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At the end of this lesson, the students will be able to understand, obtain and provide 
information about entertainment activities.  Under this Terminal Learning Objective, the 
students will be able to: 

 
1. Discuss arts and entertainment.  This task will include: 

• Discuss entertainment options 
• Ask about preferences in entertainment 
• Discuss popular radio and TV programs 
• Discuss music of the TR 
• Discuss certain movies and plays 
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There are going to be times while stationed in Thailand when you will want to seek some 
form of entertainment, but do not know where to start.  The scenario below sets the stage 
to answer some of the possible questions that a soldier might ask about seeking 
entertainment.  Questions like; Are there movie theaters in Thailand?  Do people go to 
dances?  Just to name a few.  Follow along and we show you what they are. 
 
Tip of the Day 
 
King Bhumibol Adulyadej, the present king of Thailand, has displayed a remarkable 
range of talents.  He is a gifted musician and composer, particularly in the field of jazz.  
One of his songs was featured in a Broadway musical in the early 1950's, and his skills 
have been acknowledged by such masters as Benny Goodman and Lionel Hampton. 
 
 
Scenario:  
 
This is a dialogue is taking place between two young people. They are asking each other 
about their plan for the weekend. 
 
A: เสาร์อาทิตย์นี�ไปไหนหรือเปล่า 
B: ยังไม่รู้เลย ได้ข่าวว่ามีหนังใหม่เข้า เป็นหนังบ๊◌ู◌ี◌๊◌ฺ◌ูเสียงในฟิล์ม ดีมาก ได้รางวัล 
 ต๊◌ุ◌กุตาทองตั�งหลายตัว   พระเอกนางเอกแสดงได้ดีมาก  ไปดูกันไหมล่ะ 
A: สงสัยคงจะไปไม่ได้  พี�สาวจะให้ไปเป็นเพื�อนไปดูละครกรมศิลปากร  เขาซื�อตั�วไว้ 
 ตั�งแต่สองอาทิตย์ที�แล้ว  นึกว่าชวนไปดูด้วยกัน 
B: ผมคงต้องขอตัว ไม่ค่อยชอบละครกรมศิลฯเท่าไร  ถ้าเป็นลิเกตามงานวัดละก็ตกลง 
A: พูดถึงงานวัด  อาทิตย์หน้าไปด้วยกันไหมล่ะ  ผมจะพาคุณแม่ไปทําบุญที�วัดไร่ขิง 
 ที�วัดจะมีงานประจําปี  เขาจัดยิ�งใหญ่มาก มีทั�งลิเก  รําวง  ดนตรีลูกท่◌ุง  ลูกกรุง   
 คาราโอเกะ  หนังจีน  ไทย  ฝรั�ง 
B: ตกลงครับ  
A: งั�นผมจะไปรับคุณที�บ้านประมาณเก้าโมงเช้านะครับ 
B: ครับ  ขอบคุณมาก 
 
 
Exercise 1 
Have you ever seen any Thai movies or movies about Thailand?  Share your experience 
with the rest of the class. 
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Exercise 2 
Read the following paragraph and answer the questions below in Thai. 
 

 
 
 
๑.  U-Party คืออะไร 
 
 
๒.  ใครจัด 
 
 
๓.  นักร้องในรายการนั�นชื�ออะไร 
 
Answers: 
1.  คือมินิคอนเสิร์ตของซิลลี� ฟูลส์, ดับเบ้ิลย ู
2.  รายการเรดิโอ โน พร็อบเบล็ม เอฟเอ็ม ๘๘.๐ เมกะเฮิรตซ์ 
3.  ปีเตอร์ คอป ไดเรนดัล 
 
 
Exercise 3 
Read the following biography of a famous Thai TV soap opera producer, movie director, 
movie and TV star, etc.  Then answer the questions below. 
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 ภัทราวดี มีชูธน เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของ คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ  

ได้รับการศึกษาจากโรงเรียน ราชินี ได้รับการฝึกสอนศิลปะรําไทยและขับร้อง 

เพลงไทยเดิมจาก ครูเล็ก วังบ้านหม้อ เรียนต่อจบ High School จากประเทศอังกฤษ 

ไปเรียนศิลปะการแสดงที� Pasadena Playhouse ประเทศอเมริกา และกลับมาประกอบ 

อาชีพนางแบบ และออกแบบเสื�อ ได้รับความสําเร็จจนกระทั�งได้รับคํา ชักชวน 

จากลาวัลย์ฉวี สิริสิงห์ให้แสดงละครโทรทัศน์ และได้รับเลือกให้แสดงภาพยนต์เรื�อง 

"ไม่มีสวรรค์สําหรับคุณ "ได้รับพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทอง นักแสดงนํายอดเยี�ยม 

จากภาพยนตร์เรื�องแรก   เขียนบทภาพยนต ์เรื�อง " นางสาวมลิวัลย์ " ร่วมกับเริงศิริ 

ลิมอักษร แสดงเป็นนางเอกที�มีความเป็น ตัวของตัวเองจนเป็นปัญหาสังคมภาพยนตร์เรื�อง 

รักริษยาซึ�งเป็นภาพยนตร์เรื�องเดียวที�เธอรับจ้างกํากับการแสดง   ในป ี2520 เธอหันหลัง 

ให้กับภาพยนตร์ไทยและทํางานเป็นผูจ้ัดละครโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3  ปี 

2525 แต่งงานกับนักการฑูตชาวคานาดาและย้ายไปอยู่ New York  Ottawa และสิงค์โปร์ 

แต่ยังกลับมาทําละครให้ช่อง 9 สร้างละครโทรทัศน์ให้ช่อง 9 คือเรื�องบนถนนสายเดียวกัน 

ได้รับรางวัลเมขลาบทประพันธ์ยอดเยี�ยม    นําการแสดง "คืนหนึ�งกับภัทราวดี " 

มาเปิดแสดงที�โรงละครแห่งชาติ นับว่าเป็นครั�งแรกของการแสดง ประเภท Concert 

แสดงโดยคนไทยเป็นแบบ Broadway,Arthur  Faria  และ สร้างภัทราวดีเธียเตอร์ 

โรงละครกลางแจ้งในปี 2535  โรงละครเล็ก Studio1 ในปี 2538 เพื�อฟื�นฟูศิลปะและพัฒนา 

ศิลปินไทย ปัจจุบันเธอใช้ชีวิตในการค้นคว้าศึกษาศิลปะไทยในภาคเหนือและอบรม 

ครูอาจารยฺ ์ทั�วประเทศให้เข้าใจการสร้าง การแสดงร่วมสมัยบรรยายเกี�ยวกับ 

ศิลปะการแสดงทั�งในประเทศและต่างประเทศ เป็นครูสอนศิลปะการแสดงให้แก่วิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย 

www.patravaditheatre.com/ 

5 



Entertainment                 Thai SOLT I 
Introduction            Module 6 Lesson 1 
 

 
Exercise 3 (continued) 
 
๑.  เรื�องที�คุณอ่านนี�เป็นประวัติของใคร 
 
 
๒.  เขาเรียนศิลปะการแสดงจากที�ไหน 
 
 
๓.  เขาประกอบอาชีพอะไรหลังจากเรียนจบ 
 
 
๔.  ภาพยนตร์เรื��องแรกที�เขาแสดงชื�ออะไร 
 
 
๕.  เขาได้รับรางวัลต๊◌ุ◌ุกตาทองในฐานะอะไร 
 
 
๖.  เขาเริ�มงานละครโทรทัศน์เมื�อไร   เรื�องไหนที�เขาได้รับรางวัล 
 
 
๗.  การแสดงประเภทไหนที�เขานํามาแสดงที�โรงละครแห่งชาติเป็นครั�งแรก 
 
 
๘.  เขาทําอะไรในปี ๒๕๓๕ และ ๒๕๓๘ ตามลําดับ 
 
 
๙.  ปัจจุบันนี�เขาทําอะไรบ้าง  กรุณาบอกมาสองอย่าง 
 
 
 
Tip of the Day 
 
The royal Thai anthem is played during state occasions and public meetings - sports 
events, cinema shows, concerts, etc.  Unlike other anthems whose lyrics are often archaic 
or obsolete, the sentiments expressed in the royal Thai anthem precisely mirror the 
feelings of the Thai people towards their King. 
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Answers: 
๑.  ประวัติของภัทราวดี มีชูธน 
๒.  เขาเรียนจากโรงเรียน Pasadena Playhouse, ประเทศสหรัฐ 
๓.  อาชีพนางแบบ  และ  ออกแบบเสื�อ 
๔.  "ไม่มีสวรรค์สําหรับคุณ" 
๕.  นักแสดงยอดเยี�ยม 
๖.  เมื�อปี ๒๕๒๐  ได้รับรางวัลจากเรื�อง "บนถนนสายเดียวกัน" 
๗.  ประเภทคอนเสิร์ต 
๘.  สร้างโรงละครกลางแจ้งในปี ๒๕๓๕, โรงละครเล็กในปี ๒๕๓๘ 
๙.  ปัจจุบันเขาค้นคว้าศึกษาศิลปะในภาคเหนือ   อบรมครูอาจารย์ทั�วประเทศในเรื�อง 
     การสร้างและการแสดง    บรรยายเกี�ยวกับศิลปะการแสดงทั�งในและต่างประเทศ 
     เป็นครูสอนศิลปะการแสดงให้แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั�วประเทศ 
 
 
Exercise 4 (Pair Work) 
The situation is that you want to go see a movie and your partner wants to go see a 
concert.  It is your job to convince your partner to go with you to the movie.  Use as 
many vocabulary words as possible to convince him/her to go with you.  You have five 
minutes to convince your partner, then change roles and repeat the exercise. 
 
 
Exercise 5 (Pair Work) 
Your Thai military counterpart is curious about American movies and wants to know 
about your favorite movies.  Identify two of your all time favorite movies and explain the 
story line of one movie to your partner in Thai.  Reverse the roles and repeat the exercise 
 
 
Exercise 6 (Group Work) 
You are at a party, go around the classroom and mingle with your classmates.  Everyone 
at the party is involved in the entertainment industry in some way, shape or form.  It is 
your job to ascertain what part of the entertainment industry they are involved in and the 
length of time they have worked in the industry.  After the party, file a written report in 
Thai to your commander (your instructor) as to what you discovered.  Your instructor 
will grade your report and return it to you for corrections.  Resubmit for final grade. 
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Exercise 7 (Pair Work) 
You are a journalist conducting an interview with a famous Thai movie star.  First, find 
out what is the actor’s real name.  Second, what movies he/she has played.  Third, what 
role did they portray.  And, fourth, what are their best talents, i.e. singing, dancing, 
playing an instrument, etc.  Write a human-interest story for your newspaper and submit 
it to your editor (your instructor) for approval.  Your instructor will grade your report and 
return it to you for corrections.  Resubmit for final grade. 
 
 
Exercise 8 
Listen to the instructor read the following ad and answer the questions below in Thai. 
 

รับสอนดนตรีสากล ทุกชนิด สอนตามบ้าน 
จากนักดนตรีมืออาชีพ ค่าเรียนถูก  

 

สําหรับพี�ๆ น้องๆ ทุกคนที�ต้องการเรียน หรือเล่นดนตรี ก็ติดต่อมาได้ 
เฉพาะในจังหวัดระยองนะครับ รับสอน ไวโอลิน กีต้าร์โปร่ง ไฟฟ้า เปียโน ร้องเพลง เบส 
กลอง แซกโซโฟน ราคาถูก เรียนเป็นกลุ่ม หรือเดี�ยวก็ได้ ชั�วโมงละ 300-400 บาท ครับ 
โทร 01-6857024 คุณกบ ภายในจังหวัดระยองนะครับ 

 
๑.  ที�คุณได้ยินคือโฆษณาอะไร 
 
 
๒.  ใครเป็นคนลงโฆษณา 
 
 
๓.  รับสอนอะไรบ้าง 
 
 
๔.  ภูมิลําเนาของผู้เรียนอยู่ที�ไหน 
 
 
๕.  เขาคิดค่าเรียนเท่าไร 
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Answers: 
๑.  รับสอนดนตรี 
๒.  นักดนตรีมืออาชีพ 
๓.  รับสอน ไวโอลิน กีต้าร์โปร่ง ไฟฟ้า เปียโน ร้องเพลง เบส กลอง แซกโซโฟน 
๔.  ต้องเป็นชาวระยอง 
๕.  ๓๐๐ - ๔๐๐ ต่อชั�วโมง 
 
 
Exercise 9 
Read the following ad and answer the questions that follow. 
 

 
 
๑.  นี�คือโฆษณาอะไร 
 
๒.  จัดที�ไหนและเมื�อไร 
 
๓.  ค่าบัตรเท่าไรและติดต่อจองบัตรได้ที�ไหน 
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Answers: 
๑.  รายการเพลงพระราชนิพนธ์ 
๒.  จัดที�สวนหลวง ร. ๙   ๑๘ ธ.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. 
๓.  ค่าบัตรฟรี  ติดต่อจองบัตรได้ที�สถานีวิทยุ ๙๔.๕ เอ็ฟ เอ็ม และ ยูบีซี 
 
 
 
Tip of the Day 
 
Do you know that all the television and radio stations in Thailand are required to play the 
National Anthem at 8:00 a.m. and 6:00 p.m. daily? 
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มอบ . . .ให ้. . .  to give something to someone 
 
Example: เขามอบอะไรให้คุณ  = What does he give you? 

  เขามอบหนังสือให้นักเรียน = He gave books to the students. 

  คุณจะมอบตั�วใบนี�ให้ใคร = Whom will you give this ticket to? 

 

Exercise  
Write the Thai equivalent for the following sentences. 
 
1.  What will his dad give to the school? 
 
_________________________________________________________________ 
 
2.  The lucky winner will be given a new car. 
 
_________________________________________________________________ 
 
3.  The movie director will give you the award himself. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Answers: 
1.  พ่อเขาจะมอบอะไรให้โรงเรียน 
2.  ผู้โชคดีจะได้รับมอบรถใหม่หนึ�งคัน 
3.  ผู้กํากับหนังจะเป็นผู้มอบรางวัลให้คุณเอง 
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กรมศิลปากร Fine Arts Department 
ขอตัว to excuse oneself (with respect to an 

invitation, performing a service, etc.) 
ค้นคว้า to do research 
ความนิยม popularity 
งานวัด temple fair 
จําหน่าย to sell 
จุดประสงค ์ purpose 
ช่อง channel (TV, radio) 
ดนตร ี music 
ดนตรีลูกกรุง Thai pop music 
ดนตรีลูกทุ่ง country music 
ดนตรีสากล western music 
ตื�นเต้น to be excited 
นักดนตรี musician 
นักร้อง singer 
นักแสดง performer, star 
นางแบบ model 
นางเอก leading actress 
บรรยาย to lecture 
บุตรสาว daughter 
ประทับใจ to be impressed 
ปัจจุบัน nowadays 
เป็นเพื�อน to be friends, as company, as a friend 
ผลิต to produce 
พระเอก leading actor 
พัฒนา to develop 
พิจารณา to consider 
เพลง song 
เพลงไทยเดิม Thai classical song 
เพลงพระราชนิพนธ์ song written by the king 
ฟื�นฟู to revive 
แฟนเพลง music fan 
ภาพยนตร์ movie 
มอบ to give 
ยอดเยี�ยม the best . . . 
ยิ�งใหญ่ big, grand 
รอบ show 
รําวง Thai circle dance 
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รํ�ารวย rich 
รางวัล award 
รางวัลตุ๊กตาทอง award equivalent to the Academy Award 
รายการ program 
โรงละคร play house 
ละคร play 
ลิเก musical folk drama 
วงดนตรี band 
ศิลปะ art 
สงสัย to suspect, wonder, doubt 
สนุก(สนาน) to be fun 
สถานี station 
สมาชิก member 
เสียงในฟิล์ม original sound track 
หนัง movie 
หนังบู ๊ action movie 
อดีต past, former 
อบรม to train 
ฮิต hit, popular 
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Music 
 Since ancient times, the Thai people have known how to make musical 
instruments or to copy the patterns of others and adapt them to their own uses.  In fact, 
there are several kinds of musical instruments which the Thais apparently devised before 
they came in contact with the culture of India, which was widespread in Southeast Asia 
before they migrated there. 
 All Thai musicians in the past received their training from their teachers, through 
constant playing and singing in their presence.  With nothing else to rely upon except 
their own memory, it was only through much hard work that they gained their technical 
experience and practical knowledge in playing and singing. 
 Later when Thailand began to have contact with Western European nations and 
the United States, the Thais adopted such Western instruments as the bass, drum, violin, 
and the organ. 
 In all, there are about 50 types of Thai musical instruments, including many local 
versions of flutes, stringed instruments and gongs used for all kinds of occasions: 
festivals, folk theater, funerals, and social evenings after harvesting. 
 Popular Western music, introduced in the 1950's, was also widely accepted by the 
Thai people and today there are a large number of modern groups, some producing music 
hat combines elements of both pop and traditional Thai. 
 Music plays an important part in the life of the Thai royal family.  His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej is an internationally-recognized jazz musician with 
numberous original compositions to his credit.  Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn is an accomplished performer on several classical Thai musical 
instruments, while Her Royal Highness Princess Chulabhorn has made several popular 
music cassette tapes to raise funds for charity. 
 
ลิเก 

It contains elements of pantomime, comic folk opera, and social satire, is 
generally performed against a simply painted backdrop during temple fairs.  Its court-
derived stories are embellished with local references and anecdotes, and spontaneous 
dialogue is freighted with outrageous puns and double entendres. 
 
Radio and Television 
 Thailand has 480 radio stations. Many fall under the aegis of the governmental 
Public Relations Department which is responsible for Radio Thailand, the official 
government broadcasting station, which transmits the local and international news 
mandatorily broadcast by all Thai stations.  Radio Thailand is also the official channel for 
government information.  Along with the Thai Television Company, Ltd., the Post and 
Telegraph Department, the Royal Thai Army, Navy, and Air Force, the Police 
Department, Kasetsart and Chulalongkorn Universities, and the Ministry of Education all 
operate radio stations.  Except for the Education Ministry and Radio Thailand broadcasts, 
all other stations are commercial and rely heavily on advertising revenue to cover  
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operating costs.  Programming tends to resemble the commercial format popular in other 
countries, with music and talk shows the dominant fare. 
 In 1955, Thailand became the first Asian country to enjoy regular television 
services.  Today there are 7 channels, two operated by the government, two by the army, 
two privates and one cable TV.  All stations except cable TV are commercial, which 
makes wide appeal the main criterion in selecting programs.  Variety shows are popular, 
as are imported U.S. television series, but the most popular are locally-produced serial 
dramas (soap operas).  Children enjoy U.S. and Japanese cartoons, as well as local 
programs especially created for them.  Educational programs introduced as part of open-
university distance learning enjoy a large following among viewers.  Sports programs, 
particularly local and foreign soccer and boxing matches, have wide appeal. 
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Activity 1 (Pair Work) 
Make up a dialogue about a movie one of you has just seen.  Mention the names of the 
leading actors, producer and the theaters where this movie is playing. 
 
 
Activity 2 (Pair Work) 
Look at the list of TV programs below and say which ones you would be interested in 
watching and why. 
 

 
 
 
Activity 3 (Pair Work) 
Use the TV program in the previous activity, call your partner on the phone and tell 
him/her about his favorite show(s) that will be on tonight.  Tell him the channel, time, the 
name of the show(s), etc.  Then take turns. 
 
 
Activity 4  (Pair Work) 
One of you works in a booking office and the other one would like information about the 
play that is now showing.  Ask about the name of the play, date and time of the show, 
place, price, etc.  Buy a ticket for the play. 
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Activity 5 
Assume the role of an entertainment researcher.  Go around the classroom and interview 
two of your classmates.  Use the questions below and write down your classmates’ 
responses.  Report your findings to the class. 
 
เวลาว่างคุณชอบทําอะไรบ้าง 
คุณชอบฟังเพลงไหม  ชอบฟังเพลงประเภทไหน 
คุณชอบนักร้องคนไหน 
คุณชอบดูทีวีไหม  รายการอะไร  ช่องไหน 
คุณชอบดูละครทีวีไหม  เรื�องอะไร 
คุณชอบดูหนังไหม  เรื�องอะไร 
คุณชอบพระเอกคนไหน  นางเอกคนไหน 
คุณชอบฟังวิทยุรายการไหน 
คุณเคยดูลิเกไหม 
คุณเคยดูละครของกรมศิลปากรไหม 
 
 
Activity 6 (Pair Work 
Look at the old movie reviews.  Go through these reviews with a partner.  Discuss the 
movies by asking and answering each other. 
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A. 
 

 
 
FREQUENCY 
 
งานเหนือจินตนาการที�กล่าวถึงการเปลี�ยน 

แปลงอดีตอันเลวร้ายของ จอห์น  ซัลลิแวน 

ตํารวจที�ค้นพบการติดต่อสื�อสารกับผู้พ่อที� 

เสียชีวิตไปแล้วเมื�อ ๓๐ ปีก่อนด้วยวิทย ุ

สมัครเล่นโบราณ  จอห์นพยายามเตือนพ่อ 

ให้รอดพ้นจาการถูกไฟคลอกเป็นการเปลี�ยน 

อดีตให้พ่อแม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี�ต่อไปได ้

พร้อม ๆ กับให้ช่วยตามหาฆาตกรโรคจิตท ี

ฆ่าพยาบาลสาวหลายต่อหลายคนซึ�งหนึ�งใน 

นั�นคือแม่เขาเอง  หนังเดินเรื�องชวนปวดหัว 

หากไม่นั�งดูแบบปะติดปะต่อ  เพราะตัดสลับ 

ไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบัน แต่ลงเอยด้วย 

ความตื�นเต้นระทึกขวัญ  เดนนิส เควตและ 

เจมส์ คาวีเซล นําแสดง 

 

B. 
 

 
 
HAPPY TEXAS 
 
เรื�องราวสนุกสนานของสองคู่นักโทษแหกคุก 

ที�หนีมาอย่◌ูที�เมืองแฮปปี�เท็กซัสพร้อมรับสมอ้าง 

ว่าเป็นครูสอนเด็ก ๆ  จากเดิมที�จะอยู่เพื�อให้ 

เรื�องสงบแล้วจะปล้นธนาคารในเมือง  แต ่

ด้วยความผูกพันกับผู้คนที�มีแต่รอยยิ�ม  ทําให้ 

คู่หูขี�คุกต้องยกเลิกภารกิจไปโดยปริยาย   

ก่อนที�จะร่วมกับคนในเมืองคลี�คลาย 

สถานการณ์ในการจับโจรที�เข้ามาปล้นธนาคาร 

หนังเดินเรื�องสนุกสนานและเสียดสีคนสังคม 

เมืองได้อย่างถึงกึ�นจนได้รางวัลหนังยอดเยี�ยม 

จากเทศกาลหนังซันแดนส์ปีล่าสุด  มี เจเรมี� 

นอร์แธม   แอลลี�  วอล์กเกอร์ นําแสดง 
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Activity 7 
Listen as the instructor reads the following paragraph and answer the questions below in 
Thai. 
 
Instructor’s reading: 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ุทรงพระกรุณา เสด็จฯ 
ทอดพระเนตร คอนเสิร์ตการกุศล  Jim Brickman Live In Bangkok ซึ�ง จิม บริกแมน 
เป็นนักเปียโนชั�นแนวหน้า เจ้าของฉายา เจ้าชายแห่งเพลงรักโรแมนติก 
จะจัดให้มีขึ�นใน วันที� 9 มีนาคม ศกนี� เวลา 19.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม 
ดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษกโดยรายได้จากการจําหน่ายบัตรจะมอบให้กับ 
มูลนิธิโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ดังนั�น จึงขอเรียนเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และ 
ชมคอนเสิร์ตครั�งนี�  
  
 
๑.  การแสดงที�พูดถึงคืออะไร 
 
 
๒.  จิม บริกแมนคือใคร 
 
 
๓.  การแสดงครั�งนี�จะมีขึ�นเมื�อไร  ที�ไหน 
 
 
๔.  จุดประสงค์ของการจัดงานครั�งนี�คืออะไร 
 
 
 
Answers: 
๑.  คอนเสิร์ตการกุศล 
๒.  เป็นนักเปียโนที�มีชื�อ 
๓.  จะจัดให้มีขึ�นใน วันที� 9 มีนาคม ศกนี� เวลา 19.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม 
ดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก 
๔.   รายได้จากการจําหน่ายบัตรจะมอบให้กับมูลนิธิโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
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Activity 1 
Describe to the class the latest entertaining event you have attended, why you attended it, 
and if you would recommend it to them or not. 
 
 
Activity 2 (Pair Work) 
You and your Thai counterpart decided to meet in his home to watch videos.  He gave 
you reviews of the following two films to read and to choose from. 
 
เรื�องย่อเรื�องที�หนึ�ง 
 
Jerry (Brad Pitt) พนักงานขาย ผู้ไม่ค่อย เต็มใจ มีคน ยื�นคําขาด กับเขา สองข้อ ข้อแรก 
จากเจ้านาย อันธพาล ของเขา ให้เดินทางไป เม็กซิโก เพื�อเอา ปืนสั�น โบราณ อันหาค่า 
มิได้ ที�ชื�อ "เดอะ เม็กซิกัน" กลับมา หรือไม่ก็ต้อง รับผล ที�จะเกิดขึ�น ภายหลัง  
 
ข้อที�สอง มาจาก Samantha(Julia Roberts) แฟนสาว ของเขา ให้เลิกยุ่ง กับพวก แก๊ง 
อาชญากร  
 
Jerry เห็นว่า ถ้ามีชีวิตอยู่ และมีปัญหา กับ Samantha ก็ยังดีกว่า ทางเลือก ที�เปลี�ยนแปลง 
ไม่ได้ เขาจึง มุ่งหน้า ไปทาง ชายแดน ทิศใต้ การหา ปืนสั�นพบ เป็นเรื�องง่าย แต่การนํามัน 
กลับมา เป็นอีกเรื�องหนึ�ง มีเรื�องเล่าว่า เจ้า "เดอะ เม็กซิกัน" นี�มีคําสาป ซึ�งเป็น ตํานาน 
ที�มีผู้คนมากมาย พยายาม ทําให้ Jerry เชื�อ โดยเฉพาะ อย่างยิ�ง เมื�อ Samantha ถูกจับ 
เป็นตัวประกัน โดย Leroy นักฆ่า ( James Gandolfini) เพื�อให้แน่ใจว่า ปืนสั�นกระบอกนั�น 
จะกลับมา โดยปลอดภัย  
 
เรื�องย่อเรื�องที�สอง 
 
เขากับเธอ พบกันครั�งแรก ที�สถานี รถไฟโตเกียว ประเทศญี�ปุ่น เมื�อฤดู ใบไม้ผลิ พ.ศ.2480 
ในขณะ ที�เขาอายุ 22 ปี เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัย ริคเคียว และ เธออายุ 35 ปี มา 
"ฮันนิมูน"กับ พระยาอธิการบดี ผู้เป็นสามี ที�อยู่ใน วัยเดียวกัน กับพ่อ! โดยที� เจ้าคุณ 
อธิการบดี เป็นเพื�อนสนิท กับบิดาของ นพพร เจ้าคุณ จึงขอร้องให้ นพพร มาช่วยเป็น 
มัคคุเทศก์ นําเที�ยวญี�ปุ่น และนั�น…เป็นโอกาสให้นพพรเด็กหนุ่มที�ไม่เคยรู้จัก 
ความรักมาก่อน ได้อยู่ใกล้ชิดกับหญิง-แม้จะสูงวัยกว่าแต่เธอก็สวย สง่า 
กิริยาวาจาแช่มช้อยสมกับที�เป็นผู้ดีแท้ ยิ�งใกล้ชิด…ยิ�งนานวัน นพพร ก็ยิ�ง หลงรัก 
เทอดทูนกีรติ เป็นรักครั�งแรกรักทั�งๆที�รู้อยู่แก่ใจว่าเธอมีชายอื�นเป็นเจ้าของ ความรัก 
ความหลง ความหึง เป็นไฟอารมณ์ ที�ต่างแผดเผา หัวใจหนุ่ม ของนพพร ให้เขากอด 
และจูบกีรต ิด้วยความเข้าใจว่า กีรติคงรักเขา เช่นเดียว กับที�เขา รักเธอ  
พ.ศ.2484 เจ้าคุณอธิการบดี เป็นวัณโรคเสียชีวิตกีรติจึงกลับเป็นโสดอีกครั�งหนึ�ง  
พ.ศ.2487 นพพรเดินทางกลับจากประเทศญี�ปุ่น กีรติมอบภาพเขียน "ริมลําธาร"ให้ 
"จําได้ไหมว่าที�ไหน มีอะไรเกิดขึ�นที�นั�น?"  
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"ความรักของผมเกิดที�นั�น"  
"ความรักของเรา นพพร"  
ณ บัดนี� กีรติเปิด หัวใจ ของเธอ ให้นพพร รับทราบ โดยแน่ชัดแล้ว โอกาสที� นพพร 
จะแต่งงาน กับกีรติ ก็มีแล้ว แต่….."ความรัก" จะบันดาลให้ ม.ร.ว.กีรติวัย 42 ปี กับ นพพร 
วัย 29 ปี ได้แต่งงานกัน - สมค่าแห่ง ความเป็น "พรอันประเสริฐ เป็นยอด 
ปรารถนาของชีวิต" หรือ? 
 
А.  Try to give the title of the movie. 
B.  Each of you will choose a movie and explain his/her choice.  
C.  Then the entire class will compare their choices.  Which film was the most popular? 
 
 
Activity 3 (Group Work) 
A. Work in groups of four.  Make a story about a favorite film, describe actors and 

actresses.  
B. Then mix the groups making sure that each group has at least a person from another 

group who does not know the story.  Exchange the stories.  Have the group members 
who do not know the story guess what film is being described and who the 
actors/actresses. 

 
 
Activity 4 
Prepare an opinion poll about their favorite entertainment.  Go around the classroom and 
interview three classmates.  Report back to the class.  What type of entertainment was the 
most popular? 
 
 
Activity 5 (Pair Work) 
Tell each other which are the best radio programs for specific types of music that you like 
to listen to and explain why you like them.  You may choose from the following and any 
others, which are of your preference. 
 
เพลงลูกทุ่ง        เพลงลูกกรุง          เพลงร็อค         เพลงแร็พ               เพลงป๊อบ 
 
เพลงคลาสสิค         เพลงแจ๊ส        เพลงซาลซ่า 
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Activity 6 
Listen as the instructor reads the following ad and answer the questions below in Thai. 
 
Instructor’s reading: 
รับสมัครนักร้องหญิงด่วนมาก 
มีงานเล่นประจําอยู่แล้ว  
ตอนนี�อยากเปลี�ยนนักร้องหญิงด่วนมาก แนวเพลงสากล 90% อายุน่าจะระหว่าง 20-28 
แต่ก็ไม่ซีเรียสมากครับ อยู่ที�บุคคลิกและการร้อง  
ติดต่อ แป๋ม 01-3997340  
ต่าย pct 9272375 กด 1 
 
 
๑.  ตามโฆษณาที�ได้ยิน  เขาต้องการอะไร 
 
 
๒.  ผู้ที�สนใจต้องมีอายุเท่าไร 
 
 
๓.  ผู้ที�สนใจต้องมีความสามารถด้านไหน 
 
Answers: 
1. เขาต้องการนักร้องหญิง 
2. อายุระหว่าง ๒๐ - ๒๘ ปี 
3. ต้องมีความสามารถด้านเพลงสากล 
 
 
Activity 7 
Read the following paragraph and answer the following questions. 
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เมื�อเริ�มดําเนินการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการละคร นับเป็นรายการหลักรายการ 
หนึ�งของสถานี ซึ�งมีทั�งในรูปแบบที�ทางสถานีผลิตเองและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก 

เข้ามาผลิตแต่เมื�อครั�งการปรับปรุงโครงสร้างรายการเมื�อเดือนพฤษภาคม 2515 รายการ 

ละครได้ถูกพิจารณายุบเลิกไป ทั�งนี�เพราะไม่ได้รับความนิยมเท่าที�ควร  

จนกระทั�งเมื�อปี 2519 โครงการผลิตรายการละครได้ถูกรื�อฟื�นขึ�นมาอีกครั�งหนึ�ง  
นอกจากนั�นทางสถานียังได้พิจารณาวางแนวทางในการนําเสนอรายการละครในรูปแบบใหม่ 
โดยการนําเสนอติดต่อกันหลายวันในหนึ�งสัปดาห์และช่วงเวลาการนําเสนอจะต้องอยู่ในช่วง 
เวลาที�ไม่ดึกเกินไป หลังจากได้พิจารณาแล้ว ทางสถานีจึงได้กําหนดช่วงระหว่างเวลา 
19.30 ถึง 20.00 น. เป็นช่วงเวลาของรายการละครยุคใหม่ 

ต่อมาทางสถานีได้มีการขยับขยายโดยการเพิ�มช่วงเวลาการนําเสนอรายการละครมากขึ�นเป็น 
ลําดับ พร้อมทั�งเปิดโอกาสให้ผู้จัดรายอื�น ๆ เข้ามาแสดงฝีมือเพิ�มมากขึ�น ทั�งนี� โดยอยู่ใน 

หลักการเดียวกันคือ เน้นคุณภาพทั�งในด้านองค์ประกอบของละคร และการนําเสนอ 
จึงทําให้วงการละครโทรทัศน์ตื�นตัวและเป็นที�น่าสนใจของผู้ชมมากขึ�นเป็นลําดับ 
ซึ�งนับจากวันนั�นจนถึงวันนี�ทางสถานีได้ผลิตและนําเสนอละครผ่านสายตาผู้ชมไปแล้วกว่า 
500 เรื�อง 
 
 
1.  What kind of entertainment was mentioned? 
 
___________________________________________________________________ 
 
2.  What happened in the year 2515 B.E. and why? 
 
___________________________________________________________________ 
 
3.  What did this TV station do to improve this program? 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Answers: 
1.  TV soap opera. 
2.  This TV station canceled all the soap operas because they were not popular. 
3.  Increasing the air time for this program. 
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Activity 8 
Read the following paragraph and answer the questions below in Thai. 
 
 
บาร์บาร่า สตรัยแซนด์ กับคอนเสิร์ตครั�งสุดท้าย เมื�อวันพฤหัสบดีที�ผ่านมา 

 ณ เมดิสัน สแควร์ ได้มีการแสดงคอนเสิร์ต ที�ทุกคนจะต้องจดจําไปตลอด 

เนื�องจากเป็นการแสดงคอนเสิร์ตครั�งสุดท้ายของนักร้องสาว บาร์บาร่า สตรัยแซนด์ 

และนักแสดงชื�อดังของวงการ ผู้นี�ซึ�งงานนี�จึงมีคนแห่กันมาให้กําลังใจ กับนักร้องสาวกัน 

อย่างมากมาย โดยบัตรคอนเสิร์ตไดจ้ําหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว  การแสดงสด 

ที�ผ่านมา นักร้องสาวผู้นี�ก็ทําให้แฟนเพลงประทับใจเป็นอย่างมาก  การแสดงในวันนั�น  

มีทั�งสิ�น 28 เพลง ทั�งหมดล้วนเป็นบทเพลงฮิตของเธอ 

คอนเสิร์ตครั�งนี�มีชื�อว่า TIMELESS ซึ�งเนื�อหาของงานทั�งหมดได้สื�อถึงความเป็นตัวของเธอ 

เป็นการลําดับเรื�องราวตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที� สตรัยแซนด์ ทํางานครั�งแรก 

ด้วยการร้องเพลงและเล่นดนตรีในคลับเล็ก ๆ ย่านกรีชวิช วิลเลจ, การได้ร่วมงานกับ 

วงดนตรีบิ�กแบนด์ของเบนนี� กูดแมน, การร่วมร้องดูเอ็ทกับนักร้องคนสําคัญในอดีตอย่าง จูดี 

การ์แลนด์ และเรื�องราวต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นอีก จนกระทั�งได้มาร่วมงานกับ แบร์รี กิบบ์ แห่ง บีจีส์  

 

๑.  การแสดงที�พูดถึงในเรื�องนี�คืออะไร 
 
 
๒.  ใครเป็นผู้แสดง  แสดงที�ไหน  เมื�อไร 
 
 
๓.  การแสดงครั�งนี�มีชื�อว่าอะไร 
 
 
๔.  ทําไมผู้ชมต้องจดจําการแสดงครั�งนี�ไปตลอด 
 
 
๕.  นักแสดงผู้นี�เริ�มงานครั�งแรกที�ไหนและเมื�อไร 
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Answers: 
๑.  คอนเสิร์ต 
๒.  เมื�อวันพฤหัสบดีที�ผ่านมา  ณ จตุรัส เมดิสัน สแควร์ ของนักร้องสาว บาร์บาร่า 

สตรัยแซนด์ 

๓.  TIMELESS 

๔.  เพราะเป็นการแสดงครั�งสุดท้ายของเธอ 

๕.  ทํางานครั�งแรก ด้วยการร้องเพลงและเล่นดนตรีในคลับเล็ก ๆ ย่านกรีชวิช วิลเลจ 

 
 
 
Activity 9 
Read the following information and answer the questions below. 
 

                                             
 
การแสดงคาบาเรต์โชว์ในยุคปัจจุบันนับว่าได้รับความนิยมอย่างยิ�งในหมู่นักท่องเที�ยวทั�ง 

ชาวไทยและต่างประเทศ ทําให้การแสดงของสาวประเภทสองของไทย ดังไกลไปทั�วโลก 

สร้างเงินสร้างรายได้เข้าประเทศไทยอย่างมหาศาลเกือบทุกบริษัททัวร์ต่างบรรจุการแสดง 

คาบาเรต์ในโปรแกรมทัวร์ ด้วยเหตุนี�เอง ทําให้สาวประเภทสองซึ�งยุคหนึ�งถูกมองว่า 

เป็นปัญหาสังคมกลับกลายเป็นส่วนหนึ�งที�เป็นกําลังสําคัญในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม 

ไทยแถมยังส่งเสริมการท่องเที�ยวอีกต่างหากโชว์แต่ละฉากเน้นความอลังการ ทั�งฉาก 

เสื�อผ้า และ ตัวแสดง ซึ�งสาวประเภทสองทุกคนที�แต่งเป็นผู้หญิงนั�นดูไม่ออกเลยว่า 

แท้ที�จริงเป็นชายล้วน ถ้าเราไม่รู้มากอ่นล่วงหน้า   การแสดงโดยรวมถือว่าสมบูรณ์แบบ 

รวมสิ�งสวยงาม แถมด้วยการโชว์ตลกสลับฉาก เรียกเสียงฮาให้ผู้ชมได้ทุกฉาก 

แถมยังให้คนดูมีส่วนร่วมได้ด้วย (เลือกผู้ชมหนุ่มๆเอ๊าะๆขึ�นไปร่วมสนุกบนเวที) 
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แต่ที�น่าประทับใจก็คือการแสดงส่วนใหญ่จะเน้นการสื�อสารวัฒนธรรมของชาติต่างๆในเอเชีย 

ไม่ว่าจะเป็นการวัฒนธรรมของจีน เกาหลี ใต้หวัน ญี�ปุ่น อินเดีย เป็นต้น 

 
๑.  ในเรื�องนี�การแสดงอะไรที�ได้รับความนิยมทั�งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 
 
๒.  สาวประเภทสองหมายความว่าอย่างไร 
 
 
๓.  ในอดีตสาวประเภทสองเคยถูกมองยังไง  แล้วในปัจจุบันล่ะ 
 
 
๔.  การแสดงส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเน้นอะไร 
 
 
Answers: 
๑.  การแสดงคาบาเรต์ 
๒.  หมายถึงผู้ชายที�ได้รับการแปลงเพศเป็นผู้หญิง 
๓.  ในอดีตเคยถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคมแต่ในปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ�งที�เป็นกําลังสําคัญ 

      ในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยแถมยังส่งเสริมการท่องเที�ยวอีกต่างหาก 

๔.  เน้นการสื�อสารวัฒนธรรมของชาติต่างๆในเอเชีย 
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Activity 1 
Listen to the following paragraph and answer the questions below in Thai. 
 
Audio Script: 
หลังจากที�ได้ฟังเพลงจากอัลบั�มคู่พิเศษ SEVEN และชม มิวสิควีดิโอใหม่ล่าสุดทั�ง 7 เพลง 
ของ 7 นักร้องสาว เช่น ใหม่ใหม่ก็ดี (แอม), หลับตา(อุ๊), อ่อนไหว(นัท), 
อกหักใช่มั�ย(ตอง), เหตุนี�จึงรักเธอ(นิโคล), เหตุการณ์ไม่เคยเปลี�ยน(มาช่า) และ 
ดอกไม้กับแจกัน(ใหม)่ กันไปแล้ว ล้วนแต่เป็นที�ชื�นชอบ และชื�นชมของแฟนอย่างมาก 
แกรมมี�แกรนด ์จึงอยากเอาใจแฟนเพลงด้วยการจัดคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของ 7 
นักร้องสาว โดยใช้ชื�อ คอนเสิร์ตครั�งนี�ว่า SEVEN LIVE IN BANGKOK 
ซึ�งจะเปิดแสดงใน วันเสาร์ที� 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ที� อินดอร์สเตเดี�ยม หัวหมาก เวลา 
19.00 น. งานนี�ทั�ง 7 นักร้องสาวต่างก็ดีใจที�จะได้ขึ�นเวทีคอนเสิร์ตร่วมกันแฟนเพลงของ 7 
นักร้องสาวจากอัลบั�มคู่พิเศษ SEVEN เตรียมตังค์ไว้ซื�อบัตรกันด่วน เพราะจะเปิดแสดง 
เพียงรอบเดียวเท่านั�น บัตรราคา 500 / 700 และ 1,000 บาท เริ�มจําหน่ายในวันศุกร์ที� 5 
มกราคม พ.ศ.2544 เป็นต้นไป ที� เคาน์เตอร์เซอร์วิส โทร. 631-1100 สมาชิกแกรมมี�การ์ด 
ซื�อได้ก่อนใน วันพุธที� 20 ธันวาคม นี� 
 
 
๑.  แกรมมี�แกรนด์จะเอาใจแฟนเพลงด้วยการทําอะไร 
 
___________________________________________________________ 
 
๒.  การแสดงครั�งนี�ใช้นักร้องทั�งหมดกี�คน 
 
___________________________________________________________ 
 
๓.  นักร้องทุกคนเป็นผู้หญิงกี�คน  ผู้ชายกี�คน 
 
___________________________________________________________ 
 
๔.  นักร้องแต่ละคนรู้สึกยังไงต่อการแสดงครั�งนี� 
 
___________________________________________________________ 
 
๕.  เขาจะเปิดการแสดงทั�งหมดกี�รอบ  เมื�อไร  ที�ไหน 
 
___________________________________________________________ 
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๖.  บัตรเริ�มมีจําหน่ายเมื�อไร  ที�ไหน 
 
___________________________________________________________ 
 
๗.  ใครมีสิทธิ�ซื�อได้ก่อนและซืื�อได้เมื�อไร 
 
___________________________________________________________ 
 
Answers: 
1. ด้วยการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ 
2. ๗คน 
3. เป็นผู้หญิงทั�งหมด 
4. รู้สึกดีใจที�ได้แสดงร่วมกัน 
5. เขาจะเปิดการแสดงรอบเดียวในวันเสาร์ที� ๓ กุมภาพันธ์ที�อินดอร์สเตเดี�ยม หัวหมาก 
6. เริ�มจําหน่ายในวันศุกร์ที� 5 มกราคม พ.ศ.2544 เป็นต้นไป ที� เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
7. สมาชิกแกรมมี�การ์ด 
 
 
 
Activity 2 
Read the TV guide from the chart below, and then write down the times at which the 
following programs are shown. 
 
 
Answers:  
1.  News: 5:25, 7:40, 8:20, 11:10, 12:50, 16:30, 17:55, 19:20, 22:20, 23:20 
2.  Travel: 7:40 
3.  Soap opera: 17:25, 18:25, 20:20 
4.  Music: 11:55, 00:20 
5.  Movie: 9:00, 16:55, 18:10 
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วันจันทร์ที� 9 เมษายน 2544 

 

เวลา รายการ 

05.25 น. ข่าวภาคเช้า 

06.20 น. รายการ 7 สีกีฬาโลก 

06.45 น. รายการ เกาะกระแส 

07.10 น. รายการ เจ้าขุนทอง 
รายการ ข่าวผู้เยาว ์

07.40 น. รายการ กําลังใจ 
ข่าวเด็ด 7 ส ี

รายการ เที�ยวเมืองไทยใน 
1 นาท ี

รายการ เศรษฐกิจทั�วไทย 

08.20 น. รายการ 
ครบเครื�องเรื�องผู้หญิง 
รายงาน ข่าวเศรษฐกิจ 

09.00 น. หนังรอบเช้า เสนอ ภ.จีน 
"หวงเฟยหง 2 : 

ถล่มพรรคบัวขาว" 
( ONCE UPON A TIME 

IN CHINA II ) 

10.55 น.  รายการ แข่งร้อยได้ล้าน 

11.10 น. ข่าวภาคเที�ยง 

11.55 น.  รายการ เพลงทะลุจอ 

12.50 น. รายการ นัดกับโน้ต 
ข่าวเด็ด 7 สี 

 เวลา รายการ 

16.15 น. รายการ กระจกหกด้าน 

16.30 น. รายการ อร่อยเด็ด 
ข่าวเด่นเย็นนี� 

รายการ รักลูกให้ถูกทาง 

16.55 น. ภ.จีนชุด ไซอิ�ว ตอน 
กําเนิดตือโป๊ยก่าย 

รายการ 2 นาทีกับศาลปกครอง 

17.25 น. ละคร เพชรรุ้งไฟ  

17.55 น. ข่าวภาค 18.00 น. 
รายการ 1 นาทีมีทรัพย์ 

รายการ 1 นาทีประเทศไทย 

18.10 น. ภ.การ์ตูนชุด " เพื�อนซี�แสนกล" 
(ROCKY RACKAT) 

18.25 น. ละคร นางแมวป่า 

19.20 น. ข่าวภาคคํ�า 

20.20 น. ละคร อตีตา 
ข่าวเด็ด 7 สี / สปอร์ตทิป 

22.20 น. รายการ ถอดรหัสใจ 
ข่าวเด็ดภาคดึก 

23.20 น. รายการ กอล์ฟวาไรตี� 
ข่าวภาคดึก 

00.20 น. รายการ ลูกทุ่งสัญจร 
 

  

 
 
1.  News: ___________________________________________________________ 
2.  Travel: __________________________________________________________ 
3.  Soap opera: ______________________________________________________ 
4.  Music: __________________________________________________________ 
5.  Movie: __________________________________________________________ 
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Activity 3 
Read the song below and describe in a short sentence what this song is about.  Compare 
your work with the rest of the class the next day. 
 

โ ก ห ก 
เนื�อร้อง, ทํานอง 

ชีวิน บอยด์ โกสิยพงศ ์
ปิยะ ศาสตราวาหา 

ร้อง โจอี� บอย 
 
แล้วแต่แล้วกัน ตามแต่จะเข้าใจ 
สิ�งที�ฉันพูดไป ฉันตั�งใจ เธอจะฟังมันยังไงเรื�องของเธอ 
ก็พูดจนหมดแล้ว พูดจนหมดใจแล้ว 
ถ้ายังสงสัย ก็ไม่รู้พูดยังไงแล้ว 
 
ทุก ๆ ถ้อยคํา เป็นความจริงที�ออกมาจากข้างใน 
ถ้าเธอไม่ต้องการ ให้ฉันลองโกหกเธอดูเอาไหม 
 
ฉันไม่ได้รักเธอ ฉันไม่ได้ชอบเธอ 
ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน ไม่เคยเผลอ ไม่เคยมีเธออยู่ข้างใน 
และจะไม่รักเธอ ไม่ว่าจะเมื�อไร 
จะวันนี� หรือวันไหน จะพรุ่งนี� หรือเมื�อไร จะไม่มีใจไปรักเธอ 
พอใจหรือยัง  

 
 
Answer may vary 
 
 
Activity 4 
Read the following article about a popular Thai country music singer and answer the 
questions below in Thai. 
 
   ยอดรัก สลักใจ เป็นนักร้องที�เรียกว่าได้รับความนิยมยาวนานที�สุดคนหนึ�งในวงการลูกทุ่ง 
ใช้ชีวิตแบบปากกัดตีนถีบจนรํ�ารวย มเีงินมากมาย แต่วันนี�แทบไม่มีอะไรเหลือ 
ดังนั�นบทความครั�งนี�เราจะไปตีแผ่ประวัติของนักร้องลูกทุ่งที�มีชื�อเล่นว่า "แอ๊ว" คนนี�กันครับ  
 
   นิพนธ์ ไพรวัลย์ เป็นชื�อจริง นามสกุลจริงของยอดรัก เขากําพร้าพ่อตั�งแต่อายุ ๗ ขวบ 
มีพี�น้องทั�งหมด ๘ คน ยอดรักเป็นคนสุดท้องจุดเริ�มต้นของการก้าวเข้ามาสู่วงการเพลง 
ฉายแววมาตั�งแต่เด็กๆ โดยเป็นตัวแทนโรงเรียนประกวดร้องเพลง จากนั�นจบชั�นประถม 
ก็ไม่ได้เรียนต่อเนื�องจากแม่ไม่มีเงินส่ง เลยตัดสินใจเอาดีทางร้องเพลงโดยเพื�อนแนะนํา 
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ให้ไปอยู่กับคณะเชียร์รําวง ชื�อ "ก้องเกียติน้อยวัฒนา"ออกเดินสายร้องเพลงตามต่างจังหวัด  
รวมถึงเคยเข้าไปร้องเพลงที�เวียงจันทน์ ประเทศลาวถึงปีเศษ  
 
   แต่เพลงชุดแรกไม่ประสบความสําเร็จ   จึงมาอยู่กับ ครูชลธี ธารทอง 
โดยมีผลงานเพลงชุดแรกที�ครูชลธีแต่งให้คือ "จดหมายจากแนวหน้า" 
นับว่าประสบความสําเร็จ เลยเปลี�ยนชื�อเป็น ยอดรัก สลักใจ  
 
   เมื�อยอดรักโด่งดังจากเพลง จดหมายจากแนวหน้า ก็ตั�งวงดนตรี รับจ้างเป็นหัวหน้าวง 
โดยมีเด็ดดวงเป็นเจ้าของ วงตั�งมาก็ไม่ประสบความสําเร็จ "เจ๊ง" หมดตัวไม่มีเหลือ 
แถมเป็นหนี�สินมากมาย จนธนาคารจะฟ้องล้มละลาย แต่ยังเปิดโอกาสให้ผ่อนส่ง 
ต้องตั�งหน้าตั�งตาหาเงินใช้หนี�ธนาคารต่อไป  
 
    ส่วนผลงานอัลบั�มล่าสุดมีชื�อว่า "ยอดรักล้มละลาย" ของเอส.เอส.มิวสิค 
ส่วนกิจการส่วนตัว ได้เปิดร้านอาหารชื�อสวนอาหาร "ครัวลูกทุ่ง" ตั�งอยู่บริเวณ 
พุทธมณฑลสาย ๒ วงแหวนรอบนอกเปิดเป็นบรรยากาสแบบลูกทุ่งโดยมีนักร้องเก่า 
ที�มีชื�อเสียงมาขับกล่อมทุกคํ�าคืน ถ้าใครอยากพบหรือพูดคุยกับนักร้องลูกทุ่ง ที�ชื�อยอดรัก 
สลักใจ 
 
1.  What was the singer's real name and last name? 
 
2.  How did he become a singer? 
 
3.  What was the name of his latest album? 
 
4.  What else does he do besides being a singer? 
 
Answers: 
1.  นิพนธ์ ไพรวัลย ์
2.  จบชั�นประถมก็ไม่ได้เรียนต่อเนื�องจากแม่ไม่มีเงินส่ง เลยตัดสินใจเอาดีทางร้องเพลง 
3.  "ยอดรักล้มละลาย" 
4.  ได้เปิดร้านอาหารชื�อสวนอาหาร "ครัวลูกทุ่ง" 
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