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Unit 1: Greeting and Welcoming 
บทที่ 1: การกล่าวทักทายและกล่าวต้อนรับ 

Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  

 
https://www.youtube.com/watch?v=UO69flJsBJQ 

Tourism personnel:     Good morning. What can I do for you? 
(กูด มอร’์นิง วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีคะ่ มอีะไรให้ช่วยไหมคะ 
Tourist: Hi, yes. What time does the silk weaving begin? 

(ไฮ เยส วอท ไทมฺ ดัซ เธอะ ซลิคฺ วฟีว’วิ่ง บิกิน’) 
นักท่องเที่ยว: สวัสดีครับ กิจกรรมฐานทอผา้ไหมเริ่มกี่โมงครับ 
Tourism personnel:   At 8 am. Where are you from? 

 (แอท เอท เอ เอม แวร์ อา ยู ฟรอม) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: แปดโมงเช้าคะ่ คณุมาจากที่ไหนคะ 
Tourist:  I am from Utah, USA. 

(ไอ แอม ฟรอม ย’ูทะ ยู เอส เอ) 
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นักท่องเที่ยว:  ผมมาจากเมืองยูท่าหส์หรัฐอเมริกาครับ 
Tourism personnel: How long have you been in Thailand? 

(เฮา ลอง แฮฟว ยู บีน อิน ไทแลนดฺ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณมาที่ประเทศไทยนานหรือยังคะ 
Tourist:   About 1 week 

(อะเบาท’ฺ วัน วีค) 
นักท่องเที่ยว:   ประมาณ 1 สัปดาห์แลว้ครับ 
Tourism personnel: Is this your first time in Buriram? 

(อิซ ธิส ยัวร์ เฟิรส์ทฺ ไทมฺ อิน บุรีรัมย์) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณมาเทีย่วที่บุรีรมัย์เปน็ครั้งแรกใช่ไหมคะ 
Tourist:   Yes, it is. 

(เยส อิท อิซ) 
นักท่องเที่ยว:   ใช่แล้วครับ 
Tourism personnel: Welcome to Saiyao Community. Hope you have a 

nice time here. 
(เวล’เคิม ทู สายยาว คะมิว’นิที โฮพ ยู แฮฟว อะ ไนซฺ ไทมฺ  
เฮียร์) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนสายยาวค่ะ หวังว่าคณุจะมชี่วงเวลาดีๆที่นี่
นะคะ 

Tourist:   Thank you so much. 
(แธงค’ฺยู โซ มัช) 

นักท่องเที่ยว:   ขอบคุณมากครับ 
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Conversation 2 บทสนทนาที่ 2  

 
Source: http://tis.dasta.or.th/dastatravel/community-based-tourism/ 

Tourism personnel:  Hello. Welcome to Saiyao Community.  
May I help you?  

    (เฮลโล’ เวล’เคิม ทู สายยาว คะมิว’นิที เม ไอ เฮลพฺ ยู) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  สวัสดี ยินดีตอ้นรับสู่ชุมชนสายยาว มอีะไรให้ช่วยไหม  
Tourist:    Yes, please. How can I go to homestay? 
    (เยส พลีซ เฮา แคน ไอ โก ทู โฮม สเท) 
นักท่องเที่ยว:   ครับ/ค่ะฉันจะไปโฮมสเตย์ได้อยา่งไร 
Tourism personnel: You can just go straight and turn left. Walk about 200 

meters. The homestays are on your left.   
(ยู แคน จัสทฺ โก สเทรท แอนดฺ เทริ์น เลฟทฺ วอค อะเบาทฺ’ทู 
ฮัน’เดริด ม’ีเทอะ เธอะ โฮม สเทสฺ อา ออน ยัวร์ เลฟทฺ)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซา้ยประมาณ 200 เมตร คุณจะเห็นโฮมส
เตย์อยูท่างด้านซา้ยมอืของคุณ 

Tourist:   Oh! That is very kind of you. Thank you so much. 
(โอ แธท อิซ เว’รี ไคนดฺ ออฟ ยู แธงค’ฺยู โซ มชั)  

นักท่องเที่ยว:   โอ้..คณุใจดีมากเลย ขอบคุณมากครับ/ค่ะ 
Tourism personnel: You’re welcome. Enjoy your stay. 

(ยัวร์ เวล’เคิม เอนจอย’ ยัวร์ สเท) 
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บุคลากรการท่องเที่ยว: ด้วยความยินดคีรับ/คะ่ ขอให้มีเที่ยวอยา่งมคีวามสุขครับ/ค่ะ 
 

Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
Hello/ Hi เฮลโล’/ไฮ สวัสด ี
Welcome to… เวล’เคิม ทู... ยินดีต้อนรับสู่.... 
What time does…..begin? วอท ไทมฺ ดัซ ....บิกิน’ กิจกรรม.....เริ่มกี่โมง 
Can I help you?/  
What can I do for you? 

แคน ไอ เฮลพฺ ยู/ 
วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ 
ยู 

มีอะไรให้ฉันช่วยไหม 

Where are you from? แวร์ อา ยู ฟรอม คุณมาจากที่ไหน 
How long have you 
been in Thailand? 

เฮา ลอง แฮฟว ยู บีน 
อิน ไทแลนด ฺ

คุณอยู่ที่ประเทศไทยนาน
เท่าไหร่แล้ว 

How can I get to…? เฮา แคน ไอ เกท ทู.... ฉันจะไปที่......ได้อย่างไร 
go straight  โก สเทรท ตรงไป 
turn left/ right เทิร์น เลฟทฺ/ไรท ฺ เลี้ยวซา้ย/ เลี้ยวขวา 
You’re welcome ยัวร์ เวล’เคิม ด้วยความยินด ี
Enjoy your stay. เอนจอย’ ยัวร์ สเท ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุข 
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Unit 2: Thanking and Saying good bye 
บทที่ 2: การกล่าวขอบคุณและกล่าวลา 

Conversation 1 บทสนทนาที่ 1  

 
http://fc00.deviantart.net/fs70/f/2010/060/c/7/The_Community_Tree_by_tingturquoise.jpg 

Tourism personnel:  Hi. May I help you?  
 (ไฮ เม ไอ เฮลพฺ ยู) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีคะ่ มอีะไรให้ช่วยไหมคะ 
Tourist: Hello. Yes, please. Could you tell me where the 

toilets are, please? 
(เฮลโล’ เยส พลีซ คูด ยู เทล มี แวร์ เธอะ ทอย’ลิทส อา พลีซ) 

นักท่องเที่ยว:   สวัสดีครับ ช่วยบอกได้ไหมว่าผมจะไปเข้าหอ้งน้าํได้ที่ไหน 
Tourism personnel:  Sure. There is a toilet just across the street. It’s easy 

to find.  
(ชัวร์ แธร์ อิซ อะ ทอย’ลิท จัสทฺ อะครอส’ เธอะ สทรีท อทิซฺ 
อี’ซี ทู ไฟนฺด)ฺ 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ได้ค่ะ ห้องน้าํอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนี่เอง หาไมย่ากค่ะ 
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Tourist:   Ok. Thank you very much. 
(โอ’เค แธงค’ฺยู เว’รี มชั) 

นักท่องเที่ยว:   โอเคครับ ขอบคุณมาก 
Tourism personnel:     You’re welcome. Have a nice day. 

(ยัวร์ เวล’เคิม แฮฟว อะ ไนซฺ เด) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ด้วยความยินดคี่ะ ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ 
Tourist:   You, too. Good bye. 

(ยู ทู กูด บาย) 
นักท่องเที่ยว:   คุณก็เช่นกันครับ ลากอ่น 
Tourism personnel:     Good bye. 

(กูด บาย) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ลาก่อนคะ่ 
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Conversation 2 บทสนทนาที่ 2  

 
http://tis.dasta.or.th/dasta_survey/public/newweb/community/tourism 

 

Tourist:   Excuse me. What is this called in Thai? 
(เอคสควิซ’ฺ มี วอท อิซ ธิส คอลดฺ อิน ไท) 

นักท่องเที่ยว:   ขอโทษครับ อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ 
Tourism personnel:     It’s called “Pha Mai” 

(อิทซฺ คอลดฺ ผ้าไหม) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: เรียกว่า “ผ้าไหม” ค่ะ 
Tourist:   Thank you. What about this one? 

(แธงค’ฺยู วอท อะเบาท’ฺ ธิส วัน) 
นักท่องเที่ยว:   ขอบคุณครับ แล้วอันนีล้่ะครับ 
Tourism personnel:     It’s called “Khanom khrok” or coconut-rice 

pancakes.Would you like to try it? 
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(อิทซฺ คอลดฺ ขนมครก ออร์ โค’คะนัท ไรซฺ แพน’เคคสฺ วูด ยู 
ไลคฺ ทู ไทร อิท) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: เรียกว่า “ขนมครก” ค่ะ คุณอยากลองชิมไหม 
Tourist: Of course. Ummm..It’s very good. Thank you so 

much.  
(ออฟวฺ คอรส์ อมืมมม อิทซฺ เว’รี กูด แธงค’ฺยู โซ มัช) 

นักท่องเที่ยว: แน่นอนครับ อืมม อรอ่ยมากเลย ขอบคุณมากครับ 
Tourism personnel:     You’re welcome. 

(ยัวร์ เวล’เคิม) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ด้วยความยินดคี่ะ 
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Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
Can you tell me where 
can I…..? 

แคน ยู เทล มี 
แวร์ แคน ไอ... 

ช่วยบอกได้ไหมว่าผมจะ
ไป……..ได้ที่ไหน 

across the street อะครอส’ เธอะ 
สทรีท 

ฝั่งตรงข้าม 

Have a nice day. แฮฟว อะ ไนซฺ 
เด 

ขอให้เป็นวันที่ด ี

What is this called in 
Thai? 

วอท อิซ ธิส 
คอลดฺ อิน ไท 

สิ่งนี้ในภาษาไทยเรียกวา่
อะไร 

It’s called….. อิทซฺคอลดฺ... เรียกว่า..... 
dessert ดิเซิร์ท’ ของหวาน 
rice flour ไรซฺ เฟลา’เออะ แป้งข้าวเจ้า 
coconut milk โค’คะนัท มลิค ฺ กะทิ 
Of course ออฟวฺ คอร์ส แน่นอน 
No problem/  
My pleasure.  

โน พรอบ’เลิม /
ไม เพลช’เชอะ 

ด้วยความยินด ี

Thank you แธงค’ฺยู ขอบคุณ 
Good bye กูด บาย ลาก่อน 
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Unit 3: Apologizing 
บทที่ 3: การกล่าวขอโทษ 

Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  

 
http://tis.dasta.or.th/dasta_survey/public/newweb/community/tourism 

Tourist:   Excuse me. Are there any restaurants around here? 
(เอคสควิซ’ฺ มี อา แธร์ เอน’นี เรส’ทะเรินทฺ อะเรานฺด’ฺ เฮียร)์ 

นักท่องเที่ยว:   ขอโทษนะครับ แถวนี้มรี้านอาหารไหมครับ 
Tourism personnel: I’m sorry. There are not any restaurants around here. 

(ไอมฺ ซอร’์รี แธร์ อา นอท เอน’นี เรส’ทะเรินทฺ อะเรานฺด’ฺ 
เฮียร์) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: เสียใจด้วยค่ะ แถวนีไ้มม่ีร้านอาหารเลย 
Tourist:   That’s alright. Where can I have dinner, then? 

(แธทสฺ ออลไรท’ฺ แวร์ แคน ไอ แฮฟวฺ ดิน’เนอะ เธน) 
นักท่องเที่ยว:   ไม่เป็นไรครับแล้วผมจะทานอาหารเย็นได้ที่ไหน 
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Tourism personnel: Actually, you can find some food at our local 
market. 
(แอค’ชวลลี ยู แคน ไฟนฺดฺ ซัม ฟูด แอท เอา’เออะ โล’เคิล 
มาร’์คิท) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ที่จริงแล้ว ตลาดนัดชุมชนของเราก็มีอาหารขายนะคะ 
Tourist:   Really? Is there any western food? 

(เรียล’ลี อิซ แธร์ เอน’นี เวส’เทิร์น ฟูด) 
นักท่องเที่ยว:   จริงเหรอครับ แล้วมีอาหารฝรั่งขายไหม 
Tourism personnel: I’m sorry. I don’t’ think there is. 

(ไอมฺ ซอร’์รี ไอ โดนทฺ ธิงคฺ แธร์ อิซ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ขอโทษด้วยคะ่ ฉันคิดวา่ไม่น่ามีคะ่ 
Tourist: That’s Ok. I will go there and look around then. 

Thank you. 
(แธทสฺ โอเค ไอ วลิ โก แธร์ แอนดฺ ลุค อะเรานดฺฺ เธน แธงค’ฺยู) 

นักท่องเที่ยว: ไม่เป็นไรครับ ผมจะลองไปเดินตลาดดูว่ามอีะไรบ้าง ขอบคุณ
นะครับ 

Tourism personnel: You’re welcome. 
(ยัวร์ เวล’เคิม) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ด้วยความยินดคี่ะ 
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Conversation 2 บทสนทนาที่ 2  

 
http://tis.dasta.or.th/dasta_survey/public/newweb/community/tourism 

Tourism personnel: Hi. May I help you? 
  (ไฮ เม ไอ เฮลพฺ ยู) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีคะ่ มอีะไรให้ช่วยไหมคะ 
Tourist:   Hi. Yes, please. How can I get to town? 

(ไฮ เยส พลีซ เฮา แคน ไอ เกท ทู ทาวน)ฺ 
นักท่องเที่ยว:   สวัสดีครับ ผมจะเดินทางเข้าในเมืองไดอ้ยา่งไรครับ 
Tourism personnel: You can take a minibus in front of our village. The 

fare is 20 baht. 
(ยู แคน เทค อะ มินิบัส อิน ฟรันทฺ ออฟ เอา’เออะ วิล’ลิจ 
เธอะ แฟร์ อิซ ทเวน’ที บาท) 
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บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณสามารถขึ้นรถโดยสารที่ด้านหน้าหมู่บ้านไดค้่ะคา่โดยสาร 
20 บาท 

Tourist:   Could you call a taxi for me, please? 
(คูด ยู คอล อะ แทค’ซี ฟอร์ มี พลีซ) 

นักท่องเที่ยว:   คุณช่วยเรียกแท็กซี่ให้ฉนัได้ไหม 
Tourism personnel: Sorry. There are no taxis around here. 

(ซอร’์รี แธร์ อา โน แทค’ซีสฺ อะเรานฺด’ฺ เฮียร)์ 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ขออภยัคะ่ แถวนี้ไม่มีรถแท็กซี่หรอกค่ะ 

Tourist: Ok. That’s fine. I will take a minibus then. Thank you. 
(โอเค แธทสฺ ไฟนฺ ไอ วลิ เทค อะ มินิบัส เธน แธงค’ฺยู) 

นักท่องเที่ยว:   งั้นไม่เป็นไรครับ ผมจะไปขึ้นรถโดยสาร ขอบคณุครับ 

Tourism personnel: No problem. 
(โน พรอบ’เลิม) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ยินดีค่ะ 
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Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
restaurants เรส’ทะเรินท ฺ ร้านอาหาร 
I’m sorry/ So sorry ไอมฺ ซอร’์รี/โซ 

ซอร’์รี 
เสียใจด้วย 

That’s alright แธทสฺ ออลไรท’ฺ ไม่เป็นไร 
local market โล’เคิล มาร’์คิท ตลาดชุมชน 
How much is it? เฮา มัช อิซ อทิ ราคาเท่าไหร ่
Fare แฟร ์ ค่าโดยสาร 
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Unit 4: Polite Refusal 
บทที่ 4: การกล่าวปฏิเสธอย่างสุภาพ 

Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  

 
http://tis.dasta.or.th/dasta_survey/public/newweb/community/tourism 

Tourist:   Are there any ATMs around here? 
(อาร์ แธร์ เอน’นี เอทีเอ็มซ อะ’เราน์ด เฮียร)์ 

นักท่องเที่ยว:   ฉันสามารถหาตู้เอทีเอ็มแถวนี้ได้ไหมคะ 
Tourism personnel: Sorry. There is not one around here. 

(ซอ’รี แธร์ อิซ นอท วนั อะเรานดฺ เฮียร์) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ขอโทษด้วยครับ ไม่มีเลยแถวนี ้
Tourist:   Where can I withdraw my money? 

(แวร์ แคน ไอ วิธดรอ มาย มันนี) 
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นักท่องเที่ยว:   ฉันจะถอนเงินไดท้ี่ไหนคะ 
Tourism personnel: You have to go to the gas station, about one 

kilometer from here. 
(ยู แฮฟวฺ ทู โก ทู เธอะ แกส สเท’ชัน อะเบาท’ฺ วัน คะลอม’มิ
เทอะ ฟรอม เฮยีร์) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: กรุณาไปทีค่่ายทหารบก ประมาณ 1 กิโลเมตรจากที่นี่ 
Tourist:   Ok. Thank you so much 

(โอเค แธงค ยู โซ มัช) 
นักท่องเที่ยว:   โอเคคะ่ ขอบคณุมาก 
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Conversation 2 บทสนทนาท่ี 2 

 
http://tis.dasta.or.th/dasta_survey/public/newweb/community/tourism 

Tourist:   Where can I exchange my money? 
(แวร์ แคน ไอ อิคซเชนจฺ มาย มันน)ี 

นักท่องเที่ยว:   ฉันจะแลกเงินได้ทีไ่หนคะ 
Tourism personnel: Sorry. There isn’t exchange counter here. You must 

go to the bank. 
(ซอ’รี แธร์ อิซ’เซินทฺ อคิซเชนจ เคาน’เทอร์ เฮยีร์ ยู มัซทฺ โก 
ทู เธอะ แบงค) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: เสียใจด้วยครับ แถวนี้ไม่มีที่แลกเงิน คุณตอ้งไปแลกที่ธนาคาร 
Tourist:   How much is it for attending the activities? 

(เฮา มัช อิซ อิท ฟอร์ อะเทนดิง ธิ แอคทฟี’วิทีสฺ) 
นักท่องเที่ยว:   ค่าเข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะฐานเท่าไหร่คะ 
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Tourism personnel: It is free. No need to pay anything. 
(อิท อิซ ฟรี โน นีด ทู เพ เอนน’ีธิง) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ฟรีครับ ไม่จาเป็นต้องจา่ยอะไรครับ 
Tourist:   Really? That’s very good. 

(เรียล’ล ีแธทซ เว’รี กูด) 
นักท่องเที่ยว:   จริงหรือคะ ดีจังเลย 
Tourism personnel: Yes, ma’am. 

(เยส แมม) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ใช่ครับ 
Tourist:   I will exchange my money later, then. 

(ไอ วลิ อคิซเชนจฺ มาย มันนี เลท’เทอร์ เธน) 
นักท่องเที่ยว:   อย่างนั้น ฉันก็จะแลกเงนิภายหลัง 
Tourism personnel: Enjoy your time here. 

(เอนจอย ยัวร์ ไทม เฮียร์) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: เที่ยวให้สนุกนะครับ 
Tourist:   Thank you. 

(แธงค’ยู) 
นักท่องเที่ยว:   ขอบคุณค่ะ 
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Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
available อะเวล’ละเบิล มีให้ใช้ได้ 
withdraw วิธดรอ ถอนเงิน 
the gas station เธอะ แกส สเท’ชัน ปั๊มน้ํามัน 
exchange อิคซเชนจ ฺ แลกเปลี่ยน 
the bank เธอะแบงค ฺ ธนาคาร 
attending อะเทนดิง เข้าร่วม 
the activities ธิ แอคทีฟ’วิทีส ฺ กิจกรรม 
pay เพ จ่ายเงิน 
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Unit 5: Introducing Saiyao Community 
บทที่ 5: การแนะน าเกี่ยวกับประวัติของชุมชนสายยาว

โดยสังเขป 
Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  

 
http://tis.dasta.or.th/dasta_survey/public/newweb/community/tourism 

Tourist:   Hello. What is the name of this community? 
(เฮลโล’ วอท อสิ เธอะ เนม ออฟ ธสิ คะมิว’นิที)  

นักท่องเที่ยว:   สวัสดีคะ่ ชุมชนนี้ช่ืออะไรคะ 
Tourism personnel: Hi. It’s called Saiyao Community. 

(ไฮ อิทสฺ คอลดฺ สายยาว คะมวิ’นิที)  
บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีครับ ที่นี่คอืชุมชนสายยาว 
Tourist:   How was this community be founded? 

(เฮา วอซ ธิส คะมวิ’นิท ีบี เฟานฺดฺเด็ด)  
นักท่องเที่ยว:   ชุมชนนี้ก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไร 
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Tourism personnel: It’s the model of sufficient economy learning center 
which has been established in 2007. The community 
comprised of 5 villages which are situated on the 
same road which are Ban Non Sam Ran, Ban Non 
Sila, Ban Sam Ran Raj, Ban Samed Raj and Ban Nong 
Krue. There are more than 20 learning stations and 
activities, such as making cement pots, seedling, silk 
weaving and making rice products. Moreover, we also 
have 15 homestays and a local market which opens 
only on Sundays. 
(อิทสฺ เธอะ มอด’เดิล ออฟ ซะฟิช’ชันทฺ อิคอน’นะมี เลริ์น’นิง 
เซน’เทอะ วิช แฮส บีน อิสแทบ’ลิช อิน ทู เธา’เซินดฺ เซฟว’
เวิน เธอะ คะมิว’นิที คมัไพรซ’ ออฟ ไฟฟวฺ วลิ’ลิจ วิช อา ซิช’
ชุเอททฺ ออน เธอะ เซม โรด วิช อา บ้านโนนสาํราญ บ้านโนน
ศิลา บ้านสําราญราษฏ์ บ้านสเม็ดราษฏ์ แอนดฺ บ้านหนองเครอื 
แธร์ อา มอร์ แธน ทเวน’ที เลิร์น’นิง สเท’ชัน แอนดฺ แอคทีฟ’
วิทีสฺ ซัช แอซ เมคคิง ซเิมนท’ฺ พอทส ฺซีด’ลิง ซลิคฺ วฟีว’วิง 
แอนดฺ เมคคิง ไรซฺ พรอด’ดัคทฺสฺ มอร์โอ’เวอะ วี ออล’โซ 
แฮฟวฺ ฟฟิทีน’ โฮม สเทสฺ แอนดฺ อะ โล’เคิล มาร’์คิท วิช โอ’
เพินส โอน’ลี ออน ซัน’เดส)ฺ  

บุคลากรการท่องเที่ยว: ชุมชนสายยาวเป็นสถานที่จัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ซึ่งจัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2550 มาจากสมาชิก 5 
หมู่บ้าน ที่อยู่ถนนเดียวกัน ได้แก่ 1) บ้านโนนสาํราญ 2 ) บ้าน
โนนศิลา 3) บ้านสาํราญราษฎร์  4) บ้านเสม็ดราษฎร์ และ 5) 
บ้านหนองเครอื โดยหมูบ่้านทั้ง 5 แห่งน้ีได้รวมตัวกันจัดตั้งฐาน



 | 22 P a g e
 

นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว                                                    พุทธชาดและคณะ 
 

การเรียนรู้ในการฝึกอาชีพต่างๆ มากกว่า 20 ฐาน อาทิ การทํา
กระถางซีเมนต์ และเพาะกล้าไม้ สอนการทอผา้ไหมมัดหมี่ และ
การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากข้าว ทั้งยังมีการจัดต้ังโฮมสเตย์  และ 
"ตลาดนัดชุมชน หมู่บ้านท่องเทีย่วสายยาว" ซึ่งเปิดเฉพาะวัน
อาทิตย์ อีกด้วย 

Tourist: Wow! That’s very interesting. Thanks for the 
information. 
(เวา แธทสฺ เว’รี อิน’เทอะรสิทิง แธงคฺสฺ ฟอร์ ธ ิอินฟอร์เม’ชัน) 

นักท่องเที่ยว:   ว้าว! เรื่องน่าสนใจมากขอบคุณสําหรับข้อมูลคะ่ 
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Conversation 2  บทสนทนาท่ี 2 

 
http://tis.dasta.or.th/dasta_survey/public/newweb/community/tourism 

Tourism personnel: Good morning/afternoon/evening. What can I do for 
you? 
(กูด มอร’์นิง/ อาฟเทอะนูน/ อีฟว’นิง วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: อรุณสวัสดิ์/ สวัสดีตอนบ่าย/ สวสัดีตอนเย็น มอีะไรให้ช่วยไหม
ครับ/คะ 

Tourist: Yes, please. Could you tell me what activities I can 
do during my stay? 

(เยส พลีซ คูด ยู เทล ม ีวอท แอคทฟี’วิทีสฺ ไอ แคน ดู ดิว’ริง 
ไม สเท)  

นักท่องเที่ยว:   ครับ/ค่ะ ที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ฉันสามารถทาํได้ 
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Tourism personnel: Sure. Here we have many activities. First, you can 
learn how to make cement pot and seedling. 
Second, we also have silk weaving and organic 
dyeing. Besides, you can see how to do organic 
farming and rice products and we have homestays, 
too.  
(ชัวร์ เฮียร์ วี แฮฟวฺ เมน’นี แอคทฟี’วิทีสฺ เฟริส์ทฺ ยู แคน เลิร์น 
เฮา ทู เมค ซิเมนท’ฺ พอท แอนดฺ ซีด’ลิง เซค’เคินดฺ วี ออล’โซ 
แฮฟวฺ ซิลคฺ วีฟว’วิ่ง แอนดฺ ออร์แกน’นิค ได’องิ บิไซดฺซ’ ยู 
แคน ซี เฮา ทู ดู ออร์แกน’นิค ฟาร’์มิง แอนดฺ ไรซฺ พรอด’
ดัคทฺสฺ แอนดฺ วี แฮฟวฺ โฮม สเทสฺ ทู)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: ที่นี่มีกิจกรรมมากมายครับ/ค่ะ กิจกรรมแรกคือการทํากระถาง
ซีเมนต์ และเพาะกล้าไม้ กิจกรรมที่สองคอืการสอนการทอผ้า
ไหมมัดหมี่ และการย้อมผ้าปลอดสารพิษ แล้วเรายังมโีรงเรียน
เกษตรอินทรยี์ และการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้ว และยังมี
โฮมสเตย์อีกด้วย 

Tourist:   Wow! That sounds very interesting. Where should I  
start? 
(เวา แธท เซานฺดสฺ เว’รี อิน’เทอะรสิทิง แวร์ ชูด ไอ สทาร์ท)  

นักท่องเที่ยว:   ว้าว ฟังดูน่าสนใจมากเลย แล้วฉันควรจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะ 
ครับ/ค่ะ 

Tourism personnel: I think you should start with making a cement pot.  
Let me take you there. Follow me, please. 
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(ไอ ธิงคฺ ยู ชูด สทารท์ วิธ เมคคิง อะ ซิเมนท’ฺ พอท เลท มี 
เทค ยู แธร์ ฟอล’โล มี พลีซ)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: ฉันคิดว่าคณุควรเริม่จากการการทํากระถามซีเมนต์นะ กรุณา
ตามฉันมาเลย ฉันจะพาคุณไปเอง 

Tourist: Ok. Thank you so much. Let’s go then. 

(โอเค แธงค ยู โซ มัช เลทซฺ โก เธน)  
นักท่องเที่ยว:   โอเค ขอบคณุมากคับ/ค่ะ ไปกันเลย 

Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
established อิสแทบ’ลิช ก่อตั้ง 
model มอด’เดิล ต้นแบบ 
sufficient economy  ซะฟิช’ชันทฺ อิคอน’นะมี เศรษฐกิจพอเพียง 
learning center  เลิร์น’นิง เซน’เทอะ ศูนย์การเรียนรู ้
comprised of  คัมไพรซ’ ออฟ ประกอบด้วย 
villages วิล’ลิจ หมู่บ้าน 
situated ซิช’ชุเอทท ฺ ตั้งอยู่ที ่
making cement pot เมคคิง ซเิมนท’ฺ พอท ทํากระถางซเีมนต ์
seedling ซีด’ลิง เพาะกล้าไม ้
silk weaving ซิลคฺ วฟีว’วิ่ง ทอผา้ไหม 
rice products ไรซฺ พรอด’ดัคทฺส ฺ ผลิตภัณฑ์ข้าว 
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Unit 6: Introducing Nearby Attractions 

บทที่ 6: การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง 
Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  

 
http://www.painaidii.com/business/143861/play-la-ploen-31190/lang/thTh/ 

Tourism personnel: Hello. Can I help you? 
(เฮลโล’ แคน ไอ เฮลพฺ ยู) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีคะ่ มอีะไรให้ช่วยไหมคะ 
Tourist:   Hello. Yes, please. Are there any tourist attractions 

nearby ? 
(เฮลโล’ เยส พลีซ อา แธร์ เอน’นี ทัวร’์ริสทฺ แอทแทรค’ชันสฺ
เนียร’์ไบ)  

นักท่องเที่ยว:   สวัสดีคะ่ แถวนีม้ีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆ ไหมคะ 

Tourism personnel: Yes, there is one place called “Play La Ploen.” It’s  
just about 15 kilometers from here. 
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(เยส แธร์ อิซ วัน เพลส คอลดฺ เพลาเพลิน อทิซฺ จัสทฺ อะเบาท’ฺ 
ฟิฟทีน คะลอม’มิเทอะ ฟรอม เฮียร์)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: มีอยูท่ี่หนึ่งค่ะ ชือ่ว่า “เพลาเพลิน” ห่างจากที่นี่ประมาณ 15 
กิโลเมตรค่ะ 

Tourist:   What can we do there? 
(วอท แคน วี ดู แธร์)  

นักท่องเที่ยว:   ที่นั่นมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ 
Tourism personnel: It’s aboutique resort and adventure camp with a 

beautiful Flora Park. It’s the first and only flower park 
in the Northeast. The park has six greenhouses 
featuring prominent species of plants from all over 
the world. 
(อิทซฺ อะ บูทคิ’ ริซอร์ท’ แอนดฺ แอดเวน’เชอะ แคมพฺ วิธ อะ 
บิว’ทิฟูล ฟลอร’์ระ พาร์ค อทิซฺ เธอะ เฟิร์สทฺ แอนดฺ โอน’ลี เฟ
ลา’เออะ พารค์ อิน เธอะ นอร์ธอีสท’ฺ เธอะ พาร์ค แฮส ซคิซฺ 
กรีน’เฮาซฺ ฟ’ีเชอะริง พรอม’มะเนินทฺ สพ’ีชี’ ออฟ แพลนทฺสฺ 
ฟรอม ออล โอ’เวอะ เธอะ เวริ์ลดฺ)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: เพลาเพลิน เป็นบูติค รสีอรท์ และคา่ยกิจกรรม ที่มีจุดเด่นคือ  
เป็นอุทยานดอกไม้ทีแ่รกและที่เดยีวของภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ประกอบไปด้วย เรือนกระจก 6 เรือนที่มี
พันธ์ไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงามจากทั่วโลก 

Tourist:   Wow! That’s very interesting. Thank you. 
(เวา แธทสฺ เว’รี อิน’เทอะรสิทิง แธงคฺ ย)ู 

นักท่องเที่ยว:   ว้าว ฟังดูน่าสนใจมากเลยคะ่ ขอบคุณนะคะ 
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Conversation 2 บทสนทนาที่ 2 

 

http://www.naewna.com/sport/302488 

Tourist: Excuse me. Can you tell me which places I should 
visit in Buriram? 
(เอคสควิซ’ฺ มี แคน ยู เทล มี วิช เพลสซฺ ไอ ชดู วิซ’ซิท อิน  
บุรีรัมย์)  

นักท่องเที่ยว: ขอโทษนะครับ ช่วยบอกได้ไหมครับว่าที่บุรีรัมย์มีสถานที่ไหนที่
ควรจะไปเยี่ยมชมบ้าง 

Tourism personnel: Sure. You should visit Chang Arena. It is a very  
famous tourist attraction in Buriram. 
(ชัวร์ ยู ชูด วิซ’ซิท ช้าง อะร’ีนะ อิท อิซ อะ เว’รี เฟม’เมิส 
ทัวร’์ริสทฺ แอทแทรค’ชัน อิน บุรีรัมย์)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: ได้ค่ะ คุณควรไปเยี่ยมชมสนามช้าง อารีน่า ซึ่งเป็นสถานที่ที่ม ี
ชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรมัย ์

Tourist:   Why is it famous? 
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(ไว อิซ อิท เฟม’เมิส)  
นักท่องเที่ยว:   ทําไมสถานที่นี ้ถึงมีชื่อเสียงครับ  

Tourism personnel: Well. Chang Arena is the largest club-owned football  
stadium in Thailand and it took only 256 days of 
construction which is the least construction time in 
the world. 
(เวล ช้าง อะร’ีนะ อิซ เธอะ ลาร์เจสทฺ คลับ โอน ฟุท’บอล 
สเท’เดียม อิน ไท แลนดฺ แอนดฺ อิท ทคุ โอน’ลี ทู ฮัน’เดรด 
ฟิฟ’ที ซิกสฺ เดสฺ ออฟ คันสทรัค’ชัน วิช อิซ เธอะ ลสีทฺ คันสท
รัค’ชัน ไทมฺ อิย เธอะ เวิร์ลดฺ)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: สนามช้าง อารีนา่เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 
ซึ่งใช้เวลาก่อสรา้งเพยีงแค่ 256 วัน ถือได้ว่าเปน็สนามฟุตบอล
มาตรฐานที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลก 

Tourist:   Wow! That’s amazing. How can I get there? 
(เวา แธทสฺ อะเมซ’ซิง เฮา แคน ไอ เกท แธร์)  

นักท่องเที่ยว:   ว้าว นั่นน่าอศัจรรย์มาก ผมจะไปที่นั่นได้อย่างไรครับ 

Tourism personnel: You can take a minibus in front of our village. The  
fare is 20 bath. 
(ยู แคน เทค อะ มินิบัส อิน ฟรันทฺ ออฟ เอา’เออะ วิล’ลิจ 
เธอะ แฟร์ อิซ ทเวน’ที บาท) 

  
บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณสามารถนั่งรถโดยสารด้านหน้าหมู่บ้านไดค้ะ่ ค่าโดยสาร 20  

บาทค่ะ 
Tourist:   Fantastic! Thank you so much. 
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(แฟนแทส’ทิค แธงค ยู โซ มัช)  
นักท่องเที่ยว:   เยี่ยมไปเลย ขอบคณุมากครับ 

Tourism personnel: My pleasure. Have a fun and safe trip. 
(ไม เพลช’เชอะ แฮฟวฺ อะ ฟัน แอนดฺ เซฟ ทรปิ)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: ด้วยความยินดคี่ะ ขอให้เป็นการเดินทางทีส่นุกและปลอดภัยนะ
คะ 

Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

 

 

 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
nearby เนียร’์ไบ ใกล้ 
tourist attractions ทัวร’์ริสทฺ แอท

แทรค’ชันสฺ 
สถานที่ทอ่งเทีย่ว 

flower park  เฟลา’เออะ 
พารค์ 

อุทยานดอกไม ้

greenhouses กรีน’เฮาซฺ เรือนกระจก 
prominent พรอม’มะเนินท ฺ โดดเด่น 
species สพ’ีชี’ พันธุ ์
plants แพลนทสฺ ฺ พืช 
visit วิซ’ซิท เยี่ยมชม 
famous เฟม’เมิส มีชื่อเสยีง 
construction คันสทรัค’ชัน การก่อสร้าง 
amazing อะเมซ’ซิง น่าอัศจรรย ์
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Unit 7: Sai Yao Community Stations 
บทที่ 7 การแนะน าฐานเรียนรู้ในชุมชนสายยาว 

Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  

 
 
Tourism personnel:     Good morning. Welcome to Saiyao Community. 
                                 (กูด มอร’์นิง  เวล’เคิม ทู สายยาว คะมิว’นิที) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีคะ่ ยินดีตอ้นรับสูชุ่มชนสายยาวคะ่ 
Tourist:   Good morning. This is an interesting place. 

(กูด มอร’์นิง ธิส  อิซ แอน อินเทรสทิง เพลส) 
นักท่องเที่ยว:   สวัสดีคะ่ ที่นี่นา่สนใจมากเลยค่ะ 
Tourism personnel:  Have you gone sightseeing around here yet? 
    (แฮฟ ยู กอน ไซท’ซีอิง อะเรานด’เฮียร์ เยท?) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณได้ไปเที่ยวชมแถวๆนี้ มาแล้วหรือยังคะ 
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Tourist:   No, not yet. 
(โน,นอท เยท.) 

นักท่องเที่ยว:   ยังเลยครับ 
Tourism personnel: Is there anything special that you want to see? 

(อิซ แธร์ เอน’นีธิง สเปเชียล แธท ยู วอนท์ ทู ซี) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: มีอะไรทีคุ่ณอยากดูเป็นพิเศษคะ 
Tourist:   Umm...What are the attractive points around   
                                 here? 

(อัม....วอท อา ดิ อะแทรค’ทิฟว พอยน’ซ อะเรานฺดฺ’ เฮียร์) 
นักท่องเที่ยว:   เอ่อ....มีจุดไหนที่น่าสนใจในละแวกน้ีบ้างครับ 
Tourism personnel: There are a lot of learning stations such as silk     
                                  weaving, making cement pots, making rice    
                                 products  and homestays. 

(แธร์ อา อะ ลอท ออฟ เลิร์น’นิง สเท’ชันส์ ซัซ แอส ซลิค ์
 วิฟวิง  เมค’คิง ซิเมนท’ พอทสฺ  เมค’คิง ไรซ พรอด’ดัคทส     
แอนด โฮม สเท) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: มีฐานการเรยีนรู้มากมาก เช่น การทอผ้าไหม การทํา  
                                 กระถาง การทาํผลติภัณฑ์จากข้าว และ โฮมสเตยค์่ะ 
Tourist:   Interesting. 

(อิน’เทรสทิง) 
นักท่องเที่ยว:   น่าสนใจครับ 
Tourism personnel: Let me show you the silk weaving station first. This  

way, please. 
(เลท มี โชว์ ยู เธอะ ซิลค์ วิฟวิง สเท’ชัน เฟิร์สท ธิส เว พลีซ) 
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บุคลากรการท่องเที่ยว: ขอพาชมฐานการทอผ้าไหมก่อนนะคะ ทางนี้คะ่ 
Tourist:   Thank you so much. 

(แธงค’ฺยู โซ มัช) 
นักท่องเที่ยว:   ขอบคุณมากครับ 
Tourism personnel: You’re welcome. 

(ยัวร์ เวล’เคิม) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ด้วยความยินดคี่ะ 
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Conversation 2   บทสนทนาที่ 2  

 

Tourism personnel:  Hello. Welcome to Saiyao Community.  
Would you like to look around the learning           
stations?  

    (เฮลโล’ เวล’เคิม ทู สายยาว คะมิว’นิที วูด ยู ไลคฺ ทู ลคุ  
                                 อะ เรานฺดฺ’เดอะ เลนินิ่ง สเท’ชัน) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนสายยาว คณุอยากจะไปชมฐาน 
    การเรียนรู้ไหมคะ 
Tourist:    Yes, please.  
    (เยส พลีซ.) 
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นักท่องเที่ยว:   ครับ 
Tourism personnel: I would like to show you the cement pot station. 

Please come this way.  
(ไอ วูด ไลคฺ ทู โชว์ ยู เดอะซิเมนท’ พอท สเท’ชัน พลีส คมั ธิส 
เว)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: อยากพาไปชมฐานเรยีนรู้การทํากระถางค่ะ เชญิทางนีค้่ะ 
Tourist:   Oh! That’s a good idea. Thank you so much. 

(โอ แธท’ซ อะ กูด ไอเดีย แธงค’ฺยู โซ มัช)  
นักท่องเที่ยว:   โอ้..เป็นความคิดที่ดีครบั ขอบคุณมากครับ 
Tourism personnel: You’re welcome. 

(ยัวร์ เวล’เคิม) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ด้วยความยินดคี่ะ  
 

Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
sightseeing ไซท’ซีอิง เที่ยวชม 
anything special เอน’นีธิง สเปเชียล อะไรอื่นเป็นพเิศษ 
attractive points อะแทรค’ทิฟว 

พอยน’ซ 
จุดที่น่าสนใจ 

learning station เลิร์น’นิงสเท’ชันส์ ฐานเรียนรู ้
such as ซัส แอส ยกตัวอย่าง เช่น 
interesting อิน’เทรสทิง น่าสนใจ 
look around ลุค อะ เรานด’ ชมรอบๆ 
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Unit 8: Asking and Offering Help 
บทที่ 8 การขอและให้ความช่วยเหลือ 

Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  

 

Tourism personnel:  Hello. Do you need some help?  
 (เฮลโล’ดู ยู นีด ซัม เฮลฟ’) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีคะ่ มอีะไรให้ช่วยไหมคะ 
Tourist:   Yes. Would you take a picture of us, please? 

(เยส วูด ยู เทค อะ พคิ’เชอะ ออฟ อัส พลสี) 
นักท่องเที่ยว:   ครับ  ช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหมครับ 
Tourism personnel:  Sure. 1 2 3 Say cheese! Ok.  

(ชัวร์ วัน ทู ธรี เซย์ ชีส! โอเค) 
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บุคลากรการท่องเที่ยว: ได้ค่ะ 1 2 3 พูดว่า ชีส นะคะ โอเคค่ะ  
Tourist:   Oh! It is blurry. Would you mind taking a   
                   picture of us one more time? 

(โอ’อิท อิซ เบลอรี่ วูด ยู มายด์ เทคกิง อะ พิค’เชอะ ออฟ อัส 
วัน มอร์ ไทม) 

นักท่องเที่ยว: โอ้ .. ภาพมันไม่คอ่ยชัด ช่วยถ่ายรูปพวกเราใหอ้ีกครั้งนึงได้ไหม
ครับ 

Tourism personnel:     No problem. 
(โน พรอบ’เลิม) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ได้ค่ะ ไม่มีปัญหาค่ะ 
Tourist:   Thank you. 

(แธงค’ฺย)ู 
นักท่องเที่ยว:   ขอบคุณครับ 
Tourism personnel:     You’re welcome. Enjoy your day! 

(ยัวร์เวล’เคิม เอนจอย’ ยัวร์ เดย)์ 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ยินดีค่ะ ขอให้วันน้ีมีแตค่วามสนุกสนานนะคะ 
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Conversation 2  บทสนทนาที่ 2  

 

Tourist:   Excuse me. Could you do me a favor? 
(เอคสควิซ’ฺ มี คูด ยู ดู มี อะ เฟ’เวอะ) 

นักท่องเที่ยว:   ขอโทษนะคะ ช่วยอะไรหน่อยได้ไหมครับ 
Tourism personnel:     Yes, what is it? 

(เยส วอท อิซ อทิ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ได้ค่ะ  ให้ช่วยอะไรคะ 
Tourist:   Could I borrow your umbrella, please? It looks like  

It’s going to rain. 
(คูด ไอ บอ’โร ยัวร์ อัมเบรล’ละ พลสี อทิ ลคุส ์ไลค อิทส์ โก
อิ้ง ทู เรน) 

นักท่องเที่ยว:   ขอยืมร่มหน่อยไดไ้หมคะ เหมือนวา่ฝนกําลังจะตก 
Tourism personnel:     Of course. Here you go. 
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(ออฟวฺคอรส์ เฮีย ยู โก) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ได้เลยค่ะ  นีค่่ะ  

Tourist:   Thank you so much. I will return it tomorrow. 

(แธงค’ฺยู โซ มัช ไอ วิล รีเทิร์น อิท ทะมอร’์โร) 

นักท่องเที่ยว:   ขอบคุณครับ แล้วจะเอามาคืนพรุ่งนี้นะครับ 

Tourism personnel:     Don’t worry. Take your time. 

(โดนทฺ เวอ’รี เทค ยวัร์ ไทม) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ไม่เป็นไรค่ะ ตามสบาย ไม่ต้องรีบ 

Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
Do you need help? ดู ยู นีด เฮลฟ มีอะไรให้ช่วยไหม 
take a picture เทค อะ พคิ’เชอะ ถ่ายรูป 
one more time วัน มอร์ ไทม อีกครั้งหน่ึง 
Could you do me a favor? คูด ยู ดู มี อะ เฟ’

เวอะ 
ช่วยอะไรหน่อยได้ไหม 

Here you go. เฮีย ยู โก นี่ค่ะ 
I will return it ..... ไอ วิล รีเทริ์น อิท ฉันจะคืนให้.. 
don’t worry โดนทฺ เวอ’ร ี ไม่ต้องกังวล ไม่เป็นไร 
take your time. เทค ยวัร์ ไทม ตามสบาย ไม่ต้องรีบ 
It looks like... อิท ลคุส์ ไลค ดูเหมือนว่า 
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Unit 9: Asking for Repetition 
บทที่ 9 การขอให้นักท่องเที่ยวพูดซ  า 

Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  

 

Tourist:   Hello, my name is Spencer. Nice to meet you. 
(เฮลโล’ มาย เนม อิซ สะเปนเซอร์ ไนซ ทู มีท ยู) 

นักท่องเที่ยว:   สวัสดีครับ ผมชื่อสเปนเซอร์ ยินดีทีไ่ด้รู้จักครับ 
Tourism personnel: My name is Chalisa. Nice to meet you, too. What did 

you say your name was? 
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(มาย เนม อิซ ชาลิสา ไนซ ทู มีท ยู ทู วอท ดิท ยู เซย์ ยัวร์ 
เนม วอส) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ฉันช่ือชาลิสาคะ่ ยินดีทีไ่ด้รู้จักเช่นกันค่ะ คุณชือ่อะไรนะ 
                                 คะ 
Tourist:   Oh! S-P-E-N-C-E-R , Spencer. 

(โอ’เอส พี อี เอน ซี อี อาร,์ สเปนเซอร)์ 
นักท่องเที่ยว:   โอว! เอส พี อี เอน ซี อ ีอาร,์ สเปนเซอร ์
Tourism personnel: Ah ! Where are you from, Spencer? 

(อา’แวร์ อา ยู ฟรอม สเปนเซอร?์) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: อ่า.. คณุมาจากประเทศไหนคะ คุณสเปนเซอร ์
Tourist:   California, USA. 

(แคลฟิอร์เนีย ยูเอสเอ) 
นักท่องเที่ยว:   ผมมาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมรกิาครับ 
Tourism personnel: Alright. 

(ออลไรท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ค่ะ 
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Conversation 2 บทสนทนาที่ 2  

 

Tourism personnel: Hi. Can I help you? 
  (ไฮ แคน ไอ เฮลฟ ยู) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีคะ่ มอีะไรให้ช่วยไหมคะ 
Tourist:   Yes. I would like to buy 15 pieces of local Thai  
    silk? 

(เยส ไอ วูด ไลค ทู บาย ฟิฟทีนธ’ พีสซิส ออฟ โลเคลิ ไทย        
ซิลค)ฺ 

นักท่องเที่ยว:   ครับ ผมอยากซื้อผา้ไหมท้องถิ่นสัก 15 ผืนครบั 
Tourism personnel: Pardon me? How many pieces again? 

(พาร’์ เดิน มฮีาว เมน’นี่ พีสซิส อะเกน’) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ว่ายังไงนะคะ กี่ผืนนะคะ 
Tourist:   I would like to buy “one-five” pieces. 
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(ไอ วูด ไลค ทู บาย วัน-ไฟฟว พีสซสิ) 
นักท่องเที่ยว:   อยากซื้อจาํนวน หน่ึง-ห้า (สิบห้า) ผืน ครับ 
Tourism personnel: Sorry. There are only ten left. 

(ซอร’์รี แธร์ อา โอน’ลี่ เท็น เลฟท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ขออภยัคะ่ เหลอืแค่ 10 ผืนเองค่ะ 

Tourist:   Ok. That’s fine. I will take them all 
(โอเค แธทสฺ ไฟนฺ ไอ วลิ เทค เธม ออล) 

นักท่องเที่ยว:   งั้นไม่เป็นไรครับ ผมเอาแค่ที่เหลอืทั้งหมดเลยครับ 

Tourism personnel: Ok. Thank you. Here you go. 
(โอเค แธงก้ิว   เฮยี ยู โก) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ตกลงค่ะ ขอบคุณค่ะ  นี่ค่ะ 
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Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
What did you say your 
name was? 

วอท ดิท ยู เซย์ ยัวร์ 
เนม วอส 

เมื่อกี้คณุพูดว่าชือ่อะไรนะคะ 

Could you say that 
again, please? 

คูด ยู เซย์ แธท อะเกน 
พลีส 

ช่วยพูดซ้ําอีกครั้งได้ไหมครับ 

Can I help you? แคน ไอ เฮลฟ ย ู มีอะไรให้ช่วยไหมคะ 
Pardon me? คูด ยู เซย์ แดท อะเกน 

พลีส 
ขอโทษนะคะ่ ว่ายังไงนะคะ 

There are only ten left แธร์ อา โอน’ลี่ เท็น 
เลฟท 

เหลือแค่ 10 ผืนเองค่ะ 

That’s fine แธทสฺ ไฟนฺ  งั้นไม่เป็นไรครับ 
I will take them all ไอ วิล เทค เธม ออล ผมจะเอาทั้งหมด 
Here you go เฮีย ยู โก นี่ค่ะ 
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Unit 10: Homestay Accommodation 
บทที่ 10: การแนะน าเกี่ยวกับที่พักอาศัย/โฮมสเตย์ 

Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  

 
 

Tourist:   Are there any homestays around here? 
(อาร์ แธร์ เอน’นี โฮม สเท อะ’เรานฺดฺ เฮียร ์) 

นักท่องเที่ยว:   มีที่พักแถวนี้บ้างไหมครบั 
Tourism personnel: Yes, There are a lot of homestays over here. 

(เยส แธร์ อา อะ ลอท ออฟ โฮมสเท โอ’เวอะ เฮีย) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: มีค่ะ มีบ้านพักโฮมสเตยแ์ถวนี้มากมายเลยคะ่ 
Tourist:   May I take a look? 

(เม ไอ เทค อะ ลคุ) 
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นักท่องเที่ยว:   ขอดูหน่อยไดไ้หมครับ 
Tourism personnel: Sure. It’s not only inexpensive, but it is also clean. 

(ชัวร์ อิทสฺ นอท โอน’ล ีอินอิคสเพน’ซิฟว บัท อิท อิซ ออลโซ 
คลีน) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ได้ค่ะ ไม่เพยีงแค่ราคาไม่แพง แต่ยังสะอาดอีกด้วยค่ะ 
Tourist:   Ok. Thank you so much 

(โอเค แธงค’ยู โซ มัช) 
นักท่องเที่ยว:   โอเคคะ่ ขอบคณุมาก 
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Conversation 2 บทสนทนาท่ี2 

 

Tourist:   Are there any accommodations near here? 
(อา แธร์ เอน’นี่ อะคอมโมเด’ชันสฺ เนีย เฮียร)์ 

นักท่องเที่ยว:   แถวนี้มีที่พักไหมครับ 
Tourism personnel: Yes, There are a lot of homestays over here. 
    (เยส แธร์ อา อะ ลอท ออฟ โฮม สเท โอ’เวอะ เฮียร์) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: มีค่ะ มีบ้านพักโฮมสเตย ์แถวนี้มากมายเลยคะ่ 
Tourist:   I would like to book one. 

(ไอ วูด ไลคฺ ทู บุค วัน) 
นักท่องเที่ยว:   ผมอยากจะพักที่นี่ครับ 
Tourism personnel: How long do you plan on staying? 

(เฮา ลอง ดู ยู แพลน ออน สเทอิง) 
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บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณวางแผนที่จะพักนานเท่าไหรค่ะ 
Tourist:   2 Nights. 

(ทู ไนทสฺ)ฺ 
นักท่องเที่ยว:   2 คืน ครับ 
Tourism personnel: For how many guests? 

(ฟอร์ เฮา เม’นี เกสทสฺฺ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: มากี่ท่านคะ 
Tourist:   Only 1. 

(โอน’ลี วัน) 
นักท่องเที่ยว:   คนเดียวครับ 
Tourism personnel: Would you like me to show you around? 

(วูด ยู ไลคฺ มี ทู โชว์ ยู อะเรานฺดฺ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณอยากจะให้พาไปดูไหมคะ 
Tourist:   Great! Thank you. Let’s go. 

(เกรท แธงค’ยู   เลทซโก) 
นักท่องเที่ยว:   ดีครับ ขอบคุณครับ 
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Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
May I take a look? เม ไอ เทค อะ ลุค ขอดูหน่อยไดไ้หมครับ 
inexpensive อินอิคสเพน’ซิฟว ไม่แพง 
clean คลีน สะอาด 
accommodation อะคอมโมเด’ชัน ที่พัก 
How long do you plan 
to stay? 

เฮา ลอง ดู ยู แพ
ลน ทู สเตย ์

คุณวางแผนที่จะพักนาน
เท่าไหร ่

For how many guests? ฟอร์ ฮาว เมนี่ 
เกสทฺส 

แขกจํานวนก่ีท่าน 

Let’s go! เลทซฺโก ไปกันเถอะ 
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Unit 11: Making an Appointment 
บทที่ 11: การนัดหมาย 

Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  

 

Tourist:   Good morning. I would like to see Mr. Lek, please. 
(กูด มอร’์นิ่ง ไอ วูด ไลค ทู ซี มสิ’เทอะ เล็ก พลีส)  

นักท่องเที่ยว:   สวัสดีคะ่ อยากจะขอพบคุณเล็กครับ 
Tourism personnel: Sorry. He’s not home right now. 

(ซอร’์รี ฮีซ ฺนอท โฮม ไรทฺ เนา)  
บุคลากรการท่องเที่ยว: ขอโทษดว้ยคะ่ ตอนนี้เขาไม่อยู่บ้านคะ่ 
Tourist:   When can I see him? 

(เวน แคน ไอ ซี ฮิม)  
นักท่องเที่ยว:   ผมจะพบเขาได้เมือ่ไหรค่รับ 
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Tourism personnel: Tomorrow at 9.00 a.m. Is that ok?  
(ทะมอร’์โร แอท ไนนฺ เอเอม อิซ แธท โอเค’)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: วันพรุ่งนี้เชา้ 9 โมง สะดวกไหมคะ 
Tourist:   Perfect. Thank you. 

(เพอร’์เฟคทฺ แธงค’ฺยู) 
นักท่องเที่ยว:   ได้ครับ ขอบคณุมาก 
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Conversation 2  บทสนทนาท่ี 2 

 

Tourism personnel: Good afternoon. What can I do for you? 
(กูด อาฟเทอะนูน วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีตอนบ่าย มอีะไรให้ช่วยไหมคะ 
Tourist: Yes, please. I would like to make an appointment to 

visit the silk learning station? 

(เยส พลีซ ไอ วูด ไลคฺ ทู เมค แอน อะพอย’เมนิทฺ ทู วิซ’ซิท 
เธอะ ซลิคฺ เลิร์น’นิง สเท’ชัน)  

นักท่องเที่ยว:   ผมอยากจะขอนัดเพือ่เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ผา้ไหมครับ 
Tourism personnel: Of course! We are free on Monday and Tuesday. 

(ออฟว คอรส์ วี อา ฟรี ออน มัน’เด แอนดฺ ทิวซ’เด)  
บุคลากรการท่องเที่ยว: ได้ค่ะ เราว่างวันจันทร์และวันอังคารคะ่ 

Tourist:   I would like to visit on Monday. 
(ไอ วูด ไลคฺ ทู วิซ’ซิท ออน มัน’เด)  
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นักท่องเที่ยว:   ผมอยากจะมาเยีย่มชมในวันจันทร ์
Tourism personnel: Ok. Would you prefer in the morning or in the 

afternoon? 
(โอเค’ วูด ยู พรีเฟอร’์ อิน เธอะ มอร’์นิง ออร์ อิน เธอะ อาฟ
เทอะนูน)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: โอเค คณุอยากจะมาตอนเช้าหรือตอนบ่ายคะ 

Tourist:   In the morning would be great. Thank you. 
(อิน เธอะ มอร’์นิง วูด บี เกรท แธงค’ฺยู)  

นักท่องเที่ยว:   โอเค น่าจะเป็นตอนเช้าครับ ขอบคณุครับ 

 

Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

 

 

 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
He’s not home right 
now. 

ฮีซ ฺนอท โฮม ไรทฺ เนา ตอนนี้เขาไมอ่ยู่บ้าน 

convenient คันเวน’เยินท ฺ สะดวก 
make an appointment เมค แอน อะพอย’เมินทฺ ขอนัดหมาย 
visit วิซ’ซิท เยี่ยมชม 
prefer พรีเฟอร’์ ชอบมากกว่า 
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Unit 12: Asking and telling the time 
บทที่ 12: การถามและบอกเกี่ยวกับเวลา 

Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  

 

Tourist:   Excuse me. What time is it now? 
    (เอคสควิซ’มี วอท ไทม ์อิซ อิท นาว) 
นักท่องเที่ยว:   ขอโทษนะครับ ตอนนี้เวลาเทา่ไหร่แล้วครับ 
Tourism personnel: It is 6.30 am 

(อิท อิซ ซิกซฺ เธิอร’์ที เอเอม) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: 6 โมงครึ่งค่ะ 
Tourist:   What time do you get up? 

(วอท ไทมฺ ดู ยู เกท อพั))  
นักท่องเที่ยว:   คุณตื่นนอนกี่โมงครับ 

Tourism personnel: I get up about 6 o’clock. 
(ไอ เกท อัพ อะเบาท’ฺ ซิกซ ฺอะคลอค’)  
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บุคลากรการท่องเที่ยว: ฉันตื่นนอนประมาณ 6 โมงเช้าคะ่ 
Tourist:   What time do you go to work? 

(วอท ไทมฺ ดู ยู โก ทู เวริ์คฺ)  
นักท่องเที่ยว:   คุณไปทาํงานกี่โมงครับ 
Tourism personnel: I go to work about 8.30 am. 
    (ไอ โก ทู เวิรค์ฺ อะเบาท’ฺ เอท เธอิร’์ที เอเอม)  
บุคลากรการท่องเที่ยว: ฉันไปทํางานประมาณ 8 โมงครึ่งค่ะ 
Tourist:   Ok. Let’s go get ready to work. 

(โอเค’ เลทซฺ โก เกท เรด’ดี ทู เวิร์ค)ฺ 
นักท่องเที่ยว:   โอเค เตรียมตัวไปทํางานกันเถอะ 
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Conversation 2  บทสนทนาท่ี 2 

 

Tourist:   Do you have the time? 
(ดู ยู แฮฟว เธอะ ไทมฺ)  

นักท่องเที่ยว:   ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แลว้ครับ 
Tourism personnel: It is 10.10 am. 

(อิท อิซ เทน เทน เอเอม)  
บุคลากรการท่องเที่ยว: ตอนนี้ 10โมง 10 นาที ค่ะ 
Tourist:   What time is the village meeting? 

(วอท ไทมฺ อิซ เธอะ วลิ’ลิจ มีท’ทิง)  
นักท่องเที่ยว:   ประชุมหมู่บ้านกี่โมงครบั  

Tourism personnel: At 10.30 am. 
(แอท เทน เธอิร’์ที เอเอม)   

บุคลากรการท่องเที่ยว: 10 โมงครึ่งคะ่ 

Tourist:   What time does the market open? 
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(วอท ไทมฺ ดัซ เธอะ มาร์’คิท โอ’เพิน) 
นักท่องเที่ยว:          ตลาดเปิดกี่โมงครับ 

Tourism personnel: At about 3 pm.  

    (แอท อะเบาท’ฺ ธรี พีเอม) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ประมาณบ่ายสามโมงเยน็ค่ะ 
Tourist:   And when is it closed? 

(แอนด ฺเวน อิซ อิท โคลสด)ฺ  
นักท่องเที่ยว:   และปิดประมาณกี่โมงครับ 

Tourism personnel: At about 8 pm.  
(แอท อะเบาท’ฺ เอท พีเอม)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: ประมาณสองทุ่มค่ะ 

Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

 
 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
What time is it now? 
     

วอท ไทมฺ อิซ อิท เนา ตอนนี้เวลาเท่าไหร ่

get up  เกท อัพ ตื่นนอน 
go to work โก ทู เวิรค์ ไปทํางาน 
go get ready โก เกท เรด’ดี ไปเตรียมตัว 
Do you have the time? ดู ยู แฮฟว เธอะ ไทม ฺ ตอนนี้เวลาเท่าไหร ่
village meeting วิล’ลิจ มีท’ทิง ประชุมหมู่บ้าน 
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Unit 13: Asking and Giving the Directions 
บทที่ 13 การถามและบอกทิศทาง 

 
Conversation 1 บทสนทนาที่ 1  
Tourist:    Excuse me. Is there a resort near here? 

(เอคสควิซ’ฺมี อิซ แธร์ อะ รสีอร์ท’ เนียร์ เฮียร)์ 
นักท่องเที่ยว:   ขอโทษนะครับ มีรีสอรท์ที่อยู่ใกล้กับที่นี่ไหมครบั?  
Tourism personnel: Yes. There's one near here. Its name is Saifa Resort.  
    (เยส แธร์ อิซ วัน เนียร์ เฮียร์ อทิซฺ เนม อิซ สายฟ้า รีสอร์ท’) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ใช่ครับ มีอยู่ที่หนึ่งที่อยูใ่กล้กับที่นี่ครับ ชื่อสายฟ้ารสีอรท์ 
Tourist:   How do I get there?   

(เฮา ดู ไอ เกท แธร)์ 
นักท่องเที่ยว:   ผมจะไปที่นั่นได้อย่างไรครับ   
Tourism personnel: At the intersection, turn left and go straight on about 

10 kilometers. It's on the left. 
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(แอท เธอะ อินเทอะเซค’ชัน เทิร์น เลฟทฺ แอนดฺ โก สเทรท 
ออน อะเบาท’ฺ เทน คะลอม’มิเทอะ อทิซฺ ออน เธอะ เลฟทฺ) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ตรงสี่แยกตรงนั้น เลี้ยวซ้ายและตรงไป มันจะอยู่ทางซ้ายมอื
ครับ 

Tourist: Thank you.  
 (แธงค’ฺยู) 
นักท่องเที่ยว:   ขอบคุณครับ 
Tourism personnel: You’re welcome. 

(ยัวร์ เวล’เคิม) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ด้วยความยินดคีรับ 
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Conversation 2 บทสนทนาท่ี 2 

 
Tourist: Excuse me. How can I get to downtown Buriram from 

here, please?  
(เอคสควิซ’ฺมี เฮา แคน ไอ เกท ทู บุรรีัมย์ ดาวนฺ’ทาวนฺ ฟรอม
เฮียร์ พลีซ) 

นักท่องเที่ยว:  ขอโทษนะคะ ฉันจะเดนิทางไปเมอืงบุรีรัมย์จากที่นี่ได้อย่างไร
คะ?  

Tourism personnel:  It’s quite simple. You can go by bus.Take a bus in 
front of the village. 
(อิทซฺ ไควทฺ ซมิ’เพิล ยู แคน โก บาย บัส เทค อะ บัส อิน 
ฟรันทฺ ออฟว เธอะ วลิ’ลิจ) 

บุคลากรการท่องเที่ยว:  มันค่อนขา้งง่ายเลยครับ คุณสามารถเดินทางโดยรถบัส  
ใช้รถบัสด้านหน้าของหมู่บ้าน 

Tourist:    How often does the bus leave? 
(เฮา ออฟ’เฟิน ดัซ เธอะ บัส ลฟีว)  

นักท่องเที่ยว:   แล้วรถบัสจะออกบ่อยแค่ไหนคะ     
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Tourism personnel:  About every half hour.    
(อะเบาท’ฺ เอฟว’รี ฮาฟ เอา’เออะ)  

บุคลากรด้านการท่องเทีย่ว: ประมาณทุกครึ่งชั่วโมงครับ  
Tourist:   Thank you so much. 

(แธงค’ฺย ูโซ มัช) 
นักท่องเที่ยว:   ขอบคุณมากค่ะ 
Tourism personnel: You’re welcome.  
    (ยัวร์ เวล’เคิม) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ด้วยความยินดคีรับ 
    

Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์ 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน ความหมาย 
Is there a resort near 
here? 

อิซ แธร์ อะ รสีอร์ท’ เนียร์ 
เฮียร ์

มีรีสอร์ทที่อยู่ใกล้กับที่นี่ไหม 

There's one near here. แธร์ อิซ วัน เนยีร์ เฮยีร ์ มีอยูท่ี่หนึ่งที่อยู่ใกล้กับที่นี่ 
How do I get there?  เฮา ดู ไอ เกท แธร ์ จะไปที่นั่นได้อย่างไร 
intersection อินเทอะเซค’ชัน สี่แยก 
turn left เทิร์น เลฟท ฺ เลี้ยวซา้ย 
go straight on โก สเทรท ออน ตรงไป 
It's on the left. อิทซฺ ออน เธอะ เลฟท ฺ มันอยูท่างซ้ายมอื 
How can I get to 
downtown Buriram from 
here, please? 

เฮา แคน ไอ เกท ทู บุรรีัมย์ 
ดาวน’ฺทาวนฺ ฟรอมเฮียร์ 
พลีซ 

ฉันจะเดินทางไปเมืองบุรีรัมย์
จากที่นี่ได้อยา่งไร 

You can go by bus. ยู แคน โก บาย บัส คุณสามารถเดินทางโดยรถ
บัส 
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Unit 14 Community Product Introduction 
บทที่ 14 การแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

 
Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  
Tourism personnel:  Good morning. May I help you? 

(กูด มอร’์นิง เม ไอ เฮลพฺ ยู)  
บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีคะ่ มอีะไรให้ฉันช่วยไหมคะ 
Tourist: Yes, please. I want to buy silk. Do you have some 

silk? 
(เยส พลีซไอ วอนทฺ ทู บาย ซิลคฺ ดู ยู แฮฟว ซมั ซิลค)ฺ 
ใช่ค่ะ ดิฉันอยากจะซื้อผา้ไหม คณุมผี้าไหมไหมคะ 

Tourism personnel:  What color are you looking for? 
    (วอท คัล’เลอะ อา ยู ลคุคงิ ฟอร)์ 
บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณกําลังหาเสือ้สอีะไรครับ/คะ 
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Tourist:     I’m looking for green. 
(ไอมฺ ลุคคิง ฟอร์ กรีน) 

นักท่องเที่ยว:   ดิฉันกําลังหาผ้าไหมสเีขยีวคะ่ 
Tourism personnel:  What size are you looking for? 

(วอท ไซซฺ อา ยู ลคุคิง ฟอร)์  
บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณกําลังหาผ้าไหมขนาดเท่าไรคะ 
Customer:     I’m looking for a large piece.  
    (ไอมฺ ลุคคิง ฟอร์ อะ ลาร์จฺ พีส) 
นักท่องเที่ยว:   ดิฉันกําลังหาผ้าไหมขนาดใหญ่ค่ะ 
Tourism personnel:  Here you are.  
    (เฮียร์ ยู อา) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: นี่ครับ/ค่ะ 
Customer:     How much is it? 

(เฮา มัช อิซ อิท)  
นักท่องเที่ยว:   ราคาเท่าไหร่ครับ/คะ 
Tourism personnel:  2,000 baht sir.  

(ทู เธา’เซนิดฺ บาท เซอร์) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: 2,000 บาทครับ/ค่ะ  
Customer:     Ok. I’ll take this one.   

(โอเค’ ไอล ฺเทค ธสิ วัน) 
นักท่องเที่ยว:   ตกลง ผม/ดิฉันเอาตัวนีค้รับ/ค่ะ 
Tourism personnel:  Thank you.   

(แธงค’ฺ ยู) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ขอบคุณครับ/คะ่ 
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Conversation 2 บทสนทนาที่ 2  

 

Tourism personnel:  Good morning. May I help you? 
(กู้ด มอร’์นิง เม ไอ เฮลพฺ ยู) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีครับ ให้ผมบริการอะไรบ้างครับ 
Tourist: Good morning. I'm looking for a bag. Do you have 

any silk bags? 
(กูด มอร’์นิง ไอมฺ ลคุคงิ ฟอร์ อะ แบก ดู ยู แฮฟว เอน’นี ซิลคฺ 
แบกสฺ) 

นักท่องเที่ยว: สวัสดีตอนเช้าค่ะ ดิฉันกําลังมองหากระเป๋า มีกระเป๋าผา้ไหม
บ้างไหมคะ 

Tourism personnel: Yes. Please come this way. By the way, what color 
do you like? 
(เยส พลีซ คัม ธสิ เว บาย เธอะ เว วอท คัล’เลอะ ดู ยู ไลค)ฺ 
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บุคลากรการท่องเที่ยว: มีครับ เชิญทางนี้ แลว้คณุอยากได้สอีะไรครับ 
Tourist:   I want a red bag.  
    (ไอ วอนทฺ อะ เรด แบก) 
นักท่องเที่ยว:   ฉันอยากได้กระเป๋าสแีดง 
Tourism personnel:  Here you are.  

(เฮียร์ ยู อา) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: นี่ครับ  
Tourist:    This is a lovely one. How much is it? 
    (ธิส อิซ อะ ลัฟว’ล ีวัน เฮา มัช อิซ อทิ) 
นักท่องเที่ยว:   นี่เป็นกระเปา๋ที่น่ารักใบหนึ่ง ราคาเท่าไหร่คะ 
Tourism personnel:  Five hundred baht, please. 
    (ไฟฟวฺ ฮัน’เดริด บาท พลีซ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ราคา 500 บาทคะ่ 
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Useful Words and Phrases 
ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
May I help you? เม ไอ เฮลพฺ ย ู มีอะไรให้ช่วยไหม 
Do you have some silk? ดู ยู แฮฟว ซัม ซลิค ฺ คุณมผี้าไหมไหม 
What color are you 
looking for? 

วอท คลั’เลอะ อา ยู ลคุคิง 
ฟอร ์

คุณกําลังหาเสือ้สอีะไรครับ/
คะ 

What size are you 
looking for? 

วอท ไซซฺ อา ยู ลคุคงิ 
ฟอร ์

คุณกําลังหาผ้าไหมขนาด
เท่าไร 

I’m looking for a large 
piece.  

ไอมฺ ลุคคิง ฟอร์ อะ ลาร์จฺ 
พีส 

กําลังหาผ้าไหมขนาดใหญ่ 

I'm looking for a bag. ไอมฺ ลุคคิง ฟอร์ อะ แบก กําลังมองหากระเป๋า 
Do you have any silk 
bags? 

ดู ยู แฮฟว เอน’นี ซิลค ฺ
แบกสฺ 

มีกระเป๋าผา้ไหมบ้างไหม 

Please come this way. พลีซ คมั ธิส เว เชิญทางนี ้
What color do you like? วอท คลั’เลอะ ดู ยู ไลคฺ คุณอยากได้สีอะไร 
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Unit 15: Talking about Thai Silk Weaving 
Process and Products 

บทที่ 15: การแนะน ากระบวนการในการผลิตผ้าไหม 
และผลิตภัณฑ์ไหม 

 
 

Conversation 1 บทสนทนาที่ 1    
Tourist :  Excuse me, where can  I see the silk weaving 

process?  
 (เอคสควิซ’ฺ ม ีแวร์ แคน ไอ ซ ีเธอะ ซิลค ฺวีฟวงิ โพร’เซส)     
นักท่องเที่ยว: ขอโทษครับ ผมจะชมกระบวนการทอผา้ไหมไดท้ี่ไหนครับ   
Tourism Personnel :  Follow me, please.  
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 (ฟอล’โล มี พลีซ)  
บุคลากรการท่องเที่ยว: เชิญตามดิฉันมาค่ะ  
Tourist : Thank you.  
 (แธงค’ฺย)ู  
นักท่องเที่ยว: ขอบคุณครับ  
Tourism Personnel : This is the silk weaving process.  Step one is 

Degumming: This process begins with cleaning raw 
silk which will be used as a warp and weft in order 
to take away all the dirt and sericin. This  cleaning 
process includes boiling the silk in hot boiling water 
mixing with sodium carbonate, it can help to 
increase the softness and shine to the silk, enhancing 
the quality color after dyeing. 

 (ธิส อิซ เธอะ ซิลค ฺวีฟวงิ โพร’เซส สเทพ วัน อซิ ดีกัมมิง ธิส 
โพร’เซส บิกินส์ วิธ คลนีนิง รอ ซิลค ฺวิช วิล บี ยูซดฺ แอซ อะ 
วอร์พ แอนด์ เวฟท ฺอิน ออร’์เดอะ ทู เทค อะเว’ ออล เธอะ 
เดิร์ท แอนดฺ เซริซิน ธิส คลีนนิง โพร’เซส อินคลูดส์ บอยลิง 
เธอะ ซิลค ฺอิน ฮอท บอยลิง วอ’เทอะ มิคซฺซิง วิธ โซเดียม
คาร์บอเนต อิท แคน เฮลพฺ ทู อินครีส’ เธอะ ซอฟทฺเนส แอนด์ 
ไชนฺ ทู เธอะ ซิลค ฺเอนแฮนซิง เธอะ ควอล’ลิท ีคัล’เลอะ อาฟ’
เทอะ ไดอิง)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: นี่คือกระบวนการทอผ้าไหม ขั้นตอนที่หน่ึงคอืการฟอกไหม ใน
กระบวนการนี้เริ่มต้นจากการทําความสะอาดไหมดิบที่จะใช้
เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืนเพื่อชําระลา้งสิ่งสกปรกที่ปะปนมาและ
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กาวไหม ในกระบวนการทําความสะอาดไหมนีจ้ะมีการต้มไหม
ในน้ําร้อนที่เดอืดผสมกับสารเคมีโซเดยีมคาร์บอเนต 
กระบวนการนี้จะทาํให้เกิดความออ่นนุ่มและมนัเงาเพิ่มขึ้นแก่
เส้นไหมและคุณภาพสีหลังจากย้อมดีขึ้น  

Tourist : What is sericin?  
 (วอท อิซ เซริซิน)   
นักท่องเที่ยว: กาวไหมคอือะไรครับ  
Tourism Personnel : It  is protein from silkworms.  The next step is 

Bleaching: Local  Thai silk fabric is naturally yellow, 
so we need to make it lighter by bleaching. We 
don’t need to do bleaching for those silk yarn or 
hybrid which is already white unless we want to 
make it real white. We use Hydrogen peroxide for 
this method. 

 (อิท อิซ โพร’ทีน ฟรอม ซิลคฺเวริ์มส์ เธอะ เนคซทฺฺ สเทพ อิซ  
บลีชชิง โล’เคิล ไทย ซลิคฺ แฟบ’ริค อิซ แนช’เชอเริลลี เยล’โล 
โซ วี นีด ทู เมค อทิ ไลเทอะ บาย บลีชชิง วี โดนทฺ นีด ทู ดู  
บลีชชิง ฟอร ์โธซ ซิลคฺ ยาร์น ออร์ ไฮ’บริด วชิ อิซ ออลเรด’ดี 
ไวท์ อันเลส’ วี วอนท์ ทู เมค อิท เรียล ไวท์ ว ียูซ ไฮ’ดระเจิน 
เพอรอค’ไซดฺ ฟอร์ ธิส เมธ’เธิด)             

บุคลากรการท่องเที่ยว: กาวไหมคอืโปรตีนที่เกิดขึ้นจากหนอนไหม ขั้นตอนต่อไปคอืการ
ฟอกขาวไหม ผ้าไหมไทยในท้องถิ่นมสีีเหลอืงธรรมชาติ ดังน้ัน
เราจึงต้องทาํให้มีเสยีงเหลืองสวา่งโดยการฟอกขาวไหม เราไม่
ต้องฟอกขาวไหมสาํหรบัเส้นไหมที่เป็นพันธุ์ลูกผสมพันธุ์
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ต่างประเทศซึ่งมีความขาวอยูแ่ล้วนอกเสยีจากวา่เราอยากให้
ขาวมากยิ่งขึ้น เราใช้สารเคมไีฮโดรเจน เปอร์ออ๊กไซด์ใน
กระบวนการนี้  

Tourist : I see. May I take some photos?  
 (ไอ ซี เม ไอ เทค ซมั โฟ’โทส์)  
นักท่องเที่ยว: อ๋อ แล้วผมขอถ่ายรูปได้ไหมครับ  
Tourism Personnel : Of course. The third step is Dyeing: This process 

starts with taking those bleached fabrics to dye. 
Then, we may take those to rise in hot boiling and 
very cold water until they are clean. Prior to the next 
step, we must expose the fabrics to the sun until 
they get dry.  

 (ออฟว คอรส์ เธอะ เธริด์ สเทพ อิซ ไดอิง ธิส โพร’เซส สทาร์ท 
วิธ เทคกิง โธซ บลีชทฺ แฟบ’ริค ทู ได เธน วี เม เทค โธซ ทู 
ไรซ อิน ฮอท บอยลิง แอนด์ เว’ร ี โคลดฺ วอ’เทอะ อันทลิ’ เธ 
อา คลีน ไพร’เออะ ทู เธอะ เนคสทฺฺ สเทพ ว ีมสัท ฺอิคสโพซ’ 
เธอะ แฟบ’ริคส์ ทู เธอะ ซัน อันทลิ’ เธ เกท ดราย)               

บุคลากรการท่องเที่ยว: เชิญเลยค่ะ ขั้นตอนทีส่ามคอืขั้นตอนการย้อมสไีหม ใน
กระบวนการนี้จะเริม่จากการนําเอาไหมทีผ่่านการฟอกขาวแลว้
มาซักล้างในน้ํารอ้นและน้ําเย็นให้สะอาด จากนัน้นําเส้นไหมไป
ตากให้แห้ง   

Tourist : For how long?  
 (ฟอร์ เฮา ลอง)  
นักท่องเที่ยว: ตากนานแค่ไหนครับ  
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Tourism Personnel : For 1 day and the Final step is Weaving: Traditional 
hand operated looms, as a local ancestor method, 
are involved in this step. How it works is that we 
prepare 1 set of weft and 1 set of warp and we put a 
warp yarn in between a weft yarn. This weft yarn is 
separated by a harness while a reed is a tool to 
tighten weft and warp yarn together as a whole 
piece of silk. 
(ฟอร์ วัน เด แอนด ฺเธอะ ไฟ’เนิล สเทพ อิซ วฟีวิง ทระดิช’
ชะเนิล แฮนดฺ ออพ’พะเรททิด ลมูซ์ แอซ อะ โล’เคิล แอน’เซส
เทอะ เมธ’เธิด อา อินวอลวดฺ อิน ธิส สเทพ เฮา อิท เวริ์คซ์ 
แธท อิซ วี พรีแพร์ วัน เซท ออฟว เวฟทฺ แอนดฺ วัน เซท ออฟว 
วอร์พ แอนดฺ วี พุท อะ วอร์พ ยาร์น อิน บิทวีน’ อะ เวฟทฺ 
ยาร์น ธิซ เวฟทฺ ยาร์น อิซ เซพ’พะเรททิด บาย อะ ฮาร์’นิส 
ไวลฺ อะ รีด อิซ อะ ทูล ทู ไท’เทิน เวฟทฺ แอนด ฺวอร์พ ยาร์น 
ทะเกธ’เธอะ แอซ อะ โฮล พีส ออฟว ซลิคฺ)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: ตากเป็นเวลา 1 วันคะ่ แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดทา้ย ขั้นตอนการ
ทอผา้ไหม เราใช้ก่ีกระตุกแบบดั้งเดิมในการทอผ้าไหมซึ่งเป็น
กระบวนการที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในท้องถิ่น ก่ีกระตุก
ทํางานดังนี้คอื เราใช้เสน้ไหมยืน 1 ชุดและเส้นไหมพุ่ง 1 ชุด
โดยการใช้เส้นไหมพุ่งสอดเข้าไประหว่างเส้นยนืที่แยกออกด้วย
การเหยียบตะกอและฟนัฟืมกระทบเส้นไหมพุ่งในติดกันทีละ
เส้นจนกลายเป็นผืนผา้   
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Tourist : This is interesting.  Thank you so much for taking us 
here and explain about the process for me.  

 (ธิส อิซ อิน’เทอะริสทิง แธงค’ฺยู โซ มัช ฟอร์ เทคคิง อัส เฮยีร์ 
แอนดฺ เอคสเพลน’ อะเบาทฺ’ เธอะ โพร’เซส ฟอร์ มี) 

นักท่องเที่ยว: น่าสนใจครับ ขอบคณุมากๆครับทีพ่าเรามาที่นีแ่ละอธิบาย
กระบวนการทอผ้าไหมให้ผมฟัง  
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Conversation 2 บทสนทนาที่ 2 

 
 
Tourism Personnel : Now. Let me show you some of our silk products. 
 (เนา เลท มี โช ยู ซัม ออฟว เอา’เออะ ซิลคฺ พรอด’ดัคทสฺ์)  
บุคลากรการท่องเที่ยว: โอเคคะ่ ต่อไปดิฉันจะคณุไปชมสินคา้ที่ทาํจากผา้ไหมของเรา  
Tourist :   Great, I  was about to ask.  
    (เกรท ไอ วอซ อะเบาท’ฺ ทู อาสคฺ) 
นักท่องเที่ยว: เยี่ยมเลยครับ วา่จะถามอยู่พอดีเลยครับ  
Tourism Personnel : Normally, we sell the silk by piece. But, we also have  

some other products made from silk as well.  
(นอร’์เมิลลี วี เซล เธอะ ซิลคฺ บาย พีส บัท วี ออล’โซ แฮฟว 

 ซัม อัธ’เธอะ พรอด’ดัคทส์ เมด ฟรอม ซิลคฺ แอซ เวล) 
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บุคลากรการท่องเที่ยว: ปกติเราจะขายผ้าเป็นผนืๆ แต่เราก็มสีินคา้ที่ทาํจากผ้าไหมด้วย 
ค่ะ   

Tourist :   What is this?  
    (วอท อิซ ธิส) 
นักท่องเที่ยว: นี่อะไรครับ  
Tourism Personnel : This is a sarong.  
    (ธิส อิซ อะ ซะรอง’) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: นี่คือผา้ถุงคะ่  
Tourist : And what is that?  
 (แอนดฺ วอท อิซ ธสิ) 
นักท่องเที่ยว: แล้วนั่นคอือะไรครับ  
Tourism Personnel : That is a loincloth.  
    (แธท อิซ อะ ลอยน’ฺคลอธ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: นั่นคือผา้ขาวม้าคะ่  
Tourist : I am looking for a silk selling by meter.  
 (ไอ แอม ลุคคิง ฟอร์ อะ ซิลคฺ เซลลิง บาย ม’ีเทอะ) 
นักท่องเที่ยว: ผมกําลังหาผ้าไหมที่ขายเป็นเมตรน่ะครับ  
Tourism Personnel : Oh, this is silk, you are looking for.  
    (โอ ธสิ อิซ ซลิคฺ ยู อา ลุคคิง ฟอร์) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: อ้อ นี่คอืผา้ไหมที่คณุกําลังหาคะ่  
Tourist : And do you have neckties?  
 (แอนดฺ ดู ยู แฮฟว เนค’ไทส์) 
นักท่องเที่ยว: คุณมีเนคไทขายไหมครบั  
Tourism Personnel : No, we don’t. 
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    (โน วี โดนทฺ)   
บุคลากรการท่องเที่ยว: ไม่มีเลยค่ะ  
Tourist : Hm, do you have small souvenirs made from silk?  
 (เฮิม ดู ยู แฮฟว สมอล ซูวะเนียรซ’์ เมด ฟรอม ซิลคฺ) 
นักท่องเที่ยว: เอ่อ แล้วคณุมพีวกของฝากที่ทําจากผ้าไหมชิ้นเล็กๆ ไหมครับ  
Tourism Personnel : Of course, we have these bags.   
    (ออฟว คอรส์ วี แฮฟว ธีซ แบกส์)  
บุคลากรการท่องเที่ยว: มีแน่นอนคะ่ เรามีกระเป๋าพวกนี้ค่ะ  
Tourist : Great.  
 (เกรท) 
นักท่องเที่ยว: เยี่ยมไปเลยครับ  
 

Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

 
 
 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
silk weaving process ซิลค ฺวีฟวิง โพร’เซส   กระบวนการทอผ้าไหม 
degumming ดีกัมมิง การฟอก(ไหม) 
sericin เซริซิน กาวไหม 
bleaching บลีชชิง การฟอกขาว(ไหม) 
dyeing ไดอิง การย้อมสี(ไหม) 
weaving วีฟวิง การทอผ้า(ไหม) 
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Unit 16: Talking about Thai Silk Patterns 
บทที่ 16: การแนะน าเกี่ยวกับลายผ้าไหม 

 
Conversation 1 บทสนทนาที่ 1   
Tourist :  How many silk patterns do you have?   
 (ฮาว เมน’นี ซิลคฺ แพท’เทิร์นส์ ดู ยู แฮฟว) 
นักท่องเที่ยว: คุณมผี้าไหมกี่ลวดลายครับ  
Tourism Personnel :     There are many patterns but basically, they can be  

divided into 2 main patterns: traditional pattern and 
modern pattern.  
(แธร์ อา เมน’นี แพท’เทิร์นส์ บัท เบ’ซิคเคิลลี เธ แคน บี ดิ 
ไวดิด อิน’ทู ทู เมน แพท’เทิร์นส์ ทระดิช’ชะเนิล แพท’เทิร์น  
แอนดฺ มอด’เดิร์น แพท’เทิร์น) 
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บุคลากรการท่องเที่ยว: มีหลายลวดลายค่ะ แตป่กติผ้าไหมของเราก็แบ่งออกได้เป็น 2 
ลวดลายหลักๆ ค่ะ ก็มลีวดลายดั้งเดิมกับลวดลายสมยัใหม่คะ่   

Tourist :  Please show me the two patterns.  
 (พลีซ โช มี เธอะ ทู แพท’เทิร์นส)์ 
นักท่องเที่ยว: ขอดูทั้ง 2 ลวดลายไดไ้หมครับ  
Tourism Personnel :      Ok, this is the traditional pattern. The color is not  

so bright because we use colors found in the local  
area.  
(โอเค’ ธิส อิซ เธอะ ทระดิช’ชะเนิล แพท’เทิรน์ เธอะ คัล’ 
เลอะ อิซ นอท โซ ไบรทฺ บิคอซ’ วี ยูซ คัล’เลอะซ์ เฟานฺดฺ อิน  
เธอะ โล’เคิล แอ’เรีย) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ได้ค่ะ นีค่ือลวดลายดั้งเดิมค่ะ สีจะไม่คอ่ยสดเทา่ไหร่นะคะ  
เพราะเราใช้สี(ธรรมชาติ)ที่หาได้ในท้องถิ่นค่ะ  

Tourist : I see.  
 (ไอ ซี) 
นักท่องเที่ยว: อ๋อครับ  
Tourism Personnel :      And this is the modern pattern. The color is brighter  

and the pattern is quite new.  
(แอนดฺ ธิส อิซ เธอะ มอด’เดิร์น แพท’เทิร์น เธอะ คัล’ 
เลอะ อิซ ไบรทฺเธอ แอนดฺ เธอะ แพท’เทิร์น อซิ ไควทฺ นิว) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ส่วนนี่คอืลวดลายสมยัใหม่ค่ะ สีจะสดกว่าและลวดลายก็ 
ค่อนข้างใหม่  

Tourist : Who designed the traditional patterns?  
 (ฮู ดิไซนฺดฺ’ เธอะ ทระดิช’ชะเนิล แพท’เทิร์นส)์ 
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นักท่องเที่ยว: ใครออกแบบลวดลายดัง้เดิมพวกนี้ครับ  
Tourism Personnel :      Our ancestors. The patterns were handed down 

from generation  to generation.  
(เอา’เอะ แอน’เซสเทอะส์ เธอะ แพท’เทิร์นส์ เวอ แฮนดิด  
ดาวนฺ ฟรอม เจนนะเร’ชัน ทู เจนนะเร’ชัน ) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: บรรพบุรุษของพวกเราค่ะ เป็นลวดลายที่สืบทอดต่อกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่นค่ะ   

Tourist : What about the modern patterns?  
 (วอท อะเบาท’ฺ เธอะ มอด’เดิร์น แพท’เทิร์นส์ ) 
นักท่องเที่ยว: แล้วพวกลวดลายสมัยใหม่ล่ะครับ (ใครออกแบบ)  
Tourism Personnel :      Some modern designers gave the modern patterns  

to us. And some, we were taught to design by  
ourselves.  
(ซัม มอด’เดิร์น ดิไซ’เนอะส์ เกฟว เธอะ มอด’เดิร์น แพท’ 
เทิร์นส์ ทู อสั แอนดฺ ซมั วี เวอ ทอท ทู ดิไซน’ฺ บาย อาร ์
เซลฟวซ’) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ก็มีนักออกแบบสมัยใหม่เอาลายมาให้บ้างคะ่ แล้วก็บาง 
ลวดลายก็มีการฝึกอบรมให้เราได้ออกแบบเองค่ะ  

Tourist :                      Nice. I love the modern ones. They are so beautiful.  
                                 (ไนซฺ ไอ ลัฟว เธอะ มอด’เดิร์น วันส์ เธ อา โซ บิว’ทิฟูล )  
นักท่องเที่ยว:                 ดีจังครับ ผมชอบลวดลายสมยัใหม่ครับ มนัสวยมากๆ  
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Conversation 2 บทสนทนาท่ี 2 

 
Tourist :                      I really like this pattern. It looks like some kind of 

bird.  
(ไอ เรียล’ลี ไลคฺ ธสิ แพท’เทิร์น อิท ลุคส์ ไลค ฺซัม ไคนฺด ฺ
 ออฟว เบิร์ด) 

นักท่องเที่ยว:   ผมชอบลวดลายนีม้ากๆครับ มันดูเหมือนนกนะครับ  
Tourism Personnel :     This is our very famous pattern. It is a peacock 

pattern.  
(ธิส อิซ เอา’เออะ เว’รี เฟม’เมิส แพท’เทิร์น อทิ อิซ อะ พ’ี 
คอค แพท’เทิร์น ) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ลวดลายนี้เป็นลวดลายที่มีชื่อเสยีงมากของเรา ลายนีค้ือลาย
นกยูงค่ะ  

Tourist :                      Ok, great. My mom must love this pattern. This is  
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very nice.  
(โอเค’ เกรท ไม มมั มัสทฺ ลัฟว ธิส แพท’เทิร์น ธิส อิซ เว’ร ี
 ไนซฺ) 

นักท่องเที่ยว:   อ๋อ เยี่ยมเลย คณุแม่ของผมต้องชอบลายนี้แน่ๆ  มันสวยมากๆ  
Tourism Personnel :      Many tourists come to our community and buy a lot  

of this pattern. People love to wear this pattern in  
special occasions.  
(เมน’นี ทัวร์’ริสทสฺ์ คมั ทู เอา’เออะ คะมิว’นิที แอนดฺ บาย อะ  
ลอท ออฟว ธสิ แพท’เทิร์น พ’ีเพิล ลัฟว ทู แวร์ ธิส แพท’ 
เทิร์น อิน สเพ’เชิล อะเค’ชันส์) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: นักท่องเที่ยวหลายคนชอบมาที่ชุมชนของเราและซื้อลายนี้ไป 
เยอะเลยคะ่ ผูค้นชอบใส่ลายนี้ในโอกาสพเิศษตา่งๆคะ่   

Tourist :                      Alright, I will look around and come back for this 
one.  
(ออลไรท’ฺ ไอ วิล ลุค อะเรานฺด’ฺ แอนดฺ คัม แบค ฟอร์ ธิส วัน ) 

นักท่องเที่ยว:   ครับ ผมจะชมรอบๆ แล้วกลับมา(ซือ้)นะครับ  
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Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
silk patterns ซิลคฺ แพท’เทิร์นส ์ ลวดลสยผา้ไหม  
traditional pattern ทระดิช’ชะเนิล แพท’

เทิร์น 
ลวดลายดั้งเดิม 

modern pattern มอด’เดิร์น แพท’เทิร์น ลวดลายสมัยใหม ่
ancestors แอน’เซสเทอะส ์ บรรพบุรุษ 
designers ดิไซ’เนอะส ์ นักออกแบบ 
peacock พี’คอค นกยูง  
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Unit 17: Talking about Materials for Making 
Products in the Community and Products Makers 
บทที่ 17: การบอกเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั นๆ 

 
 

Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1   
Tourist :              What are these flowerpots (plant pots) made 

from?  
 (วอท อา ธสี เฟลา’เออะพอทส์ (แพลนทฺ พอทส์) เมด 

ฟรอม) 
นักท่องเที่ยว: กระถางพวกน้ีทาํจากอะไรครับ  



 | 83 P a g e
 

นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว                                                    พุทธชาดและคณะ 
 

Tourism Personnel : In the past, they were made from clay.  Today, 
they are made from cement mixed with sand.  

 (อิน เธอะ พาสทฺ เธ เวอ เมด ฟรอม เคล ทะเด’ เธ อา 
เมด ฟรอม ซิเมนท’ฺ มิคซฺทฺ วิธ แซนดฺ) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: สมัยก่อนทํามาจากดินเหนียวค่ะ แต่ทุกวันนี้ทํามาจาก
ปูนซีเมนต์กับดินทรายคะ่  

Tourist :  And what is this?   
  (แอนดฺ วอท อิซ ธสิ) 
นักท่องเที่ยว:  แล้วนี่คอือะไรครับ  
Tourism Personnel :  It is cane sugar. It is made from sugar cane. You 

 can taste it if you like.  
  (อิท อิซ เคน ชู’กะ อิท เมด ฟรอม ช’ูกะ เคน ยู แคน 
   เทสทฺ อิท อิฟ ยู ไลคฺ) 
 บุคลากรการท่องเที่ยว:  มันคือน้าํตาลอ้อยคะ่ ทาํมาจากออ้ย ลองชิมดูก็ได้นะ 

คะ  
 Tourist :  Thank you.  
  (แธงค’ฺยู) 
นักท่องเที่ยว:  ขอบคุณครับ  
Tourism Personnel : This is our snack. It is called “Khanom Khrok” 

or “Thai Coconut Pancake”. It’s made from 
flour, coconut milk, a little bit of salt, and 
sugar. Please try.  

 (ธิส อิซ เอา’เออะ สแนค อิท อิซ คอลดฺ ขนมครก ออร์ 
ไท โค’คะนทั แพน’เคค อิท เมด ฟรอม เฟลา’เออะ โค’
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คะนัท มิลคฺ อะ ลิท’เทลิ บิท ออฟว ซอลทฺ แอนดฺ ชู’กะ 
พลีซ ไทร) 

บุคลากรการท่องเที่ยว:  นี่คือขนมของเราคะ่ เรยีกว่า “ขนมครก” ทํามาจากแป้ง 
กะทิ เกลือเล็กน้อย แลว้ก็นํ้าตาล ลองชิมซิคะ  

Tourist :  Thank you. Um, very tasty.  
  (แธงค’ฺยู อืม เว’รี เทส’ที) 
นักท่องเที่ยว:  ขอบคุณครับ อืม อรอ่ยมากครับ  
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Conversation 2 บทสนทนาท่ี 2 
Tourist : How much is this?  
 (เฮา มัช อิซ ธสิ) 
นักท่องเที่ยว: นี่ราคาเท่าไหร่ครับ  
Tourism Personnel : It is six hundred and fifty baht.  
 (อิท อิซ ซิคซฺ ฮันเดริด แอนดฺ ฟิฟ’ที บาท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ราคา 650 บาทคะ่  
Tourist : How much is that?  
 (เฮา มัช อิซ แธท) 
นักท่องเที่ยว: นั่นราคาเท่าไหร่ครับ  
Tourism Personnel : It is two thousand five hundred baht.  
 (อิท อิซ ทู เทา’เซินดฺ ไฟฟว ฮันเดริด บาท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ราคา 2,500 บาทค่ะ  
 Tourist : Why are they so different?  
 (ไว อา เธ โซ ดฟิ’เฟอะเรินทฺ) 
นักท่องเที่ยว: ทําไมราคามันต่างกันจังครับ  
Tourism Personnel :      This one is made from threads. But, that one is 

made from mud mee (tie and dye) silk.  
(ธิส วัน อิซ เมด ฟรอม เธรดส์ บัท แธท วัน อิซ เมด ฟรอม 
 มัดหมี่ (ไท แอนด์ ได) ซิลคฺ) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ผืนนี้ทํามาจากเส้นด้าย แต่ผืนนี้ทํามาจากผ้าไหมมัดหมี่คะ่   
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Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
plant pots แพลนทฺ พอทส ์ กระถางต้นไม้  
clay เคล ดินเหนียว  
cement ซิเมนท’ฺ ปูนซีเมนต ์
made from เมด ฟรอม ทํามาจาก 
threads เธรดส ์ เส้นด้าย 
mud mee (tie and dye) 
silk 

มัดหมี่ (ไท แอนด์ ได) 
ซิลค ฺ

ผ้าไหมมัดหมี ่
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Unit 18: Talking about Colors, Shapes,  
Sizes of the Community Products 

บทที่ 18: การบอกเกี่ยวกับสี รูปทรง ขนาด 
ของผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

 
Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1   
Tourist :  Do you have this shirt in blue color?  
 (ดู ยู แฮฟว ธิส เชิรท์ อนิ บลู คัล’เลอะ) 
นักท่องเที่ยว: คุณมีเสื้อแบบน้ีสีน้ําเงินไหมครับ  
Tourism Personnel : Yes, we do. Wait a moment, please. Here you are.  
 (เยส วี ดู เวท อะ โม’เมินทฺ พลีซ เฮียร์ ยู อา) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: มีค่ะ กรณุารอสักครู่นะคะ นี่คะ่   
Tourist :  Thank you. Can I try it on?  
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 (แธงค’ฺยู แคน ไอ ไทร อิท ออน) 
นักท่องเที่ยว: ขอบคุณครับ ผมขอลองใส่ได้ไหมครับ  
Tourism Personnel : Sure.  
 (ชัวร์) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ได้เลยค่ะ  
Tourist : Do you have a bigger size?  
 (ดู ยู แฮฟ อะ บิกเกอร์ ไซซ) 
นักท่องเที่ยว: คุณมีขนาดใหญ่กว่านี้ไหมครับ  
Tourism Personnel : What size are you looking for?  
 (วอท ไซซ อา ยู ลคุคิง ฟอร)์ 
บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณกําลังหาไซสไ์หนเหรอคะ  
Tourist : XXL, please.  
 (เอคซฺ เอคซฺ แอล พลีซ) 
นักท่องเที่ยว: ไซส์ใหญ่พิเศษ (XXL) ครับ  
Tourism Personnel : One moment, please. Ok, this is XXL size.  
 (วัน โม’เมินทฺ พลีซ โอเค’ ธิส อิซ เอคซฺ เอคซฺ แอล ไซซ ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: กรุณารอสักครู่นะคะ โอเค นี่คะ่ไซส์ใหญพ่ิเศษคะ่  
Tourist : Do you have this shirt in red color?  
 (ดู ยู แฮฟว ธิส เชิรท์ อนิ เรด คัล’เลอะ) 
นักท่องเที่ยว: คุณมีเสื้อแบบน้ีสีแดงไหมครับ  
Tourism Personnel : Yes, here you are.  
 (เยส เฮียร์ ยู อา) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: มีค่ะ นีค่่ะ  
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Tourist : Do you have a smaller size? Like medium size, I want 
to buy it for my little brother.  

 (ดู ยู แฮฟว อะ สมอลเลอร์ ไซซ ไลคฺ ม’ีเดียม ไซซ ไอ วอนทฺ ทู 
บาย อิท ฟอร์ ไม ลิท’เทิล บรา’เธอะ) 

นักท่องเที่ยว: คุณมีขนาดเล็กกว่านี้ไหมครับ ขนาดกลางก็ได้ ผมอยากซ้ือเสื้อ
ให้น้องชาย  

Tourism Personnel : Sorry, we do not have smaller sizes left.  
 (ซอร’์รี วี ดู นอท แฮฟว สมอลเลอร์ ไซเซซ เลฟทฺ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ขอประทานโทษนะคะ ไม่มีขนาดเล็กกว่านี้เหลือเลยค่ะ  
 Tourist : It is ok, I will find something else for him.   
 (อิท อิซ โอเค’ ไอ วลิ ไฟนฺดฺ ซัม’ธิง เอลซฺ ฟอร ์ฮิม) 
นักท่องเที่ยว: ไม่เป็นไร ผมจะหาอยา่งอื่นให้เขา  
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Conversation 2 บทสนทนาท่ี 2 
Tourist :  Excuse me, do you have this peacock pattern silk in 

other colors?  
 (เอคสควิซ’ฺ มี ดู ยู แฮฟว ธิส พ’ีคอค แพท’เทิรน์ ซิลคฺ อิน อัธ’

เธอะ คัล’เลอะส)์  
นักท่องเที่ยว: ขอโทษครับ คณุมผี้าไหมลายนกยูงสอีื่นไหมครบั  
Tourism Personnel : Yes, we do.  
 (เยส วี ดู) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: มีค่ะ  
Tourist : Do you have it in light blue or red?  
 (ดู ยู แฮฟว อิท อิน ไลทฺ บลู ออร์ เรด) 
นักท่องเที่ยว: มีสีฟา้ออ่นหรือแดงไหมครับ  
Tourism Personnel : We have it in blue and red. Wait a moment, please.  
 (วี แฮฟว อิท อิน บลู แอนดฺ เรด เวท อะ โม’เมินทฺ พลีซ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: เรามสีีน้ําเงินกับแดงค่ะ กรุณารอสักครู่นะคะ  
Tourist : Ok.  
 (โอเค’) 
นักท่องเที่ยว: ได้ครับ  
Tourism Personnel : Here you are.  
 (เฮียร์ ยู อา) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: นี่ค่ะ  
Tourist : Thank you. I like this one. How much is it?  
 (แธงค’ยู ไอ ไลคฺ ธิส วนั เฮา มัช อิส อิท) 
นักท่องเที่ยว: ขอบคุณครับ ผมชอบผนืนี้ เท่าไหรค่รับ  
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Tourism Personnel : It’s two thousand five hundred baht.  
 (อิทสฺ ทู เธา’เซินดฺ ไฟฟว ฮันเดริด บาท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: 2,500 บาทค่ะ  
Tourist : Ok, I’ll take this.  
 (โอเค’ ไอลฺ เทค ธสิ) 
นักท่องเที่ยว: โอเค เอาผืนนีล้่ะครับ  
 

Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

 
 
 
 
 
 
 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
We do not have smaller 
sizes left. 

วี ดู นอท แฮฟว สมอล
เลอร์ ไซเซซ เลฟท ฺ

ไม่มีขนาดเล็กกว่านี้เหลอืเลย 

medium size มี’เดียม ไซซ ขนาดกลาง 
Ok, I’ll take this. โอเค’ ไอลฺ เทค ธิส โอเค เอา(ผืน)นี ้
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Unit 19: Talking about Prices of the Products 
and Money Exchange 

บทที่ 19: การบอกราคาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
และอัตราแลกเปลี่ยน 

 
Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1   
Tourist : How much are these shirts? 
 (เฮา มัช อา ธีซ เชิร์ทส์)  
นักท่องเที่ยว: เสื้อเหล่านี้ราคาเท่าไหรค่รับ 
Tourism Personnel : They are two thousand baht each.  
 (เธ อา ทู เธา’ เซินดฺ บาท อีช) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ราคาตัวละ 2,000 บาทค่ะ  
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Tourist : What about this sarong? How much is it?  
 (วอท อะเบาท’ฺ ธิส ซะรอง’ เฮา มัช อิซ อิท) 
นักท่องเที่ยว: แล้วผา้ถุงผืนนีล้่ะครับ ราคาเท่าไหรค่รับ  
Tourism Personnel : It is two thousand five hundred baht each.  
 (อิท อิซ ทู เธา’ เซินดฺ ไฟฟว ฮัน เดริด บาท อีช) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ราคาผืนละ 2,500 บาทค่ะ  
Tourist : I will take this sarong. It is so pretty. Oh, I do not 

have Thai baht in cash with me. Do you take credit 
cards?   

 (ไอ วลิ เทค ธิส ซะรอง’ อิท อิซ โซ พริท’ที  โอ ไอ ดู นอท 
แฮฟว ไท บาท อิน แคช วิธ มี ดู ยู เทค เครด’ดิท คาร์ดซ) 

นักท่องเที่ยว: ผมเอาผืนนีค้รับ มันสวยมากเลย โอ้ ผมไมม่ีเงนิบาทที่เป็นเงิน
สด คุณรับบัตรเครดิตไหมครับ  

Tourism Personnel : No, sir.  
 (โน เซอร์) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ไม่คะ่  
Tourist : Ok, I will exchange money at the bank and come 

back for the sarong. Do you know the exchange rate 
converting from US dollar to Thai baht?  

 (โอเค’ ไอ วิล อิคซฺเชนจฺ’ มัน’นี แอท เธอะ แบงคฺ แอนดฺ คัม 
แบค ฟอร์ เธอะ ซะรอง’ ดู ยู โน เธอะ อคิซฺเชนจ’ฺเรท คัน’เวิร์
ทฺทิง ฟรอม ยู เอส ดอล’ เลอะ ทู ไท บาท) 
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นักท่องเที่ยว: โอเค เดี๋ยวผมจะไปแลกเงินที่ธนาคารแล้วกลับมาซื้อผา้ถุงผืนนี้ 
คุณรูไ้หมว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์เป็นเงินไทยตอนนี้
เท่าไหรค่รับ  

Tourism Personnel : This is about 32 baht now.  
 (ธิส อสิ อะเบาทฺ เธอร’์ที ทู บาท เนา) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ประมาณ 32 บาทค่ะ  
Tourist : Ok, see you.  
 ( โอเค’ ซี ยู) 
นักท่องเที่ยว: โอเค งั้นเจอกันนะครับ  
Tourism Personnel : See you. 
 (ซี ยู) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ค่ะ แล้วพบกันคะ่  
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Conversation 2 บทสนทนาท่ี 2 
Tourist : How much are theses fabrics?  
 (เฮา มัช อา ธีซ แฟบ’ริคส์) 
นักท่องเที่ยว: ผ้าเหลา่นี้ราคาเท่าไหรค่รับ  
Tourism Personnel : The community unique pattern fabric is four 

hundred baht each. This thread loincloth is one 
hundred fifty baht each. This silk loincloth is eight 
hundred baht each. These silks are from one   
thousand eight hundred to one thousand nine 
hundred baht. This peacock pattern silk is two 
thousand five hundred baht each. Oh, and this red 
tailed mud mee silk is six hundred fifty baht. Which 
one do you like?     
(เธอะ คะมิว’นิที ยูนีค’ แพท’เทิร์น แฟบ’ริค อซิ โฟร์ ฮัน เดริด 
บาท อีช ธิส เธรด ลอยน’ฺคลอธ อิซ วัน ฮัน เดริด ฟิฟ’ที บาท 
อีช  ธีซ ซิลคฺ ลอยน’ฺคลอธ อิซ เอท ฮัน เดริด บาท อีช ธีซ 
ซิลคฺซ อา ฟรอม วัน เธา’ เซินดฺ เอท ฮัน เดริด ทู วัน เธา’ 
เซินดฺ ไนนฺ ฮัน เดริด บาท  ธิส พ’ีคอค แพท’เทิร์น ซิลคฺ อิซ ทู 
เธา’ เซินดฺ ไฟฟว ฮัน เดริด บาท อีช  โอ แอนดฺ ธิส เรด เทลดฺ 
มัดหมี่ ซิลคฺ อิซ ซิคซฺ ฮนัเดริด ฟิฟ’ที บาท วิช วัน ดู ยู ไลคฺ)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: ผ้าลายเอกลักษณ์ของชุมชนเราราคาผืนละ 400 บาทค่ะ 
ผ้าขาวม้าทาํจากด้ายราคาผืนละ 150 บาทคะ่ ผ้าขาวม้าทาํจาก
ผ้าไหมราคาผืนละ 800 บาท ผ้าไหมเหล่านีร้าคา 1,800-1,900 
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บาท ผ้าไหมลายนกยูงราคาผืนละ 2,500 บาท อ้อ ผา้มัดหมี่ตีน
แดงผืนนี้ราคา 650 บาทค่ะ คุณชอบผืนไหนคะ     

Tourist : I would like to buy one piece of silk that costs about 
five hundred to one thousand baht. What would you 
recommend?  

 (ไอ วูด ไลคฺ ทู บาย วัน พีส ออฟว ซิลคฺ แธท คอสทฺซ อะ
เบาทฺ’ ไฟฟว ฮันเดริด ทู วัน เธา’เซินดฺ บาท วอท วูด ยู เรคคะ
เมนด’ฺ) 

นักท่องเที่ยว: ผมอยากได้ผา้ไหมสักผนืราคาประมาณ 500-1,000 บาทครับ 
คุณแนะนําผืนไหนครับ  

Tourism Personnel :  The mud mee silk is six hundred fifty baht. It is also 
our province unique silk style. I would recommend 
this one.  

 (เธอะ มัดหมี่ ซิลคฺ อิซ ซิคซฺ ฮันเดริด ฟฟิ’ที บาท อิท อิซ ออล’
โซ เอา’เออะ พรอฟ’วินซฺ ยูนีค’ ซิลคฺ สไทลฺ ไอ วูด เรคคะ
เมนด’ฺ ธิส วัน) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ผ้าไหมมัดหมี่ราคา 650 บาท และเป็นแบบที่เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเราคะ่ ฉันแนะนําผืนนีค้่ะ  
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Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
sarong ซะรอง’ ผ้าถุง  
cash แคช เงินสด 
credit cards เครด’ดิท คาร์ดซ บัตรเครดิต 
exchange money อิคซฺเชนจ’ฺ มัน’นี แลกเงิน 
unique pattern ยูนีค’ แพท’เทิร์น ลวดลายเอกลักษณ ์
loincloth ลอยน’ฺคลอธ ผ้าขาวม้า  
red tailed mud mee silk เรด เทลดฺ มัดหมี่ ซลิค ฺ ผ้ามัดหมี่ตีนแดง 
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Unit 20: Telling How to Use Community Products 
บทที่ 20: การบอกวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

 
 

Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1   
Tourist : Excuse me, could you tell me what this is for?  
 (เอคสควิซ’ฺ ม ีคูด ยู เทล มี วอท ธิส อิซ ฟอร)์ 
นักท่องเที่ยว: ขอโทษครับ ช่วยบอกหน่อยครับว่านี่เอาไวท้ําอะไร  
Tourism Personnel : It is to cover your shoulders. It is a shawl.  
 (อิท อิซ ทู คฟั’เวอะ ยวัร์ โชล’ เดอะซฺ อทิ อิซ อะ ชอล) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: เอาไวค้ลมุไหล่ มันคอืผา้คลมุไหลค่่ะ  
Tourist : What are these for?  
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 (วอท อา ธีซ ฟอร์) 
นักท่องเที่ยว: แล้ว(ผ้า)เหล่านีล้่ะครับอาไวท้ําอะไร  
Tourism Personnel : These are called “Pha Khao Ma” or “loincloth”. 

They are multipurpose cloth.       
 You can use it as a towel, a sarong or a belt.  
 (ธีซ อา คอลดฺ ผ้าขาวมา้ ออร์ ลอยน’ฺคลอธ  
 เธ อา มลั’ทิเพอร์เพสิ คลอธ  
 ยู แคน ยูซ อิท แอซ อะ เทา’เอิล อะ ซะรอง’ ออร์ อะ เบลทฺ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ผ้าเหลา่นี้เรยีกว่าผา้ขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ เอาไว้ใช้

แทนผ้าขนหนู ผ้าถุง หรอืเข็มขัดก็ได้  
 Tourist : Interesting, I have heard Thai loincloth is used for 

many purposes. A man can wear      
  it when taking a bath, right? 
 ( อิน’เทอะรสิทิง ไอ แฮฟว เฮิร์ด ไท ลอยน’ฺคลอธ อิซ ยูซทฺ 

ฟอร์ เมน’นี เพอร’์เพิสเซส อะ แมน แคน แวร์ อิท เวน เทคคิง 
อะ บาธ ไรทฺ) 

นักท่องเที่ยว: น่าสนใจ ผมไดย้ินว่าถา้ขาวม้าของไทยใช้ประโยชน์ได้สารพัด 
ผู้ชายใส่เวลาอาบน้ําไดด้้วยใช่ไหมครับ 

Tourism Personnel : Right.  
 (ไรท)ฺ 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ใช่ค่ะ  
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Conversation 2 บทสนทนาท่ี 2 
Tourist : What are these?  
 (วอท อา ธีซ) 
นักท่องเที่ยว: เหล่านี้คอือะไรครับ  
Tourism Personnel : These are flowerpots for flowers and plants. 
 (ธีซ อา เฟลา’เออะ พอท ฟอร์ เฟลา’เออะซฺ แอนดฺ แพลนทฺซฺ)  
บุคลากรการท่องเที่ยว: คือกระถางดอกไมค้่ะ สาํหรับใส่ดอกไม้และต้นไม้  
Tourist : I see. They were made from cement, right?  
 (ไอ ซี เธ เวอ เมด ฟรอม ซิเมนทฺ’ ไรทฺ) 
นักท่องเที่ยว: อ๋อ กระถางเหลา่นี้ทํามาจากปูนซีเมนต์ใช่ไหมครับ  
Tourism Personnel : Yes and mixed with sand as well. You can use them 

for planting plants. In the past, we used clay to make 
these pots.  

 (เยส แอนดฺ มคิสทฺฺ วิธ แซนดฺ แอซ เวล ยู แคน ยูซ เธม ฟอร์ 
แพลนททฺิง แพลนทฺซฺ อนิ เธอะ พาสทฺ วี ยูซทฺ เคล ทู เมค ธีซ 
พอทซ)ฺ 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ใช่ค่ะ ผสมกับทราย เอาไว้ปลูกต้นไม้ ในอดีตเราใช้ดินเหนียวทํา
กระถางพวกน้ี   

Tourist : Interesting.  And what is this?  
 (อิน’เทอะรสิทิง แอนดฺ วอท อิซ ธิส) 
นักท่องเที่ยว: น่าสนใจดี แล้วนี่อะไรครับ  
Tourism Personnel : This is cane sugar. We use it to make food and 

desserts.  
 ( ธิส อิซ เคน ช’ูกะ วี ยูซ อิท ทู เมค ฟูด แอนด ฺดิเซิร์ทซฺ) 
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บุคลากรการท่องเที่ยว: นี่น้ําตาลออ้ยค่ะ เราใช้ทําอาหารและขนม  
Tourist : Thank you so much for the information. I have 

learned a lot.  
 (แธงค’ยู โซ มัช ฟอร์ เธอะ อินฟอร์เม’ชัน ไอ แฮฟว เลริ์นดฺ 

อะ ลอท) 
นักท่องเที่ยว: ขอบคุณมากครับสาํหรบัข้อมูล ผมได้เรยีนรู้เยอะเลย  
 

Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์ 

 
 

 
 
 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
multipurpose cloth มัล’ทิเพอรเ์พสิ คลอธ ผ้าสารพัดประโยชน์ 
towel เทา’เอิล ผ้าขนหน ู
belt เบลท ฺ เข็มขัด 
take a bath เทค อะ บาธ อาบนํ้า 
sand แซนดฺ ทราย 
cane sugar เคน ช’ูกะ น้ําตาลออ้ย 
Thank you so much for 
the information 

แธงค’ยู โซ มัช ฟอร์ 
เธอะ อินฟอร์เม’ชัน 

ขอบคุณมากครับสาํหรบั
ข้อมูล 
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Unit 21: Talking  about How to Take Care of 
the Purchased Products 

บทที่ 21: การแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ที่ซื อไป 

 
 Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1   
Tourist : Ok, I will take this piece of silk.  
 ( โอเค’ ไอ วิล เทค ธสิ พีส ออฟว ซิลคฺ) 
นักท่องเที่ยว: ตกลง ผมเอาผา้ไหมผืนนี้ครับ  
Tourism Personnel : Please remember, if you want your silk to last 

longer, hand wash it.  Do not use a washing 
machine to wash it. Use mild shampoo or soap. Do 
not chlorine bleach it. Avoid drying in direct sunlight.   
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 (พลีซ ริเมม’เบอะ อิฟ ยู วอนทฺ ยัวร์ ซลิคฺ ทู ลาสทฺ ลองเกอร์ 
แฮนดฺ วอช อิท   ดู นอท ยูซ อะ วอชชิง มะชีน’ ทู วอช อิท  
ยูซ ไมลฺดฺ แชมพ’ู ออร์ โซฟ ดู นอท คลอ’รีน บลีช อิท อะ
วอยด’ฺ ดรายอิง อิน ไดเรคท’ฺ ซัน’ไลทฺ)  

บุคลากรการท่องเที่ยว: อย่าลืมนะคะ ถ้าอยากให้ผ้าไหมใช้ได้นาน ให้ซักด้วยมือ อย่าใช้
เครื่องซักผ้าซัก ใช้ยาสระผมหรอืสบูอ่่อนๆ อย่าใช้น้ํายาซักผ้า
ขาวซัก และอยา่ตากผ้าที่มีแดดจัดๆ  

Tourist : What else should I be aware of?  
 (วอท เอลซฺ ชูด ไอ บี อะแวร’์ ออฟว) 
นักท่องเที่ยว: ผมควรระวังเรือ่งอะไรอกีไหมครับ  
Tourism Personnel : When ironing the silk, do not use high heat. Too 

much heat can dull or even burn it.  
 (เวน ไอ’เอิร์นนิง เธอะ ซิลคฺ ดู นอท ยูซ ไฮ ฮที  ทู มัช ฮีท 

แคน ดัล ออร์ อ’ีเวิน เบิร์น อิท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: เวลารีดผ้าไหมนะคะ อย่าใช้ไฟสูง ถา้รอ้นเกินไปผ้าอาจสีหมอง

หรือผ้าอาจไหม้ได้  
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Conversation 2 บทสนทนาท่ี 2 
Tourism Personnel : Thank you so much. Please come again next time.  
 (แธงค’ยู โซ มัช พลีซ คมั อะเกน’ เนคซฺทฺ ไทม)ฺ 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ขอบคุณมากค่ะ แล้วแวะมาอีกนะคะ  
Tourist : I will. I really like the rice here. The aroma and the 

taste of the rice is wonderful.  
 ( ไอ วลิ ไอ เรยีล’ลี ไลคฺ เธอะ ไรซฺ เฮียร์ เธอะ อะโร’มะ แอนด์ 

เทสทฺ ออฟ เธอะ ไรซ์ อิซ วัน’เดอะฟูล) 
นักท่องเที่ยว: มาแน่ครับ ผมชอบข้าวที่นี่มาก กลิ่นกับรสชาติสุดยอดมากๆ

ครับ  
Tourism Personnel : The rice will last longer if you store the rice in a cool 

dry place. And after opening the package, place the 
uncooked jasmine rice in a sealed airtight     
container.  

 (เธอะ ไรซฺ วลิ ลาสทฺ ลองเกอ อฟิ ยู สทอร์ เธอะ ไรซฺ อิน อะ 
คูล ไดร เพลส แอนดฺ อาฟ’เทอะ โอ’พะนิง เธอะ แพค’คิจฺ 
เพลส เธอะ อัน คุกคฺทฺ แจซ’มิน ไรซฺ อิน อะ ซลีดฺ แอร’์ไททฺ 
คันเทน’เนอะ) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: ข้าวจะเก็บไว้ได้นานถา้คุณเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น และหลังจาก
เปิดถุงแล้วควรเก็บข้าวหอมมะลิไว้ในกลอ่งที่มฝีาปิดมิดชิด   

Tourist : Thank you so much. I will come back for more rice 
for sure. I’m really impressed with your service.  

 (แธงค’ยู โซ มัช ไอ วิล คัม แบค ฟอร์ มอร์ ไรซ ์ฟอร์ ชัวร์ ไอมฺ 
เรียล’ลี อมิเพรสฺทฺ วิธ ยัวร์ เซอร’์วิส) 
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นักท่องเที่ยว: ขอบคุณมากครับ ผมจะกลับมาซื้อข้าวอีกแน่นอน ผมประทับใจ
ในบริการของคุณมาก  

 
Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์ 

 
 
 

 
 
 

ค าศัพท์/ วลี ค าอ่าน  ความหมาย  
last longer ลาสทฺ ลองเกอร ์ ใช้ได้นานขึ้น 
hand wash it แฮนดฺ วอช อิท    ให้ซักด้วยมือ 
Use mild shampoo or 
soap 

ยูซ ไมลฺดฺ แชมพ’ู ออร์ 
โซฟ 

ใช้ยาสระผมหรอืสบูอ่่อนๆ 

Do not chlorine bleach it ดู นอท คลอ’รีน บลีช 
อิท 

อย่าใช้น้ํายาซักผ้าขาวซกั 

Avoid drying in direct 
sunlight 

อะวอยด’ฺ ดรายอิง อิน 
ไดเรคท’ฺ ซัน’ไลท ฺ

อย่าตากผ้าทีม่ีแดดจัดๆ 

Store the rice in a cool 
dry place 

สทอร์ เธอะ ไรซฺ อิน 
อะ คลู ไดร เพลส 

เก็บ(ข้าว)ไว้ในที่แห้งและเย็น 

A sealed airtight     
container 

อะ ซีลดฺ แอร’์ไททฺ คัน
เทน’เนอะ 

กล่องที่มฝีาปิดมิดชิด   
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Unit 22: Bargaining Price 
บทที่ 22: การต่อรองสินค้า 

 
Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1     
Tourist:     May I see that shirt on the wall?  
    (เม ไอ ซี แธท เชิรท์ ออนฺ เธอะ วอล) 
นักท่องเที่ยว:   ผมขอดูเสื้อเชิ้ตที่แขวนอยู่บนผนังหน่อยหน ู
Tourism personnel: Is this yellow one?  
    (อิซ ธิส เยลโล วัน) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  สีเหลืองนี่ใช่ไหมคะ 
Tourist:     Yes. How much is it?  
    (เยส เฮา มัช อิซ อิท) 
นักท่องเที่ยว:   ใช่ ราคาเทา่ไหรล่่ะ 
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Tourism personnel: It is 800 baht.  
    (อิท อิซ เอท ฮัน’เดริด บาท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: 800 บาทค่ะ 
Tourist:   Oh! That’s expensive. Could you come down on the 

price? 
  (โอ แธทสฺ อิคสแพน’ซิฟว คูด ยู คัม ดาวนฺ ออน เธอะ ไพรซ)ฺ 
นักท่องเที่ยว:   โอ้โห แพงจังเลย ลดใหผ้มหน่อยได้ไหม    
Tourism personnel: Sorry, I can’t. It’s 20% off the original price already.  
    (ซอร์รี่ ไอ แคนทฺ อิทสฺ ทเวน’ที เพอร์เซ็นท’ฺ ออฟ เธอะ  

อะริจ’จิเนิล ไพรซฺ ออลเรด’ดี) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ต้องขอโทษด้วยค่ะ ลดราคาไม่ได้คะ่ มันลด 20% จากราคาเดิม 

อยู่แล้วคะ่ 
Tourist:   No problem. I’ll take two of them, a yellow and a 

blue one.  
    (โน พรอบ’เลิม ไอลฺ เทค ทู ออฟ เธม อะ เยลโล แอนดฺ อะ  

บลู วัน) 
นักท่องเที่ยว:   ไม่มีปัญหา ผมเอา 2 ตวันะ สีเหลืองตัวนึง แลว้ก็สีฟ้าตัวนึง 
Tourism personnel: Thank you. 

(แธงค’ฺ ยู) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ขอบคุณค่ะ 
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Conversation 2 บทสนทนาที่ 2 

Tourism personnel:   May I help you? 
     (เม ไอ เฮลพ ฺย)ู 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  มีอะไรให้ช่วยไหมคะ 
Tourist:      Yes, I want to know how much this bag is? 
     (เยส ไอ วอนทฺ ทู โน เฮา มัช ธิส แบก อิซ) 
นักท่องเที่ยว:    ใช่ ฉันอยากทราบวา่ อนันี้ราคาเท่าไหร ่
Tourism personnel:   400 Baht. 
     (โฟร์ ฮัน’เดริด บาท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  400 บาทค่ะ 
Tourist:     Oh! That's too much! I'll give you 300 Baht. 
     (โอว แธทสฺ ทู มัช ไอ วลิ กิฟว ยู ธรี ฮัน’เดริด บาท) 
นักท่องเที่ยว:    โอ้โห แพงมากเลย ฉันให้ราคา 300 บาท 
Tourism personnel:   I'm sorry. I can't go that low. What about 380 

baht? 
     (ไอมฺ ซอรร์ี่ ไอ แคนทฺ โก แธท โลว วอท อะ’เบาทฺ ทรี  

ฮันเดริด แอนดฺ เอ’ท ิบาท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  ขอโทษด้วยคะ่ ขายราคานี้ไม่ไดค้่ะ ลดให้ได้เป็น 380  

บาทค่ะ 
Tourist:       Sorry. How about 350 Baht? 
     (ซอร์รี่ เฮา อะ’เบาทฺ ธรี ฮัน’เดริด แอนด ฺฟฟิ’ท ิบาท) 
นักท่องเที่ยว:    ขอโทษค่ะ ขอเป็น 350 บาทได้ไหมคะ 
Tourism personnel:   Alright. I will give it to you for 350 Baht.  
     (ออลไรทฺ ไอ วิล กิฟท อิท ทู ยู ฟอร์ ธรี ฮัน’เดริด  
     แอนดฺ ฟิฟ’ท ิบาท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  ได้ค่ะ ฉันลดให้เป็น 350 บาท 
Tourist:       Thanks. I’ll take this one. 
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     (แธงคสฺ ไอล ฺเทค ธสิ วนั) 
นักท่องเที่ยว:    ขอบคุณค่ะ ฉันเอาใบนีค้่ะ 
Tourism personnel:  Thank you so much.  
     (แธงคฺ ยู โซ มัช) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  ขอบคุณมากค่ะ 

 
Useful Words and Phrases 

ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  
ค าศัพท์และวล ี ค าอ่าน  ความหมาย  

How much is it? เฮา มัช อิซ อทิ ราคาเท่าไหร ่
That’s expensive แธทสฺ อิคสแพน’ซิฟว แพงจังเลย 
Could you come down 
on the price? 

คูด ยู คมั ดาวนฺ ออน เธอะ 
ไพรซ ฺ

ลดให้หน่อยได้ไหม  

Sorry, I can’t. ซอร์รี่ ไอ แคนท ฺ ต้องขอโทษด้วย ลดราคา
ไม่ได ้

It’s 20% off the original 
price already. 

อิทสฺ ทเวน’ที เพอร์เซ็นทฺ’ 
ออฟ เธอะ  
อะริจ’จิเนิล ไพรซฺ ออลเรด’
ดี 

มันลด 20% จากราคาเดิม 
อยู่แล้ว 

I want to know how 
much this bag is? 

ไอ วอนทฺ ทู โน เฮา มัช ธิส 
แบก อิซ 

อยากทราบว่า อันนี้ราคา
เท่าไหร ่

I'm sorry. I can't go that 
low. 

ไอมฺ ซอร์รี่ ไอ แคนทฺ โก 
แธท โลว 

ขอโทษดว้ย ขายราคานีไ้ม่ได ้

I will give it to you for 
350 Baht. 

ไอ วิล กฟิท อทิ ทู ยู ฟอร์ 
ธรี ฮัน’เดริด  แอนดฺ ฟิฟ’ท ิ
บาท 

ลดให้เป็น 350 บาท 
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Unit 23: Calculating and Changing Money 
บทที่ 23: การคิดเงินและทอนเงิน 

 
Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  
Tourist:    Can I have my bill, please?   
    (แคน ไอ แฮฟว ไม บิล พลีซ) 
นักท่องเที่ยว:   กรุณาคิดเงินด้วยครับ  
Tourism personnel: Sure, here you are.  
    (ชัวร์ เฮียร์ ยู อาร์) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  ครับ นี่ครับ 
Tourist:    How about the service, is that included?   
    (เฮา อะเบาทฺ เธอะ เซอร’์วิส อิซ แธท อินคลูดดิด) 
นักท่องเที่ยว:   แล้วคา่บริการรวมในนี้แล้วหรือยังครับ? 
Tourism personnel: Yes. 
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(เยส) 

บุคลากรการท่องเที่ยว:  ใช่ครับ 
Tourist:   Can I pay the bill with a credit card? 

(แคน ไอ เพ เธอะ บิล วิธ อะ เครด’ดิท คาร์ด) 
นักท่องเที่ยว:   จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตได้ไหมครับ? 
Tourism personnel: Sorry, sir. We don't accept credit cards. You'll have to 

pay in cash. 

(ซอร์รี่ เซอร์ วี โดนทฺ แอคเซฟทฺ เครด’ดิท คารด์ ยูลฺ แฮฟว ทู 
เพ อิน แคช) 

บุคลากรการท่องเที่ยว:  ขออภยัครับ เราไม่รับบัตรเครดิต คณุจะต้องจา่ยเป็นเงินสด
ครับ 

Tourist:    Ok, here you are. 
(โอเค เฮยีร์ ยู อา) 

นักท่องเที่ยว:   ตกลงนี่ครับ 
Tourism personnel: Here's your change.   

    (เฮียร์ซ ยัวร์ เชนจฺ) 

บุคลากรการท่องเที่ยว:  นีค่ือเงินทอนของคุณครบั 
Tourist:    I'm sorry. How much was the total?   
    (ไอมฺ ซอรร์ี่ เฮา มัช วอซ เธอะ โทท’เทิล) 
นักท่องเที่ยว:   ขอโทษครับรวมทั้งหมดเท่าไหรค่รับ? 
Tourism personnel:  It came to 600 baht  
    (อิท เคม ทู ซคิซฺ ฮัน’เดริด บาท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  รวมทั้งหมด 600 บาท 
Tourist:  I gave you 1,000 baht but you only gave me back 

300 baht. I think you short changed me 100 baht.  
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    (ไอ เกฟว ยู วัน เธา’เซินดฺ บาท บัท ยู โอน’ล ีเกฟว มี แบค  
    ธรี ฮัน’เดริด บาท ไอ ธงิคฺ ยู ชอรท์ เชนจดฺฺ มี วัน ฮัน’เดริด 
    บาท) 
นักท่องเที่ยว:  ผมให้คุณ 1,000 บาท แต่คุณจะให้ผมกลับ 300 บาทผมคิดวา่

ยังขาดอีก100 บาท 
Tourism personnel: Can I see your receipt please? Oh I'm so sorry. Here's 

the rest of your change.  

(แคน ไอ ซี ยัวร์ รีซิท’ พลีซ โอ ไอมฺ โซ ซอร’์รี ่เฮียร์ส ฺเธอะ 
เรสทฺ ออฟ ยัวร์ เชนจ)ฺ 

บุคลากรการท่องเที่ยว:  ฉันขอดูใบเสร็จของคุณอีกครั้งได้ไหมครับ? โอ้ขอโทษด้วยครับ 
นี่คือสว่นที่เหลอืของเงินทอนครับ 
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Conversation 2 บทสนทนาที่ 2 

Tourist:   Can I have the bill, please? 
    (แคน ไอ แฮฟว เธอะ บิล พลีซ) 
นักท่องเที่ยว:   กรุณาเก็บเงินได้ไหมครบั? 
Tourism personnel: Yes, sir. Here is your bill. It totals 1,200 baht. 
    (เยส เซอร์ เฮียร์ อิซ ยวัร์ บิล อิท โทท’เทิลซฺ วนั เธา’เซินดฺ  

แอนดฺ ทู ฮัน’เดริด บาท) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  ได้ครับ นี่ใบเสร็จของคณุ รวมทั้งหมด1,200 บาทครับ 
Tourist:   What's the 200 baht for? 
    (วอทสฺ เธอะ ทู ฮัน’เดรดิ บาท ฟอร)์ 
นักท่องเที่ยว:   ค่าใช้จ่ายอะไร 200 บาท 
Tourism personnel:  The 200 baht is for the drinking water and beer. 

(เธอะ ทู ฮัน’เดริด บาท อิซ ฟอร์ เธอะ ดริงคฺคงิ วอ’เทอะ 
แอนดฺ เบยีร์) 

บุคลากรการท่องเที่ยว:  ค่าใช้จ่าย 200 บาท คือ นํ้าดื่มและเบียรค์รับ    
Tourist:   I see. Here you are.  
    (ไอ ซี เฮยีร์ ยู อา) 
นักท่องเที่ยว:   ฉันเข้าใจแล้วนี่ครับ 
Tourism personnel: Thank you. 
    (แธงค’ฺยู) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  ขอบคุณครับ  
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Useful Words and Phrases 
ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์และวล ี ค าอ่าน  ความหมาย  
Can I have my bill, 
please?  

แคน ไอ แฮฟว ไม บิล 
พลีซ 

กรุณาคิดเงินด้วย 

Here you are. ชัวร์ เฮียร์ ยู อาร ์ นีค่รับ/ค่ะ  
Can I pay the bill with a 
credit card? 

แคน ไอ เพ เธอะ บลิ วธิ 
อะ เครด’ดิท คาร์ด 

จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตได้
ไหม? 

We don't accept credit 
cards. 

วี โดนทฺ แอคเซฟทฺ เครด’
ดิท คาร์ด 

เราไมร่ับบัตรเครดิต 

You'll have to pay in 
cash. 

ยูลฺ แฮฟว ทู เพ อิน แคช คุณจะตอ้งจ่ายเป็นเงินสด 

Here's your change.  เฮียร์ซ ยวัร์ เชนจ ฺ นีค่ือเงินทอนของคุณ 
Here is your bill. เฮียร์ อิซ ยัวร์ บิล นี่ใบเสร็จของคณุ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 | 115 P a g e
 

นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว                                                    พุทธชาดและคณะ 
 

Unit 24: Food Recommendation 
บทที่ 24: การแนะน าเกี่ยวกับอาหาร 

 
Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  
Tourism personnel: Good evening, can I get you some drink? 
    (กูด อีฟว’นิง แคน ไอ เกท ยู ซัม ดริงค)ฺ 
บุคลากรการท่องเที่ยว: สวัสดีตอนเย็น คณุจะรบัเครื่องดื่มอะไรดีครับ 
Tourist:    Sure, I would like a bottle of Coca Cola. 
    (ชัวร์ ไอ วูด ไลคฺ อะ บอท’เทิล ออฟว โคคา โคลา) 
นักท่องเที่ยว:   ค่ะ ฉันขอโค้กหนึ่งขวดค่ะ 
Tourism personnel: Would you like to order some food now? 
    (วูด ยู ไลคฺ ทู ออร’์เดอะ ซัม ฟูด เนา) 
บุคลากรการท่องเที่ยว:  คุณจะสั่งอาหารเลยไหมครับ 
Tourist:    Can I get some fried rice, please? 
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    (แคน ไอ เกท ซัม ไฟรด ฺไรซฺ พลีซ) 
นักท่องเที่ยว:   ขอข้าวผัด 
Tourism personnel: Would you like to order anything else? 
    (วูด ยู ไลคฺ ทู ออร’์เดอะ เอน’นีธิง เอลซ)ฺ 
บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณจะสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมครับ 
Tourist   No, thank you. 
    (โน แธงค’ฺ ยู) 
นักท่องเที่ยว:   ไม่ละ่คะ่ ขอบคณุคะ่ 
Tourism personnel: No problem, call me when you would like to order  

some more. 
    (โน พรอบ’เลิม คอล มี เวน ยู วูด ไลคฺ ทู ออร’์เดอะ ซัม มอร)์ 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ไม่เป็นไรครับ เรยีกผมได้เลยนะครับ ถ้าคุณจะสั่งอาหาร 

เพิ่ม 
Tourist:    I would like to order more food.  
    (ไอ วูด ไลคฺ ทู ออร’์เดอะ มอร์ ฟูด) 
นักท่องเที่ยว:   ฉันอยากสั่งอาหารเพิ่มหน่อยคะ่ 
Tourism personnel: What would you like to order?  
    (วอท วูด ยู ไลคฺ ทู ออร’์เดอะ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณต้องการจะรับอาหารอะไรดีครับ  
Tourist:    Can I have noodles? 
    (แคน ไอ แฮฟว นูด’เดิลสฺ) 
นักท่องเที่ยว:   ฉันอยากจะทานก๋วยเตี๋ยว 
Tourism personnel: Ok. Can I get you anything else? 
    (โอเค’ แคน ไอ เกท ยู เอน’นีธิง เอลซฺ) 
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บุคลากรการท่องเที่ยว: โอเคครับ รับอะไรเพิม่อกีไหมครับ 
Tourist:    That's all, thank you. 
    (แธทสฺ ออล แธงค’ฺ ยู) 
นักท่องเที่ยว:   พอแล้วคะ่ ขอบคณุคะ่ 
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Conversation 2 บทสนทนาที่ 2 
Tourism personnel: Good morning. May I help you? 
    (กูด มอร’์นิง เม ไอ เฮลพฺ ยู) 
    สวัสดีตอนเช้าครับ มอีะไรให้ช่วยไหมครับ 
Tourist:    Yes, we will have some food. 
    (เยส วี วิล แฮฟว ซัม ฟดู) 
นักท่องเที่ยว:   ใช่ครับ เราอยากสั่งอาหารสักหน่อยครับ 
Tourism personnel: What would you like to order?  
    (วอท วูด ยู ไลคฺ ทู ออร’์เดอะ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: จะรับอะไรดีครับ  
Tourist:    I would like to get Tom Yam Kung.  
    (ไอ วูด ไลคฺ ทู เกท ต้ม ยํา กุ้ง) 
นักท่องเที่ยว:   ฉันเอาต้มยํากุ้งก็แล้วกนั 
Tourism personnel: Would you like spicy or not spicy? 
    (วูด ยู ไลคฺ สไพ’ซี ออร ์นอท สไพ’ซี) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: เอาเป็นแบบเผ็ดหรือไมเ่ผ็ดครับ 
Tourist:    I would like spicy, thank you. 
    (ไอ วูด ไลคฺ สไพ’ซี่ แธงคฺ’ ยู) 
นักท่องเที่ยว:   เอาแบบเผ็ดครับ ขอบคณุครับ    
Tourism personnel: Do you want some rice?  
    (ดู ยู วอนทฺ ซัม ไรซฺ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: จะรับข้าวด้วยไหมครับ 
Tourist:    Let me get fried rice.  
    (เลท มี เกท ไฟรดฺ ไรซ)ฺ 
นักท่องเที่ยว:   ฉันขอเป็นข้าวผัดก็แล้วกันค่ะ 
Tourism personnel: Would you like anything to drink? 
    (วูด ยู ไลคฺ เอน’นีธิง ทู ดริงคฺ) 
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บุคลากรการท่องเที่ยว: จะรับเครือ่งดื่มอะไรดีครับ 
Tourist:    I want a glass of Pepsi, please? 
    (ไอ วอนทฺ อะ กลาส ออฟว เป๊ปซี่ พลีซ) 
นักท่องเที่ยว:   ฉันขอเป๊ปซี่หน่ึงแก้วนะ 
Tourism personnel: Ok, just a moment, please.  
    (โอเค’ จัสทฺ อะ โม’เมินทฺ พลิซ)  
บุคลากรการท่องเที่ยว: ครับ กรุณารอสักครู่นะครับ 
Tourist:    Thank you. 
    (แธงค’ฺ ยู) 
นักท่องเที่ยว:   ขอบคุณค่ะ 
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Useful Words and Phrases 
ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์และวล ี ค าอ่าน  ความหมาย  
Can I get you some 
drink? 

แคน ไอ เกท ยู ซัม ดริงคฺ คุณจะรับเครือ่งดื่มอะไรดี 

I would like a bottle of 
Coca Cola. 

ไอ วูด ไลค ฺอะ บอท’เทลิ 
ออฟว โคคา โคลา 

ขอโค้กหน่ึงขวด 

Would you like to order 
some food now? 

วูด ยู ไลค ฺทู ออร’์เดอะ ซัม 
ฟูด เนา 

จะสั่งอาหารเลยไหม 

Can I get some fried 
rice, please? 

แคน ไอ เกท ซัม ไฟรดฺ ไรซฺ 
พลีซ 

ขอข้าวผัด 

Would you like to order 
anything else? 

วูด ยู ไลค ฺทู ออร’์เดอะ 
เอน’นีธิง เอลซ ฺ

จะสั่งอะไรเพิ่มอีกไหม 

What would you like to 
order?  

วอท วูด ยู ไลคฺ ทู ออร’์
เดอะ 

จะรับอะไรด ี

Would you like spicy or 
not spicy? 

วูด ยู ไลค ฺสไพ’ซี ออร์ นอท 
สไพ’ซี 

เอาเป็นแบบเผ็ดหรือไมเ่ผ็ด 

Would you like anything 
to drink? 

วูด ยู ไลค ฺเอน’นีธิง ทู ดริงค ฺ จะรับเครือ่งดื่มอะไรดี 

Just a moment, please.  จัสทฺ อะ โม’เมินทฺ พลิซ กรุณารอสักครู่นะ 
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Unit 25: Giving Information to Travelers 
บทที่ 25: การแนะน าเกี่ยวกับการเดินทาง 

 
Conversation 1 บทสนทนาท่ี 1  
Tourist:      What is Buriram famous for?        
    (วอท อิซ บุรีรัมย์ เฟม’เมิส ฟอร์) 
นักท่องเที่ยว:              บุรีรัมย์มีชือ่เสยีงด้านใดบ้าง 
Tourism Personnel:    It’s famous for sports and historical sites.    
    (อิทซฺ เฟม’เมิส ฟอร์ สพอรท์สฺ แอนดฺ ฮิสทอ’ริเคิล ไซทสฺ)ฺ 
บุคลากรการท่องเที่ยว:    มีชื่อเสยีงด้านกีฬาและโบราณสถาน 
Tourist:       What are some tourist attractions in Buriram? 
    (วอท อา ซัม ทัวร’์ริสท ฺแอทเทรค’ชันส ฺอิน บุรีรัมย)์ 
นักท่องเที่ยว:              สถานที่ทอ่งเทีย่วในบุรีรมัย์มีทีไ่หนบ้าง 
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Tourism Personnel:    There are many attractions like Chang Arena, Chang 
International Circuit, Phnom Rung, KhaoKradong and 
Play La Plern.      
(แธร์ อา เมน’นี แอทแทรค’ชันส ฺไลคฺ ช้าง อารีนา ช้าง 
อินเตอร์เนช่ันนลั เซอรก์ิต พนมรุ้ง เขากระโดง แอนดฺ เพลา
เพลิน) 

บุคลากรการท่องเที่ยว:    มีหลายที่ เช่น สนามช้างอารีน่า สนามแข่งรถชา้งอินเตอร์นชั่น
แนล เซอร์กิต พนมรุ้ง เขากระโดง และเพลาเพลิน   

Tourist:    We are interested in visiting Chang Arena. How do we 
get there?  
(วี อา อิน’เทอะรสิทิด อิน วิซ’ซิสทิง ช้าง อารนี่า เฮา ดู วี เกท 
แธร์) 

นักท่องเที่ยว:     พวกเราอยากจะไปสนามช้างอารีนา่ พวกเราจะไปได้อย่างไร    
Tourism Personnel:    You can go downtown by bus. It is in downtown 

area.   
(ยู แคน โก ดาวนฺฺทาวน ฺบาย บัส อิท อิซ อิน ดาวฺนฺทาวนฺ แอ’
เรีย) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: คุณสามารถไปในเมืองได้โดยรถบัสเพราะสนามอยู่ในบริเวณตัว 
เมือง    

Tourist:     Ok. Thank you so much. 
    (โอเค’ แธงค’ฺ ยู โซ มัช) 
นักท่องเที่ยว:     โอเค ขอบคณุมากค่ะ 
Tourism Personnel:     You’re welcome.  
    (ยัวร์ เวล’เคิม) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ด้วยความยินดคีรับ 
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Conversation 2 บทสนทนาที่ 2 
Tourist:    Would you recommend any nice national parks?      
    (วูด ยู เรคคะเมนด’ฺ เอน’น ไนซ ฺแนช’ชันเนิล พารค์ส)ฺ 
นักท่องเที่ยว:   ช่วยแนะนําอุทยานแห่งชาติที่น่าเที่ยวได้ไหมครบั   
Tourism Personnel:    Well, I would like to recommend Khao Kradong 

National Park.  
(เวล ไอ วูด ไลคฺ ทู เรคคะเมนด’ฺ เขากระโดง แนช’ชันเนิล 
พารค์) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: อ้อ ฉันอยากจะแนะนําอุทยานแห่งชาติเขากระโดง  
Tourist:    Where is it?       
    (แวร์ อิซ อิท)  
นักท่องเที่ยว:   มันอยูท่ี่ไหนคะ 
Tourism Personnel:     It is not far from here. You can drive to this place. 

It’s only 10 minutes from downtown.  
(อิท อิซ นอท ฟาร์ ฟรอม เฮียร์ ยู แคน ไดรฟว ทู ธิส เพลส อิท
ซฺ โอน’ล ีเทน มิน’นิทส ฺฟรอม ดาวฺนฺทาวนฺ) 

บุคลากรการท่องเที่ยว: มันอยูไ่ม่ไกลจากที่นี่ คณุสามารถขับรถไปได้ ออกจากตัวเมือง
ไปประมาณ 10 นาท ี

Tourist:    I see. Thank you.         
    (ไอ ซี แธงค’ฺ ยู) 
นักท่องเที่ยว:   เข้าใจแล้ว ขอบคณุมาก   
Tourism Personnel:     My pleasure.          
    (ไม เพลช’เชอะ) 
บุคลากรการท่องเที่ยว: ด้วยความยินดคีรับ   

 
 
 



 | 124 P a g e
 

นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว                                                    พุทธชาดและคณะ 
 

Useful Words and Phrases 
ค าศัพท์และวลีที่มีประโยชน์  

ค าศัพท์  ค าอ่าน  ความหมาย  
What is Buriram famous 
for?        

วอท อิซ บุรรีัมย์ เฟม’เมิส 
ฟอร ์

บุรีรัมย์มีชือ่เสยีงด้านใดบ้าง 

It’s famous for sports 
and historical sites 

อิทซฺ เฟม’เมิส ฟอร์ 
สพอร์ทสฺ แอนดฺ ฮสิทอ’ริ
เคิล ไซทสฺ ฺ

มีชื่อเสยีงด้านกีฬาและ
โบราณสถาน 

What are some tourist 
attractions in Buriram? 

วอท อา ซัม ทวัร’์ริสทฺ แอท
เทรค’ชันส ฺอิน บุรีรัมย ์

สถานที่ทอ่งเทีย่วในบุรีรมัย์มี
ที่ไหนบ้าง 

There are many 
attractions like Chang 
Arena, Chang 
International Circuit, 
Phnom Rung, 
KhaoKradong and Play 
La Plern.      

แธร์ อา เมน’นี แอทแทรค’
ชันส ฺไลคฺ ช้าง อารีนา ชา้ง 
อินเตอร์เนช่ันนลั เซอรก์ิต 
พนมรุ้ง เขากระโดง แอนดฺ 
เพลาเพลิน 

มีหลายที่ เช่น สนามช้างอารี
น่า สนามแข่งรถช้าง
อินเตอร์นช่ันแนล เซอรก์ิต 
พนมรุ้ง เขากระโดง และ
เพลาเพลิน 

How do we get there?  เฮา ดู วี เกท แธร ์ พวกเราจะไปได้อย่างไร   
You can go downtown 
by bus. 

ยู แคน โก ดาวฺนฺทาวนฺ บาย 
บัส 

คุณสามารถไปในเมืองได้โดย
รถบัส 

Would you recommend 
any nice national 
parks?     

วูด ยู เรคคะเมนด’ฺ เอน’น 
ไนซ ฺแนช’ชันเนิล พารค์ส ฺ

ช่วยแนะนําอุทยานแห่งชาติ
ที่น่าเทีย่วได้ไหม 

I would like to 
recommend Khao 
Kradong National Park. 

ไอ วูด ไลค ฺทู เรคคะเมนด’ฺ 
เขากระโดง แนช’ชันเนิล 
พารค์ 

อยากจะแนะนําอุทยาน
แห่งชาติเขากระโดง 

Where is it?      แวร์ อิซ อิท มันอยูท่ี่ไหน 
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It is not far from here. 
You can drive to this 
place. It’s only 10 
minutes from 
downtown. 

อิท อิซ นอท ฟาร์ ฟรอม 
เฮียร์ ยู แคน ไดรฟว ทู ธิส 
เพลส อิทซฺ โอน’ลี เทน มิน’
นิทส ฺฟรอม ดาวฺนฺทาวนฺ 

มันอยูไ่ม่ไกลจากที่นี่ คณุ
สามารถขับรถไปได้ ออกจาก
ตัวเมืองไปประมาณ 10 นาท ี
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