Lesson 10 : Eating Thai Fruits
บทที่ ๑๐ กินผลไมไทย
bo$t th"
th"^i s"
s"$p : kin pho&n la ma@ay thay

คําศัพท (Vocabulary)
ผลไม
pho&n la ma@ay
so^m
สม
ma mu^aN
มะมวง
tEEN moo
แตงโม
thu@ rian
ทุเรียน
Nç@
เงาะ
maN ku@t
มังคุด
ลิน้ จี่
li@n ci$i
lam yay
ลําไย
ma la kçç
มะละกอ
klu^ay
กลวย
sa$p pa ro@t
สับปะรด
/a Nu$n
องุน
ma phra@aw
มะพราว

fruit
orange
mango
water melon
durian
rambutan
mangosteen
lychee
longan
papaya
banana
pineapple
grape
coconut

กิโล, โล
ละ
เทาไร
ผล, ลูก, ใบ
จาน
ชิน้
ครึ่ง
ผลไมรวม
เปรีย้ ว
หวาน
มัน
สุก
ดิบ
สด
ซือ้
ขาย
ตลาด
ราคา
ถูก
แพง
กวา

la

kilo, kilogram
per

tha^w ra$y

how much

kiloo,loo

pho&n,lu^uk,bay
caan
chi@n
khrÆ^N
pho&n la ma@ay ruam
pri^aw
wa&an
man
su$k
di$p
so$t
sÆ@ˆ
kha&ay
ta la$at
raa khaa
thu$uk
phEEN
kwa$a

classifier for fruits
plate
piece
half
assorted fruits, fruit varieties
sour, tart
sweet
munchy-crunchy
ripe
raw
fresh
to buy
to sell
market
price, to cost
cheap, inexpensive
expensive
(more or less) than

โครงสราง (Structures)
โครงสราง 1 (Structure I)
ขอซือ้ ผลไมหนอยครับ
I would like to have some fruits.
khç&ç sÆ@ˆ pho&n la ma@ay nç$y khra@p

สมนีข่ ายยังไงครับ

How do you sell these oranges.

so^m ni^i kha&ay yaN Nay khra@p

สมโลละ 25 บาทคะ

They are 25 baht per kilo.

so^m loo la yi^i si$p ha^a ba$at kha^

และมะละกอนี่ละครับ

And this papaya?

lE@ ma la kçç ni^i la^ khra@p

มะละกอขายเปนโลคะ

Papaya is sold by the kilo.

ma la kçç kha&ay pen loo kha^

มะละกอโลละ 15 บาทคะ

Papaya is 15 baht per kilo.

ma la kçç loo la si$p ha^a ba$at kha^

ขอสมสองกิโล และมะละกอหนึ่งลูกครับ I would like to have 2 kilos of oranges
and one papaya.
khç&ç so^m sç&çN ki loo lE@ ma la kçç nÆ$N lu^uk khra@p

ทัง้ หมดราคาเทาไหรครับ

How much does it cost all together?

tha@N mo$t raa khaa tha^w ra$y khra@p

สมสองโล 50 มะละกอโลครึ่ง 22 บาท Two kilos of oranges 50 baht, and one and
a half kilos of papaya at 22 baht.
so^m sç&çN loo ha^a si$p,ma la kçç loo khrÆ^N yi^i si$p sç&çN ba$at

ทัง้ หมด 72 บาท

All together 72 baht.

tha@N mo$t ce$t si$p sç&çN ba$at

สม

กิโล, โล

ละ

เทาไหร

so^m

ki loo, loo

la

tha^w ra$y

มะละกอ

ลูก

สิบ บาท

ma la kçç

lu^uk

si$p ba$at

ผลไม

จาน

ยี่ สิบ บาท

pho&n la ma@ay

caan

yi^i si$p ba$at

โครงสราง 2
อยากทานผลไม ทานอะไรดีคะ

I would like to eat some fruit, what kind of
fruits would you suggest?

ya$ak thaan pho&n la ma@ay, thaan /aray dii kha@

มะมวงเมืองไทย หวาน อรอย

Thai mangoes are sweet and delicious.

ma mu^aN mˆaN thay wa&an /arç$y

มะมวงขายยังไงคะ

How do you sell these mangoes?

ma mu^aN kha&ay yaN Nay kha@

กิโลละ 35 บาท

35 baht per kilo.

kiloo la sa&am si$p ha^a ba$at

มะมวงอะไรคะ สุกหรือดิบ

What mangoes are these? Ripe or raw?

ma mu^aN /aray kha@,su$k rÆ@ di$p

มะมวงสุกครับ

They are ripe.

ma mu^aN su$k khra@p

มะมวงดิบเปนมะมวงมัน

The raw ones are called the munchy-crunchy mangoes.

ma mu^aN di$p pen ma mu^aN man

กิโลละเทาไหรคะ

How much is it per kilo?

ki loo la tha^w ra$y kha@

มะมวงมันกิโลละ 20 บาทครับ

They cost 20 baht per kilo.

ma mu^aN man ki loo la yi^i si$p ba$at khra@p

มะมวง

ดิบ

ma mu^aN

di$p

มะละกอ

สุก

ma la kçç

su$k

สับปะรด

หวาน

sa$p pa ro@t

wa&an

โครงสราง 3 (Structure III)
จะรับผลไมอะไรดีครับ
What fruits would you like to have?
ca ra@p pho&n la ma@ay /aray dii khra@p

มีผลไมอะไรบางคะ

What fruits do you have?

mii pho&n la ma@ay /aray ba^aN kha@

มีมะมวง เงาะ มะละกอ และผลไมรวมครับ We have mango, rambutan, papaya
and assorted fruits.
mii ma mu^aN,Nç@,ma la kçç,lE@ pho&n la ma@ay ruam khra@p

ผลไมรวมมีอะไรบางคะ

What kind of fruits do you have in assorted fruits?

pho&n la ma@ay ruam mii /aray ba^aN kha@

มีมะละกอ แตงโม และสมครับ There are papaya, water melon and orange.
mii ma la kçç, tEEN moo, lE@ so^m khra@p

ขอผลไมรวมหนึง่ จานคะ

one assorted fruits, please.

khç&ç pho&n la ma@ay ruam nÆ$N caan kha^

ขอ

ผลไม

หนึง่

กิโล

khç&ç

pho&n la ma@ay

nÆ$N

ki loo

มะมวง

สอง

ลูก

ma mu^aN

sç&çN

lu^uk

มะละกอ

จาน

ma la kçç

caan

โครงสราง 4 (Structure IV)
จะไปไหนคะ

Where are you going?

ca pay na&y khra@p

กําลังจะไปตลาดครับ

I am going to the market.

kam laN ca pay ta la$at khra@p

จะไปซื้ออะไรที่ตลาดคะ

What are you going to buy at the market?

ca pay sÆ@ˆ /aray thi^i ta la$at kha@

จะไปซื้อมะมวงและมะละกอครับ

I am going to buy mangoes and papaya.

ca pay sÆˆ ma mu^aN lE@ ma la kçç khra@p

ที่ตลาดผลไมราคาถูกกวาที่รานอาหาร At the market fruits are cheaper than those
in the food shops.
thi^i ta la$at pho&n la ma@ay raa khaa thu$uk kwa$a thi^i ra@an /aa
ha&an

ผลไมทต่ี ลาดสดกวาทีร่ า นอาหาร Fruits at the market are fresher than fruits
in the food shops.
pho&n la ma@ay thi^i ta la$at so$t kwa$a thi^i ra@an /aa ha&an

มะมวง

ถูก

กวา

มะละกอ

ma mu^aN

thu$uk

kwa$a ma la kçç

สม

แพง

เงาะ

so^m

phEEN

Nç@

สับปะรด

มังคุด

sa$p pa ro@t

maN khu@t

โครงสราง 5 (Structure V)
คุณชอบทานผลไมอะไรคะ

What kind of fruits do you like to eat?

khun chç^çp thaan pho&n la ma@ay /aray kha@

ผมชอบทานมะมวงครับ

I like to eat mangoes.

pho&m chç^çp thaan ma mu^aN khra@p

แลวคุณละครับ ชอบทานอะไร

And you? What do you like to eat?

lE@Ew khun la^ khra@p, chç^çp thaan /aray

ดิฉนั ชอบทานมะละกอมากกวาคะ I mostly like to eat papaya.
dicha@n chç^çp thaan ma la kçç ma^ak kwa$a kha^

สับปะรดกะมะละกอ คุณชอบทานอะไรครับ Pineapple and papaya, what do you
like to eat?
sa$p pa ro@t ka ma la kçç, khun chç^çp thaan /aray khra@p

ดิฉนั ชอบทานมะละกอมากกวาสับปะรดคะ I like to eat papaya more than
pineapple.
dicha@n chç^çp thaan ma la kçç ma^ak kwa$a sa$p pa ro@t kha^

ชอบ

มะละกอ

มากกวา

สับปะรด

chç^çp

ma la kçç

ma^ak kwa$a

sa$p pa ro@t

มะมวง

ทุเรียน

ma mu^aN

thu@ rian

องุน

แตงโม

/a Nu$n

tEEN moo

บทอาน-ฟง (Reading and Listening Comprehension)
จอหนและแอนนไปเทีย่ วทีต่ ลาด John and Anne went to a market.
cççn lE@ /EEn pay thi^aw thi^i ta la$at

จอหนชอบทานผลไมไทยมาก John likes to eat Thai fruits.
cççn chç^çp thaan pho&n la ma@ay thay ma^ak

เขาซือ้ ทุเรียนหนึง่ ลูก สมสองกิโล และมะละกอ He bought one durian,
two kilos of oranges, and a papaya.
kha@w sÆ@ˆ thu@ rian nÆ$N lu^uk, so^m sç&çN kilo,lE@ ma la kçç

แอนนไมชอบทานทุเรียนเลย Anne didn't like eating durian at all.
/EEn ma^y chç^çp thaan thu@ rian l´´y

เขาชอบทานองุน และมะมวงมากกวา She prefers to eat grapes and mangoes.
kha@w chç^çp thaan /a Nu$n lE@ ma mu^aN ma^ak kwa$a

แอนนซอ้ื องุน และมะมวงสองกิโล Anne bought two kilos of grapes and mangoes.
/EEn sÆ@ˆ /a Nu$n lE@ ma mu^aN sç&çN ki loo

ผลไมไทยสด หวาน และอรอยมาก Thai fruits are fresh, sweet and very delicious.
pho&n la ma@ay thay so$t, wa&an,lE@ /arç$y

