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Unit3 Places
ทบทวนวิธีบอกเวลา
วิธีที่ 1.การบอกเวลาเมื่อเวลานันเต็
้ มๆ ชัว่ โมง เรานันจะใช้
้
คาว่า
“O’clock” ตามหลังเวลาที่เราต้ องการจะบอก เช่น
It’s six O’clock เวลาหกโมงเช้ า หรื อ เวลาหกโมงเย็น

วิธีที่ 2.การบอกเวลาที่มีเศษของนาทีในกรณีที่ไม่เกิน 30 นาที เราจะใช้
คาว่า “past” ซึง่ past นี ้จะหมายถึงผ่านมากี่นาทีแล้ ว โดยเราจะใช้ คา
นี ้นาหน้ าชัว่ โมงในขณะนัน้ โดยมีโครงสร้ างการเขียนดังนี ้
เศษนาทีไม่ถึง 30 นาที + past + ชัว่ โมงขณะนัน้
ตัวอย่างการบอกเวลาโดยการใช้ Past เช่น
It’s twenty-five past nine. ผ่าน 9 นาฬิกามา 25
นาทีแล้ ว ( เวลา 9:25 นาฬิกา)
It’s nineteen past eight. ผ่าน 8 นาฬิกามา 19 นาที
แล้ ว (เวลา 8:19 นาฬิกา)

วิธีที่ 3.การบอกเวลาที่มีเศษของนาทีเกิน 30 นาที เราจะใช้ คาว่า “to”
ซึง่ to จะมีความหมายประมาณว่า “ถึง” โดยเราจะใช้ คานี ้นาหน้ าเวลาที่
ใกล้ จะถึง ซึง่ มีหลักการของโครงสร้ างประโยคดังนี ้
เศษนาที่ที่เกิน 30 นาที + to + ชัว่ โมงที่จะถึง
ตัวอย่างการบอกเวลาที่ใกล้ จะถึงเช่น
It’s twenty to eleven. อีก 20 นาทีจะถึงเวลา 11 นาฬิกา
(เวลา 10:40 นาฬิกา)
It’s five to twelve. อีก 5 นาที จะ 12 นาฬิกา
(เวลา 11:55 นาฬิกา)

วิธีที่ 4.การบอกเวลาที่มีเศษของนาทีเท่ากับ 15 นาที มีโครงสร้ างของประโยคดังนี ้
A quarter past + ชัว่ โมงในขณะนัน้
คาว่า quarter จะหมายถึง 1 ใน 4 ของนาทีทงหมด
ั้
ซึง่ หนึง่ ในสี่ของ 1 ชัว่ โมงก็คือ
15 นาทีนนั่ เอง
ตัวอย่างของการบอกเวลา เช่น
It’s a quarter past three. หรื อ It’s quarter past three. ผ่าน 3
นาฬิกามา15 นาทีแล้ ว (เวลา 3:15 นาฬิกา)
แต่ถ้าหากเวลาในชัว่ โมงนันๆ
้ อยูท่ ี่ 45 นาที จะใช้ to แทน past ความหมายก็
ประมาณว่าอีก 15 นาทีถงึ …
โครงสร้ างของประโยคแบบนี ้ก็จะเป็ นดังนี ้ a quarter to + ชัว่ โมงที่จะถึง
ตัวอย่างการบอกเวลารูปแบบนี ้เช่น
It’s a quarter to six. อีก 15 นาทีจะถึง 6 นาฬิกา
(เวลา 5:45 นาฬิกา)

วิธีที่ 5.การบอกเวลาที่เศษนาทีเท่ากับ 30 นาทีเราจะใช้ คาว่า “half
past” ซึง่ half past มีความหมายประมาณว่า ผ่านมาครึงชัว่ โมง
โดยมีโครงสร้ างของการบอกเวลา ดังนี ้
Half past + ชัว่ โมงในขณะนัน้
ตัวอย่างการบอกเวลาเช่น
It’s half past seven. ผ่าน 7 นาฬิกามา 30 นาที
(เวลา 7:30 นาฬิกา)

วิธีที่ 6.การบอกเวลาตามตัวเลขบนหน้ าปั ดของนาฬิกา ซึง่ การบอกเวลาแบบนี ้จะบอกเวลาได้ ดงั นี ้
It’s two fifteen. เวลา 2:15 นาฬิกา
It’s three twenty-five. เวลา 3:25 นาฬิกา
ในการบอกเวลานันเราอาจจะมี
้
การใช้ a.m. และ p.m. ในการบอกเวลาได้ ด้วย โดยมีหลักการใช้
ดังนี ้
a.m. ย่อมาจากคาว่า ante meridiem
ใช้ ในการบอกเวลาตังแต่
้ ช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงก่อนเที่ยงวัน
p.m. ย่อมาจาก post meridiem
ใช้ ในการบอกเวลาตังแต่
้ เที่ยงวันถึงก่อนเที่ยงคืน
ตัวอย่างที่เราจะบอกเวลาโดยใช้ a.m. หรื อ p.m. ก็เช่น

9 โมงเช้ า ใช้ ว่า 9:00 a.m.
3 ทุ่ม ใช้ ว่า 9:00 p.m.

อ้ างอิงจาก http://www.engfocus.com/

• เฉลย หน้ า 34
1. Melbourne ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของรัฐวิกตอเรี ยใน
ออสเตรเลีย
2. London
3. Tokyo
4. Bogota ชื่อเมืองหลวงของประเทศโคลัมเบีย(อยูใ่ นอเมริกาใต้ )

น.ศ. ฝึ กเปลี่ยนประโยคบอกเล่าต่อไปนี้ ให้เป็ นประโยค
ปฏิเสธ คาถามแบบ Yes-No Questions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. He likes to read novels.
2. They like to read novel.
3. A tiger is a fierce animal.
4. Tigers are fierce animals.
5. A spider has eight legs.
6. Two spiders have 16 legs.
7. A horse eats grass.
8. Horses eat grass.
9. A cat climbs a tree as quick as monkey.
10. He and his wife go out on Saturday.
11. The Browns live in their shop.
12. People usually eat three meals every day.
13. The summer in Thailand begins in March.
14. He and she walk to school together every morning.
15. He does his homework.

