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THAI

1. จังหวดักรุงเทพมหานคร

2. กรุงเทพมหานคร หรือ "บางกอก" 
เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที�มีประชากรมากที�สดุของประเทศไทย

3. กรุงเทพมหานคร 
ถกูย้ายมาจากฝั�งตะวนัตกของแม่นํ �าเจ้าพระยาซึ�งเดมิเป็นกรุงธนบรีุภายหลงัจากที�พระบาท
สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที� �) 
ทรงครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  เมื�◌่◌่อพ.ศ. ���� รัชกาลที� � 
ได้ทรงพระราชทานนามพระนครใหม่ซึ�งถกูย่อให้สั �นลงเป็นกรุงเทพมหานคร 
ชื�อเตม็ของกรุงเทพมหานครได้กลายเป็นชื�อเมืองที�ยาวที�สดุในโลก 
และได้จดบนัทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค

4. คําว่ากรุงเทพมหานคร แปลว่า เมืองแห่งเทวดา แตค่นไทย เรียกสั �นๆ ว่า "กรุงเทพฯ" 
ชาวตา่งชาตจิะเรียก กรุงเทพมหานคร ว่า "บางกอก" ซึ�งเรียกมาตั �งแตส่มยักรุงศรีอยธุยา

5. ในปัจจุบนั คนไทยที�อาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ สว่นใหญ่มีเชื �อสายจีน 
แตก็่มีคนไทยแท้อยูม่ากเช่นกนั คนไทยเหลา่นี �มาจากตา่งจังหวดัเพื�อมาทํางานหาเลี �ยงชีพ 
นอกจากนี �กรุงเทพฯ ก็ยงัเป็นเมืองที�ชาวตา่งชาตจิากทั�วโลกมาอาศยัอยู่ เช่น คนจีน 
คนอินเดีย คนญี�ปุ่ น คนอาหรับ และอื�นๆ อีกมากมาย
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6. สถานที�ท่องเที�ยวสว่นใหญ่ในกรุงเทพมหานครจะมีอยู่ที�บริเวณเมืองเก่าบนเกาะรัตนโกสนิ
ทร์  พระบรมมหาราชวงั วดัโพธิ�  และวดัอรุณราชวราราม 
เรียกได้ว่าเป็นสถานที�ที�มีนักท่องเที�ยว ไปเยี�ยมชมมากที�สดุ พระบรมมหาราชวงั 
เป็นพระราชวงัที�รัชกาลที� � ทรงสร้างขึ �นพร้อมสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์ 
มีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วดัพระแก้วอยู่ในบริเวณวงั 
เป็นที�ประดษิฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร 
และใช้เป็นที�ประกอบพระราชพธีิทางศาสนาที�สาํคญั

7. วดัโพธิ�  สร้างในสมยัรัชกาลที� � มีพระพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ สร้างในสมยัรัชกาลที� � 
และยงัเป็นโรงเรียนสอนการนวดแผนโบราณอีกด้วย

8. วดัอรุณราชวราราม เป็นวดัที�มีมาตั �งแตค่รั �งสมยักรุงศรีอยธุยา 
ตั �งอยู่ริมแม่นํ �าเจ้าพระยาฝั�งธนบรีุ ตรงข้ามกบัวดัโพธิ�  มีพระปรางค์องค์ใหญ่สงูประมาณ 
�� เมตร และมีพระปรางค์องค์เลก็ � องค์ล้อมรอบ ถ้ามองให้ดีจะเห็นว่า 
พระปรางค์ได้รับการประดบัประดาด้วยถ้วยชามจีนที�มีสสีนัสวยงามมาก

ENGLISH

1. Bangkok Province

2. Krung Thep Mahanakhon, or Bangkok, is the capital city and the most highly populated 
urban area of Thailand.

3. Bangkok was moved across from the west side of the Chao Praya River, where it was 
originally the city of Thonburi, after King Buddha Yodfa Chulaloke ("Rama I") became the 
first king of the Rattanakosin Era in 1782. He gave the city a ceremonial name, which 
became shortened to its current official name, Krung Thep Mahanakhon. The full name of 
the city is listed in the "Guinness Book of Records" as the world's longest place name.

CONT'D OVER
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4. The name Krung Thep Mahanakhon means the "City of Angels," but Thai people call it 
Krung Thep for short. However, foreigners have been calling Krung Thep Mahanakhon 
"Bangkok" since the Ayutthaya era.

5. Today, the majority of people living in Bangkok are Thai-Chinese, but there are also 
many pure Thais living there.  They have come from many provinces to make a living.  
Bangkok is also home to expatriates from all over the world, such as Chinese, Indians, 
Japanese, Arabs, and many, many more.

6. Most of Bangkok's sights are concentrated in the Old City on Rattanakosin Island. The 
Grand Palace, Wat Pho, and Wat Arun are usually the most visited places in Bangkok. 
The Grand Palace was built when Rama I founded Bangkok as the nation's capital. 
Within the palace grounds is Wat Phra Sri Rattana Satsadaram, or Wat Phra Kaew, 
which is the home of the Emerald Buddha image, and it has been the place where 
important religious ceremonies are performed by the Monarch.

7. Wat Pho was built in the reign of Rama I.  It is home to a large Reclining Buddha, which 
was made in the reign of Rama III, and it's also home to a school for traditional massage.

8. Wat Arun ("Temple of Dawn") was built during the Ayutthaya period. It is on the Thonburi 
side of the Chao Praya river, across from Wat Pho. The main tower is about sixty-seven 
meters high and it is surrounded by four smaller towers. If you look closely, you will see 
that it is actually beautifully decorated with colorful Chinese porcelain pieces.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

เมืองหลวง muueang-lǔuang capital city noun

ไสยาสน์ sǎi-yâat to sleep, to recline verb

บนัทึก ban-thúek to record, to list verb
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พระราชทาน phrá-râat-chá-thaan to give verb

ครองราชย์ khraawng-râat to reign verb

ประดษิฐาน bprà-dìt-sà-thǎan to place verb

สถาปนา sà-thǎa-bpà-naa to found, to establish verb

ล้อมรอบ láawm-râawp
to surround, to 

encircle verb

ประชากร bprà-chaa-gaawn population noun

ตรงข้าม dtrong-khâam opposite, across from adverb

SAMPLE SENTENCES

ในอดีต 
เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเท
ศญี�ปุ่ น
nai à-dìit giiao-dtoo khooei bpen muueang 
lǔuang gào-gàae khǎawng bprà-thêet yîi-bpùn 
"In the past, Kyoto used to be the old 
capital city of Japan."

มีนักท่องเที�ยวจํานวนมากตอ่แถวเพื�อเข้าช
มพระพทุธไสยาสน์
mii nák thâwng-thîiao jam-nuuan mâak dtàaw 
thǎaeo phûuea khâo chom phrá-phút-thá-sǎi-
yâat 
"There were a lot of visitors lining up to 
see the Reclining Buddha."

อย่าลมืบนัทึกข่าวคืนนี �นะคะ
yàa luuem ban-thúek khàao khuuen níi ná khá 
"Don't forget to record tonight's news."

พระเจ้าอยูห่ัวพระราชทานเงินให้แก่พวกเรา
phrá-jâao-yùu-hǔua phrá-râat-chá-thaan ngoen 
hâi gàae phûuak-rao 
"The king kindly gave us money."
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พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเ
ดชเสดจ็ขึ �นครองราชย์ตั �งแตว่นัที� � 
มิถนุายน  พ.ศ. ����
phrá-bàat-sǒm-dèt phrá-châao-yùu-hǔua phuu-mí-
phon-à-dun-yá-dèet sà-dèt khûen-khraawng-râat 
dtâng-dtàae wan-thîi gâao mí-thù-naa-yon 
phút-thá-sàk-gà-ràat sǎawng-phan sìi-ráawy 
bpàaet-sìp gâao 
"King Bhumibol Adulyadej has reigned 
since June 9, 1946."

พระพทุธชินราชประดษิฐานอยูที่�วดัพระศรีรั
ตนมหาธาต ุจังหวดัพษิณโุลก
phra ́-phu ́t-thá-chin-ná-ra ̂at bpra ̀-dìt-sa ̀-tha ̆an yùu 
thîi wát phrá-sǐi-rát-dtà-ná-má-hǎa-thâat jang-wàt 
phít-sà-nú-lôok 
"Phra Phuttha Chinnarat is located at Wat 
Phra Si  Ratana Mahathat in Phitsanulok."

ราชอาณาจักรสโุขทัยได้รับการสถาปนาขึ �น
ในปีพ.ศ. ����
râat-chá-aa-naa-jàk sù-khǒo-thai dâai ráp gaan-
sà-thǎa-bpà-naa khûen nai bpii phút-thá-sàk-gà-
ràat nùeng-phan jèt-ráawy hòk-sìp sǎawng 
"Sukhothai Kingdom was founded in 
1219."

บ้านของคณุตาของดฉินัถกูล้อมรอบด้วยธร
รมชาตทีิ�สวยงาม
bâan khǎawng khun-dtaa khǎawng dì-chǎn thùuk 
láawm-ráawp dûuai tham-má-châat thîi sǔuai-
ngaam 
"My grandfather's house is surrounded by 
beautiful nature."

ประชากรโลกเพิ�มขึ �นอย่างมากมายมหาศา
ลทุกวนั
bpra ̀-chaa-gaawn lo ̂ok phôoem kheûen ya ̀ang 
ma ̂ak maai ma ́-hǎa-sǎan thu ́k-wan 
"The world population increases incredibly 
each day."

มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั �งอยู่ตรงข้ามม
หาวิทยาลยัของดฉินั
mii sǔuan-sǎa-thaa-rá-ná khà-nàat yài dtâng yùu 
dtrong khâam má-hǎa-wít-thá-yaa-lai khǎawng dì-
chǎn 
"There is a big park on the opposite side of 
my university."

CULTURAL INSIGHT

การ แตงกายเพื่อเขาชมพระบรมมหาราชวัง 
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เม่ือเวลาไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาต ิ

ชายและหญิง จะตองแตงกายสุภาพและ เหมาะสม ดังน้ีคือ หามสวมกางขาสั้น 
กระโปรงสั้น กางเกงรัดรูป ถุงนองท่ีโชวใหเห็นมาก เสื้อบางๆ กางเกงสามสวน เสื้อกลาม 
หรือเสื้อก๊ัก รองเทาแตะ หรือรองเทาท่ีไมหุมสน หามพับแขนเสื้อ 
และนอกจากน้ีหามสวมเสื้อและกางเกงลําลอง เสื้อกันลม ชุดนอน และกางเกงเล 
ถานักทองเท่ียวทานใดแตงกายไมสุภาพ ทางสํานักงานพระบรมมหาราชวังมีผาคลุมให 
และนักทองเท่ียวจะตองเสียคาธรรมเนียมคาผาคลุมดวย 

Dress Code for the Grand Palace 
 
 

Visitors, both Thais and foreigners, are required to dress appropriately when they visit the 
Grand Palace. Here is the dress code, which is applicable to both ladies and gentlemen. The 
following items are not allowed: shorts, miniskirts, short skirts, tights, tight see-through shirts 
and blouses, quarter-length trousers, sleeveless shirts or vests, sandals (without ankle or 
heel straps), sweatshirts and sweatpants, windbreakers, pajamas, and fisherman trousers. 
Also, all shirtsleeves, whether long or short, cannot be rolled up. If any visitor dresses 
inappropriately, the Grand Palace officer will provide some clothes for the person to wear, 
and the visitor has to pay a fee for the clothes and must return them when he or she leaves. 
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THAI

1. จังหวดัภูเก็ต

2. ชาวตา่งชาตสิว่นใหญ่ที�มาเมืองไทยจะต้องหาโอกาสไปเที�ยวภูเก็ต 
เพราะภเูก็ตเป็นแหลง่ที�มีหาดทรายขาวทอดยาว แสงแดดอนัอบอุ่น 
และทะเลที�มีสสีนัสวยงาม เหมาะแก่การพกัผอ่นมาก

3. ภูเก็ต เดมิชื�อเมืองถลางเป็นเกาะใหญ่ที�สดุของประเทศไทย ตั �งอยู่ทางใต้ 
ห่างจากกรุงเทพฯ ��� กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะเดียวที�มีฐานะเป็นจังหวดั คําว่า 
ภูเก็ตนั �นเชื�อว่าเพี �ยนมาจาก ภาษามลาย ูคือ "บกิู�ต" ซึ�งแปลว่า ภเูขา 
ภูเก็ตเป็นเกาะที�มีชื�อเสียงมาแตโ่บราณ ในสมยัอยธุยาชาวตา่งชาตเิช่น ฮอลแลนด์ 
องักฤษ โปรตเุกศ และฝรั�งเศสก็มาทําการค้าขายแร่ดีบกุจากเมืองภูเก็ต 
พอในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เกิดสงครามเก้าทัพขึ �น 
กษัตริย์ของพม่าในสมยันั �นได้ให้แม่ทัพยกทัพมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้รวมถึงเมืองภูเก็ตในปีพ.
ศ. ���� ซึ�งในขณะนั �นเจ้าเมืองภูเก็ตเพิ�งถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิงจัน 
ภรรยาของเจ้าเมือง และคณุมกุ น้องสาว จึงรวบรวมกําลงัตอ่สู้กบัพม่าจนได้รับชัยชนะ 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ท่านผู้หญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี และคณุมุกเป็นท้าวศรีสนุทร

4. เนื�องจากภเูก็ตมีแร่ดีบกุมากที�สดุในประเทศไทย และมีชาวตา่งชาตเิช่น ชาวจีน อินเดีย 
อาหรับ มาเลย์ และยโุรปเข้ามาทําการค้าและอาศยัอยู่มากมาย 
ดงันั �นสถาปัตยกรรมในยา่นการค้าในเมืองเก่าเช่น บนถนนถลาง ถนนดีบกุ ถนนกระบี� 
จะเป็นการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมเอเชียกบัยโุรปเข้าด้วยกนั

CONT'D OVER
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5. ด้วยความที�ภเูก็ตมีประวตัศิาสตร์อนัยาวนานจึงได้หลอ่หลอม 
ทําให้ภูเก็ตแตกตา่งจากจังหวดัอื�นๆ ภูเก็ตเป็นศนูย์รวมของคนหลายชนชาตเิข้าด้วยกนั 
มีหลายวฒันธรรม สถาปัตยกรรมก็ได้รับอิทธิพลมาจากตา่งชาต ิและอาหารก็ดีเลศิ 
และเนื�องจากคนภเูก็ตสว่นใหญ่เป็นชาวไทย-มุสลมิ เราจะเห็น 
มสัยิดมากพอๆกนักบัวดัไทยเลยทีเดียว

ENGLISH

1. Phuket Province

2. When many foreigners travel to Thailand, they must find a chance to visit Phuket 
because of its long white-sand beaches, warm sun and beautifully colorful sea. It is an 
excellent place for a vacation.

3. Phuket was originally called Talang town, and it is Thailand’s largest island.  It is situated 
in the south of Thailand, about 862 kilometers away from Bangkok. It is the only island 
that is also a province. The name Phuket is apparently derived from the word “bukit” in 
Malay, which means “mountain”.

4. This island has been well-known since ancient times.  In the Ayutthaya era, foreign 
traders such as Portuguese, Dutch, English and French traders also came to the island 
for tin trading. In the reign of King Rama I, the Nine Armies War took place. The king of 
Burma at the time had his general move the army to strike the southern provinces, 
including Phuket, in 1785.  At the time, the governor had just passed away, and the 
widow of the governor, Chan, and her sister, Mook, united local residents and 
successfully fought and drove the invaders out of Phuket. As a result of such heroic 
deeds, the noble titles Thao Thep Krasattri and Thao Si Sunthon were granted to Chan 
and Mook respectively.

CONT'D OVER
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5. Since Phuket had the most tin of anywhere in Thailand many foreigners such as 
Chinese, Indians, Middle Easterners, Malays and Europeans came  to do business and 
settled there. Therefore the architecture around the old town such as on Talang Road, 
Dee-buk Road and Kra-bi Road, has a blend of Asian and European styles.

6. Phuket’s long history has made the island unique from other provinces.  Phuket 
combines various ethnic groups and cultures. Its architecture is also influenced by 
foreigners and it has fine cuisine.  Since the majority of Phuket citizens are Thai-Muslims, 
it is possible to see an equal number of mosques located next to temples.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

โอกาส oo-gàat chance, occasion noun

ผสมผสาน phà-sǒm-phà-sǎan
to blend, to 
interweave verb

สถาปัตยกรรม
sà-thǎa-bpàt-dtà-yá-

gam architecture noun

แร่ดีบกุ râae-dii-bùk tin noun

กษัตริย์ gà-sàt king noun

โบราณ boo-raan ancient adjective

ฐานะ thǎa-ná position, status noun

เกาะ gàw island Noun

อบอุ่น òp-ùn warm Adjective

ประวตัศิาสตร์ bprà-wàt-sàat history noun

SAMPLE SENTENCES
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นี�เป็นโอกาสดีของคณุที�จะได้ไปเรียนตอ่ตา่ง
ประเทศ
nîi bpen oo-ga ̀at dii khǎawng khun thîi ja ̀ da ̂ai 
bpai riian dtàaw dta ̀ang bpra ̀-thêet 
"This is a good chance for you to go study 
abroad."

คนจํานวนมากที�อาศยัอยู่ใกล้ชายแดนได้รั
บการถ่ายทอดพนัธกุรรมแบบผสมผสานจา
กพอ่แม่ที�มีแหลง่กําเนิดที�ตา่งกนั
khon jam-nuuan mâak thîi aa-sǎi yùu glâi chaai-
daaen dâai-ráp gaan thàai-thâawt phan-thú-gam 
bàaep phà-sǒm-phà-sǎan
jàak phâaw-mâae thîi mii làeng gam-nòoet thîi 
dtàang gan 
"Many people living near the country's 
border have inherited a genetic blend from 
parents of different origin."

สถาปัตยกรรมของไทยมีชื�อเสยีงมาก
sà-thǎa-bpàt-dtà-yá-gam khǎawng thai mii chûue-
sǐiang mâak 
"Thai architecture is very famous."

อโุบสถวดัพระแก้วแสดงให้เห็นลกัษณะพเิศ
ษอนัเป็นเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมไทย
ù-boo-sòt wát-phrá-gâaeo sà-daaeng hâi hěn lák-
sà-nà phí-sèet an bpen èek-gà-lák khǎawng sà-
thǎa-bpàt-dtà-yá-gam thai 
"The sanctuary in Wat Phra Kaew shows a 
unique characteristic of Thai architecture."

แร่ดีบกุพบได้มากในภาคใต้ของประเทศไทย
râae-dii-bùk phóp dâai mâak nai phâak-dtâai 
khǎawng bprà-thêet thai 
"Tin is  plentifully found in the southern 
region of Thailand."

ระบอบกษัตริย์ของประเทศไทยมีประวตัมิา
ยาวนานเกือบหนึ�งพนัปีนับตั �งแตก่ษัตริย์พอ่
ขุนศรีอินทราทิตย์
rá-baawp gà-sàt khǎawng bprà-thêet thai mii bprà-
wàt maa yaao naan gùueap nùeng phan bpii náp 
dtâng-dtàae
gà-sàt phâaw-khǔn-sǐi-in-thá-raa-thít 
"The monarchy of Thailand has a long 
history of almost a thousand years since 
King Indradit."
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พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเ
ดชเป็นประมุขของประเทศไทยในปัจจุบนั
phrá-bàat sǒm-dèt phrá-jâao-yùu-hǔua phuu-mí-
phon à-dun-yá-dèet bpen bprà-múk khǎawng 
bprà-thêet thai nai bpàt-jù-ban 
"King Bhumibol Adulyadej is the current 
head of state of Thailand."

พอ่แม่ของเธอหัวโบราณมากจนถึงขนาดที�ดิ
ฉนัต้องสง่เธอกลบับ้านก่อนพระอาทิตย์ตก
phâaw mâae khǎawng thooe hǔua boo-raan 
mâak jon thǔeng khà-nàat thîi dì-chǎn dtâwng 
sòng thooe glàp bâan gàawn phrá-aa-thít-dtòk 
"Her parents are so traditional that I have 
to send her back home before sunset."

มายาเป็นอีกหนึ�งในอารยธรรมโบราณที�มีภ
าษาเขียนเป็นของตวัเอง
maa-yaa bpen ìik nùeng nai aa-rá-yá-tham boo-
raan thîi mii phaa-sǎa khiian bpen khǎawng 
dtuua-eeng 
"The Maya is one of the ancient 
civilizations that has its own written 
language."

อาชีพแพทย์เป็นอาชีพที�มีฐานะทางสงัคมสู
ง
aa-chîip phâaet bpen aa-chîip  thîi mii thǎa-ná 
thaang sǎng-khom sǔung 
"Doctors have an occupation with high 
social status."

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที�มีเกาะมา
กที�สดุในโลก
bprà-thêet in-doo-nii-siia bpen bprà-thêet thîi mii 
gàw mâak thîi sùt nai lôok 
"Indonesia is the country composed of the 
most islands in the world."

อ้อมกอดของเขาช่างอบอุ่นและแน่นเหลอืเ
กิน
âawm-gàawt khǎawng khǎo châng òp-ùn láe 
nâen lǔuea gooen 
"His embrace is so warm and tight."

พวกเราควรที�จะมองดสูิ�งที�เคยเกิดขึ �นในประ
วตัศิาสตร์เพื�อไม่ให้ประสบกบัความผดิพลา
ดเดมิอีก
phûuak-rao khuuan thîi jà maawng-duu sìng thîi 
khooei gòoet khûen nai bprà-wàt-sàat phûuea 
mâi hâi bprà-sòp gàp khwaam phìt-phlâat 
dooem ìik 
"We should look at history, so we will not 
undergo the same mistake again."

คณุต้องคดิให้ดีก่อนที�จะทํานะ 
อย่าให้ประวตัศิาสตร์ซํ �ารอย
khun dtâwng khít hâi dii gàawn thîi jà tham ná 
yàa hâi bprà-wàt-sàat sám raawy. 
"You have to think carefully before taking 
action; don't repeat what has happened in 
history."
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ถึงแม้ว่าประวตัศิาสตร์จะไม่โกหก แตป่ระวตัศิาสตร์สามารถถกูบิดเบือนได้
thǔeng máae wâa bprà-wàt-sàat jà mâi goo-hòk dtàae bprà-wàt-sàat sǎa-mâat thùuk bìt-buuean dâai 
"Although history doesn't lie, history can be distorted."

CULTURAL INSIGHT

คล่ืนสึนามิและจังหวัดภูเก็ต 

 
 

เม่ือวันที ่26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 คลื่นสึนามิ 

เขากระทบชายฝงทางใตบริเวณจังหวัดภูเก็ตและพ้ืนท่ีขางเคียงฝงทะเล 
ทางตะวันตกของไทย คลื่นสึนามิไดทําลายพ้ืนท่ีใกลเคียงและมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก 
ท่ีภูเก็ตมีผูเสียชีวิตมากถึง 250 คน คลื่นสึนามิไดทําลายชายหาดท่ีสําคัญมากมาย 
รวมถึงหมูบานชาวประมงใกลเคียงและรีสอรทริมทะเลหลายแหง 
หลังจากน้ันการคาและการทองเท่ียวก็คอยๆฟนตัวข้ึนมาใหมอยางชาๆ 
แตอยางไรก็ตามเราก็ยังคงเห็นรองรอยท่ีถูก ทําลายจากคลื่นสึนามิอยูในบางจุด 

Tsunami and Phuket 
 
 

On December 26, 2004, Phuket and other nearby areas on Thailand's western coast suffered 
extensive damage when they were struck by the Boxing Day tsunami. The waves destroyed 
several highly populated areas in the region, killing as many as 250 people in Phuket. Almost 
all the major beaches on the west coast were destroyed, including villages nearby and 
resorts on the beaches. Today, many damaged and most undamaged resorts are back in 
business, and life slowly returned to normal for the people of Phuket. Now there is little 
obvious remaining tsunami damage other than at the most remote beaches. 
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THAI

1. จังหวดัเชึยงใหม่

2. จังหวดัเชียงใหม่ ตั �งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ห่าง จากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ ��� กิโลเมตร เป็นเมือง เศรษฐกิจที�ใหญ่เป็นอนัดบั � ของประเทศไทย 
รองจากกรุง เทพมหานคร มีแหลง่ท่องเที�ยวทั �งทางธรรมชาตแิละ 
วฒันธรรมมากมายที�คอ่นข้างแตกตา่งจากเมืองอื�นๆ ซึ�งทํา 
ให้ทั �งชาวไทยและชาวตา่งชาตอิยากได้มาสมัผสัสกัครั �ง

3. เมืองเชียงใหม่ ก่อตั �งโดยพญามงัรายมหาราช ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์มงัราย ในปีพ.ศ. 
���� และใช้เป็นราชธานี ของอาณาจักรล้านนาในอดีตมายาวนานถึง ��� ปี จนกระ 
ทั�งในปี พ.ศ. ���� ได้ตกเป็นเมืองขึ �นของพม่า ตอ่มาในปี พ.ศ. ���� 
พระเจ้าตากสนิมหาราชและพระพทุธยอดฟ้า จุฬาโลกขับไลพ่ม่าจนพา่ยแพ้ไป 
เชียงใหม่จึงได้ถกูรวมเข้าในอา ณาจักรสยามนับแตน่ั �นมา

4. จังหวดัเชียงใหม่มีวดัเก่าแก่มากกว่า ��� แห่ง กระจาย ไปทั�วจังหวดั 
แตใ่นเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่มีวดัถงึ ��� แห่ง ปะปนอยู่กบัตกึราม 
ร้านค้าและโรงแรมสมยัใหม่ ทํา ให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองไม่กี�แห่งในประเทศไทย ที� 
สามารถมองเห็นถงึความเก่าแก่สวยงามแบบโบราณจาก วดัและเจดีย์ 
รวมอยู่กบัสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ได้เป็น อย่างดี โครงสร้างของเมืองเก่ายงัมี◌ิอยูใ่ห้เห็น 
โดยมีกําแพง เมืองเดมิเป็นรูปสี�เหลี�ยม มีคเูมืองล้อมรอบ และมีประตทูาง เข้า � แห่ง 
ภายในคเูมืองมีการควบคมุไม่ให้สร้างตกึสงู เกินไป บ้านเรือนยงัมีความเป็นล้านนา 
สวยงามสบายตา และก็สะอาดน่าท่องเที�ยว

CONT'D OVER
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5. เมื�อมาเที�ยวจังหวดัเชียงใหม่ สิ�งแรกที�นักท่องเที�ยวควรจะ 
ไปคือไปนมสัการพระธาตดุอยสเุทพ ซึ�งอยูท่างทิศตะวนัตก ของเมืองเชียงใหม่ 
พระธาตดุอยสเุทพสร้างขึ �นเมื�อปี พ.ศ. ���� ผู้ ที�เดนิทางมาสกัการะที�วดัแห่งนี � 
สามารถมองเห็น ทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้อยา่งชัดเจน นักท่องเที�ยวสามารถ 
เดนิขึ �นบนัไดนาค ไป ��� ขั �น เพื�อไปยงัวดั หรือใช้บริการ  รถกระเช้าขึ �น-ลง ดอยสเุทพได้

ENGLISH

1. Chiang Mai Province

2. Chiang Mai is located about seven hundred kilometers north of Bangkok. It is Thailand's 
second-largest economic center after only Bangkok. Chiang Mai has many natural 
resources like mountains and waterfalls and a distinctive cultural identity, which make 
both Thai and foreign tourists come to experience it.

3. King Meng Rai founded the city as the capital of the Lanna Kingdom in 1296. It had been 
the capital city for two hundred years. Then in 1556, the Burmese conquered the Lanna 
Kingdom. In 1774, King Taksin and Rama I helped drive out the Burmese and merged 
Chiang Mai into the Siam Kingdom.

4. Chiang Mai has over three hundred Buddhist temples throughout the province, but within 
the municipal limits, it has 121 temples blended in among modern buildings, shops, and 
hotels. This makes Chiang Mai one of the few places in Thailand where it is possible to 
find centuries-old chedis and temples next to modern architecture. The original city 
layout still exists as a neat square surrounded by a moat with vestiges of the fortified wall 
and its four main gates offering prime access to the old town. Inside the wall, there are no 
high buildings. The local houses still have a traditional Lanna style, which is beautiful, 
clean, and attractive.

CONT'D OVER
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5. When a visitor comes to Chiang Mai, he or she should go to pay respect to the holy 
Buddha relics at Wat Phrathat Doi Suthep, which is located on the west side of town. Wat 
Phrathat Doi Suthep was built in 1383. It is the perfect place to get a bird's eye view of the 
city. The temple can be reached via a steep Naga staircase comprised of three hundred 
steps or by railcar.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

ประมาณ bprà-maan
about, around, 
approximately adverb

นมสัการ ná-mát-sà-gaan
to worship, to pay 

respect to verb

สวยงาม sǔuai-ngaam beautiful adjective

กระจาย grà-jaai to spread verb

พา่ยแพ้ phâai-pháae
to lose, to fail, to 

surrender verb

เมืองขึ �น muueang-khûen colony noun

อาณาจักร aa-naa-jàk kingdom, territory noun

วฒันธรรม wát-thá-ná-tham culture noun

เศรษฐกิจ sèet-thà-gìt economy Noun

 สกัการะ sàk-gaa-rá
to worship, to pay 

homage to verb

SAMPLE SENTENCES
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โรงเรียนอยูห่่างจากบ้านของเราประมาณ � 
กิโลเมตร
roong-riian yùu hàang jàak bâan khǎawng rao 
bprà-maan sǎam gì-loo-méet 
"School is 3 kilometers away from my 
house."

พวกเราตั �งใจจะไปนมสัการพระพทุธรูปที�วดั
ไทยในโตเกียว
phûuak-rao dtâng-jai jà bpai ná-mát-sà-gaan phrá-
phút-thá-rûup thîi wát thai nai dtoo-giiao 
"We intend to go pay respect to a statue of 
Buddha at the Thai temple in Tokyo."

ผู้หญิงสวยมีอยูทุ่กที�ในสยามสแควร์
phûu-ying sǔuai mii yùu thúk thîi nai sà-yǎam-sà-
khwaae 
"Beautiful girls are everywhere in Siam 
Square."

กรุณาช่วยกระจายข้อความของพวกเราไปสู่
เพื�อนของคณุทุกคนให้ช่วยเราโดยการบริจา
คเงิน
ga ̀-ru ́-naa chu ̂uai gra ̀-jaai khâaw-kwaam khǎawng 
phûuak-rao bpai sùu phûuean khǎawng khun 
thúk-khon hâi chûuai rao dooi gaan baaw-rí-jàak 
ngoen 
"Please spread our message to all your 
friends to help us by donating."

ทีมชาตญีิ�ปุ่ นพา่ยแพ้ให้กบัทีมชาตเิกาหลใี
ต้อย่างเจ็บปวดในฟตุบอลโลก
thiim châat yîi-bpùn phâai-pháae hâi gàp thiim 
châat gao-lǐi dtâai yàang jèp bpùuat nai fút-bawn 
lôok 
"Japan was defeated painfully by South 
Korea in the FIFA World Cup."

ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวั
นออกเฉียงใต้ที�ไม่เคยเป็นเมืองขึ �นของใคร
bprà-thêet thai bpen bprà-thêet diiao nai ee-chiia 
dtà-wan-àawk chǐiang-dtâai thîi mâi khooei bpen 
muueang khûen khǎawng khrai 
"Thailand is the sole country in Southeast 
Asia that has never been a colony of 
another country."
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ยงัเป็นที�ถกเถียงกนัถึงตําแหน่งที�ตั �งของอา
ณาจักรแอตแลนตสิ
yang bpen thîi thòk-thǐiang gan thǔeng dtam-
nàeng thîi dtâng khǎawng aa-naa-jàk át-laaen-
dtít 
"There are still arguments over the 
location of the Kingdom of Atlantis."

ในช่วงห้าปีที�ผา่นมาวยัรุ่นไทยรับอิทธิพลจา
กวฒันธรรมเกาหลเีป็นอย่างมาก
nai chûuang hâa bpii thîi phàan maa wai-rûn thai 
ráp ìt-thí-phon jàak wát-thá-ná-tham gao-lǐi bpen 
yàang mâak 
"In the past five years, Thai teenagers 
have adopted Korean culture 
considerably."

เศรษฐกิจของอเมริกากําลงัฟื�นตวัหลงัจากวิ
กฤตในปี ����
sèet-thà-gìt khǎawng à-mee-rí-gaa gam-lang 
fúuen-dtuua lǎng jàak wí-grìt nai bpii sǎawng-
phan bpàaet 
"The economy of the United States has 
recovered since the crisis in 2008."

คณุควรคดิในสิ�งที�ดีๆในระหว่างสกัการะสิ�ง
ศกัดิ�สทิธิ�
khun khuuan khít nai sìng thîi dii-dii nai rá-wàang 
sàk-gaa-rá sìng-sàk-sìt 
"You should think good thoughts while 
paying homage to holy things."

CULTURAL INSIGHT

ภาษาคําเมือง 

 
 

ภาษาราชการที่ใชในจังหวัดเชียงใหมใชภาษาไทยเปนหลัก 

และมีภาษาทองถ่ินซึ่งเรียกวา ภาษาคําเมือง หรือภาษาในอาณา จักรลานนาเดิม 
แตละทองถ่ินของทางภาคเหนือ มีคุณลักษณะของภาษาท่ีคลายๆกัน 
จะแตกตางกันเฉพาะ สําเนียงและศัพท บางคํา แตละทองถ่ินก็จะมีความไพเราะตางกันไป 
นักทองเท่ียวท่ีมาจากถ่ินอื่น ลวนช่ืนชมวา "ภาษาคําเมืองน้ัน มีความ ไพเราะ นุมนวล 
ยิ่งนักแล" 

Kham Muang 
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The inhabitants use the official Thai language as the main language, but they also speak 
Kham Muang (also known as "Lanna") among themselves. Each province in the northern part 
of Thailand has a slightly different Kham Muang dialect in terms of accent and some 
vocabulary. However, each Kham Muang has its own beauty. The visitors from other 
provinces all agree that Kham Muang is very beautiful and delicate. 
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THAI

1. จังหวดัเพชรบรีุ

2. จังหวดัเพชรบรีุหรือที�คนไทยเรียกว่า เมืองเพชร เป็นจังหวดั 
ในภาคกลางที�ตั �งอยูริ่มฝั�งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง ��� กิโลเมตร 
เพชรบรีุเป็นเมืองหนึ�งในหลายๆ เมืองในประเทศไทยที� 
ยงัไม่คอ่ยมีนักท่องเที�ยวชาวตา่งชาต ิเข้าไปเที�ยวมากมายนัก 
แตเ่มืองเพชรบรีุเป็นเมืองเก่าแก่ที�มี ประวตัคิวามเป็นมายาวนาน 
โดยมีชื�อปรากฏอยูใ่นศลิาจารึก หลกัที�หนึ�ง สมยัสโุขทัยและมีหลกัฐานทางโบราณคดี 
ซึ�งมีอา ยยุ้อนไปถึงสมยัขอมและสมยัทวารวดี

3. เมื�อถึงยคุของอาณาจักรสโุขทัยและอยธุยาตอนต้น เพชรบรีุ 
เป็นหัวเมืองหน้าดา่นที�สาํคญัทางตะวนัตก เพราะเป็นแหลง่ สะสมเสบียงอาหาร 
และเป็นเมืองที�มีชัยภมิูดีทั �งทางบกและ ทางทะเล

4. ในสมยัรัตนโกสนิทร์ เพชรบรีุได้กลายเป็นเมืองที�มีความงด งามตามธรรมชาต ิ
มีทะเลที�สวยงามและสงบเงียบ และมีภเูขา มากมาย มีพระมหากษัตริย์ถึง � พระองค์ 
ที�ได้สร้◌่างพระราช วงัขึ �นในเขตจังหวดัเพชรบรีุ จึงเป็นที�มาของชื�อ "เมืองสามวงั"

CONT'D OVER
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5. เมื�อพดูถงึสถานที�ท่องเที�ยวในจังหวดัเพชรบรีุ คนสว่นใหญ่จะ นึกถึงหาดชะอํา 
ซึ�งเป็นหาดที�มีนักท่องเที�ยวทั �งชาวไทยและ ชาวตา่งชาตนิิยมไปมากที�สดุ 
แตถ้่าสนใจอยากสมัผสัถงึ อารยธรรมที�ยงัคงไว้ตั �งแตอ่ดตี และประหยดัทั �งเงินและเวลา 
ก็ควรจะ เข้าไปในตวัเมืองจังหวดัเพชรบรีุ เดนิชมโบราณ สถานตา่งๆ สถานที�ที�น่าไปคือ 
วดัใหญ่สวุรรณาราม ซึ�งเป็น วดัที�มีชื�อเสยีงของจังหวดัเพชรบรีุ เพราะเหตทีุ�วดันี �ได้รวมสิ�งที� 
น่าด ูและประวตัศิาสตร์สาํคญัไว้หลายอย่าง ชาวบ้านนิยม เรียกวดันี �ว่า "วดัใหญ่" 
สิ�งที�น่าดทีู�สดุในวนันี �ก็คอื ศาลาการ เปรียญที�มีภาพเขียนเทพชุมนุมอายกุว่า ��� ปี 
ประตดู้านทิศ ตะวนัออกของศาลามีรอยแตกเป็นทางยาว ซึ�งเป็นบนัทึกประ 
วตัศิาสตร์ตอนที�พม่าตีเมืองเพชร ทหารพม่าเข้าไปไม่ได้จึงใช้ ขวานฟันประต ู
เป็นแผลลกึยาว

6. อีกแห่งหนึ�งที�ควรไปคือ พระนครคีรี (เขาวงั) เขาวงันี �เปรียบ เสมือนสญัลกัษณ์เมืองเพชรบรีุ 
เป็นพระราชวงัที�สร้างบนภเูขา แห่งแรกของประเทศไทย 
ซึ�งพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ัวทรงโปรดให้สร้างขึ �นเมื�อ พ.ศ. ���� 
บนเขาสมน สิ�งก่อสร้างนี �เป็นสถาปัตยกรรมตะวนัตกผสมกบัจีน

ENGLISH

1. Phetchaburi Province

2. Phetchaburi, locally known by Thais as Muang Phetch, is located 160 kilometers south of 
Bangkok. It is in the central region, on the western shore of the Gulf of Thailand.

3. Phetchaburi, among some other small towns, has not been explored much by foreigners. 
However, Phetchaburi is an old royal city. Its name is in the Sukhothai inscripted stone 
No. 1, and has several archeological sites dating back to the Khmer and the Dvaravati 
Period.

CONT'D OVER
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4. In the Sukhothai and Ayutthaya eras, Phetchaburi was a strategic royal fort in the west 
since it had a good source of food supplies and was a strategically located place for both 
inland and the sea.

5. In the Rattanakosin Era, Phetchaburi has changed its character to a town of charming 
beauty, with peaceful seasides and superb natural reserves. Three kings of the 
Rattanakosin Period established their retreats here. They built three palaces; thus, 
Phetchaburi is also known as Muang Sam Wang ("the City of the Three Palaces").

6. Most people know Phetchaburi through Cha-am Beach. Many Thais and foreigners have 
visited it. However, for those who prefer to experience the ancient civilization and save 
some money and time, they should visit archeological sites in town. An interesting place 
is Wat Yai Suwannaram. The main shrine hall contains three-hundred-year-old mural 
paintings of mythical angels. The west side door of the hall has a big, long crack, which, 
according to the history, was from the Burmese troops who came to Phetchaburi. They 
axed the door because they couldn't get inside.

7. Another place that you should visit is Phra Nakhon Khiri or Khao Wang ("Palace Hill"). It 
is a well-known landmark of Phetchaburi. It is the first palace that was built on top of 
Samon Hill under the royal command of King Rama IV in 1860. This palace was 
constructed in a balance of Thai and Chinese architectural styles.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

 ประวตัิ bprà-wàt background noun

ประวตัศิาสตร์ bprà-wàt-sàat history noun

ประหยดั bprà-yàt economical, thrifty adjective

อารยธรรม aa-rá-yá-tham civilization noun
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สมัผสั sǎm-phàt
to touch, to connect, 

to feel verb

ชัยภูมิ chai-yá-phuum
strategically located 

place noun

เสบียง sà-biiang
provisions, food 

reserves noun

โบราณคดี boo-raan-khá-dii archaeology noun

ศลิาจารึก sǐ-laa-jaa-rúek inscripted stone noun

สญัลกัษณ์ sǎn-yá-lák symbol noun

SAMPLE SENTENCES

เธอน่าจะมีอนาคตที�สดใสเพราะมีประวตักิา
รเรียนที�ดีมาก
thooe nâa-jà mii à-naa-khót thîi sòt-sǎi phráw mii 
bprà-wàt gaan-riian thîi dii mâak 
"She probably has a bright future owing to 
her great educational background."

พวกเราควรที�จะมองดสูิ�งที�เคยเกิดขึ �นในประ
วตัศิาสตร์เพื�อไม่ให้ประสบกบัความผดิพลา
ดเดมิอีก
phûuak-rao khuuan thîi jà maawng-duu sìng thîi 
khooei gòoet khûen nai bprà-wàt-sàat phûuea 
mâi hâi bprà-sòp gàp khwaam phìt-phlâat 
dooem ìik 
"We should look at history, so we will not 
undergo the same mistake again."

คณุต้องคดิให้ดีก่อนที�จะทํานะ 
อย่าให้ประวตัศิาสตร์ซํ �ารอย
khun dtâwng khít hâi dii gàawn thîi jà tham ná 
yàa hâi bprà-wàt-sàat sám raawy. 
"You have to think carefully before taking 
action; don't repeat what has happened in 
history."

ถึงแม้ว่าประวตัศิาสตร์จะไม่โกหก 
แตป่ระวตัศิาสตร์สามารถถกูบิดเบือนได้
thǔeng máae wâa bprà-wàt-sàat jà mâi goo-hòk 
dtàae bprà-wàt-sàat sǎa-mâat thùuk bìt-buuean 
dâai 
"Although history doesn't lie, history can 
be distorted."
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ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี �พวกเราควรที�จ
ะประหยดัให้มากที�สดุเท่าที�จะทําได้
nai chûuang wí-grìt sèet-thà-gìt bàaep níi phûuak-
rao khuuan thîi jà bprà-yàt hâi mâak thîi-sùt thâo 
thîi jà tham dâai 
"During this economic crisis, we should be 
as economical as possible."

อารยธรรมตะวนัตกมีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมไ
ทยเป็นอยา่งมากในช่วง �� ปีที�ผา่นมานี �
aa-rá-yá-tham dtà-wan-dtòk mii ìt-thí-phon dtàaw 
wát-thá-ná-tham thai bpen yàang mâak nai 
chûuang yîi-sìp bpii thîi phàan maa níi 
"Western civilization has had great 
influence on Thai culture in the past twenty 
years."

คนเราใช้มือสมัผสัสิ�งของ
khon-rao chái muue sǎm-phàt sìng-khǎawng 
"We use hands to touch things."

ดฉินัสมัผสัได้ถึงความรักที�คณุมีให้กบัดฉินั
dì-cha ̆n sa ̆m-pha ̀t da ̂ai the ̆ung khwaam ra ́k thîi 
khun mii ha ̂i ga ̀p dì-cha ̆n 
"I can feel your love for me."

ใครที�ได้ชัยภูมิที�ดีกว่าก็มีโอกาสที�ดกีว่าที�จะ
ชนะสงครามนี �
khrai thîi dâai chai-yá-phuum thîi dii gwàa gâaw 
mii oo-gàat thîi dii gwàa thîi jà chá-ná sǒng-
khraam níi 
"Whoever gets a more strategic location 
has a better chance to win this war."

การสกดัการสง่เสบียงเป็นยทุธวิธีที�ดีในการ
สลายการชุมนุม
gaan sa ̀-ga ̀t gaan so ̀ng sa ̀-biang bpen yu ́t-tha ́-wí-
thii thîi dii nai gaan sa ̀-la ̆ai gaan chum-num 
"Cutting off the distribution of provisions is 
a good strategy to disperse the 
demonstrators."

โบราณคดีไม่คอ่ยได้รับการสนับสนุนจากภา
ครัฐ
boo-raan-khá-dii mâi khâwy dâai ráp gaan sà-nàp-
sà-nǔn jàak phâak rát 
"Archeology has rarely been supported by 
the Government sector."

ศลิาจารึกเป็นหลกัฐานที�สาํคญัที�บ่งบอกว่า
ภาษาไทยมีประวตัมิาอยา่งยาวนาน
sì-laa jaa-rúek bpen la ̀k-tha ̆an thîi sa ̆m-khan thîi 
bo ̀ng-bàawk wa ̂a phaa-sa ̆a thai mii bpra ̀-wa ̀t maa 
ya ̀ang yaao naan 
"The inscripted stone is important 
evidence that indicates that the Thai 
language has a long history."
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ดไูบกลายเป็นสญัลกัษณ์แห่งความหรูหราเ
นื�องจากมีเงินจํานวนมากถกูทุ่มลงทุนไป
duu-bai glaai-bpen sa ̆n-ya ́-la ́k ha ̀eng khwaam rǔu-
ra ̆a nûueang ja ̀ak mii ngoen jam-nuan ma ̂ak 
thùuk thu ̂m long-thun bpai 
"Dubai became a symbol of luxury 
because lots of money has been invested."

คณุจําเป็นที�จะต้องจําสญัลกัษณ์ทางจราจร
ทั �งหมดให้ได้ก่อนที�จะออกสูถ่นน
khun jam-bpen thîi jà dtâwng jam sǎn-yá-lák 
thaang jà-raa-jaawn tháng-mòt hâi dâai gàawn 
thîi jà àawk sùu thà-nǒn 
"You need to know all the traffic symbols 
before going out on the road."

CULTURAL INSIGHT

ขนมหวาน 

 
 

ไปจังหวัดเพชรบุรีทั้งทีก็ควรจะไปลองทานและหาซ้ือของหวานและของขบเค้ียวขอ
งไทยติดไมติดมือไปดวย ของหวานของจังหวัดเพชรบุรีสวนใหญทําจากน้ําตาลโตนด 

แปง ไข และกะทิ มีรานขายของหวานมากมาย ท้ังในตัวเมืองและตามถนนเพชรเกษม 
(ทางหลวงหมายเลข 4) รานเหลาน้ีจะมีช่ือท่ีข้ึนตนดวย "แม" 
ซึ่งแสดงถึงความเปนมืออาชีพเสมือนคุณแมทําเอง 
ของหวานท่ีมีช่ือมากท่ีสุดเห็นจะเปนขนมหมอแกง ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง 
และขนมตาล 

Tasty Thai Sweets 
 
 

One of the most important things that you should do when you go to Phetchaburi is to try or 
buy some Thai sweets. Most sweets here are made of tanot (palm) sugar, flour, eggs, and 
coconut cream. In the city and along Highway No. 4 are numerous sweet shops with names 
starting with the word "Mae." This means that they are Thai dessert specialists, just like your 
mother makes. The Phetchaburi specialties are "Khanom Mo Kaeng," "Thong Yot," "Thong 
Yip," "Foi Thong," and "Khanom Tan." 
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THAI

1. จังหวดัสโุขทัย

2. จังหวดัสโุขทัย เป็นจังหวดัหนึ�งในเขตภาคเหนือตอนลา่ง มี 
ประวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า ��� ปี และเคยเป็นราชธานี  
แห่งแรกของชาตไิทยในอดีต สโุขทัยได้เริ�มก่อตั �งขึ �นเมื�อประ มาณปี พ.ศ.����-����  
โดยมีพอ่ขุนศรีอินทราทิตย์เป็น ปฐมกษัตริย์ ตอ่มาในสมยัพอ่ขุนรามคําแหงมหาราช 
อาณาจักร สโุขทัยได้ขยายออกไปกว้างขวางครอบคลมุประเทศไทยใน 
ปัจจุบนัเกือบทั �งหมด บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าทุกด้านทั �งด้านการ ปกครอง การพาณิชย์ 
กฎหมาย ศาสนา และศลิปวฒันธรรมประเพณี สิ�งที�เป็นเอกลกัษณ์ของสโุขทัยได้แก่

3. �. เป็นราชธานีแห่งแรกของไทยและมีอาณาเขตกว้าง ใหญ่ไพศาลที�สดุ

4. �. เป็นดนิแดนของพระมหากษัตริย์มหาราชพระองค์แรก ของชาวไทย คือ 
พอ่ขุนรามคําแหงมหาราช

5. �. เป็นแหลง่กําเนิดลายสอืไทย และวรรณคดีเลม่แรก ของไทยคือ "ไตรภูมิพระร่วง"

6. �. เป็นยคุแรกที�ไทยมีความสมัพนัธ์ทางราชไมตรีกบัตา่งประเทศ

7. �. เป็นแหลง่กําเนิดศลิปวฒันธรรมที�ได้ชื�อว่าเป็นยคุทอง ของศลิปะไทย

8. �. เป็นแหลง่กําเนิดงานอตุสาหกรรมเครื�องปั �นดนิเผาที�มี ชื�อเสยีงคือ "เครื�องถ้วยสงัคโลก"

CONT'D OVER
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9. เนื�องจากสโุขทัยมีประวตัศิาสตร์ที�ยาวนาน จึงมีสถานที�ท่อง 
เที�ยวมากมายให้นักท่องเที�ยวได้เยี�ยมชม สถานที�ที�สาํคญัที�ควร คา่แก่การไปชมคือ 
อทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทัย ซึ�งเป็นเมือง สโุขทัยเก่าที�เคยเป็นราชธานีของไทย 
ได้รับการบรูณะซ่อมแซม โดยกรมศลิปากร และได้รับการจัดตั �งให้เป็นมรดกโลกโดย 
องค์การ UNESCO ในปี���� ภายในอทุยานฯ มีสถานที�สาํ คญัที�เป็นพระราชวงั 
ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคเูมือง กําแพงเมือง และประตเูมืองโบราณ 
ล้อมรอบอยู่ในรูปสี�เหลี�ยม สว่นภายนอกกําแพงเมืองก็มี ศาสนสถาน และโบราณสถาน 
กระจายอยูโ่ดยรอบ โบราณสถานที�น่าไปชมคือ 
วดัมหาธาตซุึ�งเป็นวดัสาํคญัของกรุงสโุขทัย ตั �งอยู่กลางเมืองเก่า มีพระเจดีย์ 
มหาธาตทุรงดอกบวัตมู เป็นศลิปะแบบสโุขทัยแท้ และวดัพระ พายหลวง 
ซึ�งอยู่นอกกําแพงเมืองด้านเหนือ เป็นโบราณสถาน ขนาดใหญ่ 
มีความสาํคญัเป็นอนัดบัสองรองจากวดัมหาธาตุ

ENGLISH

1. Sukhothai Province

2. Sukhothai Province is located on the lower edge of the northern region of Thailand. It has 
had a great, long history for more than seven hundred years and it was the first truly 
independent Thai Kingdom. Sukhothai was founded in the thirteenth century when Pho 
Khun Si Indrathit was the first king. Then in the Pho Khun Ramkhamhaeng Era, the 
Kingdom was expanded to cover most parts of Thailand today. It grew rapidly in many 
areas including administration, commerce, law, Buddhism, and culture. The main 
reasons Sukhothai is well-known are…

3. 1. It was the first independent Thai Kingdom and the biggest region in Thai history.

4. 2. It had the first king of Thailand, Pho Khun Ramkhamhaeng.

CONT'D OVER
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5. 3. Here occurred the first writing of the Thai alphabet, and Tri Phum Praruang was the 
first Thai literature.

6. 4. It created the first political relationship with other countries.

7. 5. It had a golden age in Buddhism, arts, and culture.

8. 6. It was the birthplace of the old, famous Sangkhalok pottery industry.

9. Since Sukhothai has had a long, rich history, there are several attractions for tourists to 
visit. The must-see place is Sukhothai Historical Park, which was the old capital city of 
Sukhothai Kingdom. The Park is maintained by the Fine Arts Department of Thailand with 
help from UNESCO, which declared it a World Heritage Site in 1991. Inside the Park, 
there are many sites such as palaces, buildings, and ruined temples with canals, walls, 
and gates arranged in a rectangular shape. Outside the city walls, there are several 
temples and buildings scattered all around. One of the most important sites is Wat 
Mahathat. It is located in the middle of the old town. It is Sukhothai's largest temple with a 
customary main pagoda in the shape of a lotus bud. It has genuine Sukhothai 
architecture.

10. Another site is Wat Phra Phai Luang, which is located outside the north wall. It is second 
in importance to Wat Mahathat.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

ยาว yaao long Adjective

กรมศลิปากร
grom-sǐn-lá-bpaa-

gaawn Fine Arts Department noun

เจริญ jà-rooen to grow, to progress verb
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แหลง่กําเนิด làeng-gam-nòoet source, birthplace noun

แรก râaek first, initial, original adjective

เอกลกัษณ์ èek-gà-lák identity, unique noun

พาณิชย์ phaa-nít commerce noun

ปัจจุบนั bpàt-jù-ban now, present adverb

 สมยั sà-mǎi era, age noun

เจดีย์ jee-dii pagoda, stupa, chedi noun

SAMPLE SENTENCES

วนันี �มีประชุมตั �งแตเ่ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็
น ช่างเป็นวนัที�ยาวนานเสียนี�กระไร
wan-níi mii bprà-chum dtâng-dtàae gâao moong-
cháao thǔeng hòk moong-yen. châng bpen wan 
thîi yaao naan sǐia nîi grà-rai 
"There are meetings from nine A.M. to six 
P.M. today. What a long day it is!"

หน้าที�หลกัของกรมศลิปากรคือการบรูณะโ
บราณสถานทั�วประเทศ
nâa-thîi làk khǎawng grom sǐn-lá-bpaa-gaawn 
khuue gaan buu-rá-ná boo-raan-sà-thǎan thûua 
bprà-thêet 
"The main duty of the Fine Arts 
Department is to restore ancient remains 
all over the country."

เศรษฐกิจของประเทศจีนเจริญขึ �นเร็วมากจ
นแซงญี�ปุ่ นไปแล้วในปีนี �
sèet-thà-gìt khǎawng bprà-thêet jiin jà-rooen 
khûen reo mâak jon saaeng yîi-bpùn bpai láaeo 
nai bpii níi 
"The economy of China has been growing 
rapidly and is set to pass Japan's this 
year."

แหลง่กําเนิดของแม่นํ �าเจ้าพระยาอยู่ในภาค
เหนือของประเทศไทย
làeng-gam-nòoet khǎawng mâae-náam jâao-phrá-
yaa yùu nai phâak-nǔuea khǎawng bprà-thêet 
thai 
"The source of the Chao Phraya River is in 
the northern region of Thailand."
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บารัค 
โอบามาเป็นประธานาธิบดีเชื �อสายแอฟริกนั
-อเมริกนัคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา
baa-rák oo-baa-mâa bpen bprà-thaa-naa-thí-
baaw-dii chúuea-sǎai áep-frí-gan à-mee-rí-gan 
khon râaek khǎawng bprà-thêet sà-hà-rát à-mee-
rí-gaa 
"Barack Obama is the first African-
American president of the United States of 
America."

คนแตล่ะคนมีเอกลกัษณ์ที�แตกตา่งกนั
khon dtàae lá khon mii èek-gà-lák thîi dtàaek-
dtàang gan 
"Each person has a different character."

การไหว้เป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ�งของไทย
gaan-wâai bpen èek-gà-lák yàang nùeng 
khǎawng thai 
"Wai is one of Thai identities."

เอกลกัษณ์ที�สาํคญัที�สดุอยา่งหนึ�งของคนไท
ยคือการยิ �มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ �น
èek-gà-lák thîi sǎm-khan thîi-sùt yàang nùeng 
khǎawng khon-thai khuue gaan yím mâi wâa jà 
gòoet à-rai khûen 
"One of the most important identifying 
features of Thai people is to smile no 
matter what happens."

ในช่วงหลงัๆมานี �พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์กล
ายเป็นสว่นใหญ่ในธรุกิจใดๆก็ตาม
nai chûuang lǎng-lǎng maa ní phaa-nít ì-lék-
thraaw-nìk glaai bpen sùuan yài nai thú-rá-gìt dai-
dai gâaw dtaam 
"These days, e-commerce has become a 
majority in any business."

ปัจจุบนัมีจํานวนผู้หญิงที�ทํางานไม่น้อยไป
กว่าผู้ชาย
bpàt-jù-ban mii jam-nuuan phûu-yǐng thîi tham-
ngaan mâi náawy bpai gwàa phûu-chaai 
"Nowadays, the number of women that 
work is no less than that of men."

ปัจจุบนัไม่มีใครเดนิทางโดยการขี�ช้างอีกแล้
ว
bpa ̀t-ju ̀-ban ma ̂i mii khrai dooen thaang dooi gaan 
khìi cha ́ang ìik la ́aeo 
"No one travels by elephant anymore."

สมยัสาวๆคณุแม่ของดฉินัเที�ยวไปทั�วทั �งโลก
sà-mǎi sǎao-sǎao khun mâae khǎwng dì-chǎn 
thîiao bpai thûua tháng lôok. 
"In her youth, my mom went around the 
world."
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ประเทศพม่ามีเจดีย์มากกว่าประเทศไทย
bprà-thêet phá-mâa mii jee-dii mâak gwàa bprà-thêet thai 
"The number of pagodas in Myanmar is more than that in Thailand."

CULTURAL INSIGHT

ส่ิงที่ควรเตรียมพรอมสําหรับอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย  

 
 

กอนที่จะไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย คุณควรเตรียมตัว 

และสิ่งของดังตอไปน้ี 1) รองเทาท่ีใสสบาย เน่ืองจากอุทยานฯ 
มีพ้ืนท่ีขนาดใหญและไมมียานพาหนะใหบริการภายในอุทยานฯ 
ดังน้ันคุณควรใสรองเทาท่ีคุณ สามารถเดินดวยได◌่เปนเวลานาน 2) เสื้อผาท่ีสวมใสสบาย 
เพราะอากาศอาจจะรอนอบอาว นอกจากน้ีคุณควรจะ เตรียม หมวก รม แวนตากันแดด 
ครีมกันแดด น้ําดื่ม และท่ีขาดไมไดคือ กลองถายรูป ลืมไมไดเปนอันขาด 

What to Bring with You to the Sukhothai Historical Park 
 
 

Before going to the Sukhothai Historical Park, here are the things you should bring with you. 
First, you should bring comfortable shoes: since the site is huge and there is no serviced 
vehicle in the site, you should wear shoes that you can walk in for a long time. Second, you 
should bring comfortable clothes because of the high temperature. Also, you should take a 
hat, an umbrella, sunglasses, sunblock or sunscreen, and water, and the most important thing 
is a camera. It is a must! 
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THAI

1. จังหวดักระบี�

2. จังหวดักระบี� เป็นจังหวดัชายทะเลหนึ�งในภาคใต้ของประเทศไทย 
ซึ�งตั �งอยู่ริมฝั�งทะเลอนัดามนั เป็นเมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสยีงแห่งหนึ�งของภาคใต้ 
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ��� กิโลเมตร

3. จากหลกัฐานทางโบราณคดี 
สนันิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี�เคยเป็นแหลง่ชุมชนโบราณที�เก่าแก่มากแห่งหนึ�งในประเ
ทศไทยมาตั �งแตส่มยัก่อนประวตัศิาสตร์และตอ่เนื�องมาจนถึง สมยัประวตัศิาสตร์ 
มีผู้ ค้นพบเครื�องมือยคุหินเป็นจํานวนมาก กระจัดกระจายตามจุดตา่ง ๆ ทั�วไป 
และยงัพบภาพเขียนสโีบราณบนผนังถํ �าหลายแห่ง นอกจากนี �ยงัมีข้อสนันิษฐาน 
เกี�ยวกบัชื�อเมืองกระบี�ว่า อาจมาจากความหมายที�แปลว่า ดาบ 
เนื�องจากมีตํานานเลา่สบืตอ่กนัมาเกี�ยวกบัการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที�จะสร้างเมือง

4. จังหวดักระบี� มีธรรมชาตทีิ�สวยงาม หาดทรายขาว นํ �าทะเลใส ปะการังสวย 
ถํ �าและผามากมาย และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า ��� เกาะ 
แตส่ถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสยีงมากที�สดุเห็นจะ เป็น หมู่เกาะพีพี รอบๆ เกาะมีปะการัง 
กลัปังหา ทิวทัศน์ใต้ ทะเลที�งดงาม และภเูขาหินปนูที�มีหน้าผาเป็นชั �นๆ ถํ �าที�สวยงาม 
ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด

5. หมู่เกาะพีพีมี � เกาะใหญ่ที�นักท่องเที�ยวนิยมไป

6. คือ เกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล เกาะพีพีดอนมีอ่าวคูที่�มีความสวยงามมากคือ 
อ่าวต้นไทรและ อ่าวโละดาลมั และที�อ่าวต้นไทรนี �เองเป็นที�ตั �งของท่าเรือเกาะพีพี

CONT'D OVER



THAIPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - IF IT'S GOOD ENOUGH FOR LEO, THIS THAI PROVINCE IS GOOD ENOUGH FOR ME! 3

7. เกาะพีพีเลเป็นเกาะที�เตม็ไปด้วยภเูขาหินปนู มีหน้าผาสงูชัน 
ตั �งฉากกบัผวิทะเลโดยรอบเกือบทั �งเกาะ เกาะแห่งนี �มีอ่าวที�สวยงามมากคือ อ่าวมาหยา 
มีหาดทรายที�ขาวละเอียด นํ �าทะเลใสมาก อีกทั �งเป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์เรื�อง 
"เดอะบีช" ที�มีลโีอนาโอ ด ิคาปริโอ เป็นดารานําแสดง 
ซึ�งสง่ผลทําให้หมู่เกาะพีพีมีชื�อเสยีงมากขึ �น

8. นักท่องเที�ยวสามารถเดนิทางไปยงัหมู่เกาะพีพีได้ทั �งจากกระบี�และภูเก็ต 
มีเรือโดยสารออกจากกระบี�ไปเกาะพีพีทุกวนั 
สว่นการเดนิทางจากภูเก็ตมีเรือนําเที�ยวเกาะพีพีแบบเช้าไปเย็นกลบั 
นักท่องเที�ยวสามารถตดิตอ่ได้ที�บริษัททัวร์ทั�วไปในตวัเมืองภูเก็ต

ENGLISH

1. Krabi Province

2. Krabi is a southern province on Thailand's Andaman seaboard. It is one of the most 
famous tourist destinations in Thailand. It is about 814 kilometers south of Bangkok.

3. According to the archaeological findings, this area used to be the most ancient 
community in the country. It had been home to "homo sapiens" during the prehistoric 
times and continued to the historic times. They found stone tools in many places and 
ancient, colored pictures in several caves. Besides, the origin of the name Krabi 
presumably derived from ancient "swords" (or krabi) that were discovered.

4. Krabi has its distinctive natural attractions, including white, sandy beaches, fascinating 
coral reefs, numerous caves and cliffs, and over one hundred large and small islands. 
However, the most famous attractions are the Phi Phi islands since they are full of coral 
formations, colorful underwater scenes, limestone mountains with steep cliffs, beautiful 
caves, and long beaches.

CONT'D OVER



THAIPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - IF IT'S GOOD ENOUGH FOR LEO, THIS THAI PROVINCE IS GOOD ENOUGH FOR ME! 4

5. The Phi Phi islands have two main islets, Ko Phi Phi Don and Ko Phi Phi Le.

6. Ko Phi Phi Don's outstanding attractions are the twin bays with curving white, sandy 
beaches of Ao Ton Sai and Ao Lo Da Lam. The main port of the Phi Phi islands is in Ao 
Ton Sai.

7. Limestone mountains and sheer cliffs surround Ko Phi Phi Le. It has the superb scenic 
bay of Ao Maya with an emerald crystal sea and secluded beaches. Plus, it is the place 
where the movie "The Beach" featuring Leonardo Di Caprio was shot, which made the 
Phi Phi islands more popular.

8. The Phi Phi islands can be reached from both Krabi and Phuket. There are ferries 
leaving twice daily from Krabi. However, visitors traveling from Phuket can contact tour 
operators in Phuket's provincial city for a one-day trip to the Phi Phi islands.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

 ชื�อเสยีง chûue-sǐiang fame, reputation noun

ละเอียด lá-ìiat
fine, delicate, 

exquisite Adjective

กลัปังหา gan-lá-bpang-hǎa sea fan, coral noun

ถํ �า thâm cave noun

ปะการัง bpà-gaa-rang coral reef noun

กระจัดกระจาย grà-jàt-grà-jaai to spread, to scatter verb

ประวตัศิาสตร์ bprà-wàt-sàat history noun

โบราณคดี boo-raan-khá-dii archaeology noun
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หลกั làk main, major adjective

ตดิตอ่ dtìt-dtàaw to contact verb

SAMPLE SENTENCES

ร้านอาหารร้านนี �มีชื�อเสยีงในเรื�องอาหารเผ็
ดและเปรี �ยว
ráan aa-hǎan ráan níi mii chûue-sǐiang nai 
rûuang aa-hǎan phèt láe bpríiao 
"This restaurant is famous for its sour and 
spicy food."

นักท่องเที�ยวถกูตรึงใจโดยภาพอนัแสนละเอี
ยดของแวนโก๊ะ
nák-thâwng-thîiao thùuk dtrueng jai dooi phâap 
an sǎaen lá-ìiat khǎawng waaen-gó 
"The tourists were fascinated with the 
exquisite painting of Van Gogh."

กลัปังหาเป็นสตัว์ทะเลชนิดหนึ�ง
gan-lá-bpang-hǎa bpen sàt-thá-lee chá-nít 
nùeng. 
"A sea fan is a type of marine animal."

กลัปังหาเป็นทรัพยากรที�นักท่องเที�ยวใต้นํ �า
ให้ความสนใจไม่แพ้ปะการัง
gan-lá-bpang-hǎa bpen sáp-phá-yaa-gaawn thîi 
nák-thâwng-thîiao-dtâai-náam hâi khwaam sǒn-jai 
mâi pháae bpà-gaa-rang. 
"Sea fans are a resource that attracts 
underwater tourists no less than coral 
reefs do."

ถํ �ามรกตเป็นหนึ�งในสถานที�ที�ห้ามพลาดใน
การไปชม เวลาไปจังหวดัตรัง
thâm-maaw-rá-gòt bpen nùeng nai sà-thǎan-thîi 
thîi hâam phlâat nai gaan bpai chom wee-laa 
bpai jang-wàt dtrang 
"The Emerald Cave is one of the must-see 
places when you go to Trang."

ปะการังเกือบทั �งหมดในทะเลอนัดามนัถกูค
ลื�นซึนามิในปี พ.ศ. ���� ทําลายไป
bpà-gaa-rang gùueap tháng-mòt nai thá-lee an-
daa-man thùuk khlûuean sùe-naa-mí nai bpii phút-
thá-sàk-gà-ràat 
sǎawng-phan hâa-ráawy sìi-sìp jèt tham-laai bpai 
"Almost all the coral reefs in the Andaman 
Sea were damaged by the tsunami in 
2004."



THAIPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #6 - IF IT'S GOOD ENOUGH FOR LEO, THIS THAI PROVINCE IS GOOD ENOUGH FOR ME! 6

เขาเป็นคนไม่มีระเบียบ 
จึงไม่น่าแปลกใจเลยที�ข้าวของบนโต๊ะทํางา
นของเขาถงึได้กระจัดกระจายแบบนั �น
khǎo bpen khon mâi mii rá-bìiap jueng mâi nâa 
bplàaek jai looei thîi khâao-khǎawng bon dtó 
tham-ngaan khǎawng khǎo thǔeng dâai grà-jàt-
grà-jaai bàaep nán 
"He is an undisciplined guy, so it's no 
wonder that his things are scattered on his 
desk in that way."

เศษกระจกแตกกระจัดกระจายเตม็พื �นไปห
มดตอนที�ดฉินัเข้าห้องไป
sèet grà-jòk dtàaek grà-jàt-grà-jaai dtem phúuean 
bpai mòt dtaawn thîi dì-chǎn khâo hâwng bpai 
"There were broken shards of glass 
scattered all over the floor when I entered 
the room."

พวกเราควรที�จะมองดสูิ�งที�เคยเกิดขึ �นในประ
วตัศิาสตร์เพื�อไม่ให้ประสบกบัความผดิพลา
ดเดมิอีก
phûuak-rao khuuan thîi jà maawng-duu sìng thîi 
khooei gòoet khûen nai bprà-wàt-sàat phûuea 
mâi hâi bprà-sòp gàp khwaam phìt-phlâat 
dooem ìik 
"We should look at history, so we will not 
undergo the same mistake again."

คณุต้องคดิให้ดีก่อนที�จะทํานะ 
อย่าให้ประวตัศิาสตร์ซํ �ารอย
khun dtâwng khít hâi dii gàawn thîi jà tham ná 
yàa hâi bprà-wàt-sàat sám raawy. 
"You have to think carefully before taking 
action; don't repeat what has happened in 
history."

ถึงแม้ว่าประวตัศิาสตร์จะไม่โกหก 
แตป่ระวตัศิาสตร์สามารถถกูบิดเบือนได้
thǔeng máae wâa bprà-wàt-sàat jà mâi goo-hòk 
dtàae bprà-wàt-sàat sǎa-mâat thùuk bìt-buuean 
dâai 
"Although history doesn't lie, history can 
be distorted."

โบราณคดีไม่คอ่ยได้รับการสนับสนุนจากภา
ครัฐ
boo-raan-khá-dii mâi khâwy dâai ráp gaan sà-nàp-
sà-nǔn jàak phâak rát 
"Archeology has rarely been supported by 
the Government sector."
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สะพานนี �เป็นสะพานหลกัที�ข้ามไปอีกฝั�งหนึ�
ง
sà-phaan níi bpen sà-phaan làk thîi khâam bpai 
ìik fàng nùeng 
"This is the main bridge that crosses to the 
other side."

คณุควรตดิตอ่สถานฑตูเป็นอย่างแรกเวลามี
ปัญหาในตา่งประเทศ
khun khuuan dtìt-dtàaw sà-thǎan-thûut bpen 
yàang râaek wee-laa mii bpan-hǎa nai dtàang 
bprà-thêet 
"You should contact the embassy first 
when you have any problems abroad."

CULTURAL INSIGHT

ภาพยนตรเรื่อง "เดอะบีช"  
 
 

เม่ือป 2541 ภาพยนตรเรื่อง "เดอะบีช" ท่ีมีลีโอนาโอ ดิ คาปโอ เปนดารานําแสดง 

ถูกถายทําท่ีอาวมาหยา ในเกาะพีพีเล ทําใหเกาะพีพีมีช่ือเสียงมากข้ึน 
แตกระน้ันก็ตามก็มีกลุมนักอนุรักษธรรมชาติรวมตัวกันตอตานกองถายเดอะบีช 
เพราะกองถายไดปรับพ้ืนท่ีเพ่ือถายทําภาพยนตร ทําใหสันทรายหายไปเหลือแตผืนน้ํา 
หากมีการกัดเซาะของคลื่นมาก เขา อาวมาหยาก็คงจะเหลือเพียงแตน้ําทะเลเทาน้ัน 
จะไมมีพ้ืนทรายใหเหยียบเหมือนแตกอน สุดทายทางกองถายก็ตอง จายคาเสียหาย 100 
ลานบาทเพ่ือฟนฟูอาวมาหยาใหสวยงามดังเดิม 

"The Beach" Movie 
 
 

In 1998, the movie "The Beach" starring Leonardo Di Caprio was shot at Ao Maya in Ko Phi 
Phi Le. This has made the Phi Phi islands become more popular. However, the 
environmentalists had gathered and protested the production team over the disappearance of 
a sand ridge that had to be removed for the shooting of the film. This action caused the sand 
ridge to further disappear as more waves struck the shore. As more and more waves strike 
the shore, Ao Maya would not have had beautiful sand to walk on. Ultimately, the production 
team had to pay one hundred million baht to revitalize the Ao Maya area. 
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THAI

1. จังหวดักาญจนบรีุ

2. กาญจนบรีุเป็นจังหวดัหนึ�งในภาคกลางที�มีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที�ยวทั �งชาวไทยและช
าวตา่งชาต ิด้วยเป็นแหลง่อารยธรรมเก่าแก่ยคุก่อนประวตัศิาสตร์ 
และเป็นสถานที�ตั �งของสะพานข้ามแม่นํ �าแควในสมยัสงครามโลกครั �งที� � 
ที�มีชื�อเสยีงโดง่ดงัไปทั�วโลก

3. สะพานข้ามแม่นํ �าแคว 
เป็นสะพานที�สาํคญัที�สดุของเส้นทางรถไฟสายมรณะที�ข้ามแม่นํ �าแควใหญ่ 
สร้างขึ �นสมยัสงครามโลกครั �งที� � โดยกองทัพญี�ปุ่ นได้เกณฑ์เชลยศกึฝ่ายสมัพนัธมิตร ได้แก่ 
ทหารองักฤษ อเมริกนั ออสเตรเลยี ฮอลนัดา และนิวซีแลนด์ ประมาณ ��,��� คน 
และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลาย ูไทย พม่า และอินเดียอีกจํานวนมาก 
มาก่อสร้างทางรถไฟเพื�อเป็นเส้นทางผา่นไปสูป่ระเทศพม่า 
การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี � เตม็ไปด้วยความยากลาํบาก 
ความทารุณของสงครามและโรคภยั ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร 
ทําให้เชลยศกึหลายหมื�นคนต้องเสียชีวิตลง

4. เนื�องจากภมิูประเทศสว่นใหญ่เป็นป่ามีทั �งป่าโปร่งและป่าดงดบิ 
มีสตัว์ป่านานาชนิดอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก ดงันั �นจึงมีสถานที� 
ท่องเที�ยวทางธรรมชาตทีิ�สวยงามมากมายที�น่าไปเยี�ยมชม เช่น อทุยานแห่งชาตไิทรโยค 
อทุยานแห่งชาตไิทรโยคเป็นพื �นที�ป่าเบญจพรรณและป่าดบิแล้งที�เชื�อว่าเป็นพื �นที�แห่งเดียวใ
นประเทศไทยที�มีค้างคาวที�ตวัเลก็ที�สดุในโลกคือ ค้างคาวกิตต ิ
นอกจากนี �อทุยานแห่งชาตไิทรโยคมีแหลง่ท่องเที�ยวที�น่าสนใจคือ นํ �าตกไทรโยคใหญ่ 
ซึ�งเป็นนํ �าตกสงู �� เมตรที�ไหลตกลงจากหน้าผาลงสูแ่ม่นํ �าแควน้อย 
โดยมีสะพานเชือกให้คนข้ามผา่นเพื�อดนํู �าตกใกล้ๆได้ด้วย

CONT'D OVER
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5. อทุยานแห่งชาตเิอราวณัก็เป็นอีกที�หนึ�งที�น่าไป มีสถานที�ที�น่าสนใจคือ 
นํ �าตกเอราวณัซึ�งเป็นนํ �าตกที�ใหญ่และสวยงามบนฝั�งแม่นํ �าแควใหญ่ 
นํ �าตกเอราวณัมีความยาว �,��� เมตร แบ่งเป็น � ชั �น 
แตล่ะชั �นมีลกัษณะเป็นอ่างสามารถเลน่นํ �าได้ และยงัมีเส้นทางศกึษาธรรมชาตมีิระยะทาง 
�,��� เมตร โดยใช้เวลาประมาณ �� นาทีในการเดนิทางผา่นป่าดบิเขา 
จุดชมวิวและป่าผลดัใบที�สวยงาม

ENGLISH

1. Kanchanaburi Province

2. Kanchanaburi is one of the provinces in the central region that attracts many tourists, 
both Thai and foreigners. It is popular due to its long history, ancient civilizations, and as 
the location of the Bridge over the River Khwae, one of the world's famous sites.

3. The Bridge on the River Khwae is the most important bridge of the Death Railway that 
crosses the Khwae Yai river. It was built during World War II by the Japanese army. They 
drafted about 61,700 Allied Prisoners of War (POW) who were from England, America, 
Australia, Holland, and New Zealand. Plus, there were several laborers who were 
Chinese, Khmer, Indonesian, Malaysian, Thai, Burmese, and Indian drafted to build the 
strategic railway route to Myanmar. Tens of thousands of the prisoners and laborers 
working on the project died from war, disease, maltreatment, and accidents.

4. Since most of the landscape is covered by mountainous terrain with sparse forest and 
rainforest and extensive wildlife sanctuaries, there are several attractions that you should 
visit. One of them is Sai Yok National Park. The Park has mixed forest and dry evergreen 
forest, which is home to what is probably the smallest mammal in the world, the two-gram 
Kittis Hog-nosed Bat. Moreover, Sai Yok National Park contains the Sai Yok Yai waterfall, 
a ten-meter picturesque cascade that drops directly into the Kwae Noi river. There is also 
a rope bridge that enables people to cross the river to view the waterfall.

CONT'D OVER
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5. Erawan National Park is another interesting place. It is the site of the picturesque seven-
tiered Erawan waterfall, almost fifteen hundred meters long. Each tier is like a basin that 
you can swim in. Also, you can enjoy a 1.6 km trek around the park, which is about thirty-
minutes long, passing evergreen forests, hills, viewpoints, and beautiful deciduous 
forests.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

โดง่ดงั dòong-dang famous adjective

อ่าง àang bowl, basin, tub noun

ป่าเบญจพรรณ bpàa-ben-jà-phan mixed forest noun

หมื�น mùuen ten thousand noun

กรรมกร gam-má-gaawn laborer noun

เกณฑ์ geen

to draft, to conscript 
(into the armed 

forces)
verb

กองทัพ gaawng-tháp troop, army noun

สร้าง sâang to build, to produce verb

มรณะ maaw-rá-ná dead adjective

สามารถ sǎa-mâat can, to be able to Verb

SAMPLE SENTENCES
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ทาทายงัเป็นนักร้องไทยที�โดง่ดงัทั �งในประเท
ศและตา่งประเทศ
thaa-thaa yang bpen na ́k-ráawng thai thîi do ̀ong 
dang tha ́ng nai bpra ̀-thêet la ́e  dta ̀ang bpra ̀-thêet 
"Tata Young is a Thai singer that is famous 
both in the country and in foreign 
countries."

โดยปกตคินไทยจะไม่อาบนํ �าโดยการแช่ตวัใ
นอ่างอาบนํ �า
dooi bpà-gà-dtì khon thai jà mâi àap-náam dooi 
gaan châae dtuua nai àang-àap-náam 
"Thai people usually do not take a bath in 
a bathtub."

ป่าเบญจพรรณในประเทศไทยพบได้ทั�วไปทั �
งภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
bpàa-ben-jà-phan nai bprà-thêet thai phóp dâai 
thûua bpai tháng phâak-nǔuea phâak-glaang láe 
phâak-dtà-wan-àawk chǐiang nǔuea 
"The mixed forest in Thailand can 
generally be found in the Northern, 
Central, and Northeastern regions."

คนมากกว่าหมื�นคนมาที�พระบรมหาราชวงัเ
พื�อถวายพระพรแดใ่นหลวงเนื�องในวโรกาส
วนัเฉลมิพระชนม์พรรษา
khon mâak gwàa mùuen khon maa thîi phrá-
baaw-rom-má-hǎa râat-chá-wang phûuea thà-
wǎai phrá-phaawn dàae nai-lǔuang nûueang nai 
wá-roo-gàat wan chà-lǒoem phrá-chon-phan-sǎa 
"More than ten thousand people came to 
the royal palace to bless His Majesty on 
his birthday."

ประธานบริษัทนั �นสร้างตวัขึ �นมาจากกรรมก
รที�ยากจน
bprà-thaan baaw-rí-sàt nán sâang-dtuua khûen 
maa jàak gam-má-gaawn thîi yâak jon 
"The president of that corporation has 
made his way from a poor laborer."

ชายไทยทุกคนต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื�
ออายคุรบ��ปี
chaai thai thúk khon dtâwng khâo ráp gaan geen 
thá-hǎan mûuea aa-yú-khróp yîi-sìp bpii 
"Every Thai male needs to be conscripted 
when he has become twenty years old."
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กองทัพไทยประกอบด้วยสามกองทัพหลกัคื
อกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
gaawng-tháp thai bprà-gaawp dûuai sǎam 
gaawng-tháp làk khuue gaawng-tháp bòk 
gaawng-tháp ruuea láe  gaawng-tháp aa-gàat 
"The Royal Thai Army is comprised of 
three main divisions: a ground force, a 
navy, and an air force."

เดก็ๆชอบสร้างปราสาททราย
de ̀k-de ̀k châawp sa ̂ang bpraa-sa ̀at saai 
"Children love to build sand castles."

คณุพอ่ของฉนัสร้างบ้านด้วยไม้
khun phâaw khǎawng chǎn sâang bâan dûuai 
máai 
"My father builds a house with wood."

เงินมากกว่าหนึ�งแสนล้านบาทถกูใช้ไปเพื�อ
สร้างสนามบินสวุรรณภมิู
ngoen mâak gwàa ne ̀ung-sǎaen-láan bàat thùuk 
chái bpai phûuea sa ̂ang sa ̀-nǎam-bin sù-wan-ná-
phuum 
"More than one hundred billion baht has 
been used to build Suvarnabhumi Airport."

ผู้คนจํานวนมากต้องถกูสงัเวยไปในการสร้า
งทางรถไฟสายมรณะ
phûu-khon jam-nuuan mâak dtâwng thùuk sǎng-
wooei bpai nai gaan sâang thaang rót-fai sǎai 
maaw-rá-ná 
"A lot of people were sacrificed to build the 
Death Railway Bridge."

ในสมยันี �เราสามารถตดิตอ่กนัได้อยา่งสะดว
กโดยใช้โทรศพัท์มือถือ
nai sà-mǎi níi rao sǎa-mâat dtìt-dtàaw gan dâai 
yàang sà-dùuak dooi chái thoo-rá-sàp-muue-
thuue. 
"Nowadays, we can easily contact each 
other using mobile phones."

CULTURAL INSIGHT

ที่พักและ สถานที่กางเต็นทในอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
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อุทยานแหงชาติเอราวัณแหงนี้จะจํากัดจํานวนของนักทองเที่ยวที่เขาไปพักในบริเว
ณอุทยานฯ ไมวาจะเปนบานพัก หรือสถานท่ีกางเต็นท 
คุณไมสามารถเขาไปกางเต็นทไดโดยไมไดสํารองพ้ืนท่ีกอนลวงหนา ดังน้ันกอนการเขาไป 
ทองเท่ียวในเขตอุทยานแหงชาต ิ
นักทองเท่ียวควรมีการศึกษาขอมูลเก่ียวกับอุทยานแหงชาต ิติดตอสอบถามหรือ 
สํารองการเขาไปใชบริการลวงหนาท่ี www.dnp.go.th 
มีคาธรรมเนียมเขาอุทยานแหงชาติเอราวัณ คนไทย ผูใหญ 40 บาท เด็ก 20 บาท 
ชาวตางชาต ิผูใหญ 200 บาท เด็ก 100 บาท 

Shelters and Camping in Erawan National Park 
 
 

Erawan National Park limits the number of visitors who want to stay in a shelter or camp 
inside the National Park. You are not allowed to camp without reserving a spot before going 
there. Therefore, you need to do some research on the park and contact the park staff by 
phone or online, www.dnp.go.th, before you go. There is an entrance fee for Thais (adults, 
forty baht, and children, twenty baht) and for foreigners (adults, two hundred baht, and 
children, one hundred baht). 
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THAI

1. จังหวดัเลย

2. เลย เป็นจังหวดัหนึ�งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน อยู่ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 
��� กิโลเมตร เป็นเมืองท่อง 
เที�ยวทางธรรมชาตทีิ�โอบล้อมด้วยภูเขาสลบัซบัซ้อนท่ามกลาง 
สายหมอกปกคลมุเหนือยอดภ ูอดุมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นา นาชนิด 
จังหวดัเลยมีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศที�งดงาม 
และประเพณีวฒันธรรมที�แตกตา่งไปจากถิ�นอื�น สถานที�ซึ�งเป็นที�รู้จักกนัดีคือ ภหูลวง ภเูรือ 
และภกูระดงึ

3. ภูหลวงเป็นเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า เป็นพื �นที�ราบสงู อากาศเย็น ตลอดปี 
ดงันั �นภหูลวงจึงมีดอกไม้ที�มีสสีนัสวยงามมากมาย และป่าหลายชนิด 
นักท่องเที�ยวสามารถเดนิป่าศกึษาธรรมชาต ิได้ 
การเดนิทางเข้าไปที�ยอดภูหลวงก็สามารถทําได้โดยสะดวกทางรถยนต์

4. อทุยานแห่งชาตภิเูรือ เป็นภเูขาสงู บนยอดเขาเป็นที�ราบกว้าง 
มีต้นสนจํานวนมากขึ �นสลบัซบัซ้อนกนั มีอากาศหนาวเย็น ตลอดปี 
มีจุดที�น่าสนใจบนอทุยานฯ เช่น จุดชมทิวทัศน์เดโช ผาโหลน่น้อย และ นํ �าตกห้วยไผ ่
ในการเดนิทางไปอทุยานแห่ง ชาตภิูเรือนั �น สามารถทําได้โดยทางรถยนต์ 
และมีทางเดนิเท้า ไปอีกประมาณ ��� เมตร ก็จะถึงยอดภูเรือ

CONT'D OVER
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5. อทุยานแห่งชาตภิกูระดงึ 
เป็นแหลง่ท่องเที�ยวทางธรรมชาตทีิ�ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ�งในหมู่วยัรุ่นคนไทยและชา
วตา่งชาตทีิ�ชอบความท้าทาย เส้นทางขึ �นภูกระดงึทางขึ �นคอ่นข้างชันแต ่
จะมีจุดแวะพกัที�เรียกว่า "ซํา" อยู ่� แห่ง แตล่ะจุดมีเครื�องดื�ม และอาหารจําหน่าย 
จุดท่องเที�ยวที�น่าสนใจคือ ผาหลม่สกั ผาแห่งนี �ถือเป็นสญัลกัษณ์ของภูกระดงึ 
เป็นลานหินกว้าง และมีสนต้นใหญ่อยู่ใกล้กบัชะงอ่นหินที�ยื�น ออกไปจากหน้าผา 
เป็นสถานที�ชมพระอาทิตย์ตกได้ชัดเจนที�สดุ จึงทําให้นักท่อง 
เที�ยวและช่างภาพนิยมไปถ่ายภาพเป็นที�ระลกึ สถานที�อีกแห่ง คือ ผานกแอ่น 
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ �นที�งดงามมากแห่งหนึ�ง 
สามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื �องลา่งซึ�งเป็นท้องทุ่งและเทือกเขา

6. การเดนิทางไปภกูระดงึจากกรุงเทพฯนั �นอาจทําได้โดยทางรถ 
โดยสารประจําทางหรือทางรถยนต์สว่นตวั เมื�อไปถึงที�ทําการ อทุยานฯ 
ต้องเดินเท้าตอ่เข้าสูย่อดภูกระดงึอีกประมาณ � กิโลเมตร

ENGLISH

1. Loei Province

2. Loei is a city in the northeastern region of Thailand and is 520 kilometers from Bangkok. 
An ecotourism city, it is surrounded by undulating mountain ranges whose summits are 
covered by foggy lines and abundant with various kinds of flora. Its temperature is 
comfortably cool, with beautiful geographical surroundings, as well as unique cultures 
and traditions. The well-known mountains are Phu Luang, Phu Ruea and Phu Kradueng.

3. Phu Luang is a wildlife preserve. Because of its high plateau with a cool climate the 
whole year, Phu Luang has many colorful flowers and many types of forests. Visitors can 
go trekking to see trees and flowers there. It is easy to go to the summit by car.

CONT'D OVER
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4. Phu Ruea National Park is a high mountain with a vast plain at the summit. It has a cold 
climate all year round. Attractions in the park include the observation points Decho and 
Pha Lon Noi and the Huai Phai waterfall. Visitors can drive there and they have to walk 
about seven hundred meters to the summit.

5. Phu Kradeung National Park is one of the most popular natural attractions among young 
Thai trekkers and adventurous foreigners. The trail going up to the summit is quite steep, 
but there are seven places to rest on the way up. These rest plateaus are called "Sum." 
Each "Sum" has some food and drink vendors. On top of the summit, there are some 
interesting places that you can go to.

6. Pha Lom Sak is like a symbol of Phu Kradeung. It has a big plateau with a big pine tree 
at the cliff. It is an observation point with spectacular views of the sunset. This makes 
several tourists and photographers try to go there for a sunset picture.

7. Another place is Pha Nok Ann. This is an important tourist spot where many people go to 
watch the sunrise. You can also see the view below with fields and mountain ranges.

8. When traveling to Phu Kradeung from Bangkok, it is best to take a bus or a car to the park 
office. Then you have to hike up to the summit for about five kilometers.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

ตะวนัออก dtà-wan-àawk east noun

สญัลกัษณ์ sǎn-yá-lák symbol noun

ความท้าทาย khwaam tháa-thaai challenge, adventure noun

วยัรุ่น wai-rûn

teenager, 
adolescent teenage, 

young
noun, adjective
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ทิวทัศน์ thiu-thát view, scenery noun

สลบัซบัซ้อน sà-láp-sáp-sáawn complex, intricate adjective

รักษา rák-sǎa to keep, to maintain Verb

อดุม ù-dom abundant adjective

โอบล้อม òop-láawm
to surround, to 

encircle verb

ท้องทุ่ง tháawng-thûng field noun

SAMPLE SENTENCES

พระอาทิตย์ขึ �นในทิศตะวนัออกและตกในทิ
ศตะวนัตก
phrá-aa-thít khûen nai thít dtà-wan-àawk láe dtòk 
nai thít dtà-wan-dtòk 
"The sun rises in the east and sets in the 
west."

ดไูบกลายเป็นสญัลกัษณ์แห่งความหรูหราเ
นื�องจากมีเงินจํานวนมากถกูทุ่มลงทุนไป
duu-bai glaai-bpen sa ̆n-ya ́-la ́k ha ̀eng khwaam rǔu-
ra ̆a nûueang ja ̀ak mii ngoen jam-nuan ma ̂ak 
thùuk thu ̂m long-thun bpai 
"Dubai became a symbol of luxury 
because lots of money has been invested."

คณุจําเป็นที�จะต้องจําสญัลกัษณ์ทางจราจร
ทั �งหมดให้ได้ก่อนที�จะออกสูถ่นน
khun jam-bpen thîi jà dtâwng jam sǎn-yá-lák 
thaang jà-raa-jaawn tháng-mòt hâi dâai gàawn 
thîi jà àawk sùu thà-nǒn 
"You need to know all the traffic symbols 
before going out on the road."

ดฉินัไม่อยากทํางานที�ไม่มีความท้าทายเพร
าะมนัน่าเบื�อ
dì-chǎn mâi yàak tham-ngaan thîi mâi mii khwaam 
tháa-thaai phráw man nâa-bùuea 
"I do not want to work without a challenge 
because it is boring."
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วยัรุ่นไทยนิยมไปทะเลในช่วงฤดรู้อน
wai-rûn thai ní-yom bpai thá-lee nai chûuang rúe-
duu ráawn 
"Thai teenagers like to go to the beach in 
Summer."

ความอยากรู้อยากเห็นเป็นปัจจัยหลกัที�ผลกั
ดนัให้วยัรุ่นลองยาเสพตดิ
khwaam yàak-rúu-yàak-hěn bpen bpàt-jai làk thîi 
phlàk-dan hâi wai-rûn laawng yaa-sèep-dtìt 
"Curiosity is the main factor that drives 
teenagers to try drugs."

เมื�อเราขึ �นไปถงึยอดเขา 
เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างดี
mûuea rao khûen bpai thǔeng yâawt-khǎo rao 
sǎa-mâat maawng-hěn thiu-thát dâai yàang dii 
"When we arrive at the top of the 
mountain, we can see the view clearly."

ทิวทัศน์ของแกรนด์แคนยอนน่าทึ�งมากเสยี
จนดฉินัเกือบจะเป็นลมเวลาได้เห็น
thiu-thát khǎawng graaen-khaaen-yâwn nâa-
thûeng mâak sǐia jon dì-chǎn gùueap jà bpen-lom 
wee-laa dâai hěn 
"The scenery of the Grand Canyon was so 
breathtaking that I was going to faint when 
I saw it."

ผ้าผืนนี �มีลวดลายที�สลบัซบัซ้อน 
นั�นคือเหตผุลที�มนัมีราคาแพง
phâa phǔuen níi mii lûuat-laai thîi sà-làp-sáp-
sáawn nân khuue hèet-phǒn thîi man mii raa-
khaa phaaeng 
"This cloth has an intricate pattern. That is 
why it is so expensive."

เพื�อนของฉนัรักษาความลบัเก่ง
phûuean khǎwng chǎn rák-sǎa khwaam-láp gèng 
"My friend is good at keeping secrets."

ญี�ปุ่ นจําเป็นต้องรักษาความสมัพนัธ์ที�ดกีบั
สหรัฐอเมริกาไว้เพื�อปกป้องตนเอง
yîi-bpùn jam-bpen dtâwng rák-sǎa khwaam sǎm-
phan thîi dii gàp à-mee-rí-gaa wái phûuea bpòk-
bpâwng dton-eeng 
"Japan needs to keep a good relationship 
with the US in order to protect itself."

มหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกาอดุมไปด้วยนั
กเรียนตา่งชาต ิโดยเฉพาะชาวจีน
má-hǎa-wít-thá-yaa-lai nai sà-hà-rát-à-mee-rí-gaa 
ù-dom bpai dûuai nák-riian dtàang-châat dooi-chà-
pháw chaao-jiin 
"Universities in the States are abundant in 
foreign students, especially Chinese."
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สวนสาธารณะกลางในนิวยอร์คถกูโอบล้อม
ไปด้วยป่าคอนกรีตขนาดใหญ่
sǔuan-sǎa-thaa-rá-ná glaang nai niu-yàawk thùuk 
òop-láawm bpai dûuai bpàa khawn-grìit khà-nàat 
yài 
"New York's Central Park is surrounded by 
a huge concrete forest."

ความฝันของดฉินัคือการได้ใช้ชีวิตอยู่ในทุ่ง
หญ้าสเีขียวขนาดกว้างใหญ่โดยไม่ต้องกงัว
ลถึงสิ�งใด
khwaam-fǎn khǎawng dì-chǎn khuue gaan da ̂ai 
cha ́i chii-wít yùu nai thu ̂ng-ya ̂a sǐi-khǐiao kha ̀-na ̀at 
gwa ̂ang ya ̀i dooi ma ̂i dtâwng gang-won thǔeng 
sìng dai 
"My dream is to live in a large green field 
with no worries about anything."

CULTURAL INSIGHT

อุทยาน แหงชาติภูกระดึง 

 
 

อุทยานแหงชาติภูกระดึงมีใหบริการลูกหาบสัมภาระ กิโลกรัมละ 15 บาท 

ลูกหาบจะหาบสัมภาระข้ึนไปรอท่ียอดภ ูคุณไมจําเปนตองถือของเวลาเดินข้ึนเขา 
และเน่ืองจากอุทยานแหงชาติฯ ไดจํากัดจํานวนนักทองเท่ียว 5,000 คน ตอวัน 
และกางเต็นทได 200 หลัง ตอวัน 
นักทองเท่ียวจึงตองติดตอลวงหนากอนเพ่ือสํารองท่ีพักกอน 
นอกจากน้ียังมีรานอาหารและหองน้ําใหบริการดวย 
อุทยานแหงชาติภูกระดึงจะปดระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน ทุกป 
เพ่ือใหสภาพธรรมชาติฟนตัวและปรับปรุงสถานท่ีพักสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทอ
งเท่ียว 

Phu Kradeung National Park 
 
 

At Phu Kradeung National Park, many climbers hire porters to carry their belongings to the 
top of the mountain for them at a cost of fifteen baht per kilogram. We do not need to carry our 
belongings by ourselves when we hike. Moreover, the Park limits visitors to only five 
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thousand per day and allows only two hundred tents per day at the summit. Therefore, visitors 
should reserve a spot for a tent or rent a shelter if they decide to stay. There are also some 
food vendors and washrooms at the summit. The Park is closed for forest regeneration and 
accommodation facilities between June and September every year. 



LESSON NOTES

Advanced Audio Blog S1 #9
Let's Take the Thai Tuk Tuk! 

CONTENTS 

2 Thai
3 English
4 Vocabulary
4 Sample Sentences
7 Cultural Insight

# 9 

COPYRIGHT © 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.



THAIPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #9 - LET'S TAKE THE THAI TUK TUK! 2

THAI

1. จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

2. พระนครศรีอยธุยา หรือ อยธุยา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ �� กิโลเมตร 
ชาวบ้านทั�วไปนิยมเรียกอีกชื�อหนึ�งว่า "กรุงเก่า" หรือ "เมืองกรุงเก่า"

3. พระนครศรีอยธุยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรอยธุยา หรือ สยามเป็นระยะเวลา ��� ปี 
ตั �งแต ่พ.ศ.���� กระทั�งเสยีกรุง แก่พม่า เมื�อ พ.ศ.���� มีกษัตริย์ปกครองทั �งสิ �น �� 
พระองค์

4. ในปัจจุบนันี �ยงัมีร่องรอยหลกัฐานความเจริญรุ่งเรืองทางศลิป วฒันธรรม 
และความมั�งคั�งของอาณาจักรอยธุยา โดยเห็นได้จาก วดั และพระราชวงัตา่งๆ 
ภายในและภายนอกบริเวณอทุยานประ วตัศิาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
ซึ�งกระจัดกระจายอยูไ่ม่ตํ�ากว่า ��� แห่ง 
และทางองค์การยเูนสโกได้พจิารณาอทุยานประวตั ิศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
ซึ�งครอบคลมุบริเวณที�เป็นเมืองเก่าให้ เป็นมรดกโลกเมื�อปี ����

5. สถานที�ที�สาํคญัคือ วดัพระศรีสรรเพชญ์ซึ�งเป็นวดัหลวงในพระราช 
วงัโบราณในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยธุยา เป็นเขต พทุธาวาส 
เพื�อประกอบพธีิสาํคญัตา่งๆ ของบ้านเมือง จึงไม่มีพระ สงฆ์จําพรรษา มีเจดีย์ใหญ่ � องค์ 
เป็นเจดีย์แบบลงักา สร้างขึ �น เพื�อบรรจุพระบรมอฐิัของพระมหากษัตริย์ � พระองค์

6. อีกสถานที�หนึ�งที�นักท่องเที�ยวนิยมไปคือ วดัมหาธาตซุึ�งเป็นหนึ�งใน 
วดัในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยธุยา วดัมหาธาต◌ุุอยู่ ใจกลางพระนคร 
มีสิ�งที�น่าสนใจในวดัคือ เศียรพระพทุธรูปหิน ทราย ซึ�งมีรากไม้ปกคลมุ 
และพระพทุธรูปที�ไม่มีเศียรที�เรียงเป็น แถวยาวรอบพระปรางค์

CONT'D OVER
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7. การเดนิทางไปจังหวดัพระนครศรีอยธุยาจากกรุงเทพฯ ทําได้ หลายทางคือ ทางรถยนต์ 
รถไฟ เรือ รถตู้ และรถปรับอากาศ ทางเรือเป็นที�นิยมมากสาํหรับชาวตา่งชาต ิ
สว่นการเดนิทางรอบเกาะ เมืองทําได้หลายทางคือ ทางรถจักรยาน รถสามล้อ เรือ 
และรถแท็กซึ�

ENGLISH

1. Ayutthaya Province

2. Phra Nakhon Si Ayutthaya or Ayutthaya is about seventy-six kilometers north of Bangkok. 
Local people call the city Krung Kao or Meung Krung Kao, which means "old city."

3. Phra Nakhon Si Ayutthaya was the capital city of the Ayutthaya kingdom of Siam for 417 
years, from 1350 until the Burmese army destroyed it in 1767. There were thirty-three 
kings enthroned during the Ayutthaya era.

4. Nowadays there is some evidence of an impressive city and culture of Ayutthaya 
kingdom through two hundred magnificent structures and ruins inside and outside of the 
Ayutthaya Historical Park, which was recognized internationally as a UNESCO World 
Heritage Site in 1991.

5. You should visit some of the interesting ruins. Wat Phra Si Sanphet is one of them. It is 
the largest temple in Ayutthaya. Housed within the grounds of the former royal palace, 
the temple was used only for royal religious ceremonies. There were no monks living in 
it. The three main Lanka pagodas contain the ashes of three Ayutthaya kings.

6. Another famous place is Wat Mahathat. It is in the center of the park. Here, you can spot a 
famous tree that has grown around a Buddha head and the rows of headless Buddhas.

CONT'D OVER
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7. There are many ways to go to Ayutthaya, including by car, train, boat, minibus (van), and 
bus. Traveling by boat seems to be popular among foreigners. Also, there are ways to 
get around the city to see ruins such as by bicycle, tuk tuk, boat, and taxi.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

ห่าง hàang far away, distant adjective

กระจัดกระจาย grà-jàt-grà-jaai to spread, to scatter verb

เศียร sǐian head noun

จําพรรษา jam-phan-sǎa

to stay in a Buddhist 
temple during the 

rainy season
verb

พระสงฆ์ phrá-sǒng Buddhist monk noun

หลวง lǔuang royal, superior adjective

ปกครอง bpòk-khraawng
to reign, to rule, to 

govern verb

กษัตริย์ gà-sàt king noun

กระทั�ง grà-thâng until preposition

ปกคลมุ bpòk-khlum to cover verb

SAMPLE SENTENCES
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สถานีรถไฟอยูห่่างจากที�ทํางานมากขนาดที�
เราไม่สามารถเดนิเท้าได้
sà-thǎa-nii rót-fai yùu hàang jàak thîi tham-ngaan 
mâak khà-nàat thîi rao mâi sǎa-mâat dooen 
tháao dâai 
"The train station is so far away from the 
office that we cannot go on foot."

เขาเป็นคนไม่มีระเบียบ 
จึงไม่น่าแปลกใจเลยที�ข้าวของบนโต๊ะทํางา
นของเขาถงึได้กระจัดกระจายแบบนั �น
khǎo bpen khon mâi mii rá-bìiap jueng mâi nâa 
bplàaek jai looei thîi khâao-khǎawng bon dtó 
tham-ngaan khǎawng khǎo thǔeng dâai grà-jàt-
grà-jaai bàaep nán 
"He is an undisciplined guy, so it's no 
wonder that his things are scattered on his 
desk in that way."

เศษกระจกแตกกระจัดกระจายเตม็พื �นไปห
มดตอนที�ดฉินัเข้าห้องไป
sèet grà-jòk dtàaek grà-jàt-grà-jaai dtem phúuean 
bpai mòt dtaawn thîi dì-chǎn khâo hâwng bpai 
"There were broken shards of glass 
scattered all over the floor when I entered 
the room."

เศียรของพระพทุธรูปเป็นสิ�งสาํคญัมาก
sǐian khǎawng phrá-phút-thá-rûup bpen sìng thîi 
sǎm-khan mâak 
"The head of the Buddha image is very 
important."

ในปีที�ผา่นมามีเศียรพระพทุธรูปจํานวนมาก
ถกูลกัลอบไปขายยงัตา่งประเทศ
nai bpii thîi phàan maa mii sǐian  phrá-phút-thá-
rûup jam-nuuan mâak thùuk lák-lâawp bpai khǎai 
yang dtàang-bprà-thêet 
"In the past year, many heads of statues of 
the Buddha were illegally sold-off abroad."

พระสงฆ์จะจําพรรษาในฤดฝูน
phrá-sǒng jà jam-phan-sǎa nai rúe-duu fǒn 
"Monks will stay in the temple during rainy 
season."
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ฉนัยงัมีงานค้างอยู่
chǎn yang mii ngaan kháang yùu. 
"I still have some work remaining."

ชายไทยควรที�จะบวชเป็นพระสงฆ์สกัครั �งใน
ชีวิตเพื�อทดแทนคณุพอ่แม่
chaai thai khuuan thîi jà bùuat bpen phrá-sǒng 
sàk khráng nai chii-wít phûuea thót-thaaen khun 
phâaw mâae 
"Thai men should be ordained as a monk 
once in their lives to show gratitude to their 
parents."

โครงการฝนหลวงเป็นหนึ�งในโครงการที�น่าป
ระทับใจที�สดุของในหลวง
khroong-gaan fǒn-lǔuang bpen nùeng nai 
khroong-gaan thîi nâa bprà-tháp-jai thîi sùt 
khǎawng nai-lǔuang 
"The royal rainmaking technique is one of 
the most spectacular projects of His 
Majesty the King."

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเ
ดชทรงปกครองประเทศไทยตั �งแตว่นัที� � 
มิถนุายน ปีพทุธศกัราช ����
phrá-bàat-sǒm-dèt-phrá-jâao-yùu-hǔua phuu-mí-
phon-à-dun-yá-dèet song bòk-khraawng bprà-
thêet thai dtâng-dtàae wan-thîi gâao mí-thù-naa-
yon bpii phút-thá-sàk-gà-ràat sǎawng-phan sìi-
ráawy bpàaet-sìp gâao 
"King Bhumibol's reign of Thailand began 
on June 9, 1946."

ระบอบกษัตริย์ของประเทศไทยมีประวตัมิา
ยาวนานเกือบหนึ�งพนัปีนับตั �งแตก่ษัตริย์พอ่
ขุนศรีอินทราทิตย์
rá-baawp gà-sàt khǎawng bprà-thêet thai mii bprà-
wàt maa yaao naan gùueap nùeng phan bpii náp 
dtâng-dtàae
gà-sàt phâaw-khǔn-sǐi-in-thá-raa-thít 
"The monarchy of Thailand has a long 
history of almost a thousand years since 
King Indradit."

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเ
ดชเป็นประมุขของประเทศไทยในปัจจุบนั
phrá-bàat sǒm-dèt phrá-jâao-yùu-hǔua phuu-mí-
phon à-dun-yá-dèet bpen bprà-múk khǎawng 
bprà-thêet thai nai bpàt-jù-ban 
"King Bhumibol Adulyadej is the current 
head of state of Thailand."
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วนันี �มีงานที�ต้องทําเยอะมากเสยีจนเขาต้อง
ทํางานกระทั�งรุ่งสาง
wan-níi mii ngaan thîi dtâwng tham yóe mâak sǐia 
jon khǎo dtâwng tham-ngaan grà-thâng rûng 
sǎang 
"There is so much work to be done today 
that he has to work until dawn."

เมืองถกูปกคลมุไปด้วยหมอก
muueang thùuk bpòk-khlum bpai dûuai màawk 
"The city is covered in fog."

CULTURAL INSIGHT

การขี่จักรยานด ูโบราณสถาน 

 
 

การขี่จักรยานดูโบราณสถาน 

และวัดตางๆน้ันเริ่มเปนท่ีนิยมมากข้ึนในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตาง ประเทศ 
เฉพาะในบริเวณอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
ทางท่ีใชข่ีจักรยานก็ปูลาดคอนกรีดอยางด ี
และระยะทางระหวางโบราณสถานและวัดก็ไมไกลกันมาก 
สามารถข่ีจักรยานดูไดภายในหน่ึงวัน คุณสามารถเชารถ จักรยานไดในราคาประมาณ 30 
บาทตอวัน แผนท่ีของเมืองอยุธยาก็สามารถขอไดฟรีท่ีโรงแรม อุทยานฯจะเปดให 
เขาชมตั้งแตเวลา 7.30 น. ขอแนะนําใหไปแตเชากอนท่ีจะมีกลุมทัวรจากกรุงเทพฯมาลง 

Bicycling around to See Ruins 
 
 

Bicycling around to see ruins is becoming popular among tourists, both Thais and foreigners. 
In the historical park, the paths are paved and the distances between temples are small, so it 
is easily reachable and manageable by bike in a day. You can rent a bicycle for around thirty 
baht per day. A free map of the city is widely available in all hotels. The park opens at 7:30 
A.M. We recommend that you begin your tour early before the tour groups arrive from 
Bangkok. 



LESSON NOTES

Advanced Audio Blog S1 #10
Curious about the Thai Red Light 

District? 

CONTENTS 

2 Thai
3 English
4 Vocabulary
4 Sample Sentences
6 Cultural Insight

# 10 

COPYRIGHT © 2012 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.



THAIPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #10 - CURIOUS ABOUT THE THAI RED LIGHT DISTRICT? 2

THAI

1. เมืองพทัยา

2. พทัยาเป็นอําเภอหนี�งของจังหวดัชลบรีุ และเป็นสถานที�ท่อง 
เที�ยวที�มีชื�อเสยีงมากที�สดุของประเทศไทยมาตั �งแตอ่ดีตจนถึง ปัจจุบนั 
เนื�องจากพทัยาอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนัก จึงมีนัก 
ท่องเที�ยวทั �งชาวไทยและชาวตา่งชาตเิดินทางไปพกัผอ่นใน ช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์มากมาย

3. จุดเริ�มต้นของการท่องเที�ยว เริ�มจากการที�ทหารอเมริกนัในช่วง 
สงครามเวียดนามได้แวะขึ �นฝั�ง และเช่าบ้านพกัตากอากาศที� พทัยาเป็นประจําทุกสปัดาห์ 
ไม่นานพทัยาจึงได้เปลี�ยนสภาพ 
จากหมู่บ้านชายทะเลที�เงียบสงบมาเป็นสถานที�ท่องเที�ยวตาก อากาศ 
และพฒันาเป็นเมืองท่องเที�ยวระดบันานาชาตดิงัที�เป็น อยู่ในปัจจุบนั

4. พทัยาแบ่งออกเป็น � สว่นคือ พทัยาเหนือ มีบ้านเรือนโบราณ 
ทําให้เห็นถงึสภาพความเป็นอยู่สมยัก่อน พทัยากลาง มีบาร์ อะโกโก้ 
และบาร์เบียร์มากมาย พทัยาใต้ มีวอล์คกิ �ง สตรีท ซึ�งเป็นเขตเดนิเท้าที�มีร้านค้าเลก็ๆ 
มากมาย จะดวูุ่นวายกว่า สว่นอื�นๆ สว่นสดุท้ายคือ หาดจอมเทียน เป็นหาดที�คอ่นข้าง 
เงียบ เหมาะแก่การพกัผอ่น ชายหาดนี �เป็นสถานที�ที�เป็นที�นิยม ของกีฬาทางนํ �า

5. พทัยามีชื�อเสยีงมากในเรื�องแสงสแีละความมีชีวิตชีวาในยาม 
คํ�าคืนและมีเขตที�เรียกว่าโซนแดง ซึ�งเป็นแหลง่ที�มีร้านค้า ผบั บาร์ และ 
สถานบนัเทิงมากมาย แตพ่ทัยาก็มีสถานที�ท่องเที�ยว อื�นๆ มากมาย เช่น 
เกาะล้านซึ�งอยูห่่างจากชายฝั�งพทัยาประมาณ � กิโลเมตร มีชายหาดที�สวยงามหลายแห่ง 
สว่นใหญ่คกึคกัไป ด้วยนักท่องเที�ยวที�มาเลน่นํ �า ดปูะการัง และเลน่กีฬาทางนํ �า เช่น เรือ 
ลากร่มชูชีพ เรือสกี และสกู๊ตเตอร์

CONT'D OVER
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6. เกาะสากเป็นเกาะขนาดเลก็ มีแนวปะการัง บนเกาะมีที�พกัสาํ หรับนักท่องเที�ยว

7. เกาะไผ ่เป็นแหลง่ท่องเที�ยวที�มีกีฬาทางนํ �า เช่น การดํานํ �าด ูปะการัง เป็นที�พกัผอ่น 
หมู่เกาะไผใ่นปัจจุบนัทางกองทัพเรือ  เป็นผู้ดแูลและพฒันา ไม่สามารถค้างคืนที�เกาะได้

ENGLISH

1. Pattaya District

2. Pattaya is one of the districts in the Chonburi province, and it has become the most 
popular tourist attraction in Thailand. Since Pattaya is not far away from Bangkok, there 
are many tourists, both Thais and foreigners, who come here for a short weekend 
vacation.

3. The start of tourism in Pattaya was a group of American servicemen from the Vietnam 
War who arrived in Pattaya for relaxation by renting a bungalow every week. Soon, a 
peaceful fishing village became Thailand's premier and most successful beach resort as 
we can see nowadays.

4. Pattaya is divided into four parts. North Pattaya has some old and traditional houses, 
which show how life was like in old times. Central Pattaya has several go-go bars and 
beer bars. South Pattaya has a "Walking Street," which is a street with many small 
vendors and shops. It seems to be busier than other parts of Pattaya. The last one is 
Jomtien Beach, which is relatively quiet and perfect for relaxing. This beach is famous for 
water sports.

5. Pattaya is popular for nighttime entertainment and has an area called the Red Zone 
where there are shops, pubs, bars, and other entertainment venues. However, Pattaya 
has other attractions such as Ko Lan, which is about seven kilometers away from 
Pattaya. It has beautiful beaches. Many tourists come to swim, relax, snorkel to see the 
coral, and play water sports like speedboats, parasailing, water skiing, and scooters.

CONT'D OVER
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6. Ko Sak is a small island with coral ranges. Visitors can stay there.

7. Ko Phai is a place where visitors can come for water sports such as snorkeling to see 
coral, relaxation, and swimming. The area is under the supervision of the Royal Thai 
Navy. Overnight stays are not permitted.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

อําเภอ am-phooe district noun

คกึคกั khúek-khák active adjective

ความมีชีวิตชีวา
khwaam-mii-chii-wít-

chii-waa liveliness, vividness noun

กีฬา gii-laa sport, game

โบราณ boo-raan ancient adjective

เงียบสงบ ngîiap-sà-ngòp peaceful, calm, quiet adjective

ประจํา ทาง
regular, regularly, 
constant, always adverb, adjective

เช่า châo to rent Verb

ปัจจุบนั bpàt-jù-ban now, present adverb

พฒันา phát-thá-naa to develop verb

SAMPLE SENTENCES
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อําเภอเบตงจังหวดัยะลาเป็นจุดใต้สดุของป
ระเทศไทย
am-phooe bee-dtong jang-wàt yá-laa bpen jùt 
dtâai sùt khǎawng bprà-thêet thai 
"Betong district of Yala province is the 
most southern point of Thailand."

ตลาดจตจุักรในวนันี �คกึคกัมากเนื�องจากเป็
นวนัหยดุยาว
dtà-làat jà-dtù-jàk nai wan-níi khúek-khák mâak 
nûueang jàak bpen wan yùt yaao 
"Jatujak weekend market is very active 
today because of the long holiday."

เสยีงหัวเราะของเดก็ๆช่วยเพิ�มความมีชีวิตชี
วาให้แก่ครอบครัว
sǐiang hǔua-ráw khǎawng dèk-dèk chûuai 
phôoem khwaam mii chii-wít-chii-waa hâi gàae 
khrâawp-khruua 
"The laughter of children adds liveliness to 
a family."

เราสามารถพดูได้ว่าฟตุบอลเป็นกีฬาที�นิยม
ที�สดุในโลก
rao sǎa-mâat phûut dâai wâa fút-bawn bpen gii-
laa thîi ní-yom thîi-sùt nai lôok 
"We can say that soccer is the most 
popular sport in the world."

พอ่แม่ของเธอหัวโบราณมากจนถึงขนาดที�ดิ
ฉนัต้องสง่เธอกลบับ้านก่อนพระอาทิตย์ตก
phâaw mâae khǎawng thooe hǔua boo-raan 
mâak jon thǔeng khà-nàat thîi dì-chǎn dtâwng 
sòng thooe glàp bâan gàawn phrá-aa-thít-dtòk 
"Her parents are so traditional that I have 
to send her back home before sunset."

มายาเป็นอีกหนึ�งในอารยธรรมโบราณที�มีภ
าษาเขียนเป็นของตวัเอง
maa-yaa bpen ìik nùeng nai aa-rá-yá-tham boo-
raan thîi mii phaa-sǎa khiian bpen khǎawng 
dtuua-eeng 
"The Maya is one of the ancient 
civilizations that has its own written 
language."

สถานที�เงียบสงบแบบนี �สมบรูณ์แบบสาํหรั
บการเรียนหนังสอื
sà-thǎan-thîi ngîiap-sà-ngòp bpàaep níi sǒm-
buun bàaep sǎm-ràp gaan riian nǎng-sǔue 
"Such a quiet place is ideal for study."

คณุยายสวดมนต์ทุกเช้าเป็นประจํา
khun-yaai sùuat mon thúk cháao bpen bprà-jam 
"Grandmother usually chants prayers 
every morning."
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เคลด็ลบัของร่างกายอนัสมบรูณ์แบบของเธ
อคือการออกกําลงักายเป็นประจํา
khlét-láp khǎawng râang-gaai an sǒm-buun 
bàaep khǎawng thooe khuue gaan àawk-gam-
lang-gaai bpen bprà-jam 
"The secret of her perfect body is to always 
exercise."

ดฉินัต้องการเช่าห้องใกล้ๆกบัสนามบิน
dì-chǎn dtâwng-gaan châo hâwng glâi-glâi gàp 
sà-nǎam-bin. 
"I want to rent a room near the airport."

ปัจจุบนัมีจํานวนผู้หญิงที�ทํางานไม่น้อยไป
กว่าผู้ชาย
bpàt-jù-ban mii jam-nuuan phûu-yǐng thîi tham-
ngaan mâi náawy bpai gwàa phûu-chaai 
"Nowadays, the number of women that 
work is no less than that of men."

ปัจจุบนัไม่มีใครเดนิทางโดยการขี�ช้างอีกแล้
ว
bpa ̀t-ju ̀-ban ma ̂i mii khrai dooen thaang dooi gaan 
khìi cha ́ang ìik la ́aeo 
"No one travels by elephant anymore."

คอมพวิเตอร์ถกูพฒันาไปมากในช่วง �� ปีนี �
khawm-phíu-dtôoe thùuk phát-thá-naa bpai mâak 
nai chûuang hâa-sìp bpii níi 
"The computer was developed in the past 
50 years."

สนิค้านี �ยงัเป็นแคส่นิค้าต้นแบบ 
ยงัคงมีที�ทางให้พฒันาอีกมาก
sǐn-kháa níi yang  bpen khâae sǐn-kháa dtôn-
bàaep. yang khong mii thîi-thaang hâi phát-thá-
naa ìik mâak 
"This product is a prototype. There is still 
much room for development."

CULTURAL INSIGHT

โซนแดงในเมือง พัทยา 

 
 

ทุกประเทศมียานโซนแดง 

แตข้ึนอยูกับการบริหารจัดการวาจะสามารถทําใหยานโซนแดงอยูรวมกับวิถีชีวิตและ 
ชุมชนไดอยางไร เมืองพัทยาสามารถเปนตัวอยางดานการบริหารจัดการท่ีด ี
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เพราะไมไดจํากัดเฉพาะนักทองราตร ีเทาน้ัน หนุมสาว คูรัก ครอบครัว 
แมแตเด็กก็สามารถเดินเท่ียวได ในเขตโซนแดงมีกิจกรรมและรานคาตางๆมาก มาย เชน 
บารอะโกโก บารเบียร รานไอศครีมตุรกี การแสดงแบบเปดหมวกริมถนน ฯลฯ 
รานคาเหลาน้ีจะเปดทํา การตั้งแตเวลาประมาณ 18.00 น. ถึง 2.00 น. ของวันถัดไป 

Red Zone in Pattaya 
 
 

Every country has an area like the Red Zone, but how to manage the red light district so the 
community accepts it is not easy. Pattaya seems to be able to manage it well. It is possible for 
not only a single man or woman to have a blast there, but also for a couple, a family, or even 
children. The red light district has many shops, restaurants, and activities for everyone to 
enjoy such as go-go bars, beer bars, Turkish ice cream, and open hat performances. These 
shops are open from around six o'clock p.m. until two o'clock a.m. 
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THAI

1. ประเพณีสงกรานต์

2. สงกรานต์เป็นประเพณีปีใหม่ที�เก่าแก่ของประเทศไทย ลาว กมัพชูา และพม่า 
เทศกาลสงกรานต์ของไทยจะตรงกบัวนัที� ��-�� เมษายน ของทุกปี 
และเป็นวนัหยดุราชการ

3. สงกรานต์ แปลว่า "ก้าวขึ �น" นั �นหมายถงึการที�ดวงอาทิตย์ ขึ �นสูร่าศใีหม่ 
เป็นวนัขึ �นปีใหม่ทางสริุยคต ิในทางโหราศาสตร์

4. วนัสงกรานต์ถือเป็นวนัครอบครัว เป็นวนัที�คนไทยที�ทํางานต◌่่าง 
ที�ก็จะพากนักลบัไปเยี�ยมครอบครัวกนัมากมาย ตามประเพณี 
คนไทยจะฉลองสงกรานต์ด้วยนํ �าเพื�อความชุ่มชื�นในฤดรู้อน และในช่วงวนัหยดุสงกรานต์ 
ครอบครัวสว่นใหญ่จะทําความ สะอาดบ้านครั �งใหญ่ 
เพราะมีความเชื�อที�ว่าจะต้องเอาสิ�งของที� เก่าและไม่ใช้แล้วไปทิ �ง 
ไม่เช่นนั �นจะนําโชคร้ายมาสูค่รอบครัว นอกจากนี �มีการรดนํ �าขอพรจากผู้ใหญ่ 
และการสรงนํ �าพระเพื�อ เป็นสริิมงคลและให้เป็นการเริ�มต้นปีใหม่ที�มีความสขุ

5. ในปัจจุบนั การสาดนํ �าจะเน้นไปในทางสนุกสนานมากกว่า 
ถนนบางแห่งจะเตม็ไปด้วยคนหนุ่มสาวและเดก็ๆ ถือแก้วนํ �า ถงันํ �า ปืนฉีดนํ �า 
หรือแม้แตส่ายยาง มายืนสาดนํ �าผู้ ที�เดินทาง  ไปมาตามท้องถนน 
บางครั �งนํ �าจะผสมกบัแป้งหอมเพื�อใช้ผดั หน้าให้ขาว หรือนํ �าผสมนํ �าแข็งเพื�อคลายร้อน 
ถ้าคณุเดนิไปมา ตามท้องถนนในช่วงวนัสงกรานต์ คณุจะเปียกแน่นอน

CONT'D OVER
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6. การฉลองเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยมีหลายที� แตที่�ที�มี 
การจัดกนัใหญ่โตและมีนักท่องเที�ยวไปร่วมงานและเลน่สาดนํ �ากนัมากเห็นจะเป็นที�จังหวดั
เชียงใหม่ มีขบวนแห่พระพทุธสหิิงค์ และขบวนแห่นางสงกรานต์รอบเมืองเชียงใหม่ 
มีการทําบญุ ตามประเพณี◌ีที�วดั และเลน่สาดนํ �ากนับริเวณรอบคเูมืองเก่า

7. ที�จังหวดัภเูก็ต บริเวณเมืองเก่าและหาดป่าตองมีขบวนแห่พระ พทุธสหิิงค์ 
การแสดงนาฏศลิป์ภาคใต้ และประกวดเทพีสงกรานต์ 
และแน่นอนมีการเลน่สาดน้◌่�ากนัที�บริเวณถนนบางลาด้วย

8. งานสงกรานต์อีกแห่งหนึ�งคือที�ถนนข้าวสาร จังหวดักรุงเทพมหานคร 
มีแตก่ารสาดนํ �าอยา่งเดียว สว่นการทําบญุตาม ประเพณีจะไปทําที�วดัโพธิ�  
คนที�ไปเลน่สาดนํ �าสว่นใหญ่จะเป็น คนกรุงเทพฯ และชาวตา่งขาตทีิ�พกัอยู่ในกรุงเทพฯ

ENGLISH

1. The "Songkran" Festival

2. The "Songkran" Festival is celebrated as the traditional New Year's Day in Thailand, 
Laos, Cambodia, and Myanmar. In the Thai calendar, the dates of the festival are fixed as 
the thirteenth to the fifteenth of April annually, and they are national holidays.

3. "Songkran," meaning "to progress" or "to move up," is the time when the sun has moved 
to the new zodiac sign. It is believed to be the new solar year in astrological calculations.

CONT'D OVER
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4. "Songkran" is a time when a Thai family will try to be together, and many people will 
travel back to their home village. Traditionally, Thai people celebrate this festival with 
water for refreshing during summer. Also, "Songkran" is a public spring cleaning day, 
supported by the religious belief that anything old and useless must be thrown away, or it 
will bring bad luck to the family. Also, there is the ceremony of "rót náam," when Thai 
people will sprinkle water on the hands of elders and on the Buddha images for good 
luck and a happy beginning of the year.

5. In recent years, splashing water is for fun. Some streets are full of young people or 
children with cups, buckets, water guns, or even a hose waiting to splash water on a 
pedestrian who walks by. Sometimes, water is mixed with talc to be dabbed on faces or 
water with ice for refreshing in the hot summer day. If you walk around on the street 
during the "Songkran" holidays, you will definitely get soaked.

6. In Thailand, there are many places celebrating "Songkran," but there are a few places 
that tourists would love to go to. The first place is in Chiang Mai. There are parades of 
Buddha images and "Songkran" pageants around the city. Also, there is a traditional 
ceremony at the Buddhist temples and throwing water around the moats afterward.

7. At the old town and Patong beach in Phuket, there are parades of Buddha images, 
traditional Southern dance performances, a beauty pageant, and of course, throwing 
water at Bangla Road.

8. The last famous place is at Kaosan Road in Bangkok. It is only for throwing water. The 
traditional ceremony is held at Wat Pho. Most people who go there to splash and throw 
water at each other are Thai and foreigners who live in Bangkok.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

นาฏศลิป์ nâat-dtà-sǐn
the art of dancing 

(and acting) noun
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เยี�ยม yîiam to visit, to see verb

ครอบครัว khrâawp-khruua family noun

ทําความสะอาด tham khwaam sà-àat to clean Verb

สริิมงคล sì-rí-mong-khon luck, fortune, fate noun

เน้น nén
to emphasize, to 

stress verb

บางครั �ง baang-khráng
sometimes, 
occasionally adverb

ผสม phà-sǒm to mix, to blend Verb

ทําบญุ tham-bun to make merit verb

ประเพณี bprà-phee-nii tradition, custom noun

SAMPLE SENTENCES

ประเทศไทยมีการรํานาฏศลิป์ที�สวยงาม
bprà-thêet thai mii gaan ram nâat-dtà-sǐn thîi 
sǔuai ngaam 
"Thailand has a beautiful art of dancing."

ฉนัมกัไปเยี�ยมคณุยา่ของฉนัทุกอาทิตย์
chǎn mák bpai yîiam khun yâa khǎawng chǎn 
thúk aa-thíi 
"I often visit my grandma every week."

ครอบครัวของฉนัอาศยัอยู่ในเมืองไทย
khrâawp-khruua khǎawng chǎn aa-sǎi yùu nai 
muueang thai 
"My family lives in Thailand."

เราควรทําความสะอาดบ้านทุกวนั
rao khuuan tham khwaam sà-àat bâan thúk wan 
"We should clean house every day."
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คนไทยเชื�อว่าการตั �งชื�อที�ดถืีอเป็นสริิมงคล
khon thai chûuea wâa gaan dtâng chûue thîi dii 
thǔue bpen sì-rí-mong-khon 
"Thai people believe that having a good 
name is good luck."

งานสมันาวนันี �จะเน้นเรื�องการบริหาร
ngaan sǎm-má-naa wan-níi jà nén rûueang gaan 
baaw-rí-hǎan 
"The seminar today will emphasize 
management."

โรงเรียนนี �เน้นวิชาภาษาองักฤษมาก
roong-riian níi nén wí-chaa phaa-sǎa ang-grìt 
mâak 
"This school emphasizes English subjects 
a lot."

บางครั �งฉนัต้องเดนิไปโรงเรียนเอง
baang-khráng chǎn dtâwng dooen bpai roong-
riian eeng 
"Sometimes I have to walk to school by 
myself."

สแีดงผสมกบัสเีหลอืงกลายเป็นสส้ีม
sǐi-daaeng phà-sǒm gàp sǐi-lǔueang glaai bpen 
sǐi-sôm 
"Red mixed with yellow becomes orange."

คนไทยชอบไปทําบญุที�วดั
khon-thai châawp bpai tham-bun thîi wát 
"Thai people like to make merit at a 
temple."

ประเทศไทยมีประเพณีที�สาํคญัมากมาย
bprà-thêet thai mii bprà-phee-nii thîi sǎm-khan mâak maai 
"Thailand has many important traditions."

CULTURAL INSIGHT

How to Prepare for Throwing Water During the Songkran Festival 
 
 

Nowadays, the Songkran Festival has become one of the main tourist attractions. Therefore, 
sprinkling water on the hands of elders has turned into throwing water at each other. No 
matter where you go for the festival, what you need to do to prepare is: 1) wear dark color 
clothes that are not too tight, 2) do not wear jewelry or valuable things, 3) do not use ice, a 
hose, or high-pressured water guns to spray people who are driving on the street because it 
might cause an accident, and 4) have a good attitude while playing. 
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ขอควรปฏิบัติในการสาดนํ้าในวันสงกรานต 
 
 

ในปจจุบันประเพณีสงกรานตกลายเปนจุดทองเที่ยวที่ทําใหชาวตางชาติมาเที่ยวเมื
องไทยมากขึ้น ดังน้ันการรดน้ําใหแกกันจึง กลายมาเปนการสาดน้ํากันอยางสนุกสนาน 

ไมวาคุณจะไปฉลองงานสงกรานตท่ีได สิ่งท่ีควรเตรียมพรอมคือ 1) เสื้อผาท่ีสวม 
ใสควรมีสีเขม และไมรัดรูปจนเกินไป 2) ไมควรใสเครื่องประดับ หรือพกของมีคาติดตัว 3) 
ไม◌่ควรใชน้ําแข็ง สายยางฉีดน้ํา หรือปนฉีดน้ําท่ีมีแรงอัดสูงฉีดใสผูท่ีขับรถไปมา 
เพราะอาจทําใหรถเสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุได 4) รักษามารยาทในการเลนน้ํา 
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THAI

1. วนัตรุษจีน

2. วนัตรุษจีนเป็นวนัขึ �นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนในประเทศ 
จีนและชาวจีนโพ้นทะเลทั�วโลก เทศกาลนี �เริ�มต้นในวนัท่◌ี � เดือน � ของปีตามจันทรคต ิ
ซึ�งถือเป็นวนัเริ�มต้นของฤดใูบไม้ผล ิ
ตรุษจีนในประเทศไทยเริ�◌่มตั �งแตป่ลายสมยักรุงศรีอยธุยา และสบืเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั

3. ตรุษจีนนั �นมีความสาํคญักบัคนจีนและคนไทยเชื �อสายจีนมาก พอๆ 
กบัวนัคริสต์มาสในประเทศทางตะวนัตก ก่อนถึงวนัตรุษ จีนไม่กี�วนั 
จะมีการทําความสะอาดบ้านครั �งใหญ่ ซึ�งเชื�อว่าเป็น การกวาดเอาโชคร้ายออกไป 
และออกไปซื �อของตกแตง่บ้าน และอาหารมาเป็นเครื�องเซ่นไหว้ 
ในช่วงวนัตรุษจีนจะมีประเพณี ปฏิบตัอิยู่ � วนั คือวนัจ่าย วนัไหว้ และวนัเที�ยว

4. วนัจ่าย คือวนัก่อนวนัตรุษจีน เป็นวนัสดุท้ายของการเตรียมซื �อ หาอาหารและของตา่งๆ 
สาํหรับวนัตรุษจีน

5. วนัไหว้ คือวนัที�ไหว้เทพเจ้าและบรรพบรุุษ จะทํากนัที�บ้านและ/ หรือที�วดั 
และเป็นวนัที�สมาชิกในครอบครัวจะมารวมกนัเพื�อรับ พรจากญาตผิู้ใหญ่ 
มีการนําส้มไปมอบให้ � ลกู เพื�อเป็นสริิ มงคล พร้อมทั �งมีการแจก "อั�งเปา" หรือ "แต๊ะเอีย" 
ซึ�งเป็น ซองใสเ่งินที�ญาตผิู้ใหญ่หรือคูที่�แตง่งานแล้วจะให้กบัเดก็ๆ และ ผู้ ที�ยงัไม่ได้แตง่งาน

6. สว่นวนัเที�ยว หรือวนัขึ �นปีใหม่ ทุกคนจะพดูแตส่ิ�งดีๆ และไม่ทํา ความสะอาดบ้าน 
เพราะเชื�อว่าจะเป็นการปัดกวาดความโชคดี ออกไป

CONT'D OVER
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7. ในประเทศไทยมีการฉลองเทศกาลตรุษจีนกนัมากมายหลายที� แตที่�ในกรุงเทพมหานคร 
คนจีนและคนไทยเชื �อสายจีนจะฉลอง วนัตรุษจีนกนัที�ถนนเยาวราช 
ซึ�งเป็นแหลง่ชุมชนเชื �อสายจีน ขนาดใหญ่ของไทยมาตั �งแตส่มยัโบราณ 
แตล่ะปีจะมีการปิดถนนและตกแตง่ถนนด้วยโคมไฟสแีดงนับพนัดวง 
มีการแสดงจากประเทศจีน และการแสดงศลิปะวฒันธรรมของจีนมากมาย 
อีกทั �งยงัมีการจุดประทัด เชิดสงิโต แห่มงักร และกายกรรมในงานด้วย 
ร้านอาหารและร้านค้าตา่งๆ จะเปิดให้บริการกนัคบัคั�ง 
เป็นเทศกาลที�น่าสนใจและน่าไปดมูาก

ENGLISH

1. "Trut Chin" or Chinese New Year

2. "Trut Chin" is the traditional Chinese New Year in China and for Chinese communities 
around the world. It is the first day of the Chinese lunar month, which is regarded as the 
beginning of the spring season. "Trut Chin" was brought into Thailand in the late 
Ayutthaya Period, and it has been continuously celebrated since then.

3. The New Year festival is as important to the Chinese and the Thais of Chinese descent 
as Christmas is to Westerners. A few days before New Year's Eve, the Chinese will do a 
big cleaning because they believe that they will sweep all bad luck away from their 
homes. When the New Year begins, they will go buy some food for performing a ritual to 
worship gods, goddesses, and ancestors. Additionally, they usually take this opportunity 
to pay visits to their senior relatives and to people whom they respect. This practice will 
cover three days as the terms "Buying Day," "Worshipping Day," and "Observing Day" 
reflect.

4. Buying Day is the day before New Year's Eve. It is the last day of buying food and things 
for New Year's Day.

CONT'D OVER
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5. Worshipping Day is the day that each house performs rituals to worship their ancestors at 
home and/or at a Chinese temple. It is on this day that the whole family gathers together 
to be blessed by senior relatives. Also, it is a custom to give four oranges to their senior 
relatives as good luck. Besides, "angpao" or "tae ear" will be distributed to children and 
those who are single.

6. Observing Day is "Trut Chin" day or New Year's Day. On this day, everybody will do and 
say only auspicious things. There is also a prohibition against sweeping the floor for they 
fear that luck and blessings will be swept away.

7. There are several places celebrating "Trut Chin" around Thailand, but in Bangkok, the 
Chinese and the Thais of Chinese descent celebrate it on Yaowarat Road, which is the 
largest Chinese community in Thailand. Each year the road is closed and decorated with 
thousands of red lanterns. There are many performances from China and traditional 
Chinese performances. There are also celebrations with firecrackers, the Lion Dance, 
the Dragon Dance, and acrobats. Shops and restaurants are opened for the public. It is a 
very interesting festival indeed.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

ฉลอง chà-laawng to celebrate verb

ปลาย bplaai end, tip noun

ปัจจุบนั bpàt-jù-ban
now, nowadays, 

present adverb

มีความสาํคญั
mii-khwaam-sǎm-

khan important adjective

อาหาร aa-hǎan food Noun

บรรพบรุุษ ban-phá-bù-rút ancestor noun
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รวมกนั ruuam-gan
to gather, to 

combine, together verb, adverb

ญาติ yâat relatives noun

แจก jàaek to give, to distribute verb

เริ�ม rôoem
to begin, to start, 

beginning verb, adjective

SAMPLE SENTENCES

ครอบครัวของฉนัจะฉลองวนัเกิดกนัที�บ้านเ
สมอ
khrâawp-khruua khǎawng chǎn jà chà-laawng 
wan-gòoet thîi bâan sà-mǒoe 
"My family always celebrates birthdays at 
home."

เชือกมี � ปลาย
chûueak mii sǎawng bplaai 
"A string has two ends."

ในปัจจุบนั คนในกรุงเทพฯ 
มีการใช้รถไฟลอยฟ้ากนัมากขึ �น
nai bpàt-jù-ban khon nai grung-thêep mii gaan 
chái rót-fai-laawy-fáa gan mâak khûen 
"Nowadays, people who live in Bangkok 
use more of the sky trains."

นํ �ามีความสาํคญัตอ่ร่างกายมาก
náan mii-khwaam-sǎm-khan dtàaw râang-gaai 
mâak 
"Water is important to our body."

เดก็ๆ ต้องทานอาหารทุกมื �อ
dèk-dèk dtâwng thaan aa-hǎan thúk múue 
"Children must have food at every meal."

การไปเคารพบรรพบรุุษเป็นการกระทําที�สาํ
คญัของคนเอเซีย
gaan bpai khao-róp ban-phá-bù-rút bpen gaan 
grà-tham thîi sǎm-khan khǎawng khon ee-chiia 
"Paying respect to the ancestors is a very 
important action for Asian people."
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ปลาบางชนิดชอบอยู่รวมกนัเป็นกลุม่
bplaa baang chá-nít châawp yùu ruuam-gan 
bpen glùm 
"Some types of fish like to stay together."

ญาตขิองเราอยูเ่มืองไทย
yâat khǎawng rao yùu muueang-thai 
"My relatives live in Thailand."

อาจารย์กําลงัแจกเอกสารประกอบการบรร
ยายให้กบันักเรียนของเขา
aa-jaan gam-lang jàaek èek-gà-sǎan bprà-gàawp 
gaan ban-yaai hâi gàp nák-riian khǎawng khǎo 
"The professor is distributing handouts to 
his students."

การลดราคาครั �งยิ�งใหญ่ที�ห้างใกล้บ้านของดิ
ฉนัจะเริ�มขึ �นในวนัพรุ่งนี �
gaan lót raa-khaa khráng yîng-yài thîi hâang glâi 
bâan khǎawng dì-chǎn jà rôoem khûen nai wan 
phrûng-níi 
"A big sale at a department store close to 
my house will begin tomorrow."

CULTURAL INSIGHT

Chinese New Year’s Beliefs  
 
 

During the Trut Chin festival, there are some beliefs that Chinese people follow. Do not say or 
use bad words to others. If you cry on New Year's Day, you will regret it for the rest of the year. 
Do not wash your hair because you will wash good fortune away. Red is the happy color. Do 
not use a knife or scissors on New Year's Day because it is believed that they cut good 
fortune. Do not sweep the floor because you will sweep good luck away. Also, avoid 
attending a funeral or killing animals with wings. The last belief is not to borrow or lend 
money. 

ความเชื่อโชคลางในวันตรุษจีน 

 
 

ในชวงเทศกาลตรุษจีน มีความเช่ือโชคลางมากมายท่ีคนจีนถือปฏิบัต ิเชน 

ไมพูดคําหยาบหรือพูดคําท่ีไมเปนมงคล หากคุณ รองไหในวันปใหม 
คุณจะมีเรื่องเสียใจไปตลอดป ไมควรสระผมเพราะจะเปนการลางความโชคดีออกไป 
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สีแดงถือเปนสีแหง ความสุข ไมควรใชมีดหรือกรรไกรในวันตรุษจีน 
เพราะเช่ือวาจะเปนการตัดโชคด ีหามทําความสะอาด เพราะจะเปนการขับไล 
ความโชคดีออกไป หลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานศพ และการฆาสัตวปก 
และหามยืมหรือใหยืมเงิน 
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THAI

1. วนัลอยกระทง

2. ประเพณีลอยกระทงตรงกบัวนัเพญ็ เดือน �� ตามปฏิทินทาง จันทรคต ิ
ก็คือประมาณเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสากล 
ถึงแม้ว่าวนัลอยกระทงจะไม่ใช่วนัหยดุทางราชการ 
แตก็่เป็นวนัที�มีความสาํคญัมากวนัหนึ�งของประเทศไทย

3. การลอยกระทงนี �กําหนดขึ �นเพื�อเป็นการบชูาและขอขมาตอ่พระแม่คงคาสาํหรับสิ�งไม่ดทีี�เรา
ได้ทําไว้กบัแม่นํ �า ผู้คนจะพากนัทํากระทงจากวสัดทีุ�หางา่ยตามธรรมชาต ิเช่น หยวกกล้วย 
มาตบ แตง่เป็นรูปคล้ายดอกบวับาน ปักธปูเทียนและดอกไม้ 
ก่อนทําการลอยในแม่นํ �าก็จะอธิษฐานในสิ�งที�มุ่งหวงัพร้อมขอขมาตอ่ พระแม่คงคา 
แล้วนําไปลอยในแม่นํ �า ลาํธาร คลอง ทะเลสาบ ทะเล หรือแม้แตอ่่างนํ �าที�บ้านก็ได้ 
นอกจากนี �ยงัมีการประกวด กระทงเพื�อความสวยงามและความสร้างสรรค์ การประกวด 
นางงามเรียกว่า นางนพมาส เพราะตามตํานานเชื�อว่านาง 
นพมาสซึ�งเป็นสนมเอกของพอ่ขุนรามคําแหง กรุงสโุขทัย เป็น 
ผู้ประดษิฐ์กระทงเป็นคนแรก

CONT'D OVER
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4. มีความเชื�อกนัว่าประเพณีลอยกระทงเริ�มมีมาแตส่มยัสโุขทัย 
แตใ่นปัจจุบนัมีการฉลองประเพณีลอยกระทงกนัทั�วประเทศ 
ในกรุงเทพมหานครคนสว่นใหญ่จะไปลอยกระทงที�แม่นํ �าเจ้าพระยา 
ที�จังหวดัสโุขทัยจะมีการแสดงแสง ส ีและเสยีงที�บริเวณ เมืองเก่า สวยงามน่าชมมาก 
แตที่�ที�ได้รับความนิยมมากที�สดุ คือ ที�จังหวดัเชียงใหม่ มีการจัดงานฉลองนานประมาณ � 
อาทิตย์ ถนนบริเวณเมืองเก่าจะถกูปิดตอนกลางคืน และมีการ ตั �งร้านค้าและเวทีการแสดง 
ตอนกลางคืนของวนัลอยกระทง มีการแห่กระทงขนาดใหญ่ และประกวดนางนพมาส 
นอกจากนั �น ยงัมีประเพณีโคมลอย หรือยี�เป็ง ควบคูก่นักบัประเพณีลอยกระทง 
ซึ�งมีความเชื�อว่าเป็นการปลอ่ยความโศกเศร้าและเรื�องร้ายตา่งๆ ให้ไปพ้นจากตวั 
ชาวบ้านจะทําโคมลอยจากกระดาษสขีาวบางๆ 
แล้วจุดตะเกียงไฟตรงกลางเพื�อให้ไอความร้อนพา 
โคมลอยขึ �นไปในอากาศเหมือนลกูบอลลนู ประเพณีนี �สวยงามมาก 
โคมไฟเป็นพนัดวงลอยขึ �นไปบนท้องฟ้ายามคํ�าคืนเหมือน ดวงดาวเตม็ท้องฟ้า 
เป็นภาพที�สวยจนทําให้นักท่องเที�ยวทั �งชาวไทยและชาวตา่งชาตมิาร่วมทําพธีิกนัมากมาย

ENGLISH

1. "Loy Krathong" Festival

2. "Loy Krathong" is held on the full moon of the twelfth month in the traditional Thai lunar 
calendar. In the Western calendar, this usually falls in November. Although not an official 
public holiday, "Loy Kratong" is one of the most popular of Thailand's traditional festivals.

CONT'D OVER
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3. It is believed that floating a "Krathong" ("raft") in a river is to honor and pay respect to the 
Goddess of the Water and to apologize to the Goddess of the Water for the bad things we 
have done to the river. Thai people will make a raft from natural materials such as a 
section of banana tree trunk and decorate it to look like a lotus with flowers, candles, and 
incense sticks. Before floating the "krathong," they make a wish and apologize to the 
Goddess of the Water, then float it in the river, creeks, canals, lakes, seas, or even a tub 
at home. Additionally, there is a "krathong" contest regarding its beauty and 
craftsmanship and a beauty contest called "Nang Noppamas." According to legend, 
Noppamas was a consort of the Sukhothai King Ramkhamhaeng, and she was the first to 
float the decorated "krathong."

4. It is believed that the Thai tradition of "Loy Kratong" started off in Sukhothai, but it is now 
celebrated throughout Thailand. In Bangkok, most people flock to the banks of the Chao 
Phraya river to float their "krathongs." In Sukhothai, there is an elaborate sound and light 
show. It is quite impressive. However, Chiang Mai is by far the most interesting place to 
experience this festival. It celebrates for a week. Several streets in the old city are closed 
to traffic at night for a huge market featuring several stage shows. On the night of "Loy 
Krathong," there is a parade of giant "krathong" along with contestants for the title of Miss 
Noppamas. In addition to the tradition of floating "krathong," there is a parallel festival 
called "Kom Loy" or "Yi Peng." It is considered good luck to release a sky lantern and is 
believed to be symbolic of problems and worries floating away. The sky lantern is made 
of thin rice paper and is lit with a small candle to heat the air inside the lantern, lowering 
its density and causing the lantern to rise into the air. This festival is very impressive and 
beautiful. The night sky is filled with thousands of these bright lights shining like a moving 
river of stars. It is so beautiful that many tourists come to attend the ceremony and enjoy 
the festival.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

เหมือน mǔuean
like, alike, the same 

as, as, as if
adjective, 

conjunction
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ความโศกเศร้า khwaam sòok-sâo grief noun

ขนาด khà-nàat size, dimension noun

อาทิตย์ aa-thít week, the sun noun

แรก râaek first, initial adjective

ความสร้างสรรค์ khwaam sâang-sǎn creativity, invention noun

คล้าย khláai
to resemble, to look 

like; similar to Verb

บชูา buu-chaa
to worship, to honor, 

to pay respect verb

ประมาณ bprà-maan

to estimate, to 
approximate; about, 

around
verb; adverb

SAMPLE SENTENCES

เสื �อของคณุเหมือนกบัเสื �อของผม
sûuea khǎawng khun mǔuean gàp sûuea 
khǎawng phǒm 
"Your shirt is the same as mine."

ความโศกเศร้าเป็นอารมณ์อย่างหนึ�ง
khwaam sòok-sâo bpen aa-rom yàang nùeng 
"Grief is an emotion."

รถยนต์มีหลายแบบหลายขนาด
rót-yon mii lǎai bàaep lǎai khà-nàat 
"Cars come in all different shapes and 
sizes."

เราจะไปทะเลกนัอาทิตย์หน้า
rao jà bpai thá-lee gan aa-thít nâa 
"We are going to the beach next week."
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ฉนัได้คอมพวิเตอร์เครื�องแรกเป็นของขวญัวั
นเกิด
chǎn dâai khawm-phíu-dtôoe khrûueang râaek 
bpen khǎawng-khwǎn wan-gòoet 
"I got the first computer as a birthday 
present."

เดก็ๆมีความคดิและความสร้างสรรค์เฉพาะ
ตวั
dèk-dèk mii khwaam khít láe khwaam sâang-sǎn 
chà-pháw-dtuua 
"Children have their unique ideas and 
creativity."

เขามีหน้าตาคล้ายคณุพอ่ของเขา
khǎo mii nâa-dtaa khláai khun-phâaw khǎawng 
khǎo 
"He looks like his father."

คนไทยสว่นใหญ่มีพระพทุธรูปไว้บชูาที�บ้าน
khon-thai sùuan-yài mii phrá-phút-thá-rûup wái 
buu-chaa thîi bâan 
"Most Thai people have a Buddha image 
to worship at home."

ผมประมาณราคารถคนันี �ไว้ที�หนึ�งแสนบาท
phǒm bprà-maan raa-khaa rót khan níi wái thîi nùeng sǎaen bàat 
"I estimate the price of this car at one hundred thousand baht."

CULTURAL INSIGHT

Things You Should Know about Loy Krathong These Days 
 
 

Floating a krathong in a river is not only to honor and pay respect to the Goddess of the 
Water, but also to float one's bad luck away. Traditionally, Thai people will cut a piece of 
fingernail or hair or take a coin, put it in the krathong, and then float it in the water. Nowadays, 
not many people will do such things anymore because it will end up as some young boy's 
extra pocket money. These boys will swim in the water waiting for people to float the krathong, 
and they will go grab the krathong looking for some coins. This makes people feel 
uncomfortable so they do not put anything in the krathong any more. 
 
 Another thing is that these days the government is trying to promote traditional materials to 
replace Styrofoam as it litters the riverbank and shoreline for weeks after the event. 
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ขอควรรูเกี่ยวกับการลอยกระทงในปจจุบัน 

 
 

การลอยกระทงนอกจากจะเปนการบูชาพระแมคงคาแลว 

ยังเปนการปลอยเรื่องรายในตัวออกไปดวย ตามธรรมเนียมแลว ชาวบานจะตัดเล็บ 
หรือผม หรือใสเหรียญลงไปในกระทง แลวลอยกระทงในน้ํา 
แตในปจจุบันไมคอยมีคนทําแบบน้ันมาก นักเพราะมีเด็กชาวบานลอยคอรออยูในน้ํา 
เพ่ือหาเศษเงินท่ีชาวบานใสในกระทง ทําใหผูคนเกิดความขาดศรัทธาและไม 
ใสอะไรลงในกระทงอีกเลย นอกจากน้ีมีการรณรงคใหใชวัสดุธรรมชาติทํากระทงแทนโฟม 
เพราะสามารถยอยสลายงายกวา 
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THAI

1. วนัพอ่แห่งชาต ิ(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา)

2. วนัที� � ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนัพอ่แห่งชาต ิซึ�งเป็นวนัเดียว 
กบัวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัว 
เพราะคนไทยถือว่าพระองค์ท่านเปรียบเสมือนพอ่ของชาต ิดงั 
นั �นจึงเป็นการดีที�จะฉลองให้กบัพอ่ทุกคนในวนันี �ด้วยเช่นกนั

3. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช เสดจ็พระราชสม ภพ ณ 
โรงพยาบาลเมานท์ ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสา ชูเซสท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื�อวนัที� � ธนัวาคม ���� และเสดจ็ขึ �นครองราชสมบตัเิป็นรัชกาลที� � แห่งราชวงศ์จักรี 
เมื�อวนัที� � มิถนุายน พ.ศ. ���� ตอ่มาพระองค์ทรงอภิเษก สมรส กบัหม่อมราชวงศ์สริิกิติ � 
กิตยิากร ทั �งสองพระองค์ทรงมี พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยกนั � พระองค์ 
พระบาทสม เดจ็พระเจ้าอยูห่ัว นอกจากจะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ มากมาย 
โดยอทุิศตนเพื�อสวสัดกิารและการพฒันาชีวิตของคนไทยเสมือนพอ่ของชาตแิล้ว 
ในชีวิตสว่นพระองค์ พระองค์ยงัเป็นพอ่ที�ดีให้กบัพระโอรสและพระธิดาทั �ง � พระองค์ด้วย

CONT'D OVER
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4. วนัพอ่แห่งชาต ิหรือวนัเฉลมิพระชนมพรรษาเป็นวนัหยดุราชการ ทุกปีหน่วยงานตา่งๆ 
และบ้านเรือนโดยเฉพาะที�บริเวณพระราชวงัและถนนราชดําเนินจะมีการประดบัธงชาต ิ
และรูป ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัว ไว้ที�หน้าอาคารตา่งๆ และ ตามท้องถนน 
และมีการประดบัประดาด้วยผ้าและดอกไม้มากมาย 
ซึ�งรวมถึงดอกพทุธรักษาสเีหลอืงซึ�งเป็นดอกไม้และสปีระจําพระองค์ 
ดงันั �นคนไทยจะซื �อดอกพทุธรักษาไปมอบให้คณุพอ่ หรือคณุปู่ คณุตา 
เพื�อแสดงความเคารพรัก 
นอกจากนี �พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชดํารัสแก่คณะรัฐบาล ซึ�งใน 
พระราชดํารัสจะแฝงความคดิเห็นของพระองค์เกี�ยวกบัสถานะของประเทศชาต ิ
และมีการมอบรางวลัพอ่ตวัอยา่ง เพื�อเทิดทูน 
และยกยอ่งบทบาทของพอ่ที�มีตอ่ครอบครัวและสงัคม 
อีกทั �งยงัเพื�อให้ผู้ เป็นพอ่ได้สาํนึกในหน้าที�และความรับผิดชอบของตน  
และในวนันี �คนไทยสว่นใหญ่จะสวมเสื �อสเีหลอืงเพื�อแสดงความเคารพตอ่พระบาทสมเดจ็พร
ะเจ้าอยูห่ัว

ENGLISH

1. Father's Day (King's Birthday)

2. December fifth is Father's Day in Thailand. This is the date the present King of Thailand, 
Bhumibol Adulyadej, was born and, as the Thais think of him as the "Father of the 
Nation," it is appropriate to celebrate all fathers on this day.

CONT'D OVER
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3. His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great was born at the Mount Auburn Hospital 
in Cambridge, Massachusetts, in the United States on December 5, 1927. His Majesty 
ascended the throne on June 9, 1946 and became King Rama IX of the Chakri dynasty. 
Then His Majesty was married to Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara. He and his wife, 
Queen Sirikit, have four children. His Majesty King Bhumibol Adulyadej has not only 
provided a combination of devotion to the welfare and development of his people as if a 
father to all Thai people, but he has also been a good father to his children in his 
personal life.

4. Every year on Father's Day or the King's Birthday, every organization and homes all over 
the country, especially around the Grand Palace and Ratchadamnoen Avenue areas, 
are elaborately adorned with flags and portraits of His Majesty in front of the buildings 
and streets. They are full of decorations of some fabric and flowers including 
"Bhuttaraksa" ("yellow canna"), which is His Majesty's personal flower and color. As a 
result, Thai people give their father or grandfather a canna flower to show their love and 
respect.

5. Moreover, on this day, His Majesty gives a birthday speech to the government and 
officials. In the speech, His Majesty often provides opinions and reflections on the state of 
the nation. There is also an award for the father of the year to admire and praise the 
father's role in the family and society. Plus, the day's goal is for fathers to realize their 
duties and responsibilities to their family. Thai people will wear yellow on this day to 
show respect for the king.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

เคารพ khao-róp to respect, to regard Verb

ประกอบ bprà-gàawp
to run (a business), 

to do, to make verb

อทุิศ ù-thít to devote, to sacrifice verb
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พฒันา phát-thá-naa
to develop, to 

progress verb

ราชการ râat-chá-gaan
government service, 
civil service, official noun, adjective

บริเวณ baaw-rí-ween area, zone, space noun

มอบ mâawp to give, to assign verb

แฝง fǎaeng
to conceal, to cover 

up, to hide verb

สาํนึก sǎm-núek
to realize, to be 

aware of verb

เปรียบเสมือน bprìiap-sà-mǔuean
like, as, to be 
compared to adjective

SAMPLE SENTENCES

เราควรเคารพผู้สงูอายุ
rao khuuan khao-róp phûu-sǔung-aa-yú 
"We should respect seniors."

คณุสมชายประกอบหุ่นยนต์ให้ลกูของเขา
khun sǒm-chaai bprà-gàawp hùn-yon hâi lûuk 
khǎawng khǎo 
"Somchai makes a robot for his son."

เขาอทุิศตวัทํางานให้กบัสงัคม
khǎo ù-thít dtuua tham-ngaan hâi gâp sǎng-
khom 
"He devotes himself to work for society."

ปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือได้พฒันาไปมาก
bpàt-jù-ban thoo-rá-sàp muue-thǔue dâai phát-
thá-naa bpai mâak 
"Recently, cell phones have been 
developed a lot."
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โบราณคดีไม่คอ่ยได้รับการสนับสนุนจากภา
ครัฐ
boo-raan-khá-dii mâi khâwy dâai ráp gaan sà-nàp-
sà-nǔn jàak phâak rát 
"Archeology has rarely been supported by 
the Government sector."

เกิดความโกลาหลที�หน้าทําเนียบรัฐบาลเมื�
อเช้านี �
gòoet khwaam goo-laa-hǒn thîi nâa tham-nîiap 
rát-thà-baan mûuea cháao níi 
"There was chaos in front of the 
Government House this morning."

คณุพมิทํางานในราชการมาเป็นเวลา � 
ปีแล้ว
khun phim tham-ngaan nai râat-chá-gaan maa 
bpen wee-laa hâa bpii láaeo 
"Pim has been working for the government 
for five years."

บ้านของเขามีบริเวณกว้างมาก
bâan khǎawng khǎo mii baaw-rí-ween gwâang 
mâak 
"His house has a lot of space."

คณุครูมอบเสื �อให้กบัผู้ชนะการประกวด
khun khruu mâawp sûuea hâi gàp phûu chá-ná 
gaan bprà-gùuat 
"The teacher gives a shirt to the winner of 
the contest."

ต้นไม้หายากบางชนิดจะแฝงตวัอยู่ในป่าให
ญ่
dtôn-máai hǎa yâak baang chá-nít jà fǎaeng 
dtuua yùu nai bpàa yài 
"Some rare trees are being covered in the 
big forest."

นักเรียนทุกคนควรสาํนึกถึงพระคณุครู
nák-riian thúk khon khuuan sǎm-núek thǔeng 
phrá-khun khruu 
"Students should be aware of teachers' 
benevolence."

คําพดูของเขาเปรียบเสมือนดาบสองคม
kham-phûut khǎawng khǎo bprìiap sà-mǔuean 
dàap-sǎawng-khom 
"His words are like a double-edged sword."

CULTURAL INSIGHT

Lèse Majesté 
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All members of the Royal Family are held in the highest reverence in Thailand and visitors 
should show similar respect. Negative remarks about the monarchy may be considered Lese 
Majeste, an offence carrying severe punishment in Thailand. For example, when the national 
anthem is played at eight o'clock a.m. and six o'clock p.m. every day and at public events or in 
cinemas, you are expected to stand. The best guide is to check what other people are doing 
and follow suit. 

กฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 

 
 

คนไทยรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศอยางม
าก และนักทองเท่ียวก็ควรปฏิบัติดวยเชนกัน 

การวิพากษวิจารณสถาบันกษัตริยในทางไมดีถือเปนสิ่งตองหามและผิดกฏหมาย 
บทลงโทษจะคอนขางหนัก อาจจําคุกตั้งแต 3 ปข้ึนไป ยกตัวอยางเชน เวลา 8 นาฬกา และ 
18 นาฬกา และในโรงภาพยนตร จะมีการเลนเพลงชาต ิคนไทยจะหยุดยืนทํา ความเคารพ 
และนักทองเท่ียวก็ควรทําเขนกัน มิเชนน้ันจะถือวาลบหลูสถาบันกษัตริย 
ขอแนะนําท่ีดีท่ีสุดคือ ไมวาคนไทยทํา อยางไรก็ควรทําตามจะเปนการดีท่ีสุด 
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THAI

1. ประเพณีการละเลน่ผีตาโขน

2. ประเพณีการละเลน่ผีตาโขนจัดขึ �นที�อําเภอดา่นซ้าย จังหวดัเลย ในช่วงเดือนเมษายน-
มิถนุายนของทุกปี การละเลน่นี �มีมานาน 
แล้วแตไ่ม่มีหลกัฐานปรากฎแน่ชัดว่ามีมาตั �งแตเ่มื�อใด แตเ่ชื�อว่า 
มีเค้าโครงมาจากเรื�องพระเวสสนัดรชาดก

3. ประเพณีนี �จัดเป็นสว่นหนึ�งในงานบญุประเพณีใหญ่หรือที�เรียกว่า “งานบญุหลวง” 
ซึ�งเป็นการรวมเอาบญุผะเหวดและบญุบั �งไฟอยู่ในงานเดียวกนั 
งานนี �เป็นการทําบญุใหญ่ประจําปีและเชื�อว่าเป็นพธีิการขอฝนด้วย

4. มีการจัดทําพธีิ � วนั วนัแรกคือวนัผีตาโขน หรือวนัรวม 
ขบวนผีตาโขนจะแห่รอบหมู่บ้านตั �งแตเ่ช้ามืด เป็นการทําพธีิอญัเชิญ 
พระอปุคตุเข้ามาอยูที่�วดั เพื�อช่วยคุ้มครองให่◌ง้านบญุสาํเร็จไปด้วยดี

5. วนัที�สองเป็นพธีิการแห่พระเวสสนัดรและนางมทัรีเข้าวดั นอกจากนี � 
ชาวบ้านยงัได้นําบั �งไฟมาร่วมในขบวนแห่เพื�อทําพธีิขอฝน โดยแห่รอบวดั ๓ รอบ 
ในขณะที�แห่อยูน่ั �นเหลา่ผีตาโขนทั �งหลาย ก็จะเลน่หยอกล้อผู้คนไปเรื�อยๆ 
เพื�อทําให้เกิดความสนุกสนาน 
ในสมยัก่อนหลงัจากเสร็จพธีิการแห่แล้วผู้ ที�เลน่ผีตาโขนจะถอดเครื�องแตง่กายผีตาโขน 
และอปุกรณ์ที�ใช้ในการประกอบพธีิออกให้หมด และนําไปลอ่งลงแม่นํ �าหมนั 
ถือเป็นการทิ �งความทุกข์ยากและสิ�งเลวร้ายไป 
แตใ่นปัจจุบนัชาวบ้านจะเก็บเครื�องแตง่กายไว้สาํหรับปีตอ่ไป

6. และในวนัสดุท้ายจะมีการฟังเทศน์มหาชาต ิ�� กณัฑ์ ที�วดัโพนชัย 
เพื�อเป็นการสร้างกศุลและเป็นมงคลแก่ชีวิต

CONT'D OVER
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7. ประเพณีการละเลน่ผีตาโขนนับว่าเป็นประเพณีที�แตกตา่งจากประเพณีทั�วไปของไทย 
สิ�งที�โดดเดน่มากที�สดุคือเครื�องแตง่กาย ที�เป็นเอกลกัษณ์ 
มีการนําเอาก้านทางมะพร้าวที�แห้งนํามาตก แตง่เป็นหน้ากาก 
นําเอาหวดนึ�งข้าวเหนียวมาสวมศีรษะแตง่แต้มสสีนัให้น่าด ู
สว่นชุดที�สวมใสทํ่ามาจากเศษผ้าหลากหลายส ีมาเย็บตอ่กนั อปุกรณ์ในการละเลน่มี ๒ 
ชิ �น คือหมากกระแหลง่ หรือกระดิ�งผกูไว้บริเวณเอว เพื�อให้เกิดเสยีงดงัเวลาเดนิและ 
สา่ยสะโพก และดาบไม้ โดยทําด้ามเป็นลกัษณะคล้ายอวยัวะเพศชาย 
ในขบวนแห่เหลา่ผีตาโขนจะร้องรําทําเพลง เต้นรํา และหยอกล้อผู้ชมอย่างสนุกสนาน

ENGLISH

1. "Phi Ta Khon" Festival

2. The "Phi Ta Khon" Festival is held in the Dan Sai district, in the Loei province, in between 
April and June yearly. The precise origin of "Phi Ta Khon" is unclear, but it is believed 
that the roots of the festival revolve around an important tale of the Buddha's last 
incarnation.

3. This festival is a part of a grand merit-making festival known as the "Boon Luang" festival, 
which also includes "Bun Pra Wate" and the Rocket Festival. This grand festival is held 
annually and it is believed to be the rain-making ceremony.

4. The whole event takes place for three days. The first day is called the Ghost Festival 
itself; it is also called "Wan Ruam" ("Assembly Day"). The ghost parade goes around the 
village starting at dawn. The town's residents invite protection from Phra U-pakut for the 
whole event.

CONT'D OVER
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5. The second day, there is the procession of Phra Vessantara and his wife, Maddi, to the 
temple and the rocket parade for the rain-making ceremony. The villagers will walk 
around the temple three times. And while they walk, the "Phi Ta Khon" dance 
boisterously to the cheerful music, entertaining the crowd. In former times, at the end of 
this day, all "Phi Ta Khon" would toss their ghostly costumes and masks into the Man 
River as if to throw away bad luck. But nowadays, villagers keep them for the next year's 
festival.

6. Finally, on the last day, the villagers listen to the message of the thirteen sermons of the 
Lord Buddha recited by the local monks. This practice was believed to generate great 
goodwill for them.

7. "Phi Ta Khon" is an utterly unique celebration. The most interesting part of the festival is 
the uniqueness of the costumes. The huge masks are carved from the bases of coconut 
trees and the hats are made of traditional wooden bamboo containers used to store 
sticky rice ("huad") and painted colorfully. As for the costumes, they are made of many 
pieces of fabric sewn together. "Phi Ta Khon" carry two things, including a special bell 
that they wear around their waists, and it makes a clanging sound when they walk; and a 
wooden swords with a red penis-like handle. The good-natured, fun-loving spirits mingle 
among the crowd, teasing and amusing all who take part in the procession. Spectators 
and visitors are welcome to join in the fun.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

ช่วง chûuang
period, section, 

during noun

ศีรษะ sǐi-sà head noun

เดน่ dèn
outstanding, 

prominent, important adjective

อปุกรณ์ ùp-bpà-gaawn tool, equipment noun
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สนุกสนาน sà-nùk-sà-nǎan
cheerfully, joyfully, 

happily adverb

หยอกล้อ yàawk-láaw
to tease, to make fun 

of verb

สาํเร็จ sǎm-rèt

to succeed, to 
accomplish, to 

complete
verb

เชื�อ chûuea to believe Verb

ปรากฏ bpraa-gòt
to appear, to 

emerge, to show up verb

ลกัษณะ lák-sà-ná
character, feature, 

type, category noun

SAMPLE SENTENCES

ดอกไม้หลายชนิดจะบานในช่วงฤดใูบไม้ผลิ
dàawk-máai lǎai chá-nít jà baan nai chûuang rúe-
duu bai-máai-phlì 
"Flowers bloom during Spring time."

เขามีดอกไม้อยู่บนศรีษะของเขา
khǎo mii dàawk-máai yùu bon sǐi-sà khǎawng 
khǎo 
"She has a flower on her head."

เขามีผลการเรียนที�โดดเดน่มาก
khǎn mii phǒn gaan-riian thîi dòot-dèn mâak 
"He has a very outstanding school record."

ร้านนี �ขายอปุกรณ์ถ่ายภาพ
ráan níi khǎai ùp-bpà-gaawn thàai phâap 
"This shop sells camera tools."

เดก็ๆกําลงัเลน่ฟตุบอลกนัสนุกสนานอยู่ข้าง
นอก
dèk-dèk gam-lang lên fút-bawn gan sà-nùk-sà-
nǎan yùu khâang-nâawk 
"Children are playing soccer cheerfully 
outside."

พี�สาวเลน่หยอกล้อกบัน้องสาว
phîi-sǎao lên yàawk-láaw gàp náawng-sǎao 
"Older sister likes to tease younger sister."
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งานตา่งๆจะสาํเร็จได้ด้วยความพยายาม
ngaan dtàang-dtàang jà sǎm-rèt dâai dûuai 
khwaam phá-yaa-yaam 
"Any task will be accomplished with effort."

ฉนัเชื�อว่าเป็นความจริง
chǎn chûuea wâa bpen khwaam-jing 
"I believe that it is true."

เขาปรากฏตวัในชุดสฟ้ีา
khǎo bpraa-gòt dtuua nai chút sǐi fáa 
"He showed up in a blue outfit."

คณุชอบเสื �อผ้าลกัษณะไหน
khun châawp sûuea-phâa lák-sà-ná nǎi 
"What type of clothing do you like?"

CULTURAL INSIGHT

ประเภทของผีตาโขน 

 

ผีตาโขนจะแยกเปน 2 ชนิดคือ ผีตาโขนใหญและผีตาโขนเล็ก ผีตาโขนใหญ 
เปนหุนรูปผีทําจากไมไผ มีขนาดใหญกวาคน ธรรมดาประมาณ 2 เทา 
ตกแตงดวยเศษวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน แตละป จะทําผีตาโขนใหญเพียง 2 ตัว 
คือผีตาโขนชายและ หญิง สังเกตไดจากอวัยวะเพศท่ีตัวหุน 
ผูมีหนาท่ีทําผีตาโขนใหญจะมีเฉพาะบางครอบครัวเทาน้ัน 
และตองทําพิธีขออนุญาตจากผี หรือเจากอน 
สวนผีตาโขนเล็กเปนการละเลนของคนท่ัวไป 
ไมวาใครก็มีสิทธิ์ทําและเขารวมสนุกไดทุกคน แตผูหญิงไมคอยเขา รวม 
เพราะเปนการเลนคอนขางผาดโผนและซุกซน 

Types of Phi Ta Khon  
 

 There are two types of Phi Ta Khon: Phi Ta Khon Yai and Phi Ta Khon Lek. Phi Ta Khon Yai 
is made of bamboo and decorated with local materials. It is two times bigger than a regular 
person. Each year, they will make only two Phi Ta Khons: male and female. There is a gender 
symbol to identify which one is male and which one is female. Making Phi Ta Khon is a task 
reserved exclusively for the descendants of families in which the tradition of making Phi Ta 
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Khon masks has been practiced for several generations. Before making the Phi Ta Khon Yai, 
the makers perform a sacred ritual to seek the blessings of the supreme powers. On the other 
hand, Phi Ta Khon Lek are the ones that anyone can make. However, women don't usually 
participate in this because the dance and some gestures are quite bold and naughty. 
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THAI

1. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

2. งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีทางพทุธศาสนา 
โดยปกตจิะจัดงานขึ �นในวนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา 
ซึ�งเป็นช่วงเข้าฤดฝูนและพระสงฆ์จะอยูจํ่าพรรษาที�วดัเป็นเวลาประมาณ � เดือน 
ไม่ออกไปไหน ดงันั �นชาวบ้านจึงนิยมถวายอาหารของใช้จําเป็น และเทียน 
เพื�อให้พระสงฆ์ได้อยูอ่ยา่งสบาย ในสมยัก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ 
และการหาซื �อเทียนสาํเร็จรูปก็ยากลาํบาก 
ชาวบ้านจึงนําเอาขี �ผึ �งมาหลอมทําเป็นแท่งเทียนขึ �นมา และนําไปถวายพระตามวดัตา่งๆ 
แตใ่นปัจจุบนัชาวบ้านจะถวายหลอดไฟแทนเทียนเพราะสว่างกว่า ใช้งา่ยกว่า 
และสะดวกกว่า

3. ในสมยัก่อนไม่มีการเดนิแห่เทียนเหมือนในปัจจุบนั เป็นแคก่ารนําเทียนและของใช้อื�นๆ 
ไปถวายพระและรับพรจากพระเท่านั �น และเทียนก็มีขนาดเลก็ 
แตใ่นปัจจุบนัการแห่เทียนกลายเป็นการประกวดฝีมือการทําเทียนเป็นหลกั 
การแห่เทียนในประเทศไทยมีมากมายหลายจังหวดั 
แตโ่ดยเฉพาะที�จังหวดัอบุลราชธานีมีการแห่เทียนที�ยิ�งใหญ่และสวยงามมาก 
ทําให้นักท่องเที�ยวทั �งชาวไทยและชาวตา่งชาตเิดนิทางมาชมการแห่เทียนมากมาย

4. งานประเพณีแห่เทียนพรรษาที�จังหวดัอบุลราชธานีเริ�มครั �งแรกเมื�อปี◌ี พ.ศ. ���� 
แตเ่ดมิเป็นเพียงแตช่าวบ้านร่วมกนับริจาคเทียน ตดิกระดาษให้สวยงาม 
และมีการประกวดให้รางวลักนั จากนั �นจึงนําไปถวายวดั 
มีการร้องรําทําเพลงอยา่งสนุกสนาน แตต่อ่มาการทําต้นเทียนได้พฒันาขึ �น 
มีการหลอ่ออกจากเบ้าพมิพ์เป็นรูปตา่งๆ และแกะสลกัเทียนให้สวยงาม รูปหลอ่และ 
รูปแกะสลกัจะเป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัพระพทุธเจ้า 
มีการประกวดประชันความสามารถในการหลอ่เทียน และตกแตง่เทียนให้สวยงามอลงัการ

CONT'D OVER
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5. กิจกรรมที�นักท่องเที�ยวสามารถทําได้คอืการไปดตูกแตง่ต้นเทียนที�ชุมชนหรือคุ้มวดัตา่งๆ 
ในช่วงการเตรียมงาน มีการเวียนเทียนตามวดัตา่งๆ ในเวลาคํ�าของวนัอาสาฬหบชูา 
และในคํ�าวนัเดียวกนันั �นต้นเทียนพรรษาจากคุ้มวดัตา่งๆ 
จะทุกย้ายมาตั �งไว้ที�บริเวณถนนรอบๆ ทุ่งศรีเมือง 
เพื�อเตรียมการเข้าร่วมขบวนแห่ในเช้าวนัรุ่งขึ �น นักท่องเที�ยวสามารถเดนิชมและถ่ายรูปได้ 
นอกจากนี �ในวนัรุ่งขึ �นซึ�งเป็นวนัเข้าพรรษา จะมีการแห่เทียน แตล่ะขบวนจะมีการแสดง 
การละเลน่ การฟ้อนรํา และการบรร เลงดนตรีพื �นเมือง เป็นงานที�ยิ�งใหญ่และหาดไูด้ยาก

ENGLISH

1. Candle Festival

2. The Candle Festival is a Buddhist ceremony. It is usually held on Asanha Bucha and 
Buddhist Lent Day, which is the time when monks stay at the temple and do not travel 
anywhere for about 3 months during the rainy season. Therefore, villagers will give food, 
essential things, and candles to make sure the monks live comfortably. In the past, there 
was no electricity, and it was impossible to buy ready-made candles. Villagers would 
take beeswax, melt it, and roll it to make candle sticks, and then present them to the 
temples. However, these days, villagers tend to present electric light bulbs or fluorescent 
tubes as they are brighter than candles, easier to use, and more convenient.

3. Presenting candles to monks in the past did not include a parade and candle contest, 
like we have at present. It was just a presentation of candles along with other offerings 
and the receiving of blessings from the monks. Plus, the candles were small. However, in 
the present day, presenting candles is mainly for the contest. There are many candle 
festivals in several provinces in Thailand, but Ubon Ratchathani has the most elaborate 
parade of candles. This makes many tourists, both Thais and foreigners, travel there to 
watch the parade.

CONT'D OVER
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4. The Candle Festival in Ubon Ratchathani began in 1927. Back then, villagers only 
donated candles, decorated them with colorful papers, and had a candle contest before 
presenting them to the temples. On the way to the temples, villagers sang and danced 
with joy. Through time, candle-making has developed. Candles are cast in a mold with 
several figures, and some are carved with beautiful traditional designs. Stories from 
Buddhist history are depicted. And of course, the contest for the most elegant and 
magnificent candle is held.

5. There are some activities that tourists can do. First, you can visit the communities or 
temples to see how to make or decorate candles during the preparation time. Second, on 
Asanha Bucha day, there are small processions with lighted candles at several temples 
in the evening. On the same evening, all the candle floats are taken and exhibited on the 
streets around Thung Si Mueang, a park in the middle of the city, and tourists can take 
pictures of them. Finally, on the following day, which is the Buddhist Lent Day, the 
candles are paraded through the city center on floats. There normally performances, 
plays, traditional dances, and traditional music in each parade. It is a magnificent festival 
that is rarely seen elsewhere.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

ดนตรี don-dtrii music noun

เป็นเวลา bpen-wee-laa for; take, last conjunction, adverb

นิยม ní-yom

to admire, to love, to 
like, popular, in 

fashion
verb, adjective

ไฟฟ้า fai-fáa electricity noun

ซื �อ súue to buy verb

หลอม lǎawm to melt verb

ประกวด bprà-gùuat
to contest, to 

compete verb
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เตรียม dtriiam
to prepare, to get 

ready verb

โดยเฉพาะ dooi-chà-pháw
especially, 
particularly adverb

บริจาค baaw-rí-jàak to donate, to give verb

SAMPLE SENTENCES

พอ่ชอบฟังดนตรีสากล
phâaw châawp fang don-dtrii săa-gon

 
"Dad loves to listen to international music."

ฉนัจะไปพกัผอ่นที�เกาะสมยุเป็นเวลา � วนั
chǎn jà bpai phák-phàwn thîi gàw sà-mǔi bpen-
wee-laa sǎam wan

 
"I will go vacation at Ko Samui for 3 days."

เพลงนี �เป็นที�นิยมมากเมื�อปีที�แล้ว
phleeng níi bpen thîi ní-yom mâak mûuea bpii thîi 
láaeo

 
"This song was very popular last year."

นักร้องคนนี �เป็นที�นิยมในหมู่วยัรุ่น
nák-ráawng khon níi bpen thîi ní-yom nai mùu wai-
rûn

 
"This singer is popular among teenagers."

คนไทยนิยมไปเที�ยวตา่งจังหวดัในช่วงวนัหย
◌ุดสงกรานต์
khon-thai ní-yom bpai thîiao dtàang jang-wàt nai 
chûuang wan yùt sǒng-graan

 
"Thai people like to go to other provinces 
during Songkran holidays."

ไฟฟ้าเป็นสิ�งจําเป็นมากในปัจจุบนั
fai-fáa bpen sìng jam-bpen mâak nai bpàt-jù-ban

 
"Electricity is very important these days."

เขาจะซื �อบ้านที�อยูต่ดิแม่นํ �า
khǎo jà súue bâan thîi yùu dtìt mâae-nám

 
"He will buy a house next to the river."

ฉนัอยากซื �อรถคนัใหม่
chǎn yàak súue rót khan mài

 
"I want to buy a new car."

คณุต้องซื �อสามชิ �น ถ้าอยากได้สว่นลด
khun dtâawng súue sǎam chín thâa yàak dâi 
sùuan-lót

 
"You have to buy three if you want to get 
the discount."

ฉนัมกัจะซื �ออาหารมากเกินไปเวลาที�หิว
cha ̌n ma ́k jà súue aa-ha ̌an ma ̂ak-gooen-bpai wee-
laa thîi hǐu

 
"I always buy too much food when I am 
hungry."
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ผมอยากซื �อพดัลม
phǒm yàak súue phát-lom.

 
"I want to buy a fan."

พลาสตกิจะถกูหลอมละลายเมื�ออยูใ่กล้ไฟ
phláat-sà-dtìk jà thùuk lǎawm lá-laai mûuea yùu 
glâi fai

 
"Plastic will melt when close to fire."

ปีที�แล้วดฉินัประกวดเขียนเรียงความที�โรงเรี
ยนของดฉินั
bpii thîi láaeo dì-chǎn bprà-gùuat khǐian riiang-
khwaam thîi roong-riian khǎawng dì-chǎn

 
"Last year, I competed in an essay contest 
at my school."

ฉนักําลงัเตรียมตวัไปโรงเรียน
chǎn gam-lang dtriiam-dtuua bpai roong-riian

 
"I am getting ready to go to school."

โดยเฉพาะช่วงฤดรู้อน 
อากาศในประเทศไทยจะร้อนมากกว่าปกติ
dooi-chà-pháw chûuang rúe-duu-ráawn aa-gàat 
nai bprà-thêet-thai jà ráawn gwàa bpà-gà-dtì.

 
"Especially in summer, the temperature in 
Thailand is hotter than usual."

คณุได้บริจาคเงินให้กบัองค์กรช่วยเหลอืเดก็
khun dâai baaw-rí-jàak ngoen hâi gàp ong-gaawn 
chûuai-lǔuea dèk

 
"You have donated money to an 
organization that helps children."

CULTURAL INSIGHT

ความหมายของวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา

 

วันอาสาฬหบูชาเปนการบูชาในวันเพ็ญข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 (ซึ่งจะตรงกับเดือนกรกฎาคม) 

เปนวันท่ีพระพุทธเจาไดทรงประกาศ พระพุทธศาสนาเปนครั้งแรก 

เปนวันแรกท่ีบังเกิดพระอริยสงฆสาวกข้ึนในโลก และเปนวันแรกท่ีบังเกิดพระรัตนตรัย 

สวนวันเขา พรรษาเปนวันถัดจากวันอาสาฬหบูชา 

เปนวันท่ีพระสงฆจะอยูจําพรรษาท่ีวัดเปนเวลา 3 เดือนในชวงฤดูฝน ไมสามารถออกไป 

ไหน เพ่ือปองกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบยํ่าตนกลาท่ีชาวบานปลูกไว 
และเปนโอกาสดีท่ีพระสงฆไดศึกษาพระธรรม วินัย และน่ังสมาธิ
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The meaning of Asanha Bucha Day and Khao Phansa Day 

 

Asarnha Bucha Day is celebrated on the full moon of the eighth lunar month (typically takes 
place in July). It is the day to celebrate the Lord Buddha's first sermon when the Lord declared 
Buddhism. It is also the day of the first Buddhist monk and the fulfilment of The Triple Gem 
(Tiratana). As for the Khao Phansa Day, it is the day after Asanha Bucha Day. It is the time 
when monks have to stay at a temple for 3 months during rainy season and they cannot go 
anywhere. It is to protect from monks walking on people's plants and it is a good time to 
cultivate their knowledge and meditate.
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THAI

1. วนัปิยมหาราช

2. �� คลุาคม คือวนัปิยมหาราช และเป็นวนัหยดุราชการ 
เป็นวนัที�รําลกึถงึพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� � ที�สวรรคตเมื�อวนัที� 
�� ตลุาคม พ.ศ. ���� เมื�อมีพระชนมายไุด้ �� พรรษา และทรงครองราชสมบตัมิานานถงึ 
�� ปี

3. พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงพระราชสมภพเมื�อ พ.ศ.���� 
และขึ �นครองราชย์เมื�อมีพระชันษาเพียง �� ปี ตลอดระยะเวลาที�ทรงครองสริิราชสมบตั ิ
ทรงมีวิสยัทัศน์ที�กว้างไกล และความทันสมยัในการปกครอง 
เมื�อมีการลา่อาณานิคมของประเทศองักฤษ และฝรั�งเศส ที�แผเ่ข้ามาในแถบทวีปเอเซีย 
ในขณะนั �นพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ทัก 
ษะการทูตและการเป็นผู้ นํา เจรจาและยอมเสียดนิแดนบางสว่น 
ให้กบัประเทศเหลา่นั �นเพื�อให้ประเทศสยามได้เป็นไท 
ไม่เป็นเมืองขึ �นของประเทศอาณานิคม

4. พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวยงัทรงปฏิรูปการปกครองให้ทันสมยั 
ทรงประกาศเลกิทาส และเปลี�ยนระบบปฏิทินโบราณไปเป็นแบบสากล 
การสื�อสารและการคมนาคมในประเทศก็ได้รับการพฒันาขึ �น

5. แม้ว่าพระองค์ท่านจะมีชีวิตที�สขุสบายในฐานะพระมหากษัตริย์ 
แตพ่ระองค์ก็ทรงอยากรับรู้ถึงสารทุกข์สขุดบิของราษฎรสยาม 
บางครั �งพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการเสดจ็พระราชดําเนินเป็นการลบั 
ทรงแตง่พระองค์อยา่งสามญัชนเพื�อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยตวัของ
พระองค์เอง ด้วยเหตนีุ �จึงทําให้พระองค์ทรงเป็นที�รักและเทิดทูนยิ�งของชาวสยามทั �งปวง

CONT'D OVER
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6. เมื�อพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวเสดจ็สวรรคต 
ครั �นนั �นถือเป็นการสญูเสียครั �งใหญ่ของชาต ิ
เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที�เคารพรักของประชาชนทุกคน 
ดงันั �นประชาชนทั �งปวงจึงได้ถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช 
ในวนันี �ประชาชนมากมายหลายคนจะไปเคารพและวางพวงมาลยัที�พระบรมรูป 
ทรงม้าที�พระลานหน้าพระราชวงัดสุติ กรุงเทพมหานคร 
และพระบรมรูปจําลองในตา่งจังหวดั 
นอกจากนี �คนไทยยงัเชื�อว่าพระองค์จะทรงนําโชคลาภมาให้กบัผู้ ที�บชูา 
ดงันั �นพระบรมรูปของท่านจึงมีอยูทุ่กแห่ง

ENGLISH

1. Chulalongkorn Memorial Day

2. October 23rd is a national holiday in Thailand to mark Chulalongkorn Day. The public 
holiday commemorates one of Thailand’s most revered kings, King Chulalongkorn 
(Rama V), who passed away on October 23rd 1910 at the age of 58. He had ruled what 
was then Siam, for 42 years.

3. Born in 1853, King Chulalongkorn came to the throne when he was just 16 years old. His 
long reign proved to be one of foresight and modernization. At a time when colonial 
powers such as Britain and France were extending their influence in Asia, King 
Chulalongkorn managed to keep Thailand independent with a clever mixture of 
diplomacy and leadership.

4. The King modernized government and streamlined the administration of the country. He 
abolished slavery and replaced the traditional lunar calendar with the Western calendar. 
Communications and transportations in the country were improved greatly.

CONT'D OVER
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5. Although he lived a life of great privilege, King Chulalongkorn went out of his way to find 
out what life was like for the common people of Siam. He would sometimes disguise 
himself and walk amongst his subjects unrecognized so that he could find out what life 
was like for them. He earned the title of “Great Beloved King”.

6. His death was a great loss to the entire nation as he was one of the most honored and 
beloved kings, who was often called “Somdej Phra Piyamaharaj”. Thai people from all 
walks of life lay wreaths at his equestrian statue at the Royal Plaza in Bangkok and his 
statues in the provinces. Moreover, Thai people also believed in the King’s miraculous 
power of bringing good luck and prosperity to the person who pays respect to him. Thus, 
the King’s picture is found in almost every house.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

สวรรคต sà-wǎn-khót 
to pass away, to die 

(royal language) verb

พวงมาลยั phuang-maa-lai
garland, steering 

wheel noun

ความลบั khwaam-láp secret noun

ทักษะ thák-sà skill, talent, ability noun

แผ่ phàae
to spread out, to 

expand verb

อาณานิคม aa-naa-ní-khom colony, dependency noun

วิสยัทัศน์ wí-sǎi-thát vision noun

เพียง phiiang only adverb

สมบตัิ sǒm-bàt
property, wealth, 

asset noun
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โชคลาภ chôok-lâap luck noun

SAMPLE SENTENCES

รัชกาลที�แปดเสดจ็สวรรคตเมื�อวนัที� � 
มิถนุายน พ.ศ. ����
rát-chá-gaan thîi bpàaet sà-dèt sà-wǎn-khót 
mûuea wan-thîi gâao mí-thù-naa-yon phút-thá-
sàk-gà-ràat sǎawng-phan sìi-ráawy bpàaet-sìp 
gâao 
"King Rama 8 passed away on 9 June 
1946."

ลกูของเขาขายพวงมาลยับนท้องถนนใกล้กั
บสี�แยกอโศก
lûuk khǎawng khǎo khǎai phuuang-maa-lai bon 
tháawng thà-nǒn glâi gàp sìi-yâaek à-sòok 
"His child sells garlands on the roadway 
near Asok intersection."

เราบงัคบัรถด้วยพวงมาลยั
rao bang-kháp rót dûuai phuang-maa-lai 
"We control a car with a steering wheel."

ความลบัไม่มีในโลก
khwaam-láp mâi mii nai lôok 
"There is no secret in this world."

เดก็มีทักษะการจําที�ดี
dèk mii thák-sà gaan jam thîi dii 
"Children have a good memory."

อากาศหนาวเย็นแผไ่ปทั�วภาคเหนือของไท
ย
aa-gàat nǎao yen phàae bpai thûua phâak 
nǔuea khǎawng thai 
"Cold temperature has spread throughout 
the northern part of Thailand."

อินเดียเคยเป็นเมืองในอาณานิคมของประเ
ทศองักฤษ
in-diia khooei bpen muueang nai aa-naa-ní-khom 
khǎawng bprà-thêet ang-grìt 
"India was a colony of the United 
Kingdom."

ผู้ นําของประเทศควรมีวิสยัทัศน์กว้างไกล
phûu-nam khǎawng bprà-thêet khuuan mii wí-sǎi-
thát gwâang glai 
"Leaders of the country should have 
vision."
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อาหารจานนี �ราคาเพียง �� บาทเท่านั �น
aa-hǎan jaan níi raa-khaa phiiang yîi-sìp bàat 
thâo-nán 
"This food costs only 20 baht."

ฉนัซื �อเสื �อตวันี �มาเพียงหนึ�งร้อยบาทเท่านั �น
chǎn súue sûuea dtuua níi maa phiiang nùeng 
ráawy bàat thâo-nán 
"I bought this shirt for only 100 baht."

บ้านหลงันี �เป็นสมบตัขิองฉนั
bâan lǎng níi bpen sǒm-bàt khǎawng chǎn 
"This house is my property."

ว่ากนัว่าฮวงจุ้ยที�ดีนั �นจะนําโชคลาภมาให้กั
บคณุ
wâa-gan-wâa huuang-jûi thîi dii nán ja nam chôok-
lâap maa hâi gàp khun 
"It is believed that a good Feng Shui will 
bring luck to you."

CULTURAL INSIGHT

ภาพยนตรเรื่อง "The King and I" 

 

เม่ือครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงพระเยาวนั้น 

พระองคไดทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติโดย ตรงหลายทาน ซึ่งรวมถึง 
นางแอนนา เลียวโนแวนส ชาวอังกฤษ นางแอนนาสอนหนังสืออยูนานประมาณ 4 ป 
จึงลาออก ตอ มาไดเขียนหนังสือ 2 เลม 
ซึ่งกลายเปนหนังสือขายดีและเปนท่ีมาของนวนิยาย ละครเพลง และภาพยนตรช่ือดัง 
"The King and I" จากเรื่องน้ีเอง แอนนาถูกวิพากษวิจารณวาบิดเบือนความจริง 
และถือเปนการหม่ินพระเกียรติพระมหากษัตริยไทย ดังน้ันจึงถูกหามฉายในประเทศไทย 

The King and I  
 

 When King Chulalongkorn was young, he was studying English with many foreign teachers 
including Anna Leonowens, an English teacher. She had taught the Siamese court for about 
4 years, and then she quit. After that she wrote 2 books and they became famous and were 
filmed as "The King and I". From this movie, Anna has been criticized of an untrue information 
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and insult to the Siamese kings. Therefore, this movie is banned in Thailand 
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THAI

1. เทศกาลโต๊ะจีนลงิ

2. เทศกาลโต๊ะจีนลงิจัดได้ว่าเป็น � ใน �� ของเทศกาลที�แปลกที�สดุในโลก 
และเป็นเทศกาลงานประเพณีที�สาํคญัของจังหวดัลพบรีุ

3. จังหวดัลพบรีุ หรือเมืองลพบรีุอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือประมาณ ��� 
กิโลเมตร ได้ชื�อว่าเป็นจังหวดัที�มีลงิอาศยัอยูม่าก พวกลงิเหลา่นี �เดิมอยู่ในเขตนอกเมือง 
แตไ่ด้กระจัดกระจายไป 
และมีกลุม่ใหม่เกิดขึ �นแทนและอาศยัอยู่ที�บริเวณพระปรางค์สามยอด 
เมื�อเวลาผา่นไปลงิเหลา่นี �ได้ปรับตวั และกล้าออกไปนอกบริเวณวดั 
และกลายเป็นสว่นหนึ�งของสงัคม

4. การจัดงานเลี �ยงโต๊ะจีนลงินี �เริ�มมีขึ �นครั �งแรกตั �งแตปี่ ���� 
เทศกาลนี �สร้างชื�อเสยีงให้กบัจังหวดัลพบรีุจนโดง่ดงัไปทั�วโลก 
เพราะเป็นเทศกาลที�ไม่เหมือนที�ใด การจัดงานเทศกาลนี �ก็เพื�อเป็นการขอบคณุพวกลงิกว่า 
�,��� ตวั ซึ�งอาศยัอยู่บริเวณ ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด และตามตกึตา่งๆ 
ที�ได้ดงึดดูนักท่องเที�ยวมาเที�ยวที�จังหวดักนัมากมาย 
และพวกลงิได้กินอิ�มอยา่งเป็นทางการปีละครั �ง 
และถือเป็นการทําบญุและให้โชคลาภอย่างหนึ�งด้วย

5. งานเลี �ยงโต๊ะจีนลงิจัดขึ �นในวนัอาทิตย์ สปัดาห์สดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ 
บริเวณหน้าพระปรางค์สามยอด 
มีการแห่กลองยาวของเดก็นักเรียนมธัยมของโรงเรียนในจังหวดั 
และการแสดงท้องถิ�นตา่งๆ มากมาย โต๊ะกลมขนาดใหญ่หน้าพระปรางค์สามยอด มีผลไม้ 
อาหารคาว อาหารหวาน และนํ �าอดัลม และถกูตกแตง่ด้วยตอกทานตะวนั 
ซึ�งเป็นดอกไม้ที�มีชื�อของจังหวดั

CONT'D OVER
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6. เมื�ออาหารถกูเปิดออกพวกลงิจะไม่เข้ามาทานทันที หัวหน้าฝงูจะเข้ามาทานก่อน 
และพวกที�เหลอืก็จะคอ่ยๆ ตามเข้ามา พวกลงิทานอาหารกนัอยา่งเอร็ดอร่อย 
บ้างก็นั�งทานอยา่งเรียบร้อย บ้างก็วิ�งไลต่วัอื�นไม่ให้เข้ามาแย่ง บ้างก็อุ้มลกูมานั�งทาน 
บ้างก็ดื�มน่◌้�าอดัลม เป็นภาพที�น่าชมมาก 
งานเทศกาลนี �ดงึดดูนักท่องเที�ยวทั �งชาวไทยและชาวตา่งชาตใิห้เดินทางมาเยี�ยมชมมากมา
ย

7. คา่เข้าชมงานเทศกาลโต๊ะจีนลงินี �คือ �� บาท ตอ่คน และคณุ 
จะได้รับไม้แท่งหนึ�งไว้ไลพ่วกลงิที�เข้ามายุ่งวุ่นวายด้วย

ENGLISH

1. Monkey Buffet Festival

2. The Monkey Buffet Festival is one of the ten strangest festival in the world and it has 
become one of the most important festivals in Lopburi province.

3. Lopburi province or Mueng Lopburi is a historic city, about 150 kilometers north of 
Bangkok. It is home to countless monkeys. The monkeys were not always living in the 
city. They used to live outside the city limits but the group dispersed and a new group 
formed and decided to live in the ruins of Pra Prang Sam Yot. As time went by the 
monkeys became more familiar and daring &started to venture out of their sanctuary. 
They are now part of Lopburi’s local culture.

4. The Monkey Buffet Festival started in 1989. Because of its strangeness, it becomes well-
known throughout the world. The purposes of this festival are to thank over 2,000 
monkeys that live around San Phra Kan, Phra Prang Sam Yot, and buildings nearby, 
because they have attracted thousands of tourists to the town every year. Those 
monkeys can have a nice full meal at least once a year. Also, Locals believe that 
providing food for the monkeys brings good fortune and prosperity.

CONT'D OVER
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5. The annual festival takes place on the last Sunday in November at the front of Phra 
Prang Sam Yot. There are a parade of the town's high school students marching to the 
temple playing a traditional drum and Thai dancing. In front of Phra Prang Sam Yot, there 
is a giant round table with lots of scrumptious fruits, rice, noodles, grilled sausages, 
sweets, soda and is decorated with sunflowers, which are the famous flowers of the 
province.

6. When the food is uncovered, those monkeys will not come right away. They will wait for 
their leader to come to the table first, and the rest will follow. The monkeys are happy to 
eat. Some sit and eat nicely. Some chase other monkeys away. Some carry babies.  
Some drinks soda. This festival is impressive and attracts many tourists to come to visit.

7. The entrance fee is 30 baht per person and you are given a stick that will help you ward 
off over inquisitive monkeys.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

แปลก bplàaek strange, odd, weird adjective

ไล่ lâi to chase, to drive out verb

นํ �าอดัลม náam-àt-lom soft drink, soda Noun

สปัดาห์ sàp-daa week Noun

ดงึดดู dueng-dùut
to attract, to appeal, 

to draw verb

สร้างชื�อเสยีง sâang chûue-sǐiang
to make fame, to 
make reputation verb

แทน thaaen instead of, to replace verb, conjunction

กระจัดกระจาย grà-jàt-grà-jaai to spread, to scatter verb
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อาศยั aa-sǎi
to live, to reside, to 

stay verb

วุ่นวาย wûn-waai

troublesome, 
bustling, busy, 
hectic, chaotic

adjective

SAMPLE SENTENCES

ทุเรียนมีรสชาตแิปลก
thú-riian mii rót-châat bplàaek. 
"Durian tastes weird."

ทุเรียนเป็นผลไม้ที�มีกลิ�นและรสชาตแิปลก
thú-riian bpen phǒn-lá-máai thîi mii glìn láe rót-
châat bplàaek 
"Durian is a fruit with strange smell and 
taste."

สนุัขชอบไลจ่ับแมว
sù-nák châawp lâi jàp maaeo 
"Dogs like to chase cats."

เดก็ๆชอบดื�มนํ �าอดัลมมาก
dèk-dèk châawp dùuem náam-àt-lom mâak 
"Children love to drink soda very much."

หนึ�งสปัดาห์มี � วนั
nùeng sàp-daa mii jèt wan 
"There are 7 days in a week."

ทะเลที�สวยงามของไทยดงึดดูให้นักท่องเที�ย
วมาเมืองไทย
thá-lee thîi sǔuai-ngaam khǎawng thai dueng-
dùut hâi nák thâwng-thîiao maa muueang-thai 
"Thai beautiful beaches attract many 
tourists  to come to Thailand."

อาหารไทยสร้างชื�อเสยีงให้กบัประเทศไทยเ
ป็นอย่างมาก
aa-hǎan thai sâang chûue-sǐiang hâi gàp bprà-
thêet thai bpen yàang mâak 
"Thailand is famous for Thai food."

ฉนัซื �อหมวกใบใหม่มาแทนใบเก่าที�หายไป
chǎn súue mùuak bai mài maa thaaen bai gào 
thîi hǎai bpai 
"I bought a new hat to replace the old one 
that was missing."
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เขาเป็นคนไม่มีระเบียบ 
จึงไม่น่าแปลกใจเลยที�ข้าวของบนโต๊ะทํางา
นของเขาถงึได้กระจัดกระจายแบบนั �น
khǎo bpen khon mâi mii rá-bìiap jueng mâi nâa 
bplàaek jai looei thîi khâao-khǎawng bon dtó 
tham-ngaan khǎawng khǎo thǔeng dâai grà-jàt-
grà-jaai bàaep nán 
"He is an undisciplined guy, so it's no 
wonder that his things are scattered on his 
desk in that way."

เศษกระจกแตกกระจัดกระจายเตม็พื �นไปห
มดตอนที�ดฉินัเข้าห้องไป
sèet grà-jòk dtàaek grà-jàt-grà-jaai dtem phúuean 
bpai mòt dtaawn thîi dì-chǎn khâo hâwng bpai 
"There were broken shards of glass 
scattered all over the floor when I entered 
the room."

นกอาศยัอยูบ่นต้นไม้
nók aa-sǎi yùu bon dtôn-máai 
"Birds live in the trees."

วนันี �งานเทศกาลอาหารแห่งชาตไิม่คอ่ยวุ่น
วายอยา่งที�คดิ
wan-níi ngaan thêet-sà-gaan aa-hǎan hàeng 
châat mâi khâwy wûn-waai yàang thîi khít 
"Today the National Food Festival is not as 
chaotic as I thought."

การจราจรในกรุงเทพฯวุ่นวายมาก
gaan-jà-raa-jaawn nai grung-thêep wûn-waai mâak 
"Traffic in Bangkok is very busy."

CULTURAL INSIGHT

ขอควรรูเกี่ยวกับลิงลพบุร ี

 

จังหวัดลพบุรีมีช่ือเสียงมากในเรื่องของลิง พวกลิงมีอยูท่ัวไปโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา 
พวกมันคอนขางทําอะไรตามใจ เดินไปไหนก็ไดอยางอิสระ 
ผูท่ีมาเท่ียวควรระวังพวกลิงท่ีโหนอยูตามตนไม ตามสายไฟ 
หรือท่ีน่ังอยูบนหลังคาหรือช้ันวางของ ลิงเหลาน้ีอาจมีนิสัยท่ีไมด ีเชน 
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อุจจาระรดผูท่ีเดินผานไปมา กระโดดข้ึนไปควาอาหารจากมือ 
หรือโขมยถุงท่ีอาจดูเหมือนใส อาหาร เดินเขาออกตึกอยางไมเกรงใจใคร 
แตไมมีใครวาอะไร เพราะพวกลิงเหลาน้ีนําความเจริญรุงเรืองมาใหกับเมื◌ิองลพบุร ี

What you should know about the monkeys
 

Lopburi is famous for the hundreds of macaques. They are everywhere especially in the Old 
Town area. They could be a handful as they have the freedom to wander around town. 
Visitors should keep an eye out for monkeys hanging from trees and wires and sitting on roofs 
and ledges, and be aware that they have some unpleasant bad habits including pooping on 
unsuspecting pedestrians from their overhead perches, jumping on people to snatch food, 
and stealing bags that they suspect may contain something edible. However nobody blames 
the monkeys. As the locals say, they bring prosperity to the town. 
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THAI

1. ประเพณีบญุบั �งไฟ

2. ประเพณีบญุบั �งไฟเป็นประเพณีทําบญุของชาวอีสานที�นิยมทํากนัในช่วงเดือนพฤษภาคม 
อนัเป็นช่วงเริ�มต้นของฤดฝูน และชาวนาก็จะเริ�มเตรียมตวัทํานา 
เป็นประเพณีโบราณที�ถือปฏิบตัมิาจนถึงปัจจุบนัเพื�อเป็นการบชูาพญาแถนเพื�อขอฝนให้ตก
ต้องตามฤดกูาลและให้การปลกูข้าวเป็นไปได้ด้วยดี

3. ประเพณีบญุบั �งไฟตามตาํนานเลา่ว่า พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝน 
ต้องการให้ชาวบ้านจุดไฟขึ �นสูท้่องฟ้าเพื�อเตือนว่าต้องการฝน 
ดงันั �นชาวบ้านจึงสร้างบั �งไฟขึ �นเพื�อยิงไฟขึ �นสูส่วรรค์ให้แน่ใจว่าพญาแถนได้ยินคําขอและป
ลอ่ยฝนให้ตกลงมา

4. ประเพณีบญุบั �งไฟจะทํากนัในหลายจังหวดัในภาคอีสาน 
แตที่�ที�มีการจัดงานยิ�งใหญ่ที�สดุคอืที�จังหวดัยโสธร มีการจัดงานเป็นเวลา � วนั 
วนัแรกคือวนัสกุดบิโดยชาวบ้านจะจัดขบวนแห่บั �งไฟไปยงัเสาหลกัเมืองเพื�อบชูาศาลปู่ ตาแ
ละเสี�ยงทายดถูึงความอดุมสมบรูณ์และความสาํเร็จในการทํานาปีนั �น 
นอกกกันี �ยงัมีการฟ้อนรําไปกบัขบวนแห่ด้วย

5. วนัที�สองจะเป็นการแห่บั �งไฟ บั �งไฟในปัจจุบนัจะถกูแห่บนรถ 
หรือเกวียนขึ �นอยู่กบัขนาดของบั �งไฟ บั �งไฟมีหลายขนาดและบรรจุดนิปืนตั �งแต ่� 
กิโลกรัมจนถงึ ��� กิโลกรัม มีการตกแตง่อย่างสวยงามอลงัการ 
และวนันี �ยงัเป็นวนัสาํหรับการอปุสมบทของสามเณรอีกด้วย ในขบวนแห่จะมีการเซิ �ง 
เลน่ดนตรี และร้องเพลงท้องถิ�นตลอดทางไปยงัวดั 
ผู้ ที�มาเยี�ยมชมสามารถชมขบวนที�สวยงามและสนุกสนานตามแบบอีสานได้ตลอดทาง

CONT'D OVER
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6. วนัที�สามเป็นวนัแห่บั �งไฟไปยงัฐานยิง ชาวบ้านจะแตง่ตวักนัสวยงาม 
มีการหยอกล้อเลน่กนั และฟ้อนรํากนัอย่างสนุกสนานไปในขบวนแห่ 
เมื�อถึงที�ปลอ่ย่บั �งไฟชาวบ้านจะจุดบั �งไฟทีละบั �ง มีการเลน่ดนตรีท้องถิ�น 
และโห่ร้องกนัอยา่งสนุกสนาน บั �งไฟของหมู่บ้านใดยิงได้สงูที�สดุ 
หมู่บ้านนั �นก็จะชนะการแข่งขัน และเจ้าของบั �งไฟก็จะรับของรางวลัจากผู้ชม 
แตห่ากบั �งไฟใดระเบิ◌ิดหรือตกระหว่างการจุด 
เจ้าของบั �งไฟนั �นก็จะถกูจับโยนลงโคลนเป็นที�สนุกสนานทั �งผู้ โยนและผู้ถกูโยน

ENGLISH

1. Rocket Festival

2. The Rocket Festival, known in Thai as 'Bun Bang Fai,' is a merit-making ceremony in 
Northeastern part of Thailand. It is usually held in the month of May because it is the 
beginning of the rainy season and farmers are ready to begin planting their rice fields. It 
is an ancient local festival that has been carried out continuously till modern times in 
order to make a merit to Phaya Thaen, the rain god, for rain and the production of rice 
crops for the coming planting season.

3. The legend has it that once Phaya Thaen wanted townspeople to light fire to tell him that 
they wanted some rain. Therefore, the townspeople created a rocket or 'Bang Fai' to 
shoot fire to heaven, where the god resided, to make sure that he could hear their 
entreaties and bless them with plentiful rain for rice cultivation.

4. There are many rocket festivals in the northeast of Thailand, but at Yasothon province 
has the largest and most elaborate festival. The festival, which is held over a period of 
three days. The first day known as Wan Suk Dip features lively processions as rocket 
teams transport the rockets in a procession and perform a ritual to pay homage to San Pu 
Taa, the spirit of the city pillar, to see the fertility of crops. Each is escorted by a colorful 
dance troupe.

CONT'D OVER
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5. The second day is the rocket procession day. Modern-day rockets are mounted on 
vehicles or traditional carts, depending on the size, to be drawn in the parade. The 
rockets come in different sizes, packing with one to 120 kilograms of gunpowder. They 
are beautifully decorated. It is also a day for the ordination of novices with festive 
celebrations following merit-making rituals. There are folk dance, music, and songs 
during the processions as the parade winds its way through the village on their way to 
the temple offering an opportunity for the local people and visitors to admire the beauty 
and fun in northeastern style.

6. The third day is the festival day. The rockets are paraded to the launch site. Villagers 
dress in colorful traditional costumes, playing, teasing and dancing, to accompany the 
procession. At the launch site, the rockets are fired from their launch platforms one by 
one. Noisy folk music and cheers can be heard for each liftoff. The rocket that reaches 
the greatest height is declared the winner. The owner of this rocket dances and pushes 
for rewards from the crowds. The owners of rockets that exploded or failed to fly are 
thrown in the mud.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

วุ่นวาย wûn-waai

troublesome, 
bustling, busy, 
hectic, chaotic

adjective

เจ้าของ jâo-khǎawng owner noun

โห่ร้อง hòo-ráawng to cheer, to hail verb

หลาย lǎai several, many adverb

ความอดุมสมบรูณ์
khwaam ù-dom-sǒm-

buun fertility, abundance noun

สร้าง sâang to build, to produce verb
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สาํคญั sǎm-khan important, significant Adjective

ความสามคัคี
khwaam sǎa-mák-

khii unity, harmony noun

ปลกู bplùuk to grow, to plant verb

โยน yoon
to throw, to pitch, to 

toss verb

SAMPLE SENTENCES

วนันี �งานเทศกาลอาหารแห่งชาตไิม่คอ่ยวุ่น
วายอยา่งที�คดิ
wan-níi ngaan thêet-sà-gaan aa-hǎan hàeng 
châat mâi khâwy wûn-waai yàang thîi khít 
"Today the National Food Festival is not as 
chaotic as I thought."

การจราจรในกรุงเทพฯวุ่นวายมาก
gaan-jà-raa-jaawn nai grung-thêep wûn-waai 
mâak 
"Traffic in Bangkok is very busy."

คณุสภุาพเป็นเจ้าของรถคนันี �
khun sù-phâap bpen jâo-khǎawng rót khan níi 
"Mr. Supam is the owner of this car."

เวลาพวกเราไปดฟูตุบอลที�สนาม 
พวกเรามกัจะโห่ร้องเสียงดงั
wee-laa phûuak-rao bpai duu fút-bawn thîi sà-
nǎam phûuak-rao mák jà hòo-ráawng sǐiang 
dang 
"When we go to see football at the 
stadium, we usually cheer loudly."

ฉนัมีรองเท้าหลายคู่
chǎn mii raawng-tháao lǎai khûu 
"I have several pairs of shoes."

ความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้เป็นสิ�งจําเป็นม
ากสาํหรับมนุษย์
khwaam ù-dom-sǒm-buun khǎawng bpàa-máai 
bpen sìng jam-bpen mâak sǎm-ràp má-nút 
"An abundance of forest is very important 
for human beings."
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เดก็ๆชอบสร้างปราสาททราย
de ̀k-de ̀k châawp sa ̂ang bpraa-sa ̀at saai 
"Children love to build sand castles."

คณุพอ่ของฉนัสร้างบ้านด้วยไม้
khun phâaw khǎawng chǎn sâang bâan dûuai 
máai 
"My father builds a house with wood."

เงินมากกว่าหนึ�งแสนล้านบาทถกูใช้ไปเพื�อ
สร้างสนามบินสวุรรณภมิู
ngoen mâak gwàa ne ̀ung-sǎaen-láan bàat thùuk 
chái bpai phûuea sa ̂ang sa ̀-nǎam-bin sù-wan-ná-
phuum 
"More than one hundred billion baht has 
been used to build Suvarnabhumi Airport."

การศกึษาสาํคญัมากสาํหรับทุกคน
gaan-sùek-sǎa sǎm-khan mâak sǎm-ràp thúk-
khon 
"Education is very important for everyone."

ความสามคัคีเป็นสิ�งสาํคญัตอ่คนทุกกลุม่
khwaam sǎa-mák-khii bpen sìng sǎm-khan dtàaw 
khon thúk glùm 
"Unity is important to people of all groups."

กีฬาสร้างความสามคัคี
gii-laa sâang khwaam sǎa-mák-khii 
"Sports create harmony."

ฉนัปลกูดอกไม้ไว้ในกระถาง
chǎn bplùuk dàawk-máai wái nai grà-thǎang 
"I plant a flower in a pot."

นาระชอบโยนหินลงในแม่นํ �า
naa-rá châawp yoon hǐn long nai mâae-náam 
"Nara likes to throw rocks into the river."

CULTURAL INSIGHT

ขอยกเวนในประเพณีบุญบั้งไฟ 

 

การแสดงออกในทางพิธีกรรมในบุญบ้ังไฟน้ันจะคอนขางแปลก 
ในลักษณะของการละเมิดกฎเกณฑและธรรมเนียมปฏิบัติกันท่ัว ไปของสังคมคือ 
ชายแตงกายเปนหญิง การดื่มเหลามากมาย 
และการกลาวถึงหรือแสดงไมแกะสลักอวัยวะเพศในขบวนแห 
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อี◌ีกท้ังยังมีการรองเซิ้งดวยเน้ือหาท่ีเก่ียวกับอวัยวะเพศและเพศสัมพันธ 
สัญลักษณน้ีเปนเครื่องหมายของความสัมพันธระหวาง ฟากับดิน หญิงกับชาย 
ท่ีเปนพลังกอกําเนิดชีวิตและเปนพลังแหงความอุดมสมบูรณ 
ดังน้ันพิธีกรรมเชนน้ีในบุญบ้ังไฟจึงเปน ขอยกเวนช่ัวคราว ไมมีใครถือสา 
ทุกคนจะมาสนุกกันในวันน้ีกอนท่ีจะเริ่มฤดูทํานา 

Exceptional expressions during the Rocket Festival 

 

The expression in the rituals of the Rocket Festival is quite strange. It is in the way of violation 
of the traditional rules of society. During the parade, the expressions include cross-dressing 
in both men and women, great quantity of alcohol consuming, and dirty humor and phallic 
symbols and images. Besides, the participants sing and dance in sexual ways. These are to 
show the relationships between heaven and earth; and man and woman that are the source 
of life and fertility. Therefore, during the festival, these kinds of act are temporary exceptions. 
Nobody minds. Everybody will have a good time and enjoy the festival before starting a new 
planting season. 
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THAI

1. เทศกาลกินเจ

2. เทศกาลกินเจกําหนดเอาวนัเริ�มต้นของเดือน � ตามจันทรคต ิซึ�งตรงกบัเดือนตลุาคม 
เป็นช่วงเวลาที�ชาวจีนและชาวไทยเชื �อสายจีนงดทานเนื �อสตัว์เป็นเวลา � วนั

3. ต้นกําเนิดของประเพณีนี �ไม่ปรากฏแน่ชัด แตมี่การเลา่ตอ่ๆ กนัมาว่า 
ประเพณีกินเจนี �เกิดขึ �นในภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ใกล้กบัมณฑลฟเูจี �ยน 
การฉลองพธีินี �จัดให้มีขึ �น เพื�อรักษาชีวิตสตัว์ตา่งๆ ให้รอดพ้นจากการถกูฆ่าเป็นอาหาร

4. ช่วงเวลานี �ชาวจีนที�นับถือศาสนาพทุธจะแตง่กาย ในชุดสขีาว กินเจ และปฏิบตัติามกฎ � 
ข้อ เพื�อให้จิตใจและ ร่างกายของตนบริสทุธิ�

5. นอกจากจะมีการกินเจอย่างเคร่งครัดและทําบญุในวนันี �แล้ว 
ยงัมีการทรมานร่างกายตนเองตา่งๆ นานา เช่นการไตบ่นัได มีด การเดนิลยุกองไฟ 
มีพธีิเดนิข้ามสะพานและขบวนแห่ไปตามท้องถนน 
ซึ�งร่างทรงจะมีการแทงแก้มทะลแุละมีร่างกายปักพรุนไปด้วยของมีคมนานับชนิด 
ที�ทําเช่นนี �เพราะเชื�อว่าเทพเจ้าของจีนจะปกป้องคุ้มครองคนๆ นั �นให้ปลอดภยั

CONT'D OVER
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6. บรรยากาศทั�วไปจะเตม็ไปด้วยความโกลาหล มีทั �งเสียงดงัของประทัด และการแห่มงักร 
ในตอนเย็นของพธีิในวนัสดุท้าย 
ถนนสายสาํคญัของเมืองภูเก็ตจะกลายสภาพเป็นถนนที�กึกก้องและ 
เตม็ไปด้วยเสยีงและควนัจากประทัด ชาวเมืองทั �งหมดตา่งก็ พากนัเข้าร่วมในพธีินี � 
นักท่องเที�ยวที�มาชมงานนอกจากจะได้เห็นพธีิกรรมตา่งๆ 
แล้วยงัสามารถหาอาหารเจที�เอร็ดอร่อย ทานได้อีก 
อาหารเจที�มีขายซึ�งมีขายในช่วงเทศกาลนี �จะมีสญัลกัษณ์ธงสเีหลอืงที�มีอกัษรจีนส◌ิีแดงปั
กอยู่ ร้านอาหารทั�วไปจะเพิ�มเมนูอาหารเจเข้าไปในเมนูเดิม 
สว่นรถเข็นขายอาหารที�มีธงปักอยู่จะขายแตอ่าหารเจอยา่งเดียว

ENGLISH

1. Vegetarian Festival

2. The Vegetarian Festival is held at the beginning of the 9th lunar month, which is in 
October. It is the time when Chinese people and Thai people of Chinese descents 
change their ordinary diets and eat only vegetarian meals for 9 days.

3. The origin of the festival is unclear. However, it has been passed from generation to 
generation that it originated in the southeastern part of China near Fujian Province. The 
festival was celebrated to make merit and save animals from being killed for food

4. During this period, the devout Chinese Buddhists dress in white attire, convert to 
vegetarians and observe the eight rules in order to purify their minds and bodies.

CONT'D OVER



THAIPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #20 - BE SURE TO EAT YOUR THAI VEGETABLES! 4

5. Besides a strict vegetarian diet and making merit at a temple, some highlights of the 9-
day event include incredible acts of self -mortification such as climbing knife - blade 
ladders, walking on hot coals, a ritual of bridge crossing and a street procession in which 
the mediums in a state of trance have their cheeks pierced and bodies spiked with 
various types of sharp objects. It is believed that the Chinese gods will protect such 
persons from harm, and little blood or scarring results from such mutilation acts.

6. The entire atmosphere is full of religious frenzy with the sound of firecrackers and lion 
dances. In the evening of the last day event, the main road of Phuket Town is turned into 
a path of smoke from firecrackers. All the local residents participate in the event. Visitors 
not only see the procession during this time, but also can have specially prepared 
vegetarian cuisine. Places offering vegetarian fare during the festival will generally have 
yellow flags or pennants with red Chinese letters on them. Full service restaurants will 
usually offer vegetarian dishes in addition to their normal menu. Street stalls with the 
flags will generally sell only vegetarian items.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

งด ngót
to stop, to 

discontinue verb

เพิ�ม phôoem to increase, to grow verb

ปัก bpàk to stick, to stab down verb

เอร็ดอร่อย à-rèt-à-ràwy delicious, tasty adjective

กลายสภาพ glaai-sà-phâap
to change to, to turn 
into, to transform into verb

ปลอดภยั bplàawt-phai safe, out of danger adjective

พรุน phrun
prune; to be riddled, 

to be perforated noun, verb
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บริสทุธิ� baaw-rí-sùt pure, innocent, virgin adjective

รักษา rák-sǎa to keep, to maintain Verb

เคร่งครัด khrêng-khrát strict, serious adjective

SAMPLE SENTENCES

ดฉินังดเหล้าช่วงเข้าพรรษา
dì-cha ̆n ngo ́t la ̂o chu ̂ang kha ̂o phan-sa ̆a 
"I stop drinking alcohol during Buddhist 
Lent."

จํานวนคนที�มาทานอาหารที�ร้านเพิ�มขึ �นเรื�อ
ยๆ
jam-nuuan khon thîi maa thaan aa-hǎan thîi ráan 
phôoem khûen rúueai-rúueai 
"The number of people eating at the 
restaurant is increasing."

คณุพมิปักเทียน � 
เลม่บนเคก็วนัเกิดให้ลกูสาว
khun phim bpàk thiian hâa lêm bon khéek wan-
gòoet hâi lûuk-sǎao 
"Ms. Pim sticks 5 candles on her 
daughter's birthday cake."

อาหารจานนี �ดนู่าเอร็ดอร่อย
aa-hǎan jaan níi duu nâa à-rèt-à-ràwy 
"This food looks delicious."

นํ �าในทะเลสาบกลายสภาพเป็นนํ �าแข็งในฤ
ดหูนาว
náam nai thá-lee-sàap glaai-sà-phâap bpen nám-
khǎeng nai rúe-duu nǎao 
"In winter, water in the lake will turn into 
ice."

เดก็เลก็ไม่ควรว่ายนํ �าคนเดียวเพราะไม่ปลอ
ดภยั
dèk-lék mâi khuuan wâai-náam khon diiao phráw 
mâi bplàawt-phai 
"Small children should not swim alone 
because it's not safe."
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เวลาน้องของฉนัเย็บผ้า 
เข็มชอบทิ�มนิ �วของเขาจนพรุนไปหมด
wee-laa náawng khǎawng chǎn yép phâa khěm 
châawp thîm níu khǎawng khǎo jon phrun bpai 
mòt 
"When my sister sews, her fingers are 
often pricked by the needle."

ความคดิของเดก็ๆ เป็นความคดิที�บริสทุธิ�
khwaam-khít khǎawng dèk-dèk bpen khwaam-khít 
thîi baaw-rí-sùt 
"A child's imagination is pure and 
innocent."

เพื�อนของฉนัรักษาความลบัเก่ง
phûuean khǎwng chǎn rák-sǎa khwaam-láp gèng 
"My friend is good at keeping secrets."

ญี�ปุ่ นจําเป็นต้องรักษาความสมัพนัธ์ที�ดกีบั
สหรัฐอเมริกาไว้เพื�อปกป้องตนเอง
yîi-bpùn jam-bpen dtâwng rák-sǎa khwaam sǎm-
phan thîi dii gàp à-mee-rí-gaa wái phûuea bpòk-
bpâwng dton-eeng 
"Japan needs to keep a good relationship 
with the US in order to protect itself."

กฎที�โรงเรียนประจําของดฉินัเคร่งครัดมาก
gòt thîi roong-riian bprà-jam khǎawng dì-chǎn khrêng-khrát mâak 
"The rules at my boarding school are very strict."

CULTURAL INSIGHT

การปฏิบัติตน 8 ขอในชวงกินเจ 

 

1. รักษาความสะอาดรางกายในชวงเทศกาล 2. 

แยกเครื่องใชในครัวไมใหปะปนกับเครื่องครัวของผูที่ไมไดทานเจ 3. นุงขาวหมขาว 

4. รักษาจิตใจและรางกายใหบริสุทธ์ิ 5. งดเวนเนื้อสัตวหรือทําอันตรายตอสัตว 6. 
งดการมีเพศสัมพันธ 7. งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกล่ินแรง เชน กระเทียม หัวหอม 

ตนหอม ใบยาสูบ ส่ิงเสพติดและของมึนเมาตางๆ 8. 

ผูที่อยูในชวงอารมณโศกเศราไมควรเขารวม 
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Eight rules of conduct during Vegetarian Festival 

 
 

  

1. Keep the body clean during the festival 2. Clean kitchen utensils not to be used by 
others who do not participate in the festival 3. Wear white during the festival 4. Behave 
well physically and mentally 5. Avoid eating meat or hurting any animals 6. Avoid sex 7. 
Avoid eating vegetables with strong smell such as garlic, onions, green onion, tobacco, 
drugs, and alcohol 8. People in mourning should not participate 
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THAI

1. วดัพระแก้ว กรุงเทพมหานคร

2. วดัพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที�เรียกกนัทั�วไปว่า วดัพระแก้ว 
เป็นวดัที�มีความสาํคญัมากที�ส◌ุุดในประเทศไทย 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที� �) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ �นใน 
พ.ศ.���� เป็นวดัในพระบรมมหาราชวงั 
และเป็นที�ประดษิฐานพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต 
วดัพระแก้วนี �เป็นสถานที�ทรงบําเพญ็พระราชกศุล ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาอยู่

3. ภายในวดัพระแก้วมีอาคารสาํคญัและอาคารประกอบมากมาย 
แตอ่าคารที�มีความสาํคญัและน่าสนใจมากที�สดุคือ พระอโุบสถ 
ซึ�งตั �งอยู่สว่นกลางของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และเป็นที�ประดษิฐานพระแก้วมรกต 
พระแก้วมรกตเป็นพระพทุธรูปที�แกะสลกัจากหยกอ่อนสเีขียว ทั �งตวั ปางสมาธิ 
เป็นศลิปะสมยัเชียงแสน แห่งอาณาจักรล้านนา 
มีแตพ่ระมหากษัตริย์พระองค์เดียวเท่านั �นที�จับต้องได้ 
ภายนอกพระอโุบสถมีการแกะสลกัลวดลายบนปนูเคลอืบทองและ 
กระเบื �องสอียา่งสวยงาม 
สว่นภายในพระอโุบสถได้รับการตกแตง่ด้วยภาพเขียนเกี�ยวกบัพระพทุธเจ้าและเทพชุมนุม 
ประตทูางเข้าของพระอโุบสถมีสงิโตสาํริด �ตวั ซึ�งเชื�อว่าถกูนํามาจากประเทศกมัพชูา

4. พระระเบียงที�ล้อมรอบวดัพระแก้วมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง จํานวน ��� ห้อง 
เรียงตอ่กนัยาวตลอดฝาผนังทั �ง � ด้าน มีเนื �อหาจากวรรณคดีเรื�องรามเกียรติ � 
โดยมีโคลงสี�สภุาพจารึกลงบนแผน่ศลิาตามเสาอธิบายภาพประกอบ สว่นประตทูางเข้าทั �ง 
� ด้านมียกัษ์ทวาลบาล เป็นรูปปนูปั �นสงูประมาณ � เมตร 
ประดบัด้วยกระเบื �องเคลอืบสตีา่งๆอย่างงดงาม 
ยกัษ์เหลา่นี �เป็นตวัละครจากเรื�องรามเกียรติ�เช่นกนั

CONT'D OVER



THAIPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #21 - ARE YOU A WALKING THAI FASHION FAUX PAS? 3

5. อาคารอื�นๆ ที�น่าสนใจในบริเวณวดัพระแก้ว เช่น พระมณฑป 
ซึ�งเป็นสถานที�เก็บพระไตรปิฎกฉบบัทองใหญ่ นครวดัจําลอง ที�รัชกาลที� � 
ทรงโปรดให้จําลองไว้ และพระศรีรัตนเจดีย์ ซึ�งเป็นที�ประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตุ

6. วดัพระแก้วนี �เปิดให้เข้าชมได้ทุกวนั ตั �งแตเ่วลา �.�� – ��.�� น. และเวลา ��.�� – ��.�� 
น. คนไทยไม่เสยีคา่เข้าชม แตส่าํหรับชาวตา่งประเทศต้องเสยีคา่เข้าชมคนละ ��� บาท

ENGLISH

1. Wat Phra Kaew, Bangkok

2. Wat Phra Kaew or the Temple of the Emerald Buddha is regarded as the most important 
Buddhist temple in Thailand. King Buddha Yodfa Chulaloke (Rama I) ordered to build 
the temple in1782 along with the Grand Palace. It is in the compound of the Grand 
Palace and it houses the statue of Emerald Buddha. Though it is called a temple, it has 
no resident monks.

3. Inside Wat Phra Kaew, there are many important buildings and decorations all around. 
However, the most important building is the Ubosot (The Ordination Hall). It is in the 
middle of the temple and it houses the Emerald Buddha. The Emerald Buddha is carved 
from a single jade stone, in the meditating posture in the style of the Lanna school of the 
northern Thailand. Except for the Thai King, no other person is allowed to touch the 
statue. Outside of the Ubosot is very elegantly decorated with gold stucco and colored 
mosaics. Inside the wall of Ubosot, there are beautiful mural painting depicted the Life of 
Buddha and the Enlightenment of Buddha and angels. The main entrance of Ubosot has 
a pair of bronze statues of lions (singha or mythical lion) standing as a door guardian. It 
has been believed that these two lions are brought from Cambodia.

CONT'D OVER
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4. The entire Wat Phra Kaew is bounded by a compound wall, which is decorated with 
mural paintings all around. The murals, in 178 scenes in all 4 sides, illustrates the 
complete epic story of Ramayana sequentially with stone inscriptions of the verses 
describing the murals on the columns of the wall. Also, each gate of the walls is guarded 
by a pair of mythical giants. They are about 5 meters tall and are beautifully decorated 
with colored mosaic. These giants are taken the characters from Ramayana epic.

5. Besides the Ubosot and the mural paintings, there are small pavilions that are interesting 
such as Phra Mondop (the Library Hall). It restores the main Buddhist scriptures. The 
model of Angkor Wat, which King Rama IV ordered to build. Also, Phra Sri Ratana 
Chedi , a circular structure that enshrines a sacred Buddha relic.

6. Wat Phra Kaew opens daily from 8.30 – 11.30 am. and 1.00 – 3.30 pm. It is free for Thai 
citizen, but foreigners have to pay 250 baht for the admission fee.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

ทั�วไป thûua-bpai
general, common, 

ordinary adjective

เช่นกนั chên-gan also, as well adverb

อธิบาย à-thí-baai
to explain, to 

describe Verb

เรียงตอ่กนั riiang-dtàaw-gan
to arrange, to line 
up, to put in order verb

แกะสลกั gàe-sà-lák
to carve, to engrave, 

to sculpt verb

กลาง glaang
middle, center, 

medium adjective
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จําพรรษา jam-phan-sǎa

to stay in a Buddhist 
temple during the 

rainy season
verb

สร้าง sâang to build, to produce verb

-ที�ส◌ุุด -thîi-sùt the most, -est adverb

จําลอง jam-laawng
to duplicate, to make 
a model, to miniature verb

SAMPLE SENTENCES

โดยทั�วไปคนไทยชอบทานอาหารรสเผ็ด
dooi-thûua-bpai khon-thai châawp thaan aa-hǎan 
rót-phèt 
"Generally Thai people like to have spicy 
food."

นิดาไปโรงเรียน  
มานีก็ไปโรงเรียนด้วยเช่นกนั
ní-daa bpai roong-riian   maa-nii gâaw bpai roong-
riian dûuai chên-gan 
"Nida goes to school. Manee goes to 
school as well."

คณุแม่อธิบายเรื�องการทําอาหารให้ลกูๆฟัง
khun-mâae à-thí-baai rûueang gaan-tham-aa-
hǎan hâi lûuk-lûuk fang 
"Mom explains how to cook to her 
children."

เขาเอาหินเรียงตอ่กนัเป็นรูปดาว
khǎo ao hǐn riiang dtàaw gan bpen rûup daao 
"He arranges rocks into a star."

คณุแดงแกะสลกัไม้เป็นรูปกระตา่ย
khun daaeng gàe-sà-làk máai bpen rûup grà-
dtàai 
"Dang carves a rabbit from wood."

ฉนัวางโต๊ะทานข้าวไว้ตรงกลางห้องทานข้า
ว
chǎn waang dtó-thaan-khâao wái dtrong-glaang 
hâwng-thaan-khâao 
"I put a dining table in the middle of the 
dining room."
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พระสงฆ์จะจําพรรษาในฤดฝูน
phrá-sǒng jà jam-phan-sǎa nai rúe-duu fǒn 
"Monks will stay in the temple during rainy 
season."

ฉนัยงัมีงานค้างอยู่
chǎn yang mii ngaan kháang yùu. 
"I still have some work remaining."

เดก็ๆชอบสร้างปราสาททราย
de ̀k-de ̀k châawp sa ̂ang bpraa-sa ̀at saai 
"Children love to build sand castles."

คณุพอ่ของฉนัสร้างบ้านด้วยไม้
khun phâaw khǎawng chǎn sâang bâan dûuai 
máai 
"My father builds a house with wood."

เงินมากกว่าหนึ�งแสนล้านบาทถกูใช้ไปเพื�อ
สร้างสนามบินสวุรรณภมิู
ngoen mâak gwàa ne ̀ung-sǎaen-láan bàat thùuk 
chái bpai phûuea sa ̂ang sa ̀-nǎam-bin sù-wan-ná-
phuum 
"More than one hundred billion baht has 
been used to build Suvarnabhumi Airport."

เพชรเป็นหินที�แข็งที�สดุในโลก
phét bpen hǐn thîi khǎeng thîi-sùt nai lôok 
"Diamonds are the strongest rocks in the 
world."

ฉนัเห็นเครื�องบินจําลองมากมายที�พพิธิภณัฑ์
chǎn hěn khrûueang-bin jam-laawng mâak-maai thîi phí-phít-thá-phan 
"I saw many plane models at the museum."

GRAMMAR

  

CULTURAL INSIGHT

ขอควรปฏิบัติในการการเขาชมวัดพระแกว 
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ผูท่ีมาเยี่ยมชมวัดตองแตงกายใหสุภาพ หามสวมเสื้อเปดไหล กางเกงขาสั้น 
กางเกงสามสวน กระโปรงสั้นเหนือเขา รองเทาท่ี เปดสน และกางเกงยีนสขาดๆ 
เขาไปในบริเวณวัดเด็ดขาด มิเชนน้ันจะตองเชาเสื้อผาท่ีบริเวณทางเขาวัด 
ผูท่ีมาเยี่ยมชมตอง 
ถอดรองเทากอนเขาไปในพระอุโบสถเพ่ือเปนการแสดงความเคารพตอพระแกวมรกต 
เวลาน่ังภายในพระอุโบสถควรน่ังพับขา หามเหยียดเทาช้ีไปยังพระแกวมรกต 
นอกจากน้ีไมควรใชแฟลชในการถายภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีพระระเบียง ภายในอาคาร 
อื่นท้ังหมดโดยเฉพาะพระอุโบสถ หามถายภาพอยางเด็ดขาด 
ฝาฝนมีโทษปรับและยึดสื่อบันทึก 

English Translation: Rules and regulations at Wat Phra Kaew 

Visitors must wear appropriate clothes when going to Wat Phra Kaew. Do not wear tank tops, 
short pants, capris pants, short skirts, shoes with open heals and ripped jeans inside the 
temple. Visitors who arrive dressed otherwise have to rent appropriate clothing items at the 
entry area of the temple. It is compulsory to remove the shoes before entering the temple, as a 
sign of respect of the Buddha. While offering prayers before the Buddha image, the sitting 
posture should avoid any offensive stretching of feet towards the deity; the feet should be 
tucked in towards the back. Besides, visitors should not take pictures of the mural at the wall 
with flash because it will damage the mural. Do not take pictures or document inside the 
Ubosot and other pavilions otherwise, all of the media will be taken and you will be fined. 
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THAI

1. สามเหลี�ยมทองคํา จังหวดัเชียงราย

2. สามเหลี�ยมทองคํา หมายถงึพื �นที�รอยตอ่ระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
ประเทศพม่า และ ประเทศลาว ในประเทศไทยชาวบ้านเรียกพื �นที�บริเวณนี �ว่า สบรวก 
เพราะเป็นบริเวณที�แม่นํ �าโขงมาพบกบัแม่นํ �ารวก 
สามเหลี�ยมทองคําในสว่นของประเทศไทยอยู่ห่างจากตวัเมืองเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
ไปทางเหนือประมาณ � กิโลเมตร นักท่องเที�ยวจะมองเห็นฝั�งพม่าและลาวได้ชัดเจน

3. สามเหลี�ยมทองคําเป็นที�กลา่วขวญักนัในหมู่นักท่องเที�ยว เพราะครั �งหนึ�งเคยเป็นไร่ฝิ� น 
และมีการค้าขายยาเสพตดิที�ใหญ่ที�สดุในโลก แตปั่จจุบนัไม่มีไร่ฝิ� นที�ว่านี �อีกแล้ว 
กลายเป็นแหลง่ท่องเที�ยวที�มีทิวทัศน์ที�งดงาม 
และมีนักท่องเที�ยวมาชมมากที�สดุของภาคเหนือของไทยก็ว่าได้

4. นักท่องเที�ยวนิยมเดินทางไปยงัสามเหลี�ยมทองคําเพื�อสมัผสั 
ถึงสถานที�ที�ครั �งหนึ�งเคยเป็นแหลง่ค้ายาเสพตดิที�ใหญ่ที�สดุในโลก 
สว่นใหญ่จะมาในช่วงฤดหูนาวเพราะอากาศกําลงัสบาย 
นอกจากการชมวิวและถ่ายรูปแล้ว 
นักท่องเที�ยวยงัสามารถนั�งเรือหางยาวชมทิวทัศน์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมแม่
นํ �าโดยเฉพาะทางฝั�งประเทศลาว 
หรือจะแวะที�เกาะดอนซาวของประเทศลาวเพื�อซื �อของปลอดภาษี เช่น 
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ ผ้าพื �นเมือง กระเป๋า และของตกแตง่ที�ทําจากไม้ 
ไม่จําเป็นต้องขอวีซ่า แตถ้่าต้องการเข้าไปยงัสว่นอื�นๆ ของประเทศลาว 
นักท่องเที�ยวจําเป็นต้องขอวีซ่า 
นอกจากนี �ยงัมีคาสโินที�ฝั�งประเทศพม่าซึ�งนักท่องเที�ยวสามารถเข้าไปเลน่ได้◌่ 
แตต้่องมีการขออนุ◌ุญาตเป็นพเิศษก่อนลว่งหน้าซึ�งทําได้ไม่ยากนัก

CONT'D OVER
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5. ข้อมูลและเรื�องราวเกี�ยวกบัการผลติ การใช้ และการค้าฝิ� นใน 
บริเวณนี �ได้ถกูจัดเก็บรวบรวมไว้ในพพิธิภณัฑ์ � แห่ง คือพพิธิภณัฑ์บ้านฝิ� น 
อยู่ที�ตวัเมืองสบรวก และ หอฝิ� นอทุยานสามเหลี�ยมทองคาํ 
ซึ�งอยู่ห่างจากตวัเมืองสบรวกไปประมาณ � กิโลเมตร 
และเป็นพพิธิภณัฑ์ที�ใหม่และใหญ่กว่าพพิธิภณัฑ์บ้านฝิ� น 
ถือได้ว่าเป็นพพิธิภณัฑ์ที�น่าสนใจมาก

ENGLISH

1. The Golden Triangle, Chiang Rai

2. The Golden Triangle is the meeting area of Thailand, Myanmar and Laos. In Thailand, 
the locals call this area as Sop Ruak, since this is where the Mekong River meets the 
Ruak River. The Golden Triangle in Thailand is located approximately nine kilometers 
from the historic town of Chiang Saen. Visitors can see Myanmar and Laos borders very 
well from this point.

3. Historically the Golden Triangle has been an area that is well-known for the growing of 
opium. These days, though, with the spectacular view, the place lives on the cultivation of 
tourists. This is undoubtedly the largest tourist trap in northern Thailand.

CONT'D OVER
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4. Many tourists come to the Golden Triangle to experience the place where there was 
once the largest drug trafficking site in the world.  They usually come around Winter time 
when it is comfortable. There are many activities that tourists can do here. Besides taking 
photos and relaxing with spectacular views, visitors can go on a longtail boat ride to see 
the view and village life in the many riverside settlements, particularly over in Laos. Also, 
visitors can stop by at a small island named Don Sao, Laos, to buy some tax-free 
products such as alcohols, local fabrics, bags, and wooden decorative items. No visa for 
Laos is required to make this trip. Technically you are in Laos when on the island and 
can thus claim to have visited the country, although you are not allowed to enter into the 
rest of Laos from there without a visa. There is also a casino over on the Myanmar side 
and special arrangements have to be made to get there - though they are not difficult.

5. The area's legacy of opium production, usage and trading is well documented in two 
museums. One is found right in Sop Ruak called House of Opium, while the newer, more 
extensive and more expensive one is about 2 kilometers out of town . The latter is the 
Hall of Opium, which is world class and highly recommended.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

พบกบั phóp-gàp to meet verb

รวบรวม rûuap-ruuam to gather, to collect verb

พเิศษ phí-sèet special, extraordinary adjective

ปลอด bplàawt free from, clear of adjective

ริม rim edge, side noun

สมัผสั sǎm-phàt
to touch, to connect, 

to feel verb

ทิวทัศน์ thiu-thát view, scenery noun
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ชัดเจน chát-jeen clear, distinct adjective

ระหว่าง rá-wàang
between, during, 

while preposition

กว่า gwàa more than preposition

SAMPLE SENTENCES

คณุนิดาพบกบัเพื�อนๆที�ร้านอาหาร
khun ní-daa phóp gàp phûuean-phûuean thîi 
ráan-aa-hǎan 
"Nida meets her friends at a restaurant."

น้องสาวของฉนัรวบรวมเงินเพื�อซื �อคอมพวิเ
ตอร์
náawng-sǎao khǎawng chǎn rùuap-ruuam ngoen 
phûuea súue khawm-phíu-dtôoe 
"My sister collects some money to buy a 
computer."

คณุพอ่ให้ของขวญัที�พเิศษสดุกบัฉนัในวนัเกิ
ด
khun-phâaw hâi khǎawng-khwaan thîi phí-sèet 
sùt gàp chǎn nai wan-gòoet 
"My father gave me a special present for 
my birthday."

ร้านอาหารสว่นใหญ่เป็นเขตปลอดบหุรี�
ráan-aa-hǎan sùuan-yài bpen khèet-bplàawt-bù-
rìi 
"Most restaurants are a smoke-free area."

คณุไม่ควรวางแก้วนํ �าไว้ริมโต๊ะ
khun mâi khuuan waang gâaeo-náam wái rim dtó 
"You should not put the glass at the edge 
of the table."

คนเราใช้มือสมัผสัสิ�งของ
khon-rao chái muue sǎm-phàt sìng-khǎawng 
"We use hands to touch things."
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ดฉินัสมัผสัได้ถึงความรักที�คณุมีให้กบัดฉินั
dì-cha ̆n sa ̆m-pha ̀t da ̂ai the ̆ung khwaam ra ́k thîi 
khun mii ha ̂i ga ̀p dì-cha ̆n 
"I can feel your love for me."

เมื�อเราขึ �นไปถงึยอดเขา 
เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างดี
mûuea rao khûen bpai thǔeng yâawt-khǎo rao 
sǎa-mâat maawng-hěn thiu-thát dâai yàang dii 
"When we arrive at the top of the 
mountain, we can see the view clearly."

ทิวทัศน์ของแกรนด์แคนยอนน่าทึ�งมากเสยี
จนดฉินัเกือบจะเป็นลมเวลาได้เห็น
thiu-thát khǎawng graaen-khaaen-yâwn nâa-
thûeng mâak sǐia jon dì-chǎn gùueap jà bpen-lom 
wee-laa dâai hěn 
"The scenery of the Grand Canyon was so 
breathtaking that I was going to faint when 
I saw it."

วนันี �ฉนัมองเห็นดาวได้อย่างชัดเจน
wan-níi chǎn maawng-hěn daao dâai yàang chát 
jeen 
"Today I can see the stars clearly."

ฉนันั�งอยู่ระหว่างคณุพอ่กบัคณุแม่
chǎn nâng yùu rá-wàang khun-phâaw gàp khun-
mâae 
"I sit between my father and my mother."

ความฉลาดสาํคญักว่าความงาม
khwaam-chà-làat sǎm-khan gwàa khwaam-ngaam 
"Intelligence is more important than 
beauty."

CULTURAL INSIGHT

ฝนในประเทศไทย  

 

คนไทยรูจักฝนมาตั้งแตสมัยโบราณแลว โดยเฉพาะในชวงท่ีมีการคากับประเทศจีน 
มีคนจี◌ีนท่ีติดฝนเขามาคาขายในประเทศ ไทยมาก ทําใหคนไทยเริ่มสูบฝนกันมากข้ึน 
จนในรัชกาลท่ี 4 ทรงอนุญาตใหเสพและขายฝนไดตามกฎหมาย แตตองเสียภาษ ีผูกขาด 
ปรากฏวาภาษีฝนทํารายไดใหแกประเทศไทยมาก ตอมาในพ.ศ. 2501 
จึงมีประกาศคณะปฏิวัติใหเลิกการเสพฝนและ จําหนายท่ัวราชอาณาจักร 
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ตั้งแตน้ันมารัฐบาลไทยประสบความสําเร็จในการปราบปรามทําลายฝนและยาเสพติดอื่น
ๆ แตก็ยังมียาเสพติดหลงเหลืออยูบางในปจจุบัน 

Opium in Thailand 

 

Opium had been used in Thailand since ancient time. It became more popular during the time 
when Thailand traded with China, and addicted Chinese people came to Thailand and 
introduced it to Thai people. Thai people became more addicted to opium. Until Rama IV 
decided to allow people to use and sell opium legally, but they have to pay high tax. It turned 
out that the opium tax became one of the country's highest revenue. Then it was declared 
illegal in 1959 as the government made concerted efforts to close the shady 'Opium Dens'. It 
has been a successful operation, however, there is still drug usage in Thailand. 
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THAI

1. เกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎร์ธานี

2. เกาะสมยุตั �งอยูใ่นบริเวณอ่าวไทย เป็นอําเภอหนึ�งของจังหวดัสรุาษฎร์ธานี 
เกาะสมยุมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั � รองจากเกาะภเูก็ต และเกาะช้าง 
และเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงมากที�สดุของไทย 
ในปัจจุบนัเกาะสมุยได้พฒันาจากเมืองชายทะเลที�เงียบสงบไปเป็นสถานที�ท่องเที�ยวตากอ
ากาศที�มีชื�อเสยีง แตก็่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะสมุย 
ด้วยความที�มีหาดทรายขาวสวยขนานไปกบัทะเล และทิวมะพร้าวริมชายหาดป่าเขตร้อน 
ไปจนถึงแหลง่บนัเทิงยามคํ�าคืน

3. เกาะสมยุมีชายหาดที�สวยงามอยู่หลายแห่ง ชายหาดที�นักท่องเที�ยวนิยมพกัผอ่นกนัคือ 
หาดเฉวงและหาดละไม

4. หาดเฉวงเป็นชายหาดที�ใหญ่ที�สดุ มีความสวยงามเหมาะแก่การเลน่นํ �า 
มีหาดทรายขาวสะอาด นํ �าทะเลใส ระดบันํ �าก็ไม่ลกึเกินไป ที�หาดนี �มีโรงแรม รีสอร์ท 
ร้านอาหาร ผบั และบาร์มากมาย

5. หาดละไมเป็นหาดขึ �นชื�อด้วยความสวยของโค้งอ่าวที�มีทิวมะพร้าวปลกูอยูเ่ป็นแนว 
ทางทิศใต้ของหาดละไมมี หินตา หินยาย 
ซึ�งเป็นหินที�มีรูปร่างแปลกคล้ายอวยัวะเพศชายและเพศหญิง

6. นอกจากหาดทั �งสองนี � ยงัมีหาดบ่อผดุ ซึ�งตั �งอยูท่างด้านทิศเหนือของเกาะสมุย 
จัดว่าเป็นหาดที�มีชื�อเสยีงในเรื�องของอาหารทะเลสดๆ 
เนื�องจากเป็นชุมชนชาวประมงเก่าแก่ มีบ้านเรือนตั �งอยู่ริมหาดเป็นแนวยาว 
บรรยากาศจึงเงียบสงบเหมาะแก่การพกัผอ่นมากกว่าการเลน่นํ �า

CONT'D OVER
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7. หาดแม่นํ �าอยูต่ดิกบัหาดบ่อผดุ 
เป็นหาดที�เงียบสงบเหมาะสาํหรับครอบครัวที�มีเดก็เลก็มาพกัผอ่น 
เพราะมีแนวชายหาดที�ยาว แตไ่ม่กว้างมากนัก และนํ �าตื �นพอประมาณ

8. กิจกรรมที�เกาะสมยุที�น่าสนใจนอกเหนือจากการพกัผอ่นและอาบแดดริมชายหาดแล้ว 
นักท่องเที�ยวยงันิยมไปดํานํ �าดปูะการังและ 
พายเรือคายคัที�บริเวณอทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะอ่างทอง และ เกาะเตา่ 
ช่วงเวลาที�เหมาะแก่การดํานํ �าคือตั �งแตเ่ดือนมิถนุายนถึงเดือนสงิหาคม 
นํ �าทะเลบริเวณรอบๆ เกาะสมุยยงัคงความใสสะอาด นักดํานํ �าสามารถมองเห็นภเูขาใต้นํ �า 
ปะการัง กลัปังหา การเรียงตวัของหินใต้นํ �า ปลาฉลาม และบางครั �งยงัเห็นปลาวาฬอีกด้วย

ENGLISH

1. Koh Samui, Surat Thani

2. Koh Samui is in the Gulf of Thailand. It is one of the districts of Surat Thani province. Koh 
Samui is the third largest island of Thailand after Phuket and Koh Chang and one of the 
most popular destinations for travelers. In recent years it developed to a tropical beach 
resort but still maintained its charm and has everything to offer - from coconut tree fringed 
beaches to tropical jungles to a vibrant nightlife.

3. Koh Samui has many beautiful beaches, but the most popular ones are Chaweng Beach 
and Lamai Beach.

4. Chaweng Beach is the most popular area with a white sandy beach and clear waters. It’s 
good for swimming and play with water because the water level is pretty low. There are 
many hotels, resorts, restaurants, pubs, and bars at this beach.

CONT'D OVER
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5. Lamai Beach is beautiful with a curve of the beach and palm tress along the shoreline. At 
the southern end of the beach, there are the famous Grandfather &Grandmother rock 
formations called Hin Ta - Hin Yai. These formations look like the male and female 
sexual organs respectively.

6. Besdies these two popular beaches, Bophut Beach, which is at the north of Koh Samui, 
is also popular. It is famous for good and fresh seafood. Since it is an old fisherman’s 
village, the atmosphere is quiet and relaxing. It is perfect for relaxing rather than 
swimming.

7. Maenam Beach is next to Bophut Beach. It is also nice and quiet. It is decent enough for 
swimming and sunbathing especially for families with children due to the shallow water 
and short beach.

8. At Koh Samui, the activities besides relaxing and sunbathing at the beach, are diving 
and kayaking around Angthong Marine National Park and Koh Tao. The best time of the 
year to dive in Koh Samui is between June and August. The sea visibility in some places 
around Ko Samui is almost very good. One can enjoy splendid sights of underwater 
mountains, coral gardens, undersea rock formations, hard and soft coral, sharks, and 
even whales.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

อนัดบั an-dàp rank, level, number noun

ชาวประมง chaao-bprà-mong fisherman noun

สด sòt fresh adjective

อวยัวะ à-wai-yá-wá
organ, limb, body 

parts noun

แปลก bplàaek strange, odd, weird adjective
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ลกึ lúek
deep, deeply, 

profoundly Adjective

ใส sǎi clear adjective

ทิว thiu row, line noun

เอกลกัษณ์ èek-gà-lák identity, unique noun

กลัปังหา gan-lá-bpang-hǎa sea fan, coral noun

SAMPLE SENTENCES

ผดัไทยจัดเป็นอาหารไทยอนัดบัหนึ�งที�ชาวต่
างชาตรู้ิจักมากที�สดุ
pàt-thai jàt bpen aa-hǎan-thai an-dàp nùeng thîi 
chaao-dtàang-châat rúu-jàk mâak thîi-sùt. 
"Pad Thai is in the first rank of Thai food 
that foreigners know."

คนไทยที�อาศยัอยูริ่มทะเลสว่นใหญ่เป็นชาว
ประมง
khon-thai thîi aa-sǎi yùu rim-thá-lee sùuan-yài 
bpen chaao-bprà-mong. 
"Thai people, who live near the sea, are 
mostly fishermen."

ปลาตวันี �สดมาก
bplaa dtuaa níi sòt mâak. 
"This fish is very fresh."

มนุษย์มีอวยัวะ �� ชิ �น
má-nút mii à-wai-yá-wá sǎam-sìp-sǎawng chín. 
"Human beings have 32 body parts."

ทุเรียนมีรสชาตแิปลก
thú-riian mii rót-châat bplàaek. 
"Durian tastes weird."

ทุเรียนเป็นผลไม้ที�มีกลิ�นและรสชาตแิปลก
thú-riian bpen phǒn-lá-máai thîi mii glìn láe rót-
châat bplàaek 
"Durian is a fruit with strange smell and 
taste."
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โปรดระวงั นํ �าในสระนํ �าลกึมาก
bpròot-rá-wang. náam nai sà-náam lúek mâak. 
"Be careful. The water in this pool is very 
deep."

กระจกบานนี �ใสมากจนมองไม่เห็น
grà-jòk baan níi sǎi mâak jon maawng mâi hěn 
"This glass is so clear that I couldn't see it."

ฉนัมองเห็นทิวเขาอยูไ่กลๆ
chǎn maawng-hěn thiu-khǎo yùu glai-glai. 
"I can see rows of mountains in the 
distance."

คนแตล่ะคนมีเอกลกัษณ์ที�แตกตา่งกนั
khon dtàae lá khon mii èek-gà-lák thîi dtàaek-
dtàang gan 
"Each person has a different character."

การไหว้เป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ�งของไทย
gaan-wâai bpen èek-gà-lák yàang nùeng 
khǎawng thai 
"Wai is one of Thai identities."

เอกลกัษณ์ที�สาํคญัที�สดุอยา่งหนึ�งของคนไท
ยคือการยิ �มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ �น
èek-gà-lák thîi sǎm-khan thîi-sùt yàang nùeng 
khǎawng khon-thai khuue gaan yím mâi wâa jà 
gòoet à-rai khûen 
"One of the most important identifying 
features of Thai people is to smile no 
matter what happens."

กลัปังหาเป็นสตัว์ทะเลชนิดหนึ�ง
gan-lá-bpang-hǎa bpen sàt-thá-lee chá-nít 
nùeng. 
"A sea fan is a type of marine animal."

กลัปังหาเป็นทรัพยากรที�นักท่องเที�ยวใต้นํ �า
ให้ความสนใจไม่แพ้ปะการัง
gan-lá-bpang-hǎa bpen sáp-phá-yaa-gaawn thîi 
nák-thâwng-thîiao-dtâai-náam hâi khwaam sǒn-jai 
mâi pháae bpà-gaa-rang. 
"Sea fans are a resource that attracts 
underwater tourists no less than coral 
reefs do."

CULTURAL INSIGHT

รานอาหารสองราคา 
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รานอาหารท่ีเกาะสมุยบางรานมีสองเมนู เมนูหน่ึงของคนไทย 
และอีกเมนูหน่ึงของชาวตางชาต ิเมนูของคนไทยจะมีราคาเพียง แค ¼ 
ของราคาในเมนูสําหรับชาวตางชาต ิ
ราคาอาหารในรานอาหารธรรมดาควรจะมีราคาไมเกิน 100 บาท (ยกเวนอาหาร 
ทะเลบางอยาง) ดังน้ันถาคุณคิดวาราคาอาหารสูงเกินไป 
คุณควรออกเดินออกจากรานไดเลย คุณควรเช็คราคาอาหารและเมนู กอน 
คุณจะไดไมตองมีขอโตแยงเม่ือบิลมา 

Restaurants with two menus  
 

 Sadly some restaurants have two menus, one for foreigners and the other for Thai people, at 
about 1/4 of the foreigner prices. Main courses in a standard, low-key Thai restaurant should 
be under 100 baht (except some seafood dishes), so if prices seem unreasonably steep, 
head elsewhere. Always check prices and menu first so you don't have to argue when the bill 
is served. 
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THAI

1. นครราชสมีา

2. อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จังหวดันครราชสมีา

3. อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ เป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งแรกของประเทศไทย 
และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองค์การยเูนสโก 
มีอาณาเขตครอบคลมุ � จังหวดั คือ จังหวดัสระบรีุ จังหวดันครราชสมีา จังหวดัปราจีนบรีุ 
และ จังหวดันครนายก อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่มีเนื �อที�ปกคลมุ �,��� ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดบิแล้ง ป่าดงดบิชื �น ป่าดบิเขา และทุ่งหญ้า 
มีพืชพรรณกว่า �,��� ชนิด มีนก ��� ชนิด และสตัว์เลี �ยงลกูด้วยนม �� ชนิด

4. อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่มีอากาศที�เย็นสบายตลอดทั �งปี อณุหภูมิเฉลี�ยตลอดปีประมาณ 
�� องศาเซลเซียส 
ช่วงฤดฝูนเป็นช่วงที�เหมาะแก่การมาเที�ยวพกัผอ่นและประกอบกิจกรรมตา่งๆ อยา่งมาก 
เพราะมีนํ �ามากและอากาศก็เย็นสบาย

5. อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่มีสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาตมิากมายให้นักท่องเที�ยวได้มาสั
มผสั เช่น นํ �าตกเหวนรก ซึ�งเป็นนํ �าตกที�ใหญ่ที�สดุ นํ �าตกเหวสวุตั นํ �าตกสาริกา แก่งหินเพิง 
จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว หอดสูตัว์มอสงิโต และหอดสูตัว์หนองผกัชี

CONT'D OVER
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6. มีกิจกรรมที�น่าสนใจมากมายที�นักท่องเที�ยวสามารถทําได้ เช่น การเดนิป่า 
มีเส้นทางการเดนิป่าหลายเส้นทางตั �งแตง่า่ยไปจนถงึยาก ใช้เวลาตั �งแต ่� ชั�วโมง จนถึง � 
วนั เส้นทางสว่นใหญ่ควรจะมีไกด์นําทางเพื�อความปลอดภยั การลอ่งแก่ง 
หรือการพายเรือคายคัก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ�งที�น่าสนใจ 
นอกจากนี �ยงัมีการสอ่งสตัว์ตอนกลางคืน การไปดสูตัว์ที�หอดสูตัว์หนองผกัชี 
หรือหอดสูตัว์มอสงิโตในตอนเช้า เช่ารถจักรยานขี�รอบๆ อทุยานแห่งชาต ิ
และการเดนิป่าเพื�อดรูอยเท้าไดโนเสาร์ ซึ�งต้องใช้เวลาเดินป่า � วนั

7. นักท่องเที�ยวจะต้องเสยีคา่ผา่นประตกู่อน �� บาทสาํหรับคน ไทย ��� 
บาทสาํหรับชาวตา่งชาตทีิ�เป็นผู้ใหญ่ และ ��� บาทสาํหรับชาวตา่งชาตทีิ�เป็นเดก็

8. นักท่องเที�ยวอาจจะเดนิทางมาเที�ยวแบบไปเช้า-เย็นกลบัหรือ 
ค้างคืนที�บ้านพกัหรือเต้นท์ก็ได้ ทางอทุยานแห่งชาตมีิบ้านพกั และเต้นท์ให้เช่า 
แตต้่องตดิตอ่และจองที�พกัก่อนลว่งหน้า หรือนักท่องเที�ยวสามารถนําเต้นท์มาเองก็ได้ 
แตต้่องเสยีคา่ธรรมเนียม �� บาท

ENGLISH

1. Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima

2. Khao Yai National Park is Thailand is the first national park and it was inscribed as a 
UNESCO World Heritage Site, which expands 4 provinces: Saraburi, Nakhon 
Ratchasima, Prachinburi, and Nakhon Nayok. Covering 2168 sq km, Khao Yai includes 
mixed deciduous forest, evergreen rainforest, semi-evergreen rainforest, hill evergreen 
forest, and savannah. Khao Yai also has more than 3,000 plant species, 250 bird 
species, and 67 mammal species.

CONT'D OVER
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3. The weather here is quite nice and cool all year round with the temperature of 23 
degrees in average. Rainy season is a perfect time to come and enjoy activities because 
of lots of water and cool temperature.

4. Khao Yai National Park has many attractions for tourists to enjoy such as Haew Narok 
Waterfall, the biggest waterfall in the Park; Haew Suwat Waterfall; Sarika Waterfall; Kang 
Hin Perng; Khao Khaew View Point; Mo Sing To Observation Tower; and Nong Phug 
Shee Observation Tower.

5. There are several activities that tourists can do here. There are many trekking trails 
around the park, ranking from easy to hard, from one hour to four days. Most trails should 
have a guide to go with you for safety purpose. Kayaking and rafting is also interesting. 
Besides there are night time wildlife spotlighting, observing animals at Nong Pak Chee 
or Mo Sing To observation towers early morning, biking around the Park, and four-day 
trekking to see a dinosaur footprint.

6. Visitors must pay an entrance fee before entering to the Park. The fee per day is 40 baht 
for Thai people, 400 baht for foreign adults, and 100 baht for children.

7. Visitors may come to the park for a day trip or spend overnight here. There are lodges 
and tents available for rent at the visitor center, but visitors must reserve it ahead of time. 
However, if visitors bring their own tents, they have to pay 30 baht as a fee.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

มรดก maaw-rá-dòk
heritage, 

inheritance, legacy noun

ลว่งหน้า lûuang-nâa
in advance, 

beforehand, ahead adverb

จอง jaawng to reserve Verb
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เสยี sǐia

to lose, to pay 
(money), broken, 

rotten
Verb

เช่า châo to rent Verb

กลางคืน glaang-khuuen night, nighttime noun

สอ่ง sàwng
to look through, to 
look in the mirror verb

ตั �งแต่ dtâng-dtàae since, from preposition

เฉลี�ย chà-lìia
average; to average, 

to balance adjective, verb

คา่ธรรมเนียม khâa-tham-niiam fee, charge, due noun

SAMPLE SENTENCES

บ้านหลงันี �เป็นมรดกตกทอดมาจากคณุปู่ ข
องด◌ืิฉนั
bâan lǎng níi bpen maaw-rá-dòk dtòk-thâawt maa-
jàak khun bpùu khǎawng dì-chǎn. 
"This house is an inheritance from my 
grandfather."

น้องสาวของฉนัขับรถลว่งหน้าไปแล้ว
náawng-sǎao khǎawng-chǎn khàp-rót lûuang-nâa 
bpai láaeo. 
"My sister drove in advance."

คณุแม่จองโต๊ะที�ร้านอาหารไว้ � โต๊ะ
khun mâae jaawng dtó thîi ráan-aa-hǎan wái 
sǎawng dtó. 
"Mom reserves two tables at the 
restaurant."

รถมอเตอร์ไซค์เสยีอีกแล้ว เซ็งจัง
rót-maaw-dtooe-sai sǐia ìik láaeo. seng jang. 
"My motorbike is dead again. It's so 
annoying!"
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นักพนันกําลงัเสยีไพ่
nák-phá-nan  gam-lang sǐia phâi 
"The player is losing the card game."

วนันี �คณุพอลเสยีเงินคา่อาหารไปเยอะ
wan-níi khun phaawo sǐia ngoen khâa aa-hǎan 
bpai yóe 
"Today Mr. Paul pays a lot of money for 
food."

ดฉินัต้องการเช่าห้องใกล้ๆกบัสนามบิน
dì-chǎn dtâwng-gaan châo hâwng glâi-glâi gàp 
sà-nǎam-bin. 
"I want to rent a room near the airport."

เราควรขับรถอยา่งระมดัระวงัในตอนกลางคื
น
rao khuuan khàp-rót yàang rá-mát-rá-wang nai 
dtaawn glaang-khuuen 
"We should drive carefully at night."

นาระชอบสอ่งกระจกดตูวัเอง
na-rá châawp sàwng grà-jòk duu dtuua-eeng. 
"Nara likes to look at herself in the mirror."

ตั �งแตเ่ขาทํางานที�ใหม่ 
เขาดมีูความสขุมากขึ �น
dtâng-dtàae khǎo tham-ngaan thîi mài khǎo duu 
mii khwaam-sùk mâak khûen. 
"Since he works at the new place, he 
seems to be happier."

โดยเฉลี�ยแล้ว 
ครอบครัวของเราไปเที�ยวปีละ � ครั �ง
dooi chà-lìia láaeo khrâawp-khruua khǎawng-rao 
bpai-thîiao bpii lá sǎam khráng. 
"On average, our family travel 3 times a 
year."

นักท่องเที�ยวชาวตา่งชาตต้ิองเสียคา่ธรรมเนี
ยมเพื�อเข้าชมวดัพระแก้ว
nák-thâwng-thîiao chaao-dtàang-châat dtâwng 
sǐia khâa-tham-niiam phûuea khâo chom wát-phrá-
gâaeo. 
"Foreign visitors must pay for the fee to 
enter to Wat Phra Kaew."

GRAMMAR

  

CULTURAL INSIGHT
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ขอแนะนําในการเขาไปยังภายในอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

 

การเดินทางเขาสูอุทยานแหงชาติเขาใหญที่ดีที่สุดคือ 

เชารถยนตหรือรถจักรยานยนตท่ีปากชอง และคางคืนท่ี อุทยานแหงชาติอยางนอย 1 คืน 
ถาไมไดนํายานพาหนะไป อาจจะข้ึนไปท่ีจุดบริการนักทองเท่ียวในอุทยานฯ ไดลําบาก 
เพราะรถประจําทางจากปากชองจะหยุดอยูท่ีแคประตูทางเขาอุทยานฯ เทาน้ัน 
นักทองเท่ียวอาจจะตองขออาศัยรถของนักทอง เท่ียวท่ีกําลังเขาไป 
หรือไปกับเจาหนาท่ีปาไมท่ีจะเขาไปทํางาน ณ เวลาน้ันๆ พอด ี

How to get into Khao Yai National Park 

 

The best ways to see the park is renting a car or motorbike in Pak Chong and staying at least 
one night in the park. However, if you don't have your own transportation, it is quite difficult to 
get into the park information center as the bus from Pak Chong usually takes you only to the 
entrance and the park center is about 10 km. away. Many people have to hitchhike to the 
center, and sometimes park rangers are usually quite willing to take anyone as long as they 
are about to go inside for the day. 
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THAI

1. หาดป่าตอง จังหวดัภูเก็ต

2. หาดป่าตองอยูห่่างจากตวัเมืองภูเก็ตไปทางทิศตะวนัตกประมาณ �� กิโลเมตร 
เป็นหาดที�มีชื�อเสยีงมากที�สดุของจังหวดั ภเูก็ต 
และเป็นศนูย์รวมของแหลง่บนัเทิงยามคํ�าคืนและแหลง่ขายของราคาถกูของจังหวดัภูเก็ต 
หาดป่าตองมีชื�อเสยีงมากในหมู่นักท่องเที�ยวชาวตา่งชาต ิโดยเฉพาะชาวยโุรป 
มีโรงแรมขนาดใหญ่และ มีชื�อเสยีงมากมายที�หาดป่าตอง

3. หาดป่าตองเป็นหาดที�ทอดยาวเกือบ � กิโลเมตร 
ตรงกลางของหาดเว้าลกึเป็นรูปโค้งเหมือนพระจันทร์เสี �ยว 
หาดทรายสขีาวสะอาดตดักบันํ �าทะเลสฟ้ีาใส ทัศนียภาพที�สวยงามอย่างนี � 
สร้างความประทับใจให้นักท่องเที�ยวที�มาเยือนอย่างมาก 
เนื�องจากคลื�นลมที�หาดป่าตองไม่แรงมาก 
และนํ �าทะเลก็ตื �นพอประมาณสามารถเลน่นํ �าได้ดี 
ดงันั �นหน้าหาดป่าตองจึงเป็นที�เลน่นํ �าทะเลยอดนิยม 
อีกทั �งยงัเป็นที�ที�มีนักท่องเที�ยวมานอนอาบแดดกนั หรือเดินเลน่ตามชายหาดมากมาย

4. นอกจากนี �ยงัมีกิจกรรมทางนํ �าอื�นๆ ที�น่าสนใจ เช่น การดํานํ �าดปูะการัง การดํานํ �าลกึ 
บานาน่าโบ๊ต พาราเซล วินเซิร์ฟ ขับเรือ หรือเจ็ตสกี 
กิจกรรมทางนํ �าที�มีชื�อเสยีงมากของหาดป่าตองคือ การไปดาํนํ �าดปูะการัง และการดํานํ �าลกึ 
นักท่องเที�ยวสามารถเช่าเรือเร็วไปดํานํ �าดปูะการังบริเวณอ่าวป่าตองและชายหาดใกล้เคียง 
หรือบริเวณแนวชายฝั�งทะเลที�ไกลออกไปได้ 
หรือจะไปดํานํ �าในนํ �าลกึที�บริเวณเกาะอื�นที�สวยงามกว่าก็ได้
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5. หาดป่าตองยงัเป็นแหลง่บนัเทิงในเวลากลางคืนที�มีความคกึคกัมากโดยเฉพาะถนนบางลา 
ที�ถนนบางลานี �มีผบั บาร์ และดสิโก้เทคมากมาย 
สว่นถนนที�ขนานกบัหาดป่าตองจะเตม็ไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของ 
และบริษัททัวร์เรียงรายตลอดถนน ตอนกลางคืนถนน 
บริเวณนี �จะสว่างไสวไปด้วยไฟนีออน และมีคนเตม็ไปหมด

6. เนื�องจากภมิูอากาศของภเูก็ตเป็นอากาศมรสมุเขตร้อน 
ดงันั �นอากาศที�หาดป่าตองจึงร้อนตลอดเวลา แตช่่วงเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 
เป็นช่วงเวลาที�อากาศเริ�มเย็นลงกว่าปกตแิละเป็นช่วงเวลาที�มีนักท่องเที�ยวโดยเฉพาะชาวต่
างชาตเิดนิทางมาเที�ยวมากที�สดุ 
แตถ้่าต้องการมาเที�ยวหาดป่าตองโดยที�ไม่มีนักท่องเที�ยวมาก ควรจะมาช่วงเดือนสงิหาคม 
และเดือนกนัยายน เพราะเป็นช่วงหลงัฤดฝูน และอากาศก็เริ�มเย็นลงบ้างเลก็น้◌่อย

ENGLISH

1. Patong Beach, Phuket

2. Patong Beach is a beach on Phuket's west coast. It is the main tourist resort in Phuket 
and contains the centre of Phuket's nightlife and cheap shopping on the island. The 
beach is popular with western tourists, especially Europeans. Numerous large hotels 
and chain hotels are located in Patong.

3. Patong Beach is about 3 kilometers long with a crescent shap in the middle. With white 
sand, crystal blue water and gorgeous views, Patong has impressed visitors a lot. The 
water at the beach is calm and shallow enough for visitors to enjoy and swim in the water 
safely. Besides, visitors love to sunbathe or stroll along the beach.

CONT'D OVER
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4. There are many water sports that visitors can do there. They are snorkeling, scuba 
diving, banana boat riding, parasailing, windsurfing, sailing, and jet skis. However, the 
most famous sports are snorkeling and diving. Visitors can rent a speedboat and go 
snorkeling around the small coves and beaches around the Patong Bay area, or go 
further up the coast to the small offshore reefs. Or you can arrange day diving to some of 
the better and more remote dive sites.

5. Patong Beach is also famous for its exciting nightlife, especially on Bangla street. There 
are several pubs, bars, and discotheques on this street. Moreover, there are many 
restaurants, shops, and tour companies along the main street that is paralleled to the 
beach. At nighttime, this street will be lightened up with lights and packed with people.

6. Phuket has a tropical monsoon climate, so Patong beach is always hot. However, during 
November through March, the temperature drops significantly, which is somewhat cooler 
than the rest of the year. This is the time most tourists come to the beach. However, if you 
want to enjoy the beach without the frenzied high-season atmosphere, you should come 
at the end of the rainy season (August and September). The temperature is a bit cooler 
and manageable.

VOCABULARY

Thai Romanization English Class

ห่างจาก hàang-jàak

far away from, 
distant, to be away 

from
adjective

สว่างไสว sà-wàang-sà-wǎi bright adjective

สามารถ sǎa-mâat can, to be able to Verb

ขนาน khà-nǎan parallel adjective

ความประทับใจ
khwaam-bprà-tháp-

jai impression Noun



THAIPOD101.COM  ADVANCED AUDIO BLOG S1 #25 - A BEACH TO VISIT DURING THE THAI WINTER 5

ทัศนียภาพ thát-sà-nii-yá-phâap scenery, sight noun

เว้า wáo arch, concave adjective

โดยเฉพาะ dooi-chà-pháw
especially, 
particularly adverb

ราคา raa-khaa cost, price, to cost Noun

มรสมุ maaw-rá-sǔm monsoon noun

SAMPLE SENTENCES

โรงเรียนอยูห่่างจากบ้านของเราประมาณ � 
กิโลเมตร
roong-riian yùu hàang jàak bâan khǎawng rao 
bprà-maan sǎam gì-loo-méet 
"School is 3 kilometers away from my 
house."

คืนนี �มีดาวสว่างไสวเตม็ท้องฟ้า
khuuen-níi mii daao sà-wàang-sà-wǎi dtem 
tháawng-fáa. 
"There are many bright stars tonight."

ในสมยันี �เราสามารถตดิตอ่กนัได้อยา่งสะดว
กโดยใช้โทรศพัท์มือถือ
nai sà-mǎi níi rao sǎa-mâat dtìt-dtàaw gan dâai 
yàang sà-dùuak dooi chái thoo-rá-sàp-muue-
thuue. 
"Nowadays, we can easily contact each 
other using mobile phones."

ความรักของเราเปรียบเสมือนดั�งเส้นขนาน
khwaam-rák khǎawng-rao bprìiap-sà-mǔuean-
dàang sên-khà-nǎan. 
"Our love is like a parallel line."
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ชายหาดในประเทศไทยสร้างความประทับใ
จให้กบันักท่องเที�ยวชาวตา่งชาตมิาก
chaai-hàat nai bprà-thêet sâang khwaam-bprà-
tháp-jai hâi gàp nák-thâwng-thîiao chaao-dtàang-
châat mâak. 
"Beaches in Thailand impress foreign 
visitors very much."

ทัศนียภาพสองข้างถนนเตม็ไปด้วยต้นไม้สงู
ใหญ่
thát-sà-nii-yá-phâap sǎawng khâang thà-nǒn 
dtem bpai dûuai dtôn-mâai sǔung yài. 
"The scenery of both sides of the street is 
full of big, tall trees."

ประตทูางเข้ามีสว่นเว้◌่าที�สวยงาม
bprà-dtuu thaang-khâo mii sùuan-wáo thîi sǔuai-
ngaam 
"The doorway has a beautiful arch."

โดยเฉพาะช่วงฤดรู้อน 
อากาศในประเทศไทยจะร้อนมากกว่าปกติ
dooi-chà-pháw chûuang rúe-duu-ráawn aa-gàat 
nai bprà-thêet-thai jà ráawn gwàa bpà-gà-dtì. 
"Especially in summer, the temperature in 
Thailand is hotter than usual."

ช่วยลดราคาให้หน่อยได้ไหมคะ
chûuai lót raa-khaa hâi nàwy dâai mǎi khá. 
"Could you please lower the price?"

ประเทศไทยมกัมีลมมรสมุพดัผา่น
bprà-thêet-thai mák mii lom maaw-rá-sǔm phát-
phàan. 
"Thailand often has monsoons."

CULTURAL INSIGHT

คล่ืนสุนามิ 

 

หาดปาตองและบริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบอยางมากจากเหตุการณสึนามิ เม่ือวันท่ี 
26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ปจจุบัน ไดรับการฟนฟูเปนอยางด ี
หาดปาตองเปนหน่ึงในชายหาดสําคัญท่ีไดรับการติดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิ 
มีการซักซอมการชวย เหลือนักทองเท่ียวเปนระยะๆ มีการจัดระเบียบชายหาดใหม 
ทําใหหาดปาตองมีความสวยงามและนาทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน 
และไมคอยเห็นสภาพท่ีถูกทําลายจากคลื่นสุนามิมากนัก 

Tsunami 
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  On December 26, 2004, Patong Beach along with many other areas nearby were struck by a 
tsunami caused by the 2004 Indian Ocean earthquake. Nowadays the area has been 
renovated, rebuilt and installed a warning system. There are some practices for evacuation to 
be ready for the next earthquakes. The city has also reorganized the beach and buildings 
around the beach. Patong Beach has become more beautiful and attractive, and you can 
hardly see any destruction caused by Tsunami. 
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Intro

You Can't Wear That to the Thai Castle!

Phuket...Beautiful Thai Beaches Await!

Look at That Interesting Thai Architecture!

Got a Sweet Tooth? Try This Thai Candy!

I Told You This Thai Park Was Huge!

If It's Good Enough for Leo, This Thai 

Province Is Good Enough for Me!

Want to Camp in This Thai Park? Plan Ahead!

Check out the View from These Thai 

Mountains!

Let's Take the Thai Tuk Tuk!

Curious about the Thai Red Light District?

Getting Soaked in Thailand

Don't Sweep Away Your Thai Good Luck!
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Want to Get Rid of Your Bad Luck? Go to 

Thailand!

Are You The Thai Father of the Year?

Discover Who Is Hiding behind the Thai Mask

Be Sure to Enter This Unique Thai Contest

Is That a Picture of Your Thai Grandfather?

This Thai Province Has Gone to the Monkeys!

Watch Your Thai Mouth!

Be Sure to Eat Your Thai Vegetables!

Are You a Walking Thai Fashion Faux Pas?

What's the Secret of the Thai Golden 

Triangle?

So Many Thai Beaches, So Little Time!

Getting Back to Nature in Thailand

A Beach to Visit During the Thai Winter
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