Lesson 9 : Eating Noodles
บทที่ ๙ กินกวยเตี๋ยว
bo$t th"
th"^i ka^aw : kin ku@ay ti&aw

คําศัพท (Vocabulary)
กวยเตี๋ยว
ku@ay ti&aw
se^n
เสน
se^n le@k
เสนเล็ก
se^n ya$y
เสนใหญ
se^n mi$i
เสนหมี่
บะหมี่
ba mi$i
na@am
น้าํ
hE^EN
แหง
lu^uk chi@n
ลูกชิน้
thu$a Nç^çk
ถัว่ งอก
mu&u dEEN
หมูแดง
ki@aw
เกีย๊ ว
khrÆ^aN pruN
เครือ่ งปรุง
phri@k na@am so^m
พริกน้าํ สม
phri@k po$n
พริกปน

noodles
type, kind of noodles
narrow and long noodles
big and wide noodles
tiny and long noodles
egg noodles
with soup, water
without soup, dry
meat ball
bean sprouts
roasted pork
wanton
seasonings
chilli pickled in vinegar
ground chilli

น้าํ ปลา
ชาม
ตะเกียบ (คู)
กระดาษเช็ดปาก
คู
โตะ
อิม่

na@am plaa
chaam
ta ki$ap [khu^u]
kra da$at che@t pa$ak
khu^u
to@
/i$m

fish sauce
bowl
chopsticks
tissue
pair (classifier)
table
to be full

โครงสราง (Structures)
โครงสราง 1 (Structure I)
จะทานอะไรดีครับ
What would you like to have?
ca thaan /aray dii khra@p

ขอกวยเตี๋ยวชามหนึ่งคะ

One noodles, please.

khç&ç ku@ay ti&aw chaam nÆ$N kha^

เอากวยเตี๋ยวอะไรครับ

What kind of noodles would you like to have?

/aw ku@ay ti&aw /aray khra@p

ขอกวยเตีย๋ วหมูคะ

Pork noodles.

khç&ç ku@ay ti&aw mu&u kha^

เสนอะไรครับ มีเสนเล็ก เสนใหญ และบะหมี่ What types of noodles? We've small,
big, and egg noodles?
se^n /aray khra@p, mii se^n le@k se^n ya$y lE@ ba mi$i

ขอเสนเล็กคะ

Small noodles, please.

khç&ç se^n le@k kha^

น้าํ หรือแหงครับ

With or without soup?

na@am rÆ@ hE^EN khra@p

น้ําคะ
na@am kha^

With soup.

กวยเตีย๋ ว

เสนเล็ก

น้าํ

หนึง่

(ชาม)

ku@ay ti&aw

se^n le@k

na@am

nÆ$N

[chaam]

เสนใหญ

แหง

สอง

se^n ya$y

hE^EN

sç&çN

เสนหมี่

สาม

se^n mi$i

sa&am

บะหมี่

สี่

ba mi$i

si$i

โครงสราง 2 (Structure II)
ขอกวยเตีย๋ ว เสนเล็ก หนึง่ ชามคะ

One small noodles, please.

khç&ç ku@ay ti&aw se^n le@k nÆ$N chaam kha^

เอาน้าํ หรือแหงครับ

With or without soup?

/aw na@am rÆ@ hE^EN khra@p

น้ําคะ ไมใสผงชูรส

With soup, but no MSG.

na@am kha^, ma^y sa$y pho&N chuu ro@t

และไมเอาลูกชิน้ คะ

And no meat balls.

lE@ ma^y /aw lu^uk chi@n kha^

เล็ก น้าํ ไมใสผงชูรส ไมใสลูกชิ้น หนึง่ Small soup, no MSG, and no meat balls.
le@k,na@am,ma^y sa$y pho&N chuu ro@t,ma^y sa$y lu^uk chi@n,nÆ$N

ขอเครื่องปรุงดวยคะ

Seasonings, please.

khç&ç khrÆ^aN pruN dua^y kha^

นี่ครับเครื่องปรุง
ni^i khra@p khrÆ^aN pruN

Here it is.

ขอ

เสนเล็ก

น้าํ

ไมเอา

ลูกชิน้

khç&ç

se^n le@k

na@am

ma^y /aw

lu^uk chi@n

เสนใหญ

แหง

หมูแดง

se^n ya$y

hE^EN

mu&u dEEN

บะหมี่

เกีย๊ ว

ba mi$i

ki@aw

โครงสราง 3 (Structure III)
บะหมี่ เกีย๊ ว หมูแดง หนึ่งครับ

One egg noodles, wantons, and roasted pork.

ba mi$i ki@aw mu&u dEEN nÆ$N khra@p

น้ําหรือแหงคะ

With or without soup?

na@am rÆ@ hE^EN kha@

น้าํ ครับ

With soup.

na@am khra@p

ขอชอนและตะเกียบดวยครับ

May I have a spoon and chopsticks.

khç&ç chç@çn lE@ ta ki$ap du^ay khra@p

จะรับอะไรเพิม่ อีกไหมคะ

Anything else?

ca ra@p /aray ph´^´m /i$ik ma@y kha@

ไมละ อิม่ แลวครับ

No, I am full.

ma^y la, /i$m lE@Ew khra@p

จะ

รับ

อะไร

เพิม่ อีก

ไหม

ca

ra@p

/aray

ph´^´m /i$ik

ma@y

กวยเตี๋ยว
ku@ay ti&aw

บะหมี่
ba mi$i

น้าํ
na@am

บทอาน-ฟง (Reading and Listening Comprehension)
แอนนและจอหนไปทีร่ า นอาหาร
Anne and John went to a food shop.
/EEn lE@ cççn pay thi^i ra@an /aa ha&an

แอนนอยากทานกวยเตีย๋ วน้าํ

Anne wanted to eat noodles with soup.

/EEn ya$ak thaan ku@ay ti&aw na@am

แตจอหนอยากทานบะหมีแ่ หง

But John wanted to eat egg noodles without
soup.

tE$E cççn ya$ak than ba mi$i hE^EN

แอนนสง่ั กวยเตีย๋ วลูกชิน้ หมู น้าํ หนึง่ ชาม Anne ordered one pork noodles with
soup.
/EEn sa$N ku@ay ti&aw lu^uk chi@n mu&u na@am nÆ$N chaam

จอหนสัง่ บะหมีแ่ หง หมูแดง ใสเกีย๊ วหนึง่ ชาม John ordered roasted pork egg
noodles with wanton and without soup.
cççn sa$N ba mi$i hE^EN mu&u dEEN sa$y ki@aw nÆ$N chaam

แอนนชอบทานกวยเตีย๋ วเผ็ดนิดหนอย

Anne likes eating noodles a little bit
spicy hot.

/EEn chç^çp thaan ku@ay ti&aw phe$t ni@t nç$y

แตจอหนชอบทานบะหมีแ่ หง ไมใสเครื่องปรุงเลย But John like eating egg noodles
without seasonings at all.
tE$E cççn chç^çp thaan ba mi$i hE^EN ma^y sa$y khrÆ^aN pruN l´´y

