
Unit
15

การรับสายและการโทรออก

ขอสายคุณสมิท แผนกโฆษณาไดไหมครับ

บงแทจุนโทรศัพทหาคุณสมิท 
บริษัท P เพื่อปรึกษาเรื่อง
ผลิตภัณฑตัวใหม 
แตคุณสมิทกำาลังติดประชุม

 25 ชั่วโมงศัพท�น�ารู�
|	be in a meeting, be attending a meeting กำ�ลังประชุม 
|	be not at one’s desk ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะ
|	be not here ไม่อยู่ที่นี่
|	be not in the office, be out of the office ออกไปข้�งนอก 
|	be on a business trip, be out of town อยู่ในช่วงเดินท�งไปติดต่อธุรกิจ 
|	be on the phone, be on another line ส�ยไม่ว�่ง 
|	call back โทรกลับ
|	call, make a phone call โทรศัพท์
|	extension เบอร์ต่อ
|	hang up วางสายโทรศัพท์ 
|	hold on, hang on ถือสายรอสักครู่ 
|	mobile phone, cellular phone, cell phone โทรศัพท์มือถือ 
|	speak to sb ขอพูดกับ..., ขอเรียนส�ย... 
|	 telephone directory, phone book สมุดโทรศัพท์ 
|	 the line is busy ส�ยไม่ว�่ง 
|	 transfer one’s call sb โอนส�ยไปยัง... 

English @ Work  99

Sam
ple



 

1. May I speak to Mr. Smith in 
Advertising?

 

2. I’d like to speak to Mr. Smith, 
please.

3. Could I have extension 123, 
please?

 

4. Who would you like to speak to?

5. Can I ask who’s calling, please?

6. This is Taejoon Bong from IBN.

ขอสายคณุสมทิ แผนกโฆษณาไดไ้หมครบั 
May I speak to sb?, Can I speak to sb? 
ใช้ในการขอพูดโทรศัพท์กับอีกฝ่าย ถ้าสนิทสนมกัน 
สามารถใช้รูป Is (ชื่อ) there? (...อยู่ไหม) 

ผมขอเรียนสายคุณสมิทครับ 

ช่วยต่อเบอร์ 123 ให้หน่อยครับ 
connect sth to sth ต่อส�ย...ไปที่... 
e.g.  Can you connect me to extension 123, 

please? คุณช่วยต่อสายไปยังเบอร์ต่อ 123 
ได้ไหม

ต้องการพูดกับใครครับ 
= To whom would you like to speak? 

ขอทราบวา่ผมกำาลงัเรยีนสายอยูก่บัใครครบั 

ผมชื่อแทจุน บงจาก IBN 
เวลาบอกชื่อตนเองทางโทรศัพท์ ให้พูดว่า This is 
(ชื่อ) อย่�ใช้ I am (ชื่อ) 

Top 10 Expressions
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This is Bong.  เมื่อรับโทรศัพท์ ถ้าอีกฝ่ายถามว่า ‘ใครครับ’ ไม่นิยมตอบว่า I’m 
(ชื่อ). แต่มักใช้  This is (ชื่อ). 

Bong Speaking!  เมื่อรับโทรศัพท์ที่บริษัท แม้ไม่มี ใครถามชื่อ ก็ ให้แนะนำ ชื่อ
ตนเองว่า ‘แทจุนบง ฝ่ายการตลาดครับ’ 

This is Bong calling.  เมื่อโทรศัพท์ไปหาอีกฝ่าย แล้วแนะนำ ตัวเองกับปลายสายให้ ใช้ 
calling 

Usage การแสดงตัวทางโทรศัพท�

ถือสายรอได้ไหมครับ 
ถ้าไม่ใช่โทรศัพท์ที่เกี่ยวกับการงาน นิยมใช้ Hang 
on!, Hold on!, Please hold! 

จะต่อสายให้ครับ 
= I’ll transfer your call., Let me connect you.

เกรงว่าเขากำาลังติดประชุมนะครับ 

ผมจะโทรศัพท์มาใหม่ครับ 

 7. Would you like to hold?

 8. I’ll put you through.

 9. I’m afraid he’s in a meeting 
at the moment.

10. I’ll call him back.
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 Best 3 Expressions
1. May I speak to Mr. Smith in Advertising? ขอสายคุณสมิท แผนกโฆษณาได้ไหมครับ

	 in Advertising ย่อม�จ�ก in the Advertising Department

May I speak to Mr. Kim in Accounting? ขอสายคุณคิม แผนกบัญชีได้ไหมคะ 
May I speak to someone in the Marketing Department? 
ขอสายใครก็ได้ในแผนกการตลาดได้ไหมครับ

2. This is Taejoon Bong from IBN. ผมแทจุนบงจาก IBN

		เมื่อบอกว่าทำางานที่... ให้ใช้บุพบท from

This is Choi from Pacific Insurance. ฉันชเวจากแปซิฟิกประกันภัยค่ะ 
This is Smith calling from Macrosoft. ผมสมิทจากมาโครซอฟต์ครับ

3. I’m afraid he’s in a meeting at the moment. ขอโทษนะครับ เขากำาลังติดประชุมครับ

	  เมื่อต้องการพูดอย่างสุภาพและรักษาน้ำาใจผู้ฟัง ให้ขึ้นประโยคด้วย I’m afraid เพื่อเกริ่นนำาให้ผู้ฟัง
เตรียมใจได้ทัน

I’m afraid he’s on the other line. ขอโทษค่ะ เขาติดสายอยู่ค่ะ
I’m afraid he’s out to lunch. ขอโทษครับ เขาออกไปทานอาหารกลางวันครับ
I’m afraid he’s out of the office today. ขอโทษค่ะ วันนี้เขาไม่เข้าออฟฟิศค่ะ

Biz Tips วิธจีดบันทึกข้อความทางโทรศัพท์

For : Mr. Smith  ชื่อผู้รับข้อความปลายทาง 

Message taken by : Tom  ผู้รับข้อความ

Date : 10/01/2016  วันที่รับโทรศัพท์  Time : 10:30 a.m.  เวลาที่รับโทรศัพท์

Name of caller : Mr. Bong  ผู้โทรศัพท์มา

Company : IBN  บริษัทของผู้โทรศัพท์มา

Tel. No : 434-2110  เบอร์โทรศัพท์ของผู้โทรศัพท์มา

Message : wants to arrange a meeting  ข้อความที่ผู้โทรศัพท์มาฝากไว้
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 Practice Makes Perfect 

ดูเฉลยที่หน้า 264

1. A: Good Morning, Paul Smith’s 
  Office. May I help you?
 B:                           
  Mr. Smith?

2. A: Who’s calling, please?
  B:  This is Taejoon Bong 
                IBN.

3. A: I’m afraid he’s                
                                

 at the moment.
 B:  What time do you expect 

it to be over?

4. A:  The meeting is supposed to 
be over around 3 o’clock. 
Would you like to leave a 
message?

 B: No thanks. I’ll            
  him             .
 

A: สวัสดีค่ะ สำานักงานของพอล สมิทค่ะ
มีอะไรให้รับใช้คะ

B: ขอสายคุณสมิทได้ไหมครับ

A: ขอโทษนะคะ ใครโทร.มาคะ
B: ผมแทจุนบงจาก IBN ครับ

A: ขอโทษนะคะ เขากำาลังติดประชุมค่ะ

B: จะเลิกประชุมประมาณกี่โมงครับ

A: น่าจะเลิกประชุมประมาณบ่าย 3 โมง 
 คุณจะฝากข้อความทิ้งไว้ไหมคะ

B: ไม่ครบั ขอบคุณ ผมจะโทรศัพทม์าใหม่
ครับ
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 Real Talks

1. เบอร์ของผมคือ 234-2232 ครับ
A: This is Taejoon Bong. Is Mr. Smith in?  
 ผมแทจุนบงครับ คุณสมิทอยู่ไหมครับ
B: Mr. Smith is out to lunch. May I ask the reason of your call?
 คุณสมิทออกไปทานอาหารกลางวันคะ ขอโทษค่ะคุณมีธุระอะไรคะ
A: I wanted to check if he remembered our meeting tomorrow.
 ผมต้องการถามว่า เขาจำาได้ไหมว่าพรุ่งนี้มีประชุม
B:  If you give me your phone number. I will ask him to call you 

back when he gets in. 
 ถ้าคุณฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ฉันจะบอกให้ เมื่อเขากลับมาค่ะ
A: Sure. My phone number is 234-2232. 
 ครับ เบอร์ของผมคือ 234-2232 ครับ
B: I’ll give him the message, Mr. Bong. ฉันจะบอกเขาให้ค่ะคุณบง
A: Thank you. Bye ขอบคุณครับ

2. ขอสายคุณบราวน์ แผนกการขายหน่อยได้ไหมครับ
A:  Hello, could you put me through to Mr. Brown in the Sales 

Department? สวัสดีครับ ขอสายคุณบราวน์ แผนกการขายหน่อยได้ไหมครับ
B: Who’s calling, please? ขอโทษนะคะ ใครโทรมาคะ
A: This is Taejoon Bong. ผมแทจุนบงครับ
B: Just a moment, please. I’ll transfer your call.
 กรุณารอสักครู่ครับ จะโอนสายให้ค่ะ
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Unit
16

การรับและฝากขอความ

ผมฝากขอความไวไดไหมครับ

แทจุนบงโทรหาคุณสมิทอีกครั้ง 
แตก็ติดตอไมได จึงฝากขอความไวท่ี
เลขานุการ

 25 ชั่วโมงศัพท�น�ารู�
|	answering machine เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
|	arrange a meeting ทำาการนัดหมาย 
|	as soon as possible เร็วเท่าที่จะทำาได้ 
| be not available รับโทรศัพท์ไม่ได้ 
|	beep เสียงปี๊บ (เสียงจากเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ)
|	catch, get เข้�ใจได้
|	give sb the message ฝากข้อความถึง... 
|	 leave a message ฝากข้อความ
|	 long distance call โทรศัพท์ทางไกล
|	 repeat พูดอีกครั้ง, พูดซ้ำา 
|	 take a message จดบันทึกข้อความ 
|	There is no reply. ไม่มีก�รตอบรับ 
|	when it is convenient เมื่อสะดวก 
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1. Could I leave a message?
 

2. Could you tell him that Taejoon 
Bong from IBN called?

 

3. Please ask Mr. Smith to call 
me as soon as possible.

 

4. Please ask him to give me a 
call when it is convenient.

 

5. You can reach me at area 
code 031, then 473-287.

6. May I tell him (her) who’s  
calling?

ผมฝากข้อความไว้ได้ไหมครับ 
leave a message ฝากข้อความ 
เมือ่ตอ้งการถามฝากขอ้ความไว ้ใหใ้ช ้Could I take 
a message? (จะฝากข้อความไว้ได้ไหมครับ)

ช่วยบอกเขาได้ไหมว่าแทจุนบงจาก IBN 
โทรศัพท์มา 

ฝากบอกให้คุณสมิทโทร.หาผมให้เร็วท่ีสุด
เท่าที่จะทำาได้นะครับ 

ช่วยบอกให้เขาโทรหาผมเมื่อเขาสะดวก 
give sb a call โทรศัพท์หา...

ติดต่อผมได้โดยรหัสพื้นที่ 031 ตามด้วย
เบอร์ 473-287 ครับ 

ให้ดิฉันเรียนว่าใครโทรศัพท์มาคะ 

Top 10 Expressions

106  English @ Work

Sam
ple



ช่วยสะกดนามสกุลของคุณให้หน่อยครับ 
last name, family name น�มสกุล 
first name ชื่อ
middle name ชื่อกล�ง

ช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมครับ
= Could you say it again, please?
ถ้าสนิทกัน ใช้ What did you say? หรือ Come 
again? ได้ 

เขารู้เบอร์โทรศัพท์คุณหรือเปล่าครับ 
การ “รู”้ เบอรโ์ทรศพัทไ์มใ่ช ้know แตใ่ช ้have ดงันัน้
ถ้าถามเพื่อขอเบอร์โทรศัพท์ ให้ใช้กริยา have ดังนี้ 
Can I have your number? หรือ What is 
your number, please?

ผมจะบอกให้ครับ

 7. How do you spell your last 
name, please?

 

 8. Can you repeat that, please?

 9. Does he have your number? 
 

10. I’ll give him (her) the message.
 

 การบอกเบอร์โทรศัพท์เป็นเรื่องง่าย โดยทั่วไป เบอร์โทรศัพท์มีมากกว่า 1 หลัก มาดูวิธี
การบอกเบอร์โทรศัพท์และลองฝึกพูดเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองให้คล่องกันเถอะ

 1. อ่านตัวเลขทีละตัวอย่างชัดเจน และมีจังหวะพักหายใจ
  431-2323 (four three one (หยุด) two three two three)
 2. ถ้าเป็นตัวเลขที่เหมือนกันอยู่ติดกันให้ใช้ double หรืออ่านทีละตัวก็ได้
  3323 (double three two three หรือ three three two three)
 3.  ถ้าตัวเลขแรกสุดเป็น 0 ให้อ่านว่า zero แต่ถ้าอยู่ตรงกลางหรือท้ายสุดให้อ่านว่า O 

(โอ) หรือ zero 
  031  zero three one

Usage การบอกเบอร�โทรศัพท�
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 Best 3 Expressions
1. Could you tell him that Taejoon Bong from IBN called?
 กรุณาบอกเขาได้ไหมครับว่า แทจุนบงจาก IBN โทรศัพท์มา

Could you tell her that I will be late for the meeting?
ช่วยบอกเธอได้ไหม ว่าฉันจะเข้าประชุมสาย 
Could you tell him it is an urgent matter? ช่วยบอกเขาได้ไหมครับว่านี่เป็นเรื่องด่วน

2. Please ask Mr. Smith to call me as soon as possible.
 ฝากบอกให้คุณสมิทโทรศัพท์หาผมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้นะครับ

Please ask him to call me on my cell phone. ช่วยบอกเขาให้โทร. เข้ามือถือฉัน
Please ask Sam to check his email. ช่วยบอกแซมให้เช็กอีเมล

3. You can reach me at area code 031, then 473-287..
 ติดต่อผมได้ที่รหัสพื้นที่ 031 จากนั้นตามด้วยเบอร์ 473-287.

	 การบอกเบอร์ติดต่อให้ใช้ at และตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ 

You can reach me at 578-7197 on Mondays and Fridays.
คุณติดต่อฉันได้ที่เบอร์ 578-7197 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์
You can reach me at brightbright@enpal.com.
คุณติดต่อฉันได้ทาง brightbright@enpal.com
You can reach me at: 141 Songwal-dong, Jongno-gu, Seoul.
คุณติดต่อผมได้ที่ 141 ซงวอลดง ชงโนกู กรุงโซล

Biz Tips วิธโีทรศัพท์ทางไกลในสหรัฐอเมริกา
 1. การโทรออกต่างจังหวัด (long distance call) : กด 1  รหัสพื้นที่  เบอร์โทรศัพท์ 
ตามลำ ดับ เลข 1 ที่อยู่ตัวแรกสุดเทียบได้กับเลข 0 ที่อยู่หน้ารหัสจังหวัดของประเทศไทย เช่น 02, 
031 ถ้าเป็นตู้โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ ให้หยอดเหรียญแล้วกดเลขหมาย จากน้ันจะมีข้อความ
เสียงว่า Please deposit $2.15 for the first 3 minutes. (หยอด 2 เหรียญ 15 เซนต์สำ หรับ
การโทรออก 3 นาทีแรก) แต่ถ้าใช้บัตรโทรศัพท์จะโทรออกได้ทันที

 2. การโทรออกต่างประเทศ (overseas call) : กด 011  รหัสประเทศ  รหัสพื้นที่  
เบอร์โทรศัพท์ เลข 011 เทียบได้กับรหัสโทรออกต่างประเทศของไทย เช่น 001, 002 หรือ 008 
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 Practice Makes Perfect 

ดูเฉลยที่หน้า 264

1. A: Could I                       ?
 B:  No, thank you. I’ll try him 

on the cell phone.
 
2. A: Could I                       ?
 B: Yes, of course.

3. A:  Could you         him 
Taejoon Bong called? 

  That’s B-O-N-G.
 B:  I’m sorry but I did not 

catch your name? 
  Could you repeat  

 that, please?
 
4. A:  B-O-N-G. Please ask 

him to give me a call 
before 5 o’clock this 
afternoon.

 B: Does he               ?
 

A: จะฝากข้อความไว้ไหมคะ
B: ไม่ครับขอบคุณ ผมจะลองติดต่อเขา

ท�งมือถือ

A: ฉันฝากข้อความไว้ได้ไหมคะ
B: ได้สิครับ

A: รบกวนช่วยบอกเขาว่า แทจุนบงโทร. มา 
 ได้ไหม B-O-N-G นะครับ

B: ขอโทษครับ ผมได้ยินช่ือของคุณไม่ชัด 
 กรุณาพูดอีกคร้ังได้ไหมครับ

A: B-O-N-G ค่ะ ช่วยบอกเขาให้โทร.
กลับ ก่อน 5 โมงเย็นนะ

B: เขารู้เบอร์โทรศัพท์คุณหรือเปล่าครับ
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 Real Talks

1. ผมฝากข้อความได้ไหมครับ
A: Hello, may I speak to Mr. Jones?
 สวัสดีค่ะ ขอสายคุณโจนส์ค่ะ
B: I’m sorry. He’s just left the office.
 ขอโทษครับ เขาเพิ่งออกจากออฟฟิศไปครับ
A: Could I leave a message?
 ฉันฝากข้อความได้ไหมคะ
B: Please hold on a moment while I find a pen. OK. Go ahead.
 กรุณาถือสายรอสักครู่ครับ ขอผมหาปากกาก่อน ได้แล้วครับ ว่ามาเลยครับ
A: Please tell him the meeting is on Thursday at 3:15.
 ช่วยบอกเขาว่าวันพฤหัสบดีนี้มีประชุมตอนบ่าย 3 โมง 15 นาที
B: Let me read that back. The meeting is on Thursday at 3:15.
 ขอผมทวนอีกครั้งครับ วันพฤหัสบดีนี้มีประชุมตอนบ่าย 3 โมง 15 นาที
A: That’s right.
 ถูกต้องค่ะ
B: OK, I’ll give Mr. Jones the message.
 ครับ ผมจะบอกคุณโจนส์ให้ครับ
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Unit
17

เมื่อไมสะดวกคุยโทรศัพท 

ผมขอโทรศัพทกลบัไดไหมครบั

ชวงเชา บงแทจุนติดตอ
คุณสมิทไมได คุณสมิทจึง 
ติดตอเขาโทรศัพทมือถือ
ขณะที่แทจุนกำาลังขับรถ

 25 ชั่วโมงศัพท�น�ารู�
|	bad connection สัญญาณไม่ดี 
|	be cut off (โทรศัพท์) สายหลุด 
|	be nearly out, be dying, be low, be out, be dead (แบตเตอรี่) ใกล้หมด 
|	calling card บัตรโทรศัพท์ 
|	cannot hear ไม่ได้ยิน
|	disconnected (โทรศัพท์) สายหลุด, ติดต่อไม่ได้ 
|	bad echo (เสียงพูด) สะท้อนกลับ
|	have the wrong number โทรศัพท์ไปผิดเบอร์
|	misdial โทรศัพท์ผิด
| pay phone โทรศัพท์สาธารณะ
|	speak up พูดเสียงดังขึ้น 
|	yellow pages สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง 
|	 technical innovation นวัตกรรมเชิงเทคนิค 
|	unprecedented ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
|	venture business ธุรกิจที่มีความเสี่ยง
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1. I’m sorry I cannot hear you.

2. Could you speak up, please?

3. It’s a bad connection.

4. Your line was busy all morning.

5. My phone was out of order.
 

6. The number has been  
disconnected. 

7. My battery is nearly out. 

ขอโทษนะครับผมไม่ได้ยินที่คุณพูด 
hear หมายถงึ การไดย้นิทีผ่า่นเขา้มาในห ูสว่น listen 
หมายถงึ ‘การตัง้ใจฟงั’ หรอื ‘การฟงัและเขา้ใจในสิง่นัน้’ 

ช่วยพูดดังกว่านี้หน่อยครับ 
ใช ้speak louder ไดแ้ตน่ยิมใช้ speak up มากกวา่ 

สัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีเลย 
ใช ้line แทน connection ได ้ถา้สญัญาณโทรศพัท์
ไมด่จีนสายหลดุไป แลว้เราโทรศัพทก์ลบัไปใหม่ ใหพู้ด
ว่า We were cut off. หรือ I’m losing you. 
(เมื่อกี้สายหลุด ครับ/ค่ะ)

ส�ยไม่ว�่งเลยตลอดเช้�

โทรศัพท์ของผมเสีย 
be out of order เสีย, พัง 

หมายเลขนี้ติดต่อไม่ได้ 

แบตเตอรี่ผมใกล้หมดแล้ว 
almost, nearly ใกล้, เกือบจะ

Top 10 Expressions
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 เมื่อโทรศัพท์แต่ไม่มีผู้รับสาย ในบางบริษัทมีระบบฝากข้อความผ่านเครื่องตอบรับ
โทรศัพท์อัตโนมัติ ซึ่งการฝากข้อความผ่านเครื่องน้ี อาจทำ ให้เสียงที่ ได้ยินไม่ชัดเจนเท่าการ
คุยโทรศัพท์โดยตรง จึงอาจสับสนได้ จึงควรฝากข้อความที่กระชับและชัดเจน ดังน้ี

 Answering Machine:  You have reached 343-9903. I can’t come to the 
phone right now, but please leave a message after the beep, and I will get 
back to you (as soon as possible) Beep!
 Your message: Hi, this is Taejoon Bong from IBN. I’m calling to arrange 
a meeting with you next week. Please call me back.

 เครื่องโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ: ท่ีน่ีเบอร์ 343-9903 ครับ ผมรับโทรศัพท์ไม่ได้ ในขณะน้ี 
กรุณาฝากข้อความหลังได้ยิน เสียงสัญญาณปี๊บ ผมจะโทรกลับหาคุณทันที ปี๊บ...
  ขอ้ความ: สวสัดคีรบั ผมแทจนุบงจาก IBN ผมโทรมาเรือ่งการนัดหมายในสัปดาห์หน้า โทร.กลับ 
หาผมด้วยครับ

Usage การฝากข�อความผ�านเครื่องโทรศัพท�ตอบรับอัตโนมัติ

ผมโทร.กลับได้ไหม 

สะดวกคุยเมื่อไรครับ 
ถ้าต้องการตอบคำาถามนี้ ให้ใช้รูปแบบ Call me 
between 9 and 11 in the mornings. (โทร.
หาผมตอน 9 โมงถึง 11 โมงเช้าได้ทุกวัน) หรือ You 
can reach me after 7 p.m. in the evening. 
(ผมสะดวกคุยตอนหลัง 7 โมงเย็น)

คุณโทร.ผิดครับ 
ประโยคทีค่ลา้ยกบัประโยคนี ้คอื There is no one 
here by that name. หรอืจะใสช่ื่อตอ่ทา้ยประโยคกไ็ด ้
e.g. There is no one by the name of Brown.

 8. Can I call you back? 
 

 9. When is a good time to 
reach you?

 

10. You must have the wrong 
number.
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 Best 3 Expressions
1. My phone was out of order. โทรศัพท์ของผมใช้การไม่ได้

The copy machine is out of order. เครื่องถ่ายเอกสารเสีย
The vending machine is out of order. เครื่องขายสินค้าเสีย 
My car was out of order. รถของฉันใช้การไม่ได้

2. When is a good time to reach you? สะดวกคุยเมื่อไรครับ
 	a good time แปลว่า เวลาที่สะดวก (a convenient time)

When is a good time to visit you? สะดวกให้ไปเยี่ยมเมื่อไรคะ
When is a good time to talk to you? สะดวกคุยเมื่อไรครับ
When is a good time to go shopping? ไปชอปปิงกันเมื่อไรดี

3. You must have the wrong number. คุณโทรผิดครับ

		must ในที่นี้ แสดงความแน่นอน

You must be Mr. Smith. คุณสมิทใช่หรือเปล่าคะ
You must be hungry. หิวข้าวใช่ไหมครับ
You must have paid at least 150 dollars fot that. 
คุณซื้อสิ่งนั้นมาไม่ต่ำากว่า 150 ดอลลาร์แน่

Biz Tips การสะกดชื่อหรือที่อยู่อีเมล
 การสะกดชื่อตนเองหรือชื่ออีเมลเป็นภาษาอังกฤษ ต้องใช้ key sound (ตัวอักษรย่อ) เพื่อให้ 
ผู้ฟงัเข้าใจง่ายขึ้น การสะกดพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ ใช้ศัพท์ที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น A for Apple, 
D as in Day, E for Edwards, S like Summer 
 A: My name is Jim. ชื่อของผมคือจิม
 B: What was the first letter? ตัวอักษรแรกสุดคืออะไรคะ
 A: J as in Jacket. J ที่มาจากแจ็กเกต
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 Practice Makes Perfect 

ดูเฉลยที่หน้า 264

1. A:  Hello, hello, I can’t hear 
you. Could you             

             , please?
 B:  Hello? This is Bob Jones. 

Can you hear me now?

2. A:  No, I still can’t hear you. 
Can I             you 

             ?
 B: Yes, of course.
 
3. A:   Hello, Mr. Jones. It was
                           
   because I was going 

through a tunnel.
 B:  Yes. I tried to call you 

earlier but you line was 
busy.

4. A: I’m sorry. My phone was
                          .
 B: Oh, is it fixed now?

A: สวัสดีค่ะ สวัสดี ฉันไม่ได้ยินคุณเลย 
ช่วยพูดดังกว่านี้ได้ไหม

B: สวัสดีครับ ผมบ๊อบ โจนส์ครับ ได้ยิน
ผมพูดรึยังครับ

 
A: ไมค่ะ่ ฉนัไมไ่ดย้นิเหมอืนเดมิ ฉนัโทร.

กลับหาคุณได้ไหม

B: ได้ครับ 

A: สวัสดีค่ะคุณโจนส์ สัญญาณไม่ดี
เพราะว่าฉันกำาลังลอดอุโมงค์

B: ครบั เมือ่กี ้ผมพยายามโทร.หาคณุ แต่
ส�ยไม่ว่�ง 

A: ขอโทษค่ะ โทรศัพท์ฉันเสีย 

B: อ้อ ตอนนี้ปกติแล้วหรือครับ 
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 Real Talks

1. ช่วยพูดดังกว่าน้ีหน่อยได้ไหมครับ
A: Hi, Mr. Baker? สวัสดีค่ะคุณเบเกอร์
B: Hello? Can you speak up a little? I cannot hear you.
 สวัสดีครับ ช่วยพูดดังกว่านี้หน่อยได้ไหม ผมได้ยินไม่ชัด
A: It’s a bad line. Let me hang up and call you back.
 สัญญาณไม่ดีค่ะ ขอฉันวางสายแล้วโทร.กลับไปใหม่นะคะ
B: OK. ครับ

2. ที่น่ี ไม่มีคนชื่อน้ีครับ
A: Hello, may I speak to Mr. O’Brien, please?
 สวัสดีค่ะ ขอสายคุณโอไบรอันได้ไหมคะ
B: Who? ใครนะ
A: Tom O’Brien. ทอม โอไบรอันค่ะ
B:  I’m sorry, but you must have the wrong number. There is no 

one here by that name. What number did you dial?
 ขอโทษครับ คุณคงโทร.ผิดเบอร์แล้ว ที่นี่ไม่มีคนชื่อนี้ครับ คุณโทร.เบอร์อะไรครับ
A: I dialed 331-0909. 
 ฉันกดเบอร์ 331-0909
B: Oh, this is 331-0809. 
 งั้นเหรอ ที่นี่เบอร์ 331-0809 ครับ
A: I’m sorry. ขอโทษค่ะ
B: That’s OK. ไม่เป็นไรครับ
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Unit
18

การโทรศัพทสอบถาม

อยากทราบขอมูลเกี่ยวกับโตะครับ

บงแทจุนโทรศัพท
สอบถามขอมูล
เกี่ยวกับโตะสำาหรับ
จัดแสดงสินคาในบูท

 25 ชั่วโมงศัพท�น�ารู�
|	be in stock, have sth in stock มีในคลังสินค้า
|	be made of ผลิตจาก...
|	catalog แค็ตตาล็อก
|	composition ส่วนประกอบ (ของสินค้า)
|	delivery service บริการส่งสินค้า
|	easy-to-use ใช้ง่�ย
|	get some information ได้รับข้อมูล
|	have some questions มีข้อสงสัย
|	measurements ก�รวัด
|	order ใบสั่ง, สั่ง
|	 reasonable (ราคา) สมเหตุสมผล 
|	 robust, durable ทนท�น
|	specification ร�ยละเอียด
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1. Could I have some information 
on desks, please?

2. I have some questions for you.
 

3. I was wondering about the 
product you mentioned.

4. How big is the desk?

5. What is it made of?

6. Is the product also available 
in gray?

ผมอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโต๊ะครับ 
information เปน็นามนบัไมไ่ด ้จงึหา้มใชค้ำานำาหนา้นาม

ผมมีข้อสงสัยครับ 
a few, a couple of ใช้แทน some ได้

ผมสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณพูดถึง 
ใช้รูป I have a question ได้ก็จริง แต่ใช้ I’m 
wondering about sth หรือ I’m wondering 
หรือ I was wondering... จะสุภาพมากกว่า

โต๊ะใหญ่แค่ไหนครับ 
การถาม ‘ขนาด’ ใช้คำาง่าย ๆ  อย่าง big ได้
e.g.  What sizes do you have for the desk? 

โต๊ะแบบนี้มีขนาดอะไรบ้าง

นี่ทำ�จ�กอะไร 
be made of ใช้กับสิ่งที่เร�ดูออกว่�ทำ�ม�จ�กอะไร 
be made from ใชก้บัสิง่ทีเ่ร�ดไูมอ่อกว�่ทำ�ม�จ�กอะไร 
e.g.  This juice is made from apples.  

น้ำาผลไม้นี้ทำาจากแอปเปิล

สินค้าชิ้นนี้มีสีเทาหรือเปล่าครับ 
be available in sth มีในรูปแบบ...หรือเปล่า

Top 10 Expressions
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สินค้านี้มีอยู่ในคลังสินค้าไหมครับ 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าต้องการบอกว่า ไม่มีในคลัง
สินค้าหรือสินค้าหมด ใช้ out of แทน in เช่น The 
products are out of stock.

โต๊ะกว้าง 1.5 เมตร ยาว 80 ซม. 
ใช้บุพบท by เพื่อบอกความกว้างและความยาว โดย
ทั่วไป บอกความกว้างก่อน จึงตามด้วยความยาว

ผมจะส่งแผ่นพับไปให้ครับ 
brochure แผ่นพับแนะนำาบริษัทและสินค้า 
catalog แค็ตตาล็อกที่มีข้อมูลสินค้า 
leaflet ใบปลิวโฆษณาหรือแนะนำาผลิตภัณฑ์ 

ถ้ามีคำาถามเพิ่มเติมโปรดบอกผม 
 

 7. Is the product in stock?

 8. The desk is 1.5 meters by 80 
centimeters.

 9. I’ll send you a brochure.

10. Please let me know if other 
questions come up.

 Q: What shape is that? สินค้ามีลักษณะอย่างไร

 A: It’s a            . สินค้านั้นมีลักษณะ...

		  triangle สามเหลี่ยม  round กลม

		  square สี่เหลี่ยมจัตุรัส oval ทรงรี

		  rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า  sphere ทรงกลม
   cube ลูกบาศก์  cone ทรงกรวย

Usage มาดูศัพท�เกี่ยวกับรปูร�างกันเถอะ
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