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Speak Up : Barber (ช่างตัดผม) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "ช่างตัดผม" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างช่างตัดผมและลูกค้า 
 
Greetings: ขั้นตอนการทักทาย 
Customer : Hello, good morning. 

  สวัสดีครับ 

Barber : Do you have an appointment? 

  คุณได้นัดไว้หรือเปล่าครับ 

Customer : Yes, ten o’clock. 

  ใช่ครับ นัดไว้ตอน 10 โมง 

Barber : May I have your name please? 

  ขอทราบชื่อครับ 

Customer : I’m Jacob. 

  เจคอบ 

Barber : Please have a seat. 

  เชิญนั่งก่อนครับ 

Customer : Thanks. 

  ขอบคุณ 

Barber : Would you like some drink? 

  รับเครื่องดื่มไหมครับ 
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Customer : Can I get some water?  

  ผมขอน ้าเปล่า 

Barber : So, let me check my station. 

  ขอผมเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ 

  I will be back in one minute. 

  ใช้เวลาไม่ก่ีนาที 

Customer : OK sure. Take your time. 

  ได้เลย ตามสบาย 

Services: การบริการ 
Barber : How do you like your haircut? 

  ต้องการตัดทรงอะไรครับ 

Customer : Basically, the same like it is now. 

  อยากได้ทรงคล้ายทรงเดิม 

  Long on the top. 

  ด้านบนยาว 

  Short on the sides. 

  ด้านข้างสั น 

  But you can try something new. 

  คุณลองออกแบบทรงใหม่ได้ 

  I’m open for suggestions. 

  ผมเปิดกว้าง ส้าหรับค้าแนะน้า 

Barber : OK. I will clean on your side, make it neat. 

  โอเคครับ ผมจะตัดด้านข้าง ท้าให้มันเรียบร้อย 

Customer : OK. It sounds good. 

  โอเค ฟังดูดี 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   
 
Greetings: ขั้นตอนการทักทาย 
 How are you?     คุณเป็นอย่างไรบ้าง 

 Do you have an appointment?  คุณได้นัดไว้หรือยัง 

 What would you like to drink?  คุณอยากจะดื่มอะไรหรือไม่ 

  

Services: การบริการ 
 Just a moment, please.   กรุณารอสักครู่ 

Are you ready?    คุณพร้อมหรือยัง 

 Wait a minute.     กรุณารอสักครู่ 

 Can you wait a second?   กรุณารอสักครู่ 

Can you hold on a second?   กรุณารอสักครู่ 

Let me prepare my station.   ขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ 

How would you like your hair cut?  คุณอยากจะตัดผมทรงอะไร 

How would you like to have your hair cut? คุณอยากจะตัดผมทรงอะไร 
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3. รวมค าศัพท์น่ารู้   
 

appointment    การนัดหมาย 

reservation    การจองสถานที่ 

short on the side  ด้านข้างท้าให้สั น 

long on the top  ด้านบนไว้ยาว 

thick hair   ผมหนา 

thin it out   ท้าให้บางลง 

very short, super short สั นมาก ๆ 

not too short   ไม่ต้องสั นมาก 

shave    โกน 

haircut    ทรงผม 


