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การอานออกเสียงตัวอักษร 
 
อักษรอังกฤษ มีท้ังหมด 26 ตัว ซึ่งนอยกวาภาษาไทย ทําใหจดจําไดงายทั้งในอักษรทั้ง 26 ตัวนี้
เปนสระ 5 ตัว คือ A (เอ) E (อี) I (ไอ) O (โอ) U (ยู) และอีกตัวหนึ่งคือ Y (วาย) ซึ่งเปนไดท้ัง
พยัญชนะและสระ ท่ีเหลืออีก 20 ตัว จึงเปนพยัญชนะ 
อักษรอังกฤษมี 4 แบบ 
1. แบบตัวพิมพใหญ A B C …….. 
2. แบบตัวพิมพเล็ก a b c …….. 
3. แบบตัวเขียนใหญ    …….. 
4. แบบตัวเขียนเล็ก a b c ……… 

อักษรตัวพิมพและคําอาน 
พิมพใหญ  พิมพเล็ก  อาน  ตรงกับภาษาไทย 
A   a   เอ  เ , แ,ะ, า, อะ 
B   b   บี  บ 
C   c   ซี  ซ, ช, ค, ก 
D   d   ดี  ด 
E   e   อี  เ ,        
F   f   เอฟ      ฟ, ฝ 
G   g   จี  จ, ย, ก 
H   h   เอช  ฮ 
I   i   ไอ         ไ 
J   j   เจ  จ, ย, ช 
K   k   เค  ค, ก 
L   l   แอล  ล 
M   m   เอ็ม  ม 
N   n   เอ็น  น 
O   o   โอ  โอ , อ 
P   p   พี  พ, ป, ผ 
Q     q   คิว  (ผสมกับ U เทากับ คว) 
R   r   อาร  ร 
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พิมพใหญ  พิมพเล็ก  อาน  ตรงกับภาษาไทย 
S   s   เอส  ส, ซ 
T   t   ที  ต, ท, ถ 
U   u   ยู  ย, สระ   ุ  สระ    ู 
V   v   วี  ว 
W   w   ดลับบลิว ว 
X   x   เอ็กซ  กซ , ช 
Y   y   วาย  ย, ไ,     
Z   z   แซด  ซ 
การทบทวนเรื่องอักษรที่เปนสระอีกครั้ง คือ 
A       ตรงกับสระ   เ, แ,  ะ, า และ อ 
E          ”   เ ,        
I   ”            , ไ 
O   ”   โ, -อ 
U   ”    ุ ,    ู ,    ั 
Y   ”   ไ,     ,    
 สระทั้ง 6 ตัวนี้ ในบางคําก็ตองใชผสมถึง 2 ตัวหรือ 3 ตัวในคําๆ หนึ่ง เปนการทําให
เปลี่ยนเสียงสระและความหมายไปดวย จึงตองอาศัยหลักของการสังเกตและทองจําไวอีกขั้น
หนึ่ง ทํานองเดียวกับภาษาไทยเรา 
 และสระหนึ่งนํามาผสมกัน 2 ตัวในคําๆ หนึ่ง ถาเปนสระอยางเดียวกันและผสมซอนกัน
หรือควบกัน ในภาษาอังกฤษเรียกวา “ดับเบิ้ล” (double) ซึ่งแปลวา “คู” หรือ “ 2 เทา” เชน A 
ผสมกัน 2 ตัวเปน AA ก็เรียกวา ดับเบิ้ล A หรือ EE ก็เรียกวา ดับเบิ้ล E 
 เราจะเริ่มแตการเอา A ซึ่งเปนตัวสระมาผสมกับพยัญชนะจําพวก B, C, D และ ฯลฯ เปน
อันดับแรก และสระอื่นๆ ตามลําดับกันไป ซึ่งพอจะแยกเสียงเมื่อผสมออกเสียงแลวไดดังนี้ 
A : ออกเสียงสระเปน เอ 
 May  อานวา   เมย   (อาจจะ) 
 Say                      ”   เซย  (พูด) 
 bacon                  ”   เบคอน  (เนื้อหมู) 
 bay                      ”   เบย  (อาว) 
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A :  ออกเสียงสระเปน  แอ 
 arrow  อานวา  แอโรว  (ลูกธนู, ลูกศร) 
 area       ”  แอเรีย  (พ้ืนที่) 
 ass       ”  แอส  (ลา) 
 man       ”  แมน  (คน (ผูชาย)) 
A : ออกเสียงเปน  อา, อะ 
 basket  อานวา  บาสเก็ต  (ตะกรา) 
 dance       ”  ดานซ  (เตนรํา) 
 art       ”  อารต  (ศิลป) 
 amount       ”  อะเมาท  (จํานวน) 
A : ออกเสียงสระเปน  ออ 
 also  อานวา  ออลโซ  (ดวยกัน) 
 call      ”  คอลล  (เรียก) 
 ball      ”  บอลล  (ลูกกลมๆ , ลูกหนัง) 
 war      ”  วอร  (สงคราม) 
E : ออกเสียงสระเปน เอ 
 set  อานวา  เซ็ท  (ชุด, วาง, ต้ัง) 
 bed      ”  เบ็ด  (เตียง) 
 step      ”  สเต็พ  (กาว , บันได) 
 press      ”  เพรส  (พิมพ กด) 
 general      ”  เยนเนอรัล (ท่ัวๆ ไป) 
E : ออกเสียงเปน อี 
 key  อานวา  คีย  (กุญแจ) 
 ether      ”  อีเธอร  (อากาศธาตุ) 
 era      ”  อีรา  (ศักราช , ยศ) 
E : ออกเสียงสระเปน อิว , อูว เม่ือมี W  ตามหลัง 
 crew  อานวา  ครูว  (ขัน, รองอยางกา) 
 new      ”  นิว  (ใหม) 
 blew      ”  บลูว  (ผิวปาก) 
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I : ออกเสียงสระเปน ไอ 
 violin  อานวา  ไวโอลิน (เครื่องดนตรี) 
 bright     ”  ไบรท  (แสงสวาง) 
 high     ”  ไฮ  (สูง) 
I :  ออกเสียงสระเปน อิ 
 king  อานวา  คิง  (พระราชา) 
 sing      ”  ซิง  (รองเพลง) 
 ship      ”  ชิพ  (เรือ) 
 hip    ฮิพ  (ตะโพก) 
O : ออกเสียงสระเปน โอ 
 know  อานวา  โนว.  (รู, ทราบ) 
 phone      ”  โฟน  (เสียง, โทรศัพท) 
 ocean      ”  โอเชียน  (มหาสมุทร) 
 low      ”  โลว  (ตํ่า) 
O : ออกเสียงสระเปน  ออ 
 long  อานวา  ลอง  (ยาว) 
 song      ”  ซอง  (เพลง) 
 top      ”  ทอพ  (ยอด) 
 god      ”  กอด  (พระเจา) 
U : ออกเสียงสระเปน อุ หรือ อู 
 put  อานวา  พุท  (วาง, ต้ัง) 
 full      ”  ฟูล  (เต็ม) 
 push      ”  พุช  (ผลัก , ดัน) 
U : ออกเสียงสระเปนไมหันอากาศ 
 hut  อานวา  ฮัต  (กระทอม) 
 but      ”  บัท  (แตวา, แต) 
 much      ”  มัช  (มาก) 
U : ออกเสียง เออ เม่ือมี R ตามหลัง 
 hurt  อานวา  เฮิท  (ทําอันตราย) 
 nurse      ”  เนอรส  (นางพยาบาล)  
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Y : ออกเสียงสระ อาย หรือ ไอ 
 by  อานวา  บาย, ไบ (โดย) 
 why      ”  วาย  (ทําไม) 
 cry      ”  คราย  (รองไห, รอง) 
 sky      ”  สคาย, สไคย (ทองฟา)  
Y :  ออกเสียงสระเปน อิ, อี  
 plenty  อานวา  เพลนที่  (มากหลาย) 
 happy      ”  แฮพพิ  (สุขสบาย) 
 lonely      ”  โลนลิ  (โดดเดี่ยว) 

การผสมดวยสระ 2 ตัว 
ai : ออกเสียงเปน ไอ, เอ, แอ 
 Thai  อานวา  ไท  (ไทย) 
 aid      ”  เอด  (ชวยเหลือ) 
 air      ”  แอร  (อากาศ) 
au :  ออกเสียงเปน ออ 
 fault  อานวา  ฟอลท  (ผิด, บกพรอง) 
 bauble      ”  บอเบิล  (ของเลนของเด็ก) 
ai :  ออกเสียงเปน เอ 
 fail  อานวา  เฟล  (ขาดไป) 
 gain      ”  เกน  (กําไร) 
oo :  ออกเสียงเปน อู 
 zoo  อานวา  ซู  (สวนสัตว) 
 moon      ”  มูน  (พระจันทร) 
 การใชสระโอหรือตัว O  สองตัวนี้ มีบางคําซึ่งเฉพาะเปนเสียงไมหันอากาศ เชน 
 blood  อานวา  บลั้ด  (เลือด) 
 flood      ”  ฟลัด  (น้ําทวม) 
ou :  ออกเสียงเปน อาว, อู 
 sound  อานวา  ซาวด  (สียง) 
 round      ”  ราวด  (กลม, รอบ) 
 soup      ”  ซุป  (แกงจืด, ซุป) 
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ui :  ออกเสียงเปน อุ, อี 
 fruit  อานวา  ฟลุท  (ผลไม) 
 build      ”  บิลด  (กอสราง) 
 ขอสังเกต : การผสมดวยสระ 2 ตัว มีบางคําที่อานเพี้ยนไปจากที่กลาว ท้ังนี้ ก็ตองขึ้นอยู
กับพยัญชนะตัวท่ีสะกดควบอยูทายดวย ท่ีทําใหสําเนียงอานเพี้ยนไป แมคําที่ผสมดวยสระตัว
เดียวก็เชนเดียวกัน ถาผูอานสังเกตใหดีจะเห็นไดวา 
 ดวยพยัญชนะที่สะกดอยูทาย มักจะเปนตัวบังคับใหออกเสียงไปเปนกลุมของมันได ซึ่ง
ไดแกตัว r, L, w เชน 
 fir  อานออกเสียงเปน   เฟอร 
 ball   ”   บอลล 
 new   ”   นิว 
 now   ”   นาว 
 อยางไรก็ดี การอานออกเสียงตางๆ ในภาษาอังกฤษนี้ ดังที่ไดกลาวมาแลว คอนขางจะ
ยุงยากสับสนอยูสักหนอย ฉะนั้น คําอานบางคําจึงอาจอานออกเสียงผิดไปจากหลักเกณฑอยูบาง
ก็ได เรียกวาไมตายตัวเสมอไป ฉะนั้น จึงขอใหใชความสังเกตและความจําใหแมนเปนหลักใหญ
ในการพบเห็นดวย 
   

 

 
   
 ตัวเลขในการนับในภาษาอังกฤษ นับวามีสวนสําคัญอยางยิ่งในการใชเปนหลักประกอบ
สนทนา เพราะคําพูดแตละประโยคยอมตองมีตัวเลขเกี่ยวของอยูมาก เชน การตอรองราคาซื้อ
ขายจํานวนของ และเวลาตางๆ ซึ่งตองใชตัวเลขทั้งสิ้น (แตเรื่อง เวลา นี้ อาจจะใชแตกตางกับ
เรื่องจํานวน และราคาซื้อขาย ซึ่งจะไดอธิบายในชั่วโมงตอไป 
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 ในชั่วโมงนี้ เราจะเรียนรูถึงวิธีนับเลข และจํานวนราคาเปนหลักไวกอน คือ :- 

เลข 1 ถึง 10 
One  (วัน)   =  หนึ่ง  1 
Two  (ทู)  =  สอง  2 
Three  (ทรี)  =  สาม  3 
Four  (โฟร)  =  สี่  4 
Five  (ไฟ)  =  หา  5 
Six  (ซิก)  =  หก  6 
Seven  (เซฟเวน) =  เจ็ด  7 
Eight  (เอท)  =  แปด  8 
Nine  (ไน)  =  เกา  9 
Ten  (เทน)  =  สิบ  10 
 เมื่อถึงตรงหลัก 10 นี้แลว โปรดสังเกตคําวา “สิบ” ของเขาจะใชตางกันออกไป ไม
เหมือนภาษาไทย ดังนี้ 

เลข 11 ถึง 20 
Eleven  (อีเลฟเวน) =  สิบเอ็ด  11 
Twelve  (ทะเวลฟ) =  สิบสอง  12 
Thirteen (เทอทีน) =  สิบสาม  13 
Fourteen (โฟทีน) =  สิบสี่  14 
Fifteen  (ฟฟทีน) =  สิบหา  15 
Sixteen  (ซิกทีน) =  สิบหก  16 
Seventeen (เซฟเวนทีน) =  สิบเจ็ด  17 
Eighteen (เอททีน) =  สิบแปด  18 
Nineteen (ไนทีน) =  สิบเกา  19 
Twenty  (ทะเวนตี้) =  ย่ีสิบ  20  
 ผูฝกจะสังเกตไดวาเลข 11 กับ 12 ใชคําแตกตางกับเลข 14 – 19 เพราะจากเลข 13 – 19 
จะลงทายดวยคําวา teen  (ทีน) ซึ่งแปลวา (สิบ) แตวา teen นี้จะใชเปนเลข 10 ไมได ใชไดเฉพาะ
ความหมายของคําวา “สิบ” เทานั้น เชน Teenage (ทีนเอ็จ) ซึ่งแปลวา เด็กวัยรุน 10 ขวบขึ้นไป คํา
นี้เขาใจวา ผูอานคงจะไดยินผานหูมาแลว 
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 ความนี้มาถึงเลขตั้งแต 20 ขึ้นไป ในภาษาอังกฤษก็ยกเอาคําวา “ย่ีสิบ” (Twenty) มาใช
เชนเดียวกับภาษาไทย คือ 

เลข 21 ถึง 30 
Twenty – one  (ทะเวนตี้ – วัน)  = ย่ีสิบเอ็ด 21 
Twenty – two  (ทะเวนตี้ – ทู)  = ย่ีสิบสอง 22 
Twenty – three  (ทะเวนตี้ – ทรี)  = ย่ีสิบสาม 23 
Twenty – four  (ทะเวนตี้ – โฟ)  = ย่ีสิบสี่  24 
Twenty – five  (ทะเวนตี้ – ไฟ)  = ย่ีสิบหา  25 
Twenty – six  (ทะเวนตี้ – ซิก)  = ย่ีสิบหก  26 
Twenty – seven  (ทะเวนตี้ – เซฟเวน) = ย่ีสิบเจ็ด 27  
Twenty – eight  (ทะเวนตี้ – เอท) = ย่ีสิบแปด 28  
Twenty – nine  (ทะเวนตี้ – ไน)  = ย่ีสิบเกา  29 
Thirty   (เทอตี้)   = สามสิบ  30 
 ตอไปเอาคําวา Thirty (เทอตี้) ซึ่งแปลวา 30 นี้ไปใชกับ 31, 32 ไปจนถึง 39 ตามลําดับ 
เลข 31 ถึง 40 
Thirty – one  (เทอตี้ – วัน)  = สามสิบเอ็ด 31 
Thirty – two  (เทอตี้ – ทู)  = สามสิบสอง 32 
Thirty – three  (เทอตี้ – ทรี)  = สามสิบสาม 33 
Thirty – four  (เทอตี้ – โฟ)  = สามสิบสี่ 34 
Thirty – five  (เทอตี้ – ไฟ)  = สามสิบหา 35 
Thirty – six  (เทอตี้ – ซิก)  = สามสิบหก 36 
Thirty – seven  (เทอตี้ – เซฟเวน) = สามสิบเจ็ด 37 
Thirty – eight  (เทอตี้ – เอท)  = สามสิบแปด 38 
Thirty – nine  (เทอตี้ – ไน)  = สามสิบเกา 39 
Forty   (ฟอต้ี)   = สี่สิบ  40 
 โปรดสังเกตคําวา Forty (ฟอต้ี) ซึ่งแปลวา 40 แตกตางกับคําวา Four (โฟ) ซึ่งแปลวา สี่ 
(4) และคําวา Forty นี้นํามาใชเปนเลข 41,42 ไปจนถึง 49 เชนเดียวกับคําวา Thirty (เทอตี้) ซึ่ง
แปลวา 30 ฉนั้นในการนับจาก 41 – 49 จึงไมเปนการยากตอการจําเทาไรนัก คือ 

เลข 41 ถึง 50 
Forty – one  (ฟอต้ี – วัน)  = สี่สิบเอ็ด 41 
Forty – two  (ฟอต้ี – ทู)  = สี่สิบสอง 42 
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Forty – three  (ฟอต้ี – ทรี)  = สี่สิบสาม 43 
Forty – four  (ฟอต้ี – โฟ)  = สี่สิบสี่  44 
Forty – five  (ฟอต้ี – ไฟ)  = สี่สิบหา  45 
Forty – six  (ฟอต้ี – ซิก)  = สี่สิบหก 46 
Forty – seven  (ฟอต้ี – เซฟเวน) = สี่สิบเจ็ด 47 
Forty – eight  (ฟอต้ี – เอท)  = สี่สิบแปด 48 
Forty – nine  (ฟอต้ี – ไน)  = สี่สิบเกา 49 
Fifty   (ฟฟต้ี)   = หาสิบ  50 
 คําวา “50” (หาสิบ) นี้ก็เชนเดียวกัน ภาษาอังกฤษใช Fifty (ฟฟต้ี) ซึ่งเพี้ยนมาจากคําวา 
Five (ไฟ) แปลวา 5 นั้นเอง ตอไปเราก็เอาคําวา Fifty มาใชเปนเลข 51 – 59 เชนเดียวกับ forty 
และ Thirty เหมือนกัน 
เลข 51 ถึง 60 
Fifty – one  (ฟฟต้ี – วัน)  = หาสิบเอ็ด  51 
Fifty – two  (ฟฟต้ี – ทู)  = หาสิบสอง  52 
Fifty – three  (ฟฟต้ี – ทรี)  = หาสิบสาม  53 
Fifty – four  (ฟฟต้ี – โฟ)  = หาสิบสี่   54 
Fifty – five  (ฟฟต้ี – ไฟ)  = หาสิบหา  55 
Fifty – six  (ฟฟต้ี – ซิก)  = หาสิบหก  56 
Fifty – seven  (ฟฟต้ี – เซฟเวน) = หาสิบเจ็ด  57 
Fifty – eight  (ฟฟต้ี – เอท)  = หาสิบแปด  58 
Fifty – nine  (ฟฟต้ี – ไน)  = หาสิบเกา  59 
Sixty   (ซิกตี้)   = หกสิบ   60 

เลข 61 ถึง 70 
Sixty – one  (ซิกตี้ – วัน)  = หกสิบเอ็ด  61 
Sixty – two  (ซิกตี้ – ทู)  = หกสิบสอง  62 
Sixty – three  (ซิกตี้ – ทรี)  = หกสิบสาม  63 
Sixty – four  (ซิกตี้ – โฟ)  = หกสิบสี่  64 
Sixty – five  (ซิกตี้ – ไฟ)  = หกสิบหา  65 
Sixty – six  (ซิกตี้ – ซิก)  = หกสิบหก  66 
Sixty – seven  (ซิกตี้ – เซฟเวน) = หกสิบเจ็ด  67 
Sixty – eight  (ซิกตี้ – เอท)  = หกสิบแปด  68 
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Sixty – nine  (ซิกตี้ – ไน)  = หกสิบเกา  69 
Seventy  (เซฟเวนตี้)  = เจ็ดสิบ   70 
 คําวา Seventy (เซฟเวนตี้) นี้ถาออกเสียงเร็วๆ จะเปน “เซมตี้” 

เลข 71 ถึง 80 
Seventy – one  (เซฟเวนตี้ – วัน) = เจ็ดสิบเอ็ด  71 
Seventy – two  (เซฟเวนตี้ – ทู)  = เจ็ดสิบสอง  72 
Seventy – three  (เซฟเวนตี้ – ทรี) = เจ็ดสิบสาม  73 
Seventy – four  (เซฟเวนตี้ – โฟ) = เจ็ดสิบสี่  74 
Seventy – five  (เซฟเวนตี้ – ไฟ) = เจ็ดสิบหา  75 
Seventy – six  (เซฟเวนตี้ – ซิก) = เจ็ดสิบหก  76 
Seventy – seven (เซฟเวนตี้ – เซฟเวน) = เจ็ดสิบเจ็ด  77 
Seventy – eight  (เซฟเวนตี้ – เอท) = เจ็ดสิบแปด  78 
Seventy – nine  (เซฟเวนตี้ – ไน) = เจ็ดสิบเกา  79 
Eighty   (เอทตี้)   = แปดสิบ   80 

เลข 81 ถึง 90 
Eighty – one  (เอทตี้ – วัน)  = แปดสิบเอ็ด  81 
Eighty – two  (เอทตี้ – ทู)  = แปดสิบสอง  82 
Eighty – three  (เอทตี้ – ทรี)  = แปดสิบสาม  83 
Eighty – four  (เอทตี้ – โฟ)  = แปดสิบสี่  84 
Eighty – five  (เอทตี้ – ไฟ)  = แปดสิบหา  85 
Eighty – six  (เอทตี้ – ซิก)  = แปดสิบหก  86 
Eighty – seven  (เอทตี้ – เซฟเวน) = แปดสิบเจ็ด  87 
Eighty – eight  (เอทตี้ – เอท)  = แปดสิบแปด  88 
Eighty – nine  (เอทตี้ – ไน)  = แปดสิบเกา  89 
Ninety   (ไนตี้)   = เกาสิบ   90 

เลข 91 ถึง 100 
Ninety – one  (ไนตี้ – วัน)  = เกาสิบเอ็ด  91 
Ninety – two  (ไนตี้ – ทู)  = เกาสิบสอง  92 
Ninety – three  (ไนตี้ – ทรี)  = เกาสิบสาม  93 
Ninety – four  (ไนตี้ – โฟ)  = เกาสิบสี่  94 
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Ninety – five  (ไนตี้ – ไฟ)  = เกาสิบหา  95 
Ninety – six  (ไนตี้ – ซิก)  = เกาสิบหก  96 
Ninety – seven  (ไนตี้ – เซฟเวน) = เกาสิบเจ็ด  97 
Ninety – eight  (ไนตี้ – เอท)  = เกาสิบแปด  98 
Ninety – nine  (ไนตี้ – ไน)  = เกาสิบเกา  99 
One hundred  (วัน ฮันเดรด)  = หนึ่งรอย  100 
 Hundred (ฮันเดรด) แปลตามตัวก็วา รอย แตถาจะพูดวา 100 ก็ตอง One hundred (วัน ฮัน
เดรด) 200 ก็ตองวา Two hundred (ทู ฮันเดรด) และ 300 Three hundred (ทรี ฮันเดรด)  
 ถาจะพูดวา 101 (หนึ่งรอยหนึ่ง หรือ 102, 103 จะตองมีคําวา “และ” and หรือ “กับ” มา
ประกอบดวย 
 101  =  One hundred and one (วัน ฮันเดรด แอน วัน) 
 102 =  One hundred and two (วัน ฮันเดรด แอน ทู) 
 หวังวาประโยคคําพูดจํานวนหลักหนวยถึงรอยดังทีกลาวมานี้ คงเปนที่เขาใจแกผูฝกไดดี 
 ในหลักตอไปคือ เลข 1,000 และ 10,000 เราจะตองใชคําตอไปนี้ 
 1,000 =  One thousand (วัน เทาแซนด) 
 10,000 = Ten thousand (เทน เทาแซนด) 
 คําวา “หมื่น” (10,000) ของภาษาอังกฤษไมมี จึงใชคําวา “สิบพัน” คือ Ten thousand 
และคําวา “แสน” (100,000) ก็เชนเดียวกัน ใชพูดเปน “หนึ่งรอยพัน” คือ One hundred thousand 
(วัน ฮันเดรด เทาแซนด) 
 คําวา “ลาน” (1,000,000) ใช Million (มิลเลียน) One million (วัน มิลเลียน) = หนึ่งลาน , 
Two million (ทู มิลเลียน) = สองลาน 
 คําวา Million นี้ จะออกเสียงวา “มิลยัน” ก็ได 

การทักทาย 
 คําทักทายเมื่อพบกันครั้งแรก และการทักทายเมื่อรูจักกันแลว 
A :  Good morning , Mr. T 
 (กูด มอรนิ่ง , มิสเทอะ ที) 
 สวัสดีครับ คุณ ที 
B : Good morning , Mr. J 
 (กูด มอรนิ่ง , มิสเทอะ เจ) 
 สวัสดีครับ มิสเทอะ เจ 
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 การออกเสียงคําวา Mr. (Mister) ควรออกเสียงวา มิสเทอะ ไมควรลากเสียงยาว ประโยค
ตอไปควรพูดวา 
A :  How are you ? 
 (ฮาว อาร ยู) 
 สบายดีหรือครับ? 
B : Quite well thanks and, you ? 
 (ไควท เวล, แทงคส แอน ยู) 
 ครับ สบายดี ขอบคุณ คุณเปนอยางไรบางครับ 
A : Very well , thank you.  
 (เวริเวล , แทงคิว) สบายดีครับ ขอบคุณ 
ประโยคอื่นๆ เชน 
1. Where are you going ? 
     (แวร อาร ยู โกอิ่ง) 
     คุณ (กําลัง) จะไปไหน ? 
2. Where have you been ? 
     (แวร แฮฟ ยู บีน) 
     คุณไปไหนมาครับ 
ฝกโตตอบ ใชบทบาทสมมุติ 
การพูดแนะนําตัว 
A :  I would like to introduce mayself . 
 (ไอ วูด ไลด ทู อินโทรดิว มายเซลฟ) 
 ผมขอแนะนําตัวเอง 
 I am Mr. John Direk . 
 (ไอ แอม มิสเตอร จอรน ดิเรค) 
 ผมชื่อจอรน ดิเรค 
B : May I have your name , please ? 
 (เม ไอ แฮพ ยัวร เนม พลีส) 
 ขอทราบชื่อคุณนะครับ 
A : Nice to meet you : I come from Thailand. 
 (ไนซ ทู มีท ยู)   (ไอ คัม ฟอรม ไทแลนด) 
 ยินดีท่ีไดรูจัก   ผมมาจากประเทศไทย 
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B : Excuse me, how old are you? 
 (อิคซ คิวซ หมี , ฮาว โอวด อาร ยู) 
 ขอโทษครับ คุณอายุเทาไร? 
A : I am 30 years old. 
 (ไอ แอม เทอตี้ เยียรส โอวด) 
 ผมอายุ 30 ป 
B :  Are you married yet?. 
 (อาร ยู แมรี้ด เยท ?) 
 คุณแตงงานหรือยังครับ 
A : I’m not yet married. 
 (ไอ แอม นอท เยท แมรี้ด) 
 ผมยังไมแตงงานครับ 
การกลาวคําขอบคุณ 
A : Please come in ! 
 (พลีส คัม อิน)  
 เชิญขางในครับ 
B :  Thank you. 
 (แทงค คิว) 
 ขอบคุณครับ 
A : May you have tea or coffee ? 
 (เมย ยู แฮฟ ที ออร คอพฟ) 
 ตองการชาหรือกาแฟครับ 
B :  Tea please , Thank you 
 (ที พลีส แทงคิว) 
 ชา ครับ ขอบคุณ 
การกลาวคําขอโทษ  
A :  I’m sorry  
 (ไอ แอม ซอรี่) 
 ผมเสียใจ 
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B : I beg your pardon. 
 (ไอ เบค ยัวร พาดอน) 
 ผมขอโทษครับ 
การกลาวลา 
A : Good bye , see you again. 
 (กูด บาย , ซี ยู อะเกน) 
 สวัสดี แลวพบกันใหมครับ (พูดไดท้ัง 2 ฝาย) 
B : Good night. 
 (กูด ไนซ) 
 ราตรีสวัสด (พูดเมื่อวันนั้นจะไมพบกันอีกใชในตอนกลางคืน) 
การใชประโยคคําถาม และปฏิเสธ 
คําศัพทที่ใชในประโยคคําถาม 
อะไร   วอท    What? 
ทําไม   วาย    Why? 
ท่ีไหน   แวร    Where? 
เมื่อไร   เวน    When? 
ใคร   ฮู    Who? 
เปนอยางไร  ฮาว    How? 
มีใครอื่นอีกไหม อู เอล    Who eles? 
มีอะไรอื่นอีกไหม วอท เอล   What else? 
มีท่ีไหนอีกไหม  แวร เอล   Where else? 
ตัวอยางประโยคคําถาม 
อยูท่ีไหน  แวร อาร ยู               Where are you?  
ใชไหม   อีส อิท ไรท    Is it right? 
มีไหม   ดู ยู แฮพ วัน/แอนี่   Do you have one /any? 
เปนไหม  แคน ยู ดู ดิส   Can you do this? 
ไดไหม   แคน ไอ ดู ดิส   Can I do this? 
ชอบไหม  ดู ยู ไลค อิท   Do you like it? 
เขาใจไหม  ดู ยู อันเดอรสแตนด  Do you understand? 
ยินยอมไหม  ดู ยู อะกรี   Do you agree? 
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จริงหรือ  เรียวลี่    Really? 
ตองการหรือไม  ดู ยู วอนท อิท   Do you want it? 
เขาเปนใคร  ฮู อิส ฮี/ชี   Who is he/she? 
เทาไร   ฮาว มัช    How much? 
ถูกตองหรือไม  อีส ดิส คอเรค   Is this correct? 
ท่ีไหน   แว    Where? 
อันไหน  วิช วัน    Which one? 
รูปกริยาปฏิเสธ  
รูปกริยาปกติ เชน 
I am a worker. (ผมเปนคนงานครับ I have some money. (ผมมีเงินบาง) 
รูปกริยาปฏิเสธ 
I am not a worker.   I have no money. 
(ไอ แอม นอทอะเวริกเคอร)      (ไอ แฮฟ โน มันนี่) 
ฉันไมไดเปนคนงาน   ฉันไมมีเงิน 
ประโยคปฏิเสธทั้งสองใชคํา not หรือ no ตอทายกริยาแตกตางกัน 
คําถาม  Do you have a pen? 
 (ดู ยู แฮฟ อะ เพน) 
 คุณมีปากกา (หนึ่งดาม) ไหม? 
คําตอบปฏิเสธสั้นๆ No! (โน) ไมมี 
คําตอบปฏิเสธธรรมดา No, I have n’t    หรือ No, I don’t 
   (โน ไอ แฮฟ นอท) (โน ไอ ดอนท) 
   ไมใชครับ  เปลาครับ, ไมใชครับ 
ทบทวนคํากริยาปฏิเสธ 
 คํากริยาปฏิเสธที่มีความหมาย ไม ไมได ไมใช หรือ ไมเปน ไดแก 
 Is not   (อิส นอท) 
 Am not  (แอม นอท) 
 Are not  (อาร นอท) 
 Do not   (ดู นอท) 
 Does not (ดัส นอท) 
 Can not  (แคน นอท) 
 Was not (วอส นอท) 
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 Were not  (เวอร นอท) 
 Did not  (ดิ้ด นอท) 
 คํากริยาปฏิเสธที่มีความหมายวา ไมมี ไมได 
 Have no (แฮฟ โน) 
 Have not (แฮฟ นอท) 
 Has no  (แฮส โน) 
 Has not  (แฮส นอท) 
 Do not have  (ดู นอท แฮฟ) 
 Does not have  (ดัส นอท แฮฟ) 
 Con not  (แคน นอท) 
ตัวอยางประโยคคําถาม 
 -  Excuse me where is restroom? (อิดคิวมี แวร อิส  เรสรูม) หองน้ําอยูไหน? 
 - Where is Thai Embassy? (แวร อิส ไท แอมเบสซี) สถานทูตอยูท่ีไหน? 
 - Where is the manufacturer? (แวร อิส เดอะ เมนูแฟคเจอเรอ) โรงงานอยูท่ีไหน? 
 - Who can speak English? (ฮู แคน สปรีค อิงลิส) ใครพูดภาษาอังกฤษไดบาง? 
 - Where are you from? (แวร อาร ยู ฟอรม) คุณมาจากประเทศอะไร? 
 - How many season in you county? (ฮาว เมนี่ ซีซัน อิน ยัว คันทรี่) ประเทศคุณมีกี่ฤดู? 
 - Do you have lunch? (ดู ยู แฮฟ ลันซ) คุณทานขาวกลางวันหรือยัง? 
การถามทาง 
การบอกทางตรงไป 
 1. Go straight. 
      (โก สะเทรท) 
      ตรงไป , เดินตรงไป 
 2. Keep going straight. 
     (คีพ โกอิ้ง สะเทรท) 
      เดินตรงไปเรื่อยๆ 
 3. Go straight ahead. 
     (โก สะเทรท อะเฮด) 
     ตรงไปขางหนา 
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 4. Just go straight ahead. 
     (จัสท โก สะเทรท อะเฮด) 
      เดินตรงไปกอน 
การบอกทางเลี้ยว 
 1. Turn to the right. 
      (เทิน ทู เดอะ ไรท) 
      เลี้ยวไปทางขวา 
 2. Turn right at the next corner. 
     (เทิน ไรท แอท เดอะ เนกซท คอนเนอะ) 
     เลี้ยวขวาที่มุมถนนขางหนาครับ 
 3. Turn left when you come to the church. 
     (เทิน เลฟท เวน ยู คัม ทู เดอะ เชิช) 
      เลี้ยวซายเมื่อคุณถึงโบสถ 
 4. Turn around and go back to the first crossroad. 
      (เทิน อะราว แอน โก แบค ทู เดอะ เฟสท ครอสโรด) 
      เลี้ยวกลับไปที่สี่แยกแรกถึงนะครับ 
 5. You take the  first to the right , then go straight ahead. 
      (ยู เทค เดอะ เฟสท ทู เดอะ ไรท , เดน โกสะเทรท อะเฮด) 
      คุณตองเลี้ยวขวากอนนะครับ แลวคอยตรงไป 
 6. Turn right and continue for about 200 hundred metres. 
      (เทิน ไรท แอน คอนทินิว ฟอ อะเบาท ทู ฮันเดรด มิเทอส) 
      เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 200 เมตรครับ 
 7. Take the first turn on your right,  
      (เทค เดอะ เฟสท เทิน ออน ยัว ไรท) 
      คุณเลี้ยวขวาที่หัวเลี้ยวแรกถึงกอนนะครับ 
การบอกทางไปสถานที่ตางๆ 
ผูถาม Where can I get my watch fixed? 
 (แว แคน ไอ เกท มาย วอทช ฟกด) 
 ผมจะหารานซอมนาฬิกาไดท่ีไหนครับ? 
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ผูตอบ Do you see the postoffice over there? 
 (ดู ยู ซี เดอะ โพสทออฟฟส โอเวอร แดร) 
 คุณเห็นที่ทําการไปรษณียนั่นไหมครับ? 
ผูถาม Yes, at the corner? 
 (เยส, แอท เดอะ คอนเนอะ) 
 ออ, ตรงมุมนั้นใชไหม? 
ผูตอบ Well, there’s a little shop two doors away from it. 
 (เวล, แด’ส อะ ลิทเทิล ซอฟ ทู ดอส อะเว ฟรอม อิท) 
 นั่นละครับ มีรานเล็กๆ อยูถัดไป 2 หอง 
ผูถาม Excuse me, where is a public telephone? 
 (เอกซคิ้ว มี, แวร อิส อะ พับบลิค เทลิโฟน) 
 ขอโทษครับ โทรศัพทสาธารณะอยูท่ีไหน? 
คําศัพทสถานที่ 
สถานฑูตไทย   ไทย เอ็ม บาส ซี่   Thai Embassy 
สํานักงานแรงงานไทย  ไทย เล เบอ ดี พาท เม็นท Thai Labour department 
สนามบิน   แอร พอรต   Airport 
โรงภาพยนต   เธีย เทอ    Theater 
สถานีตํารวจ   โพ ลิส สะ เต ชั่น  Police station 
ท่ีทําการไปรษณีย  โพส ออฟ ฟส   Post office 
สวนสาธารณะ   พาค    Park 
หางสรรพสินคา  ดี พาส เม็น สะ โตร  Department store 
ตลาด     มารเก็ต    Market 
ธนาคาร   แบงค    Bank 
โรงพยาบาล   ฮอท พิ ทอล   Hospital 
สถานีรถไฟ   เรล เวย สะ เต ชั่น  Railway station 
ทาเรือ    พอท    Port 
รานอาหาร   เรส เตอ รันท   Restaurant 
ซุปเปอรมาเก็ต   ซุป เปอร มา เก็ต  Supemarket 
ทิศตะวันออก   อีชท    East 
ทิศตะวันตก   เว็ชท    West 
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ทิศใต    เซาท    South 
ทิศเหนือ   นอท    North 
ทิศตะวันออกเฉียงใต  เซาท อีสท   South east 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  นอท อีสท   North east 
ทิศตะวันตกเฉียงใต  เซาท เว็ชท   South West 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  นอท เว็ชท    North West 
ขางบน    อัฟ    Up 
ขางลาง    ดาว    Down 
ประโยคสนทนาการขึ้นรถแท็กซี่ 
Taxi :  Good morning, sir. 
   (กูด มอนิ่ง เซอะ) 
  สวัสดีครับ 
Passenger :  I’m going, to railway station. 
  (ไอ อึม โกอิ่ง ทู เรลเวย สเตชั่น) 
  ผมจะไปสถานีรถไฟ 
Taxi :  Yes, Sir  
  (เยส เซอร) 
  เชิญครับ 
Passenger : Please drive  more slowly. 
  (พริส ไดว มอ สโลวลี่) 
  กรุณาขับชาหนอยครับ 
  How long does it take from here ? 
  (ฮาว ลอง ดาส อิท เทค ฟรอม เฮีย) 
  ใชเวลานานเทาไรครับ 
Taxi :  About 20 minuets  
  (อะเบาท ทะเวนตี้ มินิท) 
  ประมาณ 20 นาทีครับ 
  The price is 10 Dollar  
  (เดอะ ไพร อิส เทน ดอลลาร) 
   ราคา 10 ดอลลาร 
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Passenger :  Here you are 
  (เฮีย ยู อาร) 
  นี่ครับคาโดยสาร 
ประโยคสนทนาขึ้นรถเมล   
A :  Is this bus going to…….? 
 (อิส ดีส บัส โกอิ้ง ทู...........? 
 รถโดยสารประจําทางคันนี้จะไปที่..................ใชไหมครับ? 
B : How long does it take? 
 (ฮาว ลอง ดาส อิท เทค?) 
 ตองใชเวลานานเทาไหร 
A : About 20 minuets 
 (อะบาวท ทเวนตี้ มินิท) 
 ประมาณ 20 นาที 
B : Which in the right bus for……………? 
 (วิช อิส เดอะ ไรท บัส ฟอร) 
 รถคันไหนไป..............................ครับ 
A : The bus No.213  
 (เดอะ บัส นัมเบอร 213) 
 รถเมลเบอร 213 
B : How much is the fare? 
 (ฮาว มัช อิส เดอะ แฟร 
 คาโดยสารเทาไรครับ 
A : 5 Dollars  
 (ไฟว ดอลลาร) 
 5 ดอลลาครับ 
B : Thank you. 
 (แทงคิ้ว) 
 ขอบคุณ 
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สนามบิน  ขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ดานกักโรค (Quarantine) ตรวจวาไดรับการฉีดวัคซีนปองกันลวงหนาแลว 
  
 การตรวจคนเขาเมือง (Immigration) ตรวจหนังสือคนเดินทาง วีซา 
  
 ท่ีรับกระเปาเดินทาง (Baggage claims) รับกระเปาเดินทางที่ไดฝากไว 
  
 ดานศุลกากร (Customs) ตรวจวาในกระเปาเดินทางมีสิ่งของตองเสียภาษีหรือไม 
  
 เขาเมือง 
Quarantine   (ควอ เริน ทีน) ดานกักโรค 
A : Please show me your vaccination certificate.  
 (พลีส โชว มี ยัวร แวคซีนเอชั่น เซอรทีพีเคท) 
 โปรดแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคลวงหนา 
B : This one 
 (ธีส วัน) 
 นี่ ครับ 
Immigration  (อิม มะ เกรชัน) ตรวจคนเขาเมือง 
A : Passport , please . 
 (พาสปอรต พลีส) 
 ขอหนังสือเดินทางครับ 
B : How long are you going to stay here ? 
 (ฮาว ลอง อาร ยู โกอิ้ง ทู สเตย เฮียร) 
 คุณจะอยูท่ีนี่นานเทาไร 
A : Two weeks. 
 (ทู วีคส) 
 2 อาทิตยครับ 
B : When are you going to stay ? 
 (แวร อาร ยู โกอิ้ง ทู เสตย) 
 คุณจะพักที่ไหน 
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คําศัพทเก่ียวกับตําแหนง 
ลูกจาง (Employee – เอมพลอยยี่) 
ชางเทคนิค (Technician – เทคนิเชี่ยน) 
ชางกอสราง (Building worker – บิลดิ้ง เวิรคเกอร) 
หัวหนาคนงาน (Foreman – โฟรแมน) 
วิศวกร (Engineer – เอ็นจิเนีย) 
ดานศุลกากร (Customs) 
A : Anything to declare? 
 (แอนนี่ธิง ทู ดีแคลร) 
 มีสิ่งของแสดงไหมครับ? 
B : No, nothing 
 (โน น็อธิ้ง) 
 ไม ไมมีอะไรครับ 
A : What’s this? 
 (วอทล’ ธิส) 
 นี่อะไรครับ? 
B : Souvenir for my friend. 
 (ซูวะเนียร ฟอร มาย เฟรนด) 
 ของที่ระลึกสําหรับเพื่อนของผม 
A : My personal effects 
 (มาย เพอร ซะเนล อิเฟคท) 
 ของใชสวนตัวของผม 
B : One bottle of whisky and cigarette one carton  
 (วัน บอทเทิล ออฟ วิสกี้ แอนซิกกะเรท วัน คารเทิน) 
A : Is it taxable? 
 (อิส อิท แทคเอเบิ้ล) 
 ตองเสียภาษีหรือเปลาครับ 
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การแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange) 
A :  Could you exchange these……….into dollar  please? 
 (คูด ยู อิคซเชนล ดีส .........อินทู ดอลลา พลีส) 
 ขอแลกเงิน.............เปนดอลลาครับ 
B : Tell  me today’s rate   
 (เทลส มี ทูเดย เรท) 
 ขอทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินของวันนี้ดวยครับ 
A : Please break this bill into twenty – five cents  
 พลีส เบรก รีส บิล อินทู ทเวนตี้ ไฟว เซ็นตส   ขอแลกเงินเปนเงินยอย 25 เซ็นต ครับ 
รานอาหาร  Canteen / Restaurant 
A : Please show me the menu. 
 (พลีส โชว มี เธอะ เมนู) 
 ขอรายการอาหารหนอยครับ 
B : What is this dish? 
 (วอธ อีส ธีส ดีช) 
 อาหารนี้เปนยังไงนะ 
A :  What’s today’s special ? 
 (วอธ ทูเดยส สเปเชี่ยล) 
 อาหารพิเศษของวันนี้คืออะไร 
B : Which are the fish dishes? 
 (วิช อาร เธอะ ฟช ดีชเชส) 
 อาหารชนิดไหนที่ทําดวยปลา 
A : What would you recommend? 
 (วอท วูด ยู เรคคอมเมนต) 
 คุณจะแนะนําอาหารอะไร 
B :  I recommend Thai food. 
 (ไอ เรคคอมเมนด ไทย  ฟูด) 
 ผมแนะนําอาหารไทยครับ 
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ตัวอยางรายชื่ออาหารไทย  
    ขาวสาร/ขาว   ไรซ   Rice 
 ขาวเหนียว   สติ๊ก กี้ ไรซ  Sticky Rice 
 บะหมี่    เอก นูเดิ้ล  egg Noodle 
 กวยเต๋ียว   นู ดึล   Noodle 
 โจก    ไรช ซูพ  Rice Soup 
 น้ําแกง    ซุป   Soup 
 ไข    เอก   Egg 
 น้ําจิ้ม ซอส   ซอส   Sauce 
 น้ําปลา    ฟช ซอล  Fish Sauce 
 ปาทองโก   ไช นีส โดนัท  Chinese donut 
 ขนมปง    เบร็ด   Bread 
 น้ําเปลา    เพลน วอ เทอ  Plain water 
 น้ําชา    ที   Tea 
 น้ําอัดลม   ซอฟ ดรี้ง   Soft drink 
 กาแฟ    คอฟ ฟ   Coffee 
 น้ําแข็ง    ไอซ   Ice 
 เหลา    วิส กี้   Whisky 
 เบียร    เบียร   Beer 
 น้ําเตาหู    ซอย บีน มิลค  Soybean milk 
 แกงมัสมั่น  =  A rich beef curry with peanuts 
 แกงกะหรี่  =  A mild flavored Indian type curry 
 แกงเนื้อ   =  Meat spiced ragout 
 แกงไก   =  Chicken spiced ragout 
 แกงปลาดุก  =  Cat fish spiced ragout 
 แกงสมปลา  =  Fish and vegetable ragout 
 ตมยํา   =  A chili hot and soup  

ตมโคลงปลา  =  Salted fish boiled 
 ขาวผัด   =  Fried rice 
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 เนื้อผัดน้ํามันหอย =  Fried beef with oyster sauce  
 ผัดผัก   =  Fried vegetable 
 ดอกกะหล่ําผัดกุง =  Fried shrimp with cauliflower 
 ขาวตมหมู  =  A mild rice soup flavored with pork 
 ขาวตมกุง  =  A mild rice soup flavored with shrimp 
 ขาวตมปลา   =  A mild rice soup flavored with fish 
 แกงจืด   =  A mild rice flavored soup 
 ไขลวก   =  Soft boiled egg 
 ไขดาว   =  Fried egg 
 ไขเจียว , ไขฟู  =  Plain omelette 
 ไขตม   =  Hard boiled egg 
 ไขยัดไส  =  Omelette filled with meat  
 เปดตุน   =  Steamed crab claws 
 กามปูทอด  =  Fried chicken 
 กามปูนึ่ง  =  Steamed crab claws 
 ไกผัดพริก  =  Fried chicken and chilies 
 ไกทอด   =  Fried chicken 
 หูฉลาม   =  Shark fin soup 
 กุงทอดกรอบ  =  Crisp fried prawns 
 กุงชุบแปงทอด  =  Fried starched shrimp 
 ขาวหนาเปด  =  Sliced roast duck with plain rice 
 ขาวหนาไก =  Sliced chicken with bamboo choot in a gravy over 

plain rice 
 ขาวหมูแดง  =  Sliced cooked pork and gravy over plain rice 
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รายชื่อของหวานไทย 
 ทองหยิบ  =  Sweet egg-petals 
 ทองหยอด  =  Sweet egg-drops 
 ฝอยทอง  =  Sweet egg-shreds 
 สังขยา   =  Custard 
 สังขยาขนุน  =  Jackfruit custard  
 มะพราวสังขยา  =  Coconut custard 
 ฟกทองสังขยา  =  Squash custard 
 ขนมหมอแกง  =  Egg sweet plate 
 กลวยบวชชี  =  Banana in a sweet and salty coconut cream 
 ลูกตาลเชื่อม  =  Palm seeds cooked in syrup 
 ตะโก   =  Celatin top with coconut cream 
 ถั่วดําตมน้ําตาล  =  Black bean in sweet coconut cream 
 สาคูเปยก  =  Sweet boiled saku 
 มันเชื่อม  =  Casava cooked in syrup 
 ลอดชองน้ํากะทิ =  Rice drope in sweet coconut sauce 
 
การซื้อของ 
A : How much a piece ?   
        ( ฮาว มัช อะ พีช ? 
         ซ้ือของชิ้นเดียวราคาเทาไร ? 
 B :   5 dollars  fifty cents ? 
         (ไฟวดอลลาร ฟฟวที้ เซ็นทส) 
          5 ดอลลาร 50 เซ็นตคะ 
A :  4 dollars , OK. ? 
        (โฟ ดอลลาร โอ เค ?)  4 ดอลลาร ครับ  
B :   Difficult 
        (ดิฟฟคัลท) 
        ไมไดจริง ๆ ครับ 
A :   No, thank you. 
        (โน แธงคิว) 
        ถางั้นไมเอา ขอบคุณครับ 
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การขอรับเงินทอน 
A :  The change is wrong. 
        (เธอะ เชนจ อีส รอง) 
        ทอนเงินผิดคะ 
B :  The change must be one dollar fifty cents. 
       (เธอะ เชนจ มัชท บี วนั ดอลลาร ฟฟที้ เซ็นต  
        เงินทอนควรจะเปน 1 ดอลลาร 50 เซ็นต) 
        But I’ m shortchanged 
        (บัท ไอม ช็อรทเชนจ)  
        แตผมไดรับไมครบ 
A :  Please  calculate once more. 
       (พลีส แคลเคียเลท วันซ มอร) 
        ชวยคิดเงนิใหมอีกครั้ง 
B :  Three dollars fifty cent in my calculation.. 
        (ทรี ดอลลาร ฟฟตี้ เซ็นต อิน มาย แคลเคียเลชั่น) 
        ฉันคิดได 3 ดอลลาร 50 เซ็นตคะ 

ท่ีทําการไปรษณีย  (Post office) 
A :  Excuse me,  is this the right  counter for stamps. ? 
       (เอกซกิว้ มี,  อีส ดีส เดอะ ไรท เคานเทอะ ฟอร สะแทมส 
       ขอโทษ,  ชองนี้จําหนายดวงตราไปรษณียากรใชไหมคะ ? 
B :  Yes, sir.  What can I do for you ? 
        (เยส,  เซอะ วอท แคน ไอ ดู ฟอร ยู ? 
        ใชคะ,  คุณตองการอะไรหรือคะ ? 
A :  Give me five air – mail  stamps. 
        (กิฟ มี ไฟว แอร – เมล สะแทมส) 
        ขอแสตมปไปรษณยีากรใหผมสัก 5 ดวง 
B :  How much does it cost to send a letter air-mail to Vientiane ? 
       (เฮาว มัส ดัส อิท คอสท ทู เซน อะ เลทเทอะ แอ – เมล ทู เวียนเทยีน) 
       จดหมายไปรษณียอากาศสงเวียงจนัทน คิดเทาไรครบั ? 
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จดหมายลงทะเบียน  (Register letters) 
A :  I would like to register these letters. 
       (ไอ วูด ไลด  เรยิสเทอะ ดีส เลทเทอะส) 
       ผมตองการจะลงทะเบยีนจดหมายเหลานี้ 
    :  I want to send  a letter to……… 
       (ไอ วอนท ทู เซน อะ เลเทอะ ทู.........) 
       Register this letter, Please. 
        (เรยิสเทอะ ดีส เลทเทอะ,  พลีส) 
        ชวยลงทะเบียนจดหมายนี้ดวย 
B :  Forty Baht, sir. 
      (โฟรทิบาท  เซอะ) 
      ส่ีสิบบาทคะ 
เจ็บปวย 
A :  I have  a  severe stomachache. 
       (ไอ แฮฟ อะ เซฟวเวอร สโตมัตเอด) 
       ผมปวดทองมากครับ 
B :  Are there any hospital near hear. ? 
       (อาร แดร เอนี่ ฮอสพิทอล เนียร เฮียร) 
       โรงพยาบาลใกล ๆ มีไหมครับ ? 
A :  I can’ t walk now. 
       (ไอ คานท วอลค นาว) 
        ผมเดินไมไหวครับ 
        Take me to the hospital please 
         (เทค มี ทู เธอะ ฮอสพิทอล พลีส) 
         กรุณานําผมไปสงโรงพยาบาลดวยครับ 
B :  Call a doctor for me 
      (คอล อะ ดอกเตอร ฟอรมี) 
       เรียกหมอใหผมดวย 
A :  Please call me an ambulance 
       (พลีส คอล มี แอน แอมเบียแลนซ) เรียกรถพยาบาลดวยครับ 
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รานขายยา 
A :  Give me a  cold remedy ? 
       (กิฟ มี อะ โคลด เรมิดี้) 
       ขอยาแกหวัดคะ 
        I have a fever. 
        (ไอ แฮฟว อะ ฟเวอร) 
        ผมเปนไขครับ 
         I have a headache and a runny nose. 
         (ไอ แฮฟว อะ เฮดเอด แอนด อะ รันนี่ โนส) 
         ผมปวดศีรษะ  น้ํามกูไหลไมหยดุ 
B :  Please take this 
       (พลีส เทค ธีส) 
       กรุณากนิยานี่ครับ 
A :  What ‘ wrong  with you ? 
       วอธส รอง วิธ ยู ? 
       คุณมีอาการอะไรบางครับ ? 

คําศัพทอาการปวย 
 อาการ    ภาษาองักฤษ   อานวา 
1. กระดกูซี่โครงหัก   Rib fracture   ริบ เฟรค เจอร 
2. กระดกูหัก    Fracture    เฟรค เจอร 
3. กลาก     Ring worm   ริง  เวิรม 
4. กลืนอาหารลําบาก   Dysphagia   ดิส ฟา เจีย 
5. กินยาพิษ/สารเคมี   Ingestion Of poisons  อิน เกส ช่ัน ออฟ 
พอยช่ัน 
6. เกลื้อน    Tinea vesicular   ที  เนีย เวอร สิ คอ 
         เลอร 
7.ขอเคล็ด    Sprain    สะ เพน 
8. ของติดที่หลอดลม   Foreign body in airway  ฟอ เรน บอ ดี้ อิน เอ เว 
9. ขอแพลง    Strain    สะ  เตน 
10. ไขหวดั    Common cold   คอม มอน โคลด 
11. คล่ืนไส    Nausea    นอ เซีย 
12. ความดันโลหิตสูง   Hypertension   ไฮ เปอร เทนชั่น 
13. คันตามผิวหนัง   Skin Itching   สะ กิน อิท ช่ัน 
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14. งูกัด    Snake bites   สะ เนค ไบ  

คําศัทพอาการปวย 
1.  กระดูกซี่โครงหัก  Rib fracture   ริบ แฟรค เจอร 
2.  กระดูกหัก   Fracture   แฟรค เจอร 
3.  กลาก   Ring worm   ริง เวิรม 
4.  กลืนอาหารลําบาก  Dysphagia   ดิส ฟา เจีย 
5.  กินยาพิษ/สารเคมี  Ingestion of poisons  อิน เกส ชั่น ออฟ ฟอยชั่น 
6.  เกลื้อน   Tinea vesicular   ที เนีย เวอร สิ คอ เลอร 
7.  ขอเคล็ด   Sprain    สะ เพน 
8.  ของติดที่หลอดลม  Foreign body in airway  ฟอ เรน บอ ดี้ อิน แอ เว 
9.  ขอแพลง   Strain    สะ เตน  
10. ไขหวัด   Common cold   คอม มอน โคลด 
11. คลื่นไส   Nausea    นอ เชีย 
12. ความดันโลหิตสูง  Hypertension   ไฮ เปอร เทนชั่น 
13. คันตามผิวหนัง  Skin itching   สกิน อิชชิ่ง 
14. งูกัด    Snake bites   สะ เน็ค ไบ 
15. งูสงัด   Herpes Zoster   เฮอร ป ชอส เตอร 
16. จมน้ํา   Drowning   ดาว อิ้ง 
17. เจ็บคอ   Sore throat   ชอ ทรอท 
18. เจ็บคันบริเวณอวัยวะเพศ Sore and itching at   ชอ แอน อิทชิ่ง เอ็น เจ นิ ตอล  
    Genital organ   ออแกน 
19. เจ็บหนาอก   Chest pain   เชส เพน 
20. เจ็บหนาอกราวไป  Chest pain radius to  เชส เพน เรเดียล ทู เลฟ แฮน  
      แขนซายหรือตนคอ  left hand or neck  ออ เน็ค 
21. ใจสั่น   Palpitation    พัน พิ เท ชั่น 
22. ช็อก    Shock    ช็อก 
23. ไซนัสอักเสบ  Sinusitis   ไซ นะ ไซ ทิส 
24. ตะคริว   Muscle cramps   มัสเชิล แครัม 
25. ตาปลา   Corn    คอน 
26. ถายทองเปนมูกเลือด Mucous bloody stool  มูคัส บลัดดี้ สะตูล 
27. ถายทองเปนสีดํา   Melena    มีลีนา 



31 

28. ทองเดิน/อุจจาระรวง Diarrhea   ได อา เรีย 
29. ทองผูก   Constipation   คอน สะ ติ เพ ชั่น 
30. ทองอืด   Dyspepsia   ดิส เปบ เชีย 
31. แนนหนาอกหรือ  Dyspnea on lying position ดีส เนีย ออน ไล อิ้ง โพส  
       นอนราบไมได                                                                   ซิ ชั่น 
32. บาดเจ็บที่ตา   Eye injury   อาย อิน จู รี่ 
33. บาดเจ็บที่ศีรษะ  Head injury     เฮด อิน จู รี่ 
34. เบาหวาน   Diabetes   ไอ อะ บี เตส 
35. เบื่ออาหาร   Loss of appetite               ลอส ออฟ เเอ็น ป ไท 
36. ประจําเดือนไมมา  Amenorrhea   อะ เม นอ เรีย 
37. ปวดกลามเนื้อ  Muscle pain   มัส เชิล เพน 
38. ปวดขอ   Joint pain   จอย เพน 
39. ปวดเขา   Knee pain   นี เพน 
40. ปวดทอง   Abdominal pain  แอ็น โด มิ นอล เพน 
41. ปวดทองนอยเปนพักๆ Colicky pain    โค ลิก กี้ เพน 
42. ปวดทองนอยราว  Pain at grain Region  เพน แอ็ท เกรียน ริ เจี้ยน 
      ไปบริเวณที่ปสสาวะ 
43. ปวดบั้นเอว   Pain at lumbar Region  เพน แอ็ท ลัม บา รี เจี้ยน 
44. ปวดประจําเดือน  Dysmenorrea   ดีส เมน นอ เรีย 
45. ปวดฟน   Toothache   ทูช เอช 
46. ปวดศีรษะ(ปวดหัว)  Headache   เฮค เอช 
47. ปวดแสบเหนือลิ้นป  Heart burn   ฮารท เบิรน 
48. ปวดหลัง   Back pain   แบ็ก เพน 
49. ปวดบวม   Pneumonia   นิว โม เนีย 
50. ปสสาวะขุน   Turbid urine   เทอ บิด ยู รีน  
51. ปสสาวะบอยๆ  Frequency Voiding  ฟ เควน ชี้ วอย อิ้ง  
52. ปสสาวะมีเลือดปน  Hematuria   ฮี แมท ทู เรีย 
53. ปสสาวะไมออก  Dysuria    ดีส ยู เรีย 
54. ปสสาวะสีเขม  Dark urine    ดารค ยู รีน 
55. ปากนกระจอก  Angular stomatitis  แอง กู ลา สะ โต มา ไต ติส 
56. เปนลม   Fainting    เฟน ต้ิง 
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57. ผิวหนังเปนฝผุพอง  Pyoderma   ไฟ โอ เดอร มา 
58. ผื่นแพ   Dermatitis   เดอ มา ไต ติส 
 
สถานีตํารวจ (Police Station) 
A : Where’s the police station? 
 (แวรส เธอะ โพลีส สเตชั่น) 
 สถานีตํารวจอยูท่ีไหนครับ 
B : My purse was stolen on the way? 
 (มาย เฟรช วอส สโตรเลน วอน เธอะ เวย) 
 กระเปาเงินของผมถูกขโมยระหวางทาง 
A : I had bag stolen while calling  
 (ไอ แฮด แบก สโตเลน ไวล คอลลิ่ง) 
 กระเปาของผมก็ถูกขโมยไปตอนที่ผมกําลังโทรศัพทอยู 
B : Just a few minutes ago 
 (จัส อะฟว มินิส อะโก) 
 เพ่ิงผานไป 2-3 นาทีครับ 
A : I’m sure the criminal is near 
 (ไอม ชัวร เธอะ ครีมมะ เนิล อิส เนียร) 
 ผมมั่นใจวาขโมยยังอยูแถวนี้ครับ  
 
ประโยคทั่วไปเก่ียวกับการทํางาน 
A : Please come in 
 (พลีส คัม อิน) 
 เชิญเขามาขางในครับ 
B : I come to inform you I start working today   
 (ไอ คัม ทู อินฟอม ยู ไอ สตารท เวอคคิ่ง ทูเดย) 
 ผมมารายงานตัว แลวเริ่มทํางานวันนี้ครับ 
A :  Take a seat, please 
 (เทค อะซีท พลีส) 
 เชิญนั่งครับ 
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B :  Thank you 
 (แทง กิ้ว)  
 ขอบคุณครับ 
A : Mr. John is your supervisor 
 (มิสเธอะ จอหน อิส ยัว ซปุเปอรไวเซอร) 
 คุณจอหนเปนหัวหนาคุณ 
 Working time is 8:00 AM – 5:00 PM 
 (เวอคคิ่ง ไทม อีส เอท เอ เอ็ม ทูไฟว พี เอ็ม) 
B : How can I call back to my home ? 
 (ฮาว แคน ไอ คอล แบค ทูมาย โฮม) 
 ถาจะโทรศัพทกลับบานทําอยางไรครับ 
 
ประโยคสั้น ๆ ที่เก่ียวกับการทํางาน 
1.   Do not touch   ดู นอท ทัช   หามจับตอง 
2.   Do not lean   ดู นอท ลีน   หามพิง 
3.   Do not smoking   ดู นอท สโมคคิ่ง  หามสูบบุหรี่ 
4.   Safe First    เซฟ เฟส   ปลอดภัยไวกอน 
5.   It’ s time for working  อิท ไทม ฟอร เวอคคิ่ง  เวลาทํางาน 
6.   It’ s time for stop working อิน ไทม ฟอร สตอป เวอคคิ่ง ขณะนี้เลิกงานแลว 
7.   Do you have any problem ? ดู ยู แฮฟ เอนี่ พรอมเบรม มีปญหาอะไรไหมครับ 
8.   No problem   โน พรอบเบม   ไมมีปญหาครับ    
9.   Please go on  พลีส โก ออน   ทํางานตอไปครับ 
10. Don’ t speak when you are working ดอนท สพีค เวน ยู อาร เวอคคิ่ง 
        หามพูดเวลาทํางาน    
11. This is urgent work  ธีส อสิ เออเจนิท เวอค  นี่งานดวนครับ 
12. keep a line; please  คีพ อะ ไล พลีส   เขาแถวตรงนี้ครับ 
13. please use helmet  พลีส ยูส เฮล เมท  สวมหมวกนิรภัยดวยครับ 
14. I finish the work   ไอ ฟนิส เดอะ เวอค  ผมทํางานเสรจ็แลว 
15. This machine is out of order  ธีส เมชชีน อสิ เอา ออฟ ออเดอร เครื่องจักรเสียครับ 
16. It need to be repaired  อิท นีท ทู บี รี แพร  ตองซอมครับ 
17. I can do it   ไอ แคน ดู อทิ   ผมทําไดครับ 
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18. I can’t do it   ไอ คานท ดู อิท   ผมทําไมไดครับ 
19. Please wait here  พลีส เวท เฮีย   รอตรงนี้ครับ 
20. Be care ful! Fragile  บี แครพูล แฟรกไจล  ระวังของแตก 
 
คําศัพททั่วไปเก่ียวกับการทํางาน 
1.   expensive    เอ็กเพ็นซีพ   แพง 
2.   inexpensive   อินเอกเพ็นซพี   ไมแพง 
3.   cheap   ชีพ    ถูก 
4.   big    บ๊ิก    ใหญ 
5.   small   สมอล    เล็ก 
6.   wide   ไวด    กวาง 
7.   narrow   แนโรว    แคบ 
8.   thin    ธิน    บาง, ผอม 
9.   thick   ธิค    หนา 
10. loose   ลูส    หลวม 
11. tight   ไทท    กับ 
12. high   ไฮ    สูง 
13. low    โลว    ตํ่า    
14. tall                                        ทอล                                            สงู 
15. short                          ชอรท                                          เตี้ย                                                     
16. long                                      ลอง                                            ยาว 
17. fast                                       ฟาสท                                         เร็ว 
18. late                            เลท                                             สาย 
19. good                                      กูด                                              ดี 
20. bad                                  แบด                                            เลว 
21. right                                      ไรท                                             ถูกตอง 
22. wrong   รอง    ผิด 
SIZE ขนาด 
23. Very Small   แวรี่ – สะมอล   เล็กมาก 
24. Small   สะมอล    เล็ก 
25. Medium   มี้เดี้ยม    ขนาดกลาง 
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26. Large   ลาจ    ใหญ 
27. Big    บ๊ิก    ใหญ 
28. Very Big   แวรี่ – บ๊ิก   ใหญมาก   
COLOUR สี 
29. Black   แบล็ค    สีดํา 
30. Blue   บลู    สีน้ําเงิน สีฟา 
31. Brown   บราวน    สีน้ําตาล 
32. Tan    แทน    สีเนื้อ 
33. Green   กรีน    สีเขียว 
34. Gray   เกรย    สีเทา 
35. Pink   พ้ิงค    สีชมพู 
36. Red    เร็ด    สีแดง 
37. White   ไวท    สีขาว 
38. Yellow   เยลโลว    สีเหลือง        
              
    
  
   
   
 
 
  
   
 
 


