
Lesson 24 : How Is He?
บทท่ี ๒๔ เขาเปนคนอยางไร

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""""$p s$p s$p s$p s""""$i$i$i$i    : kha@w pen khon yaN Nay kha@w pen khon yaN Nay kha@w pen khon yaN Nay kha@w pen khon yaN Nay

คําศัพท (Vocabulary)
รูปราง ru^up ra^aN  appearance, shape, figure
อารมณ /aa rom mood, feeling
ใจดี cay dii to be generous, good-hearted
ใจรอน cay rç@çn to be hot-tempered
ใจเย็น cay yen to be mild-mannered, calm
ใจดํา cay dam to be unkind
นารัก na^a ra@k to be lovely
นาสนใจ na^a so&n cay to be interesting
ขยัน kha ya&n to be diligent, hard working
ทํางานหนัก tham Naan na$k to be hard working
ข้ีเกียจ khi^i ki$at to be lazy
สาว sa&aw to be young (female)
สวย su&ay to be pretty
หนุม nu$m to be young (male)



หลอ lç$ç to be handsome
แก kE$E to be old
นานับถือ na^a na@p thˆ&ˆ to be respectful
สูง su&uN to be high
เตี้ย ti^a   to be short
อวน /u^an  to be fat
ผอม phç&çm to be thin
สดใส so$t sa&y to be invigorated and lively
ราเริง  ra^a r´´N to be lively and joyful
คร่ําเครง khra^m khre^N to be serious
เครียด khri^at to be stressed
ข้ีอาย khi^i /aay to be shy
หัวเราะ hu&a rç@ to laugh
รองไห rç@çN ha^ay to cry
ยิ้ม yi@m to smile
เกง ke$N to be good at, to be …always
งาย Na^ay easy, to be… easily
ท่ีสุด thi^i su$t best, most
รูจัก ru@u ca$k to know
เห็น he&n to see
เปนคนยังไง pen khon yaN Nay How is he?

What kind of person is he?
รูปรางเปนยังไง      ru^up ra^aN pen yaN Nay How does he look?

How is his appearance?
นิสัยเปนยังไง ni@ sa&y pen yaN Nay How is he?

How is his behavior?



โครงสราง (Structures)

โครงสราง 1(Structure I)
เรียนภาษาไทยกับใครบางครับ  Who are your Thai classmates?
rian phaa sa&a thai ka$p khray ba^aN khra@p

เรียนกับคุณแอนนและคุณจอหนคะ They are Anne and John.
rian ka$p khun /EEn lE@ khun cççn kha^

คุณแอนนเปนยังไงบางครับ How is Anne?
khun /EEn pen yaN Nay ba^aN khra@p

คุณแอนนเรียนเกงมากคะ She is very good.
khun /EEn rian ke$N ma^ak kha^

คุณแอนนขยันและทํางานหนักคะ She's diligent and hard working.
khun /EEn kha ya&n lE@ tham Naan na$k kha^

คุณจอหนละครับเปนยังไงบาง And how about John, how is he?
khun cççn la khra@p,pen yaN Nay ba^aN

คุณจอหนนาสนใจ และเรียนเกงดวย He is interesting, and is a  good student too.
khun cççn na^a so&n cay lE@ rian ke$N du^ay.

อาจารยเปนยังไงบางคะ How is the teacher?
/aa caan pen yaN Nay ba^aN kha@

ใจดีมากคะ He's good hearted.
cay dii ma^ak kha^

แอนน เรียน หนังสือ เกง
/EEn rian na@N sˆ&ˆ ke$N

เขา พูด ภาษาไทย
kha@w phu^ut phaa sa&a thay

จอหน ทํา งาน
cççn tham Naan



โครงสราง 2 (Structure II)
รูจักคุณจอหนไหมครับ Do you know John?
ru@u ca$k khun cççn ma@y khra@p 

รูจักคะ Yes, I do.
ru@u ca$k kha^

รูปรางเขาเปนยังไงครับ How does he look like?
ru^up ra^aN kha@w pen yaN Nay khra@p

เขาเปนคนผอม สูง และหลอมาก He's thin, tall and very good looking.
kha@w pen khon phç&çm,su&uN,lE@ lç$ç ma^ak

นิสัยเขาเปนยังไงบางครับ How is he?
ni@ sa&y kha@w pen yaN Nay ba^aN khra@p

ใจด ีใจเย็น ราเริง และขยันคะ He's good hearted, calm, lively and diligent.
cay dii,cay yen,ra^a r´´N,lE@ kha ya&n kha^

ทํางานเกงไหมครับ Is he good at working?
tham Naan ke$N ma@y khra@p

เขาเปนคนทํางานหนักมากคะ He's a hard working person.
kha@w pen khon tham Naan na$k ma^ak kha^

เขา เปน คน ยงัไง
kha@w pen khon yaN Nay

แอนน ย้ิม เกง
/EEn yi@m ke$N

จอหน หัวเราะ งาย
cççn hu&a rç@ Na^ay

อาจารย ใจ ดี
/aa caan cay dii



โครงสราง 3 (Structure III)
เคยเห็นคุณแอนนไหมคะ Have you ever seen Anne?
kh´´y he&n khun /EEn ma@y kha@

เคยครับ Yes, I have.
kh´´y khra@p

คุณแอนนเปนใครคะ Who's Anne?
khun /EEn pen khray kha@

คุณแอนนเปนนักศึกษาอังกฤษครับ She's a British student.
khun /EEn pen na@k sˆ$k sa&a /aN kri$t khra@p

รูปรางเปนยังไงคะ How does she look like?
ru^up ra^aN pen yaN Nay kha@

เปนสาวสวย นารักครับ She's pretty and lovely.
pen sa&aw su&ay,na^a ra@k khra@p

และนิสัยเปนยังไงบางคะ How is her behavior?
lE@ ni@ sa&y pen yaN Nay ba^aN kha@

สดใส ราเริง แตข้ีอายนิดหนอยครับ She's active, lively, but a little bit shy.
so$t sa&y,ra^a r´´N,tE$E khi^i /aay ni@t nç$y khra@p

โครงสราง 4 (Structure IV)
คุณคิดวาคนไทยเปนคนยังไงครับ What do you think of Thai people?
khun khi@t wa^a khon thay pen khon yaN Nay khra@p

ดิฉันคิดวาคนไทยยิ้มงายแตขี้อายคะI think Thai people always smile, but are shy.
dicha@n khi@t wa^a khon thay yi@m Na^ay,tE$E khi^i /aay kha^

คนอังกฤษละเปนยังไงครับ How are the British people?
khon /aN kri$t la,pen yaN Nay

คนอังกฤษไมชอบย้ิมและคอนขางครํ่าเครงคะ They don't like smiling and are
somewhat serious.

khon /aN kri$t ma^y chç^çp yi@m,lE@ khç^çn kha^aN khra^m khre^N

จริงหรือครับ ผมคิดวาคนอังกฤษราเริง Really? I think they are lively.
ciN rˆ&ˆ khra@p,pho&m khi@t wa^a khon /aN kri$t ra^a r´´N

คนอเมริกันละ เปนยังไงบางครับ  How are the American people?



khon /ameerikan la^, pen yaN Nay ba^aN khra@p

คนอเมริกันทํางานหนัก แตใจดี They are hard working but good hearted.
khon /ameerikan tham Naan na$k,tE$E cay dii

บทอาน-ฟง (Reading and Listening Comprehension)
จอหนมีเพ่ือนนักศึกษาหน่ึงคน  John has a student friend.
cççn mii phˆ^an na@k sˆ$k sa&a nˆ$N khon

ช่ือแอนน เปนสาวสวยชาวอังกฤษ She's called Anne, a young and pretty
British person.

chˆ^ˆ /EEn,pen sa&aw su&ay chaaw /aN kri$t

แอนนเปนคนนารัก สดใส และเรียนหนังสือเกง  Anne is lovely, lively, and a good
student.

/EEn pen khon na^a ra@k, so$t sa&y,lE@ rian na@N sˆ&ˆ ke$N

แอนนมีเพ่ือนนักศกึษาหน่ึงคน Anne has a student friend.
/EEn mii phˆ^an na@k sˆ$k sa&a nˆ$N khon

เปนชายหนุมชาวอเมริกัน ช่ือ จอหน He's a young American, named John.
pen chaay nu$m chaaw /ameerikan,chˆ^ˆ cççn

จอหนเปนคนใจดี นาสนใจ และราเริง  John is good hearted, interesting and lively.
cççn pen khon cay dii,na^a so&n cay,lE@ ra^a r´´N

ท้ังสองคนมาเรียนภาษาไทย Both come to learn Thai.
tha@N sç&çN khon maa rian phaa sa&a thay

เขาเรียนภาษาไทยกับอาจารยคนไทย   They learn Thai with a Thai teacher.
kha@w rian phaa sa&a thay ka$p /aa caan khon thay

อาจารยเปนคนดแีละนานับถือมาก    The teacher is good and very respectful.
/aa caan pen khon dii lE@ na^a na@p thˆ&ˆ ma^ak


