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พรอมปฏิวัติการพูดภาษาอังกฤษแบบผิด ๆ  แลวหรือยัง!

Conversation คันปาก ชวนคุณมาสนทนาแบบไม

สเน็ก ๆ  ฟช ๆ  เพราะเราจะชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอในการพูด

ภาษาอังกฤษที่หลายคนมักใชผิด ใหเขาใจงาย นําไปพูดใหม

ไดอยางสบาย 

ลองเปดหนาตอไปดูสิ รับประกันวาอานจบแลว พูด

ลื่นไหลไมผิดเพี้ยนแนนอน

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส
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How is it going? 
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Farang: Jane! How is it going?
 เจน เปนยังไงบาง

Jane:  I’m going by bus. 
 ฉันไปรถเมลจะ

Farang: Thais are always joking! 
 คนไทยชอบเลนมุกนะ

คําทักทายของหลาย ๆ คนที่ใชภาษาอังกฤษไดอยาง

กระทอนกระแทน คงไมพน Good morning! How are you? 

สวนเวลาตอบ แนนอนวาตองเปน I’m fine. Thank you. Love

you? (เอย! And you?) ซึง่กไ็มผดิทีใ่ชแบบนี ้แตถาเจอคาํทกัทาย

หรอืคาํถามแปลก ๆ  เชน How is it going? เราจะตอบยังไงละ

How is it going? ก็เปนประโยคถามถึงสารทุกขสุกดิบ

เหมือนกับ How are you? ที่แปลวา เปนยังไงบาง แถมยังมี

How are you doing? How is everything? How’s life?

What’s up? ที่ใชทักทายไดดวยเหมือนกัน

 คนไทยชอบเลนมุกนะ

คําทักทายของหลาย ๆ คนที่ใชภาษาอังกฤษไดอยาง

กระทอนกระแทน คงไมพน Good morning! How are you? 

สวนเวลาตอบ แนนอนวาตองเปน I’m fine. Thank you. Love

you? (เอย! And you?) ซึง่กไ็มผดิทีใ่ชแบบนี ้แตถาเจอคาํทกัทาย

หรอืคาํถามแปลก ๆ  เชน How is it going? เราจะตอบยังไงละ

How is it going? ก็เปนประโยคถามถึงสารทุกขสุกดิบ

เหมือนกับ How are you? ที่แปลวา เปนยังไงบาง แถมยังมี

How are you doing? How is everything? How’s life?

What’s up? ที่ใชทักทายไดดวยเหมือนกัน
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I’m afraid of fat! 
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Farang: Let’s have dinner together. 
  ไปกินขาวเย็นกันเถอะ

Thai:  No, I’m afraid of fat.
  ไมละจะ ฉันกลัวไขมัน

Farang: So, you can eat protein.
  คุณก็กินโปรตีนสิ

หนุมสาวที่หวงเร่ืองไขมันสวนเกินมักพูดวากลัวอวนจน

ติดปาก ยิ่งถาอยากพูดเปนภาษาอังกฤษก็อาจพูดแบบแปล

ตรงตัววา I’m afraid of fat. (ถาใช fat เปนคํานาม จะแปลวา

ไขมัน)  

มีวิธีพูดหลีกเลี่ยงการชักชวนไปกินขาวไดหลายประโยค

เชน I don’t want to be fat. ฉันไมอยากอวน I’ve gained

weight. ฉันนํ้าหนักขึ้น หรือ I’m on a diet. 

ฉันกําลังลดนํ้าหนัก เปนตน

 ฉันไมอยากอวน I’ve gained
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What do you

do now?
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Tim: Mike, what do you do now? 
 ไมก ตอนนี้นายทํางานอะไร

Mike: I’m watching TV. 
 ฉันกําลังดูทีวีนะ

Tim: Oh, watching TV is your job? 
 โอ...งานของคุณคือดูทีวีเหรอ

 ประโยคพืน้ฐานทีด่เูหมอืนงายแตอาจยากสาํหรบับางคน

ก็คือ What do you do? แมอาจเคยไดยินมาตั้งแตเด็ก แตพอ

ฝรั่งถาม ก็อาจมีตอบผิดบางถูกบาง

What do you do? แปลตรงตัวคือ “คุณทําอะไร” แต

ความจริงแลวใชถามอาชีพตางหาก ฝร่ังบางคนใจดีอาจถามโดย

ขยายความใหอีกหนอยวา What do you do for a living?

ถาเปนนักเรียนก็ตอบวา I’m a student. ถาเปนพนักงานบริษัท

ก็ตอบวา I’m an office worker. หรืออาจบอกตําแหนงงานที่ทํา

ก็ได

ขยายความใหอีกหนอยวา What do you do for a living?

ถาเปนนักเรียนก็ตอบวา I’m a student. ถาเปนพนักงานบริษัท

 I’m an office worker. หรืออาจบอกตําแหนงงานที่ทํา
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Never mind.
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Farang: Thanks for your help, dude! 
  ขอบคุณสําหรับการชวยเหลือนะเพื่อน

Thai:  Never mind.
  ลืมมันไปซะเถอะ

Farang:  ? 
  (เออ…)

เมื่อไดรับคําขอบคุณหรือขอโทษ คนไทยหลายคนคงตอบ

รับวา “ไมเปนไร ๆ ” (เพราะเปนคนงาย ๆ  มีนํ้าใจ) แตถาตอบเปน

ภาษาอังกฤษวา Never mind. (ที่หลายคนคิดวาหมายถึงไมเปน

ไร) คูสนทนาอาจงงได

คําวา Never mind. แปลวา “ชางมันเถอะ” หรือ “ลืมมัน

ไปเถอะ” ใชในกรณีที่อธิบายหรือเลาอะไรสักอยางใหคูสนทนา

ฟง แตเขาหรือเธอไมเขาใจสักที เราอาจตัดปญหาแลวบอกไปวา 

Never mind. (ชางเหอะ ขี้เกียจเลาแลว)

ฟง แตเขาหรือเธอไมเขาใจสักที เราอาจตัดปญหาแลวบอกไปวา 

(ชางเหอะ ขี้เกียจเลาแลว)




