บทที่ 1
การท ักทาย และ การอาลา
การทักทาย (Greetings)
ประโยคทีใ่ ชใ้ นการทักทายภาษาอ ังกฤษ มีดังนี้
1. การท ักทายอย่างเป็นทางการ (Formal Greetings)
- Good morning

(กู๊ด มอร์นงิ่ )

ใช ้ทักทายตัง้ แต่ตอนเช ้าถึงก่อนเทีย
่ ง

- Good afternoon (กู๊ด อาฟเตอร์ นูน)

ใช ้ทักทายในช่วงบ่าย

- Good evening

ใช ้ทักทายในตอนเย็นจนถึงก่อนเทีย
่ งคืน

(กู๊ด อีฟ นิง่ )

2. การท ักทายอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Greetings)
คาว่า Hi และ Hello เป็ นคาทักทายอย่างไม่เป็ นทางการ มีความหมายว่า สวัสดี ใช ้
่
ทักทายบุคคลได ้ทุกโอกาสโดยไม่จากัดเวลา ถ ้าเป็ นคนสนิทหรือคนกันเอง มักจะตามด ้วยชือ
คนทีเ่ ราทักทาย ได ้เลย เช่น
-

Hello, John.
Hello, Anong.
Hi, Julia.
Hi, Manus.

(เฮลโล จอห์น)
(เฮลโล อนงค์)
(ไฮ จูเลีย)
(ไฮ มนั ส)

นอกจากนี้ยังมีคาทีใ่ ช ้ตามหลังคาทักทายทีค
่ วรรู ้อยูอ
่ ก
ี 2 คา ได ้แก่ คาว่า sir (เซ๊อะร์) และ
คาว่า ma’am (แม็ม) ซึง่ ย่อมาจากคาว่า madam นิยมใช ้กับบุคคลทีเ่ ราเคารพนั บถือ รวมถึง
เป็ นคาทีบ
่ ริกร หรือผู ้ให ้บริการใช ้กับลูกค ้า เพือ
่ เป็ นการให ้เกียรติ ยกย่อง โดยทั่วไปไม่นย
ิ มใช ้
คาสองคานี้กับคนทีเ่ พิง่ รู ้จัก

ประโยคทีใ่ ชใ้ นการท ักทายเพือ
่ สอบถามทุกข์-สุข ว่าสบายดีหรือ
- How are you?
สบายดีหรือเปล่าคะ

(ฮาว อาร์ ยู)

- How are you today?
วันนี้สบายดีไหมครับ

(ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์)

- How are you doing?
สบายดีหรือเปล่าคะ

(ฮาว อาร์ ยู ดู อิง้ )

*ถ้าสบายดีให้ตอบว่า*
Fine. (ไฟน์)

แล้วตามด้วยคาขอบคุณ

I’ m fine. (แอม ไฟน์)

Thanks. (แธ ้งค์ส)
Thank you. (แธ็งค์ คิว)

I’ m good. (แอม กู ้ด)
I am all right. (ไอ แอม ออล ไร ้ท์)
Well / Very well. (เวลล์ / เว ริ เวลล์)
*ถ้าไม่คอ
่ ยสบายให้ตอบว่า*
I am not so well today.

(ไอ แอม น็ อต โซ เวลล์ ทูเดย์)

วันนี้ดฉ
ิ ันไม่คอ
่ ยสบายค่ะ
Not very well. I have a headache. (น็ อต เวริ เวลล์ ไอ แฮฟ เอ เฮดเอค)
วันนี้ผมไม่คอ
่ ยสบาย ผมปวดหัว
Not so well. I have a cold.

(น็ อต โซ เวลล์ ไอ แฮฟ เอ โคลด์)

วันนีผ
้ มไม่คอ
่ ยสบาย ผมเป็ นหวัด
*เมือ
่ คูส
่ นทนาบอกว่าไม่สบาย เราควรพูด ด ังนี้
That’s too bad.
แย่จังเลย
Take care of yourself.
ดูแลตัวเองหน่อยนะ
Take care of your health.
ดูแลสุขภาพด ้วยนะ

(แธ็ท ทู แบด)
(เทค แคร์ ออฟ ยัวร์เซลฟ์ )
(เทค แคร์ ออฟ ยัวร์ เฮ็ลท์)

ต ัวอย่างที่ 1 :
Suda

สุดา

: Good morning, Jack. How are you today?
(กู๊ด มอร์นงิ่ แจ๊ค ฮาว อาร์ ยู ทู เดย์)
สวัสดี(ตอนเช ้า)ค่ะคุณแจ็ค วันนี้สบายดีหรือเปล่าคะ

Jack

: Good morning, Suda. I’m fine. Thank you, and how are you?
(กู๊ด มอร์นงิ่ สุดา แอม ไฟน์ แธ็งค์ คิว แอนด์ ฮาว อาร์ ยู)

แจ็ค

สวัสดี(ตอนเช ้า)ครับคุณสุดา ผมสบายดี ขอบคุณ แล ้วคุณสบายดีไหมครับ

Suda

สุดา

: I’m fine. Thanks.
(แอม ไฟน์ แธ็งค์ส)
ดิฉันสบายดี ขอบคุณค่ะ

การแนะนาต ัวเอง (Self – Introduction)
- สานวนทีน
่ ย
ิ มใช ้ แนะนาตัวเอง เริม
่ จาก
1. May I introduce myself ?

ผม/ดิฉันขอแนะนาตัวเองครับ/ค่ะ

(เมย์ ไอ อิน โทร ดิ๊ วซ มาย เซ็ลฟ์ )
2. My name is …..(name – surname)…

่ -นามสกุล ...ครับ/ค่ะ
ผม/ดิฉันชือ

[มาย เนม อิส ………(เนม – เซอร์ เนม)………]
3. I am …..…..(nationality)…….…

้ ชาติ)…
ผม/ดิฉันเป็ นชาว.…(เชือ

่ แนล ลิท)ิ ……]
[ไอ แอม……(แนช ชัน
4. I come from / I am from …. city / country)… ผมมาจาก.…(เมือง /ประเทศ).…
[ไอ คัม ฟรอม/ไอ แอม ฟรอม…(ซิท ิ / คัน ทริ)…]
5. I am a ………..(career)…….….
[ไอ แอม เอ………(แค เรีย)………]

ผม/ดิฉันเป็ น..…(อาชีพ)……

ต ัวอย่างที่ 2:
Vilai

วิไล

: Good morning everybody. May I introduce myself?
(กู๊ด มอร์นงิ่ เอเวอรี่ บาดิ เมย์ ไอ อิน โทร ดิ๊ วซ มาย เซ็ลฟ์ )
สวัสดี(ตอนเช ้า)ทุกๆ ท่าน ดิฉันขออนุญาตแนะนาตัวเองค่ะ
: My name is Vilai Sandee.
(มาย เนม อิส วิไล แสนดี)
่ วิไล แสนดีคะ่
ดิฉันชือ
: I come from Thailand.
(ไอ คัม ฟรอม ไทยแลนด์)
ดิฉันมาจากประเทศไทยค่ะ

: I work at Nongpakrang Traditional Thai Massage Club Branch
1/2. I’m a massager.
่ แนล ไทย มาสซาจ คลับ บรานซ
(ไอ เวิรค
์ แอ็ท หนองป่ าครั่ง เทร็ด ดิ ชัน
วัน/ทู แอม อะ มาสซาจ เจ่อะร์)
ดิฉันทางานทีห
่ นองป่ าครั่งนวดแผนไทยสาขา 1/2 ดิฉันเป็ นหมอ
นวดค่ะ

ประโยคทีใ่ ชใ้ นการกล่าวอาลา
การกล่าวลา (Parting) มีคากล่าวลาทีน
่ ย
ิ มใช ้อยูม
่ ากมาย หลายคา อาทิ
- Bye (บาย)
เป็ นคากล่าวลาอย่างเป็ นกันเอง มักใช ้ระหว่างเพือ
่ นสนิท (ย่อมาจากคาว่า Good - bye)
- Good-bye (กูด
๊ บาย)
ใช ้เป็ นคากล่าวลาโดยทั่วไปในโอกาสธรรมดา
- See you (ซ ี ยู)
เป็ นคากล่าวลาอย่างเป็ นกันเอง มักใช ้ระหว่างเพือ
่ นสนิท
- See you again (ซ ี ยู อะเกน)
เป็ นคากล่าวลาอย่างเป็ นกันเอง มักใช ้ระหว่างเพือ
่ นสนิท
- See you later (ซ ี ยู เลเท่อะ)
เป็ นคากล่าวลาอย่างเป็ นกันเอง มักใช ้ระหว่างเพือ
่ นสนิท
- Good night (กูด
๊ ไน้ท)์
ใช ้สาหรับ กล่าวลาก่อนจะเข ้านอน มักใช ้ในเวลากลางคืน

การต้ อนรับลูกค้ า
เริ่ มด้ วยการทักทายลูกค้ า (ในบทที่ 1)
เชิญลูกค้ าขึ ้นห้ องนวดโดยบอกว่า
“This way, please”

(ดีส เวย์ พลีส)

บอกให้ ลกู ค้ าถอดรองเท้ าและวางไว้ บนชั ้น โดยพูดว่า
“ Take off your shoes and put on the shelf.”
(เทค ออฟ ยัวร์ ชูส แอนด์ พุด ออน เดอะ เชวฟ์ )
แล้ วบอกให้ ลกู ค้ าเปลีย่ นชุดนวด
“ Please change your clothes.”

(พลีส เชนจ์ ยัวร์ โคลทส์)

ห้ องเปลีย่ นเสื ้อผ้ าอยู่ตรงนั ้น
“The changing rooms are over there.”
(เดอะ เชนจิ ้ง รูมส์ อาร์ โอเวอร์ แดร์ )
แล้ วให้ ลกู ค้ าเอาเสื ้อผ้ าของตัวเองเก็บไว้ ในตู้
“ Put your clothes in there.”

(พุด ยัวร์ โคลทส์ อิน แดร์ )

แล้ วให้ ลกู ค้ านากระเป๋ าวางไว้ ข้างเตียง
“Put your bag here.”

(พุด ยัวร์ แบ็ก เฮียร์ )
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การสอบถามความต้ องการใช้ บริ การของลูกค้ า
หมอนวด

What kind of massage would you like?
(ว็อท คาย ออฟ มาสสาจ วู้ด ยู ไลค์)
คุณต้ องการนวดแบบไหนคะ

ลูกค้ า

I would like a body massage/ foot massage/ oil
massage / herbal massage.
( ไอ วู้ด ไลค์ อะ บอดี ้ มาสสาจ/ ฟุท มาสสาจ / ออย มาสสาจ / เฮอเบิ ้ล มาส
สาจ)
ฉันต้ องการนวดตัว นวดฝ่ าเท้ า นวดน ้ามัน นวดประคบสมุนไพรค่ะ/ครับ

หมอนวด

How many hours?
(ฮาว เมนี่ อาวเวอร์ ส)

ลูกค้ า

กี่ชวั่ โมง

one hour/ two hours/ three hours
(วัน อาวเวอร์ / ทู อาวเวอร์ ส / ทรี อาวเวอร์ ส)

1 ชัว่ โมง 2 ชัว่ โมง 3 ชัว่ โมง

How much per hour?
(ฮาว มัช เพอร์ อาวเวอร์ )
หมอนวด

80, 90, 100 baht
(เอดตี ้ / นายตี ้ / วันฮันเดร็ ด บาท)

ชัว่ โมงละเท่าไหร่

การสอบถามอาการเจ็บป่ วย

หมอนวด

Please tell me where does it hurt ?
(พลีส เทล มี แวร์ ด๊ าส อิท เฮิร์ท)
กรุณาบอกดิฉนั ว่าคุณเจ็บ(ปวด)บริ เวณไหนด้ วยคะ
- Please tell me where do you feel pain ?
(พลีส เทล มี แวร์ ดู ยู ฟี ล เพน )
กรุณาบอกดิฉนั ด้ วยว่าคุณเจ็บ (ปวด) ตรงไหน

ลูกค้ า

My shoulders hurt.
(มาย โชเดอร์ ส เฮิร์ท)

ฉันเจ็บไหล่

My leg pains.

หมอนวด

(มาย เลก เพนส์)

ฉันปวดขา

I feel stiff with my back.
(ไอ ฟี ล สะทีฟ วิธ มาย แบค)

ดิฉนั รู้สกึ เมื่อยที่หลังค่ะ

I will try to make you feel better.
(ไอ วิล ทาร์ ย ทู เมค ยู ฟี ล เบ็ท-เท่อะร์ )
ผม/ดิฉนั จะพยายามทาให้ คณ
ุ รู้สกึ ดีขึ ้นครับ/ค่ะ

คาสัง่ ที่ใช้ ในการให้ บริ การนวด
Please lie on your back.
(พลีส ลาย ออน ยัวร์ แบค)

กรุณานอนหงายค่ะ

Relax and enjoy, if you hurt, please let me know.
(รี แล็กซ์ แอนด์ เอ็นจอย อีฟ ยู เฮิร์ท พลีส เล็ท มี โนว์)
ทาตัวให้ สบาย หากรู้สกึ เจ็บ โปรดบอกฉันด้ วยค่ะ
Don’t be tense, please.
( โด้ นท์ บี เท๊ นส์ พลีส)

กรุณาอย่าเกร็ ง

Lie on your left side, please.
(ลาย ออน ยอร์ เล็ฟท์ ไซด์ พลีส)

โปรดนอนตะแคงซ้ ายด้ วยครับ

Lie on your right side, please.
(ลาย ออน ยอร์ ไร้ ท์ ไซด์ พลีส)

โปรดนอนตะแคงขวาด้ วยค่ะ

Lie on your stomach, please.
(ลาย ออน ยอร์ ซะโท-มัค พลีส)

โปรดนอนคว่าด้ วยค่ะ

I will give you a head massage.
(ไอ วิว กีฟ๊ ยู อะ เฮด มาสสาจ)

ฉันจะนวดหัวให้ คณ
ุ ค่ะ

Lift your head please.
(ลิฟท์ ยัวร์ เฮด พลีส)

กรุณายกศีรษะขึ ้นด้ วยค่ะ

Put your head on this pillow.
(พุด ยัวร์ เฮด ออน ดี๊ส พิวโลว์)

วางศีรษะบนหมอนนี ้ค่ะ

Please sit cross legged.
(พลีส ซิท ครอส เลกเก็ด)

นัง่ ค่ะ

Do you want me to pop your back?
(ดู ยู ว้ อนท์ มี ทู พ๊ อพ ยัวร์ แบค)

คุณจะให้ เหวี่ยงตัวมั ้ย

Am I massaging too hard?
(แอม ไอ มาสซาจ-อิ ้ง ทู ฮาร์ ด)

ผมนวดแรงไปหรื อเปล่าครับ

Sorry.

(ซอรี่ )

Am I massaging too soft?
(แอม ไอ มาสซาจ-อิ ้ง ทู ซอฟท์)

ขอโทษ
ดิฉนั นวดเบาไปหรื อเปล่าคะ

Are you feeling better?
(อาร์ ยู ฟี ลลิง่ เบ็ทเทอร์ )

คุณรู้สกึ สบายขึ ้นไหม

