
Lesson 8 : Beverages
บทท่ี ๘  เครื่องดื่ม
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คําศัพท (Vocabulary)
ดื่ม dÆ$ˆm to drink
เอา /aw to take
ขอ…เพ่ิมอีก… khç&ç..ph´^´m /i$ik to want more…
นํ้า na@am water
นํ้าเปลา na@am pla$aw plain water
นํ้าเย็น na@am yen iced water, cold water
นํ้าแข็ง na@am khE&EN ice
นํ้าผลไม na@am pho&n la ma@ay fruit juice
นํ้าสม na@am so^m orange juice
นํ้ามะนาว na@am ma naaw lemonade
น้ําผลไมปน na@am pho&n la ma@ay pa$n fruit juice shake
กาแฟ kaa fEE coffee
กาแฟเย็น kaa fEE yen iced coffee
กาแฟรอน kaa fEE rç@çn hot coffee
น้ําตาล na@am taan sugar



ครีม khriim cream, coffee mate
นม nom milk
น้ําอัดลม na@am /a$t lom soda pop, soft drink
โคก kho@ok coke, Coca-Cola
เปปซ่ี pe@p si^i Pepsi-cola
เบียร bia beer
เบียรสด bia so@t draft beer
ย่ีหอ yi^i hç^ç brand
เหลา la^w alcohol, liquor
โซดา soo daa soda
ขวด khu$at bottle, classifier for bottles
แกว kE^Ew glass, classifier for glasses
ใบ bay classifier for glasses
ถวย thu^ay cup, classifier for cups
กระปอง kra pç&N can, classifier for cans
กอน kç^çn classifier for blocks, cube
ชอน chç@çn spoon, classifier for spoon

โครงสราง (Structures)
โครงสราง 1 (Structure I)
จะดื่มอะไรดีครับ  What would you like to drink?
ca dˆ$ˆm /aray dii khra@p

จะกินนํ้าอะไรครับ What would you like to drink?
ca kin na@am /aray khra@p

ขอน้ําเปลาหนึ่งขวดคะ One bottle of water, please.
khç&ç na@am pla@aw nˆ$N khu$at kha^

แลวคุณละคะ And you?
lE@Ew khun la^ kha@

ผมขอกาแฟเย็นหน่ึงแกวครับ  I'd like to have a glass of iced coffee.



pho&m khç&ç kaa fEE yen nˆ$N kE^Ew khra@p

ดิฉันขอน้ําผลไมคะ I'd like to have fruit juice.
dicha@n khç&ç na@am pho&n la ma@ay kha^

มีน้ําผลไมอะไรบางคะ  What kinds of fruit juice do you have?
mii na@am pho&n la ma@ay /aray ba^aN kha@

มีน้ําสมคะ Orange juice.
mii na@am so^m kha^

ขอนํ้าสมหน่ึงแกวคะ One glass of orange juice, please.
khç&ç na@am so^m nˆ$N kE^Ew kha^

ขอ กาแฟ หน่ึง ถวย
khç&ç kaa fEE nˆ$N thu^ay

นํ้าสม แกว
na@am so^m kE^Ew

เบียร ขวด
bia khu$at

โครงสราง 2 (Structure II)
จะดื่มอะไรดีครับ What would you like to drink?
ca dˆ$ˆm /aray dii khra@p

ขอกาแฟรอนหน่ึงถวยครับ    A cup of coffee, please.
khç&ç kaa fEE rç@çn nˆ$N thu^ay khra@p

ไมใสน้ําตาล ไมใสครีมนะครับ  No sugar, no cream.
ma^y sa$y na@am taan  ma^y sa$y khriim na@ khra@p

แลวคุณละครับ And you?
lE@Ew khun la^ khra@p

ผมขอกาแฟรอน    I'd like to have a cup of coffee
pho&m khç&ç kaa fEE rç@çn 

ใสน้ําตาลสองกอน ไมใสครีม           with two cubes of sugar, no cream.
sa$y na@am taan sç&çN kç^çn ma^y sa$y kriim



ผมขอกาแฟรอน I'd like one cup of coffee,
pho&m khç&ç kaa fEE rç@çn

น้ําตาลสองชอน และครีมสองชอนครับ  two spoons of sugar and two spoons
of cream.

na@am taan sç&çN chç@çn lE@ khriim sç&çN chç@çn khra@p

ใส นํ้าตาล กี่ กอน
sa$y na@am taan ki$i kç^çn

ครีม สอง ชอน
khriim sç&çN chç@çn

ขอ กาแฟ (ไม) ใส นํ้าตาล
khç&ç kaa fEE  [ma^y] sa$y  na@am taan

ชา นม
chaa  nom

ครีม
 khriim

โครงสราง 3 (Structure III)
จะดื่มอะไรดีครับ What would you like to drink?
ca dˆ$ˆm /aray dii khra@p

มีเบียรไหมครับ เบียรเย็นๆ Do you have beer, cold beer?
mii bia ma@y khra@p, bia yen yen

เอาย่ีหออะไรครับ What brand would you like?
/aw yi^i hç^ç /aray khra@p

เบียรสิงหมีไหมครับ Do you have Singha beer?
bia si&N mii ma@y khra@p

ขอเบียรสิงหสองขวด Two Singha beer.
khç&ç bia si&N sç&çN khu$at



และขอแกวเปลา ไมเอาน้ําแข็งสามแกวครับ  And 3 glasses without ice.
lE@ khç&ç kE^Ew pla$aw   ma^y /aw na@am khE&N sa&am kE^w khra@p

ขอ แกวเปลา ไมเอา นํ้าแข็ง
khç&ç kE^Ew pla$aw ma^y /aw na@am khE&N

เบียร นํ้าแข็ง
bia na@am khE&N

กาแฟ นํ้าตาล
kaa fEE na@am taan

โครงสราง 4 (Structure IV)
จะด่ืมเหลาหรือเบียรดีครับ Would you like to have liquor or beer?
ca dˆ$ˆm la^w rˆ@ bia dii khra@p

ผมขอเหลาครับ Liquor, please.
pho&m khç&ç la^w khra@p

จะเอาเหลา(ย่ีหอ)อะไรดีครับ What brand would you like?
ca /aw la^w [yi^i hç^ç] /aray dii khra@p

ขอแมโขงหน่ึงขวด A bottle of Mae Khong, please.
khç&ç mE^E kho&oN nˆ$N khu$at 

และขอโซดาสองขวด นํ้าแข็งเปลา And two bottles of soda, ice
lE@ khç&ç soo daa sç&çN khu$at  na@am khE&N pla$aw

ขอแกวสามใบดวยครับ and 3 glasses, please.
khç&ç kE^Ew sa&am bay du^ay khra@p

ขอโทษครับ ขอโซดาเพ่ิมอีกหน่ึงขวด   Excuse me.  One more soda,
khç&ç tho^ot khra@p, khç&ç soo daa ph´^´m /i$ik nˆ@N khu$at

และแกวเพ่ิมอีกสองใบครับ And 2 more glasses, please.
lE@ kE^Ew ph´^´m /i$ik sç&çN bay khra@p



ขอ แกว เพ่ิมอีก สอง ใบ
khç&ç kE^Ew ph´^´m /i$ik sç&çN bay

โซดา ขวด
soo daa khu$at

นํ้า แกว
na@am kE^Ew

บทอาน-ฟง (Reading and Listening Comprehension)
คนไทยชอบด่ืมกาแฟเย็น Thai like to drink iced coffee.
khon thay chç^çp dˆ$ˆm kaa fEE yen

คนจีนและคนญ่ีปุนชอบด่ืมนํ้าชารอน   Chinese and Japanese like to drink hot tea.
khon ciin lE@ khon yi^i pu$n chç^çp dˆ$ˆm na@am chaa rç@çn

คนอเมริกันชอบด่ืมกาแฟไมใสนํ้าตาล   Americans like to drink coffee without sugar.
khon /ameerikan chç^çp dˆ$ˆm kaa fEE ma^y sa$y na@am taan

นักศึกษาชายชอบดื่มเบียรและเหลา Male students like to drink beer and liquor.
na@k sˆ@k sa&a chaay chç^çp dˆ$ˆm bia lE@ la^w

แตนักศึกษาหญิงชอบด่ืมนํ้าผลไม But female students like to drink fruit juice.
tE@E na@k sˆ$k sa&a yi&N chç^çp dˆ$ˆm na@am pho&n la ma@ay


