
 



 

  



 

 

 

 

 

  



 จากห้องเรียนสู่สังคมคร้ังที ่2 

เน่ืองในวาระครบรอบ  80 ปี แห่งการสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และ  10 ปี แห่งการก่อตั้ง

โครงการรัสเซียศึกษา  ในฐานะสถาบนัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศรัสเซีย  โครงการรัสเซียศึกษาจึงสนบัสนุนแนวคิดของนกัศึกษาในการสร้างสรรค์

โครงการจากหอ้งเรียนสู่สังคมในคร้ังน้ี 

โครงการจากหอ้งเรียนสู่สังคมคร้ังท่ี  2  เป็นโครงการท่ีสืบเน่ืองมาจากการจดัทาํโครงการจาก

หอ้งเรียนสู่สังคมคร้ังท่ี 1 อนัไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภาคนิพนธ์เร่ือง  “Broken Russian ของผูป้ระกอบอาชีพ

บริการในเขตพทัยาเหนือบริเวณหาดวงศอ์มาตย์  - นาเกลือ  ในแง่ของไวยากรณ์ ” จากการศึกษาภาคนิพนธ์

ฉบบัดงักล่าว  พบวา่ยงัมีอุปสรรคในดา้นการส่ือสารระหวา่งผูป้ระกอบการชาวไทยกบันกัท่องเท่ียวชาว

รัสเซียอยูห่ลายประการ  โครงการจากหอ้งเรียนสู่สังคม  คร้ังท่ี  1 จึงถือกาํเนิดข้ึนจากความร่วมมือของ

คณาจารยแ์ละนกัศึกษาในโครงการรัสเซียศึกษา  แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เพื่อเป็นแนวทางในการจดั

กิจกรรมท่ีสร้างสรรคป์ระโยชน์สู่สังคม 

จากความสาํเร็จในการจดัทาํโครงการจากหอ้งเรียนสู่สังคมคร้ังท่ี  1  เป็นแรงผลกัดนัท่ีสาํคญัในการ

สร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูจ้ดัทาํโครงการจากหอ้งเรียนสู่สังคมคร้ังท่ี  2 โดยในคร้ังน้ีจะเป็นการลงพื้นท่ีใน

บริเวณเขาพระตาํหนกั เน่ืองจากการสาํรวจพื้นท่ีในคร้ังแรก พบวา่ผูป้ระกอบการชาวไทยในบริเวณดงักล่าว

มีความประสงคใ์นการเรียนรู้ภาษารัสเซียเพื่อการประกอบอาชีพของตนเพิ่มเติม  คณะผูจ้ดัทาํโครงการจึง

ร่วมกนัจดัพิมพคู์่มือภาษารัสเซียเบ้ืองตน้ฉบบัน้ีข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของ

ผูป้ระกอบการ  ประกอบกบันกัศึกษาผูจ้ดัทาํคู่มือประสงคจ์ะนาํความรู้จากในหอ้งเรียนมาปฏิบติัจริงจึง

จดัพิมพเ์น้ือหาเพิ่มจากคู่มือฉบบัแรกใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนโครงการ  “จากหอ้งเรียนสู่สังคมคร้ังท่ี  2”  มิอาจ

เกิดข้ึนได ้หากปราศจากการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  เมืองพทัยา  นกัศึกษา

อาจารยแ์ละบุคลากรในโครงการรัสเซียศึกษา โดยโครงการรัสเซียศึกษาคาดหวงัวา่นอกจากคู่มือภาษา

รัสเซียเบ้ืองตน้ฉบบัน้ีจะก่อประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการชาวไทยแลว้ ยงัจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยสร้าง

เสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชาวไทยและชาวรัสเซียสืบไป 

 

 
โครงการรัสเซียศึกษา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



คาํช้ีแจง 

การถอดเสียงภาษารัสเซียใหเ้ป็นคาํอ่านภาษาไทยนั้น  ไม่สามารถถอดเสียงใหถู้กตอ้งอยา่งสมบูรณ์  

เพราะภาษารัสเซียและภาษาไทยมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของเสียงพยญัชนะและเสียงสระเป็นอยา่งมาก 

ประการท่ีหน่ึง  กรณีตวัอกัษรเสียง  ช Ж Ч Ш Щ ในภาษารัสเซียมีความแตกต่างกนั  แต่ไม่สามารถ

ออกเสียงในภาษาไทยได้  ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํจึงถอดเสียง คาํอ่านทั้งส่ีตวัอกัษรเป็นเสียงตวัอกัษร  ช ใน

ภาษาไทย 

ประการท่ีสอง  กรณีเสียงพยญัชนะก่ึงสระ  Ë Ю ไม่สามารถออกเสียงคาํอ่านภาษาไทยใหส้มบูรณ์

ตามเสียงภาษารัสเซียได้  ดงันั้นพยญัชนะก่ึงสระ  Ë คณะผูจ้ดัทาํจึงถอดเสียงเป็นสระ  โอ ในภาษาไทย  และ

พยญัชนะก่ึงสระ Ю ถอดเสียงเป็นสระ อู ในภาษาไทย 

 ประการท่ีสาม ถา้พยญัชนะท่ีไม่มีสระกาํกบัใหอ้อกเสียงสระ อะ  เพียงคร่ึงเสียง เช่น มเนีย 

ใหอ่้านเป็น มะเนีย  

  ประการท่ีส่ี สาํหรับบางคาํท่ีเป็นคาํเดียวกนัท่ีอยูค่นละประโยค  แต่ถอดเสียงออกมาไม่เหมือนกนั 

เน่ืองจากตอ้งการความใกลเ้คียงกบัการออกเสียงของชาวรัสเซียในประโยคนั้นๆ 
 

ประการสุดทา้ย  กรณีมี พยญัชน ะ ร ปรากฏในคาํท่ีถอดเสียง  ใหก้ระดกล้ินทุกคร้ังท่ีออกเสียง 

ส่วนกรณีคาํอ่านภาษาไทยท่ีสะกดดว้ย ร และ ล ตามหลกัภาษาไทย ปกติออกเสียงเป็น แม่กน 

แต่ในการอ่านออกเสียงใหใ้กลเ้คียงกบัภาษารัสเซียตอ้งกระดกล้ินตามพยญัชนะ ร และ ล  
 

ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัทาํคาํนึงถึงความสะดวกและ การ อ่าน ท่ี เขา้ใจ ได้ ง่ายของผูป้ระกอบการ  

ดงันั้นการถอดเสียงคาํอ่านเป็นภาษาไทยจึงอาจไม่ตรงตามหลกัท่ีถูกตอ้ง 

 

 

         คณะผูจ้ดัทาํ 

 

 

 



หมวดต่างๆ 

 

• หมวดตวัเลข 

• หมวดบอกทาง/ ทิศทาง 

• หมวดคาํศพัทแ์ละบทสนทนาทัว่ไป 

• หมวดสินคา้แผงลอย 

• หมวดคา้ขายทัว่ไป เส้ือผา้และเคร่ืองประดบั 

• หมวดเช่าอุปกรณ์ริมหาด 

• หมวดบอด้ีเพน็ต ์(Body Paint) และถกัเปีย 

• หมวดยานพาหนะ 

• หมวดนวด 

• หมวดท่ีพกั 

• หมวดซกัรีด 

• หมวดยา 

 

 

 

 



หมวดตัวเลข 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

1 อะ-ดีน Один 

2 ดวา Два 

3 ตรี Три 

4 ชิ-ตึย-รี Четыре 

5 เป๊ียท Пять 

6 เชสท ์ Шесть 

7 เซม Семь 

8 โว-ซิม Восемь 

9 เด-หวทิ Девять 

10 เด-สิท Десять 

11 อะ-ดีน-นา้ด-สัท Одиннадцать 

12 ดว-ีนา้ด-สัท Двенадцать 

13 ตรี-นา้ด-สัท Тринадцать 

14 ชิ-ตึยร์-นา้ด-สัท Четырнадцать 

15 ปิด-นา้ด-สัท Пятнадцать 

16 ชิส-นา้ด-สัท Шестнадцать 

17 ซิม-นา้ด-สัท Семнадцать 

18 วา-ซิม-นา้ด-สัท Восемнадцать 

19 ดี-หวดิ-นา้ด-สัท Девятнадцать 

20 ดวา้ด-สัท Двадцать 

30 ตร้ิด-สัท Тридцать 

40 โซ-หรัค Сорок 

50 ปิท-ดี-เซ้ียท Пятьдесят 

60 ชิส-ดี-เซ้ียท Шестьдесят 

70 ซิม-ดี-สิท Семьдесят 



80 โว-ซิม-ดี-สิท Восемьдесят 

90 ดี-ว-ีโนส้-ตะ Девяносто 

100 สโต Сто 

200 ดเวี้ย-สที Двести 

300 ตรี-สตะ Триста 

400 ชิ-ตึย-ริ-สตะ Четыреста 

500 ปิด-โซท้ Пятьсот 

600 ชีส-โซท้ Шестьсот 

700 ซิม-โซท้ Семьсот 

800 วา-ซิม-โซท้ Восемьсот 

900 ดี-หวดิ-โซ๊ท Девятьсот 

1000 ตึย-สิ-ช่ะ Тысяча 

1,001 ตึย-สิ-ช่ะ  อะ-ดีน Тысяча один 

2,000 ดเวยี  ตึย-สิ-ช่ิ Две тысячи 

5,000 เป๊ียท  ตึย-สิช Пять тысяч 

10,000 เด-สิท  ตึย-สิช Десять тысяч 

10,001 เด-สิท  ตึย-สิช  อะ-ดีน Десять тысяч один 

20,000 ดวา้ด-สัท  ตึย-สิช Двадцать тысяч 

50,000 ปิด-ดี-เซ้ียท  ตึย-สิช Пятьдесят тысяч 

100,000 สโต  ตึย-สิช Сто тысяч 

100,001 สโต ตึย-สิช  อะ-ดีน Сто тысяч один 

200,000 ดเวยี-สที  ตึย-สิช Двести тысяч 

500,000 ปิด-โซท้  ตึย-สิช Пятьсот тысяч 

1,000,000 มิล-ลี-โอน Миллион 

 

 



หมวดบอกทาง/ทศิทาง 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

เดินตรงไป อิ-ดี-ถิ  เปรีย-ม่ะ Идите прямо 

เล้ียวขวา ซเวยีร-นิ-ถิ  นา-ปรา-หวะ Сверните направо 

เล้ียวซา้ย ซเวยีร-นิ-ถิ  นา-เลีย-หวะ Сверните налево 

เดินยอ้นไป อิ-ดี-ถิ  เปรีย-ม่ะ  นา-ซา้ด Идите прямо назад 

ขา้มสะพาน ปี-รี-เซ้ียช  โมส้ท ์ Пересечь мост 

ผา่นไฟแดง ปรา-เย-หทั  ซเวยี-ตา-โฟร Проехать светофор 

ผา่นส่ีแยก 
ปรา-เย-หทั 

ปี-รี-โคร้ส-ตคั 

Проехать 
перекрёсток 

ฝ่ังตรงขา้ม 
ปรา-ที-วา-ปา-โลช้-นา-ยา 

ซตา-รา-นา 

Противоположная 
сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดคาํศัพท์และบทสนทนาทัว่ไป 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

ใช่ ดา Да 

ไม่ใช่ เนียท Нет 

สวสัดี (ทางการ) ซ-ดราสท-์วยุ-ถิ Здравствуйте 

สวสัดี (ไม่เป็นทางการ) พรี-เวยีท Привет 

ขอบคุณ สปา-ซี-บะ Спасибо 

ตกลง ฮา-รา-โช Хорошо 

เส้ือผา้ อา-เดียช-ดา Одежда 

เส้ือกนัหนาว สว-ิเตร์ Свитер 

เส้ือคอกลม ฟุ้ท-โบล-กะ Футболка 

เส้ือโปโล เตน-นิส-กะ Тенниска 

เส้ือกลา้ม, เส้ือยดื มยั-กะ Майка 

เส้ือสเวตเตอร์ถกั โคฟ้-ตะ Кофта 

เส้ือคอเต่า วา-ดา-ลา้ซ-กะ Водолазка 

เส้ือแจค็เกต็ ชา-เคียท Жакет 

เส้ือกัก๊ ชี-เล้ียท Жилет 

เส้ือโคท้ ปัล-โต Пальто 

เส้ือนอก ปิด-ชา้ค Пиджак 

เส้ือคลุมขนสัตว ์ ชู-บะ Шуба 

เส้ือเช้ิต รู-บ๊าช-กะ Рубашка 

สูท คสั-ทูม Костюм 

ชุดเดรส พลา-เทีย Платье 

ชุดกีฬา ซปาร-ทิฟ-นึย  คสั-ทูม Спортивный костюм 

ชุดเดก็ เดส้-คา-เย  พลา-เทีย Детское платье 

กางเกงขาสั้น โชร-ตึย Шорты 

กางเกงขายาว บรู-คี Брюки 



กางเกงยนีส์ จีน-ซึย Джинсы 

กระโปรง ยูบ้-กะ Юбка 

กระโปรงยาว ดลิน-นา-ยา่  ยูบ้-กะ Длинная юбка 

กระโปรงสั้น มิ-นิ  ยูบ้-กะ Мини-юбка 

เส้ือเบลาซ์ บลู๊ซ-กะ Блузка 

เส้ือชั้นใน ลิฟ-ชิค Лифчик 

กางเกงชั้นใน ตรู-ซึย Трусы 

เส้ือคลุมอาบนํ้า ฮา-ลา้ท Халат 

ชุดวา่ยนํ้า คู-ปาล-หนิค Купальник 

บิกิน่ี บี-คี-นี Бикини 

ผา้พนัคอ ชาร์ฟ Шарф 

เนคไท กลั-ซตุ๊ค Галстук 

กระเป๋าสะพาย ซลิง-มี-โชค้ Слингмешок 

หมวกแกป็ เคป็-กะ Кепка 

หมวกปีก ชเลีย-ปะ Шляпа 

หมวกถกัไหมพรม ชา้ป-กะ Шапка 

ถุงมือ (คู่) ปีร-ชา้ท-กิ Перчатки 

ถุงเทา้ (คู่) นสั-กิ Носки 

รองเทา้ โอ-บู๊ฟ Обувь 

ผา้ปูท่ีนอน ปร๊าซ-ตึย-เนีย Простыня 

ผา้ห่มนวม 
อดี-ยา-ล่ะ 

(เชียร์ส-เทีย-โน-เย  อดี-ยา-ล่ะ) 

Одеяло 

Шерстяное одеяло 

(ขนสัตว)์ 

ผา้ห่ม ทคา-เน-วา-เย  อดี-ยา-ล่ะ Тканевое одеяло 

ปลอกหมอน นา-วา-ลชั-กิ Наволочки 

หมอน ปา-ดู๊ช-กะ Подушка 

ปลอกผา้ปูท่ีนอน ปา-ครือ-วา-ล่ะ Покрывало 

ผา้เช็ดตวั ปา-ลา-เทียน-เซ่ Полотенце 



ผา้เช็ดหนา้ นา-ซา-โวย  ปลา-โต๊ค Носовой платок 

ผา้ปูโต๊ะ สคา-เทียร์ท Скатерть 

เน้ือผา้ มา-ที-รี-อลั Материал 

ผา้ฝ้าย ฮโล-ปัค Хлопок 

ผา้ยนีส์ จีน-ซา-วา-ยา  ทคาน Джинсовая ткань 

ผา้ลูกไม ้ ครู-เช-วา Кружево 

ผา้หนงัสัตว ์ โค-ชา-นา-ยา  ทคาน Кожаная ткань 

ผา้ลินิน โลน Лён 

ผา้ไหม โชค้ Шёлк 

ผา้ขนสัตว ์ เชร้สท ์ Шерсть 

ขนาด ร้าซ-เมียร Размер 

เลก็ (S) 
มา-ลึย 

/ มา-เลน-กิ 

Малый 

/ Маленький 

กลาง (M) ซเร้ียด-หนิ Средний 

ใหญ่ (L) บลั-โชย Большой 

ใหญ่พิเศษ (XL) / ใหญ่กวา่ 
โอ-ชิน บลั-โชย 

/ โบล-เช 

Очень большой 

/ больше 

เส้ือผา้บุรุษ มูช-สคา-ยา่  อเดียช-ด่ะ Мужская одежда 

เส้ือผา้สตรี เชน-สคา-ยา่  อเดียช-ด่ะ Женская одежда 

เส้ือผา้เดก็ เดด้-สคา-ยา่  อเดียช-ด่ะ Детская одежда 

ฉนัพดูภาษารัสเซีย 

ไดนิ้ดหน่อย 

ยา  นี-มโน-กะ   

กา-วา-รู 

ปา-รุส-กิ 

Я немного  
говорю 

по-русски. 

ฉนัเขา้ใจภาษารัสเซีย 
ยา  ปา-นี-มา-ย ู

ปา-รุส-กิ 

Я понимаю 

по-русски. 

ฉนัไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีคุณพดู 
ยา  นี  ปา-นี-มา-ย ู

ชโต  วยึ  กา-วา-รี-ถิ 

Я не понимаю, 
что вы  

говорите. 



คุณมาพทัยา/ ประเทศไทย 

เป็นคร้ังแรกหรือ 

วยึ  เป๊ียร-วยึ  ร้าซ  เวอ่ะ 

ป๊ัต-ตา-เยยี / ไตย-ลาน-เด่ีย 

Вы первый раз в 
Паттае / Таиланде? 

คุณช่ืออะไร คคั  วา้ส  ซา-วูท้ Как вас зовут? 

ฉนัช่ือ ... มิน-ยา ซา-วูท้... Меня зовут ... 

คุณอายเุท่าไหร่ ซโคล-ค่า  วมั  เล้ียท Сколько вам лет? 

ฉนัอาย ุ... มเนีย ... เล้ียท/โก-ดะ/โกด* Мне ... лет/года/год.* 
 

*หมายเหตุ การบอกอายตุอ้งใชค้าํวา่ год (โกด), года (โก-ดะ), лет (เล้ียท) หมายถึง ปี 

โดยมีวธีิการเลือกใชด้งัน้ี 

1 = год (โกด) เลขลงทา้ยดว้ย 1 เช่น 31, 41 = год 

2-4 = года (โก-ดะ) เลขลงทา้ยดว้ย 2-4  เช่น 22, 33 = года 

5-20 = лет (เล้ียท) เลขลงทา้ยดว้ย 5-0 เช่น  50, 65 = лет 

เช่น ฉนัอาย ุ20 ปี (มเนีย ดวา้ด-สัท เล้ียท) Мне 20 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดสินค้าแผงลอย 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

ผา้คลุม ปลา-โต๊ค Платок 

ไข่มุก เช็ม-ชุก Жемчуг 

เปลือกหอย ปีร-ลา-มูต้ร์ Перламутр 

สร้อยคอ อชิ-เร-เลีย Ожерелье 

กาํไล บร๊าส-เลียท Браслет 

ต่างหู เซร-กิ Серьги 

ก๊ิบติดผม ชปิว-กะ Шпилька 

ครีมกนัแดด 
โซล-เซ-ซา-ชีท-นึย 

เครียม 

Солнцезащитный 
крем 

ยาหม่อง มา้ซ мазь 

ยาดม 
นู-ฮา-เทว-นา-ยา 

โซล 

Нюхательная 

<<соль>> 

นํ้ามนัมะพร้าว คา-โค-ซา-วา-เย  มา้ส-ล่ะ Кокосовое масло 

นํ้ามนัมะกอก อา-ล้ีฟ-คา-วา-เย  มา้ส-ล่ะ Оливковое масло 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดค้าขายทัว่ไป เส้ือผ้าและเคร่ืองประดับ 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

เชิญแวะชมก่อน 

ราคาไม่แพง 

ปัส-มา-ตรี-ถิ, 

แอ-ตะ  นี-โด-รา-กะ 

Посмотрите, 
это не дорого. 

เชิญแวะชมสินคา้ก่อน 

ไม่ซ้ือไม่เป็นไร 

วยึ  โม-ชิ-ถิ 

ปัส-มา-เตร๊ียท,  

นี ปา-นรา-วดิ-สะ,  

โม-ชิ-ถิ  

นี  ปา-คู-ป๊าท 

Вы можете 
посмотреть,  

не понравится,  
можете  

не покупать. 

คุณตอ้งการอะไรเพิ่มอีกไหม 

วยึ  ฮา-ที-ถิ 

ชโต-นี-บุด 

อี-โช 

Вы хотите 
что–нибудь 

ещё? 

ฉนัไม่รับเงินดอลล่าร์ ยา  นี  บี-รู  โดล-ลา-รึย Я не беру доллары. 
ฉนัไม่มีเงินทอน อู  มิน-ยา  เนียท  สด๊า-ชี У меня нет сдачи. 

ฉนัไม่สามารถลดราคาได ้
ยา  นี  มา-ก ู  

สเดีย-ลทั สคิด-ก ุ

Я не могу  
сделать скидку. 

คุณไม่สามารถนาํสินคา้มา

เปล่ียนได ้

ปา-มี-เนียท  นี-ลิ-เซีย/ 

มึย  นี  มี-เนีย-เยม 

Поменять нельзя./ 
Мы не меняем. 

ขอบคุณท่ีมาอุดหนุน 

แลว้แวะมาใหม่ 

สปา-ซี-บะ, ปรี-ฮา-ดี-ถิ 

อี-โช 

Спасибо, приходите 
ещё. 

ฉนัขายเขม็ขดั/ 

สร้อยมุก/ กระเป๋า 

ยา  ปรา-ดา-ย ู เรม-นี / 

เช็ม-ชุก / ซุม-กิ 
Я продаю ремни/ 
жемчуг/ сумки. 

ฉนัรับจา้งนวด ยา  เดีย-ลา-ย ู มสั-สาช Я делаю массаж. 
ฉนัใหบ้ริการเช่าเรือ อู  มิน-ยา  ปรา-คทั  โล-ดกั У меня прокат лодок. 
เขม็ขดัราคา ... บาท รี-เมียน  สโต-อิท ... บาท Ремень стоит ... бат. 

สร้อยมุกราคา ... บาท เช็ม-ชุก  สโต-อิท ... บาท Жемчуг стоит ... бат. 
กระเป๋าราคา ... บาท ซุม-กะ  สโต-อิท ... บาท Сумка стоит ... бат. 



เส้ือหน่ึงตวัราคา ... บาท 
อดั-นา  รู-บ๊าช-กะ 
สโต-อิท ... บาท 

Одна рубашка 
стоит ... бат. 

ถา้คุณซ้ือเยอะ 

ฉนัจะลดราคาให ้

เยส้-ลี  วยึ  คู-ปี-ถิ 

มโน-กะ, 

ยา  สเดีย-ลา-ย ู สคิด-ก ุ

Если вы купите 
много, 

я сделаю скидку. 

ซ้ือหน่ึงช้ินราคา ... บาท 

ถา้ซ้ือสองช้ิน 

ฉนัลดราคาให ้... บาท 

อดั-นา  ชตู-กะ 

สโต-อิท ... บาท, 

เยส้-ลี  คู-ปี-ถิ  ดเวยี, 

ยา  สเดีย-ลา-ย ู 

สคิด-ก.ุ.. บาท 

Одна штука 
стоит ... бат, 

если купите две, 
я сделаю  

скидку ... бат. 

เชิญดูก่อนได ้

เส้ือราคาไม่แพง 

ปัส-มา-ตรี-ถิ  รู-บ๊าช-กิ 

อนี  นี-ดา-รา-กี-เย 

Посмотрите рубашки, 
они недорогие. 

เชิญลองได ้ ปรี-เมียร-ถิ Примерьте 

อนัน้ีสามารถลองได ้ แอ-ตะ  โมช้-น่ะ  ปรี-เมีย-หริท 
Это можно 
примерить. 

ฉนัคิดวา่ไซส์ของคุณคือไซส์…  
ยา  ดู-มา-ย,ู  ชโต  อู  วา้ส 

ร้าซ-เมียร....  

Я думаю, что у вас 
размер … 

ของคุณผูห้ญิงคือไซส์…  อู กัส๊-ปา-ชี  ร้าซ-เมียร.... У госпожи  размер … 
ของคุณผูช้ายคือไซส์…  อู  กัส๊-ปา-ดี-น่ะ  ร้าซ-เมียร....  У господина размер… 

ฉนัคิดวา่คุณเหมาะกบัไซส์…  
ยา  ดู-มา-ย,ู  ชโต  วมั  

ปา-ดยั-โด๊ท  ร้าซ-เมียร....  
Я думаю, что вам 

подойдёт размер … 

ฉนัมีเส้ือหลากหลายสี 
อู  มิน-ยา  เยส้ท ์  

มโน-กะ สเวยี-ตฟั 

У меня есть  
много цветов. 

สีแบบไหนท่ีคุณตอ้งการ คคั-โคย  สเวี้ยท  วยึ  ฮา-ที-ถิ 
Какой цвет вы 

хотите? 

เรามีเส้ือหลายสีและ 

หลายแบบ 

อู  มิน-ยา  มโน-กะ 

สเวยี-ตฟั  อี  มา-เด-เลย ์

У меня много  
цветов и моделей. 



ท่ีน่ีขายไข่มุก 

เชิญชมก่อนได ้

ซเด๊ียส  เยส้ท ์ เช็ม-ชุก, 

ปัส-มา-ตรี-ถิ 

ปา-ชา-ลุส-ตะ 

Здесь есть жемчуг, 
посмотрите 
пожалуйста. 

ชมก่อนได ้ไข่มุกของเรา 

ราคาไม่แพง 

ปัส-มา-ตรี-ถิ, 

นา้ช  เช็ม-ชุก  สโต-อิท  

นี  โด-รา- กะ 

Посмотрите, наш 
жемчуг стоит 

не дорого. 

สวยมาก เหมาะกบัคุณมาก 
คคั  ครา-ซี-วา่! 

วมั  โอ-ชิน  อี-โด๊ท 

Как красиво! 
Вам очень идёт. 

เรามีลูกปัด, ต่างหู, แหวนและ 

กาํไลเชิญชมก่อนได ้

อู  นา้ส  เยส้ท ์ บู-ซึย, 

เซร-กิ, โคล-ซ่ะ  อี 

บร๊าส-เลีย-ตึย,  

ปัส-มา-ตรี-ถิ 

У нас есть бусы, 
серьги, кольца и 

браслеты, 
посмотрите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดเช่าอปุกรณ์ริมหาด 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

เกา้อ้ีผา้ใบสาํหรับเช่า ชีส-โลน-กิ  นา  ปรา-คทั Шезлонги на прокат 

เช่าเกา้อ้ีผา้ใบราคา..........บาท 
ปรา-คดั ชีส-โลน-กฟั 

สโต-อิท..............บาท 

Прокат шезлонгов 
стоит … бат. 

เตน็ทส์าํหรับเช่า ปา-ล๊าท- กิ  นา  ปรา-คทั Палатки на прокат 

เช่าเตน็ทร์าคา...........บาท 
ปรา-คทั  ปา-ลา-ตคั 

สโต-อิท..............บาท 

Прокат  палаток 
стоит … бат. 

ห่วงยางสาํหรับเช่า 
ปรา-คทั  นา-ดู๊ฟ-หนึค 

ครู-กฟั 

Прокат  надувных 
кругов. 

เช่าห่วงยางราคา...........บาท 
ปรา-คทั  นา-ดู๊ฟ-หนึค   

ครู-กฟั  สโต-อิท..........บาท 

Прокат надувных 
кругов стоит … бат. 

คุณตอ้งการเช่าก่ีอนั วมั  ซโคล-ค่า Вам сколько? 

ใชไ้ดน้านเท่าท่ีคุณตอ้งการ 
โมช้-น่ะ  นา  โดล-กะ, 

คคั  วยึ  ฮา-ที-ถิ 

Можно на долго, 
 как вы хотите. 

นาํมาคืนก่อนคํ่า 

เว-รนิ-ถิ,  
ปา-ชา-ลุส-ตะ, 

ดา  เว-เช-รา 

Верните, 
пожалуйста,            
до вечера. 

นาํมาคืนท่ีน่ี เว-รนิ-ถิ  ซู-ดา Верните сюда. 

 

 

 

 

 

 



หมวดบอดีเ้พน็ต์ (Body Paint) และถักเปีย 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

บอด้ีเพนท ์ โบ-ดี-อาร์ท Бодиарт 

ขนาดเลก็ มา-เลน-กิ  ร้าซ-เมียร Маленький размер 

ขนาดกลาง ซเร้ียด-นี  ร้าซ-เมียร Средний размер 

ขนาดใหญ่ บลั-โชย  ร้าซ-เมียร Большой размер 

ลวดลายน้ี....... แอ-ตดั  รี-ซู-หนกั............ Этот рисунок…. 

ลวดลายน้ีเรียกวา่.......... 
แอ-ตดั  รี-ซู-หนกั 

นา-ซือ-วา-เอด็-ซ่ะ............ 

Этот рисунок  
называется.... 

ตอ้งการเพนทต์รงไหน  
ปา  เช-มู  โร้ส-ป๊ีซ  

ฮา-ที-ถิ  

По чему роспись  
хотите? 

รอใหแ้หง้เป็นเวลา .........นาที 

ปา-ด๊าช-ดี-ถิ............มี-นูท้ 

ปา-กา  อนา  

ซา-โซค้-เนียท 

Подождите.... минут,  
пока она засохнет. 

ลวดลายน้ีมีขนาดเลก็ / ใหญ่

กวา่ขนาดจริง 

แอ-ตดั   รี-ซู-หนกั 

เมียน-เช่ / โบล-เช่, 

เชียม  ริ-อาล-นึย 

รี-ซู-หนกั 

Этот рисунок 
меньше/ больше, 

чем реальный 
рисунок. 

เปีย คา-ซิช-กิ Косички 

สีของไหม ซเวี้ยด-เปรีย-ชี Цвет пряжи 

ลูกปัด ชา-หริค Шарик 

สีแดง คร้าส-นึย Красный 

สีขาว เบีย-ลึย Белый 

สีดาํ โชร-นึย Чёрный 



สีชมพ ู โร-ซา-วยึ Розовый 

สีเหลือง โชล-ตึย Жёлтый 

สีนํ้าตาล คา-ริช-นี-วยึ Коричневый 

ถกัเปีย พลี-เท-นี-เย  วา-โลซ้ Плетение волос 

ตอ้งการดูกระจกหรือไม่ ฮา-ที-ถิ  เซ้ียร-คา-ล่ะ Хотите зеркало? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดยานพาหนะ 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

แทก็ซ่ีมีมิเตอร์ ตัก๊-สิ  ซา  โชด้-ชิ-กมั Такси со счётчиком 

แทก็ซ่ีไม่มีมิเตอร์ ตัก๊-สิ  เบ๊ียซ  โชด้-ชิ-กะ Такси без счётчика 

มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง มา-ตา-ตัก๊-สิ Мототакси 

ตุ๊กตุ๊ก ตุ๊ก-ตุ๊ก Тук-тук 

ราคาตามการตกลง 
เซ-นา  ปา 

ดา-กา-วา-โรน-นสั-ถิ 

Цена по 
договорённости. 

วา่ง / ไม่วา่ง สวา-โบ๊ด-น่ะ/ ซา-เนีย-ตะ Свободно/ занято 
คุณตอ้งการ………ไหม 

- แทก็ซ่ี 

- มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง 

- ตุ๊กตุ๊ก 

วยึ  ฮา-เท-ลี บึย....... 

- ตัก๊-สิ 

- มา-ตา-ริค-ชู 

- ตุ๊ก-ตุ๊ก 

Вы хотели бы........? 
- такси 

- моторикшу 
- тук-тук 

คุณตอ้งการไปท่ีไหน คู-ดา  ฮา-ที-ถิ  ปา-เย-หทั Куда хотите поехать? 
มนัตั้งอยูท่ี่ไหน กเดีย  แอ-ตะ  นา-โฮ-ดิด-สะ Где это находится? 

คุณช้ีบนแผนท่ีไดไ้หม 
วยึ  โม-้ชิ-ถิ  ปา-คา-ซทั 

นา  คาร์-เทีย 
Вы можете показать 

на карте? 

ตกลง, สถานท่ีน้ีฉนัรู้วา่อยูไ่หน 
ฮา-รา-โช, ยา  สนา-ย,ู 

กเดีย  แอ-ตะ 

Хорошо, я знаю, 
где это. 

ไปท่ีน้ีราคา……. แอ-ตะ  บู-ดิท  สโต-อิท..... Это будет стоить....... 

โปรดรัดเขม็ขดันิรภยั 
พรี-สทิก-นี-ถิ  เรียม-นี 

เบ๊ียซ-อา-ป๊าซ-นสั-ถิ 

Пристегните ремни 
безопасности. 

จ่ายตามมิเตอร์ 
รัส-ชี-ไต-เถียซ  ปา 

โชด้-ชิ-ก ุ

Рассчитайтесь по 
счётчику. 

ขอบคุณสาํหรับทิป สปา-ซี-บะ  ซา  ชา-เย-วยึ-เย Спасибо за чаевые. 

สามารถเรียกแทก็ซ่ี 

ข้ึนใกลโ้รงแรมได ้

โมช้-น่ะ  วะ่-เซ้ียท  ตัค๊-สิ  อู  

กัส๊-ที-นิ-ซึย 

Можно взять такси у 
гостиницы. 



ขออภยัรถยนต ์  

/ รถจกัรยานยนตข์องฉนัเสีย 

อิส-ว-ีนี-ถิ, อู  มิน-ยา 

สลา-มา-ลสั  มา-ชี-น่ะ  

/ มา-ตา-ริค-ชา 

Извините, у меня 
сломалась машина        

/ моторикша. 

ตอ้งการใหข้บัเร็วกวา่น้ีไหม ฮา-เทล-ลี  บึย  บ๊ึส-เตร-เย Хотели бы быстрее? 
คุณสามารถเรียกแทก็ซ่ีทาง

โทรศพัทไ์ด ้

วยึ  โม-้ชี-ถิ  วยึ-ซวา้ท 

ตัก๊-สิ  ปา  เท-เล-โฟ-นู 

Вы можете вызвать 
такси по телефону. 

น่ีเบอร์โทรศพัทข์องฉนั โหวท  โมย  โน-เมียร Вот мой номер. 
ท่าเรือ พรี-ชาล Причал 

เส้ือชูชีพ สปา-ซา-เทียล-นึย  ชี-เล้ียท Спасательный жилет 

โปรดสวมเส้ือชูชีพ 
ปา-ชา-ลุส-ตะ, นา-เดน-เทีย  
สปา-ซา-เทียล-นึย  ชี-เล้ียท 

Пожалуйста, наденьте 
спасательный жилет. 

โปรดระวงัเวลาข้ึนเรือ 
บุ๊ด-ถิ  อสั-ตา-โร้ช-นึม   

พรี  ปา-ซา้ด-เกีย 

Будьте осторожным 
при посадке. 

โปรดระวงัเวลาลงเรือ 
บุ๊ด-ถิ  อสั-ตา-โร้ช-นึม   

พรี  วยึ-ซา้ด-เกีย 

Будьте осторожным 
при высадке. 

นัง่ตามท่ีวา่ง 
ไซ-มี-ถิ 

สวา-โบ๊ด-นึย-เย  เม้ียส-ตะ 

Займите  
свободные места. 

คุณสามารถซ้ือตัว๋เรือไดท่ี้น่ี 

วยึ  โม-้ชี-ถิ   
คู-ป๊ีท บี-เลีย-ตึย 

 นา  คาร์-เทีย  ตุ๊ท 

Вы можете  
купить билеты  
на катер тут. 

เรือมีทุกชัว่โมง 

คาร์-เทีย  

อดั-ปราฟ-เลีย-เยท็-สะ 

คา้ช-ดึย  ชา้ส 

Катер  
отправляется  
каждый час. 

เช่าสกู๊ตเตอร์ 
ราคา........สาํหรับ 

 ทั้งวนั 
/ หน่ึงชัว่โมง 

/ คร่ึงชัว่โมง 

ปรา-คทั  สคู-เต-รา 

สโต-อิท ..........นา  

 เซ-ลึย  เดน็ 

/ นา  อะ-ดีน  ชา้ส 

 / นา  โปล-ชิ-สะ 

Прокат скутера 
стоит ....... на 
целый день 

/ один час 
 / полчаса 



ราคาน้ีรวมประกนั 
เวอ่ะ  เซ-นู  วโฮ-ดิท 

ส-ตรา-โฮฟ้-กะ 

В цену входит 
страховка. 

กรุณากรอกแบบฟอร์มน้ี ซา-โปล-นี-ถิ  แอ-ตทั  บลา้งค ์ Заполните этот бланк. 

คุณตอ้งชาํระล่วงหนา้ก่อน 

ส่วนหน่ึง 

วยึ  ดลั-ชนึย  เวอ่ะ-เน้ียส-ทิ 

ซา-โลค้ 
Вы должны внести 

залог.  

เซนตช่ื์อตรงน้ี รัส-ปี-ชี-เทียส  ซเด๊ียส Распишитесь здесь. 

โปรดอ่านและเซนตส์ัญญา 
ปรา-ชี-ตยั-ถิ อี 

ปัด-ปี-ชี-ถิ  คนั-ทรัคท ์

Прочитайте и 
подпишите контракт. 

ขอใบขบัข่ีของคุณหน่อย 
วา้-ชี  วา-ดี-เทล-สกี-เย 

ปรา-วะ่, ปา-ชา-ลุส-ตะ 

Ваши водительские 
права, пожалуйста. 

คุณตอ้งการเช่านานแค่ไหน นา  คคั-โคย  ซโร้ค  На какой срок? 

ขอพาสปอร์ตของคุณหน่อย 
วา้ช ป๊าส-ปาร์ท, 

ปา-ชา-ลุส-ตะ 

Ваш паспорт, 
пожалуйста. 

หา้มข่ี 
ใกลก้บั ...........  

- ชายฝ่ัง 

- เรือลาํอ่ืนๆ 

- คนวา่ยนํ้า 

นี  ปัด-ปลือ-วยั-ถิ 

บล๊ีส-กะ .......... 

- เค่อะ  เบ-เร-ก ุ

- เค่อะ  ดรู-กิม  โลด้-กมั 

- เค่อะ  คู-ปา-ย-ูชีม-ซ่ะ 

Не подплывайте 
близко ........  

- к берегу 
- к другим лодкам 

- к купающимся 

คุณตอ้งนาํมาคืนก่อนเวลา...... 
วยึ  ดลั-ชนึย  เว-ระ-นูท้  

ดา.......... 

Вы должны вернуть 
до.......... 

เชิญดูก่อนฉนัมีเรือเท่ียวเกาะ

และมีเจต็สกีใหเ้ช่า 

ปัส-มา-ตรี-ถิ, อู  มิน-ยา 

เยส้ท ์ โลด้-กะ  ดเลีย 

ปา-เยส้-กิ  นา  โอ๊ส-ตรัฟ  อี 

เจ๊ด-สกี  นา  ปรา-คทั 

Посмотрите, у меня 
есть лодка для 

поездки на остров и 
джетски на прокат. 

หากครบกาํหนดเวลา 
ฉนัจะโบกมือเรียกคุณ 

คกั-ดา  วเร-เมีย 

ซา-โคน-ชิด-ซ่ะ, ยา  วมั 

ปา-มา-ชู 

Когда время 
закончится, я вам 

помашу. 



หากครบ 30 นาทีฉนัจะโบกมือ

เรียกคุณ 

เยส้-ลี  อู-เช  ตรี-สทั  มี-หนุท, 

ยา  วมั  ปา-มา-ชู 

Если уже 30 минут, 
я вам помашу. 

คุณขบัเป็นไหม วยึ  อู-เม-เย-ถิ  วา-ด๊ิท Вы умеете водить? 

คุณขบัเจต็สกีเป็นไหม 
วยึ  อู-เม-เย-ถิ วา-ด๊ิท  

 เจ๊ด-สกี  

Вы умеете водить 
джетски? 

ถา้คุณขบัไม่เป็นเด๋ียวฉนัจะ

สอนคุณ 5 นาที 

เยส้-ลี  วยึ  นี  อู-เม-เย-ถิ, 

ยา  วา้ส  นา-อู-ชู  ซา  

 เป๊ียท มี-หนุท 

Если вы не умеете, я 
вас научу за 5 минут. 

คุณตอ้งจ่าย...บาท สาํหรับ...

นาที สาํหรับ... 

- เรือ 

- เจ๊ทสกี 

- รถจกัรยานยนต ์

วยึ  ดลั-ชนึย 

ซา-พลา-ทีท...บาท 

ซา...มี-หนุท  ดเลีย... 

-โลด้-กิ 

- เจ๊ด-สกี 

- มา-ตา-ซิ-คลา 

Вы должны 
заплатить...бат 
за...минут для... 

- лодки 
- джетски 

- мотоцикла 

วนัน้ีคล่ืนแรง ซี-โวด้-เนีย  บลั-ชา-ยา  วลั-นา 
Сегодня большая 

волна. 
ค่าเช่ามอเตอร์ไชต ์

วนัละ 500 บาท 

มา-ตา-ซี-เคิล  นา  อะ-ดีน  เดน็

ซา  ปิด-โซท้  บาท 

Мотоцикл на 1 день 
за 500 бат. 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดนวด 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

คุณตอ้งการนวดไหม 
วา้ส  อิน-ที-เรีย-ซู-้เยท็    

มสั-สาช 
Вас интересует 

массаж? 

คุณรู้สึกเป็นอยา่งไรบา้ง 
คคั  วยึ 

ชูส้-ทว-ูเย-ถิ  ซิ-เบีย 

Как вы 
чувствуете себя? 

คุณตอ้งการนวดประเภทไหน 
คคั-โคย  มสั-สาช 

วยึ  ฮา-ที-ถิ 

Какой массаж 
вы хотите? 

คุณเคยใชบ้ริการ 

นวดไทยมาก่อนหรือเปล่า 

วยึ  โป๊ร-บา-วา-ลี 

ไตย-สก้ี  มสั-สาช 

Вы пробовали 
тайский массаж? 

คุณนวดบ่อยแค่ไหน 

คคั  ชา้ส-ตะ   

วยึ  เดีย-ลา-เย-ถิ   

มสั-สาช 

Как часто  
вы делаете  

массаж? 

เรามีบริการนวดดว้ยนํ้ามนั 
มึย  ผริ-ดลา-กา-เยม 

มา้ส-เลีย-นึย  มสั-สาช 

Мы предлагаем 
масляный массаж. 

ฉนัหวงัวา่คุณจะชอบ 
ยา  นา-เด-ยูส้,  ชโต 

วมั  ปัน-รา-วดิ-สะ 

Я надеюсь, что 
вам понравится. 

นอนหงาย นา  สปี-หนุ, ปา-ชา-ลุส-ตะ 
На спину, 

пожалуйста. 

นอนคว ํา่ นา  ชี-โวท้, ปา-ชา-ลุส-ตะ 
На живот, 

пожалуйста. 

นอนตะแคงซา้ย 
นา  เล-วยึ  โบ๊ค,      

ปา-ชา-ลุส-ตะ 

На левый бок, 
пожалуйста. 

นอนตะแคงขวา 
นา  ปรา-วยึ  โบ๊ค,  

ปา-ชา-ลุส-ตะ 

На правый бок, 
пожалуйста. 

นัง่ (เปล่ียนจากท่านอน) เซ้ียด-ถิ, ปา-ชา-ลุส-ตะ Сядьте, пожалуйста.  

เหยยีดขา โน-ก่ี  เปรีย-ม่ะ, ปา-ชา-ลุส-ตะ 
Ноги прямо, 
пожалуйста. 



คุณตอ้งการนวด (กด) 

ตรงน้ีแรงไหม 

วยึ  ฮา-ท้ี-ถิ, ชโต-บึย  ยา     

นา-ชือ-มาล (มา-ล่ะ)  

ซเด๊ียส ปา-ซิล-เน-้เย่ 

Вы хотите, чтобы я  
нажимал (а)  

здесь посильнее? 

ถา้กดตรงน้ีแรงไป 

คุณสามารถบอกฉนัได ้

เยส้-ลี  ยา  นา-ชือ-มา-ย ู

สล้ีช-กมั  ซิล-น่ะ, 

สคา-ชี-ถิ  มเนีย 

Если я нажимаю 
слишком сильно,  

скажите мне. 

ถา้คุณเจบ็ สามารถบอกฉนัได ้
เยส้-ลี  ยา  เดีย-ลา-ย ู

โบล-น่ะ, สคา-ชี-ถิ  มเนีย 

Если я делаю 
больно, скажите мне. 

คุณปวด/ เม่ือยตรงไหน กเดีย  อู  วา้ส  บา-ลิท Где у вас болит? 
คุณปวด/เม่ือยตรงไหน 

- ไหล่สองขา้ง 

- หลงั 
-ขาสองขา้ง 

- คอ 
- หวั 

ชโต  อู  วา้ส  บา-ลิท 
- เปล-้ชี 

- สปี-น่ะ 
- โน-้ก่ี 

- เช-หยะ 
- กา-ลา-วะ่ 

Что у вас болит? 
- плечи? 
- спина? 
- ноги? 
- шея? 

- голова? 

คุณชอบการนวดแบบไทยหรือ

การนวดแบบนํ้ามนั 

ชโต  วมั  นรา-วดิ-ซ่ะ  

โบล-เช, ไต๊-สก้ี  มสั-สาช 

อี-ลิ  มา้ส-เลีย-นึย  มสั-สาช 

Что вам нравится 
больше,  тайский 

массаж или масляный 
массаж? 

คุณตอ้งการนวดแบบไทย 

หรือการนวดแบบนํ้ามนั 

วยึ  ฮา-ที-ถิ  ไต๊-สก้ี 

มสั-สาช  อี-ลิ  มา้ส-เลีย-นึย 

มสั-สาช 

Вы хотите тайский 
массаж или масляный 

массаж? 

คุณตอ้งการนวดแบบไทย, 

การนวดแบบนํ้ามนั หรือการ

นวดแบบวา่นหางจระเข ้

วยึ  ฮา-ที-ถิ  ไต๊-สก้ี  

มสั-สาช, มา้ส-เลีย-นึย  

มสั-สาช  อี-ลิ  เสอะ  

อะ-โล-แอ 

Вы хотите тайский 
массаж, масляный 
массаж или с алоэ? 

คุณมีอาการดีข้ึนไหม วมั  สตา-ล่ะ  ลุช้-เช่ Вам стало лучше? 
คุณตอ้งการใหน้วดหนกัๆ 

หรือ นวดเบาๆ  

วยึ  ฮา-ที-ถิ  กลู-โบ๊-ก่ี 

อี-ลิ  โลค้-ก่ี  มสั-สาช 

Вы хотите глубокий 
или лёгкий массаж? 



คุณเจบ็/ ปวดไหม วมั  โบ๊ล-น่ะ Вам больно? 
คุณปวดไหล่ (สองขา้ง) ไหม อู  วา้ส  บา-เล้ียท  เปล-้ชี У вас болят плечи? 

คุณปวดขา (สองขา้ง)ไหม อู  วา้ส  บา-เล้ียท  โน-้ก่ี У вас болят ноги? 
คุณปวดหลงัไหม อู  วา้ส  บา-ล้ิท  สปี-น่ะ У вас болит спина? 
คุณปวดคอไหม อู  วา้ส บา-ล้ิท  เช-หยะ У вас болит шея? 
คุณปวดหวัไหม อู  วา้ส  บา-ล้ิท  กา-ลา-วะ่ У вас болит голова? 

ใชเ้วลานวดนานเท่าไร 
คคั  โดล-กะ 

ปรา-ดลิท-ซ่ะ  มสั-สาช 

Как долго 
продлится массаж? 

นวดเบาๆ หน่อย 
ปา-เน้ียช-เน-เย,  

ปา-ชา-ลุส-ตะ 

Понежнее, 
пожалуйста. 

ตรงน้ีสามารถกดแรงได ้
ซเด๊ียส โมช้-น่ะ 

นา-ชทั  ปา-ซิล-เน-เย ่

Здесь можно 
нажать посильнее. 

กรุณาถอดรองเทา้ 
สนี-มี-ถิ 

โอ-บู๊ฟ, ปา-ชา-ลุส-ตะ 

Снимите 
обувь, пожалуйста. 

ปวดหลงั โบล  เวอ่ะ  สปี-เนีย Боль в спине. 

อยา่กดแรงมากตรงหลงั 
นี  นา-ชี-ไม-ถิ 

ซิล-น่ะ  นา  สปี-หนุ 
Не нажимайте 

 сильно на спину. 

อยา่นวดแรงมากตรงไหล่ 
นี  นา-ชี-ไม-ถิ 

ซิล-น่ะ  นา  เปล-ชี 

Не нажимайте  
сильно на плечи. 

 
 

ประเภทนํา้มนันวด 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

นํ้ามนันวด มสั-สาช-นา-เย  มา้ส-ล่ะ Массажное масло 

นํ้ามนัเมลด็สวทีอลัมอนด ์
มา้ส-ล่ะ  สลา้ด-กา-หวะ  

มิน-ดา-เลีย 

Масло сладкого 
миндаля 

นํ้ามนัดอกโมก 
สเวยี-โต๊ช-นา-เย   

มา้ส-ล่ะ 

Цветочное  

масло 



นํ้ามนัดอกลีลาวดี 
มา้ส-ล่ะ   

อีซ  ปลู-เม-ริ-อี 

Масло  
из плюмерии 

นํ้ามนัวา่นหางจระเข ้ มา้ส-ล่ะ  อะ-โล-แอ Масло алоэ  

นํ้ามนัเมลด็องุ่น 

มา้ส-ล่ะ อีซ  

ว-ินา-กร๊าด-นึค  

โคส-ตา-ชิค 

Масло из 
виноградных 

косточек 

นํ้ามนัเมลด็มะรุม มา้ส-ล่ะ มา-ริน-กิ Масло моринги 

นํ้ามนัมะกอก อลิฟ-คา-วา-เย  มา้ส-ล่ะ Оливковое масло 

นํ้ามนัโจโจบา มา้ส-ล่ะ โช-โช-บา  Масло жожоба 

นํ้ามนัมะพร้าว คา-โค-สะ-วา-เย  มา้ส-ล่ะ Кокосовое масло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดทีพ่กั 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

คุณตอ้งการหอ้งแบบไหน 
คคั-โคย  โน-เมียร 

วยึ  ฮา-ที-ถิ 

Какой номер 
вы хотите? 

เรามีหอ้ง ... อู  นา้ส  เยส้ท ์ โน-เมียร... У нас есть номер ... 
เตียงเด่ียว/ คู่ 

- พร้อมหอ้งนํ้า 

- พร้อมเคร่ืองปรับอากาศ 

- พร้อมระเบียง 

- พร้อมววิทะเล 

- พร้อมววิสวน 

นา  อดั-นา-โว/ นา  ดวา-อ๊ิค 

- เสอะ  วาน-นยั 

- เสอะ  คนั-ดิ-สิ-อา-เนีย-รัม 

- เสอะ  บลั-โค-นมั 

- เสอะ  ว-ิดมั  นา  โม-เรีย 

- เสอะ  ว-ิดมั  นา  สาด 

На одного/ на двоих 

- с ванной 

- с кондиционером 

- с балконом 

- с видом на море 
- с видом на сад 

คุณจะพกัก่ีคืน 
นา  ซโคล-ค่า  ดเนย ์

วยึ  อสั-ตา-นิ-เทียส  อู  นา้ส 

На сколько дней 
вы останетесь у нас ? 

คุณตอ้ง Check out 

ในวนั......เวลา....... 

วมั  นา้-ดะ  อัส๊-วา-บา-ด๊ิท 

โน-เมียร  เวอ่ะ….เวอ่ะ…. 

Вам надо освободить 
номер в... (วนัในสัปดาห์)... 

в... (เวลา)... 

ท่ีน่ีคุณสามารถวาง  

กระเป๋า / ส่ิงของได ้

ซเด๊ียส  โมช้-น่ะ  อสั-ตา-วทิ 

ชี-มา-ดาน / เว-้ชี 

Здесь можно 
оставить чемодан / 

вещи. 
คุณตอ้งการใบรายการ 

/ ใบเสร็จไหม 

วมั  นู-้เช่น 

โชท้/ เชค็ 

Вам нужен 
счёт / чек? 

คุณจองหรือยงั 
วยึ  ซา-คา้-ซึย-วา-ลี 

ซา-รา-เน-เย 

Вы заказывали 
заранее? 

อาหารเชา้จะมีในเวลา... ถึง ... ซา้ฟ-ตรัค  เสอะ … ดา… Завтрак с ... до... 

เรามีฟิตเนสบริการ อู  นา้ส  เยส้ท ์ ฟิต-เนียส-ซาล 
У нас есть  

фитнес-зал. 

หอ้งของคุณอยูช่ั้น...(ตวัเลข) 
วา้ช  โน-เมียร  

 นา  แอ-ตา-เช...... (ตวัเลข) 
Ваш номер 
на этаже... 



ราคาหอ้งเตียงคู่ ... บาท 
ดวูค้-เม้ียส-นึย  โน-เมียร 

สโต-อิท … บาท 

Двухместный номер 
стоит ... бат. 

ราคาหอ้งเตียงเด่ียว ... บาท 
อดั-นา-เม้ียส-นึย โน-เมียร 

สโต-อิท … บาท 

Одноместный номер 
стоит ... бат. 

ท่ีน่ีมี WIFI ซเด๊ียส  เยส้ท ์ วาย-ฟาย Здесь есть WIFI. 
น่ีคือ Password แอ-ตะ  ปา-โรล Это пароль. 

ถา้มีปัญหาใหติ้ดต่อ 

มาท่ีเราโทร ... 

เยส้-ลี  เยส้ท ์ ปรา-เบล-มึย 

ปัส-วา-นี-ถิ  นมั … 

Если есть проблемы, 
позвоните нам ... 

คุณตอ้งการอะไรเพิ่ม 

หรือไม่ 

วยึ  ฮา-ท้ี-ถิ 

ชโต-นี-บุด  อี-โช 

Вы хотите 
что – нибудь ещё ? 

ท่ีน่ีสามารถซ้ือ... ซเด้ียส  โมช้-น่ะ คู-ป๊ีท... 
Здесь можно 

купить ... 
สาํหรับผูสู้บบุหร่ี 

/ ผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

ดเลีย  คู-เรีย-ชิก 

 / นี-คู-เรีย-ชิก 

Для курящих 
/ некурящих 

ขอหนงัสือเดินทาง 

/ บตัรเครดิตดว้ย 

วา้ช  ป๊าส-ปาร์ท/ วา้-ชู 

ครี-ด๊ิท-นู-ย ู  คาร์-ตชั-ก,ุ  

ปา-ชา-ลุส-ตะ 

Ваш паспорт / вашу 
кредитную карточку, 

пожалуйста. 

กรุณากรอกแบบฟอร์ม 
ซา-โปล-นี-ถิ  บล๊างค,์  

ปา-ชา-ลุส-ตะ 

Заполните бланк, 
пожалуйста. 

ลงช่ือตรงน้ี 
ร้าส-ปี-ชี-เทียส  ซเด๊ียส, 

ปา-ชา-ลุส-ตะ 

Распишитесь здесь, 
пожалуйста. 

 

 

 

 

 



หมวดซักรีด 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 
คุณตอ้งการ..........ส่ิงเหล่าน้ี? 

- ซกั 

- อบแหง้ 

- รีด 

- ทาํความสะอาดแหง้ 

วมั  แอ-ตะ  นูช้-น่ะ..... 

-ป๊ัส-ที-ร้าท 

- วึ้ย-ซู-ชีท 

- ปา-กล๊า-ดิท 

-อดั-ด๊าท  เวอ่ะ  ฮิม-ชีส-ก ุ

Вам это нужно…..? 
- постирать 
- высушить 
- погладить 

- отдать в химчистку 

เส้ือผา้ของคุณตอ้งซกัหรือรีด 
วมั  นูช้-น่ะ  เว-้ชี 

ป๊ัส-ที-ร้าท  อี-ลิ  ปา-กลา-ดิท 

Вам нужно вещи 
постирать или 

погладить. 

ซกัอยา่งเดียวหรือครับ/ คะ เว-้ชี  โตล-กะ  ป๊ัส-ตี-ร้าท 
Вещи только 
постирать? 

ฉนัซกัดว้ยผงซกัฟอก 

ยา  สตี-รา-ย ู

สตี-รัล-นึม 

ปา-ร้าช-โคม 

Я стираю 
стиральным 
порошком. 

ฉนัซกัดว้ยเคร่ืองซกัผา้

อตัโนมติั 

ยา  สตี-รา-ย/ู สตี-ราล-นยั   

มา-ชี-นยั 

Я стираю стиральной 
машиной. 

ฉนัซกัดว้ยผงซกัฟอก 

ผสมผงโซดา 

ยา  สตี-รา-ย ู

สตี-ราล-นึม 

ปา-ร้าช-โคม เสอะ  โซ – ดยั 

Я стираю 
стиральным 

порошком с содой. 

เส้ือผา้แบบผา้อ่อน 

เราซกัดว้ยมือ 

ดี-ลี-คา้ด-นึย-เย   เว-้ ชี 

สตี-รา-เยม็  วรู้ช-นู-ย ู

Деликатные вещи 
стираем вручную. 

เราใชน้ํ้าอุ่นซกัผา้ 
สตี – รา – เยม็ 

โท ้– พลัย่  วา-โดย 

Стираем теплой 
водой. 

เราใชน้ํ้าร้อนซกัผา้ สตี-รา-เยม็  กา-เร้ีย-เช  วา-โดย 
Стираем горячей 

водой. 

คุณตอ้งการปรับผา้นุ่ม 

หลงัซกัไหม 

ฮา-ท้ี-ถิ,  ชโต-บึย  มึย 

 อีส-โปล-ซา-วา-ลี  

สเม้ียก-ชิ-เทล  ทคา-นี 

Хотите, чтобы мы 
использовали 
смягчитель  

ткани? 



เส้ือผา้ของคุณสีตก 

วา้-ชี  เว-้ชี   

ปา-ลี-เน้ีย-ลี  

/ วา้-ชา  อา-เด๊ียช-ดะ  

ปา-ลี-เน้ีย-ลา 

Ваши вещи 
полиняли. 

/ Ваша одежда 
полиняла. 

คุณมีอะไรหายไหม  

อู  วา้ส  ชโต-ตะ 

ปรา-ป๊า-ล่ะ    

/อู-วา้ส  ชี-โว-ตะ   

นี  ฮวา-ต๊า-เยท่ 

У вас что-то 
пропало? 

/У вас чего-то не 
хватает? 

เส้ือผา้ของคุณยงัไม่เสร็จ 

/ ไม่พร้อม  

อิส-ว-ีนี-ถิ, วา้-ชี   

เว-้ชี อี-โช  นี  กา-โต-วยึ 

Извините, ваши 
вещи ещё не готовы. 

ขออภยั เราไดส่้งเส้ือผา้คุณ

ใหแ้ก่คนอ่ืน 

อิส-ว-ีนี-ถิ, มึย  วา้-ชี 

เว-้ชี  ปี-รี-ปู๊-ตา-ลี 

เสอะ  ดรู-กี-มี 

Извините, мы ваши 
вещи перепутали  

с другими. 

เหตุการณ์แบบน้ี 

จะไม่เกิดข้ึนอีก 

ตะ-โค-วะ่  โบล – เช 

นี  ปัฟ-ตา-ร้ีด-ซ่ะ 
Такого больше  
не повторится! 

ใครจะมารับครับ/ คะ 
คโต  บู๊-ดิท 

ซา-บี-ร้าท   เว-้ชี 

Кто будет  
забирать вещи? 

ส่งหอ้งไหนครับ/ คะ 
เวอ่ะ  คคั-โคย  โน-เมียร 

พรี-เน้ียส-ถิ  เว-้ชี 

В какой номер 
принести вещи ? 

คุณสามารถรับเส้ือท่ีส่งร้านซกั

รีดในเวลา......น. 

วยึ  โม-้เช-ถิ  ปา-ลู-้ชิท 

อา-บร้าด-น่ะ  เบ-ลิ-โย  อีซ 

ปรา-เชช-นยั  เวอ่ะ...ชิ-โซฟ 

Вы можете получить 
обратно бельё из 

прачечной в…часов. 



เส้ือผา้จะเสร็จ…............. 

- วนัน้ี 

- พรุ่งน้ี 

- พรุ่งน้ีเชา้ 

- พรุ่งน้ีค ํ่า 

- หลงัเท่ียง 

- พรุ่งน้ีก่อนเท่ียง 

เว-้ชี  บู๊-ดุท  กา-โต-วยึ.... 

- ซี-โวด้-เนีย 

- ซา้ฟ-ตรา 

- ซา้ฟ-ตรา  อู๊-ตรัม 

- ซา้ฟ-ตรา  เว-้เช-รัม 

- โป๊ส-เลีย  อา-เบีย-ดะ 

- ซา้ฟ-ตรา  ดา  อา-เบีย-ดะ 

Вещи будут готовы... 
- сегодня 

- завтра 

- завтра утром 

- завтра вечером 

- после обеда 

- завтра до обеда 

คุณตอ้งการใบเสร็จไหม วยึ  ฮา-เท้ีย-ลี  บึย  โชท้ Вы хотели бы счёт? 
น่ีใบเสร็จของคุณ โวท้  วา้ช โชท้, ปา-ชา-ลุส-ตะ 

Вот ваш счёт, 
пожалуйста. 

กรุณารอสักครู่ครับ/ ค่ะ มี-นู-ตุ, ปา-ชา-ลุส-ตะ Минуту, пожалуйста! 
ขอบคุณครับ/ ค่ะ สปา-ซี-บะ Спасибо! 

 

กรณบีอกราคาค่าซัก,อบ,รีด 
ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

ซกั ....................

ราคา.........บาท  

สตีร์-กะ.......... 

ซา.........บาท 

Стирка 

...(เลือกคาํศพัทจ์ากตาราง)... 

за.....(ระบุราคา).....бат.* 

*หมายเหตุ เลือกคาํศพัทจ์ากตาราง เช่น Стирка рубашки за 20 бат. (สตีร์-กะ  

รู-บ๊าช-กิ ซา ดวา้ด-สัท บาท) 
 
 

ซกัแหง้,อบ............... 

ราคา .................บาท  

ฮีม-ชีส-กะ  

............................ 

ซา................บาท 

Химчистка 

...(เลือกคาํศพัทจ์ากตาราง)... 

за.....(ระบุราคา).....бат.* 

*หมายเหตุ เลือกคาํศพัทจ์ากตาราง เช่น Химчистка рубашки за 20 бат.  
(ฮีม-ชีส-กะ รู-บ๊าช-กิ ซา ดวา้ด-สัท บาท) 

 
 



รีด....................... 

ราคา ..............บาท  

กล๊าช-กะ........... 

ซา................บาท 

Глажка 

...(เลือกคาํศพัทจ์ากตาราง)... 

за.....(ระบุราคา).....бат.* 

 

*หมายเหตุ เลือกคาํศพัทจ์ากตาราง เช่น Глажка рубашки за 20 бат. 
(กล๊าช-กะ รู-บ๊าช-กิ ซา ดวา้ด-สัท บาท) 

 

เลอืกศัพท์ในตารางนี้สําหรับบอกราคาค่าซัก, อบ, รีด 
ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 
เส้ือคลุม ฮา ลา—ตะ  халата 
เส้ือกัก๊ ชี-เล-ตะ жилета 

เส้ือเช้ิต (1ตวั) รู-บ๊าช-กิ (อดั-โนย) рубашки (одной) 
เส้ือยดื (1ตวั) มยั-กิ (อดั-โนย) майки (одной) 
กางเกงขาสั้น โชร์ท шорт 
กางเกงขายาว บรูค  брюк 

กระโปรง (1ตวั) ยุบ๊-กิ (อดั-โนย) юбки (одной) 
ชุดนอน (1ตวั) พ-ีชา-มึย (อดั-โนย) пижамы (одной) 

ชุดชั้นใน น้ีช-เนีย-วา  เบ-ลี-ยา  нижнего белья 

เส้ือโคท้ -ปัล โต пальто 
ชุดเดรส พลา-เทีย платья 

กางเกงยนีส์ จีน-สัฟ джинсов 
ชุดสูท คสั-ทู-ม่ะ костюма 

สเวตเตอร์ โคฟ้-ตึย кофты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณ ีลูกค้าเร่งรัด ด่วนรับสินค้า ตอบได้ว่า..... 
ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

ฉนัไม่รับปาก ยา  นี  อะ-เบีย-ชา-ย ู Я не обещаю. 
ฉนัจะพยายาม ยา  ป๊ัส-ตา-รา-ยูส้ Я постараюсь. 
อาจจะไดน้ะ โม-เฉ็ท  บึท Может быть. 

 
 

กรณลูีกค้าถามว่า… 
ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

เส้ือผา้เสร็จเม่ือไหร่ คกั-ดา  เว-้ชี  บู๊-ดุท  กา-โต-วยึ 
Когда веши  

будут готовы? 
วนัจนัทร์ เวอ่ะ  ปา-นี-เดล-หนิค В понедельник. 
วนัองัคาร วา  ฟโตร์-นิค Во вторник. 

วนัพุธ เวอ่ะ  ซเรีย-ดู В cреду. 
วนัพฤหสับดี เวอ่ะ  ชิท-เวี้ยร์ค В четверг. 

วนัศุกร์ เวอ่ะ  เป๊ียท-นิ-สุ В пятницу. 
วนัเสาร์ เวอ่ะ  ซุบ-โบ๊-ตุ В cубботу. 

วนัอาทิตย ์ เวอ่ะ  วสั-ครี-เซ-เนีย В воскресенье. 
ตอนเชา้ อู-้ตรัม Утром 

ตอนกลางวนั ดโนม Днём 
ตอนเยน็ เว-้เช-รัม Вечером 

 

 

 

 

 



หมวดยา 

ช่ือยาสามญั 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

น่ีคือยาพาราเซตามอล แอ-ตะ  พา-รา-เซ-ตา-โมล Это парацетамол. 

น่ีคือยาแอสไพริน แอ-ตะ  อัส๊-พี-ริน Это аспирин. 

น่ีคือยานอนหลบั แอ-ตะ  ซนา-ทโวร-นา-เย Это снотворное. 

น่ีคือยานํ้าแกไ้อ 
แอ-ตะ  ลี-คาร์ส-ตวะ่ 

อดั คา้ช-เลีย 

Это лекарство 
от кашля. 

น่ีคือยาแกไ้อสาํหรับเดก็ 
แอ-ตะ  ลี-คาร์ส-ตวะ่ 

อดั คา้ช-เลีย  ดเลีย  ดี-เทย ์

Это лекарство 

от кашля для детей. 

น่ีคือผงเกลือแร่ 

แอ-ตะ  ซเร้ียส-ตวะ่  ดเลีย 

เปีย-รา-ราล-นยั 

รี-กี-ดรา-ซี-อี 

Это средство для 
пероральной 
регидрации. 

น่ีคือยาอม 
แอ-ตะ  อา-ปา-ลา้ส-กี-วา-เทียล 

ดเลีย  รตะ 

Это ополаскиватель 
для рта. 

น่ีคือวติามินรวม 
แอ-ตะ  โคม – พลิคส์ 

ว-ิตา-มี-หนฟั 

Это комплекс 
витаминов. 

น่ีคือวติามินบีรวม 
แอ-ตะ  โคม-พลิคส์ 

ว-ิตา-มี-หนฟั  กรุ๊ป-ปึย  บี 

Это комплекс 
витаминов группы B. 

น่ีคือวติามินซี แอ-ตะ  ว-ิตา-มิน ซี Это витамин C. 

น่ีคือนํ้ามนัตบัปลา 

ชนิดแคปซูล 

แอ-ตะ  รือ-บี  ชือร์ 

เวอ่ะ  คบั-ซู-หลคั 

Это рыбий жир 
в капсулах. 



น่ีคือนํ้ามนัตบัปลาชนิดนํ้า แอ-ตะ  รือ-บี  ชือร์ Это рыбий жир. 

น่ีคือยาคุมกาํเนิด 

แอ-ตะ 

ปรา-ที-หวะ-สะ-ชา้-ตชั-นา-เย 

ซเร้ียส-ตวะ่ 

Это 
противозачаточное 

средство. 

น่ีคือยาหยอดตา แอ-ตะ  กล๊าซ-นึย-เย  คา-พลี Это глазные капли. 

น่ีคือยาลา้งตา 
แอ-ตะ  ชิด-คสัท ์ ดเลีย  

ปรา-มึย-วา้-นี-ยา  กล๊าซ 

Это жидкость для 
промывания глаз. 

น่ีคือยาหยอดหู แอ-ตะ  อู๊ช-นึย-เย  คา-พลี Это ушные капли. 

น่ีคือยาหม่อง 
รา-ซา-กรี-วา้-ย-ูชา-หยะ 

เมน-โต-ล่ะ-วา-ยา  มา้ส 

Это разогревающая 
ментоловая мазь. 

น่ีคือด่างทบัทิม 
แอ-ตะ  ปีร์-มาน-กา-นา้ท 

ค๊า-ลี-ยา 

Это перманганат 
калия. 

น่ีคือโลชัน่หลงัอาบแดด 

แอ-ตะ  ลา้ซ-โอน   

อทั  โซล-เน้ียช-หนึค   

อา-โช-กฟั   

Это  лосьон   
от  солнечных  

ожогов. 

น่ีคือคาลาไมน ์ แอ-ตะ คา-ลา-มีน Это каламин. 

น่ีคือแอมโมเนีย แอ-ตะ ร้าส-ทโวร  อมั-เมีย-กะ  Это  раствор 
аммиака. 

น่ีคือยาทิงเจอร์ไอโอดีน แอ-ตะ โยด้ Это  йод. 
 

 

 



สรรพคุณ (แก้อาการ) 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

ยาใชภ้ายนอก 
ดเลีย  นา-รู้ช-นา-วา 

ปรี-มี-เน-นี-ยา 

Для наружного 
применения. 

ยาใชภ้ายใน 
ดเลีย  วนู-เตรียน-เนีย-วา 

ปรี-มี-เน-นี-ยา 

Для внутреннего 
применения. 

ลดไข/้ ตวัร้อน 
ดเลีย  สนี-เช-นี-ยา  

เทม-เป-รา-ตู-รึย 

Для снижения 

температуры. 

แกแ้พ ้ อนั-ที-ก๊ิส-ตา-มี-นึย Антигистамины 

แกอ้กัเสบ ปรา-ที-วะ่-วา้ส-ปา-ล้ี-เทียล-นา-เย Противовоспалительное 

แกป้วด อา-เบ๊ียซ-บา-ลี-วา-ย-ูเช-เย Обезболивающее 

แกป้วดหวั อทั  กา-ลา้ฟ-โนย  โบ-ลี От головной боли. 

แกป้วดทอ้ง อทั  โบ-ลี  เวอ่ะ  ชี-วดั-เทีย От боли в животе. 

แกท้อ้งเสีย/ ทอ้งร่วง อทั  ดี-อา-เร-อี От диареи. 

แกค้ล่ืนไส้/ อาเจียน อทั  ตัช๊-นา-ตึย От тошноты. 

แกเ้จบ็คอ ดเลีย  โกร์-ล่ะ Для  горла. 

แกไ้อ อทั  คา้ช-เลีย От кашля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



วธีิการใช้ยา 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

รับประทานยาก่อนอาหาร 

(เชา้, กลางวนั, เยน็) 

ลี-คาร์ส-ตวะ่ 

เปีย-หริด  ย-ีโดย 

(อู-ตรัม, ดโนม, เว-้เช-รัม) 

Лекарство 
перед едой, 

(Утром, Днём, Вечером) 

รับประทานยาหลงัอาหาร 

(เชา้, กลางวนั, เยน็) 

ลี-คาร์ส-ตวะ่  โป๊ส-เลีย  ย-ีดึย 

(อู-ตรัม, ดโนม, เว-้เช-รัม) 

Лекарство после еды. 

(Утром, Днём, Вечером) 

รับประทานยาก่อนนอน 
ลี-คาร์ส-ตวะ่  เปีย-หริด 

สโนม 

Лекарство перед 

сном. 

รับประทานยาคร้ังละ..... เมด็* ปรี-นี-มยั-ถิ  ปา... Принимайте по....* 

ทุกๆ ชัว่โมง เย-เช-ชา้ส-น่ะ ежечасно 

 

*หมายเหตุ 

1 เมด็ = 1 (อดั-โนย)     таблетке (ตับ๊-เล้ียท-เกีย)   

2, 3, 4 เมด็ = 2 (ดเวยี), 3 (ตรี), 4 (ชิ-ตึย-ริ) таблетки  (ตับ๊-เล้ียท-ก่ี)   

5-20 เมด็ = 5-20     таблеток  (ตับ๊-เล้ียท-ตกั)    

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อควรระวงั 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

เดก็ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่......เดือน/ปี*

ไม่ควรรับประทานยา 

เด-เทียม  เวอ่ะ  โวซ้-ร้าส-เทีย 

ดา.... เมีย-สิส/โกด* 

นี  ซเลีย-ดู-เอท็ 

ปรี-นี-มา้ท  ลี-คาร์ส-ตวะ่ 

Детям в возрасте 
до.... месяц/ год*  

Не следует  
принимать лекарство. 

เดก็และสตรีมีครรภ ์

ไม่ควรรับประทานยา 

เด-เทียม  อี  บี-รี-เมียน-นึม 

เชน-ชี-นึม  นี 

ซเลีย-ดู-เอท็  ปรี-นี-มา้ท 

ลี-คาร์ส-ตวะ่ 

Детям и беременным 
женщинам не 

следует принимать 
лекарство. 

ไม่ควรรับประทานยาเกิน 

วนัละ......เมด็* 

พรี-โยม  นี  โดล-เช่น 

ปรี-วยึ-ชา้ท.....  

ตับ๊-เล้ียท-ก่ี*  เวอะ  เดน็ 

Приём не должен 
превышать..... 

таблетки* в день. 

ไม่ควรรับประทานยาน้ี

ติดต่อกนัเกิน........วนั* 

นี  ปรี-นี-มยั-ถิ  แอ-ตะ 

ลี-คาร์ส-ตวะ่ 

ดลั-เช, เชียม.....ดเนย*์ 

Не принимайте это 
лекарство 

дольше, чем ... дней* 

หากมีอาการแพค้วรหยดุ

รับประทานและพบแพทย ์

เยส้-ลี  อู  วา้ส  ปา-ยา-วดิ-ซ่ะ 

อลั-เลียร-กี-ยา,  สเลีย-ดู-เอท็ 

ปรี-ครา-ทิท  ปรี-โยม 

อี  อา-บรา-ทิท-ซ่ะ  เค่อะ วรา-ชู 

Если у вас появится 
аллергия, следует 

прекратить приём и 
обратиться к врачу. 

 

 

 

 

 

 



*หมายเหตุ การใชต้วัเลขท่ีลงทา้ยดว้ยเลขใดกต็ามใหใ้ชต้ามกฎของการใชเ้ลขดงัต่อไปน้ี 

การใชเ้ดือน 

1 เดือน = 1 (อะ-ดีน)     месяц (เมีย-สิส)   

2, 3, 4 เดือน = 2 (ดวา), 3 (ตรี), 4 (ชิ-ตึย-ริ)  месяца (เมีย-สิ-ซ่ะ)   

5-20 เดือน = 5-20     месяцев (เมีย-สิ-เสฟ)    

การใชปี้ 

1 ปี = 1 (อะ-ดีน)    год (โกด)  

2, 3, 4  ปี = 2 (ดวา), 3 (ตรี), 4 (ชิ-ตึย-ริ)  года (โก-ดะ)   

5-20 ปี = 5-20      лет (เล้ียท)    

การใชว้นั 

1 วนั = 1 (อะ-ดีน)     день (เดน็)    

2 , 3 , 4 วนั = 2 (ดวา), 3 (ตรี), 4 (ชิ-ตึย-ริ)  дня (ดเนีย)   

5-20 วนั = 5-20     дней (ดเนย)์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วธีิการเกบ็รักษายา 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

ควรเกบ็ใหพ้น้มือเดก็ 
ฮรา-นี-ถิ  เวอะ  เม้ียส-ถิ,  นี  

ดัส๊-ตู๊ป-นมั  ดเลีย  ดี-เทย ์

Храните в месте, не 
доступном для детей. 

ควรเกบ็ใหพ้น้แสงแดด 
เดียร์-ชี-ถิ  ปา-ดาล-เช  อทั  

โซลน์-ซ่ะ 

Держите подальше 
от солнца. 

ควรเกบ็ในอุณหภูมิตํ่ากวา่....... 
ฮรา-นี-ถิ  ปรี 

เทม-เป-รา-ตู-เรีย น้ี-เช....... 

Храните при 
температуре ниже..... 

 

วนัหมดอาย ุ

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

วนัหมดอายดูุท่ีฉลาก 
ซโร้ค  โก๊ด-นา้ส-ถิ 

นา  แอ-ถิ-เค้ียด-เกีย 

Срок годности 
на этикетке. 

เม่ือเปิดแลว้ควรรับประทานให้

หมดภายใน.....วนั/เดือน* 

โป๊ส-เลีย  วสะ-ครึย-ที-ยา, วยึ 

ดลั-ชนึย  ปรี-เน้ียท  ย-ีโว 

เวอ่ะ  ที-เชีย-นี-เย..... 

เดน็/ เมีย-สิส* 

После вскрытия, вы 
должны принять его 

в течение ...... 
день/месяц.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อแนะนํา 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

ควรพกัผอ่นใหม้ากๆ 
วยึ  ดลั-ชนึย  โบล-เช   

อดั-ดัค๊-นุท้ 

Вы должны больше 
отдохнуть. 

ควรด่ืมนํ้ามากๆ วยึ  ดลั-ชนึย  ป๊ีท โบล-เช วา-ดึย 
Вы должны пить 

больше воды. 

ไม่ควรด่ืมนํ้าเยน็ นี  เปย-์ถิ ฮา-โลด้-นู-ย ู โว-ดู Не пейте 
холодную воду. 

ไม่ควรใหแ้ผลโดนนํ้า นี  มา-ช้ี-ถิ  รา-นู Не мочите рану. 
 

อปุกรณ์ 

ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษารัสเซีย 

น่ีคือแอลกอฮอล ์
แอ-ตะ  เม-ดิ-ซีน-สก้ี 

สปีร์ท 

Это медицинский 
спирт. 

น่ีคือนํ้าเกลือ 
แอ-ตะ  ซา-ลี-โวย 

ร้าส-โทวร์ 
Это солевой раствор. 

น่ีคือผา้พนัแผล แอ-ตะ  สเตีย-รีล-นึย  บ๊ีนท ์
Это стерильный 

бинт. 
น่ีคือพลาสเตอร์ แอ-ตะ  ปล๊าส – ตึร Это пластырь. 

น่ีคือสาํลี 

แอ-ตะ 

กี-กร๊าส-คา-ป๊ี-เชส-กา-ยา 

วา๊-ตะ 

Это 
гигроскопическая 

вата. 

น่ีคือปรอทวดัไข ้ แอ-ตะ  กร๊า-ดูส-หนิค Это градусник. 

น่ีคือกระเป๋านํ้าร้อน 
แอ-ตะ  เรีย-ซี-โน-วา-ยา 

เกรียล-กะ 

Это резиновая 

грелка. 

น่ีคือถุงยางอนามยั แอ-ตะ  ปรี-เซียร์-วา-ทีฟ Это презерватив. 



รายช่ือผู้จัดทาํโครงการ “จากห้องเรียนสู่สังคม คร้ังที ่2” 

ผูอ้าํนวยการโครงการรัสเซียศึกษา    ท่ีปรึกษา 

อาจารย ์ดร.กณัฐศัศา   พงษหิ์รัญ   ท่ีปรึกษา 
  

ฝ่ายดําเนินการโครงการ 

รองศาสตราจารยย์อดบุญ  เลิศฤทธ์ิ     ประธาน ตรวจสอบความถูกตอ้งของ   

                                                                                     เน้ือหาในคู่มือและผูใ้หค้าํปรึกษาดา้น 

                                                                                     การสอน 

อาจารยว์ชินี    ศรีสนิท     กรรมการและผูใ้หค้าํปรึกษา 

                                                                                                ดา้นการสอน 

อาจารยก์ติมา   พว่งชิงงาม    กรรมการ ผูใ้หค้าํปรึกษาดา้นการสอน                 

                                                                                    และงบประมาณ 

อาจารยย์ิง่ศกัด์ิ   ษฏัเสน    กรรมการและผูใ้หค้าํปรึกษา 

                                                                                                ดา้นการสอน 

อาจารยว์รีภทัร   คาํรัตน์    กรรมการและผูใ้หค้าํปรึกษา 

                                                                                                ดา้นการสอน 

Ms. Andzhelina                 Mashitlova, Lecturer ผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 

                                                                                               ในคู่มือ 

Mr. Mikhail   Iakovets   ผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 

                                                                                               ในคู่มือ 

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รทิพย ์เฉิดฉินนภา  ผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของคาํอ่าน  

                                                                                               ภาษาไทย 

ผู้ทาํเนือ้หาในคู่มอืและดําเนินการสอน 

นายอนิรุทธ์ิ   สมเสาร์   กรรมการและประธานฝ่ายนกัศึกษา 

นางสาวจตุพรรณ  แสงสุข   กรรมการ 

นางสาววรสุดา   คาํเป็ก   กรรมการ 



นางสาวกฤติญาภรณ์  บึงบงกช  กรรมการ 

นาวสาวคทัรียา   พรหมมานพ  กรรมการ 

นายเจตษฎา   พรขนุทด  กรรมการ 

นางสาวณฏัฐกมล  นราพงศ ์ กรรมการ 

นางสาวณฐัธยาน์  เกาเตะ๊   กรรมการ 

นายณฐัภทัร   ถ่ินลม   กรรมการ  

นาวสาวเพญ็นภา   นาคนาวา  กรรมการ 

นางสาวลลิตา   รวดเร็ว   กรรมการ 

นางสาววราสิริ   สุวรรณภกัดี  กรรมการ 

นายศุภวสัส์   อนุรัตน์บดี  กรรมการ 

นางสาวนฤมล   สุรเมธี   กรรมการและเลขานุการ  

ผู้รับผดิชอบจัดทาํเนือ้หาในแต่ละหมวด 

1. หมวดร้านขายยา   นางสาวนฤมล สุรเมธี  นางสาวเพญ็นภา   นาคนาวา  

                                                                     และนางสาวณฐัธยาน์   เกาเตะ๊  

2. หมวดร้านซกัรีด   นายอนิรุทธ์ิ   สมเสาร์ นางสาวณฏัฐกมล   นราพงศ ์

                                                       และนางสาวกฤติญาภรณ์   บึงบงกช  

3. หมวดพาหนะ    นายอนิรุทธ์ิ   สมเสาร์ นางสาววราสิริ   สุวรรณภกัดี 

                                                                     และนางสาวคทัรียา   พรหมมานพ  

4. หมวดร้านนวด    นางสาววรสุดา   คาํเป็ก นางสาวจตุพรรณ   แสงสุข  

                                                      นางสาวลลิตา   รวดเร็ว  นายเจตษฎา  พรขนุทด  

                                                        นายศุภวสัส์   อนุรัตน์บดี และนายณฐัภทัร   ถ่ินลม  

5. หมวดคาํศพัทบ์อกทิศทาง  โดยผูด้าํเนินการสอนภาษารัสเซียทุกคน 

6. หมวดตวัเลข    นางสาวสิริภา   วงศาโรจน์  

7. หมวดคาํศพัทแ์ละบทสนทนาทัว่ไป นางสาวสิริภา วงศาโรจน์  และนางสาวนฤมล   สุรเมธี 

8. หมวดสินคา้แผงลอย   นางสาวอธัยา  ภู่พิพฒัน์ นางสาววรสุดา  คาํเป็ก 

                                                                    และนางสาวจตุพรรณ   แสงสุข 



9. หมวดคา้ขายทัว่ไปเส้ือผา้  นางสาววรสุดา   คาํเป็ก 

    และเคร่ืองประดบั   และนางสาวจตุพรรณ   แสงสุข                                                                                

10. หมวดเช่าอุปกรณ์ริมหาด  นายอนิรุทธ์ิ   สมเสาร์ 

11. หมวดบอด้ีเพน็ต ์(Body Paint)  นายอนิรุทธ์ิ   สมเสาร์  นางสาววรสุดา   คาํเป็ก  

      และถกัเปีย                                             และนางสาวจตุพรรณ   แสงสุข 

12. หมวดท่ีพกั    นางสาววรสุดา   คาํเป็ก  นางสาวจตุพรรณ   แสงสุข  

                                                      นายศุภวสัส์   อนุรัตน์บดี และนายณฐัภทัร   ถ่ินลม 

ฝ่ายเทคนิคและบันทกึภาพ 

    นางสาวกุสุมา  อินทร์นอ้ย   

    นายวศัพล   ศิริวฒิุ 

ฝ่ายธุรการและประสานงาน 

นางรชยา                                       ดลลชนยั  ผูจ้ดัการโครงการรัสเซียศึกษา 

นางโสภิต    ปราณีราษฎร์  เจา้หนา้ท่ีโครงการรัสเซียศึกษา 

นางจิตติมา    ชยัประกายวรรณ์  เจา้หนา้ท่ีโครงการรัสเซียศึกษา 

นางสาวศุภลกัษณ์   ใจงาม   เจา้หนา้ท่ีโครงการรัสเซียศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารฉบับนีจ้ัดทําขึน้โดยโครงการรัสเซียศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เพือ่ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ต้องใช้ภาษ า รัสเซีย  

ในการทําการค้า  ทางโครงการรัสเซียศึกษาขอสงวนสิทธ์ิในการดดัแปลง  ทําซ้ํา คดัลอกทั้งหมดหรือบางส่วนและเพือ่กา รพาณิชย์ เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาต

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทางโครงการรัสเซียศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  



 


