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track 01

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
Å¥n´n´

ทักทายลูกคา
ทักทายลูกคาที่เขามาในราน

สวัสดีตอนเชา
Good morning.(กุด มอรํ' นิง)
w

ใชพูดทักทายไดตั้งแตชวงเชาถึงเที่ยง

¬©³¬·¯บาย คุณเปนอยางไรบางครับ
GGood
ood aafternoon.
f ternoon. Howw aare
re yyou?
ou?
((กุกุด แอฟเทอรํ
แออฟเเทอรนํ ูน'')) (เ(เฮา
เฮา ออารํ
ารํ ยยูู)
w ใช
ใชพดู ทักทายไ
ทายได
ไดตั้งแตเที่ยงจ
งจนถึ
จนถึง 5 โโมงเย็
มงเยย็น สวนคำท
นคำททัักททายที
ายที่ ใชหลัง
5 โมงเ
โมงเย็
Good
เย็นเปนตตนไปคือ Go
ood eevening.
veninng. ((สวั
สวัสดีตอนค่ำ)

¬´¤·m²¯º
-XVWILQH7KDQN\RX
(จัซทํ ไฟนํ) (แธงคํ' ยู)

¬©³¬·¯Êµ¥³º»n¶º»n´¤
*RRGHYHQLQJma’am/sir.

(กุด อีฟÇํ' นิง แมม / เซอรํ)
w ma’am คือคำสุภาพเวลาใชเรียกลูกคาผูหญิง sir ใชเรียกลูกคาผูชาย
สวนเด็กหญิงหรือเด็กสาวให ใช miss
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¤¶·n¯¥³¬»m¥n´¯Â¥´¥³
:HOFRPHWRRXUVWRUH(เวล' เคิม ทู เอารํ สตอรํ)
w

หรือจะใช Welcome! ตามหลังคำทักทายอยาง Good morning.
ก็ ได

£·¯²Æ¥Ån£m©¤Æ£¥³
:KDWFDQ,GRIRU\RX"(วอท แคน ไอ ดู ฟอรํ ยู)
w

แปลตรงตัวไดวา “ผมชวยอะไรคุณไดบาง”

Ån£m©¤¯²Æ¥Æ£¥³
0D\,KHOS\RX"
0
D\,,KKHOS\\RXX"((เม
เม ไออ เฮลพํ
เฮลพํ ยูยู)

คะ ฉันกำลังมองหาเนกไทสักเสน
<HVSOHDVH,tPORRNLQJIRUDWLH

(เยซ พลี«) (ไอมํ ลุค' คิง ฟอรํ อะ ไท)
w look for แปลวา “มองหา” มักเปนคำที่ลูกคาใชสอบถาม

!
T ips

“เชิญคะ/ครับ” พูดเปนภาษาอังกฤษวายังไงดีนะ

ในภาษาอังกฤษจะใชคำวา “Welcome” ทักทายลูกคา หรือใชประโยค “What can I
do for you?” (มีอะไรใหชวยไหม) ก็ ได
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track 02

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
Å¥n´n´

รับรองลูกคา
ชวยเหลือลูกคาที่กำลังมองหาสินคาในราน

กำลังมองหาอะไรอยูเหรอครับ
What are you looking for, ma’am/sir?
(วอท อารํ ยู ลุค' คิง ฟอรํ แมม/เซอรํ)

มี ใครมาชวยคุณหรือยังครับ
HHave
ave yo
you
ou bbeen
eenn hhelped,
elped, m
ma’am/sir?
a’aam//sir?
((แฮฟÇํ
แฮฟฟÇÇํ ยู บิบ นิ เฮลพํทํ แมม/เซอรํ
แมม/เซออรํ)

¤³m²
1RW\HW(นอท เยท)
w

กรณีแบบนี้ ลูกคาจะไมตอบกลับมาวา No. (ไม)
แตจะใช No. ตอบในประโยคคำถาม What can I do for
you? แทน

พนักงานกำลังเช็กของใหอยูคะ
A clerk is checking the stock for me.
(อะ เคลิรํค อิ« เชค' คิง เอะ สตอค ฟอรํ มี)
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ขอโทษนะคะ ขอถามอะไรหนอยไดไหมคะ
Excuse me. Can I ask you something?
(อิคซกิว«ํ' มี) (แคน ไอ แอซคํ ยู ซัม' ธิง)

Æn¥³Ånm©¤¯²Æ¥·¥³
Certainly. How can I help you?
(เซอรํ' เทินลี) (เฮา แคน ไอ เฮลพํ ยู)

Â¶´£¬´¤Â§¤¥³
33OHDVHWDNH\RXUWLPH
OHDVHHWWDNNH\\RXUWLPHH
((พลี
พลี« เทค
เททค ยุยุรํ ไไทมํ
ทม)ํ

n´¯¤´Ånm©¤¯²Æ¥¥º´Â¥·¤£ÆnÂ§¤²¥³
Please let me know if you need any help.
(พลี« เลท มี โน อิฟ ยู นีด เอน' นี เฮลพํ)

T ips

!

คําทักทายที่เปนมิตรนั้นสําคัญนะ

รานคาในตางประเทศมักทักทายลูกคาวา “Hello. How are you?” ซึ่งไมไดมี
ความหมายหวน ๆ วา “หวัด ดี วาไง” แตเปนคำทักทายที่แสดงความเปนมิตรรูปแบบ
หนึ่ง
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track 03

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
Å¥n´n´

รับรองลูกคา
ถามความตองการ/ความชอบของลูกคา

กำลังมองหาอะไรเปนพิเศษอยูรึเปลาครับ
Are you looking for anything in particular?
(อารํ ยู ลุค' คิง ฟอรํ เอน' นีธิง อิน เพอรํทิค' คยะเลอรํ)

อยากไดที่ราคาแพงนอยกวานี้ ไหมครับ
Would
W
ouldd yyou
ou llike
ike the le
less
ess exp
expensive
pennsive on
one?
ne?

((วุวุด ยู ไลคํ
ไลคคํ เอะ
เอะ เลซ
เลซซ อิอคิ ซเปน'
ซเปน' ซิซฟิ ÇํÇํ วัวนั )
w คำ
คำววา cheap
cheap ให
ใหภ าพลักษณ
ษณ
ณ ใน
ในเชิ
นเชิงลลบบ จจึึงคควรใช
วรใชชคำววา lless
esss
expensiive ((แพงน
แพงนอยกวา) จะดีีกวา
expensive

คุณชอบสีอะไรครับ
What color do you like? (วอท คัล' เลอรํ ดู ยู ไลคํ)
w

ถาหากลูกคามองหาเปนของฝากก็ถามวา What color does
he/she like? (เขา/เธอคนนั้นชอบสีอะไร)
คําศัพทเกี่ยวกับสี

EULFNUHG (บริค เรด) แดงอิฐ
ROLYHJUHHQ (ออล' ลิฟÇํ กรีน)
เขียวมะกอก



GDUN (ดารํค) สีเขม
¥
GDUNJUHHQเขียวเขม

VDOPRQ (แซม' เมิน) ชมพูอมสม
ODYHQGHU (แลฟ' เÇินเดอรํ)
มวงลาเวนเดอร

OLJKW (ไลทํ) สีออน
OLJKWEOXHฟาออน

* ดูคำศัพทเกี่ยวกับสีเพิ่มเติมที่หนา 73
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เปนของขวัญใชไหมครับ
Is it a present for someone?
(อิ« อิท อะ เพริ«' เ«ินทํ ฟอรํ ซัม' วัน)

Â|¯©³©³Â¶ÅnÃ¡m²m²
,WtVP\ER\IULHQGtVELUWKGD\SUHVHQW
(อิทซํ ไม บอย' เฟรนดํซํ เบิรํธ' เด เพริ«' เ«ินทํ)

เขาชอบลายอะไรหรือครับ
What kind of patterns does he like?
((วอท
วอทท ไคนํ
ไคคนํดํ อัอฟั ÇÇํํ แพท'
แพท' เทิรํนซํ ดัั« ฮีฮี ไลคํ
ไลค)ํ
w “ลวดลาย”
“ลวดดลาย” คือ pattern
paattern สวน “ลายพิมพ” คคืือ print

³¶©m´Â´¯§´¤´m²
,,WKLQNKHOLNHVVWULSHV
WKLQN KH OLNHV VWULSHV 
(ไอ ธิงคํ ฮี ไลคํซํ สไตรพํซํ)

คําศัพทเกี่ยวกับลวดลาย

SRONDGRW ( โพล' คะ ดอท) ลายจุด
FKHFNHUHG (เชค' เคิรํด)

VWULSHG (สไตรพํทํ) ลายทาง
VROLG (ซอล' ลิด)

IORZHUSULQWHG (เฟลา' เออรํ พริน' ทิด)

ERUGHUSULQW (บอรํ' เดอรํ พรินทํ)

ลายตารางหมากรุก
ลายดอกไม

ไมมีลวดลาย

พิมพลาย

* ดูคำศัพทเกี่ยวกับลวดลายเพิ่มเติมที่หนา 73
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track 04

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
Å¥n´n´

รับรองลูกคา
ถามงบประมาณ

คุณตั้งงบไวเทาไรครับ
How much would you like to spend?
(เฮา มัช วุด ยู ไลคํ ทู สเปนดํ)

Æ£mÂ¶´m²
Well,
We
ell, not
not ov
over
verr 22,000
,000 BBaht.
aht.
(เวล นอท
นอท โอ'
โอ' เÇอรํ
เÇอรํ ทูทู เธา' เ«ิ
เ«ินดํ บาท)
บาท))

¤¶Ê»¤¶Ê·m²
The cheaper,
Th
h
th
the bbetter.
tt
(เอะ ชีพ' เพอรํ เอะ เบท' เทอรํ)

³Æ£mm©Â¥¹Ê¯¥´´¥¯m²
I don’t care about the price.
(ไอ โดนทํ แครํ อะเบาทํ' เอะ ไพรซํ)
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ตัวอยางบทสนทนาเกี่ยวกับการถามงบประมาณ

พนักงาน :

คุณตั้งงบไวเทาไรครับ

How much would you like to spend?
(เฮา มัช วุด ยู ไลคํ ทู สเปนดํ)

ลูกคา :

เออ ฉันอยากไดช็อกโกแลต 4 กลอง ในราคาประมาณ 3,000 บาทคะ

Well, I’d like four boxes of chocolate for about three
thousand Baht.

(เวล ไอดํ ไลคํ โฟรํ บอคเซซ' อัฟÇํ ชอค' คะลิท ฟอรํ อะเบาทํ' ธรี เธา' เ«ินดํ บาท)

พนักงาน :

รอสักครูนะครับ

One moment, please.
(วัน โม' เมินทํ พลี«)

ถาเปนกลองละ 750 บาทไดไหมครับ

How about seven hundred fifty Baht per box?
(เฮา อะเบาทํ
อะเบาท' เซฟ
เซฟ' เÇิ
เเÇน ฮน
ฮัน' ดรด
ดริด ฟฟฟฟ' ทที บาท เพอร
เพอรํ บอคซ)
บอคซํ)

ลูกคา :

เยี
เย่ยี มมเลยค
เลยคคะ

TThat’ll
hat’ll bbee ggreat.
reat.
((แท'
แทท' เทิ
เทิล บี เกรท)

คุคุณชชว ยใส
งไปในแต
ยใสนี่ลงไ
ไปใในแตล ะกล
ะกลองดวยได
ยไดดไ หมคะ

Can you put one of these in each box?

(แคน
(แคคน ยูยู พุพ ุท วัวนั อัอฟั ÇÇํํ ี«ี อิอนิ อีอชี บอคซํ
บอคซ)ํ

พนักงาน :

ไดเลยครัรบ คุณอยากไดกลองของขวัญหรือหอดวยไหมครับ

Certainly. Would you like gift boxes or wrapping?

(เซอรํ' เทินลี) (วุด ยู ไลคํ กิฟทํ บอคเซซ' ออรํ แรพ' พิง)

ราคากลองละ 30 บาทครับ

It costs thirty Baht for each box.

(อิท คอซํทํซํ เธอรํ' ที บาท ฟอรํ อีช บอคซํ)

ลูกคา :

ไมเอาดีกวาคะ ขอบคุณ

I don’t think I need it. Thanks for asking.

(ไอ โดนทํ ธิงคํ ไอ นีด อิท) (แธงคํซํ ฟอรํ แอซ' คิง)

พนักงาน :

ไดเลยครับ

Sure, ma’am.

(ªุรํ, แมม)
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track 05

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
Å¥n´n´

รับรองลูกคา
แนะนำสินคา

มีอะไรแนะนำไหมครับ
What do you recommend?
(วอท ดู ยู เรคคะเมนดํ')

ชิ้นนี้เปนไงคะ
HHow
ow about
about tthis?
his?

((เฮา
เฮา อะ
อะเบาทํ
ะเบาทํํ' ิซิ )
w How
Howw about
aboutt ...?? (....เปนไง)) เป
เปปน วลีที ี่มักใชใชเพืพ่อื ถามความเห็
ถามความมเห็น

ชิ้นนี้คนนิยมมากเลยนะคะ
This one is very popular.
(ิซ วัน อิ« เÇ' รี พอพ' พยะเลอรํ)

เปนการซื้อที่คุมคานะคะ
It’s a good buy. (อิทซํ อะ กุด ไบ)
w

buy ตัวนี้เปนคำนาม มีความหมายวา “การซื้อ” เมื่อเติม good (ดี)
ไวขางหนาจึงแปลวา “การซื้อที่คุมคา” นั่นเอง
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ลด 20 เปอรเซ็นตจากราคาปกติเลยนะคะ
It’s 20 percent off the regular price.
(อิทซํ ทเวน' ที เพอรํเซนทํ' ออฟ เอะ เรก' กยะเลอรํ ไพรซํ)
w ถาลดครึ่งราคาใหพูดวา It’s half price. (อิทซํ ฮาฟ ไพรซํ)

กำลังลดราคาอยูเลยคะ
It’s on sale now.
(อิทซํ ออน เซล เนา)

หาถูกกวาที่นี่ ไมมีแลวนะคะ
YYou
ou can’t
can’t gget
et any ch
cheaper
heaper tthan
hann hhere.
e re .

(ยู
(ยู แแคนทํ
คนทํ เกท
เกท เอน'
เอน' นีนี ชีชพี ' เพอรํ
เพอรํ แแน
น เฮี
เฮฮียรรํํ)

ชิ้นนี้กำลังลดราคาอยูรึเปลาครับ
Is this on sale?
(อิ« ¶ซ ออน เซล)

ขอโทษคะ แตของชิ้นนั้นเพิ่งเขามาใหมคะ
I’m sorry, but that’s a new arrival.
(ไอมํ ซอรํ' รี บัท แทซํ อะ นิว อะไร' เÇิล)
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