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คำนำ 

 
คูมือเลมนี้เปนประสิทธิผลมาจากงานวิจัยเร่ือง การศึกษา

และการพัฒนานวัตกรรมการสื ่อสารภาษาอังกฤษเพื ่อการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสำหรับบุคลากรดานการท อง เ ท่ี ยว
เขตพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เพื ่อศึกษาความตองการใชภาษาอังกฤษ พัฒนานวัตกรรมการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสำห รับ
บุคลากรดานการทองเท่ียวเขตพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัด
อุทัยธานี โดยไดรับทุนสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย “การจัดการ
ความรู การวิจ ัยเพื ่อการใชประโยชนเ ชิงชุมชน สังคม”ภายใต
โครงการจัดการความรูการวิจัยเพื่อการใชประโยชน ประจำป 
2563 (ดานการพัฒนาการทองเท่ียว) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) 

หวังเปนอยางย่ิงวา คูมือประกอบการเรียนรูเลมนี้จะเปน
ประโยชนสำหรับบุคลากรดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดอุทัยธานี และจะสามารถ
นำไปประยุกตใชในการเรียนการสอนสำหรับผูท่ีสนใจท่ัวไปได 
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กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีใชในชีวิตจริง 

 
ปจจุบันเปนยุคของสังคมแหงการเรียนรู (knowledge 

societies) มนุษยตองใชความรูเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา สังคม
ของตน เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติหลงเหลือเพ่ือใชใ นการ
พัฒนาไมมากไมเหมือนในยุคท่ีผานมา (อรุณี วิริยะจิตรา, 2554)  
ภาษาอังกฤษเปนเครืองมือท่ีสำคัญในยุคปจจุบันและมิใช เ พียง
ความสามารถทางการพูดออกเสียงใหถูกตองตามโครงสร างทาง
ไวยากรณเทานั้น แตยังรวมถึงการส่ือสารถอยคำไปยังผูรับสารให
รับรูความรูสึกนึกคิด สาระขาวสาร ใชน้ำเสียงหรือกิริยาอาการ ผู
พูดตองมีทักษะความรูดานการออกเสียง คำศัพท กฎการใชทาง
ไวยากรณ เขาใจวัฒนธรรมทางภาษา และผูพูดตองมีทักษะการใช
กลวิธีการพูดเพ่ือการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Littlewood, W. (1995) ไดอธิบายวา การพูดหมายถึง
การแลกเปล่ียนขาวสารตาง ๆ ระหวางบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป 
โดยมีผูพูดและผูฟง ผูพูดจำเปนตองพูดใหผูฟงเขาใจความหมายท่ี
ผูพูดตองการจะส่ือ ดังนั้นจึงตองพูดใหถูกตองตามหลักภาษา และ
ใชคำพูดที ่ เหมาะสมรวมถึงพูดไดถ ูกตองตามสถานกา รณ  
นอกจากนั้นยังไดใหความหมายของการพูดเพ่ือการส่ือสารวามิได
เปนเพียงการออกเสียงคำ และการออกเสียงสูง ต่ำ ในประโยค
เทานั้น แตเปนการพูดตามหนาท่ีของภาษา การทำใหผูอ่ืนเขาใจ
จุดประสงคในส่ิงท่ีผูพูดพูด และการพูดของผูท่ีมีความสามารถใน
ระดับที ่ส ูงขึ้นไป ยังตองมีการเลือกใชสำนวนภาษาที ่ถ ูดตอง 
เหมาะสม และเปนที ่ยอมรับของเจาของภาษาดวย และไดให
ความหมายวา ทักษะการพูดคือคำพูดท่ีเกิดจากความต้ังใจของผู
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พูด และกอใหเกิดสัมฤทธ์ิผลอยางใดอยางหนึ่งตามแตสถานการณ
ในการส่ือสาร  
 กลาวโดยสรุปการพูดจึงหมายถึงการสนทนาระหวาง
บุคคลสองคนข้ึนไป โดยถายทอดความคิด แลกเปล่ียนขาวสารโดย
ใชภาษาและทาทางที่ ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ ตองมี
องคประกอบแยกยอย เชน  รูคำศัพทท่ีเหมาะสม ใชหลักไวยากรณ
และรูปแบบประโยคอยางถูกตอง ออกเสียงและเนนเสี ยงไ ดถูก 
และเขาใจวัฒนธรรมของการพูด หรือวัฒนธรรมทางภาษา  
 
องคประกอบของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

องคประกอบของการพูดท่ีจะประสบความสำเร็จไ ดต อง
ประกอบไปดวยองคประกอบท่ีสำคัญ 4 องคประกอบ ดังนี้ 

1.  ต  อ ง ม ี ความ รู ท า งไวย ากรณ ห ร ื อ โคร งสราง 
(Grammatical Competence) หมายถึงความรูดานภาษา ไดแก 
ความรูเก่ียวกับคำศัพท โครงสรางของคำ ประโยค ตลอดจนการ
สะกดและการออกเสียง 
            2. ตองมีความรูทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic 
Competence)  หมายถึงการใชคำ และโครงสรางประโยคได
เหมาะสมตามบริบทของสังคม เชน การขอโทษ การขอบคุณ             
การถามทิศทางและขอมูลตาง ๆ  และการใชประโยคคำส่ัง เปนตน  
 3. ตองม ีความรู  ในการใชโครงสรางภาษา เพื ่อส่ือ
ความหมายดานการพูด และเขียน (Discourse Competence) 
หมายถึง  ความสามารถวาทกรรม ความสามารถในการเชื่อม
ระหวางโครงสรางภาษา กับความหมาย ในการพูดและเขียนตาม
รูปแบบและสถานการณท่ีแตกตางกัน 
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           4. ตองม ีความรู ในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย 
( Strategic Competence)  หม ายถ ึงการ ใช เ ทคนิ ค เพื ่อให            
การติดตอส่ือสารประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการส่ือสารดาน
การพูด เชน การใชภาษาทาทาง การขยายความ โดยใชคำศัพทอ่ืน
แทนคำท่ีผูพูดนึกไมออก เปนตน (ทวีศักด์ิ ชูมา, 2559) 
 
การนำกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใช 
 กลวิธีการส่ือสารเพ่ือการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง วิธี
ตาง ๆ ท่ีผูพูดสามารถนำใชในการส่ือสารเพ่ือใหเกิ ดการตอรอง 
เปนการพูดเพ่ือส่ือความหมายในสถานการณตาง ๆ จากงานวิจัย
ของผูเขียน (T. Chooma, & W. Chattiwat, 2020) โดยใชแนวคิด
ของนักวิชาการดานการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษโดยกลวิธี
ทางการส่ือสารท่ีผูพูดใชจะครอบคลุมท้ัง 11 กลวิธีท่ีสำคัญ ดังนี้  
 

 
 1. การพูดภาษาอังกฤษภาษาแมปนกับภาษา เปาหมาย 
(First Language-Switch Strategy) เปนกลวิธีท่ี   ผูพูดใชภาษา
แมปนกับภาษาเปาหมายโดยท่ีผูพูดใชคำศัพทภาษาแมมาทับศัพท
ภาษาเปาหมายเปนลักษณะการแกไขปญหาเฉพาะหน าท่ีเ กิดข้ึน
อย  า ง ฉ ั บพล ั น  เ ช  น  ใ ช  คำ ว  า  “Muay Thai”  แทนคำ วา                   
“Thai boxing” 
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 2. กลวิธีการพูดแบบแปลคำตอคำ (Literal Translation 
Strategy) เปนวิธีท่ีผูพูดใช วิธีเรียงคำหรือกลุมคำ ตามลักษณะ
ประโยคของภาษาแม โดยใชวิธีแปลคำตอคำ หรือใชโครงสรางทาง
ไวยากรณเหมือนภาษาแม เนื่องจากผูพูดขาดความชำนาญ หรือมี
ความรู  ในภาษาเปาหมายที ่จำกัด เชน ใชคำวา place du feu            
ในภาษาฝร่ังเศส และเปนภาษาอังกฤษใชคำวา fireplace  
 

 
 3. กลวิธีสรางคำใหม (Word Coinage Strategy) เปน
กลวิธีท่ีผูพูดคิดคำศัพท ข้ึนมาใหม เนื่องจากไมทราบคำ ศัพท ท่ี
ถูกตองของภาษาเปาหมาย จึงสรางคำข้ึนมาเอง โดยหวังวาผูฟงจะ
เขาใจภาษาท่ีผูพูดสราง ข้ึน เชน ใชคำวา “airball” แทนคำวา 
“balloon” 
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 4. กลวิธีท ี ่ม ีความหมายใกลเคียงหรือเกือบตรงกัน 
(Approximation Strategy) เปนกลวิธีท่ีผูพูดใชคำหรือกลุมคำท่ี
ใกลเคียงกับภาษาเปาหมาย หรือเปนคำท่ีมีความหมายใกลเ คียง
กัน (Synonym) หรือใชคำที ่บอกหมวดหม ู  (super ordinate) 
เชน “ship” แทน “sailboat” 
 

 
 5. กลวิธีการอธิบายความ (Circumlocution Strategy) 
เปนกลวิธีท่ีผูพูดอธิบายหรือบรรยายรายละเอียดโดยใชคำหลายคำ 
หรือวลีหลายวลีเพ่ือส่ือความแทนคำพูดดวยการใชคำศัพทเพียงคำ
เดียว เนื่องจากผูพูดไมทราบคำศัพทภาษาเปาหมาย เชน “it has 
waste basket.  It has a basket who probably serves for 
buying things in the market”  แทนคำ ว  า  “ a shopping 
basket” 
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 6. กลวิธีการพูดพึมพำเพ่ือขอเวลาในการคิด (Surfing 
Strategy)  กลวิธีท ี ่ผ ู  พู ดใ ชเ สี ยง  หรือคำที ่ม ี ความ หม าย               
หรือปราศจากความหมายเปนชวง ๆ  เพื ่อบอกผู ฟงวาผู  พูด          
ยังพูดไม จบและกำลัง ใชความคิด หรือกำลังประสบปญหา               
ในการสื ่อสาร วางแผนการพูดตอ เชน “er, erm, uh, well,          
I mean, you know” 
 

 
 7. กลวิธีกลาวซ้ำ (Repetition Strategy) เปนกลวิธีท่ีผู
พูดพูดคำหรือประโยคโครงสรางท่ีซ้ำ ๆ กัน อาจเกิดจากผูพูดมี
ความคุนเคยตอการใชคำ หรือโครงสรางดังกลาว  หรือผูพูดกำลัง
คิดถึงคำท่ีจะพูดตอไป โดยผูพูดจะกลาวซ้ำ ๆ ต้ังแตเปนหนวยคำ
ไปจนถึงระดับประโยค เชน “Do you know what an emperor 
is? What is an emperor?” 
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 8. กลวิธีแกไขขอผิดพลาดดวยตัวเอง (Self- Repair 
Strategy)  กลวิธีท ี ่ผ ู พูดใชเมื ่อพบวาตนเองพูดคำผิด หรือพูด
ไวยากรณผิด จึงพยายามแกไขคำหรือประโยคใหถูกตองทันทีตาม
หลักไวยากรณภาษาอังกฤษ เชน well, “what I mean to say 
is”,“speak more slowly”, “Sorry, I am foreigner” 

 
 9 .  กลว ิ ธ ี พ ู ด ไ ม  ตรง ประเ ด ็น  ( Topic Avoidance 
Strategy) กลวิธีท่ีผูพูดพูดในส่ิงท่ีไมไดเปนเปาหมาย เนื่องจากผู
พูดขาดความพรอมในการพูด หรือไมมีความรูในเร่ืองท่ีจะพูดเร่ือง
นั้นๆ จึงตัดสินใจพูดในเร่ืองท่ีตัวเองถนัดและมั่นใจ ผู พูดอาจนำ
ความรู หรือประสบการณที่ตนมีมาพูดแสดงความคิดเห็นหรือ
ความรู ส ึก เพื ่อตองการสื ่อความหมายในสิ่งที ่ตัวเองเห็น เชน 
“ your presentation was very exciting by the way have 
you ever visited our university” 
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 1 0 .  กลว ิ ธ ี ย ุ ต ิ ก า รพ ู ด  ( Message Abandonment 
Strategy) เปนกลวิธีท่ีผูพูดหยุดพูดเร่ือง ท่ีกำลังพูดอยูทันท่ี เ พ่ือ
ตองการแสดงใหผูฟงทราบวา ผูพูดไมสามารถดำเนินการพูดตอไป
ไดอีกแลว และตองหยุดพูดเร่ืองนั้น ๆ  
 

 
 11. กลวิธีการพูดภาษาอื ่นปนกับภาษาเปาหม าย                  
(L3-Switch Strategy) กลวิธีท่ีใชผูพูดใชคำท่ีพูดมาจากภาษาอ่ืน 
(ภาษาท่ีสาม) ท่ีไมใชคำจากภาษาแม หรือภาษาเปาหมาย (ภาษา
ที ่สอง )  มาสื ่อแทนภาษาเปาหมาย เน ื ่องจากผูพูดขาดความรู
คำศัพทในภาษาเปาหมาย  
 ในทัศนะของผูเขียนขอเสนอแนะวิธีการสอนกลวิธี ท่ี 4 
กลวิธีท่ีมีความหมายใกลเคียงหรือเกือบตรงกัน (Approximation 
Strategy) ซ่ึงเหมาะสมกับการใชในสถานการณจริง และใชบอย
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สำหรับคนไทยท่ีไมใชเจาของภาษา กลวิธีท่ีมีความหมายใกลเ คียง
หรือเกือบตรงกับ (Approximation Strategy) อาจจะเรียกอีก
อยางหนึ่งวา กลวิธีแทนท่ี (paraphrasing) การพูดถึงความหมาย
ของคำ  ในอีกวิถีทางหนึ่ง หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือการ 
 
ท่ีผูพูดพยายามอธิบายหนาท่ีคำในภาษาเปาหมายในอีกแนวทาง
หนึ ่ง  โดยอาจจะใช คำพองความหมาย (synonym) หรือ คำ
ตรงกันขาม (antonyms) เขามาชวย  
 ตัวอยางเชน เมื่อผูพูดไมรูจักคำวา “Vacuum cleaner” 
ผูพูดอาจจะพยายามอธิบายหนาท่ีของคำวา “the machine that 
we use when we clean our rooms” กลวิธีน ี ้ ไม ใชสำหรับ
ผูเรียนภาษาเทานั้น สำหรับเจาของภาษาเองก็อาจไมจำเปนตองใช 
เพ่ือการอธิบายคำศัพทท่ีไมแนใจ หรือคำศัพทท่ีไมคุนเคยได    
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ไวยากรณท่ีสำคัญท่ีใชในการสื่อสาร 

 

ในบางภาษาของโลกนี ้ เม ื ่อ เห็ น คำศั พท  (word)            

จะรูไดทันทีวาเปนคำประเภทใดหรือชนิดใด ซ่ึงสามารถรูไดจาก

ตัวสะกด (spelling) หรือดูท่ีทายคำท่ีออกเสียง (pronunciation) 

ก็จะสามารถจำแนกไดวาคำนั ้นเปน นาม (noun)  บุพบท 

(preposition) หรือเปนกริยา (verb)  แตในภาษาอังกฤษส่ิง ท่ีจะ

สามารถชวยบอกใหทราบประเภทของคำมีไมมากนัก โดยสวนใหญ

เวลาพูดหรือเขียนมักจะดูท่ีบริบท (context) ของประโยควาเปน

คำชนิดใดอยูตรงสวนไหนของประโยคและทำหนาท่ีอะไร เราเรียก

ส่ิงนั้นวาสวนแหงคำพูด (Parts of speech)  

 

ตัวอยางประโยค เชน    
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จากตัวอยางจะเห็นวาเมื่อเวลาพูดหรือเขียนประโยค             

เราจะทราบวาคำศัพทคำนั ้นอยู  ในประโยคทำหนาที ่อะไร                 

ด ู เ หม ื อนว  าคำศ ัพท  ( word)  และ ไวยากรณ  ( grammar)               

มันแยกจากกันเปนคนละสวนแตจริงๆ แลวถาเรารูความหมายของ

คำศัพทก็ทำใหเราร ู  ไวยากรณไปดวย เพราะคำหนึ ่งคำเปน

ไวยากรณไดหลายชนิด หรือคำหนึ่งคำเปนไดทั ้งคำคุณศัพท 

( adjective)  คำกร ิ ย า ว ิ เ ศษณ   ( adverb)  ห ร ื อคำบ ุ พบท 

(preposition) อยูท่ีวามันทำหนาท่ีอะไรและอยูตรงสวนไหนของ

ประโยคท่ีเราพูดหรือเขียน ดังนั้นเราจำเปนตองทราบ มิเชนนั้นเรา

จะพูดภาษาอังกฤษไมรูเร่ือง  

 

ประโยค (Sentence) 

 ประโยค (sentence) เมื่อตองพูดหรือเขียน ปรกติเรา

ตองใชคำหรือกลุมคำเพ่ือส่ือความหมาย การใชคำมาเรียงตอกัน

แลวทำใหเกิดใจความท่ีสมบูรณเรียกวา "ประโยค" ประโยคในท่ีนี้

ประกอบไปดวยสวนท่ีสำคัญสองสวนดวยกันคือส วน ท่ีเป นภาค

ประธานและสวนท่ีเปนภาคแสดง เชน    

 

ภาคแสดง (predicate) ภาคประธาน (subject) 

bark. (เหา) Dogs (สุนัข) 

give me a baht.  My father  
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(ใหเงินฉันหนึ่งบาท) (พอของฉัน) 

is sleeping.  

(กำลังนอนหลับ) 

The little child  

(เด็กนอย) 

 

ในสวนที่ เป นภาคประธานในประโยคนั ้นแสดงถึง คน 

สัตว หรือส่ิงของท่ีถูกพูดถึง โดยท่ัวไปมักจะวางไวหนาสวนท่ีเปน

ภาคแสดงเสมอ ในสวนท่ีเปนภาคแสดงนั้นเปนสวนท่ีแสดงใหเห็น

ถึงส่ิงท่ีถูกพูดถึงโดยคน สัตว หรือส่ิงของ จะเห็นไดวาจากตัวอยาง

ขางบน ประธานในประโยคอาจจะเปนคำเพียงคำเดียวหรือมีหลาย

คำรวมเปนกลุมคำก็ได ( เชน Dogs คำนามคำเดียว หรือ The 

little child กลุมคำนาม) ในขณะท่ีสวนท่ีเปนภาคแสดงก็สามารถ

เปนไดท้ังคำคำเดียวหรือคำหลายคำรวมกันในประโยค (เชน bark 

คำกริยา หรือ give me a baht กลุมคำท่ีประกอบดวยกริยา)   

 

คำท่ีทำหนาท่ีประธาน (Subject-Word) 

 คำที ่ทำหนาที ่ประธาน (subject-word)  เม ื ่อคำ ท่ี             

ทำหนาที ่ เป นประธานในประโยค ถึงแมจะมีหลายคำแตจะมี              

คำหนึ่งคำท่ีมีบทบาทสำคัญในประโยคคือทำหนาเปนประธาน  
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 ชนิดของคำท่ีสามารถทำหนาท่ีเปนประธานในประโยค

ในการพูดหรือเขียนได 

ชนิดของคำ ตัวอยางประโยค คำอธิบาย 

1. คำนาม  
(noun) 

Ban Rai is a 
district in Uthai 
Thani province. 
(บานไรเปนอำเภอ
หนึ่งในจังหวัด
อุทัยธานี) 

คำนามทุกชนิด
สามารถทำหนาท่ี
ประธานในประโยค
ได “Ban Rai” เปน
นามท่ีเปนช่ือเฉพาะ 
(proper noun) ทำ
หนาท่ีประธาน 

2. คำสรรพนาม 
 (pronoun) 

He is my best 
friend. 
(เขาเปนเพ่ือนท่ีดี
ท่ีสุดของฉัน) 

“He” เปนคำสรรพ
นาม (pronoun) 
สามารถทำหนาท่ี
เปนประธานใน
ประโยค 

3. คำคุณศัพท 
 (adjective) 

The rich are not 
always happy. 
(คนรวยไมไดมี
ความสุขเสมอไป) 

“rich” เปนคำ 
คุณศัพท 
(adjective) เติม 
"the" เขาขาง หนา
คำคุณศัพท จะทำ
ใหคำคุณศัพททำ
หนาท่ีเสมือนเปน
คำนามสามารถทำ
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ชนิดของคำ ตัวอยางประโยค คำอธิบาย 

หนาท่ีเปนประธาน
ในประโยคได 
 

4. คำกริยาเติม-
ing หรือ
(gerund) 

Smoking is bad 
for your health. 
(การสูบบุหร่ีไมดีตอ
สุขภาพของคุณ) 

“Smoking” เปน
คำท่ีเรียกวา 
Gerund หรือ 
Verbal Noun เปน
คำกริยาชองท่ี 1 
เติม "-ing" (verb + 
ing) สามารถทำ
หนาท่ีเปนประธาน
ในประโยคได 

5. คำกริยา
นำหนาดวย to 
(To-infinitive 
verb) 

To walk in the 
early morning is 
good for old 
people.  
(การเดินแตเชาตรู
เปนส่ิงท่ีดีสำหรับผู
สูงวัย) 

“To walk” เปน
Infinitive verb 
หรือคำกริยาท่ีมี to 
นำ หนาเรียกวา 
(To + verb ชองท่ี 
1) สามารถทำ
หนาท่ีเปนประธาน
ในประโยคได  

6. อนุประโยค 
(clause) 
 

What he did is 
good for me. 

“What he did” 
เปนอนุประโยค 
(clause) คำท่ีเปน
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ชนิดของคำ ตัวอยางประโยค คำอธิบาย 

(เขาไดทำอะไรเปน
ส่ิงท่ีดีสำหรับฉัน
จริงๆ) 

อนุประโยคทุกชนิด
สามารถทำหนาท่ี
เปนประธานใน
ประโยคได 

7. คำวลี  
(phrase)  

Early to bed is 
good maxim. 
(การเขานอนแต
หัวค่ำเปนส่ิงท่ีดี
ท่ีสุด) 

“Early to bed” 
เปนคำวลี (phrase) 
คำวลีทุกชนิดทำ
หนาท่ีเปนประธาน
ในประโยคได 

 

สวนตางๆ ของคำพูด (Parts of Speech) 

 

 คำพูด (speech) คือเสียงทีม่น ุษยมีไวใชติดตอสื ่อสาร            

คำ (word) จึงเปนสวนประกอบของคำพูดหรือเขียนเพ่ือใชส่ือสารกับ

ผูอ่ืนหรือกับตัวเอง ดังนั้นเมื่อตองการใหการส่ือสารชัดเจนย่ิง ข้ึนก็

จำเปนตองใชคำหลาย ๆ  คำมารวมกันเปน “กลุมคำ” หรือเปน 

“ขอความ” เพ่ือนำไปสูขอความท่ีเปน “ประโยค” ซ่ึงจะทำใหการ

ส่ือสารระหวางคูสนทนาประสบความสำเร็จ สวนตาง ๆ ของคำพูด

สามารถแบงตามหลักการใชและการทำหนาท่ีในประโยคแบง 8 ชนดิ 

ดังนี้ คือ  
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1. Noun (คำนาม) 

2. Pronoun (คำสรรพนาม) 

3. Verb (คำกริยา) 

4. Adverb (คำกริยาวิเศษณ) 

5. Adjective (คำคุณศัพท)  

6. Preposition (คำบุพบท) 

7. Conjunction (คำสันธาน) 

8. Interjection (คำอุทาน)  

1. คำนาม (Nouns) 

 คำนาม (noun) ไดแกคำท่ีใชเรียกช่ือ คน สัตว วัตถุ ส่ิงของ 

และสถานท่ี (คำวาส่ิงของในท่ีนี้หมายถึง วัตถุท่ีเราสามารถมองเห็นได 

สัมผัส ไดยินเสียง รับรูรสชาติ และไดกล่ินหรือรับรูความรูสึกนั้นไดท้ัง

ท่ีมีตัวตนและไมมตัีวตน) เชน  

Our house has two bedrooms. 
(บานของเรามีสองหองนอน) 
Her kindness is great.  
(ความกรุณาของหลอนนั้นย่ิงใหญมาก) 
 
[คำท่ีขีดเสนใตคือคำนามเมื่ออยูในประโยค] 
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2. คำสรรพนาม (Pronoun) 

คำสรรพนาม (pronoun) ไดแก คำท่ีใชเรียกช่ือแทนคำนาม

หรือเร ียกอีกอยางหนึ ่งวา คำเสมอนาม (noun-equivalent)                    

เพื ่อหลีกเลี่ยงการที่ผ ูพูดกลาวคำนามซ้ำ ๆ   ในประโยคฟงแลว             

ไมเสนาะหู เชน    

 Bunchoo is absent, because Bunchoo is ill.  

(บุญชูไมมาเพราะบุญชูปวย)  

 Bunchoo is absent because he is ill.  

(บุญชูไมมาเพราะเขาปวย) 

 

 [สองประโยคขางตนแสดงใหเห็นวาใชคำสรรพนามท่ีใ ช

แทนคำนามคือ "Bunchoo" ท่ีทำหนาท่ีเปนประธานในประโ ยค

เพ่ือหลีกเล่ียงการท่ีผู พูดกลาวคำซ้ำๆ ในประโยค คำสรรพนาม 

ไดแก    I, we, you, they, he, she, it เปนตน]  

 

3. คำกริยา (Verb) 
คำกริยา (verb) ไดแก คำท่ีแสดงอาการหรือการกระทำ

ของ คน สัตว หรือส่ิงของ เชน 

The boy is singing.  

(เด็กผูชายกำลังรองเพลง) 
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[ " is" และ "sing" เปนคำกริยาอยู  ในรูปของประโยค

ปจจุบันกำลังกระทำโครงสรางประโยค = subject + is, am, are 

+ verb1 เติม ing] 

4. คำกริยาวิเศษณ (Adverb) 
คำกริยาวิเศษณ (adverb) ไดแก คำท่ีใชทำหนาท่ีอธิบาย

หรือขยาย 1) คำกริยา (verb), 2) คำคุณศัพท (adjective), และ 

3) คำกริยาวิเศษณ (adverb) หรือคำอ่ืนๆ เพ่ือใหการพูดหรือเขียน

ชัดเจนย่ิงข้ึน จงสังเกตตัวอยางตอไปนี้  

 1. คำกริยาวิเศษณ (adverb) ทำหนาท่ีขยายคำกริยา 
(verb) เชน    

Apaporn types quickly and accurately. 

(อาภาภรณพิมพดีดไดอยารวดเร็วและถูกตอง) 

["quickly" และ "accurately" เปนคำกริยาวิเศษณทำ

หนาท่ีขยาย "types" ท่ีเปนคำกริยา เพ่ือบอกรูวาการพิมพดีดนั้น

ทำไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 2. ค ำกร ิ ยาว ิ เศษณ  ( adverb)  ทำหน  าที ่ข ยาย
คำคุณศัพท (adjective) เชน   

This is a very sweet mango.  

(นี่เปนมะมวงท่ีมีรสหวานมาก) 

["very" เปนคำกริยาวิเศษณทำหนาท่ีขยาย "sweet" ท่ี

เปนคำคุณศัพท เพ่ือบอกใหรูวาหวานมากๆ] 
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 3. คำกริยาวิเศษณ (adverb) ทำหนาท่ีขยายคำกริยา
วิเศษณ (adverb) กลาวคือขยายตัวมันเอง เชน   

She sings a song so sweetly. 

(หลอนรองเพลงไดไพเราะมาก) 

["so" เปนคำกริยาวิเศษณทำหนาท่ีขยาย "sweetly" ท่ี

เปนคำกริยาวิเศษณเชนเดียวกัน เพ่ือบอกใหรูวาไพเราะอยางมาก 

"so sweetly"] 

ชนิดของคำกริยาวิเศษณ (Kinds of Adverbs) 

 คำกริยาวิเศษณแบงออกเปนหลายชนิด ท่ีพบมากและใช

พูดบอยแบงออกเปน 4 ชนิดท่ีสำคัญ คือ  

1) กริยาวิเศษณบอกเวลา (Adverb of Time)  

 กริยาวิเศษณบอกเวลา เพ่ือบอกใหรูวาเมื่อไร (when) คำ
ท่ีนิยมใชพูดบอยๆ ไดแก  

afterward (ภายหลัง) shortly (ไมชา) 

already (เปนท่ีเรียบรอย) soon (เร็ว ๆ  นี้) 

before (กอน) still (ยัง) 

eventually (ในท่ีสุด) sometime (บางเวลา) 

finally (ทายท่ีสุด) then (หลังจากนั้น) 

lately (เมื่อไมนานนี้) today (วันนี้) 

once (คร้ังหนึ่ง, ในอดีต) tonight (เมื่อคืน) 

presently (ในเร็วๆ นี้) yet (ยังคง) 

recently (ลาสุด เมื่อเร็วๆ นี้) yesterday (เมื่อวาน) 
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ตัวอยางประโยค เชน    
He comes here daily. (เขามาท่ีนี่ทุกวัน) 

 2) กริยาวิเศษณบอกกริยาอาการ (Adverb of Manner)  

กริยาวิเศษณบอกกริยาอาการเพ่ือบอกให รู วา อย างไร 
(how) คำท่ีนิยมใชพูดบอยๆ ไดแก  

actively  

(อยางกระฉับกระเฉง) 

late (สาย, ลาชา) 

aggressively (อยางรุนแรง) quickly (อยางรวดเร็ว) 

anyhow (อยางไรก็ตาม) quietly (อยางเงียบ) 

beautifully (อยางสวยงาม) sincerely (อยางจริงใจ) 

boldly (อยางกลาหาญ) specifically (อยางเจาะจง) 

carefully (อยาง, ระมดัระวัง) simply (อยางงาย) 

consciously (อยางมีสติ) still (อยางสงบนิ่ง) 

easily (อยางงายดาย) suddenly (อยางทันใด) 

equally (อยางเทาเทียมกัน) together (รวมกัน) 

fast (อยางรวดเร็ว) wisely (อยางฉลาด) 

gladly (อยางยินดี) well (อยางดี) 

intentionally (อยางต้ังใจ) wrongly (อยางผิดๆ) 

 
ตัวอยางประโยค เชน    
The birds sang sweetly. (นกพวกนั้นรองอยางไพเราะ) 
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3) กริยาวิเศษณบอกสถานท่ี (Adverb of Place)  

กริยาวิเศษณบอกสถานท่ีเพ่ือบอกใหรูวาท่ีไหน (where)  

คำท่ีนิยมใชพูดบอยๆ ไดแก 

above (บน) in (ใน) 

across (ขาม) on (บน) 

about (ประมาณ) over (เหนอื, บน) 

around (รอบๆ) up (ข้ึนไป) 

along (ตาม, ทาง) under (ขางใต) 

through (ตลอด) near (ใกล) 

away (ไปท่ีอ่ืน) next (ถัดไป, ขางหนา) 

back (ถอย, กลับ) somewhere (ท่ีใดท่ีหนึ่ง) 

down (ลาง) there (ท่ีนั่น) 

downstairs (ช้ันลาง) where (ท่ีไหน) 

 
ตัวอยางประโยค เชน    
Please come in. (กรุณาเขามาขางใน) 
 

 4)  ก ร ิ ย า ว ิ เ ศ ษ ณ  บ อ ก ค ว า ม ถ่ี  ( Adverb of 
Frequency)  

กริยาวิเศษณบอกความถ่ีเพ่ือบอกให รูวาอยางไร (how 
often) คำท่ีนิยมใชพูดบอยๆ ไดแก 
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วางไวหนาคำกริยาในประโยค วางไวตอนทายของประโยค 

always  
(เสมอ) 

most of the time 
(เกือบตลอดเวลา) 

almost always  
(เกือบเสมอ) 

once a day  
(วันละคร้ัง) 

occasionally 
(บางคร้ังบางคราว) 

three times a day  
(วันละสามคร้ัง) 

not always  
(ไมเสมอไป) 

once in a while  
(นานๆ คร้ัง) 

nearly always  
(เกือบๆ เสมอ) 

twice a day  
(วันละสองคร้ัง) 

never (ไมเคย) every day (ทุกวัน) 

rarely  
(นานๆ คร้ัง) 

every other day  
(วันเวนวัน) 

generally  
(โดยท่ัวไป) 

every two days  
(ทุกๆ สองวัน) 

usually  
(โดยปรกติ) 

every few day  
(ทุกๆ สองสามวัน) 

sometimes 
 (บางคร้ัง) 

again, and again  
(คร้ังแลวคร้ังเลา) 

hardly ever (แทบจะไม) as a rule (โดยปรกติ) 

 



 26 
ตัวอยางประโยค เชน    
She seldom comes here. 

(นานๆคร้ังหลอนมาท่ีนี่) 

5. คำคุณศัพท (Adjective)  
คำคุณศัพท (adjective) ไดแก คำท่ีใชอธิบาย (describe) 

หรือชี ้ ให  เห ็น (point out) คำนาม (Noun) หรือคำสรรพนาม 

(pronoun) ของคน สัตว สถานท่ี ส่ิงของ เพ่ือบอกรายละเอียดให

ชัดเจนข้ึนหรือเพ่ิมละเอียดใหมากข้ึนในดานคุณสมบัติ (quality)  

ดานปริมาณ (quantity) หรือ  ดานจำนวน (number) ของคำนาม

และคำสรรพนามนั้น เชน    

My friend gives me three mangoes. 

(เพ่ือนฉันใหมะมวงสามลูก)  

[คำท่ีขีดเสนใตคือ "three" เปนคำคุณศัพทใชเพ่ืออธิบาย

คำนามคือ " mangoes" วามีจำนวนเทาไร] 

ตัวอยางคำคุณศัพท (adjective) ท่ีใชบอย ๆ ในการพูด 
absent (ขาด, ไมมา) healthy (มีสุขภาพดี) 

afraid (กลัว) large (กวาง) 

beautiful (สวย) little (เล็ก) 

better (ดีกวา) loud (เสียงดัง) 

boring (นาเบ่ือ) many (มาก) 

bright (สวาง, ฉลาด) narrow (แคบ) 
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cloudy (มีเมฆมาก) noisy (มีเสียงดัง) 

crazy (บาคล่ัง) perfect (สมบูรณ

แบบ) 

curly (หยิก) pretty (สวย) 

dangerous (อันตราย) quick (เร็ว 

deep (ลึก) quiet (เงียบ) 

difficult (ยาก) straight (ตรง) 

excellent (ยอดเย่ียม) strange (แปลก) 

excited (ต่ืนเตน) tiny (เล็ก) 

expensive (แพง) tired (เหนื่อย) 

famous (มีช่ือเสียง) tough (เหนียว) 

friendly (เปนมิตร) true (จริง) 

funny (ตลก) weak (ออนแอ) 

gentle (ออนโยน) wet (เปยก) 

greedy (ตะกละ) wise (ฉลาด) 

 

6. คำบุพบท (Preposition) 

คำบุพบท (preposition) ไดแกคำท่ีใชเช่ือมหรื อแสดง

ความสัมพันธของคำนาม (noun) กับคำอ่ืนๆ เขาดวยกัน คำนาม

ในที ่น ี้หมายรวมถึงคำสรรพนาม (pronoun)  และคำเสมอนาม 

( nouns- equivalent)  ด  ว ย  โ ด ย ป ร ก ต ิ แ ล  ว ค ำ บ ุ พบท 
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(preposition) มักจะวางไวหนาคำนาม (noun) หรือคำสรรพนาม 

(pronoun) เชน 

 

There is a black sheep in the field.  

(มีแกะดำตัวหนึ่งอยูในทุงหญา) 

["in" ในประโยคเปนคำบุพบท (preposition) แสดงให

เห็นถึงความสัมพันธระหวางคำนาม (noun) สองคำคือ "sheep" 

กับ "field" คำบุพบท (preposition) ในท่ีนี้ทำหนาท่ีเช่ือมคำนาม

กับคำนาม] 

7. คำสันธาน (Conjunction) 
คำสันธาน (conjunction) ไดแกคำท่ีใชเช่ือมคำประโยค 

(sentence) หรือกลุมคำอ่ืน ๆ เขาดวยกัน หรืออาจจะกลาวไดวา

คำใดก็ตามท่ีทำหนาท่ีเช่ือมประโยคเรียกวาคำสันธาน ไดแก and, 

but, or, for, yet, before, because, if, that, which, who, 

whose, when, where เปนตน เชน   

My friend and I are going to Nakhon Sawan this 

weekend.  

(ฉันและเพ่ือนจะไปนครสวรรควันหยุดสุดสัปดาหนี้) 

8. คำอุทาน (Interjection) 
  คำอุทาน ( interjection) ไดแกคำที่ผ ูพูดเปลงออกมา

แทนเพ่ือแสดงความรูสึก (สุดขีด) ตกใจ, ดีใจ, เศราใจ เปนตน ท้ังนี้
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คำท่ีจะสามารถนำมาเปนคำอุทานไดมหีลากหลายชนิด ท้ังระดับ

คำหรือระดับประโยค เชน Hey! Oh! Hooray! Hello! เปนตน 

การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation) 

 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (pronunciation) เพื ่อให

จังหวะการออกเสียงการพูดภาษาอังกฤษชัดเจนนั้น มีส่ิงท่ีตองให

ความสำคัญคือ ทำนองเสียง (rhythm) การเนนเสียง (stress) และ

การออกเสียงสูงต่ำ (intonation) การออกเสียงของผูเรียนภาษา

ชาวไทยจะมีปญหาวาออกเสียงภาษาอังกฤษไมถูก บางไมชัดบาง  

ฝร่ังฟงไมรูวาพูดอะไรบาง ดังนั้น การพูดเรียนเสียงเ พ่ือใ หออก

เสียงใหเหมือนเจาของภาษาจำเปนจะตองรูวา เสียงไหนออกจาก

ฐานกรณไหนบาง (ตำแหนงของอวัยวะในปาก) ลักษณะของ

เสียงท่ีออกและการออกเสียงพยัญชนะหรือสระตัวไหนบางท่ีมักจะ 

เปนปญหาเมื่อออกเสียง ปญหาการออกเสียงของคนไทยอาจจะ

เกิดจากเสียงบางเสียงมีในภาษาอังกฤษแตไมมีในภาษาไทย 

ดังนั้น เมื่อตองออกเสียงจึงตองพิจารณาวาเราออก เสียง ผิดท่ี ตัว

พยัญชนะหรือสระใด แลวพยายามทำความเขาใจกับเสียงท่ีไมมีใน

ภาษาไทย จะไดรูวาเราควรจะไปแกไขตรงไหนเพ่ือจะไดออกเสียง

ไดถูกตองและเหมือนกับเจาของภาษา  

 เสียงท่ีมักจะเปนปญหากับคนไทยจะเปนเสียง /r/, เสียง/

l/, เสียง/s,/เสียง/z/, เสียง/v/,และ /w/ หรือเสียงที ่ ไมมใีน

ภาษาไทย เชน เสียง /th/ โดยเฉพาะเสียง /th/ เรามักจะไดยินคน
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ไทยออกเสียง Thank you เปน แทงคก้ิว แตงคก้ิว หรือ แซงค ก้ิว 

ซ่ึงท้ังนี้ท้ังนั้นการออกเสียงท่ีถูกตองเราตองรูฐานกรณ ท่ีเ กิ ดของ

เสียงเสียกอนวาจะวางล้ินหรือฟนไวตรงไหน ตองไปทำความเขาใจ

กับการเทียบเสียงพยัญชนะและเสียงสระเพ่ือดูวาเสียงท่ีเราเปลง

ออกมาเปนอยางไร และพยายามออกเสียงใหใกลเคียงก็จะ

แกปญหานี้ได  

 

ตัวอยางการออกเสียงพยัญชนะ เชน 

สัทอักษร* เสียง

พยัญชนะไทย 

ลักษณะของเสียงที่

ออก 

ตัวอยาง 

เสียง /r/ “ร” เป น เสียงกอง ออก

เสียง [เรอะ] 

ออกเส ียงโดยการ

มวนลิ้นไปหาเพดาน

ออน 

run = รัน 

bar = บาร 

เสียง /l/ “ล” เป น เสียงกอง ออก

เสียง [เลอะ]  

ออกเส ียงล ิ ้นต อง

แตะระหวางฟนบน

กับเพดานปาก 

light = ไลต 

feel = ฟล 

เสียง /s/ “ส”,”ซ” เ ป  น เส ียง ไมก อง 

ออกเสียง [เซอะ]  

soon = ซูน 

rice = ไรส 



 31 
เสียง /z/ “ส”,”ซ” เป น เสียงกอง ออก

เสียง [เซอะ]  

zip = ซิป 

quiz = ควิส 

เสียง /v/ “ว” ,’’วฟ”,”

ฟ” 

เ ป  น เส ียง ไมก อง 

ออกเสียง [เวอะ]  

 

van = แวน  

save = เซฟ 

[เม่ือเปน

พยัญชนะ

ทายคำ] 

เสียง /w/ “ว” เป น เสียงกอง ออก

เสียง [เวอะ]  

well = เว็ล 

want = 

วอนท 

เสียง /th/ “ธ” เปนเสียงกอง ออก

เสียง[เซอะ]+เปน

เสียงคลายกับเสียง 

“ท” แตมีลมเสียด

แทรกออกมาดวย 

ถึงแม วา “ท” กับ 

“ธ” ในภาษาไทยจะ

ออกเสียงเหมือน กนั

แตในที่นี้ใช “ธ” 

แทน เพ่ือให

แตกตางจากเสียง 

/t/ ซึ่งคลายกับเสียง 

“ท” เชน tin = ทิน 

theme = 

ธีม 

health = 

เฮ็ลธ 
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เสียง /th/ “ด” เป น เสียงกอง ออก

เสียง [เดอะ] 

เสียงนี้คลายกับเสยีง 

“ด” แตมีลมเสียด 

แทรกออกมาดวย 

จึงอนุโลมใช “ด” 

แทนเสียงพยัญ ชนะ

ตน สวนพยัญชนะ

ทายใหใช “ธ” แทน 

เพ่ือใหแตกตาง 

จากเสียง /t/ เชน 

smooth = สมูธ  

then = 

เด็น 

smooth = 

สมูธ 
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ตัวอยางการออกเสียงสระ  เชน 

สัท

อักษร* 

เสียง 

สระไทย 

ลักษณะของ 

เสียงท่ีออก 

ตัวอยาง 

เสียง 

/i/ 

“อิ” เปนสระเสียงส้ัน ออก

เสียง “อิ” 

Sit = ซิต 

Fish = ฟส 

เสียง 

/i:/ 

“อี” เปนสระเสียงยาว 

ออกเสียง “อี” 

Bee = บี 

Tea = ที 

เสียง 

/a:/ 

“อา” เปนสระเสียงยาว 

ออกเสียง “อา” 

laugh = ลาฟ  

Part = พารท 

เสียง 

/e/ 

“เอะ”  เปนสระเสียงส้ัน 

ออกเสียง “เอะ” 

Men = เม็น  

Set = เซ็ด  

เสียง 

/u/ 

“อุ” เปนสระเสียงส้ัน ออก

เสียง “อุ” 

Put = พุด 

Foot = ฟุต 

เสียง 

/u:/ 

“อู” เปนสระเสียงส้ัน ออก

เสียง “อู” 

Group = ฟูด 

Do = ดู 

 

  * หมายเหตุ : สัทอักษร (phonetic)  เปนสัญลักษณ

ม าตรฐ านสำหร ั บกา รแทน เส ี ย งพ ู ด  น ั กภ าษาศาสตร                   

ใชสัทอักษรเพ่ือแทนหนวยเสียงตางๆ ท่ีมนุษยสามารถเปลง เสียง

ได โดยแทนหนวยเสียงแตละหนวยเสียงดวยสัญ ลักษณเ ฉพาะ               

ท่ีไมซ้ำกันเหลานี้ เชน [p], [t], [a], [e], [i:], [u:] เปนตน เราจะพบ             
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สัทอักษรไดในพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ  หรือพจนานุกรม

อังกฤษ-ไทย บางเลม 

การเนนเสยีง (Stress) 

 หลักการออกเ สี ยงในภาษาอัง กฤษจำ เป น ต อ ง รู

ทวงทำนองเสียงและการลงเสียงเนนหนักในระดับคำและระดับ

ประโยค ในระดับคำและประโยคภาษาอังกฤษจะแตกตางจากคำ

และประโยคในภาษาไทย คือในภาษาอังกฤษจะมีการเน นเ สียง

หรือลงเสียงหนักในพยางคตางๆ ไมเทากัน การเนนเสียง (stress) 

หมายถึงการออกเสียงพยางคใดพยางคหน่ึงในคำใหเ ปนเสี ยง

ยาวกวา ดังกวา หรือมีระดับเสียงท่ีสูงกวาพยางคอ่ืนๆในคำและ

ประโยค  

การเนนเสียงในระดับคำในภาษาอังกฤษท่ีมีมากกวาหนึ่ง

คำ จะม ีการเน นเสียงหนักในพยางคใดพยางคหนึ ่ง  ในคำ 

ตัวอยางเชน คำวา “history” จะเนนเสียงนักท่ีคำแรก ‘history 

ออกเสียงเปน /ฮีส’ทรี/ หรือ /ฮ้ีสซตริ/ ก็ไดถึงแมจะพยายามพูด

เนนท่ีคำสักเทาใดก็ตามก็จะออกเสียงพยางคท่ีสองและท่ีสามเบา

กวาพยางคแรก ซ่ึงถาเราเนนเสียงผิดอาจจะทำใหผูฟงเขาใจเปน

อยางอื ่นไดเชนอาจจะไดย ิ นเปน “his-sto-ry” ก็จะเปน

ความหมายอ่ืนไป ดังนั้นการเนนเสียงจึงมีความสำคัญตอการพูด

ภาษาอังกฤษ   
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ตัวอยางการเนนเสียงในระดับคำ เชน  

เนนเสียง คำศัพท 

เนนเสียงท่ีพยางคท่ี 1  /’elevator/ 

/’operator/ 

/’police/  

เนนเสียงท่ีพยางคท่ี 2 /a’cademic/ 

/ri’diculous/ 

/ad’dition/  

เนนเสียงท่ีพยางคท่ี 3 /inde’pendent/ 

/hono’lulu/ 

/obser’vation/  

เนนเสียงท่ีพยางคท่ี 4 /vocali’zation/  

/qualifi’cation/ 

/grammati’cality/  

 

การเน นเสียงคำในระดับประโยคหรอืวลี ม ักจะไมให
ความสำคัญมากนักของตัวกำหนด (determiner) เชน a, an, the, 
คำกริยาชวย (helping verb) verb-to-be, verb-to-have, verb-
to-do และคำสรรพนามเปนตน โปรดสังเกตคำที่ข ีดเสนใตใน
ตัวอยางประโยคที ่กำหนดให ที ่ขณะที่พูดมักจะเนนเสียงที่คำ
เหลานั้น เชน  
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 Here is your E-ticket.  

 (นี่เปนต๋ัวอิเล็คทรอนิคของคุณ) 

 Tom and Mary.  

(ทอมและแมร่ี) 

 She comes for food and drinks.  

 (เธอมาเพ่ืออาหารและเคร่ืองด่ืม) 

 It was great. Thank you.  

 (มันเย่ียมมาก ขอบคุณ)  

 Yes, the money is in the packet with tickets. 

 (ใช เงินอยูในแพ็คเก็ตกับต๋ัว) 

 

[ตัวหนาคือคำท่ีเนนเสียงในประโยค อาจจะตองลองฝกพูดโดยเนน

เสียงหนักท่ีคำเหลานี้บอยๆ]   

 

การออกเสียงสูงต่ำ (Intonation) 

 การออกเสียงสูงต่ำ (intonation) ระดับของเสียงในแต

ละภาษามีความแตกตางกันและทำนองเสียงทำใหความหมายของ

ภาษาเปล่ียนไป ระดับของเสียงท่ีใหความหมายสำคัญทางภาษา 

นักภาษาศาสตรสามารถแบงเปน 2 ลักษณะคือ วรรณยุกต (tone) 

และทำนองเสียง (intonation)  
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 1. ภาษาท่ีมีเสียงวรรณยุกต เปนลักษณะเดนกวาภาษา

วรรณยุกต (tone language) เชนภาษาไทย จีน ลาว และภาษา

ชาวเขาบางสวนของไทย เปนตน  

2. ภาษาที ่ม ีทำนอง เปนลักษณะเดนเรียกวาภาษา

ทำนอง ( intonation language) เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาของ

ประเทศในแถบยุโรป เปนตน (ศิตา เย่ียมขันติถาวร, 2555) 

 ดังน ั ้น การทำเสียงสูงต่ำในภาษาอังกฤษที่ เป นภาษา

ทำนองซึ ่งแตกตางจากภาษาไทยที่ เปนแบบภาษาวรรณยุกต 

ภาษาไทยจะมีระดับเสียงชนิดหนึ่งท่ีมีความสำคัญของคำ    การ

เปล่ียนระดับของเสียงอาจทำใหความหมายของคำเปล่ียนไป แต

ภาษาอังกฤษเปนภาษาทำนอง คำแตละคำจะไมมีผลตอการ

เปลี ่ยนระดับเสียง  แตการเปลี่ยนระดับเสียงจะม ีผลในระดับ

ประโยค อาจจะทำไดความหมายในระดับประโยคมีความหมาย

เปลี ่ยนไป ซึ ่งอาจจะเปลี่ยนจากประโยคบอกเลาเปนประโยค

คำถาม หรือเปนประโยคคำส่ัง เปนตน ตัวอยาง เชน ภาษาไทยวา 

“ใครขายไข” เมื่อเปล่ียนระดับเสียง       ในระดับคำอาจจะเปน 

“คาย ขาย ขาย” หรือ “คุณสวยมาก” อาจจะเปน “คุณซวย

มาก” ปญหานี้เกิดข้ึนบอยสำหรับชาวตางชาติท่ีพูดภาษาไทย ใน

ทำนองเดียวกันสำหรับภาษาอังกฤษ การเปล่ียนระดับเสียงของคำ

จะทำใหประโยคเปล่ียนไป เชน “What did you say?” หาก

ประโยคนี้เนนระดับเสียงสูงท่ีทายคำจะหมายถึง “คุณพูดอะไรนะ

ไม ได ยิน พูดใหมอีกทีซิ” แตถ าลงระดับเสียงต่ำที่ทายคำจะ
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หมายถึงตองการคำตอบวา “คุณพูดวาอะไร” หรือประโยคท่ีวา   

“Can you open the door?" หากลงระดับเสียงสูงท่ีทายคำจะ

เปนประโยคขอรองวาชวยเปดประตูใหหนอยไดไหม ไมไดตองการ

คำตอบวาคุณสามารถประตูไดหรือไมได เชนเดียวกับ "See you 

later" "แลวพบกันใหม" ไมไดตองการคำตอบหรือคาดหวังวาจะ

เจอกันอีกเมื่อไร อาจจะกลาวไดวานี้เปนความกำกวม (ambiguity) 

อยางหนึ่งของภาษาอังกฤษก็วาได    

การพูดบอกเวลา (Telling the Time) 

การพูดบอกเวลาหรือพูดวาขณะนี้เปนเวลาเทาไรอาจจะ

เปนการพูดตอบเมื่อมีคนถามวาเวลาเทาไร What's the time? 

หรือ What time is it? เพื ่อตอบคำถามนี ้เราสามารถพูดไดวา 

"The time is..... หรือ It's..... 

ตัวอยางประโยค เชน  

คำถาม (Question)  What's the time, please? 

คำตอบ (Answer)  It's nine o'clock. 

 ตัวอยางประโยคขางลางนี้เปนคำตอบท่ีสามารถจะพูดได
หลากหลายวิธีและสามารถนำไปประยุกตใชกับชวงเวลาตางๆ ท้ัง
สุภาพ เปนทางการ และเปนกันเองอยางไมเปนทางการ เชน  
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Time 

(เวลา) 

It's….. 

(British English) 

It's….. 

(AmericanEnglish) 

9.00 น. nine o'clock nine 

9.02 น. just gone nine 

o'clock 

nine oh two 

9.04 น. four past nine nine oh four 

9.05 น. five past nine* nine oh five 

9.08 น. eight past nine nine oh eight 

9.10 น. ten past nine nine ten 

9.15 น. a quarter past nine* nine fifteen 

9.20 น. twenty past nine nine twenty 

9.22 น. twenty- two past 

nine 

nine twenty-two 

9.25 น. twenty- five past 

nine 

nine twenty-five 

9.30 น. half past nine* nine thirty 

9.35 น. twenty-five to ten nine thirty-five 

9.40 น. twenty to ten nine forty 

9.45 น. a quarter to ten* nine forty-five 

9.50 น. ten to ten nine fifty 

9.55 น. five to ten nine fifty-five 
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9.57 น. three to ten nine fifty-seven 

9.58 น. nearly ten o'clock nine fifty-eight 

10.00 น. ten o'clock ten  

 

ขอสังเกต เครืองหมาย * การใช “past” กับ “to” บอกเวลาใช 

“past” กับเวลาท่ีเศษนาทียังไมถึง 30 นาที เชน four past nine 

( 9.04 น . )  ห าก เ ป  นน าท ี ท่ี  15 ใ ช  คำ ว  า  “quarter past” 

(“quarter” คือ ¼ ของช่ัวโมงหรือเทากับ 15 นาทีนั่นเอง) เชน a  

quarter past nine (9.15 น.) ถาบอกเวลาคร่ึงช่ัวโมงจะใช “half 

past” เชน half past nine (9.30 น.) 

สวน “to” ใชกับเวลาท่ีเศษนาทีเกิน 30 นาทีมาแลว เพ่ือบอกนาที

ที ่ เหลือกอนที่จะถึงชั ่วโมงถัดไป ตามดวย “to” แลวตามดวย

ช่ัวโมงถัดไป เชน twenty to ten (9.40 น.) และถาเปนนาทีท่ี 45 

จะใชคำวา “quarter to” เชน a quarter to ten (9.45 น.) สวน 

“half to” นั้นไมใชจะใชแค “half past” เทานั้น  นอกจากนี้ยังมี

การบอกเวลาอยางอ่ืน เชน  

 

noon หรือ midday 12.00 น.(เวลาเท่ียง)  

midnight 24.00 น./ 00.00 น. (เวลาเท่ียงคืน)  
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  

จังหวัดอุทัยธานี 

 

หัวขอสนทนาท่ี 1 

การทักทาย 

หัวขอสนทนาท่ี 2 

การขายสินคาของท่ีระลึกพ้ืนเมือง 

หัวขอสนทนาท่ี 3 

ผักผลไมพ้ืนเมืองและเมืองหนาว 

หัวขอสนทนาท่ี 4  

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

หัวขอสนทนาท่ี 5  

การตอรองราคาสินคา  

หัวขอสนทนาท่ี 6  

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมท่ีสำคัญ 
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Unit 1 การทักทาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทักทายกับชาวตางชาติสามารถทำไดหลายประโยค 

สำหรับการทักทายภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญเพราะเป นการ

เร่ิมบทสนทนาเร่ืองตางๆ และยังแสดงถึงความมีไมตรีจิตและความ

เอาใจใสทำใหเกิดความเปนมิตรท่ีดีตอกันอีกดวย และการกลาวคำ

ทักทายภาษาอังกฤษนั้น ควรตองใชใหถูกกาลเทศะดวยเชนกัน  
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สถานกาณตัวอยาง 1 การทักทาย 

นักทองที่ยว Good Morning (กุด มอรฺ-หน่ิง) 

สวัสดีตอนเชา 

คุณสมบัติ Good morning, How are you?   

(กุด มอรฺ-หน่ิง ฮาว อารฺ เหยอะ) 

 สวัสดีตอนเชา เปนอยางไรบาง สบายดีไหม 

นักทองที่ยว I’m fine, thank you, and you  

(ไอมฺ ไฟนฺ, แฑง คยู เอิ่นดฺ ยู) 

ฉันสบายดี ขอบคุณ แลวคุณละ  

คุณสมบัติ I’m fine, thank you  

(ไอมฺ ไฟนฺ, แฑง คยู) 

ฉันสบายดี ขอบคุณ 

 

Useful words and phrases  
(คำและวลีท่ีมีประโยชน) 

คำศัพท คำอาน คำแปล 

Hi   ไฮ สว ัสด ี (เป นคำ

กล าวส ั ้น ๆ ใช

ท ักทายคนสนิท 

เปนกันเอง) 

Hello  เฮอะ-โลว สวัสดี 
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

Good morning 

sir/madam. 

กุด มอรฺ-หน่ิง 

เซอรฺ/แมะ -

เดิ่ม 

อรุณสว ัสดิ ์  คุณ

ผูชาย/คุณผูหญิง 

Good afternoon 

sir/madam. 

ก ุ ด  แ อ ็ ฟฺ -

เ ต อ ะ รฺ - นูน 

เ ซ อ ร ฺ /แมะ-

เดิ่ม 

สว ัสด ีตอนบาย 

ค ุณผ ู ชาย/คุณ

ผูหญิง 

Good evening 

sir/madam. 

ก ุด อีฝฺ-หน่ิง 

เซอรฺ/แมะ -

เดิ่ม 

สว ัสด ีตอนเย็น 

ค ุณผ ู ชาย/คุณ

ผูหญิง 

Welcome to Ban 

Phumen Village. 

เ ว ลฺ  เ คิ่ ม 

เทอะ บานภู

เ ห ม ็ น  ว ิ ลฺ -

หลิจ 

ย ินด ีต อนรับ สู

บานภูเหม็น 

My name is ……….., 

and I will be your 

guide today. 

มาย เนม อิซฺ

. . . . . . . . . . . . . , 

เอ ิ ่นด ฺ ไอ วิลฺ 

บ ี ยัว รฺ ไกดฺ  

เทอะ เด 

ฉันชื่อ......... . .. ., 

แ ล ะฉ ั นจะ รับ

หนาที่เปนคนนำ

เที่ยวในวันน้ี 
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

How can I help 

you? 

ฮาว  แคน ไอ 

เฮ็ล พยู 

มีอะไรใหฉันชวย

หรือไม? 

How was your trip? ฮาว วอซฺ ยัวรฺ 

ทริพฺ 

การเดินทางของ

ค ุณเป นอยางไร

บาง? 

What would you 

like to do on this 

trip? 

ว อท  ว ุ ดฺ  ยู  

ไลค ฺ เทอะ ดู 

ออน ดิส ทริพ 

คุณต องการทำ

อะไรบางในทริป

น้ี? 

Would you like 

to………? 

ว ุ ดฺ  ย ู  ไ ล คฺ  

เทอะ ........... 

ค ุ ณ ต  อ ง ก าร

.......... 

If you want any 

help, you can tell 

me anytime. 

อิฟ  ย ู วอนทฺ 

เ อ็ น  ห นิ  

เฮ็ลฺพฺ, ยู เคิ่น 

เท็ลฺ หมิ เอ็น 

หนิ ไทมฺ 

หากคุณตองการ

ความชวยเหลือ 

สามารถบอกฉัน

ไดเสมอ 

How have you 

been?  

ฮาว แฮฝฺ ยู 

บิน? 

เปนอยางไรบาง

ไมไดเจอกันนาน

เลย สบายดีไหม 
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

How is everything?  ฮาว  อ ิซฺ เอ็ฝฺ 

หริ ฑิง? 

เปนอยางไรบาง 

สบายดีไหม 

Not so good  

 

นอทฺ โซ กุด 

 

ฉันรูสึกไมสบาย

เลย 
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Unit 2 การขายสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ชาวกะเหร่ียงมีวิถีชีวิตท่ีสัมพันธกับธรรมชาติ โดยการทำ

ไร แบบหม ุนเวียน เชน ปลูกขาวไร   ขาวโพด ฟกทอง ฯลฯ 
นอกจากเหนือจากชวงฤดูเก็บ เก่ียวชาวกะเหร่ียงจะทอผาพ้ืนเมือง
ใชเองในครอบครัวเพ่ือนำมาใชเปนของฝากสำหรับผูมาเยือนด วย 
เชน ยาม ผาถุง และเส้ือ เปนตน  
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 สถานการณตัวอยาง 2 เลือกชมสินคา 

Salesperson: Hello! Welcome to my shop.  

Can I help you? 

 (เฮอะ โลวฺ! เวล เคิ่ม เทอะ มาย ชอพฺ  

เค่ิน ไอ เฮ็ล พฺยู) 

พนักงานขาย: สวัสดีคะ ยินดีตอนรับเขารานคะ มีอะไร
ใหชวยไหมคะ 

Customer: No, thanks. I’m just looking around. 

 (โน แฑ็งคสฺฺ ไอมฺ จัสฺทฺ ลุค กิง่ อะ-เรานดฺ) 

ลูกคา:  ไมมี ขอบคุณครับ ผมเพียงชมสินคาเฉยๆ 

Salesperson: OK. Let me know if you need any 

help. 

 (โอ-เค เล็ท หมิ โนวฺ อิฟฺ ยู นีด แอนน่ี 
เฮ็ลพฺ) 

พนักงานขาย: โอเค ตองการความชวยเหลือก็บอกไดนะ
คะ 

Customer: OK, thank you. 

 (โอ-เค แฑ็ง คฺยู) 

ลูกคา:  โอเค ขอบคุณครับ 
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สถานการณตัวอยาง 3 การซ้ือขายสินคา (ถุงยาม) 

Customer: Do you have any bags? 

 (ดู ยู แฮฝฺ เอ็น-หนิ แบกฺซ)ฺ 

ลูกคา:  คุณมีถุงยามขายไหมคะ 

Salesperson: Yes, Sir. We have bags, scarves, 

and traditional Karen clothes. 

 (เยส, เซอรฺ. วี แฮฝฺ แบกฺซฺ, สคารฟซฺ, 

เอิ่นดฺ ทเรอะ ดิ ฌ่ึน โน็ล เคอะ เรน คโล

ซฺ) 

พนักงานขาย: มีครับทาน มีถุงยาม ผาพันคอ และเสื้อผา

วัฒนธรรมกะเหร่ียงขาย ครับ 

Customer: I’m interested in the red bag. 

 (ไอมฺ อิน-ทเร็ส-เติ่ด อิน เดอะ เร็ด แบกฺ) 

ลูกคา:  ฉันสนใจถุงยามใบสีแดงน้ัน 

Customer: How much is this? 

 (ฮาว มัช ฺอิซฺ ดิสฺ) 

ลูกคา:  ยามใบน้ีราคาเทาไหรครับ 

Salesperson: 150 Baht, sir. 

 (วัน ฮัน ดเร็ด เอิ่นดฺ ฟฟ ติ บาท เซอรฺ) 

พนักงานขาย:  รอยหาสิบบาทคะ 
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Salesperson: Oh, I think this color suits you. 

 (โอวฺ ไอ ฑิงคฺ ดิสฺ คัล-เหลอะรฺ ซูทฺสฺ ยู) 

พนักงานขาย: ออ ผมคิดวาสีน้ีเหมาะกับทานครับ 

Customer: I’ll buy two bags for my friends 

 (ไอลฺ บาย ทู แบกซฺ เฟอะรฺ  

มาย ฟเร็นดซฺ) 

ลูกคา:  ฉันจะซื้อไปฝากเพื่อนสองใบ 

 

Useful words and phrases 

(คำและวลีท่ีมีประโยชน) 

เก่ียวกับของท่ีระลึกและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 

Souvenir shops (รานขายของท่ีระลึก) 

คำศัพท คำอาน คำแปล 

Souvenir ซู-เหวอะ-เนียรฺ ของที่ระลึก ของ

ฝาก 

Cotton fabric คอทฺ-ทึ่น  

แฟ-บริคฺ 

ผาฝายพื้นเมือง 

Woven fabric โวฝ-เหวิ่น  

แฟ-บริคฺ 

ผาทอ 
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

Sticky rice roasted 

in bamboo 

ส ต ิ ก -กิ  ไ ร สฺ  

โ ร ส - เ ต ิ ่ ด  อิ น 

แบม-บู 

ขาวหลาม 

Steamed 

Vegetable 

hummingbird 

สตีมดฺ เวจเท

เบิล 

ฮัมม่ิงเบิรด 

หมกดอกแค 

 

วัฒนธรรมภูมิปญญากะเหร่ียง 

คำศัพท คำอาน คำแปล 

Bag แบก ยาม, ถุงยาม  

Ikat silk fabric, 

Mudmee 

ไ อ -เ คท  ซ ิ ลฺคฺ  

แฟ-บริคฺ มัดหมี ่

ผามัดมี่ 

Cotton fabric คอทฺ-ทึ่น  

แฟ-บริคฺ 

ผาฝาย 

Spin cotton 

thread 

สปน คอทฺ-ทึ่น  

ฑเร็ด  

ปนฝาย 

Charka ชารฺ-คะ  ลอปนฝาย 

Spinner สปน-เหนอะรฺ  เคร่ืองปนดาย ,ผู

ปนฝาย 
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Bamboo 

Pagoda 

แบม-บู  

เพอะ-โก-เดอะ 

เจดียไมไผ  

Giant tree ไจ-เอิ่นทฺ ทรี  ตนไมยักษ 

Pattern แพ็ท-เทิรฺน   ลายผา 

loom ลูม  กี่ทอผา 

Sarong โสรง ผาถุง 

Rice noodles ไรสฺ นูด-โด็ลฺซฺ  ขนมจีน 

 
คำศัพทลายผาพ้ืนเมืองกะเหร่ียง 

คำศัพท คำอาน คำแปล 

Applied fabric 

pattern 

เออะ-พไลดฺ  

แฟ-บริค ฺ 

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ล า ย ผ า

ประยุกต 

Fabric pattern แฟ-บริค ฺ 

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายผา 

Eye-closing pattern  อา ย -ค โ ล ซฺ-ซิ่ง 

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายปดตา 

Eye-opening 

pattern 

อา ย  โ อ ว - เพิ่ น 

หน่ิง แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายเปดตา 
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Eggplant flower 

pattern 

เอก-พแล็นทฺ  

ฟลาว-เหวอะรฺ 

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ล า ย ด อ ก

มะเขืย 

Ears of rice pattern เอ ียรฺซฺ เอิฝฺ ไรสฺ 

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายรวงขาว 

Takrud pattern ตะกรุด 

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายตะกรุด 

Bunch of flowers 

pattern  

บันชฺ เอิฝฺ  

ฟลาว-เหวิรฺซฺ  

 แพ็ท-เทิ่รฺน 

ล า ย ช อ

ดอกไม 

Carp pattern คารฺพ  

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ล า ย ป ล า

ตะเพียน 

Large bird egg 

pattern 

ลารฺจฺ เบ ิ รฺด เอกฺ 

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายไขนกใบ

ใหญ 

Wildflower pattern ไวลดฺ  

ฟลาว-เหวอะรฺ 

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายดอกไม

ปา 

Bird's chin pattern เบิรฺดฺซฺ ชิน  

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายคางนก 

Tiger pattern ไท-เกอะรฺ  ลายเสือ 
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แพ็ท-เทิ่รฺน 

Royal/ Bengal tiger 

pattern 

รอย-โย็ลฺ/ 

เบ็ง-กอลฺ  

ไท-เกอะรฺ  

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายเสือโครง 

Mushroom pattern มัฌ-รูม  

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายเห็ดโคน 

Stream pattern สตรีม  

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายสายน้ำ 

Chain pattern เชน แพ็ท-เทิ่รฺน ลายลูกโซ 

Blooming flowers 

pattern 

บลูม-หมิ่ง  

ฟลาว-เวิรฺซฺ 

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายดอกไม

บาน 

Mudmee pattern มัดหม่ี  

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายมัดหมี่ 

Seam pattern ซีม แพ็ท-เทิ่รฺน ลายตะเข็บ 

Chicken feet 

pattern 

ชิ ค -เ กิ่ น  ฟ ท 

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายตีนไก 
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Unit 3 ผักผลไมพ้ืนเมืองและเมืองหนาว 

 

 

ผักผลไมพ้ืนเมืองและเมืองหนาวสถานท่ีทองเท่ีย วตางๆ 

เชน แกนมะกรูด มีตลาดไมดอกและผลไมเมืองหนาวพันธุตาง  ๆ 

ไรสตรอวเบอร่ี ตลาดกะเหร่ียง ขายพืชผักทางการเกษตร จำหนาย

ผลผลิตท่ีปลอดภัยแสดงอัตลักษณทองถ่ินวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน

และเปนสินคาพื ้นบาน ที ่ชาวบานเปนคนปลูกคนทำกันเอง               

จึงมีราคาถูก ไมแพง สามารถใชหัวขอการสนทนาได 
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สถานการณตัวอยาง 4 (การซ้ือขายผักผลไม) 

Fruit 

salesman 

May I help you? 

 เม ไอ เฮ็ล พฺยู? 

พนักงานขาย

ผลไม 

มีอะไรใหชวยไหมครับ? 

Customer: Yes, please. I would like some 
strawberries. 

 เยส พลีซฺ. ไอ วุด ฺไลคฺ สตรอ-เบ-หร่ิซฺ 

ลูกคา:  คะ ดิฉันอยากซื้อสตรอวเบอร่ี  สักหนอย

คะ 

Fruit 

salesman 

How many strawberries would you 
like? 

 ฮาว เม-หนิ สตรอ-เบ-หร่ิซฺ วุดฺ ยู ไลคฺ? 

พนักงานขาย

ผลไม 

คุณตองการสตรอวเบอร่ี เทาไหรครับ? 

Customer: Two kilos please. How much is it? 

 ทู คิ-โลซฺ พลีซฺ. ฮาว มัช อิซ อิท? 

ลูกคา:  สองกิโลคะ เทาไหรคะ? 
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Fruit 

salesman 

160 Baht, madam.  

 วัน ฮัน-ดเร็ด ซิคฺสฺ-ติ บาท, แมะ-เดิ่ม 

พนักงานขาย

ผลไม 

160 บาท ครับ 

Fruit 

salesman 

Is there anything else? 

 อิซ แดรฺ เอน-หนิ-ฑิง เอล็ซฺ? 

พนักงานขาย

ผลไม 

ตองการอยางอื่นอีกไหมครับ? 

Customer: Thanks. Here is the money. 
 แธงคซฺ. เฮียรฺ อิซฺ เดอะ มัน-หนิ 

ลูกคา:  ไมคะ น่ีเงินคะ 

Fruit 

salesman 

Here is your change. Thank you. 

 เฮียรฺ อิซฺ ยัวรฺ เชนจฺ. แฑ็ง คฺยู 

พนักงานขาย

ผลไม 

น่ีเงินทอนครับ ขอบคุณครับ 
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Useful words and phrases 

(คำและวลีท่ีมีประโยชน) 

คำศัพทเก่ียวกับผลไม และดอกไมเมืองหนาวในพ้ืนท่ี 

Flowers, Fruits and Vegetables 

(ดอกไมผลไมและผัก) 

คำศัพท คำอาน คำแปล 

Lily flower ลิ-หลิ  

ฟลาว-เหวอะรฺ 

ดอกลิลลี่ 

Tulip flower ทู-ลิพ  

ฟลาว-เหวอะรฺ 

ดอกทิวลิป 

Yellow cosmos เยลฺ-โลวฺ  

คอซ-เหมิส 

ดอก

ดาวกระจาย 

Coffee tree คอฟ-ฟ ทรี ตนกาแฟ 

Coffee beans คอฟ-ฟ บีนซฺ เมล็ดกาแฟ 

Cabbage แคบ-บิจ กะหล่ำ 

Strawberry สตรอ-เบ-หริ สตรอวเบอรร่ี 

Cabbage turnip แคบ-บิจ เทอรฺ-นิพฺ กะหล่ำปม 

Winter flowers วิน-เทอะรฺ  

ฟลาว-เหวอะรฺ 

ดอกไมเม ือง

หนาว 

Cork wood คอรฺคฺ วุด ดอกแคปา 
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

Tamarind แทม-เหมอะ-รินดฺ มะขาม 

Pineapple ไพ-แน็พ-โปล สัปปะรด 

Sweetcorn สวีทคอรฺน ขาวโพด 

Pine ไพนฺ ต นคริสตมาส 

(ตนสน)  

White gourd ไวทฺ กอรฺด ฺ ฟกหอม 

Broccoli บร็อค-คลิ บร็อกโคลี่ 

Baby carrot เบ-บิ แค-เหริท เบบี้แครอท 

Green oak กรีน โอค โอคเขียว 

Red oak เรด โอค โอคแดง 

Japanese 

bunching onion 

แ จ็ พ -เ ป อ ะ -นี ส 

บัน-ชิง อัน-เหยิ่น 

หอมญ่ีปุน 

Safe vegetables เซฟ  

เว็จฺ-เทอะ-โบ ็ลฺซฺ 

ผักปลอดภัย  

Avocado แอะ-เหวอะ-คา-โด อะโวคาโด 

Sweet potato สวีท เผอะ-เท-โด มัน 

Pumpkin พัมพ-ฺเกิ่น ฟกทอง 
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Unit 4 อาหารและเคร่ืองดืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทองเท่ียวท่ีสำคัญอีกอยางหนึ่งคือ การทองเท่ียวเชิง

อาหาร (Gastronomic Tourism)  หมายถึงการเดินทางเพื่อล้ิม

รสชาติของอาหารในสถานที ่ตางๆ เกิดความภาคภูม ิใจใน

วัฒนธรรมการทำอาหารในทอง ถ่ินชุมชน และดึงดูดผู เ ย่ียมชมท่ี

ย่ังยืนมากข้ึน ทำใหเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนดีข้ึน 
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สถานการณตัวอยาง 5  การซ้ือขายเคร่ืองดืม 

Customer: May I have two bottles of drinking 

water? 

 (เม ไอ แฮฝฺ ทู บอท-โด็ลซฺ เอิฝฺ ดริง-กิ่ง 

วอ-เดอะรฺ) 

ลูกคา:  ผมขอน้ำเปลาสองขวดครับ 

Salesperson: I am so sorry. I don’t know about 
that. Would you please wait a 
minute, I will ask someone else? 

 (ไอ แอม โซว ซอ-หริ. ไอ โดนทฺ โนว 
เออะ-เบาท ฺแดท. วุด ยู พลีซฺ เวท อะ 
มิ-นิทฺ ไอ วิลฺ แอ็สฺคฺ ซัม-วัน เอ็ลฺสฺ?)   

พนักงานขาย: ขอโทษครับผมไมทราบวาคุณพูดอะไร 
รอซักครูนะครับ เดี๋ยวผมไปถามผูรูกอน 

Salesperson: Ok, So sorry, sir. I only have green 
tea. 

 (โอ-เค โซว ซอ-หริ, เซอรฺ. 

ไอ โอน-หลิ แฮฝฺ กรีน ที)  

พนักงานขาย: ขอโทษดวยคะมีแตชาเขียน 

Customer: Do you have cold Coke?  

 (ดู ยู แฮฝฺ โคลฺดฺ โคคฺ) 



 62 

ลูกคา:  คุณมีโคกเย็น ๆ  ไหม 

Salesperson: Could you please speak louder? 

 (คุด ยู พลีซฺ สปคฺ ลาว-เดอะรฺ? ) 

พนักงานขาย: กรุณาพูดดัง ๆ หนอย 

 Do you have cold Coke or Pepsi? 

 (ดู ยู แฮฝฺ โคลฺดฺ โคค เออะรฺ เพ็บ-ซิ) 

 คุณมีโคกหรือเปบซี่เย็น ๆ  ไหม 

Salesperson: Oh! I see. Yes. How many bottles 
would you like? 

 (โอ! ไอ ซี. เย็ส. ฮาว เม-หนิ บอท-โทล็ซฺ 
วดฺุ ยู ไลคฺ) 

พนักงานขาย: ออ เขาใจแลว มีคะ ตองการกี่ขวดคะ 

Customer: Two please. 

 (ทู พลีซ) 

ลูกคา:  สองขวดครับ 

สถานการณท่ี 6 (การสั่งอาหาร) 

Waitress: Hello. What would you like to have 

today? 

 (เฮอะ-โลว วอท วุดฺ ยู ไลคฺ เทอะ แฮฝฺ 
เทอะ-เด) 

บริกรผูหญิง: สวัสดีคะ ทานจะทานอะไรดีคะวันน้ี 
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Customer: Hi. Do you have western food? 

 (ไฮ. ดู ยู แฮฝฺ เว็ส-เทิรฺน ฟูด) 

ลูกคา สวัสดีครับ มีอาหารฝร่ังไหมครับ 

Waitress: Would you speak slowly please? 

 (วุด ยู สปคฺ สโล-หลิ พลีซฺ)  

บริกรผูหญิง: พูดชาๆ หนอยไดไหมคะ  

Customer: Do you have American breakfast? 

 (ดู ยู แฮฝฺ เออะ-เม-หริ-เกิ่น บเร็ค-เฟสฺทฺ) 

ลูกคา สวัสดีครับ มีอาหารเชาแบบอเมริกันไหม
ครับ 

Waitress: Sorry, sir. We have only Thai food. 
Would you like to try Karen food? 

 (ซอรฺ-หริ, เซอรฺ. วี แฮฝฺ โอน-หลิ ไทย 
ฟูด. วุดฺ ยู ไลคฺ เทอะ ทไร เคอะ เรน ฟูด) 

บริกรผูหญิง: ขอโทษคะ ไมมีเลยคะ มีแตอาหารไทย 
ทานจะลองทานอาหารกะเหร่ียงไหมคะ 

Customer: Ok. May I have the menu, please? 

 (โอ-เค เม ไอ แฮฝฺ เดอะ เมน-ยู พลีซฺ) 

ลูกคา: โอเคครับ ขอรายการอาหารดวยครับ 

Waitress: What would you like to order? 

 (วอท วดฺุ ยู ไลคฺ เทอะ ออร-ฺเดอะรฺ) 
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บริกรผูหญิง: ทานจะสั่งอะไรดีคะ 

Waitress: I would like to reccommend the 
rice noodles with fish curry.   

 (ไอ วดฺุ ไลคฺ เรค-เคอะ-เมนดฺ ยู เดอะ นูด-
โด็ลซฺ วิฑฺ ฟฌฺ เคอร-ฺหริ) 

บริกรผูหญิง: ขอแนะนำทานทานขนมจีนน้ำยาคะ 

Customer: Let me have the rice noodles with 
fish curry.  

 (เล็ท หมิ แฮฝฺ เดอะ ไรสฺ นูด-โด็ลซฺ วิฑฺ 
ฟฌ เคอร-ฺหริ) 

ลูกคา:   ผมขอขนมจีนน้ำยา 

สถานการณตัวอยาง 7 แนะนำอาหารพ้ืนเมือง 

Customer:  What local food do you 

recommend? 

 (วอท โล-โค็ล ฟูด ดู ยู เร็ค-เคอะ-เมนดฺ) 

ลูกคา:   มีอาหารอะไรแนะนำคะ 

Waiter: I would recommend catfish curry 

with ground roasted rice (kang khaao 

khuaa Pla Dook) 

 (ไอ วุดฺ เร็ค-เคอะ-เมนดฺ แคท-ฟฌฺ เคอรฺ-หริ 
วิฑฺ กเรานฺดฺ โรส-เติ่ด ไรสฺ) 
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บริกรชาย:  ขอแนะนำแกงขาวคั่วปลาดุก 

Customer: What is that? khaao khuaa 

 (วอท อิซ แด็ท ขาวคั้ว) 

ลูกคา:   ขาวคั่วคืออะไรหรือ 

Waiter:  It is local food. Khaao Khuaa means 
ground roasted rice. We roast the rice 
grains until they turn yellow for 
about 15-20 minutes and keep 
stirring constantly to prevent burning.  
อิท อิซ โล-โค็ลฺ ฟูด. ขาวค่ัว มีนซฺ กเรานฺดฺ 
โรส-เติ่ด ไรสฺ, โรสทฺ วี โรส เทอะ ไรซฺ เกรน 
อันทิล เดย เทริฺน เยล-ฺโลว. โฟร เออะ-เบาท ฺ
ฟฟ-ทีน เทอะ ทเวนฺ-ทิ มิ-นิทฺสฺ. คีพ สเตอ-
หริง คอน-สเตินท-ฺหลิ เทอะ พริ-เว็นท ฺ
เบิรฺน-หน่ิง. 

 Let the rice cool to room 
temperature. Use a mortar and a 
pestle to grind the rice to a medium 
fine grit. Ground roasted rice is often 
used in Thai spicy salads. 
เลท เดอะ ไรสฺ คูล เทอะ รูม เทม-พเรอะ-
เชอะรฺ. ยูซฺ อะ มอรฺ-เทอะรฺ เอินดฺ อะ 
เพ็สฺ-โซ็ล เทอะ กไรนฺดฺ เดอะ ไรสฺ เทอะ 
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อะ มี-เดียมฺ ไฟนฺ กริท. กเรานดฺ ไรสฺ อิซฺ 
ออฟ-เฟน ยูซฺดฺ อิน ไทย สไป-ซิ แซ-เหลิด
ซฺ 

บริกรชาย: ขาวคั่วเปนอาหารทองถิ่น ขาวคั่ว หมายถึง 
การคั่วเมล็ดขาวใหเปนสีเหลือง ประมาณ 
15-20 นาที หมั่นคนตลอดเวลาเพื่อปองกัน
การไหม ปลอยใหขาวเย็นลงใน
อุณหภูมิหอง ใชครกและสากบดขาวให
ละเอียดปานกลาง ขาวคั่วบดมักใชใน
อาหารประเภทสลัดแบบมีรสเผ็ดของไทย 

Customer: Is it spicy? 

 (อิซฺ อิท สไป-ซิ) 

ลูกคา:   เผ็ดไหมคะ 

Waiter: A little bit 

 (อะ ลิท-โด็ล บิท) 

บริกรชาย: เผ็ดนิดหนอยครับ  

Customer: It sounds interesting. Let me try it. 

 (อิท เซานดฺซฺ อิน-ทเร็ส-ติ่ง. เลท หมิ ทไร 
อิท) 

ลูกคา:   ฟงดูนาสนใจ ขอลองทานหนอยคะ 
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Useful words and phrases 

(คำและวลีท่ีมีประโยชน) 

คำศัพทเก่ียวกับรานอาหารและเคร่ืองดื่ม 

Restaurants & Coffee shops 

(รานอาหารและรานกาแฟ) 

คำศัพท คำอาน คำแปล 

Yellow curry เย็ลฺ-โลวฺ เคอรฺ-หริ  แ ก ง ห ย ว ก

กลวย 

Karen chili paste เ คอ ะ  เ รน  ชิ -หลิ  

เพสฺทฺ 

น ้ ำ พ ริ ก

กะเหร่ียง 

Black sticky rice บแล็ค สติก-กิ ไรสฺ ขาวเหนียวดำ 

Sesame เซสฺ-เซอะ-หมิ งา 

Salt ซอลฺทฺ เกลือ 

Cane sugar เคน ชุก-เกอะรฺ น้ำตาลออย 

Coffee คอฟ-ฟ กาแฟ 

Tea ที ชา 

Milk มิลฺคฺ นม 

Hot drink ฮอท ดริงคฺ เคร่ืองดื่มรอน 

Cold drink โคลดฺฺ ดริงคฺ เคร่ืองดื่มเย็น 

Frappé ฟแรบ-เพ เคร่ืองดื่มปน 
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Karen local food 

(อาหารพ้ืนเมืองกะเหร่ียง) 

คำศัพท คำอาน คำแปล 

Catfish curry 
with ground 
roasted rice 

แ ค็ท -ฟฌ เ คอ รฺ-

ห ริ  วิ ฑฺ  ก เรานดฺ 

โรส-เติ่ด ไรสฺ 

แกงขาวคั่วปลา

ดุก 

Chicken with 
banana stem 
curry 

ชิค-เกิ่น วิฑฺ เบอะ-

แน-เหนอะ สเต็ม 

เคอร-ฺหริ 

แ ก ง ไ ก หยวก

กลวย 

Pork leg curry 
with rice 

พอรฺค เลกฺ เคอรฺ-

หริ วิฑฺ ไรสฺ 

แกงขาหมูข าว

เบื่อ 

Chicken curry 
with eggplant 

ชิค-เกิ่น เคอรฺ-หริ

วิฑฺ เอก-พแลนฺ็ท ฺ

แกงไกมะเขือ 

Jackfruit curry 
with pork 

แจ็ค-ฟรูท  เคอรฺ-

หริ วิฑฺ พอรฺค 

แกงขนุนใสหมู 

Taro curry with 
tomato 

ทา-โร เคอรฺ-ห ริ  

วิฑฺ เทอะ-เม-โดว 

แ ก ง เผ ื อกใส

มะเขือสม 

Phak Kut curry 
with tomato 

ผักกูด เคอรฺ-หริวิฑฺ 

เทอะ-เม-โดว 

แกงผ ักก ูดใส

มะเขือสม 
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

Red ant egg with 
banana stem 
curry 

เ ร ด  แ อ็ นทฺ  เอกฺ  

ว ิ ฑฺ  เ บ อ ะ -แน -

เ ห น อ ะ  ส เ ต็ ม 

เคอร-ฺหริ 

แกงไข มดแดง

ใสหยวกกลวย 

Sour cucumber 
curry with 
chicken and 
roasted rice 

ซาว-เหวอะรฺ คิว-

คัม-เบอะรฺ เคอรฺ-

ห ริ  ว ิ ฑฺ  ช ิ ค -เกิ่น 

เ อิ่ นดฺ  โ ร ส -เ ติ่ ด 

ไรสฺ 

แกงแตงเปร้ียว

ใสไกขาวคั่ว  

Pumpkin curry 
with (fish, pork, 
or chicken) 

พัมพฺ-เกิ่น เคอรฺ-

ห ริ  ว ิ ฑฺ  (ฟ ฌ , 

พอรฺค, ชิค-เกิ่น) 

แกงฟกทองใส 

(ปลา หมู หรือ

ไก ) 

 

Sour soup with 
Phak Kut  

ซาว -เหวอะรฺ ซูพ 

วิฑฺ ผักกูด 

แกงมะเขือเทศ 

ใสผักกูด  

Sour soup with 
(fish, pork, or 
chicken) 

ซาว -เหวอะรฺ ซูพ 

ว ิฑฺ (ฟฌ, พอรฺค , 

ชิค-เกิ่น) 

แกงมะเขือเทศ

ใส  (ปลา หมู 

หรือไก  



 70 

คำศัพท คำอาน คำแปล 

Pineapple curry 
soup with 
roasted rice 

ไ พ -แ น ็ พ -โ ป  ลฺ  

เคอรฺ-หริ ซูพ  วิฑฺ 

โรส-เติ่ด ไรสฺ 

แกงสับปะรด

ใสขาวคั่ว  

Hot and spicy 
curry with fish  

ฮอทฺ เอิ่นดฺ สไป-ซิ 

เคอร-ฺหริ วิฑฺ ฟฌฺ 

แกงปาปลา 

Chili paste with 
fermented fish 

ชิ-หล ิ เพสฺทฺ ว ิฑฺ 

เฟอะรฺ-เมน -เ ทิ่ ด 

ฟฌฺ 

น้ำพริกปลารา 

Chili paste with 
catfish 

ชิ-หล ิ เพสฺทฺ ว ิฑฺ 

แคท-ฟฌฺ 

น้ำพริกปลาดุก  

Karen 
fermented fish 
chili paste with 
sour cucumber 

เคอะ เรน เฟอะรฺ-

เมน -เทิ่ด ฟฌฺ ชิ-

ห ล ิ  เพ สฺ ทฺ  ว ิ ฑฺ  

ซาว-เหวอะรฺ คิว-

คัม-เบอะรฺ 

น้ำพริกปลารา

ก ะ เห ร ี ่ ยงใส

แตงเปร้ียว 

Spicy salad with 
local vegetables 
and onions 

สไป-ซ ิ แซ -เหลิด

ว ิฑฺ โล-โค็ล  เว็จฺ-

เทอะ-โบ ็ลฺซฺ เอินดฺ 

อัน-เหยิ่น 

ย ำห มอ น  อ ย 

(ยำห ัวหอมผัก

รวม) 
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

Spicy salad with 
freshwater 
seaweed  

สไป-ซ ิ แซ -เหลิด

ว ิ ฑ ฺ  เฟ ร ฌ -ว อ -

เทอะรฺ ซี-วีด  

ยำสาหราย 

Steamed 
shrimp, fish, and 
crab with curry 
paste   

สตีมดฺ ฌริมพฺ,  

ฟฌฺ, เอิ่นดฺ คแรบ 

ว ิ ฑ  เ ค อ รฺ - ห ริ  

เพสท ฺ

ห  อ ห มก รว ม

มิตร (ก ุ ง ปลา 

และ ปู) 

Rice noodles in 
catfish curry 
sauce 

ไรสฺ นูด-โด็ลฺซฺ อิน 

แคท-ฟฌฺ เคอรฺ-

หริ ซอส 

ขนมจีนน้ำย า

ปลาดุก 

Rice noodles in 
fish curry sauce  

ไรสฺ นูด-โด็ลฺซฺ อิน 

ฟฌฺ เคอรฺ-หริ ซอส  

ขนมจีนน้ำยา 

Catfish balls แคท-ฟฌฺ บอลซฺ ลูกชิ้นปลาดุก 

Squeeze rice 
noodles 

สกว ีซฺ ไรสฺ น ูด-

โด็ลฺซฺ 

บีบขนมจีน 

Steamed sticky 
rice with banana 
and coconut 
milk 

สตีมดฺ สติก-กิ ไรสฺ 

ว ิ ฑ ฺ  เ บ อ ะ -แน -

เหนอะ เอิ่นดฺ โคว-

เคอะ-นัท มิลฺคฺ 

ขาวตมมัด 
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Unit 5 การตอรองราคาสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอรองราคาสินคา การเจรจาเร่ืองราคานั้นเปนหนึ่ง

ในข้ันตอนท่ีนักขายแทบจะทุกคนตองเจอไมมากก็นอย ดังนั้นคุณ

ควรจะทราบหลักการเจรจาดังกลาว เพ่ือจะทำใหคุณมีวิธีการท่ีจะ

รับมือกับลูกคาตางชาติ และรูวาเร่ิมท่ีอะไรกอนอะไรหลัง มีจังหวะ

ท่ีชัดเจน และแนนอนวาทายท่ีสุด โอกาสในการปดการขายของ

คุณจะสูงข้ึนกวาเดิม ดังนั้น สำคัญท่ีสุดท่ีจุดเร่ิมตนของการเจรจา

ตอรองราคากับลูกคา 
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สถานการณตัวอยาง 8  การตอรองราคาสินคา 

Customer: How much is this, shirt? 

 (ฮาว มัช อิซฺ ดิสฺ เณิรฺทฺ) 

ลูกคา:  เสื้อตัวน้ีราคาเทาไหรครับ 

Salesperson: 500 Baht, sir. 

 (ไฟฝฺ ฮัน-ดเร็ด บาท, เซอรฺ) 

พนักงานขาย:  หารอยบาทคะ 

Customer: Oh dear! That seems to be 
expensive. 

 (โอว เดียร!ฺ แด็ท ซีมซ ฺเทอะ บี อิค-
สเปน-ซิฝฺ) 

ลูกคา:  โอ แพงจัง 

Salesperson: Is 400 baht okay?  
 (อิซฺ ฟอรฺ ฮัน-ดเร็ด บาท โอ-เค) 

พนักงานขาย:  สี่รอยบาทตกลงไหมคะ 

Customer: Perhaps I will go elsewhere. 

 (เพอะรฺ-แฮ็พสฺ ไอ วิลฺ โก เอ็ลซฺ-แวรฺ) 

ลูกคา:   บางที ผมจะไปที่รานอื่น 

Salesperson:  OK, sir. I’ll give it to you for 350 
baht.  



 74 
 (โอ-เค เซอรฺ. ไอลฺ กิฝฺ อิท เทอะ ยู 

เฟอะรฺ ทรี ฮัน-ดเร็ด เอิ่นดฺ ฟฟ-ติ บาท) 

พนักงานขาย:  โอเคคะ ใหไดสามรอยหาสิบบาท 

Customer: All right. Give me that one, please. 

 (ออลฺ ไรทฺ. กิฝฺ หมิ แด็ท วัน พลีซฺ) 

ลูกคา: ตกลง ผมเอาอันหน่ึงครับ 

Useful words and phrases 
(คำและวลีท่ีมีประโยชน) 
คำศัพทเก่ียวกับการตอรองราคากับลูกคา 

How much is it 

for this? 

ฮาว มัช อิซฺ อิท 

เฟอะรฺ ดิส 

ชิ้นน้ีราคา

เทาไหรครับ 

It is………….. อิท อิซฺ ............. ราคา................. 

Can you do any 

lower? 

เคิ่น ยู ดู เอ็น-หนิ 

โลวฺ-เวอะรฺ 

ล ด ร า ค า อี ก

หนอยไดหรือไม 

Can I have it 

cheaper? 

เคิ่น ไอ แฮฝฺ อิท 

ชีพ-เปอะรฺ 

ล ด ร า ค า อี ก

หนอยไดหรือไม 

That is the best I 

can do. 

แ ด็ ท  อ ิ ซ  เ ด อะ 

เบ็สทฺ ไอ เคิ่น ดู 

นี ่ เป นราคาที ่ดี

ที่สุดที่เราลดให

ได 

How much is it 

for this? 

ฮาว มัช อ ิซฺ อิท 

เฟอะรฺ ดิส 

ช ิ ้ น น ี ้ ร า ค า

เทาไหรครับ 
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คำและวลีท่ีมีประโยชน 

คำศัพท คำอาน คำแปล 

price negotiation พไรสฺ หนิ-โก-ชิ-เอ -

ฌ่ึน 

ก ารต  อ รอ ง

ราคา 

perhaps เพอะรฺ-แฮ็พฺสฺ บางที 

go elsewhere โก เอ็ลฺซฺ-แวรฺ ไปที่อื่น 

cheapest price ชีพ-เปส พไรสฺ ราคาต่ำสุด 

note โนท ธนบัตร 

change เชนจฺ เงินทอน 

altogether อ อ ล -เ ท อ ะ -เ ก็ ด-

เดอะรฺ 

ทั้งหมด 

pay เพ จาย 

accept เอิค-เซพ็ฺทฺ รับ 

cash แค็ฌ เงินสด 

VAT receipt แว็ท หริ-ซีทฺ ใบกำกับภาษ ี
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Unit 6 สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมท่ีสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม คือรูปแบบหนึ่งของการ

ทองเท่ียวแบบย่ัง ยืนท่ีมีลักษณะพิเศษเปนของตัวเอง เปนการ

เดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ และแหลงวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ

พิเศษ เปนการทองเท่ียวท่ีอิงอาศัยธรรมชาติและ วัฒนธรรมใน

พื ้นที ่น ั ้นๆ  เพื ่อชื ่นชม ศึกษา เร ียนรู   และเพลิดเพลินไปกับ

ธรรมชาติและวัฒนธรรม อีกท้ังชวยสรางโอกาสทางเ ศรษฐกิจ ท่ี

สงผลใหการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ใหเ กิด

ประโยชนตอชุมชนทองถ่ินดวย 
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สถานการณท่ี 9  

สถานท่ีทองเท่ียวและประเพณีวัฒนธรรมสำคัญ 

Customer: Do you have any suggestions about 

what we should do here? 

 ดู ยู แฮฝฺ เอ็น-หนิ เซอะ-เจ็ส-ฌ่ึน อะ
เบาทฺ วอท วี ฌุดฺ ดู เฮียรฺ? 

ลูกคา:  คุณมีสิ่งที่เราควรจะทำที่น่ีหรือไม 

Salesperson: I would like to suggest you join 
the “Rice harvesting ceremony". 

 ไอ วุดฺ ไลคฺ เทอะ เซอะ-เจ็สทฺ ย ูจอยนฺ 
เดอะ ไรสฺ ฮา-เหวิส-ติง เซ-เหรอะ-โม-
หนิ 

พนักงานขาย:  ฉันแนะนำใหคุณลองดูพิธีเกี่ยวขาวนะ 

Customer: Oh, Rice harvesting 
ceremony…sounds interesting! 

 โอว, ไรสฺ ฮา-เหวิส-ติง เซ-เหรอะ-โม-หนิ 
เซานดซฺฺ อิน-ทเร็ส-ติง่ 

ลูกคา:  โอว พิธีเกี่ยวขาวหรือ ฟงดูนาสนใจนะ 
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สถานการณท่ี 10  สถานท่ีทองเท่ียวสำคัญ 

Tourist: What are the tourist attractions in 

Ban Rai, Uthai Thani Province? 

 วอท อารฺ เดอะ ทัว-ริสทฺ เออะ-ทแร็ค-ฌ่ึน
ซฺ อิน บานไร, อุทัยธานี พรอ-เวินซฺ 

นักทองเที่ยว: สถานที่ทองเที่ยวในอำเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานีมีที่ไหนบาง 

You: It’s famous for beautiful cave and 
the farmer market. 

 อิทฺสฺ เฟ-เหมิสฺ เฟอะรฺ บิว-ทิ-โฟล เคฝฺ 
เอิ่นดฺ เดอะ ฟารฺม-เหมอะรฺ มารฺ-เกิ่ท 

คุณ มีชื่อเสียงดานถ้ำที่สวยงามและตลาด
เกษตรกร          

You: And, we have the giant tree which 
is around 300 years old. It is in our 
community forest.  

 เอิ่นดฺ, วี แฮฝฺ เดอะ ไจ-เอิ่นทฺ ทร,ี วิช อีส 
อะ-เรานฺดฺ ฑรี ฮัน-ดเร็ด เยียรซฺ โอลฺดฺ. 
อิท อิซ อิน เอา-เออะรฺ เคิม-มิว-หนิ-ทิ 
ฟอ-เร่ิสทฺ 

คุณ และเรามีตนไมยักษอายุประมาณ 300 ป
มาแลว อยูในปาชุมชนของเรา 



 79 

You: What would you like to see? 

 วอท วุดฺ ยู ไลคฺ เทอะ ซ ี

คุณ คุณตองการไปชมอะไร    

Tourist: Mm, I’d really like to see some of 
the temples. Are there any temples 
near here? 

 เอิม ไอดฺ เรียล-ฺหลิ ไลคฺ เทอะ ซี เซิ่ม เอิฝฺ 
เดอะ เท็ม-โพ็ลซฺ. อารฺ แดรฺ เอ็น-หนิ เท็ม-
โพ็ลซฺ. เนียรฺ เฮ้ียรฺ? 

นักทองเที่ยว: ผมอยากเห็นวัด มีวัดไหมแถวน้ี 

You: Of course. I’d recommend Wat 
Tham Khao Wong.  

 ออฟ คอรฺสฺ ไอดฺ เร็ค-เคอะ-เมนดฺ  
วัดธรรมเขาวง 

คุณ มีครับ อยากแนะนำใหคุณไปวัดถ้ำเขาวง  

You: You should visit Wat Tham Khao 
Wong. It's a magnificent small 
temple with a big wooden monk's 
residence inside.  Wat Khao Wong is 
charming from the outside. You 
should walk around and take some 
lovely photos.  
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 ยู ฌุดฺ วิ-ซิท วัดธรรมเขาวง อิทฺสฺ อะ แม็ก-

นิ-เฟอะ-เซิ่นทฺ เท็ม-โปลฺ เอิ่นดฺ อะ สมอลฺ 
เท็ม-โปลฺ, บัท เดอะ บิก วุด-เดิ่น มังคฺสฺ 
เร็ซ-เซอะ-เดิ่นซฺ อิน-ไซดฺ 
วัดเขาวง อิซฺ ชารฺม-หมิ่ง ฟรอม ดิ เอาท-ฺ
ไซดฺ ไอ วิลฺ เซ แด็ทฺ ยู วิลฺ แฮฝฺ เทอะ 
วอคฺ อะ-เรานดฺ เอิ่นดฺ เทค เซิ่ม เลิฝฺ-หลิ 
โฟ-โทซ ฺ

คุณ คุณควรไปที่วัดถ้ำเขาวง เปนวัดที่สวยงาม
มากและยังเปนวัดเล็ก ๆ  แตเปนที่อยู
อาศัยของพระภิกษุสงฆที่ทำดวยไมขนาด
ใหญ วัดเขาวงสวยมากจากภายนอก ฉัน
จะบอกวาคุณตองเดินไปรอบ ๆ  และ
ถายภาพสวย ๆ  

Tourist: Let’s go. 

 เล็ทฺสฺ โกว 

นักทองเที่ยว: เราไปกันเถอะ 

 

 

 

 

 

Useful words and phrases 
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(คำและวลีท่ีมีประโยชน) 
คำศัพทท่ีเก่ียวของสถานท่ีทองเท่ียวและประเพณีวัฒนธรรม

สำคัญในพ้ืนท่ี 

 

คำศัพท คำอาน คำแปล 

Strawberry field สตรอ-เบ-หริ 

ฟลดฺฺ 

ไรสตรอเบอรร่ี 

Plant crops พแล็นทฺ  

ครอพซฺฺ 

ทำไร/สวน 

Sao Hai 
Farmer’s Market 

ซาวไฮ ฟารฺม-

เหมอะรฺสฺ มารฺ-

เกิ่ท ฺ

ตลาดเกษตรซาว

ไฮ 

Homestay โฮม-สเต โฮมสเตย 

Laviang Village ลาเวียง วิลฺ-ลิจฺ ชุมชนลาเวียง 

Botanical garden เบอะ-แทน-หนิ-

โค็ล การ-ฺเดิ่น 

สวนพฤกษศาสตร 

Coffee Shop คอฟ-ฟ ฌอพฺ รานกาแฟ 

Souvenir Shop ซู-เหวอะ-เนียรฺ 

ฌอพฺ 

รานขายของฝาก 
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

Restaurant เร็ซ-เทอะ-

รอนทฺ 

รานอาหาร 

National Park  เน-ฌ่ึน-โน็ลฺ 

พารฺค 

อุทยานแหงชาต ิ

Nature  เน-เชอะรฺ ธรรมชาติ 

Park ranger  พารคฺ เรน-

เชอะรฺ 

เจาหนาที่อุทยาน 

Waterfall  วอ-เทอะรฺ-ฟอล ฺ น้ำตก 

Tropical country  ทรอพ-พิ-โค็ลฺ 

คัน-ทรี 

ประเทศเขตรอน 

National spring  เน-ฌ่ึน-โน็ลฺ 

สปริง 

น้ำพุ (เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ) 

Jungle  จัง-โก็ลฺ ปา 

Tree  ทรี ตนไม 

Wildlife 
sanctuary   

ไวลฺดฺ-ไลฟฺ 

แซงคฺ-ชัว-หลิ 

เ ข ต ร ั ก ษ าพันธุ

สัตวปา  

Cave  เคฝฺ ถ้ำ 

Hill tribe ฮิล ฺทไรบฺ ชาวเขา 
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ประเพณีและภูมินิเวศวัฒนธรรม 

คำศัพท คำอาน คำแปล 

Seed 

collection 

ซ ี ด  เ ค อ ะ -เ ล็ ค-

ฌ่ึน 

ก ารเก ็ บ เม ล็ ด

พันธุ 

New rice 

pounding 

ceremony 

นิว ไรสฺ เพาน-ฺดิง 

เซ-เหรอะ-โม-หนิ 

ประเพณีการตำ

ขาวใหม หรือการ

เรียกขวัญขาว 

(ในการก ินข าว

ใหมจะนิยมใหเจา

วัดมาทำพิธี)  

Pagoda merit-

making on the 

full moon day 

of the third-

lunar month 

เพอ ะ -โ ก -เ ด อะ 

เม-หริท  เมค-กิ่ง 

เอิ่น เดอะ ฟูลฺ มูน 

เ ด  เ อ ิ ฝฺ  เ ด อ ะ 

เฑิรฺด ลู-เหนอะรฺ 

มันฑ ฺ

การทำบ ุญเจดีย 

(ไหวเจดียเดือน 3 

) ตรงก ับข ึ ้น 15 

ค่ำเด ือน 3  ของ

ท ุกป  ตรงก ับวัน

ขึ้นปใหมของชาว

ก ะ เห ร่ีอ ง  จะมี

การทำก ิจกรรม

เว ียนเท ียน และ
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

งานเฉล ิมฉล อ ง 

สามวันสามคืน 

Pagoda merit-

making on the 

full moon day 

of the fifth-

lunar month 

เพอะ-โก-เดอะ 

เม-หริท เมค-กิ่ง  

เอิ่น เดอะ ฟูล มูน 

เด เอิฝฺ เดอะ ฟฟฺ

ฑฺ  ลู - เ ห น อ ะ รฺ  

มันฑฺ  

การทำบ ุญเจดีย 

(ไหวเจดียเดือน 5 

) ตรงก ับข ึ ้น 15 

ค่ำเด ือน 5  ของ

ท ุกป  ก ิจกรรมที่

สำคัญ การค้ำตน

ไทร  

Pagoda merit-

making on the 

full moon day 

of the seventh-

lunar month 

เพอะ-โก-เดอะ 

เม-หริท เมค-กิ่ง  

เอิ่น เดอะ ฟูล มูน 

เด เอิฝฺ เดอะ เซ -

เ ห ว ิ ่ น ฑฺ  ลู -

เหนอะรฺ มันฑฺ 

การทำบ ุญเจดีย 

(ไหวเจดียเดือน 7 

) 

Clothes drying 

tradition  

คโลซฺ ดราย-อิ่ง 

ทเรอะ-ดิ-ฌ่ึน 

ประเพณีตากผา 
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

Turmeric 

Pounding 

tradition  

เท อ รฺ - เ ห มอ ะ -

ห ร ิ ค  เพ า นฺ -ดิ ง 

ทเรอะ-ดิ-ฌ่ึน 

ประเพณีตำขมิ้น 

Foot washing 

tradition 

ฟุ ทฺ  ว อ ฌ - ฌ่ิ ง 

ทเรอะ-ดิ-ฌ่ึน 

ประเพณีการลาง

เทา 

Holy bath โฮ-หลิ แบ็ฑ การอาบน้ำมนต 

เริ ่มด ือน 6 เพื่อ

สะเดาะเคราะห 

แ ล ะ ล  า ง บ าป

ให ก ับตัวเองและ

ครอบครัว  

Erecting 

bamboo shrine 

at the house  

อิ-เร็ค-ติ่ง แบม-บ ู

ฌไรฺน เอิ่ท เดอะ 

เฮาส ฺ

ปกสะเดิ่งบาน (ผู

อ า ว ุ โ ส ห รื อ

หัวหนาครอบครัว

จะเป นคนทำพิธี

ปกสะเดิ่ง) 

Building of 

sand pagodas 

tradition 

บิล-ดิง เอิฝฺ แซนดฺ 

เพอ ะ -โ ก -เ ด ิ ซฺ  

ทเรอะ-ดิ-ฌ่ึน 

ประเพณีกอเจดีย

ท ร า ย  ช ุ ม ช น

รวมก ันก อเจดีย
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

ทรายบริเวณหวย

น้ำ ข ุดบ อทำที่

วางของท ี ่จะทำ

พิธ ีกรรมเชน น้ำ

ขมิ้น เท ียน และ

ดอกไม เปนตน  

Rain calling 

ceremony 

เรน คอล-หลิง  

เซ-เหรอะ-โม-หนิ 

พิธีเรียกฝน นิยม

ทำในช วงลงแขก

ปลูกขาวประมาณ

เด ือนมิถ ุน าย น

ข อ ง ท ุ ก ป   มี

กิจกรรมรองรำทำ

เ พ ล ง ใ น ก า ร

ประกอบพิธ ี

Erecting 

bamboo shrine 

at rice fields 

อิ-เร็ค-ติ่ง แบม-บู 

ฌไรฺน เอิ่ท ไรสฺ 

ฟลฺดฺซฺ 

 

พิธ ีการปกสะเดิ่ง

ในไรขาว เพื่อปก

ปกรักษาตนขาว 
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

Erecting Shrine 

Bamboo at 

streamlet 

อิ-เร็ค-ติ่ง ฌไรฺน 

แบม-บู เอิ่ท  

สตรีม-เหลิ่ท 

พิธ ีการปกสะเดิ่ง

ในไรขาว เพื่อเปน

การขอขมาพระ

แมคงคา  พระแม

ธรณี และเปนการ

ขอฝนให ตกตอง

ตามฤดูกาล  

Rice noodle 

making 

ceremony 

ไ ร สฺ  น ู ด - โ ด็ลฺซฺ  

เ ม ค -กิ่ ง  เ ซ -

เหรอะ-โม-หนิ 

พิธีการทำขนมจีน 

เป นพิธ ีการที ่ทำ

เปนประจำในชวง

เ ด ื อ นส ิ ง ห าคม

ของท ุกป โดยจะ

ทำขนมจีนด ว ย

ตัวเอง พิธีกรรมน้ี

เริ ่มจากหมู บ าน

ต นน้ำและไล ลง

มาตามสายน้ำ 

Rice harvesting 

ceremony 

ไรสฺ ฮา-เหวิส-ติง 

เซ-เหรอะ-โม-หนิ 

15. พิธ ีเกี ่ยว

ขาว 
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

Loy Krathong 

Ceremony 

ลอย-กระทง  

เซ-เหรอะ-โม-หนิ 

พ ิ ธ ี ล อยกระทง 

ช า ว บ  า น จ ะ

ร ว ม ต ั ว ก ั นท ำ

ก ระท งท ำด  วย

กลาบกล วย เอา

ไมไผ มาเสยีบกัน

คล าย  ๆ แพ จะ

ล อ ย ไ ป ช  ว ง

กลางค ืน ท ุกคน

ในหมูบานจะเข า

มารวมตัวกันที่ลำ

หวยและนำขาวที่

เก็บจากไรมาว าง

ในกระทงมีพริกก็

ใสพริกมีดอกไมก็

ใ ส  ด อ ก ไ ม  เ มื่ อ

ชาวบ านนำของ

มาใส ในก ระท ง

ครบทุกครัวเรือน
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คำศัพท คำอาน คำแปล 

แลวผูเฒาผูแกจะ

ทำการอธ ิษฐาน

แล วจุดเทียน ไป

ป  ก ไ ว ท ี ่กระทง

แลวพรมน้ำ ขมิ้น

เ ส ร ็ จ แ ล  ว น ำ

ก ระท งมาล อ ย

พรอมก ันถ ือ ว า

เปนเสร็จพิธี เชื่อ

วาเปนการขอขมา

แมคงคาและพระ

แมธรณี  

Celebrate 

storing the rice 

grain in the 

barn 

เซล็-เหลอะ-บเรทฺ 

สะตอร ิ ง  เ ด อะ 

ไ ร สฺ  เ ก รน  อ ิ น -

เทอะ บารฺน 

เ ก ็ บ ข  าวข ึ ้นยุง 

หรือ เดาบ ือเพา

พึง  

Chao Wat 

(Spiritual 

leader) 

เจาว ัด (สป-หริ-

เ ช อ ะ  โ ว ็ ลฺ  ลี -

เดอะรฺ) 

เจาวัด  

(เจาวัตร) ผูนำ

ทางจิตวิญญาณ 
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สถานท่ีและสิ่งท่ีสำคัญ 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเขตพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง  

Places and Important Things 

Ecocultural Tourism in the Highland Development Area  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 
1. กลุมชาติพันธกะเหร่ียงโปว 

กลุมชาติพันธุกะเหร่ียงโปว เปนชุมชนไทยเช้ือสายกะเหร่ียงท่ี

มีประวัติศาสตร ต้ังถ่ินฐานชุมชนมาเปนเวลามากกวา 400 ป มี

ความผูกพันกับปาวิถีชีวิตสัมพันธกับธรรมชาติผานวัฒนธรรมเปน

ของตัวเองการดำรงวิถีชีวิตตามปกติของชาวกะเหร่ียง มีการทำไร

หมุนเวียนเพ่ือปลูกขาวและพืชผักผลไม เชน  ปลูกขาวไร  ขาวโพด  

ฟกทอง สตรอเบอร่ี ฯลฯ  สวนมากจะปลูกผักและพืช เอาไ ว กิน

และขาย บางสวนจะเปนพืชพรรณตามธรรมชาติท่ีข้ึนเอง  ไมตอง

ปลูก  เชน  เห็ดตางๆ  หนอไม นอกจากนั้นเวลาวางของชาว

กะเหร่ียงจะทอผาพ้ืนเมืองเพ่ือนำมาใช และเปนของฝาก กลุมชาติ

พันธุกะเหร่ียงโปวดำรงชีพดวยการพ่ึง พิงธรรรมชาติ ตามจารีต

ประเพณี และมีอัตลักษณวัฒนธรรมเฉพาะของคนกับปา ดังคำ

กลาวของผูอาวุโสหรือผูเฒาผูแกของชาวกะเหร่ียงท่ีวา “กะเหร่ียง

อยูท่ีไหน ปาอยูท่ีนั่น ปาอยูท่ีไหน กะเหร่ียงมีอยูท่ีนั่น” หรือ อยูปา

รักษาปา ใชน้ำรักษาน้ำ  

Pwo Karen Ethnic Group  

The Pwo Karen ethnic group is a Thai community of 

Karen descent with a history of settlement for more than 

400 years.  They are closely related to the forest.  The 

way of life relates to nature through its own culture. The 

usual way of life of the Karen people is crop rotation 
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cultivation to grow rice and vegetables such as rice, corn, 

pumpkin, strawberries, etc.  Most of them grow 

vegetables and plants for eating and selling, and some 

naturally occurring plants do not need to be planted, 

such as mushrooms and bamboo shoots.  In their spare 

time, they weave traditional cloth for use as souvenir. 

They live by relying on nature and have a unique cultural 

identity of the people and the forest as said by the 

elders of Karen people, “Where there are Karen? the 

forest is there, where there is the forest, Karen exist 

there,”  on the other hand, they stay in the forest to 

preserve the forest and water. 
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2. ตนไมยักษ (ตนไมศักดิ์สิทธิ์ประจำหมูบาน)  

ตนไมยักษแหลงทองเท่ียวสำคัญท้ังของอำเภอบานไรและ
หวยคต ตนไมยักษท่ีบานภูเหม็น ชาวกะเหร่ียงเรียกวาตน “เพ่ิล” 
ชาวบานนับถือเปนตนไมศักด์ิสิทธ์ิอยูกลางป าใจ กลางหมู บาน 
ขนาดความใหญประมาณ 30-40 คนโอบ ตนไมยักษอีกตนหนึ่ง
ต้ังอยูบนพ้ืนท่ีปาหมาก บานสะนำ ต.บานไร อ.บานไรนักทองเท่ียว
เรียกวา “ตนเซียง” หรือท่ีชาวบานเรียกวา “ตนผ้ึง” ตนไมยักษ
โบราณขนาด 40 คนโอบ เสนรอบโคนตนความยาว 97 เมตร อายุ
กวา 400 ป  เก็บดูแลรักษาอนุรักษไวใหคนรุนหลัง 

 
Giant Tree (Village Sacred Tree) 

The giant tree is an important tourist attraction 

of Ban Rai and Huai Khot district.  The giant tree at Ban 

Phu Men is called "Ple" by Karen. Villagers regard it as a 

sacred tree in the middle of the forest in the middle of 

the village.  The size of the tree is about 30- 40 people 

wrapped around it.  Another giant tree is located in Pa 

Mak, Ban Sanam, Ban Rai subdistrict, Ban Rai district. 

Tourists call it "Ton Xiang,"  or the villagers call it "Ton 

Phung. "  It is an ancient giant tree with a circumference 

of the root of 97 meters, it is over 400 years old, and has 

been preserved for future generations. 
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3.วัดถ้ำเขาวง  
เปนวัดสวยของอำเภอบานไร จ ังหวัดอุทัยธานี วัดมี

ลักษณะเปนเรีอนไทยประยุกตสวยงาม สรางดวยไมท้ังหลัง ตัววัด
ต้ังอยูติดริมเขา ทิวทัศนบริเวณรอบ ๆ เปนไมเขียวขจี ดานหลัง
ของวัดเปนภูเขาหินปูนขนาดใหญ นอกจากนี้หนาวัดยังมีสระน้ำ
ขนาดใหญ และมีสะพานขาม ม ีจ ุดนั ่งและยืนชมวิวที ่สามารถ
มองเห็นตัววัดไดจากสะพานกลายเปนภาพท่ีงดงาม  
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Wat Tham Khao Wong 

Wat Tham Khao Wong is a beautiful temple of 

Ban Rai District, Uthai Thani Province.  The temple looks 

like a beautiful traditional Thai house built with wood. 

The temple is located on the edge of a hill with 

surrounding green scenery. Behind the temple is a large 

limestone mountain. There is a large pond and a bridge 

across it in front of the temple. There is a spot to sit and 

stand and admire the view to see the temple from the 

bridge, which turns it into a beautiful picture. 
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4.แกนมะกรูด  
แกนมะกรูด มีคำขวัญวา “หนาวสุดกลางสยาม ดอกไม

งามกลางหุบเขา” แกนมะกรูด เปนหมูบานเล็ก ๆ ในตำบลแกน
มะกรูด อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงมีชาวบานสวนหนึ่งเปน
ชาวเขาเผากะเหร่ียง สถานท่ีทองเท่ียวแกนมะกรูด ไดแก ไมดอก
และผลไมเมืองหนาวพันธุตาง ๆ มีเส้ือผา อาหารพ้ืนบาน การ
แสดงทางวัฒนธรรมกะเหร่ียง ไรสตรอวเบอร่ี ตลาดกะเหร่ียง มี
ใหบร ิการพักคางคืนมีที่พักแบบธรรมดาและแบบโฮมสเตยอยู
ทามกลางธรรมชาติ  

 
Kaen Makrut 
Kaen Makrut has the motto " The Coldest land 

with beautiful flowers in the middle of a valley in Siam 
Central."  Kaen Makrut is a small village in Kaen Makrut 
Sub-district, Ban Rai District, Uthai Thani province. Some 
villagers are Karen hill tribes.  Important tourism 
attractions in Kaen Makrut are different winter flowers 
and fruits, clothing, local food, Karen cultural show, 
strawberry farm, and Karen Market.  Overnight stays are 
available at both regular and homestay 
accommodations amidst nature. 
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5.พ้ืนท่ีเขตวัฒนธรรมพิเศษ บานพุเมยง  
พื ้นที ่ เขตวัฒนธรรมพ ิเ ศษตามมต ิคณะร ัฐ ม นต รี                 

3 สิงหาคม 2553 เปนพ้ืนท่ีของชุมชนกะเหร่ียงบานภูเหม็น  ต้ังอยู
ท่ีตำบลทองหลาง  อำเภอหวยคต  จังหวัดอุทัยธานี เปนพ้ืนท่ี
เปาหมายเพ่ือใหสาธารณชนเขาใจวิถีชีวิต  และการมีอยูของชาติ
พันธุ “กะเหร่ียง”  เพ่ือนำไปสูการแกไขปญหา  สรางความมั่นคง
ในพื ้นที ่อย ู อาศัย   พื ้นที ่ทำกิน  และพื ้นที ่ทางจ ิตวิญญาณ  
นอกจากนั ้นยังดำรงซึ่งอัตลักษณ   วิถ ีวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
กะเหร่ียง  และฟนฟูส่ิงท่ีเร่ิมเลือนหายไปใหกลับเปนดังเดิม  
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คำวา “ภูเหม็น” เปนคำท่ีเพ้ียนมาจากภาษาของ ชา ว

กะเหร่ียงท่ีออกเสียงวา “พุเมยง” มีความหมายหมายถึง “ดอก

เขาพรรษา” หรือ “ดอกหงสเหิน” ดอกเขาพรรษามีหลายชนิด 

หลายสีหนึ ่งปจะออกดอกเพียง 1 ครั ้ง เทาน ั้นในชวงเทศกาล

เขาพรรษา ดอกเขาพรรษาพบเห็นโดยท่ัวไปท่ีบานภูเหม็น และถือ

วาเปนพืชศักด์ิสิทธ์ิของทางชุมชน ชาวบานจึงใชช่ือของดอกไมนี้

เปนช่ือหมูบาน 

 

Special Cultural Area (Ban Phu Men)  
According to the Cabinet Resolution of 3rd 

August 2010, the unique cultural area of the Ban Phu 

Men Karen community at Thong Lang sub- district, Huai 

Khot district, Uthai Thani province has become a target 

area for the public to understand the way of life and the 

existence of ethnic for Karen including their lives, arable 

land or crops and spiritual spaces.  It also maintains the 

identity of the Karen and their traditional culture and 

restores what has begun to disappear.  

The word "Phu Men" is a distorted word from the 

Karen language pronounced " Pu Mei,"  meaning 

"Phumen." "Phansa flowers" or "Swan flowers" There are 

many kinds of flowers in Buddhis lent.  They will bloom 
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only once a year during the Buddhist Lent season.  The 

flowers can only be seen in the Ban Phu Men 

community.  It is considered a sacred plant of the 

community, and villagers use this flower's name as the 

village name. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.เจาวัตร (เจาวัด)  
เปนผูนำทางจิตวิญาณและความเช่ือของกะเหร่ียง และ

เปนผูปกครองของชาวกระเหร่ียง เขาจะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ที ่ เป นเจ าวัดมากอนและนับถือศีล 5 ของศาสนาพุทธอยาง
เครงครัด  เขาเปนผูท่ีคอยทำพิธีกรรมท่ีศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ท่ีสำคัญ
ของหมูชุมชน เชน การทำบุญไหวเจดีย การอาบน้ำมนต พิธีกรรม
ในการเก็บเก่ียว การลอยกระทง เปนตน   



 100 
Chao Wat 
Chao Wat is the spiritual leader of the Karen and 

is the ruler of the Karen people.  He inherited the title 
from his ancestors who were temple owners before and 
strictly adhere to the five precepts of Buddhism.  He is 
the one who performs various sacred rites important to 
the community, such as making merit, paying respect to 
the pagoda, holy bath Rituals for harvesting, and Loi 
Krathong. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
7.ศิลปะลวดลายบนผืนผากะเหร่ียง 

 กะเหรี ่ยง เปนกลุมชนเผาที ่มีประชากรมากที ่ส ุดใน
ประเทศไทย มีถ่ินท่ีอยูอาศัยกระจายอยูหลายพ้ืนท่ี กะเหร่ียงโปวมี
เอกลักษณผืนผาทอที ่สะทอนถึงทักษะความเชี ่ยวชาญในดาน
ศิลปะการสรางลวดลายบนผืนผาท่ีงดงาม ผูหญิงชาวกะเหร่ียง
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ไดร ับการกลาวขานวาทอผาเกง เน ื ่องจากไดร ับการถายทอด
ความรูทักษะฝมือการทอผามาจากผูเปนแมต้ังแตยังเปนเด็กหญิง
ในวัยประมาณ 10 ป ผูหญิงชาวกะเหร่ียงมักจะทอเส้ือผาไวใชสวม
ใสเองในชีวิตประจําวันท้ังของตนเองและสมาชิกในครอบครัว หรือ
ทอเก็บไวใชในงานพิธีสําคัญๆ เชน งานแตงงาน งานประเพณี
สําคัญตาง ๆ ลายผาทอก็มีจำนวนมาก เชน ลายตะกรุด ลายดอก
มะเขืย ลายเสือโครง เปนตน  
 

Pattern art on the Karen fabric 
The Karen is the most populous tribe in 

Thailand.  Their habitats are spread around many areas. 
Pwo Karen is unique in woven fabrics that reflect their 
mastery of creating beautiful patterns on fabrics.  Karen 
women are said to be good weavers.  Knowledge and 
skill of weaving will be passed from mother to daughter 
from 10 years old.  Karen women often weave clothes 
for themselves and their family members.   They 
incorporate essential ceremonies such as weddings, 
essential traditions and have many weaving patterns 
such as Takrud pattern, Eggplant flower, Tiger pattern, 
etc. 
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ท่ีมาของภาพ http://uthai-trip.com/places/20 

 

8.ถ้ำพุหวาย  
ถ้ำพุหวาย อยูในเขตอุทยานแหงชาติพุเตย ภายในวน

อุทยานถ้ำเขาวง อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี เปนภูเขาหินปูน
สูงชันสลับซับซอน ถ้ำพุหวายเปนถ้ำขนาดใหญภายในถ้ำ
กวางขวาง เต็มไปดวยหินงอกหินยอยขนาดใหญอลังการท่ีคาดวามี
อายุหลายลานป และยังมีรูปรางสวยงามแปลกตา หองโถงถ้ำจะมี
จุดชมหินงอกหินยอยแยกออกไปอีกมากมาย ถ้ำพุหวาย คร้ังหนึ่ง
เคยเปนสถานท่ีถายทำละครทางโทรทัศนช่ือดังเร่ือง “นาคี” ทำให
ปจจุบันเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวจำนวนมาก 

 
 
 
 

http://uthai-trip.com/places/20
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Phu Wai Cave 
Phu Wai Cave is in Phu Toei National Park, Khao 

Wong Forest Park, Ban Rai district, Uthai Thani province. 
The cave is a steep limestone mountain complex. It is a 
large cave with a spacious area inside. It is filled with 
magnificent stalactites and stalagmites estimated to be 
millions of years old, which have an unusual and 
beautiful shape.  The cave has many different spots for 
viewing stalactites and stalagmites.  
Phu Wai Cave was a filming location for a television 

drama programme called Nakee, making it popular today 

with many tourists. 
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9.ตลาดซาวไฮ  

ตลาดซาวไฮเกิดจากการรวมตัวกันของกลุมคนที่ทำ
เกษตรอินทรีย ศิลปน กวีชาวไร โดยมุงหวังใหมีพ้ืนท่ีตลาดสำหรับ
จำหนายผลผลิตท่ีปลอดภัยแสดงอัตลักษณทองถ่ินวิถี ชีวิตด้ัง เดิม
ของชุมชน สัมผัส วิถีชาวบานไรท่ีแสนเรียบงายและงดงามควรคา
แกการมาเยือน นอกจากจะเพลินกับของกินและสินคาตางๆ แลว
ยัง ไดเห็นเอกลักษณทางวัฒนธรรมในมุมนาร ักและเปนกันเอง 
สินคาท่ีนำมาขายสวนมากเปนสินคาพ้ืนบาน ท่ีชาวบานเปนคน
ปลูกคนทำกันเองจ ึงม ีราคาถูกไมแพง และเปนแรงจ ูงใจให
นักทองเท่ียวมาเท่ียวเปนจำนวนมาก 

 
Shao Hai Farmer Market 
Shao Hai Market was formed by organic farmers, 

artists, poets, and farmers.  The aim provides market 
space for safe produce with local identity.  It is a 
traditional way of life in the community. It is a beautiful 
and straightforward farming lifestyle.  The visitors will 
enjoy food and products and see the cultural identity in 
a pretty and friendly corner.  Most of the products sold 
are local products. The villagers are cultivators, and grow 
everything by themselves, so the price is low.  The 
market has many tourists who come to travel. 
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10. ประเพณีวัฒนธรรมกระเหร่ียงโปว  
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุกระเหรี ่ยงโปว        

มีประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐานในจังหวัดอุทัยธานีมาเปนระยะเวลา

ยาวนาน มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมสัมพันธกับธรรมชาติ ท้ัง อัตลักษณ 

ความเช่ือ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี ดวยการดำรงชีพของ

ชุมชนพ่ึงพาอาศัยปาและธรรมชาติ จึงมีวิถีชีวิตประพณี วัฒนธรรม

เก่ียวของกับธรรมชาติตลอดท้ัง 12 เดือนในแตละป เชน ประเพณี

การเก็บเมล็ดพันธ ประเพณีการไหวเจดีย  ประเพณีตำขมิ้น 

ประเพณีปกสะเด่ิงบาน พิธีเรียกฝน พิธีกรรมในการเก็บเ ก่ียวขาว 

หรือเก็บขาวข้ึนยุง เปนตน  
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The cultural heritage of the Pwo Karen ethnic 

group 

The cultural heritage of the Pwo Karen ethnic 

group has a long history of settlement in Uthai Thani. 

The identity, beliefs, culture, customs, and way of life 

are concerned with nature. The community's livelihood 

relied on forests for a long time. Their tradition and 

culture wrer related to nature throughout the 12 months 

of the year, for example, seed collection, pagoda merit-

making on the full moon day, turmeric pounding 

tradition, erecting bamboo shrine at the house, rain 

calling ceremony, rice harvesting ceremony, and 

celebrate storing the rice grain in the barn etc. 
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คำศัพทประกอบภาพ 

 

ภาพประกอบ  

เก่ียวกับอาหารของชาวกะเหร่ียง 

  

Rice noodles with fish 

soup 

Steamed shrimp, 

fish, and crab with 

curry paste   

ไรสฺ นูด-โด็ลฺซฺ วิฑฺ ฟฌฺ ซูพ สตีมดฺ ชริมพ,ฺ ฟฌฺ, เอิ่นดฺ 

เคอรฺ หริ เพสทฺฺ 

ขนมจีนน้ำยา หอหมกรวมมิตร  

(กุง ปลา ปู) 
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ภาพประกอบ  

เก่ียวกับอาหารของชาวกะเหร่ียง 

  

Spicy salad with 

freshwater seaweed 

Karen fermented fish 

chili paste with sour 

cucumber 

สไป-ซิ แซ-เหลิด วิฑฺ 

เฟรฌ-วอ-เทอะรฺ ซี-วีด  

เคอะ เรน เฟอะรฺ-เมน-เทิด่ 

ฟฌฺ ชิ-หลิ เพสทฺฺ วิฑฺ ซาว-

เหวอะรฺ คิว-คัม-เบอะรฺ 

ยำสาหราย น้ำพริกปลารากระเหร่ียงใส

แตงเปร้ียว 
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ภาพประกอบ  

เก่ียวกับอาหารของชาวกะเหร่ียง 

 
 

Sour cucumber curry 

with chicken and 

roasted rice 

Sour soup with Phak 

Kut 

ซ า ว -เ ห ว อ ะ รฺ  ค ิ ว -ค ั ม -

เบอะรฺ เคอรฺ-หริ ว ิฑฺ ชิค-

เกิ่น เอิ่นดฺ โรส-เติ่ด ไรสฺ 

ซาว-เหวอะรฺ ซูพ วิฑฺ ผักกูด 

แกงแตงเปร้ียวใสไกขาวคั่ว แกงสมผักกูดใสมะเขือเทศ 
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ภาพประกอบ  

เก่ียวกับอาหารของชาวกะเหร่ียง 

  

Chicken with banana 

stem curry 

Catfish curry with 

ground roasted rice 

ชิค-เกิ่น วิฑฺ เบอะ-แน-

เหนอะ สเต็ม เคอรฺ-หริ 

แคท-ฟฌฺ เคอรฺ-หริ วิฑฺ 

กเรานฺด ฺโรส-เติ่ด ไรสฺ 

แกงไกหยวกกลวย แกงขาวคั่วปลาดุก 
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ภาพประกอบ  

เก่ียวกับอาหารของชาวกะเหร่ียง 

  
Pumpkin mushroom 

curry with (Fish, Pork, 

or Chicken) 

Taro curry with 

tomato 

พัมพฺ-เกิ่น มัฌ-รูม เคอรฺ-

หริ วิฑฺ (ฟฌฺ, พอรฺค, ชิค-

เคน) 

ทา-โร เคอรฺ-หริ วิฑฺ เทอะ-

เม-โดว 

แกงฟกทองและเห็ดใส 

(ปลา หมู หรือ ไก ) 

แกงเผือกใสมะเขือเทศ 
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ภาพประกอบ  

เก่ียวกับอาหารของชาวกะเหร่ียง 

  

Spicy salad with 

local vegetables and 

onions 

Steamed sticky rice 

with banana and 

coconut milk 

สไป-ซิ แซ-เหลิด วิฑฺ โล-

โค็ล เว็จฺ-เทอะ-โบ ็ลฺซฺ

เอิ่นดฺ อัน-เหยิ่น 

สตีมดฺ สติก-กิ ไรสฺ วิฑฺ เบอะ-

แน-เหนอะ เอิ่นดฺ โคว-เคอะ-

นัท มิลฺคฺ 

ยำหมอนอย (ยำหัวหอม

ผักรวม) 

ขาวตมมัด 
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ภาพประกอบ  

เก่ียวกับลายผาของชาวกะเหร่ียง 

  

Blooming flowers 

pattern 

Wildflower pattern 

บลูม-หมิ่ง ฟลาว-เวิรฺซฺ แพ็ท-

เทิ่รฺน 

ไวลดฺ ฟลาว-เหวอะรฺ 

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายดอกไมบาน ลายดอกไมปา 

 

 

 

 



 114 
ภาพประกอบ  

เก่ียวกับลายผาของชาวกะเหร่ียง 

  

Royal tiger,  

Bengal tiger pattern 

Tiger pattern 

รอย-โย็ลฺ ไท-เกอะรฺ, 

เบ็ง-กอลฺ ไท-เกอะรฺ  

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ไท-เกอะรฺ แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายเสือโครง ลายเสือ 
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ภาพประกอบ  

เก่ียวกับลายผาของชาวกะเหร่ียง 

  

Mushroom pattern Stream pattern 

มัฌ-รูม แพ็ท-เทิ่รฺน สตรีม แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายเห็ดโคน ลายสายน้ำ 
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ภาพประกอบ 

 เก่ียวกับลายผาของชาวกะเหร่ียง 

  

Eye-closing pattern Large bird egg pattern 

อาย-คโลซฺ-ซิ่ง แพ็ท-เทิ่รฺน ลารฺจฺ เบิรฺด เอกฺ  

แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายเปดตา ลายไขนกใบใหญ 
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ภาพประกอบ  

เก่ียวกับลายผาของชาวกะเหร่ียง 

  

Chicken feet pattern Bird's chin pattern 

ชิค-เกิ่น ฟท แพ็ท-เทิ่รฺน เบิรฺดซฺฺ ชิน แพ็ท-เทิ่รฺน 

ลายตีนไก ลายคางนก 
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ภาพประกอบ 

เก่ียวกับวัฒนธรรมของชาวกะเหร่ียง 

  

Pagoda merit-making 

on the full moon day  

Erecting bamboo 

shrine  

เพอะ-โก-เดอะ เม-หริท เมค-

กิ่ง เอิ่น เดอะ ฟูล มูน เด 

อิ-เร็ค-ทิ่ง แบม-บู ฌไรฺน  

ทำบุญเจดีย (ไหวเจดีย) ปกสะเดิ่ง 
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แบบฝกหัด 

สวนตาง ๆ ของคำพูด (Parts of Speech) 

(อนุญาตใหใชดิกชันนารีได) 

 

1. จงทำเคร่ืองหมายวงกลมคำท่ีเปนคำนาม  

(noun) 

House  He  Kindness Yesterday  

Did  Eat  Have  In  

2. จงทำเคร่ืองหมายวงกลมคำท่ีเปนสรรพนาม 

(pronoun) 

Walk  Bunchoo  Rich  Do  

Have  Does  People  He  

3. จงทำเคร่ืองหมายวงกลมคำท่ีเปนคำกริยา  

(verb) 

Is  He  Good  Bird  

Happy  She  Tree  type 

4. จงทำเคร่ืองหมายวงกลมคำท่ีเปนคำกริยาวิเศษณ 

(adverb) 

Why  Very  Are  So  

Done  But  Were  And  
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5. จงทำเคร่ืองหมายวงกลมคำท่ีเปนคำคุณศัพท 

(adjective) 

Three  Who  Go  Daily  

Mountain  Swming  Soon  Beautiful  

6. จงทำเคร่ืองหมายวงกลมคำท่ีเปนคำบุพบท 

(preposition) 

Well  Slowly  In  Sleep  

Where  Back  Hill  Friend  

7. จงทำเคร่ืองหมายวงกลมคำท่ีเปนคำสัณธาน 

(conjunction) 

But  Expensive  Quick  Final  

Up  Funny  Long  And  

8. จงทำเคร่ืองหมายวงกลมคำท่ีเปนคำอุทาน 

(interjection) 

Dog  Oh! Child  Run  

The  Father  Feel  Hey! 
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เฉลย 

1. House, Kindness  

2. Bunchoo, He   

3.  Is, type 

4. Very, So 

5. Three, Beautiful 

6. In 

7. But And 

8. Oh!, Hey! 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

สแกน OR Code เพื่ออาน e-Handbook ไดที่นี่ 
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ดาวนโหลด (Download) เอกสารการอบรมไดท่ี 

https://na.mahidol.ac.th/th/EnglishforEco  
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#ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
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