บทที่ ๑ การทักทาย (Greetings)
จุดเริ่ม ตนของการสนทนา มั กจะเริ่มจากการทัก ทายกัน เปนลํา ดับแรก
เพราะถือเปนธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติกันมานาน ซึ่งคนที่เราพบอาจจะเปนคนที่เรารูจัก
หรื อไมเ คยรู จัก กั นมาก อน เพื่ อเป นการแสดงออกถึ งพฤติ ก รรมการมี มารยาท และมี
อัธยาศัยที่ดี เราสามารถแบงคํากลาวทักทายกันเปน ๒ แบบ คือ แบบไมกําหนดชวงเวลา
และแบบกําหนดชวงเวลา
 การกลาวทักทายแบบไมกําหนดชวงเวลา
Hello.
เฮลโล.
Hi.
ไฮ.

สวัสดี (ใชทักทายกับคนไมสนิท)
สวัสดี (ใชทักทายกับคนที่สนิท คุนเคยกัน)

 การกลาวทักทายแบบกําหนดชวงเวลา
Good morning.
กูด มอรนิ่ง.
Good afternoon.
กูด อาฟเทอะนูน.
Good evening.
กูด อีฟนิ่ง.
 ประโยคถามทุกขสุข
Long time no see.
ลอง ไทม โน ซี.
How have you been?
ฮาว แฮฟ ยู บีน?
How are you?
ฮาว อา ยู?
How are you today?
ฮาว อา ยู ทูเดย

สวัสดีตอนเชา, อรุณสวัสดิ์
สวัสดีตอนบาย
สวัสดีตอนเย็น

ไมไดเจอกันตั้งนาน
เปนอยางไรบางครับ
สบายดีไหมครับ
วันนี้สบายดีไหมครับ

 เมื่อรูสึกสบายดี
I’m very well, thanks.
ไอม เวรี เวล. แธ็งคซ
I’m fine, thanks.
ไอม ไฟน, แธ็งคซ
So-so, thanks.
โซ-โซ, แธ็งคซ
I’m quite well, thanks.
ไอม ไควท เวล, แธ็งคซ
And you?
แอนด ยู?
What about you?
วอท อะเบาท ยู?
I’m fine, too. Thank you.
ไอม ไฟน, ทู. แธ็งคซ คิว.

สบายดีมากครับ ขอบคุณครับ
สบายดีครับ ขอบคุณครับ
ก็เรื่อย ๆ ครับ ขอบคุณครับ
ก็ดีครับ ขอบคุณครับ
แลวคุณละครับ
แลวคุณละครับ
ผมก็สบายดีเชนกัน ขอบคุณครับ

 เมื่อรูสึกไมสบาย
I’m not very well. I have a cold.
ไอม นอท เวรี แวล. ไอ แฮฟ อะ โคลด.
I’m not fine
ไอม นอท ไฟน.
I’m not O.K.
ไอม นอท โอ เค.
Not good.
นอท กุด.

ผมไมสบายครับ เปนหวัดครับ
ผมไมคอยสบายครับ
ผมไมคอยสบายครับ
ไมคอยจะดีนักครับ

 Conversation
A:
B:
A:
B:

Good morning. How are you?
กุด มอรนิ่ง. ฮาว อา ยู?
สวัสดี (ตอนเชา) ครับ สบายดีหรือเปลาครับ
Pretty good, thank. And you?
พริททิ กุด แธ็งคซ. แอนด ยู?
คอนขางดีคะ ขอบคุณคะ แลวคุณละคะ
I’m not O.K. I have a cold.
ไอม นอท โอ.เค. ไอแฮฟ อะ โคลด.
ผมไมคอยสบาย เปนหวัดครับ
Get well soon.
เกท แวล ซูน.
หายเร็วๆ นะคะ

 Vocabulary
Afternoon (n)
And you?
Cold (n)
Evening (n.)
Good (adj)
Have (v.)
Morning (n.)
Not (adv.)
Pretty (adv.)
Quite (adv.)
Thank you
Too (adv.)
Very (adv.)
Well (adv.)

อาฟเทอะนูน
แอนด ยู?
โคนด
อิฟนิ่ง
กุด
แฮฟ
มอรนิ่ง
นอท
พริททิ
ไควท
แธ็งค คิว
ทู
เวรี
เวล

เวลาบาย
แลวคุณละ
หวัด
เวลาเย็น
ดี
มี
เวลาเชา
ไม
คอนขาง
คอนขาง
ขอบคุณ
มาก,มากเกินไป
มาก มากๆ
ดี

บทที่ ๒ การแนะนําตัว (Introduction)
การแนะนําตัวเอง เปนสิ่งจําเปนเนื่องจากเราตองทําความรูจักกับบุคคล
อื่น เมื่อเจอกันเปนครั้งแรก ในภาษาอังกฤษการกลาวแนะนําตัวเอง จะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม และความสนิทสนมคุนเคยกัน การแนะนําตัวเองจะแบงเปน ๒ แบบ
คือ แบบทางการ และแบบไมเปนทางการ

 การแนะนําตัวเองแบบทางการ
Let me introduce myself. My name is……….
เลท มี อินโทรดิวซ มายเซลฟ. มายเนม อิซ
ขอแนะนําตัวเอง ผม/ดิฉันชื่อ.......................................ครับ/คะ
May I introduce myself. My name is……….
เลท มี อินโทรดิวซ มายเซลฟ. มายเนม อิซ
ขอแนะนําตัวเอง ผม/ดิฉันชื่อ.......................................ครับ/คะ

 การแนะนําตัวเองแบบไมเปนทางการ
Hello/ Hi. I’m………
เฮลโล/ไฮ. ไอม..............

สวัสดีครับ/คะ ผม/ดิฉันชื่อ....ครับ/คะ

หลังจากแนะนําชื่อ – นามสกุลของเราเรียบรอยแลว และเราอยากทราบวาเขาชื่ออะไร
สามารถถามไดวา
What is your name?
คุณชื่ออะไรครับ
วอท อิซ ยัวร เนม?
หากเราตอ งการบอกรายละเอียดวาเราเปนใคร มาจากไหน เราสามารถใชประโยค
ดังตอไปนี้
I’m from Thailand.
ผมมาจากประเทศไทยครับ
ไอม ฟรอม ไทยแลนด
I’m a tourist.
ผมเปนนักทองเที่ยวครับ
ไอมอ ะ ทัวริสท
I live in Phuket.
ผมอยูภูเก็ตครับ
ไอ ลิฟ อิน ภูเก็ต
I’m going to Hong Kong.
ผมกําลังจะไปฮองกง
ไอม โกอิง ทู ฮอง คง

 Conversation
A:
B:
A:
B:
A:

Hello. My name is Susan. I come from Australia.
เฮลโล. มาย เนม อีส ซูซาน. ไอ คัม ฟรอม ออสเตรเลีย.
สวัสดีครับ ดิฉันชื่อซูซาน มาจากประเทศออสเตรเลียคะ
Hello. My name is Ammy.
เฮลโล. มาย เนม อีส เอมมี.่
สวัสดีครับ ดิฉันชื่อเอมมี่คะ
Where do you come from?
แวร ดู ยู คัม ฟรอม?
คุณมาจากที่ไหนคะ
I come from France. Nice to meet you.
ไอ คัม ฟอรม ฟรานซ. ไนซ ทู มีท ยู.
ฉันมาจากประเทศฝรั่งเศส ยินดีที่ไดรูจักคะ
Nice to meet you, too.
ไนซ ทู มีท ยู, ทู.
ยินดีที่ไดรูจักเชนกันคะ

 Vocabulary
Come (v.)
From (prep.)
Introduce (v.)
Live (v.)
Myself (pron.)
Name (n.)
Nice to meet you.
Too (adv.)
Where (adv.)
France (n.)
Australia (n.)

คัม
ฟรอม
อินทโรดิวซ
ลิฟ
มายเซลฟ
เนม
ไนซ ทู มีท ยู
ทู
แวร
ฟรานซ
ออสเตรเลีย

มา
จาก
แนะนํา
อาศัยอยู
ตัวของฉัน
ชื่อ
ยินดีที่ไดรูจัก
ดวยเหมือนกัน
ที่ไหน
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศออสเตรเลีย

 การแนะนําใหผูอื่นรูจักกัน
(Introducing one person to another)
เมื่อเราอยูในสถานการณที่ตองแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน ประโยคที่เรา
ใช ควรใชใหถูกตองตามสถานการณ และความเหมาะสม เชน เราควรแนะนําเด็กให
รูจักผูใหญกอน
Let me introduce you to…..
เลท มี อินทโรดิวซ ยู ทู......
May I introduce you to…..
เม ไอ อินทโรดิวซ ยู ทู
I’d like you to meet……
ไอด ไลค ยู ทู มีท......
This is my friend.
ดิส อีซ มาย เฟรนด.
Her/His name is……..
เฮอร/ฮิส เนม อีซ..........
Do you know each other?
ดู ยู โนว อิช อัธเธอะ?
Have you ever met before?
แฮฟ ยู เอฟเวอะ เมท บิฟอร?

ขอแนะนําคุณใหรูจักกับ.....
ขอแนะนําคุณใหรูจักกับ.....
ผมอยากใหคุณรูจักกับคุณ......
นี่คือเพื่อนของผมครับ
เธอ/เขา ชื่อ................
พวกคุณรูจักกันหรือยังครับ
พวกคุณเคยพบกันมากอนหรือยังครับ

หลังจากแนะนําใหรูจักกันเรียบรอยแลว เราควรพูดแสดงความยินดีที่ไดรูจักกัน
ดังนี้
How do you do?
ฮาว ดู ยู ดู?
Nice to see you.
ไนซ ทู ซี ยู.
I’m pleased to meet you.
ไอม พลีซด ทู มีท ยู
Nice talking to you.
ไนซ ทอลคคิง ทู ยู

สวัสดี (ใชเมื่อแนะนําใหรูจักกันครั้งแรก)
ยินดีที่ไดพบคุณ
ผมยินดีที่ไดพบคุณ
ดีใจที่ไดคุยกับคุณ

 Conversation
A:

B:
C:

Sam, I’d like you to meet Mr.somchai. Mr.somchai, this is my
friend, Sam
แซม, ไอด ไลค ยู ทู มีท มิสเทอะ สมชาย. มิสเทอะ สมชาย, ดีส อีซ
มายเฟรนด, แซม
แซม ผมอยากแนะนําใหคุณรูจักกับ มิสเตอรสมชายครับ มิสเตอรสมชายครับนี่
คือเพื่อนของผมชื่อแซม
How do you do?
ฮาว ดู ยู ดู?
ยินดีที่ไดรูจักครับ
How do you do?
ฮาว ดู ยู ดู?
ยินดีที่ไดรูจักครับ

 Vocabulary
Before (adv.)
Ever (adv.)
Each other
Friend (n.)
Meet (v.)
My (pron.)
This is…

บีฟอร
เอฟเวอะ
อีช อัธเธอะ
เฟรนด
มีท
มาย
ดิส อิซ...

มากอน
เคย
ซึ่งกันและกัน
เพื่อน
พบ
ของฉัน
นี่คือ.....

บทที่ ๓ การกลาวลา (Saying Goodbye)
การกลาวลา ถือเปนมารยาทอยางหนึ่งที่พึงปฏิบัติเมื่อตองลาจากคูสนทนา
ซึ่งในหัวขอนี้จะมาดูวากอนจากกันมีประโยคการพูดจากลากันอยางไร ซึ่งตองเลือกใชให
เหมาะสมกับสถานการณ และความสนิทสนมกันระหวางตัวผูพูด และคูสนทนา ดังตัวอยาง
ประโยคสนทนาดังนี้
See you later.
ซี ยู เลเทอะ
Good bye.
กุด บาย
See you again.
ซี ยู อะเกน
See you soon.
ซี ยู ซูน
So long. Take care.
โซ ลอง. เทค แคร
See you next time.
ซี ยู เน็คซท ไทม.
See you tomorrow.
ซี ยู ทูมอโรว.
Good night.
กุด ไนท.
I must be going.
ไอ มัส บี โกอิง
I have to go now.
ไอ แฮฟ ทู โก นาว
Take care of yourself.
เทค แคร ออฟ ยัวรเซลฟ

แลวพบกันครับ
ลากอนครับ
แลวพบกันอีกนะครับ
เดี๋ยวพบกันอีกเร็ว ๆ นี้นะครับ
ลากอนครับ ดูแลตัวเองดวย
โอกาสหนาพบกันใหมครับ
แลวพบกันพรุงนี้ครับ
ราตรีสวัสดิ์ครับ
ผมตองไปแลวครับ
ผมตองไปแลวครับ
ดูแลตัวเองดวยนะครับ

 Conversation
A:
B:
A:

I must go now, see you again.
ไอ มัส โก นาว, ซี ยู อะเกน.
ผมตองไปแลวครับ แลวพบกันใหมนะครับ
Good luck to you.
กุด ลัค ทู ยู.
ขอใหโชคดีคะ
You too.
ยู ทู
คุณก็เชนกันครับ

 Vocabulary
Again (adv.)
Good luck
Have to (v.)
Later (adv.)
Next time
See (v.)
Soon (adv.)
Tomorrow (adv.)

อะเกน
กุด ลัค
แฮฟ ทู
เลเทอะ
เน็คซท ไทม
ซี
ซูน
ทูมอโรว

อีกครั้ง
โชคดี
ตอง
ภายหลัง
คราวหนา เวลาหนา
เห็น, พบ
ในไมชา, เร็วๆนี้
พรุง นี้

บทที่ ๔ การอวยพร (Good wish)
การกลาวคําอวยพรถือเปนมารยาทที่ดี ในกรณีที่คนที่เรารูจัก หรือไมรูจัก
จะเดินทางไปเที่ยว หรือไปทําธุระ ซึ่งในหัวขอนี้เรามาดูกันวาจะมีวิธีการพูดอวยพรอยางไร
ใหเลือกใชไดตามความเหมาะสม
Good luck to you.
กุด ลัค ทู ยู.
Have a good time.
แฮฟ อะ กุด ไทม.
Have a nice day.
แฮฟ อะ ไนท เดย.
Have a nice trip.
แฮฟ อะ ไนท ทริพ.
Bon Voyage.
บอน วอยาจ.

ขอใหโชคดีนะครับ
ขอใหสนุกนะครับ
ขอใหสนุกนะครับ
ขอใหสนุกกับการเดินทางนะครับ
ขอใหโชคดีในการเดินทางนะครับ

 Conversation
A:

B:

Next month I will be responsible for the prevent and reduce road
accidents project.
เน็คซท มันท ไอ วิล บี เรสปอนซิบึล ฟอร เดอะ พรีเวนท แอนด รีดิวส โรด
แอคซิเดนท โพรเจ็คท
Good luck with your project.
กุด ลัค วิธ ยัว โพรเจ็คท
ขอใหโชคดีกับโครงการของคุณนะครับ

 Vocabulary
Again (adv.)
Good luck
Responsible (adj)
prevent
reduce
road
accidents
project

อะเกน
กุด ลัค
เรสปอนซิบึล
พรีเวนท
รีดิวส
โรด
แอคซิเดนท
โพรเจ็คท

อีกครั้ง
โชคดี
ความรับผิดชอบ
ขัดขวาง
ทําใหนอยลง
ถนน
อุบัติเหตุ
โครงการ

บทที่ ๕ การเชื้อเชิญ (Invitation)
การเชื้อเชิญ เปนมารยาททางสังคมอยางหนึ่ง ในหัวขอนี้นี้เราจะมาดู
วิธีการใชประโยคสําหรับการเชิญหรือการตอบรับคําเชิญ ดังนี้
Would you like to go to dinner tonight ?
วุด ยู ไลท ทู โก ทู ดิ้นเนอร ทูไนท
I’d like to invite you to dinner
this Saturday.
ไอด ไลค ทู อินไวท ยู ทู ดินเนอ ดีซ แซเทอเด.
Would you care for a drink ?
(วุด ยู แคร ฟอร อะ ดริ้ง )
Would you like to come with me to
the cinema this weekend?
วูด ยู ไลค ทู คัม วิธ มี ทู เดอะ ซินิมา ดิซ วีค
เอ็นด?
Can you come to dinner tomorrow
night?
แคน ยู คัม ทู ดินเนอ ทุมอโรว ไนท?
I’d love to, but I can’t.
ไอด เลิฟ ทู, บัท ไอ แคนท.
Sorry, I’ve already made plans for
this weekend.
ซอริ, ไอฟ ออลเร็ดดิ เมด แพลนซ ฟอร ดิส วีค
เอน.
Let’s go shopping.

เล็ทส โก ซ็อพพิง.

ดิฉันขอเชิญคุณมารั บประทานอาหารค่ํ า
คืนนี้คะ.
ผมอยากจะเชิญคุณไปรับประทานอาหาร
ค่ําวันเสารนี้ครับ
ดื่มอะไรไหมครับ
คุณอยากไปดูภาพยนตรกับผมสุดสัปดาหนี้
ไหมครับ
คุณจะมารับประทานอาหารค่ําคืนพรุงนี้ได
ไหมครับ
ดิฉันก็อยากไปคะ แตไปไมได
ขอโทษดวยคะ ดิฉันมีแผนสําหรับวันหยุด
นี้แลวคะ
ไปซื้อของกันไหมครับ

 Conversation
A:

B:

I was wondering if you’d like to come to my birthday party next
Saturday?
ไอ วอส วันเดอริง อิฟ ยูด ไลค ทู คัม ทู มาย เบิรธเด พาทิ เน็คซท แซเทอเด.
ผมอยากทราบวา คุณจะมารวมงานวันเกิดของผม วันเสารหนาไดไหมครับ
Yes, thank you. What time?
เยส, แธ็ง คิว. วอท ไทม?
คะ ขอบคุณที่เชิญ กี่โมงคะ

 Conversation
A:
B:
A:
B:

A:
B:

Can you have lunch with me tomorrow ?
(แคน ยู แฮฟ ลั้นช วิช มี ทูมอโร )
ตอนเที่ยงพรุง นี้ทานอาหารดวยกันไหมคะ
Yes , I will be glad to. Where ?
( เยส ไอ วิล บี แกลด ทู, แวร )
ยินดีคะ ที่ไหนคะ ?
How about having it at my house?
( ฮาว อะเบาท แฮพหวิ่ง อิ่ท แอทท มาย เฮาซ )
ที่บานดิฉันดีไหมคะ ?
Yes, that will be just great . What time?
( เยส, แธ็ท วิล บี จัสท เกรท. วอทไทม?)
เหมาะคะ กี่โมงดีคะ.
หรือ พูดวา “ Wonderful” ( วั้นเดอรฟุล ) หรือ Great (เกรท) ก็ได
หรือ พูดวา Fine. Thanks for asking.
(ไฟน แธ็งส ฟอร อาสกิ่ง)
สะดวกคะ ขอบคุณที่เชิญ
Hope you can come.
(โฮพ ยู แคนน คัม )
หวังวาคงมาไดนะ
I won’ t miss.
(ไอ โวนท มิส )
ฉันจะไมยอมพลาดแน

 Vocabulary
Dinner (n.)
Wondering (adj.)
Birthday (n.)
Party (n.)
Lunch (n.)
Tomorrow (n.)
Glad (adj.)
Great (adj.)
Already (adv.)
Weekend. (n.)

ดิ้นเนอร
วันเดอริง
เบิรธเด
พาทิ
ลั้นช
ทูมอโร
แกลด
เกรท.
ออลเร็ดดิ
วีคเอน

อาหารค่ํา
รูสึกประหลาดใจ
วันเกิด
งานเลี้ยง
อาหารกลางวัน
พรุงนี้
ดีใจ
ยอดเยี่ยม
เรียบรอยแลว
วันหยุดสุดสัปดาห

บทที่ ๖ การเสนอ(Offering)
การเสนอตนใหความชวยเหลือหรือแสดงไมตรีจิต (offering help or
hospitality) เปนการแสดงไมตรีที่เปนมารยาทสังคมที่สําคัญและมักเกิดขึ้นเปนประจํา
เชนเดียวกับการเชื้อเชิญ สํานวนภาษาที่ใชและวิธีกลาวตอบมีหลายลักษณะ ซึ่งจะแตกตาง
กันไปตามแตละโอกาส ดังตัวอยางสํานวนตอไปนี้
Here, take a seat.
เฮีย, เทค อะ ซีท.
Thank you.
แธ็ง คิว.
Would you like to come with us?
วูด ยู ไลค ทู คัม วิธ อัส?
Thanks. That’s very kind of you.
แธ็งคซ. แด็ทส เวริ ไคนด ออฟ ยู.
Will you have a cup of coffee?
วิล ยู แฮฟ อะ คัพ ออฟ ค็อฟฟ ?
Yes, I’d love to.
เยส. ไอด เลิฟ ทู.
Get some more wine, Susan.
เก็ท ซัม มอ ไวน, ซูซาน
No, thanks.
โน, แธ็งคซ.
Will you have some more rice?
วิล ยู แฮฟ ซัม มอร ไรซ.
That’s very kind, but I won’t.
Thank you.
แด็ทส เวริ ไคนด, บัท ไอ โวนท แธ็ง คิว.

เชิญนั่งกอนครับ
ขอบคุณคะ
คุณตองการมากับพวกเราไหมครับ
ขอบคุณคะคุณชางมีน้ําใจจัง
กาแฟสักแกวไหมคะ
ครับ
ไวนอีกสักหนอยซิซูซาน
ไมละคะ
เติมขาวอีกไหมครับ
ขอบคุณคะ แตดิฉันไมรับแลวคะ

 Conversation
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Good morning, may I help you?
กุด มอรนิง, เม ไอ เฮลฟ ยู?
สวัสดีคะ มีอะไรใหชวยไหมคะ
I would like to exchange my money.
ไอ วูด ไลค ทู เอคซเชนจ มาย มันนี
ฉันตองการแลกเปลี่ยนเงินคะ
What would you like to exchange?
วอท วูด ยู ไลท ทู เอคซเชนจ?
คุณตองการแลกเปลี่ยนแบบไหนคะ
I’d like to change 40,000 baht to US dollars,please.
ไอด ไลค ทู เชนจ ฟอรทีเธาเซินด บาท ทู ยูเอส ดอลลารซ, พรีซ
ฉันตองการแลกเงินไทย 40,000 บาท เปนเงินดอลลารสหรัฐ คะ
Just a minute, please.
จัสท อะ มินิท, พลีซ
กรุณารอสักครูคะ
O.K.
โอ เค
คะ

 Vocabulary
Exchange (v.)
Money (n.)
Minute (n.)

เอคซเชนจ
มันนี่
มินิท

แลกเปลี่ยน
เงิน
นาที

บทที่ ๗ การขอบคุณ (Thanks)
เมื่อมีใครทําสิ่งใดใหเรา แมวาจะเปนการกระทําเล็ก ๆ นอย ๆ ตลอดจน
การกระทําที่ทําใหเรารูสึกซาบซึ้งใจ เราควรจะกลาวแสดงความขอบคุณแกคนผูนั้น ซึ่งจะ
ทําใหผูฟงรูสึกดีไดเชนกัน และการกลาวคําตอบรับคําขอบคุณเพื่อเปนการแสดงถึงการมี
มารยาทที่ดี มีวิธีพูดกันอยางไร ในหัวขอนีม้ ีประโยคกลาวขอบคุณ และกลาวตอบรับการ
ขอบคุณหลากหลายรูปแบบมาใหเลือกใชตามความเหมาะสม
Thank you.
แธ็งค คิว
Thank you very much.
แธ็งค คิว เวรี มัช
Many thanks.
เมนี แธ็งคซ.
Thank a lot.
แธ็งคซ อะ ลอท.
Thank you for your kindness.
แธ็งค คิว ฟอร ยัวร ไคนดเนส.
Thanks for your advice.
แธ็งคซ ฟอร ยัวร แอดไวซ
Thanks for your help.
แธ็งคซ ฟอร ยัวร เฮลฟ.
Thanks for everything.
แธ็งคซ ฟอร เอฟวริธิง.

ขอบคุณคะ
ขอบคุณมากคะ
ขอบคุณมาก ๆ คะ
ขอบคุณมากคะ
ขอบคุณสําหรับความกรุณาคะ
ขอบคุณสําหรับคําแนะนําคะ
ขอบคุณสําหรับความชวยเหลือคะ
ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งคะ

ถาหากมีใครทําอะไรใหเรารูสึกวาซาบซึ้งใจในสิ่งที่เขากระทําใหแกเราเปน
อยางมาก เราสามารถใชประโยคดังตอไปนี้
Thank you very much for cheering me up.
แธ็งค คิว เวรี มัช ฟอร ยัวร เชียริง มี อัพ.
I do appreciate your kingness.
ไอ ดู อะพรีซีเอท ยัวร ไคนดเนส

ขอบคุณมากๆ คะ สําหรับกําลังใจ
ผมรู สึ ก ซาบซิ้ ง ในความกรุ ณ าของคุ ณ
มาก

หลังจากที่มีคนกลาวขอบคุณเรา เรามีประโยคตอบรับคําขอบคุณ ดังนี้
It was my pleasure.
อิท วอส มาย เพลสเชอะ
You’re welcome.
ยัวร เวลคัม
That’s all right.
แดทส ออล ไรท
That’s o.k.
แดทส โอ เค.
Not ar all.
นอท แอท ออล
Never mind.
เนเวอะ ไมนด
No problem.
โน พรอบเลิม.
Don’t worry about that.
โดนท วอรี อะเบาท แดท.

ผมยินดีครับ
ดวยความยินดีครับ
ไมเปนไรครับ
ไมเปนไรครับ
ไมเปนไรครับ
ไมเปนไรครับ
ไมมีปญหาครับ
อยาคิดมากเรยครับ

 Conversation A:
A:
B:

A:
B:

Where is your car?
แวร อิช ยัวร คาร?
รถคุณอยูที่ไหนคะ
My car is over there. Would you like me to help you with your
suitcase?
มาย คาร อิช โอเวอะ แดร วูด ยู ไลด มี ทู เฮลพ ยู วิธ ยัวร ซูทเคส?
รถผมอยูทางโนนครับ คุณตองการใหผมชวยถือกระเปาเดินทางใหไหมครับ?
Oh, thank you very much for your kindness. It’s quite heavy.
โอ, แธ็งค คิว เวรี มัช ฟอร ยัวร ไคนดเนส อิทส ไควท เฮฟวี
โอ ขอบคุณมากคะ สําหรับความกรุณาของคุณ แตมันคอนขางหนักหนอยนะคะ
No problem.
โน พรอบเล็ม
ไมมีปญหาครับ

 Conversation B:
A:
B:
A:
B:

Can I borrow your digital camera?
แคน ไอ บอโรว ยัวร ดิจิทัล อคมเมอระ
ขอยืมกลองถายรูปดิจิตอลหนอยไดไหมคะ
Sure. Here you are?
ชัวร. เฮียร ยู อา.
ไดเลย นี่ไงคะ
Thanks a lot.
แธ็งคซ อะ ลอท
ขอบคุณมากนะ
That’s all right
แดทส ออล ไรท
ไมเปนไรจะ

 Vocabulary
Advice (n.)
Advise (v.)
Borrow (v.)
Can (v.)
Everything (n.)
Help (n,v)
Here you are.
Kindness (n.)
Digital camera (n.)
Pleasure (n.)
Problem (n.)
Sure (adj.)
Suitcase (n.)
That’s all right.
Worry (v.)

แอดไวซ
แอดไวส
บอโรว
แคน
เอฟวริธิง
เฮลพ
เฮียร ยู อา.
ไคนดเนส
ดิจิทัล แคมเมอระ
เพลสเชอะ
พรอบเลิม
ชัวร
ซูทเคส
แดทส ออล ไรท
วอรี

คําแนะนํา
แนะนํา
ขอยืม
สามารถ
ทุกๆสิ่ง ทุกๆ อยาง
ความชวยเหลือ,ชวยเหลือ
นี่คะ
ความใจดี ความกรุณา
กลองถายรูปดิจิตอล
ความยินดี
ปญหา
แนนอน,ไดเลย
กระเปาเดินทาง
ไมเปนไร
กังวล

บทที่ ๘ การชื่นชม(Compliment)
ใครๆ ก็ชอบฟงคําชมถามันออกมาจากใจจริง ถามีอะไรที่คุณชอบเกี่ยวกับ
เพื่อนรวมงานหรือเพื่อนๆ ชาวตางชาติของคุณ บอกพวกเขาไปเลย ในบทนี้มาเรียนรูจาก
คําแนะนําเกี่ยวกับการกลาวคําชมที่เหมาะสม ดังนี้
I would like to compliment you on …. ฉันอยากจะขอชมเชยคุณในเรื่อง....
I really like your hairstyle.
ผมชอบทรงผมของคุณจริงๆ
I love your work.
ผมชอบผลงานของคุณมาก
I think your idea is very nice.
ฉันคิดวาความคิดของคุณดีมาก
Your watch is very beautiful.
นาฬิกาของคุณสวยมาก
What a nice bag!
ชางเปนกระเปาที่สวยอะไรเชนนี้
คําตอบรับคําชม
Oh, thank you. I just got it yesterday.
Oh, thanks. My friend gave it to me.
Thank you. I'm glad you like it.
Thank you. It's nice of you to say.
Thank you. Yours is also very nice.

ขอบคุณ ผมเพิง่ ไดมาเมื่อวานนี้เอง
ขอบคุณ เพือ่ นใหผมมา
ขอบคุณ ผมดีใจที่คุณชอบมัน
ขอบคุณ ดีจงั ที่คุณชม
ขอบคุณ ของคุณก็ดูดีเชนกัน

 Conversation A:
A:
B:

May I say how beautiful you are?
เม ไอ เซ ฮาว บิวทิฟูล ยู อาร?
ผมอยากจะบอกวาคุณสวยเหลือเกิน
Oh, thank you very much.
โอ, แธ็ง คิว เวริ มัช.
โอ ขอบคุณมากนะคะ

 Conversation B:
A:
B:

You are a wonderful government officer!
ยู อาร อะ วันเดอฟุล กอปเวอรเมน ออฟฟคเซอร!
คุณเปนขาราชการที่เยี่ยมมาก
It’s so nice of you to say so.
อิทส โซว ไนซ ออฟ ทู เซ โซ.
ขอบคุณครับ ที่ชม

 Vocabulary
Compliment (n.)
Hairstyle (n.)
Really (adv.)
Idea (n.)
Nice (adj.)
Watch (n.)
Beautiful (adj.)
Bag (n.)
Government officer!

คอมไพรมเมนท
แฮรสไตล
เรียลลี่
ไอเดีย
ไนซ
วอทซ
บิวที้ฟูล
แบ็ค
กอปเวอรเมน ออฟฟคเซอร

คําชมเชย
ทรงผม
โดยแทจริง
ความคิด
ดี
นาฬิกา
สวยงาม
กระเปา
ขาราชการ

บทที่ ๙ การแสดงความยินดี (Congratulations)
เมื่อเราตองการแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ของเพื่อน หรือคนรูจัก เรา
จะมีประโยคการพูดอยางไรเพื่อเปนการแสดงถึงมารยาททางสังคมที่ดี ในบทนี้เรามาดู
ตัวอยางประโยค แสดงความยินดีกัน
I must congratulate you on your success.
ไอ มัสท คอนแกร็ททูเลท ยู ออน ยัว ซัคเซ็ส.
Thank you very much for saying so.
แธ็ง คิว เวริ มัช ฟอร เซอิง โซว.
I congratulate you on your graduation.
ไอ คอนแกรดจูเลท ยู ออน ยัวร แกรดจุเอเชิน
Mark, congratulations on your promotion.
มารค คอนแกรดจุเลเชินส ออน ยัวร โพรโมเชิน

ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของคุณ
ขอบคุณคะที่กลาวเชนนั้น
ฉันขอแสดงความยินดีดวยที่เรียนจบ
มารค ยินดีดวยนะที่ไดเลื่อนตําแหนง

 Conversation A:
A:
B:

Our budget that we requested was approved yesterday.
เอาว บัจเจท แด็ท วี รีเควซท วอส แอ็พพรูฟด เยซเทอะเด.
งบประมาณที่เราขอไปไดรับการอนุมัติแลวเมื่อวานนี้
I’m glad to hear that.
ไอม แกล็ด ทู เฮีย แดท.
ดิฉันดีใจคะที่ไดยินขาวนี้

 Conversation B:
A:
B:
A:

Mark, congratulations on the 10th anniversary of your company.
มารค, คอนเกรดจุลเชินส ออน เดอะ เทนธ แอนนิเวอรซารี ออฟ ยัวร คัมพะนี.
มารค ยินดีดวยนะคะ ที่บริษัทครบรอบ ๑๐ ป
Thank you very much.
แธงค คิว เวรี มัช.
ขอบคุณมากครับ
We’ve been extremely pleased with your products and your
service.
วีฬ บีน เอกซตรีมลี พลีสต วิธ ยัวร โพรดักทส แอนด ยัวร เซอรวิส
เรารูสึกพอใจมากกับสินคาและการบริการของคุณ

 Vocabulary
congratulate
Success (n.)
Graduation (n.)
congratulations
Promotion (n.)
Budget (n.)
Requested
Approved (adj.)
Anniversary (n.)
Extremely (adv.)
Products (n.)
Service (n.)

คอนแกร็ททูเลท
ซัคเซ็ส
แกรดจุเอเชิน
คอนแกรดจุเลเชินส
โพรโมเชิน
บัจเจท
รีเควซท
แอ็พพรูฟด
แอนนิเวอรซารี
เอกซตรีมลี
โพรดักทส
เซอรวิส

แสดงความยินดี
ประสบความสําเร็จ
การสําเร็จการศึกษา
การแสดงความยินดี
การเลื่อนตําแหนง
งบประมาณ
ขอรอง
ที่อนุมัติ
การฉลองครบรอบป
อยางสุดขีด
สินคา,ผลิตภัณฑ
การบริการ

บทที่ ๑๐ การขอโทษ (Apologies)
การกลาวคําขอโทษหรือกลาวแสดงความเสียใจ จะมีวิธีการพูดแตกตางกัน
ออกไป เชน “sorry” ใชกลาวเพื่อแสดงความเสียใจในสิ่งที่ตัวเองไดกระทําลงไป แลวคิด
ไดวาไมนาทําไปแบบนั้นเลย หรือการกระทํานั้นยังไมเกิดขึ้นแตรูสึกเสียใจ สวน “Excuse
me” ใชกลาวเพื่อขออภัยเมื่อตองกระทํากริยาหรืออาการที่อาจจะรบกวนผูอื่น เชน เมื่อ
จะขอพูดคุย ซักถาม ขอรอง หรือเมื่อตองการเดินผานหนาผูอื่นหรือการแสดงกิริยา ไอ
จาม เพื่อแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดี
การกลาวคําขอโทษโดยใชคําวา Sorry.
I’m sorry. I have kept you waiting.
ไอม ซอรี. ไอ แฮฟ เคพท ยู เวททิง
I’m sorry to have troubled you.
ไอม ซอรี ทู แฮฟ ทรับเบิลด ยู.
I’m sorry, but I can’t help you.
ไอม ซอรี, บัท ไอ แคนท เฮลพ ยู.
Sorry. I am late.
ซอรี. ไอม เลท.
I’m terribly sorry. It was my fault.
ไอม เทอริบลี ซอรี. อิท วอช มาย ฟอลท.
I’m really sorry. Please forgive me.
ไอม เรียลลิ ซอรี. พลีซ ฟอรกิฟ มี.

ผมขอโทษครับที่ปลอยใหคุณตองรอ.
ผมขอโทษครับที่รบกวนคุณ.
ผมขอโทษครั บ แต ผ มไม ส ามารถให ค วาม
ชวยเหลือคุณได
ขอโทษที่มาสายครับ
ผมตองขอโทษจริง ๆ มันเปนความผิดของผม
เองครับ
ผมเสี ยใจจริง ๆ ครั บ ได โปรดยกโทษให ผ ม
ดวย

การกลาวคําขอโทษโดยใชคําวา Excuse me.
Excuse me. May I use your telephone?
เอคสคิวซ มี. เม ไอ ยูส ยัวร เทเลโฟน?
Excuse me. Could you tell me the way to
the car park?
เอคสคิวซ มี. คูด ยู เทล มี เดอะ เวย ทู เดอะ คาร
พารค?
Excuse me. Is there a post office near hear?
เอคสคิวซ มี. อิส แดร อะ โพสท ออฟฟซ เนียร
เฮียร?
Excuse me. May I sit here?
เอคสคิวซ มี. เม ไอ ซิท เฮียร?
Excuse me for a moment.
เอคสคิวซ มี ฟอร อะ โมเมินท.

ขอโทษครับ ผมขอใชโทรศัพ ยคุณหนอยได
ไหมครับ
ขอโทษครับ ชวยบอกผมหนอยไดไหมครับ
วาที่จอดรถไปทางไหนครับ
ขอโทษครับ แถวนี้มีไปรษณียไหมครับ
ขอโทษครับ ผมนั่งตรงนี้ไดไหมครับ
ขอโทษครับ ขอตัวสักครูครับ

การตอบรับคําขอโทษ
That’s all right.
แดทส ออล ไรท
Never mind.
เนเวอะ ไมนด.
Of course.
ออฟ คอรส.
Don’t mention it.
โดนท เมนชั่น อิท.
Don’t worry.
โดนท วอริ.

ไมเปนไรครับ
ไมเปนไรครับ
ไมเปนไรครับ ไดเลยครับ
อยาพูดถึงมันอีกเลย
อยากังวลเลยครับ

 Conversation A:
A:
B:

A:

David, you are late again.
เดวิด, ยู อา เลท อะเกน.
เดวิด คุณมาสายอีกแลวนะ
I’m terribly sorry, Jane. I have been waiting for a taxi for an hour and
Traffic was really bad. Please forgive me.
ไอม เทอริบลิ ซอรี เจน ไอ แฮฟ บีน เวททิง ฟอร อะ แท็กซี่ ฟอร แอน อาวเออะ
แอนด แทรฟฟค วอซ เรียลลิ แบด พลีซ ฟอรกิฟ มี
ผมเสียใจจริงๆ ครับเจน ผมรอแท็กซี่เปนชั่วโมงเลย และการจราจรก็แยอีกดวย
ยกโทษใหผมดวยนะครับ
That’s all right. But don’t do it again.
แดทส ออลไรท บัท โดนท ดู อิท อะเกน.
ไมเปนไรคะ แตอยาทําแบบนีอ้ ีกก็แลวกันนะคะ

 Vocabulary
Excuse me
Forgive (v.)
Fault (n.)
Late (adj.)
Really (adv.)
Sorry (adj.)
Trouble (v.)

เอคสคิวซ มี
ฟอรกิฟ
ฟอลท
เลท
เรียลลิ
ซอรี
ทรับเบิล

ขอโทษ
ยกโทษ
ความผิด, ความบกพรอง
สาย, ชา
จริงๆ , อยางแทจริง
เสียใจ
รบกวน, ทําใหยุงยาก

บทที่ ๑๑ การพูดซ้ํา (Repetition)
หลายคนคงเจอปญหาไมเขาใจวาชาวตางชาติพูดวาอะไร หรือบางครั้งอาจ
ฟงไมทัน ในบทนี้มีประโยคการบอกใหเขาพูดใหดังขึ้น พูดใหชาลง หรือบอกวาเราไมเขาใจ
ในสิ่งที่เขาพูด แลวอยากใหเขาพูดซ้ําอีกที จะมีวิธีการพูดอยางไร เราลองมาดูตัวอยางกัน
 ฟงไมทันตองการใหพูดใหมอีกครั้ง มีประโยคดังนี้
Excuse me, I didn’t hear you well.
เอคสคิวซ มี, ไอ ดิดดึนท เฮียร ยู เวล
I’m sorry I didn’t catch you.
ไอม ซอรี่ ไอ ดิดดึนท แคช ยู.
I beg you pardon?
ไอ เบก ยู พารดัน?
Please say that again.
พรีซ เซย แดท อะเกน.
Could you repeat that again?
คูด ยู รีพีท แดท อะเกน?

ขอโทษครับ ผมฟงที่คุณพูดไมคอยถนัดเลยครับ
ผมขอโทษครับ ผมฟงคุณไมทันครับ.
พูดอีกครั้งไดไหมครับ
กรุณาพูดอีกครั้งไดไหมครับ
กรุณาพูดซ้ําอีกครั้งไดไหมครับ.

 การขอใหพูดดังขึ้น หรือชาลง มีประโยคดังตอไปนี้
Please speak more slowly.
พรีซ สปค มอร สโลวลี.
Could you speak louder,please?
คูด ยู สปค ลาวเดอะ, พรีซ?

กรุณาพูดชาลงหนอยไดไหมครับ
กรุณาพูดใหดังขึ้นอีกนิดไดไหมครับ.

 เมื่ อ ฟ ง ไม เ ข า ใจแล ว ต อ งการถามถึ ง ความหมายในสิ่ ง ที่ พู ด มี
ประโยคการพูด ดังนี้
I’m sorry. I don’t get it.
ไอม ซอรี.่ ไอ โดนท เกท อิท.
I don’t understand what you mean.
ไอ โดนท อันเดอะสแทนด วอท ยู มีน.
What does it mean?
วอท ดาส อิท มีน?

ขอโทษครับ ผมไมเขาใจ
ผมไมเขาใจวาคุณหมายถึงอะไรครับ
หมายความวาอะไรครับ

 เมื่อตองการถามวามีใครพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไดไหม มี
ประโยคดังตอไปนี้
Does anyone speak Thai hear?
ดาส เอนนี่วัน สปค ไทย เฮียร?
Can you speak English?
แคน ยู สปค อิงลิช?
Can you speak Thai?
แคน ยู สปค ไทย?

ที่นี่มีใครพูดภาษาไทยไหมครับ
คุณพูดภาษาอังกฤษไดหรือเปลาครับ
คุณพูดภาษาไทยไดไหมครับ

 Conversation
A:
B:
A:
B:

Do you like Bangkok or Phuket?
ดู ยู ไลค แบงคอค ออ ภูเก็ต?
คุณชอบกรุงเทพ หรือวาภูเก็ตครับ
I beg your pardon?
ไอ เบก ยัวร พาดัน?
คุณวาอยางไรนะคะ
I was just saying whether you like Bangkok or Phuket?
ไอ วอส จัสท เซยอิง เวเธอะ ยู ไลค แบงคอค ออ ภูเก็ต
ผมกําลังถามวาคุณชอบกรุงเทพฯ หรือวาภูเก็ต
I like Bangkok.
ไอ ไลค แบงคอค.

 Vocabulary
Again (adv.)
Anyone (pron.)
English (n.)
Here (adv.)
Louder (adj.)
Mean (v.)
Repeat (v.)
Slowly (adv.)
Speak (v.)
Understand (v.)

อะเกน
เอนนีวัน
อิงลิช
เฮียร
ลาวเดอะ
มีน
รีพีท
สโลวลี
สปค
อันเดอะสแทนด

อีกครั้ง
ใครก็ได
ภาษาอังกฤษ
ที่นี่
ดังขึ้น
หมายถึง
กลาวซ้ํา
ชาลง
พูด
เขาใจ

บทที่ ๑๒ ความชอบและไมชอบ (Likes and dislikes)
การคุ ย ถึ ง เรื่ อ งความชอบหรื อ ไม ช อบ มั ก เป น สิ่ ง ที่ นิ ย มปฏิ บั ติ กั น ใน
ชีวิตประจําวัน เปนหัวขอสนทนาสําหรับผูที่เพิ่งรูจักกัน มีประโยคที่ใชอยางไร ในบทนี้มี
ตัวอยางประโยคใหลองฝกใชดู
I dislike Thomas because he is very
rude.
ไอ ดิสไลค โธมัส บีคอส ฮี อีส เวรี่ รูด.
I think you should stay away from him.
ไอ ธิ้งค ยู ชูด สเต อะเว ฟรอม ฮิม.
Do you like playing tennis?
ดู ยู ไลค เพลอิง เทนนิส?
Yes, I do.
เยส, ไอ ดู.

ฉันไมชอบโธมัสเพราะเขาหยาบคายมาก
ผมคิดวาคุณควรจะอยูหางๆ เขาไว
คุณชอบเลนเทนนิสไหมคะ?
ชอบครับ.

 Conversation
A:
B:
A:
B:

Do you like rats ?
( ดู ยู ไลค แรทส )
คุณชอบหนูหรือเปลา
No, I don’ t. I’m scared of them. But I like spiders.
( โน ไอ โดนท ไอ อึม สแคร ออฟ เดม บัท ไอ ไลค สะไพเดอะรส )
เปลา ฉันไมชอบ ฉันกลัวมันตางหาก แตฉันชอบแมงมุม
Really ? Why do you like spiders ?
( ริลลี่ วาย ดู ยู ไลค สะไพเดอะรส )
จริงๆเหรอ ทําไมคุณจึงชอบแมงมุมหละ
Well, because they’ re kind of interesting. Do you like spiders ?
( เวล บีเคิส เดียร ไคด อ็อฟ อินเทอรเรสทิ่ง ดู ยู ไลค สะไพเดอะรส )
เออ เพราะวา มันเปนสัตวที่นาสนใจ คุณชอบไหมหละ

A:
B:
A:

Yes, I guess. I like snakes a lot.
( เยส ไอ เกส ไอ ไลค สเนคส อะ ลอท )
ใช ฉันคิดวาฉันชอบ แตฉันชอบงูมาก
Snakes ? You’ re kidding! Why do you like snakes ?
( สเนคส ยัวร คิดดิ่ง วาย ดู ยู ไลค สะเนคส )
งู คุณพูดเลนใชไหม ทําไมคุณจึงชอบงู
They’ re really cool.
( เดียร ริลลี่ คูล )
มันเยี่ยมจริงๆ

 Vocabulary
rude
rats
scared
spider
snakes
kidding

รูด
แรทส
สแคร
สะไพเดอะรส
สเนคส
คิดดิ่ง

หยาบคาย
หนู
กลัว
แมงมุม
งู
ลอเลน

บทที่ ๑๓ การอนุญาต (Permission)
เมือ่ เราตองการขอรองใหใครชวยทําอะไร หรือตองการขอความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่น เราจะมีประโยคการพูดอยางไรเพื่อใหผูฟงเต็มใจชวยเหลือเรา ซึ่งเวลาเรา
พูดเราตองเลือกใชใหถูกตองตามความเหมาะสม เราสามารถแบงออกเปน ๒ แบบ คือ
แบบสุภาพ และแบบเปนกันเอง
 การขออนุญาต /การรองขอความชวยเหลือแบบสุภาพ
จะมีประโยคการพูด คือการใช May I……..? และ Could I………? ซึ่งเราจะ
ใชกับผูมีตําแหนงสูงกวา และอาวุโสกวาเรา หรือกับคนที่เราไมคอยสนิทดวย
Could you help me?
คูด ยู เฮลฟ มี?
Could you do something for me?
คูด ยู ดู ซัมธิง ฟอร มี?
Could I ask you a question?
คูด ไอ อาสค ยู อะ เควสเชิน?
May I borrow your pen?
เม ไอ บอโรว ยัวร เพ็น?
May I sit here?
เม ไอ ซิท เฮียร?

คุณชวยผมหนอยไดไหมครับ
คุณจะชวยอะไรผมสักอยางไดไหมครับ
ผมขอถามคําถามคุณหนอยไดไหมครับ
ขอยืมปากกาคุณหนอยไดไหมครับ
ผมขอนั่งตรงนี้ไดไหมครับ

 การขออนุญาต /การรองขอความชวยเหลือแบบสุภาพ
ใชกับบุคคลที่เราสนิทสนมดวย หรือกับเพื่อน
Can you help me?
ชวยอะไรหนอยไดไหมคะ
แคน ยู เฮลฟ มี?
Can I borrow your money?
ขอยืมเงินหนอยไดไหมคะ
แคน ไอ บอโรว ยัวร มันนี?
Can I use your computer?
ขอใชคอมพิวเตอรหนอยไดไหมคะ
แคน ไอ ยูส ยัวร คอมพิวเทอะ?
Will you give me just a few minutes? ขอเวลาใหผมสัก ๒-๓ นาทีไดไหมครับ
วิล ยู กีฟ มี จัสท อะ ฟว มินิทซ?
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เมื่อมีคนรองขอความชวยเหลือ หรือขออนุญาตเรา เราจะมีคําพูดตอบรับ ดังนี้
Sure.
แนนอนครับ
ชัวร
Certainly.
ไดเลยครับ
เซอเทนลิ.
All right.
ตกลงครับ
ออล ไรท.
Yes, of course.
ตกลงครับ
เยส, ออฟ คอรส.
แตหากเราไมสะดวก และจําเปนตองปฏิเสธคํารองขอนั้น ๆ เรามีประโยคการพูด ดังนี้
I’m sorry. I’m afraid I can’t help you.
ไอม ซอรี.่ ไอม อะเฟรด ไอ แคนท เฮลฟ ยู
I’m sorry. I can’t help you.
ไอม ซอรี.่ ไอ แคนท เฮลฟ ยู
No, I don’t think so.
โน, ไอ โดนท ธิงค โซ.
No, I’m afraid not.
โน, ไอม อะเฟรด นอท.

ผมเกรงวาไมสามารถจะชวยคุณไดครับ
ผมขอโทษครับ ผมคงชวยคุณไมได
ผมวาคงจะไมไดหรอกครับ
เกรงวาจะไมไดครับ

สําหรับประโยคการรองขออนุญาต Would you mind……? หรือ Do you
mind……? ซึ่งหมายถึง คุณจะรังเกียจไหมถาผมจะ..... ดังนั้นเวลาตอบ หากไมรังเกียจ
หรือเขาสามารถทําได เราก็จะตอบ No (ไมรังเกียจ) ซึ่งแปลวาอนุญาตใหเขาทํา แตหาก
เรารังเกียจ หรือไมอนุญาตใหเขาทําเราก็จ ะตอบ Yes (รังเกียจ) ซึ่งดูแลวอาจสับสน เรา
ลองมาดูประโยคตัวอยางกัน ดังนี้
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การขอแบบสุภาพ
Would you mind if I turn off the light?
วูด ยู ไมนด อิฟ ไอ เทินน ออฟ เดอะ ไลท?
คุณจะรังเกียจไหมถาผมจะปดไฟครับ
หากอนุญาตก็จะตอบวา
No, I wouldn’t.
โน, ไอ วูดดึนท.
ไมหรอกครับ (ปดไดเลย)
หากไมอนุญาตก็จะตอบวา
Yes, I would.
เยส ไอ วูด
ครับ (ปดไมได)

การขอแบบเปนกันเอง
Do you mind if I sit here?
ดู ยู ไมนด อิฟ ไอ ซิท เฮียร?
คุณจะรังเกียจไหมถาผมจะนั่งตรงนี้
หากอนุญาตก็จะตอบวา
No, I don’t.
โน, ไอ โดนท.
ไมหรอกครับ (นั่งไดเลย)
หากไมอนุญาตก็จะตอบวา
Yes, I do.
เยส, ไอ ดู.
ครับ (นั่งไมไดครับ)

 Conversation
A:

B:

A:
B:

Do you mind if I stay over at Jane’s house tonight?
Jane and I have to write a report together.
ดู ยู ไมนด อิฟ ไอ สเตย โอเวอะ แอท จีนาส เฮาซ ทูไนท?
จีนา แอนด ไอ เฮฟ ทู ไรท อะ รีพอรท ทูเกธเธอะ
จะวาอะไรไหมคะ ถาหนูจะขอไปคางที่บานของจีนาคืนนี้
จีนาและหนูตองทํารายงานดวยกันนะคะ
Yes, I do. I’ve invited grandfather to have dinner with us this evening.
Can you go tomorrow morning?
เยส, ไอ ดู. ไอฟ อินไวทิด แกรนดฟาเธอะ ทู แฮฟ ดินเนอะ วิธ อัส ดิส อิฟนิ่ง
แคน ยู โก ทูมอโรว มอรนิ่ง?
ไมไดจะ พอเพิ่งเชิญคุณปูมาทานอาหารเย็นกับเราเย็นนี้ ลูกไปวันพรุงนี้เชาไดไหม
จะ
O.K. But can you give me a ride to Jena’s house?
โอ เค บัท แคน ยู กิฟ มี อะ ไรด ทู จีนาส เฮาซ?
ตกลงคะ แตวาพอขับรถไปสงหนูที่บานจีนาไดไหมคะ
Certainly, I can
เซอเทนลิ ไอ แคน.
ไดเลยจะ

4

 Vocabulary
Something (n.)
Favour (n.)
Borrow (v.)
Certainly (adv.)
Afraid (adj.)

ซัมธิง
เฟเวอะ
บอโรว
เซอเทนลิ
อะเฟรด

บางสิ่งบางอยาง
ความเอื้อเฟอ ความชวยเหลือ
ยืม
อยางแนนอน
กลัว, เกรง

บทที่ ๑๔ การนัดหมาย (Appointment)
วิธีการนัดหมาย หรือคําพูดสําหรับการนัดหมายมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
หากใช คําผิด หรือฟง ดูไมดี ทุกวันนี้ เรามีก ารนัดหมายอยู เปนประจํา ทั้ งกับเพื่ อน กั บ
ครอบครัว กับที่ทํางาน เราจะมีวิธีการพูดดังนี้

 ดิฉันตองการนัดพบ... May I make an appointment with...?
Susan:

Preecha:

Susan:

May I make an appointment with the Director-General at 9
A.M. tomorrow?
เม ไอ เมค แอน อะพอยทเมนท วิท เดอะไดเรคเตอร - เจนเนอรัล แอท
ไนน เอ.เอ็ม. ทูมอโรว?
ดิฉันตองการนัดพบทานอธิบดีพรุงนี้ ตอน 9 โมงเชาคะ
Sorry, the Director-General has got a prior engagement.
Would tomorrow afternoon be convenient for you?
ซอรี,่ เดอะ ไดเรคเตอร-เจนเนอรัล แฮส ก็อท อะ พรีเออ เอ็นเกจเมนท.
วูด ทูมอโรว อาฟเทอนูน บี คอนวีเนี่ยน ฟอร ยู?
ขอโทษนะครับ ทานอธิบดีมีนัดทีอ่ ื่นไวกอนแลวครับ วันพรุงนี้บายคุณ
จะสะดวกไหมครับ
All right.
ออล ไรท.
ก็ไดคะ

 ผมอยากคุยกับ...I’d like to have a talk with...
Preecha:
Susan:
Preecha:

I’d like to have a talk with Mr. Pongsak.
ไอด ไลค ทู แฮฟ อะ ทอค วิธ มิสเตอร พงษศักดิ์.
ผมอยากคุยกับคุณพงษศักดิ์ครับ
Certainly, sir. May I have your name?
เซอทึนลิ, เซอร. เม ไอ แฮฟ ยัว เนม?
ไดคะ ขอทราบชื่อดวยคะ
Preecha Makploy.
ปรีชา มากพลอย.
ปรีชา มากพลอย ครับ
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 คุณจะสะดวกไหมครับหาก...(สุภาพมาก)
Would that be convenient for you if...?
Preecha:

Susan:
Preecha:

Would that be convenient for you if I come to meet you
this Monday?
วูด แด็ท บี คอนวีเนียน ฟอร ยู อีฟ ไอ คัม ทู มีท ยู
ดีส มันเดย?
คุณจะสะดวกไหมครับ หากผมจะไปพบคุณวันจันทรนี้
Fine. At what time?
ไฟน. แอท วอท ไทม?
คะ กี่โมง คะ
9 A.M.
ไนน เอ.เอ็ม.
9 โมงเชาครับ

 การเลื่อนนัด (Postponement)
Preecha:

Susan:

Preecha:

I’m Preecha Makploy from Personal Division. I’m calling to
make an appointment with the Director-General this
Tuesday at 10 A.M.
ไอม ปรีชา มากพลอย ฟรอม เพอรโซนอล ดีวิสชั่น. ไอม คอลลิ่ง ทู เมค
แอน อะพอยทเมนท วิธ เดอะ ไดเร็คเตอร เจลเนอรัล ดีส ทิ้วสเด แอท
เท็น เอ.เอ็ม.
ผมชื่อ ปรีชา มากพลอย จากกองการเจาหนาที่ ผมโทรมานัดพบทาน
อธิบดี วันอังคารนี้ ตอน ๑๐ โมงเชาครับ
Sorry, I’m afraid that the Director has another engagement
at ten. How about 2 o’clock in the afternoon?
ซอรี,่ ไอม อะเฟรด แด็ท เดอะ ไดเรคเตอร แฮส อะนาเธอ เอ็นเกจเมนท
แอท เท็น. ฮาว อะเบาท ทูโอคล็อค อิน ดิ อาฟเทอนูน?
ขอโทษนะคะ ดิฉันเกรงวาทานอธิบดี จะมีนัดอื่น ตอน 10 โมง เอาเปน
บาย 2 โมง ดีไหมคะ
Yes, That’s fine.
เยส, แด็ทส ไฟน.
ครับ ดีครับ
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 ผมเกรงวาจะไมอาจมาตามนัดกับคุณ... I’m afraid I can’t keep my
appointment with you...
Preecha:

I’m afraid I can’t keep my appointment with you this
Wednesday. I have an urgent meeting to attend.
ไอม อะเฟรด ไอ แคนท คีพ มาย อะพอยทเมนท วิธ ยู ดีส เวนสเด. ไอ
แฮฟ แอน เออเจนท มี้ททิ่ง ทู แอทเทน.
ผมเกรงวาจะไมอาจมาตามนัดกับคุณ ในวันพุธนี้ไดครับ ผมติดประชุม
ดวนครับ.

Susan:

That’s all right. We can make it another time.
แด็ทส ออล ไรท. วี แคน เมค อิท อะนาเธอ ไทม.
ไมเปนไรคะ ไวนัดวันหลังก็ไดคะ.

 การมาพบตามที่ไดนัดหมายเอาไว (Meeting by appointment)
Preecha:

Susan:
Preecha:

I’ve come to meet the Director of the Office of Ethnic
Affairs.
ไอฟ คัม ทู มีท เดอะ ไดเร็คเตอร ออฟ ดิ ออฟฟศ ออฟ เอธนิค แอฟแฟรส.
ผมมาพบผูอํานวยการสํานักกิจการชาติพันธครับ
Do you have an appointment, sir?
ดู ยู แฮพ แอน อะพอยทเมนท, เซอร?
นัดไวหรือเปลาคะ
Yes, of course, I have.
เยส, ออฟ คอส, ไอ แฮฟ.
ครับนัดไว

 นัดไวหรือเปลาคะ Have you got an appointment?
Preecha:

I’d like to meet the Superintendent of the Pak Kret Home
for Mentally Disabled Babies.
ไอด ไลค ทู มีท เดอะ ซูเปอรอินเทนเดนท ออฟ เดอะ ปากเกร็ด โฮม ฟอร
เมนทอลลี่ ดีสเอเบิ้ล เบบี้ส.
ผมอยากพบผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กออน พิการทางสมองและ
ปญญาปากเกร็ดครับ
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Susan:

Have you got an appointment?
แฮฟ ยู ก็อท แอน อะพอยทเมนท?
นัดไวหรือเปลาคะ

Preecha:

No, I’m afraid, I haven’t.
โน, ไอม อะเฟรด, ไอ แฮฟวึนท.
ไมไดนัดครับ

 พาเขาเขามาซิครับ Send him in, please.
Susan:

Preecha:

The Chief of the Administrative Section is here to meet
you, Sir.
เดอะ ชิฟ ออฟ ดิ แอดมินิสเทรทีฟ เซคชั่น อีส เฮีย ทู มีท ยู, เซอร.
หัวหนาฝายบริหารมารอพบทานคะ.
Yes. Send him in, please.
เยส. เซ็น ฮิม อิน, พลีส.
ครับ พาเขาเขามาซิครับ

 ชวยไปบอกเขาดวยวาเดี๋ยวผมจะไปพบ Please tell her that I’ll be
with her shortly.
Susan:

Preecha:

Director of Pathum Thani Social Welfare Development
Centre for Older Persons would like to talk to you, sir.
ไดเรคเตอร ออฟ ปทุมธานี โซเชี่ยล เวลแฟ ดีวีลอพเมนท เซนเตอร ฟอร
โอลเดอร เพอเซิ่น วูด ไลค ทู ทอค ทู ยู, เซอร.
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ จังหวัด
ปทุมธานี อยากจะ พูดคุยกับทานคะ
Please tell her that I’ll be with her shortly.
พลีส เทล เฮอ แด็ท ไอล บี วิธ เฮอ ชอทลิ.
รบกวนบอกเขาดวยวาเดี๋ยวผมจะไปพบ.
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 ...ตองการพบคุณเดี๋ยวนี้คะ กรุณาตามดิฉันมาทางนี้คะ ...would like to
see you now. Please follow me this way.
Susan:

Preecha:

Preecha, the Superintendent would like to see you now.
Please follow me this way.
ปรีชา, เดอะ ซูเปอรอินเทนเดนท วูด ไลค ทู ซี ยู นาว.
พลีส ฟอลโลว มี ดีส เว.
คุณปรีชาคะทานผูปกครองตองการพบคุณ เดี๋ยวนี้คะ กรุณาตามดิฉันมา
ทางนี้คะ
Yes, sure.
เยส, ชัวร.
ไดครับ

บทที่ ๑๕ การถามทาง (Asking the way)

,

การที่จะไปในสถานที่ทองเที่ยวที่เราไมเคยไป หรือไมทราบวาสถานที่นั้น
ตั้งอยูที่ใด แลวจะเดินทางไปอยางไร อาจจําเปนตองสอบถามขอมูลและรายละเอียดจาก
เจาหนาที่หรือผูที่รู หากจะใหดีเราควรจะมีคูมือ หรือแผนที่สําหรับเมืองนั้น ๆ เพื่อจะได
ศึกษาถึงที่ตั้งของสถานที่และเสนทางที่จะใชในการเดินทาง
 การถามทาง (Asking the way)
Please tell me how to go to the bank?
พลีซ เทล มี ฮาว ทู เกท ทู เดอะ แบงค
What’s the name of this place?
วอทส เดอะ เนม ออฟ ดิส เพลส?
Which is the best way to the Fashion
Mall?
วิช อิส เดอะ เบสท เวย ทู เดอะ แฟชัน มอล?
Could you tell me the way to the
Fashion Mall?
คูด ยู เทล มี เดอะ เวย ทู เดอะ แฟชั่น มอล?
What do you call this road?
วอท ดู ยู คอล ดิส โรด?
Is it far from here?
อิซ อิท ฟาร ฟรอม เฮียร?
How far is it?
ฮาว ฟาร อิซ อิท?
How can I get there?
ฮาว แคน ไอ เก็ท แดร?

ชวยบอกทางไปธนาคารใหหนอยคะ
ที่นี่เรียกวาอะไรคะ
ทางที่ดีที่สุดที่ไปยังหางแฟชั่นมอล คือ
ทางไหนคะ
ชวยบอกทางไปหางแฟชั่นมอลใหฉัน
หนอยไดไหมคะ
ถนนสายนี้ชื่ออะไรคะ
มันไกลจากที่นี่ไหมคะ
มันไกลแคไหนคะ
ฉันจะไปที่นั่นไดอยางไรคะ

เมื่อเรียนรูประโยคการถามถึงสถานที่วา ตั้งอยูที่ไหน และจะเดินทางไป
อยางไรแลว เรามาดูวิธีการตอบบาง

 การตอบ
It’s over there.
อิทส โอเวอะ แดร
It’s on Sukumvit road.
อิทส ออน สุขุมวิท โรด.
Go straight, anf turn left.
โก สเทรท, แอนด เทิรน เลฟท.
Turn left.
เทิรน เลฟท.
Turn right.
เทิรน ไรท.
Go straight ahead.
โก สเทรท อะเฮด.
Turn right at the next corner.
เทิรน ไรท แอท เดอะ เน็คซท คอรเนอะ

อยูตรงโนนคะ
มันอยูบนถนนสุขุมวิท
เดินตรงไปแลวเลี้ยวซายคะ
เลี้ยวซายคะ
เลี้ยวขวาคะ
เดินตรงไปขางหนาคะ
เลี้ยวขวาที่มุมถนนถัดไป

 Conversation
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Excuse me, where is the Sukumvit road?
เอคสคิวซ มี, แวร อิซ ดิ สุขุมวิท โรด?
ขอโทษคะ ถนนสุขุมวิท อยูที่ไหนครับ
It’s two blocks fron here, about 500 metres.
อิสท ทู บล็อคซ ฟรอม เฮียร, อะเบาท ไฟฟ ฮันเดร็ด มีเทอะซ.
อยูถัดจากที่เราอยูไปอีกสองบลอคคะ ประมาณ 500 เมตร
Could you please draw me a map?
คูด ยู พลีซ ดรอ มี อะ แมพ
ชวยวาดแผนที่ใหหนอยไดไหมครับ
Of course, here you are.
ออฟ คอรส, เฮียร ยู อา.
ไดคะ นี่คะ
Thank you for your help.
แธงค คิว ฟอร ยัวร เฮลฟ
ขอบคุณสําหรับความชวยเหลือครับ
you’re welcome.
ยัวร เวลคัม
ดวยความยินดีคะ

 การโดยสารรถโดยสารประจําทาง (By bus)
การเดินทางดวยรถโดยสารประจําทางเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับนักทองเที่ยว
เพราะคุณจะไดศึกษาเสนทางไปดวย อีกทั้งยังประหยัดคาใชจายสําหรับผูมีงบประมาณ
จํากัด
Where is the bus stop?
แวร อิช เดอะ บัส สทอพ?
Where is the terminal?
แวร อิช เดอะ เทอมินอล?
Where can I get a but to…….?
แวร แคน ไอ เกท อะ บัส ทู.......?
Is there a bus to…….?
อิซ แดร อะ บัส ทู......?
Is there any bus passing this road?
อิซ แดร เอนนี บัส พาสซิง ดิส โรด?
Where does this bus go?
แวร ดาส ดิส บัส โก?
Where does the bus come from?
แวร ดาส เดอะ บัส คัม ฟรอม?
Do I have to change a bus?
ดู ไอ แฮฟ ทู เชนจ อะ บัส?
Can I sit here?
แคน ไอ ซิท เฮียร?
Move over,please?
มูฟ โอเวอะ, พลีซ
Would you mind if I open the window?
วูด ยู ไมนด อิฟ ไอ โอเพน เดอะ วินโดว?

ปายรถเมลอยูตรงไหนคะ?
สถานีปลายทางรถเมลอยูที่ไหนคะ?
ดิฉันจะขึ้นรถเมลไปยัง..... ไดที่ไหนคะ?
มีรถเมลไปยัง...... ไหมคะ?
มีรถเมลผานถนนสายนี้ไหมคะ?
รถเมลคันนี้วิ่งไปไหนคะ
รถเมลออกจากที่ไหนคะ
ดิฉันตองเปลี่ยนรถเมลหรือไมคะ
ดิฉันนั่งตรงนี้ไดหรือไมคะ
กรุณาขยับหนอยไดไหมคะ
คุ ณ จะรั ง เกี ย จไหมคะถ า ดิ ฉั น จะเป ด
หนาตาง?

 Conversation
A:
B:

How can I get to the bus ststion?
ฮาว แคน ไอ เกท ทู เดอะ บัส สเทเชิน?
ดิฉันจะไปสถานีรถโดยสารประจําทางไดอยางไรคะ?
Go straight ahead and turn right at the second traffic light. The bus
station is on your left.
โก สเทรท อะเฮด แอนด เทิรน ไรท แอท เดอะ เซคเคินด แทรพฟค ไลท.
เดินตรงไปขางหนาแลวเลี้ยวขวาที่สัญญาณไฟจราจรที่สอง สถานีรถโดยสารประจํา
ทางจะอยูดานซายมือของคุณคะ

A:
B:

Thank you very much.
แธ็งค คิว เวรี มัช.
ขอบคุณมากคะ
you’re welcome.
ยัวร เวลคัม
ดวยความยินดีคะ

 รถแท็กซี่ (by taxi)
การเดินทางดวยรถแท็กซี่เปนอีกทางเลือกหนึ่ง สําหรับผูที่มีสัมภาระมากมายตอง
นําติดตัวไปดวย เพื่อความสะดวกสบาย เมื่อเราตองขึ้นรถแท็กซี่มีประโยคการพูดดังนี้
Call me a taxi, please?
คอล มี อะ แท็กซี,่ พลีซ?
Where can I get a taxi?
แวร แคน ไอ เกท อะ แท็กซี?่
I want to go to the Airport.
ไอ วอนท ทู โก ทู ดิ แอรพอรท
How much is the fare to the Airport?
ฮาว มัช อิซ เดอะ แฟร ทู ดิ แอรพอรท?
Take me to this address.
เทค มี ทู ดิส แอดเดรส.
Please drive faster.
พรีซ ไดรฟ ฟาสเทอะ.
Please drive more slowly.
พรีซ ไดรฟ มอร สโลวลี.
Stop here please.
สทอฟ เฮียร พลีซ.
Stop over there.
สทอฟ โอเวอะ แดร

กรุณาเรียกแท็กซี่ใหดิฉันหนอยคะ
ดิฉันจะหาแท็กซี่ไดที่ไหนคะ
ฉันตองการไปสนามบินคะ
ไปสนามบินคิดคาโดยสารเทาไรคะ
ชวยพาไปตามที่อยูนี้ไดไหมคะ
ชวยขับใหเร็วกวานี้หนอยคะ
ชวยขับใหชาหนอยคะ
ชวยหยุดรถตรงนี้ดวยคะ
ชวยหยุดตรงโนนดวยคะ

 Conversation
A:
B:
A:
B:
A:
B:

please take me to the Airport.
พลีซ เทค มี ทู ดิ แอรพอรท.
ชวยพาผมไปที่สนามบินดวยครับ
Are you in a hurry?
อาร ยู อิน อะ เฮอริ?
คุณรีบหรือไมครับ
Just a little bit.
จัสท อะ ลิทเทิล บิท.
รีบนิดหนอยครับ
Please put on your safety beil, I will take you there by toll way.
พลีส พุท ออน ยัวร เซฟตี้ เบลท, ไอ วิล เทค ยู แดร บาย โทล เวย
กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยดวยครับ ผมจะพาขึ้นทางดวน
Please don’t drive too fast.
พลีส โดนท ไดรฟ ทู ฟาสท
กรุณาอยาขับเร็วเกินไปนะครับ
Sure.
ชัวร
ครับผม

 รถไฟ (by train)
การเดินทางดวยรถไฟอาจชวยใหประหยัดเวลาได เพราะไมตองประสบกับปญหา
เรื่องการจราจรติดขัด ทัง้ ยังประหยัดเงินในกระเปาอีกดวย ดังนั้นการเดินทางดวยรถไฟจึง
เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ
I want to buy a ticket for Chiangmai.
ไอ วอนท ทู บาย อะ ทิคเคท ฟอร เชียงใหม.
How much is the one-way ticket?
ฮาว มัช อิช เดอะ วัน-เวย ทิคเคท?
How much is the round trip ticket?
ฮาว มัช อิซ เดอะ ราวด ทริพ ทิคเคท?
Which train goes to Chiangmai?
วิช เทรน โกซ ทู เชียงใหม?
Does this train go to Chiangmai?
ดาส ดิส เทรน โกซ ทู เชียงใหม?

ฉันตองการซื้อตั๋วไปเชียงใหมคะ
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเทาไรคะ
ตั๋วไปกลับราคาเทาไรคะ
รถไฟขบวนไหนไปเชียงใหมคะ
รถไฟคันนี้ไปเชียงใหมหรือเปลาคะ?

Which platform does the express train
to Chiangmai?
วิช แพลทฟอรม ดาสด ิ เอคสพเรส เทรน ทู
เชียงใหม?
When will the next train leave?
เวน วิล เดอะ เน็คซท เทรน ลีฟ?
What time does the train arrive to
Chiangmai?
วอท ไทม ดาส เดอะ เทรน อไรว ทู เชียงใหม?
How long does the train stop here?
ฮาว ลอง ดาส เดอะ เทรน สทอพ เฮียร?
How much is the fare to Chiangmai?
ฮาว มัช อิส เดอะ แฟร ทู เชียงใหม?
I want to get off the next station.
ไอ วอนท ทู เก็ท ออฟ เดอะ เน็คซท สเทเชิน?

รถด ว นที่ จ ะไปเชี ย งใหม อ ยู ช านชาลา
ไหนคะ?
รถไฟขบวนตอไปจะออกกี่โมงคะ
รถไฟจะไปถึงเชียงใหมเวลาเทาไรคะ
รถไฟจะจอดนานเทาไรคะ
คาโดยสารไปเชียงใหมราคาเทาไรคะ?
ฉันตองการลงสถานีตอไปคะ

 Conversation
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Excuse me. What time does the next train to Chiangmai leave?
เอคสคิวซ มี. วอท ไทม ดาส เดอะ เน็คซท เทรน ทู เชียงใหม ลีฟ?
ขอโทษคะ รถไฟไปเชียงใหมขบวนตอไปออกเวลากี่โมงคะ
It leaves at 9 o’clock.
อิท ลีฟซ แอท ไนน โอ’คลอค.
ออกเวลา 9 โมงตรงคะ
O.K. I would like to buy a ticket to Chiangmai. How much does it cost?
โอ เค. ไอ วูด ไลค ทู บาย อะ ทิคเคท ทู เชียงใหม. ฮาว มัช ดาส ดิท คอสท?
ฉันตองการซื้อตั๋วไปเชียงใหม ราคาเทาไรคะ
50 baths.
ฟฟทิ บาท
ราคา 50 บาทคะ
Here you are.
เฮียร ยู อาร
นี่คะ
Hmm..How long does it take to get to Chiangmai?
ฮืม.. ฮาว ลอง ดาส อิท เทค ทู เกท ทู เชียงใหม?
อืม.. ไปเชียงใหมใชเวลานานเทาไรคะ

A:
B:

About 1 hour.
อะเบาท วัน เฮาเออร
ประมาณหนึ่งชั่วโมงคะ
Thank you.
แธ็งค คิว.
ขอบคุณคะ
 ปมน้ํามัน (Gas station)

I would like to fill my car with gasoline. ผมตองการเติมน้ํามันรถครับ
ไอ วูด ไลค ทู ฟล มาย คาร วิธ แกซโซลีน.
How much does gasoline cost now?
ราคาตอนนี้อยูที่เทาไรครับ
ฮาว มัช ดาส แกซโซลีน คอสท นาว?
How much is it per litre?
ราคาลิตรละเทาไรครับ
ฮาว มัช อิท เพอร ลิเทอะ?

 Conversation
A:

where’s the nearest gas station?
แวร เดอะ เนียรเรสท แกส สเทเชิน?
ปมน้ํามันที่ใกลที่สุดอยูที่ไหนคะ
B: It’s 200 meters away, on your left hand.
อิสท ทูฮันเดร็ดซ มิเทอซ อะเวย, ออน ยัวร เลฟท แฮนด.
ไปอีก ๒๐๐ เมตรคะ อยูทางซายมือของคุณนะคะ
A: Thank you.
แธ็งค คิว
ขอบคุณคะ
B: That’s all right.
แดทส ออล ไรท
ไมเปนไรคะ
At the gas station.
A: My car is out of gas.
มาย คาร อิซ เอาท ออฟ แกส
รถของผมน้ํามันหมดครับ
B: How many litres do you want to fill it up?
ฮาว เมนิ ลิเทอซ ดู ยู วอนท ทู ฟล อิท อัพ?
คุณตองการเติมกี่ลิตรดีครับ

A:

Please fill it up.
พลีซ ฟล อิท อัพ.
เต็มถังครับ

บทที่ ๑๖ การซื้อของ และตอราคา
(Shopping and bargaining)
หลายทานเดินทางไปตางประเทศ สวนใหญแลวก็มีจุดมุงหมายอยูที่การชอปปง
แหลงชอปปงในตางประเทศจะมีความแตกตางกัน ทั้งเรื่องของราคาหรือแมกระทั่งความ
สวยงามและคุณภาพ ในบทนี้เราจะศึกษาประโยคที่จําเปนในการซื้อของ เชนการถามหา
สินคา การบอกสินคาที่ตองการซื้อ การแสดงความคิดเห็น การถามราคา การตอรองราคา
วิธีการพูดหากยังไมตองการซื้อสินคา และการจายเงิน
 การถามหาสินคา (Asking for products)
ในการเลือกซื้อสินคาเราจะมีวิธีการถามหาสินคาที่เราตองการอยางไร
Do you sell bag?
คุณมีกระเปาขายหรือเปลาคะ
ดู ยู เซล แบกซ
Do you have this bag in black?
คุณมีกระเปาแบบนี้สีดําไหมคะ
ดู ยู แฮฟ ดิส แบก อิน แบลค?
Do you have a skirt like this?
คุณมีกระโปรงแบบนี้ไหมคะ
ดู ยู แฮฟ อะ สเกิรท ไลค ดิส?
I want something like this.
ฉันตองการอันที่เหมือนกับอันนี้คะ
ไอ วอนท ซัมธิง ไลค ดิส.
Could you please show me another
ขอดูชนิดอื่นอีกไดหรือไมคะ
kind?
คูด ยู พลีซ โชว มี อะนาเธอะ ไคนด?
Have you got a smaller size?
คุณมีขนาดเล็กกวานี้ไหมคะ
แฮฟ ยู กอท อะ สมอลเลอะ ไซส?
Is this a free size?
ตัวนี้ขนาดฟรีไซสใชไหมคะ
อิส ดิส อะ ฟรี ไซส?
Have you got a free size?
คุณมีขนาดฟรีไซสไหมคะ
แฮฟ ยู กอท อะ ฟรี ไซส?
Are there any other colors?
คุณมีสีอื่นอีกไหมคะ
อา แดร เอนนี อาเธอะ คัลเลอะซ?
Do you have the new ones?
คุณมีอันใหมอีกไหมคะ
ดู ยู แฮฟ เดอะ นิว วันซ?

 Conversation

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

Can I help you?
แคน ไอ เฮลพ ยู?
มีอะไรใหชวยไหมคะ
Do you have a jacket like this?
ดู ยู แฮฟ อะ แจคเกท ไลค ดิส?
คุณมีเสื้อแจคเก็ทแบบนี้ไหมคะ
Yes, we have. Come this way,please.
เยส, วี แฮฟ. คัม ดีส เวย พลีซ
คะ มีคะ เชิญทางนี้คะ
Do you have a black one?
ดู ยู แฮฟ อะ แบลค วัน?
คุณมีสีดําไหมคะ
Sure. Here you are.
ชัวร เฮียร ยู อา.
มีคะ นี่คะ
It’s quite big. Have you got a smaller size?
อิทส ไควท บิก. แฮฟ ยู กอท อะ สมอลเลอะ ไซส?
มันใหญเกินไปนิดหนึ่งคะ คุณมีขนาดเล็กกวานี้ไหมคะ
Just a minute, please.
จัสท อะ มินิท, พลีซ
กรุณารอสักครูคะ
 การบอกสินคาที่เราตองการซื้อ

I’d like to buy a bag.
ไอด ไลค ทู บาย อะ แบก.
I want to buy a T-shirt.
ไอ วอนท ทู บาย อะ ที-เชิรท
I want to buy a jacket.
ไอ วอนท ทู บาย อะ แจคเกท.
I want some perfume.
ไอ วอนท ซัม เพอรฟูม.
May I see some watches?
เม ไอ ซี ซัม วอชเชส?
I will take this one.
ไอ วิล เทค ดิส วัน.

ฉันตองการซื้อกระเปาหนึ่งใบคะ
ฉันตองการซื้อเสื้อยืดหนึ่งตัวคะ
ฉันตองการซื้อเสื้อแจคเก็ทหนึ่งตัวคะ
ฉันตองการซื้อน้ําหอมคะ
ขอฉันดูนาฬิกาเรือนนี้หนอยไดไหมคะ
ฉันตองการซื้ออันนี้คะ

 Conversation
A:
B:

A:
B:
A:
B:
A:

Good morning. May I help you?
กุด มอรนิ่ง. เม ไอ เฮลฟ ยู?
สวัสดีคะ. มีอะไรใหชวยไหมคะ.
I’d like to get a skirt like this, but I don’t like the colour. Do you have
the green one.
ไอด ไลค ทู เกท อะ สเกิรท ไลค ดิส, บัท ไอ โดนท ไลค เดอะ คัลเลอะ. ดู ยู แฮฟ
เดอะ กรีน วัน
ฉันตองการกระโปรงแบบนี้คะ แตวาไมชอบสีนี้ คุณมีสีเขียวไหมคะ
Just a moment, please. I’ll look for that.
จัสท อะ โอเมินท, พลีซ. ไอล ลุค ฟอร แดท.
รอสักครูคะ ดิฉันจะลองหาใหดูคะ
O.K.
โอ เค
คะ
Here you are.
เฮียร ยู อา
นี่คะ
Thank you.
แธ็งค คิว. แคน ไอ ทไร อิท ออน.
ขอบคุณคะ. ลองไดไหมคะ
Yes, go ahead.
เยส, โก อะเฮด.
คะ เชิญคะ
 การแสดงความคิด/ความรูสึกที่มีตอสินคา

I like this colour.
ไอ ไลค ดิส คัลเลอะ
I don’t like this colour. I prefer a
yellow one.
ไอ โดนท ไลค ดิส คัลเลอะ. ไอ พรีเฟอร อะ
เยลโล วัน.
It’s rather old fashioned.
อิทส ราเธอะ โอล แฟชั่นด.
It’s too big.
อิทส ทู บิก.

ดิฉันชอบสีนี้
ดิฉันไมชอบสีนี้ ดิฉันชอบสีเหลืองมากกวา

มันออกจะดูเชยไปสักหนอยคะ
มันใหญเกินไปคะ.

It’s too small.
อิทส ทู สมอล.
It’s looks good.
อิท ลุคซ กุด.
These shoes are rather tight. I want
the bigger ones.
ดีส ชูซ อา ราเธอะ ไทท. ไอ วอนท เดอะ บิก
เกอะ วันซ.

มันเล็กเกินไปคะ
ดูดีทีเดียวคะ
รองเท า คู นี้ ค อ นข า งคั บ ดิ ฉั น อยากได
ขนาดใหญกวานี้คะ

 Conversation
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

Jane, Do you like these shoes?
เจน, ดู ยู ไลค ดิส ชูซ?
เจน คุณชอบรองเทาคูนี้ไหมครับ
No, I don’t like this style. I think it’s not suitable for you.
โน, ไอ โดนท ไลค ดิส สไทล. ไอ ธิงค อิทส นอท ซูทะเบิล ฟอร ยู
ไมคะ ฉันไมชอบสไตลนี้ ฉันคิดวามันไมเหมาะกับคุณ
Really?
เรียลลิ?
จริงหรือครับ
Yes, it’s rather old fashioned.
เยส. อิทส ราเธอะ โอล-แฟชันด.
ใชคะ มันออกจะดูเชยๆ ไปสักหนอย
How about these ones?
ฮาว อะเบาท ดิส วันซ?
แลวคูนี้ละครับ
O.K. It looks great. But it’s too expensive.
โอ.เค. อิท ลุคซ เกรท. บัท อิทส ทู เอคซเพนซิฟ.
ดูดีเลยคะ แตวามันแพงเกินไป
That’s all right. I’II take these ones.
แดทส ออล ไรท. ไอล เทค ดิส วันซ.
ไมเปนไรครับ ตกลงผมเอาคูนี้

 การถามราคา
สิ น ค า ประเภทต า ง ๆ ส ว นมากจะมี ป า ยราคาติ ด ไว เ ป น อย า งดี โดยที่ เ ราไม
จําเปนตองสอบถามยกเวนรานที่เราไปซื้อนั้นไมมีปายราคาติดไวเราจึงจําเปนตองสอบถาม
การถามราคาในภาษาอังกฤษ สามารถถามไดหลายแบบดังนี้
How much is it?
ฮาว มัช อิซ อิท?
How much does it cost?
ฮาว มัช ดาส อิท คอสท?
How much is that for one?
ฮาว มัช อิช แดท ฟอร วัน?
It’s 100 bath.
อิท อิซ วัน ฮันเดรท บาท.

ชิ้นนี้ราคาเทาไรคะ?
ราคาเทาไรคะ?
ของชิ้นนั้นราคาเทาไรคะ
ราคาหนึ่งรอยบาทคะ

 Conversation
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:

Excuse me. What can I do for you?
เอ็คสคิวซ มี. วอท แคน ไอ ดู ฟอร ยู?
ขอโทษคะ. มีอะไรใหชวยไหมคะ
I’d like to buy a digital camera. Which one would you recommend?
ไอด ไลค ทู บาย อะ ดิจิทัล แคมเมอระ. วิช วัน วูด ยู เรคคอมเมนด?
ผมตองการซื้อกลองถายรูปดิจิตอบครับ คุณจะแนะนําตัวไหนดีครับ.
How about this one? It’s the latest model.
ฮาว อะเบาท ดิส วัน? อิทส เดอะ เลทเทสท โมเดล
ตัวนี้เปนอยางไรคะ เปนตัวใหมลาสุดเลยคะ
Is the guarantee is valid all over the world?
อิซ เดอะ แกเรนที อิช แวลิด ออล โอเวอะ เดอะ เวิลด.
มีการรับประกันสินคาทั่วโลกหรือไมครับ
Yes. The guarantee is valid all over the world.
เยส. เดอะ แกเรนที อิซ แวลิด ออล โอเวอะ เดอะ เวิลด.
คะ การรับประกันมีทั่วโลกคะ
How much does it cost?
ฮาว มัช ดาส อิท คอทส?
ราคาเทาไรครับ
300 dollars.
ธรีฮันเดร็ด ดอลลารซ
300 เหรียญคะ

B:

Well. I’ll take this one.
เวล. ไอล เทค ดิส วัน.
งั้นผมซื้อตัวนี้ครับ

 การตอรองราคา
การซื้อสินคาและการตอรองราคาเปนสิ่งที่ดีหากสินคานั้นมีราคาแพงเกินไป ในบท
นี้เราจะมาหัดพูดประโยคที่สามารถใชในการตอรองราคาเมื่อซื้อสินคา เพื่อใหมีราคาถูกลง
แตในบางครั้งเราอาจจะตอรองราคาไมได หากคนขายคิดวาขายในราคาถูกแลวจริง ๆ
Can I get a discount?
ลดราคาลงหนอยไดไหมคะ
แคน ไอ เกท อะ ดิสเคานท?
Please discount the price.
ชวยลดราคาหนอยคะ
พลีซ ดิสเคานท เดอะ ไพรซ.
Could you give me a lower price?
ชวยลดราคาใหหนอยไดไหมคะ
คูด ยู กิฟ มี อะ โลเวอะ ไพรซ?
Can you lower the price?
ลดราคาใหหนอยไดไหมคะ
แคน ยู โลเวอะ เดอะ ไพรซ?
Can I have it for 1,500 baht?
1,500 บาทไดไหมคะ
แคน ไอ แฮฟ อิท ฟอร วัน เทาเซินด ไฟฟ
ฮันเดร็ด บาท

 Conversation
A:
B:
A:
B:

How much do these shoes cost?
ฮาว มัช ดู ดิส ชูช คอสท?
รองเทาคูนี้ราคาเทาไรคะ?
900 bath
ไนน ฮันเดรต บาท
เการอยบาทคะ
Can I get a discount?
แคน ไอ เก็ท อะ ดิสเคานท?
ลดราคาหนอยไดไหมคะ
Yes, ma’am. We are having a promotion now. We will give you a 5%
discount from the price label.
เยส, แมม. วี อา แฮฟวิง อะ โพรโมเชิน นาว. วี วิล กิฟ ยู อะ ไฟฟ เพอเซนท ดิส
เคานท ฟรอม เดอะ ไพรซ เลเบล
ไดสิคะ ตอนนีเ้ รากําลังอยูในชวงโปรโมชั่น สามารถลดได 5% จากราคาปายคะ

 ขอชมสินคากอนนะ (Just looking)
เมื่ออยูในรานขายสินคา หรือหางสรรพสินคา แตวาเรายังไมตองการซื้อสินคาชิ้น
นั้น เราควรปฏิเสธผูขายอยางสุภาพดวยประโยคตอไปนี้
I would like to look around here.
ไอ วูด ไลค ทู ลุค อะราวด เฮียร.
I’m just looking around.
ไอม จัสท ลุคคิง อะราวด.
I can’t find what I want.
ไอ แคนท ไฟนด วอท ไอ วอนท.
I can’t decide now.
ไอ แคนท ดีไซด นาว.

ดิฉันขอเดินดูรอบ ๆ กอนคะ
ขอดิฉันเดินดูกอนนะคะ
ดิฉันยังหาของที่ตองการไมเจอเลยคะ
ดิฉันยังตัดสินใจไมไดเลยคะ

 Conversation
A:
B:
A:
B:

Welcome, sir. What can I do for you?
เวลคัม, เซอร. วอท แคน ไอ ดู ฟอร ยู?
ยินดีตอนรับคะ มีอะไรใหชวยไหมคะ?
That’s all right. I’m just looking around.
แอทส ออล ไรท. ไอม จัสท ลุคคิง อะราวด.
ไมเปนไรคะ. ดิฉันขอเดินดูรอบ ๆ กอนคะ
I see. Please let me Know if you need some help.
ไอ ซี. พลีซ เลท มี โนว อิฟ ยู นีด ซัม เฮลพ.
ไดเลยคะ. กรุณาบอกนะคะ หากตองการใหชวยเหลือ.
Thank you
แธ็งค คิว.
ขอบคุณคะ

 การจายเงิน (Paying money)
การจายเงินทําไดหลายวิธี บางครั้งอาจจายโดยใชบัตรเครดิต หรือบางครั้งอาจจาย
เปนเช็คหรือเงินสดก็แลวแตความสะดวกของแตละคน แตก็ควรสังเกตวาที่รานนั้นใหจาย
แบบไหนไดบาง และควรตรวจเช็คราคาสินคาใหดีกอน เพื่อปองกันความผิดพลาด
Do you accept a credit card?
ดู ยู แอคเซพท อะ เครดิท คารด?
Can I pay by visa card?
แคน ไอ เพ บาย วีซา คารด?

รับบัตรเครดิตไหมคะ
จายโดยบัตรวีซา ไดไหมคะ

Visa and Master card are acceptable.
ใชบัตรวีซา และมาสเตอรการดไดคะ
วีซา แอนด มาสเทอะ คารด อา แอคเซพทะบึล
Please sign here.
กรุณาเซ็นตตรงนี้ดวยคะ
พลีซ ไซน เฮียร.
I only take cash.
ไอ โอนลิ เทค แคช.
I don’t have enough money.
ไอ โดนท แฮฟ อินัฟ มันนิ
Please give me a receipt.
พลีซ กิฟ มี อะ รีซีท.
Please wrap it up.
พลีซ แรพ อิท อัพ.

ดิฉันรับเงินสดเทานั้นคะ
ผมมีเงินไมพอครับ
ขอใบเสร็จดวยคะ
ชวยหอใหดวยคะ

 Conversation
A:
B:
A:
B:

Do you accept a credit card?
ดู ยู แอคเซพท อะ เครดิท คารด
คุณรับบัตรเครดิตไหมคะ
Visa and Master card are acceptable.
วีซา แอนด มาสเทอะ คารด อา แอคเซพทะบึล.
ใชบัตรวีซา และมาสเตอรการดไดคะ
Fine.I will pay by Visa card.
ไฟน. ไอ วิล เพ บาย วีซา คารด
ดีคะ งั้นดิฉันจะจายดวยบัตรวีซาคะ
Please sign here.
พลีซ ไซน เฮียร.
กรุณาเซ็นชื่อตรงนี้คะ

บทที่ ๑๗ ที่ภัตตาคาร
(At the restaurant)
การรับประทานอาหารในภัตตาคาร รานอาหาร หรือรานฟาสฟูด จะใชประโยคในการสั่ง
อาหารและเครื่องดื่มที่คลาย ๆ กัน แตแตกตางกันตรงที่การรับประทานอาหารในภัตตาคารหรือ
รานอาหารใหญ ๆ ที่มีลูกคามาก ๆ เราจําเปนตองมีการจองโตะลวงหนา ในบทนี้จะศึกษาประโยคการ
จองโตะอาหาร การถามหาโตะที่จอง การสั่งอาหาร และการเรียกพนักงานเก็บเงิน

 การจองโตะ (Reserving a Table)
A table for three, please.
อะ เทเบิล ฟอร ธรี, พลีซ.
Hello. I’d like to make a reservation for
dinner tonight.
เฮลโล. ไอด ไลค ทู เมค อะ เรเซอเวชั่น ฟอร ดิน
เนอร ทูไนท.
Do you have a free table for me?
ดู ยู แฮฟ อะ ฟรี เทเบิล ฟอร มี?
Could you arrange for 5 persons?
คูด ยู อะเรนจ ฟอร ไฟฟ เพอซันซ?
We have a table for 2 persons only.
วี แฮฟ อะ เทเบิล ฟอร ทู เพอซันซ โอนลิ.

ขอโตะสําหรับ ๓ ที่นั่งคะ
สวัสดีครับ ผมอยากจองโตะสําหรับมื้อค่ําคืน
นี้ครับ
มีโตะวางสําหรับผมหรือไม
คุณมีโตะวางสําหรับ 5 คนไหม
เรามีโตะสําหรับ 2 คนเทานั้น.

 การถามหาโตะที่จอง (Asking for Reserved Table)
เมื่อไปถึงภัตตาคาร พนักงานจะถามเราวาเราไดทําการจองโตะไวลวงหนาหรือ
เปลา ในกรณีที่จองโตะอาหารไวแลว เมื่อเราเดินเขาไปในรานอาหาร เราก็จะสามารถ
สอบถามพนักงานถึงโตะที่เราจองไวไดเลย ซึ่งถาไมจองโตะไวลวงหนาก็อาจจะไมมีที่นั่ง
สําหรับรับประทานอาหาร
I have a reservation.
ไอ แฮฟ อะ เรสเซอรเวเชิน.
Where is my seat?
แวร อิซ มาย ซีท?
This way, please.
ดิส เวย พลีซ.

ดิฉันจอโตะไวแลวคะ
ที่นั่งของดิฉันอยูตรงไหนคะ.
เชิญทางนี้คะ

How many persons do you have in your
party?
ฮาว เมนิ เพอซันซ ดู ยู แฮฟ อิน ยัวร พารทิ?
I don’t have a reservation.
ไอ โดนท แฮฟ อะ เรสเซอรเวเชิน.
Do you have any tables free?
ดู ยู แฮฟ เอนนิ เทเบิลซ ฟรี?
How long do I have to wait?
ฮาว ลอง ดู ไอ แฮฟ ทู เวท?
Please wait a minute.
พลีซ เวท อะ มินิท.

มากันกี่ทานคะ
ดิฉันไมไดจองโตะไวคะ.
มีโตะวางหรือเปลาคะ
ตองคอยนานเทาไรคะ
กรุณารอสักครูนะคะ

 การสั่งอาหาร (Ordering From the Menu)
มารยาทในการสั่งอาหารที่ดี เพื่อความรวดเร็วและไมตองรอนาน เราควรดูเมนูและ
เลือกอาหารที่จะรับประทานใหเรียบรอยกอนที่จะเรียกพนักงานในรานมาเพื่อสั่งอาหาร
โดยปกติตามรานอาหารจะมีการแบงประเภทอาหารออกเปน ๓ ประเภท คือ
 Appetizer แอพพิไทเซอะ
อาหารเรียกน้ํายอย
 Main course เมน คอรส
อาหารจานหลัก
 Dessert
ดิเซิรท
ของหวาน
พนักงานจะถามเราวา
What would you like for an appetizer?
วอท วูด ยู ไลค ฟอร แอน แอพพิไทเซอะ?
What about the main course?
วอท อะเบาท เดอะ เมน คอรส?
What would you like for the dessert?
วอท วูด ยู ไลค ฟอร เดอะ ดิเซิรท?
What would you like to drink?
วอท วูด ยู ไลค ฟอร ดริงค?
Are you ready to order?
อา ยู เรดิ ทู ออเดอะ?
What would you like to order?
วอท วูด ยู ไลค ทู ออเดอะ?

ตองการรับอาหารเรียกน้ํายอยอะไรดีคะ
ตองการรับอาหารจานหลักอะไรดีคะ
ตองการรับอะไรเปนของหวานคะ
ตองการเครื่องดื่มอะไรดีคะ
คุณพรอมจะสั่งอาหารหรือยังคะ
ตองการสั่งอาหารอะไรบางคะ

หากยังไมรูวา จะสั่งอาหารอะไร เราสามารถสอบถามจากพนักงานไดวามีเมนูพิเศษ
อะไรบางในวันนี้
What is today’s special?
วอท อิซ ทุเดยส สเปเชียล?
What will you recommend?
วอท วิล ยู เรคคอมเมนด?
Do you have Tom Yum Kung?
ดู ยู แฮฟ ตม ยํา กุง?

วันนี้มีอาหารพิเศษอะไรบางคะ
กรุณาแนะนําอาหารที่นาสนใจใหดวยคะ
คุณมีตมยํากุงไหมคะ

เราสามารถสั่งอาหารโดยใชประโยคตอไปนี้
I’ll have a cup of coffee.
ไอล แฮฟ อะ คัพ ออฟ คอฟฟ.
I would like beef steak, please.
ไอ วูด ไลค บีฟ สเทค, พลีซ.
I would like this and this.
ไอ วูด ไลค ดีส แอนด ดิส.
My order still hasn’t arrived”
มาย ออเดอะ สทิล แฮสซึนท อไรว.

ฉันขอกาแฟถวยหนึ่งคะ
ฉันตองการสเต็กเนื้อวัวคะ
ฉันตองการสิ่งนี้ และสิ่งนี้คะ
อาหารที่สั่งไปยังไมไดเลยนะคะ

 Conversation
A:
B:

A:
B:

Do you have any specials?
ดู ยู แฮฟ เอนี่ สเปเชี่ยลส?
มีอาหารพิเศษอะไรบางไหมครับ
Today we have Green Papaya Salad and Rice Noodles with Fish
Curry.
ทูเด วี แฮฟ กรีน ปาปายา สลัด แอนด ไรซ นูดเดิ้ลส วิธ ฟช เคอรี่
วันนี้เรามีสมตําและขนมจีนน้ํายาคะ
I don’t eat spicy food.
ไอ โดนท อีท สไปซี่ ฟูด.
ผมไมทานอาหารเผ็ดครับ
So, I’d recommend vegetable soup.
โซ, ไอด เรคคอมเมนด เวเจททะเบิ้ล ซุป.
งั้นฉันขอแนะนําซุปผักคะ

A:

B:
A:
B:
A:

O.K. for my starter I’ll have the vegetable soup, and for my main
course the steak, please.
โอ.เค. ฟอร มาย สตารทเตอร ไอล แฮฟ เดอะ เวเจททะเบิ้ล ซุป, แอนด ฟอร มาย
เมนคอรส เดอะสเต็ก, พลีส.
ตกลงครับ ผมขอเริ่มดวยซุปและขอสเต็กเปนจานหลัก
How would you like your steak? Rare, mediumor well-done?
ฮาว วูด ยู ไลค ยัว สเต็ก? แร, มีเดี่ยม, ออ เวล-ดัน?
คุณตองการสเต็กแบบไหน ไมสุกสุกปานกลาง หรือสุก
Well – done, please.
เวล – ดัน, พลีส.
แบบสุก ครับ
Would you like anything else?
วูด ยู ไลค เอนี่ธิง เอลส?
ตองการอะไรเพิ่มอีกมั้ยคะ
Nothing else, thank you.
นอธิง เอลส, แธ็ง คิว.
ไมแลวครับ ขอบคุณ
 เก็บเงินดวย (Check, please)

Check, please.
เช็ค, พลีซ.
How much is it altogether?
ฮาว มัช อิซ อิท ออลทูเกเธอะ?
How much does it cost?
ฮาว มัช ดาส อิท คอสท?
Just a moment please, we are checking.
จัสท อะ โมเมินท พลีซ. วี อา เช็คคิง

 Conversation
A:
B:

Could we have the bill, please?
คูด วี แฮฟ เดอะ บิล, พลีส?
กรุณาคิดเงินดวยครับ
In a moment, sir.
อิน อะ โมเมนท, เซอร.
สักครูคะ

คิดเงินดวยคะ
ทั้งหมดเทาไรคะ
เทาไรคะ
กรุณารอสักครูนะคะ เรากําลังคิดเงินอยู

B:
A:
B:

That’s 1,250 Baht, Sir.
แด็ทส วัน เธาซึนด ทู ฮันเดรท แอนด ฟฟตี้ บาท, เซอร.
ทั้งหมด 1,250 บาท คะ
Do you accept credit cards?
ดู ยู แอคเซพ เครดิต คารด?
รับบัตรเครดิตไหมครับ
Yes, sure.
เยส, ชัวร
คะ รับคะ

บทที่ ๑๘ โรงแรม
(At hotel)
โรงแรมเป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ค อยอํ า นวยความสะดวกในเรื่ อ งที่ พั ก ให กั บ
นักทองเที่ยว ซึ่งจะเปนที่นิยมมาก การเขาพักในโรงแรมสามารถจองลวงหนา และไมได
จองลวงหนา ได อยางไรก็ตามเราก็ตองมีการสนทนากับเจาหนาที่โรงแรม เพื่อการติดตอ
เขาพัก ในบทนี้มีประโยคสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหทราบ
 การแจงเขาพัก (Check In)
กรณีจองไวลวงหนา
เมื่อเราไดทําการจองหองพักไวเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อไปถึงโรงแรมเราก็
สามารถถามถึงหองพักที่ไดทําการจองไวกับพนักงานไดทันที
I have a reservation in the name of Sara.
ไอ แฮฟ อะ เรสเซอรเวเชิน อิน เดอะ เนม ออฟ ซารา
I have a reservation for a single.
ไอ แฮฟ อะ เรสเซอรเวเซิน ฟอร อะ ซิงเกิล.
I have booked a double room.
ไอ แฮฟ บุคค อะ ดับเบิล รูม.
I have a reservation. My reservation number is
4086.
ไอ แฮฟ อะ เรสเซอรเวเซิน. มาย เรสเซอรเวเซิน นัม
เบอะ อีส 4086.

ดิฉันจองหองพักไวในนามคุณซาราคะ
ฉันจองหองเดี่ยวเอาไวคะ
ฉันจองหองเตียงคูเอาไวคะ
ฉันจองหองพักเอาไวคะ หมายเลขรับจอง
คือ 4086

 Conversation
A:
B:
A:
B:
A:

B:

Good afternoon, How can I help you?
กุด อาฟเทอะนูน, แคน ไอ เฮลพ ยู?
สวัสดีครับ มีอะไรใหชวยไหมครับ
I have vooked a double room.
ไอ แฮฟ บุคค อะ ดับเบิล รูม
ฉันจองหองเตียงคูเอาไวคะ
What’s your name?
วอทส ยัวร เนม?
ชื่ออะไรครับ
Sirinan Prada
สิรินันท ปราดา
สิรินันท ปราดา คะ
Please fill in the registration form.
พลีซ ฟล อิน เดอะ เรจจิสเทรเชิน ฟอรม.
กรุณากรอกแบบฟอรมลงทะเบียนดวยครับ.
This is a key to your room, here you are.
ดีส อีส อะ คีย ทู ยัวร รูม, เฮียร ยู อา
นี่ครับกุญแจหองของคุณ
Thank you
แธ็งค คิว.
ขอบคุณคะ

กรณีไมไดจองไวลวงหนา
เมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางแลวยังไมมี ที่พัก สวนมากผูเดินทางก็จ ะเขาพักใน
โรงแรมเพราะมีใหเลือกมากมาย หลากหลายแบบแลวแตความพอใจ ในสวนนี้เรามาดู
ประโยคที่จําเปนตองใชในการติดตอขอเชาหองพักในโรงแรม
I don’t have a reservation.
ไอ โดนท แฮฟ อะ เรสเซอรเวเชิน.
Do you have a vacant room?
ดู ยู แฮฟ อะ เวคืนท รูม?
I would like a double room for tonight.
ไอ วูด ไลท อะ ดับเบิล รูม ฟอร ทูไนท.

ดิฉันไมไดจองหองพักไวคะ
คุณมีหองวางไหมคะ
ดิฉันตองการหองเตียงคูสําหรับคืนนี้คะ

คําถามจากพนักงาน
What kind of room would you like?
วอท ไคนด ออฟ รูม วูด ยู ไลค?
How long do you plan to stay?
ฮาว ลอง ดู ยู แพลน ทู สเตย?
Could you tell me your name, please?
คูด ยู เทล มี ยัวร เนม, พลีซ?
May I have your, please?
เม ไอ แฮฟ ยัวร เนม พลีซ?
Could you spell your name, please?
คูด ยู สเปล ยัวร เนม, พลีซ?
Please fill in the registration form.
พลีซ ฟล อิน เดอะ เรจจิสเทรเชิน ฟอรม.
การสอบถามขอมูลจากพนักงาน
How much is a day?
ฮาว มัช อิซ อะ เดย?
How much is it per night?
ฮาว มัช อิซ อิท เพอ ไนท?
What time is the check out time?
วอท ไทม อิซ เดอะ เช็ค เอาท ไทม
Do you have a better room?
ดู ยู แฮฟ อะ เบทเทอะ รูม?
Is breakfast included?
อิซ เบรกฟาสท อินคลูดดิด

ตองการหองพักแบบไหนคะ
ตองการพักนานเทาไรคะ
ขอทราบชื่อคุณดวยคะ
ขอทราบชื่อคุณดวยคะ
ชวยสะกดชื่อของคุณใหดวยคะ
กรุณากรอกแบบฟอรมลงทะเบียนให
ดวยคะ
คาหองพักวันละเทาไรคะ
คาหองพักคืนละเทาไรคะ
เวลาเช็คเอาทกี่โมงคะ

คุณมีหองพักที่ดีกวาหองนี้หรือไม
รวมคาอาหารเชาดวยไหมคะ

 Conversation
A:
B:
A:
B:

A:
B:
A:
B:
A:
B:

Excuse me, do you have a vacant room?
เอคสคิวซ มี, ดู ยู แฮฟ อะ เวคึนท รูม?
ขอโทษคะ ไมทราบวามีหองวางใหเชาไหมคะ
What type of room would you like to book?
วอท ไทพ ออฟ รูม วูด ยู ไลค ทู บุค?
คุณตองการหองแบบไหนคะ
A single room.
อะ ซิงเกิล รูม.
ตองการหองเดี่ยวคะ
Please wait a moment.
พลีซ เวท อะ โมเมนท.
กรุณารอสักครูคะ
I’m sorry, but the single room are all booked”
ไอม ซอรี, บัท เดอะ ซิงเกิล รูมซ อา ออล บุคค.
เสียใจดวยคะ หองเตียงเดียวถูกจองหมดแลวคะ
Well, is there a double room available?
เวล, อิซ แดร อะ ดับเบิล รูม อะเวลละเบิล?
ถางั้น มีหองเตียงคูวางไหมคะ
Let me see…. Yes, there is a double room available.
เลท มี ซี... เยส, แดร อิซ อะ ดับเบิล รูม อะเวลละเบิล.
ขอดูกอนคะ, คะ มีหองวางอยูคะ
How much is it per night?
ฮาว มัช อีซ อิท เพอร ไนท?
คาหองคืนละเทาไรคะ
150 dollars.
อะฮันเดร็ดฟฟทิ ดอลลาร
รอยหาสิบ ดอลลารคะ
That would be fine.
แดท วูด บี ไฟน
ตกลงคะ
Please fill in the registration form.
พลีซ ฟล อิน เดอะ เรจจิสเทรเชิน ฟอรม.
กรุณากรอกแบบฟอรมลงทะเบียนดวยคะ

ปญหาเรื่องหองพัก (The room’s problem)
Hello, room number 303 has a problem.
เฮลโล, รูม นัมเบอะ ทรี โอ ทรี แฮช อะ พรอบเลิม
Room 303 can’t be opened.
รูม ทรี โอ ทรี แคนท บี โอเพนด.
The telephone in my room is out of order.
เดอะ เทเลโฟน อิน มาย รูม อิช เอาท ออฟ ออเดอะ.
The shower doesn’t work.
เดอะ ชาวเวอะ ดาสชีนท เวิรค.
I’ve been waiting for a maid for a long time.
ไอฟ บีน เวททิง ฟอร อะ เมด ฟอร อะลอง ไทม.
Why don’t you give me a single room?
วาย โดนท ยู กิฟ มี อะ ซิงเกิล รูม?
May I change the room?
เม ไอ เชนจ เดอะ รูม

สวัสดีคะ หองหมายเลข 303 มีปญหาคะ
หองหมายเลข 303 ไมสามารถเปดได
โทรศัพทหองฉันไมสามารถโทรไดคะ
น้ําที่ฝกบัวไมไหลครับ
ฉันรอแมบานนานมากแลวคะ
ทําไมคุณไมจดั หองเดี่ยวใหฉันคะ
ฉันขอเปลี่ยนหองไดไหมคะ

ขอใชแผนกบริการหองพัก (Room service)
I would like a newspaper. Could you take it to
me?
ไอ วูด ไลค อะ นิวสเพเพอะ. คูด ยู เทค อิท ทู มี?
Could you please take a meal to me?
คูด ยู พลีซ เทค อะ มีล ทู มี
Could you please change my room for me?
คูด ยู พลีซ เชนจ มาย รูม ฟอร มี?
Could you please clean my room?
คูด ยู พลีซ คลีน มาย รูม?

 Conversation
A:
B:

Hello, customer service?
เฮลโล, คัสเทิมเมอะ เซอรวิช?
สวัสดีคะ แผนกบริการลูกคาใชไหมคะ?
Yes, it is, can I help you?
เยส, อิท อิซ, แคน ไอ เฮลพ ยู?
ใชคะ มีอะไรใหชวยไหมคะ

ผมตองการหนังสือพิมพ. ชวยหยิบมาใหผม
ไดไหมครับ
ชวยเอาอาหารมาใหหนอยไดไหมคะ
กรุณาเปลี่ยนหองใหดิฉันหนอยไดไหมคะ
กรุณาทําความสะอาดหองใหดวยคะ

A:
B:
A:
B:
A:

I would like to order some beer.
ไอ วูด ไลค ทู ออเดอะ ซัม เบียร
ฉันตองการสั่งเบียรคะ
What is your room number?
วอท อิช ยัวร รูม นัมเบอร?
หองไหนคะ
726
เซิฟเวิน ทู ซิก.
726 คะ
Please wait for 15 minutes, we will take it to your room.
พลีซ เวท ฟอร ฟฟทีน มินิทส, วี วิล เทค อิท ทู ยัวร รูม.
กรุณารอ 15 นาทีคะ เราจะนําไปใหคุณที่หองคะ
Thank.
แธงคซ.
ขอบคุณคะ
 การแจงคืนหองพัก (Check out)

My name is David. I’d like to check out,please.
มาย เนม อีช เดวิด. ไอด ไลค ทู เช็ค เอาท, พลีซ.
check out, please.
เช็ค เอาท, พลีซ.
Can I check out now?
แคน ไอ เช็ค เอาท นาว?
What time do I have to check out?
วอท ไทม ดู ไอ แฮฟ ทู เช็ค เอาท?
You have to check out at 6 o’clock.
ยู แฮฟ ทู เช็ค เอาท แอท ซิกซ โอ’คลอค
This is a key of the room number 403.
ดีส อิซ อะ คีย ออฟ เดอะ รูม นัมเบอะ โฟร โอ ธรี
I want to return the key of my room.
ไอ วอนท ทู รีเทิรน เดอะ คีย ออฟ มาย รูม.

ผมชื่อเดวิดครับ ตองการคืนหองพักครับ
คืนหองพักครับ
ผมคืนหองพักตอนนี้ไดไหมครับ
ฉันตองออกจากหองพักเวลาเทาไรคะ
คุณตองออกจากที่พักเวลา 6 นาฬิกา
นี่คือกุญแจหอง 403 คะ
ผมตองการคืนกุญแจหองพักครับ

 Conversation
A:
B:
A:
B:
A:

I would like to check out of room 510
ไอ วูด ไลท ทู เช็ค เอาท ออฟ รูม ไฟฟ วัน โอ
ผมตองการเช็คเอาทหองพักหมายเลข 510 ครับ
Could you please return the key?
คูด ยู พลีซ รีเทิรน เดอะ คีย?
ขอกุญแจหองคืนดวยคะ
Here you are.
เฮียร ยู อา.
นี่ครับ
Thank you, I hope that you will come back here again.
แธ็คง คิว, ไอ โฮพ แดท ยู วิล คัม แบค เฮียร อะเกน.
ขอบคุณคะ หวังวาคงกลับมาใชบริการที่นี่อีกนะคะ
Sure.
ชัวร
ครับ

บทที่ ๑๙ การสนทนาทางโทรศัพท
(Telephoning)

 สวัสดีคะ ที่นี่ (Hello. This is...)
Susan:

Preecha:
Susan:

Hello. This is Samutprakran transportation office.
May I help you?
เฮลโล. ดีส อีส สมุทรปราการ ทรานสปอเตชั่น ออฟฟซ. เม ไอ เฮลพ ยู?
สวัสดีคะที่นสี่ ํานักงานขนสงจังหวัดสมุทรปราการ มีอะไรใหชวยมั้ยคะ
Hello. May I speak to Susan, please?
เฮลโล. เม ไอ สปค ทู ซูซาน, พลีส?
สวัสดีครับ ขอพูดกับซูซาน ครับ
Susan’s speaking.
ซูซาน สปคกิ้ง
ซูซานกําลังรับสายคะ

 ผมอยากพูดกับคุณ.... คะ (I’d like to speak to……., please.)
Susan:

Preecha:

Susan:

Good morning. This is Samutprakran transportation office.
Can I help you?
กุด มอรนิ่ง. ดีส อีส สมุทรปราการ ทรานสปอเตชั่น ออฟฟซ.
แคน ไอ เฮลพ ยู?
สวัสดีคะ ที่นี่สํานักงานขนสงจังหวัดสมุทรปราการ มีอะไรใหชวยไหมคะ
This is Preecha Makploy speaking. I’d like to speak to
Mr. Somkid, please.
ดีส อีส ปรีชา มากพลอย สปคกิ้ง. ไอด ไลด ทู สปค ทู มิสเตอร สมคิด,พลีส.
ผมปรีชา มากพลอย พูดครับผมขอพูดกับคุณสมคิดหนอยครับ
Hold the line, please.
โฮลด เดอะ ไลน, พลีส.
กรุณาถือสายรอสักครูนะคะ
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 การตอ/โอนสายโทรศัพท (Transferring a call.)
...อยูในสาย (...is on the line.)
Susan:
Preecha:

Preecha, Miss Fang wants to talk to you. She is on the line.
ปรีชา. มิส ฟาง วอนส ทู ทอลค ทู ยู. ชี อีส ออน เดอะ ไลน.
ปรีชา คุณฟาง ตองการจะคุยกับคุณเธออยูในสายคะ
Put her through, please.
พุท เฮอ ธรู, พลีส.
โอนสายมาเลยครับ

 คุณชวยโอนสายผมไปที่คุณ...ไดไหมครับ
(Could you put me through to..., please?
Preecha: Could you put me through to Miss Fang, please?
คูด ยู พุท มี ธรู ทู มิส ฟาง, พลีส?
คุณชวยโอนสายผมไปที่คุณฟาง ไดไหมครับ?
Susan:
Hold on for a few minutes.
โฮลด ออน ฟอร อะ ฟว มินนิทส.
ถือสายรอสักคูคะ
 ดิฉันจะโอนสายคุณไปใหคุณ... (I’ll put you through...)
Preecha: I’m calling from Rangsit Home for Babies. Could you tell me
about this year’s budget?
ไอม คอลลิ่ง ฟรอม รังสิต โฮม ฟอร เบบี้ส. คูด ยู เทล มี อะเบาท ดิส
เยียส บัดเจท?
ผมโทรจากสถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต คุณชวยใหขอมูล เกี่ยวกับ
งบประมาณของปนี้ไดไหมครับ
Susan:
Would you hold on a moment please? I’ll put you through to
the director.
วูด ยู โฮลด ออน อะ โมเมนท พลีส? ไอล พุท ยู ธรู ทู เดอะ ไดเรคเตอร
ถือสายรอสักครูไดไหมคะ ดิฉันจะโอนสายคุณไปใหผูอํานวยการคะ
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 เมื่อผูที่เราตองการสนทนาดวยไมอยู (Target person unavailable)
Susan:
May I speak to Miss. Fang, please?
เม ไอ สปค ทู มิส. ฟาง, พลีส?
ขอพูดกับคุณฟางคะ
Preecha: I’m afraid she is out for lunch.
ไอม อะเฟรด แดท ชี อีส เอาท ฟอร ลั้นช.
ผมเกรงวาเขาจะออกไปรับประทานอาหารกลางวันครับ
Preecha:
Susan:

May I speak to Mr. Suthee, please?
เม ไอ สปค ทู มิสเตอร สุธี, พลีส?
ขอพูดกับคุณสุธีครับ
I’m sorry, but he’s in a meeting right now.
ไอม ซอรี,่ บัท ฮีส อิน อะ มีททิ่ง ไรท นาว.
ขอโทษดวยนะคะ ตอนนี้เขาติดประชุมอยูคะ

 การรับฝากขอความ (Leaving a message)
Susan:
Preecha:
Susan:
Preecha:
Susan:

Would you like to leave a message?
วูด ยู ไลค ทู ลีฟ อะ เมสเสจ?
จะฝากขอความไวไหมคะ
Yes. Please ask him to call me back when he is free.
เยส. พลีส อาสค ฮิม ทู คอล มี แบ็ค เวน ฮี อีส ฟรี.
ไดครับ กรุณาบอกวาถาวางใหโทรกลับมาหาผมดวย.
Certainly. Who’s calling please?
เซอเทิ่นลี่. ฮูส คอลลิ่ง พลีส?
แนนอนคะ ไมทราบวาดิฉันเรียนสายคุณอะไรคะ
My name’s Preecha.
มาย เนมส ปรีชา.
ผมชื่อปรีชาครับ
And what’s your telephone number?
แอนด วอทส ยัว เทเลโฟน นัมเบอร?
ขอทราบเบอรของคุณดวยคะ
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Preecha:
Susan:
Preecha:

My number is 0-2868-4102.
มาย นัมเบอร อีส โอ-ทู เอท ซิก เอท-โฟ วัน โอ ทู.
เบอรของผมคือ 0-2868-4102.
O.K. I’ll give this message to Mr. Somsak as soon as possible.
โอ.เค. ไอล กี้ฟ ดีส เมสเสจ ทู มิสเตอร สมศักดิ์ แอส ซูน แอส พอสซิเบิ้ล.
ตกลงคะ ดิฉันจะรีบนําขอความนีใ้ หแกคุณสมศักดิ์เร็วที่สุดคะ
Thank you very much. Goodbye.
แธ็ง คิว เวรี่ มัช กูดบาย.
ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ

 จะฝากขอความไวไหมคะ (Can I take a message?)
Susan:
Can I take a message?
แคน ไอ เทค อะ เมสเสจ?
จะฝากขอความไวไหมคะ
Preecha: No, that’s all right. I’ll call back later.
โน, แดทส ออล ไรท. ไอล คอล แบ็ค เลเทอ.
ไมเปนไรครับ เดี๋ยวผมจะโทรมาใหม
 ความขัดของทางโทรศัพท (Problem on the phone)
Preecha: Could you tell him to pick me up at 7 p.m.
คูด ยู เทล ฮิม ทู พิค มี อัพ แอท เซเวน พี.เอ็ม.
คุณชวยบอกใหเขามารับผมตอน 1 ทุม ไดไหมครับ.
Susan:
I didn’t catch that. Could you repeat that please?
ไอ ดิดดึ้น แคทช แดท. คูด ยู รีพีท แดท พลีส?
ดิฉันไดยินไมถนัดคะ กรุณาทวนซ้ําไดไหมคะ
Preecha:
Susan:

I’ll meet him at The Mall Department Store.
ไอล มีท ฮิม แอท เดอะ มอลล ดีพารทเมนสโตร.
ผมจะไปพบเขาที่หางสรรพสินคาเดอะมอลล
I’m sorry, but I didn’t hear that. Could you speak up, please?
ไอม ซอรี,่ บัท ไอ ดิดดึ้น เฮีย แดท. คูด ยู สปค อัพ, พลีส?
ขอโทษคะ ดิฉันไมไดยิน กรุณาพูดดังขึ้นไดไหมคะ
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Preecha:

Susan:

Hello, I’m Preecha Makploy from Thanyaburi Home for the
Destitute. I’d like to speak to Mr. Soonthorn, please.
เฮลโล, ไอม ปรีชา มากพลอย ฟรอม ธัญบุรี โฮม ฟอร เดอะ เดสทิทิ้ว.
ไอด ไลค ทู สปค ทู มิสเตอร สุนทร, พลีส.
สวัสดีครับ ผมชื่อปรีชา มากพลอยจากสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง ธัญบุรี
ผมขอพูดกับคุณสุนทร ครับ
Could you speak a little slower,please?
คูด ยู สปค อะ ลิตเติ้ล สโลเวอร, พลีส?
กรุณาพูดชา ๆ หนอยไดไหมคะ

Preecha:

Hello. Is that Ms. Toy’s house?
เฮลโล. อีส แดท มิส ตอยส เฮาส?
สวัสดีครับ บานคุณตอยใชไหมครับ

Susan:

Sorry. This is Phimai Self-help Land Settlement. I think you
must have the wrong number.
ซอรี.่ ดีส อีส พิมาย เซลฟ-เฮลพ แลนด เซทเทิ้ลเมนท. ไอ ธิ้งค ยู มัสท
แฮฟ เดอะ รอง นัมเบอร.
ขอโทษนะคะ ที่นี่นิคมสรางตนเองพิมาย ดิฉันคิดวาคุณคงโทรผิดแลวละ
คะ.

บทที่ ๒๐ การบอกที่ตั้งสถานที่
(Indicating where a place is)
 คุณชวยบอกหนอยไดไหมคะวา...อยูตรงไหน 
Could you tell me where...?
Susan:
Could you tell me where the Vehicle inspection is?
คูด ยู เทล มี แว เดอะ วีเคิล อินสเปคชั่น อีส?
คุณชวยบอกหนอยไดไหมคะวางานตรวจสภาพรถยนตอยูตรงไหน
Preecha: Just turn right at the next building and you’ll see it.
จัสท เทิน ไรท แอท เดอะ เน็คซท บิลดิ้ง แอนด ยูล ซี อิท.
เลี้ยวขวาตรงตึกถัดไปคุณก็จะเห็นครับ
 ไปทางไหนคะ Which way is...? 
Susan:
Which way is the Department of Land Transport?
วิช เว อีส เดอะ ดีพารทเมนท ออฟ แลนด ทรานสปอรต?
กรมการขนสงทางบกไปทางไหนคะ
Preecha: It’s located on the Phonyongtin Road. Opposite the Jajujux
market. From here, just cross over the bridge and turn left at
the traffic light. The Department is on your right hand side.
อิทส โลเคเทด ออน เดอะ พหลโยธิน โรด. ออพโพรสิด เดอะ จตุจักร
มารเก็ต ฟรอม เฮียร, จัสท ครอส โอเวอร เดอะ บริดจ แอนด เทิน เลฟท
แอท เดอะ ทราฟฟค ไลท. เดอะ ดีพารทเมนท อีส ออน ยัวร ไรท
แฮน ไซด.
กรมฯ ตั้งอยูบนถนนพหลโยธิน ตรงขามสวนจตุจักร จากตรงนี้ ขาม
สะพานแลวเลี้ยวซายตรงสัญญาณไฟจราจร กรมฯ อยูทางขวามือ
ของคุณครับ
 ฉันจะไปทางนี้หรือทางนั้นดีคะ Should I go this way or that way? 
Susan:

Should I go this way or that way?
ชูด ไอ โก ดีส เว ออ แดท เว?
ดิฉันจะไปทางนี้หรือทางนั้นดีคะ
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Preecha:

That way. Walk straight and it’s the second building on the
left.
แด็ท เวย. วอลค สเตรท แอนด อิทส เดอะ เซคั่น บิลดิ้ง ออน เดอะ เล็ฟท.
ทางนั้นซิครับ เดินตรงไปมันเปนตึกที่สองทางซายมือครับ

 ถนนสายนี้ไป...หรือเปลาคะ Does this street go to...? 
Preecha: Does this street go to the Rayong transportation office?
ดาส ดีส สตรีท โก ทู เดอะ ระยอง ทรานสปอเตชั่น ออฟฟค?
ถนนสายนี้ไปสํานักงานขนสงจังหวัดระยอง หรือเปลาครับ
Susan:
Yes, go straight before the traffic light and you will see the
Office on your left.
เยส, โก สเตรท บีฟอร เดอะ ทราฟฟค ไลท แอนด ยู วิล ซี เดอะ ออฟฟค
ออน ยัว เลฟท.
ใชคะ ตรงไปกอนถึงสัญญาณไฟจราจร และคุณจะเห็นสํานักงานอยูซายมือ
คุณคะ
 รถเมลสายนี้ผาน...ไหมคะ Does this bus pass...? 
Susan:
Does this bus pass Department of Land Transport?
ดาส ดีส บัส พาส ดีพาทเมนท ออฟ แลนด ทรานสปอรต?
รถเมลสายนี้ผานกรมการขนสงทางบกไหมคะ
Preecha: No, you should take a bus number 7.
โน, ยู ชูด เทค อะ บัส นัมเบอร เซเวน.
ไมผานครับ คุณตองขึ้นรถเมล สาย 7 ครับ

บทที่ ๒๑ ความเจ็บไขไดปวย
(Illness)
ถาเรารูสึกไมคอยสบายก็ควรจะรีบไปหาหมอเพื่อทําการรักษา ซึ่งอาจจะยากเมื่อ
ตองบอกอาการกับหมอเปนภาษาอังกฤษ แตอยางไรก็ตามเราควรที่จะฝกพูดบอกอาการ
หมอใหชัดเจนวาเปนอะไร เจ็บที่ใด รูสึกอยางไร เพื่อหมอจะไดเขาใจและทําการรักษาได
ถูกตองตรงกับอาการที่ปวย
 จะพูดอยางไรเมื่อเปนคนไขใหม
I haven’t got a patient card yet.
ดิฉันยังไมมีบัตรคนไขคะ
ไอ แฮฟวินท กอท อะ เพเชนท คาร เย็ท
I’m new here.
ดิฉันเปนคนไขใหมคะ
ไอม นิว เฮียร
I don’t have an appointment.
ดิฉันไมไดนัดคุณหมอไวคะ
ไอ โดนท แฮพ แอน อะพอยเมินท.
 คําพูดที่มักจะไดยินเมื่อเราปวย
Are you sick?
อา ยู ซิค?
What’ s the problem?
วอทส เดอะ พรอบเลิม?
What’ s the matter?
วอทส เดอะ แมทเธอะ?
Take this medicine, please.
เทค ดิส เมดิซิน, พลีซ.

คุณปวยหรือคะ
เปนอะไรมาคะ
เกิดอะไรขึ้นคะ
กรุณากินยานี้ดวยคะ

I will take your temperature.
ขอวัดไขหนอยนะครับ
ไอ วิล เทค ยัวร เทมเพอะระเชอะ.
Please read the instructions carefully กรุ ณ าอ า นคํ า แนะนํ า อย า งละเอี ย ดและ
and follow them.
ปฏิบัติตามดวยนะคะ
พลีซ รีด เดอะ อินสทรัคเชินซ แคฟูลี แอนด
ฟอลโล เดม
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 การบอกอาการ
I have got a headache.
ไอ แฮฟ กอท อะ เฮดเอค.
I have got a stomachache.
ไอ แฮฟ กอท อะ สทอมัชเอค.
I have got a fever.
ไอ แฮฟ กอท อะ ฟเวอะ.
I have got a sour throat.
ไอ แฮฟ กอท อะ ซอ ธโรท.
My leg hurts.
มาย เลก เฮิรทซ.
I feel dizzy.
ไอ ฟล ดิซซิ.

ดิฉันปวดศรีษะคะ
ดิฉันปวดทองคะ
ดิฉันเปนไขคะ
ดิฉันเจ็บคอคะ
ผมเจ็บขาครับ
ฉันรูสึกวิงเวียน

 เมื่อตองการขอความชวยเหลือเวลาไมสบาย
Could you take me to the hospital? กรุณาพาดิฉันไปโรงพยาบาลดวยคะ
คูด ยู เทค มี ทู เดอะ ฮอสพิทอล?
Could you go to see the doctor with ชวยไปหาหมอเปนเพื่อนดิฉันหนอยคะ
me?
คูด ยู โก ทู ซี เดอะ ดอคเทอะ วิธ มี?
Please call an ambulance.
พลีซ คอล แอน แอมบิวแลนซ.
Please call a doctor.
พลีซ คอล อะ ดอคเทอะ.
Do you have any paracetamal?
ดู ยู แฮฟ เอนนี พาราเซทามอล?

กรุณาเรียกรถพยาบาลใหหนอยคะ
กรุณาตามหมอใหหนอยคะ
คุณมียาพาราเซตามอลไหมคะ

 เมื่อตองการถามคุณหมอเกี่ยวกับอาการที่เจ็บปวย
What’s wrong with me?
ดิฉันเปนโรคอะไรคะ
วอทส รอง วิธ มี?
Is it serious?
มันรุนแรงไหมคะ
อิซ อิท ซีเรียส?
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Do I have to stay in a hospital?
ดู ไอ แฮฟ ทู สเตย อิน อะ ฮอสพิทอล?
When will I get well?
เวน วิล ไอ เกท เวล?
What kind of food should I eat?
วอท ไคนด ออฟ ฟูด ซูด ไอ อีท?

ดิฉันตองนอนที่โรงพยาบาลไหมคะ
แลวเมื่อไรดิฉันจะหายดีคะ
ฉันตองทานอาหารประเภทไหนคะ

 เมื่อตองการแสดงอาการหวงใย หรืออยากใหเขาหายเร็ว ๆ
Take care of your health.
ดูแลสุขภาพดวยนะคะ
เทค แคร ออฟ ยัวร เฮลธ.
Get well soon.
หายเร็ว ๆ นะคะ
เกท เวล ซูน.
I will visit you again.
แลวจะมาเยี่ยมใหมนะคะ
ไว วิล วิสิท ยู อะเกน.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

 Conversation
What’ s the problem?
วอทส เดอะ พรอบเลิม?
เปนอะไรมาครับ
I have a fever.
ไอ แฮฟ อะ ฟเวอะ
ผมเปนไขครับ
Do you have a runny nose?
ดู ยู แฮฟ อะ รันนิ โนส?
คุณมีน้ํามูกไหม
Yes, I have.
เยส, ไอ แอฟ
มีครับ
I will take your temperature.
ไอ วิล เทค ยัวร เทมเพอะระเชอะ.
ขอวัดไขหนอยนะครับ
O.K.
โอ เค
ไดครับ
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บทที่ ๒๒ การแนะนําตัวเองในที่ประชุม
(Introducing yourself at a meeting)
ในการประชุมที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการประชุมและผูเขารวม
ประชุมมาจากหลายหนวยงานโดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีที่ผูเขารวมประชุมสวนใหญไมเคย
รูจักกันมากอน ประธานในที่ป ระชุ มจึ ง มัก จะใหผู เ ขา รว มประชุม แนะนํา ตั วเองเพื่อ ให
ผูเขารวมประชุมคนอื่น ๆรวมทั้ งผู มี ส ว นเกี่ ย วขอ งมี โ อกาสทราบชื่ อ -นามสกุ ล ตํ า แหน ง
หนวยงานที่สังกัดและ/หรือขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับผูเขารวมประชุม
สําหรับกรณีที่ผูเขารวมประชุมสวนใหญรูจักกันดีอยูแลวหรือเปนผูที่อยูใน
หนวยงานเดียวกัน จึงไมจําเปนตองแนะนําตัวเองในที่ประชุมอีกยกเวนผูเขารวมประชุม
สว นใหญ ไม รูจั กหรือ เปน ผูที่ ไม เคยเขา รว มประชุม ดัง กล าวมากอ นอยา งไรก็ ตามเมื่ อ
จําเปนตองฝกการแนะนําตัวเองในที่ประชุมซึ่งผูเขารวมประชุมสวนใหญรูจักกันดีอยูแลวก็
อาจทําไดโดยการเริ่มที่ตัวประธานในที่ประชุมกอนแลวจึงมอบหมายให เลขานุการในที่
ประชุมดําเนินการตอไป
การแนะนํา ตัวเองในที่ประชุม (Introducing yourself at a meeting)
ผูเ ขา ร วมประชุ มทั้ ง หมดแนะนํ า ตัว เองไปจนครบซึ่ ง อาจเวี ย นตามเข็ ม
นาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาวนจากขวาไปซายหรือจากซายไปขวาของประธานฯก็ไดสุด
แลวแตประธานฯจะเปนผูกําหนด เมื่อแนะนําตัวเองครบทุกคนแลวประธานฯ จึ ง จ ะ เ ริ่ ม
การประชุมตามวาระตาง ๆ ที่กํ าหนด สําหรั บการแนะนํา ตัวเองในที่ป ระชุมในที่นี้จ ะ
ยกตัวอยางโดยเริ่มตนที่ประธานฯ กอนแลวจึงเวียนไปตามลําดับซึ่งการแนะนําตัวเองใน
ที่นี้ จ ะให ขอ มู ล เกี่ ยวกั บชื่ อ -นามสกุ ล ตํ า แหน ง หน าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบโดยย อ รวมทั้ ง
ตัวอยางการนําเสนอผลการดําเนินงานประจําเดือนของฝายตาง ๆ ที่อยูภายใตหนวยงาน
ใหพอเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติได โดยใชภาษาอังกฤษอยางเรียบงาย เพื่อสื่อสารให
ผูฟงเขาใจไดไมยาก
ในการแนะนําตัวเอง อาจเริ่มตนดวยการกลาวทักทาย ผูเขารวมประชุมรายอื่น ๆกอนแลว
จึงจะกลาวแนะนําตัวเอง ดังนี้
“Good morning everyone. I’m glad to see you again in our monthly
meeting to be held today. First of all, let me introduce myself and
then please introduce yourself in a clockwise/anticlockwise direction
starting from my left/right hand side. Thank you.”
My name is…………………....…, ......................................
Pleased to meet you.
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สวัสดี (ตอนเชา) ครับ/คะทุกทาน ผม/ดิฉันยินดีที่ไดมาพบพวกคุณอีกครั้งหนึ่งในการ
ประชุมประจําเดือนของเราที่จัดขึ้นในวันนี้ กอนอื่นผม/ดิฉันขอแนะนําตัวเองกอนนะ
ครับ/คะ จากนั้นขอใหทุกทานกรุณาแนะนําตัวเองเวียนตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็ม
นาฬิกา โดยเริ่มจากทางซาย/ขวามือของผม/ดิฉันกอน ขอบคุณครับ/คะ
ผม/ดิฉัน
ชื่อ…………………...……,
………….…...…………..
ยินดีที่ไดรูจักคุณครับ/คะ
เมื่อประธานฯ แนะนําตัวเองแลวผูเขารวมประชุมจะตองแนะนําตัวเอง
โดยเริ่มจากบุคคลที่มีตําแหนงรองลงมาและอยูใกลประธานมากที่สุดเรียงตามลําดับจะ
เวียนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาจากซายไปขวาหรือจากขวาไปซายสุดแลวแต
ประธานฯ จะกําหนด เมื่อแนะนําตัวเองโดยบอกชื่อ-นามสกุล ตําแหนงและหนาที่ความ
รับผิดชอบโดยยอจนครบทุกคนแลว จึงเริ่มการประชุมไดตามปกติ ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยาง
My name is Nongnapa Natdara a head of Transport Technical Group,
Provincial Land Transport Office of Samutprakran. Pleased to meet you.
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