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Speak Up : Waiter (บริกร) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "บริกร" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างบริกรและลูกค้า 
 
Greetings: ขั้นตอนการทักทาย 
Waiter : How many people are there in your party? 

  คุณมากันก่ีคนครับ 

Guest 1 : Two persons. 

  2 คน 

Waiter : Do you have a booking already? 

  คุณได้จองไว้หรือไม่ 

Guest 1 : No, we didn’t book. 

  ไม่ เราไม่ได้จองมา 

Waiter : We have tables down there, in the front and by the riverside. 

  We also have karaoke and air-conditioned rooms. 

  เรามีโต๊ะตรงนั้น ด้านหน้า ริมแม่น้้า และห้องคาราโอเกะเป็นห้องแอร์ครับ 

  Where would you like to choose? 

  คุณจะเลือกโต๊ะไหน 

Guest 1 : Maybe, by the riverside. 

  ริมแม่น้้า 

Guest 2 : Yes! You have the tables by the river, right? 

  ใช่ คุณมีโต๊ะริมน้้าใช่ไหม 
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Waiter : Yes, we have it. Follow me. 

  มีครับ ตามผมมาเลย 

Guest 1 : Okay. Thank you! 

  โอเค ขอบคุณครับ 

Waiter : Is this table okay for you? 

  โต๊ะนี้โอเคไหมครับ 

Guests : Yes, it looks very nice.  

  มันดูดีมากเลย 

  Thank you. 

  ขอบคุณ 

Taking order (beverage): ขั้นตอนการสั่งเครื่องดื่ม 
Waiter : What would you like to drink? 

  รับเครื่องดื่มอะไรดีครับ 

Guest 2 : Do you have some fruit juices? 

  คุณมีน้้าผลไม้ไหม 

Waiter : Yes, we do. We have lemon, pineapple, banana and watermelon. 

  มีครับ เรามีน้้ามะนาว น้้าสับปะรด น้้ากล้วยปั่น และน้้าแตงโมครับ 

Guest 2 : Maybe, I will go for a lemon. 

  ผมว่า ผมขอน้้ามะนาว 

Waiter : Lemon shake? 

  น้้ามะนาวปั่นนะครับ 

Guest 2 : Yes, lemon shake. Thank you. 

  ใช่ น้้ามะนาวปั่น ขอบคุณครับ 
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Waiter : And you? 

  คุณล่ะครับ 

Guest 1 : I think I will have the pineapple juice. 

  ผมว่า ผมขอเป็นน้้าสับปะรด 

 

Taking order (food) and giving recommendation: ขั้นตอนการสั่งอาหารและแนะน าอาหาร 

 

Waiter : What would you like to order? 

  คุณอยากจะสั่งอาหารอะไรครับ 

Guest 1 : Do you have any recommended dishes? 

  คุณมีเมนูแนะน้าไหม 

Waiter : Yes, we do. They are spicy soup with prawns and fried fish. 

  มีครับ มีต้มย้ากุ้ง ปลาทอด 

  We also have fried pork and garlic and pepper with chicken. 

  เรายงมีหมูหรือไก่ทอดกระเทียมพริกไทย 

Guest 1 : What is the fried fish? 

  ปลาทอดเป็นอย่างไร 

Waiter : Let me show you. 

  ผมเปิดให้ดูครับ 

  This one.  

  แบบนี้ 

Guest 1 : That looks nice. 

  ดูดีนะ 
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Waiter : Spicy soup is Tom-yam-goong. 

  Do you know Tom-yam-goong? 

  คุณรู้จักต้มย้ากุ้งไหมครับ 

Guest 2 : Yes. I heard about that. That’s nice. 

  ใช่ ผมเคยได้ยินนะ ดีเลย 

  Is it spicy? 

  เผ็ดไหม 

Waiter : Yes, but if you don’t like spicy, you can tell me. 

  เผ็ดครับ แต่ถ้าไม่ต้องการเผ็ด บอกผมได้ครับ 

Guest 1 : We can have it a little bit spicy. 

  เราขอแบบเผ็ดน้อย 

Guest 2 : Do you have the chicken with cashew nuts? 

  คุณมีไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไหม 

Waiter : Yes, we do. 

  มีครับ 

Guest 2 : Okay, one chicken with cashew nuts. 

  One of those, please. 

  โอเค ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่นึง 

Waiter : Do you have any food allergies? 

  คุณมีแพ้อาหารอะไรบ้างไหมครับ 

Guest 2 : No, I am okay about seafood and everything,  

  but I can’t eat dishes with MSG. Is that okay? 

  ไม่ ผมกินได้ทุกอย่าง แต่ผมไม่สามารถกินอาหารที่ใส่ผงชูรสได ้
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Waiter : Yes, that’s okay. 

  ได้ครับ 

  Are you also? 

  คุณล่ะครับ 

Guest 1 : No. I am fine. I can eat everything. 

  ไม่แพ้ครับ ผมทานได้ 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   
 
Greetings: ขั้นตอนการทักทาย 
 Do you have a reservation?   คุณได้มีการจองโต๊ะไว้หรือไม่ 

 Have you booked a table?   คุณได้จองโต๊ะไว้แล้วไหม 

 
Taking order (beverage): ขั้นตอนการสั่งเครื่องดื่ม 

What would you like to drink?  คุณอยากจะดื่มอะไร 

Do you like to drink something?  คุณอยากจะดื่มอะไรบ้างไหม 

 
Taking order (food): ขั้นตอนการสั่งอาหาร 

Do you want to order?   คุณอยากจะสั่งอาหารไหม 

Would you like to order?   คุณอยากจะสั่งอาหารไหม (แบบสุภาพ) 

  
Giving recommendation: ขั้นตอนการแนะน าอาหาร 

Do you have any recommendation/recommendations? คุณมีอะไรแนะน้าไหม 

Do you have (any) recommended dish / dishes?  คุณมีอาหารแนะน้าไหม 

 

Checking for food allergy: ขั้นตอนการถามเรื่องการแพ้อาหาร 
Do you have (any food) allergy/allergies? คุณมีอาการแพ้หรือไม่ 

Yes, I am allergic to peanuts.   ผมแพ้ถั่วลิสง 

 
 

 

 


