
第六课 dìliùkâ บทที่6 
不客气！búkâqì ไม่ต้องเกรงใจ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้บทที่6 
การสั่งอาหาร หรือสิ่งของอ่ืนๆ การตอบกลับค าขอบคุณ 

 
会话  huìhuà  บทสนทนา 

 

A:先生，这是您点的晚餐。 

Xiānshēng,zhâshìníndiǎndewǎncān 
คุณผู้ชายครับนี่คือของที่สั่งครับ 
B:谢谢！我要的空杯子呢？ 
Xiâxiâ!wǒyàodekōngběizine? 

ขอบคุณครับ,แล้วแก้วเปล่าหล่ะครับ 
A:放在那儿了。 
Fàngzàinàrle 
วางไว้ตรงนั้นแล้วครับ 
B:非常感谢！ 
Fēichánggǎnxiâ 
ขอบคุณมากๆครับ 
A:不客气！请在这签字。 
Búkâqì!qǐngzàizhâqiānzì 
ไมเป็นไรครับ กรุณาลงนามตรงนี้ครับ 

 

生词       shēngcí  ค าศัพท ์
1.送餐   sîngcān  ส่งอาหาร   

2.要   yào   ต้องการ 
3.空   kōng   ว่าง 
4.杯子  bēizi  แก้ว 
5.呢   ne    หล่ะ 
6.放   fàng    วาง 
7.不客气  búkâqì   ไม่ต้องเกรงใจ ,ไม่เป็นไร 
8.请     qǐng   เชิญ 
9.签字   qiānzì   ลงนาม 



10.服务员  fúwùyuán  พนักงานบริการ 
 

补充词语  bǔchōngcíyǔ  ค าศัพท์เพิ่มเติม 
11.餐厅部  cāntīngbù  แผนกห้องอาหาร 
12.客房部  kâfángbù  แผนกห้องพัก 
13.盘子   pánzi   จานเปล่า 
14.坐   zuî    นั่ง 
15.开   kāi    เปิด 
16.关   guān   ปิด 
 
จงอ่านประโยคต่อไปนี้ให้คล่อง 
熟读下面的句子 

Shúdúxiàmiàndebāozi 

1. 你是王先生吗？ 

Nǐ shì wáng xiānshēng ma? 

คุณคือคุณหวางใช่ไหม？ 

2. 这是您的信用卡吗？ 

Zhâ shì nín de xìnyîngkǎ ma? 

นี่คือบัตรเครดิตของท่านใช่ไหม？ 

3. 这是您要的咖啡 

Zhâ shì nín yào de kāfēi 
นี่คือกาแฟที่ท่านต้องการ 

4. 这是您点的餐 

Zhâ shì nín diǎn de cān 
นี่คืออาหารที่ท่านสั่ง 

5. 请在这签字 

Qǐng zài zhâ qiānzì 
กรุณาลงนามตรงนี้ 

6. 谢谢 

Xiâxie 
ขอบคุณ 

7. 不客气！/不用客气！ 

Búkâqì!búyîngkâqì! 
ไม่ต้องเกรงใจ 



 

 

 

 

 

语法 yúfǎ หลักไวยากรณ์ 
请 qǐng มีความหมายว่า เชิญ จะวางไว้หน้าค ากริยาเป็นค าสุภาพเมื่อจะเชิญให้ใครท า
กริยาใด ยกเว้น หากน าไปวางไว้หน้าค าว่า 问 wân แปลว่า “ถาม” 请问  

qǐngwân 

จะมีความหมายว่า “ขออนุญาตถาม” 

请在这签字 qǐngzàizhâqiānzì 
กรุณาเซนชื่อตรงนี้ค่ะ 
坐 zuî นั่ง 
问 wân ถาม 
开门 kāimãn เปิดประตู 
 
呢 ne หล่ะ 
我要的空杯子呢？ 

wǒ yào de kōngbēizi ne 
แล้วแก้วเปล่าที่ฉันต้องการหล่ะ 
他的咖啡 tā de kāfēi 
กาแฟของเขา 
你的房间号 nǐ de fángjiān hào 
หมายเลขห้องคุณหล่ะ 
客人的信用卡 kârãn de xìnyîngkǎ 
บัตรเครดิตของแขก 

 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. 当你听到客人说“谢谢”的时候，你该怎么回答 

Dāng nǐ tīngdàokâ rãnshuō“xiâxiâ”de shíhîu,nǐ

gāi zěnme huídá 

เมื่อได้ยินแขกบอกว่า “ขอบคุณ”คุณควรจะตอบอย่างไร 
2. 当你把客人要的东西给客人的时候，你可以说些什么？ 



Dāngnǐbǎ kârãn yào de dōngxī gěi kâ rãn de     

shíhîu,nǐ kěyǐshuō xiē shãnme 
เมื่อเอาของที่แขกสั่งส่งให้แขกเราควรพูดว่าอย่างไร 
 

 

3. 当你想知道这是不是客人点的餐的时候，你可以说些

什么？ 
Dāng nǐ xiǎng zhīdào zhâshìbúshì kârãn diǎn de 

cān de shíhîu,nǐ kěyǐ shuō xiē shãnme 
เมื่อคุณไม่ทราบว่าอาหารที่น ามาส่งใช่ที่แขกสั่งหรือไม่ คุณควรถามแขกว่าอย่างไร 

 
语法 yúfǎ หลักไวยากรณ์ 

รูปประโยคบอกเล่า 
这是你点的菠萝炒饭 
Zhâshìníndiǎndebōluïchǎofàn shìde xiâxiâ 

这是您+V+的+O   

Zhâshìnín+V+de+O 
นี่คือข้าวผัดสัปปะรดที่คุณสั่งครับ 
 

这是你要的空盘子 

Zhâshìyàoníndiǎndekōngpánzi 

 
รูปประโยคค าถาม 
这是你点的菠萝炒饭吗？ 

Zhâshìníndiǎndebōluïchǎofànma？ 

这是您+V+的+O+吗？ 

Zhâshìnín+V+de+O+ma 

นีคือสัปปะรดที่คุณสั่งหรือเปล่าครับ？ 

 

“ขอโทษ”对不起 duìbùqǐและ“ขอบคุณ”谢谢 xiâxie 

*ในภาษาไทยหากมีคนขอบคุณหรือขอโทษมา สามารถตอบกลับทั้งสองประโยคโดยใช้ค าว่า “ไม่
เป็นไร” หรือ 没关系 mãiguānxi  

*แต่ในภาษาจีนทั้งสอง ไม่สามารถท าได้ หาก “ขอโทษ”对不起 duìbùqǐจะตอบกลับ
ว่า“ไม่เป็นไร” หรือ 没关系 mãiguānxi หาก “ขอบคุณ”谢谢 xiâ



xieจะตอบกลับว่า “ไม่ต้องเกรงใจ” 不客气！búkâqìหรือ “ไม่ต้องขอบคุณ
หรอก” 不用谢 búyîngxiâ 

 
 

 


