Lesson 14 : What Is This Month?
บทที่ ๑๔ เดือนนี้เดือนอะไร
bo$t th"
th"^i s"
s"$p s"
s"$i : dˆ
dˆan n"
n"@ dˆ
dˆan /a ray

คําศัพท (Vocabulary)
เดือน
dˆan
ma@ ka raa khom
มกราคม
kum phaa phan
กุมภาพันธ
mii naa khom
มีนาคม
mee sa&a yon
เมษายน
phrˆ@t sa phaa khom
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
mi@ thu naa yon
ka ra@ ka daa khom
กรกฎาคม
si&N ha&a khom
สิงหาคม
kan yaa yon
กันยายน
tu laa khom
ตุลาคม
phrˆ@t sa ci kaa yon
พฤศจิกายน
than waa khom
ธันวาคม
pii
ป

month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
year

ค.ศ.
พ.ศ.
หนา
ฤดู
รอน
ฝน
หนาว
แลง
ฤดูรอน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
ฤดูใบไมรวง
ฤดูใบไมผลิ
หิมะ
ตก
อากาศ
ขณะนี้
ตอนนี้
เวลานี้

khçç sç&ç
phçç sç&ç
na^a
rˆ@ duu
rç@çn
fo&n
na&aw
lE@EN
rˆ@ duu rç@çn
rˆ@ duu fo&n
rˆ@ duu na&aw
rˆ@ duu bay ma@ay
rˆ@ duu bay ma@ay
hi ma@
to$k
/aa ka$at
kha na$ ni@i
tççn ni@i
wee laa ni@i

A.D. (Christian era)
B.E. (Buddhist era)
season (colloquial)
season
hot
rain
cold
dry, arid
summer
rainy season
winter
ru^aN
fall
phli$
spring
snow
to fall
weather
now, this time
now, this time
this time

โครงสราง (Structures)
โครงสราง 1 (Structure I)
เดือนนีเ้ ดือนอะไรครับ
What is this month?
dˆan ni@ dˆan /a ray khra@p

เดือนมิถนุ ายนคะ

June.

dˆan mi@ thu naa yon kha^

คุณเกิดเดือนอะไรครับ

What month were you born?

khun k´$´t dˆan /a ray khra@p

เดือนสิงหาคมคะ

August.

dˆan si&N ha&a khom kha^

คุณละคะ เกิดเดือนอะไร

And you? What month were you born?

khun la^ kha@ k´$´t dˆan /a ray

ตุลาคมครับ

October.

tu laa khom khra@p

เดือนหนาคุณจะกลับบานไหมคะ

Are you going back home next month?

dˆan na^a khun ca kla$p ba^an ma@y kha@

ไมครับ ผมกลับบานเมือ่ เดือนทีแ่ ลวครับ No. I went back home last month.
ma^y khra@p,pho&m kla$p ba^an mˆ^a dˆan thi^i lE@Ew khra@p

คุณละครับ จะกลับบานเมือ่ ไหร

And you? When are you going back home?

khun la^ khra@p ca kla$p ba^an mˆ^a ra$y

อีกสองเดือนคะ

In the next 2 months.

/i$ik sç^çN dˆan kha^

เดือน

นี้

เดือน

อะไร

dˆan

ni@i

dˆan

/a ray

ป

ที่แลว

ป

มกราคม

pii

thi^i lE@Ew

pii

ma@ ka raa khom

โครงสราง 2 (Structure II)
เมืองไทยมีกี่ฤดูคะ

หนา

มีนาคม

na^a

mii naa khom

กอน

2002

kç$çn

sç&çN phan sç&çN

How many seasons are the in Thailand?

mˆaN thay mii ki$i rˆ@ duu kha@

3 ฤดูครับ มีฤดูรอน

3 seasons, namely, summer,

sa&am rˆ@ duu khra@p, mii rˆ@ duu rç@çn,

ฤดูฝน และฤดูหนาว

rainy season and winter.

rˆ@ duu fo&n, lE@ rˆ@ duu na&aw

ที่อเมริกามีกี่ฤดูคะ

In America, how many seasons are there?

thi^i /ameerikaa mii ki$i rˆ@ duu kha@

มี 4 ฤดูครับ มีฤดูรอน ฤดูใบไมรวง 4 seasons, namely, summer, fall,
mii si$i rˆ@ duu khra@p,mii rˆ@ duu rç@çn,rˆ@ duu bay ma@ay ru^aN

ฤดูหนาว และฤดูใบไมผลิ

winter and spring.

rˆ@ duu na&aw lE@ rˆ@ duu bay ma@ay phli$

ตอนนี้เมืองไทยเปนฤดูอะไรคะ

What season is it now in Thailand?

tççn ni@i mˆaN thay pen rˆ@ duu /a ray kha@

ฤดูรอนครับ

It's summer.

rˆ@ duu rç@çn khra@p

ที่อังกฤษเวลานี้เปนฤดูอะไรครับ

In England now what season is it?

thi^i /aN kri$t wee laa ni@i pen rˆ@ duu /a ray khra@p

ฤดูหนาวคะ

It's winter.

rˆ@ duu na&aw kha^

ฤดูหนาวอากาศเปนยังไงครับ

How is the weather in winter?

rˆ@ duu na&aw /aa ka$at pen yaN Nay khra@p

ฤดูหนาวอากาศหนาวมากและมีหมิ ะตกคะ In winter the weather is very cold
and it snows.
rˆ@ duu na&aw /aa ka$at na&aw ma^ak lE@ mii hi ma@ to$k kha^

ฤดูรอ นอากาศรอนมากไหมครับ

Is it very hot in summer?

rˆ@ duu rç@çn /aa ka$at rç@çn ma^ak ma@y khra@p

ฤดูรอนอากาศรอนมากคะ

In summer the weather is very hot.

rˆ@ duu rç@çn /aa ka$at rç@çn ma^ak kha^

ทีเ่ มืองไทยฝนตกมากฤดูไหนคะ

In Thailand what season does it rain a lot?

thi^i mˆaN thay fo&n to$k ma^ak rˆ@ duu na&y kha@

ฝนตกมากฤดูฝนครับ

It rains a lot in the rainy season.

fo&n to$k ma^ak rˆ@ duu fo&n khra@p

ฤดู

รอน

อากาศ

เปนยังไง

rˆ@ duu

rç@çn

/aa ka$at

pen yaN Nay

หนา

หนาว

หนาว

na^a

na&aw

na&aw

หิมะ

ตก

hi ma@

to$k

ฝน

ฝน

ตก

fo&n

fo&n

to$k

โครงสราง 3 (Structure III)
คุณเกิดเมือ่ ไหรครับ

When were you born?

khun k´$´t mˆ^a ra$y khra@p

วันที่ 2 กุมภาพันธ ป ค.ศ. 1985 คะ

February 2nd, 1985.

wan thi^i sç&çN kum phaa phan
pii khçç sç&ç nˆ$N ka^aw pE$Et ha^a kha^

คุณละคะ

And you?

khun la^ kha@

ผมเกิดวันที่ 6 ธันวาคม ป ค.ศ. 1982 ครับ I was born on December 6th, 1982.
pho&m k´$´t wan thi^i ho$k than waa khom
pii khçç sç&ç nˆ$N ka^aw pE$Et

ปน้ี พ.ศ. อะไรคะ

sç&çN khr@ap

What year is this year in B.E?

pii ni@i phçç sç&ç /a ray kha@

พ.ศ. 2545 ครับ

It's 2545 B.E.

phçç sç&ç sç&çN phan ha^a rç@çy si$i si$p ha^a khra@p

วันนีว้ นั ทีเ่ ทาไหร เดือนอะไร และป พ.ศ. อะไรคะ What is the date, month and
year today?
wan ni@i wan thi^i tha^w ra$y,dˆan /a ray
lE@ pii phçç sç&ç /a ray kha@

Today is August 4th, 2545 B.E.

วันนีว้ นั ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ครับ

wan ni@i wan thi^i si$i si&N ha&a khom
phçç sç&ç sç&çN phan ha^a rç@çy si$i si$p ha^a khra@p

ผม

เกิด

วันที…
่ .

เดือน…

ป ค.ศ….

pho&m

k´$´t

wan thi^i..

dˆan..

pii khçç sç&ç..

เขา
kha@w

จอหน
cççn

โครงสราง 4 (Structure IV)
คุณเรียนภาษาไทยมากีป่ แ ลวครับ

How many years have you learned Thai?

khun rian phaa sa&a thay maa ki$i pii lE@Ew khra@p

ดิฉันเรียนมา 1 ป กับ 2 เดือนแลวคะ I've learned Thai for 1 year and 2 months.
dicha@n rian maa nˆ$N pii ka$p sç&çN dˆan lE@Ew kha^

คุณละคะ

And you?

khun la^ kha@

ผมเรียนมา 2 ปแลวครับ

I've been learning Thai for 2 years.

pho&m rian maa sç&çN pii lE@Ew khra@p

คุณจะอยูเ มืองไทยนานไหมคะ

How long are you going to stay in Thailand?

khun ca yu$u mˆaN thay naan ma@y kha@

ประมาณ 6 เดือนครับ

About 6 months.

pra maan ho$k dˆan khra@p

จะกลับบานเมือ่ ไหรคะ

When are you going back home?

ca kla$p ba^an mˆ^a ra$y kha@

เดือนพฤษภาคม ปหนาครับ

May, next year.

dˆan phrˆ@t sa phaa khom pii na^a khra@p

เรียนภาษาไทย

มา

กี่

ป

แลว

rian phaa sa&a thay

maa

ki$i

pii

lE@Ew

อยูเ มืองไทย

สอง

เดือน

yu$u mˆaN thay

sç&çN

dˆan

ทํางาน

วัน

tham Naan

wan

อานหนังสือ

ชัว่ โมง

/a$an na@N sˆ&ˆ

chu^a mooN

บทอาน-ฟง (Reading and Listening Comprehension)
เมืองไทยมีสามฤดู
Thailand has 3 seasons.
mˆaN thay mii sa&am rˆ@ duu

อากาศรอนประมาณ 10 เดือน

The weather is hot for about 10 months.

/aa ka$at rç@çn pra maan si$p dˆan

ฤดูรอ นอากาศรอนมากในเดือนเมษายน In summer the weather is very hot in April.
rˆ@ duu rç@çn /aa ka$at rç@çn ma^ak nay dˆan mee sa&a yon

ฤดูหนาวมีประมาณ 2เดือน

There are about 2 months for winter.

rˆ@ duu na&aw mii pra maan sç&çN dˆan

เดือนกันยายนเปนฤดูฝน ฝนตกมาก September is in rainy season. It rains a lot.
dˆan kan yaa yon pen rˆ@ duu fo&n, fo&n to$k ma^ak

เดือนธันวาคมเปนฤดูหนาว

December is in winter.

dˆan than waa khom pen rˆ@ duu na&aw

อากาศหนาวนิดหนอย

The weather is a little bit cold.

/aa ka$at na&aw ni@t nç$y

เมืองไทยไมมหี มิ ะตก

There is no snowfall in Thailand.

mˆaN thay ma^y mii hi ma@ to$k

ปนอ้ี ากาศไมรอ นมาก

This year the weather is not very hot.

pii ni@i /aa ka$at ma^y rç@çn ma^ak

แตปท แ่ี ลว อากาศหนาวมาก

But last year the weather was very cold.

tE$E pii thi^i lE@Ew /aa ka$at na&aw ma^ak

