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จุดมุ่งหมายของคู่มือ 
 

 คู่มือกำรสนทนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร มีจุดมุ่งหมำยให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และนักเรียนทุกคนสำมำรถฟัง พูดภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำร
สื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน เตรียมสู่ประชำคมอำเซียน ได้แก่ กำรทักทำย กำรให้ควำมช่วยเหลือ กำร
แนะน ำสถำนท่ีพักและ  แหล่งท่องเท่ียวต่ำงๆ กำรบอกทำงแบบง่ำยๆ  ร้ำนอำหำรอร่อย  กำรซื้อของ
ท่ีระลึก  และสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีดีด้ำนวัฒนธรรมของไทย ท่ีนักท่องเท่ียวควรรู ้

 เนื้อหำในคู่มือฉบับนี้จ ำกัดอยู่ในวงศัพท์ ส ำนวนและโครงสร้ำงภำษำท่ีจ ำเป็นและ
เหมำะสมกับประชำชนท่ัวไปท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษระดับปำนกลำง ถึงน้อยมำก  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำศัยกิจกรรมและสื่อต่ำง ๆ ผู้เรียนสำมำรถฝึกฝนด้วยตนเองหลังจำกกำร
ฝึกอบรมโดยใช้หนังสือเป็นคู่มือติดตัวผู้เรียนได้ตลอดเวลำ    
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หน่วยที่ 1 
ภาษาอังกฤษที่แนะน าส าหรับกิจกรรมที่โรงเรียน 

Suggestion English for Activities at School. 
 

 

In the morning. ในตอนเช้า 
 

บทสนทนาแบบ 1 

T.   Good morning students. 
How are you today? 

ครู.   สวัสดีตอนเช้ำนักเรียน วันนี้เป็นไง สบำยดีไหม 

S.   Good morning teacher. I’m fine, thank you.  And you? 

นักเรียน.  สวัสดีตอนเช้ำคุณครู ฉันสบำยดี ขอบคุณ แล้วคุณครูสบำยดีไหม 

T.   I’m fine, thank you. 

ครู.   ฉันสบำยดี ขอบใจนะ 
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บทสนทนาแบบ 2  

T.   Good morning …..(Student’s name)…. How are you? 

ครู.   สวัสดีตอนเช้ำ....(ชื่อนักเรียน)...... สบำยดีไหม 

S.   Good morning Khun Kru ….(Teacher’s name). I’m fine, thank you.   

And you?   

นักเรียน.  สวัสดีตอนเช้ำคุณครู...(ชื่อคุณครู).. ฉันสบำยดี ขอบคุณแล้วคุณครูสบำยดีไหม 

T.  I’m fine, thank you. 
ครู.   ฉันสบำยดี ขอบใจนะ 

บทสนทนาแบบ 3 

T.   Did you have breakfast? 

ครู.   เธอรับประทำนอำหำรเช้ำหรือยัง 

S.   Yes, I did. / No, I didn’t. 

นักเรียน.  รับประทำนแล้ว/ยังไม่ได้รับประทำน 

T.   Why not? (If student say “No”) You may have a stomachache.    

         Try to eat it. 
 

ครู.   ท ำไมไม่รับประทำนหละ(ถ้ำนักเรียนตอบ“ไม”่) เธออำจจะปวดท้องได้   
         พยำยำมรับประทำนนะ 
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 บทสนทนาแบบ 4 

S.   Can I help you? 

นักเรียน.  มีอะไรให้ช่วยไหม 

T.   Yes. Please help me hold /carry this bag / books / computer. 

ครู.   เธอช่วยถือ/แบก กระเป๋ำ/หนังสือ/คอมพิวเตอร์ 

………เมื่อนักเรียนเสร็จแล้ว................ 

T.   Thank you. 
คร.ู   ขอบใจนะ 
T.   Student. Can you help me? / Help me please 
คร.ู   นักเรียน ช่วยครูได้ไหม / ช่วยครูหน่อย 
S.   Yes, teacher. 
นักเรียน.  ได้ครับครู 
T.   Thank you. 
คร.ู   ขอบใจนะ 
 
 
  บทสนทนาแบบ 5 
 

T.   Lovely students. Welcome to …..(School’s name)…….. 

คร.ู   นักเรียนท่ีน่ำรัก ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียน...................... 

T.   Today is ….Monday/Tuesday etc.…..  

คร.ู   วันนี้เป็นวัน....The …(Date)… of …January/February etc….2012. 
      วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. 2555 

T.   Now it’s time to help clean our school.  
         Let’s help clean your area, please. 
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คร.ู   ตอนนี้ ถึงเวลำที่จะช่วยกันท ำควำมสะอำดโรงเรียนของเรำ                               
         กรุณำมำช่วยกันรักษำควำมสะอำดเขตของเธอ 

 
T.   The area of Anuban/Prathom/Mattayom …… is not clean enough.  
                  Try again, please. 
คร.ู   เขตของชั้นอนุบำล/ประถม/มัธยม..............ยังไม่สะอำดพอ    
                  ลองท ำใหม่อีกทีซิ 
 
  บทสนทนาแบบ 6 
 

T.   …….(Student’s name)…… help your friends, please. 
คร.ู   .......(ชื่อนักเรียน).......ช่วยเพื่อนหน่อย 
 
T.   There’s …..minutes left. Hurry up! Students 
คร.ู   ยังมีเวลำเหลือ........นำที เร่งมือหน่อย นักเรียน 
 
 
กิจกรรมที่โรงเรียนตอนเช้าก่อนเข้าเรียน 
 
T.   It’s time to make the lines/rows. Please stop cleaning now. 
คร.ู   ถึงเวลำเข้ำแถวแล้ว กรุณำหยุดท ำควำมสะอำด 
 
T.   Please clean and keep your equipment and wash your hands. 
คร.ู   กรุณำท ำควำมสะอำดและเก็บอุปกรณ์ และล้ำงมือด้วย 
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SP.   Students. Make a line, please. 
ประธำนนักเรียน. กรุณำเข้ำแถวด้วย 
 
SP.   Left face./ Right face. / About face / Attention! / Parade rest. 
ประธำนนักเรียน. ซ้ำยหัน/ขวำหัน/กลับหลังหัน/แถวตรง/ตำมระเบียบพัก 
 
SP.   Be quiet, please. 
ประธำนนักเรียน. กรุณำเงียบด้วยครับ/ค่ะ 
 
SP.   Thai national flag and national anthem are the symbol of Thai. 
ประธำนนักเรียน. ธงชำติและเพลงชำติไทย เป็นสัญลักษณ์ของควำมเป็นไทย    

         We should stand up for the proud of the independence and the    
         sacrifice of Thai ancestors. 

   เรำจงยืนตรงเคำรพธงชำติ เพื่อควำมภำคภูมิใจในเอกรำชและควำมเสียสละ 
         ของบรรพบุรุษไทย 

        Flag’s up! Attention! 
       ธงขึ้น ตรง 
S.   …………(Singing national anthem)……………………… 
นักเรียน.  ร้องเพลงชำติ 

 
 

SP.   Ready for praying. 
ประธำนนักเรียน. เตรียมตัวสวดมนต์ไหว้พระ 
S.   …………(Praying)…………………….. 
นักเรียน.  สวดมนต์ไหว้พระ 
 
SP.   Say the declaration together. 
ประธำนนักเรียน. กล่ำวค ำปฏิญำณพร้อมกัน 
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S.   ……………(Saying declaration)…………………. 
นักเรียน.  กล่ำวค ำปฏิญำณ 
 
SP.   Say the school’s slogan. 
ประธำนนักเรียน. กล่ำวค ำขวัญโรงเรียนพร้อมกัน 
 
S.   …………(Saying slogan)……………………. 
นักเรียน.  กล่ำวค ำขวัญโรงเรียน 
 
SP.   Say the school’s philosophy. 
ประธำนนักเรียน. กล่ำวปรัชญำโรงเรียนพร้อมกัน 

 
S.   …………(Saying philosophy)……………………. 
นักเรียน. กล่ำวค ำปรัชญำโรงเรียน 

SP.   Time for greeting.  
ประธำนนักเรียน. นักเรียนทักทำยกัน 
       Anuban students wai Prathom Suksa students, please. 
       นักเรียนอนุบำลไหว้นักเรียนประถมศึกษำ ครับ/ค่ะ 
      Prathom Suksa students wai Mattayom Suksa students, please. 
       นักเรียนประถมศึกษำไหว้นักเรียนมัธยมศึกษำ ครับ/ค่ะ 
       All students wai all teachers, please. 
       นักเรียนทุกคนไหว้คณะคุณครู ครับ/ค่ะ 
SP.   Now it’s time for academic promotion activities.  
ประธำนนักเรียน. ตอนนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร 
S.   …………………………………….. 
นักเรียน.  ท ำกิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร 
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SP.    Invite daily shift teacher, please. 
ประธำนนักเรียน.  เรียนเชิญครูเวรประจ ำวัน ครับ/ค่ะ 

T.    ……………………………………. 
ครูเวร.    ……………………………………. 

SP.    Invite the school’s director, please. 
ประธำนนักเรียน.  เรียนเชิญท่ำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครับ/ค่ะ 

SD.    ………………………………….. 
ผู้อ ำนวยกำร.   ……………………………………. 

SP.    Walk in line to your class, please. 
ประธำนนักเรียน.  กรุณำเดินแถวเข้ำห้องเรียน ครับ/ค่ะ 

CL.    Stand up, please. 
หัวหน้ำชั้น.   กรุณำยืนขึ้น ครับ/ค่ะ 

S.    Good morning teacher. How are you? 
นักเรียน.   สวัสดีคุณครู สบำยดีไหม ครับ/ค่ะ 

T.    Fine, thank you. And you? 
คร.ู    สบำยดี ขอบคุณ แล้วพวกเธอสบำยดีไหม 

S.    I’m fine, thank you. 
นักเรียน.   สบำยดี ขอบคุณ 

T.    Please sit down. 
คร.ู    กรุณำนั่งลง 

S.    Thank you. 
นักเรียน.   ขอบคุณ ครับ/ค่ะ 
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T.    It’s time for lunch now.  
คร.ู    ได้เวลำอำหำรเที่ยงแล้ว 
      Please keep your equipment and go to the canteen. 
      กรุณำเก็บอุปกรณ์แล้วไปท่ีโรงอำหำร 

 

  During the lunch time. 
  ในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน 

T.    Did you have lunch?  
คร.ู    รับประทำนอำหำรเที่ยงหรือยัง 
S.    Yes, I did. / No, I didn’t. 
นักเรียน.   ครับ/ค่ะ/ไม่ครับ/ไม่ค่ะ 

T.    Why not? (If student say “No”)  
คร.ู    ท ำไมไม่หละ (ถ้ำนักเรียนตอบ”ไม”่) 
       You may have a stomach ache. Try to eat it. 
        เธออำจจะปวดท้องนะ พยำยำมรับประทำนอำหำรนะ 

T.    Don’t litter. / Keep our school clean. /  
คร.ู    อย่ำท้ิงขยะนะ/รักษำควำมสะอำดของโรงเรียนด้วย 
       Leave the litter into the bin, please. 
       กรุณำท้ิงขยะลงในถังขยะด้วย 

T.    Time for afternoon study.  
คร.ู    ได้เวลำเข้ำเรียนในภำคบ่ำย 
        Please go into the classroom. 
        กรุณำเข้ำห้องเรียนด้วย 
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  In the afternoon. 
  ในตอนบ่าย 

 
CL.    Stand up, please. 
หัวหน้ำชั้น.   กรุณำยืนขึ้น ครับ/ค่ะ 

S.    Good afternoon teacher. How are you? 
นักเรียน.   สวัสดีคุณครู สบำยดีไหม ครับ/ค่ะ 

T.    Fine, thank you. And you? 
คร.ู    สบำยดี ขอบคุณ แล้วพวกเธอสบำยดีไหม 

S.    I’m fine, thank you. 
นักเรียน.   สบำยดี ขอบคุณ 

T.    Please sit down. 
คร.ู    กรุณำนั่งลง 

S.    Thank you. 
นักเรียน.   ขอบคุณ ครับ/ค่ะ 

S.    Teacher. May I come in, please? 
นักเรียน.   ขออนุญำตเข้ำห้อง ครับ/ค่ะ 

T.    Yes, you may. / No, you may not. 
คร.ู    ได้ ครับ/ค่ะ /ยังไม่ได้ ครับ/ค่ะ 

S.    Teacher. May I go out, please? 
นักเรียน.   ขออนุญำตออกนอกห้อง ครับ/ค่ะ 

T.    Yes, you may. / No, you may not. 
คร.ู    ได้ ครับ/ค่ะ /ยังไม่ได้ ครับ/ค่ะ 
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T.    Not now. Just a moment, please. 
คร.ู    ยังไม่ได้ตอนนี้ อีกสักครู่ ครับ/ค่ะ 

T.    Have you finished your work? 
คร.ู    ท ำงำนเสร็จหรือยัง 

S.    Yes, I have. / No, I haven’t. 
นักเรียน.   เสร็จแล้ว ครับ/ค่ะ /ยังไม่เสร็จ ครับ/ค่ะ 

T.    Keep quiet, please. / Don’t make a loud noise. 
คร.ู    กรุณำเงียบๆ ด้วย / อย่ำส่งเสียงดัง 

T.    Do your work quietly. 
คร.ู    ท ำงำนเงียบๆ นะ 

T.    Time’s up. 
คร.ู    หมดเวลำแล้ว 

T.    What subject are you going to study next? 
คร.ู    นักเรียนเรียนวิชำอะไรต่อไป 

S.    ……………(Tell the name of subject)………………… 
นักเรียน.   บอกชื่อวิชำเรียน 

CL.    Stand up, please. 
หัวหน้ำชั้น.   กรุณำยืนขึ้น ครับ/ค่ะ 

S.    Thank you, teachers. See you later. /See you again….. 
นักเรียน.   ขอบคุณ ครับ/ค่ะ คุณครู แล้วค่อยพบกันใหม่ / พบกันใหม่........ 

T.    See you later. / See you again ….. Goodbye. / Bye Bye. 
คร.ู    แล้วค่อยพบกันใหม่ / พบกันใหม่.......ลำก่อน 

S.    Goodbye. / Bye Bye. 
นักเรียน.   ลำก่อน 
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หน่วยที่ 2 
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
Classroom  language 

 
1. What day is today?  
   วันนี้วันอะไร 

   Today is Monday. 
   วันนี้วันจันทร์ 

2. Excuse me. May I come in? 
   ขอโทษครับ ขออนุญำตเข้ำห้องได้ไหมครับ  

   Yes, you may.  
   ได้ อนุญำต 

   Thank you.  
   ขอบคุณ 

3. Excuse me. May I go  out?  
   ขอโทษครับ ขออนุญำตออกนอกห้องได้ไหมครับ  

   Yes, you may.  
   ได้ อนุญำต 

   Thank you.  
   ขอบคุณ 
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4. Can you lend me a pen?  
   ให้ฉันยืมปำกกำได้ไหม 

   Here you are.  
   นี่ไง 

   Thank you.  
   ขอบคุณ 

5. Have you done your homework?   
   เธอท ำกำรบ้ำนหรือยัง 
   Yes, I have. 
   ท ำแล้ว 

   No, I haven’t.  
   ยังไม่ท ำ 

6. How do you spell 'star'?  
   ค ำว่ำ “star” สะกดอย่ำงไร 

   S-t-a-r  
   เอส-ที-เอ-อำร์ 

7. Could you speak English in the classroom?  
   คุณพูดภำษำอังกฤษในห้องเรียนได้ไหม   

8. Any question? 
   มีค ำถำมอะไรอีกไหม 
9.  Good job!  
    ท ำได้ด ี
10. wonderful! 
    เยี่ยมมำก 
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หน่วยที่ 3 
ค าทักทายทั่วไป 

General Greetings 
 

  General greetings (Formal) 
  ค าทักทายท่ัวไป (เป็นทางการ) 

1. Hello! 

2. How are you? 

3. How are you doing 

4. How is everything? 

5. How’s everything going? 

6. How have you been keeping? 

7. I trust that everything is well. 

  General greetings (Informal) 
  ค าทักทายทั่วไป (ไม่เปน็ทางการ) 

1. Hi. 

2. What’s up? 

3. Good to see you. 

4. How are things (with you)? 

5. How’s it going? 

6. How’s life been treating you? 
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 Greeting a person you haven’t seen for a long time (Formal) 
 ค าทักทายทั่วไปคนที่ไม่เจอกันนาน (เป็นทางการ) 

1. It has been a long time. 

2. It’s been too long. 

3. What have you been up to all these years? 

4. It’s always a pleasure to see you. 

5. How long has it been? 

6. I’m so happy to see you again. 

 

  Greeting a person you haven’t seen for a long time (Informal) 
  ค าทักทายทั่วไปคนที่ไมเ่จอกันนาน (ไม่เป็นทางการ) 

 

1. How come I never see you? 

2. It’s been such a long time. 

3. Long time no see. 

4. Where have you been hiding? 

5. It’s been ages since we last met. 
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หน่วยที่ 4 
การแนะน าตัว 
Introduction 

 
ประโยคท่ีนิยมใช้ในกำรแนะน ำตัวเอง เช่น    

ฉันขอแนะน ำตัวเองค่ะ ฉันชื่อ..........                           

May I introduce myself ? I' m ........... .  

May I introduce myself ? My name is.......... .  

Hi ! My name is........... . 

ค ำแปล :สวัสดีครับ ผมชื่อ…………………….    

                                      

ตัวอย่างที่ 1   

Rock :  May I introduce myself ? I' m Rock. I' m from Phattalung.  

ผมขอแนะน ำตัวเองนะครับ ผมชื่อร็อก ผมมำจำกพัทลุง  
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ตัวอย่างที่ 2 

John introduces himself. 

John :  Good morning.I’m John Smith. My first name is John.                               
   My surname is Smith. 

               My full name is John Smith.  I’m English. My address is 20 Hope Street,   
               Canterbury, England. 

จอห์น :  สวัสดีตอนเช้ำ ฉันชื่อจอน สมิท ชื่อของฉันคือ จอน นำงสกุลสมิท ชื่อเต็มคือ                   
จอน สมิท ฉันเป็นชำวอังกฤษ ท่ีอยู่ คือ บ้ำนเลขที่ 20 ถนนโฮบ  เมืองเซนเบอรี   
ประเทศอังกฤษ 
 

     ตัวอย่างที่ 3 

 Sak :  Nid, this is Chai, my friend. 

สัก  :   นิด นี้คือชัย เพื่อนของฉัน 

 Nid :  Hello, Chai. Glad to meet you. 

นิด  :   สวัสดีคุณชัย  ยินดีท่ีได้รู้จัก 

 Chai :  Hello, Nid. Glad to meet you too. 

ชัย  :   สวัสดีคุณนิด  ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน 
 

 Nid  :  Are you a student? 

นิด  :   คุณเป็นนักเรียนใช่ไหม 
 

 Chai :  Yes, I am. What about you? 
ชัย  :   ใช่ฉันเป็นนักเรียน  คุณท ำงำนอะไร 
 

 Nid  :  I’m a student too. What do you do during the week? 
นิด  :   ฉันเป็นนักเรียนเช่นกัน  คุณท ำอะไรในระหว่ำงสัปดำห์ 
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 Chai :  I go to school. 

ชัย  :   ฉันไปโรงเรียน 
 

 Nid  : What do you to after school? 

นิด  :   คุณท ำอะไรหลังเลิกเรียน 

 Chai :  I do my homework. Then I play football. 

ชัย  :   ฉันท ำกำรบ้ำน แล้วฉันเล่นฟุตบอล 
 
Nid  :  What do you do at weekends? 

นิด  :   คุณท ำอะไรในวันสุดสัปดำห์ 
 

 Chai :  I rest. I watch TV. Sometimes I go to the cinema. 

ชัย  :   ฉันพักผ่อน ฉันดูทีวี บำงครั้งฉันไปชมภำพยนตร์ 
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  หน่วยที่ 5 
 ไปโรงเรียน 

  Going to school  
 

A :  Which school do you go to? 

คุณเรียนท่ีไหน 

B :  I go to a polytechnic school. 

ผมเรยีนท่ีโรงเรียนอำชีวศึกษำครับ 

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

A :  Do you go to school every day, Gosin? 

คุณไปโรงเรียนทุกวันหรือโกสินทร์ 

B :  Yes, I do, except Saturday, Sunday and holiday. 

ใช่ครับ, ผมไปทุกวัน ยกเว้นวันเสำร์, วันอำทิตย์ และวันหยุด 

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

A :  How often do you have classes? 

คุณมีเรียนบ่อยแค่ไหน 

B :  I usually have classes twice a week.. 

โดยปกติ สัปดำห์ละ 2 ครั้ง 
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A :  Do you have classes this afternoon? 

บ่ำยนี้เธอมีเรียนหรือเปล่ำ 

B :    Yes, I have classes from 1 until 4 o'clock. 

ฉันมีเรียนตั้งแต่บ่ำยโมงจนถึงบ่ำยสี่โมงเย็น 

A :  What time does your class start? 

โรงเรียนเข้ำเรียนกี่โมง 

B :  My class begins at 9 o'clock.  

         ห้องเรียนเริ่ม 9 โมงเช้ำ 
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หน่วยที่ 6 
ประโยคขอร้อง Request 

 
 
     ใช้ค าว่า Please ในประโยคขอร้องโดยทั่วๆ ไป 
 

Please come again.  
โปรดแวะมำอีกครั้งนะครับ 
 
Please call again next Sunday.  
โปรดโทรมำในวันอำทิตย์หน้ำอีกนะครับ 
 
Please sit down.  
เชิญนั่งซิครับ 
 
Please speak slowly.  
กรณุำพูดช้ำๆ หน่อยนะครับ 
 
Please open window for me?  
กรุณำเปิดหน้ำต่ำงให้ผมด้วยครับ 
 
ค ำว่ำ please นี้มีใช้อยู่มำก จะใช้พูดด้วยประโยคใดก็ดี ถ้ำเป็นกำรขอร้องให้มีค ำว่ำ please  
ไว้ข้ำงท้ำยประโยคจะช่วยให้ค ำนั้นมีควำมสุภำพขึ้นได้ 
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   ใช้ค าว่า May ในประโยคพูดขอร้อง 
 
May I beg a favour of you?  
ผมขอควำมกรุณำคุณสักหน่อยได้ไหม? 
 
May I ask you something?  
ผมขอร้อง (ถำม) บำงอย่ำงจำกคุณได้ไหม 
 
May I trouble you for a few minutes?  
ผมขอรบกวนคุณสัก 2 - 3 นำที ได้ไหมครับ? 
 
May I trouble you for a few minutes? 
ขอรบกวนเวลำสักเล็กน้อย 
 
May I borrow your pen please? 
ขอยืมปำกกำหน่อยได้ไหม 
 
May I use your phone please?  
ขออนุญำตใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหม 
 
Certainly, you may.  
ได้สิคะ 
I'm sorry. It's out of order.  
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  ใช้ค าว่า Would และ Will 
 
Would you do me a favor? 
คุณช่วยกรุณำผมสักอย่ำงได้ไหมครับ? 
 
Would you do something for me?  
คุณช่วยท ำอะไรให้ผมสักอย่ำงได้ไหมครับ? 
 
Would you please advise me about something?  
คุณกรุณำแนะน ำอะไรผมอย่ำงได้ไหมครับ? 
 
Would you please go with me?  
คุณไปกับผมสักหน่อยได้ไหมครับ? 
 
Would you mind speaking a little louder? 
คุณกรุณำพูดให้ดังกว่ำนี้อีกหน่อยได้ไหมครับ? 
 
Would you like to play a game of chess with me? 
คุณกรุณำเล่นหมำรุกกับผมสักกระดำนไหมครับ? 
 
Will you give me a help, please? 
คุณกรุณำช่วยผมสักหน่อยเถอะครับ? 
 
Will you wait a moment, please? 
คุณกรุณำรอผมสักประเดี๋ยวนะครับ? 
 
Will you hold the line a moment, please?  
คุณกรุณำถือหู(โทรศัพท์)ไว้ประเดี๋ยวนะครับ? 
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Would you do me a favour?  
คุณช่วยอะไรฉันสักหน่อยได้มั้ย 
 
Will you do something for me? 
คุณจะช่วยเหลือฉันสักหน่อยได้ไหม 
 
Of course, if I can.  
ได้สิคะ ถ้ำฉันช่วยได ้
 
Certainly, if I can.  
ได้สิคะ ถ้ำฉันช่วยได ้
 
I'll be glad to. What is it?  
ยินดีค่ะ มีอะไรหรือ 
 
I'm sorry. I'm afraid I can't.  
เสียใจค่ะฉันเกรงว่ำจะท ำไม่ได้  
 
Depends.  
รับปำกไม่ได้ แล้วแต่ว่ำจะขอให้ท ำอะไร 
 
Would you give me a hand please?  
ขอควำมกรุณำคุณช่วยฉันสักนิด 
 
Yes, of course. ได้สิคะ / Sure  ได้แน่นอนค่ะ  
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ใช้ค าว่า Do you mind?  (คุณรังเกียจไหม?) 
 
Do you mind if I smoke? 
คุณรังเกียจไหมครับ ถ้ำผมจะสูบบุหร่ี? 
 
Do you mind if I trouble you? 
คุณจะรังเกียจไหมครับ ถ้ำผมจะรบกวนคุณ 
 
Do you mind passing the salt?  
คุณช่วยส่งเกลือให้ผมหน่อยได้ไหมครับ? 
 
Do you mind if I sit here? 
คุณจะรังเกียจไหม ถ้ำผมจะนั่งตรงนี้? 
 
Do you mind if I come in?  
คุณจะรังเกียจไหมครับ ถ้ำผมจะเข้ำไป? 
 
Do you mind not speaking quite so loud?  
คุณกรุณำอย่ำพูดเสียงดังเกินไป 
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    ใช้ค าว่า Excuse me (ขอร้อง)  
 
Will you excuse me, please? 
ผมขอประทำนโทษ(คุณกรุณำอภัยให้ผมด้วยครับ) 
 
Excuse me, Where the post office is? 
ขอโทษ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์อยู่ไหนหรือครับ? 
 
Excuse me, would you let me pass?  
ขอโทษให้ผมผ่ำนไปหน่อยเถอะครับ 
 
Excuse me, is Mrs. Jane at home?  
ขอโทษค่ะ คุณนำยเจนอยู่(บ้ำน)หรือเปล่ำคะ? 
 
Excuse me, is this parcel your? 
ขออภัย ห่อนี้ของคุณหรือครับ? 
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  ประโยคตอบรับหรอืปฏิเสธ 

 
Of course, I don't.  
ไม่เลยค่ะ 
 
Of course not.  
ไม่เลยค่ะ 
 
No. Go ahead.  
ไม่เลย ตำมสบำย 
 
Not at all.  
ได้เลยค่ะ ไม่รังเกียจอะไร 
 
Of course, if I can.  
ได้สิคะ ถ้ำฉันช่วยได ้
 
Certainly, if I can. 
 ได้สิคะ ถ้ำฉันช่วยได ้
 
I'm sorry. I'm afraid I can't.   
เสียใจค่ะฉันเกรงว่ำจะท ำไม่ได้  
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หน่วยที่ 7 
การขออนุญาต 

Asking for Permission 
   

Can I go to the toilet, please?   
ผมขออนุญำตไปห้องน้ ำครับ 
 
Yes, you can. / No, you can’t. 
ไปได้ครับ/ค่ะ /ยังไม่ให้ไปครับ/ค่ะ 
 
Could I play the football?   
ผมขอเล่นฟุตบอลได้ไหม 
 
Yes, you can. / No, you can’t. 
เล่นได้ครับ/ค่ะ /ยังไม่ให้เล่นครับ/ค่ะ    
 
May I come in, please?   
ผมขออนุญำตเข้ำครับ 
 
Yes, you may. / No, you may not. 
อนุญำตครับ/ค่ะ /ยังไม่อนุญำตครับ/ค่ะ 
 
May I go out, please?   
ผมขออนุญำตออกนอกห้องครับ 
 
Yes, you may. / No, you may not. 
อนุญำตครับ/ค่ะ /ยังไม่อนุญำตครับ/ค่ะ 
 
 



 32 

May I borrow your pen, please?  
ผมขอยืมปำกกำของคุณได้ไหมครับ  
 
Yes, you may. / No, you may not. 
อนุญำตครับ/ค่ะ /ยังไม่อนุญำตครับ/ค่ะ 
 
May I use your phone, please? 
ผมขอใช้โทรศัพท์ของคุณได้ไหมครับ 
 
Yes, you may. / No, you may not. 
อนุญำตครับ/ค่ะ /ยังไม่อนุญำตครับ/ค่ะ 
 
Would you mind if I open the window?  
คุณจะรังเกียจไหม ถ้ำผมจะขออนุญำตเปิดหน้ำต่ำง 
 
Yes, I would. / No, I would not. 
ครับ/ค่ะ /ไม่ครับ/ค่ะ 
 
Do you mind if I turn on the fan?  
คุณจะรังเกียจไหม ถ้ำผมจะเปิดพัดลม 
 
Yes, I do. / No, I do not. 
ครับ/ค่ะ /ไม่ครับ/ค่ะ 
 
Would you mind if I borrow your dictionary?  
คุณจะรังเกียจไหม ถ้ำผมจะขอยืมดิกชันนะรี่ของคุณ 
 
Yes, I would. / No, I would not. 
ครับ/ค่ะ /ไม่ครับ/ค่ะ 
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หน่วยที่ 8 
การเสนอขอความช่วยเหลือ 

Offering help 
 
 

 A:  Is there anything I can do? 
    มีอะไรให้ฉันช่วยไหม 
 
B:  Thanks, but I can manage. 

      ขอบคุณมำก ฉันสำมำรถจัดกำรได้ 
 
 A:  Well, let me know if I can be of any help. 
             มีอะไรท่ีฉันสำมำรถช่วยคุณได้ 
 
 B:  Thank you for your kindness. 
             ขอบคุณมำกส ำหรับควำมกรุณำของคุณ 
 

A:  May I borrow fifty dollars till next week? 
     ฉันขอยืมเงิน 50 ดอลล่ำร์ จนกว่ำจะถึงอำทิตย์หน้ำ 
 
B:  Okay. I'll write you out a personal check. 
    ได้เลยคะ ฉันจะเขียนเช็คให้นะ 
 
A:  Shall I carry your baggage to your room? 

ฉันควรจะยกกระเป๋ำของคุณไปท่ีห้องพักได้ไหม 
 
B:  Yes, please. 

ได้คะ ขอบคุณ 
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A:  I'll pick you up this evening at 7:30 
    ฉันจะไปรับคุณเย็นนี้เวลำทุ่มครึ่งนะ 
 
B:  Great. 
    ดีครับ/ดีค่ะ 
 
A:  I'd like to recommend a good dentist. 
    ฉันอยำกแนะน ำหมอฟันท่ีดี 
 
B:   Thanks. Who do you recommend? 
    ขอบคุณ  คุณจะแนะน ำใคร 
 
A:   Do you need help? 
      คุณต้องกำรควำมช่วยเหลือไหม 
 
B:  Would you mind putting my bag up on the rack? 
     คุณจะรังเกียจไหมถ้ำฉันจะวำงกระเป๋ำในช่องของคุณ 
 
A:  Could you tell the taxi driver where I want to go? 
            ช่วยบอกคนขับแท็กซี่หน่อยนะว่ำฉันจะไปท่ีไหน 
 
B:  Certainly.            

ได้ครับ/ ได้ค่ะ 
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หน่วยที่ 9 
การแสดงการเห็นดว้ย และไม่เห็นด้วย 
Agreement and disagreement 

 

 
 Situation: At school 
 (ที่โรงเรียน) 
 

  It’s raining .Dodo and Dada are  going to have lunch. 
ฝนก ำลังตก โดโด้ และดำด้ำก ำลังจะไปรับประทำนอำหำรเท่ียง 
 
Dodo:  I’m hungry. Let’s go to have lunch. 

ฉันหิว ไปรับประทำนอำหำรเท่ียงกันเถอะ 
 
Dada:   So am I, but It’s raining. 

ฉันก็หิวเหมือนกัน แต่ฝนก ำลังตกนะ 
 
Dodo:  I think we need an umbrella. 

ฉันคิดว่ำพวกเรำจ ำเป็นต้องใช้ร่ม 
 
Dada:   I agree. / You’re right. 

ฉันเห็นด้วย/คุณพูดถูก 
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     การแสดงการไมเ่หน็ด้วย (Disagreement) 

 

Dodo:  I’m not hungry.  
ฉันไม่หิว 
 

Dada:   Neither am I./ I’m not either. 
ฉันก็ไม่หิวเหมือนกัน 
 

Dodo:  I don’t have enough money anyway. 
ยังไงฉันก็มีเงินไม่พอ 
 

Dada:   Neither do I./I don’t either. 
ฉันก็มีเงินไม่พอเหมือนกัน 
 

การแสดงการเห็นด้วย(Agreement) 

 

At school ที่โรงเรียน 

Kru Suda and Kru Som are having a meeting at noon. 
ครูสุดำและครูส้มก ำลังจะเข้ำประชุมเวลำเท่ียง 
Kru Suda:  I’m in a hurry. 

ฉันรีบ 
Kru Som:  So am I. / I am too./ Me too. 

ฉันก็รีบเหมือนกัน 
Kru Suda:  I need to go to the toilet. 

ฉันต้องไปห้องน้ ำ 
Kru Som:  So do I./ I do too./ Me too. 

ฉันก็จะไปเหมือนกัน 
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       หน่วยที่ 10 
การสนทนาทางโทรศัพท ์ 
Talking  on a phone 
 

 

 

Sombat : Good morning. This is Sahamitwittaya school. 

สมบัติ : สวัสดี(ตอนเช้า)ครับ ที่นี่โรงเรียนสหมิตรวิทยาครับ 

Mr.Tom : : Good morning. Could I speak to Mr. Prawit, please? 

มิสเตอร์ทอม : สวัสดีครับ ขอผมพูดสายกับคุณประวิทย์ด้วยครับ 

Sombat : Yes, wait a moment, please.  

 : ได้ครับ กรุณาถือสายรอสักครู่ 

Sombat : I'm sorry, he's  in a meeting. 

 
: ขอโทษครับ เขาก าลังประชุมครับ 

Mr.Tom : : Thanks. I will call again later. 

 : ขอบคุณครับแล้วผมจะติดต่อมาใหม่อีกท ี

Sombat : Will you wish to leave a message for him? 

 : คุณจะสั่งอะไรไว้ถึงเขาไหมครับ  
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Mr.Tom : 
Yes, it would be nice. Please tell him that Tom called.    
And would like to come to see him tomorrow 

 : 
ก็ดีเหมือนกันครับ ช่วยบอกด้วยครับว่าทอมโทรมา และอยากมาพบเขา 
ในวันพรุ่งนี้ 

Sombat : Yes, of course 

  ได้ครับ 

Mr.Tom  Thank  you  very  much. Goodbye 

  ขอบคุณมาก  สวัสดีครับ 

Sombat  You're  welcome. Goodbye. 

  ไม่เป็นไรครับ  สวัสด ี
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หน่วยที่ 11 
การสนทนาตามสถานการณ์ 

Situation 

 

At the Bakery Shop ที่ร้านขายขนม 

 

Baker :   Good morning, Can I help you? 

คนขำยขนมปัง :   สวัสดีตอนเช้ำ ให้ผมช่วยอะไรไหมครับ  

        Nanta :   Yes, please. Do you sell cookies? 

นันทำ:     ใช่คะ  คุณขำยคุกกี้ไหมคะ 

Baker:   Yes, How many do you want? 

:   คุณต้องกำรจ ำนวนเท่ำไหร่ครับ  

        Nanta :   How much is a dozen? 

           :   โหลละเท่ำไหร่คะ 

          Baker:   Eighteen  baht. 

    กิโลละสิบแปดบำทครับ 

Nata:    Give me two dozens then. 

ฉันซื้อสองโหลค่ะ  
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Baker:   Here you are. Anything else? 

นี่ครับคุกกี้ คุณต้องกำรอะไรเพิ่มอีกไหมครับ 

Nanta:   Yes. Do you have chocolate cakes? 

ต้องกำรค่ะ  คุณมีช็อกโกแลตเค้กไหม 

Baker:   I’m sorry. We don’t sell cakes. 

    ขอโทษนะครับพวกเรำไม่ได้ขำยเค้ก 

Nanta:   That’s all right. Here’s the money.  

   ไม่เป็นไรค่ะ นี่ค่ะเงินค่ำคุกกี้ 

Baker:   Thank you. And here’s your change, four baht. 

   ขอบคุณครับ   นี่ครับเงินทอนสี่บำท 
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At the market ที่ตลาด 

 

Fruit seller:   Can I help you? 

คนขำยผลไม้   : มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ 

Customer:   Yes, Please. Do you have rambutans? 
    : มีค่ะ คุณขำยเงำะไหมคะ 

Fruit seller:   Yes. How many rambutants do you want? 
: ขำยค่ะ คุณต้องกำรเงำะจ ำนวนเท่ำไหร่คะ  

Customer:  Please give me a kilo. 
: ฉันต้องกำรเงำะหนึ่งกิโลกรัมค่ะ 

Fruit seller:  Here you are. Is there anything else? 
: นี่ค่ะเงำะของคุณ ต้องกำรอย่ำงอื่นอีกไหม 

Customer:  No. that’s all. Here’s the money. 
: ไม่ค่ะ นี่ค่ะเงินค่ำเงำะ 

Fruit seller:  Here is your change. Thank you. 
: นี่เงินทอนของคุณ ขอบคุณ 

Customers : Thank you. 
: ขอบคุณคะ 
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หน่วยที่ 12 
เมื่อพบนักท่องเที่ยว 
Meeting Tourists 

 
เป้าหมาย   ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สามารถกล่าวทักทาย 

และสนทนาในเร่ืองทั่วไปเพ่ือสร้างความคุ้นเคยได้อย่างสุภาพ  
เนื้อหา             การทักทาย  การกล่าวลา  การแนะน าตนเอง  การเสนอให้ความช่วยเหลือ  
                     การขอให้พูดซ้ าเมื่อฟังไม่เข้าใจ การถาม และให้ข้อมูล 

โครงสร้าง / ส านวนทางภาษา 

  

การทักทาย 

  Good morning / Good afternoon / Good evening    สวัสดีคะ 

How are you?                            คุณสบายดีหรือ 

 

        การแนะ น าตนเอง 

I am ________( ชื่อ )_________ .   ดิฉัน/ผม ชื่อ ______________ 

My name is ________( ชื่อ )_______.   

 

การเสนอให้ความช่วยเหลือ 

 Can I help you, sir / madam?        มีอะไรให้ช่วยไหมคะ / ครับ   

 Would you like any help? 
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 การเริ่มต้นสนทนากับนักท่องเที่ยว 

  What is your name, please?       คุณช่ืออะไรคะ / ครับ 

  Where are you from?                คุณมาจากที่ไหนคะ / ครับ 

  What do you do?                     คุณท างานอะไรคะ / ครับ 

                 How long are you staying in Thailand ?    คุณจะอยู่เมืองไทยนานเท่าไหร ่

 

  ขอให้พูดซ้ าเมื่อฟังไม่เข้าใจ 

  Could you say that again, please?   กรุณาพูดอีกครั้ง 

  Sorry. / I beg your pardon. ฉันขอโทษ  

  

 กล่าวอ าลา 

  Have a nice day / trip.     ขอให้ไปเที่ยวอย่างสนุกสนาน 

                 I hope you enjoy your stay.    หวังว่าคุณจะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข 
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ตัวอย่างบทสนทนา 

 

 

 Conversation 1 

Tourist: Do you speak English?  คุณพูดภาษาอังกฤษไหม 

You:  Yes, how can I help you?  คะ / ครับ มีอะไรให้ฉัน / ผม ช่วยไหม 

Tourist: Mm, well, I think we’re lost. อืม, คือว่า ฉัน/ผม คิดว่า ฉัน/ผม หลงทาง 

You:  Where are you going?  คุณก าลังจะไปที่ไหนคะ /ครับ 

Tourist: The Grand Palace.   พระบรมมหาราชวัง 

You:  Oh, that’s far. I’ll help you catch a taxi.  

โอ, อยู่ค่อนข้างไกลนะ  ฉนั/ผม จะช่วยเรียกแท๊กซี่ให้คุณ  

Tourist: Thank you.     ขอบคุณ 
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   Conversation 2 

 

You:   Hello. Nice morning, isn’t it. สวัสดีคะ / ครับ เช้านี้อากาศดีนะคะ 

Tourist:  Yes, lovely.       ใช่ อากาศสบายดีจัง 

You:   Would you like any help? คุณต้องการให้ช่วยอะไรไหม 

Tourist:   No, we’re just looking.  ไม่หรอก อยากจะเดินดูไปเรื่อยๆ  

You:   That’s OK. Take your time.      ยังงั้นก็เชิญตามสบายนะคะ / ครับ 

Tourist: Thank you.     ขอบคุณ 

You:  If you need any help just ask. ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือก็บอกได้นะ 
คะ /ครับ  

Tourist: OK. Thank you.   ตกลง  ขอบคุณ 
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  Conversation 3 

 

You:  Good morning. Nice to meet you. My name’s Preecha.  
          สวัสดีครับ  ยินดีที่ได้พบคุณครับ  ผมชื่อปรีชา 

 Tourist:     Nice to meet you Preecha.                  
                  ยินดีทีไ่ดพ้บคุณ 

 You:       I will be your guide today.  Is there anything special that you would  
like to see or do?                                        

                 วันนี้ผมจะเป็นคนพาคุณไปเที่ยว   มีอะไรที่คุรอยากไปชมหรือท าเป็นพิเศษไหม 

 Tourist:   Mm, well I’m really interested in temples but would also like to do  

some shopping.                              
                 อืม, คือว่า ฉัน / ผม สนใจอยากชมวัดต่างๆ จริงๆ  แต่ว่าอยากจะไปชอปปิ้งด้วย 

You:  Oh, mm, what kind of shopping do you want to do?         
               โอ, อืม, ว่าแต่คุณอยากจะไปซื้อของประเภทไหน 

Tourist: Um, I’d like to pick up some nice souvenirs.    
                อืม, ฉัน/ ผม อยากจะซื้อของที่ระลึก 

You:  OK. I know just the place.    
               ได้เลย ฉันรู้ที่ซื้อของ  

Tourist: Great. Then let’s get started!  
  เยี่ยมเลย  งั้นกไ็ปกันเลย  
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หน่วยที่ 13 
อาหารอร่อย 

Delicious things to eat 

เป้าหมาย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถบอกชื่ออาหารไทย  
ขนมไทย     เครื่องปรุง  แนะน าสถานที่รับประทานอาหารอร่อยประเภทต่างๆ ในท้องถิน่              
การประกอบอาหารแบบง่ายๆ  

เนื้อหา       ค าศัพท์รายการอาหารไทย ขนมไทย เครื่องปรุง ร้านอาหารประเภทต่างๆ เช่น 

ค าศัพท์อาหารและเครื่องปรุง   

local food           อาหารพ้ืนเมือง   

sea food              อาหารทะเล  

Thai cuisine       อาหารไทยในแง่ของวิธีการปรุง 

food                    อาหารในแง่ของสิ่งที่เรารับประทาน 

dish                     อาหารที่ปรุงมาแล้วเป็นจาน ๆ 

อาหารไทย  (Thai Food)  

Tom Yum – a spicy sour soup    ต้มย า  

Green chicken curry                         แกงเขียวหวานไก ่ 

Tom Kha Kai – Chicken coconut soup ต้มข่าไก่ 

Mixed stir-fried vegetables                ผัดผักรวม                            

Thai style stir fried noodles           ผัดไทย 

Spring rolls                                     ปอเปี๊ยะทอด 
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Fish cake                     ทอดมันปลา 

Chicken satay                     ไก่สะเต๊ะ                          
      

Crispy noodles    หมี่กรอบ 

Spicy steamed fish in banana leaf ห่อหมกปลา 

Spicy mackerel salad   ย าปลาท ู

Northeastern sausage   ไส้กรอกอิสาน 

Barbecued-chicken with sticky rice and green papaya salad   

ข้าวเหนียวไก่ย่างส้มต า 

Dried shrimp dip    น้ าพริกกุ้งแห้ง 

ขนมไทย (Thai dessert)   

mango with sticky rice   ข้าวเหนียวมะม่วง 

banana in coconut milk   กล้วยบวชช ี

taro balls in coconut milk  ขนมบัวลอย 

layer cake     ขนมชั้น 

mock miniature fruit   ลูกชุบ 

ส่วนประกอบของอาหาร (Ingredient)  

curry paste      เครื่องแกง 

herbs                  สมุนไพร  

preserved fish     ปลาร้า 
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palm sugar     น้ าตาลปี๊บ 

coconut milk    กะท ิ

lemon grass     ตะไคร ้

galangal     ข่า 

kaffir lime leaves    ใบมะกรูด 

fish sauce     น้ าปลา 

โครงสร้าง / ส านวนการภาษา 

 I’ll cook Tom Yum for you.    

ฉัน/ผม จะท าต้มย าให้คุณกิน 

 I’d suggest we eat Thai food.   

ฉัน/ผม อยากแนะน าให้คุณรับประทานอาหารไทย 

 Thai food is usually hot and spicy.  

อาหารไทยมักมีรสชาติเผ็ดร้อน 

 Do you like spicy food?  

คุณชอบอาหารรสจัดไหม 

 Today’s special is  Mi krop - Crispy noodles    

อาหารพิเศษวันนี้คือหมี่กรอบ 

 Would you like to try mango with sticky rice?  

คุณอยากลองทานข้าวเหนียวมะม่วงไหม 



 50 

 Have you ever tried mango with sticky rice before?   

คุณเคยลองทานข้าวเหนียวมะม่วงมาก่อนไหม 

 I suggest you try mango with sticky rice.   

ฉันแนะน าให้คุณลองทานข้าวเหนียวมะม่วง 

 What would you like for dessert?   

คุณจะรับทานของหวานอะไรดี 

ตัวอย่างบทสนทนา 

 Conversation 1 

Tourist: What dishes do you recommend?   คุณจะแนะน าอาหารอะไรดี 

You:  Well, do you like spicy food?       เออ, คุณชอบอาหารรสเผ็ดไหม 

Tourist:  As long as it’s not too spicy.   ก็ได้ ถ้าไม่เผ็ดเกินไป 

You:  In that case how about some fish cakes first.   

ถ้ายังงั้น  ลองทอดมันปลาก่อนดีไหม 

Tourist: And for main course?    

แล้วอาหารหลักจะทานอะไรดี 

You:  We can choose three or four dishes to have with rice.  

                 เราน่าจะเลือกกับข้าวสักสองสามอย่างกินกับข้าว 
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 Conversation 2 

Tourist: How can I choose a good restaurant?    

ฉัน /ผม จะเลือกร้านอาหารดีๆ ได้อย่างไร 

You:  Well, you should choose one that is crowded.  

เออ.. เลือกร้านที่คนแน่นๆ  

Tourist: Oh?    เหรอ?  

You:  Yes, if it is crowded it must be delicious.  

ใช่คะ /ครับ ร้านที่คนแน่นๆ  ต้องอร่อยแน่เลย  

Tourist: Mm, and I guess the food would be fresh too.  

อืม, และ ฉันคิดว่าอาหารน่าจะใหม่และสดด้วยนะ 

You:  Yes, that’s right. ใช่แล้วคะ/ครับ 

 

  Conversation 3 

Tourist: Is this water safe to drink?   

น้ านี้ปลอดภัยที่จะดื่มไหม 

You:  Oh, yes. It’s bottled.            

โอ, ใช่ เป็นน้ าบรรจุขวด 

Tourist: But, what about the ice?       

แต่, แล้วน้ าแข็งล่ะ 
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You:  Well, this ice is fine. Ice cubes are safe.  

เออ, น้ าแข็งนี้ดี   น้ าแข็งหลอดปลอดภัย 

Tourist: What about the crushed ice?  

แล้วน้ าแข็งทุบล่ะ 

You:  Mm, well it’s usually OK but ice cubes are safer.   

อืม, โดยปกติกก็ินได้  แตน่้ าแข็งหลอดปลอดภัยกวา่  

  Conversation 4 

Tourist: This looks nice. What is it?    

ดูน่ากินจัง  อะไรน่ะ 

You:  It’s a little like Tom Yum Kung but with chicken instead of prawns.  

เหมือนต้มย ากุง้ แต่ใส่ไกแ่ทนกุ้ง 

Tourist:  What’s in it?  ใส่อะไรบ้าง 

You:  Well, coconut milk, galangal, kaffir lime leaves, lemon grass and  

chilli paste as well as fresh chillies.  

                 เออ, กะท,ิข่า,ใบมะกรูด ตะไคร้ และ น้ าพริกเผา แล้วก็พริกขี้หนูสดด้วย 

Tourist: But what are these leaves on the top of the soup?  

แล้วใบที่ลอยหน้าล่ะ 

You:  Oh, that is Thai coriander. Here, try some!   

อ๋อ, ผักชีไทย  ลองชิมดูซ ิ 
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  Conversation 5 

 
โธมัส 
Thomas : 

 สวัสดี ซำร่ำ, สบำยดีหรือปล่ำว? 
 Hi Sarah, how are you? 

  

ซำร่ำห์ 
Sarah : 

สบำยดี, แล้วคุณล่ะสบำยดีหรือปล่ำว ? 
Fine, how are you doing? 

  

โธมัส 
Thomas : 

ก็ดี. 
OK. 

  

ซำร่ำห์ 
Sarah : 

คุณอยำกจะท ำอะไร? 
What do you want to do? 

  

โธมัส 
Thomas : 

ผมหิว. ผมอยำกจะกินอะไร สักอย่ำง. 
I'm hungry. I'd like to eat something. 

  

ซำร่ำห์ 
Sarah : 

คุณอยำกจะไปท่ีไหนล่ะ? 
Where do you want to go? 

  

โธมัส 
Thomas : 

ผมอยำกจะไปท่ีร้ำนอำหำรอิตำเลียน. 
I'd like to go to an Italian restaurant. 

  

ซำร่ำห์ 
Sarah : 

คุณชอบอำหำรอิตำเลียนประเภทไหน? 
What kind of Italian food do you like? 

  

โธมัส 
Thomas : 

ผมชอบสปำเกตตี. คุณ ชอบสปำเกตตีหรือปล่ำว ? 
I like spaghetti. Do you like spaghetti? 

  

ซำร่ำห์ 
Sarah : 

ไม่ชอบ,แต่ฉันชอบพิซซ่ำ. 
No, I don't, but I like pizza. 
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หน่วยที่ 14 
ของฝากถูกใจ 

Souvenirs that please 

 

เป้าหมาย   ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถแนะน าและให้ข้อมูล
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับของฝาก ของที่ระลึกในท้องถิน่ได้ 

เนื้อหา ประเภทผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึก ในท้องถิน่ ชื่อสถานที่ที่จ าหน่าย                  
ชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิต และวิธีการผลิต 

โครงสร้าง / ส านวนภาษา 

       

 ค าพูดแนะน า  

Would you like to buy souvenirs?   

คุณต้องการซื้อของฝาก/ของที่ระลึกไหม 

You can buy some souvenirs at…………  

คุณสามารถหาซื้อของฝาก/ของที่ระลึกได้ที…่.. 

You can buy………at ………………..  

คุณสามารถหาซื้อ…..ได้ที…่. 

It is made of / from /  by……   

มัน(ชื่อสินค้า)ผลิตขึ้นจาก……… 
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  ค าถามที่นักท่องเที่ยวมกัถาม 

  Where can I buy souvenirs?  

   ผม/ดิฉันสามารถหาซื้อของฝาก/ของที่ระลึกได้ที่ไหน 

  What is it made of?  

   มัน(ชื่อสินค้า)ผลิตด้วยอะไร(วัตถุดิบ) 

  Can I bargain it?   

   ผม/ดิฉันต่อรองราคาได้ไหม 

 ศัพท์ประเภทผลิตภัณฑ์ 

 

handicrafts  หัตถกรรม 

cotton garments ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 

silk garments ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

pottery  เครื่องปั้นดินเผา 

fashion accessories เครื่องประดับ 

household items เครื่องใช้ภายในบ้าน 

woven handicrafts  เครื่องจักสาน 

carved wood ไม้แกะสลัก 

 teakware  ภาชนะท าด้วยไม้สัก 

 silverware  เครื่องเงิน 

crispy bananas กล้วยกรอบ 

durian chips  ทุเรียนทอดกรอบ 

dried fruits  ผลไม้แห้ง 

Thai musical instruments เครื่องดนตรีไทย 

knitted baskets ตะกร้าถัก 

Java weed bags กระเป๋าผักตบชวา 

Lipao handbags กระเป๋าย่านลิเพา 

table cloths  ผ้าปูโต๊ะ 

bed covers  ผ้าคลุมเตียง 

Bencharong crockery  ถ้วยเบญจรงค์ 
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lacquerware  เครื่องเขิน 

nielloware            เครื่องถม 

bronzeware         เครื่องทองสัมฤทธิ ์  

miniature wicker baskets ตะกร้าสานย่อส่วน 

miniature doll ตุ๊กตาชาววัง 

 

Saa paper            กระดาษสา 

paper umbrellas  ร่มกระดาษ 

porcelain  เครื่องถ้วยชาม 

ceramics  เครื่องเคลือบ 

wicker baskets ตะกร้าสาน 

 

ตัวอย่างบทสนทนา 

  Conversation 1 

Tourist: Is there anything special I can get as a souvenir from here?  

แถวนี้มีอะไรน่าซื้อเป็นของที่ระลึกไหม 

You:  Oh, yes. You should check the OTOP store.  

มีค่ะ/ครับ ลองไปดูที่ร้านโอทอปซ ิ

Tourist: OTOP?       

โอทอปหรือ/โอทอปอะไร 

You:  Yes, One Tambon One Product.    

ใช่ค่ะ/ครับ  สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์

Tourist: What’s a Tambon?     

ต าบลคืออะไร 

You:  Oh, Tambon is Thai for ‘district’.    

ต าบลเป็นภาษาไทยส าหรับค าว่า “ดิสทริคท” 
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  Conversation 2 

Tourist: How much is this?     

ชิ้นนี้ราคาเท่าไร 

You:  300 baht.      

สามร้อยบาทค่ะ/ครับ 

Tourist: Mm, that’s a little expensive.    

อึม  แพงไปหน่อย 

You:  Well, I can give you two for 500 baht.  

ถ้าอย่างนั้น สองชิ้นห้าร้อยแล้วกัน 

Tourist: Mm, how about one for 250.    

อึม  เอาเป็นว่าหนึ่งชิ้นสองร้อยห้าสิบนะ 

You:  OK.  250 it is.      

ตกลงค่ะ/ครับ สองร้อยห้าสิบก็ได ้
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  Conversation 3 

Tourist: Is this real silk or polyester?    

ชิ้นนี้เป็นไหมแท้ หรือใยสงัเคราะห์ 

You:  Oh, this is 100% pure Thai silk.    

โอ..ชิ้นนี้ไหมไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ/ครับ 

Tourist: It’s so beautiful but a little expensive.   

มันสวยมาก แตว่่าแพงไปนิด 

You:  Well, this scarf is handmade.    

คือว่า ผ้าพันคอชิ้นนี้ทอมือนะคะ/ครับ 

Tourist: But the silk looks too perfect to be real.   

แต่ว่าผ้าไหมดูสวยเกินกวา่ทอด้วยมือนะ 

You:  Oh, it is machine woven.     

โอ..มันเป็นเครื่องทอมือค่ะ/ครับ 
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หน่วยที่ 15 
ไปอย่างไร ค่ารถเท่าไร 

Getting there & Fares 

 

เป้าหมาย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถแนะน านักท่องเที่ยวใน
เร่ืองการเดินทาง  ค่าโดยสาร และบอกทิศทางส าหรับการเดินทางไปยังสถานที่ที่
ต้องการได้ 

เนื้อหา การพูดเกี่ยวกับยานพาหนะในการเดินทาง  การบอกราคาค่าพาหนะ  ระยะเวลา
การเดินทาง 

การบอกทิศทางการเดิน 

  

โครงสร้าง / ส านวนทางภาษา 

 

การพูดแนะน า 

 You can get there by………………  คุณสามารถไปที่นั่นได้โดย… 

 It takes about 20 minutes.  ใช้เวลาประมาณ 20 นาท ี

 The fare is 30 baht.   ค่าโดยสาร 30 บาท 

 It’s about 2 kilometers.   ประมาณ 2 กิโลเมตร 
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การบอกทิศทาง 

 

It is on the right. มันอยู่ทางขวามือ 

It is on the left. มันอยู่ทางซ้ายมือ 

Straight ahead ตรงไปข่างหน้า 

Traffic lights          สัญญาณไฟจราจร 

Junction  สามแยก ทางแยก 

Cross the street เดินข้ามถนน 

Walk over the bridge เดินข้ามสะพานลอย 

Fly over  สะพานลอยส าหรับรถ 

Across the street ฝั่งตรงข้าม 

Straight ahead ตรงไปข่างหน้า 

On the right         ขวามือ 

On the left         ซ้ายมือ 

To the right of    อยู่ทางด้านขวาของ 

To the left of     อยู่ทางด้านซ้ายของ 

Crossroads         สี่แยก 

Intersection         ทางแยก 

Turn right.  เลี้ยวขวา 

Turn left.  เลี้ยวซ้าย 

Go straight.  ตรงไป 

Opposite          ตรงข้าม 

Near           ใกล ้

Far           ไกล 

In front of          ด้านหน้า 

Behind  ด้านหลัง 

Next to  ถัดไป 

Corner                 หัวมุมถนน 

Circle                  วงเวียน 

Bus stop              ป้ายรถประจ าทาง 
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ค าถามที่นักท่องเที่ยวถามบ่อยๆ 

How can I get to the Tourist Information Center?  

ผม/ดิฉันจะไปที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวได้อย่างไร 

How long does it take?   

ใช้เวลาเดินทางเท่าไร 

How much is the fare?   

ค่าโดยสารเท่าไร 

How far is it?  ไกลแค่ไหน  

Is it far?  อยู่ไกลไหม 

ค าศัพท์ยานพาหนะประเภทต่างๆ  

 

 ferry   เรือข้ามฟาก 

 river cruise  เรือล่องแม่น้ า 

 boat taxi  เรือรับจ้าง 

 long- tailed boat  เรือหางยาว 

 express boat เรือด่วน 

commuter boat เรือขนส่งผู้โดยสาร  

                           ประจ าวัน  

speed boat          เรือเร็ว 

pier   ท่าเรือ 

pick-up taxi  รถสองแถวรับจ้าง  

motorcycle taxi รถจักรยานยนต์รับจ้าง   

van   รถตู้โดยสาร  

local bus  รถโดยสาร  

air-conditioned bus รถโดยสารปรับอากาศ  

tricycle  รถสามล้อ  
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ตัวอย่างบทสนทนา 

  Conversation 1 

Tourist: How can I get to Ko Samui?    

ผม/ดิฉันจะไปเกาะสมุยได้อย่างไร 

You:  Well, the easiest way is to fly.    

วิธีที่ง่ายที่สุดคือโดยเคร่ืองบิน 

Tourist: What about by boat?     

ไปทางเรือได้ไหม 

You:  Mm, well you could catch a night bus or train                                        

                 and then change to ferry  

อึม..ถ้าอย่างนั้นต้องไปรถโดยสารหรือรถไฟ แล้วไปต่อเรือเฟอร่ี 

Tourist: Er, how much is the airfare?    

เอ้อ..ค่าเครื่องบินเท่าไร 

You:   Well, it depends on the season but discount fares start from less  

than 1,000 baht!      

คือมันขึ้นอยู่กับฤดูกาล แต่ตั๋วลดราคาจะเริ่มจากราคาไม่ถึงหนี่งพันบาท 
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  Conversation 2 

Tourist: How long does it take to walk to the market from here?      

ถ้าเดินไปตลาดใช้เวลาเท่าไร 

You:  Oh, not long at all. Maybe fifteen minutes.       

อ๋อ ไม่นานหรอก ประมาณ 15 นาท ี

Tourist: Can we walk through the park?         

เราเดินลัดสวนสาธารณะไปได้ไหม 

You:   Yes, that would be nice, and much quieter than along the road.  

ดีเลย และยังเงียบกว่าเดินตามถนนด้วย 

Tourist: Ah, but it looks like rain. Maybe a taxi would be a better idea.   

               แต่ดูเหมือนฝนจะตกเราน่าจะขึ้นแท๊กซี่นะ 

You:  Mm, I think so.  

   ผม/ดิฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ 
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   Conversation 3 

Tourist: How can I get to the tourist information center from here?   

                ผม/ดิฉันจะไปศูนย์นักท่องเที่ยวได้อย่างไร 

You:  Oh, it’s easy. Walk straight down this road until you get to the  

traffic lights.  

   ง่ายมากเลย  เดินตรงไปตามถนนนี้นะจนกระทั่งถงึสัญญาณไฟ 

Tourist: Straight down here to the traffic lights.   

   ตรงไปตามถนนจนถงึสัญญาณไฟ 

You:  Yes, then turn right and walk over the footbridge and keep walking  
about 100 meters.   

ใช่ แล้วเลี้ยวขวา เดินข้ามสะพานลอย  เดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร 

Tourist: Turn right and walk over the footbridge and then straight ahead 
for 100 meters.  

   เลี้ยวขวา เดินข้ามสะพานลอยแล้วตรงไปอีก 100 เมตร 

You:  Yes, then you’ll see the TAT office on your right. It’s next to                      
                 the police station. 

   ใช่ แล้วคุณจะเห็น ส านักงาน ททท. ทางขวามือมนัอยู่ถัดไปจาก                   
สถานีต ารวจ 
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หน่วยที่ 16 
ธรรมเนียมไทยน่ารู ้
Dos & Don’ts 

 

เป้าหมาย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถแนะน าธรรมเนียมไทยที่
นักท่องเที่ยวควรรู้ เนื้อหา ธรรมเนียมไทยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศควรรู้ เช่น  การไหว้   
การถอดรองเท้า เมื่อเข้าบ้าน การแต่งกายเมื่อไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การไม่ใช้เท้าชี้สิ่งของ การไม่                            
เล่นศีรษะของกันและกัน   

ตัวอย่างประโยค   Do’s and Don’ts in Thailand   เช่น 

    - Don’t point your feet at people or objects. It’s considered very rude. 

      อย่าใช้เท้าชีค้นหรือสิ่งของ  เป็นการกระท าที่ถือว่าไม่สุภาพมาก ๆ 

    - Don’t shake hands when greeting.      

ไม่สัมผัสมือเมื่อพบกัน 

   - Don’t do anything which might indicate a lack of respect to a Buddha 
image.  

       ไม่ท าสิ่งใดที่แสดงให้เห็นว่าไม่เคารพพระพุทธรูป 

   -  It is regarded as a sacred object.   

พระพุทธรูปถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์                     

   -  Never climb onto a Buddha image to take a photograph.  

ห้ามปีนขึ้นไปถ่ายรูปบนองค์พระพุทธรูป  
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- Avoid patting people on the head, even as a friendly gesture.  

       หลีกเลี่ยงการเล่นศีรษะ แม้จะเป็นการล้อเล่นก็ตาม 

  - Avoid touching people on the head.   

หลีกเลี่ยงการจับศีรษะ 

 -  Shoes should be removed when entering a private Thai home.  

ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน 

-  Take your shoes off when entering any temple which houses a Buddha 
statue. 

     ควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าภายในโบสถ์ที่มีพระประธานประดิษฐานอยู่ 

-  Dress neatly in all religious shrines, wearing shorts or hot pants is 
unacceptable. 

    แต่งตัวอย่างสุภาพเมื่อไปในสถานที่ทางศาสนา  ไม่ใสก่างเกงขาสั้น -  สั้นมากๆ  
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ตัวอย่างบทสนทนา 

  Conversation 1 

You:  Excuse me madam, you shouldn’t sit like that in a temple.  

ขอโทษคะมาดาม คุณไม่ควรนั่งท่านั้น 

Tourist: Oh!     อุ้ย! 

You:  Yes, you should sit like this. I’ll show you.   

คุณควรนั่งแบบนี้  ฉันจะท าให้ดู 

Tourist: Oh. โอ 

You:  Yes, it is impolite to point you feet at a Buddha statue in Thailand.  
They are considered sacred here. 

               ใช่,   เมืองไทยถือว่าไม่สภุาพที่เอาเท้าชี้ไปทางพระพุทธรูป  เพราะ 
พระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

Tourist:  Oh, I’m sorry.  โอ  ขอโทษ 
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Conversation 2 

Tourist: Is there any dress code at the palace?   

มีระเบียบการแต่งกายเวลาไปพระราชวังไหม 

You:  Oh yes.  มีคะ /ครับ 

Tourist: Is it very strict?  เคร่งครัดมากไหม 

You:  Not really. But you can’t wear short pants or sleeveless tops.  

                ก็ไม่เท่าไหร่ แต่ห้ามใส่กางเกงขาสั้น หรือ เสื้อแขนกุด 

Tourist: Oh, but I don’t have any long pants.  

โอเหรอ แต่ฉันไม่มกีางเกงขายาว 

You: Mm, well that’s OK if you don’t mind renting a sarong when you 
get there. 

                 ไม่เป็นไร  ถ้าคุณจะยอมเช่าผ้าถุงเมื่อคุณจะเข้าไปที่นั่น 
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 Conversation 3 

Tourist: Why does that lady look so annoyed?    

ท าไมผู้หญิงคนนั้นดูท่าทางไม่พอใจเลย 

You:  Oh, because that man’s feet are pointing at her.  

ก็เพราะว่าผู้ชายคนนั้นเอาเท้าชี้ไปทางเธอ 

Tourist: Oh?  เหรอ 

You:  Yes, even on the skytrain you shouldn’t do that.  

ใช่ แม้แต่บนรถไฟฟ้าคุณก็ไม่ควรท าเช่นนั้น 

Tourist: Oh, I thought it was just in temples in front of Buddha statues.  

              โอ, ฉันคิดว่าเฉพาะต่อหน้าพระในวัดเท่านั้น 

You:  Mm, well that is even more important. But you shouldn’t point   
your feet anywhere. 

   อืม, นั่นยิ่งส าคัญมากว่า คุณไม่ควรเอาเท้าช้ีไปทางไหนทั้งนั้ 
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หน่วยที่ 17 
สารพันค าถามของนักท่องเที่ยว 

Questions frequently asked by tourists 
 

เป้าหมาย      เพ่ือให้เข้าใจค าถามที่นักทัศนาจรมักถามบ่อยๆ และตอบค าถามเพื่อให้ข้อมูล 
เนื้อหาประโยคค าถามที่นักท่องเที่ยวถาม - การตอบค าถามเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

ตัวอย่างค าถาม – ค าตอบ 

 ค าถามเกี่ยวกับสถานที่ทอ่งเที่ยว 

Tourist:    I’d like to visit some historical sites. Where do you suggest? 

                    ฉันอยากไปเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์  ควรไปที่ไหนดี 

 You:       You could make a one-day trip to Lumphun or Lumpang. 

                     น่าไปเที่ยว 1 วัน ที่ ล าพูน หรือ ล าปาง 

 Conversation 1 

Tourist: Excuse me.  Is there a toilet near here?  

ขอโทษคะ   มีห้องน้ าใกล ้ๆ แถวนี้ไหม 

You:  Oh, yes. There’re public toilets 100 meters down there.  

               มีคะ มีห้องน้ าสาธารณะ เดินลงไปประมาณ 100 เมตร 
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Tourist:  Any others?   มีที่อื่นอีกไหม 

You:   Mm, maybe the cleanest ones are in the department store across   
the road. 

                อืม, ที่สะอาดที่สุดน่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้า อยู่ฝั่งตรงข้าม 

Tourist:  Oh, thank you very much. But is it open yet? 

                 โอ ขอบคุณมากเลย  แต่ว่าห้างเปิดหรือยัง 

You:   Mm, it should be open in 5 minutes. It opens at 10.  

            อืม, น่าจะเปิดใน  5  นาที  ห้างเปิด 10 โมงเช้า 

   Conversation 2 

Tourist: Is there an ATM near here?   

มีตู้ เอทีเอ็มใกล้ ๆ แถวนีไ้หม 

You:  Yes, does it matter which bank?   

มีคะ / ครับ เลือกธนาคารหรือเปล่า 

Tourist: No, I don’t think so.  

ไม่ ธนาคารไหนก็ได้ 

You:  Well, there is one in the department store across the road. 

                เออ,  มีตู้หนึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้า อยู่ฝั่งตรงกันข้ามถนนนี้ 

Tourist: Does it accept foreign credit cards? 

                เครื่องยอมรับบัตรเครดิตต่างประเทศไหม 

You:  Yes, I think so. But if you are worried then maybe the ATM                        
   in that bank is better. 

              คิดว่ารับนะ แต่ถ้าคุณกังวล ตู้เอทีเอ็มที่ธนาคารนั้นน่าจะดีกว่า 
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