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	 การจัดทำคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับตำรวจ	 โดยมีวัตถุประสงค์	

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจใช้เป็นคู่มือในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับชาวต่างชาติ		

ในการให้บริการ	 ด้านการรักษาความปลอดภัย	 การอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
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ตำรวจในการปฏิบัติงาน	 โดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติ	 ได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น	

ต่อไป		
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การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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การทักทาย Greeting and Offering Help 
 

Sgt.Maj.Sonti : Good morning, Mrs. Williams.What can I do for you?   

                        (กุด มอนิง , มิสซิซ วิลเลี่ยม  ว็อท  แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู?) 

  สวัสดีครับ คุณวิลเลี่ยม จะให้ผมช่วยอะไรครับ 

 

Mrs.Williams : Good morning, Police Sergeant Major Sonti. 

  (กุด มอนิง , คุณจ่าสนธิ) 

  สวัสดีค่ะ คุณจ่าสนธิ 

 

Sgt.Maj.Sonti : How are you this morning? 

  (ฮาว อาร์ ยู ดิส มอนิง?) 

  สบายดีมั๊ยครับ เช้านี้ 

 

Mrs.Williams : Very well, thank you. 

  (เวรี่ เวล , แธ้งคิว.) 

  สบายดี ขอบคุณค่ะ 

 

Sgt.Maj.Sonti :  Are you still enjoying your vacation in Thailand? 

  (อาร์ ยู ซทิล เอ็นจอยอิง ยัว เวะเคชัน อิน ไทยแลนด์?) 

  ยังสนุกกับการมาพักผ่อนในประเทศไทยอยู่หรือเปล่าครับ 

 

Mrs.Williams : Yes, thank you. 

  (เยส, แธ้งคิว.) 

  ยังสนุกอยู่ ขอบคุณค่ะ                 

      

                                       

 

 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 

address แอด เดรส ที่อยู่ 

appreciate แอพ พรี ชิ เอท ซาบซึ้ง 

briefcase บรีฟ เคส กระเป๋าเอกสาร 

cheque เช็ค เช็ค 

clearly  เคลีย ลี่ ชัดเจน  

complaint form  คอมเพลนท์ ฟอร์ม  แบบฟอร์มร้องทุกข์ 

contact  คอน แทค  ติดต่อ 

detail ดี เทล  รายละเอียด  

document  ด๊อค คู เม้นท์  เอกสาร 

fill in ฟิล อิน กรอกข้อความ 

get off at  เก็ท ออฟ แอท ลงรถเมล์ที่ 

greeting กรีท ธิง การทักทาย 

immediately อิม มิ เดียด ลี่ ทันทีทันใด 

introduce อิน โทร ดิวซ์  แนะนำ 

map แม็พ แผนที่ 

method เมธ เธิด วิธีการ 

minute มี นิส นาที 

north นอร์ทธ ทิศเหนือ/ทางเหนือ 

offering help ออฟ เฟอ ริ่ง เฮลพ การเสนอให้ความช่วยเหลือ 

on duty ออน ดิวตี้ อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

passport แพส พอร์ท หนังสือเดินทาง 

phonen umber โฟน นัมเบอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 

polite request โพ ไลท์ รี เควส การขอร้องอย่างสุภาพ 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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หลังจากที่มีการทักทายกันแล้ว เราอาจมีการพูดคุยสนทนาเรื่องอื่นๆ   

ที่เป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเหล่านี้สามารถเป็นข้อมูลที่จะเริ่มสนทนากัน

ต่อไปได้นะคะ 

 

Name 

What’s your name? 

Is your name (Somsak)? 

Who are you? 

Are you (Vichai)? 

คุณชื่ออะไร 

คุณชื่อ (สมศักดิ์) ใช่ไหม 

คุณเป็นใคร 

คุณคือ (วิชัย) ใช่ไหม 

Age 
How old are you? 

What’s your age? 

When were you born? 

What’s your date of birth? 

คุณอายุเท่าไหร่ 

คุณอายุเท่าไหร่ 

คุณเกิดเมื่อไหร่ 

คุณเกิดวันอะไร 

 

 

Family 

How many people are there in 

your family? 

How many brothers and sisters do 

you have? 

Are you married? 

How many children have you got? 

ในครอบครัวคุณมีกันกี่คน 

 

คุณมีพี่ชาย/น้องชาย 

พี่สาว/น้องสาวกี่คน 

คุณแต่งงานหรือยัง 

คุณมีบุตรไหม 

 

Address 

Where do you live? 

Where’s your house? 

What’s your address? 

คุณอาศัยอยู่ที่ไหน 

บ้านคุณอยู่ที่ไหน 

ที่อยู่ของคุณคืออะไร 

 

Job 

What do you do? 

What’s your job? 

What’s your occupation? 

What are you? 

คุณทำงานอะไร 

คุณมีอาชีพอะไร 

คุณเป็นอะไร 

 

Income How much is your salary? เงินเดือนของคุณเท่าไหร่ 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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A : Is your name Sompong Meechai? คุณชื่อ สมพงษ์ มีชัย ใช่ไหม 

B : Yes, that’s right. ใช่ครับ 

A : How old are you, Sompong? คุณ สมพงษ์ อายุเท่าไหร่ 

B : Twenty-six. 26 ปี ครับ 

A : What do you do? คุณทำงานอะไรล่ะ 

B : I’m a teacher. I teach at a                            

 government school in Bangkok 

ฉันเป็นครู สอนโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพฯ ครับ 

A : Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน 

B : I live at 108/209 Ram-Intra 

 Bangkapi, with my sister. 

ฉันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 108/219 ถนน

บางกะปิ อยู่กับน้องสาวครับ 

A : Excuse me. Are you married? ขอโทษนะ คุณมีครอบครัวหรือยัง 

B : No. I’m single. ยังครับ ยังโสด 

A : Why do you want to join our club? ทำไมคุณจึงอยากมาร่วมงานกับสโมสรเราล่ะครับ 

B : I want to help the public. ผมอยากจะช่วยสังคมครับ 

A : That’s good แหม ดีมากเลย 

A : I’d like to have some   

 information about you? 

ฉันอยากจะขอทราบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ  

คุณครับ 

B : All right. ได้ครับ 

A : Thank you. Firstly, when were  

 you born,    Vichai? 

ขอบคุณครับ ก่อนอื่นอยากทราบว่าคุณเกิดเมื่อ

ไหร่ คุณวิชัย 

B : I was born on July 18, 1978. ผมเกิดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2521 ครับ 

A : How many people are there in  

 your family? 

ครอบครัวคุณมีด้วยกันกี่คนครับ 

 

ตัวอย่าง Dialog



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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B : There are six : my parents, one  

 brother, two sisters and myself. 

มี 6 คน คุณพ่อคุณแม่ น้องชายคนหนึ่ง พี่สาว

และน้องสาวอีกสองและตัวผม 

A : Where’s your family? ครอบครัวของคุณอยู่ที่ไหน 

B : They’re in Lampang. อยู่ลำปางครับ 

A : What do you in Bangkok?  คุณทำอะไรอยู่ในกรุงเทพฯ 

B : I am a student at Ramkhamhaeng  

 University and also I work at a   

 restaurant at night. 

เรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

และกลางคืนก็ทำงานห้องอาหารด้วย 

 

A : Oh, I see. How much do you get 

 per week? 

หรือ ได้สัปดาห์ละเท่าไรครับ 

 

B : About 800 baht. ประมาณ 800 บาทครับ 

A : What do you want to do after  

 graduation? 

คุณจะทำอะไรเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว 

 

B : I want to run my own business. อยากประกอบธุรกิจส่วนตัว 

A : Oh, that’s good. ดีมากเลย 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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การแนะนำ Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ 1. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
At  the tourist Assistance Center.  
 
Capt. Sopha : Hello. I’m Captain Sopha. 
   How can I help you?  
 	 (เฮ็ลโล.	ไอม์	แค็พทัน	โสภา.	ฮาว	แค็นไอ	เฮ้ลพ์	ยู	?)
  สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยตำรวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ 
Ms. Clarington : Yes, I certainly need your help. 
  I’m Emma Clarington. 
  (เยส,	ไอ	เซอเท็นลิ	นี้ด	ยัว	เฮ้ลพ์.	ไอม์	เอ็มมะ	แคลร์ริงทัน.)
    ขอให้ช่วยแน่นอนค่ะ ดิฉันชื่อเอ็มมา แคลร์ริงทัน 
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท	แฮพเพน,	มิส	แคลร์ริงทัน?)
 :  เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.           
  (ไอ	 ว้อนท์	 ทู	 ริพอท	 เออะเบ้าท์	 มาย	 พาสพอร์ท.	 	 ไอ	 ลอซทิท		
	 	 เยซเทอะเดย์)
                        ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันทำหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 
Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน	แธ็ท	เคซ,	ไอล์	เท้ค	ยู	ทู	แธ็ท	ออฟฟิซเซอ	โอเวอร์	แธร์.)
  ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
  		(แธ้งคิ้ว	เวริ	มัช,	แค็พทัน	โสภา)		  
  ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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การแนะนำตนเองและผู้อื่น :  Introducing Oneself 

แบบเป็นทางการ :  Formal แบบไม่เป็นทางการ  :  Informal 

A :  Let me introduce myself,  

  I’m…..(name)…. 

  เล็ท	มี	อินโทรดิวส์	มายเซ้ลฟ์,	แอม.......

  ขอแนะนำตนเองหน่อยนะคะ/ครับ    

  ดิฉัน/ผม   

  ชื่อ.................................................. 

 

(name)…....., may I introduce you to 

...........................…(name)…....................? 

เมย์	ไอ	อินโทรดิวส์	ยู	ทู..............................

(name)......…, I’d like you to meet 

(name)….................................................... 

ไอด์	ไลค์	ยู	ทู	มี้ท........................................	

ดิฉัน/ผม ขอแนะนำคุณให้รู้จักกับ............... 

 

B :  How do you do?      

    ฮาว	ดู	ยู	ดู		

   Nice to meet you. 

    ไน้ซ์	ทู	มี้ท	ยู

   สวัสดีค่ะ/ครับ              

  Glad to meet you. 

   แกลด	ทู	มี้ท	ยู

   ยินดีที่ได้รู้จักคุณค่ะ/ครับ 

A : .....…(name)....…, this is ..…(name)… 

     .................ธิส	ซิส...................	

 

     (คุณ....................) นี่คือ (คุณ...............) 

B : Hi. ไม่สุภาพ 

  Hello. นิยมมากกว่า 

    	ไฮ	/	เฮลโล่	

     สวัสดีค่ะ/ครับ 

 

 

 

 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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Excuse me, my name is ...................... 

 

ขอโทษครับ ผมชื่อ.................................. 

Excuse me. How do you do? I don’t 

think we’ve met before. My name 

is................................................................ 

ขอโทษครับ คุณสบายดีหรือ ผมคิดว่า

เหมือนเราจะรู้จักกันมาก่อนนะ  

ผมชื่อ...................................................... 

Hello! (Hi!) I’m................and what’s 

your name?  

สวัสดี ผมคือ....................................แล้ว 

คุณชื่ออะไรครับ 

May I introduce myself? I’m............... ขออนุญาตแนะนำตัวเองครับ  

ผมชื่อ............................................... 

การแนะนำตัวเอง ( Introduce oneself )  

 การแนะนำผู้อื่น (Introduce others)  

A : Preeda, this is Pornpun  

    Pornpun, this is Preeda. 

ก : ปรีดาค่ะ นี่คือพรพรรณ ,พรพรรณ  

     นี่คือปรีดา    

 

B : Hello, Preeda. Glad to meet   

  you. 

ข :  สวัสดีค่ะปรีดา ยินดีที่ได้รู้จัก 

C : Hello, Pornpun. Nice to meet   

  you. 

ค :  สวัสดีครับ พรพรรณ ยินดีที่ได้รู้จัก 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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การบอกทิศทาง Giving Directions 
 
A foreigner want to go to a post office but he is lost, so he ask  
Pol. Corporal  Pipop for directions. 
 
ชาวต่างชาติต้องการไปที่ทำการไปรษณีย์ เขาหลงทาง เขาจึงถาม สิบตำรวจโท ภิภพ  
Foreigner : Could you please tell me where the post office is?  
  (คูธ	ยู	พลีส	เทล	มี	แวร์	เดอะ	โพส	ออฟฟิช	อีส)
  คุณบอกผมได้ไหมครับว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน 
 
Cpl.Pipop : Certainly. Walk straight for about two blocks. Then, turn left     
  until you come to a gas station. The post office is next to      
  the gas station. 
   (เซอร์เทินลี่	 วอค	 สเตรท	ฟอร์	 อเบาท์	 ทู	 บล็อก	 เดน	 เทิน	 เลฟท	 อันทิล		
	 	 ยู	 คัม	 ทู	 อะ	 แกส	 สเตชั่น	 เดอะ	 โพส	 ออฟฟิช	 อีส	 เน๊คว์	 ทู	 เดอะ		
	 	 แกส	สเตชั่น)
  แน่นอนครับ เดินตรงไปประมาณสองช่วงตึก จากนั้นเลี้ยวซ้ายจนกว่าจะ  
  เห็นปั๊มน้ำมัน  ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ถัดจากปั๊มน้ำมันครับ 
 
Foreigner : Thank you very much. 
  (แธ้งค์	คิว	เวรี่	มัช)	
  ขอบคุณมากครับ 
 
Cpl.Pipop : You’re welcome. 
  (ยัวร์	เวล	คัม)	
  ด้วยความยินดีครับ 
 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 

across อะครอส ตรงข้าม 

air bus แอร์ บัส รถเมล์ปรับอากาศ 

avenue แอฟวะนู ถนนใหญ่ 

behind บีฮายน์  ข้างหลัง 

be lost บี ลอสท หลงทาง 

beside บีไซด์ ข้าง 

block บล็อก ช่วงตึก 

both sides โบท ไซด์  ทั้ง 2 ด้าน 

building บิลดิง ตึก 

corner คอร์เนอร์ มุม 

cross ครอส ข้าม 

direction ไดเร็คชั่น ทิศทาง 

eastern 
northern bus  terminal 
southern  station 

อีสเทิร์น  
นอร์ทเทิร์น บัส  เทอมินอล 
เซาเทิร์น สเตชั่น 

สถานีขนส่ง 
สายตะวันออก/เหนือ/ใต้ 

far ฟาร์ ไกล 

gas station แกส สเตชัน ปั๊มน้ำมัน 

get off / get on เก็ท ออฟ /เก็ท ออน ลง (รถ)/ขึ้น(รถ) 

go out of โก เอาท์ ออฟ ออกจาก 

in front of อิน ฟร๊อนท ออฟ ข้างหน้า 

in the back of อิน เดอะ แบ๊ค ออฟ ข้างหลัง 

intersection อินเทอร์เซคชัน สี่แยก 

last ลาสท์  สุดท้าย 

turn left เทิร์น เลฟท เลี้ยวซ้าย 

turn right เทิร์น ไรท ์ เลี้ยวขวา 

middle มิดเดิล ตรงกลาง 
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Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 

near เนียร์ ใกล้ 

next (door) to เน๊คซ ดอร์ ทู ข้างๆ , ติดกับ 

opposite ออพโพสิท ตรงข้าม 

on the other side of ออน ดิ อาเธอร์ ไซด์ ออฟ อีกด้านหนึ่ง 

pass พาส ผ่าน 

reach รีช ถึง 

road โรด ถนน 

sidewalk ไซด์วอค ทางเดิน 

stairs สแตร์ บันได 

straight สเตรท ตรง 

street สตรีท ถนน 

take a bus เทค อะ บัส ขึ้นรถเมล์ 

walk วอค เดิน 

walk pass วอค พาส เดินผ่าน 
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  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
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Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
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                            การบอกเวลา : Telling the time 
   

 

 

   

 

 

 

 

 The short hand shows the hours. 

 เดอะ ช็อท แฮน โชว์ เดอะ เอาเออร์ส        : เข็มสั้นแทนชั่วโมง 

 

 The long hand shows the minutes. 

 เดอะ ลอง แฮน โชว์ เดอะ มินิส : เข็มยาวแทนนาที 

 

 There are exactly sixty minutes in one hour. 

 แด อาร์ เอ็กแซ็กลี่ ซิกที มินิส อิน วัน เอาเออร์ : หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที 

 

 Am (เอเอ็ม)  =  หลังเที่ยงคืน   จนถึง   เที่ยงวัน 

 Pm (พีเอ็ม)   =  หลังเที่ยงวัน   จนถึง   เที่ยงคืน 

 Am  = in the morning  PM  = in the afternoon/evening     

 เอเอ็ม  = อิน เดอะ มอนิง พีเอ็ม = อิน ดิ อาฟเทอะนูน/อิฟนิ่ง 

 

ใช้ At + Time (กับการบอกเวลา) 

เช่น   At six o’clock.       แอ็ท ซิก โอ คล็อค      เวลาหกโมง 

 At half past two. แอ็ท ฮาฟ พาท ทู       เวลาบ่ายสองครึ่ง  
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    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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                                   การอ่านเวลา                         
 

 

                                             
       
 

 

 

          
     

                           

                 
 
 
 
 
 
  

 
 

It’s twelve thirty. 
อิท ทเวลฟ เธอร์ที 

     เที่ยงสามสิบนาท ี
 

It’s half past seven. 
อิท ฮาฟ พาส เซเว่น 

    เจ็ดโมงสามสิบนาท ี
 

It’s two o’clock. 
อิท ทู โอ คล็อค 

        บ่ายสองโมงตรง 

Thai time Western time               

7 โมงเช้า 
1 ทุ่ม   

7 am./7 in the morning 
7 pm./7 in the evening 

8 โมงเช้า 
2 ทุ่ม 

8 am./8 in the morning 
8 pm./8 in the evening 

9 โมงเช้า 
3 ทุ่ม  

9 am./9 in the morning 
9 pm./9 in the evening at night 

10 โมงเช้า 
4 ทุ่ม 

10 am. /10 in the morning 
10 pm./ 10 at night 

11 โมงเช้า 
5 ทุ่ม  

11 am. /11 in the morning 
11 pm./ 11 at night 

เที่ยง (วัน) 
เที่ยงคืน 

12 am. / noon/ midday 
12 pm. / in the midnight 

การอ่านเวลา                         
Asking the time - การถามเวลา 

 what’s the time?  ตอนนี้เวลาอะไร? 

It’s twelve thirty. 

อิท	ทเวลฟ	เธอร์ที	

เที่ยงสามสิบนาที 

 
It’s half past seven. 

อิท	ฮาฟ	พาส	เซเว่น

เจ็ดโมงสามสิบนาท ี

It’s two o’clock. 

อิท	ทู	โอ	คล็อค

บ่ายสองโมงตรง 
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  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
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    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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  Fast          ฟาสท เดินเร็ว 
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  Fast          ฟาสท เดินเร็ว 

  Slow          ซโลว เดินช้า 
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การร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น   
Complaining and Showing sympathy 

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 

Bracelet แบรคเคอเลท สร้อยข้อมือ 

Drive ไดรฟ ขับรถ 

Extortion เอกโทรชั่น กรรโชกทรัพย์ 

Fight ไฟท์ ต่อสู ้

Handbag แฮนแบค กระเป๋าถือ 

Hard ฮาด แรง ,หนัก 

Hit ฮิท ตี 

Kill คิวล์ ฆ่า 

Necklace เนคเลค สร้อยคอ 

Plan เพลน  วางแผน 

Pocket พอคเค็ด กระเป๋า 

Restaurant เรสตรอน ร้านอาหาร 

Slash สแลทช เฉือน,ฟัน,กรีด 

Snatch สแนทช ฉกฉวย 

Stamp on สแตมพ ออน กระทืบ 

Terrible เทอริเบิล แย่, น่ากลัว 

Theft แธฟทฺ ลักทรัพย์ 

Wallet วอล เลท กระเป๋าสตางค์ 

Knife ไนฟวฺ มีด 

Awful ออลฟูล น่ากลัว 

Unfortunate อัน ฟอร์จูนเนท เคราะห์ร้าย 

Approach แอพโพรช การเข้ามาใกล้ 
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Foreigner  :  It was about 4.30. I was standing at the bus stop in front 

   the Siam center. Suddenly, two guys on a motorcycle   

   drove past and snatched my bag. 

   (อิท	 วอส	 อะเบ้า	 ฟอร์	 เทอร์ตี้	 	 ไอ	 วอส	 สแตนดิ้ง	 แอท	 เดอะ	 บัส		

	 	 	 สต้อพ	 อิน	 ฟอร์น	 ออฟ	 	 เดอะ	 สยาม	 เซ็นเตอร์	 	 ซัดเดนลิ	 ทู	 กายส		

	 	 	 ออน	อะ	มอเตอร์ไซเคิล	ดรอวฟ	พาส	แอน	สแนทเชด	มาย	แบค)

   มันเป็นเวลา สี่โมงครึ่ง ผมกำลังยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์หน้าสยามเซ็นเตอร์   

   ทันใด นั้นมีผู้ชายสองคนขับรถจักรยานยนต์ผ่านมากระชากกระเป๋าผมไป 

         

Lt. Manob : Was there anything valuable in the bag? 

   (วอส	แด	แอนนี่ทิง	เวลูเบอร์	อิน	เดอะ	แบค)

   มีสิ่งของที่มีค่าในกระเป๋าไหมครับ 

 

Foreigner : Oh! Yes. My wallet and my passport, and I planned to leave   

   Thailand this Friday. 

   (โอ	 เยส	 มาย	 วอลเลท	 แอน	 มาย	 พาสปอร์ต,	 แอน	 ไอ	 แพลน	 ทู	 ลิฟ		

	 	 	 ไทยแลนด์	ดิส	ฟรายเดย์)	

   ใช่ครับ กระเป๋าสตางค์และพาสปอร์ต  และผมวางแผนที่จะออกจาก  

   ประเทศไทยศุกร์นี้ 



Lt. Manob   : That’s too bad. I will try to help you find your lost things.      

											 	 (แดทส	ทู	แบด	ไอ	วิว	ไทร์	ทู	เฮวพ	ยู	ฟายด์	ยัวร์	ลอส	ทิงส)	

   มันแย่จริงๆครับ ผมจะพยายามช่วยหาของที่หายไปนะครับ 









 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 
 
 

คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติ

��

การรับโทรศัพท์ Answering Phone calls 
 

 Police : Good morning. Tourist Police Division, may I help you? 

   (กุด	มอนิง.	ทัวริซท์	โพะลิส		ดิวิชัน,	เม	ไอ	เฮ้ลพ์	ยู?).	

   สวัสดีค่ะ/ครับ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ 

  

 Visitor : Good morning. May I speak to Police Captain Surasit? 

   (กุด		มอนิง.		เม	ไอ		ซพี้ค		ทู		โพะลิซ		แคพทัน	สุรสิทธิ์?).	

       สวัสดีครับ ขอพูดกับ ร.ต.อ.สุรสิทธิ์ ครับ 

 

 Police  : I,m sorry, he is not here at the moment. Can I take a   

    message? 

   (เอม	 ซอริ,	 ฮี	 อิส	 น๊อท	 เฮีย	 แอ๊ท	 เด็อะ	 โมเม้นท์.	 แค็นไอ	 เท็ค	 เออะ		

	 	 	 แมสซิจ	)	

   ขอโทษค่ะ/ครับ ตอนนี้เขาไม่อยู่ จะให้จดข้อความฝากไว้ไหมครับ/คะ   

 

  Caller : Yes, please. I’m calling to tell him there is a meeting at      

   Sheration Hotel on  Friday 26th.  

   Please tell him to call me back at  

   081- 5637882 around 5 pm. 

   (เยส	 ,	พลี้ส.	 	 ไอม์	คอลลิง	 	ทู	 เท็ล	ฮิม	 	 	 	แธริส	 	 เออะ	มี้ททิง	 	แอ็ท		

	 	 	 เชอราทัน	 โฮเท็ล	 อ็อน	 ฟรายเด	 ทเวนทิซิคธ์.	 พลี้ส	 เท็ล	 ฮิม	 ทู	 ค็อล		

	 	 	 มิ	แบ็ค	แอ็ท	โอ	เอ้ท	วัน-ไฟ้ว์	ซิคซ์	ธรี	เซเวน	ดั้บเบิล	เอ้ท	ทู		อะราวนด์		

	 	 	 ไฟ้ว์		พีเอ็ม).		

          ดีครับ บอกเขาว่าเขามีนัดประชุมที่โรงแรมเชอราตันวันศุกร์ที่ 26 นี้ 

   ขอให้เขาโทร กลับมาหาผมด้วยครับ ที่ เบอร์ 081-5637882   

   ตอนประมาณ 5 โมงเย็น นะครับ 
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บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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 Police : Of course. May I have your name, please? 

   (อ๊อฟ	ค้อส.		เม		ไอ	แฮ๊ฟว์	ยัวร์		เนม,		พลี้ส?)

       ได้ค่ะ/ครับ ขอทราบชื่อคุณด้วยค่ะ/ครับ 

 Visitor : I,m Bond,  James Bond. 

    	(ไอม์	บอนด์	เจมส์	บอนด์)

   ผม บอนด์, เจมส์ บอนด์ ครับ 
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   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
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                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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today ทูเดย์ วันนี้ 
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movie มูฟวี ภาพยนตร์ 

To talk to ทู ทอล์ค ทู  พูดกับ/คุยกับ 

To speak ทู สปีค พูด 

transferring ทรานซ์เฟอะริง การโอน 

line ไลน์ สาย (โทรศัพท์) 
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คำศัพท ์
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Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
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คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 

Better เบทเทอร์ ดีกว่า 

Busy บีซี่ ไม่ว่าง 

Call      คอล  

Ring     ริง    โทรศัพท์ 

Telephone    เทเลโฟน                                                                

Good กูด ดี 

Hold on      โฮ ออน 

just a minute      จัส มินิวส                        รอสักครู่    

Just a second      จัส เซเกิน                 

Line ไลน์ สาย 

Message แมสเซจ ข้อความ 

Person เพอเซิน บุคคล 

sorry ซอรี่ เสียใจ 

Speak with                     สปีค วิธ   

Talk to                           ทอค ท ู                         พูด 

 

Telephone number เทเลโฟนนัมเบอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 

Wait เว็ท คอย 

wrong number รอง นัมเบอร์ ผิดหมายเลข 
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การพูดโทรศัพท์  (Talking on the phone) 
 

 Roi : Hello.This is 043-851249. Roi speaking. May I help you? 

                (เฮลโล่	ธิซ		อิซ	โอโฟทรีเอ้ดไฟว์วันทูโฟว์ไนท์		รอย	สปีคคิงเมย์	ไอ	เฮลพ์	ยู)	

              สวัสดีครับ  ที่นี่หมายเลขศูนย์สี่สามแปดห้าหนึ่งสองสี่เก้า    

  รอยพูดครับ  มีอะไรให้ช่วยครับ 

 

 Tom : May I speak to Nida, please?  Is she in? 

              (เมย์	ไอ	สปีค	ทู	นิดา	พลีสซ์			อีซ	ชี	อิน)	

            ขอสายคุณนิดาด้วยครับไม่ทราบว่าอยู่ไหม 

 

 Roi : Yes, hold the line a moment, please. I’ll see if she’s in. 

             (เยส	โฮลด์	เธอะ	ไลน์	อะ	โมเม่นท์	พลีส			ไออิล	ชี	อิฟ	ชีสซ์	อิน)	

               ครับ  กรุณาถือสายรอสักครู่  ผมจะดูก่อนว่าเขาอยู่ไหม    

(ครู่หนึ่งต่อมา  รอยจึงพูดต่อ) 

 

 Roi : Oh, she is now talking to someone on another phone. 

               (โอ้,	ชี	อิสซ์	นาว	ทอคกิ้ง	ทู	ซัมวัน	ออน	อะนัทเธ่อ	โฟน)	

                   อ้อ  เขากำลังพูดอยู่อีกเครื่องหนึ่งครับ 

 

 Roi : Would you like to tell her to call you back? 

               (วุ้ด	ยู	ไลค์	ทู	เทล		เฮอร์	ทู	คอลล์	ยู	แบ้ค)	

               จะให้ผมบอกเขาโทรกลับไหมครับ 

 

 Roi : Would you wish to leave a message for her? 

             (วุ้ด		ยู		วิช		ทู		ลีฟว์		อะแมสเซจ	ฟอร์	เฮอร์)	

                 คุณจะสั่งอะไรถึงหล่อนไหมครับ          
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         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
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 Roi : Who shall I say have call ? 

            (ฮู		แซลล์		ไอ		เซ		แฮฟ		คอลด์)	

           จะให้ผมเรียนเขาว่าใครโทรฯ  มาครับ 

 

 Tom : Tell her that I’m Tom, her old friend. 

              (เทล		เฮอร์		แธ่ท		แอม		ทอม		เฮอร์		โอนด์		เฟรนด์)	

             บอกเขาด้วยว่า  ผม ทอม เป็นเพื่อนเก่า 

 

  Roi : I will. Bye.  

              (ไอ		วิวล์		บาย)		

               แล้วผมจะบอกให้นะครับ  สวัสดีครับ 
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         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 
 
 

คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติ

��

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 

Alone อะโลน คนเดียว,ลำพัง 

Antique shop แอ้นทิค ช็อพ ร้านขายวัตถุโบราณ 

Belonging บีลองกิ้ง ทรัพย์สิน 

Brand  เบรน ยี่ห้อ,ตรา 

Cash แคช เงินสด 

Color คัลเลอร์ สี 

Discover ดิสโคเวอร์  ค้นพบ พบว่า 

How many ฮาว แมนนี่ เท่าไหร่ 

Kind ไคนด์ ชนิด 

Last ลาสท์ สุดท้าย 

Left เลฟทฺ ทิ้งไว้ 

Model โมเดล แบบ,รุ่น    

Offer ออฟเฟอร์ ให้       

Opposite ออฟเฟอร์สิท ตรงข้าม 

Prefer พริเฟอร์ ชอบมากกว่า 

Railway station ไรย์เวย์ สเตชั่น สถานีรถไฟ 

Seat ซิส นั่ง 

Size ไซด์ ขนาด 

Somewhere ซัมแวร์ ที่ใดที่หนึ่ง 

Stand สแตนด ์  ยืน 

Suspect ซัสเป็ค สงสัย 

Strange สเตรนจฺ แปลกหน้า 

คำศัพท์การสอบปากคำ Asking for Information 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 

Taste เทส รสชาติ 

Tried ไทรเอด เหนื่อย 

Unwilling อันวิวลิ่ง ไม่เต็มใจ 

Slash สแลช กรีด (กระเป๋า) 

Section เซ็คชั่น ฝ่าย,แผนก 

Remember รีแมมเบอร์ จำได้ 

Bag แบค กระเป๋า 

Complaint form  คอมเพลน ฟอร์ม  แบบฟอร์มแจ้งความ 
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         	 (กุด	มอร์นิ่ง	เซอร์	วอท	แคน	ไอ	ดู	ฟอร์	ยู)

            สวัสดีครับ มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ 

 

 B : I want to make a report. 

       (ไอ	วอน	ทู	เมค	อะ	รีพอท)

       ผมต้องการมาแจ้งความครับ 

 

 A : Take a seat and fill in this complaint from, please. 

       (เทค	อะ	ซีท	แอน	ฟิว	อิน	ดิส	คอมเพลน	ฟอร์ม	พลีส)

       นั่งก่อนครับและกรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งความด้วยครับ 

 

 B : Thank you.  

      	 (แทงกิ้ว)

       ขอบคุณครับ 
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      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
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    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
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A: General Questions 
What happened?    วอท แฮพเพน เกิดอะไรขึ้น 

What did the incident (it) happen? 

วอท ดิด เดอะ อินซิเด้น (อิท) แฮพเพน 

เหตุเกิดเมื่อไร 

 

At what time.   แอท วอท ทาม เหตุเกิดเวลาอะไร 

What were you doing at that time? 

วอท เวอ ยู ดูอิง แอท แดท ทาม 

คุณกำลังทำอะไรอยู่ขณะนั้น 

How did It happen?  ฮาว ดิด อิท แฮพเพน เหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร 

Where did it happen? 

 แวร์ ดิด อิท แฮพเพน 

เหตุเกิดที่ไหน 

What did you lose? วอท ดิด ยู ลูส 

              brand     

what       model       was it/was 

                              the camera?                                                           

              size 

              color 

              kind 

คุณเสียไปเท่าไหร่ 

กล้องยี่ห้ออะไร 

รุ่นอะไร 

ขนาดเท่าไหร่ 

สีอะไร 

ชนิดไหน 

 

How much were the cheques worth? 

ฮาว มัช เวอ เดอะ เช็ค วอร์ธ 

เช็คราคาเท่าไหร่ 

 

Do you suspect anyone? 

ดู ยู ซัสเปค แอนนี่วัน 

คุณสงสัยใครหรือไม่ 

 

Can you describe แคน ยู ดิสไคร์น 

                             Him   

                             her         ?  

                             them 

คุณบอกลักษณะเขา/เธอได้หรือไม่ 

What did      he           

                  They         look like? 

                   She       

หน้าตาเขา/เธอเป็นอย่างไร 
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Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
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 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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B : Specific Questions 
Did you drink with them? 

ดิด ยู ดริง วิธ เดม 

คุณดื่มกับพวกเขาหรือไม่ 

 

What kind of whisky was it? 

วอท ไคร์น ออฟ วิสกี้ วอส อิท 

วิสกี้ชนิดอะไร 

 

How did it taste? 

ฮาว ดิด  อิท เทส 

รสชาติเป็นอย่างไร 

 

Were they all American express 

cheques worth? 

เวอร์ แด ออล อเมริกัน เอ็กซ์เพรส  

เช็ค วอร์ธ 

เป็นเช็คอเมริกันเอ็กซ์เพรสทั้งหมดหรือ 

 

Where do you think your bag was 

slashed? 

แวร์ ดู ยู ธิง ยัวร์ แบค วอท ซแลช 

คุณคิดว่ากระเป๋าถูกกรีดที่ไหน 

 

 

When did you last see it? 

เวน ดิด ยู ลาสท ซี อิน 

คุณเห็นมันสุดท้ายเมื่อไหร่ 

How many person were there on 

the bus?  

ฮาว แมนนี่ เพอเซิน เวอ แด ออน เดอะ บัส  

มีคนกี่คนบนรถเมล 

Was the bus crowed?  

วอส เดอะ บัส คราวด์ 

รถเมล์แน่นหรือไม่ 
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    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
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                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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การอธิบาย/การขออภัย 
Explaining the Situation /Apologizing 

 
 A foreigner comes to the Tourist Assisgtance Center to report a loss case. 
 อะ	ฟอเรนเนอร์	คัม	ทู	เดอะ	ทัวริสท	แอสซิสเทิน	เซ็นเตอร์	ทู	รีพอท	อะ	ลอส	เคส
 ชาวต่างชาติมาที่สำนักงานการท่องเที่ยวเพื่อแจ้งความกรณีของหาย 
 
 Policeman : Hello. I’m Sergeant Major Narong.  
   Is there anything I can do for you? 
   (เฮลโล	 แอม	 เซอร์เจนท์	 เมเจอร์	 ณรงค์	 อีส	 แด	 แอนนีธิงค์		
	 	 	 ไอ	แคน	ดู	ฟอร์	ยู)	
   สวัสดีครับ ผม  ณรงค์ มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ 
 
 Foreigner  : Hello. I’m Greg Sahagian. I lost my jacket together with   
   my luggage. 
              (เฮลโล	 	 แอม	 เกรจ	 ซาเจียน	 	 ไอ	 ลอส	 มาย	 เจ็ค	 เก็ต	 ทูเก็ทเธอะ		
	 	 	 วิธ	มาย	ลัจเกจ)	
                 สวัสดีครับ ผม เกรจ ซาเจียน ครับ ผมทำเสื้อคลุมหายพร้อมกับ  
   กระเป๋าเดินทาง 
 
 Policeman : Oh! I’m sorry to hear that. Where did you lose them? 
         (โอ้ แอม ซอรี่ ทู เฮีย แดด  แว ดิด ยู ลูส เดม? ) 
         ผมเสียใจที่ได้ยินแบบนั้น คุณทำมันหายที่ไหน เหรอครับ? 
 
 Foreigner  : In a taxi.   Could you help me get them back today? 
      (อิน	อะ	แท็กซี่			คูด	ยู	เฮลพ	มี	เก็ท	เดม	แบ๊ค	ทูเดย์?)
      ในรถแท็กซี่ คุณช่วยเอามันกลับมาให้ผมในวันนี้ได้ไหมครับ? 
 
 Policeman : I’m sorry .We can’t be sure of that, but we’ll try. 
                  (แอม	ซอรี่	วี	ค๊านท์	บี	ชัวร์	ออฟ	แธท	บัท	วี	วิล	ธาย)
                  ผมก็ยังไม่แน่ใจครับ แต่พวกเราจะพยายาม 
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Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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                                                 คำศัพท ์
คำศัพท์ คำอ่าน 

Agent เอเจินท์ ตัวแทน 

answer the phone อ้านซ์เซอร์ เดอะ โฟน ตอบโทรศัพท์ 

apologies  อะพอลโลไจส์ การขอโทษ 

arrange อะเร้นจ์  เตรียม 

beyond my authority บียอนด์ มาย อะธอริธี นอกเหนืออำนาจหน้าที่ 

budget บัดเจ็ท งบประมาณ 

civil case ซีวิล เคส คดีแพ่ง 

danger เดนเจอร์ อันตราย 

evidence อิวายเดนซ์ พยานหลักฐาน 

excuse me เอ็กคิวซ์ มี ขอโทษ 

expect เอคซ์เปค คาดว่า 

enplaning the situation เอคซเพลนนิง เดอะ ซิททูเอชัน การอธิบายสถานการณ์ 

helpful เฮลพฟูล ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 

reason รีเซิน เหตุผล 

stranger สเตรนเจอร์ คนแปลกหน้า 

traffic jam แทรฟฟิค แจม รถติด 
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บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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การอ่านวันและเดือน Dates and Months 
 

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 

Monday มันเดย์ วันจันทร์ 

Tuesday ทิ้วซ์เดย์ วันอังคาร 

Wednesday เว้นซ์เดย์  วันพุธ 

Thursday เธอซเดย์   วันพฤหัสบดี 

Friday ฟรายเดย์  วันศุกร์ 

Saturday แซทเทอเดย์ วันเสาร์ 

Sunday ซันเดย์ วันอาทิตย์ 

January แจนยูอะรี  มกราคม 

February เฟบบรูอะร ี กุมภาพันธ์ 

March มาช มีนาคม 

April เอพริล เมษายน 

May เม พฤษภาคม 

June จูน  มิถุนายน 

July จูลาย กรกฎาคม 

August ออกั๊ซท์ สิงหาคม 

September เซ็พเท็มเบอะ กันยายน 

October อ็อคโทเบอะ ตุลาคม 

November โนะเว็มเบอะ พฤศจิกายน 

December ดิเซ็มเบอะ ธันวาคม 
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 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
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  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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 Patrick :  What day is today? 
    	วอท	เดย์	อิช		ทูเดย์
     วันนี้เป็นวันอะไรครับ 
 
 Emma :  Today is Monday. 
    	ทูเดย์		อิช	มันเดย์
     วันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะ 
  
 Patrick :  What day do you like? 
     วอท		เดย์		ดู			ยู		ไลค์
     คุณชอบวันอะไรครับ 
 
 Emma :  I like Saturday and Sunday because It,s the weekend. 
                     	ไอ	ไลค์	แชทเทอเดย์	แอนด์	ซันเดย์	บิคอซ			อิทซ	เดอะ	วีคเอนด์
     ฉันชอบวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพราะว่ามันเป็นวันสุดสัปดาห์ 
 
 Patrick :  Me too. What day were you born? 
     มี		ทู.	วอท	เดย์	เวอ	ยู	บอร์น?
     ผมก็เหมือนกันครับ คุณเกิดวันอะไรครับ 
 
 Emma :  I was born on Thursday? 
     ไอ	วอซ	บอร์น	ออน	เธอซเดย์
     ฉันเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ 
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บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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Years ป ี
1989 Nineteen eighty – nine 

ไนน์ทีน เอ็ดที ไนน์ 

1990 Nineteen ninety 
ไนน์ทีน ไนน์ที 

1991 Nineteen  ninety – one 
ไนน์ทีน ไนน์ที วัน 

1992 Nineteen  ninety – two 
ไนน์ทีน ไนน์ที ทู 

1993 Nineteen  ninety – three 
ไนน์ทีน ไนน์ที ทรี 

1994 Nineteen  ninety – four 
ไนน์ทีน ไนน์ที ฟอร์ 

1995 Nineteen  ninety – five 
ไนน์ทีน ไนน์ที ไฟฟ์ 

1996 Nineteen  ninety – six 
ไนน์ทีน ไนน์ที ซิก 

1997 Nineteen  ninety – seven 
ไนน์ทีน ไนน์ที เซเวน 

1998 Nineteen  ninety – eight 
ไนน์ทีน ไนน์ที เอ็ด 

1999 Nineteen  ninety – nine 
ไนน์ทีน ไนน์ที ไนน์ 

2000 Two thousand 
ทู เธาเซิน 

2010 Two thousand ten 
ทู เธาเซิน เทน 

2012 Two thousand twelve 
ทู เธาเซิน ทเวล 
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   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
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Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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การอ่านตัวเลข Cardinal Number 
 

ตัวเลข คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 

0 Zero ซีโร่/โอ ศูนย์ 

1 One วัน หนึ่ง 

2 Two ท ู  สอง 

3 Three ธรี สาม 

4 Four โฟร์ สี่ 

5 Five ไฟฟ์ ห้า 

6 Six ซิก หก 

7 Seven เซเวน เจ็ด 

8 Eight เอท แปด 

9 Nine ไนน์ เก้า 

10 Ten เทน สิบ 

11 Eleven อีเลฟเวิน สิบเอ็ด 

12 Twelve ทเวลฟ สิบสอง 

13 Thirteen เธอร์ทีน สิบสาม 

14 ไFourteen โฟร์ทีน สิบสี่ 

15 Fifteen ฟิฟทีน สิบห้า 

16 Sixteen ซิกทีน สิบหก 

17 Seventeen เซเวินทีน สิบเจ็ด 

18 Eighteen เอททีน สิบแปด 

19 Nineteen ไนน์ทีน สิบเก้า 

20 Twenty ทเวนที ยี่สิบ 

30 Thirty เธอร์ที สามสิบ 

31 Thirty-one เธอร์ที-วัน สามสิบเอ็ด 

32 Thirty-two เธอร์ที-ทู สามสิบสอง 
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Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
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    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
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คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติ

��

ตัวเลข คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 

33 Thirty-three เธอร์ที- ธรี สามสิบสาม 

40 Forty โฟร์ที สี่สิบ 

50 Fifty ฟิฟที ห้าสิบ 

60 Sixty ซิกที หกสิบ 

70 Seventy เซเวนีท เจ็ดสิบ 

80 Eighty เอทที แปดสิบ 

90 Ninety ไนน์ที เก้าสิบ 

100 One hundred วัน ฮันเดรด หนึ่งร้อย 
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การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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 2 เซคเคิน second 

 3 เธริด third 

 4 โฟธ  fourth 

 5 ฟิฟท fifth 

 6 ซิคซท์ sixty 

 7 เซฟเวินท์ seventh 

 8 เอธ eighth 

 9 ไนนธ์ ninth 

 10 เทนธ์ tenth 

 11 เอเลฟเวินช์ eleventh 

 12 ทเวลฟท์  twelfth 

 13 เธอทีนท์ thirteenth 

 14 โฟร์ทีน fourteenth 

 15 ฟิฟทีนท์ fifteenth 
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 19 ไนฟท์ทีนท์   nineteenth 
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 30 เธอทีอิธ thirtieth 

ลำดับที่ Dates 
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คำขอร้อง (Requests) 
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 คุณคะกรุณา............ 
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 (วู้ด	ยู	มายด์	) หรือ (	ดู	ยู	มายด์)	

 คุณครับรังเกียจไหมถ้าจะ......? 

 

ตัวอย่าง 
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           กรุณาปิดประตูด้วยค่ะ 
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       (วู้ด	ยูดู	ซั่มธิ่ง	ฟอร์	มี	พลิส)

          กรุณาช่วยเหลืออะไรดิฉันบางอย่างได้ไหมค่ะ 
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    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
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 - Do me a favor,please. 

   		(ดู	มี	อะ	เฟเวอร์	พลีส)

     กรุณาช่วยเหลือดิฉันบางอย่างได้ไหมค่ะ 

 

 - Please pass the salt. 

     (พลิส	พาส	เธอะ	ซ่อลท์)	

          กรุณาส่งเกลือให้หน่อยค่ะ 

 - Will you wait a moment? 

  (วิล	ยู	เว้ท	อะ	โมเม่นท์)	

  คอยสักครู่นะค่ะ 

 - Excuse me, may I go now? 

  (เอ็คส์คิวส์	มิ่	เมย์	ไอโก	นาว)	

  ขอโทษค่ะ ขอไปหน่อยนะค่ะ 

 

 คำว่า “Sorry” (ซอรี่) แปลว่า เสียใจ หรือ ขอโทษ ก็ได้ ตามสถานการณ์ที่ใช้ เช่น 

 Jom : Sorry, I stepped on your foot. 

  (ซอร์รี่,	ไอ	สเต็พ	ออน	ยัว	ฟุทท์)	

  ขอโทษค่ะดิฉันเหยียบเท้าคุณ 

 

 Joy : On, don’t worry. 

  (โอ้ะ,	โด้น’ท	เวอรี่)	

  อ้อ, ไม่เป็นไรค่ะ  
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 คำตอบรับอื่น ๆ ที่ใช้ได้ทั้งในการแสดงความเสียใจและขอบคุณ (ไม่เป็นไร) 

 Doesn’t matter. 

 (ดาสซี่นท์	แมทเท่อร์)

 ไม่เป็นไร 

 

 Not at all. 

 (น้อท	แอด	ออล)

 ไม่เป็นไร 

 

 That’s okay. หรือ That’s all right. 

 (แธ้ทช์	โอเค				หรือ.		แธ้ทซ์..ออลไร้ท์)	

 ไม่เป็นไร 

  

 All right. 

 (ออลไร้ท์)	

 ไม่เป็นไร 

 

 Thank you. 

 (แธ้งค์กิ่ว)	

 ขอบคุณ 
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ประโยคที่ใช้ตอบรับคำขอบคุณ (เมื่อเขาพูดขอบคุณ เราจะตอบด้วยประโยคต่อไปนี้) 

 My pleasure. 

 (มาย	เพลชเว่อร์)

 ประโยคนี้ใช้ตอบรับคำขอบคุณเท่านั้น 

 

 You’re welcome. 

 (ยัวร์	หรือ	ยูเออ	เวลคั่ม)	

 ใช้ตอบรับคำขอบคุณเท่านั้น 

 

 That is very kind of you. Thank you. 

 (แธ็ท	อิท	เวรี่	คายน์	ออฟ	ยู.	แธ้งค์กิ่ว)	

 ใช้เป็นคำขอบคุณ 

 

 No, Thanks. 

 (โน	แธงค์)	

 ไม่ค่ะ ขอบคุณ 
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ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ  (Signs and Notices)    

 

Turn right (เทิน ไรท์) เลี้ยวขวา 

 

 

 

Turn left (เทิน เลฟท์) เลี้ยวซ้าย 

 

 

No Audible (โน ออดะเบิล) ห้ามกดแตร 

 

 

No Entry (โน เอนทรี่) ห้ามเข้า 

 

 

No Passing (โน พาสซิ่ง) ห้ามแซง 

 

 

No Parking (โน พาร์ค กิ้ง) ห้ามจอด 

 

 

 

One way (วัน เวย์) ให้เดินรถทางเดียว 

 

 

Stop (สต๊อบ) ให้หยุดรถ 

 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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No U-Turn (โน ยู เทิน) ห้ามกลับรถ 
 
 
Signal Ahead (ชิกเนิล อะ เฮด) สัญญาณไฟข้างหน้า 
 
 
Taxi / Bus (เท็กซี่/บัส) แท็กซี่/รถเมล์ 
 
 
 
Narrow Bridge (แนโร่ บริจ) สะพานแคบ 
 
 
Caution Poison (คอชั่น พอยชั่น) ระวังสารพิษ 
 
 
No Parking (โน พาคกิ้ง) ห้ามจอดรถ 
 
 
No Bikes (โน ไบส์) ห้ามรถจักรยาน 
 
 
Two Way Traffic (ทู เวย์ ทราฟฟิก) 
เดินรถสวนทางกัน 
 
 
No Pedestrians (โน พะเดสเตรียน) ห้ามเดินข้าม 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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คำเตือน ป้าย และประกาศ  

Warning Signs and Notices / Do’s and Don’ts 
 

No photo taking  (โน โฟโต้ เทคกิ้ง) ห้ามถ่ายรูป        

No slipper  (โน สลิพเปอร์) ห้ามสวมรองเท้าแตะ 

No mobile phone  (โน โมไบล์ โฟน) ห้ามใช้โทรศัพท์ 

No fire making  (โน ไฟเออร์ เม็กกี้ง) ห้ามจุดไฟ 

No pet allowed (โน เพ็ท อะเลาด์) ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้า 

No smoking  (โน สโม๊กกี้ง) ห้ามสูบบุหรี่ 

No food or drinks (โน ฟูด ออ ดริ๊งคฺ) งดอาหารและเครื่องดื่ม 

Do not litter (ดู น็อท ลิสเทอร์) ห้ามทิ้งขยะ 

No short or sandals allowed     

(โน ช็อท ออ แซนดัล อะเลาด์) 

ไม่อนุญาตให้ใส่ขาสั้นและสวมรองเท้า

แตะ 

No weapon (โน เวพเพิน) ห้ามพกพาอาวุธ 

Keep of the grass (คีพ ออฟ เดอะ กราส)  ห้ามเหยียบสนามหญ้า 

Fire exit   (ไฟร์ เอ็กซิท) ทางหนีไฟ 

Don’t touch (ด้อน ทัช) ห้ามจับ 

Don’t leave your belonging   

(ด้อน ลิฟ ยัวร์  บี  ลองกิ้ง) 

อย่าทิ้งสัมภาระของท่านไว้ลำพัง 


Keep clean (คีพ คลิน) กรุณารักษาความสะอาด 

Parking area  (พาร์คคิง เอเรีย) ที่จอดรถ 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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เครื่องแต่งกาย : Clothing 
คำถาม คำอ่าน ความหมาย 

What was he/she wearing? วอท วอส ฮี/ ชี แวริ่ง เขา/เธอแต่งตัวอย่างไร 

What did he/she have on? วอท ดิด ฮี/ชี แฮฟ ออน เขา/เธอใส่ชุดอะไร 

What color was his/her-----? วอท คัลเลอร์ วอส ฮิส/  

เฮอร์--------? 

-------ของเขา/เธอ 

สีอะไร 

Can you give me more 

details about his/her 

clothes? 

แคน ยุ กิฟ มี มอร์      

ดิเทล อะเบ้าฮิส/เฮอ 

โครธส์  

กรุณาบอกรายละเอียด 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสื้อผ้า

ของเขา 

 

Answer : คำตอบ 

 - He /she was wearing…………… . 

  ฮี/ชี	วอส	แวริง…………… .  = เขา/เธอสวม........... 

 - He/she had on………………. . 

  ฮี	/ชี	แฮ็ด	ออน..................... .  = เขา/เธอสวม......... 

 - He was shirtless. 

  ฮี	วอส	เชิ้ตเลซ   = เขาไม่ได้สวมเสื้อ/ถอดเสื้อ  

                                   เปลือยท่อนบน 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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ผ้าลายดอกไม้

ฟลาร์เวอร์

Flowered

ผ้าลายทาง

สไทรฟท์

Striped

ผ้าลายจุด

พอลคา ดอทเทด

Polka-dotted

ผ้าลาย

เพลสลี่

Paisley

ผ้าลายตาราง

เชค

Checked

ผ้าลายสก๊อต

เพลด

Plaid

ผ้าลายทางเล็ก

พินสไทรพท์

Pinstriped

ผ้าสีพื้น

ซอลลิด

Solid

Patterns : ลายผ้า



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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เครื่องประดับ/อัญมณี   

Ornaments / Precious stones 
คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 

Bangle แบง - เกิล กำไล 

Bracelet  เบรส – ลิส สร้อยข้อมือ 

Chain (necklace) เชน (เนค – ลิส) สร้อยคอ 

Charm bracelet  ชาร์ม – เบรส – ลิส สร้อยข้อมือแบบที่มีสร้อยตุ้งติ้ง 

Cuff links คัฟ – ลิงค์ กระดุมแขนเสื้อ (ผู้ชาย) 

Earrings เอีย – ริงส ต่างหู/ตุ้มหู 

Engagement ring เอน – เกจ – เมินท – ริง แหวนหมั้น 

Necklace เนค – ลิส สร้อยคอ 

Pendant เพน – เดินท์ จี้ (เครื่องประดับ) 

Ring ริง แหวน 

Shirt studs เชิร์ท – สทัด กระดุมเสื้อเชิ้ต 

Tie clip ไทน์ – คลิป เข็มกลัด เนคไทแบบเสียบ 

Tic pin ไทน์-พิน เข็มกลัด เนคไทแบบเสียบ 

(wrist) watch (ริส) วอช นาฬิกาข้อมือ 

Amethyst แอม – มิ – ธิส พลอยสีม่วง 

Black onyx แบล็ก – ออน – อิค นิล 

Blue sapphire บลู – แซฟ – ไฟ – เออะ ไพลิน 

Diamond ได – มอนด์ เพชร 

Emerald เอม – เมอะ – เริลด มรกต 

Garnet การ์ – เนต โกเมน 

jade เจด หยก 

Opal โอ – ปอล โอปอล 

Pearl เพิร์ล ไข่มุก 
                        

 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 
 
 

คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติ

��
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 ไอ        วอนท ์  to report          อะ	ล็อซ	

 ฉัน       อยากจะ      ทู รีพอท            ของหาย   

                         แจ้งความ           arobbery

                                            อะ	ร็อบเบอร์รี	

                                                การโจรกรรม 

         Would like       a theif,etc. 

          วู้ด ไลท์            อะ		ธิฟ	อีทีซ ี 

  อยากจะ การลักทรัพย์ เป็นต้น 

         

 I          want 

 ไอ       วอนท์	            to make a report on a theft case. 

 ฉัน      ต้องการ          ทู	เม็ค	อะ	รีพอท	ออน	อะ	เธฟ	เคซ	

                             ที่จะแจ้งความกรณีลักทรัพย์ 

  Would like 

         วูด	ไลท์	

        อยากจะ 

           ควรใช้คำว่า would like ซึ่งเป็นคำที่สุภาพมากกว่า 

 

   

 

 

   

  

  

a a
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                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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 Tourist : Hi, I’m Michael Jackson. I want to report a loss. 
          	 ไฮ	ไอม์	ไมเคิล	แจ็คสัน	ไอ	วอน	ทู	รีพอท	อะ	ล้อช
   สวัสดี ผม ไมเคิล แจ็คสัน ผมอยากจะแจ้งความของหาย 
 
 Policeman :  what did you lose? 
  			วอท	ดิด	ยู	ลูซ
     คุณทำอะไรหายครับ 
 
 Tourist : I lost my wallet. 
  	 ไอ	ล็อท	มาย	วอลเล็ท
     ผมทำกระเป๋าสตางค์หายครับ 
 
 Policeman : That too bad. Where did you lose it? 
  			แดท	ทุ	แบ้ด	แว	ดิด	ยุ	ลูซ	อิท
    โชคร้ายจังเลยครับ คุณทำมันหายที่ไหนครับ 
 
 Tourist   : In a taxi, could you help me get it back to day? 
  	 อิน	อะ	แท็คซี่	คุด	ยุ	เฮวพ	มี	เก็ท	อิท	แบ็ค	ทุเดย์
   ในรถแท็กซี่ คุณช่วยหาให้ผมภายในวันนี้ได้ไหมครับ 
 
       Policeman  : I’m sorry .We can’t be sure of that,  
                          but we will try our best.  
   เอม	ซอรี		วี	ค้าน	บี	ชัวร์	ออฟ	แดท	บัท	วี	วิล	ทาย	เอาเออร์	เบสท
   ขอโทษทีครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ของคืนในวันนี้ไหม  
                          แต่เราจะพยายามครับ 
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    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
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 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
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Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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ชื่อประเทศ/ สัญชาติ

คำศัพท์ สัญชาติ คำอ่าน คำแปล

Spanish Spanish สเปน/สเปนิช สเปน/ชาวสเปน

Germany German เจอมันนี/เจอมัน เยอรมัน/ชาวเยอรมัน

England English อิงแลน/อิงลิช อิตาลี/ชาวอิตาเลี่ยน

Italy Italian อิตาลี่/อิตาเลี่ยน อิตาลี/ชาวอิตาเลี่ยน

Japan Japanese เจแปน/เจแปนนิช ญี่ปุ่น/ชาวญี่ปุ่น

Portugal Portuguese โปรตุเกิล/โปรตุกิส โปรตุเกส/ชาวโปรตุเกส

America American อเมริกา/อเมริกัน อเมริกา/ชาวอเมริกา

Brazil Brazilian บราซิล/บราซิเลี่ยน บราซิล/ชาวบราซิล

Cambodia Cambodian คัมโบเดีย/คัมโบเดี่ยน กัมพูชา/ชาวกัมพูชา

Canada Canadian แคนนาดา/แคนนาเด่ียน แคนนาดา/ชาวแคนนาดา

China Chinese ไชน่า/ไชนิส จีน/ชาวจีน

France French เฟรนช/เฟรนชฺ ฝรั่งเศส/ชาวฝรั่งเศส

Greece Greek กรีซ/กรีค กรีก/ชาวกรีก

Hongkong Chinese ฮ่องคอง/ไชนิส ฮ่องกง/ชาวฮ่องกง

India Indian อินเดีย/อินเดียน อินเดีย/ชาวอินเดีย

Iran Iranian อิหร่าน/อิราเนี่ยน อิหร่าน/ชาวอิหร่าน

Iraq Iraqui อิรัก/อรากี้ อิรัก/ชาวอิรัก

Korea Korean โคเรีย/โคเรียน เกาหลี/ชาวเกาหลี

kuwait Kuwaiti คูเวต/คูเวตตี้ คูเวต/ชาวคูเวต

Loas Laotien ลาว/ลาวเที่ยน ลาว/ชาวลาว

Malaysia Malaysian มาเลเซีย/มาเลเซี่ยน มาเลเซีย/ชาวมาเลเซีย



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
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Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
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    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
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ตัวอย่างประโยคคำถาม

You are a    ยู	อาร์	อะ

  

  Japanese เจเปนนิส		     aren’t you?   	อ้าน	ยู

  American อเมริกา

  Italian  อิทาเลียน

You said you are  ยู	เซด	ยู	อาร์	

  German  เจอมัน  right?    	ไรท์

  Malaysian มาเลเซียน

  France  เฟรนช

You said you are ยู	เซด	ยู	อาร์	  right?  ไรท์

  From England  ฟอร์ม อิงแลน

  From Thailand  ฟอร์ม ไทยแลนด์

  From Canada  ฟอร์ม แคนนาดา
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Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
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Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
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บทสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวและร้อยตำรวจโท เทิดศักดิ์

LT.Tersak : Where are you from?
  แวร์	อาร์	ยู	ฟอร์ม
  คุณมาจากไหน
Tourist : I’m, from Canada.
                         เอม	ฟอร์ม	แคนนาดา
  ฉันมาจากแคนนาดาค่ะ
LT.Tersak :  You said you from Canada. Right?
  ยู	เซด	ยู	ฟอร์ม	แคนนาดา	ไรท์
  คุณบอกว่าคุณมาจากแคนนาดาใช่ไหม
Tourist :  Yes.    
                         เยส		
  ใช่ค่ะ
LT.Tersak : What’s your occupation?
 	 วอท	ยัวร์	ออกคิวพาชั่น
  คุณมีอาชีพอะไร
Tourist : I’m a secretary.
 	 แอม	อะ	เซ็คเค้ททารี
       ฉันเป็นเลขานุการ
LT.Tersak  : You’re a receptionist, aren’t you?
 	 ยัวร์	อะ	รีเซปชั่นนิส	อ้าน	ย ู  
                        คุณเป็นประชาสัมพันธ์ใช่ไหม
Tourist : No, I am a secretary.
 	 โน	ไอ	แอม	เซ็คเค้ททารี
   ไม่ใช่ ฉันเป็นเลขานุการ  
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Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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ยศ คำศัพท์ คำอ่าน

พลตำรวจเอก (พล.ต.อ.) 1. Police General (Pol.Gen.) โพะ - ลิซ – เจ็น – เนอะ -รัล

พลตำรวจโท  (พล.ต.ท.) 2. Police Lieutenant

   General (Pol.Lt.Gen.)
โพะ–ลิซ–ลู–เท-นัน – เจอ-

เนอะ-รัล
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    (Pol.Maj.Gen.)

โพะ-ลิซ- เม-เจอ- เจอ-เนอะ-รัล

พันตำรวจเอก  (พ.ต.อ.) 4. Police Colonel (Pol.Col) โพะ-ลิซ –เคอ-เนิล

พันตำรวจโท   (พ.ต.ท.) 5. Police Lieutenant 

Colonel (Pol.Lt.Col.)

โพะ-ลิซ –ลู–เท-นัน   

พันตำรวจตรี   (พ.ต.ต.) 6. Police Major (Pol.Maj) โพะ-ลิซ –เม-เจอ

ร้อยตำรวจเอก  (ร.ต.อ.) 7. Police Captain (Pol.Capt.) โพะ-ลิซ –แค็พ-ทัน

ร้อยตำรวจโท   (ร.ต.ท.) 8. Police Lieutenant  (Pol.Lt.) โพะ-ลิซ –ลู–เท-นัน 

ร้อยตำรวจตรี   (ร.ต.ต.) 9. Police Sub – Lieutenant   

(Pol.Sub.Lt.)
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(Pol.L./Cpl.)

โพะ-ลิซ -แล็นซ์ –คอ-พะ-รัล
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การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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แห่งชาติ 
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คอมมิสชั่นเนอร์ เจนเนอรัล
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Deputy Superintendent 

and Inquiry Official, 

Senior Professional 

Level
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Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
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  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
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  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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สารวัตรและพนักงาน

สอบสวนผู้ชำนาญการ

Inspector and Inquiry 

Official, Professional 

Level

อินซเปคเตอร์ แอน 

อินไควน์รี่ ออฟฟิสเชี่ยล 

โพรเฟสชั่นนัล เลเวล

รองสารวัตรและพนักงาน

สอบสวน
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ดิพูตี้ อินซเปคเตอร์ แอน 

อินไควน์รี่ ออฟฟิสเชี่ยล

ผู้บังคับหมู่ Squad Leader ซคอลส ลีดเดอร์

รองผู้บังคับหมู่

(ใช้เฉพาะนักเรียนอบรม

ตำรวจในศูนย์ฝึกอบรม)

Police Trainee โพลิส เทรนนี

หมายเหตุ : รักษาราชการแทน รักษาการแทน รักษาการในตำแหน่ง  Acting + ชื่อตำแหน่ง

  ปฏิบัติราชการแทน ทำการแทน  For     + ชื่อตำแหน่ง
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    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
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  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
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Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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หน่วยงานของตำรวจ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Royal Thai Police

กองบัญชาการตำรวจนครบาล Metropolitan Police Bureau

กองบังคับการอำนวยการ General Staff Division

กองบังคับการตำรวจจราจร Traffic Police Division

กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 – 9 Metropolitan Police Division 1 – 9

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน Investigation Division

กองบังคับการสายตรวจ

และปฏิบัติการพิเศษ

Patron and Special Operation 

Division

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน Protection and Crowd Control Division

กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี Children and Women Protection 

Sub-Division

ศูนย์ฝึกอบรม Training Center (Sub-Division)
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กองบังคับการอำนวยการ General Staff Division

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน Investigation Division

ตำรวจภูธรจังหวัด Provincial Police

ศูนย์ฝึกอบรม (ภ.1 – 8) Training Center

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง Central Investigation Bureau

กองบังคับการอำนวยการ General Staff Division

กองบังคับการปราบปราม Crime Suppression Division

กองบังคับการตำรวจทางหลวง Highway Police Division

กองบังคับการตำรวจรถไฟ Railway Police Division

ศัพท์ภาษาอังกฤษหน่วยงานในสังกัด ตร.
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หน่วยงานของตำรวจ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว Tourist Police Division

กองบังคับการตำรวจน้ำ Marine Police Division

กองบังคับการปราบปรามการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

Natural Resources and Environmental 

Crime Suppression Division

กองบังคับการปราบปรามการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

Anti-Human Trafficking Division

กองบังคับการปราบปรามการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

Economic Crime Suppression 

Division

กองบังคับการปราบปรามการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในวงราชการ

Counter Corruption Division
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การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 
 
 

คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติ
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กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 Immigration Division 2

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 – 6 Immigration Division 3 – 6
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   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
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Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
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Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
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ประโยคเกี่ยวกับรูปร่างการแต่งกาย 
 

 Is he/she……… ? (อิส	ฮี/ชี......?) เขา/เธอ........ใช่ไหม 

  - obese (โอ บีส) อ้วนมาก 

  - fat (แฟ็ท) อ้วน 

  - slightly overweight (ซไลท์ลีโอเวอร์เว็ท) ค่อนข้างเจ้าเนื้อ 

   - well-built (เวลบิล) รูปร่างสมส่วนดี 

   - heavily built (เฮฟวิลิ บิล) รูปร่างใหญ่ 

  - of average build (ออฟ แอ็ฟเวอะริจ บิล) รูปร่างปานกลาง 

  - slim (ซลิม) รูปร่างบาง 

  - tall (ทอล) สูง 

  - stocky (ซท็อคคิ) รูปร่างหนาและเตี้ย 

  

 Does he/she have…? 	(ดัซ	ฮี/ชี	แฮฟ)	 เขา/เธอมี.....ใช่ไหม 

  - thin waist (ธิน เวส) รอบเอวเล็ก 

  - big hips (บิ๊กฮิฟ) สะโพกใหญ่ 

  - a charming smile (อะชามมี่ง สไมล์) รอยยิ้มมีเสน่ห์ 

  - tooth braces (ทูธ เบรซซิซ) เหล็กดัดฟัน 

  - wrinkles (ริงเคิล) ริ้วรอยเหี่ยวย่น 

  - colored hair (คัลเลอร์ แฮร์) ย้อมสีผม 
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การอธิบายลักษณะบุคคล (Describing Someone) 
  

 A : Do you know Cindy? 
           (ดู	ยู	โนว์	ซินดี้?)	
   คุณรู้จักซินดี้ไหมคะ 
 
 B : Um..I am not sure. What does she look like? 
        (อืม..ไอแอม	นอท	ชัวร์.	วอท	ดาซ	ชี	ลุค	ไลค์?)
       อืม ผมไม่แน่ใจนัก หล่อนมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรครับ 
 
 A : She is tall, slender and beautiful. 
        (ชี	อิซ	ทอล,	สเลนเดอะ	แอนด์	บิวทิฟูล.)	
           หล่อนสูง ผอมเพรียว แล้วก็สวยค่ะ 
 
 B : Does she have long blond hair and blue eyes? 
   (ดาซ	ชี	แฮฟ	ลอง	บลอนด์	แฮร์	แอนด์	บลู	อายซ์?)	
              หล่อนมีผมยาวสีทอง และตาสีฟ้าใช่ไหมครับ 
 
 A :  No, she has long curly brown hair and grey eyes. 
           (โน,	ชี	แฮซ	ลอง	เคอลี	บราวน์	แฮร์	แอนด์	เกร	อายซ์.)	
            ไม่ใช่ค่ะ หล่อนมีผมสีน้ำตาลยาวหยิก และตาสีเทาค่ะ 
 
 B : I think I know her. She is a cheerleader, right? 
        (ไอ	ธิงค์	ไอ	โนว์	เฮอร์.	ชี	อิซ	อะ	เชียร์ลีดเดอะ,	ไรท์?)	
         ผมคิดว่าผมรู้จักหล่อนนะ หล่อนเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมครับ 
 
 A : Yes. Now she is my brother’s new girlfriend. 
        	 (เยส.	นาว	ชี	อิซ	มาย	บราเธอะซ์	นิว	เกิร์ลเฟรนด์.)	
           ใช่ค่ะ ตอนนี้หล่อนเป็นแฟนใหม่ของพี่ชายฉัน 
 
 B : Really? What is she like? 
        (เรียลลิ?	วอท	อิซ	ชี	ไลค์?)	
         จริงหรือครับ หล่อนเป็นคนอย่างไรครับ 
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 A : She is nice, friendly, talkative and sociable. Everyone in my  
   family likes her. 
          (ชี	 อิซ	 ไนซ์,	 เฟรนด์ลี,	 ทอล์คคะทีฟว์	 แอนด์	 โซเชียะเบิล.	 เอฟวรีวัน	 อิน			
	 	 	 มาย	แฟมิลี	ไลค์ซ	เฮอร์.)	
   หล่อนนิสัยดี เป็นมิตร ช่างพูด และเข้าสังคมเก่ง ทุกคนในครอบครัวฉันชอบ  
   หล่อนกันทั้งนั้นค่ะ    

Age: อาย ุ
คำถาม คำอ่าน ความหมาย 

How old was he / she/? ฮาว โอล์ วอส ฮี/ชี เขา/เธออายุเท่าไหร่ 

How old do you guess 

he/she was? 

ฮาว โอล์ ดู ยู เก็ส ฮี/ชี วอส คุณคิดว่าเขา/เธออายุสัก

เท่าไหร ่

Answer : He was…………………… . ฮี วอส........................... . 

            She was……………………. . ชี วอส.......................... .    

 

คำศัพท์ 
คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย 

About twenty อะเบ้า ทเวนท ี ราวๆ ยี่สิบป ี

In his/her mid – twenties อิน ฮิส เฮอร์ มิด ทเวนที่  

A teenager อะ ทีนเนเจอร์  วัยรุ่น 

Middle aged มิดเดิล เอจ วัยกลางคน 

Rather old  เรเธอร์ โอล ค่อนข้างสูงวัย 

Answer : He was……………………… . ฮี  วอส.............................. . 

             She was……………………. . ชี วอส............................... . 
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Height: ส่วนสูง 

 
คำถาม คำอ่าน ความหมาย 

How tall was he/she? ฮาว ท็อล วอส   ฮี/ช ี เขา / เธอสูงเท่าไหร ่

What was his/she height? วอท วอส ฮิส/เฮอ ไฮท ์
                                                                  

คำศัพท์ 
คำถาม คำอ่าน ความหมาย 

About 181 cm tall อะเบ้า วัน ฮันเดรด เอทที่ 
วัน เซ็นติเมตร ทอล 

สูงราวหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
เซ็นติเมตร 

Rather/quite tall  เรเธอร์/ไควน์ ทอล ค่อนข้างสูงทีเดียว 

Medium tall มิดเดียม ทอล  สูงปานกลาง 

Average tall เอเวอร์เรนจ ทอล  สูงปานกลาง 
 

Weight: น้ำหนัก 
คำถาม คำอ่าน ความหมาย 

What was his/ her weight?  วอท วอส ฮิส เฮอ เว็ท 
 

 
เขา/เธอหนักเท่าไหร่ 
 How much did he/she 

weigh? 
ฮาว มัช ดิด ฮี/ชี เว 

  
Answer: He /she weighed about……….   ฮี/ชี เวด์ อะเบ้า............. 
 90      pounds  ไนน์ทิ พาวส์         เก้าสิบปอนด์ 
 70      pounds  เซเว่นที พาวส์         เจ็ดสิบปอนด์ 
 45      kilograms  ฟอร์ทีไฟฟ์คิโลแกรม      สี่สิบห้ากิโลกรัม   
    
          
 



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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บทสนทนาการอธิบายลักษณะสิ่งของ 
 
 A  :  Did you see my book? I lost it. 
           (ดิด	ยู	ซี	มาย	บุค?	ไอ	ลอสท์	อิท.)
           คุณเห็นหนังสือของผมไหมครับ ผมทำมันหาย 
 
 B  : What does it look like? 
         	 	 (วอท	ดาซ	อิท	ลุค	ไลค์?)
           มันมีลักษณะอย่างไรคะ 
 
 A  :  It is an old thick book with a yellow cover. 
						 	 	 (อิท	อิซ	แอน	โอลด์	ธิค	บุค	วิธ	อะ	เยลโลว์	คัฟเวอะ.)
          มันเป็นหนังสือเก่าเล่มหนาปกสีเหลืองครับ 
 
 B  :  What kind of book is it? 
       (วอท	ไคนด์	ออฟว	บุค	อิซ	อิท?)
         เป็นหนังสือประเภทไหนคะ 
                                 
 A  :  It is a Thai history book. I borrowed from the library. There is a   
   library logo on the cover. 
       (อิท	 อิซ	 อะ	 ไท	 ฮีสทรี	 บุค	 	 ไอ	 บอโรว์ด	 ฟรอม	 เดอะ	 ไลบรารี	 แดร์	 อิซ		
	 	 	 อะ	ไลบรารี	โลโก	ออน	เดอะ	คัฟเวอะ.)
       มันเป็นหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ไทยที่ผมยืมจากห้องสมุดครับ มีตราห้องสมุด  
   อยู่บนปกครับ 
 
 B  :  Um... Is it your book? 
          (อืม...อิซ	อิท	ยัวร์	บุค?)
           อืม เล่มนี้ใช่หนังสือของคุณหรือเปล่าคะ 
 
 A  :  Yes, it is. Thank you. 
          (เยส,	อิท	อิซ.	แธงคิว.)
          ใช่แล้วครับ ขอบคุณครับ  
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  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
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Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
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doing ดู อิง การกระทำ  

department ดิ พาทเม้น กรม  

division  ดิ วิชั่น กอง   

Investigation  อินเวสติเกชั่น  การสืบสวน  

inquiry  อินไควลี่ การสอบสวน   

Proceeding  โพรซีดดิง การดำเนินการ  

Fight  ไฟท์ การต่อสู้ 

Trial  ไทรออล การพิจารณา  

Penal code เพนเนิล โคด กฎหมายลักษณะอาญา  

A lawful defense อะ ลอเยอร์ ดิเฟนส การป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย   

Civil  law ซีวิล ลอ กฎหมายแพ่ง  

In any case อิน แอนนี่ เคส กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม 

Deception  ดิเซฟชั่น การหลอกหลวง  

Obstruction ออฟ สตรั๊กชั่น การขัดขวาง  

Attempt แอทเทม การพยายามกระทำความผิด  

Plea พลี  ข้อคัดค้าน 

Allegation แอลลิเกชั่น ข้ออ้าง  

Claim, charge แคลม, ชาร์จ ข้อหา   

Defense ดิเฟนส์ ข้อต่อสู้   

Presumption พรีซัมชั่น  ข้อสันนิษฐาน  

Contrary to law คอนเทรรี่ ทู ลอ ข้อต่อกฎหมาย  

defect ดิเฟกท์  ข้อบกพร่อง  

ภาษาอังกฤษที่ตำรวจต้องรู้  
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    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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to be precluded by 
prescription 

ทู บี พลีคลูด บาย เพลส คริปชั่น ขาดอายุความ  

exhibit เอ๊กซิบิท ของกลาง  

hard substance ฮาด ซับสแต้น ของแข็ง 

to threaten ทู เธรทเทิน ขู่เข็ญ  

search เซิช ค้น  

Offences against  ออฟเฟน อะเก็น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  

Offences relating to 
Sexuality 

ออฟเฟนส รีเลติ้ง ทู เซกชัวลิที่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

Offences relating to 

Documents

ออฟเฟน รีเลติ้ง ทู ด๊อกคิวเม้นท์
 

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 

Offences against Life ออฟเฟน อะเก็น ไลฟ์ ความผิดต่อชีวิต 

Offences against Officials ออฟเฟน อะเก็น ออฟฟิสเชียว ความผิดต่อเจ้าพนักงาน 

Offences against Body ออฟเฟน อะเก็น บอดี้ ความผิดต่อร่างกาย 

Offences against Liberty ออฟเฟน อะเก็น ลิเบอร์ที่ ความผิดต่อเสรีภาพ 

Offences of  Extortion ออฟเฟน ออฟ เอ็กทรอชั่น ความผิดฐานกรรโชก 

Offences  of  Robbery ออฟเฟน ออฟ รอบเบอร์รี่ ความผิดฐานชิงทรัพย์ 

Offences of  Cheating Fraud ออฟเฟน ออฟ ชีทติ้ง  ฟรอด ความผิดฐานฉ้อโกง 

Offences  of  Gang- Robbery ออฟเฟน ออฟ แก๊ง รอบเบอร์รี่ ความผิดฐานปล้นทรัพย์ 

Offences  of  Blackmail ออฟเฟน ออฟ แบลคเมล์ ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์

Offences of Theft ออฟเฟน ออฟ เธฟ ความผิดฐานลักทรัพย์ 

Offences of Snatching ออฟเฟน ออฟ ซแนทชิ่ง ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

Offences of Criminal 

Misappropriation

ออฟเฟน  ออฟ ไครมินอล

มิสอโพรพริเอชั่น  

ความผิดฐานยักยอก
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a petty Offence อะ เพทที่ ออฟเฟน ความผิดลหุโทษ

an Offence committed 

by negligence

แอน ออฟเฟน คอมมิท 

บาย เนก ละเจินซ

ความผิดอันได้กระทำโดย

ประมาท 

compoundable offences คอมพาวอะเบอร์ ออฟเฟน ความผิดอันยอมความได้

criminal prosecution ไคร์มินอล พลอสคิวชั่น คดีอาญา

fright ไฟท์ ความตกใจ

to stay the inquiry ทูสเต เดอะ อิน ไควน์รี่ งดการสอบสวน

term เทิร์ม เงื่อนไข 

creditor เครดิเตอร์ เจ้าหนี้ 

accused, defendant แอ๊กคิวด์ ดิเฟนเด้นท์ จำเลย 

prosecutor, plaintiff พรอสซิคิวเตอร์,เพลนทิฟ โจทก์ 

authority ออทรอริที่ เจ้าหน้าที่ 

intentionally, with the 

intent to

อินเทนชั่นนอลี่ วิธ เดอะ 

อินเทน ทู

เจตนา 

to do an act of violence ทู ดู แอน แอ็ค ออฟ ไวโอเล้น ใช้กำลังประทุษร้าย 

to believe in good faith ทู บีลิฟ อิน กูด เฟธ เชื่อโดยสุจริต 

to draw or show up arms ทู ดรอว์ ออ โชร์ อัพ อาร์ม ชักหรือแสดงอาวุธ 

in person อิน เพอเซิน ด้วยตนเอง 

by mistake บาย มิสเท็ค สำคัญผิด 

to act on one’s behalf บี แอ๊ค ออน วันส์ บีฮาฟ ดำเนินการแทน 

with reasonable care วิธ รีเซินนาเบอร์ แคร์ ด้วยความระมัดระวังอันสมควร 

white collar crime หรือ 

financial crime

วิธ คอลล่า ไคร์ม หรือ wa 

ไฟเน้นเชี่ยว ไคร์ม

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

หรือทางการเงิน

discussion ดิสคูลชั่น หารือ



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 
 
 

ตำรวจภูธรภาค 6

��

decision ดิซิสชั่น คำพิพากษาหรือคำตัดสิน

arrest อาเรสท์ จับ
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warrant of arrest วอร์รัน ออฟ อาเรสท์ หมายจับ

indictment อิน ไดท์ เม้นท์ ข้อกล่าวหาหรือคำฟ้อง
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require ริไคว ต้องการ

confidential คอนฟิเด้นเทิล ที่เป็นความลับ
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รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี 
กรมตำรวจ 

รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี 

กองบังคับการ กองปราบปราม กองกำกับการ อก.ทท. สถานีตำรวจ ศช.ทท. 

เลขลำดับ วัน เดือน ปี เวลา รายการ 

1 14 พฤษภาคม 

9.00 น.       

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2530 เวลาประมาณ 

10.30 น. ผู้แจ้งได้ซื้อแหวนพลอยสีน้ำเงิน ในราคา   

7,800 บาท จากร้าน โรเยิลเจ็ม ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้า

อินทรา ถนนราชปรารภ แต่ต่อมาผู้แจ้งได้พบว่าแหวนมี

ราคาแพงกว่าที่ควร ดังนั้น  ผู้แจ้งจึงต้องการคืนแหวน 

และต้องการเงินคืน แต่ทางร้านปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น   

ดังนั้น ผู้แจ้งจึงได้มาที่ ศช.ทท. เพื่อให้ดำเนินการเอาเงิน

คืนให้ด้วย 

 

 On May 13, 1987, at about 10.30 a.m. 

complainant bought a blue sapphire ring which 

cost her 7,800 ฿ from the Royal Gem Store 

located in the Indra Shopping Arcade, Rajaprarop 

Road. But she found out later that the ring was 

more expensive then what it should be. 

Therefore, she wanted to return the ring and get 

a refund but the shop refused to do it, so she 

came to ask the Tourist Assistance Center to 

take action in order   to get the money back for 

her. 
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Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
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ตัวอย่างประโยคคำถาม 
  

A. General   Questions 

 - When did the incident happen? 

 		 เวน	ดิด	ดิ	อินซิเดน	แฮฟเพน  เหตุเกิดเมื่อไหร่ 

 - What time did it happen? 

    วอท	ไทม์	ดิด	อิท	แฮฟเพน	  เหตุเกิดเวลาอะไร 

 - What did you buy? 

   วอท	ดิด	ยู	บาย    คุณซื้ออะไร 

 - How much does it cost? 

  	 ฮาว	มัช	ดาส	อิท	คอส	   ราคาเท่าไหร่ 

 - Where is the shop? 

   	 แว	อิส	เดอะ	ชอพ	   ร้านอยู่ที่ไหน 

 - What do you want then? 

    แว	ดู	ยู	วอน	เดม	    คุณต้องการอะไรเพิ่มอีก 

 - Have you contacted the shop yet? 

   แฮฟ	ยู	คอนเทค	เดอะ	ชอพ	เยท  คุณติดต่อที่ร้านหรือ ยัง 

 - What do you want us to do? 

   วอท	ดู	ยู	วอน	อัส	ทู	ด ู              คุณต้องการให้เราทำอะไร 

 

B. Specific  Questions 

 Where did you buy the ring?  

 แวร์	ดิด	ยู	บาย	เดอะ	ริง            คุณซื้อแหวนจากร้านไหน 

 What‘s wrong with the ring? 

 วอทส	รอง	วิธ	เดอะ	ริง          แหวนมีอะไรผิดปกติบ้าง 

 What did you find out later? 

 วอท	ดิด	ยู	ไฟน์	เอ้า	เลเทอร์	                แล้วต่อมาคุณพบว่ามันเป็นอะไร 

 

        Describing People

Lips
Wide
Thick
Thin
full

harelip
Hair
Bald
Long
Curly
Fluffy
Short

Straight
Wavy
A bun
bangs
Pigtails

Grey hair
Shoulders

Wide
Narrow
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Thin
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Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 
 
 

คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติ
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appearance
Attractive
Beautiful

Good looking
Handsome

Plain
sexy

Seedy
Well dressed

Face
bony

Heart-shaped
Oval

Square
Round
Eyes
Big

Cross-eyes
Deeply set
Far-sighted

Short-sighted
Slanted
Small

Sparkling

             



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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Figure
Flat
Slim ,

plump /
Well-built

Ears
jug

pointed
Nose

Hooked
crooked

long
Flat

Small
        Sharp-pointed -



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 
 
 

คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติ
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A tourist is describing a girl who stole his wallet.

Capt. Sommai : What did she look like?

                      ( )

                      

Tourist           : She was in her twenties, rather short about 5 ft.

She had short curly black hair.

           (

                        )

           

Capt. Sommai: What about her face?

                        ( )

Tourist : Her face was round. She had big eyes and a flat nose.

                      ( )

                        

Capt. Sommai : How was she dressed?

( )

Tourist           : She wore a black skirt and a red blouse. She also 

            carried a big red bag.

(

)

            

5



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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A: What was he like?

( )

B: He was a big man, about 6 ft.

( )

6

A: What about his face?

( )

B: His face was bony face. He had short hair.

( )

A: What about his complexion?

   ( )

B: He was dark

( )

6

6



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 
 
 

คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติ
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การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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คำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 1. head  = ศีรษะ 16. elbow  =  ข้อศอก

 2. hair  = ผม 17. hand  =  มือ

 3. forehead =  หน้าผาก 18. thumb  =  นิ้วหัวแม่โป้ง

 4. face  =  ใบหน้า 19. index finger  =  นิ้วชี้

 5. eyebrow  =  คิ้ว 20. middle finger  =  นิ้วกลาง

 6. eye  =  ตา 21. third finger  =  นิ้วกลาง

 7. nose  =  จมูก 22. little finger  =  นิ้วก้อย

 8. mouth  =  ปาก 23. breast  =  หน้าอก

 9. cheek  =  แก้ม 24. waist  =  เอว

 10. chin  =  คาง 25. hip  =  สะโพก

 11. ear  =  หู 26. leg  =  ขา

 12. lobule  =  ติ่งหู 27. knee  =  เข่า

 13. neck  =  คอ 28. foot  =  เท้า

 14. shoulder  =  ไหล่ 29. ankle  =  ข้อเท้า

 15. arm  =  แขน 30. toe  =  นิ้วเท้า

  



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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                   Appearance 

Attractive
Pretty
Good-looking
Handsome
Plain
Rugged-looking
sloppy

              Clothes 

Blouse
Jacket
Polo shirt
T-shirt
Tank-Top
Jeans
Dress
Safari suit
Shorts
Skirt
Suit

                  



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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                   Special Peculiarities

Armless
Birthmark
Crooked arm
Distorted leg
freckles ,
Harelip
Mole
Pimple
Scar
Tattoo
Twisted - mouth

            

                                    color
Beige Khaki
Black Orange
Blue maroon
Brown Pink
yellow Purple
Dark Red
Green Violet
grey White
Pale Navy blue
tan Dark blue



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 
 
 

คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติ
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Crime
Charge
Rape

Robbery
assault
Forgery /

Intimidation
Pocket picking
Purse snatching

Shoplifting
Theft/larceny /

Motor vehicle theft

Vandalism
Kidnap

Trespass
Drugs trafficking

Weapons possessions

Detain  
Blackmail /

Extortion
Protection racket

Failing
Imprison



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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Crime
Charge
Rape

Robbery
assault
Forgery /

Intimidation
Pocket picking
Purse snatching

Shoplifting
Theft/larceny /

Motor vehicle theft

Vandalism
Kidnap

Trespass
Drugs trafficking

Weapons possessions

Detain  
Blackmail /

Extortion
Protection racket

Failing
Imprison

                

           Legal Terms

Doing
Fight
claim

Defenses
Defect
Exhibit

To threaten
Search
Terms ,

Defendant
Prosecutor
Authority
In person
By mistake

saying
Lost property

Penalty
Receipt
Proxy
Bail

Injured person
Victim /

Accused
Suspect
Witness

Oral evidence
Material evidence

compound



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 
 
 

คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติ
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                     Tourist Attractions

Nakhonsawan Temple
Buengboraphet
Phasrimahathat Temple ( )
Nangphaya Temple
The Court of King 
Naresuan 
Sukhothai Historical King 
Naresuan
King Ramkhamhaeng
Monument.
Phramaeya Shrine
Phra Buddhachinnaraj
Buddhisattra Guan Im
Wat Aranyik
Vihar in Wat Ratburana
Sakunotayan waterfall
Poy waterfall
Phu hin rong kla National 
park
Chat trakan waterfall

Buddha’s footprint
Grand Palace
Victory Monument
National Museum

วิหารวัดราชบูรณะ

พ่อขุนรามคำแหง



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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The Golden Mountain
Surin Beach
The National Museum

The Giant Swing
The Brahman Shrine
The Ancient City
The Crocodile Farm
The Rose Garden
Pattaya beach
The Nong Nooch Village
Panyi Island
Phing kan Island
The Night Bazaar
Chiang Dao Cave
Wat Phra Singh
Wat Jed Yod 
Wat Suan Dok

เกาะปันหยี

วัดพระสิงห์
วัดเจ็ดยอด
วัดสวนดอก



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
 
 
 

คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติ
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               Some useful expressions

Just a moment.       
Sorry, he’s out.       
Walk a long this street.
Walk straight ahead.       
Walk to the next intersection.           

Turn left.                          
Turn right.                         
Cross the street.                  
Take bus number……           …. .....
Get off at………                    …. ......
You should dress properly.

You should come to make a report in person.

You should contact your embassy immediately.

That’s too bad.                    
I’m sorry to hear that.      
I’m sorry to keep you waiting.

I’m sorry but we have tried our best.

         

วอค ทู เดอะ เน๊ค อินเตอร์เชคชั่น

ยู ชูด เดรส พรอพเพอรี่

ยู ชูด คอน เท็ค ยัวร์ เอมบาสซี่ อิมมิเดียดลี่

แอม ซอรี่ ทู คิพ ยู เวสติ้ง



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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Surrender!    

You are under arrest!

Hold up your hands! 

Put your hands behind your back slowly.

Put your gun down.

Spread your legs.

Do you want to contact your embassy?

We will handcuff you.

We will search your place.

Show me where you hide the thing.

Unzip your backpack.

Freeze! /Stop!
/



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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                Occupations   

civil servant
Teacher  instructor
lecturer

,

Driver   / chauffeur / 
vendor
porter
taxi driver
truck driver
bus driver  / 
bus conductor

/ 

Worker   /laborer /  
construction worker
baker
mechanic
mason
carver
artist ( )
repairman
shoe maker
barber ( )
hair dresser  /
hair stylist ( )

tailor ( )
dress-maker ( )

   

                   

           

hair dresser/hair stylist



 
การแนะน า Giving Advice and Instructions 
บทสนทนาที่ ๑. ณ ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
 At  the tourist Assistance Center.  

 Capt. Sopha :  Hello. I’m Captain Sopha. 
      How can I help you?  
                          (เฮ็ลโล. ไอม์ แค็พทัน โสภา. ฮาว แค็นไอ เฮ้ลพ์ ยู ?) 
   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
Ms. Clarington :  Yes, I certainly need your help. 
    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
Capt. Sopha :  What happened, Ms. Clarington? 
  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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photographer

goldsmith

plumber

carpenter

farmer

fisherman

lawyer

Policeman/inspector / 

musician

dancer

businessman

pilot

boxer

singer

student ,

Actor / actress / 

cashier

receptionist

translator

housewife

engineer

employee

nurse

secretary

soldier

merchant

โฟโทกราฟเฟอะ
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   สวัสดีค่ะ ดิฉันร้อยต ารวจเอกหญิงโสภา มีอะไรจะให้ช่วยคะ  
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    I’m Emma Clarington. 
  (เยส, ไอ เซอเท็นลิ นี้ด ยัว เฮ้ลพ์. ไอม์ เอ็มมะ แคลร์ริงทัน.)  
    ขอให้ช่วยแน่นอนคะ่ ดฉินัช่ือเอ็มมา แคลรร์งิทัน  
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  (ว็อท แฮพเพน, มิส แคลร์ริงทัน?) 
 : เกิดอะไรขึ้นหรือคะ คุณแคลร์ริงทัน 
Ms. Clarington :  I want to report about my passport. I lost it yesterday.            
                  (ไอ ว้อนท์ ทู ริพอท เออะเบ้าท์ มาย พาสพอร์ท.  ไอ ลอซทิท เยซเทอะเดย์) 
                       ฉันอยากจะมาแจ้งความเรื่องพาสปอร์ต ดิฉันท าหายไปเมื่อวานนี้ค่ะ 

Capt. Sopha :  In that case, I’ll take you to that officer over there.    
    (อิน แธ็ท เคซ, ไอล์ เท้ค ยู ทู แธ็ท ออฟฟิซเซอ โอเวอร์ แธร์.) 
         ถ้าเช่นนั้น เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าหน้าที่คนโน้นนะคะ 
Ms. Clarington :  Thank you very much, Captain Sopha.  
    (แธ้งคิ้ว เวริ มัช, แค็พทัน โสภา)     
                             ขอบคุณมากค่ะ ผู้กองโสภา  
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 ตัวอย่างประโยคคำถาม 


You are a     ยู	อาร์	อะ

    Photographer โฟโต้กราฟเฟอร ์       aren’t you?  อ้าน ยู 

    Dancer         แดนเซอร ์  

    Policeman   โพลิสแมน

    Salesman   เซลแมน

 

   คุณเป็น.............................................ใช่ไหม 

 

You said you are a  ยู	เซด	ยู	อาร์	อะ

              Clerk  เคริก	       right?    ไรท์ 

   Lawyer  ลอเยอร์

   Carpenter  คาเพนเทอร์

   Driver  ไดร์เวอร์

 

   คุณบอกว่าคุณเป็น...............................ถูกต้องไหม 
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