
เร่ืองของ “เวลา” 

การถาม (กี่โมงแล้ว) 
Excuse me. What time is it?              (เอ็กซคิว มี วอท ไทม์ อิส อิท) 
Could you tell me the time, please?   (คูด ยู เทล มี เดอะ ไทม์ พลีส)   
Do you have a time?         (ดู ยู แฮฟ อะ ไทม์) 
การตอบ 
(It's) seven o'clock.              7 นาฬิกา 
(อิทส เซเว่น โอ คล็อค)                            
Six twenty/Twenty past six     6.20 น. 
(ซิกส์ ทเวนต้ี/ทเวนต้ี พาสท์ ซิกส์)                 
Five to four/Three fifty-five      3.55 น. 
(ไฟว์ ทู โฟว์/ทรี ฟิฟตี้ ไฟว์)                         
A quarter past eight/Eight fifteen   8.15 น. 
(อะ ควอเธอร์ พาสท์ เอท/เอท ฟิฟทีน)   
Half past ten/Ten thirty                            10.30 น. 
(ฮาฟ พาส เทน/เทน เทอร์ต้ี) 
A quarter to ten/Nine forty-five   9.45 น. 
(อะ ควอเธอร์ ทู เทน/ไนน์ โฟว์ต้ี-ไฟว์)      
Noon               (นูน)                   เท่ียงวัน 
Midnight               (มิดไนท์)              เท่ียงคืน 
In the morning              (อิน เดอะ มอร์นิ่ง)            ตอนเช้า 
In the afternoon            (อิน ดิ อาฟเตอร์นูน)         ตอนบ่าย 
In the evening              (อิน ดิ อิฟเวนนิ่ง)             ตอนเย็น 
At night                    (แอท ไนท์)             ตอนกลางคืน  
 

เร่ืองของ “ทิศและเส้นทาง” 

การถาม 
excuse me, could you tell me how to get to …? 
(เอ็กซคิว มี คดู ยู เทล มี ฮาว ท ูเก็ท ทู) 
ขอโทษนะคะ/ครับ คณุพอจะบอกได้ไหมว่าจะไป…ไดอ้ย่างไร 
How far is it?   
(ฮาว ฟาร์ อิส อทิ) 
อยู่ไกลแคไ่หน 
Is it a long way?   
(อิส อทิ อะ ลอง เวย์) 
ระยะทางไกลไหม 
Is this the right way for …?   
(อิส ดสิ เดอะ ไรท์ เวย์ ฟอร์) 
ทางนี้ไป…ใช่ไหม 

 
การตอบ 
not far                (น็อท ฟาร์)  ไม่ไกล 
quite close    (ไควเอท โคลส)  ค่อนข้างใกล้ 
quite a long way         (ไควเอท อะ ลอง เวย์) ค่อนข้างไกล 
a long way on foot      (อะ ลอง เวย์ ออน ฟุต) ไกลหากเดิน 

a long way to walk      (อะ ลอง เวย์ ทู วอล์ค) ไกลหากเดิน 
about a kilo from here       ประมาณ 1 กิโลจากท่ีนี่  
(อะ เบาท์ อะ กิโล ฟอร์ม เฮียร)์ 
it's this way   (อิทส ดิส เวย์)       ทางนี้   
it's that way (อิทส แดท เวย์)   ทางนั้น 
go down there  (โก ดาวน์ แดร์) เดินไปทางนั้น 
take the first on the left      แยกแรกให้เลี้ยวซ้าย   
(เทค เดอะ เฟริส ออน เดอะ เล็ฟ) 
take the second on the right   แยกท่ีสองให้เลี้ยวขวา 
(เทค เดอะ ซีคอน ออน เดอะ ไรท์) 
turn right at the crossroads  ถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวา 
(เทริน ไรท์ แอท เดอะ ครอสโรดส์)  
on your left              ทางซา้ยของคุณ 
(ออน ยัวร์ เล็ฟท์)  
on your right             ทางขวาของคุณ 
(ออน ยัวร์ ไรท์)  
straight ahead of you      อยู่ตรงหน้าคุณ 
(สเตรท อะเฮด ออฟ ยู)      
go straight on          ตรงไป 
(โก สเตรท ออน)         
go past …..              ผ่าน….ไป 
(โก พาสท์)  
turn left     เลี้ยวซ้าย          
(เทริน เล็ฟท์)  
turn right     เลี้ยวขวา 
(เทริน ไรท์)  
on the left    ด้านขวามือ 
(ออน เดอะ เล็ฟท์)  
on the ritht    ด้านซ้ายมือ 
(ออน เดอะ ไรท์)  

 
 
 

      
ส่ือสารภาษาอังกฤษง่าย ๆ 
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จัดท ำโดย...ปวีณณัฎฐ์  คงสมนำม 
By...paweennute kongsomnam 

กล่าวทักทายและลา 

การทักทาย  
Good morning     กู๊ด มอร์นิ่ง        สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน) 
Good afternoon   กู๊ด อาฟเทอะนูน    สวัสด ี(หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น) 
Good evening     กู๊ด อีฟเวนนิ่ง        สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน) 
Good day           กู๊ด เดย์        สวัสดี (ตลอดวัน) 
Hello/Hi             เฮลโหล/ไฮ        สวัสดี (เพื่อนหรือคนรู้จักทั่วไป)  

การลา  
See you again   ซี ยู อะเกน   พบกันใหม่ ….. (เป็นทางการ) เช่น 
-  See you again tomorrow/next time/next week/next 
   month/next year/on Monday.  
   ซี ยู อะ เกน ทูมอร์โรว์ / เน็กท์ ไทม์ / เน็กท์ วีค / เน็กท์ มันท์ / 
  เน็กท์ เยียร์ / ออน มันเดย์ 



See you later/soon/then.  เดี๋ยวเจอกันนะ 
ซี ยู เลเธอร์/ซูน/เด็น 
Have a nice day/time.      โชคดีนะ/วันนี้ขอให้มีความสุขนะ 
แฮพ อะ ไนซ์ เดย์/ไทม์ 
Have a nice holiday.        ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะ 
แฮพ อะ ไนซ์ ฮอลิเดย์ 
Have a nice weekend.     ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์นะ 
แฮพ อะ ไนซ์ วีคเอ็น  
Have a good time.          ขอให้มีความสุขนะ/ขอให้เที่ยวให้สนุกนะ 
แฮพ อะ กู๊ด ไทม์  
Have a good/nice trip      ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ 
แฮพ อะ กู๊ด/ไนซ์ ทริป   
Take care (of yourself)     ดูแลตัวเองด้วย/รกษาเนื้อรักษาตัวด้วย 
เทค แคร์ (ออฟ ยัวร์เซลฟ์)  
Sweet dreams / Sleep well  ฝันดีนะ/นอนหลับให้สบายนะ 
สวีท ดรีมส์ / สลีฟ เวลล์ 
Good luck./Be successful.  โชคดี/ขอให้ประสบความส าเร็จ 
กู๊ด ลักค์ / บี ซัคเซสฟูล 
Good night.   ราตรีสวัสดิ์/ไปแล้วนะ (ใช้ลาตอนกลางคืน) 
กู๊ด ไนท์    
Goodbye/Bye    ไปแล้วนะ/ไปล่ะ 
กู๊ด บาย/บาย 

ขอบคุณ/ตอบรับค าขอบคุณ และขอโทษ/ให้อภัยในค าขอโทษ 

การขอบคุณ  

Thanks you (very much).             แต้งค์ส ยู เวรี่ มัช                       
Thanks (a lot).                       แต้งค์ส อะ ล็อท                       
Thank you for ……                      แต้งค์ส ยู ฟอร์....                       
ขอบคุณส าหรับ เช่น 
 - Thank you for your present.      แต็งค์ ยู ฟอร์ ยัวร์ เพอร์เซ็นท์         
ขอบคุณส าหรับของขวัญ 
 - Thank you for everything.         แต๊งค์ ยู ฟอร์ เอเวอรี่ติงค์                
ขอบคุณส าหรับทุกอย่าง 

 - Thank you for your help.           แต๊งค์ ยู ฟอร์ ยัวร์ เฮลว์                 
ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือของคุณ 
I really appreciate that.                 ไอ เรียลล่ี แอพพรีซิเอ็ท แดท          
ฉันรู้สึกประทับใจจริง ๆ 

การตอบรับค าขอบคุณ 

You’re welcome.  ยัวร์อาร์ เวลคัม        ไม่เป็นไร/ยินดีต้อนรับ 
Don't mention it.  ดอนท์ เมนชั่น อิท        ไม่เป็นไร 
Not at all.                 น็อท แอท ออล        ไม่เป็นไร  
It's nothing.  อิทส น็อทต้ิง        ไม่เป็นไร 
That's all right. / That's O.K. แด็ทส ออล ไรท์ / แดทส  โอ เค ไม่เป็นไร 
(It's) a pleasure.  อิทส อะ พลีสชัวร์        ด้วยความยินดี 
My pleasure./With pleasure.  มาย พลีสชัวร์/วิท พลีสชัวร์  
ด้วยความยินดี 
Don’t worry (about it). ด็อนท์ วอรี่ (อะเบาท์ อิท)     อย่ากังวลไปเลย 
No problem.  โน พร็อบเบ็ม        ไม่มีปัญหา 

การขอโทษ  
I’m sorry.   แอม ซอรี่    ฉันขอโทษ 
I’m sorry. I’m late.  แอม ซอรี่ แอม เลท   ขอโทษท่ีมาช้า 
I’m sorry I troubled you.    แอม ซอรี่ แอม ทรับเบิ้ลท์ ยู  
ขอโทษท่ีท าให้ต้องล าบาก 
Excuse me, please.  เอ็กซคิว มี พลีส   ขอโทษครับ/ค่ะ 
Excuse me for interrupting.  เอ็กซคิว มี ฟอร์ อินเทอรัปธิ้งค์  
ขอโทษท่ีรบกวน 
Excuse me for a moment.  เอ็กซคิว มี ฟอร์ อะ โมเม้นท์  
ขอโทษขอเวลาสักครู่ 
 
การให้อภัยในการตอบรับการขอโทษ 
That’s all right.   แด็ทส ออล ไรท์   
ไม่เป็นไร (ตอบรับค าขอโทษ) 
Don’t worry (about it).  ด็อนท์ วอร่ี (อะเบาท์ อิท)  
อย่ากังวลไปเลย 

No problem.   โน พร็อบเบ็ม   
ไม่มีปัญหา 
That's O.K. / I'm O.K.  แด็ทส โอ เค / แอม โอ เค  
ไม่เป็นไร หรือ ผมไม่เป็นไร 
 

ถามตอบ ทุกข-์สุข  “สบายดีหรือ?” 

ถาม (สบายดีหรือเปล่า/เป็นอย่างไรบ้าง) 
How are you?  (เน้นเรื่องสุขภาพ)         ฮาว อาร์ ยู  

How are you going? (อังกฤษ)    ฮาวอาร์ ยู โกอ้ิง 
How are you doing? (อเมริกัน)    ฮาวอาร์ ยู ดูอิง้ 
How’s it going? (เน้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน)    ฮาวเซอะ อิท โกอิง้ 
How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)  ฮาว แฮพ ยู บีน 

How’s your life?     ฮาวเซอะ ย ูไล้ฟ 

How’s everything?            ฮาวเซอะ เอฟเวอรีต่ิงค ์
How are things (with you)?             ฮาว อาร์ ตงิค์ (วทิ ยู) 
 
ตอบ 
(I'm) fine, thanks. And you?    (แอม) ฟาย แตงค์ แอน ยู 
สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ 
Good.        กู๊ด      สบายดี 
Very well     เวรี่ เวล    สบายดีมาก 
I'm O.K.     แอม โอเค  ก็ด ี
So so.    โซ โซ  ก็งั้น ๆ 
Not (too) bad   น็อท(ทู)แบท ก็ไม่เลว 
Great!    เกรท  เยี่ยม, วิเศษ 
 

  
 


