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Speak Up : Waiter (บริกร) ตอน 2 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "บริกร" จากรายการ Speak Up 
 

1. บทสนทนาระหว่างบริกรและลูกค้า 
 
Serving food and wishing expression: ขั้นตอนการเสิร์ฟอาหารและอวยพรก่อนม้ืออาหาร 
 

Waiter : Enjoy your lunch! 

  ขอให้อร่อยกับอาหารกลางวัน 

Guest 2 : Thank you very much 

  ขอบคุณมาก 

 

Checking: ขั้นตอนการสอบถามเรื่องอาหารและบริการ 
 

Waiter : Is everything okay for you? 

  Is the food good? 

  ทุกอย่างโอเคไหมครับ  อาหารอร่อยไหมครับ 

Guest 1 : I’m sorry to be a bother. 

  ขอโทษที่ท าให้ยุ่งยากนะ 

  For the prawn soup, we ordered not too spicy, 

  เราสั่งต้มย ากุ้งไม่เผ็ดมาก 

  but it is quite spicy. 

  แต่ถ้วยนี้ค่อนข้างเผ็ดครับ 
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Waiter : I am sorry. Let me change it for you. 

  ผมขอโทษครับ ผมจะรีบเปลี่ยนให้ครับ 

Guest 2 : Actually, the fish is getting a bit cold. 

  ผมว่า ปลากะพงมันเย็นไปหน่อยครับ 

  Could you make it a bit warmer? 

  คุณช่วยเอาไปอุ่นหน่อยได้ไหม 

Waiter : Yes. 

  ได้ครับ 

 
Taking order (dessert): ขั้นตอนการสั่งของหวาน 
 

Waiter : Do you want something else? Some dessert? 

  คุณอยากสั่งอะไรเพิ่มไหม ของหวานไหมครับ 

Guest 1 : What do you recommend that is very delicious sweet? 

  คุณมีอะไรแนะน าไหม 

Waiter : Sweet mango and sticky rice. 

  ข้าวเหนียวมะม่วงครับ 

Guest 1 : With the coconut milk on top? 

  ที่ราดน้ ากะทิด้านบนใช่ไหม 

  That sounds great. 

  ฟังดูดีนะ 

Guest 2 : How about fruit ice-cream? 

  มีไอศกรีมผลไม้ไหม 
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Waiter : As for fruit ice-cream, we have banana and lemon ice-cream. 

  เรามีไอศกรีมกล้วย ไอศกรีมมะนาวครับ 

Guest 2 : Lemon, please. Thank you. 

  ผมเอาไอศกรีมมะนาว ขอบคุณ 

Waiter : Wait a moment. 
  รอสักครู่นะครับ 
Guests : Thank you very much. 
  ขอบคุณมากครับ 
 
Taking payment: ขั้นตอนการเก็บค่าอาหาร 
 

Guest 1 : Excuse me, waiter. 

  บริกรครับ 

  Could we get the bill, please? 

  คิดเงินด้วยครับ 

Guest 2 : We will give him a nice tip.  

  เราให้ทิปเขาเยอะหน่อยดีกว่า 

  Thank you. You can keep the change.  

  Please keep the change. 

  ขอบคุณมาก คุณเก็บเงินทอนไปเลย 

Waiter : Thank you. 

  ขอบคุณครับ 
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Bidding farewell: ขั้นตอนการกล่าวลาลูกค้า 

 

Guests : Thank you very much. The food is good. 

  ขอบคุณมากครับ อาหารอร่อยมาก 

Waiter : See you next time. 

  แล้วพบกันใหม่นะครับ 

  Good bye. 

  สวัสดีครับ 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   
 
Serving food and wishing expression: ขั้นตอนการเสิร์ฟอาหารและอวยพรก่อนม้ืออาหาร 

 Enjoy your lunch.    ขอให้กินอาหารกลางวันให้อร่อย 

 Enjoy your meal.    ขอให้กินอาหารมื้อนี้ให้อร่อย 

 

Checking: ขั้นตอนการสอบถามเรื่องอาหารและบริการ 

Is everything OK?  ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม 

Is everything alright?  ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม 

I’m sorry. We can change this for you.  ขอโทษครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจานใหม่มาให้  

I apologize. We can change this for you. ขอโทษครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจานใหม่มาให้ 

       (ค าว่า apologize เป็นทางการกว่าค าว่า sorry) 

 
Taking order (dessert): ขั้นตอนการสั่งของหวาน 

Would you like some dessert?  คุณต้องการของหวานอะไรบ้าง 

Would you like to have some dessert? คุณต้องการของหวานอะไรบ้าง 

Would you like any dessert?   คุณต้องการของหวานอะไรบ้าง 

      (ค าว่า any ช่วยให้เป็นประโยคค าถามมากข้ึน) 

 
Taking payment: ขั้นตอนการเก็บค่าอาหาร 

Can I have the bill?     คิดเงินด้วยครับ 

Can I have the check?      คิดเงินด้วยครับ 

Would you like to pay by cash or credit (card)? คุณอยากจะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต 
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Bidding farewell: ขั้นตอนการกล่าวลาลูกค้า 

Thank you.     ขอบคุณ 

Thank you for coming.   ขอบคุณท่ีคุณมาครับ 

We hope to see you again.   เราหวังว่าจะได้เจอคุณอีกครั้ง 

We hope to serve you again.   เราหวังว่าจะได้บริการคุณอีกครั้ง 

Have a good day.    ขอให้เป็นวันที่ดี 

Have a good night.    ขอให้เป็นคืนที่ดี 

 


