
           
           
           
           
           
           
    
 

  จุดเร่ิมตนของการสนทนา มักจะเร่ิมจากการทักทายกันเปนลําดับแรก 
เพราะถือเปนธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติกันมานาน ซึ่งคนท่ีเราพบอาจจะเปนคนท่ีเรารูจัก 
หรือไมเคยรูจักกันมากอน เพื่อเปนการแสดงออกถึงพฤติกรรมการมีมารยาท และมี
อัธยาศัยท่ีดี เราสามารถแบงคํากลาวทักทายกันเปน ๒ แบบ คือ แบบไมกําหนดชวงเวลา 
และแบบกําหนดชวงเวลา 
 

   การกลาวทักทายแบบไมกําหนดชวงเวลา 
 
Hello. 
เฮลโล. 

สวัสดี (ใชทักทายกับคนไมสนิท) 

Hi. 
ไฮ. 

สวัสดี (ใชทักทายกับคนที่สนิท คุนเคยกัน) 

 

   การกลาวทักทายแบบกําหนดชวงเวลา 
 
Good morning. 
กูด มอรนิ่ง. 

สวัสดีตอนเชา, อรุณสวัสดิ์ 

Good afternoon. 
กูด อาฟเทอะนูน. 

สวัสดีตอนบาย 

Good evening. 
กูด อีฟนิ่ง. 

สวัสดีตอนเย็น 

 

   ประโยคถามทุกขสุข 
Long time no see. 
ลอง ไทม โน ซี. 

ไมไดเจอกันตั้งนาน 

How have you been? 
ฮาว แฮฟ ยู บีน? 

เปนอยางไรบางครับ 

How are you? 
ฮาว อา ยู? 

สบายดีไหมครับ 

How are you today? 
ฮาว อา ยู ทูเดย 

วันนี้สบายดีไหมครับ 

บทท่ี บทท่ี ๑ ๑ การทักทาย การทักทาย ((GGrreeeettiinnggss))  
 



 เม่ือรูสึกสบายดี 
 

I’m very well, thanks. 
ไอม เวรี เวล. แธ็งคซ 

สบายดีมากครับ ขอบคุณครับ 

I’m fine, thanks. 
ไอม ไฟน, แธ็งคซ 

สบายดีครับ ขอบคุณครับ 

So-so, thanks. 
โซ-โซ, แธ็งคซ 

ก็เรื่อย ๆ ครับ ขอบคุณครับ 

I’m quite well, thanks. 
ไอม ไควท เวล, แธ็งคซ 

ก็ดีครับ ขอบคุณครับ 

And you? 
แอนด ยู? 

แลวคุณละครับ 

What about you? 
วอท อะเบาท ยู? 

แลวคุณละครับ 

I’m fine, too. Thank you. 
ไอม ไฟน, ทู. แธ็งคซ คิว. 

ผมก็สบายดีเชนกัน ขอบคุณครับ 

 
 

 เม่ือรูสึกไมสบาย 
 

I’m not very well. I have a cold. 
ไอม นอท เวรี แวล. ไอ แฮฟ อะ โคลด. 

ผมไมสบายครับ เปนหวัดครับ 

I’m not fine 
ไอม นอท ไฟน. 

ผมไมคอยสบายครับ 

I’m not O.K. 
ไอม นอท โอ เค. 

ผมไมคอยสบายครับ 

Not good. 
นอท กุด. 

ไมคอยจะดีนักครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 Vocabulary 
Afternoon (n) อาฟเทอะนูน เวลาบาย 
And you? แอนด ยู? แลวคุณละ  
Cold (n) โคนด หวัด 
Evening (n.) อิฟนิ่ง เวลาเย็น 
Good (adj) กุด ดี 
Have (v.) แฮฟ มี 
Morning (n.) มอรนิ่ง เวลาเชา 
Not (adv.) นอท ไม 
Pretty (adv.) พริททิ คอนขาง 
Quite (adv.) ไควท คอนขาง 
Thank you  แธ็งค คิว ขอบคุณ 
Too (adv.) ทู มาก,มากเกินไป 
Very (adv.) เวรี มาก มากๆ 
Well (adv.) เวล ดี 

 
 
 



           
           
           
           
           
         
 
  การแนะนําตัวเอง เปนสิ่งจําเปนเนื่องจากเราตองทําความรูจักกับบุคคล
อื่น เม่ือเจอกันเปนครั้งแรก ในภาษาอังกฤษการกลาวแนะนําตัวเอง จะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม และความสนิทสนมคุนเคยกัน การแนะนําตัวเองจะแบงเปน ๒ แบบ 
คือ แบบทางการ และแบบไมเปนทางการ 
 

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

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

สวัสดีครับ/คะ ผม/ดิฉันช่ือ....ครับ/คะ 

 

หลังจากแนะนําช่ือ – นามสกุลของเราเรียบรอยแลว และเราอยากทราบวาเขาช่ืออะไร 
สามารถถามไดวา 
What is your name? 
วอท อิซ ยัวร เนม? 

คุณช่ืออะไรครับ 

 

หากเราตองการบอกรายละเอียดวาเราเปนใคร มาจากไหน เราสามารถใชประโยค
ดังตอไปนี้ 
I’m from Thailand. 
ไอม ฟรอม ไทยแลนด 

ผมมาจากประเทศไทยครับ 

I’m a tourist. 
ไอมอ ะ ทัวริสท 

ผมเปนนักทองเที่ยวครับ 

I live in Phuket. 
ไอ ลิฟ อิน ภูเก็ต 

ผมอยูภูเก็ตครับ 

I’m going to Hong Kong. 
ไอม โกอิง ทู ฮอง คง 

ผมกําลังจะไปฮองกง 

บทท่ี บทท่ี ๒ ๒ การแนะนําตัวการแนะนําตัว  ((IInnttrroodduuccttiioonn))  
 



 

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

 Vocabulary 
Come (v.) คัม มา 
From (prep.) ฟรอม จาก 
Introduce (v.) อินทโรดิวซ แนะนํา 
Live (v.) ลิฟ อาศัยอยู 
Myself (pron.) มายเซลฟ ตัวของฉัน 
Name (n.) เนม ช่ือ 
Nice to meet you. ไนซ ทู มีท ย ู ยินดีที่ไดรูจัก 
Too (adv.) ทู ดวยเหมือนกัน 
Where (adv.) แวร ที่ไหน 
France (n.) ฟรานซ ประเทศฝรั่งเศส 
Australia (n.) ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 

 
 
 
 



 การแนะนําใหผูอ่ืนรูจักกัน 
(Introducing one person to another) 
 
  เม่ือเราอยูในสถานการณที่ตองแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน ประโยคที่เรา
ใช ควรใชใหถูกตองตามสถานการณ และความเหมาะสม เชน เราควรแนะนําเด็กให
รูจักผูใหญกอน 
 
Let me introduce you to….. 
เลท มี อินทโรดิวซ ยู ทู...... 

ขอแนะนําคุณใหรูจักกับ..... 

May I introduce you to….. 
เม ไอ อินทโรดิวซ ยู ทู 

ขอแนะนําคุณใหรูจักกับ..... 

I’d like you to meet…… 
ไอด ไลค ยู ทู มีท...... 

ผมอยากใหคุณรูจักกับคุณ...... 

This is my friend. 
ดิส อีซ มาย เฟรนด. 

นี่คือเพื่อนของผมครับ 

Her/His name is…….. 
เฮอร/ฮิส เนม อีซ.......... 

เธอ/เขา ช่ือ................ 

Do you know each other? 
ดู ยู โนว อิช อัธเธอะ? 

พวกคุณรูจักกันหรือยังครับ 

Have you ever met before? 
แฮฟ ยู เอฟเวอะ เมท บิฟอร? 

พวกคุณเคยพบกันมากอนหรือยังครับ 

 

 หลังจากแนะนําใหรูจักกันเรียบรอยแลว เราควรพูดแสดงความยินดีที่ไดรูจักกัน 
ดังนี้ 
How do you do? 
ฮาว ดู ยู ดู? 

สวัสดี (ใชเม่ือแนะนําใหรูจักกันครั้งแรก) 

Nice to see you. 
ไนซ ทู ซี ยู. 

ยินดีที่ไดพบคุณ 

I’m pleased to meet you. 
ไอม พลีซด ทู มีท ยู 

ผมยินดีที่ไดพบคุณ 

Nice talking to you. 
ไนซ ทอลคคิง ทู ยู 

ดีใจที่ไดคุยกับคุณ 

 
 
 



 Conversation 
A: Sam, I’d like you to meet Mr.somchai. Mr.somchai, this is my 

friend, Sam 
 แซม, ไอด ไลค ยู ทู มีท มิสเทอะ สมชาย. มิสเทอะ สมชาย, ดีส อีซ       

มายเฟรนด, แซม 
 แซม ผมอยากแนะนําใหคุณรูจักกับ มิสเตอรสมชายครับ มิสเตอรสมชายครับนี่

คือเพื่อนของผมช่ือแซม 
B: How do you do? 
 ฮาว ดู ยู ดู? 
 ยินดีที่ไดรูจักครับ 
C: How do you do? 
 ฮาว ดู ยู ดู? 
 ยินดีที่ไดรูจักครับ 
 

 Vocabulary 
Before (adv.) บีฟอร มากอน 
Ever (adv.) เอฟเวอะ เคย 
Each other  อีช อัธเธอะ ซ่ึงกันและกัน 
Friend (n.) เฟรนด เพื่อน 
Meet (v.) มีท พบ 
My (pron.) มาย ของฉัน 
This is… ดิส อิซ... นี่คือ..... 

 
 



 
 
   

การกลาวลา ถือเปนมารยาทอยางหน่ึงท่ีพึงปฏิบัติเมื่อตองลาจากคูสนทนา 
ซึ่งในหัวขอน้ีจะมาดูวากอนจากกันมีประโยคการพูดจากลากันอยางไร ซึ่งตองเลือกใชให
เหมาะสมกับสถานการณ และความสนิทสนมกันระหวางตัวผูพูด และคูสนทนา ดังตัวอยาง
ประโยคสนทนาดังน้ี 

 

See you later. 
ซี ยู เลเทอะ 

แลวพบกันครับ 

Good bye. 
กุด บาย 

ลากอนครับ 

See you again. 
ซี ยู อะเกน 

แลวพบกันอีกนะครับ 

See you soon. 
ซี ยู ซูน 

เด๋ียวพบกันอีกเร็ว ๆ น้ีนะครับ 

So long. Take care. 
โซ ลอง. เทค แคร 

ลากอนครับ ดูแลตัวเองดวย 

See you next time. 
ซี ยู เน็คซท ไทม. 

โอกาสหนาพบกันใหมครับ 

See you tomorrow. 
ซี ยู ทูมอโรว. 

แลวพบกันพรุงน้ีครับ 

Good night. 
กุด ไนท. 

ราตรีสวัสด์ิครับ 

I must be going. 
ไอ มัส บี โกอิง 

ผมตองไปแลวครับ 

I have to go now. 
ไอ แฮฟ ทู โก นาว 

ผมตองไปแลวครับ 

Take care of yourself. 
เทค แคร ออฟ ยัวรเซลฟ 

ดูแลตัวเองดวยนะครับ 

 
 
 

บทท่ี บทท่ี ๓ ๓ การกลาวลาการกลาวลา  ((SSaayyiinngg  GGooooddbbyyee))  
 



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

 Vocabulary 
Again (adv.) อะเกน อีกคร้ัง 
Good luck  กุด ลัค โชคดี 
Have to (v.) แฮฟ ทู ตอง 
Later (adv.) เลเทอะ ภายหลัง 
Next time เน็คซท ไทม คราวหนา เวลาหนา 
See (v.) ซี เห็น, พบ 
Soon (adv.) ซูน ในไมชา, เร็วๆน้ี 
Tomorrow (adv.) ทูมอโรว พรุงน้ี 
 
 



           
           
           
  
 

การกลาวคําอวยพรถือเปนมารยาทท่ีดี ในกรณีท่ีคนท่ีเรารูจัก หรือไมรูจัก 
จะเดินทางไปเท่ียว หรือไปทําธุระ ซึ่งในหัวขอน้ีเรามาดูกันวาจะมีวิธีการพูดอวยพรอยางไร
ใหเลือกใชไดตามความเหมาะสม 
 
Good luck to you. 
กุด ลัค ทู ยู. 

ขอใหโชคดีนะครับ 

Have a good time. 
แฮฟ อะ กุด ไทม. 

ขอใหสนุกนะครับ 

Have a nice day. 
แฮฟ อะ ไนท เดย. 

ขอใหสนุกนะครับ 

Have a nice trip. 
แฮฟ อะ ไนท ทริพ. 

ขอใหสนุกกับการเดินทางนะครับ 

Bon Voyage. 
บอน วอยาจ. 

ขอใหโชคดีในการเดินทางนะครับ 

           

 Conversation 
 
A: Next month I will be responsible for the prevent and reduce road  
   accidents project. 
 เน็คซท มันท ไอ วิล บี เรสปอนซิบึล ฟอร เดอะ พรีเวนท แอนด รีดิวส โรด  

แอคซิเดนท โพรเจค็ท 
B: Good luck with your project. 
 กุด ลัค วิธ ยัว โพรเจ็คท 
 ขอใหโชคดีกับโครงการของคุณนะครับ 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี บทท่ี ๔ ๔ การอวยพรการอวยพร  ((GGoooodd  wwiisshh))  
 



 Vocabulary 
Again (adv.) อะเกน อีกคร้ัง 
Good luck  กุด ลัค โชคดี 
Responsible (adj) เรสปอนซิบึล ความรับผิดชอบ 
prevent พรีเวนท ขัดขวาง 
reduce รีดิวส ทําใหนอยลง 
road โรด ถนน 
accidents แอคซิเดนท อุบัติเหตุ 
project โพรเจ็คท โครงการ 

 
 



           
           
           
           
           
            
  การเช้ือเชิญ เปนมารยาททางสังคมอยางหน่ึง ในหัวขอน้ีน้ีเราจะมาดู
วิธีการใชประโยคสําหรับการเชิญหรือการตอบรับคําเชิญ ดังน้ี 
  
Would you like to go to dinner tonight ? 
วุด ยู ไลท ทู โก ทู ด้ินเนอร ทูไนท 

ดิฉันขอเชิญคุณมารับประทานอาหารคํ่า 
คืนน้ีคะ. 

I’d like to invite you to dinner 
this Saturday. 
ไอด ไลค ทู อินไวท ยู ทู ดินเนอ ดีซ แซเทอเด. 

ผมอยากจะเชิญคุณไปรับประทานอาหาร
คํ่าวันเสารน้ีครับ 

Would you care for a drink ? 
(วุด ยู แคร ฟอร อะ ดร้ิง ) 

ด่ืมอะไรไหมครับ 

Would you like to come with me to 
the cinema this weekend? 
วูด ยู ไลค ทู คัม วิธ มี ทู เดอะ ซินิมา ดิซ วีค
เอ็นด? 

คุณอยากไปดูภาพยนตรกับผมสุดสัปดาหน้ี 
ไหมครับ 

Can you come to dinner tomorrow 
night? 
แคน ยู คัม ทู ดินเนอ ทุมอโรว ไนท? 

คุณจะมารับประทานอาหารคํ่าคืนพรุงน้ีได
ไหมครับ 

I’d love to, but I can’t. 
ไอด เลิฟ ทู, บัท ไอ แคนท. 

ดิฉันก็อยากไปคะ แตไปไมได 

Sorry, I’ve already made plans for 
this weekend. 
ซอริ, ไอฟ ออลเร็ดดิ เมด แพลนซ ฟอร ดิส วีค
เอน. 

ขอโทษดวยคะ ดิฉันมีแผนสําหรับวันหยุด
น้ีแลวคะ 

Let’s go shopping. 

เล็ทส โก ซ็อพพิง. 
ไปซื้อของกันไหมครับ 

 
 
 

บทท่ี บทท่ี ๕ ๕ การเชื้อเชิญการเชื้อเชิญ  ((IInnvviittaattiioonn))  
 



 Conversation 
 
A: I was wondering if you’d like to come to my birthday party next 

Saturday? 
ไอ วอส วันเดอริง อิฟ ยูด ไลค ทู คัม ทู มาย เบิรธเด พาทิ เน็คซท แซเทอเด. 
ผมอยากทราบวา คุณจะมารวมงานวันเกิดของผม วันเสารหนาไดไหมครับ 

B: Yes, thank you. What time? 
เยส, แธ็ง คิว. วอท ไทม? 
คะ ขอบคุณท่ีเชิญ กี่โมงคะ 

 

 Conversation 
 
A :  Can you have lunch with me tomorrow ? 

(แคน ยู แฮฟ ลั้นช วิช มี ทูมอโร ) 
ตอนเท่ียงพรุงน้ีทานอาหารดวยกันไหมคะ 

B : Yes , I will be glad to. Where ? 
( เยส ไอ วิล บี แกลด ทู, แวร ) 
ยินดีคะ ท่ีไหนคะ ? 

A :  How about having it at my house? 
( ฮาว อะเบาท แฮพหว่ิง อิ่ท แอทท มาย เฮาซ ) 
ท่ีบานดิฉันดีไหมคะ ? 

B :  Yes, that will be just great . What time? 
( เยส, แธ็ท วิล บี จัสท เกรท. วอทไทม?) 
เหมาะคะ กี่โมงดีคะ. 
หรือ พูดวา “ Wonderful” ( ว้ันเดอรฟุล ) หรือ Great (เกรท) ก็ได 
หรือ พูดวา Fine. Thanks for asking. 
(ไฟน แธ็งส ฟอร อาสกิ่ง) 
สะดวกคะ ขอบคุณท่ีเชิญ 

A :  Hope you can come. 
(โฮพ ยู แคนน คัม ) 
หวังวาคงมาไดนะ 

B :  I won’ t miss. 
(ไอ โวนท มิส ) 
ฉันจะไมยอมพลาดแน 



 Vocabulary 
Dinner (n.) ด้ินเนอร อาหารคํ่า 
Wondering (adj.) วันเดอริง รูสึกประหลาดใจ 
Birthday (n.) เบิรธเด  วันเกิด 
Party (n.) พาทิ งานเลี้ยง 
Lunch (n.) ลั้นช อาหารกลางวัน 
Tomorrow (n.) ทูมอโร พรุงน้ี 
Glad (adj.) แกลด ดีใจ 
Great (adj.) เกรท. ยอดเย่ียม 
Already (adv.) ออลเร็ดดิ เรียบรอยแลว 
Weekend. (n.) วีคเอน วันหยุดสุดสัปดาห 

 
 
 



           
           
           
           
           
           
  การเสนอตนใหความชวยเหลือหรือแสดงไมตรีจิต (offering help or 
hospitality) เปนการแสดงไมตรีท่ีเปนมารยาทสังคมท่ีสําคัญและมักเกิดข้ึนเปนประจํา
เชนเดียวกับการเช้ือเชิญ สํานวนภาษาท่ีใชและวิธีกลาวตอบมีหลายลักษณะ ซึ่งจะแตกตาง
กันไปตามแตละโอกาส ดังตัวอยางสํานวนตอไปน้ี 
 

Here, take a seat. 
เฮีย, เทค อะ ซีท. 

เชิญน่ังกอนครับ 

Thank you. 
แธ็ง คิว. 

ขอบคุณคะ 

Would you like to come with us? 
วูด ยู ไลค ทู คัม วิธ อัส? 

คุณตองการมากับพวกเราไหมครับ 

Thanks. That’s very kind of you. 
แธ็งคซ. แด็ทส เวริ ไคนด ออฟ ยู. 

ขอบคุณคะคุณชางมีนํ้าใจจัง 

Will you have a cup of coffee? 
วิล ยู แฮฟ อะ คัพ ออฟ ค็อฟฟ ? 

กาแฟสักแกวไหมคะ 

Yes, I’d love to. 
เยส. ไอด เลิฟ ทู. 

ครับ 

Get some more wine, Susan. 
เก็ท ซัม มอ ไวน, ซูซาน 

ไวนอีกสักหนอยซิซูซาน 
 

No, thanks. 
โน, แธ็งคซ. 

ไมละคะ 

Will you have some more rice? 
วิล ยู แฮฟ ซัม มอร ไรซ. 

เติมขาวอีกไหมครับ 

That’s very kind, but I won’t. 
Thank you. 
แด็ทส เวริ ไคนด, บัท ไอ โวนท แธ็ง คิว. 

ขอบคุณคะ แตดิฉันไมรับแลวคะ 

 
 
 

บทท่ี บทท่ี ๖ ๖ การเสนอการเสนอ((OOffffeerriinngg))  
 



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

 Vocabulary 
 
Exchange (v.) เอคซเชนจ แลกเปลี่ยน 
Money (n.) มันน่ี เงิน 
Minute (n.) มินิท นาที 
 



           
           
           
    
 
 
  เมื่อมีใครทําสิ่งใดใหเรา แมวาจะเปนการกระทําเล็ก ๆ นอย ๆ ตลอดจน
การกระทําท่ีทําใหเรารูสึกซาบซึ้งใจ เราควรจะกลาวแสดงความขอบคุณแกคนผูน้ัน ซึ่งจะ
ทําใหผูฟงรูสึกดีไดเชนกัน และการกลาวคําตอบรับคําขอบคุณเพื่อเปนการแสดงถึงการมี
มารยาทท่ีดี มีวิธีพูดกันอยางไร ในหัวขอน้ีมีประโยคกลาวขอบคุณ และกลาวตอบรับการ
ขอบคุณหลากหลายรูปแบบมาใหเลือกใชตามความเหมาะสม 
 
Thank you. 
แธ็งค คิว 

ขอบคุณคะ  

Thank you very much. 
แธ็งค คิว เวรี มัช 

ขอบคุณมากคะ 

Many thanks. 
เมนี แธ็งคซ. 

ขอบคุณมาก ๆ คะ 

Thank a lot. 
แธ็งคซ อะ ลอท. 

ขอบคุณมากคะ 

Thank you for your kindness. 
แธ็งค คิว ฟอร ยัวร ไคนดเนส. 

ขอบคุณสําหรับความกรุณาคะ 

Thanks for your advice. 
แธ็งคซ ฟอร ยัวร แอดไวซ 

ขอบคุณสําหรับคําแนะนําคะ 

Thanks for your help. 
แธ็งคซ ฟอร ยัวร เฮลฟ. 

ขอบคุณสําหรับความชวยเหลือคะ 

Thanks for everything. 
แธ็งคซ ฟอร เอฟวริธิง. 

ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งคะ 

 
 
  ถาหากมีใครทําอะไรใหเรารูสึกวาซาบซึ้งใจในสิ่งท่ีเขากระทําใหแกเราเปน
อยางมาก เราสามารถใชประโยคดังตอไปน้ี  
 

 Thank you very much for cheering me up. 
แธ็งค คิว เวรี มัช ฟอร ยัวร เชียริง มี อัพ. 

ขอบคุณมากๆ คะ สําหรับกําลังใจ 

I do appreciate your kingness. 
ไอ ดู อะพรีซีเอท ยัวร ไคนดเนส 

ผมรูสึกซาบซิ้งในความกรุณาของคุณ
มาก 

บทท่ี บทท่ี ๗ ๗ การขอบคุณการขอบคุณ  ((TThhaannkkss))  
 



  หลังจากท่ีมีคนกลาวขอบคุณเรา เรามีประโยคตอบรับคําขอบคุณ ดังน้ี 
 
It was my pleasure. 
อิท วอส มาย เพลสเชอะ 

ผมยินดีครับ 

You’re welcome. 
ยัวร เวลคัม 

ดวยความยินดีครับ 

That’s all right. 
แดทส ออล ไรท 

ไมเปนไรครับ 

That’s o.k. 
แดทส  โอ เค. 

ไมเปนไรครับ 

Not ar all. 
นอท แอท ออล 

ไมเปนไรครับ 

Never mind. 
เนเวอะ ไมนด 

ไมเปนไรครับ 

No problem. 
โน พรอบเลิม. 

ไมมีปญหาครับ 

Don’t worry about that. 
โดนท วอรี อะเบาท แดท. 

อยาคิดมากเรยครับ 

 

 Conversation A: 
 
A: Where is your car? 
 แวร อิช ยัวร คาร? 
 รถคุณอยูท่ีไหนคะ 
B: My car is over there. Would you like me to help you with your 

suitcase? 
 มาย คาร อิช โอเวอะ แดร วูด ยู ไลด มี ทู เฮลพ ยู วิธ ยัวร ซูทเคส? 
 รถผมอยูทางโนนครับ คุณตองการใหผมชวยถือกระเปาเดินทางใหไหมครับ? 
A: Oh, thank you very much for your kindness. It’s quite heavy. 
 โอ, แธ็งค คิว เวรี มัช ฟอร ยัวร ไคนดเนส อิทส ไควท เฮฟวี 
 โอ ขอบคุณมากคะ สําหรับความกรุณาของคุณ แตมันคอนขางหนักหนอยนะคะ 
B: No problem. 
 โน พรอบเล็ม 
 ไมมีปญหาครับ 



 

 Conversation B: 

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

 Vocabulary 

Advice (n.) แอดไวซ คําแนะนํา 
Advise (v.) แอดไวส แนะนํา 
Borrow (v.) บอโรว ขอยืม 
Can (v.) แคน สามารถ 
Everything (n.) เอฟวริธิง ทุกๆสิ่ง ทุกๆ อยาง 
Help (n,v) เฮลพ ความชวยเหลือ,ชวยเหลือ 
Here you are. เฮียร ยู อา. น่ีคะ 
Kindness (n.) ไคนดเนส ความใจดี ความกรุณา 
Digital camera (n.) ดิจิทัล แคมเมอระ กลองถายรูปดิจิตอล 
Pleasure (n.) เพลสเชอะ ความยินดี 
Problem (n.) พรอบเลิม ปญหา 
Sure (adj.) ชัวร แนนอน,ไดเลย 
Suitcase (n.) ซูทเคส กระเปาเดินทาง 
That’s all right. แดทส ออล ไรท ไมเปนไร 
Worry (v.) วอรี กังวล 
 
 



           
           
           
           
    

ใครๆ ก็ชอบฟงคําชมถามันออกมาจากใจจริง ถามีอะไรท่ีคุณชอบเกี่ยวกับ
เพื่อนรวมงานหรือเพื่อนๆ ชาวตางชาติของคุณ บอกพวกเขาไปเลย ในบทน้ีมาเรียนรูจาก
คําแนะนําเกี่ยวกับการกลาวคําชมท่ีเหมาะสม ดังน้ี 

I would like to compliment you on …. ฉันอยากจะขอชมเชยคุณในเร่ือง.... 
I really like your hairstyle. ผมชอบทรงผมของคุณจริงๆ 
I love your work. ผมชอบผลงานของคุณมาก 
I think your idea is very nice. ฉันคิดวาความคิดของคุณดีมาก 
Your watch is very beautiful. นาฬิกาของคุณสวยมาก 
What a nice bag! ชางเปนกระเปาท่ีสวยอะไรเชนน้ี 

 
คําตอบรับคําชม 

Oh, thank you. I just got it yesterday. ขอบคุณ ผมเพิง่ไดมาเมื่อวานน้ีเอง 
Oh, thanks. My friend gave it to me. ขอบคุณ เพือ่นใหผมมา 
Thank you. I'm glad you like it. ขอบคุณ ผมดีใจท่ีคุณชอบมัน 
Thank you. It's nice of you to say. ขอบคุณ ดีจงัท่ีคุณชม 
Thank you. Yours is also very nice. ขอบคุณ ของคุณก็ดูดีเชนกัน 

 

 Conversation A: 

A:  May I say how beautiful you are? 
เม ไอ เซ ฮาว บิวทิฟูล ยู อาร? 
ผมอยากจะบอกวาคุณสวยเหลือเกิน 

B:  Oh, thank you very much. 
โอ, แธ็ง คิว เวริ มัช. 
โอ ขอบคุณมากนะคะ 

 

 Conversation B: 

A:  You are a wonderful  government officer! 
ยู อาร อะ วันเดอฟุล กอปเวอรเมน ออฟฟคเซอร! 
คุณเปนขาราชการที่เยี่ยมมาก 

B:  It’s so nice of you to say so. 
อิทส โซว ไนซ ออฟ ทู เซ โซ. 
ขอบคุณครับ ที่ชม 

บทท่ี บทท่ี ๘ ๘ การชื่นชมการชื่นชม((CCoommpplliimmeenntt))  
 



 Vocabulary 
 
Compliment (n.) คอมไพรมเมนท คําชมเชย 
Hairstyle (n.) แฮรสไตล ทรงผม 
Really (adv.) เรียลลี ่ โดยแทจริง 
Idea (n.) ไอเดีย ความคิด 
Nice (adj.) ไนซ ดี 
Watch (n.) วอทซ นาฬิกา 
Beautiful (adj.) บิวท้ีฟูล สวยงาม 
Bag (n.) แบ็ค กระเปา 
Government officer! กอปเวอรเมน ออฟฟคเซอร ขาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
           
           
         
 
  เมื่อเราตองการแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ของเพื่อน หรือคนรูจัก เรา
จะมีประโยคการพูดอยางไรเพื่อเปนการแสดงถึงมารยาททางสังคมท่ีดี ในบทน้ีเรามาดู
ตัวอยางประโยค แสดงความยินดีกัน 
 
I must congratulate you on your success. 
ไอ มัสท คอนแกร็ททูเลท ยู ออน ยัว ซัคเซ็ส. 

ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของคุณ 

Thank you very much for saying so. 
แธ็ง คิว เวริ มัช ฟอร เซอิง โซว. 

ขอบคุณคะท่ีกลาวเชนน้ัน 

I congratulate you on your graduation. 
ไอ คอนแกรดจูเลท ยู ออน ยัวร แกรดจเุอเชิน 

ฉันขอแสดงความยินดีดวยท่ีเรียนจบ 

Mark, congratulations on your promotion. 
มารค คอนแกรดจุเลเชินส ออน ยัวร โพรโมเชิน 

มารค ยินดีดวยนะท่ีไดเลื่อนตําแหนง 

 
 

 Conversation A: 

A: Our budget that we requested was approved yesterday. 
เอาว บัจเจท แด็ท วี รีเควซท วอส แอ็พพรูฟด เยซเทอะเด. 
งบประมาณท่ีเราขอไปไดรับการอนุมัติแลวเมื่อวานน้ี 

B:  I’m glad to hear that. 
ไอม แกล็ด ทู เฮีย แดท. 
ดิฉันดีใจคะท่ีไดยินขาวน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี บทท่ี ๙ ๙ การแสดงความยินดี การแสดงความยินดี ((CCoonnggrraattuullaattiioonnss))  
 



 Conversation B: 

A: Mark, congratulations on the 10th anniversary of your company. 
 มารค, คอนเกรดจุลเชินส ออน เดอะ เทนธ แอนนิเวอรซารี ออฟ ยัวร คัมพะนี. 
 มารค ยินดีดวยนะคะ ท่ีบริษัทครบรอบ ๑๐ ป 
B: Thank you very much. 
 แธงค คิว เวรี มัช. 
 ขอบคุณมากครับ 
A: We’ve been extremely pleased with your products and your  

service. 
 วีฬ บีน เอกซตรีมลี พลีสต วิธ ยัวร โพรดักทส แอนด ยัวร เซอรวิส 
 เรารูสึกพอใจมากกับสินคาและการบริการของคุณ 
  

 Vocabulary 
 
congratulate คอนแกร็ททูเลท แสดงความยินดี 
Success (n.) ซัคเซ็ส ประสบความสําเร็จ 
Graduation (n.) แกรดจุเอเชิน การสําเร็จการศึกษา 
congratulations คอนแกรดจุเลเชินส การแสดงความยินดี 
Promotion (n.) โพรโมเชิน การเลื่อนตําแหนง 
Budget (n.) บัจเจท งบประมาณ 
Requested  รีเควซท ขอรอง 
Approved (adj.) แอ็พพรูฟด ท่ีอนุมัติ 
Anniversary (n.) แอนนิเวอรซารี การฉลองครบรอบป 
Extremely (adv.) เอกซตรีมลี อยางสุดขีด 
Products (n.) โพรดักทส สินคา,ผลิตภัณฑ 
Service (n.) เซอรวิส การบริการ 
 
 



           
           
           
  
 
  การกลาวคําขอโทษหรือกลาวแสดงความเสียใจ จะมีวิธีการพูดแตกตางกัน
ออกไป เชน “sorry” ใชกลาวเพื่อแสดงความเสียใจในสิ่งท่ีตัวเองไดกระทําลงไป แลวคิด
ไดวาไมนาทําไปแบบน้ันเลย หรือการกระทําน้ันยังไมเกิดข้ึนแตรูสึกเสียใจ สวน “Excuse 
me” ใชกลาวเพื่อขออภัยเมื่อตองกระทํากริยาหรืออาการท่ีอาจจะรบกวนผูอื่น เชน เมื่อ
จะขอพูดคุย ซักถาม ขอรอง หรือเมื่อตองการเดินผานหนาผูอื่นหรือการแสดงกิริยา ไอ 
จาม เพื่อแสดงออกถึงการมีมารยาทท่ีดี 
  การกลาวคําขอโทษโดยใชคําวา Sorry. 
           
I’m sorry. I have kept you waiting. 
ไอม ซอรี. ไอ แฮฟ เคพท ยู เวททิง 

ผมขอโทษครับท่ีปลอยใหคุณตองรอ. 

I’m sorry to have troubled you. 
ไอม ซอรี ทู แฮฟ ทรับเบิลด ยู. 

ผมขอโทษครับท่ีรบกวนคุณ. 

I’m sorry, but I can’t help you. 
ไอม ซอรี, บัท ไอ แคนท เฮลพ ยู. 

ผมขอโทษครับแตผมไมสามารถใหความ
ชวยเหลือคุณได 

Sorry. I am late. 
ซอรี. ไอม เลท. 

ขอโทษท่ีมาสายครับ 

I’m terribly sorry. It was my fault. 
ไอม เทอริบลี ซอรี. อิท วอช มาย ฟอลท. 

ผมตองขอโทษจริง ๆ มันเปนความผิดของผม
เองครับ 

I’m really sorry. Please forgive me. 
ไอม เรียลลิ ซอรี. พลีซ ฟอรกิฟ มี. 

ผมเสียใจจริง ๆ ครับ ไดโปรดยกโทษใหผม
ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี บทท่ี ๑๐ ๑๐ การขอโทษ การขอโทษ ((AAppoollooggiieess))  
 



  การกลาวคําขอโทษโดยใชคําวา Excuse me. 
 
 

Excuse me. May I use your telephone? 
เอคสคิวซ ม.ี เม ไอ ยูส ยัวร เทเลโฟน? 

ขอโทษครับ ผมขอใชโทรศัพยคุณหนอยได
ไหมครับ 

Excuse me. Could you tell me the way to 
the car park? 
เอคสคิวซ ม.ี คูด ยู เทล มี เดอะ เวย ทู เดอะ คาร 
พารค? 

ขอโทษครับ ชวยบอกผมหนอยไดไหมครับ
วาท่ีจอดรถไปทางไหนครับ 

Excuse me. Is there a post office near hear? 
เอคสคิวซ ม.ี อิส แดร อะ โพสท ออฟฟซ เนียร 
เฮียร? 

ขอโทษครับ แถวน้ีมีไปรษณียไหมครับ 

Excuse me. May I sit here? 
เอคสคิวซ ม.ี เม ไอ ซิท เฮียร? 

ขอโทษครับ ผมน่ังตรงน้ีไดไหมครับ 

Excuse me for a moment. 
เอคสคิวซ มี ฟอร อะ โมเมินท. 

ขอโทษครับ ขอตัวสักครูครับ 

 
 
  การตอบรับคําขอโทษ 
 
 

That’s all right. 
แดทส ออล ไรท 

ไมเปนไรครับ 

Never mind. 
เนเวอะ ไมนด. 

ไมเปนไรครับ 

Of course. 
ออฟ คอรส. 

ไมเปนไรครับ ไดเลยครับ 

Don’t mention it. 
โดนท เมนช่ัน อิท. 

อยาพูดถึงมันอีกเลย 

Don’t worry. 
โดนท วอริ. 

อยากังวลเลยครับ 

 
 
 
 
 
 



 Conversation A: 

A: David, you are late again. 
 เดวิด, ยู  อา เลท อะเกน. 
 เดวิด คุณมาสายอีกแลวนะ 
B: I’m terribly sorry, Jane. I have been waiting for a taxi for an hour and  

Traffic was really bad. Please forgive me. 
ไอม เทอริบลิ ซอรี เจน ไอ แฮฟ บีน เวททิง ฟอร อะ แท็กซี่ ฟอร แอน อาวเออะ  
แอนด แทรฟฟค วอซ เรียลลิ แบด พลีซ ฟอรกิฟ ม ี
ผมเสียใจจริงๆ ครับเจน ผมรอแท็กซี่เปนช่ัวโมงเลย และการจราจรก็แยอีกดวย  
ยกโทษใหผมดวยนะครับ 

A: That’s all right. But don’t do it again. 
 แดทส ออลไรท บัท โดนท ดู อิท อะเกน. 
 ไมเปนไรคะ แตอยาทําแบบน้ีอีกก็แลวกันนะคะ 
 

 Vocabulary 
 
Excuse me  เอคสคิวซ มี ขอโทษ 
Forgive (v.) ฟอรกิฟ ยกโทษ 
Fault (n.) ฟอลท ความผิด, ความบกพรอง 
Late (adj.) เลท สาย, ชา 
Really (adv.) เรียลล ิ จริงๆ , อยางแทจริง 
Sorry (adj.) ซอรี เสียใจ 
Trouble (v.) ทรับเบิล รบกวน, ทําใหยุงยาก 
 
 
 



           
           
           
       
 
  หลายคนคงเจอปญหาไมเขาใจวาชาวตางชาติพูดวาอะไร หรือบางคร้ังอาจ
ฟงไมทัน ในบทน้ีมีประโยคการบอกใหเขาพูดใหดังข้ึน พูดใหชาลง หรือบอกวาเราไมเขาใจ
ในสิ่งท่ีเขาพูด แลวอยากใหเขาพูดซ้ําอีกที จะมีวิธีการพูดอยางไร เราลองมาดูตัวอยางกัน 
 
    ฟงไมทันตองการใหพูดใหมอีกครั้ง มีประโยคดังนี้ 
 
           
Excuse me, I didn’t hear you well. 
เอคสคิวซ ม,ี ไอ ดิดดึนท เฮียร ยู เวล 

ขอโทษครับ ผมฟงท่ีคุณพูดไมคอยถนัดเลยครับ 

I’m sorry I didn’t catch you. 
ไอม ซอร่ี ไอ ดิดดึนท แคช ยู. 

ผมขอโทษครับ ผมฟงคุณไมทันครับ. 

I beg you pardon? 
ไอ เบก ยู พารดัน? 

พูดอีกคร้ังไดไหมครับ 

Please say that again. 
พรีซ เซย แดท อะเกน. 

กรุณาพูดอีกคร้ังไดไหมครับ 

Could you repeat that again? 
คูด ยู รีพีท แดท อะเกน? 

กรุณาพูดซ้ําอีกคร้ังไดไหมครับ. 

 
 
    การขอใหพูดดังข้ึน หรือชาลง มีประโยคดังตอไปนี้ 
 
Please speak more slowly. 
พรีซ สปค มอร สโลวล.ี 

กรุณาพูดชาลงหนอยไดไหมครับ 

Could you speak louder,please? 
คูด ยู สปค ลาวเดอะ, พรีซ? 

กรุณาพูดใหดังข้ึนอีกนิดไดไหมครับ. 

 

 
 
 
 

บทท่ี บทท่ี ๑๑ ๑๑ การพูดซ้ํา การพูดซ้ํา ((RReeppeettiittiioonn))  
 



    เม่ือฟงไมเขาใจแลวตองการถามถึงความหมายในสิ่งที่พูดมี
ประโยคการพูด ดังนี้ 
 
I’m sorry. I don’t get it. 
ไอม ซอร่ี. ไอ โดนท เกท อิท. 

ขอโทษครับ ผมไมเขาใจ 

I don’t understand what you mean. 
ไอ โดนท อันเดอะสแทนด วอท ยู มีน. 

ผมไมเขาใจวาคุณหมายถึงอะไรครับ 

What does it mean? 
วอท ดาส อิท มีน? 

หมายความวาอะไรครับ 

 
    เม่ือตองการถามวามีใครพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไดไหม มี
ประโยคดังตอไปนี้ 
 
Does anyone speak Thai hear? 
ดาส เอนน่ีวัน สปค ไทย เฮียร? 

ท่ีน่ีมีใครพูดภาษาไทยไหมครับ 

Can you speak English? 
แคน ยู สปค อิงลิช? 

คุณพูดภาษาอังกฤษไดหรือเปลาครับ 

Can you speak Thai? 
แคน ยู สปค ไทย? 

คุณพูดภาษาไทยไดไหมครับ 

 

 
 Conversation 

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



 Vocabulary 
 
Again (adv.) อะเกน อีกคร้ัง 
Anyone (pron.) เอนนีวัน ใครก็ได 
English (n.) อิงลิช ภาษาอังกฤษ 
Here (adv.) เฮียร ท่ีน่ี 
Louder (adj.) ลาวเดอะ ดังข้ึน 
Mean (v.) มีน หมายถึง 
Repeat (v.) รีพีท กลาวซ้ํา 
Slowly (adv.) สโลวล ี ชาลง 
Speak (v.) สปค พูด 
Understand (v.) อันเดอะสแทนด เขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
           
           
            
 
   

การคุยถึงเร่ืองความชอบหรือไมชอบ มักเปนสิ่ง ท่ีนิยมปฏิบัติกันใน
ชีวิตประจําวัน เปนหัวขอสนทนาสําหรับผูท่ีเพิ่งรูจักกัน มีประโยคท่ีใชอยางไร ในบทน้ีมี
ตัวอยางประโยคใหลองฝกใชดู  
           
I dislike Thomas because he is very 
rude. 
ไอ ดิสไลค โธมัส บีคอส ฮี อีส เวร่ี รูด. 

ฉันไมชอบโธมัสเพราะเขาหยาบคายมาก 
 

I think you should stay away from him. 
ไอ ธ้ิงค ยู ชูด สเต อะเว ฟรอม ฮิม. 

ผมคิดวาคุณควรจะอยูหางๆ เขาไว 

Do you like playing tennis? 
ดู ยู ไลค เพลอิง เทนนิส? 

คุณชอบเลนเทนนิสไหมคะ? 
 

Yes, I do. 
เยส, ไอ ดู. 

ชอบครับ. 
 

 
 

 Conversation 

A :  Do you like rats ? 
( ดู ยู ไลค แรทส ) 
คุณชอบหนูหรือเปลา 

B :  No, I don’ t. I’m scared of them. But I like spiders. 
( โน ไอ โดนท ไอ อึม สแคร ออฟ เดม บัท ไอ ไลค สะไพเดอะรส ) 
เปลา ฉันไมชอบ ฉันกลัวมันตางหาก แตฉันชอบแมงมุม 

A :  Really ? Why do you like spiders ? 
( ริลลี่ วาย ดู ยู ไลค สะไพเดอะรส ) 
จริงๆเหรอ ทําไมคุณจึงชอบแมงมุมหละ 

B :  Well, because they’ re kind of interesting. Do you like spiders ? 
( เวล บีเคิส เดียร ไคด อ็อฟ อินเทอรเรสท่ิง ดู ยู ไลค สะไพเดอะรส ) 
เออ เพราะวา มันเปนสัตวท่ีนาสนใจ คุณชอบไหมหละ 

บทท่ี บทท่ี ๑๒ ๑๒ ความชอบและไมชอบ ความชอบและไมชอบ ((LLiikkeess  aanndd  ddiisslliikkeess))  
 



A :  Yes, I guess. I like snakes a lot. 
( เยส ไอ เกส ไอ ไลค สเนคส อะ ลอท ) 
ใช ฉันคิดวาฉันชอบ แตฉันชอบงูมาก 

B :  Snakes ? You’ re kidding! Why do you like snakes ? 
( สเนคส ยัวร คิดด่ิง วาย ดู ยู ไลค สะเนคส ) 
งู คุณพูดเลนใชไหม ทําไมคุณจึงชอบงู 

A :  They’ re really cool. 
( เดียร ริลลี่ คูล ) 
มันเย่ียมจริงๆ 

 
 
 

 Vocabulary 
 
rude รูด หยาบคาย 
rats แรทส หนู 
scared สแคร กลัว 
spider สะไพเดอะรส แมงมุม 
snakes สเนคส ง ู
kidding คิดด่ิง ลอเลน 
 
 



           
           
           
      
  เมือ่เราตองการขอรองใหใครชวยทําอะไร หรือตองการขอความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่น เราจะมีประโยคการพูดอยางไรเพื่อใหผูฟงเต็มใจชวยเหลือเรา ซึ่งเวลาเรา
พูดเราตองเลือกใชใหถูกตองตามความเหมาะสม เราสามารถแบงออกเปน ๒ แบบ คือ 
แบบสุภาพ และแบบเปนกันเอง 
 
   การขออนุญาต /การรองขอความชวยเหลือแบบสุภาพ 

  จะมีประโยคการพูด คือการใช May I……..? และ Could I………? ซึ่งเราจะ
ใชกับผูมีตําแหนงสูงกวา และอาวุโสกวาเรา หรือกับคนท่ีเราไมคอยสนิทดวย 
 
Could you help me? 
คูด ยู เฮลฟ ม?ี 

คุณชวยผมหนอยไดไหมครับ 

Could you do something for me? 
คูด ยู ดู ซัมธิง ฟอร ม?ี 

คุณจะชวยอะไรผมสักอยางไดไหมครับ 

Could I ask you a question? 
คูด ไอ อาสค ยู อะ เควสเชิน? 

ผมขอถามคําถามคุณหนอยไดไหมครับ 

May I borrow your pen? 
เม ไอ บอโรว ยัวร เพ็น? 

ขอยืมปากกาคุณหนอยไดไหมครับ 

May I sit here? 
เม ไอ ซิท เฮียร? 

ผมขอน่ังตรงน้ีไดไหมครับ 

 
 การขออนุญาต /การรองขอความชวยเหลือแบบสุภาพ 

ใชกับบุคคลท่ีเราสนิทสนมดวย หรือกับเพื่อน 
Can you help me? 
แคน ยู เฮลฟ ม?ี 

ชวยอะไรหนอยไดไหมคะ 

Can I borrow your money? 
แคน ไอ บอโรว ยัวร มันนี? 

ขอยืมเงินหนอยไดไหมคะ 

Can I use your computer? 
แคน ไอ ยูส ยัวร คอมพิวเทอะ? 

ขอใชคอมพิวเตอรหนอยไดไหมคะ 

Will you  give me just a few minutes? 
วิล ยู กีฟ มี จัสท อะ ฟว มินิทซ? 

ขอเวลาใหผมสัก ๒-๓ นาทีไดไหมครับ 

บทท่ี บทท่ี ๑๓ ๑๓ การอนุญาต การอนุญาต ((PPeerrmmiissssiioonn))  
 



 2

เมื่อมีคนรองขอความชวยเหลือ หรือขออนุญาตเรา เราจะมีคําพูดตอบรับ ดังน้ี 
Sure. 
ชัวร 

แนนอนครับ 

Certainly. 
เซอเทนล.ิ 

ไดเลยครับ 

All right. 
ออล ไรท. 

ตกลงครับ 

Yes, of course. 
เยส, ออฟ คอรส. 

ตกลงครับ 

 
แตหากเราไมสะดวก และจําเปนตองปฏิเสธคํารองขอน้ัน ๆ เรามีประโยคการพูด ดังน้ี 
 
I’m sorry. I’m afraid I can’t help you. 
ไอม ซอร่ี. ไอม อะเฟรด ไอ แคนท เฮลฟ ยู 

ผมเกรงวาไมสามารถจะชวยคุณไดครับ 

I’m sorry. I can’t help you. 
ไอม ซอร่ี. ไอ แคนท เฮลฟ ยู 

ผมขอโทษครับ ผมคงชวยคุณไมได 

No, I don’t think so. 
โน, ไอ โดนท ธิงค โซ. 

ผมวาคงจะไมไดหรอกครับ 

No, I’m afraid not. 
โน, ไอม อะเฟรด นอท. 

เกรงวาจะไมไดครับ 

 
สําหรับประโยคการรองขออนุญาต Would you mind……? หรือ Do you 

mind……? ซึ่งหมายถึง คุณจะรังเกียจไหมถาผมจะ..... ดังน้ันเวลาตอบ หากไมรังเกียจ 
หรือเขาสามารถทําได เราก็จะตอบ No (ไมรังเกียจ) ซึ่งแปลวาอนุญาตใหเขาทํา แตหาก
เรารังเกียจ หรือไมอนุญาตใหเขาทําเราก็จะตอบ Yes (รังเกียจ) ซึ่งดูแลวอาจสับสน เรา
ลองมาดูประโยคตัวอยางกัน ดังน้ี 
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การขอแบบสุภาพ การขอแบบเปนกันเอง 
Would you mind if I turn off the light? 
วูด ยู ไมนด อิฟ ไอ เทินน ออฟ เดอะ ไลท? 
คุณจะรังเกียจไหมถาผมจะปดไฟครับ 

Do you mind if I sit here? 
ดู ยู ไมนด อิฟ ไอ ซิท เฮียร? 
คุณจะรังเกียจไหมถาผมจะน่ังตรงน้ี 

หากอนุญาตก็จะตอบวา 
No, I wouldn’t. 
โน, ไอ วูดดึนท. 
ไมหรอกครับ (ปดไดเลย) 

หากอนุญาตก็จะตอบวา 
No, I don’t. 
โน, ไอ โดนท. 
ไมหรอกครับ (น่ังไดเลย) 

หากไมอนุญาตก็จะตอบวา 
Yes, I would. 
เยส ไอ วูด 
ครับ (ปดไมได) 

หากไมอนุญาตก็จะตอบวา 
Yes, I do. 
เยส, ไอ ดู. 
ครับ (น่ังไมไดครับ) 

 

 Conversation 

A:  Do you mind if I stay over at Jane’s house tonight? 
 Jane and I have to write a report together. 
 ดู ยู ไมนด อิฟ ไอ สเตย โอเวอะ แอท จีนาส เฮาซ ทูไนท? 
 จีนา แอนด ไอ เฮฟ ทู ไรท อะ รีพอรท ทูเกธเธอะ 
 จะวาอะไรไหมคะ ถาหนูจะขอไปคางที่บานของจีนาคืนนี ้
 จีนาและหนูตองทํารายงานดวยกันนะคะ 
B: Yes, I do. I’ve invited grandfather to have dinner with us this evening. 
 Can you go tomorrow morning? 
 เยส, ไอ ดู. ไอฟ อินไวทิด แกรนดฟาเธอะ ทู แฮฟ ดินเนอะ วิธ อัส ดิส อิฟน่ิง 
 แคน ยู โก ทูมอโรว มอรน่ิง? 
 ไมไดจะ พอเพิ่งเชิญคุณปูมาทานอาหารเย็นกับเราเย็นน้ี ลูกไปวันพรุงน้ีเชาไดไหม

จะ 
A: O.K. But can you give me a ride to Jena’s house? 
 โอ เค บัท แคน ยู กิฟ มี อะ ไรด ทู จีนาส เฮาซ? 
 ตกลงคะ แตวาพอขับรถไปสงหนูที่บานจีนาไดไหมคะ 
B: Certainly, I can 
 เซอเทนลิ ไอ แคน. 
 ไดเลยจะ 
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 Vocabulary 
 
Something (n.) ซัมธิง บางสิ่งบางอยาง 
Favour (n.) เฟเวอะ ความเอื้อเฟอ ความชวยเหลือ 
Borrow (v.) บอโรว ยืม 
Certainly (adv.) เซอเทนลิ อยางแนนอน 
Afraid (adj.) อะเฟรด กลัว, เกรง 
 
 
  



           
           
           
    
 
  วิธีการนัดหมาย หรือคําพูดสําหรับการนัดหมายมีความสําคัญเปนอยางย่ิง 
หากใชคําผิด หรือฟงดูไมดี ทุกวันน้ีเรามีการนัดหมายอยูเปนประจํา ท้ังกับเพื่อน กับ
ครอบครัว กับท่ีทํางาน เราจะมีวิธีการพูดดังน้ี 
  

  ดิฉันตองการนัดพบ... May I make an appointment with...? 
 
Susan:  May I make an appointment with the Director-General at 9 

A.M. tomorrow? 
เม ไอ เมค แอน อะพอยทเมนท วิท เดอะไดเรคเตอร - เจนเนอรัล แอท 
ไนน เอ.เอ็ม. ทูมอโรว? 
ดิฉันตองการนัดพบทานอธิบดีพรุงนี ้ตอน 9 โมงเชาคะ 

Preecha:  Sorry, the Director-General has got a prior engagement. 
Would tomorrow afternoon be convenient for you? 
ซอร่ี, เดอะ ไดเรคเตอร-เจนเนอรัล แฮส ก็อท อะ พรีเออ เอ็นเกจเมนท. 
วูด ทูมอโรว อาฟเทอนูน บี คอนวีเน่ียน ฟอร ยู? 
ขอโทษนะครับ ทานอธิบดีมีนัดทีอ่ื่นไวกอนแลวครับ วันพรุงนี้บายคุณ
จะสะดวกไหมครับ 

Susan:  All right. 
ออล ไรท. 
ก็ไดคะ 
 

 ผมอยากคุยกับ...I’d like to have a talk with... 
 

Preecha:  I’d like to have a talk with Mr. Pongsak. 
ไอด ไลค ทู แฮฟ อะ ทอค วิธ มิสเตอร พงษศักด์ิ. 
ผมอยากคุยกับคุณพงษศักดิ์ครับ 

Susan:  Certainly, sir. May I have your name? 
เซอทึนล,ิ เซอร. เม ไอ แฮฟ ยัว เนม? 
ไดคะ ขอทราบช่ือดวยคะ 

Preecha:  Preecha Makploy. 
ปรีชา มากพลอย. 
ปรีชา มากพลอย ครับ 

บทท่ี บทท่ี ๑๔ ๑๔ การนัดหมาย การนัดหมาย ((AAppppooiinnttmmeenntt))  
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 คุณจะสะดวกไหมครับหาก...(สุภาพมาก) 
       Would that be convenient for you if...? 

 
Preecha:  Would that be convenient for you if I come to meet you 

this Monday? 
วูด แด็ท บี คอนวีเนียน ฟอร ยู อีฟ ไอ คัม ทู มีท ยู 
ดีส มันเดย? 
คุณจะสะดวกไหมครับ หากผมจะไปพบคุณวันจันทรนี ้

Susan:  Fine. At what time? 
ไฟน. แอท วอท ไทม? 
คะ กี่โมง คะ 

Preecha:  9 A.M. 
ไนน เอ.เอ็ม. 
9 โมงเชาครับ 

 

 การเล่ือนนัด (Postponement) 
 

Preecha:  I’m Preecha Makploy from Personal Division. I’m calling to 
make an appointment with the Director-General this 
Tuesday at 10 A.M. 
ไอม ปรีชา มากพลอย ฟรอม เพอรโซนอล ดีวิสช่ัน. ไอม คอลลิ่ง ทู เมค 
แอน อะพอยทเมนท วิธ เดอะ ไดเร็คเตอร เจลเนอรัล ดีส ท้ิวสเด แอท 
เท็น เอ.เอ็ม. 
ผมช่ือ ปรีชา มากพลอย จากกองการเจาหนาที่ ผมโทรมานัดพบทาน
อธิบดี วันอังคารนี้ ตอน ๑๐ โมงเชาครับ 

Susan: Sorry, I’m afraid that the Director has another engagement 
at ten. How about 2 o’clock in the afternoon? 
ซอร่ี, ไอม อะเฟรด แด็ท เดอะ ไดเรคเตอร แฮส อะนาเธอ เอ็นเกจเมนท
แอท เท็น. ฮาว อะเบาท ทูโอคล็อค อิน ดิ อาฟเทอนูน? 
ขอโทษนะคะ ดิฉันเกรงวาทานอธิบด ีจะมีนัดอื่น ตอน 10 โมง เอาเปน
บาย 2 โมง ดีไหมคะ 

Preecha:  Yes, That’s fine. 
เยส, แด็ทส ไฟน. 
ครับ ดีครับ 
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 ผมเกรงวาจะไมอาจมาตามนัดกับคุณ...  I’m afraid I can’t keep my 
appointment with you... 
 
Preecha:  I’m afraid I can’t keep my appointment with you this 

Wednesday. I have an urgent meeting to attend. 
ไอม อะเฟรด ไอ แคนท คีพ มาย อะพอยทเมนท วิธ ยู ดีส เวนสเด.  ไอ 
แฮฟ แอน เออเจนท มี้ทท่ิง ทู แอทเทน. 
ผมเกรงวาจะไมอาจมาตามนัดกับคุณ ในวันพุธนี้ไดครับ ผมติดประชุม
ดวนครับ. 
 

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

 

 การมาพบตามท่ีไดนัดหมายเอาไว (Meeting by appointment) 
 
Preecha:  I’ve come to meet the Director of the Office of Ethnic 

Affairs. 
ไอฟ คัม ทู มีท เดอะ ไดเร็คเตอร ออฟ ดิ ออฟฟศ ออฟ เอธนิค แอฟแฟรส. 
ผมมาพบผูอํานวยการสํานักกิจการชาติพันธครับ 

Susan:  Do you have an appointment, sir? 
ดู ยู แฮพ แอน อะพอยทเมนท, เซอร? 
นัดไวหรือเปลาคะ 

Preecha:  Yes, of course, I have. 
เยส, ออฟ คอส, ไอ แฮฟ. 
ครับนัดไว 

 

 นัดไวหรือเปลาคะ Have you got an appointment? 
 

Preecha:  I’d like to meet the Superintendent of the Pak Kret Home 
for Mentally Disabled Babies. 
ไอด ไลค ทู มีท เดอะ ซูเปอรอินเทนเดนท ออฟ เดอะ ปากเกร็ด โฮม ฟอร 
เมนทอลลี ่ดีสเอเบ้ิล เบบ้ีส. 
ผมอยากพบผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กออน พิการทางสมองและ
ปญญาปากเกร็ดครับ 
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Susan:  Have you got an appointment? 
แฮฟ ยู ก็อท แอน อะพอยทเมนท? 
นัดไวหรือเปลาคะ 
 

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

 
 พาเขาเขามาซิครับ   Send him in, please. 
 

Susan:  The Chief of the Administrative Section is here to meet 
you, Sir. 
เดอะ ชิฟ ออฟ ดิ แอดมินิสเทรทีฟ เซคช่ัน อีส เฮีย ทู มีท ยู, เซอร. 
หัวหนาฝายบริหารมารอพบทานคะ. 

Preecha:  Yes. Send him in, please. 
เยส. เซ็น ฮิม อิน, พลีส. 
ครับ พาเขาเขามาซิครับ 

 
 ชวยไปบอกเขาดวยวาเดี๋ยวผมจะไปพบ    Please tell her that I’ll be 

with her shortly. 
 

Susan:  Director of Pathum Thani Social Welfare Development 
Centre for Older Persons would like to talk to you, sir. 
ไดเรคเตอร ออฟ ปทุมธานี โซเช่ียล เวลแฟ ดีวีลอพเมนท เซนเตอร ฟอร 
โอลเดอร เพอเซิ่น วูด ไลค ทู ทอค ทู ยู, เซอร. 
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุจังหวัด
ปทุมธาน ีอยากจะ พูดคุยกับทานคะ 

Preecha:  Please tell her that I’ll be with her shortly. 
พลีส เทล เฮอ แด็ท ไอล บี วิธ เฮอ ชอทล.ิ 
รบกวนบอกเขาดวยวาเดี๋ยวผมจะไปพบ. 
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 ...ตองการพบคุณเดี๋ยวนี้คะ กรุณาตามดิฉันมาทางนี้คะ  ...would like to 
see you now. Please follow me this way. 
 
Susan:  Preecha, the Superintendent would like to see you now. 

Please follow me this way. 
ปรีชา, เดอะ ซูเปอรอินเทนเดนท วูด ไลค ทู ซี ยู นาว. 
พลีส ฟอลโลว มี ดีส เว. 
คุณปรีชาคะทานผูปกครองตองการพบคุณ เดี๋ยวนี้คะ กรุณาตามดิฉันมา
ทางนี้คะ 

Preecha:  Yes, sure. 
เยส, ชัวร. 
ไดครับ 



           ,
           
           
           
          
  การท่ีจะไปในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเราไมเคยไป หรือไมทราบวาสถานท่ีน้ัน
ต้ังอยูท่ีใด แลวจะเดินทางไปอยางไร อาจจําเปนตองสอบถามขอมูลและรายละเอียดจาก
เจาหนาท่ีหรือผูท่ีรู หากจะใหดีเราควรจะมีคูมือหรือแผนท่ีสําหรับเมืองน้ัน ๆ เพื่อจะได
ศึกษาถึงท่ีต้ังของสถานท่ีและเสนทางท่ีจะใชในการเดินทาง  
 
 การถามทาง (Asking the way) 

 
Please tell me  how to go to the bank? 
พลีซ เทล มี ฮาว ทู เกท ทู เดอะ แบงค 

ชวยบอกทางไปธนาคารใหหนอยคะ 

What’s the name of this place? 
วอทส เดอะ เนม ออฟ ดิส เพลส? 

ท่ีน่ีเรียกวาอะไรคะ 

Which is  the best way to the Fashion 
Mall? 
วิช อิส เดอะ เบสท เวย ทู เดอะ แฟชัน มอล? 

ทางท่ีดีท่ีสุดท่ีไปยังหางแฟช่ันมอล คือ
ทางไหนคะ 

Could you tell me the way to the 
Fashion Mall? 
คูด ยู เทล มี เดอะ เวย ทู เดอะ แฟช่ัน มอล? 

ชวยบอกทางไปหางแฟช่ันมอลใหฉัน
หนอยไดไหมคะ 

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

ถนนสายน้ีช่ืออะไรคะ 

Is it far from here? 
อิซ อิท ฟาร ฟรอม เฮียร? 

มันไกลจากท่ีน่ีไหมคะ 

How far is it? 
ฮาว ฟาร อิซ อิท? 

มันไกลแคไหนคะ 

How can I get there? 
ฮาว แคน ไอ เก็ท แดร? 

ฉันจะไปท่ีน่ันไดอยางไรคะ 

 
 
  เมื่อเรียนรูประโยคการถามถึงสถานท่ีวาต้ังอยูท่ีไหน และจะเดินทางไป
อยางไรแลว เรามาดูวิธีการตอบบาง 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี บทท่ี ๑๕ ๑๕ การถามทาง การถามทาง ((AAsskkiinngg  tthhee  wwaayy))  
 



 การตอบ 
 
It’s over there. 
อิทส โอเวอะ แดร 

อยูตรงโนนคะ 

It’s on Sukumvit road. 
อิทส ออน สุขุมวิท โรด. 

มันอยูบนถนนสุขุมวิท 

Go straight, anf turn left. 
โก สเทรท, แอนด เทิรน เลฟท. 

เดินตรงไปแลวเลี้ยวซายคะ 

Turn left. 
เทิรน เลฟท. 

เลี้ยวซายคะ 

Turn right. 
เทิรน ไรท. 

เลี้ยวขวาคะ 

Go straight ahead. 
โก สเทรท อะเฮด. 

เดินตรงไปขางหนาคะ 

Turn right at the next corner. 
เทิรน ไรท แอท เดอะ เน็คซท คอรเนอะ 

เลี้ยวขวาท่ีมุมถนนถัดไป 

 

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



 การโดยสารรถโดยสารประจําทาง (By bus) 
การเดินทางดวยรถโดยสารประจําทางเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับนักทองเท่ียว 

เพราะคุณจะไดศึกษาเสนทางไปดวย อีกท้ังยังประหยัดคาใชจายสําหรับผูมีงบประมาณ
จํากัด 

 
Where is the bus stop? 
แวร อิช เดอะ บัส สทอพ? 

ปายรถเมลอยูตรงไหนคะ? 

Where is the terminal? 
แวร อิช เดอะ เทอมินอล? 

สถานีปลายทางรถเมลอยูท่ีไหนคะ? 

Where can I get a but to…….? 
แวร แคน ไอ เกท อะ บัส ทู.......? 

ดิฉันจะข้ึนรถเมลไปยัง..... ไดท่ีไหนคะ? 

Is there a bus to…….? 
อิซ แดร อะ บัส ทู......? 

มีรถเมลไปยัง...... ไหมคะ? 

Is there any bus passing this road? 
อิซ แดร เอนนี บัส พาสซิง ดิส โรด? 

มีรถเมลผานถนนสายน้ีไหมคะ? 

Where does this bus go? 
แวร ดาส ดิส บัส โก? 

รถเมลคันน้ีว่ิงไปไหนคะ 

Where does the bus come from? 
แวร ดาส เดอะ บัส คัม ฟรอม? 

รถเมลออกจากท่ีไหนคะ 

Do I have to change a bus? 
ดู ไอ แฮฟ ทู เชนจ อะ บัส? 

ดิฉันตองเปลี่ยนรถเมลหรือไมคะ 

Can I sit here? 
แคน ไอ ซิท เฮียร? 

ดิฉันน่ังตรงน้ีไดหรือไมคะ 

Move over,please? 
มูฟ โอเวอะ, พลีซ 

กรุณาขยับหนอยไดไหมคะ 

Would you mind if I open the window? 
วูด ยู ไมนด อิฟ ไอ โอเพน เดอะ วินโดว? 

คุณจะรังเกียจไหมคะถาดิฉันจะเปด
หนาตาง? 

 

 Conversation 
A: How can I get to the bus ststion? 
 ฮาว แคน ไอ เกท ทู เดอะ บัส สเทเชิน? 
 ดิฉันจะไปสถานีรถโดยสารประจําทางไดอยางไรคะ? 
B: Go straight ahead and turn right at the second traffic light. The bus 

station is on your left. 
 โก สเทรท อะเฮด แอนด เทิรน ไรท แอท เดอะ เซคเคินด แทรพฟค ไลท. 
 เดินตรงไปขางหนาแลวเลี้ยวขวาท่ีสัญญาณไฟจราจรท่ีสอง สถานีรถโดยสารประจํา

ทางจะอยูดานซายมือของคุณคะ 



 
A: Thank you very much. 
 แธ็งค คิว เวรี มัช. 
 ขอบคุณมากคะ 
B: you’re welcome. 
 ยัวร เวลคัม 
 ดวยความยินดีคะ 
 
 รถแท็กซ่ี (by taxi) 

การเดินทางดวยรถแท็กซี่เปนอีกทางเลือกหน่ึง สําหรับผูท่ีมีสัมภาระมากมายตอง
นําติดตัวไปดวย เพื่อความสะดวกสบาย เมื่อเราตองข้ึนรถแท็กซี่มีประโยคการพูดดังน้ี 

 
Call me a taxi, please? 
คอล มี อะ แท็กซี,่ พลีซ? 

กรุณาเรียกแท็กซี่ใหดิฉันหนอยคะ 

Where can I get a taxi? 
แวร แคน ไอ เกท อะ แท็กซี?่ 

ดิฉันจะหาแท็กซี่ไดท่ีไหนคะ 

I want to go to the Airport. 
ไอ วอนท ทู โก ทู ดิ แอรพอรท 

ฉันตองการไปสนามบินคะ 

How much is the fare to the Airport? 
ฮาว มัช อิซ เดอะ แฟร ทู ดิ แอรพอรท? 

ไปสนามบินคิดคาโดยสารเทาไรคะ 

Take me to this address. 
เทค มี ทู ดิส แอดเดรส. 

ชวยพาไปตามท่ีอยูน้ีไดไหมคะ 

Please drive faster. 
พรีซ ไดรฟ ฟาสเทอะ. 

ชวยขับใหเร็วกวาน้ีหนอยคะ 

Please drive more slowly. 
พรีซ ไดรฟ มอร สโลวล.ี 

ชวยขับใหชาหนอยคะ 

Stop here please. 
สทอฟ เฮียร พลีซ. 

ชวยหยุดรถตรงน้ีดวยคะ 

Stop over there. 
สทอฟ โอเวอะ แดร 

ชวยหยุดตรงโนนดวยคะ 

 
 
 
 
 
 
 



 Conversation 
 

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

การเดินทางดวยรถไฟอาจชวยใหประหยัดเวลาได เพราะไมตองประสบกับปญหา
เร่ืองการจราจรติดขัด ท้ังยังประหยัดเงินในกระเปาอีกดวย ดังน้ันการเดินทางดวยรถไฟจึง
เปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ 

 
I want to buy a ticket for Chiangmai. 
ไอ วอนท ทู บาย อะ ทิคเคท ฟอร เชียงใหม. 

ฉันตองการซื้อต๋ัวไปเชียงใหมคะ 

How much is the one-way ticket? 
ฮาว มัช อิช เดอะ วัน-เวย ทิคเคท? 

ต๋ัวเท่ียวเดียวราคาเทาไรคะ 

How much is the round trip ticket? 
ฮาว มัช อิซ เดอะ ราวด ทริพ ทิคเคท? 

ต๋ัวไปกลับราคาเทาไรคะ 

Which train goes to Chiangmai? 
วิช เทรน โกซ ทู เชียงใหม? 

รถไฟขบวนไหนไปเชียงใหมคะ 

Does this train go to Chiangmai? 
ดาส ดิส เทรน โกซ ทู เชียงใหม? 
 
 

รถไฟคันน้ีไปเชียงใหมหรือเปลาคะ? 



Which platform does the express train 
to Chiangmai? 
วิช แพลทฟอรม ดาสด  ิ เอคสพเรส เทรน ทู 
เชียงใหม? 

รถดวนท่ีจะไปเชียงใหมอยูชานชาลา
ไหนคะ? 

When will the next train leave? 
เวน วิล เดอะ เน็คซท เทรน ลีฟ? 

รถไฟขบวนตอไปจะออกกี่โมงคะ 

What time does the train arrive to 
Chiangmai? 
วอท ไทม ดาส เดอะ เทรน อไรว ทู เชียงใหม? 

รถไฟจะไปถึงเชียงใหมเวลาเทาไรคะ 

How long does the train stop here? 
ฮาว ลอง ดาส เดอะ เทรน สทอพ เฮียร? 

รถไฟจะจอดนานเทาไรคะ 

How much is the fare to Chiangmai? 
ฮาว มัช อิส เดอะ แฟร ทู เชียงใหม? 

คาโดยสารไปเชียงใหมราคาเทาไรคะ? 

I want to get off the next station. 
ไอ วอนท ทู เก็ท ออฟ เดอะ เน็คซท สเทเชิน? 

ฉันตองการลงสถานีตอไปคะ 

 

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



A: About 1 hour. 
 อะเบาท วัน เฮาเออร 
 ประมาณหน่ึงช่ัวโมงคะ 
B: Thank you. 
 แธ็งค คิว. 
 ขอบคุณคะ 
 
 ปมน้ํามัน (Gas station) 

 
I would like to fill my car with gasoline. 
ไอ วูด ไลค ทู ฟล มาย คาร วิธ แกซโซลีน. 

ผมตองการเติมนํ้ามันรถครับ 

How much does gasoline cost now? 
ฮาว มัช ดาส แกซโซลีน คอสท นาว? 

ราคาตอนน้ีอยูท่ีเทาไรครับ 

How much is it per litre? 
ฮาว มัช อิท เพอร ลิเทอะ? 

ราคาลิตรละเทาไรครับ 

 

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



A: Please fill it up. 
 พลีซ ฟล อิท อัพ. 
 เต็มถังครับ 
 
 
 
 
 



           
           
           
           
  
 
 
 
 
 หลายทานเดินทางไปตางประเทศ สวนใหญแลวก็มีจุดมุงหมายอยูท่ีการชอปปง 
แหลงชอปปงในตางประเทศจะมีความแตกตางกัน ท้ังเร่ืองของราคาหรือแมกระท่ังความ
สวยงามและคุณภาพ ในบทน้ีเราจะศึกษาประโยคท่ีจําเปนในการซื้อของ เชนการถามหา
สินคา การบอกสินคาท่ีตองการซื้อ การแสดงความคิดเห็น การถามราคา การตอรองราคา 
วิธีการพูดหากยังไมตองการซื้อสินคา และการจายเงิน 

 การถามหาสินคา (Asking for products) 
 

ในการเลือกซื้อสินคาเราจะมีวิธีการถามหาสินคาท่ีเราตองการอยางไร 
Do you sell bag? 
ดู ยู เซล แบกซ 

คุณมีกระเปาขายหรือเปลาคะ 

Do you have this bag in black? 
ดู ยู แฮฟ ดิส แบก อิน แบลค? 

คุณมีกระเปาแบบน้ีสีดําไหมคะ 

Do you have a skirt like this? 
ดู ยู แฮฟ อะ สเกิรท ไลค ดิส? 

คุณมีกระโปรงแบบน้ีไหมคะ 

I want something like this. 
ไอ วอนท ซัมธิง ไลค ดิส. 

ฉันตองการอันท่ีเหมือนกับอันน้ีคะ 

Could you please show me another 
kind? 
คูด ยู พลีซ โชว มี อะนาเธอะ ไคนด? 

ขอดูชนิดอื่นอีกไดหรือไมคะ 

Have you got a smaller size? 
แฮฟ ยู กอท อะ สมอลเลอะ ไซส? 

คุณมีขนาดเล็กกวาน้ีไหมคะ 

Is this a free size? 
อิส ดิส อะ ฟรี ไซส? 

ตัวน้ีขนาดฟรีไซสใชไหมคะ 

Have you got a free size? 
แฮฟ ยู กอท อะ ฟรี ไซส? 

คุณมีขนาดฟรีไซสไหมคะ 

Are there any other colors? 
อา แดร เอนนี อาเธอะ คัลเลอะซ? 

คุณมีสีอื่นอีกไหมคะ 

Do you have the new ones? 
ดู ยู แฮฟ เดอะ นิว วันซ? 

คุณมีอันใหมอีกไหมคะ 

 

 Conversation 

บทท่ี บทท่ี ๑๖ ๑๖ การซื้อของ และตอราคา  

(Shopping and bargaining)  
 



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

 การบอกสินคาที่เราตองการซ้ือ  
 

I’d like to buy a bag. 
ไอด ไลค ทู บาย อะ แบก. 

ฉันตองการซื้อกระเปาหน่ึงใบคะ 

I want to buy a T-shirt. 
ไอ วอนท ทู บาย อะ ที-เชิรท 

ฉันตองการซื้อเสื้อยืดหน่ึงตัวคะ 

I want to buy a jacket. 
ไอ วอนท ทู บาย อะ แจคเกท. 

ฉันตองการซื้อเสื้อแจคเก็ทหน่ึงตัวคะ 

I want some perfume. 
ไอ วอนท ซัม เพอรฟูม. 

ฉันตองการซื้อนํ้าหอมคะ 

May I see some watches? 
เม ไอ ซี ซัม วอชเชส? 

ขอฉันดูนาฬิกาเรือนน้ีหนอยไดไหมคะ 

I will take this one. 
ไอ วิล เทค ดิส วัน. 

ฉันตองการซื้ออันน้ีคะ 

 
 



 Conversation 
A: Good morning. May I help you? 
 กุด มอรน่ิง. เม ไอ เฮลฟ ยู? 
 สวัสดีคะ. มีอะไรใหชวยไหมคะ. 
B: I’d like to get a skirt like this, but I don’t like the colour. Do you have 

the green one. 
 ไอด ไลค ทู เกท อะ สเกิรท ไลค ดิส, บัท ไอ โดนท ไลค เดอะ คัลเลอะ. ดู ยู แฮฟ 

เดอะ กรีน วัน 
 ฉันตองการกระโปรงแบบน้ีคะ แตวาไมชอบสีน้ี คุณมีสีเขียวไหมคะ 
A: Just a moment, please. I’ll look for that. 
 จัสท อะ โอเมินท, พลีซ. ไอล ลุค ฟอร แดท. 
 รอสักครูคะ ดิฉันจะลองหาใหดูคะ 
B: O.K. 
 โอ เค 
 คะ 
A: Here you are. 
 เฮียร ยู อา 
 น่ีคะ 
B: Thank you. 
 แธ็งค คิว. แคน ไอ ทไร อิท ออน. 
 ขอบคุณคะ. ลองไดไหมคะ 
A: Yes, go ahead. 
 เยส, โก อะเฮด. 
 คะ เชิญคะ 

 การแสดงความคิด/ความรูสึกที่มีตอสินคา 

 

I like this colour. 
ไอ ไลค ดิส คัลเลอะ  

ดิฉันชอบสีน้ี 

I don’t like this colour. I prefer a 
yellow one. 
ไอ โดนท ไลค ดิส คัลเลอะ. ไอ พรีเฟอร อะ 
เยลโล วัน. 

ดิฉันไมชอบสีน้ี ดิฉันชอบสีเหลืองมากกวา 

It’s rather old fashioned. 
อิทส ราเธอะ โอล แฟช่ันด. 

มันออกจะดูเชยไปสักหนอยคะ 

It’s too big. 
อิทส ทู บิก. 

มันใหญเกินไปคะ. 



It’s too small. 
อิทส ทู สมอล. 

มันเล็กเกินไปคะ 

It’s looks good. 
อิท ลุคซ กุด. 

ดูดีทีเดียวคะ 

These shoes are rather tight. I want 
the bigger ones. 
ดีส ชูซ อา ราเธอะ ไทท. ไอ วอนท เดอะ บิก
เกอะ วันซ. 

รองเทา คู น้ีคอนขางคับ ดิฉันอยากได
ขนาดใหญกวาน้ีคะ 

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



 การถามราคา 

สินคาประเภทตาง ๆ สวนมากจะมีปายราคาติดไวเปนอยางดี โดยท่ีเราไม
จําเปนตองสอบถามยกเวนรานท่ีเราไปซื้อน้ันไมมีปายราคาติดไวเราจึงจําเปนตองสอบถาม 
การถามราคาในภาษาอังกฤษ สามารถถามไดหลายแบบดังน้ี  

 
How much is it? 
ฮาว มัช อิซ อิท? 

ช้ินน้ีราคาเทาไรคะ? 

How much does it cost? 
ฮาว มัช ดาส อิท คอสท? 

ราคาเทาไรคะ? 

How much is that for one? 
ฮาว มัช อิช แดท ฟอร วัน? 

ของช้ินน้ันราคาเทาไรคะ 

It’s 100 bath. 
อิท อซิ วัน ฮันเดรท บาท. 

ราคาหน่ึงรอยบาทคะ 

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



B: Well. I’ll take this one. 
 เวล. ไอล เทค ดิส วัน. 
 งั้นผมซื้อตัวน้ีครับ 

 การตอรองราคา 
การซื้อสินคาและการตอรองราคาเปนสิ่งท่ีดีหากสินคาน้ันมีราคาแพงเกินไป ในบท

น้ีเราจะมาหัดพูดประโยคท่ีสามารถใชในการตอรองราคาเมื่อซื้อสินคา เพื่อใหมีราคาถูกลง 
แตในบางคร้ังเราอาจจะตอรองราคาไมได หากคนขายคิดวาขายในราคาถูกแลวจริง ๆ 
Can I get a discount? 
แคน ไอ เกท อะ ดิสเคานท? 

ลดราคาลงหนอยไดไหมคะ 

Please discount the price. 
พลีซ ดิสเคานท เดอะ ไพรซ. 

ชวยลดราคาหนอยคะ 

Could you give me a lower price? 
คูด ยู กิฟ มี อะ โลเวอะ ไพรซ? 

ชวยลดราคาใหหนอยไดไหมคะ 

Can you lower  the price? 
แคน ยู โลเวอะ เดอะ ไพรซ? 

ลดราคาใหหนอยไดไหมคะ 

Can I have it for 1,500 baht? 
แคน ไอ แฮฟ อิท ฟอร วัน เทาเซินด ไฟฟ 
ฮันเดร็ด บาท 

1,500 บาทไดไหมคะ 

 Conversation 

A: How much do these shoes cost? 
 ฮาว มัช ดู ดิส ชูช คอสท? 
 รองเทาคูน้ีราคาเทาไรคะ? 
B: 900 bath 
 ไนน ฮันเดรต บาท 
 เการอยบาทคะ 
A: Can I get a discount? 
 แคน ไอ เก็ท อะ ดิสเคานท? 
 ลดราคาหนอยไดไหมคะ 
B: Yes, ma’am. We are having a promotion now. We will give you a 5% 

discount from the price label. 
 เยส, แมม. วี อา แฮฟวิง อะ โพรโมเชิน นาว. วี วิล กิฟ ยู อะ ไฟฟ เพอเซนท ดิส

เคานท ฟรอม เดอะ ไพรซ เลเบล 
 ไดสิคะ ตอนน้ีเรากําลังอยูในชวงโปรโมช่ัน สามารถลดได 5% จากราคาปายคะ 
  



 ขอชมสินคากอนนะ (Just looking) 
เมื่ออยูในรานขายสินคา หรือหางสรรพสินคา แตวาเรายังไมตองการซื้อสินคาช้ิน

น้ัน เราควรปฏิเสธผูขายอยางสุภาพดวยประโยคตอไปน้ี 
 

I would like to look around here. 
ไอ วูด ไลค ทู ลุค อะราวด เฮียร. 

ดิฉันขอเดินดูรอบ ๆ กอนคะ 

I’m just looking around. 
ไอม จัสท ลุคคิง อะราวด. 

ขอดิฉันเดินดูกอนนะคะ 

I can’t find what I want. 
ไอ แคนท ไฟนด วอท ไอ วอนท. 

ดิฉันยังหาของท่ีตองการไมเจอเลยคะ 

I can’t decide now. 
ไอ แคนท ดีไซด นาว. 

ดิฉันยังตัดสินใจไมไดเลยคะ 

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

 การจายเงิน (Paying money) 
การจายเงินทําไดหลายวิธี บางคร้ังอาจจายโดยใชบัตรเครดิต หรือบางคร้ังอาจจาย

เปนเช็คหรือเงินสดก็แลวแตความสะดวกของแตละคน แตก็ควรสังเกตวาท่ีรานน้ันใหจาย
แบบไหนไดบาง และควรตรวจเช็คราคาสินคาใหดีกอน เพื่อปองกันความผิดพลาด 

 
Do you accept  a credit card? 
ดู ยู แอคเซพท อะ เครดิท คารด? 

รับบัตรเครดิตไหมคะ 

Can I pay by visa card? 
แคน ไอ เพ  บาย วีซา คารด? 

จายโดยบัตรวีซา ไดไหมคะ 



Visa and Master card are acceptable. 
วีซา แอนด มาสเทอะ คารด อา แอคเซพทะบึล 

ใชบัตรวีซา และมาสเตอรการดไดคะ 

Please sign here. 
พลีซ ไซน เฮียร. 
 

กรุณาเซ็นตตรงน้ีดวยคะ 

I only take cash. 
ไอ โอนลิ เทค แคช. 

ดิฉันรับเงินสดเทาน้ันคะ 

I don’t have enough money. 
ไอ โดนท แฮฟ อินัฟ มันนิ 

ผมมีเงินไมพอครับ 

Please give me a receipt. 
พลีซ กิฟ มี อะ รีซีท. 

ขอใบเสร็จดวยคะ 

Please wrap it up. 
พลีซ แรพ อิท อัพ. 

ชวยหอใหดวยคะ 

 Conversation 
A: Do you accept a credit card?  
 ดู ยู แอคเซพท อะ เครดิท คารด 
 คุณรับบัตรเครดิตไหมคะ 
B: Visa and Master card are acceptable. 

วีซา แอนด มาสเทอะ คารด อา แอคเซพทะบึล. 
ใชบัตรวีซา และมาสเตอรการดไดคะ 

A: Fine.I will pay by Visa card. 
 ไฟน. ไอ วิล เพ บาย วีซา คารด 
 ดีคะ งั้นดิฉันจะจายดวยบัตรวีซาคะ  
B: Please sign here. 
 พลีซ ไซน เฮียร. 
 กรุณาเซ็นช่ือตรงน้ีคะ 
 



           
           
           
           
           
           
            
 
 การรับประทานอาหารในภัตตาคาร รานอาหาร หรือรานฟาสฟูด จะใชประโยคในการสั่ง
อาหารและเครื่องด่ืมที่คลาย ๆ กัน แตแตกตางกันตรงที่การรับประทานอาหารในภัตตาคารหรือ
รานอาหารใหญ ๆ  ที่มีลูกคามาก ๆ  เราจําเปนตองมีการจองโตะลวงหนา ในบทน้ีจะศึกษาประโยคการ
จองโตะอาหาร การถามหาโตะที่จอง การสั่งอาหาร และการเรียกพนักงานเก็บเงิน 

 การจองโตะ (Reserving a Table) 
A table for three, please. 
อะ เทเบิล ฟอร ธรี, พลีซ. 

ขอโตะสําหรับ ๓ ที่น่ังคะ 

Hello. I’d like to make a reservation for 
dinner tonight. 
เฮลโล. ไอด ไลค ทู เมค อะ เรเซอเวช่ัน ฟอร ดิน
เนอร ทูไนท. 

สวัสดีครับ ผมอยากจองโตะสําหรับมื้อคํ่าคืน
น้ีครับ 

Do you have a free table for me? 
ดู ยู แฮฟ อะ ฟรี เทเบิล ฟอร ม?ี 

มีโตะวางสําหรับผมหรือไม 

Could you arrange for 5 persons? 
คูด ยู อะเรนจ ฟอร ไฟฟ เพอซันซ? 

คุณมีโตะวางสําหรับ 5 คนไหม 

We have a table for 2 persons only. 
วี แฮฟ อะ เทเบิล ฟอร ทู เพอซันซ โอนล.ิ 

เรามีโตะสําหรับ 2 คนเทาน้ัน. 

 

 การถามหาโตะที่จอง (Asking for Reserved Table) 

เมื่อไปถึงภัตตาคาร พนักงานจะถามเราวาเราไดทําการจองโตะไวลวงหนาหรือ
เปลา ในกรณีท่ีจองโตะอาหารไวแลว เมื่อเราเดินเขาไปในรานอาหาร เราก็จะสามารถ
สอบถามพนักงานถึงโตะท่ีเราจองไวไดเลย ซึ่งถาไมจองโตะไวลวงหนาก็อาจจะไมมีท่ีน่ัง
สําหรับรับประทานอาหาร 

 

I have a reservation. 
ไอ แฮฟ อะ เรสเซอรเวเชิน. 

ดิฉันจอโตะไวแลวคะ 

Where is my seat? 
แวร อิซ มาย ซีท? 

ที่น่ังของดิฉันอยูตรงไหนคะ. 

This way, please. 
ดิส เวย พลีซ. 

เชิญทางน้ีคะ 

บทท่ี บทท่ี ๑๗ ๑๗ ท่ีภัตตาคาร  

(At the restaurant)  
 



How many persons do you have in your 
party? 
ฮาว เมนิ เพอซันซ ดู ยู แฮฟ อิน ยัวร พารทิ? 

มากันกี่ทานคะ 

I don’t have a reservation. 
ไอ โดนท แฮฟ อะ เรสเซอรเวเชิน. 

ดิฉันไมไดจองโตะไวคะ. 

Do you have any tables free? 
ดู ยู แฮฟ เอนนิ เทเบิลซ ฟร?ี 

มีโตะวางหรือเปลาคะ 

How long do I have to wait? 
ฮาว ลอง ดู ไอ แฮฟ ทู เวท? 

ตองคอยนานเทาไรคะ 

Please wait a minute. 
พลีซ เวท อะ มินิท. 

กรุณารอสักครูนะคะ 

 

 การสั่งอาหาร (Ordering From the Menu) 

มารยาทในการสั่งอาหารท่ีดี เพื่อความรวดเร็วและไมตองรอนาน เราควรดูเมนูและ
เลือกอาหารท่ีจะรับประทานใหเรียบรอยกอนท่ีจะเรียกพนักงานในรานมาเพื่อสั่งอาหาร 

โดยปกติตามรานอาหารจะมีการแบงประเภทอาหารออกเปน ๓ ประเภท คือ 

 Appetizer แอพพิไทเซอะ  อาหารเรียกนํ้ายอย 

 Main course เมน คอรส  อาหารจานหลัก 

 Dessert ดิเซิรท   ของหวาน 
 

พนักงานจะถามเราวา 
What would you like for an appetizer? 
วอท วูด ยู ไลค ฟอร แอน แอพพิไทเซอะ? 

ตองการรับอาหารเรียกนํ้ายอยอะไรดีคะ 

What about the main course? 
วอท อะเบาท เดอะ เมน คอรส? 

ตองการรับอาหารจานหลักอะไรดีคะ 

What would you like for the dessert? 
วอท วูด ยู ไลค ฟอร เดอะ ดิเซิรท? 

ตองการรับอะไรเปนของหวานคะ 

What would you like to drink? 
วอท วูด ยู ไลค ฟอร ดริงค? 

ตองการเครื่องด่ืมอะไรดีคะ 

Are you ready to order? 
อา ยู เรดิ ทู ออเดอะ? 

คุณพรอมจะสั่งอาหารหรือยังคะ 

What would you like to order? 
วอท วูด ยู ไลค ทู ออเดอะ? 

ตองการสั่งอาหารอะไรบางคะ 

 
 



หากยังไมรูวาจะสั่งอาหารอะไร เราสามารถสอบถามจากพนักงานไดวามีเมนูพิเศษ
อะไรบางในวันน้ี 
What is today’s special? 
วอท อิซ ทุเดยส สเปเชียล? 

วันน้ีมีอาหารพิเศษอะไรบางคะ 

What will you recommend? 
วอท วิล ยู เรคคอมเมนด? 

กรุณาแนะนําอาหารที่นาสนใจใหดวยคะ 

Do you have Tom Yum Kung? 
ดู ยู แฮฟ ตม ยํา กุง? 

คุณมีตมยํากุงไหมคะ 

 
เราสามารถสั่งอาหารโดยใชประโยคตอไปน้ี 
I’ll have a cup of coffee. 
ไอล แฮฟ อะ คัพ ออฟ คอฟฟ. 

ฉันขอกาแฟถวยหน่ึงคะ 

I would like beef steak, please. 
ไอ วูด ไลค บีฟ สเทค, พลีซ. 

ฉันตองการสเต็กเน้ือวัวคะ 

I would like this and this. 
ไอ วูด ไลค ดีส แอนด ดิส. 

ฉันตองการสิ่งน้ี และสิ่งน้ีคะ 

My order still hasn’t arrived” 
มาย ออเดอะ สทิล แฮสซึนท อไรว. 

อาหารที่สั่งไปยังไมไดเลยนะคะ 

 Conversation 
 
A:  Do you have any specials? 

ดู ยู แฮฟ เอน่ี สเปเช่ียลส? 
มีอาหารพิเศษอะไรบางไหมครับ 

B:  Today we have Green Papaya Salad and Rice Noodles with Fish 
Curry. 
ทูเด วี แฮฟ กรีน ปาปายา สลัด แอนด ไรซ นูดเด้ิลส วิธ ฟช เคอร่ี 
วันน้ีเรามีสมตําและขนมจีนนํ้ายาคะ 

A:  I don’t eat spicy food. 
ไอ โดนท อีท สไปซี่ ฟูด. 
ผมไมทานอาหารเผ็ดครับ 

B:  So, I’d recommend vegetable soup. 
โซ, ไอด เรคคอมเมนด เวเจททะเบ้ิล ซุป. 
งั้นฉันขอแนะนําซุปผักคะ 
 
 
 



A:  O.K. for my starter I’ll have the vegetable soup, and for my main 
course the steak, please. 
โอ.เค. ฟอร มาย สตารทเตอร ไอล แฮฟ เดอะ เวเจททะเบ้ิล ซุป, แอนด ฟอร มาย 
เมนคอรส เดอะสเต็ก, พลีส. 
ตกลงครับ ผมขอเร่ิมดวยซุปและขอสเต็กเปนจานหลัก 

B:  How would you like your steak? Rare, mediumor well-done? 
ฮาว วูด ยู ไลค ยัว สเต็ก? แร, มีเด่ียม, ออ เวล-ดัน? 
คุณตองการสเต็กแบบไหน ไมสุกสุกปานกลาง หรือสุก 

A:  Well – done, please. 
เวล – ดัน, พลีส. 
แบบสุก ครับ 

B:  Would you like anything else? 
วูด ยู ไลค เอน่ีธิง เอลส? 
ตองการอะไรเพิ่มอีกมั้ยคะ 

A:  Nothing else, thank you. 
นอธิง เอลส, แธ็ง คิว. 
ไมแลวครับ ขอบคุณ 

 เก็บเงินดวย (Check, please) 
Check, please. 
เช็ค, พลีซ. 

คิดเงินดวยคะ 

How much is it altogether? 
ฮาว มัช อิซ อิท ออลทูเกเธอะ? 

ทั้งหมดเทาไรคะ 

How much does it cost? 
ฮาว มัช ดาส อิท คอสท? 

เทาไรคะ 

Just a moment please, we are checking. 
จัสท อะ โมเมินท พลีซ. วี อา เช็คคิง 

กรุณารอสักครูนะคะ เรากําลังคิดเงินอยู 

 
 Conversation 
A:  Could we have the bill, please? 

คูด วี แฮฟ เดอะ บิล, พลีส? 
กรุณาคิดเงินดวยครับ 

B:  In a moment, sir. 
อิน อะ โมเมนท, เซอร. 
สักครูคะ 



B:  That’s 1,250 Baht, Sir. 
แด็ทส วัน เธาซึนด ทู ฮันเดรท แอนด ฟฟต้ี บาท, เซอร. 
ท้ังหมด 1,250 บาท คะ 

A:  Do you accept credit cards? 
ดู ยู แอคเซพ เครดิต คารด? 
รับบัตรเครดิตไหมครับ 

B:  Yes, sure. 
เยส, ชัวร 
คะ รับคะ 

 
 



           
           
           
           
           
           
           
           
           
 โรงแรมเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองท่ีพักใหกับ
นักทองเท่ียว ซึ่งจะเปนท่ีนิยมมาก การเขาพักในโรงแรมสามารถจองลวงหนา และไมได
จองลวงหนา ได อยางไรก็ตามเราก็ตองมีการสนทนากับเจาหนาท่ีโรงแรม เพื่อการติดตอ
เขาพัก ในบทน้ีมีประโยคสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองน้ีใหทราบ 

 การแจงเขาพัก (Check In) 
กรณีจองไวลวงหนา 
 เมื่อเราไดทําการจองหองพักไวเปนท่ีเรียบรอยแลว เมื่อไปถึงโรงแรมเราก็

สามารถถามถึงหองพักท่ีไดทําการจองไวกับพนักงานไดทันที  
 

I have a reservation in the name of Sara. 
ไอ แฮฟ อะ เรสเซอรเวเชิน อิน เดอะ เนม ออฟ ซารา 

ดิฉันจองหองพักไวในนามคุณซาราคะ 

I have a reservation for a single. 
ไอ แฮฟ อะ เรสเซอรเวเซิน ฟอร อะ ซิงเกิล. 

ฉันจองหองเด่ียวเอาไวคะ 

I have booked a double room. 
ไอ แฮฟ บุคค อะ ดับเบิล รูม. 

ฉันจองหองเตียงคูเอาไวคะ 

I have a reservation. My reservation number is 
4086. 
ไอ แฮฟ อะ เรสเซอรเวเซิน. มาย เรสเซอรเวเซิน นัม
เบอะ อีส 4086. 

ฉันจองหองพักเอาไวคะ หมายเลขรับจอง
คือ 4086 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี บทท่ี ๑๘ ๑๘ โรงแรม  

(At hotel)  
 



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

กรณีไมไดจองไวลวงหนา 
เมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางแลวยังไมมีท่ีพัก สวนมากผูเดินทางก็จะเขาพักใน

โรงแรมเพราะมีใหเลือกมากมาย หลากหลายแบบแลวแตความพอใจ ในสวนน้ีเรามาดู
ประโยคท่ีจําเปนตองใชในการติดตอขอเชาหองพักในโรงแรม 

 

I don’t have a reservation. 
ไอ โดนท แฮฟ อะ เรสเซอรเวเชิน. 

ดิฉันไมไดจองหองพักไวคะ 

Do you have a vacant  room? 
ดู ยู แฮฟ อะ เวคืนท รูม? 

คุณมีหองวางไหมคะ 

I would like a double room for tonight. 
ไอ วูด ไลท อะ ดับเบิล รูม ฟอร ทูไนท. 

ดิฉันตองการหองเตียงคูสําหรับคืนน้ีคะ 

 



คําถามจากพนักงาน 
What kind of room would you like? 
วอท ไคนด ออฟ รูม วูด ยู ไลค? 

ตองการหองพักแบบไหนคะ 

How long do you plan to stay? 
ฮาว ลอง ดู ยู แพลน ทู สเตย? 

ตองการพักนานเทาไรคะ 

Could you tell me your name, please? 
คูด ยู เทล มี ยัวร เนม, พลีซ? 

ขอทราบช่ือคุณดวยคะ 

May I have your, please? 
เม ไอ แฮฟ ยัวร เนม พลีซ? 

ขอทราบช่ือคุณดวยคะ 

Could you spell your name, please? 
คูด ยู สเปล ยัวร เนม, พลีซ? 

ชวยสะกดช่ือของคุณใหดวยคะ 

Please fill in the registration form. 
พลีซ ฟล อิน เดอะ เรจจิสเทรเชิน ฟอรม. 

กรุณากรอกแบบฟอรมลงทะเบียนให
ดวยคะ 

 
การสอบถามขอมูลจากพนักงาน 

How much is a day? 
ฮาว มัช อิซ อะ เดย? 

คาหองพักวันละเทาไรคะ 

How much is it per night? 
ฮาว มัช อิซ อิท เพอ ไนท? 

คาหองพักคืนละเทาไรคะ 

What time is the check out time? 
วอท ไทม อิซ เดอะ เช็ค เอาท ไทม 

เวลาเช็คเอาทกี่โมงคะ 

 
 
Do you have a better room? 
ดู ยู แฮฟ อะ เบทเทอะ รูม? 

คุณมีหองพักท่ีดีกวาหองน้ีหรือไม 

Is breakfast included? 
อิซ เบรกฟาสท อินคลูดดิด 

รวมคาอาหารเชาดวยไหมคะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

พลีซ ฟล อิน เดอะ เรจจิสเทรเชิน ฟอรม. 
กรุณากรอกแบบฟอรมลงทะเบียนดวยคะ 



 
ปญหาเรื่องหองพัก (The room’s problem) 

Hello, room number 303 has a problem. 
เฮลโล, รูม นัมเบอะ ทรี โอ ทรี แฮช อะ พรอบเลิม 

สวัสดีคะ หองหมายเลข 303 มีปญหาคะ 

Room 303 can’t be opened. 
รูม ทรี โอ ทรี แคนท บี โอเพนด. 

หองหมายเลข 303 ไมสามารถเปดได 

The telephone in my room is out of order. 
เดอะ เทเลโฟน อิน มาย รูม อิช เอาท ออฟ ออเดอะ. 

โทรศัพทหองฉันไมสามารถโทรไดคะ 

The shower doesn’t work. 
เดอะ ชาวเวอะ ดาสชีนท เวิรค. 

นํ้าที่ฝกบัวไมไหลครับ 

I’ve been waiting for a maid for a long time. 
ไอฟ บีน เวททิง ฟอร อะ เมด ฟอร อะลอง ไทม. 

ฉันรอแมบานนานมากแลวคะ 

Why don’t you give me a single room? 
วาย โดนท ยู กิฟ มี อะ ซิงเกิล รูม? 

ทําไมคุณไมจดัหองเด่ียวใหฉันคะ 

May I change the room? 
เม ไอ เชนจ เดอะ รูม 

ฉันขอเปลี่ยนหองไดไหมคะ 

 

ขอใชแผนกบริการหองพัก (Room service) 
I would like a newspaper. Could you take it to 
me? 
ไอ วูด ไลค อะ นิวสเพเพอะ. คูด ยู เทค อิท ทู มี? 

ผมตองการหนังสือพิมพ. ชวยหยิบมาใหผม
ไดไหมครับ 

Could you please take a meal to me? 
คูด ยู พลีซ เทค อะ มีล ทู ม ี

ชวยเอาอาหารมาใหหนอยไดไหมคะ 

Could you please change my room for me? 
คูด ยู พลีซ เชนจ มาย รูม ฟอร ม?ี 

กรุณาเปลี่ยนหองใหดิฉันหนอยไดไหมคะ 

Could you please clean my room? 
คูด ยู พลีซ คลีน มาย รูม? 

กรุณาทําความสะอาดหองใหดวยคะ 

 

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



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

 การแจงคืนหองพัก (Check out) 
My name is David. I’d like to check out,please. 
มาย เนม อีช เดวิด. ไอด ไลค ทู เช็ค เอาท, พลีซ. 

ผมช่ือเดวิดครับ ตองการคืนหองพักครับ 

check out, please. 
เช็ค เอาท, พลีซ. 

คืนหองพักครับ 

Can I check out now? 
แคน ไอ เช็ค เอาท นาว? 

ผมคืนหองพักตอนน้ีไดไหมครับ 

What time do I have to check out? 
วอท ไทม ดู ไอ แฮฟ ทู เช็ค เอาท? 

ฉันตองออกจากหองพักเวลาเทาไรคะ 

You have to check out at 6 o’clock. 
ยู แฮฟ ทู เช็ค เอาท แอท ซิกซ โอ’คลอค 

คุณตองออกจากที่พักเวลา 6 นาฬิกา 

This is a key of the room number 403. 
ดีส อิซ อะ คีย ออฟ เดอะ รูม นัมเบอะ โฟร โอ ธร ี

น่ีคือกุญแจหอง 403 คะ 

I want to return the key of my room. 
ไอ วอนท ทู รีเทิรน เดอะ คีย ออฟ มาย รูม. 

ผมตองการคืนกุญแจหองพักครับ 

 
 
 
 



 Conversation 
A: I would like to check out of room 510 
 ไอ วูด ไลท ทู เช็ค เอาท ออฟ รูม ไฟฟ วัน โอ 
 ผมตองการเช็คเอาทหองพักหมายเลข 510 ครับ 
B: Could you please return the key? 
 คูด ยู พลีซ รีเทิรน เดอะ คีย? 
 ขอกุญแจหองคืนดวยคะ 
A: Here you are. 
 เฮียร ยู อา. 
 น่ีครับ 
B: Thank you, I hope that you will come back here again. 

แธ็คง คิว, ไอ โฮพ แดท ยู วิล คัม แบค เฮียร อะเกน. 
ขอบคุณคะ หวังวาคงกลับมาใชบริการท่ีน่ีอีกนะคะ 

A: Sure. 
 ชัวร 
 ครับ 
 



           
           
           
           
           
            
 
 
      

  สวัสดีคะ ท่ีนี่  (Hello. This is...) 

Susan:  Hello. This is Samutprakran transportation office.  
May I help you? 
เฮลโล. ดีส อีส สมุทรปราการ ทรานสปอเตช่ัน ออฟฟซ. เม ไอ เฮลพ ยู? 
สวัสดีคะท่ีน่ีสํานักงานขนสงจังหวัดสมุทรปราการ มีอะไรใหชวยมั้ยคะ 

Preecha:  Hello. May I speak to Susan, please? 
เฮลโล. เม ไอ สปค ทู ซูซาน, พลีส? 
สวัสดีครับ ขอพูดกับซูซาน ครับ 

Susan:  Susan’s speaking. 
ซูซาน สปคกิ้ง 
ซูซานกําลังรับสายคะ 

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

Susan:  Good morning. This is Samutprakran transportation office.   
Can I help you? 
กุด มอรน่ิง. ดีส อีส สมุทรปราการ ทรานสปอเตช่ัน ออฟฟซ. 
แคน ไอ เฮลพ ยู? 
สวัสดีคะ ท่ีน่ีสํานักงานขนสงจังหวัดสมุทรปราการ  มีอะไรใหชวยไหมคะ 

Preecha:  This is Preecha Makploy speaking. I’d like to speak to  
Mr. Somkid, please. 
ดีส อีส ปรีชา มากพลอย สปคกิ้ง. ไอด ไลด ทู สปค ทู มิสเตอร สมคิด,พลีส. 
ผมปรีชา มากพลอย พูดครับผมขอพูดกับคุณสมคิดหนอยครับ 

Susan:  Hold the line, please. 
โฮลด เดอะ ไลน, พลีส. 
กรุณาถือสายรอสักครูนะคะ 

บทท่ี บทท่ี ๑๙ ๑๙ การสนทนาทางโทรศัพท  

(Telephoning)  
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 การตอ/โอนสายโทรศัพท  (Transferring a call.) 
...อยูในสาย   (...is on the line.) 

 
Susan:  Preecha, Miss Fang wants to talk to you. She is on the line. 

ปรีชา. มิส ฟาง วอนส ทู ทอลค ทู ยู. ชี อีส ออน เดอะ ไลน. 
ปรีชา คุณฟาง ตองการจะคุยกับคุณเธออยูในสายคะ 

Preecha:  Put her through, please. 
พุท เฮอ ธรู, พลีส. 
โอนสายมาเลยครับ 

   
 คุณชวยโอนสายผมไปที่คุณ...ไดไหมครับ  
      (Could you put me through to..., please? 

Preecha:  Could you put me through to Miss Fang, please? 
คูด ยู พุท มี ธรู ทู มิส ฟาง, พลีส? 
คุณชวยโอนสายผมไปท่ีคุณฟาง ไดไหมครับ? 

Susan:  Hold on for a few minutes. 
โฮลด ออน ฟอร อะ ฟว มินนิทส. 
ถือสายรอสักคูคะ 

 
      ดิฉันจะโอนสายคุณไปใหคุณ... (I’ll put you through...) 
 Preecha:  I’m calling from Rangsit Home for Babies. Could you tell me 

about this year’s budget? 
ไอม คอลลิ่ง ฟรอม รังสิต โฮม ฟอร เบบ้ีส. คูด ยู เทล มี อะเบาท ดิส 
เยียส บัดเจท? 
ผมโทรจากสถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต คุณชวยใหขอมูล เกี่ยวกับ
งบประมาณของปน้ีไดไหมครับ 

Susan:  Would you hold on a moment please? I’ll put you through to 
the director. 
วูด ยู โฮลด ออน อะ โมเมนท พลีส? ไอล พุท ยู ธรู ทู เดอะ ไดเรคเตอร 
ถือสายรอสักครูไดไหมคะ ดิฉันจะโอนสายคุณไปใหผูอํานวยการคะ 
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      เม่ือผูที่เราตองการสนทนาดวยไมอยู  (Target person unavailable) 
Susan:  May I speak to Miss. Fang, please? 

เม ไอ สปค ทู มิส. ฟาง, พลีส? 
ขอพูดกับคุณฟางคะ 

Preecha:  I’m afraid she is out for lunch. 
ไอม อะเฟรด แดท ชี อีส เอาท ฟอร ลั้นช. 
ผมเกรงวาเขาจะออกไปรับประทานอาหารกลางวันครับ 

 
Preecha:  May I speak to Mr. Suthee, please? 

เม ไอ สปค ทู มิสเตอร สุธี, พลีส? 
ขอพูดกับคุณสุธีครับ 

Susan:  I’m sorry, but he’s in a meeting right now. 
ไอม ซอร่ี, บัท ฮีส อิน อะ มีทท่ิง ไรท นาว. 
ขอโทษดวยนะคะ ตอนน้ีเขาติดประชุมอยูคะ 

 
      การรับฝากขอความ (Leaving a message) 
 
Susan:   Would you like to leave a message? 

วูด ยู ไลค ทู ลีฟ อะ เมสเสจ? 
จะฝากขอความไวไหมคะ 

Preecha:  Yes. Please ask him to call me back when he is free. 
เยส. พลีส อาสค ฮิม ทู คอล มี แบ็ค เวน ฮี อีส ฟรี. 
ไดครับ กรุณาบอกวาถาวางใหโทรกลับมาหาผมดวย. 

Susan:  Certainly. Who’s calling please? 
เซอเท่ินลี่. ฮูส คอลลิ่ง พลีส? 
แนนอนคะ ไมทราบวาดิฉันเรียนสายคุณอะไรคะ 

Preecha:  My name’s Preecha. 
มาย เนมส ปรีชา. 
ผมช่ือปรีชาครับ 

Susan:  And what’s your telephone number? 
แอนด วอทส ยัว เทเลโฟน นัมเบอร? 
ขอทราบเบอรของคุณดวยคะ 
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Preecha:  My number is 0-2868-4102. 
มาย นัมเบอร อีส โอ-ทู เอท ซิก เอท-โฟ วัน โอ ทู. 
เบอรของผมคือ 0-2868-4102. 

Susan:  O.K. I’ll give this message to Mr. Somsak as soon as possible. 
โอ.เค. ไอล กี้ฟ ดีส เมสเสจ ทู มิสเตอร สมศักด์ิ แอส ซูน แอส พอสซิเบ้ิล. 
ตกลงคะ ดิฉันจะรีบนําขอความน้ีใหแกคุณสมศักด์ิเร็วท่ีสุดคะ 

Preecha:  Thank you very much. Goodbye. 
แธ็ง คิว เวร่ี มัช กูดบาย. 
ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ 

 
       จะฝากขอความไวไหมคะ  (Can I take a message?) 
Susan:  Can I take a message? 

แคน ไอ เทค อะ เมสเสจ? 
จะฝากขอความไวไหมคะ 

Preecha:  No, that’s all right. I’ll call back later. 
โน, แดทส ออล ไรท. ไอล คอล แบ็ค เลเทอ. 
ไมเปนไรครับ เด๋ียวผมจะโทรมาใหม 

 
       ความขัดของทางโทรศัพท  (Problem on the phone) 
Preecha:  Could you tell him to pick me up at 7 p.m. 

คูด ยู เทล ฮิม ทู พิค มี อัพ แอท เซเวน พ.ีเอ็ม. 
คุณชวยบอกใหเขามารับผมตอน 1 ทุม ไดไหมครับ. 

Susan:  I didn’t catch that. Could you repeat that please? 
ไอ ดิดด้ึน แคทช แดท. คูด ยู รีพีท แดท พลีส? 
ดิฉันไดยินไมถนัดคะ กรุณาทวนซ้ําไดไหมคะ 

 
Preecha:  I’ll meet him at The Mall Department Store. 

ไอล มีท ฮิม แอท เดอะ มอลล ดีพารทเมนสโตร. 
ผมจะไปพบเขาท่ีหางสรรพสินคาเดอะมอลล 

Susan:   I’m sorry, but I didn’t hear that. Could you speak up, please? 
ไอม ซอร่ี, บัท ไอ ดิดด้ึน เฮีย แดท. คูด ยู สปค อัพ, พลีส? 
ขอโทษคะ ดิฉันไมไดยิน กรุณาพูดดังข้ึนไดไหมคะ 
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Preecha:  Hello, I’m Preecha Makploy from Thanyaburi Home for the 
Destitute. I’d like to speak to Mr. Soonthorn, please. 
เฮลโล, ไอม ปรีชา มากพลอย ฟรอม ธัญบุรี โฮม ฟอร เดอะ เดสทิท้ิว. 
ไอด ไลค ทู สปค ทู มิสเตอร สุนทร, พลีส. 
สวัสดีครับ ผมช่ือปรีชา มากพลอยจากสถานสงเคราะหคนไรท่ีพึ่ง ธัญบุรี 
ผมขอพูดกับคุณสุนทร ครับ 

Susan:  Could you speak a little slower,please? 
คูด ยู สปค อะ ลิตเต้ิล สโลเวอร, พลีส? 
กรุณาพูดชา ๆ หนอยไดไหมคะ 

 
Preecha:  Hello. Is that Ms. Toy’s house? 

เฮลโล. อีส แดท มิส ตอยส เฮาส? 
สวัสดีครับ บานคุณตอยใชไหมครับ 
 

Susan:  Sorry. This is Phimai Self-help Land Settlement. I think you 
must have the wrong number. 
ซอร่ี. ดีส อีส พิมาย เซลฟ-เฮลพ แลนด เซทเท้ิลเมนท. ไอ ธ้ิงค ยู มัสท 
แฮฟ เดอะ รอง นัมเบอร. 
ขอโทษนะคะ ท่ีน่ีนิคมสรางตนเองพิมาย ดิฉันคิดวาคุณคงโทรผิดแลวละ
คะ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
           
           
           
           
           
           
            
 

  คุณชวยบอกหนอยไดไหมคะวา...อยูตรงไหน  
       Could you tell me where...?  
Susan:  Could you tell me where the Vehicle inspection is? 

คูด ยู เทล มี แว เดอะ วีเคิล อินสเปคช่ัน อีส? 
คุณชวยบอกหนอยไดไหมคะวางานตรวจสภาพรถยนตอยูตรงไหน 

Preecha:  Just turn right at the next building and you’ll see it. 
จัสท เทิน ไรท แอท เดอะ เน็คซท บิลด้ิง แอนด ยูล ซี อิท. 
เลี้ยวขวาตรงตึกถัดไปคุณก็จะเห็นครับ 

 
   ไปทางไหนคะ   Which way is...?   
Susan: Which way is the Department of Land Transport? 

วิช เว อีส เดอะ ดีพารทเมนท ออฟ แลนด ทรานสปอรต? 
กรมการขนสงทางบกไปทางไหนคะ 

Preecha: It’s located on the Phonyongtin Road. Opposite the Jajujux 
market. From here, just cross over the bridge and turn left at 
the traffic light. The Department is on your right hand side. 
อิทส โลเคเทด ออน เดอะ พหลโยธิน โรด. ออพโพรสิด เดอะ จตุจักร    
มารเก็ต ฟรอม เฮียร, จัสท ครอส โอเวอร เดอะ บริดจ แอนด เทิน เลฟท 
แอท เดอะ ทราฟฟค ไลท. เดอะ ดีพารทเมนท อีส ออน ยัวร ไรท 
แฮน ไซด. 
กรมฯ ต้ังอยูบนถนนพหลโยธิน ตรงขามสวนจตุจักร จากตรงน้ี ขาม
สะพานแลวเลี้ยวซายตรงสัญญาณไฟจราจร กรมฯ อยูทางขวามือ 
ของคุณครับ 

       ฉันจะไปทางนี้หรือทางนั้นดีคะ  Should I go this way or that way?  
 

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

บทท่ี บทท่ี ๒๐ ๒๐ การบอกท่ีตั้งสถานท่ี  

(Indicating where a place is)  
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Preecha:  That way. Walk straight and it’s the second building on the 
left. 
แด็ท เวย. วอลค สเตรท แอนด อิทส เดอะ เซค่ัน บิลด้ิง ออน เดอะ เล็ฟท. 
ทางน้ันซิครับ เดินตรงไปมนัเปนตึกท่ีสองทางซายมือครับ 

 
       ถนนสายนี้ไป...หรือเปลาคะ Does this street go to...?  
Preecha:  Does this street go to the Rayong transportation office? 

ดาส ดีส สตรีท โก ทู เดอะ ระยอง ทรานสปอเตช่ัน ออฟฟค? 
ถนนสายน้ีไปสํานักงานขนสงจังหวัดระยอง หรือเปลาครับ 

Susan:  Yes, go straight before the traffic light and you will see the 
Office on your left. 
เยส, โก สเตรท บีฟอร เดอะ ทราฟฟค ไลท แอนด ยู วิล ซี เดอะ ออฟฟค 
ออน ยัว เลฟท. 
ใชคะ ตรงไปกอนถึงสัญญาณไฟจราจร และคุณจะเห็นสํานักงานอยูซายมือ
คุณคะ 
 

      รถเมลสายนี้ผาน...ไหมคะ Does this bus pass...?  
Susan:  Does this bus pass Department of Land Transport? 

ดาส ดีส บัส พาส ดีพาทเมนท ออฟ แลนด ทรานสปอรต? 
รถเมลสายน้ีผานกรมการขนสงทางบกไหมคะ 

Preecha:  No, you should take a bus number 7. 
โน, ยู ชูด เทค อะ บัส นัมเบอร เซเวน. 
ไมผานครับ คุณตองข้ึนรถเมล สาย 7 ครับ 



           
           
           
           
           
           
           
       
 ถาเรารูสึกไมคอยสบายก็ควรจะรีบไปหาหมอเพื่อทําการรักษา ซึ่งอาจจะยากเมื่อ
ตองบอกอาการกับหมอเปนภาษาอังกฤษ แตอยางไรก็ตามเราควรท่ีจะฝกพูดบอกอาการ
หมอใหชัดเจนวาเปนอะไร เจ็บท่ีใด รูสึกอยางไร เพื่อหมอจะไดเขาใจและทําการรักษาได
ถูกตองตรงกับอาการท่ีปวย 
 

 จะพูดอยางไรเม่ือเปนคนไขใหม 
I haven’t got a patient card yet. 
ไอ แฮฟวินท กอท อะ เพเชนท คาร เย็ท 

ดิฉันยังไมมีบัตรคนไขคะ 

I’m new here. 
ไอม นิว เฮียร 

ดิฉันเปนคนไขใหมคะ 

I don’t have an appointment. 
ไอ โดนท แฮพ แอน อะพอยเมินท. 

ดิฉันไมไดนัดคุณหมอไวคะ 

 
 

 คําพูดที่มักจะไดยินเม่ือเราปวย 
 
 

Are you sick? 
อา ยู ซิค? 

คุณปวยหรือคะ 

What’ s the problem? 
วอทส เดอะ พรอบเลิม? 

เปนอะไรมาคะ 

What’ s the matter? 
วอทส เดอะ แมทเธอะ? 

เกิดอะไรข้ึนคะ 

Take this medicine, please. 
เทค ดิส เมดิซิน, พลีซ. 

กรุณากินยาน้ีดวยคะ 

 
I will take your temperature. 
ไอ วิล เทค ยัวร เทมเพอะระเชอะ. 

ขอวัดไขหนอยนะครับ 

Please read the instructions carefully 
and follow them. 
พลีซ รีด เดอะ อินสทรัคเชินซ แคฟูลี แอนด 
ฟอลโล เดม 

กรุณาอานคําแนะนําอยางละเอียดและ
ปฏิบัติตามดวยนะคะ 

บทท่ี บทท่ี ๒๑ ๒๑ ความเจ็บไขไดปวย  

(Illness)  
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 การบอกอาการ 
I have got a headache. 
ไอ แฮฟ กอท อะ เฮดเอค. 

ดิฉันปวดศรีษะคะ 

I have got a stomachache. 
ไอ แฮฟ กอท อะ สทอมัชเอค. 

ดิฉันปวดทองคะ 

I have got a fever. 
ไอ แฮฟ กอท อะ ฟเวอะ. 

ดิฉันเปนไขคะ 

I have got a sour throat. 
ไอ แฮฟ กอท อะ ซอ ธโรท. 

ดิฉันเจ็บคอคะ 

My leg hurts. 
มาย เลก เฮิรทซ. 

ผมเจ็บขาครับ 

I feel dizzy. 
ไอ ฟล ดิซซ.ิ 

ฉันรูสึกวิงเวียน 

 
 

 เม่ือตองการขอความชวยเหลือเวลาไมสบาย 
 
 
Could you take me to the hospital? 
คูด ยู เทค มี ทู เดอะ ฮอสพิทอล? 

กรุณาพาดิฉันไปโรงพยาบาลดวยคะ 

Could you go to see the doctor with 
me? 
คูด ยู โก ทู ซี เดอะ ดอคเทอะ วิธ ม?ี 

ชวยไปหาหมอเปนเพื่อนดิฉันหนอยคะ 

 
Please call an ambulance. 
พลีซ คอล แอน แอมบิวแลนซ. 

กรุณาเรียกรถพยาบาลใหหนอยคะ 

Please call a doctor. 
พลีซ คอล อะ ดอคเทอะ. 

กรุณาตามหมอใหหนอยคะ 

Do you have any paracetamal? 
ดู ยู แฮฟ เอนนี พาราเซทามอล? 

คุณมียาพาราเซตามอลไหมคะ 

 
 เม่ือตองการถามคุณหมอเกี่ยวกับอาการที่เจ็บปวย  

What’s wrong with me? 
วอทส รอง วิธ ม?ี 

ดิฉันเปนโรคอะไรคะ 

Is it serious? 
อิซ อิท ซีเรียส? 

มันรุนแรงไหมคะ 
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Do I have to stay in a hospital? 
ดู ไอ แฮฟ ทู สเตย อิน อะ ฮอสพิทอล? 

ดิฉันตองนอนท่ีโรงพยาบาลไหมคะ 

When will I get well? 
เวน วิล ไอ เกท เวล? 

แลวเมื่อไรดิฉันจะหายดีคะ 

What kind of food should I eat? 
วอท ไคนด ออฟ ฟูด ซูด ไอ อีท? 

ฉันตองทานอาหารประเภทไหนคะ 

 

 เม่ือตองการแสดงอาการหวงใย หรืออยากใหเขาหายเร็ว ๆ  
Take care of your health. 
เทค แคร ออฟ ยัวร เฮลธ. 

ดูแลสุขภาพดวยนะคะ 

Get well soon. 
เกท เวล ซูน. 

หายเร็ว ๆ นะคะ 

I will visit you again. 
ไว วิล วิสิท ยู อะเกน. 

แลวจะมาเย่ียมใหมนะคะ 

 
 Conversation 

A: What’ s the problem? 
 วอทส เดอะ พรอบเลิม? 
 เปนอะไรมาครับ 
B: I have a fever. 
 ไอ แฮฟ อะ ฟเวอะ 
 ผมเปนไขครับ 
A: Do you have a runny nose? 
 ดู ยู แฮฟ อะ รันนิ โนส? 
 คุณมีนํ้ามูกไหม 
B: Yes, I have. 
 เยส, ไอ แอฟ 
 มีครับ 
A: I will take your temperature. 
 ไอ วิล เทค ยัวร เทมเพอะระเชอะ. 
 ขอวัดไขหนอยนะครับ 
B: O.K. 
 โอ เค 
 ไดครับ 
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ในการประชุมท่ีใชภาษาองักฤษเปนภาษาหลักในการประชุมและผูเขารวม
ประชุมมาจากหลายหนวยงานโดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีท่ีผูเขารวมประชุมสวนใหญไมเคย
รูจักกันมากอน ประธานในท่ีประชุมจึงมักจะใหผูเขารวมประชุมแนะนําตัวเองเพื่อให
ผูเขารวมประชุมคนอื่น ๆรวมท้ังผูมีสวนเกี่ยวของมีโอกาสทราบช่ือ-นามสกุลตําแหนง 
หนวยงานท่ีสังกัดและ/หรือขอมูลอื่น ๆ ท่ีจําเปนเกี่ยวกับผูเขารวมประชุม 
  สําหรับกรณีท่ีผูเขารวมประชุมสวนใหญรูจักกันดีอยูแลวหรือเปนผูท่ีอยูใน
หนวยงานเดียวกัน จึงไมจําเปนตองแนะนําตัวเองในท่ีประชุมอีกยกเวนผูเขารวมประชุม
สวนใหญไมรูจักหรือ เปนผูท่ีไมเคยเขารวมประชุมดังกลาวมากอนอยางไรก็ตามเมื่อ
จําเปนตองฝกการแนะนําตัวเองในท่ีประชุมซึ่งผูเขารวมประชุมสวนใหญรูจักกันดีอยูแลวก็
อาจทําไดโดยการเร่ิมท่ีตัวประธานในท่ีประชุมกอนแลวจึงมอบหมายใหเลขานุการในท่ี
ประชุมดําเนินการตอไป  
การแนะนํา ตัวเองในที่ประชุม (Introducing yourself at a meeting) 

ผูเขารวมประชุมท้ังหมดแนะนําตัวเองไปจนครบซึ่งอาจเวียนตามเข็ม
นาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาวนจากขวาไปซายหรือจากซายไปขวาของประธานฯก็ไดสุด
แลวแตประธานฯจะเปนผูกําหนด เมื่อแนะนําตัวเองครบทุกคนแลวประธานฯ จึ ง จ ะ เ ร่ิ ม
การประชุมตามวาระตาง ๆ ท่ีกําหนด สําหรับการแนะนําตัวเองในท่ีประชุมในท่ีน้ีจะ
ยกตัวอยางโดยเร่ิมตนท่ีประธานฯ กอนแลวจึงเวียนไปตามลําดับซึ่งการแนะนําตัวเองใน
ท่ีน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับช่ือ-นามสกุล ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบโดยยอรวมท้ัง
ตัวอยางการนําเสนอผลการดําเนินงานประจําเดือนของฝายตาง ๆ ท่ีอยูภายใตหนวยงาน
ใหพอเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติได โดยใชภาษาอังกฤษอยางเรียบงาย เพื่อสื่อสารให
ผูฟงเขาใจไดไมยาก  
ในการแนะนําตัวเอง อาจเร่ิมตนดวยการกลาวทักทาย ผูเขารวมประชุมรายอื่น ๆกอนแลว
จึงจะกลาวแนะนําตัวเอง ดังน้ี 
“Good morning everyone. I’m glad to see you again in our monthly 
meeting to be held today. First of all, let me introduce myself and 
then please introduce yourself in a clockwise/anticlockwise direction 
starting from my left/right hand side. Thank you.” 

My name is…………………....…, ...................................... 
    Pleased to meet you. 

บทท่ี บทท่ี ๒๒ ๒๒ การแนะนําตัวเองในท่ีประชุม 

(Introducing yourself at a meeting)  
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สวัสด ี (ตอนเชา) ครับ/คะทุกทาน ผม/ดิฉันยินดีที่ไดมาพบพวกคณุอีกครั้งหนึ่งในการ
ประชุมประจําเดือนของเราที่จัดข้ึนในวันนี ้ กอนอื่นผม/ดิฉันขอแนะนําตัวเองกอนนะ
ครับ/คะ จากนั้นขอใหทุกทานกรุณาแนะนําตัวเองเวียนตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็ม 
นาฬิกา  โดยเริ่มจากทางซาย/ขวามือของผม/ดิฉันกอน ขอบคุณครับ/คะ 
ผม/ดิฉัน ช่ือ…………………...……, ………….…...………….. 
ยินดีที่ไดรูจักคุณครับ/คะ 
 

เมื่อประธานฯ แนะนําตัวเองแลวผูเขารวมประชุมจะตองแนะนําตัวเอง
โดยเร่ิมจากบุคคลท่ีมีตําแหนงรองลงมาและอยูใกลประธานมากท่ีสุดเรียงตามลําดับจะ
เวียนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาจากซายไปขวาหรือจากขวาไปซายสุดแลวแต
ประธานฯ จะกําหนด เมื่อแนะนําตัวเองโดยบอกช่ือ-นามสกุล ตําแหนงและหนาท่ีความ
รับผิดชอบโดยยอจนครบทุกคนแลว จึงเร่ิมการประชุมไดตามปกติ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
ตัวอยาง 
 My name is Nongnapa Natdara a head of Transport Technical Group, 
Provincial Land Transport Office of Samutprakran. Pleased to meet you. 
 ดิฉันช่ือนงนภา เนตรดารา หัวหนากลุมวิชาการขนสง สํานักงานขนสงจังหวัด
สมุทรปราการ ยินดีท่ีไดรูจักทุกทานคะ 
 
 

ช่ือหนวยงานและตําแหนงเปนภาษาอังกฤษ 

ช่ือหนวยงานและตําแหนง ช่ือหนวยงานและตําแหนงเปนภาษาอังกฤษ 

กรมการขนสงทางบก Department of Land Transport. 
อธิบดี Director General 
รองอธิบดี (ฝายบริหาร) Deputy Director General for Administration 
รองอธิบดี (ฝายวิชาการ) Deputy Director General for Technical Affairs 
รองอธิบดี (ฝายปฏิบัติการ) Deputy Director General for Operation 
สวนภูมิภาค Provincial Administration 
สํานักงานขนสงจังหวัด Provincial Land Transport Office of ช่ือจังหวัด 
งานบริหารท่ัวไป General Administrative Section 
กลุมวิชาการขนสง Transport Technical Group 
ฝายทะเบียนรถ Vehicle Registration Sub-Division 
ฝายตรวจสภาพรถ Vehicle Inspection Sub-Division 
ฝายใบอนุญาตขับรถ Driving License Sub-Division 
สํานักงานขนสงจังหวัดหรือสาขา Provincial Land Transport Office of  ช่ือสาขา 
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