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5 five ไฟว 
6 six ซิกส 
7 seven เซเวน 
8 eight เอท 
9 nine ไนน 
10 ten เท็น 
11 eleven อีเลเวน 
12 twelve ทเวลว 
13 thirteen เทอรทีน 
14 fourteen โฟวทีน 
15 fifteen ฟฟทีน 
16 sixteen ซิกสทีน 
17 seventeen เซเวนทีน 
18 eighteen เอททีน 
19 nineteen ไนนทีน 
20 twenty ทเวนตี้ 
21 twenty-one ทเวนตี้ วัน 
22 twenty-two ทเวนตี้ ทู 
30 thirty เทอรตี้ 
31 thirty-one เทอรตี้ วัน 
32 thirty-two เทอรตี้ ทู 
33 thirty-three เทอรตี้ ทรี 
40 forty โฟรตี้ 
50 fifty ฟฟตี้ 
100 one hundred วัน ฮันเดรต 
1000 one thousand วัน เทาซั่น 
ที่หนึ่ง first เฟริสต 
ที่สอง second เซคคั่น 
ที่สาม third เธอรด 
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กรกฎาคม July จูลาย 
สิงหาคม August ออกัสต 
กันยายน September เซปเทมเบอร 
ตุลาคม October ออกโทเบอร 
พฤศจิกายน November โนเวมเบอร 
ธันวาคม December ดีเซมเบอร 
หนาแลง dry season ไดรย ซีซั่น 
หนาฝน rainy season เรนนี่ ซีซั่น 
เชา morning มอรนิ่ง 
บาย afternoon อาฟเตอรนูน 
ตอนเย็น evening อีฟวีนิ่ง 
ใชเวลานานไหม How long? ฮาว ลอง? 
... ชั่วโมง … hours .... อาวเวอร 
... นาท ี … minutes .... มินิทส 
เราจะไปเมื่อไหร When do we 

leave? 
เว็น ดู วี ลีฟ? 

เราจะไป ... We leave at … วี ลีฟ เอ็ต ... 
เราจะกลับเมื่อไหร When do we get 

back? 
เว็น ดู วี เก็ต 
แบ็ค? 

เราจะกลับ... We get back at 
… 

วี เก็ต แบ็ค 
เอ็ต ... 

จํานวน  

0 zero ซีโร 
1 one วัน 
2 two ทู 
3 three ทรี 
4 four โฟร 

 3 

 

สารบัญ 
 
บทนํา -------------------------------------- 4 

ภาษาอังกฤษ--------------------------------- 4 

การทักทายและแนะนํา -------------------------- 5 

การสนทนา & วลีที่จําเปน----------------------- 7 

ภาษาในการสื่อสาร ---------------------------- 10 

กิจกรรมตางๆ ------------------------------- 11 

ที่บานพักโฮมสเตย----------------------------- 12 

ทิศทาง ------------------------------------- 14 

สุขภาพและเหตุฉุกเฉนิ -------------------------- 15 

ครอบครัว----------------------------------- 16 

สิ่งที่พบเหน็---------------------------------- 18 

เกี่ยวกับการกิน------------------------------- 19 

กับขาว ------------------------------------- 22 

วันและเวลา ---------------------------------- 23 

จํานวน ------------------------------------- 26 



 4 

 

บทนํา 
 
ถึงแมวาการสื่อสารดวยภาษาจะเปนอุปสรรคก็ตาม แตถาเรา
พยายามสื่อสารกัน ก็ยอมทําใหเราเกิดประสบการณที่ดีและ
สนุกสนานได การสื่อสารดวยกิริยาทาทางก็สามารถทําใหเรา
เขาใจกันได และการพยายามเรียนรูซึ่งกันและกันยอม
กอใหเกิดความประทับใจ   
 
คูมือเลมนี้ มีขึ้นเพื่อชวยในการสื่อสารระหวางเจาของบานพัก
โฮมสเตย และผูมาเยือนชาวตางชาติ กอใหเกิดความ
ประทับใจในการมาเยือน เราหวังวาคูมือเลมนี้คงกอประโยชน
ใหแกทานบางในการสื่อสารกับผูมาเยือน 

 

ภาษาอังกฤษ 
 
การออกเสียง 

การออกเสียงในหนังสือเลมนี้ มีความแตกตางออกไปจาก
ภาษาไทยทั่วไป เนื่องจากในภาษาอังกฤษมีการออกเสียงบาง
เสียงทายคํา ในหนังสือเลมนีจ้ะใช “ตัวสะกดการันต” ในการ
บอกวาทายเสียงนั้นมีการออกเสียงอยางไร ทั้งนี้ใหการออก
เสียงคําถูกตอง ทานสามารถใหผูมาเยือนแนะนําในการออก
เสียง เนื่องจากหนังสือเลมนี้เปนเพียงแนวทางแนะนําในการ
ออกเสียง ไมสามารถถอดการออกเสียงออกมาไดอยาง
ถูกตอง เพียงแตใกลเคียงเทานั้น 
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สี่ทุม 10 o’clock in 
the afternoon 

เท็น โอ คล็อก อิน เดอะ  
อาฟเตอรนูน 

หาทุม 11 o’clock in 
the afternoon 

อีเลเวน โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

วัน day เดย 
เดือน month มันท 
ป year เยียร 
อาทิตย week วีค 
เมื่อไหร When? เว็น 
วันนี้ today ทูเดย 
พรุงนี้ tomorrow ทูมอโรว 
เมื่อวาน yesterday เยสเตอรเดย 
วันจันทร Monday มันเดย 
วันอังคาร Tuesday ทิ้วสเดย 
วันพุธ Wednesday เวนสเดย 
วันพฤหัส Thursday เทอรสเดย 
วันศุกร Friday ไฟรเดย 
วันเสาร Saturday แซทเทอรเดย 
วันอาทิตย Sunday ซันเดย 
มกราคม January แจนยูอารี่ 
กุมภาพันธ February เฟบบัวอรี่ 
มีนาคม March มารช 
เมษายน April เอพริล 
พฤษภาคม May เมย 
มิถุนายน June จูน 
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เกาโมงเชา 9 o’clock in the 
morning 

ไนน โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

สิบโมงเชา 10 o’clock in the 
morning 

เท็น โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

สิบเอ็ดโมง
เชา 

11 o’clock in the 
morning 

อีเลเวน โอ คล็อก อิน 
เดอะ มอรนิ่ง 

เที่ยง noon นูน 

บายโมง 1 o’clock in the 
afternoon 

วัน โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

บายสอง 2 o’clock in the 
afternoon 

ทู โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

บายสาม 3 o’clock in the 
afternoon 

ทรี โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

บายสี่ 4 o’clock in the 
afternoon 

โฟร โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

หาโมงเย็น 5 o’clock in the 
afternoon 

ไฟว โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

หกโมงเย็น 6 o’clock in the 
afternoon 

ซิกส โอ คล็อก อิน เดอะ  
อาฟเตอรนูน 

หนึ่งทุม 7 o’clock in the 
afternoon 

เซเวน โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

สองทุม 8 o’clock in the 
afternoon 

เอท โอ คล็อก อิน เดอะ  
อาฟเตอรนูน 

สามทุม 9 o’clock in the 
afternoon 

ไนน โอ คล็อก อิน เดอะ  
อาฟเตอรนูน 
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การใชคําอยางสุภาพ 

ในการใชคําเพื่อเรียกชาวตางชาติ ควรใชคําวา เอ็กซคิวสมี 
(Excuse me) หรือ ฮัลโล (hello) เนื่องจากวาการใชคํา
เรียกวา ยู (you) นั้นไมสุภาพเปนอยางมาก 

สําหรับการใชคําอยางสุภาพนั้น ชาวตางชาติจะใชคําวา พลิส 
(please) แทนคําวา คะ/ครับ โดยใชนําหนาประโยค ดังนั้นใน
การเชิญใหแขกนั่ง เราสามารถเติม พลีส หลังคําวา ซิท (sit) 
เปน พลีส ซิท เราไมจําเปนตองใชคําวา พลีส เสมอไป
เชนเดียวกับคําวา คะ/ครับ ซึ่งจะใชเพื่อแสดงความสุภาพ 

การทักทายและแนะนํา 
 
ในการทักทายนั้น ถาผูมาเยือนได ทักทายเรา เราควรจะตอบ
กลับ เพราะการไมตอบกลับนั้น ถือวาไมสุภาพ และในการพบ
กันนั้น ควรมีการทกัทายเสมอ การจับมอืก็เปนการแสดงความ
เคารพกัน เชนเดียวกับการไหว ศัพทตางๆ ที่เราสามารถใชได
มีดังนี้ 

สวัสดี  Hello ฮัลโล 

สบายดีไหม  How are you? ฮาว อาร ยู? 

สบายดี ขอบคุณ I am fine thanks ไอ แอม ไฟน 
แทงส 

ไมสบาย I am not so good ไอ แอม นอต โซ 
กูด 

บาย บาย  Goodbye กูดบาย 

โชคดี Good luck กูดลัก 
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คุณชื่ออะไร  What is your 
name? 

วอท อีส ยัวร เนม? 

(ผม/ฉัน) ชื่อ ... My name is … มาย เนม อีส ..... 

คุณชื่อเลนอะไร  What is your 
nickname? 

วอท อีส ยัวร 
นิคเนม? 

คุณมาจากไหน Where are you 
from? 

แวร อาร ยู ฟอรม? 

(ผม/ฉัน) มา
จาก ... 

I am from … ไอ แอม ฟอรม … 

ไปไหน Where are you 
going? 

แวร อาร ยู โกอิ่ง? 

ไป ... I am going … ไอ แอม โกอิ่ง … 

บาน/ชายหาด home / to the 
beach 

โฮม / ทู เดอะ บีช 

กินขาวหรือยัง Have you eaten? แฮฟ ยู อีทเทน? 

กินแลว ขอบคุณ I have already 
eaten 

ไอ แฮฟ ออลเรดี้  
อีทเทน 

ยังไมไดกิน 
ขอบคุณ 

I have not eaten ไอ แฮฟ นอต อีเทน 

ราตรีสวัสดิ์ Good night กูด ไนท 

ยินดีที่ไดรูจัก Nice to meet you ไนซ ทู มีท ยู 

ขอโทษ Excuse me เอก็ซคิวส มี 
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วันและเวลา 

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ สวนใหญจะมีการระบุวาเปน
ชวงเวลาเชาหรือบาย เนื่องจากบอกเปนนาฬิกาและใชตัวเลข
ซ้ํากัน 

แกงสม southern yellow 
curry 

เซาเทอรน เยลโล 
เคอรรี่ 

ปลาหมึกแหง dried squid ดรายด สควิด 

กุงทอด fried prawns ไฟรด พรอนส 

กี่โมงแลว What time is 
it? 

วอท ไทม อีส อิท? 

เที่ยงคืน midnight มิดไนท 

ตีหนึ่ง 1 o’clock in the 
morning 

วัน โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

ตีสอง 2 o’clock in the 
morning 

ทู โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

ตีสาม 3 o’clock in the 
morning 

ทรี โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

ตีสี่ 4 o’clock in the 
morning 

โฟร โอ คล็อก อิน เดอะ 
มอรนิ่ง 

ตีหา 5 o’clock in the 
morning 

ไฟว โอ คล็อก อิน เดอะ 
มอรนิ่ง 

หกโมงเชา 6 o’clock in the 
morning 

ซิกส โอ คล็อก อิน เดอะ 
มอรนิ่ง 

เจ็ดโมงเชา 7 o’clock in the 
morning 

เซเวน โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

แปดโมง
เชา 

8 o’clock in the 
morning 

เอท โอ คล็อก อิน เดอะ 
มอรนิ่ง 
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กับขาว 
 
รายการตอไปนี้ เปนรายการกับขาวที่เรามักจะทําอยูเสมอ  

แกงเขียวหวาน green curry กรีน เคอรี่ 

ผัดผักรวม fried mixed  
vegetables 

ไฟรด มิกซ  
เวจเจ็ทเทเบิลส 

เปรี้ยวหวานทะเล sweet and sour 
seafood 

สวีท แอนด ซาว
เวอร ซีฟูด 

ปลาทอด fried fish ไฟรด ฟช 

โรตี roti โรตี 

ปลาหมึกทอด
กระเทียม 

squid with garlic สควิด วิท การลิก 

ตมยํากุง tom yum gung 
soup 

ตม ยํา กุง ซุป 

แกงปลา fish soup ฟช ซุป 

น้ํากะทิ Coconut milk โคโคนัท มิ้ลค 
ทําแบบนี้ Do like this ดู ไลค ดีส 
ระวัง Be careful บีแครฟูล 
ตัด Cut คัท 
ลางมือ Wash hands วอช แฮนด 
ทําอาหาร Cook คุก 
เผ็ด  Spicy  สไปซี่ 
กลิ่น Smell  สเมล 
หวาน Sweet สวีท 
กลวย Banana บานานา 
มวน roll โรลล 
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การสนทนา & วลีที่จําเปน 
 
ในการสนทนานั้น การถามเรื่องอายุเปนคําถามที่ถือวาไมสุภาพ
สําหรับชาวตะวันตก รวมทั้งการถามเรื่องรายได เนื่องจากทัง้
สองเรื่องทางตะวันตกถือวาเปนเรื่องสวนตัวอยางมาก  

ขอบคุณ (มาก) 
(ครับ/คะ) 

Thank you 
(very much) 

แทง คิว (เวรี่ มัช) 

ใช Yes เยส 

ไม No โน 

ขอ/ไดโปรด Please พลีส 

ขอโทษ Sorry ซอรี่ 

อะไรนะ Pardon พารดอน 

ชอบที่นี่ไหม Do you like it 
here? 

ดู ยู ไลค อิท เฮียร? 

ชอบที่นี่มาก I love it here ไอ เลิฟ อิท เฮียร 

ไมชอบที่นี่ I don't like it 
here 

ไอ โดนท ไลค อิท 
เฮียร 

พูดเลน Just joking จัสต โจกกิง่ 

แปปเดียว Just a minute จัสต อะ มินิท 

ไมเปนไร It is OK / that 
is fine / never 
mind 

อิท อีส โอเค / แดท 
อีส ไฟน / เนเวอร 
มายด 

ถายรูป (คุณ) ได
ไหม 

Can I take a 
photo (of 
you)? 

แคน ไอ เทค อะ 
โฟโต (ออฟ ยู)? 
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คุณอายุเทาไหร How old are 
you? 

ฮาว โอลด อาร ยู? 

(ผม/ฉัน) อายุ ... I am … years 
old 

ไอ แอม … เยียส 
โอลด 

มีแฟนไหม Do you have a 
boyfriend / 
girlfriend? 

ดู ยู แฮฟ อะ บอย
เฟรนด / เกิลร
เฟรนด? 

ชอบ ... ไหม Do you like 
…? 

ดู ยู ไลค … ? 

(ผม/ฉัน) (ไม) 
ชอบ 

I (don't) like 
… 

ไอ (โดนท) ไลค … 

คุณทําอะไรเวลา
วาง 

What do you 
do in your 
spare time? 

วอท ดู ยู ดู อิน ยัวร 
สแปร ไทม? 

ผม / ฉัน.... I / Me ไอ / มี (กรรม) 

คุณมี ... Do you have 
…? 

ดู ยู แฮฟ …? 

ทําสิ่งนี้ Do this ดู ดิส 

ลองทําสิ่งนี้ Try this ทรัย ดีส 

(คุณ) สนุกไหม (Are you) hav-
ing fun? 

(อาร ยู) แฮฟวิ่ง ฟน? 

(ครับ/คะ) สนุก Yes, I am hav-
ing fun. 

เยส ไอ แอม แฮฟวิ่ง 
ฟน 
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อาหารทะเล seafood ซีฟูด 
หอย shellfish เชลลฟช 
กระเทียม Garlic การลิก 

คุณ .... ไหม? Are you a …? อาร ยู ...? 
ทานอาหารเจ vegetarian เว็จเจทเท

เรี่ยน  
ไมทานอาหาร
ที่มาจากสัตว 

vegan วีกัน 

คุณตองการ ... ไหม Do you want …? ดู ยู วอนท ...? 

ซอสพริก chili sauce ชิลี ซอส 
น้ําปลา fish sauce ฟช ซอส 
พริกไทย pepper เปปเปอร 
เกลือ salt ซอลต 
ซอสมะเขือเทศ ketchup เคชชับ 
สอม fork ฟอรก 
ชอน spoon สปูน 
แกว glass กลาส 
จาน plate เพลต 

กะป Shrimp paste ชริ้ม เพส  
ตะไคร Lemon grass เลมอน กราส 
ขมิ้น Turmeric ทูเมอร ริค 
ขิง Ginger จินเจอร 
มะละกอ papaya พาพายา 

หอ Fold โฟล 
ใบกะพอ Fan palm leave แฟน ปาลม ลีฟ 
ขาวเหนียว Sticky rice สติ๊กกี้ ไรท 
น้ําตาล Sugar  ซูกา 

ศัพทในหองครัว      
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(ผม/ฉัน) หิว I am hungry ไอ แอม ฮังกรี 
(ผม/ฉัน)  อิ่ม I am full ไอ แอม ฟูล 
ขอโทษ (ผม/ฉัน) 
ไมทาน 

Excuse me 
(sorry), I can't 
eat this. 

เอ็กซคิวสมี (ซอรี่) 
ไอ แคน นอต อีท 
ดีส 

จานนี้เรียกวา... This dish called.. ดีส ดิช คอล ... 

ขาว rice ไรซ 
น้ํา water วอเตอร 
น้ําแข็ง ice ไอซ 
ปลา fish ฟช 
ไก chicken ชิกเคน 
หมู pork พอรก 
กาแฟ coffee คอฟฟ 
ชา tea ที 
ไมจิ้มฟน toothpick ทูตพิก 

คุณทาน ...ไหม? Do you eat …? ดู ยู อีท ... ? 
คุณแพ...ไหม? Are you allergic 

to …? 
อาร ยู อัลเลอรจิก 
ทู ... ? 

พริก chili ชิลี 
อาหารจําพวก
นม 

dairy  
produce 

แดรี่ โปรดิวซ 

ไข eggs เอกส 
ไขมันขอกระดูก  gelatin เจลาติน 
แปง gluten กลูเทน 
น้ําผึ้ง honey ฮันนี ่
ผงชูรส MSG เอ็มเอสจี 
ถั่ว nuts นัตส 
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ใหฉันชวยไหม Can I help you? แคน ไอ เฮลป ยู? 
สวย beautiful บิ้วติฟูล 
ยอด Great! เกรท! 
สนุก Fun! ฟน! 
เขากําลังทํา
อะไร 

What's he/she  
doing? 

วอท อีส ฮ ี/ ชี  
ดูอิ่ง? 

พูด speak สปก 
ฟง listen ลิสซึ่น  
ดู see ซี 
จับ touch ทัช 
ดม smell สเมลล 
เราอยูที่ไหน Where are we? แวร อาร วี? 
สิ่งนี้คือ ... This is a … ดีส อีส อะ .... 
ไปไหนมา Where have you 

been? 
แวร แฮฟ ยู บีน? 

สภาพอากาศ Weather แวทเตอร 
อากาศดี It is nice อิท อีส ไนซ 
อากาศรอน It is hot อิท อีส ฮอท 
อากาศเย็น It is cold อิท อีส โคลด 
วันนี้ฝนตก It is rainy อิท อีส เรนนี่ 
ความรูสึก Feelings ฟลลิ่ง 
คุณ ... ไหม Are you …? อาร ยู ...? 
ผม / ฉัน (ไม) I am (not) ไอ แอม (นอต) … 
 ดีใจ happy แฮปป 
 เศรา sad แซด 
 เหนื่อย tired ไทรเอ็ดด 
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 หิว hungry ฮังกรี้ 

 หิวน้ํา thirsty เทิรสตี้ 

 รอน hot ฮอท 

 เย็น cold โคลด 

 ปวย sick ซิค 

การซื้อของ Shopping ชอปปง 
เทาไหร  (ครับ/
คะ) 

How much does it 
cost? 

ฮาว มัช ดาส อิท 
คอสต? 

แพง expensive เอ็กซเพนซีฟ 

ถูก cheap ชีป 

ลดราคาไดไหม Can you reduce 
the price? 

แคน ยู รีดิวซ เดอะ 
ไพรซ? 

(ผม/ฉัน) อยาก
ซื้อ ... 

I would like to 
buy … 

ไอ วูลด ไลค ทู 
บาย … 

ภาษาในการสื่อสาร  

คุณพูดภาษาไทย
ไดไหม 

Do you speak 
Thai? 

ดู ยู สปก ไทย? 

อันนี้
ภาษาอังกฤษพูด
อยางไร 

How do you say 
this in English? 

ฮาว ดู ยู เซย ดีส 
อิน อิงลิช? 

เขาใจไหม Do you under-
stand? 

ดู ยู อันเดอรส
แตนด? 

เขาใจ I understand ไอ อันเดอรสแตนด 
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มัน ... It is … อิท อีส ... 
หางาย common คอมมอน 
อันตราย dangerous แดนเจอรัส 
ใกลจะสูญพันธุ endangered เอ็นแดนเจอร 
เปนของสงวน protected โปรแท็ก 
หายาก rare แรร 

เกี่ยวกับการกิน 

กินขาวหรือยัง Have you eaten 
yet? 

แฮพ ยู อีทเทน 
เย็ต? 

กินแลว I have already 
eaten 

ไอ แฮพ ออลเรดดี้ 
อีทเทน 

ยังไมไดกิน I have not eaten ไอ แฮพ นอต  
อีทเทน 

กิน eat อีท 
ดื่ม drink ดริ้งก 
นิดหนอย Just a little จัสต อะ ลิตเติ้ล 
อรอยไหม Is it delicious? อีส อิท ดิลิเชียส? 
อรอย It is delicious อิท อีส ดิลิเชียส 
(ผม/ฉัน) ชอบ I like it ไอ ไลค อิท 
หอมจัง It smells nice อิท สเมลส ไนซ 
เผ็ด spicy สไปซี่ 
เผ็ดมาก too spicy ทู สไปซี่ 
ไมตองการเผ็ด I don't want it 

spicy 
ไอ ดอนท วอนท 
อิท สไปซี่ 



 18 

 

มีลูกหรือยัง Do you have any 
children? 

ดู ยู เฮฟ แอนนี่ 
ชิลเดรน? 

(ผม/ฉัน) มีลูก
สาว ... คน 

I have … daugh-
ters 

ไอ เฮฟ ... ดอ
เทอรส 

(ผม/ฉัน) มีลูก
ชาย ... คน 

I have … sons ไอ เฮฟ ... ซันส 

ยังไมมี Not yet นอต เย็ท 

สิ่งที่พบเห็น  

ลิง monkey มังคี่ 
มะพราว coconut โคโคนัต 
กลวยไม orchid ออรคิด 
งู snake สเนก 
เตา turtle เทอรเทิล 
ปาโกงกาง mangroves แมนโกรฟ 
ริ้น sand flies แซนด ไฟลส 
ยุง mosquitoes มอสคิโตส 
ไมไผ bamboo แบมบู 
ตนไมพวกปาลม palm tree ปาลมทรี 
กาหยู / กาหยี cashew แคชชิว 
มะมวง mango แมงโก 
นั่น .... อะไร What … is that? วอท ... อสี แด็ท? 
สัตว animal แอนนิมอล 
ดอกไม flower ฟลาวเวอร 
ตนไม (เล็ก) plant แพลนต 
ตนไม (ใหญ) tree ทรี 
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ไมเขาใจ I don't under-
stand 

ไอ โดนท อันเดอรส
แตนด 

ผม/ฉันพูด
ภาษาอังกฤษได
นิดหนอย 

I speak a little 
English 

ไอ สปก อะ ลิตเติ้ล 
อิงลิช 

กิจกรรมตางๆ  

ทัวรหมูบาน village tour วิลเลจ ทัวร 

สํารวจปา
โกงกาง 

mangrove explora-
tion 

แมนโกรฟ เอ็กซ
พลอเรชั่น 

เรียนทําอาหาร
ไทย 

Thai cooking les-
sons 

ไทย คุกกิ้ง เลส
สันส 

ทัวรกลุม
หัตถกรรม 
สึนามิ 

tsunami handicraft 
cooperative tours 

สึนามิ แฮนดิ 
คราฟต โคออป
เปอรเรทีฟ ทัวร 

เดินปา hiking ไฮกิ้ง 

ดําน้ํา snorkeling สนอรเกิลลิ่ง 

กรีดยาง rubber tapping รับเบอร แท็บปง 

แกะเม็ดกาหยู cashew peeling แคสชิว พีลลิ่ง 

พักผอน relaxing รีแล็กซิ่ง 

ขี่จักรยาน bicycle ride ไบซิเคิล ไรด 

หาปลา fishing ฟชชิ่ง 

สาธิตกลุมสบู soap group demon-
stration 

โซป กรุป ดีมอนส
เตรชั่น 
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วายน้ํา swimming สวิมมิ่ง 
วายน้ําที่นี่
ปลอดภัย 

It is safe to swim 
here 

อิท อีส เซฟ ทู 
สวิม เฮียร 

พระอาทิตยตก sunset ซันเซ็ต 
ชายหาด beach บีช 
น้ําตก waterfall วอเตอรฟอลล 
เที่ยวเรือ boat trip โบท ทริป 
ยาทากันแดด sun cream ซันครีม 
ไฟฉาย torch ทอรช 
ผาเช็ดตัว towel ทาวโอล 
กลองถายรูป camera คาเมรา 
ยาทากันยุง mosquito repellant มอสคิโต  

รีพิลเลนต 

หมวก hat แฮต 
น้ํา water วอเตอร 
ปลอดภัย safe เซฟ 

ที่บานพักโฮมสเตย 

ยินดีตอนรับ Welcome home! เวลคัม โฮม! 

ตามสบายนะ Make yourself at 
home 

เมค ยัวรเซลฟ เอ็ต 
โฮม 

ทานน้ํา Have some water แฮฟ ซัม วอเตอร 

... อยูที่ไหน Where is the …? แวร อีส เดอะ ....? 

 หองสวม toilet  ทอยเล็ต 
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นองสาว younger  
sister 

ยังเกอร  
ซิสเตอร 

พี่สาว elder sister เอลเดอร  
ซิสเตอร 

นองชาย younger 
brother 

ยังเกอร  
บราเทอร 

พี่ชาย elder brother เอลเดอร  
บราเทอร 

แม mother มาเทอร 
พอ father ฟาเทอร 
ลูกชาย son ซัน 
ลูกสาว daughter ดอเทอร 
ยาย, ยา grandmother แกรนดมาเทอร 
ตา, ปู grandfather แกรนดฟาเทอร 
ญาติ cousin คัสซิน 
หลาน grandchild แกรนดชายด 
สามี husband ฮัสแบนด 
เมีย wife ไวฟ 
แฟน partner พารทเนอร 
แฟน (ผูชาย) boyfriend บอยเฟรนด 
แฟน (ผูหญิง) girlfriend เกิรลเฟรนด 

มีพี่นองกี่คน How many broth-
ers and sisters do 
you have? 

ฮาว เมนี่ บราเทอร 
แอนด ซิสเตอร ดู 
ยู เฮฟ? 

มีลูกกี่คน How many chil-
dren do you 
have? 

ฮาว เมนี่ ชิลเดรน 
ดู ยู เฮฟ? 
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ครอบครัว 
 
คําเรียกสําหรับญาติในภาษาอังกฤษนั้น ไมไดมีการแยก
ความสัมพันธวาเปนฝายพอหรือแม ทั้งนีจ้ะเรียกญาติทั้งทาง
ฝายพอและแมเสมอกัน แตจะมีการแยกเพศอยางชัดเจน ทั้งนี้
ในการบอกเลาจะระบุอยางชัดเจนวามีพี่นองผูชายกี่คน ผูหญิง
กี่คน  เนื่องจากในภาษาอังกฤษนั้นมีการระบุเพศ 

(ผม/ฉัน) ... I am … 
  

ไอ แอม ... 

เปนหอบ asthmatic แอสมาติก 
เปน
โรคเบาหวาน 

diabetic ไดอาเบติก 

เปนโรค
ลมบาหมู 

epileptic อีพิเล็ปติก 

ผม/ฉันแพ ... I am allergic to 
… 

ไอ แอม อัลเลอรจิก ทู ... 

ยาปฏิชีวนะ antibiotics แอนตี้ไบโอติก 
ยาแอสไพริน aspirin แอสไพริน 
ยาพาราเซทตา
มอล 

paracetamol พาราเซทตามอล 

ยาเพ็นนิซิลิน penicillin เพนนิซิลิน 
ผึ้ง bees บีส 
ถั่วลิสง peanuts พีนัตส 

เจ็บตรงนี้ It hurts here อิท เฮิรตส เฮียร 

มี ... ไหม Do you have a … ดู ยู เฮฟ อะ ... ? 
(ผม/ฉัน) (ไม) มี I (don't ) have a 

… 
ไอ (ดอน) เฮฟ 
อะ ... 
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 ถังขยะ garbage bin  การเบจ บิน 
 หองครัว kitchen  คิชเชน 
 สวน garden  การเดน 
 กระดาษ 
 ทิสชู 

Tissue paper  
(toilet paper) 

ทิชชู เปเปอร   
(ทอยเล็ต เปเปอร) 

บานคุณนาอยู
มาก 

your house is very 
nice 

ยัวร เฮาส อีส เวรี่ ไนซ 

มีอะไรที่จะให
ชวยไหม 

Is there anything 
I can do to help? 

อีส แดร แอนนี่ทิง ไอ 
แคน ดู ทู เฮลป? 

คุณนอนที่นี่ได You can sleep 
here 

ยู แคน สลีป เฮียร 

คุณนั่งที่นี่ได You can sit here ยู แคน ซิท เฮียร 
ชวยสง ... Can you pass the 

…? 
แคน ยู พาส เดอะ... ? 

คุณอยาก
ได ... มั้ย 

Would you like to 
have …? 

วูดด ยู ไลค ทู 
แฮฟ ....? 

 มุง a mosquito net อะ มอสคิโต เน็ต 

 ยาจุดกันยุง a mosquito coil อะ มอสคิโต คอยล 

 ผาหมเพิ่ม an extra  
blanket 

แอน เอ็กซตรา  
แบล็งเก็ต 

 น้ํา some water ซัม วอเตอร 

 ที่นอน a mattress อะ แม็ตเทร็ส 

 ผาเช็ดตัว a towel อะ ทาวเวลล 

สบู Soap โซป 

ใส/ทิ้ง กระ- 
ดาษทิชชูที่นี่ 

Put tissue in here พุท ทิชชู อิน เฮียร 
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ทิศทาง  

... อยูที่ไหน Where is …? แวร อีส ....? 
ชายหาด the beach เดอะ บีช 
ภูเขา the moun-

tain 
เดอะ เมาทเทน 

โรงเรียน the school เดอะ สคูล 
ทาเรือ the pier เดอะ เพียร 
บานพัก the home-

stay 
เดอะ โฮมสเตย 

ตรงไป (Go) straight 
ahead 

(โก) สเตร็จท อะเฮด 

เลี้ยวซาย turn left เทิรน เล็ฟ 
เลี้ยวขวา turn right เทิรน ไรต 

ฝกบัว Shower ชาวเวอร 
พัดลม Fan แฟน 
นอน Sleep สลีป 
หมอน Pillow พิลโล 
ผาหม Blanket แบล็งเก็ต 
หองนอน Bed room เบด รูม 
แกว Glass กลาส 
น้ํา Water วอเตอร 
นั่ง Sit down ซิท ดาวน 
สวย Beautiful บิวตี้ฟูล 
หลอ Handsome แฮนดซัม 
ผาคลุมศีรษะ Headscarf เฮดสคารฟ 
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ตรงหนา in front of อิน ฟรอนต ออฟ 
ใกล ใกล near เนียร 
ขาง ขาง next to เน็กซ ทู 
ตรงหัวมุม on the corner ออน เดอะ คอรนเนอร 

ตรงขาม opposite ออปโพซิท 
ไกลแคไหน How far is it? ฮาว ฟาร อีส อิท? 
... กิโลเมตร … kilometers .... กิโลมีเทอรส 
... เมตร … meters .... มีเทอรส 
... นาที … minutes .... มินิทส 
โดย ... By … บาย .... 
รถกระบะ truck ทรัค 
แทกซี่ taxi แทกซี่ 
เรือ boat โบต 
รถบัส bus บัส 
เดินไป on foot ออน ฟูต 

ขางหลัง behind บีไฮต 
อยู ... It is … อิท อีส ... 

สุขภาพและเหตุฉุกเฉิน 

ชวยดวย Help! เฮลป! 
ไฟไหม Fire! ไฟร! 
ระวัง Watch out! วอช เอาต! 
ผม/ฉันปวย I am ill ไอ แอม อิลล 
คุณตองการ ...ไหม? Do you need …? ดู ยู นีด ...? 
หมอ doctor  ดอกเตอร 
หมอฟน dentist  เดนทีสต 
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คําเรียกสําหรับญาติในภาษาอังกฤษนั้น ไมไดมีการแยก
ความสัมพันธวาเปนฝายพอหรือแม ทั้งนีจ้ะเรียกญาติทั้งทาง
ฝายพอและแมเสมอกัน แตจะมีการแยกเพศอยางชัดเจน ทั้งนี้
ในการบอกเลาจะระบุอยางชัดเจนวามีพี่นองผูชายกี่คน ผูหญิง
กี่คน  เนื่องจากในภาษาอังกฤษนั้นมีการระบุเพศ 

(ผม/ฉัน) ... I am … 
  

ไอ แอม ... 

เปนหอบ asthmatic แอสมาติก 
เปน
โรคเบาหวาน 

diabetic ไดอาเบติก 

เปนโรค
ลมบาหมู 

epileptic อีพิเล็ปติก 

ผม/ฉันแพ ... I am allergic to 
… 

ไอ แอม อัลเลอรจิก ทู ... 

ยาปฏิชีวนะ antibiotics แอนตี้ไบโอติก 
ยาแอสไพริน aspirin แอสไพริน 
ยาพาราเซทตา
มอล 

paracetamol พาราเซทตามอล 

ยาเพ็นนิซิลิน penicillin เพนนิซิลิน 
ผึ้ง bees บีส 
ถั่วลิสง peanuts พีนัตส 

เจ็บตรงนี้ It hurts here อิท เฮิรตส เฮียร 

มี ... ไหม Do you have a … ดู ยู เฮฟ อะ ... ? 
(ผม/ฉัน) (ไม) มี I (don't ) have a 

… 
ไอ (ดอน) เฮฟ 
อะ ... 

 13 

 

 ถังขยะ garbage bin  การเบจ บิน 
 หองครัว kitchen  คิชเชน 
 สวน garden  การเดน 
 กระดาษ 
 ทิสชู 

Tissue paper  
(toilet paper) 

ทิชชู เปเปอร   
(ทอยเล็ต เปเปอร) 

บานคุณนาอยู
มาก 

your house is very 
nice 

ยัวร เฮาส อีส เวรี่ ไนซ 

มีอะไรที่จะให
ชวยไหม 

Is there anything 
I can do to help? 

อีส แดร แอนนี่ทิง ไอ 
แคน ดู ทู เฮลป? 

คุณนอนที่นี่ได You can sleep 
here 

ยู แคน สลีป เฮียร 

คุณนั่งที่นี่ได You can sit here ยู แคน ซิท เฮียร 
ชวยสง ... Can you pass the 

…? 
แคน ยู พาส เดอะ... ? 

คุณอยาก
ได ... มั้ย 

Would you like to 
have …? 

วูดด ยู ไลค ทู 
แฮฟ ....? 

 มุง a mosquito net อะ มอสคิโต เน็ต 

 ยาจุดกันยุง a mosquito coil อะ มอสคิโต คอยล 

 ผาหมเพิ่ม an extra  
blanket 

แอน เอ็กซตรา  
แบล็งเก็ต 

 น้ํา some water ซัม วอเตอร 

 ที่นอน a mattress อะ แม็ตเทร็ส 

 ผาเช็ดตัว a towel อะ ทาวเวลล 

สบู Soap โซป 

ใส/ทิ้ง กระ- 
ดาษทิชชูที่นี่ 

Put tissue in here พุท ทิชชู อิน เฮียร 
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วายน้ํา swimming สวิมมิ่ง 
วายน้ําที่นี่
ปลอดภัย 

It is safe to swim 
here 

อิท อีส เซฟ ทู 
สวิม เฮียร 

พระอาทิตยตก sunset ซันเซ็ต 
ชายหาด beach บีช 
น้ําตก waterfall วอเตอรฟอลล 
เที่ยวเรือ boat trip โบท ทริป 
ยาทากันแดด sun cream ซันครีม 
ไฟฉาย torch ทอรช 
ผาเช็ดตัว towel ทาวโอล 
กลองถายรูป camera คาเมรา 
ยาทากันยุง mosquito repellant มอสคิโต  

รีพิลเลนต 

หมวก hat แฮต 
น้ํา water วอเตอร 
ปลอดภัย safe เซฟ 

ที่บานพักโฮมสเตย 

ยินดีตอนรับ Welcome home! เวลคัม โฮม! 

ตามสบายนะ Make yourself at 
home 

เมค ยัวรเซลฟ เอ็ต 
โฮม 

ทานน้ํา Have some water แฮฟ ซัม วอเตอร 

... อยูที่ไหน Where is the …? แวร อีส เดอะ ....? 

 หองสวม toilet  ทอยเล็ต 
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นองสาว younger  
sister 

ยังเกอร  
ซิสเตอร 

พี่สาว elder sister เอลเดอร  
ซิสเตอร 

นองชาย younger 
brother 

ยังเกอร  
บราเทอร 

พี่ชาย elder brother เอลเดอร  
บราเทอร 

แม mother มาเทอร 
พอ father ฟาเทอร 
ลูกชาย son ซัน 
ลูกสาว daughter ดอเทอร 
ยาย, ยา grandmother แกรนดมาเทอร 
ตา, ปู grandfather แกรนดฟาเทอร 
ญาติ cousin คัสซิน 
หลาน grandchild แกรนดชายด 
สามี husband ฮัสแบนด 
เมีย wife ไวฟ 
แฟน partner พารทเนอร 
แฟน (ผูชาย) boyfriend บอยเฟรนด 
แฟน (ผูหญิง) girlfriend เกิรลเฟรนด 

มีพี่นองกี่คน How many broth-
ers and sisters do 
you have? 

ฮาว เมนี่ บราเทอร 
แอนด ซิสเตอร ดู 
ยู เฮฟ? 

มีลูกกี่คน How many chil-
dren do you 
have? 

ฮาว เมนี่ ชิลเดรน 
ดู ยู เฮฟ? 
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มีลูกหรือยัง Do you have any 
children? 

ดู ยู เฮฟ แอนนี่ 
ชิลเดรน? 

(ผม/ฉัน) มีลูก
สาว ... คน 

I have … daugh-
ters 

ไอ เฮฟ ... ดอ
เทอรส 

(ผม/ฉัน) มีลูก
ชาย ... คน 

I have … sons ไอ เฮฟ ... ซันส 

ยังไมมี Not yet นอต เย็ท 

สิ่งที่พบเห็น  

ลิง monkey มังคี่ 
มะพราว coconut โคโคนัต 
กลวยไม orchid ออรคิด 
งู snake สเนก 
เตา turtle เทอรเทิล 
ปาโกงกาง mangroves แมนโกรฟ 
ริ้น sand flies แซนด ไฟลส 
ยุง mosquitoes มอสคิโตส 
ไมไผ bamboo แบมบู 
ตนไมพวกปาลม palm tree ปาลมทรี 
กาหยู / กาหยี cashew แคชชิว 
มะมวง mango แมงโก 
นั่น .... อะไร What … is that? วอท ... อสี แด็ท? 
สัตว animal แอนนิมอล 
ดอกไม flower ฟลาวเวอร 
ตนไม (เล็ก) plant แพลนต 
ตนไม (ใหญ) tree ทรี 
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ไมเขาใจ I don't under-
stand 

ไอ โดนท อันเดอรส
แตนด 

ผม/ฉันพูด
ภาษาอังกฤษได
นิดหนอย 

I speak a little 
English 

ไอ สปก อะ ลิตเติ้ล 
อิงลิช 

กิจกรรมตางๆ  

ทัวรหมูบาน village tour วิลเลจ ทัวร 

สํารวจปา
โกงกาง 

mangrove explora-
tion 

แมนโกรฟ เอ็กซ
พลอเรชั่น 

เรียนทําอาหาร
ไทย 

Thai cooking les-
sons 

ไทย คุกกิ้ง เลส
สันส 

ทัวรกลุม
หัตถกรรม 
สึนามิ 

tsunami handicraft 
cooperative tours 

สึนามิ แฮนดิ 
คราฟต โคออป
เปอรเรทีฟ ทัวร 

เดินปา hiking ไฮกิ้ง 

ดําน้ํา snorkeling สนอรเกิลลิ่ง 

กรีดยาง rubber tapping รับเบอร แท็บปง 

แกะเม็ดกาหยู cashew peeling แคสชิว พีลลิ่ง 

พักผอน relaxing รีแล็กซิ่ง 

ขี่จักรยาน bicycle ride ไบซิเคิล ไรด 

หาปลา fishing ฟชชิ่ง 

สาธิตกลุมสบู soap group demon-
stration 

โซป กรุป ดีมอนส
เตรชั่น 
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 หิว hungry ฮังกรี้ 

 หิวน้ํา thirsty เทิรสตี้ 

 รอน hot ฮอท 

 เย็น cold โคลด 

 ปวย sick ซิค 

การซื้อของ Shopping ชอปปง 
เทาไหร  (ครับ/
คะ) 

How much does it 
cost? 

ฮาว มัช ดาส อิท 
คอสต? 

แพง expensive เอ็กซเพนซีฟ 

ถูก cheap ชีป 

ลดราคาไดไหม Can you reduce 
the price? 

แคน ยู รีดิวซ เดอะ 
ไพรซ? 

(ผม/ฉัน) อยาก
ซื้อ ... 

I would like to 
buy … 

ไอ วูลด ไลค ทู 
บาย … 

ภาษาในการสื่อสาร  

คุณพูดภาษาไทย
ไดไหม 

Do you speak 
Thai? 

ดู ยู สปก ไทย? 

อันนี้
ภาษาอังกฤษพูด
อยางไร 

How do you say 
this in English? 

ฮาว ดู ยู เซย ดีส 
อิน อิงลิช? 

เขาใจไหม Do you under-
stand? 

ดู ยู อันเดอรส
แตนด? 

เขาใจ I understand ไอ อันเดอรสแตนด 
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มัน ... It is … อิท อีส ... 
หางาย common คอมมอน 
อันตราย dangerous แดนเจอรัส 
ใกลจะสูญพันธุ endangered เอ็นแดนเจอร 
เปนของสงวน protected โปรแท็ก 
หายาก rare แรร 

เกี่ยวกับการกิน 

กินขาวหรือยัง Have you eaten 
yet? 

แฮพ ยู อีทเทน 
เย็ต? 

กินแลว I have already 
eaten 

ไอ แฮพ ออลเรดดี้ 
อีทเทน 

ยังไมไดกิน I have not eaten ไอ แฮพ นอต  
อีทเทน 

กิน eat อีท 
ดื่ม drink ดริ้งก 
นิดหนอย Just a little จัสต อะ ลิตเติ้ล 
อรอยไหม Is it delicious? อีส อิท ดิลิเชียส? 
อรอย It is delicious อิท อีส ดิลิเชียส 
(ผม/ฉัน) ชอบ I like it ไอ ไลค อิท 
หอมจัง It smells nice อิท สเมลส ไนซ 
เผ็ด spicy สไปซี่ 
เผ็ดมาก too spicy ทู สไปซี่ 
ไมตองการเผ็ด I don't want it 

spicy 
ไอ ดอนท วอนท 
อิท สไปซี่ 
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(ผม/ฉัน) หิว I am hungry ไอ แอม ฮังกรี 
(ผม/ฉัน)  อิ่ม I am full ไอ แอม ฟูล 
ขอโทษ (ผม/ฉัน) 
ไมทาน 

Excuse me 
(sorry), I can't 
eat this. 

เอ็กซคิวสมี (ซอรี่) 
ไอ แคน นอต อีท 
ดีส 

จานนี้เรียกวา... This dish called.. ดีส ดิช คอล ... 

ขาว rice ไรซ 
น้ํา water วอเตอร 
น้ําแข็ง ice ไอซ 
ปลา fish ฟช 
ไก chicken ชิกเคน 
หมู pork พอรก 
กาแฟ coffee คอฟฟ 
ชา tea ที 
ไมจิ้มฟน toothpick ทูตพิก 

คุณทาน ...ไหม? Do you eat …? ดู ยู อีท ... ? 
คุณแพ...ไหม? Are you allergic 

to …? 
อาร ยู อัลเลอรจิก 
ทู ... ? 

พริก chili ชิลี 
อาหารจําพวก
นม 

dairy  
produce 

แดรี่ โปรดิวซ 

ไข eggs เอกส 
ไขมันขอกระดูก  gelatin เจลาติน 
แปง gluten กลูเทน 
น้ําผึ้ง honey ฮันนี ่
ผงชูรส MSG เอ็มเอสจี 
ถั่ว nuts นัตส 
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ใหฉันชวยไหม Can I help you? แคน ไอ เฮลป ยู? 
สวย beautiful บิ้วติฟูล 
ยอด Great! เกรท! 
สนุก Fun! ฟน! 
เขากําลังทํา
อะไร 

What's he/she  
doing? 

วอท อีส ฮ ี/ ชี  
ดูอิ่ง? 

พูด speak สปก 
ฟง listen ลิสซึ่น  
ดู see ซี 
จับ touch ทัช 
ดม smell สเมลล 
เราอยูที่ไหน Where are we? แวร อาร วี? 
สิ่งนี้คือ ... This is a … ดีส อีส อะ .... 
ไปไหนมา Where have you 

been? 
แวร แฮฟ ยู บีน? 

สภาพอากาศ Weather แวทเตอร 
อากาศดี It is nice อิท อีส ไนซ 
อากาศรอน It is hot อิท อีส ฮอท 
อากาศเย็น It is cold อิท อีส โคลด 
วันนี้ฝนตก It is rainy อิท อีส เรนนี่ 
ความรูสึก Feelings ฟลลิ่ง 
คุณ ... ไหม Are you …? อาร ยู ...? 
ผม / ฉัน (ไม) I am (not) ไอ แอม (นอต) … 
 ดีใจ happy แฮปป 
 เศรา sad แซด 
 เหนื่อย tired ไทรเอ็ดด 
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คุณอายุเทาไหร How old are 
you? 

ฮาว โอลด อาร ยู? 

(ผม/ฉัน) อายุ ... I am … years 
old 

ไอ แอม … เยียส 
โอลด 

มีแฟนไหม Do you have a 
boyfriend / 
girlfriend? 

ดู ยู แฮฟ อะ บอย
เฟรนด / เกิลร
เฟรนด? 

ชอบ ... ไหม Do you like 
…? 

ดู ยู ไลค … ? 

(ผม/ฉัน) (ไม) 
ชอบ 

I (don't) like 
… 

ไอ (โดนท) ไลค … 

คุณทําอะไรเวลา
วาง 

What do you 
do in your 
spare time? 

วอท ดู ยู ดู อิน ยัวร 
สแปร ไทม? 

ผม / ฉัน.... I / Me ไอ / มี (กรรม) 

คุณมี ... Do you have 
…? 

ดู ยู แฮฟ …? 

ทําสิ่งนี้ Do this ดู ดิส 

ลองทําสิ่งนี้ Try this ทรัย ดีส 

(คุณ) สนุกไหม (Are you) hav-
ing fun? 

(อาร ยู) แฮฟวิ่ง ฟน? 

(ครับ/คะ) สนุก Yes, I am hav-
ing fun. 

เยส ไอ แอม แฮฟวิ่ง 
ฟน 
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อาหารทะเล seafood ซีฟูด 
หอย shellfish เชลลฟช 
กระเทียม Garlic การลิก 

คุณ .... ไหม? Are you a …? อาร ยู ...? 
ทานอาหารเจ vegetarian เว็จเจทเท

เรี่ยน  
ไมทานอาหาร
ที่มาจากสัตว 

vegan วีกัน 

คุณตองการ ... ไหม Do you want …? ดู ยู วอนท ...? 

ซอสพริก chili sauce ชิลี ซอส 
น้ําปลา fish sauce ฟช ซอส 
พริกไทย pepper เปปเปอร 
เกลือ salt ซอลต 
ซอสมะเขือเทศ ketchup เคชชับ 
สอม fork ฟอรก 
ชอน spoon สปูน 
แกว glass กลาส 
จาน plate เพลต 

กะป Shrimp paste ชริ้ม เพส  
ตะไคร Lemon grass เลมอน กราส 
ขมิ้น Turmeric ทูเมอร ริค 
ขิง Ginger จินเจอร 
มะละกอ papaya พาพายา 

หอ Fold โฟล 
ใบกะพอ Fan palm leave แฟน ปาลม ลีฟ 
ขาวเหนียว Sticky rice สติ๊กกี้ ไรท 
น้ําตาล Sugar  ซูกา 

ศัพทในหองครัว      
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กับขาว 
 
รายการตอไปนี้ เปนรายการกับขาวที่เรามักจะทําอยูเสมอ  

แกงเขียวหวาน green curry กรีน เคอรี่ 

ผัดผักรวม fried mixed  
vegetables 

ไฟรด มิกซ  
เวจเจ็ทเทเบิลส 

เปรี้ยวหวานทะเล sweet and sour 
seafood 

สวีท แอนด ซาว
เวอร ซีฟูด 

ปลาทอด fried fish ไฟรด ฟช 

โรตี roti โรตี 

ปลาหมึกทอด
กระเทียม 

squid with garlic สควิด วิท การลิก 

ตมยํากุง tom yum gung 
soup 

ตม ยํา กุง ซุป 

แกงปลา fish soup ฟช ซุป 

น้ํากะทิ Coconut milk โคโคนัท มิ้ลค 
ทําแบบนี้ Do like this ดู ไลค ดีส 
ระวัง Be careful บีแครฟูล 
ตัด Cut คัท 
ลางมือ Wash hands วอช แฮนด 
ทําอาหาร Cook คุก 
เผ็ด  Spicy  สไปซี่ 
กลิ่น Smell  สเมล 
หวาน Sweet สวีท 
กลวย Banana บานานา 
มวน roll โรลล 
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การสนทนา & วลีที่จําเปน 
 
ในการสนทนานั้น การถามเรื่องอายุเปนคําถามที่ถือวาไมสุภาพ
สําหรับชาวตะวันตก รวมทั้งการถามเรื่องรายได เนื่องจากทัง้
สองเรื่องทางตะวันตกถือวาเปนเรื่องสวนตัวอยางมาก  

ขอบคุณ (มาก) 
(ครับ/คะ) 

Thank you 
(very much) 

แทง คิว (เวรี่ มัช) 

ใช Yes เยส 

ไม No โน 

ขอ/ไดโปรด Please พลีส 

ขอโทษ Sorry ซอรี่ 

อะไรนะ Pardon พารดอน 

ชอบที่นี่ไหม Do you like it 
here? 

ดู ยู ไลค อิท เฮียร? 

ชอบที่นี่มาก I love it here ไอ เลิฟ อิท เฮียร 

ไมชอบที่นี่ I don't like it 
here 

ไอ โดนท ไลค อิท 
เฮียร 

พูดเลน Just joking จัสต โจกกิง่ 

แปปเดียว Just a minute จัสต อะ มินิท 

ไมเปนไร It is OK / that 
is fine / never 
mind 

อิท อีส โอเค / แดท 
อีส ไฟน / เนเวอร 
มายด 

ถายรูป (คุณ) ได
ไหม 

Can I take a 
photo (of 
you)? 

แคน ไอ เทค อะ 
โฟโต (ออฟ ยู)? 
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คุณชื่ออะไร  What is your 
name? 

วอท อีส ยัวร เนม? 

(ผม/ฉัน) ชื่อ ... My name is … มาย เนม อีส ..... 

คุณชื่อเลนอะไร  What is your 
nickname? 

วอท อีส ยัวร 
นิคเนม? 

คุณมาจากไหน Where are you 
from? 

แวร อาร ยู ฟอรม? 

(ผม/ฉัน) มา
จาก ... 

I am from … ไอ แอม ฟอรม … 

ไปไหน Where are you 
going? 

แวร อาร ยู โกอิ่ง? 

ไป ... I am going … ไอ แอม โกอิ่ง … 

บาน/ชายหาด home / to the 
beach 

โฮม / ทู เดอะ บีช 

กินขาวหรือยัง Have you eaten? แฮฟ ยู อีทเทน? 

กินแลว ขอบคุณ I have already 
eaten 

ไอ แฮฟ ออลเรดี้  
อีทเทน 

ยังไมไดกิน 
ขอบคุณ 

I have not eaten ไอ แฮฟ นอต อีเทน 

ราตรีสวัสดิ์ Good night กูด ไนท 

ยินดีที่ไดรูจัก Nice to meet you ไนซ ทู มีท ยู 

ขอโทษ Excuse me เอก็ซคิวส มี 
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วันและเวลา 

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ สวนใหญจะมีการระบุวาเปน
ชวงเวลาเชาหรือบาย เนื่องจากบอกเปนนาฬิกาและใชตัวเลข
ซ้ํากัน 

แกงสม southern yellow 
curry 

เซาเทอรน เยลโล 
เคอรรี่ 

ปลาหมึกแหง dried squid ดรายด สควิด 

กุงทอด fried prawns ไฟรด พรอนส 

กี่โมงแลว What time is 
it? 

วอท ไทม อีส อิท? 

เที่ยงคืน midnight มิดไนท 

ตีหนึ่ง 1 o’clock in the 
morning 

วัน โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

ตีสอง 2 o’clock in the 
morning 

ทู โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

ตีสาม 3 o’clock in the 
morning 

ทรี โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

ตีสี่ 4 o’clock in the 
morning 

โฟร โอ คล็อก อิน เดอะ 
มอรนิ่ง 

ตีหา 5 o’clock in the 
morning 

ไฟว โอ คล็อก อิน เดอะ 
มอรนิ่ง 

หกโมงเชา 6 o’clock in the 
morning 

ซิกส โอ คล็อก อิน เดอะ 
มอรนิ่ง 

เจ็ดโมงเชา 7 o’clock in the 
morning 

เซเวน โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

แปดโมง
เชา 

8 o’clock in the 
morning 

เอท โอ คล็อก อิน เดอะ 
มอรนิ่ง 
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เกาโมงเชา 9 o’clock in the 
morning 

ไนน โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

สิบโมงเชา 10 o’clock in the 
morning 

เท็น โอ คล็อก อิน เดอะ  
มอรนิ่ง 

สิบเอ็ดโมง
เชา 

11 o’clock in the 
morning 

อีเลเวน โอ คล็อก อิน 
เดอะ มอรนิ่ง 

เที่ยง noon นูน 

บายโมง 1 o’clock in the 
afternoon 

วัน โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

บายสอง 2 o’clock in the 
afternoon 

ทู โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

บายสาม 3 o’clock in the 
afternoon 

ทรี โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

บายสี่ 4 o’clock in the 
afternoon 

โฟร โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

หาโมงเย็น 5 o’clock in the 
afternoon 

ไฟว โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

หกโมงเย็น 6 o’clock in the 
afternoon 

ซิกส โอ คล็อก อิน เดอะ  
อาฟเตอรนูน 

หนึ่งทุม 7 o’clock in the 
afternoon 

เซเวน โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

สองทุม 8 o’clock in the 
afternoon 

เอท โอ คล็อก อิน เดอะ  
อาฟเตอรนูน 

สามทุม 9 o’clock in the 
afternoon 

ไนน โอ คล็อก อิน เดอะ  
อาฟเตอรนูน 
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การใชคําอยางสุภาพ 

ในการใชคําเพื่อเรียกชาวตางชาติ ควรใชคําวา เอ็กซคิวสมี 
(Excuse me) หรือ ฮัลโล (hello) เนื่องจากวาการใชคํา
เรียกวา ยู (you) นั้นไมสุภาพเปนอยางมาก 

สําหรับการใชคําอยางสุภาพนั้น ชาวตางชาติจะใชคําวา พลิส 
(please) แทนคําวา คะ/ครับ โดยใชนําหนาประโยค ดังนั้นใน
การเชิญใหแขกนั่ง เราสามารถเติม พลีส หลังคําวา ซิท (sit) 
เปน พลีส ซิท เราไมจําเปนตองใชคําวา พลีส เสมอไป
เชนเดียวกับคําวา คะ/ครับ ซึ่งจะใชเพื่อแสดงความสุภาพ 

การทักทายและแนะนํา 
 
ในการทักทายนั้น ถาผูมาเยือนได ทักทายเรา เราควรจะตอบ
กลับ เพราะการไมตอบกลับนั้น ถือวาไมสุภาพ และในการพบ
กันนั้น ควรมีการทกัทายเสมอ การจับมอืก็เปนการแสดงความ
เคารพกัน เชนเดียวกับการไหว ศัพทตางๆ ที่เราสามารถใชได
มีดังนี้ 

สวัสดี  Hello ฮัลโล 

สบายดีไหม  How are you? ฮาว อาร ยู? 

สบายดี ขอบคุณ I am fine thanks ไอ แอม ไฟน 
แทงส 

ไมสบาย I am not so good ไอ แอม นอต โซ 
กูด 

บาย บาย  Goodbye กูดบาย 

โชคดี Good luck กูดลัก 
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บทนํา 
 
ถึงแมวาการสื่อสารดวยภาษาจะเปนอุปสรรคก็ตาม แตถาเรา
พยายามสื่อสารกัน ก็ยอมทําใหเราเกิดประสบการณที่ดีและ
สนุกสนานได การสื่อสารดวยกิริยาทาทางก็สามารถทําใหเรา
เขาใจกันได และการพยายามเรียนรูซึ่งกันและกันยอม
กอใหเกิดความประทับใจ   
 
คูมือเลมนี้ มีขึ้นเพื่อชวยในการสื่อสารระหวางเจาของบานพัก
โฮมสเตย และผูมาเยือนชาวตางชาติ กอใหเกิดความ
ประทับใจในการมาเยือน เราหวังวาคูมือเลมนี้คงกอประโยชน
ใหแกทานบางในการสื่อสารกับผูมาเยือน 

 

ภาษาอังกฤษ 
 
การออกเสียง 

การออกเสียงในหนังสือเลมนี้ มีความแตกตางออกไปจาก
ภาษาไทยทั่วไป เนื่องจากในภาษาอังกฤษมีการออกเสียงบาง
เสียงทายคํา ในหนังสือเลมนีจ้ะใช “ตัวสะกดการันต” ในการ
บอกวาทายเสียงนั้นมีการออกเสียงอยางไร ทั้งนี้ใหการออก
เสียงคําถูกตอง ทานสามารถใหผูมาเยือนแนะนําในการออก
เสียง เนื่องจากหนังสือเลมนี้เปนเพียงแนวทางแนะนําในการ
ออกเสียง ไมสามารถถอดการออกเสียงออกมาไดอยาง
ถูกตอง เพียงแตใกลเคียงเทานั้น 
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สี่ทุม 10 o’clock in 
the afternoon 

เท็น โอ คล็อก อิน เดอะ  
อาฟเตอรนูน 

หาทุม 11 o’clock in 
the afternoon 

อีเลเวน โอ คล็อก อิน เดอะ 
อาฟเตอรนูน 

วัน day เดย 
เดือน month มันท 
ป year เยียร 
อาทิตย week วีค 
เมื่อไหร When? เว็น 
วันนี้ today ทูเดย 
พรุงนี้ tomorrow ทูมอโรว 
เมื่อวาน yesterday เยสเตอรเดย 
วันจันทร Monday มันเดย 
วันอังคาร Tuesday ทิ้วสเดย 
วันพุธ Wednesday เวนสเดย 
วันพฤหัส Thursday เทอรสเดย 
วันศุกร Friday ไฟรเดย 
วันเสาร Saturday แซทเทอรเดย 
วันอาทิตย Sunday ซันเดย 
มกราคม January แจนยูอารี่ 
กุมภาพันธ February เฟบบัวอรี่ 
มีนาคม March มารช 
เมษายน April เอพริล 
พฤษภาคม May เมย 
มิถุนายน June จูน 



 26 

 

กรกฎาคม July จูลาย 
สิงหาคม August ออกัสต 
กันยายน September เซปเทมเบอร 
ตุลาคม October ออกโทเบอร 
พฤศจิกายน November โนเวมเบอร 
ธันวาคม December ดีเซมเบอร 
หนาแลง dry season ไดรย ซีซั่น 
หนาฝน rainy season เรนนี่ ซีซั่น 
เชา morning มอรนิ่ง 
บาย afternoon อาฟเตอรนูน 
ตอนเย็น evening อีฟวีนิ่ง 
ใชเวลานานไหม How long? ฮาว ลอง? 
... ชั่วโมง … hours .... อาวเวอร 
... นาท ี … minutes .... มินิทส 
เราจะไปเมื่อไหร When do we 

leave? 
เว็น ดู วี ลีฟ? 

เราจะไป ... We leave at … วี ลีฟ เอ็ต ... 
เราจะกลับเมื่อไหร When do we get 

back? 
เว็น ดู วี เก็ต 
แบ็ค? 

เราจะกลับ... We get back at 
… 

วี เก็ต แบ็ค 
เอ็ต ... 

จํานวน  

0 zero ซีโร 
1 one วัน 
2 two ทู 
3 three ทรี 
4 four โฟร 
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บันทึก  
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5 five ไฟว 
6 six ซิกส 
7 seven เซเวน 
8 eight เอท 
9 nine ไนน 
10 ten เท็น 
11 eleven อีเลเวน 
12 twelve ทเวลว 
13 thirteen เทอรทีน 
14 fourteen โฟวทีน 
15 fifteen ฟฟทีน 
16 sixteen ซิกสทีน 
17 seventeen เซเวนทีน 
18 eighteen เอททีน 
19 nineteen ไนนทีน 
20 twenty ทเวนตี้ 
21 twenty-one ทเวนตี้ วัน 
22 twenty-two ทเวนตี้ ทู 
30 thirty เทอรตี้ 
31 thirty-one เทอรตี้ วัน 
32 thirty-two เทอรตี้ ทู 
33 thirty-three เทอรตี้ ทรี 
40 forty โฟรตี้ 
50 fifty ฟฟตี้ 
100 one hundred วัน ฮันเดรต 
1000 one thousand วัน เทาซั่น 
ที่หนึ่ง first เฟริสต 
ที่สอง second เซคคั่น 
ที่สาม third เธอรด 
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