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[1] GREETINGS AND INTRODUCTIONS  การทักทายและการแนะ 
 
 

บทสนทนา ค าแปล 

Good -bye . ลากอ่น 

Cheerio . ลากอ่น ( ใชส้ําหรับเพือ่นสนทิ ) 

So long . ลากอ่น 

See you . แลว้พบกันใหม ่

See you later . เดีย๋วพบกันใหม ่

See you soon . เดีย๋วพบกันใหม ่

See you around . แลว้พบกันอกีนะ 

What 's your name ? คณุชือ่อะไร ? 

My name is ………. ฉันชือ่ ...................... 

Allow me to introduce myself . ขอใหผ้มแนะนําตัวเอง 

May I introduce you to ………….. ขอแนะนําใหค้ณุรูจั้กกับ .......................... 

Do you know each other ? คณุรูจั้กกันหรอืยัง ? 

Have you met before ? คณุเคยพบกันมากอ่นหรอืเปลา่ ? 

How do you do ? สวสัดคีรับ / คะ่ 

How do you do . สวสัดคีรับ / คะ่ ( ใชต้อบคําทักทายขา้งตน้ ) 

Glad to meet you . ยนิดทีีไ่ดรู้จั้กคณุ 

I'm glad to make your 
acquaintance . 

ยนิดทีีไ่ดรู้จั้กคณุ ( ใชใ้นโอกาสทีต่อ้งการเป็นทางการ ) 

How are you ? คณุสบายดหีรอื ? 

Very well , thank you . สบายด ีขอบคณุ 

Very well , thanks  . สบายด ีขอบใจ ( ตอบอยา่งกันเอง ) 

Pretty well , thanks . สบายด ีขอบใจ ( ตอบอยา่งกันเอง ) 

Fine , thanks . สบายด ีขอบใจ ( ตอบอยา่งกันเอง ) 

OK, thanks . สบายด ีขอบใจ ( ตอบอยา่งกันเอง ) 

Not so bad , thanks . สบายด ีขอบใจ ( ตอบอยา่งกันเอง ) 

Can't complain ก็เรือ่ย ๆ ขอบใจ ( ตอบอยา่งกันเอง ) 

How are you getting on ? ก็เรือ่ย ๆ  

How are things with you ? เป็นอยา่งไรบา้ง ? 

How are you keeping ? เป็นอยา่งไรบา้ง ? 

How's life treating you ? เป็นอยา่งไรบา้ง ? 

How's life ? เป็นอยา่งไรบา้ง ? 

What are you up to these days ? เดีย๋วนีว้นั ๆ คณุทําอะไร ? 

Are you free on Thursday ? วนัพฤหัสคณุวา่งไหม ? 

What are you doing on Tuesday ? คณุมโีปรแกรมอะไรบา้งสาํหรับวนัอังคารนี ้? 

Can you come to dinner ? คณุมาทานขา้วเย็นกับเราไดไ้หม ? 

Are you free for lunch ? คณุวา่งทีจ่ะมาทานขา้วกลางวนัไหม ? 

Are you feeling all right ? คณุรูส้กึไมค่อ่ยสบายหอืเปลา่ ? 
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Is anything wrong ? มอีะไรผดิปกตหิรอืเปลา่ ? 

Is anything the matter ? เป็นอะไรหรอืเปลา่ ? 

What's wrong ? เป็นอะไรน่ะ ? 

What's the matter ? เป็นอะไรไป ? 

Are you feeling ill ? คณุรูส้กึไมส่บายหรอืเปลา่ ? 

I'm not feeling too well . ฉันรูส้กึไมค่อ่ยสบาย 

I'm not too well ฉันไมค่อ่ยสบาย 

You look pale . ดคูณุหนา้ซดีเชยีว 

You don't look yourself today . วนันีค้ณุดไูมค่อ่ยสบายเลย 

I've got a headache . ฉันปวดศรีษะ 

It'll pass . เดีย๋วก็หาย 

Have you seen the doctor ? ไปหาหมอหรอืยัง 

Have you taken any aspirin ? ทานยาแอสไพรนิหรอืยัง 

Well , I must be off now . ยนิดทีีไ่ดพ้บกับคณุ 

It was lovely seeing you again . ดจีรงิ ๆ ทีไ่ดพ้บคณุอกี 

Remember me to ………….. บอก ............ ดว้ยวา่คดิถงึ 

Give my love to ………… ฝากความรักไปยัง ..............ดว้ย 

Give my regards to …………….. ฝากความนับถอืไปยัง ............... ดว้ย 

All the best . ขอใหโ้ชคด ี

Good luck . โชคดนีะ 

Take it easy . ใจเย็น ๆ  

Have a good trip . ขอใหเ้ดนิทางโดยสวสัด ี

Have a pleasant journey . ขอใหเ้ดนิทางโดยราบรืน่ 

Have a good time . ขอใหส้นุกนะ 

Enjoy yourself . ขอใหส้นุกนะ 
                 
  

 

[2] Understanding, Numbers, Age        ความเขา้ใจ ตวัเลข, จ านวนอาย ุ 
 
 

 บทสนทนา ค าแปล 

Do you speak English? คณุพดูภาษาอังกฤษไดไ้หม ? 

Excuse me please, do you speak 
English 

ขอโทษ คณุพดูภาษาอังกฤษไดห้รอืเปลา่? 

Do you understand Thai ? คณุพอเขา้ใจภาษาไทยไหม? 

Can y6ou read and write Thai? คณุอา่นและเขยีนภาษาไทยไดห้รอืเปลา่? 

Am I speaking too fast? ฉันพดูเร็วไปไหม? 

Can you speak more slowly. คณุพดูชา้ลงหน่อยไดไ้หม? 

What did you say? คณุพดูวา่อะไรนะ? 

I beg your pardon? ขอโทษ คณุพดูวา่อะไรนะ? 

Could you repeat that please? กรณุาพดูซํ้าอกีครัง้ไดไ้หม? 
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Could you say that again please? กรณุาพดูอกีครัง้ไดไ้หม? 

I didn't catch that. ฉันฟังไมทั่น 

How do you spell that? คํานัน้สะกดอยา่งไร 

How do you spell "that"? คําวา่ "that" สะกดอยา่งไร 

Does anyone here speak Thai? ทีน่ีม่ใีครพดูไทยไดบ้า้งไหม? 

What do you call this in English? อันนีภ้าษาอังกฤษเรยีกวา่อะไร? 

How do you say this in Thai? อันนีใ้นภาษาไทยคณุพดูอยา่งไร? 

What's the Thai for………? ภาษาไทยเรยีก........วา่อะไร? 

How do you pronounce this in 
English? 

ภาษาอังกฤษออกเสยีงอยา่งไร 

Am I pronouncing it properly ฉันออกเสยีงถกูตอ้งหรอืเปลา่? 

I can't understand a word you're 
saying. 

ฉันไมเ่ขา้ใจสกัคําเดยีววา่คณุพดูวา่อะไร? 

I understand you perfectly. ฉันเขา้ใจทีค่ณุพดูทกุคํา 

What does this mean? นีห่มายความวา่อะไร? 

It means …………. หมายความวา่................. 

What does this sign say? ป้ายนีเ้ขยีนไวว้า่อะไร? 

I speak a little English. ฉันพดูภาษาอังกฤษไดน้ดิหน่อย 

I speak very little English. ฉันพดูภาษาอังกฤษไดน้อ้ยมาก 

I speak some Thai. ฉันพอจะพดูภาษาไทยไดบ้า้ง 

I speak no English at all. ฉันพดูภาษาอังกฤษไมไ่ดเ้ลย 

I can't speak a word  of Thai ฉันพดุไทยไมไ่ดส้กัคําเดยีว 

How long did it take you to learn 
English? 

คณุใชเ้วลาเรยีนภาษาอังกฤษนานเทา่ไร 

How long will it take me to learn 
Thai? 

ฉันตอ้งใชเ้วลานานเทา่ไรทีจ่ะเรยีนภาษาไทย 

Please correct me if I'm wrong. ชว่ยแกด้ว้ยนะถา้ฉันพดุผดิ 

Please correct me whenever I 
make a mistake. 

ฉันพดูผดิเมือ่ไร ชว่ยแกใ้หด้ว้ยนะ 

How long have you been studying 
English? 

คณุเรยีนภาษาอังกฤษมานานเทา่ไรแลว้? 

How long have you been learning 
Thai? 

คณุเรยีนภาษาไทยมานานเทา่ไรแลว้? 

  
 

03)Time, Dates The Weather, The Seasons 

เวลา, วนัที,่ อากาศ, ฤดกูาล 
 

 บทสนทนา      ค าแปล 

What time is it? กีโ่มงแลว้? 

What's the right time, please? เวลานีก้ ีโ่มงกันแน่? (หมายถงึเวลาทีถ่กูตอ้ง) 
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Have you got the time? คณุทราบไหมวา่กีโ่มงแลว้? 

Can you tell me the correct time, please? ชว่ยบอกเวลาทีถ่กูตอ้งใหห้น่อยไดไ้หม? 

It's exactly 6 p.m. 6 โมงเย็นพอด ี

It's exactly 6 o'clock. 6 โมงตรง 

The military would say 18.00 hours. ถา้พดูเป็นทางการแลว้ตอ้งวา่ 18 นาฬกิา 

It's abot ten thirty. ประมาณสบิโมงสามสบิ 

It's twenty five to twelve. อกี 25 นาทเีทีย่ง 

It's about half past ten. ประมาณสบิโมงครึง่ 

It's exactly a quarter to seven. อกี 15 นาท ีจะเจ็ดโมงพอด ี

It's 3h43 by my watch. นาฬกิาของฉัน 3 นาฬกิา 43 นาท ี

Your watch mustbe fast. นาฬกิาของคณุคงจะเร็วไป 

My watch loses all the time. นาฬกิาของฉันเดนิชา้อยูต่ลอดเวลา 

His watch has stopped. นาฬกิาของเขาตาย 

Her watch is slow. นาฬกิาของเธอชา้ 

Is your watch right? นาฬกิาของคณุตรงหรอืเปลา่ 

Will you be in from 2 p.m. - 3 p.m.? ระหวา่งบา่ย 2-3 คณุจะอยูไ่หม 

I'll be in the office at 2.15 p.m. sharp. ฉันจะอยูท่ีทํ่างานบา่ยสองโมงสบิหา้ตรง 

I'll drop by between 11.30 and 12.00. ฉันจะแวะไประหวา่ง 11.30 - 12.00 

I get hungry around midday. ฉันมักจะหวิราว ๆ เทีย่ง 

The sun is hottest at oon. แดดรอ้นทีส่ดุเวลาเทีย่ง 

It's almost midnight. นีก็่เกอืบจะเทีย่งคนืแลว้ 

What time does the sun rise? พระอาทติยข์ ึน้กีโ่มง 

Dawn breaks around 6 a.m. รุง่อรณุราว 6 โมงเชา้ 

Dusk falls around 6.30 p.m. อาทติยต์กราว 6 โมงครึง่ตอนเย็น 

Twilight is justbefore sunrise and just after 
sunset. 

แสงเรอืงจะอยูบ่นทอ้งฟ้า กอ่นดวงอาทติยข์ ึน้และหลัง
ดวงอาทติยต์กเล็กนอ้ย 

It's still too early. ยังชา้เกนิไป 

It's never too late. ไมม่เีวลาใดทีจ่ะสายเกนิไป 

Better late than never. ถงึสายก็ยังดกีวา่ไมม่าเสยีเลย (มาหรอืทํา) 

He's always punctual. เขาตรงตอ่เวลาเสมอ 

What's the date today? วนันีว้ันทีเ่ทา่ไหร?่ 

Today is the 5th. วนันีว้ันที ่5 

It's the 3rd of July. วนันีว้ันที ่3 กรกฎาคม 

He has been here since March 2nd. เขามาอยูท่ีน่ีต่ัง้แตว่นัที ่2 กรกฎาคม 

I'm leavingon Wednesday the 5th of April. ฉันจะไปวนัพธุที ่5 เมษายน 

I'm going to Songkhla on the 15th of this 
month. 

ฉันจะไปสงขลาวนัที ่15 เดอืนนี ้

I'm going on leave on the 1st of next month. ฉันจะหยดุพักงานวนัที ่1 เดอืนหนา้ 

He arrived in Chiengmai on March 15t of 
last year. 

เขามาถงึเชยีงใหมเ่มือ่วันที ่15 มนีาคมปีทีแ่ลว้ 

I have been here for 10 days. ฉันอยูท่ีน่ีไ่ด ้10 วนัแลว้ 
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I will be here for 3 weeks. ฉันจะอยูท่ีน่ี ่3 อาทติย ์

I have been here since yesterday. ฉันมาถงึตัง้แตเ่มือ่วานนี้ 

He has been her a long time. เขามาอยูท่ีน่ีม่านานแลว้ 

She will stay here a long time. เอจะอยูท่ีน่ีอ่กีนาน 

He came to see me about a year ago. เขามาหาฉันประมาณปีหนึง่มาแลว้ 

I will be back in two years. อกี 2 ปี ฉันจะกลับมาใหม ่

I will be ready in another 2 months. อกี 2 เดอืน ฉันจงึจะพรอ้ม 

Come back in a week's time. อกีอาทติยห์นึง่กลับมาใหมน่ะ 

I met him the other day. ฉันพบเขาเมือ่วนักอ่น 

She came to see me the day before 
yesterday in the evening. 

เธอมาหาฉันตอนเย็นวานซนืนี ้

He will come and see me the day after 
tmorrow in the afternoon. 

เขาจะมาหาฉันมะรนืนีต้อนบา่ยๆ 

Will you be here tomorrow week? อกี 8 วนั คณุจะยังอยูท่ีน่ีห่รอืเปลา่? 

This evening I'm free but tonight I'm busy. เย็นนีฉั้นวา่ง แตต่อนนีก้ลางคนืไมว่า่ง 

What do you do during the day? คณุทําอะไรตอนกลางวนั? 

What do you do in the daytime? คณุทําอะไรตอนกลางวนั? 

What do you do at night time? คณุทําอะไรตอนกลางคนื? 

What are you doing tomorrow evening? คณุจะทําอะไรพรุง่นีเ้ย็น? 

What time did you wake up this morning? เมือ่เชา้นีค้ณุตืน่กีโ่มง? 

What time dd you go to bed last night? เมือ่คนืคณุเขา้นอนกีโ่มง? 

Christians live in the year 1981. 1981 คอื ครสิตศักราช 

Buddhists live in the year 2524. 2524 คอื พทุธศกัราช 

The 1960s will long be remembered for 
man's first landing on the moon. 

ยคุสมัยนับจากปี 1960 ( ในทีน่ีห้มายถงึ 1960,1961-
1969 ) จะอยูใ่นความทรงจําของมนุษย ์

When is the next public holiday? เมือ่ไรจะเป็นวนัหยดุราชการคราวหนา้? 

Let me check my calendar. ใหฉั้นดปูฎทินิกอ่น 

    

 บทสนทนา   ค าแปล 

THE WEATHER, THE SEASONS. ดนิฟ้าอากาศ, ฤดตูา่ง ๆ 

Wht's the weather like today? วนันีด้นิฟ้าอากาศเป็นอยา่งไร? 

It's raining. ฝนกําลังตก 

It's raining cats and dogs. ฝนตกอยา่งไมล่มืหลูมืตา 

It's looks like rain. ดเูหมอืนฝนจะตก 

It's pouring with rain. ฝนกําลังตกหนัก 

It's slippery outside. ขา้งนอกลืน่ 

It hasstopped raining. ฝนหยดุแลว้ 

The rain is pelting down. ฝนกําลังกระหน่ําลงมาใหญ ่

I felt a raindrop. เม็ดฝนหยดโดนฉัน (กรณีทีน้ํ่าฝนตกถกูตัวโดยไมไ่ด ้
คาดวา่ฝนจะตก) 

The sun is shining. แดดออกแลว้ 
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Thai people often use umbrellas to shade 
them from the sun. 

คนไทยชอบใชร้ม่ไวบ้ังแดด 

The sun is coming out. ดวงอาทติยกํ์าลังจะโผลอ่อกมา 

It's snowing. หมิะกําลังตก 

It's hailing. ลกูเห็บกําลังตก 

It's foggy. อากาศมัว (เพราะหมอกลง) 

It's misty. อากาศมัว  

It's cloudy. อากาศมัว (เมฆครึม้) 

The sky is clouding over. ครึม้ฟ้าครึม้ฝน 

Every clouding has a silver lining. ยังมแีสงสวา่งไดใ้นความมดื 

The weather is clearing up. อากาศเริม่สดใสแลว้ 

The weather is changing. อากาศกําลังเปลีย่น 

It's windy. ลมแรง 

Close the door, there's a draught. ปิดประตเูสยี มลีมเขา้มาในหอ้ง 

The win has dropped. ลมสงบแลว้ 

There's not a breath of wind. ไมม่ลีมเลย 

The wind is howling. ลมพัดอูเ้ชยีว 

The wind has shifted. ลมเปลีย่นทศิทางแลว้ 

The wind has abated. ลมออ่นลงแลว้ 

What does the barometer read? ปรอทขึน้เทา่ไร 

Do you measure temperatures n 
centigrade or fahrenheit? 

คณุวดัอณุหภมูเิป็นเซนตเิกรดหรอืฟาเรนไฮท?์ 

It's hot. I'm perspiring. รอ้นจรงิ ฉันเหงือ่ออก 

I'm sweating. ฉันเหงือ่ออก 

The humidity is very high to day. วนันีอ้ากาศชืน้มาก 

It's warm. อากาศอบอุน่ 

It's cold. You're shivering. หนาวจรงิ คณุสัน่ทเีดยีว 

I'm numb from cold. ฉันหนาวจนชาไปหมด 

It' s freezing. I can't feel my toes. หนาวยะเยอืกทเีดีย๋ว นิว้เทา้ชาไปหมด 

I'm frozen. ฉัน (หนาวจน) แข็งไปทัง้ตัวแลว้ 

I'm wet through. ฉันเปียกโชกเลย 

European winters are usually damp and 
col. 

ฉันเปียกโชกเลย 

In cold climates frost  and ice are very 
common. 

ตามปรกต ิฤดหูนาวในยโุรปทัง้ชืน้และเย็น 

Thai summers are usually hot and humid. ในแถบอากาศหนาว น้ําคา้งแขง้และน้ําแข็งเป็นเรือ่ง
ธรรมดามาก 

Thailand has three seasons: the cool, the 
rainy andthe hot. 

ฤดรูอ้นของไทยตามปรกตทัิง้รอ้นและชืน้ 

Europe has four seasons:summer, autumn, 
winter, spring. 

ประเทศไทยม ี3 ฤด ูคอื ฤดหูนาว (ฤดทูีม่อีากาศเย็น) 
ฤดฝูน และฤดรุอ้น 
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Englishmen say "autumn" but Americans 
say" fall". 

ยโุรปม ี3 ฤด ูคอื ฤดรูอ้น,ฤดใูบไ้มร้ว่ง,ฤดหูนาว,ฤดู
ใบไมผ้ล ิ

A storm is brewing. ฤดใูบไมร้ว่งคนอังกฤษเรยีก "autumn" แตค่นอเมรกิัน
เรยีกวา่ "fall" 

What's a tropical rainstorm like? พายกํุาลังตัง้เคา้ 

Are you scared of lighting? พายฝุนในประเทศเมอืงรอ้นเป็นอยา่งไรบา้ง? 

Can you hear the thundr? คณุกลัวฟ้าแลบไหม? 

Heavy rains cause floods. ฝนตกหนักทําใหเ้กดิน้ําทว่ม 

Floods ravage the crops. น้ําทว่มทําใหพ้ชืไรเ่สยีหายหมด 

Cyclones tear the roofs off house. พายไุตฝุ้่ นหอบเอาหลังคาบา้นปลวิไปดว้ย 

Typhoons often occur in Hong Kong. พายไุตฝุ้่ นมักเกดิขึน้ในฮอ่งกงเสมอ 

Blizzards are common in the Arctic. พายหุมิะเกดิขึน้อยูเ่สมอในขัว้โลกเหนอื 

The storm has subsided. พายอุอ่นลงแลว้ 

Fog is natural, smog is man-made. หมอกเป็นสิง่ธรรมชาต ิแตห่มอกควนัเกดิขึน้เพราะ
มนุษย ์

The treetops are swaying in the breze. ยอดไมไ้หวพริว้ตามสายลม 

There is a gentle breeze blowing. สายลมพัดพริว้พัดโชยมา 

Few people can tell you the colours of the 
rainbow with out looking. 

มนีอ้ยคนทีส่ามารถจะบอกสขีองรุง้ไดโ้ดยไมต่อ้งมองด ู

The moon is shining. ดวงจันทรกํ์าลังสอ่งแสง 

Theres a full moon tonight. คนืนีพ้ระจันทรเ์ต็มดวง 

The sky is clear and the stars are twinkling. ทอ้งฟ้าปลอดโปรง่ และดวงดาวก็ทอแสงระยบิระยบั 

It's going to be fine tomorrow. พรุง่นีอ้ากาศคงจะด ี

  
 

 

04)Visiting Going Abroad 

 การเยีย่มเยอืน, การไปตา่งประเทศ 
 
 

VISITING การเยีย่มเยยีน 

Is Mr .Thomson in? คณุทอมสนัอยูห่รอืเปลา่? 

Is Mr. Thomson home? คณุทอมสนัอยูบ่า้นหรอืเปลา่? 

No, he's out. ไมอ่ยู ่เขาออกไปขา้งนอก 

I'm afraid he's not in. ไมอ่ยูค่รับ/คะ่ 

What time will you be back? คณุจะกลับกีโ่มง? 

When do yu expect him back? คณุคดิวา่เขาจะกลับมาเมือ่ไร? 

Will he be long? เขาจะไปนานไหม? 

Do you know where he is? คณุทราบไหมวา่เขาอยูท่ีไ่หน? 

Do you know where he's gone? คณุทราบไหมวา่เขาไปไหน? 

He won't be back today. วนันีไ้มก่ลับมาแลว้ครับ/คะ่ 
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Can I leave amessage? ขอสัง่อะไรไวไ้ดไ้หม? 

I'll come back after lunch. ฉันจะกลับมาหลังอาหารกลางวนั 

I'll wait for him here. ฉันจะคอยเขาทีน่ี ่

I'll call again. ฉันจะมาหาใหม ่

Who shall I say called? จะใหเ้รยีนวา่ใครมาหาครับ/คะ่ 

Here's my card. นีค่อืนามบัตรของฉัน 

D you have an appointment? คณุนัดไวห้รอืเปลา่? 

Is he expecting you? คณุมนัีดไวห้รอืเปลา่? 

I'm a bit late. ฉันมาชา้ไปหน่อย 

Would you wait in here, please? กรณุาคอยทีน่ีก่อ่น 

Have a seat please. เชญิน่ัง 

Won't you sit down? คณุจะไมน่ั่งกอ่นหรอื? 

Do sitdown. เชญิน่ัง 

Mr. Thomson will see you now. คณุทอมสนัขอพบคณุเดีย๋วนี้ 

This way, please. เชญิทางนี้ 

Can I help you? มธีรุะอะไรหรอื? (ฉันจะชว่ยอะไรคณุไดบ้า้ง) 

What can I do for you? ฉันจะชว่ยอะไรคณุไดบ้า้ง? 

What is the nature of your business? คณุทํางานอะไร? 

Which firm do you represent? คณุเป็นตัวแทนจากบรษัิทไหน? 

Who sent you to see me? ใครสง่คณุมาพบฉัน? 

What can I offer you? คณุจะรับอะไรบา้ง? (เชน่บหุรี ่เครือ่งดืม่ เป็นตน้) 

May I offer you a cigarette? สบูบหุรีไ่หมครับ 

Do you smoke? คณุสบูบหุรีห่รอืเปลา่? 

May I offer you a drink? ดืม่อะไรไหมครับ? 

May I trouble you for a light? ขอไฟหน่อยไดไ้หม? 

I don't want to take up too much of your time. ฉันไมอ่ยากรบกวนเวลาของคณุมากนัก 

Am I disturbing you? ฉันรบกวนคณุหรอืเปลา่? 

Please don't put yourself outon my account. อยา่ตอ้งวุน่วายเพราะฉัน/ผมเลย 

Mr. Simpson asked me to look you up. คณุซมิพส์นัขอใหฉั้นมาพบคณุ 

I have a letter of introduction from… ฉันมจีดหมายแนะนําจาก...... 

    

GOING ABROAD. ไปตา่งประเทศ 

My passport has expired. หนังสอืเดนิทางของฉันหมดอายแุลว้ 

I must renew my passport. ฉันตอ้งตอ่อายหุนังสอืเดนิทางของฉันใหม ่

When was your passport issued? หนังสอืเดนิทางของคณุออกเมือ่ไหร?่ 

Passports, please! ขอหนังสอืเดนิทางครับ 

May I have your passport, please? ขอหนังสอืเดนิทางของคณุไดไ้หม? 

What'sthe place of issue? ออกใหท้ีไ่หน? 

What passport do you hold? คณุถอืหนังสอืเดนิทางอะไร? 

Have you got all your travelling documents? คณุนําเอกสารการเดนิทางมาครับทัง้หมดหรอืเปลา่? 
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Where is your vaccination certificate? ใบรับรองการฉีดยาของคณุอยูท่ีไ่หน? 

Ho long is it valid for? ใชไ้ดน้านเทา่ไหร่? 

Do I need a visa for Hong Kong? ฉันตอ้งทําวซีา่สําหรับฮอ่งกงไหม? 

You'd better check with the Consulate. คณุควรสอบถามกับสถานกงสลุดกีวา่ 

I want to get in touch with my Consulate. ฉันตอ้งการตดิตอ่กับสถานกงสลุ 

What ort of visa do you want? คณุตอ้งการทําวซีา่ชนดิใด? 

Is it possible to have my visa extended? วซีา่ของฉันจะตอ่อายไุดไ้หม? 

Are you travelling on business or pleasure? คณุจะเดนิทางไปเพือ่ธรุกจิหรอืทอ่งเทีย่ว 

How long will you be staying in Singapore? คณุจะอยูใ่นสงิคโปรน์านสกัเทา่ใด? 

Where will you be staying? คณุจะพักทีไ่หน? 

Can I have your landing card please? ขอบัตรเขา้เมอืงของคณุไดไ้หม? 

Have you got your landing card read? คณุมบีัตรเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้หรอืยัง? 

Have you been through customs. คณุผา่นดา่นศลุกากรหรอืยัง? 

Please proceed to customer. เชญิไปทีด่า่นศลุกากร 

Have you anything to declare? คณุมอีะไรจะแจง้บา้งไหม? 

Have you any dutiable articles? คณุมขีองทีต่อ้งเสยีภาษีบา้งไหม? 

These are my personal affects. พวกนีเ้ป็นของสว่นตัวของฉัน 

Open ths suitcase, please. กรณุาเปิดกระเป่าใบนีด้ว้ย 

How much perfume can I bring in? ฉันจะนําน้ําหอมเขา้มาไดก้ีข่วด? 

How many cigarettes am I allowed? ฉันมสีทิธินํ์าบหุรีเ่ขา้มาไดก้ีซ่อง? 

Have you any wines or spirits? คณุมไีวนห์รอืเปลา่มาหรอืเปลา่? 

What's in his bag? ในถงุนีม้อีะไร? 

Open it, please. กรณุาเปิดดว้ย 

You'll have to pay duty on this camera. คณุตอ้งชําระคา่ภาษีสําหรับกลอ้งถา่ยรปูนี ้

Is this watch new? นาฬกิาเรอืนนีซ้ ือ้ใหมห่รอืเปลา่? 

These shoes are used. I've had them for 
months. 

รองเทา้พวกนีใ้ชแ้ลว้ ฉันซือ้มาตัง้หลายเดอืนแลว้ 

You can collect it again when you leave the 
country. 

คณุจะมารับคนืได ้เมือ่คณุเดนิทางออกนอกประเทศ 

How much money have you got? คณุมเีงนิตดิตัวเทา่ไร? 

How much do you have in travellers cheques? คณุมเีช็คเดนิทางเป็นจํานวนเทา่ใด? 

Is that all the cash you have? น่ันเป็นเงนิสดทัง้หมดทีค่ณุมหีรอื? 

How much duty do I have to pay? ฉันตอ้งเสยีภาษีเทา่ใด? 

See the customs official over there. เชญิพบเจา้หนา้ทีศ่ลุกากรไดท้ีโ่น่น 

Will you fill in this from, please? กรณุากรอกแบบฟอรม์นีด้ว้ย 

Surname (in block letters.) นามสกลุ (ตัวพมิพ)์ 

Other names. ชือ่อืน่ๆ 

Maiden name. ชือ่สกลุกอ่นแตง่งาน 

Date of Birth. วนัเกดิ 

Place of Birth. สถานทีเ่กดิ 

Occupation. อาชพี 
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Nationality. สญัชาต ิ

Passport No. หนังสอืเดนิทางเลขที ่

Issued at. ออกใหท้ี ่

Port of Disembarkation. เมอืงทา่ปลายทาง 

Purpose of visit: tourist, transit, business, 
taking employment, resident. 

จดุประสงคข์องการแวะ: ทอ่งเทีย่ว, การผา่น, ธรุกจิ, 
มาทํางาน, มาอยู ่

Signature of passenger. ลายเซ็นของผูเ้ดนิทาง 
 

05)COMMON SIGNS AND ABBREVIATIONS. 

เครือ่งหมาย และ ตัวยอ่ 
 

  

   

COMMON SIGNS AND ABBREVIATIONS. ป้ายทีใ่ชท่ั้วไปและคํายอ่ 

In. เขา้ 

Out. ออก 

Entrance. ทางเขา้ 

Exit. ทางออก 

Way out. ทางออก 

Way up. ทางขึน้ 

Push. ผลัก 

Pull. ดงึ 

Open. เปิด 

Closed. ปิด 

Arrival. ขาเขา้ 

Departure. ขาออก 

Ladies. สภุาพสตร ี

Gentlemen. สภุาพบรุษุ 

Engaged. ไมว่า่ง 

Vacant. วา่ง 

To Let. ใหเ้ชา่ 

For sale. จะขาย 

For hire. ใหเ้ชา่ 

No smoking. หา้มสบูบหุรี ่

No parking. หา้มจอดรถ 

No waiting. หา้มจอดรอ 

No through road. ทางตัน 

No admitance. หา้มเขา้ 

No trespassing. หา้มบกุรกุ 

Bathing prohibited. หา้มลงเลน่น้ํา 

Do not touch. หา้มจับ 
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Do not disturb. หา้มรบกวน 

Do not feed the animals. อยา่ใหอ้าหารสตัว ์

Stick no bills. หา้มตดิป้ายโฆษณา 

Do not lean out. อยา่ยืน่หนา้ออกไป 

Keep off theGrass. หา้มเดนิบนสนาม 

Private Road. ถนนสว่นตัว 

Private Property. สว่นบคุคล (หมายความวา่ ผูไ้มม่กีจิหา้มเขา้) 

Caution. ระวงั 

Restricted Area. เขตหวงหา้ม 

Keep out. หา้มเขา้ 

Danger high Voltage. อันตราย ไฟฟ้าแรงสงู 

Beware of the Dog. ระวงัสนัุข 

Bewar of Trains. ระวงัรถไฟ 

Wet paint. สยีังไมแ่หง้ 

Admission Free. เปิดใหเ้ขา้ฟร ี

Staff only. เฉพาะเจา้หนา้ที ่

Authorized Personnel only. เฉพาะเจา้หนา้ที ่ๆ ไดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ 

Taxi rank. ทีจ่อดรถรับจา้ง 

Fire escape. ทางออกฉุกเฉนิเวลาไฟไหม ้

Fire extingisher. เครือ่งดับเพลงิ 

Emergency exit. ทางฉุกเฉนิ 

To staircase. ทางไปบันได 

To elevators. (American.) ทางไปลฟิท ์(สํานวนอเมรกิัน) 

To lifts. (British.) ทางไปลฟิท ์(สํานวนอังกฤษ) 

To escalator. ทางไปบันไดเลือ่น 

Litter. ทีท่ิง้ขยะ 

Ground floor. ชัน้ลา่ง 

irst floor. ชัน้หนึง่ 

By airmail. ทางไปรษณียอ์ากาศ 

Please Forward. กรณุาสง่ตอ่ 

a.m. ante meridiem. (Latin.) เวลากอ่น 12.00 น. คอืตัง้แตห่ลังเทีย่งคนืจนถงึ
เทีย่งวนั 

p.m. post meridiem. (Latin.) เวลาหลัง 12.00 น. คอืตัง้แตห่ลังเทีย่งวนัจนถงึ
เทีย่งคนื 

NB. nota bene. (Latin.) หมายเหต ุ

i.e. idem est. (Latin.) อาทเิชน่ 

e.g. exempli gratia. (Latin.) เป็นตน้วา่ 

P.S. post scriptum. (Latin.) ป.ล. 

BA Bachelor  of Arts. ปรญิญาตร ี

MA Master of Arts. ปรญิญาโท 

PhD Doctor of Pilosophy. ปรญิญาเอก 
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AD Anno Domii. (Latin.) ค.ศ. (ครสิตศักราช) 

BE Before Christ. กอ่นครสิตศกัราช 

BE Buddhist Era. พ.ศ. (พทุธศักราช) 

c/o care of โดยผา่น (เวลาสง่จดหมายทีผู่รั้บไมใ่ชค่นทอ้งถิน่ 

 นัน้ ๆ และตอ้งอาศัยชือ่ผูท้ีม่ภีมูลํิาเนาอยูท่ีนั่น้ ) 

T television. โทรทัศน ์

Esq. Esquie. (British.) นาย 

Jr. Junior. (American.) นาย 

M.p.h Miles per hour. ............. ไมลต์อ่ชัว่โมง 

K.p.h. Kilometres per hour. ......... กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 

Rd. (Road.) ถนน   

Mt. (Mount.) ภเูขา (เนนิเขา) 

Sq. (Square.) ตารางจตรัุส (สีแ่ยก) หรอืสแควร ์

Bvd. (Boulevard.) ถนน 

Gdns.(Gardens.) สวน 

St. (Street.) ถนน 

St. ((Saint.) นักบญุ 

Rev. (Reverend.) (คําใชนํ้าหนา้ชือ่พระ) 

yds. (yards.) หลา 

ft. (feet.) ฟตุ 

ins. (inches.) นิว้ 

km. (kilometre.) ก.ม. กโิลเมตร 

m. (metre) ม. เมตร 

lbs. (pounds.) (weight) ปอนด ์(น้ําหนัก) 

kg. (kilogram.) กโิลกรัม (น้ําหนัก) 

gm. (gram.) กรัม 

oz. (ounce.) ออนซ ์

Hp Horse power. กําลังแรงมา้ 

HE His Excellency พณ ฯ ทา่น 

PR Public Relations. ประชาสมัพันธ ์

UK United Kingdom. สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ รวมทัง้ไอรแ์ลนด ์
สกอ๊ตแลนดแ์ละเวลส)์ 

USA United States of America. สหรัฐอเมรกิา 

USSR Union of Soviet Socialist Republics. สหภาพโซเวยีต 

    
 

06)ON THE TELEPHONE. 

 พดูโทรศัพท ์

   

Hello? ฮัลโหล 
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May I speak to………. ขอพดูกับ........ 

Is that….? น่ันคณุ...... ใชไ่หม? 

Speakin, who is that? กําลังพดู น่ันใครพดู? 

Who's speaking, please? ใครพดู? 

What's your name, please? ใครพดู? 

May I have your name, please? ใครพดู? 

May I know who's calling? ขอทราบวา่ใครพดูไดไ้หม? 

Who's calling, please? ใครพดู? 

Who shall I say called? จะใหเ้รยีนวา่ใครโทรมา? 

Who do you want to speak to, please? ตอ้งการพดูกับใครไมท่ราบ? 

Hold the line, please. กรณุารอสกัครู ่

Hang on, please. กรณุารอสกัครู ่

Don't hang up. อยา่เพิง่วางหนูะ 

Just a moment, please. กรณุารอสกัครู ่

Sorry to keep you waiting. ขอโทษทีทํ่าใหค้ณุตอ้งรอ 

Can you wait a few moments, please? กรณุาคอยสกัครูไ่ดไ้หม 

The line is engaged. สายยังไมว่า่ง 

The line is still busy. สายยังไมว่า่ง 

He's on the other line. เขากําลังพดูอยูอ่กีสายหนึง่ 

He's on the othr phone. เขากําลังพดูอยูอ่กีสายหนึง่ 

Will you wait? คณุจะคอยไหม? 

Will you call back later? คณุจะโทรกลับมาใหมไ่หม? 

Can I get him to call you? จะใหเ้ขาโทรกลับไปไดไ้หม? 

Can I take a message? จะสัง่ไวไ้ดไ้หม? 

Will you leave a message? จะสัง่ไวไ้ดไ้หม? 

Whre are you calling from? คณุโทรมาจากไหน? 

Does she have your number? เขามเีบอรโ์ทรศัพทค์ณุหรอืเปลา่? 

Sorry, wrong number. ขอโทษตอ่ผดิ 

You must have the wrong number. คณุคงจะตอ่ผดิ 

Give me an outside line, please. ขอสายนอกหน่อย 

You can dial the number ourself. คณุหมนุโดยตรงไดเ้ลย 

Canyou dial Washington direct? หมนุตรงไปวอชงิตันไดเ้ลยหรอืเปลา่? 

No, you have to go through the operator. ไมไ่ดห้รอกตอ้งใหโ้อเปอเรเตอรต์อ่ให ้

I want to make a trunk call. ฉันตอ้งการเรยีกทางไกลภายในประเทศ 

I want to make anoverseas call. ฉันตอ้งการเรยีกไปตา่งประเทศ 

There's a long distance call for you. มโีทรศัพทท์างไกลถงึคณุ 

You have a long distance call. มโีทรศัพทท์างไกลถงึคณุ 

Will you accept the charges on a call from 
Bangkok? 

คณุจะรับสายเก็บคา่เรยีกปลายทางจากกรงุเทพฯ
ไหม? 

I' d like to reverse the chares. ฉันตอ้งการใหเ้ก็บคา่เรยีกทางผูรั้บปลายทาง 
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What's the line like to Tokyo? สายเรยีกไปโตเกยีวเป็นยังไงบา้ง? 

The line is out of order. สายขดัขอ้ง 

The cable is broken. สายเสยี 

There's no dialling tone. ไมม่เีสยีงกริง่เลย 

The number keeps giving a busysignal. เบอรน์ีม้แีตเ่สยีงสายไมว่า่ง 

It keeps ringing but there's no answer. มันดังอยูเ่รือ่ยๆแตไ่มม่คีนรับ 

There's no reply from this number. เบอรน์ีไ้มม่คีนรับ 

I'm afraid we've been cut off. เราถกูตัดสายเสยีแลว้ (ในขณะทีย่ังพดูอยู)่ 

The phone's beendisconnected. เขาตัดสายโทรศัพทแ์ลว้ (ทําใหใ้ชโ้ทรศัพไ์มไ่ด)้ 

Can I have extension 278, please? กรณุาตอ่ 278 ใหด้ว้ย 

Can you connect me with ………… ชว่ยตอ่ใหฉั้นพดูกับ .................. 

Will you replace the receiver, pleae. กรณุาวางหโูทรศัพท ์

Will you lfe the receiver, please. กรณุายกหโูทรศัพท ์

Call me on my private line. เรยีกมาทีเ่บอรเ์ฉพาะ (สว่นตัว) ของฉันนะ 

Can you look up Mr.Fraser's number? หาเบอรน์ายเฟรเซอรใ์หท้ ี

Look him up in the directory. หาเบอรเ์ขาในสมดุโทรศัพทส์ ิ

Try looking in the yellw pages. ลองหาในสมดุโทรศัพทส์ ิ

He's not listed in the phone book. ชือ่เขาไมอ่ยูใ่นสมดุโทรศพัท ์

He must be ex-directory. เขาคงไมไ่ดล้งทะเบยีนชือ่ไวใ้นสมดุโทรศัพท ์

Where can I make a phone call? ฉันจะหาทีโ่ทรศัพทไ์ดท้ีไ่หน? 

Where's the nearest call-box? ตูโ้ทรศัพทส์าธารณะทีใ่กลท้ีส่ดุอยูท่ีไ่หน? 

    
 

07)THE POST OFFICE. 

ทีทํ่าการไปรษณีย ์
  

   

THE POST OFFICE. ทีทํ่าการไปรษณีย ์

Are there any letters for me today? วนันีม้จีดหมายสําหรับฉันบา้งไหม? 

Is there any mail for m today? วนันีม้จีดหมายสําหรับฉันบา้งไหม? 

Has the postman come yet? บรุษุไปรษณียม์าหรอืยัง? 

What time does the postman usually come 
round? 

ปกตบิรุษุไปรษณียม์ากีโ่มง? 

How many deliveries are there per day? ในวนัหนึง่มจีดหมายมาสง่กีเ่ทีย่ว? 

There were sevral registered letters this 
mornig. 

เชา้นีม้จีดหมายลงทะเบยีนหลายฉบับ 

I signed for them. ฉันเซ็นรับเอง 

There was no mail in the afternoon. ไมม่จีดหมายมาสง่ในตอนบา่ย  

Where can I post this letter? ฉันสง่จดหมายฉบับนีไ้ดท้ีไ่หน? 

Would you mail this lette for me? คณุชว่ยสง่จดหมายฉบับนีใ้หฉั้นหน่อยไดไ้หม? 

Is there a letter box nearby? แถวนีม้ตีูไ้ปรษณียไ์หม? 
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When is the next collection? เขาจะมาเก็บจดหมายครัง้ตอ่ไปเวลาไหน? 

You've just missed the last collection. คณุพลาดการเก็บจดหมายครัง้สดุทา้ย 

How manycollections are there per day? มกีารเก็บจดหมายวนัละกีค่รัง้? 

This is for local mail and that's for foreign 
mail. 

นีส่ําหรับสง่ภายในประเทศและน่ันสําหรับสง่
ตา่งประเทศ 

Are there any collections on Sunday? มกีารเก็บจดหมายในวนัอาทติยไ์หม? 

Where is the nearestpost office? ทีทํ่าการไปรษณียท์ีใ่กลท้ีส่ดุอยูท่ีไ่หน? 

Is the post office open? ทีทํ่าการไปรษณียเ์ปิดหรอืยัง? 

The General Post Office is open all night. ทีทํ่าการไปรษณียก์ลางเปิดทําการตลอดคนื 

What time does the post office close? ทีทํ่าการไปรษณียปิ์ดกีโ่มง? 

I'd like to send this letter by irmail. ฉันอยากจะสง่โป๊สตก์ารด์เหลา่นีโ้ดยทางเมลอ์ากาศ 

I'd like to send these postcards by seamail. ฉันอยากจะสง่โป๊สตก์ารด์เหลา่นีโ้ดยทางเรอื 

How long will they take to get there? จะใชเ้วลานานสกัเทา่ไหร่จงึจะไปถงึทีจ่ดุหมาย? 

Sorry, is this the wrong conter? ขอโทษ ไมใ่ชท่ีโ่ตะ๊นีห้รอื? 

Which is the counter for stamps, please? โตะ๊ไหนทีข่ายแสตมป์ 

Can I have 10 fifty cent stamps, please? ขอแสตมป์ดวงละ 50 เซ็นตใ์หฉั้นสบิดวง 

I'd like 100 stamps at 20 satang each. ฉันตอ้งการแสตมป์ดวงละ 20 สตางคห์นึง่รอ้ยดวง 

I've run out of stamps. แสตมป์ของฉันหมดพอด ี

Are there enough stamps on this letter? แสตมป์ทีปิ่ดบนจดหมายฉบับนีพ้อไหม? 

Returned for insufficient postage. สง่คนืเพราะตดิแสตมป์ไมพ่อ 

Do you collect stamps? คณุสะสมแสตมป์หรอืเปลา่? 

This is a special issu in honour of……. นีเ่ป็นแสตมป์ทีอ่อกเป็นพเิศษเนือ่งในโอกาส..... 

 (นีเ่ป็นแสตมป์ทีอ่อกพเิศษเพือ่เป็นเกยีรตแิด.่....) 

He has a very valuable stamp collection. เขาสะสมแสตมป์ทีม่คีา่เอาไวม้าก 

What's the postage to London? อัตราคา่ไปรษณียไ์ปลอนดอนเทา่ไร? 

Yu'll have to go to the next counter for 
stamps. 

คณุตอ้งไปซือ้แสตมป์ทีโ่ตะ๊ถัดไป 

Stamps are over at that counter. แสตมป์มอียูท่ีโ่ตะ๊นัน้ 

Which counter for registered letters, please? โตะ๊ไหนสําหรับลงทะเบยีนจดหมาย? 

Can Iregister this parcel? ฉันจะลงทะเบยีนหอ่พัสดนุีไ้ดไ้หม? 

Can I have a receipt, please? ฉันขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย 

Can I insure this parcel? ฉันจะประกันหอ่พัสดนุีไ้ดไ้หม? 

What's the value of these goods? ของนีม้มีลูคา่เทา่ไร? 

What are the contents of this prcel? มอีะไรบรรจอุยูใ่นหอ่พัสดนุี้? 

Can I send this parcel abroad? ฉันจะสง่หอ่พัสดนุีไ้ปตา่งประเทศไดไ้หม? 

You'll have to make a customs declaration. คณุตอ้งไปแจง้ทีเ่จา้หนา้ทีศ่ลุกากร 

Samples, no commercial value. ตัวอยา่ง ไมม่คีา่ทางการคา้ 

Can you fil this from in. ชว่ยกรอกแบบฟอรม์นีด้ว้ย 

Where is the parcel going to? หอ่พัสดนุีจ้ะสง่ไปทีไ่หน? 

What's the addressee's name? ผูรั้บชือ่อะไร? 

Put the name of the sender here, please. กรณุาเขยีนชือ่ผูส้ง่ตรงนีด้ว้ย 
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I'll put this parcel on the scales. ฉันจะชัง่น้ําหนักหอ่พัสดนุีก้อ่น 

Howmuch does it weigh? หนักเทา่ไร? 

Is it over the limit? เกนิอัตราทีกํ่าหนดไวห้รอืเปลา่? 

What's the maximum weight allowed? น้ําหนักสงูสดุทีอ่นุญาตใหเ้ทา่ไร? 

I'll send you the books by parcel post. ฉันจะสง่หนังสอืใหค้ณุทางพัสดไุปรษณีย ์

What's the postage o this parcel? คา่สง่พัสดหุอ่นีเ้ทา่ไร 

This package is too large to post. พัสดหุอ่นีใ้หญเ่กนิไปทีจ่ะสง่ทางไปรษณีย ์

This letter is overweight. จดหมายฉบับนีม้น้ํีาหนักเกนิ 

Can I have a dozen air-letters please. ฉันอยากไดแ้อรเ์ล็ตเตอรส์กั 1 โหล 

Have you go some airmail envelopes? คณุมซีองจดหมายแอรเ์มลบ์า้งไหม? 

I'd like some ordinary writing paper, not 
airmail, please. 

ฉันตอ้งการกระดาษเขยีนจดหมายธรรมดาไมใ่ช่

กระดาษแอรเ์มล ์

I'd like to send this letter 'express'. ฉันตอ้งการสง่จดหมายฉบับนีอ้ยา่ง "ดว่น"  

Howmuch faster will it get there? จะถงึจดุหมายเร็วขึน้สกัเทา่ไร? 

None of these envelopes are sealed. ซองจดหมายเหลา่นีไ้มไ่ดปิ้ดผนกึเลยสกัฉบับเดยีว 

Can I have some plain writing paper, please? ฉันอยากไดก้ระดาษเขยีนจดหมายธรรมดาสกั 2-3 
แผน่ไดไ้หม? 

Shall I sed him a note on company heading? ฉันจะสง่ขอ้ความถงึเขาในกระดาษทีม่ชี ือ่ของบรษัิท
ไดไ้หม? 

Can I send this as printed matter? ฉันจะสง่ไปอยา่งสิง่ตพีมิพไ์ดไ้หม? 

Where's the counter for payments? โตะ๊จา่ยเงนิอยูท่ีไ่หน? 

I'dlike to cash this postal order, pease. ฉันตอ้งการขึน้เงนิธนาณัตฉิบับนี้ 

Sign here, please. กรณุาเซ็นชือ่ตรงนี ้

Have you any from of identification? คณุมบีัตรประจําตัว (แสดงตัว) ไหม? 

Can I send a postal order to Chiengmai, 
please? 

ฉันจะสง่ธนาณัตไิปเชยีงใหมไ่ดไ้หม? 

You can have your mai sent to the Poste 
Restante. 

คณุตอ้งสง่จดหมายของคณุไปยังแผนกเก็บจดหมาย
และพัสดภุัณฑ ์

Have you any letters for this name? คณุมจีดหมายสง่ถงึชือ่นีบ้า้งไหม? 

Can I leave a forwarding address, please? ฉันจะใหท้ีอ่ยูล่ว่งหนา้ไวไ้ดไ้หม? 

Can I send a cable, plese? ฉันจะสง่โทรเลขไดไ้หม? 

Can I have an inland cable from, please? ฉันตอ้งการแบบฟอรม์โทรเลขภายในประเทศสกั 1 
แผน่ 

Can I have a cable from for abroad? ฉันตอ้งการแบบฟอรม์โทรเลขตา่งประเทศสกั 1 แผน่ 

What's the minimum amoun of words 
allowed in a telegram? 

ในโทรเลขจะตอ้งใชคํ้าอยา่งนอ้ยกีคํ่า? 

What's the rate per word? อัตราคา่โทรเลขคําละเทา่ไร? 

Do you want to send it ordinary or urgent? คณุตอ้งการสง่แบบธรรมหรอืดว่น 

I want to send an urgent cable to Singapore. ฉันตอ้งการสง่โทรเลขดว่นไปสงิคโปร ์

How long will t take? จะใชเ้วลานานเทา่ใด? 

Can I prepay the reply? ฉันจะจา่ยคา่โทรเลขตอบไวล้ว่งหนา้ไดไ้หม? 
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Would you write down the name and address 
of the sender, please. 

คณุกรณุาเขยีนชือ่และทีอ่ยูข่องผูส้ง่ดว้ย 

How many words are tere in a letter 
telegram? 

มคํีากีคํ่าในจดหมายโทรเลข (โทรพมิพ)์ ฉบับหนึง่ 

Where can I send a cable from? ฉันจะสง่โทรเลขไดท้ีไ่หน? 

Go to the cable and wireless office. คณุไปยังทีทํ่าการสง่วทิยแุละโทรเลข 

Only the counter for cables is open.  แผนกรับสง่โทรเลขเทา่นัน้ทีย่ังเปิดอยู ่

Please forard. กรณุาสง่ตอ่ 

By airmail. โดยเมลอ์ากาศ 

If unclaimed please return to this address. ถา้ไมม่ผีูรั้บโปรดสง่คนืมายังทีอ่ยูน่ี ้

Address unknown. ไมท่ราบทีอ่ยู ่

There was a big postal strike in England 
recently 

เมือ่เร็วๆ นีพ้นักงานไปรษณียใ์นประเทศอังกฤษนัด
หยดุงานกันครัง้ใหญ ่

    
 

08)CINEMA, THEATRE, MUSIC. 

 
โรงภาพยนตร,์ โรงละคร, ดนตร ี
  

   

CINEMA, THEATRE, MUSIC. ภาพยนตร ์ละคร ดนตร ี

How often to you go to the movies? คณุไปดภูาพยนตรบ์อ่ยไหม? 

Do you like going to thecinema? คณุชอบดภูาพยนตรไ์หม? 

Wha's on today? วนันีม้ภีาพยนตรเ์รือ่งอะไรฉายอยูบ่า้ง? 

What's the feature film? ฉายภาพยนตรเ์รือ่งอะไร? 

It's a musical. เป็นภาพยนตรเ์พลง 

It's a comedy. เป็นภาพยนตรต์ลก 

It's a tragedy. เป็นภาพยนตรเ์ศรา้โศก 

It's a melodram. เป็นละครเรา้อารมณ์ 

It's a Westrn. เป็นภาพยนตรล์กูทุง่ตะวนัตก (เคาบอย) 

It's a horror film. ภาพยนตรป์ระเภทเขา่ขวัญ 

It's a thriller. ภาพยนตรป์ระเภทตืน่เตน้ 

It's a gangster film. ภาพยนตรป์ระเภทดาวรา้ย 

It's a documentary. ภาพยนตรป์ระเภทสารคด ี

It won 1t prize at the Film Festival. เป็นภาพยนตรท์ีช่นะรางวัลที ่1 ในการประกวด
ภาพยนตร ์

He deserved to win the Oscar. สมควรแลว้ทีเ่ขาไดรั้บรางวลัออสการ ์

What's on tonight at the Odeon? คนืนีท้ีโ่อเดยีนฉายเรือ่งอะไร? 

It's off. ออกไปแลว้ 

It's not playing any moe. ไมไ่ดฉ้ายเรือ่งนัน้แลว้ 

It's  re-run. กลับมาฉายใหมอ่กี 
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It's been playing for weeks. ฉายมาตัง้หลายอาทติยแ์ลว้ 

It's had a very long run. ฉายอยูน่านมาก 

I've already seen it. ผมดมูาแลว้ 

I wouldn't mind seeing it again. ผมไมรั่บเกยีจทีจ่ะดอูกีสกัครัง้ 

It's a very long film. ภาพยนตรเ์รือ่งนีย้าวมาก 

It's got an intermission. มหียดุพักครึง่เวลาดว้ย 

Is it in colour? เป็นภาพยนตรส์หีรอืเปลา่? 

It's in black and white. เป็นภาพยนตรข์าวดํา 

It's in cinemascope. เป็นภาพยนตรซ์นีมีาสโคป 

It's in technicolour. เป็นภาพยนตรส์เีทคนคิ 

Who's playing n it? มใีครแสดงบา้ง? 

The film stars Marlon Brando. แสดงนําโดย มาลอน แบรนโด 

Elizabeth Taylor is in the leading role. อลซิเบท เทเลอ่ร ์เป็นดารานําแสดง 

Who is your favourite film star? ใครเป็นดาราภาพยนตรค์นโปรดของคณุ? 

He'sa fist class actor. เขาเป็นนักแสดงชัน้นํา 

She's a very poor actress. เธอเป็นนักแสดงทีไ่มเ่กง่เลย 

Shall we go to the movies? ไปดภูาพยนตรก์ันไหม? 

What shall we go and see? จะไปดเูรือ่งอะไรกันด?ี 

Who directed the film? ใครเป็นผูกํ้ากับการแสดง? 

There's a nw film on. มภีาพยนตรเ์รือ่งใหมเ่ขา้โปรแกรม 

It's a must. จะตอ้งดใูหไ้ด ้

You've got to see it. คณุตอ้งพยายามไปดใูหไ้ด ้

Where is it playing? ฉายอยูท่ีไ่หน? 

At the Grand. ฉายอยูท่ีแ่กรนด ์

How about this one? เรือ่งนีล้ะ่ดไีหม? 

Is it in the original? เสยีงในฟิลม์หรอืเปลา่? 

Is it dubbed n Thai? พากยไ์ทยหรอืเปลา่? 

It's got English subtitles. มคํีาบรรยายภาษาอังกฤษ 

I'd like to see it again in the original version. ผมอยากดทูีเ่ป็นเสยีงในฟิลม์อกีสกัครัง้ 

It's been cut by the censor. ภาพยนตรเ์รือ่งนีถ้กูเจา้พนักงานเซ็นเซอรต์ัด 

What time is he main feature? ภาพยนตรเ์รือ่งเริม่ฉายเวลาไหน? 

What time does the main film start? ภาพยนตรเ์รือ่งเริม่ฉายเวลาไหน? 

Lets skip the ads. อยา่ดหูนังโฆษณาเลย 

Is there a cartoon? มภีาพยนตรก์ารต์นูไหม? 

Is there a newsreel? มภีาพยนตรข์า่วไหม? 

Can I book two eats for tonight? ผมขอจองบัตรสองทีส่ําหรับคนืนีไ้ดไ้หม? 

Sorry, full house. เสยีใจ เต็มหมดแลว้ 

The seats are sold out. บัตรจําหน่ายหมดแลว้ 

Standing room only. มแีตต่ั๋วยนืเทา่นัน้ 

You have to book ahead of time. คณุจะตอ้งจองบตัรลว่งหนา้ 
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You have to bookdays in advance. คณุจะตอ้งจองบตัรลว่งหนา้หลาย ๆ วนั 

I'd like 4 seats at 40 Baht, please. ฉันตอ้งการ 4 ที ่ๆ ละ 40 บาท 

In which row, Sir? แถวไหน ครับ? 

Not too far back. อยา่ใหอ้ยูข่า้งหลังมากนัก 

Not too close to the sceen. อยา่ใหใ้กลจ้อภาพยนตรม์ากนัก 

Row H, in the middle, please. เอาแถว เอช, ตรงกลาง 

Do you prefer the theatre or the cinema? คณุชอบดลูะครหรอืภาพยนตร?์ 

You mustn't miss the play at the Royal. คณุตอ้งไมพ่ลาดการแสดงทีร่อแยล 

It's one of the all-time classis. มันเป็นวรรณคดอีมตะเรือ่งหนึง่ 

What time does the performance start? การแสดงเริม่เวลาไหน? 

Would you like to sit in the Stalls or in the 
Circle? 

คณุชอบน่ังชัน้ลา่งหรอืชัน้บน? 

Where's the cloak-room, please? หอ้งรับฝากเสือ้และหมวกอยูท่างไหน? 

Would youlike a programme? ตอ้งการสตูบิตัรสกัเลม่ไหม? 

The play is in 3 acts. ละครเรือ่งนีแ้บง่ออกเป็น 3 ตอน (องก)์ 

The acts are divided into scenes. แตล่ะตอน (องก)์ แบง่ออกเป็นฉาก ๆ 

There is usually a short interval between each 
act. 

ตามปกตมิกีารพักการแสดงชัว่ครู ่ระหวา่งแตล่ะตอน 

Have you got ny tickets left for tonight's 
performance? 

คณุมบีัตรสําหรับการแสดงคนืนีเ้หลอืยูบ่า้งไหม? 

How much are the cheapest seats? ชัน้ทีถ่กูทีส่ดุราคาเทา่ไร? 

Have you got a box left? คณุมบีัตรบอ๊กซเ์หลอืบา้งไหม? 

Where do I get ickets for tomorrow? ฉันจะหาซือ้บัตรสําหรับพรุง่นีไ้ดท้ีไ่หน? 

The curtain will rise in 3 minutes. จะเปิดฉากฉายอกี 3 นาทนีีแ่ลว้ 

What part are you playing? คณุแสดงเป็นตัวอะไร 

Do you get stage-fright? คณุตืน่เวทไีหม? 

The whole cast got a standing ovation ผูแ้สดงทัง้หมดไดรั้บการโหร่อ้ง แสดงความพอใจจาก
ผูช้ม 

The leading actress received 4 curtain calls. ดารานําแสดงฝ่ายหญงิไดรั้บการปรบมอื แสดงความ
พอใจถงึ 4 ครัง้ 

We went to the opening night. เราไปในคนืทีเ่ปิดการแสดงรอบปฐมทัศน ์

It was a magnificent show. เป็นการแสดงทีว่เิศษมาก 

What did youthink of the costumes? คณุชอบเครือ่งแตง่ตัวไหม? 

He's a real artist. เขาเป็นศลิปินทีแ่ทจ้รงิ 

He got 3 encores. เขาไดรั้บการเรยีกรอ้งใหแ้สดงซํ้าถงึ 3 ครัง้ 

I went to some of the rehearsals. ฉันไดไ้ปดกูารซอ้มบางตอน 

It wasone of the best productions ever. เป็นการแสดงทีด่ทีีส่ดุเรือ่งหนึง่เทา่ทีเ่คยมมีา 

I never heard such applause. ฉันไมเ่คยไดย้นิการปรบมอืแสดงความพอใจเชน่นีม้า
กอ่นเลย 

The audience clapped and cheered for fully 
ten minutes. 

ผูช้มปรบมอืและสง่เสยีงแสดงความยนิดอียูถ่งึสบินาที
เต็ม 
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She's the gratest stage actress alive. เป็นดาราละครทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุทีย่ังมชีวีติอยู ่

Do you like classical music? คณุชอบดนตรคีลาสสคิไหม? 

Who's conducting the orchestra? ใครเป็นผูกํ้ากับวงออเคสตรา้ 

The concert hall was packed. ศาลาแสดงคอนเสริต์แน่นขนัดไปหมด 

She ha a beautiful voice. เธอเสยีงไพเราะมาก 

I am afraid she was a little out of tune. ฉันรูส้กึวา่เสยีงของเธอแปรง่ไปหน่อย 

Beethoven is a famous composer. บโีธเฟนเป็นนักแตง่เพลงทีม่ชี ือ่เสยีงมาก 

Her father was a concert pianit too. บดิาของเธอเป็นนักเลน่เปียนโนในวงคอนเสริต์ดว้ย
เชน่กัน 

Hymns are sung in church. เพลงสวดใชร้อ้งในโบสถ ์

Do you like jazz? คณุชอบดนตรแีจ๊สไหม? 

He plays the trumpet in the new band. เขาเลน่ทรัมเปตอยูก่ับวงทีเ่พิง่ตัง้ข ึน้ใหม ่

Have you ever been to te opera? คณุเคยดอูปุรากรไหม? 

Wha's on at the opera tonight? คนืนีอ้ปุรากรแสดงเรือ่งอะไร? 

Is it the first night? เป็นคนืแรกใชไ่หม? 

Do you prefer concerts or the ballet? คณุชอบฟังคอนเสริต์หรอืชอบดบูลัเลต่ ์

Thai classical dancers are trained since 
childood. 

นักนาฏศลิป์ไทยไดรั้บการฝึกฝนกันมาตัง้แตเ่ด็ก 

Do you have colour TV in your country? ประเทศของคณุมทีวีสีไีหม? 

How many channels are there? มทัีง้หมดกีช่อ่ง? 

What's on Channel 3? ชอ่ง 3 มอีะไร? 

Can we switch channels? เราเปลีย่นชอ่งไดไ้หม? 

The scren needs adjusting. ตอ้งปรับภาพ 

'll fix it. ฉันปรับเอง 

The Japanese make good portable television 
sets. 

ญีปุ่่ นผลติโทรทัศนก์ระเป๋าหิว้ไดด้ ี

Do you need an antenna with this set? คณุตอ้งใชเ้สาอากาศกับเครือ่งรับนีด้ว้ยหรอืเปลา่? 

The quality of the progammes is pretty 
poor. 

เนือ้หาของโปรแกรมไมด่เีลย 

What stations can you get on your radio? วทิยขุองคณุรับสถานอีะไรไดบ้า้ง? 

Can you get short wave? คณุรับคลืน่สัน้ไดไ้หม? 

You'll get a better reception if you pull the 
aerial out. 

คณุจะรับคลืน่ไดด้กีวา่ถา้คณุดงึเสาอากาศขึน้ 

Can you put thevolume up? คณุเปิดใหด้ังอกีหน่อยไดไ้หม? 

Is this set stereo? เครือ่งนีส้เตอรโิอหรอืเปลา่? 

I always carry my tape recorder around. ผมหิว้เครือ่งเลน่เทปตดิตวัไปดว้ยเสมอ 

They've brought out a new long playing 
album. 

แผน่เสยีงลองเพลยช์ดุใหมข่องเขาออกมาใหมแ่ลว้ 

    
 

09)SPORTS 
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กฬีา 
  

   

SPORTS. กฬีา 

What sports do you play? คณุเลน่กฬีาอะไรบา้ง? 

What sports did you participate in at school? ตอนอยูโ่รงเรยีน คณุรว่มเลน่กฬีาอะไรบา้ง? 

Was he good at sports? เขาเลน่กฬีาเกง่ไหม? 

What sport was he best at? เขาเลน่กฬีาอะไรเกง่ทีส่ดุ? 

He is a good sportsman.] เขาเป็นนักกฬีาทีด่คีนหนึง่ 

He's a fine athlete. เขาเป็นนักกรฑีาทีเ่กง่คนหนึง่ 

What's your favourite sport? คณุชอบกฬีาอะไรมากทีส่ดุ? 

What sporting event is this? นีเ่ป็นการแขง่ขันอะไร? 

He's a great sport fan. เขาเป็นแฟนกฬีาอยา่งมาก 

Water sports are called aquatics. กฬีาทีเ่ลน่ในน้ําเรยีกวา่กฬีาน้ํา 

Ski-ing, skating, tobogganing and ice-hockey 
are known 

สก,ี สเก็ต, เลือ่นหมิะและฮอ๊กกีน้ํ้าแข็งเป็นทีรู่ก้ันวา่ 

as winter sports. เป็นกฬีาฤดหูนาว 

Water sport are popular in hot climates. กฬีาในน้ําเป็นทีน่ยิมกันในแถบเมอืงรอ้น 

Soccer is the world's most popular sport. ฟตุบอลเป็นกฬีาทีน่ยิมกันมากทีส่ดุในโลก 

Can you tell me the way to the sports stadium, 
please? 

คณุชว่ยกรณุาบอกทางไปสนามกฬีาใหฉั้นหน่อยได ้
ไหม? 

Wat match are you going to see? คณุจะไปดกูารแขง่ขนัอะไร? 

Who is playing? ใครกําลังเลน่? 

Who won? ใครชนะ? 

Who lost? ใครแพ?้ 

It was a draw. เสมอกัน 

Who are you supporting? คณุเชยีรใ์คร? 

What position do you play? คณุเลน่ในตําแหน่งอะไร? 

I'm full-back. ฉันเลน่ตําแหน่งฟลูแบค๊ 

I'm half-back. ฉันเลน่ตําแหน่งฮาลฟ์แบค๊ 

I'm forward. ฉันเลน่ตําแหน่งกองหนา้ 

I'm goalkeeper. ฉันเป็นผูรั้กษาประต ู

Left back. แบค๊ซา้ย 

Right back. แบค๊ขวา  

Left half. ฮาลฟ์ซา้ย 

Centre half. เซ็นเตอรฮ์าลฟ์ 

Right half. ฮาลฟ์ขวา 

Left ing. ปีกซา้ย 

Inside left. ในซา้ย 

Centre forward. ศนูยห์นา้ 

Inside right. ในขวา 
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Right wing. ปีกขวา 

He plays better in the forward line. เขาเลน่ดกีวา่ในแถวกองหนา้ 

He's better in defense. เขาเลน่ไดด้กีวา่ในการป้องกัน 

The crowd disagreed with the refere's 
decision. 

คนดไูมเ่ห็นดว้ยกับการตดัสนิของกรรมการ 

It's a foul! มันเป็นการเลน่ผดิกตกิา 

It's inside the penalty area. มันอยูใ่นเขตโทษ 

It's a penalty area. มันเป็นลกูโทษ 

It's a free kick. มันเป็นการเตะกนิเปลา่ 

Goal! เขา้ประตไูปแลว้ 

The fans went wild พวกแฟนๆ พากันตืน่เตน้ดใีจกันใหญ ่

He was offside. เขาล้ําหนา้ 

It'll soon be half-time. อกีไมช่า้ก็จะหมดเวลาครึง่แรก 

How does American football differ from soccer? อเมรกิันฟตุบอลแตกตา่งจากฟตุบอลธรรมดาอยา่งไร? 

Do you play rugby? คณุเลน่รักบีเ้ป็นหรอืเปลา่? 

The football field was very muddy. สนามฟตุบอลเฉอะแฉะมาก 

They've got no team spirit. ทมีเขาไมม่น้ํีาใจเป็นนักกฬีาเลย (ไมส่ามัคคกีัน) 

They're bad losers. พวกเขาเป็นผูแ้พท้ีไ่มด่ ี

He's a good tennis player. เขาเป็นนักเท็นนสิมอืด ี

Let's go and watch themen's singles. ไปดกูารแขง่ขนัชายเดยีวกันเถดิ 

Set and game. หมดชดุและเกมแลว้ 

He was in the finals last year. ปีทีแ่ลว้เขาอยูใ่นรอบสดุทา้ย 

He was beaten in the semi-final. เขาแพใ้นรอบรองสดุทา้ย 

He's the reigning champion. เขาครองตําแหน่งผูช้นะเลศิ 

Whoseserve is it? ตาใครเสริฟ์ลกู? 

Whose turn is it to serve? ตาใครเสริฟ์ลกู? 

He hit the ball into the net. เขาตลีกูตดิตาขา่ย 

The ball was just out. ลกูออกพอด ี

I lost so many tennis balls last year. ปีทีแ่ลว้ฉันทําลกูเทนนสิหายไปหลายลกู 

What have you done wih your tennis racket? คณุทําอะไรกับไมเ้ทนนสิของคณุ? 

The mixed doubles is tomorrow. คูผ่สมแขง่พรุง่นี ้

They're building a new tennis court. เขากําลังสรา้งสนามเทนนสิใหม ่

Table tennis is often called ping pong. เทเบิล้เทนนสิมักเรยีกกันวา่ปิงปองเสมอๆ 

Can yo swim? คณุวา่ยน้ําเป็นไหม? 

Do you prefer the breast stroke or the crawl? คณุชอบแบบบรสีตส์โตรก๊หรอืครอล ์

Save me! I'm drowning! ชว่ยดว้ย ฉันกําลังจะจมน้ํา 

Pattaya is a seaside resort. พัทยาเป็นสถานทีต่ากอากาศชายทะเล 

You can water-ski and scuba-dive. คณุสามารถเลน่สกน้ํีาและดําน้ําในชดุมนุษยก์บได ้

Do you like fishing? คณุชอบตกปลาไหม? 

I need a rod, a line, a hook and some bait. ผมตอ้งการคันเบ็ด, สายเบ็ด, ตัวเบ็ดและเหยือ่ 
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Deep-sea fishing is a thrilling sport.   การตกปลาในทะเลลกึเป็นกฬีาทีต่ืน่เตน้ 

Rowing devlops strong arm and leg muscles. การกรรเชยีงเรอืเสรมิสรา้งความแข็งแรงใหก้ลา้มเนือ้
แขนและขา 

In some Western Universities the boat race is 
an important 

ในมหาวทิยาลัยประเทศตะวนัตกบางแหง่ การแขง่เรอื
ถอืเป็นการ 

annual event. แขง่ขนัประจําปีทีส่ําคัญอยา่งหนึง่ 

You must pull harder on the oars. คณุตอ้งกรรเชยีงเรอืใหแ้รงขึน้ 

Do you enjoy sailing? คณุชอบเลน่เรอืไหม? 

The wind is favourable. ลมเป็นใจ 

There's a big regatta next week. มกีารแขง่เรอืครัง้ใหญอ่าทติยห์นา้ 

We're sailing across the Gulf of Thailand. เรากําลังแลน่ใบขา้มอา่วไทย 

His boat capsized. เรอืของเขาลม่ 

Watch out for the jelly fish. ระวงัพวกแมงกระพรนุ 

Sharks are only found further out. ไกลออกไปถงึจะพบปลาฉลาม 

This beach is very sandy. หาดนีม้ทีราบเต็มไปหมด 

The water is crystal clear. น้ําใสประดจุผลกึ 

The water looks very dirty. น้ําดขูุน่มาก 

Beware of the currents. ระวงักระแสน้ํา 

Don't swim too far out. อยา่วา่ยน้ําออกไปไกลนัก 

Westerners like to sunbathe. ชาวตะวนัตกชอบอาบแดด 

They enjoy lying on the beach. พวกเขาชอบนอนตามชายหาด 

How much to you ret these deck chairs for 
per day? 

คา่เชา่เกา้อีผ้า้ใบพวกนี้วันละเทา่ไร? 

He's very sunburnt. เขาถกูแดดเผาอยา่งมาก 

He's got a bad sunburn. เขาถกูแดดเผาจนผวิไหม ้

She's very tanned. ผวิของเธอคล้ํามาก (เพราะแดด) 

She's wearing her new bathing suit. เธอสวมชดุอาบน้ําชดุใหมข่องเธอ 

You'd better stat in the shade. คณุควรจะอยูแ่ตใ่นรม่ 

What's the water temperature like? อณุหภมูขิองน้ําเป็นอยา่งไร? (เย็นมากไหม?) 

Is the water deep? น้ําลกึไหม? 

Let's go over to the swimming-pool. ไปทีส่ระวา่ยน้ํากันเถอะ 

Children shoul stay in the shallow end. พวกเด็กๆ ควรจะเลน่อยูต่อนตืน้ๆ  

He's gone off the deep end. (He's gone crazy.) เขาเป็นเอามากเสยีแลว้ 

How old were you when you learned to swim? คณุเริม่วา่ยน้ําเมือ่ายเุทา่ใด? 

Can you dive? คณุดําน้ําไดไ้หม? 

Look at that fat manon the diving-board! ดผููช้ายอว้นบนกระดานโดดน้ําคนนัน้ซ ี

Do you play golf? คณุเลน่กอลฟ์เป็นหรอืเปลา่? 

Where's the nearest golf course? สนามกอลฟ์ทีใ่กลท้ีส่ดุอยูท่ีไ่หน? 

I've just bought a new set of golf clubs. ผมเพิง่ซือ้ไมต้กีอลฟ์มาชดุหนึง่ 

You tee of first. คณุเริม่ตกีอ่น 

He's onto the green. เขาตไีปยังสนาม 
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He's a very skilful putter. เขาตลีกูลงหลมุชํานาญมาก 

A hole in one! ตทีเีดยีวลงหลมุเลย 

There's a miniature golf course as well. มสีนามกอลฟ์ขนาดจําลองดว้ยเหมอืนกัน 

He's taking part in next week' golf 
tournament. 

เขามสีว่นร่วมในการแขง่ขันกอลฟ์ในอาทติยห์นา้ 

He's a champion boxer. เขาเป็นแชมเป้ียนมวย 

He's world heavyweight champion. เขาเป็นแชมเป้ียนโลกรุน่เฮฟวีเ่วท 

He's light-heavyweight. เขาอยูรุ่น่ไลทเ์ฮฟวีเ่วท 

He's middleweight. เขาอยูรุ่น่มดิเดลิเวท 

He's bantamweight. เขาอยูรุ่น่แบนตัมเวท 

He's featherweight. เขาอยูรุ่น่เฟเธอรเ์วท 

He's lightweight. เขาอยูรุ่น่ไลทเ์วท 

I'll punch you on the nose. ฉันจะตั๊นหนา้แก 

That was a hit below the belt. น่ันเป็นการชกตํา่กวา่เข็มขดั (เป็นการไมย่ตุธิรรม) 

In the old days they didn't use boxing gloves. ในสมัยกอ่นเขาไมใ่ชน้วมกัน 

They used their bare fists. เขาใชกํ้าปั้นเปลา่ๆ 

He knocked him out in the 3rd round. เขาชนะน๊อคในยกทีส่าม 

He won on points. เขาชนะคะแนน 

The referee stopped the fight in the 
lastround. 

กรรมการยตุกิารชกในยกสดุทา้ย 

In Thai boxing the feet are used as well. ในการชกมวยไทยใชเ้ทา้ดว้ย 

He was retreating round the ring. เขาถอยรน่ไปรอบ ๆ เวท ี

He had him against the ropes. เขาตอ้นคูต่อ่สูไ้ปตดิเชอืก 

He floored him with a right uppercutto the 
jaw. 

เขาควํา่คูต่อ่สูล้งวดัพืน้ดว้ยหมัดขวาเขา้ทีข่ากรรไกร 

His nose was bleeding. เลอืดกําเดาของเขาไหล 

His right eye was cut. คิว้ขวาเขาแตก 

Do you prefer to watch wrestling or catch? คชุอบดมูวยปล้ําหรอืแคช๊? 

Can you ski? คณุเลน่สกเีป็นไหม? 

There'sno snow in Thailand. ในประเทศไทยไมม่หีมิะ 

These ski slopes are very steep. เนนิเลน่สกเีหลา่นีช้นัมาก 

I lost one of my poles. ฉันทําไมค้ํ้าสกหีายไปอันหนึง่ 

Can you skate? คณุเลน่สเก็ตเป็นไหม? 

I haven't got a pair of skating boots. ฉันไมม่รีองเทา้เลน่สเกต๊สกัคู ่

Do these skates fit you? รองเทา้สเกต๊พวกนีพ้อดไีหม? 

They're building a skating rink in Bangkok. เขากําลังสรา้งลานสเกต๊อกีแหง่หนึง่ในกรงุเทพฯ 

Horse-racing is called the sport of Kings. กฬีาแขง่มา้เรยีกกันวา่กฬีาของพระราชา 

Are you going to the racs next Sunday? วนัอาทติยห์นา้คณุจะไปดกูารแขง่มา้ไหม? 

They're galloping round the race-course. เขากําลังควบมา้ไปรอบ ๆ สนามแขง่ 

They're neck and neck. มันคูค่ ีก่ันมาก 

Who'll reach the winning post first? ตัวไหนจะถงึป้ายชนะกอ่น 
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Hurry up and place your bet. รบีไปแรงทา้เร็ว ๆ เขา้ 

Which horse are you backing? คณุแทงมา้ตัวไหน? 

Will you come riding with me tomorrow? พรุง่นีค้ณุจะไปขีม่า้กับฉันไหม? 

My foot keeps coming out of the stirrups. เทา้ของฉันมันคอยจะหลดุออกจากโกลนเสยีเรือ่ย 

I'll buy you a new saddl for your birthday. ฉันจะซือ้อานมา้ใหมใ่หค้ณุในวนัเกดิ 

A horse walks. มา้เดนิ 

A horse trots. มา้วิง่เหยาะ ๆ 

A horse canters. มา้วิง่โขยก 

A horse gallops. มา้ควบ 

I'm sending my daughter to riding-school. ฉันจะสง่บตุรสาวของฉันไปโรงเรยีนสอนขีม่า้ 

Are yu a good shot? คณุยงิปืนแมน่ไหม? 

Shall we go to the rifle range? เราไปสนามยงิปืนกันไหม? 

He's got a good eye. เขายงิไดแ้มน่พอด ู

Let me get my eye in first. ขอฉันเล็งดกูอ่น 

Have you got a license for this gun? คณุมทีะเบยีนสําหรับปืนกระบอกนีห้รอืยัง? 

He' better with a pistol than a shot-gun. เขาใชปื้นพกไดด้กีวา่ปืนยาว 

Let's do a little target practice. มาฝึกยงิเป้ากันหน่อยเถอะ 

We're going hunting next week-end. เราจะไปลา่สตัวก์ันสดุสปัดาหห์นา้ 

Have you ever been big-game hunting? คณุเคยไปลา่สตัวใ์หญ ่ๆ บางไหม? 

African elephants are wild, Thai elephants are 
tame. 

ชา้งอาฟรกิันดรุา้ย, ชา้งไทยเชือ่ง 

He shot the lion between the eyes. เขายงิสงิหโ์ตเขา้ตรงแสกหนา้ 

Are you good in athletics? คณุเลน่กรฑีาเกง่ไหม? 

Track or field? ลูห่รอืลาน? 

He's a fast sprnter. เขาเป็นนักวิง่ทีว่ ิง่ไดเ้ร็ว 

He jumped the start. เขาพุง่ออกสตารท์ 

He won the 100 metres. เขาวิง่ชนะ 100 เมตร 

He's a long distance runner. เขาเป็นนักวิง่ระยะไกล 

He lost his wind. เขาหมดแรง 

He's going in for the Marathon. เขากําลังจะเขา้แขง่ขนัวิง่ทน 

He came second in the hurdles event. เขามาเป็นทีส่องในการวิง่ขา้มรัว้ 

He's a terrific high jumper. เขาเป็นนักกระโดดสงูทีน่่ากลัวคนหนึง่ 

He caome first in the long jump. เขาชนะทีห่นึง่ในการกระโดดไกล 

He's a champion pole-vaulter. เขาเป็นผูช้นะเลศิกระโดดค้ําถอ่ 

They're good as a team. พวกเขาเป็นทมีกันดมีาก 

They should easily win the relay race. พวกเขาควรจะชนะการวิง่ผลัดอยา่งสบาย 

He throws the javelin. เขาพุง่แหลม 

She throws the discus. เธอขวา้งจาน 

He putts the weight. เขาทุม่น้ําหนัก 

He broke the 00 metres record by a tenth of 
a second. 

เขาทําลายสถติวิ ิง่ 100 เมตรลง 0.1 วนิาท ี
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He was the first man to run a mile under 4 
minutes. 

เขาเป็นคนแรกทีว่ ิง่ 1 ไมลไ์ดตํ้า่กวา่ 4 นาท ี

He won a gold medal. เขาไดเ้หรยีญทอง 

She won a silver medal. เธอไดเ้หรยีญเงนิ 

They won a bronze medal. พวกเขาไดเ้หรยีญทองแดง 

When are the next Olympics? กฬีาโอลมิปิคคราวหนา้จะจัดขึน้เมือ่ใด? 

The Olympic Games are held every 4 years. กฬีาโอลมิปิคจัดขึน้ทกุ ๆ 4 ปี 

He's a professional. เขาเป็นนักกฬีาอาชพี 

She's an amateur. เธอเป็นนักกฬีาสมัครเลน่ 

I do gymnastics every day now. เดยีวนีฉั้นเลน่กายบรหิารทกุวนั 

I'm losing weight rapidly. ฉันผอมลงอยา่งฮวบฮาบ 

How fit are you? คณุสมบรูณ์แคไ่หน? 

What sort of shape are you in? รา่งกายของคณุเป็นอยา่งไรบา้ง? 

I've put un a lot of weigh. ฉันอว้นขึน้มาก 

I have no stamina. ฉันไมม่คีวามอดทนเลย 

I've no wind left. ฉันไมม่แีรงแลว้ 

I'm really out of shape. เดีย๋วนีฉั้นไมค่ลอ่งเลยจรงิ ๆ 

I'm out of practice. ไมไ่ดซ้อ้มเสยีนาน 

Car rallies are gaining in popularity. การแขง่ขนัรถแบบแรลลีกํ่าลังไดรั้บความนยิมมาก 

He competed in the 1st Asian Highway Rally. เขาเขา้แขง่ขนัในการแขง่รถตามทางหลวงเอเซยีครัง้
แรก 

Rallies are a test of driving skill and endurance. การแขง่ขนัรถแบบแรลลีเ่ป็นการทดสอบความชํานาญ
และความอดทนในการขบัรถ 

What's the difference betwen a rally and a 
race? 

การแขง่รถแบบแรลลีต่า่งจากการแขง่แบบธรรมดา
อยา่งไร? 

Motor racing can be a dangerous sport. การแขง่ขนัรถยนตอ์าจเป็นกฬีาทีอ่ันตรายได ้

He's a racing driver. เขาเป็นนักแขง่รถยนต ์

He's an ace driver. เขาเป็นยอดนักแขง่รถ 

His car ran offthe track and caught fire. รถเขาวิง่ออกนอกสนามและเกดิไฟลกุขึน้ 

Mountaineering is another dangerous sport. การไตเ่ขาเป็นกฬีาทีอ่ันตรายอกีอยา่งหนึง่ 

Judo is the Japanese are of self-defense. ยโูดเป็นศลิปการตอ่สูป้้องกันตัวของชาวญีปุ่่ น 

The height of a plyer is an advantage in 
basketball. 

ความสงูของผูเ้ลน่เป็นการไดเ้ปรยีบในการเลน่
บาสเกตบอล 

Fencing was a great tradition in some German 
Universities. 

การฟันดาบเป็นกฬีาประเพณีอันสําคัญยิง่ของ
มหาวทิยาลัยบางแหง่ในเยอรมัน 

Which country is crazy about baseball? ประเทศใดบา้งทีค่ลั่งเบสบอลล ์

Which country prefers cricket? ประเทศใดบา้งทีช่อบเลน่ครกิเกต๊มากกวา่? 

Do you play badminton? คณุเลน่แบดมนิตันหรอืเปลา่ 

He's a champion cyclist. เขาเป็นนักขีจั่กรยานผูช้นะเลศิ 

Give him a sporting chance. ใหค้วามยตุธิรรมแกเ่ขาซ ี
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10)GAMES 

เกมส ์
 
  

   

GAMES. การละเลน่, การพนัน 

What games do you play? คณุเลน่เกมอะไรไดบ้า้ง? 

Would you call bowling a game or a sport? คณุเรยีกโบวล์ ิง่วา่เป็นเกมหรอืกฬีา? 

How many bowling alleys are there in town? มสีถานโบวล์ ิง่กีแ่หง่ในเมอืง 

What time will you have a lane free? เมือ่ไรคณุจงึจะมเีลน (ราง) วา่ง? 

How many games did you play? คณุเลน่ไปกีเ่กม? 

He got two strikes in a row. เขาไดส้ไตรคต์ดิตอ่กันถงึ 2 ครัง้ 

I'll play you a game of billiards. ฉันจะเลน่บลิเลยีดกับคณุสกัเกม 

There' a free table over there. ตรงนัน้มโีตะ๊วา่งอยูโ่ตะ๊หนึง่ 

This cue is too heavy. Let me try another one. ไมค้วิอันนีห้นักเกนิไป ใหฉั้นลองอกีอันหนึง่ 

We've run out of chalk. เราไมม่ชีอลค์แลว้ 

He hit the red ball into the pocket. เขาแทงลกูแดงลงหลมุ 

What' the difference between billiards and 
snooker? 

บลิเลยีดกับสนุค้เกอรต์า่งกันอยา่งไร? 

What's the score? แตม้เทา่ไรแลว้? 

Look at the scoreboard. ดทูีก่ระดานจดแตม้ซี ่

What card games do you play? คณุเลน่ไพอ่ะไรบา้ง? 

Shall we play bridge tonight? คนืนีเ้ราเลน่บรดิจก์ันไหม? 

We need a forth player. เราตอ้งการผูเ้ลน่คนทีส่ ี ่

Have you got a pack of cards? คณุมไีพส่กัสํารับไหม? 

Let me shuffle the cards. ใหฉั้นสบัไพ ่

Watch out, he's a card-sharper. ระวงันะ เขาเป็นคนเลน่ไพโ่กง 

I'll cut this time. ฉันจะตัดไพค่ราวนี ้

It's your turn to deal. ถงึรอบของคณุทีจ่ะแจกไพแ่ลว้ 

I'm sure he's got the ace again. ฉันแน่ใจวา่เขาไดร้ปูหนึง่อกีแลว้ 

She's got both jokers. เธอไดไ้พพ่เิศษทัง้สองใบ 

He's holding Kings, Queens and Jacks. เขาถอืคงิ? แหมม่และแจ๊ค 

I've got a suit. ผมมไีพห่นา้เดยีว 1 ชดุ 

That was the trump card. น่ันเป็นไพต่ัวกนิ 

Which is worth more points: spades, hearts, 
diamonds or clubs? 

อยา่งไหนแตม้มากกวา่กัน โพธิดํ์า โพธิแ์ดง ขา้ว
หลามตัด หรอืดอกจกิ 

Let's have one more hand. หาขาไพเ่พิม่อกีขาหนึง่ 

Let's changepartners. เปลีย่นคูข่ากันเถอะ 

He's always trying to cheat. เขาพยายามจะโกงอยูเ่สมอ 

He's got an excellent hand. ไพใ่นมอืของเขาดมีาก 
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My luck is out tonight. คนืนี ้โชคของฉันไมด่ ี

I can't draw any decent cards. ฉันดงึไพด่ ีๆ ไมไ่ดเ้ลย 

I'm getting horribl hands. ไพใ่นมอืฉันไมด่เีลย 

I pass. ฉันผา่น 

I throw my hand in. รอบนีฉั้นไมเ่ลน่ 

I'll play you a game of draughts. ฉันจะเลน่หมากฮอรส์กับคณุ 

Where's the draught-board? กระดานหมากฮอรส์อยูไ่หน? 

Do you play chess? คณุเลน่หมากรกุไดไ้หม? 

Why don't you mov your knight? ทําไมคณุไมเ่ดนิมา้? 

I'm taking your bishop. ฉันกนิโคนของคณุละ 

He has no more pawns left. เขาไมม่เีบีย้เหลอือยูเ่ลย 

I'll move my castle over here. ฉันเดนิเรอืของฉันไปโน่นแลว้ 

Checkmate! รกุจน 

She loves gambling. เธอชอบการพนัน 

She likes t throw the dice. เธอชอบโยนเตา๋ 

Let me roll the dice. ขอผมเขา่เตา๋ 

Shall we play pokerdice? เรามาเลน่โปกเอรไ์ดซก์ันไหม? 

He's got a poker face. เขาทําเป็นตหีนา้ตาย 

    
 

 

11) IN THE AIR 

ในการเดนิทางโดยเครือ่งบนิ 

  

   

IN THE AIR. ในการเดนิทางโดยเครือ่งบนิ 

What's the airfare to London? คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปลอนดอนเทา่ไหร่? 

Single or return? เทีย่วเดยีวหรอืไป-กลับ? 

First class or economy? ชัน้หนึง่หรอืชัน้สอง? 

What's the return fare to Chiengmai? ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับเชยีงใหมร่าคาเทา่ไหร่? 

How much is a ingle flight to Paris? คา่ตั๋วเทีย่วเดยีวไปปารสีเทา่ไหร?่ 

Is there any air service to…..? มเีครือ่งบนิไป............ไหม? 

Are there any fights to…..? มเีครือ่งบนิไป............ไหม? 

Is there a plane for…. Today? วนันีม้เีครือ่งบนิไป............ไหม? 

At wat time? ออกกีโ่มง? 

Have you got a seat on it? มทีีเ่หลอืสกัทีห่นึง่ไหม? 

Are there any seats left? มทีีเ่หลอืงบา้งไหม? 

Have you got any seats on your flight to … 
? 

มทีีบ่นเทีย่วบนิของคณุไป.........ไหม? 

For how many persons? สําหรับกีท่ีน่ั่ง? 

We're fuly booked. เต็มหมดแลว้ 
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Are there likely to be any cancellations? มทีางวา่จะมใีครลม้การเดนิทางบา้งไหม? 

Can you put me on the waiting list? สํารองชือ่ฉันไวไ้ดไ้หม? 

When does the next plane leave for…..? เครือ่งบนิเทีย่วหนา้ไป.............จะออกกีโ่มง? 

CanI book a seat on your flight to …..? ขอจองทีน่ั่งหนึง่ทีก่ับเทีย่วบนิของคณุทีจ่ะไป......ไดไ้หม? 

How long is this ticket valid for? ตั๋วใบนีจ้ะหมดอายเุมือ่ไร? 

Can I have an open date return? วนัที ่ๆ จะกลับปลอ่ยวา่งไวก้อ่น 

Are there seats on any other fights? เทีย่วบนิอืน่ ๆ มทีีว่า่งไหม? 

Are there any chartered flights to….? มเีครือ่งบนิชารเ์ตอรไ์ป...........ไหม? 

Do you have a bus going to the airport? คณุมรีถโดยสารไปสนามบนิไหม? 

Is there an airport bus? มรีถโดยสารของสนามบนิไหม? 

What time does it leve? จะออกกีโ่มง? 

Does it come by the hotel? จะหยดุแวะทีโ่รงแรมหรอืไม?่ 

There are buses leaving every ten minutes 
from the terminal. 

มรีถออกทกุ ๆ 10 นาทจีากศนูยจ์อดรถ 

What time do we have to be at the airport? เราตอ้งไปถงึสนามบนิกีโ่มง? 

One hour beforeflying time. หนึง่ชัว่โมงกอ่นเวลาเครือ่งบนิออก 

If we don't hurry up, we'll miss the plane. ถา้ไมร่บีมหีวงัตกเครือ่งบนิ 

Where do I check in? จะใหช้ัง่กระเป๋า และตรวจเอกสารเดนิทางไดท้ีไ่หน? 

May I have your ticket, please? ขอดตูั๋วหน่อย 

Can I see your helth certificate? ขอดใูบฉีดยาของคณุหน่อย 

What's the free luggage allowance? ใหน้ํ้าหนักฟรกีีก่โิล? 

How many bags do you have, Sir? คณุมกีระเป๋าทัง้หมดกีใ่บ? 

How much does this bag weigh? กระเป๋าใบนีห้นักเทา่ไร? 

You're ten kilos overweight. คณุน้ําหนักเกนิไป 10 กโิล 

You'll have to pay overweight. คณุตอ้งเสยีคา่น้ําหนักเกนิ 

How much is the airport tax? คา่บํารงุสนามบนิเทา่ไร? 

What time will the flight be called? เขาจะเรยีกผูโ้ดยสารกีโ่มง? 

Your flight is being called now. เขาเรยีกเทีย่วบนิของคณุแลว้ 

Is th flight leaving on time? เครือ่งบนิจะออกตรงเวลาหรอืไม?่ 

Is the plane taking off on time? เครือ่งบนิจะออกตรงเวลาหรอืไม?่ 

Your flight is delayed. เครือ่งบนิเทีย่วของคณุจะออกชา้ 

The plane is grounded. เครือ่งบนิยังขึน้ไมไ่ด ้

What sort of plane is this? นีเ่ป็นเครือ่งบนิชนดิไหน? 

It's a jet. ชนดิไอพน่ 

It's a single engined……. ชนดิหนึง่เครือ่งยนต ์

It's a twin-engined……… ชนดิสองเครือ่งยนต ์

It's a seaplane. เป็นเครือ่งบนิสะเทิน้น้ําสะเทิน้บก 

Can I have a front row seat? ขอทีแ่ถว ๆ หัวเครือ่งบนิใหฉั้นไดไ้หม 

Can I sit in the rear of the plane? ขอทีแ่ถวทา้ยเครือ่งบนิใหฉั้นไดไ้หม? 

Can I have a window seat? ขอทีน่ั่งรมิหนา้ตา่งใหฉั้นไดไ้หม? 
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Where's the departure lounge? หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออกอยูท่ีไ่หน? 

Are you serving lunch on board? มอีาหารกลางวนัเสรฟิบนเครือ่งบนิหรอืเปลา่? 

Excuse me, is this seat vacant? ขอโทษ ทีน่ั่งตรงนีว้า่งหรอืเปลา่? 

Fasten your seatbelts. รัดเข็มขดัเกา้อีน่ั้งของทา่นดว้ย                                

Refrain from smoking. งดสบูบหุรี ่

Adjust your seats to the upright position. ปรับทีน่ั่งของทา่นใหอ้ยูใ่นระดับตรง 

Good morning, ladies and gentlemen, this is 
your captain speaking. 

สวสัด ีสภุาพสตร,ี สภุาพบรุษุทัง้หลาย กัปตันเครือ่งบนิลํา
นีพ้ดู 

May I have your attention please. ขอเวลาใหผ้มสกัครู ่

We'll be flying at an altitude of 30,00 ft. เราจะบนิในระดับความสงู 30,000 ฟตุ 

In a few minutes we'll be flying over…… อกีไมก่ีน่าท ีเราจะบนิ เหนอื.............. 

We are starting our descent to………. เรากําลังลดระดับความสงูเพือ่ลงสู.่.......... 

We are expecting some turbulence. เราคาดวา่อากาศจะป่ันป่วน 

Light refreshments will be served on board. เจา้หนา้ทีจ่ะนําเครือ่งดืม่มาบรกิารแกท่า่นบนเครือ่งบนิ 

The crew is at your service. เจา้พนักงานพรอ้มแลว้ทีจ่ะรับใชท้า่น 

Can I have another drink? ขออกีแกว้ไดไ้หม? 

Have you got any magazines on board? มนีติยสารบนเครือ่งบนิบา้งไหม? 

Can I have a newspaper? ขอหนังสอืพมิพส์กัฉบับไดไ้หม? 

Where's the lavatory? หอ้งน้ําอยูท่ีไ่หน? 

What's the pilot's name? กัปตันชือ่อะไรนะ? 

Can you call the stewardess? ชว่ยเรยีกแอรใ์หห้น่อย 

Where's the purser? หัวหนา้พนักงานอยูไ่หน? 

I'm feeling sick. ฉันรูส้กึไมค่อ่ยสบาย (หมายถงึคลืน่ไส)้ 

Do you suffer from air-sickness? คณุเมาเครือ่งบนิหรอืเปลา่? 

Can I have a look inside the cockpit? ฉันขอเขา้ไปดใูนหอ้งนักบนิไดไ้หม? 

What time are we due to land in Bombay? เรากําหนดจะลงทีบ่อมเบยก์ีโ่มง? 

Has your flight 385 landed yet? เครือ่ง 385 ของบรษัิทคณุลงหรอืยัง? 

It's coming in to land now, Sir. กําลังจะลงเดีย๋วนีแ้ลว้ 

We made a very smooth landing. เครือ่งลงไดน้ิม่มาก 

It was a very bumpy flight. เครือ่งบนิตกหลมุอากาศบอ่ยมากตลอดทาง 

Where's the transit lounge? หอ้งพักผูโ้ดยสารทีจ่ะไปตอ่อยูท่ีไ่หน? 

Transit passengers this way, please. ผูโ้ดยสารทีจ่ะไปตอ่ขอเชญิทางนี้ 

Follow the ground hostess. ตามเจา้หนา้ทีต่อ้นรับไป 

Have you ever watched sky diving? คณุเคยดเูขาโดดรม่ไหม? 

What's our favourite airline? คณุชอบสายการบนิไหนมากทีส่ดุ? 

Would you like to join the Air Force? คณุอยากจะเขา้กองทัพอากาศไหม? 

Have a pleasant flight! เดนิทางโดยปลอดภัยนะ 

Happy landings! เดนิทางโดยปลอดภัยนะ 

    

12)AT SEA 
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ไปทางเรือ 

 
  

   

AT SEA. ไปทางเรือ 

Iprefer to go by boat. ฉันชอบไปทางเรือมากกวา่ 

When does the next boat leave for……? เรือไป.......เท่ียวหนา้จะออกเม่ือไร? 

What time does the ship sail? เรือจะออกก่ีโมง? 

Where does it sail from? จะออกจากท่าไหน? 

What pier is it docked at? เรือทอดสมออยูท่ี่ไหน? 

She's docked alongside quay No. 4. เรือจอดอยูท่ี่ท่าหมายเลข 4  

She's entering the harbour now. เรือก าลงัแล่นเขา้อ่าว 

She's pulling  alongside now. เรือก าลงัจะเขา้เทียบท่า 

On which days does she sail? เรือออกทะเลวนัไหนบา้ง? 

How long does the passae take? เวลาเดินทางนานเท่าไร? 

When do we arrive? เราจะถึงเม่ือไร? 

When do we reach…….? เราจะถึง.....เม่ือไร? 

When do we cal at………..? เราจะหยดุท่ี........เม่ือไร? 

Which ports is this ship calling at? เรือจะหยดุท่ีไหนบา้ง? 

Can we go ashore in…….? เราข้ึนฝ่ังไปกบัเรือ.........ไดไ้หม? 

How long do we put into port for? เรือจะจอดพกัท่ีท่าน้ีนานเท่าไร? 

What time do we have to be on board? เราตอ้งกลบัข้ึนเรือก่ีโมง? 

He's in shipping. เขาท างานชิบป้ิง 

Is this a large steamship line? บริษทัเดินเรือน้ีมีกิจการกวา้งขวางไหม? 

What Mediterranean cruises are being offered this 
summer? 

มีโปรแกรมท่องทะเล เมดิเตอเรเนียนอะไรบา้งส าหรับหนา้ร้อนน้ี 

I'd like a tourist class ticket for…….. ฉันตอ้งการตัว๋ชั้น 2 ไป........ 

I'd like a private cabin, please, in first class. ฉันตอ้งการห้องส่วนตวั ชั้น 1 หน่ึงห้อง 

I'd like a two-berth cabin, please. ฉันตอ้งการห้องเตียงคู่หน่ึงห้อง 

What's your cabin number? คุณอยูห่้องเบอร์อะไร? 

Which deck is our cabin on? ห้องเราอยูด่าดฟ้า (ชั้น) ไหน? 

How do I get to my cabin? ทางไปห้องฉันไปทางไหน? 

Can you call the cabin boy? ช่วยเรียกเด็กประจ าห้องให้หน่อยไดไ้หม? 

What class are you travelling? คุณเดินทางชั้นไหน? (หมายถึงชั้น 1 หรือชั้น 2๗ 

Porter, will you carry these bags on board, please? คุณ (บริกร) ช่วยยกกระเป๋าพวกน้ีข้ึนเรือดว้ย 

Wher's my luggage? กระเป๋าฉันอยูไ่หน? 

Where's the 1st class lounge? ห้องพกัผูโ้ดยสารชั้น 1 อยูต่รงไหน? 

Where is the 2nd class dining room? ห้องอาหารผูโ้ดยสารชั้น 2 อยูต่รงไหน? 

Where's the bar? บาร์เคร่ืองด่ืมอยูต่รงไหน? 

I'll see you on the main deck. แลว้เจอกนับนดาดฟ้าชั้น 1 นะ 

No, this is the upper deck. ไม่ใช่หรอก น่ีมนัดาดฟ้าบน 

Which way to the promenade deck? ทางไหน ไปดาดฟ้าส าหรับนัง่เล่น 

Do you like lying in a deck-chair? คุณชอบนอนเล่นบนเตียงผา้ใบไหม? 
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Visitors are requested to leave the ship. ท่านท่ีมาเยอืนเรือกรุณาลงจากเรือไดแ้ลว้ 

The ship is sailing. เรือก าลงัจะออก 

How many knots are we doing? เรือก าลงัใชค้วามเร็วก่ีนอ้ท? 

The sea is very calm. ทะเลเรียบมาก 

The sea is very rough. ทะเลมีคล่ืนจดัมาก 

I'm feeling seasick. ฉันรู้สึกคล่ืนไส้ (เมาเรือ) 

I'm not a good sailor. ฉันไม่ไดเ้ป็นลูกเรือท่ีดี 

I need some air. ฉันตอ้งไปสูดอากาศขา้งนอกแลว้ (หมายความวา่ก าลงัอึดอดั) 

Where's the ship's doctor? แพทยป์ระจ าเรืออยูไ่หน? 

Have you got anything against seasickness? คุณมียาอะไรแกอ้าการเมาคล่ืนบา้งไหม? 

She's put out to sea. เรือออกทะเลแลว้ 

She's dead on course. เรือแล่นตรงแน่วตามเส้นทาง 

She's right off course. เรือแล่นออกนอกเส้นทางมาก 

She's heading for those rocks. เรือก าลงัจะเล่นไปชนหินตรงโน้น 

She's heading out for the open sea. เรือก าลงัมุ่งหนา้ออกทอ้งทะเล 

Is this an ocean-going vessel? เรือล าน้ีเป็นเรือเดินสมุทรหรือเปล่า? 

Is this craft seaworthy? เรือน้ีทนคล่ืนทนลมหรือเปล่า? (หมายความว่าคงโตค้ล่ืนได)้ 

The ship is sinking. เรือก าลงัจะจม 

The crew is manning the life-boats. ลูกเรือก าลงัจะเขา้ประจ าเรือบต 

The first mate is nowhere to be seen. ตน้หนไม่รู้อยูไ่หน 

The captain is at the helm. กปัตนัก าลงัคุมพวงมาลยัอยู ่

The waves are mountainous. คล่ืนโตเป็นภูเขาเลากา 

There are not enough lifebelts to go round. ห่วงชูชีพมีไม่พอส าหรับทุกคน 

The ship tays barely afloat. เรือจะจมมิจมแหล่อยูแ่ลว้ 

She's stuck on the reef. เรือติดอยูบ่นหินปะการัง 

She's aground on the rocks. เรือติดหินโสโครก 

Man overboard! Abandon ship! มีคนตกน ้ า! สละเรือ 

Land ahoy! เห็นฝ่ังแลว้ 

We're in mid-ocean. เราอยูก่ลางมหาสมุทร (หมายความวา่เห็นแต่น ้ ากบัฟ้า) 

What's the difference between a sea and an ocean? ทะเลกบัมหาสมุทรต่างกนัอยา่งไร 

There's a lot of smoke coming out of that funnel. ปล่องเรือนั่นควนัโขมงเลยนะ 

A freighter carries cargo. เรือบรรทุกสินคา้ใชส้ าหรับล าเลียงสินคา้ 

An ocean liner carries passengers. เรือเดินทะเลรับส่งผูโ้ดยสาร 

The famous liner Queen Elizabeth is now a floating 
university. 

บดัน้ีเรือควีนอลิซาเบธอนักระเด่ืองนามไดก้ลายเป็นมหาวทิยาลยัลอยน ้ าไปแลว้ 

A tug pulls ships in and out of harbours. เรือโยงมีไวส้ าหรับลากจูงเรือเขา้ออกในอ่าว 

You water-ski behind a motor boat. คนเราเล่นสกีน ้ าตามหลงัเรือเร็ว 

Can you sail? คุณเล่นเรือใบเป็นไหม? 

Are you a keen yachtsman? คุณชอบเล่นเรือใบจริงจงัหรือเปล่า? 

Police patrol the river with motor launches. ต ารวจน ้ าใชเ้รือยนตร์ตรวจแม่น ้ า 

You take the ferry from Kowloon to Hong Kong. คุณตอ้งลงเรือ เฟอร์ร่ีจากฝ่ังเกาลูนเม่ือขา้มฟากไปฮ่องกง 

The old Mississippi river boats are mostly a thing of the 
past. 

เรือท่ีเคยแล่นในแม่น ้ า มิสซิสซิปป้ีเด๋ียวน้ีกลายเป็นส่ิงในอดีตเสียแลว้ 
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ruisers, destroyers and aircraft carriers are warships. เรือลาดตระเวน เรือประจนับาน เรือบรรทุกเคร่ืองบินลว้นแต่เป็นเรือรบทั้งนั้น 

There's a regatta at Pattaya next week-end. จะมีการแข่งเรือใบท่ีพทัยาวนัสุดสัปดาห์หนา้ 

A boat race usually refers to rowingboats. การแข่งเรือส่วนมากหมายถึงการแข่งเรือพาย 

The old man loves his fishing boat. พ่อเฒ่ารักเรือหาปลาของแกมาก 

Hong Kong harbour is crowded with Chinese junks and 
sampans. 

อ่าวฮ่องกงแออดัไปดว้ยเรือเก๋งจีน และเรือส าป้ัน 

Steamers may carry both cargo andpassenger. เรือกลไฟใชบ้รรทุกไดท้ั้งสินคา้และผูโ้ดยสาร 

Barges are a common sight on the River Thames. เรือทอ้งแบนเป็นทศันียภาพท่ีด่ืนดาดในแม่น ้ าเทมส์ 

Long tailed boats are a feature of Bangkok's river life. เรือหางยางเป็นส่วนส าคญัของชีวติชาวเรือในกรุงเทพฯ 

A lighthouse is a lonely place to live in. ชีวติในประภาคาร เป็นชีวติท่ีเหงาหงอย 

The buoy is bobbing on the water. ทุ่นลอยกระเพื่อมอยูใ่นน ้ า 

The boy wants to become a sailor when he grows up. เม่ือโตข้ึนไอห้นูอยากเป็นกลาสีเรือ 

Which is port and which s starboard? ทางไหนเป็นกราบเรือซ้าย ทางไหนเป็นกราบเรือขวา 

Port is left and starboard is right. ปอร์ตคือกราบเรือซ้าย แสตนบอร์ดคือกราบเรือขวา 

Which end is the stern and which end is the bow? ทางไหนเป็นทา้ยเรือ ทางไหนเป็นหัวเรือ 

What flag is she flying? เรือน้ีชกัธงชาติอะไร 

What tall masts that sailing ship has! เสากระโดงเรือนัน่สูงเหลือเกิน 

Drop anchor! ทอดเสมอ 

Weight anchor! ถอนเสมอ 

Listen to the ship's siren. ฟังเสียงหวดูเรือซี 

The tide is low. น ้ าลง 

The tide is out. น ้ าก าลงัลง 

It's low tide. เวลาน้ีน ้ าลด 

The tide is high. น ้ าข้ึน 

The tide is in. น ้ าข้ึนแลว้ 

It's high tide. น ้ าข้ึนมาก 

All hands on deck. ทุกคนประจ าท่ี 

Life the gangway. ชกัสะพาน 

Lower the gangway. ทอดสะพาน 

We've lost sight of the coast. เรามองไม่เห็นฝ่ังแลว้ 

You can't see th mainland any more. มองไม่เห็นฝ่ังแลว้ 

We're following the coastline. เราก าลงัแล่นเลียบฝ่ัง 

An atoll is a coral island. เกาะ ออทอล เกิดข้ึนจากหินปะการัง (มีแอ่งน ้ าทะเลอยูใ่นส่วนกลาง 

 มีพื้นดินเป็นวงลอ้มรอบดงัเช่น เกาะในมหาสมุทรปาซิฟิคส่วนใตบ้างเกาะ) 

Ejoy your cruise. ท่องทะเลให้สนุกนะ 

Bon voyage. ขอให้เดินทางโดยปลอดภยั 

    
 

 

13)ON THE TRAIN. 

 
  

ON THE TRAIN. บนรถไฟ 
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Would you take me to the station, please. ชว่ยพาฉันไปสถานรีถไฟหน่อย 

Can you hurry please, I have to catch a train. เร็วหน่อยไดไ้หม? ฉันตอ้งไปขึน้รถไฟ 

Where's the main railway station? สถานรีถไฟกลางอยูไ่หน? 

Where's the booking office? ทีจ่องตั๋วอยูท่ีไ่หน? 

What time does the next train for Tokyo leave? รถไฟไปโตเกยีวขบวนตอ่ไปจะออกกีโ่มง? 

When is the last train for Osaka? รถไฟไปโอซากา้ขบวนสดุทา้ยออกกีโ่มง? 

Is there a train to Melbourne today? วนันีม้รีถไฟไปเมลเบริน์ไหม? 

Second class to Udorn, please. ตั๋วชัน้ 2 ไปอดุร หนึง่ใบ 

Single or return? เทีย่วเดยีวหรอืไป-กลับ? 

How much cheaper is the return? ตั๋วไป-กลับถกูกวา่เทา่ไหร่? 

Howlong is the return ticket valid for? ตั๋วไป-กลับใชไ้ดน้านเทา่ไหร?่ 

Do I change trains anywhere? ฉันตอ้งเปลีย่นรถทีไ่หนหรอืไม?่ 

Where do we change trains.? เราตอ้งไปเปลีย่นรถทีไ่หน? 

How many times do we have to change? เราตอ้งเปลีย่นรถกันกีค่รัง้? 

Whatplatform does the train leave from รถออกจากชานชลาไหน? 

On which platform does the Rome express arrive? รถดว่นจากโรมจะเขา้ชานชลาไหน? 

Two first class singles to Los Angeles please. ขอตั๋วชัน้หนึง่ไปลอสแอนเจอลสิสองทีน่ั่ง 

Where are you travelling to? คณุจะเดนิทางไปไหน? 

Can I reserve a sleeper? ขอจองตูน้อนไดไ้หม? 

First or second class? ชัน้หนึง่หรอืชัน้สอง? 

Second class return to Amsterdam, please. ชัน้สอง ไป-กลับ แอมเสตอรแ์ดม 

Any reduction for children? เด็กไดล้ดราคาหรอืไม?่ 

Half fare for children unde 14. ครึง่ราคาสําหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 14 ขวบ 

How much is a second class single to Madrid? ตั๋วเทีย่วเดยีวชัน้สองไปแมดรดิราคาเทา่ไร? 

What's the discount on a day return? ถา้ไป-กลับภายในวนัเดยีวจะไดล้ดเทา่ไร? 

Can I make seat reservations here? จองทีน่ั่งทีน่ีไ้ดไ้หม? 

Can I break my journey anywhere I like? ฉันจะแวะระหวา่งทางตามใจชอบไดไ้หม? 

Is the train from Khonkaen on time? รถจากขอนแกน่ตรงเวลาไหม? 

The goods train is late. รถสนิคา้มาชา้ 

The express is early. รถดว่นเขา้เร็วกอ่นกําหนด 

Is there a connectio for Ubon at Korat? มรีถไฟจากโคราชตอ่ไปอบุลไหม? 

Where can I buy a platform ticket? จะซือ้ตั๋วชานชลาไดท้ีไ่หน? 

Where can I find a porter? จะหาคนหิว้กระเป๋าไดท้ีไ่หน? 

Porter! บรกิร! 

Can you carry my bags to platform 3. please. ชว่ยถอืกระเป๋าฉันไปชานชลาที ่3 ดว้ย 

Meet me at platform 9. พบกันทีช่านชลา 9 นะ 

Can you find me a window seat in 1st class, please. ชว่ยหาทีน่ั่งรมิหนา้ตา่งชัน้หนึง่ใหด้ว้ย 

Where is carriage no. 8? โบกี ้8 อยูต่รงไหน? 

Is this a through carriage to Milan? โบกีน้ีไ้ปถงึมลิานใชไ่หม 

Where are the second class carriages? โบกีช้ัน้ 2 อยูแ่ถวไหน? 
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Up front. ขา้งหนา้ 

In the rear. ขา้งทา้ย 

In the middle. ตรงกลาง 

Just beyond the dining car. อยูเ่ลยรถเสบยีงไปหน่อย 

Where is this train going to? รถไฟขบวนนีไ้ปไหน? 

Is this the train for io? รถไฟขบวนนีไ้ปรโิอใชไ่หม? 

Is there a restaurant car on this train? รถขบวนนีม้ตีูเ้สบยีงไหม? 

What carriage is the dining car in? รถเสบยีงอยูตู่ไ้หน? 

Can I register this trunk through to Bangkok? หบีนีจ้ะสง่ลงทะเบยีนไปกรงุเทพฯ ไดไ้หม? 

Will it travel n the same train? แลว้จะเอาไปรถขบวนเดยีวกันหรอืเปลา่? 

I've got to collect a bag from the left luggage. ฉันตอ้งไปเอาประเป๋าจากทีเ่ก็บพัสด ุ

May I have your luggage slip, please? ขอดตูั๋วฝากกระเป๋าหน่อย 

There seems to be a small bag missing. ดเูหมอืนใบเล็กจะหาย 

What colour, Sir? สอีะไร? 

Is this bag yours? ใบนีข้องคณุหรอืเปลา่? 

Where can I claim my luggage? ฉันไปรับกระเป๋าไดท้ีไ่หน? 

Just over there, next to the waiting room. ตรงโนน้ ถัดจากหอ้งพักผูโ้ดยสาร 

Can I insure my luggage? ฉันจะประกันกระเป๋าไดไ้หม? 

Porter, could you put this big trunk up on the luggage 
rack? 

คณุ (คนขนของ) ชว่ยเอาหบีใหญน่ีไ้วบ้น
ชัน้วางของดว้ย 

Will it fit? จะเขา้ไดห้รอื? 

Can I give you a hand with your luggage? ชว่ยยกกระเป๋าใหเ้อาไหม? 

Let me put this case on the rack for you. ใหฉั้นเอากระเป๋าไวบ้นชัน้ใหค้ณุเถดิ 

I'll keep these bags with me. กระเป๋าพวกนีฉั้นจะเอาไวก้ับตัว 

I'll keep the hand luggage by my feet. ฉันจะวางกระเป๋าถอืไวบ้นพืน้ 

I'd like a seat facing the engine. ฉันอยากไดท้ีน่ั่งทีห่ันหนา้ไปทางรถวิง่ 

I prefer to sitwith my back to the engine. ฉันชอบน่ังตรงขา้มกับทางวิง่มากกวา่ 

Is this a smoker? ตูน้ีส้บูบหุรีไ่ดใ้ชไ่หม? 

I'd prefer a non-smoker. ฉันอยากไดตู้ท้ีห่า้มสบูบหุรีม่ากกวา่ 

I beg your pardon, is this seat already taken? ขอโทษ ทีต่รงนีม้คีนน่ังหรอืยัง? 

Thegentleman has left his newspaper on it. สภุาพบรุษุผูนั้น้ เอาหนังสอืพมิพว์างทิง้ไว ้

I'm afraid this seat is reserved. มคีนจองไวแ้ลว้ 

All the seats are taken. ทีเ่ต็มหมดแลว้ 

I think this lady is getting off at the next stop. ฉันคดิวา่สภุาพสตรผีูน้ีจ้ะลงสถานหีนา้ 

Is this the right compartment? หอ้งนีถ้กูแลว้ใชไ่หม? 

It's very stuffy in here. May I open the window? ในนีอ้ับเหลอืเกนิฉันเปิดหนา้ตา่งไดไ้หม? 

Can I turn the heating down a little? ฉันจะหรีเ่ครือ่งทําความรอ้นลงไดไ้หม? 

How many bunks are there i a sleeping 
compartment? 

ในหอ้งนอนมเีตยีงกีเ่ตยีง? 

Six in second class, two in first. 6 ในชัน้ 2 และ 2 ในชัน้หนึง่ 

I'll take the upper bunk. ฉันเอาเตยีงนอนชัน้บน 
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I don't mind the lower bunk. ฉันเอาเตยีงลา่งก็ได ้

The middle bunk is occupied. เตยีงกลางมเีจา้ของแลว้ 

May I have a look at your time-table? ขอดกํูาหนดเวลาเดนิรถหน่อยไดไ้หม? 

What's the name of this station? ทีน่ีส่ถานอีะไร? 

How many stations still to go? อกีกีส่ถานจีงึจะถงึ? 

Whereabouts are we? เราถงึไหนแลว้? 

It's a through train. No stops ill Munich. รถขบวนนีว้ ิง่ตลอดไมห่ยดุเลยจนถงึมวินคิ 

How many stations before Bangkok? อกีกีส่ถานจีงึจะถงึกรงุเทพฯ ? 

The Express only makes 3 stops. รถดว่นหยดุ 3 สถานเีทา่นัน้ 

Can you tell me when to get off, please? ถงึเมือ่ไหรช่ว่ยบอกดว้ยไดไ้หม? 

How lng does this train stop in Lisbon for? รถจะหยดุทีล่สิบอนนานเทา่ไหร?่ 

What time is dinner served? อาหารคํา่เสริฟกีโ่มง? 

Where's the lavatory, please? หอ้งน้ําอยูท่ีไ่หน? 

May I pass? ขอทางหน่อย 

Here comes the ticket inspector. คนตรวจตั๋วมาแลว้ 

Tickets, pease! ขอดตูั๋วหน่อย 

Oh, dear! I can't find mine. ตายจรงิ! หาตั๋วไปพบ 

I don't seem to be able to find it. น่ากลัววา่จะหาไมพ่บแลว้ 

I had it a minute ago. เมือ่กีก็้ยังอยูน่ีน่า 

Has the ticket collector been round yet? คนตรวจตั๋วมาหรอืยัง? 

I'm travellin on an excursion ticket. ฉันถอืตั๋วไป-กลับภายในเวลาทีเ่ขา
กําหนดให ้

Why hasn't your ticket been punched? ทําไมตั๋วของคณุไมม่รีอยตรวจ? 

All passengers change here! ผูโ้ดยสารทกุทา่นกรณุาเปลีย่นรถทีน่ี ่

We've arrived! ถงึแลว้ 

Are we on time? ตรงเวลาไหม? 

Do ot open the carriage door while the train is in 
motion. 

อยา่เปิดประตรูะหวา่งรถยงัเคลือ่นทีอ่ยู ่

Mind the step. ระวงัสดดุขัน้บันได 

Do not lean out of the window. อยา่ชะโงกหนา้ออกไปนอกหนา้ตา่ง 

Do not pull the alarm except in a case of emergency. หา้มดงึสญัญาณแจง้เหตนุอกจากในกรณี
ฉุกเฉนิ 

The engine driver has the best view. คนขบัรถจักรไดท้ีน่ั่งเหมาะทีส่ดุสําหรับชม
ววิ 

Have you seen the station master any where? เห็นนายสถานแีถวนีบ้า้งไหม? 

Occasionally a train gets derailed. รถไฟก็มตีกรางบา้งในบางโอกาส 

Dont cross the railway tracks without looking left 
and right. 

อยา่ขา้มทางรถไฟ โดยไมเ่หลยีวซา้ยและ
ขวาเสยีกอ่น 

They're repairing the track. เขากําลังซอ่มรางรถไฟ 

Only a few cities have subways. เพยีงสองสามเมอืงเทา่นัน้ทีม่รีถใตด้นิ 

Bangkok's soil is to moist o build an underground ฐานพืน้ดนิใน ก.ท. ออ่นเกนิไปทีจ่ะสรา้ง
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railway. รถไฟใตด้นิ 

The Paris Express is pulling in at platform 5. รถดว่นจากปารสีกําลังเขา้ทีช่านชลา 5  

Take my bags to a taxi please, porter. คณุ (คนขนของ) ชว่ยหิว้กระเป๋าฉันไปทีร่ถ
แท็กซีด่ว้ย 

I should have a car waiting for me. ควรจะมรีถมารอรับฉันอยู ่

We almost missed the train. เกอืบตกรถไฟแลว้ซเีรา 
 

14)ON THE ROAD. 

 
 
  

   

ON THE ROAD. บนถนนหนทาง 

Can you tell me the way to…………..? ชว่ยบอกทางไป......................ใหฉั้น
หน่อย 

First left. เลีย้วซา้ยแรก 

Second right. เลีย้วทีส่องทางขวามอื 

Straight on. ตรงไป 

Follow the main road. ตามถนนใหญไ่ป 

Turn right at the traffic lights. เลีย้วขวาตรงป้อมไฟจราจร 

Turn left at the next crossroads. เลีย้วซา้ยทีส่ ีแ่ยกหนา้ 

Follow the signposts. ไปตามป้ายบอก 

It's signposted all the way. มป้ีายบอกตลอดทาง 

It's clearly marked. มป้ีายบอกไวช้ดั 

What's the road like to………? ถนนไป..............เป็นอยา่งไรบา้ง? 

Is it concrete all the way? เป็นคอนกรตีตลอดทางหรอืเปลา่? 

Is it a hard surface? เป็นถนนแข็งไหม? (หมายความวา่ไมเ่ป็น
โคลนเวลาฝนตก) 

Is it an asphalt road? เป็นถนนลาดยางใชไ่หม? 

It's a dirt track. เป็นถนนลกูรัง 

It's a soft surface. ไมใ่ชถ่นนแข็ง (หมายความวา่เวลาฝนตกจะ
แฉะ) 

Are there many potholes? มหีลมุมบีอ่แยะไหม? 

Is the road very narrow? ถนนแคบมากไหม? 

How wide is the road? ถนนกวา้งสกัแคไ่หน? 

Does it climb steeply? ถนนชนัมากไหม? 

Does it bend sharply? มโีคง้อันตรายไหม? 

Is the surface slippery? พืน้ถนนลืน่ไหม? 

Why are hairpin bends so frequent on Swiss roads? ทําไมถนนทีป่ระเทศสวสิ ถงึไดม้โีคง้
อันตรายถีนั่ก? 

Which is the quickest way to…….? ไป..............ทางไหนใกลท้ีส่ดุ? 
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How far is it from here to……….? จากนีไ่ป..............ไกลแคไ่หน? 

How many miles is it to the nearest garage? ไปอกีสกักีไ่มลจ์งึจะถงึป๊ัมน้ํามัน? 

Are we going in the right direction? เรากําลังมุง่หนา้ไปถกูทศิทางหรอืเปลา่? 

We must be on the wrong road. เราคงจะมาถนนผดิแน่เลย 

This street is a dead end. ถนนนีต้ัน 

Isn't this a one-way street? ถนนนีร้ถวิง่ไดท้างเดยีวไมใ่ชห่รอื? 

We'd better stop and ask the way. หยดุถามทางกอ่นดกีวา่ 

Can you show me the road on the map? ชว่ยชีถ้นนใหฉั้นดจูากแผนทีห่น่อย 

Which is the better road? ถนนไหนจะดกีวา่กัน? 

Keep going straight. ตรงไปเรือ่ย ๆ 

You'll pass several roundabouts. คณุจะผา่นวงเวยีนหลายแหง่ 

Don't turn off anywhere. อยา่ไปเลีย้วทีไ่หนทัง้นัน้ 

Who has the right of way? ทางไหนทางเอก? 

Keep to the left. ชดิซา้ยไว ้

Stay in the centre lane. อยูใ่นเลนกลางนีแ่หละ (อยา่เปลีย่นเลน) 

Keep in the right lane. ไปตามเลน (แถวรถวิง่) ขวา 

In Thailand and England you drive on the left. ในประเทศไทย และประเทศอังกฤษเขาขบั
รถชดิซา้ยกัน 

In the USA and the rest of Europe you drive on the 
right. 

ในอเมรกิาและประเทศอืน่ ๆ ในยโุรปเขาขบั
รถชดิขวากัน 

There are 8 kilometres to every 5 miles. 8 กโิลเมตรเทา่กับ 5 ไมล ์

Shall we give him a lift? เราใหเ้ขาตดิรถไปกับเราดไีหม? 

I like driving fast. ฉันชอบขบัรถเร็ว ๆ 

I like fast driving. ฉันชอบคนขบัรถเร็ว ๆ 

He drives like a maniac. เขาขบัยังกับพายบุแุคม 

Can you drive more slowly. ขบัใหช้า้ลงหน่อยไดไ้หม? 

You'd better slow down. ขบัใหช้า้ลงจะดกีวา่ 

The police are following me. ตํารวจกําลังตามฉันมา 

TAXI!   แท็กซี ่!  

 Are you free? วา่งใชไ่หม ? 

Isn't your meter working? มเิตอรค์ณุใชไ้ดห้รอืเปลา่ 

Take me to the Lido cinema. ไปโรงหนังลโิด ้

Can you stop at the Hilton for a minute? ชว่ยแวะทีโ่รงแรมฮลิตันสกันาทหีนึง่นะ 

Can you wait here a moment? รอตรงนีส้กัครูน่ะ 

I have to pick somebody up. ฉันจะตอ้งรับเพือ่นไปดว้ย 

Follow that car! ตามรถคันนัน้ไป 

Let me off at the next corner. ปลอ่ยฉันลงทีห่ัวถนนหนา้นี ้

I'll get out here. ฉันจะลงตรงนีแ้หละ 

This'll do fine. นีแ่หละ่ดแีลว้ 

How much is that? เป็นเงนิเทา่ไร? 

What do I owe you? ฉันจะตอ้งใหค้ณุเทา่ไร? 
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What are you brakes like? เบรคเรยีบรอ้ยดหีรอื? 

Dip your headlights. หรีไ่ฟหนา้หน่อย 

You've got the high beam on. คณุเปิดไฟหนา้สงูไว ้

You're blinding the oncoming traffic. คณุทําใหร้ถสวนทางตาพรา่ไปหมด 

Don't overtake that bus. อยา่แซงรถเมลค์ันนัน้นะ 

Watch out for that cyclist. ระวงัคนขีจั่กรยานน่ันนะ 

He's got no lights. รถเขาไมไ่ดเ้ปิดไฟหนา้ 

Where can we park? จะจอดไดต้รงไหน 

Put it into reverse. เขา้เกยีรถ์อยหลัง 

Chang gears. เปลีย่นเกยีร ์

You can push you seat back. คณุเลือ่นทีน่ั่งออกไปอกีก็ไดน้ะ 

Better leave your parking lights on. คณุเปิดไฟทา้ย(ไฟแสดงวา่รถจอด)ทิง้ไว ้
ดกีวา่ 

Better lock the car. ล็อครถเสยีดกีวา่ 

Is the trunk locked? (American) ล็อคทา้ยรถแลว้หรอื? (สํานวนอเมรกิัน) 

Have you locked the boot? (British) ล็อคทา้ยรถแลว้หรอื? (สํานวนอังกฤษ) 

The traffic is terrible. รถตดิมาก 

We're in the middle of the rush hour. เรามาตรงกับเวลารถตดิพอด ี

There's an accident ahead. มอีบุัตเิหตขุา้งหนา้ 

We were caught in a traffic jam. เราไปโดนเวลารถตดิพอด ี

What a bottleneck! รถแออดัอะไรอยา่งนี ้(เหมอืนตดิอยูใ่นขวด) 

COMMON ROAD SIGNS ป้ายตามถนนท่ัวๆไป 

Turn right. เลีย้วขวา 

No left turn. หา้มเลีย้วซา้ย 

No U turn. หา้มตวีงกลับ 

No through road. ทางตัน 

No waiting. หา้มจอดรถ 

No stopping for 3 miles. หา้มหยดุรถในระยะ 3 ไมล ์

Slow major road ahead. โปรดชลอความเร็ว ถนนใหญข่า้งหนา้ 

Halt at major road ahead. หยดุทีถ่นนใหญข่า้งหนา้ 

End of Motorway. สดุทางมอเตอรเ์วย ์

Speed limit of 50 K.p.h. หา้มขบัเร็วกวา่ 50 กโิลตอ่ ช.ม. 

No overtaking. หา้มแซง 

Road narrows. ถนนแคบ 

Narrow bridge. สะพานแคบ 

Road works ahead. งานซอ่มถนนขา้งหนา้ 

Diversion. ทางแยก 

Level Crossing. ทางขา้มถนน 

Children Crossing. ระวงัเด็กขา้มถนน 

School. โรงเรยีน 
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Hospital. โรงพยาบาล 

To Car Park. ทางไปทีจ่อดรถ 

Is there a petrol station nearby? (British) มป๊ัีมน้ํามันใกลแ้ถวนีไ้หม? (สํานวนอังกฤษ) 

Where's the nearest gas station? (American) ป๊ัมน้ํามันใกลท้ีส่ดุอยูต่รงไหน? (สํานวน
อเมรกิัน) 

How many gallons do you want? จะเตมิกีแ่กลลอน? 

Fifteen litres super, please. ชว่ยเตมิซปุเปอรใ์ห ้15 ลติร 

Five gallons regular, please. ชว่ยเตมิอยา่งธรรมดาให ้5 แกลลอน 

Fill her up, please. ชว่ยเตมิใหเ้ต็มดว้ย 

Full, please. เตมิใหเ้ต็มดว้ย 

One gallon is equivalent to 4.5 litres. หนึง่แกลลอนเทา่กับสีล่ติรครึง่ 

Can you move your car a bit nearer? คณุชว่ยเลือ่นรถเขา้มาอกีนดิไดไ้หม? 

Can you move your car a bit further back? ชว่ยถอยรถออกไปอกีหน่อยไดไ้หม? 

Shall I check the oil? จะใหต้รวจน้ํามันเครือ่งไหม? 

Would you check the radiator and batteries too, 
please? 

ชว่ยตรวจหมอ้น้ํากับแบตเตอรีใ่หด้ว้ยนะ 

There's not much oil left. น้ํามันเครือ่งเหลอืไมเ่ทา่ไรแลว้ 

Top the oil up, please. ชว่ยเตมิน้ํามันเครือ่งใหเ้ต็มดว้ย 

Is there enough brake fluid? มน้ํีามันเบรคพอไหม? 

The left front tyre looks a bit flat. ยางซา้ยหนา้รูส้กึจะแบนนดิๆ 

Would you check the tyre pressures, please? ชว่ยตรวจลมยางใหด้ว้ยนะ 

Have you got a flat tyre? ยางแบนหรอื? 

This tyre is losing air. ยางร่ัว 

You've got a puncture. ยางแตก 

We'll patch it up for you. เราจะปะยางใหค้ณุเอง 

It's tubeless. ยางนีต่ัน 

Will you pump the tyres up, please. สบูลมใหด้ว้ย 

Can you clean the windscreen a bit? ชว่ยเช็ดกระจกหนา้ใหห้น่อยนะ 

    
 

15)BREAKDOWN - THE GARAGE 

 
 
  

   

BREAKDOWN - THE GARAGE รถเสยี อูร่ถยนต ์

Stop the car. กรณุาจอดรถ 

I've got engine trouble. เครือ่งยนตข์ดัขอ้ง 

My car has broken down. รถของฉันเสยี 

Could you give me a lift into town? กรณุาใหผ้มโดยสารไปในเมอืงดว้ยคนได ้
ไหม? 



42 
 

Could you send me a mechanic from the nearest 
village? 

คณุจะกรณุาสง่ชา่งทีใ่กลท้ีส่ดุมาไดไ้หม? 

Where's the nearest garage? อูร่ถยนตท์ีใ่กลท้ีส่ดุอยูท่ีไ่หน? 

How far is it to the nearest garage? อูร่ถยนตท์ีใ่กลท้ีส่ดุไกลจากนีเ่ทา่ไหร่? 

Can you tow me into town? กรณุาพว่งรถฉันไปในเมอืงไดไ้หม? 

Have you got a tow rope? คณุมเีชอืกสําหรับลากรถไหม? 

Could you take me in tow? กรณุาจัดการพว่งรถไดไ้หม? 

Can I help you? ฉันจะชว่ยอะไรคณุไดบ้า้ง? 

I've run out of petrol. (British) น้ํามันหมด  

I've run out of gas. (American) น้ํามันหมด  

Could you spare some petrol? คณุมน้ํีามันเก็บไวบ้า้งไหม? 

I should have a spare can in the back.  ฉันมน้ํีามันเหลอือยูก่ระป๋องหนึง่ทีข่า้งหลัง 

Have you got a torch? (British) คณุมไีฟฉายไหม? 

Have you got a flashlight? (American) คณุมไีฟฉายไหม? 

Is this a repair-shop? ทีน่ีเ่ป็นอูซ่อ่มรถใชไ่หม? 

Is there a mechanic here? มชีา่งอยูท่ีน่ีไ่หม? 

What time will he be back? เขาจะกลับมากีโ่มง? 

There's something wrong with the……………. มอีะไรขดัขอ้งที.่............. 

Can you fix it? คณุซอ่มไดไ้หม? 

Is it a big job? จะตอ้งซอ่มมากไหม? 

How long will it take? จะตอ้งใชเ้วลาเทา่ไหร?่ 

When will it be ready? จะเสร็จเมือ่ไหร?่ 

In a couple of hours. ภายในสองชัว่โมง 

It'll take at least a day or two. ตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ยหนึง่หรอืสองวนั 

We don't have the spares here. เราไมม่อีะไหลท่ีน่ี ่

We'll have to get them from the dealer. เราตอ้งไปหาซือ้จากผูแ้ทนจําหน่าย 

Where's the nearest Ford dealer? ผูแ้ทนจําหน่าย "รถฟอรด์" ทีใ่กลท้ีส่ดุอยู่
ไหน? 

Can you just fix it so I can get as far as London? ชว่ยแกใ้หพ้อไปไดถ้งึลอนดอนไดไ้หม? 

Can you fix only what's absolutely necessary, please. ชว่ยแกแ้ตท่ีจํ่าเป็นจรงิ ๆ ใหด้ว้ย 

Open the hood, please. (American) กรณุาเปิดฝากระโปรงรถ 

Open the bonnet, please. (British) กรณุาเปิดฝากระโปรงรถ 

Let's have a look at the engine. ขอดทูีเ่ครือ่งหน่อย 

Switch the engine on.  เดนิเครือ่ง 

Turn the ignition on. เปิดสวชิสตารท์ 

The ignition isn't firing. ไฟสวชิสตารท์ไมต่ดิ 

Step on the accelerator. เหยยีบคันเรง่ 

The accelerator cable is broken. สายคันเรง่ขาด 

Press the clutch. เหยยีบคลัช 

How much mileage have you done since the last 
check-up? 

คณุขบัไดก้ีไ่มลห์ลังจากตรวจครัง้สดุทา้ย? 
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When did you last have this engine overhauled? คณุยกเครือ่งครัง้สดุทา้ยเมือ่ไร? 

Do you want an engine tune-up? คณุตอ้งการปรับเครือ่งยนตไ์หม? 

Have you found the fault? คณุหาสาเหตพุบหรอืยัง? 

Could it be the crankshaft? เป็นทีเ่พลาขอ้เหวีย่งหรอืเปลา่? 

The engine's overheating. เครือ่งรอ้นจัด 

The motor keeps stalling. เครือ่งดับเรือ่ย 

The engine won't start. สตารท์ไมต่ดิ 

The engine's cold. เครือ่งเย็น 

The engine isn't running at full power. เครือ่งวิง่ไมเ่ต็มกําลัง 

The engine is labouring. เครือ่งทํางานมากเกนิไป 

The engine is knocking. เครือ่งกระตกุ 

The battery's dead.  แบตเตอรีเ่สยี 

The battery needs recharging. ตอ้งอดัแบตเตอรีใ่หม ่

The battery's run down. แบตเตอรีห่มด 

There's something wrong with the brakes. เบรคผดิปกต ิ

The hand brake doesn't work. เบรคมอืใชไ้มไ่ด ้

The brakes are very weak. เบรคออ่น 

Can you adjust the brakes? คณุกรณุาตัง้เบรคไดไ้หม? 

Can you check the brake lining? กรณุาตรวจผา้เบรคไดไ้หม? 

The clutch is slipping. คลัชลืน่มาก 

The clutch needs adjusting. ปรับคลัชใหม ่

The gears are grinding. เกยีรบ์ดกัน 

It won't go into 2nd gear. เขา้เกยีรส์องไมไ่ด ้

I can't get it into reverse. เขา้เกยีรห์ลังไมไ่ด ้

Leave it in neutral. ทิง้ไวเ้กยีรว์า่ง 

You'll need a new gear box. คณุตอ้งเปลีย่นกระปกุเกยีรใ์หม ่

Half the instruments on the dashboard aren't 
functioning. 

แผน่หนา้ปัทมค์รึง่หนึง่ไมทํ่างานตามปกต ิ

The clock has stopped. นาฬกิาตาย 

The petrol gauge isn't accurate. เข็มวดัน้ํามันไมแ่น่นอน 

The speedometer isn't working. เครือ่งวดัความเร็วไมทํ่างาน 

The glove compartment won't close. ชอ่งเครือ่งมอืปิดไมไ่ด ้

The oil pressure is dropping. กําลังดันน้ํามันเครือ่งตก 

There's something the matter with the cooling system. ระบบความเย็นมอีะไรผดิปกต ิ

The engine is boiling. เครือ่งรอ้นจนน้ําเดอืด 

The water pump is leaking. เครือ่งป๊ัมน้ําร่ัว 

The airconditioning is causing the engine to overheat. เครือ่งทําความเย็นทําใหเ้ครือ่งรอ้นมาก 

There's an oil leak somewhere. น้ํามันตอ้งร่ัวทีไ่หนสกัแหง่ 

There's something wrong with the steering. พวงมาลัยผดิปกต ิ

The steering starts to shake as soon as I reach 50 
m.p.h. 

พวงมาลัยสัน่เมือ่ขบัถงึ 50 ไมล ์
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The steering wheel pulls to the left. พวงมาลัยหนักซา้ย 

The wheels need aligning. ศนูยล์อ้ตอ้งตัง้ใหม ่

Can you check the wheel alignment? คณุชว่ยตรวจศนูยล์อ้ไดไ้หม? 

My exhaust pipe is loose. ทอ่ไอเสยีหลวม 

It's about to fall off. มันเกอืบจะหลดุ 

It's very noisy. มเีสยีงดังมาก 

Can you put a new muffler on? คณุชว่ยตดิเครือ่งเก็บเสยีงอันใหมใ่หไ้ด ้
ไหม? 

Can you check the front suspension? คณุจะตรวจแหนบหนา้ใหห้น่อยไดไ้หม? 

I'll need two new shock absorbers. ผมตอ้งการโชค๊อัพใหมส่องอัน 

Have you got the same brand of sparkplugs? คณุมหีัวเทยีนชนดิเดยีวกนันีไ่หม? 

Can you replace this sparkplug, please? คณุชว่ยเปลีย่นหัวเทยีนนีใ่หผ้มไดไ้หม? 

Can you clean the plugs? คณุทําความสะอาดปลั๊กไดไ้หม? 

The valves need refacing. ชว่ยตัง้วาวใหห้น่อย 

Will you have a look at the distributor. ชว่ยตรวจเครือ่งจา่ยไฟไดไ้หม? 

Is the chassis damaged? คานเสยีหายหรอื? 

The undercarriage has been hit by rocks. โครงใตต้ัวถงึรถถกูหนิกระแทก 

The wheel bearings will have to be changed. ลกูปืนลอ้รถตอ้งเปลีย่น 

Have you checked the differential? คณุตรวจดเูฟืองทา้ยรถยนตแ์ลว้หรอื? 

All my hubcaps were stolen. ฝาคลอบลอ้รถผมถกูขโมยหมด 

Has this got twin carburettors? ใชค้ารบ์เูรเตอรค์ูห่รอื? 

My car is running on 3 cylinders. รถฉันวิง่โดยมมีเีพยีง 3 สบู 

The pistons are worn out. ลกูสบูเสือ่ม 

The horn isn't working. แตรใชไ้มไ่ด ้

The door is rattling. ประตมูเีสยีงดัง 

These screws need tightening. สกรตูอ้งขนัใหแ้น่น 

Only one windscreen wiper is working. ทีปั่ดน้ําฝนใชไ้ดอ้ันเดยีว 

Can you adjust the headlights? ชว่ยตัง้ไฟหนา้ใหห้น่อยไดไ้หม? 

Now flash the headlamps. กรณุาสอ่งไฟหนา้ 

The gasket needs changing. เปลีย่นปะเก็น 

The carburettor is flooding. น้ํามันทว่มคารบ์เูรเตอร ์

You should carry a spare fan belt upcountry. คณุควรมสีายพานอะไหลเ่วลาไปนอกเมอืง 

A fuse has blown. ฟิวสข์าด 

The back axle is broken. เพลาหลังหัก 

We've got a flat. ยางแบน 

Where's the jack? แมแ่รงอยูไ่หน? 

The tool kit's in the trunk. (American) หบีเครือ่งมอือยูท่า้ยรถ 

The tool kit's in the boot. (British) หบีเครือ่งมอือยูท่า้ยรถ 

I'll need a spanner and a pair of pliers. ผมตอ้งการกญุแจเลือ่นและคมีคูห่นึง่ 

Where's the wrench? กญุแจปากตายอยูไ่หน? 
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Pass me the drill. สง่สวา่นใหผ้มหน่อย 

Hand me that screwdriver. สง่ไขควงน่ันใหผ้มดว้ย 

You wouldn't have a chisel, would you? คณุไมม่สี ิว่ใชไ่หมครับ? 

These nuts are the wrong size. น๊อตเหลา่นีผ้ดิขนาด 

Have you seen my crowbar? คณุเห็นชะแลงของผมไหม? 

Give my car a greasing, please. กรณุาอัดจาระบใีหร้ถผมดว้ย 

Will you change the oil. เปลีย่นน้ํามันเครือ่งใหผ้มดว้ย 

Can you give my car a general overhaul? โปรดตรวจเครือ่งท่ัว ๆ ไปใหร้ถผมดว้ย 

I want to have my car washed, please. กรณุาชว่ยลา้งรถใหผ้มดว้ย 

Can you give it a thorough clean inside? คณุชว่ยลา้งเครือ่งใหส้ะอาดดว้ยไดไ้หม? 

What's the difference between spare parts and 
accessories? 

อะไหลแ่ละอปุกรณ์ตา่งกนัอยา่งไร? 

    
 

16)ACCIDENT-INSURANCE 

  
  
ACCIDENT - INSURANCE ประกันอบุัตเิหต ุ
there's been an accident. ไดม้อีบุัตเิหตเุกดิขึน้รายหนึง่ 
A lorry and a car collided at the crossroads. รถบรรทกุและรถยนตช์นกนัทีส่ ีแ่ยก 
It was a head-on collision. มันชนกันตอนหนา้รถ 
A motor-cycle ran into the back of a truck. รถจักรยานยนตว์ ิง่ไปชนทา้ยรถบรรทกุ 
A pedestrian was knocked down by a bus. คนเดนิถนนถกูรถเมลช์น 
No one was injured. ไมม่ผีูใ้ดบาดเจ็บ 
The driver was seriously injured. คนขบัรถบาดเจ็บสาหัส 
He is in a critical condition. เขาอาการสาหัส 
Were there any casualties? มใีครบาดเจ็บบา้งหรอืเปลา่? 
There were no survivors. ไมม่ผีูใ้ดรอดชวีติเลย 
Call an ambulance quickly. เรยีกรถพยาบาลเร็ว ๆ 
The last survivor died on the way to hospital. คนทีร่อดชวีติคนสดุทา้ยไดต้ายระหวา่งทางไป 

ร.พ. 
Whose fault was it? มันเป็นความผดิของใคร? 
Were there any witnesses? มพียาน (ผูรู้เ้ห็น) บา้งไหม? 
May I ask you to act as a witness? ฉันขอใหค้ณุชว่ยเป็นพยานใหห้น่อยไดไ้หม? 
Where can I get in touch with you? ฉันจะตดิตอ่คณุไดท้ีไ่หน? 
Did anyone take down the licence number of the 
other car? 

มใีครจดทะเบยีนรถอกีคันหนึง่ไวห้รอืเปลา่? 

We'd better call the police. เราควรจะเรยีกตํารวจ 
Did the police make a full report? ตํารวจทํารายงานทัง้หมดหรอืเปลา่? 
It was a case of hit and run. มันเป็นคดชีนแลว้หน ี
The driver fled the scene of the accident. คนขบัรถรบีหนไีปจากทีเ่กดิเหต ุ
Can't you look where you're going? จะไปไหนก็ดซูะบา้งซี ่
How could I know you were turning right? ฉันจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่คณุจะเลีย้วขวา? 
You didn't have your indicator out. คณุไมไ่ดใ้หส้ญัญาณเลีย้วเลย 
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You didn't give any hand signals. คณุไมไ่ดใ้หส้ญัญาณมอืเลย 
Why did you brake so suddenly? ทําไมคณุหยดุรถกระทันหนัอยา่งนี้? 
Your brake lights weren't even working. ไฟเบรคของคณุไมทํ่างานเลย 
You didn't even have your lights on. คณุไมไ่ดเ้ปิดไฟไว ้
You were parked with no lights on. คณุจอดรถโดยไมไ่ดเ้ปิดไฟไว ้
It wasn't my fault. มันไมใ่ชค่วามผดิของฉัน 
How can you say it was my fault? คณุพดูออกมาไดอ้ยา่งไรวา่เป็นความผดิของฉัน? 
I had the right of way. ฉันขบัมาทางเอก 
I was on a major road. ฉันอยูบ่นถนนสายเอก 
You didn't stop at the crossroads. คณุไมไ่ดห้ยดุรถทีส่ ีแ่ยก 
You went through a red light. คณุขบัผา่นสญัญาณไฟแดง 
You overtook on a double white line. คณุแซงตรงทีเ่ขาหา้มแซงกัน 
You were driving on the wrong side of the road. คณุขบัรถผดิทาง 
Did you look in your rear-mirror before overtaking? กอ่นทีค่ณุจะแซง คณุมองในกระจกดกูอ่นหรอื

เปลา่? 
I'm so sorry, it was entirely my fault. ฉันเสยีใจ มันเป็นความผดิของฉันเอง 
I will take full responsibility. ฉันจะรับผดิชอบทัง้หมด 
I lost control of the wheel. พวงมาลัยฟรไีปหมด 
My brakes didn't function properly. เบรคมันทํางานผดิปรกต ิ
I didn't see you coming. ฉันไมเ่ห็นวา่คณุกําลังมา 
One of my tyres burst. ยางรถของฉันแตกเสน้หนึง่ 
The road was so slippery. ถนนลืน่มากเหลอืเกนิ 
I would prefer to settle with you right away. ฉันอยากจะตกลงกับคณุใหเ้รยีบรอ้ยไปเสยี

เดีย๋วนีเ้ลย 
What do you estimate the damages to be? คณุตรีาคา (ประมาณ) คา่เสยีหายไวเ้ทา่ไร? 
How much do you think the repairs will come to? คณุคดิวา่จะตอ้งเสยีคา่ซอ่มเทา่ไร? 
Have you heard the eye-witness' account? คณุไดฟั้งคําใหก้ารของพยานหรอืยัง? 
He paid no attention to the road signs whatsoever. เขาไมส่นใจสญัญาณจราจรใด ๆ เลย 
His car overturned three times and caught fire. รถของเขาพลกิควํา่สามตลบและเกดิไฟลกุขึน้ 
He skidded in to a lamp post. เขาไถลไปชนกับเสาไฟฟ้า 
He crashed into a shop window. เขาชนกระจกรา้น 
His car is a write-off. รถของเขาราคาตกมาก 
He was obviously under the influence of alcohol. เขาคงอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของเหลา้เสยีละกระมัง 
I must charge you with reckless driving. ฉันตอ้งปรับคณุขอ้หาขบัรถประมาท 
I'm booking you for drunken driving. ฉันระบลุงไปวา่คณุขบัรถขณะมนึเมา 
Can I see your driving licence? ขอฉันดใูบขบัขีข่องคณุหน่อย 
His driving license has been withdrawn. ใบขบัขีข่องเขาถกูยดึไปแลว้ 
He has been banned from driving for 5 years. เขาถกูหา้มขบัรถเป็นเวลา 5 ปี 
May I have your name and address? ขอทราบชือ่และทีอ่ยูข่องคณุดว้ย 
Are you insured? คณุประกันไวห้รอืเปลา่? 
Are you covered by insurance? คณุประกันไวห้รอืเปลา่? 
What company are you insured with? คณุประกันกับบรษัิทอะไร? 
Can I see your certificate of insurance? ขอดใูบประกันภัยของคณุหน่อย 
Is your policy comprehensive or third party only? กรมธรรมข์องคณุประกันรวมทกุอยา่งหรอืเพยีง

บคุคลทีส่าม 
Is there any deductible? ผูป้ระกันจะตอ้งจา่ยคา่เสยีหายรถตามจํานวนที่

บรษัิทประกันภัย 
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 กําหนดไวใ้หห้รอืเปลา่? 
Will my premium be increased? เบีย้ประกันของฉันจะเพิม่ขึน้ไหม? 
You are entitled to a no claim bonus. คณุมสีทิธไิดรั้บเงนิสว่นลดไหม (ถา้ปีนัน้ไมเ่กดิ

อบุัตเิหตเุลย) 
Will my premium be reduced? เบีย้ประกันของฉันจะลดลงไหม? 
How much is my annual premium now? เบีย้ประกันของฉันตอนนีเ้ทา่ไหร่? 
Am I insured against fire and theft? นีร่วมประกันไฟและของหายดว้ยหรอืเปลา่? 
My car was stolen last night. รถของฉันถกูขโมยไปเมือ่คนืนี ้
A thief broke into my car. มขีโมยงัดเขา้ไปในรถของฉัน 
Your policy has expired. กรมธรรมประกันภัยของคณุหมดอายแุลว้ 
We sent you a renewal notice last month. เราสง่ใบเตอืนตอ่อายไุปใหค้ณุเมือ่เดอืนทีแ่ลว้ 
I am afraid we cannot renew your policy. เราไมอ่าจจะตอ่อายกุรมธรรมข์องคณุได ้
Can I get insured elsewhere? ฉันประกันทีอ่ ืน่ไดไ้หม? 
You'd better see an insurance broker. คณุควรไปปรกึษาตัวแทนบรษัิทประกันภัย 
The insurance companies both claim their clients 
are right. 

บรษัิทประกันภัยของทัง้สองฝ่ายตา่งก็วา่ลกูคา้
ของตนเป็นฝ่ายถกู 

The case will have to be settled in court. คดนีีจ้ะตอ้งไปตกลงกันทีศ่าล 
I would prefer to settle the matter outside court. ฉันอยากจะใหต้กลงกันเองโดยทีไ่มต่อ้งไปขึน้

ศาลมากกวา่ 
Have you got a lawyer? คณุมทีนายหรอืเปลา่? 
Who won the case? ใครชนะคด?ี 
Is motor insurance compulsory in Thailand? ในประเทศไทยกฎหมายบงัคับใหป้ระกันรถยนต์

หรอืเปลา่? 
Give details of the accident. ใหร้ายละเอยีดของอบุตัเิหตดุว้ย 
Name of the insured. ชือ่ของผูป้ระกัน 
Policy number. หมายเลขกรมธรรม? 
Name of the driver at the time of the accident. ชือ่ผูข้บัรถขณะเกดิอบุัตเิหต ุ
Time and place of the accident. เวลาและสถานทีเ่กดิเหต ุ
Name and address of any witnesses present. ชือ่และทีอ่ยูข่องผูรู้เ้ห็น 
Did any policeman take down details? มตํีารวจจดรายละเอยีดไวบ้า้งหรอืเปลา่? 
Names of all persons in the car with you at the 
time of the accident. 

รายชือ่ของบคุคลทีอ่ยูใ่นรถกับคณุในขณะเกดิ
เหต ุ

Draw a map of the accident. ทําแผนผังของสถานทีเ่กดิเหต ุ
Here's the repair estimate from my local garage. นีค่อืรายการความเสยีหายจากอูซ่อ่มรถประจํา

ทอ้งถิน่ของฉัน 
The left fender is badly dented. บังโคลนซา้ยบบุมาก 
The right door is smashed. ประตขูวาถกูชนพังหมด 
The grill is shattered. กระจังหนา้รถพังยับ 
The bumper is twisted. กันชนรถบดิเบีย้ว 
The tail light is broken. ไฟทา้ยแตก 
The axle is damaged. เพลาเสยีหาย 
Can you give me a repair order form? คณุจดรายการซอ่มรถใหฉั้นดว้ยไดไ้หม? 
  

17)AT THE RESTAURANT 

 



48 
 

  

 AT THE RESTAURANT ทีภ่ัตตาคาร 

Is there a restaurant near here? มภีัตตาคารอยูแ่ถวๆ นีบ้า้งไหม? 

Where can I get a bite to eat? ฉันจะไปหาของทานไดท้ีไ่หน? 

Is there a snack bar around here? แถวนีม้แีสน๊กบารไ์หม? 

Can you show me a good, inexpensive 
restaurant? 

คณุแนะนําภัตตาคารทีด่ีๆ  แตท่ีไ่มแ่พงใหฉั้นไดไ้หม? 

Look at these prices! We'd better 
leave. 

ดรูาคาพวกนีซ้ ีเราไปทีอ่ืน่กันดกีวา่ 

There's an  excellent little restaurant 
around the corner. 

มภีัตตาคารเล็กๆ ทีว่เิศษมากอยูแ่หง่หนึง่อยูเ่ลยหวัมมุไป
หน่อย 

How many restaurants are there in 
the hotel? 

ในโรงแรมมภีัตตาคารอยูก่ ีแ่หง่ 

Where do you serve breakfast? คณุบรกิารอาหารเชา้ทีไ่หน? 

The hotel coffee shop is open day and 
night. 

คอ๊ฟฟ่ีชอ๊พของโรงแรมเปิดตลอดวนัตลอดคนื 

Shall we have some lunch? ไปทานอาหารกลางวนักันไหม? 

I've had my lunch already. ฉันทานอาหารกลางวนัเรยีบรอ้ยแลว้ 

Are we having dinner together 
tonight? 

คนืนีเ้ราจะทานอาหารดว้ยกันหรอืเปลา่? 

I'm very hungry. I'm starving. ฉันหวิมาก ฉันหวิเหลอืเกนิ 

I'm not at all hungry. ฉันไมห่วิเลย 

How much time do you get off for 
lunch? 

คณุพักกลางวนัไดน้านเท่าไหร่? 

We'd like to try some local food. เราอยากลองทานอาหารพืน้เมอืงด ู

Where shall we eat? เราจะไปทานกันทีไ่หนด?ี 

Are you still serving lunch? คณุยังเสรฟิอาหารกลางวันอยูห่รอืเปลา่? 

Is it too late to get some lunch? สายเกนิไปทีจ่ะทานอาหารกลางวนัหรอืเปลา่? 

Is there a set lunch? อาหารกลางวนัทีเ่ป็นชดุมไีหม? 

I'll have the businessman's lunch. ฉันเอาบสิเนสแมนสล์ันช (อาหารกลางวนัแบบงา่ยๆ นยิมกัน
ในวงการนักธรุกจิ) 

Do you serve hot meals? คณุมอีาหารรอ้นๆ ขายหรอืเปลา่? 

This is only a sandwich bar. นีเ่ป็นเพยีงแซนดว์ชิบาร ์

When I get up late, I usually have 
brunch. 

เวลาฉันตืน่สาย ฉันมักทานบร๊ันซเ์ลย (เป็นอาหารระหวา่งเชา้
และกลางวนั มาจากคําวา่ breakfast + lunch) 

Hello, can I book a table for 4 people 
for tomorrow evening? 

ฮัลโหล ฉันขอจองโตะ๊สําหรับ 4 คน สําหรับคนืพรุง่นีไ้ดไ้หม? 

Good evening, have you got a table 
for 2? 

สวสัด ีมตีะวา่งสําหรับ 2 คนไหม? 

I'd like a table for 6. ขอโตะ๊สําหรับ 6 คน 

Is that table in the corner reserved? โตะ๊ตรงมมุนัน้จองแลว้หรอืยัง? 

Excuse me, is this table taken? ขอโทษ โตะ๊ตัวนีจ้องแลว้หรอืยัง? 



49 
 

I'd prefer a table in the centre. ฉันอยากไดโ้ตะ๊ตรงกลาง ๆ มากกวา่ 

Can we put these two tables 
together? 

เราเอาโตะ๊สองตัวนีม่าตอ่กันไดไ้หม? 

Will you join us for a meal? คณุจะมารว่มรับประทานอาหารกับเราไหม? 

Can you clean the table, please? ชว่ยทําความสะอาดโตะ๊ใหด้ว้ยไดไ้หม? 

Could we have a clean table cloth, 
please? 

ขอผา้เช็ดตะสะอาด ๆ ใหเ้ราไดไ้หม? 

Can you bring me a napkin? เอาผา้เช็ดปากมาใหฉั้นดว้ยไดไ้หม? 

What's the speciality of the house? อาหารพเิศษของทีน่ีม่อีะไร? 

What's today's special? อาหารพเิศษของวนันีม้อีะไร? 

What dose the chef recommend? หัวหนา้พอ่ครัวแนะนําอะไร? 

Will it take long? จะตอ้งคอยนานไหม? 

What have you got ready? มอีะไรทีเ่สร็จอยูแ่ลว้บา้ง? 

Waiter! Miss! Captain! บอ่ย! คณุ (ผูห้ญงิ)! คณุ (กัปตัน,หัวหนา้บอ่ย) 

Who is serving here? ใครเป็นคนเสริฟทีน่ี?่ 

I can't get any attention. ฉันไมไ่ดรั้บการเอาใจใสเ่ลย 

Can I speak to the Maitre d'Hotel? ขอฉันพดูกับผูจั้ดการโรงแรมหน่อยไดไ้หม? 

Can I see the menu? ขอดเูมนูหน่อย (รายการอาหาร) 

The menu, please. ขอเมนูหน่อย 

What's your sirloin like tonight? คนืนีเ้นือ้สนัในของคณุเป็นอยา่งไรบา้ง? 

Is the veal tender? วลี (เนือ้ลกูววั) เป่ือยไหม? 

May I take your order now? จะสัง่เดีย๋วนีเ้ลยไดไ้หม? 

Can we order now? เราจะสัง่เดีย๋วนีเ้ลยไดไ้หม? 

Can you bring me the wine list? เอารายการเหลา้องุน่มาใหฉั้นดว้ยไดไ้หม? 

How do you like your meat done, 
Madam? 

ชอบรับเนือ้อยา่งไร คณุนาย? 

I like it rare, please. ฉันชอบใหด้บิ ๆ หน่อย 

Well done, please. ใหส้กุมาก ๆ นะ  

Medium, please. เอาแบบปานกลาง 

What kind of salad dressing would 
you like? 

จะรับครมีสลัดชนดิไหน? 

I'll have some soup, followed by a 
lamb chop 

ฉันขอซปุกอ่น แลว้เดีย๋วตามดว้ยเนือ้ซีโ่ครงแกะ 

No potatoes for me, thank you. ฉันไมเ่อามันเทสนะ ขอบใจ 

Just the one entrée for you , Madam? รับอองทเรอ่ยา่งเดยีวหรอืครับคณุนาย? 

What will you have to start with? คณุจะรับอะไรกอ่น? 

He doesn't eat meat. He's a 
vegetarian. 

เขาไมท่านเนือ้ เขาเป็นผูซ้ ึง่ทานแตผั่ก (กนิเจ) 

Would you like to try our buffet, Sir? คณุจะลองรับบุฟ๊เฟ่ของเราดไูหม? 

Do help yourself! เชญิชว่ยตัวเองไดเ้ลย 

Don't wait to be asked. อยา่คอยใหต้อ้งเชญิ 
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May I give you some more 
vegetables? 

รับผักอกีไหม? 

Could you pass me the rice, please? กรณุาสง่ขา้วใหฉั้นหน่อย 

Pass the salt and pepper, please. กรณุาสง่เกลอืกับพรกิไทยใหห้น่อย 

I'd like some more of the same, 
please. 

ขออยา่งเดยีวกันนีเ้พิม่อกีหน่อย 

This chicken is very tough. ไกน่ีเ่หนยีวมาก 

This meat is inedible. เนือ้นีท้านไมล่ง 

This meat isn't fresh. เนือ้นีไ่มส่ด 

This duck is overcooked. เป็ดนีส่กุเกนิไป 

The rice is burnt. ขา้วนี่ไหม ้

This cheese is bad. เนยแข็งนีเ่สยี 

This soup is cold. ซปุนีเ่ย็นไป 

This bread is stale. ขนมปังนีเ่หม็นอับ (เกา่) 

I didn't order this. ฉันไมไ่ดส้ัง่ส ิง่นี ้

Can you take it back, please. กรณุาเอาคนืไปดว้ย 

This fork hasn't been washed 
properly. 

สอ้มคันนีล้า้งไมส่ะอาด 

This knife doesn't cut very well. มดีเลม่นีต้ดัไมค่อ่ยเขา้ 

What will you have for dessert? คณุจะรับของหวานอะไร? 

What do you recommend? คณุแนะนําอะไร? (คณุวา่อะไรด)ี 

What fruit is in season now? ฤด ู(หนา้) นีม้ผีลไมอ้ะไรบา้ง? 

Will you have something else? จะรับอะไรอกีไหม? 

I couldn't eat any more, thanks. ฉันทานอกีไมไ่หวแลว้ ขอบใจ 

I'm absolutely full, thanks. ฉันอิม่มากทเีดยีว ขอบใจ 

Waiter, bring us some toothpicks, 
please. 

บอ๋ย ขอไมจ้ิม้ฟันหน่อย 

Can I have the bill, please? (British) คดิเงนิดว้ย (อังกฤษ) 

Check, please. (American) คดิเงนิดว้ย (อเมรกิัน) 

How much is that al together? ทัง้หมดเทา่ไหร?่ 

Is the service included? คา่บรกิารรวมไวแ้ลว้หรอืเปลา่? 

I think there's an error in the bill. ฉันวา่บลินีค้ดิมาผดิ 

I'll sign for it. ฉันจะเซ็นไวใ้ห ้

Keep the change. เก็บเงนิทอนไว ้

What's your room number, Sir? หอ้งคณุเบอรเ์ทา่ไหร?่ 

Who is going to wash the dishes? ใครเป็นคนลา้งจาน? 

Whose turn is it to do the washing 
up? 

เวรใครลา้งจาน? 

Cutlery means knives, forks and 
spoons. 

เครือ่งชอ้นสอ้ม (คัทเลอรี)่ หมายถงึมดี, สอ้ม และชอ้น 

Crockery means plates, cups and เครือ่งถว้ยชามหมายถงึ จาน, ถว้ย และชามรอง 
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saucers. 

There are so many courses in a 
Chinese meal. 

อาหารจนีหนึง่ชดุประกอบดว้ยอาหารหลายชนดิ 

Thai food is generally hot and spicy. อาหารไทยโดยปกตจิะเผ็ดและรสจัด 

Muslims aren't allowed to eat pork. ชาวมสุลมิทานหมไูมไ่ด ้

Your eyes are bigger than your 
stomach. 

ตาคณุใหญก่วา่กระเพาะ (อิม่แลว้ยังอยากกนิ, ตะกละ) 

We eat to live, we don't live to eat. เรากนิเพือ่อยู ่ไมใ่ชอ่ยูเ่พือ่กนิ 

    
 

18) Food 

 
 
  

   

1.BREAKFAST. 1.อาหารเชา้ 

Can I see your breakfast menu? ผมขอดรูายการอาหารเชา้ไดไ้หมครับ? 

Here we are, Sir. We have the Continental or 
American breakfasts, Sir. 

นีค่ะ่ เรามอีาหารเชา้แบบยโุรปและแบบอเมรกิัน
คะ่ 

I'll have the Continental breakfast. ผมรับอาหารเชา้แบบยโุรปก็แลว้กันครับ 

Rolls or toast, Sir. จะรับขนมปัง แบบกอ้นหรอืขนมปังป้ิงแบบแผน่
คะ? 

Rolls, please. แบบกอ้นครับ 

Coffee or tea? กาแฟหรอืชาคะ? 

Coffee, please. กาแฟครับ 

What kind of jam would you like, Sir? ทา่นชอบแยมแบบไหนคะ? 

What have you got ? คณุมอีะไรบา้งละ่ครับ? 

Strawberry jam, marmalade or honey, Sir. มแียมสตรอเบอรร์ี ่แยมผวิสม้ หรอืน้ําผึง้คะ่ 

Honey, please. น้ําผึง้ครับ 

I'm hungry, I'll have the American breakfast. ผมหวิจัง ผมรับอาหารเชา้แบบอเมรกิันก็แลว้กัน
ครับ 

How do you like your eggs done, Sir? ทา่นชอบใหทํ้าไขแ่บบไหนคะ? 

Scrambled, please. สแกรมเบลิด ์(ไขผ่สมเนยแลว้คนบนเตา แต่
ไมใ่หส้กุจนแข็ง) 

Fried. เจยีว 

Poached. นึง่ (คลา้ยไขด่าว แตไ่มใ่ชน้ํ้ามัน) 

Boiled. ตม้ 

With ham, bacon or sausage, Sir? เอาแฮม เบคอน หรอืไสก้รอกคะ? 

Ham. What fresh fruit juices have you got? แฮมครับ เครือ่งดืม่ผลไมส้ดมอีะไรบา้งครับ? 

Orange or pineapple, Sir. สม้กับสบัปะรดคะ่ 

I don't want any tinned stuff. (British) แบบบรรจกุระป๋องผมไมเ่อานะครับ (อังกฤษ) 
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I don't like the canned stuff. (American) แบบบรรจกุระป๋องผมไมเ่อานะครับ (อเมรกิัน) 

No, Sir, it's absolutely fresh. ไมใ่ชห่รอกคะ่ นีข่องสดจรงิ ๆ เลยคะ่ 

Do you have any cereals? คณุมพีวกซเีรยีลไหมครับ? (อาหารเชา้ของชาว
ยโุรป เชน่ ขา้วโอต๊ 

Yes, we have porridge or corn flakes. มคีะ่ เรามพีอรร์ดิจ ์(ขา้มตม้น้ําตาล) และคอรน์
เฟลกส ์

I'll have a plate of porridge with some cold milk. ผมเอาพอรร์ดิจห์นึง่จาน และขอนมเย็น ๆ สกั
หน่อยดว้ย 

Very good, Sir. ไดค้ะ่ 

Bring us some more toast and honey, please. ขอขนมปังป้ิงกับน้ําผึง้เพิม่หน่อยดว้ยนะครับ 

How many more slices, Sir? รับอกีกีแ่ผน่คะ? 

Two will do. 2 แผน่ก็พอครับ 

Will you have white or brown bread, Sir? จะรับขนมปังขาวหรอืน้ําตาล (ขนมปังดํา) คะ? 

Brown, please. ขนมปังน้ําตาลครับ 

Very good, Sir. ไดค้ะ่ 

And could you bring me some salt and pepper, 
please? 

และชว่ยเอาเกลอืและพรกิไทยมาใหผ้มดว้ยนะ
ครับ 

2. LUNCH & DINNER 2.อาหารกลางวนัและอาหารคํา่ 

What will you have to start with, Madam? คณุนายจะรับอะไรกอ่นครับ? 

I'll have some hors d'oeuvres, ฉันเอาออรเ์ดอฟสคํ์า่ 

some oysters, หอยนางรม 

some artichokes, อารท์โิชคส ์(ตน้ไมใ้บเป็นหนามหัวและดอกใช ้

รับประทานได)้ 

some anchovies, กุง้เคย 

some pickled onions, หอมดอง 

some caviar, ไขป่ลาคาเวยีร ์

some pate de fois gras, ตับหา่นบดละเอยีดสําหรับทาขนมปัง 

some  sardines in oil, ปลาซารด์นีทอดน้ํามัน 

some smoked salmon, ปลาแซลมอนรมควนั 

some melon, แตง 

some raw ham, แฮมดบิ 

some smoked eel, ปลาไหลรมควนั 

a cucumber salad, สลัดแตงกวา 

a shrimp cocktail, กุง้คอคเทล 

a prawn cocktail, กุง้คอคเทล 

a crab cocktail, ปคูอคเทล 

a lobster cocktail. กุง้คอคเทล 

I'd prefer some soup. ฉันอยากทานซปุมากกวา่คะ่ 

What kind of soup, Madam? ซบุชนดิไหนครับ คณุนาย? 

I'll have some asparagus soup, เอาซปุหน่อไมค้ะ่ 

tomato soup, ซปุมะเขอืเทศ 
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onion soup, ซปุหัวหอม 

oxtail soup, ซปุหางววั 

chicken broth, น้ําซปุไก ่

pea soup, ซปุถ่ัว 

potato soup, ซปุมันฝร่ัง 

rice soup, ซปุขา้ว 

vegetable soup, ซปุผัก 

fish soup, ซปุปลา 

mushroom soup, ซบุเห็ด 

turtle soup, ซปุเตา่ 

a clear soup, ซปุน้ําใส 

a thick soup, ซบุขน้ 

a cold consomme. ซปุเนือ้ววัชนดิน้ําใสไมร่อ้น 

    
 

19) Drinks 

 
 

 TEATIME  เวลาน้ําชา 

 SOFT DRINKS.  เครือ่งดืม่ (ทีไ่มใ่ชเ่หลา้)   

 WITH THE MEAL.  เครือ่งดืม่ทีใ่ชด้ืม่กับอาหาร 

 COCKTAIL HOUR.  คอ๊คเทลอาวร ์

 AT THE NIGHT CLUB.  ในไนทค์ลับ 
 

20)AT THE HOTEL. 

 
  

   

Can you recommend a first class hotel? คณุชว่ยแนะนําโรงแรมชัน้หนึง่ใหห้น่อยไดไ้หม? 

Do you know a good, inexpensive hotel? คณุรูจั้กโรงแรมด ีๆ และราคาไมแ่พงบา้งไหม? 

Can you find me a cheap, clean hotel 
somewhere? 

คณุชว่ยหาโรงแรมทีร่าคาถกูและสะอาดแถวนีใ้หฉั้น
ดว้ยไดไ้หม? 

I'd like a reasonably priced hotel in the centre 
of town. 

ฉันตอ้งการโรงแรมทีร่าคาพอสมควรแถว ๆ ใจกลาง
เมอืง 

Where's the Four Winds hotel. โรงแรมโฟรว์นิสอ์ยูท่ีไ่หน? 

Is it far from the centre of town? อยูไ่กลจากกลางใจเมอืงไหม? 

Is it on the beach? อยูร่มิทะเลใชไ่หม? 

Which hotel are you staying at? คณุพักอยูโ่รงแรมไหน? 

What are their prices like? คา่เชา่หอ้งพักเป็นอยา่งไรบา้ง 

What are their rooms like? หอ้งพักเป็นอยา่งไร? 

What's the service like? บรกิารเป็นอยา่งไร? 
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Their prices are reasonable. คา่เชา่หอ้งพักพอสมควร 

Their prices are very high. คา่เชา่หอ้งพักแพงมาก 

The rooms are very clean. หอ้งพักสอาดมาก 

The service is first rate. บรกิารชัน้ยอด 

Have you any rooms vacant? คณุมหีอ้งวา่งไหม? 

Have you any vacancies? คณุมหีอ้งวา่งไหม? 

It's only for one night. พักเพยีงคนืเดยีวเทา่นัน้ 

I'd like a room, please. ฉันตอ้งการหอ้งพักสกั 1 หอ้ง 

Sorry, we're full up. เสยีใจ หอ้งเต็มหมดแลว้ 

Did you book in advance? คณุจองลว่งหนา้หรอืเปลา่? 

Do you have a reservation? คณุจองหอ้งลว่งหนา้ไวห้รอืเปลา่? 

I made a booking through my travel agent. ฉันจองหอ้งผา่นตัวแทนการทอ่งเทีย่วของฉัน 

May I have your name, Sir? ขอทราบชือ่ของคณุดว้ย 

He's on the V.I.P. list. เขามชีือ่อยูใ่นบัญชบีคุคลสําคัญ 

A single, is it Madam? หอ้งเตยีงเดีย่วใชไ่หมคณุนาย? 

I'd like a double room with a bath. ฉันตอ้งการหอ้งเตยีงคูท่ีม่หีอ้งอาบน้ําดว้ย 

Can I book a single for my friend who's 
arriving 

ฉันขอจองหอ้งเตยีงเดีย่วสําหรับเพือ่นของฉันซึง่จะ
มาถงึ 

tomorrow? พรุง่นีไ้ดไ้หม? 

How much are your suites? คา่เชา่หอ้งชดุของคณุเทา่ไร? 

Can I have a cot for the baby? ฉันขอเตยีงนอนสําหรับเด็กดว้ยไดไ้หม? 

Do the bathrooms have showers or bathtubs? หอ้งอาบน้ํามน้ํีาฝักบัวหรอือา่งอาบน้ํา? 

Would you like a double bed or twin beds, 
Madam? 

คณุตอ้งการเตยีงนอนสองคนหรอืเตยีงแยก 2 เตยีง? 

How long do you intend to stay, Madam? คณุตัง้ใจจะพักนานสกัเทา่ไร? 

Do you have a quiet room in the back? คณุมหีอ้งทีเ่งยีบ ๆ ทางขา้งหลังบา้งไหม? 

Which floor do you prefer, Madam? คณุชอบชัน้ไหน? 

Would you like a front view, Madam? คณุอยากไดห้อ้งดา้นหนา้ไหม? 

Would you like a room facing the park? คณุตอ้งการหอ้งพักทีห่ันหนา้เขา้สวนสาธารณะไหม? 

Would you like a room overlooking the sea? คณุตอ้งการหอ้งพักทีม่องลงไปเห็นทะเลไหม? 

I'd like a room with a balcony. ฉันชอบหอ้งพักทีม่รีะเบยีง 

Can I see the room? ฉันขอดหูอ้งกอ่นไดไ้หม? 

Can you show me a larger room? คณุพาฉันไปดหูอ้งทีใ่หญก่วา่นีไ้ดไ้หม? 

This room is too dark. หอ้งนีท้บึไป 

I'd like to see another room. ฉันอยากดหูอ้งอืน่ ๆ อกี 

Good, I'll take this one. ดมีากฉันเอาหอ้งนี ้

What are your daily rates? คา่เชา่ทีพั่กวนัละเทา่ไร? 

I that full board? รวมทัง้คา่อาหารและทีพั่กดว้ยใชไ่หม? 

How much is bed and breakfast? คา่เชา่ทีพั่กและอาหารเชา้เทา่ไร? 

Do you have hot and cold running water? คณุมน้ํีาทัง้รอ้นและเย็นหรอืเปลา่? 

Is the service included? คา่บรกิารรวมอยูแ่ลว้ใชไ่หม? 
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What's the overall charge? รวมทัง้หมดเทา่ไหร?่ 

Have you got anything cheaper? คณุมรีาคาทีถ่กูกวา่นีไ้หม? 

Are the rooms airconditioned? หอ้งพักมเีครือ่งทําความเย็นหรอืเปลา่? 

No, Madam, but there's a ceiling fan. ไมม่แีตม่พัีดลมเพดาน 

There's a cool breeze at night. ตอนกลางคนืมลีมพัดเย็นสบาย 

Are there any mosquitoes? มยีงุไหม? 

The screens will protect you from the 
mosquitoes. 

มุง้ลวดจะป้องกันไมใ่หย้งุกัดคณุ 

Are the rooms centrally heated? ตามหอ้งมเีครือ่งทําความรอ้นไหม? 

Would you fill in the registration form, 
Madam? 

กรณุาเขยีนชือ่คณุลงในสมดุทะเบยีนดว้ย คณุนาย 

May I have your passport, Madam? ขอดหูนังสอืเดนิทางของคณุไดไ้หม? 

Would you like full board, Madam? คณุตอ้งการประเภทรวมทัง้คา่ทีพั่กและอาหารใช่

ไหม? 

What time do you serve breakfast? อาหารเชา้เสริฟตอนกีโ่มง? 

Do you wish to be called in the morning, 
Madam? 

คณุตอ้งการใหป้ลกุตอนเชา้ไหม? 

Just sign here, Madam. I'll see to the rest. เซ็นชือ่ตรงนีท้ีเ่หลอืผมจะจัดการใหเ้อง 

Can I leave my jewelry in the hotel safe? ฉันจะฝากเครือ่งเพชรไวใ้นตูน้ริภัยในโรงแรมไดไ้หม? 

Do you have any luggage, Madam? คณุมกีระเป๋าอะไรไหม? 

My luggage is in the car. กระเป๋าของฉันอยูใ่นรถ 

I'd like it all unloaded. ฉันตอ้งการเอาลงใหห้มด 

I'll send the porter right away, Madam. ฉันจะใหเ้ด็กยกของไปเดีย๋วนี้ 

Have you a garage in the hotel? คณุมโีรงเก็บรถในโรงแรมไหม? 

Would you park my car for me? คณุเอารถของฉันไปเก็บดว้ยไดไ้หม? 

Boy, show this lady up to room 108. บอ๋ย นําสภุาพสตรผีูน้ีข้ ึน้ไปทีห่อ้ง 108 ดว้ย 

This way, please. Here's the lift, Madam. 
(British) 

โปรดมาทางนี ้ข ึน้ลฟิทท์ีน่ี ่(อังกฤษ) 

Here's the elevator. (American.) ขึน้ลฟิทท์ีน่ี ่(อเมรกิัน) 

Where can I get something to eat? ฉันจะหาอะไรทานไดท้ีไ่หน? 

The coffee shop is open 24 hours. คอ๊ฟฟ่ีชอ๊ปเปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

Here's your room, Madam. นีห่อ้งของคณุนาย 

How do you turn the heating up? จะเรง่เครือ่งทําความรอ้นไดอ้ยา่งไร? 

How do you turn the heating down? จะลดเครือ่งทําความรอ้นไดอ้ยา่งไร? 

It's too hot. Can you open the windows? คณุเปิดหนา้ตา่งใหด้ว้ยไดไ้หม? รูส้กึรอ้นมาก 

The airconditioner doesn't work. เครือ่งปรับอากาศไมทํ่างานเลย 

The fan isn't working. พัดลมไมทํ่างาน 

Where's my luggage? กระเป๋าของฉันอยูไ่หน? 

Is my luggage in the room yet? กระเป๋าของฉันอยูใ่นหอ้งหรอืยัง? 

It's on its way up, Madam. กําลังนําขึน้ไป คณุนาย 

Where's the bathroom light switch? สวทิชไ์ฟฟ้าหอ้งอาบน้ําอยูท่ีไ่หน? 
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Where would you like this bag put, Madam? คณุจะใหว้างกระเป๋าใบนีไ้วท้ีไ่หน? 

Will that be all, Madam? ครบแลว้ใชไ่หม? 

Thank you. This is for you. ขอบใจ นีส่ําหรับคณุ 

    
 

21)AT THE HOTEL.(2) 

 
 
  

   

AT THE HOTEL. (2) ทีโ่รงแรม (2) 

Are there any messages for me? มใีครสัง่อะไรไวใ้หฉั้นหรอืเปลา่? 

Did any one call while I was out? มใีครโทรศัพทม์าขณะทีฉั่นออกไปขา้งนอกหรอื
เปลา่? 

Is there any mail for me? มจีดหมายถงึฉันบา้งไหม? 

He's not in his room, Sir. เขาไมไ่ดอ้ยูใ่นหอ้ง 

Would you like him paged? คณุตอ้งการใหก้ระจายเสยีงตามเขามาไหม? 

If anyone calls for me, I'll be at the bar. ถา้มใีครตอ้งการพบฉัน ฉันอยูท่ีบ่ารน์ะ 

If anyone asks for me, tell them I'll be back at 5 
p.m. 

ถา้มใีครถามถงึฉันบอกเขาวา่ฉันจะกลับมาเวลา 5 
โมงเย็น 

Has anyone been asking for me? มใีครถามถงึฉันบา้งไหม? 

Can I leave a massage for Mr. Stone? ฉันสัง่อะไรไวใ้หค้ณุสโตนหน่อยไดไ้หม? 

Just a moment Madam, I'll connect you with 
reception. 

โปรดรอสกัครูฉั่นจะใหค้ณุตดิตอ่กับพนักงาน
ตอ้นรับ 

I'll put you through to the bell captain. ฉันจะพาคณุไปพบหัวหนา้คนตอ้นรับ 

I'll connect you with the Front Desk. ฉันจะตอ่ทีส่อบถามให ้

Operator, would you wake me at 7 a.m., please? โอเปอเรเตอร ์กรณุาปลกุฉันเวลา 7 โมงเชา้ดว้ย
นะ 

I'd like an alarm call at 7 a.m., please. ฉันตอ้งการกริง่ปลกุเวลา 7 โมงเชา้ 

Can I have room service, please? ชว่ยตอ่แผนก รมูเซอรว์สิหน่อย 

I'd like to order dinner in my room. ฉันตอ้งการสัง่อาหารคํา่มารับประทานในหอ้งพัก
ของฉัน 

Have you got a post office in the hotel? มทีีทํ่าการไปรษณียใ์นโรงแรมไหม? 

Would you post these letters for me, please? คณุชว่ยสง่จดหมายเหลา่นีใ้หฉั้นดว้ย 

Would you see these letters are posted, please? ชว่ยสง่จดหมายเหลา่นีใ้หไ้ดน้ะ 

Can you send a telegram (cable) for me? คณุสง่โทรเลขใหฉั้นดว้ยไดไ้หม? 

Have you go any stamps? คณุมแีสตมป์บา้งไหม 

Valet service, Sir. You rang? แผนกรับใชค้รับ/คะ่ คณุเรยีกมาใชไ่หมครับ/คะ 

Can you clean these shoes for me? (British.) ทําความสะอาดรองเทา้ใหฉั้นดว้ยไดไ้หม? 
(อังกฤษ) 

I'd like to have these shoes shined. American.) ทําความสะอาดรองเทา้ใหฉั้นดว้ยไดไ้หม? 
(อเมรกิัน) 
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I left my shoes out last night, but I don't think 
they've been cleaned. 

ฉันถอดรองเทา้ทิง้ไวใ้หน้อกหอ้ง แตค่ดิวา่คงยัง
ไมม่ใีครขดัให ้

I'd like to have a suit pressed. ฉันตอ้งการรดีชดุสากล 

This suit needs dry-cleaning. ชดุสากลนีต้อ้งซกัแหง้ 

Can you press these pants (American) in time for 
this evening? 

คณุรดีกางเกงตัวนีใ้หเ้สร็จภายในเย็นวันนีไ้ด ้
ไหม? (อเมรกิัน) 

Can you press these trousers (British) for this 
evening? 

คณุรดีกางเกงตัวนีใ้หเ้สร็จภายในเย็นวันนีไ้ด ้
ไหม? (อังกฤษ) 

Who's that? ใครน่ะ? 

It's the valet, Sir. เด็กรับใช ้

Your suit is ready. ชดุสากลของคณุไดแ้ลว้ 

I spilt some wine over this jacket. ฉันทําเหลา้องุน่หกรอเสือ้นอกนี ้

Can you try and remove the stains? คณุพยายามทําใหร้อยดา่งออกใหห้มดไดไ้หม? 

Can you give my dinner jacket a brush? คณุชว่ยเอาแปรงปัดเสือ้นอกใหด้ว้ยไดไ้หม? 

How do I send for the maid? ฉันจะเรยีกคนรับใชผู้ห้ญงิไดอ้ยา่งไร? 

Press this bell, Madam. กดทีปุ่่ มนี ้

I've rung three times, but no one has answered. ฉันกดกริง่ถงึ 3 ครัง้แลว้ แตไ่มม่คีนตอบรับเลย 

The bell doesn't work. กริง่เสยี 

Can you make the room up? I'm going out now. คณุชว่ยจัดหอ้งใหด้ว้ย ฉันกําลังจะออกไปขา้ง
นอกเดีย๋วนี ้

I'd like to sleep late. ฉันอยากจะตืน่สาย ๆ  

Can you make the room up in the afternoon? คณุชว่ยทําหอ้งใหเ้รยีบรอ้ยตอนบา่ยไดไ้หม? 

Can you turn my bed down? คณุกลับทีน่อนใหฉั้นดว้ยไดไ้หม? 

Can't you see the 'Please don't Disturb' sign? คณุไมเ่ห็นป้าย "หา้มรบกวน" หรอื? 

I think they've forgotten to clean my room. ฉันคดิวา่ เขาลมืทําความสะอาดหอ้งของฉัน 

Has this bathroom been cleaned? หอ้งน้ํานีทํ้าความสอาดแลว้หรอืยัง? 

These sheets don't look very clean. ผา้ปทูีน่อนเหลา่นีด้ไูมส่อาดเลย 

Can you call the housekeeper? คณุเรยีกแมบ่า้นใหห้น่อยไดไ้หม? 

Can you bring me a clean towel? คณุเอาผา้เช็ดตัวทีส่อาดมาใหฉั้นดว้ยไดไ้หม? 

Can you bring me another pillow? คณุเอาหมอนมาใหฉั้นอกีใบไดไ้หม? 

Can you get me some more coat hangers? คณุเอาทีแ่ขนเสือ้มาเพิม่อกีไดไ้หม? 

I'd like to have some clothes washed. ฉันตอ้งการใหเ้อาเสือ้ผา้ไปซกั 

I want to have a dress pressed. ฉันตอ้งการใหร้ดีกระโปรงชดุใหห้น่อย 

Can you iron this blouse? คณุรดีเสือ้ตัวนีใ้หด้ว้ยไดไ้หม? 

Can you darn these socks? คณุชนุถงุเทา้คูน่ีใ้หด้ว้ยไดไ้หม? 

Can you sew this button on? คณุชว่ยเย็บกระดมุใหด้ว้ยไดไ้หม? 

Will you send these clothes to the laundry, 
please? 

คณุชว่ยเอาเสือ้ผา้เหลา่นี้ไปใหร้า้นซกัรดีดว้ยได ้
ไหม? 

When can I have them back? ฉันจะไดรั้บคนืเมือ่ไหร?่ 

What time will they be ready? จะเสร็จตอนกีโ่มง? 

These socks are not mine. ถงุเทา้เหลา่นีไ้มใ่ชข่องฉัน 
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One of my shirts is missing. เสือ้เช ิต้ของฉันหายไปหนึง่ตัว 

Can you bring me some soap? เอาสบูม่าใหฉั้นหน่อยไดไ้หม? 

I was rather cold last night. เมือ่คนืฉันรูส้กึหนาว 

I'd like another blanket, please. ฉันตอ้งการผา้หม่อกีสกัผนื 

What's the current here? ทีน่ีใ่ชก้ระแสไฟฟ้าขนาดไหน? 

Have you got an adapter for my electric razor? คณุมเีครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้าสําหรับเครือ่งโกน
หนวดของฉันไหม? 

I want to see the manager. ฉันตอ้งการพบผูจั้ดการ 

My door doesn't lock properly. ประตหูอ้งของฉันลอ๊คไดไ้มส่นทิ 

The key doesn't fit the lock. สลักไมพ่อดกีับชอ่งกญุแจประต ู

The tap in my bathroom has been dripping all 
night. 

กอ๊กในหอ้งน้ําของฉันหยดตลอดคนื 

I think this light is fused. ฉันคดิวา่หลอดมันขาด 

There's no hot water. ไมม่น้ํีารอ้น 

The water is luke-warm. น้ําอุน่นดิหน่อย 

The water is coming out a very dirty colour. น้ําไหลออกมามสีขีุน่สกปรกมาก 

Can you drink the tap water? คณุดืม่น้ําประปาไดไ้หม? 

Is this drinking water? นีเ่ป็นน้ําสําหรับดืม่หรอื? 

The lavatory isn't draining properly. โถสว้มน้ําระบายออกไมค่อ่ยสะดวก 

Which way to the swimming pool? ไปสระวา่ยน้ําไปทางไหน? 

The swimming pool is for the use of hotel guests 
only. 

สระวา่ยน้ําใชไ้ดเ้ฉพาะแขกของโรงแรมเทา่นัน้ 

What is your check-out time? เช็คเอาทก์ีโ่มง? 

Can you put me through to the cashier? ชว่ยตอ่พนักงานการเงนิใหฉั้นหน่อย 

Can you prepare the bill for room 208? คณุทําใบเสร็จของหอ้ง 208 ใหด้ว้ยไดไ้หม? 

Can you send someone for my luggage? คณุใหใ้ครมาชว่ยยกกระเป๋าหน่อยไดไ้หม? 

I'll be checking out at noon. ฉันจะออกเวลาเทีย่งตรง 

My train doesn't leave till 5 p.m. รถไฟยังไมอ่อกจนกวา่จะ 5 โมงเย็น 

Can I leave my luggage with you here? ฉันทิง้กระเป๋าไวก้ับคณุทีน่ีไ่ดไ้หม? 

The hall porter will take care of it. เด็กยกกระเป๋าจะชว่ยดแูลให ้

Would you like a taxi to the airport, Madam? คณุตอ้งการแท็กซีไ่ปสนามบนิไหม? 

The hotel limousine is at your service. รถของโรงแรมพรอ้มทีจ่ะรับใชค้ณุ 

Can you get me a taxi, please? โปรดเรยีกรถแท็กซีใ่หฉั้นหน่อย 

Will you forward all mail to this address, please? ชว่ยสง่จดหมายทีม่มีาทัง้หมดตอ่ไปทีอ่ยูน่ีด้ว้ย 

The service in your hotel is excellent. บรกิารในโรงแรมของคณุดเียีย่ม 

Please come and visit us again, Madam. โปรดมาพักกับเราอกี 

    
 

21)THE POLICE. 
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THE POLICE. ตํารวจ  

Where's he nearest police station? สถานตํีารวจทีใ่กลท้ีส่ดุอยูท่ีไ่หน? 

Where's the nearest police box? ป้อมตํารวจทีใ่กลท้ีส่ดุอยูท่ีไ่หน? 

Call the Police. เรยีกตํารวจ 

Get the Police. ตามตํารวจ 

There's been an accident, ไดม้อีบุัตเิหตเุกดิขึน้ 

a murder, เกดิการฆาตกรรม 

a shooting, ไดเ้กดิการยงิกันขึน้ 

a robbery. เกดิการปลน้กัน 

Can I speak to the policeman on duty? ขอผมพดูกับตํารวจรักษาเวรไดไ้หม? 

I want to speak to the officer in charge. ผมขอพดูกับนายรอ้ยเวร 

Is there a police officer who speaks English here? ทีน่ีม่นีายตํารวจทีพ่ดูอังกฤษไดบ้า้งไหม? 

What time is sub Lt Somphong on duty? รอ้ยตํารวจตรสีมพงษ์เขา้เวรกีโ่มง? 

There are 4 six-hour shifts. มผีลัดละ 6 ชัว่โมง 4 ผลัด 

Where can I make a report? ผมจะแจง้ความไดท้ีไ่หน? 

I want to report a theft, ผมตอ้งการแจง้ความเรือ่งโจรกรรม 

a robbery, การปลน้ 

an accident, อบุัตเิหต ุ

a loss. ของหาย 

My wallet has been stolen. กระเป๋าสตางคข์องผมถกูขโมย 

I have been pickpocketed. ผมถกูลว้งกระเป๋า 

My wife's jewelry is missing. เครือ่งเพชรของภรรยาผมหาย 

What is your name and address? ชือ่และทีอ่ยูข่องคณุละ่ครับ? 

Are you a resident? คณุพํานักอยูใ่นนีห้รอื? (ชาวตา่งประเทศ) 

When did you last see it? คณุเห็นมันครัง้สดุทา้ยเมือ่ใด? 

Can you describe it? อธบิายถงึรปูพรรณไดไ้หม? 

What colour was it? สอีะไรครับ? 

Do you suspect anyone? คณุสงสยัใครบา้งหรอืเปลา่? 

Do you have anyone in mind? คณุสงสยัใครบา้งหรอืเปลา่? 

Could you identify any of them? คณุจะชีต้ัวพวกนัน้บา้งไดไ้หม? 

Would you recognize them if you saw them again? คณุจะจําไดไ้หมถา้คณุเห็นพวกเขาอกี? 

Were there any witnesses? มพียานบา้งไหม? 

They'll have to come and testify. พวกเขาจะตอ้งมาใหก้าร 

I'd like to question the neighbours. ผมอยากสอบถามเพือ่นบา้น 

At what time did the robbery occur? การโจรกรรมเกดิขึน้ตอนกีโ่มง? 

Can I have details of the murder? ผมขอทราบรายละเอยีดของการฆาตกรรมได ้
ไหม? 

Where were you at the time? ตอนนัน้คณุอยูท่ีไ่หน 

Was there anyone at home? ตอนนัน้มใีครอยูบ่า้นหรอืเปลา่? 



60 
 

Was there anyone who hated your husband? มใีครไมช่อบสามขีองคณุบา้งไหม? 

I left my briefcase in a taxi. ผมลมืกระเป๋าเอกสารไวบ้นรถแท็กซี ่

It contained valuable documents. มันบรรจเุอกสารสําคัญทีม่คีา่ 

Can I offer a reward for whoever finds it? ผมตัง้รางวลัใหก้ับผูนํ้ามาคนืไดไ้หม? 

Why did you wait so long before coming to report? ทําไมคณุจงึมาแจง้ความชา้อยา่งนี้ 

Have you reported it to the Police yet? คณุไปแจง้ความกับตํารวจหรอืยัง? 

Are there any fingerprints? มรีอยนิว้มอืบา้งไหม? 

The fingerprints don't match. รอยนิว้มอืไมเ่ขา้กัน 

There are 3 suspects. มผีูต้อ้งสงสยั 3 คน 

Police arrested two men. ตํารวจจับกมุผูช้าย 2 คน 

Police apprehended the criminal. ตํารวจจับกมุผูก้ระทําผดิไดแ้ลว้ 

He was caught red-handed. เขาถกูจับไดค้าหนังคาเขา 

He was caught in the act. เขาถกูจับในทีเ่กดิเหต ุ

They both confessed to their crimes. ทัง้สองคนรับสารภาพตอ่การประกอบ
อาชญากรรม 

He admitted the charges. เขายอมรับขอ้กลา่วหา 

This man is wanted in 5 States. ชายผูน้ีถ้กูประกาศจับใน 5 รัฐ 

There is a big reward for any information leading 
to the capture of ………. 

มรีางวลักอ้นใหญส่ําหรับขา่วนําจับของ
............. 

Police are investigating the charges. ตํารวจกําลังสอบสวนขอ้กลา่วหาอยู่ 

Can you prove these charges? คณุพสิจูนข์อ้กลา่วหาเหลา่นีไ้ดไ้หม? 

What proof have you got? คณุมขีอ้พสิจูนอ์ะไรบา้ง? 

What evidence is there? มหีลักฐานอะไรบา้ง? 

He was charged with embezzlement of funds. เขาถกูกลา่วหาวา่ยักยอกเงนิ 

He was arrested for fraud. เขาถกูจับกมุฐานหลอกลวง 

He was arrested on a narcotics charge. เขาถกูจับในขอ้หายาเสพตดิ 

He was accused of peddling drugs. เขาถกูขอ้หาคา้ยาเสพตดิ 

He was arrested while trying to cross the border. เขาถกูจับกมุขณะพยายามขา้มแดน 

He was released on bail. เขาไดรั้บการประกันตัวออกไป 

We have a warrant for your arrest. เรามหีมายจับกมุคณุ 

Can I see your search warrant? ขอผมดหูมายคน้ของคณุดว้ย 

He received a police summons. เขาไดรั้บหมายเรยีกจากตํารวจ 

He was charged with operating a brothel. เขาถกูขอ้หาตัง้ซอ่งโสเภณี 

Twenty prostitutes were taken to the police 
station. 

โสเภณี 20 คน ถกูนําไปสถานตํีารวจ 

They are in police custody. พวกเขาอยูใ่นความอารักขาของตํารวจ 

The police are holding the suspect for questioning. ตํารวจจับผูต้อ้งสงสยัไวเ้พือ่สอบถาม 

There are jails at every police station. มหีอ้งขงัทีส่ถานตํีารวจทกุแหง่ 

He was put in jail. เขาถกูขงัคกุ 

He's behind bars. เขาอยูห่ลังลกูกรง 

He's in jail pending trial. เขาตดิคกุระหวา่งการพจิารณา 
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The prisoners are well fed. นักโทษไดรั้บการเลีย้งดอูยา่งด ี

He escaped from jail. เขาหนคีกุ 

Police threw a cordon round the area. ตํารวจลอ้มรอบบรเิวณ 

Police surrounded the suspect's home. ตํารวจลอ้มบา้นผูต้อ้งสงสยั 

Police raided the house at dawn. ตํารวจบกุขึน้บา้นตอนรุง่เชา้ 

He was asked to surrender. เขาถกูสัง่ใหย้อมแพ ้

He opened fire. เขาเปิดฉากยงิ 

Police gunned him down. ตํารวจยงิเขาลม้ลง 

There was an exchange of gunfire. มกีารยงิตอ่สูก้ัน 

Can you arrest this man? คณุจับคน ๆ นีไ้ดไ้หม? 

He has written me three bounced cheques. เขาเขยีนเช็คไมม่เีงนิใหผ้ม 3 ใบ 

Isn't it a criminal offense? นีไ่มใ่ชค่วามผดิทางอาญาหรอื? 

Is this a civil or a criminal case? นีเ่ป็นคดแีพง่หรอืคดอีาญา? 

The Police are handling the case themselves. ตํารวจกําลังดําเนนิคดอียูเ่อง 

This case will have to be sent to court. คดนีีจ้ะตอ้งถกูสง่ขึน้ศาล 

I want to file a lawsuit. ผมตอ้งการยืน่คํารอ้งตอ่ศาล 

I want to see my lawyer. ผมตอ้งการพบทนายของผม 

He is awaiting trial. เขากําลังรอคอยการพจิารณา 

He was summoned to court. เขาถกูเรยีกตัวไปศาล 

The hearing was scheduled for November 2nd. การพจิารณากําหนดไวว้ันที ่2 พฤศจกิายน 

The court is in session. ศาลอยูใ่นระหวา่งการประชมุหารอื 

The court will adjourn for 2 days. ศาลจะเลือ่นออกไปอกี 2 วนั 

The prisoner was called to the witness box. นักโทษถกูเรยีกตัวไปทีค่อกพยาน 

The witness was put under oath. พยานถกูนําไปสาบานตัว 

It's up to the judge and the jury now. ขณะนีม้ันขึน้อยูก่ับผูพ้พิากษาและลกูขนุแลว้ 

The accused pleaded not guilty. จําเลยไมย่อมรับผดิ 

He denied the charges. เขาปฏเิสธขอ้กลา่วหา 

The verdict was "guilty". คําตัดสนิของคณะลกูขนุคอื "มคีวามผดิ" 

He was sentenced to 5 years in jail. เขาถกูลงโทษจําคกุ 5 ปี 

He was given 10 years. เขาถกูลงโทษ 10 ปี 

He was fined 500 Baht. เขาถกูปรับ 500 บาท 

The prisoner pleaded guilty. นักโทษยอมรับผดิ 

He confessed openly to his crimes. เขาสารภาพการประกอบอาชญากรรมของเขา
อยา่งหมดสิน้ 

His sentence was reduced. เขาไดรั้บการลดโทษ 

He was put under house arrest. เขาถกูสง่ตัวไปเรอืนจํา 

He was set at liberty on parole. เขาไดรั้บการปลอ่ยตัวโดยมทัีณฑบ์น 

He is on probation. เขาอยูใ่นระหวา่งการภาคฑัณฑ ์

He was remanded in custody. เขาถกูคมุขบัระหวา่งพจิารณาโดยไดรั้บความ
อารักขา 

He won the case. เขาชนะความ 



62 
 

He lost the case. เขาแพค้วาม 

He appealed to the Supreme Court. เขาอทุธรณ์ตอ่ศาลสงูสดุ 

His pleas for mercy were rejected. คํารอ้งขอลดโทษของเขาถกูปัด 

He is innocent. เขาบรสิทุธิ ์

The prisoner was released. นักโทษไดรั้บการปลดปลอ่ย 

The prisoners were set free in the general 
amnesty. 

นักโทษไดรั้บอสิรภาพเนือ่งจากการอภัยโทษ 

He's a political prisoner. เขาเป็นนักโทษการเมอืง 

He fled the country. เขาลีภ้ัย 

He's living in exile. เขาอยูใ่นระหวา่งการเนรเทศ 

He'll be arrested if he sets foot on Thai soil. เขาจะถกูจับถา้เขาเหยยีบลงบนผนืแผน่ดนิไทย 

He was kidnapped. เขาถกูลักพา 

The millionaire's son was kidnapped in broad 
daylight. 

บตุรชายของทา่นเศรษฐถีกูลักพาในเวลา
กลางวนัแสก ๆ 

What are the kidnappers demanding? พวกลักพาตัวเรยีกรอ้งเอาอะไร? 

They want 1 million Baht ransom. พวกเขาตอ้งการคา่ไถ ่1 ลา้นบาท 

She was raped by a gang of hooligans. เธอถกูขม่ขนืโดยกลุม่อันธพาล 

 
The bank was raided by a gang of 
masked men. 
 

ธนาคารถกูปลน้โดยพวกโจรสวมหนา้กาก 

Juvenile delinquency is on the increase in 
Bangkok. 

เด็กเกกมะเหรกเกเรในกรงุเทพเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ 

Who's patroling this area? ใครรักษาการณ์บรเิวณนี้ 

There's been a serious crime wave recently. มคีลืน่อาชญากรรมสําคัญรายหนึง่เมือ่ไมน่านมา
นี ้

Crime has increased 5% over last year. อาชญากรรมเพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ 5% 

I want to renew my residence permit. ผมตอ้งการตอ่อายตุา่งดา้ว 

Can I see your old one? ขอผมดใูบเกา่ของคณุไดไ้หม? 

A fire has broken out in the hotel. เกดิไฟไหมข้ึน้ในโรงแรม 

Call the fire brigade. เรยีกหน่วยดับเพลงิซ ี

Why are the fire engines so long in coming? ทําไมเครือ่งดับไฟจงึมาชา้นัก? 

The fire is spreading fast. ไฟกําลังลกุลามอยา่งรวดเร็ว 

The damage was estimated at 5 million Baht. ประมาณคา่เสยีหาย 5 ลา้นบาท 

He's with the Border Patrol Police. เขาเป็นตํารวจชายแดน 

Thailand and Malaysia have a joint border patrol 
agreement. 

ประเทศไทยและมาเลเซยีมขีอ้ตกลง
รักษาการณ์ชายแดนรว่มกัน 

Smuggling is rife across the border. การลักลอบนําของขา้มแดนมชีกุชมุมาก 

They found whole truck-loads of contraband 
goods. 

พวกเขาพบสนิคา้ตอ้งหา้มเต็มรถบรรทกุ 

The terrorists burned down the police station. พวกกอ่การรา้ยไดเ้ผาโรงพัก 

He was shot in the leg. เขาถกูยงิทีข่า 
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He received head and chest wounds. เขาไดรั้บบาดเจ็บทีศ่รีษะและหนา้อก 

He's in critical condition at the Police hospital. เขาอาการสาหัสอยูท่ีโ่รงพยาบาลตํารวจ 

He's recovering from gunshot wounds. เขากําลังหายจากบาดแผลกระสนุปืน 

Police discovered a terrorist camp deep in the 
jungle. 

ตํารวจคน้พบคา่ยพวกกอ่การรา้ยในป่าลกึ 

Police dogs were used in the search. สนัุขตํารวจถกูใชใ้นการคน้หา 

The terrorists had abandoned the camp in a hurry. พวกกอ่การรา้ยละทิง้คา่ยอยา่งรบีรอ้น 

He's with the Traffic Police. เขาเป็นตํารวจจราจร 

There's a police car behind us. มรีถตํารวจตามหลังเรามา 

The visiting V.I.P. was given a motor escort. บคุคลสําคัญทีม่าเยอืนไดรั้บขบวนรถเกยีรตยิศ 

The police sirens were blaring. หวอตํารวจเปิดดังมาก 

Walkie talkies have been supplied to the traffic 
police. 

วทิยสุนามขนาดเล็กถกูจา่ยใหตํ้ารวจจราจร 

They are facing increased traffic problems. พวกเขากําลังเผชญิกับปัญหาการจราจรเพิม่ขึน้ 

The traffic jams are becoming unbearable. การจราจรแออดักําลังเป็นสิง่ทีส่ดุจะทน 

The congestion is worst at rush hour. ความอัดแอบนทอ้งถนนจะมากทีส่ดุเวลาทํางาน
และเวลาเลกิงาน 

 
He's a traffic warden. 
 

เขาเป็นผูส้ัง่การจราจร 

You're not allowed to park here. คณุจอดรถทีน่ีไ่มไ่ด ้

I've got a parking ticket. ผมไดรั้บใบสัง่เพราะจอดรถผดิที ่

You'd better report to the Police Station. คณุควรไปรายงานทีโ่รงพัก 

Can I see your driving license? ขอดใูบอนุญาตขบัขี ่

Your license has expired. ใบอนุญาตของคณุหมดอายแุลว้ 

You haven't renewed your road tax. คณุยังไมไ่ดต้อ่ทะเบยีน 

My car has been stolen. รถของผมถกูขโมย 

Was it locked? ล็อคกญุแจไวห้รอืเปลา่? 

Where did you leave it? คณุจอดไวท้ีไ่หน? 

Caution - Speed check. ระวงั-ตรวจจับความเร็ว 

You were exceeding the speed limit. คณุขบัเกนิความเร็วทีจํ่ากัดไว ้

Do you know what the speed limit in Thailand is? คณุรูไ้หมวา่เมอืงไทยจํากัดความเร็วเทา่ไร? 

The Police set up check points along the Highway. ตํารวจตัง้ดา่นตรวจตามทางหลวง 

The river police patrol the waters. ตํารวจน้ําทําการลาดตระเวนทางน้ํา 

The police use gunboats to patrol the coastlines. ตํารวจใชเ้รอืปืนลาดตระเวนรักษาการณ์ตาม
ชายฝ่ัง 

The mounted police ride around on horseback. ตํารวจมา้ขีม่า้ตรวจการ 

He's with the Central Intelligence Agency. เขาอยูห่น่วยสือ่ขา่วกลาง 

He's a private investigator. เขาเป็นนักสบื 

He's a private detective. เขาเป็นนักสบื 

He's a private eye. เขาเป็นนักสบื 

He's a plainclothesman. เขาเป็นตํารวจนอกเครือ่งแบบ 
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He's a police spy. เขาเป็นสายลับตํารวจ 

He is due to retire next month. เขาจะปลดเกษียณเดอืนหนา้ 

He was promoted to full colonel. เขาไดเ้ลือ่นตําแหน่งเป็นพันตํารวจเอก 

The following promotions were announced. ไดม้กีารประกาศเลือ่นตําแหน่งดังตอ่ไปนี้ 

This is to certify that Mr……….is no longer 
employed by …. Company. 

นีเ่ป็นหลักฐานวา่นาย........ถกูเลกิจา้งโดย
บรษัิท ........ 

He has no authority to act on the company's 
behalf. 

เขาไมม่สีทิธใิด ๆ ในการกระทําอันเกีย่วขอ้งกับ
ผลประโยชนข์องบรษัิท 

There are some policewomen in Thailand. มตํีารวจหญงิหลายคนในประเทศไทย 

I came to enquire about the wallet I lost. ผมมาไตถ่ามเรือ่งกระเป๋าสตางคข์องผมที่
หายไป 

Has it been found by any chance? พบหรอืยัง? 

In England policemen are unarmed. ตํารวจไมพ่กอาวธุกันในประเทศอังกฤษ 

They only carry truncheons. พวกเขาถอืแตไ่มก้ระบองเทา่นัน้ 

He was stabbed in the chest. เขาถกูแทงทีห่นา้อก 

He was given a medal for bravery. เขาไดรั้บเหรยีญกลา้หาญ 

A policeman's job is not always an easy one. งานของตํารวจไมง่า่ยเสมอไปนัก 
 

22)AT THE BANK 

 
 
  

   

AT THE BANK ทีธ่นาคาร 

Is there a bank near here? แถวนีม้ธีนาคารไหม? 

Where can I change some money? ฉันจะแลกเงนิไดท้ีไ่หน? 

What's the rate today? อัตราแลกเปลีย่นวนันีเ้ทา่ไร? 

What currency, Madam? เงนิสกลุอะไร? 

That's a poor rate of exchange. อัตราแลกเปลีย่นตํา่มาก 

Is that the official rate of exchange? นีเ่ป็นอัตราแลกเปลีย่นทางการใชไ่หม? 

The German mark has risen. ราคาเงนิมารค์ของเยอรมันสงูขึน้ 

The dollar has dropped. เงนิดอลลา่รตํ์า่ลง 

I want to change some money. ฉันตอ้งการเปลีย่นเงนิสกัจํานวนหนึง่ 

Are you buying or selling? คณุจะซือ้หรอืขาย? 

How much do you want to change? คณุตอ้งการแลกเปลีย่นเทา่ใด? 

How many baht do I get for 100$? ฉันจะไดก้ีบ่าทสําหรับเงนิ 100 ดอลลา่ร ์

I want to change 20$. ฉันตอ้งการแลก 20 ดอลลา่ร ์

Can I cash some travellers cheques? ฉันขอขึน้เงนิเช็คเดนิทางไดไ้หม? 

Sign here, please. กรณุาเซ็นชือ่ตรงนี ้ 

May I have your passport, please? ขอหนังสอืเดนิทางของคณุดว้ย 

Where are you staying? คณุพักอยูท่ีไ่หน? 
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How would you like to have it? คณุตอ้งการแลกเป็นเงนิธนบัตรชนดิไหน? 

In what denomination would you like it? คณุตอ้งการธนบัตรราคาเทา่ใด? 

Do you want notes or coins? คณุตอ้งการธนบัตรหรอืเหรยีญ? 

Have you got anything smaller? คณุมเีงนิทีย่อ่ยกวา่นีบ้า้งไหม? 

Have you got smaller notes? คณุมธีนบัตรยอ่ยกวา่นีบ้า้งไหม? 

Can you give me some change for this? สําหับพวกนี ้คณุชว่ยเปลีย่นเป็นเงนิยอ่ย (เศษ
สตางค)์ ใหด้ว้ย 

Are you the correspondents of the……..Bank? คณุเป็นผูรั้บสง่ขา่วของธนาคาร.......ใชไ่หม? 

Has any money come for me? มเีงนิมาถงึฉันบา้งไหม? 

I'm expecting a remittance from abroad. ฉันกําลังคอยเงนิทีส่ง่มาจากตา่งประเทศ 

I'm expecting a cable transfer from Europe. ฉันกําลังคอยโทรเลขโอนเงนิจากยโุรป 

Do you know when it was sent? คณุทราบไหมวา่มันสง่มาเมือ่ไร? 

I'd like to open an account here. ฉันอยากจะเปิดบัญชทีีน่ี ่

Do you have a branch nearer my office? คณุมสีาขาทีใ่กลท้ีทํ่างานฉันกวา่นีบ้า้งไหม? 

I'd like to open a savings account, ฉันอยากจะเปิด  

a time deposit account, บัญชอีอมสนิ 

a current account, บัญชเีงนิฝากประจํา 

a dollar account. บัญชกีระแสรายวนั 

What interest do you pay on fixed deposits? บัญชเีงนิดอลลา่ร ์

How long must you leave them in? จะตอ้งฝากนานเทา่ไหร?่ 

What happens if I want to draw part of it? ถา้ฉันเอาเงนิบางสว่นจะเป็นอยา่งไร? 

Can I draw 1,000 baht? ฉันขอถอนเงนิ 1,000 บาท 

Can I cash this cheque? ฉันขอขึน้เช็คนีเ้ป็นเงนิสด 

Sign on the back, please. กรณุาเซ็นชือ่ดา้นหลัง 

This cheque is drawn on another bank. เช็คใบนีส้ัง่จา่ยทีธ่นาคารอกีแหง่หนึง่ 

The date hasn't been filled in. วนัทีย่ังไมไ่ดล้ง 

It isn't due till next week. มันยังไมถ่งึกําหนดจนกวา่อาทติยห์นา้ 

This is an upcountry collection. นีต่อ้งไปเขา้บัญชทีีต่า่งจังหวดั 

It could take anything up to 3 weeks to clear. มันอาจตอ้งใชเ้วลาถงึ 3 อาทติย ์เพือ่ชําระบัญช ี

I'm afraid you'll have to wait for collection. เกรงวา่คณุจะตอ้งคอยสกัหน่อยสําหรับฝากเงนิ 

This cheque hasn't been cleared yet. เช็คใบนีย้ังไมไ่ดส้ะสางเลย 

It was received too late for collection today. วนันีค้ณุมาฝากเงนิชา้ไป 

Have you credited my account yet? คณุโอนเงนิเขา้บัญชขีองฉันหรอืยัง? 

How much are the bank charges? คา่ธรรมเนยีมธนาคารเทา่ไร? 

We have debited your account. เราไดห้ักจากบัญชขีองคณุแลว้ 

Where's the pay-out counter? ชอ่งจา่ยเงนิอยูท่ีไ่หน? 

Keep this slip. We'll call your number out. เก็บชิน้นีไ้วแ้ลว้เราจะเรยีกเบอรข์องคณุ 

The cashier will pay you over there. เจา้หนา้ทีก่ารเงนิจะจา่ยใหค้ณุทีโ่น่น 

I'd like a new cheque book, please. ฉันอยากไดส้มดุเช็คเลม่ใหม ่

Crossed or uncrossed? ขดีครอ่มหรอืไมข่ดีครอ่ม? 
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Can I have a deposit book? ฉันขอสมดุฝากเงนิหนึง่เลม่ไดไ้หม? 

Where is the pay-in counter? ชอ่งฝากเงนิอยูท่างไหน? 

Can I see my ledger card? ฉันขอดสูมดุแยกประเภทหน่อยไดไ้หม? 

Can you send me a bank statement? คณุจะสง่บัญชเีงนิฝากใหฉั้นไดไ้หม? 

He's in the red. เขาอยูใ่นฐานะลําบาก (เบกิเงนิเกนิบัญช)ี 

We're out of the red. เราพน้จากฐานะเบกิเงนิเกนิบัญชแีลว้ 

Will you honour this cheque? คณุจะรับรองเชค็ใบนีไ้หม? 

Will you let this cheque through? คณุจะขึน้เช็คใบนีไ้ดไ้หม? 

I want to apply for overdraft facilities. ฉันตอ้งการกูเ้งนิ 

What security can you offer? คณุจะเสนออะไรมาค้ําประกันไดบ้า้ง? 

Have you got any collateral? คณุมอีะไรค้ําประกันบา้งไหม? 

I want to mortgage this property. ฉันตอ้งการจํานองทรัพยส์นิชิน้นี ้

Can you deposit the title deeds with us? คณุจะฝากโฉนดไวก้ับเราไดไ้หม? 

I have the following assets and securities……. ฉันมทีรัพยส์นิและหลกัฐานค้ําประกันเหลา่นี ้

What's the rate of interest on overdrafts? อัตราดอกเบีย้เงนิกูเ้ทา่ไร? 

The interest rate is too high. อัตราดอกเบีย้สงูเกนิไป 

Why can't you give me your prime rate? คณุใหอ้ัตราตน้ทนุกับฉันไมไ่ดห้รอื? 

You are above the overdraft limit. คณุกําลังเบกิเงนิเกนิบัญชทีีใ่หเ้บกิเกนิได ้

You have exceeded your overdraft limit. คณุเบกิเงนิเกนิบัญชแีลว้ 

They were forced to declare bankruptcy. พวกเขาถกูประกาศลม้ละลาย 

The bank seized hold of their assets. ธนาคารไดย้ดึทรัพยส์นิของเขา 

Can I buy a bank draft? ฉันขอซือ้ตั๋วขึน้เงนิธนาคารไดไ้หม? 

Can I remit money to my family. ฉันสง่เงนิไปตา่งประเทศไดไ้หม? 

I want to remit money to my family. ฉันตอ้งการสง่เงนิใหค้รอบครับของฉัน 

We'll need your residence book and your tax 
clearance certificate. 

เราตอ้งการบัตรประจําตัว และใบรับรองของการ
ชําระคา่ภาษีของคณุ 

You may remit up to 200 S per month. คณุสามารถจะสง่เงนิไดถ้งึเดอืนละ 200 ดอล
ลา่ร ์

You'll have to get permission from the Bank of 
Thailand. 

คณุจะตอ้งขออนุญาตจากธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย 

We can apply for you. เราจะเสนอใหค้ณุ 

You can apply through us. คณุเสนอผา่นเราก็ได ้

It will take a few days. มันใชเ้วลาเพยีง 2-3 วนั 

Can you complete this Exchange Control form? คณุชว่ยกรอกขอ้ความลงในแบบฟอรม์
แลกเปลีย่นเงนิใหส้มบรูณ์ดว้ย 

What is the reason for your remittance? คณุสง่เงนิไปเนือ่งดว้ยสาเหตอุันใด 

Have you got any invoices? คณุมใีบกํากับสนิคา้หรอืเปลา่? 

I would like to open a letter of credit. ฉันอยากจะเปิดเล็ทเตอรอ์อฟเครดทิ (บัญชเีงนิ
เชือ่) 

In favour of whom? ในนามของใคร? 

At sight. ตั๋วจา่ยเมือ่เห็น 
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At 90 day sight. มกํีาหนด 90 วนั 

Confirmed and Irrevocable. ยนืยันและเพกิถอนไมไ่ด ้

Have the shipping documents arrived at the bank 
yet? 

หลักฐานการสง่สนิคา้มาถงึธนาคารหรอืยัง? 

Where's the original Bill of Lading? ใบตราสัง่ตน้ขัว้อยูไ่หน? 

Can I have a shipping guarantee? ฉันจะประกันภัยการสง่สนิคา้ไดไ้หม? 

The packing list is missing. รายละเอยีดสนิคา้ขาดไป 

Partial shipments not allowed. สง่ของทลีะสว่นไมไ่ด ้

Transhipment allowed. เปลีย่นเรอืได ้(แตส่นิคา้ทีอ่ยูใ่นเรอืตอ้งยา้ย
หมด) 

 I want to apply for Trust Receipt facilities. ฉันขอทําในวงเงนิ ทรัสทร์ซีที 

Can I have a letter of guarantee from the bank? ฉันขอหนังสอืรับประกันจากธนาคารไดไ้หม? 

Can I obtain a bank guarantee? ใหธ้นาคารค้ําประกันไดไ้หม? 

Will you endorse this cheque? คณุจะสลกัหลังเช็คใบนีไ้หม? 

The cheque will have to be certified by the bank. เช็คจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากธนาคาร 

Can I discount this bill of exchange? ฉันขอสว่นลดตั๋วแลกเงนินีไ้ดไ้หม? 

He keeps postponing payment. เขาเลือ่นกําหนดชําระเงนิเรือ่ย ๆ  

His cheque has bounced. เช็คของเขาใชไ้มไ่ด ้(เช็คเดง้) 

His cheque has been returned. เช็คของเขาถกูสง่กลับ 

Irregular signature. ลายเซ็นไมถ่กูตอ้ง (ลายเซ็นไมเ่หมอืนทีใ่หไ้ว)้ 

Refer to Drawer. โปรดตดิตอ่ผูส้ัง่จา่ย (เป็นทีเ่ขา้ใจคอืเงนิมไีม่
พอ) 

Insufficient funds. เงนิในบัญชไีมพ่อจา่ย 

Account closed. ปิดบัญชแีลว้ 

Postdated cheque. เช็คลว่งหนา้ (เช็คยังไมถ่งึกําหนดจา่ย) 

Effects not cleared, please present again. ยังรอเรยีกเก็บเงนิอยู ่โปรดนํามายืน่ใหม่ 

Alteration requires drawer's full signature. โปรดใหผู้ส้ัง่จา่ยลงนามเต็มกํากับการแกไ้ข 

Drawer's seal required. โปรดประทับตราของผูส้ัง่จา่ย 

Payment stopped. มคํีาสัง่ใหร้ะงับการจา่ย (ผูส้ัง่จา่ยระงับใหง้ด
จา่ย) 

Drawer is non-resident. E.C. required. ผูส้ัง่จา่ยมถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 

Bank notes are printed. ธนบัตรถกูพมิพ ์

Coins are minted. เหรยีญถกูผลติ 

This is a forgery. นีเ่ป็นธนบัตรปลอม 

These are counterfeit notes. พวกนีเ้ป็นธนบัตรปลอม 

This is a forged cheque. นีเ่ป็นเช็คปลอม 

How can you tell? คณุรูไ้ดอ้ยา่งไร? 

This is hot money. นีเ่ป็นเงนิรอ้น (เงนิทีต่อ้งรบีใช)้ 

There are a lot of counterfeit notes in circulating. มธีนบัตรปลอมใชห้มนุเวยีนอยูจํ่านวนมาก 

The old notes will be taken out of circulation. ธนบัตรเกา่ ๆ จะไมนํ่ามาใชห้มนุเวยีน 

Is this a stable currency? กระแสเงนินีห้มนุเวยีนคงทีห่รอื? 
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The pound has been devalued. เงนิปอนดล์ดคา่ลง 

The mark has been revalued. เงนิมารค์เพิม่คา่ขึน้ 

The yen is floating. เงนิเยนกําลังลอยตัว 

Where's the Commercial Credits Department? แผนกบัญชกีารคา้อยูท่างไหน? 

Where's the Foreign Exchange Department? แผนกแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศอยูท่ีไ่หน? 

Can I see the Head of the Department? ฉันขอพบหัวหนา้แผนกไดไ้หม? 

One of the clerks will assist you. เสมยีนคนใดคนหนึง่จะชว่ยคณุได ้

The manager will see you now. ผูจั้ดการจะพบคณุไดเ้ดีย๋วนี้ 

The assistant manager is out. รอง (ผูช้ว่ย) ผูจั้ดการไมอ่ยู ่

The committee has approved your project. คณะกรรมการอนุมัตโิครงการณ์ของคณุ 

They have agreed to allocate funds. พวกเขายนิยอมทีจ่ะแบง่เงนิทนุให ้

Can I speak to the chief accountant? ฉันขอพดูกับสมหุบ์ัญช ี

I talked to the President of the Bank. ฉันไดพ้ดูกับประธานธนาคารแลว้ 

He's a senior vice-president. เขาเป็นรองประธานกรรมการอาวโุส 

He's chairman of the board of directors. เขาเป็นประธานของคณะกรรมการอํานวยการ 

Have you been in banking long? คณุทํางานธนาคารมานานหรอืยัง? 

He's been a banker for 25 years. เขาทํางานธนาคารมา 25 ปีแลว้ 

He's been transferred to another branch. เขาถกูยา้ยไปอยูส่าขาอกีแหง่หนึง่ 

Can I have a letter of introduction to your Udorn 
branch? 

ฉันขอจดหมายแนะนําตัวถงึสาขาอดุรไดไ้หม? 

Can I cash this letter of credit here? ฉันขอขึน้เล็ทเตอรอ์อฟเครดทิ เป็นเงนิสด 

I would like to authorize this person to sign 
cheques during my absence. 

ฉันขอมอบอํานาจใหแ้กบ่คุคลผูน้ี ้ในการ
เซ็นเช็คระหวา่งทีฉั่นไมอ่ยู ่

We'll need a letter granting him power of attorney. เราตอ้งการจดหมายมอบอํานาจทนายใหเ้ขา 

For every debit there is a credit. เมือ่มลีกูหนีก็้ตอ้งมเีจา้หนี้ 

All that glitters is not gold. สิง่ทีแ่วววาวนัน้ไมใ่ชท่องเสมอไป 

    
 

23) MEDICAL SCENES 

 
 
  

   

MEDICAL SCENES. การแพทย ์

Where's the nearest chemist, please? (British) รา้นขายยาใกลท้ีส่ดุอยูท่ีไ่หน? (อังกฤษ) 

Is there a drugstore around here? (American) มรีา้ยขายยาแถวนีไ้หม? (อเมรกิัน) 

I have a prescription here. ผมมใีบสัง่ยาอยูน่ี ่

Can you make up this prescription for me? คณุชว่ยปรงุยาตามใบสัง่ใหฉั้นดว้ย? 

When will it be ready? เมือ่ไรถงึจะเสร็จ? 

What time can I come back? ฉันจะมาเอาไดก้ีโ่มง? 

Can I wait for it? ฉันคอยเอาไดไ้หม? 
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I'll come back later. แลว้ฉันจะกลับมาใหม ่

Do I need a prescription for…..? ผมตอ้งมใีบสัง่แพทยส์ําหรับ.........ไหม? 

You need a prescription for this drug. คณุตอ้งมใีบสัง่แพทยส์ําหรับยาชนดินี ้

Can you give me something for……? ขอยาอะไรใหผ้มหน่อยแก.้........? 

I have a headache. ผมปวดหัว 

I've caught a cold. ผมเป็นหวดั 

I've got a nasty cough. ฉันไอมาก 

I've got a sore throat. ผมเจ็บคอ 

Have a gargle. กลัว้คอเสยีหน่อย 

I keep sneezing. ฉันจามอยูเ่รือ่ย 

Have you got something to stop my nose running? คณุมอีะไรทีทํ่าใหน้ํ้ามกูแหง้บา้ง? 

My nose is bleeding. จมกูผมเลอืดออก 

I've got earache. ผมปวดห ู

My eyes are sore. ตาของผมปวด 

Have you any eye ointment? คณุมยีาป้ายตาไหม? 

I'd like some eye drops. ผมอยากไดย้าหยอดตา 

I've got blisters all over my feet. ขาของผมพองไปหมด 

I'm constipated. ทอ้งฉันผกู 

My stomach is out of order. ทอ้งฉันผดิปกต ิ

Have you got a laxative? คณุมยีาระบายบา้งไหม? 

I've got diarrhoea. ฉันทอ้งเสยี 

I have indigestion. อาหารไมย่อ่ยครับ 

Have you got anything against mosquito bites? คณุมยีาแกย้งุกัดบา้งไหม? 

I'm itching all over. ฉันคันไปทัง้ตัว 

I can't stop scratching. ฉันหยดุเกาไมไ่ดเ้ลย 

Have you got a bandage. คณุมผีา้พันแผลไหม? 

I've cut my finger. ฉันทํามดีบาดนิว้มอื 

I need an elastic bandage. ฉันตอ้งการผา้พันแผลชนดิยดื 

Can you disinfect this wound? ลา้งแผลใหฉั้นไดไ้หม? 

I need a clean dressing. ฉันอยากทําแผลใหส้ะอาด 

Can you dress this wound? คณุทําแผลไดไ้หม? 

I need a burn dressing. ฉันตอ้งการทําบาดแผลทีถ่กูของรอ้น 

Have you got any aspirin? คณุมแีอสไพรนิบา้งไหม? 

How many tablets do I take? ฉันตอ้งกนิกีเ่ม็ด? 

One every 4 hours. 1 เม็ดทกุ 4 ชัว่โมง 

Dissolve this pill in water and drink it. ละลายยาเม็ดนีใ้นน้ําแลว้ดืม่ 

To be taken three times daily. กนิวนัละ 3 หน 

Not to be taken on an empty stomach. หา้มกนิเมือ่ทอ้งวา่ง 

Not to be given to small children. หา้มมใิหเ้ด็กเล็กกนิ 

Poison. Keep out of reach of children. ยาอันตราย เก็บใหไ้กลมอืเด็ก 
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Children: half dose. เด็กใชค้รึง่หนึง่ 

He's had food poisoning. เขามอีาการอาหารเป็นพษิ 

He's been poisoned. เขาถกูวางยา 

Is there an antidote? มยีาถอนฤทธิย์าไหม? 

Suck one of these lozenges slowly. ดดูยาอมนีส้กัเม็ดหนึง่ ชา้ ๆ นะ 

Who's the nurse on duty? ใครเป็นพยาบาลเวร? 

It's time to take your medicine. ถงึเวลาเราจะตอ้งทานยาแลว้ 

This medicine is for external use only. ยานีใ้ชภ้ายนอกเทา่นัน้ 

Have you got a temperature? คณุเป็นไขห้รอื? 

Have you got a fever? คณุมไีขห้รอืเปลา่? 

He's feverish. เขาคร่ันตัว 

Can I have a cholera shot? ฉันจะฉีดยาป้องกันอหวิาตไ์ดไ้หม? 

Will I need another injection? ฉันจะตอ้งฉดียาอยา่งอืน่อกีไหม? 

How long is it valid for? มันจะป้องกันไปไดน้านเทา่ใด? 

Have you sterilized the needle? คณุเอาเข็มไปฆา่เชือ้แลว้หรอืยัง? 

A syringe never looks very inviting. เข็มฉีดยาไมเ่คยเป็นทีน่่าอภริมยเ์สยีเลย 

My arm is swollen. แขนของผมบวม 

Where's my first aid kit? ลว่มยาปฐมพยาบาลของฉันอยูท่ีไ่หน? 

Could you buy some cotton wool and surgical 
cotton? 

คณุชว่ยซือ้สําลธีรรมดา และสําลนีึง่แลว้ใหไ้ด ้
ไหม? 

That warm compress feels good. ประคบอุน่ ๆ อยา่งนีรู้ส้กึดขี ึน้ 

Can you bring me some sanitary towels? ขอผูข้นหนูสะอาด ๆ ใหฉั้นหน่อยไดไ้หม? 

I feel much better now. ฉันรูส้กึดขี ึน้มากแลว้ตอนนี ้

I'm feeling very ill. ฉันรูส้กึไมส่บายมาก 

I don't feel well at all. ฉันรูส้กึไมส่บายเลย 

I must see a doctor. ฉันตอ้งไปหาหมอ 

Can you recommend a good doctor? คณุแนะนําหมอเกง่ ๆ สกัคนไดไ้หม? 

Is he very expensive? เขาคดิแพงมากไหม? 

Does he have his own practice? เขามสีํานักแพทยข์องเขาเองไหม? 

Send for a doctor! ชว่ยตามหมอท!ี 

Is the doctor in? หมออยูห่รอืเปลา่? 

What are his hours of consultation? เวลาตรวจโรคกีโ่มง? 

Have you got an appointment? คณุนัดไวห้รอืเปลา่? 

Please sit down in the waiting room. เชญิน่ังในหอ้งคอยกอ่น 

Is the doctor very busy? หมอมงีานมากไหม? 

Is there a long queue? มคีวิยาวไหม? 

Will it take long? เสยีเวลานานไหม? 

Are there many people before me? มคีนรออยูก่อ่นหนา้ฉันหลายคนไหม? 

What time do you expect the doctor back? คณุคดิวา่หมอจะกลับมาสกักีโ่มง? 

The doctor will examine you now. หมอจะตรวจคณุเดีย๋วนีแ้ลว้ 
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What's your complaint? คณุเป็นอะไร? 

What's the matter with you? เป็นอะไรหรอื? 

Where do you feel pain? คณุรูส้กึปวดทีต่รงไหน? 

I've difficulty in breathing. ผมหายใจไมส่ะดวก 

I feel faint. ผมรูส้กึคลา้ยจะเป็นลม 

I feel very weak. ผมรูส้กึเพลยีมาก 

I have no strength in my legs. ผมไมม่กํีาลังขาเลย 

I keep vomiting. ผมอาเจยีนเรือ่ย ๆ (อังกฤษ) 

I keep throwing up (American) ผมอาเจยีนเรือ่ย ๆ (อเมรกิา) 

When did you first feel these symptoms? คณุรูส้กึมอีาการอยา่งนีค้รัง้แรกเมือ่ไร? 

Put out your tongue. แลบลิน้ซ ิ

Breathe in deeply. Inhale. หายใจเขา้ลกึ ๆ 

Breathe out. Exhale. หายใจออก 

Now hold your breath. กลัน้หายใจ 

Lie down on this couch, please. เชญินอนบนเตยีง (เตยีงตรวจ) 

Where does it hurt? เจ็บทีไ่หน? 

Does this hurt? ตรงนีเ้จ็บไหม? 

Does it hurt when I press here? ฉันกดตรงนีเ้จ็บไหม? 

How's your appetite? คณุเจรญิอาหารไหม? 

How's your digestion? ทอ้งไสเ้ป็นอยา่งไร? 

Do you sleep well? คณุหลับดหีรอื? 

How long have you been suffering from insomnia? คณุเดอืนรอ้นจากอาการนอนไมห่ลับนาน
เทา่ไร? 

Can I have some sleeping pills? ฉันทานยานอนหลับบา้งไดไ้หม? 

We'll give you a blood test. เราจะตรวจเลอืดของคณุ 

We'll need a urine test. เราตอ้งตรวจปัสสาวะ 

Let me feel our pulse. ขอฉันตรวจชพีจรของคณุสกัหน่อย 

You've got high blood pressure. คณุเป็นโรคความดันโลหติสงู 

You've got low blood pressure. คณุเป็นโรคความดันโลหติตํา่ 

It could be serious. มันอาจรา้ยแรงได ้

You'll have to have an X-ray. คณุจะตอ้งไปถา่ยเอก๊ซเรย ์

We'll have to wait for the result of the X-ray. เราจะตอ้งคอยดผูลการเอก๊ซเรย ์

What cure do you prescribe? คณุหมอจะแนะวธิไีหนใหห้าย? 

You must take greater care of yourself. คณุตอ้งเอาใจใสต่อ่รา่งกายของคณุใหม้ากขึน้ 

You must not neglect your health. คณุตอ้งไมล่ะเลยเรือ่งสขุภาพของคณุ 

You must stay in bed for a week. คณุตอ้งพัก 1 อาทติย ์

You must have complete rest. คณุตอ้งพักใหเ้ต็มที ่

You mustn't drink any alcohol. คณุตอ้งไมด่ืม่เหลา้ 

You must keep to a strict diet. คณุตอ้งรับประทานอาหารตามสัง่อยา่ง
เครง่ครัด 

You must take liquid foods only. คณุทานไดแ้ตอ่าหารเหลวเทา่นัน้ 
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I shall have to confine you to bed. ผมจะตอ้งใหค้ณุอยูก่ับเตยีงละ 

Is it contagious? มันเป็นโรคตดิตอ่หรอื? 

It's highly contagious. มันเป็นโรคตดิตอ่รา้ยแรงทเีดยีว 

Try not to come into contact with too many people. พยายามอยา่ใกลช้ดิกับใคร ๆ ใหม้ากนัก 

There's an epidemic running round. มโีรคระบาดกําลังระบาดอยู ่

This will hurt a little. นีจ่ะเจ็บหน่อยนะ 

Can you give me something to lessen the pain? คณุจะใหย้าบรรเทาความปวดบา้งไดไ้หม? 

I'll give you an anaesthetic. ฉันจะใหย้าระงับความรูส้กึแกค่ณุ 

How long must I remain in quarantine? ฉันจะตอ้งถกูหา้มตดิตอ่กบัคนภายนอกอกีนาน
เทา่ไหร?่ 

It's nothing serious. มันไมร่า้ยแรงอะไรดอก 

You've got a common cold. คณุเป็นหวดัธรรมดา 

You'll soon recover. ไมช่า้คณุจะหาย 

Do you know a good surgeon? คณุรูจั้กศัลยแพทยเ์กง่ ๆ ไหม? 

I've had a fall. ฉันหกลม้ 

I've sprained my ankle. ขอ้เทา้ฉันเคล็ด 

I've broken my leg. ขาของฉันหัก 

I've dislocated my shoulder. ไหลข่องฉันเคลือ่น 

I can't move my arm. ฉันขยับแขนไมไ่ด ้

My ribs are cracked. ซีโ่ครงของฉันเดาะ 

He's an oculist. เขาเป็นจักษุแพทย ์

He's a gynaecologist. เขาเป็นสตูนิารแีพทย ์

She had to have a Caesarian. หลอ่นตอ้งคลอดทางหนา้ทอ้ง 

You need to see a psychiatrist. คณุตอ้งไปหาจติแพทย ์

Your nerves are on edge. ประสาทของคณุตงึเครยีด 

You need a tranquillizer. คณุจําเป็นตอ้งใชย้าทีทํ่าใหใ้จสงบ 

You need a sedative. คณุจําเป็นตอ้งใชย้านอนหลับ 

He's under sedation. เขาอยูภ่ายใตฤ้ทธิย์านอนหลับ 

He's a veterinary surgeon. เขาเป็นสตัวแ์พทย ์

He's got a large veterinary practice. เขาเป็นสตัวแ์พทยท์ีม่กีจิการกวา้งขวางมาก 

He's a children's specialist. เขาเป็นกมุารแพทย ์

He's a throat specialist. เขาเป็นแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทางคอ 

He's with the school of tropical medicine. เขาทํางานอยูค่ณะอายรุศาสตรเ์ขตรอ้น 

He's a general practitioner. เขาเป็นแพทยรั์กษาโรคท่ัวไป 

The ambulance rushed him to hospital. รถพยาบาลรบีเรง่พาเขาไปโรงพยาบาล 

He fractured his skull. หัวกะโหลกของเขารา้ว 

His brain cells were damaged. เซลลส์มองของเขาพกิาร 

His spinal column is broken. กระดกูสนัหลังของเขาหัก 

He had 9 stitches in his head. ศรีษะของเขาถกูเย็บ 9 เข็ม 

He's crippled. เขาเป็นงอ่ย (พกิาร) 
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He's paralysed. เขาเป็นอัมพาต 

He'll have to walk on crutches. เขาจะตอ้งใชไ้มย้ันเดนิ 

Which ward is he in? เขาอยูห่วอดไหน? 

He's in the emergency ward. เขาอยูต่กึแผนกฉุกเฉนิ 

Try the outpatients. ลองดทูีแ่ผนกคนไขน้อก 

He's in the inpatients ward. เขาอยูห่วอดคนไขภ้ายใน 

He's in the operating room. เขาอยูใ่นหอ้งผา่ตัด 

His legs are in plaster. ขาของเขาเขา้เฝือก 

His arm is in a sling. เขาตอ้งคลอ้งแขน 

There was no room for any more patients. ไมม่ทีีส่ําหรับคนไขแ้ลว้ 

A new wing has just been added to the hospital. ปีกตกึอกีขา้งหนึง่ของโรงพยาบาลเพิง่จะสรา้ง
เสร็จ 

He's recuperating in a nursing home. เขากําลังพักฟ้ืนอยูใ่นเรอืนพยาบาล 

He's convalescing. เขากําลังพักฟ้ืน  

Will he recover? เขาจะหายไหม? 

Will the bone heal? กระดกูจะสมานกันไหม? 

Is it fatal? รา้ยแรงมากไหม? 

He's got conjunctivitis (pink eye), เขาเป็นโรคเยือ่บตุาอับเสบ 

appendicitis, ไสต้ิง่อักเสบ 

blood-poisoning, เลอืดเป็นพษิ 

yellow fever, ไขเ้หลอืง 

jaundice, ดซีา่น 

malaria, มาลาเรยี 

an ulcer, เป็นแผล 

influenza (the flu), ไขห้วดัใหญ ่

haemorrhoids, รดิสดีวงทวารหนัก 

lung cancer, มะเร็งทีป่อด 

skin cancer, มะเร็งผวิหนัง 

pneumonia, ปอดบวม 

cholera, อหวิาหต์กโรค 

small pox, ฝีดาษ 

mumps, คางทมู 

measles, หัด 

venereal disease, กามโรค 

tuberculosis, diabetes, วณัโรค 

diabetes, เบาหวาน 

leprosy. โรคเรือ้น 

Do you know a good dentist? คณุรูจั้กหมอฟันเกง่ ๆ ไหม? 

I've got toothache. ฉันปวดฟัน 

This tooth hurts. ฟันซีน่ีป้วด 
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Will you check my teeth, please. คณุกรณุาตรวจฟันใหฉั้นดว้ย 

There's a hole in this tooth. ฟันซีน่ีเ้ป็นโพรง 

How many fillings do I need? ฉันตอ้งอดุกีแ่หง่? 

Has this tooth got to be pulled out? ฟันซีน่ีจ้ะตอ้งถอนไหม? 

I'll have to extract this tooth. ฉันจะตอ้งถอนฟันซีน่ี ้

My wisdom tooth is coming up. ฟันกรามของฉันกําลังขึน้ 

You've got a perfect set of teeth. คณุมฟัีนทีส่มบรูณ์ด ี

He's wearing false teeth. เขาใสฟั่นปลอม 

My gums are sore. เหงอืกของฉันปวด 

He's a complete hypochondriac. เขาเป็นคนทีค่ดิไปวา่ตัวเขาไมส่บายอยูเ่รือ่ย 
ๆ  

A stitch in time saves nine. จงตัดไฟแตต่น้ลม 

    
 

 

**** 
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