
สำ นวนฮิตติดปาก

เปลี่ยนชุดเป็นชุดนอน    
change into one’s 
pajamas (night gown)

ตั้งนาฬิกาปลุก
set the alarm (clock) 

ตั้งนาฬิกาให้เร็วขึ้น /
ช้าลง 10 นาที    
set the clock 10 minutes 
fast (ahead) / slow (back)

นอนแผ่อยู่บนเตียง
spread out on the bed 

ห่มผ้าห่ม
pull up the covers 
(blanket)

พลิกตัวไปมา
toss and turn

นอนหลับ
fall asleep

นอนหนุนหมอน   
use a pillow

ห่มผ้าห่ม cover sb with a blanket, pull a blanket over sb 
นอนหลับสนิท fall fast asleep 
นอนหนุนหมอน put a pillow under one’s head, lay one’s head on a pillow 

H ใช้หมอน use a pillow = lay one’s head on the pillow

01 ห้องนอน เข้านอน
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Small Talk

Tips

(Knock, knock.) (ก๊อก ๆ )
  Who is it? นั่นใครคะ

  It’s me, Tom ผมเอง ทอม
 Oh, wait just a moment. I’m in the middle of changing into my pajamas.

 อ้อ รอเดี๋ยวนะ ฉันก�าลังเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนอยู่

  What time do you need to get up tomorrow? พรุ่งนี้คุณต้องตื่นกี่โมงคะ
  By six o’clock. ก่อน 6 โมงจะ

 Then did you set your alarm? ถ้าอย่างนั้นคุณตั้งนาฬิกาปลุกไว้หรือยังคะ
  No, just in case I set it 10 minutes earlier. ยังเลย แต่ผมจะตั้งปลุกให้เร็วขึ้น 10 นาที

 Yesterday I was too tired, so I went to bed early. But it was so hard to fall 
asleep. เมื่อวานฉันเพลียมาก เลยเข้านอนเร็ว แต่กว่าจะนอนหลับได้ก็ล�าบาก

  When you’re too tired, that happens sometimes.
 อาการแบบนี้จะเกิดขึ้นได้บางครั้ง เวลาเหนื่อยมาก ๆ

 Put a pillow under John’s head. His neck must hurt. 
 วางหมอนใต้ศีรษะจอห์นซิ คอของเขาคงเคล็ด
  Okay. Should I cover him with a blanket, too? 
 โอเค จะให้ฉันห่มผ้าห่มให้เขาด้วยหรือเปล่า

 No, I don’t think that’s necessary. ไม่ต้องหรอก ฉันว่าคงไม่จ�าเป็น

  Is something wrong? You look very tired. มีอะไรหรือเปล่า คุณดูเพลียมาก
  Last night I had a cup of coffee, and I couldn’t sleep. I tossed and 
 turned all night. เมื่อคืนผมดื่มกาแฟไปหนึ่งแก้ว เลยนอนไม่หลับ ได้แต่พลิกตัวไปมาทั้งคืน

เตียงนอนประกอบด้วยอะไรบ้าง
 เตยีงนอนบ้านเรามแีค่ผ้าปเูตยีงกบัผ้าห่ม แต่ประเทศแถบตะวนัตกจะมแีผ่นรองนอน (mattress pad)  
ปูก่อน แล้วตามด้วยผ้าปูที่นอน (bottom sheet) จากนั้นปูทับด้วยผ้าหุ้มที่นอน (top sheet) ส่วน
บนสุดเป็นผ้าห่ม (blanket หรือ covers)
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สำ นวนฮิตติดปาก

นอนดิ้น
toss and turn in one’s 
sleep

นอนตกเตียง
fall out of bed

นอนเตะผ้าห่ม
kick off the covers 
(blanket)

นอนกัดฟัน
grind one’s teeth in 
one’s sleep

นอนละเมอ
talk in one’s sleep 

กรน
snore

นอนตะแคงข้าง
sleep on one’s side

นอนกลิ้ง 
roll over 

นอนหลับสนิท sleep soundly, sleep like a log
นอนน้ำ ลายไหล drool in one’s sleep
นอนคว่ำ  sleep on one’s stomach 
นอนหงาย sleep on one’s back 

H นอนกลิ้ง roll over = turn on one’s side 

01 ห้องนอน การนอน

ครอ
กกก
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Small Talk

Tips

  Didn’t I snore a lot in my sleep? ผมไม่นอนกรนเลยเหรอ
 No, but you did grind your teeth a bit. เปล่านี่ แต่คุณนอนกัดฟันนิดหน่อย

  I did? I’m sorry. You probably couldn’t sleep very well.
 ผมนอนกัดฟันเหรอ ขอโทษนะ คุณคงหลับไม่สนิทเลยสิ

 Jason seems to be under a lot of pressure because of his English test.
 เจสันดูจะกดดันกับการสอบภาษาอังกฤษ
  Really? Why? Is something wrong? จริงเหรอ ท�าไมล่ะ มีอะไรหรือเปล่า

 Even when he talks in his sleep, it sounds like he’s memorizing his vocabulary 
list. แม้แต่ตอนที่เขานอนละเมอ ยังฟังเหมือนเขาก�าลังท่องศัพท์เลย

 How did you hurt your back? เธอเจ็บหลังได้ยังไง
  I’m too ashamed to say. ฉันอายที่จะบอกจัง

 You don’t have to be ashamed. I’m your friend. ไม่เห็นต้องอายเลย ฉันเพื่อนเธอนะ
  Well, I was tossing and turning in my sleep and fell out of bed.
 คือ ฉันนอนดิ้นเลยตกเตียงน่ะ

 Please don’t kick off the covers. ขอร้องล่ะ อย่านอนเตะผ้าห่มอีกนะ
  But it’s too hot. แต่มันร้อนนี่นา

 Then should I leave the window open a little? 
 ถ้าอย่างนั้นจะให้ฉันเปิดหน้าต่างไว้หน่อยมั้ย

 Why don’t you lie on your back and sleep comfortably? 
 ท�าไมเธอไม่นอนหงายสบาย ๆ  ล่ะ
  I think sleeping on my stomach is comfortable. 
 ผมว่านอนคว่ำาสบายดีออก

เมื่อนอนไม่หลับ ต้องนับแกะจริงเหรอ
 ชาวต่างชาติเชื่อว่า ถ้าตอนกลางคืนนอนไม่หลับให้ลองนับเลขไปเรื่อย ๆ  หรือลองนึกภาพแกะกระโดด
ข้ามรั้วทีละตัว ๆ  ไปเรื่อย ๆ  ซึ่งเราเรียกวิธีการนีว้่า counting sheep
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สำ นวนฮิตติดปาก

ปิดนาฬิกาปลุก
turn (shut) off the alarm 
(clock)

ปลุก
wake sb up

ดึงผ้าห่มออก
pull (take) the covers off

ตื่น
get up

บิดตัวและหาว
stretch and yawn

พับผ้าห่ม / คลี่ผ้าห่ม
fold up / spread out the 
blanket

เก็บที่นอน
make the bed 

H ตื่น get up = get out of bed

เขย่าให้ตื่น shake sb awake
กระโดดลุกจากเตียง jump out of bed, leap out of bed 
คลานออกจากเตียง crawl out of bed, stumble out of bed 
นาฬิกาปลุกส่งเสียงปลุก The alarm (clock) is ringing (buzzing, going off).

01 ห้องนอน ตื่นนอน
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Small Talk

Tips

 I’m sorry I’m late. I didn’t hear my alarm clock go off.
 ขอโทษทีที่มาสาย ฉันไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกดัง
  That’s all right. Luckily, the lecturer hasn’t arrived yet. 
 ไม่เป็นไร โชคดีที่อาจารย์ยังไม่มา

 Please make sure to wake me up at 5 o’clock. I have a very 
 important appointment in the morning. 
 อย่าลืมปลุกฉันตอนตี 5 นะ ฉันมีนัดส�าคัญมากในตอนเช้า
  Don’t worry. I won’t forget. ไม่ต้องห่วง ผมไม่ลืมหรอก

 This morning I looked at the clock and was so shocked I jumped out of 
bed. I had to get to work by 8 and it was already 7:30. 

 เมื่อเช้านี้ฉันมองดูนาฬิกา และตกใจมากจนต้องกระโดดลุกจากเตียง ฉันต้องไปถึงที่ท�างานก่อน 
 8 โมงเช้า แต่มันก็ 7.30 เข้าไปแล้ว
  You must have been really surprised. No one can understand that feeling 
 unless they’ve experienced it.
 คุณคงตกใจมากแน่ ๆ  ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกนั่นหรอก นอกจากว่าจะเคยเกิดกับตัวมาก่อน

 Cover your mouth when you yawn in public. ปิดปากเวลาหาวในที่สาธารณะด้วยสิคะ
  I’m sorry. I’m just so tired. ขอโทษที ผมแค่เหนื่อยมากน่ะ

 Just leave it. l’ll fold up the blanket. ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละ ฉันจะพับผ้าห่มเอง
  No. At home l usually make my own bed. ไม่ต้อง ปกติฉันเก็บที่นอนเองเวลาอยู่บ้าน

 Please, you’re my guest. I insist. ขอร้องนะ คุณเป็นแขกของฉัน ฉันท�าเอง 

ส�านวนน่ารู้เกี่ยวกับการนอน
งีบหลับ  catnap 
เข้านอน hit the hay/sack  
หลับเป็นตาย  sleep like a log 

ไม่ได้นอนเลยสักนดิ  not sleep a wink 
คนขี้เซา  sleepyhead 
นอนพักสักหน่อย  catch some zzz’s 
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สำ นวนฮิตติดปาก

ใส่ที่อุดน้�าอ่างล้างหน้า / 

ในอ่างอาบน้�า
put the stopper in the 
sink / bathtub

เปิด / ปิดน้�า (ก๊อกน้�า)
turn on / turn off the 
water (the faucet)

เติมน้�าในอ่างอาบน้�า / 

อ่างล้างหน้าให้เต็ม
fill the tub / sink with water

เปิดน้�าทิ้งไว้
leave the water running

บีบสิว
squeeze pimples (zits)

ล้างหน้า
wash one’s face

ฟอกสบู่
soap one’s face

ล้างสบู่ออก
rinse one’s face

H บีบสิว squeeze pimples (zits) = pop pimples (zits) (with one’s fingers)

เปิดน้ำ แรง ๆ  / เปิดน้ำ เบา ๆ  turn the water on stronger (more) / softer (less) 
อ่างอาบน้ำ  / อ่างล้างหน้ารั่ว The bathtub / sink is leaking (leaks). 
สาดน้ำ ล้างหน้า splash water all over while washing one’s face 
น้ำ ไม่ไหล The water is cut off. 

02 ห้องน้ำ ล้างหน้า
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Small Talk

 Who left the water running like this? ใครเปิดน้ำาทิ้งไวแ้บบนี้น่ะ
  Just leave it running. I’m filling the tub with water, so that I can take 
 a bath. ปล่อยให้ไหลไว้นั่นแหละ ผมก�าลังเติมน้ำาให้เต็มอ่างจะได้อาบน้�า

 When you come out of the bathroom, make sure 
 the water is turned off. เมื่อออกมาจากห้องน้�า อย่าลืมปิดน้ำาด้วยนะคะ
  I always do that. ผมปิดน้�าตลอดแหละจ้ะ

 What’s this? นี่อะไรคะ
  It’s a brush used for soaping your face. แปรงจ้ะ เอาไว้ฟอกสบู่ที่หน้า

 These days I’m worried because of my pimples. พักนี้ฉันกังวลเรื่องสิวมาก
  Well, don’t squeeze the pimples with your fingers. You might spread germes.
 อืม...อย่าใช้มือบีบสิว เธออาจจะแพร่เชื้อโรคได้

 Then what should I do? งั้น ฉันควรท�ายังไงดีล่ะ
  Wash your face often and when you rinse it, it’s best to rinse it several 

times. ล้างหน้าบ่อย ๆ  สิ พอล้างออก ก็ให้ล้างหลาย ๆ  ครั้งถึงจะดีที่สุด
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02 ห้องน้ำ แปรงฟัน

เปิด / ปิดฝายาสีฟัน
take the cap off / 
put the cap back on the 
toothpaste

บีบยาสีฟัน
squeeze the toothpaste

บีบยาสีฟัน (เล็กน้อย) ใส่
แปรงสีฟัน
squeeze (a little) 
toothpaste onto the 
toothbrush

แปรงฟัน
brush one’s teeth

บ้วนปาก
rinse out one’s mouth 

กลั้วคอด้วยน้�าเกลือ 
gargle with salt water

บ้วนน้�าออกจากปาก
spit out the water

เช็ดด้วยผ้าขนหนู 
dry sth with a towel

แขวนผ้าขนหนูบนราว
hang the towel on 
the rack 
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Small Talk

Tips

 How many times do I have to tell you? Don’t squeeze the toothpaste in the 
middle. จะให้ฉันต้องบอกคุณกี่ครั้งคะ ว่าอย่าบีบยาสีฟันตรงกลางหลอด

  Oh, I completely forgot. You said to squeeze it from the end, didn’t you?
 อ้าว ผมลืมเสียสนิทเลย คุณบอกให้บีบตรงปลายหลอดใช่มั้ย

 What’s the right way to brush my teeth? วิธีแปรงฟันที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
  Well, it’s good to brush with a circular motion between the gums and the teeth. 

ก็ควรแปรงวนเป็นวงกลมระหว่างเหงือกและฟัน

 Be careful when you spit out the water. Don’t splash the water all over 
 the place. ตอนบ้วนน้ำาออกจากปาก ระวังอย่าท�าน้�ากระเซ็นไปทั่วนะคะ
  Okay. But when you take the cap off the toothpaste, make sure you put it 
 back on. The toothpaste dries out. ได้สิ แล้วเวลาคุณเปิดฝายาสีฟัน อย่าลืมปิดฝา
 ด้วยแล้วกัน ยาสีฟันแห้งแล้ว

 Okay. Let’s both be careful. ตกลง เราก็คอยระวังกันทั้งคู่แล้วกัน

 Would you hang this towel on the rack for me, please?
 ช่วยแขวนผ้าขนหนูที่ราวแขวนหน่อยได้ไหมคะ
  Okay. Anything else you want me to do? ได้สิ มีอะไรจะให้ผมท�าอีกไหม

 I talked too much, so my throat became sore. ฉันพูดมากไปหน่อย เลยเจ็บคอ
  Try gargling with some salt water. It will help your throat.
 ลองกลั้วคอด้วยน้ำาเกลือดู มันจะช่วยคอของคุณได้

ฝาในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้าง
 ค�าว่า ฝา ในภาษาอังกฤษเรียกต่างกันออกไป เช่น lid ใช้เรียกฝาที่ ใช้ปิดภาชนะอย่างกระปุก top คือ
ฝาขวด ส่วนฝาครอบเลนส์กล้องถ่ายรปูหรือปลอกปากกา เรียกว่า cap
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02 ห้องน้ำ สระผม

ท�าให้ผมเปียก
wet one’s hair

ชะโลมแชมพูบนศีรษะ
shampoo one’s  hair  

ล้างผม
wash one’s hair

ใส่ครีมนวด
use (apply) hair 
conditioner

เป่าผมให้แห้ง
dry one’s hair

อาบน้�า
take  a shower

ใส่สบู่ที่ผ้าอาบน้�า
put soap on the 
washcloth

โกนหนวด
shave / give sb a shave
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