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Speak Up   Jewelry Shop Owner (เจ้าของร้านจิวเวลรี) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "เจ้าของร้านจิวเวลรี" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างเจ้าของร้านจิวเวลรีและลูกค้า 
 
Greetings  การทักทาย 
Jewelry Shop Owner   Hi, how are you? 

  สวัสดีค่ะ สบายดีหรือคะ 

Customer   I’m good, and you? Are you having a good day? 

  ดีครับ คุณล่ะ สบายดีไหม 

Jewelry Shop Owner   Yes, very good. So, may I help you? 

  ค่ะ ดีมาก มีอะไรให้ช่วยไหมคะ 

Customer   Of course. I’m looking for any type of jewelry. 

  ครับ ผมก าลังดูไปเรื่อย ๆ น่ะ 

I run a jewelry shop in Madrid,  

ผมเปิดร้านเครื่องประดับอยู่ท่ีมาดริด  

and I’m interested in finding out about a wholesale. 

  ก็เลยก าลังสนใจหาแบบขายส่ง 

Jewelry Shop Owner   A wholesale price.  

  ราคาขายส่ง 

  So, your location is on the beach side or in the city? 

  แล้วร้านคุณอยู่ติดทะเล หรืออยู่ในตัวเมืองคะ 

Customer   Oh, it's actually mainland.  

  อ๋อ อยู่บนแผ่นดินใหญ่น่ะ 
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Jewelry Shop Owner   It's mainland. 

  แผ่นดินใหญ่สินะ 

  Do you have customers aged in their teens or old people? 

  งั้น คุณมีลูกค้าเป็นวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุคะ 

Customer   I would say, mostly adults.  

  ผมคิดว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะ 

Jewelry Shop Owner   Tourists? Adults.  

  หรือนักท่องเที่ยว อ๋อ ผู้ใหญ่นี่เอง 

Customer   Right. In their forties.  

  ครับ อายุราวสี่สิบกันแล้ว 

 

Jewelry Shop Owner   Which one are you interested in?  

  Which item are you interested in? 

  คุณสนใจสินค้าชิ้นไหน 

   

Jewelry Shop Owner   So, you might have a look first. 

  Which one are you interested in? 

  งั้นคุณลองดูก่อนนะคะ ชิ้นไหนบ้างที่คุณสนใจ 

  Because we have so many designs and so many sizes.  

  เรามีหลายแบบและหลายขนาด 

  We have small size, medium size and large size as well. 

   เรามีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ด้วย 

Customer   OK. So, these are all pendants.  

  โอเค แล้วนี่คือจี้ทั้งหมดเหรอครับ 

  



   
 

ชมวีดิทัศน์รายการได้ทาง www.eng24.ac.th 
Visit us at www.eng24.ac.th  

 
 

Jewelry Shop Owner   Yes, pendants.  

  ใช่ค่ะ จี้ทั้งหมด 

  For earrings, we have ones of silver 92.5%, sterling silver. 

  ส าหรับต่างหู เรามีแบบที่ท าจากเงิน 92.5% เงินสเตอร์ลิง 

Customer   Oh, wow! They look amazing.  

  สินค้าพวกนี้ดูพิเศษมาก 

Jewelry Shop Owner   Yeah, and the ring is also adjustable size.  

  ค่ะ แหวนนี่ปรับขนาดได้ด้วยนะคะ 

  It's also nickel-free.  

  เป็นแบบปลอดนิกเกิลด้วย  

  Because this is important for Europeans. 

  เพราะเรื่องนี้ส าคัญส าหรับชาวยุโรป 

  It must be nickel-free, and also adjustable size. 

  ต้องปลอดนิกเกิล และยังปรับขนาดได้ด้วย 

  So,  you can buy for...  

   เหมาะจะซื้อไปส าหรับ... 

Customer   I haven't seen those in Europe 

  ผมยังไม่เคยเห็นของแบบนี้ที่ยุโรป 

  So, those would be a great purchase.  

  ซื้อไปคงจะคุ้มมาก 

Jewelry Shop Owner   Thank you.  

  ขอบคุณค่ะ 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Greetings  การทักทาย การต้อนรับ ถามความต้องการของลูกค้า 
How may I help you?     ให้ช่วยอะไรไหม 

How can I help you?     ให้ช่วยอะไรไหม 

Is there anything I can do for you?   มีอะไรให้ฉันช่วยไหม 

What are you looking for?    ก าลังหาอะไรอยู่หรือ 

Are you looking for anything in particular?   ก าลังมองหาอะไรเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่า 

I am looking for handcraft jewelry.   ฉันก าลังมองหาเครื่องประดับงานฝีมืออยู่ 

I am looking for a pendant.     ฉันก าลังมองหาจี้อยู่ 

I am interested in buying a ring.    ฉันสนใจอยากจะซื้อแหวน 

Is this nickel-free?       อันนี้ปลอดนิกเกิลหรือเปล่า 
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3. รวมค าศัพท์ส าคัญท่ีควรรู้   
 
pendant     จี้ 
necklace     สร้อยคอ 
earring(s)    ต่างหู 
earrings with silver nine two five  ต่างหูท าจากเงิน 92.5% 
ring      แหวน 
adjustable ring    แหวนปรับขนาดได้ 
allergic  (adj.)     มีอาการแพ้ 
nickel      โลหะประเภทนิกเกิล 
silver      โลหะประเภทเงิน 
pendant with necklace   จี้ห้อยพร้อมสร้อยคอ 
adjustable size    ปรับขนาดได้ 
nickel-free      ปลอดนิกเกิล 
small size / medium size / big size   ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  
allergy      อาการแพ้ 
sterling silver     เงินสเตอร์ลิง 
silver nine two five    เงินเก้าสองห้า หรือ เงิน 92.5% 
 
 
 


