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Speak Up : Butcher (คนขายเนื้อ) ตอน 2 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "คนขายเนื้อ" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างคนขายเนื้อและลูกค้า 
 
Conversation  บทสนทนา 
 

Female Customer  I actually prefer a lean, low-fat tender cut. 

 Is there any steak you recommend? 

 ฉันชอบเนื้อไม่ติดมัน ไขมันน้อย คุณแนะน ำสเต๊กแบบบไหนดี 

Butcher We have tenderloin. 

 เรำมีเนื้อสันใน 

Female Customer OK. 

 โอเค 

Butcher Tenderloin has low fat. 

 เนื้อสันในไขมันน้อย 

Female Customer Perfect, I’ll take rare tenderloin. 

 เยี่ยมเลย ฉันเอำเนื้อสันในแบบสุกน้อย 

Butcher Tenderloin is best served medium rare or rare. 

 เนื้อสันในเสิร์ฟแบบกึ่งสุกก่ึงดิบหรือสุกน้อยจึงจะดีที่สุด 

Female Customer I’ll take rare. 

 ฉันเอำแบบสุกน้อย 

Butcher OK, no problem. 

 โอเค ไม่มีปัญหำ 
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Butcher We have seafood, lobsters, oysters, pork chops, or scallops. 

 เรำมีอำหำรทะเล กุ้งมังกร หอยนำงรม หมูติดซี่โครง หรือหอยเชลล์ 

 We have many things for you. 

 เรำมีหลำยสิ่งส ำหรับคุณ 

Female Customer My mom doesn’t eat beef. And I would like to take some home for her. 

 แม่ของฉันไมก่ินเนื้อ และฉันอยำกซื้อบำงอย่ำงกลับบ้ำนให้แม่ 

 Is there any dish you can recommend? 

 คุณสำมำรถแนะน ำได้ไหม 

Butcher Yes, sure. We have salmon, codfish, and Kurobuta pork. 

 แน่นอน เรำมีปลำแซลมอน ปลำค็อด และเนื้อหมูคุโรบูตะ 

Female Customer OK, I’ll take one salmon and one pork chop. 

 โอเค ฉันเอำแซลมอน 1 ชิ้น และหมูติดซี่โครง 1 ชิ้น 

Butcher OK. 

 โอเค 

 

Butcher Do you want wine for the beef dish?  

 คุณต้องกำรไวน์ส ำหรับทำนกับเมนูเนื้อไหม 

 White wine with seafood. 

 ไวน์ขำวกับอำหำรทะเล 

 Red wine. 

 ไวน์แดง 

 

Female Customer How about the wine? White wine? 

 แล้วไวน์ล่ะ ไวน์ขำวไหม 

Butcher No. Beef is better when you have it with red wine. 

 ไม่ เนื้อจะดีกว่ำเมื่อคุณรับประทำนกับไวน์แดง 
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Female Customer OK, sure. 

 โอเค ได้เลย 

Butcher White wine is better for seafood. 

 ไวน์ขำวดีกว่ำส ำหรับอำหำรทะเล 

Female Customer OK, we’ll take the red wine then. 

 โอเค ถ้ำอย่ำงนั้นเรำขอเป็นไวน์แดง 

Male Customer Thank you. 

 ขอบคุณ 

 We will wait outside. Thank you. 

 เรำจะไปรอด้ำนนอกนะ ขอบคุณ 

 

Butcher How is the food? 

 อำหำรเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

 How does it taste? 

 รสชำติเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

 

Butcher How was the food? 

 อำหำรเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

Female Customer It was delicious. 

 อำหำรอร่อยค่ะ 

Male Customer I loved it. It was so good. Thank you very much. 

 ผมชอบมำก อร่อย ขอบคุณมำก 

Butcher Thank you very much. 

 ขอบคุณมำกครับ 
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Butcher  Salmon is 390 Baht. 

 แซลมอนรำคำ 390 บำท 

 Rib eye is 900 Baht. 

 เนื้อซ่ีโครงรำคำ 900 บำท 

 Kurobuta pork is 350 Baht. 

 หมูคุโรบูตะรำคำ 350 บำท 

 The total price is 1,640 Baht. 

 รวมทั้งหมดรำคำ 1,640 บำทครับ 

Male Customer OK, thank you very much. 

 โอเค ขอบคุณมำก  

Butcher Thank you very much. Have a good day. 

 ขอบคุณมำกครับ ขอให้มีวันที่ดี 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
 

How would you like it cooked?   คุณต้องกำรให้ปรุงสุกแค่ไหน 

The tenderloin is best served rare or medium rare. เนื้อสันในเสิร์ฟแบบสุกน้อยหรือก่ึงสุกกึ่งดิบจะดีที่สุด 

 

For here or to go?     ทำนที่นี่หรือน ำกลับบ้ำน 

 

White wine goes well with seafood.   ไวน์ขำวเข้ำกับอำหำรทะเล 

Red wine is best paired with beef steak.  ไวน์แดงเข้ำกันได้ดีกับสเต๊กเนื้อ 

 

How is the food?     อำหำรเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

How’s the food?     อำหำรเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

How does the food taste?    อำหำรรสชำติเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

 

It’s 1,000 Baht altogether.    รำคำรวม 1,000 บำท 

 

Thank you very much.     ขอบคุณมำก 

Have a good day.     ขอให้มีวันที่ดี 
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3. ค าศัพท์ท่ีน่าสนใจ 

beef   เนื้อวัว 

pork   เนื้อหมู 

seafood  อำหำรทะเล 

meat   เนื้อสัตว์ 

tenderloin  เนื้อสันใน 

T-bone   เนื้อติดกระดูกรูปตัว T 

rib eye   เนื้อซ่ีโครง 


