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Lesson 05: Telling Time
(บทที่ 05:

การบอกเวลา)

บทที่ 05: คุณจะได้เรียนรู้วิธีการบอกเวลา
สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษไปกับคุณครู !

Step 1 (ขั้นที่ 1)

ในการบอกเวลา คุณสามารถใช้ : ...o'clock, ...past... , ...to... อาทิ มี 3
วิธีในการที่จะพูดถึงเวลา 8:15 น.: eight fifteen, a quarter past eight, fifteen past
eight. ใช้คาว่า “o’clock” ในเวลาที่เป็นตัวเลขเดี่ยวๆเท่านั้น ! ยกตัวอย่างเช่น เวลา
7:00 น. พูดได้ว่า seven o’clock (แต่ถ้าเป็นเวลา 7:10 น. ให้พูดว่า ten past seven).
สาหรับเวลาที่เป็นตัวเลขเดี่ยว คุณสามารถใช้คาว่า “sharp”ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น
เวลา 7:00 น. พูดว่า seven sharp.
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Step ２ (ขั้นที่ 2)

ฝึกฝนการบอกเวลา
1) It is seven o’clock.
2) It is half past eight.
3) It is twenty to two.
4) It is half past six.
5) It is a quarter to nine.
6) It is a quarter past three.

แบบฝึกหัด : สวมบทบาทโดยใช้บทสทนาด้านล่างกับคุณครู

Teacher : Do you have the time?
You
: Yes. It is 7:15.
Teacher : Do you know what time it is?
You
: Yes. It is 9:00.
Teacher : Could you tell me what the time is?
You
: Yes. It is 6:45.
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Step 3 (ขั้นที่ 3)

ตอนนี้คุณก็ได้เรียนรู้การบอกเวลาเป็นชั่วโมงกันไปแล้ว มาเรียนรู้คาอื่นๆ
ที่ใช้ในการบอกเวลาในช่วงต่างๆ ของวันกันบ้าง ยกตัวอย่างเช่น
คุณสามารถใช้คาว่า “in the morning”,“at noon”, “in the afternoon”, “in the
evening”, “at night”.

เมื่อคุณต้องการพูดถึงวันต่างๆ

สามารถใช้คาว่า“yesterday”, “today”, “tomorrow”, “the day after tomorrow”.
ความรู้เพิ่มเติม: เราใช้คาว่า
evening”, “at night”

“in the morning” ,“at noon”, “in the afternoon”, “in the

สาหรับการกระทาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกวันและเกิดจนเป็นอุปนิสัย

หากคุณต้องการระบุการกระทาที่เกิดขึ้นวันนี้ สามารถใช้คาว่า

: “this morning”,

“(today) at noon”, “this afternoon”, “this evening”, “tonight”.

ในสถานการณ์อื่นๆ

เราใช้แค่คาว่า“morning”.
1) I always have breakfast in the morning.
(ฉันรับประทานอาหารเช้าเสมอในตอนเช้า )
2) He comes home from work in the evening.
(เขากลับมาบ้านจากที่ทางานในตอนค่า )
3) We sleep at night.
(พวกเรานอนหลับในตอนกลางคืน ）
4) I went to the bank yesterday at noon.
(ฉันไปที่ธนาคารเมื่อวานนี้ตอนเที่ยง )
5) I will go to school tomorrow morning.
(ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้เช้า )
6) I will sleep at a hotel tonight.
（ฉันจะนอนที่โรงแรมคืนนี้）

7) She will visit us the day after tomorrow.
（เธอจะมาเยี่ยมพวกเราในวันมะรืนนี้ ）
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Step 4 (ขั้นที่ 4)

ใช้คาศัพท์ต่างๆ และการบรรยานที่ได้เรียนรู้มาตอบคาถามคุณครู
Teacher : Do you have the time? （คุณมีนาฬิกาไหม ?）
You
:
(past)
Teacher : Do you know what time it is? （คุณรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมง ?）
You
:
(to)
Teacher : Could you tell me what the time is?

(กรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้กี่โมง ?）

You

:

(o’clock)

Teacher : Do you have the time? （คุณมีนาฬิกาไหม ?）
You
:
(sharp)
Teacher : Do you know what time it is? （คุณรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมง ?）
You
:
(a quarter to)
Teacher : When will he come home? （เขาจะกลับมาบ้านตอนไหน ?）
You
:
(tonight)
Teacher : When did you call her? （คุณโทรหาเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ ?）
You
:
. (morning; yesterday)
Teacher : When does school start? （เมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดเทอม ?）
You
:
(two days after tomorrow)
Teacher : When will you go out for tea? （คุณจะออกไปดื่มชาเมื่อไหร่ ?）
You
:
(this afternoon)
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