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สารบัญ 
 หน้า

  

บทที่ 1 1 

การทักทาย / การแนะนําตนและผู้อื่น / การกล่าวคําอําลา / คําขอบคุณ / คําขอโทษ 

เป็นภาษาอังกฤษ(Greeting, Introducing oneself and other person, 

Parting, Saying thank you and Apologizing) 

บทที่ 2 18 
การเสนอให้ความช่วยเหลือ การขอร้องและการขอโทษเรื่องอื่น ๆ (Offering Help, 
Making a Request and Apologizing)  

 
บทที่ 3 23 

          การถามทิศทาง / บอกเส้นทาง (Asking and Giving Direction ) 

บทที่ 4  37 

การสอบถามข้อมูล (Asking for Information ) 

บทที่ 5  50 

การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ 
( Conversation involving with police work) 
 

ภาคผนวก 76 

บรรณานุกรม 

  



คํานํา 

  ในสังคมปัจจุบัน การเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง              
ในชีวิตประจําวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ และ
การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือ              
กับประเทศต่าง ๆ และเนื่องจากประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (Asean Community)                
ในปี พ.ศ.2558 หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า ความเป็นประชาคมอาเซียน จะนําไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงการลงทุนทางเศรษฐกิจ การค้าขาย และการเดินทาง
ระหว่างกัน จึงเชื่อว่ารูปแบบของอาชญากรรมภายในประเทศ ผู้เสียหายและผู้ต้องหาจะมีความหลากหลาย                
ในเชื้อชาติ ศาสนา และภาษามากข้ึน การสื่อสารระหว่างหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และประชาชน จําเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษากลางซึ่งภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลท่ีได้รับการเชื่อมั่น                      
ให้ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันอย่างแพร่หลายและเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศ 
โดยเฉพาะข้าราชการตํารวจที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสกับชาวต่างชาติ ให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ กองบัญชาการศึกษา จึงได้จัดทําคู่มือภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานสําหรับตํารวจไทย 
เพ่ือเป็นสื่อสําหรับเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ให้กับข้าราชการตํารวจใช้ศึกษาพัฒนาตนเองต่อไป 
  คู่มือภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานสําหรับตํารวจไทย ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือ                  
ร่วมใจของคณะทํางานตามคําสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 143/2555 ลง 30 พ.ค.2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง              
การให้คําปรึกษาแนะนําจากผู้บัญชาการศึกษา รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกัน
คุณภาพ อาจารย์ประจําภาคหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ตลอดจน อาจารย์จากกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 และ 
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8  จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

 กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 มิถุนายน  พ.ศ.2555 
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บทท่ี 1 
 

การทักทาย   การแนะนําตนเอง การกลาวลา 

การกลาวคําขอโทษ และ ขอบคุณ 

Greetings  Introducing Leave – Taking  Apologizing and  

Thanking 
 

การทักทายในชีวิตประจําวัน (Everyday Greetings) 
 

1.1 
ในภาษาไทย เราใชคําวา “สวัสดี” ในการทักทายไดตลอดวัน แตในภาษาอังกฤษ ตองกลาวคํา “สวัสดี” 

ตามเวลาตาง ๆ ของวัน นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาดวยวา ควรใชภาษาอยางเปนทางการ (Formal) เชนกับ

ผูท่ีไมรูจักมักคุน หรือ เพ่ิงรูจัก หรือใชภาษาอยางเปนทางการ (Informal) กับผูท่ีเรารูจัก คุนเคย หรือ    

สนิทสนมกันดี การพิจารณาวัฒนธรรมของการใชภาษา จะทําใหการใชภาษาอังกฤษ ถูกตองตามกาลเทศะ

ได 

การกลาว “สวัสดี” เปนภาษาอังกฤษ 

จงศึกษาตัวอยางตอไปนี้ (เปด tape/CD 1.1) ฟงและฝกพูดตาม 

Formal Greeting (ทักทายอยางเปนทางการ)  Informal Greeting (ทักทายอยางไมเปนทางการ) 

Expression(สํานวน) Response (คาํตอบ) Expression(สํานวน) Response (คาํตอบ) 

Good Morning 

(กูด มอรนิ่ง) 
*ใชตอนเชากอน 12.00 น. 

Good Morning Morning 

( มอรนิ่ง) 

 

Morning 

Hi 

Hello 

Hey 

Good Afternoon 

(กูด อาฟเตอรนูน) 
*ใชหลัง 12.00 น. กอน 18.00 น. 

Good Afternoon 

 

Hi (ไฮ) 

 

Afternoon 

Hi 

Hello 

Hey 

Good Evening 

(กูด อีฟวนิ่ง) 
*ใชหลัง 18.00 น. 

Good Evening  Hello (เฮลโล) 

Hey (เฮย) 

 

Evening 

Hi 

Hello 

Hey 
 

*ขอสังเกตเพ่ิมเติม : 

− คําวา Good Night (กูดไนท) ราตรีสวัสดิ์ ใชเม่ือจะจากกันในตอนคํ่านั้น แตไมใชเปนคําทักทาย  

ในความหมายวา “สวัสดี” แมจะเปนเวลาคํ่า หรือดึกมากก็ตาม 

− การกลาวสวัสดีอยางไมเปนทางการ สวัสดี (ตอนเชา) นิยมพูดสั้น ๆ Morning แตสวัสดี (ตอนบาย) และ

สวัสดี (ตอนเย็น) ไมนิยม กลาวสั้น ๆ วา Afternoon หรอื Evening แตมักกลาววา Hi หรอื Hello 
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1.2 

ศึกษาตัวอยางตอไปนี้ (เปดเทป/CD 1.2) 

กลาวทักทาย ตอจาก “สวัสดี” โดยถามเกี่ยวกับสุขภาพ ซ่ึงเปนวัฒนธรรมของชาวตะวันตก หรือ

เจาของภาษาท่ีนิยมใชกัน 

ทักทายอยางเปนทางการ/ไมคุนเคย/ไมรูจักมากอน 

กลาวทักทาย คาํตอบ 

Good morning/afternoon/evening 

(สวัสดีตอนเชา/บาย/เย็น) 

Hello (name) เอยชื่อ,  

how are you? (ฮาว อาร ยู?) 

เปนทางการมาก ๆ (very formal) 

How are you Sir/Madam? 

(คําแปล : คุณ/ทาน สบายดีหรือ?) 

Very well, thank you. And you? 

(เวรีเวล, แธงคคิว แอนด ยู?) 

I’m fine, thank you. And you? 

(แอมไฟน แธงคคิว แอนด ยู?) 

(คําแปล :  สบายดี ขอบคุณ แลวคุณ/ทานละ?) 

 

 

          ทักทายอยางไมเปนทางการ/ไมคุนเคย/ไมรูจักมากอน 

กลาวทักทาย คาํตอบ 

Hi/Hello 

How are you? 

What’s up? (วอท’อัพ?) 

How are you doing? (ฮาว อาร ยู ดูอ้ิง?) 

How’s it going? (ฮาว’ส อิท โกอ้ิง?) 

How’s everything?  (ฮาว’ส เอฟเวรี่ธิงค?) 

Are you Okay? (อาร ยู โอ เค?) 

How are things? (ฮาว’ส อาร ธิงส?) 

 

 

 

 

− Fine. (ไฟน) สบายดี 

− Awful. (ออฟูล) รูสึกแย 

− Very well. (เวรี่แวล) สบายดี 

− Pretty bad. (พริทตี้ แบด) รูสึกแย 

− Fine, thanks. (ไฟน แธงคส) สบายดี ขอบคุณ 

− Great! (เกรท) สบายดี 

− Oh, so-so. (โอ โซ-โซ) ก็เรื่อย ๆ 

− Terrible. (แทริเบิ้ล) รูสึกแย 

− Pretty good. (พริทตี้ กูด) สบายดี 

− Not very well. (นอท เวรี เวล) ไมคอยดี 

− All right. (ออล ไรท) สบายดี 

− Not too bad. (นอท ทู แบด) ก็ไมเลวนักหรอก 
 

*ขอสังเกต “How are you? หรือ What’s up? 

การทักทายนี้ไมตองการคําตอบ หากจะตอบก็ตอบเพียงสั้น ๆ อยางเปนทางการ เชน Very well, 

thank you หรือ ตอบอยางไมเปนทางการ เชน Fine/Great 

1.3 การแนะนําตนเอง (Self – introduction) 
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การบอกชื่อตนเอง และสํานวนการสนทนากับผูท่ีเพ่ิงรูจัก เพ่ิงพบกันครั้งแรกโดยท่ัวไป 

ศึกษาตัวอยางตอไปนี้ (เปด tape/CD 1.1) ฟงและพูดตาม 
 

สํานวนการแนะนําตนเองตาง ๆ ท่ีนิยมใช การตอบรับท่ีนิยมใช (เลือกตอบไดหลายแบบ) 

• My name is ………………(Name/Surname) 

(มายเนม อิส....................................................) 

ฉัน/ผม/ดิฉัน ชื่อ (ชื่อ/นามสกุล) 

• Let me introduce myself. 

I am ………………………………………………………. 

(เลท็ มี อินโทรดยูซ มายเซ็ลฟ ไอ แอม ...........) 

ขอผม/ดิฉัน แนะนําตนเอง 

ผม/ดิฉัน ชื่อ..................................................... 

• May I introduce myself 

I am ………………………………………………………. 

(เมย ไอ อินโทรดยูซ มาเซ็ลฟ ไอ แอม..............) 

ขออนุญาตแนะนําตนเอง 

ผม/ดิฉัน ชื่อ..................................................... 

• Nice to meet you  

(ไนซ ทู มีท ยู) 

ยินดีทีไดรูจักคุณ/ทาน 

(*ใชเม่ือพบกันครั้งแรก) 

 

• Pleased to meet you  

(พลีสด ทู มีท ยู) 

ยินดีท่ีไดรูจักคุณ/ทาน 

• My name’s ……………………………………. 

(มายเนม’ส ...........................................) 

ฉันชื่อ ..................................................... 

• Nice to meet you  

(ไนซ ทู มีท ยู) 

ยินดีทีไดรูจักคุณ/ทาน 

• It’s nice to meet you 

(อิท”ส ไนซ ทู มีท ยู) 

ยินดีทีไดรูจักคุณ/ทาน 

• Glad to meet you 

(แกลด ทู มีท ยู) 

ยินดีทีไดรูจักคุณ/ทาน 

• Nice to meet you too 

(ไนซ ทู มีท ยู ทู) 

ยินดีทีไดรูจักคุณเชนกัน 
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1.4 

การแนะนําตนเอง อาจจะเริ่มจากการทักทายแนะนําตนเองเม่ือรูจักกันครั้งแรก เชน การกลาวสวัสดี           

อีกสํานวนหนึ่งท่ีนิยมใชกัน คือ “How do you do?” การตอบรับก็จะตอบรับเชนเดียวกันวา                      

“How do you do?”  

การแนะนําตนเอง (เพ่ิมเติม) การแนะนําผูอ่ืน (Introducing others) การตอบรับ (Responding to 

and Introduction) และการกลาวลา (departing / saying goodbye) 

จากนั้นอาจจะถามไถกันถึงท่ีมา บานเรือน ท่ีอยูอาศัย เมือง ประเทศ สัญชาติ /เชื้อชาติ และอาชีพ              

รวมท้ังการกลาวลา 

ศึกษาตัวอยางสํานวนตาง ๆ ตอไปนี้ (เปด tape/CD 1.4) ฟงและพูดตาม 

การแนะนําตนเอง การแนะนําใหรูจักกับผูอ่ืน การตอบรับ การกลาวลา 

(เปนทางการ) 

How do you do? 

(ฮาว ดู ยู ดู) สวัสดี 

My name is …………... 

(มาย เนม อิส...............) 

ฉันชื่อ........................... 

 

 

Mr/Mrs/Miss.…(Name), 

May I introduce.....…, 

Mr/Mrs/Miss… 

ชื่อ/นามสกุล..........

มิสเตอร/มิสซิส/มิส......

(ชื่อ) ผม/ดิฉัน ขอแนะนํา 

คุณ......ชื่อ/นามสกุล 

 

How do you do? 

Please to meet you 

Mr/Mrs/Miss……………. 

(พลีสด ทู มีท ยู 

มิสเตอร/มิสซิส/มิส 

........................) 

ยินดีท่ีไดรูจักคุณ/ทาน 

 

Good bye (กูดบาย) 

It’s a pleasure to 

have met you. 

(อิท’ส อะ เพลเชอร 

ทู แฮฟว เม็ท ยู) 

ลากอน ยินดีท่ีไดรูจัก

คุณ/ทาน 

Hello ……………… 

(สวัสดีคะ/ครบั) 

(เฮลโล .......ชื่อ........ 

I’m ..(บอกตําแหนง 

หรือ ชื่อหรืออาชีพ 

(Name) ชื่อผูท่ีจะแนะนํา

อีกผูหนึ่งใหรูจัก 

I’d like you to 

meet……..,our..(บอก

ตําแหนง/อาชีพ) ชื่อ....,

this is ..(ชื่อท่ีแนะนํา) 

(ไอ ไลค ยู ทู มีท....) 

Pleased to meet 

you………… 

(ยินดีท่ีไดรูจักคุณ) 

Good bye nice to 

have met you 

(ไนซ ทู แฮฟว เม็ท ยู) 

การแนะนําตนเอง การแนะนําใหรูจักกับผูอ่ืน การตอบรับ การกลาวลา 

(ไมเปนทางการ) 

(Name)…………... 

บอกชื่อตนเอง 

............................... 

 

เอยชื่อผูท่ีจะแนะนํา 

................................... 

Meet (มีท) .....(เอยชื่อผู

ท่ีจะใหรูจัก) This is…….

(บอกชื่อผูท่ีจะแนะนํา) 

(ดีส อิส.........................) 

 

Hi, ………………………… 

(เอยชื่อผูท่ีแนะนําให

รูจัก)................... 

How are you? 

Bye 

It was nice to 

meet you 

(บาย อิท’ส วอซ ไนซ 

ทู มีท ยู) 

ลากอนครับ/คะ ยินดี

ท่ีไดรูจัก 
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ศึกษาสํานวนตัวอยางตอไปนี้ เปด tape/CD.......... ฟง/พูดตาม 

1.5 การแนะนําตนเองเกี่ยวกับอาชีพ, เมือง/ประเทศ สัญชาติ/เช้ือชาติ 

 

สํานวนตาง ๆ ในการแนะนําตนเอง 

อาชีพ เมือง/ประเทศ สัญชาติ/เชื้อชาติ 

ตัวอยางประโยค/สํานวนท่ีใชโดยท่ัวไป 

• I am……(nationality) 

ไอ แอม ................(แนชชัน่แนลลทิ)ิ 

ผม/ดิฉัน เปนชาว ......................(เชื้อชาติ) 

 

I am Thai (คนไทย) 

I am American (ชาวอเมริกัน) 

I am Australian (ชาวออสเตรเลีย) 

• I come from/I am 

from………(city/country) 

ไอ คัม ฟรอม/ไอ แอม ฟรอม (ซิทิ/คันทริ) 

ผม/ดิฉัน มาจากเมือง/ประเทศ 

 

• I am a ……............(career) 

ไอ แอม เอ (แคเรีย) 

ผม/ดิฉัน เปน.............................(อาชีพ) 

I come from England (อิงแลนด) 

I come from Venezuela (เวเนซูเอลลา) 

I come from Taiwan (ไทวนั) 

 

I am a teacher (ทีชเชอร) (ครู) 

I am a carpenter (คารเพนเตอร) (ชางไม) 

I am a policeman (โพลสิแมน) (ตํารวจ) 

I am a doctor (ดอกเตอร) (หมอ) 
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*ศึกษาคําศัพทเก่ียวกับ ชื่อ ประเทศ เชื้อชาติ และ ภาษา เพ่ิมเติม 

Country Nationality/Language คําอาน 

Asia 
  

Brunei Darussalam  Malay หรอื Bahasa Malaya บรุไน / ดารุสซาลาม 

Cambodia Cambodian กัมพูชา / แคมบูเดี่ยน 

Indonesia  Indonesian  อินโดนีเซีย / อินโดนีเซ่ียน 

Lao Loatian  ลา โอ / เละโอแช็น 

Malaysia Malaysian  มาเลเซีย / มาเลเซ่ียน 

Myanmar Myanmar/Burmese พมา/เมียนมา 

The Philipines Filipino(s) ฟลิปปนส / ฟลิปปโน 

Singapore Singaporean สิงคโปร / ซิงคโปเรียน 

Thailand Thai ไทย / ไทย 

Vietnam Vietnamese เวียดนาม / เวียดนามมิส 

China Chinese ไชนา / ไชนสี  

India Indian อินเดีย / อินเดียน 

Japan Japanese แจแพน / แจแพนนีส 

Korea  Korean โคเรีย / โคเรี่ยน 

Europe / America /other 
  

America American อเมริกา / อเมริกัน 

Australia  Australian ออสเตรเลีย / ออสเตรเลี่ยน 

Austria Austrian ออสเตรีย / ออสเตรียน 

Belgium Belgian เบลเยี่ยม / เบลเยี่ยน 

Canada Canadian  แคนาดา / แคนาเดี่ยน 

Denmark  Danish เดนมารค / เดนนิส 

England English อิงแลนด / อิงลิช 

France French ฟรานซ / เฟรนช 

Germany German เยอรมันนี / เยอรแมน 

Italy Italian อิตาลี / อิตาเลี่ยน 

Mexico Mexican เม็กซิโค / เม็กซิคัน 

Spain Spanish สเปน / สเปนิช 

Switzerland Swiss สวิทเซอะแลนด / สวิซ 
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เนื้อหา 

การทักทาย และ การแนะนําตัวเอง การกลาวลา 

(Greeting, Introducing, Leave-takin,Departing/saying goodbye) 

 

การสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศในปจจุบันนี ้ มีความจําเปนยิ่ง                      

สําหรับการสื่อสาร กับชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียว                 

ซ่ึงมีอัตราสวนเพ่ิมข้ึนทุกป ดังนั้นการสื่อสารท่ีจะทําใหการทองเท่ียวประสบ

ความสําเร็จคือการ สื่อสารท่ีใชภาษาอังกฤษเปนหลัก ผูท่ีสนใจในการ                  

ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวตางประเทศเพ่ือธุรกิจตาง  ๆ จึงตองหม่ันฝกฝนและสนทนา                            

ให มากและเปนประจําจนเกิดความเคยชินจะทําใหเกิดความคุนเคยจนสามารถพูดสื่อสาร                      

กับชาวตางชาติไดโดยอัตโนมัติ 
 

การทักทาย การแนะนําตวั   (Greeting/Introducing) 
 

สถานการณ สมชาติทักทาย Jan พรอมท้ังแนะนําตัวเอง (ขณะนี้เปนเวลาตอนเชา) 

 
 

 

 
 

 

 

Jan :          Good morning. I am Jan.  
Somchat :  Good morning. I am Somchat. 
 

บทสนทนาและความหมาย 

Somchat : Good morning. I am Somchat. 
( กุด มอรนิ่ง ไอ แอม สมชาติ ) 
สวัสดีครับ ผมช่ือสมชาติ 

Jan :         Good morning. I am Jan. 
( กุด มอรนิง่ ไอ แอม แจน ) 
สวัสดีคะ ดิฉันช่ือแจน 

Somchat : How are you today ? 
( ฮาว อา หยู ทูเดย ) 

                  วันนี้สบายดีรึครับ 

Jam :        I am alright. Thank you, and you?  
( ไอ แอม ออลไลท แท็งก้ิว แอนด ยู ) 
สบายดี ขอบคุณคะ แลวคุณละ 

Somchat : I am O.K.  ( ไอ แอม โอ เค )  ผมสบายดี 
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ตวัอยางบทสนทนา 

Vilai : Good morning everybody. May I introduce myself ?  

วไิล   ( กูด มอรนิ่ง เอฝ ริ บาดิ เมย ไอ อิน ทโร ดยูซ มาย เซ็ลฟ ) 

 
  สวัสดี(ตอนเชา)ทุกๆ ทาน ดิฉันขออณุญาตแนะนําตัวเองคะ 

  :  My name is Vilai Sandee. ( มาย เนม อิส วิไล แสนดี )  ดิฉันช่ือวิไล แสนดี 

  : I come from Thailand. ( ไอ คัม ฟอรม ไทยแลนด )  ดิฉันมาจากประเทศไทย 

  :  I work for Thai Foods Company. I’m a secretary. 

    ( ไอ เวิรค ฟอร ไทย ฟูดส คัม พะ นี แอม เอ เซคริ เท ริ ) 

    ดิฉันทํางานท่ีบริษัทไทยฟูดส ตําแหนงเลขานุการคะ 

Mr. Smith : Good afternoon everybody.Let me ontroduce myself ?  

 
  ( กูด แอฟ เตอะ นูน เอฝ ริ บา ดิ เมย ไอ อิน ทโร ดยูซ มาย เซ็ลฟ ) 

มิสเตอร สมิธ :  สวัสดี(ตอนบาย)ทุกๆทาน ผมขออณุญาตแนะนํา ตัวเองครับ 

  
 

My name is William Smiths. ( มาย เนม อิส วิลเลี่ยม สมิธส ) ผมช่ือวิลเล่ียม 

สมิธ 

  : 
I am an engineer. I’m Malaysian. ( ไอ แอม แอน เอ็น จ ิเนยีร แอม มาเล

เซ่ียน ) 

    ผมเปนวิศวกร ผมเปนชาวมาเลเซ่ียนครับ 
                              ...................................................................... 

Boonmee : Hello, everybody. My name is Boonmee. 

 บุญมี   ( เฮลโล เอฝริ บา ดิ มาย เนม อิส บุญมี ) สวัสดีทุกๆทาน ผมช่ือบุญมีครับ 

  : I come from Samutprakarn, Thailand. 

    ( ไอ คัม ฟอรม สมุทรปราการ ไทยแลนด ) 

    ผมมาจากจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทยครบั 

  : I work at the factory. 

    ( ไอ เวริค แอ็ท เธอะ แฟค ทอ ริ )  ผมทํางานอยูในโรงงานครับ 

  : I’m very glad to be here today. Thanks. 

    ( แอม เวริ เกลด ทู บี เฮียร ทูเดย แธ็งคส ) 

    ผมยินดีเปนอยางมากท่ีไดมาท่ีนี่ในวันนี้ ขอบคุณครับ 
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    การแนะนําบุคคลอ่ืนใหรูจักกัน (Others Introduction) 

สํานวนท่ีนิยมใชไดแก 

สํานวนท่ีใชแนะนํา คําอาน ความหมาย 

May I introduce you? เมย ไอ อิน ทโร ดยูช ยู ผมขอแนะนําคุณ 

Let me introduce you ? เล็ท มี อิน ทโร ดยูช ย ใหผมแนะนําคุณ 

I would like you to meet..  ไอ วูด ไลค ยู ทู มีท ..... ผมอยากใหคุณรูจักกับ........ 

I would like to introduce..  ไอ วูด ไลค ทู อิน ทโร ดยูช..... ผมอยากแนะนํา... 

Allow me to introduce... แอล เลาว มี ทู อิน ทโร ดยูช..... ผมขออณุญาตแนะนํา.... 

This is .......... ธีส อิส ............. นี่คือ.............. 

สํานวนท่ีใชตอบรับ คําอาน ความหมาย 

How do you do? ฮาว ดู ยู ดู 

สวัสดีครับ/คะ (ใชใน กรณี                

ท่ีรูจักกันครั้งแรก ใชไดท้ัง                     

ผูทักทาย และผูตอบรับ) 

I’m glad to meet you. แอม เกลด ทู มีท ยู   ยินดีท่ีไดรูจักคุณครับ/คะ 

I’m pleased to meet you. แอม พลสีด ทู มีท ยู ยินดีท่ีไดพบคุณครับ/คะ 

Nice to meet you. ไนซ ทู มีท ยู ยินดีท่ีไดพบคุณครับ/คะ 

        

ตัวอยางบทสนทนา 

Mr. Thanapol : Mrs. Ladda, let me introduce Mr. Roger Aslin, an old friend of mine.  

 Mrs. Lassa is the  Managing Director of my company. 

Mrs. Ladda  : How do you do?  

Mr. Roger Aslin :  How do you do?  

Mrs. Ladda  :  I've heard a great deal about you from Mr. Thanapol. 

Mr. Roger Aslin  :  I'm glad to meet you. Here is my card.  
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                            ตัวอยางบทสนทนา 

Mr. Browns : Good morning, Miss Anna. Let me introduce you to my teacher,                    

Mr.Peter, he is Indain. 

   ( กูด มอรนิ่ง มิส แอนนา เล็ท มี อิน ทโร ดยูช ยู มาย ทีช เออะ                             

มิสเตอร ป เตอร ฮี อิส อินเดี่ยน ) 

มิสเตอร บราวส  : สวัสดี(ตอนเชา) คุณแอนนา ผมขอแนะนําใหรูจัก กับครูของผม                                      

คุณปเตอรเขาเปนชาวอินเดีย ครับ 

Miss Anna : How do you do? I’m glad to meet you. 

 : ( ฮาว ดู ยู ดู แอม เกลด ทู มีท ยู )  

 มิส แอนนา  สวัสดีคะ ยินดีท่ีไดรูจักคะ 

Mr. Peter : How do you do? I’m glad to meet you too. 

   ( ฮาว ดู ยู ดู แอม เกลด ทู มีท ยู ทู ) 

มิสเตอร ปเตอร : สวัสดีครับ ยินดีท่ีไดรูจักเชนกัน 

......................................................................................................................... 

Tom : Hi. Noi, I would like you to meet my friend. 

This is Joe. he is Philipino. 

   ( ฮาย นอย ไอ วูด ไลค ยู ทู มีท มาย เฟรนด ธีส อิส โจ ฮี อิส ฟลิปโน ) 

  สวัสดีจะนอย ฉันขอแนะนําใหรูจักกับเพ่ือนฉัน นี่คือโจ เขาเปนชาวฟลิปนส 

Noi : How do you do ? My name is Noi. Nice to meet you. 

   ( ฮาว ดู ยู ดู มาย เนม อิส นอย ไนซ ทู มีท ยู ) 

  สวัสดีจะ โจ ฉันช่ือนอย ดีใจท่ีไดรูจักคุณ 

Joe : How do you do? Nice to meet you too. 

   ( ฮาย นอย ฮาว ดู ยู ดู ไนซ ทู มีท ยู ทู ) 

  สวัสดีจะ ผมก็ ดีใจท่ีไดรูจักคุณเชนกัน 

 

หมายเหตุ   การแนะนําตัวเองหรือผูอ่ืน บางครั้งอาจจําเปนตองบอกดวยวา ตนมาจากไหนหรือเปนคนเช้ือ

ชาติใด ตอไปน้ีเปนตัวอยางการเรียก เช้ือชาติ(Nationality) และภาษา (Language) 

ของแตละประเทศ (Country)  
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ตวัอยางบทสนทนา 

I was born in Malaysia.  

( ไอ วอส บอรน อิน มาเลเชยี )  

ฉันเกิดในประเทศมาเลเชีย 

I am Malaysian.  

( ไอ แอม มาเลเชี่ยน )  

ฉันเปนคนมาเลเชีย 

I speak Malaysian.  

( ไอ สะปค มาเลเชี่ยน )  

ฉันพูดภาษามาเลเชีย 

They are from the Philippines.  

( เธย อาร ฟอรม ฟลิปปนส )  

พวกเขามาจากประเทศฟลิปปนส 

 

They are Philipino.  

( เธย อาร ฟลิปปโน )  

พวกเขาเปนชาวฟลิปปโน 

They can speak Loatian.  

( เธย แคน สะปค ลาวโอเชียน )  

พวกเขาสามารถพูดภาษาลาวได 
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1.6 การกลาวขอบคุณ (Thanking) 

      การกลาวขอบคุณเปนภาษาอังกฤษ มีสํานวนหลากหลายแลวแตสถานการณและกาลเทศะ  ท่ีสําคัญ

สวนมากจะมีอยู  2 คําท่ีใชกันอยูเสมอ : 

                                   ท่ีเปนทางการ คือ “Thank you” (แธงค คิว) 

                                   ท่ีไมเปนทางการ/เปนกันเอง คือ “Thanks”(แธงคส) 

      การกลาวคําตอทายแสดงความรูสึกใหเห็นถึงความรูสึกขอบคุณท่ีประทับใจ เชนคําวา “มาก”  

(very much, so much, a lot) “มากอยางยิ่ง”(very much indeed) ก็จะชวยใหผูฟงรูสึกซาบซ้ึงใจไดมากข้ึน 

 

จงศึกษาตัวอยางสํานวนการกลาวขอบคุณตอไปนี้ (เปด Tape /CD 1.6 พรอมท้ังฟงและพูดตาม) 

 

ขอบคุณอยางเปนทางการ 

(Formal Thanking) 

ขอบคุณอยางไมเปนทางการ/เปนกันเอง 

(Informal Thanking) 

Thank you    (แธงค คิว) ขอบคุณ Thanks   (แธงคส)   ขอบคุณ 

 

Thank you 

 

very much. (เวรี่มัช)  

very much indeed.                 

(เวรี่มัช  อินดี๊ด) 

so much.    (โซมัช) 

a lot.      ( อะลอท) 

 

           Thanks 

very much. 

very much indeed. 

so much. 

a lot. 

  

  สํานวน สําหรับ  ขอบคณุ  

                  Thank you for (แธงคควิ ฟอร) 

                  Thanks for (แธงคส ฟอร) 

*หลงั Thank you และ Thanks                              

สามารถเติมคํา 

very much, very much indeed,                                    

so much,a lot ได 

 

your help. (ยัวรเฮลพ)  ความชวยเหลือของคุณ/ทาน 

your kindness. (ยัวร คายดเนส) ความกรณุาของคุณ/ทาน 

your advice. (ยัวร แอ็ดไฝส) คําแนะนําของคุณ/ทาน 

the present. (เดอะเพรสเซน) ของขวญัของคุณ/ทาน 
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จงสงัเกต และศึกษา สํานวนท่ีควรรูจัก เก่ียวกับการกลาวขอบคุณ อ่ืนๆท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไปตอไปนี้ : 

 
 

• Thank you for………..   I really appreciate it.(แธงค คิว ฟอร…………..ไอเรียลลี  แอพพรีชิเอท –ทิท) 

ขอบคุณสําหรับ………..ผม/ฉัน รูสึกขอบคุณอยางยิ่ง 

• That’s very kind of you. (แดท’ส เวรีคายด ดอฟ ยู) นับเปนความกรุณาอยางยิ่งของคุณ/ทาน 

• I want to thank you for………………… 

 (ไอ วอน ทู แธงค คิว ยู ฟอร) ผม/ดิฉันขอ ขอบคุณสําหรับ………. 

• Many thanks. (เมนี่ แธงคส)   ขอบคุณมากๆครบั/คะ 

• You shouldn’t have. ( ยู ฌูด-อินท แฮฟว)  คุณไมนาจะ…(เปนความ รูสึกขอบคุณยิ่งและเกรงในการ

ไดรับสิ่งนั้น) 

 

  

                         

การตอบรับ การกลาวขอบคุณ เปนวัฒนธรรมหนึ่งท่ีควรศึกษา วิธีการพูดท่ีเหมาะสม สํานวนท่ีมักใชกันมีดังนี้ : 

 

                     You’re welcome.  (ยูอาร แวลค่ัม)  ยินดี คะ/ครบั 

                        No problem.    (โน พรอบเบร็ม)        ไมมีปญหาคะ/ครบั 

                        My pleasure    (มาย แพลเชอร  )       ดวยความยินดี 

                        It’s a pleasure. (อิท’ส อะแพลเชอร)   ดวยความยินดี 

                        Anytime.     (เอนี่ไทม)              ยินดีเสมอ/ไดทุกเม่ือ 

                        Don’t mention it. (โดนเมนชั่นอิท)  ไมเปนไร คะ/ครบั 

                       Not at all. (นอทแท็ท ทอล)     ไมเปนไรคะ/ครบั 

                       That’s all right. (แดท’ส ซอลไรท)    ไมเปนไรคะ/ครับ                             
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สถานการณจําลองในโรงแรมแหงหนึ่ง 

หลังจากลูกคาจายเงินคาหองพักเรียบรอยแลว Somchat ขอบคุณและบอกลาลกูคา 

 

Somchat : Thank you. Have a nice day, sir. 

 

Monlika   : You too.   
 

 

 

 
 

 

บทสนทนาและความหมาย 

 

สมชาติ  :  Thank you. Have a nice day, sir. 

              แธงคกิ้ว แฮพ ฟะ ไนส เด เซอ 

              ขอบคุณครับ/คะ 

 

ลูกคา    :  You too. 

             เชนเดียวกัน 

 

        คําอธบิาย 

        Have a nice day. ขอใหโชคดี 

        Sir. เปนคําพูดท่ีสุภาพ เหมือนกับคําวาครับหรือคะ ขึ้นอยูกับคนท่ีเราพูดดวยคือ  

             ถาผูที่เราพูดดวยเปนชาย เราใชคําวา  Sir (เซอ)  

            แตถา คนที่เราพูดดวยเปนหญิง เราจะใชคําวา  ma’am (แมม) ตอทายแทน 
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การกลาวคําขอบคุณ ( Thanks ) 
 

การกลาวคําขอบคุณหรือขอบใจในภาษาอังกฤษท่ีนิยมใชกัน มีดังนี ้ 

1. Thanks.  

2. Thank you  

3. Thank you very much.  

4. Thank you so much.  

5. Thanks a lot.  

6. Many thanks.  

7. Thank you for your kindness.  

8. Thank you for your trouble.  

9. That's very kind of you.  

เม่ือเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือใหสิ่งของแกผูนั้นก็จะกลาวคําขอบคุณดังตัวอยาง

ขางบนนั้นและเม่ือเขากลาวคําขอบคุณแกเราแลว เราก็ควรกลาวตอบอยางใด

อยางหนึ่งแลวแตเหมาะสมเชน  

1. You're welcome.  

2. It's my pleasure.  

3. Don't mention it.  

4. Not at all.  

5. That's all right.  

6. No problem 

ตัวอยางบทสนทนา  

Uthai  :  May I borrow your pen?  

Ramphai  :  Certainly.  

Uthai  :  Thank you.  

Ramphai  :  You're welcome. 
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    1.7 การกลาวคําขอโทษ ( Apologizing) 

           สํานวนการกลาวคําขอโทษ ในภาษาอังกฤษ มีการใชโดยท่ัวไปตามสถานการณตางๆ ดังนี้:        

(เปดเทป/CD ฟงและพูดตาม ประโยคภาษาอังกฤษตางๆ 
 

1.) การใช คําวา “sorry”  เปนการแสดงความเสียใจในกรณีท่ี มีบางสิ่งบางอยางเกิดข้ึน                                          

และรูสึกวาหากไมเกิดเหตุการณนั้นๆข้ึนคงจะเปนท่ี 

     นายินดีมาก สํานวนท่ีใชคือ    “I’m sorry……..” (แอมซอรี่……) ผม/ดิฉัน  เสียใจท่ี………………………. 

            ตัวอยาง : I’m sorry you didn’t pass the exam.  

                        (แอมซอรี่ ยูดิ๊ดเอินท พาส ดิ เอกแซม) ผม/ดิฉัน เสียใจท่ีคุณ/ทาน ไมผานการสอบนั้น  

                        I’m sorry about that.  ( แอมซอรี่ อะเบาแด็ท) ผม/ดิฉัน เสียใจดวยกับเรื่องนั้น 

            สํานวนสั้นๆท่ีนิยมใช เพ่ือแสดงความเสียใจ ไดแก     

                        I’m so sorry. (แอมโซซอรี่) ผม/ดิฉัน เสียใจมากคะ/ครบั 

                         I’m awfully sorry. (แอม ออฟูลลี ่ซอรี่) ผม/ดิฉันเสียใจมากๆคะ/ครบั 

                         I’m terribly sorry.(แอม แทรบิลี ซอรี่)   ผม/ดิฉัน เสียใจอยางยิ่งคะ/ครบั 

                         I’m really very sorry. (แอมเรียลลี เวรี่ซอรี่) ผม/ดิฉัน เสียใจมากจริงๆคะ/ครับ 

                         I’m really so very sorry. (แอมเรียลลี โซ เวรี่ ซอรี่) ผม/ ฉัน เสียใจมากจริงๆคะ/ครบั 
 

 

2)      การใช คําวา “SORRY” ในกรณีตองการ ขอโทษ  เม่ือรูสึกวาตนไดทําส่ิงใดผิดพลาด 

       ตวัอยาง: I’m sorry I’m  late. ( แอม ซอรี ่แอมเลท )ขอโทษ คะ/ครับ ท่ีมาสาย 

                    I’m sorry that I was so rude. (แอมซอรี่แด็ท ไอวอซ โซ รูด) ขอโทษท่ีผม/ดิฉันหยาบคายมาก 

       ในกรณีท่ีเปนทางการมากๆ อาจใชคําวา  “Regret”แทน “Sorry”ได เชน 

                   He regrets that he is unable to have lunch with us today.   

                   ( ฮี ริ- กเรท แด็ท ฮี อีสอันเนเบิ้ล ทูแฮฟว ลั้นช วิธ ธัส ทูเดย)   

                   เขาเสียใจท่ีมารับประทานอาหารกลางวันกับเราไมไดวันนี้ 
 

 

3)      การกลาวขอโทษโดยท่ัวไป โดยทําอะไรท่ีไปเดือดรอน หรือรบกวนผูอ่ืน  

         ใชคําวา “excuse me”  และ เติมคําวา “please” เพ่ือเพ่ิมความจริงจังมากข้ึน 

       ตวัอยาง: Excuse me, please, could you move your car?  

                   (เอกคิวสมี พลีส คูดยูมูฟวยัวรคาร)  

                   ขอโทษเถอะคะ/ ครับ ชวยเลื่อนรถหนอยเถิดคะ/ครบั 

                   Excuse me, can I come in?  

                   (เอกคิวสมี แคนไอ คัมมิน)   

                   ขอโทษคะ/ครับ ขอเขาไปหนอยไดไหมคะ/ครบั 
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4)         ในกรณีท่ีตองการพูดสอดแทรก หรือ ไดยินการพูดไมชัดเจน เราใชการขอโทษ ดวยประโยคสั้นๆ วา   

                     “I beg your pardon”     (ไอเบคยวรพารดอน) ขอโทษคะ/ครับ   

             หรอื   “Pardon”  ( พารดอน) ขอโทษคะ/ครบั 

        ตวัอยาง:   I beg your pardon, what did you say?  

                      (ไอเบคยัวรพารดอน วอทดิ๊ดยูเซ)  

                      ขอโทษคะ/ครบั คุณ/ทาน พูดวาอะไรคะ/ครบั? 

                     Pardon, it is noisy here.       

                     (พารดอน อิททิสนอยสซ่ี เฮียร)  

                     ขอโทษ(ไมไดยิน ) เสียงดังจังตรงนี้ 

5)        สํานวนแสดงการขอโทษท่ีสุภาพ ในภาษาอังกฤษ อีกแบบท่ีนิยมใชในความหมายรูสึกเสียใจ  

           มีความหมายในภาษาไทยวา “เกรงวา”  ไดแก 

                      “I’m afraid……….” (แอมอะเฟรด ….) ผม/ดิฉัน เกรงวา………. 

            ตวัอยาง: I’m afraid I can’t come.  (แอมอะเฟรด ไอคานคัม)                                                   

ผม/ดิฉัน เกรงวา จะไมสามารถมาได                    

                        I’m afraid I can’t let you do that.  

                         (แอมอะเฟรด ไอ คาน เลทยู ดูแด็ท )  ผม/ดิฉัน เกรงวาจะใหคุณทําอยางนั้นไมได     

 6)        สํานวนการกลาวขอโทษท่ีสุภาพอีกสํานวนหนึ่งท่ีอาจใชเปนทางการได  

            คือ  “apologize” (อะพอลอไจซ) ขอโทษ  (คนอังกฤษ จะสะกด apologise)       

            ตวัอยาง:  I’d like to apologize for not calling you yesterday.        

                         (ไอ เดอะไลค ทูอะพอลอไจซ ฟอรนอท คอลลิงยู เยสเตอรเดย)     

                         ผม/ดิฉัน ขอโทษ/ขออภัยท่ีไมไดโทรศัพทหาคุณเม่ือวานนี้  

            สํานวนส้ันๆท่ีนิยมใช ในการกลาวขอโทษ/ขออภัยลักษณะนี้ ไดแก 

                        I really apologize. (ไอ เรยีลลี ่อะพอลอไจซ)  ผม/ดิฉัน ขอโทษคะ/ครบั 

                        I must apologize. (ไอ มัสท อะพอลอไจซ)   ผม/ดิฉัน ตองขอโทษ/ขออภยั 

                        I do apologize. (ไอ ด ูอะพอลอไจซ)       ผม/ดิฉัน ขอโทษ/ขออภัยอยางยิ่งคะ/ครบั 

                        I apologize. (ไอ อะพอลอไจซ)    ผม/ดิฉันขอโทษคะ/ครบั 

 7)       สํานวนอ่ืนท่ีอาจใชในกรณี ขอใหอภัย หรือขอใหยกโทษให  ไดแก     “Forgive”(ฟอรกีฟว)  

      ตวัอยาง:  Please forgive me , I won’t do that again.   

                  (พลีสฟอรกีฟวมี  ไอโวนดูแด็ท อะเกน)  ไดโปรดยกโทษดวย ผม/ดิฉันจะไมทําอยางนั้นอีก 

8)        การใชสํานวนอ่ืนในความหมายการขอโทษท่ีนิยมใช เชน 

       Really I don’t mean to hurt you.  

       ( เรียลลี่ ไอโดนมีน ทูเฮิรท ยู) จริงๆแลว ผม/ดิฉัน ไมไดตั้งใจท่ีจะทํารายจิตใจคุณเลย 

      I’m sorry to have troubled you.  

      ( แอมซอรี่ ทุแอฟว ทรับเบิ้ลยู) ผม/ดิฉัน เสียใจท่ีตองรบกวนคุณ 



[พิมพขอความ] หนา 18 

 

 



[���������	
�] ���
 18 

 

บทที่  2 
การเสนอความช่วยเหลือ  

( Offering Help ) 
สถานการณ์จําลอง : Frango กําลังมองหารถที่จะไปหาดสมิหลาและยืนงงอยู่ไม่ทราบจะถาม

ใคร Siriwan เดินผ่านมาพอดี จึงได้เสนอขอความช่วยเหลือ 
 

ตัวอย่างบทสนทนา 

Siriwan  :  Can I help you?  
Frango  :  Yes, I’m looking for a bus to Samila Beach.  
Siriwan  :  The bus passes here. You can wait here.  
Frango  :  Thank you very much. 
Siriwan  :  You’re welcome. 
 

บทสนทนาและความหมาย 
 

สิริวรรณ  :  Can I help you? ( แคน ไอ เฮ็ลพ ยู ) ดิฉันจะช่วยอะไรคุณไดไ้หมค่ะ 

Frango  : Yes, I’m looking for a bus to Samila Beach. 
               ( เยส ไอม ลุคก้ิง ฟอ อะ บัส ทู สมิหลา บีช ) 
               ผมกําลังหารถไปหาดสมิหลา 

สิริวรรณ  :  The bus passes this road. You can wait here. 
        ( เดอะ บัส แพสเซส ดิส โรด ยู แคน เวท เฮีย ) 
           รถผ่านถนนเส้นนี้ คณุคอยอยู่ที่นี่ได้ค่ะ 

Frango :  Thank you very much. ( แธงค์ ก้ิว แวรี่ มัช )  ขอบคุณมากครับ 

สิริวรรณ  :  You’re welcome. ( ยัวร์ เวลคัม ) ด้วยความยินดีค่ะ 
 

คําอธิบายและการใช้ 
1. การเสนอให้ความช่วยเหลือ สามารถพูดได้หลายอย่าง    สํานวนที่มักใช้ ได้แก่  

Can I help you ?   มีอะไรให้ผมช่วยไหม  
Would you like me to help you ?   คุณอยากให้ฉันช่วยไหม  
Let me help you with this.   ขอให้ผมช่วยคุณเร่ืองนี้เถอะ  
Can I give you a hand ?   ฉันขอช่วยคุณได้ไหม  
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May I help you? ( เม ไอ เฮ็ลพ ยู ) ให้ผม/ดิฉัน ช่วยอะไรคุณได้บ้างค่ะ? 
What can I do for you? ( วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู ) ให้ผม/ดิฉัน ช่วยอะไรคุณได้บ้างค่ะ? 
Is there anything I can do for you? ( อิส แด เอนี่ธิง ไอ แคน ดู ฟอร์ ยู ) 
มีอะไรจะให้ผม/ดิฉัน ช่วยคุณได้บ้างค่ะ?  

 

หมายเหตุ – เราใช้ can you, could you, will you หรือ would you , เพื่อแสดงความสุภาพ และใช้
คําถามนั้นในลักษณะการขอความช่วยเหลือหรือความร่วมมือจากบุคคลอื่นคําว่า “Can”  ใช้ใน
ความหมายที่เป็นทางการน้อยกว่าคําอ่ืน ๆ   
เช่น     - Can you wait a moment, please ?  

- Could you open the door, please ?  
- Panya, will you do me a favor ?  
- Would you please tell me how to send the email ?  
 

2. การตอบรับความช่วยเหลืออาจจะตอบว่า 
Yes (เยส) หรือ Yes, please. (เยส พลีซ) ซึ่งมีความหมายว่า  ได้ครับ/ค่ะ 
ซึ่งถือว่าเป็นคําตอบท่ีสุภาพ 
Thank you very much. You’re so kind.    
ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย  

Thanks. It’s very kind/nice of you.  ขอบคุณ คุณดีมากเลย  
ในทางกลับกันการปฏิเสธความช่วยเหลือ อาจใช้สํานวนดังนี้ 
Thanks a lot. But I think I should do that myself.  
ขอบคุณมาก แต่ผมคิดว่าผมควรทําเอง  
Thank you very much. But I should be responsible for that. 
ขอบคุณมาก แต่ผมควรรับผิดชอบมันเอง  

 

3. การบอกขอบคุณในภาษาอังกฤษ อาจจะพูดว่า 
Thank you   (แธงค์กิ้ว)  ขอบคุณ 

Thank you very much.  (แธงค์กิ้ว เวรี่มัช)    ขอบคุณมาก 

Thanks   (แธงค์)       ขอบคุณ   (ใช้แบบกันเอง) 

Thanks a lot     (แธงค์ อะ ลอต)    ขอบคุณมาก   (ใช้แบบกันเอง) 
 

4. การตอบรับเม่ือมีผู้ขอบคุณ อาจจะตอบว่า 
You’re welcome.  (ยัวร์ เวลคัม)   ด้วยความยินดี 

That’s alright.     (แธ็ทซ ออลไรท์)  ไม่เป็นไร  
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การขอร้องอย่างสุภาพ (Polite  Requesting)  
 

การขอร้อง 
Can/Could I ….., please ?   ผมสามารถ …. ได้ไหม  
Can you help me ?      คุณช่วยผมได้ไหม  
Would you mind ….?   คุณจะช่วย ….. ได้ไหม  
Do you mind …..?      คุณจะช่วย ….. ได้ไหม  
 

คําศัพท์และสํานวนการขอร้อง (Making a request) แบ่งเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 
1. การขอร้องท่ีไม่ระบุเฉพาะเจาะจง  

(Asking someone to do something for you (non-specific things)   
Would you do me a favour? (วู้ด ยู ดู มี อะ เฟเวอร์)  คุณช่วยอะไรฉันสักหน่อยได้ไหม 
Will you do something for me? (วิว ยู ดู ซัมติง ฟอร์ มี)  คุณจะช่วยเหลือฉันสักหน่อยได้ไหม 
Would you give me a hand please?  (วู้ด ยู กิ๊ฟ มี อะ แฮนด์พลีส)  ขอความกรุณาคุณช่วยฉันสักนิด 
May I trouble you for a few minutes? (เมย์ไอ ทรับเบลิยู อะฟิว มินิทส)  ขอรบกวนเวลาซักเล็กน้อย 

 

2. การขอร้องท่ีระบุเฉพาะเจาะจงว่าจะให้ทําอะไร  
(Asking someone to do something for you (specific things) 

Could you open the door for me, please?  
( คูดยู โอเพ่น เดอะ ดอร์ ฟอร์มี พลีส ) ช่วยเปิดประตูให้ทีได้ไหม 
Would you mind opening the door for me, please? 
( วู้ด ยู มาย โอเพ่นนิ่ง เดะ ดอร์ ฟอร์ มี พลีส ) กรุณาเปิดประตูให้ทีได้ไหม 
Can you open the door for me, please?  
( แคน ยู โอเพ่น เดอะ ดอร์ ฟอร์ มี พลีส ) เปิดประตูให้ทีได้ไหม 
May I borrow your pen please?        
( เมย์ไอ บอโรว์ ยัวร์เพน พลีส ) ขอยืมปากกาหน่อยได้ไหม 
May I use your phone please?          
( เมย์ไอ ยูส ยัวร์โฟนพลีส ) ขออนุญาตใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหม 

 

หมายเหตุ 
ประโยคที่ขีดเส้นใต้ จะถูกเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ท่ีผู้พูดต้องการ 
Could และ  can ตามด้วยกริยาแท้ที่ไม่ต้องมี “to” ตามหลัง . 
Would you mind ตามด้วยกรยิาแท้เติม -ing. 
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การตอบรับคําขอร้อง 
Yes./Yes, of course.  ได้/ได้เลย  
Sure !                            ได้เลย  
No problem !             ไม่มีปัญหา 
  

การปฏิเสธคําขอร้อง 
Sorry./I'm sorry.                 ผมเสียใจ  
I'm sorry. I need it myself. ผมเสียใจ ผมจําเป็นต้องใช้  
I'm afraid I can't.               ผมเกรงว่าจะไม่ได้  

 

สรุปคําศัพท์สํานวนการตอบรับและปฏิเสธการขอร้อง 
(ACCEPTING/DECLINING A REQUEST) 

 

Of course, if I can.   
(ออฟคอร์ส อีฟ ไอ แคน)  ได้สิคะ/ครับ ถ้าช่วยได้ 
Certainly, if I can.   
(เซอร์เทอนลิ อีฟ ไอ แคน)  ได้สิคะ/ครับ ถ้าช่วยได้ 
I'll be glad to. What is it?   
(อัล บี แกลด ทู วอท อีส สิท)  ยินดีคะ/ครับ มีอะไรหรือ 
I'm sorry. I'm afraid I can't.    
(อามซ้อหริ่ อามอะเฟรด ไอแค่นท์)  เสียใจค่ะ/ครับ ฉัน/ผม เกรงว่าจะทําไม่ได้  
Depends.   (ดีเพนส์ )     รับปากไม่ได้ แล้วแต่ว่าจะขอให้ทําอะไร 
Yes,of course.  
(เยส ออฟ คอร์ส)   ได้สิคะ/ครับ 
Sure    (ชัวร์)     ได้แน่นอนค่ะ/ครับ 
What can I do for you?    
(วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู)  ให้ช่วยอะไรคะ/ครับ 
Certainly, you may.        
(เซอร์เทอนลิ ยู เมย์)   ได้สิคะ/ครับ 
Of course, I don't.  
(ออฟคอร์ส ไอ โด้งท์) ไม่เลยค่ะ/ครับ 
Of course not.  
(ออฟ คอร์ส น็อท) ไม่เลยคะ/ครับ 
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          การกล่าวขอโทษเม่ือขัดจังหวะ เพื่อสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ หรือสอบถามข้อมูล  
(ดูเพิ่มเติม การสอบถามข้อมูลในบทท่ี 4 ) 

       ***** เราจะใช้คําพูดว่า  
Excuse me ( อิคคิวส มี ) ขอโทษครับ หรืออาจจะพูดว่า                               
I beg your pardon. ( ไอ เบค ยัวร์ พาเดิ้น )  ขอโทษครับ  

 
ตัวอย่างบทสนทนา 

 

Excuse me, is this the way to the railway station ? 

( อิคสคิวส มี อีส ดีท เธอะ เวย์ ทู เดอะ เรลเวย์ สเตชั่น ) 
ขอโทษครับนี่คือทางไปสถานีรถไฟใช่ไหม  
 

ตัวอย่างบทสนทนา 
 

A  :  I’m sorry I broke your vase. 
  ( ไอม ซอริ ไอ โบรค ยัวร ์เวส ) 
  ฉันขอโทษด้วย ฉันทําแจกันแตก 
 

B :  That’s all right. 
        ( แดทซอล ไรท์ ) 
        ไม่เป็นไร 
 

     ตัวอย่างบทสนทนา 

A : Will you please forgive me for not coming to your party last night ? 
        ( วิล ยู พลีล ฟอร์กีฟ มี ฟอร์ น๊อต คัมมิ่ง ทู ยัวร ์พาร์ติ ลาส ไนท์ ) 
    ขอโทษครับที่ไม่ได้ไปงานเล้ียงของคุณเม่ือคืนนี้  
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บทที่  3 
การถามทิศทางและบอกเส้นทาง  
(Asking and Giving Direction) 

การถามทิศทางหรือถนนหนทางเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษเราจึง
จําเป็นต้องรู้จักทั้งวิธีถามและวิธีตอบ การถาม ก่อนอ่ืนต้องเรียกร้องความสนใจ (Calling attention) 
ของผู้ที่เราจะถามเสียก่อน จู่ๆ จะไปถามเขาอย่างนั้นอย่างนี้เลยไม่ได้ถือเป็นการเสียมรรยาท เราควรเรียก
ความสนใจโดยพูดว่า (เช่นเดียวกันกับการเสนอความช่วยเหลือ) 

1.  Excuse me. ขอโทษครับ  
2.  Excuse me, but……..(ต่อด้วยประโยคท่ีจะถาม) ขอโทษครับ แต่………  
3.  Pardon me, but ……..(ต่อด้วยประโยคที่จะถาม) ขอโทษครับ แต่………  
4.  I beg your pardon, but……(+ประโยค) ผมขอโทษครับ แต่……  
5.  Sorry to trouble you, but…(+ประโยค) ขอโทษที่รบกวนคุณ แต่…..  

 

หลังจากเรียกร้องความสนใจ ของผู้ที่เราจะถามทิศทางแล้วจึงพูด ต่อสํานวนที่นิยมดังต่อไปนี้ 
  

Can you direct me to the Grand Palace ?  
คุณช่วยกรุณาบอกทางไปพระบรมมหาราชวังหน่อยได้ไหมครับ  

 

Can you tell me how to get to the Immigration Office ?  

คุณช่วยกรุณาบอกวิธีที่จะไปกองตรวจคนเข้าเมืองหน่อยได้ไหมครับ  

 

Can you tell me where the Post Office is?  
คุณกรุณาช่วยบอกผมหน่อยว่าที่ทําการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน  

 

Excuse me. Could you tell me . How to get to the post office , please ? 
ขอโทษค่ะ กรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหม ไปที่ทําการไปรษณีย์อย่างไร 
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หรือประโยคดังต่อไปนี้ 

Excuse me , Could you tell me the way to the post office , please ? 
( เอ็กคิวซ มี คุด ยู เทล มี เดอะ เวย์ ทู โพส อ๊อฟ ฟิช พลีส ) 
ขอโทษค่ะ กรุณาบอกทางไปท่ีทําการไปรษณีย์ฉันหน่อยได้ไหม 
 

Excuse me, Could you give me directions to the post office , please ? 
( เอ็กคิวซ มี คุด ยู กีฟ มี ไดร เรค ชัน ทู โพส อ๊อฟฟิช พลีส ) 
ขอโทษค่ะ ช่วยกรุณาบอกฉันหน่อยทางไปท่ีทําการไปรษณีย์ไปทางไหน 
 

Excuse me. Could you tell me . Where the post office is, please ? 
( เอ็กคิวซ มี คุด ยู เทล มี แวร์ โพส อ๊อฟฟิช พลีส ) 
ขอโทษ กรุณาบอกฉันหน่อยที่ทําการไปรษณีย์ไปทางไหน 
 

Where is Disneyland on this map? 
(แวร์ อิซ ดิสนีย์แลนด์ ออน ดิส แมพ) 
ดิสนีย์แลนด์อยู่ตรงไหนในแผนท่ีนี้ครับ 
 

Please tell me how to get to the bank. 
(พลีซ เทล มี ฮาว ทู เกท ทู เดอะ แบงค์) 
ช่วยบอกทางไปธนาคารให้หน่อยครับ 
 

What's the name of this place? 
(วอทซ เดอะ เนม ออฟว ดิส เพลซ) 
ท่ีนี่เรียกว่าอะไรครับ 
 

Which way leads to the Fashion Mall? 
(วิช เวย์ ลีด ทู เดอะ แฟชั่น มอล) 
ทางไหนไปยังห้างแฟชั่นมอลครับ 
 

Which is the best way to the Fashion Mall? 
(วิช อิซ เดอะ เบสท์ เวย์ ทู เดอะ แฟชั่น มอล) 
ทางที่ดีที่สุดไปยังห้างแฟชั่นมอลคือทางไหนครับ 
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Where does this road lead to? 
(แวร์ ดาซ ดิส โรด ลีด ทู) 
ถนนสายนี้ตรงไปท่ีไหนครับ 
 

Does this road lead to the Fashion Mall? 
(ดาซ ดิส โรด ลีด ทู เดอะ แฟชั่น มอล) 
ถนนสายนี้ไปยังห้างแฟชั่นมอลได้ไหมครับ 
 

Could you tell me the way to the Fashion Mall? 
(คูด ยู เทล มี เดะ เวย์ ทู เดอะ แฟชั่น มอล) 
ช่วยบอกทางไปห้างแฟชั่นมอลหน่อยได้ไหมครับ 
 

What do you call this road? 
(วอท ดู ยู คอล ดิส โรด) 
คุณเรียกถนนเส้นนี้ว่าอะไรครับ 
 

How far is it? 
(ฮาว ฟาร์ อิซ อิท) 
มันไกลแค่ไหนครับ 
 

How can I get there? 
(ฮาว แคน ไอ เกท แดร์) 
ผมจะไปท่ีนั่นได้อย่างไรครับ 
 

Can I go there by walking? 
(แคน ไอ โก แดร์ บาย วอล์คคิง) 
ผมเดินไปได้ไหมครับ  

ในกรณีผู้ถามเพื่อความมั่นใจว่ากําลังเดินไปตามทิศทางที่ถูกต้องก็จะใช้ประโยคต่อไปนี้ 
 

Is this the way to the post office ? 
( อิส ดิส เธอะ เวย์ ทู เธอะ โพส อ๊อฟฟิช ) 
ทางนี้ไปที่ทําการไปรษณีย์ใช่ไหม ?  
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 การบอกทาง (Telling  Direction ) 

Go straight.  ( โก สเตร้ท ) ตรงไป  

Keep going straight. (คีพ โกอ่ิง สเตร้ท ) ตรงไปเรื่อย ๆ                     

Just go straight on. ....( จัสท์ โก สเตร็ท ออน ) 

ตรงไปเรื่อย ๆ บน./ ยัง........ 

Until you come ( get ) to the lake. 
( อันทิล ยู คัม ( เก็ต ) ทู เธอะ เลค ) 
จนกระทั่งถึงทะเลสาบ 

The bank is on the left. 
( เธอะ แบงค์ อิซ ออน เธอะ เล็ฟท ) 
ธนาคารอยู่ทางซ้ายมือ 

At the corner.( แอท เธอะ คอร์เน่อร์ ) ตรงหัวมุม 
Turn  ( เทิน )  เลี้ยว 
The first block.( เธอะ เฟิสท์ บล็อก ) บล็อกแรก 

 

Left.   ( เล็ฟท์ ) ด้านซ้าย 
 

 

 

 

right    ( ไร้ท์ ) ด้านขวา 
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คําบุรพบทที่ใช้ในการอธิบายเส้นทางการเดินทาง 

 

ดูตามตัวอักษร 
A. over the bridge. ข้ามสะพาน 
B. past the bank.               ผ่านธนาคาร 
C. at the corner.               ตรงมุม 
D. at the end of the road.  สุดถนน 
E. at the traffic lights.  ตรงสัญญาณไฟจราจร 
F. under the pedestrian bridge. ใต้สะพานลอยคนเดิน 
G. opposite / across from the hospital.   ตรงข้ามกับโรงพยาบาล 
H. behind the hospital.  หลังโรงพยาบาล 
I. next to the hospital   อยู่ถัดไปจากโรงพยาบาล 
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เมื่อเราหลงทาง (Getting Lost) 
ประโยคสอบถามเส้นทาง มีดังนี้ 

 

I'm lost. Could you tell me where I am? (ไอม์ ลอสท์. คูด ยู เทล มี แวร์ ไอ แอม?) 
ดิฉันหลงทางค่ะ กรุณาบอกหน่อยได้ไหมคะว่าฉันอยู่ที่ไหน? 
 
This is Rocky Road. (ดิส อิซ รอคคิ โรด.) นี่คือถนนรอคกี้ครับ. 
 
How can I go to the Paradise Hotel? (ฮาว แคน ไอ โก ทู เดอะ พาราไดซ์ โฮเทล?) 
ฉันจะไปโรงแรมพาราไดซ์ได้อย่างไรคะ? 
 
You can go by bus or taxi. (ยู แคน โก บาย บัส ออ แทกซี.) 
คุณสามารถไปโดยรถโดยสารประจําทางหรือไม่ก็แท็กซี่ครับ 
 
How far is it? (ฮาว ฟาร์ อิซ อิท?) ไกลจากที่นี่เท่าไรคะ? 
 
About 5 kilometers. (อะเบาท์ ไฟว์ คิโลมีเทอะซ.) ประมาณ 5 กิโลเมตรครับ. 
 
Thank you very much. (แธงคิว เวรี มัช.) ขอบคุณมากๆ ค่ะ.  
 
Help me, please. I'm lost. (เฮลพ์ มี, พลีส. ไอม์ ลอสท์.)ช่วยด้วยครับ ผมหลงทาง 
 
Where is the Park Hotel? (แวร์ อิซ เดอะ พาร์ค โฮเทล?) โรงแรมปาร์คอยู่ที่ไหนครับ 
 
How can I go to the Holiday Hotel? (ฮาว แคน ไอ โก ทู เดอะ ฮอลิเดย์ โฮเทล?) 
ผมจะไปโรงแรมฮอลิเดย์ได้อย่างไรครับ 
 
Can you tell me the way to the Holiday Hotel?  
(แคน ยู เทล มี เดอะ เวย์ ทู เดอะ ฮอลิเดย์ โฮเทล?) 
ช่วยบอกทางไปโรงแรมฮอลิเดย์หน่อยได้ไหมครับ 
 
Colud you tell me where I am? (คูด ยู เทล มี แวร์ ไอ แอม?) 
ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับ ว่าผมอยู่ที่ไหน  
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บอกเส้นทางโดยให้เดินไป  

Go straight ahead as far as the traffic lights. Then turn right . 
( โก สเตร้ท อะเฮด แอส ฟา แอส เธอะ แทรฟฟิก ไล้ส เธน เทิน ไร้ท ) 
เดินตรงไป จนถึงสัญญาณ ไฟจราจร แล้วเลี้ยวขวา 
 

บอกจุดเริ่มต้น = You are here .  
( ยู อาร์ เฮีย ) 
คุณอยู่ตรงนี้ 
 
When you go out of the hotel…….. 
( เว็น ยู โก เอ้า อ๊อฟ เธอะ โฮเทล 
เมื่อคุณออกจากโรงแรม.... จากนั้นก็ต่อด้วยข้อความต่อไปนี้ 
 

- เลี้ยวซ้าย /เลี้ยวขวา = Turn left/ turn right. 
- ข้ามถนน = Cross over the road 
- เดินตรงไป = walk along the road / Walk straight on / Go straight on 
- เดินผ่านโรงเรียน = Walk pass the school / Go pass the school 

- เดินไปประมาณ 10 นาที = Walk for about 10 minutes 
 - สี่แยก = Intersection / crossroads               
- สามแยก = Junction 
- ไฟจราจร = Traffic lights 
 

- สุดถนน = at the end of the road. 
- ข้างขวา / ข้างซ้าย = on your right / left 
- ติดกับโรงเรียน = next to school 

- ก่อนถึงโรงเรียน = just before school 
 
- มุมถนน = at the corner                                  
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การบอกทางโดยเริ่มจาก 
การบอกจุดเริ่มต้นว่า  You are here ! 

-  When you go out of the hotel…….. 
( เว็น ยู โก เอ้า อ๊อฟ เธอะ โฮเทล ) 
เม่ือคุณออกจากโรงแรม....  
                                                     

จากนั้นก็ต่อด้วยข้อความต่อไปนี้  
- เลี้ยวซ้าย /เลี้ยวขวา = Turn left/ turn right. 
- ข้ามถนน = Cross over the road 
- เดินตรงไป = walk along the road / Walk straight on / Go straight on 
- เดินผ่านโรงเรียน = Walk pass the school / Go pass the school 
- เดินไปประมาณ 10 นาที = Walk for about 10 minutes 
 

บอกเส้นทางโดยให้ใช้รถแท็กซี่ 
- You can catch a taxi / take a taxi . It will take you there in 10 minutes. 
( ยู แคน แคช อะ แท็คซิ /เทค อะ แท็คซิ อิท วิวล์ เทค ยู แดร์ อิน เทน มินิทส ) 
คุณสามารถไปรถแท็กซ่ี และจะพาคุณไปที่นั่นใน 10 นาที  
 

การเดินทางโดยรถไฟ (By Train) 
ประโยคพูดอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟ (By Train) 
 

I want to buy a ticket for Chiang Mai. ผมต้องการซื้อตั๋วไปเชียงใหม่ครับ 
(ไอวอนท์ ทู บาย อะ ทิคเคท ฟอร์ เชียงใหม่.) 
 

How much is the one-way ticket? ตั๋วเท่ียวเดียวราคาเท่าไหร่ครับ 
(ฮาว มัช อิซ เดอะ วัน-เวย์ ทิคเคท?) 
 

How much is the round-trip ticket? ตั๋วเท่ียวไป-กลับราคาเท่าไหร่ครับ 
(ฮาว มัช อิซ เดอะ ราวด์-ทริพ ทิคเคท?) 
 

Which train goes to Tokyo? รถไฟขบวนไหนไปโตเกยีวครับ 
(วิช เทรน โกซ ทู โตเคียว?) 
 

Does this train go to London? รถไฟคันนี้ไปลอนดอนหรือเปล่าครับ 
(ดาซ ดิส เทรน โก ทู ลอนดอน?) 
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Which platform does the express train to New York stop? 
(วิช แพลทฟอร์ม ดาซ ดิ เอคสเพรส เทรน ทู นิว ยอร์ค สต็อพ?) 
รถด่วนที่จะไปนิวยอร์กอยู่ชานชาลาไหนครับ 
 

When will the next train leave? 
(เวน วิล เดอะ เนคซท์ เทรน ลีฟว?) 
รถไฟขบวนต่อไปจะออกกี่โมงครับ 
 

What time does the train arrive to New York? รถไฟจะไปถึงนิวยอร์กเวลาเท่าไรครับ 
(วอท ไทม์ ดาซ เดอะ เทรน อะไรฟว ทู นิว ยอร์ก?) 
 

How long does the train stop here? รถไฟจอดนานเท่าไรครับ 
(ฮาว ลอง ดาซ เดอะ เทรน สต็อพ เฮียร์?) 
 

How much is the fare to New York? ค่าโดยสารไปนิวยอร์คเท่าไหร่ครับ 
(ฮาว มัช อิซ เดอะ แฟร์ ทู นิว ยอร์ค?) 
 

I want to get off the next station. ผมต้องการลงสถานีต่อไปครับ 
(ไอ วอนท์ ทู เกท ออฟว เดอะ เนคซท์ สเตเชิน.) 
 

How long does it take to get to Tokyo? ไปโตเกียวใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ 
(ฮาว ลอง ดาซ อิท เทค ทู เกท ทู โตเคียว?) 

   บอกเส้นทางโดยใช้รถประจําทาง 

Take a number 21 bus. That’ll take you pass…(บอกสถานที่ )  
and then you get off at…(บอกสถานที่ ) 

      (เทค อะ นัมเบ่อร์ 21 บัส แธทอิล เทค ยู พาสท.........  
แอนด์ เธน ยู เกท ออฟ แอท...) 

     ไปรถประจําทางเบอร์ 21 ก็จะผ่าน....(สถานที่) จากนั้นลงรถท่ี..... (บอกสถานที่) 
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สํานวนที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้รถประจําทาง 
 

 

                   
 - ข้ึนรถ = take / catch / get on    - ลงรถ = get off.                  
   ( เทค / แคช / เกท ออน )                ( เกท ออฟ ) 
 

- เบอร์รถ = bus number 21 / a number 21 bus 
  ( บัส นัมเบ่อร์ 21 / อะ นัมเบ่อร์ 21 บัส ) 
  (ข้อสังเกต เมื่อใช้ bus number 21 จะไม่มี article ‘ a ‘ นําหน้า) 
- ป้ายรถเมล์ = bus stop               
  ( บัส สตอพ )- รถแล่นผ่านอะไรบ้าง = It will take you pass……… 
  ( อิท วิว เทค ยู พาส ) บอกสถานที่ว่าผ่านอะไร  

 
 

ตัวอย่างบทสนทนา 

A : Excuse me, but could you direct me to the Post Office?  

B : Certainly.  

A : Turn left at the next corner, then walk straight ahead.  

B : Thank you very much.  

A : You're welcome.  
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นอกจากนี้ยังมีสํานวนอ่ืนๆ อีก เช่น 

1. Where is the (ชื่อสถานที่) …………….อยู่ทีไ่หนครับ  
2. Which way is the (ชือ่สถานท่ี) ทางไหนไป………………. 
3. How far is(ชื่อสถานท่ี) from here? …………….อยู่ไกลจากที่นี่เท่าไร  
4. What is the best way to get to (ชื่อสถานที่)? ทางไหนดีท่ีสุดที่จะไป………. 
5. Which of these streets goes to (ชื่อสถานท่ี) ถนนสายไหนไป……………  
6. Does this road go to (ชื่อสถานท่ี)? ถนนสายนี้ไป………..หรือเปล่าครับ  
7. Is this the right way to (ชื่อสถานท่ี) นี่ถูกทางหรือเปล่าครับที่จะไป………  
8. Where does this street go? ถนนสายนี้ไปไหนครับ 
9. How many kilometers is it? ก่ีกิโลเมตรครับ  

10. Would you draw me a map? คุณช่วยกรุณาวาดแผนที่ให้หน่อยได้ไหมครับ  

 

ในกรณีที่ไม่ทราบทิศทางเหล่านั้นก็ควรตอบว่า  

1.  Sorry. I'm afraid I can't. เสียใจครับผมตอบไม่ได้  
2.  I'm sorry. I'm a stranger here. ผมเสียใจครับ ผมเป็นคนแปลกหน้าที่นี่ครับ  
    Is this the way to.....? เป็นสํานวนที่ใช้ถามในกรณีท่ีผู้ถามต้องการถามเพื่อให้แน่ใจว่า

กําลังเดินไปตามทิศทางท่ีถูกต้อง  เช่น 

    Is the way to the supermarket?     (นี่เป็นทางไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับ) 
 
การบอกระยะทางว่า อยู่ห่างแค่ไหน   เช่น         

-  It’s about a mile from here. 
   (ประมาณหนึ่งไมล์จากตรงนี้)  

-  It’s about 200 meters from here. 
    (ประมาณ 200 เมตร จากตรงนี้) 
 
บอกเส้นทางโดยใช้รถประจําทาง เช่น 

-  Take the number 21 bus. That will take you past the museum.  
    And then   you get off at the university.   
    (ข้ึนรถประจําทางหมายเลข 21 คุณจะผ่านพิพิธภัณฑ์ หลังจากนั้นให้คุณลงท่ีมหาวิทยาลัย) 
  

                                                                                      



[���������	
�] ���
 34 

 

 

บอกเส้นทางโดยให้เดินไป  เช่น 
 -  Go straight  ahead until you come to the traffic lights, then turn right. 
     (เดินตรงไปข้างหน้าจนถึงสัญญาณไฟจราจร  จากนั้นก็เลี้ยวขวา) 
 -  It’s about a ten-minute walk. 
    (เดินไปประมาณ 10นาที) 
 
บอกเส้นทางโดยใช้รถแท็กซ่ี  เช่น 
-  You can catch a taxi. It’ll take you there in 10 minutes. 
   (คุณสามารถเรียกแท็กซี่ จะใช้เวลาเดินทาง 10นาที) 
 

สรุปสํานวนการตอบที่เกี่ยวกับทิศทาง 
1.  Go straight. ตรงไป  
2.  Go straight ahead for a few buildings.  
      ตรงไปข้างหน้าอีกช่วง 2-3 ตึก  

3.  Follow this street. ไปตามถนนเส้นนี้  
4.  Keep going straight. เดินตรงไปเรื่อย ๆ  
5.  Go straight until you come to the Police Station.  
     ตรงไปข้างหน้าจนกระทั่งถึงสถานีตํารวจ  

6.  Turn left. เลี้ยวซ้าย  
7. Turn right. เลี้ยวขวา 
8.  You have come too far. You must go back.  
      คุณมาไกลเกินไป คุณต้องกลับไป  

9.  You had better take a taxi. คุณควรขึ้นรถแท็กซี่ไปดีกว่า  

10. This way please. ทางนี้ครับ  
11. Follow me, please. ตามผมมาครับ  
12. Go up the street . เดินย้อนถนนเส้นนี้ขึ้นไป  
13. Go down the street. เดินตามถนนเส้นนี้ลงไป  
14. Go upstairs. ขึ้นบันไดไป              
15. Go down the steps. เดินลงบันไดไป  
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16. Go downstairs. ลงบันไดไป  

17. Walk to the first traffic lights. เดินไปจนถึงไฟจราจรแรก  

18. Walk over the footbridge. เดินข้ามสะพานลอยคนข้ามไป  

19. Walk to the end of this road. เดินไปจนสุดถนนเส้นนี้  

20. Cross at the traffic lights. ข้ามที่สัญญาณไฟจราจร  

21. It's 3 kilometers from here. ไปจากท่ีนี่ 3 กิโลเมตรครับ  

22. It's next door to the foodshop. มันอยู่ติดกับร้านอาหารครับ  

23. It's directly opposite the temple. มันอยู่ตรงข้ามกับวัดพอดีเลยครับ  

24. It's about ten minutes walk from here. เดินไปประมาณ 10 นาทีจากที่นี่  

25. Let me give the driver directions. ขอให้ผมบอกทางแก่คนขับรถเอง  

26. Let me draw a map for you. ขอให้ผมวาดแผนที่ให้คุณ  

27.I will write it in Thai for the driver. ผมจะเขียนเป็นไทยให้คนขับรถเองครับ  

28.It should cost no more than 50 baht. มันไม่ควรจะคิดเกิน 50 บาทนะครับ  

29.It's within walking distance. มันเป็นระยะทางที่เดินไปได้ครับ  

30.It's too far to walk. มันไกลเกินไปที่จะเดินครับ  

 
***ข้อสังเกต คําว่า "ขึ้นรถ" กับ "ลงรถ" ข้ึนรถ = get on ลงรถ = get off  
 

ขึ้นรถ  =  take / catch / get on 

ลงรถ  = get off 

หมายเลขรถ = bus number..... / a number.....  Bus 

ป้ายรถเมล์ = bus stop 

ค่าโดยสาร = fare 
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เลี้ยวซ้าย = turn left 

เลี้ยวขวา = turn right  

ทางซ้าย = on the left 

ทางขวา = on the right 

ข้ามถนน = cross the road 

เดินผ่าน = walk past / go past 

ทางแยก = intersection / crossroads 

สุดถนน = at the end of the road 

ก่อนถึง = just before 

เดินตรงไป = Go straight. / Go straight ahead. / Keep going straight. /                 
               Walk along the road . 

เดินไปเรื่อยๆ จนถึง... = Keep going until you get to… 

เลี้ยวที่แยกแรก / แยกที่สอง = Take the first / second turn. 

มันอยู่ใกล้กับ... = It’s near / close to… 

มันไม่ไกลจากที่นี่ = It’s not far from here. 

มันอยู่ห่างจากที่นี่ 3 กิโลเมตร = It’s 3 kilometers from here. 

มันอยู่ห่างจากท่ีนี่ประมาณ 200 เมตร = It’s about 200 meters away from here.   
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บทที่ 4   
การสอบถามข้อมูล  

( Asking for information ) 
 

การสอบถามข้อมูล ( Asking for Information ) 
 

ที่เราเห็นกันบ่อย ๆ ก็คงหนีไม่พ้น  
what, who, when, where, why, how, whose, which, whom 
ประโยคคําถาม (Question)   ประโยคคําถามในภาษาอังกฤษมี 2 แบบ  

  1. การตั้งคําถามเพ่ือให้ได้คําตอบว่า ใช่หรือไม่ (yes / no question)   

  2. การตั้งคําถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเจาะจงว่าใคร (who), อะไร (what),  

เมื่อไหร่ (when), ทําไม (why) และอย่างไร (how) 

โดยคําถามประเภทนี้มักขึ้นต้นคําบอกคําถามด้วย wh –  

เราจึงเรียกว่าคําถามประเภทนี้ว่า Wh – question        
การสร้างประโยคคําถามเพ่ือคําตอบว่า  ใช่หรือไม่ใช่  (Yes / No question)   

ใน Present Continuous Tense  ย้ายกริยาช่วย (verb to be / is / am /are )                                 

ไปไว้หน้าประโยค แล้วเติมแสดงคําถามลงไป 

ประโยคบอกเล่า ประโยคคําถามแบบให้ตอบวา่ ใช่ / ไม่ใช ่ ประโยคคําถามที่ขึ้นตน้ด้วย  Wh- 

I am drinking. Am I drinking? What am I drinking? 

You are crying. Are you crying? Why are you crying? 

He is going. Is he going? Where is he going? 

She is leaving. Is she leaving? When is she leaving? 

It is sleeping. Is it sleeping? Where is it sleeping? 

We are sitting. Are we sitting? When are we sitting? 

They aretalking. Are they talking? Why are they talking? 

      กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ให้ใส่คําบอกคําถามไว้ข้างหน้าประโยคคําถามแบบ Yes / No โดยให้คิดว่า ถ้าเราไม่ใส่คําบอก
คําถามให้แน่นอนลงไป ผู้ตอบก็จะตอบแค่ ใช่หรือไม่ใช่ แต่ถ้าเราใส่คําบอกคําถาม  เช่น  ใคร (who), อะไร 
(what),  เมื่อไหร่ (when), ที่ไหน (where), ทําไม (Why)  และอย่างไร (how)  ไว้แล้ว ผู้ตอบจะต้องให้ตรงกับคําบอก
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คําถาม  ดังนั้น ความแตกต่างเรื่องการสร้างประโยคคําถามทั้งสองแบบนี้อยู่ที่แบบหนึ่ง ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม(ข้อมูลที่
ต้องการทราบ)ในคําถาม ในขณะทีอี่กแบบหนึ่งมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในคําถาม 

  Who   

1. Who มีความหมายว่า “ใคร” เป็นบุรุษสรรพนาม                   ( 
Pronoun ) อย่างเดียว ใช้ขึ้นต้นประโยคคําถามเมื่อต้องการทราบว่าใครหรือ
คนใด ทําหน้าที่เป็นประธาน (subject) เสมอ                รูปกริยาของ
ประธาน ที่เป็น who จะใช้เอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ และคําตอบท่ีได้มักจะ
เป็นชื่อคน  โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

โครงสร้างประโยคคําถาม Who + verb + object ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Who is your teacher ? B : Mrs. Wanpen is my teacher. 

A : Who is cooking cook ? B : My mother is cooking. 

A : Who are these boys ? B : Boonchu and Kasem. 

A : Who sings this song ? B : Nara sings this song. 

 

Whom 
2. Whom มีความหมายว่า “ใคร” เป็น บุรุษสรรพนาม ( Pronoun )  อย่างเดียว  

ใช้ถามถึงบุคคลและใช้เป็นกรรม(object) ของกริยาหรือของบุรพบทในประโยค  
โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

โครงสร้างประโยคคําถาม Whom + helping verb + subject + verb ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Whom do they meet ? B : They meet their friends. 

A : Whom did you meet yesterday ? B : I meet Winai. 

A : Whom does she go with ? B : She goes with her mother. 

A : Whom are you speaking to ? B : I am speaking to my friends. 
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Whose   

3. Whose  มีความหมายว่า “ใคร” เป็นได้ทั้ง Adjective            (ใช้
โดยมีนามตามหลัง) และ pronoun (ใช้โดยไม่มีนามตามหลัง) ใช้กับคน

เท่านั้น ใช้เพ่ือถามหาเจ้าของ โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างที่ 1 

โครงสร้างประโยคคําถาม Whose + noun(s) + is / are ….. ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Whose car is black? B : It is John’s car. 

A : Whose skirt is that ? B : It is my skirt. 

A : Whose books are in my backpack ? B : They are the boys’ books. 

โครงสร้างท่ี 2 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
Whose + noun + do /does + subject +object ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Whose book do you borrow ? B : I borrow Somsak’s book. 

A : Whose bicycle does James ride ? B : James rides his bicycle. 

A : Whose cell phone do Jane and Jim use? B : They use their cell phone. 

โครงสร้างท่ี 3 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
Whose + is/are + this/that/those/these + noun(s) ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Whose is that car ? B :It belongs to Nid./It.’s Nids. 

A : Whose are those dogs ? B : they are Somsak’s dogs. 

A : Whose are these jeans ? B : They belong to James./ They are James? 
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What  
4. What  มีความหมายว่า “อะไร”  
ใช้ถามอาชีพชื่อบุคคล สัญชาติ สิ่งของ เวลา สิ่งที่ชอบ 
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน วันที่ เดือน โดยมีรูปแบบ
โครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 
 
 
 

 

- ใช้ What ถามอาชีพต่างๆ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 1. What + (is/are) + subject ? 
2. What + (do/does) + subject + do ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What is your father ? B : He is a farmer. 

A : What are you ? B : I am a student. 

A : What is Ms.Paweena ? B : She is an English teacher. 

A : What does Manop do ? B : He is a policeman. 

A : What do your parents do ? B : They are farmers 

A : What do you do ? B : I am a teacher. 
 

- ใช้ What ถามช่ือบุคคล 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + (is/are) + (your/his/her) + name ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What is your name ? B : My name is Paweena. 

A : What is his name ? B : His name is Manop. 

A : What are their names ? B : Their names are Pee and Dee. 
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ใช้ What ถามสัญชาติ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + (is/are) +(your/his/her/their)+ nationality ? 

ตัวอย่าง 

A : What is your nationality ? B : I am Thai. 

A : What is his nationality ? B : He is Thai. 

A : What is her nationality ? B : She is Thai. 

A : What are their nationality ? B : They are Japanese. 
 

ใช้ What ถามเกี่ยวกับสิ่งของ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + (is/are) + (this/that/those/these) ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What is this ? B : It is my pen. 

A : What is that ? B : It is a book. 

A : What are these ? B : (These)They are new computers. 

A : What are those ? B : (Thoes)They are his books. 
 

ใช้ What ถามเกี่ยวกับเวลา 

โครงสร้างประโยคคําถาม 1. What + time + is + it ? 
2. What + is + the time ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What time is it ? B : It is seven o’clock. 

A : What is the time ? B : ten O five (10:05) 
Ten to five (4:50) 
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ใช้ What ถามเกี่ยวกับสิ่งของที่ชอบ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + noun(s) + (do/does) +subject+ verb ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What colour do you like ? B : I like red. 

A : What Thai food does Jim like ? B : He likes Tom Yam Koong. 

A : What is your favourite fruit ? B : I like bananas. 
 
 

 -  ใช้ What ถามที่อยู่ ถาม e - mail 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + is + (your/his/her) + (address/e-mail address ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What is your address ? B : It is 10 Sukumwit Road,Bangkok. 

A : What is Malee’s address? B : It is 10 Moo 4, Tambon Nai Muang, 
Amphoe Muang, Surin (32000). 

A : What is your e-mail address ? B : It is vee_123@hotmail.com 

A : What is his e-mail address ? B : It is ooo_ooo@yahoo.com 
 

ใช้ What ถามเบอร์โทรศัพท์ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
What + is + (your/his/her) + telephone number ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What is your telephone number ? B : It is 044-512282. 

A : What is his telephone number ? B : It is 088-0981256. 
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ใช้ What ถามวัน วันท่ี เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Where  

5. Where  มีความหมายว่า “ที่ไหน” เป็น Adverb อย่างเดียว ใช้ถามเม่ือต้องการทราบเก่ียวกับสถานที่ 
ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ หรือที่ที่จะไปถึงไปสู่ เวลาตอบจะต้องตอบเป็นชื่อของสถานท่ีต่างๆ เช่น ชื่อถนน ชื่อเมือง ชื่อ

ประเทศ ฯลฯ และที่สําคัญจะต้องมีคําบุพบท (preposition) โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 
โครงสร้างประโยคคําถาม 1. Where + (is/are/am) + subject ? 

2. Where + do/does + subject + verb ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Where is Muang Surin School ? B : It is in Surin. 

A : Where are the students ? B : They are in the classroom. 

A : Where are you going ? B : I am going to school. (I’m going to...) 

A : Where do you live ? B : I live in Thailand. 

A : Where does Pam come from ? B : She comes from Japan. 

A : Where do they work ? B : They work in a garden. 

A : Where do you meet him ? B : I meet him at school. 

โครงสร้างประโยคคําถาม  : ถามวัน 
 
โครงสร้างประโยคคําถาม  : ถามวันที่ 
 
โครงสร้างประโยคคําถาม  : ถามเดือน 

1. What day is today ? 
2. What day is it ? 
1. What is the date ? 
2. What is the date today ? 
1. What month is this month ? 
2. What month is it ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : What day is today ? B : It is Sunday. 

A : What day is it ? B : It is Wednesday. 

A : What is the date ? B : 18th of July./July 18th 

A : What is the date today ? B : It is 18th July. 

A : What month is this month ? B : It is January, February,  March. 

A : What month is it ? B : It is January,  February, March. 
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When 

6. When  มีความหมายว่า “เมื่อไร” เป็นได้ Adverb อย่างเดียว ใช้ถามเม่ือต้องการทราบ
เกี่ยวกับเวลา แต่ไม่ได้เจาะจงเวลาเหมือนกับการใช้ประโยคคําถาม “What time” เวลาตอบ
อาจจะตอบเป็นวัน วันที่ เดือน ปี หรืออาจจะเป็นเวลา จากนาฬิกาก็ได้ โดยมีรูปแบบโครงสร้าง
ประโยคต่อไปนี้ 

โครงสร้างประโยคคําถาม When + (กริยาชว่ย) + subject + กริยาอื่น…….?

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : When is your birthday ? B : It is in July. 
B : It is in the summer. 
B : It is on 21st of July. 

A : When is the meeting ? B : It is on Monday morning. 

A : When are you coming here ? B : I am coming here next month. 

A : When do they go to school ? B : They go to school at 6.30. 

A : When do you get up ? B : I get up at 5.30. 

A : When will you start to read for test ? B : I will start tomorrow night. 

Why  

7. Why  มีความหมายว่า “ทําไม”  หรือ “เพราะอะไร” ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุผล  
สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เวลาตอบต้องใช้คําว่า Because ซึ่งมีความหมายว่า “เพราะว่า”   
หรือ “เนื่องจาก”  หรือ in order to, to, so as to, หรือ for ตัวใดตัวหนึ่ง  
โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
1. Why + (is/are) + noun/pronoun + adjective ? 
2. Why + do/does + subject + verb + object ?  

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : Why are you late ? B : I am late because the traffic is very heavy. 

A : Why is he sad ? B : He is sad because his mother is sick. 

A : Why do you like Lisa ? B : I like her because she is beautiful. 

A : Why did you go to the bookshop ? B : I went there to buy a book. 

A : Why don’t you go with her ? B : I don’t go with her because I am not free. 

A : Why did he go to the office ? B : He went there for work. 
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  Which  

8. Which  มีความหมายว่า อันไหน คนไหน สิ่งไหน ฯลฯ  ใช้ถามได้ทั้งคน สัตว์
และสิ่งของต่างๆ เวลาตอบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง  

 

 

 

การ
ใช้ 

On
e/
On
es 

              One/Ones เป็นคําสรรพนามท่ีใช้แทนคํานามท่ีกล่าวถึงแล้วครั้งหนึ่งและคํานามนั้นต้องเป็น
คํานามท่ีสามารถนับได้ โดยมีวิธีใช้ดังนี้ 
 
               One ใช้แทนคํานามนับได้ในรูปเอกพจน์ มีความหมายว่า คนหนึ่งคน สัตว์หนึ่งตัว สิ่งของหนึ่ง
อัน  เช่น 
I have a bike but it is an old one. (I have a bike but it is an old  bike) 
จากตัวอย่าง จะใช้ one แทน bike ซึ่งถูกกล่าวถึงในประโยคแรก 
 
               Ones ใช้แทนคํานามนับได้ในรูปพหูพจน์ มีความหมายว่า คนหลายคน สัตว์หลายตัว สิ่งของ
หลายอัน  เช่น 
There are tall boys at the blackboard. There are fat ones at the table. 
จากตัวอย่าง จะใช้ ones แทน boys ซ่ึงถูกกล่าวถึงในประโยคแรก 
 
 
 
 
 

โครงสร้างประโยคคําถาม 1. Which + helping verb + …………. ? 
2. Which + nouns + helping verb + ………. ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 
A : Which is his friend, a boy or a girl ? B : A girl. 

A : Which is his, a green bike or a red bike ? B : The red bike. 

A : Which do you like, blue or red  ? B : I like red. 

A : Which elephant do you like ? B : I like the pink one. 

A : Which shoes are John’s, pink or brown ? B : The brown ones. 

A : Which car will you buy for my birthday ? B : The brown ones. 

ข้อสังเกต : การตอบประโยคคําถามที่ผู้ถามต้องการให้ผูต้อบเลือกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
ผู้ตอบมักจะใช้คําสรรพนาม one/ones แทนคําที่เลือกเสมอ เพราะคํานามนั้นจะถูกระบุถึงคร้ังแรกในประโยคคําถาม 
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How  
9. How  มีความหมายว่า อย่างไร เท่าใด แค่ไหน ใช้ถามเพื่อต้องการทราบถึงวิธีการ ลักษณะของบุคคล  
ถามอายุ ความสูง น้ําหนัก ความยาว ระยะทาง โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 
-  ใช้ How ใช้ถามวิธีการ 

โครงสร้างประโยคคําถาม How + do/does + subject + verb ? 
ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : How do you go to school ? B : I go to school by bus/on foot. 

A : How does Tata Young sing ? B : She sings beautifully. 

A : How do Jim and Jane run ? B : They run slowly. 
 

ใช้ How ตามด้วยคํา adjective ใช้ถามอายุ ความสูง น้ําหนัก ความยาว ระยะทาง 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
How + adjective + verb to be + subject ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

ถามอายุ A : How old are you ? 
A : How old is Jim ? 
A : How old are those babies ? 

B : I am 18 years old. 
B : He is 18 years old. 
B : They are 7 months old. 

ความสูง A : How tall are you ? 
A : How tall is your mother ? 

B : I am 1 m. and 60 cm. tall. 
B : She is 156 cm. 

น้ําหนัก A : How heavy is Suchada ? 
A : How heavy are you ? 

B : She is 70 kilos. 
B : I am 45 kilos. 

ความยาว A : How long is a ruler ? B : It is 12 inches long. 

ระยะทาง A : How far is it from here to Suchai ? B : It is about 24 km. 

ใช้ How ถามเกี่ยวกับสุขภาพ 

โครงสร้างประโยคคําถาม How + is/are + subject ? 
ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : How are you ? B : I am very well. 

A : How is your wife ? B : She is fine. 
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How ใช้กับ many เพ่ือถามว่าบุคคลนั้นมีสมาชิก มีสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งของต่างๆ จํานวนเท่าใด 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
How many + nouns + do/does + subject + verb  ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : How many sisters do you have ? B : I have one sister. 

A : How many apples does your mom buy? B : She buys four apples. 
 

How ใช้กับ many เพ่ือถามจํานวนคน ส่ิงของ หรือสัตว์ว่ามีจํานวนเท่าใด 

โครงสร้างประโยคคําถาม 
How many nouns + are there + complement  ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 

A : How many students are there in this class ? B : There are 34 students. 

A : How many people are there in your family ? B : There are 9 in my family. 
 

How ใช้กับ much เพ่ือถามจํานวนสิ่งของท่ีนับไม่ได้ 
โครงสร้างประโยคคําถาม 

How much + uncountable noun + do/does + subject + verb  ? 
ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 
A : How much coffee do you drink a day ? B : I drink only one cup a day. 

    I drink only a cup a day. 
A : How much money does she have ? B : She has a lot of money. 

 

How ใช้กับ much เพ่ือถามราคาของสิ่งต่างๆ 
โครงสร้างประโยคคําถาม 

How much + is/are + noun  ? 
ตัวอย่าง 

โครงสร้างประโยคคําถาม โครงสร้างประโยคคําตอบ 
A : How much is this shirt ? B : It is 400 baht. 
A : How much are these shoes ? B : They are 600 baht. 
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สรุปการตั้งคําถามแบบ    Wh – Question ? 

 Wh – Question เป็นคําที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคําถาม เพ่ือต้องการทราบข้อมูลหรือเรื่องราว 
ท่ีผู้ถามต้องการทราบ คําถามประเภทนี้เราเรียกว่า Information Questions ส่วนมาก  
จะขึ้นต้นด้วย Wh ซึ่งแต่ละตัวจะใช้คําถามเพ่ือต้องการทราบข้อมูลท่ีแตกต่างกันและ                 

ใช้เมื่อต้องการคําตอบท่ีเป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เราจะไม่ตอบด้วย Yes หรือ No 
Wh – Question มีท้ังหมด 9 ตัว คือ 
- What ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของ ชื่อ อาชีพ  สัญชาติ เวลา สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

  วัน วันที่ เดือน ปี  

- Where ใช้ถามเก่ียวกับสถานท่ี 

- When ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา 

- Why ใช้ถามเพ่ือต้องการทราบเหตุผล 

- Who ใช้ถามเพ่ือต้องการทราบเก่ียวกับบุคคล 

 - Whose ใช้ถามหาเจ้าของ 

- Whom ใช้ถามเพ่ือต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล แต่บุคคลนั้นต้องทําหน้าที่เป็นกรรม 

- Which ใช้ถามเพื่อให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

- How ใช้ถามเก่ียวกับลักษณะ ถามอายุ ถามอาการ ถามสุขภาพ ฯลฯ 

 

 

 

 

 



[���������	
�] ���
 49 

 

ตารางคําท่ีใช้แสดงคําถามและความหมาย 
 

คําท่ีใช้แสดงคําถาม 

Who ใคร What อะไร Why ทําไม 

Whom ใคร Where ท่ีไหน Which สิ่งไหน/อันไหน 

Whose ของใคร When เมื่อไร How อย่างไร 
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บทที่ 5 
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตหิน้าที่ของตํารวจ 

( Conversation involving with police work ) 
       การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ( Helping Tourists ) 
 

1. คําถามทั่วไปท่ีนักท่องเท่ียวมักจะถามตํารวจ ( Questions asked by tourists) 
• I'm lost.   ฉันหลงทาง   
• Can you help me find the Pacific Hotel ?  

คุณช่วยบอกทางไปโรงแรมแปซิฟิกให้หน่อยได้ไหมค่ะ ? 
• I'm looking for the American Embassy.       

ฉันกําลังมองหาสถานฑูตอเมริกา 
• My luggage/suitcase was stolen.  

กระเป๋าเดินทางฉันถูกขโมย 
• What should I do?       ฉันควรทําอย่างไร ? 
• Who can we trust to exchange our money?  

ใครบ้างที่เราจะเชื่อถือได้สําหรับแลกเงิน ? 
• Where is the bad part of town?   

ที่ไหนบ้างในเมืองท่ีควรหลีกเลี่ยง ? 
• Please help us !  Our child is missing.  

โปรดช่วยพวกเราด้วย  ลูกของเราหาย 
2. คําถามที่ตํารวจใช้สําหรับสอบถามนักท่องเท่ียว ( Questions asked by police) 

• Which hotel are you staying at?     
คุณพักอยู่โรงแรมใหน ?  

• When did you lose your wallet ?   
กระเป๋าสตางค์ของคุณหายเมื่อไหร่ ? 

• How much money was in your purse?   
มีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ ? 

• How did the thief look like? ขโมยหน้าตาเป็นอย่างไร ? 
• What was the man wearing? เขาสวมชุดอะไร ? 
• Did he have a weapon?   เขามีอาวุธมั๊ย ? 
• Where / When did you last see your child?    

คุณเห็นลูกๆครั้งสุดท้าย  ที่ไหน / เมื่อไหร่ ? 
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• How old is your child?    ลูกของคุณอายุเท่าไหร่ ? 
• What was your child wearing? ลูกของคุณสวมชุดอะไร ?   

        การกล่าวแสดงความเห็นใจ / ปลอบโยนนักท่องเที่ยว ( Comforting  tourist in distress ) 
• สํานวนท่ีใช้กล่าวแสดงความเห็นใจในข่าวร้าย เช่นมีการตายเกิดขึ้นหรือมีเรื่องไม่ดี มีดังต่อไปนี้ 

Please stay calm. โปรด ใจเย็นไว้ ! 
I am going to help you. ผมกําลังหาทางช่วยคุณ ! 

We will do everything we can.   เราจะทําทุกอย่างเท่าท่ีจะทําได้ !  

I'll give you a map of the city. ผมจะให้แผนที่เมืองกับคุณ !  

Try not to panic.      พยายามอย่าตื่นตกใจ ! 
I can give you a ride to the hospital. ผมจะขับรถไปส่งคุณที่

โรงพยาบาล ! 

The ambulance is on its way. รถพยาบาลกําลังมา 
Don't worry, everything is going to be okay.  
ไม่ต้องห่วง  ทุกอย่างกําลังจะเรียบร้อยด้วยดี ! 
 

- I’m very sorry to hear that………………. 
  ( อาม เวร ิซอริ ทู เฮีย แดท........................) 
  ฉันเสียใจด้วยนะที่ได้ยินว่า....................................... 
 

- I was very sorry to hear of ……………………. 
  ( ไอ วอซ เวริ ซอริ ทู เฮีย เอิฟ ) 
  ฉันเสียใจด้วยนะที่ได้ยินว่า.................................. 
 

- Please accept my sincere sympathy. 
  ( พลีส แอคเซฟ มาย ซินเซอร์ ซิมพาททิ ) 
  ขอแสดงความเสียใจด้วยจริง ๆ ! 
 

- How unfortunate ! 
  ( ฮาว อันฟอร์จูเนท ) 
  ช่างโชคร้ายอะไรอย่างนี้ ! 
- What a pity !   ช่างน่าสงสาร ! 
   (วอท อะ พิททิ ) 
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การตอบรับการแสดงความเห็นใจนั้นมักจะพูดว่า 
 

- Thank you for your concern 
  ( แธงค์กิ่ว ฟอร์ ยัวร์ คันเซิน ) 
  ขอบคุณสําหรับความห่วงใยของคุณ ! 
 

- Thank you . I appreciate it . 
  (แธงค์กิ่ว ไอ แอพพรีชิเอท อิท) 
  ขอบคุณค่ะ ดิฉันซาบซี้งในน้ําใจของคุณ !  
 

- Thanks.   ( แธงค์ )    ขอบคุณ ! 
 

ตัวอย่างบทสนทนา 
ตํารวจไทยนายหนึ่งเสนอความช่วยเหลือสตรีชาวอังกฤษหาลูกที่หายตัวไป  
( A Thai  police officer helps a British woman find her missing child... ) 

Woman: Help! Police!                                 ช่วยด้วยค่ะ  คุณตํารวจ ! 

Police: What's wrong?                                            � �!"#�#$��#%& ! 

Woman: My daughter is missing.                  ลูกสาวดิฉันหายค่ะ ! 
I can't find her anywhere!              ดิฉันหาทุกที่แล้วไม่เจอ ! 

Police: Calm down. I'm going to help you find her. What's her name? 
12345�  6�2!78	4�9:�
;<ก>
	 !  3?�7$@��!"�#%& ! 

Woman: Erica. She's only five. She doesn't know how to speak Thai! 
อีริกา อายุ 5 ขวบ  เธอพูดภาษาไทยไม่ได้ ! 

Police: Okay. What does Erica look like? 
Dก;E�#%& ! � #�ก
 #<F#8
E���
D
3FG��48
E"#�#%& ! 

Woman: She has brown curly hair. She's skinny and small for her age.  
เธอมีผมหยิกสีน้ําตาล เธอรูปร่างผอมและเล็กเทียบกับเด็กรุ่นเดียวกัน ! 

Police: What is she wearing today? 
	%�� H3?�>	�79I�!"#�#%& ! 
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Woman: Blue shorts and a pink T-shirt. She has a hat on too, I think. 
กางเกงขาสั้นสีน้ําเงินและเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีชมพู ฉันคิดว่าสวมหมวกด้วยนะ !  

Police: How long ago did she go missing? 
3?��
4"F�
�3K8
"#L;�	 

Woman: I've been looking for her for almost an hour now. 
ฉันมองหาเธอเกือบหน่ึงชั่วโมงแล้ว...ตอนนี้ ! 

Police: And where did you last see her? 
L;�	...�9:3�5�3?��#%HE>9IK�
4K @"���#%& ! 

Woman: We were just shopping in the vegetable section. I turned around and she was gone. 
เรากําลังเดินซื้อของในแผนกจําหน่ายผักสวนครัว  ฉันหันหลังไป...เธอก็หายตัวไปแล้ว ! 

Police: Don't worry, everything is going to be okay. 
"�8D��E�8	E  K9ก�48
E2!3# 4&#��4I�	4I  ! 

Woman: What should I do?          ฉันควรทําอย่างไร ? 

Police: Stay right at the front of the store in case she comes looking for you. 
#�K @���
#�
�ก8�� 36$@�	8
3?�กS
;%ED
��
�9: ! 
 We'll start looking for her now. 
3#
2!D
��
3?�...3I T4	� H ! 
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                 การสอบถามเกี่ยวกับการจราจรและอุบัติเหตุ  ( Traffic and Accidents )                                            

 
การสอบถามข้อมูลคนขับรถ 

 
• Can I see your driver's licence and passport? 

ผมขอดูใบอนุญาตขับขี่และหนังสือเดินทางด้วยครับ ! 
• Have you been drinking tonight? 

คืนนี้ คุณได้ดื่มมามั๊ยครับ ! 
• Did you drink a lot? 

คุณดื่มมามากม๊ัย ! 
• How fast do you think you were going? 

คุณคิดว่า  คุณขับรถเร็วมั๊ย ! 
• Do you know what the speed limit is? 

คุณทราบความเร็วที่กําหนดมั๊ย ! 
• Is this a rental car? 

รถคันน้ี เป็นรถเช่าใช่ม๊ัย ! 
• You were driving too fast. 

คุณขับรถเร็วเกินไป ! 
• You broke the speed limit. 

คุณขับรถเร็วเกินกําหนด ! 
• You were driving on the wrong side of the road. 

คุณขับรถผิดช่องทาง ! 
• You were driving too close to the car in front of you. 

คุณขับรถใกล้รถคันหน้ามากเกินไป ! 
• You didn't obey the traffic signals. 

คุณไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร ! 
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• You aren't wearing your seatbelt. 
คุณไม่คาดเข็มขัด ! 

• You aren't allowed to park here. 
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้จอดที่นี่! 

• I'm going to keep your driving licence and give you a ticket.                                
You can go to the police station to pay the fine.                                                
They will give your driving licence back to you. 
ผมจะยึดใบขับข่ีคุณและให้ใบสั่ง  คุณต้องไปโรงพักเพื่อเสียค่าปรับ                               
เจ้าหน้าที่จะให้ใบขับข่ีคืนแก่คุณ ! 

 
การสอบถามคนขับที่ได้รับบาดเจ็บ ( Questions police ask an injured driver ) 

• Are you hurt? 
คุณบาดเจ็บมั๊ย ! 

• Can you stand up/move? 
คุณสามารถยืนขึ้น / เคลื่อนไหวได้ม๊ัย ! 

• Where does it hurt most? 
คุณบาดเจ็บตรงไหนมากที่สุด !   

• How did the accident happen? 
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร ! 

• Who was at fault? 
ใครเป็นคนผิด ! 

• Is there someone you want to call ? 
คุณต้องการโทร หาใครม๊ัย ! 

• Don't worry. We've called an ambulance. 
ไม่ต้องห่วง  เราเรียกรถพยาบาลให้แล้ว ! 
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การสอบถามบัตรประชาชน Asking for Identification (ID) 

 
ตัวอย่าง บัตรประชาชน  ( Identification (ID) card ) 

                                                                         

ตัวอย่าง หนังสือเดินทาง  (Passport) 

 

ตัวอย่าง ใบขับขี่ ( Driver   license ) 
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• May I see your photo ID?   ขอดูรูปในบัตรประชาชน ด้วยครับ ! 
• Can I see your passport?   ขอดูหนังสือเดินทาง ด้วยครับ ! 
• Driver's license, please.   ขอดูใบอนุญาตขับข่ี  ด้วยครับ ! 
• How long have you been in the country? คุณอยู่ในประเทศนานเท่าไหร่แล้วครับ ! 
• Are you here for a holiday?   คุณอยู่ที่นี่ ช่วงวันหยุด ใช่มั๊ย ! 

 

การสอบถามพยานบุคคล ( Questions police ask witnesses ) 
 

� Could you tell me what you see? คุณเห็นอะไรบ้าง? 

� What happened? เกิดอะไรข้ึน? 

� Who did it? ใครเป็นคนทํา? 

� Where did it happen? เหตุการณ์เกิดข้ึนที่ไหน? 

� When was the crime committed? มีการก่ออาชญากรรมข้ึนเมื่อไหร่? 

� Why did he/she/ do this? ทําไมเขา/เธอ จึงทําเช่นนี้? 

� How did it happen? เหตุการณ์เกิดข้ึนได้อย่างไร? 

� When did you lose your wallet? กระเป๋าสตางค์คุณหายเมื่อไหร่? 

� What did the thief take from your suitcase? ขโมยได้เอาอะไรไปจากกระเป๋าเดินทางของคุณบ้าง? 

� How much money was in your purse? มีสตางค์ในกระเป๋าอยู่เท่าไหร่? 

� When did you last see your child? คุณพบลูกคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? 

� Where did you last see your child? คุณพบลูกคุณครั้งสุดท้ายที่ไหน? 

� What is your child wearing? ลูกคุณสวมเสื้อผ้าลักษณะอย่างไร? 

� How old is your child? ลูกคุณอายุเท่าไหร่? 

� Which way did the thief go? คนร้ายไปทางไหน? 

� What kind of car was the thief driving? คนร้ายใช้รถอะไร? 

� Did he have a weapon? เขามีอาวุธหรือไม่? 

� May I have your name please? ขอทราบชื่อคุณได้ไหมครับ/ค่ะ? 

� Where are you from? คุณมาจากไหน? 

� What is your nationality? คุณมีสัญชาติอะไร? 
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� What is your address?  คุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่? 

� Where do you stay? คุณพักอยู่ที่ไหน? 

� Your address, please. ขอทราบที่อยู่ครับ/ค่ะ 

� May I have your contact information please? ขอข้อมูลในการติดต่อคุณได้ไหมครับ/ค่ะ 

� Did you get hurt? คุณได้รับบาดเจ็บหรือไม่? 

� Do you want me to send you to your place? คุณต้องการให้ไปส่งหรือไม่? 

� Do you want me to take you to a hospital? คุณต้องการให้ไปส่งที่โรงพยาบาลหรือไม่? 

� Do you want to contact your 

family/friends/embassy? 

คุณต้องการติดต่อครอบครัว/เพ่ือน/ 

สถานทูตของคุณหรือไม่? 

� I need to get a statement from you. ผมต้องการให้คุณไปให้ปากคํา 

� If you think of anything else,  

please let me know. 

ถ้าคุณนึกอะไรได้เพ่ิมเติม กรุณาแจ้งให้ผม/ 

ดิฉันทราบ 

� Please notify us if you have more information. กรุณาแจ้งให้เราทราบหากว่าคณุมีข้อมูลเพิ่มเติม 

� Thank you for your cooperation. ขอบคุณสําหรับความร่วมมือ 

 

การสอบถามผู้ต้องหา (Questioning a Suspect) 
� What is your name? คุณชื่ออะไร? 

� Where are you from? คุณมาจากไหน? 

� What is your nationality? คุณสัญชาติอะไร? 

� Where do you stay? คุณพักอยู่ที่ไหน? 

� May I see your ID card/passport? ขออนุญาตดูบัตรประชาชน/ 

หนังสือเดินทางหน่อยได้ไหมครับ/ค่ะ? 

• What were you doing at that time? ในเวลานั้นคุณกําลังทําอะไรอยู่? 

• Where were you at eight last night? คุณอยู่ที่ไหนตอน 20.00 น.เมื่อคนื 

• Does this belong to you? นี่เป็นของคุณหรือเปล่า? 

• Whose gun is this? ปืนกระบอกนี้เป็นของใคร?  

• Do you have a weapon? คุณมีอาวุธหรือไม่? 

• Are you carrying any illegal drugs? คุณมียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือไม่? 
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การอธิบายรูปพรรณผู้ต้องสงสัย (Description of a suspect ) 

 

• He was wearing sunglasses.    เขาสวมแว่นตา 
• He had a mustache.              เขาไว้หนวด 
• He had a beard.                    เขาไว้เครา 
• She was dressed in black.      เธอสวมชุดดํา  
• She was wearing gloves.           เธอสวมถุงมือ 

 
การสอบถามรูปพรรณ 

 
� What did she/he look like? เขา/เธอมีลักษณะเป็นอย่างไร? 

What was she/he like? 

� How did the thief look like? โจรมีลักษณะอย่างไร? 

� Could you describe his appearance? คุณสามารถบรรยายลักษณะรูปพรรณของเขาได้ไหม? 

� Did you notice anything odd about 

his/her body? 

คุณได้สังเกตเห็นถึงลักษณะที่แปลกหรือจุดเด่น 

ในร่างกายของเขา/เธอหรือไม่? 

� How old is he/she? เขา/เธออายุเท่าไหร่? 

� He/She is about 25 years old. เขา/เธออายุประมาณ 25 ปี 

� How tall is he/she? เขา/เธอสูงเท่าไหร่? 

� He/She is about 175 centimetres tall. เขา/เธอสูงประมาณ 175 ซม. 

� What color is his/her skin complexion? เขา/เธอมีสีผิวสีอะไร? 

� His/Her skin complexion is rather dark เขา/เธอมีผิวค่อนข้างคลํ้า 

� How is his/her hair? เขา/เธอไว้ผมทรงอะไร? 
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   ลักษณะผม ( Hair features ) 

• Short      ผมสั้น  
•  Long     ผมยาว 
• Shoulder length   ผมยาวประบ่า 
• Curly                        ผมหยิก / ดัด 
• Straight                     ผมยืดตรง 
• Brown                      สีน้ําตาล 
• Blond                       สีเหลืองทอง 
• Black                        สีดํา 
• Red                         สีแดง 
• In a ponytail     ถักเปีย 

ลักษณะรูปร่าง ( Body  features ) 
• Skinny           ผอม 
• Fat                   อ้วน 
• Chubby         จ้ําม่ํา 
• Muscular      มีกล้าม 
• Tall                 สูง 
• Short              เตี้ย 
• Average height      สูงปานกลาง 

 
 

 

 

คําถามที่ผู้ต้องสงสัยมักจะถาม 

( Questions from law breakers or suspected ) 

• Why did you pull me over ?   ทําไมคุณให้ผมจอดรถข้างถนน / ข้างทาง ! 
• Have I done something wrong ?  ผมทําอะไรผิดเหรอ ! 
• Is this illegal?               แบบนี้  ผิดกฎหมายเหรอ ! 
• What are my rights ?   ผมมีสิทธิอะไรบ้าง ! 
• Can I call a lawyer ?     ผมขอเรียกทนายได้มั๊ย ! 
• Where are you taking me ?   คุณจะพาผมไปที่ไหน ! 
• Can I make a phone call ?    ผมขอโทรศัพท์ได้มั๊ย ! 
• Are you carrying any illegal drugs?  คุณขนของยาเสพติด ใช่มั๊ย ! 

• Do you have a weapon? คุณมีอาวุธ ใช่มั๊ย ! 
• Does this belong to you?  ของนี้  เป็นของคุณใช่มั๊ย ! 
• Whose car is this ? รถคันนี้ เป็นของใคร ! 
• Where were you at eight last night? คุณอยู่ท่ีไหน เมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่ม ! 
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ตัวอย่างบทสนทนา 

An Indian tourist is describing a robber to Pol.Major Chuchart. 

นักท่องเที่ยวขาวอินเดียกําลังบรรยายรูปพรรณสัณฐานของโจรให้แก่ พ.ต.ต.ชูชาติ 
 

Pol.Maj.Chuchart: What happened?       เกดิอะไรขึ้น 

Racha : I saw a pickpocket.    6�3�5��%ก;�	Eก#!3FV
 
Pol.Maj.Chuchart: Was the pickpocket a man or girl?    

นักล้วงกระเป๋าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย? 

Racha : A man.     6<�7
4 
Pol.Maj.Chuchart: Can you describe him? How did he look like? 

คุณช่วยบรรยายรูปพรรณของเขาได้ไหม เขามีลักษณะอย่างไร? 

Racha : He was quite a big man; about 185 centimeters tall. 

3�
3FG�6<�7
4K @�8����
ED%	1�W8 ><EF#!�
: 185 [�.  
He probably weighed about 80 kilograms. 

3�
�8
2!��%กF#!�
: 80 ก�];ก#%� 
Pol.Maj.Chuchart: What was his face like?       รูปหน้าเขามีลักษณะอย่างไร? 

Racha : His face was oval with a scar on his right cheek. He had short hair. 

3�
� ���
#<F"�8  � #�4L6;3FG�K @Lก���	
 L;!"	�6�>%H� 
Pol.Maj.Chuchart: What color is his complexion?      สีผวิเขาสีอะไร? 

Racha : He was rather dark.      3�
�8����
E�;HS
 
Pol.Maj.Chuchart: Please give me some details about his clothes. 

ช่วยให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะเสื้อผ้าที่สวมใส่หน่อยครับ 

Racha : Well, he wore old brown pants and a dirty blue, short-sleeved T-shirt. 

�$��� 3�
1>8ก
E3กE�
4
	3ก8
^> �HS
D
;L;!3>$H�4$IL��>%H�> _`
�8����
E>กF#ก 
Pol.Maj.Chuchart: Thank you for your cooperation, sir. 

ขอบคุณสําหรับการให้ความร่วมมือครับ 

 
 
 
 
 



   

 

[���������	
�] ���
 75 

 

การแจ้งข้อกฎหมายและข้ันตอนการปฏิบัติของตํารวจ 
(Informing someone of laws and police procedures ) 

 

• Freeze!  หยุด 

• You are under arrest.       
• คุณถูกจับแล้ว ! 

 

• Put your hands on your head.  
• เอามือวางไว้บนศีรษะ ! 

 

• I am taking you to the police station.  
• ผมจะพาคุณไปสถานีตํารวจ 
• Please get in the police car. 
• กรุณา  เข้าไปนั่งในรถ ! 
• You will have to pay a fine for this. 
•  คุณจะต้องเสียค่าปรับสําหรับเรื่องนี้ ! 

 

• I will give you a warning this time. 
• ครั้งนี้ ผมจะเตือนคุณก่อน ! 
• I'm going to write you a ticket. 
• ผมจะเขียนใบสั่งให้คุณ ! 
• We'll tow your car to the station. 
• เราจะลากรถคุณไปท่ีสถานีตํารวจ ! 
• Smoking in restaurants is illegal in this country. 
• การสูบบุหรี่ในร้านอาหารในประเทศนี้ ผิดกฎหมาย ! 
• It is against the law to do drugs . 
• การเสพยาถือว่าผิดกฎหมาย 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Regulatory Signs 

 

 

 

Priority to 

�������	
���ก��	

 

No overtaking

 

No entry

 

No right u

���ก�������
�����

 

No left u

���ก�������
������

 

No left turn

�������������

 

No right turn

������������

TRAFFIC SIGNS 
 

1.  Regulatory Signs (�������	��) 

Stop 

����  

 

Yield 

���
��  

 

Priority to approaching 

traffic 

�������	
���ก��	 
 

 

No overtaking 

������  

 

No entry 
�������  

 

No right u-turn 

���ก�������
�����  

 

No left u-turn 

���ก�������
������  

 

No left turn 

�������������  

 

No right turn 

������������  
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Car prohibited 
������	�  

Trailer prohibited 

��������
�ก 

Motorcycle prohibited 
(Tuk Tuk) 

�����!�ก���	�	�  

Motor Tricycle 

prohibited 
������	� ����� 

Prohibited 
(Tricycle) 
(Peditaxi) 
���������� 

Cycle prohibited 
�����!�ก���	 

Cart prohibited 
��������"#�	��ก��$	 

Agricultural vehicles 

prohibited 

������	� 
�#�%��	ก���ก&�� 

All motor vehicles 

prohibited 
�����!�ก���	�	� ��'���	�  



 

 

 

 

All cycles

�����!�ก���	
�������

 

No Horn

����%������

 

No pedestrian 

crossing

 

No parking

���!����

 

No stopping or 

standing

���������

 

Police check point

�������!

 

Speed limit

!(�ก��)����$�

 

Load limit

������	�ก�ก*	ก(��	�

 

Width limit

�����ก�����ก*	ก(��	�

 

Height limit

������+��ก*	ก(��	�

 

Go straight

�����*	��
���������

All cycles prohibited  
�����!�ก���	  

������� ��!�ก���	�	�  
 

 

����*	��
���������
������

No Horn 

����%������  

 

����*	��
���������
�����

No pedestrian 

crossing 
���)	 

 

 

No parking 
���!����  

 

No stopping or 

standing 

��������� 
 

 

Police check point 

�������!  

 

Speed limit 

!(�ก��)����$�  

 
���������������"����������

Load limit 

������	�ก�ก*	ก(��	�  

 

Keep left or right

�����
��������"�
�����

Width limit 

�����ก�����ก*	ก(��	�  

 

Height limit 

������+��ก*	ก(��	�  

 

Restriction ends sign

Go straight 

�����*	��
���������
�����	�� 
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Go left 

����*	��
���������
������ 

Go right 

����*	��
���������
����� 

Keep left 

���%*����� 

Keep right 

���%*���� 

Turn left 

������������� 

Turn right 

������������ 

Turn left/right 

���������������"���������� 

Keep left or right 

�����
��������"�
����� 

Roundabout 

������	 

Restriction ends sign 

���������)�� 

  



 

 

 

2.   Warning Signs (��������

 

 

Left bend


��,)������

 

Right


��,)�����

 

Sharp left curve


��,)����-��)�������

 

Sharp 


��,)����-��)�������

 

Two

��*	�����
��

 

Left and right 
turns coming


��,)����-��)���*#

 

Right
turns coming


��,)����-��)���*#

 

Left winding road


��)��)������*#����

 

Right winding 


��)��)������*#���

��������) 

Left bend 


��,)������ 

Right bend 


��,)����� 

Sharp left curve  

��,)����-��)�������

���� 

Sharp right curve  

��,)����-��)�������

��� 

Two-way traffic 

��*	�����
�� 

Left and right 
turns coming  

��,)����-��)���*#

���� 

Right and left 
turns coming  

��,)����-��)���*#

��� 

Left winding road 


��)��)������*#���� 

Right winding 
road 


��)��)������*#��� 

 


��,
���
����ก

 

“Y” Intersection


����ก�+�������

 

“T” junction left

 

“T” junction Right

 

“T” junction left 

and right 


����ก��"���ก�	��*#����

 

“T” junction right 

and left 


����ก��"���ก�	��*#���

 

Left merging lane

��,
�%"#�
����ก!�ก

 

Right merging 
lane

 

Roundabout 

 

Road narrows


���)���
���������	
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Crossroad 


��,
���
����ก 

“Y” Intersection 


����ก�+������� 

“T” junction left 


����ก���� 

“T” junction Right 


����ก��� 

“T” junction left 

and right 
��,
��ก

����ก��"���ก�	��*#���� 

“T” junction right 

and left 
��,
��ก

����ก��"���ก�	��*#��� 

Left merging lane

��,
�%"#�
����ก!�ก

���� 

Right merging 
lane
��,
�%"#�
����ก

!�ก��� 

Roundabout 
ahead 

������	�����	�� 

Road narrows 


���)���
���������	 
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Reduction in left 
lane 


���)����	���� 

 

Reduction in right 
lane 


���)����	��� 

 

Narrow bridge

�'.�	�)� 

 

Left lane blocked 

%���!��!��/����	���� 

 

Right lane 

blocked %���!��!�
�/����	��� 

 

Level crossing 
without barriers 

�����
�����0���

�)�"#��ก��	
�� 

 

Level crossing 

with barriers 


�����
�����0��)�"#��ก��	

�� 

 

Maximum width 
limit 


���)� 

 

Maximum height 
limit 


������#(� 

 

Upgrade 


���1�	���%�	 

 

Downgrade 


�������%�	 

 

Bump 

��"�	��ก�',�� 

 

Uneven road 

2*�
�������' 

 

Slippery road 


���"#	 

 

Loose chippings/ 
Stones  

2*�
�����	 

 

Falling rocks 

�'����*	���� 

 

Opening bridge 

�'.�	��/���� 

 Merging lanes 


����� 

 

 

U-turn 

!��ก����� 
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 Changing lane 

�������#�	%���!��!� 

 

 
Exit to frontage 

road 

��ก
���	�	 

 

 

Divided highway 
ahead 


��)+������	�� 

 

Divided highway 
ends  

�*�	���
��)+� 

 

Traffic signal 

��33�4!��!� 

 

Stop ahead 

���������	�� 

 

Pedestrian 
crossing 

�'���)	����		 

 

School crossing 

,������	�'�����$ก 

 

Animals 

�'�������  

 

Low flying 
airplanes 

�'����)�"#���*	�*	�#(� 

 

Danger ahead 

�'�����	���� 

 

No passing zone 

��������� 

 

Pass either side 

�)�"#������+ก-�)+� 

 

 
 

 

Accident ahead 

�����*���������	�� 

 

Detour to left 


�����#������ 

 

Detour to right 


�����#����� 

 

Roadwork ahead 

�)�"#��!�ก�ก(����
(���	 

 

Workers ahead 

)	
(���	 

 

Survey ahead 

�(���!
�� 
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Ranks: (	
) 

Commissioned police ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
 

Pol.Sub-Lieutenant  ร้อยตํารวจตรี 
Pol.Lieutenant ร้อยตํารวจโท 
Pol.Captain ร้อยตํารวจเอก 
Pol.Major พันตํารวจตรี 
Pol.Lieutenant Colonel  พันตํารวจโท 
Pol.Colonel พันตํารวจเอก 
Pol.Major General พลตํารวจตรี 
Pol.Lieutenant General   พลตํารวจโท 
Pol.General                   พลตํารวจเอก 

 

Non-commissioned police ตํารวจช้ันประทวน 
 

Pol.Lance Corporal   สิบตํารวจตรี 
Pol.Corporal   สิบตํารวจโท 
Pol.Sergeant   สิบตํารวจเอก 
Pol.Sergeant Major  จ่าสิบตํารวจ 
Pol.Senior Sergeant Major  ดาบตํารวจ 

 
 
 

 
 

Positions: (��������) 
 

Police Instructor ��!��� �(���! 
Scientist 	�ก�*
��-����  
Inquiry officer             .	�ก��	�����	 
Trainee 	�ก����	�(���!�	-+	� GHก��� 
Police cadet      	�ก����		�������(���! 
Constable/Squad leader 2+����)���+� 
Platoon leader 2+����)����� 
Company leader 2+����)��ก������  
Sub Inspector ���������� 
Inspector ������� 
Deputy Superintendent ���2+�ก(�ก��ก�� 
Superintendent  2+�ก(�ก��ก�� 

Deputy Commander ���2+����)��ก�� 
Commander 2+����)��ก�� 
Deputy Commissioner ���2+���3%�ก�� 
Commissioner 2+���3%�ก�� 
Assistant Commissioner-General   
2+�%���2�.��. 
Deputy Commissioner-General      
���2�.��. 
Commissioner-General    
2�.��. 
ActingU. ��ก&���%ก���
	 (��
.) 
ForU.    �Y*���*��%ก���
	 (��
.) 
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Units: (����	���) 
 

Royal Thai Police Headquarter �(�	�ก��	�(���!����%��* 
Provincial Police Training Center, Region 1-9 -+	� GHก����(���!a+b� 1-9 
Information Technology Center -+	� �
),	,�������	�
- 
Investigation Center -+	� �"���	 
Center for Children, Juveniles, and Women -+	� �����*a�.��$ก����%	��'���� 
General Staff Division ก�����)��ก���(�	��ก�� 
Police Education Bureau   ก������	ก	
��ก	 

General Staff and Education Standards Division ก���(�	��ก����'���g�	ก��-1ก&� 
Admission Division ก��ก����� 
Central Police Training Center    -+	� GHก����(���!ก��� 
Institute of Police Administration Development �����	.�h	������%ก���(���! 
Metropolitan Police Bureau  ก����3%�ก���(���!	)���� 
Traffic Division ก�����)��ก��!��!� 
Division 1-9 ก�����)��ก���(���!	)����1-9 
Patrol and Special Operations Division ก�����)��ก���(���!�Y*���*ก��.*�-& 
Provincial Police Region 1-9    �(���!a+b�a�)1-9 
Provincial Police Division �(���!a+b�!������ 
Security Center -+	� )���#	)� 
Central Investigation Bureau    ก����3%�ก���(���!�����	ก��� 
Highway Police Division ก�����)��ก���(���!
������ 
Tourist Police Division ก�����)��ก���(���!
����
�#�� 
Marine Police Division ก�����)��ก���(���!	�(� 
Railway Police Division ก�����)��ก���(���!���0 
Registration Division ก�����)��ก��
'����	 
Crime Suppression Division ก�����)��ก��������� 
Natural Resources and Environmental Crime Division  
ก�����)��ก���������ก��ก�'
(�2*��ก�#��ก��
��.��ก�b��%��*��'�*#������� 
Counter Corruption Division  ก�����)��ก���������ก��
�!�*���'��'.m�**%���	����%ก�� 
Economic and Cyber Crime Division ก�����)��ก�����������%3�ก��
���-�&gก*!��'�
),	,��� 
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Narcotics Suppression Bureau ก����3%�ก���(���!�����������.�*� 
Inquiry Division ก�����)��ก�������	 
Intelligence Center  -+	� ก������ 
Special Branch ก����3%�ก���(���!��	�*��� 
Intelligence Processing Center -+	� �(��	*	ก���*b�����ก��� 
Intelligence Development Center -+	� .�h	����	ก������ 
Immigration Bureau   �(�	�ก��	���!)	�����"��  
Bangkok Immigration Division ก�����)��ก�����!����)	�"�� ก
. 
International Airport Immigration Division ก�����)��ก�����!)	�����"��
����ก�-��	����%��* 
Central Region Immigration Center -+	� ���!)	�����"��a�)ก��� 
North Eastern Region Immigration Center -+	� ���!)	�����"��a�)��.�o�����	"� 
Northern Region Immigration Center -+	� ���!)	�����"��a�)��	"� 
Southern Region Immigration Center -+	� ���!)	�����"��a�)��� 
Border Patrol Police Bureau ก����3%�ก���(���!��'��	%����	 
Special Training Division  ก�����)��ก��GHก.*�-& 
Support Division ก�����)��ก���	���	�	 
Airborne Division  ก�����)��ก���	���	�	
����ก�- 
Police General Hospital  ,��.������(���! 
Police Nursing College     �*
�����.������(���! 
Institute of Forensic Medicine  �����		*�*��%�*
�� 
Royal Police Cadet Academy ,������		�������(���! 
Education Support Division   ก�����)��ก����*ก��ก��-1ก&� 
Cadet Command Division     ก�����)��ก���ก)��� 
Academic Division                ก�����)��ก���*%�ก�� 
Office of the Inspector-General  �(�	�ก��	!���(���! 
Inspection Division 1-5 ก�����!��%ก�� 1-5 
Office of Forensic Science     �(�	�ก��		*�*�*
��-���� �(���! 
Scientific Crime Detection Division ก��.*�+!	 ���กg�	 
Regional Forensic Science Division 1-4 ก���*
��ก��a�) 1-4 
Forensic Science Development Center -+	� .�h	�	*�*�*
��-����  
Disaster Victim Identification Center ก�����	.*�+!	 ��ก��ก&4 ��'���ก��� 
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Office of Legal Affairs �(�	�ก��	กt�����'�����	 
Legal Affairs Division ก��	*�*ก�� 
Criminal Affairs Division   ก��)����3� 
Administrative and Civil Affairs Division ก��)���ก)�����')���.�� 
Prosecution Affairs Institute  �����	������*��	�����	 
Office of the Royal Court Security Police �(�	�ก��		���(���!��%�(�	�ก��'!(� 
Office of Information Technology and Communication   �(�	�ก��	�
),	,�������	�
-��'ก���"#���� 
Communications Division     ก���(���!�"#���� 
Criminal Records Division   ก��
'����	��'���*��%3�ก� 
Cyber-Crime Analysis Center -+	� ���!�����'�*�)��'� ก��ก�'
(�2*�
���
),	,��� 
Office of the Police Commission �(�	�ก��	)4'ก��ก�������%ก���(���! 
Personnel Records Division  ก�����!�����'
'����	��'���* 
Personnel Development Division ก��.�h	��'���(���	����'��*�����	��))� 
Disciplinary Standards Division ก�����g�	�*	�� 
Disciplinary Appeals Division     ก����
b�4  
Office Attached to the Commissioner General �(�	�ก��	2+���3%�ก���(���!����%��* 
Office of the Secretary �	�.����	�ก���(���!����%��* 
Finance Division ก��ก����*	 
Foreign Affairs Division ก��ก��������'�
- 
Personnel Division ก��ก(����.� 
Budget Division ก������'�4 
Police Aviation Division ก���*	�(���! 
Traffic and Civil Service Planning Division ก��.�h	�ก��!��!���'��*ก����'%�%	 
Crime Control and Planning Division ก��.�h	�ก���u��ก�	��')��)���%3�ก�� 
Quartermasterws Division ก��.��b*ก����'���.���b 
Research and Development Division ก���*!����'ก��.�h	� 
Disciplinary Division ก���*	�� 
Public Relations Division ก�����	*�
- 
Welfare Division ก�������*ก�� 
Operations Center -+	� �Y*���*ก���(�	�ก��	�(���!����%��* 
Office of Royal Thai Police Policy Making Board  �	�.)4'ก��ก��	,�����(���!����%��* 
 



 

 ���
 86 

 

Persons: (�����) 
 

Police officer  �!���	��
�#�(���! 
Local police  �(���!
���
�# 
Officer  �!���	��
�# 
Foreigner  %������%��* 
Tourist  	�ก
����
�#�� 
Passenger  2+�,����� 
Driver   2+������# 
Pedestrian  )	��*	�		 
Juvenile/ Youth ����%	  
Party   )+�ก�4� 
Suspect  2+���������� 
Defendant  !(���� ()���.��) 
The accused  !(���� ()����3�) 
Plaintiff  ,!
ก  

Public prosecutor ���ก�� 
Offenderws lawyer 
	��!(���� 
Witness  .��	 
Victim  2+��������/ ���"#� 
Injured person 2+�����!$� 
Missing person )	
�#����� 
Prostitute  ,��a4� 
Pimp  ���� 
Customer  2+��%���*ก�� 
Alien  )	�������� 
Immigrant  )	�����"�� 
Refugee  2+��.�. 

 

Offenders:  (#$%ก'()��#*+) 
 

Criminal  ��%3�ก� 
Murderer  z��ก� 
Thief   �,� (��ก
��.� 
�#���) 
Burglar  �,� (��ก��ก�1�	���	) 
Shoplifter  �,� (����	���	) 
Pickpocket  �,� (����ก�'��{�) 
Mugger  2+�����%*�
��.�  
Robber  2+��������	
��.�  

Kidnapper  2+���ก.���� 
Gangster  ก����ก}�)  
Armed criminal )	���������b 
Assailant  )	
�#
(���������ก�� 
Jay walker  2+�G~�G�	����		�	
�#������ 
Unlicensed driver 2+������#
�#������	�3�� 
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Patrol-related Words: (���
/0)12ก34	�ก/�5�	�'�6) 
Patrol   ��*	������! 
Assist   %������"� 
Hurt   �!$� 
Wound   ����2� 
Cut                               ����2�
�#���	������ 
Unconscious  ����* 
Drown   !	�(� 
Urgent   �������	 
Damage  )��������� 
Loss   )���+3���� 
Lost   �+3��� 
Crime prevention ก���u��ก�	��%3�ก�� 
Crime suppression ก�����������%3�ก�� 
Crime scene  
�#�ก*����� 
Crime scene preservation  ก����ก&����	
�#�ก*����� 
Methamphetamine test  
ก��
�����
���0���	 (�����) 
Search   ���!)�	 

Arrest   !��ก� 
Be caught red-handed   !�����)��	��)�
��� 
Resist   ����"	 
Kneel down  )�ก������ 
On your stomach 	�	)�#(��	�� 
Found   .� 
In possession of  �.....����	
)���)��� 
Illegal   2*�กt��� 
Negotiate  �!�!������� 
Escape   ����	� 
Pursuit   ก�������� 
Threaten  ���+� 
Back up  ก(�������* 
Burn   �2���� 
Fire escape  
���	��0 

 
Weapons/ Equipment: (=���> /=�?ก'@1) 

 
Firearms  ����b��	 
Pistol   ��	.ก��,���*ก 
Revolver  ��	�+ก,� 
Shotgun  ��	�+ก��� 
Bullet   ก�'��	 
Ammunition  ก�'��	
�#�+ก�*���ก������ 
Explosives  ������'��*� 

Baton   ก�'��� 
Handcuffs  ก�3�!"� 
Body armor  ��"���ก��' 
Knife   �� 
Chopping knife  ����,�� 
Walkie-talkie  �*
�� (�.) 
Fire extinguisher �)�"#������.�*� 
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Crimes: (=�BC�ก''D) 
 

Homicide  z��ก�� 
Murder  ก��z��,���!�	� 
Attempted Murder ก��.����z�� 
Kidnap  ��ก.���� 
Ransom  )����� 
Rip off  �+ก���ก����� 
Fraud/ Cheating o��,ก� 
Misappropriation   ��ก��ก
��.�  
Blackmail  ������
��.�  
Extortion  ก��,%ก
��.�  
Theft   ��ก
��.�  
Snatching  �*#����
��.�  
Robbery  %*�
��.�  
Gang-robbery ���	
��.�   
Burglary  �,� (��ก��ก�1�	���	) 
Pickpocket  �,� (����ก�'��{�) 
Shoplifter  �,� (����	���	) 
Mischief  
(��������
��.�  
Receiving stolen property  ������,!� 
Vandalism  ก��
(����
��.� �*	 
Trespass  ��ก��ก 
Street fight  
'���'�*��
 
Defamation  �*#	��'�
 
Arson   ก������.�*� 
Assault  
(���������ก�� 

Compel  ���)��/ ���"	�! 
Detain/ Restrain ก�ก����	�����	�#�� 
Domestic violence )����	����	)���)��� 
Child abuse  ก��ก�'
(�2*������$ก 
Sexual abuse  ก��ก�'
(�2*�
���.- 
Sexual intercourse ก��ก�'
(�%(���� 
Rape   ���"	 
Destroy the woman ,
��3*� 
Consent  �*	�� 
Indecent act  ก��ก�'
(��	�!�� 
Human trafficking ก��)��	�&�  
Drugs trafficking ก��)������.�*� 
Dangerous narcotics ����.�*����,
&%	*�������� 
Smuggling  ก����ก����	�*#�2*�
กt��� 
Money laundering ก��0�ก��*	 
Cyber crime  ��%3�ก��)�.*�����  
Counterfeiting  ก��������� 
Hijacking  ก��!���)�"#���*	 
Terrorism  ก��ก��ก������ 
Suicide bombing �'��*�.��%�. 
Torture   ก��
��	 
Cruel   ,������ 
Drunken driving ������4'1	�� 
Reckless driving �����,����'�
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Legal Terms: (
/0)1กH�D�	) 
 

Criminal/Penal Code ��'��กt�����3� 
Criminal Offense g�	)��2*�
����3� 
Prosecution  ก��0u��)����3� 
Beyond reasonable doubt ���-!�ก�������� 
Unlawful act ก��ก�'
(�
�#*%������กt��� 
Commit a crime ก�'
(�)��2*� 
Self defense  ก���u��ก�	������ 
Negligence  ��'�
 
Premeditation  �����������ก��	 
Testify   ���ก�� 
Offense against body )��2*��������ก�� 
Offense against official )��2*�����!��.	�ก��	 
Grievous bodily harm ����!$������ 
Felony offense  )����oก��!  
Petty offense  )��2*����,
& 
Flagrant offense )��2*��1#��	�� 

Charge   ����� 
Plead guilty  ���ก��������a�. 
Confess  ���a�. 
Complaint  ����
�ก� / )(�����
�ก�  
Custody  )���� 
Confine  ก�ก��� 
Fine   ���� 
Imprisonment  !(�)�ก 
Imprisonment for life !(�)�ก����%��*� 
Sentence to life !(�)�ก����%��*� 
Sentence to death  ,
&��'���%��*� 
Appeal   ��
b�4  
Bail   ��*	��'ก�	 
Forfeiture of property �*�
��.� �*	 
Seizure of property �1�
��.� �*	 

 

Investigation and Inquiry: (ก�'5L�5��5=�5��) 
 

Interrogation  ก�������ก)(� 
Search warrant  ���)�	 
Arrest warrant  ���!�� 
Document  ��ก��� 
Official document ��ก�����%ก�� 
Passport  �	���"���*	
�� 
Identification card (ID) ������'!(������'%�%	 
Criminal record ��'���*��%3�ก� 
Accuse   ก������ 
Alleged  �+กก������ 
Charge (him withU) �������ก������ 
(in) Custody  ก��)��)���� 
Confess  ���a�. 

Swear   ����	 
Black list  ��3%��(� 
Method   �*b�ก�� 
Cause   ������ 
Reason   ����2� 
Complain  �!��)�� 
Property  
��.� �*	 
Belongings  �*#�����)�"#���%� 
Purse   ก�'��{��"����2+��3*� 
Wallet   ก�'��{�����)  
Fake   ������ 
Genuine  ����
� 

 

 

 



 

 ���
 90 

 

Information on Documentation 
 

Date of Birth  ��	��"�	���ก*� 
Place of Birth  ���	
�#�ก*� 
Birth certificate  �+�*���� 
Passport  �	���"���*	
�� 
Identification Card (ID) ������'!(������'%�%	 
Personal ID number ��������'!(������'%�%	 
Date of Issue  ��	
�#��ก��ก��� 
Expiry Date/ Valid until ��	������ 
Weight   	�(��	�ก 
Height   )���+� 
Fingerprint  ���	*��"� 
Permanent residence 
�#��+����� 

Temporary residence 
�#��+�%�#�)��� 
Maiden name  	��ก������ก��	������	 
Magnetic stripe ��������$ก 
Sex   �.- 
Marital status  ���	a�. 
Single   ,�� 
Married  ������	���� 
Divorce  ���� 
Nationality   ��3%��* 
Race   �%"��%��* 
Occupation/ Profession ��%�. 
Signature  ���"�%"#� 

Physical Characteristics: ('$?0''@5/@P��) 
A. Face ���	�� 
Bony   �	��ก�'�+ก 
Heart-shaped  �	���+�����! 
Oval   �	���+���� 
Round   �	��ก� 
Square   �	����#����#� 
Triangular  �	��������#� 
Beard   �)�� 
Mustache  �	�� 

Sideburns  !�	 
Forehead                      �	��2�ก 
Ear                          �+ 
Eyebrow                      )*�� 
Eyelashes                   �	�� 
Dimple                        ��ก�*� 
Wear glasses             �����	�� 

B. Eyes �� 
Big eyes  ��,� 
Small eyes  ����$ก 
Cross eyes  ������ 
Deeply set eyes ���1ก 
Far � eye sight  �������� 
Short � eye sight ��������	 
Sparkling eyes  �����	��'ก�� 

Blue eyes  ��0u� 
Black eyes  ���(� 
Brown eyes  ��	�(���� 
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C. Nose !+ก 
Big nose  !+ก,� 
Small nose  !+ก��$ก 
Crooked nose  ������ก 
Flat nose  !+ก��	 

Hooked nose  !+ก��� 
Prominent nose !+ก,��� 
Sharp � pointed nose !+ก��� 

 

D. Mouth/Lips ��ก/�*G���ก 
Thin lips  �*G���ก��� 
Thick lips   �*G���ก�	� 
Full lips   �*G���ก
�*# 
Broad mouth  ��กก���� 
Harelip mouth  ��ก����� 
Twisted mouth               ��ก������ 

Upper lip                        �*G���ก�	 
Lower lip                        �*G���ก���� 
Tooth/teeth                     0�	 
Tongue                           �*�	 
Gums                              ���"�ก 
Jaw                                 ก�� 

 

E. Chin )�� 
Cleft chin  )�����	
���� 

Pointed chin  )����� 
Double chin  )�����%��	 

 

F. Hair 2 
Texture/Appearance     ��ก����� !" 

Wavy   ��*ก   
Curly   ���ก-ก 
Straight  ��� 
Parted   ��ก 
Neatly-combed ������������ 
Long   ��� 
Short   ���	 
Fluffy   0+ 

 
Hair Styles ����� 

Braids/pigtails  2���� 
Ponytail  2����� 
Bun   2�� 
Bob   2�}�� 
Ringlets  2���	��	 
Bangs   2�� 

Bald                             ������	 
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G. Figure  �+����� 
Skinny / thin  2� 
Chubby / fat  ���	 
Plump   
�� 

Slender  ,������� 
Heavy-built body ����	� 
Well-built body  �+������� 

 

H. Body ����ก�� 
Nail                                 ��$� 
Finger                             	*��"� 
Thumb                             	*��,�u� 
Wrist                               ���"� 
Back                               ���� 
Bottom/butt                     ก�	 
Neck                                )� 
Shoulder                         ���� 
Chest                               �	���ก 

Breast                              �	���ก2+��3*� 
Stomach                          
��� 
Navel                               �'�"� 
Hip                                   �',.ก 
Thigh                                �����	 
Knee                                ������� 
Calf                                  	��� 
Ankle                               ����
�� 
Toes                                 	*���
�� 

 

I. Skin Color/complexion ��2*� 
Average  2*���b���� 
Dark   2*�)��(� 
Fair/light  2*���� 

Pale   2*���� 
Tan   2*���	�(���� 

 

J. Clothing ��"��2�� 
Sport shirt  ��"���"���ก 
Polo shirt  ��"��,�,� 
Tank top  ��"��ก��� 
Blouse   ��"��(2+��3*�) 
Long-sleeved (blouse/shirt)��"����	��� 
Short-sleeved(blouse/shirt)��"����	���	 
Sleeveless blouse ��"����	ก�� 
Spaghetti straps ��"��������#�� 
Halter top  ��"���ก�'�ก  
T-shirt   ��"���"� 

Jacket   ��"���!}ก�ก$�  
Sweater  ��"����ก 
Striped (blouse/shirt)   ��"�����
�� 
Jeans   ก���ก���	�  
Pants / trousers ก���ก������ 
Camouflage                 ���.��� 
Slacks   ก���ก����$) 
Overalls  ��"��)��ก�	�����	 
Skirt   ก�',��� 
Shorts   ก���ก������	 
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Dress  %��ก�',��� 
Uniform  �)�"#����� 
Pajamas  %��	�	 
Bathrobe  ��"��)�����	�(� 
Coat  ��"��,)�
 
Socks  ����
�� 
Stockings  ���	��� 
Gloves  ���"� 

   Hat   ��ก 

Cap   ��ก�ก}� 
Belt   ��$��� 
Shoes  ����
�� 
Boots  ����
���+�
 
Slippers  ����
����*	�	���	 
Sandals  ����
����'������� 
Flip-flops  ����
����' 
Swimming suit %������	�(� 

 
K. Characteristics )�4��ก&4' 
Handsome                ���� 
Beautiful                    ��� 
Cute/lovely                	����ก 

Good looking              �	������/ �+�� 
Sexy                            ��$ก��# 
Charming                    ���	��  

 
L. Special Peculiarities �(��	* 
Birthmark  ��	 
Scar   �2����	 
Tattoo  �����ก 
Bruises  ���0ก%�(��(������ 
Freckles  Gu�  ก�' 
Mole  �G 
Pimple  �*� 
Distorted leg ����{ 
Armless  ��	���	 
Crooked arm ��	)�ก 

 



 

 

 

 (

           

พื้นที:่  5,765 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง :  บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประชากร:  395,027 คน 
ภาษาราชการ :  มาเลย์ (Malay 
ศาสนา:  อิสลาม (67%) 
ระบอบการปกครอง :  สมบูรณาญาสิทธิราชย์
                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วันชาติ  23 กุมภาพันธ์ 
หน่วยเงินตรา บรูไนดอลลาร์ 
ดอกไม้ประจําชาติ  :  ดอก 
                          เม่ือบานเต็มที่กลีบดอกจะบานคล้ายกับร่ม

 

ข้อมูลประเทศในอาเซียน 

 เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
 

(NEGARA BRUNEI DARUSSALAM) 
 

     

ตารางกิโลเมตร  ต้ังอยู่บนเกาะบอร์เนียว 
บันดาร์ เสรี เบกาวัน 

 
Malay หรือ Bahasa Melayu) 

67%) พุทธ (13%) คริสต์ (10%) และฮินดู (10%) 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นองค์ประมุขผู้นํารัฐบาล        
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ดอลลาร์ ( 1 บรูไนดอลลาร์ ประมาณ 24.07 บาท) 
ดอก Simpor (Dillenia Suffruticosa) เป็นดอกไม้ที่มีกลีบดอกขนาดใหญ่สีเหลือง
เม่ือบานเต็มที่กลีบดอกจะบานคล้ายกับร่ม 
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โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นองค์ประมุขผู้นํารัฐบาล         
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

เป็นดอกไม้ที่มีกลีบดอกขนาดใหญ่สีเหลือง  
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ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 (KINGDOM OF CAMBODIA) 

                

 

พ้ืนที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ 
ประชากร : 14.45 ล้านคน 
ภาษาราชการ : ภาษาเขมร 
ศาสนา : พุทธเถรวาท (มหานิกาย 90% และธรรมยุตินิกาย 10%) 
ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข                 
ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี 
วันชาติ : 9 พฤศจิกายน 
หน่วยเงินตรา : เรียล  (1 เรียล ประมาณ 0.0083 บาท) 
ดอกไม้ประจําชาติ  : ดอก Rumdul หรือดอกลําดวน เป็นดอกสีขาวเหลืองอยู่บนใบเด่ียว  
                            มีกล่ินหอมช่วงเวลาคํ่า 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซยี  

(REPUBLIC OF INDONESIA) 

 

    

 

พื้นที ่: 5,070,606 ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง: กรุงจาการ์ตา   
ประชากร : 245.5 ล้านคน 
ภาษาราชการ : บาร์ฮาซา อินโดนีเซีย 
ศาสนา : อิสลาม (88%) คริสต์ (8%) ฮินดู (2%) พุทธ (1%) อื่นๆ (1%) 
ระบอบการปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
ประมุข : ดร. ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน 
วันชาติ : 17 สิงหาคม 
หน่วยเงินตรา: รูเปียห์  (10,000 รูเปียห์ ประมาณ 38 บาท) 
ดอกไม้ประจําชาติ : ดอก Moon Orchid หรือกล้วยไม้ราตรี เป็นกล้วยไม้สายพันธ์ Phalaenopsis Amabilis 
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สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  

(THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC)   

                  

 

พื้นที ่: 236,880 ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์   
ประชากร : ประมาณ 6 ล้านคน 
ภาษาราชการ : ภาษาลาว 
ศาสนา : พุทธ (75%) อื่นๆ (16-17%) 
ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม 
ประมุข: พลโท จูมมาลี ไซยะสอน  ประธานประเทศ สปป. ลาว 
วันชาติ : 2 ธันวาคม 
หน่วยเงินตรา : กีบ (1 บาท เท่ากับประมาณ 250 กีบ)                      
ดอกไม้ประจําชาติ : ดอก Champa หรือดอกลีลาวดี มีกล่ินหอมและมีหลายสี เช่น สีแดง สีเหลือง สีชมพู 

และโทนสีอ่อนต่างๆ เป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิต 
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มาเลเซีย  

( MALAYSIA) 

 

         

พื้นที:่ 329,758  ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง: กรุงกัวลาลัมเปอร์   
ประชากร : 28.9 ล้านคน 
ภาษาราชการ : มาเลย์ 
ศาสนา : อิสลาม (60%)  พุทธ (19%) คริสต์ (12%) อื่นๆ (9%) 
ระบอบการปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข 
ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาห์ 
วันชาติ : 31 สิงหาคม 
หน่วยเงินตรา : ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10.22 บาท) 
ดอกไม้ประจําชาติ : ดอก Bunga raya หรือดอกพู่ระหง โดยทั้ง 5 กลีบ 

 ดอกเป็นตัวแทน 5 หลักการแห่งความเป็นชาติของมาเลเซีย  
 ซึ่งเป็นปรัชญาเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ 
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สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์  

(REPUBLIC OF THE UNION OF THE MYANMAR) 

                

 

พ้ืนที:่ 657,740  ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง : นครเนปิดอร์ 
ประชากร : 57.5 ล้านคน 
ภาษาราชการ  พม่า 
ศาสนา : พุทธ (90%) คริสต์ (5%) อิสลาม (3.8%) ฮินดู (0.05%) 
ระบอบการปกครอง : ระบบประธานาธิบดี 
ประมุข : พลเอก เต็ง เส่ง 
วันชาติ : 4 มกราคม 
หน่วยเงินตรา : จ๊ัต (1 USD ประมาณ 1,200 จ๊ัต) 
ดอกไม้ประจําชาติ : ดอก Paduak หรือดอกประดู่ ผลิดอกสีเหลืองทอง และส่งกล่ินหอมหลังฤดูฝนแรก 
                           ของเดือนเมษายน 
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สาธารณรฐัฟิลปิปนิส ์

 (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES) 

        

 

พื้นที ่: 298,170  ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา 
ประชากร : 98 ล้านคน 
ภาษาราชการ : ตากาล๊อก และภาษาอังกฤษ 
ศาสนา : โรมันคาทอลิก (83%) โปรเตสแตนท์ (9%) อิสลาม (5%) อื่นๆ (3%) 
ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐเด่ียวระบบประธานาธิบดี 
ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 3 
หน่วยเงินตรา : เปโซ ( 100 เปโซ ประมาณ 49 บาท) 
ดอกไม้ประจําชาติ : ดอก Sampaguita Jasmine มีกลีบดอกรูปดาวสีขาวที่บานตลอดปี  

 แย้มดอกตอนกลางคืนและมีกล่ินหอม 
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สาธารณรัฐสิงคโปร ์ 

(REPUBLIC OF SINGAPORE) 

 

              

 

พ้ืนที:่ 694.4  ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง : สิงคโปร์  
ประชากร : 4.6 ล้านคน 
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ ภาษาทมิฬ 
ศาสนา : พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.6%) ฮินดู (4%) ไม่นับถือศาสนา (24%) 
ระบอบการปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
ประมุข : นายโทนี ่ตัน เค็ง ยัม 
นายกรัฐมนตรี : ลี เซียนลุง  
หน่วยเงินตรา : ดอลลาร์สิงคโปร์ ( 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 24.39 บาท) 
ดอกไม้ประจําชาติ : ดอก Vanda Miss Joaquim 

เป็นดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์  
                       โดยต้ังช่ือตามผู้ผสมพันธุ์ มีสีม่วงและรูปลักษณ์ที่สวยงาม 
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ราชอาณาจกัรไทย  

(KINGDOM OF THAILAND) 

 

    

 

พ้ืนที ่: 513,115.02 ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร  
ประชากร : ประมาณ 64 ล้านคน 
ภาษาราชการ : ภาษาไทย 
ศาสนา : พุทธ (94.6%) อิสลาม (4.6%) คริสต์ (0.7%) อ่ืนๆ (0.1%) 
ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
หน่วยเงินตรา : บาท    
ดอกไม้ประจําชาติ : ดอก Ratchaphruek หรือราชพฤกษ์ มีช่อดอกสีเหลืองที่สวยงาม  

 ชาวไทยถือว่าสีเหลืองของดอกไม้ชนิดนี้  
 คือ สีของพระพุทธศาสนา และความรุ่งโรจน์ 
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) 

 

        

 

พ้ืนที ่: 331,690 ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง : กรุงฮานอย  
ประชากร : ประมาณ 89.57 ล้านคน 
ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม 
ศาสนา : พุทธ (มหายาน)                            
ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม 
ประธานาธิบดี : เจือง เต๋ิน ซาง 
หน่วยเงินตรา : ด่อง ( 1,000 ด่อง ประมาณ 1.10 บาท) 
วันชาติ : 2 กันยายน 
ดอกไม้ประจําชาติ : ดอก Lotus หรือ ดอกบัว สําหรับชาวเวียดนามแล้ว ดอกบัวคือสัญลักษณ์ 

ของความบริสุทธ์ิ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี เป็น 1 ใน 4 พันธ์ไม้ 
ที่มีความสง่างามของชาวเวียดนาม ซึ่งประกอบด้วย ต้นสน ต้นไผ่  
ต้นเบญจมาศ และดอกบัว 
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"ภาษาบอกรัก" ในอาเซียน” 

 
เน่ืองในวันแห่งความรัก (๑๔ ก.พ.) หรือวันวาเลนไทน์ เกร็ดความรู้อาเซียน ขอเสนอ 

“ภาษาบอกรัก” ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน และยังสามารถใช้บอกกบัทกุคนทีคุ่ณรักได้อีกด้วย 

♥ ภาษาไทย                 - ฉันรักเธอ  

♥ ภาษาลาว                 - ขอ้ยฮักเจ้า 

♥ ภาษาพม่า                - จิต พา เด (chit pa de) 

♥ ภาษาเวียดนาม          - ตอย ยิ่ว เอ๋ม (Toi yue em) 

♥ ภาษาเขมร               - บอง สรัน โอง (Bon sro Ianh oon) 

♥ ภาษามาเลย์              - ซายา จินตาม ู(Saya cintamu) 

♥ ภาษาอินโดนีเซีย        - ซายา จินตา ปาดาม ู(Saya cinta padamu) 

♥ ภาษาตากาล็อก          - มาฮัล กะ ตา (Mahal ka ta) 

♥ ภาษาจีนกลาง           - หวอ่ อ้าย หนี ่(Wo ai ni)  

♥ ภาษาญ่ีปุ่น               - ไอ ชิเตรุ (Ai shiteru)  

♥ ภาษาเกาหลี             - ซารัง แฮโย (Sarang Heyo)  
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