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 การตอ้นรับลูกคา้เป็นส่ิงแรกท่ีพนกังานนวดแผน
ไทยจะสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ ดงันั้นพนกังานจึง
ควรศึกษารูปแบบของภาษาองักฤษในการตอ้นรับและใช้
ภาษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในทุกขณะ 

       

1.  การทกัทายในช่วงเวลาต่าง ๆ 

                                                    
 ทกัทายลูกคา้ตอนเชา้ Good morning.  (กุด มอ้ร์น่ิง.) 
 ทกัทายลูกคา้หลงัเท่ียง  Good afternoon.  (กุด อา้ฟเทอร์นูน.) 
 ทกัทายลูกคา้ตอนเยน็ Good evening.  (กุด อ๊ีฟวน่ิง.) 
 

2.  การใช้ค าลงท้ายกบัลูกค้าทีเ่ป็นผู้ชายและผู้หญิง   
 
 ในการตอ้นรับ พดูคุย ซกัถามและใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้จะตอ้งใชค้  า
ลงทา้ยท่ีเหมาะสม เช่น sir, miss, madam (มาดาม) หรือ ma’am (แมม) การ
พดูโดยไม่มีค  าลงทา้ยเหล่าน้ีจะดูไม่สุภาพ 
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 sir     (เสอร์)   ส าหรับลูกคา้เป็นชาย        
miss   (มิส)   ส าหรับลูกคา้หญิงสาว     
madam/ma’am (มาดาม/แมม)  ส าหรับลูกคา้ผูห้ญิงท่ีเป็นผูใ้หญ่     
gentlemen   (เจน็เท่ิลเมน็)  ส าหรับลูกค้าชายมากกว่าหน่ึง
    คน  

 ladies   (เลดีส)   ส าหรับลูกคา้ผูห้ญิงมากกวา่หน่ึง
     คน  
 
ตัวอย่าง  
 Good morning, sir.  (กุด มอ้ร์น่ิง, เสอร์.)  
 สวสัดีค่ะ 
 Please come in, sir.   (พล้ีส คมัมิน, เสอร์.)  
 เชิญเขา้มาซิคะ 
 May I help you, madam ? (เมย ์ไอ เฮล้พ ์ยู,้ มาดาม?) 
     ดิฉนัจะช่วยอะไรคุณไดบ้า้งคะ ? 
 

3.  การเรียกความสนใจ 
 
 พนักงานสามารถเรียกความสนใจจากลูกคา้ให้ฟังตนพูดด้วยการ
กล่าววา่ Excuse me. 
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ตัวอย่าง 
 Excuse me, sir...   (อิกซคิ้วซ มี, เสอร์...)  
 ขอโทษครับ 
 Excuse me, miss...   (อิกซคิ้วซมี, มิส... )  
 ขอโทษครับ 
 Excuse me, ma’am/madam … (อิกซคิ้วซ มี, แมม/ มาดาม...) 
 ขอโทษครับ 
 

4.  การขานรับการเรียกของลูกค้า          
 
การขานรับการเรียกของลูกคา้จะใชว้า่ 
 Yes, sir.  (เยส, เสอร์) 
 Yes, madam.  (เยส, มาดาม) 
 ครับ / ค่ะ 

 

5. การน าเสนอบริการต่าง ๆ  
 
ธุรกิจนวดแผนไทยจดัเป็นธุรกิจบริการ ดงันั้นพนักงานนวดควร

สามารถแนะน าถึงสินค้าและบริการของร้านได้ เช่น การนวดแผนไทย 
(Traditional Thai massage) การนวดน ้ ามนั (oil massage) การนวดหน้า 
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(facial massage) การนวดคอและหลัง (neck and back massage)                           
อบสมุนไพร (herbal sauna) เป็นตน้  
 

 Would you like a body massage, sir ?      
 (วดุ ย ูไลค้ อะ บอ๊ดิ มสัซา้จ, เสอร์ ?) 
 คุณตอ้งการจะนวดตวัไหมคะ ? 

 What kind of massage would you like ?       
 (วอ็ท ไคนด ์ออฟ มสัซา้จ วูด้ ย ูไลค้ ?)      
 คุณตอ้งการนวดแบบไหน ? 

 What kind of service do you have here? 
(วอ็ท ไคนด ์ออฟ เซอร์วสิ ดู ย ูแฮฟ เฮียร์?) 
ท่ีน่ีคุณมีบริการอะไร? 

 We have foot massage reflexology, back massage and whole body 
massage, sir.  

 (วี แฮฟว ฟุด มสัซ้าจ ริเฟล็กโซโลจ้ี แบค มสัซ้าจ แอนด์ โฮล บ๊อดิ 
 มสัซา้จ, เสอร์.)  
 เรามีนวดเทา้ นวดหลงั และนวดตวั 

 Which would you like, sir ?   
 (วชิ วดุ ย ูไลค้, เสอร์ ?) 
 คุณตอ้งการแบบไหน ? 
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 What kind of service are you interested in? 
(วอ็ท ไคนด ์ออฟ เซอร์วสิ อาร์ ย ูอินเทอร์เร๊สติด อิน?) 
คุณสนใจบริการแบบไหน? 

 Would you like to try a one hour foot massage? 
(วูด๊ ย ูไล๊ค ทู ไทร อะ วนั อาวร์ ฟุ๊ต มสัซา้จ?) 
คุณตอ้งการท่ีจะลองนวดเทา้หน่ึงชัว่โมงไหม? 

 What are your massage hours? 
(วอ๊ท อาร์ ยวัร์ มสัซา้จ อาวร์?) 
เวลาบริการนวดท่ีร้านของคุณคือก่ีโมง? 

 Massage hours are from 9 a.m. to 9 p.m. 
(มสัซา้จ อาวร์ อาร์ ฟรอม ไนน์ เอเอม็ ทู ไนน์ พีเอม็.) 
เวลาบริการนวดเร่ิม 9 โมงเชา้ถึง 3 ทุ่ม. 
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ภาษาองักฤษมีวลีท่ีจะท าให้การพูดสุภาพข้ึน 
ในขณะเดียวกนัก็มีค  าศพัท์บางค าหรือวลีบางวลีใน
ภาษาองักฤษท่ีดูเหมือนจะใช้ได ้แต่กลบัไม่สุภาพใน
ความรู้สึกของเจา้ของภาษา ผูใ้ชภ้าษาองักฤษสามารถ
สังเกตและระวงัในการน าไปใช้ เพื่อให้การส่ือสาร

ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน วลีสุภาพและวลีท่ีไม่สุภาพปรากฎดงัน้ี 
 

1. Polite Phrases (วลสุีภาพ) 
 
1.1 การตอบรับอย่างสุภาพ 
 การตอบรับดว้ยค าวา่  yes  เพียงค าเดียวจะฟังดูห้วน ควรใชค้  าวา่  of 
course  หรือ  certainly  เม่ือจะตอบรับ  
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ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  Do you accept American Express credit cards ?      

        (ดูยเูอก็เซ็พท ์ อเมริกนั เอก็ซเพรส เครดิต คา้ร์ด ?) 
        คุณรับบตัรอเมริกนัเอก็ซ์เพรสหรือเปล่าคะ 
พนกังาน: Certainly, madam.  
  (เซอ้ร์ทึนล่ี, มาดาม) 
  รับครับ 

ตัวอย่าง 2 
ลูกคา้:  Can I have a brochure ?   

  (แคน ไอ แฮฟว ์อะ โบรชวัร์ ?) 
  ขอโบรชวัร์ผมสักชุดหน่ึง 

 พนกังาน: Yes, of course, sir.  
   (เยส, ออฟ คอร์ส, เสอร์.) 
   ไดค้รับ 
 
1.2 การตอบปฏิเสธอย่างสุภาพ 

 การตอบปฏิเสธดว้ยค าวา่  no  ค าเดียว จะห้วนและดูไม่สุภาพ  ควร
ใชค้  าวา่  I’m sorry. (ไอม ซ้อร่ี), I’m afraid …. (ไอม อะเฟรด...) เพื่อขออภยั
เม่ือจะตอ้งตอบปฏิเสธ 
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ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  Can I have coffee instead of herb tea ?  

  (แคน ไอ แฮฟว ์คอ็ฟฟ่ี อินสเตด็  ออ็ฟ เฮ้ิร์บ ท้ี?)        
  ฉนัขอกาแฟแทนชาสมุนไพรไดไ้หม? 

 พนกังาน: I’m sorry, madam.  We have only herb tea.  It’s  
   good for health. 
       (ไอม ซ้อร่ี, มาดาม. วี แฮฟ้ว โอ๊นล่ิ เฮ้ิร์บ ที. อิทส 
   กู๊ด ฟอร์ เฮล้ธ์) 
   ขอโทษค่ะ เรามีแต่ชาสมุนไพรเท่านั้น มันดีต่อ
   สุขภาพนะคะ 
ตัวอย่าง 2 
 ลูกคา้:  Do you have any decaffeinated coffee ? 

       (ดู ย ูแฮฟ เอน้น่ี ดีแคเฟอีเนทิด คอ็ฟฟ้ี ?) 
       คุณมีกาแฟสกดัคาเฟอีนบา้งไหม 

 พนกังาน: I’m afraid not. 
        (ไอม อะเฟรด นอ้ท.) 
        ฉนัเกรงวา่จะไม่มีค่ะ 
 
1.3 การส่ังหรือขอร้อง 

การใชค้  าวา่  Please  ซ่ึงมีความหมายวา่  “ไดโ้ปรด”  “กรุณา”  เม่ือ
ถามหรือเม่ือบอกใหก้ระท าเป็นการแสดงความสุภาพต่อผูฟั้ง 
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 May I have your name, please ?  
 (เมย ์ไอ แฮฟ้ว ์ยวัร์ เนม, พล้ีส.) 
 ขอทราบช่ือของคุณครับ 

 Please follow me, sir.   
 (พลีส ฟ้อลโลว ์มี, เสอร์.) 
 กรุณาตามผมมาครับ 

 Please take off your shoes.  
 (พลีส เทค้ ออฟ ยวัร์ ชูส์.)       
 กรุณาถอดรองเทา้ค่ะ 

 
1.4 การให้ส่ิงของ 

 เม่ือคุณยืน่ส่ิงของใหลู้กคา้  ใหพ้ดูวา่  
  Here you are. (เฮียร์ ย ูอาร์.) น่ีค่ะ 
 
ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  Could I see the cream, please ?   

        (คุด ไอ ซี เดอะ ครีม, พล้ีส ?) 
    ขอดูครีมไดไ้หม ? 
พนกังาน: Here you are, madam.   

                    (เฮียร์ ย ูอาร์, มาดาม) 
                    น่ีค่ะ 
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ตัวอย่าง 2 
 ลูกคา้:  Could I borrow a pen from you ?  

       (คุด ไอ บอ๊โรว อะ เพน็ ฟร็อม ยู ้?) 
       ผมขอยมืปากกาไดไ้หมครับ 

 พนกังาน: Certainly. Here you are, sir.                
        (เซอ้ร์ทึนล่ิ, เฮียร์ ย ูอาร์.) 
        ไดค้รับ น่ีครับปากกา 

 
 แต่ถา้เป็นส่ิงท่ีไม่ไดเ้อ่ยถึงมาก่อน ใหเ้อ่ยช่ือของส่ิงนั้นดว้ย เช่น 
   

 Here’s your tea, miss.   
  (เฮียรส์ ยวัร์ ที, มีส.) 
  น ้าชาของคุณครับ 

 Here’s your bill, madam.  
 (เฮียรส์ ยวัร์ บิ้ล, มาดาม.) 
      บิลของคุณค่ะ 

 
1.5 การเรียกคิว    

 ในกรณีท่ีมีลูกคา้รอคิวอยูห่ลายคน  พนกังานนวดแผนไทยสามารถ
เรียกหรือถามวา่ใครเป็นคนต่อไปได ้ดงัน้ี 
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 Who’s next, please ?  
  (ฮูส เน็กซท,์ พล้ีส ?) 
  ใครเป็นคนต่อไปคะ  

 I believe you’re next, miss.  
  (ไอ บิล้ีฟ ยวัร์ เน็กซท,์ มีส) 
  ผมคิดวา่คุณเป็นคนต่อไป 
 
1.6 การกล่าวตอบรับค าชม 

 เม่ือพนกังานไดรั้บค าชมเชยควรจะตอ้งกล่าวขอบคุณแทนการ 
น่ิงเฉย  
 
ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  Your English is very good.      

        (ยวัร์ อ๊ิงลิช อิส เวร่ี้ กูด้.) 
        ภาษาองักฤษของคุณดีมาก 
พนกังาน: Thank you, sir.     

                    (แธง้คย,ู เสอร์.) 
         ขอบคุณครับ 
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ตัวอย่าง 2 
 ลูกคา้:  You’ve done a very good job.   

        (ยูฟ้ว ์ดนั อะ เวร่ี้ กูด้ จอ๊บ.) 
        คุณนวดไดดี้มาก 
พนกังาน: Thank you, ma’am.   

                    (แธง้ค ์ย,ู มาดาม.) 
         ขอบคุณค่ะ 
 

2. Impolite Phrases (วลไีม่สุภาพ) 
 
 ในภาษาองักฤษ ค าบางค าชาวต่างประเทศถือวา่เป็นค าไม่สุภาพ ซ่ึง
บางคร้ังอาจเป็นค าท่ีเราไม่คาดคิดวา่จะเป็นค าไม่สุภาพได ้เช่น 
 You !    ย ู    ค  าน้ีไม่ไดเ้หมือนการเรียกภาษาไทยวา่ “คุณ ๆ” การใช ้
you ลอย ๆ จะไม่สุภาพ 
 Hey !     (เฮ)้    เฮย้  
 Hey you !   (เฮ ้ย)ู   เฮย้ ๆ แกน่ะ 
 What ?   (วอ็ท)      อะไรนะ 
 What do you want ?  (วอ็ท ดู ย ูวอ้นท)์ คุณตอ้งการอะไร 
 Look here !  (ลุค้ เฮียร์)  ดูน่ีซะ 
 Wait !    (เวท้)        คอยเด๋ียว 
 Wait here !   (เวท้ เฮียร์)  รอตรงน้ี 
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 Don’t do that.   (ด๊นท ์ดู แด็ท)  อยา่ท าอยา่งนั้นนะ 
 I can’t help you.   (ไอ คา้นท ์(แคน้ท)์  ช่วยไม่ไดน้ะ 
    เฮล้พ ย)ู      
 I’m busy !   (ไอม บ๊ิซ่ี)       ฉนัไม่วา่ง 
 Shut up !   (ชทั อัพ๊)       หุบปาก  
 Hurry up !   (เฮอ้ร่ิ อพั)       เร็วซิ 
 Be quick !  (บี ควกิ)       เร็วหน่อย 
 Sign here.   (ไซน์ เฮียร์)       เซ็นตรงน้ี 
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1. ค าถามเกีย่วกบัความรู้ทางภาษาของคุณ 
 
 ลูกค้าชาวต่างชาติอาจสอบถามพนักงานนวดแผนไทยว่า  “พูด
ภาษาองักฤษไดห้รือไม่” ดว้ยประโยคต่อไปน้ี  

 
 Do you speak English?  

 (ดู ย ูสป๊ิค อ๊ิงลิช.) 
 คุณพดูภาษาองักฤษไดไ้หม 
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 Can you speak English?  
 (แคน ย ูสป๊ิค อ๊ิงลิช.) 

      คุณสามารถพดูภาษาองักฤษไดไ้หม 
 

2. การกล่าวตอบ 
  

พนักงานสามารถบอกกล่าวออกตัวกับ ลูกค้าว่า  ตนเองพูด
ภาษาองักฤษไดเ้ล็กนอ้ย 
  

 I speak a little English.  
  (ไอ สป๊ิค อะ ลิทเท่ิล อ๊ิงลิช.) 
  ดิฉนัพดูภาษาองักฤษไดเ้ล็กนอ้ยค่ะ 

 I don’t speak much English.  
  (ไอ ดน๊ท ์สป๊ิค มชั อ๊ิงลิช.) 
  ผมพดูภาษาองักฤษไม่ไดม้ากครับ 

 Yes, but not very well.   
  (เยส,  บทั  นอ้ท  เวร่ิ เวล.) 
  ไดค้่ะ  แต่ไม่ดีมากนกั 
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3.  ค าพูดเวลาทีย่งัไม่เข้าใจ 
 
 ในระหว่างการสนทนา ถา้พนกังานฟังไม่ถนดั อาจกล่าวขอโทษและ
ขอให้ลูกคา้พูดใหม่ ในภาษาองักฤษแบบองักฤษ จะพูดว่า Pardon?   หรือ 
Sorry?   แต่ในภาษาองักฤษแบบอเมริกนัจะใชค้  าวา่   Pardon me?  หรือ Excuse 
me?   หากพดูวา่ What? แปลวา่ “อะไร”   จะรู้สึกไม่สุภาพ 
 
  Pardon?  (พา้ร์ดึน) 

 Sorry?   (ซอ้ร้ี) 
  Pardon me?  (พา้ร์ดึน ม้ี) 

 Excuse me? (อิกซคิ้วซ์ มี) 
      ขอโทษ (คุณพดูวา่อะไรนะคะ) 
 
 เม่ือพนักงานไม่เขา้ใจว่าลูกคา้ตอ้งการอะไรพนกังานสามารถพูด
ดงัน้ี 

 Could you say that again please? 
(คูด๊ ย ูเซ แดท อะเกน พลีส?) 
กรุณาพดูอีกคร้ังค่ะ 
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 Pardon me, sir, I didn’t quite understand what you said.  
  (พา้ร์ดึน มี, เสอร์, ไอ ดิดดึนท ์ไควท้ ์อัน๊เดอร์ สแตนด์ วอ็ท 
  ย ูเซด.) 
  ขอโทษครับ ผมไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีคุณพดูครับ 

 I’m sorry, miss, but I didn’t catch that.  
  (ไอม ซอ้ร์ร่ี, มิส, บทั ไอ ดิดดึนท ์แคท็ช แด๊ท) 
  ขอโทษค่ะ  ดิฉนัฟังไม่ทนั 

 Could you repeat that, please ?   
 (คูด้ ย ูรีพี้ท แด็ท, พล้ีส ?) 
 กรุณาพดูซ ้ าไดไ้หมคะ 

 Could you speak slowly, please ?    
 (คูด้ ย ูสป๊ีค สโลว้ล่ี, พล้ีส ?) 
 กรุณาพดูชา้ ๆ 

 Could you spell that, please ?             
 (คูด้ ย ูสเปล แด็ท, พล้ีส ?) 
 กรุณาสะกดไดไ้หมคะ 
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 ชาวตะวนัตกมกักล่าวค าขอบคุณติดปาก  แมจ้ะเป็นการให้ หรือการ
อ านวยความสะดวกช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย   ดังนั้ นเขาอาจคาดหวงัค า
ขอบคุณ  และถา้เราไม่ไดต้อบขอบคุณ  เขาอาจรู้สึกวา่เราขาดมารยาท 
 

1.  การกล่าวค าขอบคุณ 
 
 การกล่าวค าขอบคุณท่ีใชบ้่อย มี 3 รูป คือ 
 
 Thanks.   (แธง้คซ์.)  ขอบคุณ 
 Thank you.   (แธง้คย์.ู)  ขอบคุณ 
 Thank you very much. (แธง้คย์ ูเวร่ีมชั.)  ขอบคุณมาก 
 
 นอกจากนั้น อาจมีประโยคต่อไปน้ีแทนท่ีค าขอบคุณหรืออยูต่่อจาก
ค าขอบคุณ เช่น 
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 That is very kind of you. 
   (แดทซ์  เวร่ี ไคนด ์ ออฟ ย.ู) 
  คุณช่างใจดีจริง 

 That is very thoughtful of you.  
  (แดทซ์  เวร่ี ทอ้ทฟุล  ออฟ ย.ู) 
  คุณช่างอุตส่าห์นึกถึง 

 

2. การกล่าวตอบค าขอบคุณ   
 

เม่ือมีการกล่าวขอบคุณ ก็จะมีค ากล่าวตอบ  คนไทยกล่าวตอบค า
ขอบคุณวา่ “ไม่เป็นไร” ในภาษาองักฤษแบบองักฤษ  ชาวองักฤษกล่าวตอบ
ดงัน้ี    

 That’s all right.   (แดท้ส์ ออล ไร้ท.์) 
 That’s okay.   (แดท้ส์ โอ เคย.์) 
 Don’t mention it.  (ด๊อนท ์เมนชัน่ อิท.) 
 

 ในภาษาองักฤษแบบอเมริกนัคือ   
  You’re welcome.   (ยวัร์ เวลคมั.) 
  You’re most welcome.  (ยวัร์ โมสท ์เวลคมั.) 
  ทั้งหมดมีความหมายวา่ ไม่เป็นไร ยนิดีท าให ้
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3.  การขอบคุณเมือ่ได้รับเงินรางวลั 
 
 เม่ือพนกังานไดเ้งินรางวลัหรือสินน ้าใจ  พนกังานควรกล่าวขอบคุณ 
ดงัน้ี 
 Thank you, ma’am.   (แธง้คย์,ู มาดาม.) 
 Thank you very much, sir.  (แธง้คย์ ูเวร่ี้ มชั, เสอร์.) 
 
ตัวอย่าง 1  
 ลูกคา้:  Here is a tip for your good service.        

   (เฮียร์ อิส อะ ทิพ ฟอร์ ยวัร์ กู๊ด เซอ้ร์วสิ.) 
   น่ีคือทิปส าหรับการบริการท่ีดีของคุณ 

 พนกังาน: Thank you very much, sir. 
   (แธง้คย์ ูเวร่ี้ มชั, เสอร์.) 
   ขอบคุณมากครับ 
ตัวอย่าง 2 
 ลูกคา้:  Please keep the change.   
   (พล้ีส ค้ีพ เดอะ เชน้จ.์) 

  ไม่ตอ้งทอน 
 พนกังาน: Thank you, ma’am.   
                         (แธง้คย์,ู แมม.) 
       ขอบคุณค่ะ  
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4.  การขอบคุณเมือ่ต้องการรับหรือปฏเิสธการบริการ 
 
 เม่ือมีผูเ้สนอให้บริการ   ผูรั้บบริการจะกล่าว ขอบคุณเพื่อตอบรับ
ดงัน้ี   
  Thank you.  (แธง้คย์.ู ) 

Thanks.  (แธง้คส์.)          
 

 ถ้ามีผูเ้สนอให้บริการ   แต่ผูรั้บไม่ต้องการบริการ  จะกล่าวตอบ
ปฏิเสธแลว้ตามดว้ยค าขอบคุณ ดงัน้ี   
  No, thank you.   (โน  แธง้คย์.ู)                   
  No, thanks.   (โน  แธง้คส์.) 
  ไม่ค่ะ/ครับ  ขอบคุณ 

 
ตัวอย่าง 1  
 พนกังาน: Please take a seat.  
   (พลีส เทค อะ ซ้ีท.) 
   เชิญนัง่ค่ะ 
 ลูกคา้:  Thank you./No, thank you.  
   (แธง้คย์)ู/(โน  แธง้คย์)ู 
   ขอบคุณ  / ไม่ค่ะ ขอบคุณ 
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ตัวอย่าง 2 
 พนกังาน: Shall I phone the hotel ? 
      (แชล ไอ โฟน เดอะ โฮเทล็ ?) 
   ดิฉนัจะโทรศพัทไ์ปท่ีโรงแรมใหไ้หม 
 ลูกคา้:  No, thank you, it’s not necessary. 

 (โน  แธง้คย์ ูอิทส์ นอ้ท เนสเซสแซร่ี) 
 ไม่ค่ะ  ขอบคุณ  มนัไม่จ  าเป็น 

ตัวอย่าง 3 
 พนกังาน: Would you like some more tea? 

 (วูด้ ย ูไลค้ ์ซมั มอร์ ท้ี) 
 คุณตอ้งการชาเพิ่มอีกไหม 

 ลูกคา้ 1:  Thank you. /Thanks. /Yes, please. 
                  (แธง้คย์.ู)/(แธง้คส์.)/ (เยส, พลีส.) 
         ขอบคุณ 
 ลูกคา้ 2:  No, thank you./No, thanks. 
                (โน แธง้คย์.ู)/(โน แธง้คส์.)       
   ไม่ค่ะ/ครับ  ขอบคุณ   
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ในภาษาอังกฤษ มีค ากล่าวขอโทษอยู่หลาย

รูปแบบ สามารถแยกประเภทตามระดบัความรุนแรง
ของโทษ ดงัน้ี 

 
 

1. ขออภัยในเร่ืองเลก็น้อย 
 

ขออภัยในเร่ืองเล็กน้อย เช่น ขัดจังหวะ เดินผ่านหน้า รบกวน
เล็กนอ้ย จะกล่าววา่  

 Excuse me. (อิกซ์คิ้วซ์ มี.)  
  Excuse me, please. (อิกซ์คิ้วซ์ มี พลีส.) 
  ขอโทษ  ความหมายตามค าศพัทคื์อ โปรดใหอ้ภยัฉนั 
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 การขออภยัในเร่ืองเล็กน้อย ผูฟั้งอาจตอบหรือไม่ตอบกลับก็ได ้ 
ประโยคตอบค าขออภยั คือ 
  Of course. (ออฟ คอร์ส.) 
  Certainly. (เซอ้รทึนล่ี.) 
  ไม่เป็นไร  ความหมายตามค าศพัทต์อบค าวา่”โปรดให้อภยั
ฉนั” คือ “ได ้แน่นอน” 
 
 ชาวองักฤษมกัพูดวา่ Sorry. ( ซอ้ร์ร่ี) หรือ I’m sorry. ( ไอม ซ้อร์ร่ี) 
ในเร่ืองเล็กนอ้ย   แต่ชาวอเมริกนัสามารถใช ้ค าวา่ Sorry กบัเร่ืองท่ีส าคญัได ้  
 

2. ขออภัยในเร่ืองทีรุ่นแรงขึน้  
 
การขออภยัในเร่ืองท่ีรุนแรงข้ึน เช่น ท าใหผู้อ่ื้นตอ้งรอ ท าส่ิงของหก

เป้ือนลูกคา้ จะกล่าววา่ 
 

 Pardon me.     
 (พา้ร์ดึน มี.)  
 ยกโทษใหฉ้นัดว้ย 
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 I beg your pardon.    
 (ไอ เบค ยอร์ พา้ร์ดึน.)   
 ฉนัขอโทษ 

 I’m sorry.     
 (ไอม ซอ้ร่ี.)  
 ฉนัขอโทษ, ฉนัเสียใจ  

 I’m very sorry.     
 (ไอม เวร่ี ซอ้ร์ร่ี.)  
 ฉนัขอโทษ, ฉนัเสียใจมาก 
 
ถา้พนกังานก าลงัมีธุระติดพนั  พนกังานอาจกล่าวแก่ลูกคา้วา่ 

 I’ll be with you in a moment.    
  (ไอล บี วธิ ย ูอิน อะ โมเ้ม่นท.์) 
  ฉนัจะท าใหคุ้ณในอีกสักครู่    
 
 เม่ือเสร็จธุระแลว้ ก็จะพดูวา่ 

 I’m sorry to have kept you waiting.   
  (ไอม  ซอ้ร์ร่ี ทู แฮฟว ์ เคป็ท ์ย ูเวทท่ิง.) 
  ขอโทษดว้ยค่ะท่ีท าใหคุ้ณตอ้งรอ 
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 I beg your pardon!  I must have picked up the wrong bag 
by mistake.  

  (ไอ เบค ยอร์ พา้ร์ดึน!  ไอ มสัท ์แฮฟ พิคท ์อพั เดอะ รอง 
  แบค้ บาย มิสเทค) 
  ฉนัขอโทษ ฉนัหยบิกระเป๋าผดิใบไปโดยไม่ไดต้ั้งใจ 
 

3. ขออภัยในเร่ืองส าคญั  
 

การขออภยัในเร่ืองส าคญั หรือเร่ืองท่ีเป็นการเสียมารยาทรุนแรง 
เช่น การผิดนดัหรือมาสาย ในวฒันธรรมตะวนัตก ก็ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญั 
จะกล่าววา่ 
   

 I must apologize for being late. 
  (ไอ มสัท ์อะโพโลไจส์ ฟอร์ บ๊ีอิง เลท) 
  ฉนัตอ้งขอโทษอยา่งมากท่ีมาสาย 

 Will you please forgive me for being late ? 
  (ววิ ย ูพลีส ฟอร์ก๊ิฟว ์มี ฟอร์ บ๊ีอิง เลท ?) 

กรุณาใหอ้ภยัท่ีฉนัมาสายดว้ย 
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4. สถานการณ์ในการขออภัยลูกค้า 
 
 เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน  พนักงานจะต้องขออภยัลูกคา้ด้วยค าว่า  I’m 
sorry.  หรือ  Excuse me. และตามดว้ยเหตุผล เช่น 
 

 I’m sorry, sir.  We have a lot of customers today so there 
are not  enough therapists.   

  (ไอม ซ้อร์ร่ี, เสอร์.  วี แฮ๊ฟว อะ ล็อท อ็อฟ คสัทอมเมอรส์ 
  ทูเดย ์โซ แดร์ อาร์ น็อท อินฟั เธอราพิสทส์) 
  ขอโทษค่ะ วนัน้ีมีเรามีลูกค้ามากค่ะ พนักงานนวดจึงไม่
  เพียงพอ 

 Excuse me, madam, but I’m afraid there is a problem with 
the air-conditioning. Could you move to another room ?  

  (อิกซ์คิ้วส์มี, มาดาม, บทั ไอม อะเฟร้ด แดร์ อิส อะ  
  พร็อบเบล็ม วธิ  ดิ แอร์-คอนด๊ิชนันิง.  คูด้ ย ูมูฟ้ ท ู
   อะนาเธ่อร์ รู้ม ?) 
  ขอโทษค่ะ ดิฉนัเกรงวา่เคร่ืองปรับอากาศจะมีปัญหา กรุณา
  ยา้ยไปอีกหอ้งไดไ้หม? 
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 I’m very sorry, madam. There are not any massage beds 
available right now.  

  (ไอม เวร่ิ ซ้อร์ร่ี, มาดาม. แดร์ อาร์ น็อท เอ๊นนิ มสัซ้าช 
  เบด๊ส อะเวละเบิ้ล ไร้ท นาว.) 
  ดิฉนัขอโทษค่ะ ตอนน้ีไม่มีเตียงนวดเหลือแลว้ค่ะ 

 Would you please wait in the lobby for about half an  
hour ? We’ll call you there. 

  (วูด้ ย ูพล้ีส เวท้ อิน เดอะ ล็อบบิ ฟอร์ อะเบ๊าท ์ฮา้ล์ฟ แอน 
  อาวเออ๊ร์ ? วลี คอล ย ูแดร์.) 
  กรุณาคอยท่ีล็อบบ้ีประมาณคร่ึงชัว่โมงไดไ้หมคะ ? เราจะ
  ไปเรียน คุณใหท้ราบ 
 

5.  การตอบค าขออภัย 
 
 เม่ือลูกคา้ขออภยั  พนกังานจะตอบวา่ “ไม่เป็นไร” ดงัน้ี  
  That’s all right.  (แด๊ทส ออล ไร้ท.) 
  That’s OK.   (แด๊ทส โอเค.) 
  Not at all.   (น็อท แอด็ ทอล.) 
 
 
 



29 
 

ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  I’m sorry we’re a little late, but the traffic was 
   terrible.  
   (ไอม ซอ้ร์ร่ิ เวยีร์ อะ ลิทเท่ิล เลท, บทั เดอะ 
    แทร้ฟฟิค วอส  เทริ้เบิ้ล) 
   ขอโทษท่ีมาชา้ รถติดมากจริง ๆ 
 พนกังาน: That’s all right, sir.  
   (แด๊ทส ออล ไร้ท, เสอร์) 
   ไม่เป็นไรครับ 
ตัวอย่าง 2 
   ลูกคา้:  I hope we’re not causing you too much trouble.  
   (ไอ โฮพ้ เวยีร์ น็อท คอ้สซิง ย ูทู ้มชั ทรับเบิล.) 
   ฉนัหวงัวา่เราไม่ไดส้ร้างปัญหาใหคุ้ณมากเกินไป 
 พนกังาน: Not at all, madam.  
   (น็อท แอด็ ทอล, มาดาม.) 
   ไม่เลยค่ะ 
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ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ ในศูนยบ์ริการสุขภาพเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะ

เขา้มาเพื่อรักษาสุขภาพ  คลายเครียด เสริมความงามหรือเสริมสร้างสุขภาพ  
ดงันั้นการสนทนาระหวา่งพนกังานนวดแผนไทย และลูกคา้จึงมกัเป็นเร่ือง
ของสุขภาพ 
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1. พนักงานนวดแผนไทยอาจพูดคุย สอบถามเร่ืองสุขภาพของ
ลูกค้า   
 

เช่น 
 How do you feel today ?  

 (ฮาว ดู ย ูฟีล ทูเดย ์?) 
 วนัน้ีเป็นอยา่งไรบา้งคะ 
 
ลูกคา้อาจใชค้  าตอบต่อไปน้ี 
 Fine.   (ฟายน.์)  ดีครับ   
 OK.   (โอ เค.)  ก็ดีครับ   
 So-so.  (โซ โซ.) ก็อยา่งนั้นแหละ  
 Not so bad.  (น็อท โซ แบด๊.) ก็ไม่เลวนกั      

  Bad.  (แบด๊.)  แย,่ ไม่ค่อยดีนกั 
Awful.   (ออ๊วฟุ์ล.)  แยเ่ลย  
  

 ส านวนท่ีบอกอาการ หรือความรู้สึกท่ีสืบเน่ืองมาจากอาการเจ็บป่วย 
มีดงัน้ี 

 I don’t feel well.  
  (ไอ ดน๊ท ์ฟีล เวล.) 
  รู้สึกไม่ค่อยดี     
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I feel 
ไอ ฟีล 

sick. 
ซิค 

awful. 
ออ๊วฟุ์ล 
terrible 
แทริ้เบิล 

cold. 
โคลด์ 

ฉนัรู้สึกไม่สบาย 
 

ฉนัรู้สึกแย ่
 

ฉนัรู้สึกแยม่าก 
 

ฉนัรู้สึกหนาว 
 

 

2. การถาม และบอกถึงอาการเจ็บป่วย   
  
 ไดแ้ก่ 

 What’s the matter ?    
     (วอ็ทส เดอะ แมท็เท่อร์ ?) 
 มีปัญหาอะไรคะ 

 Where does it hurt ?   
(แวร์ ดสั อิท เฮ้ิร์ท ?) 
เจบ็ตรงไหนคะ 
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2.1  ส านวนท่ีบอกอาการเจ็บป่วยมีอยู่หลายส านวน แต่ท่ีใช้กนั
บ่อยๆ คือ 

 I have .... (ไอ แฮฟว.์...)          
 I have got.... (ไอ แฮฟว ์กั้ท....) 
 ฉนัมีอาการ... 
 
headache   (เฮด้ เอค)  ปวดศีรษะ 
stiff neck  (สต๊ิฟ เน็ค)  คอแขง็ 
backache  (แบค๊ เอค)  ปวดหลงั 
back pain   (แบค๊ เพน)  ปวดหลงั 
pain in my back  (เพน อิน มาย แบค๊) ปวดหลงั 
pain in my leg  (เพน อิน มาย เลก้) ปวดขา  
sore leg   (ซอร์ เลก้)  เจบ็ขา 

  
เช่น 

 I have a sore throat.   
(ไอ แฮฟว ์อะ ซอร์ โธร้ท.) 

  ผมมีอาการเจบ็คอ 
 I have got a cold.   

(ไอ แฮฟว ์กัท๊ อะ โคลด.์) 
  ผมเป็นหวดั  
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 I have got a pain in my back.   
(ไอ แฮฟว ์กัท๊ อะ เพน อิน มาย แบค๊.)  หรือ 

       I have got back pain.   
(ไอ แฮฟว ์กัท๊ แบค๊ เพน.)   

  ผมปวดหลงั  
 
 2.2  อุณหภูมิร่างกายปกติ คือ 37 องศาเซลเซียส หรือ 98 องศาฟา
เรนไฮท์  ถา้อุณหภูมิสูงกว่าน้ี ถือว่ามีไข ้ ส านวนท่ีบอกว่ามีไขสู้งหรือเป็น
ไข ้ ในส านวนองักฤษใชว้า่  to have a temperature  เช่น 
   
  She has a temperature. (ชี แฮส อะ เทม้เพอะระเฉอะ) 

 
 ส่วนส านวนอเมริกนัใชว้า่  to have a fever.   (ทู แฮฟว ์อะ ฟ๊ีเวอะ)  
เช่น 
  She has a fever. (ชี แฮส อะ ฟ้ีเวอะ) 
 
 ส านวนการตรวจวดัอุณหภูมิ  ใชว้า่ 
 to take someone’s temperature (ทู เทค้ ซมัวนัส เทม้เพอะระเฉอะ) 
หรือ to check someone’s temperature (ทู เช็ค ซมัวนัส เทม้เพอะระเฉอะ) 
เช่น 
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 The doctor is going to check your temperature. 
  (เดอะ ด๊อกเทอะ อิส โก๊อ่ิง ทู เช็ค ยวัร์ เทม้เพอะระเฉอะ.) 
  แพทยก์ าลงัจะวดัอุณหภูมิของคุณ 
 ค าวา่ The flu หมายถึง ไขห้วดัใหญ่  ตอ้งมี article “the” น าหน้า 
ส่วนค าวา่ a cold  หมายถึง หวดัธรรมดา ใช ้article “a” เช่น 

 She probably has the flu.   
       (ชี พร้อบะบลิ แฮส เดอะ ฟลู.) 
  เธอคงจะเป็นไขห้วดัใหญ่ 
 

3. ในกรณทีี่ลูกค้ามปัีญหาสุขภาพ   
 

หากลูกคา้มีปัญหาสุขภาพและประสงคจ์ะนวด   พนกังานนวดแผน
ไทยควรแจง้ลูกคา้วา่ จะนวดดว้ยความระมดัระวงั  หรือปฏิเสธการนวดอยา่ง
สุภาพ 

 I’ll be careful.  
    (ไอล บี แคร์้ฟุล.) 
 ดิฉนัจะค่อย ๆ นวด อยา่งระวงั  

 Please tell me if it hurts.  
(พล้ีส เทล็ มี อ๊ิฟ อิท เฮิร์ทส.) 
ถา้เจบ็บอกนะคะ 
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 Please let me know if it’s too light or too heavy. 
(พลีส เล็ท มี โนว ์อ๊ิฟ อิทส์ ทู ้ไลท ์ออร์ ทูเ้ฮฟ้วิ.่) 
กรุณาบอกดว้ยนะคะวา่เบาไปหรือหนกัเกินไป 

 After the massage you should feel better. 
(อา๊ฟเทอ เดอะ มสัซา้จ ย ูชุด้ ฟีล เบท๊เท่อะ.) 

 หลงัจากนวดแลว้คุณน่าจะรู้สึกดีข้ึน 
 You should get some rest. 

(ย ูชุด้ เก๊ท ซมั เร้สท.์) 
คุณควรจะตอ้งพกันะคะ 

 You have a high fever.  I’m sorry, we cannot give you      
a massage. 
(ยู แฮฟว ์อะ ฮาย ฟ้ีเฝอะ.  ไอม ซ้อร์ร่ิ, วี แคนนัท ก๊ิฟว ย ู   

 อะ  มสัซา้ช.) 
คุณมีไขสู้งค่ะ  ขอโทษดว้ยค่ะ  เราไม่สามารถนวดให้คุณ

 ได ้
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ก่อนการนวด จะมีการตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายของผูท่ี้จะ
รับการนวด  มีค าศพัท ์ส านวนและรูปประโยคส าหรับสถานการณ์ดงักล่าว  
ดงัต่อไปน้ี 

 

1.  การแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะท าอะไรด้วยรูปประโยคต่อไปนี ้
 

1.1 I am going to ... 
 I am going to… (ไอ แอม โก๊อ่ิง ทู) ดิฉนั (ผม) จะ... 
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 ...take your blood pressure.   
  …(เทค้ ยวัร์ บลดั เพร้สเฉอะ) 
  ...วดัความดนัโลหิต 

 …take your pulse.   
  ...(เทค้ ยวัร์ พั้ลส) 
  ...จบัชีพจร 

 …listen to your heart.   
  ...(ลิสซ่ึน ทู ยวัร์ ฮา้ร์ท) 
  ...ฟังการเตน้ของหวัใจ 

 …test your reflexes.   
  …(เทส ยวัร์ ริเฟลก้ซ่ิส) 
  ...ตรวจการตอบสนองของกลา้มเน้ือ 

 Now, I’m going to take your temperature. 
(นาว ไอม โกอ้ิง ทู เทค้ ยวัร์ เทม็เพอะเร้เฉอะ). 
ตอนน้ี ดิฉนัจะวดัปรอทคุณ 
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1.2 We’ll… 

 We’ll check temperature, pulse, respiration, blood 
pressure, and weight. 

  (วีล เช็ค เทม้เพอะเร้เฉอะ,  พั้ลส, เร้สพิระชัน่, บลดั เพรส
  เฉอะ, แอนด ์เวท.) 
  เราจะตรวจ อุณหภูมิ  ชีพจร  การหายใจ  ความดนัโลหิต  
  และน ้าหนกัตวั   

 Then we’ll check your muscle reflexability. 
  (เด็น วลี เช็ค ยวัร์ มสัซ่ึล รีเฟล็กซะบ๊ิลิท่ี.) 
  แลว้เราจะตรวจการตอบสนองของกลา้มเน้ือ   
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2.  ในระหว่างการตรวจ พนักงานนวดจ าเป็นต้องพูดส่ือสารให้
ลูกค้าทราบว่าจะต้องปฏบัิติตนอย่างไร 
 

Could you ........? 
Can you ........please? 

คูด้ย.ู...... ? 
แคนย ู....... พลีส? 

กรุณา ...... 

 
 Could you roll up your sleeve ? 

(คูด้ ย ูโรล อพั ยวัร์ สลีฟว.์)   
กรุณาพบัแขนเส้ือข้ึนค่ะ 

 Can you stand on the scale, please? 
(แคน ย ูสแตน ออน เดอะ สเกล, พลีส)  
กรุณายนืบนเคร่ืองชัง่น ้าหนกัครับ 

 You weigh 50 kilos. 
(ย ูเวจ ฟ๊ิฟท่ี กิโล.) 
Your weight is 50 kilos. 
(ยวัร์ เวจ อีสท ์ฟ๊ิฟท่ี กิโล.) 
It’s 50 kilos. 
(อีสท ์ฟีฟท่ี กิโล.) 
คุณหนกั 50 กิโลกรัม นะคะ. 
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 I'll put the blood pressure cuff on. Can you roll up your 
 sleeve, please? 
(ไอล พุท เดอะ บลดั เพรเช่อร์ ออน.  แคน ย ูโรล อพั ยวัร์ 

 สลีฟว.์) 
ดิฉันจะใส่ท่ีรัดแขนวดัความดนัโลหิต กรุณาพบัแขนเส้ือ

 ข้ึนดว้ยค่ะ 
 …put this blanket over you.?   

  …(พุท ดิส แบล๊งเคท็ โอเ๊ฝอะ ย.ู?) 
  …ห่มผา้ ? 

 …roll up your sleeve.?   
  ...(โรล อพั ยวัร์ สลีฟว.์?) 
  ...พบัแขนเส้ือข้ึน?   

 …undo your jacket.?   
  …(อนัดู ยวัร์ แจค๊เก็ท.?) 
  …ถอดเส้ือแจค็เก็ตออก?   

 …lift up your shirt.?    
  ...(ลิฟท ์อัพ๊ ยวัร์ เช้ิร์ต.?) 
  ...ยกชายเส้ือข้ึน?  

 …lift up your arm for me ? 
…(ลิฟท ์อัพ๊ ยวัร์ อาร์ม ฟอร์ มี?) 
... ยกแขนคุณข้ึน 
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 …take off your clothes. ?  
  ...(เทค้ ออฟ ยวัร์ โคลธส์.?) 
  …ถอดเส้ือ ? 

 …put this gown on.?   
  …(พุท ดิส กาวน์ ออน.?) 
  …ใส่เส้ือคลุมตวัน้ี ? 

 …put your arm out straight? 
…(พุท ยวัร์ อาร์ม เอา้ท ์สเตร็ท?) 
...ยดืแขนออกมา  

 …bend your leg ?   
  …(เบน ยวัร์  เลก?) 
  …งอขา? 

 …bend your arm ?   
  …(เบน ยวัร์  อาร์ม?) 
  …งอแขน?   

 …lie down on the bed.?   
  …(ลาย ดาวน์ ออน เดอะ เบด๊.?) 
  …นอนลงบนเตียง ?  
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3.  พนักงานนวดแผนไทยอาจสอบถามถึงบริเวณทีเ่จ็บปวด 
 

 Where does it hurt ?   
 (แวร์ ดสั อิท เฮ้ิร์ท ?) 

เจบ็ตรงไหนคะ 
 Show me where it hurts ?   

(โชว ์มีแวร์ อิท เฮ้ิร์ทส ?) 
กรุณาบอกท่ีเจบ็ดว้ยค่ะ 

 Does it hurt badly ?     
(ดสั อิท เฮิร์ท แบด๊ล่ิ ?)   
Does it hurt much?   
(ดสั อิท เฮ้ิร์ท มั้ช ?) 
เจบ็มากไหมคะ 

 Does it hurt when I touch it?  
  (ดสั อิท เฮิร์ท เวน็ ไอ ทชั อ๊ิท?) 
  เจบ็ไหมคะตอนท่ีดิฉนัจบั 

 Does it hurt when you move it?  
  (ดสั อิท เฮิร์ท เวน็ ย ูมูฟ้ อ๊ิท?) 
  เจบ็ไหมคะตอนท่ีคุณขยบั 
 
 



44 
 

 Can you move your right arm ?  
  (แคน ย ูมูฟ้ ยวัร์ ไร้ท ์อา๊ร์ม?) 
  คุณช่วยขยบัแขนขวาไดไ้หมคะ 

 Can you move your left arm ?  
 (แคน ย ูมูฟ้ ยวัร์ เล็ฟท ์อา๊ร์ม?) 
 คุณช่วยขยบัแขนซา้ยไดไ้หมคะ 
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 ปัญหา เ ก่ี ยวกับ สุขภาพ   และโรค
ประจ าตัวของลูกค้า อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
นวดหรือเกิดปัญหารุนแรงทวีข้ึนหลงัการนวด  
ดงันั้นพนกังานนวดแผนไทยท่ีรอบคอบ ควรได้
ซักถามลูกคา้ก่อนการนวด เพื่อจะไดน้วดอย่าง
ระมดัระวงัและเหมาะสมกบัสุขภาพของลูกคา้ 
หรือปฏิเสธการนวดโดยสุภาพ    

 

1.  รูปประโยคค าถาม หรือการบอกเล่า เกีย่วกบัสุขภาพทีม่ผีลต่อ
การนวด 
 

 Do you have a heart condition or high blood pressure? 
 (ดู ย ูแฮฟ อะ ฮา้ร์ท คอนด๊ิชัน่ ออร์ ฮาย บลดั เพรชเฉอะ?) 
 คุณเป็นโรคหวัใจหรือความดนัโลหิตสูงหรือเปล่าคะ 
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 Do you have any broken bones or artificial joints ? 
 (ดู ย ูแฮฟว ์เอน๊น่ี โบร๊กค่ึน โบนส์ ออร์ อา๊ร์ทิฟีเช่ิล จอ๊ยนซ์) 
 คุณเคยกระดูกหกับา้งไหมครับ  หรือใส่ขอ้ต่อเทียม 

 Are you pregnant ? 
 (อาร์ ย ูเพร็กแนน้ท?์) 
 คุณก าลงัตั้งครรภไ์หมคะ 

 Thai massage is not recommended for pregnant woman. 
 (ไท มสัซา้ช อิส นทั เร็คคอ็มเมน็ดิด ฟอร์ เพร็กแน็นท ์วูเ้ม่ิน.) 

การนวดไทยไม่แนะน าส าหรับสตรีมีครรภ ์
 Do you have any varicose veins ?  

(ดู ย ูแฮฟ้ เอน๊นิ แวริ้โคซ เวนส์?) 
คุณมีปัญหาเส้นเลือดขอดไหมคะ 

 Have you recently had surgery ? 
(แฮฟ้ ย ูร้ีเซ่นล่ิ แฮด เซอ้เจอะริ?) 
คุณเพิ่งผา่ตดัมาเร็ว ๆ น้ีหรือเปล่าคะ 

 We can not give a massage to anyone with a high fever. 
(ว ีแคน นทั ก๊ิฟว อะ มสัซาช ทู เอน๊น่ิ วนั วธิ อะ ฮาย ฟ้ีเฝอะ) 
เราไม่สามารถนวดผูท่ี้มีไขสู้ง 

 We can not give a massage to anyone with high blood pressure. 
(ว ีแคนนทั ก๊ิฟว ์อะ มสัซา้ช ทู เอน๊นิ วนั  วธิ ฮาย บลดั เพร้ชเฉอะ.) 
เราไม่สามารถนวดผูท่ี้มีความดนัโลหิตสูง 
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 We can not give a massage to a pregnant woman. 
(ว ีแคนนทั ก๊ิฟว อะ มสัซา้ช ทู อะ เพร็กแน็นท ์วูเ้ม่ิน.) 

 เราไม่สามารถนวดผูท่ี้มีครรภ ์ 
  

2.  รายช่ือโรคภัยต่าง ๆ  
 

allergies     (อัล๊เลอะจิส)  ภูมิแพ ้
asthma  (แอส๊ม่ะ )  หอบหืด 
arthritis  (อาไธร้ซิส)  โรคขอ้ 
cancer  (แคน้เสอะ)  มะเร็ง 
diabetes  (ไดอะบ๊ีทีส)  เบาหวาน 
heart trouble (ฮา้ร์ท ทรับเบิล)  ปัญหาหวัใจ 
tuberculosis (ทิวเบอคิวโลซิ้ซ) วณัโรค 
polio  (โพลิ้โอ)  โปลิโอ 
measles  (ม้ีสส่ึลส์)  หดั 
mumps  (มมัพส์)   คางทูม 

 
 
 
 
 



48 
 

3.  ส านวน Do you have ...   ? 
 

 Do you have a migraine ?   
 (ดู ย ูแฮฟ้อะ ไมเกรน  ?) 
  คุณมีการปวดไมเกรนไหมครับ  
 
a migraine  (อะ ไมเกรน)  การปวดไมเกรน 
a pacemaker  (อะ เพซ้เมเกอร์)  เ ค ร่ื อ ง ก ระ ตุ้นหั ว ใ จ
parkinson’s disease (พา้ร์คินซนัส ดิสีส) โ ร ค พ า ร์ กิ น สั น
rheumatism  (รูมะทิส่ึม)  โรครูมาติสซึม  
a hip replacement (อะ ฮิพ ริเพลซ้เมน็ท)์      กระ ดูกสะโพก เ ที ยม
lumbago  (ลมัเบโ๊ก)  การปวดหลงั (ส่วนล่าง) 
 

4.  พนักงานนวดแผนไทยอาจมบีางส่ิงทีจ่ะแนะน าส่ิงใดแก่ลูกค้า    
 
 พนกังานไม่ควรใชค้  าศพัท์วา่แนะน าตรง ๆ เช่น “ฉนัแนะน าให้คุณ
ท า....”  คือ advise หรือ recommend แต่ควรพูดให้น่ิมนวลกวา่วา่ “คุณควร
จะ ....” 

 You should ……  
  (ย ูชูด้…)  
  คุณควรจะ .....  
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 You shouldn’t ……  
  (ย ูชูด้ด้ึน…)  
  คุณไม่ควรจะ .....  

 The best thing is to …..   
  (เดอะ เบส้ท ์ธิง อิส ทู...) 
  ส่ิงท่ีดีท่ีสุดก็คือ .....  

 You should see a doctor.  
  (ย ูชูด้ ซี อะ ด๊อกเท่อะ)  
  คุณควรจะไปพบแพทย.์ 

 You should drink a lot of water.  
  (ย ูชูด้ ดร๊ิงค อะ ล็อท ออฟ วอ้เท่อะ) 
  คุณควรด่ืมน ้ามาก ๆ   

 The best thing is to drink a lot of water.  
  (เดอะ เบสท ์ธิง อิส ทู ดร๊ิงค ์อะ ล็อท  ออฟ วอ้เท่อะ) 
  วธีิท่ีดีท่ีสุดคือด่ืมน ้ามาก ๆ   
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ในการนวดเพื่อรักษา  พนักงานนวดแผนไทยตอ้งมีประวติัผูป่้วย

หรือประวติัลูกคา้  เพื่อเป็นการบนัทึกความกา้วหนา้ของการรักษา   ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูป่้วย   และเป็นการเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาความรู้ของ
พนกังานนวดแผนไทยอยา่งมีระบบ 

 

1.   ศัพท์ส านวนทีใ่ช้ในการสอบถามข้อมูล  
 

ศพัทส์ านวนท่ีใชใ้นการสอบถามขอ้มูล ในการกรอกประวติั  
มีดงัน้ี   

 Can I get your particular medical history, please ? 
 (แคน ไอ เก๊ท ยวัร์ เพอท้ีคคิวเล่อะ เมด้ดิค่ึล ฮ้ีซทริ พล้ีส) 
 ขออนุญาตท าประวติัการรักษาของคุณ   
 
 Surname (เซอ้ร์เนม)  นามสกุล  
 First name  (เฟ้ิร์สท เนม)  ช่ือ  
 Age   (เอจ)   อาย ุ
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 Date of birth   (เดท ออ็ฟ เบ๊ิร์ธ)  วนัเกิด 
 Place of birth   (เพลซ้ ออ็ฟ เบ๊ิร์ธ) สถานท่ีเกิด 
 Nationality       (แนชัน่แนล้ลิที)  สัญชาติ 
 Address   (แอด๊เดร๊ซ)  ท่ีอยู ่
 Serious illnesses  (ซ้ีเรียซ  อ๊ีลเน็ซซิส) การป่วยรุนแรง 
 Allergies   (อัล๊เลอะจีส์)  การแพ ้  
 Telephone number (เทเ้ลอะโฟน   หมายเลข 
    นั้มเบอร์)  โทรศพัท ์
 Medical history   (เมดิ้เคิล ฮ้ีซทริ)  ประวติั 
       การรักษา 

operations  ออเพอะเร้ชัน่ส์)  การผา่ตดั  
 

2.   รูปประโยค  ขอ...   ขอร้อง... ทีพ่บบ่อย 
 
 May I have.....?   (เมย ์ไอ แฮฟ้.....?) 
 May I know.....?   (เมยไ์อ โน.....?) 
 ขอทราบ ..... 
  

 May I have your name ?   
  (เมย ์ไอ แฮฟ้ ยวัร์ เนม้) 
 ขอทราบช่ือค่ะ  
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 May I have your address ?   
  (เมย ์ไอ แฮฟ้ ยวัร์ แอด็เดร๊ซ) 
       ขอทราบท่ีอยูข่องคุณค่ะ 

 May I know your marital status ?  
  (เมย ์ไอ โนว ์ยวัร์ แมริ้ทัล่ สเตท๊ัส่ ?) 
  ขอทราบสถานภาพการสมรสของคุณค่ะ 

 May I know your past illness ?  
  (เมย ์ไอ โนว ์ยวัร์ พา้สท ์อิลเนส้ ?) 
  ดิฉนัขอทราบประวติัการเจบ็ป่วยของคุณ 

 May I know your present ailment ? 
  (เมย ์ไอ โนว ์ยวัร์ เพร้สเซ่นท ์เอล็เมน้ท?์) 
  ดิฉนัขอทราบอาการเจบ็ป่วยปัจจุบนัของคุณ 
 
 

3.   เมือ่ต้องการตรวจสอบว่าสะกดช่ือถูกต้องหรือไม่ ควรจะใช้
ส านวนว่า… 
 

 Is that…..?   
 (อิส แดท้…..?)   
 ใช่.....ไหม ? 
เช่น 
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 Is that O-L-A-F ?    
(อิส แดท้ โอ-แอล-เอ-เอฟ๊ ?) 

 ใช่  โอ-แอล-เอ-เอฟ๊ ไหม ? 
 
 ในกรณีท่ีไม่แน่ใจว่าช่ือสะกดอย่างไรอาจจะขอให้ลูกคา้สะกดช่ือ
โดยใชส้ านวน 
 Could you spell it, please ?  (คูด้ ย ูสเปล อิท, พล้ีส ?) 
 Would you spell it, please ? (วูด้ ย ูสเปล อิท, พล้ีส ?) 
 กรุณาสะกดช่ือดว้ยค่ะ 
 

4.  ค าถามทีใ่ช้ในการสอบถาม 
 

What is ................. ?    อะไรคือ.... 
  

 What is your telephone number?  
  (วอ็ท อิส ยวัร์ เทเ้ล่อะโฟน นั้มเบอร์ ?) 
  หมายเลขโทรศพัทข์องคุณคืออะไรครับ 

 What is your country of birth?   
  (วอ็ท อิส ยวัร์ คนัทร่ีย ์ออฟ เบิร์ธ?) 
  คุณเกิดท่ีไหนคะ 
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 What is your nationality?   
  (วอ็ท อิส ยวัร์ แนชัน่แนลิ้ท่ิ ?) 
  คุณถือสัญชาติอะไร 

 What is your occupation?   
  (วอ็ท อิส ยวัร์ ออ็คคิวเพช้ัน่ ?) 
  คุณท าอาชีพอะไร 

 What is your major ailment ?  
  (วอ็ท อิส ยวัร์ เมเ้จอะ เอล๊เมน้ท ์?) 
  อาการเจบ็ป่วยของคุณคืออะไร 

 
 

Have you ever had...  ?      คุณเคยมี... ไหม 
 

 Have you ever had an accident ?  
  (แฮฟ้ ย ูเอฟ๊เวอะ แฮด แอน แอค๊ซิเด๊นท ์?) 
  คุณเคยประสบอุบติัเหตุหรือไม่ 

 Have you had any major surgery ?  
  (แฮฟ้ ย ูแฮด เอน๊น่ิ เมเ้จอะ เซอ้ร์เจอร้ี ?) 
  คุณเคยผา่ตดัใหญ่บา้งไหม 
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5.  ในกรณทีีฟั่งไม่ทนัและต้องการขอให้ลูกค้าพูดซ ้า 
 

 I’m sorry.  I don’t understand you. 
  (ไอม ซอ้ร่ี  ไอ ด๊นท ์อัน๊เดอร์สแตนด ์ย.ู) 

 ขอโทษครับ ผมไม่เขา้ใจท่ีคุณพดู 
 
 พนกังาน: I’m sorry, miss.  I didn’t catch your name. 
   (ไอม ซอ้ร่ี, มิส.  ไอ ดิดด้ึนท ์แคท็ช์ ยวัร์ เนม.) 
   ขอโทษค่ะ ดิฉนัฟังช่ือคุณไม่ทนั 
 ลูกคา้:  It’s Elodie, Elodie Taylor. 
   (อิทส์ เอโลดี, เอโลดี เทเ้ลอร์) 
 

 Could you say it again, please ? 
 (คูด้ ย ูเซย ์อิท อเกน พล้ีส ?) 

กรุณาพดูซ ้ าอีกคร้ังไดไ้หมครับ 
 I didn’t hear you. 

(ไอ ดิดอ้ึนท ์เฮียร์ ย.ู) 
ดิฉนัไม่ไดย้นิท่ีคุณพดู 
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6.  การขอให้ลูกค้าช่วยเขยีนให้ 
 

 Could you write it down for me?. 
 (คุด ย ูไร้ท ์อิท ดาวน์ ฟอร์ ม้ี ?) 
 คุณช่วยเขียนใหผ้มหน่อยไดไ้หมครับ 
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ในการรับบริการนวด ลูกคา้มกัเปล่ียนเส้ือผา้เพื่อให้สะดวกแก่การ

นวด  และเพื่อใหลู้กคา้ไดป้ระโยชน์จากการนวดอยา่งเตม็ท่ี 
 

1. การบอกให้ลูกค้าเปลีย่นเส้ือผ้า  
 

การบอกใหลู้กคา้เปล่ียนเส้ือผา้ อาจพดูไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
 

 Excuse me. Would you please change into something more 
comfortable to get the most benefit from the massage ? 
(อิกซ์คิ้วซ มี วูด้ ยู พลีส เช้นจ์ อินทู ซัมธิง มอร์ คั้มเฟอะทะเบิล ทู 

 เก็ท เดอะ โมสท ์เบน๊นิฟิท ฟรอม เดอะ มสัซา้ช ?) 
ขอโทษค่ะ  คุณควรจะเปล่ียนเส้ือผา้ให้เป็นเส้ือผา้ท่ีสบายด้วยค่ะ  

 เพื่อจะไดป้ระโยชน์จากการนวดมากท่ีสุด 
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 Please change your clothes here.  
  (พล้ีส เชน้จ ์ยวัร์ โคลช้ส์ เฮียร์.) 
  กรุณาเปล่ียนเส้ือผา้บริเวณน้ีค่ะ 

 Could you take everything off except your undergarments ? 
  (คูด้ ย ูเทค้ เอฟ๊วร่ีธิง ออ๊ฟ เอก็เซพ้ท ์ย ั้วร์ อัน๊เดอร์การ์เมน้ทส์ ?) 
  คุณกรุณาถอดเส้ือผา้ออกหมดยกเวน้ชุดชั้นใน 

 Here’s a towel.   
  (เฮียร์ส อะ ทา้วเอล็.) 
  ผา้เช็ดตวัอยูท่ี่น่ีนะคะ 

 Could you put this gown on ?  
  (คูด้ ย ูพุท ดิส กาวน์ ออ๊น ?) 
  คุณกรุณาใส่เส้ือคลุมตวัน้ีค่ะ 
 

2.  ค ากริยา take ... off  (ถอดออก) และ  put ... on (สวมใส่ )  
 

ค ากริยา take ... off  แปลวา่ “ถอดออก” และ  put ... on แปลวา่ 
“สวมใส่”  จะใชใ้นรูปประโยค ดงัน้ี 
 

 Take your clothes off, please.   
  (เทค ยวัร์ โคลธส์ ออฟ, พล้ีส.) 
  กรุณาถอดเส้ือผา้ค่ะ 
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 You can take your clothes off now.   
  (ย ูแคน เทค ยวัร์ โคลธส์ ออฟ นาว.) 
  กรุณาถอดเส้ือผา้ค่ะ 

 
หลังจากนวดแล้ว  ผูน้วดจะบอกให้ลูกค้าใส่เส้ือผา้ด้วยประโยค

ต่อไปน้ี 
 Put your clothes on, please.    

  (พุท ยวัร์ โคลธส์ ออน, พล้ีส) 
  กรุณาใส่ / สวมเส้ือผา้ 

 You can put your clothes on now.  
  (ย ูแคน พุท ยวัร์ โคลธส์ ออน นาว) 
  คุณใส่เส้ือผา้ไดแ้ลว้ค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

3. ค าศัพท์เกีย่วกบัเคร่ืองแต่งกาย 

 

                            
    dress                      shirt           blouse                            skirt          
    เดรส                       เช้ิต         เบลา้ส์                            สเก๊ิร์ต 
    

  
      
         scarf                        gloves           hat                        cap   
        สคา้ฟ                       โกลฟ์                         แฮท้          แคพ้              
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         full slip               bra underpants             pantyhose               stockings 
        ฟุล สลิป           บรา อนัเดอร์แพน้ท ์        แพน้ทิโฮส               สตอ้กก้ิง 
 
 

 
glasses            sun glasses          beads                 bracelet               ring 
กล๊าสซิส      ซนั กล๊าสซิส         บีดส์                เบร๊สเลท                   ริง 
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    necklace                     earrings                 watch                                     
    เน็คเลส                    เอ๊ียริงส             วอ็ทช์  
 

                     
       suit                        jeans                trousers      shorts   
      สูท                          ยนีส์              เทร้าเซ่อส์          ชอ้ทส์ 
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       vest/  
   undershirt               shirt                    jacket                         T-shirt 
      เวสท ์/ 
 อนัเดอร์เช้ิร์ต            เช้ิร์ต          แจก๊เก็ต  ที-เช๊ิร์ต 

 

                         
     briefs / underpants                  boxer shorts              handbag 
บรีฟส์ / อัน๊เดอร์แพน้ทส์          บอ๊กเซ่อร์ ชอ้ตส์                   แฮน้ดแ์บก๊ 
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neck tie        bow tie                         belt                     braces / suspenders 
 เน็คไท        โบว ์ไท                       เบล้ท ์                 เบร๊สซิส / ซสัเพนเดอร์ 
 
 

              
      shoes                    shoes    athletic shoes            sandals                
       ชูส์                        ชูส์     แอด๊ลิติก ชูส์              แซน้ดึล 

 

                            
                slippers                      socks 
                           สล้ิปเพอส์                                ซ็อคส์ 
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ในการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานนวดแผนไทย   พนักงานจ าตอ้ง

พูดบอกให้ลูกคา้ปฏิบติัตาม เพื่อให้สะดวกแก่การนวด  รูปประโยคท่ีใช้จะ
เป็นประโยคค าสั่ง  และการขอร้องท่ีสุภาพดงัน้ี  คือ 
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1. Please + ค ากริยา  
 

Please... + ค ากริยา 
กรุณา... + ค ากริยา 

 
 Please lie on this bed.  

   (พล้ีส ลาย ออน ดิส เบด๊.) 
   กรุณานอนบนเตียงน้ี 

 Please lie on your stomach. 
   (พล้ีส ลาย ออน ยวัร์ สตอมคั) 
   กรุณานอนคว  ่า 
 

2.  Can you + กริยา ? 
 

Can you ... + กริยา ? 
ช่วย...+ ค ากริยา + ไดไ้หม 

  
 Can you lie on your back ?  

   (แคน ย ูลาย ออน ยวัร์ แบค๊ ?) 
   ช่วยนอนหงายไดไ้หมคะ 
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3.  ค ากริยาต่าง ๆ ทีใ่ช้ระหว่างการนวด  
 

sit up  
sit down  
lie down  
stand up 
turn over  
bend over  
lie on your stomach  
lie on your (left, right)side 
bend your arm  
rotate your neck 
stretch out your arm  
breathe in  
breathe out  
lie on your back  
bend your knees  
flex your wrist.   
raise your (left, right) leg. 
relax.  

(ซิท อั้พ) 
(ซิท ดาวน์) 
(ลาย ดาวน์) 
(สแตนด ์อั้พ) 
(เทิร์น โอเ๊ฟ่อะ) 
(เบนด ์โอเ๊ฟ่อะ) 
(ลาย ออน ยวัร์ สทั้มแมค็) 
[ลาย ออน ยวัร์ (เลฟ็ท,์ ไร้ท)์ ไซด]์ 
(เบนด ์ ยวัร์ อาร์ม) 
(โรเทท ยวัร์ เน็ค)  
(สเตร็ช เอา๊ท ์ยวัร์ อาร์ม) 
(บร๊ีธ อิน) 
(บร๊ีธ เอา๊ท)์ 
(ลาย ออน ยวัร์ แบ๊ค) 
(เบ็นด ์ยวัร์ นีส) 
(เฟลก็ซ์ ยวัร์ ริสท)์ 
(เร้ส ยวัร์ (เลฟ็ท,์ ไร้ท)์ เลก้) 
(รีแลก็ซ์) 

ลุกข้ึนนัง่ 
นัง่ลง 
นอนลง 
ยนืข้ึน 
พลิกตวั 
กม้ลง 
นอนคว ่า 
นอนตะแคง(ซา้ย, ขวา) 
งอแขน 
หมุนคอ 
เหยยีดแขน 
หายใจเขา้ 
หายใจออก 
นอนหงาย 
งอเข่า 
พลิกขอ้มือ 
ยกขา (ซา้ย, ขวา) 
ท าตวัใหรู้้สึกผอ่นคลาย 
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4.  การบอกว่าจะท าอะไร 
 

พนกังานนวดแผนไทยอาจจะบอกให้ลูกคา้ทราบว่าจะท าอะไรกบั
เขา  โดยใชส้ านวนต่อไปน้ี 

 
I’m going to... + กริยา 
ฉนัก าลงัจะ... + กริยา 

   
 I’m going to pummel your back 

  (ไอม โกอ้ิ๊ง ทู พ ั้มเมล็ ยวัร์ แบค๊)  
  ดิฉนัก าลงัจะทุบเบา ๆ ท่ีหลงัคุณนะคะ 

 I’m going to knead your hand 
  (ไอม โก๊อ้ิง ทู นีด ยวัร์ แฮนด)์  
     ดิฉนัก าลงัจะนวดท่ีมือของคุณ 
 

I’ll…+ กริยา 
ฉนัจะ...+ กริยา 

   
 I’ll  start now. 

   (ไอล สตา้ท นาว) 
   ฉนัจะเร่ิมนะคะ 
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ท่ีมา : Qingshan, Ji. and Jie, Li. 2001. 

 
 



70 
 

 

 
 

ท่ีมา : Qingshan, Ji. and Jie, Li. 2001. 
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ท่ีมา : Qingshan, Ji. and Jie, Li. 2001. 
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ท่ีมา : Qingshan, Ji. and Jie, Li. 2001. 

 

5.  การอธิบายเพิม่เติมแก่ลูกค้าต่างชาติในส่ิงทีเ่ขาไม่คุ้นเคย    
 

การใชส่ิ้งใดกบัลูกคา้ต่างชาติซ่ึงเขาไม่คุน้เคย   พนกังานนวดแผน
ไทยควรถามความเห็นลูกค้าก่อน เช่น การใช้ยาหม่องผสมครีมนวดเท้า 
อาจจะแสบร้อนและกล่ินฉุนเกินไปส าหรับชาวต่างชาติบางคน  ดังนั้ น
พนกังานควรสอบถามความตอ้งการก่อน  ดงัประโยคตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 Would you like some traditional balm with the foot massage 
cream ? 
(วูด้ ย ูไลค้ ์ซมั ทระด๊ีชะแน็ล บาลม์ วธิ เดอะ ฟุท มสัซาจ คร้ีม ?) 

 คุณตอ้งการใชย้าหม่องกบัครีมนวดเทา้ไหม 
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 This balm is a multipurpose medicine for muscle and joint pain,  
insects bites, headaches, dizziness and many others. 

 (ดิส บาร์ม อิส อะ มลัทิเพอ้พซั เม็ดดิซีน ฟอร์ มสัซึล แอนด ์ จ๊ อ ย ท ์
 เพน, อ๊ินเซ็ค ไบท๊,์ เฮด้เอค, ด๊ิซซิเนส แอนด ์เมน้นี อาเธอร์ส) 
 บาลม์น้ีเป็นยาข้ีผึ้ง เอนกประสงค ์ส าหรับการเจบ็ปวดกลา้มเน้ือ 
 และขอ้   แมลงสัตวก์ดัต่อย ปวดศีรษะ วงิเวยีนและอ่ืน ๆ อีก 
 มากมาย 
 

6.  การพูดคุยถงึการปฏบัิติต่าง ๆ ในการนวด   
 

พนักงานนวดแผนไทยอาจพูดคุยถึงการปฏิบติัต่าง ๆ ในการนวด
หรือบอก อาการท่ีพบเห็นหรือการวนิิจฉยั เช่น 

 
พนกังาน: I’ll start now.Please tell me if it hurts. 
  (ไอล สตา๊ท นาว. พลีส เทล มี อีฟ อิท เฮิร์ท.) 
  ดิฉนัเร่ิม (นวด) นะคะกรุณาบอกถา้เจบ็ 

  Is this the right pressure? 
  (อ๊ิส ด๊ิส เดอะ ไร๊ท ์เพรสเช่อร์?) 
  น่ีกดแรงพอดีไหมคะ? 
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ลูกคา้ :  Yes, that’s good  
  (เยส, แดท้ซ์ กู๊ด.) 
  ค่ะ, นั้นดีแลว้ 

  Ouch, that’s hurts. 
  (เอาช์, แดท้ซ์ เฮิร์ท.) 
  โอย้ เจบ็. 
พนกังาน:  I’m very sorry, sir. 
  (ไอม เวร่ี ซอร์ร่ี เซอร์.) 
  ขอโทษจริง ๆ ค่ะ. 
   You have a stiff shoulder.  

        (ย ูแฮฟ้ อะ สต๊ิฟท ์ โชล้เดอ้.) 
        คุณมีอาการไหล่ติด 

   Your muscle seems to be pretty stiff. 
        (ยวัร์ มสัเซิล ซีม ทู บี พริตต้ี สต๊ิฟท.์) 

  กลา้มเน้ือคุณค่อนขา้งเกร็งพอสมควร 
   Your shoulder joint has a  calcium deposit. 
  (ยวัร์ โชล้เดอร์ จอ๊ยท ์แฮส อะ แคล้เซ่ียม  
  ดิพอ้สิท.)  
  ขอ้ต่อหวัไหล่ของคุณมีแนวโนม้วา่จะมี 
  หินปูนเกาะ 
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พนกังาน: Do you feel any reflex when I press right here ? 
   Does it go down there ? 
  (ดู ยู ฟีล เอ๊นนี ริเฟล็ก เว็น ไอ เพร๊ส ไร้ท์ เฮ้ียร์  

   ดสั อิท  โก ดาวน์ แด๊ร์) 
  คุณรู้สึกอาการสะทอ้นบา้งไหม  เวลาดิฉนักดท่ีจุด

   น้ีมนัแล่นลงไปท่ีนัน่ไหม          
   Do you feel any reflex when I press right here ? 
   Does it go up here ? 
  (ดู ยู ฟีล เอ๊นนี ริเฟล็ก เว็น ไอ เพร๊ส ไร้ท์ เฮ้ียร์  

   ดสั อิท โก อัพ๊ เฮ้ียร์) 
  คุณรู้สึกอาการสะทอ้นบา้งไหม  เวลาดิฉนักดท่ีจุด

   น้ีมนัแล่นข้ึนมาท่ีน่ีไหม 
  Do you feel discomfort on any part of your  
  body ? 

  (ดู ยู ฟีล ดิสค้อมฟอร์ท ออน เอ๊นนี พ้าร์ท ออฟ 
   ยวัร์ บอด้ี ?) 

   คุณรู้สึกไม่สบายตัวในส่วนใดของร่างกายบ้าง
   ไหม 

ลูกคา้:  Yes, I’ve had a bad headache for weeks. 
  (เยส ไอฟ แฮด อะ แบด๊ เฮด้เอค ฟอร์ วี้คส์) 
  ฉนัปวดศีรษะมากมาหลายอาทิตยแ์ลว้ 
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พนกังาน: Which side does it ache ? Left, right or both ? 
  (วชิ ไซด้ ์ดสั อิท เอค ?   เล็ฟท,์ ไร้ท ์ออร์ โบธ๊ ?) 
  ปวดดา้นไหนคะ ? ซ้าย  ขวา  หรือทั้ง 2 ขา้ง ?

 ลูกคา้:  I have trouble lifting my left arm. 
  (ไอ แฮฟ้ ทรับเบิ้ล ล้ิฟท่ิง มาย เล็ฟท ์อาร์ม) 
  ฉนัมีปัญหาการยกแขนซา้ย  
   I have pain in my neck and shoulder. 
  (ไอ แฮฟ้ เพน อิน มาย เน็ค แอนด ์โชล้เดอ้) 
  ฉนัมีความเจบ็ปวดท่ีคอและหลงั 
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7.  ศัพท์ส านวนอืน่ ๆ ทีพ่นักงานนวดแผนไทยอาจจะได้ยนิลูกค้า
ปรารภถึงความไม่สบายของเขา   
 
I have no appetite.  
I couldn’t eat a thing. 
I have a slight temperature. 
 
I have a high temperature. 
 
I have a headache. 
I have a migraine. 
I feel dizzy. 
I suffer from asthma. 
 
I cough a lot. 
I am allergic to dust, and 
animals. 
I have menstrual pains. 
I have to take painkillers 
 
My period is heavy and 
painful. 

(ไอ แฮฟ้ โน แอพ๊พิไทท.์) 
(ไอ คูด้ด้ึน อ๊ีท อะ ธิง.) 
(ไอ แฮ้ฟ อะ สไลท้์ เท้มเพอะ
ระเชอะ.) 
(ไอ แฮฟ้ อะ ฮาย เท้มเพอะระ
เฉอะ.) 
(ไอ แฮฟ้ อะ เฮด้เอค.) 
(ไอ แฮฟ้ อะ ไมเกรน.) 
(ไอ ฟีล ด๊ิซซ่ี.) 
(ไอ ซฟัเฟอะ ฟรอม แอส๊ธ์มา.) 
 
(ไอ คอ็ฟ อะ ลอ็ท.) 
(ไอ แอม อั๊ลเลอะจิค ทู ดั๊สท, 
แอนด ์แอน๊นิมอลส์.) 
(ไอ แฮฟ้ เมน้ส์ทรวล เพนส์) 
(ไอ แฮฟ้ ทู เทค้ เพน้คิลเลอร์ส.) 
 
(มาย พ้ีเรียด อิส เฮ็ฟวิ แอนด ์
เพน้ฟลุ)                             

ฉนัไม่เจริญอาหาร 
ฉนัทานไม่ลง 
ฉนัมีไขเ้ลก็นอ้ย  
 
ฉนัมีไขสู้ง 
 
ฉนัปวดศีรษะ 
ฉนัปวดไมเกรน 
ฉนัรู้สึกวงิเวยีน 
ฉัน ทุกข์ทรมานกับ
โรคหืด 
ฉนัไอมาก 
ฉนัแพฝุ้่ น, สตัว ์
 
ฉนัปวดประจ าเดือน 
ฉันตอ้งรับประทานยา
บรรเทาปวด 
ประจ าเดือนฉนัมามาก
และปวด 
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 การพูดคุยเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างการนวด จะท าให้บรรยากาศการ
นวดไม่เงียบเหงาจนเกินไป อย่างไรก็ดีพนักงานนวดแผนไทยควรสังเกต
ดว้ยว่าลูกคา้ก าลงัตอ้งการความสงบหรือไม่  หัวขอ้ของการสนทนาจะเป็น
เร่ืองทัว่ ๆ ไป  ท่ีลูกคา้จะมีความสบายใจท่ีจะตอบ   หวัขอ้ท่ีควรละเวน้ คือ
หัวข้อท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ หงุดหงิด เช่น  การเมือง  ศาสนา  
สงคราม  หรือเร่ืองท่ีเป็นส่วนตวัเกินไป เช่น  อายุ  และรายได้  ตวัอย่าง
ค าถามส าหรับการพดูคุย  เช่น 
 
ตัวอย่าง 1 
 พนกังาน: Where are you from ? 
   (แวร์้ อาร์ ย ูฟรอม ?) 
   คุณมาจากท่ีไหนคะ  
 ลูกคา้:  I’m from Canada.  
   (ไอม ฟร็อม แคน้ะดะ.) 
   ผมมาจากแคนาดา 
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 พนกังาน: Whereabouts in Canada ?  
   (แวร์อเบา๊ทส์ อิน แคน้ะดะ ?) 
   จากท่ีไหนในแคนาดา 
 ลูกคา้:  Ottawa.   
   (ออ๊ตทะวะ) 
   เมืองออตตาวา 
 พนกังาน: Are you here on business?  
   (อาร์ ย ูเฮียร์ ออน บ๊ิสิเนส้ ?) 
   คุณมาท าธุรกิจท่ีน่ีหรือคะ 
 ลูกคา้:  No, my wife and I are here on holiday.  
   (โน, มาย ไวฟ้ แอนด ์ไอ อาร์ เฮียร์ ออน ฮอ้ลิเดย.์) 
   ไม่ใช่ครับ ภรรยาและผมมาพกัผอ่นท่ีน่ี 
 พนกังาน: Is this your first visit to Thailand ?  
   (อิส ดิส ยวัร์ เฟ้ิสท ์วซิิท ทู ไทยแลน้ด ์?) 
   คุณมาเมืองไทยคร้ังแรกหรือเปล่าคะ 
 ลูกคา้ 1:  Yes, it is.  
   (เยส อิท อิส.) 
   ใช่ครับ  
 ลูกคา้ 2:  No, it’s my second time.  
   (โนว ์อิทส์ มาย เซ็คคัน่ ไทม.์) 
   ไม่ใช่ครับ คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 2 แลว้ครับ 
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 พนกังาน: Where are you staying? 
   (แวร์ อาร์ ย ูสเตอ่ิ๊ง ?) 
   คุณพกัท่ีไหนคะ  
 ลูกคา้:  At Dhonburi Lodge in Dhonburi Rajabhat 
   University.  
   (แอท็ ธนบุรีหลอดจ ์อิน ธนบุรีราชภฏั ยนิูเวอ้ซิท่ิ) 
   ท่ีธนบุรีลอดจ ์ในมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 พนกังาน: Do you like it here?  
   (ดู ย ูไลค้ อิท เฮ้ีย ?) 
   คุณชอบท่ีน่ีไหม 
 ลูกคา้:  Yes, very much.  
   (เยส เวร่ิ้ มชั) 
   ชอบมากเลย 
 พนกังาน: What do you like most about Thailand ?  
   (วอ็ท ดู ย ูไลค ์โมสท ์อเบา๊ท ์ไทยแลนด์ ?) 
   คุณชอบอะไรมากท่ีสุดเก่ียวกบัประเทศไทย 
 ลูกคา้:  The people, Thais are friendly.  
   (เดอะ พี้ เพิ่ล, ไทส์ อาร์ เฟร้นล่ิ.) 
   ชอบคน  คนไทยเป็นมิตร 
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 พนกังาน: What about Thai food? Do you like it? 
   (วอ็ท อเบา๊ท ์ไท ฟู้ ด  ดู ย ูไลค้ อ๊ิท?) 
   อาหารไทยละคะ  คุณชอบไหม 
 ลูกคา้:  Yes, I love spicy food.  
   (เยส, ไอ เลิฟ สไป๊ซ่ิ ฟู้ ด.) 
   ชอบซิ ผมชอบอาหารเผด็ 
 พนกังาน: How do you like the weather?  
   (ฮาว ดู ย ูไลค้ ์เดอะ เวเ้ธ่อะ?) 
   แลว้อากาศเป็นอยา่งไรบา้งคะ 
  ลูกคา้:  It’s just too hot.  
   (อิสท ์จสัท ์ทู ้ฮอ็ท.) 
   ร้อนไปหน่อยครับ 
            
 ตวัอยา่งช่ือประเทศและสัญชาติของประเทศต่าง ๆ  ท่ีมีนกัท่องเท่ียว
ท่ีเขา้มาในประเทศไทย  เรียงตามล าดบัอกัษร 
 

Country 
ประเทศ 

ค าอ่าน 
Nationality 
สัญชาต ิ

ค าอ่าน ค าแปล 

Australia      
Austria 
Canada       
China                    

ออสเตรเลีย 
ออสเตรีย 
แคน้ะดะ 
ไชน่้ะ 

Australian 
Austrian 
Canadian 
Chinese 

ออสเตรเลียน 
ออสเตรียน 
แคแนเดียน 
ไชนี้ส 

ออสเตรเลีย 
ออสเตรีย 
แคนาดา 
จีน 
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Country 
ประเทศ 

ค าอ่าน 
Nationality 
สัญชาต ิ

ค าอ่าน ค าแปล 

Britain 
 
France                   
Germany                
Greece                      
India                      
Indonesia             
Israel                     
Italy                      
Japan                   
Malaysia               
Mexico                  
New Zealand  
Norway           
South Korea   
The Soviet   
Union Russia           
Spain             
Sweden         
Taiwan           
The United 
States 

บริเท่น 
 
ฟร้านซ์ 
เยอ้รมะนี 
กร๊ีซ 
อ๊ินเดีย 
อินโดนีเซีย 
อ๊ิสเรล 
อ๊ิทะล่ิ 
จะแพน 
มะเลเ้ซีย 
เมก็ซิโก 
นิวซ้ีเล่ิน 
นอรเวย ์
เซา้ธ์ โคเรีย 
เดอะ โซเวยีต  
ยเูน่ียน รัสเซีย 
สเปน 
สวี้เด็น 
ไทวนั 
เธอะ ยไูนท่ิ้ด 
สเตท 

British 
 
French 
German 
Greek 
Indian 
Indonesian 
Israeli 
Italian 
Japanese 
Malaysian 
Mexican 
New Zealander 
Norwegian 
Korean 
Russian 
 
Spanish 
Swedish 
Taiwanese 
American 

บริทีช 
 
ฟร้านซ์ 
เยอ้รมนั 
กร๊ีก 
อ๊ินเดียน 
อินโดนีเซียน 
อ๊ิสเรลี 
อิแทเล่ียน 
จะแพนีส 
มะเลเ้ซียน 
เมก็ซิกนั 
นิวซ้ีเล่ินเดอร์ 
นอรเวยเ์จียน 
โคเรียน 
รัสเซียน 
 
สแปนิช 
สวี้ดิช 
ไทวนันีส 
อเมริกนั 

สหราชอาณาจกัร
องักฤษ             
ฝร่ังเศส 
เยอรมนั 
กรีซ 
อินเดีย 
อินโดนีเซีย 
อิสราเอล 
อิตาลี 
ญ่ีปุ่น 
มาเลเซีย 
เมก็ซิโก 
นิวซีแลนด ์
นอร์เวย ์
เกาหลีใต ้
รัสเซีย 
 
สเปน 
สวเีดน 
ไตห้วนั 
อเมริกา 
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แผนท่ีจะช่วยใหพ้นกังานสามารถจินตนาการไดว้า่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
นั้นเดินทางมาจากดินแดนส่วนใดบนโลก ระยะทางใกลห้รือไกลมากน้อย
เพียงใด 

 
ออสเตรเลยี  Australia         อเมริกา   America 
 

 
ท่ีมา : Hornby, A.S. 1999. 
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อฟัริกา Africa  ยุโรป Europe   เอเชีย Asia     
 

 

 
ท่ีมา : Hornby, A.S. 1999. 
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                การบอกตัวเลขเป็นเร่ืองจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนั เพราะจะอยู่ในสถานการณ์ของ
การบอกราคา  บอกเลขโทรศพัท์  บอกเวลาใน
การนดัหมาย 

 

 

1.  การบอกเลขจ านวนนับ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

one 
two 
three 
four 
five 
six 
seven 
eight 
nine 

วนั 
ทู 
ธรี 
โฟร์ 
ไฟ้ฟ 
ซิกซ์ 
เซะฟ่ึน 
เอท๊ 
ไนน ์

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

ten 
eleven 
twelve 
thirteen 
fourteen 
fifteen 
sixteen 
seventeen 
eighteen 

เทน็ 
อิเละฟ่ึน 
ทเวล้ฟ์ 
เธอ้ทีน 
โฟร์ทีน 
ฟิฟทีน 
ซิกซ์ทีน 
เซะฟ่ึนทีน 
เอท๊ทีน 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
 

nineteen 
twenty 
twenty-one 
twenty-two 
twenty-three 
twenty-four 
twenty-five 
twenty-six 
twenty-seven 
twenty-eight 
twenty-nine 
 

ไนน์ทีน 
ทเวน้ท่ิ 
ทเวน้ที วนั 
ทเวน้ท่ิ ทู 
ทเวน้ท่ิ ธรี 
ทเวน้ท่ิ โฟร์ 
ทเวน้ท่ิ ไฟฟ์ 
ทเวน้ท่ิ ซิกซ์ 
ทเวน้ท่ิ เซะฟ่ึน 
ทเวน้ท่ิ เอท๊ 
ทเวน้ท่ิ ไนน์ 
 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
1,000 
10,000 
100,000 

thirty 
forty 
fifty 
sixty 
seventy 
eighty 
ninety 
one hundred 
one thousand 
ten thousand 
one hundred 
thousand 

เธอ้ท่ิ 
ฟอร์ท่ิ 
ฟิฟท่ิ 
ซิกซ์ท่ิ 
เซะฟ่ึนท่ิ 
เอท๊ท่ิ 
ไนน์ท่ิ 
วนั ฮั้นเดร็ด 
วนั เธา้ซัน่ 
เทน็ เธา้ซัน่ 
วัน ฮั้ นเดร็ด 
เธา้ซัน่ 

 
 เม่ืออ่านจ านวนเลขหลายหลกัให้เพิ่มค าวา่ and ก่อนหน้าเลขหลกั
สุดทา้ย 
  101 one hundred and one  
   (วนั ฮั้นเดร็ด แอนด ์วนั) 
  110 one hundred and ten  
   (วนั ฮั้นเดร็ด แอนด ์เทน็) 
  175 one hundred and seventy-five  
   (วนั ฮั้นเดร็ด แอนด ์เซฟ่ึนท่ิ ไฟฟ์) 
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  234 two hundred and thirty-four 
   (ทู ฮั้นเดร็ด แอนด ์เธอ้ร์ท่ิ โฟร์) 
  438 four hundred and thirty-eight 
   (โฟร์ ฮั้นเดร็ด แอนด ์เธอ้ท่ิ เอท) 
  689 six hundred and eighty-nine 
   (ซิกซ์ ฮั้นเดร็ด แอนด ์เอท๊ท่ิ ไนน์) 
  1,440 one thousand four hundred and forty 
   (วนั เธา้ซัน่ โฟร์ ฮั้นเดร็ด แอนด ์ฟอร์ท่ิ) 
  2,568 two thousand five hundred and sixty-eight 
   (ทู เธา้ซัน่ ไฟ้ฟ ฮั้นเดร็ด แอนด ์ซิกซ์ท่ิ เอท) 
  5,238 five thousand two hundred and thirty-eight 
   (ไฟฟ์ เธา้ซัน่ ทู ฮั้นเดร็ด แอนด ์เธอ้ท่ิ เอท) 
  10,750 ten thousand seven hundred and fifty 
   (เทน็ เธา้ซัน่ เซะฟ่ึน ฮั้นเดร็ด แอนด ์ฟิฟทิ) 
  12,275 twelve thousand two hundred and seventy-five 
   (ทเวล้ฟ เธา้ซัน่ ทู ฮั้นเดร็ด แอนด ์เซะฟ่ึนท่ิ ไฟฟ์) 

 
 
 ลู กค้าอ าจต้องการทราบข้อมู ล
เก่ียวกบัเวลา และราคาในการบริการ เช่น 
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ตัวอย่าง 1  
 ลูกคา้:  I’d like a foot massage.  How long does it take ? 
       (ไอด ไลค ์อะ ฟุ้ท มสัซา้ช. ฮาว ลอง ดสั อิท  
   เทค้ ?) 
        ดิฉนัตอ้งการจะนวดเทา้ จะใชเ้วลานานไหมคะ ? 
 พนกังาน: Fifty minutes.  
   (ฟิฟท่ิ มินิทส) 
   50 นาทีค่ะ 
ตัวอย่าง 2  
 ลูกคา้:  How much does it cost ? หรือ  How much do you  
   charge ? 
   (ฮาว มชั ดสั อิท คอสท ์? ฮาว มชั ดู ย ูชาร์ท ?) 
   อตัราค่าบริการเท่าไหร่ครับ 
 พนกังาน 1: It’s 500 baht.  
   (อิทส์ ไฟ้ฟ์ ฮั้นเดร็ด บาท) 
   500 บาทค่ะ 
 พนกังาน 2: Aroma therapy for 90 minutes is 2,500 baht. 
   (อโรม่ะ เธ้อราพิ ฟอร์ ไนน์้ท่ิ มินิทส์ อิส ทู เธ้าซั่น 
   แอนด ์ไฟฟ์ ฮั้นเดร็ด บาท.) 
   นวดอโรมา 90 นาที 2,500 บาทค่ะ 
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2. เลขแสดงล าดับที่ 
 
 ภาษาองักฤษมีเลขแสดงล าดบัท่ีโดยเฉพาะ เช่น first,  second,  third,  
fourth,  fifth, sixth, seventh ส่วนใหญ่จะเติม -th ทา้ยเลขจ านวนนบัล าดบั
เลขท่ี เป็นจ านวนประสมให้ใชเ้ลขล าดบัตามเลขตวัทา้ย  เช่น 21st  twenty-
first,  42nd  forty-second,  53rd  fifty-third 
 
first 
second 
third 
fourth 
fifth 
sixth 
seventh 
eighth 
ninth 
tenth 
eleventh 
twelfth 
thirteenth 
fourteenth 
fifteenth 

1st 
2nd 
3rd 
4th 
5th 
6th 
7th 
8th 
9th 
10th 
11th 
12th 
13th 
14th 
15th 

เฟ้ิสท ์
เซะคัน่ 
เธ๊ิด 
โฟ้ร์ธ 
ฟิฟธ์ 
ซิกธ์ 
เซะฟ่ึนธ์ 
เอท้ธ์ 
ไนนธ ์
เท็นธ ์
อิเละฟ่ึนธ ์
ทเวล้ธ์ 
เธอ้ทีนธ ์
โฟร์ทีนธ ์
ฟิฟทีนธ ์

sixteenth 
seventeenth 
eighteenth 
nineteenth 
twentieth 
twenty-first 
twenty-second 
thirtieth 
fortieth 
fiftieth 
sixtieth 
seventieth 
eightieth 
ninetieth 
one hundredth 

16th 
17th 
18th 
19th 
20th 

21st 
22nd 
30th 
40th 
50th 
60th 
70th 
80th 
90th 
100th 

ซิกซ์ทีนธ ์
เซะฟ่ึนทีนธ์ 
เอท๊ทีนธ ์
ไนน์ทีนธ ์
ทเวน้ท่ิเอธ็ 
ทเวน้ท่ิ เฟ้ิสท ์
ทเวน้ท่ิ เซะคัน่ 
เธอ้ท่ิเอธ็ 
ฟ้อร์ท่ิเอธ็ 
ฟิฟท่ิเอธ็ 
ซิกซ์ท่ิเอธ็ 
เซะฟ่ึนท่ิเอธ็ 
เอท๊ท่ิเอธ็ 
ไนน้ทิเอธ็ 
วนั ฮั้นเดร็ดธ์ 
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 Is this your first time for Thai traditional massage? 
 (อิส ดีส ยวัร์ เฟิร์สท ์ไทม ์ฟอร์ ไท เทรด๊ิชัน่นลั มสัซาช ?) 
 น่ีเป็นคร้ังแรกของคุณท่ีนวดแผนไทยใช่ไหมคะ ? 

 Please go to the second bed. 
 (พลีซ โก ทู เดอะ เซ็คคัน่ เบด้.) 
          เชิญท่ีเตียงท่ี 2 ค่ะ 

 Aroma therapy is on the third floor. 
 (อโรม่ะ เธอ้ราพิ อิส ออน เดอะ เธ๊ิด ฟลอร์) 
 บริการนวดอโรมาอยูท่ี่ชั้น 3 ค่ะ  
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 สังเกตเอกสารบอกราคา  เวลา  วนัท่ี และหมายเลขโทรศพัท์ จาก
เอกสารต่อไปน้ี 
 
Natural Beauty Clinic 
9: 30a.m. - 12:30 p.m. & 1:15p.m. - 4:00p.m. 
 

 
NB: Prices may change without notice. 
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 ความรู้เก่ียวกบัการบอกเวลา  จะเป็นประโยชน์ในการส่ือสารและ
นดัหมายกบัลูกคา้ ค  าศพัทส์ านวนเก่ียวกบัการบอกเวลามีดงัน้ี 
 

1.  การถามและการบอกเวลาโดยทัว่ไป 
 
 เม่ือตอ้งการถามหรือพดูถึงเวลา  จะใชไ้ดห้ลายส านวน เช่น 

 What’s the time now ?  
  (วอ็ทส เดอะ ไทม ์นาว ?) 
  เวลาเท่าไรแลว้ครับ 
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 What time is it, please?  

  (วอ็ท ไทม อิส อิท, พล้ีส) 
  ก่ีโมงแลว้ครับ 

 Can you tell me the time, please ?  
  (แคน ย ูเทล็ มี เดอะ ไทม,์ พล้ีส ?) 
  ช่วยบอกดว้ยค่ะ ก่ีโมงแลว้ 

 Have you got the time?  
  (แฮฟ้ ย ูกัท๊ เดอะ ไทม ์?) 
  คุณมีนาฬิกาไหมคะ 

 
 จะตอบวา่ It’s ……….  เช่น  

 It’s eight o’clock.  
  (อิทส เอท้ โอะคล็อก.) 

แปดนาฬิกาครับ 
 

 การบอกเวลา บอกไดห้ลายวธีิ เช่น 
  6.00  :   It’s six o’clock / six a.m. 
   (อิทส์ ซิกซ์ โอะคล็อก / ซิกซ์ เอ เอม็) 
  6.05  :   It’s five (minutes) past six / six oh five. 
   (อิทส์ ไฟ้ว (มินิทส) พาสท ์ซิกซ์ / ซิกซ์ โอ ไฟ้ว) 
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  6.15  :   It’s a quarter past six / six fifteen. 
   (อิทส์ อะ ควอ้เท่อะ พาสท ์ซิกซ์ / ซิก ฟิฟทีน) 
  6.25  :  It’s twenty-five (minutes) past six / six twenty-
   five. 
   (อิทส์ ทเวน้ทิ ไฟ้ฟ์ (มินิทส) พาสท์ ซิกซ์ / ซิกซ์ 
   ทเวน้ท่ิ ไฟ้ฟ์) 
  6.30  :   It’s half past six/six thirty. 
   (อิทส์  ฮา้ฟ พา้สท ์ซิกซ์ / ซิกซ์ เธอ้ท่ิ) 
  6.40  :   It’s twenty (minutes)  to seven / six forty. 
   (อิทส์ ทเวน้ท่ิ (มินิทส) ทู เซะฟ่ึน / ซิกซ์ ฟ้อร์ท่ิ) 
  6.45  :   It’s a quarter to seven/six forty-five. 
   (อิทส์ อะ ควอ้เท่อะ ทู เซะฟ่ึน / ซิกซ์ ฟ้อร์ท่ิ ไฟ้ฟ์) 
  6.56  :   It’s four minutes to seven / six fifty-six. 
   (อิทส์ โฟร์ มินิทส ทู เซะฟ่ึน /  ซิกซ์ ฟิฟท่ิ ซิกซ์) 
 
 ในการบอกเวลาแบบ 12 ชัว่โมง อาจใช ้a.m. (ante meridian) หรือ 
p.m. (post meridian)  ก ากบั จะใช ้ a.m. วางขา้งทา้ยในตอนเชา้ ตั้งแต่หลงั
เท่ียงคืนไป และจะใช ้ p.m. ทา้ยเวลาในตอนบ่าย ตั้งแต่หลงัเท่ียงวนัไป 
 
 



95 
 

2.  การบอกช่วงเวลาต่าง ๆ ของวนั 
 

at    
at six o’clock    (แอท้ ซิกซ์ โอะคล็อก) ตอนหกโมง 
at noon  (แอท้ นูน)  ตอนเท่ียง 
at night   (แอท้ ไนท้)์  ตอนกลางคืน 
at midnight  (แอท้ มิดไนท้)์  ตอนเท่ียงคืน 
 
in 
in the morning (อิน เดอะ มอร์น่ิง) ในตอนเชา้ 
in the afternoon (อิน ดิ อา้ฟเทอร์นูน) ในตอนบ่าย 
in the evening (อิน ดิ อีฟเฟอะน่ิง) ในตอนค ่า 
 

 The banks open at eight thirty or nine in the morning. 
(เดอะ แบงส์ โอพ๊ึ่น แอท็ เอท้ เธอ้ท้ี ออร์ ไนน์  อิน เดอะ มอร์น่ิง) 
ธนาคารเปิดเวลาแปดโมงคร่ึงหรือไม่ก็เกา้โมงเชา้ 
 

3.  การถามและบอกเวลาการบริการ 
 

การถามและบอกเวลาเร่ิมเปิดท าการและปิดท าการของสถานบริการ 
จะใชส้ านวน ดงัต่อไปน้ี 
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What time does 
สถานท่ี 

open ? 
close ? When does 

  
วธีิตอบจะตอบโดยใชส้ านวนต่อไปน้ี คือ 

   

It 

  opens (โอพ๊ึ่นส์) 
  begins (บีกินส์) 
  starts (สตาร์ทส์) 
  closes (โคล้สซีส) 

at + เวลา 

It’s / We’re   open (โอพ๊ึ่น) 
 

 It opens at nine and closes at eight in the evening. 
(อิท โอพ๊ึ่นส์ แอท็ ไนน์  แอนด ์โคล้สซีส แอท็ เอท้  อิน ดิ อ้ีฟน่ิง.) 
เราเปิดใหบ้ริการเกา้โมงเชา้  ปิดสองทุ่มตรง   

 The office closes at 5.30. 
(ดิ  ออ้ฟฟิต โคลส์้ซีส แอท็ ไฟ้ฟ์ เธอ้ท้ี.) 
ส านกังานปิดเวลาหา้โมงคร่ึง    
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 We’re open at 9 am. We close at 7:30 pm. We’re closed on 
Sunday. 

 (เวียร์ โอ๊พึ่น แอ็ท ไนน์ เอเอ็ม วี โคล้ส แอ็ท เซะฟ่ึน เธ้อท่ิ พีเอ็ม 
 เวยีร์ โคลส้ท ์ออน ซนัดิ) 
      เราเปิดใหบ้ริการ 9 โมงเชา้  ปิดทุ่มคร่ึงและปิดวนัอาทิตยค์่ะ 
        
 การบอกระยะเวลาของบริการวา่เร่ิมจากเวลาใด  จนถึงเวลาใดจะใช้
ค  าบุพบท 

จาก คือ from...  
ถึง คือ  to หรือ until หรือ till   
 

It opens from + เวลา 
to 
till 
untill 

+ เวลา 

 
 It  opens from 10 till midnight. 

(อิท โอพ๊ึ่นส์ ฟรอม เทน็ ทิล มิดไนท.์) 
เปิดตั้งแต่ 10 โมง จนถึงเท่ียงคืน. 

 
 
 



98 
 

ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  What hours are you open today, please? 
   (วอ้ท อา๊วส์ อาร์ ย ูโอพ๊ึ่น ทูเดย,์ พลีซ) 
   คุณเปิดก่ีโมงวนัน้ี 
 พนกังาน: We’re open from  nine a.m. to three p.m. 
   (เวยีร์ โอพ๊ึ่น ฟรอม ไนน์ เอเอม็ ทู ธรี  พีเอม็.) 
   เราเปิดตั้งแต่ 9 โมงเชา้ จนถึงบ่าย 3 โมง. 

    

4.   การถามเวลาเกีย่วกบัการนวด   
 
ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  I’d like a foot massage. How long does it take ? 
   (ไอด ไลค้ ์อะ ฟุ้ท มสัซา้ช.  ฮาว ลอง ดสั อิท 
    เทค้ ?) 
   ฉนัอยากจะนวดเทา้  จะใชเ้วลานานไหมคะ 
 พนกังาน: About one hour.  
   (อะเบา๊ท ์วนั อา๊ว.) 
   ประมาณหน่ึงชัว่โมงค่ะ 
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1.  การบอกช่ือวนัทั้ง 7 วนัและเดือน 12 เดือน ในภาษาองักฤษ 
 

เดือน ค าอ่าน ค าแปล ค าย่อ 
January  
February  
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 

แจน๊ยวัอะร่ิ 
เฟบรูอะร่ิ 
มา้ร์ช 
เอพ๊ริล 
เมย ์
จูน 
จุลาย 
ออ๊กสัท ์
เส็พเทม้เบอะ 
ออ็กโทเ้บอะ 
โนเวม้เบอะ 
ดีเซม้เบอะ 

มกราคม 
กุมภาพนัธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฏาคม 
สิงหาคม 
กนัยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธนัวาคม 

Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
 - 
 - 
 - 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
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วนั ค าอ่าน ค าแปล ค าย่อ 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 

มนัดิ 
ทยสูดิ 
เวน้สดิ 
เธ้ิสดิ 
ไฟรดิ 
แซทเทอะดิ 
ซนัดิ 

วนัจนัทร์ 
วนัองัคาร 
วนัพุธ 
วนัพฤหสับดี 
วนัศุกร์ 
วนัเสาร์ 
วนัอาทิตย ์

Mon. 
Tues. 
Wed. 
Thurs. 
Fri. 
Sat 
Sun. 
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2.  การถามวนัและเดือน 
 
 การถามวนัท่ี วนั เดือน อาจตั้งค  าถามดงัน้ี 
 
ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  What day is today ?  
   (วอ็ท เดย ์อิส ทูเดย ์?) 
   วนัน้ีวนัอะไร 
 พนกังาน 1: It’s Friday.  
   (อิทส์ ไฟร้ดิ) 
   วนัศุกร์ 
 พนกังาน 2: Today is Monday.  
   (ทูเดย ์อิส มนัดิ) 
   วนัน้ีวนัจนัทร์ 
ตัวอย่าง 2 
 ลูกคา้:  What’s the date ?  
   (วอ็ทส เดอะ เดท?) 
   วนัท่ีเท่าไร 
 พนกังาน: It’s the twenty second.  
   (อิทส เดอะ ทเวน้ท่ิ เซ็คคัน่) 
   วนัท่ี 22 
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3.  ส านวนทีใ่ช้กบัวนัเดือนและปี 
 

การบอกวนัเดือนปีมีวธีิการเขียนและพดูไดห้ลายแบบ เช่น 
 
December 10, 2004 อ่านวา่  

December the tenth, two thousand four.  
(ดิเซม้เบอะ เดอะ เทน็ธ์ ทู เธา้ซัน่ โฟร์) 

  
Friday, December 10, 2004  อ่านวา่     
 Friday, December tenth, two thousand four.  
 (ไฟร์ดิ ดิเซ็มเบอะ เทน็ธ์ ทู เธา้ซัน่ โฟร์) 
  
10 December 2004 อ่านวา่  
 Tenth of  December two thousand four.  
 (เทน็ธ์ ออฟ ดิเซม้เบอะ ทู เธา้ซัน่ โฟร์) 
 
 ควรสังเกตการใชเ้คร่ืองหมายดว้ย  สองแบบแรกตอ้งมีเคร่ืองหมาย 
comma หลงัวนัท่ี  แบบหลงัไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมายใด ๆ ทั้งส้ิน หลงัปี ค.ศ. 
แลว้ไม่ตอ้งมีจุด (period) 
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 ถา้เขียน วนัท่ี 15  แมว้า่จะเขียนวนัท่ีเป็นเลขธรรมดา (1, 2, 3, ...)  
แต่เวลาอ่านใหอ่้านเป็นล าดบัท่ี เช่น first, second, third …. fifteenth  เป็นตน้  
ฉะนั้นถา้จะอ่านเตม็ท่ีก็ตอ้งอ่านวา่ 

 It’s the fifteenth of December.  
  (อิทส เดอะ ฟิฟทีนธ์ ออ็ฟ ดิเซม้เบอะ) 
  วนัท่ี 15 ธนัวาคม 
 
 หรือถา้เขียนแบบวางวนัท่ีไวข้า้งหลงั December 15 ก็ตอ้งอ่านวา่ 

 It’s December, the fifteenth.  
  (อิทส ดิเซม้เบอะ เดอะ ฟิฟทีนธ์) 
  วนัท่ี 15 ธนัวาคม 
 
 ถา้เขียนวนั เดือน ปี เป็นตวัเลข เช่น 
  12-15-83, 12/15/83, 12.15.83 
           อ่านวา่  twelve / fifteen / eighty-three 
 
การอ่าน คริสตศักราช  
 การอ่าน ค.ศ.  ให้อ่านเลขทีละคู่ ยกเวน้ปีท่ีมีเลข 00  จะอ่านเป็นเลข
หลกัพนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  2000  two thousand   (ทู เธา้ซัน่) 
  2004   two thousand four  (ทู เธา้ซัน่ โฟร์)   



104 
 

  1900  nineteen hundred  (ไนน์ทีน ฮั้นเดร็ด) 
  1906   nineteen oh (ออกเสียงเหมือนตวั o) six  
     หรือ nineteen six (ไนน์ทีน โอ ซิกซ์)   
     หรือ (ไนน์ทีน ซิกซ์) 
  1966   nineteen sixty six  (ไนน์ทีน ซิกซ์ท่ิ ซิกซ์) 
 
การใช้ค าบุพบท at, in, on กบัวนั เวลา  
 
 at ใช้กบัเวลา  
  at six o’clock  (แอท็ ซิกซ์ โอะคล็อก) 
  at lunch time  (แอท็ ลั้นซ์ ไทม)์ 
  at midnight  (แอท็ มิดไนท)์       
     ช่วงวนัหยุดเทศกาล 
  at the weekend  (แอท็ เดอะ วี้คเคนด)์ 
  at Christmas  (แอท็ คริสตม์สั) 
  at Easter  (แอท็ อ๊ีสเท่อะ) 
  at Khao pansa  (แอท็ เขา้พรรษา) 
  at New year  (แอท็ นิว เยยีร์) 
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 on ใช้ กบัวนั และวนัที ่
  on Tuesday  (ออน ทยูส้ดิ) 
  on  6 December  (ออน เดอะ ซิกซธ์ ออฟ ดิเซม้เบอะ) 
  on Friday morning (ออน ไฟร้ดิ มอร์น่ิง) 
  on Easter Monday (ออน อ๊ีสเทอะ มนัดิ) 
  on Christmas Day (ออน คริสตม์สั เดย)์ 
 in  ใช้กบัช่วงต่างๆ ของวนั 
  in the morning  (อิน เดอะ มอร์น่ิง)  
  in the afternoon  (อิน ดิ อา๊ฟเทอะนูน) 
  in the evening  (อิน ดิ อ๊ีฟน่ิง) 

  ใช้กบัเดือน ฤดู ปี 
in June   (อิน จูน้) 

  in winter  (อิน วิน้เทอะ) 
  in 1998   (อิน ไนน์้ทีนไนน์้ท่ิเอท้) 
  in the 21st century (อิน เดอะ ทเวน้ท่ิเฟ้ิสท เซน้จุร่ิ) 
 
ตัวอย่าง       

 I was born at four o’clock in the morning. 
  (ไอ วอส บอร์น แอท็ โฟร์ โอะคล็ก อิน เดอะ มอร์น่ิง) 
  ดิฉนัเกิดเวลา 4 นาฬิกาในตอนเชา้  
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 I was born on Tuesday. 
  (ไอ วอส บอร์น ออน ทยูส้ดิ)   
  ดิฉนัเกิดวนัองัคาร 

 I was born in February. 
  (ไอ วอส บอร์น อิน เฟบรูอะร่ิ) 
  ผมเกิดเดือนกุมภาพนัธ์ 

 I was born in 1973. 
  (ไอ วอส บอร์น อิน ไนน์ทีนเซเวน่ทิธรี) 
  ผมเกิดในปี 1973 
 
 ถา้มีวนัท่ีตามหลงัเดือน ค าบุพบทท่ีใชเ้ปล่ียนเป็น on เช่น 
 

 I was born on February the first. 
   (ไอ วอส บอร์น ออน เฟบรูอะร่ิ เดอะ เฟ้ิสท)์  
   ดิฉนัเกิดวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 

 He was born at  5 o’clock on August 10, 1990. 
   (ฮี วอส บอร์น แอ็ท ไฟ้ว์ โอะคล็อก ออน อ๊อกัสท์ เดอะ 
   เทน็ธ์ ไนน์ทีนไนน์ท่ิ) 
   เขาเกิดเวลา 5 นาฬิกาของวนัท่ี 10 สิงหาคม 1990 
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 ค าวา่  today (วนัน้ี), tonight (คืนน้ี), tomorrow (พรุ่งน้ี), yesterday 
(เม่ือวาน) และ this (... น้ี), next (...หนา้), last (...ท่ีแลว้)  วางหนา้วนั, เดือน, 
ปี  จะไม่มีค  าบุพบท เช่น 

 last  Tuesday    
  (ลา้สท ์ทยสูดิ)   
  องัคารท่ีแลว้ 

 next  Wednesday   
  (เน็กซ์ท เวน้สดิ)   
  พุธหนา้ 

 last  February   
  (ลา้สท ์เฟบรูอะร่ิ) 
  เดือนกุมภาพนัธ์ปีท่ีแลว้ 

 next  March    
  (เน็กซท ์มาร์ช)   
  เดือนมีนาคมปีหนา้ 
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4.  ค าบอกเวลาในปัจจุบัน อดีต และอนาคต 
 
Present   ปัจจุบัน  
 today  (ทูเดย)์  วนัน้ี 
 tonight  (ทูไนท้)์  คืนน้ี 
 this week (ดีส วคี)  สัปดาห์น้ี 
 this month (ดีส มนัธ์) เดือนน้ี 
 this year (ดีส เยยีร์) ปีน้ี 
Past   อดีต 
 yesterday  (เยสเทอะเดย)์  เม่ือวานน้ี 
 last night   (ลา้สท ์ไนท้)์  เม่ือคืนน้ี 
 last week  (ลา้สท ์วคี)  สัปดาห์ท่ีแลว้ 
 last month  (ลา้สท ์มนัธ์)  เดือนก่อน 
 last year   (ลา้สท ์เยยีร์)  ปีก่อน 
 two days ago  (ทู เดยส์โก)  สองวนัก่อน 
 three months ago (ธรี มนัธ์สโก)  สามเดือนก่อน 
 four years ago  (โฟร์ เยยีร์สะโก)  ส่ีปีก่อน 
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Future  อนาคต 
 soon  (ซูน)   เร็วๆ น้ี, ในไม่ชา้ 
 tomorrow (ทูมอ้โร่ว)  พรุ่งน้ี 
 tomorrow night (ทูมอ้โร่ว ไนท้)์  คืนพรุ่งน้ี 
 next  week (เน็กซ์ท วี้ค)  สัปดาห์หนา้ 
 next month (เน็กซ์ท มั้นธ์)  เดือนหนา้ 
 next year (เน็กซ์ท เยยีร์)  ปีหนา้ 
 someday (ซมัเดย)์   สักวนัหน่ึง 
 the day after  (เดอะ เดย ์อา๊ฟเทอะ  มะรืนน้ี 
 tomorrow ทูมอ้โร่ว) 
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 การนวดแผนไทยเป็นธุรกิจบริการซ่ึงเป็นท่ีนิยมทั้งในหมู่ลูกคา้ชาว
ไทยและชาวต่างชาติ   ดงันั้นพนกังานนวดแผนไทยควรไดรู้้จกัศพัทส์ านวน
ในการช าระค่าบริการ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

1. ลูกค้าเรียกให้คดิเงิน ลูกค้าสามารถบอกให้คดิเงินด้วยรูปประโยค
ทีห่ลากหลาย 
 
 ลูกคา้ 1:  Could we have the bill, please?  
   (คูด้ ว ีแฮฟ้ เดอะ บิล, พลีส ?) 
 ลูกคา้ 2:  Could I have the bill, please? 
   (คูด้ ไอ แฮฟ้ เดอะ บิล, พลีส ?) 
   ช่วยคิดเงินดว้ย   
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 ลูกคา้ 3:  May I have the bill please?   
         (เมย ์ไอ แฮฟ้ เดอะ บิล, พลีส ?) 
   ช่วยคิดเงินดว้ย 
 พนกังาน: Please pay the cashier on your way out. 
   (พลีส เพย ์เดอะ แคช้เชียร์ ออน ยวัร์ เวย ์เอา้ท)์ 
   กรุณาจ่ายท่ีแคชเชียร์ตรงทางออกค่ะ 
 ลูกคา้:  Can I pay now ? 

 (แคน ไอ เพย ์นาว ?) 
 ฉนัจะช าระเงินตอนน้ีไดไ้หม 

 พนกังาน 1: Certainly, madam.  Just a moment, please. 
 (เซอร์ท่ึนล่ี, มาดาม.  จสั อะ โมเ้ม่นท,์ พลีส) 
 ไดค้่ะ กรุณารอสักครู่ 

 พนกังาน 2: Excuse me, madam. Here’s your bill. 
 (อิกซ์คิ้วส์มี มาดาม.  เฮียร์ส์ ยวัร์ บิล.) 
 ขอโทษค่ะ น่ีรายการค่าใชจ่้ายของคุณค่ะ 
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2. พนักงานอาจพบลูกค้าสอบถามถึงวธีิการช าระเงินดังนี ้
 
ตัวอย่าง 1 
  ลูกคา้ 1:  Do you accept credit cards? / Do you take credit 
   cards?   
    (ดู ยู แอคเซ้พท์ เครดิต ค๊าดส์ ?/ ดู ยู เทค้ เครดิต 
   คา๊ดส์ ?) 
    คุณรับบตัรเครดิตไหม ? 
  ลูกคา้ 2:  Can I pay by Visa card? 
   (แคน ไอ เพย ์บาย วซ่ีา คา้ด?) 
   ฉนัจ่ายดว้ยบตัรวซ่ีาไดไ้หม ? 
 ลูกคา้ 3:  Do you accept cheques? 
   (ดู ย ูแอคเซพ้ท ์เช็คส์ ?) 
   คุณรับเช็คไหม ? 
 พนกังาน: I’m sorry, but we only accept cash, madam. 
   (ไอม ์ซอ้ร่ี,  บทั ว ีโอนล่ิ  แอค๊เซ็พท ์แคช,  
   มาดาม.)   
   ขอโทษนะคะ แต่เรารับเฉพาะเงินสดค่ะ 
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ตัวอย่าง 2 
 ลูกคา้:  Do you accept U.S. dollars? 
   (ดู ย ูแอคเซพ้ท ์ย ูเอส ดอลล่าร์ส ?)  

 คุณรับเงินดอลล่าร์อเมริกนัไหม 
 พนกังาน: I’m sorry sir, we only accept Thai baht. 
   (ไอม ์ซอ้ร่ี เสอร์,  ว ีโอนล่ิ  แอค๊เซ็พท ์ไทย บาท.) 
   ขอโทษค่ะ เรารับแต่เงินบาท 
ตัวอย่าง 3 
 ลูกคา้ 1:  Can I pay with my traveller’s cheques? 
   (แคน ไอ เพย ์วทิ มาย ทระเวลเลอซ์ เช็คส์?) 
    ฉนัจ่ายเป็นเช็คเดินทางไดไ้หม ?   
 ลูกคา้ 2:  Can I pay with my personal cheques? 
   (แคน ไอ เพย ์วทิ มาย เพอร์สั้นนลั เช็ค?) 
   ฉนัจ่ายเป็นเช็คส่วนบุคคลไดไ้หม ? 
 พนกังาน: I’m sorry, we don’t accept personal cheques.  It’s 

  hotel policy.  
   (ไอม์ ซ้อร่ี,  วี ด๊น แอ๊คเซ็พท์ เพอร์สั้ นนลั เช็ค.  

  อิทส์ โฮ เทล็ พอลิซ่ี)  
   ขอโทษค่ะ เราไม่รับเช็คส่วนบุคคล เป็นนโยบาย

  ของทาง โรงแรมค่ะ 
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ตัวอย่าง 4 
 ลูกคา้:  Can I put it on my hotel bill? 
   (แคน ไอ พุท้ อิท ออน มาย โฮเทล็ บิล?) 

 ฉนัจะรวมค่าใชจ่้ายไวใ้นใบเสร็จโรงแรมไดไ้หม 
 พนกังาน 1: Certainly, madam.  what’s your room number?

  Please sign here, madam. 
   (เซ้อท่ึนล่ิ  มาดาม.  วอ้ทส์ ยวัร์ รูม นัมเบอร์ ?  

  พลีส  ไซน์ เฮียร์ มาดาม.)   
   ไดค้่ะ หมายเลขหอ้งอะไรคะ กรุณาเซ็นท่ีน้ีดว้ยค่ะ 
 พนกังาน 2: No, I’m afraid not.  It’s hotel policy. 
   (โน ไอม ์อะเฟร้ด นอ้ท,  อิทส์ โฮเทล็ พอลิซ่ี)   
   ไม่ได้ค่ะ ดิฉันเกรงว่าจะไม่ได้ เป็นนโยบายของ

  โรงแรมค่ะ 
 

3. การรับบัตรเครดิต 
 
ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  Do you take credit cards?  
   (ดู ย ูเทค้ เครดิต คา้ดส์ ?) 
   คุณรับบตัรเครดิตไหมคะ 
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 พนกังาน: Yes, we do, since the amount exceeds 1,000 
  baht, madam.  

   (เยส, ว ีดู, ซ้ินซ์ ดิ อะเมา้ท ์อิกซ์ซ้ีดส์  
   วนั เธา้ซัน่ บาท มาดาม)  
   รับค่ะ แต่ตอ้งเป็นจ านวนเงินมากกว่า 1,000 บาท

  ค่ะ 
ตัวอย่าง 2 
 ลูกคา้:  Do you accept credit cards?  
   (ดู ย ูแอคเซพ้ท ์เครดิต คา้ดส์ ?) 
   คุณรับบตัรเครดิตหรือเปล่า 
 พนกังาน: Certainly sir.  
   (เซอ้ท่ึนล่ิ, เสอร์) 
   ไดค้่ะ 
 พนกังาน 1: What credit card do you have?  
   (วอ้ท เครดิต คา้ด ดู ย ูแฮฟ้ ?) 
  พนกังาน 2: What card have you got, sir?  
   (วอ้ท คา้ด  แฮฟ้  ย ูกอ้ท, เสอร์ ?) 
 พนกังาน 3: What credit card have you got, madam?  
   (วอ้ท เครดิต คา้ดส์ แฮฟ้  ย ูกอ้ท, มาดาม? 
   คุณมีบตัรเครดิตอะไรคะ     
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ตัวอย่าง 3 
 พนกังาน: May I have your card, please? 
    (เมย ์ไอ แฮฟ้ ยวัร์ คา้ดส์, พลีส?) 
   ดิฉนัขอรับบตัรค่ะ 
 ลูกคา้:  What credit cards do you accept? 
   (วอ้ท เครดิต คา้ดส์ ดู ย ูแอคเซพ้ท?์)  
   คุณรับบตัรเครดิตอะไร 
 พนกังาน: We accept Diners Club, American Express,  
   and Visa. 
   (วี แอคเซ้พท ์ไดเนอส์ คลบั, อเมริกนัเอ็กซเพรส, 

  แอนด ์วซ่ีา.) 
   เรารับบตัรไดเนอส์ คลบั, บตัรอเมริกนัเอ็กซเพรส

  และบตัรวซ่ีา 
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ตัวอย่าง 4 
 พนกังาน: May I have your card, please? 
   (เมย ์ไอ แฮฟ้ ยวัร์ คา้ดส์, พลีส?) 
   ดิฉนัขอรับบตัรค่ะ 
 ลูกคา้:  Here’s the card. 
   (เฮียส์ เดอะ คา้ด.) 
   บตัรอยูน่ี่ 
 พนกังาน 1: Can you sign here, please?    
   (แคน ย ูไซน์ เฮียร์, พลีส  ?)  
   กรุณาเซ็นตรงน้ีค่ะ  
 พนกังาน 2: Please sign here, madame.  
   (พลีส  ไซน์ เฮียร์, มาดาม) 
   กรุณาเซ็นช่ือท่ีน่ีค่ะ 
 

4. ลูกค้าอาจซักถามเกีย่วกบัรายการค่าใช้จ่ายหรือใบเสร็จในกรณี
ต่าง ๆ ดงันี ้

 
ตัวอย่าง 1 
  ลูกคา้ 1:  Is service included? 
   (อิส เซอร์วสิ อินคลูด้ดิด ?) 
   รวมค่าบริการหรือเปล่า ? 
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 ลูกคา้ 2:  Is tax included? 
                       (อิส แทกซ์ อินคลูด้ดิด ?) 
   รวมค่าภาษีหรือเปล่า ? 
 พนกังาน: Yes, it is, madame. 
                         (เยส, อิท ทีส, มาดาม.) 
   รวมค่ะ 
 ลูกคา้ 1:  What is this for ? 
   (วอ้ท อิส ดีส ฟอร์ ?) 

 น่ีเป็นค่าอะไร ? 
 ลูกคา้ 2:  Can you please explain this to me? 
        (แคน ย ูพลีส อิกซเพลน ดีส ทู ม้ี ?) 
   คุณช่วยอธิบายน่ีหน่อยไดไ้หม ? 
ตัวอย่าง 2 
 ลูกคา้:  What is this amount for ? 
   (วอ้ท อิส ดีส อะเมา้ท ์ฟอร์ ?) 
   จ านวนน้ีเป็นค่าอะไร 
 พนกังาน: That’s the ten percent service charge, sir 
   (แดทส์ เดอะ เทน็ เพอเซนท ์เซอร์วสิ ชา้ร์จ, เสอร์) 
   น่ีเป็นค่าบริการ 10% ครับ 
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 5. ลูกค้าบางคนอาจขอหลกัฐานการช าระเงินหรือใบเสร็จรับเงิน 
เรียกว่า receipt   ลูกค้า อาจขอใบเสร็จรับเงินด้วยประโยค ดังนี้ 
  
  ลูกคา้ 1:  May I have a receipt, please?    
   (เมย ์ไอ แฮฟ้ อะ รีซ้ีท, พลีส ?) 
 ลูกคา้ 2:  Could I have a receipt, please? 
   (คูด้ ไอ แฮฟ้ อะ รีซ้ีท, พลีส ?)         
   ฉนัขอใบเสร็จรับเงินดว้ย   
 พนกังาน 1: Certainly. Just a moment, please. 
   (เซอ้ร์ท่ึนล่ิ. จสั อะ โมเ้ม่นท,์ พลีส) 
   ไดค้่ะ  สักครู่นะคะ 
 พนกังาน 2: Here’s your receipt, sir/ madam. 
   (เฮียส์ ยวัร์ รีซ้ีท, เสอร์/มาดาม) 
                    น่ีใบเสร็จของคุณค่ะ 
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พนักงานนวดแผนไทยอาจนดัหมายลูกคา้ให้กลบัมาใช้บริการอีก   

เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้นพนกังานจึงจ าเป็นตอ้งรู้ศพัท์
ส านวนโครงสร้าง ประโยคท่ีเก่ียวกบัการนดัหมาย  และการตกลงเร่ืองวนั
เวลา ดงัน้ี 

 

1.  ชักชวนให้มีการนัดคร้ังต่อไป 
 

 Would you like to make an appointment for next time ? 
(วูด้ ย ูไลค้ ์ทู เมค้ แอน แอพ็พอ้ยทเม็นท ์ฟอร์ เน็กซ์ ไทม้ ์?) 
คุณตอ้งการนดัส าหรับคร้ังหนา้ไหมคะ 
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2.  ผู้นัดหมายควรถามว่าวนัไหนจะเหมาะสมทีสุ่ด โดยอาจใช้
ส านวน ต่อไปนี ้
 

 What day would be most suitable for you ? 
 (วอ็ท เดย ์วูด๊ บี โมสท ซูทเทเบิ้ล ฟอร์ ย?ู) 
 คุณสะดวกวนั / เวลาไหน 
 

What day 
When 

What time 

วนัอะไร 
เม่ือไหร่ 

เวลาอะไร/ก่ีโมง 

would 
be 

most suitable 
best 
convenient 
good 

for 
you ? 

  
 When are you free ? 

  (เวน็ อาร์ ย ูฟรี ?) 
  คุณวา่งวนัไหน 

 What time are you free ?  
  (วอ็ท ไทม อาร์ ย ูฟรี ?) 
  คุณวา่งเวลาไหน 
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ผูน้ดัหมายอาจระบุวนัดว้ย เช่น ถามวา่วนัศุกร์จะสะดวกไหม ? 
  Would Friday be possible for you ?     
  (วูด้ ไฟร้ดิ บี พอ้สซิเบิ้ล ฟอร์ ยู ้?) 
 

Would 
วูด้ 

Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 

be 
บี 

possible for you ?     
พอ้สซิเบิ้ล ฟอร์ ยู ้?   
all right with you ?     
ออล ไรท ์วธิ ยู ้? 
fine for you ?           
ไฟน์ ฟอร์ ยู ้? 

          
 วนั............จะเป็นไปไดห้รือสะดวกส าหรับคุณไหม 

 
 How about Saturday ?  

(ฮาว อะเบา๊ท แซท้เทอะดิ ?) 
วนัเสาร์ไดไ้หม 

 What about 1 o’clock in the afternoon ?  
  (วอ็ท อะเบา๊ท ์วนั โอะคล็อก อิน ดิ อา๊ฟเทอะนูน ?)  
  บ่ายโมงไดไ้หม 
 



123 
 

3.  การตอบรับและตอบปฏเิสธ 
 
 สังเกตการตอบรับต่อไปน้ี 
 
ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้ 1:  Friday is fine.    
                (ไฟร้ดิ อิส ไฟน์.)  
 ลูกคา้ 2:  Friday is all right.  
   (ไฟร้ดิ อิส ออล ไร้ท.์)       
   วนัศุกร์สะดวกค่ะ 
 พนกังาน: Is 10.30 possible for you ? 
   (อิส เทน็ เธอ้ที พอ้สซิเบิ้ล ฟอร์ ยู ้?) 
   คุณสะดวกเวลา 10.30 ไหม ? 
 ลูกคา้:  Yes, that’s fine. 
   (เยส, แด็ทส์ ไฟน์.) 
   ได,้  ดีค่ะ 
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ตัวอย่าง 2 
 ลูกคา้:  How about Saturday morning ? 
   (ฮาว อะเบา๊ท ์แซ็ทเธอะดิ มอ้ร์น่ิง ?) 
   เสาร์เชา้ไดไ้หมคะ 
 พนกังาน: Yes, I can make it on Saturday morning. 
   (เยส. ไอ แคน เมค็ อิท ออน แซท้เทอะดิ มอ้ร์น่ิง.) 
   ไดค้่ะ ดิฉนันดัเชา้วนัเสาร์ได ้
 
 ถา้ไม่วา่งก็อาจตอบปฏิเสธไดด้งัน้ี 
 

 I’m sorry.  Friday is not possible for me. 
  (ไอม ซอ้ร่ิ. ไฟร้ดิ อิส นทั พอ้สซิเบิ้ล ฟอร์ มี.) 
  ขอโทษค่ะ วนัศุกร์ไม่ไดค้่ะ 

 I’m afraid not.  I can’t make it on Friday. 
  (ไอม อเฟร้ด นทั. ไอ แคน้ท ์(คา้นท)์ เมค้ อิท ออน ไฟร้ดิ.) 
  ดิฉนัเกรงวา่วนัศุกร์จะไม่ไดค้่ะ 
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ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  What about Tuesday aftenoon ? 
   (วอ็ท อเบา๊ท ์ทยูส้ดิ อา๊ฟเทอะนูน) 
   วนัองัคารบ่ายไดไ้หมคะ 
 พนกังาน: No, I’m afraid I’m busy then. 
   (โน, ไอม อะเฟร้ด ไอม บ๊ิสซ่ี  เด็น.) 
   คงไม่ได ้ดิฉนัติดงาน 
 
 การปฏิเสธทุกคร้ัง ควรบอกเหตุผลดว้ยวา่ไม่วา่งเพราะเหตุใด เช่น 
 

 I have an appointment with another customer. 
  (ไอ แฮฟ แอน แอ็พพ้อยท์เม็นท์ วิธ อะนัธเธ่อร์ คัซทะ
  เมอร์.)  
  ดิฉนัมีนดักบัลูกคา้อีกท่านไวแ้ลว้  
  
 ถา้ไม่วา่งในวนัท่ีเสนอมา  ก็ควรเสนอวนัท่ีวา่ง  เช่น 
   

 I’m free on Thursday afternoon. 
  (ไอม ฟรี ออน เธ้ิสดิ อา๊ฟเทอะนูน.) 
  ดิฉนัวา่งบ่ายวนัพฤหสั 
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 Thursday will be fine for me. / Thursday will be all right 
 for me.   

  (เธ้ิสดิ วลิ บี ไฟน์ ฟอร์ มี /  เธ้ิสดิ วลิ บี ออล ไร้ท ์ฟอร์ มี.) 
  วนัพฤหสัสะดวกส าหรับดิฉนั 

 Thursday – at 9.00 a.m. will be fine. 
  (เธ้ิสดิ แอท็ ไนน์ เอ เอม็ วลิ บี ไฟน์). 
  วนัพฤหสัตอนเกา้โมงไดค้่ะ 
 

4.  ในกรณทีีผู้่นัดไม่ระบุเวลา ผู้รับนัดอาจถามว่า 
 

 At what time ? 
  (แอท๊ วอ็ท ไทม ์?) 
  ตอนก่ีโมงคะ 

 What time would be best for you ? 
  (วอ็ท ไทม ์วูด้ บี เบส๊ท ์ฟอร์ ย ู?) 
  คุณสะดวกเวลาไหนคะ 
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5.  การเปลีย่นหรือยกเลกินัด 
 

 I’m very sorry, I have to cancel the appointment on Wednesday 
the 15th. 

 (ไอม เวร่ิ ซ้อร่ิ, ไอ แฮฟ้ ทู แคน้ซ่ิล ดิ แอ็พพอ้ยเมนท์ ออน เวน้ส์ดิ 
 เดอะ ฟิฟทีน) 
 ดิฉนัขอโทษค่ะ  ดิฉนัจ าเป็นตอ้งขอยกเลิกนดัวนัพุธท่ี 15 ค่ะ 
 

 Could we arrange another time? 
 (คูด้ ว ีอะเร้นจ แอะนธัเธอะ ไทม้ ์?)  
 เราจะเล่ือนนดัหมายเป็นเวลาอ่ืนไดไ้หมคะ 
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ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  Hello.  This is Mrs Deneige. I’m afraid I’ve a 
   problem with my appointment next week. 
   (เฮลโล.  ดิส อิส มิสซิส เดเนช. ไอม อะเฟร้ด 
   ไอฟ อะ พร้อบเบล็ม วิธ มาย แอพพ้อยท์เม่นท ์
   เน็ซท ์วกี) 
   ฮลัโล  น่ีมิสซิส เดอเนชพูด  ฉนัเกรงวา่จะมีปัญหา
   เร่ืองวนันดัของฉนัในสัปดาห์หนา้ 
 พนกังาน: Sorry madam, did you say Mrs Deneige or Mrs 
   Benette? 
   (ซอ้ร่ิ มาดาม ดิดย ูเซย ์มิสซิส เดเนช ออร์ มิสซิส  
   เบนเนท?) 
   ขอโทษค่ะ คุณพูดว่ามิสซิส เดนเนช หรือ มิสซิส 
   เบนเนท 
 ลูกคา้:  Mrs Deneige. D-E-N-E-I-G-E.  
   (มิสซิส เดนเนช  D-E-N-E-I-G-E.) 
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 พนกังาน: Thank you, madam. So you’re cancelling your 
   appointment on  Friday at 10, then.  
   (แธง้ค่ิว มาดาม. โซ ย ูอาร์ แคน้เซลล่ิง ยวัร์  
   แอพพอ้ยทเ์ม่นท ์ออน ไฟรเดย ์ แอท เทน็ เดน.)  
   ขอบคุณค่ะ งั้นคุณจะยกเลิกนดัในวนัศุกร์ ตอน 10 
   โมงนะคะ 
   Would you like to make another appointment 
   now ? 
   (วุด้ ยู ไลค์ ทู เมค อะนาเธ่อร์ แอพพอ้ยท์เม่นท ์
   นาว ?) 
   คุณตอ้งการจะนดัใหม่เด๋ียวน้ีไหมคะ ? 
 ลูกคา้:  No. I haven’t got my diary here.  I’ll call later. 
   (โน. ไอ แฮฟ้ึน กอ้ท มาย ไดเอร่ิ เฮียร์.  ไอ คอล ย ู
   เลเ้ท่อร์.) 
   ไม่  ฉนัไม่มีสมุดบนัทึกมาดว้ย  ฉนัจะโทรศพัทม์า
   ทีหลงั 
 พนกังาน: OK, Mrs Deneige.  Thank you.  Goodbye. 
   (โอเค, มิสซิส เดเนช แธง้ค่ิว กู๊ดบาย) 
   ไดค้่ะ คุณเดเนช   ขอบคุณค่ะ สวสัดี 
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ตัวอย่าง 2 
 ลูกคา้:  Good morning.  This is Peter Carter.  I’ve got an 

  appointment with you on Tuesday at two. 
   (กุด้ มอร์น่ิง.  ดิส อิส พีเทอร์ คา้ร์เทอร์.  ไอ แฮฟ 
   กอ้ท แอน แอพพอ้ยท์เม่นท์  วิธ ยู ออน ทิ้วสเดย ์
   แอท ทู.) 
   สวสัดีครับ น่ีพีเทอร์ ค้าร์เทอร์  ผมมีนดักบัคุณวนั
   องัคาร บ่ายสองโมง 
 พนกังาน: Yes, Mr Carter. 
   (เยส มิสเตอร์ คา้ร์เทอร์.) 
   ใช่ค่ะ คุณคา้ร์เทอร์     
 ลูกคา้:  Well, unfortunately, I’ve now got a meeting that 
   afternoon.   
   (เวล, อนัฟอร์จูเนทล่ิ  ไอฟ นาว กอ้ท อะ ม้ีทท่ิง 
   แดท อา๊ฟเทอนูน.) 
   แต่โชคไม่ดี  ผมมีประชุมบ่ายวนันั้น   
   Could I change my appointment to Wednesday 
   afternoon? 
   (คุ้ด ไอ เช้นจ์ มาย แอพพอ้ยท์เม่นท์  ทู เวน้สดิ 
   อา๊ฟเทอนูน?)       
   ผมจะเปล่ียนนดัเป็นวนัพุธบ่ายไดไ้หมครับ 
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 พนกังาน: Well, I’m afraid the afternoon is completely  
   full up.   
   (เวล, ไอม อะเฟร้ด ดิ อา้ฟเทอนูน อิส คอมพล้ีทล่ิ 
   ฟุล อพั.) 
   แต่ดิฉนัเกรงวา่ตอนบ่ายจะเตม็หมด 
   How about Wednesday morning, at ten? 
   (ฮาว อะเบา๊ท ์เวน้สดิ มอ้ร์น่ิง, แอท เทน็ ?) 
   วนัพุธ สิบโมงเชา้ไดไ้หมคะ 
 ลูกคา้:  Yes, that’s fine. Wednesday morning, at ten, 
   then. 
   (เยส, แดทส์ ไฟน์. เวน้สดิ มอ้ร์น่ิง แอท เทน, 
   เดน.) 
   ได,้ นัน่ก็ดี. งั้นวนัพุธ สิบโมงเชา้ 
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ปัจจุบันการติดต่อทางโทรศัพท์
สะดวกรวดเร็วและใช้กันอย่างแพร่หลาย  
การโทรศพัท์มีส านวนใช้โดยเฉพาะ   หาก
พนักงานนวดแผนไทยจดจ าส านวนทาง
โทรศัพท์เหล่านั้ นได้  ก็ จะสามารถรับ
โทรศพัทข์องชาวต่างชาติ ส่ือสารให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัการท างานได ้  
รูปแบบภาษาเพื่อการส่ือสารทางโทรศพัทส์ามารถจดักลุ่มตามล าดบัขั้นตอน
การส่ือสารดงัน้ี 
 

1.  การรับโทรศัพท์ 
 

 Lamoon Traditional Thai Massage. Good morning. 
(ละมุน เทรด้ีชัน่นลั ไทย มสัซาช กดูมอ้ร์น่ิง) 
ละมุนนวดแผนไทย สวสัดีค่ะ 
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 Suan Sukapap Health Club Good morning. 
(สวนสุขภาพเฮลทค์ลบั กดูมอ้ร์น่ิง) 
สวนสุขภาพเฮล้ทค์ลบั สวสัดีค่ะ 

 

2. การแจ้งว่าจะติดต่อกบัใคร 
 

 Could I speak to Mali, please? 
(คุด้ ไอ สป้ีก ทู มะลิ พลีส) 
ฉนัขอพดูกบัมะลิ 

 I’d like to speak to Mali, please. 
(ไอด ์ไลค้ ทู สป้ีก ทู มะลิ พลีส) 
ฉนัขอพดูกบัมะลิ 

 Hello, is that Miss Mali ? 
(เฮลโล, อีส แดท มีส มะลิ ?) 
ฮลัโล นัน่คุณมะลิพดูใช่ไหม 
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3.  ถ้ามเีคร่ืองพ่วงต่อผู้ทีโ่ทรมาจะบอกพนักงานโอปะเรเตอร์ดังนี ้
 

 Extension 40, please. 
(เอก็เทน้ชัน่ โฟ้ร์ท่ิ พลีส) 
กรุณาต่อหมายเลข 40 ดว้ย 

 Please give me the front desk. 
(พลีส ก๊ีฟ มี เดอะ ฟร้อน เดสค)์ 
กรุณาต่อฝ่ายตอ้นรับ 

 

4.  การแนะน าตนเองทางโทรศัพท์ 
 

 This is Weena (speaking). 
(ดีส อิส วณีา สป้ีกก้ิง.) 
น่ีวณีาก าลงัพดูอยู ่

 Weena is here. 
(วณีา อีส เฮียร์.) 

           วณีาพดูอยู ่
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5.  การถามช่ือผู้โทรศัพท์มา 
 

 Who’s calling, please? 
 (ฮูส  คอลล่ิง  พล้ีส ?) 
 ใครโทรมาคะ 

 Who’s speaking, please? 
 (ฮูส  สป้ีกก้ิง  พล้ีส ?) 
 ใครก าลงัพดูคะ  

 Could you give me your name, please? 
 (คูด้ ย ูก๊ีฟ มี ยวัร์ เนม พลีส ?) 
 คุณกรุณาใหช่ื้อไดไ้หมคะ 

 

6.  การบอกให้รอ 
 

 Hold on, please. 
(โฮลด ์ออน, พลีส.) 
กรุณาถือสายรอ 

 Hold the line, please. 
(โฮลด ์เดอะ ไลน์, พลีส) 
กรุณาถือสายรอ 
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 One moment please. 
(วนั โม ้เม่น พลีส) 

 สักครู่ค่ะ 
 

7.  ถ้าผู้ทีถู่กถามหาไม่อยู่  ผู้รับสายจะพูดด้วยการขอโทษ 
   
 เช่น I’m sorry. และบอกเหตุผลดว้ยประโยคต่อไปน้ี 
 

 I’m sorry she is not in right now 
 (ไอม ซอ้ร่ิ ชี อิส นอ้ท อิน ไร้ท ์นาว) 
 ขอโทษค่ะ เธอไม่ไดอ้ยูใ่นน้ี ตอนน้ี 

 I’m sorry he/she is with a client.  
 (ไอม ซอ้ร่ิ ฮี/ชี อิส วทิ อะ ไคลอ้ั้น) 
 ขอโทษค่ะ เขา/เธอ อยูก่บัลูกคา้            

 …out for lunch.   
 ...(เอา้ท ์ฟอร์ ลนัช์) 
 ...ออกไปรับประทานอาหารกลางวนั 

 …off sick.  
 ...(ออ๊ฟ ซิกค)์ 
 ...ลาป่วย 
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 …on holiday.  
 ...(ออน ฮอ้ลิเดย)์ 
 ...ลาหยดุพกัผอ่น 
                                               
ผูรั้บสายอาจเสนอวา่ จะโทรกลบัไป หรือ ขอให้ผูติ้ดต่อโทรกลบัมา

ใหม่ดงัน้ี 
 Can Miss Pimpa call you back? 

 (แคน มิส พิมพา คอล ย ูแบค้ ?) 
 คุณพิมพาจะโทรกลบัไปไดไ้หม 

 Could you call back later? 
 (คูด้ ย ูคอล แบค้ เลทเทอ้ร์ ?) 
 คุณจะโทรกลบัมาใหม่ไดไ้หม 
 

8.  การฝากข้อความ 
 

 Could you take a message? 
 (คูด้ ย ูเทค้ อะ เมส้เสจ ?) 
 คุณช่วยรับฝากขอ้ความไวไ้ดไ้หม 
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 Could  I leave a message?  
 (คูด้ ไอ ลีฟ อะ เมส้เสจ ?) 
 Can I leave a message? 
 (แคน ไอ ลีฟ อะ เมส้เสจ ?) 
 ฉนัจะฝากขอ้ความไวไ้ดไ้หม 

 

9.  การรับฝากข้อความ 
 

 Can I take a message? 
 (แคน ไอ เทค้ อะ เมส้เสจ ?) 
 ฉนัจะรับขอ้ความไวใ้หไ้หม 

 Would you like to leave a message? 
 (วูด้  ย ูไลค้ ์ทู ลีฟ อะ เมส้เสจ ?)  
 คุณตอ้งการจะฝากขอ้ความไวไ้หม 

 I’ll give him the message.   
 (ไอล ์กิฟ ฮิม เดอะ เมส้เสจ)  
 I’ll give her the message. 
 (ไอล ์กิฟ เฮอร์ เดอะ เมส้เสจ) 
 ฉนัจะใหข้อ้ความน้ีกบัเขา  
 หมายเหตุ (him แทนผูช้าย her แทนผูห้ญิง)  
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10.  ถ้าฟังไม่ชัดหรือไม่เข้าใจ ควรพูดดงันี ้
 

 I’m sorry, I did not catch that. 
(ไอม ซอ้ร่ิ,  ไอ ดิด นอ้ท แคช แดท.) 
ขอโทษค่ะ ฉนัไม่เขา้ใจ 

 Could you speak up please ? It’s a bad line. 
 (คูด้ ย ูสป้ีก อพั พลีส?  อิทส อะ แบด ไลน์) 
 ขอโทษ กรุณาพดูดงัๆ ดว้ยค่ะ สายไม่ดี 

 Could you speak more slowly, please?  
(คูด้ ย ูสป้ีก มอร์ สโลล่ี, พลีส ?) 
กรุณาพดูชา้ ๆ 
 

11.  ในกรณทีีโ่ทรผดิ   ผู้รับสายจะตอบว่า 
 

 I’m sorry. You have the wrong number. 
(ไอม ซอ้ร่ิ. ย ูแฮฟ เดอะ รอง นั้มเบอร์) 
ขอโทษ  คุณโทรหมายเลขผดิ  

 I think you’ve got the wrong number. 
 (ไอ ทิ้งค ์ ยฟู กอ้ท เดอะ รอง นั้มเบอร์)  

ฉนัคิดวา่คุณโทรหมายเลขผดิ 
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 I think you’ve got the wrong extension number. 
 (ไอ ทิ้งค ์ ยฟู กอ้ท เดอะ รอง เอก็ซ์เทน้ชัน่ นั้มเบอร์)   
ฉนัคิดวา่คุณโทรหมายเลขต่อพว่งผดิ 

 

12.  การอ่านหมายเลขโทรศัพท์  
 
        การอ่านหมายเลขโทรศพัท์ จะอ่านทีละตวั   ถ้าในหมายเลขนั้นมี
เลข  0  จะอ่านวา่ โอ  เช่น    
  02-511-30-57  
  (โอ ทู ไฟว ์วนั วนั ทรี โอ ไฟว ์เซเวน่) 
 ถา้ในหมายเลขนั้นมีเลข  0  หลายตวั เช่นหลกัร้อย จะอ่านวา่ โอโอ 
หรือ ฮนัเดรท 
    65-40-18-00    
  (ซิกซ์  ไฟว ์โฟว ์โอ วนั เอท้ ฮนั เดรท) 
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 ลูกคา้ชาวต่างประเทศอาจสอบถามพนกังานนวดเก่ียวกบัท่ีต่างๆ ใน
ร้าน เช่นหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้  ห้องน ้ า  หรือนอกร้านออกไป เช่น ถนนหนทาง   
ทิศทางท่ีจะไป   ท่ีตั้งของสถานท่ีต่าง ๆ  ตลอดจนการใช้บริการรถแท็กซ่ี 
และรถประจ าทาง เป็นตน้   ดงันั้นส านวนภาษาในเร่ืองการถามและบอก
ทิศทางจึงเป็นหวัขอ้ท่ีพนกังานนวดจะมีโอกาสไดใ้ช้   ในบทน้ีจะกล่าวถึง
ประเด็นต่างๆ คือ การเร่ิมตน้ค าถาม  การถามตอบเก่ียวกบัสถานท่ี  การถาม
และบอกทิศทาง  การอธิบายเก่ียวกับถนนหนทางหรือการข้ึนรถ ลงรถ              
ต่อรถ ควรพดูชา้ ๆ  เพื่อใหผู้ท่ี้ไม่รู้ทางเขา้ใจและปฏิบติัตามไปได ้
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1. การเร่ิมต้นค าถาม 
 
   ในการเร่ิมตน้การตั้งค  าถามสถานท่ีตั้งต่าง ๆ หรือ ถนนหนทางนั้น  
ผูถ้ามจะขออภยัท่ีเขา้ไปขดัจงัหวะรบกวนถาม  ดงันั้นจึงควรข้ึนตน้ประโยค
ดว้ยค าขออภยัเพื่อความสุภาพ   การพูดน าดว้ยส านวนทั้งหมดต่อไปน้ี เป็น
ค ากล่าวขอโทษทั้งส้ิน 
 Excuse me.     (เอก็ซ์ คิ้วซ์ มี) 
 Pardon me, but............  (พาร์ด่ึน มี บทั....) 
 I beg your pardon, but........... (ไอ เบค๊ ยวัร์ พาร์ด่ึน บทั....) 
 Sorry to trouble you, but........... (ซอ้ร่ิ ทู ทร้อบเบิล ย ูบทั...) 
 

2. การถามถงึสถานทีท่ีจ่ะไป 
 

หลงัจากขอโทษแลว้จึงเขา้สู่ค  าถามท่ีตอ้งการถามคือเร่ืองสถานท่ีท่ี
จะไป เช่น 

 Can you direct me to.............?   
 (แคน ย ูไดเร็ก มี ทู...?) 
 คุณช่วยบอกทางไป....ใหฉ้นัไดไ้หม ? 

 Can you tell me how to get to...........?   
 (แคน ย ูเทล มี ฮาว ทู เกท้ ทู..........?) 
 คุณช่วยบอกทางไป....ใหฉ้นัไดไ้หม ?  
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 Could you tell me where............. is?     
 (คุด้ ย ูเทล แวร์ .............. อีส ?) 
 คุณช่วยบอกท่ีตั้ง..............ใหฉ้นัไดไ้หม ? 

 I’m looking for........... Can you direct me?  
 (ไอม ลุค้คิง ฟอร์ ...... แคน ย ูไดเร็ก ม๊ี ?) 
 ฉนัก าลงัหา..... คุณช่วยช้ีบอกฉนัไดไ้หม 

 

  
      gift shop  ก๊ิฟท ์ชอ้ป  flower shop ฟลาวเวอร์ ชอ้ป 

 
 
 
 
 
 



144 
 

ค าในช่องว่างคือสถานท่ีท่ีตอ้งการไป เช่น Hualampong train 
station (สถานีรถไฟหวัล าโพง  ) the post office (ไปรษณีย)์ the National 
Gallery (หอศิลปแห่งชาติ) the National Museum (พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ) 

 

 

 
The post office 
(เดอะ โพสท ์ออฟฟิส) 

 

 
The National Gallery 
(เดอะ เนชัน่แนล แกลเลอร่ี) 

 

 
 The Central World Plaza  
(เดอะ เซนทรัล เวร์ิล พลาซ่า) 
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The National Museum  
(เดอะ เนชัน่แนล มิวเซียม) 

 

 
The school 
(เดอะ สคูล) 

 

 
The airport 
(ดิ แอร์พอร์ต) 

 

 
The train station 
(เดอะ เทรน สเตชัน่) 
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3. ค าตอบส าหรับค าถามข้างต้น 2 กรณ ี
  
 1. ถ้าสามารถตอบได้ก็จะกล่าวว่า Yes,..... หรือ Certainly,.....  
พร้อมดว้ยค าอธิบายต่อ เช่น   
 

 It’s next to the post office. 
  (อิทส์ เน็กซ์ ทู เดอะ โพสท ์ออ้ฟฟิซ.) 
             มนัอยูถ่ดัจากไปรษณีย ์

 Keep going along this street until you see the big building 
 then turn right.    

  (ค้ีพ โกอ้ิง อะลอง ดีส สตรีท อนัทิล ยู ซี เดอะ บิก บิวด้ิง 
  เดน เทิร์น ไรท)์ 
        ไปตามถนนน้ี จนคุณเห็นตึกใหญ่ แลว้เล้ียวขวา 
 
 2. ถา้ไม่ทราบและตอบไม่ได ้ ตอ้งพดูวา่ 
 

 I’m sorry. I’m afraid I can’t. 
  (ไอม ซอ้ร่ี   ไอม อะเฟร้ด ไอ แคน้.) 
  ขอโทษ  ดิฉนัเกรงวา่จะไม่สามารถใหข้อ้มูลได ้
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 ค าถามถึงถนนหนทาง หรือสถานท่ีท่ีจะไป ยงัมีรูปประโยคอ่ืนท่ี
นิยมใช้อีกมาก  เคร่ืองหมายไข่ปลา ... ในประโยคตวัอย่างจะแทนด้วย
สถานท่ี   เช่น 

 Where is.............?            
  (แวร์ อีส .......?) 
        .................อยูท่ี่ไหน     

 Which way is..............?       
  (วชิ เวย ์อีส .............?)  
  .................ไปทางไหน 

 How far is...........from here? 
  (ฮาว ฟาร์  อีส ....  ฟรอม เฮียร์) 
  .................ไกลจากท่ีน่ีเท่าไร             
 

4. การบอกต าแหน่งทีต่ั้ง 
 
 การบอกต าแหน่งสถานท่ีใดอยูท่ี่ไหนจ าเป็นตอ้งรู้ค  าศพัทท่ี์เก่ียวกบั
ต าแหน่ง  ค  าศพัทเ์หล่าน้ีเป็นบุพบทบอกสถานท่ี David Grant และ Robert 
Mclarty ( 2001 : 160)   ไดอ้ธิบายบุพบทเหล่าน้ีดว้ยภาพดงัน้ี 
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ท่ีมา: Grant, David. and McLarty, Robert. 2001. 

 
ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  Excuse me.  Where is the National museum, 
   please ?   
   (เอก็ซ์ คิ้วซ์ มี   แวร์ อีส เดอะ เนชัน่นลั มิวเซ่ียม ?)  
   ขอโทษค่ะ  พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอยูท่ี่ไหน 
 
 พนกังาน: It’s opposite Sanamluang, on the left of Pinklao 
   bridge.   
   (อิทซ ออพโพซิท สนามหลวง ออน เดอะ เลฟท ์
   ออฟ ป่ินเกลา้ บริดจ)์ 
   พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ อยู่ตรงขา้มสนามหลวง  
   ทางดา้นซา้ยของสะพานป่ินเกลา้ 
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 There are taxis in front of the building. 
 (แดร์  อาร์ แทก้ซ่ี อินฟร้อน ออฟ เดอะ บิวด้ิง) 
 มีแทก้ซ่ีอยูข่า้งหนา้ตึก 
 

 
building 

 
It’s  on  Silom Road    (อิทซ์ ออน สีลม โร้ด)        อยูถ่นนสีลม 
on the corner.         (ออน เดอะ คอร์เนอร์)      อยูต่รงมุม 
on the left side.         (ออน เดอะ เลฟท ์ไซด์)      อยูท่างดา้นซา้ย 
on the right side.          (ออน เดอะ ไรท ์ไซด)์      อยูท่างดา้นขวา 
 

 The Rattanakosin hotel is on Rachadamnoen avenue near 
Sanamluang. 

 (เดอะ รัตนโกสินทร์ โฮเท็ล อีส ออน ราชด าเนิน แอฟ้เวอนิว เนียร์ 
 สนามหลวง) 
 โรงแรมรัตนโกสินทร์อยูถ่นนราชด าเนิน ใกลก้บัสนามหลวง 



150 
 

 There are souvenirs for sale next to the information counter. 
 (แดร์ อาร์ ซูเวอเนียร์ส ฟอร์ เซล เน็กซ์ ทู ดิ อินฟอร์เมชั่น เคาท์
 เตอร์) 
 มีของท่ีระลึกจ าหน่ายอยูข่า้ง ๆ เคาทเ์ตอร์ประชาสัมพนัธ์ 

 The gift shop is near the stairs. 
 (เดอะ กิฟท ์ ชอ้ป อีส เนียร์ เดอะ สแตร์) 
 ร้านขายของขวญัและของท่ีระลึกอยูใ่กลก้บับนัได 
 

 
the stairs 

 
 Air-conditioned rooms are upstairs / downstairs. 

 (แอร์คอนดิชัน่รูมส์ อาร์ อพัสแตร์ / ดาวน์สแตร์) 
         หอ้งปรับอากาศอยูช่ั้นบน/ชั้นล่าง 
 



151 
 

 The traditional massage rooms are on the second floor, ladies. 
 (เดอะ เทร็ดดิชัน่นลั มาสซาช รูมส์ อาร์ ออน เดอะ เซคคัน่ ฟลอร์ 
 เลด้ีส์) 
  หอ้งนวดแผนโบราณอยูช่ั้นสองค่ะ 

 The elevator is behind  the information counter. 
 (ดิ เอเลเวเทอร์ อีส บีไฮด ์ดิ อินฟอร์เมชัน่ เคาทเ์ตอร์) 
 ลิฟทอ์ยูด่า้นหลงั เคาทเ์ตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
 
 lift เป็นภาษาองักฤษของชาวองักฤษ แต่ elevator เป็นภาษาอเมริกนั 
มีความหมายเดียวกนั 
                

 Where is the men’s room? / ladies’ room? / rest room? 
 (แวร์ อีส เดอะ เมนส์ รูม?) / (เลด้ีส์ รูม ?) / (เรสท ์รูม ?) 
 หอ้งน ้าอยูท่ี่ไหน ? 
  
 toilet และ lavatory ใช้เป็นป้ายบอกว่าเป็นห้องน ้ า  แต่เม่ือพูดจะ
เล่ียงไปใชค้  าอ่ืนเช่นเดียวกบัท่ีคนไทยใช้ค  าว่า ”ห้องน ้ า” แทนท่ีจะเรียกว่า 
“หอ้งส้วม” เพื่อความสุภาพ  ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใชแ้ทนค าวา่ toilet ไดแ้ก่ 
men’s room,  ladies’ room หรือ rest room 
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ตัวอย่าง 2 

 ลูกคา้:  Where’s the restroom? 
   (แวส์ เดอะ เรสรูม) 
   หอ้งน ้าอยูท่ี่ไหน 
    พนกังาน: The restroom is over there on the right, sir. 
   (เดอะ เรสรูม อีส โอเว่อร์ แดร์ ออน เดอะ ไรท ์ 
   เสอร์) 
   หอ้งน ้าอยูต่รงโนน้ทางขวามือค่ะ 
 

5. การบอกทศิทางทีจ่ะไป 
 
 ในการบอกทิศทางท่ีจะไปจ าเป็นตอ้งรู้ค าศพัทท่ี์เป็นบุพบทบอกการ
เคล่ือนท่ี David Grant และ Robert Mclarty (2001 : 160)   ไดอ้ธิบายบุพบท
บอกการเคล่ือนท่ีไวด้ว้ยภาพดงัน้ี 
 

 
ท่ีมา: Grant, David. and McLarty, Robert. 2001. 
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 Akyuz, Anne และ Bazelle-Shahmaei, Bernadette.(2000) ไดอ้ธิบาย
ทิศทางดว้ยภาพอยา่งชดัเจนดงัน้ี 
 

 

Cross the street.     ขา้มถนน 
(ครอส เดอะ สตรีท)               
 
Walk across the street.     เดินขา้มถนน        
(วอ้ลก์ อะครอส เดอะ สตรีท) 

 

Cross the bridge.     ขา้มสะพาน   
(ครอส เดอะ บริจด์) 
              
Walk across the bridge.     เดินขา้มสะพาน 
(วอ้ลก์ อะครอส เดอะ บริจด์)   

 

Turn left at................  (the first corner). 
[เทิร์น เลฟท ์แอท็... ( เดอะ เฟิร์ท คอร์ เนอร์ )] 
เล้ียวซา้ยท่ี... (มุมถนนแรก) 

 

Turn right on............... (Sukhumvit Road) 
[เทิร์น ไรท ์ออน... ( สุขมุวทิโรด )] 
เล้ียวขวาท่ี...  (ถนนสุขมุวทิ) 
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Go straight.     ตรงไป  
(โก สเตร็ท)      
  
Go straight ahead.     ตรงไปขา้งหนา้    
(โก สเตร็ท อะเฮด)     
 
Keep going straight.     ตรงต่อไป 
(คีพ โกอ่ิง สเตร็ท)  
 
Go straight ahead for.............  (200 meters)     
[โก สเตร็ท  อะเฮด ฟอร์ .... ( ทู ฮนัเดรท มีเท่อร์ )] 
ตรงไปขา้งหนา้ ...  ( 200 เมตร) 
 
Go straight until you come to...........  (a traffic light) 
[โก สเตร็ท  อนัทิล ย ูคมั ทู ... ( อะ แทร็ฟฟิก ไลท ์)] 
ตรงไปจนคุณถึง... (ไฟจราจร) 
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6. ค าเช่ือมความเพือ่ใช้ในการอธิบายทศิทาง 
 

until     (อนัทิล)   จนถึง 
then    (เด็น)   แลว้ก็ 
after that    (อา้ฟเท่อร์ แดท)  หลงัจากนั้น 
when/ until you see...  (เวน/ อนัทิล ย ูซี) เม่ือ/ จน คุณ 
       เห็น... 
when/ until you come to... (เวน/ อนัทิล ย ูคมั ทู) เม่ือ/ จน คุณ 
       มาถึง... 
when/ until you get to...  (เวน/ อนัทิล ย ูเก็ท ทู) เม่ือ/ จน คุณ 
       มาถึง... 
when/ until you reach...  (เวน/ อนัทิล ย ูรีช) เม่ือ/ จนคุณถึง... 
 

 Which of these streets goes to...............? 
 (วชิ ออ้ฟ ดีส สตรีทส์ โกส ทู................?) 
 ถนนสายไหนท่ีจะไปท่ี...................... ? 

 Does this road go to..................? 
 (ดาส ดีส โรด โก ทู .............?) 
 ถนนสายน้ีไปท่ี...................... ไหม ? 
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 Is this the right way to...............? 
 (อีส ดีส เดอะ ไรท ์เวย ์ทู .............?) 
 ทางน้ีไปท่ี........................ถูกตอ้งแลว้ใช่ไหม ?          

 Continue driving until you reach the intersection. 
 (คอนทีนิว  ไดร้ฟวิง่ อนัทิล ย ูรีช ดิ อินเทอร์เซคชัน่) 
 ขบัรถต่อไปเร่ือย ๆ จนคุณถึงส่ีแยก 

 Take this road until you see the Democracy Monument, then turn 
right.    

 (เทค ดีส โรด อนัทิล ยู ซี เดอะ ดิมอ้คเครซ่ี โมนิวเม่นท์ เดน เทิร์น 
 ไรท)์ 
 ไปตามถนนน้ี จนกระทัง่คุณเห็นอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย แลว้เล้ียว
 ขวา 
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ตัวอย่าง 1 
ลูกคา้:  Where is the manager’s office, please ? 

   (แวร์ อีส เดอะ แมนเนเจอ้ส์  ออฟฟิส, พล้ีส ?) 
   หอ้งท างานของผูจ้ดัการอยูท่ี่ไหน ? 
 พนกังาน: Go down this corridor on your right.  It’s around 
   the corner on your left, just across from the lifts. 
   (โก ดาวน์ ดีส คอริดอร์ ออน ยวัร์ เล็ฟท,์ จสัท ์
    อะครอส ฟรอม เดอะ ลิฟท)์ 
   ไปตามทางด้านขวาน้ี (ห้องผูจ้ดัการ) อยู่อีกด้าน
   ของมุมทางซ้ายมือของคุณ อยู่ตรงข้ามกับลิฟท์
   พอดี 
 
 นอกจากใช้ประโยคดงักล่าวขา้งตน้แลว้  อาจใช้แผนท่ีในการบอก
ท่ีตั้งและเส้นทาง  

 Would you draw me a map ?    
 (วูด้ ย ูดรอ มี อะ แมพ้ ?) 
 คุณช่วยวาดแผนท่ีใหฉ้นัไดไ้หม ? 
 Let me draw you a map.    
    (เล็ท มี ดรอ ย ูอะ แมพ้) 
 ฉนัจะวาดแผนท่ีให ้
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7. การบอกวธิีการเดินทาง 
 
 ลูกคา้อาจสอบถามถึงวิธีการเดินทางไปยงัท่ีต่าง ๆ เช่น  เดินไปได้
ไหม หรือจะตอ้งไปรถประจ าทางสายใดเป็นตน้  รูปแบบภาษาในการถาม
และบอกวธีิการเดินทางมีดงัน้ี 
 

 Can I walk to...........?   
  (แคน ไอ วอ้ค ทู.............?) 
  ฉนัสามารถเดินไปท่ี.............ไดไ้หม ? 

 What’s the best way to get to..............?  
  (วอ้ท อีส เดอะ เบส เวย ์ทู เกท้ ทู .............?)        
  อะไรคือทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะไป.............. ? 
 
ตัวอย่าง 1 
 ลูกคา้:  Is China town far from here ? 
   (อิส ไชน่า ทาวน์ ฟาร์ ฟรอม เฮียร์) 
   เยาวราชอยูไ่กลจากท่ีน่ีไหม ? 
 พนกังาน: No, it’s only about a kilometre from here.   
   (โน อิทส์ โอนล่ิ อะเบ้าท์ อะ กิโลมีเท่อร์ ฟรอม 
   เฮียร์) 
   ไม่ไกล  เพียงประมาณ 1 กิโลเมตรจากท่ีน่ี 
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ตัวอย่าง 2 
 ลูกคา้:  How far is Wat Arun from here? 
                   (ฮาว  ฟาร์  อีส วดัอรุณ ?) 
   วดัอรุณอยูไ่กลแค่ไหน ? 
 พนกังาน 1: It’s about fifteen minutes walk from here. 
   (อิทส์ อะเบา้ท ์ฟิฟทีน มินิทส์ วอ้ลก์ ฟรอม เฮียร์) 
   ประมาณ 15 นาที โดยการเดินจากท่ีน่ี 
 พนกังาน 2: It’s about fifteen minutes ride from here. 
   (อิทส์ อะเบา้ท ์ฟิฟทีน มินิทส์ ไรด์ ฟรอม เฮียร์) 
   ประมาณ 15 นาที โดยรถจากท่ีน่ี 
 

8. การจราจร 
 

 ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการจราจรมีดงัน้ี 
  traffic   

 (แทร็ฟฟิก)   
 การจราจร 

 traffic light  
 (แทร็ฟฟิก ไลท)์        

  ไฟจราจร  
               traffic light 
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 traffic circle หรือ circle (ภาษาอเมริกนั)       
 (แทร็ฟฟิก เซอร์เคิล) หรือ (เซอร์เคิล) 

 วงเวยีนจราจร 
 roundabout (ภาษาองักฤษ)                           

 (ราวดะเบา้ท)์ 
 วงเวยีนจราจร  

 traffic jam     
              (แทร็ฟฟิก แจม) 
  จราจรติดขดัคบัคัง่          

 transportation   
(ทรานส์พอร์เทชัน่) 
การขนส่ง  
  

 
traffic jam 
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 9. ถนน 
  

ค าศพัทเ์ก่ียวกบัถนนมีท่ีใชต่้างกนัอยูห่ลายค า ไดแ้ก่ 
 

road   ถนน เส้นทางรถ 
avenue   ถนนใหญ่สายส าคัญ ของเมือง มีต้นไม้ประดับ
   สวยงาม เช่น ถนนราชด าเนิน 
street   ถนนในเมือง ถนนสายส าคญั  
main street  ถนนสายส าคญั สายหลกั 
side street,  ถนนใหญ่ท่ีแยกจากถนนสายหลกั 
back street  ถนนสายเล็ก ขนานไปกบัถนนใหญ่  
alley   ถนนเล็ก ๆ 
lane   ถนนซอย   
lane of traffic   ช่องทางจราจร  เช่น a four lane street หมายถึง
   ถนนท่ีมีรถวิง่ไดส่ี้ช่องทางจราจร      
highway  ถนนนอกเมือง จากเมืองหน่ึงไปอีกเมืองหน่ึง ซ่ึง
   อาจมีลกัษณะจ าเพาะและเรียกแตกต่างกนัไป 
   ไดแ้ก่  superhighway, freeway, parkway,  
   motorway  
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 ชาวองักฤษมกัใชค้  าบุพบท “in” ทั้งกบั road และ street ส่วนชาว
อเมริกนัจะใชค้  าบุพบท “on” 
 

10. ทางเท้า 
 

ค าศพัทท่ี์มีความหมายวา่ทางเทา้คือ 
 

 sidewalks     (ไซดว์อลก์)  
 foot path    (ฟุตพาท) 
 pedestrian lane      (พีเดสเทรียน เลน) 
 

11. ทางข้ามถนน 
 
 ภาษาองักฤษใช ้ pedestrian crossing  (พีเดสเทรียน ครอสซ่ิง) หรือ 
zebra crossing (ซีบร้า ครอสซ่ิง) ซ่ึงแปลวา่ทางมา้ลาย  ส่วนภาษาอเมริกนัใช ้
crosswalk  (ครอส วอลก์)  
 สะพานลอยส าหรับคนเดินขา้มถนนใช ้ pedestrian overpass  (พีเดส
เทรียน โอเวอ่ร์พาส) หรือ pedestrian flyover  (พีเดสเทรียน ฟลายโอเวอ่ร์) 
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toll way (โทลเวย)์    
toll road  (โทลโรด) 
ถนนท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียม
ผา่นทาง 
 

 
 

 
overpass (โอเวอร์พาส) 
flyover (ฟลายโอเวอร์) 
สะพานลอย 

 

 
underpass 
(อนัเดอร์พาส) 
อุโมงคล์อดใตถ้นน 
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expressway     
(เอก็เพรสเวย)์ 
ทางด่วน 

 

Junction (จั้งคช์ัน่) ทางแยก 
Crossroads (ครอสโรด) 
ส่ีแยก (ภาษาองักฤษ ) 
Intersection  
(อินเทอร์เซคชัน่)  
ส่ีแยก (ภาษาอเมริกนั ) 
 

 

 
bridge    
(บริจด์) 
สะพาน 
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city center 
(ซิท้ี เซนเทอร์) 
ใจกลางเมือง 

 

12. การบอกเกีย่วกบัรถประจ าทาง 
 

การบอกใหข้ึ้นรถประจ าทางสายใดสายหน่ึงจะพดูดงัน้ี 
 Take  (the) bus number 40. 
 [เทค (เดอะ) บสั นมัเบ่อร์ โฟร์ท้ี] 
 
ถา้ตอ้งการใหท้ราบวา่เป็นรถประจ าทางปรับอากาศจะระบุดงัน้ี 

 Take the air-conditioned bus number 40. 
 (เทค ดิ แอร์คอนดิชัน่ บสั นมัเบ่อร์ โฟร์ท้ี) 
 ข้ึนรถประจ าทางปรับอากาศสาย 40 

 Does this bus stop at...............? 
(ดสั ดีส บสั สตอ้บ แอท้ .............. ?) 
รถประจ าทางน้ีจอดท่ี...................... ไหม ? 
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 Which bus should I take to get to............? 
(วชิ บสั ชูด้ ไอ เทค้ ทู เก็ท ทู ........... ?) 

        รถประจ าทางคนัไหนท่ีฉนัควรจะข้ึนไปท่ี............ ? 
 How long will it take to get to..............? 

  (ฮาวลอง วลิ อิท เทค้ ทู เก็ท ทู ........... ?) 
  ใชเ้วลานานเท่าไรจึงจะถึง..................... ? 

 Where should I get off ?  
  (แวร์ ชูด้ ไอ เก็ท ออ้ฟ ........... ?) 

 ฉนัจะลงรถประจ าทางท่ีไหน ? 
 

13. ค าศัพท์เกีย่วกบัการเดินทาง 
 
 ค าศพัทท่ี์ใชบ้่อยเม่ือพดูเก่ียวกบัการเดินทางมีดงัน้ี 
1.  “ไป”  คือ กริยา go   
 go by bus.    (โก บาย บสั)  ไปโดยรถประจ าทาง 
 go by taxi.   (โก บาย แทก้ซ่ี)  ไปโดยแทก้ซ่ี 
 go by train.  (โก บาย เทรน)  ไปโดยรถไฟ 
 go by express boat. (โก บาย เอก็เพรส โบท้) ไปโดยเรือด่วน 
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 Go straight on until you get to Rachadamnoen avenue. 
 (โก สเตร็ท ออน อนัทิล ย ูเก็ท ทู ราชด าเนิน แอฟ๊เวอนิว) 
 ตรงไปต่อไปจนคุณไปถึงถนนราชด าเนิน 

 Go straight for two blocks.  
 (โก สเตร็ท ฟอร์ ทู บล็อก)  
 ตรงไป 2 ช่วงตึก 

 Go upstairs.  
 (โก อพัสแตร์)     
 ข้ึนไปชั้นบน     

 Go downstairs.   
 (โก  ดาวน์สแตร์) 
 ลงไปชั้นล่าง 

 Go up the stairs.  
 (โก อพั เดอะ สแตร์)   
 ข้ึนบนัได   

 Go down the stairs. 
 (โก  ดาวน์ เดอะ สแตร์) 
 ลงบนัได 
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 Go down the stairs and you’ll see the phone box. 
 (โก  ดาวน์ เดอะ สแตร์ แอนด ์ยลู ซี เดอะ โฟน บอกซ์) 
 ลงบนัไดไป และคุณจะเห็นตูโ้ทรศพัท ์
 

 
the phone box 

 
2.  “เดินไป”  คือ กริยา walk 
  “ ขา้ม” หรือ “เดินขา้ม”  คือ กริยา cross 
 “ ผา่น” หรือ “เดินผา่น”  คือ กริยา pass 
 

 Walk to the end of Khaosan road. 
 (วอ้ลก์ ทู ดิ เอน็ ออ้ฟ ขา้วสาร โรด) 
 เดินไปจนสุดถนนขา้วสาร 
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 Walk to the corner and turn right. 
 (วอ้ลก์ ทู เดอะ คอร์เน่อร์ แอนด ์เทิร์น ไรท)์ 
 เดินไปถึงมุมถนน และเล้ียวขวา 

 Walk over the pedestrian overpass. 
 (วอ้ลก์ โอเวอ่ร์ เดอะ พีเดสเทรียน โอเวอร์พาส) 
 เดินขา้มสะพานลอยคนขา้ม 

 Cross the street at the traffic lights. 
 (คร้อส เดอะ สตรีท แอท้ เดอะ เทร็ฟฟิก ไลท)์ 
 ขา้มถนนท่ีไฟแดง 

 Pass the pharmacy and turn left. 
 (พาส เดอะ ฟาร์มาซี แอนด ์เทินร์ เล็ฟท)์ 
 ผา่นร้านขายยาแลว้เล้ียวซา้ย 
 
3.  “ข้ึนรถ”  ไดแ้ก่ กริยา take   get  และ  catch 
 take a train (เทค้ อะ เทรน)  ข้ึนรถไฟ 
 take a bus (เทค้ อะ บสั)  ข้ึนรถประจ าทาง 
 take a taxi (เทค้ อะ แทก้ซ่ี)  ข้ึนรถแทก้ซ่ี 
 take a sky train  (เทค้ อะ สกายเทรน) ข้ึนรถไฟฟ้า 
 take a subway (เทค้ อะ สับเวย)์  ข้ึนรถไฟใตดิ้น 
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 Take bus number 149 and get off at the second stop. 
     (เทค้ บสั นมัเบ่อร์ 149 แอนด ์ เก็ท ออ๊ฟ แอท็ เดอะ เซ็คคัน่ สตอ็บ) 
 ข้ึนรถประจ าทางหมายเลข 149 และลงท่ีป้ายท่ีสอง 

 Can you tell me which bus goes to Hualampong train station ? 
From here, you can take bus number 29 or 34. 

 (แคน ย ูเทล มี วชิ บสั โกส์ ทู หวัล าโพง เทรน สเตชัน่ ?  
 ฟรอม เฮียร์ ย ูแคน เทค้ บสั นมัเบ่อร์ ทเวน้ทิไนน์ ออร์ เธอ้ท่ิ) 
 คุณช่วยบอกฉนัไดไ้หมวา่รถคนัไหนไปสถานีรถไฟหวัล าโพง 
 จากท่ีน่ี คุณสามารถข้ึนรถหมายเลข 29 หรือ 34 
 
 อาจใชก้ริยาอ่ืนในความหมายวา่ “ข้ึน”   เช่น get ในส านวน get on 
หรือ get in  และ catch 
 
ตัวอย่าง 
 ลูกคา้:  Where can I catch the bus ? 
         (แวร์ แคน ไอ แคทช์ เดอะ บสั ?) 
   ฉนัจะสามารถข้ึนรถประจ าทางไดท่ี้ไหน ? 
 พนกังาน: You’ll see a bus stop in front of the market. 
   (ยลู ซี อะ บสั สตอ็บ อิน ฟร้อน ออ๊ฟ เดอะ  
   มาร์เกต้.) 
   คุณจะเห็นป้ายรถประจ าทางอยูข่า้งหนา้ตลาด 
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train 

 
Tuk-tuk 

 
sky train 

4.   กริยา get ในส านวน     “ข้ึนรถ” และ “ลงรถ” 
  รถประจ าทางและ รถไฟ  ใช ้get on ในความหมายวา่ “ข้ึน”และ get 
off ในความหมายวา่ “ลง”   
 

 Get on at the bus stop near the pedestrian flyover. 
 (เก็ท ออน แอ็ท เดอะ บสั สต๊อบ เนียร์ เดอะ พีเดสเทรียน ฟลายโอ
 เวอ่ร์) 
 ข้ึนรถท่ีป้ายรถประจ าทาง ใกลส้ะพานลอยคนขา้ม 

 Get off at the Victory Monument. 
 (เก็ท ออ๊ฟ แอท็ เดอะ วกิโทร่ี โมนิวเม่น) 
 ลงรถท่ีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
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 รถยนตแ์ละแทก็ซ่ี ใช ้get in ในความหมายวา่ “ข้ึน”และ get out  ใน
ความหมายวา่ “ลง”   
 

 Get out of the taxi at the second traffic lights. 
 (เก็ท เอา้ ออ๊ฟ เดอะ แทก้ซ่ี แอท็ เดอะ เซ็คคัน่ แทร็ฟฟิก ไลท้)์ 
 ลงจากแทก้ซ่ีท่ีไฟแดงท่ีสอง 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที ่1 
 
 ลูกคา้:  Can you tell me where the post office is? 
    (แคน ย ูเทล มี แวร์ เดอะ โพสท ์ออ๊ฟฟิส อีส ?) 
   คุณช่วยบอกไดไ้หมวา่ไปรษณียอ์ยูท่ี่ไหน ? 
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 พนกังาน: Certainly sir.  Turn right outside the building, 
   walk about 150 meters and you’ll see the post 
   office.  It’s opposite a temple. 
   (เซอ้ร์ทึนล่ี เสอร์  เทิร์น ไร้ท ์เอา้ไซด ์เดอะ  
   บิวลด้ิ์ง, วอ้ลก์ อะเบา้ท ์150   มีเท่อร์ส แอนด ์  
   ยลู ซี เดอะ โพสท ์ออ๊ฟฟิส. อิทซ์ ออ๊พโพซิท  
   อะ เทมเพิล.) 
   ได้ครับ  เล้ียวขวาท่ีนอกตึก  เดินไปประมาณ 50 
   เมตร และคุณจะเห็นไปรษณีย ์ อยู่ตรงกนัขา้มกบั
   วดั 
 ลูกคา้:  Thank you very much. 
   (แธง้ค ์ย ูเวร่ี้มชั) 
   ขอบคุณมาก 
 พนกังาน: You’re welcome. 
   (ยวัร์ เวล คัม่) 
   ยนิดีครับ      information counter 
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ตัวอย่างสถานการณ์ที ่2 
 
 ลูกคา้:  Excuse me, can you direct me to Wat  
   Rachanadda? 
   (เอก็ซ์คิ้วซ์ มี,  แคน ย ูไดเร็ก มี ทู วดัราชนดัดา ?) 
   ขอโทษค่ะ,  คุณสามารถบอกทางใหฉ้นัไป 
   วดัราชนดัดาไดไ้หม ? 
 พนกังาน: Yes, madam.  Keep going along this road until 
   you come to the second intersection with a traffic 
   lights. Cross the street and keep going straight. 
   You’ll see the temple on  the left. 
   (เยส, มาดาม.  ค้ีพ  โกอ้ิง อะลอง ดีส โรด อนัทิล ย ู
   คมั ทู เดอะ เซ็คคัน่ อินเทอร์เซ็คชัน่ วธิ อะ  
   แทร็ฟฟิก ไลท.์ ครอส เดอะ สตรีท แอนด ์ค้ีพ  
   โกอ้ิง สเตร็ท.  ยูล ซี เดอะ เทมเพิล ออน เดอะ 
   เล็ฟท.์) 
   ได้ค่ะ  ไปตามถนนเส้นน้ีจนคุณไปถึงส่ีแยกไฟ
   แดงท่ีสอง. ขา้มถนนและตรงต่อไป.  คุณจะเห็นวดั
   น้ีทางซา้ยมือ 
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 ลูกคา้:  Is it far from here ? 
   (อีส อิท ฟาร์ฟรอม เฮียร์ ?) 
    (วดั) อยูไ่กลจากน้ีไหม ? 
 พนกังาน: No, madam.  It’s only about 300 metres. 
   (โน, มาดาม.  อิทส์ โอนล่ี อะเบา้ท ์300 มีเท่อร์ส.) 
   ไม่ค่ะ  เพียงประมาณ 300 เมตร 
 ลูกคา้:  Thanks a lot. 
   (แธง้ค ์สะลอ้ท) 
   ขอบคุณมาก 
 พนกังาน: My pleasure. 
   (มาย เพลเชอร์) 
   ยนิดีค่ะ 
   

 
Wat Rachanadda 
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ตัวอย่างสถานการณ์ที ่3 
 
 ลูกคา้:  Excuse me. How do I get to the railway station, 
   please? 
   (เอก็ซ์คิ้วซ์ มี.  ฮาว ดู ไอ เก็ท ทู เดอะ  
   เรลเวย ์สเตชัน่ ?) 
   ขอโทษค่ะ,  ฉนัจะไปสถานีรถไฟไดอ้ยา่งไร ? 
 พนกังาน: Hualampong station ? 
   (หวัล าโพง สเตชัน่ ?) 
   สถานีรถไฟหวัล าโพงใช่ไหม ? 
 ลูกคา้:  Yes, that’s right.  Is it far from here? 
   (เยส, แดทซ์ ไร้ท.์   อีส อิท ฟาร์ฟรอม เฮียร์ ?) 
   ใช่, ถูกตอ้ง.  อยูไ่กลจากน้ีไหม ? 
 พนกังาน: No, it takes about 10 minutes by taxi. 
        (โน, อิท เทค้ส์ อะเบา้ท ์เทน มินิทส์ บาย แทก้ซ่ี.) 
   ไม่ค่ะ  ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที โดยแทก้ซ่ี 
 ลูกคา้:  Thank you very much. 
   (แธง้ค ์ย ูเวร่ี้มชั) 
   ขอบคุณมาก 
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 พนกังาน: You’re welcome. 
   (ยวัร์ เวล คัม่) 
   ยนิดีครับ 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที ่4 
 

 ลูกคา้:  Could you tell me how to get to Nontaburi by 
   boat ? 
   (แคน ย ูเทล มี ฮาว ทู เก็ท ทู นนทบุรี บาย โบท ?) 
   คุณช่วยบอกไดไ้หมวา่ฉนัจะไปนนทบุรีโดยเรือได้
   อยา่งไร ? 
 พนกังาน: Let me see. Oh yes, of course.  From here, you’ll 
   have to  take bus number 57  on the other side of 
   the street.  Get off at Siriraj hospital, cross the 
   street and walk to the pier. There are Bangkok-
   Nontaburi express boats.         
   (เล็ท มี ซี.  โอ เยส, อ๊อฟ คอร์ส.  ฟรอม เฮียร์,  ยลู 
   แฮฟ ทู เทค้ บสั นมัเบ่อร์ ฟิฟท้ีเซเวน่ ออน ดิ  
   อาเธ่อร์ ไซด ์ออ๊ฟ เดอะ สตรีท.  เกท้ ออ๊ฟ แอท้  
   ศิริราช ฮอสพิทลั, ครอส เดอะ สตรีท แอนด ์ 
   วอ้ลก์ ทู  เดอะ เพียร์.  แดร์ อาร์ แบงคอก- นนทบุรี 
   เอก็ซ์เพรส โบท้ส์) 
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   ขอคิดก่อน.  ออ้ ไดค้่ะ.  จากท่ีน่ี, คุณจะตอ้งข้ึนรถ
   ประจ าทางหมายเลข 57  ท่ีถนนฝ่ังตรงขา้ม.  ลงรถ
   ท่ีโรงพยาบาลศิริราช, ขา้มถนนแลว้เดินไปท่าเรือ.  
   มีเรือด่วน กรุงเทพ-นนทบุรี  
 ลูกคา้:  Thank you very much for your information. 
   (แธง้ค ์ย ูเวร่ี้มชั ฟอร์ ยวัร์ อินฟอร์เมชัน่.) 
   ขอบคุณมากส าหรับขอ้มูลของคุณ 
 พนกังาน: You’re welcome. Have a nice trip. 
   (ยวัร์ เวล คัม่.  แฮฟ อะ ไนซ์ ทริพ.) 
   ยนิดีค่ะ.  ขอใหเ้ดินทางดว้ยดีค่ะ  
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เม่ือพนกังานนวดแผนไทยนวดเสร็จเรียบร้อยแลว้  จะบอกให้ลูกคา้
ทราบวา่จบส้ินขั้นตอนแลว้เช้ือเชิญใหลู้กคา้ด่ืมน ้าชาสมุนไพรอุ่น ๆ  จากนั้น
สามารถพดูคุยเล็กนอ้ยถึงผลการนวด 
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1.  การบอกให้ลูกค้าทราบว่าการนวดจบแล้ว 
 
ตัวอย่าง 1  
 พนกังาน: The foot massage reflexology is all done, please 
   have a cup of warm herb tea. I’ll wash my hands. 

  (เดอะ ฟุต มสัซ้าช ริเฟล็กโซ้โลจี อิส ออล ดัน, 
   พล้ีส แฮฟ้ว อะ คพั ออ็ฟ วอร์ม เฮ้ิร์บ ที.  ไอล วอช 
   มาย แฮนด.์) 
   การนวดเทา้กดจุดเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ค่ะ กรุณา
ด่ืม   น ้าสมุนไพรอุ่น ๆ   ดิฉนัจะไปลา้งมือ 
 ลูกคา้:  Ok, thank you very much,  you’ve done  
   a very good job. 
   (โอ.เค. แธ็งคย ูเวร่ิ้ มชั,  ยฟู ดนั อะ เวร่ิ้ กูด๊ จอ๊บ.) 
   ครับ ขอบคุณมาก คุณนวดไดดี้มาก 
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ตัวอย่าง 2  
 พนกังาน: Ok, I’ve finished. How do you feel ? 
   (โอ.เค, ไอฟ ฟินิชท.์ ฮาว ดู ย ูฟีล ?)  
   โอเค, นวดเสร็จแลว้ค่ะ คุณรู้สึกอยา่งไร ? 
 ลูกคา้:  I’m feeling good. 
   (ไอม ฟิลล่ิง โซ กู๊ด.) 
   ผมรู้สึกสบายดี 
 พนกังาน: I’m glad you are, please drink this warm herb tea. 
   (ไอม แกล๊ด ย ูอาร์, พล้ีส ดร๊ิงค ์ดิส วอร์ม เฮิร์บ ที)
   ดิฉนัรู้สึกยนิดี (ท่ีคุณรู้สึกสบายดี) เชิญด่ืม 
   ชาสมุนไพรอุ่น ๆ 
 ลูกคา้:  Thank you, it tastes very good. 
   (แธง้คย,ู อิท เทส้ เวร่ิ้ กูด๊.) 
   ขอบคุณครับ ชารสดีมาก 
 พนกังาน: You’ll sleep well tonight. 
   (ยลู สล้ีพ เวล ทู ไนท้.์)  
   คุณจะนอนหลบัสบายคืนน้ี 
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2. ถ้าลูกค้าพงึพอใจในบริการ เขาอาจให้เงินรางวลัพเิศษ พนักงาน
นวดแผนไทยกจ็ะกล่าวขอบคุณ และนัดหมายในคร้ังต่อไป 
 
ลูกคา้:  Here is a tip for your good service. 
  (เฮียร์ อิส อะ ทิพ ฟอร์ ยวัร์ กู๊ด เซอ้ร์วสิ.) 
  น่ีคือทิปส าหรับการบริการท่ีดีของคุณ 
พนกังาน: Thank you very much sir (madam). 
  [แธง้ค ย ูเวร่ิ้ มชั เสอร์ (มาดาม)]. 
  ขอบคุณมากค่ะ 
  Would you like to make an appointment for next time ? 
  (วูด้ ย ูไลค้ ์ทู เมค็ แอน แอพ็พอ้ยทเ์มน้ท ์ฟอร์ เน็กซ์  
  ไทม้ ์?) 
  คุณตอ้งการจะนดัพบกนัคราวหนา้ไหมคะ ? 
ลูกคา้:  Sure, next Friday at 10 in the morning. 
  (ชวัร์, เน็กซ์ ไฟร้ดิ แอท็ เทน็ อิน เดอะ มอ้ร์น่ิง.) 
     ไดสิ้, วนัศุกร์หนา้ 10 โมงเชา้ 
พนกังาน: OK, see you next Friday at 10. 
  (โอ.เค, ซี ย ูเน็กซ์  ไฟร้ดิ แอท็ เทน็.) 
  ตกลงค่ะ  พบกนัวนัศุกร์หนา้ 10 โมง ค่ะ 
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3.  การลาจากกนัในธรรมเนียมตะวนัตก  นอกจากจะกล่าวว่า “แล้ว
พบกนัอกี” หรือ “See you ...”  กจ็ะมกีารอวยพรให้กนัและกนั 
   
พนกังาน 1: See you on the 10th of October. 

 (ซี ย ูออน เดอะ เทน็ ออ๊ฟ ออ็กโทเ้บอะ.) 
 พบกนัวนัท่ี 10 ตุลาคมค่ะ 

พนกังาน 2: See you next week. 
  (ซี ย ูเน็กซ์ วี้ค.)  
  พบกนัสัปดาห์หนา้ค่ะ 
พนกังาน 3: Have a good trip back. 
  (แฮฟ้ อะ กู๊ด ทริพ แบค๊.) 
  ขอใหเ้ดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
พนกังาน 4: Have a nice day, sir. 
  (แฮฟ้ อะ ไนซ์้ เดย ์เสอร์.) 
  ขอใหคุ้ณมีวนัท่ีแจ่มใสค่ะ 
ลูกคา้:  Thanks, same to you. Goodbye. 
  (แธง้คส์, เซม ทู ย ู. กู๊ดบาย.) 
  ขอบคุณ  คุณก็เช่นกนันะครับ 
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4. พนักงานนวดแผนไทยอาจลองกล่าวค าทกัทาย ค าขอบคุณ หรือ
ค าอ าลาเป็นภาษาของลูกค้า หากทราบทีม่าของเขา  ความสนใจใน
ลูกค้าสามารถสร้างความรู้สึกทีด่ีแก่กนัได้ 
  

ค ากล่าวทกัทาย ขอบคุณและอ าลาในภาษาอืน่ ๆ  
 

ภาษา ค าทกัทาย ค าขอบคุณ ค าอ าลา 

องักฤษ good morning (เชา้) 
(กดู มอร์น่ิง) 
good afternoon  
(หลงัเท่ียง) 
(กดู อา้ฟเทอร์นูน) 

thank you 
(แธง้ ค่ิว) 

Good bye 
(กูด้บาย) 

ฝร่ังเศส 
 

Bonjour 
(บองชู) 

Merci 
(แมคซ่ี) 

Au revoir 
(โอ เรอววั) 

เยอรมนั 
 

Guten morgen (เชา้) 
(กทู-เอน มอร์เก็น) 
Guten tag (กลางวนั) 
(กทู-เอน ทาค) 
Guten abend (เยน็) 
(กทู-เอน อา้บ-เอน็) 

Vielen Danke 
(ฟีล-เล่น ดงัค)์ 

Auf Wiederschen 
(เอา๊ฟ-วดี- เออ-เซ็น) 
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ภาษา ค าทกัทาย ค าขอบคุณ ค าอ าลา 

สวดิีช 
 

God morgon (เชา้) 
(กดู มอร์กอน) 
God eftermiddag 
(กลางวนั)  
(กดู-เอฟโตมิดด็อก) 
God kuäll (เยน็) 
(กดู-เควเลอ) 

Tack så mycket 
(ทกั โซ มิกเก็ต) 

Hej då 
(เฮ โด) 

โปรตุเกส 
 

Bom dia (เชา้) 
(บง ดีอา) 
Boa tarde (บ่าย) 
(โบอา ตารดิ) 
Boa noite (เยน็) 
(โบอา โนอิติ)  

Obrigado 
(โอบรีกาโด) 
(ผูช้ายพดู) 
Obrigada  
(โอบรีกาดา)  
(ผูห้ญิงพูด) 

Até logo 
(อาเต ้ลอโก) 

สเปน 
 

Buenos dias (เชา้) 
(บูเอโนส ดีอสั)  
Buenas tardes (บ่าย) 
(บูเอนาส ตารเดส)  
Buenas noches (เยน็) 
(บูเอนาส โนเชส) 
 

Gracias 
(กราชีอสั) 

Adios 
(อาดิโอส) 
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ภาษา ค าทกัทาย ค าขอบคุณ ค าอ าลา 

อิตาลี 
 

Buon giorno 
(บูโอน จิออรโน) 

Grazie 
(กราชิเอะ)  

Arrivederci 
อาริเวเดรชี 

เกาหลี Anyoung ha se yo 
(อนัยง ฮา เซ โย) 

Gam sa ham ni da 
(กมั ซา ฮมั นี ดา) 

Anyoung hi ga se yo 
อนัยง ฮี กา เซ โย 

จีน Ni-hao 
(หนี-ห่าว) 

Xiè-xie 
(เซ้ีย-เซ้ีย) 

Zai-jian 
ไจ-้เจ้ียน 

ญ่ีปุ่น 
 

Ohayoo gozaimasu 
(เชา้) 
(โอไฮโย โกไซมสั) 
Konnichi wa (บ่าย) 
(คนนิชิ วะ) 
Konban wa (เยน็) 
(คมบงั วะ) 

arigatoo 
gozaimasu 
(อาริงาโต  
โกไซมสั) 

sayoonara 
(ซาโยนาระ) 
 
 

รัสเซีย Zdrahst vooy the 
(ซดราฟส์ วยุ ดิ) 

Spahsiba 
(สปาซิบา้) 

Dasvidan ye 
(ดาสว ิดาเนีย) 
 

 
 
 
 



187 
 

บรรณานุกรม 
 
กัญจนา  ดีวิเศษ และคณะ. 2545. คู่มืออบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ . 
 โครงการพฒันาต ารามูลนิธิการแพทยแ์ผนไทยพฒันา. กรุงเทพฯ : 
 สามเจริญพานิชย.์ 
จนัทิมา  ชุวานนท์. 2548. ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับพนักงานนวดแผน
 ไทย. ศูนยภ์าษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี. 
ธนกิจ  ลาภจรัสสุริยา. 2548.  การกดจุดฝ่าเท้าบรรเทาโรค. กรุงเทพฯ : 
 ส านกัพิมพบ์า้นหนงัสือ. 
_______________.  2548. การนวดแผนไทย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์า้น
 หนงัสือ. 
ทักษิณา  สวนานนท์. 2527. มาพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ . กรุงเทพฯ : 
 ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์. 
ณัฏฐา ชุณหสวสัดิกุล และ บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล . ม.ป.พ. โรคหายด้วย
 ปลายนิว้. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพร์วมทรรศน์ 
โปรแกรมวิชาภาษาองักฤษและโปรแกรมวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ. มป.พ. 
 ส านวนและค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับงานนวดแผนโบราณ . 
 กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
 ภฏัธนบุรี. 
 



188 
 

พงศ์ศกัด์ิ  สุทธาวสินธ์ุ. และ เก้ือกูล สมทรัพย.์ 2545. เสริมประสบการณ์
 ด้านภาษาต่างประเทศ. เอกสารประกอบการอบรมครูนวดไทย รุ่น
 ท่ี 4. 23-26 ธนัวาคม 2545. กรุงเทพฯ : สมาคมแพทยแ์ผนไทยแห่ง
 ประเทศไทย. 
ระรินธร  อกัษรศรี. 2544. การบริการในโรงแรม.  กรุงเทพฯ : นานมีบุค๊ส์ 
ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ . 2548. มาตรฐาน
 ภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการ
 อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
Chia, Maneewan. and Chia, Max. 2004. Nuad Thai, Traditional Thai 
 Massage. Chiangmai : The Knowledge Center. 
Grant, David. and McLarty, Robert. 2001. Business Basics. Oxford : 
 Oxford  University Press. 
Helgesen, Marc. and Adams, Keith. 1997. Office File, Workplace 
 English. Hong Kong : Longman Group UK. 
Hornby, A.S. 1999. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. China : 
 Oxford University Press. 
Liesenborghs, Robert. 1999. At the Restaurant. Bangkok : SE-Education. 
Longman. 1991. Longman Active Study Dictionary of English. China :  

Longman Group UK. 
Mann, Niclaire. and McKenzie, Eleanor. 2002. Step by Step Thai 
 Massage. Bangkok : Asia Book. 



189 
 

Qingshan, Ji. and Jie, Li. 2001. Reflexology, Traditional  Chinese 
 Remedies. Beijing : Foreign Language Press. 
Richards, J.C. and Long, M.N. 1985. Break Through 1, New Edition. 
 Oxford : Oxford  University Press. 
Utawanit, Kanita. 1995. Communicative English for Hotel Personnel. 
 Bangkok : Thammasat University Press.  
Wang, Sheng. and Wang, Weidong. 1997. Hand Therapy, Traditional  
 Chinese Remedies. Beijing : Foreign Language Press. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


