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Speak Up : Butcher (คนขายเนื้อ) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "คนขายเนื้อ" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างคนขายเนื้อและลูกค้า 
 
Conversation  บทสนทนา 
Butcher Hi. 

 สวัสด ี

 Good afternoon. 

 สวัสดีตอนบ่าย 

 Good morning. 

 สวัสดีตอนเช้า 

 Hi, good afternoon. 

 สวัสดีตอนบ่ายครับ 

Female Customer Hello. 

 สวัสด ี

Butcher What can I get for you today? 

 วันนี้รับอะไรดีครับ 

Male Customer A friend recommended this place.  

 He said that you have the best beef in town. 

 เพ่ือนแนะน าที่นี่มา เขาบอกว่าคุณมีเนื้อที่ดีที่สุดแถวนี้ 

Butcher Yes, sure. 

 ใช่ แน่นอน 
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Male Customer What would you recommend? 

 คุณจะแนะน าอะไรให้เราดี 

Butcher What would you like to have? We have dry-aged beef. 

 คุณอยากรับประทานอะไร เรามีเนื้อบ่มแห้ง 

Male Customer Yes, I’d like marble steak. 

 ใช่ ผมอยากได้สเต๊กเนื้อติดมัน 

Butcher Yes, we have rib eye, tenderloin, and T-bone cut. 

 ใช่ เรามี เนื้อซี่โครง เนื้อสันใน และเนื้อสันติดกระดูกรูปตัว T 

 

Butcher Today, we have special beef for you.  

 We have 45-day and 90-day aged beef. 

 วันนี้เรามีเนื้อคัดพิเศษส าหรับคุณ เรามีเนื้อบ่ม 45 วัน และ 90 วัน 

 

Butcher What would you like to have? 

 We have dry-aged beef. 

 คุณอยากกินอะไรครับ เรามีเนื้อบ่มแห้ง 

Male Customer Dry-aged beef? What is that? 

 เนื้อบ่มแห้งหรือ คืออะไร 

Butcher It’s beef that we dry in the a big cold room 

 มันคือเนื้อที่เราเอาไปตากไว้ในห้องเย็นขนาดใหญ่ 

 and we chill it in that room for 45 to 120 days. 

 บ่มด้วยความเย็นเป็นเวลา 45 ถึง 120 วัน 

 After 120 days, the beef is very soft and tastes nice. 

 หลังจากบ่ม 120 วัน เนื้อจะนุ่มมากและรสชาติดี 

Male Customer I’ll take the 90-day one, rib eye. 

 ผมเอาเนื้อซี่โครงบ่ม 90 วัน 
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Butcher How many grams do you want? 

 คุณต้องการกี่กรัม 

Male Customer I think 300 grams. 

 ผมเอา 300 กรัม 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
 

Good afternoon.     สวัสดีตอนบ่าย 

What can I get for you, sir?    คุณจะรับอะไรดีคุณผู้ชาย 

What can I do for you, sir?    คุณจะรับอะไรดีคุณผู้ชาย 

What can I get for you, madam?   คุณจะรับอะไรดีคุณผู้หญิง 

What can I get for you, ma’am?   คุณจะรับอะไรดีคุณผู้หญิง 

What can I get for you today?    วันนี้คุณจะรับอะไรดี 

 

We have beef, pork, and seafood.   เรามีเนื้อวัว เนื้อหมู และอาหารทะเล 

We have different cuts of beef.   เรามีเนื้อวัวหลายแบบ 

We have dry-aged beef.    เรามีเนื้อวัวแบบบ่มแห้ง 

 

Which one do you want?    คุณต้องการแบบไหน 

Which one would you like?    คุณต้องการแบบไหน 

Which one do you want to try?   คุณต้องการลองแบบไหน 

You can try the rib eye cut.    คุณสามารถลองเนื้อซี่โครง 

You can try the rib eye.    คุณสามารถลองเนื้อซี่โครง 

Do you want to try the rib eye cut?   คุณต้องการลองเนื้อซี่โครงไหม 

Do you want to try the rib eye?   คุณต้องการลองเนื้อซี่โครงไหม 

How big of a steak do you want?   คุณต้องการสเต๊กชิ้นใหญ่ขนาดไหน 

 

3. ค าศัพท์ท่ีน่าสนใจ   

dry-aged beef   เนื้อวัวแบบบ่มแห้ง 


