ใบความรู้ หน่วยที่ 1 My name is Joe.
การทักทาย (Greetings) การทักทาย คาทักทายที่ควรทราบมีดังนี้
Good morning สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)
Good afternoon สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)
Good evening สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)
Good day สวัสดี (ตลอดวัน)
Hello/Hi สวัสดี (เพื่อนหรือคนรู้จักทั่วไป)
การสอบถามทุกข์-สุข สานวนที่ใช้สอบถามว่าสบายดี
หรือ ได้แก่
How are you? (เน้นเรื่องสุขภาพ)
How are you going? (อังกฤษ) How are you
doing? (อเมริกัน)
How’s it going? (เน้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน)
How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)
How’s your life?
How’s everything?
How are things (with you)?

การตอบ ตัวอย่างการตอบ ได้แก่
(I'm) fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ
แล้วคุณล่ะ
Good. สบายดี /Very well สบายดีมาก
I'm O.K. ก็ดี / So so. ก็งั้น ๆ
Not (too) bad ก็ไม่เลว
Great! เยี่ยม, วิเศษ
การอาลา (Leave Taking)

การอาลา ตัวอย่างคากล่าวลา ได้แก่

See you again….. พบกันใหม่ ….. (เป็นทางการ) เช่น
(เช่น See you again tomorrow/next time/next week/next month/next year/on
Monday. เป็นต้น)
See you later/soon/then. เดี๋ยวเจอกันนะ
Have a nice day/time. โชคดีนะ/วันนี้ขอให้มีความสุขนะ
Have a nice holiday. ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะ
Have a nice weekend. ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์นะ
Have a good time. ขอให้มีความสุขนะ/ขอให้เที่ยวให้สนุกนะ
Have a good/nice trip ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ
Take care (of yourself) ดูแลตัวเองด้วย/รกษาเนื้อรักษาตัวด้วย ั
Sweet dreams / Sleep well ฝันดีนะ/นอนหลับให้สบายนะ
Good luck./Be successful. โชคดี/ขอให้ประสบความสาเร็จ
Good night. ราตรีสวัสดิ์/ไปแล้วนะ (ใช้ลาตอนกลางคืน)
Goodbye/Bye ไปแล้วนะ/ไปล่ะ
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Personal Information (หมวดข้อมูลส่วนตัว)
Q1 : What's your name ? (คุณชื่ออะไร)
A1 : Peter. (ปีเตอร์)
Q2 : Where are you from ? / Where do you come from ? (คุณมาจากที่ไหน)
A2 : I'm from ... / I come from ... (ฉันมาจาก...)
Q3 : What's your surname ? / What's your family name ? (คุณนามสกุลอะไร)
A3 : Smith. (สมิธ)
Q4 : What's your first name ? (คุณชื่ออะไร)
A4 : Tom. (ทอม)
Q5 : What's your address ? (ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน)
A5 : 7865 NW Sweet Street (7865 นอร์ธเวสต์ ถนนสวีท)
Q6 : Where do you live ? (คุณอาศัยอยู่ที่ไหน)
A6 : I live in San Diego. (ฉันอาศัยอยู่ที่ซาน ดิเอโก)
Q7 : What's your telephone number ? (โทรศัพท์ของคุณหมายเลขอะไร)
A7 : 209-786-9845
Q8 : How old are you ? (คุณอายุเท่าไร)
A8 : Twenty-five. / I'm twenty-five years old. (25 / ฉันอายุ 25 ปี)
Q9 : When were you born ? / Where were you born ? (คุณเกิดเมื่อไหร่ / คุณเกิดที่ไหน)
A9 : I was born in 1961 / I was born in Seattle. (ฉันเกิดในปี ค.ศ.1961 / ฉันเกิดที่
ซีแอตเติ้ล)
Q10 : Are you married ? / What's your marital status ? (คุณแต่งงานหรือยัง /
สถานภาพการสมรสของคุณเป็นอย่างไร)
A10 : I'm single. (ฉันยังโสด)
Q11 : What do you do ? / What's your job ? (คุณทาอาชีพอะไร)
A11 : I'm a librarian. (ฉันเป็นบรรณารักษ์)
Q12 : Where did you go ? (คุณไปที่ไหนมา)
A12 : I went to a friend's house. (ฉันไปที่บ้านเพื่อนมา)
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Q13 : What did you do ? (คุณได้ทาอะไรไป)
A13 : We played video games. (เราเล่นวีดีโอเกมส์)
Q14 : Where were you ? (คุณเคยอยู่ที่ไหนที่ผ่านมา)
A14 : I was in New York for the weekend. (ฉันอยู่ที่นิวยอร์กตอนสุดสัปดาห์)
Q15 : Have you got a car / job / house / etc.? (คุณมีรถ / งาน / บ้าน ฯลฯ หรือไม่)
A15 : Yes, I've got a good job. (ใช่ ฉันมีงานที่ดีทา)
Q16 : Have you got any children / friends / books / etc. ? (คุณมีบุตร / เพื่อน / หนังสือ
ฯลฯ บ้างหรือไม่)
A16 : Yes, I've got three children - two boys and a daughter. (ใช่ ฉันมีบุตร 3 คน เป็น
ชาย 2 คน หญิง 1 คน
Q17 : Can you play tennis / golf / football / etc.? คุณเล่นเทนนิส / กอล์ฟ / ฟุตบอล / ฯลฯ
เป็นหรือไม่
A17 : Yes, I can play golf. (ใช่ ฉันเล่นกอล์ฟได้)
Q18 : Can you speak English / French / Japanese / etc. ? (คุณพูดภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส
/ ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้หรือไม่)
A18 : No, I can't speak Japanese. (ไม่ ฉันพูดญี่ปุ่นไม่ได้)
Q19 : Could you speak English / French / Japanese / etc. ? when you were five /
two / fifteen / etc. years old ? (คุณพูดภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้หรือไม่ เมื่อตอน
คุณอายุ 5 / 2 / 15 / ฯลฯ ปี)
A19 : Yes, I could speak English when I was five years old. (ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษได้เมื่อ
อายุ 5 ขวบ)
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การขอบคุณ (Thanking)
การขอบคุณ สานวนที่ใช้ในการขอบคุณ ได้แก่
Thanks you (very much). ขอบคุณ (มาก)
Thanks (a lot). ขอบใจ (มาก)
Thank you for ….. ขอบคุณสาหรับ เช่น
Thank you for your present. ขอบคุณสาหรับของขวัญ
Thank you for everything. ขอบคุณสาหรับทุกอย่าง
Thank you for your help. ขอบคุณสาหรับความช่วยเหลือของคุณ
I really appreciate that. ผมรู้สึกประทับใจจริง ๆ
การตอบรับคาขอบคุณ
You’re welcome. ไม่เป็นไร
Don't mention it. ไม่เป็นไร
Not at all. ไม่เป็นไร
It's nothing. ไม่เป็นไร
That's all right. / That's O.K. ไม่เป็นไร
(It's) a pleasure. ด้วยความยินดี
My pleasure./With pleasure. ด้วยความยินดี
Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย
No problem. ไม่มีปัญหา
การขอโทษ (Apologizing)
การขอโทษ สานวนที่ใช้ในการขอโทษ ได้แก่
I’m sorry. ผมขอโทษ
I’m sorry. I’m late. ขอโทษที่มาช้า
I’m sorry I troubled you. ขอโทษที่ทาให้ต้องลาบาก
Excuse me, please. ขอโทษครับ/ค่ะ
Excuse me for interrupting. ขอโทษที่รบกวน
Excuse me for a moment. ขอโทษขอเวลาสักครู่
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การถามทีอ่ ยู่
Where are you from? คุณมาจากไหน
Where do you come from? คุณมาจากไหน
Where do you live? คุณอยู่ที่ไหน
Where are you staying now? ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหน
What is your village? คุณอยู่หมู่บ้านอะไร
What’s your address? ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Could I/May I have your address? ขอทราบที่อยู่ของคุณได้ไหม
Could you tell/give me your address? กรุณาบอกที่อยู่ของคุณได้ไหม
Could you write your address for me? กรุณาเขียนที่อยู่ของคุณได้ไหม
การถามเกีย่ วกับการเรียน
What do you study? คุณเรียนอะไร
Where do you study? คุณเรียนที่ไหน
What is your school? โรงเรียนคุณอยู่ที่ไหน
What school are you in? คุณอยู่โรงเรียนอะไร
What year are you in? คุณอยู่ปีไหน/ชั้นอะไร
Do you have a part-time job? คุณมีงานพิเศษหรือเปล่า
การถามทิศทาง (Asking for Directionx)
การถามทิศทาง
Excuse me. ขอโทษครับ (ใช้เริ่มก่อนการถาม)
Do you know where … is? คุณรู้ไหมว่า …. อยู่ที่ไหน
Do you know where Michael is? คุณรู้ไหมว่า ไมเคิลอยู่ที่ไหน
Do you know where the toilet is? คุณรู้ไหมว่าห้องน้าอยู่ที่ไหน
Do you know the way to….? คุณรู้จักทางที่จะไป .. ไหม
Where is the nearest public telephone? โทรศัพท์สาธารณะใกล้ทีสุดอยู่ที่ไหน
How can I get to…..? ไม่ทราบว่าผมจะไป …. ได้อย่างไร
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การบอกทิศทาง
Turn left. / Turn right. เลี้ยวซ้าย / เลี้ยวขวา
On the left. / On the right. ทางซ้าย / ทางขวา
Go straight. ตรงไปข้างหน้า
Go straight on./Go ahead. ตรงไปข้างหน้า
Go past. / Walk past. เดินผ่านไป
Keep going until you get to…. เดินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึง…..
Take the first/second turn. เลี้ยวที่แยกแรก / แยกที่สอง
It's near/close to ….. มันอยู่ใกล้กับ
It's not far from here. ไม่ไกลจากที่นี่
It's very far from here. มันไกลจากที่นี่มาก
It's 5 kilometers from here. มันอยู่ห่างจากนี่ 5 กิโลเมตร
It's about 500 meters away from here. มันอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ 500 เมตร
การสอบถามเรือ่ งสุขภาพ (Asking about Health)
คาถาม
Are you all right? เธอสบายดีหรือ
What’s the matter? เป็นอะไรครับ
What's the matter with you? มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น (กับคุณ) หรือ
What happened? เกิดอะไรขึ้นหรือ
What are your symptoms? อาการของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
Do you have a headache? คุณมีอาการปวดศีรษะไหม
Do you have fever/high temperature? ตัวร้อนหรือไข้ขึ้นไหม
How do you feel now? ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไร
Did you get hurt? คุณเจ็บหรือเปล่า
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สานวนอืน่ ๆ
You look very well. คุณดูมีความสุขดีนะ
You don't look well. เธอดูไม่สบายเลยนะ
You look (very) pale. เธอดูหน้าซีด (มาก)
I feel better./I'm getting better. ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว
I feel sick. ฉันรู้สึกไม่สบาย
I am all right now. ตอนนี้ฉันสบายดี
I'm much better. ฉันดีขึ้นมากเลย
I have a headache/toothache. ฉันปวดหัว/ปวดฟัน
I have a stomachache/backache. ฉันปวดท้อง/ปวดหลัง
I have a sore eye/throat. ฉันเจ็บตา/เจ็บคอ
I have a cold. ฉันเป็นหวัด
I have a slight fever. ฉันเป็นไข้นิดหน่อย
I feel chilly/dizzy. ฉันรู้สึกหนาวสั่น/มึนหัว
I have a terrible cold. ฉันเป็นหวัดรุนแรงมาก
My leg hurts. เจ็บขา
I guess I'm just tired. ฉันคิดว่า ฉันแค่เหนื่อยเท่านั้น
It's nothing. How come? ไม่มีอะไรหรอก ทาไมหรือ
You should stay in bed. เธอควรจะกลับไปนอนพักผ่อนดีกว่า
You should see a doctor. เธอควรจะไปนอนดีกว่า
You should take some medicines. เธอควรจะกินยาดีกว่า
It's not serious. ไม่ร้ายแรงหรอก
ศัพท์อนื่ ๆ
an earache ปวดหู /a cough อาการไอ/a burn แผลไฟไหม้/bruise แผลถลอก
stress อาการเครียด /sore muscles ปวดกล้ามเนื้อ /the hiccups อาการสะอึก
aspirin ยาแอสไพริน /eye drops ยาหยอดตา /ear drops ยาหยอดหู
pill/tablet ยาเม็ด /bandages ผ้าพันแผล/constipation โรคท้องผูก
asthma โรคหืด /high blood pressure ความดันโลหิตสูง /hemorrhoids ริดสีดวงทวาร /skin
disease โรคผิวหนัง / ambulance รถพยาบาล /homesick โรคคิดถึงบ้าน /a rash ผื่นคัน /an
allergy อาการแพ้ /prescription ใบสั่งยา /diabetes โรคเบาหวาน
injection การฉีดยา

