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English 360º
ภาษาอังกฤษรอบตัวช

➠ Furniture and Fixture เฟอร์นิเจอร์ และ

สิ่งตราตรึง  

เฟอร์นิเจอร์มักใช้ทับศัพท์  ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ของบ้านจะ

หมายถึงเครื่องเรือนนั่นเอง

ส�าหรับส�านักงาน หมายถึง โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เป็นต้น ส่วนค�า fix-

ture ได้แก่ ฉากกัน้ (Partition) ประตหู้องท�างาน (Office Door) ประตู

ทางเข้าส�านกังาน (Office Entrance Door) รวมถึงม่านบงัแสง (Blind) 

หรืออาจใช้ค�าว่า Curtain ก็ได้เช่นกัน แต่มักมีนัยยะว่าเป็นม่านที่ท�า

จากผ้า

➠ Hallway โถงทางเดิน

หมายถงึ พืน้ทีว่่างทีเ่ชือ่มต่อจากจดุหนึง่ไปยงัอกีจดุหนึง่ เช่น 

โถงหน้าลิฟท์ (Elevator) เป็นต้น

➠ Kitchen, Kitchenette, Pantry ห้องครวั

ในส�านักงานมักมีการจัดส่วนรับประทานอาหาร (Dining / 

Eating Area) ไว้ให้พนักงาน ซึ่งมักเรียกรวมว่าห้องครัวเหมือนค�าที่

ใช้กับห้องครัวในบ้าน ในความเป็นจริงห้องครัวในส�านักงานมีขนาด

เล็กซึ่งมีศัพท์เรียกเฉพาะว่า Kitchenette หรือ Pantry ที่หมายถึง 

ที่เตรียม ที่เก็บอาหาร 

ในห้องครวัย่อมมอีปุกรณ์ในการรบัประทานอาหารเรยีกรวม

ว่า Utensil อันได้แก่ ช้อน (Spoon) ส้อม (Fork) จาน (Plate) ชาม 

(Bowl) แก้วน�้า (Glass) แก้วกาแฟ (Cup/Mug) เป็นต้น 

เริ่ม
ต้นศกใหม่แล้ว เลขสวยปี 2020 ขอให้ท่านผู ้อ ่าน 

ผู้สนับสนุน และทีมงาน ส.ส.ท. พบแต่ความสวยงามใน

ชีวิต มีความสุขสดชื่น เจริญรุ่งเรืองตลอดปี และตลอดไป 

ปีท่ีผ่านมาเราได้น�าเสนอค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเกาะติด

สถานการณ์ เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในยุคเศรษฐกิจ 4.0 ซึ่งเป็น 

ภาพใหญ่ ในปีนี้ใคร่ขอน�าเสนอค�าศัพท์ท่ีรอบด้าน และใกล้ตัวมาก

ขึ้น แบบ 360 องศา ซึ่งอาจเป็นค�าศัพท์พื้นฐานแต่ใช้ได้จริง หวังว่า

จะเป็นเกร็ดความรู้ และประโยชน์ในการน�าไปใช้ได้บ้างไม่มากกน้็อย

ฉบับแรกขอน�าเสนอค�าศัพท์ “ทางกายภาพ” ในที่ท�างาน 

อาคารส�านักงาน (Office / Building Facility / Property)  ซึ่งน่าจะ

เป็นเรื่องใกล้ตัวคนท�างานประจ�า มีโอกาสได้ยิน ได้ใช้สม�่าเสมอ 

ในการท�างานแต่ละวัน 
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นอกจากน้ันอุปกรณ์อื่นๆ ที่เพิ่มความสะดวกสบายได้แก่  

ตูเ้ยน็ (Refrigerator) กาต้มน�้า (Kettle) ไมโครเวฟ (Microwave) และ

เครือ่งกดน�า้ (Water Dispenser) เครือ่งท�ากาแฟ (Coffee Machine) 

เป็นต้น และเน่ืองจากห้องครัวเป็นที่รวมตัวของพนักงานเมื่อพัก 

รบัประทานอาหารร่วมกนั จงึมกัมป้ีายประกาศข่าวสาร (Announce-

ment Board / Bulletin Board) ของส�านักงานให้ได้รับทราบข่าว 

ทั่วกัน

➠ Lobby ล็อบบี้

ในค�าภาษาไทยน่าจะแปลว่าส่วนรบัรอง แต่เรามกัใช้ทบัศัพท์

กนัเป็นทีแ่พร่หลาย ทุกอาคารมกัมลีอ็บบีเ้ป็นส่วนรบัรอง และให้ผูม้า

ติดต่อได้สอบถาม แจ้งความจ�านงค์ในการมาติดต่อ เพื่อเป็น

มาตรการรักษาความปลอดภัย (Security Measure) ให้กับผู้เช่า

อาคาร โดยบริเวณนี้มักจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และ/

หรือมีการสแกนบัตรประชาชน (Card Scanner) ไว้เป็นหลักฐาน

➠ Mail Room, Mail Box ห้องไปรษณีย์ 

กล่องไปรษณีย์

อาคารส�านกังานทัว่ไปจะจดัพืน้ทีเ่ป็นห้องไปรษณย์ีโดยแบ่ง

เป็นช่องๆ เพื่อส่งจดหมาย สิ่งตีพิมพ์ ที่ไปรษณีย์ไทยน�าส่งให้ผู้เช่า

แต่ละราย ขึน้กบับรกิารของแต่ละอาคารหากเป็นพสัดชุิน้ใหญ่อาจมี

เจ้าหน้าที่น�าส่งให้ถึงส�านักงานของผู้เช่าโดยตรง 

➠ Meeting Room / Conference Room 

ห้องประชุม

เป็นห้องท่ีมีความส�าคัญ มีความจ�าเป็นต้องมีห้องหนึ่งใน

ส�านกังานเพือ่ใช้ในการปรึกษาหารือกัน จะใช้ค�าใดค�าหน่ึงกไ็ด้ ค�าว่า 

Conference Room จะมนียัยะว่าเป็นห้องขนาดใหญ่ ใช้ส�าหรบัเวลา

ประชุมรวมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวนมาก

อุปกรณ์ที่มักมีในห้องนี้ ได้แก่ กระดาน (White Board) ทีวี 

(Television/TV) เครื่องฉายแอลซีดี (LCD Projector) เป็นต้น

➠ Parking Area, Parking Lot ที่จอดรถ

อีกหนึ่งสิ่งที่ส�านักงาน อาคารต่างๆ ต้องจัดเตรียมพื้นที่ไว้ 

เนื่องจากยังมีคนท�างาน และผู้ติดต่อที่อาจไม่สะดวกในการในการ

เดินทางด้วยรถสาธารณะ อาคารส่วนมากในปัจจุบัน ยังได้จัดพื้นที่

เฉพาะให้ผู้ใช้รถเขน็ หรอืผูม้คีวามพกิาร/บกพร่องทางการเดิน (Wheel 

Chair Parking / Handicapped Parking) หรือแม้แต่บริการน�ารถ

ไปจอดให้ด้วย (Valet Parking) โดยมักจะมีจุดจอดรับรถบริเวณ 

(วงเวียน) หน้าอาคาร เรียกว่า Roundabout

➠ Reception Area บริเวณต้อนรับ

คือส่วนหน้าของส�านักงาน และอาคารเพื่อให้ผู้มาติดต่อได้

สอบถาม พนักงานต้อนรับใช้ค�าว่า Receptionist ซึ่งมักจะท�าหน้าที่

เป็นพนักงานรับโทรศัพท์ (Phone Operator) ด้วย

อปุกรณ์ในบรเิวณนีม้กัประกอบด้วย โทรศัพท์แบบส่ง-รบัสาย 

(Telephone Switchboard) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) กล้อง

วงจรปิด (CCTV) ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) เป็นต้น

➠ Rest Area/Recreation Area /Com-

mon Area บริเวณพักผ่อน สันทนาการ 

ส่วนรวม

อาคาร และส�านักงานเพิ่มมากขึ้นที่ให้ความส�าคัญ จัดพื้นที่

ลักษณะนี้ให้ผู้เช่า พนักงานได้พักผ่อน (Take a Break) จากความ

เหนื่อยล้า และให้สมองโลดแล่นมากขึ้น ส่วนเรื่องสิ่งอ�านวยความ

สะดวกในบริเวณนี้จะมีอะไรบ้างคงขึ้นกับความคิดสร้างสรรค์ และ

งบประมาณของแต่ละที ่อาจเป็นแค่มมุฟังเพลง (Music Corner) มมุ

เล่นเกม (Game Corner) หรือบางส�านักงานอาจลงทุนจัดอุปกรณ์
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ฟิตเนส (Fitness Equipment) ให้ยืดเส้นยืดสายกันเลย

➠ Restroom/Toilet ห้องนำ้า

ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนส�าหรับห้องนี้ อุปกรณ์ในห้องนี้

แน่นอนมีชักโครก (Toilet Bowl / Flusher)

กระดาษช�าระ (Tissue Paper/Roll) กระดาษเช็ดมือ (Hand 

Napkin) หรือเครื่องเป่ามือแห้ง (Hair Dryer)

➠ Server Room ห้องเซิร์ฟเวอร์

เป็นห้องเก็บอุปกรณ์เก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Data 

Storage Devices) เน่ืองจากการท�างานในยคุนีค้อมพวิเตอร์มคีวาม

จ�าเป็น ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะส�านักงานขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลมีความ

จ�าเป็นต้องเชื่อมโยง และเข้าถึงกันได้ในหลายๆ แผนก อุปกรณ์ที่

ส�าคัญอีกชิ้นของห้องนี้ คือ ยูพีเอส (UPS – Uninterruptible Power 

Supply) ซึ่งเป็นเครื่องเก็บไฟเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ยังท�างานต่อ

ได้อีกระยะหนึ่งเมื่อกระแสไฟฟ้าหลักสะดุดหรือดับ

➠ Smoking Area บริเวณสูบบุหรี่

ส�านกังาน และอาคารส่วนใหญ่ในปัจจบุนัได้ประกาศตวัเป็น

สถานที่ปลอดบุหรี่ (Smoke Free) บริเวณที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้จึง

มักเป็นบริเวณนอกตัวอาคาร

➠ Storage, Store Room ห้องเก็บของ

เป็นห้องหรอืบรเิวณทีเ่กบ็เอกสาร อปุกรณ์ทีส่�านกังานจ�าเป็น

ต้องใช้แต่อาจไม่เป็นประจ�าทกุวนั หรอืสิง่ทีจ่�าเป็นต้องมสี�ารองไว้เพือ่

ให้ทันการในการใช้งานอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นกระดาษถ่าย

เอกสาร (Photocopy Paper) เครื่องเขียน (Stationeries) กระดาษ

ช�าระ (Tissue Paper) เป็นต้น  

ส่วนเอกสารส�าคญัทีเ่กีย่วกบักจิการเช่นเอกสารทางบญัชซีึง่

มีความจ�าเป็นต้องจัดเก็บตามกฎหมายเป็นระยะเวลานาน แต่พื้นที่

ในส�านกังานมขีนาดจ�ากดั อาจมคีวามจ�าเป็นต้องใช้บรกิารทีเ่ก็บของ

ภายนอก (Outside/External Storage/Warehouse) ซึ่งเป็นธุรกิจที่

ให้บริการในการจัดเก็บ และรับ-ส่งเอกสารโดยเฉพาะ  

ค�าศพัท์ทีน่�าเสนออาจไม่ครบถ้วนนกั ทัง้นีข้ึน้กบัความจ�าเป็น 

ลกัษณะของแต่ละกจิการทีแ่ตกต่างกนัไป อกีทัง้วฒันธรรมของแต่ละ

องค์กรด้วย ในส่วนของอาคารสมัยใหม่มักมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์

บนอาคาร (Roof-top Helipad) เพื่อเคล่ือนย้ายคนในกรณีเร่งด่วน 

หรือฉุกเฉิน เป็นต้น 

ท�างานให้สนุก (Enjoy Working) แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
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