HouseTalk Download: Vocabulary for Thai laundry phrases…
If you are a gal a percentage of the chats with your Thai housekeeper will
focus on the care of your laundry. And if you don’t, you just might find
yourself with an eye-raising wardrobe. If you are a guy, well, I’m not a
guy so I don’t have a clue what you do. Hold your breath?
This section is big so it’s been separated into several parts: Mostly useful
Thai laundry phrases, washer and dryer phrases, ironing phrases, and
what gets washed with what. The vocabulary in this file is for the all
three sections.
The post: HouseTalk: Mostly Useful Laundry Phrases
Sound files (2.3mg) download: Vocabulary for Thai laundry phrases.
washed: ซัก /sák/
wash clothes: ซักผ้า /sák pâa/
hand wash: ซักมือ /sák-meu/
iron: รีด /rêet/
wash and iron: ซัก แล้วก็ รีด /sák láew-gôr rêet/
dry-clean: ซักแห้ง /sák-hâeng/
mend/patch: ปะ /bpa/
repair: ซ่อม /sôm/
hang: แขวน /kwăen/
wash separately: ซัก แยก /sák yâek/

wash separately แยก ซัก /yâek sák/

clothes: เสื้อผ้า /sêua-pâa/
shirt, blouse: เสื้อ /sêua/
pants: กางเกง /gaang-gayng/
jeans: กางเกงยีนส์ /gaang-gayng yeen/
t-shirts: เสื้อยืด /sêua-yêut/
short sleeved shirts: เสื้อแขนสั้น /sêua kăen sân/
shorts: (not underwear): กางเกงขาสั้น /gaang-gayng kăa sân/
dress: ชุด /chút/
evening dress: ชุด ราตรี /chút raa-dtree/
socks: ถุงเท้า /tŭng táo/
underwear: กางเกงใน /gaang-gayng-nai/
underwear: ชุดชั้นใน /chút-chán-nai/
jacket: เสื้อ กันหนาว /sêua gan năao/
nightgown: ชุดนอน /chút-non/
pajamas: ชุด นอน พะจา'มัซ /chút non pajama/
pajamas: ชุด นอน แบบ กางเกง /chút non bàep gaang-gayng/
sheets: ผ้าปูที่นอน /pâa-bpoo-têe-non/
blanket: ผ้า ห่ม /pâa-hòm/
pillow case: ปลอก หมอน /bplòk-mŏn/
comforter: ผ้านวม /pâa-nuam/
bath towels: ผ้าเช็ดตัว /pâa-chét-dtua/
hand towels: ผ้าเช็ด มือ /pâa-chét-meu/
face clothes: ผ้าเช็ดหน้า /pâa-chét-nâa/
bathmat: พรมห้องน้ำ /prom-hông-náam/
kitchen towel: ผ้า เช็ดมือ ใน ห้องครัว /pâa chét meu nai hông-krua/
kitchen cloth: ผ้า เช็ด โต๊ะ ใน ห้องครัว /pâa chét dtó nai hông-krua/
cleaning cloth (general): ผ้า เช็ด ใน ห้องครัว /pâa chét nai hông-krua/
washrags ผ้าขี้ริ้ว /pâakêe-ríw/
tablecloth: ผ้าปูโต๊ะ /pâa-bpoo-dtó/
napkins: ผ้าเช็ดปาก /pâa-chét-bpàak/
cloth: เสื้อผ้า /sêua-pâa/
cotton: ผ้าฝ้าย /pâa-fâai/
silk: ผ้าไหม /pâa-măi/
Thai silk: ผ้าไหม ไทย /pâa-măi tai/
wool: ผ้า ขนแกะ /pâa kŏn-gàe/
linen: ผ้า ลินิน /pâa lí-nin/
muslin: ผ้ามัสลิน /pâa mát-lin/

nylon: ผ้า ไน ลอน /pâa nai lon/
hemp: ผ้า ป่าน /pâa bpàan/
knit: ถัก /tàk/
sweater: เสื้อหนาว สวม ศีรษะ /sêua-năao sŭam sĕe-sà/
sweater: สเวท'เทอะ /sà-wàyt túh/
brand: (trade name): ยี่ห้อ /yêehôr/
product: ชนิด /chá-nít/
cleaning materials (mostly liquid): น้ำ ยา ทำความสะอาด /náam yaa tamkwaam-sà-àat/
bleach: น้ำยา ซัก ผ้า ขาว /náam yaa sák pâa kăao/
powder bleach: ผง ซัก ผ้า ขาว /pŏng sák pâa kăao/
fabric softener: น้ำ ยา ซัก ผ้า นุ่ม /náam yaa sák pâa nûm/
liquid cleaner: น้ำ ยา ทำ ความ สะอาด /náam yaa tam-kwaam-sà-àat/
detergent/washing powder: ผง ซัก ฟอก /pŏng sák fôk/
liquid detergent (clothes): น้ำยา ซัก ผ้า /náam yaa sák pâa/
starch แป้ง /bpâeng/
colourfast: สีไม่ตก /sĕe-mâi-dtòk/
non-colour fast: สีตก /sĕe-dtòk/
delicate: บอบบาง /bòp-baang/
dry-clean: ซักแห้ง /sák-hâeng/
permanent press cloth: ผ้า รีดสำเร็จ /pâa rêet săm-rèt/
whites: ขาว /kăao/
darks: สีเข้ม /sĕe-kêm/
coloureds: สี /sĕe/
clean: สะอาด /sà-àat/
dirty: ไม่ สะอาด /mâi sà-àat/
stained: เป็น คราบ
stain: คราบ
ripped/torn/worn: ขาด /kàat/
old: เก่า /gào/
new: ใหม่ /mài/
muddy clothes: เสื้อผ้า เลอะโคลน /sêua-pâa lúh-klohn/
oily clothes: เสื้อผ้า เลอะน้ำมัน /sêua-pâa lúh-náam-man/

washing machine: เครื่อง ซัก ผ้า /krêuang sák pâa/
clothes dryer: เครื่อง อบ ผ้า /krêuang òp pâa/
hangers: ไม้ แขวน เสื้อ /mái kwăen sêua/
iron: เตารีด /dtao-rêet
ironing board: โต๊ะรีด ผ้า /dtó-rêet (pâa)/
sprayer (mister): ขวดสเปรย์ กระบอกฉีดน้ำ /kùat sà-bpray grà-bòk chèet
náam/
For more, read the full post at: HouseTalk: Mostly Useful Laundry Phrases
Catherine Wentworth
Women Learning Thai… and some men too ;-)

Note: The transliteration comes direct from Thai2English.com and should
be used for ballpark pronunciation only.
Also note that these materials are for your own personal use only (I paid
to record for private use and no more).
Disclaimer: When compiling the HouseTalk posts I run the Thai phrases
and vocabulary through Thai Skype teacher Khun Narisa. But when I code
the posts I often tweak a little. So what I’m saying is that snafus are all
mine and will be dealt with as such.

