
บทที่ 5 
มาอ่านฉลากสนิค้าภาษาอังกฤษกันไหม 

 
สนิค้าทัง้หลายทัง้มวล ไมว่า่จะเป็นสนิค้าอปุโภคบริโภค สนิค้าฟุ่ มเฟือย ยารักษาโรค หรือ

เคร่ืองส าอางค์ ตา่งจดัเป็นหนึง่ในสือ่ภาษาองักฤษที่ใกล้ตวัเราทีส่ดุ แม้วา่ผลติภณัฑ์บางชนิดจะมีภาษาองักฤษ
ก ากบัอยูไ่มก่ี่ค าก็ตาม แตถ้่าเราหมัน่สงัเกตและฝึกฝนอา่นอยูบ่อ่ยๆ มนัคือแหลง่ฝีกทกัษะภาษาองักฤษให้เราได้
อยา่งไมเ่ลวเลย ภาษาองักฤษทีใ่ช้เขียนในป้ายหรือฉลากสนิค้ายงัประกอบไปด้วยประโยคสัน้ๆ เสยีเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้การฝึกอา่นฉลากจะไมช่ว่ยเพิ่มความรู้ด้านไวยากรณ์นกั แตจ่ะช่วยให้เรารู้จกัค าศัพัท์ใหม่ๆ  และท าให้เรา
ได้รู้จกัภาษาองักฤษแบบที่กระชบัแตไ่ด้ใจความครบถ้วน ยิง่ไปกวา่นัน้ เมือ่อา่นภาษาองักฤษที่ฉลากหรือป้าย
เข้าใจอยา่งถ่องแท้แล้ว เราจะสามารถใช้ผลติภณัฑ์ชนดินัน้ได้อยา่งถกูต้องอีกด้วย แถมถ้าเข้าใจสารเคมีที่เป็น
สว่นประกอบจะยิง่มีประโยชน์มากขึน้ด้วย (แตบ่ทนีจ้ะไมพ่ดูถึงสว่นประกอบทางเคมี เนื่องจากเป็นศัพัท์เฉพาะ
ทางเกินไป) 
 
ฉลากยาสระผมสูตรต่างๆ 

ยาสระผมในท้องตลาดนัน้มีอยูห่ลายสตูรหลายยี่ห้อ แม้วา่ฉลากวธีิการใช้จะถกูเปลีย่นเป็นภาษาไทย 
แตช่ื่อสตูรและค าบรรยายสรรพคณุยงัเป็นภาษาองักฤษอยูบ้่าง เร่ิมกนัตัง้แตว่นันีเ้ลยนะครับ พอตืน่เช้าขึน้มา
อาบน า้สระผม ก็หยมิแชมพขูึน้มาอา่นฉลากไปพร้อมๆ กนัเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้นด้วยยาสระผมยิ่ห้อแรก โดยที่ฉลากมีค าบรรยายสรรพคณุเขียนไว้ดงันี ้
 

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. 



 
ค าวา่ essence เป็นศัพัท์ที่ถกูใช้บอ่ยมากในสนิค้าจ าพวกความสวยความงาม แปลได้วา่ สารทีส่กดั

ออกมาจากพืช และ herbal [อา่นวา่ เอ๊อ บลั] เป็นคณุศัพัท์ของ herb [อา่นวา่ เอิ๊บ] ที่แปลวา่ สมนุไพร สว่นค า
วา่ fusion นัน้ คนดกูาร์ตนูดราก้อนบอลคงจ าได้ถึงตอนที่หงอคงฟิวชัน่กบัเบจิต้า แสดงวา่ศัพัท์ fusion หมายถึง 
การหลอมรวมตวักนั ของสว่นประกอบสองสิง่ขึน้ไป นัน่เอง 

ตอ่มามีลกัษณะการใช้ help ดงัที่เคยอธิบายไว้ในบทที ่1 แล้ว วา่สามารถใสก่ริยาตามหลงั help ได้
เลยโดยไมต้่องม ีto เช่ือม จากนัน้จึงเป็นค าศัพัท์ lather ที่แปลวา่ ฟองสบู่ หรือฟองทีเ่กิดจากสารซกัฟอก และ 
potion ที่หมายถึง ยาทีอ่ยู่ในรูปของเหลวและมีพลงัในการทางยา (เช่น sleeping potion – ยานอนหลบั แตค่น
นิยมใช้ยาเมด็หรือ sleeping pill มากกวา่) หรือพลงัในทางไสยศาสตร์ (เช่น love potion - ยาเสน่ห์) 

ศัพัท์ที่นา่สนใจคือ กรรมที่อยูใ่นในประโยคสดุท้ายนัน่เอง ค าวา่ new found strength ซึง่ found เป็น
กริยาช่องสามของ find ที่ใช้ขยายนาม strength สว่น new ถกูน ามาใช้ในรูปของค าวเิศัษณ์ที่แปลวา่ ใหม่ล่าสดุ 
เพื่อใช้ขยายค าวา่ found อีกทีหนึง่ new found strength จึงแปลได้วา่ ความแข็งแรงทีถู่กคน้พบใหม่ 

ดงันัน้ เราจึงแปลค าบรรยายสรรพคณุแชมพยูี่ห้อนีไ้ด้ดงัตอ่ไปนี ้
 

สารสกดัจากสมนุไพร 
 ผมไม่ขาดอีกต่อไป  

 
สูตรต่อตา้นการขาดของเสน้ผม 

แชมพูทีเ่พ่ิมความแข็งแรงใหก้บัผม 
พร้อมดว้ยสว่นผสมจากลาเวนเดอร์ 

ครีมโปรตีนนุ่มละมนุละไม 
ดว้ยสูตรของเราเอง พร้อมสารต่อตา้นการขาดของเสน้ผม ทีจ่ะเพ่ิมความแข็งแรงเพือ่ช่วยป้องกนัไม่ใหเ้สน้ผม

ขาดอีกต่อไป 
วิธีใช:้ ร่ืนรมย์ไปกบัฟองนุ่มละมนุ ลา้งออกและท าซ ้าอีกครัง้ แลว้ผมของคณุจะไดค้น้พบความแข็งแรงแบบใหม่ 

 
โปรดสงัเกตวา่ แม้วา่ silk จะแปลได้วา่ แพรไหม แตเ่ราไมแ่ปลตรงตวัแบบนัน้ เนื่องจากค าวา่ silk มกั

ถกูใช้เพื่อสือ่ถงึความ เรียบลืน่ละมนุละไมดจุแพรไหม การแปลให้เข้ากบัอารมณ์ที่ทางผลติภณัฑ์ต้องการสือ่
ออกมาจึงเป็นสิง่ที่ผู้แปลพงึระวงั (แตถ้่ายงัไมถ่นดัในการหาค าศัพัท์ไทยมาใส ่อยา่งน้อยขอให้เข้าใจถึงอารมณ์
ในประโยคก็เพียงพอแล้ว ในการอา่นหนงัสอืภาษาองักฤษ เมื่ออา่นได้คุ้นเคยพอสมควรแล้ว เราแทบจะไมต้่อง
แปลองักฤษเป็นไทยก่อนด้วยซ า้) 
 

ตอ่ไปเป็นค าบรรยายสรรพคณุของยาสระผมอกียี่ห้อหนึง่ เป็นเพยีงค าบรรยายสัน้ๆ ดงันัน้จะขอแปล
แบบประโยคตอ่ประโยคเลย 

 
 Anti-dandruff shampoo - แชมพูต่อตา้นรงัแค 

Hair & Scalp care - ดูแลเสน้ผมและหนงัศรีษะ 



Cool menthol  - สูตรเย็นเมนธอล 
flakes, itchiness, dryness, oiliness, irritation -  ป้องกนัรงัแค, ความคนั, การแหง้, 

ความมนั และการระคายเคืองของหนงัศรีษะ 
 

ค าบรรยายนีอ้อกจะเป็นการสือ่แบบสัน้กระชบัในเชิงตรงไปตรงมา จึงแทบจะต้องแปลแบบทีละ
ค าศัพัท์เลยทีเดยีว เร่ิมด้วยค าศัพัท์ dandruff ที่แปลวา่ ข้ีรงัแค จากนัน้เมื่อมาเจอค าวา่ scalp ที่ถกูใช้ร่วมกบั 
hair ผสมกบัค าบรรยายวา่นีค่ือแชมพขูจดัรังแค เราจึงนา่จะพอเดาออกได้วา่ scalp หมายถงึ หนงัศรีษะ สว่น 
flake แปลวา่ สะเก็ดช้ินส่วน ของบางสิง่ เช่น snow flake คือ สะเก็ดหิมะ chocolate flake คือ ฝอยช็อคโกแล็ต 
ที่ใช้โรยในไอศักรีมหรือของหวาน เป็นต้น แต ่flake ในท่ีนี ้หมายถงึ สะเก็ดรงัแค นัน่เอง 
 บรรทดัสดุท้ายพดูถึงอาการ 5 ประการท่ีแชมพนูีช้ว่ยป้องกนัและรักษา ศัพัท์ที่นา่สนใจคือ itchiness ที่
เป็นนามซึง่มาจากค าคณุศัพัท์ itchy ที่แปลวา่ คนั และ irritation [อา่นวา่ เออ ริ เท้ ชัน่] ซึง่เป็นนามที่แปลวา่ การ
ระคายเคือง 
 
Quick Reference 
 

ค าศัพท์ ประเภท ความหมาย 
Herbal คณุศัพัท์ เก่ียวกบัสมนุไพร 
Essence นาม สารสกดัมาจากพืช 
Lather นาม ฟองสบู ่
Potion นาม ยาน า้ 
Dandruff นาม รังแค 
Scalp นาม หนงัศัรีษะ 
Flake นาม สะเก็ด 
Itchiness นาม อาการคนั 
Irritation นาม การระคายเคือง 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



โฟมล้างหน้าสตูรต่างๆ 
เร่ืองตอ่มาที่จะพดูคยุกนัคือเร่ืองโฟมล้างหน้าที่มีอยูก่ลาดเกลือ่นท้องตลาด ซึง่ค าบรรยายสรรพคณุ

ของบางยี่ห้อนัน้ออกจะมีรายละเอียดมากพอสมควร ในขณะท่ีบางยี่ห้อกลบัมคี าบรรยายเพยีงสัน้ๆ เทา่นัน้ แต่
ไมว่า่จะเป็นโฟมล้างหน้ายี่ห้อใด ตา่งก็สรรหาค าศัพัท์มาบรรยายสรรพคณุสนิค้าได้ดนูา่สนใจและนา่ซือ้มาใช้
เหลอืเกิน ถ้าเช่นนัน้ก็อยา่รีรอ ลองไปค้นโฟมล้างหน้าของตวัเองมาอา่นดแูล้วคณุจะได้สมัผสักบัศัพัท์และ
รูปแบบประโยคที่แตกตา่งไปจากที่เคยอา่นผา่นมาในบทก่อนหน้า 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้นท่ีโฟมล้างหน้าอนัแรก ซึง่มีค าบรรยายสรรพคณุดงัตอ่ไปนี ้
 

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 
 
ค าวา่ spot แปลวา่ จุด เมื่อน ามาใช้กบัผลติภณัฑ์ล้างหน้า จงึควรมีความหมายเป็น จุดด่างด า บน

ใบหน้า สว่น wrinkle หมายถึง รอยเหีย่วย่น ในขณะที ่firm แปลวา่ เต่งตึง (สาวๆ ชอบใช้ค านีแ้บบทบัศัพัท์กนั
หนกัหนา “เธอนี่เฟิร์มจริงๆ” คิดวา่คณุผู้ชายคงเคยได้ยินอยูบ่อ่ยๆ) ดงันัน้ loss of firmness จึงมีความหมาย
ตรงกนัข้ามและกลายเป็น สูญเสียความเต่งตึง หรือ เกิดการหย่อนยาน นัน่เอง 

ในเมื่อ ingredient คือ ส่วนผสม และค าวา่ complement คือการ เติมเต็ม (ระวงัอยา่ไปสบัสนกบัค าวา่ 
compliment ที่แปลวา่ ชมเชย) หรือการ ท าใหส้มบูรณ์ ดงันัน้ ingredients which complement each other คือ
การท่ีสว่นผสมแตล่ะอยา่งเตมิเตม็ซึง่กนัและกนั หรือเขียนง่ายๆ วา่ ท างานส่งเสริมกนัและกนั นัน่เอง 



ค าวา่ efficacy คือ การมีประสิทธิภาพ สว่น dermatologically เป็นค าวเิศัษณ์ที่มาจากค าวา่ 
dermatology ที่แปลวา่ การเรียนรู้ทางดา้นผิวหนงั หรือผิวหนงัวิทยา และสดุท้าย ค าวา่ comedogenic 
หมายถึง ทีเ่กีย่วกบัการเกิดสิว 

ดงันัน้เราจึงแปลค าบรรยายสรรพคณุของโฟมล้างหน้าอนัแรกได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

สูตรเพือ่ผิวขาวพิเศษ 
สูตรแก้ไข “รอยด่างและรอยเหีย่วย่น” สารสกดัเพือ่ผิวขาวตวัแรกทีช่่วยต่อสูก้บัรอยเหีย่วย่นและความหย่อนยาน 

มีเมลาโน-บล็อคTM และยงัมีไวตามินซีเพ่ิมข้ึน 6 เท่า* 
ส่วนประกอบขดัผิวขาวอนัทรงประสิทธิภาพ 2 ชนิดทีท่ างานส่งเสริมกนั ส าหรบัการท างานแบบทวีคูณเพือ่เพ่ิม

ประสิทธิภาพสู่ผิวขาว 
ใช้เช้าและเย็น 

ถูกทดสอบทางผิวหนงัตามหลกัวิชาการ ถูกทดสอบบนผิวชาวเอเชีย ไม่ท าใหเ้กิดสิว 
* เมื่อเปรียบเทียบกบัสูตรเดิม 

 
ตอ่ด้วยโฟมล้างหน้าอีกชนิดหนึง่ที่มีค าบรรยายเพียงเลก็น้อย เราจึงอธิบายความหมายของแตล่ะ

บรรทดัไปพร้อมกนัเลยในคราเดยีว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Men Expert   -  สูตรพิเศษส าหรบัผิวผูช้าย 
White Activ Cleansing Foam   -  โฟมลา้งหนา้ไวท์แอคทีฟ 
Pro exfoliatine     -  เพ่ิมพลงัขดัผิว 
Cleanses and removes impurities   -  ท าความสะอาด และขจดัส่ิงตกคา้ง 
Visibly brightens skin  -  ใหผิ้วหนา้คณุผ่องใสข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั 

 
เราแปลค าวา่ White Activ แบบตรงตวัเพราะมนัถกูใช้เสมือนเป็นช่ือสตูร ซึง่ค าวา่ white ผสมกบั 

active ก็บง่บอกคณุสมบตัิของสตูรนีไ้ด้ชดัเจนแล้ววา่ ถกูสร้างมาให้เน้นด้านผิวขาว สว่นค าวา่ cleanse [อา่นวา่ 
เคล้นซ์] นัน้แปลวา่ ท าความสะอาด ซึง่มีความหมายคล้ายกบั clean แตต่า่งกนัเลก็น้อยตรงที ่cleanse นัน้
แสดงถงึกระบวนการขจดัหรือก าจดัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพือ่ท าความสะอาด ซึง่คณุสมบตัินีถ้กูเน้นในศัพัท์ถดัมา 



exfoliatine ซึง่มาจาก exfoliate [อา่นวา่ เอ๊กซ์ โฟ้ ล ิเอท] ที่แปลวา่ ขจดัเซลล์ทีเ่สียท้ิงไป หรือการขดัผิว และเจ้า
สิง่ที่โดนก าจดัก็คือ impurity นัน่เอง ท าให้เราสามารถเดาได้วา่เจ้า impurity [อิม เพียว ริ ตี]้ นี่ต้องเป็นสิง่ไมด่ีตอ่
ผิวหน้าแนน่อน และถ้าสงัเกต เราจะสามารถแยกศัพัท์นีอ้อกมาเป็น im ผสมกบั purity ซึง่ค าวา่ purity นีม้าจาก
ค าวา่ pure ที่แปลวา่ บริสทุธ์ ดงันัน้ impurity คือ ส่ิงทีไ่ม่บริสทุธ์ ส่ิงสกปรก ส่ิงตกคา้งบนผิวหนา้ นัน่เอง 

ค าวา่ brighten แปลวา่ ท าใหส้ว่างข้ึน ซึง่เป็นกริยาที่มาจากคณุศัพัท์ bright ที่แปลวา่ สว่าง ในขณะที ่
visibly ก็มาจากคณุศัพัท์ visible ที่หมายถงึ มองเห็นได ้ดงันัน้ visibly brighten จึงหมายถงึ ท าใหส้ว่างข้ึนอย่าง
เห็นไดช้ดั  
 แม้บางค าศัพัทจ์จะเป็นค าที่ไมจ่ดัวา่ยากนกั แตเ่ราก็พยายามเขียนความหมายของศัพัท์เหลา่นีไ้ว้
ทัง้หมด เนื่องจากศัพัท์ประเภทนีจ้ะถกูใช้ซ า้ไปมาในผลติภณัฑ์อื่นๆ ด้วย การสร้างความคุ้นเคยกบัศัพัท์แบบนีไ้ว้
จะช่วยให้การอา่นฉลากผลติภณัฑ์อนัตอ่ไปเป็นไปได้สะดวกขึน้ด้วย 
  
 ไมต้่องอารัมภบทกนัยาว เชิญชมโฟมล้างหน้าอนัตอ่ไปเลยครับ 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Perfection White & Firm 
Cleansing Foam 

Gently removes dirts and lightens your skin tone 
An effective solution for whitening and skin firming 

 
  แปลได้วา่ 
 

เพือ่ความขาวและเต่งตึงอย่างสมบูรณ์แบบ 
โฟมลา้งหนา้ 

ขจดัส่ิงสกปรกอย่างนุ่มนวล และปรบัสีผิวคณุใหก้ระจ่างใส่ย่ิงข้ึน 
ผลิตภณัฑ์ทรงประสิทธิภาพส าหรบัการท าผิวขาวและเพ่ิมความเต่งตึงใหผิ้วหนงั 

 
มีศัพัท์วา่ lighten (ท าใหส้ว่างข้ึน) ซึง่เป็นกริยาที่มาจาก light (สว่าง เบา) ซึง่เป็นลกัษณะการสร้าง

ค าศัพัท์ในรูปแบบเดยีวกบัในเร่ืองก่อนหน้าทีม่ีกริยา brighten ที่มาจากค าวา่ bright สว่นค าวา่ gently เป็นค า



วิเศัษณ์ที่มาจากคณุศัพัท์ gentle ซึง่แปลวา่ นุ่มนวล (ดงันัน้ gentleman คือ ผู้ชายที่ท าอะไรกบัผู้หญิงอยา่งให้
เกียรติและนุม่นวล ซึง่หมายถงึ สภุาพบรุุษ นัน่เอง) และสดุท้าย ค าวา่ effective ซึง่มาจากค าวา่ effect ที่แปลวา่ 
ผลทีเ่กิดข้ึน ดงันัน้ effective จึงสือ่ถึงการท าให้เกิดผลลพัธ์ที่ต้องการได้เป็นอยา่งดี หรือหมายถึง มีประสิทธิภาพ 
นัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เนื่องจากโฟมล้างหน้าชนิดสดุท้ายไมม่ีค าบรรยายทีย่าวมากนกั เราจึงใสค่ าแปลตอ่ท้ายค าบรรยาย

แบบประโยคตอ่ประโยคเพื่อเพิ่มความสะดวกในการอา่น 
 
Revitalizing enriched foam  -  โฟมลา้งหนา้ทีส่มบูรณ์ดว้ยสารบ ารุงเพ่ิมชีวิตชีวาใหก้บัผิวหนา้ 
With ginger extract+essence of cherries  -  พร้อมสารสกดัจากขิงและเชอร์ร่ี 

- Helps cells renewal   -  ช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ 
- Smoothes the skin -  ท าใหผิ้วเรียบลืน่ 

Dermatologically tested  -  ทดสอบกบัผิวหนงัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการแลว้ 
 

เนื่องจากค าบรรยายบรรทดัแรกมีศัพัท์ที่นา่สนใจมาก เราจึงขอบรรยายถงึศัพัท์ในบรรทดัอื่นก่อน เร่ิมที่
ค าวา่ extract ที่หมายถงึ สารทีถู่กสกดัออกมา และ ginger คือ ขิง ในขณะท่ีค าวา่ renewal เป็นนามที่มาจาก
กริยา renew ที่แปลวา่ ท าใหม่ สร้างใหม่ และ smooth ที่เป็นได้ทัง้คณุศัพัท์และกริยา แปลวา่ เรียบลืน่ หรือ ท า
ใหเ้รียบลืน่ ซึง่ศัพัท์ที่ถกูอธิบายไปแล้วนีน้า่จะเพียงพอท่ีจะช่วยให้การแปลค าบรรยายสีบ่รรทดัสดุท้ายเป็นไปได้
อยา่งไมย่ากเย็นนกั 

ในบรรทดัแรก ค าวา่ enrich เกิดจากค า en ผสมกบั rich ท าให้หมายถึง การเพ่ิมความอดุมสมบูรณ์
ใหก้บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือในท่ีนีเ้ราแปลวา่ เพ่ิมชีวิตชีวา และก่อนทีจ่ะแปลค าวา่ revitalizing เราควรรู้ถึงรากศัพัท์ 
viv ที่แปลวา่ ชีวิต ซึง่ท าให้เกิดศัพัท์อีกมากมายที่มาจากค านี ้เชน่ survive (รอดชีวิต) revive (ท าใหฟ้ื้นคืนสติ 
หรือชบุชีวิต) vivify (ใหชี้วิต หรือเพ่ิมชีวิตชีวา) vivid (เต็มไปดว้ยชีวิตชีวา เจิดจ้า) เป็นต้น สว่นค าวา่ revitalizing 
เป็นคณุศัพัท์ที่มาจากกริยา revitalize ที่หมายถึง ท าใหมี้ชีวิตใหม่ สว่นค าวา่ vital เฉยๆ กลบัมคีวามหมายวา่ 
ส าคญัอย่างย่ิง (หรืออาจหมายความวา่ จ าเป็นต่อชีวิต ก็ได้เช่นกนั 



 
Quick Reference 
 

ค าศัพท์ ประเภท ความหมาย 
Spot นาม รอยดา่งด า 
Wrinkle นาม รอยเหี่ยวยน่ 
Firm คณุศัพัท์ เตง่ตงึ มัน่คง 
Ingredient นาม สว่นประกอบ 
Complement กริยา ท าให้สมบรูณ์ 
Efficacy นาม การมีประสทิธิภาพ 
Dermatology นาม ผิวหนงัวิทยา 
Comedogenic คณุศัพัท์ ที่ท าให้เกิดสวิ 
Cleanse กริยา ท าความสะอาด 
Exfoliate กริยา ขดัผิว 
Impurity นาม สิง่ไมบ่ริสทุธ์ิ สิง่สกปรก 
Brighten กริยา ท าให้สวา่งขึน้ 
Visibly วิเศัษณ์ อยา่งเห็นได้ชดั 
Effective คณุศัพัท์ มีประสทิธิภาพ 
Extract นาม สารสกดั 
Renewal นาม สร้างใหม ่
Smooth คณุศัพัท์ / นาม เรียบลืน่ / ท าให้เรียบลืน่ 
Enrich  กริยา เพิ่มชีวิตชีวา 
Revitalize กริยา ท าให้มชีีวติชีวาขึน้มาอีกครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลิตภณัฑ์อุปโภคชนิดอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้นด้วยผลติภณัฑ์ดบักลิน่กาย ที่เขียนไว้ที่ฉลากวา่ Deodorant & AntiPerspirant Roll-On ซึง่
ผลติภณัฑ์นีถ้กูเรียกกนัทัว่ไปวา่ โรลออน (Roll-on) ทีม่าจากศัพัท์ roll ที่แปลวา่ กล้ิง สว่นค าวา่ deodorant 
แปลวา่ ยาดบักล่ิน และศัพัท์สดุท้ายคือค าวา่ AntiPerspirant ซึง่มาจากค าวา่ anti ผสมกบั perspirant โดยค า
วา่ perspire แปลวา่ ออกเหงือ่ ดงันัน้ AntiPerspirant จึงแปลได้งา่ยๆ วา่ ป้องกนัเหงือ่ออก นัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลติภณัฑ์อนัถดัไปคือ แผน่ก าจดัสวิเสีย้นจากจมกู ซึง่จดัเป็นผลติภณัฑ์ที่ผู้ใช้จ าเป็นต้องอา่นวิธีใช้
อยา่งละเอียด พร้อมทัง้ต้องอา่นค าเตือนในฉลากกบัวิธีการเก็บรักษาด้วย และตอ่ไปนีค้ือข้อความทัง้หมดที่อยู่
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. 

 



ซึง่แปลได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

เทปส าหรบัรูขมุขนบนจมูก 
ก าจดัสิวเสีย้นในทนัที 

ท าความสะอาดรูขมุขนทีอ่ดุวั และก าจดัสิวหวัด าทีค่ณุไม่ตอ้งการ 
วิธีใช:้ ท าความสะอาดจมูกดว้ยฟองน ้าเปียก เช็ดมือใหแ้หง้ และแปะเทปทีจ่มูก แลว้กดเพือ่ไล่อากาศออกให้

หมด จากนัน้ท้ิงไว ้10-15 นาทีก่อนลอกออก 
ค าเตือน หลีกเลีย่งการใช้กบัผิวแตก ผิวเสีย หรือผิวบอบบางแพง่้าย 

หลีกเลีย่งการใช้งานเป็นเวลานาน 
เก็บรกัษาใหห่้างจากมือเด็ก 

วิธีเก็บรกัษา: เก็บไวใ้นทีเ่ย็นและแหง้ ไม่ใหก้ระทบกบัแสงแดดโดยตรง 
 

แม้วา่จะเป็นค าบรรยายทีย่าว แตผู่้ที่คุ้นเคยกบัศัพัท์บนฉลากสนิค้าแล้วจะท าความเข้าใจเนือ้หาได้ไม่
ยากเลย มีเพยีงศัพัท์ทีเ่ก่ียวกบัสวิและศัพัท์เพิม่เตมิเลก็น้อยเทา่นัน้ท่ีควรถกูกลา่วถึง เร่ิมต้นด้วยศัพัท์เก่ียวกบัสวิ
ก่อน ค าวา่ pore ที่แปลได้วา่ รูขมุขนขนาดเล็ก ซึง่หมายความได้ถึง สิวเสีย้น ด้วยเช่นกนั ดงันัน้ในประโยคถดัไป
ที่กลา่วถงึค าวา่ clogged pore ที่ต้องถกูท าความสะอาด เราจงึนา่จะเดาความหมายได้วา่ pore ที่ถกู clog 
หมายถึง สวิที่มกีาร อดุตนั นัน้เอง สว่น blackhead นัน้แปลได้ตรงตวัเลยวา่ สิวหวัด า จากนัน้จึงเป็นศัพัท์
เก่ียวกบัการใช้งาน sponge คือ ฟองน ้า และ peel คือการ  แกะ (ดงันัน้ peel off คือการ แกะออก) 

ศัพัท์ prolong แปลวา่ ท าใหยื้ดข้ึน ซึง่โดยมากมกัถกูใช้ร่วมกบัเวลา ยกตวัอยา่งการใช้งานเช่น  
 
I prolong my stay here for another week  -  ฉนัยืดเวลาพกัทีนี่อ่อกไปอีก 1 สปัดาห์ 
This is the way to prolong battery life  -  นีคื่อวิธีทีจ่ะยืดอายกุารใชง้านแบตเตอร่ี 
The rain could prolong flooding  -  ฝนจะท าใหก้ารน ้าท่วมยืดระยะเวลาออกไปอีก  
This book teaches you how to prolong your sexual pleasure  -  หนงัสือเล่มนีส้อนวิธีช่วยใหค้ณุ

ดืม่ด ่ากบัรสรกัไดน้านข้ึนอีก (หวงัวา่คงไมต่ิดเรทจนเกินไป  แล้วหนงัสอืเลม่นีไ้มไ่ด้สอนเร่ืองนีจ้ริงๆ นะครับ) 
 
สดุท้ายคือการใช้ keep away ซึง่ถ้ามีนามแทรกอยูร่ะหวา่ง keep กบั away หรือมีนามอยูข้่างหลงั 

away โดยไมม่ี from เช่ือม จะหมายถึงการท าให้นามนัน้อยูไ่กลออกไป หรืออาจหมายถงึการ ป้องกนัส่ิงๆ หน่ึง
ไม่ใหเ้กิดข้ึนหรือไม่ใช้เขา้ใกล้ ก็ได้ ยกตวัอยา่งเช่น 

 
This alarm will keep thieves away  -  สญัญาณเตือนภยันีจ้ะช่วยป้องกนัโขมย 
There are some plants that help keep away mosquitos  -  มีพืชบางชนิดทีช่่วยกนัยงุ 
Wash your hands to keep germs away  -  ลา้งมือเพือ่ไม่ใหเ้ชือ้โรคมากล ้ากราย 
 



แตถ้่ามีการใช้ from เข้ามาร่วมกบั keep away ซึง่จะต้องตามด้วยนามเสมอ และจะมคีวามหมายวา่ 
ป้องกนัใหไ้กลจากส่ิงนัน้ และสามารถมีนามอกีตวัหนึง่แทรกอยูร่ะหวา่ง keep กบั away ได้เช่นกนั โดยจะ
หมายถึงการ กนัสองส่ิงนัน้ใหไ้กลจากกนั ยกตวัอยา่งการใช้งานเช่น 

 
Keep your children away from windows  -  กนัไม่ใหลู้กของคณุเข้ามาใกลห้นา้ต่าง 
Keep away from this route as it leads to nowhere  -  อย่าใชเ้สน้ทางนีเ้พราะมนัจะพาคณุไปทีร่ก

ร้างว่างเปล่า 
Meditation can help keep you away from stress  -  การท าสมาธิสามารถช่วยคณุไม่ใหเ้ครียดได้ 

 
 
Quick Reference 
 

ค าศัพท์ ประเภท ความหมาย 
Deodorant นาม ยาดบักลิน่ 
Perspire กริยา เหง่ือออก 
Pore นาม รูขมุขน สวิเสีย้น 
Clog กริยา ท าให้อดุตนั 
Blackhead นาม สวิหวัด า 
Sponge นาม ฟองน า้ 
Peel กริยา แกะ 
Prolong กริยา ท าให้ยดืออกไป 

 
ส านวน / ประโยค ความหมาย การน าไปใช้ 

Keep away ท าให้ไกลออกไป ป้องกนัไมใ่ช้เข้าใกล้ ใช้กบั from หรือไมก็่ได้ 
ดตูวัอยา่งการใช้ข้างบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลิตภณัฑ์ยาบางประเภท 
 ยาที่เราหาซือ้ได้ตามท้องตลาดทัว่ไปนัน้ ตา่งถกูอิมพอร์ตเข้ามาจากตา่งประเทศัเกือบทัง้สิน้ ยาบาง
ประเภทถกูบรรจผุลติภณัฑ์ใหมท่ีม่ีค าบรรยายตรงฉลากยาเป็นภาษาไทย แตย่งัมยีาอกีหลายประเภทท่ีมีค า
บรรยายเป็นองักฤษปนไทย หรือบางอนัเป็นองักฤษล้วนด้วยซ า้ การท่ีเราจะหวงัพึง่หรือจดจ าวิธีใช้จากค าบอก
เลา่ของเภสขักรเพียงอยา่งเดียวคงไมเ่ป็นการกระท าที่สมควรนกั อยา่งน้อยเราควรสามารถพึง่ความสามารถและ
ทกัษะทางภาษาองักฤษของตวัเองบ้าง และเจ้าฉลากยาภาษาองักฤษนีก็่ไมไ่ด้อา่นยากเย็นมากมายเกินไปนกั 
ดงันัน้มาเร่ิมกนัเลยด้วยโลชัน่ส าหรับตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในฉลากเขยีนไว้วา่ 

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 

ซึง่แปลได้วา่ 
โลชัน่ส าหรบัตา 

ยากระชบัเนือ้เยือ่เพือ่บรรเทาอาการและท าความสะอาด ช่วยลดอาการระคายเคือง ตาแดงเนือ่งจากลม ฝุ่ น 
และควนั 

เก็บรกัษาทีอ่ณุหภูมิต ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส 
 

ในค าบรรยายนี ้มศีัพัท์ astringent ที่แปลวา่ ยาทีใ่ชก้ระชบัเนือ้เยือ่ และ aid มีความหมายเดียวกบั 
help คือ ช่วยเหลือ ในขณะท่ี soothe เป็นกริยาที่แปลวา่ บรรเทา ปลอบโยน 
 หลายคนอาจคุ้นกบัค านาม relief ทีแ่ปลวา่ บรรเทา (กริยาคือ relieve) ได้เช่นเดียวกบั soothe และ
สงสยัวา่สองค านีม้ีความแตกตา่งในความหมายและการใช้งานอยา่งไร  ค าวา่ soothe เป็นการบรรเทาในทางที่
ท าให้เกิดความสงบ เช่น soothe someone’s anger (ท าใหค้ลายความโกรธ) หรือบรรเทาอาการเจ็บปวด เช่น 
soothe sunburned skin (บรรเทาอาการทีผิ่วโดนแดดเผา) หรือใช้ในเชิงผอ่นคลาย เช่น soothing oil (น ้ามนั
ผ่อนคลาย) ในขณะท่ี relieve เป็นการบรรเทาจากสิง่ใดสิง่หนึง่ จงึมกัถกูใช้กบัค าวา่ from หรือ of นอกจากนีแ้ล้ว 
ค าวา่ relieve of / relieve from ยงัสามารถใช้กบัการปลดพนกังานออกจากต าแหนง่ได้ด้วย ยกตวัอยา่งการใช้
งานดงันี ้
 



 Chewing gum can help relieve you from stress  -  การเคีย้วหมากฝรัง่สามารถช่วยคณุคลาย
เครียดได ้
 Drinking hot water helps relieve from sore throat  -  การดืม่น ้าร้อนช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ 
 New company aims to relieve power crisis  -  บริษัทใหม่วางเป้าหมายในการลดวิกฤติพลงังาน 

The manager is relieved from the company  -  ผูจ้ดัการถูกไล่ออกจากบริษัท 
The football team relieves the coach of his position  -  ทีมฟตุบอลปลดโคช้ออกจากต าแหน่ง 

 
 ตวัอยา่งของการใช้ศัพัท์ relieve ยงัมใีห้ดใูนค าบรรยายของผลติภณัฑ์อนัถัดไป ซึง่ยงัเป็นผลติภณัฑ์ที่
เก่ียวกบัตาอยูเ่ช่นเดิม 

 
 

 
 
 
 

Sterile Eye Drops 
 

โดยค าบรรยายข้างลา่งนี ้
Sterile Eye Drops 

 For relieves of allergic condition of the conjunctiva, particularly due to dust or allergic substances 
สามารถแปลได้วา่  

ยาหยอดตาปลอดเชื้อ 
เพือ่บรรเทาอาการแพข้องเยือ่บตุา โดยเฉพาะอาการทีเ่กิดจากฝุ่ นหรือสารทีท่ าใหแ้พ้ 

 
เร่ิมที่ค าวา่ sterile ซึง่เป็นศัพัท์ทีห่ลายคนคุ้นเคยกนัในรูปกริยามากกวา่ คือ sterilize นัน่เอง ผู้อา่นคง

จ านมสดสเตอริไลซ์กนัได้วา่เป็นนมที่ผา่นการฆา่เชือ้ และในเมื่อ sterilize คือการ ฆ่าเชื้อ sterile จึงเป็นคณุศัพัท์
ที่หมายถงึ ปลอดเชื้อ สว่น particularly เป็นค าวเิศัษณ์ที่มาจากคณุศัพัท์ particular ที่แปลวา่ โดยเฉพาะ 

ตอ่มาเป็นศัพัท์ที่เก่ียวกบัทางการแพทย์โดยตรง ค าวา่ allergy เป็นนามแปลวา่ ภูมิแพ ้ในขณะท่ี 
allergic เป็นคณุศัพัท์ สว่น conjunctiva หมายถึง เยือ่บตุา และ substance คือ สาร หรือ ธาต ุ

 
ผลติภณัฑ์สดุท้ายเป็นยาลดกรดในกระเพาะ ซึง่ใช้ศัพัท์วา่ relief/relieve อีกเช่นกนั ดงัค าบรรยาย

ตอ่ไปนี ้
Plus Simethicone For Gas Relief 

Relief of Symptoms associated with gastric hyperacidity and excess gas; peptic ulcer pain, acid 
indigestion and heartburn 

ที่แปลได้วา่  



พร้อมดว้ยไซเมธิโคนเพือ่ลดแก๊ส 
บรรเทาอาการมีกรดและแก๊สในกระเพาะอาหาร ความเจ็บปวดจากแผลในกระเพาะอาหาร อาการทอ้งอืด

ทอ้งเฟ้อเนือ่งจากอาหารไม่ย่อย 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในค าบรรยายนีม้ีศัพัท์ทางการแพทย์อยู่เยอะพอสมควร เร่ิมด้วย simethicone ซึง่เป็นยาชนิดหนึง่ และ 

symptoms หมายถึง อาการของโรคหรือความเจ็บป่วย ซึง่จะเห็นจากค าบรรยายวา่ อาการเหลา่นีถ้กู associate 
หรือ เชื่อมโยงเกี่ยวพนั กบั gastric hyperacidity และ excess gas 

เร่ิมแรกนัน้ ศัพัท์ทัง้สองนีอ้าจดยูาก แตใ่นเมื่อเรารู้จากบรรทดัเร่ิมต้นแล้ววา่นี่คือยาที่ใช้ลดแก๊ส ดงันัน้ 
excess gas จึงนา่จะหมายถงึการมีแก๊สมากเกินไป ซึง่นบัวา่ถกูต้องเพราะวา่ excess แปลวา่ จ านวนทีม่ากเกิน
จ าเป็น สว่นค าวา่ hyperacidity นัน้ เราควรจะแยกออกมาเป็น hyper กบั acidity ซึง่ hyper เมื่อถกูน าเข้ามาใส่
หน้าค าศัพัท์จะหมายถึง มากเกินไป สว่น acidity นัน้มาจาก acid ที่แปลวา่ กรด ดงันัน้ acidity คือ การมีสภาพ
เป็นกรด สว่น gastric แปลวา่ ทีเ่กี่ยวกบักระเพาะอาหาร นัน่เอง 

ศัพัท์ตอ่มาคือ peptic ที่แปลวา่ เกี่ยวกบัการย่อย และ ulcer ที่แปลวา่ แผลเป่ือย เมื่อน ามารวมกนั 
peptic ulcer จึงหมายถงึ แผลในกระเพาะอาหาร นัน่เอง 

ค าวา่ digest แปลวา่ ย่อย ดงันัน้การ indigestion คือ อาการทีก่ระเพาะไม่ย่อยอาหาร สว่น heartburn 
นัน้อยา่ไปคิดวา่เก่ียวกบัหวัใจอยา่งเด็ดขาด เนื่องจาก heartburn คือ  อาการจุกเสียดทอ้งเนือ่งจากทอ้งอืด
ทอ้งเฟ้อ 
 
Quick Reference 
 

ค าศัพท์ ประเภท ความหมาย หมายเหตุ 
Astringent นาม ยากระชบัเนือ้เยื่อ  
Soothe กริยา บรรเทา ผอ่นคลาย  
Relieve / Relief  กริยา / นาม บรรเทา ผอ่นคลาย มกัใช้กบั from หรือ of 
Sterile คณุศัพัท์ ปลอดเชือ้ มาจาก sterilize ที่หมายถึง ฆา่เชือ้ 
Allergy นาม การเป็นภมูิแพ้  
Conjunctiva นาม เยื่อบตุา  
Particularly วิเศัษณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  
Symptom นาม อาการของการเจ็บป่วย  



Substance  นาม สาร ธาต ุ  
Excess นาม จ านวนทีม่ากเกินจ าเป็น  
Acidity นาม สภาพท่ีเป็นกรด  
Associate กริยา เช่ือมโยง เก่ียวพนั มกัถกูใช้ในรูปกริยาช่องสาม  

และตามด้วย with เช่น 
Associated with something 

Gastric คณุศัพัท์ เก่ียวกบักระเพาะอาหาร  
Peptic คณุศัพัท์ เก่ียวกบัการยอ่ย  
Ulcer นาม แผลเป่ือย  
Indigestion นาม การท่ีอาหารไมย่อ่ย  
Heartburn นาม จกุเสยีดจากท้องอดืท้องเฟ้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดห้องน า้ 
สดุท้ายเป็นสนิค้าที่เก่ียวกบัการท าความสะอาดเช่นเคย แตค่ราวนีไ้มเ่ก่ียวกบัร่างกาย ผิวพรรณ หรือ

หน้าตาอกีแล้ว เพราะนีค้ือน า้ยาท าความสะอาดภายในห้องน า้นัน่เอง ดงันัน้ แม้วา่เราจะเจอศัพัท์เก่ียวกบัความ
สะอาดเช่นเคย แตจ่ะเจอศัพัท์ประเภทใหมอ่ีกด้วย เนื่องจากการท าความสะอาดห้องน า้นัน้ ไมจ่ าเป็นต้องนุม่
ละมนุละไมเหมือนกบัการท าความสะอาดผิวหน้า แตจ่ะต้องหมดจด เรียบร้อย และรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้นท่ีค าบรรยายแบบยาวเลยนะครับ 
 

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 
 

ค าบรรยายนีม้ีแตศ่ัพัท์ที่เก่ียวกบัห้องน า้และความสะอาดแทบทัง้สิน้ มีเพียงค าวา่ mild ที่แปลวา่ บาง
เบา อ่อน เทา่นัน้ท่ีตา่งไปจากพวก 

ศัพัท์ประเภทแรกที่ต้องพดูถงึคือ สิง่ของหรือผลติภณัฑ์ที่อยูใ่นห้องน า้ เร่ิมที่ washbasin หรือ อ่างลา้ง
หนา้ สว่น shower cubicle นัน้คอื หอ้งอาบน ้าทีก่ัน้เป็นคอก (shower คือ ฝักบวั หรือ การอาบน ้าดว้ยฝักบวั 
สว่น cubicle นัน้มาจากค าวา่ cubic ที่แปลวา่ กล่องสีเ่หลีย่ม นัน่เอง) tile หมายถึง กระเบือ้ง และ tap คือ ก๊อก
น ้า (ดงันัน้ tap water จึงเป็น น ้าก๊อก) และสดุท้าย ค าวา่ sanitaryware นัน้มาจาก sanitary ที่แปลวา่ เกีย่วกบั
สขุอนามยั สขุลกัษณะ (เราจะเหน็ค าวา่ sanitary บอ่ยในห้องน า้ ตามโถปัสสาวะในห้องน า้ชาย หรือผลติภณัฑ์
ในสขุา) ดงันัน้ sanitaryware คือ ผลิตภณัฑ์สขุอนามยัทัง้หลาย นัน่เอง 

จากนัน้เราต้องพดูถึงสิง่สกปรกตา่งๆ ท่ีอยูใ่นห้องน า้ เร่ิมจาก lime scale ที่แปลวา่ คราบหินปนู สว่น 
grease หมายถงึ จารบี คราบมนั คราบไคลต่างๆ (เวลาฝร่ังเจออาหารท่ีมีน า้มนัเยิม้ เขาจะพดูวา่ greasy) และ 
residue หมายถงึ ส่ิงทีห่ลงเหลือ เศษตกคา้ง 

สดุท้ายคือศัพัท์ที่เก่ียวกบัสิง่ที่เรานิยมน ามาใช้สร้างห้องน า้ ซึง่ก็คอื หินทัง้หลาย เร่ิมจาก marble ที่
หมายถึง หินอ่อน granite คือ หินกราไนท์ สว่น travertine ก็คือ หินชนิดหน่ึง เช่นกนั และศัพัท์ calcareous นัน้
แปลวา่ ทีป่ระกอบไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต 
 ดงันัน้ค าบรรยายข้างบนจึงสามารถแปลได้วา่ 
 



สเปรย์ฉีดฝักบวัและอ่างลา้งหนา้เป็นน ้ายาท าความสะอาดแบบอ่อนทีใ่ช้ไดท้กุวนัเพือ่ท าความสะอาด
อ่างลา้งหนา้ หอ้งอาบน ้าแบบฝักบวั และผนงักระเบือ้ง มนัช่วยก าจดัคราบหินปนู คราบเหงือ่ไคล หรือส่ิงตกคา้ง
ทัง้หลายจากสบู่ไดอ้ย่างรวดเร็วและง่ายดาย สามารถน าไปใชก้บัก๊อกน ้าหรือสขุภณัฑ์อืน่ๆ ไดเ้ช่นเดียวกบัหิน
อ่อน หินทราเวอร์ทีนหรือหินใดๆ ทีมี่แคลเซียมคาร์บอเนต และหินกราไนท์ 
 
Quick Reference 
 

ค าศัพท์ ประเภท ความหมาย 
Mild คณุศัพัท์ ออ่น บาง 
Shower นาม ฝักบวั 
Cubicle นาม คอกที่กัน้เป็นสีเ่หลีย่ม 
Tile นาม กระเบือ้ง 
Tap นาม ก๊อกน า้ 
Sanitaryware นาม ผลติภณัฑ์ด้านสขุอนามยั 
Lime scale นาม คราบหินปนู 
Grease นาม คราบมนั 
Residue นาม สิง่ตกค้าง 
Marble นาม หินออ่น 
Granite นาม หินกราไนท์ 
Travertine นาม หินทราเวอร์ทีน 
Calcareous คณุศัพัท์ ที่ประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต 

 
 
 
 


