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4 คําศัพทภาษาอังกฤษทีน่ารําคาญสุดๆ!!
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เคยไหม? เวลาพูดภาษาอังกฤษเราจะชอบใชคําฟ ุมเฟือยในหลายประโยคที่เอยออกมา
จําพวกคําที่พูดออกมาก็ไมมีความหมายอะไร ไมใช แคคนไทยนะครับ
แตฝรั่งเคาเองก็มีมีคําบางคําที่ถาเอามาใชบอยๆมันนารําคาญสุดๆเลยละ มาดูกันวาทุกวันน้ีเราใชคําพวกน้ีบางไหม

ระวังใหดี!! ถาคุณกําลังติดการใชคําเหลาน้ีบอยๆ!!

 

1. something like that -
ประมาณนัน้อะ
คุยกับบอสฝรั่งอยูดีๆ
จะพูดถึงโปรเจ็คใหญโต
แตไมร

ู
จะบรรยายยังไงดันไปใช

something like that ซะงั้นอะ
อีแบบน้ีภาพลักษณเราคงติดลบแหงๆ

แทนที่จะถูกชื่นชมในความเป็นการเป็นงาน   

Pimporn: Right now we’re working on a CSR project. We plan to get people in the area involved….umm…
something like that. (ตอนน้ีเรากําลังทําโปรเจ็คที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมคะ
เราคิดวาจะดึงคนในพื้นที่เขามาดวย เอ อ…ประมาณน้ันแหละคะ)

 

2. I mean – จริงๆแลว…
คําน้ีถาใชเยอะก็นาเบื่อพอๆกัน อะไรๆก็ I mean, I mean, I mean …
จะพูดทั้งทีก็เอาใหมันถูกตั้งแตแรกเลยดีกวานะครับแหม 

วันหน่ึงคุณแฟนทําหนาบูด ยื่นมือถือมาใหดูไลน

แฟน: Who the hell is this?!! (สาวที่ไหนแชทมาหะ!!)
จําเลย: Baby, I don’t even know who that is! I mean, she was a friend at work. No! I mean, we never really
talked… I mean, we had to discuss work once or twice… 
(โธที่รัก ใครอะ เคาไมรูจักดวยซํ้า จริงๆแลวน่ันมันเพื่อนรวมงาน ไมๆ …จรงิๆแล วเราไมเคยคุยกันเลยนะ เอ อ…
ผมหมายความวา เราอาจเคยคุยเรื่องงานกันครั้งสองครั้งเอง…) อํ้าอึ้งแบบน้ีก็รอเก็บซากไดเลยจะ

 

3. like – แบบวา
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น่ีก็เป็นอีกคําที่ฮิตมาก นึกอะไรไมออกใหบอก like, like, like…. ความจรงิถาเผลอใชบอย ให ตัดออกไปบ างก็ดี

This movie is, like, really good. 
หนังเรื่องน้ีอะ แบบวาดีมากๆเลยนะ

This meal is, like, the best I’ve ever had.
อาหารมื้อน้ีอะ แบบวา อรอยที่สุดเทาที่เคยกินมาเลย

 

4. you know – รูป ะ, อะนะ 

สุดท าย มาที่วลีเด็ดอยาง You know? ที่เราตองเคยใชหรือไดยินมาบางแนนอน

A: What did you mean when you say that John’s not to be trusted? (ที่เธอบอกวาอยาไวใจจอหนอะ
หมายความวาไงหา)
B: He’s such a playboy. You know what I mean!  (หมอน่ันมันเจาชูจะตาย เธอก็ร

ู
ใช มะ)

น่ันแน….มีใครเคยเอามาใชรวมกันมั้ยครับ เช น

I mean, like he’s very nice and all, but sometimes he can be, like, a pain in the ass you know?
อืมนะ แบบวาเคาก็เป็นคนนิสัยดี แตบางครัง้เคาก็ แบบวา กวนตีนโคตรๆเลยอะ เก็ตป ะ?

เห็นมั้ยครับวาถาใชคําพวกน้ีบอยมันนารําคาญขนาดไหน คนพูดยังปวดหัวแลวคนฟังจะขนาดไหนละเน่ีย ดังน้ัน เอ อ…
แบบวา…เลี่ยงไดก็เลี่ยงไมใชนะคราบ 555

ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว
ชวนฝรั่งไปดูหนัง…พูดวาไงดี? (Movie Time)

ภาษาอังกฤษในการช็อปป้ิง (Shopping Time)

ใหกําลังใจเป็นภาษาอังกฤษ (Giving Consolation)

ขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษไมไดมีแค thank you นะ!
วลีเด็ดจากคําศัพท สุดฮติ – “Cool”

เรื่องสิวๆ- Acne

10 อันดับ: คําศัพทโฆษณาภาษาอังกฤษนารู
ศัพท สับสน: Affect VS Effect

10 ศัพท ภาษาอังกฤษสุดฮติ คนไทยออกเสียงผิดบอย Part 1

สัญลักษณทางคณิตศาสตร
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