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Speak Up : Barber (ช่างตัดผม) ตอน 2 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "ช่างตัดผม" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างช่างตัดผมและลูกค้า 
 
Services: การบริการ 
Customer : When did you get your hair cut last time? 

  คุณตัดผมครั้งสุดท้ายเมื่อไรครับ 

Barber : Usually, I get a haircut every two months. 

  ปกติผมตัดผมทุก 2 เดือน 

But I think the last time was just about a month ago. 

  แต่ครั้งล่าสุดเพ่ิงตัดไปเมื่อเดือนกว่า ๆ 

  I wasn’t very happy with the last haircut. 

  ผมไม่ค่อยชอบทรงที่ตัดสักเท่าไร 

Barber : Where do you get your hair cut normally? 

  ปกติตัดผมที่ไหนครับ 

Customer : On my street, around the corner from where I live. 

  ตัดตรงร้านหัวมุมใกล้บ้าน 

  But I think she doesn’t have much experience. 

  ผมคิดว่าช่างตัดผมอาจจะยังประสบการณ์น้อยไป 

  So, I want to try a new place. 

  ผมเลยอยากลองร้านตัดผมใหม่ ๆ ดูบ้าง 
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Barber : Would you like to trim your beard? 

  คุณต้องการเล็ม (ตัดแต่ง) เคราไหมครับ 

Customer : Yes, don’t cut it short but just clean it up a little bit. 

  ได้ครับ แต่ไม่ต้องตัดให้มันสั้นนะ แค่แต่งให้มันดูสะอาดก็พอ 

Barber : OK 

  ได้ครับ 

  How do you style your hair? 

  ปกติจัดผมสไตล์แบบไหนครับ 

Customer : Usually, I put the hair to the right. 

  ปกติ ผมปัดผมไปทางขวา 

Barber : To the right. 

  ปัดไปทางขวานะครับ 

Customer : Yes, exactly. 

  ถูกต้องแล้วครับ 

Barber : Do you like your haircut? 

  ชอบทรงผมไหมครับ 

Customer : Yes, it looks good. 

  ชอบ ดูดี 

  It’s very proper, very neat. 

  มันดูดี ดูเรียบร้อยมาก 
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Farewell: การอ าลา  

Barber : Hope to see you next time. 

  แล้วพบกันใหม่นะครับ 

Customer : Yes, I guess, in one month or six weeks, I am coming back. 

  ผมคิดว่าอีกสัก 1 เดือนหรือ 6 สัปดาห์ จะกลับมาตัดใหม่ 

Barber : Thank you very much. 

  ขอบคุณมากครับ 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   
 
Services: การบริการ 
 When did you get your hair cut last time? คุณตัดผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ 

Where do you get your hair cut normally? ปกติคุณไปตัดผมที่ไหน 

 Would you like to trim your beard?  คุณต้องการเล็ม (ตัดแต่ง) เคราไหมครับ 

 How do you style your hair?   คุณอยากให้จัดทรงผมอย่างไร 

How do you comb your hair?   คุณอยากให้หวีผมอย่างไร 

Do you like your haircut?   คุณชอบทรงผมที่ตัดไปหรือไม่ 

 

Farewell: การอ าลา  

Thank you. Have a good day!   ขอบคุณ ขอให้มีวันที่ดี 

Hope to see you next time.   หวังว่าจะได้พบกันอีกในครั้งหน้า 

Hope to serve you next time.   หวังว่าจะได้บริการคุณอีกในครั้งหน้า 

See you next time!    เจอกันครั้งหน้านะ 


