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บทนํา 

ถงึแมว้า่การสือ่สารดว้ยภาษาจะเป็นอุปสรรคกต็าม แต่ถา้เราพยายามสือ่สารกนั กย็อ่มทาํ
ใหเ้ราไดพ้บกบัประสบการณ์ทีด่แีละสนุกสนานได ้ การสือ่สารดว้ยกริยิาทา่ทางกส็ามารถ
ทาํใหเ้ราเขา้ใจกนัได ้และการพยายามเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัยอ่มก่อใหเ้กดิความประทบัใจ   

คูม่อืเลม่น้ี มขีึน้เพือ่ชว่ยในการสือ่สารระหวา่งเจา้ของบา้นพกัโฮมสเตย ์ และผูม้าเยอืน
ชาวต่างชาต ิก่อใหเ้กดิความประทบัใจในการมาเยอืน เราหวงัวา่คูม่อืเลม่น้ีคงก่อประโยชน์
ใหแ้ก่ทา่นบา้งในการสือ่สารกบัผูม้าเยอืน 

ภาษาองักฤษ 

การออกเสียง 

การออกเสยีงในหนงัสอืเลม่น้ี มคีวามแตกต่างไปจากภาษาไทยทัว่ไป เน่ืองจากใน
ภาษาองักฤษมกีารออกเสยีงบางเสยีงทา้ยคาํ ในหนงัสอืเลม่น้ีจะใช ้ “ตวัสะ-กดการนัต”์ ใน
การบอกวา่ทา้ยเสยีงนัน้มกีารออกเสยีงอยา่งไร เพือ่ใหก้ารออกเสยีงคาํถกูตอ้ง ทา่น
สามารถใหผู้ม้าเยอืนแนะนําในการออกเสยีงทีถู่กตอ้งได ้ เน่ืองจากหนงัสอืเล่มน้ีเป็นเพยีง
การแนะนําในการออกเสยีงไมส่ามารถถอดการออกเสยีงออกมาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เพยีงแต่
ถอดเสยีงออกมาไดใ้กลเ้คยีงเท่านัน้ 

การใช้คาํอย่างสภุาพ 

ในการใชค้าํเพือ่เรยีกชาวต่างชาต ิ ควรใชค้าํวา่ เอก็ซคิ์วสมี์ (excuse me) หรอื ฮลัโล 
(hello) เน่ืองจากวา่การใชค้าํเรยีกวา่ ย ู(you) นัน้ไมส่ภุาพเป็นอยา่งมาก 

สาํหรบัการใชค้าํอยา่งสภุาพนัน้ ชาวต่างชาตจิะใชค้าํวา่ พลสี (please) แทนคาํวา่ คะ่/ครบั 
โดยใชนํ้าหน้าประโยค ดงันัน้ในการเชญิใหแ้ขกนัง่ เราสามารถเตมิ พลสี หลงัคาํวา่ ซทิ 
(sit) เป็น ซทิ พลสี เราไมจ่าํเป็นตอ้งใชค้าํวา่ พลสี เสมอไปเชน่เดยีวกบัคาํวา่ คะ่/ครบั ซึง่
จะใชเ้พือ่แสดงความสภุาพ 



 5 

 

สวสัด ี Hello ฮลัโล 

สบายดไีหม  How are you? ฮาว อาร ์ย?ู 

สบายด ีขอบคุณ I am fine, thanks ไอ แอม ไฟน์ แทง้ส ์

ไมส่บาย I am not so good ไอ แอม น้อต โซ กูด้ 

ลาก่อน  Goodbye กูด้บาย 

โชคด ี Good luck กูด้ลกั 

ขอโทษ Excuse me เอก็ซค์วิส ์ม ี

ยนิดทีีไ่ดรู้จ้กั Nice to meet you ไนซ ์ท ูมที ย ู

ราตรสีวสัดิ ์ Good night กูด้ ไนท ์

คุณชื่ออะไร  What is your name? วอ้ท อสี ยวัร ์เนม? 

ผม/ฉนั ชื่อ ... My name is … มาย เนม อสี ..... 

คุณชื่อเลน่อะไร  What is your nickname? วอ้ท อสี ยวัร ์นิคเนม? 

คุณมาจากไหน Where are you from? แวร ์อาร ์ย ูฟอรม์? 

ผม/ฉนั มาจาก ... I am from … ไอ แอม ฟอรม์ … 

คุณจะไปไหน Where are you going? แวร ์อาร ์ย ูโกอิง่? 

ผม/ฉนัจะไป ... I am going … ไอ แอม โกอิง่ … 

บา้น/ชายหาด home / to the beach โฮม / ท ูเดอะ บชี 

คุณกนิขา้วแลว้หรอืยงั Have you eaten? แฮฟ ย ูอทีเทน่? 

ผม/ฉนั กนิแลว้  I have already eaten ไอ แฮฟ ออลเรดี ้อทีเทน่ 

ผม/ฉนั ยงัไมไ่ดก้นิ  I have not eaten ไอ แฮฟ น้อต อเีทน่ 

   

การทกัทายและแนะนํา 

ในการทกัทายนัน้ ถา้ผูม้าเยอืนไดท้กัทายเรา เราควรจะตอบกลบั เพราะการไมต่อบกลบั
นัน้ ถอืวา่ไมส่ภุาพ และในการพบกนันัน้ ควรมกีารทกัทายเสมอ การจบัมอืกเ็ป็นการแสดง
ความเคารพกนั เชน่เดยีวกบัการไหว ้ศพัทต์่างๆ ทีเ่ราสามารถใชไ้ดม้ดีงัน้ี 
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ขอบคุณ (มาก)  Thank you (very much) แทง้ ควิ (เวรี ่มชั) 
ใช ่ Yes เยส 
ไม ่ No โน 
ขอ/ไดโ้ปรด Please พลสี 
ขอโทษ Sorry ซอรี ่
อะไรนะ Pardon พารด์อ้น 
ชอบทีน่ี่ไหม Do you like it here? ด ูย ูไลค ์อทิ เฮยีร?์ 
ชอบทีน่ี่มาก I love it here ไอ เลฟิ อทิ เฮยีร ์
ไมช่อบทีน่ี่ I don't like it here ไอ โดน้ท ์ไลค ์อทิ เฮยีร ์
พดูเลน่ Just joking จสัต ์โจก้กิง่ 
แป็ปเดยีว Just a minute จสัต ์อะ มนิิท 
ไมเ่ป็นไร It is OK / that is fine / never 

mind 
อทิ อสี โอเค / แดท้ อสี ไฟน์ / เน
เวอร ์มายด ์

ถ่ายรปู (คุณ) ไดไ้หม Can I take a photo (of you)? แคน ไอ เทค อะ โฟโต ้(ออฟ ย)ู? 
คุณอายเุทา่ไหร ่ How old are you? ฮาว โอลด ์อาร ์ย?ู 
ผม/ฉนั อาย ุ... I am … years old ไอ แอม … เยยีส ์โอลด ์
มแีฟนไหม Do you have a boyfriend / 

girlfriend? 
ด ูย ูแฮฟ อะ บอยเฟรนด ์/ เกลิร์
เฟรนด?์ 

ชอบ ... ไหม Do you like …? ด ูย ูไลค ์… ? 
ผม/ฉนั (ไม)่ ชอบ I (don't) like … ไอ (โดน้ท)์ ไลค ์… 
คุณทาํอะไรเวลาวา่ง What do you do in your 

spare time? 
วอ้ท ด ูย ูด ูอนิ ยวัร ์สแปร ์ไทม?์ 

ผม / ฉนั.... I / Me ไอ / ม ี(กรรม) 
คุณม ี... Do you have …? ด ูย ูแฮฟ …? 

ทาํสิง่น้ี Do this ด ูดสิ 

ฉนัอยากจะ....... I would like …… (+verb) ไอ วลูด์ ไลค ์... (กรยิา) 
ฉนัอยากได.้...... I would Like …… (+noun) ไอ วลูด์ ไลค ์... (นาม) 

การสนทนา & วลที ีจ่าํเป็น 

ในการสนทนา การถามเรือ่งอายเุป็นคาํถามทีถ่อืวา่ไมส่ภุาพสาํหรบัชาวตะ-วนัตก รวมทัง้
การถามเรือ่งรายได ้เน่ืองจากทัง้สองเรือ่งทางตะวนัตกถอืวา่เป็นเรือ่งสว่นตวัอยา่งมาก  
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ลองทาํสิง่น้ี Try this ทรยั ดสี 
(คุณ) สนุกไหม (Are you) having fun? (อาร ์ย)ู แฮฟวิง่ ฟนั? 
ครบั/คะ่ สนุก Yes, I am having fun. เยส ไอ แอม แฮฟวิง่ ฟนั 
ใหฉ้นัชว่ยไหม Can I help you? แคน ไอ เฮลป์ ย?ู 
สวย beautiful บิว้ตฟูิล 
สดุยอด Great! เกรท! 
สนุก Fun! ฟนั! 
เขากาํลงัทาํอะไร What's he/she doing? วอ้ท อสี ฮ ี/ ช ีดอูิง่? 
พดู speak สปีก 
ฟงั listen ลสิซึน่  
ด ู see ซ ี
จบั touch ทชั 
ดม smell สเมลล ์
เราอยูท่ีไ่หน Where are we? แวร ์อาร ์ว?ี 
สิง่น้ีคอื ... This is a … ดสี อสี อะ .... 
ไปไหนมา Where have you been? แวร ์แฮฟ ย ูบนี? 
สภาพอากาศ Weather แวทเตอร ์
อากาศด ี It is nice อทิ อสี ไนซ ์
อากาศรอ้น It is hot อทิ อสี ฮอ้ท 
อากาศเยน็ It is cold อทิ อสี โคลด ์
วนัน้ีฝนตก It is rainy อทิ อสี เรนน่ี 
ความรู้สึก Feelings ฟิลล่ิง 
คุณ ... ไหม Are you …? อาร ์ย ู...? 
ผม / ฉนั (ไม)่ I am (not) ไอ แอม (น้อต) … 
 ดใีจ happy แฮปป้ี 
 เศรา้ sad แซด 
 เหน่ือย tired ไทรเ์อด็ด ์
 หวิ hungry ฮงักรี ้
 หวิน้ํา thirsty เทริส์ตี ้
 รอ้น hot ฮอ้ท 
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 เยน็ cold โคลด ์
 ปว่ย sick ซคิ 
การซ้ือของ Shopping ชอปป้ิง 
เทา่ไหร ่ ครบั/คะ่ How much does it cost? ฮาว มชั ดาส อทิ คอสต?์ 
แพง expensive เอก็ซเ์พนซฟี 
ถกู cheap ชปี 
ลดราคาไดไ้หม Can you reduce the price? แคน ย ูรดีวิซ ์เดอะ ไพรซ?์ 
ผม/ฉนั อยากซือ้ ... I would like to buy … ไอ วลูด ์ไลค ์ท ูบาย … 
การสือ่สารเกีย่วกบัภาษา  

คุณพดูภาษาไทยไดไ้หม Do you speak Thai? ด ูย ูสปีก ไทย? 

สิง่น้ีภาษาองักฤษพดู
อยา่งไร 

How do you say this in 
English? 

ฮาว ด ูย ูเซย ์ดสี อนิ องิลชิ? 

เขา้ใจไหม Do you understand? ด ูย ูอนัเดอร ์สแตนด?์ 
เขา้ใจ I understand ไอ อนัเดอรส์แตนด ์
ไมเ่ขา้ใจ I don't understand ไอ โดน้ท ์อนัเดอรส์แตนด ์
ผม/ฉนัพดูภาษาองักฤษได้
นิดหน่อย 

I speak a little English ไอ สปีก อะ ลติเติล้ องิลชิ 

ทีน่ี่มใีครพดูภาษาไทยได้
บา้งไหม 

Does anyone here speak 
Thai? 

ดาส แอนน้ี วนั เฮยีร ์สปีก 
ไทย? 

กจิกรรมตา่งๆ  

ทวัรห์มูบ่า้น village tour วลิเลจ ทวัร ์
สาํรวจปา่โกงกาง mangrove exploration แมนโกรฟ เอก็ซพ์ลอเรชัน่ 
เรยีนทาํอาหารไทย Thai cooking lessons ไทย คุกกิง้ เลสสนัส ์
ทวัรก์ลุม่หตัถกรรม 
สนึาม ิ

tsunami handicraft coopera-
tive tours 

สนึาม ิแฮนด ิคราฟต ์โคออป
เปอรเ์รทฟี ทวัร ์

เดนิปา่ hiking ไฮกิง้ 
ดาํน้ํา snorkeling สนอรเ์กลิลิง่ 
กรดียาง rubber tapping รบัเบอร ์แทบ็ป้ิง 
แกะเมด็กาหย ู cashew peeling แคสชวิ พลีลิง่ 
พกัผอ่น relaxing รแีลก็ซิง่ 
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ขีจ่กัรยาน bicycle ride ไบซเิคลิ ไรด ์
หาปลา fishing ฟิชชิง่ 
สาธติกลุม่สบู่ soap group demonstration โซป กรุป๊ ดมีอนสเตรชัน่ 

วา่ยน้ํา swimming สวมิมิง่ 
วา่ยน้ําทีน่ี่ปลอดภยั It is safe to swim here อทิ อสี เซฟ ท ูสวมิ เฮยีร ์
พระอาทติยต์ก sunset ซนัเซต็ 
ชายหาด beach บชี 
น้ําตก waterfall วอเตอรฟ์อลล ์
เทีย่วเรอื boat trip โบท้ ทรปิ 
คุณควรจะเตรยีม ...... You should take ……. ย ูชลูด์ เทค ........ 
ยาทากนัแดด sun cream ซนัครมี 
ไฟฉาย torch ทอรช์ 
ผา้เชด็ตวั towel ทาวเวลล ์
กลอ้งถ่ายรปู camera คาเมรา่ 
ยาทากนัยงุ mosquito repellant มอสคโิต ้รพีลิเลน้ต ์
หมวก hat แฮต 
น้ํา water วอเตอร ์

ปลอดภยั safe เซฟ 

สาธติบาตกิ Batik demonstration บาตกิ ดมีอนสเตรชัน่ 

บา้นพกัโฮมสเตย ์

ยนิดตีอ้นรบั Welcome home! เวลคมั โฮม! 
ตามสบายนะ Make yourself at home เมค ยวัรเ์ซลฟ์ เอต็ โฮม 
ทานน้ํา Have some water แฮฟ ซมั วอเตอร ์
... อยูท่ีไ่หน Where is the …? แวร ์อสี เดอะ ....? 
 หอ้งสว้ม toilet  ทอยเลต็ 
 ถงัขยะ garbage bin  การเ์บจ บนิ 
 หอ้งครวั kitchen  คชิเชน่ 
 สวน garden  การเ์ดน้ 
 กระดาษทสิช ู tissue paper  (toilet paper) ทชิช ูเปเปอร ์  

(ทอยเลต็ เปเปอร)์ 
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บา้นคุณน่าอยูม่าก your house is very nice ยวัร ์เฮา้ส ์อสี เวรี ่ไนซ ์
มอีะไรทีจ่ะใหช้ว่ยไหม Is there anything I can do to 

help? 
อสี แดร ์แอนน่ีทงิ ไอ แคน  
ด ูท ูเฮลป์? 

คุณนอนทีน่ี่ได ้ You can sleep here ย ูแคน สลปี เฮยีร ์
คุณนัง่ทีน่ี่ได ้ You can sit here ย ูแคน ซทิ เฮยีร ์
กนิดว้ย I will eat with you ไอ วลิล ์อที วทิ ย ู
ไมก่นิดว้ย I will not eat with you ไอ วลิล ์น้อต อที วทิ ย ู
ชว่ยสง่ ... Can you pass the …? แคน ย ูพาส เดอะ... ? 
คุณอยากได ้... มัย้ Would you like to have ..? วดูด ์ย ูไลค ์ท ูแฮฟ ....? 
 มุง้ a mosquito net อะ มอสคโิต ้เน็ต 
 ยาจุดกนัยงุ a mosquito coil อะ มอสคโิต ้คอยล ์
 ผา้หม่เพิม่ an extra blanket แอน เอก็ซต์รา้ แบลง็เกต็ 
 น้ํา some water ซมั วอเตอร ์

 ทีน่อน a mattress อะ แมต็เทรส็ 
 ผา้เชด็ตวั a towel อะ ทาวเวลล ์
สบู่ Soap โซป 

ใส/่ทิง้ กระดาษทชิชทูีน่ี่ Put tissue in here พทุ ทชิช ูอนิ เฮยีร ์
ฝกับวั Shower ชาวเวอร ์
พดัลม Fan แฟน 
นอน Sleep สลปี 
หมอน Pillow พลิโล่ 
ผา้หม่ Blanket แบลง็เกต็ 
หอ้งนอน Bed room เบด รมู 
แกว้ Glass กลาส 
น้ํา Water วอเตอร ์
นัง่ Sit down ซทิ ดาวน์ 
สวย Beautiful บวิตีฟู้ล 
หลอ่ Handsome แฮนดซ์มั 
ผา้คลุมศรีษะ Headscarf เฮดสคารฟ์ 
คุณจะใหฉ้นัชว่ยไหมคะ่ Can I help you? แคน ไอ เฮลฟ์ ย?ู 
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ใชข้นัตกัน้ําอาบนะคะ่ Use the bucket to 
splash water 

ยสู เดอะ บคัเกต็ ท ูสแปลช วอ
เตอร ์

ไมม่ฝีกับวัคะ่ No shower โน ชาวเวอร ์
ถงัขยะอยูต่รงน้ีคะ่ Garbage bin is here การเ์บจ บนิ อสี เฮยีร ์
มถีงัขยะแยกทีห่น้าบา้นคะ่ There is separated bin 

for recycling in front of 
the house 

แด อสี เซปพาเรตเตด็ บนิ ฟอร ์รี
ไซเคลิ อนิ ฟอรน์ ออฟ เดอะ เฮา้ส ์

เมือ่คนืหลบัสบายไหมคะ่ Did you sleep well last 
night? 

ดดิ ย ูสลปี เวล ลาสต ์ไนต?์ 

ฉนัจะไปตลาดคุณตอ้งการ
อะไรไหม 

I am going to market, do 
you want anything? 

ไอ แอม โกอิง่ ท ูมารเ์กต็ ด ูย ู
วอนต ์แอนน่ีทงิ? 

วนัน้ีคุณจะทาํอะไรคะ่ What are you doing 
today? 

วอต อาร ์ย ูดอูิง่ ทเูดย?์ 

วนัน้ีคุณทาํอะไรบา้งคะ่ What did you do today? วอต ดดิ ย ูด ูทเูดย?์ 
วนัน้ีคุณเทีย่วสนุกไหมคะ่ Are you having fun to-

day? 
อาร ์ย ูแฮฟวิง่ ฟนั ทเูดย?์ 

วนัน้ีเราจะแต่งกายมสุลมิ
กนัน่ะ 

We are going to dress 
in Muslim clothing today 

ว ีอาร ์โกอิง่ ท ูแดรส อนิ มสุลมิ 
โคลทิง่ ทเูดย ์

ชุดน้ีใสเ่ดอืนรอมฎอน This dress is used du-
ring Romdon 

ดสี แดรส อสี ยสู ดรูิง่ รอมฎอน 

วนัน้ีคุณอยากทานอะไร
เป็นพเิศษไหมคะ่ 

Would you like (to have) 
something special for 
meal today? 

วดู ย ูไลค ์(ท ูแฮฟ) ซมัทงิ สเป
เชยีล ฟอร ์มลี ทเูดย ์

ถา้คุณตอ้งการอะไรบอก
ฉนัไดน้ะคะ่ 

If you would like to have 
anything, please tell me 

อฟี ย ูวดู ไลค ์ท ูแฮฟ แอนน่ีทงิ 
พลสิ เทล ม ี

ฉนัจะกางมุง้ใหคุ้ณ I will put up a mosquito 
net for you 

ไอ วลิ พทุ อพั อะ มอสคโิต ้เน็ต 
ฟอร ์ย ู



 12 

 

ทศิทาง  

... อยูท่ีไ่หน Where is …? แวร ์อสี ....? 
ชายหาด the beach เดอะ บชี 
ภเูขา the mountain เดอะ เมา้ทเ์ทน่ 
โรงเรยีน the school เดอะ สคลู 
ทา่เรอื the pier เดอะ เพยีร ์
บา้นพกั the homestay เดอะ โฮมสเตย ์

ตรงไป (Go) straight ahead (โก) สเตรจ็ท ์อะเฮด 
เลีย้วซา้ย turn left เทริน์ เลฟ็ 
เลีย้วขวา turn right เทริน์ ไรต ์
อยู ่... It is … อทิ อสี ... 

ขา้งหลงั behind บไีฮต ์
ตรงหน้า in front of อนิ ฟรอนต ์ออฟ 
ใกล ้ใกล ้ near เนียร ์
ขา้ง ขา้ง next to เน็กซ ์ท ู
ตรงหวัมมุ on the corner ออน เดอะ คอรน์เนอร ์
ตรงขา้ม opposite อ๊อปโพซทิ 

ไกลแคไ่หน How far is it? ฮาว ฟาร ์อสี อทิ? 
... กโิลเมตร … kilometers .... กโิลมเีทอ้รส์ 
... เมตร … meters .... มเีทอรส์ 
... นาท ี … minutes .... มนิิทส ์
โดย ... By … บาย .... 

รถกระบะ truck ทรคั 
แทก้ซี ่ taxi แทก้ซี ่
เรอื boat โบต้ 
รถบสั bus บสั 
เดนิไป on foot ออน ฟูต 
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สขุภาพและเหตฉุุกเฉนิ 

ชว่ยดว้ย Help! เฮลป์! 
ไฟไหม ้ Fire! ไฟร!์ 
ระวงั Watch out! วอช เอา้ต!์ 
ผม/ฉนัปว่ย I am ill ไอ แอม อลิล ์
คุณตอ้งการ ...ไหม? Do you need …? ด ูย ูนีด ...? 

หมอ doctor  ดอ้กเตอร ์
หมอฟนั dentist  เดน้ทสีต ์

(ผม/ฉนั) เป็น ... I am … ไอ แอม ... 
หอบ asthmatic แอสมาตกิ 
โรคเบาหวาน diabetic ไดอาเบตกิ 
โรคลมบา้หม ู epileptic อพีเิลป็ตกิ 

ผม/ฉนัแพ ้... I am allergic to.. ไอ แอม อลัเลอรจ์กิ ท ู... 
ยาปฏชิวีนะ antibiotics แอนตีไ้บโอตกิ 
แอสไพรนิ aspirin แอสไพรนิ 
พาราเซทตามอล paracetamol พาราเซทตามอล 
ยาเพน็นิซลินิ penicillin เพนนิซลินิ 
ผึง้ bees บสี ์
ถัว่ลสิง peanuts พนีตัส ์

เจบ็ตรงน้ี It hurts here อทิ เฮริต์ส เฮยีร ์

ครอบครวั 
 
คาํเรยีกสาํหรบัญาตใินภาษาองักฤษนัน้ ไมไ่ดม้กีารแยกความสมัพนัธว์า่เป็นฝา่ยพอ่หรอื
แม ่ ทัง้น้ีจะเรยีกญาตทิัง้ทางฝา่ยพอ่และแมเ่สมอกนั แต่จะมกีารแยกเพศอยา่งชดัเจน ใน
การบอกเลา่จะระบุอยา่งชดัเจนวา่มพีีน้่องผูช้ายกีค่นผูห้ญงิกีค่น เน่ืองจากในภาษาองักฤษ
นัน้มกีารระบุเพศ 

ม ี... ไหม Do you have a … ด ูย ูเฮฟ อะ ... ? 
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ผม/ฉนั (ไม)่ ม ี I (don't ) have a … ไอ (ดอ้น) เฮฟ อะ ... 
น้องสาว younger sister ยงัเกอร ์ซสิเตอร ์
พีส่าว elder sister เอลเดอร ์ซสิเตอร ์
น้องชาย younger brother ยงัเกอร ์บราเทอ้ร ์
พีช่าย elder brother เอลเดอร ์บราเทอ้ร ์
แม ่ mother มาเทอ้ร ์
พอ่ father ฟาเทอ้ร ์
ลกูชาย son ซนั 
ลกูสาว daughter ดอเทอ้ร ์
ยาย, ยา่ grandmother แกรนดม์าเทอ้ร ์
ตา, ปู ่ grandfather แกรนดฟ์าเทอ้ร ์
ญาต ิ cousin คสัซนิ 
หลาน grandchild แกรนดช์ายด ์
สาม ี husband ฮสัแบนด ์
ภรรยา wife ไวฟ์ 
แฟน partner พารท์เนอร ์
แฟน (ผูช้าย) boyfriend บอยเฟรนด ์
แฟน (ผูห้ญงิ) girlfriend เกริล์เฟรนด ์

มพีีน้่องกีค่น How many brothers and sis-
ters do you have? 

ฮาว เมน่ี บราเทอร ์แอนด ์
ซสิเตอร ์ด ูย ูเฮฟ? 

มลีกูกีค่น How many children do you 
have? 

ฮาว เมน่ี ชลิเดรน ด ู 
ย ูเฮฟ? 

มลีกูหรอืยงั Do you have any children? ด ูย ูเฮฟ แอนน่ี ชลิเดรน? 
ผม/ฉนั มลีกูสาว ... คน I have … daughters ไอ เฮฟ ... ดอเทอรส์ ์
ผม/ฉนั มลีกูชาย ... คน I have … sons ไอ เฮฟ ... ซนัส ์
ยงัไมม่ ี Not yet น้อต เยท็ 
ครอบครวัฉนัอยูก่นั … 
คน 

My family has  … people มาย แฟมมลิี ่แฮส ....      
พเีพลิ 

ฉนัมพีีน้่องทัง้หมด.....
คน 

I have … sisters/brothers ไอ แฮฟ .... ซสิเตอส/์บรา
เทอส ์
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สิง่ทีพ่บ 

ลงิ monkey มงัคี ่
มะพรา้ว coconut โคโคนตั 
กลว้ยไม ้ orchid ออรค์ดิ 
ง ู snake สเนก 
เต่า turtle เทอรเ์ทลิ 
ปา่โกงกาง mangroves แมนโกรฟ 
ริน้ sand flies แซนด ์ไฟลส ์
ยงุ mosquitoes มอสคโิตส ์
ไมไ้ผ ่ bamboo แบมบ ู
ตน้ไมพ้วกปาลม์ palm tree ปาลม์ทร ี
กาหย ู/ กาหย ี cashew แคชชวิ 
มะมว่ง mango แมงโก ้
นัน่ .... อะไร What … is that? วอ้ท ... อสี แดท็? 

สตัว ์ animal แอนนิมอล 
ดอกไม ้ flower ฟลาวเวอร ์
ตน้ไม ้(เลก็) plant แพลน้ต ์
ตน้ไม ้(ใหญ่) tree ทร ี

มนั ... It is … อทิ อสี ... 
หางา่ย common คอมมอน 
อนัตราย dangerous แดนเจอรสั 
ใกลจ้ะสญูพนัธุ ์ endangered เอน็แดนเจอร ์
เป็นของสงวน protected โปรแทก็ 
หายาก rare แรร 



 16 

 

เกีย่วกบัการกนิ 

กนิขา้วหรอืยงั Have you eaten yet? แฮพ ย ูอทีเทน่ เยต็? 
กนิแลว้ I have already eaten ไอ แฮพ ออลเรดดี ้อทีเทน่ 
ยงัไมไ่ดก้นิ I have not eaten ไอ แฮพ น้อต อทีเทน่ 
กนิ eat อที 
ดื่ม drink ดริง้ก ์
นิดหน่อย Just a little จสัต ์อะ ลติเติล้ 
อรอ่ยไหม Is it delicious? อสี อทิ ดลิเิชยีส? 
อรอ่ย It is delicious อทิ อสี ดลิเิชยีส 
(ผม/ฉนั) ชอบ I like it ไอ ไลค ์อทิ 
หอมจงั It smells nice อทิ สเมลส ์ไนซ ์
เผด็ spicy สไปซี ่
เผด็มาก too spicy ท ูสไปซี ่
ไมต่อ้งการเผด็ I don't want it spicy ไอ ดอ้นท ์วอนท ์อทิ สไปซี ่
(ผม/ฉนั) หวิ I am hungry ไอ แอม ฮงักร ี
(ผม/ฉนั)  อิม่ I am full ไอ แอม ฟูล 
ขอโทษ (ผม/ฉนั) ไมท่าน Excuse me (sorry), I can't 

eat this. 
เอก็ซค์วิสม์ ี(ซอรี)่ ไอ แคน น้อต 
อที ดสี 

จานน้ีเรยีกวา่... This dish called.. ดสี ดชิ คอล ... 
ขา้ว rice ไรซ ์
น้ํา water วอเตอร ์
น้ําแขง็ ice ไอซ ์
ปลา fish ฟิช 
ไก่ chicken ชกิเคน้ 
หม ู pork พอรก์ 
กาแฟ coffee คอฟฟ่ี 
ชา tea ท ี

ไมจ้ิม้ฟนั toothpick ทตูพกิ 
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คุณทาน ...ไหม? Do you eat …? ด ูย ูอที ... ? 
คุณแพ.้..ไหม? Are you allergic to…? อาร ์ย ูอลัเลอรจ์กิ ... ? 

พรกิ chili ชลิ ี
อาหารจาํพวกนม dairy produce แดรี ่โปรดวิซ ์
ไข ่ eggs เอก้ส ์
ไขมนัขอ้กระดกู  gelatin เจลาตนิ 
แป้ง gluten กลเูทน 
น้ําผึง้ honey ฮนัน่ี 
ผงชรูส MSG เอม็เอสจ ี
ถัว่ nuts นตัส ์
อาหารทะเล seafood ซฟู้ีด 
หอย shellfish เชลลฟิ์ช 
กระเทยีม Garlic การล์กิ 

คุณ .... ไหม? Are you a …? อาร ์ย ู...? 
ทานอาหารเจ vegetarian เวจ็เจท้เทเรีย่น  
ไมท่านอาหารทีม่า
จากสตัว ์

vegan วกีนั 

คุณตอ้งการ ... ไหม Do you want …? ด ูย ูวอ้นท ์...? 
ซอสพรกิ chili sauce ชลิ ีซอส 
น้ําปลา fish sauce ฟิช ซอส 
พรกิไทย pepper เปปเปอร ์
เกลอื salt ซอลต ์
ซอสมะเขอืเทศ ketchup เคชชบั 
สอ้ม fork ฟอรก์ 
ชอ้น spoon สปนู 
แกว้ glass กลาส 
จาน plate เพลต 

กะปิ Shrimp paste ชริม้ เพส  
ตะไคร ้ Lemon grass เลมอน กรา๊ส 
ขมิน้ Turmeric ทเูมอร ์รคิ 



 18 

 

ขงิ Ginger จนิเจอร ์
มะละกอ papaya พาพายา 

ศพัทใ์นหอ้งครวั      
หอ่ Fold โฟล 
ใบกะพอ้ Fan palm leave แฟน ปาลม์ ลฟี 
ขา้วเหนียว Sticky rice สติก๊กี ้ไรท๊ 
น้ําตาล Sugar  ซกูา้ 
น้ํากะท ิ Coconut milk โคโคน่ทั มิล้ค ์
ทาํแบบน้ี Do like this ด ูไล๊ค ดสี 
ระวงั Be careful บแีครฟู์ล 
ตดั Cut คทั 
ลา้งมอื Wash hands วอช แฮนด ์
ทาํอาหาร Cook คุ๊ก 
เผด็  Spicy  สไปซี ่
กลิน่ Smell  สเมล 
หวาน Sweet สวที 
กลว้ย Banana บานานา 
มว้น roll โรลล ์

กบัขา้ว 

รายการต่อไปน้ี เป็นรายการกบัขา้วทีเ่รามกัจะทาํอยูเ่สมอ  

แกงเขยีวหวาน green curry กรนี เคอรี ่
ผดัผกัรวม fried mixed vegetables ไฟรด์ มกิซ ์เวจเจท็เทเบลิส ์
เปรีย้วหวานทะเล sweet and sour seafood สวที แอนด ์ซาวเวอร ์ซฟู้ีด 
ปลาทอด fried fish ไฟรด์ ฟิช 
โรต ี roti โรต ี
ปลาหมกึทอดกระเทยีม squid with garlic สควดิ วทิ การล์กิ 
ตม้ยาํกุง้ tom yum gung soup ตม้ ยาํ กุง้ ซุป 
แกงปลา fish soup ฟิช ซุป 
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แกงสม้ southern yellow curry เซาเทอรน์ เยลโล ่เคอรร์ี ่
ปลาหมกึแหง้ dried squid ดรายด ์สควดิ 
กุง้ทอด fried prawns ไฟรด์ พรอนส ์

วนัและเวลา 

การบอกเวลาในภาษาองักฤษ สว่นใหญ่จะมกีารระบุวา่เป็นชว่งเวลาเชา้หรอืบา่ย เน่ืองจาก
บอกเป็นนาฬกิาและใชต้วัเลขซํ้ากนั 

กีโ่มงแลว้ What time is it? วอ้ท ไทม ์อสี อทิ? 
เทีย่งคนื midnight มดิไนท ์
ตหีน่ึง 1 o’clock in the morning วนั โอ คลอ็ก อนิ เดอะ มอรน่ิ์ง 
ตสีอง 2 o’clock in the morning ท ูโอ คลอ็ก อนิ เดอะ มอรน่ิ์ง 
ตสีาม 3 o’clock in the morning ทร ีโอ คลอ็ก อนิ เดอะ มอรน่ิ์ง 
ตสีี ่ 4 o’clock in the morning โฟร ์โอ คลอ็ก อนิ เดอะ มอรน่ิ์ง 
ตหีา้ 5 o’clock in the morning ไฟว ์โอ คลอ็ก อนิ เดอะ มอรน่ิ์ง 
หกโมงเชา้ 6 o’clock in the morning ซกิส ์โอ คลอ็ก อนิ เดอะ มอรน่ิ์ง 
เจด็โมงเชา้ 7 o’clock in the morning เซเวน่ โอ คลอ็ก อนิ เดอะ มอรน่ิ์ง 
แปดโมงเชา้ 8 o’clock in the morning เอท โอ คลอ็ก อนิ เดอะ มอรน่ิ์ง 
เกา้โมงเชา้ 9 o’clock in the morning ไนน์ โอ คลอ็ก อนิ เดอะ มอรน่ิ์ง 
สบิโมงเชา้ 10 o’clock in the morning เทน็ โอ คลอ็ก อนิ เดอะ มอรน่ิ์ง 
สบิเอด็โมงเชา้ 11 o’clock in the morning อเีลเวน่ โอ คลอ็ก อนิ เดอะ มอรน่ิ์ง 
เทีย่ง noon นูน 
บา่ยโมง 1 o’clock in the afternoon วนั โอ คลอ็ก อนิ เดอะ อาฟเตอรนู์น 
บา่ยสอง 2 o’clock in the afternoon ท ูโอ คลอ็ก อนิ เดอะ อาฟเตอรนู์น 
บา่ยสาม 3 o’clock in the afternoon ทร ีโอ คลอ็ก อนิ เดอะ อาฟเตอรนู์น 
บา่ยสี ่ 4 o’clock in the afternoon โฟร ์โอ คลอ็ก อนิ เดอะ อาฟเตอรนู์น 
หา้โมงเยน็ 5 o’clock in the afternoon ไฟว ์โอ คลอ็ก อนิ เดอะ อาฟเตอรนู์น 
หกโมงเยน็ 6 o’clock in the afternoon ซกิสโ์อคลอ็ก อนิ เดอะ อาฟเตอรนู์น 
หน่ึงทุม่ 7 o’clock in the afternoon เซเวน่โอคลอ็กอนิ เดอะ อาฟเตอรนู์น 
สองทุม่ 8 o’clock in the afternoon เอท โอ คลอ็ก อนิ เดอะ อาฟเตอรนู์น 
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สามทุม่ 9 o’clock in the afternoon ไนน์โอคลอ็ก อนิ เดอะ อาฟเตอรนู์น 
สีทุ่ม่ 10 o’clock in the afternoon เทน็ โอ คลอ็ก อนิ เดอะ อาฟเตอรนู์น 
หา้ทุม่ 11 o’clock in the afternoon อเีลเวน่โอคลอ็กอนิเดอะ อาฟเตอรนู์น 
วนั day เดย ์
เดอืน month มนัท ์
ปี year เยยีร ์
อาทติย ์ week วคี 
เมือ่ไหร ่ When? เวน็ 
วนัน้ี today ทเูดย ์
พรุง่น้ี tomorrow ทมูอโรว่ ์
เมือ่วาน yesterday เยสเตอรเ์ดย ์
วนัจนัทร ์ Monday มนัเดย ์
วนัองัคาร Tuesday ทิว้สเ์ดย ์
วนัพธุ Wednesday เวน้สเ์ดย ์
วนัพฤหสั Thursday เทอรส์เดย ์
วนัศุกร ์ Friday ไฟรเดย ์
วนัเสาร ์ Saturday แซทเทอรเ์ดย ์
วนัอาทติย ์ Sunday ซนัเดย ์
มกราคม January แจนยอูารี ่
กุมภาพนัธ ์ February เฟ็บบวัอรี ่
มนีาคม March มารช์ 
เมษายน April เอพรลิ 
พฤษภาคม May เมย ์
มถุินายน June จนู 
กรกฎาคม July จลูาย 
สงิหาคม August ออกสัต ์
กนัยายน September เซปเทมเบอร ์
ตุลาคม October ออ้กโทเบอร ์
พฤศจกิายน November โนเวม้เบอร ์
ธนัวาคม December ดเีซมเบอร ์
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หน้าแลง้ dry season ไดรย ์ซซีัน่ 
หน้าฝน rainy season เรนน่ี ซซีัน่ 
เชา้ morning มอรน่ิ์ง 
บา่ย afternoon อาฟเตอรนู์น 
ตอนเยน็ evening อฟีวน่ิีง 
ใชเ้วลานานไหม How long? ฮาว ลอง? 
... ชัว่โมง … hours .... อาวเวอร ์
... นาท ี … minutes .... มนิิทส ์
เราจะไปเมือ่ไหร ่ When do we leave? เวน็ ด ูว ีลฟี? 
เราจะไป ... We leave at … ว ีลฟี เอต็ ... 
เราจะกลบัเมือ่ไหร ่ When do we get back? เวน็ ด ูว ีเกต็ แบค็? 
เราจะกลบั... We get back at … ว ีเกต็ แบค็ เอต็ ... 

จาํนวน  

0 zero ซโีร ่
1 one วนั 
2 two ท ู
3 three ทร ี
4 four โฟร ์
5 five ไฟว ์
6 six ซกิส ์
7 seven เซเวน่ 
8 eight เอท 
9 nine ไนน์ 
10 ten เทน็ 
11 eleven อเีลเวน่ 
12 twelve ทเวล้ว ์
13 thirteen เทอรท์นี 
14 fourteen โฟวท์นี 
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15 fifteen ฟิฟทนี 
16 sixteen ซกิสท์นี 
17 seventeen เซเวน่ทนี 
18 eighteen เอททนี 
19 nineteen ไนน์ทนี 
20 twenty ทเวน้ตี ้
21 twenty-one ทเวน้ตี ้วนั 
22 twenty-two ทเวน้ตี ้ท ู
30 thirty เทอรต์ี ้
31 thirty-one เทอรต์ี ้วนั 
32 thirty-two เทอรต์ี ้ท ู
33 thirty-three เทอรต์ี ้ทร ี
40 forty โฟรต์ี ้
50 fifty ฟิฟตี ้
100 one hundred วนั ฮนัเดรต 
1000 one thousand วนั เทา้ซัน่ 
ทีห่น่ึง first เฟรสิต์ 
ทีส่อง second เซคคัน่ 
ทีส่าม third เธอรด์ 
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