อังกรี๊ด อังกฤษ กับดินฟาอากาศ
อ.สุภาวดี สุประดิษฐอาภรณ

ศิลปในการสรางบทสนทนาที่สนุกสนานของคนทั่วไป คือ คนสวนใหญจะรูสึกสบายๆ ที่จะพูดในเรื่องที่ใกลตัว
ถึงแมคนที่เราเห็นหนากันบอยๆ แตไมรูจักกัน เชนเพื่อนบาน หรือคนที่ไมรูจักกันแตเดินผานกันแลวเขามองเรา เราก็
สามารถที่จะยิ้มและพูดทักทายกันไดโดยไมถือเปนเรื่องแปลก โดยเฉพาะถาคนสองคนมีโอกาสไดมาพบกันไดบอยๆ ก็ไม
จําเปนจะตองเริ่มตนการทักทายดวยการจับมือ แตสามารถเริ่มตนพูดคุยทักทายกันไดเลย โดยเฉพาะคนที่อังกฤษชอบที่
จะเริ่มบททักทายสนทนาเกี่ยวกับดินฟาอากาศ (อยางที่ทราบกันวาอากาศที่นี่เปลี่ยนแปลงบอยและมีผลกับชีวิตความ
เปนอยูของผูคนโดยตรง) การทักทายอยางนี้ที่นี่จึง เปนเรื่องปกติ ในขณะที่คนไทยอยูที่เมืองไทย มักเริ่มบทสนทนาดวย
การถามวา ทานขาวมารึยัง จะไปไหน ซึ่งถามาถามที่นี่คนอังกฤษถือเปนคําถาม
ที่แปลก บทสนทนาของคนอังกฤษจึงมักเริ่มดวยเรื่องลมฟาอากาศ
ดังนั้น ขอเริ่มหัวขอนี้โดยการยกคําพูดที่คุนหูของ ดอกเตอรแซมมวล จอหนสัน
มาอาง "เมื่อคนอังกฤษสองคนมาเจอกัน เขาจะพูดเรื่องลมฟาอากาศกอน
“สองรอยกวาปที่แลวจริงอยางไร ทุกวันนี้ก็ยังจริงอยู”
โดยเฉพาะชวงนี้อากาศบานเราเปลี่ยนแปลงบอย ทั้งฝนตก ทั้งรอน พายุเขาแบบไมทันตั้งตัว แถมมีโรคภัย
ไขเจ็บใหมๆเขามาเยี่ยมเยี่ยนบานเรากันอยางไมขาดสาย วันนี้เลยเอาสํานวน คําศัพท ที่พูดเกี่ยวกับดินฟาอากาศมาฝากกัน
แลวคุณจะพบวาการเริ่มตนการสนทนาในทุกที่ทุกเวลากับทุกคนที่คุณพบนั้นไมใชสิ่งยากเลย
สํานวนที่เราใชถามถึงสภาพอากาศ
What's it like out?

อากาศขางนอกนั่นเปนยังไงบาง

How's the weather?

อากาศเปนอยางไรบาง

Do you have rain?

ฝนตกมั้ย

What's the temperature there?

ตอนนี้อุณหภูมิกี่องศา

Beautiful day, huh?

วันนี้อากาศดีนะวามั้ย

What's the weather forecast?

พยากรณอากาศทํานายวายังไงนะ
สํานวนที่เราใชพูดถึงสภาพอากาศดี

Beautiful day,isn't it?

วันนี้อากาศดีมากเลยใชไหม

Nice day,isn't it?

วันนี้อากาศดีใชไหม

It's a lovely day.

วันนี้เปนวันที่อากาศดี

What a beautiful day.

ชางเปนวันที่อากาศดีเหลือเกิน

We couldn't ask for a better day than this. ดีกวานี้คงไมมีอีกแลวละ
They're calling for blue skies all week.

พวกเขาทํานายวาอากาศจะดีตลอดอาทิตย ทองฟาสดใส

The weather is nice today.

อากาศวันนี้ดีจังเลย
ตอไปเปนสํานวนของอากาศไมดีกันบาง

It's miserable out.

อากาศไมดีเลย

We haven't had a drop of rain for weeks.

ฝนไมตกมาตั้งหลายสัปดาหแลว

It's pouring outside. (raining heavily)

ขางนอกฝนตกหนักมาก

It's been cloudy all morning.

วันนี้อากาศครึ้มตลอดทั้งเชาเลย

Yesterday it rained all day.

เมื่อวานฝนตกทั้งวัน

It looks like rain,doesn't it?

ฝนทําทาจะตกเนอะ

Raining hard,isn't it?

ฝนตกหนักเนอะ

I think the rain will continue.

ฉันวาฝนคงจะตกไปเรื่อยๆ แนเลย

เอาละ ไปดูตัวอยางการใชกัน
A: What's the weather like today?
วันนี้อากาศเปนอยางไรบาง
B: It looks as if it's going to clear up.
ดูเหมือนวาอากาศจะแจมใสนะ
A: Nice day today, isn't it?
วันนี้อากาศดีใชไหม
B: Yes, it's beautiful weather we're having.
ใชวันนี้อากาศดีทีเดียว
A: The weather has been changeable these last few days, hasn't it?
สองสามวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากทีเดียว
B: Yes, it's rather uncertain. I'm afraid we shall have rain this afternoon.
ใช อากาศคอนขางไมแนนอน เกรงวาฝนจะตกบายนี้
A: Isn't this a lovely day?
วันนี้เปนวันที่อากาศดีใชไหม
B: I think it's going to be a lovely day today.
ฉันคิดวาวันนี้คงอากาศดีทั้งวัน
A: Do you think it will stay fine?
คุณคิดวาอากาศจะยังคงดีอยางนี้ตอไปไหม
B: No, I don't. The radio weather forecast said that it would begin to rain about noon.
ไมนะ พยากรณอากาศทํานายวาฝนจะตกประมาณเที่ยง

A: It's getting rather couldy. It looks like rain,doesn't it?
วันนี้คอนขางจะมีเมฆมาก ดูเหมือนกับวาฝนจะตกใชไหม
B: I hope it will be fine tomorrow; I'm going to have a picnic with my family.
ฉันหวังวาอากาศจะดีในวันพรุงนี้ เพราะฉันจะไปปกนิกกับครอบครัว
A: It doesn't look very promissing.
ดูอากาศไมคอยนาไววางใจ
B: No, it doesn't.
เปนเชนนั้นจริงๆ
A: I am afraid it's going to rain at any moment now.
ฉันกลัววาฝนจะตกขึ้นมาตอนไหนก็ได
B: It's pouring down already outside.
ขางนอกนั้นฝนจะตกลงมาแลว
A: I think we had beeter go back; we have no umbrella.
ฉันคิดวาเรานาจะกลับกันดีกวา เราไมมีรม
B: Yes, let's go before we get soaked.
ใช ไปกันเถอะกอนที่เราจะเปยก

แถมทายดวยการตูนขําๆ เกี่ยวกับ ภูมิอากาศกันนะจะ

