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CAT English ตอนที ่48: เครื่องท้ำน ้ำอุ่น 

 

Tae / Noon This way, please. 

Chris That’s a shower. 

 When I take a bath, I use my dragon jar. 

Adam You know, I have noticed something weird. 

 Every one of these showers has this weird sign in Thai. 

Chris You will die if your house and this machine is not hooked up to a ground wire. 

You have to make sure that your house is connected to a ground wire. 

Noon How do we know that our house has a ground wire installed? 

Tae Are you interested? 

Adam No, I don’t think I am. 

Noon Do you get lonely? 

Adam Yeah, I get lonely sometimes. Why do you ask? 

Chris Sometimes you can be alone but you don’t feel lonely. 

 Sometimes you can feel lonely when you’re not alone. 

Adam That’s very deep. 

Noon Do you do laundry? 

Adam Yeah, I do laundry. 

Tae No electricity. 

Noon And you don’t have running water. 
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Vocabularies / Phrases / Sentences 

water heater  เครื่องท้ำน ้ำอุ่น 

take a shower (v.)  อำบน ้ำจำกฝักบัว 

shower (v.)  อำบน ้ำจำกฝักบัว 

bathe (v.)  อำบน ้ำ 

bed (n.)  เตียงนอน 

take a bath (v.)  อำบน ้ำ 

 

jug   เหยือก 

pitcher  เหยือก 

jar  โอ่ง โหลแก้ว 

plastic water bowl  ขันตักน ้ำ 

sunbathe (v.)  อำบแดด 

 

bathing suit  ชุดว่ำยน ้ำ 

swimming suit  ชุดว่ำยน ้ำ 

swimsuit  ชุดว่ำยน ้ำ 

 

warning  ค้ำเตือน 

deadly  อันตรำยถึงตำย 

ground wire  สำยดิน 

electric shock  ไฟดูด 

electrocute (v.)  ท้ำร้ำย หรือฆ่ำด้วยกระแสไฟฟ้ำ 

short circuit  ไฟช็อต ไฟฟ้ำลัดวงจร 

 

complicated  ซับซ้อน 
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water heater  เครื่องท้ำน ้ำอุ่น 

washing machine  เครื่องซักผ้ำ 

wash the clothes  ซักผ้ำ 

water cooler  เครื่องท้ำน ้ำเย็น 

wash the clothes (v.)  ซักผ้ำ 

do the laundry (v.)  ซักผ้ำ 

closet  ตู้เสื อผ้ำ 

lonely (adj.)  เหงำ 

lawn  สนำมหญ้ำ 

 

washing machine  เครื่องซักผ้ำ 

machine  เครื่องจักร 

front-load washing machine เครื่องซักผ้ำแบบฝำหน้ำ 

top-load washing machine เครื่องซักผ้ำแบบฝำบน 

 


