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Speak Up : Boutique Owner (เจ้าของห้องเสื้อ) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "เจ้าของห้องเสื้อ" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างเจ้าของห้องเสื้อและลูกค้า 
 
Conversation  บทสนทนา 
Client Hello. 

 สวัสด ี

Boutique Owner Hi, good morning. How can I help you? 

 สวัสดีตอนเช้าค่ะ ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างคะ 

Client I’m looking for a formal outfit for an event. 

 ฉันก าลังมองหาชุดส าหรับงานเลี้ยง 

Boutique Owner What color do you want? 

 คุณอยากได้สีอะไร 

Client What colors do you have? 

 คุณมีสีอะไรบ้าง 

Boutique Owner I have many colors. 

 ฉันมีหลายสีเลย 

 Which style do you want - two-piece and one-piece dress? 

 คุณอยากได้แบบไหนระหว่างชุดสองชิ้นกับชุดชิ้นเดียว 

Client I think I’ll go for a two-piece dress. Maybe a long skirt and a blouse. 

 ฉันว่าฉันจะลองใส่ชุดสองชิ้น อาจจะเป็นกระโปรงยาวกับเสื้อ 
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Boutique Owner May I help you? 

 ให้ฉันช่วยอะไรคุณไหมคะ 

 What style do you want? 

 คุณต้องการแบบไหน 

 Do you want a sexy style? 

 คุณต้องการแบบเซ็กซี่ไหม 

 What color are you looking for? 

 คุณก าลังมองหาสีอะไรอยู่คะ 

 What theme are you looking for? 

 คุณก าลังมองหารูปแบบไหนอยู่คะ 

 

Boutique Owner Now, we have a long skirt like this. 

 ตอนนี้เรามีกระโปรงยาวแบบนี้ 

Client This is a pretty color. 

 สีนี้น่ารักจัง 

Boutique Owner Yes. 

 ค่ะ 

Client I like pink color. 

 ฉันชอบสีชมพู 

Boutique Owner And another one is another style. There are two layers. 

 และอีกชุดหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่ง มีสองชั้น 

Client OK. What material is it? 

 โอเค เนื้อผ้าอะไรคะ 

Boutique Owner It is tulle fabric. 

 เป็นผ้ามุ้งค่ะ 
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Client OK. Can I see the blue one? 

 โอเค ขอดูสีน้ าเงินได้ไหม 

Boutique Owner OK. 

 โอเค 

 

Client Which color do you think suits me more? 

 สีไหนที่คุณคิดว่ามันเหมาะกับฉันมากกว่า 

Boutique Owner I think this one is OK for you.  

 ฉันว่าชุดนี้โอเคกับคุณ 

Client OK. 

 โอเค 

Boutique Owner The pink one. 

 ชุดสีชมพู 

 And do you want to see the blouse? 

 แล้วคุณอยากดูเสื้อเลยไหมคะ 

Client Yes, I do. Is there one that matches? 

 ใช่ ฉันอยากดู มีอันที่เข้าคู่กันไหมคะ 

 

Boutique Owner Three blouses. This one has a bow. And these two pink blouses. 

 เสื้อ 3 ตัว ตัวนี้มีโบว์ และ 2 ตัวนี้สีชมพู 

Client I think I like the white one better. 

 ฉันว่าฉันชอบตัวสีขาวมากกว่า 

Boutique Owner OK. Do you want to try on this blouse with this skirt? 

 โอเค คุณอยากลองเสื้อตัวนี้กับกระโปรงตัวนี้ไหม 

Client OK. Sounds good. 

 โอเค ฟังดูดี 
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Boutique Owner The fitting room is over there. 

 ห้องลองอยู่ตรงนั้นค่ะ 

Client OK. 

 โอเค 

 

Boutique Owner  Do you want to try it on? 

 คุณต้องการลองชุดไหม 

 I have a fitting room. 

 ฉันมีห้องลองเสื้อผ้า 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
 

Hello. / Hi.      สวัสด ี

May I help you?     ให้ฉันช่วยอะไรคุณไหม 

How can I help you?     ฉันช่วยคุณอย่างไรได้บ้าง 

 

We have …      เรามี ... 

We have skirts.      เรามีกระโปรง 

We have blouses.     เรามีเสื้อสุภาพสตรี 

We have dresses.     เรามชีุดกระโปรงแบบยาว 

 

Which kind of … do you like?    คุณชอบ ... แบบไหน 

Which kind of skirt do you like?   คุณชอบกระโปรงแบบไหน 

Which kind of dress do you like?   คุณชอบชุดยาวแบบไหน 

 

Which style do you like?    คุณชอบแบบไหน 

What are you looking for?    คุณก าลังมองหาแบบไหนอยู่ 

Which kind do you want?    คุณต้องการแบบไหน 

 

What are you looking for?    คุณก าลังมองหาสินค้าแบบไหนอยู่ 

Which kind do you want?    คุณชอบประเภทไหน 

 

What color do you like?    คุณชอบสีอะไร 

What color do you want?    คุณต้องการสีอะไร 

What color would you like?    คุณชอบสีอะไรคะ 
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What kind of fabric do you want?   คุณต้องการเนื้อผ้าแบบไหน 

What fabric do you want?    คุณต้องการเนื้อผ้าแบบไหน 

 

Do you want to try it on?    คุณอยากลองชุดไหม 

I have a fitting room here.    ฉันมีห้องลองชุดที่นี่ 

 

3. ค าศัพท์ท่ีน่าสนใจ   

fabric    ผ้า 

sheer fabric   ผ้าเนื้อบาง 

chiffon fabric   ผ้าชีฟอง 

thick fabric   ผ้าเนื้อหนา 

see-through fabric  ผ้าเนื้อโปร่งบาง (สามารถมองทะลุผ้าได้) 

tulle fabric   ผ้ามุ้ง ผ้าตาข่าย 

net fabric   ผ้ามุ้ง ผ้าตาข่าย 

cotton    ผ้าฝ้าย 

linen    ผ้าลินิน 

 

blouse    เสื้อสุภาพสตรี 

skirt    กระโปรง 

tutu skirt   กระโปรงสั้นของนักบัลเลต์ 

dress    ชุดกระโปรงติดกันเป็นชุดเดียว 

wedding dress   ชุดแต่งงานท่ีเป็นกระโปรงติดกันเป็นชุดเดียว 

working dress   ชุดท างานท่ีเป็นกระโปรงติดกันเป็นชุดเดียว 

evening dress   ชุดราตรี 


