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INTRODUCTION

M

any farang (Westerners) visiting
Thailand find communicating with
the opposite sex far from simple.
While most of them make do with a few
tourist phrases and in desperation get by with
resorting to sign language, sooner or later
there arises both a desire and even a need to
understand these charming girls better - and
to be understood by them.
Although these lovely girls feel the same
desire, alas, the differences between the two
cultures are so great that even when a basic
Thai-English vocabulary is agreed, troubling
misunderstandings can and do still occur.
This book provides incoming romantics
with quick and easy-to-read explanations of
dozens of the most common phrases used by
bar girls and farang, a clearer understanding
of which will make your love go more
smoothly.
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คำ�นำ�
ฝรั่ง (ชาวตะวันตก) จำ�นวนมากที่มาเมืองไทย
แล้วพบว่าเป็นการไม่ง่ายเลยในการที่จะสื่อสารกับ
เพศตรงข้าม
ในขณะที่พวกเขาส่วนใหญ่มักจะใช้วลีของนัก
ท่องเที่ยวบางคำ�และลงเอยด้วยการต้องใช้ภาษามือ
ในที่สุดพวกเขาก็ต้องการที่จะเข้าใจถึงสาวงามเหล่า
นี้มากขึ้น – และเพื่อให้พวกหล่อนได้เข้าใจพวกเขา
ดีขึ้นด้วย
ถึงแม้วา่ สาวสวยเหล่านีจ้ ะรูส้ กึ ว่ามีความต้องการที่
เหมือนกัน อนิจจา ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของ
ทั้งสองฝ่ายก็มีมากมายเหลือเกิน แม้ว่าพวกเขาจะใช้
ศัพท์ภาษาไทย - อังกฤษพื้น ๆ ได้ก็ตาม แต่ปัญหา
ความเข้าใจผิดกันก็ปรากฏขึ้นเสมอ
หนังสือเล่มนี้จึงได้จัดทำ�เรียบเรียงคำ�พูดภาษารัก
ที่ใช้ได้อย่างรวดเร็วและคำ�แปลที่ง่ายต่อการอ่านไว้
มากมายพร้อมคำ�วลีต่าง ๆ ที่ใช้ได้กับผู้เหญิงบาร์และ
ชาวฝรั่ง ซึ่งความเข้าใจที่ชัดเจนและง่ายนี้จะทำ�ให้
ความรักของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่น
9
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Part I
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ภาคที่ 1
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1.

What your Thai beauty means when she
says:

“Hello sexy man.”
Ridiculous, isn’t it? They know it is not
true! Even you know it is not true. Okay,
you are sexy, but not that sexy. And yet it
is not just one of them saying this to you, it
is all of them.
At times it can feel like walking past an
aggressive salesman in a used car lot. “Hey,
mister, want to buy a great used car?” Or a
struggling restaurant back home: “We have
a bargain tonight - free rice!”
Why don’t these darling girls try
something different? Or say nothing at all?
Can’t they see that you are a smart guy and
that their silly pitch is never going to work
with you?
And yet, against all the odds, it does
work, doesn’t it? It is seductive, like a lottery
ticket seller saying, “It could be you,” no
matter how many tickets you have bought
and never won a thing.
“Sexy man.” The mind starts to race as
soon as you hear the words, even though
12
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มีความหมายอย่างไรถ้าสาวสวยคนไทยของคุณ
พูดว่า:

“สวัสดีค่ะ พ่อหนุ่มเซ็กซี่”
น่าขัน ใช่ไหม? เขารู้ ๆ อยู่ว่ามันไม่จริง! แม้ว่าคุณ
จะรู้ว่ามันไม่จริง โอเค จริงอยู่ที่คุณเซ็กซี่ แต่ก็ไม่ถึง
ขนาดนัน้ และมันก็ไม่ใช่แค่คณ
ุ เธอคนนัน้ เท่านัน้ ทีพ่ ดู
อย่างนี้ แต่ทุกคนก็ทักแบบนี้
เหมือนกับบางครั้งที่เราเดินผ่านร้านขายรถเก่าที่
มีคนขายที่ก้าวร้าวคนหนึ่งพูดขึ้นว่า “นี่นาย ต้องการ
ซื้อรถเจ๋ง ๆ ที่ใช้แล้วสักคันไหมครับ?” หรือร้านขาย
อาหารที่กำ�ลังจะเร่งเก็บร้านเพื่อกลับบ้านพูดขึ้นว่า
“คืนนี้ที่นี่มีของราคาถูกครับ – ให้กินข้าวฟรี!”
ทำ�ไมสาวขวัญใจเหล่านี้ไม่ลองสิ่งที่แตกต่างบ้าง
ล่ะ? หรือจะไม่พูดอะไรเลยหรือ? พวกหล่อนไม่เห็น
หรือว่าคุณเป็นคนทีฉ่ ลาด และระดับเสียงทีเ่ ซ่อซ่าของ
พวกหล่อนจะใช้การไม่ได้กับคุณหรือ?
และเหนือความได้เปรียบทั้งหมด มันใช้การได้
ใช่ไหม? มันเป็นสิ่งล่อใจอย่างเช่นคนขายล๊อตเตอรี่
พูดว่า “คุณต้องถูกแน่ ๆ” ซึง่ ไม่วา่ คุณจะซือ้ กีใ่ บก็ตาม
ไม่เคยถูกเลย
“พ่อหนุ่มเซ็กซี่” สมองคุณจะเริ่มแล่นเร็วเมื่อคุณ
13

Thailand Love Talk

you know they are too good to be true.
Dreams start because the words conjure up
tantalizing images as vivid as a scene in a
sex film.
It doesn’t matter that it is only a tease
because the real message lies in the sub-text:
if this pretty young thing is willing to invest
this much energy in getting my attention, my
God, what else might she be willing to do?
The mind boggles. Literally. And the
knees feel a bit weak too.
The last time you passed such an attractive
girl back home, as likely as not she rolled
her eyes, perhaps even fell asleep. Now this
charmer is doing everything but throwing
her knickers at you to get your attention.
Yes, this is what rock stars have to suffer
all the time!
Images of uninhibited sexual shenanigans
nudge aside your usual state of levelheadedness.
These images are liable to prove
chimerical as soon as the novelty – and your
money – wear off. But, just as half the fun
of a roller coaster is the anticipation during
the ride up the rails, chatting to this beauty
to see how long she can go on calling you
“sexy” can be a breathtaking adventure.

14
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ได้ยนิ คำ�นี้ ถึงแม้คณ
ุ รูอ้ ยูว่ า่ มันเกินความเป็นจริง ความ
ฝันเริ่มบังเกิดขึ้น เพราะคำ�เหล่านี้จะยั่วให้คุณคิดใน
ใจถึงภาพที่ยั่วยวน และให้คุณได้เห็นในภาพยนตร์
เซ็กส์ได้อย่างแจ่มชัด
ถึงแม้วา่ เป็นการหยอกเล่นก็ไม่เป็นไร เพราะความ
จริงได้อยูใ่ นข้อความย่อยเหล่านีแ้ ล้ว หากสาวสวยคน
นีต้ งั้ ใจจะพูดเพือ่ ดึงดูดความสนใจของผม โอ้พระเจ้า
หล่อนกำ�ลังจะทำ�อะไรกันนี่?
เริ่มลังเลใจ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วเขาก็เริ่มเข่าอ่อน
เช่นกัน
ครั้งสุดท้ายที่คุณผ่านสาวสวยคนหนึ่งเมื่อตอน
เดินกลับบ้านเหมือนกับว่าหล่อนไม่ได้สนใจมองคุณ
บางทีเป็นเพราะหล่อนจะง่วงนอนก็ได้ แต่คราวนี้
สาวสวยคนนี้กำ�ลังจะทำ�ทุกอย่างโดยการขว้างชุดชั้น
ในของหล่อนใส่คุณเพื่อให้คุณสนใจหล่อน ใช่แล้ว
นี่เป็นสิ่งที่พระเอกหนังมักจะได้รับตลอดกาล!
ภาพของการหลอกลวงทางเพศทีป่ รากฏได้เกิดขึน้
ในหัวคุณทันที
ภาพเหล่านี้เป็นสิ่งพิสูจน์ที่เชื่อถือได้ว่าเป็นความ
เพ้อฝันที่ไม่จริงตราบเท่าที่ความแปลกใหม่ - และเงิน
ของคุณ - ได้หมดไป แต่เป็นเพียงความสนุกสนาน
ครึง่ หนึง่ ของคนกะล่อนทีม่ คี วามหวังระหว่างทีไ่ ด้จบี
และพูดคุยกับสาวสวยเพื่อที่จะดูว่าหล่อนจะเรียกคุณ
ว่า “พ่อคนเซ็กซี่” จะเป็นความตื่นเต้นที่ระทึกใจมาก

15

Thailand Love Talk

2.

What your Thai beauty means when she
says:

“I come from Isaan.”
It is hardly a surprise to hear some darling
tell you this, since 98.3% of all the girls
you are likely to meet come from Isaan, the
rural north-eastern corner of the country best
known for rice growing and hospitality.
(Okay, I admit it, I made up the percentage
– but I bet you the figure is not far off of
reality.)
No doubt you have already had an
exhilarating first hand experience of Isaan
friendliness, just chatting to this girl. So you
know how sweet they can be.
What her confession also tells you is
that she has had a very active childhood.
Which is to say that rice growing is a brutal,
physically demanding way to earn a living,
with everyone in the family liable to be
pulled into action from the day they learn
to walk until they drop down dead.
Oh, and Isaan is also known to be at
the low end of the income scale, so she is
telling you that as well as working hard, she
16
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มีความหมายอย่างไรถ้าสาวสวยคนไทยของคุณ
พูดว่า:

“ฉันมาจากอีสานค่ะ”
มันแทบจะไม่แปลกเลยทีไ่ ด้ยนิ ยอดยาหยีของคุณบอก
เช่นนี้ เพราะร้อยละ 98.3 ของผู้หญิงทั้งหมดมาจาก
อีสาน ชนบทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่
รู้กันทั่วไปว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวและมีความเอื่อเฟื้อ
เผื่อแผ่
(โอเค ผมยอมรับว่าผมแต่งเติมอัตราร้อยละขึ้น
จริง-แต่กล้าพนันได้เลยว่าตัวเลขนี้ไม่ห่างไกลจาก
ความเป็นจริงเลย)
ไม่นา่ สงสัยเลยว่าคุณจะได้รบั ความเบิกบานใจจาก
ประสบการณ์ขนั้ ต้นของความเป็นมิตรจากสาวอีสาน
เพียงได้พูดคุยกับสาว ๆ เหล่านี้ คุณก็จะรู้ถึงความ
หวานซึ้งของพวกหล่อนแล้ว
สิ่งที่หล่อนจะยอมรับอีกอย่างคือการบอกเล่าถึง
ชีวิตการเป็นเด็ก ซึ่งหมายถึงการเล่าว่าการปลูกข้าว
เป็นสิ่งจำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตที่เหี้ยมโหดต่อสภาพ
ร่างกายที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะขึ้นอยู่กับการ
เริ่มทำ�งานนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงยามแก่เฒ่า
และอีสานก็ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นที่ที่มีรายได้
17

Thailand Love Talk

is unlikely to have more than a few baht to
show for her efforts.
Ergo: she has journeyed south to meet
you!
So far, so simple. The trouble starts when
you realize that you can take a bar girl out of
Isaan but you can not take Isaan out of the
bar girl, even if you can dress her up.
She can smile and she can dance in the
bright lights of the city. But guess where she
would rather be? That’s right, back amid the
rice fields.
Ergo: what she is really telling you is
that if you love her, you are going to be
treated to a visit to the best region of all in
Thailand. Several hundred miles away from
the excitement you are currently enjoying.
At which point you may well think it is
time for another Singha.

18
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ต่ำ�มาก หล่อนจึงเล่าให้คุณฟังว่าแม้ว่าจะทำ�งานหนัก
เพียงใดก็ตาม หล่อนก็ได้รายได้ไม่กี่บาทเท่านั้นเป็น
ค่าเหนื่อย
ดังนั้น: หล่อนจึงเดินทางลงใต้มาเพื่อพบคุณ!
มันก็ง่ายดี ปัญหามันเริ่มต้นที่เมื่อคุณตระหนักว่า
คุณสามารถเอาหญิงบาร์ออกจากอีสานได้ แต่คุณไม่
สามารถเอาความเป็นอีสานออกจากตัวหญิงบาร์ได้
แม้ว่าคุณจะจับหล่อนแต่งตัวใหม่ก็ตาม
หล่อนสามารถยิม้ และเต้นใต้แสงไฟของเมืองนีไ้ ด้
แต่เดาดูซิว่าหล่อนจะชอบอยู่ที่ไหน? นั่นถูกแล้ว จะ
กลับไปอยู่ท่ามกลางดงนาข้าว
ดังนั้น: หล่อนกำ�ลังจะพูดกับคุณจริง ๆ ว่าถ้าคุณ
รักหล่อน คุณก็จะต้องไปเยี่ยมเยียนดินแดนที่ดีที่สุด
ในประเทศไทย ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากสถานทีท่ คี่ ณ
ุ ตืน่ เต้น
และชื่นชมอยู่เป็นหลายร้อยไมล์นั่นเอง
ซึ่งตรงที่นั้นแหละที่คุณจะคิดว่ามันเป็นเวลาของ
การจิบเบียร์เย็น ๆ สักแก้ว
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