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PREFACE
(คำนำ)
ด้ ว ยรั ฐ บำลมี น โยบำยเร่ ง ยกระดับ ภำษำอังกฤษของคนไทย โดยมี
เป้ำหมำยที่ต้องกำรให้ คนไทยสำมำรถพูดภำษำอังกฤษสือ่ สำรกับชำวต่ำงชำติได้
ประกอบกับประเทศไทยได้ เข้ ำสูป่ ระชำคมอำเซียน และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
ของรั ฐบำล จึงยิ่งมีควำมจำเป็ นในกำรพัฒนำคนไทยให้ มีควำมพร้ อมในกำร
แข่ ง ขัน ในตลำดแรงงำนที่ เ ปิ ดเสรี ม ำกขึ น้ ดั ง นั้ น ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ จึงกำหนดนโยบำยให้ มีกำรพัฒนำผู้เรี ยนอำชีวศึกษำที่กำลังจะ
จบกำรศึกษำ ให้ มีควำมพร้ อมในด้ ำนควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษ เกี่ยวกับคำ
ศัพท์เทคนิคในสำขำวิชำที่เรี ยน กำรกรอกใบสมัครงำน และกำรสือ่ สำรโต้ ตอบใน
เรื่ องที่จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิงำน
หน่วยศึกษำนิเทศก์ ได้ จดั ทำสือ่ ชุด Essential English Vocabulary for
Careers (คำศัพท์ ภำษำอังกฤษพื ้นฐำนที่จำเป็ นในงำนอำชีพ ) ขึ ้น เผยแพร่ ให้
สถำนศึ ก ษำใช้ ในกำรพั ฒ นำทั ก ษะภำษำอั ง กฤษแบบเข้ มเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น
อำชี ว ศึกษำมีค วำมพร้ อมสู่งำนอำชี พ ในภำคเรี ยนสุดท้ ำยก่อนจบกำรศึกษำ
ทุกระดับ จำนวน 6 เรื่ อง ประกอบด้ วย
1. Essential English Vocabulary for Careers in Industrial Trades
2. Essential English Vocabulary for Careers in Business and
Commerce
3. Essential English Vocabulary for Careers in Home Economics
4. Essential English Vocabulary for Careers in Agriculture and
Fisheries

5. Essential English Vocabulary for Careers in Tourism Industry
6. Essential English Vocabulary for Careers in Information
Technology
สำหรับเล่มนี ้เป็ น คำศัพท์ ภำษำอังกฤษพื ้นฐำนที่จำเป็ นในงำนอำชีพ
ด้ ำนอุ ต สำหกรรมท่ อ งเที่ ย ว (Essential English Vocabulary for Careers in
Tourism Industry) ใช้ สำหรับนักเรี ยนนักศึกษำที่เรี ยนสำขำต่ำง ๆ ในประเภท
วิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยศึกษำนิเทศก์ ขอขอบคุณ คณะผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษที่ ช่วย
ค้ นคว้ ำ รวบรวมข้ อมูล และจัดทำสื่อชุดนีเ้ พื่อประโยชน์ แก่ผ้ ูเรี ยนอำชีวศึกษำ
ตลอดจนกำรพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอนภำษำอังกฤษของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชี ว ศึ ก ษำ ขอขอบคุ ณ คณะบรรณำธิ ก ำร อำจำรย์ วัล ลภำ อยู่ ท อง
หัวหน้ ำหน่วยศึกษำนิเทศก์ ดร. ประพนธ์ จุนทวิเทศ อำจำรย์โสภี นิลรักษ์ และ
อำจำรย์ชำตรี ชนำนำฎ ที่ช่วยให้ หนังสือเล่มนี ้มีควำมถูกต้ องและสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
หน่วยศึกษำนิเทศก์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
พฤษภำคม 2560
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Essential English
Vocabulary for Careers
in Tourism Industry
คำศัพท์ ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำนที่จำเป็ น
ในงำนอำชีพด้ ำนอุตสำหกรรมท่ องเที่ยว

Tourism and Tour guides
(การท่ องเที่ยวและผู้นาเที่ยว/มัคคุเทศก์ )
A
adventure tourism
agro tourism
airline
aisle seat
alternative tourism
archaeological attraction
arrival card
arrival lounge
arrival passenger
B
backpacker
baggage
baggage tag
bed and breakfast (B&B)
beverage
bird watching
boarding pass

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
สายการบิน
ที่นงั่ ริ มทางเดิน
การท่องเที่ยวแบบทางเลือก
แหล่งท่องเทีย่ วโบราณคดี
บัตรเข้ าประเทศ
ห้ องพักผู้โดยสารขาเข้ า
ผู้โดยสารขาเข้ าที่เดินทางมาถึง
จุดหมาย
นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเองแบบ
ประหยัด
กระเป๋ าเดินทาง
ป้ายติดกระเป๋ า
ที่พกั ขนาดเล็กที่มีบริ การเฉพาะ
ห้ องพักและอาหารเช้ า
เครื่ องดื่มที่ไม่ใช่น ้าเปล่า
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ดูนก)
บัตรขึ ้นเครื่ อง
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botanic garden
boutique agency
bus ticket
business class
C
cabana
cabin crew
canapé
car rental
caravan
caravansary
carry-on / hand luggage
charter flight
check in
city tour
cruise
cruise ship
cultural tourism
customs

สวนพฤกษชาติ
บริ ษัทนาเทีย่ วขนาดเล็ก
เน้ นคุณภาพ
ตัว๋ รถโดยสาร
ชันธุ
้ รกิจ
ห้ องพักอยูใ่ กล้ ทะเลหรื อสระน ้า
ลูกเรื อ
อาหารเรียกน ้าย่อย
การให้ เช่ารถยนต์
การท่องเที่ยวใช้ รถยนต์หลายคัน
เป็ นหมูค่ ณะ
ที่พกั คาราวาน
กระเป๋ าเดินทางที่ถือขึ ้นเครื่ องได้
การท่องเที่ยวแบบเที่ยวบิน
เหมาจ่าย
การลงทะเบียนเข้ าที่พกั
การท่องเที่ยวตามสถานที่สาคัญ
ในเมือง
การล่องเรื อ
เรื อสาราญ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ศุลกากร
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D
dark tourism

declare
departure card
departure lounge
destination
discount
domestic flight
domestic tour
E
economy class
educational tourism
ethnic tourism
excursion
F
first class
flight
flight attendant

การท่องเที่ยวในสถานที่มีคนเสีย
ชีวิตโดยอุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
โรคภัยไข้ เจ็บ การฆาตกรรม และ
การถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ าย
สาแดง
บัตรผู้โดยสารขาออก
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
จุดหมายปลายทาง
ลดราคา
เที่ยวบินในประเทศ
การจัดนาเทีย่ วในประเทศ
ชันประหยั
้
ด
การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาหรื อ
เชิงวิชาการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ชนกลุม่ น้ อย
การเดินทางช่วงสัน้ ๆ เพื่อความ
เพลิดเพลิน ทัศนศึกษา
ชันหนึ
้ ง่
เที่ยวบิน
พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน
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G
guest house
H
health tourism
high-season
hiking
historical attraction
historical tourism
I
immigration
inbound tourism
incentive tour
international flight
itinerary
J
jet lag
L
lavatory
leisure tourism
litho tourism

บ้ านรับรองแขก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ฤดูกาลท่องเที่ยว
การปี นเขา
แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ด่านตรวจคนเข้ าเมือง
การจัดนาเทีย่ วเข้ าประเทศ
การจัดนาเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัลแก่
พนักงาน
เที่ยวบินต่างประเทศ
ตาราง/กาหนดการท่องเทีย่ ว
อาการอ่อนเพลียที่เกิดจากการ
เดินทาง
ห้ องน ้า
การท่องเที่ยวในยามว่าง
การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาใน
แหล่งธรรมชาติที่มีลานหิน ถ ้า ฯลฯ
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local time
low season

เวลาท้ องถิ่น
ไม่ใช่ฤดูทอ่ งเที่ยว

M
marine ecotourism
metro

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
รถไฟใต้ ดิน

N
nationality
night tour

สัญชาติ
การท่องเที่ยวยามคา่ คืน

O
occupied toilet
one trip ticket
outbound tourism

ห้ องน ้าไม่วา่ ง
ตัว๋ เดินทางเที่ยวเดียว
การจัดนาเทีย่ วไปต่างประเทศ

P
package tour
porter
price

การท่องเที่ยวทีจ่ ดั โดยบริ ษัท
นาเที่ยวโดยเรี ยกเก็บเงินครัง้ เดียว
คนยกกระเป๋ า
ราคา

R
rail pass
religious tourism
resort rep/representative/staff
round trip ticket

ตัว๋ รถไฟเหมาจ่าย
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
เจ้ าหน้ าที่ของรี สอร์ ท
ตัว๋ เดินทางไป-กลับ
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S
safari tourism
sight-seeing
sightseeing/excursion tour
skiing
space tourism
stop-over / layover
T
theme/amusement park
ticket
tourist attraction
tourist flow
tourist information center
tourist information officer
transfer in
transfer out
transit
transit lounge
trekking tourism

การท่องเที่ยวในอุทยานหรื อสวน
สัตว์ขนาดใหญ่
ชมวิว
การท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรื อ
รอบนอกตัวเมือง
การเล่นสกี
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่
ท่องเที่ยวไปในยานอวกาศ
แวะจอด
สวนสนุก
ตัว๋
แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยว
การหลัง่ ไหลของนักท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จัดบริ การรับ
จัดบริ การส่ง
การเปลีย่ นเครื่ อง
ห้ องพักผู้โดยสารที่รอเปลีย่ นเครื่อง
การท่องเที่ยวแบบเดินป่ า
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V
vacant toilet
visa

ห้ องน ้าว่าง
การตรวจลงตราบนหนังสือเดินทาง

W
window seat
world heritage

ที่นงั่ ริ มหน้ าต่าง
มรดกโลก
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Job positions (ตาแหน่ งงาน)
assistant general manager
accounting manager
accounting officer
business manager
chief accountant
general manager
marketing officer
sales and marketing manager
sales officer
senior general manager
ticketing manager
ticketing officer
tour/tourist guide
tour manager
tour operator
travel consultant

ผู้ช่วยผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี
ผู้จดั การธุรกิจ
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การทัว่ ไป
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายตลาด
ผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส
ผู้จดั การฝ่ ายตัว๋
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายตัว๋
ผู้นาเที่ยว มัคคุเทศก์
ผู้จดั การฝ่ ายท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการนาเที่ยว
ผู้แนะนาการเดินทาง
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8

Hotel Front Office (งานส่ วนหน้ าโรงแรม)
A
accommodations
adjoining room
American plan
available

ที่พกั
ห้ องพักที่อยูต่ ดิ กัน
การเช่าห้ องพักโรงแรมแบบรวม
อาหาร 3 มื ้อ
ว่าง มีไว้ บริ การ

B
baby cot
baggage tag
bell desk
belongings
booking counter
brunch

เตียงเด็ก
ป้ายติดกระเป๋ า
เคาน์เตอร์ สมั ภาระ
สัมภาระ สิง่ ของ
โต๊ ะบริ การสาหรับจองห้ องพัก
อาหารเช้ าและกลางวัน

C
cancel
charge
check-in time
check-out time
confirm
connecting room

ยกเลิก
คิดเงิน
เวลาเข้ าพักโรงแรม
เวลาออกจากโรงแรม
ยืนยัน
ห้ องพักที่มีประตูภายในเปิ ดทะลุ
ถึงกัน
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D
departure
deposit
destination
dining room
double bed
double room
duplex
E
elevator / lift
European plan
exchange rate
extra bed
F
family rate

foreign currency
full board

เวลาออกจากที่พกั /ออกเดินทาง
ค่ามัดจา
จุดหมายปลายทาง
ห้ องอาหาร
เตียงคู่
ห้ องพักที่มเี ตียงใหญ่ 1 เตียง พักได้
2 คน
ห้ องชุดทีม่ ีบนั ไดขึ ้นลงอยูภ่ ายใน
ห้ องและมีห้องรับแขก
ลิฟต์
การเช่าห้ องพักโรงแรมแบบไม่รวม
อาหาร
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
เตียงเสริ ม
ค่าที่พกั สาหรับครอบครัวที่มเี ด็ก
อายุตา่ กว่า 14 ปี มาพักร่วมกับพ่อ
แม่
เงินตราต่างประเทศ
การเช่าห้ องพักรวมอาหารทุกมื ้อ
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G
guest
guest folio
guest history
guest rack
H
half board
hospitality
house count
I
inclusive cost
incoming call
information
information rack

แขกทีเ่ ข้ าพัก
ข้ อมูลการจ่ายเงินที่ลกู ค้ าทาไว้ กบั
โรงแรม
ข้ อมูลของแขกทีเ่ คยมาพักที่โรงแรม
ข้ อมูลแขกที่เก็บไว้ ตามชัน้
เรี ยงตามลาดับอักษร
การเช่าห้ องพักรวมอาหาร 2 มื ้อ
เช้ าและกลางวัน/เย็น
งานบริ การในโรงแรม การดูแลแขก
จานวนแขกที่กาลังพักอยูใ่ นโรงแรม

internal call
international call
international operator

ราคารวมทังสิ
้ ้น
โทรศัพท์เข้ า
ข้ อมูล แผนกประชาสัมพันธ์
ชันที
้ ่เก็บชื่อ หมายเลขห้ องของแขก
ที่มาพัก
โทรศัพท์ภายในโรงแรม
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ชุมสายระหว่างประเทศ

J
junction

ทางแยก ชุมทาง

___________________________________________________
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K
key card
key drop
key rack
L
leave a message
left baggage

บัตรกุญแจ
ที่รับฝากกุญแจ
แผงใส่กญ
ุ แจ

luggage stand
luggage trolley

ฝากข้ อความ
สัมภาระทีแ่ ขกฝากไว้ หลังจาก
เช็คเอาท์ไปแล้ วและจะกลับมารับ
ภายหลัง
ที่วางกระเป๋ า
รถเข็นกระเป๋ าแบบ 4 ล้ อ

M
main entrance
make a reservation
mezzanine

ทางเข้ าหลัก
จองห้ อง
ชันลอย
้

N
no show
O
occupied
P
push-button room service
put you through

ลูกค้ าที่จองห้ องพักไว้ แล้ วแต่ไม่
ได้ มาพัก
ห้ องที่แขกพักอยูใ่ นขณะนัน้
การเรี ยกบริ การจากห้ องพักโดย
กดปุ่ ม
โอนสาย
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Q
quite far

ค่อนข้ างไกล

R
receipt
recommend (v)
reconfirm (v)
refund
registration
registration card
reservation
resident
resident address
restaurant
room rate

ใบเสร็ จ
แนะนา
ยืนยันอีกครัง้
การคืนเงินให้
การลงทะเบียน
เอกสารลงทะเบียนเข้ าพัก
การจอง
แขกที่กาลังพักอยูใ่ นโรงแรม
ที่อยูป่ ั จจุบนั
ภัตตาคาร
อัตราค่าห้ อง

S
season rate
service charge
settle the bill
sight-seeing
single bed
skipper
soft drink

ค่าห้ องพักช่วงเทศกาลหรื อ
ช่วงวันหยุด
ค่าบริ การ
ชาระเงิน
การท่องเที่ยวชมสิง่ ของหรื อทิวทัศน์
เตียงเดีย่ ว
แขกที่จากไปโดยไม่จา่ ยค่าห้ องพัก
เครื่ องดื่ม (น ้าอัดลม)
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stairway
stay (v)
supplement
T
take a message
terrace
ticket
tourist spot
trolley
twin room
W
wake-call
walk-in
welcome drink

weekly rate

บันได
พัก
ค่าบริ การพิเศษ
จดข้ อความ
ระเบียงทางเดิน
ตัว๋
จุดท่องเที่ยว
รถเข็นกระเป๋ า
ห้ องพักที่มี 2 เตียงแยกกัน พักได้
2 คน
โทรศัพท์ที่พนักงานส่วนหน้ า
โทรปลุกแขก
ลูกค้ าที่ต้องการห้ องพักแต่ไม่ได้
จองล่วงหน้ า
เครื่ องดื่มที่ทางโรงแรมเตรี ยมไว้
บริ การแขกผู้เข้ าพักของโรงแรม
ขณะที่เดินทางมาถึงในวันแรกเพือ่
เป็ นการต้ อนรับเข้ าสูโ่ รงแรม
อัตราค่าที่พกั เศษสาหรับแขกที่พกั
เป็ นสัปดาห์หรื อนานกว่านัน้
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Job positions (ตาแหน่ งงาน)
assistant front office manager
bellman / hall porter
cashier
concierge
doorman
front office manager
guest relation officer (GRO)
guest service agent (GSA)
night manager
night porter
reception
reservation officer
telephone operator
tour coordinator
transportation & valet service

ผู้ช่วยผู้จดั การแผนกบริการ
ส่วนหน้ า
พนักงานขนสัมภาระ
พนักงานเก็บเงินจากแขกและ
ออกใบเสร็ จ
พนักงานอานวยความสะดวกแขกที่
เข้ าพัก
พนักงานบริ การหน้ าประตู
ผู้จดั การแผนกบริการส่วนหน้ า
พนักงานอาคันตุกะสัมพันธ์
ตัวแทนบริ การแขก
ผู้จดั การรอบกลางคืน
พนักงานสัมภาระภาคกลางคืน
พนักงานต้ อนรับ
พนักงานสารองห้ องพัก
พนักงานรับโทรศัพท์
ผู้ประสานงานทัวร์ /ท่องเที่ยว
พนักงานบริ การยานพาหนะ
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Food and beverage services
(งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
A
a la cart menu
American breakfast
aperitif
B
bacon
Bake (v)
ball
banquet
Banquet Department
bar
barbecue
bass
beef
beetroot
beverage
Beverage Department
biscuit / cracker
black coffee
boil (v)

รายการอาหารชนิดเลือกสัง่ แต่ละ
จาน
อาหารเช้ าแบบอเมริ กนั
อาหารช่วยเรี ยกน ้าย่อย
เบคอน
อบ
ลูกชิ ้น
การจัดเลี ้ยง งานเลี ้ยง
แผนกจัดเลี ้ยง
บาร์ ที่จาหน่ายเครื่ องดื่มในโรงแรม
การย่างอาหารโดยใช้ เหล็กเสียบ
เนื ้อสัตว์
ปลากะพง
เนื ้อวัว
ผักประเภทหัวสีแดง
เครื่ องดื่ม
แผนกเครื่ องดื่ม
ขนมปั งกรอบ
กาแฟดา กาแฟไม่ใส่น ้าตาล
ต้ ม
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breakfast
butchery
C
canapé'
canned beef
caramel custard
caviar
chocolate mousse
clean food
cocktail
coconut milk
condiment
consume
continental breakfast

corkscrew
corn salad

อาหารเช้ า
พนักงานแผนกเนื ้อ
อาหารทานเล่นชิ ้นเล็ก ๆ ที่รองด้ วย
ขนมปั ง
เนื ้อกระป๋ อง
ขนมหวานคล้ ายสังขยามีสว่ นผสม
ของนมสดและไข่ไก่
ไข่ปลาสเตอร์ เจียน (sturgeon)
ขนมช็อกโกแลตมูส
อาหารที่สะอาดแบบธรรมชาติไม่
ผ่านการปรุงแต่ง
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มก่อน
อาหารหรื องานเลี ้ยงรับรอง
น ้ากะทิ
เครื่ องปรุงรสต่าง ๆ ได้ แก่ เกลือ
พริ กไทย ซอส มัสตาร์ ด เป็ นต้ น
ซุปใสทาจากเนื ้อ
อาหารเช้ าที่ประกอบด้ วยน ้าผลไม้ /
ผลไม้ สด ขนมปั ง และเครื่ องดืม่
ร้ อน/เย็น
ที่เปิ ดจุกคอร์ ก
สลัดข้ าวโพด
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cornflakes
course

crab
cracked ice
cream soup
crust
D
demitasse
demitasse spoon
dessert
dining room
disposable

draught beer
dressing salad
drinks
dumpling

ข้ าวโพดอบกรอบรับประทานกับนม
เย็นเป็ นอาหารเช้ า
อาหารแต่ละจาน เช่น คอร์ สแรก
เรี ยกน ้าย่อย คอร์ สที่ 2 เป็ นซุป
คอร์ สที่ 3 เป็ นอาหารทะเล เป็ นต้ น
ปู
น ้าแข็งทุบหรื อบด
ซุปค้ น
ขนมปั งป่ น
กาแฟถ้ วยเล็ก ๆ
ช้ อนกาแฟเล็ก ๆ สาหรับ Espresso
ของหวาน
ห้ องอาหาร/รับประทานอาหาร
เครื่ องมือรับประทานใช้ แล้ วทิ ้งเลย
เช่น ถ้ วย จานกระดาษ หรื อช้ อน
ส้ อม มีดทาด้ วยพลาสติก
เบียร์ สด
น ้าสลัด
เครื่ องดื่ม
อาหารที่หอ่ ด้ วยแผ่นแป้งเป็ นชิ ้น
เล็ก ๆ เช่น เกี ้ยว
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F
fillet
fillet-mignon
fish
Food & Beverage Department
French bean
French fried
fruit
fruit spoon
fusion food

G
gin
grain
gravy
green chicken curry
H
hamburger
hors d’oeuvre

เนื ้อสันใน
ส่วนท้ ายของชิ ้นเนื ้อสันใน
ปลา
แผนกบริ การอาหารและเครื่ องดืม่
ถัว่ แขก
มันฝรั่งทอด
ผลไม้
ช้ อนตักผลไม้
อาหารที่ผสมผสานกันระหว่าง
วัตถุดิบและสไตล์อาหาร ตังแต่
้ 2
สัญชาติขึ ้นไป
เหล้ าชนิดหนึง่ ทาจากผลไม้
ธัญพืช
น ้าเกรวี่ น ้าเคี่ยวเศษเนื ้อและ
กระดูก
แกงเขียวหวานไก่
ขนมปั งประกบเนื ้อสัตว์
อาหารเรียกน ้าย่อย
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I
Iced coffee
ice tongs
iced tea
J
jam
juice / fruit juice
L
lamb
leftover
lemonade
lobster
local food
lunch
M
main course
medium
medium-rare
menu
milk
mixed grill
mixing glass

กาแฟเย็น
ที่คีบน ้าแข็ง
ชาเย็น
แยม
น ้าผลไม้
เนื ้อแกะ
อาหาร/กับข้ าวทีเ่ หลือจาก
การรับประทานแล้ วเก็บไว้
น ้ามะนาว
กุ้งตัวใหญ่
อาหารพื ้นเมือง
อาหารกลางวัน
อาหารจานหลัก
สุกปานกลาง
สุก ๆ ดิบ ๆ
รายการอาหาร
นม
เนื ้อหลาย ๆ ชนิด เสียบไม้ ยา่ ง
แก้ วผสม เป็ นแก้ วทรงกระบอก
สาหรับการคนให้ เข้ ากัน
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N
napkin
O
orange juice
P
pastry
pate'
pie
pudding
R
rear
restaurant
ripe mango
roast chicken
Room Service Department / In
Room
S
salty
sausage
shrimp / prawn
snack
sorbet
soup

ผ้ าเช็ดปาก
น ้าส้ มคัน้
ขนมปั งอบ
อาหารเรียกน ้าย่อยที่ห้ มุ ด้ วยแป้ง
พาย
ขนมพุดดิ ้ง
ดิบ
ภัตตาคาร ห้ องอาหาร
มะม่วงสุก
ไก่ยา่ ง
แผนกบริ การอาหารและเครื่ องดืม่
ในห้ องพัก
รสเค็ม
ไส้ กรอก กุนเชียง
กุ้ง
อาหารว่าง
ไอศกรี มที่ไม่ใส่นม
น ้าซุป
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sour
spaghetti
spicy fried chicken
starter
steak
sticky/glutinous rice
sweet
T
tinned/canned tomatoes
V
vodka

รสเปรี ย้ ว
เส้ นสปาเก็ตตี ้
ไก่ทอดรสแซบ
อาหารเรียกน ้าย่อย
ชิ ้นเนื ้อสัตว์สาหรับทอด/ย่าง
ข้ าวเหนียว
ของหวาน
มะเขือเทศกระป๋ อง
เหล้ าว็อดก้ า ทามาจากเมล็ดธัญพืช
หรื อมะเขือเทศ
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Job positions (ตาแหน่ งงาน)
bar captain
bartender
bartender helper
busboy / busgirl
cashier
captain
chef
cook
assistant cook
head waiter
host / hostess
owner
receptionist
restaurant manager
service staff
stewards
waiter / waitress
wine steward

หัวหน้ าพนักงานผสมเครื่ องดืม่
พนักงานผสมเครื่ องดื่ม
ผู้ช่วยพนักงานผสมเครื่ องดื่ม
ผู้ช่วยพนักงานเสิร์ฟชาย/หญิง
พนักงานการเงิน
หัวหน้ าพนักงานเสิร์ฟ
หัวหน้ าพ่อครัว
พ่อครัว
ผู้ช่วยพ่อครัว
หัวหน้ าพนักงานเสิร์ฟ
พนักงานต้ อนรับ
เจ้ าของกิจการ
พนักงานต้ อนรับ
ผู้จดั การห้ องอาหาร
พนักงานบริ การ
พนักงานเก็บล้ าง
พนักงานบริ การ/บริ กรชาย/หญิง
พนักงานบริ การไวน์
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Hotel Housekeeping
(งานแม่ บ้านโรงแรม)
A
ash-tray

ที่เขี่ยบุหรี่

B
baby cot
bag
bath mat
bathroom coat
bathroom tissue / toilet paper
bed sheet
bedspread
beside table
blanket
body lotion
bottle opener

เตียงเด็ก
ถุง ถุงขยะ
แผ่นยาง/ผ้ าเช็ดเท้ าในห้ องน ้า
เสื ้อคลุมอาบน ้า
กระดาษชาระ
ผ้ าปูที่นอน
ผ้ าคลุมเตียง
โต๊ ะหัวเตียง
ผ้ าห่ม
ครี มทาตัว
ที่เปิ ดขวด

C
chair
closet
coat/clothes hanger
comb
conditioner
connecting/adjoining room

เก้ าอี ้
ตู้เสื ้อผ้ า
ไม้ แขวนเสื ้อ
หวี
ครี มนวดผม
ห้ องพัก 2 ห้ องที่เปิ ดถึงกันจาก
ภายใน
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cotton bud
curtain
D
desk
door handle
double room

ไม้ พนั สาลี
ม่าน

drawer
dressing-table

โต๊ ะ
ลูกบิดประตู
ห้ องที่มีแขกพัก 2 คน เตียงใหญ่
1 เตียง
ลิ ้นชัก
โต๊ ะเครื่ องแป้ง

E
extra bed

เตียงเสริ ม

F
face towel

ผ้ าเช็ดหน้ า

G
glass

แก้ วน ้า

H
hair dryer
hand towel

ที่เป่ าผม
ผ้ าเช็ดมือ

L
laundry bag
laundry list
living Room

ถุงใส่เสื ้อผ้ าส่งซัก
รายการซักรี ด
ห้ องรับแขก
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M
mini-bar

mirror

ชันวางของขบเคี
้
้ยว เครื่ องดื่ม และ
ตู้เย็นขนาดเล็ก ทีจ่ ดั วางไว้ ใน
ห้ องพักเพื่ออานวยความสะดวกแก่
แขกที่เข้ าพัก
กระจก

N
needle

เข็ม

P
pillow
pillow case

หมอน
ปลอกหมอน

R
reading lamp

โคมไฟสาหรับอ่านหนังสือ

S
safety box
sanity napkin
scales
shampoo
shelf
shoe shine
shoehorn
shower
shower cap

ตู้เซฟ ตู้เก็บสิง่ ของมีคา่
ผ้ าอนามัย
เครื่ องชัง่ น ้าหนัก
ยาสระผม
ชันวางของ
้
กระดาษขัดรองเท้ า
ช้ อนรองเท้ า
ฝั กบัว
หมวกอาบน ้า
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shower curtain
single room
sink
slippers
soap
sofa
suite
switch

ม่านกันอาบน
้
้า
ห้ องที่มีแขกพัก 1 คน
อ่างล้ างหน้ า
รองเท้ าแตะ
สบู่
โซฟา
ห้ องสวีท
สวิตช์ไฟ

T
tap / faucet
thermostat
thread
toilet flush
toilet paper holder
toothbrush
toothpaste
towel
towel rack
tray
tub / bathtub
twin room

ก๊ อกน ้า
ที่ปรับอุณหภูมิ
ด้ าย
ชักโครก
ที่ใส่กระดาษชาระ
แปรงสีฟัน
ยาสีฟัน
ผ้ าเช็ดตัว
ราวแขวนผ้ าเช็ดตัว
ถาด
อ่างอาบน ้า
ห้ องที่มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
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V
vanity unit
vase

ตู้ที่ตงอ่
ั ้ างล้ างมือในห้ องน ้า
แจกันดอกไม้

W
wardrobe
wash basin
waste-paper basket / trash can
/ rubbish bin

ตู้ขนาดใหญ่สาหรับแขวนเสื ้อผ้ า
อ่างล้ างมือ
ตะกร้ า/ถังขยะ
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Job positions (ตาแหน่ งงาน)
butler
checker
dress Maker
executive housekeeper
floor supervisor
florist attendant
florist supervisor
gardener
housekeeper
house man
laundry manager
linen attendant
linen & uniform supervisor
pool attendant
presser
public area attendant
public area supervisor
room attendant
seamstress

บัทเลอร์ ต้ นห้ องโรงแรม
พนักงานตรวจสอบผ้ าแขก
ช่างตัดเสื ้อ
หัวหน้ าแผนกแม่บ้าน
หัวหน้ างานประจาชัน้
พนักงานจัดดอกไม้
หัวหน้ างานดอกไม้
คนทาสวน
แม่บ้าน
พนักงานขนสัมภาระ
ผู้จดั การซักรี ด
พนักงานจัดผ้ า
หัวหน้ าห้ องผ้ า
พนักงานสระว่ายน ้า
พนักงานรี ดผ้ า
พนักงานทาความสะอาดบริ เวณ
ส่วนสาธารณะ
หัวหน้ างานดูแลบริ เวณส่วน
สาธารณะ
พนักงานทาความสะอาดห้ องพัก
พนักงานเย็บผ้ า

___________________________________________________

29

sorter
uniform attendant
valet
washer

พนักงานแยกผ้ า
พนักงานจัดชุดเครื่ องแบบพนักงาน
พนักงานส่งผ้ า
พนักงานซักผ้ า
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Hotel kitchens
(‘งานครัวโรงแรม)
A
alar carte menu
abalone
angel cake
aperitif
asparagus
aubergine

เมนูอาหารตามสัง่
เห็ดเป๋ าฮื ้อ
เค้ กไข่ดาว
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่เสิร์ฟก่อน
อาหารหลัก
หน่อไม้ ฝรั่ง
มะเขือยาวสีมว่ ง

B
bain marie
bake
baking oven
beef
beverage
blender
boil (v)
boning knife
butter

ที่อนุ่ อาหารให้ ร้อนอยูเ่ สมอ
อบอาหาร
เตาอบขนมปั ง
เนื ้อวัว
เครื่ องดื่มทุกประเภท
เครื่ องปั่ น/บดสับ/ผสมอาหาร
ต้ ม ทาให้ เดือด
มีดใช้ เลาะกระดูกเนื ้อวัว
เนย

C
carving fork
casserole

ส้ อม 2 ขา ใช้ จิ ้มเนื ้อเมื่อหัน่ /ตัด
หรื อใช้ พลิกอาหาร
อาหารที่ปรุงจากการเคี่ยว/ตุน๋
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catering
chopping board
clear soup
colander
contamination
corn starch
cream soup
crisp (v)
Cube (v)

งานทาอาหารและเสิร์ฟอาหาร
เขียง
ซุปน ้าใส
กระชอน ตะแกรง
การปนเปื อ้ น
แป้งข้ าวโพด
ซุปน ้าข้ น
ทาให้ กรอบด้ วยการทอด/ปิ ง้ /อบ
ตัดเป็ นสีเ่ หลีย่ ม

D
defect
desired profit

ตาหนิ
กาไรที่ต้องการ

E
eggplant
electric mixer
escalope

มะเขือยาว
เครื่ องผสมอาหารไฟฟ้ า
ชิ ้นเนื ้อที่หนั่ บาง ๆ ไม่ตดั กระดูก

F
fillet
flavor
food appearance
frying pan

เนื ้อที่ไม่ติดกระดูกหรื อปลาไม่ตดั
ก้ าง
รสชาติ กลิน่
ลักษณะที่ปรากฎของอาหารที่
ให้ บริ การ
กระทะทอดมีด้ามถือและมีฝาปิ ด
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G
garlic
gateau
gloss
grater
green mussels
griddle pan
Grill (v)

กระเทียม
เค้ ก ขนม
ความเลือ่ มมัน
กล่องสีเ่ หลีย่ มใช้ ขดู เนยหรื อผัก
หอยแมลงภู่
กระทะแบนใช้ ทอดอาหารที่เป็ น
แผ่นบาง ๆ
ปิ ง้ ย่าง

H
hidden attribute
hot cabinet
hygiene

คุณลักษณะทีซ่ อ่ นเร้ น
ตู้อนุ่ อาหาร
สุขอนามัย

I
ideal cost
ingredient
K
kidney bean
kitchen utensils
knead

ต้ นทุนที่ควรเป็ น
เครื่ องปรุง ส่วนผสมในการทา
อาหาร
ถัว่ แดงหลวง
เครื่ องใช้ ในครัว
การนวดแป้งโดยใช้ มือกดดึงพับ
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L
ladle
lamp
leek
lettuce

ทัพพี ตัก
เนื ้อลูกแกะ
ต้ นกระเทียม
ผักกาด

M
marinade
Marinate (v)
modified starch

น ้าซอสที่ใช้ ในการหมัก
หมักอาหาร
แป้งผสมสาเร็ จ

N
nutmeg
nutrition value

ลูกจันเทศ
คุณค่าทางโภชนาการ

O
omelet pan
opener
oregano
over-cooked
P
paprika
parboil
paring knife

กระทะทอดไข่เจียว
เครื่ องเปิ ดกระป๋ อง
เครื่ องเทศชนิดหนึง่ โดยใช้ โรย
หน้ าพิซซ่า
ปรุงอาหารนานเกินไป
ผงพริ กหยวกสีแดงสาหรับแต่ง
สีอาหาร
ต้ มอาหารในเวลาสัน้ ๆ
มีดขนาดเล็กปลายแหลมใช้ ปอก/
ตัด/คว้ านผลไม้
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parsley
peeler
poach
portion control
poultry

ผักชีฝรั่ง
มีดปอกผลไม้ หรื อผัก
ลวก ต้ ม
สูตรมาตรฐาน
สัตว์ปีก

R
radish
rare
recipe
roast
rondeau
rump stick

หัวไชเท้ า หัวผักกาด
กึ่งสุก กึ่งดิบ
สูตรทาอาหาร ตาราอาหาร
ปิ ง้ ย่าง
หม้ อสองหู
เนื ้อสะโพก

S
salami
scampi
sieve
sirloin steak
smoke (v)
sous vide
spatula
special menu

ไส้ กรอกขนาดใหญ่ทาจากเนื ้อและ
เครื่ องเทศ
กุ้งทะเลตัวใหญ่
ตะแกรงร่อนแป้ง
เนื ้อสันนอก (เนื ้อเหนือขาหลัง)
รมควัน
การปรุงอาหารในภาชนะ
สุญญากาศ
พายสาหรับกวน ตะหลิว
เมนูพิเศษ
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squeeze (v)
steam (v)
stew (v)
sunny side up

บีบ คันน
้ ้า
นึง่ อาหาร
เคี่ยว ตุน่ (ใช้ ไฟอ่อน ๆ)
ไข่ดาวที่มีไข่แดงไม่สกุ

T
table d’hôtel menu
toaster
tongs
toxicity

รายการอาหารชุด
เครื่ องปิ ง้ ขนมปั ง
ที่คีบอาหารร้ อน
ความเป็ นพิษ

V
veal
vinegar
viscosity

เนื ้อลูกวัว
น ้าส้ มสายชู
ความหนืด

W
wheat flour
whisk

แป้งสาลี
ตะแกรงที่แป้ง ซอส ซุป

Y
yolk

ไข่แดง

Z
zucchini

แตงซูคินี
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Job positions (ตาแหน่ งงาน)
assistant chief steward
baker trainee
banquet kitchen chef
butcher
butcher chef
chief steward
coffee shop chef
cold kitchen chef
commis chef
executive chef
executive pastry chef
executive sous chef
hot kitchen chef
pastry chef
sous chef
steward
steward supervisor

ผู้ช่วยหัวหน้ าทาความสะอาดครัว
และเครื่ องครัว
พ่อครัวฝึ กหัดทาขนมปั ง
หัวหน้ าพ่อครัวจัดเลี ้ยง
พนักงานแล่เนื ้อ
หัวหน้ าพนักงานแล่เนื ้อ
หัวหน้ าพนักงานทาความสะอาด
ครัวและเครื่ องครัว
หัวหน้ าพ่อครัวค๊ อฟฟี่ ช็อป
หัวหน้ าพ่อครัวเย็น
ผู้ช่วยพ่อครัว
หัวหน้ าแผนกครัว
หัวหน้ าพ่อครัวขนมอบ
ผู้ช่วยหัวหน้ าพ่อครัวใหญ่
หัวหน้ าพ่อครัวร้ อน
หัวหน้ าครัวขนมอบ
ผู้ช่วยหัวหน้ าพ่อครัว
พนักงานทาความสะอาดครัวและ
เครื่ องครัว
ผู้ควบคุมพนักงานทาความสะอาด
ครัวและเครื่ องครัว

หมายเหตุ v = verb (คากริ ยา)
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คณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.ประพนธ์ จุนทวิเทศ
หน่วยศึกษานิเทศก์
นางสาวโสภิดา ลิ ้มวัฒนาพันธ์ หน่วยศึกษานิเทศก์
นางลมูล ทัศนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
นางอัมพร บุศปพงศ์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
นางขัตติยา เลือ่ นแป้น
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นางภัคจิรา จิตรมิตร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

คณะบรรณาธิการ
1.
2.
3.
4.

นางสาววัลลภา อยูท่ อง
ดร.ประพนธ์ จุนทวิเทศ
นางสาวโสภี นิลรักษ์
นายชาตรี ชนานาฎ

หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์
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