Cat Cartoons: Episode Sixty Seven: Conversation…

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…
เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
sĭang dèk dèk róng playng: róo rák paa-săa tai
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กรมอุตุฯ
pôo ban-yaai: dton · grom u-dtù
Narrator: Episode – ‘Grom u-dtu’.
วิเชียรมาศกับเก้าแต้ม: ครอก อืม ครอก อืม
wí-chian mâat gàp gâo dtâem: krôk · eum · krôk · eum
Wi-chian maat and Kao Taem: ‘Krok eum’ ‘Krok eum’ (snoring sound)
สีสวาด: เก้าแต้ม วิเชียรมาศ มานอนหลับอยู่นี่เอง ไหนอวดว่ากำลังทำงานอยู่ไง
sèet-wâat: gâo-dtâem wí-chian-mâat · maa non làp yòo nêe ayng · năi ùat
wâa gam-lang tam ngaan yòo ngai
Si Sawat: Kao Taem! Wi-chian maat! You’re asleep here all this time!
Weren’t you the ones bragging about doing some work?
เก้าแต้ม: ก็ทำงานน่ะซี้(สิ)
gâo dtâem: gôr tam ngaan nâ sée (sì)
Kao Taem: We are working, you know?!
สีสวาด: งานอะไร เห็นกรนกันครอกๆ
sèet-wâat: ngaan a-rai · hĕn gron gan krôk
Si Sawat: What work? I see you snoring loudly: going ‘Krok’ ‘Krok’.

เก้าแต้ม: พวกเราคือ กรมอุตุ
gâo dtâem: pûak-rao-keu grom-u-dtù
Kao Taem: We are the ‘Grom u-dtu’.
สีสวาด: กรมอุตุนิยมวิทยา
sèet-wâat: grom u-dtù ní-yom wít-tá-yaa
Si Sawat: You mean ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’
วิเชียรมาศ: เราก็เป็นอุตุเหมือนกัน แต่เป็นนอนหลับอุตุ
wí-chian mâat: rao gôr bpen u-dtù mĕuan gan · dtàe bpen non làp u-dtù
Wi-chian maat: We are also ‘U-dtu’ but we are ‘Non lap u-dtu’.
เก้าแต้ม: นอนต่อดีกว่า
gâo dtâem: non dtòr dee gwàa
Kao Taem: We best get back to sleeping.
สีสวาด: เอ๊า(อ้าว)
sèet-wâat: áo (âao)
Si Sawat: Sheesh!
ผู้บรรยาย: อุตุ แปลว่า ฤดู กรมอุตุนิยมวิทยา คือ หน่วยงานที่ศึกษาสภาพอากาศและ
พยากรณ์อากาศ ส่วน นอนหลับอุตุ คือ หลับสบาย
pôo ban-yaai: u-dtù · bplae wâa · réu-doo · grom u-dtù ní-yom wít-tá-yaa
· keu · nùay ngaan têe sèuk-săa sà-pâap aa-gàat láe pá-yaa-gon aa-gàat
sùan non-làp-u-dtù · keu · làp sà-baai
Narrator: ‘U-dtu’ means ‘season’. ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’ is the
agency that studies and forecasts weather whereas ‘Non lap u-dtu’ is to be
sound asleep.
แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
maew táng săam dtua: láew póp gan mài ná kráp
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
sĭang dèk dèk róng playng: róo rák paa-săa tai
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.
Comments…

In this episode Kao Taem makes a pun and finally gets one over Si Sawat.
The ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’ (กรมอุตุนิยมวิทยา) is basically the ‘Thai
Meteorological Department’.
The punctuation mark ฯ in the word กรมอุตุฯ is called ‘Bpaa-yaan noi’ (ไปยาล
น้อย) and it shows that the preceding word is abbreviated [‘Grom udtu’ (กรมอุตุฯ) is abbreviated from ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’ (กรม
อุตุนิยมวิทยา)].
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