Lesson 6 : Eating Thai Food
บทที่ ๖ กินอาหารไทย
bo$t th"
th"^i ho$k : kin /aa ha&an thay

คําศัพท (Vocabulary)
กิน
ทาน
ขาว
สั่ง
ขอ…หนอย
เอา
ใส
ทอด
ผัด
เจียว
ตม
ราด
เก็บ
ตกลง
หิว, หิวขาว

kin
thaan
kha^aw
sa$N
khç&ç...nç$y
/aw
sa$y
thç^çt
pha$t
ciaw
to^m
ra^at
ke$p
to$k loN
hi&w, hi&w kha^aw

to eat
to eat, to have meal
rice
to order
May I have..., please.
to take, to have
to put, to wear
to deep fry
to stir fry
to fry (eggs, onions etc.)
to boil
to put on top
to collect, to keep
okay, to agree
to be hungry

อรอย
อาหาร
รานอาหาร
ภัตตาคาร
ขาว
ขาวผัด
ขาวราด
แกง
แกงจืด
ตมยํา
ผัก
ผัดผัก
ผัดผักรวม
ไข
ไก
เนือ้
หมู
ปลา
กุง
เตาหู
วุน เสน
ผงชูรส

/a rç$y
/aa ha&an
ra@an /aa ha&an
pha@t taa khaan
kha^aw
kha^aw pha$t
kha^aw ra^at
kEEN
kEEN cˆ$ˆt
to^m yam
pha$k
pha$t pha$k
pha$t pha$k ruam
kha$y
ka$y
nˆ@a
mu&u
plaa
ku^N
ta^w hu^u
wu@n se^n
pho&N chuu ro@t

to taste good
food
food shop
restaurant
rice
fried rice
rice with something on top
curry
mild soup
hot and sour soup
vegetable
fried vegetable
fried vegetables
egg
chicken
beef, meat
pork
fish
shrimp
tofu, bean curd
soyabean clear noodles
MSG - Monosodium Glutamate
money
baht

เงิน
N´n
ba$at
บาท
คําถาม (Question Words)
จะกิน/ทานอะไรดี ca$ kin/thaan /a ray dii What would you like to eat/have?
จะสั่งอะไรดี
ca$ sa$N /a ray dii
What do you like to order?
tha@N mo$t tha^w ra$y
How much is it altogether?
ทัง้ หมดเทาไหร

กี่บาท
ki$i ba$at
ลักษณนาม (Classifiers)
จาน
caan
thu^ay
ถวย
สํานวน (Expressions)
คิดเงิน (ดวย)
khi@t N´n (du^ay)
ke$p taN
เก็บตังค
ke$p sa taaN
เก็บสตางค
che@k bin
เช็คบิลล

How much is it?
plate, dish
cup, small bowl
Bill please.
Bill please.
Bill please.
Bill please.

โครงสราง (Structures)
โครงสราง 1 (Structure I)
จะกินอะไรดีครับ

What would you like to eat?

ca$ kin /a ray dii khra@p

จะทานอะไรดีครับ

What would you like to have?

ca$ thaan /a ray dii khra@p

จะสั่งอะไรดีครับ

What would you like to order?

ca$ sa$N /a ray dii khra@p

มีอะไรบางคะ

What do you have?

mii /a ray ba^aN kha@

มีขา วผัด ขาวราด และอาหารสั่งครับ We have fried rice, fast food, and food to
order at your choice.
mii kha^aw pha$t kha^aw ra^at lE@ /aa ha&an sa$N khra@p

จะ

ทาน/กิน

อะไร

ดี

ca$

kin/thaan

/a ray

dii

สั่ง
sa$N

มี

อะไร

ทาน/กิน

บาง

mii

/a ray

thaan kin

ba^aN

ขาวผัด
kha^aw pha$t

ขาวราด
kha^aw ra^at

แกงจืด
kEEN cˆ$ˆt

โครงสราง 2 (Structure II)
จะสั่งอะไรดีครับ

What would you like to order?

ca$ sa$N /a ray dii khra@p

ขอขาวผัดหนึง่ จานคะ

One fried rice, please.

khç&ç kha^aw pha$t nˆ$N caan kha^

ขาวผัดใสไกหรือหมูครับ

With chicken or pork?

kha^aw pha$t sa$y ka$y rˆ@ mu&u khra@p

ไกคะ

Chicken.

ka$y kha^

ใสไขไหมคะ

With egg?

sa$y kha$y ma@y kha@

ใสคะ แตไมใสผงชูรสนะคะ

Yes, but no MSG.

sa$y kha^ tE$E ma^y sa$y pho&N chuu ro@t na@ kha@

ตกลงมีขาวผัดไกไมใสผงชูรสหนึ่งนะคะ So, one fried rice with chicken, no MSG.
to$k loN mii kha&aw pha$t ma^y sa$y pho&N chuu ro@t nˆ$N na@ kha@

จะสัง่ อะไรเพิม่ อีกไหมครับ

Anything else?

ca$ sa$N /a ray ph´^´m /i$k ma@y khra@p

ไมละคะ พอแลว
ma^y la kha^

No, that's enough.
phçç lE@Ew

ขอ

ขาวผัด

หนึง่

จาน

khç&ç

kha^aw pha$t

nˆ$N

caan

ขาวราดแกง
kha^aw ra^at kEEN

แกงจืด

ถวย

kEEN cˆ$ˆt

thu^ay

โครงสราง 3 (Structure III)
ขอขาวผัดไก ไมใสผงชูรส
khç&ç kha^aw pha$t ka$y

May I have one fried rice without MSG.
ma^y sa$y pho&N chuu ro@t

ขอขาวผัดหมู ไมใสไข

May I have one fried rice with pork, no egg.

khç&ç kha^aw pha$t mu&u ma^y sa$y kha$y

ขอขาวผัดผัก เตาหู ไมใสหมู

May I have one fried rice with vegetable and
tofu, no pork.

khç&ç kha^aw pha$t pha$k ta^w hu^u ma^y sa$y mu&u

ขาวผัด

ใส

ไก

ไมใส

ผงชูรส

kha^aw pha$t

sa$y

ka$y

ma^y sa$y

pho&N chuu ro@t

โครงสราง 4 (Structure IV)
จะรับอะไรดีคะ

หมู

ไข

mu&u

kha$y

ผัก

หมู

pha$k

mu&u

What would you like to have?

ca$ ra@p /a ray dii kha@

ขอขาวผัดไขดาวหนึง่ คะ

May I have one fried rice with a fried egg.

khç&ç kha^aw pha$t kha$y daaw nˆ$N kha^

และขอแกงจืดเตาหูว นุ เสนหนึง่ ชามคะ And one tofu-clear noodles soup.

lE@ khç&ç kEEN cˆ$ˆt ta^w hu^u wu@n se^n nˆ$N chaam kha^

จะรับอะไรอีกไหมคะ

Anything else?

ca$ ra@p /a ray /i$ik ma@y kha@

พอแลวครับ

That's enough.

phçç lE@Ew khra@p

ไมเอาแลวครับ

No, no more.

ma^y /aw lE@ew khra@p

ตกลงมีขาวผัดไกไขดาวหนึ่ง

So, one fried rice with a fried egg.

to@k loN mii kha^aw pha$t kha$y daaw nˆ$N

และแกงจืดเตาหูวุนเสนหนึ่งนะคะ

and one tofu-clear noodles soup.

lE@ kEEN cˆ$ˆt ta^w hu^u wu@n se^n nˆ$N na@ kha@

ขอ

ขาวผัด

ไก

ไขดาว

หนึง่

khç&ç

kha^aw pha$t

ka$y

kha$y daaw

nˆ$N

ขาวราดแกง

ไขเจียว

kha^aw ra^at kEEN

kha$y ciaw

แกงจืด

เตาหู

วุน เสน

kEEN cÆ$ˆt

ta^w hu^u

wu@n se^n

ขาวราด

ไขดาว

kha^aw ra^at

kha$y daaw

โครงสราง 5 (Structure V)
อาหารเปนยังไงบางครับ

How's the food?

/aa ha&an pen yaN Nay ba^aN khra@p

อรอยมาก คิดเงินดวย ทัง้ หมดเทาไหรครับ Very good. Bill please. How much is
it altogether?
/a rç$y ma^ak

khi@t N´n du^ay tha@N mo$t tha^w ra$y khra@p

ทัง้ หมดเจ็ดสิบบาทครับ
tha@N mo$t ce$t si$p ba$at khra@p

It's 70 baht altogether.

บทอาน-ฟง (Reading and Listening Comprehension)
จอหนและแอนนหวิ ขาว
John and Anne are hungry.
cççn lE@ /EEn hi&w kha^aw

เขาสองคนไปทีร่ า นอาหาร

Both of them go to a food shop.

kha@w sç&çN khon pay thi^i ra@an /aa ha&an

ใกลกับมหาวิทยาลัย

near the university.

kla^ay ka$p ma ha&a wit tha yaa lay

เขาสองคนอยากทานอาหารไทย

Both of them would like to eat Thai food.

kha@w sç&çN khon ya$ak thaan /aa ha&an thay

แอนนสง่ั ขาวผัดหมูไขดาว

Anne orders fried rice with pork and a fried egg,

/EEn sa$N kha^aw pha$t mu&u kha$y daaw

และแกงจืดไมใสผงชูรส

and one soup without MSG.

lE@ kEEN cÆ$ˆt ma^y sa$y pho&N chuu ro@t

จอหนสัง่ ขาวราดแกง ไขเจียว และแกงจืด

John orders Thai fast food, fried egg
and soup.

cççn sa$N kha^aw ra^at kEEN kha$y ciaw lE@ kEEN cÆ$ˆt

อาหารไทยอรอยมาก
/aa ha&an thay /a rç$y ma^ak

Thai food is very delicious.

