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By popular demand, here’s part three of 65 Useful Phrases You Won’t 
Find in a Travel Phrasebook (close enough anyway). 

131. ไปมิเตอร์นะครับ/คะ  
bpai mí-dtêr ná kráp/ká  
Please use the meter.  

132. แบงค์พันมีทอนไหม  
báeng pan mee ton mái 
Do you have change for a 1,000?  

133. แบงค์ห้าร้อยมีทอนไหม  
báeng hâa rói mee ton mái 
Do you have change for a 500?  

134. ขึ้นทางด่วนนะ  
kêun taang dùan ná 
Please take the expressway. 

135. ไม่ต้องขึ้นทางด่วนนะ  
mâi dtông kêun taang dùan ná 
Please don't take the expressway. 



136. ช่วยเปิดแอร์แรงอีกนิดได้ไหม  
chûay bpèrt ae raeng èek nít dâai mái 
Can you turn the AC up a bit, please?  

137. ช่วยหรี่/เบาแอร์หน่อยได้ไหม  
chûay rèe/ bao ae nòi dâai mái 
Can you turn the AC down a bit, please?  

138. ช่วยเปิดวิทยุดังๆหน่อยได้ไหม  
chûay bpèrt wít-tá-yú dang dang nòi dâai mái 
Can you turn the radio up, please?  

139. ช่วยหรี่เสียงวิทยุหน่อยได้ไหม  
chûay rèe sĭang wít-tá-yú nòi dâai mái 
Can you turn the radio down, please?  

140. ขับเร็วอีกนิดได้ไหม  
kàp reo èek nít dâai mái 
Can you go a little faster, please?  

141. ขับช้าๆก็ได้ครับ ฉัน/ผม ไม่รีบ  
kàp cháa cháa gôr dâai chăn/pŏm mâi rêep 
You don't have to drive fast, I am not in a hurry.  

142. จอดตรงนี้ครับ/ค่ะ  
jòt dtrong née kráp/kâ 
Please pull over right here. 

143. ไม่ต้องทอนครับ/ค่ะ  
mâi dtông ton kráp/kâ 
Keep the change.   

144. เวลาว่างชอบทำอะไร  
way-laa wâang chôp tam a-rai 
What do you like to do in your free time?  



a) ชอบปลูกต้นไม้ / ชอบดูแลต้นไม้ 
chôp bplòok dtôn máai / chôp doo lae dtôn mái  
I like gardening. 

b) ชอบทำอาหาร /chôp tam aa-hăan/ I like cooking 
c) อ่านหนังสือ /àan năng-sĕu/ Reading 
d) ดูทีวี /doo tee-wee/ Watching TV 
e) ฟังเพลง /fang playng/ Listening to music 
f) ออกกำลังกาย /òk gam-lang gaai/ Exercising 
g) เล่นเฟซบุ๊ก /lên fâyt-búk/ Spending time on Facebook 

145. กลัวอะไรมากที่สุด  
glua a-rai mâak têe sùt  
What are you most afraid of? 
   
a) งู /ngoo/ Snakes  
b) ความสูง /kwaam sŏong/ Heights  
c) ความตาย /kwaam dtaai/ Death 
d) การอยู่ในที่แคบ /gaan yòo nai têe kâep/ Being in a confined space 
e) เมีย /mia/ The wife 

146. เกลียดอะไรมากที่สุด  
glìat a-rai mâak têe sùt  
What do you hate most? 
 
a) คนโกหก /kon go-hòk/ Liars   
b) ตัวเอง /dtua ayng/ Myself  
c) เจ้านาย /jâao naai/ The boss   
d) แมงมุม /maeng mum/ Spiders 

147. นับถือศาสนาอะไร 
náp tĕu sàat-sà-năa a-rai 
What is your religion?  

148. สนใจเรื่องการเมืองไหม  
sŏn jai rêuang gaan meuang mài 
Are you interested in politics? 



149. ชอบนักร้องคนไหนมากที่สุด  
chôp nák róng kon năi mâak têe sùt 
Who is your most favorite singer?  

150. เป็นแฟนกันไหม  
bpen faen gan mái 
Do you want to be my gf/bf?  

151. ขอคิดดูก่อนนะ  
kŏr kít doo gòn ná 
Let me think about it. 

152. ขอไปถามสามีก่อนนะ  
kŏr bpai tăam săa-mee gòn ná 
Let me ask my husband first.  

153. อย่าเล่นกับไฟ  
yàa lên gàp fai 
Don't play with fire. 

154. วันนี้วันที่เท่าไหร่  
wan née wan têe tâo rài 
What is the date today?  
 
a) สิบ /sìp/10th 

155. วันนี้วันอะไร 
wan née wan a-rai 
What day is it today?  
 
a) วันอังคาร /wan ang-kaan/ Tuesday 

156. เดือนนี้เดือนอะไร 
deuan née deuan a-rai 
What month is it now? 
 
a) พฤษภาคม (préut-sà-paa kom) May 



157. คุณเกิดเดือนอะไร 
kun gèrt deuan a-rai 
What month were you born in?  
   
a) ธันวาคม /tan-waa kom/ December  

158. ปีนี้พ.ศ.อะไร 
bpee née por-sŏr a-rai 
What year is it according to the Buddhist calendar?  
 
a) สอง ห้า ห้า เก้า /sŏng hâa hâa gâao/ 2559  

159. กี่โมงแล้ว 
gèe mohng láew 
What time is it?   

160. ดูนาฬิกาเป็นไหม  
doo naa-lí-gaa bpen mái 
Do you know how to read a watch/clock?  

161. คุณมีนาฬิกาทั้งหมดกี่เรือน  
kun mee naa-lí-gaa táng mòt gèe reuan 
How many watches do you own?  

162. ไม่อยากจะเชื่อเลย  
mâi yàak jà chêua loie 
I can't believe it. 

163. ทำอย่างนี้ได้ยังไง (ทำงี้ได้ไง)  
tam yàang née dâai yang ngai / tam ngée dâai ngai 
How could you do this? 

164. คุณคิดว่าตัวเองเป็นใคร 
kun kít wâa dtua ayng bpen krai 
Who do you think you are?  



165.ให้นอนกับผู้หญิงคนนั้น ผมยอมกินขี้ดีกว่า  
hâi non gàp pôo yĭng kon nán pŏm yom gin kêe dee gwàa 
I'd rather eat shit than sleep with that woman.   

166. เอาไว้คราวหน้าได้ไหม  
ao wái kraao nâa dâai mái 
Can I take a rain check? / Maybe some other time. 
[something that you say when you cannot accept someone's invitation 
to do something but you would like to do it another time] 

167. ชอบดูบอลไหม  
chôp doo bon mái 
Do you like watching football? 
 
a) ชอบ /chôp/ Yes, I do.  
b) ไม่ชอบ /mâi chôp/ No, I don't. 

168. ว่ายน้ำเป็นไหม  
wâai náam bpen mái 
Do you know how to swim? 

a) เป็น /bpen/ Yes, I do.  
b) ไม่เป็น /mâi bpen/ No, I don't. 

169. ทำกับข้าวเป็นไหม  
tam gàp khâao bpen mái 
Do you know how to cook?   

170. เลี้ยงเด็กเป็นไหม  
líang dèk bpen mái 
Do you know how to take care of children?   

171. ขับรถเป็นไหม  
kàp rót bpen mái 
Do you know how to drive?  



172. มีใบขับขี่ไหม  
mee bai kàp kèe mái 
Do you have a driver’s licence?  

173. หุบปากเป็นไหม  
hùp bpàak bpen mái 
Do you know how to shut up?  

174. มาเมืองไทยบ่อยไหม  
maa meuang tai bòi mái 
Do you come to Thailand often?  

175. เคยแต่งงานมาหรือยัง 
koie dtàeng ngaan maa rĕu yang 
Have you ever been married?   

176. ทำไมถึงเลิกกัน  
tam mai tĕung lêrk gan 
Why did you break up (with your last significant other)? 

177. มีลูกไหม  
mee lôok mái 
Do you have any children? 

178. มีลูกกี่คน  
mee lôok gèe kon 
How many children do you have?  

179. มีพี่น้องกี่คน  
mee pêe nóng gèe kon 
How many siblings do you have? 

180. เงินเดือนเท่าไหร่  
ngern deuan tâao rài 
What's your salary?  



181. ขับรถอะไร 
kàp rót a-rai 
What sort of car do you drive?  

182. จะเกษียณเมื่อไหร่  
jà gà-sĭan mêua rài 
When are you going to retire?  

183. กินเหล้าสูบบุหรี่ไหม  
gin lâo sùp bù-rèe mái 
Do you drink / do you smoke?  

184. ทำพินัยกรรมหรือยัง 
tam pí-nai-gam rĕu yang 
Have you made a will?  

185. พรุ่งนี้คุณต้องทำงานไหม  
prûng née kun dtông tam ngaan mái 
Do you have to work tomorrow?  

186. พรุ่งนี้ผมต้องทำงาน  
prûng née pŏm dtông tam ngaan 
I have to work tomorrow. 

187. พรุ่งนี้ผมมีงานต้องทำ  
prûng née pŏm mee ngaan dtông tam 
I have some work to do tomorrow. 

188. พรุ่งนี้ผมไม่ต้องทำงาน  
prûng née pŏm mâi dtông tam ngaan 
I don't have to work tomorrow. 

189. ผมต้องบอกคุณทุกเรื่องใช่ไหม  
pŏm dtông bòk kun túk rêuang châi mái 
Do I have to tell you everything? (being sarcastic) 



190. ทำไมผมต้องบอกคุณด้วย 
tam mai pŏm dtông bòk kun dûay 
Why do I have to tell you?   

191. คุณไม่ต้องบอกฉันก็ได้ แต่คืนนี้คุณไปนอนที่โซฟานะ  
kun mâi dtông bòk chán gôr dâai dtàe keun née kun bpai non têe so-
faa ná 
You don't have to tell me but tonight you are sleeping on the sofa.  

192. ต้องให้ผมบอกกี่ครั้ง 
dtông hâi pŏm bòk gèe kráng 
How many times do I have to tell you?  

193. ขนาดร้องไห้ (คุณ)ยังสวยเลย  
kà-nàat róng hââi (kun) yang sŭay loie 
You look beautiful even when you're crying. 

194. ผมต้องทำอะไรบ้าง 
pŏm dtông tam a-rai bâang 
What do I have to do?    
[used to ask for a list of things you have to do] 

195. ผมว่าเราต้องคุยกันนะ  
pŏm wâa rao dtông kui gan ná 
I think we need to talk. 

196. คุณต้องเลิกสูบบุหรี่ 
kun dtông lêrk sòop bù-rèe 
You have to/must stop smoking. 

Original post on WLT: http://womenlearnthai.com/65-useful-thai-
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