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Audio Script
A. การทักทาย (Greeting People)
การทักทายคนทั่วไป (General Greetings)
ลำดับ
1
2
3
3

ประโยคภำษำไทย

ประโยคภำษำอังกฤษ

สวัสดี
สวัสดีตอนเช้ำ (ก่อนเที่ยง)
สวัสดีตอนบ่ำย (หลังเที่ยง)
สวัสดีตอนเย็น

Hello
Good morning (before 12 o'clock)
Good afternoon (after 12 o'clock)
Good evening

คำอ่ำน
เฮล'โล
กูด มอร์'นิ่ง
กูด อำฟ'เทอะนูน
กูด อีฟ'นิ ง

การทักทาย (เป็ นทางการ) (Formal Greetings)
ลำดับ
1
2
3
4
5

ประโยคภำษำไทย

ประโยคภำษำอังกฤษ

คำอ่ำน

สวัสดี
สบำยดีไหม
คุณสบำยดีไหม
คุณเป็ นอย่ำงไรบ้ำง

Hello
How are you?
How are you doing?
How is everything?

เฮล'โล
ฮำว อำร์ ' ยู?
ฮำว อำร์ ยู ดู'อิง?
ฮำว' อีส เอฟ'รี ธิง?

สวัสดี (เป็ นทำงกำรใช้เมื่อเจอกัน ครั้ง
แรกเท่ำนั้น)

How do you do?

ฮำว ดู ยู ดู?

การทักทาย (ไม่เป็ นทางการ) (Informal Greetings)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ประโยคภำษำไทย
สวัสดี
มีอะไรบ้ำง
ยินดีที่ได้พบกัน
อะไรอะไรเป็ นไงบ้ำง
มันเป็ นไงบ้ำง
ยินดีที่ได้พบคุณ

ประโยคภำษำอังกฤษ
Hi
What’s up?
Good to see you.
How are things with you?
How’s it going?
Nice to meet you.

คำอ่ำน
ไฮ
วอท'ส อัพ?
กูด ทู ซี ยู
ฮำว อำร์ ธิ งซฺ วิธ ยู?
ฮำว'ส อิท โก'อิง?
ไนสฺ ทู มีท ยู

การทักทายสาหรับคนที่ไม่ได้พบกันเป็ นเวลานาน (เป็ นทางการ)
(Formal greetings for a person you have not seen for a long time)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 นำนมำกแล้วนะ
2 เป็ นเวลำนำนมำกแล้ว
มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้ำงตลอดหลำยปี ที่
3 ผ่ำนมำ
4 เป็ นควำมยินดีเสมอที่ได้พบคุณ
5 เป็ นเวลำนำนแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้พบกัน
6 ดิฉันรู ้ สึกดีใจมำกที่ได้พบคุณ

ประโยคภำษำอังกฤษ
It has been a long time.
It’s been too long.

คำอ่ำน
อิท แฮซ บีน อะ ลอง ไทมฺ
อิท'ส บีน ทู ลอง
วอท แฮฟ ยู บีน อัพ ทู ออล ธี ช เยียร์ ซฺ?

What have you been up to all these years?
It’s always a pleasure to see you.
อิท'ส ออล'เวย์ซฺ อะ เพลส'เชอะ ทู ซี ยู
How long has it been?
ฮำว ลอง แฮซ อิท บีน?
I’m so happy to see you again.
ไอม โซ แฮพ'พิ ทู ซี ยู อะเกน'
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การทักทายสาหรับคนที่ไม่ได้พบกันเป็ นเวลานาน (ไม่เป็ นทางการ)
(Informal greetings for a person you have not seen for a long time)
ลำดับ
1
2
3
4
5

ประโยคภำษำไทย
ทำไมไม่ได้เจอกันนำน
นำนมำกแล้วนะ
ไม่เจอกันนำนเลย
ไปอยูท่ ี่ไหนมำละ
หลำยปี แล้วนะที่ได้พบกันครั้งสุ ดท้ำย

ประโยคภำษำอังกฤษ
How come I never see you?
It’s been such a long time.
Long time no see.
Where have you been?
It’s been ages since we last met.

คำอ่ำน
ฮำว คัม ไอ เนพ'เวอะ ซี ยู?
อิท'ส บีน ซัส อะ ลอง ไทมฺ
ลอง ไทมฺ โน ซี
แวร์ แฮฟ ยู บีน?
อิท'ส บีน เอจซฺ ซิ นซฺ วี ลำสทฺ เมท

การแนะนาตัว (Introducing People)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ประโยคภำษำไทย
คุณชื่ ออะไร
ดิฉันชื่ อสมศรี (หญิง)
ฉันชื่ อสมศรี
เพื่อนๆ เรี ยกฉันว่ำสมศรี
คุณสำมำรถเรี ยกฉันว่ำสมศรี ก็ได้
เรำเคยเจอกันมำก่อนหรื อไม่
ใช่ ฉันคิดว่ำอย่ำงนั้น
ไม่ ฉันคิดว่ำเรำไม่เคยเจอกันมำก่อน
ฉันคิดว่ำเรำเคยเจอกันมำแล้ว
ฉันคิดว่ำเรำไม่เคยเจอกันมำก่อน
นี่คือคุณสมชัย
นี่คือคุณสมศรี
เชิ ญพบกับคุณสมชัย
เชิ ญพบกับคุณสมศรี
คุณเคยเจอกับคุณสมชัยหรื อยัง
คุณเคยเจอกับคุณสมศรี หรื อยัง
ใช่ ฉันเคยได้พบกันแล้ว
ไม่ ฉันไม่เคยได้พบกัน
ใช่ ฉันคิดว่ำเคยได้พบกัน
ไม่ ฉันคิดว่ำไม่เคยได้พบกัน
สวัสดีคุณสมชัย
สวัสดีคุณสมศรี
ยินดีที่ได้พบคุณ (ไม่เป็ นทำงกำร)
ยินดีที่ได้พบคุณ
สวัสดี
ยินดีที่ได้รู้จกั คุณ
ยินดีที่ได้พบคุณอีกครั้ง

ประโยคภำษำอังกฤษ
What is your name?
My name is Somsri. (female)
I am Somsri.
My friends call me Somsri.
You can call me Somsri.
Haven't we met before?
Yes, I think we have.
No, I don't think we have.
I think we've already met.
I don't think we've met before.
This is Somchai.
This is Somsri.
Please meet Somchai.
Please meet Somsri.
Have you met Somchai?
Have you met Somsri?
Yes, I have.
No, I haven't.
Yes, I think I have.
No, I don't think I have.
Hello Somchai.
Hello Somsri
Nice to meet you. (informal)
Pleased to meet you.
How do you do?
Nice to see you.
Nice to see you again.
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คำอ่ำน
วอท อีส ยัวร์ เนม?
มำย เนม อีส สมศรี (ฟี 'เมล)
ไอ แอม สมศรี
มำย เฟรนด์ซฺ คอล มี สมศรี
ยู แคน คอล มี สมศรี
แฮฟ'ฟันทฺ วี เมท บี'ฟอร์?
เยส ไอ ธิ งคฺ วี แฮฟ
โน ไอ โดนทฺ ธิ งคฺ วี แฮฟ
ไอ ธิ งคฺ วี แฮฟ ออลเรด'ดี เมท
ไอ โดนทฺ ธิ งคฺ วี แฮฟ เมท บี'ฟอร์
ธิ ส อีส สมชัย
ธิ ส อีส สมศรี
พลีส มีท สมชัย
พลีท มีท สมศรี
แฮฟ ยู เมท สมชัย?
แฮฟ ยู เมท สมศรี ?
เยส ไอ แฮฟ
โน ไอ แฮฟ'เวินทฺ
เยส ไอ ธิ งคฺ ไอ แฮฟ
โน ไอ โดนท ธิ งคฺ ไอ แฮฟ
เฮล'โล สมชัย
เฮล'โล สมศรี
ไนสฺ ทู มีท ยู (อินฟอร์'เมิล)
พลีสด ทู มีท ยู
ฮำว ดู ยู ดู (ฟอร์'มัล)
ไนสฺ ทู ซี ยู
ไนสฺ ทู ซี ยู อะเกน'

การกล่ าวลา (Saying Goodbye)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประโยคภำษำไทย
ลำก่อน
ลำก่อนคุณสมชัย แล้วเจอกัน
ลำก่อนคุณสมศรี แล้วเจอกัน
แล้วพบกัน
แล้วพบกันเร็ วๆ นี้
แล้วพบกันพรุ่ งนี้
แล้วพบกันสัปดำห์หน้ำ
รำตรี สวีสดิ์

ประโยคภำษำอังกฤษ
Goodbye.
Bye Somchai. See you.
Bye Somsri. See you.
See you later.
See you soon.
See you tomorrow.
See you next week.
Good night.

คำอ่ำน
กูด บำย
บำย สมชัย. ซี ยู
บำย สมศรี . ซี ยู
ซี ยู เล'เทอะ
ซี ยู ซู น
ซี ยู ทูมอ'โร
ซี ยู เนคซ'วีค
กูด ไนทฺ

ถามทุกข์สุข (Asking about a person's well-being)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประโยคภำษำไทย
คุณสบำยดีไหม
วันนี้คุณเป็ นอย่ำงไรบ้ำง
สบำยดีขอบคุณ
สบำยดี
สบำยมำก
ฉันสบำยดี
ฉันสบำยดี.
จริ งๆ แล้วไม่ค่อยสบำยนัก
มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณ
มีเรื่ องอะไรเกิดขึ้นกับคุณ
คุณสบำยดีนะ
ฉันรู ้ สึกเหนื่อยล้ำ
ฉันรู ้ สึกเหนื่อยหมดเรื่ ยวแรง
ฉันเป็ นไข้หวัด

ประโยคภำษำอังกฤษ
How are you?
How are you today?
Fine, thank you.
Not too bad.
Very well.
I'm okay.
I'm all right.
Not too well, actually.
What's wrong with you?
What's the matter with you?
Are you all right?
I'm tired.
I'm exhausted.
I've got a cold.

คำอ่ำน
ฮำว อำ ยู
ฮำว อำ ยู ทูเด'?
ไฟนฺ แธงคฺ 'ยู
นอท ทู แบด
เว'รี เวล
ไอม โอเค
ไอม ออล ไรทฺ '
นอท ทู เวล แอค' ชวลลี
วอท'ซฺ รอง วิท ยู?
วอท'ซฺ เธอะ แมท' เทอะ วิท ยู?
อำ ยู ออล ไรทฺ ?
ไอม ไทร์ 'เออด
ไอม เอกซอส'ทิด
ไอ แฮฟ กอท อะ โคลดฺ

ลักษณะบุคคล (Personal Description)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประโยคภำษำไทย
ฉันสู ง
คุณสู ง
เขำสู ง
เธอสู ง
ฉันเตี้ย
คุณเตี้ย
เขำเตี้ย

ประโยคภำษำอังกฤษ
I am tall.
You are tall.
He is tall.
She is tall.
I am short.
You are short.
He is short.
3

คำอ่ำน
ไอ แอม ทอล
ยู อำ ทอล
ฮี อีส ทอล
ชี อีส ทอล
ไอ แอม ชอร์ ท
ยู อำ ชอร์ ท
ฮี อีส ชอร์ ท

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

เธอเตี้ย
ฉันอ้วนมำก
เขำอ้วนมำก
เธออ้วนมำก
ฉันผอมบำง
คุณผอมบำง
เขำผอมบำง
เธอผอมบำง
ฉันอ่อนเยำว์
คุณอ่อนเยำว์
เขำอ่อนเยำว์
เธออ่อนเยำว์
ฉันแก่
คุณแก่
เขำแก่
เธอแก่
ฉันอำยุ 20 ปี
คุณอำยุ 20 ปี
เขำอำยุ 20 ปี
เธออำยุ 20 ปี
คุณสวย
เธอสวย
คุณน่ำรัก
เธอน่ำรัก
คุณหล่อ
เขำหล่อ
ฉันผิวสี น้ ำตำล
คุณผิวสี น้ ำตำล
เขำผิวสี น้ ำตำล
เธอผิวสี น้ ำตำล
ฉันผิวซี ด
คุณผิวซี ด
เขำผิวซี ด
เธอผิวซี ด
ฉันมีตำสี ฟ้ำ
คุณมีตำสี ฟ้ำ
เขำมีตำสี ฟ้ำ

She is short.
I am overweight.
He is overweight.
She is overweight.
I am slim.
You are slim.
He is slim.
She is slim.
I am young.
You are young.
He is young.
She is young.
I am old.
You are old.
He is old.
She is old.
I am 20 years old.
You are 20 years old.
He is 20 years old.
She is 20 years old.
You are beautiful.
She is beautiful.
You are pretty.
She is pretty.
You are handsome.
He is handsome.
I am sun-tanned.
You are sun-tanned.
He is sun-tanned.
She is sun-tanned.
I am pale.
You are pale.
He is pale.
She is pale.
I have blue eyes.
You have blue eyes.
He has blue eyes.
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ชี อีส ชอร์ ท
ไอ แอม โอ'เวอะเวท
ฮี อีส โอ'เวอะเวท
ชี อีส โอ'เวอะเวท
ไอ แอม สลิม
ยู อำ สลิม
ฮี อีส สลิม
ชี อีส สลิม
ไอ แอม ยัง
ยู อำ ยัง
ฮี อีส ยัง
ชี อีส ยัง
ไอ แอม โอลดฺ
ยู อำ โอลดฺ
ฮี อีส โอลดฺ
ชี อีส โอลดฺ
ไอ แอม ทเวน'ที เยียซฺ โอลดฺ
ยู อำ ทเวน'ที เยียซฺ โอลดฺ
ฮี อีส ทเวน'ที เยียซฺ โอลดฺ
ชี อีส ทเวน'ที เยียซฺ โอลดฺ
ยู อำ บิว'ทีฟลู
ชี อีส บิว'ทีฟลู
ยู อำ พริ ท'ที
ชี อีส พริ ท'ที
ยู อำ แฮน'ซัม
ฮี อีส แฮน'ซัม
ไอ แอม ซัน แทน'ดฺ
ยู อำ ซัน แทน'ดฺ
ฮี อีส ซัน แทน'ดฺ
ชี อีส ซัน แทน'ดฺ
ไอ แอม เพล
ยู อำ เพล
ฮี อีส เพล
ชี อีส เพล
ไอ แฮฟว บลู อำยซฺ
ยู แฮฟว บลู อำยซฺ
ฮี แฮซ บลู อำยซ์

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

เธอมีตำสี ฟ้ำ
ฉันมีตำสี เขียว
คุณมีตำสี เขียว
เขำมีตำสี เขียว
เธอมีตำสี เขียว
ฉันมีตำสี เทำ
คุณมีตำสี เทำ
เขำมีตำสี เทำ
เธอมีตำสี เทำ
ฉันมีตำสี น้ ำตำล
คุณมีตำสี น้ ำตำล
เขำมีตำสี น้ ำตำล
เธอมีตำสี น้ ำตำล
ฉันมีกระ
คุณมีกระ
เขำมีกระ
เธอมีกระ
ผมมีเครำ
คุณมีเครำ
เขำมีเครำ
ผมมีเครำเต็มหน้ำ
คุณมีเครำเต็มหน้ำ
เขำมีเครำเต็มหน้ำ
ผมมีหนวด
คุณมีหนวด
เขำมีหนวด
ผมมีเครำแพะ
คุณมีเครำแพะ
เขำมีเครำแพะ
ผมมีเครำที่โกนเหลือแต่โคน
คุณมีเครำที่โกนเหลือแต่โคน
เขำมีเครำที่โกนเหลือแต่โคน
ฉันมีผมสี ทอง
คุณมีผมสี ทอง
เขำมีผมสี ทอง
เธอมีผมสี ทอง
ฉันมีผมสี แดง

She has blue eyes.
I have green eyes.
You have green eyes.
He has green eyes.
She has green eyes.
I have grey eyes.
You have grey eyes.
He has grey eyes.
She has grey eyes.
I have brown eyes.
You have brown eyes.
He has brown eyes.
She has brown eyes.
I have freckles.
You have freckles.
He has freckles.
She has freckles.
I have a beard.
You have a beard.
He has a beard.
I have a full beard.
You have a full beard.
He has a full beard.
I have a moustache.
You have a moustache.
He has a moustache.
I have a goatee.
You have a goatee.
He has a goatee.
I have a stubbly beard.
You have a stubbly beard.
He has a stubbly beard.
I have blond hair.
You have blond hair.
He has blond hair.
She has blond hair.
I have red hair.
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ชี แฮซ บลู อำยซฺ
ไอ แฮฟว กรี น อำยซฺ
ยู แฮฟว กรี น อำยซฺ
ฮี แฮซ กรี น อำยซฺ
ชี แฮซ กรี น อำยซฺ
ไอ แอฟว เกร อำยซฺ
ยู แฮฟว เกร อำยซฺ
ฮี แฮซ เกร อำยซฺ
ชี แฮซ เกร อำยซฺ
ไอ แฮฟว เบรำน์ อำยซฺ
ยู แฮฟว เบรำน์ อำยซฺ
ฮี แฮซ เบรำน์ อำยซฺ
ชี แฮซ เบรำน์ อำยซฺ
ไอ แฮฟว เฟรค'เคิลซฺ
ยู แฮฟว เฟรค'เคิลซฺ
ฮี แฮซ เฟรค'เคิลซฺ
ชี แฮซ เฟรค'เคิลซฺ
ไอ แฮฟว อะ เบียร์ ด
ยู แฮฟว อะ เบียร์ ด
ฮี แฮซ อะ เบียร์
ไอ แฮฟว อะ ฟลู เบียร์ ด
ยู แฮฟว อะ ฟลู เบียร์ ด
ฮี แฮซ อะ ฟลู เบียร์ ด
ไอ แฮฟ อะ มัส'ทำซ
ยู แฮฟ อะ มัส'ทำซ
ฮี แฮซ อะ มัส'ทำซ
ไอ แฮฟว อ โกที'
ยู แฮฟว อะ โกที'
ฮี แฮซ อะ โกที'
ไอ แฮฟว อะ สทับ'บี เบียร์ ด
ยู แฮฟว อะ สทับ'บี เบียร์ ด
ฮี แฮซ อะ สทับ'บี เบียร์ ด
ไอ แฮฟว บลอนด์ แฮร์
ยู แฮฟว์ บลอนด์ แฮร์
ฮี แฮซ บลอนด์ แฮร์
ชี แฮซ บลอนด์ แฮร์
ไอ แฮฟว เรด แฮร์

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

คุณมีผมสี แดง
เขำมีผมสี แดง
เธอมีผมสี แดง
ฉันมีผมสี น้ ำตำล
คุณมีผมสี น้ ำตำล
เขำมีผมสี น้ ำตำล
เธอมีผมสี น้ ำตำล
ฉันมีผมสี ดำ
คุณมีผมสี ดำ
เขำมีผมสี ดำ
เธอมีผมสี ดำ
ฉันมีผมสั้น
คุณมีผมสั้น
เขำมีผมสั้น
เธอมีผมสั้น
ฉันมีผมยำว
คุณมีผมยำว
เขำมีผมยำว
เธอมีผมยำว
ฉันมีผมตรง
คุณมีผมตรง
เขำมีผมตรง
เธอมีผมตรง
ฉันมีผมหยักศก
คุณมีผมหยักศก
เขำมีผมหยักศก
เธอมีผมหยักศก
ฉันมีผมย้อมสี
คุณมีผมย้อมสี
เขำมีผมย้อมสี
เธอมีผมย้อมสี
ฉันมีผมที่ทำไฮไลท์สีทอง
คุณมีผมที่ทำไฮไลท์สีทอง
เขำมีผมที่ทำไฮไลท์สีทอง
เธอมีผมที่ทำไฮไลท์สีทอง
ฉันมีผมเป็ นลอน
คุณมีผมเป็ นลอน

You have red hair.
He has red hair.
She has red hair.
I have brown hair.
You have brown hair.
He has brown hair.
She has brown hair.
I have black hair.
You have black hair.
He has black hair.
She has black hair.
I have short hair.
You have short hair.
He has short hair.
She has short hair.
I have long hair.
You have long hair.
He has long hair.
She has long hair.
I have straight hair.
You have straight hair.
He has straight hair.
She has straight hair.
I have curly hair.
You have curly hair.
He has curly hair.
She has curly hair.
I have dyed hair.
You have dyed hair.
He has dyed hair.
She has dyed hair.
I have blond highlights.
You have blond highlights.
He has blond highlights.
She has blond highlights.
I have curls.
You have curls.
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ยู แฮฟว เรด แฮร์
ฮี แฮซ เรด แฮร์
ชี แฮซ เรด แฮร์
ไอ แฮฟ เบรำน์ แฮร์
ยู แฮฟ เบรำน์ แฮร์
ฮี แฮซ เบรำน์ แฮร์
ชี แฮซ เบรำน์ แฮร์
ไอ แฮฟว แบลค แฮร์
ยู แฮฟว แบลค แฮร์
ฮี แฮซ แบลค แฮร์
ชี แฮซ แบลค แฮร์
ไอ แฮฟว ชอร์ ท แฮร์
ยู แฮฟว ชอร์ ท แฮร์
ฮี แฮซ ชอร์ ท แฮร์
ชี แฮซ ชอร์ ท แฮร์
ไอ แฮฟว ลอง แฮร์
ยู แฮฟว ลอง แฮร์
ฮี แฮซ ลอง แฮร์
ชี แฮซ ลอง แฮร์
ไอ แฮฟว สเทรท แฮร์
ยู แฮฟว สเทรท แฮร์
ฮี แฮซ สเทรท แฮร์
ชี แฮซ สเทรท แฮร์
ไอ แฮฟว เคอร์'ลี แฮร์
ยู แฮฟว์ เคอร์ 'ลี แฮร์
ฮี แฮซ เคอร์ 'ลี แฮร์
ชี แฮซ เคอร์'ลี แฮร์
ไอ แฮฟว ไดดฺ แฮร์
ยู แฮฟว ไดดฺ แฮร์
ฮี แฮซ ไดดฺ แฮร์
ชี แฮซ ไดดฺ แฮร์
ไอ แฮฟว บลอนดฺ ไฮ'ไลทฺ ซฺ
ยู แฮฟว บลอนดฺ ไฮ'ไลทฺ ซฺ
ฮี แฮซ บลอนดฺ ไฮ'ไลทฺ ซฺ
ชี แฮซ บลอนดฺ ไฮ'ไลทฺ ซฺ
ไอ แฮฟว เคิลซฺ
ยู แฮฟว เคิลซฺ

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

เขำมีผมเป็ นลอน
เธอมีผมเป็ นลอน
ฉันหัวล้ำน
คุณหัวล้ำน
เขำหัวล้ำน
ฉันมีโครงหน้ำเหลี่ ยม
คุณมีโครงหน้ำเหลี่ ยม
เขำมีโครงหน้ำเหลี่ ยม
เธอมีโครงหน้ำเหลี่ ยม
ฉันมีโครงหน้ำทรงกลม
คุณมีโครงหน้ำทรงกลม
เขำมีโครงหน้ำทรงกลม
เธอมีโครงหน้ำทรงกลม
ฉันมีโครงหน้ำทรงสำมเหลี่ ยม
คุณมีโครงหน้ำทรงสำมเหลี่ ยม
เขำมีโครงหน้ำทรงสำมเหลี่ ยม
เธอมีโครงหน้ำทรงสำมเหลี่ ยม
ฉันมีโครงหน้ำรู ปไข่
คุณมีโครงหน้ำรู ปไข่
เขำมีโครงหน้ำรู ปไข่
เธอมีโครงหน้ำรู ปไข่
ฉันมีจมูกใหญ่
คุณมีจมูกใหญ่
เขำมีจมูกใหญ่
เธอมีจมูกใหญ่
ฉันมีจมูกเล็ก
คุณมีจมูกเล็ก
เขำมีจมูกเล็ก
เธอมีจมูกเล็ก
ฉันมีใบหูใหญ่
คุณมีใบหูใหญ่
เขำมีใบหูใหญ่
เธอมีใบหูใหญ่
ฉันมีใบหูเล็ก
คุณมีใบหูเล็ก
เขำมีใบหูเล็ก
เธอมีใบหูเล็ก

He has curls.
She has curls.
I have a bald head.
You have a bald head.
He has a bald head.
I have a square face.
You have a square face.
He has a square face.
She has a square face.
I have a round face.
You have a round face.
He has a round face.
She has a round face.
I have a triangular face.
You have a triangular face.
He has a triangular face.
She has a triangular face.
I have an oval face.
You have an oval face.
He has an oval face.
She has an oval face.
I have a big nose.
You have a big nose.
He has a big nose.
She has a big nose.
I have a small nose.
You have a small nose.
He has a small nose.
She has a small nose.
I have big ears.
You have big ears.
He has big ears.
She has big ears.
I have small ears.
You have small ears.
He has small ears.
She has small ears.
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ฮี แฮซ เคิลซฺ
ชี แฮซ เคิลซฺ
ไอ แฮฟว อะ บอลดฺ เฮด
ยู แฮฟว อะ บอลดฺ เฮด
ฮี แฮซ อะ บอลดฺ เฮด
ไอ แฮฟว อะ สแควร์ เฟส
ยู แฮฟว อะ สแควร์ เฟส
ฮี แฮซ อะ สแควร์ เฟส
ชี แฮซ อะ สแควร์ เฟส
ไอ แฮฟว อะ รำวนดฺ เฟส
ยู แฮฟว อะ รำวนดฺ เฟส
ฮี แฮซ อะ รำวนดฺ เฟส
ชี แฮซ อะ รำวนดฺ เฟส
ไอ แฮฟว อะ ไทรแอง'กิวละ เฟส
ยู แฮฟว อะ ไทรแอง'กิวละ เฟส
ฮี แฮซ อะ ไทรแอง'กิวละ เฟส
ชี แฮซ อะ ไทรแอง'กิวละ เฟส
ไอ แฮฟว แอน โอ'เวิล เฟส
ยู แฮฟว แอน โอ'เวิล เฟส
ฮี แฮซ แอน โอ'เวิล เฟส
ชี แฮซ แอน โอ'เวิล เฟส
ไอ แฮฟว อะ บิก โนซ
ยู แฮฟว อะ บิก โนซ
ฮี แฮซ อะ บิก โนซ
ชี แฮซ อะ บิก โนซ
ไอ แฮฟว อะ สมอล โนซ
ยู แฮฟว อะ สมอล โนซ
ฮี แฮซ อะ สมอล โนซ
ชี แฮซ อะ สมอล โนซ
ไอ แฮฟว บิก เอียซฺ
ยู แฮฟว บิก เอียซฺ
ฮี แฮซ บิก เอียซฺ
ชี แฮซ บิก เอียซฺ
ไอ แฮฟว สมอล เอียซฺ
ยู แฮฟว สมอล เอียซฺ
ฮี แฮซ สมอล เอียซฺ
ชี แฮซ สมอล เอียซฺ

เสื้อผ้าเครื่องประดับ (Clothing and Accessories)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ประโยคภำษำไทย
ฉันสวมแว่นตำ
คุณสวมแว่นตำ
เขำสวมแว่นตำ
เธอสวมแว่นตำ
ฉันใส่ คอนแท็คเลนส์
คุณใส่ คอนแท็คเลนส์
เขำใส่ คอนแท็คเลนส์
เธอใส่ คอนแท็คเลนส์
ฉันใส่ ต่ำงหู
คุณใส่ ต่ำงหู
เขำใส่ ต่ำงหู
เธอใส่ ต่ำงหู
ฉันสวมใส่ สร้อยคอ
คุณสวมใส่ สร้อยคอ
เขำสวมใส่ สร้อยคอ
เธอสวมใส่ สร้อยคอ
ฉันสวมใส่ แถบข้อมือ
คุณสวมใส่ แถบข้อมือ
เขำสวมใส่ แถบข้อมือ
เธอสวมใส่ แถบข้อมือ
ฉันสวมใส่ สร้อยข้อมือ
คุณสวมใส่ สร้อยข้อมือ
เขำสวมใส่ สร้อยข้อมือ
เธอสวมใส่ สร้อยข้อมือ
ฉันสวมหมวกแก๊ป
คุณสวมหมวกแก๊ป
เขำสวมหมวกแก๊ป
เธอสวมหมวกแก๊ป
ฉันพันผ้ำพันคอสี แดง
คุณพันผ้ำพันคอสี แดง
เขำพันผ้ำพันคอสี แดง
เธอพันผ้ำพันคอสี แดง
ฉันผูกไท
คุณผูกไท
เขำผูกไท
เธอผูกไท

ประโยคภำษำอังกฤษ
I wear glasses.
You wear glasses.
He wears glasses.
She wears glasses.
I wear contact lenses.
You wear contact lenses.
He wears contact lenses.
She wears contact lenses.
I am wearing earrings.
You are wearing earrings.
He is wearing earrings.
She is wearing earrings.
I am wearing a necklace.
You are wearing a necklace.
He is wearing a necklace.
She is wearing a necklace.
I am wearing a wristband.
You are wearing a wristband.
He is wearing a wristband.
She is wearing a wristband.
I am wearing a bracelet.
You are wearing a bracelet.
He is wearing a bracelet.
She is wearing a bracelet.
I am wearing a cap.
You are wearing a cap.
He is wearing a cap.
She is wearing a cap.
I am wearing a red scarf.
You are wearing a red scarf.
He is wearing a red scarf.
She is wearing a red scarf.
I am wearing a tie.
You are wearing a tie.
He is wearing a tie.
She is wearing a tie.
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คำอ่ำน
ไอ แวร์ กลำสซิ ส
ยู แวร์ กลำสซิ ส
ฮี แวร์ ซฺ กลำสซิ ส
ชี แวร์ ซฺ กลำสซิ ส
ไอ แวร์ คอน'แทคทฺ เลนซิ ส
ยู แวร์ คอน'แทคทฺ เลนซิ ส
ฮี แวร์ ซฺ คอน'แทคทฺ เลนสซิ ส
ชี แวร์ ซฺ คอน'แทคทฺ เลนสซิ ส
ไอ แอม แว'ริ ง เอียร์ 'ริ งซฺ
ยู อำ แว'ริ ง เอียร์ 'ริ งซฺ
ฮี อีส แว'ริ ง เอียร์ 'ริ งซฺ
ชี อีส แว'ริ ง เอียร์ 'ริ งซฺ
ไอ แอม แว'ริ ง อะ เนค'ลิส
ยู อำ แว'ริ ง อะ เนค'ลิส
ฮี อีส แว'ริ ง อะ เนค'ลิส
ชี อีส แว'ริ ง อะ เนค'ลิส
ไอ แอม แว’ริ ง อะ ริ สทฺ 'แบนดฺ
ยู อำ แว’ริ ง อะ ริ สทฺ 'แบนดฺ
ฮี อีส แว’ริ ง อะ ริ สทฺ 'แบนดฺ
ชี อีส แว’ริ ง อะ ริ สทฺ 'แบนดฺ
ไอ แอม แว'ริ ง อะ เบรส'ลิท
ยู อำ แว'ริ ง อะ เบรส'ลิท
ฮี อีส แว'ริ ง อะ เบรส'ลิท
ชี อีส แว'ริ ง อะ เบรส'ลิท
ไอ แอม แว'ริ ง อะ แคพ
ยู อำ แว'ริ ง อะ แคพ
ฮี อีส แว'ริ ง อะ แคพ
ชี อีส แว'ริ ง อะ แคพ
ไอ แอม แว'ริ ง อะ เรด สคำร์ ฟ
ยู อำ แว'ริ ง อะ เรด สคำร์ ฟ
ฮี อีส แว'ริ ง อะ เรด สคำร์ ฟ
ชี อีส แว'ริ ง อะ เรด สคำร์ ฟ
ไอ แอม แว'ริ ง อะ ไท
ยู อำ แว'ริ ง อะ ไท
ฮี อีส แว'ริ ง อะ ไท
ชี อีส แว'ริ ง อะ ไท

ลักษณะเฉพาะตัว (Personal Characteristics)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ประโยคภำษำไทย
ฉันเป็ นคนขี้อำย
คุณเป็ นคนขี้อำย
เขำเป็ นคนขี้อำย
เธอเป็ นคนขี้อำย
ฉันเป็ นคนเงียบขรึ ม
คุณเป็ นคนเงียบขรึ ม
เขำเป็ นคนเงียบขรึ ม
เธอเป็ นคนเงียบขรึ ม
ฉันเป็ นคนร่ ำเริ ง มีชีวิตชี วำ
คุณเป็ นคนร่ ำเริ ง มีชีวิตชี วำ
เขำเป็ นคนร่ ำเริ ง มีชีวิตชี วำ
เธอเป็ นคนร่ ำเริ ง มีชีวิตชี วำ
ฉันเนคนกระฉับกระเฉง
คุณเป็ นคนกระฉับกระเฉง
เขำเป็ นคนกระฉับกระเฉง
เธอเป็ นคนกระฉับกระเฉง
ฉันเป็ นคนเรี ยบง่ำยสบำยๆ
คุณเป็ นคนเรี ยบง่ำยสบำยๆ
เขำเป็ นคนเรี ยบง่ำยสบำยๆ
เธอเป็ นคนเรี ยบง่ำยสบำยๆ
ฉันเป็ นคนเปิ ดเผย ชอบแสดงออก
คุณเป็ นคนเปิ ดเผย ชอบแสดงออก
เขำเป็ นคนเปิ ดเผย ชอบแสดงออก
เธอเป็ นคนเปิ ดเผย ชอบแสดงออก
ฉันเป็ นคนน่ำรัก
คุณเป็ นคนน่ำรัก
เขำเป็ นคนน่ำรัก
เธอเป็ นคนน่ำรัก
ฉันเป็ นมิตรกับทุกคน
คุณเป็ นมิตรกับทุกคน
เขำเป็ นมิตรกับทุกคน
เธอเป็ นมิตรกับทุกคน
ฉันเป็ นคนตลก สนุกสนำน
คุณเป็ นคนตลก สนุกสนำน
เขำเป็ นคนตลก สนุกสนำน

ประโยคภำษำอังกฤษ
I am shy.
You are shy.
He is shy.
She is shy.
I am quiet.
You are quiet.
He is quiet.
She is quiet.
I am lively.
You are lively.
He is lively.
She is lively.
I am active.
You are active.
He is active.
She is active.
I am easygoing.
You are easygoing.
He is easygoing.
She is easygoing.
I am outgoing.
You are outgoing.
He is outgoing.
She is outgoing.
I am nice.
You are nice.
He is nice.
She is nice.
I am friendly.
You are friendly.
He is friendly.
She is friendly.
I am funny.
You are funny.
He is funny.
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คำอ่ำน
ไอ แอม ชำย
ยู อำ ชำย
ฮี อีส ชำย
ชี อีส ชำย
ไอ แอม ไควเอท
ยู อำ ไควเอท
ฮี อีส ไควเอท
ชี อีส ไควเอท
ไอ แอม ไลฟ'ลี
ยู อำ ไลฟ'ลี
ฮี อีส ไลฟ'ลี
ชี อีส ไลฟ'ลี
ไอ แอม แอค'ทีฟวฺ
ยู อำ แอค'ทีฟวฺ
ฮี อีส แอค'ทีฟวฺ
ชี อีส แอค'ทีฟวฺ
ไอ แอม อีซี'โกอิง
ยู อำ อีซี'โกอิง
ฮี อีส อีซี'โกอิง
ชี อีส อีซี'โกอิง
ไอ แอม เอำทฺ'โกอิง
ยู อำ เอำทฺ'โกอิง
ฮี อีส เอำทฺ 'โกอิง
ชี อีส เอำทฺ'โกอิง
ไอ แอม ไนสฺ
ยู อำ ไนสฺ
ฮี อีส ไนสฺ
ชี อีส ไนสฺ
ไอ แอม เฟรนดฺ 'ลี
ยู อำ เฟรนดฺ 'ลี
ฮี อีส เฟรนดฺ 'ลี
ชี อีส เฟรนดฺ 'ลี
ไอ แอม ฟัน'นี
ยู อำ ฟัน'นี
ฮี อีส ฟัน'นี

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

เธอเป็ นคนตลก สนุกสนำน
ฉันมีควำมสุ ข
คุณมีควำมสุ ข
เขำมีควำมสุ ข
เธอมีควำมสุ ข
ฉันเป็ นคนน่ำรำคำญ
คุณเป็ นคนน่ำรำคำญ
เขำเป็ นคนน่ำรำคำญ
เธอเป็ นคนน่ำรำคำญ
ฉันเศร้ำ
คุณเศร้ำ
เขำเศร้ำ
เธอเศร้ำ
ฉันเป็ นคนก้ำวร้ำว
คุณเป็ นคนก้ำวร้ำว
เขำเป็ นคนก้ำวร้ำว
เธอเป็ นคนก้ำวร้ำว

She is funny.
I am happy.
You are happy.
He is happy.
She is happy.
I am annoying.
You are annoying.
He is annoying.
She is annoying.
I am sad.
You are sad.
He is sad.
She is sad.
I am aggressive.
You are aggressive.
He is aggressive.
She is aggressive.
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ชี อีส ฟัน'นี
ไอ แอม แฮพ'พิ
ยู อำ แฮพ'พิ
ฮี อีส แฮพ'พิ
ชี อีส แฮพ'พิ
ไอ แอม อะนอย'อิง
ยู อำ อะนอย'อิง
ฮี อีส อะนอย'อิง
ชี อีส อะนอย'อิง
ไอ แอม แซดดฺ
ยู อำ แซดดฺ
ฮี อีส แซดดฺ
ชี อีส แซดดฺ
ไอ แอม อะเกรส'ซิ ฟวฺ
ยู อำ อะเกรส'ซิ ฟวฺ
ฮี อีส อะเกรส'ซิ ฟวฺ
ชี อีส อะเกรส'ซิ ฟวฺ

B. บทสนทนาทั่วไป (General Conversation)
การสอบถามเรื่องทั่วไป (General Inquiries)
ลำดับ
1
2
3
4
5

ประโยคภำษำไทย
สวัสดีตอนเช้ำ
สวัสดีตอนบ่ำย
สวัสดีตอนเย็น
ให้ฉันช่วยอะไรได้ไหม
คุณมำแจ้งควำมเรื่ องอะไร

6
7
8
9
10
11

ขอควำมกรุ ณำช่วยแนะนำตัวด้วย
ขอตรวจหนังสื อเดินทำงของคุณด้วย
ฉันไม่สำมำรถพูดภำษำอังกฤษได้ดีนกั
คุณกรุ ณำพูดช้ำๆ ด้วย
คุณเข้ำใจที่ดิฉันพูดหรื อไม่
คุณสำมำรถเขียนในสิ่ งที่คุณจะบอกได้
หรื อไม่
12 คุณต้องกำรล่ำมหรื อไม่
13 กรุ ณำกรอกข้อมูลส่ วนตัวของคุณด้วย

ประโยคภำษำอังกฤษ
Good morning.
Good afternoon.
Good evening.
Can I help you?
What would you like to report to the
police?
Please tell me about yourself.
May I see your passport, please ?
I can not speak English well.
Please speak slowly.
Do you understand what I said?
Can you write down what you want to say?

คำอ่ำน
กูด มอร์'นิ ง
กูด อัฟ'เทอะนูน
กูด อีฟวฺ'นิ ง
แคน ไอ เฮลพฺ ยู?
วอท วูด ยู ไลคฺ ทู รี พอร์ ท' ทู เดอะ พะ
ลิส'?
พลีส เทล มี อะเบำทฺ' ยัวร์ เซลฟฺ'
เม ไอ ซี ยัวร์ พำส'พอร์ ท, พลีส?
ไอ แคน นอท สพีค อิงลิซ เวล
พลีส สะปี ค สโล'ลี
ดู ยู อันเดอะสแทนดฺ ' วอท ไอ เซด?
แคน ยู ไรทฺ ดำวน์ วอท ยู วอนทฺ ทู เซ?

18
19
20
21
22
23
24

ดู ยู วอนทฺ อะ แทรนซฺ เล'เทอะ?
พลีส ฟี ล อิน ยัวร์ เพอ'ซะนัล
อิน
ฟอร์ เม'ชัน
ขอตรวจบัตรประชำชนด้วย
May I see your ID card, please?
เม ไอ ซี ยัวร์ ไอดี คำร์ ด พลีส?
คุณชื่ ออะไร
What is your name?
วอท อีส ยัวร์ เนม?
คุณอำยุเท่ำไหร่
How old are you?
ฮำว โอลดฺ อำ ยู?
มีสมำชิ กในครอบครัวกี่ คน
How many people are there in your family? ฮำว เม'นี พี'เพิล อำ แธร์ อิน ยัวร์ แฟม'
มิลี่?
คุณมำด้วยกันกี่ คน
How many people are there with you?
ฮำว เม'นี พี'เพิล อำ แธร์ วิท ยู?
คุณมำจำกที่ไหน
Where are you from?
แวร์ อำ ยู ฟรอม?
ภูมิลำเนำของคุณอยูท่ ี่ไหน
Where is your hometown?
แวร์ อีส ยัวร์ โฮม'เทำน์?
คุณต้องกำรไปที่ไหน
Where do you want to go ?
แวร์ ดู ยู วอนทฺ ทู โก?
คุณมำพบใคร
Whom do you want to meet ?
ฮูม ดู ยู วอนทฺ ทู มีท?
คุณต้องกำรพบใคร
Whom would you like to meet ?
ฮูม วูด ยู ไลคฺ ทู มีท?
คุณต้องกำรจะเดินทำงไปประเทศ ไหนต่อ Which country do you want to go to next ? วิชฺ คัน'ทรี่ ดู ยู วอนทฺ ทู โก ทู เนคซฺ ท?ฺ

25
26
27
28
29

กำรเดินทำงเป็ นอย่ำงไรบ้ำง
ทำไมคุณถึงเดินทำงมำประเทศไทย
คุณพักอยูท่ ี่ไหน
คุณอยูป่ ระเทศไทยนำนเท่ำไหร่ แล้ว
คุณมำประเทศไทย บ่อยแค่ไหน

14
15
16
17

Do you want a translator?
Please fill in your personal information.

How was your trip ?
Why did you come to Thailand ?
Where are you staying ?
How long have you been in Thailand?
How often do you come to Thailand?
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ฮำว วอส ยัวร์ ทริ ป?
วำย ดิด ยู คัม ทู ไทยแลนด์?
แวร์ อำ ยู สเท'ยิง?
ฮำว ลอง แฮฟ ยู บีน อิน ไทยแลนด์?
ฮำว ออฟ'เฟิ น ดู ยู คัม ทู ไทยแลนด์?

30 คุณจะพักอำศัยในประเทศไทยอีกนำน
เท่ำไหร่
31 ฉันสำมำรถติดต่อคุณได้อย่ำงไร
32 คุณจะกลับประเทศคุณเมื่อไหร่
33 คุณทำงำนอะไร
34 มีอะไรอีกไหม?
35 คุณเป็ นนักท่องเที่ยว นักศึกษำ หรื อ
คนทำงำน
36 คุณเรี ยนอยูท่ ี่ไหน
37 ขอต้อนรับสู่ประเทศไทย
38 ประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจหลำย
แห่ง
39 คุณชอบประเทศไทยหรื อไม่
40 คุณต้องกำรไปเที่ยวที่ใดบ้ำง
41 คุณต้องเดินทำงโดยรถประจำทำง สำย 9
42 คุณต้องกำรคนนำทำงไหม
43 ช่วยเล่ำประสบกำรณ์กำรทำงำนของคุณได้
ไหม
44 ร้ำนอำหำรที่คุณต้องกำรอยูต่ รงนั้น
45
46
47
48

คุณต้องกำรพบหมอหรื อไม่
จำกที่นี่ไปที่พกั คุณเป็ นระยะทำงเท่ำไหร่
ฉันขอตัวไปปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อ
จะให้ฉันส่ งเอกสำรไปให้คุณที่ไหน

49 กรุ ณำรอสักครู่
50 คุณมีเอกสำรติดตัวมำหรื อไม่
51 ของสิ่ งนี้เป็ นของคุณใช่หรื อไม่

How long will you stay in Thailand?
How can I contact you?
When will you go back to your country?
What do you do?
Anything else ?
Are you a tourist, student, or worker?

ฮำว ลอง วิล ยู สเท อิน ไทยแลนด์?

ฮำว แคน ไอ คอน'แทคทฺ ยู?
เวน วิล ยู โก แบค ทู ยัวร์ คัน'ทรี่ ?
วอท ดู ยู ดู?
เอน'นี ธิง เอลซฺ ?
อำ ยู อะ ทัว'ริ สทฺ สทิว'เดินทฺ ออ เวอร์ '
เคอะ?
Where do you study?
แวร์ ดู ยู สทัด'ดี?
Welcome to Thailand
เวล คัม ทู ไทยแลนด์
There are many tourist attractions in
แธร์ อำ เม'นี ทัว'ริ สทฺ แอทแทรค'ชัน่ ซฺ อิน
Thailand.
ไทยแลนด์
Do you like Thailand ?
ดู ยู ไลคฺ ไทยแลนด์?
Where do you want to visit ?
แวร์ ดู ยู วอนทฺ ทู วิสิท?
You have to take bus number 9.
ยู แฮฟ ทู เทค บัส นัมเบอร์ ไนนฺ
Do you want someone to guide you?
ดู ยู วอนทฺ ซัมวัน ทู ไกดฺ ยู?
Please tell me about your work experience. พลีส เทล มี อะเบำทฺ' ยัวร์ เวิร์ค อิคซฺ เพีย'
เรี ยนซฺ
A restaurant that you want to go to is over อะ เรส'เทอรันทฺ แธท ยู วอนทฺ ทู โก ทู อีส
there.
โอ'เวอะ แธร์
Do you want to see the doctor?
ดู ยู วอนทฺ ทู ซี เทอะ ดอก'เทอะ?
How far is it from here to your place?
ฮำว ฟำ อีส อิท ฟอร์ ม เฮียร์ ทู ยัวร์ เพลส?
I have to continue my duty.
ไอ แฮฟ ทู คันทิน'นิ ว มำย ดิว'ทิ
Where would you like me to send the
แวร์ วูด ยู ไลคฺ มี ทู เซนดฺ เดอะ ดอก'
documents?
คิวเมนซฺ ?
Please wait for a moment.
พลีส เวท ฟอร์ อะ โม'เมินทฺ
Do you have any documents with you?
ดู ยู แฮฟ เอน'นี ดอก'คิวเมนซฺ วิธ ยู?
Is this yours?
อีส ธี ส ยัวร์ ซฺ?
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C. งานจราจร (Traffic)
การสอบถามข้อมูลทั่วไป (General Inquiries)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 คุณชื่ ออะไร
2 ให้ฉันช่วยอะไรได้ไหม
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณมำแจ้งควำมเรื่ องอะไร
คุณพักที่ไหน
คุณมำจำกไหน
คุณจะไปไหน
คุณต้องกำรคนนำทำงไหม
คุณต้องเดินทำงโดยรถประจำทำงสำย 9
คุณมำทำอะไรที่ประเทศไทย
คุณมีเอกสำรประจำตัวหรื อไม่

11 คุณต้องกำรติดต่อกับเพื่อนหรื อญำติไหม
12 ฉันสำมำรถติดต่อคุณได้อย่ำงไร
13 คุณจะกลับประเทศคุณเมื่อไหร่

ประโยคภำษำอังกฤษ
What is your name?
Can I help you?
What would you like to report to the
police?
Where are you staying?
Where are you from?
Where are you going?
Do you want someone to guide you?
You have to take bus number 9.
What are you doing in Thailand?
Do you have any personal ID?
Do you want to contact your friends or
relatives?
How can I contact you?
When will you go back to your country?

คำอ่ำน
วอท อีส ยัวร์ เนม?
แคน ไท เฮลพุ ยู?
วอท วูด ยู ไลคฺ ทู รี พอร์ ท' ทู เดอะ พะลิส'?
แวร์ อำ ยู สเท อิ่ ง?
แวร์ อำ ยู ฟรอม?
แวร์ อำ ยู โก อิ่ ง?
ดู ยู วอนทฺ ทู ซัมวัน ทู ไกดฺ ยู?
ยู แฮฟ ทู เทค บัส นัม'เบอะ
วอท อำ ยู ดู'อิง อิน ไทยแลนด์?
ดู ยู แฮฟ เอน'นี เพอ'ซะนัล ไอดี?
ดู ยู วอนทฺ ทู คอน'แท็คทฺ ยัวร์ เฟรนดฺ ซฺ ออ
รี เล'ทีพซฺ ?
ฮำว แคน ไอ คอน'แท็คทฺ ยู?
เวน วิล ยู โก แบค ทู ยัวร์ คัน'ทรี ?

การสอบถามข้อมูลด้านงานจราจร (Traffic inquiries)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 คุณคุน้ เคยเครื่ องหมำยจรำจรหรื อไม่
2
3
4
5
6

ประโยคภำษำอังกฤษ
Are you familiar with traffic signs?

คำอ่ำน
อำ ยู แฟมิเลีย วิธ แทรฟ'ฟิ ค ไชนฺ ซฺ?
พลีส อะวอยด์ ธี ส เว คอนสทรัคชัน่ อะ
กรุ ณำเลี่ ยงเส้นทำงนี้ ข้ำงหน้ำมีกำรก่อสร้ำง Please avoid this way, construction ahead! เฮด!
ไดร์ ฟ สโลว์'ลี แธร์ อีส แอน แอค' ซิ เดนทฺ
กรุ ณำขับช้ำ ๆ ข้ำงหน้ำมีอุบตั ิเหตุ
Drive slowly. There is an accident ahead. อะเฮด
ขออนุญำตตรวจค้นรถ
Can I search your car?
แคน ไอ เซิ ร์ซ ยัวร์ คำร์ ?
คุณซุ กซ่ อนสิ่ งผิดกฎหมำยหรื อไม่
Are you hiding anything illegal?
อำ ยู'ไฮ ดิง เอน' นี ธิ ง อิลี'เกิล ?
คุณวิ่งรถในช่องทำงใด
Which traffic lane were you driving in? วิชฺ แทรฟฟิ ค เลน เวอ ยู ไดร'วิง อิน?

การชีแ้ จงการกระทาที่เป็ นความผิดในสายงานจราจร (Notification of Traffic Violations)
ลำดับ
1
2
3
4
5

ประโยคภำษำไทย
คุณขับรถเร็ วกว่ำกำหนด
คุณขับรถเกินควำมเร็ วที่กำหนด
คุณจอดในที่หำ้ มจอด
คุณต้องสวมหมวกนิ รภัย
คุณขับรถฝ่ ำไฟแดง

ประโยคภำษำอังกฤษ
You exceeded the speed limit.
You drove over the speed limit.
You parked in a no-parking zone.
You must wear the helmet.
You ran the red light.
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คำอ่ำน
ยู เอคซฺ ซีด' เดอะ สปี ด ลิมิท
ยู โดรฟว โอ'เวอะ เดอะ สะปี ด ลิมิท
ยู พำร์ คทฺ อิน อะ โน พำร์ ค'คิง โซน
ยู มัสทฺ แวร์ เดอะ เฮลเมท
ยู แรน เดอะ เรด ไลทฺ

6
7
8
9
10
11
12
13
14

ขออนุญำตดูบตั รอนุญำตขับขี่ดว้ ย
คุณไม่สวมหมวกนิ รภัย
คุณต้องคำดเข็มเข็ดนิ รภัย

May I see your driver's license, please?
You did not wear a helmet.
You must fasten the seat belt.
Your truck has exceeded the weight limit
specified by law.
Do you have a driver's license?
You do not have a driver's license.
This is an alcohol checkpoint.

เม ไอ ซี ยัวร์ ไดร'เวอะซฺ ไล'เซิ นซฺ พลีส?
ยู ดิด นอท แวร์ อะ เฮลเมท
ยู มัสทฺ ฟำส'เทิน เดอะ ซี ท เบลทฺ
ยัวร์ ทรัค แฮซ เอคซฺ ซีด' เดอะ เวท ลิมิท
คุณบรรทุกน้ ำหนักเกินที่กำหนดไว้
สเพส'ซิ ไฟ บำย ลอ
คุณมีบตั รอนุญำตขับขี่ไหม
ดู ยู แฮฟ อะ ไดร'เวอะซฺ ไล'เซิ นซฺ ?
คุณไม่มีบตั รอนุญำตขับขี่
ดู ยู นอท แฮฟ อะ ไดร'เวอะซฺ ไล'เซิ นซฺ
นี่คือจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
ธี ส อีส แอน แอล'กะฮอล เชคพอยทฺ
ทุกคนต้องรับกำรตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ Everyone has to take the alcohol level test. เอฟว'รี วนั แฮซ ทู เทค เดอะ แอล'กะฮอล
เลฟ'เวิล เทส
เรำต้องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของคุณ We have to measure your alcohol level. วี แฮฟ ทู เมช'เชอะ ยัวร์ แอล'กะฮอล เลฟ'
เวิล

15 ปริ มำณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดของคุณเกิน Your blood alcohol level is over the legal ยัวร์ บลัด แอล'กะฮอล เลฟ'เวิล อีส โอ'
เวอะ เดอะ ลี'เกิล ลิมิท ออฟ ฟิ ฟทิ มิล'ลิแก
ที่กฎหมำยกำหนด 50 มิลลิแกรม
limit of 50 mg.
รมซฺ
16 ขอโทษด้วย คุณทำผิดกฎจรำจร
Excuse me, you violated the traffic law. เอคซฺ คิวซฺ มี ยู ไวโอเลททฺ เดอะ แทรฟ'
ฟิ ค ลอ
17 คุณต้องจ่ำยค่ำปรับ
You have to pay a fine.
ยู แฮฟ ทู เพ ไฟนฺ
18 คุณทำผิดกฎหมำยจรำจรตำมกฎหมำยไทย You violated the Thai traffic laws. You ยู ไวโอเลททฺ เดอะ ไทย แทรฟ'ฟิ ค ลอซฺ ยู
แฮฟ ทู เพ ไฟนฺ
คุณต้องจ่ำยค่ำปรับ
have to pay a fine.
19 คุณทรำบไหมว่ำ กำรติดสิ นบนเจ้ำพนักงำน Do you know that bribery is illegal?
เป็ นควำมผิด

ดู ยู โนว์ แธท ไบร'บะรี อีส อิลี'เกิล

การปฏิบัตเิ มือ่ เกิดเหตุบนท้ องถนน (Procedure following a road accident)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประโยคภำษำไทย
มีใครโทรตำมรถพยำบำลหรื อยัง
รถพยำบำลกำลังมำ
คุณต้องได้รับกำรปฐมพยำบำล
มีใครเห็นเหตุกำรณ์ดว้ ยหรื อไม่
มีผไู ้ ด้รับบำดเจ็บไหม
ทรัพย์สินที่เสี ยหำยมีอะไรบ้ำง
เหตุเกิดบริ เวณใด

8

จำทะเบียนรถคันที่ชนคุณได้หรื อไม่

9

ขอให้คุณเดินทำงโดยปลอดภัย

ประโยคภำษำอังกฤษ
Did anyone call an ambulance?
The ambulance is coming.
You have to get medical aid.
Did anyone see what happened?
Did anyone get hurt?
Were there damages to your property?
Where did it happen?
Do you remember the license plate number
of the car that hit you?
Have a safe trip!

14

คำอ่ำน
ดิด เอน'นี วนั คอล แอน แอม'บิวแลนซฺ ?
เดอะ แอม'บิวแลนซฺ อีส คัม'มิ่ง
ยู แฮฟ ทู เกท เมด'ดิเคิล เอด
ดิด เอน'นี วัน ซี วอท แฮพ'เพนดฺ ?
ดิด เอน'นี วัน เกท เฮิร์ท?
เวอ แธ แดม'มิจฺ ทู ยัวร์ พรอพ'เพอทิ?
แวร์ ดิด อิท แฮพ'เพิน?
ดู ยู รี เมม'เบอะ เดอะ ไล'เซิ นซฺ เพลต นัม'
เบอะ ออฟ เดอะ คำร์ แธท ฮิต ยู?
แฮฟ อะ เซฟ ทริ ป!

D. งานสายตรวจ (Police Patrol)
การสอบถามผู้เสียหาย (Questioning the victim)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 คุณต้องกำรให้ช่วยอะไรไหม
2 พวกเรำยินดีช่วยเหลือ
3

คุณต้องกำรแจ้งควำมในเรื่ องใด

4
5
6
7
8

คุณพูดภำษำไทยหรื อภำษำอังกฤษได้หรื อ
ไหม
คุณมีปัญหำหรื อไม่
คุณมีปัญหำอะไรหรื อไม่
กรุ ณำช่วยเล่ำเหตุกำรณ์ให้ฟังด้วย
เกิดเหตุอะไรขึ้น

9

เชิ ญพบร้อยเวรที่สถำนี ตำรวจ

10
11
12
13
14
15
16
17
18

ประโยคภำษำอังกฤษ
What can I do for you?
We are pleased to help you.

คำอ่ำน
วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู?
วี อำร์ พลีซดฺ ทู เฮลพฺ ยู
วอท ดู ยู วอนทฺ ทู รี พอร์ ท' ทู เดอะ
What do you want to report to the police? ลิส'?
Can you speak Thai or English?

แคน ยู สพีค ไทย ออ อิง'ลิซ?

Do you have a problem?
Do you have any problems?
Please tell me about the incident.
What happened?

ดู ยู แฮฟ อะ พรอบ'เบลม?
ดู ยู แฮฟ เอน'นี พรอบ'เบลมซฺ ?
พลีส เทล มี อะเบำทฺ' เดอะ อิน'ซิ เดนทฺ
วอท แฮพ'เพินดฺ ?

พะ

Please come with me to see an inquiry
พลีส คัม วิธ มี ทู ซี แอน อินไคว'รี ออฟ'ฟิ ส
officer.
เซอ
คุณทรำบผูท้ ี่กระทำหรื อไม่
Do you know who did this?
ดู ยู โน ฮู ดิด ธี ส?
เหตุเกิดที่ไหน
Where did it happen?
แวร์ ดิด อิท แฮพ'เพิน?
เหตุเกิดเวลำประมำณเท่ำไหร่
What time did it happen?
วอท ไทมฺ ดิด อิท แฮพ'เพิน?
มีใครที่รู้เห็นเหตุกำรณ์หรื อไม่
Are there any witnesses?
อำ แธ เอน'นี วิท'นิ สเซส?
ผมเป็ นพนักงำนสอบสวนเวร มีอะไรให้ I am the officer in charge. How can I help ไอ แอม ดิ ออฟ'ฟิ สเซอะ อิน ชำร์ จจฺ ฮำว
ช่วยไหม
you?
แคน ไอ เฮลพฺ ยู?
คุณต้องกำรให้ช่วยพำไปส่ งที่สีลมหรื อไม่ Would you like me to take you to Silom? วูด ยู ไลคฺ มี ทู เทค ยู ทู สี ลม?
คุณทำอะไรสู ญหำยบ้ำง
What did you lose?
วอท ดิด ยู ลูส?
คุณทำอะไรหำยไปบ้ำง
What have you lost?
วอท แฮฟวฺ ยู ลอสทฺ
ก่อนที่คุณจะมำที่นี่ คุณมำจำกที่ไหน
Before you got here, where were you from? บิ'ฟอร์ ยู กอท เฮียร์ แวร์ เวอ ยู ฟรอม?

19 คุณพักที่ไหนมำก่อน
20 คุณมีเพื่อนหรื อใครที่เรำจะติดต่อ ได้
บ้ำงไหม
21 คุณติดต่อสถำนทูตของคุณแล้วหรื อยัง
22 คุณมีเพื่อนคนไทยหรื อไม่
23 คุณมีเพื่อนอยูเ่ มืองไทยบ้ำงหรื อไม่

Where did you stay?
Do you have any friends or a person we
can contact?
Have you contacted your embassy?
Do you have any Thai friends?
Do you have any friends in Thailand?

24 มีใครที่พอยืนยันข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ Do you have anyone to verify your
ได้บำ้ งไหม
identity?
25 คุณติดต่อญำติได้หรื อไม่
Can you contact your relatives?
15

แวร์ ดิด ยู สเท?
ดู ยู แฮฟ เอน'นี เฟรนดฺ ซฺ ออ อะ เพอ'
ซัน่ วี แคน คอน'แทคทฺ?
แฮฟ ยู คอน'แทคทฺ ยัวร์ เอม'บะซี ?
ดู ยู แฮฟ เอน'นี ไทย เฟรนดฺ ซฺ?
ดู ยู แฮฟ เอน'นี เฟรนดฺ ซฺ อิน
ไทย
แลนด์?
ดู ยู แฮฟ เอน'นี วนั ทู เว'ริ ไฟ ยัวร์ ไอ
เดน'ทิที'?
แคน ยู คอน'แทคทฺ ยัวร์ เรล'ละทีฟวซฺ ?

26 ผมเป็ นตำรวจสำยตรวจ
27 เรำยืนยันว่ำคุณจะได้รับควำมปลอดภัยใน
ชี วิตและทรัพย์สิน
28 บ้ำนของคุณอยูห่ ่ำงจำกสถำนี ตำรวจเท่ำใด
29 คุณมีปัญหำกับเพื่อนบ้ำนใกล้เคียงหรื อไม่
30 คุณเคยถูกผูอ้ ื่ นทำร้ำยร่ ำงกำยหรื อไม่
31 กรุ ณำไปแจ้งควำมที่สถำนี ตำรวจ
32 ทรัพย์สินที่สูญหำยมีอะไรบ้ำง
33 คุณจะได้รับควำมเป็ นธรรม
34 คุณมีควำมคิดเห็นเกี่ ยวกับกำรบริ กำรของ
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจอย่ำงไร
35 คุณช่วยอธิ บำยหรื อบอกลักษณะของคนร้ำย
และยำนพำหนะที่ใช้ได้หรื อไม่
36 คุณช่วยอธิ บำยหรื อบอกลักษณะของผูต้ อ้ ง
สงสัย และยำนพำหนะที่ใช้ได้หรื อไม่
37 คุณจำรู ปร่ ำงหน้ำตำของคนร้ำยได้ไหม
38
39
40
41
42

I am a patrol police officer.

ไอ แอม อะ พะโทรล' พะลิส'
ออฟ'
ฟิ สเซอะ
We can assure you on the safety of your วี แคน อะชัวร์' ยู ออน เดอะ เซฟ'ที ออฟ
life and properties.
ยัวร์ ไลฟฺ แอนด์ พรอพ'เพอทีซฺ
How far is your house from the police
ฮำว ฟำ อีส ยัวร์ เฮำซฺ ' ฟรอม เดอะ พะลิส'
station?
สเท'ชัน
Do you have any problems with your
ดู ยู แฮฟ เอน'นี พรอบ'เบลมซฺ วิธ ยัวร์ เน'
neighbors?
เบอร์ ซฺ?
Have you ever been assaulted by anyone? แฮฟ ยู เอฟ'เวอะ บีน อะซอล'ทฺ บำย เอน'นี
วัน?
Please report your case at the police
พลีส รี พอร์ ท' ยัวร์ เคส แอท เดอะ พะลิส'
station.
สเท'ชัน
What properties have you lost?
วอท พรอพ'เพอทีซฺ แฮฟ ยู ลอสทฺ?
You will be treated fairly.
ยู วิล บี ทรี ท'ทฺ แฟร์'ลี
How do you feel about the police service ฮำว ดู ยู ฟี ล อะเบำทฺ ' เดอะ พะลิส' เซอ'วิส
you received?
ยู รี ซีฟ'วฺ?
Can you describe the criminal and his or แคน ยู ดิสไครบ์' เดอะ คริ ม'มะเนิ ล แอน
her vehicle?
ฮีส ออ เฮอ วี'ฮิเคิล?
Can you describe the suspect and his or แคน ยู ดิสไครบ์ เดอะ ซัสเพคทฺ' แอน ฮีส
her vehicle?
ออ เฮอ วี'ฮิเคิล
Can you remember how the criminal
looked like?
Can you remember how the suspect
looked like?
Please come back to the police station
again tomorrow.
Please calm down and tell me the details.

แคน ยู รี เมม'เบอะ ฮำว เดอะ คริ ม'มะเนิ ล
ลุค'คฺ ไลคฺ ?
คุณจำรู ปร่ ำงหน้ำตำของผูต้ อ้ งสงสัย ได้
แคน ยู รี เมม'เบอะ ฮำว เดอะ ซัสเพคทฺ' ลุค'
ไหม
คฺ ไลคฺ ?
คุณต้องกลับมำสถำนี ตำรวจอีกครั้งในวัน
พลีส คัม แบค ทู เดอะ พะลิซ' สเท'ชัน อะ
พรุ่ งนี้
เกน' ทูมอ'โร
ใจเย็นๆ และบอกรำยละเอียดกับผม
พลีส คำล์ม ดำวนฺ แอนดฺ เทล มี เดอะ ดี'
เทลซฺ
คุณได้รับบำดเจ็บหรื อไม่
Did you get hurt?
ดิด ยู เกท เฮิร์ท?
คุณต้องกำรติดต่อสถำนทูตของคุณหรื อไม่ Would you like to contact your embassy? วูด ยู ไลคฺ ทู คอน'แทคทฺ ยัวร์ เอม'บะซี ?

43 คุณรู ้ หรื อไม่วำ่ ใครเป็ นคนเขียนข้อควำมนั้น Do you know who wrote the statement?

ดู ยู โน ฮู โรท เดอะ สเทท'เมินทฺ?

44 คุณรู ้ จกั กับคนในรู ปนี้หรื อไม่
45 คุณเคยเห็นบุคคลนี้มำก่อนหรื อไม่

ดู ยู โน เดอะ เพอ'เซิ ล อิน ธี ส โฟ'โท?
แฮฟ ยู เอฟ'เวอะ ซี น ธี ส เพอ'ชัน บิ
ฟอร์'?

Do you know the person in this photo?
Have you ever seen this person before?
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46 คุณจำคนร้ำยได้หรื อไม่
Can you remember the criminal?
47 คุณมีเหตุโกรธเคืองกับคู่กรณี มำก่อนหรื อไม่ Have you had any previous disputes with
the other parties?
48 คุณเข้ำไปในที่เกิดเหตุครั้งสุ ดท้ำยเมื่อใด When was the last time you were at the
scene?
49 ตอนที่คุณมำถึงสถำนที่เกิดเหตุมีสภำพเป็ น How was the crime scene when you first
อย่ำงไรบ้ำง
arrived?
50 คนร้ำยใช้อะไรเป็ นอำวุธ
What kind of weapon was used by the
criminal?
51 ผูต้ อ้ งสงสัยใช้อะไรเป็ นอำวุธ
What kind of weapon was used by the
suspect?
52 มีผรู ้ ้ำยทั้งหมดกี่ คน
How many criminals were there?
53 มีผตู ้ อ้ งสงสัยกี่ คน
How many suspects were there?
54 คุณมำทำอะไรในสถำนที่เกิดเหตุ
Why were you at the crime scene?
55 ทำไมคุณถึงแน่ใจว่ำบุคคลนี้เป็ นผูต้ อ้ งสงสัย Why are you sure that this person is a
suspect?
56 ทำไมคุณถึงแน่ใจว่ำบุคคลนี้เป็ นคนร้ำย
Why are you sure that this person is the
criminal?
57 คุณต้องกำรจะให้กำรเพิ่มเติมอย่ำงไร
How would you like to provide additional
testimony?
58 คุณสำมำรถบอกรู ปพรรณคนร้ำยหรื อไม่ Do you have a description of the criminal?
59 คุณต้องมำชี้ ตวั ผูต้ อ้ งสงสัย

You should come to identify the suspect.

60 คุณจะดำเนิ นคดีกบั ผูต้ อ้ งหำหรื อไม่
61 คดีน้ ีเป็ นคดีอำญำ
62 ข้อหำนี้สำมำรถยอมควำมกันได้

Would you like to sue the suspect?
This is a criminal case.
This charge is a compoundable offense.

63 ข้อหำนี้ไม่สำมำรถยอมควำมกันได้

This charge is a non-compoundable
offense.
Are there any witnesses?
Do you know the suspect’s address?

64 มีพยำนรู ้ เห็นหรื อไม่
65 คุณรู ้ จกั ที่อยูข่ องผูต้ อ้ งสงสัยหรื อไม่
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แคน ยู รี เมม'เบอะ เดอะ คริ ม'มะเนิ ล?
แฮฟ ยู แฮด เอน'นี พรี 'เวียส ดิสพิวทฺ 'ซฺ วิธ
เดอะ อัธ'เทอะ พำร์ ท'ทีซฺ?
เวน วอส เดอะ ลำสทฺ ไทมฺ ยู เวอ แอท เดอะ
ซี น?
ฮำว วอส เดอะ ไครมฺ ซี น เวน ยู เฟิ ร์ สทฺ
อะไร'ฟวฺ?
วอท ไคดฺ ออฟ เวพ'เพิน วอส ยูซดฺ 'บำย
เดอะ คริ ม'มะเนิ ล?
วอท ไคดฺ ออฟ เวพ'เพิน วอส ยูซดฺ 'บำย
เดอะ ซัสเพคทฺ'?
ฮำว เม'นี คริ ม'มะเนิ ลซฺ เวอ แธร์?
ฮำว เม'นี ซัสเพคทฺ'ซฺ เวอ แธร์?
วำย เวอ ยู แอท เดอะ ครำยมฺ ซี น?
วำย อำ ยู ชัวร์ แธท ธี ส เพอ'ซัน อีส อะ
ซัสเพคทฺ'?
วำย อำ ยู ชัวร์ แธท ธี ส เพอ'ซัน อีส เดอะ
คริ ม'มะเนิ ล?
ฮำว วูด ยู ไลคฺ ทู พระ'ไวด์ แอน อะดิช'
ชันนัล เทส'ทะโมนี ?
ดู ยู แฮฟ อะ ดิสคริ พ'ชัน ออฟ เดอะ คริ ม'
มะเนิ ล?
ยู ชูด คัม ทู ไอเดน'ทิไฟ เดอะ ซัสเพคทฺ'
วูด ยู ไลคฺ ทู ซู เดอะ ซัสเพคทฺ'?
ธี ส อีส อะ คริ ม'มะเนิ ล เคส
ธี ส ชำร์ จจฺ อีส อะ คอม'เพำน์ดฺเอ'เบิล
อะเฟ่ นซฺ
ธี ส ชำร์ จจฺ อีส อะ นอน-คอม'เพำน์ดฺเอ'เบิล
อะเฟ่ นซฺ
อำ แธร์ เอน'นี วิทเนส'เซส?
ดู ยู โน เดอะ ซัสเพคทฺ'ซฺ แอดเดรส'

การสอบถามผู้กระทาความผิด (Interrogating the perpetrator)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 คุณเข้ำใจข้อกล่ำวหำดีพอแล้วหรื อยัง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประโยคภำษำอังกฤษ

คำอ่ำน

Do you clearly understand the charge?

ดู ยู เคลียร์ 'ลี อันเดอะสแทนดฺ' เดอะ ชำร์ จจฺ?
กรุ ณำไปให้ปำกคำที่สถำนี ตำรวจด้วย
Please go to the police station and provide พลีส โก ทู เดอะ พะลีซ สเท'ชัน แอน พระ
ไวดฺ ' อะ เทส'ทะโมนี
a testimony.
คุณจะถูกควบคุมตัวอยูท่ ี่สถำนี ตำรวจ
You will be held at the police station until ยู วิล บี เฮลดฺ แอท เดอะ พะลีซ สเท'ชัน
อันทิล ยัวร์ เบล อีส แอพพรู ฟวฺ'
จนกว่ำจะได้รับอนุญำตให้ประกันตัว
your bail is approved.
ยู แคนนอท ลีฟ ออน บอนด์
คุณไม่สำมำรถประกันตัวได้
You cannot leave on bond.
ผมไม่สำมำรถเปิ ดเผยข้อมูลได้ เพรำะจะทำ I cannot reveal the information because it ไอ แคนนอท รี วีล' เดอะ อินฟอร์ เม'ชัน่ บี
คอซ อิท วีล แอฟเฟคท์ เดอะ เคส
ให้เสี ยรู ปคดี
will affect the case.
คุณเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย
You illegally entered the country.
ยู อิลี'เกิลลี เอ็นเทอร์ ดฺ เดอะ คัน'ทรี
คุณเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยในคดีน้ ี
You are a suspect in this case.
ยู อำ อะ ซัสเพคทฺ' อิน ธี ส เคส
ผมขอแจ้งข้อกล่ำวหำให้คุณทรำบ
I would like to notify you of the charge.
ไอ วูด ไลคฺ ทู โนทิไฟ ยู ออฟ เดอะ ชำร์ จจฺ
คุณจะยอมรับสำรภำพหรื อไม่
Will you confess?
วีล ยู คันเฟส
คุณมีเหตุจูงใจอะไรถึงได้ทำควำมผิด
What is your motivation to do this?
วอท อีส ยัวร์ โมทะเว'เชิ น ทู ดู ธี ส?
ยู แฮฟ ทู เพ อะ ไฟนฺ แอท เดอะ พะลีซ
คุณต้องไปเสี ยค่ำปรับที่สถำนี ตำรวจ
You have to pay a fine at the police station. สเท'ชัน
คุณรู ้ หรื อไม่วำ่ สิ่ งของที่คุณมีไว้เป็ นสิ่ งผิด Are you aware if you have anything illegal อำ ยู อะแวร์ อีฟ ยู แฮฟ เอน'นี ธิ ง อิลี'เกิล
อิน ยัวร์ พะเซส'ชัน?
กฎหมำย
in your possession?
ยู แฮฟ ไว' อะเลททฺ เดอะ แทรฟฟิ ค ลอ
คุณกระทำผิดกฎจรำจร
You have violated the traffic law.
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14 กำรกระทำของคุณเป็ นกำรกระทำที่ผิด
กฎหมำย
15 กรุ ณำนัง่ ลง
16 กรุ ณำเซ็นชื่ อที่นี่
17 กรุ ณำวำงนิ้วและมือเพื่อพิมพ์ลำยนิ้วมือ
18 คุณเคยต้องโทษหรื อติดคุกหรื อไม่
19 คุณมีบตั รอนุญำตขับขี่หรื อไม่
20 คุณต้องกำรประกันตัวหรื อไม่
21 คุณจะต้องติดคุกแทนค่ำปรับ
22 คุณมีสิทธิ์ ที่จะให้กำรหรื อไม่ก็ได้

What you have done is illegal.

วอท ยู แฮฟ ดัน อีส อิลี'เกิล

Please sit down.
Please sign here.
Please put your fingers and hands here for
your fingerprints.
Have you ever been convicted or
imprisoned?
Do you have a driver's license?
Would you like to take a bail out?
You will be imprisoned instead of paying
a fine.
You have the right to give or not to give a
testimony.

พลีส ซิ ท ดำวนุ
พลีส ไซนุ เฮียร์
พลีส พุท ยัวร์ ฟิ ง'เกอะซฺ แอนด์ แฮนด์ซฺ
เฮียร์ ฟอร์ ยัวร์ ฟิ ง'เกอะพริ นท์ซฺ
แฮฟ ยู เอฟ'เวอะ บีน คอน'วิคทฺ ออ อิมพ
ริ ส'ซันดฺ?
ดู ยู แฮฟ อะ ไดร'เวอะซฺ ไล'เซิ นซ์?
วูด ยู ไลคฺ ทู เทค อะ เบล เอำทฺ?
ยู วิล บี อิมพริ ส'ซันดฺ อินสเทด' ออฟ เพ'
อิง ไฟนฺ
ยู แฮฟ เดอะ ไรทฺ ทู กีฟ ออ นอท ทู กีฟ อะ
เทส'ทะโมนี
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23 คุณมีสิทธิ์ พบและปรึ กษำทนำยเป็ นกำร
ส่ วนตัวได้
24 คุณต้องกำรทนำยหรื อไม่
25 คุณมีสิทธิ ติดต่อญำติหรื อให้ญำติ
มำ
เยี่ยมได้ตำมสมควร
26 ขออนุญำตตรวจสอบกระเป๋ ำคุณ
27 คุณจะถูกจับกุม
28 คุณจะถูกดำเนิ นคดีตำมกฎหมำย
29 คุณต้องกำรน้ ำหรื ออำหำรหรื อไม่
30 ผมต้องรำยงำนเรื่ องนี้ให้ผบู ้ งั คับบัญชำให้
ทรำบ
31 คุณเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยในคดีน้.ี
32 คุณมีสิทธิ ทำงกฎหมำยดังนี้
33 คุณทำงำนที่เมืองไทยใช่ไหม
34 คุณมีหนังสื ออนุญำตทำงำนหรื อไม่
35 ขออนุญำตตรวจหนังสื อเดินทำงของคุณ
36 กรุ ณำรับทรำบว่ำคุณได้กระทำผิดกฎหมำย
ของเมืองไทยแล้ว
37 คุณจะปรึ กษำทนำยหรื อไม่
38 คุณต้องกำรทนำยร่ วมฟังกำรสอบสวนไหม

You have the right to meet and consult an
attorney in privacy.
Do you want a lawyer?
You have the right to contact your
relatives and to be visited by them
appropriately.

ยู แอฟ เดอะ ไรทฺ ทู มีท แอนด์ คันซัลท์
แอน อะเทอ'นี อิน ไพร'วะซี
ดู ยู วอนทฺ อะ ลอเยอะ?

I have to report this to my boss.

ไอ แฮฟ ทู รี พอร์ ท' ธี ส ทู มำย บอส

ยู แฮฟ เดอะ ไรทฺ ทู คอนแท็คท์ ยัวร์ รี เล
ทีฟซฺ แอนด์ ทู บี วิส'ซิ ททฺ บำย เด็ม อะโพร
พริ เอททฺ 'ลิ
เม ไอ อินสเพคท์ ยัวร์ แบกคฺ ?
May I inspect your bag?
ยู วีล บี อะเรสเตด
You will be arrested.
You will be prosecuted in accordance with ยู วีล บี พรอส'ซิ คิวทฺ อิน อะคอร์' เดินซฺ วิธ
เดอะ ลอ
the law.
ดู ยู วอนทฺ เอน'นี ฟูด ออ ดริ้ งคฺ?
Do you want any food or drink?

You are a suspect in this case.
You have the legal rights as follows.
Do you work in Thailand?
Do you have a work permit?
Can I see your passport, please?
Please be informed that you have violated
the Thai Law.
Do you want to consult a lawyer?
Do you want your lawyer to attend the
interrogation process?
39 คุณจะต้องถูกควบคุมตัวตำมกฎหมำยไทย You will be held in custody under the Thai
เป็ นเวลำ 48 ชัว่ โมง
law for 48 hours.

ยู อำ อะ ซัสเพคทฺ' อิน ธี ส เคส
ยู แฮฟ เดอะ ลี'เกิล ไรทฺ ซฺ แอส ฟอลโลว์ซฺ
ดู ยู เวิร์ค อิน ไทยแลนด์?
ดู ยู แฮฟ อะ เวิร์ค เพอมิท?
แคน ไอ ซี ยัวร์ พำส'พอร์ ท พลีส
พลีส บี อินฟอร์ มดฺ' แธท ยู แฮฟ ไว'
อะเลททฺ เดอะ ไทย ลอ
ดู ยู วอนทฺ ทู คันซัลท์ อะ ลอเยอะ?
ดู ยู วอนทฺ ยัวร์ ลอเยอะ ทู อะเทนดฺ' เดอะ
อินเทอระเก'เชิ น โพรเซส?
ยู วีล บี เฮลดฺ อิน คัส'โทดี อันเดอะ เดอะ
ไทย ลอ ฟอร์ ฟอ'ทิเอ็ท อำวเวอร์ ซฺ

การสอบถามพยาน (Questioning the witness)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 คุณรู ้ จกั กับผูเ้ สี ยหำยหรื อไม่
2 คุณรู ้ จกั กับผูต้ อ้ งสงสัยหรื อไม่
3 คุณสำมำรถเป็ นพยำนได้หรื อไม่
4
5

คุณเห็นคนแปลกหน้ำเข้ำมำพักอำศัยหรื อ
มำทำงำนในหมู่บำ้ น หรื อไม่
มีชำวต่ำงชำติพกั อำศัยอยูท่ ี่ใดบ้ำง

ประโยคภำษำอังกฤษ
Do you know the victim?
Do you know the suspect?
Can you be a witness?
Do you see any strangers living or
working in this village?
Where do the foreigners live or work?

คำอ่ำน
ดู ยู โนว์ เดอะ วิค ทิม?
ดู ยู โน เดอะ ซัสเพคทฺ'?
แคน ยู บี อะ วิท'เนส?
ดู ยู ซี เอน'นี สเทรนงเจอะซฺ ลีฟวิ่ง ออ
เวิร์คคิ่ง อิน ธี ส วิล'ลิจฺ?
แวร์ ดู เดอะ ฟอร์'ริ นเนอะซฺ ลีฟ ออ เวิร์ค?
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การแนะนาขณะปฏิบัตหิ น้ าที่ (รับเสด็จ, ควบคุมฝูงชน)
(Guidelines for the royal motorcade reception, riot control)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 พวกเรำคือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมฝูงชน
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประโยคภำษำอังกฤษ

คำอ่ำน

วี อำ เดอะ ไร'เอิท คันโทรล
ออฟ'
ฟิ สเซอะซฺ
นัน่ คือกองบัญชำกำรตำรวจนครบำล
That is the Metropolitan Police Bureau
แธท อีส เดอะ มิทระพอล'ลิเทิน พะลีซ บิว'
(MPB).
โร (เอ็มพีบี)
ถนนสำยนี้ถูกปิ ดเนื่องจำกมีกำรชุมนุม
This road is blocked due to a protest.
ธี ส โรด อีส บลอค'ทฺ ดิว ทู อะ โพรเทสทฺ'
อีกสักครู่ ขบวนเสด็จจะมำถึงที่นี่
The royal motorcade will pass by here
เดอะ รอยัล โม'เทอะเคด วิล พำส บำย เฮียร์
soon.
ซู น
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั จะเสด็จมำที่นี่ His Royal Majesty the King will be here. ฮีส รอย'เอิล แมจ'เจสที เดอะ คิง วิล บี เฮียร์
พระรำชวงศ์ จะเสด็จมำที่นี่
ห้ำมผ่ำนบริ เวณนี้
ห้ำมถ่ำยภำพ
ห้ำมถ่ำยรู ป
กรุ ณำใช้เส้นทำงอื่ น
ขอให้ทุกคนอยูน่ ิ่ง
ผมทำหน้ำที่ถวำยควำมปลอดภัยอยูใ่ น
เวลำนี้

We are the riot control officers.

The Royal Family will be here.
No trespassing.
No photography.
No taking photos.
Please use the other routes.
Please stay calm.
I am on duty of providing security for the
royal family at this moment.
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เดอะ รอย'เอิล แฟม'มิลี วิล บี เฮียร์
โน เทรส'แพสซิ่ง
โน โฟทอก'กระฟี
โน เทค'คิง โฟ'โทซฺ
พลีส ยูส เดอะ อัธ'เธอะ เรำทซฺ
พลีส สเท คำล์ม
ไอ แอม ออน ดิว'ทิ ออฟ พระไว'ดิง ซี
เคียว'ริ ที ฟอร์ เดอะ รอยัล แฟม'มิลี แอท ธี ส
โม'เมินทฺ แอท ธี ส โมเมินทฺ

E. ธุรการ (Administrative Process)
ให้ ข้อมูลเรื่องทั่วไป (Providing general information)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ประโยคภำษำไทย

8

ให้ผมช่วยอะไรไหม
คุณจะไปที่ไหน
คุณต้องกำรจะไปที่ไหน
คุณมำพบใคร
คุณต้องกำรพบใคร
กรุ ณำแลกบัตรประจำตัวเพื่อรับบัตร ผู ้
มำติดต่อ
โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชำชน ของ
คุณ
คุณมีปัญหำเกี่ ยวกับกำรเดินทำงหรื อไม่

9

คุณมำเพื่อท่องเที่ยวหรื อทำธุรกิจ

7

10 คุณสำมำรถติดต่อสถำนทูตได้หรื อไม่
11 เอกสำรที่หำยไปมีอะไรบ้ำง
12 ขอดูสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ทะเบียนบ้ำน หรื อ บัตรที่รัฐออกให้

ประโยคภำษำอังกฤษ

คำอ่ำน

Can I help you?
Where are you going?
Where do you want to go?
Whom do you want to meet?
Who would you like to meet?
Please submit your ID card to receive a
visitor pass.
Please show me your ID card.

แคน ไอ เฮลพฺ ยู?
แวร์ อำร ยู โก'อิง?
แวร์ ดู ยู วอนทฺ ทู โก?
ฮูม ดู ยู วอนทฺ ทู มีท?
ฮู วูด ยู ไลคฺ ทู มีท?
พลีส ซับมิท'ยัวร์ ไอดี คำร์ ด ทู รี ซีฟวฺ' อะ
วิส'ซิ ทเทอะ พำส
พลีส โชว์ มี ยัวร์ ไอดี คำร์ ด

Do you have any problems with your
journey?
Did you come here for travelling or on a
business trip?
Can you contact the embassy?
What documents did you lose?
May I see a copy of your ID card, house
registration, or any official ID?

ดู ยู แฮฟ เอน'นี พรอบ'เบลมซฺ วิท ยัวร์
เจอร์ 'นี ?
ดิด ยู คัม เฮียร์ ฟอร์ แทรฟ'เวิลลิง ออ ออน
อะ บิซ'ซิ เนส ทริ ป?
แคน ยู คอนแทคทฺ เดอะ เอม'บะซี ?
วอท ดอก'คิวเมนทฺ ซฺ ดิด ยู ลูส?
เม ไอ ซี อะ คอพ'พี ออฟ ยัวร์ ไอดี คำร์ ด,
เฮำซฺ เรจจิสเทร'ชัน่ ออ เอน'นี ออฟฟิ ศ
เชี ยล ไอดี?

ชีแ้ จงขั้นตอนการดาเนินการ (Notification of administrative process)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 กรุ ณำเล่ำเรื่ องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
2 กรุ ณำให้รำยละเอียดกับเจ้ำหน้ำที่ดว้ ย

ประโยคภำษำอังกฤษ

3
4
5
6

จะได้เป็ นประโยชน์ต่อตัวท่ำน
พยำนหลักฐำนของคุณไม่เพียงพอ
คุณมีพยำนหลักฐำนอื่ นหรื อไม่
คุณต้องไปติดต่อเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

7

คุณต้องไปติดต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

Please tell me the whole story.
Please provide the details to the police
officer.
It will be beneficial for you.
Your evidence is not enough.
Do you have any other evidence?
You have to contact an administrative
officer.
You have to contact a finance officer.

8
9

กรุ ณำรอสักครู่
โปรดปฏิบตั ิตำมกฎและระเบียบด้วย

Just a moment, please.
Please follow the rules and regulations.

10 อย่ำฝ่ ำฝื นกฎหมำย

Do not violate the laws.
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คำอ่ำน
พลีส เทล มี เดอะ โฮล สทอ'รี่
พลีส พระไวดฺ ' เดอะ ดิเทลซฺ ทู เดอะ พะ
ลิส' ออฟ'ฟิ สเซอะ
อิท วิล บี เบนนะฟิ ช'เชี ยล ฟอร์ ยู
ยัวร์ เอฟ'วิเดินซฺ อีส นอท อีนฟั '
ดู ยู แฮฟ เอน'นี อัธ'เธอะ เอฟ'วิเดินซฺ ?
ยู แฮฟ ทู คอน'แทคทฺ แอน แอดมิน'นิ สเทร
ทิฟว' ออฟ'ฟิ สเซอะ
ยู แฮฟ ทู คอน'แทคทฺ อะ ไฟแนนซฺ ออฟ'
ฟิ สเซอะ
จัสทฺ อะ โม'เมินทฺ พลีส
พลีส โฟล'โลวฺ เดอะ รู ซฺ แอนดฺ
เรก
กิวเล'ชันซฺ
ดู นอท ไว'อะเลท เดอะ ลอซฺ

การแจ้ งการกระทาที่เป็ นความผิด (Charging a person with an offence)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 กำรปลอมแปลงเอกสำรทำงรำชกำรเป็ น
ควำมผิด
2 คุณทำผิดกฎหมำย
3 คุณต้องถูกแจ้งข้อหำ
4 คุณต้องถูกดำเนิ นคดี
5 คุณต้องลงบันทึกประจำวันที่สถำนี ตำรวจ

ประโยคภำษำอังกฤษ

คำอ่ำน
Forgery of government document is illegal. ฟอร์'เจอะรี ออฟ กัฟ'เวิร์นเมินทฺ ดอก'คิว
เมนทฺ อีส อีลี'เกิล
ยู โบรค เดอะ ลอ
You broke the law.
ยู วิล บี ชำร์ จดฺ '
You will be charged
ยู วิล บี พรอส'ซิ คิวทฺ
You will be prosecuted.
ยู แฮฟ ทู ไฟล์ อะ รี พอร์ ท แอท เดอะ พะ
You have to file a report at the police
ลิส' สเท'ชัน
station.
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F. สอบสวน (Inquisition)
การสอบถามผู้กระทาผิด (Interrogating the perpetrator)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 คุณต้องกำรทนำยหรื อไม่
2 คุณมีสิทธิ์ ที่จะให้กำรหรื อไม่ให้กำรก็ได้
3
4
5
6
7
8

ประโยคภำษำอังกฤษ

คำอ่ำน
ดู ยู วอนทฺ ทู แฮฟ อะ ลอ'เยอะ?
Do you want to have a lawyer?
ยู แฮฟ เดอะ ไรทฺ ทู พระไว'ดิด ออ นอท ทู
You have the right to provide or not to
พระไวด' อะ เทส'ทะโมนี
provide a testimony.
วำย ดิด ยู เบรค เดอะ ลอ?
ทำไมคุณถึงกระทำผิดกฎหมำย
Why did you break the law ?
ดู ยู อันเดอะสแทนดฺ ' เดอะ ชำร์ จ?
คุณเข้ำใจข้อหำหรื อไม่
Do you understand the charge?
คุณทำผิดกฎหมำยไทย คุณจะต้องชำระ
You broke the Thai Law, you need to pay ยู โบรค เดอะ ไทย ลอ ยู นี ด ทู เพ เดอะ
ไฟนฺ
ค่ำปรับ
the fine.
แฮฟ ยู เอฟ'เวอะ บีน พรอส'ซิ คิวทฺ อิน
คุณเคยถูกดำเนิ นคดีในประเทศไทยหรื อไม่ Have you ever been prosecuted in
ไทยแลนด์?
Thailand?
โบธ อิมพริ ส'เซิ นเมินทฺ แอนดฺ อะ ไฟนฺ
ทั้งจำทั้งปรับ
Both imprisonment and a fine.
ผมจะแน่ใจได้อย่ำงไรว่ำคุณจะไม่ทำอีก How can I be sure that you will not do it ฮำว แคน ไอ บี ชัวร์ แธท ยู วิล นอท ดู อิท
อะเกน'
again.

การสอบถามผู้เสียหาย (Questioning the victim)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 มีอะไรที่เรำช่วยคุณได้
2 คุณจะติดต่อเพื่อนหรื อญำติไหม
3
4
5

กรุ ณำให้ควำมร่ วมมือกับตำรวจด้วย
คุณมีขอ้ มูลอื่ นอีกหรื อไม่ที่จะเพิ่มเติม
คุณต้องกำรแจ้งเอกสำรหำย ใช่หรื อไม่

6
7

คุณมีล่ำมหรื อไม่
กรุ ณำเล่ำเหตุกำรณ์ท้งั หมดตั้งแต่ตน้

8
9
10
11
12

คุณมีปัญหำด้ำนสุ ขภำพร่ ำงกำยหรื อไม่
ครอบครัวคุณอยูท่ ี่ไหน
คุณมีบุตรหรื อไม่
คุณมีบุตรกี่ คน
คุณมีปัญหำผิดใจกับใครหรื อไม่

13 คุณทำอะไรอยูใ่ นช่วงเวลำที่เกิดเหตุ
14 มันเป็ นหน้ำที่ของพวกเรำ
15 ขอโทษในสิ่ งที่เกิดขึ้นด้วย

ประโยคภำษำอังกฤษ
What can we do for you?
Would you like to contact your friends or
relatives?
Please cooperate with the police.
Do you have any other information?
Do you want to report the lost document?
Do you have a translator?
Please tell me the whole story from the
beginning.
Do you have any physical problems?
Where is your family at?
Do you have any children?
How many children do you have?
Have you ever had a problem with
anybody?
What did you do when it happened?
It is our duty.
Sorry for what happened.
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คำอ่ำน
วอท แคน วี ดู ฟอ ยู?
วูด ยู ไลคฺ ทู คอน'แทคทฺ ยัวร์ เฟรนด์ซฺ ออ
เรล'ละทิฟวซฺ ?
พลีส โคออพ' พะเรท วิธ เดอะ โพลีส
ดู ยู แฮฟ เอน'นี อัธ'เธอะ อิน ฟอ เม'ชัน?
ดู ยู วอนทฺ ทู รี พอร์ ท' เดอะ ลอส ดอก'คิว
เมนทฺ ?
ดู ยู แฮฟ อะ ทรำนสเล'เทอะ?
พลีส เทล มี เดอะ โฮล สทอ'รี ฟรอม เดอะ
บิกิน'นิ ง
ดู ยู แฮฟ เอน'นี ฟิ ส'ซิ คลั พรอบ'เบลมซฺ ?
แวร์ อีส ยัวร์ แฟม มิลี แอท?
ดู ยู แฮฟ เอน'นี ชิ ล'เดรน?
ฮำว เมนี ชิ ล'เดรน ดู ยู แฮฟ?
แฮฟ ยู เอฟ'เวอะ แฮด อะ พรอบ'เบลม วิธ
เอน'นี บอดี?
วอท ดิด ยู ดู เวน อิท แฮพ'เพินนฺ ?
อิท อีส เอำ'เออะ ดิว'ที
ซอ'รี ฟอ วอท แฮพ'เพินดฺ ?

16 เรำจะดำเนิ นกำรให้ทนั ที
17 กรุ ณำให้รำยละเอียดมำกกว่ำนี้
18 กรุ ณำตอบคำถำมตำมควำมจริ ง
19 คุณสงสัยใครเป็ นพิเศษหรื อไม่
20 กรุ ณำลงลำยมือชื่ อ
21 กรุ ณำลงลำยมือชื่ อตรงนี้ดว้ ย
22 ผมจะอ่ำนคำให้กำรให้คุณฟัง
23 คุณเห็นเหตุกำรณ์ท้งั หมดหรื อไม่
24 ทรัพย์สินที่เสี ยหำยมีมูลค่ำเท่ำไหร่
25 ทรัพย์สินที่สูญหำยทั้งหมดเท่ำไร
26 คุณได้ทำประกันควำมเสี ยหำย
ของ
ทรัพย์สินหรื อไม่
27 คุณพอจะหำพยำนได้หรื อไม่
28 มีร่องรอยของกำรงัดแงะหรื อสิ่ งผิดปกติ
หรื อไม่
29 คุณเดินทำงไปมำระหว่ำงประเทศบ่อย
หรื อไม่
30 ขอบคุณที่ให้ควำมร่ วมมือ

We will do it right now.
Please provide some more details.
Please answer the questions honestly.

วี วีล ดู อิท ไรทฺ นำว
พลีส พรอไวดฺ ' ซัม มอร์ ดิ'เทลซฺ
พลีส อำน'เซอะ เดอะ เควส'ชันซฺ ออน'
นิ สลี
Do you suspect anybody in particular?
ดู ยู ซัสเพคทฺ' เอน'นิ บอดี อิน
พำร์
ทิค'คิวละ?
Please sign.
พลีส ไซนฺ
Please sign here.
พลีส ไซนฺ เฮียร์
I will read the statement of your testimony. ไอ วีล รี ด เดอะ สเทท'เมินทฺ ออฟ ยัวร์
เทส'ทะโมนี
Did you witness the whole incident?
ดิด ยู วิท'นิ ส เดอะ โฮล อิน'ซิ เดินทฺ?
How much does it cost for the whole
ฮำว มัชฺ ดำส อิท คอสท ฟอ เดอะ โฮล แด'
damages?
แมจเจซ?
How much for all the damages?
ฮำว มัชฺ ฟอ ออล เดอะ แด'แมจเจซ?
Do you have any insurance for the damage ดู ยู แฮฟ เอน'นี อินชัว'เริ นซฺ ฟอ เดอะ
to the property?
แดม'มิจฺ ทู เดอะ พรอพ'เพอที?
Can you provide any witnesses?
แคน ยู พระไวดฺ ' เอน'นี วิท'นิ สซฺ ?
Is there any sign of a break in or
อีส แธ เอน'นี ไซนฺ ออฟ อะ เบรค-อิน ออ
something strange?
ซัม'ธิ ง สแทรนจฺ?
Do you often travel abroad?
ดู ยู ออฟ'เฟิ น แทรฟ'เวิล อะบรอด?
Thanks for your cooperation.

24

แธงคฺ ซฺ' ฟอ ยัวร์ โคออพเพอเร'ชัน

G. สื บสวน (Investigation)
การสอบถามผู้เสียหาย (Questioning the victim)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 คุณจะสำมำรถไปให้กำรในชั้นศำลได้
หรื อไม่
2 สถำนที่ที่คุณถูกทำร้ำยอยูท่ ี่ไหน
3 คุณถูกทำร้ำยเมื่อไหร่
4 คุณได้รับบำดเจ็บหรื อไม่
5 บริ เวณใดของร่ ำงกำยคุณ ที่ได้รับบำดเจ็บ
6 คุณจะเดินทำงกลับประเทศคุณเมื่อไหร่
7 คุณจะเดินทำงไปประเทศใดหลังออกจำก
ประเทศไทย
8 คดีที่คุณแจ้งได้รับกำรบันทึกแล้ว คุณจะ
ได้รับกำรคุม้ ครองสิ ทธ์ตำมกฎหมำย
9 คุณต้องกำรพบแพทย์หรื อไม่
10 ให้ผมพำไปส่ งโรงพยำบำลไหม
11 คุณได้รับกำรติดต่อจำกสถำนทูตหรื อ
หน่วยงำนอื่ นหรื อยัง

ประโยคภำษำอังกฤษ

คำอ่ำน

Will you be able to testify in the court?

วีล ยู บี เอ'เบิล ทู เดอะ คอร์ ท?

Where did you get hurt?
When did you get hurt?
Did you get an injury?
Which part of your body is injured?
When will you return to your country?
What country will you go to visit next after
Thailand?
Your case is already filed, you will be
protected by the law.
Do you want to see the doctor?
Do you want me to take you to the
hospital?
Have you been contacted by the Embassy
or other agencies?

แวร์ ดิด ยู เกท เฮิร์ท?
เวน ดิด ยู เกท เฮิร์ท?
ดิด ยู เกท แอน อินเจอ'รี ?
วิชฺ พำร์ ท ออฟ ยัวร์ บอ'ดี อีส อิน'เจิร์ด?
เวน วีล ยู รี เทิร์น' ทู ยัวร์ คัน'ทรี ?
วอท คัน'ทรี วีล ยู โก ทู วิส'ซิ ท เเนคซฺ ทฺ อัพ'
เทอะ ไทยแลนด์?
ยัวร์ เคส อีส ออลเรด'ดี ไฟลฺ ดฺ, ยู วีล บี โพร
เทคทฺ' บำย เดอะ ลอ
ดู ยู วอนทฺ ทู ซี เดอะ ดอค'เทอะ?
ดู ยู วอนทฺ มี ทู เทค ยู ทู เดอะ ฮอส'พิทลั ?
แฮพ ยู บีน คอน'แทคทฺ บำย เดอะ เอม'บะซี
ออ อัธ'เทอะ เอ'เจนซี ?

การสอบถามผู้กระทาผิด (Interrogating the perpetrator)
ประโยคภำษำไทย
ลำดับ
1 คุณมีเงินพอเสี ยค่ำปรับหรื อไม่
2
3
4

ประโยคภำษำอังกฤษ

Do you have enough money to pay the
fine?
คุณมีหนังสื อเดินทำงติดตัวมำหรื อไม่
Do you have a passport with you?
ขอตรวจหนังสื อเดินทำงของคุณได้หรื อไม่ Can I see your passport, please?

คุณขับรถประมำทเป็ นเหตุให้เกิดอันตรำย
แก่บุคคลอื่ น
5 กรุ ณำไปที่สถำนี ตำรวจ
6 กรุ ณำตำมผมไปที่สถำนี ตำรวจ
7 ผมต้องพำตัวคุณไปสถำนี ตำรวจ
8 คุณเจตนำฆ่ำคนตำย
9 คุณมีเจตนำในกำรฆำตกรรมครั้งนี้
10 มีผแู ้ จ้งควำมว่ำคุณทำร้ำยเขำ
11 มีผแู ้ จ้งควำมว่ำคุณทำร้ำยเธอ
12 คุณจะยอมรับสำรภำพหรื อไม่

You have driven carelessly and caused
danger to the others.
Please go to the police station.
Please follow me to the police station.
I have to take you to the police station.
You killed someone on purpose.
You intentionally committed homicide.
Someone reported that you hurt him.
Someone reported that you hurt her.
Will you confess?
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คำอ่ำน
ดู ยู แฮฟ อะนัฟ' มัน'นี ทู เพ เดอะ ไฟนฺ ?
ดู ยู แฮฟ อะ พำส'พอร์ ท วิท ยู?
แคน ไอ ซี ยัวร์ พำส'พอร์ ท, พลีส?
ยู แฮฟ ไดรฟ'เวิน แคร์ เลส'ลี แอนดฺ คอซซฺ
เดน'เจอะ ทู เดอะ อัธ'เทอะซฺ
พลีส โก ทู เดอะ พะลีส' สเท'ชัน
พลีส ฟอล์'โล มี ทู เดอะ พะลิส' สเท'ชัน
ไอ แฮฟ ทู เทค ยู ทู เดอะ พะลิส' สเท'ชัน
ยู คิลดฺ ซัมวัน ออน เพอ'เพิส
ยู อินเทน'ชันเนล'ลี คะมิท'ทิด ฮอม'มิไซดฺ
ซัม'วัน รี พอร์ ท'ทิด แธท ยู เฮิร์ท ฮิม
ซัม'วัน รี พอร์ ท'ทิด แธท ยู เฮิร์ท เฮอ
วีล ยู คันเฟส'?

การสอบถามบุคคลทั่วไป (General Inquiries)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ประโยคภำษำไทย
คุณมำกันทั้งหมดกี่ คน
คุณจะพักค้ำงคืนกี่ วนั
คุณจะพักค้ำงคืนนำนเท่ำใด
คุณจะพักค้ำงคืนที่ไหน
คุณรู ้ จกั เส้นทำงแถวนี้ดีแค่ไหน
คุณไม่ควรเดินลำพังตอนกลำงคืน

ประโยคภำษำอังกฤษ
How many people came with you?
How many days will you stay?
How long will you stay?
Where will you stay overnight?
How well do you know this area?
You should not walk alone at night.
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คำอ่ำน
ฮำว เม'นี พี'เพิล เคม วิธ ยู?
ฮำว เม'นี เดซฺ วีล ยู สเท?
ฮำว ลอง วีล ยู สเท?
แวร์ วีล ยู สเท โอ'เวอะไนทฺ ?
ฮำว เวล ดู ยู โน ธี ส แอ'เรี ย?
ยู ชูด นอท วอล์ค อะโลน' แอท ไนทฺ

