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คำ�นำ�
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษส� ำ หรั บ งาน
โรงแรมโดยเฉพาะ โดยหนังสือเล่มนี้ เน้นการให้บริการชาวต่างชาติ
จากแถบตะวันตกที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของโลกหลายแห่ง
จากสถิติของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี
2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาพักผ่อนในประเทศไทย
ถึง 38 ล้านคน คิดเป็นรายได้เข้าประเทศอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านล้าน
บาท หากเรามีทักษะที่สามารถน�ำมาเป็นประโยชน์ในด้านการท่อง
เที่ยวและบริการได้ การหางานก็จะง่ายขึ้น และรายได้ของเราก็จะ
เพิ่มขึ้นด้วย
หนึ่งในทักษะที่จ�ำเป็นในงานโรงแรมก็คือทักษะภาษาอังกฤษ
เพราะเป็นภาษาสากลที่นักท่องเที่ยวใช้ ไม่ว่าจะไปประเทศไหน
ก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะบอกทุกเคล็ดลับว่าต้องท�ำยังไง ถึงจะพูด
ภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้เร็วและเข้าใจง่าย ฟังให้เข้าใจว่าลูกค้า
ต้องการอะไร และสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าในฐานะ
ตัวแทนของโรงแรมนั้นๆได้
ขอให้หนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการงานที่ดีขึ้นและการยกระดับชีวิตของตนเอง
					

ติน่า เทย์เลอร์
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การอ่านออกเสียงจาก
คำ�อ่านภาษาไทยของหนังสือเล่มนี้
การอ่านออกเสียงจากค�ำอ่านภาษาไทยของหนังสือเล่มนี้ อาจจะไม่
ตรงตามการอ่านออกเสียงทีถ่ กู ต้อง เพราะตัวอักษรบางตัวในภาษา
อังกฤษ ไม่มีตัวอักษรไทยที่สามารถเทียบเคียงได้ เช่น ...
1. ตัว V ทีไ่ ม่ใช่เสียง ว.แหวน บางครัง้ ผูเ้ ขียนอาจจะเขียนด้วยว.แหวน
เวลาทีเ่ สียงนีใ้ กล้เคียงกับตัวนี้ หรือบางทีกจ็ ะเขียนเป็นตัว ฟ.ฟัน หรือ
ฝ.ฝา เมื่อเสียงนี้ใกล้เคียงกับตัวอักษรนี้ เช่นค�ำว่า Have จะเขียนว่า
แฮฟ
ตัวอืน่ ๆทีไ่ ม่มเี สียงในภาษาไทย สามารถดูคลิปการออกเสียงได้จาก
Youtube เซิชหาคลิปชื่อว่า “ออกเสียง A-Z Tina Academy”
2. ส�ำหรับการออกเสียงก้องที่ท้ายค�ำ ผู้เขียนจะใช้จุด จุดข้างล่าง
พยัญชนะ เพื่อให้รู้ว่าต้องออกเสียงพยัญชนะนี้ เช่นค�ำว่า Like ออก
เสียงว่า ไลคฺ ตัว คฺ คือเสียง k ที่ออกคล้ายๆกับค�ำว่าเคอะ แต่เป็น
เสียงก้องในล�ำคอ ลงท้ายค�ำ
3. บางครั้งจะมีการเชื่อมเสียงของค�ำ 2 ค�ำ เวลาที่ค�ำที่ 2 ขึ้นต้นด้วย
เสียง อ.อ่าง เช่นค�ำว่า I like it. ฝรัง่ จะพูดว่า “อาย ไล้ กิท” ไม่ใช่ “อาย
ไลคฺ อิท” แต่ถ้าเป็น it เดี่ยวๆ ก็อ่านว่า อิท เหมือนเดิม ไม่ใช่ กิท
เพราะฉะนั้น ผู้เขียนอาจจะเขียนค�ำอ่านแบบเชื่อม ในบางประโยค
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4. การใช้ตวั การันต์ของหนังสือเล่มนี้ ใช้เพือ่ บอกว่าจะออกเสียงหรือ
ไม่ต้องออกเสียงก็ได้ เช่นตัว R ท้ายค�ำอย่างค�ำว่า For จะเขียนว่า
ฟอร์ ถ้าต้องการออกเสียงตัว R ก็จะท�ำให้เสียงคล้ายกับส�ำเนียง
อเมริกัน ถ้าไม่ออกเสียง ก็จะได้ส�ำเนียงที่คล้ายกับส�ำเนียงบริทิช
หากต้องการฟังการออกเสียงที่ชัดเจนทั้ง 2 ส�ำเนียง ผู้เขียนแนะน�ำ
ให้เปิด Dictionary ฟังจากเว็บไซต์ dictionary.cambridge.org
หากต้องการฝึกการออกเสียงตัว R สามารถดูคลิปการออกเสียงได้
จาก Youtube เซิชหาคลิปชื่อว่า “R กับ L Tina Academy”
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บทที่ 1
ความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สำ�หรับการทำ�งานโรงแรม
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การเรียนรูภ้ าษา ไม่วา่ จะเป็นภาษาใดก็ตาม สิง่ ทีผ่ เู้ รียนทุกคนควรรู้
คือเราต้องเรียนวัฒนธรรมไปด้วย เพราะวัฒนธรรมบอกภาษา และ
ภาษาก็บอกวัฒนธรรม
โดยส่วนใหญ่ คนไทยเราเป็นคนใจดี มีคุณสมบัติของการเป็น
คนที่ให้บริการได้ดี เพราะวัฒนธรรมเราเป็นวัฒนธรรมที่สอนให้เรา
เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน รูจ้ กั กาละเทศะ และให้ความเคารพผูใ้ หญ่
หรือคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มากกว่า และเพราะสิ่งนี้เอง นักท่อง
เที่ยวต่างชาติมากมายถึงติดใจและชอบมาเที่ยวประเทศไทย
โดยประสบการณ์ส่วนตัวที่ฉันได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวใน
หลายๆประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา ฉันขอบอกตามตรงเลยว่า
ฉันยังไม่เคยเจอการให้บริการของฝรั่งชาติไหนที่ดีกว่าประเทศไทย
ในวัฒนธรรมตะวันตก คนทุกคนมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ไม่วา่ ใครจะ
ท�ำงานโรงแรม เป็นแม่บา้ น เป็นช่างท�ำผม หรือพนักงานเสิรฟ์ ในร้าน
อาหาร ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าเสมอไป เพราะการเลี้ยงดูของวัฒนธรรม
ตะวันตกทีส่ อนให้ทกุ คนเคารพสิทธิสว่ นบุคคลของกันและกัน ท�ำให้
เวลาท�ำงานบริการ เขาไม่ได้เอาใจใส่ลูกค้าแบบคนไทย หรือถ้าเขา
ใส่ใจและพยายามมากเกินไป บางทีมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติ
ซึง่ แตกต่างกับวัฒนธรรมไทยทีเ่ ราปลูกฝังเรือ่ งการอ่อนน้อมถ่อม
ตนมาตัง้ แต่เด็ก ถูกสอนให้รจู้ กั ให้ความเคารพกับคนทีอ่ ายุมากกว่า
หรือมียศถาบรรดาศักดิม์ ากกว่าตัง้ แต่เด็ก สองวัฒนธรรมนีม้ ที งั้ ข้อดี
และข้อเสียที่แตกต่างกันไป แต่ถ้าน�ำมาเปรียบเทียบและมองด้วย
มุมมองของงานบริการแล้ว ประเทศไทยเราชนะเลิศ
มีวฒ
ั นธรรมแค่ไม่กอี่ ย่างทีเ่ ราต้องเรียนรูเ้ พิม่ เติม เพือ่ ทีว่ า่ เราจะ
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ได้ไม่เข้าใจผิดเวลาที่ลูกค้าท�ำแบบนี้ หรือเราจะได้ไม่ไปท�ำอะไรที่
ท�ำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ชอบใจได้
หากเป็นการทักทายแบบธรรมดาทีเ่ ราอยูข่ า้ งหลังเคาน์เตอร์ เรา
สามารถยกมือไหว้แบบไทยๆได้ หรือถ้าจะพูดว่า Hi หรือ Hello เฉยๆ
ก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการทักทายคือเราต้องมองตา
ผู้พูด
วัฒนธรรมไทยเราจะหลีกเลีย่ งการมองตาผูพ้ ดู เพราะเรารูส้ กึ ว่า
มันดูก้าวร้าว หรือบางทีเราก็ไม่มองหน้าผู้พูดด้วยซ�้ำไป อาจเป็น
เพราะตอนเด็กๆเคยถูกแม่ด่าว่า พูดแล้วยังจะมามองหน้าอีก แต่
ส�ำหรับวัฒนธรรมตะวันตก หากเราไม่มองหน้าเขา เขาจะคิดว่าเรา
พยายามปิดบังอะไรอยู่ อาจจะมีลับลมคมใน ซึ่งเป็นการแสดงออก
ถึงความไม่น่าไว้วางใจ
หากเป็นสถานการณ์อนื่ เช่นการคุยงานเพือ่ จองสถานทีส่ ำ� หรับ
การจัดงานต่างๆ เราสามารถทักทายโดยการจับมือ (Handshake)
ได้ ถือว่าเป็นการทักทายแบบสากล ตอนที่เราจับมือให้ยื่นมือขวา
ออกมาจับข้างเดียว พยายามจับให้แน่นและกระชับ โดยที่สายตาก็
มองหน้าคนที่ทักทายไปด้วย
ถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาจะท�ำยังไง เริ่มต้นจากตรงไหน
ให้เริ่มจากการท่องศัพท์ เพราะการพูดเป็นประโยค ก็คือการน�ำ
ค�ำต่างๆมาปะติดปะต่อกัน ค�ำศัพท์หลักๆที่เราจ�ำเป็นต้องแม่น ใน
การท�ำงานขั้นพื้นฐานส�ำหรับงานโรงแรมคือค�ำศัพท์เกี่ยวกับวัน
เดือน ปี และตัวเลขต่างๆ ส�ำหรับการบอกวัน เวลาและราคา เพราะ
ถ้าหากเราคุยกับลูกค้าไม่ได้ แต่อย่างน้อยเราบอกวันเช็คอินและเช็ค
เอาท์ได้ บอกราคาได้ เราก็ยงั ช่วยเหลือลูกค้าได้ในระดับหนึง่ แต่หาก
ค�ำศัพท์เหล่านีเ้ รายังไม่แม่น นอกจากเราจะบริการลูกค้าได้ไม่ดแี ล้ว
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ยังอาจเสี่ยงถูกไล่ออกได้อีกด้วย
การบอกวันในภาษาอังกฤษ
ค�ำศัพท์
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

ค�ำอ่าน
มัน เดย์
ทิวสฺ เดย์
เวนสฺ เดย์
เธิส เดย์
ฟราย เดย์
แซท เทอร์ เดย์
ซัน เดย์

ความหมาย
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

การบอกเดือนในภาษาอังกฤษ
ค�ำศัพท์
January
February
March
April
May
June
July

ค�ำอ่าน
แจน ยู อะ หริ
เฟบ บรู อะ หริ
มาร์ช
เอ พริล
เมย์
จูน
จู ลาย

ความหมาย
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
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August
September
October
November
December

ออ กัสทฺ
เซป เทม เบอร์
ออค โท เบอร์
โน เวม เบอร์
ดี เซม เบอร์

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับมือใหม่
ส�ำหรับวันและเดือน ให้หาปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะหรือปฏิทนิ อันเล็กๆ ทีม่ ี
วันและเดือนเป็นภาษาอังกฤษมาเตรียมเอาไว้ใกล้ๆที่ท�ำงาน เมื่อ
ต้องคุยกับฝรั่งแล้วต้องระบุวันเวลา ให้ยกปฏิทินขึ้นมาเปรียบเทียบ
ให้มั่นใจว่าเข้าใจวันและเดือนตรงกัน
การบอกตัวเลขในภาษาอังกฤษ
ค�ำศัพท์
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine

ค�ำอ่าน
วัน
ทู
ธรี
โฟร์
ไฟฟฺ
ซิกสฺ
เซเว่น
เอท
ไนนฺ

ความหมาย
หนึ่ง
สอง
สาม
สี่
ห้า
หก
เจ็ด
แปด
เก้า
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ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen

เท็น
อิเลฟเว่น
ทเวลฟฺ
เธอร์ทีน
โฟร์ทีน
ฟิฟทีน
ซิกสฺทีน
เซเว่นทีน

สิบ
สิบเอ็ด
สิบสอง
สิบสาม
สิบสี่
สิบห้า
สิบหก
สิบเจ็ด

eighteen

เอททีน

สิบแปด

nineteen
twenty

ไนนฺทีน
ทเว้นที่

สิบเก้า
ยี่สิบ

twenty one
thirty
forty
forty – five
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
one hundred
one thousand

ทเว้นที่ -วัน
เธอร์ที่
โฟร์ที่
โฟร์ที่ - ไฟฟฺ
ฟิฟที่
ซิกสฺที่
เซเว่นที่
เอทที่
ไนนฺที่
วัน - ฮันเดรด
วัน - เธาเซิ่นดฺ

ยี่สิบเอ็ด
สามสิบ
สี่สิบ
สี่สิบห้า
ห้าสิบ
หกสิบ
เจ็ดสิบ
แปดสิบ
เก้าสิบ
หนึ่งร้อย
หนึ่งพัน
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ten thousand
one hundred
thousand
one millon

เท็น - เธาเซิ่นดฺ
หนึ่งหมื่น
วัน - ฮันเดรด - เธา หนึง่ แสน
เซิ่นดฺ
วัน - มิลเลียน
หนึง่ ล้าน

การบอกตัวเลขหลักไม่เกินหลักหมื่น สามารถใช้วิธีการอ่าน
คล้ายๆกับภาษาไทยได้
ตัวอย่าง
199 อ่านว่า One hundred ninety nine
2,500 อ่านว่า Two thousand five hundred
แต่ส�ำหรับหลักหมื่นและหลักแสนในภาษาอังกฤษนั้น จะแตกต่าง
จากภาษาไทย เพราะเขาไม่มีค�ำว่าหมื่นและแสนเหมือนในภาษา
ไทย แต่ใช้วิธีการนับเป็นหลักสิบและหลักร้อย แล้วตามด้วยค�ำว่า
พันแทน
ตัวอย่าง
20,000 อ่านว่า Twenty thousand
(หรือคิดเป็นหลักการง่ายๆว่า 20 x 1,000 = 20,000)
300,000 อ่านว่า Three-hundred thousand
(= 300 x 1,000)
1,456,235 อ่านว่า One million four hundred fifty six
			
thousand and two hundred thirty five
หรือบางทีเราจะได้ยินชาวต่างชาติพูดค�ำว่า Grand (แกรนดฺ) หรือ
K (เค) แทนค�ำว่าพัน (เป็นภาษาพูดแบบไม่เป็นทางการ เวลาท�ำงาน
ควรอ่านตามหลักการข้างต้น)
ตัวอย่าง
4 grand อ่านว่า โฟร์ แกรนดฺ = 4,000
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50k อ่านว่า ฟิฟที่ เค = 50,000
การอ่านจุดทศนิยม
จุด = point (พ้อยทฺ)
ให้อ่านเลขหลังจุดเป็นเลขหลักเดียวเหมือนภาษาไทย
ตัวอย่าง
12.75 อ่านว่า Twelve point seven five
234.55 อ่านว่า Two hundred thirty four point five five
การบอกจ�ำนวนเงินที่มีเศษสตางค์
สามารถพูดได้คล้ายกับภาษาไทย
ตัวอย่าง
1,200.50 บาท อ่านว่า One thousand two hundred Baht
and fifty Satang
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับมือใหม่
ส�ำหรับตัวเลข ให้เตรียมเครือ่ งคิดเลขเอาไว้ขา้ งๆ หากกลัวว่าจะ
บอกราคาผิด ให้กดตัวเลขลงบนเครื่องคิดเลขแล้วแสดงให้ลูกค้าดู
แต่ก็ควรที่จะพยายามอ่านออกเสียงให้ถูกต้องที่สุด เพื่อเป็นการฝึก
ตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์
การบอกปีในภาษาอังกฤษ
การบอกปีกับชาวต่างชาติ ควรใช้วิธีบอกปีแบบสากลเรียกว่า
คริ ส ต์ ศั ก ราช หรื อ ค.ศ. เพราะชาวต่ า งชาติ ส ่ ว นใหญ่ ไ ม่ รู ้ จั ก
พุทธศักราชหรือปีพ.ศ. วิธกี ารค�ำนวณค.ศ.อย่างง่าย คือการน�ำพ.ศ.
มาลบด้วย 543
ตัวอย่าง
ปีพ.ศ. 2562 = 2562 - 543 = 2019
หมายความว่าปีพ.ศ. 2562 ตรงกับปีค.ศ. 2019
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วิธีการอ่านปีค.ศ.ให้อ่านแยกเป็นสองหลัก
ตัวอย่าง
2019 อ่านว่า Twenty - nineteen
1990 อ่านว่า Nineteen - ninety
การอ่านแบบพ.ศ. ให้ใส่ BE (Buddha Era) ไว้ด้านหลัง
ตัวอย่าง
2562 BE อ่านว่า Twenty-five-sixty-two BE
2533 BE อ่านว่า Twenty-five-thirty-three BE
การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ
การบอกเวลากับชาวต่างชาติทพี่ ดู ภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่จะใช้
ระบบ a.m. และ p.m. โดยที่ a.m. ใช้ลงท้ายเวลาตั้งแต่ 00:00 น. 11:59 น. และ p.m. ใช้ลงท้ายเวลาตั้งแต่ 12:00 น. - 23:59 น. และ
เป็นการบอกเวลาที่ใช้ตัวเลขแค่เลข 1-12 เท่านั้น (เหมือนตัวเลขบน
นาฬิกาที่มีเข็มสั้นเข็มยาว)
ตัวอย่าง เวลา 9 โมงเช้า = 9 a.m.
			
เวลา 3 ทุ่ม = 9 p.m
จะสังเกตว่าเราใช้เลข 9 เหมือนกัน แต่ต่างกันที่ a.m. และ p.m.
หากใครอ่านแล้วยังงงอยู่ สามารถดูคลิปอธิบายเพิ่มเติมได้ทาง
YouTube เซิชหาค�ำว่า “บอกเวลา Tina Academy”
ตัวอย่างประโยค
You can check in at 1 p.m. (ยู แคน เช็ค อิน แอท วัน พี เอ็ม)
คุณสามารถเช็คอินได้ตอนบ่าย 1 โมง
We are open at 10:30 a.m. (วี อาร์ โอเพ่น แอท เท็น เธอร์ที่)
เราเปิดให้บริการตอน 10 โมงครึ่ง
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แบบฝึกหัด
1. 9 โมงเช้า 		
= 9 a.m.
2. 11 โมงเช้า 		
= __________
3. เที่ยงวัน		
= __________
4. บ่าย 3 โมง 45 นาที = __________
5. ห้าโมง 10 นาที
= __________
6. สองทุ่ม		
= __________
7. สี่ทุ่ม 8 นาที		
= __________
8. เที่ยงคืน 		
= __________
9. ตีหนึ่งครึ่ง		
= __________

เฉลย
2. 11 a.m.
3. 12:00 p.m.
4. 3:45 p.m.
5. 5:10 p.m.
6. 8:00 p.m.
7. 10:08 p.m.
8. 12:00 a.m.
9. 1:30 a.m.
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