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I. Pronunciation Practice
Listen and repeat
1) Tones เสียง วรรณยุกต /sia wan-na-yuk/
1.1 Listen, repeat and practice the 5 tones. You will hear each model tone pronounced
three times. Listen for tone quality and pitch, and then repeat each tone three times.
Mid tone:
เบา
baw
‘to be light’
ยาว
yaaw
‘to be long’
Falling tone:
อวน
uan
‘to be fat’
เตี้ย
tia
‘to be short’
ใกล
klay
‘to be near’
Rising tone:
ผอม
phm
‘to be skinny’
สูง
suu
‘to be tall’
High tone:
รัก
rak
‘to love’
l
‘to be handsome’
Low tone:
หลอ
เกิด
kt
‘to be born’
1.2 In this exercise, practice tones in two-syllable words and phrases. You will hear each
word pronounced twice. Then repeat each word twice after the beep.
อายุ
aa-yu
‘age’
หนาตา
naa-taa
‘looking’
นาเกลียด
naa-kliat
‘to be ugly’
เทาไหร
thaw-ray
‘how much’
เทานั้น
thaw-nan
‘only’
ca-wat
‘province’
จังหวัด
1.3 Practice saying the proverb twice after the model. Pay attention to the tones.
ดู ชาง ให ดู หาง ดู นาง ให ดู แม
duu chaang hay duu haa duu naa hay duu m

Thai Language and Culture for Beginners

ยุพาพรรณ หุนจําลอง

Unit 2-1 Activity

2

1.4 Practice saying numbers. Pay attention to the tones. You will hear each number twice.
Pronounce each number twice after the beep.
สิบ sip
‘ten’
รอย ry
‘hundred’
พัน phan
‘thousand’
2) Vowels เสียงสระ /sia sa-ra/
You will hear each word pronounced twice. Pronounce each word twice after the beep.
‘to be born’
เกิด kt
เคย khy
‘to be used to’
คือ kh
‘to be
3) Consonants เสียงพยัญชนะ /sia pha-yan-cha-na/
You will hear each word twice. Pronounce each word twice after the beep.
งา
aa
‘tusk’
งาน aan ‘job/party’
งวง ua ‘trunk’
กวา kwaa ‘more’
II Listening Practice
Tone Identification
Listen to the following example of each tone. Each word will be pronounced twice.
Mid: เรียน rian ‘to study’
Low: หนึ่ง n ‘one’
High: แลว lw ‘already’
Falling: หา haa ‘five’
Rising: สาม saam ‘three’
Now identify the tones of the following words by giving their names (mid, falling, rising, high,
low). Each word is pronounced twice.
Tone
1. รัก
4. เปน

Tone
2. ผอม
5. อาน
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7. ชาง
10. หลอ
13. เกง

8. ใกล
11. ครั้ง
14. ให

9. เมือง
12. ผิว
15. นัก

III Numbers
# Listen to the following pair of พ.ศ. และ ค.ศ.
Then, write down each number that you hear. Each number is pronounced twice.
พ.ศ.

ค.ศ.

a
b
c

IV. Dialogue Practice
1. Review the profile of the persons in the textbook. (Unit 2 Lesson 1 pp. 47)
Then fill in the following profile cards.
Zico

ภราดร

Year of Birth
Birthplace
Height
Weight
Occupation
Nationality
Year of Birth
Birthplace
Height
Weight
Occupation
Nationality

2.
You will hear a series of questions about ภราดร and Zico. Listen, repeat and
answer the following questions orally after the beep. Refer to the information on the chart in
the section above.
Zico
1. Zico เกิดเมื่อไหร
si-koo kt ma-ray
‘When was Zico born?’
2. เขาเกิดที่ไหน
khaw kt thii-nay
‘Where did he born?’
3. เขาสูงเทาไหร
khaw suu thaw-ray
‘How tall is he?’
4. เขาหนักเทาไหร
khaw nak thaw-ray
‘How much does he weigh?’
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pii-nii khaw aa-yuu thaw-ray ‘How old is he this year?’
khaw tham-aan a-ray
khaw pen khon a-ray

‘What does he do?’
‘What is his nationality?’

ภราดร
1. ปนี้ ภราดรอายุเทาไหร pii-nii pha-raa-dn aa-yuu thaw-ray
‘How old is Paradon this year?’
khaw tham-aan a-ray
‘What does he do?’
2. เขาทํางานอะไร
3. เขาเปนคนอะไร
khaw pen khon a-ray
‘What is his nationality?’
4. เขาสูงเทาไหร
khaw suu thaw-ray
‘How tall is he?’
5. เขาเกิดที่ไหน
khaw kt thii nay
‘Where did he born?’
6. เขาหนักเทาไหร
khaw nak thaw-ray
‘How much does he weigh?’
7. เขาเกิดเมื่อไหร
khaw kt ma-ray
‘When was he born?’
3.
Review Structure Note 3 of this chapter. Then listen, repeat and answer orally
the following questions about Zico and ภราดร. (In question 5, นอยกวา = less)
1. Zico กับ ภราดร ใครสูงกวา
si-koo kap pha-raa-dn kray suu kwaa
‘Zico and Paradorn, who is taller?’
2. ภราดร อายุมากกวา Zico ใชไหมpha-raa-dn aa-yuu maak kwaa si-koo chay may
‘Is Paradorn older than Zico?’
3. Zico หนักกวา ภราดรใชไหม
si-koo nak kwaa pha-raa-dn chay may
‘Is Zico heavier than Paradorn?’
4. ภราดร เตี้ยกวา Zico ใชไหม
pha-raa-dn tia kwaa si-koo chay may
‘Is Paradorn shorter than Zico?’
5. Zico กับ ภราดร ใครอายุนอยกวา
si-koo kap pha-raa-dn kray aa-yuu maak
‘Zico and Paradorn, who is younger?’
kwaa
4.

Listen, repeat and answer the following questions, using your own information.
1. คุณเกิดเมื่อไหร
khun kt ma ray
‘When were you born?’
2. คุณเกิดที่ไหน
khun kt thii nay
‘Where did you born?’
3. คุณสูงเทาไหร
khun suu thaw-ray
‘How tall are you?’
4. คุณหนักเทาไหร
khun nak thaw-ray
‘How much do you weigh?’
5. ปนี้ คุณอายุเทาไหร
pii nii khun aa-yuu thaw-ray ‘How old are you this year?’
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5. Review Structure Notes 4 and 5 of this chapter. Then, listen, repeat and answer orally
the questions about คุณ ก, คุณ ข, คุณ ค’s travel experience from the following
chart.

คุณ ก
คุณ ข
คุณ ค

Cambodia
9

England

France

9
9

9

Japan

Korea

9

9

China
9
9

Burma
9

1. คุณ ก เคยไปประเทศอะไรบาง khun k khy pay pra-theet a-ray baa
‘What countries has คุณ ก been to?
2. คุณ ข เคยไป ประเทศ ญี่ปุน หรือเปลา khun kh khy pay pra-theet yii-pun rplaw
‘Has คุณ ข been to Japan?’
3. คุณ ค เคยไปประเทศ เกาหลี ไหม
khun kh khy pay pra-theet kaw-lii may
‘Has คุณ ค been to Korea?’
4. คุณ ข เคยไป ประเทศจีนใชไหม khun kh khy pay pra-theet ciin chay may
‘คุณ ข has been to China, right? ’
5. คุณ ก เคยไป ประเทศฝรั่งเศส ใชไหม
khun k khy pay pra-theet fa-ra-seet
chay may ‘คุณ ก has been to France, right? ’
6. ใครบาง ไมเคยไปประเทศพมา khray baa may khy pay pra-theet pha-maa
‘Who has never been to Burma?’
7. ใครบางเคยไปประเทศ อังกฤษ khray baa khy pay pra-theet a-krit
‘Who has been to England?’
V. Listening Task
# Listen to Faang’s self introduction and fill in the file card below.
1. Fill in the profile card.
ฟาง
Year of Birth
Birthplace
Height
Weight
Occupation
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Nationality
Languages

2. Assume the role of A, ask a question orally at the beep for each of ฟาง’s answer
provided.
Q: _________________________
1. A: ฉันเปนคนไทย
Q: _________________________
2. A: ชื่อ อริมญ
Q: _________________________
3. A: ชื่อเลน ฟาง
Q: _________________________
4. A: เกิดปพ.ศ. ๒๕๓๒
Q: _________________________
5. A: เกิดที่กรุงเทพฯ
Q: _________________________
6. A: ตอนนี้ ฉันสูง ๑๖๑ เซนติเมตร หนัก
๕๑ กิโลกรัม
Q: _________________________
7. A: ปนี้ฉันเปนนักศึกษาปที่ ๑ ที่
มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพ
8.
A: ฉันเรียนภาษาอังกฤษ และ ญี่ปุน
Q: _________________________
9. A: ฉันเคยไปเที่ยวประเทศ อเมริกา
Q: _________________________
สวีเดน
VI. Writing Practice
a. Fill in the following information about yourself.
ฉัน หนัก
กิโลกรัม
ฉัน หนัก
ปอนด
ฉันสูง
เซนติเมตร
ฉันสูง
ฟุต
นิ้ว
ฉันเกิดป ค.ศ.
ฉันเกิดปพ.ศ.
ปนี้ ฉันอายุ ป
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b. Write the questions in Dialogue Practice 4 in Thai script, and write answers about
yourself in Thai script. You may write names in English.
1. Q:
A:
2. Q:
A:
3. Q:
A:
4 Q:
A:
5 Q:
A:
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Hint
V. Listening Task: Faang’s self introduction
ฉันเปนคนไทย ชื่อ อริมญ ชื่อเลน ฟาง เกิดปพ.ศ. ๒๕๓๒ ในกรุงเทพฯ
chan pen khon-thay ch a-rim ch-len faa kt pii-ph-s s haa saam s
nay kru-theep

ตอนนี้ ฉันสูง ๑๖๑ เซนติเมตร หนัก ๕๑ กิโลกรัม
tn-nii chan suu ry-hok-sip-et sen-ti-meet nak haa-sip-et ki-loo-kram

ปนี้ฉันเปนนักศึกษาปที่ ๑ ที่มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพฯ

pii nii chan pen nak-sk-saa pii thii n thii ma-haa-wit-tha-yaa-lay nay kru- theep

ฉันเรียนภาษาอังกฤษ และ ญี่ปุน ฉันเคยเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนไปเรียนที่ญี่ปุน ๙ เดือน ที่เมือง
โตเกียว
chan rian phaa-saa a-krit l yii-pun chan khy pen nak-rian lk plian thii yii-pun
kaaw dan thii muang too-kiaw

ฉันเคยไปเที่ยวประเทศ อเมริกา สวีเดน ดวย
chan khy pay thiaw pra-theet a-me-ri-kaa sa-wii-den duay
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