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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (Sourcing) 
 

Vocabulary:   บรรจุภัณฑ์ (Containing) 

1. ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนสืบค้นความหมายของค าศัพท์จากสื่อสารสนเทศและจับคู่ค าศัพท์บรรจุภัณฑ์กับ
รูปภาพให้ถูกต้อง   

tube  bottle     box       can                    pack                           
         

bag  bar     stick       carton        jar  

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรม: ผู้สอนอภิปรายเนื้อหา ความถูกต้อง และตรวจสอบความเข้าใจในค าศัพท์ที่ตรงกัน 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง และยกตัวอย่างการใช้บรรจุภัณฑ์กับสินค้าและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ                              

    ในชีวิตประจ าวัน (กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์) 

ตัวอย่างเช่น - A can of Coke  - A box of tissue  - A bar of soup 

3. ผู้สอนน าเสนอรูปแบบการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันโดยการประยุกต์ใช้ค าศัพท์ 

บทสนทนา: การร้องขอความช่วยเหลือและการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

(ตัวอย่างที่ 1) 

Mr. A:  Could I have a can of Pepsi, please? 

  (ขอซื้อเป๊ปซี่หนึ่งกระป๋องครับ) 

Mr. B:  Yes, sure. It’s Fourteen baht. 

  (ได้เลยครับ 14 บาทครับ) 
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Mr. A:  Oh I am sorry, I forgot. I will have a box of tissue too. 

  (โอ่ ขอโทษครับ ผมลืมไป ผมขอซื้อกระดาษช าระเพ่ิมด้วยอีกหนึ่งกล่องครับ) 

Mr. B:  Sure, a total price will be twenty baht. 

  (ได้ครับ ราคารวมคือ 20 บาท ครับ) 

Mr. A:  Here is thirty baht. 

  (นี่ครับ 30 บาทครับ) 

Mr. B:  Here is your change, ten baht. Thank you very much and please come again. 

  (เงินทอน 10 บาทครับ ขอบคุณครับท โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ) 

 

(ตัวอย่างที่ 2) 

Seller:  Good Morning, Universal Export, how may I assist you? 

  (สวัสดีตอนเช้าค่ะ บริษัท ยูนิเวอร์ซอล เอ็กซ์ปอด ให้ดิฉันช่วยเหลืออย่างไรบ้างค่ะ) 

Buyer:  Yes, please. First of all, my name is Mr. John Robert from ABC Company.                        

  I would like to order three packages of herbal tea.  

  (ใช่ครับ ก่อนอื่นผมขอแนะน าตัวก่อนนะครับ ผมชื่อคุณจอห์น โรเบิร์ต จากบริษัท                   

  ABC ครับ   ผมมีความประสงค์จะสั่งซื้อ ชาสมุนไพร จ านวน 3 แพ็ค ครับ) 

Seller:  Could I have a delivery date, please? 

  (ขอทราบวันจัดส่งด้วยค่ะ) 

Buyer:  This Friday before 4 o’clock, please. 

  (ภายในวันศุกร์นี้ ก่อนสี่โมงเย็นครับ) 

Seller:   With pleasure. I will make an order for you, sir.                                                           

  How would you like to make a payment? 

  (ยินดีด าเนินการสั่งสินค้าให้ค่ะ  ขอทราบวิธีการช าระเงินด้วยค่ะ) 

 

Buyer:  By cash, please. I will transfer money to your company account this 
afternoon.  
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  Could you please send me some details about an account name, account 
   number, bank service, and branch by SMS message? 

  (ช าระด้วยเงินสดครับ โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทในบ่ายวันนี้  จึงขอให้ 

  ช่วยส่ง ชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี ธนาคาร และสาขา มาทางข้อความในโทรศัพท์ด้วยครับ) 

Seller:   Certainly, I can manage that. Could I have your shipping address, please? 

  (ได้ค่ะ ดิฉันจะด าเนินการให้  ขอที่อยู่ในการจัดส่งและเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ) 

Buyer:  299   Phahonyothin Road, Jatujak Sub-district, Jatujak District, Bangkok,  

  Thailand, Postal code: 23000, Telephone Number: 02-555-5657 

  (เลขที่ 299 ถนนพหลโยธิน เขตจัตุจักร แขวงจัตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  

  23000 เบอร์โทรศัพท์ 02-555-5657) 

Seller:  Thank you very much. I will proceed all these matters as soon as possible. 

  (ขอบคุณค่ะ จะด าเนินการให้โดยทันทีนะค่ะ) 

Buyer:  Thank you so much for your very kind assistance and coordination. 

  (ขอบคุณในความช่วยเหลือและการประสานงานเช่นกันครับ) 

 

4. กิจกรรมการประเมินผล: 

ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดท าการแสดงบทบาทสมมุติในการใช้ภาษาและค าศัพท์ที่ได้ศึกษาไป พร้อมทั้งสังเกต
พฤติกรรม หลักการออกเสียง การใช้ภาษา และประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

1. ค าศัพท์แหล่งวัตถุดิบ สินค้าและบริการ 

1. customer (n.)  =   ลูกค้า 
2. order (v.)  =   สั่งสินค้า 
3. product (n.)  =   สินค้า 
4. service (n.)  =   บริการ 
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5. raw material (n.) =   วัตถุดิบ 
6. consumer (n.) =   ผู้บริโภค 
7. operational (adj.) =   ที่อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 
8. process (n.)  =   กระบวนการ 
9. natural (adj.)  =   ที่ได้มาจากธรรมชาติ 
10. artificial (adj.) =   ที่สังเคราะห์ขึ้น 
11. cost (n.)  =   ต้นทุน 
12. price (n.)  =   ราคา 
13. inventory (n.) =   สินค้าคงคลัง  
14. import (v./n.) =   น าเข้า 
15. export (v./n.) =   ส่งออก 
16. cash (n.)  =   เงินสด 
17. invoice (n.)  =   ใบแจ้งหนี้ 
18. customs (n.)  =   ศุลกากร 
19. supply (n.)  =   อุปทาน 
20. demand (n.)  =   อุปสงค์  
21. transportation (n.) =   การขนส่ง 
22. distribution (n.) =   การจ าหน่ายสินค้าออก 
23. origin (n.)  =   ต้นก าเนิด 
24. quantity (n.)  =   ปริมาณ 
25. quality (n.)  =   คุณภาพ 
26. deliver (v.)  =   ส่งสินค้า 
27. supply chain (n.) =   โซ่อุปทาน 
28. method (n.)  =   วิธีการ 
29. manufacture (v.) =   ผลิต 
30. purchase (v.) =   ซ้ือ 
31. category (n.) =   ประเภท 
32. site / source (n.) =   แหล่ง 
33. warehouse (n.) =   โกดังสินค้า 
34. dispatch (v.)  =   การกระจายสินค้า/บริการ 
35. fragile (adj.)  =   บอบบาง 
36. expiry date (n.) =   วันหมดอายุ 
37. rare (adj.)  =   หายาก 
38. common (adj.) =   โดยทั่วไป 
39. defect (n.)  =   ข้อบกพร่อง 
40. harvest (v.)  =   เก็บเก่ียวผลผลิต 
41. execute (v.)  =   ด าเนินการ 
42. freight (n.)  =   การขนส่งสินค้า 
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43. schedule (n.) =   ก าหนดการ 
44. profit (n.)  =   ก าไร 
45. loss (n.)  =   ขาดทุน 
46. discount (v.) =   ลดราคา 
47. cheap/inexpensive (adj.) =  ที่มีมูลค่า/ราคาถูก 
48. expensive/costly (adj.) =  ที่มีมูลค่า/ราคาแพง 
49. reasonable (adj.)  =  ที่สมเหตุผล 
50. procurement (n.)  =  การจัดซื้อจัดจ้าง 
51. value (n.)   =  มูลค่า 
52. shipping (n.)  =  การขนส่งสินค้า 
53. cargo (n.)   =  สินค้าเพ่ือการขนส่ง 
54. preservation (n.)  =  การเก็บรักษา 
55. perishable (adj.)  =  ที่เน่าเปื่อยหรือย่อยสลาย 
56. domestic (adj.)  =  ภายในประเทศ 
57. foreign (adj.)  =  ต่างประเทศ 
58. contaminated (adj.)  =  ที่ปนเปื้อน 
59. delayed (adj.)  =  ล่าช้า 
60. punctual (adj.)  =  ตรงต่อเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตัวอย่างการใช้ค า 

1. A raw material can be described as an unprocessed material used for producing                      

    certain goods or products. 

 

2. A production line is on operational. 
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3. Plastic, a polymeric material that has the capability of being molded or shaped, is known 
as  

    artificial material. 

4. We have to import these machines because we cannot find them in our country. 

5. ABC Company is a manufacturer of clothes that is sold abroad. 

6. This product is fragile, so you must handle with care. 

7. Consumer products must be delivered on time. 

8.  Seller: Excuse me, can I get you anything? 

 Buyer: I would love to purchase a personal computer.  

9.  A: What is the origin of this raw material? 

 B: Our company has brought from South Africa. 

10. Four persons have died after consuming melon contaminated with Listeria Bacteria. 

11.  A: This product is quite expensive. Could you provide us some more discount? 

 B: Well, you can get 10% of discount if you buy more than two items. 

12.  Company A: It has been found that this mold has a physical defect. Could you  

             replace with a new one?  

 Company B: This might be due to a shipping process. We will send you a new mold  

             with free of charge. 

13. This product is inexpensive. It has a reasonable price. 

14. Oil can be treated as a black gold. It is very rare and unrenewable. 

15. You have to look for an expiry date before consuming milk.  
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3. Exercise I: Match a list of words from the column A with the meanings in the column B  

 

A B 
 
a. artificial 
 
b. process  
 
c. customer 
 
d. transportation 
 
e. quality 
 
f. category 
 
g. origin 
 
h. dispatch 
 
i. punctual 
 
j. perishable 
 
k. harvest 
 
l. expensive 
 
m. fragile 
 
n. rare 
 
o. defect 
 
p. deliver 
 
q. expiry 

 
_____   1.  money 
 
_____   2.  birthplace 
 
_____   3.  step 
 
_____   4.  type 
 
_____   5.  sending off 
 
_____   6.  man-made 
 
_____   7.  on time 
 
_____   8.  reaping 
 
_____   9.   easily broken 
 
_____   10.   difficult to find 
 
_____   11.   high price 
 
_____   12.    faults 
 
_____   13.  decayable 
 
_____   14.   late 
 
_____   15.   hand over 
 
_____   16.   act of keeping 
 
_____   17.  standard of 
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r. preservation 
 
s. cash 
 
t. delayed   
   

something 
 
_____   18.    buyer 
 
_____   19.   action of transporting 
 
_____   20.    out of date 
    

 

Answer keys:  1. s    2. g    3. b    4. f    5. h    6. a    7. i    8. k    9. m   10. n   
    11. l  12. o  13. j  14. t   15. p  16. r   17. e 18. c  19. d  20. q 
 
 
2. ค ากริยาในกระบวนการสรรหาแหล่งวัตถุดิบ สินค้าบริการ  
    (ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาค าศัพท์จากรูปภาพและยกตัวอย่างรูปแบบประโยคการใช้ในชีวิตประจ าวัน) 
 

 
1. include     

 
(e.g., This price includes service charge. = ราคาสินค้านี้ไดร้วมค่าบริการแล้ว)  
 
 

2. distribute   
 
(e.g., Please distribute raw materials to local officers.  
= กรุณากระจาย/แจกจ่ายวัตถุดิบไปยังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลายคน) 
 
 
 

3. handle   
 
(e.g., Please handle products with care. = กรุณาเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างระมัดระวัง) 
 

4. maximize   
 
(e.g., A company decreases the cost to maximize profits. =                                    
บริษัทลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อขยายก าไร) 
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5. increase    

 
 
(e.g., A price of consumer’s product increases very fast. = ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว) 
 

6. decrease   
 
 
(e.g., Sales volume decreases sharply this year. = ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว                    
ในปีนี้) 
 

7. manufacture    
 
 
(e.g., This factory manufactures woven fabrics. = โรงงานนี้ผลิตผ้าทอ) 
 
 

8. procure   
 
 
(e.g., Our company procures materials and parts from ABC Company.                              
= บริษัทของเราจัดหา/จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอะไหล่จากบริษัท เอบีซี) 
 
 
 

9. eliminate    
 
 
(e.g., This option eliminates the risk of chemical waste in product.                          
= แนวทางเลือกนี้ช่วยก าจัดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์) 
 
 
 

10. require      
 
 



10 
 

 

                   (e.g., You can contact me by this telephone number if you require further 
assistance and information about our products. = คุณสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
ดังกล่าวนี้ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือและข้อมูลเพ่ิมเติมทางด้านผลิตภัณฑ์) 
 
Exercise 2:  Match the following synonyms. 
 
1. include    a) enlarge 
2. distribute    b) carry 
3. eliminate    c) contain 
4. require    d) produce 
5. handle       e) delete 
6. decrease    f) need 
7. increase    g) go down 
8. procure     h) rise 
9. maximize    i) obtain 
10. manufacture    j) dispatch 
 
Answer keys:  1. c    2. j    3. e    4. f    5. b    6. g    7. h    8. i    9. a   10. d 
 
Exercise 3: Match the partners 1-6 with their role in the supply chain a-f 
 

1. A Buyer 
2. A Supplier 
3. A Manufacturer 
4. A Forwarder 
5. A Retailer 
6. A Customer 

a. Sells raw materials, part or packaging to the manufacturer 

b. Makes products in a factory 

c. Delivers material or products to the manufacturer or to the customer   

d. Buys and uses the product. 

e. Purchases raw materials or parts needed to make the product. 

f. Sells products to customers in a shop or a store. 

Keys: 1. e 2. a  3. b 4. c 5. f 6. d 
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