บทที่ 5
มาอ่ านฉลากสินค้ าภาษาอังกฤษกันไหม
สินค้ าทังหลายทั
้
งมวล
้
ไม่วา่ จะเป็ นสินค้ าอุปโภคบริ โภค สินค้ าฟุ่ มเฟื อย ยารักษาโรค หรื อ
เครื่ องสาอางค์ ต่างจัดเป็ นหนึง่ ในสือ่ ภาษาอังกฤษที่ใกล้ ตวั เราทีส่ ดุ แม้ วา่ ผลิตภัณฑ์บางชนิดจะมีภาษาอังกฤษ
กากับอยูไ่ ม่กี่คาก็ตาม แต่ถ้าเราหมัน่ สังเกตและฝึ กฝนอ่านอยูบ่ อ่ ยๆ มันคือแหล่งฝี กทักษะภาษาอังกฤษให้ เราได้
อย่างไม่เลวเลย ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ เขียนในป้ายหรื อฉลากสินค้ ายังประกอบไปด้ วยประโยคสันๆ
้ เสียเป็ นส่วนใหญ่
ดังนันการฝึ
้
กอ่านฉลากจะไม่ชว่ ยเพิ่มความรู้ด้านไวยากรณ์นกั แต่จะช่วยให้ เรารู้จกั คาศััพท์ใหม่ๆ และทาให้ เรา
ได้ ร้ ูจกั ภาษาอังกฤษแบบที่กระชับแต่ได้ ใจความครบถ้ วน ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ อ่านภาษาอังกฤษที่ฉลากหรื อป้าย
เข้ าใจอย่างถ่องแท้ แล้ ว เราจะสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ชนิดนันได้
้ อย่างถูกต้ องอีกด้ วย แถมถ้ าเข้ าใจสารเคมีที่เป็ น
ส่วนประกอบจะยิง่ มีประโยชน์มากขึ ้นด้ วย (แต่บทนี ้จะไม่พดู ถึงส่วนประกอบทางเคมี เนื่องจากเป็ นศััพท์เฉพาะ
ทางเกินไป)
ฉลากยาสระผมสูตรต่ างๆ
ยาสระผมในท้ องตลาดนันมี
้ อยูห่ ลายสูตรหลายยี่ห้อ แม้ วา่ ฉลากวิธีการใช้ จะถูกเปลีย่ นเป็ นภาษาไทย
แต่ชื่อสูตรและคาบรรยายสรรพคุณยังเป็ นภาษาอังกฤษอยูบ่ ้ าง เริ่มกันตังแต่
้ วนั นี ้เลยนะครับ พอตืน่ เช้ าขึ ้นมา
อาบน ้าสระผม ก็หยิมแชมพูขึ ้นมาอ่านฉลากไปพร้ อมๆ กันเลย

เริ่ มต้ นด้ วยยาสระผมยิ่ห้อแรก โดยที่ฉลากมีคาบรรยายสรรพคุณเขียนไว้ ดงั นี ้
Herbal essences
Break’s over
Anti-breakage
Strengthening shampoo
With a fusion of lavender
Silk protein cream
My formula, with an anti-breakage potion, strengthens to help prevent any more breaks.
Useme: love that lather, rinse and repeat and you’ve got new found strength.

คาว่า essence เป็ นศััพท์ที่ถกู ใช้ บอ่ ยมากในสินค้ าจาพวกความสวยความงาม แปลได้ วา่ สารทีส่ กัด
ออกมาจากพืช และ herbal [อ่านว่า เอ๊ อ บัล] เป็ นคุณศััพท์ของ herb [อ่านว่า เอิ๊บ] ที่แปลว่า สมุนไพร ส่วนคา
ว่า fusion นัน้ คนดูการ์ ตนู ดราก้ อนบอลคงจาได้ ถึงตอนที่หงอคงฟิ วชัน่ กับเบจิต้า แสดงว่าศััพท์ fusion หมายถึง
การหลอมรวมตัวกัน ของส่วนประกอบสองสิง่ ขึ ้นไป นัน่ เอง
ต่อมามีลกั ษณะการใช้ help ดังที่เคยอธิบายไว้ ในบทที่ 1 แล้ ว ว่าสามารถใส่กริ ยาตามหลัง help ได้
เลยโดยไม่ต้องมี to เชื่อม จากนันจึ
้ งเป็ นคาศััพท์ lather ที่แปลว่า ฟองสบู่ หรื อฟองทีเ่ กิ ดจากสารซักฟอก และ
potion ที่หมายถึง ยาทีอ่ ยู่ในรู ปของเหลวและมี พลังในการทางยา (เช่น sleeping potion – ยานอนหลับ แต่คน
นิยมใช้ ยาเม็ดหรื อ sleeping pill มากกว่า) หรื อพลังในทางไสยศาสตร์ (เช่น love potion - ยาเสน่ห์)
ศััพท์ที่นา่ สนใจคือ กรรมที่อยูใ่ นในประโยคสุดท้ ายนัน่ เอง คาว่า new found strength ซึง่ found เป็ น
กริ ยาช่องสามของ find ที่ใช้ ขยายนาม strength ส่วน new ถูกนามาใช้ ในรูปของคาวิเศัษณ์ที่แปลว่า ใหม่ล่าสุด
เพื่อใช้ ขยายคาว่า found อีกทีหนึง่ new found strength จึงแปลได้ วา่ ความแข็งแรงทีถ่ ูกค้นพบใหม่
ดังนัน้ เราจึงแปลคาบรรยายสรรพคุณแชมพูยี่ห้อนี ้ได้ ดงั ต่อไปนี ้
สารสกัดจากสมุนไพร
ผมไม่ขาดอีกต่อไป
สูตรต่อต้านการขาดของเส้นผม
แชมพูทีเ่ พิ่มความแข็งแรงให้กบั ผม
พร้อมด้วยส่วนผสมจากลาเวนเดอร์
ครี มโปรตีนนุ่มละมุนละไม
ด้วยสูตรของเราเอง พร้อมสารต่อต้านการขาดของเส้นผม ทีจ่ ะเพิ่ มความแข็งแรงเพือ่ ช่วยป้ องกันไม่ให้เส้นผม
ขาดอีกต่อไป
วิ ธีใช้: รื ่นรมย์ไปกับฟองนุ่มละมุน ล้างออกและทาซ้ าอีกครัง้ แล้วผมของคุณจะได้คน้ พบความแข็งแรงแบบใหม่
โปรดสังเกตว่า แม้ วา่ silk จะแปลได้ วา่ แพรไหม แต่เราไม่แปลตรงตัวแบบนัน้ เนื่องจากคาว่า silk มัก
ถูกใช้ เพื่อสือ่ ถึงความ เรี ยบลืน่ ละมุนละไมดุจแพรไหม การแปลให้ เข้ ากับอารมณ์ที่ทางผลิตภัณฑ์ต้องการสือ่
ออกมาจึงเป็ นสิง่ ที่ผ้ แู ปลพึงระวัง (แต่ถ้ายังไม่ถนัดในการหาคาศััพท์ไทยมาใส่ อย่างน้ อยขอให้ เข้ าใจถึงอารมณ์
ในประโยคก็เพียงพอแล้ ว ในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ เมื่ออ่านได้ ค้ นุ เคยพอสมควรแล้ ว เราแทบจะไม่ต้อง
แปลอังกฤษเป็ นไทยก่อนด้ วยซ ้า)
ต่อไปเป็ นคาบรรยายสรรพคุณของยาสระผมอีกยี่ห้อหนึง่ เป็ นเพียงคาบรรยายสันๆ
้ ดังนันจะขอแปล
้
แบบประโยคต่อประโยคเลย
Anti-dandruff shampoo Hair & Scalp care
-

แชมพูต่อต้านรังแค
ดูแลเส้นผมและหนังศรี ษะ

Cool menthol
สูตรเย็นเมนธอล
flakes, itchiness, dryness, oiliness, irritation
ความมัน และการระคายเคืองของหนังศรี ษะ

ป้ องกันรังแค, ความคัน, การแห้ง,

คาบรรยายนี ้ออกจะเป็ นการสือ่ แบบสันกระชั
้
บในเชิงตรงไปตรงมา จึงแทบจะต้ องแปลแบบทีละ
คาศััพท์เลยทีเดียว เริ่มด้ วยคาศััพท์ dandruff ที่แปลว่า ขี ้รงั แค จากนันเมื
้ ่อมาเจอคาว่า scalp ที่ถกู ใช้ ร่วมกับ
hair ผสมกับคาบรรยายว่านีค่ ือแชมพูขจัดรังแค เราจึงน่าจะพอเดาออกได้ วา่ scalp หมายถึง หนังศรี ษะ ส่วน
flake แปลว่า สะเก็ดชิ้ นส่วน ของบางสิง่ เช่น snow flake คือ สะเก็ดหิ มะ chocolate flake คือ ฝอยช็อคโกแล็ต
ที่ใช้ โรยในไอศักรี มหรื อของหวาน เป็ นต้ น แต่ flake ในที่นี ้ หมายถึง สะเก็ดรังแค นัน่ เอง
บรรทัดสุดท้ ายพูดถึงอาการ 5 ประการที่แชมพูนี ้ช่วยป้องกันและรักษา ศััพท์ที่นา่ สนใจคือ itchiness ที่
เป็ นนามซึง่ มาจากคาคุณศััพท์ itchy ที่แปลว่า คัน และ irritation [อ่านว่า เออ ริ เท้ ชัน่ ] ซึง่ เป็ นนามที่แปลว่า การ
ระคายเคือง
Quick Reference
คาศัพท์
Herbal
Essence
Lather
Potion
Dandruff
Scalp
Flake
Itchiness
Irritation

ประเภท
คุณศััพท์
นาม
นาม
นาม
นาม
นาม
นาม
นาม
นาม

ความหมาย
เกี่ยวกับสมุนไพร
สารสกัดมาจากพืช
ฟองสบู่
ยาน ้า
รังแค
หนังศัรี ษะ
สะเก็ด
อาการคัน
การระคายเคือง

โฟมล้ างหน้ าสูตรต่ างๆ
เรื่ องต่อมาที่จะพูดคุยกันคือเรื่ องโฟมล้ างหน้ าที่มีอยูก่ ลาดเกลือ่ นท้ องตลาด ซึง่ คาบรรยายสรรพคุณ
ของบางยี่ห้อนันออกจะมี
้
รายละเอียดมากพอสมควร ในขณะที่บางยี่ห้อกลับมีคาบรรยายเพียงสันๆ
้ เท่านัน้ แต่
ไม่วา่ จะเป็ นโฟมล้ างหน้ ายี่ห้อใด ต่างก็สรรหาคาศััพท์มาบรรยายสรรพคุณสินค้ าได้ ดนู า่ สนใจและน่าซื ้อมาใช้
เหลือเกิน ถ้ าเช่นนันก็
้ อย่ารี รอ ลองไปค้ นโฟมล้ างหน้ าของตัวเองมาอ่านดูแล้ วคุณจะได้ สมั ผัสกับศััพท์และ
รูปแบบประโยคที่แตกต่างไปจากที่เคยอ่านผ่านมาในบทก่อนหน้ า

เริ่ มต้ นที่โฟมล้ างหน้ าอันแรก ซึง่ มีคาบรรยายสรรพคุณดังต่อไปนี ้
Advanced Whitening
“Spot & Wrinkle” Corrector, the first whitening essence that also fights against wrinkles and loss of
firmness.
Contain Melano-BlockTM and now 6 times more vitamin C*.
2 powerful whitening ingredients which complement each other, for a double action to boost
whitening efficacy.
Apply morning and evening.
Dermatologically tested. Tested on Asian skin. Non comedogenic.
* compared with previous formula
คาว่า spot แปลว่า จุด เมื่อนามาใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ล้างหน้ า จึงควรมีความหมายเป็ น จุดด่างดา บน
ใบหน้ า ส่วน wrinkle หมายถึง รอยเหีย่ วย่น ในขณะที่ firm แปลว่า เต่งตึง (สาวๆ ชอบใช้ คานี ้แบบทับศััพท์กนั
หนักหนา “เธอนี่เฟิ ร์มจริงๆ” คิดว่าคุณผู้ชายคงเคยได้ ยินอยูบ่ อ่ ยๆ) ดังนัน้ loss of firmness จึงมีความหมาย
ตรงกันข้ ามและกลายเป็ น สูญเสียความเต่งตึง หรื อ เกิ ดการหย่อนยาน นัน่ เอง
ในเมื่อ ingredient คือ ส่วนผสม และคาว่า complement คือการ เติ มเต็ม (ระวังอย่าไปสับสนกับคาว่า
compliment ที่แปลว่า ชมเชย) หรื อการ ทาให้สมบูรณ์ ดังนัน้ ingredients which complement each other คือ
การที่สว่ นผสมแต่ละอย่างเติมเต็มซึง่ กันและกัน หรื อเขียนง่ายๆ ว่า ทางานส่งเสริ มกันและกัน นัน่ เอง

คาว่า efficacy คือ การมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่วน dermatologically เป็ นคาวิเศัษณ์ที่มาจากคาว่า
dermatology ที่แปลว่า การเรี ยนรู้ทางด้านผิ วหนัง หรื อผิ วหนังวิ ทยา และสุดท้ าย คาว่า comedogenic
หมายถึง ทีเ่ กีย่ วกับการเกิ ดสิ ว
ดังนันเราจึ
้
งแปลคาบรรยายสรรพคุณของโฟมล้ างหน้ าอันแรกได้ ดงั ต่อไปนี ้
สูตรเพือ่ ผิ วขาวพิ เศษ
สูตรแก้ไข “รอยด่างและรอยเหีย่ วย่น” สารสกัดเพือ่ ผิวขาวตัวแรกทีช่ ่วยต่อสูก้ บั รอยเหีย่ วย่นและความหย่อนยาน
มี เมลาโน-บล็อคTM และยังมี ไวตามิ นซี เพิ่ มขึ้น 6 เท่า*
ส่วนประกอบขัดผิ วขาวอันทรงประสิ ทธิ ภาพ 2 ชนิ ดทีท่ างานส่งเสริ มกัน สาหรับการทางานแบบทวีคูณเพือ่ เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพสู่ผิวขาว
ใช้เช้าและเย็น
ถูกทดสอบทางผิ วหนังตามหลักวิ ชาการ ถูกทดสอบบนผิ วชาวเอเชีย ไม่ทาให้เกิ ดสิ ว
* เมื ่อเปรี ยบเทียบกับสูตรเดิ ม
ต่อด้ วยโฟมล้ างหน้ าอีกชนิดหนึง่ ที่มีคาบรรยายเพียงเล็กน้ อย เราจึงอธิบายความหมายของแต่ละ
บรรทัดไปพร้ อมกันเลยในคราเดียว

Men Expert
White Activ Cleansing Foam
Pro exfoliatine
Cleanses and removes impurities
Visibly brightens skin

-

สูตรพิ เศษสาหรับผิ วผูช้ าย
โฟมล้างหน้าไวท์ แอคทีฟ
เพิ่ มพลังขัดผิ ว
ทาความสะอาด และขจัดสิ่ งตกค้าง
ให้ผิวหน้าคุณผ่องใสขึ้นอย่างเห็นได้ชดั

เราแปลคาว่า White Activ แบบตรงตัวเพราะมันถูกใช้ เสมือนเป็ นชื่อสูตร ซึง่ คาว่า white ผสมกับ
active ก็บง่ บอกคุณสมบัติของสูตรนี ้ได้ ชดั เจนแล้ วว่า ถูกสร้ างมาให้ เน้ นด้ านผิวขาว ส่วนคาว่า cleanse [อ่านว่า
เคล้ นซ์] นันแปลว่
้
า ทาความสะอาด ซึง่ มีความหมายคล้ ายกับ clean แต่ตา่ งกันเล็กน้ อยตรงที่ cleanse นัน้
แสดงถึงกระบวนการขจัดหรื อกาจัดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพือ่ ทาความสะอาด ซึง่ คุณสมบัตินี ้ถูกเน้ นในศััพท์ถดั มา

exfoliatine ซึง่ มาจาก exfoliate [อ่านว่า เอ๊ กซ์ โฟ้ ลิ เอท] ที่แปลว่า ขจัดเซลล์ทีเ่ สียทิ้ งไป หรื อการขัดผิ ว และเจ้ า
สิง่ ที่โดนกาจัดก็คือ impurity นัน่ เอง ทาให้ เราสามารถเดาได้ วา่ เจ้ า impurity [อิม เพียว ริ ตี ้] นี่ต้องเป็ นสิง่ ไม่ดีตอ่
ผิวหน้ าแน่นอน และถ้ าสังเกต เราจะสามารถแยกศััพท์นี ้ออกมาเป็ น im ผสมกับ purity ซึง่ คาว่า purity นี ้มาจาก
คาว่า pure ที่แปลว่า บริ สทุ ธ์ ดังนัน้ impurity คือ สิ่ งทีไ่ ม่บริ สทุ ธ์ สิ่ งสกปรก สิ่ งตกค้างบนผิ วหน้า นัน่ เอง
คาว่า brighten แปลว่า ทาให้สว่างขึ้น ซึง่ เป็ นกริยาที่มาจากคุณศััพท์ bright ที่แปลว่า สว่าง ในขณะที่
visibly ก็มาจากคุณศััพท์ visible ที่หมายถึง มองเห็นได้ ดังนัน้ visibly brighten จึงหมายถึง ทาให้สว่างขึ้นอย่าง
เห็นได้ชดั
แม้ บางคาศััพทจ์จะเป็ นคาที่ไม่จดั ว่ายากนัก แต่เราก็พยายามเขียนความหมายของศััพท์เหล่านี ้ไว้
ทังหมด
้
เนื่องจากศััพท์ประเภทนี ้จะถูกใช้ ซ ้าไปมาในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้ วย การสร้ างความคุ้นเคยกับศััพท์แบบนี ้ไว้
จะช่วยให้ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อนั ต่อไปเป็ นไปได้ สะดวกขึ ้นด้ วย
ไม่ต้องอารัมภบทกันยาว เชิญชมโฟมล้ างหน้ าอันต่อไปเลยครับ

Perfection White & Firm
Cleansing Foam
Gently removes dirts and lightens your skin tone
An effective solution for whitening and skin firming
แปลได้ วา่
เพือ่ ความขาวและเต่งตึงอย่างสมบูรณ์แบบ
โฟมล้างหน้า
ขจัดสิ่ งสกปรกอย่างนุ่มนวล และปรับสีผิวคุณให้กระจ่างใส่ยิ่งขึ้น
ผลิ ตภัณฑ์ทรงประสิ ทธิ ภาพสาหรับการทาผิ วขาวและเพิ่ มความเต่งตึงให้ผิวหนัง
มีศัพั ท์วา่ lighten (ทาให้สว่างขึ้น) ซึง่ เป็ นกริ ยาที่มาจาก light (สว่าง เบา) ซึง่ เป็ นลักษณะการสร้ าง
คาศััพท์ในรูปแบบเดียวกับในเรื่ องก่อนหน้ าทีม่ ีกริ ยา brighten ที่มาจากคาว่า bright ส่วนคาว่า gently เป็ นคา

วิเศัษณ์ที่มาจากคุณศััพท์ gentle ซึง่ แปลว่า นุ่มนวล (ดังนัน้ gentleman คือ ผู้ชายที่ทาอะไรกับผู้หญิงอย่างให้
เกียรติและนุม่ นวล ซึง่ หมายถึง สุภาพบุรุษ นัน่ เอง) และสุดท้ าย คาว่า effective ซึง่ มาจากคาว่า effect ที่แปลว่า
ผลทีเ่ กิ ดขึ้น ดังนัน้ effective จึงสือ่ ถึงการทาให้ เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้ เป็ นอย่างดี หรื อหมายถึง มี ประสิ ทธิ ภาพ
นัน่ เอง

เนื่องจากโฟมล้ างหน้ าชนิดสุดท้ ายไม่มีคาบรรยายทีย่ าวมากนัก เราจึงใส่คาแปลต่อท้ ายคาบรรยาย
แบบประโยคต่อประโยคเพื่อเพิ่มความสะดวกในการอ่าน
Revitalizing enriched foam - โฟมล้างหน้าทีส่ มบูรณ์ดว้ ยสารบารุงเพิ่มชีวิตชีวาให้กบั ผิ วหน้า
With ginger extract+essence of cherries - พร้อมสารสกัดจากขิ งและเชอร์ รี่
- Helps cells renewal
- ช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่
- Smoothes the skin
- ทาให้ผิวเรี ยบลืน่
Dermatologically tested - ทดสอบกับผิ วหนังอย่างถูกต้องตามหลักวิ ชาการแล้ว
เนื่องจากคาบรรยายบรรทัดแรกมีศัพั ท์ที่นา่ สนใจมาก เราจึงขอบรรยายถึงศััพท์ในบรรทัดอื่นก่อน เริ่ มที่
คาว่า extract ที่หมายถึง สารทีถ่ ูกสกัดออกมา และ ginger คือ ขิ ง ในขณะที่คาว่า renewal เป็ นนามที่มาจาก
กริ ยา renew ที่แปลว่า ทาใหม่ สร้างใหม่ และ smooth ที่เป็ นได้ ทงคุ
ั ้ ณศััพท์และกริ ยา แปลว่า เรี ยบลืน่ หรื อ ทา
ให้เรี ยบลืน่ ซึง่ ศััพท์ที่ถกู อธิบายไปแล้ วนี ้น่าจะเพียงพอที่จะช่วยให้ การแปลคาบรรยายสีบ่ รรทัดสุดท้ ายเป็ นไปได้
อย่างไม่ยากเย็นนัก
ในบรรทัดแรก คาว่า enrich เกิดจากคา en ผสมกับ rich ทาให้ หมายถึง การเพิ่ มความอุดมสมบูรณ์
ให้กบั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื อในที่นี ้เราแปลว่า เพิ่ มชี วิตชีวา และก่อนทีจ่ ะแปลคาว่า revitalizing เราควรรู้ถึงรากศััพท์
viv ที่แปลว่า ชีวิต ซึง่ ทาให้ เกิดศััพท์อีกมากมายที่มาจากคานี ้ เช่น survive (รอดชี วิต) revive (ทาให้ฟื้นคืนสติ
หรื อชุบชี วิต) vivify (ให้ชีวิต หรื อเพิ่ มชี วิตชีวา) vivid (เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เจิ ดจ้า) เป็ นต้ น ส่วนคาว่า revitalizing
เป็ นคุณศััพท์ที่มาจากกริ ยา revitalize ที่หมายถึง ทาให้มีชีวิตใหม่ ส่วนคาว่า vital เฉยๆ กลับมีความหมายว่า
สาคัญอย่างยิ่ ง (หรื ออาจหมายความว่า จาเป็ นต่อชีวิต ก็ได้ เช่นกัน

Quick Reference
คาศัพท์
Spot
Wrinkle
Firm
Ingredient
Complement
Efficacy
Dermatology
Comedogenic
Cleanse
Exfoliate
Impurity
Brighten
Visibly
Effective
Extract
Renewal
Smooth
Enrich
Revitalize

ประเภท
นาม
นาม
คุณศััพท์
นาม
กริ ยา
นาม
นาม
คุณศััพท์
กริ ยา
กริ ยา
นาม
กริ ยา
วิเศัษณ์
คุณศััพท์
นาม
นาม
คุณศััพท์ / นาม
กริ ยา
กริ ยา

ความหมาย
รอยด่างดา
รอยเหี่ยวย่น
เต่งตึง มัน่ คง
ส่วนประกอบ
ทาให้ สมบูรณ์
การมีประสิทธิภาพ
ผิวหนังวิทยา
ที่ทาให้ เกิดสิว
ทาความสะอาด
ขัดผิว
สิง่ ไม่บริ สทุ ธิ์ สิง่ สกปรก
ทาให้ สว่างขึ ้น
อย่างเห็นได้ ชดั
มีประสิทธิภาพ
สารสกัด
สร้ างใหม่
เรี ยบลืน่ / ทาให้ เรี ยบลืน่
เพิ่มชีวิตชีวา
ทาให้ มชี ีวติ ชีวาขึ ้นมาอีกครัง้

ผลิตภัณฑ์ อุปโภคชนิดอื่น

เริ่ มต้ นด้ วยผลิตภัณฑ์ดบั กลิน่ กาย ที่เขียนไว้ ที่ฉลากว่า Deodorant & AntiPerspirant Roll-On ซึง่
ผลิตภัณฑ์นี ้ถูกเรี ยกกันทัว่ ไปว่า โรลออน (Roll-on) ทีม่ าจากศััพท์ roll ที่แปลว่า กลิ้ ง ส่วนคาว่า deodorant
แปลว่า ยาดับกลิ่ น และศััพท์สดุ ท้ ายคือคาว่า AntiPerspirant ซึง่ มาจากคาว่า anti ผสมกับ perspirant โดยคา
ว่า perspire แปลว่า ออกเหงือ่ ดังนัน้ AntiPerspirant จึงแปลได้ งา่ ยๆ ว่า ป้ องกันเหงือ่ ออก นัน่ เอง

ผลิตภัณฑ์อนั ถัดไปคือ แผ่นกาจัดสิวเสี ้ยนจากจมูก ซึง่ จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ้ ใู ช้ จาเป็ นต้ องอ่านวิธีใช้
อย่างละเอียด พร้ อมทังต้
้ องอ่านคาเตือนในฉลากกับวิธีการเก็บรักษาด้ วย และต่อไปนี ้คือข้ อความทังหมดที
้
่อยู่
บนฉลาก
Nose Pore Tape
Instantly cleans pores
Cleans clogged pores and removes unwanted blackheads.
Directions: Clean your nose with wet sponge, dry your hands and apply pore tape, press out air
thoroughly. Leave pore tape, peel off after 10-15 minutes.
Cautions: Avoid using on broken, damaged or sensitive skin.
Avoid prolonged use.
Keep away from children.
Storage: Store in a cool, dry place away from direct sunlight.

ซึง่ แปลได้ ดงั ต่อไปนี ้
เทปสาหรับรู ขมุ ขนบนจมูก
กาจัดสิ วเสีย้ นในทันที
ทาความสะอาดรู ขมุ ขนทีอ่ ดุ วั และกาจัดสิ วหัวดาทีค่ ณ
ุ ไม่ตอ้ งการ
วิ ธีใช้: ทาความสะอาดจมูกด้วยฟองน้าเปี ยก เช็ดมื อให้แห้ง และแปะเทปทีจ่ มูก แล้วกดเพือ่ ไล่อากาศออกให้
หมด จากนัน้ ทิ้ งไว้ 10-15 นาทีก่อนลอกออก
คาเตือน หลีกเลีย่ งการใช้กบั ผิ วแตก ผิ วเสีย หรื อผิ วบอบบางแพ้ง่าย
หลีกเลีย่ งการใช้งานเป็ นเวลานาน
เก็บรักษาให้ห่างจากมื อเด็ก
วิ ธีเก็บรักษา: เก็บไว้ในทีเ่ ย็นและแห้ง ไม่ให้กระทบกับแสงแดดโดยตรง
แม้ วา่ จะเป็ นคาบรรยายทีย่ าว แต่ผ้ ทู ี่ค้ นุ เคยกับศััพท์บนฉลากสินค้ าแล้ วจะทาความเข้ าใจเนื ้อหาได้ ไม่
ยากเลย มีเพียงศััพท์ทเี่ กี่ยวกับสิวและศััพท์เพิม่ เติมเล็กน้ อยเท่านันที
้ ่ควรถูกกล่าวถึง เริ่มต้ นด้ วยศััพท์เกี่ยวกับสิว
ก่อน คาว่า pore ที่แปลได้ วา่ รู ขมุ ขนขนาดเล็ก ซึง่ หมายความได้ ถึง สิ วเสีย้ น ด้ วยเช่นกัน ดังนันในประโยคถั
้
ดไป
ที่กล่าวถึงคาว่า clogged pore ที่ต้องถูกทาความสะอาด เราจึงน่าจะเดาความหมายได้ วา่ pore ที่ถกู clog
หมายถึง สิวที่มกี าร อุดตัน นันเอง
้ ส่วน blackhead นันแปลได้
้
ตรงตัวเลยว่า สิ วหัวดา จากนันจึ
้ งเป็ นศััพท์
เกี่ยวกับการใช้ งาน sponge คือ ฟองน้า และ peel คือการ แกะ (ดังนัน้ peel off คือการ แกะออก)
ศััพท์ prolong แปลว่า ทาให้ยืดขึ้น ซึง่ โดยมากมักถูกใช้ ร่วมกับเวลา ยกตัวอย่างการใช้ งานเช่น
I prolong my stay here for another week - ฉันยืดเวลาพักทีน่ ีอ่ อกไปอีก 1 สัปดาห์
This is the way to prolong battery life - นีค่ ือวิ ธีทีจ่ ะยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี ่
The rain could prolong flooding - ฝนจะทาให้การน้าท่วมยืดระยะเวลาออกไปอีก
This book teaches you how to prolong your sexual pleasure - หนังสือเล่มนีส้ อนวิ ธีช่วยให้คณ
ุ
ดืม่ ด่ากับรสรักได้นานขึ้นอีก (หวังว่าคงไม่ติดเรทจนเกินไป  แล้ วหนังสือเล่มนี ้ไม่ได้ สอนเรื่ องนี ้จริงๆ นะครับ)
สุดท้ ายคือการใช้ keep away ซึง่ ถ้ ามีนามแทรกอยูร่ ะหว่าง keep กับ away หรื อมีนามอยูข่ ้ างหลัง
away โดยไม่มี from เชื่อม จะหมายถึงการทาให้ นามนันอยู
้ ไ่ กลออกไป หรื ออาจหมายถึงการ ป้ องกันสิ่ งๆ หนึ่ง
ไม่ให้เกิ ดขึ้นหรื อไม่ใช้เข้าใกล้ ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น
This alarm will keep thieves away - สัญญาณเตือนภัยนีจ้ ะช่วยป้ องกันโขมย
There are some plants that help keep away mosquitos - มี พืชบางชนิ ดทีช่ ่วยกันยุง
Wash your hands to keep germs away - ล้างมื อเพือ่ ไม่ให้เชือ้ โรคมากล้ากราย

แต่ถ้ามีการใช้ from เข้ ามาร่วมกับ keep away ซึง่ จะต้ องตามด้ วยนามเสมอ และจะมีความหมายว่า
ป้ องกันให้ไกลจากสิ่งนัน้ และสามารถมีนามอีกตัวหนึง่ แทรกอยูร่ ะหว่าง keep กับ away ได้ เช่นกัน โดยจะ
หมายถึงการ กันสองสิ่ งนัน้ ให้ไกลจากกัน ยกตัวอย่างการใช้ งานเช่น
Keep your children away from windows - กันไม่ให้ลูกของคุณเข้ามาใกล้หน้าต่าง
Keep away from this route as it leads to nowhere - อย่าใช้เส้นทางนีเ้ พราะมันจะพาคุณไปทีร่ ก
ร้างว่างเปล่า
Meditation can help keep you away from stress - การทาสมาธิ สามารถช่วยคุณไม่ให้เครี ยดได้

Quick Reference
คาศัพท์
Deodorant
Perspire
Pore
Clog
Blackhead
Sponge
Peel
Prolong
สานวน / ประโยค
Keep away

ประเภท
นาม
กริ ยา
นาม
กริ ยา
นาม
นาม
กริ ยา
กริ ยา

ความหมาย
ยาดับกลิน่
เหงื่อออก
รูขมุ ขน สิวเสี ้ยน
ทาให้ อดุ ตัน
สิวหัวดา
ฟองน ้า
แกะ
ทาให้ ยดื ออกไป

ความหมาย
ทาให้ ไกลออกไป ป้องกันไม่ใช้ เข้ าใกล้

การนาไปใช้
ใช้ กบั from หรื อไม่ก็ได้
ดูตวั อย่างการใช้ ข้างบน

ผลิตภัณฑ์ ยาบางประเภท
ยาที่เราหาซื ้อได้ ตามท้ องตลาดทัว่ ไปนัน้ ต่างถูกอิมพอร์ ตเข้ ามาจากต่างประเทศัเกื อบทังสิ
้ ้น ยาบาง
ประเภทถูกบรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่ทมี่ ีคาบรรยายตรงฉลากยาเป็ นภาษาไทย แต่ยงั มียาอีกหลายประเภทที่มีคา
บรรยายเป็ นอังกฤษปนไทย หรื อบางอันเป็ นอังกฤษล้ วนด้ วยซ ้า การที่เราจะหวังพึง่ หรื อจดจาวิธีใช้ จากคาบอก
เล่าของเภสัขกรเพียงอย่างเดียวคงไม่เป็ นการกระทาที่สมควรนัก อย่างน้ อยเราควรสามารถพึง่ ความสามารถและ
ทักษะทางภาษาอังกฤษของตัวเองบ้ าง และเจ้ าฉลากยาภาษาอังกฤษนีก่ ็ไม่ได้ อา่ นยากเย็นมากมายเกินไปนัก
ดังนันมาเริ
้
่ มกันเลยด้ วยโลชัน่ สาหรับตา

ในฉลากเขียนไว้ วา่
Eye lotion
A soothing, cleansing, astringent that aid in relief from irritation, redness of eyes due to wind, dust,
smoke
Keep at temperature under 25 C
ซึง่ แปลได้ วา่
โลชัน่ สาหรับตา
ยากระชับเนือ้ เยือ่ เพือ่ บรรเทาอาการและทาความสะอาด ช่วยลดอาการระคายเคือง ตาแดงเนือ่ งจากลม ฝุ่ น
และควัน
เก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิต่ากว่า 25 องศาเซลเซี ยส
ในคาบรรยายนี ้ มีศัพั ท์ astringent ที่แปลว่า ยาทีใ่ ช้กระชับเนือ้ เยือ่ และ aid มีความหมายเดียวกับ
help คือ ช่วยเหลือ ในขณะที่ soothe เป็ นกริ ยาที่แปลว่า บรรเทา ปลอบโยน
หลายคนอาจคุ้นกับคานาม relief ทีแ่ ปลว่า บรรเทา (กริ ยาคือ relieve) ได้ เช่นเดียวกับ soothe และ
สงสัยว่าสองคานี ้มีความแตกต่างในความหมายและการใช้ งานอย่างไร คาว่า soothe เป็ นการบรรเทาในทางที่
ทาให้ เกิดความสงบ เช่น soothe someone’s anger (ทาให้คลายความโกรธ) หรื อบรรเทาอาการเจ็บปวด เช่น
soothe sunburned skin (บรรเทาอาการทีผ่ ิ วโดนแดดเผา) หรื อใช้ ในเชิงผ่อนคลาย เช่น soothing oil (น้ามัน
ผ่อนคลาย) ในขณะที่ relieve เป็ นการบรรเทาจากสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จึงมักถูกใช้ กบั คาว่า from หรื อ of นอกจากนี ้แล้ ว
คาว่า relieve of / relieve from ยังสามารถใช้ กบั การปลดพนักงานออกจากตาแหน่งได้ ด้วย ยกตัวอย่างการใช้
งานดังนี ้

Chewing gum can help relieve you from stress - การเคีย้ วหมากฝรัง่ สามารถช่วยคุณคลาย
เครี ยดได้
Drinking hot water helps relieve from sore throat - การดืม่ น้าร้อนช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
New company aims to relieve power crisis - บริ ษัทใหม่วางเป้ าหมายในการลดวิ กฤติ พลังงาน
The manager is relieved from the company - ผูจ้ ดั การถูกไล่ออกจากบริ ษัท
The football team relieves the coach of his position - ทีมฟุตบอลปลดโค้ชออกจากตาแหน่ง
ตัวอย่างของการใช้ ศัพั ท์ relieve ยังมีให้ ดใู นคาบรรยายของผลิตภัณฑ์อนั ถัดไป ซึง่ ยังเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับตาอยูเ่ ช่นเดิม

Sterile Eye Drops
โดยคาบรรยายข้ างล่างนี ้
Sterile Eye Drops
For relieves of allergic condition of the conjunctiva, particularly due to dust or allergic substances
สามารถแปลได้ วา่
ยาหยอดตาปลอดเชื ้อ
เพือ่ บรรเทาอาการแพ้ของเยือ่ บุตา โดยเฉพาะอาการทีเ่ กิ ดจากฝุ่ นหรื อสารทีท่ าให้แพ้
เริ่ มที่คาว่า sterile ซึง่ เป็ นศััพท์ทหี่ ลายคนคุ้นเคยกันในรูปกริ ยามากกว่า คือ sterilize นัน่ เอง ผู้อา่ นคง
จานมสดสเตอริ ไลซ์กนั ได้ วา่ เป็ นนมที่ผา่ นการฆ่าเชื ้อ และในเมื่อ sterilize คือการ ฆ่าเชื ้อ sterile จึงเป็ นคุณศััพท์
ที่หมายถึง ปลอดเชื ้อ ส่วน particularly เป็ นคาวิเศัษณ์ที่มาจากคุณศััพท์ particular ที่แปลว่า โดยเฉพาะ
ต่อมาเป็ นศััพท์ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์โดยตรง คาว่า allergy เป็ นนามแปลว่า ภูมิแพ้ ในขณะที่
allergic เป็ นคุณศััพท์ ส่วน conjunctiva หมายถึง เยือ่ บุตา และ substance คือ สาร หรื อ ธาตุ
ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายเป็ นยาลดกรดในกระเพาะ ซึง่ ใช้ ศัพั ท์วา่ relief/relieve อีกเช่นกัน ดังคาบรรยาย
ต่อไปนี ้
Plus Simethicone For Gas Relief
Relief of Symptoms associated with gastric hyperacidity and excess gas; peptic ulcer pain, acid
indigestion and heartburn
ที่แปลได้ วา่

พร้อมด้วยไซเมธิ โคนเพือ่ ลดแก๊ ส
บรรเทาอาการมีกรดและแก๊ สในกระเพาะอาหาร ความเจ็บปวดจากแผลในกระเพาะอาหาร อาการท้องอืด
ท้องเฟ้ อเนือ่ งจากอาหารไม่ย่อย

ในคาบรรยายนี ้มีศัพั ท์ทางการแพทย์อยู่เยอะพอสมควร เริ่ มด้ วย simethicone ซึง่ เป็ นยาชนิดหนึง่ และ
symptoms หมายถึง อาการของโรคหรื อความเจ็บป่ วย ซึง่ จะเห็นจากคาบรรยายว่า อาการเหล่านี ้ถูก associate
หรื อ เชื ่อมโยงเกี ่ยวพัน กับ gastric hyperacidity และ excess gas
เริ่ มแรกนัน้ ศััพท์ทงสองนี
ั้
้อาจดูยาก แต่ในเมื่อเรารู้จากบรรทัดเริ่ มต้ นแล้ วว่านี่คือยาที่ใช้ ลดแก๊ ส ดังนัน้
excess gas จึงน่าจะหมายถึงการมีแก๊ สมากเกินไป ซึง่ นับว่าถูกต้ องเพราะว่า excess แปลว่า จานวนทีม่ ากเกิ น
จาเป็ น ส่วนคาว่า hyperacidity นัน้ เราควรจะแยกออกมาเป็ น hyper กับ acidity ซึง่ hyper เมื่อถูกนาเข้ ามาใส่
หน้ าคาศััพท์จะหมายถึง มากเกินไป ส่วน acidity นันมาจาก
้
acid ที่แปลว่า กรด ดังนัน้ acidity คือ การมี สภาพ
เป็ นกรด ส่วน gastric แปลว่า ทีเ่ กี ่ยวกับกระเพาะอาหาร นัน่ เอง
ศััพท์ตอ่ มาคือ peptic ที่แปลว่า เกี ่ยวกับการย่อย และ ulcer ที่แปลว่า แผลเปื ่ อย เมื่อนามารวมกัน
peptic ulcer จึงหมายถึง แผลในกระเพาะอาหาร นัน่ เอง
คาว่า digest แปลว่า ย่อย ดังนันการ
้
indigestion คือ อาการทีก่ ระเพาะไม่ย่อยอาหาร ส่วน heartburn
นันอย่
้ าไปคิดว่าเกี่ยวกับหัวใจอย่างเด็ดขาด เนื่องจาก heartburn คือ อาการจุกเสียดท้องเนือ่ งจากท้องอืด
ท้องเฟ้ อ
Quick Reference
คาศัพท์
Astringent
Soothe
Relieve / Relief
Sterile
Allergy
Conjunctiva
Particularly
Symptom

ประเภท
นาม
กริ ยา
กริ ยา / นาม
คุณศััพท์
นาม
นาม
วิเศัษณ์
นาม

ความหมาย
ยากระชับเนื ้อเยื่อ
บรรเทา ผ่อนคลาย
บรรเทา ผ่อนคลาย
ปลอดเชื ้อ
การเป็ นภูมิแพ้
เยื่อบุตา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาการของการเจ็บป่ วย

หมายเหตุ

มักใช้ กบั from หรื อ of
มาจาก sterilize ที่หมายถึง ฆ่าเชื ้อ

Substance
Excess
Acidity
Associate

นาม
นาม
นาม
กริ ยา

สาร ธาตุ
จานวนทีม่ ากเกินจาเป็ น
สภาพที่เป็ นกรด
เชื่อมโยง เกี่ยวพัน

Gastric
Peptic
Ulcer
Indigestion
Heartburn

คุณศััพท์
คุณศััพท์
นาม
นาม
นาม

เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
เกี่ยวกับการย่อย
แผลเปื่ อย
การที่อาหารไม่ยอ่ ย
จุกเสียดจากท้ องอืดท้ องเฟ้ อ

มักถูกใช้ ในรูปกริ ยาช่องสาม
และตามด้ วย with เช่น
Associated with something

ผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาดห้ องนา้
สุดท้ ายเป็ นสินค้ าที่เกี่ยวกับการทาความสะอาดเช่นเคย แต่คราวนี ้ไม่เกี่ยวกับร่างกาย ผิวพรรณ หรื อ
หน้ าตาอีกแล้ ว เพราะนี ้คือน ้ายาทาความสะอาดภายในห้ องน ้านัน่ เอง ดังนัน้ แม้ วา่ เราจะเจอศััพท์เกี่ยวกับ ความ
สะอาดเช่นเคย แต่จะเจอศััพท์ประเภทใหม่อีกด้ วย เนื่องจากการทาความสะอาดห้ องน ้านัน้ ไม่จาเป็ นต้ องนุม่
ละมุนละไมเหมือนกับการทาความสะอาดผิวหน้ า แต่จะต้ องหมดจด เรี ยบร้ อย และรวดเร็ว

เริ่ มต้ นที่คาบรรยายแบบยาวเลยนะครับ
Shower & Washbasin Spray is a mild every day cleaner for washbasins, (synthetic) shower
cubicle and tile walls. It quickly and easily removes light lime scale, body grease and soap residues.
Can also be used on taps and other sanitaryware as well as on marbles, travertine and other
calcareous natural stone and granite
คาบรรยายนี ้มีแต่ศัพั ท์ที่เกี่ยวกับห้ องน ้าและความสะอาดแทบทังสิ
้ ้น มีเพียงคาว่า mild ที่แปลว่า บาง
เบา อ่อน เท่านันที
้ ่ตา่ งไปจากพวก
ศััพท์ประเภทแรกที่ต้องพูดถึงคือ สิง่ ของหรื อผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นห้ องน ้า เริ่ มที่ washbasin หรื อ อ่างล้าง
หน้า ส่วน shower cubicle นันคื
้ อ ห้องอาบน้าทีก่ นั้ เป็ นคอก (shower คือ ฝั กบัว หรื อ การอาบน้าด้วยฝั กบัว
ส่วน cubicle นันมาจากค
้
าว่า cubic ที่แปลว่า กล่องสีเ่ หลีย่ ม นัน่ เอง) tile หมายถึง กระเบือ้ ง และ tap คือ ก๊ อก
น้า (ดังนัน้ tap water จึงเป็ น น้าก๊ อก) และสุดท้ าย คาว่า sanitaryware นันมาจาก
้
sanitary ที่แปลว่า เกีย่ วกับ
สุขอนามัย สุขลักษณะ (เราจะเห็นคาว่า sanitary บ่อยในห้ องน ้า ตามโถปั สสาวะในห้ องน ้าชาย หรื อผลิตภัณฑ์
ในสุขา) ดังนัน้ sanitaryware คือ ผลิ ตภัณฑ์สขุ อนามัยทัง้ หลาย นัน่ เอง
จากนันเราต้
้
องพูดถึงสิง่ สกปรกต่างๆ ที่อยูใ่ นห้ องน ้า เริ่ มจาก lime scale ที่แปลว่า คราบหิ นปูน ส่วน
grease หมายถึง จารบี คราบมัน คราบไคลต่างๆ (เวลาฝรั่งเจออาหารที่มีน ้ามันเยิ ้ม เขาจะพูดว่า greasy) และ
residue หมายถึง สิ่ งทีห่ ลงเหลือ เศษตกค้าง
สุดท้ ายคือศััพท์ที่เกี่ยวกับสิง่ ที่เรานิยมนามาใช้ สร้ างห้ องน ้า ซึง่ ก็คอื หินทังหลาย
้
เริ่ มจาก marble ที่
หมายถึง หิ นอ่อน granite คือ หิ นกราไนท์ ส่วน travertine ก็คือ หิ นชนิ ดหนึ่ง เช่นกัน และศััพท์ calcareous นัน้
แปลว่า ทีป่ ระกอบไปด้วยแคลเซี ยมคาร์ บอเนต
ดังนันค
้ าบรรยายข้ างบนจึงสามารถแปลได้ วา่

สเปรย์ฉีดฝั กบัวและอ่างล้างหน้าเป็ นน้ายาทาความสะอาดแบบอ่อนทีใ่ ช้ได้ทกุ วันเพือ่ ทาความสะอาด
อ่างล้างหน้า ห้องอาบน้าแบบฝั กบัว และผนังกระเบือ้ ง มันช่วยกาจัดคราบหิ นปูน คราบเหงือ่ ไคล หรื อสิ่ งตกค้าง
ทัง้ หลายจากสบู่ได้อย่างรวดเร็ วและง่ายดาย สามารถนาไปใช้กบั ก๊ อกน้าหรื อสุขภัณฑ์อืน่ ๆ ได้เช่นเดียวกับหิ น
อ่อน หิ นทราเวอร์ ทีนหรื อหิ นใดๆ ทีม่ ี แคลเซี ยมคาร์ บอเนต และหิ นกราไนท์
Quick Reference
คาศัพท์
Mild
Shower
Cubicle
Tile
Tap
Sanitaryware
Lime scale
Grease
Residue
Marble
Granite
Travertine
Calcareous

ประเภท
คุณศััพท์
นาม
นาม
นาม
นาม
นาม
นาม
นาม
นาม
นาม
นาม
นาม
คุณศััพท์

ความหมาย
อ่อน บาง
ฝั กบัว
คอกที่กนเป็
ั ้ นสีเ่ หลีย่ ม
กระเบื ้อง
ก๊ อกน ้า
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย
คราบหินปูน
คราบมัน
สิง่ ตกค้ าง
หินอ่อน
หินกราไนท์
หินทราเวอร์ ทีน
ที่ประกอบไปด้ วยแคลเซียมคาร์ บอเนต

