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              !  - Leitfaden 

           äu ! เป็นหนังสอืแบบเรยีนภาษาไทยส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีใ่ชภ้าษาเยอรมนัเป็นภาษาแม ่
ดังนัน้ผูเ้ขยีนจงึตัง้ใจไมใ่ชร้ะบบการเขยีนแบบ International Phonetic Alphabet (IPA) แตจ่ะใชร้ะบบการ

เขยีนตัว Umschrift โดยวางรากฐานการเขยีนตามการออกเสยีงตวัสะกดและเสยีงสระในภาษาเยอรมนั 
เชน่ g (ไมใ่ช ้k) จากค าวา่ Gustav แทนตัว ก  ในภาษาไทย, dsch จากค า Dschungel แทนตัว จ, j จาก

ค า Ja แทนตวั ย ในภาษาไทย ดังนี ้เป็นตน้  
 

นอกจากนีห้นังสอืเลม่นีย้งัเขยีนขึน้ส าหรับผูเ้รยีนทีไ่มม่คีวามรูท้างภาษาไทยมากอ่น แตเ่ป็นผูท้ีม่คีวาม
สนใจอยากจะเรยีนค าศัพทง์า่ยๆ และไวยากรณ์เล็กๆ นอ้ยๆ เพือ่การสือ่สารในระหวา่งทีเ่ดนิทาง
ทอ่งเทีย่วในประเทศไทยเทา่นัน้ ดังนัน้ค าศัพทท์ีบ่รรจลุงในหนังสอืจงึเป็นค าทีส่ัน้และงา่ยเชน่ ค า "ดกิ" 
จากค าวา่ "ดกิชนันาร"ี แทนค าวา่ "พจนานุกรม" ซึง่เป็นค าศัพทท์ีเ่ป็นทางการและอาจยากเกนิไปส าหรับ
ผูเ้รยีนกลุม่นี ้(อยา่งไรกต็ามผูส้อนกอ็าจบอกค าไทยทีใ่ชอ้ยา่งเป็นทางการแกผู่เ้รยีนได)้ ทัง้นีก้็เพือ่
ประโยชนข์องผูเ้รยีน ท าใหพ้วกเขาสามารถสือ่สารกบัคนไทยในสถานการณ์ตา่งๆ ไดภ้ายในระยะเวลาสัน้
และรวดเร็ว     
 

ลักษณะพเิศษของหนังสอืเลม่นี ้: 

 

 ใชส้ไตลก์ารสือ่สารทีเ่ป็นรปูธรรม และใชใ้นบทสนทนาบอ่ยครัง้ในแตล่ะวัน เพือ่สง่เสรมิ
ขบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัการเสนอค าศัพทท์ีเ่รยีนงา่ยอยา่งเป็นระบบและผูเ้รยีนคน้หาไดง้่าย 
 เรยีนรูไ้วยากรณ์อยา่งงา่ยๆ : ในแตล่ะบทผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนไวยากรณ์และองคป์ระกอบเฉพาะที่

จ าเป็นส าหรับการสือ่สารเทา่นัน้ 
 เสนอแงม่มุทางวัฒนธรรมไทย พรอ้มขอ้มลูตา่งๆ และแนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในจงัหวดัตา่งๆ 

10 แหง่ นอกเหนอืจากกรงุเทพฯ  

 

โครงสรา้งของหนงัสอืแบบเรยีน  
 

              ! ประกอบดว้ยเนือ้หาบทเรยีนและซดี ีตวับทเรยีนประกอบดว้ยสว่นตา่งๆ ไดแ้ก:่ 
 

 สว่นน าเรือ่ง  
 ชีแ้จงวัตถปุระสงคใ์นการเรยีนแตล่ะบท ขอ้มลูโดยยอ่เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 
 บทเรยีนมทีัง้หมด12 บท แตล่ะบทแบง่ออกเป็นสองสว่นตามธมี (Thema) หวัขอ้หรอืสถานการณ์

ของการสนทนา นอกจากบทสนทนาแลว้ก็ยงัมแีบบฝึกหัด ค าอธบิายไวยากรณ์ บางบทอาจมกีาร
หัดออกเสยีงค าทีม่เีสยีงคลา้ยคลงึกนั ค าศัพทต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มลูเกีย่วกบัการ
ทอ่งเทีย่วและการแนะน าแหลง่ทอ่งเทีย่วตา่งๆ ของไทย     

 แบบฝึกหดัทดสอบความรูท้างภาษาสองชดุ ชดุแรกหลงัจากบทที ่6 และอกีชดุหลงัทา้ยบทที ่
12 

 ค าอธบิายทางไวยากรณ์  
 ค าเฉลย  
 อภธิานศัพท ์(ภาษาไทย-เยอรมนั)  

 
ซดีรีวบรวมเสยีงพดูจากบทสนทนาและแบบฝึกหัดทดสอบการฟัง และค าตา่งๆ ในสว่น "Das Wichtigste 

auf einen Blick" ซึง่รวบรวมค าศัพทเ์บือ้งตน้และค าศัพทเ์พิม่เตมิอยูด่า้นทา้ยของแตล่ะบท 
 
สว่นบทเรยีนแตล่ะบทภายในหนังสอืแบบเรยีนเลม่นีม้โีครงสรา้งทีเ่หมอืนกนัทกุบท เพือ่ท าใหผู้เ้รยีน
สามารถคุน้เคยกบับทเรยีนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

 หนา้น าบท มชีือ่ของบท ภาพทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุสิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นแตล่ะบท และแบบฝึกหดักอ่น
เขา้สูบ่ทเรยีนเพือ่กระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน ในธมีหรอืหัวขอ้ทีจ่ะเรยีนในแตล่ะบท รวมทัง้
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้แนะน าภาษาและวัฒนธรรมของไทย 
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 บทสนทนาทีห่นึง่ เสนอขอ้ความและค าพดูทีส่ าคญัในสถานการณ์นัน้ๆ ในหนา้นีย้งัมสีว่น 
"Worauf es ankommt" ซึง่จะอธบิายวธิกีารใชค้ าส าคญัทีม่อียูใ่นบทสนทนาอกีครัง้หนึง่ประกอบ
ค าแปลภาษาเยอรมนัเพือ่ความเขา้ใจทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ของผูเ้รยีน สว่น "Ein bisschen Grammatik" 
จะอธบิายวธิกีารใชไ้วยากรณ์ทีจ่ าเป็นอยา่งงา่ยๆ เพือ่สรา้งความเขา้ใจและเป็นประโยชนส์ าหรับ
การสือ่สารของผูเ้รยีน สว่นทางซา้ยมอืดา้นขา้งจากบนลงลา่งจะมกีารรวบรวมค าพดูในบท
สนทนารวมทัง้ค าหรอืขอ้ความอืน่ๆ เพิม่เตมิพรอ้มค าแปลภาษาเยอรมนั 

 แบบฝึกหดัทีห่นึง่ 
 บทสนทนาทีส่อง  
 แบบฝึกหดัทีส่อง  
 สว่น "Das Wichtigste auf einen Blick" รวบรวมค าศัพทต์า่งๆ ทีใ่ชใ้นบทสนทนาทีห่นึง่และสอง 

รวมทัง้ค าศัพทใ์หมเ่พิม่เตมิพรอ้มค าแปล  
 ขอ้มลูเกีย่วกบัวัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่วในสองหนา้สดุทา้ยของแตล่ะบท  

 

เทคนคิการเรยีนการสอน  
  
              !  น าเสนอการเรยีนภาษาไทยทีแ่ตกตา่งจากหนังสอืแบบเรยีนทั่วไป วัตถปุระสงคข์อง
หนังสอืเลม่นีค้อืการหดัและเรยีนภาษาไทยจากบทสนทนาทีก่ าหนดทอ้งเรือ่งเป็นการทอ่งเทีย่วใน
ประเทศไทย ผูเ้รยีนสามารถน าสิง่ทีเ่รยีนไปใชพ้ดูกบัคนไทยในสถานการณ์ปกตทิีเ่ป็นชวีติประจ าวันของ
คนไทยไดเ้ลย ฉะนัน้ องคป์ระกอบทีส่ าคญัของการเรยีนก็คอืการสือ่สารโดยใชค้ าและไวยากรณ์ทีไ่ม่
ซบัซอ้น มากกวา่การเรยีนรูไ้วยากรณ์และการแยกแยะตคีวามหมายทีม่าของค า  
 
ผูเ้รยีนยงัสามารถใชแ้บบเรยีนเลม่นีเ้ป็นหนังสอืน าเทีย่วทางภาษา และน าไปใชง้านในสถานการณ์จรงิได ้
เลย เชน่เดยีวกบัหนังสอืน าเทีย่วทัว่ไปทีแ่นะน าส านวนค าพดู ทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งใชใ้นยามจ าเป็น แตส่ ิง่
ทีด่ยี ิง่ไปกวา่หนังสอืน าเทีย่วทั่วไปกค็อื ผูท้ีใ่ชห้นังสอืเลม่นีเ้ป็นแบบเรยีนสามารถใชส้ านวนภาษาที่
รวบรวมไวโ้ดยเฉพาะจากหนา้ "Das Wichtigste auf einen Blick" (ซึง่อยูห่นา้ทีส่ามจากทา้ยสดุของแตล่ะ
บท) ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลักไวยากรณ์และหลกัการออกเสยีงจงึสือ่สารกบัคนไทยทีป่ระเทศไทยได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากกวา่  
 
ทา้ยสดุ สองหนา้สดุทา้ยของหนังสอืแบบเรยีนเลม่นีย้งัน าเสนอขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วในประเทศไทย แงม่มุตา่งๆ ทางวัฒนธรรมทีน่่าสนใจในภาษาเยอรมนัส าหรับการท าความ
เขา้ใจผูค้นและสงัคมไทย อกีทัง้ยงัแนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญในจังหวัดแตล่ะแหง่ส าหรับผูเ้รยีน
อกีดว้ย 

 
ช ัว่โมงเร ิม่แรก  
 
เมือ่เริม่เรยีนครัง้แรก ผูเ้รยีนแตล่ะคนอาจมคีวามรูส้กึไมม่ัน่ใจ ลังเลใจ หรอือาจถงึกบักงัวลใจ เกีย่วกบั
ลักษณะการเรยีนการสอนและสภาพแวดลอ้มในการเรยีนการสอนทีเ่ป็นผลมาจากครผููส้อน และจากผูร้ว่ม
ชัน้เรยีน ดังนัน้ผูส้อนจงึมหีนา้ทีส่ าคญัมากในการสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูเ้รยีน ทัง้ในสว่นของตัวผูส้อน
เอง และในเนือ้หาทีจ่ะเรยีนวา่ ผูเ้รยีนทกุคนจะสามารถเรยีนรูไ้ดง้า่ยและรวดเร็ว และสิง่หนึง่ซ ึง่ส าคัญไม่
แพก้นัก็คอื บรรยากาศในการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนจะสามารถเรยีนรูแ้ละรับการถา่ยทอดความรูจ้ากผูส้อน
ไดม้ากทีส่ดุ เมือ่ผูเ้รยีนรูส้กึสนุกและมสีว่นรว่มในการเรยีนดว้ย และเมือ่ผูเ้รยีนสามารถสือ่สารและท า
กจิกรรมในการเรยีนกบัเพือ่นรว่มชัน้เรยีนไดอ้ยา่งกลมเกลยีว เพราะฉะนัน้การสรา้งความเป็นกนัเองและ
คุน้เคยระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน และผูเ้รยีนดว้ยกันเองจงึเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ด ้กจิกรรมทีผู่ส้อนสามารถรเิริม่
ท าไดเ้ลยกค็อืการแนะน าตวัเอง โดยเริม่ทีผู่ส้อนกอ่น ผูส้อนอาจเรยีนรูเ้ทคนคิวธิกีารแนะน าตัวเองต่างๆ 
จากประสบการณ์การเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ หรอืจากเว็บไซดท์ีเ่กีย่วขอ้ง ในทีน่ีข้อ
ยกตัวอยา่งเทคนคิการแนะน าตวัเองวธิหีนึง่ สมมตุ ิผูส้อนชือ่ เบ็น (Ben) ก็ใหผู้ส้อน ใชต้ัวพยญัชนะแตล่ะ
ตัวเป็นตวัตัง้ และเชือ่มพยญัชนะแตล่ะตัวกบัเรือ่งราวของตัวเอง เชน่ B มาจากค า Bangkok หรอื
กรงุเทพฯ ซึง่เป็นจังหวดับา้นเกดิของผูส้อน E มาจาก England หรอืองักฤษ ผูส้อนเคยไปเรยีนและ
ท างานทีป่ระเทศองักฤษ N มาจากค าวา่ "นก" ซึง่เป็นชือ่เลน่ของผูส้อน เป็นตน้   
 
การแนะน าตวัเองดว้ยวธินีี ้ท าใหผู้ฟั้งไดรู้จ้ักเรือ่งราวเกีย่วกบัผูส้อนโดยตรง ในทางกลับกนั ผูส้อนก็จะได ้
รูจ้ักเรือ่งราวสว่นตัวของผูเ้รยีนแตล่ะคนมากยิง่ขึน้ ในสว่นของผูเ้รยีน พวกเขาก็จะรูจั้กกนัและกนัมาก
ยิง่ขึน้และสามารถสรา้งความสนทิสนมเป็นกนัเองไดม้ากขึน้ดว้ยเชน่กนั นอกจากนีเ้พือ่ประโยชนส์ าหรับ
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การเรยีนการสอน ผูส้อนอาจเสนอใหผู้เ้รยีน พดูถงึสาเหตทุีม่าเรยีนภาษาไทย และอยากไปเทีย่วประเทศ
ไทย รวมทัง้ใหผู้เ้รยีนเลา่ถงึเป้าหมายทีค่าดวา่จะไดรั้บเมือ่เรยีนจบแลว้ดว้ย เพือ่ใหผู้ส้อนสามารถก าหนด
ทศิทางการสอนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนสว่นใหญไ่ด ้ในชัน้นีผู้ส้อนและผูเ้รยีนสามารถพดู
ภาษาเยอรมนัไดต้ามสะดวก 
 
นอกจากการแนะน าตวัเองแลว้ กจิกรรมตอ่ไปทีจ่ าเป็นส าหรับการเริม่เรยีนคอื การกระตุน้ความสนใจและ
ความรูเ้กีย่วกบัเมอืงไทยทีผู่เ้รยีนอาจมอียูแ่ลว้ ผูส้อนอาจถามนักเรยีนวา่ คณุรูจ้ักอะไรเกีย่วกบัประเทศ
ไทยบา้ง? เมือ่ผูเ้รยีนตอบ ผูส้อนก็บนัทกึค าเหลา่นัน้ไวบ้นกระดาน แลว้จงึน าภาพตา่งๆ ทีผู่ส้อนจัดเตรยีม

ไวเ้ชน่ ภาพอาหารไทยทีข่ ึน้ชือ่ เชน่ ตม้ย ากุง้, สม้ต า, หรอืภาพอืน่ๆ เชน่ ตุ๊กตุ๊ก, มวยไทย, ทะเล ฯลฯ 

ไปแปะบนกระดาน ในชัน้นี ้ผูส้อนอาจใชค้ าภาษาไทยสัน้ๆ พดูประกอบภาพแตล่ะภาพไปดว้ยก็ได ้
เพือ่ใหนั้กเรยีนไดฟั้งค าภาษาไทยทีแ่สดงถงึภาพนัน้ และอาจท าทา่ประกอบดว้ยกไ็ดเ้พือ่ชว่ยความ
เขา้ใจของนักเรยีน เชน่ เมือ่ชีไ้ปทีภ่าพตม้ย า และสม้ต าวา่: ตม้ย ากุง้..อรอ่ย..  สม้ต า..เผ็ด.. เป็นตน้    

 

ส าหรับผูเ้รยีน ซึง่ตัง้ใจมาเรยีนภาษาไทยเพือ่ไปเทีย่วประเทศไทยโดยเฉพาะ อาจจะสนใจทีจ่ะรูจั้ก
สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในประเทศไทยมากขึน้ ผูส้อนควรเตรยีม แผนทีป่ระเทศไทย พรอ้มภาพสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัในประเทศไทยไว ้เชน่ ภาพวัดพระแกว้ ภาพแหลมพรหมเทพ ภาพเมอืงหลวงเกา่ของ
ไทยทีส่โุขทัย และอยธุยา เป็นตน้ ฯลฯ จากนัน้อธบิายกฎของกจิกรรมจับคูว่า่ ใหนั้กเรยีนน าภาพสถานที่
ทอ่งเทีย่วตา่งๆ เหลา่นีไ้ปแปะลงบนแผนทีใ่หต้รงกบัจังหวดัทีส่ถานทีเ่หลา่นัน้ตัง้อยู ่เนือ่งจากจังหวดั
ตา่งๆ บนแผนทีแ่ลดเูล็กมาก ผูส้อนควรเตรยีมชือ่ของจังหวดัแตะ่ละจังหวดัทีคู่ก่บัสถานทีท่อ่งเทีย่วแตล่ะ
แหง่เอาไว ้และแปะชือ่จังหวัดเหลา่นีล้งบนแผนทีเ่พือ่ใหนั้กเรยีนงา่ยแกก่ารน าภาพของสถานทีส่ าคญัไป
แปะคูก่นั  เมือ่นักเรยีนแตล่ะคนท ากจิกรรมเสร็จแลว้ ผูส้อนเป็นคนเฉลย และอธบิายภาพ  
 

เมือ่บรรยากาศการเรยีนเริม่ผอ่นคลายและผูเ้รยีนเริม่อยากเรยีนรูม้ากขึน้แลว้ ผูส้อนสามารถเริม่การสอน
จากหนังสอืแบบเรยีนในหนา้ 6 ซึง่เป็นการเรยีนออกเสยีงตัวพยญัชนะในภาษาไทยโดยฉพาะตัว: ต, ป, 

และ ง ซึง่ไมม่ใีนภาษาเยอรมนัหรอืภาษาเยอรมนัไมใ่ชต่ัว ง เป็นอกัษรน า นอกจากนีก้ารฝึกหัดออกเสยีง
สงูต ่าในหนา้นีก้็ยงัมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการสือ่สารของผูเ้รยีนเพือ่ใหค้นไทยเขา้ใจ แมว้า่
แบบฝึกหดัออกเสยีงในหนา้นีจ้ะมไีมม่าก ผูส้อนก็สามารถใหผู้เ้รยีนทีย่งัไมไ่ดอ้า่น ออกเสยีงค าเดมิซ ้าได ้
หรอือกีวธิหีนึง่ ผูส้อนอาจใชพ้ยญัชนะตัวอืน่เป็นอกัษรน าและคดิค าเพิม่เตมิใหผู้เ้รยีนอา่นได ้แตผู่ส้อน
และผูเ้รยีนจะไดเ้ห็นตอ่ไปวา่ในแตล่ะบท ยงัมแีบบฝึกหดัออกเสยีงโดยการฟังซดีแีละพดูตามอกีหลาย
แหง่ เมือ่ถงึตอนนี ้หากผูส้อนยงัมเีวลาเหลอืพอ กส็ามารถเริม่การเรยีนในบททีห่นึง่ตอ่ไปไดเ้ลย       
 

    

แตล่ะบทมอีะไรบา้ง- ตวัอยา่งจากบทที ่5   
 

ผูส้อนไดท้ราบจากค าอธบิายกอ่นหนา้นีแ้ลว้วา่ในแตล่ะบทประกอบดว้ยอะไรบา้ง จากนีผู้ส้อนจะไดอ้า่น
ตัวอยา่งการน าเสนอบทเรยีนแกผู่ส้อนเพือ่เป็นไอเดยีและทางเลอืกของวธิกีารสอนส าหรับแบบเรยีนเลม่นี้
ตอ่ไป  
 

หนา้แรกซึง่เป็นหนา้น าเขา้ไปในตวับทเรยีน เป็นเพยีงแบบฝึกหัดเล็กๆ ทีมุ่ง่กระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน
ไปทีเ่นือ้หาในบทเรยีนนัน้ๆ และเพือ่ท าใหผู้เ้รยีนลองผดิลองถกู ลองทายวา่ค าตอบของค าถามในหนา้
แรกนีค้อือะไร ผูส้อนอาจเป็นผูเ้ฉลยค าตอบ หรอืใหผู้เ้รยีนเปิดดคู าเฉลยในทา้ยหนังสอืแบบเรยีนดว้ย
ตัวเอง     
 

ผูส้อนอาจเริม่ตน้บทที ่5 จากภาพทีเ่ห็นในหนา้น า เชน่ถามวา่ "เราอยูท่ีไ่หนคะ/ครับ" หรอื "นีท่ีไ่หนคะ/
ครับ" ผูเ้รยีนยอ่มรูจ้ักและเขา้ใจค าถามนีแ้ลว้จากบทที ่4 รวมทัง้รูจ้ักค าภาษาไทย "โรงแรม" จากบทกอ่น

แลว้เชน่กนั แตห่ากผูเ้รยีนยงันกึค าศัพท ์Hotel ในภาษาไทยไมอ่อก ผูส้อนอาจยกค าอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สถานที ่ซ ึง่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนมาแลว้มาเป็นตวัเลอืกใหผู้เ้รยีนเลอืกตอบ เชน่ "บรษัิททวัร"์ "สถานรีถไฟ" 
และ "โรงแรม" ผูส้อนอาจเขยีนค าดังกลา่วลงบนกระดานอกีครัง้หนึง่เพือ่ใหผู้เ้รยีนเห็นค าตอบอยา่ง
ชดัเจน เมือ่ถงึตอนนี ้ผูเ้รยีนน่าจะนกึถงึค าตอบวา่ "โรงแรม" ไดแ้ลว้   
 
แมภ้าพทีเ่ห็นในหนา้น าของบทนี ้ไมไ่ดแ้สดงเฟอรน์เิจอรห์รอืเครือ่งใชท้ัง้หมดทีอ่ยูใ่นแบบฝึกหดั อาท ิ
โซฟา เครือ่งปรับอากาศ (แอร)์ ตูเ้ย็น โทรศัพท ์กไ็มม่ปัีญหา เพราะผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะเรยีนรูค้ าศัพท์
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ใหมจ่ากแบบฝึกหัดจับคูง่า่ยๆ ทีผู่เ้รยีนสามารถเดาหรอืทายได ้จากรปูค าทีค่ลา้ยคลงึกนัระหวา่งค า
ภาษาไทยทีรั่บมาจากค าภาษาองักฤษโดยตรง เชน่ โซฟา ทวี ีแอรค์อนดชินัเนอร ์ฯลฯ  
 

นอกจากนี ้ผูเ้รยีนยงัสามารถสงัเกตการใชว้งเล็บในค าทีใ่หจ้บัคู ่เชน่ค าวา่ ทีน่อน (และหมอน) ซึง่มี
ตัวเลอืกค าศัพทเ์ยอรมนั คอื Bett (und Kopfkissen) เทา่นัน้ทีม่กีารใชว้งเล็บในลักษณะเดยีวกนั ดังนัน้แม ้
ค าศัพทน์ีจ้ะใหมส่ าหรับผูเ้รยีน แบบฝึกหัดนีก้ไ็มย่ากเกนิความสามารถของผูเ้รยีนทีจ่ะใชว้ธิกีารอืน่ ในทีน่ี้
ก็คอืการสงัเกต เพือ่น าไปสูก่ารหาค าตอบทีถ่กูตอ้ง  ส าหรับค าศัพทน์ี ้ผูส้อนอาจเพิม่เตมิค าศัพท ์"เตยีง" 
นอกจาก "ทีน่อน" และค าวา่ "เกา้อี"้ นอกเหนอืจากค า "ทีน่ั่ง" ซึง่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนผา่นมาแลว้ในบททีส่อง
ใหแ้กผู่เ้รยีนได ้แตผู่เ้ขยีนเลอืกทีจ่ะใชค้ าทีง่า่ยกวา่คอื "ทีน่อน" และ "ทีน่ั่ง" เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถโยง
ค าศัพทใ์หมก่บัค าศัพทเ์กา่ ทีเ่คยเรยีนมาแลว้ไดโ้ดยงา่ย และเพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนจ าค าศัพทไ์ดส้ะดวกขึน้ 
นอกจากค าศัพทข์า้งตน้แลว้ ผูเ้รยีนยงัสามารถสงัเกตการใชค้ า "Schrank" สองค าในภาษาเยอรมนัและ
หาค าแปลทีส่อดคลอ้งจากสองตวัเลอืกในภาษาไทยทีม่คี าวา่ "ตู"้ อกีสองค าทีเ่หลอื และสามารถหา
ค าตอบดว้ยการเดาทีไ่มย่ากจนเกนิไปได ้ 
 
ผูเ้ขยีนออกแบบค าถามนี ้เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถหาค าตอบจากความรูเ้ดมิทีเ่รยีนมาแลว้ในบทกอ่นๆ  และ
จากการคาดเดาความหมายของค าศัพทใ์หมด่ว้ยการสงัเกตตา่งๆ ตามตวัอยา่งขา้งตน้ เมือ่ถงึเวลาเฉลย
ค าตอบ ผูส้อนอาจเสนอใหผู้เ้รยีนเทยีบเคยีงค าตอบของตัวเองกบัของเพือ่นผูเ้รยีนทีน่ั่งอยูด่า้นขา้ง เพือ่
ลดปัญหาทีผู่เ้รยีนอาจม ีอาท ิไมแ่น่ใจวา่ค าตอบทีต่นมจีะถกูตอ้งหรอืไม ่จงึไมอ่ยากตอบค าถามนัน้กบั
ผูส้อนโดยตรง  นอกจากนี ้ผูเ้รยีนยงัไดโ้อกาสท าความคุน้เคยระหวา่งกนัเพิม่ขึน้ดว้ย ในเวลาตอ่มา เมือ่
ผูส้อนเริม่รูส้กึวา่ผูเ้รยีนมคีวามมัน่ใจในการเรยีนและการท าแบบฝึกหดัมากขึน้แลว้ ผูส้อนจงึคอ่ยพัฒนา
ความเชือ่มัน่ของผูเ้รยีน ดว้ยการใหต้อบค าถามกบัผูส้อนเป็นภาษาไทยโดยตรงก็ได ้  

 
บทสนทนาทีห่น ึง่   
 
กอ่นทีจ่ะเริม่เรยีนบทสนทนา โดยการเปิดเรยีนตามต าราโดยตรงตามแบบการเรยีนการสอนดัง้เดมิ ผูส้อน
อาจลองใชว้ธิกีารใหม ่เพือ่ดงึผูเ้รยีนเขา้สูเ่นือ้หาของบทสนทนาบทที ่5 "ในโรงแรม" ดว้ยการระดม
ความคดิ (brainstorming) เชน่ ตัง้โจทยว์า่นอกเหนอืจากค าศัพทใ์หมใ่นหอ้งพักโรงแรม ทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้
จากหนา้น าของบทนีแ้ลว้ ยงัมคี าศัพทอ์ืน่ใดอกีบา้งเป็นภาษาเยอรมนั ทีจ่ าเป็นส าหรับการใชเ้พือ่เขา้พัก
ในโรงแรม ในชัน้นีผู้ส้อนจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาเยอรมนัเป็นภาษากลางสือ่กบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนก็สามารถตอบ
ค าถามเป็นภาษาเยอรมนั แน่นอนวา่ค าทีผู่เ้รยีนคดิไดค้งไมแ่ตกตา่งไปจากค าทีป่รากฎอยูใ่นบทสนทนา
แลว้ เชน่ ค าวา่ reservieren ("จอง"ซึง่อนัทีจ่รงิ ผูเ้รยีนไดเ้รยีนค านีแ้ลว้จากบททีส่ี)่ , 
Reservierungsbestätigung (ใบจอง), Check-in/out (เชค็อนิ/เอา้ท)์, Gastzimmer (หอ้งพัก), 
übernachten (พัก),  Nacht/ Nächte (คนื),  Esszimmer (หอ้งอาหาร), Frühstück (อาหารเชา้), Aufzug 

(ลฟิท)์ ฯลฯ  ค าใดทีผู่เ้รยีนยงัไมก่ลา่วถงึแตป่รากฎในบทสนทนา ผูส้อนก็สามารถเสนอแนะเพิม่เตมิใน
ลักษณะตา่งๆ ได ้ตัวอยา่งเชน่ ชกูญุแจของหอ้งเรยีนใหนั้กเรยีนด ูเพือ่ใหพ้วกเขานกึถงึ Schlüssel 
"กญุแจ(หอ้งพัก)" หรอื "คยีก์ารด์" ส าหรับโรงแรมขนาดใหญท่ีท่ันสมยั เป็นตน้ 
 
ผูส้อนเขยีนค าทีนั่กเรยีนบอกมาเป็นภาษาเยอรมนัขา้งตน้ และเขยีนค าภาษาไทยซึง่เป็นค าแปลของ
ค าศัพทเ์ยอรมนัลงบนกระดานดว้ยโดยใชต้ัว Umschrift   (แบบฝึกหดับนกระดานนีเ้ป็นลักษณะการสอน
เพิม่เตมิทีไ่มป่รากฎอยูใ่นหนังสอืแบบเรยีน) แลว้ใหนั้กเรยีนพจิารณาจับคูค่ าเยอรมนักบัค าไทยเสยีกอ่น 
ซึง่เป็นวธิกีารกระตุน้ความคดิใหผู้เ้รยีนคดิตามซึง่จะชว่ยท าใหผู้เ้รยีนสามารถจ าค าทีเ่รยีนใหมไ่ดด้กีวา่ ค า
บางค าซึง่แปลงมาจากภาษาองักฤษจะชว่ยท าใหผู้เ้รยีนสามารถเดาความหมายไดง้า่ยกวา่ เชน่ Check-

in/out, Keycard และใสค่ า gundchää (กญุแจ) ไวใ้นวงเล็บ   
 
ส าหรับค าอืน่ๆ ผูส้อนก็อาจบอกใบผู้เ้รยีน เชน่ ค าศพัทไ์ทยทีเ่ป็นกรยิาสว่นใหญจ่ะเป็นค าพยางคเ์ดยีว 
และใหผู้เ้รยีนหาค าสองค าในภาษาเยอรมนัทีม่คีวามหมายสมัพันธก์นั เชน่ ค าวา่ a) übernachten กบั b) 

Gastzimmer และ c) Frühstück กบั d) Esszimmer หรอื e) reservieren กบั f) Reservierungsbestätigung 
เป็นตน้ เมือ่ผูเ้รยีนไดค้ าเยอรมนัทีส่มัพันธก์นัไดแ้ลว้ การหาค าแปลภาษาไทยก็จะงา่ยขึน้ เพราะก าเนดิ
ของค าไทยสว่นหนึง่จากการน าค าทีม่อียูแ่ลว้มาตอ่เขา้ดว้ยกนั เชน่"พกั" กบั "หอ้งพกั" หรอืค าวา่ 
"อาหารเชา้" กบั "หอ้งอาหาร" และ "จอง" กบั "ใบจอง" เป็นตน้  
 
สว่นค าอืน่ๆ เชน่ "คนื" เชน่ 1, 2 คนื ก็ไมย่ากเกนิไปแลว้ส าหรับผูเ้รยีนทีจ่ะหาความหมายจากตวัเลอืก 
เพราะมตีวัเลอืกเหลอืเพยีงขอ้ g) Nacht/ Nächte เทา่นัน้ เป็นตน้ เมือ่ผูเ้รยีนไดท้ราบความหมายของ



5 

 

© Hueber Verlag GmbH & Co. KG, Págróon lä äu! Leitfaden, 978-3-19-957243-5, Autorin: Benjama 
Anantapong 

ค าศัพทใ์หมท่ีจ่ะปรากฎในบทสนทนาแลว้ ผูส้อนอาจบอกผูเ้รยีนใหใ้ชจ้นิตนาการตอ่ไปวา่ บทสนทนาที่
ประกอบดว้ยค าศัพทเ์หลา่นีจ้ะมเีนือ้หาเป็นอยา่งไร  
 
เมือ่ถงึชัน้นี ้ผูเ้รยีนอาจพรอ้มทีจ่ะฟังซดีบีทสนทนาแลว้ ผูส้อนบอกผูเ้รยีนวา่ใหเ้ริม่ฟังซดีโีดยไมเ่ปิดดบูท
สนทนาจากหนังสอืกอ่น และผูส้อนควรย ้าใหผู้เ้รยีนทราบเสมอวา่ พวกเขาไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งจับค าศัพท์
หรอืค าพดูในบทสนทนาทัง้หมด รวมทัง้ไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้ใจความหมายทัง้หมดดว้ย บางทแีคผู่เ้รยีน
สามารถจบัค าศพัทส์ าคญัสกัสองสามค า หรอืจับใจความครา่วๆ ของบทสนทนาไดก้็เพยีงพอแลว้ สิง่
ส าคญัอกีประการหนึง่คอื ผูส้อนควรเปิดซดีใีหผู้เ้รยีนฟังเป็นชว่งๆ เชน่ เริม่จากสามบรรทัดแรก เมือ่ผูเ้รยีน
เขา้ใจแลว้จงึคอ่ยฟังบรรทัดตอ่ๆ ไป หากผูเ้รยีนยงัฟังไมเ่ขา้ใจก็ไมเ่ป็นไร ผูส้อนตอ้งจับความรูส้กึของ
ผูเ้รยีนใหไ้ด ้หากคดิวา่ผูเ้รยีนเหนือ่ยจากการฟังซดีแีลว้ ก็เป็นอนัวา่ถงึเวลาทีผู่เ้รยีนจะตอ้งเปิดหนังสอื
และอา่นบทสนทนาประกอบการฟังซดีไีปพรอ้มๆ กนัได ้  
 
ผูส้อนใหผู้เ้รยีนเชค็ท าความเขา้ใจบทสนทนากบัเพือ่นผูเ้รยีนขา้งๆ ขณะทีผู่ส้อนควรย ้าวา่ไมม่คีวาม
จ าเป็นทีผู่เ้รยีนจะตอ้งแปลบทสนทนา แตใ่หผู้เ้รยีนเทยีบเคยีงเนือ้หาในบทสนทนากบัสิง่ทีผู่เ้รยีนคาดไว ้
กอ่นหนา้วา่มคีวามคลา้ยคลงึกนัเพยีงใด สว่นค าอืน่ๆ ทีผู่เ้รยีนยงัไมท่ราบหรอืไวยากรณ์ทีผู่เ้รยีนยงัไม่
เขา้ใจ ก็มคี าอธบิายบอกไวใ้นสว่นของ  "Worauf es ankommt" และ "Ein bisschen Grammatik" ทีผู่เ้รยีน
สามารถอา่นท าความเขา้ใจ หรอืผูส้อนอธบิายสรา้งความเขา้ใจแกผู่เ้รยีนใหก้ระจา่งขึน้ได ้ 
 
หลังจากทีผู่เ้รยีนไดค้ดิไดจ้นิตนาการ ไดฟั้งและอา่นบทสนทนาในใจแลว้ ก็ถงึเวลาทีผู่เ้รยีนจะไดเ้ปิด
หนังสอืแบบเรยีนบททีห่า้ออกอา่นเสยีงดังดว้ยตัวเอง เพือ่ชว่ยใหอ้อกเสยีงชดัเจนและถกูตอ้งตามผูส้อน
มากยิง่ขึน้ เมือ่ถงึตอนนี ้ผูส้อนสามารถชว่ยผูเ้รยีนในการอา่นออกเสยีงใหถ้กูตอ้งชดัเจนขึน้ไดต้ามสะดวก 
 
วธิกีารสอนทัง้สองแบบคอื แบบเกา่และแบบใหมต่า่งกม็ขีอ้ดใีนตัวเอง แบบเกา่ผูส้อนและผูเ้รยีนสามารถ
เปิดต าราอา่นและฟังซดีเีลยโดยตรง เป็นการเรยีนแบบเจาะตรงทีเ่นือ้หา ท าใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ถงึสาระของ
การเรยีนไดอ้ยา่งรวดเร็ว สว่นแบบใหม ่ผูเ้รยีนจ าตอ้งใชค้วามคดิและจนิตนาการเองกอ่นวา่ในบทสนทนา
นัน้มศีัพทค์ าใด เนือ้หาการสนทนาเป็นอยา่งไร แมว้า่จะสามารถเขา้ถงึบทเรยีนชา้กวา่ แตก่็มขีอ้ดทีีช่ว่ย
กระตุน้การเรยีนรูแ้บบ aktiv มสีว่นรว่ม และชว่ยกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหส้ามารถจ าค าศัพทแ์ละ
ชว่ยจ าเนือ้หาการสือ่สารไดด้กีวา่แบบแรกซึง่เป็นการเรยีนแบบ passiv 
   

แบบฝึกหดัทีห่น ึง่ 
 
แบบฝึกหดัแรกในทกุบทเรยีน เป็นแบบฝึกหดัทีง่า่ยทีส่ดุ ผูเ้รยีนเพยีงแคฟั่งและอา่นออกเสยีงตามเทา่นัน้ 
แตแ่บบฝึกหัดนีจ้ะเปิดโอกาสใหผู้ส้อนไดใ้หค้ าอธบิายขอ้ความหรอืค าพดูส าคญัทีป่รากฎในบทสนทนา
เพิม่เตมิแกนั่กเรยีนเพือ่ความเขา้ใจทีแ่จม่แจง้มากขึน้ดว้ย ในขณะเดยีวกนั ผูเ้รยีนก็จะมโีอกาสไดป้รับปรงุ
การออกเสยีงประโยคทีส่ าคญัใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนทกุคนไดอ้า่นออกเสยีง 
แมป้ระโยคตัวอยา่งทีย่กมาจะมเีพยีงหกประโยคเทา่นัน้ แตผู่เ้รยีนกส็ามารถฟังเพือ่นผูเ้รยีนคนอืน่ๆ อา่น
ประโยคเดยีวกนัซ า้ไปมาหลายครัง้ได ้  
 
แบบฝึกหดั 2, 3, 4 มกัเป็นแบบฝึกหัดทีท่ดสอบการใชไ้วยากรณ์งา่ยๆ แตเ่ป็นไวยากรณ์ทีม่คีวามส าคัญ
ส าหรับการสือ่สารและผูเ้รยีนตอ้งมคีวามเขา้ใจจงึจะสือ่สารไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ หรอืเป็น "Muster" 
"ตัวอยา่งประโยค" ทีจ่ าเป็นส าหรับการสือ่ขอ้ความภายใตห้วัเรือ่งนัน้ๆ เชน่ แบบฝึกหัด 3, 4 ของบททีห่า้
มคีวามส าคญัคอืการใหผู้เ้รยีนพดูเรือ่งจองหอ้งพักใหไ้ด ้จงึมปีระโยคตัวอยา่งจากแบบฝึกหดัแรกขอ้1  
"เราจอง...แลว้คะ่(ครับ)" และในแบบฝึกหดั 3  ใหแ้คเ่ปลีย่นค าจากหอ้งเป็น "หอ้งเดีย่ว" "หอ้งคู"่ หรอื"
หอ้งสวที" เป็นตน้ เชน่เดยีวกนัในแบบฝึกหดัทีส่ี ่"เราจะพัก...คนื" ก็เป็นตวัอยา่งประโยคสัน้ๆ งา่ยๆ ที่
ผูเ้รยีนสามารถจ าไดง้า่ยๆ เมือ่พดูบอ่ยครัง้หรอืไดย้นิไดฟั้งซ ้าแลว้ซ า้อกีจากเพือ่นผูเ้รยีน   
 
โดยปกตแิบบฝึกหดัที ่2, 3, 4  จะเป็นแบบฝึกหดัทดสอบผูเ้รยีนแตล่ะคน ผูเ้รยีนสามารถท าแบบฝึกหดัได ้
ตามล าพัง อยา่งไรก็ดใีนแบบฝึกหดัที ่4  อาจใหผู้เ้รยีนจบัคูห่รอืจับกลุม่ท าแบบฝึกหดัได ้เพือ่ใหเ้พือ่นผู ้
รว่มเรยีนในกลุม่เดยีวกนั พดูประโยคตวัอยา่งเสยีงดังๆ ซ ้ากนัเพยีงเปลีย่นจ านวนคนื และวันกลับเทา่นัน้ 
เพือ่ชว่ยในการจ าประโยคตวัอยา่ง นอกจากนีห้ลังจากทีผู่เ้รยีนแตล่ะคนท าแบบฝึกหดัเสร็จแลว้ ผูส้อน
อาจเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเชค็ค าตอบกนัเองและซกัซอ้มความเขา้ใจในความถกูตอ้งของค าตอบกอ่น 
กอ่นทีผู่ส้อนจะท าหนา้ทีเ่ชค็ค าตอบจากผูเ้รยีนอกีครัง้หนึง่วา่ถกูตอ้งหรอืไม ่วธิกีารนีจ้ะท าใหผู้เ้รยีนมี
ความมัน่ใจในการตอบค าถามมากยิง่ขึน้      
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สว่นแบบฝึกหดัสดุทา้ยในทกุบทเรยีน จะมลีักษณะเป็นบทสนทนา ทีใ่กลเ้คยีงกบับทสนทนาทีผู่เ้รยีน
เรยีนแลว้ในบทเดยีวกนักอ่นหนา้นี ้แตผู่เ้รยีนสามารถเปลีย่นหรอืปรับบทสนทนาหรอืไดอะล็อคนัน้ไดต้าม
ความเขา้ใจหรอืจนิตนาการของตัวเองตามค าสัง่ของแบบฝึกหดั โดยอาจใชค้ าศพัทต์า่งๆ จากหนา้"Das 

Wichtigste auf einen Blick" เพิม่เตมิ ในแบบฝึกหดันี ้ผูเ้รยีนจะท างานเป็นคูห่รอืเป็นกลุม่ แลว้แตจ่ านวน
ของผูส้นทนาในบท ผูเ้รยีนมเีวลาในการท าความเขา้ใจบทสนทนานีก้บัผูเ้รยีนคนอืน่กอ่นทีจ่ะเตมิค าตอบ
ลงในชอ่งวา่ง หรอืตอบค าถามของผูส้อนเมือ่ถงึเวลาเฉลยค าตอบ   
 
นอกจากนี ้ผูส้อนยงัอาจใชว้ธิกีารแบง่กลุม่ผูเ้รยีนทัง้ชัน้ออกเป็นสองกลุม่ใหญ ่กลุม่หนึง่สวมบท
นักทอ่งเทีย่ว อกีกลุม่หนึง่สวมบทพนักงานโรงแรมทีเ่คานเ์ตอร ์ใหแ้ตล่ะกลุม่รวบรวมไอเดยีทีอ่าจเกดิขึน้
ในการจองหอ้งพัก ชว่งนีผู้เ้รยีนสามารถอภปิรายกนัโดยใชภ้าษาเยอรมนั แลว้จงึรวบรวมค าพดูหรอืคดิ
แตง่ประโยคเพือ่จะสือ่สารไอเดยีกนัในกลุม่ หลังจากนัน้จงึใหผู้เ้รยีนแตล่ะคนในกลุม่หนึง่จับคูก่บัผูเ้รยีน
ในกลุม่สองโดยใหค้นหนึง่เป็นพนักงานโรงแรมอกีคนหนึง่เป็นนักทอ่งเทีย่ว ใหแ้ตล่ะคูถ่ามตอบกนัหนา้
หอ้งหรอืทีโ่ต๊ะเรยีนของตวั ชว่งนีผู้ส้อนควรงดการแกข้อ้ผดิพลาดของผูเ้รยีน เมือ่ผูเ้รยีนแตล่ะคนก าลัง
เสนอผลงานซึง่เป็นบทสนทนาของตวัเอง ในระหวา่งนัน้ผูส้อนควรบนัทกึขอ้ผดิพลาดในการใชค้ าหรอื
สรา้งประโยคของผูเ้รยีนเอาไวใ้นกระดาษบนัทกึของตัวเองกอ่น โดยไมต่อ้งระบชุือ่วา่ผูเ้รยีนคนไหนเป็น
คนพดูผดิ หลังจากทีผู่เ้รยีนท ากจิกรรมบทสนทนาทีต่ัวเองคดิเสร็จแลว้ จงึไดเ้วลาทีผู่ส้อนจะอธบิาย
ขอ้ผดิพลาดทีไ่ดฟั้งจากบทสนทนาของผูเ้รยีนแตล่ะคู่ โดยพดูรวมๆ กนัไป ไมต่อ้งยกวา่ค าพดูหรอื
ประโยคทีผ่ดิพลาดนัน้เป็นของใคร เพือ่ไมใ่หผู้เ้รยีนเสยีก าลังใจและขาดแรงจงูใจทีจ่ะเรยีนไปในทีส่ดุ 
 

บทสนทนาทีส่องและแบบฝึกหดัทีส่อง  
  
บทสนทนาทีห่นึง่และสองในหนึง่บทจะมคีวามสมัพันธเ์กีย่วขอ้งกนัภายใตห้ัวเรือ่งหรอืธมี (Thema) ของ
บทเรยีนเดยีวกนั นอกจากในบททีห่นึง่และสองเทา่นัน้ทีบ่ทสนทนาหนึง่และสองแมจ้ะอยูภ่ายใตห้ัวเรือ่ง
เดยีวกนั แตม่รีปูแบบการสนทนาทีแ่ตกตา่งกนั บทสนทนาทีห่นึง่มลีักษณะการพดูคยุของผูใ้หญจ่งึมี
ลักษณะเป็นทางการทัว่ไป สว่นบทสนทนาทีส่องมลีักษณะการคยุกนัระหวา่งเพือ่นในวัยเรยีนแบบไมเ่ป็น
ทางการ ส าหรับในบททีห่า้ บทสนทนาแรกคอื "เราจองหอ้งแลว้คะ่ " และบทสนทนาทีส่อง "มปัีญหานดิ
หน่อยคะ่" มคีวามเชือ่มตอ่กบับทเรยีนทีส่ีซ่ ึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัการตดิตอ่จองหอ้งพัก  
 
ส าหรับแบบฝึกหัดทีส่องก็มรีปูลักษณะคลา้ยคลงึกบัแบบฝึกหดัทีห่นึง่ เริม่ตน้ดว้ยการฟังและอา่นออก
เสยีงตาม การท าไวยากรณ์อยา่งงา่ยๆ การพดูตามตัวอยา่งประโยค จดุเดน่ของแบบฝึกหดัทีส่องที่
แตกตา่งออกไปจากแบบฝึกหัดแรกกค็อื ชดุค าถามทีท่ดสอบการฟังในแบบฝึกหดั 3 หรอื 4  แลว้แตค่วาม
เหมาะสมของการวางล าดบัของแบบฝึกหดัในแตล่ะบท   
 
โดยปกต ิผูเ้รยีนภาษาตา่งประเทศเห็นวา่แบบฝึกหัดการฟังเปรยีบเสมอืนเป็นยาขม ยิง่เป็นการฟัง
ภาษาไทยจากซดีดีว้ยแลว้ ดเูหมอืนแบบฝึกหัดนัน้จะยิง่ยากล าบากมากขึน้ไปอกี ดังนัน้ผูส้อนควรมัน่ใจ
วา่ผูเ้รยีนรูจั้กค าศัพทใ์นแบบฝึกหดัการฟังทีเ่ป็นบทสนทนา ใหเ้วลาผูเ้รยีนอา่นค าตอบทีเ่ป็นตวัเลอืกใน
แบบเรยีนกอ่น เมือ่ผูเ้รยีนฟังและตอบค าถามแลว้ อาจใหผู้เ้รยีนเปรยีบเทยีบค าตอบกนัเองกอ่น ดคู าเฉลย
หรอือา่นบทสนทนาซึง่เป็นแบบฝึกหัดดา้นหลังประกอบแบบฝึกหดัการฟังตอนทา้ยสดุ 
 
 "Das Wichtigste auf einen Blick"    
      
ผูเ้รยีนสามารถศกึษาค าตา่งๆ จากหนา้นีแ้ละน าค าศัพทต์า่งๆ ไปใชใ้นระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วที่
ประเทศไทยไดด้ว้ยตวัเอง ดว้ยการฟังซดี ีซึง่บรรจคุ าศพัทท์กุค าทีอ่ยูใ่นหนา้นีด้ว้ย อยา่งไรกต็ามผูส้อน
ยงัสามารถใชค้ าตา่งๆ ทีป่รากฎอยูใ่นแบบเรยีนแตล่ะบท และค าตา่งๆ ทีเ่พิม่เตมิขึน้มาประกอบการเรยีน
การสอนเพิม่เตมิ หรอืเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดล้องใชค้ าใหมม่าประกอบการสรา้งบทสนทนาในแบบฝึกหดัที ่5 
ไดด้ว้ย  
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่ว กบัขอ้มลูสถานทีท่อ่งเทีย่วในแตล่ะจงัหวดั 
 
สองหนา้สดุทา้ยของแตล่ะบทเป็นขอ้มลูเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธมี(Thema) ในแตล่ะบท 
เชน่ ในบทที5่ เรือ่ง "ในโรงแรม" ขอ้มลูในหนา้รองสดุทา้ยเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานทีพ่กัของ
นักทอ่งเทีย่ว และการใชช้วีติของนักทอ่งเทีย่วเมือ่พักอยูใ่นประเทศไทย เชน่ นักทอ่งเทีย่วจะสามารถ
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รับประทานอาหารเชา้อะไรไดบ้า้ง หรอืพวกเขาจะซกัผา้และรดีผา้ไดอ้ยา่งไร ในสายตาของนักทอ่งเทีย่ว 
มกัพบเห็นคนไทย รับประทานอาหารเชา้ทีม่อียูห่ลากหลายชนดิจากรา้นรถเข็นในตลาด เชน่ โจก๊ หรอืที่
รา้นอาหาร ซึง่ขายอาหารเฉพาะอยา่ง เชน่ กว๋ยเตีย๋ว ขา้วขาหม ูขา้วหมแูดง เป็นตน้ แมใ้นสภาพความ
เป็นจรงิ อาหารเชา้ทีค่นไทยรับประทานกนัเป็นปกตทิีบ่า้น มกัเป็นขา้วตม้และกบัขา้วทีท่านกบัขา้วตม้ 
หรอืขา้วสวยและกบัขา้วเทา่ทีม่อียู ่นอกจากนีเ้มือ่พดูถงึเรือ่งอาหาร มศีัพทค์ าหนึง่ทีป่รากฎในบทที ่7 คอื
ค าวา่ อาหาร "เจ" ซึง่ผูเ้ขยีนใชเ้ป็นค าแปลของค าวา่ "vegetarisch" แมว้า่อนัทีจ่รงิ ภาษาไทยยงัมคี าวา่ 
"มงัสวรัิต"ิ ซึง่น่าจะเป็นค าแปลทีต่อ้งตรงกบัค าภาษาตะวันตกมากกวา่ค าวา่ อาหาร "เจ" เสยีดว้ยซ า้
อยา่งไรกต็าม ค าวา่ "มงัสวรัิต"ิ นับวา่เป็นค าทีย่าว อา่นออกเสยีงไดย้าก และยงัจ าไดย้ากอกีดว้ย ดังนัน้
เพือ่ประโยชนข์องผูเ้รยีน ผูเ้ขยีนจงึเลอืกใชค้ าแปลวา่ อาหาร "เจ" แทนค าทีย่ากกวา่ ผูเ้รยีนยงัสามารถ
เชือ่มโยงค า "เจ" วา่มาจาก (ve) ge (tarisch) เมือ่ออกเสยีงในภาษาองักฤษไดอ้กีและชว่ยใหนั้กเรยีน
สามารถจ าศัพทค์ านีไ้ดง้า่ยกวา่ค าวา่ "มงัสวรัิต"ิ 
 
สว่นหนา้สดุทา้ยของแตล่ะบทจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วในแตล่ะจังหวัด และใหข้อ้มลูใหม่
เกีย่วกบัสิง่น่าสนใจทีย่งัไมเ่ป็นทีรู่จั้กกนัอยา่งแพรห่ลายในหนังสอืน าเทีย่วทั่วไปในภาษาเยอรมนัภายใต ้
หัวขอ้ "คน้พบสิง่ใหม"่ (Auf Entdeckung !) รวมทัง้การแนะน าอาหารอรอ่ยของในแตล่ะจังหวดัภายใต ้
หัวขอ้ "ทานใหอ้รอ่ย" (Guten Appetit !)  
 
โดยปกต ิผูเ้รยีนมกัใสใ่จและมุง่ความสนใจไปทีแ่บบเรยีน บทสนทนา ค าอธบิายและแบบฝึกหดั และ
หนา้ทีร่วบรวมค าศัพทม์ากกวา่ทีจ่ะใหเ้วลากบัการอา่นขอ้มลูตา่งๆ เกีย่วกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วและ
เกร็ดความรูท้างสงัคมวัฒนธรรมของประเทศเจา้ของภาษามากนัก ผูส้อนจงึอาจโนม้นา้วความสนใจของ
ผูเ้รยีนไปยงัเนือ้หาหรอืธมี (Thema) ของเรือ่งดังกลา่ว โดยอาจใชก้ารสนทนาเกีย่วกบัเรือ่งนัน้เมือ่เริม่ตน้
การเรยีนแตล่ะบท บอ่ยครัง้ทีก่ารเรยีนรูค้วามแตกตา่งทางสงัคมและวัฒนธรรมชว่ยลดปัญหาในการ
สือ่สาร และลดปัญหาความเขา้ใจผดิกนัมากขึน้ 
 

 
แบบทดสอบสองบท 
 
นอกเหนอืจากองคป์ระกอบของสว่นตา่งๆ ในแตล่ะบทแปดหนา้แลว้ ในแบบเรยีนยงัมแีบบทดสอบอกีสอง
บทดว้ย คอื บททดสอบทีห่นึง่ อยูห่ลังบทเรยีนทีห่ก และบททดสอบทีส่อง อยูห่ลงับทเรยีนทีส่บิสอง ใน
แตล่ะบททดสอบ จะมคี าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทางวฒันธรรมของประเทศไทย รวมทัง้การสรปุ
แบบทดสอบเกีย่วกบัไวยากรณ์และการใชค้ าศัพทท์ีส่ าคญัในการสือ่สาร ซึง่ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ป็น
ประโยชนใ์นการสรปุความรูแ้ละความเขา้ใจทางภาษาเพือ่ประโยชนใ์นการสือ่สารของผูเ้รยีนกบัคนไทย
ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วดว้ย   
     

 
         
 
              
   

 

    


