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             อนัดบัท�ี40 " Happy Brithday To You "     น�ีเป็นเน�ือเพลงท�ีคณุ
คุ้นเคย    "  Happy   birthday  to   you   Happy  birthday   to  you
Happy birthday , happy  birthday   Happy  birthday  to  you "
เพลงน�ีผดิตรงบรรทดัท�ี  3  ท�ีถกูตอ้งรอ้งวา่  "  Happy  birthday  to   you
Happy   birthday   to  you   Happy  birthday  dear    (  ใหเ้ตมิช�ือผู้
ท�ีครบรอบวนัเกดิ ) Happy birthday to you "  ขอเสรมิคาํวา่  ครบรอบ
แตง่งาน  แปลวา่ wedding anniversary แตส่ว่นใหญม่กัพดูวา่
 anniversary  เชน่   It's my parents' 30th anniversary next  week.
  (สปัดาหห์นา้พอ่แมผ่มจะฉลองครบรอบแตง่งาน 30 ปี )   สรปุวา่   อยา่ลมืบอก
ช�ือผู้ท�ีฉลองวนัเกดิเวลารอ้งเพลงใหร้อ้งเพลง Happy  Birthday

                  อนัดบัท�ี39 " I like to sing a song. " การแปลวา่ตรงตวัจากไทยเป็นองักฤษมกัจะเกดิปญัหา
อยู่เสมอแทนท�ีจะแปลตรงๆขอใหผู้้อา่นจาํขอ้มลูตอ่ ไปน�ี คอื         

                             รอ้งเพลง      แปลวา่     sing

                             อา่นหนงัสอื     ,,         read

                             ขบัรถ               ,,         drive

                             ด�ืมสรุา             ,,         drink

                             สบูบหุร�ี            ,,         smoke

คาํพวกน�ีเป็นการแปลตรงตวัจากไทยเป็นองักฤษ ตวัอยา่งประโยคท�ีหวัเร�ืองจงึไมต่อ้งใช ้sing a song แต่
ใช ้sing  กพ็อ     ถา้อยากพดูถงึเพลงจาํนวนท�ีมากกวา่ 1 สามารถเตมิคาํวา่ song ได ้ เชน่ She sang 3
songs then took a break. ( เธอรอ้งเพลง 3 เพลงแลว้กพ็กั )  สรปุวา่   ลบคาํวา่ song  จาก sing a
song ถา้พดูถงึการรอ้งเพลง sing กพ็อ
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            อนัดบัท�ี38 " ฉนั in กบัละครเร�ืองน�ีเหลอืเกนิ "   คาํในภาษาองักฤษท�ีแปลวา่  " เขา้ถงึลกึ
ซ�ึง "  ใชค้าํวา่  into   ในเชงิสาํนวนถา้คณุรู้สกึเขา้ถงึอะไรบางอยา่งลกึซ�ึงใหใ้ช ้ into เชน่ Thai
are really  into hot  food. (คนไทยชอบกนิอาหารเผด็เหลอืเกนิ)      สรปุวา่  ใช ้ into  แทน
in ในความหมายวา่ คล�ังหรอืเขา้ถงึลกึซ�ึง

             อนัดบัท�ี37 " I'm a freshy at university "      ขอบอกวา่ไมม่คีาํวา่   freshy   ใน
ภาษาองักฤษ      ถา้จะบอกวา่ คณุเป็นนกัศกึษาใหมใ่นมหาวทิยาลยัใหใ้ชค้าํวา่ " Freshman "  
ใชไ้ดท้�ังผู้หญงิและผู้ชายรวมถงึกะเทยดว้ยเป็นคาํท�ีใชใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิา  สว่นในประเทศ
ท�ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั    อยา่งออสเตรเลยีใชค้าํวา่ fresher  หรอื  ถา้ใหท้นัสมยัหนอ่ยก็
ใหใ้ชค้าํวา่   first   year     เชน่   Somcheng   is   Freshman   at   Chulalongkron
University.   หรอื  Somcheng  is  Freshman  at   Chulalongkron  University.
หรอื  Somcheng is Freshman at Chulalongkron University.    ซ�ึงลว้นแปลวา่ "
สม้เชง้เรยีนปี 1 ท�ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั "      คาํวา่   fresh   ยงัถกูใชผ้ดิ    คอื    ถา้คณุอยาก
บอกวา่รู้สกึสดช�ืนอยา่บอกวา I feel freshy   คาํวา่  fresh  เป็น  adjective    ใชอ้ธบิายอะไร
ท�ีสด  เชน่  อาหาร  ขา่ว หรอื  แสดงความคดิเหน็   เชน่  I'd  like  a  fresh cup of coffee ,
please.( ผมขอกาแฟแกว้ใหมไ่ดไ้หม )     นอกจากน�ี   fresh  ใชก้บัอากาศ    ซ�ึงหมายความวา่
อากาศเยน็ด ี  เชน่   The   weather   is  fresh  this  time of   year  in  Cheng   Mai.
( ชว่งเวลาน�ีท�ีเชยีงใหมอ่ากาศหนาวนดิๆ )     ไมเ่พยีงเทา่น�ัน    fresh      ยงัใชอ้ธบิายความรู้สกึ
ต�ืนตวัไมง่ว่งนอน   โดยเฉพาะอยา่งย�ิงหลงัต�ืนนอน   เชน่   I  always feel  fresh  after  an
afternoon  nap.    (ผมรู้สกึสดช�ืนหลงัจากผมนอนงบีรอบบา่ย )     fresh    มคีวามหมายเชงิ
สาํนวน    เชน่   ในการอธบิายใคร ๆท�ีไมม่ปีระสบกาณ ์  เชน่   Bunting's   still  very  fresh.
He  needs  further instruction.     ( บญุท�ิงยงัใหมอ่ยู่เขาจาํเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมตอ่
ไป )  และท�ีนา่เป็นหว่งมากท�ีสดุน�ันคอื    ในเชงิแสลง   แปลวา่   " พดูจาไมส่ภุาพหรอืหนา้ดา้น "
 เชน่  Don't  get  fresh  with  me.  ( อยา่พดูหยาบคายกบัผมอยา่งน�ัน )     สรปุวา่    ถา้คณุ
เรยีนปีแรกคณุเป็น  Freshman  ไมใ่ช ่ freshy
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            อนัดบัท�ี36 " Stop your mouth. "     ขอบอกวา่ไมม่คีาํๆน�ีในภาษาองักฤษ    ถา้
ตอ้งการบอกใหห้บุปากใหพ้ดูวา่  Shut  up  แตค่าํน�ีถอืวา่เป็นคาํหยาบในภาษาองักฤษ   ฉะน�ัน
ใหใ้ชพ้วกน�ีดกีวา่   Shut  your mouth, Shut  your   trap, Shut  your  neck     สรปุวา่
 หบุปาก แปลวา่ Shut up .

            อนัดบัท�ี35 " Samet is a beautiful island "    island   คาํน�ีอา่นวา่ ไอร-์แลนด์
แปลวา่เกาะ   ไมใ่ช ่ Iceland   ( ไอ-สะ-แลนด ์) ท�ีเป็นประเทศหน�ึงในยโุรป  สรปุวา่  island
คาํน�ีอา่นวา่  ไอร-์แลนด ์โดยไมต่อ้งออกเสยีง s
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            อนัดบัท�ี34 " I have a meeting with Naengnoi tonight " บทน�ีเป็นเร�ืองเก�ียว
กบัการใช ้meeting กบั date คณุอยากประชมุหรอืมนีดักบัใครบางคนใชไ่หม  เราขอเสนอวธิี
กวา้ง ๆ   ดงัน�ี   1.   ถา้นดัเป็นทางการใหใ้ชค้าํนาม meeting   เชน่  Tomorrow I have a
meeting with the boss to discuss my salary increase.   ( พรุ่งน�ีผมมปีระชมุกบั
เจา้นายเร�ืองการเพ�ิมเงนิเดอืนของผม )   2.   ถา้นดัเพ�ือนใหใ้ชก้รยิา    to  meet    เชน่   What
time will we meet on Saturday ? ( วนัเสารม์�ีเราจะเจอกนัก ◌◌ี ่โมงด ี)    3.   ถา้นดักบั
แฟนใหใ้ช ้ date   เชน่  They dated for 2 years before getting married.   (
   พวกเขาเป็นแฟนกนั 2 ปีกอ่นแตง่งาน )      ตอนทา้ยน�ีขอเสรมิ    appointment    ซ�ึงสว่น
ใหญเ่ป็นการนดัพบกบัหมอ  ทนายความ  สมหุบ์ญัช ี   ซ�ึงจะเป็นการนดัพบเพ�ือใหบ้รกิาร    เชน่
  I have an appointment with my hairdresser today.( วนัน�ีฉนัมนีดักบัชา่งตดัผม )
 สรปุวา่ คณุม ี meeting   กบัเจา้นาย   แตค่ณุจะ meet  กบัเพ�ือน   และม ี date  กบัแฟน

             อนัดบัท�ี 33  "   I   suspect   why   you   come   to   see   me    tonight    ,
 ,Banana."      เหตกุารณข์า้งตน้น�ีเป็นผู้หญงิ ช�ือ แครอต      ซ�ึงเธอแอบรกัผู้ชายช�ือ กลว้ยหอม
ปรากฎวา่มอียู่คนืหน�ึงประมาณ    4    ทุ่ม     แครอตกาํลงัอา่นหนงัสอือยู่ในหอ้งมเีสยีงเคาะประตู
เม�ือเธอลกุไปเปิดประตเูธอกพ็บพ�ีกลว้ยหอม   เธอจงึรู้สกึต�ืนเตน้และดใีจมากกเ็ลยพดูออกมาวา่  " I
suspect  why you come to see me tonight. "   ประโยคน�ีผดิตรงทแครอตแปลคาํวา่
สงสยั ไมถ่กูตอ้งในภาษาองักฤษคาํวา่ สงสยั ท�ีคณุตอ้งจาํไว ้  คอื to suspect=สงสยัวา่เป็นจรงิ
เชน่ I suspect it will rain today. ( ผมสงสยัวา่วนัน�ีฝนจะตก )  และ doubt  =  สงสยัวา่ไม่
เป็นจรงิ  เชน่  I doubt it will rain today.   ( ผมสงสยัวา่วนัน�ีฝนไมต่ก )    คาํวา่   suspect
สามารถจะใชเ้ป็นคาํนามได ้ ซ�ึงจะใหห้มายความวา่   ผู้ตอ้งสงสยัหรอืผู้ตอ้งหา    เชน่  I   have
no   evidence,  but  I'm  sure  he's the  prime  suspect.   ( ผมไมม่หีลกัฐานแตผ่ม
แนใ่จวา่เขาเป็นผู้ตอ้งสงสยัอนัดบัแรก    ถา้หากสงสยัเม�ือเขาอยากจะบอกวา่ควรทาํอะไรบางอยา่ง
เชน่   สงสยัวา่จะตอ้งกลบับา้นใหใ้ช ้I suppose  หรอื I guess  เชน่  I suppose should
go home.  I guess should go home.     แตถ่า้คณุไมเ่ขา้ใจหรอืงงขอ้มลูบางอยา่งใช ้ I
wonder   เชน่   I wonder why Banana likes Carrot. (ฉนัสงสยัวา่ทาํไมกลว้ยหอมถงึ
ชอบแครอต )   สรปุวา่  suspect   =  สงสยัวา่เป็นจรงิ  แต ่doubt  =  สงสยัวา่ไมเ่ป็นจรงิ  
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            อนัดบัท�ี 32 " I want to speak like farang. "  ชาวตา่งชาตหิลายคนถอืเร�ืองการแยกแยะ
หรอืการแบง่แยกมนษุยเ์ราตามสผีวิ  หรอืลกัษณะรปูรา่ง   เขาอาจเขา้ใจผดิ  การเรยีกคนผวิสขีาววา่ฝร�ัง
น�ันเป็นการแบง่แยกบคุคล  ซ�ึงไมด่ใีนสายตาเขา    ฉะน�ันไมค่วรเรยีกชาวตา่งชาตวา่ฝร�ังควรเปล�ียนเป็น
1.  foreigner   เป็นคาํท�ีใชไ้ดท้กุกรณ ี  เชน่   Faithip married  a foreigner and now lives
in Cambodia. ( ไฝทพิยแ์ตง่งานกบัชาวตา่งชาตแิละตอนน�ีอยู่ท�ีประเทศเขมร ) 2. westerner  ใช้
กบัชาวตา่งชาตซิ�ึงมผีวิขาว   ไมใ่ชช่าวเอชยี   เชน่  Westerners love Thai food , especially
when it's really hot.   (   ชาวตะวนัตกชอบทานอาหารไทย    โดยเฉพาะอยา่งย�ิงอาหารรสจดั  ) 3.
Causcasian  เป็นคาํศพัทท์�ีเป็นทางการสาํหรบัคนผวิขาว  แตส่ว่นใหญจ่ะใชใ้นเชงิวทิยาศาสตร ์ 4.
alien แปลได ้2 ความหมายคอื มนษุยต์า่งดา้วและมนษุยต์า่งดาว คาํน�ีเวลาใชเ้รยีกชาวตา่งชาตมิกัจะใช้
กบัเร�ืองตรวจคนเขา้เมอืง เชน่ illegal alien หมายถงึ  คนเขา้เมอืงผดิกฎหมาย   สรปุวา่ เรยีกชาวตา่ง
ชาตวิา่  foreigner  ดกีวา่  farang

             อนัดบัท�ี 31 " How  to  do  ? "   คาํถามผดิน�ันมอียู่  3  คาํถามหลกั  คอื    How  to  do ?
( จะทาํอยา่งไร )   How  to  say ? (จะพดูวา่อยา่งไร )  How  to  spell ?  ( สะกดอยา่งไร )     ท�ัง
3   ประโยคน�ีแปลเป็นประโยคสมบรูณใ์นภาษาองักฤษได ้  คอื  How  do  I  do  that ?   How do I
say that ? How  do  I  spell   that ?  ตามลาํดบั    สรปุวา่   อยา่แปลภาษาองักฤษตรงตวัใช ้  do
ในประโยคคาํถามเวลาจาํเป็น เชน่  How  do I pronounce  that ? ( จะออกเสยีงอยา่งไร )
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          อนัดบัท�ี 30 " Eat rice "   หา้มแปล " กนิขา้ว "  ใหเ้ป็น eat rice คาํแปลท�ีถกูคอื eat
เฉย ๆ ถา้หากจะชวนชาวตา่งชาวชาตมิากนิขา้วใหใ้ช ้ Let's eat  = เรากนิขา้วกนัเถอะ   เป็นวลี
ท�ีถกูใชบ้อ่ยในภาษาการพดูภาษาองักฤษหมายถงึอาหาร คอื something to eat เชน่ Would
you like something to eat ? ( คณุอยากกนิขา้วไหม )   Have you had something
to eat  ? (กนิขา้วหรอืยงั)   สรปุวา่ กนิขา้ว แปลวา่ eat

           อนัดบัท�ี 29 " There's lots of pig in your fried rice. "     pig นอกจากท�ีจะแปล
วา่  " หม ู"  แลว้ยงัใชใ้นเชงิแสลง  คอื  คนสกปรกหรอืคนไมส่ภุาพ    เชน่   Beuak dresses
like a pig. ( เบ�ือกแตง่ตวัไมเ่รยีบรอ้ย )   ศพัยแ์สลงอ�ืนๆ  เชน่  to pig out  หมายถงึ สวาปาม
We pigged out on chocolates and ice-cream.    (    เรากนิชอ็คโกแลตกบัไอศกรมี
เหมอืนไมม่วีนัพรุ่งน�ี )  และ  as happy as a pig in mud   หมายความวา่  มคีวามสขุเหลอื
ลน้      เชน่    Banyen   was as   happy   as   a   pig  in   mud   when  she  won
the  lottery. ( บานเยน็ดใีจท�ีสดุตอนถกูลอตเตอร�ีรางวลัท�ี 1)    ทนี�ีเรามาพดูถงึ pig  กบั pork
บา้ง  pig  =  หม ู   pork  =  เน�ือหม ู  เชน่  There's pork in your fried rice.   (  ขา้วผดั
จานน�ันใสเ่น�ือหม ู)   สรปุวา่  pig คอื  หม ู สว่น pork  คอื  เน�ือหม ู 
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            อนัดบัท�ี 28 " Don't be serious. "  คาํวา่  serious เป็นคาํคณุศพัยใ์ช้
อธบิายอะไรท�ีสาํคญัมากและกไ็มส่นกุ    คอื    เครง่ขรมึ   รา้ยแรง     ซ�ึงอาจจะใชก้บั
เหตกุารณห์รอืสถานการณก์ไ็ด ้  เชน่   We have a serious situation in our
sales   department. ( เรามเีหตกุารณร์า้ยแรงเกดิข�ึนท�ีแผนกขายของเรา )    ถา้
ใชก้บับคุคลแสดงวา่เป็นคนชา่งคดิ    เงยีบ  และกไ็มเ่คยพดูเลน่   เชน่ Jampee is
a serious girl who studies all the time.   (   จาํปีเป็นเดก็หญงิท�ีใสใ่จเร�ือง
เรยีนหนงัสอืตลอดเวลา ) แตเ่วลาพดูถงึสหีนา้ของใครบางคน  หมายถงึ  คนน�ันอาจ
อารมณไ์มด่หีรอืพอใจกบัอะไรบา้งอยา่งมกัท�ีจะใช ้    look serious   /   have a
serious look เชน่ Don't look so serious !(อยา่ทาํหนา้เครยีดอยา่งน�ัน)
 หากคณุเครยีดกบัอะไรบางอยา่งหมายความวา่คณุต�ังใจท�ีจะทาํมนัไมใ่ชก่ารพดูหรอื
วางแผนแลว้เลกิ เชน่ I'm serious about getting fit next month. ( ผมจะเร�ิมออกกาํลงักายอยา่งจรงิจงั
เดอืนหนา้ )   สดุทา้ยน�ีไมม่ฝีร�ังคนไหนท�ีพดูวา่  Don't  be seriuos  ในความหมายวา่ "อยา่คดิมาก "    ใช้
คาํพวกน�ีจะดกีวา่  Lighten  up. /  Relax.  /  Calm down. /  It's no big deal. /  It's  not  worth
being  serious  about.  สรปุวา่ serious มกัหมายถงึอะไรท�ีสาํคญัหรอืจรงิจงั ไมใ่ชห่นกัใจหรอืกลุ้มใจ

             อนัดบัท�ี 27 " Can you speak English? Snake snake Fish fish. "   ประโยคน�ีผู้พดูคง
ตอ้งการบอกวา่พดูภาษาองักฤษไดง้ ู ๆ  ปลา  ๆ    เม�ือโดนถามวา่สามารถพดูภาษาองักฤษไดไ้หม     แตใ่นภาษา
องักฤษไมม่คีาํวา่งูๆปลาๆ ประโยคน�ีควรเปล�ียนเป็น  I   speak   a   little  English.   /  I   can  speak
a bit  of   English.   /  I  can   get  with   my  English.       แตเ่ม�ือถกูถามวา่    Can you speak
English ?  คณุควรตอบวา่ Yes,I can.  ถงึจะเป็นคาํตอบท�ีถกูตอ้งท�ีสดุ   สรปุวา่  พดูวา่ I speak a little
English. ดกีวา่ Snake snake fish fish.

 

 คณุเขา้เย�ียมชมอันดับท�ี 

 
ตั�งแตวั่นท�ี 10 พฤศจกิายน 2546

thaigoodview.com Version 17.0
บรหิารและจัดการโดยทมีงานชาวมัธยมศกึษาและประถมศกึษา

e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Sukanya Theerathawatkul. All rights reserved.

http://truehits.net/stat.php?login=thaigoodview
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/index.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/favorite.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/photo.html
mailto:sukanya_aom@hotmail.com
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/theme_1.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/theme_2.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/theme_3.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/theme_4.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/theme_5.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/theme_6.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/theme_8.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/theme_9.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/theme_10.html


6/7/13 อนัดบัท�ี 26 - 25

www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no16/theme_8.html 1/1

  

sukanya_aom@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            อนัดบัท�ี 26 " I'm too fat ,so I will deny cakes this week. "      คาํวา่    ปฏเิสธ    ในภาษา
องักฤษม ี 1. to   deny   เป็นกรยิา  หมายถงึ  ปฏเิสธขอ้กลา่วหา  หรอื  คาํประณาม   เชน่   The  teacher
accused Somchai of stealing the  book. ( ครกูลา่วหาวา่สมชายขโมยหนงัสอื )  2.   to  refuse
หมายถงึ  ไมย่อมหรอืปฏเิสธทาํอะไรบางอยา่ง  เชน่   I  refuse   to   belive   Somcheng   is  going
out  with  Baklamut.  ( ผมไมเ่ช�ือวา่สม้เชง้เป็นแฟนกบับกัละมดุ )  She refused  a  second plate
of  food. ( เธอปฏเิสธท�ีจะกนิอาหารจานท�ี 2 )   ถา้เป็นการตอบคาํถามธรรมดา  โดยท�ีคาํตอบคอื   no เฉย ๆ
ไมม่กีารปฏเิสธหรอไมห่นกัขนาดปฏเิสธใหใ้ช ้ to  say  no   เชน่ He saidno to all   the questions.
สรปุวา่ Refuse คอื ปฏเิสธหรอืไมย่อมทาํอะไร   Deny  คอื ปฏเิสธขอ้กลา่วหา

             อนัดบัท�ี 25 "  I   was  late   for  school,  so  my  teacher blamed me. "    กรยิา   to
blame    แปลวา่   กลา่วหาใครบางคนคอืถา้คณุคดิวา่เขาเป็นสาเหตทุ�ีทาํใหเ้กดิส�ิงเลวน�ันข�ึนหรอืมอีะไรไมด่ี
เกดิข�ึนคณุกเ็ลย  blame   เขาคนน�ัน  Blame  สว่นใหญต่อ้งตามดว้ยกรรม   เชน่  They  blamed  me
for  missing  the bus  because  I  woke  up  l  late.  (  พวกเขาโทษผมท�ีต�ืนสายเลยทาํใหเ้ขาตก
รถเมล ์)    สาํหรบัในรปูคาํถามไมต่อ้งมกีรรม   Who do you blame ? ( คณุคดิวา่ใครตอ้งรบัผดิชอบขอ้
ผดิพลาดน�ี )  Blame    จะไมไ่ดห้มายความวา่  "  โกรธใครบางคน  "    อยา่งประโยคน�ี    I was late for
school, so my teacher blamed me."      เพราะครตูอ่วา่ไมไ่ดก้ลา่วหา     ดงัน�ันควรเปล�ียนเป็น     I
was   late  for  school,   so  my   teacher got angry with me.   ( หนไูปโรงเรยีนสายคณุครเูลย
ตอ่วา่หน ู)   นอกจากน�ี blame ยงัถกูใชเ้ป็น     passive  voice    เชน่    Who was blamed for the
murder ?  ( ใครถกูกลา่วหาวา่เป็นฆาตกร )   ถา้อยากกลา่วหาใครบางคนเป็นคนกอ่ปญัหาใหเ้กดิ  ใหบ้อกวา่
คนน�ัน  is to blame  เชน่  You are to blame for making us late. ( คณุเป็นคนทาํใหเ้ราสาย ) ถา้
อยากบอกวา่ใครบางคนไมส่ามารถท�ีจะวา่คนอ�ืนไดเ้พราะคนน�ันแหละตอ้งรบัผดิชอบ เราจะบอกวา่คนน�ัน has
nobody   but  himself  /  herself  to  blame   เชน่  You  have  nobody  but  yourself   to
blame for falling the test.  ( คณุสอบตกเองโทษคนอ�ืนไมไ่ด ้)  สดุทา้ยน�ี I  don't  blame  you. เป็น
สาํนวนใชเ้ม�ืออยากจะบอกคนน�ันวา่  ถา้คณุเป็นคนน�ันคณุคงทาํอยา่งน�ันดว้ย สรปุวา่ ตอ่วา่ คอื to got angry
with (somebody) โทษ คอื to  blame (somebody)
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              อนัดบัท�ี 24 " I hope to entrance next year. "      คาํวา่ entrance เป็นคาํนามไมใ่ช่
กรยิา ฉะน�ันถา้คณุอยากจะพดูวา่ "หนหูวงัวา่จะสอบเขา้มหาวทิยาลยัปีหนา้"   ควรพดูวา่  I  hope   to
sit   the  entrance  exam nextyear.    ในภาษาองักฤษเราสามารถใชก้รยิา   2-3   คาํซ�ึงใหค้วาม
หมายวา่  สอบ   เชน่  to sit / to do / to take   เชน่   I'll   take  the  entrance exam  again
 in  October.   (   ผมจะมสีอบเอนทรานซอ์กีรอบหน�ึงในเดอืนตลุาคม   )    I'll do  my  university
entrance exam in April this year. ( ในเดอืนเมษายนน�ีผมจะสอบเอนทรานซ ์) I  have   to  sit
an  English test next Monday.  (  วนัจนัทรห์นา้ผมจะตอ้งสอบวชิาภาษาองักฤษ  )    สรปุวา่  to
do entrance  /  to  sit entrance / to take entrance แปลวา่ สอบเขา้มหาวทิยาลยั

               อนัดบัท�ี 23 " My  house  is  far  from  here   about  10  km. "         My school is far from my
house about 5 km.  ผู้พดูพยายามจะบอกวา่ " โรงเรยีนของเธออยู่หา่งจากบา้นประมาณ 5 กโิลเมตร" ส�ิงท�ีเธอทาํไมถ่กู
คอืแปลตรงตวัเพราะภาษาองักฤษ far from  ไมไ่ดแ้ปลวา่ " หา่งจาก "  แตแ่ปลวา่  " อยู่ไกลจาก "   ขอเขยีนอกีคร�ัง  to be
far from ( something )  =  อยู่ไกลจาก   ฉะน�ันประโยคน�ีเปล�ียนใหมไ่ดว้า่ My   school   is 5   kilomaters  from
 my  house.  คอื ไมต่อ้งแปลวา่ " หา่ง "   ใชก้รยิา   to  be   กพ็อ สาํหรบั  far  from แปลวา่ " อยู่ไกลจาก "  เชน่ The
cinema is far from here.  I don't want  to go. (โรงภาพยนตอ์ยู่ไกล ผมไมอ่ยากไปหรอก )   สรปุวา่    Far   from
here หมายถงึ " อยู่ไกลจากท�ีน�ี "  ไมไ่ดแ้ปลวา่ " อยู่หา่งจากท�ีน�ี "
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          อนัดบัท�ี 22 " Go home is better. "   ในภาษาไทยวล ีดกีวา่ ม ี2 ความหมายหลกัคอื  เปรยีบเทยีบในการประมาณส�ิง
2   อยา่งและอยากจะพดูวา่ส�ิงหน�ึงดกีวา่อกีส�ิงหน�ึงในสถานการณแ์บบน�ีใหใ้ช ้ is  better  than    เชน่    Eating  at  home
is  better  than eating  at  a  restaurant.  ( กนิขา้วท�ีบา้นดกีวา่ท�ีภตัตาคาร )  เราสามารถแปลวา่  ดกีวา่ เป็น is better
ตอนทา้ยประโยคถา้เป็นความหมายในเชงิเปรยีบเทยีบ   เชน่ The red shirt is  better.    (  เส�ือสแีดงดกีวา่ ...  แสดงวา่กาํลงั
เปรยีบเทยีบเส�ือสแีดงกบัเส�ืออกีตวัหน�ึง )   เทา่ท�ีสงัเกตคาํวา่  "  ดกีวา่  "   ในภาษาไทยยงัใชใ้นการชกัชวนหรอืแนะนาํใหใ้ครทาํ
อะไรบางอยา่ง เชน่ " กนิขา้วดกีวา่ " อยา่พดูวา่ Eat rice is better. แตใ่หใ้ชว้า่ Let' eat. หรอื  Let's  get  something
to eat. อกีวธิหีน�ึงท�ีเราใช ้ดกีวา่ ในเชงิก�ึงเปรยีบเทยีบกบัการชกัชวน คอื พดูในเชงิวา่เป็นส�ิงท�ีควรทาํ เชน่ ( คณุไปขอโทษเขาดี
กวา่ )    Better to go and apologize to her.  /  You should apologize  to  her.  /   Apologizing  to  her
would  be  better.  สรปุวา่  ใช ้ is  better ( than )  สาํหรบัวล ี  "ดกีวา่"  ในการเปรยีบเทยีบ  แตอ่ยา่ใชเ้ป็นการชกัชวน

            อนัดบัท�ี 21 " I no like."     คงไมต่อ้งบอกวา่ในภาษาองักฤษไมม่คีาํน�ีมแีต ่ I don't like.   และตอ่ดว้ยส�ิงท�ีคณุไมช่อบ
โปรดสงัเกตกฎ 3 ประการน�ี 1. I don't like แปลวา่ ฉนัไมช่อบ เ  ราใช ้don't   นาํหนา้กรยิา  เพ�ือใหม้คีวามหมายในเชงิปฏเิสธ
เชน่ (ผมไมอ่ยากกนิอะไรบา้งอยา่ง ) I don't eat ...  หรอื ( ผมไมไ่ดเ้อาอะไรบา้งอยา่งไป ) I  don't  take ... 2. I don't like
อยู่โดด ๆ ไมไ่ดต้อ้งตามดว้ยกรรมเสมอ  3.   อยา่ลมื  !  วา่ถา้ตอ้งการพดูถงึส�ิงท�ีคณุไมช่อบในอดตีจะใช ้didn't   เชน่  I didn't
Jampee's dress she wore last night at the funeral. ( ผมไมช่อบกระโปรงท�ีจาํปีใสใ่นงานศพเม�ือคนื )     และสว่น
อนาคตกาลใช ้will not  หรอื won't  เชน่  I know I won't like any of the food at Srinuan's party tonight. ( ผมรู้
อยู่แลว้วา่    ผมไมช่อบอาหารท�ีงานเล�ียงของศรนีวล )    สรปุวา่  I don't like   ...   แปลวา่   ไมช่อบอะไรบา้งอยา่ง หา้มใช ้I no
like ...
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              อนัดบัท�ี 20 " You  want  ice-cream ? "     ในประโยคน�ีตอ้งการถามวา่ " คณุตอ้งการไอศกรมีไหม " สาํหรบังาน
บรกิารประโยคแบบน�ีเป็นการถามท�ีหว้นไมค่วรใช ้แตค่วรเปล�ียนเป็น  Would  you  like  ice-cream  ? แทน    ซ�ึงฟงัแลว้สภุาพ
กวา่  หรอื   Would you care for ice-cream ?    สรปุวา่    Would you like ... ?   ฟงัแลว้ร�ืนหมูากกวา่   You want ... ?
    

             อนัดบัท�ี 19 " I  don't  like  him. He's  too  over. "      คนไทยใช ้  over  ในความหมายวา่  " พฤตกิรรมหรอืความ
ประพฤตทิ�ีเกนิไป  "   ชาวตา่งชาตมิสีาํนวนท�ีใหค้วามหมายเหมอืนกนั  คอื over  the  top   เชน่  Romanee is so over the
top ! She  even  wears  Gucci  clothes  to  bed. (   รมณยีน์�ีเวอรจ์รงิๆ ชดุนอนยงัเป็น Gucci เลย  )    หรอืจะใชว้ล ี too
 much  กไ็ด ้  เชน่  Bakkhoi  is  too  much.  He  should  learn  to  calm  down.  (  บกัขอ่ยเวอรเ์หลอืเกนิเขาควรสงบ
ลงบา้ง )      นอกจากน�ียงักรยิา to  overact  แปลวา่ ทาํเกนิไป    เชน่  Sirin  overact  when  ever  Phoowadonis near.
 ( สรินิทรท์าํตวัเวอร์ๆเม�ืออยู่ใกลภ้วูดล )   สรปุวา่ อยา่ใช ้เวอ่ร ์แบบเวอ่ร์ๆ เวอ่ร ์แปลวา่ over the top ไมใ่ช ่over เฉยๆ
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                    อนัดบัท�ี 18 " Thai social is very strict. "  ถา้พดูถงึ " สงัคม " หมายถงึ บคุคลท�ีรวมตวัเป็นกลุ่มใหใ้ชค้าํวา่
society   ซ�ึงเป็นคาํนาม   เชน่ Thai society is very strict.   ( สงัคมไทยหมายถงึวฒันธรรมเขม้งวดมาก )  บางคร�ัง society
  ใหค้วามหมายในเชงิสมาคม  เชน่  The  Ugly  Office  Workers Society  meets  tonight.   ( คนืน�ีสมาคมพนกังานข�ีเหร่
จะมกีารประชมุ )   สว่นคาํวา่  social   แปลวา่  เก�ียวกบัสงัคม  เป็นคาํคณุศพัทเ์ป็นคาํท�ีไมส่ามารถอยู่โดด ๆ ได ้  เชน่   Manisa
 social  animal.  (  มนษุย ์ คอื  สตัวส์งัคม  )  สรปุวา่  Society  คอื  สงัคม  social  คอื  เก�ียวกบัสงัคม 

                      อนัดบัท�ี 17 "  I  like  coffee,  please. "    I'd  like  ยอ่มาจาก I would like  เทา่กบั  want แปลวา่ " ตอ้งการ "
แต ่would like จะสภุาพกวา่ เชน่ I  want  some  fermented  fish. I  would  like  some  fermented fish.  ท�ัง   2
  ประโยค  แปลวา่  ฉนัตอ้งการ ( ท�ีจะซ�ือ ) ปลารา้   แตป่ระโยคท�ีใช ◌ ้would  like จะฟงัแลว้สภุาพกวา่   แตถ่า้เป็นภาษาพดูเรามกั
จะพดูวา่ I'd  like  fermented  fish.  ทา่นผู้อา่นจาํเป็นอยา่งย�ิงท�ีจะตอ้งออกเสยีง   d   ใน   I'd   อยา่งชดัเจน    สรปุวา่ กรณุาออก
เสยีง I'd like อยา่งชดัเจน เพ�ือใหแ้ยกออกจากความหมายของ I  like
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                     อนัดบัท�ี 16 " Hell  me,  please. "    คนไทยรอ้ยละ  99.5 จะออกเสยีง  hell  กบั  help เหมอืนกนั    แตค่วาม
หมายของท�ัง  2  คาํน�ันตา่งกนั  hell  แปลวา่  นรก  help  แปลวา่  ชว่ยเหลอื  help  มเีสยีง  p  ลงทา้ย    จาํเป็นอยา่งย�ิงท�ีจะตอ้งออก
เสยีงอยา่งชดัเจนไมอ่ยา่งน�ันจะทาํใหค้วามหมายเปล�ียนไป  เชน่  Send  me  to  help. ( สง่ผมใหช้ว่ย ) Send  me  to  hell.  (
สง่ผมไปนรก )  สรปุวา่  อยา่ลมื  help  มเีสยีง  p  ตอนทา้ยตอ้งออกเสยีง  p  ดว้ย

 

                    อนัดบัท�ี 15  " I  like  English  moreover,  it's  fun. "    ในความคดิของคนไทยแปลวา่ " ย�ิงไปกวา่น�ัน " แตข่อ
แนะนาํวา่ควรเปล�ียนเป็น  what's more   หรอื   what  is  more  เชน่  Somcheng's  an  idiot.  What's  more, she's
 ugly.   ( สม้เชง้น�ีโงจ่รงิๆย�ิงไปกวา่น�ันเธอยงัหนา้ตาเหมอืนหมอูกี ) แตคาํวา่  What  is  more.  จะเป็นทางการมากกวา่ What's
 more. เชน่ The  pollution  around  Samut   Pra  kan  a  bad. What  is  more , it is affecting the health of
 residents. (  มลพษิแถวๆสมทุรปราการหนกัมากย�ิงไปกวา่น�ันมนักาํลงัทาํลายสขุภาพของผู้อยู่อาศยั  )   สรปุวา่ What's  more
 ดกีวา่ Moreover

[1][2][3][4][5][>][>>]
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                      อนัดบัท�ี 14 " Have many tourist around Khaosan Road. "   ถาัอยากจะพดูอะไรท�ีเร�ิมดว้ยคาํวา่  " ม ี"
ตอ้งใช ้ There  is  ถา้คาํนามเป็นเอกพจน ์ เชน่  There  is  only  10  Baht  left  in  my  wallet. ( มเีงนิเหลอื10บาทใน
กระเป๋าเงนิผม )  สว่น  There  are  ถา้คาํนามเป็นพหพูจน ์ เชน่ There are  so  many  beautiful  girls in yourcalss ! (
มผีู้หญงิสวยๆท�ังน�ันในหอ้งเรยีนของคณุ )    อดตีกาล  คอื There was กบั There were  สว่นอนาคตใช ้There  will  be   เชน่
 There  were  lots  of  people  at   Banjerd's  birthday  party  lastnight.    (  เม�ือคนืมคีนเยอะมากท�ีงานวนัเกดิของ
บรรเจดิ ) There  was  a  lot  of  work  I  had  to  do  yesterday.   (  เม�ือวานน�ีมงีานมากมายท�ีผมจาํเป็นตอ้งทาํ   )
 Tomorrow's  Friday. There'll  be bad  traffic  for  sure. ( พรุ่งน�ีวนัศกุรร์ถตดิแนน่อน )   กฏตอ่ไปน�ีใชก้บัประโยคบอก
เลา่เทา่น�ัน บางคร�ังสามารถต�ังคาํถามแรกโดยให ้ have  เป็นคาํถามแรก  เชน่ Have you 10 baht ?  (  คณุมเีงนิ10บาทไหม  )
   สดุทา้ยน�ีจะขอแกป้ระโยคท�ีข�ึนหวัขอ้โดยมตีวัเลอืกให ้ 2  ตวัเลอืก  คอื   1.  There is many tourist on Khaosan Road.
  2. There are many tourist on Khaosan Road.    สรปุวา่ There is กบั There are สาํหรบัประโยคบอกเลา่ท�ีข�ึนตน้
ประโยคดว้ย " ม ี" อยา่ใช ้Have 

                      อนัดบัท�ี 13 " How about Bangkok ? "      หลกัของการใช ้  How   ม ี 4 ประเดน็หลกัคอื 1. ถา้อยากถามวา่
สถานท�ี สถานการณ ์เหตกุารณ ์อาหาร หรอืบคุคล     ถา้จะถามวา่เป็นอยา่งไรใหใ้ช ้ How + verb to be  เชน่ How's work ? (
งานเป็นอยา่งไร )   2.   ถา้อยากถามถงึลกัษณะนสิยัของใครหรอืส�ิงใดใหใ้ช ้What is ( ส�ิงน�ัน ) like?   เป็นการถามถงึภาพรวม  หรอื
บคุลกิภาพของส�ิงน�ัน     การถามอยา่งน�ีจะชดักวา่ถามวา่  How  about    เชน่  What's Somchai like ? ( สมชยัเป็นคนแบบ
ไหน ) What's Bangkok like ? ( กรงุเทพนเป็นอยา่งไร )   3.  How about  ใชใ้นรปู การชกัชวนมากกวา่ เชน่ How about
going to the movies tonight ? ( คนืน�ีเราไปดหูนงักนัไหม )   4. เราไมค่อ่ยใช ้How about ในคาํถามแรก   สว่นใหญเ่ป็นการ
ถามกลบัหลงัจากท�ีมใีครมาถามเรากอ่น   สรปุวา่ ใช ้How is ... ? กบั What's ( something ) like ? แทน How about ...
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                     อนัดบัท�ี 12 " Where you go ? "     ประโยคท�ีถามวา่  " กาํลงัจะไปไหน "   ใหถ้ามวา่  Where are you going
?    เป็นประโยคท�ีใช ้present continuous tense   ซ�ึงเป็น tense ท�ีเราใชเ้ม�ือพดูถงึการกระทาํท�ีกาํลงัทาํอยู่ ลองกลบัไปดตูาํรา
สอนภาษาองักฤษเพ�ือทราบถงึเร�ือง present continuous tense สรา้งดว้ยสตูรน�ีคอื verb to be + verb + ing    จาํไดไ้หมไม่
เหน็ยากย�ิงใชก้ย็�ิงสนกุครบัในทาํนองเดยีวกนัถา้อยากจะถามวา่ " ทาํอะไรอยู่ "   กรณุาอยา่พดูวา่   What you do ? ใชอ้ยา่งน�ีดกีวา่
What are you doing ? แปลวา่ กาํลงัทาํอะไรอยู่    สรปุวา่   " ไปไหน "  แปลวา่  Where are you going ?

                       อนัดบัท�ี 11 " How will I do ? "     สมมตวิา่คณุกาํลงัมปีญัหาและกย็งัไมรู่้วา่จะแกป้ญัหาน�ันไดอ้ยา่งไร คณุมกัจะพดู
วา่ "ฉนัจะทาํอยา่งไร " และ มกัจะใชภ้าษาองักฤษวา่ How  will  I  do ?   แตจ่รงิๆแลว้ท�ีถกูจะตอ้งพดูวา่ What  will  I do ?    เชน่
  I've  got  an  English  test  tomorrow  and  I  haven't opened my  textbook  yet.  What  will  I  do ?   แมแ้ต่
สาํนวนแบบ " เออ้จะพดูวา่อยา่งไรด ี" กย็งัเป็น What  อยู่ไมใ่ช ◌ ่How  do  I  say ? เชยใชส้าํนวนน�ีดกีวา่  เชน่ How do I put
this ?   What's  the  best  way  to  put  this ?    สรปุวา่  " ฉนัจะทาํอยา่งไร "  ใหค้วามหมายวา่   What  will  I  do ?
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                   อนัดบัท�ี 10 " We funny with karaoke all night. "  คาํวา่ fun กบั funny  คาํไหนท�ีแปลวา่สนกุกนัแนค่าํวา่ fun
ใชอ้ธบิายอะไรท�ีสนกุนา่ทาํ ไมเ่ครยีด ฉะน�ันคาํน�ีนา่จะแปลวา่  สนกุ สว่น funny แปลวา่  ตลกมากกวา่สนกุเพราะอะไรท�ีมนั funny
ทาํใหค้ณุหวัเราะและย�ิม   คณุสามารถเรยีกส�ิงน�ันวา่ funny    นอกน�ันอะไรท�ีสนกุไมน่า่เบ�ือกใ็ช ้  fun ความหมายคลา้ยกนัเพยีงแตว่า่
 fun  เป็นความรู้สกึภายในมากกวา่  funny    เพราะ  funny    น�ีคณุมกีารแสดงออกคอืหวัเราะ เชน่ The show was fun.( งาน
แสดงน�ันสนกุจงั ) The show was funny. ( งานแสดงน�ันตลกจงั )    ถา้สนกุมากใหใ้ช ้a  lot  of  fun หรอื much fun  อยา่พดู
วา่ very  fun   เชน่ The show was a lot of fun. The show was much fun. สว่น funny ใช ้very ได ้เชน่  The
 show  was  very  funny.   เม�ือจะพดูถงึอะไรท�ีสนกุสนานใหใ้ชค้าํวา่  to  have  fun  เชน่ We  had  fun  sing  karaoke
all night. (เราสนกุสนานกบัการรอ้งคาราโอเกะ)  ถา้อยากถามวา่คณุรู้สกึสนกุไหมใหถ้ามวา่  Are you having fun ?   แตถ่ามวา่
คณุสนกุสนานกบังานหรอืคนกต็ามใหใ้ช ้Did you have fun ? หรอืถา้อยากถามวา่ส�ิงใดส�ิงหน�ึงสนกุไหมใช ้fun พอ เชน่ Was
the movie fun ? ( หนงัเร�ืองน�ีสนกุไหม )   funny  นอกจากจะแปลวา่ตลกยงัแปลวา่  ผดิปกต ิ วปิรติ  เชน่ There's
 something  funny  going  on  here. ( มอีะไรแปลกๆ เกดิข�ึนแถวน�ี ) Are you funny ? ( คณุเป็นคนวปิรติไหม )  สรปุวา่
  อะไรท�ีทาํใหค้ณุหวัเราะเรยีกวา่  funny  นอกน�ันใช ้ fun  หรอื  to have fun 

                  อนัดบัท�ี 9 " Do you like Piromporn ? Yes,I like. "    เม�ือพบกบัคาํถามซ�ึงตอ้งตอบวา่  Yes  หรอื  No.  ให้
ตอบดว้ยคาํแรกของประโยค  เชน่ Do you like Mike Piromporn ? ( คณุขอบไมคภ์ริมยพ์รไหม ) Yes , I do. / No , I
don't.   หา้มตอบวา่  Yes, I like.  หรอื No, I like.  เพราะ  1. ตอ้งตอบดว้ยกรยิาซ�ึงเป็นคาํแรกในคาํถาม  2 .  คาํวา่ like จะตอ้ง
ตามดว้ยกรรมเสมอ I  like   ไมถ่อืเป็นประโยคสมบรูณใ์นภาษาองักฤษอยา่งนอ้ยควรม ี  I like it.  หรอื   I like himทาํนองน�ี    สรปุ
วา่   เม�ือพบกบัคาํถามซ�ึงตอ้งตอบวา่ใชห่รอืไมใ่ช ่   ใหต้อบดว้ยคาํแรกของคาํถาม    อยา่พดูซ�ํากรยิาเหมอืนภาษาไทย
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                     อนัดบัท�ี 8 " Close the light , darling .. .and open a romantic song on the stereo. " ถา้พดูถงึเคร�ือง
ใชไ้ฟฟ้าในความหมายวา่  เปิดหรอืปิดเคร�ือง   ใหใ้ชด้งัน�ี  เปิด  =  to  turn  on   ปิด  =  to  turn  off   เชน่   It's  very  noisy in
here. Please turn off the stereo. ( ท�ีน�ีเสยีงดงัมากปิดเคร�ืองเสยีงหนอ่ยไดไ้หมครบั )   ถา้ใช ◌o้penหรอืclose มนัให้
ความหมายคนละอยา่ง เชน่ The mechanic opened the back of the TV. ( ชา่งซอ่มโทรทศันเ์ปิดสว่นหลงั...เพ�ือซอ่มมนั )
 ใชแ่ลว้ open ใชก้บัเคร�ืองใชไ้ฟฟ้าใหค้วามหมายวา่  ร�ือเคร�ืองเปิดเพ�ือซอ่มแซมประมาณน�ี   สว่นการเปิดเพลงใหใ้ชก้รยิา  to  play
  เชน่ " Play " miss Longan  ! "  " Lamliak shouted to the deejay at the nightclub.( เปิดเพลง " คณุลาํไย "
ลาํเจยีกตะโกนใสด่เีจท�ีเธค )  สว่นรถยนตเ์ราใช ้started  กบั  turn off  เชน่ Somcheng  started  the car and began
 her  drive  to  work. ( สม้เชง้สตารร์ถและเร�ิมขบัไปท�ีทาํงาน )    สรปุวา่  สาํหรบัเคร�ืองใชไ้ฟฟ้าใหใ้ช ้ turn  on กบั  turn  off
  สาํหรบัเปิดและปิด

                     อนัดบัท�ี 7 " I ever see you before."   คนไทยมกัใชค้าํวา่ ever เพราะคดิวา่แปลวา่ " เคย "     ถา้อยากจะบอกวา่
เคยทาํอะไรบางอยา่งในอดตี  เชน่   เคยไปพทัยา   ใหใ้ช ้   persent    perfect    tense    แทน    ever    น�ันคอื  I've  been
 to Pataya. ( ผมเคยไปพทัยา )     หากพดูถงึส�ิงท�ีเกดิข�ึนค�ังเดยีวในอดตีใช ้past tense กบั once กไ็ดค้รบั เชน่ I once went
out with Lamjiak buts he was so boring I fell asleep.   ( ผมเคยออกไปเท�ียวกบัลาํเจยีก แตเ่ธอนา่เบ�ือมากจนผมหลบัใน )
   คาํวา่ ever เราใชเ้ม�ือ 1. Ever  ใชใ้นรปูคาํถามไดค้รบัโดยเฉพาะคาํถามท�ีข�ึนตน้ดว้ย  Have you ever ... ?  แปลวา่ เคย ( ทาํ
อะไรบางอยา่ง ) ไหม  เชน่  Have you ever kissed a girl ? ( เคยจบูผู้หญงิไหม )  2.  Ever   จะใชใ้นประโยคปฏเิสธ  เชน่  I
haven't ever seen him before. ( ผมไมเ่คยเหน็เขามากอ่น )  3. Ever  ใชใ้นวลใีหค้วามหมายวา่ "  ท�ีเคยทาํ " ได ้เชน่ He's
the rudestman I've ever met.  ( เขาเป็นคนท�ีเสยีมารยาทมากท�ีสดุเทา่ท�ีฉนัเคยพบ )  ในประโยคคณุอาจละคาํวา่  ever  กย็งั
ได ้  4.  คณุอาจจะสงัเกตไดแ้ลว้วา่  Ever  ในหลายกรณเีป็นเพยีงคาํท�ีเนน้ความหมายดว้ยความหมายน�ีเราไดส้าํนวน never ever
หมายถงึ ไมเ่คย เชน่ I will never ever go out with Somchai again. ( ผมจะไมพ่าสมชายไปเท�ียวอกีโดยเดด็ขาด )    สรปุวา่
  เราจะใช ้present  perfect  tense แทน  ever  เม�ือพดูถงึอะไรท�ีเคยทาํแลว้ในอดตี
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                   อนัดบัท�ี 6 " I must to go home now "     กอ่นอ�ืนคงตอ้งขอบอกวา่การใช ้must ไมม่ ี to คาํวา่ ตอ้ง แปลได ้  2
  อยา่งหลกั คอื must กบั  have to เชน่  Somchai must marry Lamjiak because nobodyelse wants him. ท ◌ั◌ง้
 2 ประโยคน�ีแปลเหมอืนกนัวา่  " สมชายตอ้งแตง่งานกบัลาํเจยีกเพราะไมม่ใีครจะเอาสมชายแลว้"  นอกจากน�ียงัมอีกี 2 คาํ have got
to กบั need to  ซ�ึงกจ็ะใหค้วามหมายวา่ ตอ้ง  ประโยคตอ่ไปน�ีใหค้วามหมายวา่ ตอ้ง ท�ังส�ิน I must go. I have to go. I've
got to go. I need to go. อกีประเดน็ท�ีถอืวา่เป็นญาตขิองเจา้ปญัหาน�ี  คอื   การแปลคาํวา่ "ควร"  มอียู่  2  คาํท�ีนยิมใช ้คอื
should กบั ougth to เร�ือง ougth to น�ันคงไมม่ปีญัหาแตท่�ีนา่เป็นหว่ง  คอื should เพราะมแีตค่นพดูวา่ should to ไมม่คีะ่
เชน่ Banjerd should change his hair style. He looks like a clown. ( บรรเจดิควรเปล�ียนทรงผมบา้งเขาดเูหมอืนตวั
ตลก )  สรปุวา่  ใช ้ Must  โดด ๆ ไมต่อ้งม ี to  

                  อนัดบัท�ี 5 " Sang you "   ในภาษาองักฤษจาํเป็นอยา่งย�ิงท�ีจะตอ้งออกเสยีงใหถ้กูตอ้งเพราะถา้ออกเสยีงไมช่ดักจ็ะกลาย
เป็นคาํอ�ืน เชน่ Three ( หมายเลข3 ) Tree ( ตน้ไม ้)  การออกเสยีง  TH  ใหแ้ลบล�ินและกดัล�ินเบา ๆ  เพราะเม�ือออกเสยีงจะมลีมพน่
ออกมาน�ันแหละวธิกีารออกเสยีงTHท�ีถกูตอ้งลองฝึกคาํคู่THกบัTเชน่Than ( กวา่ ) tan( สเีทา ) Thanks ( ขอบคณุ )  tanks ( ถงั
ท�ังหลาย )  บางคนมกัออกเสยีง  S  แทน  TH  เชน่  Thank you  จนกลายเป็น  Sang you  สรปุวา่ แลบล�ินเวลาออกเสยีง TH
ดว้ย
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                     อนัดบัท�ี 4  " I'm boring "  ม ี2 ประโยคท�ีพบวา่คนไทยใชบ้อ่ยภายใตป้ระเดน็เดยีวกนัคอื I'm boring กบั I'm
exciting  ท�ัง 2 ประโยคน�ีใหค้วามรู้สกึกนัคนละอยา่งแตเ่หมอืนกนัตรงท�ีผดิทางความหมายคนไทยมกัจะพดูวา่ I'm doring.  เม�ือ
รู้สกึเบ�ือ   แตแ่ทจ้รงิแลว้ประโยคน�ี  แปลวา่  ฉนัเป็นคนท�ีนา่เบ�ือ  ฉะน�ันคณุควรพดูวา่  I'm  bored.  วธิแีกป้ญัหาน�ี คอื คณุควรจาํกฏ
ตอ่ไปน�ี  -ed สาํหรบัตวัเอง -ing   สาํหรบัส�ิงอ�ืนความหมาย คอื ถา้อยากพดูถงึความรู้สกึตนเองใหใ้ชศ้พัทท์�ีลงทา้ยดว้ย  -ed   แตถ่า้
อยากอธบิายวา่ส�ิงอ�ืนส�ิงใดนา่เบ�ือใหใ้ชศ้พัทท์�ีลงทา้ยดว้ย  -ing   เชน่  This  subject  is boring.( วชิาน�ีนา่เบ�ือ ) I'm bored
with this subject. ( ผมรู้สกึเบ�ือกบัวชิาน�ี )  สงัเกตวา่ใชก้รยิา  to  be  คอื  I'm bored ไมใ่ช ◌ ้I  bored.  สว่น excited  กเ็ชน่
กนัใช ้excited กบัความรู้สกึภายในตวัเองและ exciting เพ�ืออธบิายอยา่งอ�ืน  เชน่  The new soapopera on channel 3 is
so exciting .  (  ละครเร�ืองใหมท่างชอ่ง 3 มนันา่ต�ืนเตน้มาก )  I'm so excited when I watch the new soapopera on
channal 3. (ฉนัรู้สกึต�ืนเตน้มากเม�ือดลูะครเร�ืองใหมท่างชอ่ง3) แตข่อบอกวา่โดยท�ัวๆไป excited หมายถงึ ต�ืนเตน้ในเชงิท�ีไมด่ ีไม่
ไดห้มายถงึต�ืนเตน้ในความหมายวา่กลวัหรอืประหมา่   ถา้คณุจะพดูภาษาองักฤษแตรู่้สกึต�ืนเตน้อยา่พดูวา่  I  feel excited. หรอื I'm
very excited.   เพราะฝร�ังจะเขา้ใจวา่คณุดใีจมากท�ีมโีอกาสพดูภาษาองักฤษ   มอีกีคาํในภาษาองักฤษน�ันคอื   nervous   หมายถงึ
  ต�ืนเตน้ในเชงิไมด่ ี ประหมา่ กงัวลใจ   เชน่  I'm so nervous about theThai test tomorrow  ! ( ผมรู้สกึต�ืนเตน้ท�ีจะตอ้ง
สอบภาษาไทยในวนัพรุ่งน�ี ..... ต�ืนเตน้ในท�ีน�ีหมายความหมายวา่กลวั ) คณุลองเอาประโยคน�ีเปรยีบเทยีบกบัประโยคน�ี I'm so
excited about the Thai test tomorrow !    ( ผมรู้สกึต�ืนเตน้เหลอืเกนิกบัการสอบภาษาไทยวนัพรุ่งน�ี...เพราะชอบและม�ันใจวา่
จะไดค้ะแนนสงู )  สรปุวา่ Bored คอื เบ�ือ boring คอื นา่เบ�ือ excited แปลวา่ ต�ืนเตน้ในเชงิดไีมใ่ชป่ระหมา่ 

                  อนัดบัท�ี 3 " I like you. "    You no same-same other boys.    ถา้ตอ้งการบอกวา่ส�ิงน�ันเหมอืนกบัส�ิงน�ีใหใ้ชค้าํ
วา่ to be the same as แปลวา่ เหมอืนเม�ือตอ้งการเปรยีบเทยีบส�ิง 2 อยา่ง เชน่ สม้เชง้กบัลาํเจยีกมหีนา้ตาจดืพอ ๆกนัใหพ้ดูวา่
Somcheng looks / is the same as lamijiak. They're both plain. ใช ้thesame (thing) as   เวลาเปรยีบเทยีบ
ลกัษณะเฉพาะ   เชน่ This shirt is the same price as that one.  (  เส�ือเช�ิตตวัน�ีราคาเทา่กบัตวัน�ัน  )    ถา้อยากพดูวา่เหมอืน
ฉนัเลยใหใ้ช ้ (It's) the same as me  ไมใ่ช ้ Same-same me !   หรอืวา่หากจะพดูเหมอืนกนัโดยไมพ่ดูถงึ  2  ส�ิงน�ันให้
ใช ้ It's the same. หรอื   He's the same. She's the same.  แลว้แตก่รณ ี เชน่ How is this theory different ? It's
not . It's the same.  ( ทฤษฎแีตกตา่งกนัอยา่งไรไมต่า่งกนัหรอกเหมอืนกนั)   มอีกีคาํท�ีอยากจะเสนอน�ันคอื  alike  คาํน�ีเป็น adj.
หมายถงึ เหมอืนกนั เชน่ Thai pop songs are all alike. ( เพลงไทยแนวป๊อปลว้นฟงัแลว้เหมอืนกนัหมด )   สาํหรบัทา่นท�ีชอบ
ใชส้าํนวนกม็ถีา้อยากพดูถงึส�ิง  2  อยา่งท�ีเขา้กนัไดด้ภีาษาองักฤษอาจใช ้to go together like bread and butter  คอื ชาวตา่ง
ชาตเิหน็วา่ขนมปงักบัเนยเป็นส�ิงของ 2 อยา่งท�ีเขา้กนัไดด้หีรอืสาํนวนท�ีวา่  to go together like two peas in a pod.  สาํนวนน�ี
สนกุด ีคอื pea แปลวา่ ถ�ัวชนดิเลก็อยา่งถ�ัวลนัเตา pod คอื ฝกัถ�ัว ถา้แปลตรงๆ like two pea in a pod หมายถงึ ถ�ัวลนัเตา 2 เมด็
ในฝกัเดยีว แตค่วามหมายท�ีแทจ้รงิ คอื เขา้กนัไดด้หีรอืมลีกัษณะนสิยัใจคอท�ีเหมอืนกนัคะ่    เชน่   Somsri and Somchai are
like two  peas  in  a  pod. They  both  like  somtam  for  breakfast , soklek  for lunch and   KFC  for
 dinner.  (  สมศรแีละสมชายเหมอืนก�ิงทองใบหยกเลย   เขาท�ังคู่ชอบทานสม้ตาํสาํหรบัอาหารเชา้ ซกเลก็สาํหรบัม�ือเท�ียงและ KFC
สาํหรบัตอนเยน็ ) สรปุวา่ ไมม่คีาํวา่ same-same ในภาษาองักฤษใช ้ the same ดกีวา่

[<<][<][6][7][8][9][10]
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                    อนัดบัท�ี 2 " No have "   ในภาษาองักฤฤษไมม่ปีระโยคน�ี ถา้ "ไมม่"ี ในกรณที�ีคณุซ�ือสนิคา้ แปลวา่ ไมม่สีนิคา้เหลอืให้
ใช ้We don't have any(left). ( ไมม่(ีเหลอื) )เชน่ Foreigner : Do you have any purple jackets ? ชาวตา่งชาต ิ: คณุ
มเีส�ือแจค็เกต็สมีว่งไหม  Somcheng : Sorry , we don't have any left.   สม้เชง้ : ขอโทษคะ่ไมม่เีหลอื เรามกัจะถามอยา่งน�ี
เวลาซ�ือของคอืใช ◌D้o  you  have  any...   ตามดว้ยส�ิงท�ีเราตอ้งการในรปูพหพูจนถ์งึแมว้า่เราตอ้งการเพยีงอนัเดยีวกต็าม
 Sorry , we don't have any   เชน่  Do you have any ranges ? Do you have any somtam  ? Do you have
any music tapes by Monsi tKhamsoi ?  ถา้ไมม่ตีอบวา่  Sorry , we don't have any. (ขอโทษครบัไมม่)ี  คาํวา่ we
ในท�ีน�ีแปลวา่ หา้งสรรพสนิคา้ แตถ่า้เป็นเร�ืองนอกหา้งใช ้  I   กไ็ด ้  เชน่  Do you have any paperclips ? (คณุมที�ีหนบี
กระดาษไหม ) Sorry , I don't have any.(ไมม่คีรบั) There aren't any left. กไ็ด ้ เชน่  Do  you  have  any  black
stockings  ?   นกัทอ่งเท�ียว : คณุมถีงุนอ่งสดีาํไหม   Somcheng : Sorry. There aren't any left.   สม้เชง้ : ขอโทษคะ่
ไมม่เีหลอืคะ่  สม้เชง้ใช ้ aren't  เพราะลกูคา้ใชค้าํถามในรปูพหพูจน ์ ถงึแมต้อ้งการสนิคา้อนัเดยีว  การถามในรปูพหพูจนน์�ีเวลาซ�ือ
ของ เพราะถอืวา่เป็นการถามแบบท�ัวไป   นอกจากน�ีเรายงัมสีาํนวน  เชน่  We're all out.  หมายถงึ สนิคา้หมด To be out of
(something) ใหค้วามหมายวา่ หมดสตอ๊กเชน่กนั   สรปุวา่ " Sorry , we don't have any.  ฟงัแลว้ดมีากกวา่ " No have "
ฟงัแลว้หอ่เห�ียวเกนิไป  

                   อนัดบัท�ี 1 " Hey you ! " เพราะเม�ือแปลจะไดค้วามหมาย คอื " ไอม้งึ...มงึโวย้มงึ " ฝร�ังถอืวา่ใครท�ีเรยีกเคา้เชน่น�ี
เป็นการแสดงความไมเ่ป็นมติร   ถา้ใชก้บัฝร�ังใจรอ้นเขาอาจเขา้ใจผดิและหนัมาชกหนา้คณุ   ฉะน�ันของย�ําวา่หา้มเรยีกฝร�ังโดยใช้
 Hey   you ! เดด็ขาดไมม่กีรณใีดท�ีฟงัแลว้ดดู ีแตค่วรเปล�ียนเป็น 1." Excuse me ? "  แปลวา่ ขอโทษเป็นคาํท�ีสภุาพท�ีสดุ  2. "
Sir ? / Madam ? "  Sir  ใชส้าํหรบัผู้ชาย  สว่น  Madam  ใชส้าํหรบัผู้หญงิและกะเทยฝร�ัง   สรปุวา่   Excuse me ปลอดภยั
กวา่  Hey  you !
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