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ยินดีต้อนรับสู่ประเทศอังกฤษ

Welcome To England

เวลคัม ท ู อิงกฺแลนดฺ



 ยวดยานพาหนะ
 สนามบิน
 ป้ายรถประจำทาง / สถานีรถโดยสาร

 รถไฟ / รถไฟใต้ดิน
 รถแท็กซี ่/ รถยนต์ให้เช่า

 ถามเส้นทาง
 ทิศทาง
 ตำแหน่ง

 ประเภทที่พัก
 หาที่พัก จองห้องพัก

 ในห้องพัก
 ในห้องน้ำ

 การปรุง
 รสชาติและลักษณะ
 แสดงความรู้สึก
 ปริมาณ ชั่ง - ตวง จำนวน
 เนื้อสัตว์
 ผักและผลไม้
 เครื่องปรุงและเครื่องเทศ

 อาหารทั่วไป
 เครื่องดื่ม
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ชายอดนิยมในเกาะอังกฤษ
 ขนมหวาน
 อิ่มอร่อยสไตล์อังฤษ 

 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในที่พัก
 ปัญหาในห้องพัก

 ร้านอาหาร
 ประเภทอาหาร 
 มื้ออาหาร 
 ในร้านอาหาร 
 บนโต๊ะอาหาร
 ตามร้านข้างทาง /

   ตลาด

วิธีใช้หนังสือเล่มน้ี 8
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26

44

64

รู้ไว้ไปถูกแน่

รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว

รู้ไว้อิ่มอร่อยแน่

รู้ไว้หลับสบายแน่
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 เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
 ธงชาติ
 ภูมิอากาศ
 เวลา

 ระบบไฟฟ้า
 ค่าเงิน
 การเดินทาง
 อาหารการกิน

 น้ำดื่ม
 การติดต่อสื่อสาร
 ร้านขายยา 
 เทศกาลน่าเที่ยว



 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 การท่องเที่ยวเชิงความรู้ 

 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 กิจกรรมความบันเทิง 
 กิจกรรมกลางแจ้ง

 วางแผนท่องเที่ยว
 หลงทาง ไปไม่ถูก
 สัญลักษณ์ควรรู้

 ในสถานที่ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

 ในอังกฤษ

 เงินๆ ทองๆ 
 ร้านค้าต่างๆ 
 การติดต่อสื่อสาร 
 ในห้างสรรพสินค้า 

 คำทักทาย
 พูดคุยจิปาถะ
 เกี่ยวกับตัวเอง
 ความคิดเห็น ความรู้สึก
 ตัวเลข
 ลำดับ

 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  
   และเครื่องประดับ

 ไซส์
 สี

 วัน สัปดาห์
 เดือน
 ฤดูกาล
 อากาศ
 สภาพอากาศ
 บอกเวลา

 ส่วนต่างๆของร่างกาย
 เจ็บไข้ได้ป่วย
 ยาและการรักษา

 เหตุฉุกเฉิน
 ที่โรงพยาบาล

 รู้ไว้เที่ยวสนุกแน่

 รู้ไว้สบายใจแน่

 รู้ไว้ช็อปเพลินแน่

 รู้ไว้พูดได้แน่
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 แผงขายหนังสือพิมพ์และบุหรี่
  (ร้านขายของชำ)

 ของที่ระลึก 
 วัสดุ 
 ซื้อขาย ต่อรองราคา และร้องเรียน 



ฉันจะไป
อังกฤษ



 วิ ธ ี ใ ช ้ ห น ั ง ส ื อ เ ล ่ ม น้ี

Pa r t 1
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*ชี้ได้เลยว่าอยากไปไหน 
รู้วิธีไปง่าย ๆ จากภาพ รับรองไม่หลง

แม้ไม่รู้ภาษาท้องถิ่น

*ไม่ว่าอยากกินอะไร
อยากช็อปที่ไหน ชี้ได้ดังใจ
ไม่ต้องส่งภาษาใบ้ให้มึนงง
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สือ

เล่ม

นี้
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*หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่
และแต่ละหมวดจะแยกเป็นแถบสี

อยู่บริเวณขอบด้านขวาของแต่ละหน้า

*สรา้งมติรภาพกบัคนทอ้งถิน่ เรยีนรูบ้ทสนทนา 
คำแนะนำตัว คำทักทายง่าย ๆ ในเวลาสั้น ๆ 
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Hello,

how are you

doing?

I’m fine.

Thank you!
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 หลักการถอดเสียงในหนังสือเล่มนี้ ยึดหลักตามเสียงอ่านแบบอังกฤษ 
(British English) โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้กำหนดการออกเสียงดังต่อไปนี้

•  ตัวหนา คือ ให้เน้นเสียงท่ีพยางค์น้ัน เช่น 
Suitcase อ่านว่า ซูทเคส โดยเน้นเสียงที่ 
พยางค์หน้า ในที่นี้คือ ซูท

• จุดใต้ตัวอักษร คือ ให้ออกเสียงพยัญชนะนั้น  
ก่ึงเสียง โดยเฉพาะท้ายพยางค์ เช่น Last (ลาสทฺ), 
Baggage (แบกกิจฺ) ยกเว้น ชฺ ให้ออกเสียง 
ช ช้าง แบบมกีารกลัน้ลมก่อนออกเสียง เช่น Coach 
(โคชฺ) 

•  พยัญชนะที่ขีดเส้นใต ้ คือ เสียงพยัญชนะนั้น 
มีเสียงที่สั่นในลำคอมากกว่าเสียงปกติ เช่น ซ  
คือเสียง  / z /  ที่มีเสียงสั่นในลำคอ ส่วน ซ คือ 
เสียง / s / ที่ไม่มีเสียงสั่นในลำคอ

• คำที่ขีดเส้นประ คือ ให้ออกเสียงเนื่องกันโดย 
เช่ือมเสียงให้เป็นพยางค์เดียว เช่น Hire (ไฮเออะ),  
Fragile (แฟรไจเอิล), หรือ Child (ไชฺเอิลดฺ) 
เป็นต้น

หลักการถอดเสียงภาษาอังกฤษ

และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในเล่ม
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ใช้
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สือ

เล่ม

นี้
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Enjoy!!





รู้ ไว้ ก่ อ น ไ ป เ ที่ ย ว

Pa r t 2
• เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

• ธงชาติ

• ภูมิอากาศ

• เวลา

• ระบบไฟฟ้า

• ค่าเงิน

• การเดินทาง

• อาหารการกิน

• น้ำดื่ม

• การติดต่อสื่อสาร

• ร้านขายยา 

• เทศกาลน่าเที่ยว



 องักฤษ (England) ตัง้อยูใ่นทวปียโุรป เปน็ประเทศซึง่เปน็สว่นหนึง่ 
ของสหราชอาณาจักร มีชื่อเต็มในภาษาอังกฤษว่า The United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland หรือที่ใครหลาย ๆ คนมักเรียก 
สั้น ๆ ว่า เดอะยูเค (The UK) โดยสหราชอาณาจักรนี้มีพื้นที่ครอบคลุมเขต 
การปกครองท้ังหมด 4 ดินแดนด้วยกัน คือ อังกฤษ (England), สกอตแลนด์ 
(Scotland), เวลส์  (Wales) และไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) 

ซึ่งแม้ดินแดนต่าง  ๆ  เหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและ 
มีการปกครองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลอังกฤษ แต่ทั้งสกอตแลนด์ เวลส์ และ 
ไอร์แลนด์เหนือ ต่างก็มีอิสระในการปกครองตนเอง ทั้งในแง่นโยบาย 
การปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการภายในบางประการ 

เกี่ยวกับ
ประเทศอังกฤษ

UNITED KINGDOM

SCOTLAND

NORTHERN
IRELAND

WALES
ENGLAND

LONDON
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“ประเทศอังกฤษกับยูเค
คือประเทศเดียวกันหรือไม่?

แล้ว “บริเตน” ล่ะ จะใช้เรียกแทน
ประเทศอังกฤษได้ไหม?”
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ก่อน

ไป

เที่ยว
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ธงชาติ
 เมื่อพูดถึงธงชาติอังกฤษ หลาย  ๆ  คนอาจติดภาพธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
พื้นสีน้ำเงิน ขีดกากบาทขาวทแยงมุมและกากบาทแดงไขว้กลาง แต่แท้จริง 
แลว้ ธงทีเ่หน็กนัคุน้ตานัน้คอืธงแหง่สหราชอาณาจกัร หรอืธงยเูนยีนแฟลก 
(Union Flag) ซึง่เปน็การนำธงของสกอตแลนด ์ องักฤษ และไอรแ์ลนดเ์หนอื 
มาวางซอ้นทบักนั โดยธงผนืนีเ้ริม่ใชเ้มือ่ดนิแดนทัง้สีร่วมตวักนัเปน็สหราช- 
อาณาจักร ตามพระราชบัญญัติสหภาพไอร์แลนด์และบริเตนใหญ่ในปี   
ค.ศ. 1801 

 สำหรับคำว่า  “บริเตน”  นั้น คือคำที่ใช้เรียกเกาะอังกฤษ หรือ  
บริเตนใหญ่ (The Great Britain) หมายรวมถึง 3 ดินแดนหลัก คือ 
อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ ดังนั้น หากพูดถึง  “บริเตน” จึง 
หมายถงึเกาะองักฤษทัง้เกาะ ซึง่รวมถงึประเทศสกอตแลนดแ์ละเวลสด์ว้ย 
โดยเมืองหลวงของทั้งอังกฤษและสหราชอาณาจักรคือ กรุงลอนดอน 
(London) เมืองหลวงของสกอตแลนด์คือ เอดินบะระ (Edinburgh) เมืองหลวง 
ของเวลส์คือ คาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) และเมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 
คือ เบลฟัสต ์ (Belfast)

 สำหรับธงชาติของ 
อังกฤษเองนั้น แท้จริงแล้ว 
มเีพยีงพืน้ขาว กากบาทแดง 
อั น เ ป็น สั ญ ลัก ษ ณ์ ข อ ง 
เคร่ืองหมายกางเขนแห่ง 
เซนต์จอร์จ ใช้เป็นสัญลักษณ์ 
ของอังกฤษตั้งแต่ยุคกลาง  
หรือราวคริสต์ศตวรรษที ่ 16 

เรียกธงนี้ว่า  ธงเซนต์จอร์จ 
(St. George Flag)
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ภูมิอากาศ

ฤดูกาลในประเทศอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 ฤด ู ได้แก่
• ฤดูใบไม้ผล ิ อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
• ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม
• ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน
• ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์

 It’s raining cats and dogs. หรือ “ฝนตกอย่างไม่ลืมหูลืมตา”  
คือสำนวนอังกฤษที่อาจสะท้อนภาพของสภาพอากาศในเกาะอังกฤษได้เป็น 
อย่างดี แม้ประเทศอังกฤษจะมี 4 ฤดูกาลเหมือนกับประเทศอื่น  ๆ ในทวีป 
ยโุรป แตเ่รือ่งของฝนตกและอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงบอ่ย ยงัคงเปน็เรือ่งขึน้ชือ่ 
ของประเทศนี้ โดยหลาย ๆ ครั้งอาจพบว่า อากาศเปลี่ยนแปลงราวกับมีทั้ง 
สีฤ่ดรูวมกนัในหนึง่วนั เชน่ ชว่งเชา้แดดออก ชว่งสายฝนตก บา่ยมลีมแรง 
และตกค่ำอากาศหนาวเย็น เป็นต้น
 สำหรับฝนในประเทศอังกฤษมักตกต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่วนมาก 
จะเป็นฝนปรอย  ๆ  ที่ไม่หนักมากเหมือนบ้านเรา แต่อาจตกได้ทั้งวันโดย 
ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ “ร่ม” ได้กลายเป็นภาพจำที่อยู่ 
คู่กับคนอังกฤษตลอดมา

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 

เดือน

ต่ำสุด

สูงสุด

ม.ค.

6.9

1.3

ก.ค.

20.9

11.7

มี.ค.

9.8

2.6

ก.ย.

17.9

9.6

พ.ค.

15.8

6.7

พ.ย.

9.9

3.8

ก.พ.

7.2

1.1

ส.ค.

20.7

11.5

เม.ย.

12.4

3.9

ต.ค.

13.9

6.9

มิ.ย.

18.6

9.5

ธ.ค.

7.2

1.6



P

a

r

t

2

รู้

ไว้

ก่อน

ไป

เที่ยว

 19

เวลา

ระบบไฟฟ้า

 เวลาในประเทศอังกฤษจะ  ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงเมื่อเข้าสู่ 
ช่วงฤดูใบไม้ผลิ และจะ  เปลี่ยนเป็นช้ากว่าไทยถึง 7 ชั่วโมงเมื่อเริ่มเข้าสู่ 
ฤดูหนาว โดยชาวอังกฤษจะทำการปรับนาฬิกาให้เวลาเดินเร็วกว่าเดิม 
หนึ่งชั่วโมงในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม (ทำให้เวลาห่างกับไทย 
6 ชั่วโมง) และปรับเวลากลับให้เดินช้าลงหนึ่งชั่วโมงในวันอาทิตย์สุดท้าย 
ของเดือนตุลาคม
 เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและลงในประเทศอังกฤษจะต่างกับประเทศไทย 
อย่างสิ้นเชิง ในช่วงฤดูร้อนของอังกฤษ กลางวันจะยาวกว่ากลางคืน  
ท้องฟ้าจะสว่างตั้งแต่ช่วงตีสี่ไปจนถึงสามหรือสี่ทุ่ม ในทางกลับกัน เมื่อ 
เขา้สูฤ่ดหูนาว กลางวนัจะสัน้กวา่กลางคนื เพยีงแคบ่า่ยสามหรอืสีโ่มงเยน็ 
พระอาทิตย์ก็ตกดินแล้ว

 ระบบกระแสไฟฟ้าในอังกฤษ 
คือ 230 / 240 โวลต์ ใช้ปลั๊กสามขา  
หัวเหลี่ยม
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ค่าเงิน

 สกุลเงินของอังกฤษคือ  ปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds, GBP) หรือ 
สัญลักษณ ์ £
 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 48 บาท ต่อ 1 ปอนด์ (มกราคม ค.ศ.  
2013)

 ธนบัตร  จะแบ่งได้เป็น 
ธนบัตรชนิด 5, 10, 20 และ  
50 ปอนด ์

 เหรียญ  แบ่งออกเป็นเหรียญเพนซ์หรือเพนนี  
(Pence, Penny) และเหรียญปอนด ์ (Pound)

 เหรียญเพนนีจะมีตั้งแต่เหรียญ 1, 2, 5, 10,  

20 และ 50 เพนน ี
 ส่วนเหรียญปอนด์จะมีแบบเหรียญ 1 ปอนด์
และ 2 ปอนด์เท่านั้น
 โดย 100 เพนนีจะมีค่าเท่ากับ 1 ปอนด์

 สกุลเงินดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้ทั้งในเขตสกอตแลนด์ เวลส์ และ 
ไอร์แลนด์เหนือ เพียงแต่หน้าตาของธนบัตรจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ 
เขตแดน แตท่ัง้นีน้กัทอ่งเทีย่วยงัคงสามารถใชธ้นบตัรชำระเงนิไดต้ามปกติ

 สกุลเงินอังกฤษที่เรามักนิยมเรียกกันว่า Pound หรือปอนด์นั้น 
ยังสามารถเรียกได้อีกแบบหนึ่งว่า Quid (ควิด) ซึ่งเป็นคำสแลงที่ชาว 
อังกฤษใช้พูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวัน 
 นอกจากนี้ สัญลักษณ์เงินปอนด์ (£) จะต้องเขียนอยู่หน้า  
ตัวเลขแสดงค่าเงินเสมอ เช่น £1 คือ หนึ่งปอนด์ ระวังอย่าเขียน 
เรียงตามคำอ่านเป็น 1£ เป็นอันขาด
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การเดินทาง

 การเดินทางระหว่างเมือง
ภายในเกาะอังกฤษสามารถเลือกได้
หลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถโค้ช รถไฟ รวมไปถึง 
เครื่องบินราคาประหยัด (Low Cost Airline) แต่เส้นทางที่ถือว่าสะดวก  
รวดเร็ว และได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือ การเดินทางโดย รถไฟ ซ่ึงผู้โดยสาร 
สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกรับตั๋วได้ด้วย 
ตนเองที่สถานีหรือจะให้จัดส่งมาที่บ้านฟรีก็ได ้
 สำหรับการเดินทางโดยรถโค้ชจะให้ความรู้สึกคล้าย  ๆ  กับการ 
เดินทางโดยรถทัวร์บ้านเรา ซ่ึงมีหลากหลายบริษัทเปิดให้บริการ ผู้โดยสาร 
สามารถเลือกเส้นทางและบริษัทได้โดยเข้าไปจองตั๋วล่วงหน้าทางอินเทอร์- 
เน็ต ผู้จองสามารถพริ้นต์ใบจองจากที่บ้านและนำไปยื่นแทนตั๋วรถในวัน 
เดินทางได้เลย

 หลาย  ๆ  ครั้ง การจองตั๋วรถโค้ช รถไฟ รวมถึงเครื่องบิน 
ในเกาะอังกฤษ ก็อาศัยโชคด้วยเช่นกัน หากผู้โดยสารโชคดี เข้าไป 
ในเว็บไซต์เพื่อจองตั๋วในจังหวะที่ลดราคา ก็จะได้ตั๋วมาในราคา 
ที่ประหยัดมาก บ่อยครั้งราคาตั๋วลดลงเกินครึ่งหรือเหลือเพียงแค่ 
ปอนด์เดียว ซึ่งมีค่าราวกับได้เปล่า ในทางกลับกัน หากจองตั๋วใน 
เวลากระชั้นชิดหรือซื้อที่หน้าสถาน ี ราคาตั๋วจะดีดตัวสูงกว่าราคาปกต ิ
มาก ดังนั้น  การจองตั๋วล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตแต่เนิ่น  ๆ  จึงเป็น 
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเดินทางภายในเกาะอังกฤษ
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อาหารการกิน

น้ำดื่ม

 หากเอ่ยถึงอาหารประจำชาติของประเทศอังกฤษ คงหนีไม่พ้น  
ฟิชแอนด์ชิปส์  (F ish  and  Chips)  ที่มาพร้อมเกลือและน้ำส้มสายชู  
(Vinegar) ซึ่งหากได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวประเทศอังกฤษ ก็ควรที่จะ 
ลองสั่งเมนูนี้มารับประทานสักครั้ง
 นอกจากน้ี อังกฤษยังมีเมนูอาหารท่ีน่าสนใจอีกมากมาย หน่ึงในน้ัน 
หมายรวมถึงขนมหวานพร้อม  ชุดน้ำชายามบ่าย (English Afternoon  

Tea) ที่โด่งดังและได้รับความนิยมไม่แพ้ฟิชแอนด์ชิปส์ด้วย

 น้ำดื่มในประเทศอังกฤษ  สามารถดื่มได้ 
จากก๊อกน้ำภายในที่พัก โดยก๊อกน้ำจะแบ่งออก 
เป็น  2 ส่วน คือ ส่วนของน้ำร้อนและน้ำเย็น  
ห้ามนำน้ำจากก๊อกน้ำร้อนมาดื่มหรือใช้ประกอบ 
อาหาร เพราะมีการใส่สารฆ่าเชื้อโรคเอาไว้
 อย่างไรก็ตาม ความสะอาดของน้ำใน 
แต่ละโซนมีค่าไม่เท่ากัน ดังน้ันสำหรับผู้ท่ีต้องการ 
เพิ่มความมั่นใจว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปนั้นสะอาดและ 
ปลอดภัยจริง  แนะนำให้ซื้อเครื่องกรองน้ำเล็ก ๆ 
หรือกาต้มน้ำอัตโนมัติ ต้มหรือกรองน้ำก่อนดื่ม 
โดยหาซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้จาก 
รา้นคา้ทัว่ไป เชน่ รา้นอารก์อส (Argos) ซึง่มอียู ่
แทบจะทุกเมืองในเกาะอังกฤษ



P

a

r

t

2

รู้

ไว้

ก่อน

ไป

เที่ยว

 23

การติดต่อสื่อสาร

 ค่ายโทรศัพท์หลักที่ให้บริการในเกาะอังกฤษ 
คือ  Vodafone, O2, T-Mobi le,  3 และ  Lebara 
คา่โทร.เขา้เบอรพ์ืน้ฐานอยูท่ีป่ระมาณนาทลีะ 5 เพนซ์ 
(หรือ 2.5 บาท) ส่วนค่าโทร.เข้าเบอร์มือถือตกนาทีละ 
6-15 เพนซ์ (หรือ 4 -8 บาท) โดยท้ังน้ีต้องข้ึนอยู่กับ 
โปรโมชั่นของค่ายโทรศัพท์นั้น  ๆ  ด้วย หากผู้ใช้ 
อยู่นานมากกว่าสามเดือน แนะนำให้สมัครแพ็คเกจ 
เหมาจ่าย ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง 
ข้อความและโทรศัพท์ได้ค่อนข้างมาก

• โทร.จากอังกฤษ - ไทย
 รหัสโทรศัพท์ของประเทศไทยคือ +66 การโทร.ที่ประหยัดเงิน 
ทีส่ดุคอืการโทรศพัทผ์า่นอนิเทอรเ์นต็ เชน่ การโทร.ผา่นสไกป ์ (skype)  

ซึง่มแีพค็เกจเหมาจา่ยใหเ้ลอืกมากมายทาง www.skype.com อยา่งไร 
ก็ตาม หากเป็นการไปเที่ยวระยะสั้นและไม่สะดวกโทรศัพท์ผ่าน 
อินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศโทร.กลับไทยได้ 
โดยหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายหนังสือพิมพ์ทั่วไป

• โทร.จากไทย - อังกฤษ
 เลือกเครือข่ายที่จะใช้โทร. (เช่น 001, 005, 007, 008 หรือ 
009) ตามแต่สะดวก จากนั้นกด รหัสประเทศอังกฤษคือ +44 ตาม 
ด้วยรหัสเมือง โดยตัด 0 ตัวแรกออก เช่น รหัสเมืองลอนดอนคือ  
020 ก็ตัดเหลือเพียงแค่ 20 จากนั้นตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ปลายทาง 
ตัวอย่างเช่น 009 44 20 xxx xxxx เป็นต้น สำหรับโทรศัพท์ 
มือถือในประเทศอังกฤษจะขึ้นต้นด้วย 07 ให้ตัด  0 ออกเช่นกัน  
ตัวอย่างเช่น 009 44 7 xxx xxxxxx
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ร้านขายยา
 การหาซื้อยาในเกาะอังกฤษ  
หากเปน็ยาทีต่อ้งรบัประทานเปน็เวลา 
เพื่อรักษาโรคอย่างจริงจังเช่นยาเม็ด 
จะตอ้งไดร้บัการตรวจรกัษาจากแพทย์ 
กอ่น จากนัน้แพทยจ์ะออกใบสัง่ยาให ้

 ประเทศอังกฤษมีเทศกาลที่ 
น่าสนใจตลอดทั้งปี ตัวอย่างงาน 
เทศกาลน่าเท่ียว เช่น งานประเพณี 
แข่งเรือที่แม่น้ำเทมส์ หรือ  The 
Great River Race ทีจ่ะจดัขึน้ทกุป ี
ในเดอืนมนีาคม เทศกาลแสดงงาน 
ศิลปะจากศิลปินชาวอังกฤษและ 
ทั่วโลกอย่าง  Royal  Academy  

Summer Exhibition ท่ีจัดข้ึนต้ังแต่ 
เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกป ี
รวมไปถึงงานเทศกาลดนตรีของ 

และจึงนำใบสั่งยาไปซื้อยาตามร้านขายยาทั่วไป
 อย่างไรก็ตาม หากเป็นยาที่รักษาอาการเบื้องต้นทั่ว  ๆ  ไป เช่น 
ยาอมแก้เจ็บคอ ยาทาแก้เคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย หรือยาแก้ปวดพื้นฐาน  
เหล่านี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาที่มีเภสัชกรดูแลอยู่ เช่น  ร้านบู๊ทส์  
(Boots) ซึ่งหาได้ง่าย มีอยู่แทบทุกเมืองในเกาะอังกฤษ

เทศกาลน่าเที่ยว

เหล่าวัยรุ่นอังกฤษผู้มีใจรักเสียงเพลงอย่าง Cambridge Folk Festival 
ซึ่งจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่เมืองเคมบริดจ ์ โดยเทศกาลดนตรีเคมบริดจ์นี ้
ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบเทศกาลอังกฤษชื่อดังสำหรับ 
ชาวอังกฤษอีกด้วย
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• สนามบิน

• ป้ายรถประจำทาง / 

 สถานีรถโดยสาร

• รถไฟ / รถไฟใต้ดิน

• รถแท็กซี ่/ รถยนต์ให้เช่า

• ถามเส้นทาง

• ทิศทาง

• ตำแหน่ง
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ยวดยานพาหนะ
Transports
แทรนสปอทซฺ

สนามบิน
Airport
แอพอท

เครื่องบิน
Plane

เพลน

รถราง
Tram

แทรม

จักรยาน
Bike

ไบคฺ

เรือ
Boat

โบท

รถลิมูซีน
Limousine

ลิมมะซีน

เรือโดยสารแม่น้ำเทมส์
River Bus 

ริฟเวอะ บัส

รถตู้
Van

แวน

เรือชมวิวแม่น้ำเทมส์
River Cruise

ริฟเวอะ ครซู

รถโค้ชรับ – ส่งของสนามบิน Coach โคชฺ

รถเช่า
Hire Car / Car Rental

ไฮเออะ คา / คา เรนเทิล

จักรยานยนต์
Motorbike

โมเทอะไบคฺ

รถแท็กซี่มิเตอร์
Taxi

แทคซี

รถไฟใต้ดิน
Underground

อันเดอะเกรานฺดฺ

รถเมล์
Bus

บัส

รถไฟ 
Train

เทรน

ตั๋วเครื่องบิน
Plane Ticket

เพลน ทิคกิท

รถเข็นสัมภาระ
Trolley

ทรอลลี

ห้องพักผู้โดยสาร
Passenger Lounge

แพสซินเจอะ เลานฺจฺ

จุดบริการข้อมูล
Information Centre

อินฟอเมชัน เซนเทอะ

กระเป๋าเดินทาง
Luggage / Suitcase

ลักกิจ ฺ / ซูทเคส

ขาเข้า 
Arrivals

อะไรเวลิซฺ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
Tourist Information Centre

ทัวริสท ฺ อินฟอเมชัน เซนเทอะ

ด่านตรวจคนเข้าเมือง
Immigration

อิมมะเกรชัน

ขาออก
Departures

ดพิาทเชฺอะซฺ

รถไฟใต้ดิน 
(ใช้เรียกเฉพาะในลอนดอน)

Tube

ทิวบฺ



หากตอ้งการเดนิทางจากสนามบนิฮทีโธรว ์ สนามบนิ 
หลักของกรุงลอนดอน เข้าสู่ตัวเมืองลอนดอน สามารถ 
เดินทางได้หลายวิธีด้วยกันดังต่อไปนี้

 1. โดยสาร รถไฟสายด่วนฮีทโธรว์ (Heathrow Express) ใช้เวลาเพียง 
15 นาท ี วิ่งตรงจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองโดยไม่แวะจอดที่ไหนเลย
 2. โดยสารรถไฟสายฮีทโธรว์ (Heathrow Connect) ใช้เวลาราวคร่ึงช่ัวโมง 
แวะจอดระหว่างทางประมาณ 5 สถานี
 3. โดยสาร รถโค้ชสายเนชั่นแนลเอกซ์เพรส (National Express) ราคา 
ประหยัดกว่ารถไฟ รถออกทุกครึ่งชั่วโมง ใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงถึงตัวเมือง
 4. โดยสารรถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงิน (Piccadilly Line) วิ่งจากสนามบิน 
ฮีทโธรว์ถึงใจกลางลอนดอน โดยจอดประมาณ 20 สถานี เป็นวิธีที่ประหยัด 
ที่สุด เหมาะสำหรับคนที่มีสัมภาระไม่มากและไม่รีบร้อน 
 5. โดยสารรถแทก็ซีม่เิตอร ์ หรอื แบลก็แคบ็ (Black Cab) เหมาะสำหรบั 
เดินทางเป็นครอบครัวหรือมีสัมภาระมาก ราคาประมาณ 50 - 60 ปอนด์
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จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา
Money Exchange

มันนี อิคซเฺชฺนจฺ

ร้านปลอดภาษ ี Duty Free ดิวท ี ฟรี

โบรชัวร์ท่องเที่ยว
Brochure

โบรเชอะ

ห้องละหมาด
Prayer Room

แพร รูม

จุดรอรถแท็กซี่
Taxi Stop

แทคซี สตอพ

จุดรับกระเป๋า
Baggage Reclaim Area

แบกกิจ ฺ ริเคลม แอเรีย
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ฉันต้องการจองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว / ไป – กลับ ไป...
I would like to book a single / return ticket to... .
ไอ วุด ไลค ฺ ท ู บุค อะ ซิงเกิล / รเิทิน ทิคกิท ทู...

อาคารผู้โดยสาร ขาเข้า / ขาออก อยู่ที่ไหน 
Where is the building for arrivals / departures?

แว อิซ เดอะ บิลดิง ฟอ อะไรเวิลซฺ / ดิพาทเชฺอะซฺ

ฉันเดินทางกับสายการบิน...…
I am flying with... .…
ไอ แอม ไฟลอิง วิธ...

ฉันต้องการที่นั่ง
ริมหน้าต่าง / ริมทางเดิน

I need a window / aisle seat.

ไอ นีด อะ วินโด / ไอเอิล ซีท

ฉันต้องไปเช็กอินที่ไหน
Where do I check in

for my flight?

แว ดู ไอ เชฺค อิน ฟอ มาย ไฟลทฺ

ประตูขึ้นเครื่องหมายเลขอะไร
What is the gate number

for my flight?

วอท อิซ เดอะ เกท นัมเบอะ ฟอ มาย ไฟลทฺ

เที่ยวบินตรงเวลาไหม
Is the flight on time?

อซิ เดอะ ไฟลท ฺ ออน ไทมฺ

ช่วยติดสติ๊กเกอร ์ FRAGILE 
ที่สัมภาระของฉันให้ด้วย

Please put the FRAGILE sticker

on my luggage.

พลซี พุท เดอะ แฟรไจเอิล
สติคเกอะ ออน มาย ลักกิจฺ

กระเป๋าเดินทางของฉัน
ได้รับความเสียหาย / ถูกเปิด

My luggage is damaged / opened.

มาย ลักกิจ ฺ อซิ แดมิจด ฺ / โอเพินดฺ

จุดรับฝากสัมภาระอยู่ที่ไหน
Where is the left 

luggage office?

แว อิซ เดอะ เลฟทฺ ลักกิจฺ ออฟฟิส

เที่ยวบินดีเลย์นานแค่ไหน
How long will the flight be delayed?

ฮาว ลอง วิล เดอะ ไฟลท ฺ บ ี ดเิลดฺ

ฉันต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่
สำหรับค่าสัมภาระเกิน

How much does it cost

for extra luggage?

ฮาว มัทช ฺ ดซั อิท คอสท ฺ
ฟอ เอคสฺทระ ลักกิจฺ

ฉันหากระเป๋าเดินทางของฉันไม่เจอ
I couldn’t find my luggage.

ไอ คุดนฺท ฺ ไฟนฺด ฺ มาย ลักกิจฺ

Conversation



 • การโดยสารรถประจำทางหรอืรถเมลใ์นประเทศองักฤษ 
ควรเตรียมค่าโดยสารให้พอดี เนื่องจากระบบรถเมล์ของที่นี่ไม่มี 
กระเป๋ารถเมล์ แบบบ้านเรา เมื่อขึ้นรถ ผู้โดยสารจะต้องหย่อน 
เหรียญลงกล่องข้างคนขับและรับตั๋วโดยสารจากคนขับรถ 
 •  ป้ายรถเมล์ในประเทศอังกฤษแบ่งได้เป็น  2  แบบ  
แบบแรก คือวงกลมสีแดงพื้นหลังขาว เป็นป้ายรถเมล์ปกติ  
คนขับจะจอดให้เสมอโดยที่เราไม่ต้องกดกริ่ง ส่วนแบบที่สอง 
คือวงกลมสีขาวพื้นหลังแดง เป็น ป้ายรีเควสต์สต็อป (Request  

Stop) ทีจ่ำเปน็จะตอ้งบอกใหค้นขบัจอด ถา้หากไมม่คีนกดกริง่ 
รถเมล์จะไม่จอดที่ป้ายนั้น
 • สำหรับนักเรียนนักศึกษา บัตรนักเรียนสามารถใช้ลด 
ราคาค่าตั๋วสำหรับรถเมล์บางสายได ้ นอกจากนี้ยังมีบัตรส่วนลด 
ค่าโดยสารต่าง  ๆ  อีกมากมาย เช่น บัตร Oyster Card ท่ีใช้ 
เดินทางในกรุงลอนดอน บัตร London Pass รวมไปถึง บัตร 
Travel Card ด้วย
 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางในกรุงลอนดอน 
และส่วนลดค่าโดยสารต่าง ๆ สามารถเข้าไปเช็กข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http: /  / www.tfl.gov.uk
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ป้ายรถประจำทาง / สถานีรถโดยสารBus Stop /  Coach Station
บัส สตอพ / โคช ฺ สเตชัน

ตารางเวลาเดินรถ
Bus Timetable

บัส ไทมฺเทเบิล

สายรถเมล์
Bus Line

บัส ไลนฺ

ตั๋วธรรมดา
Ticket

ทิคกิท

สถานีรถโดยสาร 
Bus Station

บัส สเตชัน

ตั๋ววัน
Day Ticket

เด ทิคกิท

ผู้โดยสาร
Passenger

แพสซินเจอะ

ตั๋วเที่ยวเดียว
Single Ticket

ซิงเกิล ทิคกิท

พนักงานขับรถ
Driver

ไดรเวอะ

ตั๋วไป -กลับ
Return Ticket

รเิทิน ทิคกิท

ป้ายรถเมล์
Bus Stop

บัส สตอพ

ค่าโดยสาร
Travel Fee

แทรเวลิ ฟี
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รถไฟ / รถไฟใต้ดิน

Train / Underground

เทรน / อันเดอะเกรานฺดฺ

สถานีรถไฟ
Train Station

เทรน สเตชัน

แผนที่เส้นทางรถไฟใต้ดิน
Underground Map

อันเดอะเกรานฺด ฺ แมพ

ที่ขายตั๋ว
Ticket Office / Stand

ทิคกิท ออฟฟิส / สแตนดฺ

สาย
Line

ไลนฺ

สถานีรถไฟใต้ดิน
Underground Station

อันเดอะเกรานฺด ฺ สเตชัน

แผนที่เส้นทางรถไฟใต้ดิน
(ใช้เรียกเฉพาะในลอนดอน)

Tube Map

ทิวบ ฺ แมพ

เครื่องขายตั๋ว
อัตโนมัติ
Ticket

Machine

ทิคกิท มะชีน

ราง 
Rail

เรล

ชานชาลา
Platform

แพลทฟอม

ทางเข้า / ทางออก
Entrance / Exit

เอนเทรินซ ฺ / เอกซิท

ตารางเวลาเดินรถไฟ
Train Timetable

เทรน ไทมเฺทเบิล

สถานีรถไฟใต้ดิน (ใช้เรียกเฉพาะในลอนดอน)
Tube Station

ทิวบ ฺ สเตชัน

รถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอน

 • หากไดม้โีอกาสใชบ้รกิารรถไฟใตด้นิหรอืทีช่าวลอนดอนมกัเรยีกกนัตดิปากวา่ 

ทูบ (tube) เวลาขึ้น - ลงรถไฟจะได้ยินเสียงประกาศว่า “มายด์เดอะแก็ป” (Mind the 
Gap.) ซึ่งเป็นการบอกให้ระวังช่องว่างระหว่างตัวรถไฟกับชานชาลา วลีน้ีจึงเป็นวลีฮิต 
และเป็นสัญลักษณ์หน่ึงท่ีบ่งบอกถึงรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอน
 • เวลาขึน้บนัไดเลือ่นในเกาะองักฤษตอ้งยนืชดิขวา ชอ่งทางดา้นซา้ยมไีวส้ำหรบั 
คนที่รีบและต้องการแซงขึ้นหน้า
 •  ตั๋วรถไฟใต้ดินสามารถซื้อได้หลายวิธี เช่น ซื้อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ 
จำหน่ายตั๋ว ซื้อจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ แบบใส่ธนบัตร  
หรือแบบใช้บัตรเครดิตจ่ายก็ได้
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ฉันต้องไปขึ้น รถเมล ์/ รถไฟ ที่ไหน
Where could I get a bus / train?

แว คุด ไอ เกท อะ บัส / เทรน

ฉันจะซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ไหน
Where could I get a ticket?

แว คุด ไอ เกท อะ ทิคกิท

ขอตารางเดินรถได้ไหม
Could I get a bus timetable?

คุด ไอ เกท อะ บัส ไทมเฺทเบิล

Conversation

• Connect With River Boat Services  
คือสัญลักษณ์ของเรือ ผู้โดยสารที่ลงสถานีนั้นสามารถ 
ใช้บริการเรือโดยสารต่อได้

• Tramlink คือสัญลักษณ์ของรถราง ผู้โดยสาร 
ที่ลงสถานีนั้นสามารถใช้รถรางโดยสารต่อไปได้

•  Interchange  Stations คือสัญลักษณ์ 
ทีแ่สดงวา่สถานนีัน้เปน็สถานเีชือ่มตอ่ไปยงัรถไฟใตด้นิ 
สายอ่ืน  ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนสายรถไฟได้ ท่ี 
สถานีนั้น ๆ 

• National Rail คือสัญลักษณ์ของสถานีรถไฟ 
ที่วิ่งระหว่างเมือง สถานีไหนมีสัญลักษณ์นี้ แสดงว่า 
เป็นสถานีเชื่อมต่อไปยังรถไฟสายปกติ

สัญลักษณ์ที่ควรรู้
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ฉันต้องการ ตั๋วหนึ่งใบ / ตั๋วสองใบ
I need a ticket / two tickets.

ไอ นีด อะ ทิคกิท / ท ู ทิคกิทซฺ

ฉันต้องการตั๋วออฟพีค
I need an off-peak ticket.

ไอ นีด แอน ออฟพีค ทิคกิท

ตั๋วนี้เป็นตั๋วออฟพีคหรือตั๋วปกติ
Is this the off-peak

or normal ticket?

อซิ ดสิ ดิ ออฟพีค 
ออ นอเมิล ทิคกิท

คืนตั๋วได้ไหม
Could I refund the ticket?

คุด ไอ ริฟันดฺ เดอะ ทิคกิท

ฉันต้องการ...
...ยกเลิกตั๋ว…
...เปลี่ยนตั๋ว…

มีส่วนลด
สำหรับ...ไหม

...เด็ก

...นักเรียน

...ผู้สูงอายุ

...คนพิการ

...นักท่องเที่ยว

I need to… .

...cancel the ticket

...change the ticket

Is there any

discount for…?

...young person

...student

...senior person

...disabled person

...tourist

ไอ นีด ทู...
...แคนเซิล เดอะ ทิคกิท
...เชฺนจ ฺ เดอะ ทิคกิท

อซิ แด เอนนี
ดิสเคานฺท ฺ ฟอ...

...ยัง เพอเซิน

...สติวเดินทฺ

...ซีนเยอะ เพอเซิน

...ดิสเอเบิลด ฺ เพอเซิน

...ทัวริสทฺ

ค่าโดยสารคนละเท่าไหร่
How much is the travel fee?

ฮาว มัทช ฺ อซิ เดอะ แทรเวลิ ฟี

ฉันต้องการไปสถานี...ไปอย่างไร
I would like to go to the…station, what should I do?

ไอ วุด ไลค ฺ ท ู โก ท ู เดอะ...สเตชัน, วอท ชุด ไอ ดู
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ใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่
How long does the journey take?

ฮาว ลอง ดซั เดอะ เจอน ี เทค

รถไฟขบวนนี้ไป...ใช่ไหม
Is this train going to...?

อซิ ดิส เทรน โกอิง ทู...

ไป...ต้องเปลี่ยนขบวนที่ไหน
Where do I need to change

the train to go to...?

แว ด ู ไอ นีด ท ู เชฺนจฺ
เดอะ เทรน ท ู โก ทู...

ถึง...แล้ว ช่วยบอกฉันด้วย
Please inform me

when we arrive at... .
พลซี อินฟอม มี

เวน ว ี อะไรฟวฺ แอท... 

สถานีนี ้ / สถานีที่แล้ว / สถานีหน้า
This station / Last station  / 

Next station

ดสิ สเตชัน /ลาสท ฺ สเตชัน / 
เนคซฺท ฺ สเตชัน

ฉันจะไปที่...ต้องออกทางออกไหน 
I need to go to... ,

which exit should I take?

ไอ นีด ท ู โก ทู..., 
วิทช ฺ เอกซิท ชุด ไอ เทค

รถไฟไป...ต้องขึ้นที่ชานชาลาไหน
Which platform is 

for the train to...?

วิทช ฺ แพลทฟอม อซิ 
ฟอ เดอะ เทรน ทู...

ชานชาลา...อยู่ที่ไหน
Where is the platform...?

แว อซิ เดอะ แพลทฟอม...

ตอนนี้ถึงสถานี...หรือยัง
Have we arrived at...

station yet?

แฮฟวฺ วี อะไรฟวฺดฺ แอท...
สเตชัน เยท

ต้องลงสถานีนี้ใช่ไหม
Do I need to get off

at this station?

ด ู ไอ นีด ท ู เกท ออฟ
แอท ดิส สเตชัน

สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุด
คือสถานีไหน

Where is the nearest

underground / tube station?

แว อซิ เดอะ เนียริสทฺ
อันเดอะเกรานฺด ฺ / ทิวบ ฺ สเตชัน
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ฉันจะไป...ต้องลงรถไฟที่ไหน
I need to go to...,

where should I get off the train?

ไอ นีด ท ู โก ทู..., 
แว ชุด ไอ เกท ออฟ เดอะ เทรน

ฉันต้องต่อรถไฟอีกขบวนไหม
Do I need to change

for another train?

ด ู ไอ นีด ท ู เชฺนจฺ
ฟอ อะนาเดอะ เทรน

 ต๋ัวออฟพีค  (Off - Peak)  คือ  
ชื่อเรียกตั๋วรถไฟชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีราคา 
ประหยัดกว่าตั๋วที่ระบุเวลาแน่นอน ตั๋วนี้ 
จะใช้ได้ในเวลาที่ไม่ใช่ช่วง  ”พีค”  หรือช่วง 
ทีม่ผีูโ้ดยสารใชบ้รกิารเปน็จำนวนมาก คอื 
ตั้งแต่เวลาเก้าโมงครึ่งถึงตีสี่ครึ่งของวัน 
ถัดไป ในวันทำงานจันทร์  -  ศุกร์ และ 

ตัง้แตเ่วลาบา่ยสีโ่มงครึง่ถงึตสีีค่รึง่ของอกีวนั ในวนัหยดุเสาร ์ - อาทติยแ์ละวนัหยดุ 
นักขัตฤกษ ์
 อย่างไรก็ตาม หากมี บัตรเรลการ์ด (Rail Card) ซ่ึงเป็นบัตรท่ีใช้ลดราคา 
ตั๋วรถไฟในเกาะอังกฤษ จะสามารถช่วยประหยัดค่าเดินทางได้เป็นอย่างมาก 
บัตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระยะยาว เพราะต้องเสียค่า 
สมัครสมาชิกเป็นรายป ี โดยมีประเภทของบัตรให้เลือกตามอายุของผู้สมัคร
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จาก http: /  / www.railcard.co.uk 
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รถแท็กซี ่/ รถยนต์ให้เช่า
Taxi / Hire Car
แทคซ ี / ไฮเออะ คา

มิเตอร์
Meter

มเีทอะ

ตูห้ยอดเหรยีญคา่จอดรถ
Parking Meter

พาคกิง มเีทอะ

ใบขับขี่สากล
International Driving Licence

อินเทอะแนชเฺนิล ไดรวิง ไลเซินซฺ

ทางด่วน
Motorway

โมเทอะเว

ทางหลวง
Highway

ไฮเว

ปั๊มน้ำมัน
Gas Station

แกส สเตชัน

คนขับรถ
Driver

ไดรเวอะ

ลานจอดรถ
Car Park

คา พาค

ฉันจะเรียกแท็กซี่ได้ที่ไหน
Where could I get a taxi?

แว คุด ไอ เกท อะ แทคซี

ฉันต้องการไป...
I would like to go to... .

ไอ วุด ไลคฺ ท ู โก ทู...

ช่วยขับ เร็ว / ช้า หน่อย
Please drive faster / slower.

พลซี ไดรฟวฺ ฟาสเทอะ / สโลเออะ

มารับฉันที่...
Please pick me up at... .

พลซี พิค ม ี อัพ แอท...

ช่วยพาฉันไปส่งตามที่อยู่นี้ด้วย
Please take me to this address.

พลซี เทค มี ท ู ดสิ อะเดรส

ค่าโดยสารเท่าไหร่
How much is the fee?

ฮาว มัทช ฺ อซิ เดอะ ฟี

ช่วย เปิด / ปิด หน้าต่างด้วย
Please open / close the window.

พลีซ โอเพิน / โคลซ เดอะ วินโด

Conversation



 38

ช่วยจอดรถสักครู่หนึ่ง
Please park the car

for a moment.

พลีซ พาค เดอะ คา ฟอ อะ โมเมินทฺ

ช่วยจอดส่งที่...ก่อน
แล้วค่อยส่งที่...ได้ไหม
(กรณีจอดส่ง 2 ที่)

Could you please drive me

to... and then to...?

คุด ย ู พลีซ ไดรฟวฺ มี
ทู...แอนด ฺ เดน ทู...

ช่วยจอดข้างหน้าด้วย
Please park the car ahead.

พลซี พาค เดอะ คา อะเฮด

ขอใบเสร็จรับเงินด้วย
Could I also have a receipt?

คุด ไอ ออลโซ แฮฟวฺ อะ ริซีท

ฉันจะเช่ารถยนต์ได้ที่ไหน
Where could I rent a car?

แว คุด ไอ เรนท ฺ อะ คา

ฉันอยากเช่า...

...รถท่ีไม่แพง / 
คันเล็ก
...รถเกียร์อัตโนมัติ /  
เกียร์ธรรมดา

ฉันอยากเช่า...
...จักรยาน
...มอเตอร์ไซค์

ค่าเช่า...เท่าไหร่

...ต่อวัน...

...ต่อสัปดาห์..…

I would like to hire... .

...an economy car / 

a small car

...an automatic car /  

a manual car

I would like to hire... .

...a bike

...a motorbike

How much does it cost 

to hire for...?

...a day

...a week

ไอ วุด ไลคฺ ทู ไฮเออะ...

...แอน อคิอนะม ี คา /  
อะ สมอล คา
...แอน ออทะแมทคิ คา / 
อะ แมนนิวเอิล คา

ไอ วุด ไลคฺ ทู ไฮเออะ...
...อะ ไบคฺ
...อะ โมเทอะไบคฺ

ฮาว มัทชฺ ดัซ อิท คอสทฺ 
ท ู ไฮเออะ ฟอ...
...อะ เด
...อะ วีค

ช่วยจอดรอตรงนี้นะ Please wait here. พลีซ เวท เฮีย
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ฉันจำเป็นต้องจ่ายค่าประกันรถไหม ราคาเท่าไหร่
Do I need to pay for the car insurance? 

How much does it cost?

ด ู ไอ นีด ท ู เพ ฟอ เดอะ คา อินชัวเรินซฺ
ฮาว มัทช ฺ ดซั อิท คอสทฺ

ถ้านำรถมาคืนเกินกำหนด ต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่
How much is the charge if I return the car late?

ฮาว มัทช ฺ อซิ เดอะ ชฺาจ ฺ อิฟ ไอ รเิทิน เดอะ คา เลท

ต้องเติมน้ำมันให้เต็มก่อนคืนรถหรือไม่
Do I need to fill up the gas tank when I return the car? 

ด ู ไอ นีด ท ู ฟิล อัพ เดอะ แกส แทงคฺ เวน ไอ ริเทิน เดอะ คา

ฉันต้องวางเงินมัดจำเท่าไหร่
How much is the deposit?

ฮาว มัทช ฺ อซิ เดอะ ดพิอซทิ

ฉันต้องใช้หลักฐานอะไรในการเช่ารถบ้าง
Which documents do I need to

provide to hire a car?

วิทช ฺ ดอคคิวเมินทฺซฺ ด ู ไอ นีด ทู
พระไวดฺ ท ู ไฮเออะ อะ คา

นี่...ของฉัน

...ใบขับขี่สากล...

...พาสปอร์ต...

Here is my... .

...international

driving licence

...passport

เฮีย อซิ มาย...

...อินเทอะแนชเฺนิล 
ไดรวิง ไลเซินซฺ
...พาสปอท
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ถามเส้นทาง

Asking for Directions

อาสกิง ฟอ ไดเรคชันซฺ แผนที่
Map

แมพ

วงเวียน
Roundabout

 เรานฺดอฺะเบาทฺ

แม่น้ำ
River

ริฟเวอะ

อุโมงค์คนเดิน
Tunnel

ทันเนิล

ตรอก / ซอย
Close /  Alley

โคลซ / แอลลี

สะพานลอย
Flyover

ฟลายโอเวอะ

สี่แยก
Junction

จังคฺชัน

ถนน
Road /  Street

โรด / สตรีท

ทางม้าลาย
Zebra Crossing

ซีบระ ครอสซิง

อาคาร
Building

บิลดิง

น้ำพุ
Fountain

เฟานฺเทิน

สะพาน
Bridge

บริดจฺ

ไฟจราจร
Traffic Light

แทรฟฟิค ไลทฺ
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เหนือ
North

นอธ

ตะวันออก
East

อีสทฺ

เลี้ยวซ้าย
Turn Left

เทิน เลฟทฺ

ฝั่งซ้าย
Left Side 
เลฟท ฺ ไซดฺ

ด้านโน้น / ด้านนี ้
 Over There / Over Here

โอเวอะ แด / โอเวอะ เฮีย

ใต้
South

เซาธฺ

ตะวันตก
West

เวสทฺ

เลี้ยวขวา
Turn Right 

เทิน ไรทฺ

ตรงไป Go Straight โก สเตรท

ฝั่งขวา 
Right Side

ไรท ฺ ไซดฺ

ฝั่งตรงข้าม 
Opposite Side    

ออพพะซิท ไซดฺ

ด้านหน้า
Front

ฟรันทฺ

ไกล
Far

ฟา

ด้านหลัง
Rear

เรีย

ใกล้
Near

เนีย

ตำแหน่ง 
Positions

พะซชิันซฺ

ทิศทาง
Directions

ไดเรคชันซฺ

ฉันหลงทาง
I am lost.

ไอ แอม ลอสทฺ

ขอถามหน่อย คุณรู้จักที่นี่ไหม
Excuse me, do you know this place?

เอคสคิวซฺ ม,ี ด ู ยู โน ดสิ เพลส

Conversation



 42

คุณรู้จักถนนสายนี้ไหม มันอยู่ตรงไหน
Do you know this street?

Where is it?

ดู ยู โน ดิส สตรีท
แว อิซ อิท

ฉันจะไปที่...ได้ยังไง
How could I go to…?

ฮาว คุด ไอ โก ทู...

คุณช่วยชี้ให้ดูในแผนที่หน่อย
Please point the place on my map.

พลีซ พอยนฺท ฺ เดอะ เพลส ออน มาย แมพ

เดินไปไกลแค่ไหน
How far is it by foot?

ฮาว ฟา อซิ อิท บาย ฟุท

นี่ใช่ทางที่จะไป...ไหม
Is this the way to...?

อซิ ดสิ เดอะ เว ทู...

จอดรถตรงนี้ได้ไหม
Can I park the car here?

แคน ไอ พาค เดอะ คา เฮีย

ไกลแค่ไหนกว่าจะถึง...
How far is it to go to…?

ฮาว ฟา อซิ อิท ท ู โก ทู...

...อยู่ที่ไหน
Where is…?

แว อซิ...

ช่วยวาดแผนที่ให้หน่อย
Please draw me a map.

พลซี ดรอ มี อะ แมพ

ค่าจอดรถ...เท่าไหร่

...ต่อชั่วโมง...…

...ต่อวัน...

...ทั้งคืน...

How much is the 

parking fee…?

…per hour

…per day

…per night

ฮาว มัทช ฺ อซิ เดอะ 
พาคกิง ฟ.ี..

...เพอ อาวเออะ

...เพอ เด

...เพอ ไนทฺ
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มีปั๊มน้ำมันใกล ้ๆ แถวนี้ไหม
Is there any gas station around here?

อซิ แด เอนนี แกส สเตชัน อะเรานฺด ฺ เฮีย

รถฉันเสีย
My car is broken.

มาย คา อซิ โบรเคิน





รู้ ไ ว้ ห ลั บ ส บ า ย แ น่

Pa r t 4
• ประเภทที่พัก

• หาที่พัก จองห้องพัก

• ในห้องพัก

• ในห้องน้ำ

• สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ 

 ในที่พัก

• ปัญหาในห้องพัก
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ประเภทที่พัก
Accommodations

อะคอมโมเดชันซฺ

บ้านพักเยาวชน
Youth Hostel

ยูธ ฮอสเทิล

ฟาร์มสเตย์
Farmstay

ฟามสเต

เคาช์เซิร์ฟฟิ่ง
Couchsurfing

เคาชเฺซอฟิง

โฮมสเตย์
Homestay

โฮมสเต

โฮสเทล
Hostel

ฮอสเทิล

ที่พักพร้อมอาหารเช้า
Bed and Breakfast / B  B

เบด แอนด ฺ เบรคเฟิสท ฺ / บ ี แอนด ฺ บี

วิลล่า
Villa

วลิละ

โรงแรม
Hotel

โฮเทล



 เคาช์ (couch) แปลว่า โซฟา เซิร์ฟฟิ่ง (surfing) คือการค้นหา ที่พัก 
แบบ  หาโซฟานอนนี้เป็นรูปแบบการหาที่พักแนวใหม่ ที่เริ่มได้รับความนิยม 
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวแบ็กแพ็คชาวตะวันตกในช่วง  2 -  3 ปีที่ผ่านมา โดย 
นักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและอยากได้เพื่อนใหม่ขณะท่องเที่ยว  
จะเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์ข้อมูลของเคาช์เซิร์ฟฟิ่ง เพื่อติดต่อขอเข้าพักกับ 
คนท้องที่นั้น ๆ โดยเว็บไซต์นี ้ จะมีข้อมูลของทั้งนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาที่พัก 
และเจ้าบ้านที่เปิดรับนักท่องเที่ยวแปลกหน้าให้มาอาศัยโซฟาบ้านตัวเองนอน 
ชั่วคราว
 รปูแบบการหาทีพ่กัลกัษณะดงักลา่ว มขีอ้ดคีอื ทำใหน้กัทอ่งเทีย่วไมต่อ้ง 
เสยีคา่ทีพ่กัและไดเ้พือ่นใหมใ่นเมอืงทีต่นเดนิทางไปเทีย่ว อยา่งไรกต็าม การหา 
ที่พักลักษณะนี ้ อาจมีข้อเสียในแง่ของความปลอดภัย ดังนั้นนักท่องเที่ยวจำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลของเจ้าบ้านให้ดี ในขณะเดียวกัน เจ้าบ้านเอง 
ก็จำต้องระวังบุคคลที่จะมาขอนอนที่บ้านตนด้วย
 แต่ทั้งนี้นั้น เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเคาช์เซิร์ฟฟิ่งดังกล่าว จะแจกแจง 
รายละเอยีดของทัง้คนหาทีพ่กัและเจา้บา้นไว ้ รวมถงึมกีารแสดงความคดิเหน็และ 
ให้คะแนนสำหรับเจ้าของบ้านและคนมาขออาศัยนอนไว้ด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าว 
จะเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจขอเข้าพักของนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ต่อไป

 ข้อมูลเพิ่มเติม https: /  / www.couchsurfing.org 
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เคาช์เซิร์ฟฟิ่ง (Couchsurfing)

ทางเลือกราคาประหยัดสำหรับนักท่องเที่ยว
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มีห้อง...ไหม

...เดี่ยว...

...คู่...

...นอนรวม... 

...นอนรวมแยกชาย...

...นอนรวมแยกหญิง...

...มีห้องน้ำในตัว...

Do you have 

a (an)...room?

...single...

...double...

...mixed dorm...

...male dorm...

...female dorm...

...en-suite...

ด ู ย ู แฮฟวฺ
อะ (แอน)...รูม

...ซิงเกิล...

...ดับเบิล...

...มิกซฺท ฺ ดอม...

...เมล ดอม...

...ฟเีมล ดอม...

...ออน-สวีท...

หาที่พัก จองห้องพัก

Reservation

เรเซอะเวชัน

ฉันจองห้องไว้แล้วทางอินเทอร์เน็ต
I have already booked a room online.

ไอ แฮฟวฺ ออลเรด ี บุคท ฺ อะ รูม ออนไลนฺ

ฉันชื่อ...
My name is... .

มาย เนม อซิ...

ขอดูห้องหน่อยได้ไหม
Could I see

the room?

คุด ไอ ซ ี เดอะ รูม

ค่าห้องต่อคืนราคาเท่าไหร่
How much does the room

cost per night?

ฮาว มัทช ฺ ดซั เดอะ รูม
คอสท ฺ เพอ ไนทฺ

มีห้องที่ถูกกว่านี้ไหม
Do you have

a cheaper room?

ด ู ย ู แฮฟวฺ อะ ชฺีพเปอะ รูม

มีห้องว่างไหม
Is there any room  

available?

อซิ แด เอนน ี รูม  
อะเวลละเบิล

นี่ ใบจองห้อง / พาสปอร์ต ของฉัน
Here is my booking document / passport.

เฮีย อซิ มาย บุคกิง ดอคคิวเมินท ฺ / พาสปอท

ฉันต้องการ...
...จองห้อง
...เช็กอิน
...เช็กเอ๊าต์

I would like to... .

...book a room

...check in

...check out

ไอ วุด ไลคฺ ทู...
...บุค อะ รูม
...เชฺค อิน
...เชฺค เอาทฺ
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เตียงเสริมคิดเท่าไหร่
How much is an extra bed?

ฮาว มัทช ฺ อซิ แอน เอคสฺทระ เบด

ราคานี้รวมอาหารเช้าหรือยัง
Is breakfast included in this price?

อซิ เบรคเฟิสท ฺ อินคลดูิด อิน ดิส ไพรซฺ

ตกลงฉันพักที่นี่
Okay, I’m staying here.

โอเค, ไอมฺ สเตอิง เฮีย

ฉันต้องการพักเพิ่มอีก...คืน
I would like to stay here for 

...more night (s).

ไอ วุด ไลค ฺ ท ู สเต เฮีย ฟอ
...มอ ไนทฺ (ซ)ฺ

ฉันจะจ่ายด้วย เงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
I would like to pay by cash / credit card / debit card.

ไอ วุด ไลคฺ ท ู เพ บาย แคช / เครดิท คาด / 
เดบิท คาด

ขอนามบัตรโรงแรมหน่อยได้ไหม
Can I have a hotel business card?

แคน ไอ แฮฟวฺ อะ โฮเทล 
บิซเนส คาด

มีล็อกเกอร์ให้หรือไม่
Is there any locker to use?

อซิ แด เอนน ี ลอคเกอะ ท ู ยซู

มีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีไหม
Is there free internet?

อซิ แด ฟร ี อินเทอะเนท

ฉันต้องการพัก...คืน
I would like to stay here for...night (s).

ไอ วุด ไลค ฺ ท ู สเต เฮีย ฟอ...ไนทฺ (ซฺ)

ต้องเช็กเอ๊าต์กี่โมง
What time do I need to check out 

of the hotel?

วอท ไทม ฺ ด ู ไอ นีด ท ู เชฺค เอาท ฺ
ออฟ เดอะ โฮเทล

อาหารเช้าเริ่มกี่โมง
What time is the breakfast ready?

วอท ไทม ฺ อซิ เดอะ 
เบรคเฟิสท ฺ เรดี
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วันที่เช็กอิน : ...
Check in : ...
เชฺค อิน : ...

คืน : ...
Night (s) : ...
ไนทฺ (ซฺ) : ...

คน : ...
Guest (s) : ...
เกสทฺ (ซฺ) : ...

วันที่เช็กเอ๊าต ์ : ...
Check out : ...
เชฺค เอาท ฺ : ...

อาหารเช้า 
Breakfast
เบรคเฟิสทฺ เตียงเสริม 

Extra bed (s)
เอคสฺทระ เบด (ซ)ฺ 

รวม
Included
อินคลูดิด ต้องการ...เตียง

...Bed (s) needed

...เบด (ซฺ) นีดดิด

ไม่ต้องการ
Not needed
นอท นีดดิด

ไม่รวม
Excluded
อิกซคฺลดูิด

ประเภทห้อง 

o ห้องเตียงเดี่ยว...ห้อง
 ...Single Room (s)
 ...ซิงเกิล รูม (ซฺ)
o ห้องเตียงเดี่ยวสองหลัง...ห้อง
 ...Twin Room (s)
 ...ทวิน รูม (ซฺ)
o ห้องเตียงใหญ่...ห้อง
 ...Double Room (s)
 ...ดับเบิล รูม (ซ)ฺ
o ห้องพักสามคน...ห้อง
 ...Triple Room (s)
 ...ทริพเพิล รูม (ซฺ)
o ห้องพักสี่คน...ห้อง
 ...Quadruple Room(s)
 ...ควาดรเูพิล รูม (ซฺ)

แบบฟอร์มในการจองห้องพัก

Room Booking Form
รูม บุคกิง ฟอม

o 

o o 

o 
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รวมราคา : ...ปอนด์
Total : ...Pound (s)

โททเทิล : ...เพานฺด (ซฺ)

ประเภทห้อง 

o ห้องชุด...ห้อง
 ...Suite (s)
 ...สวีท (ซฺ)
o ห้องสตูดิโอ...ห้อง
 ...Studio (s)
 ...สทิวดิโอ (ซ)ฺ
o ห้องนอนรวม
 Dorm
 ดอม
o ห้องนอนรวมหญิง...คน
 ...Guest (s) for a female dorm room
 ...เกสทฺ (ซฺ) ฟอ อะ ฟเีมล ดอม รูม
o ห้องนอนรวมชาย...คน
 ...Guest (s) for a male dorm room
 ...เกสทฺ (ซฺ) ฟอ อะ เมล ดอม รูม
o ห้องนอนรวมชาย -หญิง...คน
 ...Guest (s) for a mixed dorm room
 ...เกสทฺ (ซฺ) ฟอ อะ มิกซฺท ฺ ดอม รูม
o ห้องเชื่อมกัน...ห้อง
 ...Connecting Room (s)
 ...คะเนคทิง รูม (ซ)ฺ

ห้องน้ำ มัดจำ

ห้องน้ำในตัว
En-suite
ออน-สวีท

มี...ปอนด์
Deposit...pound (s)
ดพิอซิท...เพานฺดฺ (ซฺ)

o o o o ห้องน้ำรวม
Shared Bathroom
แชด ฺ บาธรูม

ไม่มี
None
นัน
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ฉันต้องการ...
I would like to... .

ไอ วุด ไลค ฺ ทู...

ขอ...เพิ่มค่ะ
Could I get more...?

คุด ไอ เกท มอ...

ในห้องมี...ไหม
Is there...in the room?

อซิ แด...อิน เดอะ รูม

ประตูที่พักปิดตอนกี่ทุ่ม
At night, what time is the main gate normally closed?

แอท ไนท,ฺ วอท ไทม ฺ อซิ เดอะ เมน เกท นอมะล ี โคลซดฺฺ

ขอฝากกระเป๋าไว้ที่นี่จนถึง...โมงได้ไหม
Could I leave my bag here until...o’clock?

คุด ไอ ลีฟวฺ มาย แบก เฮีย อันทิล...โอ’คลอค

ช่วยโทร.ปลุกฉันเวลา...ด้วย
Please wake me up at...o’clock.

พลซี เวค มี อัพ แอท...โอ’คลอค

ช่วยทำความสะอาดห้องให้ด้วย
Please clean my room.

พลซี คลีน มาย รูม

มี...ให้เช่าไหม
Is there...for hiring?

อซิ แด...ฟอ ไฮเออะริง

Conversation

มีบริการ...ไหม

...จองทัวร์แบบไปเช้า
เย็นกลับ...

Is there...service?

...day-trip tour 

booking...

อซิ แด...เซอวสิ

...เด-ทริพ ทัว  
บุคกิง...
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ค่าบริการ / ค่าเช่า เท่าไหร่
How much does the service / 

the hire cost?

ฮาว มัทช ฺ ดซั เดอะ เซอวิส / 
เดอะ ไฮเออะ คอสทฺ

ฉันต้องการไปที่...วันที่...เวลา...
I need to go to...(place)...

on...(date)...at...(time)... .

ไอ นีด ท ู โก ทู...(เพลส)... 
ออน...(เดท)...แอท...(ไทมฺ)...

ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อย
Please get a taxi for me.

พลีซ เกท อะ แทคซี ฟอ มี

คุณมีแผนที่ของตัวเมืองไหม
Do you have a map of the city?

ด ู ย ู แฮฟวฺ อะ แมพ ออฟ เดอะ ซทิี

ฉันสามารถฝากกุญแจไว้ที่เคาน์เตอร์ได้ไหม
Could I leave the key at the counter?

คุด ไอ ลีฟวฺ เดอะ คี แอท เดอะ เคานฺเทอะ

ช่วยจองตั๋วรถไฟ / ตั๋วเครื่องบินไปที่...ให้ฉันด้วย
Please book a train ticket /  plane ticket to go to...for me.

พลซี บุค อะ เทรน ทิคกิท / เพลน ทิคกิท ท ู โก ทู...ฟอ มี
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หน้าต่าง
Window

วินโด

โคมไฟตั้งโต๊ะ
Desk Lamp

เดสค ฺ แลมพฺ

หมอน
Pillow

พิลโล

ปลอกหมอน 
Pillowcase

พิลโลเคส

ผ้าปูเตียง
Bed Sheet

เบด ชีท

ผ้านวม
Duvet

ดเูว

เตียง
Bed

เบด

ผ้าห่ม
Blanket

แบลงคิท

ในห้องพัก

In the room

อิน เดอะ รูม

เบอร์ห้อง
Room Number

รูม นัมเบอะ
สวิตช์ไฟ
Switch

สวิทชฺ

โทรศัพท์
Telephone

เทลิโฟน

กุญแจห้อง / คีย์การ์ด
Key / Keycard

ค ี / คีคาด
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หลอดไฟ
Bulb

บัลบฺ

ผ้าม่าน
Curtain

เคอะเทิน

เก้าอี้
Chair

แชฺ

ไม้ขีดไฟ
Match

แมทชฺ

โต๊ะเครื่องแป้ง
Dressing Table

เดรสซิง เทเบิล

เครื่องทำ
ความร้อน
Heater

ฮีทเทอะ

กระดาษโน้ต
Notepad

โนทแพด

ไม้แขวนเสื้อ
Clothes Hanger

โคลดซฺ แฮงเงอะ

รองเท้าแตะในห้อง
Slippers

สลิพเพอะซฺ

ปากกา 
Pen

เพน

ที่เขี่ยบุหรี่
Ashtray

แอชเทร

ไฟแช็ก
Lighter

ไลเทอะ

ไฟ
Light

ไลทฺ
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โทรทัศน์
Television

เทลวิิชัน

ครีมเทียม
Coffee Whitener

คอฟฟ ี ไวทฺเนอะ

นม
Milk

มิลคฺ

น้ำตาล
Sugar

ชุเกอะ

น้ำตาลเทียม
Sweetener

สวีทเนอะ

แก้วน้ำ
Glass

กลาส

ถ้วยกาแฟ
Coffee Cup

คอฟฟี คัพ

กระดาษ / ผ้าเช็ดปาก
Napkin

แนพคิน

กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า
Kettle

เคทเทิล

น้ำดื่ม
Drinking Water

ดริงคิง วอเทอะ

กาแฟพร้อมชง
Instant Coffee

อินสเตินท ฺ คอฟฟี

ชา
Tea

ที

รีโมตคอนโทรล
Remote Control

ริโมท คันโทรล

ตู้นิรภัย
Safe

เซฟ

ตู้เย็น
Refrigerator 
ริฟริจจะเรเทอะ

ในห้องพัก

In the room

อิน เดอะ รูม
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พรมเช็ดเท้า
Doormat

ดอแมท

ถังขยะ
Bin

บิน

ตู้เสื้อผ้า
Closet

โคลซิท

เครื่องปรับอากาศ
Air-conditioner

แอ-คันดชิันเนอะ
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ในห้องน้ำ

In the bathroom 

อิน เดอะ บาธรูม

ดรายร์เป่าผม
Hair Dryer

แฮ ไดรเออะ

อ่างล้างหน้า
Wash Basin

วอช เบเซิน

อ่างอาบน้ำ
Bath

บาธ

ผ้าเช็ดตัวใหญ่
Bath Towel

บาธ เทาเอิล

ผ้าเช็ดตัวเล็ก
Washcloth

วอชคลอธ

ฝักบัว
Shower

เชาเออะ

สำลีก้าน
Cotton Bud

คอทเทิน บัด

หวี
Comb

โคมบฺ

หมวกคลุมผมอาบน้ำ
Shower Cap

เชาเออะ แคพ

ก๊อกน้ำ
Tap

แทพ

กระจก
Mirror

มเิรอะ
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เสื้อคลุมอาบน้ำ
Bathrobe

บาธโรบ

กระดาษชำระ
Tissue Paper

ทชิ ู เพเพอะ

พรมเช็ดเท้าในห้องน้ำ
Bath Mat

บาธ แมท

ชักโครก
Toilet

ทอยลิท

สบู่ก้อน
Soap

โซพ

แชมพู
Shampoo

แชมพู

เจลอาบน้ำ
Shower Gel

เชาเออะ เจล

ครีมนวดผม
Conditioner

คันดชิันเนอะ

โลชั่นทาผิว
Lotion

โลชัน

แปรงสีฟัน
Toothbrush

ทูธบรัช

ยาสีฟัน
Toothpaste

ทูธเพสทฺ

มีดโกนหนวด
Razor

เรเซอะ

ที่โกนหนวดไฟฟ้า
Electric Shaver

อเิลคทริค เชฟเวอะ
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สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในที่พัก

Other facilities at the accommodation

อดัเดอะ ฟะซลิะทซฺี แอท ดิ อะคอมโมเดชัน

ตัวแปลงปลั๊กไฟ
Adapter

อะแดพเทอะ

ไฟฉาย 
Torch

ทอทชฺ

ห้องครัว
Kitchen

คิทเชิน

เตารีด
Iron

ไอเอิน

ลิฟต ์ Lift ลิฟทฺ

บันได
Ladder / Stair

แลดเดอะ / สแต

บาร์เครื่องดื่ม
Bar

บา

ตู้ล็อกเกอร์
Locker

ลอคเกอะ

ห้องฟิตเนส
Fitness Centre

ฟิทเนส เซนเทอะ

ที่จอดรถ
Car Park 

คา พาค

บริการซักรีด
Laundry Service

ลอนดร ี เซอวสิ

บริการจักรยานให้เช่า
Bike Hire Service

ไบค ฺ ไฮเออะ เซอวสิ

ห้องน้ำชาย
Men’s Toilet

เมนซ ฺ ทอยลิท

ห้องน้ำหญิง
Women’s Toilet

วิมินซฺ ทอยลิท

สระว่ายน้ำ
Pool

พูล

พนักงานขนกระเป๋า
Porter

พอเทอะ

พนักงานบริการ
Customer Service Staff

คัสเทิมเมอะ เซอวสิ สตาฟ

โต๊ะรีดผ้า
Ironing Table

ไอเอินนิง เทเบิล

ห้องอาหาร
Dining Room

ไดนิง รูม

ห้องซาวน่า
Sauna

ซอนะ



ขอโทษท ี ฉันลืม กุญแจ / คีย์การ์ด ไว้ในห้อง
คุณช่วยเปิดห้องให้หน่อยได้ไหม

Excuse me,

I left my key / keycard

in the room,

could you please open

the room for me?

เอคสคิวซฺ มี,
ไอ เลฟท ฺ มาย คี / คีคาด อิน เดอะ รูม, 
คุด ย ู พลซี โอเพิน เดอะ รูม ฟอ มี

...เสีย ...is broken /  not working. ...อซิ โบรเคิน / นอท เวิคกิง
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ปัญหาในห้องพัก
Problems at the accommodation 

พรอบเลิมซ ฺ แอท ด ิ อะคอมโมเดชัน

บริการจองทัวร์
Tour Booking Service

ทัว บุคกิง เซอวสิ

บริการส่งไปรษณีย์
Postal Service

โพสเทิล เซอวสิ

ห้องมีปัญหา
There is a problem in the room.

แด อซิ อะ พรอบเลิม อิน เดอะ รูม

ห้อง หนาว / ร้อน เกินไป
The room is too cold / hot.

เดอะ รูม อซิ ท ู โคลด ฺ / ฮอท

บริการฝากสัมภาระ
Left Luggage Service

เลฟท ฺ ลักกิจ เซอวสิ

บริการจองตั๋ว 
Ticket Booking Service

ทิคกิท บุคกิง เซอวสิ

บริการรถรับ - ส่ง
Car Service

คา เซอวิส
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ซ่อมให้ได้ไหม
Could you fix it?

คุด ย ู ฟิคซ ฺ อิท

ซ่อมให้วันนี้ได้ไหม
Could you fix it today?

คุด ย ู ฟิคซ ฺ อิท ทะเด

ขอเปลี่ยนห้องได้ไหม
Could I change a room?

คุด ไอ เชฺนจ ฺ อะ รูม

น้ำไม่ไหล
There is no water.

แด อซิ โน วอเทอะ

ห้องน้ำ / ห้อง สกปรก
Bathroom / Room is dirty.

บาธรูม / รูม อซิ เดอที

ไฟดับ
There is a power cut.

แด อซิ อะ เพาเออะ คัท

ฉันทำ คีย์การ์ด / กุญแจห้อง หาย
I lost my keycard  /  key.

ไอ ลอสท ฺ มาย คีคาด / คี

...ของฉันหาย I lost my... . ไอ ลอสทฺ มาย...

เปลี่ยนอันใหม่ได้ไหม
Could I have a new one?

คุด ไอ แฮฟวฺ อะ นิว วัน

เสียงดังหนวกหูมาก
It is too noisy.

อิท อซิ ทู นอยซี

น้ำไหลช้ามาก
The water runs so slow.

เดอะ วอเทอะ รันซฺ โซ สโล

น้ำไม่ร้อน
There is no hot water.

แด อซิ โน ฮอท วอเทอะ

กดชักโครกไม่ได้
I could not flush the toilet.

ไอ คุด นอท ฟลัช เดอะ ทอยลิท
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ห้องดีมาก
The room is very nice.

เดอะ รูม อซิ เวรี ไนซฺ

ฉันจะกลับมาพักอีกแน่นอน
 I will definitely come back.

ไอ วิล เดฟฟะนิทล ี คัม แบค

การบริการของโรงแรมคุณดีมาก
Your hotel service is very good.

ยัว โฮเทล เซอวิส อซิ เวรี กุด

ฉันจะแนะนำเพื่อนให้มาพักที่นี่
I will recommend this place to my friends.

ไอ วิล เรคคะเมนด ฺ ดสิ เพลส ท ู  
มาย เฟรนดซฺฺ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่พัก





รู้ ไ ว้ อิ่ ม อ ร่ อ ย แ น่

Pa r t 5
• ร้านอาหาร

• ประเภทอาหาร 

• มื้ออาหาร 

• ในร้านอาหาร 

• บนโต๊ะอาหาร

• ตามร้านข้างทาง / ตลาด

• การปรุง

• รสชาติและลักษณะ

• แสดงความรู้สึก

• ปริมาณ ชั่ง - ตวง จำนวน

• เนื้อสัตว์

• ผักและผลไม้

• เครื่องปรุงและเครื่องเทศ

• อาหารทั่วไป

• เครื่องดื่ม

• เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

• ชายอดนิยมในเกาะอังกฤษ

• ขนมหวาน

• อิ่มอร่อยสไตล์อังฤษ 



 66

ภัตตาคาร /
ร้านอาหาร

Restaurant

เรสทะรอนทฺ

ศูนย์อาหาร
Food Centre

ฟูด เซนเทอะ

ร้านไอศกรีม
Ice Cream Parlour

ไอซ ฺ ครีม พาเลอะ

อาหารจานเดียว
One-dish Meal

วัน-ดิช มีล

อาหารมังสวิรัติ
Vegetarian Meal

เวจจแิทเรียน มีล

อาหารว่าง
Appetizer

แอพเพอะไทเซอะ

อาหารชุด
Set Meal

เซท มีล

บุฟเฟ่ต์
Buffet

บุฟเฟ

อาหารจานด่วน
Quick Meal

ควิก มีล

ขนมขบเคี้ยว / กินเล่น
Snack

สแนค

ร้านกาแฟ
Coffee Shop / Café

คอฟฟี ชอพ / แคฟเฟ

ร้านอาหารกึ่งบาร์
Bar and Restaurant

บา แอนด ฺ เรสทะรอนทฺ

บาร์
Bar

บา

ร้านพิซซ่า
Pizzeria

พีทเซอะเรีย

ร้านขนมเค้ก
Patisserie

พะทเีซอะรี

ร้านฟาสต์ฟู้ด
Fast Food Restaurant

ฟาสท ฺ ฟูด เรสทะรอนทฺ

ร้านอาหาร
Restaurants / Shops

เรสทะรอนทซฺฺฺ / ชอพซฺ

ประเภทอาหาร
Meals

มีลซฺ

ร้านขนมปัง
Bakery

เบเคอะรี

ตลาด
Market

มาคิท

ร้านผลไม้
Fruit Stall  /  Shop

ฟรูท สตอล / ชอพ
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อาหารเช้า
Breakfast

เบรคเฟิสทฺ

ชุดน้ำชายามบ่าย
Afternoon Tea

อาฟเทอะนูน ที

อาหารค่ำ
Supper

ซัพเพอะ

ฉันจองโต๊ะไว้แล้ว ฉันชื่อ...
I have already reserved a table, 

my name is... .

ไอ แฮฟวฺ ออลเรด ี ริเซฟิวฺด ฺ อะ เทเบิล, 
มาย เนม อซิ...

ที่นี่สูบบุหรี่ได้ไหม
Is smoking allowed here?

อซิ สโมคกิง อะเลาด ฺ เฮีย

นั่งที่นี่ได้ไหม
May I sit here?

เม ไอ ซิท เฮีย

ขอโต๊ะสำหรับ...คนได้ไหม
Could I have a table for…?

คุด ไอ แฮฟวฺ อะ เทเบิล ฟอ...

อาหารกลางวัน
Lunch

ลันชฺ

อาหารเย็น
Dinner

ดินเนอะ

ในร้านอาหาร 
At the restaurant
แอท เดอะ เรสทะรอนทฺ

มื้ออาหาร
Mealtimes

มีลไทมซฺฺ
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ขอเก้าอี้เด็กด้วยได้ไหม
Could I have a baby seat?

คุด ไอ แฮฟวฺ อะ เบบ ี ซีท

มี...ไหม
Do you have…?

ด ู ยู แฮฟวฺ...

ขอโทษครับ / ค่ะ ขอสั่งอาหารได้ไหม
Excuse me, could I order now?

เอคสคิวซฺ ม,ี คุด ไอ ออเดอะ นาว

ที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้าง
What do you recommend here?

วอท ด ู ย ู เรคคะเมนด ฺ เฮีย

วันนี้มีเมนูพิเศษอะไรบ้าง
Which special menu do you have for today?

วิทช ฺ สเปเชิล เมนนิว ด ู ย ู แฮฟวฺ ฟอ ทะเด

มีอาหารมังสวิรัติไหม
Do you have any vegetarian dishes?

ด ู ยู แฮฟวฺ เอนนี เวจจแิทเรียน ดิชชซิ

นี่คืออะไร What is this? วอท อซิ ดิส

ขอนั่ง...ได้ไหม

...ตรงนี ้/ ตรงนั้น...…

...ข้างบน / ข้างล่าง...

...ข้างนอก / ข้างใน...

...บริเวณปลอดบุหรี่...

...ริมหน้าต่าง...

ขอ...หน่อย

...เมนูอาหาร...

...เมนูของหวาน...

...เมนูเด็ก...

...เมนูเครื่องดื่ม...

...เมนูไวน์...

May I sit…?

…here / there

…upstairs / 

downstairs

…outside / inside

…in a smoking free 

area

…near the window

I would like to get... .

...a menu

...a dessert menu

...a kid menu

...a drink menu

...a wine menu / 

a wine list

เม ไอ ซิท...

...เฮีย / แด

...อัพสแตซฺ / 
เดานสฺแตซฺ
...เอาทไฺซด ฺ/ อินไซดฺ
...อิน อะ สโมคกิง ฟรี
แอเรีย
...เนีย เดอะ วินโด

ไอ วุด ไลคฺ ท ู เกท...

...อะ เมนนิว

...อะ ดเิซทิ เมนนิว

...อะ คิด เมนนิว

...อะ ดริงค ฺ เมนนิว

...อะ ไวน ฺ เมนนิว / 
อะ ไวน ฺ ลิสทฺ
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วิธ / วธิเอาท.ฺ..พลีซ

...มีท...

...มัสเติด...

...ชีฺซ...

...บรัสเซิลซฺ สเปราท.ฺ..

นี่คือ...ใช่ไหม
Is this …?

อซิ ดิส...

ฉันขอจานนี้...ที่
Can I have … of this?

แคน ไอ แฮฟว.ฺ..ออฟ ดิส

ขอแบบที่โต๊ะข้าง ๆ สั่ง
Can I have the same menu as the next table?

แคน ไอ แฮฟว ฺ เดอะ เซม เมนนิว แอซ เดอะ เนคซฺทฺ เทเบิล

ที่หนึ่งมีกี่ชิ้น
How many pieces for one portion?

ฮาว เมน ี พีสซิซ ฺ ฟอ วัน พอเชิน

ขอน้ำก๊อก...แก้ว
Can I have … glass (es) of tap water?

แคน ไอ แฮฟวฺ...กลาส (ซิซ) ออฟ แทพ วอเทอะ

เรายังรออาหารที่สั่งไปอยู ่ ช่วยดูให้หน่อยได้ไหม
We’re still waiting for our food. Could you please have a look? 

วเิออะ สติล เวททิง ฟอ เอาเออะ ฟูด. คุด ย ู พลีซ แฮฟวฺ อะ ลุค

เอาเท่านี้ก่อน
Just this for now please.

จัสท ฺ ดิส ฟอ นาว พลีซ

จานนี้ไม่ได้สั่งนะ
I didn’t order this dish.

ไอ ดิดเดินท ฺ ออเดอะ ดิส ดิช

ช่วยเอาไปอุ่นให้หน่อย
Please warm this one for me.

พลซี วอม ดิส วัน ฟอ มี

ขอแบบนี้อีก...ที่
Can I have another…of this?

แคน ไอ แฮฟวฺ อะนาเดอะ...ออฟ ดิส

ขอ...เพิ่มได้ไหม
Can I have more…?

แคน ไอ แฮฟวฺ มอ...

ขอจาน เล็ก / กลาง / ใหญ ่ได้ไหม
Can I have a small / medium / large one of this menu?

แคน ไอ แฮฟวฺ อะ สมอล / มีเดียม / ลาจ วัน ออฟ ดิส เมนนิว

ใส ่ / ไม่ใส่...นะ

...เนื้อสัตว.์..

...มัสตาร์ด...

...ชีส...

...กะหล่ำปลีหัวเล็ก...

With  /  Without…please.

…meat...

…mustard...

…cheese...

…brussels sprout...
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ขอห่ออันนี้กลับด้วย
Can I have this for takeaway?

แคน ไอ แฮฟวฺ ดสิ ฟอ เทคอะเว

รับบัตรเครดิตไหม
Do you accept credit card?

ด ู ย ู อัคเซพท ฺ เครดิท คาด

ขอใบเสร็จได้ไหม
Can I have a receipt?

แคน ไอ แฮฟวฺ อะ ริซีท

ช่วยคิดเงินด้วย
Can I have a bill please?

แคน ไอ แฮฟวฺ อะ บิล พลซี

รวมค่าบริการหรือเปล่า
Is service charge already included?

อซิ เซอวสิ ชฺาจ ออลเรด ี อินคลูดิด

ห้องน้ำอยู่ไหน
Where is the toilet?

แว อซิ เดอะ ทอยลิท

 Tap Water หรือ  “น้ำก๊อก” คือน้ำเปล่าที่ร้านอาหาร 
ทัว่ไปในเกาะองักฤษมไีวบ้รกิารลกูคา้ทีม่ารบัประทานอาหาร 
ในร้าน ลูกค้าที่ไม่ต้องการสั่งเครื่องดื่มพิเศษหรือต้องการ 
ประหยัดค่าน้ำดื่ม สามารถขอน้ำจากทางร้านได้ฟรี เพียง 
แค่เอ่ยประโยคว่า Can I have tap water please?  
เท่านั้น
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จานอาหาร
Dinner Plate

ดินเนอะ เพลท

จานสลัด 
Salad Plate

แซเลิด เพลท

ส้อมอาหาร
Dinner Fork

ดินเนอะ ฟอค

ถ้วยกาแฟ
Coffee Cup

คอฟฟี คัพ

แก้วไวน์ขาว
White Wine Glass

ไวท ฺ ไวน ฺ กลาส

ถ้วยซุป 
Soup Bowl

ซูพ โบล

จานขนมปัง
Bread Plate

เบรด เพลท

ส้อมสลัด
Salad Fork

แซเลิด ฟอค

จานรองถ้วย 
Saucer

ซอเซอะ

แก้วไวน์แดง
Red Wine Glass

เรด ไวน ฺ กลาส

มีดปาดเนย
Butter Knife

บัทเทอะ ไนฟฺ

ช้อนซุป
Soup Spoon

ซูพ สปูน

ช้อนขนมหวาน
Dessert Spoon

ดเิซิท สปูน

ผ้าเช็ดปาก
Napkin 

แนพคิน

ที่เปิดไวน์
Wine Opener

ไวนฺ โอเพินเนอะ

มีดอาหาร 
Dinner Knife

ดินเนอะ ไนฟฺ

ช้อนชา 
Tea Spoon

ท ี สปูน

ส้อมขนมหวาน
Dessert Fork

ดเิซิท ฟอค

เหยือก
Jug

จัก

แก้วน้ำ
Glass

กลาส

กระดาษเช็ดปาก
Paper Napkin

เพเพอะ แนพคิน

บนโต๊ะอาหาร
(โต๊ะอาหารตะวันตก)

At the table
แอท เดอะ เทเบิล
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ตามร้านข้างทาง / ตลาด
At the stall / market
แอท เดอะ สตอล / มาคิท

• เวลารับประทานอาหาร หากต้องใช้มีดร่วมด้วย ห้ามเอามีดเข้าปากโดยเด็ดขาด  
เพราะถือว่าไม่สุภาพเป็นอย่างยิ่ง
• หากตอ้งรบัประทานอาหารทีเ่ปน็เสน้ เชน่ สปาเกตต ี ใหใ้ชส้อ้มควำ่ลงและหมนุเสน้ 
เป็นวงกลมจนได้เส้นสปาเกตตีพอดีคำ แล้วจึงค่อยรับประทาน การตักเส้นโดยหงาย 
ส้อมขึ้น ถือว่าเป็นมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ไม่ควรกระทำ
• การดื่มชาหรือกาแฟ เมื่อคนชาหรือกาแฟด้วยช้อนเล็กเสร็จแล้ว ห้ามวางช้อนไว้ 
ในแกว้ ควรหยบิชอ้นนัน้วางพาดลงบนจานรอง แลว้จงึคอ่ยหยบิแกว้ชาหรอืกาแฟนัน้ 
มาดืม่ และควรคนชาหรอืกาแฟอยา่งเบามอื ไมค่วรคนใหเ้กดิเสยีงชอ้นกระทบกบัแกว้

มารยาทบนโต๊ะอาหารของชาวอังกฤษ

นี่คืออะไร
What is this?

วอท อซิ ดิส

นี่ทำจากอะไร
What is this made from?

วอท อซิ ดิส เมด ฟรอม

ขอชิมได้ไหม
Can I taste it?

แคน ไอ เทสทฺ อิท

ขอซื้อชิ้นเดียว
I would like to buy only one piece.

ไอ วุด ไลคฺ ท ู บาย โอนล ี วัน พีส

มีรสอะไรบ้าง
Which flavour do you have?

วิทช ฺ เฟลเวอะ ด ู ย ู แฮฟวฺ

ขอซื้ออย่างละชิ้น
I would like to buy one of each.

ไอ วุด ไลคฺ ท ู บาย วัน ออฟ อีทชฺ

ขอซื้อหมดเลย
I would like to buy all.

ไอ วุด ไลคฺ ท ู บาย ออล
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มากขึ้น / น้อยลงอีกหน่อย More /  Less please. มอ / เลส พลซี

พอแล้ว
That is enough.

แดท อซิ อนิัฟ

อันนั้น / อันนี้
That / This

แดท / ดสิ

เยอะไปแล้ว
That is too much.

แดท อซิ ท ู มัทชฺ

ชุดนั้น / ชุดนี้
That set / This set.

แดท เซท / ดิส เซท

ขอถุงเพิ่มอีกใบได้หม
Can I have another 

bag please?

แคน ไอ แฮฟวฺ อะนาเดอะ
แบก พลีซ

ซื้อกลับ
Takeaway

เทคอะเว

ใส่ถุง / ใส่กล่องให้ด้วย
Can I have this in a bag / box please?

แคน ไอ แฮฟวฺ ดสิ อิน อะ แบก / บอคซ ฺ พลซี

ทอด
Fry

ฟราย

อบ
Bake

เบค

ผัด
Stir-fry

สเตอ-ฟราย

ปิ้ง / ย่าง
Grill

กริล

ต้ม
Boil

บอยเอิล

นึ่ง
Steam

สตีม

เคี่ยว
Slow-cook

สโล-คุค

รมควัน
Smoke

สโมค

กินที่นี่
Sit-in

ซิท-อิน

การปรุง
Cooking

คุคคิง
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รสชาติและลักษณะ
Tastes and Descriptions

เทสทซฺฺ แอนด ฺ ดิสคริพชันซฺ

จืด
Plain  / Tasteless

เพลน / เทสทเฺลส

เค็ม
Salty

ซอลที

เผ็ด
Spicy

สไปซี

มัน
Greasy

กรซีี

เปรี้ยว
Sour

เซาเออะ

ค่อนข้างดิบ (ใช้กับสเต๊ก)
Rare

แร

สุกปานกลาง
Medium-rare

มเีดียม-แร

สุกมาก
Well-done

เวล-ดัน

ร้อน
Hot

ฮอท

หวาน
Sweet

สวีท

ขม
Bitter

บิทเทอะ

อร่อยมาก
Very

delicious.

เวรี ดลิเิชิส

ฉันหิวแล้ว
I am hungry.

ไอ แอม ฮังกรี

ฉันยังไม่หิว
I am not hungry.

ไอ แอม นอท ฮังกรี

แสดงความรู้สึก
Expressions

อิคสเปรชันซฺ เค็ม / หวาน / เผ็ด / มันไป
Too salty / sweet / spicy / greasy

ท ู ซอลท ี / สวีท / สไปซี / กรซีี
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ฉันอิ่มแล้ว
I am full.

ไอ แอม ฟุล

ฉันไม่ชอบ...
I don’t like… .

ไอ ดอนท ฺ ไลค.ฺ..

ฉันไม่กิน...
I don’t eat... .

ไอ ดอนท ฺ อีท...

ฉันแพ้...
I am allergic to… .

ไอ แอม อะเลอจิค ทู...

ชุด
Set

เซท

เหยือก
Jug

จัก

ขวด
Bottle

บอทเทิล

ชิ้น / อัน
Piece

พีส

ถ้วย
Cup

คัพ

จาน
Dish

ดิช

ชาม
Bowl

โบล

แก้ว
Glass

กลาส

จำนวนนับ 
ตามด้วยลักษณนาม

ฉันชอบ…
I like... .

ไอ ไลคฺ...

ฉันอยากกิน...
I would like to have… .

ไอ วุด ไลคฺ ท ู แฮฟวฺ...

ปริมาณ ชั่ง -ตวง จำนวน
Measurements / Quantities

เมชเชอะเมินทซฺฺ / ควอนทะทซฺี

10
Ten

เทน

5
Five

ไฟวฺ

1
One

วัน

6
Six

ซิคซฺ

3
Three

ธรี

8
Eight

เอท

2
Two

ทู

7
Seven

เซฟเวิน

4
Four

ฟอ

9
Nine

ไนนฺ
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กระป๋อง
Can

แคน

ถุง / ห่อ
Bag

แบก

คู่
Pair

แพ

กล่อง
Box

บอคซฺ

แผ่น
Sheet

ชีท

กรัม
Gram

แกรม

ก้อน
Chunk

ชังคฺ

กิโลกรัม
Kilogram

คิลละแกรม

โคน 
Cone

โคน

ลิตร
Litre

ลีเทอะ

ขอกาแฟหนึ่งแก้วค่ะ
Can I have a cup of coffee please?

แคน ไอ แฮฟวฺ อะ คัพ ออฟ คอฟฟี พลซี



P

a

r

t

5

รู้

ไว้

อิ่ม

อร่อย

แน่

 77

เนื้อสัตว์
Meat

มีท

เนื้อแกะ
Mutton

มัทเทิน

เนื้อลูกแกะ
Lamb

แลม

เนื้อกวาง
Venison

เวนิซัน

นกกระทา
Partridge

พาทริดจฺ

เครื่องในสัตว์
Entrails

เอนเทรลซฺ

ปลาเฮร์ริง
Herring

เฮริง

ปลา
Fish

ฟิช

ไก่งวง
Turkey

เทอกี

เนื้อแพะ
Goat

โกท

หมูป่า
Boar

บอ

ตับ
Liver

ลิฟเวอะ

เบคอน
Bacon

เบเคิน

ปลาแอนโชวี่
Anchovy

แอนชฺะวี

ปลาค้อด
Cod

คอด

เนื้อเป็ด
Duck

ดัค

เนื้อไก่
Chicken

ชิฺคกิน

เนื้อบด
Minced Beef

มินซฺท ฺ บีฟ

ซาลามี
Salami

ซะลามี

ปลาแซลมอน
Salmon

แซเมิน

ปลาเทราต์
Trout

เทราทฺ

อาหารทะเล 
Seafood

ซฟีูด

เนื้อห่าน
Goose

กูซ

เนื้อกระต่าย
Rabbit

แรบิท

หางวัว
Oxtail

ออคซฺเทล

ตับบด
Liver Pâté

ลิฟเวอะ แพเท

แฮม
Ham

แฮม

ปลาทูน่า
Tuna

ทิวเนอะ

ปลาแมคเคอเรล
Mackerel

แมคเคริล

อกไก่
Chicken Breast

ชิฺคกิน เบรสทฺ

เนื้อลูกวัว
Veal

วลี

เนื้อหมู
Pork

พอค

เนื้อวัว
Beef

บีฟ

หอยนางรม
Oyster

ออยซเฺทอะ
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ปลาหมึก
Squid

สควิด

หอยเชลล์
Scallop

สกอลลัพ

หอย
Seashell

ซเีชล

หอยแมลงภู่
Mussel

มัสเซิล

ปู
Crab

แครบ

กุ้ง
Prawn

พรอน

กุ้งมังกร
King Prawn

คิง พรอน

ผักและผลไม้
Fruits and Vegetables

ฟรูทซฺ แอนด ฺ เวจทะเบิลซฺ

ใบกะเพรา
Holy Basil

โฮล ี แบเซิล

กะหล่ำปลีหัวเล็ก
Brussels Sprout

บรัสเซิลซฺ สเปราทฺ

บรอกโคลี
Broccoli

บรอคคะลี

หัวบีต
Beetroot

บีทรูท

ผักโขม
Spinach

สปนิิจ

กะหล่ำปลี
Cabbage

แคบบิจ

กะหล่ำปลีสีม่วง
Red Cabbage

เรด แคบบิจ

พริกหวาน
Pepper

เพพเพอะ

หอมหัวใหญ่
Onion

อันเยิน

แครอต
Carrot

แคเริท

แตงกวา
Cucumber

คิวคัมเบอะ

ผักกาดหอม
Lettuce

เลททิส

ข้าวโพด
Corn

คอน

ถั่วงอก
Bean Sprout

บีน สเปราทฺ

มะเขือเทศ
Tomato

ทะมาโท

อะโวคาโด
Avocado

แอฟวะคาโด

กระเทียม
Garlic

กาลิค
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ขิง
Ginger

จินเจอะ

ข้าวโอ๊ต
Oats

โอทซฺ

ส้ม
Orange

ออรินจฺ

ลูกแพร์
Pear

แพ

หน่อไม้ฝรั่ง
Asparagus

แอสแพระกัส

ข้าวไรย์
Rye

ราย

ส้มโอ
Pomelo

พะเมลโล

กีวี
Kiwi

คีวี

บลูเบอร์รี่
Blueberry

บลเูบอะรี

เมลอน Melon เมลเลิน

มะเขือม่วง
Aubergine

โอเบอะชนี

ข้าวบาร์เลย์
Barley

บาลี

ลูกพรุน
Prune

พรูน

เชอร์รี่
Cherry

เชรฺี

ราสป์เบอร์รี่
Raspberry

ราซเบอะรี

ต้นหอม
Spring Onion

สพริง อันเยิน

ฟักทอง
Pumpkin

พัมพคฺิน

มันฝรั่ง
Potato

พะเทโท

เห็ด
Mushroom

มัชรูม

ผักชี
Coriander

คอรแิอนเดอะ

แตงโม
Watermelon

วอเทอะเมลเลิน

ลูกพลัม
Plum

พลัม

สตรอว์เบอร์รี่
Strawberry

สตรอเบอะรี

แบล็กเบอร์รี่
Blackberry

แบลคเบอะรี

กล้วย
Banana

บะนาเนอ

แอ๊ปเปิ้ล Apple แอพเพิล

ลูกพีช
Peach

พีทชฺ

องุ่น
Grape

เกรพ

 Brussels Sprout หรือกะหล่ำปลีหัวเล็ก 
คือผักชนิดหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายกะหล่ำปลี แต่มี 
ขนาดเลก็คลา้ยผกัแขนงบา้นเรา ชาวองักฤษบางคน 
นิยมนำมาผัดกับเนยให้นิ่มและรับประทานคู่กับ 
อาหารจานหลัก แต่เนื่องจากผักชนิดนี้มีรสขม 
จึงทำให้ใครหลาย ๆ คนไม่ชอบรับประทาน
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ปาปริก้า
Paprika

พะพรคีะ

ออริกาโน
Oregano

ออรกิาโน

น้ำมันมะกอก
Olive Oil

ออลิฟวฺ ออยเอิล

พริกป่น
Chili Powder

ชิลฺี เพาเดอะ

สะระแหน่
Mint

มินทฺ

ซอสมะเขือเทศ
Tomato Sauce /  Ketchup

ทะมาโท ซอส / เคทชัฺพ

พริกไทยเม็ด
Pepper

เพพเพอะ

เกลือ
Salt

ซอลทฺ

ซอสพริก
Chili Sauce

ชิลฺ ี ซอส

พริกไทยป่น
Ground Pepper

เกรานฺด ฺ เพพเพอะ

น้ำตาล
Sugar

ชุเกอะ

น้ำตาลเทียม
Sweetener

สวีทเนอะ

เครื่องปรุงและเครื่องเทศ
Sauces and Herbs

ซอสซซิฺ แอนด ฺ เฮิบซฺ
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ซอสซัลซ่า
Salsa

แซลเซอะ

น้ำส้มสายชูหมัก
Vinegar

วินิเกอะ

เนย
Butter

บัทเทอะ

วานิลลา
Vanilla

วะนิลเลอ

มะกอกดำ Black Olive แบลค ออลิฟวฺ

แยมผิวส้ม / แยมสตรอว์เบอร์รี ่ / แยมสับปะรด / แยมราสป์เบอร์รี่
Marmalade Jam / Strawberry Jam / Pineapple Jam / Raspberry Jam

มามะเลด แจม / สตรอเบอะร ี แจม / ไพนฺแอพเพิล แจม / ราซเบอะร ี แจม

ซอสทาร์ทาร์
Tartar Sauce

ทาเทอะ ซอส

น้ำส้มบัลซามิก
Balsamic

บอลแซมิค

เนยแข็ง
Cheese

ชฺซี

น้ำผึ้ง
Honey

ฮันนี

มาร์การีน
Margarine

มาจะรีน

แตงกวาดอง Pickle พิคเกิล

ซอสเพสโต
Pesto

เพสโต

มายองเนส
Mayonnaise

เมอะเนซ

ครีมชีส
Cream Cheese

ครีม ชฺซี

ผงโกโก้
Coco Powder

โคโค เพาเดอะ

ซอสกระเทียม
Garlic Sauce

กาลิค ซอส

มัสตาร์ด
Mustard

มัสเติด

วิปครีม
Whipped Cream

วิพท ฺ ครีม

น้ำเชื่อม
Syrup

ซิเริพ

มะกอกเขียว
Green Olive

กรีน ออลิฟวฺ
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อาหารทั่วไป
General Food

เจนรัล ฟูด
ไข่ดาว

Fried Egg

ฟรายด ฺ เอก

ไข่เจียว
Omelette

ออมเลิท

มันฝรั่งอบ
Baked Potato

เบคทฺ พะเทโท

บาแกตต์
Baguette

แบเกท

แฮมเบอร์เกอร์
Hamburger

แฮมเบอะเกอะ

คุกกี้
Cookie

คุคคี

ครัวซองต์
Croissant

ครัวซอง

ไข่คน
Scrambled Egg

สแครมเบิลด ฺ เอก

ไข่ลวก
Soft-boiled Egg

ซอฟทฺ-บอยเอิลดฺ เอก

คอร์นเฟลก
Cornflake /  Cereal

คอนเฟลค / เซียเรียล

ซุป
Soup

ซูพ

แซนด์วิช
Sandwich

แซนดวฺิตชฺ

เค้ก
Cake

เคค

เมอแรงก์
Meringue 

เมอแรง

โดนัท
Donut

โดนัท

วอฟเฟิล
Waffle

วอฟเฟิล

แพนเค้ก
Pancake

แพนเคค

เยลลี่
Jelly

เจลลี

โยเกิร์ต
Yogurt

โยเกิท

พุดดิ้ง
Pudding

พุดดิง

มัฟฟิน
Muffin

มัฟฟิน

ไข่ต้มแข็ง
Boiled Egg

บอยเอิลดฺ เอก

ขนมปัง
Bread

เบรด

สเต๊ก
Steak

สเตค

เฟรนช์ฟราย
Chips /  Fries

ชิฺพซ ฺ / ฟรายซฺ

พาย / ทาร์ต
Pie / Tart

พาย / ทาท

มันฝรั่งบด
Mashed Potato

แมชทฺ พะเทโท

ขนมปังปิ้ง
Toast

โทสทฺ
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เหล้า
Liquor

ลิเคอะ

วิสกี้
Whisky

วิสคี

โซดา
Soda

โซดะ

รัม
Rum

รัม

วอดก้า
Vodka

วอดคะ

ค็อกเทล
Cocktail

คอคเทล

บรั่นดี
Brandy

แบรนดี

แชมเปญ
Champagne

แชมเพน

เบียร์
Beer

เบีย

ไวน์แดง
Red Wine

เรด ไวนฺ

ไวน์ขาว
White Wine

ไวท ฺ ไวนฺ

ไวน์ชมพู
Rose Wine

โรส ไวนฺ

น้ำเปล่า
Water

วอเทอะ

น้ำแร่
Mineral Water

มินเนอเริล วอเทอะ

นมสด
Milk

มิลคฺ

น้ำก๊อก
Tap Water

แทพ วอเทอะ

น้ำอัดแก๊ส
Sparkling Water

สปาคคลิง วอเทอะ

ช็อกโกแลต
Chocolate

ชฺอคะเลท

กาแฟ
Coffee

คอฟฟี

น้ำแข็ง
Ice Cube

ไอซ ฺ คิวบฺ

มิลค์เชก
Milkshake

มิลคฺเชค

ชา
Tea

ที

น้ำผลไม้
Juice

จูส

เครื่องดื่ม
Drinks
ดริงคซฺฺ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
Alcohol Drinks
แอลคะฮอล ดริงคฺซฺ
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 ธรรมเนยีม การดืม่นำ้ชายามบา่ยในองักฤษ (Afternoon Tea) นยิมกนัอยา่ง 
แพร่หลายและมีประวัติที่ยาวนานมากว่าสามร้อยปี ผู้ริเริ่มการดื่มน้ำชายามบ่าย 
คือ หญิงสูงศักดิ์ชาวอังกฤษนามว่า  “แอนนา” ซึ่งมีศักดิ์เป็น  ดัชเชสแห่งเบดฟอร์ด 
(Duchess of Bedford)

 ในสมัยก่อนนั้น ชาวอังกฤษจะรับประทานอาหารหลักเพียงแค่สองมื้อ คือ 
มื้อเช้าและมื้อเย็น โดยมื้อเย็นจะนำมาเสิร์ฟในเวลาสองทุ่ม ระยะห่างที่นานเกินไป 
ระหว่างมื้ออาหารทั้งสอง ทำให้ดัชเชสแอนนามักจะหิวในช่วงเวลาบ่าย นางจึงสั่ง 
ให้แม่บ้านเสิร์ฟชาพร้อมของว่างในเวลาราวสี่โมงเย็นจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 
และแพร่หลายในกลุ่มสตรีผู้ดีชาวอังกฤษอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา

ที่มาของ Afternoon Tea
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ชายอดนิยมในเกาะอังกฤษ British Tea บรทิิช ที

ชาดำ
Black Tea

แบลค ที

ชาอิงลิชเบรกฟาสต์
English

Breakfast Tea

อิงกลฺิช เบรคเฟิสท ฺ ที

ชาดาร์จีลิง
Darjeeling Tea

ดาจลีิง ที

ชาอิงลิชอาฟเตอร์นูน
English

Afternoon Tea

องิกลฺชิ อาฟเทอะนนู ที

ชาผสม
Blend Tea

เบลนด ฺ ที

ชาเอิร์ลเกรย์
Earl Grey Tea

เอิล เกร ที
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ชาเลดี้เกรย์
Lady Grey Tea

เลด ี เกร ที

ชาขาว
White Tea

ไวท ฺ ที

ชาพริ้นซ์ออฟเวลส์
Prince of Wales Tea

พรินซ ฺ ออฟ เวลซฺ ที

ชามินต์
Mint Tea

มินท ฺ ที

ชาเขียว
Green Tea

กรีน ที

ชาซีลอน
Ceylon Tea

ซิลอน ที
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Afternoon Tea, 
High Tea  Low Tea

ชุด Afternoon Tea

 คำว่า  High  Tea และ  Afternoon  Tea คือคำที่ใช้เรียกช่วงเวลาของ 
การดื่มน้ำชาในอังกฤษ โดยคนส่วนมากมักจะสับสนและคิดว่า High Tea หมายถึง 
ชาชั้นดีที่เสิร์ฟในกลุ่มผู้ดีชาวอังกฤษเท่านั้น แท้จริงแล้วคำว่า High Tea หมายถึง 
ชาทีเ่สริฟ์ในมือ้อาหารหลกั คอืเชา้และเยน็ สาเหตทุีเ่รยีกวา่ High Tea เปน็เพราะวา่ 
อาหารในมื้อหลักจะจัดวางบนโต๊ะอาหารที่มีทรงสูง ชาที่นำมาเสิร์ฟหลังมื้ออาหาร 
จึงนิยมเรียกว่า High Tea ซึ่งต่อมาภายหลังเมื่อชาวอังกฤษเกิดธรรมเนียมการ 
รับประทานอาหารว่างพร้อมจิบชายามบ่าย จึงเรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่า Low Tea 

เนื่องจากชุดชาและขนมจะเสิร์ฟบนโต๊ะที่ทรงเตี้ยและเล็กกว่า ปัจจุบันชาวอังกฤษ 
นิยมเรียกช่วงเวลาจิบชายามบ่ายว่า Afternoon Tea มากกว่า Low Tea

ชั้นบนสุด
ประกอบด้วยสก็อนหรือสโคน 
เสิร์ฟพร้อมคลอตเตดครีม 
(Clotted Cream) หรือแยม 

ชั้นกลาง   
ประกอบด้วยแซนด์วิชชิ้นเล็ก ๆ   
ส่วนมากนิยมแซนด์วิชไส้แตงกวา

ชั้นล่าง
ประกอบด้วยเค้กและขนมหวานอื่น ๆ
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ขนมหวาน
Desserts

ดเิซิทซฺ

เค้ก
Cake

เคค

ไอศกรีม
Ice Cream

ไอซฺ ครีม

มัฟฟิน
Muffin

มัฟฟิน

คุกกี้
Cookie

คุคคี

พุดดิ้ง
Pudding

พุดดิง

วอฟเฟิล
Waffle

วอฟเฟิล

เยลลี่
Jelly

เจลลี

ลูกอม
Sweet

สวีท

แพนเค้ก
Pancake

แพนเคค

Desserts Menu
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พาย
Pie

พาย

ทาร์ตชิ้นเล็ก
Tartlet

ทาทลิท

มูสช็อกโกแลต
Chocolate Mousse

ชฺอคะเลท มูส

เอแคลร์
Éclair

เอแคล

มาการอง
Macaroon

แมคะรูน

โดนัท
Donut

โดนัท
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ฟิชแอนด์ชิปส์
Fish and Chips

ฟิช แอนด ฺ ชิฺพซฺ

อาหารเช้าสไตล์อังกฤษ
Full English Breakfast

ฟุล อิงกลฺิช เบรคเฟิสทฺ

พายเนื้อและตับบด
Steak and Kidney Pie

สเตค แอนด ฺ คิดนี พาย

เบคเวลทาร์ต
Bakewell Tarts

เบคเวล ทาทซฺ

ไส้กรอกหมูคัมเบอร์แลนด์
Cumberland Sausage

คัมเบอะแลนด ฺ ซอซิจ

เมล็ดถั่วนิ่มทาขนมปัง
Beans on Toast

บีนซ ฺ ออน โทสทฺ

พายไก่และเห็ด
Chicken and Mushroom Puff Pie

ชิฺคกิน แอนด ฺ มัชรูม พัฟ พาย

อิ่มอร่อยสไตล์อังกฤษ
British Dishes

บรทิิช ดิชชซิฺ
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เคบับ Kebab คแิบบ

มันอบ
Jacket Potato

แจคคิท พะเทโท

พุดดิ้งยอร์ก
Yorkshire Puddings

ยอคเชอะ พุดดิงซฺ

เค้กแครอต
Carrot Cake

แคเริท เคค

อาหารอินเดีย
Indian Food

อินเดียน ฟูด

เลมอนดริซเซิลเค้ก
Lemon Drizzle Cake

เลมเมิน ดรซิเซิล เคค

ชุดน้ำชายามบ่าย
English Afternoon Tea

อิงกฺลิช อาฟเทอะนูน ที

สโคนดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมแยมและครีม
Classic Scones with Jam

and Clotted Cream

แคลสซิค สกอนซฺฺ วิธ แจม
แอนด ฺ คลอททิด ครีม



อาหารอินเดีย
Indian Food

 92

 อาหารอินเดีย จัดว่าเป็นอาหารนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากในเกาะ 
อังกฤษ เนื่องจากอังกฤษเคยปกครองอินเดียอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ทำให้เกิด 
การแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมรว่มกนั รวมไปถงึเรือ่งของอาหารการกนิดว้ย
 ความนยิมในอาหารอนิเดยีของชาวองักฤษ ทำใหป้รมิาณรา้นอาหาร 
อินเดียในอังกฤษมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย  ๆ ดังจะเห็นได้จากจำนวนร้านที่มีอยู่ 
มากมายในกรุงลอนดอน รวมถึงเมืองเล็กใหญ่ใกล้เคียง ดังนั้นหากใคร 
มีโอกาสไปเที่ยวอังกฤษสักครั้ง อย่าพลาดที่จะลิ้มลองอาหารอินเดียที่นี่ดู







รู้ ไ ว้ เ ที่ ย ว ส นุ ก แ น่

Pa r t 6
• สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

• สถานที่ท่องเที่ยว

 ทางประวัติศาสตร์

• การท่องเที่ยวเชิงความรู ้

 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

• กิจกรรมความบันเทิง 

• กิจกรรมกลางแจ้ง

• วางแผนท่องเที่ยว

• หลงทาง ไปไม่ถูก

• สัญลักษณ์ควรรู้

 ในสถานที่ท่องเที่ยว

• สถานที่ท่องเที่ยว

 สำคัญในอังกฤษ
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ทะเล
Sea

ซี

น้ำพุร้อน
Hot Spring

ฮอท สปริง

ฟาร์ม
Farm

ฟาม

อ่าว
Bay

เบ

ทะเลสาบ
Lake

เลค

แม่น้ำ
River

ริฟเวอะ

เกาะ
Island

ไอเลินดฺ

ชายหาด Beach บีชฺ

ลำธาร
Stream

สตรีม

ทุ่งหญ้า
Field

ฟีลดฺ

ยอดเขา
Peak

พีค

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ
Nature Conservation Area

เนเชฺอะ คอนเซอะเวชัน แอเรีย

ป่า
Wood

วุด

จุดชมวิว
Viewing Point

วิววิง พอยนฺทฺ

ภูเขา
Mountain

เมานฺทิน

ไร่องุ่น
Vineyard

วิฺนเยิด

สวนพฤกษศาสตร์
Botanic Garden

โบทานิค กาเดิน

หุบเขา
Valley

แวลี

สวนสาธารณะ
Public Park

พับลิค พาค

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
Natural Attractions

แนเชฺอะเริล อัทแทรคชันซฺ
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หอคอย
Tower

เทาเออะ

พระราชวัง Palace แพลิส

จัตุรัสใจกลางเมือง
Square

สแคว

เมืองเก่า
Old City

โอลด ฺ ซิที

ปราสาท
Castle

คาเซิล

กำแพงเมือง 
City Wall

ซทิ ี วอล

สุเหร่า
  Mosque

มอสกฺ

โบราณสถาน
Ancient Remain

เอนเชินท ฺ ริเมน

วิหาร
Cathedral

คะธเีดริล

ประตูเมือง
City Gate

ซทิ ี เกท

โบสถ์ยิว
Synagogue

ซินนะกอก

สะพานเก่า
Old Bridge

โอลด ฺ บริดจฺ

วัด
Temple

เทมเพิล

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์Historical Attractionsฮิสตอริเคิล อัทแทรคชันซฺ

โบสถ์
Church

เชฺิชฺ
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หอศิลป์
Art Museum

อาท มิวเซยีม

พิพิธภัณฑ์
Museum

มิวเซียม

นิทรรศการ
Exhibition

เอคซบิิชัน

หอสมุด
Library

ไลบระรี

เทศกาล
Festival
เฟสทิเวิล

หมู่บ้าน
Village

วิลลิจ

อนุสาวรีย์
Monument

มอนิวเมินทฺ

มหาวิทยาลัย
University

ยูนเิวอซะที

ห้องแสดงงานศิลปะ
Art Gallery

อาท แกลเลอะรี

การท่องเที่ยวเชิงความรู ้

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

Cultural Attractions

คัลเชฺอะเริล อัทแทรคชันซฺ

กิจกรรมความบันเทิง
Entertainments
เอนเทอะเทนเมินทซฺฺ

โรงละคร
Theatre

เธียเทอะ

ละครเวที
Play

เพล

โรงโอเปร่า
Opera Hall

ออเพอะระ ฮอล
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งานแสดงดนตร ี
Music Festival

มิวซิค เฟสทิเวิล

คอนเสิร์ต
Concert

คอนเซิท

เต้นรำ
Dance

ดานซฺ

การเต้นรำพื้นเมือง
Traditional Dance

ทระดชิันเนิล ดานซฺ

การแสดงละครสัตว์
Circus

เซอคัส

ฉันชอบ เพลงคลาสสิก / เพลงพื้นบ้าน / เพลงแจ๊ส / เพลงป็อป / เพลงแร็พ
I like classical  / folk /  jazz / pop / rap (hip-hop) music.

 ไอ ไลค ฺ แคลสซิเคิล / โฟค / แจซ๊ / พอพ / แรพ (ฮิพฮอพ) มิวซิค

แข่งม้า
Horse Racing

ฮอส เรสซิง

กีฬา
Sport

สปอต

คลับ
Club

คลับ

ฟุตบอล
Football

ฟุตบอล

บาร์
Bar

บา

สนามม้า
Racecourse

เรสคอส

สนามกีฬา
Stadium

สเตเดียม

กาสิโน
Casino

คะซโีน

สวนสนุก
Amusement Park

อะมิวซเมินท ฺ พาค

โรงภาพยนตร์
Cinema

ซินนะมา
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ขี่จักรยาน
Cycling

ไซคลฺิง

ชมวิว
Sightseeing

ไซทซฺีอิง

ปีนเขา
Hiking

ไฮคิง

ฟุตบอล
Football

ฟุตบอล

ขี่ม้า
Horse Riding

ฮอส ไรดิง

เดินป่า 
Trekking

เทรคคิง

ดำน้ำตื้น
Snorkelling

สนอเกิลลิง

สกีน้ำ
Water Skiing

วอเทอะ สกอีิง

คริกเกต
Cricket

คริคคิท

นั่งรถม้า
Horse Carriage Riding

ฮอส แคริจ ไรดิง

แคมปิ้ง
Camping

แคมพิง

ล่องเรือ
Sailing

เซลิง

ว่ายน้ำ
Swimming

สวิมมิง

รักบี้
Rugby

รักบี

กอล์ฟ
Golf

กอลฟฺ

ดำน้ำลึก
Scuba Diving

สกบูะ ไดวงิ

เล่นสกี
Skiing

สกีอิง

ฮอกกี้
Hockey

ฮอคคี

ฉันต้องการเช่า...
I would like to hire / to rent... .

ไอ วุด ไลค ฺ ท ู ไฮเออะ / ท ู เรนท.ฺ..

ฉันต้องการ...
I would like to… .

ไอ วุด ไลคฺ ทู...

กิจกรรมกลางแจ้ง
Outdoor Activities

เอาทดฺอ แอคทวิะทซีฺ
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ชุดว่ายน้ำ
Swim Suit

สวิม ซูท

ห่วงชูชีพ
Lifebuoy

ไลฟบฺอย

ไม้เท้าเดินป่า 
Trekking Pole

เทรคคิง โพล

เก้าอี้ชายหาด
Beach Chair

บีช ฺ แชฺ

กระดานโต้ลม
Windsurfing Board

วินดฺเซิฟฟิง บอด

แว่นตาว่ายน้ำ
Swimming Goggles

สวิมมิง กอกเกิลซฺ

แว่นกันแดด
Sunglasses

ซันกลาสซซิฺ

เข็มทิศ
Compass

คัมเพิส

เสื้อชูชีพ
Life Jacket

ไลฟฺ แจคคิท

ร่มชายหาด
Beach Umbrella

บีชฺ อัมเบรละ

ไม้สกี
Ski

สกี

รองเท้าเดินทางไกล
Hiking Boots

ไฮคิง บูทซฺ

ชุดกอล์ฟ
Golf Equipment

กอลฟ ฺ อคิวิพเมินทฺ

ถุงนอน
Sleeping Bag

สลีพพิง แบก

เรือพาย
Rowing Boat

โรลอิง โบท

สโนว์บอร์ด
Snowboard สโนบอด

รองเท้าเดินหิมะ
Snow Boots

สโน บูทซฺ

ครีมกันแดด
Suncream

ซันครีม

เต็นท์
Tent

เทนทฺ

หมวก
Hat

แฮท

กระดานโต้คลื่น
Surfboard

เซิฟบอด

อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
Snorkelling Equipment

สนอเกิลลิง อคิวิพเมินทฺ

อุปกรณ์ดำน้ำลึก
Scuba Diving Equipment

สกบูะ ไดวิง อคิวิพเมินทฺ

อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
Equipment for outdoor activities

อคิวิพเมินท ฺ ฟอ เอาทดฺอ แอคทวิะทซฺี
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คำศัพท์ควรรู้ในการท่องเที่ยว
Travel Vocabulary
แทรเวิล โวแคบิวเลอะรี

เสียงบรรยายข้อมูล
Audio Narration

ออดิโอ นะเรชัน

มัคคุเทศก์
Guide

ไกดฺ

บริษัทนำเที่ยว
Tour Guide Company

ทัว ไกด ฺ คัมพะนี

รถกระเช้า
Cable Car

เคเบิล คา

รถนำเที่ยว
Sightseeing Bus

ไซทซฺีอิง บัส

เรือเฟอร์รี่
Ferry

เฟรี

รถนำเที่ยวชมเมือง
City Sightseeing Bus

ซทิ ี ไซทฺซีอิง บัส

นักท่องเที่ยว
Tourist

ทัวริสทฺ

แบ็กแพ็คเกอร์
Backpacker

แบคแพคเกอะ

โปรแกรมท่องเที่ยว
Travel Programme

แทรเวิล โพรแกรม

คู่มือนำเที่ยว
Guidebook

ไกดบฺุค

บัตรนักศึกษา
Student Card

สติวเดินท ฺ คาด

คูปองส่วนลด
Voucher เวาเชฺอะ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
Tourist Information Centre

ทัวริสท ฺ อินฟอเมชัน เซนเทอะ

ฮันนีมูน Honeymoon ฮันนีมูน
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ทัวร์รอบต่อไปเริ่มเมื่อไหร่
What time is the next round for the tour?

วอท ไทมฺ อซิ เดอะ เนคซฺท ฺ เรานฺด ฺ ฟอ เดอะ ทัว

จองทัวร์ที่นี่ได้ไหม
Could I book a tour here?

คุด ไอ บุค อะ ทัว เฮีย

มีข้อมูลเกี่ยวกับ...ไหม
Do you have any information of …?

ด ู ย ู แฮฟวฺ เอนน ี อินฟอเมชัน ออฟ...

ฉันต้องการไป...
I would like to go to... .

ไอ วุด ไลค ฺ ท ู โก ทู...

วางแผนท่องเที่ยว
Planning a trip
แพลนนิง อะ ทริพ 

ฉันต้องการ...

...แผนที่

...คู่มือนำเที่ยว

...มัคคุเทศก์

ช่วยแนะนำ...
ให้ฉันหน่อย

...บริษัททัวร.์..

...โปรแกรมทัวร์...

...ที่ท่องเที่ยวสำคัญ...

ราคานี้รวมค่า...ไหม

...ที่พัก...

...อาหาร...

...บัตรผ่านประตู...

...มัคคุเทศก์...

...ทุกอย่าง...

I need… .

…a map

…a guidebook

…a guide

Could you please

recommend…for me?

…a tour operator...

…a tour programme...

…main tourist

attractions...

Is…included in

this price?

…accommodation fee...

…meal...

…admission fee...

…guide...

…everything...

ไอ นีด...

...อะ แมพ

...อะ ไกดบฺุค

...อะ ไกดฺ

คุด ย ู พลีซ 
เรคคะเมนด.ฺ..ฟอ มี

...อะ ทัว 
ออพเพอะเรเทอะ
...อะ ทัว โพรแกรม
...เมน ทัวริสท ฺ
อัทแทรคชันซฺ

อซิ...อินคลูดิด
อิน ดสิ ไพรซฺ

...อะคอมโมเดชัน ฟ.ี..

...มีล...

...อัดมเิชิน ฟี...

...ไกด.ฺ..

...เอวรีธิง...
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เราแวะ...ที่นี่ได้ไหม

...ถ่ายรูป...

...ซื้อของที่ระลึก...

ฉันต้องการ...

...ตั๋วผู้ใหญ่...ใบ 

...ตั๋วเด็ก...ใบ

มีส่วนลดสำหรับ...ไหม

 ...เด็ก...

 ...นักเรียน...

 ...ผู้สูงอายุ...…

 ...คนพิการ...

 ...นักท่องเที่ยว...

Could we stop here for...?

…taking photos

…buying souvenirs

I need… .

…adult ticket (s)

…child ticket (s)

Is there any

discount for…?
…young person

…student

…senior person

…disabled person

…tourist

คุด ว ี สตอพ เฮีย ฟอ...

...เทคคิง โฟโทซฺ

...บายอิง ซูเวอะเนียซฺ

ไอ นีด...

...แอดัลท ฺ ทิคกิท (ซฺ)

...ไชฺเอิลดฺ ทิคกิท (ซฺ)

อิซ แด เอนน ี ดิสเคานฺท ฺ
ฟอ...
...ยัง เพอเซิน

...สติวเดินทฺ

...ซีนเยอะ เพอเซิน

...ดิสเอเบิลด ฺ เพอเซิน

...ทัวริสทฺ

ที่นี่เปิดบริการวันไหนบ้าง
Which day is this place open?

วิทช ฺ เด อซิ ดิส เพลส โอเพิน

บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่
How much is the admission fee?

ฮาว มัทช ฺ อซิ ดิ อัดมเิชิน ฟี

ตั๋วผู้ใหญ ่/ เด็ก ราคาเท่าไหร่
How much is the adult / the child ticket?

ฮาว มัทชฺ อซิ ด ิ แอดัลท ฺ / เดอะ ไชฺเอิลดฺ ทิคกิท

การแสดงเริ่มกี่โมง
What time does the show start?

วอท ไทม ฺ ดซั เดอะ โช สตาท

ประต ู เปิด / ปิด กี่โมง
What time is the door open / closed?

วอท ไทม ฺ อซิ เดอะ ดอ โอเพิน / โคลซฺดฺ

การแสดงจบกี่โมง
What time does the show finish?

วอท ไทม ฺ ดซั เดอะ โช ฟนิิช

มีคำบรรยายภาษาอังกฤษไหม 
Is there English description?

อซิ แด อิงกฺลิช ดิสคริพชัน
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ฉันไปไม่ถูก คุณช่วยพาฉันไปหน่อยได้ไหม
I don’t know how to get there, 

could you take me there?

ไอ ดอนทฺ โน ฮาว ทู เกท แด, คุด ยู เทค มี แด

ช่วยชี้ให้ดูบนแผนที่ได้ไหม
Could you point it on the map?

คุด ยู พอยนฺทฺ อิท ออน เดอะ แมพ

...อยู่ที่ไหน
Where is…?

แว อซิ...

ฉันหลงกับกรุ๊ปทัวร์
I lost my group.

ไอ ลอสท ฺ มาย กรูพ

ฉันหลงทาง
I am lost.

ไอ แอม ลอสทฺ

ถ่ายรูปได้ไหม
Could I take a photo?

คุด ไอ เทค อะ โฟโท

คุณช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหม
Could you please take a photo for me?

คุด ยู พลซี เทค อะ โฟโท ฟอ มี

หลงทาง ไปไม่ถูก
Getting Lost
เกททิง ลอสทฺ

สัญลักษณ์ควรรู้ในสถานที่ท่องเที่ยว
Useful Signs
ยูสเฟิล ไซนฺซฺ

อันตราย
Danger

เดนเจอะ

ห้ามจับ
Do not touch.

ด ู นอท ทัชฺ

ห้ามถ่ายรูป
Do not take

any photos.

ด ู นอท เทค
เอนน ี โฟโทซฺ

ห้ามถ่ายรูปใช้แฟลช
Do not use

flash photography.

ด ู นอท ยซู 
แฟลช ฟะทอเกรอะฟี

งดใช้เสียง
Be silent.

บ ี ไซเลินทฺ
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ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้า
Do not bring food and drinks.

ด ู นอท บริง ฟูด แอนด ฺ ดริงซฺ

ห้ามเข้า
Do not enter.

ด ู นอท เอนเทอะ

พระราชวังบักกิงแฮม
Buckingham Palace

บัคกิงเอิม แพลิส

เนชั่นแนลแกลเลอรี่
National Gallery

แนชฺเนิล แกลเลอะรี

หอนาฬิกาบิ๊กเบน/
เอลิซาเบท ทาวเวอร์

Big Ben / Elizabeth Tower

บิก เบน /อลิซาเบธ เทาเออะ

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
Do not bring pets.

ด ู นอท บริง เพทซฺ

นครลอนดอนและปริมณฑล

 Greater London

เกรเทอะ ลันเดิน

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอังกฤษ

Famous Tourist Attractions in the UK

เฟมัส ทัวริสท ฺ อัทแทรคชันซฺ อิน เดอะ ยูเค
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เซนต์เจมส์ปาร์ค
St. Jame’s Park

เซนท ฺ เจมซฺ พาค

จัตุรัสทราฟัลการ์
Trafalgar Square

ทระฟัลกะ สแคว

เวสต์มินสเตอร์แอบบีย ์
Westminster Abbey

เวสทมฺินสเทอะ แอบบี

ลอนดอนอาย
London Eye

ลันเดิน อาย

มหาวิหารเซนต์พอล
St. Paul’s Cathedral

เซนท ฺ พอลซฺ คะธเีดริล

อาคารรัฐสภาอังกฤษ 
House of Parliament

เฮาซฺ ออฟ พาเลอเมินทฺ

ทาวเวอร์บริดจ์
Tower Bridge

เทาเออะ บริดจฺ

ย่านพิคคาดิลลี
Piccadilly

พคิะดิลี

โคเวนต์การ์เด้น
Covent Garden

คะเวนท ฺ กาเดิน

ห้างแฮร์ร็อดส์และย่านไนท์บริดจ์
Harrods and Knightsbridge

แฮเริดซฺ แอนด ฺ ไนทซฺฺบริดจฺ

ย่านถนนออกซฟอร์ด
Oxford Street

ออกซฺเฟิด สตรีท

กรีนิชปาร์ค
Greenwich Park

เกรนิช ฺ พาค
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เมืองเดอรัม
Durham

ดารัม

ปราสาทเดอรัมและวิหารเดอรัม หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี ่ พอตเตอร์
Durham Castle and Durham Cathedral

ดารัม คาเซิล แอนด ฺ ดารัม คะธเีดริล

เมืองนิวคาสเซิล
Newcastle upon Tyne

นิวคาเซิล อะพอน ไทนฺ

สนามกีฬาเซนต์เจมส์ปาร์คและสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ด
St. James’ Park Stadium and Newcastle United Football Club

เซนท ฺ เจมซฺ พาค สเตเดียม แอนด ฺ นิวคาเซิล ยไูนทิด ฟุตบอล คลับ

รูปปั้นแองเจิลออฟเดอะนอร์ท
Angel of  the North Sculpture

เอนเจิล ออฟ เดอะ นอธ สคัลพ ฺเชฺอะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

North East of England

นอธ อีสท ฺ ออฟ อิงกแฺลนดฺ

เมืองเคมบริดจ์
Cambridge

เคมบริดจฺ
เมืองมหาวิทยาลัย
ที่เก่าแก่อันดับสอง

ของสหราชอาณาจักร

ภาคตะวันออก

East of England

อีสท ฺ ออฟ อิงกแฺลนดฺ
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เมืองออกซฟอร์ด
Oxford

ออกซฺเฟิด
เมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด

ในสหราชอาณาจักร

ภาคตะวันออกเฉียงใต ้
South East of England
เซาท ฺ อีสท ฺ ออฟ อิงกฺแลนดฺ

เมืองแมนเชสเตอร์
Manchester

แมนเชฺสเทอะ

สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด
และสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

Old Trafford Stadium and

Manchester United Football Club

โอลด ฺ แทรฟเฟิด สเตเดียม แอนดฺ
แมนเชฺสเทอะ ยไูนทิด ฟุตบอล คลับ

สนามกีฬาอัลติฮัดและสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี
Etihad Stadium and Manchester City Football Club

เอทิฮัด สเตเดียม แอนด ฺ แมนเชฺสเทอะ ซิท ี ฟุตบอล คลับ

สนามกีฬากูดิสันปาร์คและสโมสรเอเวอร์ตัน
Goodison Park Stadium and Everton Football Club

กดูิซัน พาค สเตเดียม แอนด ฺ อะเวอทัน ฟุตบอล คลับ

เมืองลิเวอร์พูล
Liverpool

ลิเวอะพูล

สนามกีฬาแอนฟีลด์และสโมสรลิเวอร์พูล
Anfield Stadium and Liverpool Football Club

แอนฟีเอิลดฺ สเตเดียม แอนด ฺ ลิเวอะพูล ฟุตบอล คลับ

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
North West of England
นอธ เวสท ฺ ออฟ อิงกแฺลนดฺ
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เมืองนอตทิงแฮม Nottingham นอทติงเอิม

คฤหาสน์แชตสเวิร์ทในแคว้นดาร์บีเชียร ์ เมืองเบคเวล
Chatsworth House

แชทซฺเวิธ เฮาซฺ

เมืองเบอร์มิงแฮม 
Birmingham

เบอมิงเอิม

ภาคตะวันออกตอนกลาง

East Midlands of England

อีสทฺ มิดแลนดฺซฺ ออฟ อิงกฺแลนดฺ

สโตนเฮนจ์
Stonehenge

สโตนเฮนจฺ

เมืองบริสตอล
Bristol

บริสเทิล
เมืองบาธ

Roman Baths

โรมัน บาธ

ภาคตะวันตกเฉียงใต ้  

South West of England

เซาท ฺ เวสท ฺ ออฟ อิงกฺแลนดฺ

ภาคตะวันตกตอนกลาง
West Midlands of England
เวสท ฺ มิดแลนดซฺฺ ออฟ อิงกฺแลนดฺ
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ปราสาทและวิหารยอร์ก
York Castle and York Minster

ยอค คาเซิล แอนด ฺ ยอค มินซเฺทอะ

เมืองยอร์ก
York

ยอค

ภาคยอร์กเชียร์และแม่น้ำฮัมเบอร ์

Yorkshire and the Humber 

ยอคเชอ แอนดฺ เดอะ ฮัมเบอ





รู้ ไ ว้ ช็ อ ป เ พ ลิ น แ น่

Pa r t 7
• เงิน ๆ ทอง ๆ  

• ร้านค้าต่าง ๆ  

• การติดต่อสื่อสาร 

• ในห้างสรรพสินค้า 

• เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

 และเครื่องประดับ

• ไซส์

• สี

• แผงขายหนังสือพิมพ์และบุหรี่

 (ร้านขายของชำ)

• ของที่ระลึก 

• วัสด ุ

• ซื้อขาย ต่อรองราคา 

  และร้องเรียน 
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ธนาคาร...
ตู้เอทีเอ็ม...…
ที่รับแลกเปลี่ยน
เงินตรา...

...อยู่ที่ไหน
Where is the…?

แว อิซ เดอะ...

ที่รับแลกเปลี่ยนเงินตรา
Bureau de Change / Currency Exchange

บิวโร เดอ ชองจ ฺ / เคอเรินซ ี อิคซเฺชฺนจฺ

เช็คเดินทาง
Traveller’s Cheque

แทรเวิลเลอะซฺ เชฺค

สกุลเงิน
Currency

เคอเรินซี

ธนบัตร
Note

โนท

เงินสด
Cash

แคช

เหรียญ
Coin

คอยนฺ

ยูโร
Euro

ยิวโร

ปอนด์
Pound

เพานฺดฺ

ดอลลาร์สหรัฐ
US Dollar

ยเูอส ดอลละ

บาท
Baht

บาท

บัตรเครดิต
Credit Card

เครดิท คาด

เงิน ๆ ทอง ๆ  

Money / Currency

มันน ี / เคอเรินซี

Conversation

…bank

…cash machine

…bureau de change

...แบงคฺ

...แคช มะชีน

...บิวโร เดอ ชองจฺ



P

a

r

t

7

รู้

ไว้

ช็อป

เพลิน

แน่

 115

ห้างสรรพสินค้า
Shopping Mall

ชอพพิง มอล

ย่านถนนช็อปปิ้ง
Shopping Street  / 

High Street

ชอพพิง สตรีท / 
ไฮ สตรีท

ธนาคาร เปิด / ปิด กี่โมง
What time does the bank open / close?

วอท ไทมฺ ดซั เดอะ แบงค ฺ โอเพิน / 
โคลซฺ

ฉันจะแลกเงินได้ที่ไหน
Where could I exchange

my money?

แว คุด ไอ อิคซเฺชฺนจ ฺ มาย มันนี

ที่นี่รับแลกเงินต่างประเทศไหม
Do you have the foreign money 

exchange service here?

ด ู ยู แฮฟวฺ เดอะ ฟอริน มันน ี
อิคซเฺชฺนจ ฺ เซอวิส เฮีย

ฉันต้องการแลกเงิน ดอลลาร ์/ 
ปอนด ์ เป็นยูโร

I need to change US dollar  / 

UK pound money to Euro. 
ไอ นีด ท ู เชฺนจฺ ยเูอส ดอลละ / 

ยเูค เพานฺด ฺ มันน ี ท ู ยิวโร

ขอแลกเป็นแบงก์ย่อยได้ไหม
Could I change this for smaller notes please?

คุด ไอ เชฺนจ ฺ ดิส ฟอ สมอลเลอะ โนทซฺ พลีซ

ร้านค้าต่าง ๆ  
Shops
ชอพซฺ

...ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน

ธนาคาร...
ตู้เอทีเอ็ม...
ที่รับแลกเปลี่ยน
เงินตรา...

Where is the

nearest…?

…bank

…cash machine

…bureau de change

แว อซิ เดอะ เนียริสทฺ...

...แบงคฺ

...แคช มะชีน

...บิวโร เดอ ชองจฺ

ร้านขายของชำ
Grocery Shop

โกรซะร ี ชอพ

ร้านถ่ายรูป
Photographic Shop

โฟทะแกรฟิค ชอพ
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ตู้จดหมาย
Postbox

โพสทบฺอคซฺ

โปสต์การ์ด
Postcard

โพสทฺคาด

แสตมป์
Stamp

สแตมพฺ

ที่ทำการไปรษณีย์
Post Office

โพสท ฺ ออฟฟิส

ร้านหนึ่งปอนด์
One-pound Shop

วัน-เพานฺด ฺ ชอพ

ร้านเครื่องเขียน
Stationery

สเตชันนะรี

ร้านขายของเล่น
Toy Shop

ทอย ชอพ

ร้านขายของที่ระลึก
Souvenir Shop

ซูเวอะเนีย ชอพ 

ร้านเสริมสวย
Beauty Shop

บิวท ี ชอพ

ร้านดอกไม้
Florist’s  /  Flower Shop

ฟลอริสทฺซ ฺ / ฟลาวเออะ ชอพ

ร้านหนังสือ
Bookshop

บุคชอพ

การติดต่อสื่อสาร

Communication

คะมิวนเิคชัน

ร้านผลไม้
Fruit Stall  /  Shop

ฟรูท สตอล / ชอพ

ซูเปอร์มาร์เก็ต
Supermarket

ซเูปอะมาคิท

ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Shop

เอเลคทรอนิคซ ฺ ชอพ

ร้านเสื้อผ้า
Clothes Shop

โคลดซฺ ชอพ

ร้านรองเท้า
Footwear Shop

ฟุทแว ชอพ

ร้านเบเกอรี่
Bakery

เบเคอะรี

ร้านแว่นตา
Opticians

ออพทเิชินซฺ



 การส่งจดหมายในเกาะอังกฤษสามารถเลือกส่งได้ 2 ประเภท ประเภทแรกคือ 
แบบด่วน (1

st Class) และประเภทที่สองคือ  แบบธรรมดา (2
nd Class) ผู้ส่งสามารถ 

เลอืกไดโ้ดยใชแ้สตมปท์ีร่ะบปุระเภทของการสง่นัน้ โดยทัว่ไปการสง่แบบดว่นจะใชเ้วลา 
ราว 1 -2 วัน ส่วนการส่งแบบธรรมดาจะใช้เวลาประมาณ 3 วันขึ้นไป
 นอกจากน้ี ท่ีทำการไปรษณีย์ในเกาะอังกฤษมักจะแทรกตัวอยู่ตามร้านหนังสือ 
หรือร้านขายของชำทั่วไป ให้สังเกตสัญลักษณ์วงรีสีแดง ตัวหนังสือสีเหลืองที่เขียนว่า 
POST OFFICE ถา้เหน็สญัลกัษณน์ีท้ีร่า้นไหน กส็ามารถสง่จดหมาย โปสตก์ารด์ และ 
พัสดุได้ที่ร้านนั้น เวลาเปิดและปิดทำการของไปรษณีย์ในแต่ละสาขาจะแตกต่างกัน 
ออกไป ส่วนมากมัก  เปิดตั้งแต่เวลา 9.00 น.  - 17.30 น. ในวันจันทร์  - เสาร์ และ 
10.00 น. - 14.00 น. ในวันอาทิตย์
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จดหมาย
Letter

เลทเทอะ

ซองจดหมาย
Envelope

เอนวะโลพ

ไปรษณีย์
Post

โพสทฺ

พัสดุไปรษณีย์
Parcel

พาเซิล

บุรุษไปรษณีย์
Postman

โพสทฺเมิน

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
Internet Café

อินเทอะเนท แคฟเฟ

ไวไฟ
Wi-Fi

วาย-ฟาย

พาสเวิร์ด
Password

พาสเวิด

Conversation

ฉันต้องการส่งโปสต์การ์ด / 
จดหมาย / พัสดนุี้ไป...
(ชื่อประเทศ)...

 

I would like to send 

this postcard /  

letter / parcel to... 

 

ไอ วุด ไลค ฺ ท ู  
เซนด ฺ ดสิ โพสทฺคาด /  
เลทเทอะ / พาเซิล ทู...

ค่าส่งภายในประเทศราคาเท่าไหร่
How much would it cost 

for sending this domestically?

ฮาว มัทชฺ วุด อิท คอสท ฺ  
ฟอ เซนดิง ดิส ดะเมสติคลี

ค่าส่งไปประเทศในโซนยุโรปราคาเท่าไหร่
How much would it cost for  

sending this to Europe?

ฮาว มัทชฺ วุด อิท คอสทฺ ฟอ
เซนดิง ดสิ ท ู ยิวเริพ
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ค่าส่งไปเมืองไทยราคาเท่าไหร่
How much would it cost for

sending this to Thailand?

ฮาว มัทชฺ วุด อิท คอสทฺ ฟอ  
เซนดิง ดสิ ท ู ไทแลนดฺ

ฉันมารับพัสด ุ นี่คือใบรับของของฉัน
I am collecting the parcel, here is my document.

ไอ แอม คะเลคทิง เดอะ พาเซิล, เฮีย อซิ มาย ดอคคิวเมินทฺ

ฉันยังไม่ได้รับพัสดุของฉันจากประเทศไทย  
นี่คือเลขเรียกพัสด ุ คุณช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหม

I still haven’t received the parcel from Thailand.  

This is the parcel waybill number, could you please check it for me?

ไอ สติล แฮฟเวนิท ฺ รซิีฟวฺดฺ เดอะ พาเซิล ฟรอม ไทแลนด ฺ  
ดสิ อซิ เดอะ พาเซิล เวบิล นัมเบอะ, คุด ย ู พลีซ เชฺค อิท ฟอ มี

แถวนี้มีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไหม
Is there any internet café 

around here?

อซิ แด เอนน ี อินเทอะเนท แคฟเฟ
อะเรานฺด ฺ เฮีย

พาสเวิร์ดไวไฟคืออะไร
What is the password for Wi-Fi?

วอท อซิ เดอะ พาสเวิด ฟอ วาย-ฟาย

ที่นี่มีไวไฟไหม
Do you have Wi-Fi

connection here?

ด ู ย ู แฮฟว ฺ วาย-ฟาย
คะเนคชัน เฮีย

ค่าบริการอินเทอร์เน็ต...
เท่าไหร่

...ต่อนาท.ี..

...ต่อครึ่งชั่วโมง...…

...ต่อ 1 ชั่วโมง...

How much does the  

internet service  

cost per…?

… minute

… half an hour

… hour

ฮาว มัทช ฺ ดซั ด ิ
อินเทอะเนท เซอวสิ
คอสทฺ เพอะ...
...มนิิท
...ฮาฟ แอน อาวเออะ
...อาวเออะ
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ขอโทษครับ / ค่ะ...อยู่ที่ไหน
Excuse me, where is…?

 เอคสคิวซฺ มี, แว อซิ...

แผนกเครื่องสำอาง
Cosmetic

คอสเมทิค

แผนกของเล่นเด็ก
Children’s Toy

ชิฺลเดรนซ ฺ ทอย

แผนกเสื้อผ้าผู้หญิง
Women’s Clothing

วิมินซฺ โคลธิง

แผนกเครื่องกีฬา
Sport

สปอท

แผนกหนังสือ
Books

บุคซฺ

เคาน์เตอร์แคชเชียร์
Cashier  /  Till

แคชเชีย / ทิล

แผนกรองเท้า
Shoes and Boots

ชซฺู แอนด ฺ บูทซฺ

แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า
Electricals

อเิลคทริเคิลซฺ

แผนกเครื่องเขียน
Stationeries

สเตชันนะรซีฺ

ห้องลองชุด
Fitting Room

ฟิททิง รูม

แผนกเสื้อผ้าผู้ชาย
Men’s Clothing

เมนซฺ โคลธิง

แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต
Supermarket

ซเูปอะมาคิท

แผนกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics

เอเลคทรอนิคซฺ

แผนกของแต่งบ้าน
Furniture and Decorations

เฟอนิเชฺอะ แอนด ฺ เดคะเรชันซฺ

ชั้นใต้ดิน
Basement Floor

เบสเมินท ฺ ฟลอ

ชั้นล่าง
Lower Floor

โลเออะ ฟลอ

ชั้นบน 
Upper Floor

อัพเพอะ ฟลอ

ลิฟต์
Lift

ลิฟทฺ

บันไดเลื่อน
Escalator

เอสคะเลเทอะ

รถเข็น
Trolley

ทรอลลี

ตะกร้า
Basket

บาสคิท

แผนกเสื้อผ้าเด็ก
Children’s Clothing

ชิลฺเดรนซฺ โคลธิง

ในห้างสรรพสินค้าAt the shopping mallแอท เดอะ ชอพพิง มอล
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เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

Clothes and Accessories

โคลดซ ฺ แอนด ฺ อัคเซสซะรซีฺ

ชุดสูท
Suit

สูท

เสื้อโค้ต
Coat

โคท

แจ๊คเก็ต
Jacket

แจคคิท

ชุดเดรส
Dress

เดรส

เสื้อยืด
T-Shirt

ที-เชิท

กระโปรงสั้น 
Skirt

สเกิท

กางเกงขาสั้น
Shorts

ชอทซฺ

กางเกงขายาว
Trousers

เทราเซอะซฺ

หมวก
Hat

แฮท

ที่ปิดหู
Earmuffs

เอียมัฟซฺ

ผ้าพันคอ
Scarf

สกาฟ

เข็มขัด
Belt

เบลทฺ

ลองจอนส์
Long Johns

ลอง จอนซฺ

เน็คไท
Tie

ไท

ถุงมือ
Gloves

กลัฟวฺซฺ

สเวตเตอร์
Sweater /  Jumper

สเวทเทอะ / จัมเพอะ

เสื้อเชิ้ต
Shirt

เชิท
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ถุงเท้า
Socks

ซอคซฺ

สร้อยคอ
Necklace

เนคลิส

ต่างหู
Earrings

เอียริงซฺ

รองเท้ากีฬา
Trainers

เทรนเนอะซฺ

รองเท้าบู๊ต
Boots

บูทซฺ

สร้อยข้อมือ
Bracelet

เบรสลิท

ถุงน่อง
Tights

ไททซฺฺ

กระเป๋าเงิน
Wallet

วอลลิท

รองเท้าหนัง
Leather Shoes

เลเธอะ ชูซฺ

นาฬิกาข้อมือ
Watch

วอทชฺ

รองเท้าผ้าใบ
Sneakers

สนีคเกอะซฺ

กระเป๋าถือ
Purse

เพิส

กระเป๋าเดินทาง
Luggage

ลักกิจ

แหวน
Ring

ริง

รองเท้าส้นสูง
High Heels

ไฮ ฮีลซฺ

รองเท้าแตะ
Slippers

สลิพเพอะซฺ

ชุดชั้นใน
Lingerie

แลงชะรี

ชุดนอน
Nightwear /  

Pyjamas

ไนทแฺว / พะจาเมซิฺ



 รูปแบบการบอกขนาดของเสื้อผ้าในเกาะอังกฤษมีลักษณะแตกต่างจากของ 
ประเทศไทย โดยไซส์เสื้อผ้าในเกาะอังกฤษจะไม่บอกเป็นขนาด XS S M L XL 
เหมือนในบ้านเรา แต่จะบอกเป็นตัวเลข โดยไซส์มาตรฐานมักจะเริ่มตัั้งแต่เบอร์ 6  
8 10 12 14 16 เรื่อยไปจนถึง 24 ซึ่งหากเปรียบเทียบแบบคร่าว ๆ จะได้เป็น
 • เบอร ์ 6 = XS • เบอร ์ 8 = S

 • เบอร ์ 10 - 12 = M • เบอร ์ 14 - 16 = L

 • เบอร ์ 18 ขึ้นไป = XL 
 สามารถหาตารางเทียบไซส์มาตรฐานแบบละเอียดได้จากกูเกิ้ล เพียงเสิร์ชคำ 
ว่า UK Sizes Guide ก็จะพบข้อมูลตารางเปรียบเทียบไซส์แบบอังกฤษอย่างละเอียด 
ทั้งของผู้ชายและผู้หญิง
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ไซส์
Sizes
ไซซสิ

คุณใส่ไซส์อะไร 
Which size are you wearing?

วิทช ฺ ไซซฺ อา ย ู แวริง

มีไซส์...ไหม
Do you have size…?

ด ู ย ู แฮฟว ฺ ไซซฺ...

เล็ก (S)
Small

สมอล

ใหญ ่ (L)
Large

ลาจ

กลาง (M)
Medium

มเีดียม

ใหญ่มาก (XL) 
Extra Large

เอคสฺทระ ลาจ

ฟรีไซส์
Free size

ฟรี ไซซฺ

ใหญ่พิเศษ (XXL)
Extra Extra Large

เอคสฺทระ เอคสฺทระ ลาจ
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ห้องลองเสื้ออยู่ที่ไหน
Where is the fitting room?

แว อซิ เดอะ ฟิททิง รูม

ใช้บัตรนักเรียนลดราคาได้ไหม
Can I use my student card

to get a discount?

แคน ไอ ยซู มาย สติวเดินท ฺ คาด
ท ู เกท อะ ดิสเคานฺทฺ

มีไซส ์ใหญ ่/ เล็ก กว่านี้ไหม
Do you have any bigger / smaller size?

ดู ยู แฮฟวฺ เอนนี บิกเกอะ / สมอลเลอะ ไซซฺ

ขอถุงเพิ่มอีก...ใบ
Could I have…more bag (s) please?

คุด ไอ แฮฟวฺ...มอ แบก (ซฺ) พลซี

ขอแคชแบ็กจำนวน...ปอนด์
Could I get a…pound cashback please?

คุด ไอ เกท อะ...เพานฺด ฺ แคชแบค พลซี

ตัวนี้ฟรีไซส์หรือเปล่า Is this free size?   อซิ ดิส ฟรี ไซซฺ

ฉันใส่ไซส์...
I wear size... .

ไอ แว ไซซฺ...

Conversation

...เกินไป

คับ / หลวม...
เล็ก / ใหญ่...
สั้น / ยาว...

ฉันอยากได้...
...ตัวนี้
...ตัวที่ เล็กว่านี้
...ตัวที่ ใหญ่กว่านี้

ใส่แล้วเข้ากับฉันไหม
Does this fit me well?

ดซั ดสิ ฟิท ม ี เวล

คืนสินค้าได้ภายในกี่วัน
How many days could I still return this item?

ฮาว เมนี เดซฺ คุด ไอ สติล ริเทิน ดิส ไอเทิม

Too…

...tight / loose

...small / big

...short / long

I would like to get... .

…this one

…a smaller one

…a bigger one

ทู...

...ไทท ฺ / ลูส

...สมอล / บิก

...ชอท / ลอง

ไอ วุด ไลคฺ ท ู เกท...
...ดสิ วัน
...อะ สมอลเลอะ วัน
...อะ บิกเกอะ วัน
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สี

Colours

คัลเลอะซฺ

มีสี...ไหม
Do you have…colour?

ด ู ย ู แฮฟวฺ...คัลเลอะ

ม ี สีเข้ม / สีอ่อน กว่านี้ไหม
Do you have any darker /  lighter colour of this?

ด ู ย ู แฮฟวฺ เอนนี ดาคเคอะ / ไลเทอะ คัลเลอะ ออฟ ดิส

มีสีอะไรบ้าง
Which colour do you have?

วิทช ฺ คัลเลอะ ด ู ย ู แฮฟวฺ

ขาว
White

ไวทฺ

น้ำเงิน 
Dark Blue

ดาค บลู

เทา 
Grey

เกร

แดง 
Red

เรด

ทอง 
Gold

โกลดฺ

ชมพ ู
Pink

พิงคฺ

เขียว 
Green

กรีน

เงิน 
Silver

ซิลเวอะ

ม่วง
Purple

เพอเพิล

ดำ 
Black

แบลค

ส้ม 
Orange

ออรินจฺ

ฟ้า 
Light Blue

ไลท ฺ บลู

น้ำตาล
Brown

บราวนฺ

เหลือง 
Yellow

เยลโล
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แผงขายหนังสือพิมพ์และบุหรี ่ (ร้านขายของชำ)Newspaper Stand and Grocery Shopนิวซเฺพเพอะ สแตนด ฺ แอนด ฺ โกรซะร ี ชอพ

นิตยสาร
Magazine

แมกะซีน

ซิการ์
Cigar

ซกิา

โปสต์การ์ด
Postcard

โพสทฺคาด

บุหรี่
Cigarette

ซิกะเรท

ไฟแช็ก
Lighter

ไลเทอะ

แสตมป์
Stamp

สแตมพฺ

บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
International Calling Card

อินเทอะแนชฺเนิล คอลิง คาด

หมากฝรั่ง
Gum

กัม

ลูกอม
Sweet /  Candy

สวีท / แคนดี

ไม้ขีดไฟ
Match

แมทชฺ

หนังสือพิมพ์
Newspaper

นิวซ ฺเพเพอะ

ช็อกโกแลต
Chocolate

ชฺอคะเลท

ปากกา
Pen

เพน



ของที่ระลึก
Souvenirs

ซูเวอะเนียซฺ
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ฉันต้องการ... I would like to have... . ไอ วุด ไลค ฺ ท ู แฮฟว.ฺ..

ผ้าขนสัตว์
Wool

วูล

ผ้าไหม
Silk

ซิลคฺ

ไหมพรม
Knitted

นิททิด

ผ้าลินิน
Linen

ลนิิน

ใยสังเคราะห์
Polyester

พอลเิอสเทอะ

ผ้ายีน
Jean

จีน

ผ้าฝ้าย
Cotton

คอทเทิน

ผ้าลูกไม้
Lacework

เลสเวิค

วัสดุ

Fabrics

แฟบริคซฺ

ผ้าพันคอ
Scarf

สกาฟ

ที่เขี่ยบุหรี่
Ashtray

แอชเทร

สมุดโน้ต
Notebook

โนทบุค

ปฏิทินตั้งโต๊ะ
Desk Calendar

เดสค ฺ แคลินเดอะ

เครื่องกระเบื้อง
Porcelain

พอซะลิน

ตุ๊กตา
Doll

ดอล

จานรองแก้ว
Saucer / Tea Plate

ซอเซอะ / ท ี เพลท

เครื่องแก้ว
Glassware

กลาสแว

ที่เปิดขวด
Bottle Opener

บอทเทิล โอเพินเนอะ

เทียนหอม
Scented Candle

เซนทิด แคนเดิล

ที่คั่นหนังสือ
Bookmark

บุคมาค

พวงกุญแจ
Key Ring

ค ี ริง

ชุดน้ำชา
Tea Set

ท ี เซท

แม่เหล็กติดตู้เย็น
Magnet

แมกนิท
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หนังแท้
Leather

เลเธอะ

ไม้
Wood

วุด

แก้ว /คริสตัล
Glass / Crystal

กลาส / คริสเติล

ทองแดง
Copper

คอพเพอะ

ทองคำ
Gold

โกลดฺ

หิน
Rock

รอค

ทองคำขาว
Platinum

แพลททินัม

ไข่มุก
Pearl

เพิล

เรซิน
Resin

เรซิน

เงิน
Silver

ซิลเวอะ

ขอดูก่อนได้ไหม
Could I just have a look?

คุด ไอ จัสท ฺ แฮฟว ฺ อะ ลุค

นี่ราคาเท่าไหร่
How much is this?

ฮาว มัทช ฺ อซิ ดสิ

ลดหน่อยได้ไหม
Could you please reduce the price?

คุด ย ู พลซี รดิิวซ ฺ เดอะ ไพรซฺ

ซื้อขาย ต่อรองราคา และร้องเรียนBargaining the price
บากินนิง เดอะ ไพรซฺ

ขอดู...หน่อยได้ไหม

...อันน้ี / อันนั้น...

...ชุดน้ี / ชุดนั้น...

Could I have a look  

at…please?

…this / that one...

…this / that set...

คุด ไอ แฮฟวฺ
อะ ลุค แอท...พลซี
...ดิส / แดท วัน...
...ดสิ / แดท เซท...
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เอาเท่านี้แหละ
I will take just this.

ไอ วิล เทค จัสท ฺ ดิส

ฉันจ่ายด้วย บัตรเครดิต / เงินสด
I am paying by credit card /  cash.

ไอ แอม เพอิง บาย เครดิท คาด / แคช

ขอใบเสร็จด้วยได้ไหม
Could I get a receipt?

คุด ไอ เกท อะ ริซีท

ใส่ถุงให้ด้วย
Could you also put it in a bag?

คุด ยู ออลโซ พุท อิท อิน อะ แบก

ฉันทำใบเสร็จหายไปแล้ว
I lost my receipt.

ไอ ลอสท ฺ มาย ริซีท

ไม่เอา
I don’t want it. 

ไอ ดอนท ฺ วอนทฺ อิท

จ่ายเงินที่ไหน
Where can I pay for this?

แว แคน ไอ เพ ฟอ ดิส

ทั้งหมดเท่าไหร่
How much for all?

ฮาว มัทชฺ ฟอ ออล

ที่นี่มีบริการรับห่อของขวัญไหม
Do you have a gift wrapping service?

ด ู ยู แฮฟวฺ อะ กิฟท ฺ แรพพิง เซอวิส

มีกล่องใส่ให้ไหม
Do you have a box for this?

ด ู ย ู แฮฟวฺ อะ บอคซ ฺ ฟอ ดสิ

ขอเปลี่ยนได้ไหม
Could I change this item?

คุด ไอ เชฺนจฺ ดิส ไอเทิม

ขอคืนสินค้า นี่ใบเสร็จฉัน
I would like to return this item, this is my receipt.

ไอ วุด ไลคฺ ท ู รเิทิน ดสิ ไอเทิม, 
ดสิ อซิ มาย รซิีท







รู้ ไ ว้ ส บ า ย ใ จ แ น่

• ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

• เจ็บไข้ได้ป่วย

• ยาและการรักษา

• เหตุฉุกเฉิน

• ที่โรงพยาบาล

Pa r t 8
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ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
Organs 
ออเกินซฺ

ศีรษะ
Head

เฮด

ผม
Hair

แฮ

หน้าผาก
Forehead

ฟอเฮด

ใบหน้า
Face

เฟซ

ตา
Eyes

อายซฺ

จมูก
Nose

โนซ



 133

P

a

r

t

8

รู้

ไว้

สบาย

ใจ

แน่

หู
Ears

เอียซฺ

คาง
Chin

ชิฺน

หลัง
Back

แบก

เล็บ
Nails

เนลซฺ

ตาตุ่ม
Ankle Bones

แองเกิล โบนซฺ

ส้นเท้า
Heels

ฮีลซฺ

ปาก
Mouth

เมาธฺ

ริมฝีปาก
Lips

ลิพซฺ

สะโพก
Hips

ฮิพซฺ

ขา
Legs

เลกซฺ

นิ้วมือ
Fingers

ฟิงเงอะซฺ

น่อง
Calves

คาฟซฺ

คอ
Neck

เนค

เอว
Waist

เวสทฺ

แขน
Arms

อามซฺ

เท้า
Feet

ฟีท

ฟัน
Teeth

ทีธ

ท้อง
Stomach

สตัมมัค

หัวเข่า
Knees

นีซฺ

ผิวหนัง
Skin

สกิน

ไหล่
Shoulders

โชลเดอซฺ

มือ
Hands

แฮนดซฺฺ

ข้อเท้า
Ankles

แองเกิลซฺ

หน้าอก
Chest

เชฺสทฺ

ข้อมือ
Wrists

ริสทซฺฺ

ข้อศอก
Elbows

เอลโบซฺ

นิ้วเท้า
Toes

โทซฺ

เจ็บไข้ได้ป่วย
Sickness

ซิคเนส

ปวดหัว
Headache

เฮดเอค

ไข้
A Fever

อะ ฟเีวอะ

เจ็บคอ
Sore Throat

ซอ โธรท

ไอ
Cough

คอฟ
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หวัด
A cold

อะ โคลดฺ

ปวดท้อง
Stomach Ache

สตัมมัค เอค

ท้องอืด ท้องเฟ้อ
Flatulence

แฟลททิวเลินซฺ

แพ้ความดันอากาศบนที่สูง 
Altitude Sickness

แอลทิทิวด ฺ ซิคเนส

เมารถ 
Car Sick

คา ซิค

เมาเรือ
Sea Sick

ซ ี ซิค

ฟกช้ำ
Bruise

บรซฺู

น้ำมูกไหล
Runny Nose

รันนี โนซ

ท้องเสีย
Diarrhoea

ไดอะเรีย

ไมเกรน
Migraine

ไมเกรน

จาม
Sneeze

สนซี

อาเจียน
Vomit / Throw Up

วอมิท / โธร อัพ

ผื่นคัน
Rash

แรช

คัดจมูก
Stuffy Nose

สตัฟฟี โนซ

ท้องผูก
Constipation

คอนสตเิพชัน

นอนไม่หลับ
Insomnia 

อินซอมเนีย

อาหารเป็นพิษ
Food Poisoning

ฟูด พอยซะนิง

หน้ามืด 
Faint

เฟนทฺ

อ่อนเพลีย
Tired

ไทเอิด
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ปวดฟัน
Tooth Ache

ทูธ เอค

หกล้ม
Fall Down

ฟอล ดาวนฺ

แผลน้ำร้อนลวก
Scald

สกอลดฺ

แผลไฟไหม้
Burn

เบิน

แดดเผา
Sunburn

ซันเบิน

(แขน / ขา) หัก
Broken

โบรเคิน

เลือดกำเดาไหล
Nose Bleed

โนซ บลีด

ขาแพลง
Legs Sprain

เลกซฺ สเปรน

เคล็ดขัดยอก
Sprain

สเปรน

เลือดออก
Bleeding

บลีดดิง

ฉันรู้สึกไม่สบาย
I don’t feel well.

ไอ ดอนท ฺ ฟีล เวล

ฉันเจ็บตรงนี้มาก
Here, I hurt a lot.

เฮีย, ไอ เฮิท อะ ลอท

ฉันป่วย
I am sick.

ไอ แอม ซิค

ฉันเจ็บ...มาก
My…hurt (s) a lot.

มาย...เฮิท (ซฺ) อะ ลอท

Conversation

ฉันถูก...กัด

...สุนัข...

...งู...

I was bitten by a... .

…dog

…snake

ไอ วอซ บิทเทิน บาย อะ...

...ดอก

...สเนค
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ฉันป่วยเป็น...

...เบาหวาน

...ความดันสูง

...ความดันต่ำ

...โรคลมชัก

...โรคกระเพาะ

...โรคภูมิแพ้

...โรคหอบหืด

I have....

…diabetes

…high blood pressure

…low blood pressure

...stroke

…gastritis

…hay fever

…asthma

ไอ แฮฟวฺ...

...ไดอะบีทซฺี

...ไฮ บลัด เพรเชอะ

...โล บลัด เพรเชอะ

...สโตรค

...แกสไทรทิส

...เฮ ฟเีวอะ

...แอสมา

 การพบแพทย์ในประเทศอังกฤษจะต้องทำการ  นัดหมายล่วงหน้า  
คนไข้ไม่สามารถขอพบแพทย์ได้ทันทีเหมือนที่เมืองไทย ซึ่งหากเป็นนักเรียน 
หรือนักศึกษาต่างชาติ จะได้รับสิทธิการรักษาฟรีจากการ ลงทะเบียนกับ NHS 

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะจัดการให้ตั้งแต่ช่วงแรกเข้า อย่างไรก็ตาม หากเป็น 
นกัทอ่งเทีย่วหรอืผูท้ีม่าอยูร่ะยะสัน้อาจตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลทัว่ไป 
ซึ่งมีค่าลงทะเบียนที่ค่อนข้างแพง และแยกต่างหากจากค่ารักษาพยาบาล

คลินิก
Clinic

คลนิิก

ยาน้ำ
Mixture

มิกซฺเชฺอะ

ยาแก้ปวด
Painkiller

เพนคิลเลอะ

ยาเม็ด
Tablet

แทบเลท

ยาทา
Ointment

ออยนทฺเฺมนิทฺ

ยาแก้อักเสบ
Antibiotic

แอนทิไบออทิค

ร้านขายยา Pharmacy ฟามะซี ยาแก้แพ ้ Antihistamine แอนทฮิิสทะมีน

พบแพทย์ในอังกฤษ

ยาและการรักษา
Medicines and
Treatments

เมดดิเซินซฺ แอนดฺ ทรีทเมินทฺซฺ



ยาลดน้ำมูก
Decongestant

ดีคันเจสเทินทฺ

ยาแก้ไอ
Cough Syrup

คอฟ ซเิริพ
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เภสัชกร
Pharmacist

ฟามะซิสทฺ

หน้ากากอนามัย
Medical Mask

เมดิเคิล มาสคฺ

ผ้าพันแผล
Bandage

แบนดิจ

ปลาสเตอร์ปิดแผล
Plaster

พลาสเทอะ

ผงเกลือแร่
Mineral Salt

มเินอเริล ซอลทฺ

ยาหม่อง
Balm

บาม

ยาดม
Inhaler

อินเฮเลอะ

ยาแก้ท้องอืด
Medicine for Gas

เมดดิเซิน ฟอ แกส

ยาทาคลายกล้ามเนื้อ 
Muscle Relaxant

มัสเซิล ริแลคเซินทฺ

ไอโอดีนล้างแผล
Iodine

ไออะดีน

นี่ใบสั่งยาจากแพทย์ของฉัน
This prescription is from

my doctor.

ดิส พริสคริพชัน อซิ ฟรอม
มาย ดอกเทอะ

ฉันต้องกินยาอะไร
What kind of medicine do I have?

วอท ไคน ฺ ออฟ เมดดิเซิน 
ด ู ไอ แฮฟวฺ

ยานี้มีผลข้างเคียงหรือเปล่า
Does this drug have 

any side effects?

ดซั ดสิ ดรัก แฮฟวฺ 
เอนน ี ไซด ฺ อเิฟคทซฺฺ

Conversation



สถานีตำรวจ Police Station พะลีส สเตชัน
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กินวันละกี่ครั้ง
How many per day?

ฮาว เมนน ี เพอะ เด

กินตอนไหน
What time?

วอท ไทมฺ

ฉันแพ้...

...ยาเพนิซิลิน

...ยาปฏิชีวนะ

...ละอองเกสรดอกไม้

...อาหารทะเล
(กุ้ง / หอย / 
ป ู / ปลาหมึก)

I’m allergic to... .

…penicillin

…antibiotics

…pollen

…seafood

(shrimp / clam / 

crab / squid)

ไอม ฺ อะเลอจิค ทู...…

...เพนซิลิิน

...แอนทิไบออทิคซฺ

...พอลัน

...ซฟีูด
(ชริมพ ฺ / แคลม / 
แครบ / สควิด)

ยานี้กินแล้วทำให้ง่วงไหม
Does this medicine make me sleepy?

ดซั ดสิ เมดดิเซิน เมค มี สลีพพี

ยานี้กินอย่างไร
How do I take this medicine?

ฮาว ด ู ไอ เทค ดิส เมดดิเซิน

คุณมียาตัวนี้ไหม
Do you have

this medicine?

ด ู ย ู แฮฟวฺ ดิส เมดดิเซิน

โรงพยาบาล
Hospital

ฮอสพิเทิล

หน่วยกู้ภัย
Rescue Squad

เรสคิว สควอด

รถพยาบาล
Ambulance

แอมบิวเลินซฺ

ตำรวจ
Policeman

พะลีสแมน

รถตำรวจ
Police Car

พะลีส คา

หมอ Doctor ดอกเทอะ

พยาบาล
Nurse

เนิส

เหตุฉุกเฉิน

Emergencies

อเิมอเจินซซีฺ
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...ของฉันหาย
กระเป๋าเงิน...
กระเป๋าถือ...
กระเป๋าเอกสาร...

My…is missing.

...wallet / purse…

…hand luggage…

…briefcase…

มาย...อซิ มิสซิง
...วอลลิท / เพิส...
...แฮนด ฺ ลักกิจ...
...บรีฟเคส...

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
Fireman

ไฟเออะแมน

รถดับเพลิง
Fire Truck

ไฟเออะ ทรัค

อุปกรณ์ดับเพลิง
Fire Extinguisher

ไฟเออะ อิคซตฺิงกวิเชอะ

สัญญาณเตือนภัย
Warning Alarm

วอนนิง อะลาม

สถานทูต
Embassy

เอมบะซี

ช่วยด้วย!
Help me!

เฮลพ ฺ มี!

ฉันต้องการแจ้งความ
I want to make a report.

ไอ วอนท ฺ ท ู เมค อะ รพิอท

ฉันได้รับบาดเจ็บ
I’m injured.

ไอม ฺ อินเจิด

ฉันถูกปล้น
Someone robbed me.

ซัมวัน รอบด ฺ มี

ฉันต้องการล่าม
I need an

interpreter.

ไอ นีด แอน 
อินเทอพรีเทอะ

ฉันประสบอุบัติเหตุ
I had an accident.

ไอ แฮด แอน แอคซิเดินทฺ

ฉันถูกล้วงกระเป๋า
Someone pickpocketed me.

ซัมวัน พิคพอคกิททิด มี

มีอุบัติเหตุ
There was an accident.

แด วอซ แอน แอคซิเดินทฺ

ช่วยพาฉันส่งโรงพยาบาลที
Please bring me to a hospital.

พลซี บริง ม ี ท ู อะ ฮอสพิเทิล

ช่วยเรียก รถพยาบาล / ตำรวจ ให้ฉันหน่อย
Please call an ambulance / a police for me.

พลีซ คอล แอน แอมบิวเลินซ ฺ / อะ พะลีส ฟอ มี

Conversation
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เงินสด...
เอกสารสำคัญ...
เช็คเดินทาง...
บัตรเครดิต...
บัตรเอทีเอ็ม...
ใบขับขี่...
โทรศัพท์มือถือ...
กล้องถ่ายรูป...
กล้องถ่ายวิดีโอ...
สร้อยคอ...
แหวน...
นาฬิกาข้อมือ...

ฉันต้อง...ไหม

...ผ่าตัด...

...เข้าเฝือก...

...ฉีดยา...…

...นอนโรงพยาบาล...

…cash…

…important documents…

…traveller’s cheque…

… credit card…

…ATM card…

…driving licence…

…mobile phone…

…camera…

…video recorder…

…necklace…

…ring…

…wrist watch…

Do I need…?

…an operation

… a splint

… a shot

…to stay in

the hospital

...แคช...

...อิมพอเทินทฺ ดอคคิวเมินทฺซฺ...

...แทรฟวะเลอซ ฺ เชฺค...

...เครดิท คาด...

...เอทเีอม คาด...

...ไดรวิง ไลเซินซฺ...

...โมบายเอิล โฟน...

...แคมะระ...

...วิดิโอ ริคอเดอะ...

...เนคลิส...

...ริง...

...ริสท ฺ วอทชฺ...

ด ู ไอ นีด...

...แอน ออเพอะเรชัน

...อะ สปลินทฺ

...อะ ชอท

...ท ู สเต อิน
เดอะ ฮอสพิเทิล

ฉันจองคิวออนไลน์ไว้แล้ว
I’ve already booked the queue online.

ไอฟวฺ ออลเรด ี บุคท ฺ เดอะ คิว ออนไลนฺ

ฉันมีแพทย์ประจำตัว แพทย์ของฉันชื่อ...
I have my personal doctor. My doctor is... .

ไอ แฮฟวฺ มาย เพอซันเนิล ดอกเทอะ. มาย ดอกเทอะ อิซ...

ขอใบเสร็จด้วย
I need a receipt.

ไอ นีด อะ รซิีท

ฉันต้องการใบรับรองแพทย์
I need a doctor’s health certificate.

ไอ นีด อะ ดอกเทอะซฺ เฮลธ ฺ เซอทฟิิเคท

ฉันมีอาการรุนแรงไหม
Do I have any serious symptoms? ด ู ไอ แฮฟว ฺ เอนนี เซียเริส ซิมพทฺัมซฺ

ฉันไม่ฉีดยานะ
I don’t want a shot.

ไอ ดอนทฺ วอนทฺ อะ ชอท

ที่โรงพยาบาล

At the hospital

แอท เดอะ ฮอสพิเทิล







รู้ ไ ว้ พู ด ไ ด้ แ น่

Pa r t 9
• คำทักทาย

• พูดคุยจิปาถะ

• เกี่ยวกับตัวเอง

• ความคิดเห็น ความรู้สึก

• ตัวเลข

• ลำดับ

• วัน สัปดาห์

• เดือน

• ฤดูกาล

• อากาศ

• สภาพอากาศ

• บอกเวลา
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คำทักทาย
Greetings

กรีททิงซฺ

สวัสด ี (กันเอง)
Hi! / Hey!

ไฮ! / เฮ!

ลาก่อน 
Good bye.

กุด บาย

คุณเป็นยังไงบ้าง
How have you been? ฮาว แฮฟวฺ ยู บีน

How are you doing? ฮาว อา ย ู ดอูิง

ราตรีสวัสดิ์
Good night.

กุด ไนทฺ

ฉันไม่ค่อยสบาย
I’m not so well.

ไอม ฺ นอท โซ เวล

ยินดีที่ได้รู้จัก
Nice to meet you.

ไนซ ฺ ท ู มีท ยู

คุณชื่ออะไร
What’s your name?

วอทซฺ ยอ เนม

แล้วพบกันใหม่
See you later.

ซ ี ย ู เลเทอะ

ฉันสบายด ี ขอบคุณ
I am fine. Thank you.

ไอ แอม ไฟน ฺ แธงค ฺ ยู

ฉันชื่อ...
My name is... .

มาย เนม อซิ...

สบายดีไหม
How are you?

ฮาว อา ยู

สวัสดีตอนเช้า
สวัสดีตอนกลางวัน
สวัสดีตอนเย็น

Good morning.

Good afternoon.

Good evening.

กุด มอนิง
กุด อาฟเทอะนูน
กุด อีฟวฺนิง
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พูดคุยจิปาถะ
Miscellaneous

มิซะเลเนียส

ใช ่/ ไม่ใช่
Yes / No

เยส / โน

ขอบคุณ 
Thanks. / Thank you.

แธงคซฺฺ / แธงคฺ ยู

ได ้/ ตกลง
Ok / Yes

โอเค / เยส

ขอโทษ (ใช้เรียกความสนใจ)
Excuse me. 

เอคสคิวซฺ มี

ฉันเสียใจ / ฉันขอโทษ
I’m sorry.

ไอม ฺ ซอรี

ได้โปรด / 
กรุณา
Please

พลซี

ม ี/ ไม่มี
Have / Don’t have

แฮฟวฺ / ดอนท ฺ แฮฟวฺ

ด้วยความยินดี
It’s a pleasure. / It’s my pleasure.

อิทซ ฺ อะ เพลเชอะ / อิทซ ฺ มาย เพลเชอะ

แน่นอน
Of course. / Sure.

ออฟ คอส / ชอ

ฉันไม่เข้าใจ
I don’t understand. / I don’t get it.

ไอ ดอนท ฺ อันเดอะสแตนด ฺ / ไอ ดอนท ฺ เกท อิท

ไม่เป็นไร 

โปรดรอสักครู่

It’s ok.

That’s ok.

Never mind.

Doesn’t matter.

Please wait a minute.

Hang on.

Hold on.

Give me a second.

อิทซ ฺ โอเค
แดทซ ฺ โอเค
เนเวอะ ไมนฺดฺ
ดซัเซินท ฺ แมทเทอะ

พลซี เวท อะ มนิิท
แฮง ออน
โฮลด ฺ ออน
กีฟวฺ ม ี อะ เซคเคินดฺ
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ช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม
Could you say it again?

คุด ย ู เซ อิท อะเกน

ขอโทษด้วย ภาษาอังกฤษฉันไม่ดีนัก
I’m sorry. My English is not so good.

ไอม ฺ ซอรี มาย อิงกลฺิช อซิ นอท โซ กุด

นั่น / นี่ คืออะไร
What is that / this?

วอท อซิ แดท / ดิส

หวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้ง
Hope to see you again.

โฮพ ท ู ซ ี ย ู อะเกน

ช่วยพูดช้า ๆ หน่อยได้ไหม
Could you please speak slowly?

คุด ยู พลซี สปีค สโลลี

...ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร
How to say…in English?

ฮาว ท ู เซ...อิน อิงกลฺิช

ขอบคุณสำหรับ
ความช่วยเหลือ

Thank you for your help.

แธงค ฺ ย ู ฟอ ยอ เฮลพฺ

แล้วติดต่อกันนะ
Stay in touch. /

Keep contact.

สเต อิน ทัทช ฺ/
คีพ คอนแทคทฺ

ฉันมาจากประเทศไทย
I am from Thailand. / I come from Thailand.

ไอ แอม ฟรอม ไทแลนด ฺ / 
ไอ คัม ฟรอม ไทแลนดฺ

ฉันอายุ...ปี
I am….years old. / I am... . …

ไอ แอม...เยียซฺ โอลด ฺ / ไอ แอม...

คุณมาจากไหน
Where are you 

from?

แว อา ย ู ฟรอม

คุณเป็นชาวอะไร
What nationality

are you?

วอท แนชฺะแนละที อา ยู

เกี่ยวกับตัวเอง

About yourself

อะเบาท ฺ ยะเซลฟฺ
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ได้

แน่

ฉันอยู่ที่อังกฤษมา...วันแล้ว
I’ve been here for…days already.

ไอฟวฺ บีน เฮีย ฟอ...เดซฺ ออลเรดี

ขอเบอร์ โทรศัพท ์/ อีเมล
ติดต่อของคุณได้ไหม

Can I have your number / 

email address please ?

แคน ไอ แฮฟวฺ ยอ นัมเบอะ/
 อเีมล อะเดรส พลีซ

ฉันจะอยู่ที่นี่...วัน / เดือน / ปี
I will stay here for…days / 

months / years.

ไอ วิล สเต เฮีย ฟอ...เดซฺ /
 มันธฺซ ฺ/ เยียซฺ

ฉันเป็น...

...คนไทย

...นักเรียน / นักศึกษา

...นักท่องเที่ยว

ฉัน...

...เป็นโสด

...แต่งงานแล้ว

...หย่าแล้ว

ฉันมา...

...คนเดียว

...กับเพื่อน

...กับครอบครัว

...กับกรุ๊ปทัวร์

ฉันมี...

...พี่ชาย / น้องชาย...

...พี่สาว / น้องสาว...

I am... .

…Thai

…a student

…a traveller

I am... .

…single

…married

…divorced

I come... .

…alone

…with my friend

…with my family

… with a tour group

I have... .

…(a) brother (s)

…(a) sister (s)

ไอ แอม...

...ไท

...อะ สติวเดินทฺ

...อะ แทรเวิลเลอะ

ไอ แอม...

...ซิงเกิล

...แมริด

...ดวิอสดฺ

ไอ คัม...

...อะโลน

...วธิ มาย เฟรนดฺ

...วธิ มาย แฟมะลี

...วธิ อะ ทัว กรูพ

ไอ แฮฟวฺ...

...(อะ) บระเธอะ (ซ)ฺ

...(อะ) ซิสเทอะ (ซ)ฺ
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ฉันรัก / เกลียด...
I love / hate... .…
ไอ เลิฟวฺ / เฮท...

ฉันต้องการ / ไม่ต้องการ...
I want / I don’t want... .…

ไอ วอนท ฺ/ ไอ ดอนท ฺ วอนท.ฺ..

อร่อยดี
Delicious / So yummy.

ดลิเิชิส / โซ ยัมมี

ฉันชอบ / ไม่ชอบ...
I like / don’t like… .

ไอ ไลค ฺ / ดอนท ฺ ไลคฺ...

ฉันเอา อันนี ้/ อันนั้น
I want this one / that one.

ไอ วอนท ฺ ดสิ วัน / แดท วัน

แล้วแต่คุณ
Up to you.

อัพ ท ู ยู

ขอคิดดูก่อน / ฉันจะลองคิดดู
Let me think about it. / I will think about it.

เลท มี ธิงค ฺ อะเบาท ฺ อิท / ไอ วิล ธิงค ฺ อะเบาท ฺ อิท

ความคิดเห็น ความรู้สึก

Opinions
อะพเินียนซฺ

...ที่ฉันโปรดปรานคือ
หนัง...
อาหาร...
กีฬา...
เพลง...

My favourite…is... .

...movie…

...food…

...sport…

...song…

มาย เฟเวอะริท...อซิ... .
...มูฟวี...
...ฟูด...
...สปอท...
...ซอง...
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0
Zero

เซียโร

10
Ten

เทน

20
Twenty

ทเวนที

101
One Hundred One

วัน ฮันเดรด วัน

5
Five

ไฟวฺ

15
Fifteen

ฟิฟทีน

60
Sixty

ซิคซฺที

100,000
One Hundred

Thousand

วัน ฮันเดรด เธาเซินดฺ

1
One

วัน

11
Eleven

อเิลฟเวิน

21
Twenty-one

ทเวนที-วัน

200
Two Hundred

ท ู ฮันเดรด

6
Six

ซิคซฺ

16
Sixteen

ซิคซทฺีน

70
Seventy

เซฟเวนิที

1,000,000
Million

มเิลียน

3
Three

ธรี

13
Thirteen

เธอะทีน

40
Forty

ฟอที

1,000
One

Thousand

วัน เธาเซนิดฺ

8
Eight

เอท

18
Eighteen

เอททีน

90
Ninety

ไนนฺที

2
Two

ทู

12
Twelve

ทเวลฟวฺ

30
Thirty

เธอะที

500
Five Hundred

ไฟวฺ ฮันเดรด

7
Seven

เซฟเวิน

17
Seventeen

เซฟเวนิทีน

80
Eighty

เอทที

4
Four

ฟอ

14
Fourteen

ฟอทีน

50
Fifty

ฟิฟที

10,000
Ten

Thousand

เทน เธาเซินดฺ

9
Nine

ไนนฺ

19
Nineteen

ไนนทฺีน

100
One Hundred

วัน ฮันเดรด

ตัวเลข
Numbers
นัมเบอะซฺ
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ลำดับ

Ordinal Numbers

ออดินัล นัมเบอะซฺ

วัน สัปดาห์

Days Weeks

เดซฺ วีคซฺ

ที ่ 2
Second

เซคเคินดฺ

ที ่ 3
Third

เธิด

ที ่ 5
Fifth

ฟิฟธฺ

ที ่ 4
Fourth

ฟอธ

ที ่ 1
First

เฟิสทฺ

ที ่ 7
Seventh

เซฟเวินธฺ

ที ่ 8
Eighth

เอทธฺ

วันอาทิตย์
Sunday

ซันเด

วันจันทร์
Monday

มันเด

วันอังคาร
Tuesday

ทิวซฺเด

วันเสาร์
Saturday

แซเทอะเด

วันศุกร์
Friday

ฟรายเด

วันพฤหัสบดี
Thursday

เธซิเฺด

วันพุธ
Wednesday

เวนซฺเด

ที ่ 10
Tenth

เทนธฺ

ที ่ 9
Ninth

ไนนฺธฺ

ที ่ 6
Sixth

ซิคซฺธฺ

วันนี้วันอะไร
What day is today?

วอท เด อซิ ทะเด

อาทิตย์นี้
This Week

ดิส วีค

อาทิตย์หน้า
Next Week

เนคซฺท ฺ วีค

อาทิตย์ที่แล้ว
Last Week

ลาสท ฺ วีค

วันหยุดราชการ
Official Holiday

อะฟเิชิล ฮอลิเด

สุดสัปดาห์
Weekend

วีคเอนดฺ

วันหยุดเทศกาล
Holiday

ฮอลิเด

วันธรรมดา
Weekdays

วีคเดซฺ

ลาหยุด / หยุดพักร้อน
Take off / Vacation

เทค ออฟ / วะเคชัน
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มกราคม
January

แจนยัวรี

ฤดูใบไม้ผลิ
Spring

สปริง

มิถุนายน
June

จูน

พฤศจิกายน
November

โนเวมเบอะ

กุมภาพันธ์
February

เฟบรัวรี

ฤดูร้อน
Summer

ซัมเมอะ

กรกฎาคม
July

จลุาย

ธันวาคม
December

ดเิซมเบอะ

เมษายน
April

เอเพริล

กันยายน
September

เซพเทมเบอะ

มีนาคม
March

มาชฺ

ฤดูใบไม้ร่วง
Autumn 

ออทัม

ฤดูหนาว
Winter

วินเทอะ

สิงหาคม
August

ออกัสทฺ

พฤษภาคม
May

เม

ตุลาคม
October

ออคโทเบอะ

เดือน
Months

มันธฺซฺ

ฤดูกาล
Seasons

ซซีันซฺ
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อากาศ
Weather

เวเธอะ

สภาพอากาศ
Weather Condition

เวเธอะ คันดชิัน

อากาศเป็นอย่างไร
How is the weather?

ฮาว อซิ เดอะ เวเธอะ

อุณหภูมิเท่าไหร่
What is the temperature?

วอท อซิ เดอะ เทมพริเชฺอะ

อากาศ ด ี/ ไม่ดี
Good / Bad weather

กุด / แบด เวเธอะ

อุณหภูมิ...องศาเซลเซียส
…degree (s) Celsius.

… ดกิร ี (ซ)ฺ เซลเซียส

พรุ่งนี้อากาศจะเป็นอย่างไร
What’s the weather like tomorrow?

วอทซฺ เดอะ เวเธอะ ไลคฺ ทะมอโร

อากาศสดใส
Sunny

ซันนี

ฝนตก
Rain

เรน

พายุหิมะ
Snowstorm

สโนสตอม

หมอกลง
Fog

ฟอก

อบอุ่น
Warm

วอม

ร้อน
Hot

ฮอท

อบอ้าว
Sultry

ซัลทรี

หิมะตก
Snow

สโน

มืดครึ้ม / มีเมฆมาก
Cloudy

คลาวดี

พายุฝน
Storm

สตอม

ลมแรง
Windy

วินดี

อากาศจะ ร้อนขึ้น / หนาวขึ้น กว่านี้หรือเปล่า
Is it going to be hotter / colder than today?

อซิ อิท โกอิง ท ู บ ี ฮอทเทอะ / โคลเดอะ แดน ทะเด
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บอกเวลา
Time
ไทมฺตอนนี้กี่โมงแล้ว

What time is it now?

วอท ไทม ฺ อซิ อิท นาว

ตอนเช้า
Morning

มอนิง

ตอนเย็น
Evening

อีฟวฺนิง

ตอนกลางคืน
Night

ไนทฺ

วินาที
Second

เซคเคินดฺ

ทันที
Now

นาว

เที่ยงคืน
Midnight

มิดไนทฺ

นาที
Minute

มนิิท

นานแค่ไหน
How long?

ฮาว ลอง

เที่ยงวัน
Noon

นูน

สิบห้านาที
Fifteen minutes / 

A quarter pass...

ฟิฟทีน มนิิทซ ฺ / 
อะ ควอเทอะ พาส...

ตอนสาย
Late in

the morning

เลท อิน
เดอะ มอนิง

ตอนบ่าย
Afternoon

อาฟเทอะนูน

ครึ่งชั่วโมง
Half an hour

ฮาฟ แอน อาวเออะ

สี่สิบห้านาที
Forty-five minutes / 

A quarter to... …
ฟอที-ไฟว ฺ มนิิทซ ฺ / 
อะ ควอเทอะ ท.ู..
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เมื่อไหร่
When?

เวน

อย่าสายนะ! Don’t come late! ดอนท ฺ คัม เลท

ขอโทษ ฉันมาสาย
Sorry, I’m late.

ซอรี, ไอม ฺ เลท

ฉันต้องรีบแล้ว
I need to hurry up.

ไอ นีด ท ู ฮะรี อัพ

ช่วยตรงเวลาด้วย
Please be on time.

พลซี บ ี ออน ไทมฺ

หนึ่งนาฬิกา
One o’clock.

วัน โอ’คลอค

หนึ่งนาฬิกาสามสิบนาที
One o’clock and thirty minutes.

วัน โอ’คลอค แอนด ฺ เธอท ี มนิิทซฺ

One o’clock and half.

วัน โอ’คลอค แอนด ฺ ฮาฟ

หนึ่งนาฬิกาสิบห้านาที
One o’clock and fifteen minutes.

วัน โอ’คลอค แอนด ฺ ฟีฟทีน มนิิทซฺ

A quarter past one.

อะ ควอเทอะ พาสท ฺ วัน

หนึ่งนาฬิกาห้าสิบนาที
One o’clock and fifty minutes.

วัน โอ’คลอค แอนด ฺ ฟิฟท ี มนิิทซฺ

Ten minutes to two.

เทน มนิิทซฺ ท ู ทู

หนึ่งนาฬิกาสิบนาที
One o’clock and ten minutes.

วัน โอ’คลอค แอนด ฺ เทน มนิิทซฺ

หนึ่งนาฬิกาสี่สิบห้านาที
One o’clock and 

forty-five minutes.

วัน โอ’คลอค แอนด ฺ
ฟอที-ไฟวฺ มนิิทซฺ

A quarter to two.

อะ ควอเทอะ ท ู ทู

หนึ่งนาฬิกายี่สิบนาที
One o’clock and 

twenty minutes.

วัน โอ’คลอค แอนด ฺ
ทเวนท ี มนิิทซฺ

สองนาฬิกา
Two o’clock.

ท ู โอ’คลอค
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ผู้เขียน

ผู้เขียน

ไผ่พันธุ ์ จั่นเพ็ชร์
• จบการศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษา 
 สเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท Film 
 Studies มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ
• ใช้ชีวิตหลังจบการศึกษาในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 
 4 ป ี เพือ่เกบ็เกีย่วประสบการณก์ารทำงานกบัหนว่ยงาน 
 ต่างๆท้ังไทยและต่างประเทศ รวมท้ังเพื่อศึกษาวัฒนธรรม 
 และวถิชีวีติทอ้งถิน่ ทัง้ทีเ่มอืงนวิคาสเซลิและกรงุลอนดอน
• สนใจในภาพยนตร ์ ละครเวท ี ดนตร ี และกีฬาฟุตบอล 

paipan.chanpech@gmail.com

GifttyGirl
• จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกเอเชีย 
 ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
 ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย 
 กลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์
• สนุกกับการเรียนภาษาต่างประเทศ และถ่ายทอดความรู้ 
 เหล่านั้นให้กับเด็กๆ 
• มคีวามสขุกบัการทอ่งเทีย่วเดนิทางและผจญภยัในตา่งแดน
• หลงรักการสะสมและเขียนโปสต์การ์ด 
• ยามว่างชอบใช้เวลาชมชิมหนังสือใหม่ตามร้านหนังสือ 

gifttygirl@gmail.com

แนะนำ
คนทำหนังสือ 





หนังสือแนะนำที่ควรพกไว้เป็นเพื่อน รับรองรอดและเริดได้อีก...

ผู้วาดภาพประกอบ

ผู้จัดรูปเล่ม

ลา ปลุย (La Pluie)
• จบการศึกษาปริญญาตร ี คณะอักษรศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์ นักวาดภาพประกอบ ออกแบบปก
• Quote ประจำใจ Your time is limited, 

so don’t waste it living someone else’s life.
    Lapluie19@gmail.com

อรณัญช ์ สุขเกษม (Aea)
• จบการศึกษาปริญญาตร ี คณะศิลปกรรมศาสตร ์

เอกออกแบบสื่อสาร รุ่นที ่ 11 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• ปัจจุบันตกหลุมรัก Lemonade 
และเป็น “Freelance Panda”

aea_oranun@hotmail.com


