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คํานํา 
 

คูมือภาษาอังกฤษแกปญหาเวลาไปตางประเทศเลมนี ้  เปนความริเริ่มของกองการทูตฝายทหาร   โดย

ไดรับแรงบันดาลใจจาก  พลโท  อรพัฒน  สุกไสว เจากรมขาวทหาร ที่ไดกรุณาดําริวา กองการทตูฝายทหาร เปน

หนวยหลักในการดําเนินการเรื่องการเดินทางไปราชการตางประเทศของผูบังคับบัญชา      อีกทั้งมีบุคลากรที่มี

ประสบการณในการเดินทางไปตางประเทศทั้งในฐานะเปนเลขานกุารคณะเดินทางและไปศึกษาตอตางประเทศ จึงนา

ที่จะนําความรูและประสบการณทางดานการใชภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการเดินทางไปตางประเทศมาถายทอดให

ผูสนใจไดใชประโยชน 
 

ความมุงหมายของคูมอืเลมนี ้ เพ่ือเปนแนวทางและเปนการชวยจาํสําหรบัแกปญหาเฉพาะหนาในการใช

ภาษาอังกฤษ ใหกับผูที่เดินทางไปราชการตางประเทศ  ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงพยายามจับประเด็น และสรปุเฉพาะ

เนื้อหาสาระที่สําคัญที่นาจะจําเปนตองใช  โดยใหมีความส้ันกระชับ  เพ่ือใหไดรูปเลมกระทัดรัด  เหมาะแกการพก

ติดกระเปาและหยิบมาใชเม่ือจําเปน 
 

กองการทตูฝายทหาร และคณะผูจัดทํา หวังเปนอยางย่ิงวา  คูมือ  "ภาษาอังกฤษแกปญหาเวลาไป

ตางประเทศ"  เลมนี ้ จะเปนประโยชนไมมากก็นอย และขอนอมรับคําติชม เพ่ือปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป  
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หลักเกณฑโดยทั่วไป ในการกลาวสุนทรพจน 
 

โดยทั่วไปแลว การกลาวสุนทรพจน สําหรับงานที่เปนทางการนั้น สามารถกําหนดหลักเกณฑกวางๆ 
ที่พอจะใชเปนบรรทัดฐานได  ดวยการแบงขอความของสุนทรพจน ออกเปน 3 สวน คือ:-  
 สวนที่ 1) กลาวนํา

 สวนที่ 2) 

 (ใหการตอนรับ หรือ ขอบคุณในการตอนรับ) 
กลาวถึงวัตถุประสงค

  (ชวงตอนนี ้ สามารถกลาวถึงจุดเดนตางๆ ที่เราตองการเนนในโอกาสนั้นๆ อาท ิ
ความสัมพันธพิเศษระหวางหนวย ความรวมมือชวยเหลือระหวางกันที่โดดเดน ฯลฯ) 

 ของการมาเยือน, หรือการตอนรับครั้งนี ้

สวนที่ 3) กลาวสรปุ

  

 โดยเนนยํ้าถึง การตอนรับ, ความสัมพันธ และเชิญชวนผูรวมงานดื่มอวยพร

ใหแกเจาภาพ ใหแกความสัมพันธ ตามแตกรณี 
หมายเหตุ

 
: ในบางกรณี สวนที ่1 และ 2 สามารถนาํมารวมใหอยูในตอนเดยีวกันได 

หลักเกณฑขางตนนี ้ จะชวยใหการเตรียมรางคํากลาวสุนทรพจนนั้นงายขึ้น  และสามารถนาํไปใชในโอกาสตางๆ  
เชน งานเล้ียงตอนรับหรืออําลา งานเล้ียงภายหลังการเยือนหนวย กลาวขอบคุณภายหลังการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

และภายหลังการแขงขันกีฬา เหลานี้เปนตน  
* * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางการเขียนสุนทรพจนในโอกาสไปเยือนตางประเทศ 

 

ตัวอยางสุนทรพจนในงานเล้ียงรับรอง ในโอกาสที่ พลเรือเอก ณรงค ยุทธวงศ ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

เดินทางเยือนประเทศสิงคโปร อยางเปนทางการ โดย พลโท  Lim Chuan Poh ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

สิงคโปร และ ภริยา Mrs.Lim Choy Mei เปนเจาภาพ  

 
(กลาวช่ือเจาภาพ/ประธาน และแขกทีม่ารวมในงาน เชน) 

General and Mrs. Lim, distinguished guests, ladies and gentlemen: 
 
(สวนที่ 1

On behalf of the Royal Thai Armed Forces and my delegation, we are 
greatly honoured and delighted to be here.  

: กลาวนาํ เชน) 

 
(สวนที่ 2

The aim of my visit is to introduce myself on my appointment as Supreme 
Commander of the Royal Thai Armed Forces, and in particular, to further 
strengthen the relations of goodwill and friendship which have long been 
solidly cemented between our two armed forces. 

: กลาวถึงวัตถุประสงคของการเยือน เชน) 

  Among ASEAN member countries, Singapore and Thailand 
have been enjoying this special cordial association for many years. This is 
reflected through assistance that we have been rendering one another, most 
notably the exchanges of cadets and student officers to attend various levels 
of school. Education plays a very important role in development. It is in fact 
the backbone of our Armed Forces. I was impressed by the high standard 
and discipline of the SAFTI Military Institute when I visited it today. No 
doubt that this has resulted in the great quality of the Singapore Armed 
Forces personnel. In addition, as an extra benefit, when these young officers 
grow up, their acquaintances will help further solidify the relations of our 
two military. 
 
(สวนที่ 3

  I wish to thank you once again, General and Madam, and all 
your staff for the warm hospitality and care extended to us on this occasion, 
and I am certain that my wife also feels the same. Taking this opportunity, 
may I invite all of you to toast to General and Mrs. Lim for the very best in 
your endeavours, and to the friendship of our Armed Forces and our two 
countries…(ดืม่อวยพร)…Thank you. 

: กลาวสรุป) 

* * * * * * * * * 



ตัวอยางคํากลาวตอนรับแขกมาเยือนประเทศไทย 
 
(คาํกลาว ภาษาอังกฤษ) 

1) คาํกลาว ของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ร.น. ผบ .ทหารสูงสุด ในงานเล้ียงอาหารค่ําตอนรับ พล.ร.อ.Thomas 
B. Fargo  ผบ.กกล.สหรัฐฯ ภาคพ้ืนแปซิฟก และคณะผูสังเกตการณ คอบราโกลด ๐๒ ใน ๒๓ พ.ค.๔๕ 

 

2) คาํกลาว  ของ พล.อ.พิศาล บวัสรวง รอง  ผบ.ทหารสูงสุด ในงานเล้ียงอาหารกลางวัน เพ่ือเปนเกียรติแก 
พล.อ.ท. Bruce R. Ferguson ผบ.ทหารสูงสุด นซ. ภริยา และคณะ ใน ๑๓ มิ.ย.๔๕ 

 

(คาํกลาว ภาษาไทย) 

3) คาํกลาว  ของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ผบ.ทหารสูงสุด เนื่องในงานเล้ียงอาหารค่ําเพ่ือเปนเกียรติแก พล.จ.Taur 
Matan Ruak ผบ.ทหารสูงสุด ตมิอร ตอ. ณ หองพหลโยธิน โรงแรม โซฟเทล เซ็นทรัล ลาดพราว ใน ๑๐ 
ก.ค.๔๕ 

 



คํากลาว ของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ร.น. ผบ.ทหารสูงสุด 
ในงานเล้ียงอาหารค่ําตอนรับ พล.ร.อ.Thomas B. Fargo 

ผบ.กกล.สหรัฐฯ ภาคพ้ืนแปซิฟก และคณะผูสงัเกตการณ คอบราโกลด ๐๒ 

ใน ๒๓ พ.ค.๔๕ 

* * * * * * * * * 
Admiral Fargo, Fellow Officers, Members of the Cobra Gold Observer, 
Distinguished Guests, (Ladies) and Gentlemen; 
 
  It gives me great pleasure to welcome all of you to Thailand 
and to host the Dinner this evening. I hope that you have so far enjoyed your 
stay here and will take back fond memories of your time in this country. 
 
  Admiral Fargo, this is the most opportune time that I would like 
to personally congratulate you on your appointment to the highly demanding 
duty of Commander in Chief of the United States Pacific Command. But I 
trust that under your capable hand, you will sail through, with many more 
cooperations established along the way to further strengthen the close 
relations with the Royal Thai Armed Forces, as well as with all other Armed 
Forces in Asia Pacific for reaching the ultimate goal of regional peace and 
prosperity. 
 
  One prominent testimony of existing cooperation is the annual 
Cobra Gold Exercise, which for this year is currently being staged in the 
eastern part of Thailand. We have witnessed over the recent years the change 
in format of the Exercise from bilateral to multilateral cooperation, and from 
conventional combat training to force preparation for tackling new 
challenges that need to be urgently addressed in today’s situations such as 
anti-terrorism, humanitarian assistance and so on. It has always been the 
wish that Cobra Gold Exercises are conducted openly to show our sincerity 
and readiness to the global community in achieving regional security. As 
evidence, I am pleased to say that Cobra Gold two thousand and two has 
seen a record number of observers from eighteen countries involved. I would 
therefore like to thank all the observer members present here, and those who 
cannot be with us tonight for participating, and I hope to have all of you 
back in Thailand again for next year’s Cobra Gold. 
 
  On this occasion, (ladies and) gentlemen, may I ask you to join 
me in a toast to congratulate Admiral Fargo on his appointment, and for the 
success of Cobra Gold Exercise.…(ดืม่อวยพร)…thank you. 

* * * * * * * * * 



คํากลาว ของ พล.อ.พิศาล บัวสรวง รอง ผบ.ทหารสูงสุด 
ในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เพ่ือเปนเกียรติแก พล.อ.ท.Bruce R. Ferguson 

ผบ.ทหารสูงสุด นซ. ภริยา และคณะ ในวันจันทรที่ ๑๓ มิ.ย.๔๕ 

* * * * * * * * * 
Air Marshal Ferguson, Madam, Distinguished guests, Ladies and 
Gentlemen: 
 
  It gives me great pleasure and honour on behalf of the Royal 
Thai Armed Forces and the Supreme Commander, Admiral ณรงค ยุทธวงศ to 
host you and your delegation this reception today. I hope that your visit to 
Thailand has been beneficial and enjoyable. 
 
  On this occasion, may I offer my heartiest congratulations to 
you, Air Marshal Ferguson, on your appointment as Chief of Defence Force 
of the Royal New Zealand Armed Forces. Although, the appointment has 
been made some months ago, but this is the most opportune time that I wish 
to personally extend my best wishes to you. I am sure that, under your most 
capable leadership, the friendship and cooperation between our two Armed 
Forces will continue to flourish to higher levels of relationship in many 
years to come. 
 
  Having said that, the partnership between the Royal Thai and 
Royal New Zealand Armed Forces has been progressing beautifully. The 
support by your Armed Forces in the Military Assistance Programme, the 
exchange of students to Command and Staff Colleges of both countries, and 
port calls by our naval ships are only a few testimonies of our close 
relations. Even as I speak, we are delighted to have the largest ship visit in 
many years by the Royal New Zealand Navy to our base in สัตหีบ. I have also 
learned that they are planning conduct a passing exercise with the Royal 
Thai Navy in the coming days. In addition, it is appropriate to say that our 
Armed Forces’ involvement in peace-keeping operations in East Timor 
under both INTERFET and UNTAET is another fine example of 
cooperation, which has proven great success, and East Timor has now 
fruitfully become a new country. The fact that our two countries are 
geographically distant apart, but our bond of friendship has always been the 
opposite. It is presently ever so strong, as has been in the past and will 
continue to be even more so in the future. 
 
  On this note, may I invite all of you to join me in a toast to 
congratulate Air Marshal Ferguson on his appointment as Chief of Defence 



Force; to his and Mrs. Ferguson’s continued good health and prosperity, and 
to the friendship between our two Armed Forces…(ดืม่อวยพร)…thank you. 

* * * * * * * * * 



คํากลาว ของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ผบ.ทหารสูงสุด 
เนื่องในงานเล้ียงอาหารค่ําเพ่ือเปนเกียรติแก พล.จ.Taur Matan Ruak 

ผบ.ทหารสูงสุด ตมิอร ตอ. 
ณ หองพหลโยธิน โรงแรม โซฟเทล เซ็นทรัล ลาดพราว ใน ๑๐ ก.ค.๔๕ 

* * * * * * * * * 
ทานพลจตัวา เตาว มาทาน รวค (Taur Matan Ruak) และทานผูมีเกียรติทุกทาน 
 
  ในนามของกองทพัไทย ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางย่ิง ที่ไดมีโอกาสตอนรับทานและ

คณะ ในการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี ้ ผมหวังวาทานและคณะจะไดรับความสะดวกสบายและประโยชน

ระหวางพํานักอยูในประเทศไทย 
 
  ถึงแมวา ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร

ตะวันออก กําลังอยูในเพียงชวงเริ่มตน นับตั้งแต ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอรตะวันออก ไดเฉลิมฉลอง

สถาปนาเอกราชไปเม่ือวันที ่ ๒๐ พฤษภาคม ที่ผานมา แตความสัมพันธฉันทมิตร นั้น ไดมีมากอนหนานั้น เปน

เวลานานแลว ประเทศไทยไดมีโอกาสเขารวมในการสนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพในติมอรตะวันออก มีการ

จัดสงเจาหนาที่ไทยจากหลายองคกรหนวยงานไปปฏิบัติหนาที่ภายใตช่ือขององคการสหประชาชาต ิ ซ่ึงในสวนของ

กองทัพนั้น ไดมีการจัดกองกําลังทหารไทยเขารวมปฏิบัติการสนับสนุน และนอกจากนัน้ นายทหารไทยยังไดรับ

เกียรติใหดํารงตําแหนงทางทหารอันสําคัญในกองกําลังรักษาสันติภาพ  อาท ิ ตําแหนงรองผูบังคับการกองกําลัง 
INTERFET    และผูบังคับการกองกําลัง ภายใต UNTAET ที่มีถึง ๒ นายติดตอกัน อีกดวย ฉะนั้น คง

อาจไมตองกลาวเลยดวยซํ้าวา ความสัมพันธระหวางบุคลากรของกองทัพเราทั้งสอง ที่มีทุกระดับช้ัน รวมทั้ง

ประชาชนของประเทศเราทั้งสอง มีมากนอยเพียงใด เปนความสัมพันธที่มีมาเนิ่นนาน และไดรับการเสริมสรางให

แนนแฟนมากย่ิงขึ้น ในชวงหลายปที่ผานมา 
 
  กองทพัไทย มีความยินดีและพรอมที่จะใหการสนับสนุนแกกองทัพติมอรตะวันออก ในทุกๆดาน 
เพ่ือวัตถุประสงคของมิตรภาพที่ตองการเห็นสันติภาพที่ถาวรและความเจริญรุงเรืองในภูมิภาคนี้รวมกัน ทั้งนี ้ กองทพั

ไทย หวังเปนอยางย่ิงวา การที่กองทัพไดมีโอกาสนําเสนอโครงการพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ใหแกประชาชนชาวติมอรตะวันออก จะชวยพัฒนาฐานะความเปนอยูและสงผลใหสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอรตะวันออกม่ันคงเติบโตย่ิงๆขึ้นไป 
 
  สุดทายนี ้ผมใครขอเชิญชวนทานผูมีเกียรติทุกทาน รวมดื่มอวยพรใหพลจัตวา เตาว มาทาน รวค 
และครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง และเพ่ือมิตรภาพของกองทัพและประเทศเราทั้งสอง ใหแนบ

แนนตลอดไป… (ดืม่อวยพร) …ขอบคุณครับ 
* * * * * * * * * 



ตัวอยางคํากลาวการเดินทางไปแนะนําตนเองแกผูนําตางประเทศ 

 

(คาํกลาว ภาษาอังกฤษ) 

1) คาํกลาวของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ร.น. ผบ.ทหารสูงสุด ในงานเล้ียงอาหารค่ําโดย พล.อ. Diomedio P. 
Villanueva   เสนาธิการกองทพั ฟป. (เทียบเทา ผบ.ทหารสูงสุด ฟป.) ใน    ๒๑ มี.ค.๔๕ 

 

(คาํกลาว ภาษาไทย) 

2) คาํกลาวของ  พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ผบ .ทหารสูงสุด เนือ่งในโอกาสเดนิทางเยือนกัมพูชาอยางเปนทางการ ณ 

งานเล้ียงอาหารค่าํ ใน ๒๙ ม.ค. ๔๕ 

 



คํากลาว ของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ร.น. ผบ.ทหารสูงสุด 

ในงานเลี้ยงอาหารค่ําโดย พล.อ.Diomedio P. Villanueva 
เสนาธิการกองทัพ ฟป. (เทียบเทา ผบ.ทหารสูงสุด ฟป.) ใน ๒๑ มี.ค.๔๕ 

* * * * * * * * * 
General and Mrs. Villanueva (บิลญานูเอบา), Distinguished guests, ladies and 
gentlemen; 
 
  On behalf of the Royal Thai Armed Forces and my delegation, I 
am honoured and delighted to be hosted a wonderful dinner this evening. It 
is also very heartwarming to be among friends from the armed forces. 
 
  I intended to pay this visit ever since my appointment as 
Supreme Commander of the Royal Thai Armed Forces, but due to busy 
schedules of both our offices, this trip was unable to be made sooner. 
However, as I am here now, General, I wish to reaffirm you of our close 
friendship, which has long been solidly cemented between our two Armed 
Forces. 
 
  Filipinos and Thais do have a lot of similarities. In fact, we are 
sometimes mistaken to be one instead of the other, except

 

 when we start to 
sing…Filipinos are always the master of that!! This resemblance has 
somehow bonded our people together, and developed into strong 
cooperation, which is ultimately aimed at achieving regional peace and 
security. As testimonies, we have seen a number of exchanges and 
cooperations being made; for instance, exchanges between officers at staff 
college level, intelligence exchange at directorate level, as well as various 
senior official visits between members of our two Armed Forces. In 
particular, being a naval man, I have learned that the port calls by the Royal 
Thai naval cadet training ships to the Philippines have encouraged much 
enthusiasm and interest among Thai naval cadets. All these have gained and 
promoted good understanding among personnel of the Royal Thai and 
Philippine Armed Forces at all levels. Moreover, the trilateral search and 
rescue exercise with the addition of the United States under codename 
“MARSEA” was started last year, and proven a tremendous success. I trust 
that these activities will continue, and even expand to cover more areas of 
military cooperation. 

  I wish to thank you once again, General and Mrs. Villanueva 
(บิลญานูเอบา), and all your staff for the warm hospitality and care extended to 
us on this occasion, and I am certain that my wife and delegation also feel 
the same. Taking this opportunity, may I invite all of you to join me in a 



toast to General and Mrs. Villanueva (บิลญานูเอบา) for the very best in health 
and success in your endeavours, and to the friendship of our Armed Forces 
and our two countries…(ดืม่อวยพร)…Thank you. 

* * * * * * * * * 



คํากลาวสุนทรพจนของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ผบ.ทหารสูงสุด  
เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนกัมพูชาอยางเปนทางการ 

ณ งานเลี้ยงอาหารค่ํา ใน ๒๙ ม.ค. ๔๕ 

* * * * * * * * * 
ทานพลเอก แก กิม ยาน ผูบัญชาการทหารสูงสุด กองทพัแหงชาตกิมัพูชา   ทานนายทหารแหงกองทพัแหงชาติ

กัมพูชา ทานสุภาพสตร ีและทานผูมีเกียรติทุกทาน 
 
  ในนามของกองทพัไทย ผมรูสึกเปนเกียรต ิ และมีความยินดีเปนอยางย่ิงที่ไดมีโอกาสเดินทางมา

เยือนประเทศกัมพูชา ในฐานะแขกของกองทพัแหงชาตกิมัพูชาในครัง้นี ้ 
 
  วัตถุประสงคในการเยือนประเทศกัมพูชาของผม ก็เพ่ือเช่ือมสัมพันธไมตรี เนื่องในโอกาสที่ผม

ไดรับตําแหนง  ผูบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพไทย พรอมทั้ง เพ่ือสานตอและพัฒนาความสัมพันธและความ

ใกลชิดระหวางกองทัพของประเทศทั้งสอง ซ่ึงมีความแนบแนนอยูแลว ใหดีย่ิงขึ้น และย่ังยืนตลอดไป 

 

  กองทพัแหงชาตแิละกองทพัไทย มีความสัมพันธทีด่มีายาวนาน  ผูนาํของกองทพัของเราทัง้สอง

ประเทศ มีความสนิทสนมและใกลชิดกันเปนพิเศษตลอดระยะเวลาที่ผานมา ซ่ึงทําใหการสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางกันกระทาํไดโดยงาย นอกจากนัน้ การพบปะหารอื ตลอดจนการแกไขปญหาตาง ๆ ทีเ่กิดขึน้   สามารถ

กระทําไดอยางเรียบรอยบนพ้ืนฐานความเขาใจที่ดี  

 

 ในนามของกองทพัไทย ผมขอขอบคุณกองทัพแหงชาติกัมพูชาที่ใหความรวมมือกับกองทัพไทย

ในเรื่องตางๆ เปนอยางด ีตลอดระยะเวลาที่ผานมา และผมขอยืนยันวา ส่ิงใดที่กองทัพไทยสามารถใหความชวยเหลือ

กองทพัแหงชาตใินทกุดาน เราพรอมที่จะใหการสนับสนุน อยางจริงใจ ขอเพียงทานบอกใหเราทราบเทานั้น  
 

  ในนามของคณะเดนิทาง ผมและคณุพันทพิา ขอขอบคณุทานพลเอก แก กิม ยาน  คณุเมา มาลัย 

และนายทหารแหงกองทัพแหงชาติทุกทาน ที่ไดใหการตอนรับคณะของผม อยางอบอุนและดูแลเอาใจใสพวกเราเปน

อยางดีย่ิง ผมหวังเปนอยางย่ิงวาความสัมพันธที่ดีของกองทัพของเราจะนํามาซ่ึงความสงบสุขและความม่ันคงของ

ภูมิภาคในอนาคต 

 

  ในโอกาสนี ้ผมใครขอเชิญชวนทานผูเกียรตทิกุทาน กรณุาดืม่อวยพรใหแกทานนายพล แก กิม 

ยาน  คุณเมา มาลัย ขอใหทานทั้งสองมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ และเพ่ือมิตรภาพของกองทัพและประเทศ

ของเราทั้งสอง… (ดืม่อวยพร) …ขอบคุณครับ 

* * * * * * * * * 
 

 

 

 



ตัวอยางคํากลาวขอบคุณในโอกาสเยือนสถานที่ตางๆ 

 

1) คาํกลาวของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ร.น. ผบ .ทหารสูงสุด ในการเยือน SAFTI Military Institute 
สป.ใน ๑๙  
พ.ย.๔๔ 

 
2) คาํกลาวของ พล.อ.สุรพล ชินะจิตร รอง  เสธ.ทหาร (๑) ในการเยือน  Guard Jaeger Regiment, 

Finnish Defence Forces ใน ๒๓ ก.ค.๔๕ 
 

 



คาํกลาวของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ร.น. ผบ.ทหารสูงสุด 
ในการเยอืน SAFTI Military Institute สป. 

ใน ๑๙ พ.ย.๔๔ 
* * * * * * * * * 

 
(ช่ือผูแทนตอนรับ), Distinguished members of Singapore Armed Forces, (Ladies) 
and Gentlemen; 
 
  I would like to express my appreciation for your time and 
briefing, which was very insightful and clear.  The explanation has given me 
a better understanding of how the Institute is structured. Moreover, I must 
admire the pleasant atmosphere of friendliness and unity, which no doubt 
you have carefully built this place upon to produce personnel of great 
caliber. I cherish the top priority value you have given to your cadets and 
officers who are the core in helping form your strong Armed Forces as it is 
today. 
 
  I thank all of you once again for the warm hospitality and 
valuable time to be with us. I wish you all the best. Thank you. 

* * * * * * * * * 
 



คาํกลาวของ พล.อ.สุรพล ชินะจิตร รอง เสธ.ทหาร (๑) 
ในการเยอืน Guard Jaeger Regiment, 

Finnish Defence Forces ใน ๒๓ ก.ค.๔๕ 
* * * * * * * * * 

 
Colonel Suominen, and distinguished members of Finnish Defence Forces; 
 
  First of all, I would like to thank you for the warm hospitality 
and time to look after us this morning. The briefing has been very 
informative and clear. I believe that we have learned a large amount from it, 
in terms of the Regiment’s mission and responsibilities among many other 
things. The Royal Thai Armed Forces is undergoing its modernization stage 
as a way of keeping pace with the current need to restructure the force and 
make it more efficient. I am certain that the useful information given here 
can be adapted to suit our requirement. 
 
  I thank all of you once again for the warm welcome and 
briefing. I look forward to more future cooperation between our units in the 
years to come. Thank you. 

* * * * * * * * * 



ตัวอยางคํากลาวแสดงความยินดีแกผูที่ไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย 

 
1) คาํกลาวของ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ ผบ.ทหารสูงสุด เนื่องในงานเล้ียงอาหารค่ําเพ่ือเปนเกียรติแก พล.อ.ท. 

Bey Soo Khiang ผบ.ทหารสูงสุด สป. ภรยิา และ คณะ ในโอกาสเดนิทางมารบัพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ  ปทมาภรณ ชางเผือก 

หมายเหตุ

 

: ตัวอยางนี้สามารถนําไปดัดแปลงใหเหมาะสมตามโอกาสการรับรางวัล หรือเกียรติยศอันสําคัญอ่ืนได 

  



คํากลาวของ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ ผบ.ทหารสูงสุด 

เนื่องในงานเล้ียงอาหารค่ําเพ่ือเปนเกียรติแก พล.อ.ท. Bey Soo Khiang 
ผบ.ทหารสูงสุด สป. ภริยา และ คณะ 

ในโอกาสเดินทางมารับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ปทมาภรณ ชางเผือก 

* * * * * * * * * 
 
General and Mrs. Bey, honourable guests, ladies and gentlemen: 
 
 It is with great pleasure to welcome you to thailand. I am delighted to 
be among my old friends once again. This comforting feeling has stemmed 
from our long-time acquaintance, and has over the years been fostered to the 
level of ever closer relations.  
 
 General Bey, I must congratulate you, on behalf of the men of the 
Royal Thai Armed Forces and myself, on your investiture of the royal 
decoration “The Most Exalted Order of The White Elephant, First Class, 
Knight Grand Cross”. This is the highest

 

 award for any foreign military 
dignitary, following the conferral of the Most Noble Order of The Crown of 
Thailand, First Class Knight Grand Cross to you in April 1996. This 
impeccable achievement truly reflects your selfless pursuit and devotion to 
strenghten our bond of friendship; the bond which has resulted from 
numerous co-operations on intelligence, logistics, training, education or even 
recreational activities to name a few. These close contacts have helped 
create familiarisation and good relationship between the men in every level, 
which is of great benefit to both our armed forces; as they become more 
senior in the military ladder. I foresee that our association will only elevate 
to even greater heights in the future. Furthermore, it has formed the basis for 
promotion of stability and prosperity in this region, which we shall continue 
to nurture in the years to come. 

 Ladies and gentlemen, on this special occasion, I would like to 
propose a toast of congratulations to General and Mrs. Bey for the well- 
deserved award, and all the success in their future, and to the friendship of 
our Armed Forces…(ดืม่อวยพร)…thank you. 

* * * * * * * * 

 



ตัวอยางคํากลาวขอบคุณการไดรับเคร่ืองอิสริยาภรณจากตางประเทศ 

 

1) คาํกลาวของ พล.อ.สําเภา ชูศรี ผบ.ทหารสูงสุด ในงานเล้ียงอาหารค่ําภายหลังรับเครื่องอิสริยาภรณ จาก  
รัฐบาลอินโดนีเซีย 

 

2) คํากลาว ในพิธีประดับเครื่องอิสริยาภรณ Legion of Merit จากรัฐบาลสหรัฐฯ 

 



คาํกลาวของ พล.อ.สําเภา ชูศรี ผบ.ทหารสูงสุด 

ในโอกาสรับเคร่ืองอิสริยาภรณ จาก รัฐบาลอินโดนีเซีย 

ระหวางงานเล้ียงอาหารค่ํา 

* * * * * * * * * 
Admiral Widodo, Ladies and Gentlemen: 
 
  I cannot express enough the warm hospitality, friendship and 
honour that have been extended to our party today, and throughout our entire 
visit to your country. Having been bestowed by your government the 
prestigious decoration BINTANG YUDHA DHARMA UTAMA is indeed 
an esteemed honour, which I share with all the people in the armed forces. 
The award will stand as a firm testimony of the long-standing relationship 
between our two countries, as well as our two armed forces, which has 
continued to flourish under our cordial cooperation. 
 
      Ladies and gentlemen, we are all aware of our tightly knit 
association. This is not merely an association at the diplomatic level, but it is 
the kind that is based on understanding, support and respect. Whenever 
Thailand is faced with a hardship, Indonesia is always there to help out with 
open-hearted sincerity, and the same is true vice versa. When Indonesia 
comes across a problem, Thailand remains committed to render all possible 
assistance to alleviate the situation, to the very least. The solid foundation of 
our relations exemplifies the cooperation and stability of ASEAN, and 
moreover of this region. 
 
  Admiral Widodo, ladies and gentlemen, although my term of 
duty as Supreme Commander of the Royal Thai Armed Forces will shortly 
come to its completion, I strongly believe that the Royal Thai Armed Forces, 
together with her men and women as well as the citizens of the Kingdom of 
Thailand will continue to uphold this strong bond of friendship, and help 
promote peace and prosperity in this region. 
 
  On this occasion, may I invite all of you to join me in a toast to 
our friendship, our unity for eternal regional stability; and a toast to Admiral 
Widodo and Indonesian Armed Forces for all the very best…(ดืม่อวยพร)… thank 
you 

* * * * * * * * * 



คํากลาว ในพิธีประดับเคร่ืองอิสริยาภรณ Legion of Merit จากรัฐบาลสหรัฐฯ 
* * * * * * * * * * 

Excellencies, Distinguished guests, (Ladies) and Gentlemen 
 
  I am deeply honoured for the conferral of the Legion of Merit to 
me today. I cannot express enough how proud I feel to receive this 
prestigious award, but I am certain that all the members of the Royal Thai 
Armed Forces will too share this pride with me. 
 
  As a strong testimony of good will and close relationship 
between our two Armed Forces, the award will stand to represent our 
friendship and cooperation, which I am fortunate to be a part of its building, 
most significantly in Cobra Gold Exercises. I have been able to witness this 
annual event evolve from bilateral to multilateral exercise to prepare the 
joint/combined force for new challenges in our globalized world today. 
Moreover, strong interests have been expressed by many nations to 
participate as indicated by a record number of observers from eighteen 
countries attending the recent Cobra Gold 2002. This reflects the openness 
and seriousness that exercise has been geared towards in achieving world 
peace. I must thank the United States Government, particularly the United 
States Pacific Command for all your continued support, and for this highly 
decorated award. 
 
 May our friendship long continue and prosper…thank you. 

* * * * * * * * * 
 



 
ตัวอยางคํากลาวอําลาพนตําแหนงหนาที ่

 

(คาํกลาว รวมทัง้การแสดงความยินด ีผบ.ทหารสูงสุด อซ.ใหม และรับเครื่องอิสริยาภรณ) 

1) คาํกลาวของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ผบ .ทหารสูงสุด เนื่องในงานเล้ียงอาหารค่ํา โดย พล.อ.Sutarto ผบ.
ทหารสูงสุด อซ. ในวันที ่๒ ก.ย.๔๕ 

 

(คาํกลาว อยางไมเปนทางการ) 

2) คาํกลาวของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ร.น. ผบ.ทหารสูงสุด ในงานเล้ียงอาหารค่าํภายหลังการเลนกอลฟ กับ คณะ 

ผชท.ทหารตางประเทศ/กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ ๒๕ ก.ย.๔๕ 

 



คาํกลาวของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ผบ.ทหารสูงสุด 
เนื่องในงานเล้ียงอาหารค่ํา โดย พล.อ.Sutarto ผบ.ทหารสูงสุด อซ. 

วันที่ ๒ ก.ย.๔๕ 
* * * * * * * * * 

General and Mrs. Sutarto, Distinguished guests, Ladies and Gentlemen: 
 
  I have great pleasure on behalf of the Royal Thai Armed Forces 
to visit your beautiful country once again, and every time I come here, I am 
always treated with the very warm hospitality by your Defense Forces. I 
thank you for every effort you and your staff have put into the arrangement 
of our visit programme, and for the wonderful reception this evening. 
 
  On this occasion, may I personally offer my heartiest 
congratulations to you, General Sutarto, on your appointment as 
Commander-in-Chief of National Defense Forces. I trust that in this highly 
demanding position, you will have every success in further cementing the 
goodwill and existing strong relationship between the Royal Thai Armed 
Forces and Indonesian National Defense Forces. I am certain that our 
cooperation will continue to grow under your leadership in many years to 
come. 
 
  Although, this occasion may be regarded as my farewell visit 
since I shall be retiring from the service at the end of this month, but the 
highlight of the trip is certainly on the honour of being awarded the 
Decoration “Bintang Yudha Dharma Utama / The Grand Meritorious 
Military Order” by the Government of the Republic of Indonesia. This is the 
pride that all members of the Royal Thai Armed Forces will share and 
cherish with me and my family. In many respects, the award is the result of 
close association that our two Armed Forces have long promoted at every 
level among our personnel. It also symbolizes the success stories of our 
cooperation in every military aspect including military exercises and 
exchanges of personnel visits, as well as those between students attending 
our military courses. 
 
  As reciprocation to your kind hospitality, may I take this 
opportunity to invite you, General and Mrs. Sutarto together with your 
accompanying staff to visit Thailand as guests of the Supreme Command at 
any time of your convenience. Our respective Defence Attaches can 
coordinate to work out the visit details. 
 



  Ladies and gentlemen, I would now like to invite all of you to 
join me in a toast to General and Mrs. Sutarto for the best of health and 
success, and may the friendship between our two Armed Forces long 
continue and prosper…(ดืม่อวยพร)…thank you. 

* * * * * * * * * 



คํากลาวของ พล.ร.อ.ณรงค ยุทธวงศ ร.น. ผบ.ทหารสูงสุด 

ในงานเลี้ยงอาหารค่ําภายหลังการเลนกอลฟ กับ คณะ ผชท.ทหารตางประเทศ/กรุงเทพฯ 

ในวันพุธที่ ๒๕ ก.ย.๔๕ 

* * * * * * * * * 
Dean and Distinguished members of the MAC-T, Ladies and gentlemen: 
 
  First of all, I would like to thank all of you for hosting this 
wonderful event. My representative officers and I very much enjoyed the 
time that we have had today, except some unlucky “bunker and water” shots 
which we shall not talk about !!. I also wish to apologize for not being able 
to complete all the 18 holes as I had to attend an urgent engagement. 
However, I am most appreciative of the arrangement of the Dinner in a very 
friendly atmosphere this evening. 
 
  Gentlemen, when I first learned of the invitation for me to 
participate in this gathering among MAC-T members as the guest of honour, 
I felt very pleased. For many years eversince my time as Director of Naval 
Intelligence in 1984, I have had many opportunities to obtain my close 
acquaintance with military attaches. I fully realized that the foundation of a 
strong relationship between the Royal Thai Armed Forces and your 
respective Armed Forces had been significantly built upon the closer ties and 
cooperation through all of your offices. I would like to take this moment to 
thank you for your role, and sincerely hope that the same gesture will 
continue to be extended to my successor and all Thai staff. 
 
  As I shall be retiring from active duty in a few days, may I wish 
all of the MAC-T members and family the very best and success in your tour 
of duty and an enjoyable stay in Thailand…thank you. 

* * * * * * * * * * 
 



หลักการกลาวมอบของที่ระลึก 
 

โดยท่ัวไปแลว คํากลาวท่ีใชในโอกาสนี ้ จะนิยมกลาวส้ันๆ ในชวงเวลามอบของ และมีรูปแบบเฉพาะในการกลาว ซึ่ง

พอจะเขียนในลักษณะกวางๆ ไดดังนี.้- 

 
ในนามของ…(ช่ือหนวย)   กระผมขอ…   มอบ/ให… โล/ของที่ระลึก… 

On behalf of ( กลาวช่ือหนวย หรือ 
บุคคล เชน Royal Thai Armed 
Forces, Directorate of Joint 
Intelligence, Supreme 
Commander, Chief of Joint 
Staff ) 

may I.. หรือ 
I would like to.. หรือ 
I wish to..  

present หรือ 
give 

this plaque 
หรือ 
memento 
หรือ gift หรือ 
present 

 

เพ่ือเปนที่ระลึก/การแสดงการประทบัใจ…   สําหรับโอกาส… 

as token of ( การแสดงความรูสึก – ประทับใจ เชน

appreciation / เพ่ือความสัมพันธ เชน goodwill 
หรือ friendship หรือ cooperation ฯลฯ ) 

for ( ในโอกาส – เปนเจาภาพงานเล้ียง เชน being a 
superb host หรือ looking after us / ภายหลัง

การบรรยายสรุป เชน your beneficial briefing 
ฯลฯ 

 

 



 
คาํลงนามในสมดุลงนามเย่ียม 

 

ไมมกีฎตายตวั ในการกําหนดคําลงนามในสมุดลงนามเย่ียมวาตองเปนในแนวทางใด แตโดยทั่วไปแลว การเขียน

ขอความลงนามในสมุดลงนามเย่ียม จะนิยมกลาวขอบคุณในการตอนรับ และชมเชยสถานที่ที่เย่ียมชมนั้นๆ ตัวอยางที่

พบเห็นบอยครั้ง เชน 

 

• Thank you for your warm hospitality. It has been my privilege to visit 
this beautiful place 

• I wish to thank you and all your staff for the hard work in arranging 
the wonderful reception. It has been great pleasure to be here 

 
หรือ อาจใชคาํทีม่คีวามหมายกวางๆ  อาท ิ
 
• With best wishes 
• Wishing you all the very best 
• My best regards 
• With thanks and appreciation for the warm hospitality 
• Thank you for this wonderful opportunity to meet you and your staff 
• For our friendship (and cooperation) 

* * * * * * * * * 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



คําศัพท (Terms) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศัพททหาร (Military Terms) 
 
 

 

 

• ยศ/ตาํแหนง/ประเภท 
1. Defense (สะกดแบบอเมริกัน (อม.)), Defence (สะกดแบบอังกฤษ (อก.)) (ดาน

การทหาร) 
2. Non-Commissioned Officer (NCO) (นายทหารช้ันประทวน)  
3. Commissioned Officer (นายทหารช้ันสัญญาบัตร)   

หมายเหตุ

4. Brigadier General (พล.จ.), Commodore (พล.ร.จ.), Air 
Commodore (พล.อ.จ.)  

  ทบ. และ ทอ.สหรฐัฯ  เขยีนยศเหมือนกัน 

5. Captain (ร.อ. ใน ทบ. แต น.อ. ใน ทร.) 
6. Group Captain (น.อ. ใน ทอ.) 
7. Lieutenant (ร.ต., ร.ท. ใน ทบ. แต ร.อ. ใน ทร. และ ทอ.) 
8. Aide-de-Camp (ADC) (ทส. ใน ทบ. และ ทอ.) 
9. Flag Lieutenant, Aide (นายธง…) (ทส. ใน ทร.) 
10.   Attached to.... (ประจํา….) 
11. Attached in....section  (ประจําแผนก….)  
12. Temporary duty at… (ชวยราชการ...) 
13. Acting…. (รกัษาราชการ...,  วาท่ี...) 
14. Expert (ผูทรงคุณวุฒ)ิ 
15. Specialist (ผูชาํนาญการ) 
16. Technical Advisor (นักวิชาการ) 
17. Technical Specialist (นักวิชาการพิเศษ) 
18. drafted service personnel, draftee, conscript  (ทหารเกณฑ, ทหารกอง

ประจําการ) 
19.  territorial defence student (นักศึกษาวิชาทหาร) 
20.  war veteran (ทหารผานศึก)  
 

• หนวยงาน 
1. National Reserve Training Center (ศูนยฝก ร.ด.) 
2. Task Force (หนวยรบเฉพาะกิจ) 



3. Internal Security Operations Command (ISOC) (กอ.รมน.) 
4. Border Patrol Police (BPP) (ตชด.) 
5. …Army Area (ทภ…), …Military District (จทบ…), …Military 

Circle (มทบ…) 
6. Corps (ทน.), Division (พล), Brigade (พล.นอย), Regiment (กรม), 

Battalion/Squadron (พัน), Company/Battery/Troop (รอย), 
Platoon (มว.), Section (ตอน), Squad (หมู), Team (ชุด) 

7. Fleet (ทัพเรือ), Squadron/Force (กองเรือ), Group (หมวดเรือ), 
Division/Unit (หมูเรือ), Element/Subdivision (หนวยเรือ) 

8. Air Division (กองพลบิน), Wing (กองบิน), Squadron (ฝูงบิน),  Flight 
(หมวดบนิ/หนวยบิน), Element (หมูบิน) 

 
• เคร่ืองแตงกาย 

1. white uniform (ชุดปกติขาว,  ชุดปกตขิาวคอแบะ-ทร.หญิง) 
2. summer/tropical white uniform (ชุดปกตขิาวคอพับแขนส้ัน-ทร.ชาย, ชุดปกติ

ขาวคอพับ/ 
คอเปด-ทร.หญิง) 

3. winter uniform (ชุดปกติเทารัดเอว-ทอ.ชาย, ชุดกันหนาว-ทร.ชาย และหญิง)  
4. blouse uniform (ชุดปกติคอแบะ) 
5. working uniform (ชุดปกติคอพับ-ทบ.,ทร.,ทอ.ท้ังชาย และหญิง, ชุดปกตขิาวคอปก-

ทบ.หญิง,  
ชุดปกติลําลองคอพับ/คอเปด-ทร.หญิง, และชุดปกติเทาคอแบะปลอยเอว-ทอ.หญิง) 

6. fatigue uniform (ชุดฝก),  field uniform (ชุดสนาม) 
7. full dress uniform (ชุดเตม็ยศ สวมสายสะพาย) with sash and 

decorations (ประดับเครื่องอิสริยาภรณ) with sword (คาดกระบี)่ 
8. full dress uniform without sash, with decorations (ชุดครึ่งยศ) 
9. mess dress (ชุดสโมสร) 
10. black tie (tuxedo) (ชุดราตรีสโมสรพลเรอืน) 
11. lounge suit (ชุดสากล), casual (ชุดสุภาพ) 
 

• พิธี/หลักสูตร/ระเบียบปฏิบัติ/เอกสาร 
1.     The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance and the 

Ceremonial Parade of the Royal Guards (พิธีถวายสัตยปฏิญาณตน และ

สวนสนามของทหารรักษาพระองค) 
2. Guard(s) of honor (แถวกองทหารเกยีรตยิศ) 
3. …Officer Basic/Advanced Course (หลักสูตร ผบ.รอย/ผบ.พัน) 



4.  Squadron Officer’s Course (หลักสูตรผูฝูง) 
5. debriefing (การบรรยายสรุปหลังจากเดินทางกลับ) 
6. standing operating procedure (SOP) (รปจ.) 
7. be absent without leave (AWL) (ขาดราชการ) 
8. be suspended (ถูกพักราชการ) 
9. reinstatement (การใหกลับเขารับราชการ) 
10. be dismissed (be sacked) (be fired)  (ถูกไลออก) 
11. lump sum and pension pay (เงินบําเหน็จและบํานาญ) 
12. circulars (หนังสือเวียน) 
13. memorandums (บันทึกขอความ) 
14. memorandum of understanding (MOU) (บนัทึกความเขาใจ) 
15. memorandum of agreement (MOA) (บันทึกขอตกลง) 
 

• อาวุธ/ยุทธภัณฑ 
1.   compass (เขม็ทิศ)  
2. ranger finder (เครื่องหาระยะ) 
3. binoculars (กลองสองทางไกล) 
4. canteen (กระติกน้ํา) 
5. jungle hammock (เปลสนาม), military cot (เตียงผาใบสนามพับได) 
6. rucksack (เปสนาม) 
7. field suspenders (สายโยงบา) 
8. explosive (วัตถุระเบิด), booby trap (กับระเบิด) 
9. hand grenade (ลูกระเบิดขวาง) 
10. antipersonnel mine (APM) (ทุนระเบิดสังหารบุคคล) 
11. antitank mine (ATM) (ทุนระเบิดดักรถถัง) 

12. arsenal (คลังแสง หรือ คลังอาวุธ) 
13. life bullet (กระสุนจริง), blank cartridge (กระสุนหลอก) 
14. machine gun (ปนกล) 
15. shotgun (ปนลกูซอง) 
16. rifle (ปนเล็กยาว) 
17. pistol (ปนส้ัน) 

18. howitzer (ปนใหญ) 

19.   mortar (เครื่องยิงลูกระเบิด) 
20.   attack aircraft carrier (CAV) (เรือบรรทุกเครื่องบินโจมต)ี 
21.   destroyer (DD) (เรอืพฆิาต) 
22. landing craft (LC) (เรอืระบายพล) 



23. landing ship (LS) (เรือยกพล) 
24.   fast attack craft (FAC) (เรือเร็วโจมตี) 
25.   cruiser (เรือลาดตระเวน) 
26.   attack (A) (บ.โจมต)ี 
27. fighter (F) (บ.ขับไล)  
28.   patrol (P) /reconnaissance (R) (บ.ลาดตระเวน)  
29. search/rescue/helicopter (H) (บ.คนหา/กูภัย หรือ เฮลิคอปเตอร) 
 

• นโยบาย/การปฏิบัติการ 
1. sovereignty (อํานาจอธิปไตย)  
2. territorial integrity (บูรณภาพแหงดินแดน) 
3. stability (ความมเีสถยีรภาพ), instability (ความไรเสถยีรภาพ) 
4. neutral policy (นโยบายเปนกลาง) 
5. peaceful coexistence (การอยูรวมกันโดยสันต)ิ 
6. peaceful (pacific) settlement (การระงับขอพิพาทโดยสันต)ิ 
7. arms control and disarmament (การควบคุมอาวุธและการลดกําลังรบ) 
8. stand-off/ standoff (สถานการณท่ีท้ังสองฝายยังคงรอดูทีทากันอยู) 
9. cease-fire agreement (ขอตกลงหยุดยิง) 
10.  truce/ armistice (การสงบศกึ) 
11. intervention in internal affairs of neighboring countries  
        (การแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบาน) 
12. to undermine national security (บอนทําลายความมัน่คงของชาต)ิ 
13. total war (สงครามเบ็ดเสร็จ) 
14. offensive/defensive operations (การปฏิบัติการรบดวยวิธีรุก/รับ) 
15. retreat/ retirement (ถอยรน), withdrawals (การถอนตัว) 
16. amphibious operations (การยุทธสะเท้ินน้ําสะเท้ินบก) 
17. airborne operations (การยุทธสงทางอากาศ) 
18. air reconnaissance (การลาดตระเวนทางอากาศ) 
19. bilateral/ multilateral cooperation (ความรวมมือแบบทวิภาคี/พหุภาคี) 
20. peacekeeping operations (การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ) 
21. enduring freedom operations (การปฏิบัติการเพื่อสรางเสริมความมีเสรีภาพอยาง

ย่ังยืน) 
 
 
 
 
 



โรงแรม/ที่พัก (Hotel/Accommodation) 
 
 

 
 
 

• หองพัก 
1.  single room (หองเด่ียว)   
2.   double room (หองคู เตยีงคู)) 
3.   twin-bed room (หองคู เตยีงเด่ียว 2 เตยีง) 

• การบรกิาร 
1.  laundry and dry cleaning service (บริการซักรีด) 
2.  wake-up service(บริการปลุกตอนเชา) 
3. room service (บริการตามหองพัก) 

• พนักงาน/ เจาหนาท่ี 
1. doorman (พนักงานเปด/ปดประต)ู 
2. bell boy (พนักงานบริการหนาประต)ู          
3. porter (พนักงานขนของ) 
4. room clerk (ผูจัดการหองพัก) 
5. valet (พนักงานบริการตามหองพัก) 

6. maid (แมบานทําความสะอาด) 
• สถานท่ี 

1. front desk (เคานเตอรรับแขก)  

2. cloak room (ท่ีรับฝากของ) 

• อุปกรณ/ ของใช 
1. water closet (โถสวม),  closet  (ตูเส้ือผา) 
2. safety deposit boxes (ตูนิรภัย) 
3. faucet (หัวกอกน้ํา) 

 
 
 
 
 
 



อาหาร/เคร่ืองดื่ม (Food/ Beverages) 
 
 

 
 
 

•  ประเภท/มื้ออาหาร 
1.     starters (appetizers/ Hors-d’oeuvres อาน ออรเดิรฟ)  (อาหารเรียกน้ํายอย) 
2. main courses (main dishes/ large meals) (อาหารจานหลกั ปกติมักเปนเนือ้ 

ไก และ ปลา) 
3. entrée (ฝศ. อาน ออง-เทร หมายถึง อาหารเรียกน้ํายอย อยูระหวาง   ออรเดิรฟกับอาหารจาน

หลัก/บางประเทศจะหมายถึงอาหารจานหลัก ในภัตตาคารหรือการจัดงานลี้ยงแบบเปนทางการ อาจ

เขยีน entree) 
4. side dishes (อาหารจานเคียง) 
5.     desserts (อาหารหวาน) (อานวา เดส-เซิท เหมือน desert  ท่ีแปลวา  ทะเลทราย  ถา 

desert (v) อาน ดี-เซิท แปลวา ละท้ิง) 
6. buffet (อาหารหลายชนิดท่ีจัดไวสําหรับแขก โดยใหบริการตัวเอง) 
7. fast food (อาหารจานดวน ท่ีมีแฮมเบอรเกอร  แซนวิช ทอดมันกรอบ)   
8. junk food (อาหารขยะ ท่ีหาซื้องาย ปรุงงาย เสรจ็เรว็ แตไมมีคุณคาทางอาหาร) 
9.     American/English breakfast (อาหารเชาท่ีมี เบคอน แฮม หรือ  ไสกรอก รวมท้ัง 

ขนมปงปง และ เครื่องด่ืมรอน) 
10. continental breakfast (อาหารเชาแบบยุโรป ประกอบดวยขนมปงทาเนยหรือแยม   

พรอมเครื่องด่ืมรอน) 
11.    bed and breakfast (bed-and-breakfast) (B&B) (อก.) (ระบบของ

หองพักในโรงแรม หรือท่ีพัก 
รับรองท่ีใหบริการท่ีพักรวมอาหารเชาดวย) 

12. brunch (อาหารมือ้สาย ท่ีรวมมื้อเชาและกลางวันเขาดวยกัน)  
13. tea (อาหารมื้อบาย แตกอนมื้อเย็น) 
14. supper (อาหารเบาๆ กอนนอน  บางครัง้ หมายถึง อาหารมื้อเย็น/คํ่า) 
 

• วีธีการปรุง 
1. broiled (ยาง/ปงโดยเสียบไมเหนือไฟ)  
2.     grilled (barbecued) (ยาง/ปงบนตะแกรง) 
3.     roasted (ยางในเตาอบ เชน เปด หรือ ไกยาง)  
4. toasted (ปง เชน ขนมปง แต toast (n, v) หมายถึง ด่ืมอวยพร) 



5. smoked (รมควัน), steamed (นึ่ง) 
6. braised (ตุนผัก โดยทอดอยางเรว็ แลวใสในน้ํานอยๆ ปดฝา) 
7. fried (ทอด), fried egg (ไขดาว ถา ทอดหนาเดียว เรยีก sunny side up ถา ทอด

ท้ังสองหนา เรยีก sunny upside down หรือ over easy) 
8. boiled (ตม), soft-boiled egg (ไขตมครึ่งสุก), hard-boiled egg (ไขตมสุก),  

poached egg  
(ไขลวก)  

9. simmered (ตมเค่ียว) 
10. stewed (เค่ียว/ ตมเปอย) 
11. candied (เช่ือม) 
12. mashed (กวน), mashed potato (มันฝรั่งกวน) 
13. whipped (ตีใหฟูจนจับเปนกอนขนหนา เชน ไข หรือ ครมี ) 
14. tossed (คลุกหรือยําเขาดวยกัน เชน สลดั)  แต to toss a coin  จะหมายถึง โยนหวัโยน

กอย  
15. vinegared (หมัก ซึ่งนิยมหมักกับไวนเปรี้ยว หรือ เบียรจากขาวมอลต เพื่อทําเปนน้ําสลัด) 
16. stuffed (ยัดไส ซึ่งสวนผสมมักเปนเนื้อ ผัก พริกไท และเครื่องเทศ) 
 

• ความสุกของอาหาร (เน้ือ หรือ ไข)/ผลไม 
1.     rare (สุกไมมาก) 
2. medium-rare หรือ medium (สุกปานกลาง) 
3. well-done (สุกดี นอกจากนั้นอาจหมายถึง ทําดีแลว) 
4. ผลไม : unripe (green) (ดิบ), ripe (สุก), overripe (สุกเกินไป), rotten 

(เนา) 
 

• อาหาร/เน้ือสัตว 
1.   lean (เนื้อท่ีมีไขมันติดนอย) 
2.  fillet (ช้ินเนื้อ หรือ ปลา ท่ีไมมีกระดูกหรือกาง) 
3. veal (เนื้อลูกวัว) 
4. poultry (สัตวปก) 

5. pork chops (หมูสับ), ground beef (เนื้อบด) 

6. fish cake (เนื้อปลาบด), fried fish cake (ทอดมนั) 

7. lobster (กุงมังกร), prawn (กุงนาง), shrimp (กุงฝอย), shrimp paste (แปง

ทาขนมปงหนากุง)  
8. shellfish/clam (หอยลาย), oyster (หอยนางรม), scallop  (หอยแครง)  green 

mussel (หอยแมลงภู)  
  



• ลักษณะอาหาร/รสชาติ 

1. tender (เปอย),  tough (เหนยีว) 
2. sliced (ห่ันฝอยๆ),  hashed (ห่ันบางๆ) 

3.      to peel (ปอกผิว เปลือก), pare (ปอกผลไม), flay (ลอก หรือ แล)  
4. bland/tasteless (จืด), mild (กลมกลอม), tasty (รสจัด) 
5. slightly sweetened (หวานเล็กนอย) 
6. bitter (ขม),  acid taste (ฝาด) 
7. sour (เปรี้ยว), salty (เค็ม) 
8. hot/ spicy/ strong (เผ็ด) 
 

• ผัก/เคร่ืองเทศ  
1.   coriander (ผักชี), parsley (ผักชีฝรั่ง) 
2. celery (ขึ้นฉาย) 
3.     morning glory (ผักบุง) 
4. ginger (ขิง) 
5. galanga (ขา) 
6. galingale (กระชาย) 
7. lemon grass (ตะไคร)  
8. peppermint (สะระแหน) 
9. sweet basil (โหระพา)  
10. holy basil (กะเพรา)  
11.  bird chili (พริกขี้หน)ู, hot pepper (พริกช้ีฟา) 
12. pepper (พริกไทย), paprika (พริกปนแบบไมเผ็ด), pimento (พริกฝรั่ง) 
 

• ผลไม 
1.    rose apple (ชมพู) 
2.    custard apple (นอยหนา) 
3.    guava (ฝรั่ง) 
4. longan (ลําไย) 
5. rambutan (เงาะ)  
 

• เคร่ืองดื่ม 
1.    aperitif (เหลาเรียกน้ํายอยใชดืม่กอนรับประทานอาหาร) 
2. digestif (เหลาท่ีด่ืมหลังรับประทานอาหาร) 
3. cocktail (ค็อกเทลท่ีผสมจากสุราชนิดตางๆ แลวเขยาในหมอน้ําแข็ง) 



4. on the rocks (ใสน้ําแข็ง), สํานวน be on the rocks หมายถึง ส่ิงนั้นมีปญหา และ

กําลังแยเต็มที 

5.     straight/neat (ไมผสม) 
6. spirits/ without spirits (เครื่องด่ืมท่ีมี/ไมมีแอลกอฮอล),  spirit อาจหมายถงึ จิต, 

วิญญาณ, เทพยดา, ภูต) 
 

• ศัพท/สํานวน 
1.     toothpick (ไมจ้ิมฟน) 
2. chopsticks (ตะเกยีบ) 
3.     Cheers (ไชโย) คลายกบั  To your health (เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง) 
4. pass me…… (สง......ใหฉัน) 
5. take away (อก.) /to go (อม.) (อาหารหรือเครื่องด่ืมบรรจุหีบหอหรือภาชนะนํากลับไป

ทานท่ีบาน) 
 

• อาหารไทยท่ีนยิม 
1.  TOM YAM (ตมยํา)  
        (a chili hot and sour soup made with either shrimp, pork, 

beef, or fish, etc.) 
2.   KUAI TIAO PHAT THAI (กวยเตี๋ยวผัดไทย)  
        (thin white noodles fried with bean sprouts (ถั่วงอก) and small 

amount of pork, chicken or beef) 
3.   TOT MUN PLA (ทอดมันปลา)  
         (fried curried fish cake)  
4. MI KROP (หมี่กรอบ)  

(crisp thin noodles (vermicelli หรือ เสนหมี่) with bits of meat, 
shrimp and egg) 

5. KAENG KHIEO WAN (แกงเขยีวหวาน)  
(green spiced curry with egg-plant, sweet basil, pork, chicken, 
or meat) 

6. SOM TAM (สมตํา)  
(a rich papaya salad with various kinds of vegetables, such as 
tomato, long bean, morning glory, which has 2 styles :“Thai” 
(peanut) and  “Crab” in sour, salty and spicy tastes) 

7. steamed rice (ขาวสวย), sticky/ glutinous rice (ขาวเหนียว) 
 



การติดตอสื่อสาร (Communication) 
 
 

 
 

 
• โทรศัพท 

1.     station call  (โทรแบบผานศนูย เพียงแตบอกเบอรโทรของคูสนทนา คาใชจายคอนขางถูก) 
2. personal call/ person-to-person call (โทรผานศนูย แบบเจาะจงระบุช่ือ

นามสกุล และเบอรโทรของผูรับ แตถาไมใช ก็ไมตองเสียเงิน แตคาใชจายจะสูงกวาแบบ station 
call ) 

3. direct call (โทรไมผานศูนย สามารถหมุนไดโดยตรง คาใชจายจะถูกมาก) 
4. collect call (โทรแบบเกบ็เงนิปลายทาง) 
5. pay phone (public telephone) (โทรศัพทสาธารณะท่ีตองเสียเงนิเองท้ังแบบหยอด

เหรยีญ และ 
ใชบตัร) 

6. phone box/ booth (ตูโทรศพัท) 
7. Directory Enquiries (สอบถามหมายเลขโทรศพัท) 
 

• จดหมาย/โทรเลข/ไปรษณียบัตร/พัสดุ 

1.     surface mail (ไปรษณียท่ีสงไปทางรถและเรือ) 
2.     wax seal (ขี้ผ้ึงผนึกซองจดหมาย) 
3.     by cable (โทรเลข), full rate cable (โทรเลขจายเตม็ราคา) 

4. express mail service (EMS) (ดวนท่ีสุด ถึงมอืผูรับในเวลากําหนด) 
 5.        parcel post (บริการพัสดุยอย) 
 6.        printed matter (ส่ิงตีพิมพ) 

7. fragile (ระวังแตก/เปราะ)  
8. personal effects/belongings (ของใชสวนตวั) 
 

• คอมพิวเตอร 
1.     floppy disk (แผนจานบันทึกท่ีใสในเครื่อง)  
2.     clicking on different icons (เลื่อนเมาสไปท่ีรูปภาพตางๆท่ีอยูสวนบนของจอ) 
3.     computer-literate (มีประสบการณการใชคอมพิวเตอร) 

4. user-friendly (งายตอการใช) 

5. crash (ไมทํางาน) 



6. a bug/virus (ส่ิงท่ีทําใหโปรแกรมเสีย) 

 

• ศัพท/สาํนวน 

1.   call/ phone/ ring เชน give me a call/ a ring/ a phone, call me, 
ring me up (โทรศพัท) 

2. The line is engaged/ busy. (สายไมวาง) 
3. be on the phone (กําลังใชโทรศัพท) 
4. hang up (วางสายโทรศพัท) 
5. hold the line/ hold on (ถือสายรอสักครู) 
6. get through to…./ put you through…  (ตอสายถึง…) 
7. leave a message (ฝากขอความ) 
8. take a message (จดขอความ) 
9. drop me a line (สงขาวมาบางนะ) 
10. phone back, call back, return the call (โทรกลบั) 
11. C/O (Care of) (สงตอใหผูอื่น) 
12. ATTN (สงถึงผูรับ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อากาศ/ภูมิประเทศ (Weather/Geography) 
 
 

 
 
 

• ลักษณะอากาศ  
1.   ความแรงของลมจากนอยไปมาก: a calm, a breeze, a wind, a strong wind, 

a gale, a storm,  
a typhoon, a hurricane  

2. cloudy/overcast (เมฆมาก ทองฟาขมุกขมัว), precipitation (หยาดน้ําฟา), hail 
(ลูกเห็บตก),  
frost (เกล็ดน้ําแข็ง), dew (น้าํคาง) 

3. isolated showers (ฝนตกเปนแหงๆ), scattered showers (ฝนตกกระจายเปน

หยอมๆ), thunder shower (ฝนฟาคะนอง), thunderstorm (พายุฝนฟา

คะนอง), lightening (ฟาแลบ), wretched/terrible weather (อากาศเลวราย) 
4. haze (ฟาหลัว), morning misty (หมอกบางในตอนเชา), foggy (หมอกจัด), 

trough (รองความกดอากาศต่ํา), monsoon trough (รองมรสุม), ridge (ลิม่ความ

กดอากาศสูง) 
 

• ลักษณะภูมิประเทศ 

1.     sandy loam (ดินรวน ปนทราย), meadow (ทุงหญา), march (ท่ีลุมช้ืนแฉะ), 
coastal plain (ท่ีราบชายฝงทะเล), plateau (ท่ีราบสูง), ridgeline (แนวสันเขา), 

watershed (สันปนน้ํา) 
2.     mangrove forest (ปาชายเลน), mangrove swamp (ปาเลนน้ําเค็ม),  

evergreen forest   
(ปาดงดิบ)  

3. archipelago (หมูเกาะ), lagoons (ทะเลสาบน้ําเค็ม), lake (ทะเลสาบน้ําจืด)  
4. smooth to slight sea (ทะเลเรียบจนถึงมีคลื่นเล็กนอย), rough sea (ทะเลมีคลื่น

สูง), flood (high) tide (น้ําขึ้น), ebb (low) tide (น้ําลง) 
 

• เจาหนาท่ี/หนวย/ศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

1.   weatherman (เจาหนาท่ีอุตุนิยมวิทยา) 
2.     meteorologist (นักอุตุนิยมวิทยา) 
3. Department of Meteorology (กรมอุตุนิยมวิทยา) 



4. geology (ธรณวีทิยา) 

5. hydrology (อทุกวิทยา) 
 
 

• ภัยธรรมชาติ (National Disasters) 

1.     drought (อานวา เดราท
O หมายถึง ความแหงแลง)  แต draught (อานวา ดราฟท

O 
หมายถึง การหมุนเวียนอากาศ, เครื่องด่ืมท่ีเก็บไวในถัง ถา draughts (อก.) คือ เกมหรือ

กระดานหมากรุก) 
2. flash-flood (น้ําทวมเฉียบพลัน) 
3. tidal wave (คลื่นยักษ) 
4. landslide (แผนดินถลม), สําหรับ landslide victory (ชัยชนะอยางถลมทลาย นยิม

ใชสําหรับการเลือกตั้ง) 
5. earthquake (แผนดินไหว) 

6. aftershock (แผนดินไหวระลอกหลัง) 
7. blizzard (พายุหิมะ) 
8. volcanic eruption (ภูเขาไฟระเบิด) 
 

• ศัพท/สํานวน 
1.    weather forecast (การพยากรณอากาศ)  
2.     It’s pouring./ It’s pouring with rain./ It’s raining cats and 

dogs. (ฝนตกหนักมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พาหนะเดินทาง (Vehicles) 

 
 

 
 
 

• ยานพาหนะ 
1. compact car (รถยนตขนาดเล็ก) 

2. coach (รถโดยสารว่ิงระยะไกล มีการบริการท่ีดีกวา bus สําหรับ บริษัทท่ีใหญท่ีสุดของ สหรัฐฯ 

ท่ีมีบริการชนิดนี้เรียกวา Greyhound ซึ่งมีเครื่องปรับอากาศ และหองน้ําพรอม) 

3. lorry (อก.), truck (อม.) (รถบรรทุก) 

4. taxi (cab) (แท็กซี)่ , ควรเขยีน taxi-metered ไมใช taxi-meter 

5. motorcade (ขบวนรถผูนําหรือบคุคลสําคัญ) 

6. light rail (monorail) (sky train) (electric cable/ train) (รถไฟลอยฟา, 

รถไฟฟา) 

7. tram (อก.), streetcar (อม.) (รถราง) 

8. รถไฟใตดิน: subway (อม.), underground (อก.), metro (ฝศ.) 

9. shuttle (เครื่องบนิ รถโดยสาร หรือรถไฟท่ีเดินทางไปกลับตามเสนทางท่ีกําหนดเปนกิจวัตร เชน 

shuttle flight, shuttle bus เปนตน)  
10. barge (flat-bottom boat) (เรือทองแบน)  
11. Royal Barge (เรือพระท่ีนั่ง) 
 

• สถานท่ี 

1. taxi rank/stand (ท่ีจอดรถแท็กซี)่ 

2. bus degot (ท่ีจอดรถซึ่งขายตั๋วรถว่ิงทางไกล) 

3. platform (ชานชลารถไฟ) 

4. baggage compartment/ trunk (ตูสัมภาระ) 

5. overhead locker (ตูเก็บสัมภาระอยูเหนือท่ีนั่งบนเครือ่งบิน) 

6. lavatory (หองน้ําบนเครื่องบิน ถาวาง ใช vacant   ถาไมวาง ใช occupied) 

7. towel disposal (ท่ีวางผาขนหนูใชแลว) 
8. toilet flush (ปุมกดน้ําทําความสะอาดชักโครก) 
9. quarantine (ดานตรวจโรคติดตอ) 

10. immigration (ดานตรวจคนเขาเมอืง) 

11. baggage claim area (รับคืนกระเปาเดินทาง) 



12. customs (ดานศุลกากร) มักจะถูกถามวา Do you have anything to 
declare? (มีของท่ีตองสําแดงหรอืไม) 

13. pavement (sidewalk) (ทางเดินเทา), pedestrian (ผูเดินเทา) 
14. zebra/ pedestrian crossing (อก.), crosswalk (อม.) (ทางมาลาย) 
15. flyover (overpass) (pedestrian bridge) (สะพานลอยขามถนน) 
16. traffic circle (อม.), round about (อก.) (วงเวียน) 
17. detour (เสนทางสํารองหรอืทางออม) 
 

• วัสด/ุอุปกรณ/เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

1.   have a flat tire (รถยางแบน) 

2. mechanical breakdown (เครื่องจักรขัดของ) ถาใช breakdown กับ บคุคล จะ

หมายถึง สภาพท่ีแยมากๆ ท้ังดานรางกาย และจิตใจ 
3.  airsicking bag (ถงุกระดาษใสของเสีย/อาเจียนบนเครื่อง) 

4. luggage (อก.)/ baggage (อม.) (กระเปาเดินทาง/หอสัมภาระ)  จะใชในรูปเอกพจนเสมอ 

5. hand luggage/baggage (กระเปาลากขึ้นเครือ่ง) 
6. flight attendants (พนักงานตอนรับบนเครือ่ง) 
 

• ศัพท/สาํนวน 

1. fare (คาโดยสาร) 

2. a through ticket (ตั๋วท่ีใชไดตลอดสาย) 
3. token/coin (เงินเหรียญใชเปนคาโดยสาร) 

4. rent a car (เชารถ) 
5. There are all full up. (รถเต็ม) 
6. Is this seat taken? (ท่ีนี่มีคนนั่งหรือยัง) 
7. fill her up (เติมน้ํามันเต็มถัง) 
8. call me a taxi (ชวยเรียกรถแท็กซี่ใหคันหนึ่ง) 
9. keep the change (ไมตองทอน) 
10. I locked my key in my car. (ผมลืมกุญแจไวในรถ) 
11. luggage check (อม.) / luggage voucher (อก.) (ตั๋วกระเปาสัมภาระ) 
12. keep your seat belt fastened (รัดเข็มขัด) 
13. recline the seat (ปรับเกาอีเ้อนไปขางหลัง) 
14. return to seat (กลับไปนั่งท่ีของตน) 
15. jet lag หรือ jetlag (อาการบอบชํ้าจากการเดินทางโดยเครือ่งบิน) 
16. economy class syndrome (กลุมอาการผิดปกติในการไหลเวียนเลือดจากการนั่ง

เครื่องบิน 

ช้ันประหยัดนานๆ โดยไมเปลี่ยนอิริยาบท) 



17. hijackings (การจ้ีบังคับเครื่องบิน หรอืยานพาหนะอื่นๆ ใหไปยังจุดหมายท่ีตองการ) 
18. on board (บนเรือ), boarding (n) (ขึ้นเครื่อง), going abroad (ไป

ตางประเทศ)  
  



การเจ็บปวย (Illness) 
 
 

 
 

• อาการ/อาการแสดง (Signs/Symptoms) 
o I have (got).+..(n)... :  

1. กลุมอาการเจ็บปวด: …(อวัยวะ).+ ache (ออกเสียง เอค

        a stomachache (อานวา สตมั-เมคิเอค) (ปวดทอง), a headache (ปวดหัว), 
a backache (ปวดหลัง), an earache (ปวดหู), a toothache (ปวดฟน), 
calves ache (ปวดนอง), หรือ pain เชน a chest pain (เจ็บหนาอก),  an 
epigastric pain (จุกเสียด), a shooting pain (เจ็บแปลบๆ) 

) เชน  

2.  กลุมอาการระบบทางเดินหายใจ: a cold (หวัด), nasal congestion (คัดจมูก), a 
cough (ไอ), a runny nose (nose-running) (น้ํามูกไหล), sneezing 
(การจาม), shivering (a chill) (หนาวส่ัน), a fever (a temperature) 
(เปนไข), a sore throat (เจ็บคอ), a flu  (an influenza)  
(ไขหวัดใหญ) 

3.  กลุมอาการระบบหัวใจและไหลเวียน: palpitations (ใจส่ัน), blur eyes (ตาลาย), a 
high/low blood pressure (ความดันโลหิตสูง/ต่ํา), difficulty breathing 
(หายใจลาํบาก), hyperventilation (หอบ), insomnia (นอนไมหลับ)  

4.  กลุมอาการระบบทางเดินอาหาร : no appetite (เบื่ออาหาร), decayed teeth (ฟน

ผุ), a gas in the stomach (แกสในกระเพาะ), flatulence (ทองอืด), 
nausea (คลื่นไส), vomiting (throwing up) (อาเจียน), heartburn (จุก

เสียดยอดอก), a diarrhea (ทองเสีย), constipation (ทองผูก), muscle 
cramp (ตะคริวบริเวณกลามเนือ้), tremors in the hands (มือส่ัน),   
hiccups (n  นับ 
ไมได) (สะอึก)  

5.    กลุมอาการระบบผิวหนัง : itching (an itch) (คัน), a rash (ผ่ืน), bleeding 
(เลือดออก),  
a bruise (แผลฟกช้ํา),  a blister  (แผลพุพอง) 

o I am/feel.+.(adj).. :  awful (feel run down/ am running down) 
(แย), sweaty (เหงื่อออก), itchy (คัน), ill (sick) (ปวย), weak (ออนเพลีย), 
tired (languid) (fatigue) (เหนื่อยลา), dizzy (giddy) (เวียนหัว), faint (เปน

ลม), unconscious (ไมรูสึกตัว/หมดสต)ิ, am allergic to…(แพ..), am out of 
breath (หายใจหอบ หรือลาํบาก จากการใชกาํลงัมาก) 



o I am.+. v-ing.. : sneezing (จาม), blowing the nose (ส่ังน้ํามูก), 
running a temperature (เปนไข), loosing/gaining weight (น้ําหนักลด/
เพิ่ม) 

o I..+(v) ... : urinate (pee) (ปสสาวะ), lose the appetite (เบื่ออาหาร), 
recuperate/ recover from a serious back injury (ฟนจากอาการบาดเจ็บท่ี

หลังอยางรุนแรง), sprain joints (เคลด็ขดัยอกตามขอ)   
o Parts of the body :  be swollen (บวม), be wounded (มีบาดแผล), be 

injured (บาดเจ็บ)  
• การตรวจรางกาย (Physical Examination) 

1. to breathe (v อานวา บรีธ) in and out through your mouth /  to 
take your breaths (n อานวา เบรธ) in and out through your mouth 
(หายใจเขาและออกทางปาก) 

2. to get on the couch (อานวา เคาช) and lie down  (ขึ้นบนเตียงตรวจและนอน

ลง) 
3. to open your mouth wide, stick your tongue out, and say 

“aah” (อาปากกวาง แลบลิ้นออกมา และออกเสียง  “อา”) 
4. to lean forward (โนมตัวไปขางหนา) 
 

• โรค (Diseases)  
1. gastro-enteritis (กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ) 
2. appendicitis (ไสติ่งอักเสบ) 
3. tonsillitis (ตอมทอนซิลอักเสบ), asthma (หอบหืด) 
4. hypertension (ความดันโลหิตสูง), anemia (โลหิตจาง) 
5. sudden unexplained nocturnal death syndrome (SUNDS)  (โรค

ไหลตาย) 
6. alzheimer’s disease (โรคสมองเสื่อม) 
 

• บุคลากรทางการแพทย 
1. physician (general physician หรือ GP) (แพทยท่ัวไป) 
2. medical doctor (อายุรแพทย) 
3. surgeon (ศลัยแพทย) 
4. pediatrician (กมุารแพทย) 
5. obstetric and gynecology specialist (สูตินรีแพทย) 
 

• สถานท่ี  
1.   chemist’s (pharmacy/ dispensary) (รานขายยา) 



2. operating room (OR)/ theatre (หองผาตัด) 
3. emergency room (ER) (หองฉุกเฉิน) 
4. labour room (LR) (หองคลอด) 
5. nursery room (หองเด็กออน) 
6. outpatient department (OPD)(แผนกตรวจโรคผูปวยนอก) 
7. inpatient clinic (คลินิกผูปวยใน), a patient (a client) (ผูปวย) แต be 

patient แปลวา อดทน, be impatient (ขาดความอดทน) 
8. medical/ surgical ward (ตึกผูปวยอายุรกรรม/ศัลยกรรม) 
9. mental (psychiatric) ward (ตึกผูปวยจิตเวช)  
10. pediatric clinic (คลินิกเด็ก) 

11. orthopedic clinic (คลินิกโรคกระดูก) 
 

• ยา/การรักษา (Drugs/Treatments) 
1. analgesic drugs (pain killer/pain reliever) (ยาแกปวด) 
2. antipyretic drug (ยาลดไข) 
3. sedative drug (ยาชวยพักผอน), sleeping pills  (ยานอนหลับ) 
4. antibiotic tablets (ยาปฏิชีวนะ) 
5. throat lozengers (ยาอมแกเจ็บคอ) 
6. contraceptive pills (ยาเม็ดคุมกําเนิด) 
7. mosquito repellent (ยาทากนัยุง) 
8. herbal products (อม. อานวา เอิรบ-) (ผลิตภัณฑสมุนไพร) 
9. prescribe (v อานวา พรสิไครบ-) (ส่ังยา),  prescription (n อานวา พรสิครบิ-ช่ัน) 

(ใบส่ังยา) 
10. before/between/after meals (กอน/ระหวางมื้อ/หลังอาหาร) 
11. inhale (สูดดม), inhaler (อุปกรณท่ีใชสดูดม ใชบอยในโรคหอบหืด)  
12. apply (ทา, นวด), apply an ointment to the legs (ทายานวดท่ีขา)   
13. shake before use (เขยาขวดกอนใช), expired date (วันหมดอายุ) 
14. side effects (อาการขางเคียง), precautions (ขอควรระวัง) 
15. indications (ขอบงช้ี), contraindications (ขอหาม) 
16. first aid (การปฐมพยาบาลเบือ้งตน), a remedy (วิธกีารเยียวยา) 
17. be admitted (hospitalized) (นอนรักษาตัวใน รพ.) 
18. be discharged (ออกจาก รพ.) 
 

• ศัพท /สาํนวน 

1.  informed consent (การใหความยินยอมในการรักษา) 

2. consent form (แบบฟอรมการใหความยินยอม) 



3. I’m feeling under the weather. (ผมไมสบายนิดหนอย) 

4. die of...(ตายดวยโรค..), die from..(ตายจากบาดแผล..),  die for.. (ตายเพื่อ..เชน 

ชาติ, ศาสน, กษัตริย) 
 
 
 

 

 
 
 



เร่ืองทั่วไป (Miscellaneous matters) 
 
 

 
 
 

• รูปรางลักษณะ/นิสัย/บุคลิกภาพ (Shapes/Habits/Personalities) 
1. slim (ผอมแบบหุนดี), thin (ผอมบาง), skinny (ผอมมาก) 
2. overweight (น้ําหนักเกิน) มีความหมายดีกวา fat, obese 
3. medium height and build (สูงปานกลาง สมสวน) 
4. medium height and very muscular (สูงปานกลาง มีกลาม) 
5. wavy hair (ผมเปนลอน), curly hair (ผมหยิก) 
6. bangs (ผมปกหนาผาก, ผมมา)  
7. gorgeous hair (ผมสวย), raven hair (ผมมันเปนเงางาม) 
8. fair hair (ผมสีทอง เชน blond/light brown) 
9. fair/pale/white skin (ผิวขาว), complexion (ผิวพรรณ) 
10. optimistic (มองโลกในแงดี), pessimistic (มองโลกในแงราย) 
11. aggressive (กาวราว) , assertive (กลาแสดงออกอยางมีเหตุผล) 
12. generous (ชอบชวยเหลือเผ่ือแผ), mean (เห็นแกตัว ใจแคบ) 
13. punctual (on time) (ตรงเวลา) 
14. initiative (n) (ความคิดริเริ่ม) 
15. perseverance (n) (ความอตุสาหะ  พากเพยีรพยายาม) 
16. stare (จองมอง), glance (ชําเลือง) 
17. stroll (wander, roam) (เดินเลนแบบชาๆเนิบนาบ) 
 

• ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 
1. ancestors (บรรพบุรุษ)  
2. great grandparents (ปู/ยาทวด, ตา/ยายทวด) 
3. ascendant (บุพการ)ี, descendant (ผูสืบสันดาน) 
4. half brother/sister (พี่/นองชาย, พี่/นองสาวรวมบดิามารดา) 
5. a guardian (ผูปกครอง/ผูดูแลโดยชอบธรรมตามท่ีกฎหมายแตงตั้ง) 
6. step parents (พอแมบุญธรรม) 
7. godparents (พอแมอุปถัมภ) 
8. a single parent (พอมาย/แมมายท่ีเลี้ยงดูลูกฝายเดียว) 
9. a widower (พอมาย), a widow (แมมาย) 



10. a foster child (ลูกเลี้ยง) 
11. an adopted child (ลูกบุญธรรม) 
12. a godchild (ลูกของพอแมอุปถัมภ) 
13. an orphan (เด็กกําพราท่ีพอแมเสียชีวิตไปแลว),  orphanage (สถานท่ีท่ีเด็กกําพรา

อาศยัอยู) 
14. a natural child (ลูกนอกทะเบยีนสมรส) 
15. a nephew (หลานชาย), a niece (หลานสาว) 
16. cousin (ลูกพี่ลูกนอง, เครอืญาต)ิ 
17. a fiancé (อาน ฟอังเซ) (คูหมั้นชาย), a fiancée (คูหมั้นหญิง) (อาน ฟอังซี่)  
18. a bridegroom (เจาบาว), a bride (เจาสาว) 
19. a best man (เพื่อนเจาบาว), a bridemaid (เพื่อนเจาสาว) 
20. an ex- (a former) wife/ husband (อดีตภรรยา/สามี) 
21. concubine (ภรรยานอย) 
22. an acquaintance (คนคุนเคย)  
 
• ส่ือ/การบนัเทิง 
1.   current affairs (รายการเกี่ยวกับเหตุการณ/ปญหาสังคม หรือการเมืองปจจุบัน) 

2.   features (คอลัมนพิเศษเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีช่ือเสียง) 

3.   reviews (คอลัมนวิจารณดานภาพยนตร ดนตรี หรอืละครใหม) 
4. a correspondent (reporter) (ผูส่ือขาว) แต correspondence หมายถึง 

จดหมาย, ความเหมือน, ความสอดคลอง 
5. an anchor (อม.) (presenter) (ผูประกาศ/ผูนําเสนอขาวทางวิทยุ โทรทัศน) อาจใช 

anchorman (ชาย)/anchorwoman (หญิง) นอกจากนี้ยังหมายถึง สมอเรือ, ท่ีมั่น, 
หลักยึด 

6.  a cast (คณะนกัแสดง)  อีกความหมายคือ การหลอแบบพิมพ, เฝอก 
7. be dubbed (พากยเสียงเขาไปในเทปหรือฟลม) 
8. G (General audiences) (หนังท่ีดูไดทุกเพศทุกวัย) 
9. MA (Mature audience) (หนังเหมาะสําหรับผูใหญ) 
10. PG (Parental guidance)(หนังท่ีพอแมแนะนําใหลูกดู) 
11. PG-13 (หนังท่ีเด็กอายุต่ํากวา 13 ดูไดตองมีผูปกครองไปดูดวย) 
12. R (Restricted) (หนังท่ีเด็กอายุต่ํากวา 17 ดูไดตองมีผูปกครองดูดวย) 
13. X  (อม. หามเด็กอายุต่ํากวา 17 ป เขาชม แต อก. หามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เขาชม, สวีเดน 

หามเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เขาชม) 
14. Soap opera (ละครท่ีออกอากาศชวงส้ันเปนตอนๆ ตอกันไปตลอดสัปดาห มักเปนรายการ

ซ้ําซาก นาเบื่อ) 
15. propaganda (การโฆษณาชวนเช่ือ)  



 

• ประชุม/ศึกษา/ดงูาน (Conferences/Education/Training) 
1.  preliminary activities (กิจกรรมแรกของการประชุม) 
2.  plenary session (การประชุมใหญเต็มรูปแบบ/ครบองคประชุม) 
3. adjournment (การเลื่อนการประชุม, การปดการประชุม) 

4. prorogation (การปดสมัยประชุม) 

5. agenda (ระเบียบวาระการประชุม) 
6. minutes (บันทึกหรือรายงานการประชุม) 
7. ordinary meeting (การประชุมสามัญ) 
8. extraordinary meeting (การประชุมวิสามัญ) 
9. standing committee meeting (การประชุมคณะกรรมการประจํา) 
10. Meeting of States Parties (การประชุมรัฐภาคี) 
11. summit (การประชุม/การเจรจาสุดยอด) แต submit (v)แปลวา มอบ,ย่ืน,เสนอ, ยอม

จํานน 
12. Jamboree (งานชุมนุม), The World Scout Jamboree (งานชุมนุมลูกเสือ

โลก) 
13. video conference (การประชุมผานวิดิทัศน) 
14. tele-conference (การประชุมทางไกล) 
15. plenipotentiary conference (ท่ีประชุมใหญผูแทนผูมีอํานาจเต็ม) 
16. compulsory education (การศกึษาภาคบงัคับ) 
17. state system (อม.) (free education) (เรยีนฟร)ี 
18. grant (เงินทุนชวยเหลือดานตางๆ เชน การศึกษา วิจัย ท่ีอยูอาศัย) 
19. scholarship (ทุนการศึกษา), a scholar (ผูท่ีไดรับทุน),  a visiting scholar 

(ผูท่ีไดรับทุนในการศึกษาดูงาน) 
20.    President of University Council (นายกสภามหาวิทยาลยั) 
21. Rector of University (อธิการบดีมหาวิทยาลัย) 
22. Dean of Faculty (คณบดี) 
23. Associate Professor (รองศาสตราจารย) 
24. Assistant Professor (ผูชวยศาสตราจารย) 
25. faculty (อจ. เปนสวนรวม), faculty member (อจ. เปนรายบคุคล) 
26. fellowship (ตําแหนงคณาจารยในมหาวิทยาลัย ซึ่งทํางานดานวิจัย) 
27.    Resume/ Biographical data/ Curriculum vitae (CV) (ประวัติสวน

บคุคล) 
28. freshman/sophomore/junior/senior (นศ. ป 1/2/3/4) 
29. Integrated curriculum (หลักสูตรแบบบูรณาการ)  
30. undergraduate (baccalaureate) program (หลักสูตร ป. ตรี) 



31. graduate (post-baccalaureate) program (หลักสูตร ป. โท-เอก) 
32. postgraduate programs (หลักสูตร หลัง ป. ตร)ี 
33. pilot project (โครงการนํารอง) 
34. research proposal (โครงงานวิจัย) 
35. dissertation / thesis (วิทยานิพนธ) 
36. plagiarism (การนาํคําพดู/ผลงาน/ความคิดของผูอื่นมาเปนของตน) 
37. present a certificate, diploma (มอบประกาศนียบัตร, อนุปริญญา) 
38. confer an honor (degrees) on...,  (พระราชทานปริญญาบัตรเกียรตินิยมแก...)  

แต bestow decorations (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ) 
39.  Alumni (สมาคมศษิยเกา ซึ่งคํานี้ในอดีตนิยมใชเฉพาะกับศิษยเกาชาย  และใช  Alumnae 

กับสมาคมศิษยเกาหญิง) 

40. reimbursement/ repayment (การจายเงินคืนแกผูท่ีสํารองจายเงินไปกอนแลว) 
41. preceptor/mentor (พี่เลี้ยงท่ีใหคําแนะนําดานการทํางานแกบุคลากรใหม) 
42. vocational training (สายอาชีวะ) 
43. apprentice (นักเรียนฝกงาน)  
 

• เศรษฐกจิ (Economy) 
1.   economic downturn/ recession (เศรษฐกิจถดถอย) 
2. economic sanction (การลงโทษทางเศรษฐกจิ) 
3. boycott (การควํ่าบาตร)   
4. matching fund (กองทุนรวมมือ) 

5. tariff (คาบรกิาร พกิดัอตัรา อตัราคาบรกิาร) 

6. withholding tax (ภาษีหัก ณ ท่ีจาย)  
7. treasury bond (พันธบัตรรัฐบาล) 

8.  shareholder (ผูถือหุน) 
9. dividend (เงินปนผล) 
10. stock manipulation (การปนหุน) 
11. falsification of financial reports (การตกแตงบัญชี, การปลอมแปลงรายงาน

ทางการเงิน) 
12. ballpark figure (การประมาณการตัวเลขแบบหยาบ) 
13. fiscal year (FY) (ปงบประมาณ) 
14. a real estate development (การพัฒนาอสังหาริมทรัพย) 
15. Non-Performing Loan (NPL) (หนี้เสีย หรือหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได) 
16. Thai Assets Management Cooperation (TAMC) (บรรษัทบริหาร

สินทรัพยไทย) 
17.   auction (การประมูล, การขายทอดตลาด) 



18.  mortgage (การจํานอง), mortgage loan(เงินกูยืมโดยการรับจํานอง)  
19. collateral (ส่ิงหรือสินทรัพยท่ีใชคํ้าประกันการชําระหนี้เงินกูยืม) 
20. instalment/ installment (อม.) (เงินคางวดหรือเงินผอน)  แต installation 

หมายถึง สถานท่ีตั้ง,  
ท่ีทําการ    

21. pawn (พอน) (การจํานาํ), แต prawn (พรอน) (กุงนาง ) 
22. pawnshop (โรงรับจํานํา) 
23. creditor (เจาหนี้), debtor (ลูกหนี)้ 
24. state enterprises (รัฐวิสาหกิจ) 
25. organizational privatization (การแปรรูปองคกร โดยโอนกิจการใหเอกชน

ดําเนินการ) 
26. economic reform (การปฎิรูปทางเศรษฐกิจ)  
 

• การเมือง/การปกครอง (Politics/Administration) 
1. regime (ระบอบการปกครอง) 
2. coalition government (รฐับาลผสม)  
3. interim government (รฐับาลรกัษาการ) 
4. majority government (รัฐบาลเสียงขางมาก) 
5. Royal Proclamation (ประกาศพระบรมราชโองการ) 
6. Privy Councilor (องคมนตร)ี 
7. States Man (รัฐบุรุษ)  
8. Prime Minister (PM) (นายกรัฐมนตร)ี  
9. Deputy Minister (รัฐมนตรีชวย) 
10. The Government House (ทําเนยีบรฐับาล) 
11. Government Spokesman (โฆษกรฐับาล) 
12. Member of Parliament  (MP) (สมาชิกรฐัสภา) คือ สมาชิกวุฒสิภา 

(Senator) และ สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร (Representative) และ MP อาจหมายถงึ Military Police 

(สารวัตรทหาร หรือ สห.) 
13. President of the Senate (ประธานวุฒิสภา) 
14. Speaker of the House of Representative/ House Speaker 

(ประธานสภาผูแทนราษฎร) 
15. Whips (คณะกรรมการประสานงานระหวางพรรค) 
16. general debate for the purpose of passing a vote of no-

confidence (การอภิปรายเพือ่ลงมติไมไววางใจ) 



17. declaration of accounts showing particulars of assets and 
liabilities (การแสดงรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน) 

18. casting vote (เสียงช้ีขาด) 
19. abstention (การงดออกเสียง)  
20. ballot (การออกเสียงลงคะแนนเลอืกตั้งโดยใชบัตร) 
21. by-election (การเลอืกตั้งซอม) 
22. reshuffle (การสับเปลี่ยนตําแหนง) 
23. President-elect (วาท่ีประธานาธิบดี) 
24. inauguration (พิธีสาบานตนเขารับตําแหนง/ พิธีเปด) 
25. impeachment (การถอดถอนออกจากตําแหนง) 
26. resign (v) (ลาออก) 
27. dissolution (การยุบสภา)  
28. consensus (การเห็นพองตองกัน, ฉันทานุมัต)ิ 
29. split decision (การตดัสินใจอยางไมเปนเอกฉันท) 
30. ideology (อุดมการณ  โดยเฉพาะความเช่ือทางดานการเมอืง) 
31. public opinion (มติมหาชน) 
32. public hearing (ประชาพิจารณ) 
33. plebiscite (การลงประชามต)ิ 
34. protest (v) (ประทวง), protestors (กลุมผูประทวงเกี่ยวกับประเด็นปญหาท่ีกระทบตอ

สวนรวม) 
35. demonstrators (ผูชุมนุมตอตานหรอืสนับสนุนการกระทําบางอยาง) 
36. hunger strike (การอดอาหารประทวง), fast (n, v)(การอดอาหาร) 
37. activists (นักเคลือ่นไหว) 
38. dissident (นักวิพากษวิจารณรัฐบาล) 
39. dictatorship (ระบบเผด็จการ) 
40. junta (คณะทหารปกครองประชาชน) 
41. state of emergency (ภาวะฉุกเฉิน) 
42. martial law (กฎอัยการศึก) 
43. unrest/ uprising/ riot (การกอความไมสงบ/วุนวาย/จลาจล) 
44. insurgency (การกอการกาํเรบิ) 
45. rebel (กบฏ), insurrection (การกบฏ) 
46. sabotage (การลอบกอวินาศกรรม)  
47. coup / coup d’etat (อานวา คู เดทา หมายถึง การทํารัฐประหาร)  
48. amnesty (การอภยัโทษ, การนิรโทษกรรม) 
49. massacre (การสังหารหมู), genocide (การฆาลางเผาพันธุ) 
 



• กฎหมาย (Legal Terms) 
1. Bill (รางกฎหมายท่ีเสนอตอรัฐสภาเพือ่ขอความเห็นชอบ) 
2. Emergency Decree (พระราชกําหนด) 
3. Act (พระราชบัญญัต)ิ 
4. The Office of Prime Minister Regulations  (ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตร)ี 
5. amendment (การแกไขเพิ่มเติม, การแปรญัตต)ิ 
6. lawyer/ attorney (อม.)/ barrister (อก.) (ทนายความ) 
7. Attorney-General (อธิบดีกรมอัยการ, อัยการสูงสุด) 
8. trial / appeal / supreme courts (ศาลช้ันตน/ อุทธรณ/  ฎีกา)  
9. civil court (ศาลแพง) 

10. tribunal (ศาล/บัลลังกชําระความ) 
11. Administrative Tribunal (ศาลปกครอง) 
12. Constitutional Court (ศาลรัฐธรรมนูญ) 
13. คดีแพง : defendant (จําเลย), plaintiff (โจทก) 
14. คดีอาญา : accused (alleged offender) (จําเลย/ผูตองหา/ผูถูกกลาวหา)    
15. dossier (รายงานท่ีเปนหลักฐานแสดงวาอีกฝายกระทําผิด) 
16. minor/petty offences (ความผิดเล็กนอย/ ลหโุทษ) 
17. defamation (หมิ่นประมาท) 
18. lese majesty/ lese majeste (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) 
19. sacrilege (profanation/ desecration) (การลบหลูส่ิงศักด์ิสิทธิ)์ 
20. breach (การละเลยหนาท่ี) 
21. conspiracy (การคบคิด), accomplice (คนท่ีสมรูรวมคิด)  ถา accomplish จะ

หมายถึง  
ความสําเรจ็ 

22. assault (การทํารายรางกาย) 
23. be indicted for (ถูกดําเนินคดี) 
24. be convicted of (ตัดสินวาผิด) 
25. sentence (คําพพิากษา) 
26. admonition (วากลาวตักเตือน) 
27. amortization (การผอนชําระหนี)้ 
28. a fine (คาปรับ), be fined (ถูกปรับ) 
29. custody (การคุมขงั หรือ ควบคุมตวั) 
30. cell/ prison/jail (คุก), behind bars (ติดคุก) 
31. be on bail (การประกันตัว) 
32. surety (ผูคํ้าประกัน) 



33. vigilantism (ลัทธิศาลเตี้ย) 
34. caning (การโบย/เฆ่ียน) 
35. capital punishment (โทษประหารชีวิต) 
 

• ประเด็นปจจุบัน/การแกไข (Current Issues/ Solutions) 
1. alien worker (แรงงานตางดาว), migrant worker (แรงงานอพยพ) 
2. illegal entrant (ผูเขาเมืองแบบผิดกฏหมาย) 
3. illegal immigrant (ผูหลบหนีเขาเมอืง) 
4. displaced persons (ผูหนีภัยจากการสูรบ) 
5. holding center (ศูนยพักพิงช่ัวคราว), asylum (ท่ีพักพิง) 
6. exile (v) (ลี้ภัย พลัดถิ่น), (n) (การเนรเทศ) 
7. repatriation (การสงกลับ) 
8. humanitarian assistance (การชวยเหลือดานมนุษยธรรม) 
9. civic action (การชวยเหลอืประชาชน) 
10. scam (การฉอโกง, กิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย) 
11. contraband (สินคาเถื่อน/หนีภาษ)ี 
12. intellectual property (ทรัพยสินทางปญญา) 
13. piracy (การกระทําเย่ียงโจรสลดั หรือในท่ีนีอ้าจหมายถึง การละเมิดทรัพยสินทางปญญา )  

แต pirate  หมายถึง โจรสลดั 
14. revocation of patent (การเพิกถอนสิทธิบัตร) 
15. illegal logging (การทําไมเถื่อน) 
16. encroachment/ trespass (การบุกรุก, การยึดครอง) 
17. slash and burn farming (การทําไรเลื่อนลอย) 
18. reforestation (การปลูกปา) 
19. bandit terrorist (โจรกอการราย)  
20. hostage (ตัวประกัน), ransom (คาไถ) 
21. house arrest (การกักบริเวณ) 
22. extradition (การสงผูรายขามแดน) 
23. human trafficking (การคามนษุย) 
24. sex-trade (flesh trade) (การขายตวั) 
25. sexual harassment (การลวนลามทางเพศ) 
26. gambling (การพนัน) 
27. bribery (การใหสินบน), bribe (สินบน), kickbacks (เงินสินบน) 
28. hash money (เงินปดปาก) 
29. money laundering (การฟอกเงนิ) 
30. protection fee (เงนิคาคุมครอง) 



31. transparency (ความโปรงใส) 
32. kingpin (เจาพอ) 
33. drug lord (ราชายาเสพตดิ) 
34.  influential person (ผูมีอิทธิพล) 
35. drug trade/trafficking/smuggling(การคา/การลักลอบขนยาเสพตดิ) 
36. precursor (สารนาํ, สารตั้งตน)  
37. methamphetamine (speed pills) (ยาบา) 
38. marijuana (กัญชา), cannabis (ตนกัญชา) 
39. drug suppression measures (มาตรการปราบปรามยาเสพติด) 
40. checkpoint (ดาน/ จุดตรวจ), flash point (พื้นท่ีอนัตราย/ขัดแยง) 
41. militants (ทหารบาน) 
42. arms cache (ท่ีหลบซอนอาวุธ) 
43. retaliation (การตอบโต) 
44. hot pursuit (การไลติดตามอยางกระช้ันชิด) 
45. intrusion  (การบุกรุก) 
46. ambush (การซุมโจมต)ี, snipe (n, v) (การแอบลอบยิง) 
47. skirmish (การปะทะกันประปราย) 
48. clash (การปะทะ), crash (การชนกัน) 
49. cross border shelling (การยิงปนใหญขามชายแดน) 
50. stray bullet (ลูกหลง) 
51. suicide bombing (การวางระเบิดแบบพลีชีพ) 
52. mining and mine counter measure (มาตรการวางทุนระเบิด และ  ตอตานทุน

ระเบิด) 
53. Anti-Ballistic Missile (ABM) (การตอตานขีปนาวุธ) 
54. joint patrol (การลาดตระเวนรวม) 
55. border demarcation (การปกปนเขตแดน) 
56. mutual agreement (ขอตกลงรวมกัน) 
57. ratification (การใหสัตยาบัน) 
58. sewage treatment facilities (ระบบการบําบัดน้ําเสีย) 
59. greenhouse effect (ปฏิกิริยาเรือนกระจก ท่ีทําใหโลกรอนจากปริมาณมลพิษท่ีเพิ่มขึ้นใน

อากาศ) 
60. sustainable development (การพัฒนาแบบย่ังยืน) 
 

• การบริหารงานสวนราชการ 
1. Bureaucratic reform (การปฏิรูประบบราชการ) 



2. Office of the Civil Service Commission (สํานกังานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน หรือ ก.พ.) 
3. Office of the National Economic and Social Development 

Board (NESDB)   (สํานกังาน 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิหรือ ส.ศ.ช.) 

4. Office of the National Security Council (สํานกังานสภาความมัน่คงแหงชาต ิ
หรือ ส.ม.ช.) 

5. The Office of the National Counter Corruption Commission 
(NCCC) (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิหรือ ป.ป.ช.) 

6. Office of the Narcotics Control Board (ONCB) (สํานกังาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส.) 
7. Anti-Money Laundering Office (AMLO) (สํานักงานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ หรือ ป.ป.ง.) 
8. National Intelligence Agency (NIA) (สํานักขาวกรองแหงชาติ หรือ ส.ข.ช.) 
9. Royal Thai Police (สํานักงานตํารวจแหงชาต)ิ 
10. Thai Atomic Energy Commission for Peace (สํานักงานปรมาณูเพือ่สันติ

แหงประเทศไทย) 
11. C.E.O. (Chief Executive Officer) Governor (ผูวา ซีอีโอ หรือ ผูวานัก

บริหาร) 
12. Deputy Governor (รองผูวาราชการจังหวัด) 
13. Assistant Governor (ปลัดจังหวัด) 
14. District Officer (นายอาํเภอ) 
15.     Assistant District Officer (ปลัดอาํเภอ) 
16. Tambon Administration Organization (TAO) (องคการบรหิารราชการ

สวนตาํบล หรือ อ.บ.ต.) 
 

• กีฬา (Sports) 
1.   fencing (ฟนดาบ) 
2. archery (ยิงธน)ู 
3. snorkel (ดําน้ําโดยใชทอหายใจใตน้ํา) 
4. rowing (พายเรอื) 
5. throwing the javelin (พุงแหลน) 
6. throwing the disc (ขวางจักร) 
7. hurdling (ว่ิงกระโดดขามรั้ว) 
8. relay race (ว่ิงผลัด) 
9.     long-jump (กระโดดไกล) 



10. high-jump (กระโดดสูง) 
11. hurdle-race (ขี่มากระโดดขามรั้ว) 

12. steeplechase (ขี่มากระโดดขามเครื่องกีดขวาง) 

13. wrestling (มวยปล้ํา) 

14. abseilling (การหอยตัวลงจากท่ีสูงชัน โดยใชเชือก)  
15. be seeded (ถกูจัดวางอันดับ), top seeded (มือวางอนัดับหนึ่ง),  unseeded (มือ

วางไรอันดับ) 

16. amateur (novice) (มือสมัครเลน), professional (มืออาชีพ) 

17. referee (กรรมการ, ผูตัดสิน) 

18. goal-keeper (ผูรักษาประตู) 
19. defeat  (beat) (ชนะ), lose (v) (แพ)  
20. track suit (ชุดวอรมเลนกีฬา) 

21. wet suit (ชุดดําน้ํา), bathing trunks (กางเกงวายน้ํา) 

22. dartboard (กระดานปาเปา), dart (ลูกดอก) 

23. goggles (แวนตาวายน้ํา) 
24. life preserver (หวงยางชูชีพ) 
25. golf-club (ไมกอลฟ) 

 

• ทองเท่ียว (Sight-Seeing) 
1. package tour (การบริการนําเท่ียวแบบเหมารวม) 
2. voucher (บัตรคูปองจายแทนเงินสําหรับผูท่ีซื้อ package tour) 
3. day tour/ half-day tour (การบริการนําเท่ียวแบบเต็มวัน/ครึ่งวัน) 
4. domestic tour (การบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวชาวไทย) 
5. inbound tour (การบริการนําเท่ียวภายในประเทศแกนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ) 
6. outbound tour (การบรกิารนาํเท่ียวภายนอกประเทศแกนักทองเท่ียวชาวไทย) 
7. an excursion (การเดินทางระยะส้ันเพื่อพักผอน) 
8. bona fide tourist (นักทองเท่ียวท่ีมากับทัวรท่ีจัดไว) 
9. booking office (สํานักงานบริการจองการนัด) 
10. Travel agent meeting point (บรเิวณทางออกสําหรับนักทองเท่ียว) 
11. Tour center company counter (เคานเตอรของบริษัทนําเท่ียวท่ีไดรับสัมปทาน

ขายรายการ 
นาํเท่ียว) 

12. concessionaire (ผูท่ีไดรับสัมปทาน) 
13. tour operator (บริษัทนําเท่ียว) 
14. travel agent (บริษัทนําเท่ียวท่ีเปนตัวแทนจําหนายตั๋วเครือ่งบนิโดยสาร) 
15. be sold out (จําหนายหมด) 



16. authorized money changer (ธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนเงินแบบถูกกฎหมาย) 
17.   black market (ธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนเงินแบบผิดกฎหมาย) 
18. high / low season (ฤดูทองเท่ียว/ไมใชฤดูทองเท่ียว) 
19. long stay (การพํานักอยูในประเทศท่ีตนทองเท่ียวเปนระยะเวลานาน) 
20. itinerary (กําหนดการเดินทาง) 
21. complimentary city map (แผนท่ีท่ีพิมพแจก) 
22. to have the film developed and printed (ชวยลางและอัดฟลม) 
23. transfer-in (จากสนามบินไปโรงแรม) 
24. transfer -out (จากโรงแรมไป สนามบนิ) 
25. theme (amusement) park (สวนสนกุ) 
26. world heritage (สถานท่ีซึ่งเปนมรดกโลก) 
27. renovation (การบูรณะปฏิสังขรณ) 
28. hospitality (ความอบอุนมีน้ําใจ),  goodwill (ความมีไมตรีจิต) 

29. hostility (ความไมเปนมิตร) 

30. conventional tourism (การทองเท่ียวแบบด้ังเดิมท่ีคํานึงถึงปริมาณมากกวาคุณภาพ) 
31. eco-tourism (การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ) 

 

• ซื้อของ (Shopping) 
1.     newsagent’s (รานขายหนังสือพิมพ เครื่องเขยีน ของขบเค้ียว บุหรี)่ 
2.     chemist’s (รานขายยา ผลิตภัณฑสําหรับเด็กออน แชมพ ูสบู ฯลฯ) 
3. butcher’s (รานขายเนื้อ)  
4.     greengrocer’s (รานขายผัก ผลไม), grocery (รานขายของชํา) 

5.     house wares department (แผนกเครื่องครัว)  

6. household appliances (แผนกเครื่องใชในบาน) 

7. provision department (แผนกอาหาร)  
8. canned goods (เครื่องกระปอง) 

9. relish season (เครื่องปรุงรส) 

10. Dairy products (ผลิตภัณฑนม) 

11. formula (นมผงเลีย้งเด็ก) 

12. contaminated food (อาหารท่ีมีสารเจือปน) 

13. stationary department (แผนกเครื่องเขยีน) 

14. changing room (fitting room) (หองลองเส้ือ) 
15. cash desk/ till, checkout counter (เคานเตอรชําระเงิน) 
16. conveyor belt (สายพานลําเลียง) 
17. customer pickup area (บริเวณรับสินคา) 
18. escalator (บันไดเลื่อน), elevator (ลิฟต)  



19. shopping cart (รถเข็นซื้อของ) 
20. parking lot (ท่ีจอดรถ) 
21. go shopping/ do the shopping (ซื้อของ) 
22. window shopping (เดินดูของตามรานตางๆ แตไมซื้อ) 
23. just looking (เดินดูของเฉยๆ ยังไมตองการซือ้) 
24. extravagant (adj) (ฟุมเฟอย), economize/cut costs (v) (ประหยัด) 
25. I’ll take it (ซื้อ),  I’ll leave it (ยังไมซื้อ) 
26. I’m being served (มีเจาหนาท่ีใหการชวยเหลือแลว) 
27. spend…$$…on…   (pay…$$…for…) (จายเงินคา...) 
28. I pay in cash/ by check (จายดวยเงนิสด/เช็ค) 

29. refund (เงินท่ีรานจายคืนลูกคา เพราะซื้อของในราคาท่ีแพงเกินไป หรอืเมื่อลกูคาตองการคืน

ของ) 

 

• งานเลีย้ง (Party) 
1. Congratulations party (งานเลีย้งแสดงความยินดี) 
2. Congratulations on your promotion/ new assignment/ 

winning first prize, splendid job (ขอแสดงความยินดีท่ีไดเลือ่นตําแหนง/ ไดรับ

ตําแหนงใหม/ ถูกรางวัลท่ี 1/ ไดงานท่ีดี) 
3. Farewell party (งานเลี้ยงสง) 
4. to throw a party at …..to… (จัดงานเลี้ยงท่ี…เพื่อ…) 
5. You really deserve it. (คุณสมควรไดรับรางวัลจริงๆ) 
6. I wouldn’t have missed this party for anything (ไมยอมพลาดงานนี้

แนๆ) 
7. Reception (งานเลี้ยงตอนรับอยางเปนทางการในโอกาสสําคัญตางๆ) 
8. Banquet (การจัดเลี้ยงอาหารคํ่าแบบหรูหราและเปนทางการ) 
9. a sit down meal (อาหารท่ีเสริฟใหท่ีโตะ) 
10. request the pleasure of your company (มคีวามยินดีขอเชิญทาน) 
11. R.S.V.P. (Repondez, s’il vous plait) (โปรดตอบ) (ขอความจะอยูดานลางซาย

ของบัตรเชิญ) 
12. Regrets Only (ขัดของ โปรดตอบ) 
13. I’m afraid I couldn’t make it.(เกรงวาจะมารวมงานไมได) 
14. Maybe some other time. (คงตองเปนโอกาสอืน่) 
15. I’d love to go (I’d like to go) (รูสึกยินดีท่ีจะไปรวมงาน) 
16. I’m glad you could make it. (ยินดีท่ีคุณมา) 
17. Better late than never. (มาสายดีกวาไมมาเลย) 

18. How do you do? (กลาวทักทาย หลังจากแนะนําใหรูจักกัน) 



19. Come in and make yourself at home (เขามาเลย  ทําตวัตามสบายนะ) 

20. Be my guest. (เชิญกอนเลย/ เชิญตามสบายเลย) 

21. can’t quite catch… (ไดยิน…ไมถนัด) 
22. It was really outstanding/excellent/magnificent/ marvelous 

delightful, great, fantastic (วิเศษ, ยอดเย่ียมจริงๆ)  
23. This has gone far enough. (เกินจริงแลว) 
24. I really mean it (หมายความตามนั้นจริงๆ) 
25. You bet. (เห็นดวยกับคําพูดของอกีคน) 
26. enjoy oneself (ตวัเอง สนุกมาก) 
27. please convey my best regards to …. (ฝากความระลกึถงึมายัง…) 
28. I’m afraid we’d better be going now. (ลากลับ) 
29. Are you leaving so soon? (ทําไมรีบกลับละ) 
30. MC (Master of Ceremony) (อม. ใช Emcee) (พิธีกร)  
31. rehearsal (การฝกซอมกอนแสดงจริง) 

 

• ของฝากจากเมืองไทย (Thai Souvenirs)  
1.   polychrome (เครื่องเบญจรงค) 
2. Yan Lipao basketry (กระเปายานลิเภา) 
3.   woodcarving (เครื่องแกะสลัก) 

4. earthenware (เครื่องปนดินเผา) 
5. nielloware  (เครื่องถม) 
6. lacquerware (เครื่องเขิน) 
7. silverware (เครื่องเงิน) 
8. miniature doll (ตุกตาชาววัง) 
9. shadow-play figure (ตัวหนังตะลุง)  
10. plaque (พลาก) (โล)  แต plague (เพลก) หมายถึง  โรคระบาดรายแรงชนิดหนึ่ง 
 
 
 



เกร็ดนารู (Hints) 

 
 

 
 

• American or British English 
      American      British   

1.      - ize       - ise  realize/realise (ตระหนัก) 
Meaning 

2.  - z(e)       - s(e)  analyze/analise (วิเคราะห) 
3.  - or       - our  neighbor/neighbour(เพื่อนบาน) 
4.  - er       - re   center/centre (ศูนย) 
5.  - l    - ll   traveler/traveller (ผูเดินทาง) 
6.   aisle gangway  ชองทางเดิน 
7. antenna aerial  เสาอากาศ 
8. apartment flat   หองเชา 
9. baby carriage pram   รถเขน็เด็ก 
10.   bathrobe dressing gown ชุดอาบน้ํา 
11.   bill banknote  ธนบัตร 
12.   billfold wallet  ซองธนบัตร 
13. blow-out puncture  ยางแตก 
14. broil grill   ปง/ยาง 
15. cab taxi   รถแท็กซี ่
16. can tin   กระปอง 
17. caravan convoy  ขบวนยานพาหนะ 
18. carnival fair   งานรื่นเริง 
19. check (restaurant) bill   ใบเสรจ็เรยีกเกบ็เงนิ  
20. check room cloakroom  หองฝากของ 
21. closet cupboard/ wardrobe  ตูเก็บของ/เส้ือผา  
22.   corn maize   ขาวโพด 
23. couch sofa   เกาอี้นวม 
24. dessert pudding  ขนมหวาน 
25. first floor ground floor ช้ันลาง 
26. flashlight torch  ไฟฉาย 



American   British      
27. freeway/highway motorway  ถนนทางดวน 

Meaning 

28. garbage/ trash rubbish  ขยะ  
29. gas station filling station สถานีบริการน้ํามัน 
30.   hood bonnet  กระโปรงรถ 
31. intersection crossroad  ทางส่ีแยก 
32. janitor caretaker  ภารโรง 
33. legal holiday bank holiday วันหยุดทําการ 
34. licence plate number plate ปายทะเบยีนรถ 
35.   pants trousers  กางเกงขายาว 
36. president (business) chairman  ประธานบริษัท 
37. principal headmaster อาจารยใหญ   
38. round trip ticket return ticket ตั๋วเดินทางไปกลับ  
39. sneakers tennis shoes รองเทากฬีา 
40. two weeks fortnight  สองสัปดาห 
41. vest (เส้ือกั๊ก) vest (เส้ือยืดช้ันใน) 
42.   zip code post code  เลขรหัสไปรษณีย  
  

• การอานตวัเลขตางๆ 
o จํานวนนับ (Cardinal) : ถาอานจํานวนตั้งแต 100 ขึ้นไป นยิมใช and หลังคํา 

hundred 
1.  101 = a (one) hundred and one 
2.  1,100 = one thousand, one hundred  
3.  11,110 = eleven thousand, one hundred and ten 
4.  999,900 = nine hundred, ninety nine thousand, nine 

hundred 
5. 1,111,111 = one million, one hundred, eleven thousand, one 

hundred and eleven 
6. 9,999,999,999 = nine billion, nine hundred and ninety-nine 

million, nine hundred and ninety-nine thousand, nine 
hundred and ninety nine (บางครั้งเพื่อความสะดวกตอการอาน จึงใช

คาประมาณ เชน approximately ten billion)  
 

o ลําดับท่ี (Ordinal) : อานเหมือนตวัเลข แตตวัสะกดม ี“-th” หลังตัวเลขสุดทาย ยกเวน 
ลําดับท่ีลงทายเปน 1, 2, 3, (ไมรวม 11, 12, 13)  และ ออกเสียง โดยม ีthe นําหนาทุกคํา  
1.  101st = the one hundred and first 
2.  111th  = the one hundred and eleventh  
3.  11,110 = the eleven thousand, one hundred and tenth 



 

o เศษสวน (Fraction) : เศษ อานเหมือนจํานวนนับ, สวน

1.      1/4 = one-fourth (a quarter) 

 อานเหมือน ลําดับท่ี ถาเศษ มากกวา

หนึ่ง ใหเติม s ท่ีสวน            

2. 1/2 = one-half ไมอาน one-second 
3. 2/7 = two-sevenths  
4. 3/5 = three-fifths 
5. 1 3/4 = one and three-quarters 
ถาเปนเลขเกิน ๒ หลัก นยิมอาน เสนเศษ วา over โดยอานเปนแบบ จํานวนนับ 
1. 55/82 = fifty-five over eighty-two 
2.    20/95 = twenty over ninety-five 
3. 10 31/50 = ten and thirty-one over fifty 

 

o ทศนยิม (Decimal) :  เลขตัวหนา อานเหมือนจํานวนนับธรรมดา, เลขศูนย อานได 3 แบบ 
คือ โอ (oh), นอท (nought หรือ naught),  ซีโร (zero),  สําหรับ จุด อานวา 

point, เลขทศนยิม

1.    0.96 = zero point nine six 
 อาน เรยีงตวัเลข    

2. 0.178 = zero point one seven eight 
3. 9.57 = nine point five seven 
4. 25.42 = twenty five point four two 
สําหรับทศนิยมท่ีม ี2 หรือ 3 ตําแหนง อาจจะอานเปน hundredths หรือ 

thousandths ก็ได (แตไมนิยม) 
1. 5.43 =  five and forty-three hundredths 
2. 4.855 = four and eighty-five and five thousandths 

 

o หมายเลขโทรศพัท (Telephone number) : อานเหมอืนจํานวนนับธรรมดา ถามีเลขศูนย 

ออกเสียง โอ (oh) หรือ ซีโร (zero) ยกเวนถามีศูนยตามทาย 2 ตัว หรือ 3 ตัวขึ้นไป    
1. (02) 575-6027 = zero-two-five-seven-five-six-oh-two-seven 
2. (02) 376-8200 ext. 135 = zero-two-three-seven-six-eight-

two-hundred extension one-three-five 
3. (056) 654-3000 = zero-five-six-six-five-four-three-

thousand 
4. Toll Free 1800 = Toll Free one-eight-hundred 
5. 911 = nine-one-one 

 

o บานเลขท่ี (Address) : อานเปนจํานวนนับ หรอื อานทีละหลักสิบ(เลข 2 ตัว) และถาเลข 0 
จะออกเสียงเปน โอ (oh) 
1. 504 = five-oh-four 
2. 224 = two-twenty-four 



3. 3874 = three-eight-seven-four หรือ  thirty-eight-seventy-
four 

4. 43/867 = four-three-slash-eight-six-seven หรือ  forty-three-
slash-eight-sixty-seven 

5. 727/7-9 = seven-two-seven-slash-seven-to-nine หรือ seven-
twenty-seven-slash-seven-to-nine 

 

o วัน เดอืน ป (Dates) : วัน อาน แบบลําดับท่ี แต ป

1. January 1, 1965 = January first, nineteen sixty-five 

 อาน แบบจํานวนนับท่ีเปนหลัก

สิบ ยกเวน หลักรอย และพัน 

2. December 25, 1900 = December twenty-fifth, nineteen 
hundred 

3. 12 August 2002 = the twelfth of August, two thousand 
two 

4. 2500 B.E. = twenty five hundred bi ei (B.E. = Buddhist 
Era = พ.ศ.) 

5. 1985 A.D. = nineteen eighty-five ai di (A.D. = Anno 
domini = ค.ศ.) 

6. 1988 B.C. = nineteen eighty-eight bi ci (B.C. = Before 
Christ กอน ค.ศ.) 

 

o เวลา (Time) : สามารถอานไดหลายแบบ ถาเปนตอนเชาจะเปน a.m. (ante 
meridiem) ตอนบายจะเปน p.m. (Post meridiem ) 
1.   7:00 = seven o’clock หรือ seven 
2. 5:10 = five ten หรือ  ten (minutes) after five/ ten (minutes) 

past five 
3. 8:15 = eight fifteen หรือ  a quarter after eight/ a quarter 

past eight 
4. 10:30 = ten thirty หรอื  half past ten 
5. 6:45 = six forty-five หรือ a quarter (till, to, before) seven 
6. 7:55 = seven fifty-five หรือ five (minutes) (till, to, before)  

eight 
7. 12:00 = at noon, at midnight 
ในดานการทหารนิยมอานเวลาท่ีเปนจํานวนเต็ม เปน จํานวนนับและตามดวย hundred 
hours 
1. 7:00 = seven hundred hours 
2. 19:00 = nineteen hundred hours  

 



• สาํนวนนารู 
1. can’t stand + v-ing (ทนไมไดกับการ...) 
2. can’t help + v-ing (อดไมไดท่ีจะ...) 
3. How do you find (feel) ……? (รูสึกอยางไรกับ….) 
4. have (get) + ..someone.. (to) + v1 (ใหใครทําอะไร) 
5. have (get) + ..something.. + v3  (ใหส่ิงนั้นถูกกระทํา) 

6. be sick / tired of …something…(be fed up with….)  (เบื่อหนายกับการ

......) 
7. Act your age. (ทําตัวใหสมวัยหนอย) 

8. Are you going to my way? (จะผานเสนทางนี้ไหม) 
9. Could I give you a lift? (จะขับรถไปสงนะ), Could I have a lift? (ชวย

ขับรถไปสงไดไหม) 
10. Don’t get me wrong. (อยาเขาใจผมผิดนะ) 
11. Everything will work out all right/ for the best. (ทุกส่ิงทุกอยางตองมี

ทางออกของมัน) 
12. Give me a break! (ขอโอกาสใหฉันหนอย/ พอทีเถอะ พูด (ทํา) มากไปแลว) 
13. Hang in there. (ทนหนอย ฝนใจสูตอไปอีกหนอย) 
14. He has been around. (เขาชํ่าชองหรือรอบรูเอามากๆ) คลาย versatile (พหูสูต)  
15. I’ll keep my fingers crossed. (ผมคงโชคดีนะ) 
16. I’m glad you could drop by /stop by. (ดีใจจังท่ีคุณแวะมาหา) 
17. I’m kidding/ joking/ teasing. (I’m pulling your leg.) (ลอเลนนะ) 
18. I’m broke. (ผมถังแตก) 

19. I’m just thinking out loud. (เปลา ไมมีอะไรหรอก ) มักใชขณะท่ีคิดเรื่องอื่น แลว

เผลอพูดออกมา 
20. I’m through with you. (ฉันเลิกติดตอกับคุณแลว) 

21. It’s a piece of cake. (There’s nothing to do it) (งายจะตาย ไมเห็นมีอะไร

เลย) 
22. It’s on the tip of my tongue. (มันติดอยูแคริมฝปาก) 
23. It’s out of the question. (It’s impossible.)  (เปนไปไมได) 
24. It slipped my mind. (ฉันลืมไป) 

25. It’s worth the time/ the effort. (มันคุมคากับเวลาท่ีเสียไป/ ความพยายามท่ีลงไป) 

26. It will be the day! (วันนี้คงจะฟาผา ถาเธอไดทําส่ิงนั้น) 

27. I wasn’t born yesterday. (ฉันไมใชเด็กเมื่อวานซืน) 
28. I’ll give you a hand. (ผมจะชวยคุณ) 

29. Let’s go Dutch (ใครกนิใครจาย) 

30. My goodness! (อุยตายแลว โธเอย)/ Goodness! (โอย แยแลว) 



31. Shame on you! (โอ คนอะไรหนาไมอาย) 

32. She turns me off. (หลอนกับฉันเขากันไมได) 

33. That’s what friends are for. (เพื่อนมีไวเพื่อส่ิงเหลานั้นนั่นแหละ อยาคิดมากเลย) 

34. You can count on us. (คุณวางใจพวกเราได) 
35. You’ll never get away with it. (คุณไมมีวันจะประสบความสําเร็จหรอก) 
36. What a pity! / What a shame! (แยจังเลยนะ) มกัใชในลกัษณะแสดงความเห็นใจ 
37. Who’s in charge? (ใครรบัผิดชอบงานนี)้  
38. Who would have thought? (จริงหรือ ใครจะไปเช่ือวามันจะเกิดขึ้น) มกัแสดงความ

ประหลาดใจ 
39. Work around the clock. (ทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง) 
 

* * * * * 
 



คณะผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

พ.อ.เกริกศักดิ์  บรรจงจิตร 

พ.ต.หญิง วรพรรณ  คะรุรัมย 

ร.อ.สุรสันต  คงสิริ ร.น. 

 
 

 
 


	ตัวอย่างคำกล่าวต้อนรับแขกมาเยือนประเทศไทย
	2) คำกล่าว ของ พล.อ.พิศาล บัวสรวง รอง ผบ.ทหารสูงสุด ในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ พล.อ.ท. Bruce R. Ferguson ผบ.ทหารสูงสุด นซ. ภริยา และคณะ ใน ๑๓ มิ.ย.๔๕
	คำกล่าว ของ พล.อ.พิศาล บัวสรวง รอง ผบ.ทหารสูงสุด
	ในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ พล.อ.ท.Bruce R. Ferguson

	คำกล่าวของ พล.ร.อ.ณรงค์ ยุทธวงศ์ ร.น. ผบ.ทหารสูงสุด ในการเยือน SAFTI Military Institute สป.ใน ๑๙
	พ.ย.๔๔
	2) คำกล่าวของ พล.อ.สุรพล ชินะจิตร รอง เสธ.ทหาร (๑) ในการเยือน Guard Jaeger Regiment, Finnish Defence Forces ใน ๒๓ ก.ค.๔๕
	คำกล่าวของ พล.ร.อ.ณรงค์ ยุทธวงศ์ ร.น. ผบ.ทหารสูงสุด
	ใน ๑๙ พ.ย.๔๔
	คำกล่าวของ พล.อ.สุรพล ชินะจิตร รอง เสธ.ทหาร (๑)
	Excellencies, Distinguished guests, (Ladies) and Gentlemen
	ตัวอย่างคำกล่าวอำลาพ้นตำแหน่งหน้าที่

	1) คำกล่าวของ พล.ร.อ.ณรงค์ ยุทธวงศ์ ผบ.ทหารสูงสุด เนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำ โดย พล.อ.Sutarto ผบ.ทหารสูงสุด อซ. ในวันที่ ๒ ก.ย.๔๕
	คำกล่าวของ พล.ร.อ.ณรงค์ ยุทธวงศ์ ผบ.ทหารสูงสุด
	วันที่ ๒ ก.ย.๔๕
	โดยทั่วไปแล้ว คำกล่าวที่ใช้ในโอกาสนี้ จะนิยมกล่าวสั้นๆ ในช่วงเวลามอบของ และมีรูปแบบเฉพาะในการกล่าว ซึ่งพอจะเขียนในลักษณะกว้างๆ ได้ดังนี้.-
	คำลงนามในสมุดลงนามเยี่ยม




