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คาํนํา 
 
 คูมื่อเร่ือง “English for Communication in Thapra Palace Library :  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ในหอสมุดสาขา วังท่าพระ” เลม่นี ้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจดัการความรู้ของหอสมดุสาขา วงัท่าพระ สํานกั
หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร ใน “โครงการเลา่สู่กนัฟัง” จดัทําขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้บคุลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในภาษาองักฤษท่ีจะนํามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานในห้องสมดุ และเพิ่มพนูทกัษะการฟังและการพดู
ภาษาองักฤษในการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ใช้บริการชาวตา่งประเทศได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 เนือ้หาแบง่เป็น 4 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 ศัพท์น่ารู้ ประมวลคําศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการในหอสมดุสาขา วงัท่าพระ ได้แก่ วสัดุ
สิง่ของเคร่ืองใช้ภายในห้องสมดุ ช่ือฝ่าย ช่ืองาน รวมทัง้การให้บริการด้านตา่งๆ  
 ตอนที่ 2 วลีน่าจาํ รวบรวมวลี ประโยคท่ีจําเป็นและมีประโยชน์ตอ่การส่ือสารกบัชาวตา่งประเทศ ได้แก่ 
การทกัทาย การขอความช่วยเหลือ การตอบรับการขอความช่วยเหลือ การเสนอความช่วยเหลือ การถาม-ตอบเร่ือง
การถามหาสิ่งของ การขอให้รอ การกล่าวขอบคณุ การตอบรับคําขอบคณุ การถามเส้นทาง การบอกทาง การถาม-
ตอบเร่ืองห้องนํา้ การอําลา กลยทุธ์การแก้ปัญหาการฟังไมรู้่เร่ือง และคําถามชวนคยุ 
 ตอนที่ 3 บทสนทนา จัดแบ่งบนสนทนาออกเป็น 7 สถานการณ์ ได้แก่ การสอบถามข้อมูลทั่วไป การ
สอบถามวิธีการสืบค้นข้อมลู การยืม-คืนหนงัสือ  การยืมวิทยานิพนธ์ การยืมโสตทศันศึกษา การเข้าใช้ห้องวารสาร 
และการถามหาวารสาร 
 ตอนที่ 4 แบบฝึกภาษาอังกฤษ รวบรวมคําศพัท์และบทสนทนาในรูปแบบของภาพพร้อมไฟล์เสียงจาก
เจ้าของภาษา เพ่ือให้บคุลากรสามารถนําไปฝึกทกัษะการฟังและการพดูได้ด้วยตนเอง 
 หอสมดุสาขา วงัท่าพระ สํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนีจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรของหอสมุดและผู้สนใจในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและสามารถนําไปปรับใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ตอ่ไป 
  
 หอสมดุสาขา วงัท่าพระ 
 14 กนัยายน 2554 
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(ตอนที ่1 : ศัพท์น่ารู้) 
 

English-Thai 
(ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) 

 
English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 

Alumni Membership Card บตัรสมาชิกศษิย์เก่า 
Audiovisual Division ฝ่ายโสตทศันศกึษา 
Audiovisual Material วสัดโุสตทศันปูกรณ์ 
Audiovisual Room ห้องโสตทศันศกึษา 
Barcode Scanner เคร่ืองสแกนบตัร 
Book Cart รถเข็นหนงัสือ 
Book Drop ตู้ รับคืนหนงัสือ 
Book Shelves ชัน้หนงัสือ 
Book Stacks ชัน้หนงัสือ 
Central Library ห้องสมดุกลาง 
Circulation Service บริการยืม-คืน 
Copier เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
Copy Machine เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
Dissertation วิทยานิพนธ์ 
Downstairs ชัน้ลา่ง 
Entrance Gate ประตทูางเข้า 
Exit Gate ประตทูางออก 
External User บคุคลภายนอก 
Fee คา่ธรรมเนียม 
Fine คา่ปรับ 
General Collection มมุหนงัสือทัว่ไป 
Journal วารสารท่ีจดัพมิพ์โดยสถาบนัวิชาการ 
Lib use only ใช้ในห้องสมดุเท่านัน้ 
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English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Librarian บรรณารักษ์ 
Library Card บตัรห้องสมดุ 
Library Staff เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ 
Magazine นิตยสาร 
Official Holiday วนัหยดุราชการ 
OPAC Computer คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมลู 
Periodical วารสารท่ีมีกําหนดการพิมพ์ท่ีแนน่อน 
Photocopier เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
Photocopy Machine เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
QR Code ควิอาร์โค้ด (รหสัข้อมลู 2 มติ)ิ 
Reading Areas บริเวณท่ีนัง่อา่น 
Reception Desk จดุต้อนรับ 
Reference Collection มมุหนงัสืออ้างอิง 
Reference Service บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
Reserve Book หนงัสือสํารอง 
Security Desk จดุตรวจทางเข้า-ออก 
Self-service Machine เคร่ืองยืมหนงัสือด้วยตนเอง 
Serial สิง่พิมพ์ตอ่เน่ือง, วารสาร 
Serial Room ห้องวารสาร 
Serial Service Section งานบริการวารสาร 
Student ID Card บตัรประจําตวันกัศกึษา 
Study Areas บริเวณศกึษาค้นคว้า 
Thesis/Theses วิทยานิพนธ์ 
Upstairs ชัน้บน 
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Thai-English 
(ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) 

 
Thai (ภาษาไทย) English (ภาษาอังกฤษ) 

คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมลู OPAC Computer 

คา่ธรรมเนียม Fee 

คา่ปรับ Fine 

ควิอาร์โค้ด (รหสัข้อมลู 2 มิต)ิ QR Code 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร Copier 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร Copy Machine 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร Photocopier 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร Photocopy Machine 

เคร่ืองยืมหนงัสือด้วยตนเอง Self-service Machine 

เคร่ืองสแกนบตัร Barcode Scanner 

งานบริการวารสาร Serial Service Section 

จดุตรวจทางเข้า-ออก Security Desk 

จดุต้อนรับ Reception Desk 

เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ Library Staff 

ชัน้บน Upstairs 

ชัน้ลา่ง Downstairs 

ชัน้หนงัสือ Book Shelves 

ชัน้หนงัสือ Book Stacks 

ใช้ในห้องสมดุเท่านัน้ Lib use only 

ตู้ รับคืนหนงัสือ Book Drop 

นิตยสาร Magazine 

บรรณารักษ์ Librarian 

บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า Reference Service 

บริการยืม-คืน Circulation Service 

บริเวณท่ีนัง่อา่น Reading Areas 

บริเวณศกึษาค้นคว้า Study Areas 

บตัรประจําตวันกัศกึษา Student ID Card 
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Thai (ภาษาไทย) English (ภาษาอังกฤษ) 
บตัรสมาชิกศษิย์เก่า Alumni Membership Card 

บตัรห้องสมดุ Library Card 

บคุคลภายนอก External User 

ประตทูางเข้า Entrance Gate 

ประตทูางออก Exit Gate 

ฝ่ายโสตทศันศกึษา Audiovisual Division 

มมุหนงัสือทัว่ไป General Collection 

มมุหนงัสืออ้างอิง Reference Collection 

รถเข็นหนงัสือ Book Cart 

วนัหยดุราชการ Official Holiday 

วสัดโุสตทศันปูกรณ์ Audiovisual Material 

วารสารท่ีจดัพมิพ์โดยสถาบนัวิชาการ Journal 

วารสารท่ีมีกําหนดการพิมพ์ท่ีแนน่อน Periodical 

วิทยานิพนธ์ Dissertation 

วิทยานิพนธ์ Thesis/Theses 

สิง่พิมพ์ตอ่เน่ือง, วารสาร Serial 

หนงัสือสํารอง Reserve Book 

ห้องวารสาร Serial Room 

ห้องสมดุกลาง Central Library 

ห้องโสตทศันศกึษา Audiovisual Room 

 
 
 

 

Audiovisual Room 
(ห้องโสตทัศนศึกษา) 
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(ตอนที ่2 : วลีน่าจาํ) 
 

1. Greeting (การทักทาย) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Gooding morning สวสัดี (ตัง้แตต่อนเช้าจนถงึเวลา 12.00 น.) 
Good afternoon สวสัดี (ตัง้แตบ่า่ยจนถงึเวลา 17.00 น.) 
Good evening สวสัดี (ตัง้แตเ่วลา 18.00 น. จนถึงกลางคืน) 
Hello สวสัดี (ใช้ได้กบัทกุสถานการณ์) 

 
2. Asking for help (การขอความช่วยเหลือ) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Excuse me. ขอโทษ. (ใช้เม่ือจะรบกวนหรือขดัจงัหวะใครสกัคน) 
Could you help me? คณุสามารถช่วยฉนัได้ไหม 
Could you help me for a second? คณุสามารถช่วยฉนัได้ไหม (ใช้ for a second เพ่ือ

แสดงวา่จะใช้เวลาไมน่าน และสิง่ท่ีเราขอให้ช่วยเหลือ
เป็นเร่ืองท่ีไมย่าก) 

Would you help me? คณุจะช่วยฉนัได้ไหม 
Would you mind helping me with this? คณุจะรังเกียจไหมท่ีจะช่วยฉนั (เป็นประโยคท่ีสภุาพ ใช้

กบัคนท่ีเราเพิง่รู้จกัใหม่ๆ ) 
Please help me? ได้โปรดช่วยฉนัด้วย 

 
3. Thanks (การตอบรับการขอความช่วยเหลือ) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
OK. ตกลง 
Sure / Certainly  แน่นอน 
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4. Offering for help (การเสนอความช่วยเหลือ) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
May I help you? มีอะไรจะให้ฉนัช่วยคณุไหม 
May I help you with anything? มีอะไรจะให้ฉนัช่วยคณุไหม 
Could I help you? มีอะไรจะให้ฉนัช่วยคณุไหม 
Do you need any help? คณุต้องการความช่วยเหลือไหม 
Would you like me to …? คณุต้องการให้ฉนัช่วย ....  ไหม 

 
5. Thanks (การตอบรับการเสนอความช่วยเหลือ) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
OK. ตกลง 
Sure / Certainly  แน่นอน 

 
6. Asking for Something (การถามหาส่ิงของ) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Do you have …? (ตามด้วยนามนบัได้เตมิ s เช่น 

pencils, pens,  / นามนบัไมไ่ด้ไมต้่องเตมิ s เช่น paper) 
คณุมี ... ไหม 

Have you got …? (ตามด้วยนามนบัได้เตมิ s เช่น 
pencils, pens,  / นามนบัไมไ่ด้ไมต้่องเตมิ s เช่น paper) 

คณุมี ... ไหม 

Do you have any …? (ตามด้วยนามนบัได้เตมิ s 
เช่น pencils, pens,  / นามนบัไมไ่ด้ไมต้่องเตมิ s เช่น 
paper) 

คณุมี ... บ้างไหม 

Have you got any …? (ตามด้วยนามนบัได้เตมิ s 
เช่น pencils, pens,  / นามนบัไมไ่ด้ไมต้่องเตมิ s เช่น 
paper) 

คณุมี ... บ้างไหม 

I was wondering if you have any …  ไมท่ราบวา่ คณุมี ... ไหม 
I’m looking for (some paper / a pen)  ฉนักําลงัหา (กระดาษ/ปากกา) 
I’m trying to find (some paper / a pen) ฉนัพยายามหา (กระดาษ/ปากกา) อยู ่
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7. Answer (การตอบคาํถามการถามหาสิ่งของ) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Yes, we do.   มี 
Yes, we have. มี 
No, I’m sorry, we don’t. ไมมี่ 
I’m sorry, we don’t. ไมมี่ 
No, we don’t, I’m sorry. ไมมี่ 
We don’t, I’m sorry. ไมมี่ 
I’m sorry. We don’t have any. ไมมี่ 

 
8. Waiting (การขอให้รอ) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Just a moment, please. กรุณารอสกัครู่ (สภุาพ เป็นท่ีนิยม) 
One moment, please. สกัครู่ (สัน้แตดี่) 
A moment, please. สกัครู่ (สัน้แตดี่) 
Just a minute, please. กรุณารอสกัครู่  
Could you wait (just) a moment, please? ช่วยกรุณารอสกัครู่ (สภุาพมากๆ) 
Would you mind waiting just a moment, please? ช่วยกรุณารอสกัครู่ (สภุาพมากๆ) 
Hold the line, please.  ถือสายรอสกัครู่ (สําหรับพดูคยุทางโทรศพัท์) 
Yes, we do. Just a moment, please. I’ll go and 

get it for you. 
มีคะ่ กรุณารอสกัครู่ ฉนัจะไปเอามาให้คณุ 

Just a minute, please. I’ll go and check for you. กรุณารอสกัครู่ ฉนัจะไปดใูห้ 
Just a moment, please. I’ll go and see for you. กรุณารอสกัครู่ ฉนัจะไปดใูห้ 
Just a moment, please. I’ll go and see if we 

have any. 
กรุณารอสกัครู่ ฉนัจะไปดวูา่เรามีบ้างไหม 

Just a moment, please. I’ll find somebody who 
can help you. 

กรุณารอสกัครู่ ฉนัจะไปหาใครบางคนท่ีสามารถช่วย
คณุได้ 

Just a moment, please. I’ll go and get 
somebody who can help you. 

กรุณารอสกัครู่ ฉนัจะไปหาใครบางคนท่ีสามารถช่วย
คณุได้ 
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9. Thanks (การกล่าวขอบคุณ) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Thank you. / Thanks ขอบคณุ 
Thank you very much for your help. ขอบคณุมากสําหรับการช่วยเหลือ 
That’s very kind of you. / It’s very kind of you. เป็นความกรุณาอยา่งยิง่ 
Thanks a lot. / Thank you so much. ขอบคณุมาก 
I really appreciate that. ฉนัรู้สกึประทบัใจจริงๆ 

 
10.  Accepting for Thanks (การตอบรับคาํขอบคุณ) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Any time ยินดีเสมอ 
I would be glad to help you. ฉนัยนิดีช่วยคณุ 
I’m glad I could help. ยินดีช่วย 
I’m glad to help you. ฉนัยนิดีช่วยคณุ 
It’s my pleasure. ด้วยความยนิดี 
My pleasure.  ด้วยความยนิดี 
With my pleasure ด้วยความยนิดี 
With pleasure. ด้วยความยนิดี 
You’re welcome. ด้วยความยนิดี 

 
11.  Asking for Direction (การถามเส้นทาง) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Can you tell me how to go there?    กรุณาบอกทางไปท่ีนัน่หน่อยได้ไหมครับ 
Excuse me. Could you give me direction to 

post office, please? 
ขอโทษคะ่ ชว่ยกรุณาบอกฉนัหน่อยทางไปท่ีทําการ

ไปรษณีย์ไปทางไหน 
Excuse me. Could you tell me the way to post 

office, please? 
ขอโทษคะ่ กรุณาบอกทางไปท่ีทําการไปรษณีย์ให้ฉนั

หน่อยได้ไหม  
Excuse me. Could you tell me where post 

office, please? 
ขอโทษ กรุณาบอกฉนัหน่อยท่ีทําการไปรษณีย์ไปทางไหน 
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12.  Answer about Direction (การบอกทาง) 
 

English-Thai 
(ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) 

 
English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 

Above ด้านบน / ข้างบน / เหนือ 
Across from ตรงข้ามกบั 
After … (the park, bank) เลย (สวนสาธารณะ, ธนาคาร) 
After that … หลงัจากนัน้ (ใช้เช่ือมประโยค) 
After you เชิญ (คณุไปก่อน กรณีออกจากลฟิต์หรือเปิดประตใูห้

คนอ่ืนเข้าไปก่อน) 
At the corner ตรงหวัมมุ 
Basement ชัน้ใต้ดนิ 
Before ก่อน 
Behind ข้างหลงั/ด้านหลงั 
Below ด้านลา่ง / ข้างลา่ง 
Beside ตดิกบั 
Come this way, please เชิญตามฉนัมา 
Cross over the road ข้ามถนน 
Crossroads ส่ีแยก 
Diagonally across from เยือ้งกบั 
Diagonally opposite เยือ้ง 
Follow me, please เชิญตามฉนัมา 
Follow this road/street เดนิตามถนนนีไ้ป 
Get in ขึน้รถ (รถแท็กซ่ี, รถยนต์) 
Get off ลงรถ (รถเมล์) 
Get on ขึน้รถ (รถเมล์) 
Get out of ลงรถ (รถแท็กซ่ี, รถยนต์) 
Go down เดนิลงไปข้างลา่ง 
Go in เข้าไป (ข้างใน) 
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English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Go out of ออกไปข้างนอก 
Go straight (ahead) ตรงไป 
Go straight ahead as far as the traffic lights. Then 

turn right. 
เดนิตรงไป จนถึงสญัญาณ ไฟจราจร แล้วเลีย้วขวา 

Go straight ahead for about 10 minutes ตรงไปข้างหน้าเป็นเวลาประมาณ 10 นาที 
Go straight down that road for about half an hour ตรงไปตามถนนนัน้ราวคร่ึงชัว่โมง 
Go straight down this road for about 10 meters ตรงไปตามถนนนีป้ระมาณ 10 เมตร 
Go straight down this street for about two 

kilometers until you see a red house 
ตรงไปตามถนนนีป้ระมาณ 2 กิโลเมตร จนกระทัง่

คณุเห็นบ้านสีแดง 
Go straight down this street until you see the 

bank. Turn right at the lights. The coffee shop is on 
the left. You can’t miss it. 

ตรงไปตามถนนนีจ้นถงึธนาคาร เลีย้วขวาท่ีไฟแดง ร้าน
ขายกาแฟอยูซ้่ายมือ คณุไมพ่ลาดแน ่ 

Go straight down this street. Then turn right at the 
street past the train line. 

ตามไปตามถนนนีแ้ล้วเลีย้วขวาไปตามถนนท่ีเลยทาง
รถไฟ 

Go straight down this walkway until you reach the 
escalators. Take the escalators up to the fifth floor. 
You’ll find Women’s Clothes there. 

ตรงไปตามทางเดนินีจ้นพบบนัไดเล่ือน ขึน้บนัได
เล่ือนไปถึงชัน้ 5 คณุจะพบแผนกเสือ้ผ้าผู้หญิงอยูท่ี่นัน่ 

Go straight down this walkway until you see the 
flower seller. After that turn right, then turn right 
again. The Bathroom is on the right. 

ตรงไปตามทางเดนิ จนคณุพบคนขายดอกไม้ 
หลงัจากนัน้เลีย้วขวา แล้วเลีย้วขวาอีกครัง้ ห้องนํา้อยู่
ขวามือ 

Go straight up / down this street ตรงไปตามถนนนี ้
Go up เดนิขึน้ไปข้างบน 
I’ll show you the way เชิญไปทางนี ้
I’ll take you there ฉนัจะพาคณุไปท่ีนัน่ 
In front of ข้างหน้า / ด้านหน้า 
In the back of ข้างหลงั 
It’s over there อยูโ่นน่ 
It’s over there in the corner อยูโ่นน่ ท่ีมมุ 
Junction สามแยก 
Just go straight on .... ตรงไปเร่ือย ๆ บน / ยงั........ 
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English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Keep going straight. ตรงไปเร่ือยๆ 
Keep going until you reach the park ตรงไปเร่ือยๆ จนคณุพบสวนสาธารณะ 
Left hand side ฝ่ัง/ทางซ้ายมือ 
Make a left turn เลีย้วซ้าย 
Make a right turn เลีย้วขวา 
My house is just before the bank. บ้านฉนัอยูก่่อนถงึธนาคารเลก็น้อย. 
Next to ถดัจาก 
On the corner of ตรงมมุของ 
On the east of ทางตะวนัออกของ 
On the left ฝ่ังซ้าย 
On the left side of ฝ่ังซ้ายของ 
On the north side of ทางเหนือของ 
On the opposite side of the street ตรงข้ามของถนน 
On the other side of the street อีกฟากหนึง่ของถนน 
On the right ฝ่ังขวา 
On the right side of ฝ่ังขวาของ 
On the south side of ทางใต้ของ 
On the top อยูบ่น / อยูเ่หนือ 
On the west of ทางตะวนัตกของ 
On your left / right ฝ่ังซ้าย/ขวา 
Opposite ตรงกนัข้าม 
Past ... (the park, bank) เลย (สวนสาธารณะ, ธนาคาร) 
Please follow me เชิญตามฉนัมา 
Right hand side ฝ่ัง/ทางขวามือ 
Take the elevator / lift ใช้ลฟิต์ 
Take the lift down to the ground floor then turn 

right. The shop is in front of you. 
ลงลฟิต์ไปชัน้ 1 แล้วเลีย้วขวา ร้านอยูข้่างหน้าคณุ 

Take the stairs ใช้บนัได 
Take the stairs up to the second floor. Turn left, 

then go straight for about 5 meters. 
ขึน้บนัไดไปชัน้ 2 เลีย้วซ้าย หลงัจากนัน้เดนิตรงไป

ประมาณ 5 เมตร 
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English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
The bank is just after the park. ธนาคารอยูเ่ลยสวนสาธารณะเลก็น้อย 
The bank is just past the park. ธนาคารอยูเ่ลยสวนสาธารณะเลก็น้อย 
The bank is on the left. ธนาคารอยูท่างซ้ายมือ 
The police station is diagonally opposite the bank. สถานีตํารวจอยูเ่ยือ้งกบัธนาคาร 
Then …  หลงัจากนัน้ (ใช้เช่ือมประโยค) 
There it is. อยูน่ัน่ไง 
To the left ฝ่ังซ้าย 
To the right ฝ่ังขวา 
To your left ฝ่ังซ้าย 
To your right ฝ่ังขวา 
Traffic light ไฟจราจร 
Turn left เลีย้วซ้าย 
Turn right เลีย้วขวา 
Turn right on Na Pra Lan Road. The Bank is 

situated to the left. 
เลีย้วซ้ายเข้าถนนหน้าพระลาน ธนาคารอยูฝ่ั่งซ้าย 

Turn right on Na Pra Lan Road. The Bank is to 
the left. 

เลีย้วซ้ายเข้าถนนหน้าพระลาน ธนาคารอยูฝ่ั่งซ้าย 

Under อยูใ่ต้ 
Until you come (get) to the lake. จนกระทัง่ถึงทะเลสาบ 
Walk along the road เดนิไปตามถนน 
Walk for about 10 minutes เดนิไปประมาณ 10 นาที 
Walk pass เดนิผา่น 
Walk pass the school เดนิผา่นโรงเรียน 
Walk straight ahead เดนิตรงไปข้างหน้า 
Walk/go straight on เดนิตรงไป 
Walkway ทางเดนิในสถานท่ี เชน่ ตลาด 
You are here. คณุอยูท่ี่น่ี (บอกจดุเร่ิมต้น) 
You can take a taxi. It will take you there in 10 

minutes. 
คณุสามารถไปรถแท็กซี่ และคณุจะไปถึงท่ีนัน่ใน 10 

นาที 
You go first / You first เชิญ (คณุไปก่อน) 
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Thai- English 
(ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) 

 
Thai (ภาษาไทย) English (ภาษาอังกฤษ) 

ก่อน Before 

ข้างหน้า / ด้านหน้า In front of 

ข้างหลงั In the back of 

ข้างหลงั/ด้านหลงั Behind 

ข้ามถนน Cross over the road 

ขึน้บนัไดไปชัน้ 2 เลีย้วซ้าย หลงัจากนัน้เดนิตรงไป
ประมาณ 5 เมตร 

Take the stairs up to the second floor. Turn left, 
then go straight for about 5 meters. 

ขึน้รถ (รถแท็กซ่ี, รถยนต์) Get in 

ขึน้รถ (รถเมล์) Get on 

เข้าไป (ข้างใน) Go in 

คณุสามารถไปรถแท็กซ่ี และคณุจะไปถึงท่ีนัน่ใน 10 
นาที 

You can take a taxi. It will take you there in 10 
minutes. 

คณุอยูท่ี่น่ี (บอกจดุเร่ิมต้น) You are here. 

จนกระทัง่ถึงทะเลสาบ Until you come (get) to the lake. 

ฉนัจะพาคณุไปท่ีนัน่ I’ll take you there 

ชัน้ใต้ดนิ Basement 

เชิญ (คณุไปก่อน) (กรณีออกจากลฟิต์หรือเปิดประตใูห้
คนอ่ืนเข้าไปก่อน) 

After you 

เชิญ (คณุไปก่อน) You go first / You first 

เชิญตามฉนัมา Come this way, please 

เชิญตามฉนัมา Follow me, please 

เชิญตามฉนัมา Please follow me 

เชิญไปทางนี ้ I’ll show you the way 

ใช้บนัได Take the stairs 

ใช้ลฟิต์ Take the elevator / lift 

ด้านบน / ข้างบน / เหนือ Above 

ด้านลา่ง / ข้างลา่ง Below 
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Thai (ภาษาไทย) English (ภาษาอังกฤษ) 
เดนิตรงไป Walk / go straight on 

เดนิตรงไป จนถึงสญัญาณ ไฟจราจร แล้วเลีย้วขวา Go straight ahead as far as the traffic lights. 
Then turn right. 

เดนิตรงไปข้างหน้า Walk straight ahead 

เดนิตามถนนนีไ้ป Follow this road/street 

เดนิไปตามถนน Walk along the road 

เดนิไปประมาณ 10 นาที Walk for about 10 minutes 

เดนิผา่น Walk pass 

เดนิผา่นโรงเรียน Walk pass the school 

เดนิลงไปข้างลา่ง Go down 

ตรงกนัข้าม Opposite 

ตรงข้ามกบั Across from 

ตรงข้ามของถนน On the opposite side of the street 

ตรงไป Go straight (ahead) 

ตรงไปข้างหน้าเป็นเวลาประมาณ 10 นาที Go straight ahead for about 10 minutes 

ตรงไปตามถนนนัน้ราวคร่ึงชัว่โมง Go straight down that road for about half an 
hour 

ตรงไปตามถนนนี ้ Go straight up / down this street 

ตรงไปตามถนนนีจ้นถงึธนาคาร เลีย้วขวาท่ีไฟแดง ร้าน
ขายกาแฟอยูซ้่ายมือ คณุไมพ่ลาดแน ่ 

Go straight down this street until you see the 
bank. Turn right at the lights. The coffee shop is 
on the left. You can’t miss it. 

ตรงไปตามถนนนีป้ระมาณ 10 เมตร Go straight down this road for about 10 meters 

ตรงไปตามถนนนีป้ระมาณ 2 กิโลเมตร จนกระทัง่คณุ
เห็นบ้านสีแดง 

Go straight down this street for about two 
kilometers until you see a red house 

ตรงไปตามทางเดนิ จนคณุพบคนขายดอกไม้ หลงัจาก
นัน้เลีย้วขวา แล้วเลีย้วขวาอีกครัง้ ห้องนํา้อยูข่วามือ 

Go straight down this walkway until you see the 
flower seller. After that turn right, then turn right 
again. The Bathroom is on the right. 

ตรงไปตามทางเดนินีจ้นพบบนัไดเล่ือน ขึน้บนัไดเล่ือน
ไปถึงชัน้ 5 คณุจะพบแผนกเสือ้ผ้าผู้หญิงอยูท่ี่นัน่ 

Go straight down this walkway until you reach 
the escalators. Take the escalators up to the fifth 
floor. You’ll find Women’s Clothes there. 

ตรงไปเร่ือย ๆ บน / ยงั........ Just go straight on .... 
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Thai (ภาษาไทย) English (ภาษาอังกฤษ) 
ตรงไปเร่ือยๆ Keep going straight. 

ตรงไปเร่ือยๆ จนคณุพบสวนสาธารณะ Keep going until you reach the park 

ตรงมมุของ On the corner of 

ตรงหวัมมุ At the corner. 

ตามไปตามถนนนีแ้ล้วเลีย้วขวาไปตามถนนท่ีเลยทาง
รถไฟ 

Go straight down this street. Then turn right at 
the street past the train line. 

ตดิกบั Beside 

ถดัจาก Next to 

ทางเดนิในสถานท่ี เชน่ ตลาด Walkway 

ทางตะวนัตกของ On the west of 

ทางตะวนัออกของ On the east of 

ทางใต้ของ On the south side of 

ทางเหนือของ On the north side of 

ธนาคารอยูท่างซ้ายมือ The bank is on the left. 

ธนาคารอยูเ่ลยสวนสาธารณะเลก็น้อย The bank is just after the park. 

ธนาคารอยูเ่ลยสวนสาธารณะเลก็น้อย The bank is just past the park. 

บ้านฉนัอยูก่่อนถงึธนาคารเลก็น้อย. My house is just before the bank. 

ฝ่ัง/ทางขวามือ Right hand side 

ฝ่ัง/ทางซ้ายมือ Left hand side 

ฝ่ังขวา On the right 

ฝ่ังขวา On your right 

ฝ่ังขวา To the right 

ฝ่ังขวาของ On the right side of 

ฝ่ังซ้าย On the left 

ฝ่ังซ้าย / ขวา On your left / right 

ฝ่ังซ้าย To the left 

ฝ่ังซ้าย To your left 

ฝ่ังซ้ายของ On the left side of 

ไฟจราจร Traffic light 

เยือ้ง Diagonally opposite 
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Thai (ภาษาไทย) English (ภาษาอังกฤษ) 
เยือ้งกบั Diagonally across from 

ลงรถ (รถแท็กซ่ี, รถยนต์) Get out of 

ลงรถ (รถเมล์) Get off 

ลงลฟิต์ไปชัน้ 1 แล้วเลีย้วขวา ร้านอยูข้่างหน้าคณุ Take the lift down to the ground floor then turn 
right. The shop is in front of you. 

เลย (สวนสาธารณะ, ธนาคาร) After … (the park, bank) 

เลย (สวนสาธารณะ, ธนาคาร) Past … (the park, bank) 

เลีย้วขวา Make a right turn 

เลีย้วขวา Turn right 

เลีย้วซ้าย Make a left turn 

เลีย้วซ้าย Turn left 

เลีย้วซ้ายเข้าถนนหน้าพระลาน ธนาคารอยูฝ่ั่งซ้าย Turn right on Na Pra Lan Road. The Bank is 
situated to the left. 

เลีย้วซ้ายเข้าถนนหน้าพระลาน ธนาคารอยูฝ่ั่งซ้าย Turn right on Na Pra Lan Road. The Bank is to 
the left. 

สถานีตํารวจอยูเ่ยือ้งกบัธนาคาร The police station is diagonally opposite the 
bank. 

สามแยก Junction 

ส่ีแยก Crossroads 

หลงัจากนัน้ (ใช้เช่ือมประโยค) After that … 

หลงัจากนัน้ (ใช้เช่ือมประโยค) Then …  

อยูใ่ต้ Under 

อยูน่ัน่ไง There it is. 

อยูโ่นน่ It’s over there 

อยูโ่นน่ ท่ีมมุ It’s over there in the corner 

อยูบ่น / อยูเ่หนือ On the top 

ออกไปข้างนอก Go out of 

อีกฟากหนึง่ของถนน On the other side of the street 

 
 
 



 

 

17 

13.  Toilet (ห้องนํา้) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Could you tell me where the bathroom is please? ห้องนํา้อยูไ่หน 
Where are the toilets please? ห้องนํา้อยูไ่หน 
Where are the ladies’ please? ห้องนํา้อยูไ่หน 
Where are the gents’ please? ห้องนํา้อยูไ่หน 
Are there are any public toilets nearby please? ห้องนํา้อยูไ่หน 
Could you tell me where the restroom is please? ห้องนํา้อยูไ่หน 
Where is the ladies’ room please? ห้องนํา้อยูไ่หน 
Where is the men’s room please? ห้องนํา้อยูไ่หน 

 
14. Answer about Toilet (การตอบคาํถามทางไปห้องนํา้) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
They are on the left wing of the opposite building. อยูท่างปีกซ้ายของตกึตรงข้ามห้องสมดุคะ่ 

At the opposite building. ตกึฝ่ังตรงข้าม 
 
15. Say Goodbye (การอาํลา) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Bye ลาก่อน 
Goodbye ลาก่อน 
Good luck ขอให้โชคดี 
Have a nice day โชคดีนะ 
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16. Repeat Again (กลยุทธ์การแก้ปัญหาการฟังไม่รู้เร่ือง) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
I’m sorry? อะไรนะคะ ชว่ยพดูอีกทีคะ่ 
Sorry? อะไรนะคะ ชว่ยพดูอีกทีคะ่ 
I beg your pardon? อะไรนะคะ ชว่ยพดูอีกทีคะ่ 
Pardon? อะไรนะคะ ชว่ยพดูอีกทีคะ่ 
Could you repeat that please? ช่วยพดูซํา้อีกได้ไหม 
I’m sorry. What did you say? ขอโทษ คณุพดูวา่อะไร 
I’m sorry. What was that? ขอโทษ คณุพดูวา่อะไร 
I’m sorry. I didn’t catch what you said. ขอโทษ ฉนัจบัใจความไมไ่ด้ 
I’m sorry. Could you please slow down? ขอโทษ คณุชว่ยพดูช้าหน่อยได้ไหม 

 
17. Asking Questions (คาํถามชวนคุย) 
 

English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) 
Where do you come from? คณุมาจากประเทศไหน 
How long have you been in Thailand? คณุอยูเ่มืองไทยนานเทา่ไร 
What do you do? คณุทํางานอะไร 
What do you think of …? (Thai food, Thai 

people, the weather here) 
คณุคดิอยา่งไรเก่ียวกบั (อาหารไทย คนไทย อากาศ

ท่ีน่ี) 
Have you been to … yet? (The Grand Palace, 

Phuket, a temple) 
ไปเท่ียว ... หรือยงั (พระบรมมหาราชวงั ภเูก็ต วดั) 

When will you go back to your country? คณุจะกลบัเม่ือไหร่ 
Can you speak Thai? คณุพดูภาษาไทยได้ไหม 
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(ตอนที ่3 : บทสนทนา) 
 

 
ท่ีเคาน์เตอร์ทางเข้าห้องสมดุ ชาวตา่งชาตถิามสอบถามเก่ียวกบั DVD, วารสาร เวลาปิด-เปิดห้องสมดุ และ

สอบถามเส้นทางไปสถานท่ีตา่งๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัศลิปากร 
 

A :  Good morning.  
  สวสัดีครับ 
B : Good Morning.  May I help you?  
  สวสัดีคะ่ ให้ชว่ยอะไรไหมคะ 
 

A : Yes, I am looking for audiovisual 
materials, such as CDs, DVDs and 
VCDs.  

  ครับ ผมกําลงัหาโสตทศันวสัด ุเช่น ซีดี ดีวีดี และ วีซีดี อยูค่รับ 
B : They are kept in the Audiovisual Room. It 

is on the third floor of the old President’s 
Office Building that next to our library. 

  โสตทศันวสัดเุก็บอยูท่ี่ห้องโสตทศันศกึษาคะ่ 
ตัง้อยูท่ี่ชัน้ 3 ของอาคารสํานกังานอธิการบดี
หลงัเก่า ซึง่อยูต่ดิกบัห้องสมดุน่ีเองคะ่ 

 

A : Do you have any magazines and journals?  
  คณุมีนิตยสารและวารสารบ้างไหมครับ 
B : Yes, we do. They are kept in the Serial Room. The room is located in the basement of the 

Learning Center 3, beside the Faculty of Decorative Art.  
  มีคะ่ แตเ่ก็บอยูท่ี่ห้องวารสารนะคะ ตรงชัน้ใต้ดนิของอาคารศนูย์รวม 3 ซึง่อยูต่ดิกบัคณะมณัฑนศลิป์คะ่ 
 

A : When is the library open? 
  ห้องสมดุเปิดก่ีโมงครับ 
B : Central library is open from 8.30 a.m. until 7.30 p.m. on Monday to Friday. On Saturday and 

Sunday, It is open from 8.30 a.m. to 4.30 p.m. and close on Official Holiday. 
  ห้องสมดุเปิดเวลา 8.30 น. ถึง 19.30 น. ในวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ สว่นวนัเสาร์และวนัอาทิตย์เปิดเวลา 8.30 น. 

ถึง 16.30 น. และปิดในวนัหยดุราชการคะ่ 
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A : How about the Serial Room and the Audiovisual 
Room? 

  แล้วห้องวารสารและห้องโสตฯ ละ่ครับ 
B : The Serial Room and the Audiovisual Room are 

open from 8.30 a.m. until 4.30 p.m. on Monday to 
Friday. We close on Saturday, Sunday and Official 
Holiday. 

  ห้องวารสารและห้องโสตฯ เปิดเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. 
ในวนัจนัทร์ถงึศกุร์ ปิดวนัเสาร์ อาทิตย์และวนัหยดุราชการคะ่ 
 
A : Could you tell me the way to the Serial Room? 
  กรุณาบอกทางไปห้องวารสารด้วยครับ 
B : Of Course.  Walk into the garden. You will see a tall building on the left forward.  The Serial 

Room is there in the basement.  
  เดนิเข้าไปในสวน คณุจะพบตกึสงูๆ ข้างหน้าซ้ายมือ ห้องวารสารอยูท่ี่นัน่ในชัน้ใต้ดนิคะ่ 
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A : Where are the toilets? 
  ห้องนํา้อยูไ่หนครับ 
B : They are on the left wing of the opposite 

building. 
  อยูท่างปีกซ้ายของตกึตรงข้ามห้องสมดุคะ่ 
 
A : Where is Silpakorn University Art Gallery? 
  หอศลิป์มหาวทิยาลยัศลิปากรอยูท่ี่ไหนครับ 
B : It is on the left of this building.  
  อยูท่างด้านซ้ายของตกึนีค้ะ่ 
 
A : Which way to go to the PSG Art Gallery?  
  หอศลิป์คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ไปทางไหนครับ 
B : Walk into the garden. Turn left. Go straight pass the basketball court (car park). Turn right. Go 

straight ahead. The building in front of you is the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts. 
The PSG Art Gallery is on another side of the building. 

  เดนิเข้าไปในสวน เลีย้วซ้าย เดนิตรงไปจนสดุทางผา่นสนามบาสเก็ตบอล (ท่ีจอดรถ) เลีย้วขวา เดนิตรงไป 
ตกึข้างหน้าคือคณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ หอศลิป์อยูอี่กด้านของตกึคะ่ 
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A : Would you tell me direction to the Gallery of Art and Design, Faculty of Decorative Arts? 
  ช่วยบอกทางไปหอศลิปะและการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ให้ด้วยครับ 
B : Walk into the garden. Turn left. Go straight pass the basketball court (car park). Turn right. Go 

straight ahead. The first building on the right is the Gallery of Art and Design.  
  เดนิเข้าไปในสวน เลีย้วซ้าย เดนิตรงไปจนสดุทางผา่นลานจอดรถ เลีย้วขวา เดนิตรงไป ตกึแรกด้านขวามือ

คือหอศลิปะและการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A : I am interested to know more about the way to the Faculty of Architecture Art Gallery 
  ผมสนใจใคร่รู้อีกข้อเก่ียวกบัทางไปหอศลิป์คณะสถาปัตยกรรมครับ) 
B : Walk into the garden. Turn left. Go straight pass the basketball court (car park). Turn right. Go 

straight ahead. The first building on the left is the Faculty of Architecture. The Art Gallery is 
there. 

  เดนิเข้าไปในสวน เลีย้วซ้าย เดนิตรงไปจนสดุทางผา่นลานจอดรถ เลีย้วขวา เดนิตรงไป ตกึแรกด้านซ้ายมือ
คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หอศลิป์อยูท่ี่นัน่แหละคะ่ 
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A : Could you tell me where the Faculty of Archaeology, please? 
  ช่วยบอกผมหน่อยวา่คณะโบราณคดีไปทางไหนครับ 
B : Walk into the garden. Turn left. Go straight pass the basketball court (car park). The building in 

front of you is the Faculty of Archaeology.  
  เดนิเข้าไปในสวน เลีย้วซ้าย เดนิตรงไปจนสดุทางผา่นลานจอดรถ ตกึท่ีเห็นข้างหน้าคือคณะโบราณคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A : How about the way to the library of the Faculty of Architecture? 
  ห้องสมดุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปทางไหนหรือครับ 
B : Walk into the garden. Turn left. Go straight pass the basketball court (car park). Turn right. Go 

straight ahead. The first building on the left is the Faculty of Architecture. The library is located 
on the first floor, right side of the building. 

  เดินเขา้ไปในสวน เลีย้วซ้าย เดินตรงไปจนสดุทางผ่านลานจอดรถ เลีย้วขวา เดินตรงไป ตึกแรกดา้นซ้ายมือ
คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หอ้งสมดุอยู่ทีช่ัน้แรกดา้นขวาของตึก 
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A : Could you tell me the way to the Bangkok 

Gallery? (Bangkok Art and Culture 
Centre) 

  ช่วยบอกทางไปหอศลิปวฒันธรรมแหง่
กรุงเทพมหานครหน่อยครับ 

B : Yes, of course. It is located at the corner 
of the Rama 1 road, on Pathumwan 
Crossroad, opposite of the MBK Center  
and the Siam Discovery. You may take the bus number 25, 47 or 508 at the bus stop that is 
diagonally across the university. 

   ได้คะ่ อยูต่รงมมุถนนพระราม 1 บริเวณส่ีแยกปทมุวนั ตรงข้าม เอ็มบีเค เซน็เตอร์ และสยามดสิคฟัเวอร่ี คณุ
สามารถนัง่รถเมล์สาย 25, 47 หรือ 508 จากป้ายรถเมล์ท่ีอยูเ่ยือ้งกบัมหาวทิยาลยัคะ่ 

 
A : Would you tell me how to go to the National Museum? 
  ช่วยบอกทางไปพิพิธภณัฑสถานแห่งชาตใิห้ด้วยครับ 
B : Take the bus number 32, 33, 53 or 64 at the bus stop that is diagonally across the university. 
  Get off at the third stop. It is Thammasat University. Walk a short distance up the street with the 

Grand Palace behind you. The National Museum will be on your left. You can easily get to the 
National Museum on foot. From the street behind the library, walk to the end, then turn right and 
walk to the end of this street. The huge open space of Sanam Luang will be across the street. 
Turn left and walk a short distance up almost the end of the street with the Grand Palace behind 
you. The National Museum will be on your left. 
นัง่รถเมล์สาย 32, 33, 53 หรือ 64 จากป้ายรถเมล์ท่ีอยูเ่ยือ้งกบัมหาวิทยาลยั ลงป้ายท่ี 3 คือ  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เดนิขึน้ไปอีกเลก็น้อยให้
พระบรมมหาราชวงัอยูท่างด้านหลงัคณุ พพิิธภณัฑสถาน
แห่งชาตจิะอยูท่างซ้ายมือของคณุคะ่ คณุสามารถเดนิไปได้
ด้วยคะ่ จากถนนท่ีอยูด้่านหลงัมหาวทิยาลยัแห่งนี ้เดนิตรง
ไปจนสดุ แล้วเลีย้วขวา แล้วก็เดนิตรงไปจนสดุถนน 
สนามหลวงจะอยูต่รงข้ามกบัถนน เลีย้วซ้ายและเดนิขึน้ไป
เกือบสดุถนนโดยมีพระบรม-มหาราชวงัอยูท่างด้านหลงั 
พิพิธภณัฑ์แหง่ชาตจิะอยูท่างซ้ายคะ่ 
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A : I’d like to know how to get to the National 
Gallery? 
  ผมอยากทราบว่าจะไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศลิปได้อยา่งไรครับ 
B : Take the bus no. 32, 33, 53 or 64 at the bus 
stop that is diagonally across the university. 
  Get off at the fourth stop. Go under the bridge 
through the other side of the street. Turn right and go 
straight on for 200 meters and you will see it.  

  นัง่รถเมล์สาย 32, 33, 53 หรือ 64 จากป้ายรถเมล์ท่ีอยูเ่ยือ้งกบัมหาวิทยาลยั ลงป้ายท่ี 4 เดนิลอดใต้สะพาน
ไปยงัอีกฟากถนน เลีย้วขวาและเดนิตรงไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงคะ่ 

 
A : Please tell me the way to see the Sleeping Buddha? 
  ช่วยบอกทางไปชมพระนอนให้ด้วยครับ 
B : Take the bus number 47or 82 at the bus stop on the 

opposite side of the university. Get off at the second 
stop, Wat Pho. 

  นัง่รถเมล์สาย 47 หรือ 82 ท่ีป้ายตรงข้ามมหาวิทยาลยั ลง
ป้ายท่ี 3 วดัโพธ์ิคะ่ 

 
A : I’d like to see an art exhibition at Tadu Art Contemporary Gallery. How can I get it? 
  ผมอยากชมนิทรรศการศลิปะท่ีหอศลิป์ตาด ูไปอยา่งไรครับ 
B : It is too far to go on foot from here to the 

Art Gallery and a bus to take there does 
not pass on this street. Better take a taxi. 

  ไกลเกินกวา่ท่ีจะเดนิไปและรถเมล์ท่ีจะไปท่ี
นัน่ไมผ่า่นทางนี ้นัง่รถแท็กซีดี่กวา่คะ่ 

 
A : Thank you very much.  
  ขอบคณุมากครับ 
B : You’re welcome.  
  ด้วยความยนิดีคะ่ 
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  ท่ีห้องสมดุ ชาวตา่งชาตสิอบถามวิธีการใช้ Web OPAC  
 

A : Excuse me. Can you show me how to 
search from Web OPAC? 

  ขอโทษนะครับ ช่วยแนะนําวิธีการสืบค้น
ข้อมลูให้ผมด้วยครับ 

B : First, select the search type from drop 
down menu. You may choose 
keyword, title, author, subject, call 
number search and journal title or 

  ISBN/ISSN. Then type your search words in the field and press “submit”. You will see the results 
displays on the screen. Based on the list, select the record you require. OPAC will display item's 
location, status and call number.  

  ขัน้แรก เลือกประเภทการสืบค้นจากเมน ูคณุสามารถเลือกสืบค้นจากคําสําคญั ช่ือวารสาร ผู้แตง่ หวัเร่ือง 
เลขเรียกหนงัสือ และช่ือวารสาร หรือเลขมาตรฐานประจําหนงัสือ/วารสารคะ่ จากนัน้พิมพ์คําหรือข้อความท่ี
ต้องการลงไปแล้วกดปุ่ มค้นหา หน้าจอจะแสดงผลการสืบค้น  คลกิเลือกรายการท่ีต้องการ ท่ีหน้าจอจะบอก
สถานท่ีจดัเก็บ สถานภาพของหนงัสือ และเลขเรียกหนงัสือคะ่ 

 
A : If I find something I want from Web OPAC, how do I find it on the shelf? 
  ถ้าผมพบเร่ืองท่ีผมต้องการแล้ว และผมจะไปหาหนงัสือท่ีชัน้ได้อยา่งไรครับ 
B : Books will either be located in the General Stacks, the Reference Stacks, the "New Arrival" 

shelves, the “New Book” shelves or the Exhibition Collection. These are placed in open stacks; 
you have direct access to them. Some are placed in closed stacks such as theses; you should 
fill out the request form to our staff. 

  หนงัสือจะแยกเก็บตามท่ีตา่งๆ เชน่ ชัน้หนงัสือทัว่ไป ชัน้หนงัสืออ้างอิง ชัน้หนงัสือท่ีเพิง่ได้รับ ชัน้หนงัสือใหม ่
หรือมมุหนงัสือนิทรรศการ หนงัสือเหลา่นีใ้ห้บริการแบบชัน้เปิด ผู้ใช้สามารถเข้าไปหยิบได้ด้วยตวัเอง หนงัสือ
บางประเภทให้บริการแบบชัน้ปิด เชน่ วิทยานิพนธ์ ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าท่ีก่อนคะ่ 

 

A : Thank you so much.  
  ขอบคณุมากครับ 
B : I’m glad to help you.  
  ยินดีช่วยคะ่ 
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  ท่ีเคาน์เตอร์ยืม-คืน นกัศกึษาชาวตา่งชาตขิอยืมหนงัสือและสอบถามเก่ียวกบัคา่ปรับหนงัสือเกินกําหนดสง่
และการยืมตอ่  
 
A : Could you help me? I’d like to borrow this book. 
  ช่วยฉนัหน่อยได้มัย้คะ ฉนัขอยืมหนงัสือเลม่นีค้ะ่ 
B : Sure. Can I have your student ID card, please? 
  ได้คะ่ ขอบตัรนกัศกึษาด้วยคะ่ 
 
A : Here it is. 
  น่ีคะ่ 
B : Okay. The book must be returned within 7 days, not later than the 31st of August.  
  เรียบร้อยคะ่ ยืมได้ 7 วนันะคะ กําหนดสง่คืนภายในวนัท่ี 31 สงิหาคมนีค้ะ่ 
 
A : How many items may I check out? 
  ฉนัสามารถยืมหนงัสือได้ก่ีเลม่คะ 
B : You may borrow 7 books for 7 days. 
  คณุยืมได้ 7 เลม่ ภายใน 7 วนัคะ่ 
 
A : Where may I return books? 
  ฉนัจะคืนหนงัสือได้ท่ีไหนบ้างคะ 
B : Borrowed items may be returned to the library in person at the circulation desk during the open 

hours. When the library is closed, you can return books into the book drop located on the left of 
the library’s main entrance. 

  ช่วงท่ีห้องสมดุเปิด ให้นํามาคืนได้ด้วยตวัเองท่ีเคาน์เตอร์ยืมคืนในห้องสมดุคะ่ หลงัจากท่ีห้องสมดุปิดแล้ว 
คณุสามารถคืนหนงัสือได้ท่ีช่องคืนหนงัสือท่ีอยูท่างซ้ายของประตทูางเข้าห้องสมดุคะ่ 

 
A : How much are the late fees for overdue books? 
  หนงัสือท่ีเกินกําหนดสง่ต้องเสียคา่ปรับเทา่ไรคะ 
B : The late fees on books not returned on the due date are 3 Baht per item per day late including 

Saturday. 
  หนงัสือเกินกําหนดสง่ปรับวนัละ 3 บาทตอ่เลม่ นบัรวมวนัเสาร์ด้วยคะ่ 
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A : How can I renew the book I have borrowed?  
  ฉนัจะยืมหนงัสือตอ่ได้อยา่งไรคะ 
B : If the book has not been placed on hold by another user and if there is no fine to be paid, before 

the due date it can be renewed at the Circulation Desk or online for twice. The books which 
have already been renewed twice must be brought to the Library for further renewal. 

  คณุสามารถยืมหนงัสือตอ่ได้ท่ีเคาน์เตอร์ยืม-คืนและทางออนไลน์ได้ 2 ครัง้ หนงัสือท่ียืมตอ่ได้ต้องไมมี่คนจอง
และไมมี่คา่ปรับ เม่ือคณุยืมตอ่ครบ 2 ครัง้แล้วคณุต้องนําหนงัสือมาคืนก่อนคะ่ 

 
A : How may I renew online? 
  ฉนัยืมตอ่ทางออนไลน์ได้อยา่งไรคะ 
B : Go to the Web OPAC, click on “View Your Record/Renew,” type your name and student ID to log 

in. Please remember you cannot renew the book that is overdue. 
  เปิดหน้าจอการสืบค้น คลกิท่ีคําวา่ “View Your Record/Renew” พิมพ์ช่ือและรหสันกัศกึษาเพ่ือเข้าสูร่ะบบ

คะ่ อยา่ลืมนะคะวา่หนงัสือท่ีเกินกําหนดสง่ไมส่ามารถยืมตอ่ได้คะ่ 
 
A : Oh, I see. Thank you very much. See you, bye. 
  ออ๋! เข้าใจแล้วคะ่ ขอบคณุมากนะคะ สวสัดีคะ่ 
B : Bye. Have a nice day. 
  สวสัดีค่ะ โชคดีนะคะ 
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  ท่ีห้องวทิยานิพนธ์  นกัศกึษาตา่งชาตขิอยืมวิทยานิพนธ์และถามเร่ืองการถ่ายเอกสาร 
 

A : Excuse me. May I borrow theses for use at home? 
  ขอโทษครับ ผมจะขอยืมวทิยานิพนธ์ไปอา่นท่ีบ้านได้ไหมครับ 
B : I’m sorry, they are not for lending. You can use them only in the library. 
  วิทยานิพนธ์ยืมกลบับ้านไมไ่ด้นะคะ คณุสามารถใช้ภายในห้องสมดุเท่านัน้คะ่ 
 
A : How can I do to get some of them? 
  แล้วผมต้องทําอยา่งไรบ้างครับ 
B : Request forms are on the counter, so please fill it out and submit it to me with your 

library card. Complete the form making sure to list the full call number and specify information in 
every field. 

  ท่ีเคาน์เตอร์มีแบบฟอร์มอยูค่ะ่ กรุณากรอกแบบฟอร์มแล้วสง่มาให้ดฉินัพร้อมกบับตัรห้องสมดุคะ่ อยา่ลืม
กรอกเลขเรียกหนงัสือมาให้ครบนะคะและช่วยกรอกข้อมลูทกุช่องด้วยคะ่ 

 
A : How many theses can I get for one request form? 
  ผมยืมได้ก่ีเลม่ครับ 
B : You can get them 3 books per one form. A form is only for one time. If you need to get more, 

submit another form. 
  คณุสามารถยืมไดค้รัง้ละ 3 เล่มค่ะ  แบบฟอร์มนีใ้ชไ้ดค้รัง้เดียว ถา้ตอ้งการยืมครัง้ต่อไป ก็ตอ้งกรอกอีกใบค่ะ 
 
A : Can I make a photocopy here?  
  ผมสามารถถ่ายเอกสารท่ีน่ีได้ไหมครับ 
B : Yes, you can but in a reasonable amount and only for non-commercial research or private study. 
  ได้คะ่ แตใ่นจํานวนท่ีพอเหมาะพอควรนะคะ และใช้เพ่ืองานวิจยัท่ีไมใ่ช่การวิจยัเชิงพาณิชย์หรือใช้เพ่ือ

การศกึษาค้นคว้าของตวัเองเทา่นัน้คะ่ 
 
A : Where are the photocopiers? 
  เคร่ืองถ่ายเอกสารอยูต่รงไหนละ่ครับ 
B : They are located on the left side of this floor beside the exhibition Room. 
  อยู่ทีช่ัน้นีแ้หละค่ะ ทางดา้นซ้ายใกล้ๆ  หอ้งสูจิบตัรนิทรรศการค่ะ 

 



 

 

30 
 

A : Thank you for your advice.  
  ขอบคณุสําหรับคําแนะนํานะครับ 
B : With my pleasure.  
  ด้วยความยนิดีคะ่ 

Thesis Room 
(ห้องวิทยานิพนธ์) 
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  ท่ีห้องโสตทศันศกึษา นกัศกึษาแลกเปล่ียน ขอยืม DVD และสอบถามเร่ืองท่ีนัง่ชมภาพยนตร์ 
 
A : Good afternoon. 
  สวสัดีคะ่ 
B : Good afternoon.  May I help you?  

  สวสัดีครับ มีอะไรให้ช่วยไหมครับ  
 
A : Yes, please. Do you have any DVD movies on “The Lord of the Ring” and “Pirates of the 

Caribbean?” 
  คะ่ คณุมีภาพยนตร์ดีวีดีเร่ือง “The Lord of the Ring” และ “Pirates of the Caribbean?” ไหมคะ 
B : Let’s see.  Yes, we have both. 
  ขอตรวจดกู่อนนะครับ มีครับทัง้ 2 เร่ืองเลยครับ 
 
A : Can I borrow them? 
  ยืมได้ไหมคะ 
B : Yes, of course. Do you have a library card? 
  ได้ครับ คณุมีบตัรห้องสมดุไหมครับ 
 
A : Yes, I do.  
  มีคะ่ 
B : Can I have it?  
  ผมขอดว้ยบตัรครบั 
 
A : Yes. How many items can I borrow? 
  ได้คะ่ ฉนัสามารถยืมได้ก่ีเร่ืองคะ 
B : You can borrow audiovisual materials up to 3 items for 3 days. 
  คณุสามารถยืมโสตทศันวสัดไุด้ครัง้ละ 3 เร่ือง ภายใน 3 วนัครับ 
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A : How much fine do I pay when overdue? 
  ถ้าฉนัยืมเกินกําหนดจะต้องถกูปรับเท่าไรคะ 
B : You must pay a fee of 20 Baht per item per day. 
  เร่ืองละ 20 บาทตอ่วนัครับ 
 
A : Where can I watch the DVDs and VCDs in the Library?  
  ฉนัสามารถนัง่ดดีูวีดีและวีซดีีท่ีห้องสมดุได้ตรงไหนคะ 
B : DVDs and VCDs can be watched in individual viewing booths in the Audio-Visual Room. In 

addition, you may also view your own personal DVDs and VCDs in these booths. 
  คณุสามารถนัง่ดดีูวีดีและวีซดีีได้ท่ีโต๊ะสว่นบคุคลครับ และคณุสามารถนําดีวีดีและวีซดีีของคณุเองเข้ามานัง่

ดท่ีูน่ีด้วยด้วยครับ 
 
A : Thank you. 
  ขอบคณุคะ่ 
B : I’m glad I could help.  
  ยินดีท่ีได้ช่วยนะครับ 
 
 

 

Individual Viewing Booths 
(โต๊ะชมภาพยนตร์ส่วนบุคคล) 
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  ณ เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออกห้องวารสาร ชาวตา่งชาตสิอบถามเร่ืองบตัรห้องสมดุ 
 
A : Good Morning.  
  สวสัดีครับ 
B : Good Morning.  
  สวสัดีคะ่ 
 
A : How do I access to the Journal Room?  
  ผมต้องการเข้าใช้ห้องวารสารต้องทําอยา่งไรบ้างครับ 
B : Do you have a library card?  
  คณุมีบตัรห้องสมดุแล้วยงัคะ 
 
A : No, I don’t.  How do I get a library card? 
  ยงัครับ ผมจะมีบตัรห้องสมดุได้อยา่งไรครับ 
B : Are you a faculty, staff, or student at Silpakorn University? 
  คณุเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี หรือนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัศลิปากรหรือไมค่ะ 
หรือ Do you work or study here? 

  คณุทํางานหรือเรียนท่ีน่ีไหมคะ 
   
A : No, I’ don’t. I am an external user.  
  ไมใ่ช่ครับ ผมเป็นบคุคลภายนอกครับ 
B : You may exchange your ID card or student ID card for a library card at no charge. Before you 

leave the library, please make sure that you have returned the card. 
  คณุต้องนําบตัรประชาชนหรือบตัรนกัศกึษาจากสถาบนัอ่ืนมาแลกกบับตัรห้องสมดุโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่ายคะ่ 

ก่อนกลบัอยา่ลืมแลกบตัรคืนด้วยนะคะ 
 
A : How do I pass the entrance gate? 
  ผมจะผา่นประตเูข้าไปได้อยา่งไรครับ 
B : Please scan your library card at the entrance gate. 
  สแกนบตัรห้องสมดุตรงประตทูางเข้าก่อนนะคะ  
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A : Thank you for your advice.  
  ขอบคณุท่ีแนะนําครับ 
B : It’s my pleasure.   
  ด้วยความยนิดีคะ่ 
 
 
 
 

 

Serial Room 
(ห้องวารสาร) 
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  ณ ห้องวารสาร  ชาวต่างชาติถามหาวารสารฉบับปัจจุบัน วารสารฉบับย้อนหลัง วารสารเย็บเล่ม และ
สอบถามเร่ืองการขอยืมวารสาร 
 
A : Excuse me. Could you help me? 
  ขอโทษครับ ชว่ยผมหน่อยนะครับ 
B : Yes. How can I help you? 
  คะ่ จะให้ช่วยอะไรหรือคะ 
 
A : I’m looking for a journal titled “Japan Architect”, back issues that were published more than a 

year ago but I can’t find it. 
  ผมหาวารสาร Japan Architect ฉบบัย้อนหลงั 1 ปีไปแล้วไมพ่บครับ 
B : They were bound. Please go to the bound journals stacks in foreign language over there.  They 

are arranged alphabetically by title of the journal. 
  เย็บเลม่ไปแล้วคะ่ ดท่ีูชัน้วารสารเย็บเลม่ภาษาตา่งประเทศทางด้านโน้นสคิะ เรียงตามลําดบัอกัษรของช่ือ

วารสารคะ่ 
 
A : Where are the current issues and unbound back issues? 
  แล้ววารสารฉบบัปัจจบุนัและวารสารฉบบัย้อนหลงัท่ียงัไมเ่ย็บเลม่ละ่ครับอยูท่ี่ไหน 
B : Current issues of journals are shelved over there. They are arranged in title order from A to Z. 

Unbound back issues are under each current issue.  
  วารสารฉบบัปัจจบุนัวางอยูบ่นชัน้ทางด้านโน้นคะ่ เรียงตามลําดบัอกัษรของช่ือวารสาร A ถึง Z คะ่ สว่น

วารสารฉบบัย้อนหลงัท่ียงัไมไ่ด้เย็บเลม่ก็อยูใ่ต้ชัน้วารสารฉบบัปัจจบุนัช่ือนัน้ๆ คะ่ 
 
A : Can I check out these journals?  
  ผมสามารถยืมวารสารเหลา่น่ีได้ไหมครับ 
B : Usually you will not be able to check out them. It is only for use in the library. However, copy 

machine is located over there. You can photocopy articles only for classroom or your personal 
use.  

  โดยปกตแิล้ววารสารจะยืมกลบับ้านไมไ่ด้คะ่ ให้อา่นภายในห้องสมดุเท่านัน้ แตค่ณุสามารถนําไปถ่าย
เอกสารทางด้านโน้นได้คะ่ สําหรับนําไปใช้เพ่ือการเรียนการสอนหรือนําไปใช้สว่นตวัเท่านัน้คะ่ 
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A : Thank you so much. 
  ขอบคณุครับ 
B : I would be glad to help you. 
  ยินดีช่วยคะ่ 

 

Journal (Foreign Language) : current issues and unbound back issues 
(วารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังทียั่งไม่ได้เยบ็เล่ม) 
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(ตอนที ่4 : แบบฝึกภาษาอังกฤษ) 
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