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ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับพนักงานนวดแผนไทย
[1] การทักทาย
- Good morning
- Good afternoon
- Good evening

How are you?
(ฮาว อาร์ ยู)
สบายดีหรือเปลาคะ

I’m fine. Thank you.
(แอม ไฟน แธ็งคคิว)
ฉันสบายดี ขอบคุณ

[2]ถาม – ตอบ พื้นฐาน แนะนาตัวเอง
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What is your name?
My name is Maanee Money

What is your nickname ?
My nickname is Mac.

Where do you live ?
I live in Bangkok.

How old are you?
I am 25 years old.

Where are you from?
I am from Nontha Buri Province.

What is your job?
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I am a teacher.

What is your favorite food?
I like Tom Yum Kung.

[3] การเชิญชวนใหใชบริการนวด
Massage, Sir ?
(มาส ซาจ เซอะร(
คุณผู้ชายตองการรับบริการนวดไหมครับคะ/

Massage, Madam ?
(มาส ซาจ แม เดิ๊ม(
คุณผูหญิงตองการรับบริการนวดไหมครับคะ/

Would you like a massage, Sir?
(วูด ยูไลคเอ มาส ซาจ เซอะร(
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คุณผู้ชายตองการรับบริการนวดไหมครับคะ/

Would you like a massage, Madam?
(วูด ยูไลคเอ มาส ซาจ แม เดิ๊ม(
คุณผูหญิงตองการรับบริการนวดไหมครับคะ/

Do you want a massage, Sir?
(ดูยูวอนทเอ มาส ซาจ เซอะร(
คุณผู้ชายตองการรับบริการนวดไหมครับคะ/

Do you want a massage, Madam?
(ดูยูวอนทเอ มาส ซาจ แม เดิ๊ม(
คุณผูหญิงตองการรับบริการนวดไหมครับคะ/

[4] การสอบถามขอมูลเบื้องต้น
- Have you ever tried Traditional Thai Massage ?
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(แฮฟ ยูเอฝ-เวอะ ไทรดเทริ่ด(ซาจ-เนิ้ล ไท มาส-เชิ่น-ดิ-๊
คุณเคยใชบริการนวดแผนไทยมาบางหรือเปลาครับ

- How often do you have Thai massage ?
(ฮาว ออฟ-เฟล ดูยูแฮฟ ไท มาส(ซาจคุณนวดแผนไทยบอยแคไหนคะ

- Where did you have Thai massage ?
(แวรดิด ยูแฮฟ ไท มาส(ซาจคุณเคยนวดแผนไทยจากที่ไหนครับ

[5] การแนะนาบริการนวดแผนไทย
- I will give you a Traditional Thai Massage.
(ไอ วิล กิฟ ยูเอ เทริ่ด(เนิ้ล ไท มาส ซาจ-เชิ่น-ดิดิฉันจะใหบริการนวดแผนไทยแกคุณคะ
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- I will give you a good massage.
(ไอ วิล กิฟ ยูเอ กูด มาส ซาจ(
ผมจะใหบริการนวดที่ดีแกคณครับ

- A massage will relax you.
(เอ มาส ซาจ วิล ริ-แล็กซยู(
การนวดนี้จะชวยใหคุณผอนคลายไดคะ

- I will give you a very good Thai massage.
(ไอ วิล กิฟ ยูเอ เวริกดู ไทย มาส ซาจ(
ดิฉันจะใหบริการนวด (แผนไทย)ที่ด(ี มากๆ) แกคุณคะ

[6] การสอบถามความตองการใชบริการของลูกคาว่าต้องการรับบริการนวดแบบใด
I can give you a foot massage.
(ไอ เคิ่น กีฟ ยูเอ ฟุท มาส(ซาจผม/ดิฉันใหบริการนวดฝาเทาครับ/คะ
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I can give you a body massage.
(ไอ เคิ่น กีฟ ยูเอ บา(ซาจ-ดิมาสผม/ดิฉันใหบริการนวดตัวครับ/คะ

We can give you an oil massage.
(วีเคิ่น กีฟ ยูแอน ออยลมาส(ซาจพวกเรามีบริการนวดน้้ามันครับ/คะ

What kind of massage would you like?
(ว็อท ไคดออฟ มาส ซาจ วูด ยูไลค(
คุณตองการรับบริการนวดแไหนครับคะ/

[7] ถามปัญหาสุขภาพก่อนลงมือนวด
Do you have any health problems?
( ดูยูแฮฟ เอ-นิเฮ็ลธพร็อบ-เบลิ้มส (
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คุณมีปญหาสุขภาพหรือเปลาครับ

Did you have any operations?
(ดิ๊ด ยูแฮฟ เอ-นิออพ-เพอะเร-ฌั่นส(
คุณเคยรับการผาตัดมาหรือเปลาครับ

Do you feel pain around this area ?
(ดูยูฟล เพน เอ-ราวดธีส แอ(เรียรูสึกเจ็บครับบริเวณนี้ไหม(ปวด)
ค้าตอบง่าย ๆ ที่อาจจะได้รับจากลูกค้า
Yes, I do. หรือ No, I don’t.
(เยส ไอ ดู (–หรือ- (โน ไอ ดนท(
ใชครับ/คะ หรือ ไมใชครับ/คะ

[8] อาการที่ลูกค้าอาจจะเล่าให้เราฟังก่อนรับการนวด
- I have a bad upper back.
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(ไอ แฮฟ เอ แบด อัพ เพอะรแบ็ค(
ผมปวดเมือ่ ย(บริเวณ)หลังชวงบนครับ

- I have a bad legs.
(ไอ แฮฟ เอ แบด เลกส (
ดิฉัน(มีอาการ)เมื่อย/ปวดที่ขาคะ

- I feel stiff with my neck.
(ไอ ฟล สะทีฟ วิธ มาย เนค(
ผมรูสึกเมื่อยที่คอครับ

- My left ankle hurts.
(มาย เล็ฟทแอง เคิ้ล เฮิรทส(
ขอเทาขางซายของผมเจ็บครับ(ปวด)

- My forearms hurt.
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(มาย โฟรอารมส เฮิรท (
ดิฉันปวดบริเวณตนแขนทั้งสองขางคะ

- I have an ache with my lower back.
(ไอ แฮฟ แอนดเอค วิธ มาย โลว เวอะรแบ็ค(
ดิฉันปวดเมื่อยที่หลังชวงลางคะ

- I have a problem with my feet.
(ไอ แฮฟ เอ พรอบ-เบลิ่ม วิธ มาย ฟท(
ดิฉันมีปญหาที่เทา(ทั้งสองขาง)คะ

- I have a problem with my calves.
(ไอ แฮฟ เอ พรอบ-เบลิ่ม วิธ มาย คาลฟส(
ผมมีปญหากับนอง(ทั้งสองขางครับ(

- I feel stiff with my back.
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(ไอ ฟล สะทีฟ วิธ มาย แบค(
ดิฉันรูสึกเมื่อยที่หลังคะ

- I have an ache with my hip.
(ไอ แฮฟ แอนดเอค วิธ มาย ฮิป(
ดิฉันปวดเมื่อยที่สะโพกคะ

- My legs pain because I have been standing all day.
(มาย เลกสเพน บิ-เคิซ ไอ แฮฟ บีน สะแตนด-อิ่ง ออล เดย์(
ขาของผมปวดเพราะผมยืนมาทั้งวันเลยครับ

- My back hurts because I lifted heavy things.
(มาย แบค เฮิรทสบิ-เคิซ ไอ ลิฟทด เฮฟ-วิธิงส(
หลังของดิฉันปวดเพราะยกของหนักมาคะ

- My calves hurt because I have been walking all day.
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(มาย คาลฟสเฮิรท บิ-เคิซ ไอ แฮฟ บีน วอลค-อิ่ง ออล เดย(
นองทั้งสองขาง)ของดิฉันปวดเพราะเดินมาทั้งวันเลยคะ

[9] เมื่อเล่าปัญหาเสร็จ ลูกค้าอาจจะบอกจุดที่เขาต้องการให้เรานวด
- I would like a massage to help my legs.
(ไอ วูด ไลคเอ มาส ซาจ ทูเฮ็ลพมาย เลกส (
ผมอยากจะรับบริการนวดเพื่อชวยเหลือ(อาการ) ขาทั้งสองขาง ครับ

- I would like a massage to help my shoulders.
(ไอ วูด ไลคเอ มาส ซาจ ทูเฮ็ลพมาย โชล-เดอะรส(
ดิฉันอยากจะรับบริการนวดเพื่อชวยเหลือ(อาการ) หัวไหล ทั้งสองขางคะ

- I would like a massage to help my kneecap.
(ไอ วูด ไลคเอ มาส ซาจ ทูเฮ็ลพมาย นีแค็ป(
ผมอยากจะรับบริการนวดเพื่อช่วยเหลือ(อาการ)ที่สะบาครับ
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- I would like a massage to help my wrist.
(ไอ วูด ไลคเอ มาส ซาจ ทูเฮ็ลพมาย วริ๊สท(
ผมอยากจะรับบริการนวดเพื่อชวยเหลือ(อาการ)ที่ขอมือครับ

- I would like a massage to help my hip.
(ไอ วูด ไลคเอ มาส ซาจ ทูเฮ็ลพมาย ฮิป(
ดิฉันอยากจะรับบริการนวดเพื่อชวยเหลือ(อาการ)ที่สะโพกคะ

[10] การใหคาแนะนา แกลูกคากอนใหบริการนวดแผนไทย
10 = A ใหลูกคาถอดรองเทา เครื่องประดับตางๆ ออกจากรางกายเสียกอนทีจ่ ะเขารับ บริการนวด
ซึ่งรวมถึงสัมภาระ สิ่งของตางๆ ของลูกคาดวย
Take off your shoes, please.
(เทค ออฟ ยอรชูสพลีส(
กรุณาถอดรองเทา(ของคุณ)ดวยครับ
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- Take off any jewelry, please.
(เทค ออฟ เอ(ริพลีส-แอ็ล-นิจ-ู
กรุณาถอดเครื่องประดับ(ที่สวมใสอยูะวยคด(

- Take off your watch, please.
(เทค ออฟ ยอรว็อทชพลีส(
กรุณาถอดนาฬิกา(ขอมือ)ของคุณดวยคะ

- Take off your eyeglasses, please.
(เทค ออฟ ยอรอาย กลาสสพลีส(
กรุณาถอดแวนตา(ของคุณ) ดวยคะ

- Keep your belongings with you, please.
(คีฟ ยอรบิ-ลอง-งิ่งสวิธ ยูพลีส(
กรุณาเก็บสิ่งของไวกับตัวดวยคะ
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- Keep your things with you, please.
(คีฟ ยอรธิงสวิธ ยูพลีส(
กรุณาเก็บสิ่งของไวกับตัวดวยคะ

- Keep your jewelry with you, please.
(คีฟ ยอรจู(ริวิธ ยูพลีส-แอ็ลกรุณาเก็บเครื่องประดับไวกับตัวคุณดวยคะ

10 – B ตอจากนั้น มักจะใหลูกคาท้าความสะอาดรางกาย บางสวนที่จะท้าการนวด เชน เทา ขา เป
นตน ในสถานที่ที่ทาง สถานประกอบการจัดเตรียมไว
- Wash your feet, please.
(วอช ยอรฟท พลีส(
กรุณาลางเทา ทั้ง)2 ขางของคุณ)ดวยคะ

- Please have your feet cleaned.
(พลีส แฮฟ ยอรฟท คลีนด(
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กรุณาท้าความสะอาดเทา(ของคุณ)ดวยครับ

- Wash your hands, please.
(วอช ยอรแฮนดส พลีส(
กรุณาลางมือ ทั้ง)2 ขางของคุณ)ดวยคะ

- Wash your legs, please.
(วอช ยอรเลกสพลีส(
กรุณาลางขา(ของคุณ)ดวยครับ

10 – C หลังจากนั้นจะใหลูกคาเปลี่ยนเสื้อผาเปนชุดล้าลองที่ทาง สถานประกอบการจัดไวใหเพื่อง
ายตอการใหบริการนวด
- Please change your clothes in this room.
(พลีส เชนจยอรโคลทสอิน ธีส รูม(
กรุณาเปลี่ยนเสื้อผาที่หองนี้คะ
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- Please wear these loose clothes.
(พลีส แวรธีส ลูซ โคลทส(
กรุณาสวมเสือ้ ผาหลวมๆ เหลานี้ดวยคะ

- These are loose clothes that you can wear.
(ธีส อารลูซ โคลทสแธ็ท ยูเคิ่น แวร(
เหลานี้เปนเสื้อผาหลวมๆ ที่คุณสามารถใสไดคะ

- Please keep your locker key.
(พลีส คีพ ยอร ล็อกเคอร์คีย)์
กรุณารับกุญแจตูเก็บของดวยครับ

[11] คาสั่งที่ใชในการใหบริการนวดแผนไทย (ให้ลูกค้าเปลี่ยนท่า)
- Come this way to the massage room, please.
(คัม ธีส เวย ทู เธอะ มะซาจฺ รูม พลีซ(
เชิญทางนี้เพื่อไปหองนวดคะ
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-Please sit down on the foot massage chair.
(พลีซ ซิท ดาวน ออน เธอะ ฟุท มะซาจฺ แชร(
เชิญนั่งบนเกาอี้ส้าหรับนวดเทาคะ

-Please sit on the chair and put your feet on this stool.
(พลีซ ซิท ออน เธอะ แชร แอนด พุท ยอร ฟท ออน ธีส สทูล(
เชิญนั่งบนเกาอี้และวางเทาของคุณไวบนตั่งพักเทา (มานั่งเดี่ยว(ตัวนี้ (

- Please adjust the back of the chair to your comfort.
(พลีซ อะจัสทฺ เธอะ แบค ออฟ เธอะ แชร ทู ยอรคัม´เฟรท(
โปรดปรับระดับพนักของเกาอี้ตามความสบายของคุณคะ

- Rest both of your feet on this stool.
(เรสทฺโบท ออฟ ยอร ฟท ออน ธีส สทูล(
พักเทาของคุณลงบนตั่งพักเทาตัวนี้คะ
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-Please roll up your pants above the knees.
(พลีซ โรลอัพ ยอร แพนทฺซฺ เอ(โบฟ เธอะ นีส-ฺ
กรุณาพับขากางเกงของคุณไวเหนือเขา

- Relax and enjoy, if you hurt, please let me know.
(รีแลคซฺแอนด เอ็น-จอย อิฟ ยู เฮิรท พลีซ เลท มีโนว(
ผอนคลาย ท้าตัวใหสบายๆ หากรูสึกเจ็บ โปรดบอกฉันดวยคะ

-Please stretch your legs.
(พลีซ สเทรทชฺยอรเลกซฺ(
โปรดเหยียดขาดวยคะ

-Please bend your left knee.
(พลีซ เบนด ยอร เลฟทฺนี (
กรุณางอเขาซายขึ้นดวยคะ
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-Please raise up your feet.
(พลีซ เรซ อัพ ยอร ฟท(
กรุณายกเทา (ทั้งสองขาง)ขึ้นดวยคะ

- Rest your right foot on this stool.
(เรสทฺยอร ไรทฺฟุท ออน ธีส สทูล(
พักเทาขางขวาของคุณลงบนตั่งพักเทาตัวนี้

-Please roll up your sleeves above the elbows.
(พลีซ โรล อัพ ยอรสะลีฝ เอ-โบฟ ดิเอล-โบวส(
กรุณาพับแขนเสื้อ(ทั้งสองขาง)ของคุณไวเหนือขอศอกดวยครับ

- If you are ready, please lie on your back.
(อิฟ ยู อาร เรด-ดิพลีซ ไล ออน ยอร แบค(
ถาคุณพรอมแลวกรุณานอนหงายดวยครับ
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- Lie on your stomach, please.
(ลาย ออน ยอร สทัม´มัค พลีซ(
โปรดนอนคว่ําดวยคะ

- Lie on your back, please.
(ลาย ออน ยอร แบค พลีซ(
โปรดนอนหงายดวยครับ

- Lie on your left side, please.
(ลาย ออน ยอร เลฟทฺไซด พลีซ(
โปรดนอนตะแคงซายดวยครับ

- Lie on your right side, please.
(ลาย ออน ยอร ไรทฺไซด พลีซ(
โปรดนอนตะแคงขวาดวยคะ
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-Please bend both of your knees.
(พลีซ เบนด โบธ ออฟ ยอร นีส(ฺ
กรุณางอเขาทั้งสองขางดวยครับ

- Give me your left hand please.
(กีฝวฺมี ยอร เลฟทฺแฮนด พลีซ(
กรุณาสงมือซายคุณใหดิฉันดวยคะ

- Give me your right hand please.
(กีฝวฺมี ยอร ไรทฺแฮนด พลีซ(
กรุณาสงมือขวาคุณใหดิฉันดวยคะ

-Please turn to your left side.
(พลีซ เทิรน ทู ยอรเลฟทฺซายด(
กรุณานอนตะแคงซายดวยคะ
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-Please turn to your right side.
(พลีซ เทิรน ทู ยอรไรทฺซายด(
กรุณานอนตะแคงขวาดวยคะ

-Please raise up both of your legs.
(พลีซ เรส อัพ โบธออฟ ยอร เลกซฺ(
โปรดยกขาทั้งสองขางของคุณขึ้น

-Please raise up your left leg.
(พลีซ เรส อัฟ ยอรเลฟทฺ เลก(
กรุณายกขาซายขึ้นดวยคะ

-Please let me have both of your hands.
(พลีซ เล็ท มี แฮฟ โบธ ออฟ ยอรแฮนดส(
กรุณาสงมือทั้งสองขางของคุณมาใหดิฉันดวยคะ
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-Please sit cross legged facing the wall.
(พลีซ ซิท ครอส เลกด เฟซ-ซิ่ง เธอะ วอลล(
โปรดนั่งขัดสมาธิแลวหันหนาไปทางขางฝาผนังดวยครับ

- Close your eyes, please.
(โคลส ยอร อายส พลีซ(
กรุณาหลับตาดวยคะ

- Don’t be tense, please.
(โดนทฺบี เทนซฺพลีซ(
โปรดอยาเกร็งนะคะ

-Please relax.
(พลีซ ริแลคซฺ(
กรุณาท้าตัวสบายๆ นะครับ
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-Please lift your left arm.
(พลีซ เลฟทฺยอร ลิฟทฺอารม(
โปรดยกแขนซายของคุณขึ้นดวยคะ

-Please lift your right arm.
(พลีซ ลิฟทฺยอร ไรทฺอารม(
โปรดยกแขนขวาของคุณขึ้นดวยครับ

-Please lower your arms.
(พลีซ โล´เออะยอร อารมส(
กรุณาลดแขน (ทั้งสองขางตํลงดวยคะ
(่

-Please raise your chin.
(พลีซ เรซ ยอร ชิน(
กรุณาเงยหนาขึ้นดวยคะ
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-Please lower your chin.
(พลีซ โล´เออะยอร ชิน(
กรุณากมหนาลงดวยครับ

-Please raise your head slowly.
(พลีซ เรซ ยอร เฮด สะโล(ลิกรุณายกศีรษะของคุณขึ้นอยางชาๆดวยคะ

-Please hold my hand.
(พลีซ โฮลด มายแฮนด(
กรุณาจับที่มือของดิฉันดวยคะ

-Please squeeze my hand.
(พลีซ สควีซ มายแฮนด(
กรุณาบีบที่มือของฉันดวยคะ
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-Please make a fist.
(พลีซ เมค เอ ฟสทฺ(
กรุณาก้าหมัดดวยครับ

-Please spread your finger apart.
(พลีซ สเพรดยอรฟง-เกอะร อะพารทฺ(
กรุณาแยกนิ้วมือของคุณออกจากกันดวยคะ

-Please raise both of your arms up.
(พลีซ เรซ โบธ ออฟ ยอร อารมส อัพ(
กรุณายกแขนทั้งสองขางขึ้นดวยครับ

-Please stretch your legs out.
(พลีซ สเทรทชฺยอร เลกส เอาท(
โปรดเหยียดขาทั้งสองขางของคุณ (ออกไป)ดวยครับ
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-Please stretch your arms out.
(พลีซ สเทรทชฺยอร อารมสเอาท(
โปรดเหยียดแขนทั้งสองขางของคุณ(ออกไป)ดวยคะ

[12] บอกลูกค้าว่าเรากาลังจะทาอะไร เขาจะได้รู้ล่างหน้า
- I am going to press a little harder on your foot.
(ไอ แอม โก-อิ้ง ทู เพรส เอ ลิท-เทิ้ล ฮารด-เดอะ ออน ยอรฟุท(
ดิฉันจะกดน้ําหนักใหมากขึ้นกวาเดิมเล็กนอยบนเทาของคุณ

- Allow me to massage your arm, your head and your back please.
(แอล-โลว มี ทู มะ ซาจฺ ยอร อารม ยอร เฮด แอนด ยอรแบค พลีซ(
อนุญาตใหฉันนวดแขน ศีรษะ และหลังของคุณดวยคะ

- I will press a little harder on your back.
(ไอ วิลเพรส เอ ลิท-เทิ้ล ฮารด-เดอะ ออน ยอรแบค(
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ผมจะกดใหหนักขึ้นกวาเดิมเล็กนอยบนหลังของคุณครับ

[13] การถามความรูสึกรวม ๆ ของลูกคาขณะรับการนวด
Are you feeling OK ?
อารยูฟล ลิ่ง โอ เค
คุณรูสึกสบายดีไหมครับ

Are you feeling better?
อารยูฟล ลิ่ง เบ็ท เทอะร
คุณรูสึกสบายขึ้นไหมครับ

[14] การถามว่าเรานวดหนักหรือเบาเกินไปหรือไม่
A- Am I massaging too hard?
แอม ไอ มาสซาจ-อิ้ง ทูฮารด
ผมนวดแรงไปหรือเปลาครับ
=== ลูกค้าอาจจะตอบว่า
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Yes, a bit too hard.
เยส เอ บิท ทูฮารด
ใช แรงไปหนอยครับ

B- Am I massaging too soft?
แอม ไอ มาสซาจ-อิ้ง ทูซอฟท
ดิฉันนวดเบาไปหรือเปลาคะ
=== ลูกค้าอาจจะตอบว่า
Yes, a bit too soft.
เยส เอ บิท ทูซอฟท
ใช เบาไปหนอยคะ

=== เราก็ขอโทษ และก็ปรับความหนักเบาให้เหมาะสม/
- Sorry, sir.
ซอ ริ เซอร์
ขอโทษคะ คุณผูชาย
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- Sorry, Madam.
ซอ ริแม เดิ๊ม
ขอโทษคะ คุณผูหญิง

- I will try to make you feel better.
ไอ วิล ไทรทูเมค ยูฟล เบ็ท-เทอะร
ดิฉันจะพยายามท้าใหคุณรูสึกสบายขึ้น/ดีขึ้นคะ

[15] การพูดถึงประโยชน์ของการนวดแผนไทย
- This massage will help your neck.
การนวดนี้จะช่วยท้าให้คอของคุณดีขึ้นค่ะ
- This massage will help your feet.
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การนวดนี้จะช่วยท้าให้เท้าของคุณดีขึ้นครับ
- This massage will help your arm.
การนวดนี้จะช่วยท้าให้แขนของคุณดีขึ้นค่ะ
- This massage will help your leg.
การนวดนี้จะช่วยท้าให้ขาของคุณดีขึ้นครับ
- This massage will help your back.
การนวดนี้จะช่วยท้าให้หลังของคุณดีขึ้นครับ
- This massage will relieve your tension.
การนวดนี้จะช่วยท้าให้คณ
ุ คลายเครียดได้ค่ะ
- A foot massage will relieve stress.
การนวดเท้าจะช่วยบรรเทาอาการเครียดได้ค่ะ
- A facial massage will relieve tension.
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การนวดหน้าจะช่วยบรรเทาอาการเครียดได้ค่ะ
- A back massage will relieve strain.
การนวดหลังจะช่วยบรรเทาอาการเครียดได้ค่ะ
- A finger massage will relax your hands.
การนวดนิว้ มือจะช่วยให้มือของคุณได้ผ่อนคลายค่ะ
- A back massage will relax your back and neck.
การนวดหลังจะช่วยให้หลังและคอของคุณผ่อนคลายครับ
- A toe massage will relax your foot.
การนวดนิว้ เท้าจะช่วยให้เท้าของคุณได้ผ่อนคลายครับ
[16] การพูดใหลูกคาตรวจสอบสิ่งของกอนออกจากราน
- Please check your belongings before you leave.
(พลีส เช็ค ยอรบ-ิลอง-กิ้งสบิ-ฟอรยูลีฟ(
กรุณาตรวจสอบสิ่งของของคุณกอนออกไปดวยนะคะ

34
- Please check your things before you leave.
(พลีส เช็ค ยอรธิงสบิ-ฟอรยูลีฟ(
กรุณาตรวจสอบสิ่งของของคุณกอนออกไปดวยนะครับ

