
Lesson 20 : Body
บทท่ี ๒๐ รางกาย

bo$t thbo$t thbo$t thbo$t th""""^i y^i y^i y^i y""""̂i s^i s^i s^i s""""$p$p$p$p    : râaN kaay râaN kaay râaN kaay râaN kaay

คําศัพท (Vocabulary)
รางกาย ra^aN kaay  body
หัว hu&a head
ศีรษะ si&i sa$ head (formal)
หนา na^a face
ตา taa eye
หู hu&u  ear
จมูก ca mu$uk nose
ปาก pa$ak mouth
ฟน fan tooth
คอ khçç neck
ตัว tua   body, trunk
ไหล la$y  shoulder
แขน khE&En arm
มือ mˆˆ hand
น้ิว ni@w finger



เอว /ew waist
ทอง thç@çN stomach
ขา kha&a leg
เขา kha$w knee
เทา tha@aw foot
กําลัง kam laN strength
ออกกําลังกาย /ç$çk kam laN kaay to exercise
เดิน d´´n to walk
เดินเลน d´´n le^n to stroll
ว่ิง wi^N to run
วายนํ้า wa^ay na@am to swim
ข่ี khi$i to ride
จักรยาน ca$k kra yaan bicycle
เลน le^n to play
กีฬา kii laa sport
แข็งแรง khE&N rEEN strong
ไมคอย ma^y khç^y not quite
ออนแอ /ç$çn /EE weak
สดชื่น so$t chˆ^ˆn to feel fresh
ควร khuan should
ตอง tç^N must, to have to
ทําให  tham ha^y to make, to cause



โครงสราง (Structures)

โครงสราง 1(Structure I)
นี่เรียกวาอะไรคะ What is this called?
ni^i ri^ak wa^a /a ray kha@

หัวครับ A head.
hu&a khra@p

นี่ละคะ And this?
ni^i la kha@

แขนครับ A hand.
khE&En khra@p

นี่เรียกวาอะไรคะ What is this called?
ni^i ri^ak wa^a /a ray kha@

ปากครับ A mouth.
pa$ak khra@p

น่ี เรียก วา อะไร
ni^i ri^ak wa^a /a ray

ปาก
pa$ak

แขน
khE&En

โครงสราง 2 (Structure II)
คุณชอบเดินไหมคะ Do you like walking?
khun chç^çp d´´n ma@y kha@

ชอบครับ เดนิทําใหขาแข็งแรง Yes, I do.  Walking make your legs strong.
chç^çp khra@p,d´´n tham ha^y kha&a khE&N rEEN

และชอบวายนํ้าไหมคะ And do you like swimming?
lE@ chç^çp wa^ay na@am ma@y kha@



ชอบครับ วายนํ้าทําใหแขนแข็งแรง  Yes, I do.  Swimming makes you arms strong.
chç^çp khra@p, wa^ay na@am tham ha^y khE&En khE^N rEEN

คุณชอบออกกําลังกายใชไหมคะ Do you like exercising?
khun chç^çp /ç$çk kam laN kaay cha^y ma@y kha@

ครับ ออกกําลังกายทําใหรางกายแข็งแรง Yes. Exercising makes your body strong.
khra@p /ç$çk kam laN kaay tham ha^y ra^aN kaay khE&N rEEN

เดนิ ทําให ขา แข็งแรง
d´´n tham ha^y kha&a khE&N rEEN

ว่ิงตอนเชา รางกาย สดช่ืน
wi^N tççn cha@aw ra^aN kaay so$t chˆ^ˆn

วายนํ้า แขน แข็งแรง
wa^ay na@am khE&En khE&N rEEN

โครงสราง 3 (Structure IV)
ชอบออกกําลังกายยังไงครับ How do you like to exercise?
khun chç^çp /ç$çk kam laN kaay yaN Nay khra@p

ชอบวายน้ําคะ คุณละคะ I like swimming.  And you?
chç^çp wa^ay na@am kha^, khun la kha@

ผมชอบข่ีจักรยานหรือเดินครับ I like riding a bicycle or walking.
pho&m chç^çp khi$i ca$k kra yaan rˆ&ˆ d´´n khra@p

คุณดแูข็งแรงมากนะคะ You look very strong.
khun duu khE&N rEEN ma^ak na@ kha@

คุณก็ดูแข็งแรงและสดช่ืนมาก You also look strong and invigorated.
khun kç^ duu khE&N rEEN lE@ so$t chˆ^ˆn ma^ak

ดิฉันชอบออกกําลังกายทุกวันคะ I like to exercise every day.
dicha@n chç^çp /ç$çk kam laN kaay thu@k wan kha^



คุณ ชอบ ออกกําลังกาย   ยังไง
khun chç^çp /ç$çk kam laN kaay yaN Nay

ผม, ดิฉัน วายน้ํา
pho&m,dicha@n wa^ay na@am

จอหน ข่ีจักรยาน
cççn khi$i cak kra yaan

โครงสราง 4
คุณชอบเลนกีฬาอะไรคะ What sports do you like to play?
khun chç^çp le^n kii laa /a ray kha@

ผมชอบข่ีจักรยานครับ I like riding a bicycle.
pho&m chç^çp khi$i ca$k kra yaan khra@p

คุณละครับ ชอบเลนกีฬาอะไร And you, what sport do you like to play?
khun la khra@p, chç^çp le^n kii laa /a ray

ดิฉันชอบเดินคะ I like walking.
dicha@n chç^çp d´´n kha^

คุณชอบเดนิตอนไหนครับ What time do you like to walk?
khun chç^çp d´´n tççn na&y khra@p

ตอนเชาคะ อากาศสดช่ืนมาก In the morning.  The weather is very fresh.
tççn cha@aw kha^, /aa ka$at so$t chˆ^ˆn ma^ak

ใชครับ อากาศตอนเชาทําใหสดช่ืน Yes. The morning weather makes you feel
refreshed.

cha^y khra@p,/aa ka$at tççn cha@aw tham ha^y so$t chˆ^ˆn

ผมไมคอยชอบออกกําลังกายตอนเย็น I am not too keen on exercising in the
evening.

pho&m ma^y khç^y chç^çp /ç$çk kam laN kaay tççn yen

ตอนเย็นอากาศรอน The weather is hot in the evening.
tççn yen /aa ka$at rç@çn



คุณ ชอบ เลนกีฬา อะไร
khun chç^çp le^n kii laa /a ray

ผม, ดิฉัน วายน้ํา
pho&m,dicha@n wa^ay na@am

จอหน ข่ีจักรยาน
cççn khi$i cak kra yaan

บทอาน-ฟง (Reading and Listening Comprehension)
รางกายของเรามีหัว มือ แขน และขา Our body has a head, hands, arms and legs.
ra^aN kaay khç&çN raw mii hu&a,mˆˆ,khE&En lE@ kha&a

หนาของเรามีตา หู จมูก และปาก  Our face has eyes, ears, nose and mouth.
na^a khç&çN raw mii taa,hu&u,ca mu$uk lE@ pa$ak

รางกายแข็งแรงตองออกกําลังกายทุกวัน A strong body has to exercise every day.
ra^aN kaay khE&N rEEN tç^N /ç$çk kam laN kaay thu@k wan

วายนํ้าทําใหแขนและขาแข็งแรง     Swimming makes your arms and legs strong.
wa^ay na@am tham ha^y khE&En lE@ kha&a khE&N rEEN

เดินและว่ิงตอนเชาทําใหสดช่ืน Walking and running in the morning make
you feel refreshed.

d´´n lE@ wi^N tççn cha@aw tham ha^y so$t chˆ^ˆn

คนออนแอไมคอยชอบออกกําลังกาย  A weak person does not like to exercise.
khon /ç$çn /EE ma^y khç^y chç^çp /ç$çk kam laN kaay


