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กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
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การสนทนาภาษาอังกฤษเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันของเรา การสั่ง
อาหารนั้นก็เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของนักเรี ยน ไม่วา่ จะเป็ นขณะที่อยูท่ ี่โรงเรี ยน
การโทรไปสัง่ อาหาร การไปรับประทานอาหารกับเพื่อน/ครอบครัว
การรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร พนักงานจะเข้ามาทักทายและ
ถามด้วยประโยคว่า
- What would you like to order?
คุณต้องการรับอะไรดีค่ะ/ครับ
นอกจากประโยค What would you like to ……? แล้ว ยังมีประโยค
คาถามอื่น ๆ อีก ดังตัวอย่างข้างล่าง

May I take your order?
คุณจะสั่งอาหารอะไรดีครับ

May I help you?
คุณจะรับอะไรดีครับ

Are you ready to order now?
คุณพร้อมที่จะสั่งอาหารแล้วหรื อยังครับ

Would you like anything to drink?
คุณต้องการเครื่ องดื่มไหมครับ

What would you like to drink?
คุณต้องการดื่มอะไรดีครับ
Do you want to order now or do you want to wait?
คุณจะสั่งอาหารเดี๋ยวนี้หรื อว่าคุณจะรออีกสักพักครับ

แต่หากไม่มีการนาเอารายการอาหารมาให้ เราควรจะเอ่ยปากขอจากพนักงานด้วยประโยค
May I have the menu? / Menu, please. (ขอเมนูดว้ ยคะ/ครับ)
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เมื่อได้รายการอาหารมาแล้ว หากลูกค้าไม่ทราบเกี่ยวกับรายการอาหาร โดยเฉพาะในกรณี ที่
ลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติ และบรรดาอาหารในรายการนั้นเป็ นอาหารที่ลูกค้าไม่มีความคุน้ เคยมาก่อน
พนักงานของร้านสามารถให้การช่วยเหลือโดยการอธิ บายรายการอาหาร โดยถามความต้องการของ
ลูกค้าด้วยประโยคเหล่านี้ เช่น
Would you like me to help you with the menu?
Would you like me to explain some of the dishes for you?
Do you want me to explain some of the dishes for you?
Do you need any help with the menu?

ในการอธิ บายอาหารจานต่าง ๆ นั้น การเปรี ยบเทียบกับอาหารที่มีรูปร่ างลักษณะคล้าย ๆ กัน
ซึ่งลูกค้ามีความคุน้ เคยอยูก่ ่อนแล้วจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจใช้คาพูดต่อไปนี้
It’s a bit like .....
It’s similar to .....
It’s the same as .....
It’s very much like .....
It’s made of .....
It’s got ..... in it.
It’s cooked with .....
It’s a sort of .....
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นอกจากนี้แล้วคาพูดที่ใช้อธิ บายส่ วนประกอบ วิธีการปรุ ง รสชาติของอาหาร และวิธีรับประทาน
จะช่วยให้ทาความเข้าใจได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ส่ วนประกอบอาหาร
It’s cooked with ....
It’s a sort of ....
It’s a kind of ....
That’s ....
It’s a bit like ....

ส่ วนที่เป็ น.... นั้นหมายถึงให้เติมประเภทของอาหารลงไป เช่น
It’s cooked with fish/meat/soup/etc.
It’s a sort of fish/meat/soup/etc.

วิธีการปรุ งอาหาร
It’s baked/boiled/roasted/steamed/grilled/stir-fried/etc.
รสชาติของอาหาร
It’s hot/spicy/sweet/etc.
It tastes hot/sour/sweet/spicy/salty/etc.
It tastes like goulash.
วิธีรับประทาน
It comes with /a sauce/a dressing/etc.
It’s served with a roll/hot cake/etc.
You eat it together with cream and jam.
It goes well with white wine.
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ในบางครั้งลูกค้าอาจจะถาม ขอคาอธิบายหรื อคาแนะนาจากพนักงานเกี่ยวกับอาหารที่
จะสั่งด้วยคาพูดต่อไปนี้
ขอคาอธิบายเกีย่ วกับอาหาร
 Spring rolls. What’s that?
 What’s spring roll?
ขอคาแนะนาเรื่องอาหารที่ควรสั่ ง
 What do you recommend/suggest?
 What would you recommend?
 What do you think I should get/order?
การให้ คาแนะนาเรื่องอาหารที่น่าลองรับประทาน อาจใช้คาพูดต่อไปนี้
 I’d recommend ... .
 What about ...?
 You could try ... .
 Can I suggest ...?
และอาจให้เหตุผลตามไป เช่น
 It’s usually good here.
 They serve good ... here.
 It’s very good/delicious.
 I think you’ll like it.
 It’s a local speciality.
ซึ่ งหากอีกฝ่ ายหนึ่งเห็นด้วยก็จะกล่าวว่า OK. I’ll have/try that. แต่ถา้ ไม่อยากจะลองหรื อ
ไม่ชอบอาหารที่ได้รับการแนะนาก็อาจจะพูดว่า
 No, I think I’ll go for ... .
 No, I think I’ll have ... .
 No, I think I’d prefer ... .
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Conversation 1 : recommend
A

: Do you need any help with the menu?

B

: Yes, please. I’m not quite familiar with Thai food. What would you recommend?

A : How would you like to try Pad Thai? It’s made of Flat rice noodles, shrimp vegetables
and fried.
B

: And you eat them plain like that?

A

: It comes with cilantro and lime wedges.

การสั่งอาหาร
สาหรับลูกค้าที่เข้าไปรับประทานอาหารในร้านอาหารนัน่ เมื่อต้องการสั่งอาหาร
สามารถพูดดังนี้
 I will order ...........?
 I will have ………?
 I would like to have ………?

 Get me some ……..

 Please give me ………

 I want ……….

 Do you have ………?

6

Conversation 2 : At restaurant
Waiter:
Kate:
Waiter:
Kate:
Waiter:
Kate:
Waiter:
Kate:

What would you like to order?

What would you like to order?
I'd like ham and eggs, please.
How do you want your eggs?
What are my choices?
Scrambled, sunny side – up, over – easy, and over – hard.
Scrambled, please. Hm, no, I think I want sunny side – up.
Is there anything else?
One orange juice. Make it small, please

Sunny side-up

Conversation 3 : At restaurant
Host
Charles
Host
Waitress
Charles
Waitress
Charles
Waitress
Charles
Waitress
Charles

: Hello sir, welcome to the French Garden Restaurant. How many?
: One.
: Right this way. Please have a seat. Your waitress will be with you in a
moment.
: Hello sir, would you like to order now?
: Yes please.
: What would you like to drink?
: What do you have?
: We have bottled water, juice, and Coke.
: I'll have a bottle of water please.
: What would you like to eat?
: I'll have a pineapple fried rice.
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Conversation 4 : fast food I
You : Excuse me. I'd like the combo set number 2 please.
Seller : What kind of drink would you like?
You : Coke.
Seller : Would you like a large coke for 5 baht more?
You : No thanks.
Seller : For here or to go?
Friend : For here.
Seller : Alright. That's gonna be 115 baht.
Friend : Here you go.
Seller : Thank you.





Conversation 5 : fast food II
You : Hi. I want two shimp burger and one chester salad?
Seller : What would you like to drink?
You : Can I have just a cup of water?
Seller : Sure. Anything else?
You : Nope.
Seller : 68 baht please.
You : Here.
Seller : Thank you. Salad will be served at the table in
two minutes.
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การถามและบอกรสชาติของอาหาร
ถามด้วยประโยคที่วา่ How does it taste? (รสชาติเป็ นอย่างไรบ้าง
คะ/ครับ) เมื่อมีผถู ้ ามถึงรสชาติอาหาร สามารถตอบด้วยประโยคเหล่านี้
เช่น
This is nice.
……. is very nice.
Too much salt.

Too much sweet.

No taste at all.

Vocabulary about Taste of Food
sour

sweet

crispy

oily

salty

bland

delicious

tasty

yummy

disgusting

yacky

terrible
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Conversation 6 : taste of food
waiter :
Diane :
waiter :
Diane :

How do you like the food?
It tastes really great.
Would you like some more?
No, I'm really full.

การเรียกเก็บเงิน (Check, please)
เมื่อรับประทานอาหารเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะเป็ นการเรี ยกพนักงานมาเก็บเงิน ธรรมเนียมของ
ชาติตะวันตก ทุก ๆ ครั้งก่อนจะออกจากร้านจะมีทิปเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กบั พนักงาน แต่บางร้านอาหาร
เราก็ไม่จาเป็ นต้องเรี ยกพนักงานมาเก็บเงิน เพราะสามารถไปจ่ายที่โต๊ะแคชเชียร์ดา้ นหน้าได้เลย
การเรียกเก็บเงิน/การถามราคา
 Check, please
 How much is it altogether?
 How much does it cost?
หากรับประทานอาหารร่ วมกับเพื่อนแล้วต้องมีการตกลงในการจ่ายเงิน สามารถพูดคุยตกลง
กันได้ดว้ ยประโยคเหล่านี้ เช่น
 It’s my turn.
 It’s on me.
 Let’s go fifty – fifty.

 It’s my round.
 Let me pay.
 Separate checks.
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