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เรยีนประโยคภาษาอังกฤษงายๆ ทีอ่ยูรอบตัวเรา
การทักทาย (Greetings)

การทักทาย คําทักทายทีค่วรทราบมีดังน้ี

Good morning สวัสดี (เชาถึงเที่ยงวัน)

Good afternoon สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงชวงเย็น)

Good evening สวัสดี (ชวงเย็นถึงกลางคืน)

Good day สวัสดี (ตลอดวัน)

Hello/Hi สวัสดี (เพื่อนหรือคนรูจักทั่วไป)

การสอบถามทุกข -สุข สํานวนที่ใชสอบถามวาสบายดีหรือ ไดแก

How are you? (เนนเรื่องสุขภาพ)

How are you going? (อังกฤษ) How are you doing? (อเมรกัิน)

How’s it going? (เนนความเป็นอยูในชีวิตประจําวัน)

How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)

How’s your life?

How’s everything?

How are things (with you)?

การตอบ ตัวอยางการตอบ ไดแก

(I’m) fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล วคุณละ

Good. สบายดี

Very well สบายดีมาก

I’m O.K. ก็ดี

So so. ก็งั้น ๆ

Not (too) bad ก็ไมเลว

Great! เยี่ยม, วิเศษ

การอําลา (Leave Taking)
การอําลา ตัวอยางคํากลาวลา ไดแก

See you again….. พบกันใหม ….. (เป็นทางการ) เช น

(เช น See you again tomorrow/next time/next week/next month/next year/on Monday. เป็นตน)

See you later/soon/then. เดีย๋วเจอกันนะ
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Have a nice day/time. โชคดีนะ/วันน้ีขอใหมีความสุขนะ

Have a nice holiday. ขอให มีความสุขในวันหยุดนะ

Have a nice weekend. ขอให มีความสุขในวันสุดสัปดาห นะ

Have a good time. ขอให มีความสุขนะ/ขอใหเที่ยวใหสนุกนะ

Have a good/nice trip ขอให เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ

Take care (of yourself) ดแูลตัวเองดวย/รกษาเน้ือรักษาตัวดวย ั

Sweet dreams / Sleep well ฝันดีนะ/นอนหลับให สบายนะ

Good luck./Be successful. โชคดี/ขอใหประสบความสําเรจ็

Good night. ราตรีสวัสดิ/์ไปแล วนะ (ใชลาตอนกลางคืน)

Goodbye/Bye ไปแล วนะ/ไปละ

การแนะนําตนเองและผูอื่น (Introducing Oneself and Others)
การแนะนําตนเอง

Let me introduce myself. ขอแนะนําตัวเอง

May I introduce myself? ขอแนะนําตัวเอง

I’m/My name’s Udom Chaiyo. ผมชื่ออุดม ไชโย

I’m Thai. ฉนัเป็นคนไทย

I’m from Thailand. ผมมาจากประเทศไทย

I’m a student at …….. College. ฉนัเป็นนักเรียนที่วิทยาลัย …..

I study at …………… College. ผมเรียนอยูที่วิทยาลัย …..

I’m teaching at …………… College. ผมสอนอยูที่วิทยาลัย …..

I’m a teacher of ….. at ….. College. ผมเป็นครูวิชา ….. ที่วิทยาลัย …..

I work at ….. College. ฉนัทํางานที่วิทยาลัย …..

I live in Chonburi. ผมอย


ู
ชลบุรี

I’m in the first year. ผมอยูปี 1

I’m a second year student. ฉนัเป็นนักเรียนปี 2

I study ………………. ผมเรียนสาขา ……..

My field of study is …………. สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ …………

My college is in Rayong. วิทยาลัยฉนัอยูที่ระยอง

อื่น ๆ

Certificate of Vocational Education ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Diploma of Vocational Education ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)



การแนะนําผูอื่น

This is Peter. น้ีคือปีเตอร

I’d like you to know Peter. ผมอยากใหคุณรูจักปีเตอร

I’d like to introduce you to Wanna. ผมอยากแนะนําคุณใหรูจักวรรณา

I want to introduce my friend May. ผมอยากจะแนะนําเมยเพื่อนผม

I want you to meet my friend John. ผมอยากใหคุณพบจอหนเพื่อนผม

Here’s Sawat and that’s Suphon. น่ีสวัสดิ ์และน่ันสุพล

คําแสดงความยินดีทีไ่ดรูจัก ไดแก

(It’s) nice/good to meet/see you.

(I’m) pleased to meet/see you.

(I’m) glad to meet/see you.

It’s a pleasure to meet you.

การตอบ ใหเพิ่มคําวา too ที่หมายถึง ‘เช นเดียวกัน’ เช น

Nice to see you, too. ยินดีที่ไดรูจักเชนเดียวกัน

การให และขอขอมลูสวนบุคคล (Giving and Asking for Personal Information)

การถามเวลา (Asking for Time)
การถาม

Excuse me. What time is it? ขอโทษครับ กี่โมงแลวครับ

Could you tell me the time, please? ขอโทษครับกี่โมงแลว

Do you have a time? กี่โมงแลว (คุณมีนาฬิกาไหม)

การตอบ

(It’s) seven o’clock. 7 นาฬิกา

Six twenty/Twenty past six 6.20

Five to four/Three fifty-five 3.55

A quarter past eight/Eight fifteen 8.15

Half past ten/Ten thirty 10.30

A quarter to ten/Nine forty-five 9.45

Noon เที่ยงวัน

Midnight เที่ยงคืน

In the morning ตอนเชา

In the afternoon ตอนบาย



In the evening ตอนเย็น

At night ตอนกลางคืน

การถามชื่อ ทีอ่ยูและการเรียน (Asking about Name, Address, Study and Work)
การถามชื่อ
What’s your name? คุณชื่ออะไร
What’s your surname? นามสกุลอะไร
(family name, last name, second name = นามสกุล)
การถามที่อยู

Where are you from? คุณมาจากไหน

Where do you come from? คุณมาจากไหน

Where do you live? คุณอยูที่ไหน

Where are you staying now? ตอนน้ีคุณพักอยูที่ไหน

What is your village? คุณอย


ู
หม



ู
บ านอะไร

What’s your address? ที่อยูของคุณคืออะไร

Could I/May I have your address? ขอทราบที่อยูของคุณไดไหม

Could you tell/give me your address? กรุณาบอกที่อยูของคุณไดไหม

Could you write your address for me? กรุณาเขียนที่อยูของคุณไดไหม

การถามเกี่ยวกับการเรียน

What do you study? คุณเรียนอะไร

Where do you study? คุณเรียนที่ไหน

What is your school? โรงเรียนคุณอยูที่ไหน

What school are you in? คุณอย


ู
โรงเรียนอะไร

What year are you in? คุณอยูปีไหน/ชั้นอะไร

Do you have a part-time job? คุณมีงานพิเศษหรอืเปลา

การถามทิศทาง (Asking for Directionx)
การถามทิศทาง

Excuse me. ขอโทษครับ (ใชเริ่มกอนการถาม)

Do you know where …… is? คุณร
ู
ไหมวา ……. อยูที่ไหน

Do you know where Michael is? คุณร
ู
ไหมวา ไมเคิลอยูที่ไหน

Do you know where the toilet is? คุณรูไหมวาหองน้ําอยูที่ไหน

Do you know the way to….? คุณรูจักทางที่จะไป .. ไหม

Where is the nearest public telephone? โทรศัพทสาธารณะใกลทีสุดอยูที่ไหน

How can I get to…..? ไมทราบวาผมจะไป …. ไดอยางไร

การบอกทิศทาง



Turn left. / Turn right. เลี้ยวซาย / เลี้ยวขวา

On the left. / On the right. ทางซาย / ทางขวา

Go straight. ตรงไปขางหนา

Go straight on./Go ahead. ตรงไปขางหนา

Go past. / Walk past. เดินผานไป

Keep going until you get to…. เดินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึง…..

Take the first/second turn. เลี้ยวที่แยกแรก / แยกที่สอง

It’s near/close to ….. มันอย


ู
ใกล กับ

It’s not far from here. ไมไกลจากที่น่ี

It’s very far from here. มันไกลจากที่น่ีมาก

It’s 5 kilometers from here. มันอยูหางจากน่ี 5 กิโลเมตร

It’s about 500 meters away from here. มันอยูหางจากที่น่ีประมาณ 500 เมตร

การสอบถามเรื่องสุขภาพ (Asking about Health)
คําถาม
Are you all right? เธอสบายดีหรอื

What’s the matter? เป็นอะไรครับ

What’s the matter with you? มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น (กับคุณ) หรอื

What happened? เกิดอะไรขึ้นหรือ

What are your symptoms? อาการของคุณเป็นอยางไรบาง

Do you have a headache? คุณมีอาการปวดศีรษะไหม

Do you have fever/high temperature? ตัวรอนหรือไขขึ้นไหม

How do you feel now? ตอนน้ีคุณรูสึกอยางไร

Did you get hurt? คุณเจ็บหรอืเปลา

สํานวนอื่น ๆ

You look very well. คุณดมีูความสุขดีนะ

You don’t look well. เธอดไูมสบายเลยนะ

You look (very) pale. เธอดูหนาซีด (มาก)

I feel better./I’m getting better. ฉนัรูสึกดีขึ้นแลว

I feel sick. ฉนัรูสึกไมสบาย

I am all right now. ตอนน้ีฉนัสบายดี

I’m much better. ฉนัดีขึ้นมากเลย



I have a headache/toothache. ฉนัปวดหัว/ปวดฟัน

I have a stomachache/backache. ฉนัปวดทอง/ปวดหลัง

I have a sore eye/throat. ฉนัเจ็บตา/เจ็บคอ

I have a cold. ฉนัเป็นหวัด

I have a slight fever. ฉนัเป็นไขนิดหนอย

I feel chilly/dizzy. ฉนัรูสึกหนาวสั่น/มึนหัว

I have a terrible cold. ฉนัเป็นหวัดรุนแรงมาก

My leg hurts. เจ็บขา

I guess I’m just tired. ฉนัคิดวา ฉนัแคเหน่ือยเทาน้ัน

It’s nothing. How come? ไมมีอะไรหรอก ทําไมหรอื

You should stay in bed. เธอควรจะกลับไปนอนพักผอนดีกวา

You should see a doctor. เธอควรจะไปนอนดีกวา

You should take some medicines. เธอควรจะกินยาดีกวา

It’s not serious. ไมรายแรงหรอก

ศัพทอื่น ๆ

an earache ปวดหู

a cough อาการไอ

a burn แผลไฟไหม

bruise แผลถลอก

stress อาการเครียด

sore muscles ปวดกลามเน้ือ

the hiccups อาการสะอึก

aspirin ยาแอสไพรนิ

eye drops ยาหยอดตา

ear drops ยาหยอดหู

pill/tablet ยาเม็ด

bandages ผาพันแผล

constipation โรคท องผกู

asthma โรคหืด

high blood pressure ความดันโลหิตสงู

hemorrhoids รดิสีดวงทวาร



skin disease โรคผิวหนัง

ambulance รถพยาบาล

homesick โรคคิดถึงบ าน

a rash ผื่นคัน

an allergy อาการแพ

prescription ใบสั่งยา

diabetes โรคเบาหวาน

injection การฉีดยา

การพูดคุยเกีย่วกับสภาพอากาศ (Talking about Weather)

How do you think about the weather in Thailand?

คุณคิดอยางไรเกี่ยวกับอากาศที่เมืองไทย

How is the weather like in Canada?

แลวที่แคนาดาอากาศเป็นอยางไร

There are three seasons in Thailand.

ประเทศไทยมี 3 ฤดู

What are they?

มีฤดอูะไรบ าง

Winter, summer, and rainy seasons.

ฤดหูนาว รอน และฝน

We don’t have spring and autumn.

เราไมมีฤดใูบไมผลิและใบไมร วง

Could you tell me about the weather in each season?

ชวยเลาเกี่ยวกับอากาศในแตละฤดูใหฟังหนอยไดไหม

How long is each season?

แตละฤดนูานเทาไร

The weather is good today, isn’t it?

วันน้ีอากาศดีนะ

I like this kind of weather.

ฉนัชอบอากาศแบบน้ี

การเสนอให ความชวยเหลือ (Offering Help)

การเสนอ สํานวนที่มักใช ไดแก



Can I help you? มีอะไรให ผมชวยไหม

Would you like me to help you? คุณอยากใหฉนัชวยไหม

Let me help you with this. ขอใหผมชวยคุณเรื่องน้ีเถอะ

Can I give you a hand? ฉนัขอชวยคุณไดไหม

การตอบรับความชวยเหลือ

Thank you very much. You’re so kind. ขอบคุณมาก คุณกรณุามากเลย

Thanks. It’s very kind/nice of you. ขอบคุณ คุณดีมากเลย

การตอบรับความชวยเหลือ

Thank you very much. You’re so kind. ขอบคุณมาก คุณกรณุามากเลย

Thanks. It’s very kind/nice of you. ขอบคุณ คุณดีมากเลย

การปฏิเสธความชวยเหลือ

Thanks a lot. But I think I should do that myself.

ขอบคุณมาก แตผมคิดวาผมควรทําเอง

Thank you very much. But I should be responsible for that.

ขอบคุณมาก แตผมควรรับผิดชอบมันเอง

การขอรอง (Requesting)
การขอรอง

Can/Could I ….., please? ผมสามารถ …. ไดไหม

Can you help me? คุณชวยผมไดไหม

Would you mind ….? คุณจะชวย ….. ไดไหม

Do you mind …..? คุณจะชวย ….. ไดไหม

การตอบรับคําขอรอง

Yes./Yes, of course. ได/ไดเลย

Sure! ไดเลย

No problem! ไมมีปัญหา

การปฏิเสธคําขอรอง

Sorry./I’m sorry. ผมเสียใจ

I’m sorry. I need it myself. ผมเสียใจ ผมจําเป็นตองใช

I’m afraid I can’t. ผมเกรงวาจะไมได

การแสดงความคิดเห็น (Expressing an Opinion)
การเห็นด วย มีสํานวนทีใ่ชอยูหลายสํานวน เชน

I agree. ผมเห็นดวย



So do I. ฉนัก็เชนกัน

That’s a good idea. เป็นความคิดที่ดี

You’re right. ถกูของคุณ

ใชอยางไมเป็นทางการ ระหวางเพื่อนฝูง เช น

Good idea! ความคิดเยี่ยม!

That sounds great! ฟังดูเยี่ยมเลย!

Wonderful! วิเศษ!

การไมเห็นด วย

I don’t agree. ผมไมเห็นดวย

I think you’re wrong. ผมคิดวาไมใช 

I don’t think so. ผมไมคิดเชนน้ัน

I’m not sure. ฉนัไมแนใจ

I wouldn’t do that. ผมจะไมทําเชนน้ัน (ไมเห็นดวย)

การถาม

Do you have any (good) ideas? เธอมีความคิดอะไร (ดี ๆ) ไหม

การกลาวชมเชย (Admiring)
สํานวนทีใ่ชอยางเป็นทางการ ไดแก

I would like to compliment you on …. ฉนัอยากจะชอชมเชยคุณในเรื่อง ….

สํานวนที่ใชพูดกับเพื่อน ๆ อยางไมเป็นทางการ ไดแก

That’s nice. ดีจัง

That’s excellent. วิเศษจัง

Well done. ดี

Brilliant! วิเศษ

Great! เยี่ยม

Pretty good. ดี

ตัวอยางสํานวนในการชมเชย

I really like your hairstyle. ผมชอบทรงผมของคุณจรงิ ๆ

I love your work. ผมชอบผลงานของคุณมาก

I think your idea is very nice. ฉนัคิดวาความของคุณดีมาก

Your watch is very beautiful. นาฬิกาของคุณสวยมาก

What a nice bag! ชางเป็นกระเปาที่สวยอะไรเชนน้ี



การตอบรับคําชม

Oh, thank you. I just got it yesterday. ขอบคุณ ผมเพิ่งไดมาเมื่อวานน้ีเอง

Oh, thanks. My friend gave it to me. ขอบคุณ เพื่อนผมใหมา

Thank you. I’m glad you like it. ขอบคุณ ผมดีใจที่คุณชอบมัน

Thank you. It’s nice of you to say. ขอบคุณ ดีจังที่คุณชม

Thank you. Yours is also very nice. ขอบคุณ ของคุณก็ดีเช นกัน

การแสดงความยินดี

Congratulations!

ขอแสดงความยินดี

Happy Birthday

สุขสันต วันเกิด

Congratulations on your appointment/promotion/success//graduation.

ขอแสดงความยินดีดวยกับตําแหนงใหม/ความสําเรจ็/การศึกษาของคุณ

Congratulation on your winning the prize/award/contest.

ขอแสดงความยินดีกับการชนะรางวัล/การแขงขันของคุณ

Please give her my congratulations.

ขอฝากแสดงความยินดีกับเธอดวย

Please accept my congratulations.

โปรดรับความยินดีของผมดวย

การเชิญ (Inviting)
การเชิญ

Would you like to join the ride? คุณจะน่ังรถไปดวยกันไหม

How about playing football? เลนฟุตบอลกันไหม

Do you want to go swimming? คุณอยากไปวายน้ําไหม

การตอบรับคําเชิญ

Thank you. I’d love to. ขอบคุณ ตกลง

Thanks. That sounds fun. ขอบคุณ ฟังดูนาสนุกนะ

Thanks a lot. That sounds great! ขอบคุณ ฟังดูเยี่ยมเลย

การปฏิเสธคําเชิญ

I’m sorry but I’m so busy. ผมเสียใจ ผมไมวาง

I’m sorry. I can’t. I have something to do. ผมเสียใจ ผมมีอะไรตองทํา



I’m sorry. I already have a plan this evening. ผมเสียใจ ผมไมวางเย็นน้ี

สํานวนอื่น ๆ ไดแก

Thank you for your invitation. ขอบคุณที่เชิญมา

Thank you for inviting me. ขอบคุณที่เชิญมา

Thank you for coming. ขอบคุณที่มา

I’m glad you could come. ดีใจที่เธอมาได

It’s good to see you. ดีใจที่ไดพบคุณ

Come in, please. เขามาขางในกอน

Could I see Mary? ขอพบแมรี่ไดไหม

Just a moment, please. รอสักคร


ู
นะ

I’m sorry. She is out now. เสียใจดวย ตอนน้ีเธอออกไปขางนอก

Have/take a seat, please. เชิญน่ัง

I’ve been waiting for you. ผมกําลังรอคุณอย


ู

I was afraid you weren’t coming. ฉนัคิดวาคุณจะไมมาแลว

คําและสํานวนอื่น ๆ ในชีวิตประจําวัน (Other Words & Expressions in Everyday Life)
ศัพทและวลีทีค่วรรู

ยานพาหนะ & การขนสง

car รถยนต

taxi รถแท็กซี่

bus รถประจําทาง

coach รถทัวร

train รถไฟ

plane/airplane เครื่องบิน

boat เรอื

port/pier ทาเรอื

bus stop ปายรถเมล

bus terminals สถานีขนสง

airport สนามบิน

domestic ภายในประเทศ

international ระหวางประเทศ

railway station สถานีรถไฟ



sky/electric train รถไฟฟา

underground/subway รถไฟใตดิน

bicycle/bike รถจักรยาน

motorcycle/motorbike รถจักรยานยนต

tricycle รถสามล อถีบ

Tuk-Tuk รถต
ุ
กต

ุ
ก

van รถต
ู

truck/lorry รถบรรทุก

express way ทางดวน

highway ทางหลวง

footpath/pavement ทางเท า

(pedestrian) crossing ทางมาลาย

short cut ทางลัด

take a bus น่ังรถเมล

take a ferry น่ังเรือขามฟาก

by bus โดยรถเมล

get on ขึ้น (รถเมล )

get off ลง (รถเมล )

get in ขึ้น (รถ)

fare คาโดยสาร

ตําแหนงที่ตั้งและทิศทาง

opposite ตรงขาม

across from ตรงขาม

near ใกล

far ไกล

next to ติดกับ/ถัดจาก

beside ขาง ๆ

close to ใกล  ๆ กับ

in front of ขางหนา

behind ขางหลัง

between ระหวาง



on the right (hand/side) ดานขวามือ

on the left (hand/side) ดานซายมือ

on the corner of ตรงหัวมุม

on บน

in ใน

at ที่

กิจวัตรประจําวัน

wake up ตื่นนอน/ร
ู
สึกตัว

get up ตื่นนอน, ลุกขึ้น

breakfast อาหารเชา

brunch อาหารเขา+กลางวัน

lunch อาหารกลางวัน

dinner อาหารเย็น

early แตเชา, กอน

late ชา, สาย, ดึก

activities กิจกรรม

routine กิจวัตรประจําวัน

hobby งานอดิเรก

leave home ออกจากบ าน

arrive at college ไปถึงวิทยาลัย

get/arrive home กลับถึงบ าน

free/spare time เวลาวาง

weekend วันหยุดสุดสัปดาห

weekday/working day/workday วันธรรมดา/วันทํางาน (จันทร-ศกุร)

ลักษณะการกระทํา

always เสมอ ๆ

usually ปกติ

often บอย ๆ

sometimes บางครั้ง

occasionally บางโอกาส

seldom ไมค อยจะ



from time to time บางครั้งบางคราว

rarely แทบจะไม

ever เคย

never ไมเคย

กิจกรรมบันเทิงและสันทนาการ

go to the cinema/movies ไปดูหนัง

go to see a film/movie ไปดูหนัง

action movies หนังบู

comedies หนังตลก

horror movies หนังสยองขวัญ/ผี

musicals หนังเพลง

romance movies หนังรัก/โรแมนติก

drama หนังชีวิต

thrillers หนังตื่นเตนหวาดเสียว

tragedies หนังโศกนาฏกรรม

science fiction หนังเชิงวิทยาศาสตร

opera ละคร

soap opera ละครทีวี/วิทยุ
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