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Module 7 Lesson 1 
 
Audio Clip 3 
 
Track 1 
 
Listen to each Thai word that concerns ‘Equipment: ยุทธภัณฑ’์.  Find its English 
translation provided in the Jumble Box below.  Write it down in the order you hear it in 
the recording. 
 
1.  ____________________________________ 

2.  ____________________________________ 

3.  ____________________________________ 

4.  ____________________________________ 

5.  ____________________________________ 

6.  ____________________________________ 

7.  ____________________________________  

8.  ____________________________________ 

9.  ____________________________________ 

10.____________________________________ 

 
 

 

ammunition pouch   -  canteen   -  uniform / clothing  -   weapons  -   night vision device 

range finder  -   ear plugs  -   sling   -  pager / beeper  -   survival kit 
 

 
 

Audio Script & Answers: 
 
1.  อุปกรณ์ดํารงชีพ - survival kit 
2.  วิทยุติดตามตัว   - pager / beeper 
3.  สายสะพายปืน   - sling 
4.  ที�อุดหู (ป้องกันเสียง)  - ear plugs 
5.  เครื�องหาระยะ    - range finder   
6.  เครื�องมองในเวลากลางคืน  - night vision device 
7.  อาวุธ  - weapons 
8.  เครื�องแบบ, เสื�อผ้า  - uniform / clothing 
9.  กระติกนํ�า   - canteen 
10.กระเป๋ากระสุน  - ammunition pouch   
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Track 2 
 
Listen to the following information about logistics operations, and then decide if the 
following statements are True or False. 
 
          T / F 
1.  The air movement of Thai helicopters is supported by Russia.  ____ 
2.  The transfer point is in Darwin, Australia.    ____ 
3.  The helicopters are en route to Thailand in a transport plane C-130. ____ 
4.  Thai air operations unit is participating in the INTERFED.  ____ 
5.  The total amount of helicopters moved at this time is 3.   ____ 
 
 
Audio Script: 
 
การเคลื�อนย้ายยุทโธปกรณ์กลับประเทศไทย เมื�อ ๑๘ ก.พ.๔๓ โดยสหรัฐฯ ซึ�งเป็นผู้ 
สนับสนุนการเคลื�อนย้ายกลับ ได้ว่าจ้างสายการบินขนส่งของประเทศรัสเซียเป็นผู้ขนส่ง 
เฮลิคอปเตอร์ของ ทบ.ไทย จากเมืองเบาเกาไปยังฐานทัพอากาศออสเตรเลีย ที�เมือง 
ดาร์วิน ต่อจากนั�นสหรัฐฯ จะใช้เครื�องบินลําเลียงทางยุทธศาสตร์ C-5 เคลื�อนย้ายจาก 
เมืองดาร์วินสู่ประเทศไทยต่อไป  
 
เฮลิคอปเตอร์ของ ทบ.ไทยที�ทําการเคลื�อนย้ายครั�งนี�ประกอบด้วย ฮท.๒๑๒ จํานวน ๓ 
เครื�องและ ฮท.๒๐๖ จํานวน ๑ เครื�อง ซึ�งก่อนหน้านี�ได้ทําการเคลื�อนย้ายไปดาร์วินแล้ว 
จํานวน ๒ เครื�อง กําลังพลในชุดปฏิบัติการบินและเฮลิคอปเตอร์ส่วนนี�เป็นกําลังพลของ 
ทบ.ที�เข้าร่วมในกองกําลังอินเตอร์เฟตและมิได้แปรสภาพเป็นกองกําลังรักษาสันติภาพ 
ของสหประชาชาติหรือ UNTAET PKF 

 
 
Answers:  1.F   2.T   3.F   4.T   5.F 
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Track 3 
 
This is a mission of the Thai Army logistics participating in the Cobra Gold Exercise.  
Listen to it and fill in the blanks with the missing words. 
 
 
พัสดุสิ�งอุปกรณ◌:์ 
 
กองนโยบายและแผนจะเป็นผู้กํากับการในเรื�อง _________________ ของกองทัพบก 

เพื�อสนับสนุน ____________ ตลอดจนแผนการฝึกในส่วนที�เกี�ยวข้อง ส่วนกองการส่ง 

กําลังและบริการจะอํานวยการ __________ และกํากับการในเรื�อง ____________, 

_______, _________ จําหน่าย _______________ และ ___________________ 

ต่างๆรวมทั�งการบริการด้าน _______________ การ _______________________ 

ตลอดจนการบริการทาง ____________ 

 
 
Audio Script & Answers:  
กองนโยบายและแผนจะเป็นผู้กํากับการในเรื�องการส่งกําลังบํารุงของกองทัพบก เพื�อ 
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร ์ตลอดจนแผนการฝึกในส่วนที�เกี�ยวข้อง ส่วนกองการส่งกําลัง 
และบริการจะอํานวยการประสานงานและกํากับการในเรื�องการจัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย 
จําหน่ายพัสดุสิ�งอุปกรณ์ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมทั�งการบริการด้านการลําเลียงขนส่ง 
การรักษาพยาบาลและการส่งกลับ ตลอดจนการบริการทางการแพทย์ 
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Module 7 Lesson 2 
 
Track 4 
 
Listen to the information about main tasks and weapons employed in each Thai military 
unit.  Fill out the following information based on what you hear:  
 
 
(1)  Company: ________________________________________________________ 

 Main task: ________________________________________________________ 

Type of weapon: ___________________________________________________ 

 

(2)  Company: ________________________________________________________ 

 Main task: ________________________________________________________ 

Type of weapon: ___________________________________________________ 

 

(3)  Company: ________________________________________________________ 

 Main task: ________________________________________________________ 

Type of weapon: ___________________________________________________ 

 

 
Audio Script: 
 
(1) ภารกิจหลักของกองร้อยเครื�องยิงหนัก ร.๑ รอ. ได้แก ่การให้การยิงสนับสนุน   
     ด้วยอาวุธวิถีโค้ง แก่กองพันทหารราบทั�ง ๓ กองพันในสนามรบ ร้อยค.หนัก 
      ร.๑ รอ. ประกอบด้วย ๔ หมวดเครื�องยิงหนัก อาวุธที�ใช้ได้แก ่
     เครื�องยิงหนักขนาด ๑๒๐ มม. 
 
(2)  ภารกิจหลักของหมวดต่อสู้รถถัง ร.๑ รอ. ได้แก่ การทําลายรถถังของข้าศึก   
     ในสนามรบ โดยการใช้เครื�องจรวดต่อสู้รถถังระยะปานกลาง 
 
(3)  ภารกิจหลัก ของกองร้อยรถสายพานลําเลียงพล ร. ๑ รอ. ได้แก ่การเคลื�อนย้าย 
     กําลังพลทหารราบในสนามรบ ภายใต้การกําบังของยานเกราะ รสพ. ที�ใช ้ได้แก่  
     แบบ M-113 ของสหรัฐฯ 
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Answers: 
(1)  Company: The heavy mortar company 
 Main task: To give fire support to the 3 infantry battalions in combat. 

Type of weapon: 120 mm mortars 
 
(2) Company: The anti-tank platoon 
 Main task: To destroy enemy tanks in combat. 

Type of weapon: Medium-range rocket-launchers 
 
(3) Company: The APC company 
 Main task: To enable combat troops to move from one point to another under    
                              the protection of armor. 

Type of weapon: American M-113s 
 
 
Track 5 
 
Listen to an excerpt from a Thai newspaper reporting weapons the Myanmese set up at 
the border during an alert.  Identify those weapons mentioned in the passage. 
 
 
Audio Script: 

 
รายงานข่าวจาก นสพ.สยามรัฐ ฉบับประจําวันที� ๒๓ กุมภาพันธ ์๒๕๔๔ 

รัฐบาลพม่าได้สั�งการให้นําเครื�องบินไอพ่นมิก ๒๑ มาประจําการจํานวน ๓ ลํา มาจอด 
เตรียมพร้อมตลอด ๒๔ ชั�วโมง บริเวณสนามบิน จ.เชียงตุง ห่าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ราว ๑๐๐ กม. ส่วนที�สนามบินเมืองตูม เมืองสาด ซึ�งอยู่ทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือของ 
อ.แม่สาย รวม ๕๐ กม. ยังมีเฮลิคอปเตอร์มาจอดประจําการหลายลํา เช่นเดียวกัน 

 
 
Answers:  1. The MiG-21     2. Helicopters 

 6 



Track 6 
 
Listen to the history of the F-16 Fighting Falcon and answer the following questions. 
 
 
1.  When was its first test flight? 
 
________________________________________________________________________ 
2.  What is the name of the manufacturer? 
 
________________________________________________________________________ 
3.  What airplane did the F-16 replace in the US Air Force? 
 
________________________________________________________________________ 
4.  What airplane did the F-16 replace in other NATO member countries? 
 
________________________________________________________________________ 
5.  What is the projected number of F-16 airplanes to be produced? 
 
________________________________________________________________________ 
6.  How many countries worldwide use the F-16 series? 
 
________________________________________________________________________ 
7.  What ASEAN countries have the F-16? 
 
________________________________________________________________________ 
8.  Where does Thailand station the F-16? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
เครื�องต้นแบบขึ�นบินครั�งแรกเมื�อวันที� ๒๐ มกราคม ๒๕๑๗ ภายใต้โครงการเครื�องบิน 
ขับไล่นํ�าหนักเบา ผลิตโดยบริษัท General Dynamics กองทัพอากาศสหรัฐฯ มีความ 
มุ่งมั�นที�จะจัดหา เอฟ-๑๖ เพื�อบรรจุเข้าประจําการทดแทน เอฟ-๔ และประเทศสมาชิก 
นาโต ้๔ ชาติคือ เบลเยี�ยม เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และนอร์เวย์ บรรจุประจําการทดแทน 
เอฟ-๑๐๔ เครื�องบินเอฟ-๑๖ เอ ชนิดนี�ปัจจุบันประจําการอยู่ในกองทัพอากาศและ 
กองทัพเรือสหรัฐฯ รวมทั�งประเทศต่างๆทั�วโลกรวม ๑๗ ประเทศ บริษัทผู้ผลิตได้ทําการ 
ส่งมอบไปแล้วกว่า ๓,๐๐๐ เครื�อง และคาดว่าจะมียอดการผลิตสูงถึง ๖,๐๐๐ เครื�อง 
สามารถแบ่งเป็นรุ่นต่างๆคือ เอ บี ซี ดี และคาดว่าในอนาคตจะมีการปรับปรุง และพัฒนา 
ให้ทันสมัยเพื�อให้เหมาะสมต่อการสู้รบในอนาคต สมาคมอาเซียนที�ประจําการ ด้วย  
เอฟ-๑๖ คือ ไทย อินโดนีเซีย และ สิงคโปร์ สําหรับประเทศไทย เอฟ-๑๖ ชุดแรก 
เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื�อวันที� ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๑ ประจําการที�กองบิน ๑ จังหวัด 
นครราชสีมา  
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Answers: 
1. January 20, 1974. 
2. General Dynamics. 
3. It replaced the F-4. 
4. It replaced the F-104. 
5. Up to 6,000 planes. 
6. Total of 17 countries. 
7. Thailand, Indonesia, and Singapore. 
8. Wing1, Korat. 
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Module 7 Lesson 3 
 
Track 7 
 
Listen to the following text about the joint operation and answer True or False to the 
following statements: 
 
____  1.  In peace time, the Head Supreme Command Headquarter acts as the    

     coordinator between each of the armed forces. 
 

____ 2.  The joint operation can be operated by 2 or 3 branches of the armed forces. 
 
____ 3.  It is not possible to combine the abilities of each armed forces in the joint  

    operation, while the unity of command is still maintained. 
 
____ 4.  To optimize the use of each armed force in war time, each force has to be  

     commanded by its peace-time commander, because he/she has a thorough  
     knowledge about that specific force. 

 
____ 5.  The JFC (Joint Force Commander) needs to have a joint staff that is led by  

     the JCS (Joint Chiefs of Staff). 
   
 
 
Audio Script: 
 
         การยุทธร่วม คือการปฏิบัติการรบหรือการปฏิบัติการทางทหารที�ใช้กําลังรบหลัก 
ของชาติเดียวกันตั�งแต่สองเหล่าทัพขึ�นไป เพื�อให้บรรลุภารกิจเดียวกันภายใต้การ 
บังคับบัญชาหรือการควบคุมทางยุทธการของผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
 การยุทธร่วมมีหลักการที�สําคัญดังนี�คือ สนธิขีดความสามารถของต่างเหล่าทัพ 
เข้าด้วยกัน  มีเอกภาพในการบังคับบัญชา  ดํารงความมุ่งหมายและผู้บังคับบัญชาต้องมี 
ฝ่ายอํานวยการร่วม 
 การเตรียมปฏิบัติการยุทธร่วมกระทําตั�งแต่ยามปกติ  โดยในยามปกติเหล่าทัพ 
ต่าง ๆ แต่ละเหล่าทัพจะรับผิดชอบในการเตรียมกําลัง  ฝึกอบรม  และปฏิบัติการแยกกัน 
โดยมีกองบัญชาการสูงสุด (บก.สส.) เป็นผู้ประสานในหลักการ 
 ในยามสงคราม บก.สส. จะแยกส่วนกําลังรบ  ส่วนสนับสนุนการรบ  และส่วน 
สนับสนุนทางการช่วยรบจาก ทบ. ทร. และทอ. ออกมาจัดตั�งเป็นหน่วยบัญชาการ เพื�อใช ้
ในการควบคุมบังคับบัญชาตามที�ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.)จะเห็นสมควร 

 

Answers: 
1.  T     2.  T      3.  F       4.  F       5.  T 
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Track 8 
 
Listen to the passage about the combined operation and fill in the blanks of the 
statements below with the appropriate word(s)/phrase based on the information in the 
passage. 
 
1.  The combined operation is organized by using the armed forces of _______ nations. 
 
2.  There is/are _______ commander(s) in the combined operation headquarter. 
 
3.  Usually, the headquarter of the combined operation forces is organized under the  
     ________________ between those nations. 
 
4.  The 1st operation of the combined operation based upon the doctrine is to  
     ________________ . 
 
5.  The ultimate (last) force used in combined operation is usually a force of the 
     _______________ . 
 
 
Audio Script: 
 
         การยุทธผสม คือการปฏิบัติการรบหรือการปฏิบัติการทางทหารที�ใช้กําลังรบหลัก 
ของชาติตั�งแต่สองชาติขึ�นไป เพื�อให้บรรลุภารกิจเดียวกันภายใต้การบังคับบัญชาของ 
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  มีการตั�งหน่วยบัญชาการผสมหรือหน่วยบัญชาการพันธมิตร 
ตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงของประเทศต่าง ๆ ที�จัดกําลังผสมในครั�งนั�น ๆ  
 หน่วยบัญชาการผสมอาจจะจัดได้หลายแบบคือ  การจัดให้เหล่าทัพเดียวกันของ 
แต่ละชาติมาอยู่ด้วยกัน  หรือการจัดให้กําลังทุกเหล่าของชาติเดียวกันอยู่ร่วมกัน 

การยุทธร่วมและการยุทธผสมมีหลักนิยมในการปฏิบัติการรบคล้ายกันดังนี�คือ   
จะเปิดฉากการรบด้วยการทิ�งระเบิดขนาดหนักปูพรมต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์  เช่น  
สนามบิน  เครื�องบิน  และอาวุธต่อสู้อากาศยานของฝ่ายตรงข้าม  ใช้กําลังทางเรือระดมยิง 
เป้าหมายชายฝั�ง  และใช้กําลังนาวิกโยธินเข้ายึดหัวหาดแล้วใช้กําลังทางบกเข้าปฏิบัติการ 
ต่อไปในกรณีที�ไม่จําเป็นต้องเข้ายึดหัวหาด  กําลังทางบกจะเข้าปฏิบัติการทันทีต่อจาก 
การระดมยิงด้วยอาวุธไกลและการปูพรมทิ�งระเบิด    กําลังทางบกจะขยายผลแห่ง 
ความสําเร็จเพื�อทําลายข้าศึกและยึดครองภูมิประเทศสําคัญ  ปมคมนาคม  และทรัพยากร 

 
 
Answers: 
1.  2 or more 
2.  1 
3.  treaty or agreement 
4.  heavily bomb strategic targets 
5.  army 
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Track 9 
 
Listen to following paragraph and answer the questions below in Thai. 
 

๑.  หลักการดําเนินยุทธที�สําคัญของฝ่ายเราคืออะไร 
 
_________________________________________________________________ 
๒.  มีมาตรการอันเป็นประโยชน์อะไรบ้างที�หน่วยเข้าทําการรบนํามาใช้ 
 
_________________________________________________________________ 
๓.  ปัญหาหลักในการดําเนินยุทธของฝ่ายเราคืออะไร 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 

หลักการดําเนินกลยุทธที�สําคัญของฝ่ายเราคือหน่วยเข้าทําการรบจะนํามาตรการ 
ทุกชนิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น การสร้างฉากควันกําบังการรุก  รวมทั�งการดัดแปลง 
การดําเนินกลยุทธให้ทันต่อสถานการณ์รบที�เปลี�ยนไป 
 ปัญหาหลักในการดําเนินกลยุทธของฝ่ายเราคือความจํากัดของพื�นที�ปฏิบัติที�มี 
ลักษณะเป็นพื�นที�ป่าภูเขา  ยากต่อการส่งกําลังบํารุงและใช้เวลาในการขนส่งสิ�งอุปกรณ ์
ต่าง ๆ มาก 

 
 
Answers: 
๑.  หน่วยเข้าทําการรบจะนํามาตรการทุกชนิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๒.  การสร้างฉากควันกําบังการรุก  รวมทั�งการดัดแปลงการดําเนินกลยุทธให้ทันต่อ 
     สถานการณ์รบที�เปลี�ยนไป 
๓.  ความจํากัดของพื�นที�ปฏิบัติที�มีลักษณะเป็นพื�นที�ป่าภูเขา ยากต่อการส่งกําลังบํารุง 
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Module 7 Lesson 4 
 
Track 10 
 
Listen to an article taken from a local newspaper and answer the following questions. 
 
 
1.  Where had the United Wa State Army (UWSA) infiltrated Thailand? 

________________________________________________________________________ 

2.  What Thai military unit recaptured the hill? 

________________________________________________________________________ 

3.  What was the mission of the military unit after the recapture of the hill? 

________________________________________________________________________ 

4.  What did they find? 

________________________________________________________________________ 

5.  How is the situation in the Phob Phra district, Tak province?  

________________________________________________________________________ 

6.  What Regiment has deployed troops along the Thai-Myanmese border? 

________________________________________________________________________ 

7.  What is the purpose of the patrolling? 

________________________________________________________________________ 

8.  How have villagers in the area cooperated with Thai authorities? 

________________________________________________________________________ 
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Audio Script: 
 
ตามที�กองทัพภาคที� ๓ โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที� ๒ ที�รับผิดชอบพื�นที�อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติภารกิจในการผลักดันกองกําลังทหารพม่าเชื�อสายว้า ที�รุกลํ�า 
อธิปไตยเข้ามาทางด้านเนินเขาหัวโล้น บ้านนอแล ห่างจากชายแดนไทยประมาณ ๒๐๐-
๔๐๐ เมตร ตั�งแต่วันที� ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ที�ผ่านมานั�น ปัจจุบัน กองทัพภาคที� ๓ 
ได้ส่งกําลังเข้าควบคุมพื�นที�ได้แล้วโดยไม่มีการสูญเสียกําลังพลแต่อย่างใด ปฏิบัติการ 
ทั�งหมดกระทําอยู่ในดินแดนไทยทั�งสิ�น ไม่ว่าจะเป็นการยิงและการดําเนินกลยุทธ์ โดยอยู่ 
บนพื�นฐานการเคารพอธิปไตยของประเทศเพื�อนบ้าน ขณะนี�กองทัพภาคที� ๓ กําลัง 
ดําเนินการตรวจสอบบริเวณพื�นที�ใกล้เคียงทั�งหมด เพื�อค้นหากับระเบิดและสิ�งที�จะเป็น 
อันตรายอย่างละเอียด โดยสามารถตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบอโลหะ M๑๔  
ตามเส้นทาง จํานวน ๙ ทุ่น ซึ�งหน่วยจะยังคงปฏิบัติการตรวจสอบพื�นที�ต่อไป กับทั�งขอร้อง 
มิให้ประชาชนเข้าไปในพื�นที�ดังกล่าวเพื�อความปลอดภัยจนกว่าจะแน่ใจว่า พื�นที�ดังกล่าว 
ปลอดภัยแล้ว สําหรับหนทางปฏิบัติของการดูแลพื�นที�นั�น กําลังอยู่ในการวางแผนที�จะ 
ดําเนินการต่อไปอย่างดีที�สุด 
สําหรับสถานการณ์ด้านบ้านหมื�นฤาชัย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ขณะนี�อยู่ในความสงบ 
เรียบร้อย โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที� ๔ กองกําลังนเรศวร ได้ทําการสถาปนา 
เสริมความมั�นคงอย่างต่อเนื�องเพื�อความไม่ประมาท นอกจากนั�นยังได้จัดชุดลาดตระเวน 
ตามแนวลํานํ�าเมยด้านฝั�งไทยอย่างต่อเนื�อง เพื�อป้องกันการแทรกซึม เข้ามาของกองกําลัง 
ติดอาวุธ ที�อาจจะแอบเข้ามาหาข่าว หรือจัดหาเสบียงอาหารจากหมู่บ้าน ซึ�งส่วนใหญ่แล้ว 
ประชาชนในพื�นที�ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที�เป็นอย่างดีในการช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้ง 
เบาะแสต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง 

 
 

Answers:  
1. They crossed the border and occupied the Hua Loan Hill outpost. 
2. Troops from the 3rd Army Area. 
3. They inspected the area around the hill, looking for landmines and other harmful   
     objects. 
4. Thai troops found nine M14 metal antipersonnel mines, and will continue to clear    
    the landmines around the area. 
5. It is stable. 
6. The 4th Infantry Regiment, from the Narasuan task force, has deployed troops along    
    the border and has patrolled along the Meui River. 
7. To prevent foreign armed forces from infiltrating for intelligence and food supplies. 
8. They are providing useful information. 
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Track 11 
 
Listen to the news from Radio of Thailand and answer the following questions. 
 

1.  What are the three main missions The Burapha Task Force has been assigned? 

  _______________________________________________________________________ 

2.  What is emphasized in the mission of border defense? 

  _______________________________________________________________________ 

3.  What is the major problem in the area along the border? 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 

กกล.บูรพา พัฒนาสัมพันธ์กับมิตรประเทศ 
ตามที� กองกําลังบูรพา/กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๑ ได้รับมอบภารกิจที�สําคัญ ๓ ประการ ได้แก ่
การป้องกันประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดสระแก้ว  การรักษาความมั�นคง 
ภายใน และ การพัฒนาเพื�อความมั�นคง สําหรับการป้องกันชายแดนกองกําลังบูรพา 
มีพันธกิจที�สําคัญ ๓ ประการ คือ การเฝ้าตรวจและการป้องกันชายแดน การจัดระเบียบ 
พื�นที�ชายแดน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื�อนบ้านนั�น กองกําลัง 
บูรพาได้ดําเนินงานตามภารกิจที�ได้รับอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสถานการณ์ 
ปัจจุบัน ไม่มีเหตุการณ์การสู้รบในประเทศกัมพูชา กองกําลังบูรพาจึงได้เน้นการปฏิบัติงาน 
ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื�อนบ้าน ทําให้ความสมัพันธ์ระหว่าง 
ทั�งสองประเทศด้านจังหวัดสระแก้วเป็นไปอย่างใกล้ชิด ทั�งส่วนราชการพลเรือน และผู้นํา 
ทางทหาร สําหรับในห้วงระยะเวลาที�ผ่านมาปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นตามแนวชายแดน เช่น 
ปัญหาการปล้นจี� ราษฎรไทย ปัญหาการโจรกรรมรถยนต์ข้ามชายแดน และปัญหาอื�นๆ 
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยการแก้ปัญหาต่างๆทั�งสองฝ่ายได้จัดให้มีการพบปะเจรจา และ 
หารือในรูปคณะกรรมการร่วมที�ได้จัดตั�งขึ�นในทุกระดับ 

 
 

Answers: 
1. The Burapha Task Force has been assigned three main missions namely:   
    Thai – Cambodian border defense in Sra Kaew province; internal security; and    
    development for internal security. 
2. The Burapha Task Force has emphasized increasing good relationships with    
     neighboring countries. 
3. It’s the robbery of automobiles. 
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Track 12 
 
Listen to a passage and fill out the incomplete statements below. 
 

พร้อมรับเหตุร้าย 

เจ้าหน้าที�กระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้หนึ�งเปิดเผยว่า ทหารสหรัฐที� _________ อยู่ใน 

กองเรือที� ๕ ของกองทัพเรือสหรัฐใน ________ กําลัง ___________ เต็มที� เพื�อรับ 

สถานการณ์ที� ________ ความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการเตรียมพร้อมดังกล่าว ไม่มี 

ส่วนเกี�ยวข้องกับ ____ ตัดสินความผิด ชาย ๔ คน ในคดี _________ สถานทูตสหรัฐใน 

แอฟริกา ๒ แห่งเมื�อปี ๒๕๔๑ แต่อย่างใด โดย _________ ทั�ง ๔ ล้วนเป็นลูกสมุนรับใช้ 

ให้กับนายโอซามา บิน ลาเดน ____________ ชาว ซาอุดีอาระเบีย. 

 
 
 
Audio Script & Answers: 
 
พร้อมรับเหตุร้าย 
เจ้าหน้าที�กระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้หนึ�งเปิดเผยว่า ทหารสหรัฐที�ประจําการอยู่ในกองเรือ 
ที� ๕ ของกองทัพเรือสหรัฐในบาห์เรนกําลังเตรียมพร้อมเต็มที� 
เพื�อรับสถานการณ์ที� คุกคามความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการเตรียมพร้อมดังกล่าว 
ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับ คดตีัดสินความผิด ชาย ๔ คน 
ในคดวีางระเบิดสถานทูตสหรัฐในแอฟริกา ๒ แห่งเมื�อปี ๒๕๔๑ แต่อย่างใด 
โดยผู้ต้องหาทั�ง ๔ ล้วนเป็นลูกสมุนรับใช้ให้กับนายโอซามา บิน ลาเดน ผู้ก่อการร้ายชาว 
ซาอุดีอาระเบีย. 
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Module 7 Lesson 5 
 
Track 13 
 
Listen to an article printed in an Army magazine and answer the questions in Thai. 
 
 
1. กองกําลังฝรั�งเศสจะทําการลดกําลังพลลงในปีไหน 
 
________________________________________________________________________ 
2. กองทัพฝรั�งเศสประกอบไปด้วยกองกําลังอะไรบ้าง 
 
________________________________________________________________________ 
3. กองกําลังอะไรที�จะมีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด 
 
________________________________________________________________________ 
4. กองทัพบกจะมุ่งเน้นงานทางด้านอะไรเป็นหลัก 
 
________________________________________________________________________ 
5. การจัดกําลังให้สมดุลระหว่างรถถังหนักและรถถังเบานั�นได้รับการสนับสนุนในด้าน 
   ไหนบ้าง 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Audio Script: 

การลดกําลังพลในกองกําลังฝรั�งเศสในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ในป ี๒๕๔๕ กําลังกองทัพฝรั�งเศสซึ�งประกอบไปด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ สารวัตรทหารแห่งชาติ และพลเรือนในส่วนของกําลังสํารอง จะมีปริมาณ 
ลดลงประมาณกว่าหนึ�งแสนคน  กองทัพบกจะมีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด ด้วยกําลังที� 
คาดหวังว่าจะมีเพียง ๑๗๐,๐๐๐ คน (ทหาร ๑๓๖,๐๐๐ คน และพลเรือน ๓๔,๐๐๐ คน) 
กองทัพจะต้องปรับโครงสร้างการจัดหน่วยแบบใหม่เพื�อลดจํานวนกองบัญชาการและ 
หน่วยสนับสนุนลง  โดยให้กองทัพมุ่งเน้นงานทางด้านยุทธการเป็นหลัก นับจากนี�ไป 
กองทัพบกจะถูกใช้วางกําลังในรูปกองกําลังรถถัง  กองกําลังทหารราบ ยานเกราะ  
กองกําลังรถถังขัดขวางเคลื�อนที�เร็ว และกองกําลังทหารราบเบาโจมตีมากขึ�น 
การจัดกําลังที�สมดุลระหว่างรถถังหนักและรถถังเบาโดยการสนับสนุนของเฮลิคอปเตอร์ 
ที�ทันสมัยล่าสุด ตามด้วยการเพิ�มระยะยิงและความแม่นยําของอาวุธระยะยิงไกล 
กําลังเหล่านี�จะได้รับการเพิ�มเติมด้วยเครื�องมือเฝ้าตรวจในสนาม และเครื�องมือดําเนิน 
กรรมวิธีข้อมูลที�ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ�งขึ�น 
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Answers: 
1. ในป ีพ.ศ. ๒๕๔๕ (๒๐๐๒) 
2. กําลังกองทัพฝรั�งเศสประกอบไปด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ   
   สารวัตรทหารแห่งชาติ และพลเรือนในส่วนของกําลังสํารอง 
3. กองทัพบก 
4. กองทัพบกจะมุ่งเน้นงานทางด้านยุทธการเป็นหลัก 
5. โดยการสนับสนุนของเฮลิคอปเตอร์ที�ทันสมัยล่าสุด ตามด้วยการเพิ�มระยะยิงและความ    
    แม่นยําของอาวุธระยะยิงไกล กําลังเหล่านี�จะได้รับการเพิ�มเติมด้วยเครื�องมือเฝ้าตรวจ     
   ในสนาม และเครื�องมือดําเนินกรรมวิธีข้อมูลที�ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ�งขึ�น 

 
 
Track 14 
 
Listen to an article about the “Deep Attack” tactics Colonel Joachim Peiper of the 
German Army used in World War II.  Colonel Peiper’s tactics caused many German 
casualties.  Answer the following questions: 
 
 
1. หน่วยที�ได้รับภารกิจสําคัญในการรุกนั�น ลักษณะการประกอบกําลังของหน่วยควรเป็น   
    อย่างไร  
 
________________________________________________________________________ 
2.  เหตุใดไปเปอร์จึงเห็นความจําเป็นและให้ความสําคัญต่อการลาดตระเวน 
 
________________________________________________________________________ 
3.  ข้อผิดพลาดทางยุทธวิธีที�กล่าวถึงในบทความคือการกระทําเช่นไร 
 
________________________________________________________________________ 
4.  การดําเนินกลยุทธในการรุกของไปเปอร์มีข้อเสียอย่างไร 
 
________________________________________________________________________ 
5.  เหตุใดไปเปอร์จําต้องออกคําสั�งให้ทหารเยอรมันทําการร่นถอย 
 
________________________________________________________________________ 
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Audio Script: 
 
…เนื�องจากหน่วยของไปเปอร์ได้รับภารกิจให้เป็นหัวหอกในการรุกของเยอรมัน ดังนั�นการ 
ประกอบกําลังของหน่วยจึงต้องทําให้หน่วยมีขีดความสามารถผสมกันระหว่างหน่วย 
ลาดตระเวนและหน่วยโจมตี ด้วยความพยายามที�จะรุกด้วยความเร็วสูงสุดไปสู่ที�หมาย 
ไปเปอร์ จึงเห็นความจําเป็นและให้ความสําคัญต่อการลาดตระเวน เขาพยายามค้นหา 
เส้นทางลัดทําให้หน่วยนําของเขาถูกตัดขาดออกจากกําลังส่วนใหญ่และส่วนสนับสนุน 
ที�ติดตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ�งนํ�ามันเชื�อเพลิง การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นข้อผิดพลาด 
ทางยุทธวิธ ีทําให้การบุกโจมตีเมือง Stavelot เป็นไปด้วยความยากลําบาก หน่วยโจมตี 
ของไปเปอร์ กระจัดกระจาย คือใช้กองร้อยทหารราบเข้าตีที�จุดหนึ�ง และใช้กองร้อยรถถัง 
เข้าตีอีกจุดหนึ�ง แม้ว่าการดําเนินกลยุทธ ดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อความเร็วในการรุกของ 
ไปเปอร์ แต่การทําเช่นนั�นทําให้นํ�าหนักในการปะทะมีน้อยมากสําหรับการรุกของเยอรมัน 
ทั�งหมด ไปเปอร์ไม่สามารถไปถึงที�หมายของเขาได ้ และจําต้องหยุดอยู่ที�เมือง La Gleize 
ในเบลเยี�ยมเพื�อทําการรบกับหน่วยทหารอเมริกันที�โอบล้อมเข้ามา หลังจากบอบชํ�า 
อย่างหนักจากการถูกโจมตีทางพื�นดินและทางอากาศ ไปเปอร์จําต้องออกคําสั�งให้ทหาร 
เยอรมันภายใต้บังคับบัญชาของเขาทิ�งรถถังที�ปราศจากนํ�ามันเชื�อเพลิงและทําการร่นถอย 
ด้วยการเดินเท้ากลับสู่เยอรมนี... 

 
 
Answers: 
1. การประกอบกําลังของหน่วยจะต้องทําให้หน่วยมีขีดความสามารถผสมกันระหว่าง   
   หน่วยลาดตระเวนและหน่วยโจมตี 
2. เพราะเขาพยายามจะค้นหาเส้นทางลัดเพื�อที�จะรุกด้วยความเร็วสูงสุดไปสู่ที�หมาย 
3. คือการที�ไปเปอร์พยายามค้นหาเส้นทางลัด ทําให้หน่วยของไปเปอร์ถูกตัดขาดจาก   
   หน่วยทหารเยอรมันส่วนใหญ่ทั�งหมดในส่วนหลัง โดยปราศจากการส่งกําลังบํารุง    
   เพิ�มเติมที�เพียงพอ 
4. การกระจายกําลังเข้าตีทําให้นํ�าหนักในการปะทะมีน้อยมากสําหรับการรุก 
5. เพราะไม่สามารถต้านทานการรบกับหน่วยทหารอเมริกันที�โอบล้อมเข้ามาโจมตี   
   อย่างหนักทั�งทางพื�นดินและทางอากาศ 

 
 
Track 15 
 
(Continuation of Track 14) After WW II, Colonel Peiper was asked what he would have 
done differently and here is his answer.  Listen to the passage and give your own 
comments and describe tactics that you think would have been more effective. 
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Your comments:   ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
Audio Script: 
 
หลังสงครามโลกครั�งที� ๒ ไปเปอร์ถูกถามว่าถ้าหากเขามีโอกาสที�จะนําหน่วยในการรุกอีก 
เขาจะมีมาตรการในการปฏิบัติใดที�แตกต่างไปจากที�ได้ปฏิบัติมาแล้วอย่างไร ซึ�งเขาได้ให้ 
คําตอบว่า ถ้าหากเขาได้บังคับบัญชาหน่วยเดิมของเขาอีก เขาจะปรับปรุงระบบส่งกําลัง 
บํารุง เพื�อให้สามารถสนับสนุนหน่วยได้รวดเร็วยิ�งขึ�น และเขายังได้กล่าวต่อไปว่า 
เมื�อชุดรบเข้าต ีรถถังและทหารราบควรเข้าตีพร้อมกัน จากประสบการณ์ของเขาเห็นว่า 
เมื�อทหารราบ เข้าตีโดยลําพังนั�นจะใช้เวลานานมากเกินความจําเป็น ถ้าเป็นไปได ้
ทหารราบควรเกาะไปบนรถถัง และชุดรบดังกล่าวจะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
หน่วยสะพานควรบรรจุมอบให้กับหน่วยยานเกราะ เพื�อให้สามารถข้ามเครื�องกีดขวาง 
ได้ทุกจุด 

 
 
Answer may vary. 
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Module 8 Lesson 1 
 
Track 16 
 
Listen to the following paragraph and answer the questions. 
 
 
๑.  เหตุใดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงนิยมย้ายพรรคการเมืองกันอยู่เนือง ๆ 
 
______________________________________________________________________ 

๒.  คํากล่าวที�ว่าอุดมการณ์ทางการเมือง มีความสําคัญน้อยกว่าตัวบุคคลที�เป็นหัวหน้าพรรค 
     หมายความว่าอะไร 
 
________________________________________________________________ 

๓.  ปัญหาการแตกแยกภายในพรรคการเมือง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร 

 
________________________________________________________________ 

 
Audio Script: 
 
ข่าวเกี�ยวกับการย้ายพรรคการเมืองของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที�เข้ามาร่วมกับพรรค 
เพียงเพราะต้องการอาศัยความสําคัญของตัวบุคคล คือผู้นําพรรคการเมือง รวมทั�งเงินทุน 
หาเสียงที�พรรคการเมืองนั�นให้การสนับสนุน ตลอดจนชื�อเสียงของพรรคการเมืองนั�น 
ที�อาจจะทําให้โอกาสได้รับเลือกตั�งมีมากขึ�นด้วย เมื�อวิเคราะห์ดูนักการเมืองและ 
พรรคการเมือง ทําให้เห็นได้ว่าประเด็นเรื�องอุดมการณ์ทางการเมือง มีความสําคัญน้อยกว่า 
ตัวบุคคลที�เป็นหัวหน้าพรรค ทุนที�พรรคใช้หาเสียงและชื�อเสียงของพรรค เนื�องจากจุดร่วม 
ของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ อยู่ที�ผลประโยชน์มากกว่าอุดมการณ์ และยังไม่มี 
พรรคการเมืองใดมีอุดมการณ์ทางการเมืองที�แน่นอนชัดเจน ดังนั�น ปัญหาการแตกแยก 
ภายในพรรคการเมือง การไม่มีวินัยของสมาชิกพรรคการเมือง จะยังเป็นปัญหาที�แต่ละ 
พรรคการเมืองจะต้องประสบภายหลังจากการเลือกตั�งทั�วไป 

 
 
Answers: 
๑.  เพราะต้องการอาศัยความสําคญัของตัวบุคคล คือผู้นําพรรคการเมือง รวมทั�งเงินทุน 
หาเสียงที�พรรคการเมืองนั�นให้การสนับสนุน ตลอดจนชื�อเสียงของพรรคการเมืองนั�น 
ที�อาจจะทําให้โอกาสได้รับเลือกตั�งมีมากขึ�น  
๒.  หมายความว่าจุดร่วมของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ อยู่ที�ผลประโยชน์มากกว่าอุดมการณ์  
๓.  เพราะพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที�แน่นอนชัดเจน และ 
สมาชิกพรรคการเมืองขาดวินัย 
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Track 17 
 
Listen to the following conversation about voting and answer the questions. 
 
 
๑.  ในระยะที�มีการเลือกตั�ง ถ้าผู้มีสิทธิ�เลือกตั�งไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาของตน จะสามารถทํา  
     การเลือกตั�งได้โดยวิธีใด 
 
________________________________________________________________ 
๒.  การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ�เลือกตั�ง จะต้องไปยื�นเรื�องที�ไหน 
 
_______________________________________________________________ 
๓.  มีหลักฐานอะไรบ้างที�ต้องนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที�ในการขอลงทะเบียน 
 
_______________________________________________________________ 
๔.  หน่วยเลือกตั�งจะออกเอกสารให้ไปใช้สิทธิ�ในวันเลือกตั�งได้ภายในกี�วันจากที�ลง 
      ทะเบียนไว ้
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
ถาม  บ้านดิฉันอยู่เชียงใหม่ เพิ�งมาทํางานที�สมุทรปราการ ไม่สะดวกจะกลับไปเลือก 
ผู้แทนที�เชียงใหม่ มีคําแนะนําไหมคะ 
ตอบ  คุณสามารถเลือกแบบนอกเขตได้ครับ ขั�นตอนก็คือ คุณต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ� 
กับนายอําเภอ หรือ ปลัดเทศบาล แล้วแต่พื�นที�ของหน่วยเลือกตั�งกลางของแต่ละจังหวัด 
นําสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือการรับรองการทํางาน หรือ 
สถานศึกษา(กรณีกําลังเรียน) หรือคนที�ทําอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า/แม่ค้าหาบเร ่ก็ให้ 
หนังสือรับรองจากผู้ให้เช่าบ้าน เพื�อเป็นหลักฐาน อ้อ ! อย่าลืมซองจดหมายและแสตมป์ 
จ่าหน้าถึงตัวเอง เพราะถ้าทางหน่วยเลือกตั�งเขาตรวจสอบแล้วว่าคุณมีสิทธิ�จริง เขาก็จะส่ง 
เอกสาร มาให้ภายใน ๓ วัน จากที�ลงทะเบียนไว้ เพื�อจะได้ไว้เป็นหลักฐานตอนไปใช้สิทธิ� 
ในวันเลือกตั�ง 
Answers: 
๑.  สามารถเลือกแบบนอกเขตได ้
๒.  ต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ�กับ นายอําเภอ หรือ ปลัดเทศบาล แล้วแต่พื�นที�ของ  
     หน่วยเลือกตั�งกลางของแต่ละจังหวัด 
๓.  สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือการรับรองการทํางาน หรือ 
      สถานศึกษา(กรณีกําลังเรียน) หรือคนที�ทําอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า/แม่ค้าหาบเร ่   
         ก็ให้หนังสือรับรองจากผู้ให้เช่าบ้าน เพื�อเป็นหลักฐาน 
๔.  ภายใน ๓ วันจากที�ลงทะเบียนไว้ 
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Track 18 
 
Listen to the following paragraph and answer the questions. 
 
๑.  นโยบายการต่างประเทศของไทยเน้นการทูตเชิงรุกในด้านใด 
 
_________________________________________________________________ 

๒.  องค์กรระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่คืออะไร  
 
________________________________________________________________ 
๓.  รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริม รักษา และคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย ใน 
     ต่างประเทศอย่างไร 
 
_________________________________________________________________ 
 
Audio Script: 
 
มุ่งดําเนินนโยบายการต่างประเทศโดยเน้นการทตูเชิงรุกด้านเศรษฐกิจประกอบการทูต 
ในด้านต่าง ๆ เพื�อฟื�นฟูและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื�อนบ้าน 
และประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างเร่งด่วน  รวมทั�งแสวงหาความร่วมมือในการสร้าง 
สันติภาพระหว่างประเทศ เพื�อให้เกิดความเป็นธรรม  เพื�อดํารงสันติภาพและระงับความ 
ขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค ภายใต้กรอบแห่งสหประชาชาติ และองค์กรระหว่าง 
ประเทศที�เกี�ยวข้อง ซึ�งประเทศไทยเป็นสมาชิก  เพื�อนํามาซึ�งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
ในการแก้ไขปัญหาและการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ จริงใจ และโดย 
สันติวิธี  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม รักษา และคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ 
รวมทั�งของภาคเอกชนไทย แรงงานไทย และคนไทยในต่างแดน 

 
 
Answers: 
๑.   ด้านเศรษฐกิจ 
๒.  องค์การสหประชาชาต ิ
๓.  ให้ความคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของภาคเอกชนไทยและ แรงงานไทย 
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Module 8 Lesson 2 
 
Track 19 
 
Listen to the following article about the Royal Project of Sufficient Economics, and then 
answer the questions. 
 
 
1. สภาวะทางเศรษฐกิจที�ถดถอยในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อบุคคลในสาขาอาชีพใด  
   มากที�สุด 
 
________________________________________________________________________ 

2. เศรษฐกิจที�เลวร้ายก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง 

 
________________________________________________________________________ 

3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดําริเกี�ยวกับการแก้ปัญหาเพื�อช่วย    
   เหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไรบ้าง 
 
________________________________________________________________________ 

4. หน่วยงานใดที�ได้นําโครงการตามแนวพระราชดําริ มาส่งเสริมให้แก่ประชาชนตาม    
   แนวชายแดน 
 
________________________________________________________________ 

5. ศูนย์สาธิตโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีวัตถุประสงค์อย่างไร 

________________________________________________________________________ 

 23 



 
Audio Script: 

โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

เนื�องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที�เกิดขึ�นในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุก 
สาขาอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรซึ�งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหา 
ความยากจน ปัญหาการว่างงาน และส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพย์ติด และปัญหาหนี�สินของเกษตรกรที�เพิ�มมากขึ�น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดําริเกี�ยวกับการแก้ปัญหา เพื�อช่วยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกร อันเนื�องมาจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ดังกล่าว โดยใช้วิธีการดําเนินการเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ประชาชนสามารถพิ�ง 
ตนเองได ้

กกล.เทพสตรี ซึ�งมีภารกิจในการสร้างสภาวะความมั�นคงในระดับท้องถิ�น ให้มีความมั�นคง 
ทางเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการเมือง โดยมุ่งเน้นบริเวณพื�นที�รับผิดชอบบริเวณแนว 
ชายแดน กกล.เทพสตรี จึงได้นําโครงการตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
มาปฏิบัติในเขตรับผิดชอบ ได้จัดทําโครงการฯส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื�องการลดต้นทุนในการทําการเกษตร ใหป้ระชาชนสามารถพึ�งตนเองได้ ลดปริมาณ 
การใช้จ่าย สร้างความเป็นอยู่ที�ดีขึ�น รู้จักปรัชญาการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

กกล.เทพสตรี ได้เปิดศูนย์สาธิตโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียงขึ�น ณ กองบังคับการ 
ของ หน่วยที�ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเพื�อให้คําแนะนําแก่ประชาชนและหน่วยงานที�มี 
ความสนใจ เช่น หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที� ๕ ส่วนแยก เปิดศูนย์สาธิต ณ 
กองบังคับการ หน่วย บ้านโต๊ะแดง ต.ปูโย๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส และหน่วย 
เฉพาะกิจ กรมทหาร ราบที� ๒๕ เปิดศูนย์สาธิต ณ กองบังคับการหน่วย บ้านปะระ 
อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร  

                                                  (ข่าวทหารบก ฉบับวันที� ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔) 
 
 
Answers: 
1. เกษตรกร 
2. ก่อให้เกิดปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน และส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา   
   การแพร่ระบาดของยาเสพย์ติด และปัญหาหนี�สินของเกษตรกรที�เพิ�มมากขึ�น 
3.ทรงมีพระราชดําริให้ใช้วิธีการดําเนินการเศรษฐกิจแบบพอเพียง ให้ประชาชนสามารถ 
   พิ�งตนเองได ้
4. กกล.เทพสตร ี
5. ให้ประชาชนในพื�นที�รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในเรื�องการลดต้นทุนในการทําการ 
    เกษตร ลดปริมาณการใช้จ่าย สร้างความเป็นอยู่ที�ดีขึ�น  รู้จักปรัชญาการดําเนินชีวิต    
    แบบพอเพียง 
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Track 20 
 
Listen to an article about the government’s action plans for industrial restructuring and 
make a list of the action plans in the space provided below based on what you hear in the 
passage.  (You may stop the CD after each segment of the paragraph.)  
 
แผนปฏิบัติการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เป็นแผนงานที�เกิดขึ�นจากการทํางานร่วมกัน 
ระหว่างบคุคลหลายฝ่ายที�เกี�ยวข้อง ทั�งภาครัฐ และ ภาคเอกชน แผนงานหลักทั�ง ๘ 
แผนงาน ประกอบด้วย 
 
๑. _____________________________________________________________________ 
 
๒. _____________________________________________________________________ 
 
๓. _____________________________________________________________________ 
 
๔. _____________________________________________________________________ 
 
๕. _____________________________________________________________________ 
 
๖. _____________________________________________________________________ 
 
๗. _____________________________________________________________________ 
 
๘. _____________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
แผนปฏิบัติการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เป็นแผนงานที�เกิดขึ�นจากการทํางานร่วมกนั 
ระหว่างบุคคลหลายฝ่ายที�เกี�ยวข้อง ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สนับสนุนการลงทุน 
และนักวิชาการ แผนงานหลักทั�ง ๘ แผนงาน ประกอบด้วย แผนปรับปรุงผลิตภาพและ 
ปรับกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนและการส่งมอบสินค้าที�แข่งขันได้ แผนยกระดับขีดความ 
สามารถทางเทคโนโลยี โดยการปรับเปลี�ยนเทคโนโลยีและเครื�องจักรใน อุตสาหกรรม 
เป้าหมาย แผนยกระดับขีดความสามารถของแรงงานไปสู่แรงงานฝีมือในอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย แผนบ่มเพาะและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมสนับสนุนขนาดกลาง 
และขนาดย่อม แผนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ และช่องทางการ 
จําหน่าย แผนสนับสนุนการกระจายเคลื�อนย้ายหน่วยผลิตที�ใช้แรงงานเข้มข้นและมี 
มลภาวะตํ�าไปสู่ภูมิภาคและชนบท เพื�อสนับสนุนการกระจายงานและรายได้ แผนชักจูง 
การลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมที�มีเทคโนโลยีสําหรับอนาคต และแผน 
การจัดการอุตสาหกรรมที�มีมลภาวะสูงไปยังเขตที�กําหนด และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
สะอาดเพื�อลดมลภาวะ 
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Answers: 
๑. แผนปรับปรุงผลิตภาพและปรับกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนที�แข่งขันได้ 
๒. แผนยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี เครื�องจักรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
๓. แผนยกระดับขีดความสามารถของแรงงานไปสู่แรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
๔. แผนเสริมสร้างอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
๕. แผนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจําหน่าย 
๖. แผนสนับสนุนการกระจายเคลื�อนย้ายหน่วยผลิตไปสู่ภูมิภาคและชนบท 
เพื�อสนับสนุนการกระจายงานและรายได้ 
๗. แผนชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมที�มีเทคโนโลยีสําหรับอนาคต 
๘. แผนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื�อลดมลภาวะ 

 
 
Track 21 
 
Listen to an article about the important measures in expansion of SMEs and make a list of 
those in the space provided below based on what you hear in the recording. (You may 
stop the CD after each segment of the paragraph.) 
 
๑. _____________________________________________________________________ 
 
๒. _____________________________________________________________________ 
 
๓. _____________________________________________________________________ 
 
๔. _____________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
มาตรการสําคัญในการสร้างและขยายโอกาสด้านการตลาดแก่ อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) ที�รัฐบาลจะรีบเร่งดําเนินการ ได้แก่ 
 
(1) ปรับปรุงระบบการจัดซื�อของรัฐ ให้เอื�อต่อ SMEs โดยเน้นการขยายโอกาสแก่วิสาหกิจ    
     ขนาดย่อม 
(2) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมรับช่วงการผลิตที�เชื�อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ทั�งในประเทศ   
     และต่างประเทศ 
(3) เพิ�มความเข้มแข็งของกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก 
(4) ส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน และการจัดตั�งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
 

 
Answers: 1) เน้นการขยายโอกาสแก่วิสาหกิจขนาดย่อม โดยปรับปรุงระบบการจัดซื�อ 
ของรัฐ  2) กิจกรรมรับช่วงการผลิตทั�งในประเทศและต่างประเทศ  3) ส่งเสริมการส่งออก   
4) ส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน และการจัดตั�งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
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Module 8 Lesson 3 
 
Track 22 
 
Listen to the passage and decide if the following statements are True or False. 
 
๑. ____ ระดับการศึกษา และอายุของลูกจ้างไม่ได้เป็นปัจจัยในการกําหนดความแตกต่าง 
            ของค่าจ้างแรงงาน 
๒. ____ ลูกจ้างที�มีอายุการทํางานนานกว่า มีแนวโน้มที�จะได้รับค่าจ้างสูงกว่า 
๓. ____ ตําแหน่งงานเป็นตัวบ่งชี�ทักษะฝีมือในการทํางาน ประสบการณ์และความไว้วางใจ    
            ในการทํางาน 
๔. ____ ลูกจ้างของโรงงานขนาดใหญ่จะได้ค่าจ้างสูงกว่าลูกจ้างในโรงงานขนาดเล็ก 
๕. ____ ผลประกอบการของโรงงานมีส่วนในการกําหนดค่าจ้างแรงงานเช่นกัน 
 
 
Audio Script: 
 
สําหรับปัจจัยในการกําหนดค่าจ้างพบว่า ระดับการศึกษาไม่ใช่ปัจจัยในการกําหนดค่าจ้าง 
แต่เป็นตําแหน่งงาน โดยตําแหน่งงานเดียวกันจะได้รับค่าจ้างเท่ากัน ไม่ว่าจะมีการศึกษา 
ระดับใด และอายุของลูกจ้างก็ไม่ได้เป็นปัจจัยในการกําหนดความแตกต่างของค่าจ้าง 
เช่นกัน แต่อายุการทํางานมีผลต่อระดับค่าจ้างกล่าวคือลูกจ้างที�มีอายุการทํางานนานกว่า 
มีแนวโน้มที�จะได้รับค่าจ้างสูงกว่าสะท้อนให้เห็นว่าอายุการทํางานเป็นตัวบ่งชี�ทักษะฝีมือ 
ในการทํางานประสบการณ์และความไว้วางใจในการทํางานทําให้ได้รับงานในตําแหน่ง 
ที�มีความสําคัญมากขึ�นจึงได้รับค่าจ้างที�สูงขึ�นขณะที�ขนาดของโรงงานก็มิได้เป็นปัจจัย 
ในการกําหนดค่าจ้างเช่นกันแต่ผลประกอบการหรือความสามารถในการจ่ายมีผลต่อความ 
แตกต่างของค่าจ้างมากกว่าปัจจัยด้านขนาดของโรงงาน 

 
 
Answers: 1. T    2. T    3. F    4. F    5. T 
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Track 23 
 
Listen to the following passage and determine if the sentences below are TRUE or 
FALSE.  Correct the false sentence(s) by writing it in Thai.  
 
1.  Most supervisors are female. 
 
________________________________________________________________________ 
2.  Supervisors in the department of household electrical appliances earn the highest  
     salary in spite of their low education. 
 
________________________________________________________________________ 
3.  Workers in the department of canned fruit products are hired daily. 
 
________________________________________________________________________ 
4.  Worker’s level of education is recognized more than experience. 
 
________________________________________________________________________ 
5.  Male workers are outnumbered and they are within the 35-year age range. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Audio Script: 
 
ผลการสํารวจหัวหน้าลูกจ้างที�มีลูกจ้างในการควบคุมดูแลเฉลี�ย ๕.๓๘ คน พบว่า ร้อยละ 
๗๓ เป็นหญิง หัวหน้าลูกจ้างในอุตสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีระดับการศึกษา 
สูงที�สุด และค่าจ้างเงินเดือนสูงสุด ส่วนในอุตสาหกรรมผักและผลไม้กระป๋องจะเน้นที� 
ประสบการณ์มากกว่าระดับการศึกษา มีทั�งที�ได้ค่าจ้างเป็นรายวันและรายเดือน  ลูกจ้าง 
รายวันส่วนใหญ่จะเป็นหญิงมากกว่าชาย โดยกว่าร้อยละ ๘๐ อยู่ในวัยหนุ่มสาวที�มีอายุ 
น้อยกว่า ๓๕ ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่สูงนัก กว่าร้อยละ ๘๐ มีการศึกษาไม่เกินชั�น 
มัธยมต้น  

 

 
Answers: 
1. True  (หัวหน้าลูกจ้างร้อยละ ๗๓ เป็นหญิง) 
2. False หัวหน้าลูกจ้างในอุตสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีระดับการศึกษา  
    สูงที�สุด 
3. False มีทั�งที�ได้ค่าจ้างเป็นรายวันและรายเดือน 
4. False ในอุตสาหกรรมผักและผลไม้กระป๋องจะเน้นที�ประสบการณ์ มากกว่าระดับ   
    การศึกษา 
5. False ลูกจ้างรายวันส่วนใหญ่จะเป็นหญิงมากกว่าชาย 
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Track 24 
 
Listen to an article about how economy changes affect the way of life of the Thais and 
answer the following questions. 
 
๑. ในอดีต คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพในด้านใด 
 
________________________________________________________________________ 
๒. การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจทําใหส้ังคมเปลี�ยนแปลงไปอย่างไร 
 
________________________________________________________________________ 
๓. การเปลี�ยนแปลงทางสังคมมีผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตแบบใหม่ที�แตกต่างไปจากเดิม  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
ลักษณะการเปลี�ยนแปลงของสังคมไทยที�มาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  

การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม การขยายตัวทาง 
ด้านอุตสาหกรรมของประเทศ ทําให้ผู้คนมีอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการ 
มากขึ�น ความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมจะค่อยๆลดน้อยลง ซึ�งการเปลี�ยนแปลงทาง 
เศรษฐกิจเช่นนี� มีผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คน จากที�เคยอยู่กันในชนบท มาเป็นอยู่ในเมือง 
เป็นการเปลี�ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิต 
แบบใหม่ที�แตกต่างไปจากเดิม เพราะคนที�ประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรม และ 
การบริการต่างๆจะต้องมีทักษะ และความสามารถในการทํางานที�แตกต่างไปจากคนที� 
ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม รวมทั�งวิธีการทํางานและการดํารงชีวิตก็ต้องมีการ 
ปรับตัวให้เหมาะสมด้วย 

 

Answers: 
1. อาชีพเกษตรกรรม 
2. เป็นการเปลี�ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง 
3. ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตรวมทั�งวิธีการทํางาน 
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Module 8 Lesson 4 
 
Track 25 
 
Listen to the judicial system of Thailand and answer the following questions according to 
the recording. 
 
๑.  ศาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี�ประเภท  อะไรบ้าง 
 
_______________________________________________________________ 

๒.  ใครเป็นผู้พิจารณาตัดสินคดี 

_______________________________________________________________ 

๓.  ในกรณีที�คิดว่าคําตัดสินไม่ยุติธรรมพอ  จําเลยมีสิทธิที�จะทําอะไรได้บ้าง 

______________________________________________________________ 

๔.  ในคดีหนีทหาร ต้องไปขึ�นศาลอะไร  

_______________________________________________________________ 

๕.  คดีแรงงาน และคดีภาษีอากร ต้องผ่านศาลอุทธรณ์ก่อนถึงศาลฎีกาไหม 

_______________________________________________________________ 
 

๖.  เมืองไทยยังมีโทษประหารอยู่หรือเปล่า  ถ้ามีเขาใช้วิธีไหน 

______________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
ศาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๓ ชั�น ได้แก่ ศาลชั�นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 
ผู้พิพากษาเป็นผู้ใช้อํานาจตุลาการในการตัดสินคดีความ ศาลชั�นต้นเป็นศาลแรกที�รับฟัง 
คดีตั�งแต่แรกเริ�ม คดีทุกคดีจะเริ�มต้นที�ศาลชั�นต้น เว้นแต่บางคดีที�กําหนดไว้เป็นอย่างอื�น 
เช่นคดีหนีทหารต้องขึ�นศาลทหาร เป็นต้น ต่อจากศาลชั�นต้นคือศาลอุทธรณ์ ซึ�งเป็นศาล 
ชั�นกลางที�ตัดสินคดีที�ผ่านจากศาลชั�นต้นมาแล้ว คดีทุกคดีสามารถอุทธรณ์ได้ ยกเว้นคดี 
แรงงานและคดีภาษีอากร หากคู่กรณีเห็นว่าการตัดสินไม่น่าจะถูกต้องก็มีสิทธิ�ที�จะอุทธรณ์ 
ให้ศาลอุทธรณ์ตัดสินใหม่ได้ ต่อจากศาลอุทธรณ์ก็คือศาลฎีกา ซ◌ึ◌่งเป็นศาลสูงสุด 
การตัดสินของศาลฎีกาถือเป็นอันสิ�นสุด ศาลฎีกามีศาลเดียว ตั�งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
คดีที�จะมาสู่ศาลฎีกาต้องผ่านศาลอุทธรณ์มาก่อน ยกเว้นคดีแรงงาน และคดีภาษีอากร 
ซึ�งส่งตรงมาอุทธรณ์ที�ศาลฎีกาได้เลย ประเทศไทยยังมีโทษประหารอยู่ ซึ�งส่วนมาก 
ก็จะเป็นการยิงเป้า   
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Answers: 
๑.  สามประเภท  คือ ศาลขั�นต้น  ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 
๒.  ผู้พิพากษา 
๓.  มีสิทธิ�อุทธรณ์และฎีกาตามลําดับ 
๔.  ศาลทหาร 
๕.  ไม่ต้อง ส่งตรงมาอุทธรณ์ที�ศาลฎีกาได้เลย 
๖. มี  ใช้วิธียิงเป้า 

 
 
Track 26 
 
Listen to the recording and answer the questions. 
 
 
๑.  หัวข้อสัมมนาของมูลนิธิศุภนิมิตรในครั�งนี�คืออะไร 
 
_______________________________________________________________ 
 

๒.  นางลดาวัลลิ� วงศ์ศรีวงศ์เป็นใคร 
 
_______________________________________________________________ 
 

๓.  เขาพยายามชี�ให้เด็กผู้หญิงจากภาคต่าง ๆ ตระหนักถึงอะไร 
 
_______________________________________________________________ 
 

๔.  จุดประสงค์ในการสัมมนาครั�งนี�คืออะไร 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 

มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ระดมเยาวสตรีทั�วประเทศเข้าร่วมสัมมนา เรียกร้อง 
การแก้ปัญหา การทําทารุณกรรมและเอาเปรียบเด็กผู้หญิงในสังคม ระหว่าง ๓๐ เม.ย.-๓ 
พ.ค. โดยเชิญ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และมีนาง 
ลดาวัลลิ� วงศ์ศรีวงศ์ รมช.แรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมบรรยายพิเศษเรื�อง 
"หยุด...การทารุณกรรมและเอารัด เอาเปรียบเด็กผู้หญิง" ซึ�งนางลดาวัลลิ�ได้พยายามชี�ให้ 
เด็กจากทุกภูมิภาค ได้ตระหนักถึงเรื�องสิทธิเด็กเป็นสําคัญว่า สิทธิเด็กขั�นพื�นฐานมี ๔ 
ประเด็นหลักที�ทั�วโลกยอมรับ และร่วมลงนามใน สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคือ  
๑. เด็กทุกคนมีสิทธิที�จะมีชีวิตอยู่รอด ๒. เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครอง  
๓. เด็กทุกคนมีสิทธิที�จะได้รับการพัฒนา และ ๔. เด็กทุกคนมีสิทธิมีส่วนร่วม ซึ�งคนไทย 
ทุกคน ควรรับทราบเพื�อจะได้รู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้างจะได้ไม่ถูกสังคมเอารัดเอาเปรียบ  

 31 



 
Answers: 
๑.  "หยุด...การทารุณกรรมและเอารัดเอาเปรียบเด็กผู้หญิง" 
๒.  รมช.แรงงานและสวัสดิการสังคม 
๓.  ตระหนัก ถึงเรื�องสิทธิ เด็ก 
๔. เพื�อจะให้เด็กทราบว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้างจะได้ไม่ถูกสังคมเอารัดเอาเปรียบ  

 
 
Track 27 
 
Listen to the following news and answer the questions. 

 
๑.  ตามรายงานข่าวนี� ศาลประชาชนในนครโฮจิมินท์ได้ทําอะไร 
 
________________________________________________________________ 
 

๒.  มีผู้ที�เกี�ยวข้องทั�งหมดกี�คน 
 
________________________________________________________________ 
 

๓.  ผู้ที�เกี�ยวข้องทั�งหมดถูกลงโทษในข้อหาอะไร 
 
________________________________________________________________ 

๔.  สาเหตุเกิดจากอะไร 
 
________________________________________________________________ 

 

Audio Script: 

หนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ ของเวยีดนามรายงานในวันพฤหัสบดีว่า  ศาลประชาชนในนคร 
โฮจิมินท์ซิตี� ทางภาคใต้ของประเทศ  ได้พิพากษาจําคุกแฟนบอลอันธพาล ๑๑ คน 
ฐานก่อเหตุวุ่นวาย  ทําลายทรัพย์สินในเมืองดังกล่าว  หลังจากที�ทีมนักเตะเวียดนาม 
แพ้ทีมชาติไทยในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลซีเกมส์  เมื�อวันที� ๑๖ ธันวาคม ปีที�แล้ว 

 

 
Answers: 
๑. ได้ตัดสินจําคุกแฟนบอลอันธพาล 
๒. ทั�งหมด ๑๑ คน 
๓. ถูกลงโทษในข้อหาฐานก่อเหตุวุ่นวาย  ทําลายทรัพย์สินในเมืองดังกล่าว 
๔.แฟนบอลอาจไม่พอใจที�ทีมนักเตะเวียดนามแพ้ทีมชาติไทยในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล 
ซีเกมส์  เมื�อวันที� ๑๖ ธันวาคม ปีที�แล้ว 
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Module 8 Lesson 5 
 
Track 28 
 
Listen to the following passage and answer the questions. 
 
 
1.  ผู้ที�ประสงค์จะร้องเรียนเกี�ยวกับข้าราชการกระทําผิดกฎหมาย จะร้องเรียนไปได้ที�ไหน   
 
     _____________________________________________________________________ 

2.  รายละเอียดที�จะต้องแจ้งมีอะไรบ้าง 

    ______________________________________________________________________ 

3.  กรณีไม่รู้ตัวผู้ถูกร้องเรียน ผู้แจ้งควรจะต้องทําอย่างไร 

    ______________________________________________________________________ 

4.  เรื�องที�สามารถร้องเรียนไดม้ีอะไรบ้าง 

    ______________________________________________________________________ 

5.  หน่วยงาน ป.ป.ช. ให้ความคุ้มครองต่อผู้แจ้งอย่างไร 

   ______________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
ผู้ที�ประสงคจ์ะแจ้งเหตุเกี�ยวกับพฤติกรรมพนักงานของรัฐกระทําการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้จัดทําแบบฟอร์มขึ�นทางอินเตอร์เน็ต โดยร้องเรียน 
ถึง พลตํารวจโท วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ ในฐานะอนุกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ให้แจ้งรายละเอียดสถานที�เกิดเหตุ ข้อเท็จจริงที�เกิดขึ�นโดยย่อ พยานบุคคล/ 
เอกสาร/วัตถ ุที�สามารถใช้อ้างอิงได ้กรณีไม่รู้ตัวผู้ถูกร้องเรียน ให้ระบุลักษณะของ 
ผู้ถูกร้องเรียนเท่าที�ทราบ เช่น เจ้าหน้าที� ... ซึ�งได้ปฏิบัติหน้าที�.... ในช่วงเวลา... 
เรื�องที�สามารถร้องเรียนได้เช่น ข้าราชการกระทําผิดกฎหมาย เช่น พัวพันยาเสพย์ติด 
เป็นมือปืนรับจ้าง ฯลฯ ข้าราชการกระทําทุจริตต่อหน้าที� เช่น เรียกหรือรับสินบน รีดไถ 
ประชาชน ผู้ร้องเรียนไม่จําเป็นที�จะต้องแจ้งชื�อ นอกจากมีความ ประสงค์จะติดต่อขอ 
ทราบผล หรือ ให้ข้อมูลเพิ�มเติม และข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ 
ของทางราชการเท่านั�น 
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Answers: 
1. ที�คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) 
2. ให้แจ้งรายละเอียดสถานที�เกิดเหต ุข้อเท็จจริงที�เกิดขึ�นโดยย่อ พยานบุคคล/   
    เอกสาร/วัตถุ ที�สามารถใช้อ้างอิงได้ 
3.  ให้ระบุลักษณะของผู้ถูกร้องเรียนเท่าที�ทราบ เช่น เจ้าหน้าที� ... ซึ�งได้ปฏิบัติหน้าที�....  
    ในช่วงเวลา... 
4.  พัวพันยาเสพติด, เป็นมือปืนรับจ้าง เรียกหรือรับสินบน, รีดไถประชาชน เป็นต้น 
5.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับของทางราชการเท่านั�น 

 
 
Track 29 
 
Listen to the information how the Thai government sets measures in drug prevention, 
suppression, and rehabilitation.  Then answer the following questions: 
 
1.  เพื�อเป็นเกราะป้องกันการเกิด ปัญหายาเสพย์ติด รัฐบาลมแีนวความคิด 
ในการดําเนินการอย่างไร 
 

____________________________________________________________ 

2.  รัฐบาลมีแนวความคิดในการดําเนินการอย่างไรเพื�อยับยั�ง ทําลายการแพร่ระบาด 
ของยาเสพย์ติด อย่างจริงจังและต่อเนื�อง 
 

____________________________________________________________ 

3.  วิธีการปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการดําเนินการในด้านใดบ้าง 
 

___________________________________________________________ 
 
Audio Script: 
แนวความคิดในการดําเนินการ  เป็นการผนึกกําลังและวิธีการปฏิบัติจากทุกส่วนราชการ 
ที�เกี�ยวข้อง องค์กรเอกชนและชุมชน ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
เพื�อเป็นเกราะป้องกันการเกิด ปัญหายาเสพย์ติด รวมทั�งการใช้มาตรการด้านการข่าว 
ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และมาตรการทางกฎหมายเพื�อยับยั�ง 
ทําลาย การแพร่ระบาดของ ยาเสพย์ติดอย่างจริงจังและต่อเนื�อง 
โดยให้หน่วยพัฒนาการเคลื�อนที�ของแต่ละสํานักงาน พัฒนาภาค 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั�ง ศูนย์รวมใจต้านภัยยาเสพย์ติด หน่วย 
พัฒนาการเคลื�อนที�หน่วยละ ๑ ศูนย์ มีภารกิจในการวางแผน ดําเนินการ ประสานงาน 
และกํากับดูแล การฟื�นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพย์ติด การดําเนินการตามแผนงาน 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดอื�นๆที�เกี�ยวข้อง การควบคุมพืชเสพย์ติดในพื�นที� 
รับผิดชอบ รวมทั�งการติดตามประเมินผลผู้รับการฟื�นฟู โดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการ 
เคลื�อนที�เป็นหัวหน้าศูนย์  
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Answers: 
1.  แนวความคิดในการดําเนินการ  เป็นการผนึกกําลังและวิธีการปฏิบัติจากทุกส่วนราชการ 
ที�เกี�ยวข้อง องค์กรเอกชนและชุมชน ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา ฯ 
2.  โดยใช้มาตรการด้านการข่าว ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และ 
มาตรการทางกฎหมาย 
3. โดยการจัดตั�ง ศูนย์รวมใจต้านภัยยาเสพย์ติด หน่วยพัฒนาการเคลื�อนที�หน่วยละ ๑ ศูนย์ 
มีภารกิจในการวางแผน ดําเนินการ ประสานงาน และกํากับดูแล การฟื�นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพย์ติด เป็นต้น 

 
 
Track 30 
 
Listen to the local news about drug suppression and write a gist in English. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 35 



 
Audio Script: 

กองทัพจับยาบ้า ๖.๑ ล้านเม็ด และ เฮโรอีน ๔.๕ กิโลกรัม ได้ที�ชายแดนจังหวัดตาก  
เมื�อวันที� ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารบกที� ๔ ได้รับรายงานจาก 
แหล่งข่าวว่า จะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพย์ติด ผ่านเข้ามาในเขตไทย 
บริเวณบ้านยะพอ ถึงบ้านนํ�าดั�น อําเภอพบพระ จังหวัดตาก หน่วยจึงได้จัดกําลัง 
ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ขณะปฏิบัติการเมื�อวันที� ๒๔ เม.ย. ๔๔ เวลาประมาณ ๐๔๐๐ น. 
ได้ตรวจพบกลุ่มคนติดอาวุธ จํานวนประมาณ ๓๐ - ๓๕ คน กําลังขนย้ายสิ�งของเข้ามา 
บริเวณห่างจากบ้านยะพอ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๔ กิโลเมตร และ ห่างจากแนว 
ชายแดนประมาณ ๕๐๐ เมตรในเขตไทย กําลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบ ที� ๔ 
ได้แสดงตัวเพื�อขอตรวจค้น จึงเกิดการปะทะด้วยอาวุธปืนเล็ก นานประมาณ ๑๐ นาที 
กลุ่มกําลังติดอาวุธดังกล่าวได้ถอนตัวหลบหนีกลับไปยังเขตพม่า จากการพิสูจน์ทราบ 
ในเวลาต่อมา ในที�เกิดเหตุตรวจพบถุงปุ๋ยลักษณะเป็นเป้แบกหามจํานวน ๓๒ กระสอบ 
ภายในเป็นยาบ้าประมาณ ๖,๑๕๔,๐๐๐ เม็ด และเฮโรอีน เบอร์ ๔ จํานวน ๑๘ ถุง นํ�าหนัก 
๔.๕ กิโลกรัม ส่วนผลการปะทะกําลังของฝ่ายเราปลอดภัย และไม่ทราบความสูญเสีย 
ของกลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพย์ติด ทั�งนี� กองทัพภาคที� ๓ และศูนย์อํานวยการ 
ประสานงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดชายแดนภาคเหนือ จะติดตามตรวจสอบ 
ที�มาของแหล่งยาเสพย์ติดดังกล่าวต่อไป 

 
 
Summary: The RTA Seized Millions of Methamphetamines and Heroin in Tak 
Province. The 4th infantry Regiment Task Force had been informed about the drug 
traffickers near Yapor Village and Nam Dun village.  Therefore, the unit patrolled at 
Yapor Village, Phob Phra district, Tak Province (about 500 m. from the border) on April 
24, 2001 at 0400 hrs., and met 20 unidentified armed troops carrying fertilizer bags.  
After ten-minute engagement, the unidentified forces retreated to Burmese side. Troops 
from Naraesuan Task Force found 32 fertilizer bags contained 6,154,000 tablets of 
methamphetamine and 4.5 kg. heroin.  There is no casualty of the Thai troop. 
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Module 9 Lesson 1 
 
Track 31 
 
Listen to an excerpt of foreign news from Thai Rath newspaper and answer the following 
questions: 
 
 
1.  นายอับดุล ซามาน ชาอีฟ คือใคร 
 
_____________________________________________________________________ 

2.  กระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานได้เรียกนายอับดุล ซามาน ชาอีฟ เข้าพบ 
     เรื�องอะไร 
 
_____________________________________________________________________ 

3.  เหตุใดนายอับดุล ซามาน ชาอีฟ จึงสามารถดึงดูดความสนใจจากสื�อมวลชนได ้       
เป็นจํานวนมาก 

 
_____________________________________________________________________ 

4.  กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งต่อนายชาอีฟว่าอย่างไร 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Audio Script: 
 
ปากีสถานสั�งห้ามทูตตาลีบันออกแถลงข่าว 

 
นสพ.ดอนในปากีสถานรายงานวนันี�ว่า กระทรวงการต่างประเทศของปากีถาน ได้เรียก 
นายอับดุล ซามาน ชาอีฟ ทูตของรัฐบาลตาลีบัน เข้าพบเมื�อวันอังคาร และบอกให้เขาหยุด 
การแถลงข่าวที�บ้านพักของเขา การแถลงข่าวของนายชาอีฟ ซึ�งเป็นตัวแทนเพียงคนเดียว 
ของรัฐบาลตาลีบันในปากีสถาน สามารถดึงดูดความสนใจจากสื�อมวลชนได้เป็นจํานวนมาก 
ซึ�งเขามักโจมตีนโยบายของสหรัฐ และสร้างตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐ 
ซึ�งสหรัฐระบุว่าเป็นตัวเลขที�เกินจริง นอกจากนี�กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งต่อนาย 
ชาอีฟ ว่านักการทูตไม่ควรแถลงข่าวโจมตีประเทศอื�น  
 
(นสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจําวนัที� ๖ พ.ย. ๔๔) 
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Answers: 
1.  เขาเป็นทูตของรัฐบาลตาลีบันในปากีสถาน  
2.  ปากีสถานได้เรียกนายอับดุล ซามาน ชาอีฟ เข้าพบเรื�องการแถลงข่าวของนาย ชาอีฟ 
3.  เพราะเขาเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวของรัฐบาลตาลีบันในปากีสถาน ซึ�งเขามักโจมต ี   
    นโยบายของสหรัฐ และสร้างตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐ 
4.  กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งต่อนายชาอีฟว่านักการทูตไม่ควรแถลงข่าวโจมตี  
    ประเทศอื�น และบอกให้เขาหยุดการแถลงข่าว 

 
 
Track 32 
 
Listen to the recording about a famous event, and then fill out the chart. 
 
 
Audio Script: 

สถาบันแดนซ์ เซ็นเตอร์ ขอเชิญชมการแสดงบัลเล่ต์การกุศลที�งดงามตระการตา เรื�อง 
‘มโนห์รา’ เพื�อหารายได้ช่วยเหลือเด็กไทยผ่านองค์กรยูนิเซฟ และกองทุนวิทยาลัย 
พยาบาลเกื�อการุณย์ สํานักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร สําหรับการแสดงบัลเล่ต์ 
ประยุกต์เรื�อง‘มโนห์รา’ในครั�งนี� ยังคงเอกลักษณ์ของการแสดงในครั�งแรกเมื�อป ีพ.ศ. 
๒๕๓๐ โดยจะเพิ�มเติมสีสันและความสดใสตระการตายิ�งขึ�น การแสดงดังกล่าวจัดให้มีขึ�น 
ที�หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที� ๓๐-๓๑ สิงหาคมนี� เวลา 
๑๙.๓๐ น. บัตรราคา ๘๐๐, ๕๐๐ และ ๓๐๐ บาท จองบัตรได้ที� แดนซ ์เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 
๓๑ โทร ๐๒-๒๕๙-๘๘๖๑ 

 
 

1. Place mentioned: ____________________________________ 

2. Event mentioned: ____________________________________ 

3. The host mentioned: __________________________________ 

4. Date & time mentioned: _______________________________ 

  
Answers: 1. Main Hall, Cultural Center of Thailand  2. Ballet Performance ‘Manohra’   
3. Dance Center Institute   4. August 30-31, 7:30 p.m.  
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Track 33 
 
Listen to a segment of Thai radio broadcast, concentrating on the ‘who,’ ‘what,’ ‘where,’ 
‘when,’ ‘why,’ and ‘how’ information.  Then answer the following questions based on 
the content of the passage. 
 
 
1.  What did the Laotian government do on the 19th of this month? 
 
_____________________________________________________________________ 
2.  Where did the event take place? 
 
_____________________________________________________________________ 
3.  For what offenses were the Thai nationals arrested? 
 
_____________________________________________________________________ 
4.  To whom were the Thai nationals handed? 
 
_____________________________________________________________________ 
5.  Where did the Thai nationals enter Thailand? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
เวลา ๑๐.๐๐ น. วันที� ๑๙ เดือนนี� ที�กองบัญชาการตํารวจเมืองเวียงจันทน์ รัฐบาลลาว 
ปล่อยตัวคนไทย ๑๑ คนที�ถูกจับกุมเพราะทําผิดทางการเมืองและทางอาญา 
โดยเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศลาวเป็นผู้รับตัวคนไทยทั�ง ๑๑ คน หลังจากนั�น 
เจ้าหน้าที�ไทยได้นําคนไทยดังกล่าวมาสง่กลับเข้าประเทศไทยที�จังหวัดหนองคาย 
เรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน การปล่อยตัวครั�งนี�เป็นไปตามแผนความเข้าใจอันดี 
ระหว่างไทย-ลาว หลังจากเจ้าหน้าที�ระดับสูงได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว 

 
 
Answers: 
1. Freed 11 Thai nationals. 
2. At the police headquarters in Vientiane. 
3. Political and criminal offenses. 
4. Thai ambassador to Laos. 
5. Nongkhai Province. 
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Module 9 Lesson 2 
 
Track 34 
 
Listen to the following passage and answer the questions. 
 
๑.  ภารกิจหนึ�งที�จําเป็นต้องทําในการปจว.คืออะไร 
 

_______________________________________________________________ 
 

๒.  ทําไมจึงพูดว่า "ปจว.เป็นพันธกิจหนึ�งของ สธ.๕" 
 

_______________________________________________________________ 
 

๓.  ทําไมหน่วยที�รับผิดชอบในงานปจว.จะต้องทําการติดตามการเคลื�อนไหวถึงแม้ว่า   
      การชุมนุมโดยความสงบเปน็สิทธิอันพึงกระทําได้ในระบบประชาธิปไตย 
 

_______________________________________________________________ 
 

๔.  การติดตามการเคลื�อนไหวของการชุมนุมกระทําได้โดยวิธีใดบ้าง 
 

______________________________________________________________ 
 

๕.  จุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลที�ได้จากการติดตามการเคลื�อนไหวหรือการชุมนุมต่าง ๆ  
      คืออะไร 
 

______________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 

การติดตามการเคลื�อนไหวของการชุมนุมของประชาชนหรือกลุ่มชนเป็นงานหนึ�ง 
ที�จําเป็นต้องทําในการปจว. (ปฏิบัติการจิตวิทยา)  กลุ่มชนที�มาชุมนุมอาจจะเป็นได้ 
ทั�งมวลชนที�ได้รับการจัดตั�งโดยฝ่ายเรา  โดยฝ่ายเสนาธิการสายที� ๕ (สธ.๕) หรือฝ่าย 
กิจการพลเรือนซึ�งในการปฏิบัติงานของกองทัพไทย  ปจว.เป็นพันธกิจหนึ�งของ สธ.๕ 
นอกจากนั�นกลุ่มชนที�มาชุมนุมอาจจะเป็นประชาชนทั�วไป  หรือมวลชนที�ถูกจัดตั�งโดย 
ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลก็ได้  ถึงแม้ว่าการชุมนุมโดยความสงบเป็นสิทธิอันพึงกระทําได้ 
ในระบบประชาธิปไตยและไม่ว่ากลุ่มชนที�มาชุมนุมจะมีที�มาอย่างไร  ก็มีความจําเป็นที� 
หน่วยที�รับผิดชอบในงานปจว.จะต้องทําการติดตามการเคลื�อนไหว  วางแผนการ 
ควบคุมและทําการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื�อป้องกันเหตุการณ์ไม่ปกติอันอาจจะเกิดขึ�น 
หรือลุกลามจากผลของการชุมนุมซึ�งอาจจะกระทบต่อความสงบภายใน หรือความมั�นคง 
ของชาติได ้การติดตามการเคลื�อนไหวของการชุมนุมกระทําได้ทั�งการแฝงเข้าร่วม 
ชุมนุมด้วยเพื�อรับรู้เนื�อหาของการชุมนุมโดยตรง  รวบรวมเอกสารที�แจกจ่ายและ 
ข้อความในโปสเตอร์ที�ใช้ในการชุมนุมหรือโดยการสังเกตการณ์โดยไม่เข้าร่วมชุมนุม 
ข้อมูลที�ได้จะถูกนํามาวิเคราะห์หาจุดประสงค์และสภาพของการชุมนุมเพื�อนํามาใช ้
วางแผนการ ควบคุมกลุ่มชนที�มาชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในขอบเขต 
ต่อไป 
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Answers: 
๑.  การติดตามการเคลื�อนไหวของการชุมนุมของประชาชนหรือกลุ่มชน 
๒.  เพราะบางครั�งฝ่าย สธ.๕ เป็นฝ่ายที�จัดตั�งมวลชน 
๓.  เพื�อป้องกันเหตุการณ์ไม่ปกติอันอาจจะเกิดขึ�นหรือลุกลามจากผลของการชุมนุม 
ซึ�งอาจจะกระทบต่อความสงบภายในหรือความมั�นคงของชาติได้ 
๔.  โดยการแฝงเข้าร่วมชุมนุมด้วยเพื�อรับรู้เนื�อหาของการชุมนุมโดยตรง หรือโดยการ 
รวบรวมเอกสารที�แจกจ่ายและข้อความในโปสเตอร์ที�ใช้ในการชุมนุมหรือโดยการ 
สังเกตการณ์โดยไม่เข้าร่วมชุมนุม   
๕.  เพื�อนํามาใช้วางแผนการควบคุมกลุ่มชนที�มาชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และอยู่ในขอบเขตต่อไป 

 
 
Track 35 
 
Listen to the following passage and answer the questions. 
 
 

๑.  การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื�อควรจะกระทําในบริเวณใด 
 

_______________________________________________________________ 
 

๒.  จุดประสงค์ในการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื�อคืออะไร 
 

_______________________________________________________________ 
 

๓.  ประเด็นสําคัญที�สุดในการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื�อของฝ่ายข้าศึกคืออะไร 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 

   การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื�อจะกระทําโดยตรงต่อกลุ่มบุคคลในพื�นที�เป้าหมายที�ข้าศึก 
ได้ทําการโฆษณาชวนเชื�อไปก่อนหน้าที�ฝ่ายเราจะกระทําการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื�อ 
ของฝ่ายข้าศึก หรือการโฆษณาชวนเชื�อที�กระทําโดยชาติอื�นด้วยการมุ่งประเด็นไปยัง 
จุดอ่อนของการรณรงค์ที�กระทําโดยฝ่ายตรงข้าม  ทั�งนี�เพื�อลดประสิทธิภาพหรือลบล้าง 
ผลจากการรณรงค์ของฝ่ายตรงข้าม  การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื�อจะกระทําในเชิงรับ 
กับการโฆษณาชวนเชื�อที�ฝ่ายตรงข้ามได้กระทําไปแล้ว  ฝ่ายเราควรจะริเริ�มการต่อต้าน 
การโฆษณาชวนเชื�อที�มีผลในเชิงรุกเพิ�มขึ�นด้วย  
    การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื�อของฝ่ายข้าศึก ทําได้หลายวิธ ีแต่ประเด็นที�สําคัญที�สุด 
คือการบอกจุดประสงค์ทางการเมืองของฝ่ายเราต่อกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  การเน้นยํ�า 
ข้อดีต่าง ๆ ของการกระทําของรัฐบาลและกําลังของฝ่ายเรา  การเปิดเผยจุดประสงค ์
ทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามซึ�งจะขัดต่อความต้องการทางการเมืองของกลุ่มเป้าหมาย  
การเปิดเผยพฤติกรรมร้าย ๆ ของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะในพื�นที�ที�ข้าศึกควบคุมอยู่ 
เพื�อลดศรัทธาของประชาชน 
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Answers: 
๑.  ควรจะกระทําโดยตรงต่อกลุ่มบุคคลในพื�นที�เป้าหมายที�ข้าศึกได้ทําการโฆษณา    
     ชวนเชื�อไปก่อนหน้าที�ฝ่ายเราจะกระทําการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื�อ 
๒.  เพื�อลดประสิทธิภาพหรือลบล้างผลจากการรณรงค์ของฝ่ายตรงข้าม 
๓.  บอกจุดประสงค์ทางการเมืองของฝ่ายเราต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

 
 
Track 36 
 
Listen to a passage about a propaganda spread during the election, and then answer the 
following questions: 
 
 
1. นายจาตุรนต ์ฉายแสง กล่าวตอบโต้การโจมตีของพรรคประชาธิปัตย์ว่าอย่างไร 
 

_______________________________________________________________ 
2. การสาดโคลนกัน หมายถึงอะไร 
 

_______________________________________________________________ 
3. คํากล่าวที�ว่า ‘ประเทศไทยไม่ใช่หนูทดลองยา’ เป็นคํากล่าวที�พาดพิงถึงอะไร 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Audio Script: 
 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ที�ปรึกษาหัวหน้าพรรคไทยรักไทย กล่าวว่า ในการหาเสียง 
เลือกตั�งครั�งนี� พรรคประชาธิปัตย ์ภายใต้การนําของนายชวน หลีกภัย ดูเหมือนจะ 
พยายามพูดคนละเรื�องกับที�พรรคไทยรักไทยกําลังพูด เพราะพรรคประชาธิปัตย์มุ่ง 
โจมตีหัวหน้าและพรรคไทยรักไทยอย่างต่อเนื�อง ในขณะที�พรรคไทยรักไทยพยายาม 
มุ่งเน้น เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ไม่ต้องการสาดโคลนใคร นอกจากนี� พรรค 
ประชาธิปัตย์ยังนํารายงานข่าวของสื�อมวลชนต่างประเทศมาขยายผล เช่นที�สิงคโปร์ 
วิเคราะห์ข่าวโจมตี พ.ต.ท.ทักษิณ ก็เพราะกลัวว่าผู้นําไทยจะฉลาดรู้ทัน จึงออกมา 
วิพากษ์ วิจารณ์ พ.ต.ท.ทักษิณ  ที�ผ่านมาสิงคโปร์สบายใจที�นายชวนเป็นนายก 
รัฐมนตรีของไทย เพราะตามเขาไม่ทัน และ พ.ต.ท.ทักษิณก็ไม่ใช่นายกรัฐมนตร ี
ทดลอง ในขณะที�นายชวนทดลองเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว ๒ หน ก็ไม่สามารถแก้ไข 
ปัญหาเศรษฐกิจได้เลย การที�มีคนออกมาต่อต้านพ.ต.ท.ทักษิณก็อาจเป็นสิ�งดี 
เพราะเท่ากับ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาลอง พ.ต.ท.ทักษิณ แต่ขอยืนยันว่า 
ประเทศไทยไม่ใช่หนูทดลองยาอย่างแน่นอน 

 
Answers: 
1. พรรคประชาธิปัตย์มุ่งโจมตีหัวหน้าและพรรคไทยรักไทยอย่างต่อเนื�อง ในขณะที�ี�ี� 
พรรคไทยรักไทยพยายามมุ่งเน้นเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างจริงจัง 
2. หมายถึงการกล่าวให้ร้ายซึ�งกันและกัน 
3. พ.ต.ท.ทักษิณไม่ใช่นายกรัฐมนตรีทดลอง ในขณะที�นายชวนทดลองเป็นนายก    
รัฐมนตรีมาแล้วถึง ๒ ครั�งก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ 
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Module 9 Lesson 3 
 
Track 37 
 
Listen to the passage about the intelligence system and answer the questions. 
 
 
1.  หน่วยใดเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้บังคับกองร้อยในด้านข่าวกรองก่อนการปฏิบัติการ 
 
     _____________________________________________________________________ 
 

2.  กองร้อยช่วยเหลือในความพยายามการรวบรวมข่าวสารของกองพันอย่างไร 
 
     _____________________________________________________________________ 
 

3.  สิ�งอุปกรณ์อะไรบ้างที�จะเพิ�มความสามารถให้แก่กองร้อยในการรวบรวมข่าวสาร   
    จากข้าศึก 
 
     _____________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 

ระบบการข่าว 
ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาจะต้องการข่าวกรองจากหน่วยเหนือในการปฏิบัติการทุกครั�ง 
แต่อย่างไรก็ดี ผู้บังคับกองร้อยก็สามารถที�จะรวบรวมข่าวสารที�มีความต้องการอย่างสูง 
เพื�อให้แผนการปฏิบัติของตนประสบความสําเร็จได้ สิ�งดังกล่าวต้องการความพยายาม 
ในการลาดตระเวนที�รุกรบ และต่อเนื�องของหน่วยลาดตระเวนขนาดเล็กที�สอดแนมข้าศึก 
ในระยะใกล้ ในการปฏิบัตินี�จะทําให้กองร้อยช่วยเหลือในความพยายามการรวบรวม 
ข่าวสารของกองพัน ผู้บังคับกองร้อยสามารถปฏิบัติดังกล่าวด้วยการมอบหมายงาน 
การลาดตระเวนและการรักษาความปลอดภัยให้แก่หมวดปืนเล็กของตน สิ�งอุปกรณ์��������� 
ที�มีอยู่เช่น เครื�องมือแจ้งเตือนในระดับหมวด เครื�องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน จะเพิ�ม 
ความสามารถให้แก่กองร้อยในการรวบรวมข่าวสารจากข้าศึก สําหรับส่วนช่วยอื�น ๆ เช่น 
หมวดลาดตระเวนของกองพัน เครื�องตรวจจับการเคลื�อนไหว จะสามารถสนับสนุน 
กองร้อยได ้

 
 
Answers: 
1. หน่วยเหนือจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้บังคับกองร้อยในด้านข่าวกรองก่อนการปฏิบัติ   
    การทุกครั�ง 
2.  ผู้บังคับกองร้อยสามารถปฏิบัติดังกล่าวด้วยการมอบหมายงานในการลาดตระเวน    
    ที�รุกรบ และต่อเนื�องของหน่วยลาดตระเวนขนาดเล็กที�สอดแนมข้าศึกในระยะใกล้ 
3.  สิ�งอุปกรณ์ที�จะช่วยเพิ�มขีดความสามารถในการลาดตระเวนได้แก ่เครื�องมือ   
    แจ้งเตือนในระดับหมวด เครื�องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน และเครื�องตรวจจับ    
    การเคลื�อนไหว  เป็นต้น 
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Track 38 
 
Listen to the following passage and answer the questions below. 
 
 
1.  พล.ท.ขิ�น ยุ้นท ์คือใคร 
 

 ____________________________________________________________________ 

2.  อะไรคือประเด็นสําคัญที�กองทัพบกไทยจะนําขึ�นหารือกับพล.ท.ขิ�น ยุ้นท ์
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 

ทบ.เสนอรื�อแนวคิดลาดตระเวนร่วมชายแดนระหว่างผู้นําทหารพม่าเยือนไทย 
 
กองทัพบก ๗ ส.ค. – ผู้บัญชาการทหารบก ระบุจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เพื�อหารือกับ พล.ท.ขิ�น ยุ้นท ์เลขาธิการสภาสันติภาพและพัฒนาแหง่รัฐ สหภาพพม่า 
ระหว่างเดินทางมาเยือนไทยเร็ว ๆนี� เรื�องความร่วมมือระหว่างกองทัพ และรื�อฟื�นแนวคิด 
ลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดนปราบปรามยาเสพย์ติดรวมทั�ง ชนกลุ่มน้อยที�ผลิต 
ยาเสพย์ติดด้วย 

 
 
 
Answers: 
1. พล.ท.ขิ�น ยุ้นท์ เป็นเลขาธิการสภาสันติภาพและพัฒนาแห่งรัฐ สหภาพพม่า 
2.  ประเด็นสําคัญคือเรื�องความร่วมมือระหว่างกองทัพและรื�อฟื�นแนวคิดลาดตระเวนร่วม 
    ตามแนวชายแดนปราบปรามยาเสพย์ติด รวมทั�งชนกลุ่มน้อยที�ผลิตยาเสพย์ติดด้วย 
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Track 39 
 
Listen to the passage about a demonstration in a Southern province of Thailand and 
summarize it in English. 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 

“บัญญัติ” ชี�สถานการณ์ประท้วงที�นครศรีฯไม่น่ากังวล ทําเนียบรัฐบาล ๕ ก.ย. – 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุสถานการณ์ประท้วงที� 
นครศรีธรรมราชไม่น่ากังวล และการชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเห็นด้วย 
ที�จะให้มีการทบทวนเรื�องค่าเปอร์เซ็นของใบสั�ง นายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายก 
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงเหตุการณ์ประท้วงเจ้าหน้าที� 
ตํารวจที�จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ได้รับรายงานว่าเมื�อคืนวานนี� (๔ ก.ย.) มีการชุมนุม 
อยู ่แต่ไม่ใช่การชุมนุมจากกลุ่มที�ประท้วงตํารวจเสียทีเดียว แต่เป็นการชุมนุมจาก 
นักการเมืองท้องถิ�น ซึ�งเท่าที�ได้รับรายงานไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรง มีการกระทําผิด 
บ้างเล็กน้อยจากกลุ่มวัยรุ่น แต่เรื�องที�ยังมีการชุมนุมกันอยู่ก็ต้องเข้าใจว่า ในระบอบ 
ประชาธิปไตย เมื�อมีเหตุการณ์คุกรุ่นอย่างนี� ก็คงมีคนอยากจะออกมาพูดหรือแสดง 
ความเห็นบ้าง แต่เมื�อการชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็ไม่น่าจะกังวลเพราะได้ม ี
การประชุมเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง  รวมทั�งภาคเอกชน เพื�อหาทางออกให้เรื�องยุติโดยเร็ว 
แล้ว “ขณะนี�ทราบว่า เมื�อวานเขาประชุมกันอยู่แล้ว” 

 
 
Answer: 
Local people and politicians met together at the civic center in Nakorn Sri 
Thammarat to protest and ask for a review of the high amount of traffic fines. Most 
of the demonstrators were politicians.  The demonstration went quietly except for a 
few misdemeanours by some teenagers.  The Deputy Prime Minister said there’s 
nothing to worry about because in a democratic society, people have the right to 
express their opinion as long as they don’t blow things out of proportion. 
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Module 9 Lesson 4 
 
Track 40 
 
Listen to a conversation about how to get the water connected to a new place and answer 
the questions below. 
 
 
1.  การขอติดตั�งประปาใหม่ จะต้องไปติดต่อที�ไหน 
_______________________________________________________________ 
2.  ถ้าไปติดต่อด้วยตนเองไม่ได้ จะต้องดําเนินการอย่างไร 
_______________________________________________________________ 
3.  หลักฐานประกอบคําขอมีอะไรบ้าง  
_______________________________________________________________ 
4.  โดยปกติจะต้องรอนานเท่าไรจนกว่าเรื�องจะเรียบร้อย 
_______________________________________________________________ 
5.  ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั�งประปาใหม่เป็นเงินเท่าไร 
_______________________________________________________________ 
6.  เงินค่าการประกันใช้นํ�าจะได้รับคืนเมื�อย้ายออกหรือไม ่
_______________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
Peter:  ผมเพิ�งซื�อคอนโดฯที�เพิ�งสร้างเสร็จเมื�ออาทิตย์ที�แล้ว อยากจะย้ายเข้า 
                   เร็วๆนี� แต่ยังไม่มีนํ�าประปา  ผมจะต้องไปติดต่อที�ไหนครับ 
Somsak: คุณต้องติดต่อไปที�การประปานครหลวงครับ ขอติดตั�งประปาใหม่ 
Peter:  ผมต้องไปติดต่อด้วยตนเองหรือเปล่าครับ 
Somsak: คุณจะไปติดต่อด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพทก์็ได้ คุณสามารถส่ง 
                   หลักฐานทางไปรษณีย,์ โทรสารหรืออีเมล์ โดยแจ้งสถานที�ติดต่อ 
                   พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที�สะดวกในการติดต่อกลับไว้ด้วย 
Peter:  หลักฐานประกอบคําขอมีอะไรบ้างครับ 
Somsak: ก็ม ีสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน หนังสือสัญญาซื�อขาย    
                   บ้าน การประปานครหลวงจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทําการ   
                   นับแต่วันที�ได้รับชําระเงิน 
Peter:  ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักเท่าไรครับ 
Somsak: สําหรับมาตรวัดนํ�าขนาด ๑ นิ�วที�ใช้ท่อแยกเข้าบ้านไม่เกิน ๒๐ เมตร   
                   ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั�งก็ประมาณ ๘,๐๐๐ บาท  นอกจากนั�น   
                   ก็ยังมีเงินการประกันใช้นํ�าอีก ๑,๕๐๐ บาท แต่จะได้รับคืนเมื�อย้ายออก      
                   หรือขายบ้านครับ 
Peter:  ขอบคุณมากครับที�ให้ข้อมูล ผมจะรีบดําเนินการ จะได้เข้าอยู่เสียที 
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Answers: 
1. การขอติดตั�งประปาใหม่ ต้องติดต่อไปที�การประปานครหลวง 
2. ถ้าไม่ได้ไปติดต่อด้วยตนเอง คุณสามารถส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ โทรสาร   
   หรืออีเมลได ้  
3. หลักฐานประกอบคําขอมี สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และ   
   หนังสือสัญญาซื�อขายบ้าน 
4. เจ้าหน้าที�จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที� ได้รับชําระเงิน 
5. ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั�งประปาใหมข่ึ�นอยู่กับขนาดมาตรวัดนํ�าและความยาวของท่อ 
   ที�ใช้แยกเข้าบ้าน 
6. เงินค่าการประกันใช้นํ�า จะได้รับคืนเมื�อย้ายออกหรือขายบ้าน 

 
 
Track 41 
 
Listen to an excerpt about the construction of new waterworks and answer the following 
questions: 
 
๑. เหตุใดจึงมีการก่อสร้างคลองประปาสายใหม่ขึ�น 

 
______________________________________________________________________ 

๒. ปัจจุบันโรงงานหลักผลิตนํ�าของ กปน. มีชื�อว่าอะไร และมีปริมาณการผลิตเท่าไร 

 
________________________________________________________________ 

๓. คลองประปาสายใหม่ มีความยาวเท่าไร  

 
________________________________________________________________ 

๔. ก่อนหน้านี�กปน.อาศัยนํ�าดิบจากแหล่งไหน 

 
________________________________________________________________ 

๕. มีเหตุการณ์วิกฤติอะไรเกิดขึ�นในลํานํ�าเจ้าพระยา 
 

______________________________________________________________________ 
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Audio Script: 
 
การประปานครหลวง (กปน.) ลงทุน ๗,๐๐๐ ล้านบาท เตรียมแหล่งนํ�าสํารอง ขุดคลอง 
ประปาสายใหม่ยาว ๑๐๖ กม. รับนํ�าจากเหนือเขื�อนวชิราลงกรณ์มาผลิตนํ�าประปา 
ที�โรงงานผลิตนํ�ามหาสวัสดิ� เพื�อขยายการบริการนํ�าประปาให้เต็มพื�นที�รับผิดชอบ 
ขณะนี�คลองประปา ระยะที� ๒ ผลงานรุดหน้าไปเกินครึ�ง มั�นใจเปิดใช้ได้ต้นปี ๒๕๔๕  
 
เนื�องจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองหลวง ทําให้ความต้องการใช้นํ�า 
มีมากขึ�น นํ�าดิบจากแม่นํ�าเจ้าพระยาเพียงแหล่งเดียวคงจะไม่เพียงพอ ประกอบกับ 
สถานการณ์ภัยแล้งที�เกิดขึ�นหลายครั�งหลายครา รวมทั�งปัญหาคุณภาพนํ�าในแม่นํ�า 
เจ้าพระยาด้อยลงไปมากจนน่าเป็นห่วง เมื�อคลองประปาสายนี�ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จะช่วยให้การประปานครหลวง มีแหล่งนํ�าสํารองสําหรับการผลิตนํ�าประปาในกรณีที�ม ี
ความจําเป็นต้องหยุดโรงงานผลิตนํ�าบางเขน ซึ�งปัจจุบันเป็นโรงงานหลักผลิตนํ�า  
๗๐ % ของปริมาณนํ�าที� กปน. ผลิตได้ ช่วยให้ กปน. สามารถขยายการให้บริการ 
ให้กับผู้ใช้นํ�าในเขตชานเมืองได้ทั�วถึงมากขึ�น และเพื�อรองรับการยกเลิกบ่อบาดาล 
ที�เป็นต้นเหตุของปัญหาแผ่นดินทรุดอีกด้วย 

 
 
Answers:  
๑. จะช่วยให้การประปานครหลวงมีแหล่งนํ�าสํารองสําหรับการผลิตน้◌ําประปา 
     เพื�อรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองหลวง และเพื�อรองรับการ          
     ยกเลิกบ่อบาดาลที�ี�เป็นต้นเหตุของปัญหาแผ่นดินทรุด 
๒.  โรงงานหลักคือโรงงานผลิตนํ�าบางเขน สามารถผลิตนํ�า ๗๐ % ของปริมาณนํ�าที�  
      การประปานครหลวง (กปน.) ผลิตได้ 
๓.  คลองประปาสายใหม่มีความยาว ๑๐๖ กม. 
๔.  ก่อนหน้านี�กปน.อาศัยนํ�าดิบจากแม่นํ�าเจ้าพระยา 
๕.  ปัญหาคุณภาพนํ�าในแม่นํ�าเจ้าพระยาที�ด้อยลงไปมาก 

 
 
Track 42 
 
Listen to the passage and provide the answers to the following questions: 
 
 
๑.   เหตุใดปริมาณความต้องการใช้พลังงานในประเทศกําลังพัฒนา และประเทศ   
      อุตสาหกรรมใหม่จึงเพิ�มสูงขึ�นอย่างรวดเร็ว 
 
_____________________________________________________________ 

๒.   เชื�อเพลิงชนิดใดที�จะมีบทบาทเพิ�มมากขึ�นในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต 

     
_____________________________________________________________ 
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๓.   ประเทศใดบ้างที�ยังนิยมผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินมากกว่าการใชเ้ชื�อเพลิง         
      ชนิดอื�น 
      _____________________________________________________________ 

 
 
Audio Script: 
 
ปริมาณความต้องการใช้พลังงานในประเทศกําลังพัฒนา และประเทศอุตสาหกรรมใหม ่
ได้เพิ�มสูงขึ�นอย่างรวดเร็วมาก ซึ�งมีสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก๊าซ 
ธรรมชาติได้ถูกนํามาใชเ้พิ�มขึ�นอย่างมาก เมื�อเปรียบเทียบกับการใช้เชื�อเพลิงฟอสซิล 
ชนิดอื�นๆ ที�ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ�งนับเป็นดัชนีบ่งชี�ถึงความนิยมในการผลิต 
กระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติในอนาคต อย่างไรก็ตามในประเทศที�มีทรัพยากร 
ถ่านหินอุดมสมบูรณ ์เช่น จีน และอินโดนีเซีย ก็ยังนิยมผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหิน 
มากกว่าการใชเ้ชื�อเพลิงชนิดอื�น  

 
 
Answers: 
1. ความต้องการใช้พลังงานเพิ�มมากขึ�นเนื�องมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2. ก๊าซธรรมชาติ 
3. ประเทศจีน และอินโดนีเซีย 
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Module 10 Lesson 1 
 
Track 43 
 
Listen to an article about problems of Thai labor forces in neighboring countries and 
answer the following questions: 
 
 
1.  กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสํานักงานแรงงานในมาเลเซียเกี�ยวกับอะไร 
 

_______________________________________________________________ 
 
2.  ทางเจ้าหน้าที�ฝ่ายแรงงานของไทยได้ข้อมูลอะไรบ้างหลังจากเข้าพบปะกับผู้บริหาร 
     ระดับสูงของมาเลเซีย 
 

_______________________________________________________________ 
 
3.  สาเหตุอะไรที�บริษัทใช้อ้างในกรณีที�จะไม่จ้างแรงงานไทยอีกหากหมดสัญญาจ้าง 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
นายไพศาล พฤฒิพร รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมฯได้รับแจ้งจาก 
สํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียกรณีที�แรงงานไทยได้ร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมจากนายจ้างและต้องการให้ช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศไทย
ก่อนครบ สัญญาจ้าง อัครราชทูตที�ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) จึงได้เดินทางไปตรวจเยี�ยม 
แรงงานไทย ที�บริษัท UNITED ULI จํากัด ตามแผนปฏิบัติการคุ้มครองดูแลสิทธ ิ
ประโยชน์ ซึ�งตั�งอย ◌ู◌่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม รัฐ Selangor โดยได้พบกับผู้บริหาร  
ระดับสูงของบริษัทฯ ได้ข้อมูลว่า บริษัท UNITED ULI จํากัด ผลิตชิ�นส่วนโลหะ 
จ้างแรงงานต่างชาติจาก ประเทศบังกลาเทศ พม่า และไทย ปัจจุบันมีแรงงานไทย 
จํานวน ๔๙ คน จากเดิมทั�งหมด ๖๘ คน ซึ�งได้ลาออกก่อนครบกําหนดสัญญาจ้าง 
เนื�องจากได้รับค่าจ้างไม่เพียงพอ ต่อกา ร ชดใช้หนี�สินที�กู้ยืมไปก่อนเดินทาง เพราะ 
แรงงานไทยได้รับค่าจ้างเฉลี�ยเดือนละ ๗๐๐ - ๘๐๐ ริงกิต (ประมาณ ๗,๕๐๐ – 
๘,๕๐๐ บาท / ๑ ริงกิต = ๑๐ บาท)  ส่วน โอ.ที. ทางบริษัท ไม่ให้ทํา 
แต่จะให้เฉพาะ แรงงาน พม่า และบังคลเทศทําเท่านั�น ในขณะที�ค่าใช้จ่ายของ 
คนงานอยู่ในอัตราสูง เพราะ ต้องจ่ายค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ ๒๕๐ – 
๓๕๐ ริงกิต และต้อง จ่ายค่าบริการก่อนเดินทางคนละกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท อีกด้วย 
จึงอาจเป็น สาเหตุทําให ้คนงานเครียด แล้วหันไปดื�มเหล้าส่งเสียงรบกวนเพื�อนบ้าน 
จนเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ อ้างได้ว่าแรงงานไทยมักมีปัญหาในการทํางาน 
ฉะนั�นหากหมดสัญญาจ้าง ทางบริษัท ก็จะไม่จ้างแรงงานไทยอีก 
ซึ�งในกรณีนี�อัครราชทูตฯ รับว่าจะได้เข้มงวด ในการอบรม 
คนงานก่อนเดินทางให้มากขึ�น แต่สําหรับในเรื�องของสวัสดิการและการปฏิบัติต่อ 
คนงานนั�นขอให้ทางบริษัทพิจารณาและปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นธรรมแก่คนงาน 
ไทยด้วย 
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Answers: 
1.  กรณีที�แรงงานไทยได้ร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างและ 
ต้องการให้ช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนครบสัญญาจ้าง 
2.  ได้ข้อมูลว่าบริษัท  UNITED ULI จํากัด จ้างแรงงานต่างชาติจากประเทศ 
บังกลาเทศ พม่า และไทย ปัจจุบันมีแรงงานไทย จํานวน ๔๙ คน จากเดิมทั�งหมด 
๖๘ คน  ได้รับค่าจ้างเฉลี�ยเดือนละ ๗๐๐ - ๘๐๐ ริงกิต (ประมาณ ๗,๕๐๐ – ๘,๕๐๐ 
บาท / ๑ ริงกิต = ๑๐ บาท)  ส่วน โอ.ที. ทางบริษัทไม่ให้ทําแต่จะให้เฉพาะแรงงาน 
พม่า และบังคลเทศทําเท่านั�น 
3.  ดื�มเหล้าส่งเสียงรบกวนเพื�อนบ้านและมักมีปัญหาในการทํางาน  

 
 
Track 44 
 
Listen to a press release of the Royal Thai Army and answer the following questions: 
 
 
1. กองทัพบกออกมาแถลงการณ์ในเรื�องอะไร 
 

_____________________________________________________________________ 

2. จุดประสงค์ในการแถลงการณ์ในครั�งนี�คืออะไร 

 
_____________________________________________________________________ 

3. มีกําลังจากหน่วยงานใดของกองทัพบกที�เข้าร่วมปฏิบัติการในเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
_____________________________________________________________________ 
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Audio Script: 
 
จากเหตุการณ์คลังแสงระเบิดที� จว.นครราชสีมา กองทัพบกและส่วนราชการอื�น ๆ 
รวมถึงองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื�อช่วยเหลือประชาชนและแก้ไข 
สถานการณ์ความรุนแรงที�เกิดขึ�น นับแต่เริ�มเกิดเหตุการณ์ แต่เนื�องจากอันตราย 
ที�อาจจะเกิดขึ�นจากวัตถุระเบิด ทําให้จําเป็นต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังในการ 
ปฏิบัติต่อวัตถุระเบิดต่าง ๆ  
 
สําหรับข่าวที�ว่ากองทัพบกขาดแคลนเครื�องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในครั�งนี� 
จนทําให้เกิดความสับสนกับประชาชนผู้รับทราบข่าวสาร ในขณะนี�กองทัพบกได้จัดส่ง 
เจ้าหน้าที�ทหารที�มีความรู้ความชํานาญด้านการเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด เข้าค้นหา 
เศษซากวัตถุระเบิดที�ตกอยู่ในพื�นที�ต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง โดยมีกําลังจากกรม 
สรรพาวุธทหารบก กรมการทหารช่าง กองทัพภาคที� ๒ กว่า ๓๐๐ นาย เขา้ปฏิบัติงาน 
เก็บกู ้รวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรอย่างเร่งด่วน กองทัพบกขอยืนยันว่า  
กองทัพบกมีเครื�องมือและอุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเครื�องมือในการ 
เก็บกู้วัตถุระเบิด นับเป็นเครื�องมือที�มีศักยภาพดีที�สุดในภูมิภาคนี� อีกทั�งกําลังพลที� 
ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติงานก็มีความชํานาญ มีความรู้ ความสามารถต่องานที�ได้รับ 
มอบหมายเป็นอย่างดี  ซึ�งที�ผ่านมากองทัพบกได้จัดส่งเครื�องมือและกําลังพล ไปทํา 
การเก็บกู้ ระเบิดให้กับมิตรประเทศจนสร้างชื�อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้ว จึงขอ 
ให้ประชาชนมั�นใจได้ว่ากองทัพบกมีความพร้อมอย่างเต็มที�และจะแก้ไขปัญหาใน 
สถานการณ์นี� อย่างดีที�สุด  
 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
กองประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกองทัพบก 

 
 
Answers: 
1. กองทัพบกแถลงข่าวเพิ�มเติมเกี�ยวกับเหตุการณ์คลังแสงระเบิด 
2.ให้ประชาชนมั�นใจได้ว่ากองทัพบกมีเครื�องมือและอุปกรณ์พร้อมในการเก็บเศษซาก    
วัตถุระเบิดและช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์คลังแสงระเบิด  และจะแก้ไขปัญหา 
ในสถานการณ์นี� อย่างดีที�สุด  
3. มีกําลังจากกรมสรรพาวุธทหารบก กรมการทหารช่าง กองทัพภาคที� ๒ กว่า ๓๐๐    
นาย เขา้ปฏิบัติงานเก็บกู้ รวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรอย่างเร่งด่วน  
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Track 45 
 
Listen to the recording and answer the following questions: 
 
 
1. เหตุใดกองทัพบกจึงให้ความสําคัญอย่างยิ�งต่อการที�จะสร้างความสัมพันธ์ที�ดีให้เกิด   
   ขึ�นระหว่างผู้บังคับหน่วยกองกําลังตามแนวชายแดนไทย–มาเลเซีย 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

2. จุดประสงค์ในการเดินทางในครั�งนี�คืออะไร 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

3. หัวหน้าคณะผู้แทนไทยคือใคร และมีตําแหน่งหน้าที�อะไร 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Audio Script: 
 
การพัฒนาสัมพันธ์ ระหว่างผู้บังคับหน่วยทหารของไทย – มาเลเซีย 
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงและพัฒนาไปทุก ๆ 
ด้าน โดยเฉพาะด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นการก้าวสู่ยุคของโลก 
ไร้พรหมแดน หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ย่อมส่งผลกระทบถึงกันหมด ดังนั�น จึงมีความ 
จําเป็นอย่างยิ�งที�ทุก ๆ สังคมและทุก ๆ หน่วยงานจะต้องพัฒนาและก้าวตามให้ทัน 
โดยเฉพาะในเรื�องของข่าวสาร และการสร้างความสัมพันธ์ที�ดีต่อกันในทุก ๆ ระดับ 
จากสภาวะการณ์ดังกล่าว พลตรี พงษ์ศักดิ� เอกบรรณสิงห์ ผู้บัญชาการกองพล 
ทหารราบที� ๕/ผู้บัญชาการกองกําลังเทพสตรีจึงให้ความสําคัญอย่างยิ�งต่อการที�จะ 
สร้าง ความสัมพันธ์ที�ดีให้เกิดขึ�นระหว่างผู้บังคับหน่วยกองกําลังตามแนวชายแดน 
ไทย–มาเลเซียในทุกระดับอย่างต่อเนื�องเพื�อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจไว้วางใจในการ 
ที�จะแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�นบริเวณแนวชายแดนของทั�งสองประเทศให้ยุติลงได้อย่าง 
สันติ  และห้วงวันที� ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ที�ผ่านมา พลตรี พงษ์ศักดิ� 
เอกบรรณสิงห์ และคณะฯได้เดินทางเพื�อพัฒนาสัมพันธ์กับผู้บัญชาการกองพล 
ทหารราบที� ๒ และคณะเจ้าหน้าที�ทหารของประเทศมาเลเซีย ณ เมืองยะโฮร์บาร ู
รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย จากการเดินทางในครั�งนี� ทั�งสองฝ่ายได้ร่วมทําการแลก 
เปลี�ยนข่าวสารตามแนวชายแดน จากการปฏิบัติที�ผ่านมาหน่วยทหาร ตํารวจตระเวน 
ชายแดนที�วางกําลังบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดนราธิวาส และรัฐกลันตัน 
ได้ดําเนินการประชุมแลกเปลี�ยนข่าวสารกันเป็นประจําทุกเดือน ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที�ทั�งสองฝ่าย จึงขอให้ดํารงความร่วมมือต่อไปและ 
ขยายไปยังชายแดนด้านจังหวัดยะลาและรัฐเปรัค และด้านจังหวัดสงขลา และรัฐ 
เคดาห์เพื�อให ้ครอบคลุมตลอดแนวชายแดนสืบต่อไป นอกจากนี�ยังได้ร่วมพิจารณา 
เรื�องความ ร่วมมือในการแลกเปลี�ยนกําลังพลและชุดสุนัขสงคราม เข้ารับการฝึกและ 
ศึกษา เพื�อแลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการขยายความร่วมมือ 
ซึ�งกันและกันซึ�งในอดีตเคยมีบางโครงการอยู่ และจะรายงานผู้บังคับบัญชาของ 
ทั�งสองฝ่าย เพื�อพิจารณาสืบต่อไป 

 
 
Answers: 
1. เพื�อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจไว้วางใจในการที�จะแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�นบริเวณแนว 
ชายแดนของทั�งสองประเทศให้ยุติลงได้อย่างสันติ  
2. ทั�งสองฝ่ายได้ร่วมทําการแลกเปลี�ยนข่าวสารตามแนวชายแดนและขยายไปยังชายแดน 
ด้านจังหวัดยะลาและรัฐเปรัค และด้านจังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห์เพื�อให้ครอบคลุมตลอด 
แนวชายแดนสืบต่อไป  นอกจากนี�ยังได้ร่วมพิจารณาเรื�องความร่วมมือในการแลกเปลี�ยน 
กําลังพลและชุดสุนัขสงคราม เข้ารับการฝึกและศึกษาเพื�อแลกเปลี�ยนความรู้และ 
ประสบการณ์  
3.  พลตรี พงษ์ศักดิ� เอกบรรณสิงห์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที� ๕/ผู้บัญชาการ 
กองกําลังเทพสตรี 
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Module 10 Lesson 2 
 
Track 46 
 
Listen to the news broadcast and answer the following questions:  
 
 
1.  Who issued the warning? To whom? Where? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

2.  What is the essence of the warning? 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
3.  What is the issue being discussed? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
กับตันเรือรบเตือนลูกเรือระวังจดหมายแอนแทรกซ์ 
 
ในขณะที�สหรัฐอเมริกากําลังถูกเกาะกุมด้วยความกลัวจากจดหมายที�ปนเปื�อนเชื�อ 
แอนเแทรกซ ์ทางกับตันเรือยูเอสเอสเอนเตอร์ไพร์สได้เตือนลูกเรือ เมื�อวันเสาร์ที�ผ่านมา 
ให ้“ระมัดระวังอย่างยิ�ง” ในการรับไปรษณียภัณฑ์ที�ส่งมาถึงบนเรือบรรทุกเครื�องบิน  
ในการแจ้งให้ลูกเรือทราบผ่านทางระบบกระจายเสียงของเรือ ทางกัปตันกล่าวว่าเขาขอให้ 
ลูกเรือระมัดระวังภัยที�อาจมาจากจดหมายและพัสดุที�มีเชื�อชีวภาพปนอยู่ “ผมขอให ้ 
กําลังพลทุกนายระมัดระวังอย่างยิ�งในการรับจดหมาย และไม่เปิดจดหมายหรือพัสดุใด ๆ 
ที�ไม่มีชื�อผู้ส่งเป็นคนที�พวกคุณรู้จัก” 

 
 
Answers: 
1. The captain of the USS Enterprise warned in an address to the crew over the   
    ship's public address system. 
2. To be "extremely careful" with mail received aboard the aircraft carrier.  
3. The possibility of letters and packages containing biological agents. 
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Track 47 
 
Listen to the recording and answer the following questions: 
 
 
1. ใครเป็นผู้จัดงาน “วันนายกฯ พบนักลงทุน” 
 
_____________________________________________________________________ 

2. จุดประสงค์ในการจัดงานคืออะไร 

 
_____________________________________________________________________ 

3. นโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่จะมีผลบังคับใช้จริงเมื�อไร 

 
_____________________________________________________________________ 

4. ปัญหาอะไรที�มักจะมีส่วนทําให้นักลงทุนไม่มั�นใจในการลงทุน 
 
_____________________________________________________________________ 

5. ประเด็นสําคัญที�นักลงทุนให้ความสนใจซักถาม มีอะไรบ้าง  

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Audio Script: 
 
กรุงเทพฯ ๒๕ ก.ค.- นักลงทุนกว่า ๑,๕๐๐ คนรับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่  
 
นักลงทุนทั�งในและต่างประเทศกว่า ๑,๕๐๐ คน ร่วมงาน “วันนายกฯ พบนักลงทุน” 
เพื�อเข้ารับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม ่“อภิสิทธิ�” คุยนักลงทุนยังมั�นใจในการ 
ลงทุน แม้ว่าจะมีปัญหาเรื�องค่าเงินบาทอ่อนตัว ตลาดหุ้นซบเซา สํานักงานคณะ 
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดงาน “วันนายกฯ พบนักลงทุน” เพื�อสร้าง 
ความเข้าใจเกี�ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ให้แก่นักลงทุนในประเทศและ 
ต่างประเทศ เพื�อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจก่อนที�จะมีผลบังคับใช้จริงในวันที� ๑  
สิงหาคม ๒๕๔๓ โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับฟังมากกว่า ๑,๕๐๐ คน โดยคําถามมีทั�ง 
เรื�อง การแบ่งเขตการลงทุน หลักเกณฑ์ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร หลักเกณฑ์ 
การอนุมัติโครงการ หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ หลักเกณฑ์การโยกย้ายโรงงาน 
การกําหนดเงื�อนไขเรื�องไอเอสโอ และประเภทกิจการที�ให้การส่งเสริมการส่งออกที� 
ปรับปรุงใหม ่ 
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Answers: 
1. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
2. เพื�อสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ให้แก่นักลงทุนใน 
ประเทศและต่างประเทศ 
3. ในวันที� ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
4. ปัญหาเรื�องค่าเงนิบาทอ่อนตัว และตลาดหุ้นซบเซา 
5. เรื�องการแบ่งเขตการลงทุน หลักเกณฑ์ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร หลักเกณฑ์ 
การอนุมัติโครงการ หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ หลักเกณฑ์การโยกย้ายโรงงาน 
การกําหนดเงื�อนไขเรื�องไอเอสโอ และประเภทกิจการที�ให้การส่งเสริมการส่งออก 
ที�ปรับปรุงใหม ่ 

 
 
Track 48 
 
Match the news broadcasts with the appropriate headlines provided in the table by 
writing the number for each news broadcast in front of its corresponding headlines.  
 
 

 

เงินบาทแข็งต่อเนื�องตามค่าเงินภูมิภาค 
 

 
นครบาลสกัดจับล้านเม็ด ขนยาบ้าส่งชลบุรี 

 

เตือนภาคเหนือและอีสานจะมีฝนหนัก 
 

รัฐยันไม่เคยแทรกแซงสื�อ 
 

 

นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศจีน 
 

ฆ่าโหดประธานสหกรณ์มือปืนบุกจ่อยิง 
อุกอาจ 
 

 
Audio Script: 

1)  ตํารวจชานกรุงไหวทัน ขณะตั�งด่านตรวจพบรถโฟล์กตู้วิ�งผ่านมาถึง เข้าค้นคนขับ 
เจอปนืพก เลยค้นละเอียด ได้ยาบ้าจํานวน ๑.๓ ล้านเม็ด รวบชายหนุ่มกับสาวใหญ ่๒ 
ตัวการ ลําเลียงยาบ้า เผยกําลังขนไปส่งเอเยนต์ที�ชลบุรี อ้างแค่รับจ้างขนเที�ยวละ ๕ 
หมื�นบาท  
2)  ที�เกิดเหตุ พบร่างเหยื�อฆาตกรรม ทราบชื�อว่านายเที�ยง บุญช่วย อายุ ๕๐ ปี 
ประธาน สหกรณ ์ตําบลเกาะคอเขา นอนตายจมเลือดอยู่หน้าประต ูตรวจสอบพบ 
ถูกยิงด้วยกระสุนไม่ทราบขนาดเข้าที�ศีรษะด้านหลัง ๑ นัด กับชายโครงขวาอีก ๑ นัด 
กระสุน ฝังใน ข้างศพพบพวงลูกกุญแจตกอยู่ ๑ พวง 
3)  นายกฯ เผยไม่เคยแทรกแซงสื�อ ขณะที� 'จุรินทร'์ รับมีการแทรกแซงสื�อทุกรัฐบาล 
'สุทธิชัย หยุ่น' โต้กระแสสื�อถูกรัฐเสียบมาจากความอึดอัดของคนในสังคม สมาคม 
นักข่าวฯ เคลียร์ปัญหา ยื�นข้อเสนอรัฐเร่งตั�ง กสช. 
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(Audio Script Track 48 continued) 

4) ท่าอากาศยานทหาร ๒๗ ส.ค. – นายกรัฐมนตร ีพร้อมคณะ ออกเดินทางเยือน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหวา่งวันที� ๒๗–๒๙ สิงหาคมนี�  เพื�อเข้า 
เยี�ยมคารวะ ประธานาธิบดีจีนและจะหารือข้อราชการอย่างเป็นทางการกับนายก 
รัฐมนตรีจีน ในประเด็นความร่วมมือทางด้านการเมือง ด้านการค้า-การลงทุน การ 
แลกเปลี�ยนสินค้าเกษตร ปัญหายาเสพย์ติด และจะมีการลงนามในการตั�งสภาธุรกิจ 
ไทย-จีนด้วย 
 
5) ความเคลื�อนไหวของเงินบาทวันทําการแรกของสัปดาห์ แข็งค่าต่อเนื�องจาก 
สัปดาห์ก่อนหน้า เปิดตลาดที� ระดับ ๔๔.๓๘ บาทต่อดอลลาร์ หลังจากนั�นมีแรง 
เทขายดอลลาร์ออกมาอย่างต่อเนื�อง หนุนให้เงินบาทแข็งค่าลงสุดที� ๔๔.๒๗ บาท 
ต่อดอลลาร์ ซึ�งเป็นการแข็งค่าตามกระแสเศรษฐกิจสหรัฐที�มีทิศทางไม่ด ี 
 
6) กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจําวันนี� (๒๗ ส.ค.) ว่า ลักษณะทั�วไปเมื�อ 
เวลา ๑๐.๐๐ น.ร่องความกดอากาศตํ�าพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศตํ�ากําลังแรงในทะเลจีนใต ้ลักษณะเช่นนี� 
ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และ อาจเกิดนํ�าท่วมฉับพลันและนํ�าป่าไหลหลากได้�� 
ในบางพื�นที� ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอให้ประชาชนในพื�นที� 
ดังกล่าว ระมัดระวังภัยจากนํ�าท่วมฉับพลันด้วย 

 

Answers: 
 
(5) เงินบาทแข็งต่อเนื�องตามค่าเงินภูมิภาค 
 

 
(1) นครบาลสกัดจับล้านเม็ด ขนยาบ้าส่ง 
ชลบุร ี

 
(6) เตือนภาคเหนือและอีสานจะมีฝนหนัก 

 
(3) รัฐยันไม่เคยแทรกแซงสื�อ 
 

 
(4) นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศจีน 

 
(2) ฆ่าโหดประธานสหกรณ์มือปืน 
บุกจ่อยิงอุกอาจ 
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Module 10 Lesson 3 
 
Track 49 
 
Listen to the news broadcast and answer the following questions: 
 

1. กลุ่มโอเปกประกาศว่าจะลดกําลังการผลิตนํ�ามันลงวันละเท่าไร 
 
_____________________________________________________________________ 

2. เหตุใดปตท.จึงมั�นใจว่าราคานํ�ามันในประเทศจะไม่เพิ�มขึ�นหลังโอเปกประกาศ 
ลดการผลิต 
 
_____________________________________________________________________ 

3. เหตุใดปตท.จึงคาดการณ์ว่าราคานํ�ามันในประเทศจะลดลงตํ�ากว่า ๒๐ สตางค์ต่อลิตร 
 
____________________________________________________________________  

 
Audio Script: 
ปตท.มั�นใจนํ�ามันในประเทศจะไม่เพิ�มขึ�นหลังโอเปกประกาศลดการผลิต  
กรุงเทพฯ ๑๐ พ.ย.- 
ปตท.มั�นใจราคานํ�ามันในประเทศจะไม่เพิ�มขึ�นหลังจากทางกลุ่มโอเปกประกาศลดกําลัง
การผลิต แม้จะมีผลทําให้นํ�ามันดิบในตลาดโลกปรับเพิ�มขึ�นในช่วงแรก แต่มีแนวโน้ม 
จะลดลงเมื�อตลาดหายตกใจข่าวดังกล่าว 
 

นายอภิสิทธิ� รุจิเกียรติกําจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจนํ�ามัน บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ว่าวันนี� ปตท.จะลดราคานํ�ามันทั�งสองชนิดไม่ตํ�ากว่า ๒๐ 
สตางค์ต่อลิตร แต่จากการที�กลุ่มโอเปกประกาศว่าจะลดกําลังการผลิต ๑.๕ ล้านบาร์เรล 
ต่อวัน รวมทั�งชักชวนกลุ่มนอกโอเปกให้ลดกําลังการผลิตลงอีก ๕๐๐,๐๐๐บาร์เรลต่อวัน 
ข่าวดังกล่าวส่งผลทําให้นํ�ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ�นอย่างต่อเนื�องเมื�อสองวันที�ผ่าน
มา ส่งให้ราคานํ�ามันสําเร็จรูปในสิงคโปร์ปรับตัวขึ�นเช่นกัน โดยนํ�ามันเบนซินขึ�นประมาณ 
๒.๙๐ เหรียญต่อบาร์เรล นํ�ามันดีเซลปรับขึ�น ๒ เหรียญต่อบาร์เรล ดังนั�น แนวโน้มราคา 
ในประเทศนับจากนี�จะขึ�นหรือลงคงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ�งหากราคานํ�ามัน 
โลกลดลง เพราะเลิกตกใจข่าวการลดกําลังการผลิตของโอเปกแล้ว ราคานํ�ามันใน 
ประเทศก็อาจจะไม่ปรับเพิ�มขึ�นก็ได้  
 

นายอภิสิทธิ� กล่าวว่า ครั�งนี� นับเป็นครั�งแรกที� ปตท.ประกาศว่าการปรับลดราคานํ�ามัน 
ในประเทศไม่ตํ�ากว่า ๒๐ สตางค์ต่อลิตร ดังนั�น หากพื�นที�ใดมีการแข่งขันจําหน่ายอย่าง 
รุนแรง ก็อาจจะสามารถปรับลดราคานํ�ามันได้มากกว่านี� เช่นใน กทม. ตามสถานีบริการ 
นํ�ามันอาจจะมีการปรับลดลงถึง ๓๐ สต./ลิตร ทั�งนี� ยอมรับว่าจากปัญหาเศรษฐกิจโลก 
ส่งกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศ ทําให้ความต้องการนํ�ามันปีนี�ประมาณร้อยละ ๔ 
แต่จากการที�หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ�น  ความต้องการนํ�ามันปีหน้าเพิ�มขึ�น 
ประมาณร้อยละ ๑-๒  
 

สํานักข่าวไทย 
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Answers: 
1 .๑.๕ ล้านบาร์เรลต่อวัน 
2 .ราคานํ�ามันในประเทศอาจจะไม่ปรับเพิ�มขึ�นก็ได้ เมื�อตลาดหายตกใจข่าวการลดกําลัง 
   การผลิตของโอเปกแล้ว  
3. หากพื�นที�ใดมีการแข่งขันจําหน่ายอย่างรุนแรงก็อาจจะสามารถปรับลดราคานํ�ามันได้  
   มากกว่า  

 
 
Track 50 
 
Listen to the following passage and answer the questions. 
 
1.  สินค้าส่งออกมูลค่าสูงในลําดับต้น ๆของประเทศไทยมีอะไรบ้าง 

     _____________________________________________________________________ 

2.  ตลาดสําคัญของสินค้าอาหารจากประเทศไทยมีที�ใดบา้ง 

     _____________________________________________________________________ 

3.  เหตุใดจึงเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที�จะเร่งมือสร้างโอกาสในการส่งออก 

    _____________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 

ปัจจุบันประเทศไทย เป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่รายหนึ�งของโลก สามารถทํารายได้ 
เข้าประเทศปีละกว่าสองแสนล้านบาท เนื�องจากคุณภาพของสินค้าเป็นที�ยอมรับของ 
ผู้บริโภค ในปี ๒๕๔๐ สินค้าอาหารส่งออกมีมูลค่าสูงในลําดับต้น ๆ ได้แก่ อาหารทะเล 
แปรรูป มีมูลค่าการส่งออก ๑๒๘,๓๒๙ ล้านบาท ผัก และผลไม้แปรรูป ๒๗,๔๖๑ ล้าน 
บาท เนื�อสัตว์ปีกแช่แข็ง ๑๑,๒๕๗ ล้านบาท อาหารอื�น ๆ ๑๐,๘๓๑ ล้านบาท และ 
เครื�องดื�ม ๓,๐๐๑ ล้านบาท สําหรับตลาดสําคัญของสินค้าอาหารจากประเทศไทยยังคง 
เป็นตลาดสหรัฐอเมริกา ญี�ปุ่น และสหภาพยุโรป ส่วนตลาดในภูมิภาคเอเชียมูลค่าการ 
ส่งออก มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน และเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามสินค้า 
อาหารของไทยยังมีความได้เปรียบคู่แข่งอื�น ๆ เนื�องจากผู้บริโภคชาวเอเชียมีรสนิยม 
และรดชาดในการบริโภค ใกล้เคียงกับสินค้าอาหารไทย คุณภาพและราคาทัดเทียมกับ 
ประเทศคู่แข่งขันอื�น ๆ และที�สําคัญ ประเทศแถบเอเชียเหล่านี� ถึงแม้จะเป็นผู้นําทาง 
ด้านการผลิตอาหารก็ตาม แต่ในปัจจุบันประสบกับภาวะวิกฤติทางการเงิน และปัญหา 
ภัยธรรมชาติ ต้นทุนการผลิต ค่าจ้างแรงงานและการขาดแคลนแรงงานที�สูงขึ�น จึงเป็น 
โอกาสอันดีของประเทศไทยที�จะเร่งมือสร้างโอกาสในการส่งออก 
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Answers: 
1.  สินค้าส่งออกมูลค่าสูงในลําดับต้น ๆของประเทศไทยได้แก่ อาหารทะเลแปรรูป ผัก  
และผลไม้แปรรูป เนื�อสัตว์ปีกแช่แข็ง อาหารอื�น ๆ และ เครื�องดื�ม 
2.  ตลาดสําคัญของสินค้าอาหารจากประเทศไทยได้แก ่สหรัฐอเมริกา ญี�ปุ่น สหภาพ   
ยุโรป และตลาดในภูมิภาคเอเชีย 
3. ประเทศไทยควรที�จะเร่งมือสร้างโอกาสในการส่งออกเนื�องจากสินค้าอาหารของไทย  
ยังมีความได้เปรียบคู่แข่งอื�น ๆทั�งในด้านคุณภาพและต้นทุนการผลิต 

 
 
Track 51 
 
Listen to a passage about infrastructure in Thailand and answer the following questions: 
 
1.  วัตถุประสงค์สําคัญของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังคืออะไร 
 
_____________________________________________________________________ 

2.  ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังมีความสําคัญอย่างไร 

_____________________________________________________________________ 

3.  ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังตั�งอยู่ที�ไหน และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณกี�กิโลเมตร 

_____________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื�อรับเรือบรรทุกตู้สินค้าและ เรือสินค้า 
กองเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ที�ไม่สามารถเข้ามาเทียบท่าเรือกรุงเทพฯได ้รวมทั�งเพื�อ 
ให้เป็นโครงสร้างพื�นฐานของการพัฒนาพื�นที�บริเวณชายฝั�งทะเลตะวันออกที�สําคัญ 
ของไทยในอนาคต  ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังตั�งอยู่ในท้องที� ตําบลทุ่งสุขลา 
อําเภอศรีราชา และ ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีอยู่ห่างจาก 
กรุงเทพฯ (ทางด่วนบางนา) ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร มีเนื�อที� ประมาณ ๖,๓๔๐ ไร่ 

 
Answers: 
1. เพื�อรับเรือบรรทุกตู้สินค้าและ เรือสินค้ากองเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ที�ไม่สามารถ  
เข้ามาเทียบท่าเรือกรุงเทพฯได ้
2. เป็นโครงสร้างพื�นฐานของการพัฒนาพื�นที�บริเวณชายฝั�งทะเลตะวันออกที�สําคัญ    
ของไทยในอนาคต 
3. ตั�งอยู่ในท้องที� ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา และ ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง   
จังหวัดชลบุรีอยู่ห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร 
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Module 10 Lesson 4 
 
Track 52 
 
Listen to the following passage and answer the questions below. 
 
 

1.  บทความข้างต้นนี�กล่าวถึงอะไร 

______________________________________________________________ 
 

2.  แร่เชื�อเพลิงต่าง ๆ ที�ใช้ในทางอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง 
 

______________________________________________________________ 
 

3.  สิ�งที�ต้องคํานึงถึงมีอะไรบ้าง 
 

______________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
แร่เชิ�อเพลิงเป็นแร่ที�เกิดจากสารอินทรีย์ที�เกิดขึ�นยาก เมื�อใช้แล้วหมดสิ�นไป 
ใช้ในทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ ได้แก่พวกถ่านหิน หินนํ�ามัน ปิโตรเลียม 
ทราย นํ�ามัน และก๊าซธรรมชาติจากการผลิตปิโตรเลียม แร่เชื�อเพลิงที�ใช้มากใน 
ประเทศไทยได้แก่ ถ่านหิน โดยเฉพาะลิกไนต์ ซึ�งใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที�อําเภอ 
แม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึ�งผลพลอยได้สามารถนํามาเป็นสารตั�งต้นในการผลิตปุ๋ยและ 
สารเคมีได้ ผลของการใช้แร่เชื�อเพลิงต่าง ๆ เมื�อได้รับความร้อน ผลพลอยได้จะนําไป 
ผลิตพลาสติกและอุตสาหกรรมอื�น ๆ ได้เป็นจํานวนมาก แต่ปริมาณของการใช้และ 
การขุดใช้นํ�ามันในทะเล เป็นจํานวนมาก ทําให้ปริมาณเชื�อเพลิงลดลงอย่างรวดเร็ว 
จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้อย่างประหยัด และการหาสิ�งอื�น ๆ ทดแทน 
เช่น ใช้แรงลม แรงจากนํ�าตก และพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

 
 
Answers: 
1.  แร่เชิ�อเพลิง 
2.  ได้แก่พวกถ่านหิน หินนํ�ามัน ปิโตรเลียม ทรายนํ�ามัน และก๊าซธรรมชาติ 
3.  ปริมาณของการใช้และการขุดใช้นํ�ามันในทะเลเพิ�มขึ�นเป็นจํานวนมาก ทําให้ 
ปริมาณเชื�อเพลิงลดลงอย่างรวดเร็ว ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ 
อย่างประหยัด และการหาสิ�งอื�น ๆ ทดแทน เช่น ใช้แรงลม แรงจากนํ�าตก และพลังงาน 
จากแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
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Track 53 
 
Listen to the following passage and answer the questions below. 
 
 
1.  ปัญหาอะไรที�ทางองค์การบริหารส่วนตําบลมีความตื�นตัว 
 
_______________________________________________________________ 
 

2.  เพราะเหตุใดผู้เขียนจึงคิดว่าทางหน่วยงานท้องถิ�นควรจะมีความรู้เรื�องการจัดการ 
     พลังงานนี� 
 
_______________________________________________________________ 
 

3.  ผู้เขียนเห็นว่ารัฐควรจะมีบทบาทอย่างไรต่อการจัดการพลังงานประเภทนี� 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

Audio Script: 
 
เวลานี�ท้องถิ�นเช่น องค์การบริหารส่วนตําบล มีความตื�นตัวต่อปัญหาการจัดการ 
สิ�งแวดล้อม ดังนั�นหากหน่วยงานปกครองท้องถิ�นมีความรู้เรื�องการจัดการพลังงานด้วย 
โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเรื�อง ชีวมวล  ท้องถิ�นก็จะสามารถบูรณาการ  
(integration) ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน เรามีตัวอย่างการแก้ปัญหามลภาวะจากฟาร์มหมู 
ที�ได้รับการสนับสนุนจากสพช. จนสามารถผลิตพลังงานจากของเสียได้ ในพื�นที�ที� 
ประชาชนมีอาชีพด้านปศุสัตว์ ชุมชนอาจรวมตัวเป็นสหกรณ์วางแผนการจัดการของเสีย 
ร่วมกัน แล้วทําโครงการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ ในพื�นที�เพาะปลูกโดยทั�วไป 
เกษตรกรจะเตรียมพื�นที�ด้วยการเผาเศษของพืชไร่ หรือส่วนทิ�ง หากมีความเข้าใจ 
เรื�องชีวมวล ชุมชนอาจเปลี�ยนการจัดการด้วยการรวบรวมกากของเหลือเหล่านั�น 
มาเป็นเชื�อเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อนใช้ในโรงอบ หรือโรงบ่มกลางของ 
ชุมชนเอง เป็นต้น  การจัดการด้านพลังงานหรือการนําชีวมวลไปใช้ประโยชน์ไม่มี 
รูปแบบตายตัว ขึ�นกับกระบวนการผลิตของแต่ละท้องที�   รัฐจะต้องสนับสนุนด้านการ 
ลงทุนอย่างจริงจัง เช่นทําให้เครื�องจักรอุปกรณ์ที�ผลิตภายในประเทศมีราคาถูกลง 
เพียงพอที�ชุมชนสามารถลงทุนได้ 

 
 
Answers: 
1.  ปัญหาการจัดการสิ�งแวดล้อม 
2.  เพื�อท้องถิ�นจะสามารถบูรณาการ ( integration) ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน 
3.  รัฐจะต้องสนับสนุนด้านการลงทุนอย่างจริงจัง เช่นทําให้เครื�องจักรอุปกรณ์ที�ผลิต 
ภายในประเทศมีราคาถูกลงเพียงพอที�ชุมชนสามารถลงทุนได้ 
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Track 54 
 
Listen to the following passage and answer the questions below. 
 
 
1.  มนุษย์เริ�มรู้จักพัฒนาการผลิตจากระบบใดไปสู่ระบบอะไร 
 
_______________________________________________________________ 
 

2.  เทคโนโลยีด้านไหนที�เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าล่าสุดในปัจจุบัน 
 
_______________________________________________________________ 
 

3.  เหตุใดจึงจําเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและสื�อสาร 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Audio Script: 
 
มนุษย์รู้จักใช้เครื�องทุ่นแรงในการผลิตสินค้า โดยเริ�มจากการผลิตสิ�งทอก่อนสินค้าอื�น  
โดยการพัฒนาการผลิตจากระบบครอบครัว เป็นระบบโรงงาน ใช้พลังงานนํ�าไหล 
พลังงานลม จนกระทั�งสามารถเห็นผลของการศึกษาค้นคว้า ประดิษฐ์คิดค้นเครื�องจักร 
ไอนํ�า การพัฒนาการก้าวหน้าไประดับหนึ�ง ต่อมาการประดิษฐ์เครื�องยนต์ใช้นํ�ามันเป็น 
เชื�อเพลิง ก็ก้าวหน้าไปอีกอย่างมากมาย จนกระทั�งรู้จักใช้กระแสไฟฟ้า จนถึงระดับควบคุม 
ด้วยเครื�องคอมพิวเตอร์ ยิ�งช่วยให้การผลิตมีจํานวนมหาศาลมากมายยิ�งขึ�น 
 
เมื�อผลจากการผลิตมากขึ�น ก็จําเป็นต้องหาตลาดจําหน่าย จําเป็นต้องพัฒนาระบบ 
การคมนาคมขนส่งและสื�อสาร เพื�ออํานวยความสะดวกในการจําหน่ายถึงผู้บริโภค หรือ 
ตลาด ในทางเดียวกัน เมื�อการผลิตเพิ�มมากขึ�น ความต้องการด้านวัตถุดิบป้อนโรงงาน 
ก็เพิ�มเป็นเงาตามตัว ทางที�จะได้มาซึ�งวัตถุดิบ ก็คือการคมนาคมขนส่งและสื�อสาร ฉะนั�น 
จึงจําเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและสื�อสารเพื�อรองรับการ 
พัฒนาในระบบอุตสาหกรรมด้วย 
 

 
 
Answers: 
1.  การพัฒนาการผลิตเริ�มจากระบบครอบครัว เป็นระบบโรงงาน โดยใช้พลังงานจาก   
ธรรมชาติก่อน  
2.  เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร ์
3.  จําเป็นต้องพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและสื�อสาร เพื�ออํานวยความสะดวก 
ในการจําหน่ายผลผลิตถึงผู้บริโภค และเพื�อรองรับการพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมด้วย 
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Module 10 Lesson 5 
 
Track 55 
 
Listen to the following article and answer the questions below. 
 
1.  ประเด็นสําคัญในการเดินทางมาประชุมของผู้นําทางการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้คืออะไร  
 

_______________________________________________________________ 
 

2.  ปัญหาสําคัญที�จําเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนคืออะไร 
 

_______________________________________________________________ 
 

3.  คณะกรรมาธิการฯ จะรวบรวมข้อมูลทั�งหมดกระทู้ถามและนําเสนอต่อใคร 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 

กมธ.วิสามัญศึกษาฯ ล่องใต้เร่งแก้ปัญหาครูขาดแคลน  
 

วานนี� (๑๒ พ.ย.) นายทองใบ ทองเปาด์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา 
ความมั�นคงในจังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยนายเด่น โต๊ะมีนา สว.ปัตตานี และดร.อิมรอน 
มะลูลีม สว.กรุงเทพมหานคร เดินทางมาติดตามปัญหาด้านการศึกษาที�มีผลกระทบต่อ 
ความมั�นคงจากผู้นําทางการศึกษาใน ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต้ ที�ห้องประชุมสํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดยะลา ซึ�งพบว่าครูมีปัญหาในเรื�องหนี�สินเป็นอันดับแรก ทําให้ขาด 
กําลังใจ และการขาดแคลนครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาสําคัญมากถ้าไม่มีการ 
แก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาและความมั�นคง อย่างไรก็ตามปัญหาด้านความ 
ปลอดภัยของครูขณะนี�ดีขึ�น เพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ ลดลง ทางคณะกรรมาธิการฯ จะ 
รวบรวมข้อมูลทั�งหมด โดยเฉพาะการขาดแคลนอัตราครูู กระทู้ถามรัฐบาลและนําเสนอ 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก้ปัญหาโดยด่วน เพราะยะลาเป็น 
จังหวัดศูนย์กลางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

สํานักข่าวไทย 
 
 
Answers: 
1.  เพื�อติดตามปัญหาด้านการศึกษาที�มีผลกระทบต่อความมั�นคงในจังหวัดภาคใต้  
2.  พบว่าครูมีปัญหาในเรื�องหนี�สิน และปัญหาการขาดแคลนครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.  กระทู้ถามรัฐบาลและนําเสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
เพื�อแกไ้ขปัญหาโดยด่วนต่อไป       
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Track 56 
 
Listen to the following article and answer the questions below. 
 
 
1.  โครงการเกษตรครบวงจรตามแนวทฤษฎีใหมห่มายถึงอะไร 
 
_______________________________________________________________ 
 

2.  โครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาในเรื�องอะไร 
 
_______________________________________________________________ 
 

3.  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ จังหวัดชัยภูม ิเปิดสอนนักเรียนในระดับไหน  
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
โครงการเกษตรครบวงจรแก้ปัญหาอาหารกลางวันโรงเรียนที�ชัยภูมิได้ผล 
 
นายสุทธิ�รัตน์ ตรีเศียร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยถึง 
ความสําเร็จของโครงการเกษตรครบวงจรตามแนวทฤษฎีใหม่ว่า โรงเรียนแห่งนี�เป็น 
โรงเรียนขนาดเล็กมีหมู่บ้านในเขตบริการ ๒ หมู่บ้าน เปิดสอนตั�งแต่ชั�นอนุบาล-ป.๖ มีครู  
๗ คน นักเรียน ๑๑๑ คน สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยากจน ทําให้ 
เด็กนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวันและเครื�องนุ่งห่ม จึงพลิกพื�นที�ว่างเปล่าของโรงเรียน 
เพื�อทําโครงการเกษตรครบวงจร และมีการจัดตั�งร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ตั�งกลุ่ม 
ออมทรัพย์ให้เด็กได้รู้จักการเก็บเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ซึ�งความสําเร็จทั�งหมดเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ทั�งครู นักเรียน 
โดยเฉพาะผู้ปกครองในชุมชน ผลที�ได้ครั�งนี�นอกจากจะทําให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน 
อาหารกลางวันที�มีคุณค่าเป็นประจําทุกวันแล้ว หลังจบการศึกษาจะมีความรู้ไปประกอบ 
อาชีพการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดําริได้เป็นอย่างดี  
 
สํานักข่าวไทย 
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Answers: 
1. คณะครู นักเรียน โดยเฉพาะผู้ปกครองในชุมชน จังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกันพลิกพื�นที� 
ว่างเปล่าของโรงเรยีนเพื�อทําโครงการเกษตรครบวงจร และมีการจัดตั�งร้านค้าสหกรณ์ 
โรงเรียน ตั�งกลุ่มออมทรัพย์ให้เด็กได้รู้จักการเก็บเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การ 
ยูนิเซฟ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
2. โครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที�ยากจนและขาดแคลน 
เครื�องนุ่งห่ม  
3. เปิดสอนตั�งแต่ชั�นอนุบาล-ป.๖ 

 
 
Track 57 
 
Listen to the following article and answer the questions below. 
 
 
1.  อะไรคือสาเหตุสําคัญที�การพัฒนาเด็กในชนบทไทย ในขั�นปฐมวัย อยู่ในภาวะที�น่าวิตก  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

2.  เหตุใดการให้ความสําคัญกับเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื�องที�สําคัญและควรจัดเป็นวาระ   
     แห่งชาต ิ
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

3.  ผู้นํากลุ่มพันธมิตรองค์กรครูทั�วประเทศ มีความคิดเห็นอย่างไรเกี�ยวกับเรื�องนี� 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Audio Script: 

รศ.พญ.นิตยา คชภักดี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื�อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ทางสถาบันได้ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขไทย และ 
สํานักงานนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข ได้ สํารวจพัฒนาการเด็ก โดยแยก 
เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กเล็ก ตั�งแต่เด็กแรกเกิดถึง ๕ ขวบ ๑๑ เดือน และกลุ่มที�สอง 
คือ เด็กโต ๖-๑๒ ขวบ พบว่า พัฒนาการเด็กอยู่ในภาวะน่าวิตก เนื�องจากมีการพัฒนา 
ที�ล่าช้า โดยเฉพาะด้านภาษา การคิด การเขียน การอ่าน นอกจากนี� พบว่า เด็กในเมือง 
จะมีพัฒนาการดีกว่าเด็กในชนบท แสดงให้เห็นว่า หากเด็กไม่ได้รับการพัฒนาตั�งแต ่
แรกเกิดอย่างถูกวิธี จะเป็นผลให้เด็กมีพัฒนาการที�ตํ�ากว่าปกติ ทั�งนี� การที�เด็กไทย 
ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที� หากไม่ได้รับการแก้ไขในอนาคตจะประสบปัญหา 
มากขึ�น โดยเฉพาะเด็กในวัยนี�เป็นช่วงที�สมองกําลังเจริญเติบโต จิตใจกําลังพัฒนา 
ดังนั�น การให้ความสําคัญกับเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื�องที�สําคัญและควรจัดเป็นวาระ 
แห่งชาติ การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ�งที�ต้องให้ความสําคัญ แต่ทั�งนี� การเลี�ยงดูเด็กเล็ก 
เป็นการเตรียมความพร้อม ต้องอาศัยผู้รู้ ผู้เชี�ยวชาญ ไม่ใช่จับเด็กไปอยู่ในระบบ 
โรงเรียน ทั�งนี� หากเราไม่ลงทุน ตอกเสาเข็มที�ดี การต่อเติมช่วงบนก็จะพัง  

ด้าน ดร.สิริกร มณีรินทร์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยกับ ผู้นํากลุ่ม 
พันธมิตรองค์กรครูทั�วประเทศที�มาเข้าพบตนเมื�อเร็วๆ นี� เกี�ยวกับการ จัดการศึกษาขั�น 
พื�นฐาน ๑๒ ปี ทางผู้นําองค์กรครูเห็นด้วยกับการอุดหนุนการศึกษาขั�นพื�นฐาน ๑๒ ปี 
โดยเริ�มตั�งแต่ปฐมวัย เพราะเห็นว่าในช่วงนี�เป็นช่วงสําคัญที�เด็กควรได้รับการพัฒนา 
ทั�งด้านสมอง สติปัญญาและโภชนาการ 

 
 
Answers: 
1. เนื�องจากเด็กไม่ได้รับการพัฒนาตั�งแต่แรกเกิดอย่างถูกวิธี  เป็นผลให้เด็กม ี
พัฒนาการที�ตํ�ากว่าปกติ โดยเฉพาะด้านภาษา การคิด การเขียน การอ่าน 
2. เพราะเด็กในวัยนี�เป็นช่วงที�สมองกําลังเจริญเติบโต จิตใจกําลังพัฒนา ดังนั�น 
การให้ความสําคัญกับเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื�องที�สําคัญและควรจัดเป็นวาระแห่งชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในด้านการศึกษา การเลี�ยงดูเด็กเล็กเป็นการเตรียมความพร้อม 
ต้องอาศัยผู้รู้ ผู้เชี�ยวชาญ  
3. เห็นด้วยกับการอุดหนุนการศึกษาขั�นพื�นฐาน 12 ปี โดยเริ�มตั�งแต่ปฐมวัย เพราะ 
เห็นว่าในช่วงนี�เป็นช่วงสําคัญที�เด็กควรได้รับการพัฒนาทั�งด้านสมอง สติปัญญา 
และโภชนาการ  
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