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ค าศพัท์ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการให้บรกิารนวดแผนไทย 

Vocabularies 
(ค ำศพัท)์ 

Pronunciation  

(กำรอ่ำน) 

Meaning  

(ควำมหมำย) 

massage มาสสาจ (n) การนวด 

traditional Thai 

massage 

เทรด-ด-ิเซิ่นเนิล ไทย 

มาสสาจ (n) 

การนวดแผนไทย 

prefer พรีเฟอร์ (v) ชอบ 

body บอด´ดี (n)  ร่างกาย 

oil ออยล์ (n) 

 

น า้มัน 



 

 

 

Vocabularies 

 (ค ำศพัท)์ 

 

Pronunciation 

 (กำรอ่ำน) 

 

Meaning  

(ควำมหมำย) 

 

Herbal 

Herbal ball 

 

เฮอรเ์บลิ (adj) 

 

เกีย่วกบั 

สมุนไพร 

 

stretch 

 

สเทรทซ ( v) 

 

ยืด เหยียด 

 

fist 

 

ฟิสท (n) 

 

หมัด ก าป้ัน 

 

raise 

 

เรซ (v) 

 

ยก 

 



 

ค าศพัท์ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารนวดแผนไทย 

Vocabularies  
(ค ำศพัท)์ 

Pronunciation 
(กำรอ่ำน) 

Meaning  

(ควำมหมำย 

spread สเพรด (v) แยกออก กาง แผ่ 

relax ริแลคซ (v) ผ่อนคลาย 

stool สทูล (n) ตั่งพักเท้า ม้าน่ังเดี่ยว 

comfort คัม เฟิร์ท (n, v) ความสบาย 

wallet วอล´ลิท (n) กระเป๋าหนังขนาดเลก็ 

แบนส าหรับใส่ธนบัตร 

purse เพิร์ส (n) กระเป๋าเงิน กระเป๋าถือ 



 การทกัทาย (Greetings) เป็นมารยาททางหนึ่งในสงัคม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นหรือ 

แต่ละประเทศต่างมคี าทกัทายที่แตกต่างกนั  

 การทกัทายอย่างเป็นทางการ   

  Good morning (กูด มอร์นิ่ง)  

• ใช้ทกัทายตั้งแต่ตอนเช้าถงึก่อนเที่ยง 

 Good afternoon (กูด แอฟ๊ เทอะ นูน)   

• ใช้ทกัทายในช่วงบ่าย 

 Good evening (กูด๊ อฝี นิ่ง)   

• ใช้ทกัทายในตอนเยน็และตอนค ่า 



 

การทกัทายอย่างไม่เป็นทางการ  

 Hello (เฮลโล) 

• สวัสดี 

 Hello, yut (เฮลโล ยุทธ)  

• สวัสดียุทธ 

 Hi (ไฮ) 

• สวัสดี 

 Hi, yut (ไฮ ยุทธ) 

• สวัสดียุทธ 



หลงัจากทกัทายแลว้กม็กัจะตามด้วยการถามถงึสารสุกดบิ 

How are you?             (ฮาว อาร์ ยู)                       สบายดีหรือเปล่าครับ 

• ตอบ  Fine            (ไฟน)์                              สบายด ี

• Thanks.              (แธ้งค์ส)                        ขอบคุณ 

How are you today?    (ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์)       วันน้ีสบายดีหรือเปล่าครับ        

• ตอบ I am fine.             (ไอ แอม ไฟน์)                            ฉันสบายดี 

•   Thank you.                  (แธง็ค์ คิว)                          ขอบคุณ 

How are you this morning?  (ฮาว อาร์ ยู ธสี มอร์น่ิง)      สบายดีหรือเปล่าครับเช้าน้ี        

• ตอบ  I am good.                  (ไอ แอม กูด๊)                       ฉันสบายดี  

• Thank you.                           (แธง็ค์ คิว)              ขอบคุณ 

How are you doing?                (ฮาว อาร์ ยู ดู อิ้ ง)                     สบายดีหรือเปล่าครับ 

• ตอบ  I am not so well.        (ไอ แอม นอ๊ต โซ เวลล์)                 ฉันไม่ค่อยสบายครับ 

• Thank you.                               (แธง็ค ์คิว)                         ขอบคุณ 



ผมสบายดี  ขอบคุณครับ 

 I’m fine. Thanks. (แอม ไฟน์ แธง็ค์ส) 

สวัสดีตอนเช้าครับบอม ผมสบายดี ขอบคุณนะ แล้วคุณสบายดีไหมครับ 

Good morning, Boom. I am fine.  

Thank you, and how are you?  

(กูด มอร์นิ่ง บอม ไอ แอม ไฟน์  

แธง็คค์ิว แอนด์ ฮาว อาร์ ยู) 

สวัสดีตอนเช้า ยุทธ วันนี้สบายดีหรือเปล่า  

Good morning, Yut. How are you today?  (กูด มอร์น่ิง   ยุทธ   ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์) 



การเชญิชวนและเสนอบรกิารนวดแผนไทยให้กบัลูกค้า 

    Massage, sir/mister?      

• (มาสสาจ  เซอ๊ะร์/มิส เตอร์)  

• คุณ(ผู้ชาย)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ 

    Massage, miss/madam? 

• (มาสสาจ      มิส/แม เดิ๊ม)  

• คุณ(ผู้หญิง)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ 

    Would you like a massage, sir/mister?    สภุาพมากๆ 

• (วูด๊        ยู    ไล้ค์  เอ มาสสาจ   เซอ๊ะร์/มิสเตอร์)  

• คุณ(ผู้ชาย)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ 

    Would you like a massage, miss/madam?    สภุาพมากๆ 

• (วูด๊        ยู    ไล้ค์  เอ  มาสสาจ      มิส/แม เดิ๊ม) 

• คุณ(ผู้หญิง)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ 

    Do you want a massage, sir/miss? 

• (ดู     ยู    วอ๊นท ์เอ มาสสาจ   เซอ๊ะร์/มิส)  

• คุณต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ 



การให้ขอ้มูลบรกิารนวดแผนไทย 

We open from Monday to Sunday and from 9.00 am to 9.00 pm. 

• (วี โอ-พ่ึล ฟอร์ม มัน-เดย์ ทู ซัน-เดย์ แอนด์ ฟอร์ม ไนน์ เอ เอม็ ทู ไนน์ พี เอม็) 

• เราเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันอาทติย์ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง สามทุม่ครับ 

Have you ever tried traditional Thai massage? 

• (แฮฟ ยู  เอฝ-เว่อะ ไทรด์ เทร่ิด-ดิ๊-เช่ิน-เนิ้ล ไท มาสสาจ)  

• คุณเคย(ใช้บริการ)นวดแผนไทยมาบ้างหรือเปล่าครับ 

How often do you have Thai massage? 

• (ฮาว ออฟ-เฟ่ิล ดู ยู  แฮฟ    ไท   มาสสาจ)  

• คุณนวดแผนไทยบ่อยแค่ไหนคะ 

Where did you have Thai massage? 

• (แวร์      ดิด     ยู     แฮฟ    ไท     มาสสาจ) 

• คุณเคยนวดแผนไทยจากที่ไหนครับ  



การสอบถามความต้องการใชบ้รกิาร 

     I can give you a foot massage. 

• (ไอ เคิ่น  กฟี   ยู   เอ  ฟุท   มาสสาจ) 

• ผม/ดิฉันให้บริการนวดฝ่าเท้าครับ/ค่ะ 

     We can give you a body massage. 

• (วี     เคิ่น  กฟี     ยู  เอ  บาดิ   มาสสาจ)  

• พวกเราให้บริการนวดตัวครับ/ค่ะ 

     We have an oil and a herbal massage. 

• (วี    แฮบ  แอน ออยล์ แอน เอ เฮอ-เบิ้ล มาสสาจ)  

• พวกเรามีบริการนวดน า้มันและนวดประคบด้วยสมุนไพรครับ/ค่ะ 

     Which one do you prefer? 

• (วิช          วัน   ดู     ยู  พริ-เฟอร์) 

• คุณต้องการรับบริการนวดแบบไหนครับ/คะ 



การถามตอบทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัราคาการใหบ้รกิาร 

    How much? 

• (ฮาว    มัช) 

• ราคา(ค่าบริการ)เทา่ไหร่คะ 

    How much is it? 

• (ฮาว     มัช   อสิ  อทิ)  

• ราคา(ค่าบริการ)เทา่ไหร่คะ 

    How much is it per hour? 

• (ฮาว     มัช    อสิ อทิ เพอ อาวร์) 

• ราคาช่ัวโมงละเทา่ไหร่ครับ  

    How much is it for two hours? 

• (ฮาว    มัช    อซิ อทิ ฟอร์ ทู   อาวร์ส) 

• นวด 2 ช่ัวโมง คิดราคาเทา่ไหร่ครับ 



การตอบอตัราค่าบรกิาร 

    200 baht for foot massage, miss. 

• (ทู ฮัน-เดรด็ บาท ฟอร์ ฟุท มาสสาจ มิส) 

• ราคา 200 บาทส าหรับการนวดเท้าค่ะคุณผู้หญิง 

    300 baht per hour. 

• (ธรี ฮัน-เดรด็ บาท เพอ อาวร์) 

• ราคาช่ัวโมงละ 300 บาทครับ 

    500 baht for two hours. 

• (ไฟว ์ฮัน-เดรด็ บาท ฟอร์ ทู อาวร์ส) 

• ราคา 500 บาทส าหรับ(การนวด) 2 ช่ัวโมงครับ 

   How much is it for one hour?(ฮาว มัช อสิ อทิ ฟอร์ วัน อาวร์)คิดราคาช่ัวโมงละเทา่ไหร่ 

• 300 baht per hour.  (ธรี ฮัน-เดรด็ บาท เพอ อาวร์) 

• ราคาช่ัวโมงละ 300 บาทครับ 

    How much is it per hour for oil massage?  

• (ฮาว    มัช   อสิ อทิ เพอ อาวร์ ฟอร์ ออยล์ มาสสาจ) ราคาช่ัวโมงละเทา่ไหร่ส าหรับนวดน า้มัน  

• 300 baht for oil massage. (ธรี ฮัน-เดรด็ บาท ฟอร์ ออยล์ มาสสาจ) ราคา 300 บาท

ส าหรับการนวดน า้มันค่ะ 



การให้บรกิารลูกค้าก่อนท าการนวด 

เชิญลูกค้าขึ้นห้องนวดโดยบอกว่า  

• This way, please.  

• (ดสี    เวย์    พลีส)   please พลีส แปลว่า ได้โปรด (สภุาพมากๆ) 

บอกให้ลูกค้าถอดรองเท้าและวางไว้บนช้ัน โดยพูดว่า  

• Take off your shoes and put on the shelf, please. 

• (เทค  ออฟ ยัวร์    ชูส   แอนด ์พุด ออน เดอะ เชวฟ์   พลีส) 

บอกให้ลูกค้าเปล่ียนชุดนวด 

• Please change your clothes. 

• (พลีส     เชนจ์      ยัวร์    โคลทส)์ 



การให้บรกิารลูกค้าก่อนท าการนวด 

ห้องเปล่ียนเสื้อผ้าอยู่ตรงนั้น 

• The changing rooms are over there. 

• (เดอะ  เชนจิ้ ง        รูมส ์  อาร์ โอเวอร์ แดร์) 

บอกให้ลูกค้าเอาเสื้อผ้าของตวัเองเกบ็ไว้ในตู้ 

• Put your clothes in there, please. 

• (พุด  ยัวร์    โคลทส ์  อนิ  แดร์    พลีส)  

บอกให้ลูกค้าน ากระเป๋าวางไว้ข้างเตียง 

• Put your bag here, please. 

• (พุด  ยัวร์  แบก็  เฮียร์    พลีส) 



 

การสอบถามอาการของลูกค้า 

กรณุาบอกดิฉันว่าคุณเจบ็(ปวด)บริเวณไหนด้วยคะ 

• Please tell me where does it hurt? 

• (พลีส    เทล   มี     แวร์     ดา๊ส อทิ เฮิร์ท) 

กรณุาบอกดิฉันด้วยว่าคุณเจบ็ (ปวด) ตรงไหน 

• Please tell me where do you feel pain? 

• (พลีส    เทล   มี     แวร์     ดู     ยู    ฟีล  เพน ) 

ฉันเจบ็หัวไหล่  

• My shoulders hurt.(มาย โชเดอร์ส เฮิร์ท)  

• ดิฉันรู้สกึปวดที่หัวไหล่ 

• I feel stiff with my back. (ไอฟี ล สะทฟี วิธ มาย แบค) 

 

 

ผม/ดิฉันจะพยายามท าให้คุณรู้สกึดีขึ้นครับ/ค่ะ 

I will try to make you feel better. 

(ไอ วิล ทาร์ย ทู เมค      ยู     ฟีล  เบท็-เท่อะร์) 
 

 

 



 

ค าส ัง่ท ีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารนวด 

กรุณานอนหงายค่ะ 

• Please lie on your back. 

• (พลีส   ลาย ออน ยัวร์   แบค) 

ท าตัวให้สบาย หากรู้สกึเจบ็ โปรดบอกฉันด้วยค่ะ 

•  Relax and enjoy, if you hurt, please let me know. 

• (รีแลก็ซ์ แอนด ์เอน็จอย อฟี ยู เฮิร์ท    พลีส    เลท็  ม ี   โนว)์ 

กรุณาอย่าเกรง็ 

• Don’t be tense, please. 

• ( โด้นท ์ บ ี  เทน๊ส ์   พลีส)  



บอกใหต้ะแคงหรอืคว ่า 

โปรดนอนตะแคงซ้ายด้วยครับ 

• Lie on your left side, please. 

• (ลาย ออน ยอร์ เลฟ็ท ์ไซด ์  พลีส) 

โปรดนอนตะแคงขวาด้วยค่ะ 

•  Lie  on your right side, please. 

• (ลาย ออน  ยอร์   ไร้ท ์  ไซด ์   พลีส)  

โปรดนอนคว ่าด้วยค่ะ 

•  Lie on your stomach, please. 

• (ลาย ออน  ยอร์   ซะโท-มคั     พลีส) 



มานวดหวักนัเถอะ 

ฉันจะนวดหัวให้คุณค่ะ 

• I will give you a head massage. 

• (ไอ วิว  กี๊ฟ      ยู อะ เฮด    มาสสาจ)  

กรุณายกศีรษะขึ้นด้วยค่ะ 

• Lift your head please. 

• (ลิฟท ์ ยัวร์  เฮด    พลีส) 

วางศีรษะบนหมอนน้ีค่ะ 

• Put your head on this pillow. 

• (พุด  ยัวร์    เฮด  ออน  ดี๊ส  พิวโลว)์  



นวดแรงไหมจะ๊ 

ผมนวดแรงไปหรือเปล่าครับ 

•  Am I massaging too hard?  

• (แอม ไอ มาสสาจ-อิ้ง  ทู   ฮาร์ด) 

ดิฉันนวดเบาไปหรือเปล่าคะ 

•  Am I massaging too soft? 

• (แอม ไอ มาสสาจ-อิ้ง  ทู   ซอฟท)์ 

คุณรู้สกึสบายขึ้นไหม 

•  Are you feeling better? 

• (อาร์    ยู    ฟีลลิ่ง   เบท็เทอร์)  



นวดเสรจ็แลว้ 

ดิฉันนวดเสรจ็แล้วค่ะ 

• O.K. I am ready now. 

• (โอ เค  ไอ แอม เรด-ดิ นาว)  

รู้สกึอย่างไรบ้างคะ 

• How do you feel? 

• (ฮาว   ดู     ยู    ฟิล)  

มันยอดเย่ียมมากเลย ขอบคุณมากครับ 

•  It’s so wonderful, thank you very much. 

• (อทิ’ส โซ วอน-เดอะ-ฟุล แธง็ค ์ คิว  เว-ริ     มัช)  

คุณต้องการที่จะนัดในคร้ังต่อไปไหมคะ 

• Would you like to make an appointment for the next time ? 

• (วู้ด        ยู    ไลค์   ทู   เมค    แอน แอ-พอ็ยท-์เม้นท ์ฟอร์ เธอะ เนก็ ไทม)  



*Wait a second/minute, please (เวด เอ เซก็เกิ้ล/มิ นิท พลีส) โปรดรอสกัประเดี๋ยว 

*one moment, please. (วัน โมขเม้นท ์พลีส) โปรดรอสกัครู่ 

*I will be back soon. (ไอ วิว บี แบค ซูน) ฉันจะกลับมาในไม่ช้า 

 


