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คํานาํ 
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ได้ช่ือว่าเป็นประตูสู่อินโด

จีนและอาเซียน เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้านหลายประเทศ  นอกจากน้ียังสามารถเดินทางต่อไปยัง
ประเทศอ่ืนๆ โดยข้ามพรมแดนที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เช่นกัน 
ดังนั้นผู้คนจากทั้งในประเทศไทยและประเทศลุ่มนํ้าโขงจึงให้ความ
สนใจกับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกันจังหวัด
อุบลราชธานีก็เปิดตัวเองในฐานะประตูสู่ดินโดจีนและอาเซียนด้วย
เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปี หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
ต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศลุ่มนํ้าโขงอยู่เป็นนิจ เช่น  งานเทศกาล
อาหารอินโดจีน งานเทศกาลสินค้าอินโดจีน  งานแสดง
ศิลปวัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขง  งานนิทรรศการกาลภาษาและวัฒนธรรม
ลุ่มนํ้าโขง การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับประเทศลุ่มนํ้าโขง การ
จัดการประชุมนักธุรกิจลุ่มนํ้าโขงเป็นต้น  สร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียวของประตูสู่อินโดจีนและอาเซียน ให้กับ
ให้กับจังหวัดอุบลราชธานีมาตลอด  

ดังกล่าวข้างต้นดูเหมือนว่าจังหวัดอุบลราชธานีประสบ
ความสําเร็จมากในการพัฒนาความเป็นประตูสู่อินโดจีน และประตู
อาเซียน แต่เน่ืองจากประเทศลุ่มนํ้าโขงและอาเซียนเป็นประเทศที่มี
ความหลากหลายทางภาษา ปัญหาอย่างหน่ึงในการติดต่อสื่อสาร 
และการเข้าถึงข้อมูลคือภาษา ความพยายามในการจัดงานเพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวหลายคร้ังที่ผ่านมา กลับไม่
ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ประชาชนจากประเทศลุ่มนํ้าโขงที่เข้า
มาร่วมงานมีจํานวนน้อยมาก  ปัญหาที่สาํคัญมิใช่เร่ืองภาษาเพียง
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อย่างเดียว แต่การเข้าถึงข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมลูของจังหวัด
อุบลราชธานียังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศลุ่มนํ้าโขง และอาเซียน
มากนัก ข้อมูลที่หลายหน่วยงาน เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
พยายามแปลเป็นภาษาอังกฤษกลับใช้ไม่ได้ผล และได้มีความ
พยายามแปลเอกสารการท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างๆ  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ไปตามสถานเอกอัครราชทูต ประจําประเทศลุ่มนํ้า
โขงต่างๆ แต่นั่นก็เป็นเพียงแผ่นพับ ใบปลิวเล็กๆ ที่ไมม่ีคุณค่าใดๆ 
สูญเสียงบประมาณจํานวนมากโดยเปล่าประโยชน์  

จากการจัดงานเทศกาลประจําปีของจังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า มีชาวต่างชาติที่มาจากประเทศลุ่มนํ้าโขงและอาเซียนไม่มาก
นัก ในการนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผู้สนใจศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดอุบลราชธานีมีช่ือเสียงระบือไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประเทศลุ่มนํ้าโขง มีนักทอ่งเที่ยวในประเทศเหล่าน้ีมีกาํลังซื้อสูง 
และสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว  หรือทาํธุรกิจมากมายโดยเฉพาะ
ประชาชนที่ใช้ภาษาจีน แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีที่
ให้ข้อมูลเป็นภาษาจีนเพ่ือประกอบการตัดสินใจดังกล่าว  ทําให้
จังหวัดอุบลราชธานีสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การท่องเท่ียว และ
ความร่วมมือกับประเทศลุ่มนํ้าโขง และอาซียนอย่างน่าเสียดาย 
แม้ว่าภาษาอังกฤษจะรับรองให้เป็นภาษากลางของภูมิภาคอาเซียน 
แต่ขณะเดียวกันภาษาจีนก็เป็นภาษาหลักอีกภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกันแพร่หลายและกว้างขวางมาก  ไม่เพียงในฐานะ
ภาษาของประชาชนส่วนใหญ่ของประชาคมอาเซียน  แต่ยังเป็น
ภาษาสําคัญของประชาคมโลกด้วย  ดังจะเห็นว่าสถาบันการศึกษา
ต่างๆ เปิดสอนภาษาจีน หน่วยงานต่างๆเร่งพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการส่ือสารภาษาจีน แหล่งท่องเที่ยว สถาน
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ประกอบการ และบริการเกีย่วกับการท่องเที่ยวและบริการล้วนให้
ความสําคัญกับภาษาจีนเป็นอันดับต้น เน่ืองจากพลังของชาติจีน 
นักท่องเท่ียวชาวจีนเป็นกําลังซื้อที่สําคัญของประเทศ  ดังนั้นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ภาษาจีนเป็นยุทธศาสตร์สําคญัในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันที่ไม่อาจละเลย  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศลุ่มนํ้าโขงและ
อาเซียนที่สําคญัแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังมี
ความพร้อมและความเชี่ยวชาญทางภาษาโดยเฉพาะภาษาจีน  จึง
เห็นควรตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย และของชาติที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ในสาขา 
วิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
ให้เกิดความตระหนักในคุณคา่และพร้อมที่จะสืบสานและสร้างเสริม 
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเห็นควรเสนอโครงการเพ่ือจัดทํา       
ศัพทานุกรมไทย-จีน จีน-ไทย ฉบับท่องเที่ยวชุมชน  จังหวัด
อุบลราชธานี ขึ้น เพ่ือเป็นการสนับสนุน สง่เสริมการเผยแพร่ข้อมูล
ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดอุบลราชธานี  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างมั่นคงย่ังยืนและเป็นสากล  สถาบันการศึกษาได้
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือความเข้มแข็งทางวิชาการ 
อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของคน ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
หลักการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาจีนและ

การสื่อสารของคณะของศิลปศาสตร์ท่ีสําคญัอย่างหน่ึง และได้
ปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ืองก็คือ การให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับข้อมูล
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ในท้องถิ่น การทํางานคร้ังนี้จึงได้บูรณาการเข้ากับวิชาวัฒนธรรมจีน   
โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่สํารวจ และ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคําศัพท์ต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยว 
ผลสําเร็จของการบูรณาการครั้งน้ี นอกจากจะทําให้นักศึกษารู้จัก
สถานที่ท่องเท่ียว และการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในด้าน
ต่างๆแล้ว ยังสามารถช่วยให้นักศึกษาจดจําคําศัพท์  มคีวามรู้และ
สามารถแนะนาํเกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวเป็นภาษาจีนได้  
ผลงานนี้จึงเป็นเครื่องสะท้อนถึงผลสําเร็จของการจัดการเรียนการ
สอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  

 
หนังสือรวมคําศัพท์การท่องเท่ียวชุมชนในจังหวัด

อุบลราชธานีนี้ นอกจากจะจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นรูปเล่มหนังสือแล้ว 
ยังเผยแพร่บนเว็บไซด์ของคณะศิลปศาสตร์เพ่ือให้การสืบคน้ได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ทาง www.la.ubu.ac.th 
เลือก ทํานุบํารุงฯ เลือก ผลงาน     

 ผู้จัดทําขอฝากคําขวัญประจําจังหวัดอุบลราชธานีเป็น
ภาษาจีนทิ้งท้ายไว้ ณ ที่นี้  

 
秀荷之城 奇河双色    Xiù hé zhī chéng  qí hé shuāngsè 
佳鱼繁多   金沙石滩  jiā yú fánduō     jīnshā shí tān 
智士辈出   佛渡终生  zhìshì bèichū     fó dù zhōngshēng 
夏之蜡烛   史前红岩  xià zhī làzhú      shǐqián hóng yán 

 
 

    เมชฌ สอดส่องกฤษ 
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ยานพาหนะ 车辆 chēliàng 
เครื่องบิน 飞机 fēijī 
รถเช่า 租车 zūchē 
รถตุ๊กตุ๊ก 嘟嘟车 dūdūchē 
รถตู้ 面包车 miànbāochē 
รถทัวร์ 大巴车 dàbāchē 
รถแท็กซ่ี 出租车 chūzūchē 
รถประจําทาง 公共汽车 gōnggòng qìchē 
รถไฟ 火车 huǒchē 
รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 摩托车 mótuōchē 
รถบัส 巴士 bāshì 
รถสองแถว 双排车 shuāngpáichē 
รถสามล้อ 三轮车 sānlúnchē 

 
รถตู้ 面包车 miànbāochē 
ต้นทาง 起始站 qǐshǐzhàn 
อุบลราชธาน ี 乌汶 Wūwèn 
จุดหมายปลายทาง 终点站 zhōngdiǎnzhàn 
เขมราฐ 琴叻县 Qínlè xiàn 
เข่ืองใน 强奈县 Qiángnài xiàn 
โขงเจียม 孔尖县 Kǒngjiān xiàn 
แคนใหญ่ 勘谒镇 Kānyè zhèn 
ช่องเม็ก  崇湄  Chóngméi  
เดชอุดม 德乌隆县 Déwūlóng xiàn 
ตาลสุม 丹颂县 Dānsòng xiàn 
บุณฑริก 汶他立县 Wèntālì xiàn 

พิบูลมังสาหาร 披汶曼沙寒县 Pīwènmànshāhán 
xiàn 
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มหาชนะชัย 玛哈差纳猜县 Mǎhāchànàcāi 
xiàn 

เลิงนกทา 隆诺他县 Lóngnuòtā xiàn 
ศรีเมืองใหม่ 是曼迈县 Shìmànmài xiàn 

สว่างวีระวงศ ์ 仨网窝拉嗡县 Sāwǎngwōlàwēng 
xiàn 

สะพือ 仨丕县 Sāpī xiàn 
 
รถทัวร์ 大巴车 dàbāchē 
ต้นทาง  起始站 Qǐshǐ zhàn 
อุบลราชธาน ี 乌汶府 Wūwèn fŭ 
จุดหมายปลายทาง 终点站 Zhōngdiǎn zhàn 
กรุงเทพมหานคร 曼谷 Màngŭ 
กาฬสินธ์ุ 加拉信府 Jiālāxìn fŭ 
ขอนแก่น 孔敬府 Kǒngjìng fǔ 
ชลบุรี 春武里府 Chūnwŭlĭ fŭ 
เชียงราย 清莱府 Qīnglái fŭ 
เชียงใหม่ 清迈府 Qīngmài fŭ 

นครพนม 那空拍侬府 Nàkōngpāinóng  
fŭ 

นครราชสีมา 呵叻府 Kĕlè fŭ 
บุรีรัมย์ 武里喃府 Wŭlĭnán fŭ 
ประจวบคีรีขันธ์ 班武里府 Bānwŭlĭ fŭ 
พัทยา 芭堤雅 Bādīyā 
เพชรบุรี 碧差汶府 Bìchàwèn fŭ 
ภูเก็ต 普吉府 Pŭjí fŭ 
มุกดาหาร 莫拉限府 Mòlāxiàn fŭ 
ยโสธร 益梭通府 Yìsuōtōng fŭ 
ร้อยเอ็ด 黎逸府 Líyì fǔ 
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ระยอง 罗勇府 Luóyŏng fŭ 
เลย 黎府 Lí  fŭ  
ศรีสะเกษ 四色菊府 Sìsèjú fŭ 
สุราษฎร์ธานี 素叻府 Sùlè fŭ 
สุรินทร์ 素辇府 Sùniăn fŭ 
หนองคาย 廊开府 Lángkāi fŭ 
อุดรธานี 乌隆府 Wūlóng fǔ 

คําศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
ตั๋วโดยสาร 车票 chēpiào 
ตารางเวลา 列车时刻表 lièchē shíkè biǎo 
ท่ีจําหน่ายต๋ัว 售票处 shòupiàochù 
พนักงานขับรถ 司机 sījī 
หมายเลขที่นั่ง 座位号 zuòwèihào 

 
รถไฟ 火车 huǒchē 
ประเภทของรถไฟ 火车种类 huǒchē zhǒnglèi 
รถไฟธรรมดา 普通列车 pǔtōngchē lièchē 
รถไฟด่วน 快速列车 kuàichē lièchē 
รถไฟด่วนพิเศษ 特快列车 tèkuài lièchē 
สถานีต้นทาง 起始站 qǐshǐzhàn 
อุบลราชธาน ี 乌汶站 Wūwèn zhàn 
สถานีจุดหมาย
ปลายทาง 终点站 

Zhōngdiǎn zhàn 

กันทรารมย์ 干他拉隆縣 Gàntālālóng xiàn 
กรุงเทพมหานคร 曼谷站 Màngǔ zhàn 
ชุมทางแก่งคอย 景溪站 Jǐngxī zhàn 
นครราชสีมา 呵叻府站 Hélèfŭ zhàn 
บุรีรัมย์ 武里南府站 Wǔlǐnánfŭ zhàn 

4



5 
 
ลําช ี 楠锡站 Nánxī zhàn 
ลํานารายณ ์ 楠那罗站 Nánnàluō zhàn 
ศรีสะเกษ 四色菊府站 Sìsèjú fŭ zhàn 
สําโรง 三廊站 Sǎnláng  zhàn 
สีคิ้ว 四球站 Sìqiú zhàn 
สุรินทร์ 素辇府站 Sùniăn fŭ zhàn 
หนองคาย 廊开府站 Lángkāi fŭ zhàn 
หัวหิน 华欣站 Huáxīn zhàn 
พระนครศรีอยุธยา 大城府站 Dàchéng fŭ zhàn 
อุดรธานี 乌隆府站 Wūlóng fǔ zhàn 

คําศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
ท่ีจําหน่ายต๋ัว 售票处 shòupiàochù 
ชานชาลา 站台 zhàntái 
ตั๋วรถไฟ 火车票 huǒchēpiào 
รถไฟด่วน 快列车 kuàilièchē 
รถไฟด่วนพิเศษ 特快列车 tèkuài lièchē 
รถไฟธรรมดา 普通列车 pǔtōng lièchē 
รถไฟฟรี 免费火车 miǎnfèi huǒchē 
รางรถไฟคู่ขนาน 铁路轨道 tiělù guǐdào 

 
รถสองแถว 双排车 shuāngpáichē 
ต้นทาง  起始站 qǐshǐzhàn 
สถานีขนส่งจังหวัด
อุบลราชธาน ี 乌汶府汽车站 Wūwèn fǔ 

qìchēzhàn 

เส้นทางรถสองแถว 双排车路线 shuāngpáichē 
lùxiàn 

สายมอแดง 莫当路车 mò dāng lùchē 

ตลาดเจริญศรี 乍伦四市场 Zhà lún sì 
shìchǎng 
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ตลาดวาริน 瓦林市场 Wǎlín shìchǎng 
ตลาดใหญ่ 大市场 Dà shìchǎng 

ทุ่งศรีเมือง 吞史明广场 Tūn shǐ míng 
guǎngchǎng 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี 乌汶皇家大学 Wūwèn 

huángjiā dàxué 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 乌汶大学 Wūwèn dàxué 

แยกสามัคคี 团结路口 Tuánjié lùkǒu 
โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์ 

帕四吗哈菩医

院 
Pà sì ma hā pú 
yīyuàn 

โรงเรียนนารีนุกูล 娜丽努功学校 Nà lì nǔ gōng 
xuéxiào 

โรงเรียนเยาวเรศ
ศึกษา 幺凹堎学校 Yāo wā lèng 

xuéxiào 

ดูโฮม Do Home 家居

建材电器店 

Do Home jiājū 
jiàncái 
diànqìdiàn 

รถสองแถว สาย1 
ตลาดเจริญศรี 乍伦四市场 Zhà lún sì 

shìchǎng 
ตลาดวาริน 瓦林市场 Wǎ lín shìchǎng 
ตลาดใหญ่ 大市场 Dàshìchǎng 

ทุ่งศรีเมือง 吞史明广场 Tūn shǐ míng 
guǎngchǎng 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธาน ี 乌汶皇家大学 Wūwèn 

huángjiā dàxué 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 乌汶大学 Wūwèn dàxué 
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แยกสามัคคี 团结路口 Tuánjié lùkǒu 
โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์ 

帕四吗哈菩医

院 
Pà sì ma hā pú 
yīyuàn 

โรงเรียนนารีนุกุล 娜丽努功学校 Nà lì nǔ gōng 
xuéxiào 

โรงเรียนเยาวเรศ
ศึกษา 幺凹堎学校 Yāo wā  lèng 

xuéxiào 

รถสองแถว สาย2 
ตลาดใหญ่ 大市场 Dàshìchǎng 
เทศบาลเมือง
อุบลราชธาน ี 乌汶直辖市 Wūwèn 

zhíxiáshì 
บิ๊กซี BIG C 超市 Big C chāoshì 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี 乌汶皇家大学 Wūwèn 

huángjiā dàxué 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์

撒帕四体怕送

医院 
Sā pà sì tǐ pà 
sòng yīyuàn 

วัดทุ่งศรีเมือง 吞史明寺 Tūn shǐ míng sì 
สถานีตํารวจ 警察局 jǐngchájú 
สถานีรถไฟ 火车站 huǒchēzhàn 
สุนีย์ทาวเวอร์ 赛英大厦 Sài yīng dà shà 

ดูโฮม Do Home 家居

建材电器店 

Do Home jiājū 
jiàncái diànqì 
diàn 

เทสโก้โลตัส 莲花超市 Liánhuā chāoshì 
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รถสองแถว สาย3 
ตลาดหนองบัว 农磨市场 Nóngmó 

shìchǎng 
ตลาดใหญ่ 大市场 Dàshìchǎng 
บิ๊กซี BIG C 超市 Big C chāoshì 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบล 

乌汶体育运动

学校 

Wūwèn 
yùndòng 
xuéxiào 

โรงเรียนเทคโนโลยี
อาชีวศึกษา อุบลฯ 

乌汶职业技术

学院 
Wūwèn zhíyè 
jìshù xuéyuàn 

โรงเรียนอุบลวิทยาคม 乌汶万塔雅空

学校 
Wūwèn wàn tǎ 
yǎ kōng xuéxiào 

วัดมหาวนาราม 玛哈哇那喃寺 Mǎ hā wa nà 
nán sì 

สํานักงานสาธารณสุข 
อุบลฯ 

乌汶公共卫生

办公室 

Wūwèn 
gōnggòng 
wèishēng 
bàngōngshì 

ดูโฮม Do Home 家居

建材电器店 

Do Home jiājū 
jiàncái diànqì 
diàn 

รถสองแถว สาย7 
ตลาดใหญ่ 大市场 Dàshìchǎng 

ทุ่งศรีเมือง 吞史明广场 Tūn shǐmíng 
guǎngchǎng 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี 乌汶皇家大学 Wūwèn 

huángjiā dàxué 

ย่ิงเจริญปาร์ค 越乍伦广场 Yuè zhà lún 
guǎngchǎng 
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แยกสามัคคี 团结路口 Tuánjié lùkǒu 
โรงพยาบาลวาริน 瓦林医院 Wǎ lín yīyuàn 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์

撒帕四体怕送

医院 
Sā pà sì tǐ pà 
sòng yīyuàn 

โรงเรียนนารีนุกูล 娜丽努功学校 Nà lì nǔ gōng 
xuéxiào 

โรงเรียนอุบลวิทยาคม 乌汶万塔雅空

学校 
Wūwèn wàn tǎ 
yǎ kōng xuéxiào 

สถานีตํารวจ 警察局 jǐngchájú 

รถสองแถว สาย8 
แยกสามัคคี 团结路口 Tuánjié lùkǒu 

โรงพยาบาล50พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์   

50 年玛哈哇集

拉隆功医院 

50 Nián mǎ hā 
wa jí lā lóng 
gōng yīyuàn 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์

撒帕四体怕送

医院 
Sā pà sì tǐ pà 
sòng yīyuàn 

โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช 

宾扎玛马哈乐

学校 
Bīn zhā mǎ mǎ 
hā lè xuéxiào 

โรงเรียนอาเวมารีอา 阿伟玛丽阿学

校 
Ā wěi mǎlì ā 
xuéxiào 

วัดทุ่งศรีเมือง 吞史明广场 Tūn shǐ míng 
guǎngchǎng 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
อุบลฯ 乌汶职业学院 Wūwèn zhíyè 

xuéyuàn 

รถสองแถว สาย9 
เซ็นทรัลพลาซ่า
อุบลราชธาน ี

乌汶尚泰购物

中心 
Wūwèn shàngtài 
gòuwùzhòngxīn 

ตลาดวาริน 瓦林市场 Wǎ lín shìchǎng 
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ไปรษณีย์วารินชําราบ 瓦林邮局 Wǎ lín yóujú 
โรงพยาบาลวาริน 瓦林医院 Wǎ lín yīyuàn 

โรงเรียนฮั้วเฉียว 乌汶华侨公学 Wūwèn huáqiáo 
gōng xué 

รถสองแถว สาย10 
ตลาดใหญ่ 大市场 Dàshìchǎng 

ทุ่งศรีเมือง 吞史明广场 Tūn shǐ míng 
guǎngchǎng 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี 乌汶皇家大学 Wūwèn 

huángjiā dàxué  
โรงพยาบาลอุบลรักษ์
ธนบุรี 

乌汶叻吞武里

医院 
Wūwèn lè tūn 
wǔ lǐ yīyuàn 

โรงเรียนศรีปทุมวิทยา
คาร 四巴吞学校 Sì bā tūn 

xuéxiào 
วัดบูรพา 目拉拍寺 Mù lā pāi sì 

รถสองแถว สาย11 
ตลาดหนองบัว 农磨市场 

Nóng mó 
shìchǎng 

ตลาดใหญ่ 大市场 Dàshìchǎng 

ทุ่งศรีเมือง 吞史明广场 
Tūn shǐ míng 
guǎngchǎng 

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ 乌汶叻吞武里

医院 
Wūwèn lè tūn 
wǔ lǐ yīyuàn 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธาน ี

乌汶体育运动

学校 

Wūwèn 
yùndòng 
xuéxiào 

วัดใต้ 南方寺庙 Nánfāng sìmiào 
วัดศรีประดู่ 四巴独寺庙 Sì bā dú sìmiào 
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สุนีย์ทาวเวอร์ 赛英大厦 Sài yīng dà shà  

รถสองแถว สาย12 
ทุ่งศรีเมือง 吞史明广场 

Tūn shǐ míng 
guǎngchǎng 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี 乌汶皇家大学 

Wūwèn 
huángjiā dàxué  

แยกสามัคคี 团结路口 Tuánjié lùkǒu 
โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์ 

帕四吗哈菩医

院 
Pà sì ma hā pú 
yīyuàn 

โรงเรียนนารีนุกูล 娜丽努功学校 
Nà lì nǔ gōng 
xuéxiào 

สํานักงานการ
ท่องเที่ยว อุบลฯ 

乌汶旅游局办

公室 
Wūwèn lǚyóu jú 
bàngōngshì 

คําศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
กดกริ่ง 按铃 àn líng 
ขึ้นรถ 上车 shàng chē 
ค่าโดยสาร 车费 chē fèi 
ป้ายรอรถ 公车站 gōngchē zhàn 
ผู้โดยสาร 乘客 chéngkè 
ลงรถ 下车 xià chē 

 
เครื่องบิน 飞机 fēijī 
สายการบิน 班机 bānjī 
กานต์แอร์ 勘航空 Kān hángkōng 

ไทยไลอ้อนแอร์ 泰国狮子航空 Tàiguóshīzi 
hángkōng 

ไทยสไมล์แอร์ 泰国微笑航空 Tàiguówéixiào 
hángkōng 
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นกแอร์ 皇雀航空  
（泰国鸟航） 

Huángquè 
hángkōng 
(Tàiguó niǎo 
hang) 

แอร์เอเชีย 亚洲航空 Yàzhōu 
hángkōng 

   
ต้นทาง 起始站 qǐshǐzhàn 
สนามบินอุบลราชธานี 乌汶机场 Wūwèn jīchǎng 
จุดหมายปลายทาง 终点站 zhōngdiǎn zhàn 

สนามบินชุมพร 春蓬机场 
Chūn péng 
jīchǎng 

สนามบินเชียงราย 清莱机场 Qīng lái jīchǎng 
สนามบินตรัง 董里机场 Dǒng lǐ jīchǎng 
สนามบิน
นครศรีธรรมราช 洛坤机场 Luò kūn jīchǎng 

สนามบินน่าน 楠机场 Nán jīchǎng 

สนามบินพิษณุโลก 彭世洛机场 
Péngshìluò 
jīchǎng 

สนามบินแพร่ 帕机场 Pà jīchǎng 
สนามบินภูเก็ต 普吉机场 Pǔ jí jīchǎng 
สนามบินแม่สอด 美索机场 Měi suǒ jīchǎng 
สนามบินระนอง 拉廊机场 Lā láng jīchǎng 

สนามบินลําปาง 南邦机场 
Nán bāng 
jīchǎng 

สนามบินเชียงใหม่ 清迈国际机场 
Qīng mài guójì 
jīchǎng 

สนามบินดอนเมือง 廊曼国际机场 
Láng màn guójì 
jīchǎng 
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สนามบินสุวรรณภูมิ 素万那普机场 
Sù wàn nà pǔ 
jīchǎng 

สนามบินอู่ตะเภา 乌塔保机场 
Wū tǎ bǎo 
jīchǎng 

สนามบินสุราษฎร์ธานี 素叻机场 Sù lè jīchǎng 
สนามบินหาดใหญ่ 合艾机场 Hé ài jīchǎng 

คําศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
กระเป๋าเดินทาง 行李 xínglǐ 

เคาน์เตอร์เช็คอิน 登机手续柜台 
dēngjīshǒuxùguì
tái 

ตํ่วไปกลับ 往返票 wǎngfǎnpiào 
ตั๋วชั้นธุรกิจ 商务舱 shāngwùcāng 
ตั๋วชั้ฎฎนหนึ่ง 头等舱 tóuděngcāng 
ตั๋วเท่ียวเดียว 单程票 dānchéngpiào 
ตั๋ฎฎวชั้นประหยัด 经济舱 jīngjìcāng 
ตารางเวลา 登机时间 dēngjīshíjiān 
ทางเข้า 入口 rùkǒu 
ทางออก 出口 chūkǒu 
ห้องพักผู้โดยสาร 侯机室 hóujīshì 
ติดต่อสอบถาม 讯处问 xùnchùwèn 
หนังสือเดินทาง 护照 hùzhào 
โหลดสัมภาระเดินทาง 托运行李 tuōyùnxínglǐ 
ช่องวางสัมภาระบน
ศีรษะ 行李舱 xínglǐcāng 

 
เครื่องหมายจราจร 交通标志 jiāotōng biāozhì 
ขับช้าๆ 慢行 mànxíng 
โค้งอันตราย 弯道危险 wāndàowéixiǎn 
จํากัดความเร็ว 限制速度 xiànzhìsùdù  
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จํากัดน้ําหนัก 限制重量 xiànzhìzhòngliàng 
ชิดขวา 靠右 kàoyòu 
ชิดซ้าย 靠左 kàozuǒ 
ถนนแคบ 窄路 zhǎilù  
ถนนปิด 道路封闭 dàolùfēngbì 
ทางขึ้นลาดชัน 上坡路 shàngpōlù 
ทางคดเคี้ยว 连续弯路 liánxùwānlù 
ทางแยกตัวY Y 型交叉路口 Y xíng jiāochā lùkǒu 
ทางลงลาดชัน 下坡路 xiàpōlù 
ทางลื่น 易滑路面 yìhuálùmiàn 
ทางสามแยก 三岔路口 sānchàlùkǒu 
ทางสี่แยก 十字交叉路口 shízìjiāochā lùkǒu 
ระวังคนข้าม 注意行人 zhùyì xíngrén 
ระวังเด็ก 注意儿童 zhùyì értóng 
ระวังรถไฟ 小心火车 xiǎoxīnhuǒchē 
ระวังสัตว์ 注意牲畜 zhùyì shēngchù 
ระวังอันตราย 注意危险 zhùyì wéixiǎn 

วงเวียนข้างหน้า 环形交叉路口
huánxíngjiāochā 
lùkǒu 

หยุดตรวจ 停车检查 tíngchējiǎnchá 
ห้ามกลับรถ 禁止掉头 jìnzhǐ diàotóu 
ห้ามเข้า 禁止驶入 jìnzhǐ shǐrù 
ห้ามจอดรถ 禁止停车 jìnzhǐ tíngchē 
ห้ามแซง 禁止超车 jìnzhǐ chāochē 
ห้ามตรงไป 禁止直行 jìnzhǐ zhíxíng 
ห้ามบีบแตร 禁止鸣笛 jìnzhǐ míngdí 

ห้ามเลี้ยวขวา 禁止向右转弯
jìnzhǐ xiàngyòu 
zhuǎnwān 
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ห้ามเลี้ยวซ้าย 禁止向左转弯
jìnzhǐ xiàngzuǒ 
zhuǎnwān 

ให้จอด 停车让行 tíngchēràngxíng 
ให้ตรงไป 直行 zhíxíng 
ให้เลี้ยวขวา 向右转弯 xiàngyòuzhuǎnwān  
ให้เลี้ยวซ้าย 向左转弯 xiàngzuǒzhuǎnwān  

 
 

ชื่อซอยและถนนในเขตอําเภอวารินชาํราบและอําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ชื่อซอยในอําเภอวารินชําราบ 

瓦林县巷 
ซอยกันทรลักษ์ 甘踏拉乐巷 Gān tà lā lè xiàng 

ซอยกันทรลักษ์1-15 甘踏拉乐巷 1-15 Gān tà lā lè xiàng 
1-15 

ซอยเกตุร่วมมิตร 咯融民巷 Gē róng mín 
xiàng 

ซอยข้าวปุ้น 考棚巷 Kǎo péng xiàng 
ซอยเขตทหาร 塔汗巷 Tǎ hàn xiàng 

ซอยแจ่มจันทร์ 中展巷 Zhōng zhǎn 
xiàng 

ซอยธาตุร่วมพัฒนา 1-
10 

塔融帕踏纳巷 1-
10 

Tǎ róng pà tà nà 
xiàng 1-10 

ซอยธาตุร่วมพัฒนา 
12 

塔融帕踏纳巷
12 

Tǎ róng pà tà nà 
xiàng 12 

ซอยน้ําล้น 南笼巷 Nán lóng xiàng 
ซอยบางนา 版纳巷 Bǎn nà xiàng 
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ซอยประชาสุขสันต์ 1-
2 巴差素山巷 1-2 Bā chā sù shān 

xiàng 1-2 
ซอยประชาแสนสุข 1-
21 巴差参素 1-21 Bā chā cān sù 1-

21 
ซอยประชุมสุข 巴数素巷 Bā shù sù xiàng 
ซอยมงคลเจริญสุข 1-
8 

模空乍伦素巷 1-
8 

Mó kōng zhà lún 
sù xiàng 1-8 

ซอยมิตรทหาร 密塔汗巷 Mì tǎ hàn xiàng 
ซอยมิตรประสาน 密巴伞巷 Mì bā sǎn xiàng 
ซอยมิตรอารีย์ 密阿李巷 Mì ā lǐ xiàng 
ซอยมุกดา 莫拉巷 Mò lā xiàng 
ซอยยายแก้ว 雅高巷 Yǎ gāo xiàng 
ซอยร่มเย็น 笼阴巷 Lóng yīn xiàng 
ซอยร่วมใจ 融扎巷 Róng zhā xiàng 

ซอยร่วมใจพัฒนา 融扎帕踏纳巷 Róng zhā pà tà 
nà xiàng 

ซอยวัดแสนสุข 哇参素巷 Wā cān sù xiàng 
ซอยวันดี 哇滴巷 Wā dī xiàng 
ซอยสันติสุข 萨蒂素巷 Sà dì sù xiàng 
ซอยสามัคคี 萨摩可巷 Sà mó kě xiàng 

ซอยแสงสว่าง 参撒网巷 Cān sā wǎng 
xiàng 

ซอยแสงอรุณ 参阿轮巷 Cān ā lún xiàng 
ซอยแสนสุข 参素巷 Cān sù xiàng 

ซอยหน้าวัดแสนสุข 那哇参素巷 Nà wa cān sù 
xiàng 

ซอยหนองหว้า 1-6 浓娃巷 1-6 Nóng wá xiàng 1-
6 

ซอยอยู่เย็น 于阴巷 Yú yīn xiàng 
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ซอยอิสระ 意撒蜡巷 Yì sā là xiàng 

 
 

ชื่อถนนในอําเภอวารินชําราบ 
瓦林县路 

ถนนกันทรลักษ์ 甘踏拉乐路 Gān tà lā lè lù 
ถนนกอง 工路 Gōng lù 
ถนนก้อนสุวรรณ 共素婉路 Gòng sù wǎn lù 
ถนนโคมทอง 空通路 Kōng tōng lù 
ถนนทหาร 塔汗路 Tǎ hàn lù 
ถนนเทพมงคล 特模空路 Tè mó kōnglù 

ถนนเทศบาล 1-94 市政当局路 1-94 Shì zhèng dāng 
jú lù 1-94 

ถนนบูรพา 布拉帕路 Bù lā pà lù 

ถนนประชาร่วมใจ 巴差融扎路 Bā chà róng zhā 
lù 

ถนนประชาแสนสุข 巴差参素路 Bā chà cān sù lù 

ถนนมงคลเจริญ 模空乍伦路 Mó kōng zhà lún 
lù 

ถนนเลี่ยงเมือง 亮盟路 Liàng méng lù 
ถนนศรีสะเกษ 四色菊路 Sì sè jú lù 
ถนนศรีสะเกษ2 四色菊路 2 Sì sè jú lù 2 
ถนนสถลมาร์ค 撒铜拉马路 Sā tóng lā mǎ lù 
ถนนสถานี 色塌尼路 Sè tā ní lù 
ถนนหน้าโรงเรียนลือ
คําหาญ 日康韩学校路 Rìkānghán 

xuéxiào lù 
ถนนอําเภอ 安盆路 Ān pén lù 
ถนนอุบลกิจ 乌汶格路 Wūwèn gé lù 
ถนนเอกมงคล 意模空路 Yì mó kōnglù 
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ชื่อซอยในอําเภอเมือง 
城市县巷 

ซอยกลางบ้าน 岗搬巷 Gǎng bān xiàng 

ซอยจอมพลัง 宗帕郎巷 
Zōng pà láng 
xiàng 

ซอยชยางกูร 差央公巷 
Chà yāng gōng 
xiàng 

ซอยชยางกูร 40 差央公巷 40 
Chà yāng gōng 
xiàng 40 

ซอยชยางกูร 42 差央公巷 42 Chà yāng gōng 
xiàng 42 

ซอยชลประทาน 收拉八谈巷 Shōu lā bā tán 
xiàng 

ซอยชาลีอุทิศ 啥离物体巷 Shà lí wùtǐ xiàng 
ซอยโชคอนันต์ 寿阿南巷 Shòu ā nán xiàng 
ซอยดวงจันทร์ 灯糌巷 Dēng zān xiàng 

ซอยทุ่งนาดูน 通纳吨巷 Tōng nà dūn 
xiàng 

ซอยเทพอุทัย 特乌泰巷 Tè wū tài xiàng 
ซอยนเรศวร 纳黎萱巷 Nà lí xuān xiàng 
ซอยนาอุดม 纳乌通巷 Nà wū tōng xiàng 

ซอยนิคมพัฒนา 尼空帕坦那巷 Ní kōng pà tǎn nà 
xiàng 

ซอยโนนหงส์ทอง 农红同巷 Nóng hóng tóng 
xiàng 

ซอยบัวสด 罗松巷 Luō sōng xiàng 
ซอยบัวสวรรค์ 罗色湾巷 Luō sè wān xiàng 

ซอยบูรพานอก 布拉啪浓巷 Bù lā pā nóng 
xiàng 
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ซอยบูรพาใน 布拉啪耐巷 Bù lā pā nài 
xiàng 

ซอยประชาบํารุง 巴差邦龙巷 Bā chà bāng lóng 
xiàng 

ซอยพนม 帕农巷 Pà nóng xiàng 

ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 帕洛朗里巷 1 Pà luò lǎng 
lǐxiàng 1 

ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 帕洛朗里巷 3 Pà luò lǎng 
lǐxiàng 3 

ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 帕洛朗里巷 5 Pà luò lǎng 
lǐxiàng 5 

ซอยพัฒนา 帕坦那巷 Pà tǎn nà xiàng 
ซอยพานิช 啪妮巷 Pā nī xiàng 
ซอยพูนสุข 潽俗巷 Pū sú xiàng 

ซอยภาษีเจริญ 啪四乍伦巷 Pā sì zhà lún 
xiàng 

ซอยม่ิงมิตร 命迷巷 Mìng mí xiàng 
ซอยมิตรประชา 密巴差巷 Mì bā chà xiàng 
ซอยยายดี 雅滴巷 Yǎ dī xiàng 

ซอยย้ิมแสนสุข 阳参素巷 Yáng cān sù 
xiàng 

ซอยร่วมใจ 融扎巷 Róng zhā xiàng 
ซอยราษฎร์อุทิศ 叻乌提巷 Lè wū tí xiàng 
ซอยรุ่งเรือง 荣罗巷 Róng luō xiàng 

ซอยเลี่ยงเมือง 亮盟巷 Liàng méng 
xiàng 

ซอยวทันยา 袜糖亚巷 Wà táng yà xiàng 
ซอยศักดิ์ศรี 晒四巷 Shài sì xiàng 
ซอยสมบัติ 宋版巷 Sòng bǎn xiàng 
ซอยสรรพสิทธ์ิ 晒帕斯巷 Shài pà sī xiàng 
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ซอยสันติ 萨蒂巷 Sà dì xiàng 
ซอยสุริยาตร์ 素力亚巷 Sù lì yà xiàng 
ซอยสุขสมบูรณ์ 俗松布巷 Sú sōng bù xiàng 
ซอยสุวรรณ 素王巷 Sù wáng xiàng 
ซอยเสรี 思里巷 Sī lǐxiàng 

ซอยอุปลีสาน 乌八丽伞巷 Wū bā lì sǎn 
xiàng 

 
 
 
 

ชื่อถนนในอําเภอเมือง 
城市县路 

ถนนเขื่อนธานี 可他尼路 Kě tā ní lù 
ถนนเจริญราษฎร์ 乍伦叻路 Zhà lún lè lù 
ถนนแจ้งสนิท 藏萨泥路 Cáng sà ní lù 

ถนนชยางกูร 差央公路 Chà yāng gōnglù 
 

ถนนชวาลานอก 沙哇啦浓路 Shā wālā nóng lù 
 

ถนนชวาลาใน 沙哇啦内路 Shā wālā nèi lù 
ถนนทุ่งหลวง 通龙路 Tōng lóng lù 
ถนนเทพโยธี 特哟蹄路 Tè yō tí lù 
ถนนเทพารักษา 特啪蜡色路 Tè pā là sè lù 
ถนนนครบาล 那空班路 Nà kōng bān lù 
ถนนนิคมสาย 妮空线路 Nī kōng xiànlù 
ถนนบูรพา 布拉啪路 Bù lā pā lù 
ถนนบูรพาใน 布拉啪耐路 Bù lā pā nài lù 
ถนนเบ็ญจะมะ 宾拉玛路 Bīn lā mǎ lù 
ถนนผาแดง 爬当路 Pá dāng lù 

20



21 
 
ถนนพนม 帕农路 Pà nóng lù 
ถนนพโลชัย 帕洛猜路 Pà luò cāi lù 
ถนนพโลรังฤทธิ์ 帕洛朗里路 Pà luò lǎng lǐ lù 
ถนนรอบเมือง 罗盟路 Luō méng lù 
ถนนราชธานี 叻他尼路 Lè tā ní lù 
ถนนราชบุตร 叻差罗路 Lè chà luō lù 
ถนนราชวงศ์ 叻差王路 Lè chà wáng lù 
ถนนราษฎร์บํารุง 叻邦龙路 Lè bāng lóng lù 
ถนนวนารมย์ 瓦那龙路 Wǎ nà lóng lù 
ถนนศรีณรงค ์ 四那龙路 Sì nà lóng lù 
ถนนศรีทอง 四通路 Sì tōnglù 
ถนนสรรพสิทธ์ิ 晒帕斯路 Sài pà sī lù 
ถนนหลวง 隆路 Lóng lù 
ถนนอุบลกิจ 乌汶格路 Wūwèn gé lù 
ถนนอุบลราชธานี 乌汶叻他尼路 Wūwèn lè tā ní lù 
ถนนอุปราช 乌八蜡路 Wū bā là lù 
ถนนอุปลีสาน 乌八丽伞路 Wū bā lì sǎn lù 

 
ย่านและโซนสําคัญ 

ย่านการคมนาคม 交通地区 Jiāotōngdìqū 

กรมการขนส่งทางบก 陆运厅 Lùyùn tīng 
 

นครชัยแอร์ 那空猜长途大

巴公司   
nà kōng cāi chángtú  
 dàbā gōngsī  

สถานีรถไฟ 火车站 huǒchē zhàn 
 

สนามบิน 机场  
jīchǎng 
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ย่านของกินท่ีระลึก  
(หมูยอ)  

纪念品和食品

地区 
（越南香肠）
  

Jìniànpǐn hé shípǐn 
dìqū 
(yuènánxiāngcháng) 

ย่านตลาดเจริญศรี  乍伦四市场地

区 
Zhà lún sì shìchǎng 
dìqū 

ย่านตลาดนํ้าประชา
รัฐ ริมน้ํามูล 

帕差拉水上市

场地区 
Pà chà lā shuǐ shàng 
shìchǎng dìqū 

ย่านตลาดไนท์สุนีย์ 
แกรนด์ 

赛英大厦夜市

地区 
Sài yīng dàshà yèshì 
dìqū 

ย่านตลาดวาริน 瓦林市场地区 Wǎlín shìchǎng dìqū 

ย่านตลาดแสนสบาย 三萨拜广场地

区 
Sān sà bài guǎngchǎng
dìqū 

ย่านโต้รุ่งทุ่งศรีเมือง 吞史明通宵市

场地区 

Tūn shǐ míng 
tōngxiāo shìchǎng 
dìqū 

ย่านตลาดวาริน 瓦林通宵市场

地区 
Wǎlín tōngxiāo 
shìchǎng dìqū 

ย่านถนนคนเดิน 
(เปิดเฉพาะวันศุกร์-
อาทิตย์) 

步行街 Bù xíng jiē 
  

ย่านทุ่งศรีเมือง 吞史明地区 Tūn shǐmíng dìqū 

ย่านโต้รุ่งอุบล 乌汶通宵市场

地区 
Wūwèn tōngxiāo  
shìchǎng dìqū 

ย่านนาควาย 那块地区 Nà kuài dìqū 
ย่านวัดพระธาตุ
หนองบัว 农磨寺庙地区 Nóng mó sìmiào 

dìqū 

ย่านศูนย์กลางค้า 商业中心地区 Shāngyè zhōngxīn 
dìqū 
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（中心商务

区） 
(zhōngxīn shāngwù 
qū) 

นิกรธานี         妮空他尼 Nī kōng tā ní 
ยงสงวน 源永许 Yuán yǒng xǔ 

ยูปาร์ค U-Park 批发市

场 

U-Park pīfā 
shìchǎng 

หอมอุบล 红乌汶商业中

心  
Hóng wū wèn 
shāngyè zhōngxīn 

อุบลสแควร์ 乌汶广场 
Wū wèn 
guǎngchǎng 

ย่านสนามกีฬาทุ่งคํา
น้ําแซบ 通康内仨地区

Tōngkāng nèi sā 
dìqū 

ย่านสวนน้ํา
อุบลราชธาน ี 乌汶水上乐园 Wūwèn shuǐshàng 

lèyuán 
ย่านส่วนรุกขชาติ
อุบลวนารมย์ 

乌汶瓦那龙植

物园 
Wūwèn wǎ nà lóng  
zhíwùyuán     

ย่านสวนสาธารณะ
สุขภาพ 健康公园地区 Jiànkāng gōngyuán 

dìqū 
ย่านเส้นกองบิน 机场地区 Jīchǎng dìqū 
ย่านหนองบัว 农磨地区 Nóng mó dìqū 
ย่านห้วยม่วง 划木地区 Huà mù dìqū 
ย่านหาดคูเด่ือ 酷恴海滩地区 Kù dé hǎitān dìqū 
ย่านอุทยานสัตว์ป่า
อุบลราชธาน ี

乌汶动物园地

区 
Wūwèndòngwùyuán 
dìqū 

โซนห้างสรรพสินค้า 广场地区 Guǎngchǎng dìqū 

เซ็นทรัลพลาซ่า 乌汶尚泰购物

中心       

Wūwèn shàngtài 
gòuwù zhòng xīn  
 

23



24 
 

ดูโฮม Do Home 家居

建材电器店 

Do Home jiājū 
jiàncái diànqì diàn 
 

บิ๊กซี BIG C 超市 BIG C chāoshì 
 

บิ๊กซีวารินชําราบ  
瓦林 BIG C 超

市 

Wǎlín BIG C 
chāoshì 
 

แมคโคร                  万客隆超市 

Wàn kè lóng 
chāoshì 
Wǎlín wàn kè lóng 
chāoshì 

แมคโครวารินชําราบ 瓦林万客隆超

市 

Wǎlín wàn kè lóng 
chāoshì 
 

ย่ิงเจริญปาร์ค(เอส
เค)        越乍伦广场 

Yuè zhà lún 
guǎngchǎng 
 

โรบินสัน 罗宾逊购物中

心 

Luōbīnxùn gòuwù 
zhòng xīn 
 

โลตัส 莲花超市  
Liánhuā chāoshì  
 
 

โลตัสวารินชําราบ 瓦林莲花超市 Wǎlín liánhuā 
chāoshì  

สยามโกลบอลเฮ้าส์  暹罗家居建材

电器店 

Xiān luó jiājū 
jiàncái diànqì diàn 
 

สุนีย์ทาวเวอร์ 赛英大厦 Sài Yīng dàshà 
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อุบลพลาซ่า 乌汶大超市 Wūwèn dà chāoshì 
 

โฮมฮับ  HomeHub 家

居建材电器店 
HomeHub jiājū 
jiàncái diànqì diàn 

โซนพิพิธภัณฑ์ 博物馆地区 Bówùguǎn dìqū 

พิพิธภัณฑ์เปิดบ้าน
ก้านเหลือง  

干黄开放博物

馆 

Gàn huáng kāifàng 
bówùguǎn 
 

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 
3D           

乌汶 3D 美术

馆 

Wūwèn 3D měishù 
guǎn 
 

พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติอุบลราชธานี 

乌汶国家博物

馆 

Wūwèn guójiā 
bówùguǎn 
 

พิพิธภัณฑ์อเล็กซาน
เดอร์ 

亚历山大博物

馆 
Yàlìshāndà 
bówùguǎn 
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อาหาร 
 

饮食 
 

Yǐnshí
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ร้านอาหาร 
ร้านส้มตําอเมซอน  亚马逊青木瓜

沙拉店 
Yàmǎxùn qīng 
mùguā shālā diàn 

ร้านส้มตําจินดา  金达青木瓜沙

拉店 
Jīndá qīng mùguā 
shālā diàn 

ร้านส้มตําซาดิสส์  沙地青木瓜沙

拉店 
Shā dì qīng 
mùguā shālā diàn 

ร้านก๋วยจั๊บ 99  99 粿汁店 
99 粿杂店 

99 guǒ zhī diàn 
99 guǒ zá diàn  

ร้านก๋วยเต๋ียวไฮคลาส  特级粿条店 Tèjí guǒ tiáo diàn  

ร้านส้มตําพิมาย  披迈青木瓜沙

拉店 
Pī mài qīng 
mùguā shālā diàn 

ร้านส้มตําวังแก้ว 王甘青木瓜沙

拉店 
Wáng gān qīng 
mùguā shālā diàn 

ร้านส้มตําน้ําโจ้กวาริน 瓦林流水青木

瓜沙拉店 

Wǎ lín liú shuǐ 
qīng mùguā shālā 
diàn 

ร้านอาหารไผ่เขียว 青竹餐厅 Qīngzhú cāntīng  
ร้านอาหารชมจันทร์ 赏月餐厅 Shǎng yuè cāntīng  
ร้านสวนอาหารไทร
งาม 塞甘餐厅 Sāi gān cāntīng  

ร้านโจ๊กมหัศจรรย์ 神奇粥店 Shénqí zhōu diàn 
ร้านข้าวต้ม สันติโภช
นา 萨蒂稀饭店 Sà dì xīfàn diàn  

ร้านหงษ์ฟ้า ภัตตาคาร 凤凰餐厅 Fènghuáng 
cāntīng  

ร้านอาหารเวียดนาม
กอล์ฟเฟอร์เฮ้าส์   

高尔夫家越南

菜馆 
Gāo'ěrfū jiā 
yuènán cài guǎn  
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ร้านอาหารเวียดนาม 
อินโดจีน 

印度支那越南

菜馆 
Yìndù zhīnà 
yuènán càiguǎn  

ร้านสบายใจ อาหาร
เวียดนาม 开心越南菜馆 Kāixīn yuènán cài 

guǎn  

ร้านภูผาก๋วยเต่ียวเรือ 铺爬船粉粿条

店 
Pù pá chuán fěn 
guǒ tiáo diàn  

ร้านหยวนสเต็ก  《元》肉排专

卖店 
Yuán ròu pái 
zhuān mài diàn  

ร้านสเต็กบาร์ 肉排专卖店 Ròu pái zhuān 
mài diàn  

ร้านThe home 
ubon  

The Home 乌汶

泰式餐厅 

The Home 
Wūwèn tài shì 
cāntīng 

ร้านUbon cuisine  乌汶 Cuisine 餐
厅  

Wūwèn Cuisine 
cāntīng  

 
ร้านกาแฟ 

ร้านกาแฟดาว 老挝 DAO 咖啡

馆 
Lǎowō DAO 
kāfēi guǎn 

ร้านสามชัยกาแฟ 三才咖啡馆  Sāncái kāfēi diàn 
 

ร้านกาแฟภันเต  盘特咖啡馆 Pán tè kāfēi guǎn  
ร้านกาแฟสดกับชา
มาเลย์ 

马来西亚咖啡

茶馆 
Mǎláixīyà kāfēi 
cháguǎn  

ร้านกาแฟหมั่นเหลา-
ปีนังสไตล ์

Monlhao 槟城

咖啡馆 
Monlhao bīn 
chéng kā fēi guǎn  

ร้านBalconykiss 
coffee 

亲吻露台咖啡

馆 
Qīnwěn lùtái 
kāfēiguǎn  
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ร้านBlack canyon 
coffee   

黑峡谷咖啡馆
  

Hēi xiágǔ kāfēi 
guǎn  

ร้านHeaven milk 
and coffee bar  

天堂咖啡牛奶

店 
Tiāntáng kāfēi 
niúnǎi diàn 

ร้านMoonlove 
coffee 关爱咖啡馆  Guān'ài kāfēiguǎn 

ร้านPenser café  Penser 咖啡馆  Penser kāfēiguǎn  
ร้านRiche coffee 
and steak  富有咖啡馆  Fùyǒu kāfēiguǎn 

ร้านSaloon coffee 
and bar  沙龙咖啡馆 Shālóng kāfēi 

guǎn  
ร้านSpider coffee  蜘蛛咖啡馆  Zhīzhū kāfēi guǎn  

ร้านWorkshop cafe Workshop 咖啡

馆  
Workshop kāfēi 
guǎn 

 
ตลาด 

ตลาดเจริญศรี  乍伦四市场  
Zhà lún sì 
shìchǎng 

ตลาดหนองบัว  农磨市场 
Nóng mó 
shìchǎng 

ตลาดเทศบาลวารินชํา
ราบ 

瓦林姜拉区市

场 
Wǎ línqūshìchǎng 

ตลาดสดเทศบาลเมือง
อุบลราชธาน1ี 

乌汶市一区市

场 
Wūwèn shì yī qū 
shìchǎng 

ตลาดสดเทศบาลเมือง
อุบลราชธาน2ี 

乌汶市二区市

场 
Wūwèn shì èr 
qūshìchǎng 

ตลาดสดเทศบาลเมือง
อุบลราชธาน5ี  

乌汶市五区市

场  
Wūwèn shì wǔqū 
shìchǎng       
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อาหาร ประเภทผัด 
ผัดเผ็ดกบ 辣炒田鸡 là chǎo tiánjī 
ผัดกระเพราหมู  嘎抛炒猪肉  gā pāo chǎo zhūròu 
ผัดกระเพราไก่ 嘎抛炒鸡肉    gā pāo chǎo jīròu 
ผัดกระเพรา
ปลาหมึก      嘎抛炒鱿鱼 gā pāo chǎo yóuyú 

ผัดกระเพรากุ้ง  嘎抛炒虾肉 gā pāo chǎo xiāròu 
ผัดกระเพราหมู
กรอบ          嘎抛脆猪肉    gā pāo cuì zhūròu 

ผัดกระเพราปลา 嘎抛炒鱼肉  gā pāo chǎo yúròu 
ผัดกระเพราเน้ือ 嘎抛炒牛肉 gā pāo chǎo niúròu 
ผัดกระเพราทะเล 嘎抛炒海鲜          gā pāo chǎo hǎixiān 
ผัดกระเพราไข่เย่ียว
ม้า      嘎抛炒皮蛋      gā pāo chǎo pídàn 

ผัดผักกระเฉด  抄水含羞草     chāoshuǐhánxiūcǎo 
ผัดคะน้าปลาเค็ม    咸鱼炒芥滥采  xiányúchǎogàilàncǎi 

ผัดคะน้าหมูกรอ  脆猪肉炒芥滥

采 
cuì zhūròu chǎo jiè 
làn cǎi 

ผัดคะน้าน้ํามันหอย  蚝油炒芥滥采 háoyóuchǎogàilàncǎi  

ผัดซีอ้ิว  酱油炒粿条 jiàngyóu chǎo guǒ 
tiáo 

ผัดไทย  泰式炒面  tài shì chǎomiàn 
ผัดเปร้ียวหวาน    酸甜炒 suān tián chǎo 
ผัดผักบุ้ง 炒空心菜  chǎokōngxīncài 
ผัดผักรวมมิตร  清炒蔬菜     qīngchǎoshūcài 
ผัดเผ็ดปลาดุก  辣炒鲶鱼 làchǎoniányú 
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ผัดเผ็ดปลานิล  小米辣椒炒罗

非鱼     
xiǎomǐ làjiāo chǎo 
luófēiyú 

ผัดพริกแกงไก่  泰式辣炒鸡肉
 tài shì là chǎo jīròu 

ผัดพริกแกงหมู  泰式辣炒猪肉
 

tài shì là chǎo 
zhūròu 

ผัดพริกแกงหมูกรอบ 泰式辣炒脆猪

肉   
tài shì là chǎo cuì 
zhūròu 

ผัดมาม่า  炒方便面 chǎo fāngbiànmiàn 
ข้าวผัดหมู    猪肉炒饭 zhūròuchǎofàn 
ข้าวผัดไก่       鸡肉炒饭 jīròuchǎofàn 
ฉู่ฉี่ปลาทู  咖喱鱼                      gālíyú 
ปลากะพงราดพริก 辣酱鲈鱼 làjiàng lúyú 
ปลาสามรส              三味鱼 sānwèi yú 
ปูผัดผงกระหรี่    泰式咖喱炒蟹 tài shì gālí chǎo xiè 

หมูผัดพริกไทยดํา 黑胡椒炒猪肉 hēi hújiāo chǎo 
zhūròu 

ไก่ผัดขิง     姜炒鸡 jiāng chǎo jī 
 

อาหาร ประเภทไข/่ไก่ 
ไก่ย่าง 烤鸡肉 kǎojīròu 
ไก่ทอด 炸鸡 zhájīròu 
ไข่เจียวหมูสับ 猪肉末煎蛋 zhūròumòjiāndàn 
ไข่ตุ๋น 燉蛋 dùndàn 
ไข่ยัดไส้ 酸甜鸡蛋包 suāntiánjīdànbāo     
ไข่ลูกเขย 油炸熟蛋 yóuzháshúdàn 
ไข่พะโล้ 卤蛋 lǔdàn 
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อาหาร ประเภทข้าว 
ข้าวผัดหมู 猪肉炒饭 zhūròuchǎofàn   
ข้าวผัดไก่ 鸡肉炒饭 jīròuchǎofàn 
ข้าวผัดกุ้ง 鲜虾炒饭 xiānxiāchǎofàn 
ข้าวผัดปู 蟹肉炒饭 xièròuchǎofàn 

ข้าวผัดไข่มะเขือเทศ 番茄鸡蛋炒饭        fānqiéjīdànchǎo 
fàn 

ข้าวผัดสับปะรด 菠萝炒饭 bōluóchǎofàn 
ข้าวผัดต้มยํา 酸辣炒饭 suānlàchǎofàn 
ข้าวผัดทะเล 海鲜炒饭 hǎixiānchǎofàn 
ข้าวผัดกุนเชียง 腊肠炒饭 làcháng chǎofàn 

ข้าวผัดกระเทียม         蒜香炒饭 suàn xiāng 
chǎofàn 

ข้าวผัดแหนม 酸肉肠炒饭 suānròuchángchǎ
ofàn 

ข้าวผัดหมูหยอง          猪肉松炒饭         zhūròu sōng 
chǎofàn 

ข้าวผัดไข่          蛋炒饭  dànchǎofàn 
ข้าวผัดเน้ือ      牛肉炒饭  niúròuchǎofàn 
ข้าวผัดซีอ้ิว      酱油炒饭 jiàngyóuchǎofàn 
ข้าวผัดผงกระหร่ี         咖喱炒饭 gālíchǎofàn 
ข้าวผัดไข่เค็ม  咸鸭蛋炒饭 xiányādànchǎofàn 
ข้าวหมูแดง  叉烧饭 chāshāofàn 
ข้าวมันไก่ 鸡油饭 jīyóufàn 
ข้าวหน้าเป็ด 鸭肉饭 yāròufàn 

ข้าวหมูกรอบ 脆皮烧肉饭 cuì pí shāo ròu 
fàn 

ข้าวขาหมู 猪脚饭 zhūjiǎofàn 
ข้าวกระหรี่ไก่ 咖喱鸡饭 gālíjī fàn 
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ข้าวกระหรี่เนื้อ 咖喱牛肉饭 gālíniúròufàn 
ข้าวหมูสามชั้น  红烧肉饭 hóngshāoròufàn 
ข้าวเป็ดย่าง 烤鸭饭 kǎoyāfàn 
ข้าวคลุกกะปิ 虾酱炒饭   xiājiàngchǎofàn 
ข้าวต้ม  稀饭 xīfàn 
ข้าวต้มปลา 鱼粥 yúzhōu 
ข้าวต้มหมู 猪肉粥  zhūròuzhōu  
ข้าวต้มทะเล 海鲜泡饭 hǎixiānpàofàn 
ข้าวต้มไก่ 鸡肉稀饭   jīròuxīfàn 

โจ๊กหมูสับใส่ไข่ 咸蛋肉未粥 xiándànròuwèi 
zhōu 

โจ๊กต้มยําทะเล 酸辣海鲜粥 suānlàhǎixiān 
zhōu                  

โจ๊กหมูสับ 猪肉粥 zhūròuzhōu 
 

อาหาร ประเภทแกง 
แกงเขียวหวานไก่ 泰式青咖哩鸡 tài shì qīng gālí jī 

แกงเขียวหวานเน้ือ 泰式青咖哩牛

肉           
tài shì qīng gālí 
niúròu 

แกงมะระซ่ีโครงหมู 苦瓜排骨汤 kǔguāpáigǔtāng 
แกงคั่วสับปะรด    菠萝咖喱汤  bōluó gālí tāng 
แกงจืดไข่น้ํา 煎蛋汤 jiāndàntāng 

 
อาหาร ประเภทนํ้าพริก 

น้ําพริกตาแดง 辣椒酱 làjiāo jiàng 
น้ําพริกปลาทู 鲭鱼辣酱 qīng yú làjiàng 
น้ําพริกปลาย่าง 烤鱼肉辣酱 kǎo yúròu làjiàng 
น้ําพริกแมงดา 水蝎子辣酱 shuǐxiēzilàjiàng 
น้ําพริกหนุ่ม 青辣椒酱 qīng làjiāo jiàng 
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น้ําพริกหมูยอง  猪肉松辣酱 zhūròusōnglàjiàng 

 
อาหาร ประเภทเส้น 

ข้าวซอย 泰北咖喱面条 tàiběigālímiàntiáo 
ก๋วยเตี๋ยวหมู 猪肉粿条 zhūròumiàntiáo 
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ 牛肉粿条 niúròumiàntiáo 
ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา 酸辣粿条 suānlàmiàntiáo 
ก๋วยจั๊บ 越式粿汁 yuè shì guǒ zhī 
บะหม่ีเกี๊ยว 馄饨面 húntún miàn 
บะหม่ีหมูแดง 叉烧面 chāshāo miàn 
ราดหน้า 泰式打卤面 tài shì dǎ lǔ miàn 
สุกี้ 火锅 huǒguō 

สปาเกตตี้ คาโบนาร่า 奶油培根意大

利面 
nǎiyóu péigēn 
yìdàlì miàn 

 
อาหาร ประเภทยํา 

ยําไข่เจียว 凉拌煎蛋 liángbàn jiān dàn 

ยําคอหมูย่าง 凉拌烤猪肉 liángbàn kǎo 
zhūròu 

ยําทะเลรวมมิตร   泰式涼拌海鮮 tài shì liángbàn 
hǎixiān              

ยําปลาดุกฟู 酥脆鲶鱼沙拉 sūcuì niányú shālā 
ยําปลาทู  涼拌鲭鱼 liángbàn qīng yú 
ยํามะม่วง 芒果沙拉 mángguǒ shālā 
ยําวุ้นเส้น  涼拌粉丝 liángbàn fěnsī              

ยําหัวปลี 香蕉花沙拉  xiāngjiāo huā 
shālā 

ยําเห็ดทอดกรอบ 凉拌蘑菇脆片 liángbàn mógū 
cuì piàn 
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อาหาร ประเภทสลัด สเต็ก 
สเต็กไก่ 鸡肉排 jīròu pái 
สเต็กปลา 鱼肉排 yúròu pái 
สลัดไก่ 鸡肉沙拉 jīròu shālā 
สลัดปลา 鱼肉沙拉 yú shālā 
สลัดเห็ด 蘑菇沙拉 mógu shālā 

 
อาหาร ประเภทส้มตํา 

ตําทะเล                   海鲜木瓜沙拉 hǎixiān mùguā 
shālā                

ตําข้าวโพด                
 

泰式酸辣玉米

沙拉    
tài shì suān là 
yùmǐ shālā 

ตําผลไม้                   泰式甜辣水果

沙拉 
tài shì tián là 
shuǐguǒ shālā 

ตําแตง                     泰式酸辣黄瓜

沙拉 
tài shì suān là 
huángguā shālā 

ตําไทยไข่เค็ม            
 

泰式咸蛋木瓜

沙拉 
tài shì xián dàn 
mùguā shālā 

ตําไทย              泰式木瓜沙拉        tài shì mùguā 
shālā 

ตําปูม้า              青蟹木瓜沙拉 qīng xiè mùguā 
shālā 

ตําซ่ัว                      米线木瓜沙拉 mǐxiàn mùguā 
shālā 

ตําลาว                    老挝式木瓜沙

拉    
lǎowō shì mùguā 
shālā 

ตําโคราช                  泰呵叻木瓜沙

拉     
tài hē lè mùguā 
shālā 

ตําถ่ัวฝักยาว              泰式豆角沙拉 tài shì dòujiǎo 
shālā 
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ของฝาก 
ไส้กรอก                  香肠   xiāngcháng 
หมูยอ  越南香肠 yuènán 

xiāngcháng 
แหนม 酸肉肠 suān ròu cháng 
แคปหมู 炸猪皮 zházhūpí 
กุนเชียง 腊肠 làcháng 
หมูหยอง                  猪肉松 zhūròusōng 

 
อาหารประเภทอ่ืนๆ 

ปอเปียะทอด 越式炸春捲 yuè shì zhà 
chūnjuǎn 

ปอเปียะสด 越南生春卷 yuènán shēng 
chūnjuǎn 

ลาบเป็ด 凉拌酸辣鸭肉 liángbàn suān là 
yā ròu 

ลาบหมู  凉拌酸辣猪肉

末 
liángbàn suān là 
zhūròu mò 

ปลากะพงน่ึงมะนาว 青柠蒸鲈鱼 qīng níng zhēng 
lúyú 

 
บิงซู 

บิงซูกล้วยพุดดิ้ง      香蕉布丁刨冰 xiāngjiāo bùdīng 
bàobīng 

บิงซูแคนตาลูป      哈密瓜刨冰 hāmìguā bàobīng 
บิงซูแตงโม  西瓜刨冰 xīguā bàobīng 

บิงซูบราวนี่ 布朗尼刨冰 bBùlǎng ní 
bàobīng 

บิงซูสตรอเบอรี่ 草莓刨冰 cǎoméi bàobīng 
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บิงซูโอริโอ้ 奥利奥刨冰 ào lì ào bàobīng 

 
เค้ก ขนมปัง 

นิวยอร์คชีสเค้ก 纽约芝士蛋糕 niǔyuē zhīshì 
dàngāo 

บราวนี่ ช็อกโกแลต 巧克力布朗尼

蛋糕 
qiǎokèlì bùlǎng ní 
dàngāo 

บลูเบอรี่ ชีสเค้ก 蓝莓芝士蛋糕 lánméi zhīshì 
dàngāo 

เค้กช็อคโกแลต 巧克力蛋糕 qiǎokèlì dàngāo 

เค้กชาไทย 泰式奶茶蛋糕 tài shì nǎichá 
dàngāo 

เค้กชาเขียว 绿茶蛋糕 lǜchádàngāo           
เค้กนมสด 牛奶蛋糕 niúnǎi dàngāo   
เค้กกล้วยหอม  香蕉蛋糕 xiāngjiāo dàngāo 
เค้กวานิลา 香草蛋糕 xiāngcǎodàngāo 
เค้กสตอเบอร์รี่ 草莓蛋糕 cǎoméidàngāo 
เค้กส้ม 橘子蛋糕 jú zǐdàngāo 
เครปเค้ก 千层蛋糕 qiāncéngdàngāo 

ปังปิ้งช็อคโกเลต 巧克力烤面包 qiǎokèlì kǎo 
miànbāo 

ปังปิ้งมาชเมลโล ่ 棉花糖烤面包 miánhuā táng kǎo 
miànbāo 

ปังปิ้งแยมสตรอเบอรี่ 草莓酱烤面包 cǎoméi jiàng kǎo 
miànbāo 

ปังปิ้งแยมส้ม 香橙酱烤面包 xiāng chéng jiàng 
kǎo miànbāo 

ปังพิซซ่า เบค่อนชีส 培根土司披萨 péigēn tǔsī pīsà 
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เครื่องด่ืม 
ลาเต้ 拿铁咖啡 ná tiě kāfēi 
อเมริกาโน่ 美式咖啡 měishì kāfēi 
อเมริกาโน่ โซดา 苏打美式咖啡 sūdǎ měishì kāfēi 
เอสเปรสโซ 浓缩咖啡 nóngsuō kāfēi 
คาปูชิโน ่ 卡布奇诺 kǎ bù jī nuò 
บลูเมาเท้นท์ 蓝山咖啡 lán shān kāfēi 
แอปเปิ้ลโซดา 绿色苹果苏打 lǜsè píngguǒ sūdǎ 
บลูเบอรี่โซดา 蓝莓苏打 bīng lánméi sūdǎ 
บ๊วยโซดา 冰梅苏打 bīng méi sūdǎ 
ลิ้นจี่โซดา 荔枝苏打 lìzhī sūdǎ 
สตรอเบอรี่โซดา 草莓苏打        cǎoméi sūdǎ 
แคนตาลูปโซดา 哈密瓜苏打         hāmìguā sūdǎ 
ชามะนาว 柠檬茶                       níngméng chá   
แตงโมโซดา 西瓜苏打                    xīguā sūdǎ 

แดงโซดามะนาว   红色柠檬苏打

水            
hóngsè níngméng 
sūdǎ shuǐ 

เขียวโซดามะนาว 绿色柠檬苏打

水            
lǜsè níngméng 
sūdǎ shuǐ      

แดงโซดา 红色苏打水              hóngsè sūdǎ shuǐ     
เขียวโซดา 绿色苏打水 lǜsè sūdǎ shuǐ       

น้ําผึ้งมะนาวโซดา 蜂蜜柠檬苏打        fēngmì níngméng 
sūdǎ 

กีวี่โซดา 猕猴桃苏打 míhóutáo sūdǎ 
สตรอเบอรี่สมูทต้ี      草莓冰乐 cǎoméi bīng lè 
บลูเบอรี่สมูทต้ี 蓝莓冰乐 lánméi bīng lè 
ลิ้นจี่สมูทต้ี 荔枝冰乐 lìzhī bīng lè 
แตงโมปั่น 西瓜冰沙 xīguā bīng shā         
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แอปเปิ้ลปั่น 苹果冰沙 píngguǒ bīng shā    
มะละกอป่ัน 木瓜冰沙 mùguā bīng shā       
สับประรดปั่น 菠萝冰沙 bōluó bīng shā 
โอวันตินปั่น 阿华田冰沙 ā huá tián bīng shā 
ชาเขียวนมสด 抹茶牛奶 mǒchá niúnǎi 
นมสด 牛奶 niúnǎi 
นมสดกาแฟ 咖啡牛奶 kāfēi niúnǎi 
นมสดเฉาก๊วย 仙草牛奶 xiān cǎo niúnǎi 
นมสดชมพู 粉色冰牛奶 fěnsè bīng niúnǎi 
นมสดชาไทย 泰式奶茶 tài shì nǎichá 
นมสดน้ําผึ้ง 蜂蜜牛奶 fēngmì niúnǎi 

นมสดเนสที 雀巢茶牛奶 quècháo chá 
niúnǎi 

นมสดมะพร้าวปั่น 椰子牛奶冰沙 yēzi niúnǎi bīng 
shā 

 
 

ย่านการค้า  
(ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ผับบาร์ ฯลฯ) 

 
ร้านกาแฟ 咖啡馆 kāfēiguǎn 
ร้านกาแฟโบราณจัง 古老咖啡馆 gǔlǎo kāfēi guǎn 

ร้านกาแฟดาว 老挝 DAO 咖

啡馆 
lǎowō DAO kāfēi 
guǎn 

ร้านกนกวรรณกาแฟ
สด 咖浓弯咖啡馆 kā nóng wān kāfēi 

guǎn 

สวนน้ํา(เซ็นทรัล
อุบล) 

水上公园 
（乌汶尚泰购

物中心） 

shuǐshàng 
gōngyuán (Wūwèn 
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shàngtài gòuwù 
zhòng xīn) 

ดีเอ็นเอผับ DNA 酒吧  DNA jiǔbā 

สวนน้ําสุนีย์ 賽英水上公园 sài yīng shuǐshàng 
gōngyuán 

ร้านข้าวต้มสันติโภช
นา 萨蒂稀饭馆 sà dì xīfàn guǎn 

สุนีย์ทาวเวอร์ 賽英大厦 sài yīng dàshà 

ร้านหวานเย็นนมสด 牛奶面包店 niúnǎi miànbāo 
diàn 

ร้านอินด้ีสเต๊กและ
คอฟฟี่ 印第咖啡厅 yìn dì kāfēi tīng 

ร้านอุดมทรัพย์ปุฟเฟ่
ปิ้งย่าง 

乌东所烤自助

餐 
wū dōng suǒ kǎo 
zìzhùcān 

ร้านอ่ิมอุ่นชาบู อุบล
ฯ 

乌汶温柔日式

火锅店 
Wūwèn wēnróu rì 
shì huǒguō diàn 

เข่ือนสิรินธร 诗琳通水坝 shī lín tōng shuǐbà 

Rococo  coffee 洛可可咖啡馆 luò kěkě kāfēi 
guǎn 

Café Hall and Art 
Gallery 美术咖啡馆 měishù kāfēi guǎn 

Enzo car wash 
and coffee 恩佐洗车店 ēn zuǒ xǐchē diàn 

Extra coffee 易达咖啡馆 yì dá kāfēi guǎn 
feel more 氛某酒吧 fēn mǒu jiǔbā 
fuse bar and 
restaurant FUSE 餐厅 FUSE cāntīng 

ba heaven mike 
and coffee bar 

天堂麦克咖啡

馆 
tiāntáng màikè 
kāfēi guǎn 
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คันทรี่คลับ 看体酒吧 kàn tǐ jiǔbā 

คําหอมกาเเฟ 堪红咖啡馆 kān hóng kāfēi 
guǎn 

จิงโจ้คอฟฟี่ 袋鼠咖啡馆 dàishǔ kāfēi guǎn 
จินคอฟฟี่ 金咖啡馆 jīn kāfēi guǎn 
ชมจันทร์บาร์ 赏月酒吧 shǎng yuè jiǔbā 
เพ่ือนพับ 朋友酒吧 péngyǒu jiǔbā 
ชาชักปักใต้ 拉茶店 lā chádiàn 
Feeling 
club&restaurant 乌汶感情餐厅 Wūwèn gǎnqíng 

cāntīng 

ชาวเลบุฟเฟ่ 海侬仔自助餐 hǎi nóng zǐ 
zìzhùcān 

ชินกาเเฟสด 亲咖啡馆 qīn kāfēi guǎn 
ตลาดใหญ่พาเพลิน 帕盆大市场 pà pén dà shìchǎng 

ตะวันเเดง 红太阳啤酒屋 hóng tàiyáng píjiǔ 
wū 

ตลาดเจรฎฺญศรี 乍伦四市场 zhà lún sì shìchǎng 
น้ําเต้าหู้เตาถ่าน 炭炉豆浆 tàn lú dòujiāng 
บ้านสวนนวดไทย 泰式按摩家 tài shì ànmó jiā 
บ้านหลังโลตัสคอฟฟี่ 莲花咖啡馆 liánhuā kāfēi guǎn 

ปังหวานอุบล 乌文面包店 wū wén miànbāo 
diàn 

ปิ่นโต2497 滨托 2479 餐

厅 
bīn tuō 2479 
cāntīng 

พาเพลินผับ 帕盆酒吧 pà pén jiǔbā 

Papilio คาเฟ่ 凤蝶属咖啡馆 fèng dié shǔ kāfēi 
guǎn 

พิงค์เลดี้ผับ 粉红酒吧 Fěnhóng jiǔbā 
พิพิธภัณฑ์สถานอุบล 乌汶博物馆 Wūwèn bówùguǎn 
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ภัณเตคาเฟ่ 盘特咖啡馆 pán tè kāfēi guǎn 

มินิมอลกาเเฟ Minimal 咖啡

馆 
Minimal kāfēi 
guǎn 

มะเขมมะขาคาเฟ่ 马可马咖咖啡

馆 
mǎ kě mǎ kā kāfēi  
guǎn 

มะเมียคาเฟ่ 马年咖啡馆 mǎ nián kāfēi  
guǎn 

ร้านสะดวกซื้อ 便利店  biànlìdiàn 

ยูสไตล์คาเฟ่ U-Style 咖啡

馆 
U-Style kāfēi guǎn 

ร้านcoffee hall 大厅咖啡店 dàtīng  kāfēi diàn 

ร้านชิวชิว Chill-Chill 酒
吧 

Chill-Chill jiǔbā 

ร้านเเป้งนุ่ม 帮诺饭馆 bāng nuò fànguǎn 
ถนนคนเดิน 步行街 bùxíngjiē 

ถังต้มกาแฟ 堂东咖啡馆 táng dōng kāfēi 
guǎn 

บานานากาแฟสด BANANA 咖

啡馆 
BANANA kāfēi 
guǎn 

พอเพียงนมสด PO-PIANG 牛
奶馆 

PO-PIANG niúnǎi 
guǎn 

เฮ็ดเค้ก 手作蛋糕店 shǒu zuò dàngāo 
diàn 

Head café  HEAD 咖啡馆 HEAD kāfēi guǎn 

มูลน้อยลิเวอร์ไซด์ 孟河烤肉店 mèng hé kǎoròu 
diàn 

ร้านกาแฟ277 277 咖啡馆 277 kāfēi guǎn 
ร้านกาแฟดี Dee 咖啡馆 Dee kāfēi guǎn 
ร้านกาแฟทู TWO 咖啡馆 TWO kāfēi guǎn 
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ร้านกาแฟบานชืน่คา
เฟ่ 开心咖啡馆 kāixīn kāfēi guǎn 

ร้านกาแฟบ้านยาย
ลุน 婨咖啡馆 lún kāfēi guǎn 

ร้านกาแฟพูยา 补牙咖啡馆 bǔyá kāfēi guǎn 
ร้านกาแฟย้ิมและเค้ก 微笑咖啡馆 wéixiào kāfēi guǎn 
ร้านชามาเลย์ 马来西亚茶馆 mǎláixīyà cháguǎn 
รินดาCoffee 琳达咖啡馆 lín dá kāfēi guǎn 
ร้านไฉไล 彩莱酒吧 cǎi lái jiǔbā 
ร้านกาแฟณเกษตร 农业咖啡馆 nóngyè kāfēi guǎn 
ชานมโบอ้ิง 波音奶茶 bōyīn nǎichá 
ร้านข้าวต้ม 稀粥店 xī zhōu diàn 

ร้านกาแฟชาอินคา 音咖茶咖啡馆 yīn kā chá kāfēi 
guǎn 

ลาโบราณcoffee 古代拉咖啡馆 gǔdài lā kāfēi guǎn 

ร้านเต้าหู้กลางซอย 中巷豆浆店 zhōng xiàng 
dòujiāng diàn 

ร้านม้าไม้ 木马牛奶店 mùmǎ niúnǎi diàn 
เป็ดผับ 鸭酒吧 yā jiǔbā 
ร้านช่างสาํราญ 愉快酒吧  yúkuài jiǔbā  
คาเฟ่เเมว 猫咖啡馆 māo kāfēi guǎn 
ร้านชาบ ู 日式火锅店 rì shì huǒguō diàn 

 
เครื่องด่ืม 

ผงกาแฟ 咖啡粉 kāfēifěn 
กาแฟสําเร็จรูป 速溶咖啡 sùróng kāfēi 
กาแฟสด 现磨咖啡   xiànmò kāfēi   
กาแฟทรีอินวัน 三合一咖啡  sānhéyī kāfēi 
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วิปปิ้งครีม 鲜奶油   xiānnǎiyóu   
ชานมไข่มุก 珍珠奶茶 zhēnzhū nǎichá 
กาแฟท่ีไม่มีคาเฟอีน-
decaffeinated 
coffee 

无因咖啡 wúyīn kāfēi  

คาปูชิโน-mocha 
coffee 卡布奇诺  kǎbùqínuò 

มอคค่า 摩卡 mókǎ  
น้ําแอปเปิ้ล 苹果汁 píngguǒzhī 
ลาเต้-latte 
(coffee); café 
latte coffee 

拿铁  nátiě kāfēi 

เอสเพรสโซ-
espresso; Italian 
style strong 

浓缩咖啡 nóngsuō kāfēi 

บลูเม้าเท้นท์-Blue 
Mountain 蓝山咖啡   lánshān kāfēi 

เมล็ดกาแฟ-coffee 
beans 咖啡豆   kāfēidòu 

กาแฟอเมริกาโน่-
Caffe Americano 美式咖啡   měishì kāfēi 

น้ําร้อน 热水 rèshuǐ 
น้ําเชื่อม 糖浆 tángjiāng 
น้ําเย็น 凉水   liángshuǐ 
น้ําแข็ง 冰块   bīngkuài 
ชาเย็น 冰茶  bīngchá 
น้ําโซดา 苏打水   sūdǎshuǐ 
น้ําผลไม้ 果汁  guǒzhī 

44



45 
 
น้ําผลไม้ปั่น 水果沙冰  shuǐguǒ shābīng 
น้ํามะพร้าว 椰子汁  yēzizhī 
โกโก้ 可可  kěkě 
ชา 茶   chá 
ชาดํา 红茶  hóngchá 
ชาเขียว 绿茶  lǜchá 
ชามะนาว 柠檬茶  níngméngchá 
น้ําอัดลม 汽水   qìshuǐ 
น้ําโค้ก 可乐  kělè  
น้ําเป๊บซ่ี 百事  bǎishì  
น้ําสไปร์ท 雪碧   xuěbì 
น้ําส้ม 橙汁 chénzhī 
นมวัว 牛奶 niúnǎi 
นมรสช็อกโกแลต 巧克力奶  qiǎokèlìnǎi 
นมจืด 淡奶  dànnǎi 
นมหวาน 甜奶  tiánnǎi 
นมเปรี้ยว 酸奶   suānnǎi 
กาแฟนม 牛奶咖啡   niúnǎi kāfēi 
เมล็ดกาแฟ-coffee 
beans 咖啡豆  kāfēidòu 

น้ําด่ืมบรรจุขวด 瓶装水  píngzhuāngshuǐ 
ชาดอกไม้ 花茶 huāchá  

 
เหล้า เบียร์ 

เบียร์ 啤酒  píjiǔ 
เหล้าแดง 红酒  hóngjiǔ 
Hennersy XO 轩尼诗 XO xuānníshī XO 
บรั่นดี 白兰地   báilándì 
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เหล้าสก็อตวิสกี้ 苏格兰威士忌 sūgélán wēishìjì 
วิสกี้ 威士忌  wēishìjì 
Royal Salute 皇家礼炮洋酒 huángjiā lǐpào 

yángjiǔ 
เหล้าองุ่น, ไวน์ 葡萄酒    pútáojiǔ 
เหล้าสาเกญี่ปุ่น 日本酒   rìběnjiǔ 
เหล้าแชมเปญ 香槟 xiāngbīn 
กาเลียโน่ Galliano 加利安奴 jiā lì'ān nú 
คานาเดี้ยนวิสกี้ 加拿大威士忌 Jiānádà wēishìjì 
เตกีลา Tequila 龙舌兰酒 lóngshé lánjiǔ 
จิน geneva 金酒 jīnjiǔ 
Jack Daniel's 杰克丹尼 jiékèdānní 
บรันดีพลัม 李子白兰地 lǐzǐ báilándì  
บรันดีเชอร์รี่ 樱桃白兰地 yīngtáo báilándì  
บรันดีราสเบอร์รี่ 覆盆子白兰地 fùpénzi báilándì  
บรันดีแอปเปิ้ล 苹果白兰地 píngguǒ báilándì  
บิตเตอร์ Bitter 苦啤酒 kǔpíjiǔ 
เบอร์เบินวิสกี้ 波本威士忌 bōběn wēishìjì 
ฟรุตส์ลิเคียว 果露酒 guǒlùjiǔ 
รัมขาว 白朗姆酒 bái lǎng mǔ jiǔ 
รัมดํา 黑朗姆酒 hēi lǎng mǔ jiǔ 
วอดก้า 伏特加酒 fútèjiājiǔ 
ไวน์ขาว 白葡萄酒 

（白酒） 
báipútáojiǔ  
(báijiǔ) 

ไวน์แดง 红葡萄酒 
（红酒） 

hóngpútáojiǔ 
(hóngjiǔ) 

ไวน์สปาร์คลิ้ง 气泡酒 qìpàojiǔ 
สุราขาว   白酒  báijiǔ 
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เหล้ากวางทอง 金鹿酒 jīnlùjiǔ 
เหล้าพระยา 拍耶酒 pāiyéjiǔ 
เหล้ามังกรทอง 金龙白酒 jīnlóng báijiǔ 
เหล้าแม่โขง 湄公河威士忌 méigōnghé 

wēishìjì 
เหล้ารีเจนซ่ี 泰国摄政酒 tàiguó shèzhèng 

jiǔ 
เหล้าสาโทสยาม 暹罗米酒 xiān luó mǐjiǔ 
เหล้าแสงโสม 泰国月光酒 tàiguó 

yuèguāngjiǔ 
เหล้าหงส์ทอง Hong Thong

威士忌 
HongThong 
wēishìjì 

อนิซ Anis 茴香酒 huíxiāngjiǔ 
ไอริชวิสกี้ 爱尔兰威士忌 ài'ěrlán wēishìjì  

 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องคั่วกาแฟ 咖啡烘焙机 kāfēi hōngbèijī 

เครื่องปั่นสมูทต้ี 果汁冰沙搅拌

机 
guǒzhī bīngshā 
jiǎobànjī 

เครื่องบดกาแฟ 断路器咖啡机 duànlùqì kāfēijī 
กาต้มน้ํา 电水壶  diànshuǐhú 
ช้อนกาแฟ 咖啡匙  kāfēichí 
ถ้วยกาแฟ 咖啡杯  kāfēibēi 
ผ้ากันเปื้อน 围裙  wéiqún 
แก้วเชค 玻璃摇杯 bōlí yáobēi 
จานรองแก้ว 托杯垫 tuōbēidiàn 
หลอด 吸管 xīguǎn 
เคาน์เตอร์ 柜台 guìtái 
โซฟา 沙发 shāfā 
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เก้าอ้ีนวม 扶手椅  fúshǒuyǐ 
เครื่องชงกาแฟ E61 E61 咖啡机 E61 kāfēijī 

รายการภาพยนตร์ 电影节目表  diànyǐng 
jiémùbiǎo 

ตั๋วหนัง 电影票  diànyǐngpiào 
ป็อปคอร์น 爆米花  bàomǐhuā 
จอภาพยนตร์ 电影屏幕  diànyǐng píngmù 
พรม 地毯  dìtǎn 
ผ้าม่าน 窗帘 chuānglián  
เครื่องฉายภาพยนตร์  放映机 fàngyìngjī 
เครื่องดิจิตอล 
เซิร์ฟเวอร์  

数字影院服务

器 
shùzì yǐngyuàn 
fúwùqì 

โปสเตอร์ 海报 hǎibào 
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ความเชื่อและสถานทีท่างศาสนา 
 

宗教信仰及场所 
 

Zōngjiào xìnyǎng jí chǎngsuǒ 
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ชื่อพระพุทธรูปและปาง 
佛像和佛祖的名字 

ปางประจําวันเกดิ 生日守护佛 shēngrìshǒuhùfú 
ปางนาคปรก 
(พระประจําวัน
อาทิตย์) 

蛇神护法佛祖 shéshénhùfǎfózǔ  

ปางถวายเนตร 
(พระประจําวันจันทร์)  成道佛祖 chéngdàofózǔ 

ปางห้ามสมุทร 
(พระประจําวันอังคาร) 平定佛祖 píngdìngfózǔ 

ปางไสยาสน ์
(พระประจําวันพุธ
กลางวัน) 

涅槃佛祖 nièpánfózǔ 

ปางอุ้มบาตร 
(พระประจําวันพุธ
กลางคืน) 

托钵佛祖 tuōbōfózǔ 

ปางป่าเลไลย์ 
(พระประจําวัน
พฤหัสบดี) 

禅定座佛    chándìngzuòfó 

ปางสมาธิ 
(พระประจําวันศุกร์)  冥想佛祖 míngxiǎngfózǔ 

ปางรําพึง 
(พระประจําวันเสาร์) 内观佛祖 nèiguānfózǔ 

พระเถระ  长老 zhănglăo 
พระบรมสารีริกธาตุ 舍利 shělì 
พระพรหม 四面佛 sìmiànfú 
พระพุทธเจ้า 佛祖 fózǔ 
พระพุทธรูป 佛像 fóxiàng 
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พระพุทธไสยาสน์ 臥佛   wòfó 
พระโพธิสัตว์ 菩萨 púsà 
พระโพธิสัตว์กวนอิม 观音菩萨 guānyīnpúsà 
พระศากยมุนี 
(พระพุทธรูปประธาน) 释迦牟尼 shìjiāmóuní 

พระอรหันต์ 阿罗汉 ā luó hàn 
ผู้เฒ่าจันทรา         月老灵签 yuè lǎo líng qiān 
พระแก้วมรกต         玉佛 yù fú 
เจ้าแม่ประทานบุตร  送子观音 sòngzi guānyīn 
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  财神爷 cái shén yé 

 
 หลักคําสอนและความเชื่อ 

道教信仰

เกิดแก่เจ็บตาย 生老病死 shēnglǎobìngsǐ 
ขันธ์ห้า 五蕴 wǔyùn 
ความเชื่อ, นับถือ 信仰 xìnyǎng 
เซ่นไหว้ 祭拜 jìbài 
ธรรมจักร 法轮 fǎlún 
นรก 地狱 dìyù 
นิพพาน 涅槃 nièpán 
เปรต 饿鬼 è‘guǐ 
พญานาค 神龙吐火 shénlóng tǔ huǒ 
พรหมวิหารสี่ 
- กรุณา 
- มุทิตา 
- เมตตา 
- อุเบกขา 

四无量心 
 - 悲 
 - 喜 
 - 慈 
 - 舍 

sìwúliàngxīn 
- bēi 
- xǐ 
- cí 
- shě 

พระไตรปิฎก 三藏 sānzàng 
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พระธรรม 佛法   fófǎ 
พระรัตนตรัย 
- พระพุทธ 
- พระธรรม 
- พระสงฆ์ 

三宝 
- 佛 
- 法 
- 僧  

sān bǎo 
- fó 
- fǎ 
- sēng 

พุทธคัมภีร์ 佛经 fójīng 
มรรคแปด 八正道 bāzhèngdào 
รักษาศีล  遵守戒律 zūnshǒujièlǜ 
รู้ตื่น 觉醒 juéxǐng 
ลัทธิเครื่องราง 拜物教 bàiwùjiào 
ศาลเจ้า 神社 shénshè 
ศีล 戒 jiè 
ศีล5 五戒 wǔjiè 
สวดมนต์ 念经 niànjīng 
สวรรค์ 天堂 tiāntáng 
สัจธรรม 谛 dì 
สัตว์หรือสิ่งนําโชค 吉祥物 jí xiáng wù 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 神明 shénmíng 
เสี่ยงเซียมซี 抽签占卜 chōuqiān zhānbǔ 
ให้ทาน 布施 bùshī 
อธิฐาน, สวดมนต์
ภาวนา 祈祷 qídǎo 

อริยสัจ4 
- ทุกข์ 
- นิโรธ 
- มรรค 
- สมุทัย 

四谛 
- 苦谛 
- 灭谛尽谛 
- 道谛   
- 集谛习谛 

sìdì 
- kǔdì 
- mièdìjìndì 
- dàodì  
- jídìxídì 
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อัปมงคล 邪恶 xié’è 

 
 

กิจกรรม พิธีและวันสําคัญ 
泰国仪式与节日 

กระทง 水灯 shuǐdēng 
การฌาปนกิจ 殡葬 bìnzàng 
แกะสลักเทียน 蜡烛雕刻 làzhú diāokè 
งานวัด 庙会 miàohuì 
เดินจงกรม 行禅 xíng chán 
ตักบาตร 斋僧 zhāi sēng 
ถวายเทียนพรรษา 敬奉大蜡烛 jìngfèng dà làzhú 
ทอดกฐิน 供僧衣节 gōng sēngyī jié 

ทําบุญตักบาตร 斋僧行善 zhāi sēng 
xíngshàn 

ทําวัดเช้า 朝时课诵 cháo shí kè sòng 
ทําวัดเย็น 暮时课诵 mù shí kè sòng 
เทศน์,แสดงธรรม 宣讲 xuānjiǎng 
นั่งสมาธิ 打坐 dǎzuò 
บําเพ็ญเพียร 修行 xiūxíng 
บิณฑบาต 化缘 huàyuán 
ปล่อยโคมลอย 放天灯 fàngtiāndēng 
ปล่อยนก 放鸟 fàngniǎo 
ปล่อยปลา 放鱼 fàngyú 
ปิดทอง 贴金箔 tiējīnbó 
พิธีทอดผ้าป่า 施僧衣仪式 shī sēngyī yíshì 
ฟังเทศน์ 听宣讲 tīng xuānjiǎng 
ฟังธรรม 听佛法 tīng fófǎ 
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รดน้ํามนต์ 淋法水 lín fǎ shuǐ 
รับบริจาค 捐款 juānkuǎn 
ลอยกระทง 放水灯 fàngshuǐdēng 
วันเข้าพรรษา 守夏节 shǒuxiàjié 
วันพระ 佛日 fórì 
วันมาฆบูชา 万佛节 wàn fó jié 
วันลอยกระทง 水灯节 shuǐdēngjié 
วันวิสาขบูชา 佛诞节 fó dàn jié 
วันออกพรรษา 解夏节 jiě xià jié 
วันอัฐฏมีบูชา 焚尸佛节 fén shī fú jié 
วันอาสาฬหบูชา 佛教三宝节 fójiào sānbǎo jié 
เวียนเทียน 绕佛(循烛礼)      rào fú (xún zhú lǐ) 
สรงน้ําพระ 浴佛 yù fó 
สวดพระอภิธรรม 诵经 sòngjīng 
หอพระคัมภีร์ 藏经楼 cángjīnglóu 

ไหลเรือไฟ 放花灯火船 fànghuā dēnghuǒ 
chuán 

อุปสมบท (บวช ) 出家 chūjiā 
 

สถานที่และส่ิงก่อสร้าง 
地点和建筑 

กุฏิเจ้าอาวาส 
禅房(主僧寮房)     

chánfáng (zhǔ 
sēng liáofáng) 

กุฏิพระ  寮房 liáofáng 
เขตอภัยทาน  避难所 bìnànsuǒ 
เจดีย์ 佛塔 fótǎ 
โบสถ์ใหญ่, สํานกัสงฆ์ 修道院 xiūdàoyuàn 
รูปปั้นสิงห์ 狮子雕像 shīzidiāoxiàng 
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โรงเทียน 蜡烛院 làzhúyuàn 
ลานจอดรถ  停车场 tíngchēchǎng 
ลานวัด 庙庭 miàotíng 
วัด  寺庙 sìmiào 
ศาลาการเปรียญ  寺庙大厅 sìmiào dàtīng 

ศาลาเมรุ 火葬场馆 huǒzàng 
chǎngguǎn 

ศาลาริมน้ํา   水榭 shuǐxiè 
หอพระคัมภีร์ 藏经楼 cángjīnglóu 
หอระฆัง 钟楼 zhōnglóu 
อุโบสถ 佛堂 fótáng 

 
วัตถุและสิ่งของ 

物品 

กระถางธูป 香炉 xiānglú 
กระโถน   痰盂 tányú 
กาน้ํา 水壶 shuǐhú 
เครื่องราง  护身符 hùshēnfú 
โคมลอย 天灯 tiāndēng 
ฆ้อง  锣 luó 
จีวร 法衣 fǎyī 
แจกันดอกไม้ 花瓶 huāpíng 
ชั้นวางหนังสือ 书架 shūjià 
เชิงเทียน  烛台 zhútá 
ดอกบัว 莲花 liánhuā 
ดอกไม้จันทน์ 献鲜花 xiànxiānhuā 
ตาลปัตร 贝叶扇 bèiyèshàn 
ตู้บริจาค 捐款箱 juānkuǎnxiāng 
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โต๊ะบูชา 香案桌 xiāng'àn zhuō 
ทองคําเปลว 金箔 jīnbó 
ท่ีบูชา, แท่นบูชา 祭坛 jìtán 
เทียนไข 蜡烛 làzhú 
ธูป  香 xiāng 
น้ําปานะ 佛饮 fóyǐn 
น้ํามนต์ 圣水 shèngshuǐ 
เบาะรองน่ัง 坐垫 zuòdiàn 
ใบโพธิ์ 菩提叶 pútíyè 
ปิ่นโต 弁当箱 biàndāngxiāng 
ผ้าอาบน้ําฝน 浴巾 yùjīn 
พรมแดง         红地毯 hóngdìtǎn 
พระเคร่ือง       佛牌 fópái 
พระบรมสารีริกธาตุ 佛骨、舍利 fógǔ , shèlì 
พานเงิน                   银托盘 yíntuōpán 
พานดอกไม้ 花托盘 huātuōpán 
พานทอง 金托盘 jīntuōpán 
เพลงธรรม  佛歌 fógē 

ไม้พรมน้ํามนต์  洒圣水的树枝 sǎshèngshuǐ de 
shùzhī 

ย่าม  包 bāo 
ระฆัง 大钟 dàzhōng 
รูปบูชา 圣像 shèngxiàng 
ลูกนิมิต  金黄球形 jīnhuángqiúxíng 
โลงศพ 棺材 guāncai 
วีดีโอธรรม  佛教视频 fójiàoshìpín 
สไบ  披肩 pījiān 
สังฆภัณฑ์ 布施品 bùshīpǐn 
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สายสิญจน์                祈福线 qífúxiàn 
หนังสือธรรมะ 佛教书籍 fójiàoshūjì 
หมอนขิด 三角枕头 sānjiǎo zhěntou 
อาสนะ 禅坐垫 chánzuòdiàn 

 
 
 

คําเรียกขาน 
称谓语 

นักบวช  出家人 chūjiārén 

ผู้ปฏิบัติธรรม 虔诚的教徒 qiánchéng de 
jiàotú 

พระไตรรัตนะพุทธเจ้า 三宝佛 sānbǎofó 
พระสงฆ์ 和尚 héshàng 
พระสังฆราช 僧王 sēngwáng 
พุทธศาสนิกชน  佛教徒 fójiàotú 
แม่ชี 尼姑 nígū 
โยม 施主 shīzhǔ 
สามเณร 沙弥 shāmí 
อริยะ, ปราชญ์ 圣人 shèngrén 
อาตมา 贫僧 pínsēng 
อุบาสก 优婆塞 yōupósāi 
อุบาสิกา 优婆夷 yōupóyí 

 
ชื่อวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอุบลราชธานี 

乌汶府最有名的寺庙 

วัดกลาง    中寺庙 Zhōng sìmiào 
วัดทุ่งศรีเมือง  吞史明寺 Tūn shǐ míngsì 
วัดบูรพาราม     目拉拍喃寺 Mù lā pāi nán sì 
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วัดพระธาตุหนองบัว    农伯寺 Nóng bó sì 

วัดมหาวนาราม    玛哈哇那喃寺 Mǎ hā wa nà nán 
sì 

วัดศรีอุบลรัตนาราม   史乌汶拉达喃

寺 
Shǐ Wūwèn lā dá 
nán sì 

วัดสิรินธรวรารามภู
พร้าว  

诗琳通瓦拉蓝

寺 
Shī lín tōng wǎ lā 
lán sì 

วัดหนองป่าพง 巴蓬寺 Bā péng sì 
 

คําศัพท์อื่นๆ 
เคารพบูชา 朝拜 cháobài 
จุดธูปบูชา 烧香 shāoxiāng 
ต้นไทร  榕树 róngshù 
ทวารบาล   守护神 shǒuhù shén 
นิมนต์พระ 礼请 lǐqǐng 
พุทธะ 佛 fó 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 壁画 bìhuà 
มรณภาพ  圆寂 yuánjì 
มีใจศรัทธา 虔诚 qiánchéng 
รอยพระพุทธบาท  佛足迹 fózújì 
รับพร  接受戒条 jiēshòu jiètiáo 
ลบหลู่ 亵渎 xièdú 
ไหว้ 拜 bài 
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การรักษาพยาบาล 
 

 医疗 
 

Yīliáo
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ชื่อโรงพยาบาลในเขตอําเภอเมือง-วาริน 
โรงพยาบาล 50
พรรษามหาวชิราลง
กรณ์   

50 寿庆玛哈

哇集拉隆功

医院 

50 Shòu qìng Mǎ hā 
wa jí lā lóng gōng 
yīyuàn 

โรงพยาบาล ค่าย
สรรพสิทธิประสงค ์

撒帕四体怕

送军营医院 
Sā pà sì tǐ pà sòng 
jūnyíng yīyuàn 

โรงพยาบาลวารินชํา
ราบ   

瓦林姜拉医

院 
Wǎlín jiāng lā 
yīyuàn 

โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์ 

帕四吗哈菩

医院 
Pà sì ma hā pú 
yīyuàn 

โรงพยาบาลมหา-
วิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

乌汶大学医

院 
Wūwèn dàxué 
yīyuàn 

โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธาน ี

乌汶肿瘤医

院 
Wūwèn zhǒngliú 
yīyuàn 

โรงพยาบาลราชเวช
อุบลราชธาน ี

乌汶拉差为

医院 
Wūwèn lā chà wèi 
yīyuàn 

โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ 

撒帕四体怕

送军营医院 
Sā pà sì tǐ pà sòng 
yīyuàn 

โรงพยาบาลอุบล
รักษ์-ธนบุรี 

乌汶叻吞武

里医院 
Wūwèn lè tūn wǔ lǐ 
yīyuàn 

โรงพยาบาลเอกชน
ร่มเกล้า 

龙高私立医

院 Lóng gāo sīlì yīyuàn 

ศูนย์สุขภาพชุมชน
วัดปทุมมาลัย 

巴吞玛莱寺

小区卫生服

务中心 

Bā tūn mǎ lái sì 
xiǎoqū wèishēng 
fúwùzhōngxīn 

60



61 
 
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธาน ี

乌汶公共卫

生办公室 
Wūwèngōnggòng 
wèishēngbàngōngshì 

โรงพยาบาลสัตว์ 宠物医院 chǒngwù yīyuàn 
โรงพยาบาลสัตว์วา
ริน 

瓦林宠物医

院 
Wǎ lín chǒngwù 
yīyuàn 

โรงพยาบาลสัตว์
อุบลราชธาน ี

乌汶宠物医

院 
Wūwèn chǒngwù 
yīyuàn 

 
คําศัพท์เก่ียวกับแผนกต่างๆในโรงพยาบาล 

กุมารแพทย์ 儿科医生  érkē yīshēng  
จักษุแพทย์ 眼科医生 yǎnkē yīshēng  

จิตแพทย์ 精神科医生 jīngshénkē 
yīshēng  

ทันตแพทย์ 牙科医生  yákē yīshēng  
แพทย์ทางสมองและ
เส้นประสาท 神经科医生   shénjīngkē 

yīshēng  

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคผิวหนัง 皮肤科医生   pífūkē yīshēng  

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

泌尿科医生  mìniàokē yīshēng  

แพทย์แผนจีน 中医师  zhōngyīshī  
แพทย์รังสีวิทยา 放射科医生  fàngshè kē yīshēng  
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วิสัญญีแพทย์ (แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญการให้ยา
ชาและยาสลบ) 

麻醉医生 mázuì yīshēng 

ศัลยแพทย์ 外科医生 wàikē yīshēng  
สูตินารีแพทย์ 妇产科医生  fùchǎn kē yīshēng  
หมอ/นายแพทย์ 医生、医师 yīshēng, yīshī 
อายุรแพทย์ (หมอ
รักษาโรคทางยา) 内科医生  nèikē yīshēng  

 
คําศัพท์เก่ียวกับห้องต่างๆในโรงพยาบาล 

ห้องกายภาพบําบัด
ฟ้ืนฟู 

康复理疗室  kāngfùlǐliáo shì  

ห้องคลอด 产房  chǎnfáng  

ห้องฉุกเฉิน 急救室  jíjiù shì  

ห้องตรวจโรค 会诊室 huìzhěn shì  

ห้องผ่าตัด 手术室  shǒushù shì  

ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 康复室  kāngfù shì  

ห้องเอกซเรย์ X 射线室  X shèxiàn shì  

ห้องไอซียู 加护病房  jiāhù bìngfáng 
 

ชื่อคลินิกในเขตอําเภอเมือง-วาริน 
คลินิกทันตกรรม 牙科诊所 yákē zhěnsuǒ 
คลินิกทันตกรรม
ทันตแพทย์นงลักษณ์ 浓朗牙科诊所

Nóng lǎng yákē 
zhěnsuǒ 
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คลินิกทันตกรรม
ทันตแพทย์วราภรณ์ 

瓦拉潘牙科诊

所 
Wǎ lā pān yákē 
zhěnsuǒ 

คลินิกทันตกรรม
ทันตแพทย์วาริน 瓦林牙科诊所

Wǎlín yákē 
zhěnsuǒ 

คลินิกทันตแพทย์ฐิติ
มา 

体帝马牙科诊

所 
Tǐ dì mǎ yákē 
zhěnsuǒ 

คลินิกสูตินารี 妇产科 fù chǎn kē 
คลินิกเวชกรรม
เฉพาะทางแพทย์
หญิงฉัตรมณี 

差玛妮妇产科

诊所 
Chà mǎ nī fù chǎn 
kē zhěnsuǒ 

คลินิกแพทย์หญิง
ปรานี 

帕尼诊妇产科

诊所 
Pà ní zhěn fù chǎn 
kē zhěnsuǒ 

คลินิกเวชกรรม
เฉพาะทางกุมารเวช
กรรมหมอดุลพัฒน์ 

邓拉帕儿科诊

所 
Dèng lā pà érkē 
zhěnsuǒ 

คลินิกเวชกรรม
เฉพาะทางสูติ-นรีเวช 
พญ. สุวรรณี 

苏婉妮妇产科

诊所 
Sūwǎnnī fù chǎn 
kē zhěnsuǒ 

ฉวีวรรณคลินิกการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 

差音婉妇产科

诊所 
Chà yīn wǎn fù 
chǎn kē zhěnsuǒ 

สุรีรัตน์คลินิกการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 

苏丽拉妇产科

诊所 
Sū lì lā fù chǎn kē 
zhěnsuǒ 
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คลินิกศัลยกรรม 外科诊所 wàikē zhěnsuǒ 
คลินิกเวชกรรมหมอ
วันชัย 

万彩普通科诊

所 
Wàn cǎi pǔtōng kē 
zhěnsuǒ 

คลินิกหมอพิพัฒน์ 琵帕诊所 Pí pà zhěnsuǒ 
คลินิกหมอวีรยุทธ์ 为拉语诊所 Wèi lā yǔ zhěnsuǒ 

คลินิกหมอศุภชัย 素帕猜诊所 
Sù pà cāi yīshēng 
zhěnsuǒ 

คลินิก 诊所 zhěnsuǒ 
คลินิกโรคไต นพ.
บรรลือศักดิ์ 

班罗乐肾脏科

诊所 

Bān luō lè 
shènzàng kē 
zhěnsuǒ 

คลินิกเวชกรรมจูเลีย
ทาการแพทย์ 

朱莉娅普通科

诊所 
Zhūlìyà pǔtōng kē 
zhěnsuǒ 

คลินิกเวชกรรม
เฉพาะทางอายุรก
รรมนายแพทย์สุรัตน์ 

苏拉内科诊所
Sū lā nèikē 
zhěnsuǒ 

คลินิกเวชกรรม
บรรจงการแพทย์ 

班鈡普通科诊

所 
Bān zhōng pǔtōng 
kē zhěnsuǒ 

คลินิกหมอสุวรรณี 苏婉尼诊所 
Sū wǎn ní yīshēng 
zhěnsuǒ 

คลินิกหมออาคม 阿空诊所 
Ā kōng yīshēng 
zhěnsuǒ 

นรินทร์ คลินิก 那林诊所 Nà lín zhěnsuǒ 
นวดแผนไทย 泰式按摩 tài shì ànmó 
คลินิกการแพทย์แผน
ไทยสุชาดา 

苏查达泰医诊

所 
Sū chá dá tài yī 
zhěnsuǒ 

64



65 
 
ชฎารัตน์นวดแผน
ไทย 

差达拉泰式按

摩 
Chà dá lā tài shì 
ànmó 

นฤพลคลินิก
กายภาพบําบัด 

那罗盼复健科

诊所 
Nà luō pàn fù jiàn 
kē zhěnsuǒ 

บ้านสวนนวดไทย  泰式按摩树园

家 
Tài shì ànmó shù 
yuán jiā 

ศรีจักรายันตรานวด
แผนไทย 

四接噶验大泰

式按摩 
Sì jiē gá yàn dà tài 
shì ànmó 

อุบลเวช นวดแผน
ไทย 

乌汶卫泰式按

摩 

Wūwèn wèi Tài 
shì ànmó 

 
คําศัพท์เก่ียวกับการรักษาของหมอ 

x-ray 爱克斯光 
（X 射线） 

ài kè sī guāng  
(X shèxiàn) 

กายภาพบําบัด 理疗  zhìliáo  
ฉีดยา 打针 dǎzhēn 
ฉีดวัคซีน 接种疫苗 jiē zhòng yì miáo 
ตรวจไข้ 诊察  zhěnchá 
ตรวจเลือด 验血  yànxuè  
ตรวจสายตา 验光  yànguāng  
ตรวจสุขภาพ 体检  tǐjiǎn  
ตรวจอุจาระ 验大便  yàn dàbiàn  
ปฐมพยาบาล 急救  jíjiù  
ผ่าตัด 手术 shǒu shù 
ฝังเข็ม 针灸 zhēn jiǔ 
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วัดความดัน 测血压 cè xiě yā 
วัดชีพจร 打脉 dǎmài 
วัดอุณหภูมิ 量体温 liàng tǐ wēn 
วิธีการรักษา 疗法 liáo fǎ 
วินิจฉัยโรค 诊断  zhěnduàn 

อัลตร้าซาวน์ 超声波检查  chāoshēng 
bōjiǎnchá  

 
 

คําศัพท์เก่ียวกับโรงพยาบาล 
เก้าอ้ีเข็น 轮椅 lúnyǐ  
ข้อมูลส่วนตัว 个人信息  gèrénxìnxī  
เข้ารับการตรวจ
รักษา  就诊  jiùzhěn  

เข้าโรงพยาบาล 住院 zhùyuàn 
ค่ารักษา 医疗费  yīliáofèi 
งดอาหาร 禁食  jìnshí  
เตียงคนไข้, เตียง
ผู้ป่วย 病床 bìngchuáng 

นางพยาบาล 护士 hùshi 
ปรอทวัดไข้ 体温计  tǐwēnjì  
ประวัติผู้ป่วย 病历  bìnglì  
เปลหาม 担架   dānjià  
ผู้ป่วย, คนไข,้ผู้ป่วย 病人 bìngrén 
แผนกผู้ป่วยใน 住院处 zhùyuànchù 
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รถพยาบาล 救护车  jiùhùchē  
โรงพยาบาล 医院 yīyuàn 
หมอ, แพทย์ 医生,大夫 yīshēng，dàifu 
หูฟังของแพทย์ 听诊器  tīngzhěnqì 
ออกจากโรงพยาบาล 出院 chūyuàn 
อาการ 症状  zhèngzhuàng 

 
คําศัพท์เก่ียวกับเด็กทารก 

ขวดนม 奶瓶  nǎipíng 
เตียงเด็กอ่อน 婴儿床  yīng'ér chuáng  
ทารก 婴儿 yīng'ér 
นมผง 奶粉  nǎifěn 
ผ้าอ้อมเด็กทารก 婴纸尿裤  yīngzhǐniàokù 
รถเข็นเด็กอ่อน 婴儿车 yīng'ér chē  
ห้องเด็กอ่อน 婴儿房  yīng'ér fáng 

 
คําศัพท์เก่ียวกับโรคและอาการ 

กระดูกหัก 骨折 gǔ zhé  
กระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ 膀胱炎 pángguāng yán 

ไข้หวัดนก 禽流感  qínliúgǎn 
ไข้หวัดใหญ่ 流感  liúgǎn  
คลอดบุตร 分娩  fēn miǎn  
คลื่นไส ้ 恶心 ěxīn  
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ความดันโลหิตตํ่า 低血压 dī xiěyā 
ความดันโลหิตสูง 高血压 gāo xiěyā 
คัดจมูก 鼻塞  bísè 
คัน 瘙痒 sào yǎng  
เคล็ด 扭伤 niǔ shāng  
โคม่า 昏迷  hūn mí 
จาม 打喷嚏 dǎ pēn tì  
จุกเสียด 绞痛 jiǎo tòng  
เจ็บคอ 喉咙痛  hóu lóng tòng  
ช็อค 休克  xiū kè  
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 流感病毒  liúgǎn bìngdú  
ตับแข็ง 肝硬变  gān yìng biàn  
ตับอักเสบ 肝炎 gān yán 
ไตวาย 肾衰竭 shèn shuāi jié  
ท้องผูก 便秘  biàn mì 
ท้องเสีย, ท้องร่วง 拉肚子，泻肚 lādùzǐ, xièdù  
ท้องอืดท้องเฟ้อ 胃气胀  wèi qì zhàng  
แท้ง 流产  liú chǎn  
เนื้องอก 瘤, 肿瘤 liú, zhǒngliú  
เบาหวาน 糖尿病 tángniàobìng       
ปวดเม่ือย 酸疼  suānténg  
เป็นตะคริว 痉挛  jìng luán  
เป็นหวัด 感冒 gǎn mào 
ผด 痱子 fèi zǐ  
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ผิวหนังอักเสบ 皮炎 pí yán  
ผื่นคัน, ผื่นแดง 湿疹 shī zhĕn  
แผลถลอก 擦伤 cā shāng 
ฟกช้ําดําเขียว 挫伤 cuòshāng 
มะเร็ง 癌 ái 
มีไข้ ตัวร้อน 发烧  fāshāo  
ไมเกรน 偏头痛 piān tóu tòng 
ร้อนใน 上火 shànghuǒ   
ริดสีดวงทวาร 痔疮 zhìchuāng 
โรคกระเพาะ 胃病  wèibìng  
โรคเกาต์ 痛风  tòng fēng  
โรคติดต่อ 传染病  chuánrǎnbìng  
โรคผิวหนัง 皮肤病  pífūbìng  
โรคภูมิแพ้ 过敏症 guòmǐnzhèng 
โรคระบาด 流行病 liúxíng bìng  
โรคเรื้อรัง 慢性病  mànxìng bìng  
โรคหัวใจ 心脏病 xīnzàngbìng 
โรค 疾病  jíbìng  
เลือดกําเดาไหล 流鼻血  liú bí xiě 
เลือดคั่ง 淤血  yūxuè  
โลหิตจาง 贫血症 pínxiězhèng 
วิงเวียนศีรษะ 头晕 tóu yūn 
สลบ/เป็นลม 晕厥  yūn jué 
ไส้ติ่งอักเสบ 阑尾炎  lán wĕi yán  
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หน้าซีด 失色 shī sè  
หนาวสั่น 受寒  shòu hán  
อ่อนเพลีย 疲劳 pí láo  
อักเสบ 发炎 fāyán 
อัมพาต 瘫痪 tānhuàn 
อาการของโรค 症状  zhèngzhuàng  
อาเจียน 呕吐  ǒu tù 
อาหารเป็นพิษ 食物中毒  shí wù zhòng dú  
อีสุกอีใส 水痘  shuĭ dòu 
ไอ 咳嗽  ké sòu  

 
คําศัพท์เก่ียวกับยา 

กอเอี้ยะ,พลาสเตอร์
ยา 膏药 gāoyào 

ทิงเจอร์ไอโอดีน 碘酊  diǎndīng  
ผ้าพันแผล 绷带 bēngdài  
แผ่นความเย็นลดไข้ 退热贴 tuìrètiē 
ยาแก้คัน 止痒剂 zhǐyǎngjì   
ยาแก้ปวด 止痛药  zhǐtòngyào  
ยาแก้หวัด 感冒药  gǎnmàoyào  
ยาแก้อักเสบ 消炎药   xiāoyányào  
ยาแก้ไอ 止咳药  zhǐkéyào  
ยาขับปัสสาวะ 利尿剂 lìniàojì  
ยาขับเสมหะ 祛痰剂 qūtánjì  
ยาคุมกําเนิด 避孕药    bìyùnyào   
ยาฆ่าเชื้อ 消毒剂  xiāodújì  
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ยาจีน 中药  zhōng yào    
ยาชา 麻药  máyào 
ยาดม 通鼻药 tōngbíyào  
ยาแดง 红药水 hóngyàoshuǐ  
ยาถ่ายพยาธิ 驱虫药 qūchóngyào  
ยาทาแผล 止伤药 zhǐ shāng yào 
ยานอนหลับ 安眠药  ān mián yào  
ยาแผนปัจจุบัน 西药 xīyào 
ยาระบาย,ยาถ่าย 泻药 xièyào  
ยาลดไข้         退烧药          tuìshāoyào             
ยาสามัญประจําบ้าน 家用药品 jiāyòng yàopǐn  
ยาหยอดตา 眼药水 yǎnyàoshuǐ 
ยาอมแก้เจ็บคอ 润喉糖    rùnhóutáng  
ยา 药 yào 
วัคซีน 疫苗  yìmiáo      
แอสไพริน     阿司匹林         āsī pǐlín         

 
คําศัพท์เก่ียวกับการรับประทานยา 

ก่อนอาหาร 饭前服用  fànqián fúyòng 
กินยา 吃药  chīyào  
ครั้งละ 1 เม็ด 每次一片  měicì yīpiàn  

ทานก่อนนอน  睡觉前服用  shuìjiàoqián 
fúyòng  

ทานเม่ือปวด 痛的时候服用 tòngdeshíhòu 
fúyòng  

ผลข้างเคียง 副作用  fùzuòyòng  
วันละ 3 ครั้ง 一天三次  yītiān sāncì  
หลังอาหาร 饭后服用 fànhòu fúyòng   
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คําศัพท์เก่ียวกับนวดแผนไทย 
กดจุด 指压  zhǐyā  
ชุดคลุมอาบน้ํา 浴袍  yùpáo  
นวดตัว 全身按摩 quánshēnànmó  
นวดเท้า 脚底按摩 jiǎodǐ ànmó   
นวดแผนจีน 推拿 tuīná 
นวดแผนไทย 泰式按摩 tàishì ànmó  
นวดแผนโบราณ 古式按摩  gǔshìànmó 
นวดหลัง 背部按摩 bèibùànmó 
นวดอโรมา 香薰水疗  xiāngxūn shuǐliáo  
นวด 按摩  ànmó 
นอนควํ่า 趴 pā  
นอนหงาย 躺  tǎng  
เน้นเป็นพิเศษ 加强 jiāqiáng  
ตําแหน่ง 部位 bùwèi  
เปลี่ยนเสื้อผ้า 换衣服  huànyīfu  
วิธีนวด 按摩法  ànmófǎ  
นวดสปา 按摩院  ànmóyuàn  
หมอนวด 按摩师  ànmóshī  
ห้องเปลี่ยนชุด 更衣室  gēngyīshì 
อบไอน้ํา (ซาวน่า) 桑拿浴  sāngnáyù  
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สินค้าทีร่ะลึกและห้างสรรพสินค้า 
 

纪念品及商业区 
 

  jìniànpǐn jí Shāngyè qū
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วัสดุที่ทําจากไม้ 
กบเหลาดินสอจากไม้
ไผ่ 竹制卷笔刀 zhú zhì juàn bǐ dāo 

กรอบรูป 相框 xiāngkuāng 
กระด้งสาน 竹脱粒篮 zhú tuōlì lán 

กระติบข้าวสาน 泰国糯米圆盒

子 
tàiguó nuòmǐ yuán 
hézi 

กระบอกน้ําไม้ไผ่ 竹管杯 zhú guǎn bēi 

กระปุกออมสินไม้ไผ่ 竹筒存钱罐 zhútǒng cún qián 
guàn 

กระเป๋าสาน 竹编包 zhúbiān bāo 
กล่องดนตรี 音乐盒 Yīnyuè hé 
กลองยาว 长鼓 Cháng gǔ 
กล่องใส่ทิชชู่ 纸巾盒 zhǐjīn hé 
กังหันไม้ไผ่ 竹制风车 zhú zhì fēngchē 
ครกไม้ 木臼 mù jiù 
แคน 泰国笙 tàiguó shēng 
แจกันสาน 竹编花瓶 zhúbiān huāpíng 
ช้อนไม้ไผ่ 竹子勺子 zhúzi sháozi 
ตระกร้าสาน 编织篮子 biānzhī lánzi 
ตะกร้าหวาย 藤编篮子 téngbiān lánzi 
ตะเกียบ 筷子 Kuàizi 

ถังขยะไม้ไผ่ 木质垃圾桶 mùzhí lèsè tǒng 
 

ถาดไม้ 竹托盘 zhú tuōpán 

ทัพพีไม้ไผ่ 竹木大汤勺 zhú mù dà tāng 
sháo 

ท่ีคั่นหนังสือ 书签 shūqiān 
ท่ีนวดเท้าไม้ 木制按摩器 mù zhì ànmó qì 
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ท่ีนวดหน้า 脸部按摩器 liǎn bù ànmó qì 
ปิ่นปักผม 发簪 fā zān 

เปลสาน 编织婴儿床 biānzhī yīng'ér 
chuáng 

พัดไม้ไผ่ 竹扇 zhú shàn 
พิณเล็ก 泰国琴 tàiguó qín 
โมเดลเรือ 船模型 chuán móxíng 
ไม้กดจุด 按摩木棒 ànmó mù bàng 
ไม้กวาดดอกหญ้า 草扫把 cǎo sàobǎ 
ไม้เท้า 拐杖 guǎizhàng 
รองเท้าไม้ 木屐 mùjī 
ลูกคิดโบราณ 算盘 suànpán 
เสื่อไม้ไผ่ 竹席 zhú xí 
หมวกสาน 藤织帽子 téng zhī màozi 

 
วัสดุที่ทําจากพลาสติก 

กล่องใส่แว่น 眼镜盒 yǎnjìnghé 
กล่องเอนกประสงค ์ 盒子 hézi 
เคสโทรศัพท์ 手机壳 shǒujī ké 
ตลับนามบัตร 名片盒子 míng piàn hézi  
ท่ีคาดผม 发箍 fā gū 

 
วัสดุที่ทําจากทองเหลืองและเครื่องเงิน 

กระดิ่ง 铃 líng 
แก้วทองเหลือง 黄铜杯子 huáng tóng bēizi 
เข็มกลัด 胸针 xiōngzhēn 
เข็มขัด 皮带 pídài 
หัวเข็มขัดทอง 黄金皮带口头 huángjīn pídài 

kǒutóu 
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เครื่องทองเหลือง 黄铜器 huáng tóng qì 
เครื่องประดับ 装饰品 zhuāngshì pǐn 
ฆ้อง 锣 luó 
เชิงเทียน 烛台 zhútái 
ต่างหูเงิน 银子耳环  yínzi ěrhuán  
ถ้วยทองเหลือง 黄铜碗 huáng tóng wǎn 
ระฆัง 钟 zhōng 
สร้อยคอ 项链 xiàngliàn 
แหวน 戒指 jièzhǐ 

 
วัสดุที่ทําจากเครื่องปั้นดินเผา 

กระถางดอกไม้ 花盘 huāpán 
ครกหิน 石臼 shíjiù 
ตุ๊กตาดินปั้น 泥土娃娃 nítǔ wáwa 
โมเดลรูปปั้นควาย 水牛模型 shuǐniú móxíng 
โอ่งดิน 陶罐 táo guàn 
เครื่องปั้นดินเผา 陶器 táoqì 

 
วัสดุที่ทําจากแก้ว 

แก้วเป๊ก 小杯子 xiǎo bēizi 
กระจก 镜子 jìngzi 
แก้วน้ํา 杯子 bēizi 
แก้วเบียร์ 啤酒杯 píjiǔ bēi 

 
วัสดุที่ทําจากเทียน 

เทียนหอม 香氛蜡烛 xiāng fēn làzhú 
โมเดลเทียน 蜡烛模型 làzhúmóxíng 
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วัสดุที่ทําจากเซรามิค 
โมเดลตู้ไปรษณีย์ 邮箱模型 yóuxiāng móxíng 

โมเดลแมวกวัก 招手猫模型 
zhāoshǒu māo 
móxíng 

โมเดลรถตุ๊กๆ 三轮车模型 sānlúnchē móxíng 
โมเดลวัด 寺庙模型 sìmiào móxíng 
โมเดลหลักกิโล 里程碑模型 lǐchéngbēi móxíng 
เครื่องลายคราม 陶瓷器 táocí qì 
แก้วน้ําเซรามิก 陶瓷杯子 táocí bēizi 
ท่ีเข่ียบุหรี่ 烟灰缸 yānhuī gāng 
กาน้ําชา 茶壶 cháhú 

 
วัสดุที่ทําจากกะลา 

กระเป๋าตังค์จาก
กะลา 椰壳钱包 yēké qiánbāo 

โมเดลแขวนจาก
กะลา 椰壳风铃 yēké fēnglíng 

เข็มขัดกะลา 椰壳皮带 yēké pídài 
โคมไฟจากกะลา 椰壳灯 yēké dēng 
กระบวยจากกะลา 椰壳水勺 yēké shuǐpiáo 

 
วัสดุที่ทําจากผ้า 

กระเป๋าผ้าไหม 丝绸包 sīchóu bāo 
กระเป๋าใส่เหรียญ 零钱包 líng qiánbāo 
กระโปรงผ้าไหม 丝绸裙子 sīchóu qúnzi 
กระโปรงมัดย้อม 扎染布裙 zhá rǎn bù qún 
กางเกงผ้าไหม 丝绸裤子 sīchóuKùzi 
ถุงเท้า 袜子 wàzi 
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ถุงมือ 手套 shǒutào 
ไทด์ผ้าฝ้าย 棉布领带 miánbù lǐngdài 
ไทด์ผ้าไหม 丝绸领带 sīchóu lǐngdài 
ผ้ากันเปื้อน 围裙 wéiqún 
ผ้าขนหนู 毛巾 máojīn 
ผ้าขาวม้า(โสร่ง) 纱笼 shālóng 
ผ้าคลุมไหล่ 披肩 pījiān 
ผ้าคาดผม 发带 fǎ dài 
ผ้าเช็ดหน้า 手帕 shǒupà 
ผ้าถุงผ้าฝ้าย 棉布筒裙 miánbù tǒngqún 
ผ้าถุงผ้าไหม 丝绸筒裙 sīchóu tǒngqún 
ผ้าถุงลาว 老挝筒裙 lǎowō tǒngqún 
ผ้าปูโต๊ะ 桌布 zhuōbù 
ผ้าฝ้าย 棉布 miánbù 
ผ้าพันคอ 围巾 wéijīn 
ผ้าโพกศรีษะ 头巾 tóujīn 
ผ้าม่าน 窗帘 chuānglián 
ผ้าห่ม 被子 bèizi 
ผ้าไหม 丝绸 sīchóu 
ยางมัดผม 发圈 fāquān 
รองเท้าผ้าใบ 布鞋 bùxié 
เสื้อผ้า 衣服 yīfú 
เสื้อผ้าไหม 丝绸衣 sīchóuyī 
เสื้อมัดย้อม 扎染衣 zhárǎyi 
เสื้อยืด T 恤衫 T xùshān 
เสื้อลูกไม้ 花边衣服 huābiānyīfu 
หมวก 帽子 màozi 
หมวกสกรีนลาย 印图帽子 yìntúmàozi 
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หมวกไหมพรม 毛线帽子 máoxiàn màozi 
หมอนข้าง 抱枕 bàozhěn 
หมอนอิง 抱枕 bàozhěn 
กระเป๋าดินสอ 铅笔包 qian'bi'bao 
กระเป๋าถือ 手提包 shǒutíbāo 
กระเป๋าผ้าสกรีนลาย 印图帆布包 yìn tú fānbù bāo 

 
วัสดุอื่นๆ 

กล้องส่องทางไกล 望远镜 wàngyuǎnjìng 
กรรไกรตัดเล็บ 指甲刀 zhǐjiǎ dāo 
กระดาษโน๊ต 小纸条 xiǎo zhǐ tiáo 
กําไลข้อเท้า 脚镯 jiǎo zhuó 
กําไลมือ 手镯 shǒuzhuó 
กําไลหยก 玉手镯 yù shǒuzhuó 
กิ๊บ 发夹 fǎjiā 
ข้าวกล้อง 糙米 cāomǐ 
ครก 木臼 mù jiù 
โคมไฟตั้งโต๊ะ 台灯 táidēng 
ดอกไม้ประดิษฐ์ 人造花 rén zàohuā 
ดินสอ 铅笔 qiānbǐ 
ดินสอพอง 白土粉 báitǔ fěn 
ตะเกียงน้ํามัน 油灯 yóudēng 
ต่างหู 耳环 ěrhuán 
ท่ีติดตู้เย็น 冰箱磁贴 bīngxiāng cí tiē 
ท่ีเปิดขวด 开瓶器 kāi píng qì 
นกหวีด 哨子 shàozi 
นาฬิกา 钟表 zhōngbiǎo 
นาฬิกาข้อมือ 手表 shǒubiǎo 
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นาฬิกาทราย 沙漏 shālòu 
น้ําหอม 香水 xiāngshuǐ 
ปฏิทินแขวน 挂历 guàlì 
แป้งหอม 香粉 xiāng fěn 
แผนท่ี 地图 dìtú 
พวงกญแจ 钥匙圈 yàoshi quān 
พวงกุญแจของเล่น 玩具钥匙圈 wánjù yàoshiquān 
พวงกุญแจตุ๊กตา 娃娃钥匙链 wáwa yàoshiliàn 

พวงกุญแจภาพถ่าย 相片钥匙圈 xiàngpiàn yàoshi 
quān 

ภาพถ่าย 照片 zhàopiàn 
ภาพวาด 绘画 huìhuà 
ยางมัดผม 发圈 fāquān 
ยาดมสมุนไพร 草药通鼻药 cǎoyào tōng bí yào 
ยาสมุนไพร 草药 cǎoyào 
ยาสีฟันสมุนไพร 草药牙膏 cǎoyào yágāo 

ยาหม่องสมุนไพร 草药万金油  
草药清凉油 

cǎoyào wànjīnyóu 
cǎoyào 
qīngliángyóu 

รองเท้า 鞋子 xiézi 
ลิปสติก 口红 kǒuhóng 
ลูกประคบสมุนไพร 草药热敷球 cǎoyào rèfū qiú 
สบู่สมุนไพร 草药肥皂 cǎoyào féizào 
สมุดบันทึก 纸质笔记本 zhǐ zhì bǐjìběn 
สร้อยคอ 项链 xiàngliàn 
สายคล้องโทรศัพท์ 手机绳 shǒujī shéng 
เสื่อ 席子 xízi 
หนังสือ 书 shū 
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หนังสือนําเที่ยว 导游手册 dǎoyóu shǒucè 
หมวกฟาง 草帽 cǎomào 
แหวน 戒指 jièzhǐ 

คําศัพท์ที่เก่ียวกับการซ้ือขาย 
โปรโมช่ัน 优惠 yōuhuì 
ราคาเต็ม 全价 quánjià 
การซื้อขาย 买卖 mǎimai 
ของท่ีระลึก 纪念品 Jìniànpǐn 
ขอบคุณ 谢谢 Xièxiè 
ขาดทุน 亏本 kuīběn 
ขึ้นราคา 涨价 zhǎng jià 
ครึ่งราคา 半价 bànjià 
ใช้ยังไง 怎么用 zěnmeyòng 
ซ้ือหนึ่งแถมหนึ่ง 买一送一 mǎi yī sòng yī 
ตลาด 集市 jíshì 
ต่อรองราคา 讨价还价 tǎojiàhuánjià 
ถุงกระดาษ 纸袋 zhǐdài 
ถูก 便宜 piányi 
แพง 贵 guì 
ฟรี 免费 miǎnfèi 
ย่ีห้อ 牌子 páizǐ 
ราคาขาย 卖价 màijià 
ราคาเท่าไหร่ 多少钱？ duōshǎoqián 
ราคาพิเศษ 特价 tèjià 
ร้านค้า 商店 shāngdiàn 
ลดได้ไหม 便宜一点吧 piányi yìdiǎn ba 
ลดราคา 减价 jiǎnjià 
ลูกค้า 顾客 gùkè 
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ศูนย์การค้า 购物中心 gòuwù zhōngxīn 
ส่วนลด 折扣 zhékòu 
สินค้าสําเร็จรูป 制成品 zhìchéngpǐn 
หมดสต๊อก 脱销 tuōxiāo 
เอา...ชิ้น 要...件 yào...jiàn 

 

สินค้าท่ีระลึก 
纪纪念品 

กรอบรูปผ้าไหม  丝绸相框 sīchóu xiāngkuāng 
กระถางดอกไม้ 花盆 huāpén 

กระปุกออมสินไม้ไผ่ 竹筒存钱罐 
zhútǒng cúnqián 
guàn 

กระเป๋าดินสอแฮนด์
เมด 手工铅笔袋 

shǒugōng 
qiānbǐdài 

กระเป๋าผ้า 帆布手提单肩

包 
fānbù shǒutí dān 
jiānbāo 

กระเป๋าลูกปัด 珠绣包 zhūxiùbāo 
กระเป๋าผ้าสกรีนลาย 印布袋 yìnbùdài 
กระเป๋าสตางค์แฮนด์
เมด 手工钱包 shǒugōng qiánbāo 

กล่องเก็บของ
แกะสลัก 雕刻储物箱 

diāokè 
chǔwùxiāng 

กล่องใส่ทิชชูจากผ้า
กาบบัว 泰丝纸巾盒 tàisī zhǐjīnhé 

กล่องใส่ทิชชู่จาก
เฟรม 塑料纸巾盒 sùliào zhǐjīn hé 

กําไลเงิน 银手镯 chúnyín shǒuzhuó 
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ขันเงิน 银碗 yínwǎn 
เข็มกลัด 胸针 xiōngzhēn 
เข็มขัดเงิน 银胸针 yínxiōngzhēn 
งานเปเปอร์มาเช่ 混凝纸浆 hùnníng zhǐjiāng 
จาน 盘子 cài 
แจกัน 花瓶 huāpíng 
ชุดจานรองแก้วน้ํา
แกะสลัก 雕刻杯垫 diāokè bēidiàn 

เชิงเทียน 烛台 zhútái 
ดอกไม้จากผ้าใยบัว 丝网花 sīwǎnghuā 
ตะเกียง 灯笼 dēnglóng 
ต่างหู 耳环 ěrhuán 
ตุ๊กตาชกมวย 拳击娃娃 quánjí wáwa 
ตุ๊กตาป้ัน 雕塑娃娃 diāosù wáwa 
ถ้วย 碗 wǎn 
ถาดเงิน 银盘 yínpán 
โถแกะสลัก 雕刻碗 diāokèwǎn 
ท่ีเหยียบนวดฝ่าเท้า 按摩脚踏板 ànmó jiǎotà bǎn 
เทียนหอม 香氛蜡烛 xiāngfēn làzhú 
ปิ่นปักผม 发簪 fāzān 
ผ้าคลุมไหล่ 大披巾 dàpījīn 
ผ้าถุง 纱笼裙 shālóngqún 
ผ้าพันคอ 围巾 wéijīn 
ผ้าห่ม 被子 bèizi 
พวงกุญแจ 钥匙扣 yàoshikòu 
พัด 扇子 shànzi 
พานเงิน 银盘 yínpán 
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โมเดลจําลองสําหรับ
สะสม 模型收藏 móxíng shōucáng  

โมบาย 风铃 fēnglíng 
ไม้เกาหลัง 挠痒耙 náoyǎngbà 
ไม้แกะสลักรูปสัตว์ 木雕动物 mùdiāo dòngwù 
รูปปั้น 雕像 diāoxiàng 
สมุดแฮนด์เมด 手工本子 shǒugōng běnzi 
สร้อยคอเงิน 银子项链 yínzi xiàngliàn 
เสื้อยืดลายลักษณ์
จังหวัดอุบล 

印字 UBON T
恤 yìnzì UBON T xù 

เสื้อสกรีนลาย 印纹 T 恤 yìn wén T xù 
หมวกสาน 织帽子 zhī màozi 
หมวกไหมพรม 毛帽子 máo màozi 
หวีไม้ 木梳 mù shū 
แหวนเงิน 银子戒指 yínzi jièzhǐ 

 
ร้านขายของที่ระลึก 
纪念品商店 

บ้านกุ่ม  坤村 Kūn cūn 
ร้านคําปุน  堪蓬棉布店 kān péng diàn 

ร้านแคมป์ฝ้ายอุบล 乌汶安营棉布

店 
Wūwèn ānyíng 
miánbù diàn 

ร้านช.วัฒนา 差·哇他纳店 Chā•wā tā nà diàn 

ร้านดอกแก้ว 月橘棉布店 Yuè jú miánbù 
diàn 

ร้านต้นเทียนไหมไทย 蜡烛泰国丝绸

店 
Tàiguó làzhú 
sīchóu diàn 

ร้านฝ้ายเข็น 堪棉布店 Kān miánbù diàn 
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ร้านพันชาต 盘差手工艺品

店 

Pán chà 
shǒugōngyìpǐn 
diàn 

ร้านมิตรหญิงไหม
ไทย 

密营泰国丝绸

店 
Mì yíng tàiguó 
sīchóu diàn 

ร้านเมย์บีผ้าฝ้ายทอ
มือ 

妹碧手工棉布

店 
Mèi bì shǒu gōng 
miánbù diàn 

ร้านศรีทองไหมไทย 四通泰国丝绸

店 
Sì tōng tàiguó 
sīchóu diàn 

ร้านสมบูรณ์ไหมไทย 宋汶泰国丝绸

店 
Sòng wèn tàiguó 
sīchóu diàn 

ศูนย์แสดงสินค้า
พ้ืนเมืองบ้านปะอาว 

巴澳村本地产

品展示中心 

Bā ào cūn běndì 
chǎnpǐn zhǎnshì 
zhōngxīn 

หมอนขิด หมอน
สามเหลี่ยม 三角形枕头 sānjiǎoxíng 

zhěntou 

ร้านเด่นฟ้า 灯发手工艺品

店 
Dēng fā shǒu 
gōngyìpǐn diàn 

สินค้าพ้ืนเมือง  
ของฝากท่ีระลึก  
สินค้าหัตถกรรม 

本地产品 
纪念品   
手工艺品 

běndì chǎnpǐn 
jìniànpǐn 
shǒu gōngyìpǐn 

บ้านท่าล้งชาวบลู 塔隆布芦族村 Tǎ lóng Bùlú zú 
cūn 

บ้านท่าข้องเหล็ก 塔控狼村 Tǎ kòng láng cūn 

ร้านช้างไทย 《泰国大象》

纪念品店 
“Tàiguó dà xiàng” 
jìniànpǐn diàn 

ร้านปิติ 《比迪》纪念

品店 
“bǐ dí” jìniànpǐn 
diàn 

ร้านระหว่างทาง 途中纪念品店 Túzhōng jìniànpǐn 
diàn 
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ร้านสิริภาอุบล 乌汶司里帕棉

布店 
Wūwèn sī lǐ pà 
miánbù diàn 

ร้านอุบลชาติ 乌汶查店 Wūwèn chá diàn 

ศูนย์สินค้าเศรษฐกิจ
ชุมชน 社区经济中心 

Shèqū jīngjì 
zhōngxīn 
 

หมู่บ้านหัตกรรมเวิน
บึก 

文碰手工艺品

乡村 

Wén pèng shǒu 
gōngyìpǐn 
xiāngcūn 

เคริ่องเงิน  
เครื่องประดับ ฆ้อง
ทองเหลือง 

银器  
装饰  
铜锣 

yínqì 
zhuāngshì 
tóngluó 

บ้านทรายมูล 沙孟村 Shā mèng cūn 
ร้านจิตต์สวัสด์ิจิวเวอ
รี 季沙王宝石店 Jì shā wáng bǎoshí 

diàn 
ร้านวัฒนศิลป์
เครื่องเงิน 

瓦塔纳欣银器

店 
Wǎ tǎ nà xīn yínqì 
diàn 

 
สินค้าพ้ืนเมือง  
本地产品 

กรงนก 鸟笼 niǎolóng 
กระจาด 竹编筛子 zhúbiān shāizi 
กระชอนสาน 竹编滤网 zhúbiān lǜwǎng 
กระชัง 养鱼网箱 yǎngyú wǎngxiāng 
กระเช้า 篮子 lánzi 
กระด้ง 竹脱粒篮 zhútuōlìlán 

กระติบข้าว 泰国糯米圆盒

子 
tàiguó nuòmǐ yuán 
hézi 

กระบวย 竹水瓢 zhúshuǐpiáo 
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กระบุง 竹编篮子 zhúbiān lánzi 
กระเป๋าผ้าไหม 丝绸钱包 sīchóu qiánbāo 
กระเป๋าสาน 竹编包 zhúbiān bāo 
เก้าอ้ีไม้ไผ่ 竹椅 zhúyǐ 
เก้าอ้ีสาน 藤椅 téngyǐ 
ข้อง 鱼篓 yúlǒu 
เข่ง 蓝子 lánzi 
ครก 木臼 mùjiù 
คราด 耙 bà 
เครื่องดนตรีจากไม้ 乐器木材 yuèqì mùcái 

เครื่องทองเหลือง 纯黄铜用品 chúnhuángtóng 
yòngpǐn 

แคร่ไม้ไผ่ 竹床垫 zhúchuángdiàn 
โคมไฟกะลามะพร้าว 椰壳灯 yēkédēng 
ฆ้องทองเหลือง 铜锣 tóngluó 
จอบ 锄头 chútóu 
ชะลอม 竹篓 zhúlǒu 
แชมพูน้ํามะพร้าว 椰子洗发水 yēzi xǐfǎshuǐ 
ไซ 竹编捕鱼篓 zhúbiān bǔyúlǒu 
ตะกร้อ 藤球 téngqiú 
ตะกร้อเก็บผลไม้ 高空摘果器 gāokōng zhāiguǒqì 
ตะกร้าสาน 编织篮子 biānzhī lánzi 
ตะแกรงสาน 竹编筛 zhúbiānshāi 
โต๊ะม้าหินอ่อน 石桌 shízhuō 
โต๊ะไม้ 木桌 mùzhuō 
ถ้วยกาไก่ 鸡公碗 jīgōngwǎn 
ถังขยะไม้ไผ่ 竹垃圾桶 zhúlājītǒng  
เทียนแกะสลัก 蜡烛雕刻 làzhú diāokè 
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เนคไทผ้าไหม 泰国丝领带 tàiguó sīlǐngdài 
บุ้งกี๋ 簸箕 bòji 
ปลอกหมอน 枕套 zhěntào 

เปลไม้ไผ่ 竹木婴儿床 zhúmù yīng'ér 
chuáng 

ผ้ากาบบัว 乌汶特色莲花

苞片布 
wūwèn tèsè 
liánhuā bāopiànbù 

ผ้าขาวม้า(โสร่ง) 纱笼 shālóng 

ผ้าทอเมืองอุบล 泰国乌汶纺织

品 
tàiguó wūwèn 
fǎngzhīpǐn 

ผ้าฝ้าย 棉花 miánhuā 
ผ้ามัดหม่ี 扎染布 zhá rǎn bù 
ผ้าลายดอกผักแว่น 
ผักแว่น  

田字草花纹棉

布 
tiánzìcǎo huāwén 
miánbù 

ผ้าห่มนวม 被子 bèizi 
ผ้าไหม 丝绸 sīchóu  

ผ้าไหมย้อมมะเกลือ 柿树染色丝绸 shìshù rǎnsè 
sīchóu 

พลั่ว 铁锨 tiěxiān 
มวยนึ่งข้าว 三角竹篓 sānjiǎo zhúlǒu 
ไม้กวาดดอกหญ้า 草扫把 cǎosàobǎ 
ไม้กวาดทางมะพร้าว 椰子掃把 yēzisàobǎ 
สบู่ผลไม้ 水果肥皂 shuǐguǒ féizào 
สวิง 铁把捕鱼网 tiěbǎ bǔyúwǎng 
สาก 木杵 mùchǔ 
สุ่ม 泰国竹鸡笼 tàiguó zhújīlóng 
เสียม 锹 qiāo 
เสื้อเชิ้ตผ้าไหม 丝绸衬衫 sīchóu chènshān 
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เสื่อใบเตย 香叶编地垫 xiāngyè biāndìdiàn 

เสื่อไหล 泰式竹编地垫 tàishì zhúbiān 
dìdiàn 

หม้อดิน 陶锅 táoguō 
หมอนขิด 三角枕头 sānjiǎo zhěntou 
หมอนจิ๋ว 小枕头 xiǎozhěntou 

หมอนฟักทอง 南瓜抱枕头 nánguā 
bàozhěntou 

หมอนสามเหลี่ยม 三角枕头  sānjiǎo zhěntou 
หัตถกรรมโคมไฟ 工艺灯 gōngyìdēng 
แห 渔网 yúwǎng 
ไห 渔网 yúwǎng 
อวน 渔网 yúwǎng 
อ่าง 水泥浴缸 shuǐní yùgāng 
อู่ 婴儿床 yīng'ér chuáng 
โอ่ง 缸 gāng 

 
สิ่งของ 
东西 

กระจก 镜子 jìngzi 
กระเป๋า
เครื่องสําอางค ์ 化妆包 huàzhuāng bāo 

กล่องใส่
เครื่องประดับ 首饰盒 shǒushì hé 

เข็มขัด 皮带 pídài 
เครื่องครัว 厨具 chújù 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 电器 diànqì 
เครื่องประดับ 装饰品 zhuāngshìpǐn 
เครื่องสําอางค ์ 化妆品 huàzhuāngpǐn 
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เคสโทรศัพท์ 手机壳 shǒujī ké 
ชุดเคร่ืองนอน 床品 chuáng pǐn  
ดินสอ 铅笔 qiānbǐ 
ตุ๊กตา 娃娃 wáwa 
โทรศัพท์มือถือ 手机 shǒujī 
นาฬิกาข้อมือ 手表 shǒubiǎo 
นาฬิกาต้ังโต๊ะ 台钟 táizhōng 
นาฬิกาปลุก 闹钟 nàozhōng 
เนคไท 领带 lǐngdài 
ปากกา 笔 bǐ 
ผ้าขนหนู 毛巾 máojīn 
ผ้าเช็ดหน้า 手帕 shǒupà 
ผ้าม่าน 窗帘 chuānglián 
ยางรัดผม 橡皮筋 xiàngpíjīn 
รองเท้า 鞋子 xiézi 
แว่นตา 眼镜 yǎnjìng 
เสื้อผ้า 衣服 yīfú 
หนังสือ 本子 běnzi 
หมวก 帽子 màozi 
หวี 梳子 shūzi 
อุปกรณ์กีฬา 运动器材 yùndòng qìcái 
ซีดีภาพยนตร์ 电影光盘 diànyǐng guāngpán 
พัดลมจิ๋ว 迷你风扇 mínǐ fēngshàn 
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ที่พักและบริการการท่องเท่ียว 
 

住宿及旅游服务 
 

Zhùsù jí lǚyóu fúwù
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คําศัพท์การบริการโรงแรม ที่พัก 
การโทรปลุก  叫醒服务 jiàoxǐng fúwù 
กุญแจห้อง 房间钥匙 fángjiān yàoshi 
ดาดฟ้า 阳台 yángtái 
ตู้กดน้ํา 饮水机 yǐnshuǐjī 
ตู้ขายของอัตโนมัติ 自动售货机 zìdòngshòu huòjī 
ทางเข้า 入口 rùkǒu 
ทางเชื่อมระหว่างตึก 悬空走廊 xuánkōng zǒuláng 
ทางออก 出口 chūkǒu 
ทิป 小费 xiǎofèi 
ท่ีจอดรถ 停车场 tíngchēchǎng 
ท่ีพักพร้อมอาหาร
เช้า 住宿加早餐 zhùsù jiā zǎocān 

ท่ีรีดเสื้อผ้า 烫衣板 tàngyībǎn 
ท่ีใส่นิตยสาร 杂志柜 zázhìguì 
นาฬิกาปลุก 闹钟 nàozhōng 

บริการซักรีด 洗衣和熨烫服

务 
xǐyī hé yùntàng 
fúwù 

บริการไปรษณีย์ 邮政服务 yóuzhèng fúwù 
บริการพี่เลี้ยงเด็ก 保姆服务 bǎomǔ fúwù 
บริการรับฝากสัตว์
เลี้ยง 宠物寄养服务 chǒngwù jìyǎng 

fúwù 
บริการรับฝาก
สัมภาระ 行李寄存 xínglǐ jìcún 

บริการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 外汇服务 wàihuì fúwù 

บริการอินเตอร์เน็ต 互联网服务 hùliánwǎng fúwù 
บันไดหนีไฟ 逃生楼梯 táoshēng lóutī 

92



93 
 
บาร์เหล้า 酒吧 jiǔbā 
บุฟเฟต์ 自助餐 zìzhùcān 
ป้ายแขวนหน้าประตู 挂牌 guàpái 
ป้ายราคา 标价 biāojià 
ผู้จัดการ 经理 jīnglǐ 
แผนกสอบถาม, 
ประชาสัมพันธ์ 问询处 wènxúnchù 

แผนกให้บริการตาม
ห้องพัก 按房间服务 ànfángjiān fúwù 

แผนกอาหารฟาสฟู้ด 快餐部 kuàicānbù 
แผนกอาหารว่าง 小吃部 xiǎochībù 
พนักงานขนกระเป๋า 行李员 xínglǐyuán 
พนักงานแคชเชยีร์ 出纳员 chūnàyuán 
พนักงานต้อนรับ 接待员 jiēdàiyuán 
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 保安员 bǎo'ān yuán 

พ้ืนท่ีสูบบุหรี่ 吸烟区 xīyān qū 
ภัตตาคาร 餐厅 cāntīng 

มินิบาร์ 小冰箱 、迷

你吧 
xiǎo bīngxiāng / 
mínǐba 

แผนกทําความ
สะอาด 客房部 kèfángbù 

ระเบียงส่วนตัว 私人阳台 sīrén yángtái 
ร้านกาแฟ 咖啡厅 kāfēitīng 

ร้านขายของที่ระลึก 纪念品商店 jìniànpǐn 
shāngdiàn 

ราวแขวนเสื้อผ้า 衣架 yījià 
รูมเซอร์วิส 客房服务 kèfáng fúwù 
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โรงยิม 体育馆 tǐyùguǎn 
ลิฟต์ 电梯 diàntī 
ศูนย์เกมส์ 游戏中心 yóuxì zhōngxīn 
ห้องสังสรรค์ใน
โรงแรม 休息厅 xiūxítīng 

สระว่ายน้ํา 游泳池 yóuyǒngchí 
หนังสือแนะนําการ
ท่องเที่ยว 旅游书 lǚyóushū 

หมายเลขห้อง 房间号码 fángjiān hàomǎ 
ห้องขายบัตร 售票处 shòupiàochù 
ห้องคาราโอเกะ 卡拉 OK 房 kǎlā OK fáng 
ห้องจัดเลี้ยง 宴会厅 yànhuìtīng 
ห้องนั่งเล่น 起居室 qǐjūshì 
ห้องน้ํา 卫生间 wèishēngjiān 
ห้องประชุม 会议室 huìyìshì 
ห้องพักท่ีประตูเชื่อม
ถึงกัน 连通房 liántōngfáng 

ห้องพักท่ีมีห้องน้ําใน
ตัว 室内卫浴 shìnèi wèiyù 

ห้องพักท่ีอยู่ติดกัน 相邻室 xiānglínshì 
ห้องฟิตเนส 健身房 jiànshēnfáng 
ห้องรับแขก 客厅 kètīng 
ห้องรับฝากเสื้อผ้า 寄存行李房 jìcún xínglǐ fáng 
ห้องรับรอง 接待室 jiēdàishì 
แหล่งช็อปปิ้ง 购物中心 chāojí shìchǎng 
อบไอน้ํา 桑拿 sāngná 
อภินันทนาการฟรี 免费 miǎnfèi 
อาหารเช้า 早餐 zǎocān 
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คําศัพท์การบริการนําเท่ียว 
กระเป๋าเดินทาง 行李 xínglǐ 
ค่านายหน้า 佣金 yòngjīn 
จองตั๋ว 订票 dìng piào 
จําหน่ายต๋ัว
ยานพาหนะ 汽车票购买 qìchē piào gòumǎi 

ตารางเวลา 时刻表 shíkèbiǎo 
บริการรับส่ง
นักท่องเที่ยว 免费接送游客 miǎnfèi jiēsòng 

yóukè 
โบร์ชัวร์ 简册 jiǎn cè 
แผนการท่องเที่ยว 旅游计划 lǚyóu jìhuà 
ราคาตั๋ว,บัตร 票价 piàojià 
สถานีต้นทาง 起点站 qǐdiǎnzhàn 
สถานีปลายทาง 终点站 zhōngdiǎnzhàn 
สัมภาระ 行李包 xínglǐbāo 
หนังสือเดินทาง 护照 hùzhào 

 
ประเภทที่พัก 

เกสต์เฮาส์ 宾馆 bīnguǎn 
คอนโดมิเนียม 共管公寓 gòngguǎn gōngyù 
บังกะโล 平房 píngfáng 
โรงแรม 酒店 jiǔdiàn 
อพาร์ตเมนท์ 公寓 gōngyù 
รีสอร์ท 度假村 dùjiàcūn 
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ชื่อโรงแรม 
แจ้งสนิท รีสอร์ท 张萨尼度假村 Zhāng sà ní 

dùjiàcūn 
ธนาพรรีสอร์ท 她娜婆度假村 Tā nà pó dùjiàcūn 
น้ําฟ้า รีสอร์ท 蓝水度假村 Lán shuǐ dùjiàcūn 

รีเจ้นท์ พาเลส 乌汶瑞金酒店 Wūwèn ruìjīn 
jiǔdiàn 

โรงแรมกรุงทอง 谷同宾馆 Gǔ tóng bīnguǎn 
เนวาด้า อินน์ 内华达酒店  Nèihuádá jiǔdiàn 

โรงแรมโตเกียว 乌汶东京酒店 Wūwèn dōngjīng 
jiǔdiàn 

โรงแรมนาคําอินท์ 
88 

纳堪音 88 宾

馆 
Nà kān yīn 88 
bīnguǎn 

โรงแรมนิวนครหลวง 妞那空逻宾馆 Niū nà kōng luó 
bīnguǎn 

โรงแรมบดินทร์ 伯帝宾馆 Bó dì bīnguǎn 

โรงแรมปทุมทอง 巴吞统宾馆 Bā tūn tǒng 
bīnguǎn 

โรงแรมปทุมรัตน์ 巴吞叻宾馆 Bā tūn lè bīnguǎn 
โรงแรมปิกนิค 野餐宾馆 Yěcān bīnguǎn 

โรงแรมราชธานี 瑞查特哈尼酒

店 
Ruì chá tè hāní 
jiǔdiàn 

โรงแรมลายทอง 莱丝翁酒店 Lái sī wēng 
jiǔdiàn 

โรงแรมศรีกมล 四咖扪宾馆 Sì kā mén bīnguǎn 
โรงแรมศรีสมไทย
เฮ้าส์ 斯宋泰酒店 Sī sòng tài jiǔdiàn 

โรงแรมศรีอีสาน 2 四依善 2 宾馆 Sì yī shàn 2 
bīnguǎn 

โรงแรมสุริยาตร์ 速日雅宾馆 Sù rì yǎ bīnguǎn 
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โรงแรมอุบลอินเตอร์
เนชันแนล 乌汶国际酒店 Wūwèn guójì 

jiǔdiàn 
โรงแรมฮอลิเดย์ 节日宾馆 Jiérì bīnguǎn 
โรมแรมสมเกียรติ
แอร์พอร์ท 宋鬲机场宾馆 Sòng gé jīchǎng 

bīnguǎn 
 

คําศัพท์การเข้าพัก การจองที่พัก 
การจองห้อง 预订房间 yùdìng fángjiān 
การลดราคา 打折 dǎzhé 
ของท่ีระลึก 纪念品 jìniànpǐn 
ขึ้นราคา 涨价 zhǎngjià 
ค่าเช่า 房租 fángzū 
ข้อตกลงเงื่อนไขการ
เข้าพัก 条款住宿 tiáokuǎn zhùsù 

ค่าปรับ 罚款 fákuǎn 
ค่ามัดจํา 押金 yājīn 
คีย์การ์ด 卡 kǎ 
เค้าท์เตอร์ 前台 qiántái 
จ่ายค่าห้อง 交钱 jiāo qián 
ชําระค่าใช้จ่าย 付款 fùkuǎn 
เช็คอิน 登记 dēngjì 
เช็คเอาท์ 退房 tuì fáng 
ต่อราคา 砍价 kǎn jià 
ติดต่อ 联系 liánxì 
เตียงคู่ 双人床 shuāngrén chuáng 
เตียงเดี่ยว 单人床 dānrén chuáng 
เตียงสําหรับทารก 婴儿床 yīng'ér chuáng 
เตียงเสริม 加床 jiāchuáng 
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นามบัตรโรงแรม 酒店名片 jiǔdiàn míngpiàn 
บัตรลงทะเบียน 登记表 dēngjì biǎo 
แบบฟอร์ม 表 biǎo 
ใบเสร็จ 收据/账单 shōujù/zhàngdān 
ผู้เข้าพัก 入主人 rùzhǔrén 
รูดบัตรเครดิต 刷卡 shuākǎ 
ลงทะเบียนเข้าพัก 接人入住 jiērén rùzhù 
ส่วนลด 折扣 zhékòu 
สอบถามราคา 打听价 dǎtīngjià 
สิทธิพิเศษ 优惠 yōuhuì 
ห้องเต็ม(จองเต็ม) 订满 dìngmǎn 
ห้องเตียงคู่ 双人间 shuāngrénjiān 
ห้องเตียงเดียว 单人间 dānrénjiān 
ห้องว่าง 空房 kōngfáng 
ห้องสวีท 套房 tàofáng 
อัตราค่าห้อง 房费 fángfèi 

 
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆในโรงแรม 

กระดาษชําระ 卫生纸 wèishēngzhǐ 
กาต้มน้ําร้อน 电水壶 diànshuǐhú 
เก้าอ้ี 椅子 yǐzi 
คอมพิวเตอร์ 电脑 diànnǎo 
เครื่องทําน้ําอุ่น 热水器 rèshuǐqì 
แก้วน้ํา 杯子 bēizi 
เครื่องปรับอากาศ 空调 kòngtiáo 
เครื่องเสียง 音响 yīnxiǎng 
โคมไฟ 台灯 táidēng 
จาน ชาม 盘、碗 pán, wǎn 
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ช้อน ส้อม 勺子、叉子 sháozi, chāzi 
ชั้นวางหนังสือ 书架 shūjià 
โซฟา 沙发 shāfā 
ตู้เก็บของ 储物柜 chǔwùguì 
ตู้นิรภัย 保险箱 bǎoxiǎnxiāng 
ตู้เย็น 冰箱 bīngxiāng 
ตู้เสื้อผ้า 衣柜 yīguì 
โต๊ะเครื่องแป้ง 梳妆台  shūzhuāngtái 
โต๊ะรับแขก 客桌 kèzhuō 
โต๊ะหัวเตียง 床头柜 chuángtóuguì 
โต๊ะอ่านหนังสือ 阅览桌 yuèlǎnzhuō 
ถังขยะ 垃圾箱 lājīxiāng 
ถุงนอน 睡装 shuìzhuāng 
ท่ีคลุมผมอาบน้ํา 浴帽 yùmào 
โทรทัศน์ 电视 diànshì 
โทรศัพท์ 电话 kiànhuà 
น้ําแร่ 矿泉水 kuàngquán shuǐ 
เบาะรองน่ัง 坐垫 zuòdiàn 
ปลั๊กไฟ 插座  chāzuò  
ผ้ากันเปื้อน 围裙 wéiqún 
ผ้าเช็ดตัว 浴巾 yùjīn 
ผ้าปูท่ีนอน 床单 chuángdān 
ผ้าห่ม 被子 bèizi 
ฝักบัว 淋浴 línyù 
พรมเช็ดเท้า 擦鞋垫 cāxiédiàn 
พัดลม 电风扇 diànfēngshàn 
ฟูก 床垫 chuángdiàn 
เฟอร์นิเจอร์ 家具 jiājù 
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ไฟฉาย 电筒 diàntǒng 
มุ้ง 蚊帐 wénzhàng 
ไม้แขวนเสื้อผ้า 衣架 yījià 
ยาสระผม 洗发露  xǐ fǎ lù 
รถเข็นกระเป๋า 推车 tuī chē 
รีโมท 遥控器 yáokòng qì 
ลิ้นชัก 抽屉 chōutì 
สบู่ 肥皂 féizào 
สัญญาณเตือนไฟไหม้ 火警 huǒjǐng 
สายแลน 无线保真 wúxiàn bǎo zhēn 
เสื้อคลุมอาบน้ํา 浴衣 yùyī 
หมองอิง 靠枕 kàozhěn 
หมอน 枕头 zhěntou 
หมอนข้าง 抱枕 bàozhěn 
อ่างล้างหน้า 洗脸盆 xǐliǎn pén 
อ่างอาบน้ํา 浴缸 yùgāng 

 
สถานที่ท่องเที่ยวกลางวัน 

 
ทุ่งศรีเมือง 

กระถางธูป 香炉  xiānglú 
กิเลน 麒麟 qílín 
คลอง 沟 gōu 
แจกัน 花瓶 dǎhuǒjī 
ดอกบัว 莲花  liánhuā  
โทรศัพท์สาธารณะ 公用电话 gōngyòng diànhuà 
ถังขยะ 垃圾桶 lājītǒng 
ทางเดิน 人行道  rénxíngdào 
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ทางม้าลาย 人行横道  rénxínghéngdào 
ท่ีจอดรถ 停车场 tíngchēchǎng 
เทียน 蜡烛  làzhú 
ธูป 香 xiāng 
ป้ายรถเมล์ 公车站 gōngchēzhàn 
พรม 地毯  dìtǎn 
พระพุทธรูป 佛像 fóxiàng 
พาน 藩  fān  
พุ่มไม้ 灌木 guànmù 
ไฟแช๊ค 打火机  dǎhuǒjī 
ไฟถนน 路灯 、街灯 lùdēng , jiēdēng 
รูปปั้น 雕像  diāoxiàng 
ศาลหลักเมือง 神社  shénshè 
สนามเด็กเล่น 儿童游乐场 értóng yóulèchǎng 
สนามหญ้า 草场 cǎochǎng 
หอกระจายเสียง 广播塔  guǎngbò tǎ  
ห้องน้ํา 洗手间 xǐshǒujiān 
อัฒจันทร์ 看台 kàntái 
บ่อเลี้ยงปลา 养鱼池 yǎng yú chí 
ตู้ ATM 自动取款机 zìdòng qǔkuǎn jī 

 
ฟาร์มฮัก 

กองฟาง 稻草堆             dàocăoduī 
กังหัน 风车                  fēngchē 
เกวียน 牛车             niúchē 
แกะ 绵羊                  miányáng 
ขนแกะ 羊毛                  yángmáo 
คนเลี้ยงแกะ 牧羊人            múyángrén 
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คอกแกะ 羊厩                  yángjiù 
ตู้คอนเทนเนอร์ 集装箱           jízhuāngxiāng 

บ้านเรือนไทย 泰式风格房子 tàishì fēnggé 
fángzi 

แปลงผัก 菜地                  càidì 
ผักปลอดสารพิษ 有机蔬菜   yǒujī shūcài 
โซล่าเซล 太阳能 tàiyángnéng 
ม้านั่ง 长凳                      chángdèng 
ม้าโยก 摇马                      yáomă 
ม้าหินอ่อน 石桌         shízhuō 
รถไถ 拖拉机                 tuōlājī 
รถโบราณ 老爷车                 lăoyéchē 
รถสามล้อ 三轮车                sānlúnchē 
รางน้ําฝน 排水沟                 páishuǐgōu 
สวนดอกไม้ 花园                      huāyuán 
สุ่มไก่ 竹鸡笼                    zhújīlóng 

 
สวนน้ํา 

ชุดว่ายน้ํา 泳衣 yǒngyī 
ตั๋ว 票   piào 
น้ําพุ 喷泉         pēnquán 
บัตรสมาชิก 会员卡 huìyuánkă 
โบรชัว 小册子     xiăocèzi 
แว่สตาว่ายน้ํา 游泳镜     yóuyŏngjìng 
สปอร์ตไลท์ 聚光灯           jùguāngdēng 
สระว่ายน้ํา 游泳池           yóuyŏngchí 
สไลเดอร์ 水滑道           shuǐhuádào 
หญ้าเทียม 人造草皮 rénzào cǎopí 
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หมวกว่ายน้ํา 游泳帽            yóuyŏngmaò 
ห้องเปลี่ยนชุด 更衣室            gēngyīshì 

 
สวนสัตว์อุบล 

กรง 笼子 lóngzi 
กระแต 树鼩 shù qú 
กระรอก 松鼠 sōngshǔ 
กระสอบ 麻袋 mádài 
กะโหลกสัตว์ 动物头骨 dòngwù tóugǔ  
กวางป่า 水鹿 shuǐ lù 
การแสดง 表演 biǎoyǎn 

การแสดงของสัตว์ 动物表演 dòngwù biǎoyǎ
  

กิ้งก่า 蜥蜴 xīyì 
เขากวาง 鹿角 lùjiǎo 
เขาควาย 水牛角 shuǐniújiǎo 
เขาสัตว์ 角 jiǎo 
ควาย 水牛 shuǐniú 
ค้างคาว 蝙蝠 biānfú 
แคมป์ 露营 lùyíng 
คอก 厩 jiù 
งูเหลือม 蟒蛇 mǎngshé 
จิงโจ ้ 袋鼠 dàishǔ 
จุดขายตั๋ว 售票处 Shòupiàochù  
จุดชมวิว 风景区 fēngjǐngqū 
ชิงช้า 秋千 qiūqiān 
ซากดึกดําบรรพ์ 化石 huàshí 
ซากสัตว์ 腐生 fǔshēng  
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ซุ้มไม้ไผ่ 竹子拱门 zhúzi gǒngmén
  

ตัวเงินตัวทอง 圆鼻巨蜥 yuánbí jùxī  
ตู้กระจก 玻璃柜 bōlíguì 
เต่า 乌龟 wūguī 
ถังดับเพลิง 灭火器 mièhuǒqì 
ทัศนศึกษา 观光 guānguāng 
ทิวทัศน์ 风景 fēngjǐng 
นกฮูก 猫头鹰 māotóuyīng 
นิทรรศการ 展览 zhǎnlǎn 
บ่อน้ํา 水井 shuǐjǐng 
ปุ๋ยคอก 粪肥 fènféi 
ผีเสื้อ 蝴蝶 húdié 

ผู้ดูแลสัตว์ 动物园管理员
  

dòngwùyuán 
guǎnlǐ yuán 

ผู้บรรยาย 讲解员 jiǎngjiěyuán 
พนักงานขายตั๋ว 售票员 shòupiàoyuán 
ไม้ล้มลุก 草本植物  cǎoběn zhíwù 
แพะ 山羊    shānyáng 
ม้าลาย 斑马   bānmǎ  
มาสคอส 吉祥物   jíxiángwù  
มินิบัส 小巴    xiǎobā 
มูลสัตว์ 动物糞便  dòngwù fènbiàn 
เม่น 刺猬    cìwei  
ยีราฟ 长颈鹿 chángjǐnglù  

รถกอล์ฟ 高尔夫球车  gāo'ěrfū qiúchē
  

ศูนย์อาหาร 美食中心 měishízhōngxīn 
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สมัน 熊氏鹿 xióngshìlù  

สวนพฤกษาศาสตร์ 植物园 
  zhíwùyuán  

สัตว์คร่ึงบกครึ่งน้าํ 两栖动物   liǎngqī dòngwù
  

สัตว์น้ํา 水生动物   shuǐshēng dòngwù 
สัตว์บก 陆生动物  lù shēng dòngwù 
สัตว์ป่า 野生动物  yěshēng dòngwù 
สัตว์ปีก 禽鸟    qínniǎo  
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 哺乳动物   bǔrǔ dòngwù 

สัตว์เลื้อยคลาน 爬行动物  páxíng dòngwù
  

สิงโต 狮子    shīzi  
เสือ 老虎    lǎohǔ 
เสือดาว 豹子    bàozi 
หนูตะเภา 豚鼠    túnshǔ 
เหย่ียว 鸢    yuān 
ฮิปโปโปเตมัส 河马    hémǎ 

 
ตลาดนัดกลางวันและสินค้า 

ตลาดโขงเจียม 孔尖市场 Kǒng jiān 
shìchǎng 

ตลาดจตุจักร 加都加市场 Jiā dōu jiā 
shìchǎng 

ตลาดช่องเม็ก 钟湄市场 Zhōng méi 
shìchǎng 

ตลาดนิกร 尼箜市场 Ní Kōng Shìchǎng 

ตลาดยูปาร์ค U-PARK 批发

市场 
U-PARK pīfā 
shìchǎng 
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ตลาดวัดแจ้ง 晓庙市场 Xiǎo miào 
shìchǎng 

ตลาดวัดแสนสําราญ 散卅然寺庙市

场    
Sàn Sà Rán 
Sìmiào Shìchǎng    

ตลาดวาริน 瓦林市场 Wǎ Lín shìchǎng 

ตลาดวัดสารพัดนึก 萨拉帕浓寺庙

市场  
Sà lā pà nóng 
sìmiào shìchǎng 

กระเป๋า 包 bāo 
กระโปรง 裙子 qúnzi                        
กล้วยไม้ป่า 林兰花 línlánhuā 
กางเกง 裤子 kùzi                         
ขนมไทย 泰式甜品 tàishì tiánpǐn            
ขายปลีก 零售 língshòu              
ขายส่ง 批发 pīfā                          
เข็มขัด 腰带 yāodài 
เครื่องใช้ในครัว 厨房用具 chúfáng yòngjù 
เครื่องประดับ 装饰品 zhuāngshìpǐn 
เครื่องสําอาง 化妆品 huàzhuāngpǐn      
ชิงช้าสวรรค ์ 摩天轮 mótiānlún 
เครื่องนอน 卧具 wòjù 
ชุดชั้นใน 内衣 nèiyī 
ชุดนอน 睡衣 shuìyī 
ชุดนักเรียน 校服 xiàofú 
ไซส์ 均码 jūnmǎ                 
ด่านศุลกากร 海关 hǎiguān 
ตุ๊กตา 娃娃 wáwa 
ถุงเท้า 袜子 wàzi 
น้ําหอม 香水 xiāngshuǐ        
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เบียร์ลาว 老挝啤酒 lǎowō píjiǔ 
เกมส์ปาเป้า 飞镖 fēibiāo 
โปรโมช่ัน 促销 cùxiāo 
ผลไม้ 水果 shuǐguǒ 
ผ้าขนหนู 毛巾 máojīn 
ผ้าเช็ดหน้า 手帕 shǒupà 
ผ้าพันคอ 围巾 wéijīn 
ผ้าม่าน 窗帘 chuānglián 
ผ้าไหม 丝绸 sīchóu 
แผงลอย 小摊 xiǎotān 
พ่อค้าแม่ค้า 小贩 xiǎofàn 
เฟอร์นิเจอร์ 家具 jiājù 
ม้าหมุน  旋转木马 xuánzhuǎn mùmǎ 
ไม้แขวนเสื้อ 衣架 yījià 
ร่ม 伞 sǎn 
รองเท้า 鞋子 xiézi 
ราวตากผ้า 晒衣架 shài yījià 
ลูกค้า 买主 mǎizhǔ 
สินค้ามือสอง 二手品 èrshǒu pǐn 
สินค้าลดราคา 打折品 dǎzhé pǐn 
สินค้าทํามือ 手工制品 shǒugōng zhìpǐn 
เสื้อ 衣服 yīfú 
เสื้อกันฝน 雨衣 yǔyī 
เสื้อผ้าเด็ก  童装 tóngzhuāng 
หมวก  帽子 màozi 
ห้องลองชุด  试衣间 shì yī jiān 
หุ่น 模特道具 mótè dàojù 
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แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
พัทยาน้อย 乌汶小芭堤雅 

หาดคูเด่ือ  酷恴海滩 
กระชัง 养鱼网箱 yǎngyú wǎngxiāng 
ขยะ 垃圾 lājī 
เข่ือน   大坝 dàbà 
คลื่น 波 bō 
เครื่องเสียง 音响 yīnxiǎng 

เจ็ทสกี 水上摩托车 shuǐshàng mótuō 
chē 

ซากเรือ 船残骸 chuáncánhái 
ซุ้มทางเข้า 入口 rùkǒu 
ถังน้ํามัน 油箱 yóuxiāng 
ทะเลนํ้าจืด 淡水 dànshuǐ 
ท่าน้ํา 河边码头 hébiān mǎtóu 
น้ําต้ืน 水浅 shuǐqiǎn 
น้ําลึก 水深 shuǐshēn 
บานานาโบ๊ท 香蕉船 xiāngjiāochuán 
เบ็ด 钓竿 diàogān 
ป้อมยาม   岗亭 gǎngtíng 
แพลอยน้ํา 筏浮动 fáfúdòng 
แม่น้ํามูล 蒙河 ménghé 
ร้านอาหาร 餐厅 cāntīng 
ริมน้ํา 河边 hébiān 
ริมหาด 海边 hǎibiān 
เรือแคนู 独木舟 dúmùzhōu 
ล้อรถ 车轮 chēlún 
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ลําโพง 扬声器 yángshēngqì 
ศาลา 凉亭 liángtíng 
ห่วงยาง 救生圈 jiùshēngquān 
ห้องน้ําสาธารณะ 公共厕所 gōnggòng cèsuǒ 
หาดทราย 沙滩 shātān 
อ่างเก็บน้ํา 水库 shuǐkù 

แก่งตะนะ达纳石滩 Dá nà shí tān 
แก่งสะพือ 洒泊石滩 Sǎ pō shí tān 
สามพนัโบก三千坑 Sānqiān kēng 

กระแสน้ํา 潮汐 cháoxī 
แก่งหิน 石滩 shí tān 
ของท่ีระลึก 纪念品 jìniànpǐn 
งานหัตถกรรม 手工艺品 shǒugōngyìpǐn 
จักรยาน 自行车 zìxíngchē 
เกาะ 岛屿 dǎoyǔ 
ตอสะพาน 支柱 zhīzhù 
น้ําข้ึน 涨潮 zhǎngcháo 
น้ําเชี่ยว 急流 Jíliú 
น้ําลง 落潮 luòcháo 
น้ําวน 漩涡 xuánwō 
แอ่ง 槽 cáo 
พ้ืนท่ีอันตราย 危险区 éixiǎn qū 
ร้านขายของชํา 杂货店  záhuò diàn 
ร้านขายของที่ระลึก 纪念品店 jìniànpǐnhuò 
รีสอร์ท 度假胜地 dùjiàshèngdì 
เรือพาย 划艇 huátǐng 
ฤดูน้ําหลาก 汛期 qùnqī 
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ลาดจอดรถ 停车场 tíngchēchăngdì 
แม่น้ําโขง 湄公河 méigōnghé 
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว  游客服务中心 yóukè fùwù zhōng 

xīn 
สะพานแขวน  吊桥 diàoqiáo 
สินค้าพ้ืนเมือง  本地产品  běndì chǎnpǐn 
ห้องแถว  排房 pái fáng 
หินอ่อน  大理石 dàlǐshí 
แหล่งเพาะพันธุ์ปลา  鱼养殖 yú yǎngzhí 
อนุสรณ์สถาน  纪念馆 jìniànguǎn 

นํา้ตก瀑布  Pùbù 

น้ําตกห้วยหลวง 汇隆瀑布 Huì 110ong pùbù 
น้ําตกแสงจันทร์ 月光瀑布 Yuèguāng Pùbù   
น้ําตกสร้อยสวรรค์ 歲沙旺瀑布 Suì shā wàng pùbù 
น้ําตกตาดโตน 塔顿瀑布 Tǎ dùn pùbù 
น้ําตกผาหลวง 帕隆瀑布 Pà 110ong pùbù 
กุ้งเดินขบวน 虾游行 xiā yóuxíng   
เขตป่าสงวน 森林保护区 sēnlín bǎohù qū    
โขดหิน 岩石 yánshí    
เคาน์เตอร์ 柜台 guìtái   
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 安全官员 ānquán guānyuán   

ต้นน้ํา 上游 shàngyóu 
ตราสัญลักษณ์ 标志 biāozhì   
เถาวัลย์ 藤 téng 
ทหาร 士兵 shìbīng   
ทางคดโค้ง 歪 wāi   
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ทางลาดชัน 坡 pō   
ทุ่งดอกไม้ 花场 huāchǎng    
ธงชาต ิ 国旗 guóqí    
น้ําตก 瀑布 pùbù     
ป่าไม้ 森林 sēnlín   
ลาน 庭院 tíngyuàn   
เฟิร์น 蕨类植物 juélèi zhíwù   
ตะไคร่น้ํา 青苔 qīngtāi   
แมลง 昆虫 kūnchóng   
ไม้ประดับ 观赏植物 guānshǎng zhíwù    

ไม้ยืนต้น 多年生植物 duōniánshēng 
zhíwù   

ไม้เลื้อย 常春藤 chángchūnténg   
ยอดเขา 山顶 shāndǐng   
รถบัส 巴士 bāshì 
ราวบันได 扶手 fúshǒu    
ถ้ํา 洞穴 dòngxué   
ละอองน้ํา 水雾 shuǐ wù 
ลานหิน 石庭院 shítíngyuàn  
ไลเคน 地衣 dìyī   
วนอุทยาน 森林公园 sēnlín gōngyuán    

อุทยานแช่งชาติผาแต้ม 
拍登国家公园 Pāi dēng guójiā gōngyuán 

เขตหวงห้าม 禁区 jìnqū 
จิตรกรรมฝาผนัง 壁画 bìhuà 
จุดชมวิว 景点 Jǐngdiǎn 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 问询处 wènxúnchù 
จุดพักผ่อน 放松点 fàngsōngdiǎn 
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เจ้าหน้าท่ี 官员 guānyuán 
ชายแดน 边境 biānjìng 
จุดตรวจ 检查站 jiǎncházhàn 
โบราณสถาน 古迹 gǔjī 
ประเทศเพื่อนบ้าน 邻国 línguó 
ประเทศลาว 老挝 lǎowō 
ป้ายบอกทาง 指路牌 zhǐlùpái 
ภาพเขียนสี 绘画 huìhuà 

 
การบริการภาครัฐ 
政府服务 

การประปา  供水局 gōngshuǐ jú  
การไฟฟ้า 电力局 diànlì jú 
ข้าราชการ 公务员  gōngwùyuán 
เขตปลอดบุหรี่ 非吸烟区  fēixīyānqū 
เขตสูบบุหรี่ 吸烟区 xīyānqū 
ค่ายทหาร 军营 jūnyíng  
ตํารวจ 警察 jǐngchá 
ตู้รับจดหมาย 信箱 xìnxiāng 
ถนน 路 lù 
ถังขยะ 垃圾桶 lājītǒng 
ทหาร 士兵 shìbīng 
ท่ีทําการไปรษณีย์ 邮局 yóujú 
ท่ีว่าการอําเภอ 区公所 qūgōngsuǒ 
โทรศัพท์สาธารณะ 公用电话 gōngyòngdiànhuà 
ธนาคาร 银行 yínháng 
ฝ่ายบุคคลและ
ทรัพยากรมนุษย์ HR 人力资源 rénlìzīyuán  
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พยาบาล 护士 hūshi 
มหาวิทยาลัย 大学 dàxué 
รถเก็บขยะ 垃圾车 lājīchē 
รถตํารวจ 警车 jǐngchē 
รถพยาบาล 救护车 jiùhùchē 
รถรับบริจาคเลือด 献血车 xiànxuè chē  
โรงพยาบาล 医院 yīyuàn 
โรงเรียนอนุบาล  幼儿学校 yòu'ér xuéxiào 
วิทยาลัย 学院 xuéyuàn 
ศาลคดีเด็กและ
เยาวชน 青少年法庭 qīngshàonián 

fǎtíng 
ศาลากลางจังหวดั 市政厅 shìzhèngtīng 
ศาลยุติธรรม 法院 fǎyuàn  
ศาลาประชาคม 公共会堂 gōnggònghuìtáng 
คลินิค 诊所 zhěnsuǒ  
สถานีขนส่ง 汽车站 qìchēzhàn 
สถานีดับเพลิง 消防局 xiāofángjú 
สถานีตํารวจ 警察局 jǐngchájú 

สถานีรถประจําทาง 公共汽车站 gōnggòngqìchē 
zhàn 

สถานีรถไฟ 火车站 huǒchēzhàn 
สถานีวิทยุ 广播电台 guǎngbò diàntái 
สถานีอนามัย 卫生站 wèishēng zàn 
สวนสาธารณะ 公园 gōngyuán 
สํานักการท่องเที่ยว 旅游办公室 lǚyóu bàngōngshì 
สํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง 移民局 yímínjú 

สํานักงานที่ดิน 土地厅 tǔdìtīng 
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หน่วยดับเพลิง 消防队 xiāofángduì 
หมอ 医生 yīshēng 
หอสมุด 图书馆 túshū guǎn 
องค์การโทรศัพท์ 电信局 diànxìnjú 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 乡行政机构 xiāngxíngzhèng 

jīgòu 
ถังดับเพลิง 灭火器 mièhuǒqì 

 
ตํารวจจราจร 
交通警察 

กฎจราจร 交通规则 jiāotōng guīzé 
กริ่ง  铃  líng 
การจราจร  交通  jiāotōng 
เกาะกลางถนน 安全岛 ānquándǎo 
ขอบทาง 路肩 lùjiān 
ขับช้าๆ 慢行 mànxíng 
เข้าใกล้,ใกล้ถึง 靠近 kàojìn 
ค่าปรับ 罚款 fákuǎn 
ค่ารถ  车费  chēfèi 
เครื่องหมายจราจร  交通标志 jiāotōng biāozhì 
จักรยาน  自行车  zìxíngchē 
จํากัดความเร็ว  限制速度  xiànzhìsùdù 
จุดจอดแท็กซ่ี  出租车站  chūzūchēzhàn 
ชิดขวาชิดซ้าย  靠左、靠右  kàozuǒ, kàoyòu 
ซอย  巷  xiàng 
ถนนสายเล็ก  街道  jiēdào 
ถนนใหญ่  马路  mǎlù  
ทาง,ถนน  路  lù 
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ทางเข้า  入口  rùkǒu  
ทางจักรยาน  自行车道  zìxíngchēdào 
ทางด่วน  高速公路  gāosù gōnglù 
ทางเดินรถทางเดียว  单行道  dānxíng dào 
ทางเดินรถเป็นวง
เวียน  环形交通 huánxíng jiāotōng 

ทางเดินรถสองทาง  双向交通  shuāngxiàng 
jiāotōng 

ซอยตัน  死胡同  sǐhútòng  
ทางเท้า  人行道  rén xíng dào 
ทางม้าลาย 斑马线  bānmǎxiàn 
ทางแยก  交叉路口 jiāochā lùkǒu 
ทางลัด    近路     jìnlù 
ทางหลวง   高速公路   gāosù gōnglù 
ทางออก      出口      chūkǒu 
ทางอ้อม   绕道      ràodào 
อันตราย      危险     wēixiǎn 
ท่ีจอดรถ   停车场   tíngchē chǎng 
ใบอนุญาตขับรถ     驾驶证    jiàshǐ zhèng 
ป้ายรถเมล์  公交车站 gōngjiāo chē zhàn 
ปุ่มกดให้จอด   停车按钮    tíngchē ànniǔ 
ไฟเขียว-แดง  红绿灯 hónglǜdēng 
มอเตอร์ไซต์  摩托车 mótuō chē 
รถยนต์    汽车    qìchē 
ระวังคนข้าม   注意行人     zhùyì xíngrén 
ระวังเด็กเล็ก   注意儿童    zhùyì értóng 
ระวังหินร่วง   注意落石    zhùyì luòshí 
ลดความเร็ว   减速慢行      jiǎnsù mànxíng 
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เลนส์กลาง   中央车道      zhōngyāng chēdào 
เลนส์นอก 
   外车道             wàichēdào 

เลนส์ใน   内车道     nèichēdào 
วงเวียน   环岛 huándǎo 
สะพาน      桥     qiáo 
สะพานลอย           人行天桥     rénxíng tiānqiáo 
สัญญาณไฟจราจร  交通信号     jiāotōng xìnhào 
สามแยก    丁字路口          dīngzì lùkǒu 
สี่แยก   十字路口 shízì lùkǒu 
เส้นหยุดรถ   停车线        tíngchēxiàn 
หัวมุม, เลี้ยวหักมุม   拐角 guǎijiǎo  
ห้ามเข้า   不准驶入 bùzhǔn shǐrù 
ห้ามจอดรถ 
  禁止停车 jìnzhǐ tíngchē 

ห้ามแซง   禁止超车 jìnzhǐ chāochē 
ห้ามตรงไป 
   禁止直行    jìnzhǐ zhíxíng 

ห้ามเลี้ยวขวา  禁止右转     jìnzhǐ yòuzhuǎn 
ห้ามหยุด    禁止停车      jìnzhǐ tíngchē 
ให้ตรงไป   一直向前      yīzhí xiàngqián 
ให้เลี้ยวขวา     右转      yòu zhuǎn 
ให้เลี้ยวซ้าย     左转      zuǒ zhuǎn 
ไหล่ทาง      路肩         lùjiān 
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การท่องเที่ยว 
旅行 

การต่อเคร่ือง 转机   zhuǎnjī 
ขึ้นเคร่ือง   登机    dēngjī 
ค่าเดินทาง   路费      lùfèi 
เครื่องบิน   飞机     fēijī 
เงิน 钱 qián 
จองตั๋ว 订票 dìngpiào 
จอแสดงข้อมูล   信息屛 xìnxīpíng 

เคาน์เตอร์เช็คอิน 登机手续柜台 bànlǐ dēngjī 
shǒuxùchù 

ช่องขายตั๋ว 售票处 shòupiàochù 
ช่องทางขาเข้า 舱口 cāngkǒu 
ด่านตรวจต๋ัว   检票口 jiǎnpiàokǒu 
ด่านศุลกากร 海关 hǎiguān 
ดําเนินขั้นตอน
ศุลกากร   报关手续 bàoguān shǒuxù 

ตั๋วเคร่ืองบิน   飞机票 fēijīpiào 
ตั๋วชั้นธุรกิจ   公务舱 gōngwùcāng 
ตั๋วชั้นประหยัด    经济舱 jīngjìcāng 
ตั๋วชั้นหนึ่ง 头等舱 tóuděngcāng 
ตั๋วเท่ียวเดียว 单程票 dānchéngpiào 
ตั๋วไป-กลับ   往返票 wǎngfǎn piào 
ตั๋วรถ   车票 chēpiào 
ท่องเที่ยว 旅行 lǚxíng 
ทัศนศึกษา   观光 guānguāng 
ทางออกฉุกเฉิน 紧急出口 jǐnjí chūkǒu 
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ท่ีนั่งติดทางเดิน 靠走道的座位 kàozǒudào de 
zuòwèi 

ท่ีนั่งติดหน้าต่าง 靠窗座位 kàochuāng zuòwèi 
ท่ีรับสัมภาระ 行李提取处 xínglǐ tíqǔ chù 
เท่ียวบิน 航班 háng bān 
บัตรประกันสุขภาพ   健康保险卡 jiànkāngbǎoxiǎnkǎ 
บัตรผ่านขึ้นเคร่ือง 登机牌 dēngjīpái 
บันไดขึ้นเคร่ือง   扶梯 fútī 
ประกันการ
ท่องเที่ยว-เดินทาง 旅行保险 lǚxíng bǎoxiǎn 

ประกันชีวิต 人寿保险 rénshòu bǎoxiǎn 
ประกันทางการเงิน 理财保险 lǐcái bǎoxiǎn 
ประกันอุบัติเหตุ 意外保险 yìwài bǎoxiǎn 
แผนท่ี   地图 dìtú 
พักผ่อน 休息 xiūxí 
ภาษี 税 shuì 
ภาษีสนามบิน  机场税 jīchǎngshuì 
เย่ียมญาติ 探亲访友 tànqīn fǎngyǒu 
รถเข็น 推车 tuī chē 
รถทัวร์ 长途汽车 chángtú qìchē 
รถรับกระเป๋า
เดินทาง 行李车 xínglǐchē 

ลานจอดอากาศยาน 停机坪 tíngjīpíng 
เวลาขึ้นเคร่ือง 登机时间 dēngjī shíjiān 
สนามบิน 机场 Jīchǎng 
สวนสัตว์ 动物园 dòngwùyuán 
สินค้าปลอดภาษี 免税品 miǎnshuìpǐn 
หมายเลขเท่ียวบิน  航班号 hángbānhào 
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ห้องโดยสาร  客舱 kècāng 
ห้องน้ํา 卫生间 wèishēngjiān 
ห้องพักผู้โดยสาร 候机室 hòujīshì 
หอบังคับการบิน 塔台 tǎtái 
อาคารผู้โดยสารขา
เข้า 进港大厅 jìngǎng dàtīng 

อาคารผู้โดยสารขา
ออก 出港大厅 chūgǎng dàtīng 

อุทยานแห่งชาติ 国家公园 guójiā gōngyuán 
 

พิพิธภัณฑ์สถานและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
博物馆和文化艺术中心 

การปกครอง 统治地位 tǒngzhì dìwèi 
ของท่ีระลึก  纪念品 jìniànpǐn 
ข้าวของเคร่ืองใช้   器具 qìjù 
เครื่องดนตรี 乐器 yuèqì 
ซากดึกดําบรรพ์ 化石 huàshí 
นิทรรศการ  展览 zhǎnlǎn 
โบราณ 古老  gǔlǎo 
ประวัติศาสตร์ 历史 lìshǐ 
ผ้าพ้ืนเมือง 本地布 běndì bù 
พระพุทธรูป 佛  fóxiàng 
พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติอุบลราชธานี 

乌汶国家博物

馆 
wūwèn guójiā 
bówùguǎn 

ภาพวาด 画儿 huà 
ภูมิศาสตร์ 地理  dìlǐ 
รูปปั้น  雕像 diāoxiàng 
เรือ 船 chuán 
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แร่   矿石   kuàngshí 
วัฒนธรรม 文化  wénhuà 
วิถีชีวิต 生活方式 shēnghuó fāngshì 
วิทยากร 讲师 jiǎngshī 
ศาสนา 宗教 zōngjiào 
ศิลปะ 艺术 yìshù 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 文化艺术中心 wénhuà yìshù 

zhōngxīn 
ห้องประชุม  会议室 huìyì shì 
ห้องรับรอง 客厅 kètīng 
หอจดหมายเหตุ 档案馆 dǎng'àn guǎn 
หอศิลป์ 艺术管 yì shù guǎn 
หิน 石头 shítou 
อนุรักษ์  保护 bǎohù 

 
การทําพาสปอร์ตและการทําวีซ่า 
护照和签证办理手续 

กรอกแบบฟอร์ม   填表   tiánbiǎo 
กรุ๊ปเลือด 血型 xiěxíng 
การตรวจลงตรา
เลขท่ี 签证号码 qiānzhèng hàomǎ 

ข้อมูลส่วนตัว 个人资料 gèrén zīliào 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ 服务费 fúwùfèi 

ค่าไปรษณีย์ 邮费 yóufèi 
ชําระเงิน 付款 fùkuǎn 
ตรวจสุขภาพ 体验 tǐyàn 
ตรวจสอบเอกสาร 检查文件 jiǎnchá wénjiàn 
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ต่อคิว 排队 páiduì 
ถ่ายรูป 拍照 pāizhào 
ทะเบียนบ้าน 户籍 hùjí 
ทํางาน 就业 jiùyè 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน    住址 zhùzhǐ 
ธุรกิจ 商务 shāngwù 
น้ําหนัก 重量 zhòngliàng 
บัตรประชาชน 身份证 shēnfènzhèng 
แบบฟอร์ม 
ใบเสร็จรับเงิน 收据 shōujù 

ประเภท 类型 lèixíng 
พาสปอร์ต(หนังสือ
เดินทาง) 护照 hùzhào 

เพศ 性别 xìngbié 
ย่ืนคําร้อง 申请 shēnqǐng 
ย่ืนเอกสาร 交文件 jiāowénjiàn 
รูปถ่าย 照片 zhàopiàn 
สมัคร 报名 bàomíng 
ลายเซ็น 签名 qiānmíng 
ลายนิ้วมือ   指纹 zhǐwén 
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 身份证号 shēnfèn zhènghào 

วันเดือนปีเกิด 出生日期 chūshēng rìqí 

วิธีการทําพาสปอร์ต 办理护照流程 bànlǐhùzhào liú 
chéng 

วีซ่า 签证 qiānzhèng 

วีซ่าชั่วคราว 暂时性签证 zhànshíxìng qiān 
zhèng 
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วีซ่าถาวร 永居签证 yǒng jū qiānzhèng 
วีซ่าท่องเที่ยว 旅游签证 lǚyóu qiānzhèng 
วีซ่านักเรียน 学生签证 liúxué qiānzhèng 
สถานท่ีเกิด 出生地点 chūshēng dìdiǎn 
สถานท่ีออกวีซ่า 签发地点 qiānfā dìdiǎn 
ส่วนสูง 身高 shēngāo 
สัญชาติ 国籍 guójí 
สัมภาษณ์   面试 miànshì 
สาเหตุในการเดินทาง
ออก   出境事由  chūjìng shìyóu 

สําเนาทะเบียนบ้าน   户籍复印件 hùjí fùyìnjiàn 

สําเนาบัตรประชาชน 身份证复印件 shēnfènzhèng 
fùyìn jiàn 

สูติบัตร 出生证 chūshēng zhèng 
หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ 电话号码  diànhuà hàomǎ 

หมายเลขวีซ่า 签证纸号码  qiānzhèngzhǐ hào 
mǎ 

หมายเลขหนังสือ
เดินทาง 护照号码 hùzhào hàomǎ 

ออกให้โดย 签发机关 qiānfā jīguān 
 
การข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านและชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน 过境 
ขั้นตอนขาเข้า
ประเทศ  入境手续 rùjìng shǒuxù 

ขั้นตอนขาออกนอก
ประเทศ  出境手续 chūjìng shǒuxù 

เขตแดน   边境 biānjìng 
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จุดตรวจหนังสือ
เดินทาง 护照检查处 hùzhào jiǎnchá 

chǔ 
บริการรถเช่า 租车服务 zūchē fúwù  
จุดมุ่งหมายของการ
เดินทางเข้าประเทศ  入境事由 rùjìng shìyóu 

จุดรับแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 外币兑换处 wàibì duìhuàn chǔ 

ช่องเม็ก  崇湄 Chóng méi 
ช่องอานม้า 崇鞍马 Chóng ānmǎ 
ด่านตรวจคนเข้า
เมือง 入境检查处  rùjìng jiǎncháchǔ 

ท่องเที่ยว  旅游  lǚyóu 

บัตรผ่านแดน 边境通行证 biānjìng tōngxíng 
zhèng 

ใบขาเข้าประเทศ 入境卡 rùjìngkǎ 
ใบขาออกประเทศ 出境卡 chūjìngkǎ 
ประชุม 会议 huìyì 
ประเทศกัมพูชา  柬埔寨  jiǎnpǔzhài 
ประเทศลาว 老挝 lǎowō 
วันท่ีเดินทางเข้ามา  入境日期  rùjìng rìqí 
วันท่ีเดินทางออก 出境日期 chūjìng rìqí 
สกุลเงินกัมพูชา 瑞尔  ruìěr 
สกุลเงินลาว 基普 jīpǔ 
เส้นทางข้ามแดน 过境路线 guòjìng lùxiàn 
หนังสืออนุญาตรถ
ระหว่างประเทศ 

国际汽车授权

书 
guójìqìchē 
shòuquán shū 

อัตราแลกเปลี่ยน 汇率  huìlǜ 
อุโมงค์ 隧道 suìdào 
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