
fünfundfünfzig 

Das ist kein Geldautomat.

นัน่ไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มครับ

 � เน้ือหาที่คุณจะได้เรียนในบทนีค้ือ
 สํานวนสําหรับใช้ในการขอความช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหากับ
การใช้ตู้อัตโนมัติ

 สํานวนสําหรับใช้ในการอธิบาย เมื่อมีการเข้าใจผิดเกิดข้ึน

 � คําศัพท์ที่สําคัญและเป็นประโยชน์
 จงดูรูปภาพด้านล่างดังต่อไปน้ี คําศัพท์ในรูปภาพดังกล่าว
จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาของเรื่องเล่าประกอบภาพใน
หน้าถัดไปได้ดียิ่งขึ้น

 จงฟังว่าคําเหล่าน้ีอ่านออกเสียงว่าอย่างไร 
 จงอ่านออกเสียงตาม

CD 2
Track
10 – 11

das Geld

เงิน

der Geldautomat

ตู้เอทีเอ็ม

die Fahrkarte

ตัว๋โดยสาร

der Fahrkartenautomat

ตู้ขายตัว๋โดยสาร
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 sechsundfünfzig

 B A

 D C

 F E

 B

  น่ันไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มครับ
 จงดูรูปภาพท่ีกําหนดให้ด้านล่างทัง้หกตามลําดับ
 ลองจินตนาการว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนในภาพดังกล่าว
 คุณคิดว่าบุคคลในภาพน่าจะพูดอะไรกัน

 A

 D C

 F E

Entschuldigung, 
können Sie mir helfen?

Oh. 
Vielen Dank.

Ja, 
bitte?

Ist der Geldautomat 
kaputt? Da kommt  

kein Geld.

Genau. Hier  
bekommen Sie kein Geld,  

nur Fahrkarten.Ach so. 
Das ist gar kein 
Geldautomat.

Ja, klar. Das hier ist  
kein Geldautomat. Das ist  
ein Fahrkartenautomat.

Und wo ist 
der Geldautomat, 

bitte?

Der Geldautomat ist dort. 
Da bekommen Sie Geld.
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siebenundfünfzig 

  จงฟังเรื่องจากซีดี
 จงฟังซ้ําหลาย ๆ ครัง้
 และจงอ่านตามไปด้วยในใจ
 จงสังเกตว่าคําเหล่าน้ีเขียนและอ่านออกเสียงว่าอย่างไร

  เกิดอะไรขึน้ในเรื่อง
 จงอ่านเรื่องที่สรุปให้ทัง้สองเรื่องด้านล่างน้ี มีเพียงเรื่องเดียวที่เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 เรื่องที่สรุปให้ด้านล่างน้ีเรื่องใดถูกต้อง เรื่อง A หรือเรื่อง B จงกากบาทเรื่องที่ถูกต้อง  

 A ผู้หญิงคนหน่ึงต้องการถอนเงิน แต่ตู้เอทีเอ็ม
เสีย ชายหนุ่มที่อยู่ตรงนัน้อธิบายว่าตู้เอทีเอ็ม
อยู่ที่ไหน

 B ผู้หญิงคนหน่ึงต้องการถอนเงิน แต่หล่อนไป
กดเงินจากตู้ขายตัว๋โดยสาร ชายหนุ่มที่อยู่ตรง
นัน้อธิบายว่าตู้เอทีเอ็มอยู่ที่ไหน

 จงเปรียบเทียบคําตอบที่เลือกกับเฉลยหน้า 

  ผู้หญิงและผู้ชายคนดังกล่าวสนทนาอะไรกัน
 คําแปลใดที่มีความหมายเหมือนกับประโยคภาษาเยอรมัน
 จงลากเส้นจับคู่ประโยคภาษาเยอรมันกับคําแปลภาษาไทยที่มีความหมายเหมือนกัน

A  Entschuldigung. Können 

Sie mir helfen?

B Ja, bitte?

C  Ist der Geldautomat kaputt? 

D Da kommt kein Geld.

E  Ja, klar. Das hier ist ein Fahrkarten-

automat. 

F Das ist kein Geldautomat.

. ครับ ให้ผมช่วยอะไรครับ
. ตู้เอทีเอ็มเสียหรือเปล่าค่ะ 
. นัน่มันไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มครับ
. ก็แน่ล่ะครับ นัน่มันตู้ขายตัว๋โดยสารครับ
. เงินมันไม่ออกมาค่ะ
. ขอโทษนะคะ ช่วยดิฉันหน่อยได้ไหมคะ

G Ach so. Das ist gar kein Geldautomat. .  แล้วตู้เอทีเอ็มอยู่ไหนคะ
.  อ๋อ น่ีมันไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มน่ีเอง
.  ใช่ครับ ที่น่ีคุณกดเงินไม่ได้ แต่คุณสามารถซื้อ

ตัว๋โดยสารได้ครับ
.  ขอบคุณมากค่ะ
. ตู้เอทีเอ็มอยู่ตรงโน้นครับ
. ที่นัน่คุณกดเงินได้

H Genau. Hier bekommen Sie kein 

Geld, nur Fahrkarten.

I Und wo ist der Geldautomat, bitte?

J

K

Der Geldautomat ist dort. 

Da bekommen Sie Geld.

L Oh, vielen Dank.

 จงเปรียบเทียบคําตอบที่เลือกกับเฉลยหน้า 

CD 2
Track
12
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 achtundfünfzig

  จงฟังซ้ําอีกสองถึงสามครัง้
 จงหลับตาในขณะฟัง
 และจงนึกภาพตามไปด้วยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

  จงเติมคําที่หายไปลงในช่องว่าง
 จงเลือกคําจากกรอบด้านบนท่ีกําหนดให้ เติมลงใน
ช่องว่างที่เหมาะสม

 จงขีดคําในกรอบที่นําไปใช้แล้วออกทุกครัง้

kommt | bitte | helfen | Sie | kein | ein | Geldautomat
wo | dort | Vielen | bekommen | Geld | Fahrkarten

CD 2
Track
12

 จงเปรียบเทียบคําตอบที่เลือกกับเฉลยหน้า 

  จงฟังและอ่านออกเสียงตาม
 จงฟังเรื่องน้ีอีกครัง้ทีละประโยคและอ่านออกเสียงตามประโยคต่อประโยค
 จงอ่านตามอีกหลาย ๆ ครัง้ จนรู้สึกคุ้นเคยกับสําเนียง

CD 2
Track
13

Entschuldigung, können  mir 

?

Ja, ?

Ja, klar. Das hier ist  Geldauto-

mat. Das ist  Fahr kartenautomat.

Und  ist der Geldautomat, bitte?

Ist der  

kaputt? Da  kein Geld.

Ach so. Das ist gar kein Geldautomat.

Genau. Hier  Sie 

kein Geld, nur .

Der Geldautomat ist . 

Da bekommen Sie .

Oh.  Dank.

 A

 C

 E

 B

 D

 F
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neunundfünfzig 

  คําศัพท์เพิ่มเติม
 จงดูรูปภาพด้านล่างที่กําหนดให้

CD 2
Track
14 – 15

 จงฟังว่าคําและประโยคเหล่าน้ีอ่านออกเสียงว่าอย่างไรจากซีดี
 และจงอ่านออกเสียงตามหลาย ๆ ครัง้

  Das ist ein …, das ist kein …
 จงสังเกตภาพด้านล่างน้ีและเติมคําท่ีเหมาะสมลงในช่องว่าง

Spülmaschine | Wörterbuch | Computer

der Fernseher

โทรทัศน์
Das ist ein Fernseher.

der Computer

คอมพิวเตอร์
Das ist ein Computer.

die Waschmaschine

เครื่องซักผ้า
Das ist eine Waschmaschine.

die Spülmaschine

เครื่องล้างจาน
Das ist eine Spülmaschine.

das Kochbuch

ตําราทําอาหาร
Das ist ein Kochbuch.

das Wörterbuch

พจนานุกรม
Das ist ein Wörterbuch.

 จงเปรียบเทียบคําตอบที่เลือกกับเฉลยหน้า 

Das ist ein Fernseher.

Das ist kein 

.

Das ist eine 

Waschmaschine.

Das ist keine 

.

Das ist ein Kochbuch.

Das ist kein 

.
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 sechzig

 . บทสรุปเน้ือหาในบท
a. คําศัพท์และสํานวนต่าง ๆ ท่ีสําคัญ

 จงเขียนคําศัพท์และสํานวนเหล่าน้ีพร้อมทัง้คําแปลภาษาไทยลงบนกระดาษจดคําศัพท์สําหรับ
ทบทวน 

Können Sie mir helfen?

Ist der Geldautomat kaputt?

Das ist gar kein Geldautomat.
Wo ist der Geldautomat, bitte?

Da kommt kein Geld.
Hier bekommen Sie kein Geld,  
nur Fahrkarten.
Der Geldautomat ist dort.
Da bekommen Sie Geld.
Das ist ein Computer.
Das ist eine Waschmaschine.
Das ist ein Kochbuch.
Das hier ist kein Geldautomat.
Das ist keine Spülmaschine.
Das ist kein Wörterbuch.

คุณช่วยดิฉัน (ผม) หน่อยได้ไหม
ตู้เอทีเอ็มเสียเหรอ
นัน่ไม่ใช่ตู้เอทีเอ็ม
แล้วตู้เอทีเอ็มอยู่ไหน
เงินไม่ออกมาเลย
ที่น่ีคุณไม่สามารถกดเงินได้ แต่คุณสามารถซ้ือตัว๋
โดยสารได้
ตู้เอทีเอ็มอยู่โน่น
ที่นัน่คุณสามารถกดเงินได้
นัน่คือคอมพิวเตอร์
นัน่คือเคร่ืองซักผ้า
นัน่คือตําราทําอาหาร
นัน่ไม่ใช่ตู้เอทีเอ็ม
นัน่ไม่ใช่เครื่องล้างจาน
นัน่ไม่ใช่พจนานุกรม

Ja, klar.
Ach so.
Genau.
Oh.
kaputt

nur

wo?

dort

da

ใช่, อย่างแน่นอน
อ๋อ
อย่างแน่นอน, ถูกต้อง, ใช่
โอ้
เสีย, ชํารุด
เท่านัน้, เฉพาะ
ที่ไหน
ที่นัน่, ที่โน่น, ตรงนัน้,  
ตรงโน้น
นัน้, โน้น

der Computer

der Fahrkarten- 
automat

der Geldautomat

die Fahrkarte

die Spülmaschine

die Waschmaschine

das Geld

das Kochbuch

das Wörterbuch

คอมพิวเตอร์
ตู้ขายตัว๋โดยสาร

ตู้เอทีเอ็ม
ตัว๋โดยสาร
เครื่องล้างจาน
เครื่องซักผ้า
เงิน
ตําราทําอาหาร
พจนานุกรม

b. ข้อมูลเกี่ยววัฒนธรรมและการใช้ชีวิตประจําวัน: เกี่ยวกับตู้อัตโนมัติ

ในกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน คุณจะเจอตู้อัตโนมัติมากมายหลายแบบไว้คอยให้บริการ เช่น ตู้
ขายตัว๋โดยสาร ตู้ขายขนมเคร่ืองดื่ม/หนังสือพิมพ์ ตู้ออกบัตรจอดรถ ตู้อัตโนมัติเหล่าน้ีจะพบมากเป็น
พิเศษในสถานที่ ที่มีผู้คนพลุกพล่าน อย่างเช่น สถานีรถไฟ การใช้ตู้อัตโนมัติก็สามารถใช้ได้ง่าย เพียง
แค่กดปุ่มเลือกสิ่งของหรือสินค้าท่ีต้องการ หลังจากนัน้ให้หยอดเหรียญตามราคา หรือสอดบัตรเอทีเอ็ม
หรือบัตรเครดิตลงในช่องสาํหรับชําระเงิน เพียงเท่าน้ีสินค้าหรือสิ่งของท่ีต้องการก็จะออกมา 
ส่วนการกดเงินสดสามารถกดได้จากตู้เอทีเอ็มด้วยบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิต
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