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THAILAND

I want to travel to Thailand  

but I hesitate because I can  

not speak Thai. 

I studied Thai for a long time  

but I still can’t remember  

words used in everyday life. 

Yeah!  
this book really 

helps us. 
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Welcome  to  Thailand.
ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย
yihn  dee  torn  rahb
soo  prah  thet  thi
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* Use  of  pictures  makes  

understanding  easily  

where  to  eat,  shop  and  

find  your  way. 
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* Make  new  friends  and  acquaintances  as  

you  become  comfortable  with  words  and  

conversation  in  Thai  through  tips  you  will  

find  inside  this  handy  book.

* Want  something  special?  Just  navigate  
through  the  color  coded  sections  noted  
on  the  edge  of  the  pages.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Consonants

letter symbol

ก

ข,  ค,  ฆ
ง

จ

ฉ,  ช
ซ,  ศ,  ษ,  ส
ญ,  ย
ฎ,  ด
ฏ,  ต

ฐ,  ฑ,  ฒ,  ถ,  ท,  ธ 
ณ,  น
บ

ป

ผ,  พ,  ภ
ฝ,  ฟ
ม

ร

ล,  ฦ,  ฤ,  ฬ
ว

ห,  ฮ
อ 

g  (initial  consonant),  k  (final  consonant) 

k 

ng 

j 

ch 

s  (initial  consonant),  t  (final  consonant)

y 

d 

t

th (initial  consonant),  t  (final  consonant) 

n 

b

p

ph

f

m

r 

l (initial  consonant),  n  (final  consonant)

w

h

o
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Vowels

ะ,    ั 
-า 
ิ 
ี 
ึ

ื 
ุ

ู

เ-ะ

เ- 
แ-ะ 
แ- 
โ-ะ

ah

ar

ih

ee

ue

uee

uh

oo

eh

e

a

ae

o

โ- 
เ-าะ 
-อ

เ  ีย 
เ  ือ 
ัว 

เ  ิ,  เ-อ           
ำ

ไ-,  ใ-   
-าย

เ-า     
-าว

oe

oh

or

ea

uea

oar

er

ahm   

i

ie         

ou

ow

letter symbol letter symbol

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-  

-
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Thailand

About  Thailand

Thai  Flag

  Thailand  is  a  country  in  South  East  Asia,  one  

of  ten  countries  in  the  Association  of  Southeast  Asian  

Nations  (ASEAN).  The  country  is  shaped  like  a  cleaver.

  International  travelers  always  refer  to  Thailand  as  

the  Land  of  Smiles  as  Thai  people  have  a  beautiful  

gracious  smile  and  a  laid  back  way  of  life.  They  are  

hospitable  and  friendly.  Visitors  to  Thailand  feel  relaxed  

and  at  home  here.

  The  Thai  flag,  known  as  

the “Trirong” flag,  is  rectangular  

in  shape  with  three  main  colors, 

red,  white  and  blue.  Red  repre- 

sents  the  country,  white  refers  

to  religion  and  blue  signifies  

the  King.
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  The  official  and  national  language  of  Thailand  is  Thai.  

The  written  language  is  used  countrywide,  however  different  

dialects  are  spoken  in  various  regions  of  the  country.  The  

written  language  has  44  symbols  and  4  vowels  and  21  verb  

conjugations.  Thai  has  its  own  version  of  expressing  numbers  

but  Arabic  numerals  are  more  widely  used.

  H.M.  the  King  and  the  Royal  Family  are  revered  and  
loved  by  Thai  people.  They  should  always  be  treated  with  such  
respect  –  even  dropping  a  bank  note  on  the  ground  and  
accidently  stepping  on  it  (as  it  has  the  picture  of  H.M.  the  King  
on  it)  is  extremely  disrespectful  and  can  get  you  in  a  lot  of  

trouble.

Language

The  Royal  Family

survivor thai 008-021.indd   17 11/14/12   3:01:47 PM
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Beware  of  using  your  feet.

Festivals

Seasons

  Never  use  your  foot / feet  to  point  to  something  or  at  

someone.  Thais  consider  feet  the  lowest  part  of  the  body  and  

as  such  are  very  dirty.  It  is  an  extremely  rude  gesture.

  Thai  festivals  are  colorful  occasions.  They  are  generally  

linked  to  Buddhist  holidays.  Don’t  miss  holidays  like  Songkran  

(13 - 15  April)  or  Loy  Krathong  (first  full  Moon  in  November).

  Thailand  has  3  seasons:

  Hot – from  March  through  June  where  the  

temperature  ranges  from  28 - 32  degrees  C

  Rainy–from  July  through  October  where  

the  temperature  ranges  from  26 - 30  degrees  C

  Cool – from  November  through  February  

where  the  temperature   ranges  from  26  -  28  

degrees  C
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  19

P

a

r

t

2

Travel  in  Thailand

Food

  Travel  in  Thailand  is  very  convenient.  

Many  modes  of  transportation  are  available  

for  example,  taxi,  Tuk - tuk,  Skytrain,  bus,  

etc.  These  modes  of  mass  transportation  are  

especially  available  in  Bangkok  and  are  very  

reasonably  priced.

  T h e r e   i s   n o   d o u b t   T h a i l a n d   

has  some  of  the  best  food  in  the  world.  

Not   only  Thai   food  but   restaurants  

serving  cuisine  from  many  different  

countries  are  available  making  travelers  

from  around  the  world  feel  at  home  in  

Thailand.

  Trying  Thai  food  for  the  first  time?  

Don’t   miss   s t i r -fr ied   r ice   noodles  

(phahd  thi),  spicy  lemongrass  &  shrimp  

soup  (tom  yahm  guhng),  spicy  papaya  

salad  (som  tahm),  etc. 

  CNN  Travel  rated  Thai  food  as  some  

of  the  best  cuisine  in  the  world.
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Attractions

Electricity

  There  are  many  spectacular,  

exotic  attractions  to  see  in  Thai- 

land.  Buddhist  temples,  the  Royal  

Palace,  historical  parks  throughout  

the  country,  especially  in  Ayutthaya  

and  Sukhothai  and  beautiful  natural  

surroundings – the  mountains,  plains,  

and  beaches  especially  in  Phuket,  

Samui,  Phi  Pi  Island  and  many  others.

  In  Thailand,  220  volt  appliances  

are  used.  The  appliances  either  have  2  or  

3  flat  or  round  prongs. 

Communications

  Internet  is  readily  available  almost  everywhere.  There  are  

many  Wi-Fi  areas:  some  free,  others  paid  usage.

  Telephone  service  is  also  available  everywhere  either  

through  paid  phones,  which  accept  coins  and  sometimes  notes,  or  

pre-paid  cell  phone.  SIM  cards  can  be  purchased  at  convenience  

stores.

  IDD  calls  can  be  made  from  most  all  phones  at  nominal  

cost.
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Money  and  exchange  rates

  The  Thai  Baht  is  the  currency  of  Thailand.  Approximately  

30 - 32  Thai  Baht  =  1  US  dollar.  Daily  exchange  rates  are  

posted  after  10  a.m.  at  banks  throughout  the  country.

  The  Baht  comes  in  both  coins  and  paper  notes.

  The  smallest  currency  are  called  Satang  and  are  in  

denominations  of  25  &  50.

  Larger  coins  are  in  denominations  of  1,  2,  5  and  10  

Baht.

  Baht  notes  are  in  20,  50,  100,  500  and  1,000  denominations.

  When  travelling  small  notes  are  best  as  often  vendors  

(even  taxi  drivers)  will  not  be  able  to  change  a  1,000  note.
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Transportation

airplane
เครื่องบิน

krueang  bihn

car
รถยนต์
rot  yon

Skytrain
รถไฟฟ้า

rot  f i  far

subway
รถไฟใต้ดิน

rot  f i  ti  dihn

taxi
รถแท็กซี่

rot  thak  see

bicycle
จักรยาน

jahk  grah  yarn

carriage 
รถม้า

rot  mar

bus
รถเมล์

rot  me

Tuk-tuk
รถตุ๊ก ๆ

rot  tuhk  tuhk

motorcycle
จักรยานยนต์

jahk  grah  yarn  yon

train
รถไฟ
rot  f i

tricycle 
รถสามล้อ

rot  sarm  lor

128

survivor thai part 22-51.indd   24 11/14/12   2:22:05 PM



P

a

r

t

3

  25

pick-up
รถกระบะ

rot  grah  bah

hotel  coach
รถรับ  - ส่งของโรงแรม

rot  rahb  song 
korng  roeng  raem

airport  shuttle  bus
รถรับ  - ส่งของสนามบิน
rot  rahb  song  korng

sah  narm  bihn

boat
เรือ

ruea

van
รถตู้

rot  too

truck
รถบรรทุก

rot  bahn  thuhk

car  rental
รถเช่า

rot  chou

limousine
รถลิมูซีน

rot  lih  moo  seen
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Airport

air  ticket
ตั๋วเครื่องบิน

toar  krueang  bihn

trolley
รถเข็นสัมภาระ

rot  kehn
sahm  phar  rah

duty  free  shop
ร้านปลอดภาษี

rarn  plord  phar  see

I  want  to  reserve
a  plane  ticket. 

ฉันต้องการจองตั๋วเครื่องบิน
chahn  torng  garn  jorng

toar  krueang  bihn

What  is  the  gate  number? 
ประตูหมายเลขอะไร

prah  too  mie  lehk  ah  ri   

Where  do  I  check  in?
ต้องไปเช็กอินที่ไหน

torng  pi  chehk  ihn  tee  ni

My  luggage  has  been  lost.
กระเป๋าของฉันหาย

grah  pou  korng  chahn  hie

I’d  like  to  travel
on…Airlines. 

ฉันเดินทางกับสายการบิน...
chahn  dern  tharng  gahb

sie  garn  bihn...

Where  are  the  passenger  terminals?
อาคารผู้โดยสารอยู่ไหน 

ar  karn  phoo  doey  sarn  yoo  ni

suitcase
กระเป๋าเดินทาง

krah  pou  dern  tharng

waiting  room
ห้องพักผู้โดยสาร

horng  phahk  poo  doey  sarn

currency  exchange  off ice
จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา

juhd  laek  plean
ngern  trar

buggage  claim
จุดรับกระเป๋า

juhd  rahb  krah  pou

tourist  center 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

soon  bor  rih  garn 
nahk  thorng  theaw

Conversation
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Bus 

Train  / Subway  / Skytrain

schedule
ตารางเวลาเดินรถ

tar  rarng  we  lar  dern  rot

Skytrain  station
สถานีรถไฟฟ้า
sah  thar  nee

rot  f i  far

bus  stop
ป้ายรถเมล์

pie  rot  me

train  station
สถานีรถไฟ 

sah  thar  nee  rot  f i

bus  terminal
สถานีรถโดยสาร

sah  thar  nee  rot  doey  sarn

ticket  off ice
จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร

juhd  jahm  nie
toar  doey  sarn

passenger
ผู้โดยสาร

phoo  doey  sarn

Skytrain  route  map
แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า

phaen  thee  sehn  tharng  rot  f i  far

arrival / departure
ขาเข้า  / ขาออก

kar  kou    / kar  ork

ticket
ตั๋วโดยสาร

toar
doey  sarn

bus  route
สายรถเมล ์

sie  rot  me

subway  station
สถานีรถไฟใต้ดิน

sah  thar  nee  rot  f i  ti  dihn 

fare
ค่าโดยสาร

kar  doey  sarn

subway  route  map
แผนที่เส้นทางรถไฟใต้ดิน
phaen  tee  sehn  tharng

rot  f i  ti  dihn
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I  want  to  go... .
ฉันจะไป...

chahn  jah  pi…

Is  there  any  discount  for...?
มีส่วนลดสำหรับ...ไหม

mee  soarn  lod  sahm  rahb…mi

I  want  a  ticket/ ...tickets.
ฉันต้องการตั๋ว...ใบ

chahn  torng  garn  toar…bi

Are  we  there  yet?
ถึง...หรือยัง

thueng…ruee  yahng

this  station  / the  last  station    / the  next  station
สถานีนี ้ / สถานีที่แล้ว  / สถานีหน้า

sah  thar  nee  nee / sah  thar  nee  thee  laew / sah  thar  nee  nar

What  type  of  transportation  do  I  take?
ฉันต้องไปขึ้นรถอะไร

chahn  torng  pi  kuen  rot  ah  ri 

Please  stop  here!
จอดตรงนี้ด้วย!

jord  trong  nee  doary!

When  we  get  there,  please  tell  me.
ถึงแล้ว  ช่วยบอกฉันด้วย

thueng  laew  choary  bork  chahn  doary

I  want  to  go  to  the…station. 
ฉันต้องการไปสถานี...

chahn  torng  garn  pi  sah  thar  nee…

Is  this  ticket  refundable?
คืนตั๋วได้ไหม

kueen  thoar  di  mi

Where  can  I  buy  a  ticket?
ฉันจะซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ไหน

chahn  jah  suee  toar  doey  sarn  di  thee  ni 

How  much  is  the  fare  per  person?
ค่าโดยสารคนละเท่าไหร ่

kar  doey  sarn  kon  lah  thou  ri

…children
...เด็ก... 

…dehk…

…senior  citizens
...ผู้สูงอายุ...

…phoo  soong  ar  yuh…

…tourists
...นักท่องเที่ยว...

…nahk  thorng  theaw…
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Where  can  I  f ind  a  taxi?
ฉันจะเรียกแท็กซี่ได้ที่ไหน

chahn  jah  reak  thak  see  di  thee  ni 

I  need  to  go  to... .
ฉันต้องการไป...

chahn  torng  garn  pi…

Please  turn  on  the  meter. 
กดมิเตอร์ด้วย

god  mih  ter  doary

Please  open / close  the  window.
ช่วยเปิด  / ปิดหน้าต่างได้ไหม

choary  perd / pihd  nar  tarng  di  mi

Please  take  me  to  this  address?
ช่วยพาฉันไปส่งตามที่อยู่นี้ด้วย

choary  phar  chahn  pi 
sorng  tarm  thee  yoo  nee  doary

How  much  will  it  cost?
ค่าโดยสารเท่าไหร่

kar  doey  sarn  thou  ri

Please  go  faster / slow  down.
ช่วยขับ เร็ว  / ช้า หน่อย

choary  kahb  rehw / char  nory

Taxi / 
Car  Rental

express  way
ทางด่วน

tharng  doarn

gas  station
ปั๊มน้ำมัน

pahm  narm  mahn

high  way
ทางหลวง

tharng  loarng

driver
คนขับรถ 

kon  kahb  rot

meter
มิเตอร์

mih  ter
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I  want  to  rent... .
ฉันต้องการเช่า... 

chahn  torng  garn 
chou…

How  much  does  it 
cost  to  rent...?
ค่าเช่า...เท่าไหร่

kar  chou …thou  ri 

Here  is  my... .
นี่...ของฉัน

nee...korng  chahn

Ref ill  gasoline. 
เติมน้ำมัน

term  narm  mahn

Fill  it  up  please. 
เต็มถัง

tehm  thahng

...Baht  please.
...บาท
...bart

…per  day
...ต่อวัน...

…tor  wahn…

...international  driver’s  license 
...ใบขับขี่สากล...

...bi  kahb  kee  sar  gon...

…per  week 
...ต่อสัปดาห์...

…tor  sahp  dar…

...passport 
...พาสปอร์ต...

...pars  sah  port...

...a  bicycle 
...จักรยาน

...  jahk  grah  yarn

...a  motorcycle
...จักรยานยนต์
...  jahk  grah

yarn  yon

...a  car
...รถยนต์

...  rot  yon
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soi
ซอย
sory

road
ถนน

thah  non

building
อาคาร

ar  karn

crossroads
สี่แยก

see  yaek

overpass
สะพานลอย

sah  pharn  lory

crosswalk
ทางม้าลาย

tharng  mar  lie

map
แผนที่

phaen  thee

river 
แม่น้ำ

mae  narm

Asking  for  Direction
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north
เหนือ
nuea

south 
ใต ้
ti

east
ตะวันออก   

tah  wahn  ork

west 
ตะวันตก

tah  wahn  tok

turn  left 
เลี้ยวซ้าย 
leaw  sie

left  side
ฝั่งซ้าย

fahng  sie

right  side
ฝั่งขวา

fahng  kwar

that  / this  side
ด้านโน้น  / นี้

darn  noen  / nee

front
หน้า
nar

back
หลัง 

lahng

far
ไกล   
gli

near
ใกล้
gli

opposite
ฝั่งตรงข้าม

fahng  trong  karm

turn  right
เลี้ยวขวา 

leaw  kwar

go  straight
ตรงไป

trong  pi
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Conversation
I’m  lost.
ฉันหลงทาง

chahn  long  tharng

Do  you  have  a  map  in  English?
มีแผนที่ภาษาอังกฤษไหม

mee  phaen  tee  phar  sar  ahng  griht  mi

Do  you  know  where  this  is?
คุณรู้จักที่นี่ไหม

kuhn  roo  jahk  thee  nee  mi

Can  you  show  me  on  the  map?
คุณช่วยชี้ในแผนที่ได้ไหม

kuhn  choary  chee  ni  phaen  thee  di  mi  

How  do  I  get  to...?
ฉันจะไปที่...ได้ยังไง

chahn  jah  pi  thee…
di  yahng  ngi

Where  does  this  road  go?
ถนนสายนี้อยู่ตรงไหน

thah  non  sie  nee  yoo  trong  ni 

Are  there  any  gas  stations  around  here?
มีปั๊มน้ำมันใกล้ๆ  แถวนี้ไหม

mee  pahm  narm  mahn  gli  gli  thaew  nee  mi

Can  you  draw  a  map  for  me  please?
ช่วยวาดแผนที่ให้หน่อยได้ไหม

choary  ward  phaen  thee  hi  nory  di  mi

Can  we  use  this  road?
เดินไปได้ไหม

dern  pi  di  mi

Can  I  park
over  here?

จอดรถตรงนี้ได้ไหม
jord  rot

trong  nee  di  mi

How  much
for  parking...?
ค่าจอดรถ...เท่าไหร่
kar  jord  rot…

thou  ri

…per  hour
...ต่อชั่วโมง...
…tor  choar 

moeng...

…per  day
...ต่อวัน...

…tor  wahn...

My  car  broke  down.
รถฉันเสีย

rot  chahn  sea
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•  When  going  from  place  to  place,  sometimes  transportation  
costs  can  be  negotiated  like  with  motorcycles,  taxis  and  Tuk-tuks.  
Taxis  should  always  turn  on  their  meters  (and  in  Bangkok  now  
are  regulated  to  do  so).
•  It  is  well  known  that  traff ic  in  Bangkok  can  be  a  headache.   
When  travelling  somewhere,  expect  traff ic  jams  and  allow  time  
if  having  to  be  somewhere  at  a  specif ic  time.

Things  to
keep  in  mind

  34
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Places  to  Stay
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Accommodations

hotel
โรงแรม

roeng  raem

resort
รีสอร์ท

ree  sort

home  stay
โฮมสเตย์

hoem  sah  te

villa
วิลล่า

wihn  lar

in-room  bathroom
ห้องที่มีห้องน้ำในตัว
horng  thee  mee

horng  narm  ni  tor

room  with  terrace
ห้องที่มีระเบียง

horng  thee  me
rah  beang

dormitory  room 
ห้องนอนรวม

horng  norn  roarm

twin  bed
เตียงคู่

teang  koo

room  with  a  view
ห้องที่มองเห็นวิว

horng  thee  morng 
hehn  wihw

connecting  room 
ห้องที่เชื่อมต่อกัน

horng  thee  chueam
tor  gahn

single  bed
เตียงเดี่ยว

teang  deaw

bunk  beds
เตียงสองชั้น

teang  sorng  chahn

room  with  windows
ห้องที่มีหน้าต่าง

horng  thee  mee
nar  tarng

sea  view  room
ห้องที่มองเห็นวิวทะเล
horng  thee  morng 

hehn  wihw 
thah  le

double  bed
เตียงเดี่ยวใหญ่

teang  deaw  yi

mattress
ฟูก

fook
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Conversation
I  already  reserved  a  room.  My  name  is... .
ฉันจองห้องไว้แล้ว  ฉันชื่อ...
chahn  jorng  horng  wi  laew
chahn  chuee…

Does  this  rate  include  breakfast?
ราคานี้รวมอาหารเช้าหรือยัง

rar  kar  nee  roarm  ar  harn  chou 
ruee  yahng

Are  any  rooms  available?
มีห้องว่างไหม

mee  horng  warng  mi

Do  you  have  free  Wi-F i?
มีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีไหม

mee  bor  rih  garn
ihn  ther  neht  free  mi

I’d  like  to  check  in / check  out  please.
ฉันต้องการเช็กอิน  /  เช็กเอ๊าต์

chahn  torng  garn  chehk  ihn / chehk  ou

Do  you  have  anything  cheaper?
มีห้องที่ถูกกว่านี้ไหม

mee  horng  thee  thook  gwar  nee  mi

Ok,  I’d  like  to  book  this  room.
ตกลงฉันพักที่นี่

tok  long  chahn  phahk  tee  nee

How  much  does  the  room  cost?
ค่าห้องราคาเท่าไหร่

kar  horng  rar  kar  thou  ri

How  much  does
an  extra  bed  cost?
เตียงเสริมคิดเท่าไหร่

teang  serm  kihd  thou  ri

I’d  like  to  stay…nights.
ฉันต้องการพัก...คืน
chahn  torng  garn

phahk…kueen

I’d  like  to  stay...more  nights.
ฉันต้องการพักเพิ่มอีก...คืน

chahn  torng  garn  phahk
perm  eek...kueen
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Triple  Room
ห้องพักสามคน...ห้อง
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I’d  like  to  reserve  please:   
ฉันต้องการจองห้องตามรายละเอียดนี้

Check  in  :
วันที่เช็กอิน  :

Breakfast  :
อาหารเช้า  :

Extra  bed  :
เตียงเสริม  :

Bed & Room  types  :
ประเภทห้องและเตียง  :

Yes
รวม

...bed
ต้องการ...เตียง

Single  Bbed
ห้องเตียงเดี่ยว...ห้อง

Quadruple  Room
ห้องพักสี่คน...ห้อง

Suite
ห้องชุด...ห้อง

Twin  Bed
ห้องเตียงคู่...ห้อง

Connecting  Rooms
ห้องเชื่อมกัน...ห้องDouble  Bed

ห้องเตียงเดี่ยวใหญ่...ห้อง

Studio
ห้องสตูดิโอ...ห้องBunk  Beds

ห้องเตียงสองชั้น...ห้อง

No
ไม่รวม

No
ไม่ต้องการ

Check  out  : 
วันที่เช็กเอาต ์ : 

...night
คืน  :

...person
คน  :
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Dorm
ห้องนอนรวม
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Female  Dorm
ห้องนอนรวมหญิง...คน

Male  Dorm
ห้องนอนรวมชาย...คน

Mixed  Dorm
ห้องนอนรวมชาย  - หญิง...คน

Bathroom
ห้องน้ำ  :

Private
bathroom
ห้องน้ำในตัว

Shared 
bathroom
ห้องน้ำรวม

Deposit  :
มัดจำ  :

Yes
มี......บาท

Price  :
รวมราคา  :  ......บาท

No
ไม่มี

Conversation
I  want... .
ฉันต้องการ...

chahn  torng  garn…

Do  you  have…?
คุณมี...ไหม

kuhn  mee…mi

Can  I  rent…? 
มี...ให้เช่าไหม

mee…hi  chou  mi

May  I  have…more  please?
ฉันขอ...เพิ่ม

chahn  kor…perm

How  much  does…cost?
ค่าบริการเท่าไหร่

kar  bor  rih  garn  thou  ri

Please  clean  up  the  room.
ช่วยทำความสะอาดห้องให้ด้วย

  choary  thahm  kwarm  sah  ard 
horng  hi  doary

Please  give  me  a  wake-up  call  at... .
ช่วยโทร.ปลุกฉัน  เวลา...ด้วย

choary  thoe  pluhk  chahn  we  lar…doary
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Room 

window
หน้าต่าง

nar  tarng

curtain
ม่าน

marn

phone
โทรศัพท์

thoe  rah  sahb

digital  clock
นาฬิกาดิจิทัล

nar  rih  gar  dih  jih  thahn

bed
เตียง

teang

blanket
ผ้าห่ม

phar  hom

quilt
ผ้านวม

phar  noarm

notes 
กระดาษโน้ต

grah  dart  noet

desk  lamp
โคมไฟตั้งโต๊ะ

koem  f i  tahng  to

pen
ปากกา

park  gar

pillow
หมอน
morn

bedspread
ผ้าปูเตียง

phar  poo  teang
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room  number
เบอร์ห้อง

ber  horng

key
กุญแจห้อง

guhn  jae  horng

key  card
คีย์การ์ด

kee  gard

chair 
เก้าอี้

gou  ee

table
โต๊ะ
to

slippers
รองเท้าแตะ

rorng  thou  ta

sofa
โซฟา

soe  far

switches
สวิตช์ไฟ

sah  wiht  f i

lamp
หลอดไฟ
lord  f i

survivor thai part 22-51.indd   43 11/14/12   2:23:30 PM



  44

Room 

air  conditioner
เครื่องปรับอากาศ

krueang  prahb  ar  gard

sugar
น้ำตาล 

narm  tarn

creamer
ครีมเทียม 

kreem  theam

glass
แก้วน้ำ 

gaew  narm

tissue
กระดาษทิชชู

grah  dart  thiht  choo

closet 
ตู้เสื้อผ้า

too  suea  phar

clothes  hanger 
ไม้แขวนเสื้อ

mi  kwaen  suea

saccharine
น้ำตาลเทียม

narm  tarn  theam

flashlight
ไฟฉาย
f i  chie 
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television
โทรทัศน์

thoe  rah  thaht

drinking  water
น้ำดื่ม

narm  dueem

refrigerator
ตู้เย็น

too  yehn

trashcan
ถังขยะ

thahng  kah  yah 

instant  coffee
กาแฟพร้อมชง

gar  fae  phrorm  chong

tea  bag
ชาชนิดซอง

char  chah  nihd  sorng

cup  of  coffee
ถ้วยกาแฟ

thoary  gar  fae

safe
ตู้นิรภัย

too  nih  rah  phi

remote  control
รีโมตคอนโทรล

ree  moet  korn  thoen

radio
วิทยุ

wiht  tah  yuh

electric  hot  water  boiler
เครื่องต้มน้ำร้อนไฟฟ้า

  krueang    tom  narm  rorn  f i  far
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Bathroom 
bathrobe

เสื้อคลุมอาบน้ำ
suea  kluhm  arb  narm

hairdryer
ดรายร์เป่าผม

die  pou  phom

skin  lotion
โลชั่นทาผิว

loe  chahn  tar  phihw

toothpaste
ยาสีฟัน

yar  see  fahn

shaver
มีดโกนหนวด

meed  goen  noard

electric  shaver 
ที่โกนหนวดไฟฟ้า

thee  goen  noard  f i  far

comb
หวี

wee

toothbrush
แปรงสีฟัน

praeng  see  fahn

basin 
อ่างล้างหน้า

arng  larng  nar

glass
กระจก

grah  jok

hydrant
ก๊อกน้ำ

gork  narm

soap 
สบู่

sah  boo

ground  cloth
ผ้าปูพื้น

phar  poo  phueen

toilet  paper 
กระดาษชำระ

grah  dart  chahm  rah
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cotton  bud
สำลีก้าน

sahm  lee  garn

shower  cap
หมวกคลุมผม

moark  kluhm  phom

flush  toilet 
ชักโครก

chahk  kroek

hair  conditioner
ครีมนวดผม

kreem  noard  phom

liquid  soap
สบู่เหลว

sah  boo  lew

bath
อ่างอาบน้ำ

arng  arb  narm

shower 
ฝักบัว

fahk  boar 

big  towel
ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่

phar  chehd  toar  phueen  yi

small  towel
ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก

phar  chehd  toar  phueen  lehk

shampoo
แชมพู

chaem  phoo

rinsing  spray
สายชำระ

sie  chahm  rah
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Facility

coffee  room 
ห้องกาแฟ

horng  gar  fae

reading  room
ห้องหนังสือ

horng  nahng  suee

swimming  pool
สระว่ายน้ำ

srah  wie  narm

f itness  room
ห้องออกกำลังกาย

horng  ork  gahm  lahng  gie

living  room
ห้องรับรองแขก 

horng  rahb  rorng  kaek

sauna  room
ห้องซาวน่า 

horng  sow  nar

men’s  room 
ห้องน้ำชาย

horng  narm  chie

ladies’  room
ห้องน้ำหญิง

horng  narm  yihng

breakfast  room
ห้องอาหารเช้า 

horng  ar  harn  chou

elevator 
ลิฟต์
lihb

garden
สวน

soarn

stair
บันได

bahn  di
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adapter  plug 
ตัวแปลงปลั๊กไฟ
toar  plaeng  plahk  f i

iron
เตารีด

tou  reed

parking
ที่จอดรถ

thee  jord  rot

laundry
บริการซักรีด

bor  rih  garn 
sahk  reed

ironing  board
โต๊ะรีดผ้า

to  reed  phar

washing  machine
เครื่องซักผ้า

krueang  sahk  phar

Conversation
There  is  a  problem  in  my  room.

ห้องมีปัญหา
horng  mee  pahn  har

Room  is  too  cold / hot.
ห้อง หนาว  / ร้อน เกินไป

horng  narw  / rorn  gern  pi 

Can  it  be  f ixed?
ซ่อมให้ได้ไหม

sorm  hi  di  mi

Can  you  change  to  a  new  one?
เปลี่ยนอันใหม่ได้ไหม

plean  ahn  mi  di  mi

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

  chahn  thahm  kee  gard / 
guhn  jae  horng  hie

Can  you  f ix  it  today?
ซ่อมให้วันนี้ได้ไหม

sorm  hi  wahn  nee  di  mi

I  want  to  change  rooms.
ขอเปลี่ยนห้องได้ไหม

hor  plean  horng  di  mi

The  room / bathroom  is  dirty.
ห้อง  / ห้องน้ำ สกปรก

horng  / horng  narm  sok  kah  prok

It’s  very  noisy.
เสียงดังหนวกหูมาก

seang  dahng  noark  hoo  mark

Light  doesn’t  work. 
ไฟดับ

f i  dahb

There  is  no  water.
น้ำไม่ไหล

narm  mi  li

The…is  broken.
...เสีย
sea

I  lost... .
...ของฉันหาย

…korng  chahn  hie
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Excellent  room.
ห้องดีมาก

horng  dee  mark

I  will  return.
ฉันจะกลับมาพักอีกแน่นอน

chahn  jah  glahb  mar  phahk  eek  nae  norn

Excellent  service.
บริการของพวกคุณดีมาก

bor  rih  garn  korng  phoark  kuhn  dee  mark 

I  will  recommend  this  hotel  to  my  friends.
ฉันจะแนะนำเพื่อนให้มาพักที่นี่

chahn  jah  na  nahm  phuean  hi  mar  phahk  thee  nee

Suggestion
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•  When  you  travel,  where  you  stay  is  very  important.  For  something  
different,  try  homestays.  They  are  convenient  and  inexpensive  
and  allow  for  experiencing  a  slice  of  Thai  culture  and  way  
of  life.
•  Hotels  are  readily  available  from  hostels  to  5-star  hotels,  all  
offering  a  full  array  of  services.
•  There  are  many  types  of  hotels  throughout  the  country,  all  
offering  comforts  you  can  f ind  in  your  home  country.

Things  to
keep  in  mind
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Food  to  Eat
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Restaurant  Types
restaurant
ร้านอาหาร

rarn  ar  harn

fast-food 
restaurant
ร้านฟาสต์ฟู้ด

rarn  fart  food

pushcart
ร้านรถเข็น

rarn  rot  kehn

drinks  shop
ร้านขายเครื่องดื่ม

rarn  kie
krueang  dueem

pizza  shop
ร้านพิซซ่า

rarn  piht  sar

soybean
milk  stall

ร้านขายน้ำเต้าหู้
rarn  kie

narm  tou  hoo

ice  cream  shop
ร้านไอศกรีม

rarn  i  sah  greem

bakery
ร้านขนมปัง

rarn  kah  nom 
pahng
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grilled  meatball  shop
ร้านขายลูกชิ้นปิ้ง

rarn  kie  look  chihn  pihng

rice  porridge  shop
ร้านขายโจ๊ก

rarn  kie  joek

fruit  shop
ร้านผลไม้

rarn  phon  lah  mi

B.B.Q  shop
ร้านขายบาร์บีคิว

rarn  kie
bar  bee  kihw

steamed  rice  and 
curry  shop

ร้านข้าวราดแกง
rarn  kow

rard  gaeng

café
ร้านกาแฟ

rarn  gar  fae

survivor thai 052-073.indd   55 11/14/12   2:36:17 PM



  56    56  

Conversation

single  dish
อาหารจานเดียว

ar  harn
jarn  deaw

appetizer
อาหารว่าง

ar  harn  warng

breakfast
อาหารเช้า

ar  harn  chou

I  made  a  reservation.
ฉันจองโต๊ะไว้แล้ว 

chahn  jorng  to  wi  laew

Can  I  have
a  table  for
...people?

ขอโต๊ะสำหรับ...คน
kor  to  sahm  rahb

…kon

May  I  have
a  child’s  seat  please?

ขอเก้าอี้เด็กด้วย
kor  gou  ee
dehk  doary

May  I  have  …
please.
ขอ...หน่อย
kor…nory

…a  menu… 
...เมนูอาหาร...

…me  noo  ar  harn…

…a  dessert 
menu…

...เมนูของหวาน...
…me  noo

korng  warn…

…a  children’s 
menu…
...เมนูเด็ก...
…me  noo 

dehk…

…an  English  menu…    ...เมนูภาษาอังกฤษ...
…me  noo  phar  sar  ahng  griht… 

…a  soft  drink 
menu…

...เมนูเครื่องดื่ม...
…me  noo
krueang
dueem…

Can  I  sit  …?
ขอนั่ง...ได้ไหม

kor  nahng…di  mi

…here / over  there...
…...ตรงนี ้ / ตรงนั้น...…

…trong  nee    / 
trong  nahn…

...upstairs / downstairs...
...ข้างบน  / ข้างล่าง...

…karng  bon / 
karng  larng…

...outside / inside...
...ข้างนอก  / ข้างใน...
…karng  nork / 

karng  ni
...non-smoking  area...
...บริเวณปลอดบุหรี่...

…bor  rih  wen
plord  buh  ree…

supper
อาหารเย็น

ar  harn  yehn

lunch
อาหารกลางวัน

ar  harn
klarng  wahn

dinner
อาหารค่ำ

ar  harn  kahm

snacks
ขนมขบเคี้ยว
kah  nom
kob  keaw

vegetarian  food
อาหารมังสวิรัติ

ar  harn 
mahng  sah  wih  raht

prepared  set
อาหารชุด

ar  harn  chuhd

buffet
บุฟเฟ่ต์
buhf  fe

fast  food
อาหารจานด่วน

ar  harn
jarn  doarn

Food  Types 

Meals
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What  is  it?
นี่คืออะไร

nee  kuee  ah  ri

May  I  order…?
ฉันสั่ง...

chahn  sahng…

Do  you  have
vegetarian  food?
มีอาหารมังสวิรัติไหม

mee  ar  harn  mahng 
sah  wih  raht  mi

It  is  a... .
นี่คือ...

nee  kuee…

What  kind  of  food 
do  you  have?

ที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้าง
thee  nee  mee  ar  harn  ah 

ri  na  nahm  barng

I’d  like  this  one.
ฉันเอาจานนี้
chahn  ou 
jarn  nee

May  I…?
ขอ...

kor…

Do  you  have…?
มี...ไหม

mee…mi

Do  you  have 
any  specials  today?
วันนี้มีเมนูพิเศษอะไรบ้าง

wahn  nee  mee  me  noo 
phih  set  ah  ri  barng

How  many  pieces 
come  in  that  dish?

จานหนึ่งมีกี่ชิ้น
jarn  nueng  mee  gee  chihn

I  don’t  want 
meat / vegetables.
ไม่ใส ่เนื้อสัตว ์ / ผัก นะ
mi  si  nuea  saht / 

phahk  nah

I  didn’t  order  this.
จานนี้ไม่ได้สั่งนะ

jarn  nee 
mi  di  sahng  nah

May  I  have
…more  please?

ขอ...เพิ่ม
kor…pherm

May  I  have 
a  receipt  please?
ขอใบเสร็จได้ไหม

kor  bi  seht
di  mi

I  don’t  want  it  spicy / 
salty / sweet.

ไม ่เผ็ด  /  เค็ม  / หวาน นะ
mi  phehd / kehm / 

warn  nah

Can  you  wrap  this  to  take 
home  please?

ห่ออันนี้กลับบ้านด้วย
hor  ahn  nee  glahb  barn  doary

Where  is
the  rest  room?
ห้องน้ำอยู่ไหน
horng  narm

yoo  ni

Check  please.
คิดเงินด้วย

kihd  ngern 
doary

Do  you  accept 
credit  cards?
รับบัตรเครดิตไหม

rahb  baht
kre  diht  mi

I  want  the  same  thing  they  have 
over  there.

เอาแบบที่โต๊ะข้าง ๆ สั่ง
ou  baeb  tee  to  karng  karng  sahng

Please  heat  it.
เอาไปอุ่นให้หน่อยได้ไหม

ou  pi  uhn  hi  nory  di  mi

I    want  small / 
medium / large  size.
ขอขนาด เล็ก  / กลาง  / ใหญ่

kor  kah  nard lehk / 
klarng / yi

Can  I  order,  please?
สั่งอาหารหน่อย!

sahng  ar  harn  nory
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Expression

At  the  Market

How  much  does 
it  cost?

ราคาเท่าไหร่
rar  kar  thou  ri

It’s  too  salty / sweet / 
spicy / oily.

เค็ม  / หวาน  /  เผ็ด  / มัน ไป
kehm / warn / 

phehd / mahn  pi

I’m  full.
ฉันอิ่มแล้ว

chahn  ihm 
laew

It’s  delicious.
อร่อยมาก

ah  rory  mark

I’m  hungry.
ฉันหิวแล้ว

chahn  hiew 
laew

I  like / don’t  like... .
ฉัน ชอบ  / ไม่ชอบ...

chahn  chorb / mi  chorb...

What  is  it?  นี่คืออะไร
nee  kuee  ah  ri

What  is  it
made  of?
ทำจากอะไร

thahm  jark  ah  ri

How  long  does  it  keep?
เก็บได้นานแค่ไหน

gehb  di  narn  kae  ni

That’s  enough.
พอแล้ว

phhor  laew

That / this  set. 
ชุดนั้น  / นี้

chuhd  nahn  / nee

Can  I  taste 
some?

ขอชิมได้ไหม
kor  chihm  di  mi 

I  want  to  buy  one
of  each.

ขอซื้ออย่างละชิ้น
kor  suee  yarng  lah  chihn

Take  home.
ซื้อกลับ

suee  glahb

Put  it  in  a  bag / box.
ใสถุ่ง  / กล่อง ให้ด้วย

si  thuhng / 
klorng  hi  doary

I  want  to  buy  them  all.
ขอซื้อหมดเลย

kor  suee  mod  lery

Eat  here.
กินที่นี่

gihn  tee  nee

Extra  bag 
please.

ขอถุงเพิ่มอีกใบ
kor  thuhng 

pherm  eek  bi

I  don’t  want  to 
eat... .

ฉันไม่กิน...
chahn  mi  gihn...

I’d  like  to  eat... .
ฉันอยากกิน...
chahn  yark  gihn…

I’m  allergic 
to… .
ฉันแพ้...

chahn  pae…
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On  the  Table

plate
จาน 
jarn

chopsticks
ตะเกียบ 

tah  geab

bowl
ถ้วย 

toary

water  glass
แก้วน้ำ 

kaew  narm

napkin
ผ้าเช็ดปาก 

par  chehd  park

drinking  straw
หลอด 
lord

knife
มีด 

meed

fork
ส้อม 

sorm

spoon
ช้อน 

chorn
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Measure

half 
1 / 2   

krueng

six 
6   

hok

two 
2   

sorng

eight 
8   

paed

f ive 
5   

har

one 
1   

nueang

seven 
7   

jehd

four 
4   

see

ten 
10 

sihb

bottle 
ขวด

koard

cone 
โคน
kon

set 
ชุด

chuhd

bag 
ถุง  / ห่อ

tuhng / hor

fried 
ทอด
tord

steamed 
นึ่ง

nueng

bread  crumbed 
คลุกเกล็ดขนมปัง

kluhk  glehd  kah  nom  pahng

stewed 
ตุ๋น

tuhn

stir-  fried
ผัด

phahd

grilled 
ย่าง

yarng

toasted 
ปิ้ง

pihng

boiled 
ต้ม

tom

stuffed 
ยัดไส้

yahd  si

baked 
อบ
ob

plate 
จาน 
jarn

can
กระป๋อง 

grah  porng

kilogram 
กิโลกรัม 
gih  loe 
grahm

glass
แก้ว 

gaew

sheet 
แผ่น 

phaen

liter
ลิตร 
liht

cup 
ถ้วย

toary

item 
อัน
ahn

piece 
ชิ้น

chihn

box 
กล่อง

glorng

bowl 
ชาม

charm

pair
คู่

koo

gram 
กรัม

grahm

jug 
เหยือก
yueak

chunk 
ก้อน
gorn

three 
3 

sarm

nine 
9 

gou

Recipe
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no  taste 
จืด 

jueed

hot 
ร้อน
rorn

intense 
เข้มข้น

kehm  kon

sour 
เปรี้ยว 
preaw

medium  rare 
สุกปานกลาง 

suhk  parn  klarng

greasy 
เลี่ยน 
lean

bitter 
ขม

kom

cold 
เย็น

yehn

sweet 
หวาน 
warn

well  done
สุก 

suhk

warm 
อุ่น 
uhn

spicy 
เผ็ด

phehd

rare 
ค่อนข้างดิบ

kon  karng  dihb

salty 
เค็ม

kehm

Taste

Seasoning

soy  sauce
ซีอิ๊ว

see  ihw

vinegar
น้ำส้มสายชู
narm  som
sie  choo

sesame  oil
น้ำมันงา

narm  mahn
ngar

oyster  sauce
น้ำมันหอย

narm  mahn  hory

salt
เกลือ

gluea

butter
เนย
nery

milk
นม

nom

creamer
ครีมเทียม
kreem 
theam

sugar
น้ำตาล
narm 
tarn
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cayenne 
pepper
พริกป่น

phrihk  pon

pepper
พริกไทย

phrihk  thi

f ish  sauce
น้ำปลา

narm  plar

bean  paste
เต้าเจีย้ว

tou  jeaw

monosodium 
glutamate
ผงชูรส

phong  choo  ros

lemonade
น้ำมะนาว

narm
mah  now

orange  jam
แยมส้ม

yaem  som

honey
น้ำผึ้ง

narm  phueng

syrup
น้ำเชื่อม

narm  chueam

pineapple  jam
  แยมสับปะรด

yaem  sahb  pah  rod

chili  sauce
ซอสพริก

sort  phrihk

ketchup
ซอสมะเขือเทศ

sors  mah 
kuea  thet

mustard
มัสตาร์ด

maht  tard

mayonnaise
มายองเนส

mar
yorng  net
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Meat

pork  เนื้อหม ู nuea  moo

goose  ห่าน  harn

beef  เนื้อวัว  nuea  woar

chicken  ไก ่ gi

f ish ปลา  plar

duck  เป็ด  pehd

shrimp  กุ้ง  kuhng
lobster  กุ้งมังกร

kuhng  mahng  gorn
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duck  egg  ไข่เป็ด  ki  pehd egg  ไข่ไก ่ ki  gi

pork  entrails  เครื่องในหม ู
krueang  ni  moo

pork  leg  ขาหม ู kar  moo

squid  ปลาหมึก  plar  muek
crab ป ู poo

Chinese  cabbage
ผักกาดขาว

phahk  gard  kow

tomato 
มะเขือเทศ

mah  kuea  thet

cabbage
กะหล่ำปลี

gah  lahm  plee

morning  glory
ผักบุ้ง

phahk  buhng

lettuce 
ผักกาดหอม

phahk  gard  horm

Vegetables
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mushroom
เห็ด

hehd

bean 
sprouts
ถั่วงอก

thoar  ngork

ginger 
ขิง

kihng

eggplant
มะเขือม่วง

mah  kuea 
moarng

bean
ถั่ว

thoar

bamboo  shoot
หน่อไม้
nor  mi

carrot
แครอต

kae  rort

asparagus
หน่อไม้ฝรั่ง

nor  mi  fah  rahng

basil
ใบกะเพรา

bi  gah  phrou

sweet  basil 
ใบโหระพา

bi  hoe  rah  phar

red  pepper 
พริกชี้ฟ้า

phrihk  chee  far

sweet  pepper
พริกหวาน

phrihk  warn

cucumber
แตงกวา

taeng  kwar

potato
มันฝรั่ง

mahn  fah  rahng

Chinese  kale
คะน้า

kah  nar

onion
หอมหัวใหญ่

horm  hoar  yi

pumpkin
ฟักทอง

fahk  thorng

garlic
กระเทียม

grah  theam

corn
ข้าวโพด

kow  phoed

green 
onion 
ต้นหอม

ton  horm

coriander
ผักชี

phahk  chee

shallot
หอมแดง

horm  daeng
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longan
ลำไย

lahm  yi

pomegranate
ทับทิม

thahb  thihm

lychee
ลิ้นจี่

lihn  jee

pineapple
สับปะรด

sahb  pah  rod

pomelo
ส้มโอ

som  oe

mangosteen
มังคุด

mahng  kuhd

orange
ส้ม

som

banana
กล้วย

kloary

watermelon
แตงโม

taeng  moe

grape
องุ่น

ah  nguhn

mango
มะม่วง

mah  moarng

durian
ทุเรียน

thuh  rean

Fruits
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Drinking

mineral  water
น้ำแร่

narm  rae

juice 
น้ำผลไม้

narm  phon  lah  mi

tea 
ชา

char

ice
น้ำแข็ง

narm  kaeng

drinking
water 
น้ำเปล่า

narm  plou

fresh  milk
นมสด

nom  sod

coffee
กาแฟ

gar  fae

cocoa
โกโก้

goe  goe

Thai  Food

fried  pork  with  garlic
หมูทอดกระเทียม

moo  thord  grah  theam

chicken  green  curry 
แกงเขียวหวานไก่่

gaeng  keaw  warn  gi

spicy  papaya  salad
ส้มตำ

som  tahm
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stir-fried  rice  noodles
in  soy  sauce
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว
goary  teaw

phahd  see  ihw

deep-fried 
shrimpcake
ทอดมันกุ้ง

thord  mahn  guhng

fried  rice  with  crab
ข้าวผัดปู

kow  phahd  poo

stir-fried  rice  noodles
with  shrimp
ผัดไทยกุ้งสด

phahd  thi  guhng  sod

fried  noodles  with  sauce 
and  vegetables
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า

goary  teaw  rard  nar

spicy  salad  with 
fried  squid,  f ish 
and  cashew  nuts 

ยำสามกรอบ
yahm  sarm  grorb

Indian  curry  style 
with  chicken
แกงมัสมั่นไก่

gaeng 
maht  sah  mahn  gi

deep-fried  bread
with  ground  pork
ขนมปังหน้าหมู

kah  nom  pahng
nar  moo
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steamed  curry
ห่อหมก

hor  mok

stir-fried  seafood
with  basil 

ผัดกะเพราทะเล
phahd  grah  phrou

tah  le

stir-f ired  crab  in 
curry  powder
ปูผัดผงกะหรี่
poo  phahd

phong  gah  ree

chicken  satay
ไก่สะเต๊ะ

gi  sah  teh 

chicken  &
coconut  milk  soup

ต้มข่าไก่
tom  kar  gi

dried  f ish  spicy  soup
ต้มโคล้งปลากรอบ

tom  kloeng  plar  grorb

spicy  lemongrass  & 
shrimp  soup

ต้มยำกุ้ง
tom  yahm  guhng

spicy  red  curry 
with  rosted  duck
แกงเผ็ดเป็ดย่าง
gaeng  phehd 
pehd  yarng

sweet  and  sour 
stir-fried

ผัดเปรี้ยวหวาน
phahd  preaw  warn
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spicy  curry  with  f ish
แกงป่าปลา

gaeng  par  plar

mung  bean  rice  crepe 
ถั่วแปบ

thoar  paeb

hot  and  sour  curry  with  mixed  vegetables
แกงส้มผักรวม

gaeng  som  phahk  roarm

spicy  dip  with  f ish  and 
fresh  vegetables
น้ำพริกปลาทู

narm  phrihk  plar  too

Thai  Desserts

  pandanus-scented  rice 
noodles  in  coconut  milk  syrup

ลอดช่อง
lord  chorng

red  glutinous  rice 
ข้าวเหนียวแดง

kow  neaw  daeng

survivor thai 052-073.indd   70 11/14/12   2:38:13 PM



    71    71

P

a

r

t

5

mung  bean
coconut  custrad

หม้อแกงถั่ว
mor  gaeng  thoar

jellied  water  chestnuts 
in  coconut  milk  syrup

ทับทิมกรอบ
thahb  thihm  grorb

caramelized  banana
กล้วยไข่เชื่อม

gloary  ki  chueam

green  bean  thread 
in  coconut  milk 

syrup
ซาหริ่ม

sar  rihm

custrad  jelly
วุ้นสังขยา

wuhn  sahng  kah  yar

green  bean 
miniature  fruit 

in  jelly
ลูกชุบ

look  chuhb

layered  sweet
coconut  cream 

pancake
ขนมชั้น

kah  nom  chahn

steamed  sticky  rice 
in  banana  leaves

ข้าวต้มผัด
kow  tom  phahd
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egg  yolks  with flour 
and  syrup
ทองหยิบ

thorng  yihb

egg  yolks  dumpling 
in  wheat flour  crown

จ่ามงกุฎ
jar  mong  guhd

Thai  green  peanut 
paste
เม็ดขนุน

mehd  kah  nuhn

wheat flour
dumpling  with

egg  yolks
ทองเอก

thorng  ek

egg  yolks  dropped 
in  syrup
ทองหยอด

thorng  yord

flour  paste
เสน่ห์จันทน์

sah  ne  jahn

thread  of  egg  yolks 
dropped  in  syrup

ฝอยทอง
fory  thorng

crispy  sticky  dumpling
อาลัว

ar  lou

taro  balls  in  coconut  milk  syrup
บัวลอยเผือก

boar  lory  phueak
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• The  main  food  staple  in  Thailand  is  rice.  Everywhere  you  go,  
several  different  types  of  rice  are  served.  For  healthy  rice,  
try  brown  or  black  rice.  Also  try  fried  rice,  rice  porridge  or  
refreshing  rice  in  jasmine  water.
• As  you  may  know,  Thai  food  is  quite  spicy.    If  you  don’t  like  
spicy  food,  you  can  ask  the  restaurant  to  make  it  “mi  phehd”  
(not  spicy)
• Be  aware  that  the  amount  of  food  on  a  Thai  plate  is  generally  
less  than  on  a  Western  plate.    If  you  want  more  food,  ask  for  
“phih  set”  (extra). 
•  Also  note  that  many  Thai  dishes  are  served  in  family  style  
where  food  is  shared  around  a  table.
• In  olden  days,  Thais  used  their  f ingers  instead  of  utensils.  
Don’t  be  surprised  if  you  travel  in  the  provinces  and  you  still  
see  older  folks  eating  that  way.  Also,  Thais  generally  use  a  spoon  
and  a  fork  to  eat - the  spoon  being  the  main  utensil.  May  seem  
strange  at  f irst  but  you  can  easily  get  accustomed  to  it.

Things  to
keep  in  mind

survivor thai 052-073.indd   73 11/14/12   2:38:29 PM



6

survivor thai 074-085.indd   74 11/14/12   4:44:02 PM



En joy  Attractions
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Sightseeing

lagoon
ทะเลสาบ

thah  le  sarb

river
แม่น้ำ

mae  narm

sea
ทะเล

thah  le

hot  springs
น้ำพุร้อน

narm  phuh  rorn

beach
ชายหาด

chie  hard

hill
ดอย
dory

island
เกาะ 
goh

park
สวนสาธารณะ

soarn  sar  thar  rah  nah

bay
อ่าว 
ow

forest
ป่า 
par

waterfall
น้ำตก

narm  tok

national  park
อุทยานแห่งชาติ
uht  thah  yarn 
haeng  chard
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temple
วัด

wahd

church
โบสถ์
boet

historic  site
โบราณสถาน

boe  rarn
sah  tharn

museum
พิพิธภัณฑ ์

phih  phiht
thah  phahn

library
หอสมุด 

hor  sah  muhd

art  gallery
หอศิลป ์

hor  sihn

exposition
นิทรรศการ 
nih  thaht
sah  garn

monument
อนุสาวรีย์

ah  nuh  sou  wah  ree

palace
พระราชวัง

phrah  rart  chah  wahng
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Entertainment

soap  opera
ละคร

lah  korn

music
ดนตรี

don  tree

stadium
สนามกีฬา

sah  narm  gee  rar

sport
กีฬา

gee  rar

casino
กาสิโน

kar  sih  noe

movie
ภาพยนตร์

pharb  pah  yorn

stage  play
ละครเวที

lah  korn  we  tee

concert
คอนเสิร์ต
korn  sert
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Outdoor Activities

horse  riding
ขี่ม้า

kee  mar

f ishing
ตกปลา

tok  plar

trekking
เดินป่า

dern  par

diving  ดำน้ำ  dahm  narm

riding
carriage 
นั่งรถม้า

nahng  rot  mar

bird  watching
ดูนก

doo  nok

sightseeing
การเที่ยวชม

garn  theaw  chom

picnic
ปิกนิก

pihk  nihk

walking
เดินเล่น

dern  len

climbing
ปีนเขา

peen  kou

cycling
ขี่จักรยาน
kee  jahk
grah  yarn

camping
แคมปิ้ง

kaem  pihng
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Traveling  Equipments

swimsuit
ชุดว่ายน้ำ

chuhd  wie  narm

hiking  boots
รองเท้าเดินทางไกล

rorng  thou
dern  tharng  gli

sleeping  bag
ถุงนอน

tuhng  norn

compass
เข็มทิศ

kehm  thiht

deck  chair
เก้าอี้ผ้าใบ

gou  ee  phar  bi

surfboard
กระดานโต้คลื่น

grah  darn
toe  klueen

rowboat
เรือพาย

ruea  pie

sunscreen
ครีมกันแดด

kreem
gahn  daed

jet  ski
เจ็ตสกี

jeht  sah  gee

sunglasses
แว่นกันแดด

waen  gahn  daed

motorboat
เรือยนต์

ruea  yorn

flask
กระติกน้ำ

grah  tihk  narm
trekking  pole
ไม้เท้าเดินป่า 

mi  thou  dern  par 

lifebuoy
ห่วงชูชีพ

hoarng  choo  cheeb

life  jacket
เสื้อชูชีพ

suea  choo  cheeb

snorkeling  equipment
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
uhb  pah  gorn 

dahm  narm  tueen

goggles
แว่นตาว่ายน้ำ

waen  tar  wie  narm 

diving  equipment
อุปกรณ์ดำน้ำลึก

uhb  pah  gorn  dahm 
narm  luek
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I  want  English… .
ฉันต้องการ...ภาษาอังกฤษ

chahn  torng  garn…
phar  sar  ahng  griht

Does  the  price  include…?
ราคานี้รวม...ไหม

rar  kar  nee  roarm…mi

…map
...แผนที่...

…phaen  thee…

…accommodations...
...ที่พัก...…

…thee  phahk…

Is  there  anything
interesting  here?
ที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้าง
thee  nee  mee  ah  ri
nar  son  ji  bahng

I  want  to  go... .
ฉันต้องการไป...

chahn  torng  garn  pi…

Can  I  reserve  a  tour  here?
จองทัวร์ที่นี่ได้ไหม

jorng  thoar  thee  nee  di  mi

Can  we  stop  here  and…?
เราแวะ...ที่นี่ได้ไหม

rou  wae…thee  nee  di  mi

…take  pictures...
...ถ่ายรูป...

...thie  roob…

…buy  souvenirs...
...ซื้อของที่ระลึก...

...suee  korng  thee  rah  luek…

…audioguide
...เสียงบรรยาย...

…seang  bahn  yie…

…description
...คู่มือนำเที่ยว...

…koo  muee  nahm  theaw…

…food...
...อาหาร...…
…ar  harn…

...guide
...มัคคุเทศก์...

…mahk  kuh  thet…

…admission...
...บัตรผ่านประตู...…

…baht  pharn  prah  too…

…guide...
...มัคคุเทศก์...…

…mahk  kuh  thet…
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Is  this  open  everyday?
เปิดให้เข้าชมทุกวันหรือเปล่า

perd  hi  kou  chom 
thuhk  wahn  ruee  plou

What  time  does  the  show  start / end?
การแสดง เริ่ม  / จบ กี่โมง

garn  sah  daeng  rerm / 
job  gee  moeng

How  much  for  an  adult / 
a  children  ticket?

ตั๋ว ผู้ใหญ ่ / เด็ก ราคาเท่าไหร่
toar  phoo  yi  / dehk  rar  kar  thou  ri

Does  it  have  English  subtitles?
มีคำบรรยายภาษาอังกฤษไหม 

mee  kahm  bahn  yie  phar  sar  ahng  griht  mi

How  much  for
admission?

บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่
baht  parn  prah  too 

rar  kar  thou  ri

What  time  do  the  gates
open / close?

ประต ูเปิด  / ปิด กี่โมง
prah  too  perd / pihd  gee  moeng

May  I  have…adult / 
…children’s  tickets?
ขอตั๋ว ผู้ใหญ่...ใบ  / เด็ก...ใบ

kor  toar  phoo  yi…bi / dehk…bi

Can  I  take  photos?
ถ่ายรูปได้ไหม

thie  roob  di  mi
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How  long  is  the…?
...ใช้เวลานานเท่าไหร่
…chi  we  lar  narn

thou  ri

How  diff icult
is  it?
ยากไหม
yark  mi

Can  a  child  play  with…?
เด็กเล่น...ได้ไหม

dehk  len...di  mi

Is  it  dangerous?
อันตรายไหม

ahn  tah  rie  mi

Diff icult. / 
Not  diff icult.
ยาก / ไม่ยาก

yark  / mi  yark

Do  you  have  any 
equipment  for  rent?
มีอุปกรณ์ให้เช่าไหม

mee  uhb  pah  gorn 
hi  chou  mi

How  much  per
hours /    day?
ค่าเช่าเท่าไหร่ต่อ
ชั่วโมง  / วัน

    kar  chou  thou  ri  tor 
choar  moeng  / wahn
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Get  Lost

84

Danger!
อันตราย

ahn  tah  rie

Don’t  touch.
ห้ามจับ

harm  jahb

Don’t  take
a  photo.
ห้ามถ่ายรูป

harm
thie  roob

No  entry.
ห้ามเข้า

harm  kou

I  lost  my  group. 
ฉันหลงกับกรุ๊ปทัวร์
chahn  long  gahb

gruhb  thoar

Where  is…?
...อยู่ที่ไหน

…yoo  thee  ni

Can  you  take  me  to…..?
ช่วยพาฉันไป...หน่อยได้ไหม
choary  par  chahn  pi…

nory  di  mi

Go  this  / that  way.  ไปทางนี้  / นั้น pi  tharng  nee / nahn

Can  you  contact  my  guide  please?
คุณช่วยโทร.บอกไกด์ของฉันให้หน่อยได้ไหม

kuhn  choary  thoe  bork  gi
korng  chahn  hi  nory  di  mi
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• There  are  many  spectacular,  exotic  attractions  to  see  in  Thailand.  
Buddhist  temples,  the  Royal  Palace,  historical  parks  are  throughout  
the  country,  especially  in  Ayutthaya  and  Sukhothai  and  beautiful  
natural  surroundings-the  mountains,  plains  and  beaches,  
especially  in  Phuket,  Samui,  Similan  Islands,  Phi  Phi  Islands  
and  many  others.
• Up  North  there  are  beautiful  mountains  such  as  Doi  Chang,  
Doi  Inthanon,  Doi  Maesalong,  Doi  Pui,  etc.   
• There  are  also  many  beautiful  and  quaint  towns  such  as  Pai,  
Chiang  Khan,  Nan  and  Soun  Phueng.
• Thailand  has  6  regions  and  77  provinces;  9  in  the  North,  
20  in  the  Northeast,  22  in  the  Central  Region,  7  in  the  East,  
5  in  the  West  and  14  in  the  South.

Things  to
keep  in  mind
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Shop  Till  You  drop
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exchange  rate
อัตราแลกเปลี่ยน

aht  trar  laek  plean

cash
เงินสด

ngern  sod

Thai  Baht
บาท  (THB)

bart

Euro
ยูโร  (EU)
yoo  roe

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

thah  nar  karn  perd  / pihd  gee  moeng

US  Dollar
ดอลลาร์สหรัฐ  (USD)

dorn  lar  sah  hah  raht

currency
สกุลเงิน

sah  kuhn  ngern

note
ธนบัตร

thah  nah  baht

traveler’s  cheque
เช็คเดินทาง

chehk  dern  tharng

coin
เหรียญ
rean

credit  card
บัตรเครดิต

baht  kre  diht

Money

Where  is  the…?
…bank
…ATM

…money  exchange

...อยู่ที่ไหน
ธนาคาร...
ตู้เอทีเอ็ม...…
ที่แลกเงิน...

…yoo  thee  ni
thah  nar  karn…

too  e  thee  ehm…
thee  laek  ngern…

Conversation
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jewelry  store
ร้านอัญมณี

rarn  ahn  yah  mah  nee

weekend  market
ตลาดนัดวันหยุด

tah  lard  nahd  wahn  yuhd

shoe  shop
ร้านรองเท้า

rarn  rorng  thou

boutique
ร้านเสื้อผ้า

rarn  suea  phar

shopping  mall
ห้างสรรพสินค้า

harng  sahb  phah  sihn  kar

Shops

antique  shop
ร้านขายวัตถุโบราณ

rarn  kie  waht  thuh 
boe  rarn
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eyeglasses  shop
ร้านแว่นตา

rarn  waen  tar

stationery  store
ร้านเครื่องเขียน

rarn
krueang  kean

arts  and  crafts  shop
ร้านขายงานฝีมือ
และงานศิลปะ

rarn  kie  ngarn 
fee  muee
la  ngarn 

sihn  lah  pah

flower  shop
ร้านดอกไม้

rarn  dork  mi

electronic  shop
ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  rarn  kie  uhb  pah  gorn 
ih  lehk  thror  nihk

electrical 
equipment 

shop
ร้านขาย

เครื่องใช้ไฟฟ้า
rarn  kie 

krueang  chi 
f i  far
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bookstore
ร้านหนังสือ

rarn  nahng  suee

souvenir  shop
ร้านขายของที่ระลึก
rarn  kie  korng 
thee  rah  luek

toy  store
ร้านขายของเล่น

rarn  kie
korng  len

photo  shop
ร้านถ่ายรูป

rarn  thie  roob

hair  salon
ร้านทำผม

rarn  thahm  phom

laundry
ร้านซักผ้า

rarn  sahk  phar

nail  salon
ร้านทำเล็บ

rarn  thahm  lehb

beauty  salon
ร้านเสริมสวย

rarn  srerm  soary

spa
สปา

sah  par
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Conversation
Do  you  have  photo  copy / fax  service?

ที่นี่มีบริการ ถ่ายเอกสาร  / ส่งแฟกซ ์ไหม
thee  nee  mee  bor  rih  garn  thie  ek  gah  sarn  / song  faek  mi 

How  much  per  page?
ค่าถ่ายเอกสารแผ่นละเท่าไหร่

kar  thie  ek  gah  sarn  phaen  lah  thou  ri

I  want  to  make  a  copy /…copies.
ฉันต้องการถ่ายเอกสาร...ชุด

chahn  torng  garn  thie  ek  gah  sarn…chuhd

When  will  it  be  f inished?
เสร็จเมื่อไหร่

sehd  muea  ri

I  need  to… .
…print  out
photographs
…buy  batteries
…buy  memory 
cards

…buy  CD / DVD

ฉันต้องการ...
...พิมพ์ภาพดิจิทัล

...ซื้อแบตเตอรี่

...ซื้อเมโมรีการ์ด

...ซื้อแผ่นซีด/ี ดีวีดี

chahn  torng  garn…
…phihm  pharb
dih  jih  thahn
…suee  baet  ter  ree
…suee 
me  moe  ree  gard

…suee  phaen 
see  dee / dee  wee  dee
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Conversation

post  off ice
ที่ทำการไปรษณีย์
thee  thahm  garn

pri  sah  nee

mail  box
ตู้จดหมาย

too  jod  mie

letter
จดหมาย
jod  mie

stamp
แสตมป์

sah  taem

parcel  post
พัสดุไปรษณีย์

phaht  sah  duh
  pri  sah  nee

postcard
โปสต์การ์ด
poet  gard

envelope
ซองจดหมาย

sorng  jod  mie

I  want  to  send…to... .

…postcards…
…letters…
…parcels…

...regular  mail
...express  mail

ฉันต้องการส่ง...แบบ...

...โปสต์การ์ด...…

...จดหมาย...

...พัสดุ...… 
...ธรรมดา

...ด่วนพิเศษ

chahn  torng  garn 
song…baeb…
…poet  gard…
…jod  mie…
…phaht  sah  duh…

...thahm  mah  dar
...doarn  phih  set

Communication
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Departments

cosmetics  department
แผนกเครื่องสำอาง
phah  naek
krueang  sahm  arng

toy  department 
แผนกของเล่นเด็ก
phah  naek
korng  len  dehk

women’s  department
แผนกเสื้อผ้าผู้หญิง
phah  naek  suea  phar
phoo  yihng

supermarket 
แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต
phah  naek
soob  per  mar  geht

electric  appliances
แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า
phah  naek
krueang  chi  f i  far

children’s  clothing 
department
แผนกเสื้อผ้าเด็ก
phah  naek  suea  phar  dehk

men’s  department 
แผนกเสื้อผ้าผู้ชาย
phah  naek  suea  phar
poo  chie

shoe  department
แผนกรองเท้า
phah  naek  rorng  thou

sporting  goods  department
แผนกเครื่องกีฬา
phah  naek  krueang
gee  rar

electronics  department
แผนกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
phah  naek  uhb  pah  gorn 
ih  lehk  thror  nihk

Where  is…? 
...อยู่ที่ไหน

…yoo  thee  ni

Which  floor?
...ชั้นไหน

…chahn  ni
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book  department
แผนกหนังสือ
phah  naek  nahng  suee

food  department
แผนกอาหาร
phah  naek  ar  harn

basement
ชั้นใต้ดิน
chahn  ti  dihn

downstairs
  ชั้นล่าง
chahn  larng

elevator
ลิฟต์
lihb

parking
ที่จอดรถ
thee  jord  rot

stationery  department 
แผนกเครื่องเขียน
phah  naek  krueang  kean

home  decorations  department
แผนกของแต่งบ้าน
phah  naek  korng  taeng  barn

upstairs
ชั้นบน
chahn  bon

cashier  counter
เคาน์เตอร์แคชเชียร์
kou  ter  kaet  chea

escalator 
บันไดเลื่อน
bahn  di  luean

shopping  cart
รถเข็น
rot  kehn
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Costumes   & Accessories

dress
เดรส
dret

boots
รองเท้าบู๊ต

rorng  thou
boot

high  heels
รองเท้าส้นสูง
rorng  thou
son  soong

rubber  slippers
รองเท้าแตะ

rorng  thou  ta

sport  shoes
รองเท้ากีฬา
rorng  thou

gee  rar

leather  shoes
รองเท้าหนัง

rorng  thou  nahng

canvas  shoes
รองเท้าผ้าใบ
rorng  thou

phar  bi

long / short  skirt 
กระโปรง สั้น  / ยาว

grah  proeng  sahn  / yow

long / short  pants
กางเกงขา สั้น  / ยาว

garng  geng 
kar  sahn  / yow
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blouse
เสื้อผู้หญิง

suea  phoo  yihng
hat
หมวก

moark

scarf
ผ้าพันคอ

phar  phahn  kor

stockings
ถุงน่อง

thuhng  norng

socks
ถุงเท้า

thuhng  thou

necktie
เน็คไท

nehk  thi

belt
เข็มขัด

kehm  kahd

polo  shirt 
เสื้อโปโล

suea  poe  loe

pajamas
ชุดนอน

chuhd  norn
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gloves
ถุงมือ

thuhng  muee
ring
แหวน
waen

bracelet
กำไล

kahm  li

underware
ชุดชั้นใน

chuhd  chahn  ni

wrist  watch
นาฬิกาข้อมือ
nar  rih  gar
kor  muee

earrings
ต่างหู

tarng  hoo

necklace
สร้อยคอ

sory  kor

pendant
จี้

jee
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Can  I  try  it  on?
ลองใส่ได้ไหม     

lorng  si  di  mi

Do  you  have  a  larger  / 
smaller  size?

มีไซส ์ใหญ ่ /  เล็กกว่านี้ไหม
mee  si  yi  / lehk  kwar  nee  mi

Conversation

It’s  too… .
…tight / loose
…small / big
…short / long

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

…gern  pi
kahb  / loarm…
lehk  / yi…
sahn  / yow…

Does  it  look  alright?
ใส่แล้วเข้ากับฉันไหม 

si  laew  kou  gahb  chahn  mi

Can  it  be  washed  in  a  washing  machine?
ซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ไหม 

sahk  doary  krueang  sahk  phar  di  mi

Will  it  stretch  out  / shrink  when  it’s  washed?
ซักแล้ว ยืด  / หด หรือเปล่า 

sahk  laew  yueed  / hod  ruee  plou

I  wear  a  size... .
ฉันใส่ไซส์... 

chahn  si  si…

How  long  ?
ยาวเท่าไหร่

yow  thou  ri
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What  colors  do  you  have?
มีสีอะไรบ้าง

mee  see  ah  ri  barng

Do  you  have  dark/ pale  color?
มสีีเข้ม  / สีอ่อน ไหม

mee  see  kem  / see  orn  mi

Will  the  color  bleed  out?
ซักแล้วสีจะตกหรือเปล่า

sahk  laew  see  jah  tok  ruee  plou

Do  you  have…color?
มีสี...ไหม

mee  see…mi

white
ขาว
kow

black
ดำ

dahm

purple
ม่วง

moarng

beige
เบจ
bet

sky  blue
ฟ้า
far

pink
ชมพู

chom  phoo

silver
เงิน 

ngern

green
เขียว 

keaw

brown
น้ำตาล 

narm  tarn

grey
เทา 

thou

blue
น้ำเงิน

narm  ngern

orange
ส้ม

som

gold
ทอง 

thorng

red
แดง

daeng

yellow
เหลือง 

lueang

Colors
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Newsstand

newspaper
หนังสือพิมพ ์
nahng  suee 

phihm

chocolate
ช็อกโกแลต

chork  goe  laet

matche
ไม้ขีดไฟ

mi  keed  f i

stamp
แสตมป์

sah  taem

magazine
นิตยสาร
niht  tah
yah  sarn

cigarette
บุหรี่

buh  ree

candy
ลูกอม 

look  om

cigar
ซิการ์

sih  gar

pen
ปากกา

park  gar

international  calling  card
บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

baht  thoe  rah  sahb  rah  warng  prah  thet

gum
หมากฝรั่ง 

mark  fah  rahng

lighter
ไฟแช็ก 

f i  chaek

postcard
โปสต์การ์ด
poet  gard
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Do  you  have
a  new  one  in  stock?

มีอันใหม่ไหม
mee  ahn  mi  mi

Is  this  an  original?
นี่เป็นของแท้ใช่ไหม

nee  pehn
korng  thae  chi  mi

Do  you  have  a  certif icate  of  authenticity?
มีใบรับรองว่าเป็นของแท้หรือเปล่า

mee  bi  rahb  rorng  war  pehn  korng  thae  ruee  plou

Would  you  wrap  it  please?
ห่อของขวัญให้ได้ไหม

hor  korng  kwahn  hi  di  mi

How  old  is  the  item?
ของนี้มีอายุเท่าไหร่
korng  nee  mee
ar  yuh  thou  ri

Souvenirs

handcraft 
งานฝีมือ

ngarn  fee  muee

chinaware
เครื่องกระเบื้อง

krueang  grah  bueang

doll
ตุ๊กตา

tuhk  gah  tar

ceramic
เครื่องปั้นดินเผา
krueang  pahn

dihn  phou

toy
ของเล่น

korng  len

accessories
เครื่องประดับ

krueang  prah  dahb

silk
ผ้าไหม 

phar  mi

wood  carving
ไม้แกะสลัก

mi  gae  sah  lahk

painting
ภาพวาด

pharb  ward

wickerwork
เครื่องจักสาน 

krueang  jahk  sarn

crystal
เครื่องคริสตัล

krueang  kriht  tahn

antique
วัตถุโบราณ

waht  thuh  boe  rarn

glassware
เครื่องแก้ว

krueang  gaew

Conversation
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Conversation

How  much  does  this  cost?
นี่ราคาเท่าไหร่

nee  rar  kar  thou  ri

Where  can  I  pay  for  this?
จ่ายเงินที่ไหน

jie  ngern  thee  ni

How  much  does  everything  cost?
ทั้งหมดเท่าไหร่

thahng  mod  thou  ri

Do  you  have  a  box  to  put  it  in?
มีกล่องใส่ให้ไหม

mee  glong  si  hi  mi

It’s  broken.
ของชำรุด

korng  chahm  ruhd

Can  I  get  my  money  back.
ขอคืนเงินได้ไหม

kor  kueen  ngern  di  mi

Here  is  my  receipt.
นี่ใบเสร็จของฉัน

nee  bi  seht  korng  chahn

How  much  can  you  discount?
ลดได้เท่าไหร่

lod  di  thou  ri

It’s  too  expensive.
แพงเกินไป

phaeng  gern  pi

I  want  it.
ฉันอยากได้

chahn  yark  di

I  already  bought  it.
ฉันซื้อแล้ว

chahn  suee  laew

Can  I  change  this?
ขอเปลี่ยนได้ไหม

kor  plean  di  mi

I  lost  my  receipt. 
ฉันทำใบเสร็จหาย

chahn  thahm  bi  seht  hie
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wool
ผ้าขนสัตว์

phar  kon  saht

lace
ผ้าลูกไม้

phar  look  mi

crystal
คริสตัล

krihs  tahn

gold
ทองคำ

thorng  kahm

brass
ทองเหลือง

thorng  lueang

silk
ผ้าไหม

phar  mi

yarn
ไหมพรม

mi  phrom

leather
หนัง

nahng

resin
เรซิน

re  sihn

platinum
ทองคำขาว

thorng  kahm  kow

pearl
ไข่มุก

ki  muhk

linen
ผ้าลินิน

phar  lih  nihn

synthetic  f iber
ใยสังเคราะห์

yi  sahng  kroh

glass
แก้ว

gaew

silver
เงิน

ngern

pewter
ดีบุกผสม

dee  buhk  phah  som

cotton
ผ้าฝ้าย

phar  f ie

stone
หิน

hihn

wood
ไม้
mi

copper
ทองแดง

thorng  daeng

diamond
เพชร

pheht

denim
ผ้ายีน

phar  yeen
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• In  Bangkok  there  are  many,  many  shopping  malls  where  you  
can  literally  shop  till  you  drop  from  exhaustion  (or  you  run  out  
of  money).  Visit  Siam  Paragon  (high  end  brand  name  fashion  
goods),  Terminal  21  (many  goods  from  many  countries),  The  
Emporium  (another  high  end  fashion  mall),  Central  World,  
Platinum  Fashion  Mall  (clothing  in  foreign  sizes)  and  many  more.
• There  are  also  many  open  air  markets  throughout  the  country.  
Try  Chatuchak  Market,  Thailand’s  biggest  and  one  of  the  world’s  
best  markets.  Also  the  Night  Market  in  Chiang  Mai,  and  in  the  
Khao  San  Rd  area.
• And  don’t  miss  the  floating  markets  of  which  there  are  several  
in  Bangkok  and  surrounding  areas.  Markets  such  as  Amphawa,  
Ayothaya  and  Damnernsaduak  are  all  a  slice  of  river  life  from  
Thailand’s  past.

Things  to
keep  in  mind
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For  Your  Safety
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Body

head
ศีรษะ

see  sah

chin
คาง

karng

lips
ริมฝีปาก

rihm  fee  park

mouth
ปาก
park

elbows
ข้อศอก

kor  sork

angle  bones
ตาตุ่ม

tar  tuhm

neck
คอ
kor

wrist
ข้อมือ

kor  muee

skin
ผิวหนัง

phihw  nahng

back 
หลัง

lahng

feet
เท้า
tou

stomach 
ท้อง

thorng

angles
ข้อเท้า

kor  thou

hips
สะโพก

sah  phok

knees
หัวเข่า

hoar  kou

arms
แขน
kaen

toes
นิ้วเท้า

nihw  thou

hands
มือ

muee

heels
ส้นเท้า

son  thou

chest
หน้าอก
nar  ok

nails
เล็บ
lehb

nose
จมูก

jah  mook

shoulders
ไหล่
li

f ingers
นิ้วมือ

nihw  muee

calfs
น่อง

norng

waist
เอว
ew

legs
ขา
kar

forehead
หน้าผาก

nar  phark

ears
หู

hoo

teeth
ฟัน

fahn

hair
ผม

phom

face
ใบหน้า
bi  nar

eyes
ตา
tar
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Symptoms

headache
ปวดหัว

poard  hoar

cough
ไอ
i

mouth  ulcer
ร้อนใน
rorn  ni

vomit
อาเจียน
ar  jean

sore  throat
เจ็บคอ

jehb  kor

diarrhea
ท้องเสีย

thorng  sea

rash
ผื่นคัน

phueen  kahn

altitude  sickness
แพ้ความดันอากาศ 

phae  kwarm  dahn  ar  gart

have  a  fever
เป็นไข้

pehn  ki

migraine
ไมเกรน

mi  gren

car  sick
เมารถ

mou  rot

sea  sick
เมาเรือ

mou  ruea

runny  nose
น้ำมูกไหล

narm  mook  li

insomnia
นอนไม่หลับ

norn  mi  lahb

tired
อ่อนเพลีย

orn  phlea

stomachache
ปวดท้อง

paord  thorng

survivor thai 106-119.indd   109 11/14/12   2:48:18 PM



  110    110  

stuffy  nose
คัดจมูก

kahd  jah  mook

sneeze
จาม
jarm

toothache
ปวดฟัน

poard  fahn 

food  poisoning
อาหารเป็นพิษ

ar  hahn  pehn  phihd

flatulence
ท้องอืด

thorng  ueed

faint
หน้ามืด

nar  mueed

arm / leg
broken

แขน  / ขา หัก
kaen  / kar  hahk

bruise
ฟกช้ำ

fok  charm

constipation
ท้องผูก

thorng  phook

have  a  cold
เป็นหวัด
ki  wahd

leg  sprain
ขาแพลง

kar  phlaeng

bleeding
เลือดออก

luead  ork

nose  bleed
เลือดกำเดาไหล

luead  gahm  dou  li

burn
แผลไฟไหม้้

phlae  f i  mi

sprain
เคล็ดขัดยอก

klehd  kahd  york 

insect  bite
แมลงกัดต่อย

mah  laeng  gahd  tory

sunburn
แดดเผา

daed  phou

scald
แผลน้ำร้อนลวก

phlae 
narm  rorn  loark

fall  down 
หกล้ม

hok  lom

survivor thai 106-119.indd   110 11/14/12   2:48:28 PM



Conversation

    111    111

P

a

r

t

8

I'm  sick.
ฉันป่วย

chahn  poary

Does  it  hurt?
เจ็บไหม
jehb  mi

I  don't  feel  well. 
ฉันรู้สึกไม่สบาย

chahn  roo  suek  mi  sah  bie

Here,  I  hurt  a  lot.
ฉันเจ็บตรงนี้มาก

chahn jehb  trong  nee  mark

I  was  bitten  by  a... .
…dog
…snake

ฉันถูก...กัด 
...สุนัข...
...งู...

chahn  thook…gahd
…suh  nahk...
…ngoo...

My…  hurts  a  lot.
ฉันเจ็บ...มาก

chahn  jehb…mark

I  have…  .
...diabetes
...high  blood  pressure
...low  blood  pressure
...a  heart  problem
...stroke
...asthma
...gastritis

ฉันป่วยเป็น...
...เบาหวาน
...ความดันสูง
...ความดันต่ำ
...โรคหัวใจ
...โรคลมชัก
...โรคหอบหืด
...โรคกระเพาะ

chahn  poary  pehn…
…bou  warn
…kwarm  dahn  soong
…kwarm  dahn  tahm
…roek  hoar  ji
…roek  lom  chahk
…roek  horb  hueed
…roek  grah  phoh 
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Medical  Treatment

clinic
คลินิก

clih  nihk

pharmacy
ร้านขายยา

rarn  kie  yar

pharmacist
เภสัชกร

phe  saht  chah  gorn

tablet
ยาเม็ด

yar  mehd

mixture
ยาน้ำ

yar  narm

ointment
ยาทา

yar  thar

medical  mask
หน้ากากอนามัย

nar  gark  ah  nar  mi

cough  syrup
ยาแก้ไอ

yar  gae  ai

painkiller
ยาแก้ปวด

yar  gae  poard

medicine  for  gas
ยาแก้ท้องอืด

yar  gae  thorng  ueed

antibiotic
ยาแก้อักเสบ

yar  gae  ahk  seb

muscle  relaxant
ยาทาคลายกล้ามเนื้อ 

yar  tar  klie  glarm  nuea

plaster
ปลาสเตอร์ปิดแผล

plart  ter  pihd  phlae

mineral  salt
ผงเกลือแร่

phong  gluee  rae

antihistamine
ยาแก้แพ้

yar  gae  phae

balm
ยาหม่อง

yar  morng

inhaler
ยาดม

yar  dom

iodine
ไอโอดีนล้างแผล

ai  oe  deen  larng  phlae

decongestant
ยาลดน้ำมูก

yar  lod  narm  mook

bandage
ผ้าพันแผล

phar  phahn  phlae
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How  many  per  day?
กินวันละกี่ครั้ง

gihn  wahn  lah  gee  krahng 

What  times?
กินตอนไหน

gihn  torn  ni
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Dosage  Instructions
This  prescription

is  from  my  doctor.
นี่ใบสั่งยาจากแพทย์ของฉัน
nee  bi  sahng  yar  jark

phaet  korng  chahnWhat  kind  of  medicine  do  I  have?
ฉันต้องกินยาอะไร

chahn  torng  gihn  yar  ah  ri

Do  you  have  this  medicine?
คุณมียาตัวนี้ไหม

kuhn  mee  yar  toar  nee  mi

Does  this  drug  have  any  side  effects?
ยานี้มีผลข้างเคียงหรือเปล่า   

yar  nee  mee  phon  karng  keang  ruee  plou

I'm  allergic  to… . ฉันแพ้...        chahn  phae…
…penicillin    ...ยาเพนิซิลิน      …yar  phe  nih  sih  lihn
…antibiotics  ...ยาปฏิชีวนะ      …yar  pah  tih  chee  wah  nah 
…pollen   ...ละอองเกสรดอกไม ้     …lah  orng  ge  sorn  dork  mi

Does  this  medicine  make  me  sleepy? 
ยานี้กินแล้วทำให้ง่วงไหม

yar  nee  gihn  laew  thahm  hi  ngoarng  mi

How  do  I  take 
this  medicine?
ยานี้กินอย่างไร

yar  nee  gihn  yarng  ri

…seafood  (shrimp / clams / crab / squid)
...อาหารทะเล  (กุ้ง / หอย / ป ู/ ปลาหมึก)

…ar  harn  thah  le  (guhng / hory / poo / plar  muek)
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ambulance
รถพยาบาล

rot  phah  yar  barn 

police  car
รถตำรวจ

rot  tahm  roart

nurse
พยาบาล

phah  yar  barn

f ire  extinguisher
อุปกรณ์ดับเพลิง

uhb  pah  gorn  dahb  phlerng

hospital
โรงพยาบาล

roeng  phah  yar  blarn

police  station
สถานีตำรวจ

sah  thar  nee  tahm  roart

rescue  squad
หน่วยกู้ภัย

noary  koo  phi

warning  alarm
สัญญาณเตือนภัย

sahn  yarn  tuean  phi

doctor
หมอ
mor

f ireman
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

jou  nar  thee  dahb  phlerng

policeman 
ตำรวจ

tahm  roart

embassy
สถานทูต

sah  tharn  thoot 

f ire  truck
รถดับเพลิง

rot  dahb  phlerng

Emergency
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…an  operation
…a  splint
…a  shot
...to  stay 
in  the  hospital

...ผ่าตัด...

...เข้าเฝือก...

...ฉีดยา...

...นอนโรงพยาบาล...

…phar  tahd…
…kou  fueak…
…cheed  yar…
...norn 
roeng  phah  yar  barn... 
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At  the  Hospital

Do  you  speak  English?
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม

kuhn  phood  phar  sar  ahng  griht  di  mi

I  need  a  doctor's  health  certif icate.
ฉันต้องการใบรับรองแพทย์

chahn  torng  garn  bi  rahb  rorng  phaet

I  need  a  receipt.
ฉันต้องการใบเสร็จ

chahn  torng  garn  bi  seht   

I  don't  want  a  shot.
ฉันไม่ฉีดยานะ

chahn  mi  cheed  yar  nah

Do  I  have...?
ฉันต้อง...ไหม

chahn  torng...mi 

Do  I  have  any  serious  symptoms?
ฉันมีอาการรุนแรงไหม

chahn  mee  ar  garn  ruhn  raeng  mi
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Help  me!
ช่วยด้วย!

choary  doary

I  want  to  make  a  report. 
ฉันต้องการแจ้งความ

chahn  torng  garn  jaeng  kwarm 

Please  call  an  ambulance / 
a  police  for  me. 

คุณช่วยเรียก รถพยาบาล  / 
ตำรวจ ให้ฉันหน่อย

kuhn  choary  reak  rot  phah  yar  barn / 
tahm  roart  hi  chahn  nory

Accident

My…is  missing.

…friend…
...husband  / wife…
…child…
Missing  from... .

...ของฉันหาย

เพื่อน...
สาม ี / ภรรยา...
ลูก...
หายที่...…

…korng  chahn  hie

phuean…
sar  mee  / phahn  rah  yar…
look…
hie  thee…
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Please  take  me  to  the  hospital. 
ช่วยพาฉันส่งโรงพยาบาลที

choary  phar  chahn  sorng
roeng  phah  yar  barn  thee

I  had  an  accident.
ฉันประสบอุบัติเหตุ
chahn  prah  sob 
uh  baht  thih  het

There  was  an  accident.
มีอุบัติเหตุ

mee  uh  baht  thih  het

I  need  an  interpreter.
ฉันต้องการล่าม

chahn  torng  garn  larm

I'm  injured.
ฉันได้รับบาดเจ็บ 
chahn  di  rahb

bard  jehb 

I  lost  something.
ของฉันหาย

korng  chahn  hie

Someone  pickpocketed  me.
ฉันถูกล้วงกระเป๋า

chahn  thook  loarng  grah  pou

Someone  robbed  me.
ฉันถูกปล้น

chahn  thook  plon

Please  hurry. 
ช่วยมาเร็ว ๆ ด้วย!

chaory  mar
rehw  rehw  doary
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Properties

purse
กระเป๋าเงิน

grah  pou  ngern

important  documents
เอกสารสำคัญ

ek  gah  sarn  sahm  kahn

credit  card 
บัตรเครดิต

baht  kre  diht

mobile  phone
โทรศัพท์มือถือ

thoe  rah  sahb  muee  thuee

necklace 
สร้อยคอ

sory  kor

hand  luggage
กระเป๋าถือ

grah  pou  thuee

cash
เงินสด

ngern  sod

ATM  card
บัตรเอทีเอ็ม

baht  e  thee  ehm

camera
กล้องถ่ายรูป

klorng  thie  roob

ring
แหวน
waen

briefcase 
กระเป๋าเอกสาร

grah  pou  ek  gah  sarn

traveler’s  cheque
เช็คเดินทาง

chehk  dern  tharng

driver’s  license
ใบขับขี่

bi  kahb  kee

video  recorder
กล้องถ่ายวิดีโอ

klorng  thie  wih  dee  oe

wrist  watch
นาฬิกาข้อมือ

nar  rih  gar  kor  muee
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• In  an  emergency,  dial  191  or  the  Tourist  Police  at  1155.
• In  a  dire  emergency  where  a  phone  is  not  available,  you  can  yell  
“choary  doary”  (Help  me.).

Things  to
keep  in  mind
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Words  to  Use
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Hello.
สวัสดี

sah  waht  dee

I’m  f ine.
สบายดี

sah  bie  dee

How  are  you?
สบายดีไหม

sah  bie  dee  mi

Goodbye.
ลาก่อน

lar  gorn 

What  is  your  name?
คุณชื่ออะไร

kuhn  chuee  ah  ri

See  you  again.  แล้วพบกันใหม ่ laew  phob  gahn  mi

My  name  is… . 
ฉันชื่อ...

chahn  chuee...

Thank  you.
ขอบคุณ

korb  kuhn

Goodnight.
ราตรีสวัสดิ์

rar  tree  sah  waht

Nice  to  know  you.
ยินดีที่ได้รู้จัก

yihn  dee  thee  di  roo  jahk

Greeting

survivor thai 120-140.indd   122 11/14/12   2:51:13 PM



  123

P

a

r

t

9

Please 
ได้โปรด / กรุณา

di  proed / gah  ruh  nar

It’s  a  pleasure.
ด้วยความยินดี

doary  kwarm  yinh  dee

Yes / No
ใช ่ / ไม่ใช่

chi  / mi  chi

Never  mind. / Forget  it.
ไม่เป็นไร 

mi  pehn  ri

I’m  sorry.
ฉันเสียใจ/
ฉันขอโทษ

chahn  sea  ji/
chahn  kor  thoet

Please  repeat  that.
ช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม

choary  pood  eek  krahng  di  mi 

Please  wait  a  minute.
โปรดรอสักครู ่

proed  ror  sahk  kroo

OK

ได ้ / ตกลง
di  / tok  long

I  don’t  know.
ฉันไม่รู้

chahn  mi  roo

What  is  that / is  this?
นั่น  / นี่ คืออะไร

nahn  / nee  kuee  ah  ri

Of  course.
แน่นอน/ใช่

nae  non/chi

Can  I  have  your  phone  number / email  address?
ขอเบอร ์โทรศัพท ์ / อีเมล ของคุณได้ไหม

kor  ber  thoe  rah  sahb  / ee  mel  korng  kuhn  di  mi

Have / Don’t  have.
มี  / ไม่มี

mee  / mi  mee

What  was  that?
อะไรนะ

ah  ri  nah

I  don’t  understand. 
ฉันไม่เข้าใจ

chahn  mi  kou  ji

What  do  you  call  that  / this?
นั่น  / นี่ เรียกว่าอะไร

nahn  / nee  reak  war  ah  ri

Please  speak  more  slowly.
ช่วยพูดช้า ๆ หน่อยได้ไหม

choary  phood  char  char  nory  di  mi

Miscellaneous
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I  am… .
ฉัน...

chahn…

…married
...แต่งงานแล้ว

…taeng  ngarn 
laew

…single
...เป็นคนโสด

…pehn  kon  soed

…divorced
...หย่าแล้ว

…yar  laew

I  am...years  old.
ฉันอายุ...ปี

chahn  ar  yuh…pee

Where  do  you  come  from?
คุณมาจากไหน

kuhn  mar  jark  ni

What 
nationality 
are  you?

คุณเป็นชาวอะไร
kuhn  pehn 
chow  ah  ri

Do  you  have 
any  children?
คุณมีลูกหรือยัง

kuhn  mee  look 
ruee  yahng

Are  you 
married?

คุณแต่งงานหรือยัง
kuhn  taeng 

ngarn  ruee  yahng

Do  you  have 
any  brothers?
คุณมีพี่น้องไหม

kuhn  mee 
phee  norng  mi

I  stay  here…days. 
ฉันอยู่ที่นี่...วันแล้ว

chahn  yoo  thee  nee
...wahn  laew

I  have… .
ฉันมี...

chahn  mee…

…brother(s) /…sister(s)
...พี่ชาย / น้องชาย  / พี่สาว / น้องสาว...คน

…phee  chie  / norng  chie  / 
phee  sarw / norng  sarw…kon

…son(s) / daughter(s)
...ลูกชาย / ลูกสาว...คน

…look  chie / look  sarw…kon

I  am  an  only  child.
ฉันเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว

chahn  pehn  look  kon  deaw  korng  krorb  kroar

I  come  from… .
ฉันมาจากประเทศ...
chahn  mar  jark

prah  thet…

About  Yourself
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I  like... . / don’t  like... .
ฉันชอบ... / ไม่ชอบ...
chahn  chorb... / 

mi  chorb...

I  love / hate
ฉัน รัก...  / เกลียด...

chahn  rahk... / glead...

I’m  hungry. 
ฉันหิวแล้ว

chahn  hihw  laew

Let  me  think  about  it.
ขอคิดดูก่อน

kor  kihd  doo  gorn

My  favorite  thing  is… .
สิ่งที่ฉันโปรดปรานที่สุดคือ...

sihng  thee  chahn 
proed  prarn  thee  suhd  kuee...

Very  delicious.
อร่อยดี

ah  rory  dee

Up  to  you.
แล้วแต่คุณ
laew  tae

kuhn

I  want  this  one / 
that  one.

ฉันเอา อันนี ้/ อันนั้น
chahn  aou
ahn  nee / 
ahn  nahn

I’m  full.
ฉันอิ่มแล้ว

chahn  ihm  laew

I  want... . / 
don’t  want... .
ฉัน ต้องการ... / 
ไม่ต้องการ...

chahn  torng  garn... / 
mi  torng  garn...

Expression
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zero
0

soon

twelve
12

sihb  sorng

six
6

hok

eighteen
18

sihb  paed

ninety
90

gou  sihb

f ive  hundred
500

har  rory

three
3

sarm

f ifteen
15

sihb  har

sixty
60

hok  sihb

nine
9

gou

twenty-one
21

yee  sihb  ehd

one
1

nueng

thirteen
13

sihb  sarm

forty
40

see  sihb

seven
7

jehd

nineteen
19

sihb  gou

one  hundred
100

nueng  rory

one  thousand
1,000

nueng  pahn

two  hundred
200

sorng  rory

one  hundred  thousand
100,000

nueng  saen

four
4

see

sixteen
16

sihb  hok

seventy
70

jehd  sihb

ten
10

sihb

two
2

sorng

fourteen
14

sihb  see

f ifty
50

har  sihb

eight
8

paed

twenty
20

yee  sihb

one  hundred  one
101

nueng  rory  nueng

ten  thousand
10,000

nueng  mueen

million
1,000,000
nueng  larn

f ive
5

har

seventeen
17

sihb  jehd

eighty
80

paed  sihb

eleven
11

sihb  ehd

thirty
30

sarm  sihb

Numbers
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ที ่ 6

ที ่ 3

ที ่ 8

ที ่ 5

ที ่ 10

ที ่ 2

ที ่ 7

ที ่ 4

ที ่ 9
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f irst

thee  nueng

sixth

thee  hok

third

thee  sarm

eighth

thee  paed

second

thee  sorng

seventh

thee  jehd

fourth

thee  see

ninth

thee  gou

f ifth

thee  har

tenth

thee  sihb

What  day  is  today?
วันนี้วันอะไร
wahn  nee 
wahn  ah  ri

Monday
วันจันทร์

wahn  jahn

Tuesday
วันอังคาร

wahn  ahng  karn

Saturday
วันเสาร์

wahn  sou

weekend
สุดสัปดาห์

suhd  sahb  dar

take  off / vacation
ลาหยุด  / หยุดพักร้อน 

lar  yuhd / yuhd  phahk  rorn

this  week
อาทิตย์นี้

ar  thiht  nee

weekdays
วันธรรมดา

wahn  thahm  mah  dar

next  week
อาทิตย์หน้า

ar  thiht  nar

off icial  holiday
วันหยุดราชการ

wahn  yuhd    rart  chah  garn

last  week
อาทิตย์ที่แล้ว

ar  thiht  thee  laew

holiday
วันหยุดเทศกาล

wahn  yuhd    thet  sah  garn

Wednesday
วันพุธ

wahn  phuht

Thursday
วันพฤหัสบดี

wahn  phah  rue 
haht  sah  bor  dee 

Friday
วันศุกร์

wahn  suhk

Sunday
วันอาทิตย์

wahn  ar  thiht

Days & Week

Ordinal 
Numbers
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Seasons 

January
มกราคม

mok  gah 
rar  kom

May
พฤษภาคม

phruet  sah  par 
kom

September
กันยายน

gahn  yar  yon

March
มีนาคม

mee  nar  kom

July
กรกฎาคม

gah  rah  gah 
dar  kom

November
พฤศจิกายน

phruet  sah  jih 
gar  yon

rainy
ฤดูฝน

rue  doo  fon

February
กุมภาพันธ์

guhm  phar 
phan

June
มิถุนายน

mih  tuh  nar 
yon

October
ตุลาคม

tuh  lar  kom

summer
ฤดูร้อน

rue  doo  rorn

April
เมษายน

me  sar  yon

August
สิงหาคม

sihng  har 
kom

December
ธันวาคม

than  war  kom

winter
ฤดูหนาว

rue  doo  now
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Weather

How  is  the  weather?
อากาศเป็นอย่างไร

ar  gard  pehn  yarng  ri

What  is  the  temperature?
อุณหภูมิเท่าไหร่

uhn  hah  phoom  thou  ri

Good / Bad  weather
อากาศ ด ี / ไม่ดี

ar  gard  dee / mi  dee

…degrees  celsius.
อุณหภูมิ...องศาเซลเซียส

uhn  hah  phoom...orng  sar  sel  seat

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

ar  gard  jah  rorn  kuen  / now  kuen  kwar  wahn  nee  ruee  plou
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Weather

sunny
อากาศสดใส

ar  gard  sod  si

hailstorm
พายุลูกเห็บ

phar  yuh  look  hehb

fog
หมอกลง

mork  long

warm
อบอุ่น

ob  uhn

cold
หนาว
now

snow
หิมะตก

hih  mah  tok

storm
มีพายุฝน

mee  phar  yuh  fon

snowstorm
พายุหิมะ

phar  yuh  hih  mah 

sultry
อบอ้าว
ob  ow

cool
เย็นสบาย

yehn  sah  bie

rain
ฝนตก

fon  tok

overcast
มืดครึ้ม

mueed  kruem

windy
ลมแรง

lom  raeng

hot
ร้อน
rorn

very  sunny
แดดจัด

daed  jahd
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Time

morning
ตอนเช้า

torn  chou

evening
ตอนเย็น

torn  yehn

second
วินาที

wih  nar  thee

minute
นาที

nar  thee

hour
ชั่วโมง

choar  moeng

late  in 
the  morning
ตอนสาย
torn  sie

night
ตอนกลางคืน

torn  klarng  kueen

noon
เที่ยงวัน

theang  wahn

midnight
เที่ยงคืน

theang  kueen

afternoon
ตอนบ่าย
torn  bie

What  time  is  it  now?
ตอนนี้กี่โมงแล้ว

torn  nee  kee  moeng  laew 
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f ifteen  minutes
สิบห้านาที

sihb  har  nar  thee

half  an  hour
ครึ่งชั่วโมง
krueng 

choar  moeng

forty-f ive  minutes
สี่สิบห้านาที

see  sihb  har
nar  thee

Now.
ทันที

than  thee

Sorry  I’m  late.
ขอโทษ  ฉันมาสาย

kor  thoed  chahn  mar  sie

To  be  on  time.
ช่วยตรงเวลาด้วย

choary  trong  we  lar  doary

Do  not  come  late!
อย่าสายนะ!
yar  sie  nah

I  need  to  hurry  up.
ฉันต้องรีบแล้ว

chahn  torng  reeb  laew

How  long?
นานแค่ไหน
narn  kae  ni

When?
เมื่อไหร่

muea  ri
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one  o’clock
หนึ่งนาฬิกา

nueng 
nar  rih  gar

one  o’clock  and 
ten  minutes
หนึ่งนาฬิกา
สิบนาที
nueng 

nar  rih  gar
sihb  nar  thee

one  o’clock  and 
f ifteen  minutes
หนึ่งนาฬิกา
สิบห้านาที

nueng
nar  rih  gar 

sihb  har  nar  thee

one  o’clock 
and  half
หนึ่งนาฬิกา
สามสิบนาที

nueng 
nar  rih  gar 

sarm  sihb  nar  thee

one  o’clock  and 
f ifty  minutes
หนึ่งนาฬิกา
ห้าสิบนาที

nueng  nar  rih  gar 
har  sihb  nar  thee

one  o’clock  and 
twenty  minutes
หนึ่งนาฬิกา
ยี่สิบนาที
nueng

nar  rih  gar
yee  sihb  nar  thee

one  o’clock  and 
forty-f ive  minutes

หนึ่งนาฬิกา
สี่สิบห้านาที

nueng
nar  rih  gar  see 

sihb  har  nar  thee

two  o’clock
สองนาฬิกา

sorng
nar  rih  gar

Time 
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• To  be  polite  in  conversation  wording  for  men  ends  in  “krab”  
and  “ka” for  women. 
• In  Thailand,  people  put  their  palms  together  in  a  “Wai”.  
Always  wait  for  someone  to  wai  you  before  you  wai  back.  
You  should  realize  that  the  positioning / height  of  the  wai  in  
relation  to  your  face  is  important.  The  only  case  where  you  
would  wai  f irst  would  be  to  an  elder  or  a  person  with  a  high  
ranking  position. 

Things  to
keep  in  mind
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