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บทนํา 
 

เป ็นที่ยอมรับกันโดยทัว่ไปในปจจุบนัวา ภาษาองักฤษเขามามบีทบาทสําคัญมากขึ้นในชวีติ 
ประจําวนัของคนไทย ถึงแมวาเรายังสามารถใชภาษาไทยอยางมีความสุขอยูก็ตาม แตผูที่รูภาษาที่สอง 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ยอมถือวามีโอกาสดีและไดเปรียบคนอื่น ๆ อยางแนนอน ไมวาจะเปนเรื่องของ
การสมัครงาน การประกอบอาชีพ หรือแมแตการคนควาหาความรูก็ตาม ยิ่งในปจจบุันถือวาเปนยคุแหง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เรียกวายุค IT ขอมูลหรือความรูตาง ๆ สามารถสืบคนไดจากเครือขาย
อินเทอรเน็ต (Internet) ที่นําเสนอไวอยางหลากหลายทั้งเนื้อหาและรูปแบบ และโดยมากจะเปน
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นหากผูใดทีมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดยีอมสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารดังกลาวไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกวาผูที่ไมรูภาษาองักฤษ 

 

อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังนับวาไมประสบผลสําเร็จเทาไร
นักอันสืบเนื่องมาจากปจจยัหลาย ๆ ประการดวยกัน 

 

หลายคนมีทัศนคติมีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ทําใหไมชอบภาษาอังกฤษ และคิดวาเปนสิ่งที่
ยาก ไมสนกุหรือนาเบื่อ หากจะเปรยีบก็ถือวาเปนยาขมอยางหนึง่ของคนไทยทีเดียว หลายคนเรียน
ภาษาอังกฤษมาหลายปก็ไมสามารถใชใหเกดิผลได พอเจอชาวตางชาติ ไมสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อส่ือ
ความหมายได จนคิดวาเดนิหนีเสียจะดกีวาตองขายหนาเพราะไมสามารถสื่อสารกับเขาไดแตหลาย ๆ คน
ก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พยายามฝกฝนดวยตนเองตามโอกาสจะอํานวย หลายคนไปสมัครเรียน
พิเศษ เพิ่มเติมกับสถาบันที่เปดสอนภาษาอังกฤษดวยความหวังวาจะมีโอกาสใชภาษาอังกฤษไดดี มี
ประสิทธิผลกับเขาบางสักวนั ซ่ึงนับวาเปนการเริ่มตนทีด่ีทีเดียว 

 

ภาษาถือวาเปนวิชาทักษะ ดวยเหตุนีก้ารเรียนภาษาไมวาจะภาษาใดก็ตามจําเปนตองใชเวลาใน
การเรียนรูและฝกฝน ไมสามารถเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วได เมื่อเรียนแลวตองนําไปใชอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอเพื่อใหเกดิความชาํนาญ มิใชเรียนไปแลวไมมโีอกาสใช พอนาน ๆ ไปก็ลืม และเมื่อถึงโอกาสที่
จําเปนตองใชก็ไมสามารถใชได จึงเปนสิ่งที่นาเสียดายไมนอย และหากมองยอนกลับมาดูสถานศกึษาของ
อาชีวศึกษาเราแลว ไมวาจะเปนผูบริหาร ครูผูสอน หรือพนักงาน/เจาหนาที่ตาง ๆ จะพบวาหากมิใช
ครูผูสอนวิชาอังกฤษแลวก ็ อยาหวังวาจะไดใชภาษาอังกฤษเทาไรนัก ยกเวนผูที่มีความสนใจหรือมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเปนพิเศษอยูแลว 
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แตนับวาเปนโชคดีของชาวอาชีวศึกษาที่ปจจุบันวิทยาลัยหลาย ๆ แหง ไดเปดศนูยการเรยีนรู

ภาษาอังกฤษ ที่เรียกวา Self-Access Language Learning Center หรือ SALL Center ขึ้นใน
สถานศึกษาเพือ่เปดโอกาสนกัเรียนไดฝกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนในชัน้เรียนและในภาคเรียนที่
ออกฝกงาน อีกทั้งเปดบริการครูและบุคลากรของวิทยาลยัที่ตองการพฒันาตนเองดานภาษาอังกฤษอีกดวย 

 

ดวยเหตนุี้ผูเขียนจึงตระหนกัถึงปญหาเหลานี้และอยากจะหาวิธีที่สามารถชวยอีกทางหนึ่งในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ของทั้งนักเรียนและครูอาชีวศึกษาของเรา ดังนั้นบทความนี้จึง
จัดทําขึ้น โดยมีจดุมุงหมายเพื่อใหนกัเรยีนและครูผูสอนในสถานศกึษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาไดใชเปน
คูมือและแหลงขอมูล ชวยในการพดูและสนทนาภาษาอังกฤษรวมทั้งสรางความมั่นใจในการใชภาษา 
อังกฤษในการสื่อสาร 

 

เนื้อหาสาระทีน่ําเสนอประกอบไปดวย คาํและสํานวนภาษาอังกฤษทีพ่ิจารณาเห็นวาจําเปนและ
จะเปนประโยชนแกนักเรยีนและครูดังกลาว ในอันทีจ่ะสามารถนําไปใชในการพูดคยุกับชาวตางประเทศ
ไดอยางเหมาะสมและมั่นใจโดยรวบรวมมาจากแหลงสื่อตาง ๆ ดังที่แสดงไวที่บรรณานุกรมทายเลม 

 

เนื้อหาที่นําเสนอแบงหมวดหมูเปนหวัขอไดดังนี้ คือ การทักทาย (Greetings) การอําลา (Leave 
Taking)  การแนะนําตนเองและผูอ่ืน (Introducing Oneself and Others) การใหและขอขอมูลสวน
บุคคล (Giving and Asking for Personal Information) การขอบคุณ (Thanking) การขอโทษ 
(Apologizing) การถามเวลา (Asking for Time) การถามชื่อ ที่อยู การเรียน และอาชีพ (Asking for 
Name, Address, Study and Work) การถามทิศทาง (Asking for Direction) การสอบถามเรื่องสุขภาพ 
(Asking about Health) การพูดคุยเกีย่วกับสภาพอากาศ (Talking about Weather) การเสนอใหความ
ชวยเหลือ (Offering Help) การขอรอง (Requesting) การแสดงความคิดเห็น (Expressing an Opinion) 
การกลาวชมเชย (Admiring) การเชิญ (Inviting) ศัพทและสํานวนอืน่ ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน (Other 
Words & Expressions in Everyday Life)  
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การทักทาย (Greetings) 
 

การทักทาย  คําทักทายที่ควรทราบมีดังนี ้
Good morning     สวัสดี (เชาถึงเที่ยงวัน) 
Good afternoon    สวัสดี (หลังเทีย่งวันถึงชวงเยน็) 
Good evening     สวัสดี (ชวงเยน็ถึงกลางคืน) 
Good day     สวัสดี (ตลอดวัน) 
Hello/Hi     สวัสดี (เพื่อนหรือคนรูจักทัว่ไป) 
การสอบถามทุกข-สุข สํานวนที่ใชสอบถามวาสบายดหีรือ ไดแก 
How are you? (เนนเรื่องสุขภาพ)  
How are you going?  (อังกฤษ)  How are you doing?  (อเมริกัน)  
How’s it going? (เนนความเปนอยูในชีวิตประจําวนั) 
How have you been?  (ในกรณีนาน ๆ เจอกันท)ี 
How’s your life?      
How’s everything?    
How are things (with you)? 
การตอบ ตัวอยางการตอบ ไดแก 
(I'm) fine, thanks. And you?   สบายดี ขอบคุณ แลวคณุละ 
Good.      สบายด ี    
Very well     สบายดีมาก  
I'm O.K.      ก็ด ี    
So so.      ก็งั้น ๆ   
Not (too) bad     ก็ไมเลว    
Great!      เยี่ยม, วิเศษ 
   

 



 5

การอําลา (Leave Taking) 
 
การอําลา ตัวอยางคํากลาวลา ไดแก 
See you again…..    พบกันใหม ….. (เปนทางการ) เชน  
(เชน See you again tomorrow/next time/next week/next month/next year/on Monday. เปนตน) 
See you later/soon/then.   เดี๋ยวเจอกันนะ   
Have a nice day/time.    โชคดีนะ/วันนีข้อใหมีความสุขนะ 
Have a nice holiday.    ขอใหมีความสุขในวันหยดุนะ 
Have a nice weekend.    ขอใหมีความสุขในวันสุดสปัดาหนะ 
Have a good time.    ขอใหมีความสุขนะ/ขอใหเที่ยวใหสนุกนะ 
Have a good/nice trip    ขอใหเดนิทางโดยสวัสดภิาพนะ 
Take care (of yourself)    ดูแลตัวเองดวย/รักษาเนื้อรักษาตัวดวย 
Sweet dreams / Sleep well   ฝนดีนะ/นอนหลับใหสบายนะ 
Good luck./Be successful.   โชคดี/ขอใหประสบความสําเร็จ 
Good night.     ราตรีสวัสดิ์/ไปแลวนะ (ใชลาตอนกลางคืน) 
Goodbye/Bye     ไปแลวนะ/ไปละ  
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การแนะนําตนเองและผูอ่ืน (Introducing Oneself and Others) 
 

การแนะนําตนเอง 
Let me introduce myself.   ขอแนะนําตัวเอง 
May I introduce myself?   ขอแนะนําตัวเอง 
I’m/My name’s Udom Chaiyo.   ผมชื่ออุดม ไชโย 
I'm Thai.     ฉันเปนคนไทย 
I'm from Thailand.    ผมมาจากประเทศไทย 
I'm a student at …….. College.  ฉันเปนนกัเรียนที่วิทยาลัย ….. 
I study at …………… College.   ผมเรียนอยูทีว่ทิยาลัย ….. 
I’m teaching at …………… College.  ผมสอนอยูที่วทิยาลัย ….. 
I’m a teacher of ….. at ….. College.  ผมเปนครูวิชา ….. ที่วิทยาลยั ….. 
I work at ….. College.    ฉันทํางานที่วทิยาลัย ….. 
I live in Chonburi.    ผมอยูชลบุรี 
I'm in the first year.    ผมอยูป 1 
I'm a second year student.   ฉันเปนนกัเรียนป 2 
I study ……………….    ผมเรียนสาขา …….. 
My field of study is ………….   สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ ………… 
My college is in Rayong.   วิทยาลัยฉันอยูที่ระยอง 
อ่ืน ๆ 
Certificate of Vocational Education  ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
Diploma of Vocational Education  ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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การแนะนําผูอ่ืน 
This is Peter.     นี้คือปเตอร 
I'd like you to know Peter.   ผมอยากใหคุณรูจักปเตอร 
I'd like to introduce you to Wanna.   ผมอยากแนะนําคุณใหรูจักวรรณา 
I want to introduce my friend May.  ผมอยากจะแนะนําเมยเพื่อนผม  
I want you to meet my friend John.  ผมอยากใหคุณพบจอหนเพือ่นผม 
Here's Sawat and that's Suphon.  นี่สวัสดิ์ และนั่นสุพล 
 
คําแสดงความยินดีท่ีไดรูจัก ไดแก 
(It’s) nice/good to meet/see you.  
(I’m) pleased to meet/see you.  
(I'm) glad to meet/see you.    
It's a pleasure to meet you. 
 
การตอบ ใหเพิ่มคําวา too ที่หมายถึง 'เชนเดียวกนั’ เชน  
Nice to see you, too.    ยินดีที่ไดรูจักเชนเดียวกนั 
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การใหและขอขอมูลสวนบุคคล (Giving and Asking for Personal Information) 
 

ขอมูลสวนตัว 
How old are you?    คุณอายุเทาไร 
(I'm) seventeen.    ผมอายุ 17 ป   
How tall are you?    คุณสูงเทาไร 
I'm 170 centimeters tall.   ฉันสูง 170 ซ.ม. 
How much do you weigh?   คุณหนกัเทาไร 
(I weigh) 65 kilograms.    (ผมหนัก) 65 กิโลกรัม 
 
ขอมูลครอบครัว 
How many people are there in your family? มีกี่คนในครอบครัวคุณ 
How many brothers and sisters do you have? คุณมีพี่นองกี่คน 
I have 2 brothers/sisters.   ผมมีพี่นองผูชาย/หญิง 2 คน 
I don't have any brothers or sisters.  ผมไมมีพี่นองเลย 
There are 7 people in my family.  ครอบครัวผมมี 7 คนดวยกนั 
My grandparents live with us.   ปู ยา (ตา ยาย) อยูกับเราดวย 
What does your father do?   พอคุณทํางานอะไร 
My father is a teacher.    พอผมเปนครู 
Does your mother work?   แมคุณทํางานหรือเปลา 
She works with government.   แมเปนขาราชการ 
She doesn't work.    แมไมไดทํางาน 
What do you want to be (in the future)? คุณอยากเปนอะไร (ในอนาคต) 
I want to be a pilot.    ผมอยากเปนนกับิน 
I haven't decided yet.    ยังไมไดตัดสนิใจ 
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การขอบคุณ (Thanking) 
 

การขอบคุณ สํานวนทีใ่ชในการขอบคุณ ไดแก 
Thanks you (very much).   ขอบคุณ (มาก) 
Thanks (a lot).     ขอบใจ (มาก) 
Thank you for ……………..   ขอบคุณสําหรับ  เชน 

Thank you for your present.  ขอบคุณสําหรับของขวัญ 
Thank you for everything.  ขอบคุณสําหรับทุกอยาง  
Thank you for your help.  ขอบคุณสําหรับความชวยเหลือของคุณ 

I really appreciate that.    ผมรูสึกประทับใจจริง ๆ 
 
การตอบรับคําขอบคุณ 
You’re welcome.    ไมเปนไร  
Don't mention it.    ไมเปนไร 
Not at all.     ไมเปนไร 
It's nothing.     ไมเปนไร 
That's all right. / That's O.K.   ไมเปนไร 
(It's) a pleasure.    ดวยความยินด ี
My pleasure./With pleasure.   ดวยความยินด ี
Don’t worry (about it).    อยากังวลไปเลย 
No problem.     ไมมีปญหา 
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การขอโทษ (Apologizing) 
 

การขอโทษ สํานวนทีใ่ชในการขอโทษ ไดแก 
I’m sorry.      ผมขอโทษ 
I’m sorry. I’m late.    ขอโทษที่มาชา 
I’m sorry I troubled you.   ขอโทษที่ทําใหตองลําบาก 
Excuse me, please.    ขอโทษครับ/คะ 
Excuse me for interrupting.   ขอโทษที่รบกวน 
Excuse me for a moment.   ขอโทษขอเวลาสักครู 
 
การใหอภัย สํานวนทีใ่ชในการตอบรับคําขอโทษ 
That’s all right.     ไมเปนไร (ตอบรับคําขอโทษ) 
Don’t worry (about it).    อยากังวลไปเลย 
No problem.     ไมมีปญหา 
That's O.K. หรือ I'm O.K.   ไมเปนไร หรือ ผมไมเปนไร 
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การถามเวลา (Asking for Time) 
 
การถาม 
Excuse me. What time is it?   ขอโทษครับ กี่โมงแลวครับ 
Could you tell me the time, please?    ขอโทษครับกี่โมงแลว 
Do you have a time?    กี่โมงแลว (คุณมีนาฬิกาไหม) 
 
การตอบ 
(It's) seven o'clock.    7 นาฬกิา 
Six twenty/Twenty past six   6.20 
Five to four/Three fifty-five   3.55 
A quarter past eight/Eight fifteen  8.15 
Half past ten/Ten thirty    10.30 
A quarter to ten/Nine forty-five   9.45    
Noon      เที่ยงวนั   
Midnight     เที่ยงคืน 
In the morning     ตอนเชา   
In the afternoon    ตอนบาย 
In the evening     ตอนเย็น 
At night     ตอนกลางคืน    
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การถามชื่อ ท่ีอยูและการเรียน (Asking about Name, Address, Study and Work) 
 
การถามชื่อ  
What’s your name?    คุณชื่ออะไร    
What’s your surname?     นามสกุลอะไร  
(family name, last name, second name = นามสกุล)    
 
การถามที่อยู 
Where are you from?    คุณมาจากไหน 
Where do you come from?   คุณมาจากไหน 
Where do you live?    คุณอยูที่ไหน 
Where are you staying now?   ตอนนี้คุณพกัอยูที่ไหน 
What is your village?    คุณอยูหมูบานอะไร 
What’s your address?    ที่อยูของคุณคอือะไร 
Could I/May I have your address?  ขอทราบที่อยูของคุณไดไหม 
Could you tell/give me your address?  กรุณาบอกที่อยูของคุณไดไหม 
Could you write your address for me?  กรุณาเขียนที่อยูของคุณไดไหม 
 
การถามเกี่ยวกบัการเรียน 
What do you study?    คุณเรียนอะไร 
Where do you study?    คุณเรียนทีไ่หน 
What is your school?    โรงเรียนคุณอยูที่ไหน 
What school are you in?   คุณอยูโรงเรียนอะไร 
What year are you in?    คุณอยูปไหน/ช้ันอะไร 
Do you have a part-time job?   คุณมีงานพิเศษหรือเปลา 
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การถามทิศทาง (Asking for Direction) 
 

การถามทิศทาง 
Excuse me.      ขอโทษครับ (ใชเร่ิมกอนการถาม) 
Do you know where …… is?   คุณรูไหมวา ……. อยูที่ไหน  
Do you know where Michael is?  คุณรูไหมวา ไมเคิลอยูที่ไหน  
Do you know where the toilet is?  คุณรูไหมวาหองน้ําอยูที่ไหน  
Do you know the way to….?   คุณรูจักทางทีจ่ะไป .. ไหม 
Where is the nearest public telephone?  โทรศัพทสาธารณะใกลทีสุดอยูที่ไหน 
How can I get to…..?    ไมทราบวาผมจะไป …. ไดอยางไร 
 
การบอกทิศทาง 
Turn left. / Turn right.     เล้ียวซาย / เล้ียวขวา 
On the left. / On the right.   ทางซาย / ทางขวา 
Go straight.     ตรงไปขางหนา 
Go straight on./Go ahead.   ตรงไปขางหนา 
Go past. / Walk past.    เดินผานไป 
Keep going until you get to….   เดินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึง….. 
Take the first/second turn.   เล้ียวที่แยกแรก / แยกที่สอง 
It's near/close to …..    มันอยูใกลกับ 
It's not far from here.    ไมไกลจากทีน่ี่ 
It's very far from here.    มันไกลจากทีน่ี่มาก 
It's 5 kilometers from here.   มันอยูหางจากนี่ 5 กิโลเมตร 
It's about 500 meters away from here.  มันอยูหางจากที่นี่ประมาณ 500 เมตร 
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การสอบถามเรื่องสุขภาพ (Asking about Health) 
 

คําถาม 
Are you all right?    เธอสบายดีหรือ 
What’s the matter?    เปนอะไรครับ 
What's the matter with you?   มีเรื่องอะไรเกดิขึ้น (กับคุณ) หรือ 
What happened?    เกิดอะไรขึ้นหรือ 
What are your symptoms?   อาการของคุณเปนอยางไรบาง 
Do you have a headache?   คุณมีอาการปวดศีรษะไหม 
Do you have fever/high temperature?  ตัวรอนหรือไขขึ้นไหม  
How do you feel now?    ตอนนี้คุณรูสึกอยางไร 
Did you get hurt?    คุณเจ็บหรือเปลา 
 
สํานวนอื่น ๆ 
You look very well.    คุณดูมีความสขุดีนะ 
You don't look well.    เธอดูไมสบายเลยนะ 
You look (very) pale.    เธอดูหนาซีด (มาก) 
I feel better./I'm getting better.   ฉันรูสึกดีขึ้นแลว 
I feel sick.     ฉันรูสึกไมสบาย 
I am all right now.    ตอนนี้ฉันสบายด ี
I'm much better.    ฉันดีขึ้นมากเลย 
I have a headache/toothache.   ฉันปวดหัว/ปวดฟน 
I have a stomachache/backache.  ฉันปวดทอง/ปวดหลัง 
I have a sore eye/throat.   ฉันเจ็บตา/เจ็บคอ 
I have a cold.     ฉันเปนหวัด 
I have a slight fever.    ฉันเปนไขนดิหนอย 
I feel chilly/dizzy.    ฉันรูสึกหนาวสั่น/มึนหวั 
I have a terrible cold.    ฉันเปนหวัดรุนแรงมาก 
My leg hurts.     เจ็บขา 
I guess I'm just tired.    ฉันคิดวา ฉันแคเหนื่อยเทานัน้ 
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It's nothing. How come?   ไมมีอะไรหรอก ทําไมหรือ 
You should stay in bed.   เธอควรจะกลบัไปนอนพกัผอนดีกวา 
You should see a doctor.   เธอควรจะไปนอนดีกวา 
You should take some medicines.  เธอควรจะกนิยาดีกวา 
It's not serious.     ไมรายแรงหรอก 
ศัพทอ่ืน ๆ 
an earache     ปวดห ู    
a cough     อาการไอ 
a burn      แผลไฟไหม   
bruise      แผลถลอก 
stress      อาการเครียด   
sore muscles     ปวดกลามเนื้อ 
the hiccups     อาการสะอึก   
aspirin      ยาแอสไพริน 
eye drops     ยาหยอดตา   
ear drops     ยาหยอดห ู
pill/tablet     ยาเม็ด    
bandages     ผาพันแผล 
constipation     โรคทองผูก   
asthma      โรคหืด 
high blood pressure     ความดันโลหติสูง  
hemorrhoids     ริดสีดวงทวาร 
skin disease     โรคผิวหนัง   
ambulance     รถพยาบาล 
homesick     โรคคิดถึงบาน   
a rash      ผ่ืนคัน 
an allergy     อาการแพ   
prescription     ใบสั่งยา 
diabetes     โรคเบาหวาน   
injection     การฉีดยา 
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   การพูดคุยเก่ียวกับสภาพอากาศ (Talking about Weather) 
 

How do you think about the weather in Thailand?   
คุณคิดอยางไรเกี่ยวกับอากาศที่เมืองไทย 
How is the weather like in Canada?  
แลวที่แคนาดาอากาศเปนอยางไร 
There are three seasons in Thailand.  
ประเทศไทยม ี3 ฤดู 
What are they?     
มีฤดูอะไรบาง 
Winter, summer, and rainy seasons.  
ฤดูหนาว รอน และฝน 
We don't have spring and autumn.  
เราไมมีฤดูใบไมผลิและใบไมรวง 
Could you tell me about the weather in each season? 
ชวยเลาเกี่ยวกบัอากาศในแตละฤดูใหฟงหนอยไดไหม 
How long is each season?   
แตละฤดูนานเทาไร 
The weather is good today, isn't it?  
วันนี้อากาศดนีะ 
I like this kind of weather.   
ฉันชอบอากาศแบบนี ้
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การเสนอใหความชวยเหลือ (Offering Help) 
 

การเสนอ สํานวนที่มกัใช ไดแก 
Can I help you?    มีอะไรใหผมชวยไหม 
Would you like me to help you?  คุณอยากใหฉนัชวยไหม 
Let me help you with this.   ขอใหผมชวยคุณเรื่องนี้เถอะ 
Can I give you a hand?   ฉันขอชวยคณุไดไหม 
 
การตอบรับความชวยเหลือ 
Thank you very much. You’re so kind.  ขอบคุณมาก คณุกรุณามากเลย 
Thanks. It’s very kind/nice of you.  ขอบคุณ คุณดมีากเลย 
 
การปฏิเสธความชวยเหลือ 
Thanks a lot. But I think I should do that myself.  
ขอบคุณมาก แตผมคิดวาผมควรทําเอง 
Thank you very much. But I should be responsible for that. 
ขอบคุณมาก แตผมควรรับผิดชอบมันเอง 
 
 
 

 



 18

การขอรอง (Requesting) 
 

การขอรอง 
Can/Could I ….., please?   ผมสามารถ …. ไดไหม 
Can you help me?    คุณชวยผมไดไหม 
Would you mind ….?    คุณจะชวย ….. ไดไหม 
Do you mind …..?    คุณจะชวย ….. ไดไหม 
 
การตอบรับคําขอรอง 
Yes./Yes, of course.    ได/ไดเลย 
Sure!      ไดเลย 
No problem!     ไมมีปญหา 
 
การปฏิเสธคําขอรอง 
Sorry./I'm sorry.    ผมเสียใจ 
I'm sorry. I need it myself.   ผมเสียใจ ผมจาํเปนตองใช 
I'm afraid I can't.    ผมเกรงวาจะไมได  
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การแสดงความคิดเห็น (Expressing an Opinion) 
 

การเห็นดวย  มีสํานวนที่ใชอยูหลายสํานวน เชน 
I agree.     ผมเห็นดวย 
So do I.     ฉันก็เชนกัน 
That’s a good idea.    เปนความคิดทีด่ี 
You’re right.     ถูกของคุณ 
  
ใชอยางไมเปนทางการ ระหวางเพื่อนฝูง เชน 
Good idea!     ความคิดเยีย่ม! 
That sounds great!    ฟงดูเยีย่มเลย! 
Wonderful!     วิเศษ! 
 
การไมเหน็ดวย 
I don’t agree.     ผมไมเห็นดวย 
I think you’re wrong.    ผมคิดวาไมใช 
I don't think so.     ผมไมคิดเชนนั้น 
I'm not sure.     ฉันไมแนใจ 
I wouldn't do that.    ผมจะไมทําเชนนั้น (ไมเห็นดวย)  
 
การถาม 
Do you have any (good) ideas?  เธอมีความคิดอะไร (ดี ๆ) ไหม 
 



 20

การกลาวชมเชย (Admiring) 
 

สํานวนที่ใชอยางเปนทางการ ไดแก 
I would like to compliment you on ….  ฉันอยากจะชอชมเชยคุณในเรื่อง …. 
  
สํานวนที่ใชพดูกับเพื่อน ๆ อยางไมเปนทางการ ไดแก 
That’s nice.     ดีจัง    
That’s excellent.    วิเศษจัง 
Well done.     ดี    
Brilliant!     วิเศษ 
Great!      เยี่ยม    
Pretty good.     ดี 
 
ตัวอยางสํานวนในการชมเชย 
I really like your hairstyle.   ผมชอบทรงผมของคุณจริง ๆ 
I love your work.    ผมชอบผลงานของคุณมาก 
I think your idea is very nice.   ฉันคิดวาความของคุณดีมาก 
Your watch is very beautiful.   นาฬิกาของคณุสวยมาก 
What a nice bag!    ชางเปนกระเปาที่สวยอะไรเชนนี ้
 
การตอบรับคําชม 
Oh, thank you. I just got it yesterday.  ขอบคุณ ผมเพิง่ไดมาเมื่อวานนี้เอง 
Oh, thanks. My friend gave it to me.  ขอบคุณ เพื่อนผมใหมา 
Thank you. I'm glad you like it.   ขอบคุณ ผมดีใจที่คุณชอบมนั 
Thank you. It's nice of you to say.  ขอบคุณ ดีจังที่คุณชม 
Thank you. Yours is also very nice.  ขอบคุณ ของคุณก็ดีเชนกนั 
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การแสดงความยินด ี
Congratulations!     
ขอแสดงความยินด ี  
Happy Birthday    
สุขสันตวันเกดิ 
Congratulations on your appointment/promotion/success//graduation. 
ขอแสดงความยินดดีวยกับตําแหนงใหม/ความสําเร็จ/การศึกษาของคุณ  
Congratulation on your winning the prize/award/contest. 
ขอแสดงความยินดกีับการชนะรางวัล/การแขงขันของคุณ 
Please give her my congratulations.  
ขอฝากแสดงความยินดีกับเธอดวย 
Please accept my congratulations.  
โปรดรับความยินดีของผมดวย 
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การเชิญ (Inviting) 
 

การเชิญ 
Would you like to join the ride?   คุณจะนั่งรถไปดวยกันไหม 
How about playing football?   เลนฟุตบอลกนัไหม 
Do you want to go swimming?   คุณอยากไปวายน้ําไหม 
 
การตอบรับคําเชิญ 
Thank you. I'd love to.    ขอบคุณ ตกลง 
Thanks. That sounds fun.   ขอบคุณ ฟงดนูาสนุกนะ 
Thanks a lot. That sounds great!  ขอบคุณ ฟงดูเยี่ยมเลย 
 
การปฏิเสธคําเชิญ 
I'm sorry but I'm so busy.   ผมเสียใจ ผมไมวาง 
I'm sorry. I can't. I have something to do. ผมเสียใจ ผมมอีะไรตองทํา 
I'm sorry. I already have a plan this evening. ผมเสียใจ ผมไมวางเยน็นี ้ 
 
สํานวนอื่น ๆ ไดแก 
Thank you for your invitation.   ขอบคุณที่เชิญมา 
Thank you for inviting me.   ขอบคุณที่เชิญมา 
Thank you for coming.    ขอบคุณที่มา 
I'm glad you could come.   ดีใจที่เธอมาได 
It's good to see you.    ดีใจที่ไดพบคณุ 
Come in, please.    เขามาขางในกอน 
Could I see Mary?    ขอพบแมรี่ไดไหม 
Just a moment, please.   รอสักครูนะ 
I'm sorry. She is out now.   เสียใจดวย ตอนนี้เธอออกไปขางนอก 
Have/take a seat, please.   เชิญนั่ง 
I've been waiting for you.   ผมกําลังรอคุณอยู 
I was afraid you weren't coming.  ฉันคิดวาคณุจะไมมาแลว  
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คําและสํานวนอื่น ๆ ในชีวติประจําวัน (Other Words & Expressions in Everyday Life) 
 

ศัพทและวลีที่ควรรู 
ยานพาหนะ & การขนสง 
car      รถยนต   
taxi      รถแท็กซี่ 
bus       รถประจําทาง  
coach      รถทัวร  
train      รถไฟ   
plane/airplane     เครื่องบิน 
boat      เรือ   
port/pier      ทาเรือ  
bus stop     ปายรถเมล  
bus terminals     สถานีขนสง  
airport      สนามบิน  
domestic     ภายในประเทศ 
international     ระหวางประเทศ  
railway station     สถานีรถไฟ 
sky/electric train     รถไฟฟา   
underground/subway     รถไฟใตดิน  
bicycle/bike      รถจักรยาน    
motorcycle/motorbike     รถจักรยานยนต 
tricycle      รถสามลอถีบ  
Tuk-Tuk     รถตุกตุก 
van      รถตู   
truck/lorry     รถบรรทุก  
express way     ทางดวน  
highway     ทางหลวง 
footpath/pavement     ทางเทา   
(pedestrian) crossing     ทางมาลาย 
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short cut     ทางลัด   
take a bus     นั่งรถเมล 
take a ferry     นั่งเรือขามฟาก  
by bus      โดยรถเมล 
get on       ขึ้น (รถเมล)  
get off      ลง (รถเมล) 
get in      ขึ้น (รถ)   
fare      คาโดยสาร 
 
ตําแหนงที่ตั้งและทิศทาง 
opposite     ตรงขาม   
across from     ตรงขาม 
near      ใกล   
far      ไกล  
next to      ติดกับ/ถัดจาก  
beside      ขาง ๆ  
close to     ใกล ๆ กับ  
in front of     ขางหนา 
behind      ขางหลัง    
between     ระหวาง 
on the right (hand/side)    ดานขวามือ 
on the left (hand/side)    ดานซายมือ  
on the corner of     ตรงหัวมุม 
 on       บน  
in       ใน  
at      ที่  
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กิจวัตรประจําวัน 
wake up     ตื่นนอน/รูสึกตัว  
get up      ตื่นนอน, ลุกขึ้น 
breakfast     อาหารเชา  
brunch      อาหารเขา+กลางวัน 
lunch      อาหารกลางวนั  
dinner      อาหารเย็น 
early      แตเชา, กอน  
late      ชา, สาย, ดึก 
activities     กิจกรรม   
routine      กิจวัตรประจําวัน 
hobby      งานอดิเรก  
leave home     ออกจากบาน 
arrive at college     ไปถึงวิทยาลัย  
get/arrive home     กลับถึงบาน 
free/spare time     เวลาวาง 
weekend     วันหยุดสุดสัปดาห  
weekday/working day/workday   วันธรรมดา/วนัทํางาน (จันทร-ศุกร) 
 
ลักษณะการกระทํา 
always      เสมอ ๆ    
usually      ปกติ  
often      บอย ๆ    
sometimes     บางครั้ง 
occasionally     บางโอกาส  
seldom      ไมคอยจะ 
from time to time     บางครั้งบางคราว  
rarely      แทบจะไม 
ever      เคย   
never      ไมเคย 
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กิจกรรมบันเทงิและสันทนาการ 
go to the cinema/movies     ไปดูหนัง 
go to see a film/movie    ไปดูหนัง   
action movies      หนังบู   
comedies     หนังตลก 
horror movies      หนังสยองขวญั/ผี  
musicals     หนังเพลง 
romance movies     หนังรัก/โรแมนติก  
drama      หนังชีวติ 
thrillers      หนังตื่นเตนหวาดเสียว   
tragedies     หนังโศกนาฏกรรม 
science fiction     หนังเชิงวิทยาศาสตร   
opera      ละคร    
soap opera     ละครทีว/ีวิทย ุ
 
สํานวนประโยคที่ควรรู 
I like to sing./I like singing.    ฉันชอบรองเพลง   
I like to read./I like reading.   ฉันชอบอานหนังสือ 
I'd like a glass of water, please.   ขอน้ําแกวหนึง่ครับ 
Samet is a beautiful island.   เสม็ดเปนเกาะที่สวยงามแหงหนึ่ง 
I have an appointment with a friend   ผมมีนัดกับเพือ่นคืนนี ้ 

tonight. 
How do you say that?    คุณพูดวาอยางไร 
How do you do that?    คุณทํายังไง 
How do you spell that?    คุณสะกดอยางไร 
Open the door, please.   กรุณาเปดประตูดวย 
Close the windows, please.   กรุณาปดหนาตางดวย 
Press the button here, please.   กรุณากดปุมตรงนี้ 
Turn the light on, please.   กรุณาเปดไฟ 
Turn the light off, please.   กรุณาปดไฟ 
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Let's have something to eat.   หาอะไรกนิกนัเถอะ 
Would you like something to eat?   คุณอยากกินอะไรไหม 
Don't look so serious.    อยาทําหนาเครียดอยางนั้น 
Don't be serious.    อยาคิดมาก/ไมตองคิดหนัก 
Relax/Calm down.    ใจเยน็ ๆ (อยาคิดมาก) 
I'm serious./I really mean it!   ผมพูดจริงนะ 
I speak a little English.     ผมพูดภาษาอังกฤษไดนดิหนอย 
I can speak a bit of English.   ผมสามารถพูดภาษาอังกฤษไดเล็กหนอย 
Somchai is going out with Somsri.   สมชายออกไปกับสมศรี 
I'm sorry. Mike is not in now.   เสียใจดวย ตอนนี้ไมคไมอยู 
I got angry with him.    ฉันโมโหเขา 
Are you angry at me?    คุณโกรธฉันหรือเปลา 
Would you like ice cream?   คุณอยากทานไอศครีมไหม 
Would you care for ice cream?    คุณอยากทานไอศครีมไหม 
Would you like to go to ….?   คุณอยากไป …… ไหม 
What will you do tomorrow?   คุณจะทําอะไรพรุงนี้ 
I'd like some coffee, please.   ผมขอกาแฟ 
Help me, please.    กรุณาชวยฉันดวย 
Can you help me with this?   กรุณาชวยผมเรื่องนี้ดวย 
There are …………    มี ………… (มากกวา 1 อยาง) 
There is …………    มี ………… (1 อยาง) 
How's your work?    งานคุณเปนอยางไรบาง 
How's your study?    การเรียนคณุเปนอยางไรบาง 
How was your holiday?    พักรอนเปนอยางไรบาง 
How was your weekend?   เสาร-อาทิตยที่ผานมาเปนอยางไรบาง 
How's your fried rice?    ขาวผัดอรอยไหม 
Great!      อรอยมาก 
How's yours?     แลวของคุณละ 
How's John?     จอหนเปนอยางไร (สบายดีหรือ) 
What's Somchai like?    สมชายเปนคนแบบไหน 
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He's very kind/talkative/cheerful.   เขาเปนคนใจดี/ชางพูด/ราเริง 
He always looks happy.   เธอมักจะดูมีความสุขเสมอ 
She's very honest/patient.   เธอเปนคนซื่อสัตย/อดทน 
She's very serious/shy.    เธอเปนคนจรงิจัง/ขี้อาย 
What's Bangkok like?    กรุงเทพ ฯ เปนอยางไร   
What do you think of Thailand?   คุณคิดอยางไรกับประเทศไทย 
Where are you going?    กําลังจะไปไหน 
What are you doing?    กําลังทําอะไรอยู 
What will I do?/What am I going to do?  ผมจะทําอยางไร 
Do you enjoy the work?   คุณชอบงานนัน้ไหม 
Was it fun?     มันสนุกไหม 
Can you swim?     คุณวายน้ําไดไหม 
Do you smoke?    คุณสูบบุหร่ีหรือเปลา 
The show was fun.    การแสดงสนกุจัง 
I've been to Patthaya.    ผมเคยไปพัทยา 
I've seen you before.    ฉันเคยเห็นคุณมากอน 
I must go./I have to go.    ผมตองไปละ 
I'm interested in cooking.   ฉันสนใจการทําอาหาร 
Cooking is interesting.    การทําอาหารนาสนใจ 
Could you please slow down?   กรุณาพูดชา ๆ หนอยไดไหม 
Could you speak more slowly, please?  กรุณาพูดชา ๆ หนอยไดไหม 
I'm bored.     ฉันเบื่อ 
It's boring.     มันนาเบื่อ 
I'm excited.     ฉันรูสึกตื่นเตน 
It's exciting.     มันนาตื่นเตน 
Do you have any paper clips?   คุณมีที่หนีบกระดาษไหม 
I'd like to buy some drink?   ผมอยากจะซื้ออะไรดื่มสักหนอย 
It's getting late/dark?    จะสายแลว/จะมืดแลว 
I'd better be going now.    ผมไปตอนนี้ดกีวา 
I've had a good time this evening.   ผมสนุกมากเลยเยน็นี ้
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I enjoyed the dinner very much.   อาหารมื้อเย็นนี้เยีย่มมาก 
Say hello to Tom.    ฝากสวัสดีทอมแทนผมดวย 
Pass my regards to Kelly.    ฝากความระลกึถึงแคลลี่แทนผมดวย 
Pass my love to Jane.    ฝากความรักถึงเจนใหผมดวย 
Take care of yourself.    ดูแลตัวเองดวยนะ 
Take it easy.     ทําตัวตามสบายนะ 
Please come and see me again.   แลวมาหาใหมนะ 
When can I see you next time?    แลวจะพบกนัอีกเมื่อไร 
It's a nice day.     วันนี้อากาศดีจงันะ 
I can't find …………..    ผมหา …. ไมเจอ 
Hurry up!     รีบ ๆ หนอย 
Don't bother me.    อยากวนผมสิ 
I'm coming.     ผมกําลังไป 
That's my favorite dish.    นั่นเปนอาหารจานโปรดของผม 
I don't like that.     ฉันไมชอบอยางนั้น 
I'm going to bed.    ผมจะเขานอนแลว 
Will you wake me up at 6 o'clock?   ปลุกฉันตอน 6 โมงไดไหม 
I was up late last night.    เมื่อคืนผมนอนดึก 
I'm going to play football.   ผมจะเลนฟุตบอล 
What time are you coming back?   เธอจะกลับมากี่โมง 
Around five.     ราว ๆ 5 โมงเย็น 
We'll start at ten.    เราจะเริ่มเวลา 10 โมง 
That's great/wonderful.    เยี่ยม/วิเศษเลย 
Bring the camera.    เอากลองถายรูปไปดวย 
Don't forget anything.    อยาลืมอะไรนะ 
I can't go with you.    ฉันไปกับพวกเธอไมได 
Can you wait a moment?   รอสักครูไดไหม 
I'll be waiting for you at …… at four.   ผมจะรอคุณที่ … ตอน 4 โมง 
What do you do in your spare time?   เธอทําอะไรในเวลาวาง 
What do you do when you have a free time? เธอทําอะไรในเวลาวาง 
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I listen to music.    ฉันฟงเพลง 
What kind of music do you like?   คุณชอบดนตรปีระเภทไหน 
Pop music.     เพลงปอบ 
Are you interested in ……?   คุณสนใจใน ….. หรือเปลา 
Do you like ….?    คุณชอบ ….. ไหม 
I read books.     ฉันอานหนังสือ 
I like fishing.     ฉันชอบตกปลา 
Do you have a hobby?    คุณมีงานอดิเรกไหม 
What are your hobbies?   งานอดิเรกของคุณคืออะไร 
I collect stamps/coins.    ผมสะสมแสตมป/เหรียญกษาปณ 
I'm hungry/thirsty.    ฉันหิว/หิวน้ํา 
How did you make it?    คุณทํามันอยางไร 
How do you like it?    คุณชอบแบบไหน 
When will you be ready?   คุณจะพรอมเมื่อไร 
Next Monday.     วันจนัทรหนา 
Something is wrong with this   มีส่ิงผิดปกติกบัเครื่องเลนเทปนี้  

tape recorder. 
The lamp doesn't light.    โคมไฟไมมีแสง 
It doesn't work.     มันไมทํางาน 
Will you take a look at it for me?   ชวยดใูหฉนัหนอยไดไหม 
I think it's broken.    ฉันคิดวามันเสีย 
It's not plugged in.    ไมไดเสียบปลัก๊นะ 
Can you fix/repair it for me?   เธอชวยซอมมนัใหฉันหนอยไดไหม 
There's a fire someplace.   เกิดไฟไหมขึน้ที่ไหนสกัแหง 
There's been an accident somewhere.   เกิดอุบัติเหตุขึน้ที่ไหนสกัแหง 
Let's go and see.    เราไปดูกันเถอะ 
Is anybody hurt?    มีใครไดรับบาดเจ็บไหม 
Two people were injured.   มีบาดเจ็บ 2 คน 
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 คําและสํานวนที่นําเสนอขางตนนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น จริง ๆ แลวยังมีคําและสํานวนที่
นาสนใจอื่น ๆ อีกมาก ซ่ึงสามารถคนหาเพิม่เติมไดจากแหลงสื่อตาง ๆ ที่มีอยูมากมายทั่วไปในทองตลาด
เพียงแตที่นําเสนอไว ณ ทีน่ี้ไดรับการพจิารณาแลววาเปนคําและสํานวนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักเรียน
และครูสามารถนําไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือคําและ
สํานวนเหลานีจ้ะไมมีประโยชนอะไรหากมิไดมีการนําไปใชพูดคุยเปนประจํา จะตองนําไปฝกฝนจริง ๆ 
ในสถานการณตาง ๆ จนเกิดความคลองแคลวและชํานาญ อาจกลาวไดวาเหมือนกบัการมีช่ัวโมงบินมาก
ขึ้นนั่นแหละ 

 

ในที่นี้อยากจะใหขอเสนอแนะวาเวลาพดูหรือสนทนาภาษาอังกฤษควรรวบรวมความคิดเกี่ยวกับ
ส่ิงที่ตองการจะสื่อสาร ไมตองกังวลเรือ่งไวยากรณมากนัก ไมควรแปลตรงตัวจากไทยเปนอังกฤษ
พยายามใชศัพทและโครงสรางประโยคที่งายเหมือนกับทีเ่สนอไวในเลมนี้ ทําตัวสบาย ๆ เปนธรรมชาติ
ขณะพดูไมจําเปนตองเขาใจทุกคําที่ไดยนิ อาจใชวิธีการเดาบางใหระลึกเสมอวาการเรียนภาษาอังกฤษให
เกงไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ตองใชเวลาระยะหนึง่การเรียนภาษาอังกฤษตองเริ่มจากการมี
ทัศนคติที่ดีและถูกตองตอภาษาอังกฤษ จะตองใหเวลากบัตัวเองในการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ และที่สําคัญ
ที่สุดคือ ตองยอมใหภาษาอังกฤษเขาไปเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวนัดวยการใชภาษาอังกฤษทุกวัน 
 
 

------------------------ 
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