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1  I need to use the jon.
ฉันจะไปเข้าห้องน้ำ หน่อย

 jon เป็นสแลง แปลว่า ห้องน้ำา

A : I’ll be right back, I need to use the jon. 
  เดี๋ยวฉันมา จะไปเข้าห้องน้ำ หน่อย
B : The last time you were in there fifteen minutes.
  ครั้งที่แล้วเธอเข้าไปตั้ง 15 นาทีนะ
A : I’ll be quick. เดี๋ยวรีบไปรีบมาน่า 

Bonus!

 I’ve got to go use the restroom. ฉันต้องไปเข้าห้องนำ้าหน่อย

2  I’ve got to go pee.
ฉันปวดฉี่ (อยากปัสสาวะ)

 pee หรือ number1 ก็คือ ฉี่ โดยเฉพาะเด็ก ๆ  ชอบพูดว่า Mommy, pee, pee  
(แม่ ๆ  หนูปวดฉี่) และ number 2 ก็คือ อุจจาระ หรือจะใช้ poo ก็ได้ 

ห้องน�้ำสำธำรณะที่มีอ่ำงล้ำงมือ

Toilet ห้องน้ำ�
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A : I have to pee. ฉันปวดฉี่
B : Well, what are you waiting for? The bathroom’s over there.
  อ้าว แล้วน่ีจะมารออะไรอีกล่ะ ห้องน้ำ อยู่ตรงนู้นไง

Bonus!

 I have to take a piss. ฉันปวดฉี่
 I’m going to go take a dump. ฉันจะไปอ ึ/ ฉันจะไปถ่ายอุจจาระ
 I’ve got to shit. ฉันปวดอึ

3  Someone’s in the restroom already.
มีคนใช้ห้องน้ำ อยู่

 restroom n. ห้องน้ำาสาธารณะ ≠ bathroom ห้องน้ำาที่บ้าน

A : Is anyone in the restroom? 
  มี ใครอยู่ ในห้องน้ำ หรือเปล่า
B : Someone’s in the restroom already. 
  มีคนกำ ลังใช้ห้องน้ำ อยู่

Bonus!

 Thanks for warning. ขอบคุณที่เตือน
 The lavatory’s occupied. ห้องนำ้ามีคนอยู่

ห้องน�้ำที่มีทั้งส้วมและอำ่งล้ำงมือ เช่น ห้องน�้ำบนเครื่องบินSam
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4  The bathroom is out of toilet paper. / There is no more 
toilet paper in the bathroom. กระดาษชำ ระในห้องน้ำ หมด

 no more แปลว่า ไม่มีอีกแล้ว 
 โครงสร้าง  no more + n.

A : The bathroom is out of toilet paper. กระดาษชำ ระในห้องน้ำ หมด
B : Maybe you could use this baby wipes. เธอจะใช้กระดาษทิชชู่เปียกน้ีก็ได้นะ

5  Does the bathroom have a lock?
ห้องน้ำ มีที่ล็อกประตูหรือเปล่า

 lock ในที่นี้เป็น n. หมายถึง ลูกบิดที่ล็อกประตู

A : Does the bathroom have a lock? ห้องน้ำ มีที่ล็อกประตูหรือเปล่า
B : No, but I don’t think that anyone will walk in on you.
  ไม่มี แต่ฉันคิดว่าคงไม่มี ใครเดินเข้ามาตอนเธอเข้าอยู่หรอก

6  There was a line of people waiting for the restroom.
 มีคนเข้าแถวรอเข้าห้องน้ำ อยู่น่ะสิ

 there is/was a line of people waiting for มีคนเข้าแถวรอเพื่อที่จะ... 

A : I have to go the restroom. ฉันต้องไปเข้าห้องน้ำ ก่อน
B : Why didn’t you go earlier? ทำ ไมก่อนหน้าน้ี ไม่ไปล่ะ
A : There was a line of people waiting for the restroom.
  มีคนเข้าแถวรอเข้าห้องน้ำ อยู่น่ะสิ
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7  It’s an emergency.
ฉันไม่ไหวแล้ว (ปวดมากจนทนไม่ไหว)

 emergency n. ส่ิงที่ต้องทำาเร่งด่วน

A : Can I cut in line to go to the bathroom? 
  ขอฉันลัดคิวเข้าห้องน้ำ ก่อนได้ไหม
B : Why? ทำ ไมล่ะ
A : It’s an emergency. I really need to go. ฉันอั้นไม่ไหวแล้ว

8  The toilet is blocked up.
ส้วมมันตันค่ะ

 block up v. ตัน, อุดตัน

A : Hey, your toilet is blocked up. คุณคะ ส้วมมันตันค่ะ
B : What did you do to it? คุณไปทำ อะไรหรือเปล่า
A : Nothing, it was already like that when I went in.
  เปล่าเลยค่ะ ตอนที่ฉันเข้าไปมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว

Bonus!

 Do you have a toilet plunger? มีที่ปั๊มส้วมหรือเปล่าคะSam
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9  What took you so long?
 ทำ ไมเข้าไปนานจังเลย

 take so long เป็นสำานวน แปลว่า ใช้เวลานานในการทำาอะไรบางอย่าง 

A : What took you so long? ทำ ไมเข้าไปนานจังเลย
B : I don’t know. Sometimes I like to read the magazines in there.
  ไม่รู้เหมือนกัน บางทีฉันก็ชอบอ่านนิตยสารในห้องน้ำ 

Bonus!

 I washed my hands with hand soap. ฉันล้างมือด้วยสบู่เหลว
 There wasn’t anything to dry my hands with. ฉันไม่มีอะไรเช็ดมือเลย

10  The bathroom is out back.
 ห้องน้ำ อยู่ข้างนอกทางด้านหลัง

 out back เป็นสำานวนใช้บอกทาง แปลว่า อยู่ด้านนอกทางด้านหลัง (บ้านหรือตึก)

A : Do you guys have a bathroom? ที่น่ีมีห้องน้ำ ไหม
B : The bathroom is out back. You’ll need the key.
  ห้องน้ำ อยู่ข้างนอกทางด้านหลัง ต้องใช้กุญแจเปิด
A : May I have the key? ขอกุญแจหน่อยได้ไหม
B : Sure. ได้สิSam
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1  It’s supposed to be colder tomorrow.
 พรุ่งน้ีน่าจะหนาวกว่าน้ี

 colder แปลว่า หนาวกว่านี้, หนาวขึ้น เป็นคุณศัพท์ขั้นกว่าของ cold (หนาว)

A : It’s cold out there. ข้างนอกนั่นหนาวจัง
B : It’s supposed to be colder tomorrow. พรุ่งน้ีน่าจะหนาวกว่าน้ี
A : I think I’ll stay inside tomorrow. ฉันว่าพรุ่งน้ีอยู่แต่ ในบ้านดีกว่า

2  It sure is dismal out today.
 อากาศข้างนอกวันน้ีดูขมุกขมัว

 dismal หมายถึง อากาศครึ้ม ๆ  ก็คือสภาพอากาศที่มีเมฆเคลื่อนลงมาต่ำา ดูขมุกขมัว

A : How do you like this weather? อากาศวันน้ีเป็นอย่างไรบ้าง
B : It sure is dismal out today. อากาศข้างนอกวันน้ีดูขมุกขมัว

Bonus!

 It sure is dreary outside. อากาศข้างนอกดูอึมครึมมาก ๆ
adj. อึมครึม

Weather สภ�พอ�ก�ศ 
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3  I’m hoping that it clears up later.
ฉันหวังว่าอีกสักพักท้องฟ้าจะแจ่มใสขึ้น

 clear up หมายความว่า อากาศแจ่มใสขึ้น หมายถึง จากอากาศที่ขมุกขมัวก็แจ่มใสขึ้น 

A : I’m hoping that it clears up later. 
  ฉันหวังว่าอีกสักพักท้องฟ้าจะแจ่มใสขึ้น
B : Do you have plans? เธอจะทำ อะไรเหรอ
A : I wanted to play tennis, but it’s a little dark for that 
  right now. ฉันอยากจะเล่นเทนนิส แต่มันก็ยังครึ้มอยู่นิด ๆ  นะตอนน้ี

Bonus!

 Today’s supposed to be a beautiful/warm/sunny day. วันนี้อากาศน่าจะดี
 We should do something fun outside. เราน่าจะออกไปทำาอะไรสนุกข้างนอกกัน
 Let’s have a picnic. ไปปิกนิกกันเถอะ

4  I can’t wait for it to snow.
 ฉันแทบจะรอให้หิมะตกไม่ไหวแล้ว

 can’t wait for... แทบจะรอให้...ไม่ไหว

A : I can’t wait for it to snow. ฉันแทบจะรอให้หิมะตกไม่ไหวแล้ว
B : Really? จริงเหรอ
A : Yes. Where I grew up there was lots of snow in the winter.
  จริงสิ ที่ที่ฉันโตมานะ ในฤดูหนาวมีหิมะตกเยอะแยะเลยละSam
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5  The storm woke me up.
 พายุทำ ให้ฉันตื่นขึ้นมา

 wake someone up ปลุก...ให้ตื่นขึ้นมา

A : How did you sleep last night? เมื่อคืนนอนหลับสบายไหม
B : Not well. The storm woke me up. ไม่ค่อยดีเท่าไร พายุทำ ให้ฉันตื่นขึ้นมา

Bonus!

 These spring storms just come out of nowhere. จู่ ๆ  ก็เกิดพายุในฤดูใบไม้ผลิ

 Did you hear the thunder last night? เมื่อคืนเธอได้ยินเสียงฟ้าผ่าไหม
 I didn’t get any sleep until the thunderstorm was over. 

 ฉันไม่ได้นอนเลยจนกระทั่งพายุฝนสงบลง

6  It is just pouring rain out there. / The rain is coming down 
heavily outside. ตอนน้ีฝนกำ ลังตกหนักอยู่ข้างนอก

 เมื่อจะบอกว่าฝนเทกระหน่ำาลงมา จะบอกว่า rain cats and dogs หรือ The rain is  
coming down heavily outside. ก็ได้

A : It is pouring rain out there. ฝนกำ ลังตกหนักอยู่ข้างนอก
B : Yes. It’s coming down in sheets. ใช่ ตกหนักมากจริง ๆ

Bonus!

 Those clouds look like rain. เมฆตั้งเค้าเหมือนฝนทำาท่าจะตก
 How can you tell? เธอรู้ได้อย่างไร
 It’s raining cats and dogs! ฝนเทกระหนำ่าลงมา!
 Is this rain ever going to stop? เมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกเสียที

จู่ ๆ  ก็เกิดขึ้น
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7  They’ve issued a tornado watch for a few counties.
 มีแค่ไม่กี่ประเทศที่มีเครื่องเตือนภัยพายุทอร์นาโด

 tornado watch เครื่องเตือนภัยเวลามีทอร์นาโด

A : They’ve issued a tornado watch for a few countries.
  มีแค่ไม่กี่ประเทศที่มีเครื่องเตือนภัยพายุทอร์นาโด
B : Our country isn’t on the list. ประเทศของฉันไม่ได้อยู่ ในกระแสพายุน้ี
A : It could be in the next hour or so. We should keep an eye 
  on the weather. ไม่แน่นะ มันอาจจะมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน้ีก็ได้ เราควร
  จับตาดูสภาพอากาศไว้ให้ดี

Bonus!

 Is that the tornado siren / warning alarm? 
 นั่นใช่เสียงเตือนพายุทอร์นาโดหรือเปล่า

8  Make sure to stay away from the windows.
 จำ ไว้ว่าต้องอยู่ห่างจากหน้าต่างให้มากที่สุด

 stay away from... อยู่ให้ห่างจาก...

A : What precautions should we take? มีข้อควรระวังอะไรบ้าง
B : Go to the basement or the most interior room, and make 
  sure to stay away from the windows. ไปยังชั้นใต้ดินหรือชั้นล่างสุด
  ของอาคาร และจำ ไว้ว่าต้องอยู่ห่างจากหน้าต่างให้มากที่สุดSam
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9  The twisters passed us by. / The tornadoes missed our 
area. กลุ่มพายุทอร์นาโดผ่านเราไปอย่างเฉียดฉิว

 twister n. พายุทอร์นาโด

A : The twisters passed us by. กลุ่มพายุทอร์นาโดผ่านเราไปอย่างเฉียดฉิว
B : We were lucky this time. คราวน้ีพวกเราโชคดีมาก
A : We should move to a place that has a basement.
  เราน่าจะย้ายไปอยู่บ้านที่มีห้องใต้ดินนะ

Bonus!

 Let’s get into the basement. ลงไปชั้นใต้ดินกันเถอะ

10  They said to be careful about overheating yourself.
 เขาว่ากันว่าให้ระวังอย่าให้อุณหภูมิร่างกายร้อนมากเกินไป

 overheat oneself ทำาให้ร้อนเกินไป

A : They said to be careful about overheating yourself.
  เขาว่ากันว่าให้ระวังอย่าให้อุณหภูมิร่างกายร้อนเกินไป
B : I can’t avoid working outside, though.
  แต่ถึงยังไงฉันก็หลีกเลี่ยงการออกไปทำ งานข้างนอกไม่ได้หรอก
A : Well. Wear a hat, and drink lots of water.
  อืม ถ้าอย่างนั้นก็ ใส่หมวกแล้วก็ดื่มน้ำ เยอะ ๆSam
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11  There may be a blizzard moving in.
 อาจจะกำ ลังมีพายุหิมะมา

 blizzard n. พายุหิมะ

A : There may be a blizzard moving in. อาจจะกำ ลังมีพายุหิมะมา
B : We should run to the store and stock up on groceries.
  เราควรไปร้านขายของชำ เพื่อตุนข้าวปลาอาหารเอาไว้
A : Maybe I should stock up our wood supply for the fireplace, too.
  ฉันอาจจะต้องซื้อไม้มาตุนไว้สำ หรับก่อไฟในเตาผิงด้วยเหมือนกัน

12  There’s been some freezing rain.
 มีทั้งฝนและหิมะตกลงมาพร้อมกัน

 freezing rain ก็คือ ทั้งฝนและหิมะตกลงมาในเวลาเดียวกัน

A : There’s been some freezing rain. The roads might be 
  quite slippery. มีทั้งฝนทั้งหิมะตกลงมาพร้อมกัน ถนนต้องลื่นแน่ ๆ
B : I’ll be okay. I’ve got my snow tires on the truck.
  ฉันไม่เป็นไร เพราะว่าล้อรถกระบะของฉันวิ่งบนหิมะได้

13  I’ll go shovel the driveway.
 ฉันจะออกไปตักหิมะที่ถนนหน้าบ้านสักหน่อย

 shovel v. ใช้พลั่วตัก

 driveway n. ถนนหน้าบ้าน
Sam
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A : There sure is a lot of snow out there. 
  ข้างนอกต้องมีหิมะเยอะแน่ ๆ
B : I’ll go shovel the driveway. 
  ฉันจะออกไปตักหิมะที่ถนนหน้าบ้านสักหน่อย
A : The snow blower will probably make it easier for you.
  เครื่องเป่าหิมะน่าจะช่วยให้กำ จัดหิมะได้ง่ายขึ้นนะ
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