
บทที ่1  

การทกัทาย และ การอ าลา 

การทักทาย (Greetings) 

 
ประโยคทีใ่ชใ้นการทักทายภาษาองักฤษ มดีังนี ้

 
1. การทกัทายอยา่งเป็นทางการ (Formal Greetings) 
 

    - Good morning    (กู๊ด มอรน์ิง่)  ใชท้ักทายตัง้แตต่อนเชา้ถงึกอ่นเทีย่ง 
 
    - Good afternoon (กู๊ด อาฟเตอร ์นูน)  ใชท้ักทายในชว่งบา่ย 

 
    - Good evening    (กู๊ด อฟี นิง่)            ใชท้ักทายในตอนเยน็จนถงึกอ่นเทีย่งคนื  
 

 
2. การทกัทายอยา่งไมเ่ป็นทางการ (Informal Greetings) 

 

      ค าวา่ Hi และ Hello เป็นค าทักทายอยา่งไมเ่ป็นทางการ มคีวามหมายวา่ สวัสด ีใช ้

ทักทายบคุคลไดท้กุโอกาสโดยไมจ่ ากดัเวลา ถา้เป็นคนสนทิหรอืคนกันเอง มักจะตามดว้ยชือ่

คนทีเ่ราทักทาย ไดเ้ลย เชน่  

 
    - Hello, John.  (เฮลโล จอหน์)  
    - Hello, Anong. (เฮลโล อนงค)์ 

    - Hi, Julia. (ไฮ จเูลยี)  
    - Hi, Manus.  (ไฮ มนัส) 
 

 

      นอกจากนี้ยังมคี าทีใ่ชต้ามหลังค าทกัทายทีค่วรรูอ้ยูอ่กี 2 ค า ไดแ้ก ่ค าวา่ sir (เซอ๊ะร)์ และ

ค าวา่ ma’am (แม็ม) ซึง่ยอ่มาจากค าวา่ madam นยิมใชก้ับบคุคลทีเ่ราเคารพนับถอื รวมถงึ
เป็นค าทีบ่รกิร หรอืผูใ้หบ้รกิารใชก้ับลกูคา้ เพือ่เป็นการใหเ้กยีรต ิยกยอ่ง โดยทั่วไปไมน่ยิมใช ้

ค าสองค านี้กับคนทีเ่พิง่รูจั้ก 

 

 

 

 

 



ประโยคทีใ่ชใ้นการทกัทายเพือ่สอบถามทกุข-์สขุ วา่สบายดหีรอื  
 

    - How are you?     (ฮาว อาร ์ย)ู  
      สบายดหีรอืเปลา่คะ 

 
    - How are you today?     (ฮาว อาร ์ย ูทเูดย)์  

      วันนี้สบายดไีหมครับ 

    - How are you doing?    (ฮาว อาร ์ย ูด ูอิง้)  

      สบายดหีรอืเปลา่คะ 

*ถา้สบายดใีหต้อบวา่* 

 
        Fine. (ไฟน์)                   แลว้ตามดว้ยค าขอบคณุ    Thanks. (แธง้คส์) 
      

I’ m fine. (แอม ไฟน์)                         Thank you. (แธ็งค ์ควิ)  
      

I’ m good. (แอม กูด้) 

       
I am all right. (ไอ แอม ออล ไรท้)์ 

       

         Well / Very well. (เวลล ์/ เว ร ิเวลล)์  
 

            *ถา้ไมค่อ่ยสบายใหต้อบวา่*  
 
     I am not so well today.             (ไอ แอม น็อต โซ เวลล ์ทเูดย)์  

       
 วันนี้ดฉัินไมค่อ่ยสบายคะ่  

       

Not very well.  I have a headache. (น็อต เวร ิเวลล ์ไอ แฮฟ เอ เฮดเอค)  
       

 วันนี้ผมไมค่อ่ยสบาย  ผมปวดหัว 

      
Not so well. I have a cold.   (น็อต โซ เวลล ์ไอ แฮฟ เอ โคลด)์  

       

  วันนีผ้มไมค่อ่ยสบาย ผมเป็นหวัด 
 
*เมือ่คูส่นทนาบอกวา่ไมส่บาย เราควรพูด ดงันี ้

 
         That’s too bad.     (แธ็ท ท ูแบด) 
         แยจั่งเลย 

         Take care of yourself.    (เทค แคร ์ออฟ ยัวรเ์ซลฟ์)  
        ดแูลตัวเองหน่อยนะ  

         Take care of your health.   (เทค แคร ์ออฟ ยัวร ์เฮ็ลท)์ 
        ดแูลสขุภาพดว้ยนะ  
 



 

ตวัอยา่งที ่1 : 

 

Suda : Good morning, Jack. How are you today? 

    
(กู๊ด มอรน์ิง่ แจ๊ค ฮาว อาร ์ย ูท ูเดย)์  
 

สดุา   สวัสด(ีตอนเชา้)คะ่คณุแจ็ค วันนี้สบายดหีรอืเปลา่คะ 

 
Jack 

 
: 

 
Good morning, Suda. I’m fine. Thank you, and how are you?  

    (กู๊ด มอรน์ิง่ สดุา แอม ไฟน์ แธ็งค ์ควิ แอนด ์ฮาว อาร ์ย)ู 

 
แจ็ค 

  
 
สวัสด(ีตอนเชา้)ครับคณุสดุา ผมสบายด ีขอบคณุ แลว้คณุสบายดไีหมครับ 

 
Suda 

 
: 

 
I’m fine. Thanks.  

    (แอม ไฟน์ แธ็งคส์) 

 
สดุา 

  
 
ดฉัินสบายด ีขอบคณุคะ่ 

การแนะน าตวัเอง (Self – Introduction) 

 -  ส านวนทีน่ยิมใช ้แนะน าตัวเอง เริม่จาก  

1. May I introduce myself ?      ผม/ดฉัินขอแนะน าตัวเองครับ/คะ่ 
 

    (เมย ์ไอ อนิ โทร ดิ๊วซ มาย เซล็ฟ์)  

 

2. My name is …..(name – surname)…    ผม/ดฉัินชือ่-นามสกลุ ...ครับ/คะ่ 
 
     [มาย เนม อสิ ………(เนม – เซอร ์เนม)………]  

 
3. I am …..…..(nationality)…….…     ผม/ดฉัินเป็นชาว.…(เชือ้ชาต)ิ… 

     [ไอ แอม……(แนช ชัน่ แนล ลทิ)ิ……]  
 

4. I come from / I am from …. city / country)…  ผมมาจาก.…(เมอืง /ประเทศ).… 

     [ไอ คัม ฟรอม/ไอ แอม ฟรอม…(ซทิ ิ/ คัน ทร)ิ…]  

5. I am a ………..(career)…….….     ผม/ดฉัินเป็น..…(อาชพี)…… 
      

    [ไอ แอม เอ………(แค เรยี)………]  
    



ตวัอยา่งที ่2:  

Vilai : Good morning everybody. May I introduce myself?  

    (กู๊ด มอรน์ิง่ เอเวอรี ่บาด ิเมย ์ไอ อนิ โทร ดิ๊วซ มาย เซล็ฟ์) 

วไิล   
 
สวัสด(ีตอนเชา้)ทกุๆ ทา่น ดฉัินขออนุญาตแนะน าตวัเองคะ่ 

 

  :  My name is Vilai Sandee. 

    (มาย เนม อสิ วไิล แสนด)ี  

    
ดฉัินชือ่วไิล แสนดคีะ่ 

  

  : I come from Thailand. 

    (ไอ คัม ฟรอม ไทยแลนด)์  

 
  
ดฉัินมาจากประเทศไทยคะ่ 

 

 
:  

 

I work at Nongpakrang Traditional Thai Massage Club Branch 
1/2. I’m a massager. 

    
(ไอ เวริค์ แอ็ท หนองป่าคร่ัง เทร็ด ด ิชัน่ แนล ไทย มาสซาจ คลับ บรานซ 
วัน/ท ู แอม อะ มาสซาจ เจอ่ะร)์ 

                      ดฉัินท างานทีห่นองป่าคร่ังนวดแผนไทยสาขา 1/2 ดฉัินเป็นหมอ  
                      นวดคะ่ 

 
 

ประโยคทีใ่ชใ้นการกลา่วอ าลา 

 

 การกลา่วลา (Parting) มคี ากลา่วลาทีน่ยิมใชอ้ยูม่ากมาย หลายค า อาท ิ

- Bye (บาย)  
        เป็นค ากลา่วลาอยา่งเป็นกนัเอง มักใชร้ะหวา่งเพือ่นสนทิ (ยอ่มาจากค าวา่ Good - bye) 
- Good-bye (กูด๊ บาย)  

        ใชเ้ป็นค ากลา่วลาโดยทั่วไปในโอกาสธรรมดา 
- See you (ซ ีย)ู  

        เป็นค ากลา่วลาอยา่งเป็นกนัเอง มักใชร้ะหวา่งเพือ่นสนทิ 
- See you again (ซ ีย ูอะเกน)  
        เป็นค ากลา่วลาอยา่งเป็นกนัเอง มักใชร้ะหวา่งเพือ่นสนทิ 

- See you later (ซ ีย ูเลเทอ่ะ)  
        เป็นค ากลา่วลาอยา่งเป็นกนัเอง มักใชร้ะหวา่งเพือ่นสนทิ 
- Good night (กูด๊ ไนท้)์  

        ใชส้ าหรับ กลา่วลากอ่นจะเขา้นอน มักใชใ้นเวลากลางคนื 
 

 



การต้อนรับลกูค้า 

เร่ิมด้วยการทกัทายลกูค้า (ในบทท่ี 1) 

เชิญลกูค้าขึน้ห้องนวดโดยบอกว่า  

“This way, please”     (ดีส เวย์ พลสี) 

บอกให้ลกูค้าถอดรองเท้าและวางไว้บนชัน้ โดยพดูว่า  

“ Take off your shoes and put on the shelf.”  

(เทค ออฟ ยวัร์ ชสู แอนด์  พดุ ออน เดอะ เชวฟ์) 

แล้วบอกให้ลกูค้าเปลีย่นชดุนวด  

“ Please change your clothes.”  (พลสี เชนจ์ ยวัร์ โคลทส์)  

ห้องเปลีย่นเสือ้ผ้าอยู่ตรงนัน้  

“The changing rooms are over there.”  

(เดอะ เชนจิง้ รูมส์ อาร์ โอเวอร์ แดร์) 

แล้วให้ลกูค้าเอาเสือ้ผ้าของตวัเองเก็บไว้ในตู้   

“ Put your clothes in there.”   (พดุ ยวัร์ โคลทส์ อิน แดร์)  

แล้วให้ลกูค้าน ากระเป๋าวางไว้ข้างเตียง  

“Put your bag here.”    (พดุ ยวัร์ แบก็ เฮียร์) 

 

 



 

 

 

 

ค า ัพท์ ค าอ่าน ค าแปล 

hair แฮร์ ผม 

head เฮด ศรี ะ 

forehead โฟร์ เฮด หน้าผาก 

leg เลก ขา 

temple เท็ม เป  ล ขมับ 

neck เน็ค คอ 

chin ชิน คาง 

muscle มัซ เซิ้ล กล้ามเน้ือ 

shoulder โชล เด่อะร ์ ไหล่ / บ่า 

forearm โฟร์ อาร์ม ต้นแขน 

arm อาร์ม แขน 

elbow เอ็ลโบว์ ข้อศอก 

wrist วริ๊สท์ ข้อมือ 

hand แฮนด ์ มือ 

palm ปาล์ม   ามือ 

back of hand แบ็ค ออฟ แฮนด ์ หลังมือ 

waist เวสท์ เอว 

upper back อัพ เพ่อะ แบ็ค หลังช่วงบน 

lower back โลว์ เว่อะ แบ็ค หลังช่วงล่าง 

thigh ไธ ้ หน้าขา 

knee นี เข่า 

calf คาล์ฟ น่อง 

foot ฟุท เท้า 

ankle แอง เคิ้ล ข้อเท้า 

toe โท นิ้วเท้า 

sole โซล   าเท้า 

heel ฮีล ส้นเท้า 

finger ฟ ง เก่อะ นิ้ว 

 



การสอบถามความต้องการใช้บริการของลกูค้า 

หมอนวด What kind of massage would you like? 

(ว็อท คาย ออฟ มาสสาจ วู้ด ย ูไลค์)    

คณุต้องการนวดแบบไหนคะ 

ลกูค้า  I would like a body massage/ foot massage/ oil  

massage / herbal massage. 

  ( ไอ วู้ด ไลค์ อะ บอดี ้มาสสาจ/ ฟุท มาสสาจ / ออย มาสสาจ / เฮอเบิล้ มาส 

สาจ)  

ฉนัต้องการนวดตวั  นวดฝ่าเท้า นวดน า้มนั  นวดประคบสมนุไพรค่ะ/ครับ 

หมอนวด How many hours?   

(ฮาว เมนี่ อาวเวอร์ส)                กี่ชัว่โมง 

ลกูค้า  one hour/ two hours/ three hours 

  (วนั อาวเวอร์ / ท ูอาวเวอร์ส / ทรี อาวเวอร์ส)        1 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 

  How much per hour?  

(ฮาว มชั เพอร์ อาวเวอร์)              ชัว่โมงละเท่าไหร่ 

หมอนวด  80, 90, 100 baht 

  (เอดตี ้/ นายตี ้/ วนัฮนัเดร็ด บาท) 

 



การสอบถามอาการเจ็บป่วย 

 

หมอนวด Please tell me where does it hurt ? 

     (พลสี เทล มี แวร์ ด๊าส อิท เฮิร์ท) 

     กรุณาบอกดิฉนัว่าคณุเจ็บ(ปวด)บริเวณไหนด้วยคะ 

- Please tell me where do you feel pain ? 

    (พลสี เทล มี แวร์ ด ูย ูฟีล เพน ) 

    กรุณาบอกดิฉนัด้วยว่าคณุเจ็บ (ปวด) ตรงไหน 

ลกูค้า  My shoulders hurt. 

  (มาย โชเดอร์ส เฮร์ิท)        ฉนัเจ็บไหล่ 

  My leg pains. 

  (มาย เลก เพนส์)    ฉนัปวดขา 

I feel stiff with my back.  

    (ไอ ฟีล สะทีฟ วิธ มาย แบค)   ดิฉนัรู้สกึเมื่อยที่หลงัค่ะ 

หมอนวด I will try to make you feel better. 

     (ไอ วิล ทาร์ย ท ูเมค ย ูฟีล เบท็-เท่อะร์)  

     ผม/ดิฉนัจะพยายามท าให้คณุรู้สกึดีขึน้ครับ/ค่ะ 

 

 

 



ค าสัง่ที่ใช้ในการให้บริการนวด 

Please lie on your back. 

(พลสี ลาย ออน ยวัร์ แบค)    กรุณานอนหงายค่ะ 

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

(รีแลก็ซ์ แอนด์ เอ็นจอย อีฟ ย ูเฮิร์ท พลสี เลท็ มี โนว์) 

ท าตวัให้สบาย หากรู้สกึเจ็บ โปรดบอกฉนัด้วยค่ะ 

Don’t be tense, please. 

( โด้นท์ บ ีเท๊นส์ พลีส)     กรุณาอย่าเกร็ง 

Lie on your left side, please. 

   (ลาย ออน ยอร์ เลฟ็ท์ ไซด์ พลสี)      โปรดนอนตะแคงซ้ายด้วยครับ 

Lie on your right side, please. 

   (ลาย ออน ยอร์ ไร้ท์ ไซด์ พลสี)       โปรดนอนตะแคงขวาด้วยค่ะ 

Lie on your stomach, please. 

   (ลาย ออน ยอร์ ซะโท-มคั พลสี)        โปรดนอนคว ่าด้วยค่ะ 

I will give you a head massage. 

(ไอ วิว กีฟ๊ ย ูอะ เฮด มาสสาจ)       ฉนัจะนวดหวัให้คณุค่ะ 

Lift your head please. 

(ลฟิท์ ยวัร์ เฮด พลสี)         กรุณายกศีรษะขึน้ด้วยค่ะ 

 



Put your head on this pillow. 

(พดุ ยวัร์ เฮด ออน ดี๊ส พิวโลว์)              วางศีรษะบนหมอนนีค่้ะ 

Please sit cross legged. 

(พลสี ซิท ครอส เลกเก็ด)        นัง่ค่ะ 

Do you want me to pop your back? 

(ด ูย ูว้อนท์ มี ท ูพ๊อพ ยวัร์ แบค)             คณุจะให้เหวี่ยงตวัมัย้ 

Am I massaging too hard?  

(แอม ไอ มาสซาจ-อิง้ ท ูฮาร์ด)          ผมนวดแรงไปหรือเปลา่ครับ 

Sorry.     (ซอร่ี)        ขอโทษ 

Am I massaging too soft?  

(แอม ไอ มาสซาจ-อิง้ ท ูซอฟท์)                ดิฉนันวดเบาไปหรือเปลา่คะ 

Are you feeling better? 

(อาร์ ย ูฟีลลิง่ เบท็เทอร์)                     คณุรู้สกึสบายขึน้ไหม 

 

 

 


