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Speak Up : Acting Coach (ครูสอนการแสดง) ตอน 2 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "ครูสอนการแสดง" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างครูสอนการแสดงและนักเรียน 
 
Conversation  บทสนทนา 
Acting Coach For the first activity today, we’ll learn about awareness and imagination. 

 กิจกรรมแรกวันนี้ เราจะเรียนรู้เรื่องความตระหนักรู้และจินตนาการ 

 So, we’re going to start by thinking of ourselves as something really small. 

 เราจะเริ่มด้วยการจินตนาการว่าเราตัวเล็กมาก 

 How do you feel? 

 รู้สึกอย่างไร 

 You have to make yourselves very small. 

 หนูต้องท าตัวให้เล็กมาก 

 Very good. 

 ดีมากค่ะ 

 You’re making yourselves very small like what? 

 หนูท าตัวเล็กมากเหมือนอะไรเอ่ย 

 And I want you to grow a little bit bigger and bigger. 

 ครูอยากให้หนูค่อย ๆ โตขึ้นทีละนิด โตขึ้น 

 Grow up, grow up like a beanstalk. 

 โตขึ้น โตขึ้นเหมือนต้นถั่ว 

A boy  No, I need to grow up in here. 

 ไม่ ผมต้องโตอยู่ในนี้ 
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Acting Coach OK, anyway, let’s grow up and get bigger. 

 เอาล่ะ ให้ทุกคนเติบโตขึ้น ตัวใหญ่ขึ้น 

James Into a jumping cockroach. 

 เป็นแมลงสาบกระโดดได้ 

Acting Coach Into a jumping cockroach. 

 เป็นแมลงสาบกระโดดได้ 

 Be big. How do you make yourselves feel bigger? 

 ท าตัวใหญ่เข้าไว้ ท าอย่างไรให้รู้สึกว่าเราตัวใหญ่ 

James The biggest cockroach in the world. 

 แมลงสาบตัวใหญ่ที่สุดในโลก 

Acting Coach With your face, how do you make your face bigger? 

 ท าหน้าอย่างไรให้ดูใหญ่ขึ้น 

 

Acting Coach So, next, I would like you to copy me and our friends  

 ต่อไป ครูขอให้หนูเลียนแบบครู และเพ่ือน ๆ ของเรา 

 by assuming one  character or making just one gesture. 

 ด้วยการท าลักษณะหรือท่าทางอย่างหนึ่ง 

 For example, ‘roar.’ 

 ตัวอย่างเช่น “แฮ่” 

 And James will send my ‘roar’ to Guy, Emma and Alice. 

 แล้วเจมส์ก็จะต้องส่งเสียง “แฮ่” ต่อไปให้กาย เอ็มมา และ อลิซ 

Guy Can you do something else? 

 ท าอย่างอ่ืนได้ไหม 

Acting Coach No. 

 ไม่ได้จ้ะ 
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Acting Coach Let’s start with the ‘roar’ first. 

 เราเริ่มด้วยเสียง “แฮ่” กันก่อน  

 Then, James will do the next gesture and pass it on like a ball. 

 จากนั้น เจมส์จะท าท่าต่อและส่งต่อกันไปเหมือนลูกบอล 

 Let’s start. 

 เริ่มกันเลย 

 

Frances Unicorn. 

 ม้ายูนิคอร์น 

Acting Coach Unicorn. 

 ม้ายูนิคอร์น 

James Unicorn. 

 ม้ายูนิคอร์น 

Acting Coach You have to do it. 

 ต้องท าท่าด้วย 

Students Unicorn. 

 ม้ายูนิคอร์น 

Acting Coach OK. Clap your hands. 

 เอาล่ะ ปรบมือ 

 Very good. Well done. Well done, everyone. 

 ดีมาก ท าได้ดีมาก ทุกคนท าได้ดีมาก 

 

Acting Coach Very good. 

 ดีมาก 

 Clap your hands for yourself. 

 ปรบมือให้ตัวเอง 
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Acting Coach  Well done. 

 ท าได้ดีมาก 

 Good job. 

 ท าได้ดีมาก 

 Very good. 

 ดีมาก 

  

Acting Coach What is the topic of this class? 

 เราเรียนเรื่องอะไร 

 It’s about awareness and imagination. 

 เรียนเรื่องความตระหนักรู้และจินตนาการ 

 Hope to see you next time. 

 เจอกันใหม่คราวหน้า 

 

Acting Coach OK. 

 เอาล่ะ 

 So, did you enjoy the class today? 

 เรียนวันนี้สนุกไหม 

Students Yes. 

 สนุก 

Acting Coach Very good. 

 ดีมาก 

 OK. So, maybe we will meet next time with another class with Teacher Oil. 

 ดีค่ะ อย่างนั้นเราอาจได้เจอกันอีกในชั้นเรียนอ่ืนกับครูอออย 

 So for today, thank you all of you, and have a nice day. 

 ส าหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคน และขอให้มีวันที่ดีค่ะ 
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Students Thank you. 

 ขอบคุณ 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
We’ll learn about …     เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ... 

Today, we will learn about awareness and imagination. 

Today, we’ll learn about awareness and imagination. 

วันนี้ เราจะเรียนรู้กันเรื่องความตระหนักรู้และจินตนาการ 

Enjoy your class.     ขอให้สนุกกับชั้นเรียนนี้ 

Let’s start our first activity.    เรามาเริ่มกิจกรรมแรกกัน 

 

I would like you to send your gesture to the person next to you. 

ฉันอยากให้คุณส่งท่าทางไปยังคนข้าง ๆ 

I want you to act like an animal, and we will guess what you are. 

ฉันอยากให้คุณท าท่าเลียนแบบสัตว์ แล้วเราจะเดากันว่าเป็นสัตว์อะไร 

I would like you to feel the environment.  ฉันอยากให้คุณรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

Let’s guess.      มาเดากันเถอะ 

 

Very good.       ดีมาก 

Well done.      ท าได้ดีมาก  

Good job.      ท าได้ดีมาก  

Give yourself a hand.     ปรบมือให้ตัวเอง  

Clap your hands for yourself.    ปรบมือให้ตัวเอง  

Clap your hands.     ปรบมือให้ตัวเอง  
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How do you feel about this class?   คุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับชั้นเรียนนี้ 

I hope you enjoyed the class today.   หวังว่าคุณสนุกกับชั้นเรียนวันนี้ 

See you next time.     เจอกันคราวหน้า 

Thanks, everybody.     ขอบคุณทุกคน 

Thank you, everybody.    ขอบคุณทุกคน 

 

 

3. ค าศัพท์ท่ีน่าสนใจ   

awareness   ความตระหนักรู้ 

imagination   จินตนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


