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หลงัจากสง่หนงัสอืบทเรยีนภาษาองักฤษบรจิาคใหส้ภาการศกึษาไป ๑๖ กลอ่ง
ประมาณ ๘๐๐ เลม่ เพยีงขา้มวนักไ็ดร้บัจดหมายแจง้ใหท้ราบถงึการอบรมภาษาองักฤษ
แกผู่้สมคัรเขา้รบัการอบรม ๕๐ คน วา่อยู่ในระดบัใด ท�ีเขยีนไวล้ว่งหนา้ประมาณ ๑
เดอืน จาํเป็นตอ้งเขยีนใหมใ่หเ้หมาะกบัระดบัของผู้เขา้รบัอบรม ไดใ้ชเ้วลาทกุวนัคนื
ต ั�งใจสรา้งบทเรยีนใหด้ที�ีสดุ เพ�ือประสทิธผิลของครไูทยในอนาคตท�ีจะถา่ยทอดวชิา
ภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งเป็นแบบอยา่งท�ีดแีกน่กัศกึษารุ่นตอ่ไปใหม้ทีกัษะดกีวา่คนรุ่น
เดยีวกนัในปจัจบุนัท�ีผมไดม้โีอกาสรู้จกัพดูคยุเป็นภาษาองักฤษ ไดเ้หน็ความจาํกดัหลาย
ดา้น ท ั�งการออกเสยีงท�ีถกูตอ้ง คาํศพัท ์และการสรา้งประโยค ทางสถาบนัไดแ้จง้ความ
จาํนงคอ์ยากทราบทฏษฎกีารสอน แตด่ว้ยประสบการณก์ารสอนภาษาองักฤษแก่
นกัศกึษาอเมรกินัมา กวา่ ๓๐ ปี ทาํใหต้ระหนกัดวีา่ ทฤษฎใีดๆ ไมส่าํคญัไปกวา่ การมี
ความรู้ท�ีแจง้ชดัและลกึซ�ึงเพ�ือการถา่ยทอดท�ีถกูตอ้ง และมปีฏภิาณสงูท�ีจะเขา้ใจวา่ผู้
เรยีนมปีญัหาอะไร และมคีวามเขา้ใจดวีา่จะชว่ยคล�ีคลายปญัหาไดอ้ยา่งไร ทฤษฎที�ีผู้
วจิยัสรา้งไว ้ใชว่า่จะนาํไปใชก้บัผู้เรยีนโดยเฉพาะกลุ่มไดเ้ตม็ท�ี ท ั�งเป็นการครอบงาํ
ดลุพนิจิสว่นตวัท�ีอาศยัไหวพรบิและประสบการณส์�ังสมจากการสอนทกุวนัเดอืนปี ซ�ึงให้
ความรู้อนัแทจ้รงิมากกวา่ทฤษฎใีดๆ อาทติยต์อ่มา ไดร้บัแจง้ใหท้ราบวา่ทางสภาการ
ศกึษาไดท้าํสญัญากบั “เรอืนปารฉิตัร” เป็นเวลา ๓ เดอืน เป็นวงัเดมิของเจา้จอมออ่มใน
รชัสมยัพระจลุจอมเกลา้เขา้อยู่หวั ท�ีดดัแปลงมาเป็น apartment ดสูวย สงบรม่ร�ืน ใน
เขตอาํเภอดสุติ อกีอาทติย ์กไ็ดร้บั E-ticket (business class) จาก Thai Airways
และตอ่มา หลานชายไดจ้ดัการ ใหเ้จา้หนา้ท�ีมารบัเราท�ีหนา้ประตเูคร�ืองบนิ ในเชา้วนัท�ี
๑๗ มถินุายน จงึขอลาผู้อา่นไปกอ่น แตก่จ็ะพยายามสง่เร�ืองมาใหอ้า่นทกุคร ั�งท�ีมี
โอกาส สาํหรบัฉบบัน�ีมเีร�ืองการพดูภาษาองักฤษผดิผดิของ

 

คนไทย ท�ีมกัไดย้นิและบนัทกึไวม้าเสนอเช่นเคย

พดูผดิ     I felt good mood.

พดูถกู     I am in a good mood.

เหตผุล    ภาษาไทยจะใชค้าํวา่ “รู้สกึ” กบัอารมณ ์แตภ่าษาองักฤษ จะใชค้าํวา่ “อยู่ในอารมณท์�ี

ด”ี

พดูผดิ     Please allow me more two hours.

พดูถกู     Please allow me two more hours.

เหตผุล    ภาษาไทยจะพดูวา่ “ขอมากข�ึน” กอ่นท�ีจะบอกจาํนวนชั�วโมง แตภ่าษาองักฤษจะ

บอกจาํนวนชั�วโมงกอ่นการบอกขอมากข�ึน เชน่ “สองชั�วโมงมากข�ึน”

พดูผดิ     My watch doesn't move at all. I must get it checked up.

พดูถกู     My watch isn't running, I must get it checked up.

เหตผุล    เครื�องกลไกตา่งๆจะใชค้าํกริยา run แสดงการเคล�ือนไหว เชน่ นาฬกิาขอ้มอื (watch)

หรือนาฬกิาเรือน (clock) เครื�องยนตต์า่งๆ เชน่ รถยนตร ์แตไ่มใ่ชร่ถจกัรยานตร์

ยกเวน้แตป่ระเภทท�ีมเีครื�องยนตรป์ระกอบ

พดูผดิ     We moved house to Los Angeles last month.
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พดูถกู     We moved to Los Angeles last month.

เหตผุล    ภาษาไทยเรามกัพดูวา่ “ยา้ยบา้น” ท�ีจริงไมไ่ดห้มายถงึยกบา้นท�ังหลงัไปต�ังท�ีอ�ืน แต่

ยา้ยเฉพาะตวัไปอยู่บา้นใหม ่ภาษาองักฤษดจูะมเีหตผุลสมจริงมากกวา่ภาษาไทย

คอื move ไมใ่ช ่move house

พดูผดิ     He is our common friend.

พดูถกู     He is our mutual friend.

เหตผุล    มคีนหน�ึงอยากจะบอกวา่ เขามเีพ�ือนท�ีแนะนาํเพ�ือนอกีคนใหรู้้จกั เพ�ือนใหมก่ค็อื

เพ�ือนของเพ�ือนอกีท ีแตไ่มท่ราบจะเรียกวา่อยา่งไร เลยใชค้าํวา่ common friend

แทน คาํท�ีถกูตอ้งคอื mutual friend

พดูผดิ     It was my first time to go abroad.

พดูถกู     It was the first time I had gone abroad.

เหตผุล    จะใชค้าํแสดงความเป็นเจา้ของ (Possessive Adjectives) กบัส�ิงท�ีเป็นของสว่นตวั

เชน่สว่นตา่งๆของรา่งกาย สมบตัสิว่นตวั เป็นตน้ แตเ่รื�องของการกระทาํครั�งแรก

ไมใ่ชส่มบตัหิรือของประจาํตวัจงึไมใ่ชก้บั Possessive Adjectives การนบัอนัดบัท�ี

เชน่ first ใชก้บั the แทน

พดูผดิ     While walking along the street, I met my friend.

พดูถกู     While walking along the street, I met a friend of mine.

เหตผุล    ถา้พดูวา่ my friend หมายถงึวา่ผู้พดูดว้ยเขา้ใจอยู่วา่เป็นใคร เป็นตน้วา่ “Did you

meet khun Somsak yesterday? He is my friend.” “คณุไดพ้บกบัคณุสมศกัด�ิหรือ

เขาเป็นเพ�ือนผมเอง” แตถ่า้ยงัไมไ่ดก้ลา่วถงึ และผู้พดูดว้ยไมท่ราบวา่เป็นใคร กจ็ะ

ไมใ่ช ้my แตจ่ะใชค้าํสรรพนามท�ีแสดงความเป็นเจา้ของ เรียกวา่ Possessive

Pronouns (mine, yours, his, hers, its ours, theirs)

พดูผดิ     My room is narrow.

พดูถกู     My room is small.

เหตผุล    คาํวา่ narrow หมายถงึ “แคบ” ใชก้บัถนน หรือ ทางเดนิ สว่นหอ้งไมบ่อกวา่แคบ แต่

บอกวา่ “เลก็” เราอาจจะคุ้นเคยกบัภาษาของเราวา่ “บา้นคบัแคบ” แตก่ต็อ้งใชค้าํวา่

small

พดูผดิ     I'll visit my native place for the first time in ten years this summer.

พดูถกู     I'll visit my birth place for the first time in ten years this summer.

เหตผุล    จะใชค้าํวา่ native กบัประเทศ คอื native country กบัภาษา คอื native toungue

นอกจากน�ี มใีชใ้นความตา่งๆเชน่ the natives (ชาวพ�ืนเมอืง) Native American (ชาว

อเมริกนัอนิเดยีน) native born (ผู้ท�ีเกดิในถ�ินหรือประเทศดงักลา่ว) native speaker

(ผู้ท�ีใชภ้าษาของทอ้งถ�ินท�ีเกดิ)

แตส่ถานท�ีเกดิจะใช ้birth place นอกจากน�ีใชบ้อกเรื�องตา่งๆท�ีเก�ียวกบัการเกดิ เชน่

birthday (วนัเกดิ) birth control (การคมุกาํเนดิ) birthmark (ปาน) birth right (สทิธทิ�ี

ไดจ้ากการเกดิ เชน่ในอดตี คนผวิขาวมสีทิธ�ิมากกวา่คนผวิดาํ เดก็ท�ีเกดิจากคนผวิขาว

จงึมสีทิธ�ิมากตาม) birth stone (อญัมณปีระจาํเดอืนเกดิ)



พดูผดิ     Here is a pair of nice shoes.

พดูถกู     Here is a nice pair of shoes.

เหตผุล    รองเทา้มสีองขา้งเสมอจงึเรียกเป็นคู่ หรือ a pair of shoes ไมแ่ยกคาํออกจากกนั ถา้

จะเสริมคาํกจ็ะนาํมาอยู่หนา้คาํวา่ pair เชน่ a nice pair of shoes หรือ two nice pairs

of shoes  หรือ

พดูผดิ     Is this seat empty?

พดูถกู     Is this seat taken?

เหตผุล    ถงึท�ีจะ “วา่ง” แตก่จ็ะไมใ่ชค้าํวา่ empty กบัท�ีท�ีวา่งอยู่ เพราะความคดิของคน

อเมริกนัน�ันคาํนงึถงึวา่ “ท�ีน�ีมคีนนั�งหรือยงั” คอื  Is this seat taken?

พดูผดิ     Don't be noisy.

พดูถกู     Be quiet.

เหตผุล    คนไทยพดูไดส้องอยา่งคอื “อยา่ทาํเสยีงดงั” (Don't be noisy.) หรือ “เงยีบๆหนอ่ย”

(Be quiet.) แตค่นอเมริกนันยิมพดูวา่ Be quiet.
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การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั โดย
ดร.การณุ รจุนเวชช์

หลงัจากสง่หนงัสอืบทเรยีนภาษาองักฤษบรจิาคใหส้ภาการศกึษาไป ๑๖ กลอ่ง
ประมาณ ๘๐๐ เลม่ เพยีงขา้มวนักไ็ดร้บัจดหมายแจง้ใหท้ราบถงึการอบรมภาษาองักฤษ
แกผู่้สมคัรเขา้รบัการอบรม ๕๐ คน วา่อยู่ในระดบัใด ท�ีเขยีนไวล้ว่งหนา้ประมาณ ๑
เดอืน จาํเป็นตอ้งเขยีนใหมใ่หเ้หมาะกบัระดบัของผู้เขา้รบัอบรม ไดใ้ชเ้วลาทกุวนัคนื
ต ั�งใจสรา้งบทเรยีนใหด้ที�ีสดุ เพ�ือประสทิธผิลของครไูทยในอนาคตท�ีจะถา่ยทอดวชิา
ภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งเป็นแบบอยา่งท�ีดแีกน่กัศกึษารุ่นตอ่ไปใหม้ทีกัษะดกีวา่คนรุ่น
เดยีวกนัในปจัจบุนัท�ีผมไดม้โีอกาสรู้จกัพดูคยุเป็นภาษาองักฤษ ไดเ้หน็ความจาํกดัหลาย
ดา้น ท ั�งการออกเสยีงท�ีถกูตอ้ง คาํศพัท ์และการสรา้งประโยค ทางสถาบนัไดแ้จง้ความ
จาํนงคอ์ยากทราบทฏษฎกีารสอน แตด่ว้ยประสบการณก์ารสอนภาษาองักฤษแก่
นกัศกึษาอเมรกินัมา กวา่ ๓๐ ปี ทาํใหต้ระหนกัดวีา่ ทฤษฎใีดๆ ไมส่าํคญัไปกวา่ การมี
ความรู้ท�ีแจง้ชดัและลกึซ�ึงเพ�ือการถา่ยทอดท�ีถกูตอ้ง และมปีฏภิาณสงูท�ีจะเขา้ใจวา่ผู้
เรยีนมปีญัหาอะไร และมคีวามเขา้ใจดวีา่จะชว่ยคล�ีคลายปญัหาไดอ้ยา่งไร ทฤษฎที�ีผู้
วจิยัสรา้งไว ้ใชว่า่จะนาํไปใชก้บัผู้เรยีนโดยเฉพาะกลุ่มไดเ้ตม็ท�ี ท ั�งเป็นการครอบงาํ
ดลุพนิจิสว่นตวัท�ีอาศยัไหวพรบิและประสบการณส์�ังสมจากการสอนทกุวนัเดอืนปี ซ�ึงให้
ความรู้อนัแทจ้รงิมากกวา่ทฤษฎใีดๆ อาทติยต์อ่มา ไดร้บัแจง้ใหท้ราบวา่ทางสภาการ
ศกึษาไดท้าํสญัญากบั “เรอืนปารฉิตัร” เป็นเวลา ๓ เดอืน เป็นวงัเดมิของเจา้จอมออ่มใน
รชัสมยัพระจลุจอมเกลา้เขา้อยู่หวั ท�ีดดัแปลงมาเป็น apartment ดสูวย สงบรม่ร�ืน ใน
เขตอาํเภอดสุติ อกีอาทติย ์กไ็ดร้บั E-ticket (business class) จาก Thai Airways
และตอ่มา หลานชายไดจ้ดัการ ใหเ้จา้หนา้ท�ีมารบัเราท�ีหนา้ประตเูคร�ืองบนิ ในเชา้วนัท�ี
๑๗ มถินุายน จงึขอลาผู้อา่นไปกอ่น แตก่จ็ะพยายามสง่เร�ืองมาใหอ้า่นทกุคร ั�งท�ีมี
โอกาส สาํหรบัฉบบัน�ีมเีร�ืองการพดูภาษาองักฤษผดิผดิของ

 

คนไทย ท�ีมกัไดย้นิและบนัทกึไวม้าเสนอเช่นเคย

พดูผดิ     I felt good mood.

พดูถกู     I am in a good mood.

เหตผุล    ภาษาไทยจะใชค้าํวา่ “รู้สกึ” กบัอารมณ ์แตภ่าษาองักฤษ จะใชค้าํวา่ “อยู่ในอารมณท์�ี

ด”ี

พดูผดิ     Please allow me more two hours.

พดูถกู     Please allow me two more hours.

เหตผุล    ภาษาไทยจะพดูวา่ “ขอมากข�ึน” กอ่นท�ีจะบอกจาํนวนชั�วโมง แตภ่าษาองักฤษจะ

บอกจาํนวนชั�วโมงกอ่นการบอกขอมากข�ึน เชน่ “สองชั�วโมงมากข�ึน”

พดูผดิ     My watch doesn't move at all. I must get it checked up.

พดูถกู     My watch isn't running, I must get it checked up.

เหตผุล    เครื�องกลไกตา่งๆจะใชค้าํกริยา run แสดงการเคล�ือนไหว เชน่ นาฬกิาขอ้มอื (watch)

หรือนาฬกิาเรือน (clock) เครื�องยนตต์า่งๆ เชน่ รถยนตร ์แตไ่มใ่ชร่ถจกัรยานตร์

ยกเวน้แตป่ระเภทท�ีมเีครื�องยนตรป์ระกอบ

พดูผดิ     We moved house to Los Angeles last month.
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พดูถกู     We moved to Los Angeles last month.

เหตผุล    ภาษาไทยเรามกัพดูวา่ “ยา้ยบา้น” ท�ีจริงไมไ่ดห้มายถงึยกบา้นท�ังหลงัไปต�ังท�ีอ�ืน แต่

ยา้ยเฉพาะตวัไปอยู่บา้นใหม ่ภาษาองักฤษดจูะมเีหตผุลสมจริงมากกวา่ภาษาไทย

คอื move ไมใ่ช ่move house

พดูผดิ     He is our common friend.

พดูถกู     He is our mutual friend.

เหตผุล    มคีนหน�ึงอยากจะบอกวา่ เขามเีพ�ือนท�ีแนะนาํเพ�ือนอกีคนใหรู้้จกั เพ�ือนใหมก่ค็อื

เพ�ือนของเพ�ือนอกีท ีแตไ่มท่ราบจะเรียกวา่อยา่งไร เลยใชค้าํวา่ common friend

แทน คาํท�ีถกูตอ้งคอื mutual friend

พดูผดิ     It was my first time to go abroad.

พดูถกู     It was the first time I had gone abroad.

เหตผุล    จะใชค้าํแสดงความเป็นเจา้ของ (Possessive Adjectives) กบัส�ิงท�ีเป็นของสว่นตวั

เชน่สว่นตา่งๆของรา่งกาย สมบตัสิว่นตวั เป็นตน้ แตเ่รื�องของการกระทาํครั�งแรก

ไมใ่ชส่มบตัหิรือของประจาํตวัจงึไมใ่ชก้บั Possessive Adjectives การนบัอนัดบัท�ี

เชน่ first ใชก้บั the แทน

พดูผดิ     While walking along the street, I met my friend.

พดูถกู     While walking along the street, I met a friend of mine.

เหตผุล    ถา้พดูวา่ my friend หมายถงึวา่ผู้พดูดว้ยเขา้ใจอยู่วา่เป็นใคร เป็นตน้วา่ “Did you

meet khun Somsak yesterday? He is my friend.” “คณุไดพ้บกบัคณุสมศกัด�ิหรือ

เขาเป็นเพ�ือนผมเอง” แตถ่า้ยงัไมไ่ดก้ลา่วถงึ และผู้พดูดว้ยไมท่ราบวา่เป็นใคร กจ็ะ

ไมใ่ช ้my แตจ่ะใชค้าํสรรพนามท�ีแสดงความเป็นเจา้ของ เรียกวา่ Possessive

Pronouns (mine, yours, his, hers, its ours, theirs)

พดูผดิ     My room is narrow.

พดูถกู     My room is small.

เหตผุล    คาํวา่ narrow หมายถงึ “แคบ” ใชก้บัถนน หรือ ทางเดนิ สว่นหอ้งไมบ่อกวา่แคบ แต่

บอกวา่ “เลก็” เราอาจจะคุ้นเคยกบัภาษาของเราวา่ “บา้นคบัแคบ” แตก่ต็อ้งใชค้าํวา่

small

พดูผดิ     I'll visit my native place for the first time in ten years this summer.

พดูถกู     I'll visit my birth place for the first time in ten years this summer.

เหตผุล    จะใชค้าํวา่ native กบัประเทศ คอื native country กบัภาษา คอื native toungue

นอกจากน�ี มใีชใ้นความตา่งๆเชน่ the natives (ชาวพ�ืนเมอืง) Native American (ชาว

อเมริกนัอนิเดยีน) native born (ผู้ท�ีเกดิในถ�ินหรือประเทศดงักลา่ว) native speaker

(ผู้ท�ีใชภ้าษาของทอ้งถ�ินท�ีเกดิ)

แตส่ถานท�ีเกดิจะใช ้birth place นอกจากน�ีใชบ้อกเรื�องตา่งๆท�ีเก�ียวกบัการเกดิ เชน่

birthday (วนัเกดิ) birth control (การคมุกาํเนดิ) birthmark (ปาน) birth right (สทิธทิ�ี

ไดจ้ากการเกดิ เชน่ในอดตี คนผวิขาวมสีทิธ�ิมากกวา่คนผวิดาํ เดก็ท�ีเกดิจากคนผวิขาว

จงึมสีทิธ�ิมากตาม) birth stone (อญัมณปีระจาํเดอืนเกดิ)



พดูผดิ     Here is a pair of nice shoes.

พดูถกู     Here is a nice pair of shoes.

เหตผุล    รองเทา้มสีองขา้งเสมอจงึเรียกเป็นคู่ หรือ a pair of shoes ไมแ่ยกคาํออกจากกนั ถา้

จะเสริมคาํกจ็ะนาํมาอยู่หนา้คาํวา่ pair เชน่ a nice pair of shoes หรือ two nice pairs

of shoes  หรือ

พดูผดิ     Is this seat empty?

พดูถกู     Is this seat taken?

เหตผุล    ถงึท�ีจะ “วา่ง” แตก่จ็ะไมใ่ชค้าํวา่ empty กบัท�ีท�ีวา่งอยู่ เพราะความคดิของคน

อเมริกนัน�ันคาํนงึถงึวา่ “ท�ีน�ีมคีนนั�งหรือยงั” คอื  Is this seat taken?

พดูผดิ     Don't be noisy.

พดูถกู     Be quiet.

เหตผุล    คนไทยพดูไดส้องอยา่งคอื “อยา่ทาํเสยีงดงั” (Don't be noisy.) หรือ “เงยีบๆหนอ่ย”

(Be quiet.) แตค่นอเมริกนันยิมพดูวา่ Be quiet.

 

               

 

 

ขา่วอ�ืนๆในคอลมันน์�ี
>> จดหมายเหตปุระเทศไทย ตอน ๓ โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> จดหมายเหตปุระเทศไทย ตอน ๒ โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> จดหมายเหตปุระเทศไทย โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> “การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน” โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> สนทนากบั ดร. การณุ รจุนเวชช์
>> สนทนากบั ดร. การณุ รจุนเวชช์
>> “การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน” โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์

copyright @ 2005 Sereechai Newspaper. All Right reserved, Contect us: editor@sereechai.com
หนังสอืพมิพเ์สรชียั Sereechai Newspaper 1253 N.Vine St., Suite 16A, Los Angeles, CA.90038

Tel : 323-465-7550, 323-465-7409, 323-465-3967 Fax : 323-465-7383 Email : sereechai@sbcglobal.net

เก�ียวกบัเสรชีัย l บทบรรณาธกิาร l ทางดว่นสายรอ้ยเอด็ l ชาติ
ไทยในอดตี l มองอเมรกิา l บา้นเขาเมอืงเรา l ตา่งองศา l นอก
รอบกบัปีเตอร ์l กฏหมาย l มหาวทิยาลยั Top10 l รอ้ยแกว้ l
ฮอลลวีดูบโูลวารด์ l หยดุพักอารมณท์�ีตรงน�ี l ตามใจผู้เขยีน l
เรยีง 100 เร�ืองราว l ศลิปะตะวันออก ตะวันตก l สพัเพเหระ l
โหราปรทิรรศน ์l บอกเลา่เกา้สบิ l สงัคมไทยในสหรัฐ l สงัคม
กอลฟ์ 

http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=10397
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=10375
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=10351
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=10256
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=10232
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=10214
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=10179
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=10143
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=10116
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=10061
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=10090
mailto:editor@sereechai.com
mailto: sereechai@sbcglobal.net
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=1&col=0
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=2&col=1
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=2&col=2
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=2&col=3
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=2&col=4
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=2&col=5
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=2&col=6
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=3&col=1
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=3&col=2
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=4&col=1
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=4&col=2
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=4&col=3
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=4&col=4
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=4&col=5
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=5&col=1
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=6&col=1
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=6&col=2
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=7&col=1
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=7&col=2
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=7&col=3
http://www.bangkokbiznews.com/
http://www.nationmultimedia.com/
http://www.komchadluek.net/


หนา้แรก คน้หาขา่ว
โดยใส่
Keyword :

ท�ังหมด Search
2 กรกฎาคม

2557

เก�ียวกบัเสรชีัย

บทบรรณาธกิาร

คอลมันป์ระจาํฉบับ

กฏหมาย-มหาวทิยาลยั

บคุคล-สตร-ีบันเทงิ

ศลิปะ-ทอ่งเท�ียว

โหราศาสตร์

สงัคม

การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั โดย
ดร.การณุ รจุนเวชช์

๓๐ กวา่ปีท�ีเราสองประกอบอาชพีสอนภาษาองักฤษในแคลฟิอรเ์นยี ดร.ชวนช�ืน เป็นผู้
จดัหลกัสตูรและสอนภาษาองักฤษใหน้กัศกึษาตา่งชาตทิ�ีโรงเรยีนรฐับาล สว่นหน�ึงของ
หนา้ท�ีคอืการคดัเลอืกและส�ังซ�ือตาํรา สว่นผมสอนวชิาการประพนัธแ์กน่กัศกึษาอเมรกินั
ในมหาวทิยาลยั สว่นหน�ึงของหนา้ท�ีคอืการเลอืกตาํราและส�ังซ�ือเชน่กนั ดงัน ั�นจะมี
สาํนกัพมิพต์าํราเรยีนตา่งๆจะมาตดิตอ่ใหต้าํราเราศกึษาอยู่ทกุเวลา

 

               เม�ือถงึระยะหน�ึงกต็อ้งเปล�ียนตาํรากนัอกี ท�ีไมใ่ชก้แ็จกจา่ยไปกบัครอูาจารยท์�ีใครรั่บ

ไป เม�ือไมม่ใีครรับ กใ็ชห้อ้งเกบ็รถของเราเป็นท�ีพกัพงิมากวา่ ๓๐ ปี เป็นจาํนวนหลายพนั

เลม่ ไดบ้ริจาคไปตามสถาบนัในประเทศไทยท�ีขอมาแลว้พนักวา่เลม่ ยงัเหลอือกีประมาณ ๒

พนัเลม่ ลา่สดุคอืสภาการศกึษาแหง่ชาต ิไดแ้จง้ความจาํนงคม์า ไดน้อ้งปรัชญา ประภากลุ

ทาํงานดา้นสง่ของไปประเทศไทยท�ี Siam International Freight Lines ใหค้าํช�ีแจงวธิกีารวดั

ขนาด container โดยวดัสว่นยาว สว่นกวา้ง และสว่นสงูของกลอ่ง บวกไปอกี ๖ น�ิว คณูรวม

กนัหมด แลว้หารดว้ย ๑๗๒๘ กจ็ะไดข้นาด Cubic Foot หรือ CFTผมคดัเลอืกหนงัสอืได ้๑๖

กลอ่งไดข้นาดเลก็สดุคอื 35 CFT คา่สง่รวม ๓๐๐ ดอลลา่ห ์ท�ีจา่ยตน้ทาง

               สว่นปลายทางยงัมคีา่ใชจ้า่ยท�ีทางสภาการศกึษารับผดิชอบเอง หากยกกลอ่งท�ังหมด

ข�ึนลงรถคนเดยีวกต็อ้งไปพกัโรงพยาบาลเพราะกลา้มเน�ือกระจยุ ไดน้อ้งชายรา่งกาํยาํ ทอมม�ี

ไพจติร มาชว่ยพรอ้มรถแวน ไปสง่ท�ี Compton เสรจ็ภาระขนสง่ กน็ดันอ้งสาว อาเทตยา

ประภากลุ มาทานอาหารเกาหล ีสนกุสนานกนั จากน�ัน กพ็ากนัไปเดนิเลน่ท�ี Laguna Beach

ทานทบัทมิกรอบหลายสที�ีนอ้งสาวใชเ้วลาตอนเชา้ต�ังใจปั�นทบัทมิแตล่ะลกูระหวา่งท�ีเราขนสง่

หนงัสอื อากาศเยน็ระรื�นดว้ยลมทะเล ขนมท�ีแสนอรอ่ย ลมืเหน�ือยไปส�ิน มแีตค่วามสขุ

สนกุสนานกบัการสนทนาท�ีไมเ่ก�ียวขอ้งกบัใคร นอกจากเราส�ีคนท�ีแมจ้ะไมม่สีายโลหติรว่ม

กนั แตต่�ังใจสรา้งสายสมัพนัธไ์วร้ว่มกนัคงมั�นเชน่มสีายโลหติรว่ม

               ฉบบัน�ีกจ็ะไดน้าํเรื�องการพดูภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งมาเสนอตอ่

พดูผดิ    Today's newspapers has his articles on

Thailand.

พดูถกู    Today's newspapers carries his articles on

Thailand.

เหตผุล     ภาษาไทย มกัใชค้าํวา่ “ม”ี กบัหลายๆเรื�อง เชน่ใน

หนงัสอืพมิพ ์“ม”ี เรื�องประเทศไทย หรือในรา้ยขายของกม็กัถามวา่ Do you

have sour cream? คาํวา่ have จะใชเ้ก�ียวส�ิงท�ีเป็นของตนเอง เชน่ He
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has a new computer. แตถ่า้เป็นเรื�องราวในหนงัสอืพมิพ ์หรือ สนิคา้ท�ี

มอียู่ในรา้น กจ็ะใชค้าํวา่ carry

 

พดูผดิ    Give me money, if you have.

พดูถกู    Give me money, if you have any.

เหตผุล   ภาษาไทยจะพดูเพยีงวา่ “ถา้คณุม”ี แตภ่าษาองักฤษจะพดูวา่ “ถา้คณุมอียู่

บา้ง”

 

พดูผดิ    You'll have a cold if you sleep with your

window open.

พดูถกู    You'll catch a cold if you sleep with your

window open.

เหตผุล     ถา้เป็นหวดัอยู่แลว้ จงึจะพดูวา่ I have a cold. แตถ่า้จะตดิหวดั

ตอ้งพดูวา่ You'll catch a cold.

คอื weight อา่นวา่ “เวท” ใชถ้ามไดเ้หมอืนกนัแตต่อ้งใชก้บัคาํถาม

What คอื What is your weight?

 

พดูผดิ    Most Westerners have high noses.

พดูถกู    Most Westerners have long noses.

เหตผุล     คาํวา่ “โดง่” คนไทยมกัจะคดิถงึคาํวา่ high ซ�ึงไมต่รงกบั

ความคดิของชาวองักฤษหรืออเมริกนัท�ีมองเหน็ความยาวของจมกู มากกวา่ความโดง่

จงึใชค้าํวา่ long

 

พดูผดิ    Are you home tomorrow.

พดูถกู    Are you at home tomorrow.

เหตผุล     home มวีธิกีารใชห้ลายสถานท�ีคอ่นขา้งซบัซอ้น ถา้ไมไ่ดเ้ตบิโตมากบั

ภาษาองักฤษ กจ็ะตอ้งศกึษาให้

เขา้ใจ และหมั�นนาํไปใชใ้หถ้กูตอ้ง

ความหมายอยา่งหน�ึงคอื “ท�ีบา้น” เม�ือใชก้บัคาํกริยาท�ีแสดงถงึการอยู่กบัท�ีคอื be,

remain, stay, หรือกริยาท�ีเคล�ือนไหวไปมา เชน่ come, go, hurry, run,

walk. เชน่ I’ll be home this afternoon. “ผมจะมาถงึท�ีบา้นพรุ่งน�ี

อกีความหมายหน�ึงคอื “อยู่อยา่งสบาย หรืองา่ยๆ” เม�ือใชก้บัคาํ at เชน่  Is he

at home? “เขา้พกัอยู่กบับา้นแลว้หรือ” หรือ  They make me feel at

home.  “เขาทาํใหฉ้นัรู้สกึวา่อยู่บา้นตวัเอง”

อกีความหน�ึงเม�ือใชก้บั at คอืบอกถงึความพรอ้มหรือไมพ่รอ้มท�ีจะรับแขก เชน่ If

Jack calls, tell him I’m not at home. “ถา้แจค็โทรมา บอกวา่ฉนัไมอ่ยู่

บา้น” ฉน�ันการท�ีจะถามวา่ “คณุจะอยู่บา้นพรุ่งน�ีหรือไม”่ จงึเป็นการถามในความหมาย

สดุทา้ยน�ี คอือยากจะทราบวา่ “คณุพรอ้มท�ีจะรับแขกพรุ่งน�ีหรือไม”่



 

พดูผดิ    How does she look like ?

พดูถกู    What does she look like ?

เหตผุล   คนไทยจะพดูวา่ “เขาหนา้ตาเป็นอยา่งไร” แตค่นอเมริกนัจะพดูวา่ “เขา

ดเูหมอืนอะไร”

 

พดูผดิ    This is the way how I did it.

พดูถกู    This is how I did it. or This is the way I did it.

เหตผุล     การใช ้the way และ how  ดว้ยกนัเป็นการซ�ําคาํ

 

พดูผดิ    How do you think about Thailand?

พดูถกู    What do you think about Thailand?

 

พดูผดิ    Somebody's knocking on the door. Go and

see who he is.

พดูถกู    Somebody's knocking on the door. Go and

see who it is.

เหตผุล   เป็นเพราะไมท่ราบไดว้า่คนท�ีเคาะประตเูป็นผู้หญงิหรือผู้ชาย ก็

ตอ้งใชค้าํกลางๆวา่ it แทน ซ�ึงไมไ่ดห้มายถงึ “มนั” หรือคาํท�ีใชแ้ทนเรียกสตัว์

ส�ิงของ

 

พดูผดิ    The head office is in Building 100.

พดูถกู    The main office is in Building 100.

เหตผุล     ถา้เป็น “สาํนกังานใหญ”่ ท�ีเป็นท�ีรวมของบริษทัยอ่ยๆจะเรียก

วา่ Headquarters และตอ้งสะกดดว้ย s เสมอ แตถ่า้เป็นท�ีหอ้งทาํงาน

ศนูยก์ลาง ท�ีอยู่ในบริษทั หรืออาคาร เรียกวา่ main office

 

พดูผดิ    He cannot read and write. 

พดูถกู    He cannot read or write.

เหตผุล     หากการกระทาํท�ังสองประการเป็นปฏเิสธพอ้งกนั ใหใ้ช ้or ถา้

พอ้งกนัดว้ยความท�ีไมป่ฏเิสธ จะใช ้and เชน่ He can read and

write. 
 

พดูผดิ    Where is here?

พดูถกู    Where are we?

เหตผุล     เม�ือหลง คอืไมท่ราบวา่ท�ีตรงน�ีคอืท�ีใด ภาษาไทยมกัจะพดูวา่

“ท�ีน�ีท�ีไหน” ถา้พดูแบบไทยกเ็หมอืนแปลตรงตวักจ็ะไมเ่ป็นท�ีเขา้ใจของคน

อเมริกนั ท�ีจะคดิวา่ “เราอยู่ท�ีไหน” หรือ Where are we?

 



พดูผดิ    How heavy is each box?

พดูถกู    How much does each box weigh?

เหตผุล     น�ีกเ็ชน่กนั ถา้พดูองักฤษแบบไทย ท�ี “กลอ่งหนกัเทา่ไร” กจ็ะ

ออกมาแบบภาษาคนตา่งชาต ิคนอเมริกนัจะถามวา่ “กลอ่งมนี�ําหนกัเทา่ไร” คาํวา่

“น�ําหนกั” คอื weigh อา่นวา่ “เว” เป็นคาํกริยา

               ฉบบัน�ีมเีพยีงเทา่น�ี
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การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์

ความชอบในวชิาภาษาองักฤษท�ีศกึษามาแตว่ยัรุ่น ท ั�งหม�ันฝึกฝนการสนทนากบัเพ�ือนอเมรกินัมาแตว่ยั ๑๒ ปี
เร�ือยมา ทาํใหเ้พ�ิมทกัษะทางภาษาองักฤษมากข�ึน ดว้ยการศกึษาในทกุระดบัจนไดร้บัเกยีรตนิยิมพรอ้มปรญิญา
ดษุฎบีณัฑติทางดา้นภาษาศาสตร ์และนาํมาประกอบอาชพีทางดา้นการสอนนบัแตว่นัสาํเรจ็การศกึษามาเป็น
เวลารว่ม ๔๐ ปี ความรู้ยงัเพ�ิมพนูนอกเหนอืไปจากตาํรา คอืการสอนภาษาองักฤษใหก้บันกัศกึษาอเมรกินั การ
ทาํงานรว่มกบัคณาจารยร์ะดบัปรญิญาเอกชาวอเมรกินั ทกุอยา่งประสานกนัเป็นประสบการณท์�ีหาไมไ่ดใ้น
ประเทศไทย ใจหน�ึงเสยีดายท�ีไมไ่ดน้าํความรู้ไปใหป้ระโยชนแ์กป่ระเทศไทย อกีใจหน�ึงกอ็ดคดิไมไ่ดว้า่ ท�ีมคีวาม
รู้ความสามารถทดัเทยีมอาจารยอ์เมรกินัท�ีสอนภาษาองักฤษในระดบัมหาวทิยาลยั กเ็พราะการไดส้อนท�ีสถาบนั
อเมรกินั แตก่ห็วงัวา่สกัวนัคงมโีอกาสไดไ้ปทาํประโยชนใ์หป้ระเทศ หากแตว่า่ นกัวชิาการไทยจะยอมรบัความรู้
เพ�ิมเตมิ เชน่ตนเอง ไมเ่คยคดิวา่รู้ถว้นท�ัว แมท้กุวนักย็งัหม�ันศกึษาภาษาองักฤษ

                ฉบับน�ี มกีารพดูผดิๆมาแกไ้ขและอธบิายใหเ้ขา้ใจดงัน�ี

 

พดูผดิ     I forget my hat in the house.

พดูถกู     I left my hat in the house.

เหตผุล    คนไทยเราจะพดูวา่ “ฉันลมืหมวกไวท้�ีบา้น” คาํวา่ “ลมื” จรงิอยู่ตอ้งแปลวา่ forget แตค่นอเมรกินัเขาไมใ่ชค้าํวา่
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“ลมื” แตใ่ชว้คาํวา่ “ท�ิง” หรอื left

 

พดูผดิ     Lend me some money, for instance 500 dollars, Lin

พดูถกู     Lend me some money, say 500 dollars, Lin

เหตผุล    คาํวา่ “ตวัอยา่งเชน่” มคีาํภาษาองักฤษหลายคาํนาํความได ้แตล่ะคาํมวีธิกีารใชต้า่งกนัออกไป เชน่ for instance จะ
ใชบ้อกตวัอยา่งท�ีมคีวามครบเตม็ประโยค เชน่ For instance, I need money to pay the rent.  ถา้จะยกตวัอยา่งเป็นเพยีงคาํ ก็
จะใชค้าํอ�ืนเชน่ say  หรอื How about…?

 

พดูผดิ     I have a free time.

พดูถกู     I am free.

เหตผุล    คาํนามภาษาองักฤษ มหีลายประเภท ประเภทหน�ึงคอืการจาํแนกคาํนามวา่ “นับได”้ และ “นับไมไ่ด”้ ท�ีนับได ้คอืคาํ
นามท�ีเราเหน็แตะตอ้งหยบิยก และนับจาํนวนได ้เชน่ ๑ ชั�วโมง ๒ ชั�วโมง ๓ ชั�วโมง เป็นตน้ ท�ีนับไมไ่ด ้จะเป็นลกัษณะของส�ิง
ท�ีมองไมเ่หน็ หรอืเหน็แตก่ไ็มร่ปูลกัษณแ์นน่อน เชน่ “น�ํา” ท�ีจะเหน็เป็นหนว่ยไดก้ต็อ่เม�ือนาํมาใสภ่าชนะ หรอื “เวลา” time ท�ี
รวมวนิาท ีนาท ีชั�วโมง วัน เดอืน ปี โดยไมจ่าํแนกเป็นหนว่ยแนน่อน จงึถอืวา่ นับไมไ่ด้

คาํนามท�ีนับไมไ่ดน้�ี จะไมม่คีาํวา่ a หรอื an นาํได ้ฉนั�นจะไมพ่ดูวา่ a free time เพยีงบอกวา่ “ผมวา่ง” กเ็ป็นท�ีเขา้ใจ ไมต่รงกบั
การพดูแบบไทยวา่ “ผมมเีวลาวา่ง” ถา้จะถามวา่ “คณุมเีวลาวา่งไหม” กต็อ้งถามวา่ Are you free?

 

พดูผดิ     The sun rises from the East.

พดูถกู     The sun rises in the East.

เหตผุล    ภาษาไทยเรามกัจะพดูวา่ พระอาทติยข์�ึนทางตะวันออก และบางครั�งกไ็ดย้นิพดูวา่ จากทางตะวันออก ซ�ึงตรงกบัคาํ
วา่ from the East แตภ่าษาองักฤษจะใชค้าํวา่ “ใน”ทศิตะวันออก หรอื in the East

 

พดูผดิ     The thief got in from the window.

พดูถกู     The thief got in through the window.

เหตผุล    ภาษาไทยจะพดูวา่ “ขโมยเขา้มาทางหนา้ตา่ง” คาํนงึถงึแตเ่พยีงวา่ ท�ีหนา้ตา่งเป็นท�ีท�ีขโมยเขา้มา แตภ่าษาองักฤษ
จะคาํนงึการผา่นเขา้หอ้งมาทางหนา้ตา่ง จงึใชค้าํวา่ through ท�ีแปลวา่ “ผา่นเขา้มา”

 

พดูผดิ     Let's begin from page 10.

พดูถกู     Let's begin at ( on ) page 10.

เหตผุล    ถา้พดูแบบภาษาไทย “เราจะเร�ิมจากหนา้ ๑๐” แตถ่า้พดูแบบภาษาองักฤษ  กต็อ้งพดูวา่ “เร�ิมท�ีหนา้” at page หรอื
“บนหนา้” on  page

 

พดูผดิ     Did you attend college ?

พดูถกู     Did you go to college ?

เหตผุล    คนไทยมกัใชค้าํวา่ ซ�ึงหมายถงึ “เขา้เรยีน” แตค่นอเมรกินัจะพดูเพยีงวา่ “ไปเรยีน”เทา่นั�น

 

พดูผดิ     I wanted to go to Europe last summer, but it was too expensive so I gave up to go.

พดูถกู     I wanted to go to Europe last summer, but it was too expensive so I gave up the idea.



เหตผุล    ภาษาไทยมกัพดูวา่ “ยกเลกิไมไ่ปแลว้” ถา้นาํมาใชก้บัภาษาองักฤษกจ็ะแปลง่ห ูคอืตอ้ง “ยกเลกิความคดิ”

 

พดูผดิ     I'll go there at three.

พดูถกู     I'll be there at three.

เหตผุล    ความคดิของคนแตล่ะชาตจิะไมเ่หมอืนกนัไปทกุกรณ ีทาํใหม้ผีลตอ่วธิกีารพดู เชน่ คนไทยจะพดูวา่ “ฉันจะไปท�ีนั�น
เวลา ๓ โมง” แตค่นอเมรกินัจะคดิวา่ “จะไปอยู่ท�ีนั�น” จงึพดูวา่ “I'll be there.”

 

พดูผดิ     His temperature went down.

พดูถกู     His temperature came down.

เหตผุล    การข�ึนลงในภาษาองักฤษ ข�ึนอยู่กบัวา่ เร�ิมท�ีจดุไหน ถา้อยู่ขา้งลา่ง จะบอกวา่ “ข�ึน” กต็อ้งเป็นวา่ go up ถา้จะ “ลง”
กต็อ้งใชค้าํวา่ come down ถา้อยู่ขา้งบนจะบอกให ้“ข�ึน” มากต็อ้งพดูวา่ come up ถา้จะให ้“ลง” กต็อ้งใชค้าํวา่ go down 
อณุหภมูใินรา่งกายคนกเ็ชน่กนั ถา้ข�ึนกใ็ช ้go up ถา้ลงกใ็ช ้come down

 

พดูผดิ     I like green color.

พดูถกู     I like green.

เหตผุล    ทกุส ีเป็นสอียู่แลว้ ฉะนั�น จะพดูวา่ green color กเ็ป็นการพดูซ�ําซอ้น พดูเพยีงสเีทา่นั�นเป็นพอ

พดูผดิ     Today's newspapers has his articles on Thailand.

พดูถกู     Today's newspapers carries his articles on Thailand.

เหตผุล    ภาษาไทย มกัใชค้าํวา่ “ม”ี กบัหลายๆเร�ือง เชน่ในหนังสอืพมิพ ์“ม”ี เร�ืองประเทศไทย หรอืในรา้ยขายของกม็กัถาม
วา่ Do you have sour cream? คาํวา่ have จะใชเ้ก�ียวส�ิงท�ีเป็นของตนเอง เชน่ He has a new computer. แตถ่า้เป็นเร�ืองราวใน
หนังสอืพมิพ ์หรอื สนิคา้ท�ีมอียู่ในรา้น กจ็ะใชค้าํวา่ carry

 

พดูผดิ     Give me money, if you have.

พดูถกู     Give me money, if you have any.

เหตผุล    ภาษาไทยจะพดูเพยีงวา่ “ถา้คณุม”ี แตภ่าษาองักฤษจะพดูวา่ “ถา้คณุมอียู่บา้ง”

 

พดูผดิ     You'll have a cold if you sleep with your window open.

พดูถกู     You'll catch a cold if you sleep with your window open.

เหตผุล    ถา้เป็นหวัดอยู่แลว้ จงึจะพดูวา่ I have a cold. แตถ่า้จะตดิหวัด ตอ้งพดูวา่ You'll catch a cold.

 

พดูผดิ     Somebody's knocking on the door. Go and see who he is.

พดูถกู     Somebody's knocking on the door. Go and see who it is.

เหตผุล    เป็นเพราะไมท่ราบไดว้า่คนท�ีเคาะประตเูป็นผู้หญงิหรอืผู้ชาย กต็อ้งใชค้าํกลางๆวา่ it แทน ซ�ึงไมไ่ดห้มายถงึ “มนั”
หรอืคาํท�ีใชแ้ทนเรยีกสตัว ์ส�ิงของ

                พบกนัใหมฉ่บับหนา้

หมวด: คอลมันป์ระจาํฉบับ / สนทนากบัดร.การณุ
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“การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั”
โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์

ภาษาองักฤษ เป็นภาษาท�ีสาํคญัภาษาหน�ึงของโลก แมว้า่จะไมใ่ชภ่าษาท�ีมปีระชาชนใช้
มากท�ีสดุ เชน่ภาษาจนีกลางในประเทศจนี และไตห้วนั หรอืภาษาฮนิด ีในประเทศ
อนิเดยี ชาตติา่งๆอาศยัภาษาองักฤษในการทาํธรุกจิ ในการทาํการวจิยั ในววิฒันาการ
ทางเทค็โนโลย�ี และแมแ้ตใ่นทางการปกครอง

ประเทศไทย กเ็ชน่กนั ตอ้งใชภ้าษาองักฤษไมน่อ้ย แตก่ไ็มไ่ดห้มายถงึวา่ คนไทย

จะชาํนาญการใชภ้าษาองักฤษกนัเป็นสว่นใหญ ่ท�ีสนัทดัจริงจงึมเีป็นเพยีงสว่นนอ้ย ไมอ่าจ

ดแูลแกไ้ขหรือปรับปรงุการใชภ้าษาองักฤษใหก้บัประชาชนไทยไดท้ั�วถงึ ตอ้งปลอ่ยใหเ้รียนรู้

กนัเองตามโอกาส แมค้รอูาจารยไ์ทยท�ีสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยกจ็าํเป็นจะตอ้งเสริม

ทกัษะอยู่เป็นนจิ ครั�นจะพ�ึงชาวตา่งชาตทิ�ีพดูภาษาองักฤษไดค้ลอ่งแคลว่ กไ็มค่วรแนใ่จนกั

เพราะหลายคนไมไ่ดเ้รียนภาษาองักฤษท�ีถกูแบบมาตรฐาน ภาษาท�ีใชจ้งึเป็นเพยีงภาษาพดู ท�ี

หลายรปูแบบถอืวา่ไมถ่กูตอ้ง แตค่นไทยท�ีไมไ่ดม้คีวามรู้ทางภาษาองักฤษในระดบัมาตรฐาน

จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่คนอเมริกนั คนองักฤษ คนออสเตรเลยีน คนคานาเดยีน หรือคน

นวิซแีลนด ์หลายคน จะพดูภาษาองักฤษผดิ เพราะเหน็ชาตกิาํเนดิกเ็กดิความมั�นใจในทกัษะ

ภาษาองักฤษของเขาไปโดยปริยาย

มคีนสง่คาํแปลภาษาองักฤษเป็นไทยท�ีพบในแผน่ ดวีดี ี(เถ�ือน) มาใหอ้า่น นา่ขนั

และนา่คาํนงึถงึคณุภาพของผู้รับจา้งแปลภาษาองักฤษในประเทศไทย จงึคดัมาเฉพาะบางคาํ

ใหอ้า่น และศกึษาการแปลท�ีถกูตอ้งไปดว้ย

1.         "I think that's not right." (จากเรื�อง Prince and Me)  ในแผน่ดวีดีี

แปลวา่ “ฉนัคดิวา่นั�นไมใ่ชท่างขวา”

คาํอธบิาย

right ม ี๓ ความหมาย ถา้เป็นคาํนาม แสดงทศิทาง “ขวา” อกีความหมาย

เป็นคาํนามเชน่กนัคอื “สทิธ”ิ และสดุทา้ยเป็นคาํคณุศพัทค์อื “ถกูตอ้ง”

ในประโยคน�ีเป็นคาํคณุศพัท ์คอื “ฉนัคดิวา่นั�นไมถ่กูตอ้ง”

เรื�องน�ีมนีาํไปพดูใหข้บขนัวา่

        “Should I turn left here?”

        “Right.”

        “Turn right?”

        “No, turn left.”

        “Left, right?”
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        “What?”

2.         "Come on, man." ในแผน่ดวีดี ีแปลวา่ "มาน�ีอยา่งลกูผู้ชาย"

คาํอธบิาย

Come on เป็นคาํแสลงท�ีใชใ้นภาษาพดู มหีลายความหมาย เชน่ ๑. ความ

หมายท�ีใชก้นัมากคอื “เรว็ๆหนอ่ย” เชน่ Come on! We have to leave

now. “เรว็ๆหนอ่ย เราตอ้งออกเดนิทางแลว้” ๒. เป็นการเช�ือเชญิ  เชน่

Oh, come on. It’s almost done. Let’s finish it now. “เอาเถอะนะ เกอืบ

เสรจ็แลว้ ทาํใหม้นัเสรจ็ซะเด�ียวน�ี” 

Man เป็นคาํแสลง ใชเ้รียกผู้ชายท�ีรู้จกั หรือไมรู่้จกั

3.         “Don't worry, I got your back." ในแผน่ดวีดี ีแปลวา่ "ไมก่งัวลฉนั

เอาหลงัของคณุ"

คาํอธบิาย

เป็นสาํนวนท�ีใชใ้นสถานการณท์�ีลาํเคญ็จนไมอ่าจดแูลไดท้ั�วถงึ คนท�ี

อาสาบอกวา่ I got your back. หมายถงึวา่เขาจะคอยดแูลปกป้อง หรือสอด

สอ่งเป็นหเูป็นตาให ้อกีสาํนวนหน�ึงท�ีใชแ้ทนกนัไดค้อื I’ve got your 6

o’clock. หรือพดูส�ันๆวา่ I’ve got your six. มที�ีมาจากกปัตนัเครื�องบนิท�ี

บอกทศิทางโดยอาศยัเขม็นาฬกิา ถา้เขม็นาฬกิาบอกเวลา ๑๒ น. ก็

เป็นการเดนิไปขา้งหนา้ ถา้เป็น ๖ น. กอ็ยู่ขา้งหลงั เป็นการบอกใหร้ะวงั

วา่ someone’s at your six คาํอ�ืนๆท�ีใชใ้นความหมายวา่ “คอยดแูล ป้องกนั

ให”้ ม ีI’ve got you covered. “ผมคมุขา้งหลงัให”้ I’m backing you up.

“ผมคอยหนนุใหอ้ยู่”

4.         ... "Mayday! Mayday!" = "วนัแรงงาน! วนัแรงงาน!"

คาํอธบิาย

เขยีนตดิกนัเป็นคาํเดยีว ใชเ้ป็นสญัญาณนานาชาตทิางวทิยบุอกถงึ

อนัตรายท�ีกาํลงัเกดิข�ึนกบัเครื�องบนิ หรือเรือ เพ�ือขอความชว่ยเหลอื

ประวตัขิองคาํมาจากภาษาฝรั�งเศสวา่ venez m'aider  อา่นวา่ “เวอเน เม

เดร”์ หมายถงึ "come (and) help me" หรือ “มาชว่ยผม” โดยปกตจิะเอย่

สามครั�ง ผู้เสนอคาํน�ีเป็นชาวองักฤษทาํงานเป็นผู้ส�ือสารทา่อากาศยานตรท์�ี

กรงุลอนดอนในปี ๑๙๒๓ เม�ือเขาไดรั้บการทาบทามใหค้ดิหาคาํท�ีเป็นท�ี

เขา้ใจกนัไดด้รีะหวา่งนกับนิ และผู้ทาํงานท�ีทา่อากาศข�ึนลงของเครื�องบนิ

ในยามฉกุเฉนิ ถา้เขยีนแยกเป็นสองคาํดว้ยอกัษรใหญ ่วา่ May Day

หมายถงึวนัแรกของเดอืน พฤษภาคม ถอืเป็นวนัรับฤดใูบไมผ้ล ิในปลาย

ประเทศ ถอืวนัท�ี ๑ พฤษภาคม เป็นวนัแรงงานสากล หรือ Labour Day

(สะกดแบบองักฤษ) Labor Day (สะกดแบบอเมริกนั)  

5.         "Good morning, honey." ในแผน่ดวีดี ีแปลวา่ "สวสัด ีคณุน�ําผ�ึง"

คาํอธบิาย

เป็นเพราะความหวานของน�ําผ�ึง จงึนาํคาํ honey มาใชเ้รียกหญงิท�ีรัก



ภาษาไทยเรามอียู่คาํท�ีคอ่นขา้งโบราญแลว้วา่ “หวานใจ”

6.         Time for bed." ในแผน่ดวีดี ีแปลวา่ "ข�ึนเตยีงกนัเถอะ”

คาํอธบิาย

ควรแปลวา่ “ไดเ้วลานอนแลว้” ถา้หมายถงึ “เตยีง” ซ�ึงเป็นเครื�องเรือน จะ

ม ีa หรือ the นาํหนา้ เชน่

We need to buy a new bed. Don’t put your shoes on the bed.

7.         "Do you want to take a shower?" ในแผน่ดวีดี ีแปลวา่ "เธออยาก

แสดงอะไรใหฉ้นัด ูไหม?"

คาํอธบิาย

ควรแปลวา่ “คณุตอ้งการอาบน�ําหรือไม”่ คนแปลคงเขา้ใจผดิไปคดิวา่

shower มาจากคาํวา่  show  ท�ีหมายถงึ “แสดง”

8.         "Come on." ในแผน่ดวีดี ีแปลวา่ "มาบน”

คาํอธบิาย

น�ีกแ็สดงถงึความไมเ่ขา้ใจความหมายของคาํ ดงัท�ีอธบิายไวใ้นขอ้ ๒ เลย

แปลกนัตรงๆคาํตอ่คาํ โดยไมค่าํนงึวา่ใครจะคดิอยา่งไร ถอืเป็นความกลา้

ของผู้แปลท�ีทาํในส�ิงไมรู่้จริง

9.         "Can you hear me?" ในแผน่ดวีดี ีแปลวา่ "กระป๋อง คณุไดย้นิฉนัม�ัย”

คาํอธบิาย

Can ถา้เป็นคาํนามหมายถงึ “กระป๋อง” อยา่งท�ีผู้ไมรู่้แตก่ลา้รับงานแปล

ออกมา ในประโยคน�ี  Can เป็นคาํกริยาหมายถงึ “สามารถ”

10.     "Count Dooku" (จาก Star Wars : Episode II) ในแผน่ดวีดี ีแปลวา่

"คาํนวณดกู!ู!"

คาํอธบิาย

Count ถา้เป็นคาํกริยา หมายถงึ “นบั” คนแปลไมท่ราบวา่ Count เป็นคาํ

นามเป็นตาํแหนง่เจา้ขนุมลูนายในยโุรป เทยีบเทา่ Earlของประเทศ

องักฤษ

พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ครับ
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“การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั”
โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์

Tess “เทส” เดก็หญงิอายรุาว๙ ขวบ เปิดกระปกุเทเหรยีญลงพ�ืนหอ้งนอน นบัเหรยีญ
อยา่งชา้ๆจนแนใ่จวา่มเีทา่ใดแลว้ใสก่ระปกุดงัเดมิ เดนิออกทางหลงับา้นไมใ่หใ้ครเหน็
ไปประมาณ ๖ ชว่งถนนจนถงึรา้นขายยา ตรงไปยงัเภสชักรท�ียงัคยุอยู่กบัผู้ชายคนหน�ึง
ท�ีดทูทีา่ไมจ่บลงงา่ย จนหนเูทสไมอ่าจอดทนรอไดต้อ่ไป เธอเอาเหรยีญท�ีโตท�ีสดุเคาะ
พ�ืนกระจกโตะ๊เรยีกความสนใจจากเภสชักรวยักลางคน จนตอ้งหนัมาถามหนเูทสดว้ยน�ํา
เสยีงราํคาญวา่

                “And what do you want?” (หนตูอ้งการอะไร) แตก่ไ็มร่อคาํตอบ กลบัพดูตอ่ไปวา่

“Im talking to my brother from Chicago whom I haven’t seen in ages.” (ฉนักาํลงัพดูกบันอ้ง
ชายของฉนัท�ีมาจากชคิาโก ฉนัไมไ่ดพ้บเขามาเป็นเวลาหลายปี”

                “Well, I want to talk to you about my brother.” (ก ็หนตูอ้งการจะพดูกบัคณุลงุเก�ียว
กบันอ้งชายของหน)ู หนเูทสรีบตอบดว้ยเสยีงท�ีราํคาญเชน่กนั

“He’s really, really sick…and I want to buy a miracle.”  (เขาป่วยมากมาก และหนตูอ้งการ
ซ�ือส�ิงมหศัจรรย)์

                “I beg your pardon?” (วา่อะไรนะ) เภสชักรหนัมาถามดว้ยความงนุงง

                “His name is John and he has something bad growing inside his head and my
Daddy says only a miracle can save him now. So how much does a miracle cost?” (นอ้ง
หนเูขาช�ือ จอหน์ เขามอีะไรบางอยา่งท�ีไมด่โีตข�ึนในหวัเขาและพอ่หนบูอกวา่ มแีตส่�ิง
มหศัจรรยเ์ทา่น�ันท�ีจะชว่ยชวีติเขาได ้ง�ันส�ิงมหศัจรรยน์�ีมนัราคาเทา่ไหรค่ะ)

                “We don’t sell miracles here, little girl. (เราไมไ่ดข้ายส�ิงมหศัจรรยท์�ีน�ีนะหน)ู

I’m sorry but I can’t help you.” (ฉนัเสยีใจนะแตฉ่นัชว่ยหนไูมไ่ด)้ เภสชักรบอกหนเูทสดว้ย
เสยีงท�ีออ่นลง

                “Listen, I have the money to pay for it. (ฟังนะคะ หนมูเีงนิท�ีจะจา่ยได)้

If it isn’t enough, I will get the rest. (ถา้ไมพ่อ หนจูะเอาท�ีเหลอืมาได)้

Just tell me how much it costs.” (ขอเพยีงแตบ่อกหนวูา่ราคาเทา่ไร)

                นอ้งชายของเภสชักรแตง่กายด ีกม้ตวัลงมาและถามหนเูทสวา่

                “What kind of a miracle does your brother need?” (นอ้งชายของหนตูอ้งการส�ิง
มหศัจรรยอ์ะไรหรือ)
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                “I don’t know.” (หนไูมท่ราบ) หนเูทสตอบดว้ยสายตาเศรา้แตก่ป็ระกายเหมอืนกบั
วา่ความหวงัเริ�มฉายแสงใหเ้หน็บา้ง

“I just know he’s really sick and Mommy says he needs an operation. (หนทูราบแตเ่พยีงวา่
เขาป่วยมาก และคณุแมห่นบูอกวา่เขาตอ้งไดรั้บการผา่ตดัคะ่)

But my Daddy can’t pay for it, so I want to use my money.” (แตค่ณุพอ่หนไูมม่เีงนิจา่ย
เพราะฉะน�ันหนจูงึตอ้งการท�ีจะใชเ้งนิของหนคูะ่)

                “How much do you have?” (หนมูเีทา่ไหรห่รือ) ชายจากชคิาโกถาม

                “One dollar and eleven cents.” (หน�ึงดอลลา่หก์บัสบิเอด็เซน็ตค์ะ่) หนเูทสตอบ
เบาๆ

“And it’s the money I have, but I can get some more if I need to.” (และกเ็ป็นเงนิท�ีหนมูอียู่
แตห่นอูาจจะหามาไดอ้กีถา้หนจูาํเป็นตอ้งทาํ)

                “Well, what a coincidence.” (ออ้ ชา่งบงัเอญิเสยีจริง) ชายวยักลางคนย�ิมใหห้นู
เทส

“A dollar and eleven cents…the exact price of a miracle for little brothers.” (หน�ึงดอลลา่ห์
กบัสบิเอด็เซน็ต ์เป็นราคาท�ีพอดกีบัส�ิงมหศัจรรยส์าํหรับเดก็ชายท�ังหลายเลย)

                มอืหน�ึงเขารับเงนิจากหนเูทส อกีมอืหน�ึงเขาจบัมอืของหนเูทส และพดูวา่

                “Take me to where you live. (พาฉนัไปท�ีบา้นหน)ู I want to see your brother and
meet your parents. (ฉนัตอ้งการพบนอ้งชายของหนแูละคณุพอ่คณุแมข่องหน)ู Let’s see if I
have the miracle you need.” (แลว้เรามาคอยดกูนัวา่ฉนัจะมสี�ิงมหศัจรรยท์�ีหนตูอ้งการหรือ
เปลา่)

                That well-dressed man was Dr. Carlton Armstrong, a surgeon, specializing in
neurosurgery. (ชายผู้แตง่กายดผีู้นั�นคอื ดร. คาร์ลตัน ศัลยกรรมแพทย ์ผู้เช�ียวชาญทาง
ดา้นศัลยกรรมระบบประสาท) The operation was completed free of charge and it wasn’t
long until Andrew was home again and doing well. (การผา่ตัดเสรจ็ส�ินโดยไมม่คีา่ใช้จา่ย
และไมน่านนัก แอนดร ูกไ็ดก้ลบับา้น และเป็นปกต)ิ             

                “That surgery was a real miracle. (การผา่ตดัเป็นส�ิงมหศัจรรยจ์ริงๆ) I wonder
how much it would have cost?”  (แมส่งสยันกัวา่มนัจะเป็นเงนิสกัเทา่ไร) แมร่าํพงึมาเบาๆ

                Tess smiled. (หนเูทส ย�ิม) She knew exactly how much a miracle cost—one
dollar and eleven cents—plus the faith of a little child. (เธอรู้อยา่งชดัเจนวา่ส�ิงมหศัจรรยน์�ี
ราคาเทา่ไหร่ หน�ึงดอลลา่ห์กบัสบิเอด็เซน็ต ์บวกกบัศรัทธาของเดก็หญงินอ้ยๆคนน�ี)

                ส�ิงมหัศจรรยท์�ีคดิวา่กาํหนดไดจ้ากส�ิงศักด�ิสทิธ�ิ เป็นจรงิหรอืไม ่ไมอ่าจพสิจูนไ์ด้
แตม่นษุยอ์าจกาํหนดส�ิงมหัศจรรยไ์ด ้ดว้ยความปรารถนาอันพสิทุธ�ิเช่นหนเูทส ท�ีเป็น
สายใยเช�ือมความปรารถนาอันแรงกลา้จากแวดวงของปวงชนผู้มจีติเมตตา ปัญญา และ
ประสทิธภิาพ ร่วมพลงักนัสร้างส�ิงมหัศจรรยข์�ึนได ้โดยไมต่อ้งบวงสรวงรอใหส้�ิงศักด�ิสทิธ�ิ
ประสาทพร

                การรักษาสขุภาพของตนเอง มคีวามพอใจในชวีติตน และมคีวามซ�ือตรงตอ่สายใย
แหง่ความรักสัมพนัธเ์ป็นส�ิงมหัศจรรยอ์กีประการท�ีทกุคนสามารถทาํใหเ้กดิข�ึนได ้ แลว้ส�ิง



มหัศจรรยท์�ีเราสามารถร่วมกนัสร้างกจ็ะสนองความผาสขุแกท่กุคน
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>> “การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน” โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
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“การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั”
โดย ดร. การณุ รจุนเวชช์

สวสัดปีีใหม ่ผู้อา่น “เสรชียั” ทกุทา่น ไดก้ลบัมาจากประเทศไทยแลว้ และไดอ้า่น
ขอ้ความของ คณุสมชาย ท�ีทางผู้จดัการ “เสรชียั” สง่มาให ้วา่นยิมบทความ “การสอบ
ใบขบัข�ีรถยนตร”์ ท�ีเคยเขยีนไปแลว้ และอยากใหเ้ขยีนเร�ืองเก�ียวกบัการใชภ้าษา
องักฤษในชวีติประจาํวนั เชน่ การไปตลาด โรงพยาบาล หาหมอ ไปเท�ียวทางเคร�ืองบนิ
และการพดูคยุโดยท�ัวไป ขอขอบคณุท�ีใหค้วามเหน็มาครบั จะเสนอใหต้ามประสงคค์รบั

                กอ่นอ�ืนใครเ่ลา่เรื�องการไป

ประเทศไทยเป็นเวลา ๒ อาทติย ์ดว้ยจดุ

หมายสาํคญัสามประการ คอื  ๑. เพ�ือเป็น

วทิยาทานแกส่ถาบนัการศกึษาใน

ประเทศไทยท�ีเชญิใหไ้ปบรรยายการ

เรื�องการใชภ้าษาองักฤษ  ๒. เพ�ือช�ืนชม

กบัความสวยงามและอารยธรรมอนัสงู

ของประเทศไทยท�ีกษตัริยแ์ละบรรพบรุษุไทยไดส้ั�งสมเป็นมรดกใหเ้ผา่พนัธุ์ไทยไดภ้าค

ภมูใิจในความเป็น “ไทย” และ ๓. เพ�ือกระชบัความรักผกูพนัระหวา่งมติร และครอบครัว โดย

จะนาํมาเกริ�นความครั�งละนดิ

                เดนิทางมาถงึ “สวุรรณภมู”ิ เวลา ๑๑. ๓๐ น. ของวนัท�ี ๒๖ ธนัวาคม หลงัการเดนิ

ทางตลอดสายประมาณ ๒๑ ชั�วโมง เม�ือถงึแผน่ดนิไทย ความเม�ือยลา้แปรสภาพเป็นความปิติ

ยนิด ีท�ีไดก้ลบัคนืสู่ผนืแผน่ดนิไทยท�ีใหเ้อกลกัษณค์วามเป็น”ไทย” ท�ีมอีารยธรรมและภาษา

ประจาํชาต ิญาตไิดจ้องท�ีพกัไวแ้ละนาํสง่ถงึโรงแรม The Emerald Hotel นาํกระเป๋าเขา้หอ้ง

เสรจ็ ลงมารับประทานโจก๊รอ้นๆอุ่นทอ้งใหน้อนสบายในราวต ี๓ ของวนัใหมท่�ี ๒๗

ธนัวาคม เชา้เวลา ๘ น. ไดเ้ตรียมพรอ้มรอ ดร.สริวิัฒน ์ผู้อาํนวยการหลกัสตูรพทุธศาสตรมหา

บณัฑติ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั มารับไปบรรยายเรื�องการเขยีน abstract ให้

นกัศกึษาพระสงฆ ์และนกัศกึษาทั�วไป เป็นจาํนวนประมาณ ๔๐ ทา่น การบรรยายเรื�องน�ีถอื

เป็นเรื�องใหมส่าํหรับสงฆแ์ละนกัศกึษาทั�วไป เน�ือหาแสดงถงึจดุประสงคแ์ละวธิกีารเขยีน

abstract ของวทิยานพินธ ์รวมท�ังการใชภ้าษาองักฤษใหรั้ดกมุและแสดงถงึปัญญาและทกัษะ

ภาษาของผู้เขยีน จากแววตา และคาํถาม แสดงความกระตอืลอืลน้ท�ีใครศ่กึษา สดุทา้ยดว้ยการ

ตอบแทนจากสถาบนัดว้ย เงนิ ๓๐๐๐ บาท ท�ีผมไดข้อมอบคนืเป็นกศุลกรรมแกส่ถาบนัสงฆ์

รับไวแ้ตเ่พยีงพระพทุธรปูสทีองหนา้ตกั ๙ น�ิว งดงาม ไวส้กัการะสบืไปดว้ยใจฝักใฝ่ในพทุธ

ธรรม และคาํอวยพรปีใหมท่�ี พระประเสรฐิ สทิธฺญิาโณ กรณุาแตง่ให้

http://www.sereechai.com/demo/index.php
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=9&col=0
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=1&col=0


                                พรปีใหมใ่นปีน�ีท�ีอยากให้    หรือปีไหนกอ็ยากให้เหมอืนปีน�ี

จงกระทาํแตส่�ิงท�ีดดี ี                                             พรปีน�ีหรือปีไหนกค็ลา้ยกัน

จงหมั�นตรึกนกึตรองมองดเูถดิ                             ท�ีวา่พรอันประเสริฐเลศิทั�ง

หลาย

จักเกดิผลประโยชนก์อ่นชพีวาย                          ตอ้งขวนขวายกระทาํดว้ย

ตนเอง

ทาํความดไีดท้กุท�ีดทีกุสถาน                                ไมเ่ลอืกการณเ์วลาเม�ือมาถงึ

เม�ือทาํแลว้ไมต่อ้งหวนคาํนงึ                                วา่จะถงึท�ีหมายปลายทางใด

ทาํดรัีกษาดมีปีระโยชน ์                                       ไมม่โีทษใดใดไปขัดขวาง

ทาํความดดีรัีกษาพาจติวาง                    จติจงึวา่งสงบพบสขุเอย

ซ�ึงพอ้งกบัอดุมการณก์ารดาํเนนิชวีติของตนย�ิงท�ีวา่ การกระทาํส�ิงมคีณุประโยชนแ์กต่นเอง

และผู้อ�ืนเป็นการละ ความโลภและหลงใหเ้บาบาง เหลอืไวด้ว้ยจติอนัผอ่งใสสงบ สง่ความ

พอใจในชวีติตนโดยแท ้             

                ทา่นยงัไดป้ระพนัธก์ลอนถอดความหมายของช�ือผม ภรรยา ดร.ชวนช�ืน และ

นามสกลุไดไ้พเราะสมเจตนาแผเ่มตตามาใหซ้าบซ�ึงวา่

                                ช�ือ การณุ ความหมายวา่อยากช่วยเหลอื               ชวนช�ืน เอ�ือเก�ือหนนุ

บญุทั�งหลาย

                แมท้กุขย์ากลาํบากทั�งใจกาย                                                ชวนช�ืน คลายช่วย

เหลอืเอ�ืออาทร

                                คู่ชวีติ ชวนช�ืน สดช�ืนแท ้                                     เหมอืนดังแมเ่อาใจใส่

มใิห้พร่อง

                ทกุขห์รือสขุมใิห้   ใจเศร้าหมอง                                          แมป่ระคองให้สดช�ืนด�ี

มด�ําธรรม

                                สกลุ รจุน ความชอบเป็นความหมาย   เวชชฺ ไซร้หมอกไ็ดผู้้ใฝ่รู้

                รวมตัวกัน รจุนเวชช์ สังเกตด ู                                             ความชอบใฝ่รู้คู่

คณุธรรม

 

ทกุชนชาตทิ�ีมอีารยธรรม ยอ่มมศีลิปะในทกุแขนงแฝงไวใ้หภ้าคภมูเิชน่ศลิป์ของ

ภาษากลอนท�ี พระประเสรฐิ ประจงประพนัธใ์หแ้กเ่ราเป็นตน้ เราชาวไทยท�ังหลายควรได้

ภาคภมูใิจในบรรพบรุษุทกุผู้นามท�ีสั�งสมสมบตัแิหง่อารยธรรมไทยไวใ้หเ้ราสบืสานตอ่ไป

ดว้ยความรักชาต ิศาสน ์กษตัริย์

                ฉบบัน�ีกจ็ะไดป้ระเดมิขอ้เสนอเรื�อง “การใช้ภาษาอังกฤษในชวีติประจาํวัน” ท�ีคณุ

สมชายแนะนาํมาเป็นแนวทางของบทความน�ี ซ�ึงจะยดึถอืสบืไป ฉบบัน�ีจะเริ�มดว้ยการพบปะ

ทกัทายกบัผู้ไมคุ่้นเคยในสถานท�ีตา่งๆวา่จะเริ�มสนทนากนัไดอ้ยา่งไรท�ีจะทาํใหผู้้สนทนาดว้ย

ใครส่นทนาตอบ

 

“Meeting Someone the First Time”



“พบกนัครั�งแรก”

                สมชาย และสมศรี สามภีรรยา มางานฉลองเทศกาล Christmas  ท�ีบริษทัของ

สมชายจัดให้พนักงาน

สมศรียังไมคุ่้นเคยกับพนักงานของบริษทั สมชายจงึตอ้งแนะนาํภรรยาให้เพ�ือนร่วมงาน

คาํท�ีใช้แนะนาํมอียู่หลายคาํเช่น

Judy, I don't think you've met my wife, Somsri. (จดู�ี ผมไมค่ดิวา่คณุเคยพบ

ภรรยาผม สมศรี)

I don't think you know my wife, Somsri. (ผมไมค่ดิวา่คณุรู้จกัภรรยาผม สมศรี)

May I introduce you to my wife, Somsri? (ขอใหผ้มแนะนาํภรรยาผมใหค้ณุครับ

สมศรี ครับ)

Judy, do you know my wife, Somsri? (จดู�ี คณุรู้จกัภรรยาผมหรือไมค่รับ สมศรี)

Judy, I'd like you to meet my wife, Somsri. (จดู�ี ผมอยากใหค้ณุรู้จกัภรรยาผม

สมศรี ครับ)

เม�ือ สมศรี และ Judy ไดรั้บการแนะนาํกัน Judy จะทักทาย สมศรี ดว้ยคาํท�ีคอ่น

ขา้งเป็นพธิรีีตองหรือ formal คอื How do you do? ซ�ึงไมใ่ช่คาํถาม สมศรี จงึไมต่อ้งตอบ

อะไรนอกจากทักกลับดว้ยคาํเดยีวกัน การทักทายแบบน�ีใช้ในโอกาสท�ีเพ�ิงพบกันเป็น

ครั�งแรก และยังไมส่นทิสนมกัน ดังตัวอยา่งการสนทนา

Somchai: Judy, I'd like you to meet my wife, Somsri. 

Judy: How do you do?

Somsri: How do you do.

Somchai: Somsri works for ...  

นอกจากน�ีกม็คีาํทกัทายท�ีสภุาพอ�ืนๆท�ีนาํมาใชไ้ดค้อื It’s nice to meet you. It’s a

pleasure to meet you. Pleased to meet you. ซ�ึงยอ่มาจากประโยคเตม็ความวา่ I’m pleased

to meet you. คาํวา่ pleased ท�ีสะกดดว้ย “d” ออกเสยีง “ท”ดงัตวัอยา่งคาํสนทนาวา่

Somchai: Judy, I'd like you to meet my wife, Somsri.  

(คาํ I'd like ยอ่มาจาก I would like ออกเสยีง “ด” ตาม”ไอ”ทันท ีเหมอืน “ไอด”

หมายถงึ “ตอ้งการ” เป็นพธิกีารมากกวา่คาํวา่ I want )

Judy: It's a pleasure to meet you.

(คาํ pleasure น�ีออกเสยีงยากหนอ่ย ตอ้งสอนตัวตอ่ตัวแสดงตาํแหนง่ล�ินและ

ลกัษณะเสยีงใหไ้ดย้นิ ใช้หมายถงึ “เป็นความพอใจ” หรอื”ยนิด”ี ท�ีไดรู้้จกั)

Somsri: How do you do.

Somchai: Somsri works for ...



(เม�ือแนะนาํเสรจ็กค็วรแนะเรื�องใหส้นทนาตอ่กนัไปได ้เชน่บอกวา่ภรรยาทาํงาน

ท�ี...)

Somchai: Judy, I'd like you to meet my wife, Somsri.

Judy: How do you do?

Somsri: Pleased to meet you.

Somchai: Somsri works for ...

 เม�ือสนทิกนัแลว้ กจ็ะมหีลายคาํใหใ้ชไ้ดต้ามถนดัเป็นกนัเอง เชน่ Hi. / Hello.

How are you? (เป็นคาํถามท�ีตอ้งตอบ เชน่ Fine. Thank you. I’m fine. Thank you. I’m

O.K. Thank you.) What’s up? (เป็นคาํท�ีใชอ้ยา่งกนัเองมาก ไมน่ยิมใชก้บัผู้ใหญท่�ีไมส่นทิ

กนั) How are you doing? (เชน่เดยีวกบั What’s up?)

หากผู้อา่นไมแ่นใ่จวา่จะพดูภาษาอังกฤษไดอ้ยา่งไร หรอือยากทราบวา่พดูอยา่งน�ี

จะถกูตอ้งหรอืไม ่ส่งคาํถามมาไดท้�ีเสรชัีย หรอื ท�ี dr.garoon@gmail.com จะยนิดตีอบให้

ครับ
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เก�ียวกบัเสรชีัย

บทบรรณาธกิาร

คอลมันป์ระจาํฉบับ

กฏหมาย-มหาวทิยาลยั

บคุคล-สตร-ีบันเทงิ

ศลิปะ-ทอ่งเท�ียว

โหราศาสตร์

สงัคม

การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั โดย
ดร. การณุ รจุนเวชช์

ประเทศองักฤษในอดตี เป็นประเทศมหาอาํนาจท�ีเสาะหาอาณานคิมไปท�ัว ท�ีไดม้ากม็ี
อทิธพิลหลายประการ เชน่ภาษาองักฤษท�ีเป็นภาษาหลกัในประเทศตา่งๆเชน่ South
America, Canada, New Zealand, Australia สว่นในสหรฐัอเมรกิา แมจ้ะไมไ่ดเ้ป็น
อาณานคิม แตเ่ป็นเพราะการอพยพของชาวองักฤษท�ีมาต ั�งถ�ินฐานใหม ่ในอเมรกิา และ
ขยายเผา่พงษไ์ปอยา่งรวดเรว็ จนชนชาตอิ�ืนท�ีเขา้มาทหีลงัตอ้งยอมรบัภาษาองักฤษท�ี
ชาวองักฤษใชใ้นอเมรกิา เวลาผา่นไปการรวมชนชาตติา่งภาษาวฒันธรรมมผีลใหภ้าษา
องักฤษท�ีใชใ้นสหรฐัอเมรกิาผนัแปรไปโดยปรยิาย ท ั�งศพัท ์และสาํเนยีง ท ั�งยงัมคีาํ
ศพัทใ์หม่ๆจากภาษาอ�ืนเขา้มาเจอืปน จนบางคร ั�งคาํศพัทบ์างคาํท�ีคนอเมรกินัใช ้กลาย
เป็นคาํท�ีคนองักฤษฟังไมไ่ด ้เพราะความไมส่ภุาพ หรอืความหมายท�ีตา่งออกไปในทาง
ท�ีไมเ่หมาะสม ไดเ้หน็จากเร�ือง Eight English Words You Shouldn’t Use Abroad
ท�ี Caroline Morse เขยีนลงใน Smarter Travel ดนูา่สนใจท�ีจะนาํมาใหผู้้อา่นท�ีจะเดนิ
ทางไปเท�ียวประเทศองักฤษ หรอือาณานคิมองักฤษ ไดส้งัวรณไ์ว ้จะไดไ้มท่าํใหต้อ้ง
เคอะเขนิได ้มคีาํวา่

Pants

หากตอ้งการไปหาซ�ือกางเกง อยา่ไดบ้อกวา่ “I want to go pants shopping today.” เพราะ

คนในประเทศองักฤษ หรือประเทศ Ireland เขาจะคดิวา่คณุจะไปหาซ�ือกางเกงใน หรือ

underwear ควรพดูวา่ “I want to go shopping for some trousers.” ซ�ึงอาจเป็นกางเกง jeans

หรือ กางเกง khakis

Fanny

คนอเมริกนัเรียกกระเป๋าเลก็ท�ีใชค้าดสะเอววา่ fanny pack แตค่นองักฤษและประเทศอ�ืนๆท�ี

เคยเป็นอาณานคิม เรียกวา่ bum bags เม�ือไปประเทศองักฤษ ไอรแ์ลนด ์(Ireland) ออสเตรเลยี

(Australia) นวิซแีลนด ์(New Zealand) เซา้ท ์อาฟริกา (South Africa) กอ็ยา่ไดเ้รียกวา่ fanny

pack เพราะคาํวา่  fanny หมายถงึ bottom สว่นของรา่งกายท�ีใชน้ั�ง หรือ บ�ันทา้ย

Pissed

Piss หมายถงึ “ปัสสาวะ” หรือ urinate คนอเมริกนัใชค้าํน�ีมาสรา้งสาํนวนใหมว่า่ pissed off

หมายถงึ “ผดิหวงั” “เป็นทกุข”์ “โมโห” เชน่ I got pissed off when someone accused me of

stealing.  แตเ่ม�ือชาวองักฤษ และชาวไอริช พดูวา่ I am pissed. เขากลบัหมายถงึวา่ “เมา” หรือ

Intoxicated แตเ่ม�ือเขาพดูวา่ taking the piss เขาไมไ่ดห้มายถงึวา่ “เขาจะปัสสาวะ” อนัเป็น

ความหมายของคนอเมริกนั หรือ “เมา” ในความหมายของคนองักฤษ แตห่มายถงึวา่ “เขาลอ้

เลยีนคน” หรือ making fun of

Bangs
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คนอเมริกนัเรียก “ผมมา้” วา่ Bangs (รปูพหพูจน ์สะกดดว้ย –s) แตค่นองักฤษเรียกวา่ fringe

สว่น bangs สาํหรับคนองักฤษเป็นคาํไมส่ภุาพ ท�ีหมายถงึ “มเีพศสมัพนัธ”์ ซ�ึงเป็นคาํสแลง

ในอเมริกาเชน่เดยีวกนั  

Knob

เม�ือคนอเมริกนัไดย้นิคาํวา่ "knob" เขาจะนกึถงึ "doorknob" หรือ “ลกูบดิประต”ู แตใ่นประเท

ศอ�ืนๆเชน่ ออสเตรเลยี และองักฤษ ความหมายกลบัหยาบโลน เพราะในประเทศเขา ถอืวา่

เป็นคาํสแลงท�ีหมายถงึอวยัวะเพศชาย หากไดย้นิคนประเทศเหลา่น�ันพดูวา่ “You, knob

head!” ถา้ทราบความหมายวา่เหมอืนกบัคาํหยาบท�ีคนอเมริกนัพดูวา่ “Dick head” จะโมโหก็

พอเขา้ใจได ้

Root

คาํวา่ root มคีวามหมายหลายประการท�ีนอกไปจาก “ราก” คอื “มองหา” เม�ือใชก้บัคาํบพุบท

เชน่ "root around" แตค่นในประเทศ ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์ใชค้าํน�ีในความวา่ “มเีพศ

สมัพนัธุ์”

Pull

คนอเมริกนัพดูวา่ I pulled my muscles last night. หรือใชก้ลา้มเน�ือหกัโหมจนปวด แตใ่น

ประเทศองักฤษ ถา้ใคร "pulled" เม�ือคนื เขาหมายถงึวา่เขาไปหาคนในขณะท�ีออกตา่งเมอืง  

Bugger

ในสหรัฐอเมริกา คนมกัเรียกเดก็ดว้ยความรักเอน็ดวูา่ "little bugger" แตใ่นประเทศอ�ืนๆต�ังแต่

คานาดา ไปจนถงึ ออสเตรเลยี คาํวา่ "little bugger" ไมต่า่งไปจากคาํ f-word ท�ีหยาบคาย

                นอกจาก ๘ คาํน�ี ยงัมคีาํอ�ืนๆท�ีเก�ียวกบัพงษเ์ผา่คน ท�ีทาํใหเ้กดิความขุ่นเคอืงได ้รู้ไว้

จะไดไ้มใ่ชค้าํเหลา่น�ีโดยไมต่�ังใจ เพราะปากอาจจะเจอ่ได้

black

ใชห้มายถงึคนผวิดาํ ซ�ึงคนผวิดาํอาจไมพ่อใจท�ีเราเรียกเขาเชน่น�ัน คาํท�ีเหมาะสมกวา่คอื

African American

coolie

ในอดตีคาํน�ีใชห้มายถงึคนท�ีไมม่คีวามสามารถใดๆนอกจากเป็นแรงงานท�ีมาจากประเทศจนี

อนิเดยี เป็นตน้ ผู้ใชค้าํน�ีมเีจตนาดหูม�ินผู้อ�ืน

dago

คาํน�ีเป็นคาํท�ีดแูคลนคนท�ีมาจากประเทศอติาล ีสเปน ปอรต์เุกส หรืออเมริกาใต ้มาก

frog

เป็นคาํท�ีใชเ้รียกชาวฝรั�งเศสดว้ยความเหยยีด

gook

http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/black_26#black_34
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/coolie#coolie_4
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/dago#dago_4
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/frog#frog_6
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/gook#gook_5


เป็นคาํท�ีใชเ้รียกคนจากทวปีเอเชยีดว้ยความเหยยีด

goy

เป็นคาํท�ีใชเ้รียกชาวยวิดว้ยความเหยยีด

gringo

เป็นคาํท�ีคนจากอเมริกาใต ้เชน่เมก็ซโิก ใชเ้รียกคนอเมริกนั ดว้ยความเหยยีด

half-breed, half-caste

คาํท�ังสองเป็นคาํท�ีใชเ้รียกคนมพีอ่แมต่า่งผวิเผา่พงษ ์สว่นใหญใ่ชก้บัคนท�ีมพีอ่แมเ่ป็นผวิขาว

และผวิดาํ เชน่ โอบามา แตค่าํท�ีเหมาะสมกวา่คอื mixed race

Indian

เป็นคาํท�ีใชเ้รียกชาวอนิเดยีนแดงท�ีไมเ่หมาะสม เพราะเขาไมเ่ก�ียวขอ้งกบัพงษเ์ผา่จาก

ประเทศอนิเดยี คาํท�ีเหมาะสมคอื a native American

 

                หวงัวา่คงใหป้ระโยชนแ์กผู่้อา่นไดบ้า้ง หรือใหใ้สใ่จในการเลอืกคาํมาปราสยักบัผู้

อ�ืน เพ�ือไมใ่หเ้ป็นท�ีนา่ละอายหรือทาํใหขุ้่นเคอืงใจกนั
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เก�ียวกบัเสรชีัย

บทบรรณาธกิาร
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โหราศาสตร์

สงัคม

“การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั”
โดย ดร.การณุ รจุนเวช
ไดอ้า่นบทความของ Dr. Phil ตอบคาํถามผู้อา่น ดว้ยเร�ืองครอบครวั เหน็ประเดน็ท�ีตอบ
นา่สนใจในแงข่องการแสดงความคดิเหน็ไมเ่พยีงแตใ่นเชงิจติวทิยา แตใ่นแงม่มุของ
ความนกึคดิของคนอเมรกินัท�ีตา่งไปจากของคนไทย จงึใครน่าํมาเสนอดว้ยเหตผุลบาง
ประการ

๑. ปัญหาน�ีอาจเกดิข�ึนกบัครอบครัวไทยในสหรัฐ ท�ีเผชญิกบัความแตกตา่งทางดา้นความ
คดิของอเมรกินัและไทย ในบางเร�ือง ท�ีอาจทาํใหสั้บสนไมส่ามารถหาทางแกไ้ขไดเ้หมาะ
สม

๒. ความแตกตา่งทางดา้นความนกึคดิน�ี หากไดอ้ธบิายใหเ้หน็คงเป็นประโยชน ์ท�ังน�ีเพราะ
ตนเองไดค้ลกุคลกีบัคนอเมรกินัมาแตว่ัยรุ่น และไดส้อนภาษาอังกฤษแกค่นอเมรกินั
มากวา่ ๓๐ ปี แตก่ไ็มล่มืภาษาและวัฒนธรรมความนกึคดิของไทย เพราะใจยงัฝักใฝ่อยู่ดว้ย
ความภมูใิจ

๓. ภาษาท�ี Dr. Phil  ใช้เป็นภาษาท�ีด ีนา่จะไดน้าํมาอธบิายเพ�ืมเพ�ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แกนั่กเรยีน นักศกึษาไดพ้อสมควร

Question:              

My son and his wife are going through a traumatic time. (ลกูชายฉนัและภรรยาเขา
กาํลงัอยู่ในเวลาท�ีมคีวามรู้สกึคับขันทางจติ) He lost his dream job in advertising due to
cutbacks. (เขาเสยีงานท�ีเขาชอบเก�ียวกบัการโฆษณา เน�ืองจากการตดัคา่ใชจ้า่ย) His attitude is
great, but my daughter-in-law’s alternates between limited optimism and quiet desperation.
(ทศันคตขิองเขายงัดอียู่ แตข่องลกูสะใภฉ้นัสับเปล�ียนกันไประหวา่งการมองในแงด่ที�ีจาํกดั
และความส�ินหวังอยา่งเงยีบๆ) I offered financial help, but how do I offer the right emotional
support? (ฉนัไดเ้อ�ือเฟื�อใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ แตฉ่นัจะใหค้วามช่วยเหลอืทาง
อารมณท์�ีถกูตอ้งไดอ้ยา่งไร)

Answer: 

You have to recognize that these are their problems, and you need to let them
deal with their issues in whatever way they choose. (คณุตอ้งเขา้ใจวา่น�ีเป็นปัญหาของเขา
และคณุจาํเป็นตอ้งปลอ่ยใหเ้ขาแกไ้ขปัญหาของเขาไปทางท�ีเขาเลอืก) If they do agree to
accept a loan from you, then you have to caution yourself against having expectations. (ถา้
เขาตกลงท�ีจะรับเงนิกู้จากคณุ คณุกจ็ะตอ้งระวังตวัเองวา่จะไมส่รา้งความคาดหวังใดๆ) In
other words, you shouldn’t use the loan as a way to control your son, who is now grown,
and living on his own and needs to be treated accordingly. (อกีนัยหน�ึง, คณุจะตอ้งไมใ่ช้
เงนิกู้น�ันเป็นหนทางท�ีจะควบคมุลกูของคณุ ซ�ึงตอนน�ีเขาโตเป็นผู้ใหญแ่ลว้ และกใ็ชช้วีติของ
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ตวัเอง และตอ้งการใหค้ณุปฏบัิตติอ่เขาในทาํนองนั�น) I suggest that you set very clear
terms on any financial aid you provide, with realistic repayment plans and documents that
define the arrangements. (ผมแนะนาํวา่คณุเขยีนสัญญาการชว่ยเหลอืทางการเงนิท�ีคณุให ้ให้
ชดัเจน มวีธิกีารจา่ยเงนิคนืท�ีเป็นไปได ้และเอกสารท�ังหมดท�ีแสดงการจดัการ)

วจิยัความนกึคดิท�ีแตกตา่งระหวา่งไทย กบัอเมรกินั

                คนไทยสว่นใหญแ่สดงความรักลกูในลกัษณะวา่ ลกูไมไ่ดโ้ตจากไป แตย่งัคงเป็นลกู
ท�ีตอ้งทุ่มเทใหไ้มส่�ินสดุ แตค่นอเมริกนัจะทุ่มเทดแูลลกูเฉพาะในวยัท�ีลกูยงัชว่ยตวัเองไมไ่ด้
แตก่ค็อยสอนใหรู้้จกัชว่ยตวัเอง เพ�ือใหเ้กดิความมั�นใจในตวัเองวา่จะอยู่ไดอ้ยา่งมอีสิระและ
ประสทิธภิาพ เหมอืนแมเ่สอืท�ีดแูลและสอนลกูเสอืใหรู้้จกัดแูลตวัเอง เม�ือโตกป็ลอ่ยใหอ้อก
ไปหาอาหารเอง เพ�ือจะไดอ้ยู่ในป่าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การท�ี ดร.ฟิล แนะใหแ้มค่นน�ีให้
เงนิกู้แกล่กู แทนท�ีจะยกใหเ้หมอืนแมไ่ทย เพราะเก�ียวกบัการสง่เสริมไมก่ดความรู้สกึมั�นใจ
ของลกู หากใหเ้งนิโดยไมเ่รียกคนื นานเขา้ลกูกช็นิกบัการชว่ยเหลอืท�ีไดม้างา่ย กจ็ะคอยขอ
พ�ึงแมเ่รื�อยไป ไมก่ระตอืลอืลน้ชว่ยตนเอง ความรู้สกึมั�นใจในตวัเองกค็อ่ยลดไป การชว่ยของ
แมก่ก็ลายเป็นการสรา้งปัญหาเพ�ิมข�ึนแกแ่มแ่ละลกู ความเครียดและความกดดนัตา่งๆกจ็ะตาม
มาได้

วจิยัการใช้ภาษาของผู้ถาม และของดร.ฟิล

                ของผู้ถามมเีพยีงประโยคเดยีวท�ีใชค้าํไมถ่กูตอ้งคอื

He lost his dream job in advertising due to [the company’s] cutbacks.

                คาํวา่ due to เป็นคาํคณุศพัท ์หมายถงึ “เพราะวา่” จะใชก้บักริยา to be  เชน่ His
termination was due to the company’s cutbacks. ถา้ไมม่กีริยา to be  กใ็ชค้าํวา่ because of
เชน่ He lost his dream job in advertising because of the company’s cutbacks.

                ของดร. ฟิลมปีระโยคท�ีนา่ศกึษาคอืมกีารใชป้ระโยคหลายรปูแบบดงัน�ี

 

1.               Compound Sentence

เป็นประโยคกรวม ท�ีประกอบดว้ยอนปุระโยคอยา่งนอ้ยสองอนปุระโยคท�ีมคีวาม
สาํคญัเทา่กนัและเก�ียวดองกนั นาํมารวมกนัไดด้ว้ยการใช ้Coordinating
Conjunctions อนัประกอบดว้ยคาํวา่ for, and, nor, but, or, yet, so ท�ีจะตอ้งใช้
Comma (,) นาํหนา้คาํ ดงัตวัอยา่งของดร.ฟิลวา่

You have to recognize that these are their problems, and you need to let them deal with
their issues in whatever way they choose.

                หรือ Conjunctive Adverbs อนัประกอบดว้ยคาํวา่ however, therefore, moreover,
otherwise, nevertheless, etc. ท�ีตอ้งใช ้Semicolon (;) นาํหนา้คาํ และ Comma (,) ตามคาํ ดงั
ตวัอยา่งวา่

You have to recognize that these are their problems; moreover you need to let them deal
with their issues in whatever way they choose.

2.               Complex Sentence



เป็นประโยคซบัซอ้นคอืมอีนปุระโยครองท�ีตอ้งข�ึนอยู่กบัอนปุระโยคหลกั อนุ
ประโยครองจะอยู่ลาํพงัไมไ่ด ้ซ�ึงมอียู่สามประเภทคอื

Adverb Clause  ทาํหนา้ท�ีดงักริวเิศษณ ์คอือนปุระโยคท�ีขยายความใหค้าํกริยาในอนุ
ประโยคหลกั ม ี Subordinating Conjunctions (Although, If, Unless, Because,
When, Before, After, etc.) นาํหนา้ประโยคสมบรูณ ์หากประโยคข�ึนดว้ย Adverb
Clause  จะตอ้งม ีComma นาํหนา้อนปุระโยคหลกั เชน่

If they do agree to accept a loan from you, then you have to caution yourself against
having expectations.

                Adjective Clause  ทาํหนา้ท�ีดงัคาํคณุศพัท ์ประกอบคาํนามท�ีนาํหนา้เรียกวา่
Antecedent โดยม ีRelative Pronouns แสดงตวั เชน่คาํวา่ who, whom, whose, which, that,
where เชน่

In other words, you shouldn’t use the loan as a way to control your son, who is now grown
and living on his own and needs to be treated accordingly.

                Noun Clause ทาํหนา้ท�ีดงัคาํนาม เป็นประธานของกริยาหรือกรรมของกริยากไ็ด ้มี
สามลกัษณะคอืข�ึนตน้อนปุระโยคดว้ยคาํวา่ ๑) that  ๒) if/whet her  และ ๓)  wh-word นาํ
หนา้ประโยคธรรมดาท�ีประกอบดว้ยประธานและกริยาเชน่ตวัอยา่งขา้งลา่งท�ีใช ้that  ตามดว้ย
ประธาน you และกริยา set  Noun Clause น�ีทาํหนา้ท�ีเป็นกรรมของกริยาหลกั suggest  

I suggest that you set very clear terms on any financial aid you provide, with realistic
repayment plans and documents that define the arrangements.

หวงัวา่คงใหป้ระโยชนแ์กผู่้อา่นไดบ้า้งท�ังทางดา้นความนกึคดิและภาษาองักฤษ
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หลงัจากท�ีเขยีนเร�ืองความแตกตา่งระหวา่งคาํ กม็คีณุ ชาล ัวงศส์าโรจ เขยีนมาใหค้วามเหน็วา่ “อยู่อเมรกิามา 20 ปีพดูไทยไมช่ดัเป็น
เร�ืองท�ีเสแสรง้ทาํแนน่อนตามท�ีอาจารยว์า่ แตม่บีางคนท�ีมาอยู่ อเมรกิาต ั�งแตเ่ดก็ๆ พวกน�ีพดูไมช่ดัและไมไ่ดเ้สแสรง้นะครบั” ซ�ึงเป็นความ
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คณุชาลยีงัถามตอ่วา่  

               “ยงัมคีนไทยท�ีทาํมาหากนิกับการคา้ความแตไ่มไ่ดเ้ป็น Lawyer ไมเ่ป็น Attorney เราจะเรยีกเขาวา่อะไร         ครับ Legal Assistant,
Paralegal, Legal Secretary, etc. คอืภาษาไทยนา่จะเป็นพวกเสมยีนทนายทาํมาหากนิในสาํนักงานทนายความ ขอบคณุครับ” คาํตอบนั�นคณุ
ชาลมีอียู่แลว้ครับ Paralegal และคาํอ�ืนๆคอืผู้ชว่ยนักกฏหมายทาํงานของเขาครับ

               ฉบบัน�ีมคีาํอ�ืนท�ีคลา้ยกนัท�ีอาจทาํใหส้บัสนมาเสนออกีดงัน�ี
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Capability                                                                                                                                                                 ความ
แตกตา่งระหวา่ง Ability และ Capability นอ้ยมากจนคนอเมรกิันสว่นใหญม่ักใชค้าํทั�งสองสลบักันไปโดยไมเ่ขา้ใจวา่ ทั�งสองคาํมคีวามหมายแตกตา่ง
กันอยู่บา้ง หากใชใ้นกรณที�ีไมถ่กูตอ้ง ความหมายกจ็ะเพ�ียนไป

               Ability โดยปกตหิมายถงึ “ความสามารถ” ท�ีสามารถกระทาํหรอืรู้วธิกีารกระทาํส�ิงใดส�ิงหน�ึงจะดว้ยปัญญา หรอืกาํลงั
กต็าม Ability ครอบคลมุไปถงึ ฝีมอื (skill) พรสวรรค ์(talent) และ ความเช�ียวชาญในระดบัหน�ึง (level of expertise) 

               ในขณะท�ี Ability เนน้ทางดา้นพรสวรรค ์Capability เพง่เลง็ทางดา้นความสามารถในการเป็นธรุะการจัดระบบงานใหก้ับองคก์าร กลุ่ม
บคุคล หรอื บรษัิท แตใ่นกรณที�ีความสามารถไปบรรยายคน กจ็ะไมห่มายถงึพรสวรรค ์แตเ่ป็นสภาพท�ีมคีวามจาํกัดในตวั เชน่

               His wife’s capability to cook does not include preparing desserts and baking.

               แมค้วามสามารถของภรรยาเขาท�ีจะทาํอาหาร แตไ่มไ่ดห้มายถงึการทาํของหวานหรอืการอบ การใชค้าํวา่ Capability จงึเหมาะสม
เปรยีบเทยีบกับการใชค้าํวา่ Ability ในประโยคตอ่ไปน�ีดู

               Her ability to memorize an entire book within two consecutive readings seems to be a superhuman feat.

               การใช ้Ability แสดงความสามารถท�ีจะจดจาํความในหนังสอืทั�งเลม่ภายในเวลาการอา่นสองครั�งตดิๆกัน วา่ดดูงัความสาํเรจ็ท�ีเกนิคน
ถอืวา่เป็นฝีมอืหรอืพรสวรรค ์จงึเป็นคาํท�ีเหมาะสม

               อกีนัยหน�ึง ตวัอยา่งแรก พดูถงึ “ความสามารถในการทาํอาหาร” เป็นเร�ืองของความสามารถทางการกระทาํหรอื Physical Ability แตใ่น
ประโยคท�ีสองเป็นเร�ืองของความสามารถทางดา้นปัญญาหรอื Mental Ability

               ความแตกตา่งอกีประการคอื Ability เป็นความสามารถท�ีเป็นอยู่ในขณะน�ี สว่น Capability เป็นความสามารถท�ีมทีทีา่วา่จะเกดิข�ึน เชน่

               An early school-aged child can only multiply simple numbers so he has the ability to do such and, at the same time, he
has the capability to multiply more complex numbers as he grows older.

               ในสว่นแรกของประโยคท�ีกลา่วถงึเดก็นักเรยีนวา่มคีวามสามารถ (Ability) ในการคณูเลขงา่ยๆ ในเวลาเดยีวกันท�ีเขากจ็ะมคีวาม
สามารถ (Capability) ท�ีจะคณูเลขท�ียากข�ึนเม�ือเขาโตข�ึน ซ�ึงเป็นความสามารถท�ีควรจะเป็นไปไดใ้นอนาคต

               โดยทั�วไป คาํทั�งสองมคีนนาํไปใชพ้ดูราวกับวา่เป็นคาํท�ีเหมอืนกันท�ีไมเ่ครง่ครัดในกฏเกณฑ ์ซ�ึงบางกรณกีารใชค้าํโดยไมเ่ขา้ใจถอ่งแท ้
ยอ่มแสดงถงึความไมเ่หมาะสม

Ago vs. Before

1.         Ago เป็นกรยิาวเิศษณ ์หรอื Adverb ขยายความใหก้ับคาํกรยิาใชแ้สดงเร�ืองท�ีเกดิข�ึนมากอ่น ตรงกับคาํไทยวา่ “ท�ีแลว้” หรอื “ท�ีผา่นมา” ใช ้

กับกรยิาในรปูอดตี หรอื Past Tense เชน่

               We went to Hawaii two years ago.

               He moved back to California a long time ago.

2.         Before เป็นทั�งคาํสนัทาน (Subordinating Conjunction) คาํบพุบท (Preposition) และกรยิาวเิศษณ ์หรอื Adverb ขยายความใหก้ับคาํ
กรยิา แสดงเหตกุารณท์�ีเกดิกอ่นอดตี เชน่

               I went to see my friend last month and found out that he had left town a few days before.

               My neighbor has never been to Bangkok before. (ตอนน�ีมากรงุเทพ แตก่อ่นหนา้น�ีไมเ่คยมา)

ใชอ้ยา่งคาํบพุบท นาํหนา้คาํนาม แสดงเวลาตามเหตกุารณ ์หรอืตาํแหนง่ท�ีอยู่ เชน่

               I have to finish this project before next year.

               The hospital is just before the traffic lights.

ใชอ้ยา่งคาํสนัทาน นาํหนา้อนปุระโยค แสดงเวลา เชน่

               I remember turning off the lights before I left home.

               Before the building was burnt down, I saw someone entered the building around midnight.

Alcohol vs. Liquor

               คนสว่นใหญค่ดิวา่ liquor ตอ้งม ีalcohol ซ�ึงกเ็ป็นจรงิ แตไ่มใ่ชว่า่ alcoholic drinks หรอื alcoholic beverages ทกุอยา่งจะเป็น liquor

               Alcohol ระเหยงา่ยกวา่น�ํา และไวไฟ ด�ืม pure alcohol เพยีงนดิกจ็ะทาํให ้Alcohol ในเลอืดสงูข�ึนมาก Alcohol มหีลายชนดิข�ึนอยู่กับ
กลั�นมาจากอะไร เชน่จากแกซ๊ธรรมชาต ิ(natural gas) น�ํามัน (oil) หรอื จากเช�ือเพลงิท�ีเกดิจากซากส�ิงมชีวีติใตน้�ํามันปีโตรเลยีม (fossil
fuels) เชน่ methanol นอกจากน�ี Alcohol ยงักลั�นมาจากผลไม ้และเมลด็พชื (grains) ท�ีสรา้ง Ethanol ซ�ึงเป็น Alcohol ท�ีมอียู่ใน alcoholic
drinks และท�ีจดุน�ีเองท�ี alcohol กับ liquor แตกตา่งกัน

               เคร�ืองด�ืมประเภท alcoholic beverages เร�ิมมมีาแตป่ระเทศจนีท�ีนาํผลไมม้าหมักในไหจนเป็นเหลา้ อันเป็นวธิกีารท�ีวัฒนาการมาเป็นการ
ทาํเหลา้ไวน ์(wine processes) นอกจากประเทศจนี กย็งัมปีระเทศ Egypt และ Persia ท�ีใชก้รรมวธิคีลา้ยกัน ในการทาํเคร�ืองด�ืมประเภทน�ีเพ�ืองาน



สงัคม และศาสนา จนแพรไ่ปในหมู่ชนประเทศอ�ืนๆ เชน่ ชาวกรกี และชาวโรมัน และจาก alcoholic beverages กไ็ดพั้ฒนาเป็นการตม้กลั�น
ของ liquor และน�ีคอืความแตกตา่งระหวา่ง alcohol กับ liquor

               Liquor มชี�ือเรยีกอกีอยา่งวา่ Spirits กลั�นมาจากผลไมห้รอื เมลด็พชืท�ีหมักจนบดู (fermented) ดว้ยเหตนุ�ีไมใ่ชว่า่ alcoholic
beverages ทกุชนดิจะเป็น liquor เชน่ เบยีร ์(beer) เป็น alcoholic drink แตไ่มใ่ช ่liquor ในศตวรรษท�ี ๑๒ มกีารกลั�น brandy และ whiskey ใน
ยโุรปและเอเชยี เพ�ือเป็นยารักษามากกวา่เป็นเคร�ืองด�ืมเพ�ือสงัคม จนกระทั�งรอ้ยปีตอ่มาท�ีเร�ิมนาํ บารเ์ลย ์(barley) และ ขา้วสาล ี(wheat) มากลั�น

               Alcohol และ Liquor ยงัแยกกันไดจ้ากจาํนวน ethanol ท�ีรู้จัก
วา่ “proof” เชน่ beer และ wine ม ีethanol จาก 4 ถงึ 15% แต ่Liquor เชน่ gin, vodka ม ีethanol สงูถงึ 95%   

               ผู้อา่นทา่นใดมคีาํถามใด เขยีนมาไดท้�ี  dr.garoon@gmail.com ไดเ้สมอครบั ยนิดยี�ิงท�ีจะตอบใหค้รบั
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การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์

ลองนกึถงึวา่ ถา้เกดิพลดัถ�ินไปในประเทศท�ีเราไมรู่้จักภาษา และไมม่ใีครชว่ยเป็นส�ือใหเ้ขา้ใจภาษาของทอ้งถ�ินนั�นได ้จะทาํ
อยา่งไร หนทางเดยีวท�ีตอ้งทาํคอืฝกึพดูภาษานั�นดว้ยการเร�ิมตน้ดว้ยการเลยีนเสยีงไปทลีะคาํ โดยใชม้อืประกอบเป็นสว่น
ใหญ ่เชน่ช�ีท�ีอาหาร กจ็ะไดค้าํท�ีอาจฟังดแูปลก แตก่ต็อ้งออกเสยีงตาม เพ�ือดวูา่เขาจะตอบรับวา่พดูถกูตอ้ง หรอืตอ้งแกไ้ข
สาํเนยีงอกีนดิ จากคาํท�ีสะสม กค็อ่ยๆนาํไปรวมเป็นประโยคสั�นๆ หมั�นจดจาํเสยีงกบัความหมายของเสยีงนั�นๆ น�ีเป็นวธิเีรยีน

ภาษาของเดก็ทั�วโลก กอ่นท�ีจะเรยีนเขยีนอา่น โดยไมต่อ้งเรยีนหลกัภาษา โดยเฉล�ียประมาณอายไุมถ่งึ ๒ ขวบ กพ็ดูได ้
หลายคาํหลายประโยค

คนไทยท�ีมโีอกาสใชภ้าษาองักฤษกบัคนอเมรกินัอยู่ทกุวัน ยอ่มเพ�ิมทกัษะการใชภ้าษาองักฤษไดเ้รว็กวา่คนไทยท�ีมรีะดบัการ
ศกึษาและอายใุกลเ้คยีงกนั แตม่โีอกาสนอ้ย หรอืไมม่โีอกาสใชภ้าษาองักฤษกบัคนอเมรกินัคนไทยอกีหลายคนท�ีใชช้วีติใน
สหรัฐมานาน อาจพดูไดค้ลอ่งเพราะความคุ้นเคยกบัการสนทนากบัคนอเมรกินั แตห่ากคนอเมรกินัอยู่ในระดบัสงัคมหาเชา้กนิ
ค�ํา ไมไ่ดร้�ําเรยีนสงู ภาษาองักฤษของเขากไ็มถ่กูตอ้งนัก และถา้ไปจดจาํภาษาผดิๆเขามา กพ็ลอยพดูผดิตาม หรอืผดิ
มากกวา่เขา โดยเฉพาะการใชค้าํไมถ่กูตอ้ง ฟังดเูพ�ียน ดงัตวัอยา่งท�ีบันทกึมา

พดูผดิ                    It's seven twenty o'clock. “เป็นเวลา ๗ โมง ๒๐ นาท”ี

ควรพดูวา่               It's seven twenty.

อธบิาย                   ไมจ่าํเป็นตอ้งบอก o'clock นอกจากจะเป็นชั�วโมงโดยไมม่เีศษนาท ีเชน่ It's seven o'clock.
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พดูผดิ                    Your coat is broken. “เส�ือโคต๊ของคณุขาด”

ควรพดูวา่               Your coat is torn.

อธบิาย                   คาํ broken (โบรค็เคน่) จะใชก้บัส�ิงของแขง็ เชน่ไม ้กระเบ�ือง แกว้ แตถ่า้เป็นของนุ่ม เชน่ผา้
กระดาษ จะใช ้torn (ทอรน์) ทั�งสองคาํแปรรปูมาจากคาํกรยิาวา่ break (เบรค็) tear (แทร)์ ใชก้บักรยิา is, am, are, was,
were ใชก้บัส�ิงของ ไมใ่ชก้บัคน คงไดย้นิคนพดูวา่ He is broke. นั�นเป็นสาํนวนคลา้ยสาํนวนไทยวา่ “ถังแตก” หรอื “หมด
เงนิ”

พดูผดิ                    Susan didn't make a fault . “ซแูซนไมไ่ดท้าํผดิพลาด”

ควรพดูวา่               Susan didn't make a mistake .

อธบิาย                   ภาษาไทยมกัใชค้าํวา่ “ผดิ” ในความหมายของ “ผดิพลาด” เชน่ “ทาํเลขผดิ” ซ�ึงเป็นการผดิพลาด ไม่
เหมอืนการกระทาํผดิ ท�ีผดิกฏหมายบา้ง ผดิศลิธรรมประเพณบีา้ง

“ผดิพลาด” คอื mistake เชน่ “He made a few mistakes in grammar.” ความผดิพลาดเชน่น�ี ไมม่ใีครลงโทษ เพยีงแตม่ี
ผลถงึตวัเอง และคงจะไดย้นิประธานาธบิดอีเมรกินัพดูกนัหลายครั�งวา่ “make no mistake about it” ซ�ึงไมไ่ดห้มายวา่อยา่
ทาํผดิพลาด แตผู่้พดูตอ้งการจะย�ําวา่ “เขารู้ตวัดวีา่เขาทาํอะไร”

“ผดิ”เพราะทาํไมด่ ีไมถ่กู คอื fault จะมผีลคอื “ถกูตาํหน”ิ หรอื “ลงโทษ” เชน่ “It is my fault for not telling you that
the test is tomorrow.” มกัใชร้ว่มกบัคาํวา่ At fault เชน่ “Both of you are at fault.”

พดูผดิ                    Would you mind posting this letter for me ? Yes, certainly.

ควรพดูวา่               Would you mind mailing this letter for me ? Of course not. OR ( Not at all )

อธบิาย    คาํถามน�ีหมายถงึ “คณุจะขดัขอ้งหรอืไมท่�ีจะสง่จดหมายน�ีใหฉั้น” พดูแบบไทยๆคอื “คณุสง่จดหมายน�ีใหไ้ดไ้หม”
ซ�ึงแบบไทยน�ีกจ็ะตอบวา่ “ได”้ หรอื “Yes” แตถ่า้แปลแบบภาษาองักฤษ กต็อ้งตอบวา่ “ไมข่ดัขอ้ง” หรอื “No” ซ�ึงเป็นการ
ตอบท�ีถกูตอ้ง ฉะนั�นตอ้งตอบดว้ย Of course not.  หรอื Not at all. เพราะการตอบทั�งสองเป็นการบอกปฏเิสธวา่ “ไม่
ขดัขอ้งแตป่ระการใด” คอื “ยนิดทีาํให”้ ตามแบบภาษาไทย ฉะนั�นถา้มคีนถามวา่

               “Would you mind opening the window?” กต็อ้งตอบวา่

               “Not at all.” หรอื “No, I wouldn’t.”  

พดูผดิ                    What’s a deal.

พดูใหถ้กู  What a deal!

อธบิาย    What a เป็นสาํนวนท�ีแสดงความพอใจ เชน่ เม�ือทราบวา่สนิคา้ท�ีซ�ือนั�นลดราคาไป ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์กถ็อืวา่เป็นการ
ตอ่ลองท�ีวเิศษ ไมใ่ชค่าํถามท�ีจะตอ้งใชก้รยิา to be (is, am, are, etc.) คดิวา่ผู้พดูคงเรยีนไวยากรณอ์งักฤษมาวา่ เม�ือใช ้
คาํถาม What, Where, Why, etc. กจ็ะตอ้งใชก้บักรยิา to be, to do, etc. แต ่What a ไมใ่ชค่าํถาม เป็นคาํอทุาน จงึไม่
ตอ้งมคีาํกรยิา ซ�ึงในประเทศอ�ืนๆอาจไมไ่ดส้อนการใชส้าํนวนองักฤษ

พดูผดิ                    The doctor recommended my mother to take a long vacation.

พดูใหถ้กู  The doctor recommended that my mother take a long vacation.

อธบิาย                   ประโยคท�ีมกีรยิาหลกัวา่ recommend, suggest, advise, prefer, และกรยิาอ�ืนๆท�ีมคีวามหมายใน
ทาํนองแนะนาํ และตามดว้ยอนปุระโยคท�ีข�ึนดว้ย that คาํกรยิาในอนปุระโยคนั�นจะตอ้งเป็นรปู bare infinitive ไมม่ ีto นาํ
และตวักรยิาในอนปุระโยคน�ีมอียู่รปูเดยีวคอืไมม่อีะไรตอ่ทา้ยไมว่า่ประธานของอนปุระโยคจะเป็นเอกพจน ์บรุษุท�ีสาม เชน่
my mother กรยิารปูน�ีเรยีกวา่ subjunctive mood

พดูผดิ                    It’s about ten now.

พดูใหถ้กู  It’s nearly (almost) ten now.

อธบิาย                   ใช ้about เม�ือเราไมแ่นใ่จ หมายถงึ “ประมาณ” เชน่ He called about ten AM. แตถ่า้มคีนถามเวลา
และเราดนูาฬกิาเพ�ือตอบ เรากจ็ะรู้เวลาแนน่อน ถา้ไมต่อ้งการตอบใหแ้นช่ัด กจ็ะประมาณไดด้ว้ยการใชค้าํวา่ nearly หรอื
almost ซ�ึงหมายถงึ “เกอืบจะ”

พดูผดิ                    Don’t step on the grass.



พดูใหถ้กู  Keep off the grass.

อธบิาย                   step เป็นคาํกรยิาท�ีนาํมาใชก้บัคาํบพุบทตา่งๆ เป็นวลที�ีมคีวามหมายไปตา่งๆ เชน่

ดงัตวัอยา่งวา่

Miss Malee just stepped out. (คณุมาลเีพ�ิงเดนิออกไป)

That clumsy man stepped on my toes. (คนซุ่มซา่มคนนั�นเหยยีบเทา้ฉัน)

 หรอืใชอ้ยา่งคาํนามบอกขั�นตอนการกระทาํบางประการเชน่

               Your first step is to preheat the oven at 350 degrees.

ถา้ตอ้งการจะบอกวา่ “อยา่เหยยีบสนามหญา้” ใชค้าํวา่ Keep off the grass.

พดูผดิ                    I know his face.

พดูใหถ้กู  I know him by sight.

อธบิาย                   ภาษาไทยเรามคีาํพดูวา่ “รู้จักหนา้คา่ตา” เป็นสาํนวนท�ีคนไทยเขา้ใจกนั แตค่นอเมรกินั จะไม ่“รู้จัก
หนา้” รู้จักแตบ่คุคล เชน่ I know him. และถา้จะพดูทาํนองวา่ ถา้ไดเ้หน็หนา้กจ็ะจาํได ้กต็อ้งพดูวา่ I know him by sight.

พดูผดิ                    I forget my book in the house.

พดูใหถ้กู  I left my book in the house.

อธบิาย                   คาํพดูแรก ตรงกบัการพดูแบบไทยเลย คอื “ผมลมืหนังสอืไวใ้นบา้น” ซ�ึงไมต่รงกบัแนวการพดูของคน
อเมรกินัท�ีใชค้าํวา่ leave (left) หรอื “ท�ิงไว”้ แทนคาํวา่ “ลมื” แตไ่มใ่ชว่า่คนอเมรกินัไมม่คีาํวา่ “ลมื” หรอื forget แตจ่ะใช ้
หมายถงึ “ความทรงจาํท�ีคลาดเคล�ือนไป” เชน่

                                             I’m sorry I forget your name. (ผมขอโทษ ผมลมืช�ือคณุ)

               พบกนัใหมฉ่บับหนา้

หมวด: คอลมันป์ระจาํฉบับ / สนทนากบัดร.การณุ
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การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั โดย
ดร.การณุ รจุนเวช
อาหาร เป็นปจัจยัท�ีสาํคญัตอ่ชวีติ บางคนเหน็คา่ของอาหารเพยีงเพ�ือใหอ้�ิม บางคนเพง่
เลง็ถงึรส โดยไมค่าํนงึถงึสารเคมที�ีมผีสมใหโ้ทษ บางคนสนใจในการบรโิภคจนเกนิ
ประมาณท�ีรา่งกายตอ้งการ บางคนพยายามอดอาหารเพ�ือลดจนเหลอืแคโ่ครงกระดกู
สรา้งปญัหานานาประการท�ียากจะแกไ้ขไดท้นัเวลากอ่นชวีติดบั อาหาร เป็นเร�ืองท�ีควร
ศกึษาย�ิง วา่มผีลเชน่ไรตอ่สขุภาพ และควรเลอืกรบัประทานอะไร เทา่ใด เวลาใด ไม่
เพยีงแตเ่พ�ือใหอ้�ิม ใหอ้รอ่ย แตเ่พ�ือสรา้งสขุภาพใหส้มบรูณ ์เพ�ือเสรมิความสขุในชวีติ
ท�ีไมเ่คยยอ้นเวลา เม�ือเหน็ขา่วสารเก�ียวกบัอาหารท�ีนา่สนใจ จงึนาํมาเขยีนใหผู้้อา่น

·        อาหาร เป็นตวัสรา้งพลงัใหร้า่งกายทาํงานได ้เชน่เดยีวกบั รถยนตรต์อ้งอาศยัน�ํามนั

หรือ แกสโซลนี เป็นพลงัใหเ้ครื�องเดนิ เชน่เดยีวกบั แกสโซลนี ท�ีมคีณุภาพตา่งกนั

มผีลตอ่เครื�องยนตรไ์ปตามคณุภาพ อาหารกม็คีณุภาพตา่งกนั มที�ังท�ีใหป้ระโยชน์

และโทษ จงึจาํเป็นตอ้งศกึษาใหถ้อ่งแทว้า่ท�ีใหค้ณุประโยชนแ์กร่า่งกายมอีะไรบา้ง

ท�ีใหโ้ทษมอีะไรบา้ง หรืออยา่งนอ้ยใหศ้กึษาอยา่งใดอยา่งหน�ึง เชน่ท�ีใหป้ระโยชน์

มอีะไร และเพง่เลง็เลอืกบริโภคแตส่�ิงน�ัน เชน่เลอืกบริโภคเน�ือสตัวท์�ีไรไ้ขมนั เชน่

อกไก ่ปลา น�ํามนัโอลฟี หรือ คาโนลา ผกั ผลไม ้หรือศกึษาเพยีงท�ีใหโ้ทษ แลว้เล�ียง

บริโภค เชน่ เล�ียงบริโภคเน�ือสแีดง และเน�ือตดิมนั น�ํามนัหม ูน�ํามนัพชื กะทิ

น�ําตาล เป็นตน้

·        เพ�ิมผลไม ้และผกั ในรายการอาหารทกุม�ือ อาหารเชา้ มแีอปเปิ�ล สกัลกู ไปทาํงาน

มถีงุองุ่นสกัพวงเป็นอาหารวา่งกส็ะดวกด ีท�ังรับประทานงา่ย อาหารเยน็อยา่ลมืผกั

บรอ้คโคล�ี หรือผกัเขยีวเขม้ท�ีโปรดสกัจาน อยา่ใหเ้คม็นกั เกลอืหรือน�ําปลาถา้ใช้

เกนิกวา่ ๑ ชอ้นชา เป็นการสะสมโรคภยัในภายหนา้ คอ่ยๆลดจาํนวนไป ความ

เคยชนิท�ีชอบเคม็ กจ็ะเปล�ียนนสิยัไดใ้นท�ีสดุ นาํสขุภาพใหด้าํเนนิถกูทาง ผกัทกุ

ชนดิมวีติามนิ และแรธ่าตทุ�ีบาํรงุสขุภาพท�ังชว่ยใหก้ระเพาะทาํงานไดด้ ีหรือท�ี

เขา้ใจงา่ยไดว้า่ สบายทอ้ง

·        ด�ืมน�ํามากข�ึน โลกเราประกอบดว้ยแผน่น�ํามากกวา่แผน่ดนิฉนัใด รา่งกายเรากเ็ชน่

กนั ใน ๑๐๐ สว่น เป็นน�ํามากกวา่ ๖๐ ท�ีเหลอืเป็นเน�ือและอวยัวะท�ังหมด น�ํายงัชว่ย

ระงบัความหวิได ้ทกุเชา้ด�ืมน�ําบริสทุธ ิ๑ แกว้ กอ่นกาแฟ หรือชา ระหวา่งอาหารด�ืม

อยา่งนอ้ย ๒ แกว้ หลงัอาหารทกุม�ืออกีครั�งละ ๑ แกว้ รวม ๘ แกว้ หากออกกาํลงักาย

ท�ีรา่งกายขบัเหง�ือระบายส�ิงไรป้ระโยชนอ์อก ด�ืมน�ําบริสทุธ�ิเสริมรา่งกายเพ�ิมจาก

ปริมาณปกต ิน�ํายงัชว่ยทาํใหผ้วิหนา้ชุ่มช�ืนสดใส ชว่ยชะลอความชราภาพไดม้าก

·        เล�ียงอาหารท�ีมปีริมาณไขมนั น�ําตาล และเกลอื สงู อาหารท�ีมสี�ิงเหลา่น�ีสงู กระตุ้น
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สมองใหต้อ้งการบริโภคมากกวา่ปกต ิและหากไมเ่ลกินสิยั สมองจะไมอ่าจควบคมุ

ความตอ้งการได ้เป็นผลใหน้�ําหนกัเพ�ิม และโรคภยัแฝงมาใหข้ยายกวา้งในวยัตอ่มา

อนัท�ีจริง เรื�องเหลา่น�ี คงเป็นท�ีทราบกนัอยู่ แตก่ารเอาชนะใจ ไมเ่ลอืกบริโภคอาหาร

ท�ีใหค้ณุประโยชนน์�ันยากท�ีจะกระทาํมากกวา่การสนองอารมณต์ามรสอาหาร 

เราเองกเ็ชน่กนั เม�ือรับประทานอาหารนอกบา้น จะคาํนงึถงึรสไปพรอ้มกบัคณุคา่

ของอาหาร ระยะน�ี คณุอดุมลกัษณ ์เป็นเพ�ือนกนัมารว่ม ๒๐ ปี เริ�มตน้เป็นแฟนคอลมันข์อง

ผม เม�ือไดรู้้จกักช็อบพอนสิยัมไีมตรีใหด้ว้ยความปรารถนาดอียา่งจริงใจมาตลอด ตา่งจากบาง

คนท�ีเสยีเวลาคบกนัไป เธอมาเย�ียมเยอืนและขอใหพ้าไปพบเพ�ือนเกา่คอืคณุนพคณุ และคณุ

วรลกัษณ ์ท�ีรา้นอาหาร “บา้นไทย” บนถนน Downey, Long Beach คณุอดุมลกัษณ ์กบัคณุ

นพคณุเก�ียวดองกนัเจอืจาง แตใ่กลช้ดิเป็นคนบา้นเดยีวกนัจากจงัหวดัยะลาท�ีเขม้ขน้กวา่

เม�ือพบกนั เป็นธรรมดาท�ีปรารถนาส�ือภาษาใตด้ว้ยความสนทิในวฒันธรรมเดยีวกนั

เพราะความสนใจในภาษาและวฒันธรรม ผมจงึไมไ่ดรู้้สกึวา่ถกูละเลย ไดต้�ังใจฟังศพัท์

สาํเนยีงดว้ยความสนใจไปกบัเรื�องสารพนั ท�ีตดิหอูยู่เรื�องคอื คาํเลา่ลอืในหมู่ชาวใตว้า่ ชาวใต้

ฉลาดกวา่ชาวอสิานและชาวเหนอื ขอ้พสิจูน ์คอืชาวใตส้ามคน สามารถมคีวามคดิเป็นอทิธพิล

กาํหนดพฤตกิรรมใหค้นอสิานและคนเหนอืนบัหม�ืนกระทาํตามไดท้กุอยา่ง เป็นเรื�องท�ีไมไ่ด้

คดิมากอ่นแมฟั้งดนูา่ขาํ แตก่แ็ฝงความสลดใจเม�ือคดิถงึผลท�ีเกดิข�ึน คณุเลก็สงัเกตไุด ้จงึตดั

ความถามวา่อยากรับประทานอะไร เม�ือตดัสนิใจไมไ่ด ้คณุวรลกัษณจ์งึแนะวา่ “กว๋ยเต�ียวราด

หนา้ของเราอรอ่ยคะ่”  เรากเ็หน็ชอบ แลว้เธอกเ็ขา้ครัวประกอบเอง มแีมค่รัวรับหนา้ท�ีทาํ

อาหารอ�ืนใหล้กูคา้ สกัครู่ กว๋ยเต�ียวลาดหนา้จานใหญม่าวางอยู่หนา้ เสน้กว๋ยเต�ียวใหญ ่คละ

ไปกบัผกัคะนา้สเีขยีวสด เน�ือไกช่�ินใหญบ่างดนูุ่มชุ่มน�ําคลกุขลกิเคลา้ไปทั�ว คาํแรก กส็มอา้ง

อรอ่ยดว้ยรสเคม็หวานกลมกลนื เสน้กว๋ยเต�ียวท�ีตกัมาแตน่อ้ยนุ่มล�ืนล�ิน ผกัคะนา้สด และเน�ือ

ไกนุ่่มชุ่มรส ทาํใหล้มืเหลยีวด ูลาบไก ่และซ�ีโครงหมอูบท�ีตามมาตดิ เม�ือรับประทานพอ

ประมาณ กห็นัมาเพลนิกบัลาบไกท่�ีอรอ่ยไมป่าน จนพอเพยีง กเ็ล�ียงมาหาซ�ีโครงหมคูรึ�งช�ิน

ท�ีทาํใหอ้ยากกลบัมารับอกีครึ�งท�ีเหลอื แตก่ระเพาะบอกวา่พอแลว้ ทกุอยา่งอรอ่ยสมคาํชมท�ี

ลกูคา้บอกไวก้บัเจา้ของรา้น จนเป็นอาหารจานโปรดของลกูคา้ประจาํ ไมล่องกจ็ะไมรู่้จริง

ฉบบัน�ี มผีู้อา่นสง่อเีมล มาขอใหเ้ขยีนเรื�องบทสมัภาษณข์องนกัการเมอืงไทยระดบั

ปริญญาเอกอกี ตามท�ีผู้อา่นทา่นหน�ึงสง่มาใหช้ว่ยอธบิายความถกูผดิและไมป่ระสงคใ์หเ้อย่

นาม กจ็ะเขยีนใหด้ว้ยจดุประสงคเ์พ�ือการใชภ้าษาองักฤษใหถ้กูตอ้ง ไมใ่ชเ่พ�ือดหูม�ินแตอ่ยา่ง

ใด โดยจะใชค้าํวา่ “พดูผดิ” และ “พดูถกู” พรอ้ม “คาํอธบิาย” ดงัน�ี

พดูผดิ                     I can assure this is very, purely politically motivated case, allegation.

พดูถกู                     I can assure you that this is a politically motivated case of allegation.

คาํอธบิาย                คาํวา่ assure เป็นคาํกริยาท�ีตอ้งมบีคุคลมารับ คอื “ทาํใหบ้คุคลน�ันแนใ่จ

ได”้ case เป็นคาํนาม

ท�ีนบัได ้ตอ้งม ีa ประกอบ สว่น allegation ควรจะใชข้ยายความใหก้บัคาํ 

วา่เป็น “กรณขีองการกลา่วหา”

พดูผดิ                     It is not really a, it has no grounds.

พดูถกู                     It is not a real case because it has no grounds.



คาํอธบิาย                ประโยคแรกยงัไมค่รบความ ประโยคท�ีสองกซ็อ้นข�ึน จงึควรพดูประโยค

แรกใหค้รบ ซ�ึงคดิวา่

                                ผู้พดูคงจะหมายถงึ a real case สว่นประโยคท�ีสองคดิวา่เป็นเหตผุล ซ�ึงมี

ความสาํคญันอ้ยกวา่

ประโยคแรก จงึนาํคาํวา่ because มาประกอบ

พดูผดิ                     In my mind I always advocate to the peaceful protest and I always

supporting my

people that we, Thailand, needs reconciliation.

พดูถกู                     In my mind, I always advocate the peaceful protest, and I always

support my

people’s demand for reconciliation.

คาํอธบิาย                คาํกริยา advocate ไมต่อ้งม ีto ตาม กริยา support ตอ้งใชใ้นรปูปัจจบุนั

ถา้ม ีing ลงทา้ย

                                ตอ้งใชก้บักริยา to be เชน่ I’m supporting their opinion. สว่น that we,

Thailand, needs

reconciliation. เป็นความสบัสนไมแ่นใ่จวา่ผู้พดูตอ้งการหมายถงึอะไร

คดิไปวา่คงจะหมายถงึ I always support my people’s demand for

reconciliation. “ผมสนบัสนนุประชาชนของผมตอ่การเรียกรอ้งขอความ

ปรองดองของเขาเสมอ”

พดูผดิ                     I always saying that and I always be, have been passion on

reconciliation.

พดูถกู                     I always say that I have been a passionate peace maker.

คาํอธบิาย                กริยา saying ตอ้งใชก้บักริยา to be มฉิะน�ันตอ้งพดูวา่ say สว่นประโยคท�ี

ตามมา คอ่นขา้ง

สบัสน ประการหน�ึง กริยา be ตอ้งแปรรปูใหถ้กูตอ้ง เชน่ have been ซ�ึง

เม�ือเป็นเชน่น�ันไมต่อ้งใช ้be ซ�ําซอ้น คาํวา่ passion มกัจะใชก้บัเรื�องของ

กามารมณ ์หรืออารมณร์นุแรง และใชก้บัคาํบพุบท for ไมใ่ช ่on เชน่ He

has passion for a beautiful and intelligent woman. ซ�ึงคดิวา่ ผู้พดูคงหมาย

ถงึ a passionate peace maker มากกวา่

พดูผดิ                     I never, never supporting any violence and everybody that know me,

and all the

countries here they know well that is no one, nowhere that the former

prime

minister will become terrorist to hurt their own country.

พดูถกู                     Everybody who knows me knows that I have never supported any

violence, and

all the countries know well that no one will become a terrorist in his own



country.

คาํอธบิาย                never, never supporting ไมจ่าํเป็นตอ้งซ�ําคาํวา่ never คาํกริยา

supporting ตอ้งใชร้ปูท�ี

ถกูตอ้งซ�ึงอาจจะใชร้ปู  Present Perfect ได ้เพ�ือแสดงเวลาแตอ่ดตีมา

จนถงึปัจจบุนั วา่ I have never supported any violence และสว่นท�ีพดูวา่ 

คดิวา่ผู้พดูคงหมายถงึวา่ Everybody who knows me knows that I have

never supported any violence, “ทกุคนท�ีรู้จกัผม รู้วา่ผมไมเ่คยสนบัสนนุ

ความรนุแรง” สว่นประโยคหลงัท�ีเริ�มดว้ย and all the countries here they

know well that is no one, nowhere that the former prime minister will

become terrorist to hurt their own country. สบัสนมากอยู่ คดิวา่ผู้พดูคง

อยากจะพดูวา่ all the countries know well that no one will become a

terrorist in his own country. “ประเทศท�ังหมดรู้ดวีา่ ไมม่ใีครท�ีจะเป็นผู้

กอ่การรา้ยในประเทศของตวัเอง”

                ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาท�ีมคีวามสาํคัญภาษาหน�ึงในโลก จงึจาํเป็นท�ีควรจะฝึกฝน

ใช้ให้ถกูตอ้งทั�งการพดู การเขยีน การฟัง และอา่นดว้ย การท�ีไดอ้ยู่ในสหรัฐอเมริกา นั�นมี

โอกาสฝึกการฟังไดแ้ทบตลอดเวลาท�ีประสงค ์แมจ้ะไมม่เีพ�ือนชาวอเมริกัน ขา่วจากสถานี

โทรทัศน ์เป็นแบบฝึกหัดท�ีไดผ้ลท�ีสดุ คอ่ยหมั�นฝึกฟังไปทกุวัน ท�ียากจะเขา้ใจ จะกลาย

เป็นงา่ยข�ึนเรื�อยทกุเดอืนปีท�ีตั�งใจฟัง ส่วนการพดูนั�น ตอ้งรู้คาํศัพทซ์�ึงไดจ้ากการอา่นและ

จดจาํคาํ พร้อมกับนาํไปใช้พดู และหลักภาษาท�ีตอ้งเรียนจากอาจารย ์เพ�ือจะไดส้ร้าง

ประโยคไดถ้กูตอ้ง
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การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์

ไดร้บัจดหมายจากเพ�ือนคนหน�ึง กลา่วถงึเพ�ือนอกีคนในเชงิตเิตยีนท�ีชอบแสดงความคดิเหน็ขม่ผู้อ�ืน ซ�ึงบางคร ั�งความคดิเหน็ท�ีแสดงออก
กไ็มค่อ่ยถกูตอ้งนกั เพ�ือนผู้น ั�นจงึเตอืนไปวา่ “ถา้ไมรู่้อะไรจรงิ กไ็มค่วรพดู” ในฐานะบคุคลท�ีสาม จงึไมค่วรใสใ่จหรอืเหน็เป็นเร�ืองสาํคญั
แตเ่ม�ือนกึถงึคาํวา่ “เสนห่”์ กเ็หน็เป็นเร�ืองพาดพงิกนั ท ั�งอาจเป็นขอ้คดิมาฝากผู้อา่นชว่ยพจิารณา

 

 

                  ในทัศนะสว่นตวั เสนห่ ์หรอื “ลกัษณะอนัชวนใหร้กั” เป็นเร�ืองสาํคญั เพราะเสนห่ส์ามารถสรา้งความพอใจใหค้นใกลช้ดิพอใจท�ีจะ
สนทนาดว้ย พอใจท�ีใครเ่ป็นมติรมอบจติโอบออ้มอารเีก�ือกลูกันไดท้กุยามท�ีจาํเป็น เสนห่ ์ไมใ่ชค่วามสวยงามทางสรรีะ แตเ่ป็นความสวยงามในจติท�ี
สามารถผลติถอ้ยคาํชโลมใจแกผู่้รว่มมติรสมัพันธ ์แมร้ปูลกัษณจ์ะไมง่ดงาม แตม่จีติคดิถงึความรู้สกึของผู้อ�ืน คาํพดูท�ีสอ่ถงึเมตตาจติ ไมข่ม่เหงความ
คดิลบหลู่ผู้อ�ืน ทกุคาํเปี�ยมดว้ยความปรารถนาด ีคาํพดูเหลา่น�ีเองท�ีสรา้งความงามใหจ้ติใจ และสกัษณะอันชวนใหผู้้ใกลช้ดิรักใคร ่ท�ีเป็นเดก็กวา่กน็า่
เอน็ดชูว่ยเหลอื ท�ีเป็นผู้ใหญก่วา่กน็า่เคารพ  ในทางตรงกันขา้ม หากคาํพดูท�ีพรา่งพรมูาลว้นสอ่ถงึการ “ยกตนขม่ทา่น” หรอื “ตฉินินนิทาวา่รา้ย” ผู้
ใกลช้ดิกค็งจะเหนิหา่งไปในท�ีสดุ

                กเ็ป็นเร�ืองท�ีทกุคนมสีทิธ�ิเลอืก เลอืกท�ีจะสรา้งเสนห่ใ์หเ้ป็นลกัษณะอันงามนา่รัก นา่เคารพยกยอ่ง หรอืเลอืกท�ีจะไมเ่หน็ความสาํคญัของ
“เสนห่”์ ท�ีทกุคนมโีอกาสและความสามารถท�ีจะสรา้งข�ึนเองได ้

                ฉบบัน�ี ไมม่ใีครเขยีนมาถาม กจ็ะขอนาํคาํศพัทท์�ีคลา้ยกันจนหลายคนสบัสนใชไ้มถ่กูตอ้งมาเสนอดงัน�ี

                ทกุวันท�ีอากาศแจม่ใสไมห่นาวเหนบ็ ภรรยาและผม นยิมท�ีจะไปเดนิตามชายทะเล แลว้แวะนั�งด�ืมกาแฟ กับรับประทานอาหารวา่งไปดว้ย
รา้นกาแฟมหีลายประเภท ดงัน�ี

Café, Coffee shop, Coffee house
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                คนไทยมักคุ้นเคยกับ “รา้นกาแฟ” แตใ่นสหรัฐอเมรกิา ววิัฒนาการทางดา้นกาแฟ และธรุกจิดา้นอาหารและเคร�ืองด�ืมผันไปตามกาล
เวลาและการแขง่ขนั มผีลตอ่การเลอืกใชค้าํไปดว้ย เชน่สองคาํน�ี ตา่งกันทางดา้นลกัษณะของธรุกจิ

                A café เป็นรา้นอาหารเลก็ๆสงา่งาม มอีาหารและกาแฟชนดิตา่งๆไวบ้รกิาร บรรยากาศบางแหง่สลวั บางแหง่สวา่ง ลกูคา้สว่นใหญเ่ป็น
ผู้สงูวัย

                A coffee shop เป็นรา้นกาแฟท�ีมมีานาน มกีาแฟ และโดนัทประเภทตา่งๆบรกิาร มโีตะ๊เกา้อ�ีเลก็ๆ ไมม่ากนัก สว่นใหญล่กูคา้มักมายนื
รอรับกาแฟและเคร�ืองเคยีงเป็นอาหารเชา้แบบเรง่รบี

                A coffee house เป็นรา้นกาแฟท�ีมกีาแฟ และเคร�ืองเคยีงตา่งๆ เชน่ สโกน (scones) เคก็ (cake) ผลไม ้และอาจมี
แซนดว์ชิ (sandwich) เลก็ๆท�ีสั�งมาบรกิาร เชน่รา้น Starbucks ในสหรัฐอเมรกิา coffee house บางรา้นมดีนตรเีลก็ๆแสดง ม ีWiFi บรกิารฟร ีสว่น
ใหญเ่ป็นท�ีนยิมในหมู่นักศกึษา หรอืผู้ชอบงานดา้นศลิป์ ท�ีมักมานั�งพบปะสงัสรรคก์ันนานๆ

 

                ท�ีเก�ียวขอ้งกบัรา้นกาแฟกค็อื “ถว้ยการแฟ” ซ�ึงมคีาํวา่

Cup vs. Mug

A cup เป็นถว้ยท�ีมจีานรองเรยีกวา่ a saucer มขีนาดเลก็และบอบบางนา่รัก (dainty) ทาํจาก bone china นยิมใชด้�ืมชา

A mug ไมม่จีานรอง มดีา้ม (handle) ใหถ้อื มขีนาดใหญก่วา่ A cup ทาํจาก ceramic มักใชด้�ืมของรอ้นเชน่ กาแฟ หรอืโกโก ้(cocoa)

 

มอียู่วนัหน�ึงไดย้นิคนไทยพดูวา่ He dead. กเ็ป็นโอกาสท�ีจะนาํมาเขยีนใหก้ระจา่งดงัน�ี

Die vs. Dead

                Die เป็นคาํกรยิา หมายถงึ “ตาย” ใชโ้ดยไมต่อ้งมกีรยิาชว่ย มรีปูในกาลตา่งๆดงัท�ีแสดงไว ้เชน่                                      Present
Tense:                                    People die every
day.                                                                                                       Present Progressive Tense:                The
patient is dying of cancer. (เปล�ียนการสะกดจาก ie เป็น y)                           Past Tense:                                           My
grandfather died when I was 12 years old.                                                Future Tense:                                      He will
die if he doesn’t have a new heart in a week.                                      Dead เป็นคาํคณุศพัทท์�ีไมแ่ปรรปู หมายถงึ “ตาย” เชน่กัน ใชก้ับ
กรยิา To Be ท�ีมรีปูในกาลตา่งๆดงัท�ีแสดงไว ้
เชน่                                                                                                                                                                                    Present
Tense:                                    Do you think the battery is
dead?                                                                                 Future Tense:                                      Ton’s illness is critical.
He will be dead in two years.                                           Past Tense:                                           My grandfather was
dead when I was 12 years old.                                     Present Perfect Tense:                      My grandfather has been
dead for thirty years.                                                       ทั�งสองคาํมสีาํนวนของตวัเอง ดงัตอ่ไป
น�ี                                                                                                                      Die away หมายถงึ “ลดลง” หรอื decrease
ใชก้ับเสยีง เชน่                                                                                                                     The noise of the mob died
away in the distance.                                                                                                    Die down หมายถงึ “ลดลง” หรอื
decrease เชน่                                                                                                                                             We can leave
now, for the wind has died down.                                                                                                          Die from ใช ้

หมายถงึ “ตาย” จากสาเหตตุา่งๆท�ีไมใ่ชโ่รค เชน่                                                                                                     The
soldier died from his wounds.                                                                                                                             Die
of  ใชห้มายถงึ “ตาย” ดว้ยโรค
เชน่                                                                                                                                                       Mr.
Yamamoto died of cancer last year.                                                                                                                     Die
out ใชห้มายถงึ “คอ่ยๆสลายตวั หรอืลดหายไป”
เชน่                                                                                                                        The customer is dying out.    

                A dead language เป็นภาษาท�ีไมม่ใีครใชพ้ดูอกีแลว้ อาจมเีหลอืไวเ้ฉพาะภาษาเขยีน
เชน่                                                               Latin is a dead language.

                Dead center หมายถงึ “ตรงจดุกลาง”
เชน่                                                                                                                                                   If you hit the
nail dead center, it will go straight into the wood.

                Over my dead body หมายถงึ “ผา่นศพฉันไปกอ่น” หรอื ไมต่อ้งการใหส้�ิงใดเกดิข�ึน เชน่

                                Over my dead body, you can marry her.

                Dead and buried หมายถงึ “จบเร�ืองกันไป” ไมค่ดิจะทาํตอ่ไป เชน่

                                His plan of moving to Hawaii was dead and buried.

                Dead end คอื “สดุถนน” หรอื “สถานภาพท�ีไมม่ทีางดาํเนนิไดต้อ่ไป” เชน่

                                Working at a sweatshop is like a dead end.



                Deadwood หมายถงึ “คนหรอืส�ิงของท�ีไรป้ระโยชนแ์ลว้” เชน่

                                The manager got rid of deadwood.

                                                               

                หวงัวา่ผู้อา่นคงนาํไปใชเ้ป็นประโยชนไ์ดบ้า้ง

หมวด: คอลมันป์ระจาํฉบับ / สนทนากบัดร.การณุ
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สงัคม

“การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวนั”
โดย ดร.การณุ รจุนเวช
“มเีพลงหน�ึงท�ีอาจารยร์อ้ง นอ้งชอบมากคะ่ ช�ือ มติรแหง่ความด ีอาจารยย์งัรอ้งอยู่อกี
หรอืเปลา่คะ” คนืน ั�นคณุนอ้ง อาเทตยา ประภากลุ มารว่มตอ้นรบั คณุณรงคศ์กัด�ิ นกั
ดนตรจีากกรงุเทพ ท�ีชอบพอผกูพนักนัมานานปี หลงัอาหารเราจงึสาํราญกนัดว้ยการ
รอ้งเพลงกบัปีอาโนจากฝีมอืนกัดนตรผีู้มอีาชพีเป็นอาจารยท์�ีกรงุเทพ เสยีงของ “นอ้ง”
อาเทตยา ยงัหวาน เหมอืนเม�ือวนัวานท�ีผา่นมาหลายปี และเพลง “มติรแหง่ความด”ี ท�ี
ผมเคยรอ้งท�ีหอ้งอาหารแหง่หน�ึงเม�ือหลายสบิปีกอ่น กก็ลบัมากอ้งในหอ้งรบัแขกท�ี
นานทจีะใชเ้น�ือท�ีใหม้ปีระโยชน์

“น�ําใจแห่งมติรอันควรอารี ก็
คอืคนท�ีเขามเีมตตา รู้จักเก�ือกลู คอย
อดุหนนุซ�ึงกันดังวา่ ตอ้งทาํใจรักกันไว้
ดกีวา่ เม�ือเราเกดิมา ถอืวา่ญาตเิดยีวกัน
ขอเพยีงอยา่หวังดวงใจอธรรม มุ่งแตก่็
กรรม นอ้มนาํโศกศัลย ์หวังแกง่แยง่ดี
คอยเสยีดสมีไิดม้ใีจมั�น หากเขาดแีลว้
จงดทัี�วกัน อยา่มวัเดยีดฉันท ์มติร
สัมพันธ์จะคลาย ...”

เน�ือความของเพลงในตอนแรก
ของจาํนวนสามตอน มคีาํวา่ “ใจ” ท�ี ใช้
ในหลายความหมายคลอ้งกบัสายสมัพนัธท์�ีเราไดรั้บจาก “มติรแหง่ความด”ี หลายคน ท�ีรู้จกั
กนัเพยีงไมถ่งึปี ไปจนถงึนานกวา่ ๓๐ ปี จนมคีวามผกูพนักนัฉนัมติรท�ีคดิดตีอ่กนัอยา่งสภุาพ
และท�ีผกูพนักนัดงัญาต ิเพราะความอารีเก�ือกลูอนัเกดิจากมโนธรรมท�ีเขา และเรามอียู่เป็น
คณุสมบตัพิอ้งกนั

นอ้งรว่มเช�ือชาตทิ�ีประเทศองักฤษ โทรมาหาเม�ือเดนิทางกลบัจากประเทศไทยพรอ้ม
กบัคู่ชวีติตระกลูเกา่ชาวสกอ๊ท “พ�ีนอ้ยคะ ต�ิดจาํไดว้า่พ�ีนอ้ยเคยบอกต�ิดวา่ ความสาํคญัไมไ่ดอ้ยู่
ท�ีความเป็นสายเลอืด แตอ่ยู่ท�ีสายสมัพนัธ”์ จริงอยู่ท�ีเราเคยคยุกนัในเรื�องของความขดัแยง้
แกง่แยง่กนัในหมู่พ�ีนอ้ง ท�ังน�ีเพราะบางคนยดึตดิแตเ่พยีงสทิธ�ิของตนในสายเลอืด คอืหวงัได้
มากกวา่ “ให”้ แตก่บัมติร ความนกึคดิบางคนในระยะแรก คดิ “ให”้ เพ�ือแลกเปล�ียน มติร
ประเภทน�ี นานไปเน�ือแทก้ป็รากฏ กลายเป็นการทวงสทิธ�ิ มติรสมัพนัธก์ค็ลายไปในท�ีสดุ แต่
คนท�ีมมีโนธรรมชาํระจติใจใหผ้ดุผอ่ง ไมป่องผลจากใคร นอกจากใหค้วามรักและปรารถนาดี
หมั�นถนอมสายสมัพนัธไ์วน้�ัน มอียู่มาก หากพบ กอ็ยา่ไดเ้อาเปรียบ รับความบริสทุธ�ิใจเขาไว้
และสนองเขาดว้ยการคดิด ีกระทาํดใีหส้ม�ําเสมอ สายสมัพนัธน์�ันจงึมคีา่กวา่สายโลหติท�ีไร้
สายสมัพนัธ ์ท�ีอาจแหง้กรังกลายเป็นผง ดงัคนท�ีไรน้�ําใจ

ครั�นถามวา่ “น�ําใจ” น�ันแปลเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งไร กค็งตอ้งถามตอ่อกีหลายคาํ
เพราะคาํวา่ “ใจ” เป็นคาํท�ีมใีชใ้นภาษาไทยมากอยู่ มากกวา่ในภาษาองักฤษ อาจเป็นเพราะ
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ความนกึคดิของคนไทยน�ัน “ใสใ่จ” กบัคาํน�ีอยู่เป็นนจิ จงึคดิวา่ควรจะนาํมาเสนอวา่มคีาํใด
บา้งท�ีมคีาํวา่ “ใจ” เป็นแกน่ และแปลเป็นภาษาองักฤษใหใ้กลเ้คยีงไดอ้ยา่งไร

คาํไทยท�ีเก�ียวกบั “ใจ”                            English Words

เกรงใจ                                                    to have consideration for, to be reluctant (รีลคัแท้
นท)์ to impose (upon)

น�ําใจ                                                       consideration (เคนิซดิ เดอเรชั�น) thoughtfulness
(ทอทฟลูเนส)

ใจด ี                                                        kindhearted (คายน ์ฮารท์เทด)

ใจดาํ                                                       vile (วายล)์

ใจนอ้ย                                                    to be sensitive (เซนซทิฟี)

ใจเดยีว                                                   to be faithful (เฟทฟลู)

ใจเยน็                                                     to be calm (คาม)

ใจรอ้น                                                    to be hasty (เฮสท�ี)

ใจบญุ                                                     to be charitable (แชริเทอเบ�ิล) to be pious (ไพอสั)

ภมูใิจ                                                      to be proud (พราวด)์

พอใจ                                                      to be satisfied (แซททสิไฟด)์

หนกัใจ                                                   to be depressed (ดเีพรซท)์  a burden (เบอรเ์ดน)
upon one’s heart

เจบ็ใจ                                                     resentment (รีเซน้ทเ์มน้ท)์, to feel hurt, to have one’s
feelings hurt

กลบัใจ                                                   to change one’s mind

กลอ่มใจ                                 to lull (ลลั), soothe (ซทู), calm

กล�ันใจ                                                   to hold one’s breath (เบรท)

กลุ้มใจ                                                    to worry, to down cast (ดาวน ์แคสท)์, depressed

กาํลงัใจ                                                   will power, will,

หมดกาํลงัใจ                                          to be discouraged (ดสี เคอเรจด)์

กนิใจ                                                      to be wary (แวรี�) (of), to be deeply moving (as a
story, movie)

ขวยใจ                                                    to feel shame (เชม) to feel embarrassed (เอมแบรัสท)์
mortified (มอรท์ไิฟด)์

ขอบใจ                                                   Thanks, Thank you!



ขดัใจ                                                      to annoy (แอนนอย), to get in the way

ขาดใจ                                                     to die, to expire (เอกซไ์ปร)์

ขุ่นใจ                                                      to be depressed, to perturbed (เพอรเ์ทอรบ์ด)์, to be
gloomy (กลมูม�ี)

เขญ็ใจ                                                     to be destitute (เดซตทิทู), to be impoverished (อมิ
พอฟเวอริชท)์

เขา้ใจ                                                      to understand, to comprehend (คอมพรีเฮนด)์

แขง็ใจ                                                     to summon (ซมัเมนิ) up one’s courage (เคอเรจ)

ครี�มใจ                                                    to be highly (ไฮล�ี) pleased (พลซีท)์ and bursting
(เบรซ์ต�ิง) with happiness

ความในใจ                                             what is on one’s mind, in one’s heart

คบัใจ                                                      to feel distressed (ดซีเตรซท)์, uneasy (อนัอสี�ี),
apprehensive (แอพพรีเฮนซฟี)

คู่ใจ                                                         faithful (เฟทฟลู), trusted (ทรัซเตท)

เพ�ือนคู่ใจ                                               trusted friend, bosom (บอสส�ัม) companion (คอมแพ
เย�ียน)

เคอืงใจ                                                   anger (แองเกอ้ร)์. To be angry, to be provoked (โพร
โวค)

แคลงใจ                                                  to feel suspicious (ซสัปิเชยีส), to have doubts (เดา้
ทซ์)

ไกลตาไกลใจ                                        out of sight (ไซท้)์, out of mind

                คดิวา่ยงัมอีกีหลายคาํ แตน่กึไดเ้พยีงเทา่น�ี กพ็อดหีนา้กระดาษครับ ขอสง่ “ใจ” ท�ี
เปี�ยมดว้ยความปรารถนาดมีาสู่ผู้อา่นทกุทา่นครับ

ขา่วอ�ืนๆในคอลมันน์�ี
>> จดหมายเหตปุระเทศไทย ตอน ๓ โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> จดหมายเหตปุระเทศไทย ตอน ๒ โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> จดหมายเหตปุระเทศไทย โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> “การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน” โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจาํวัน โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> สนทนากบั ดร. การณุ รจุนเวชช์
>> สนทนากบั ดร. การณุ รจุนเวชช์
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สนทนากบั ดร. การณุ รจุนเวชช์

แทบทกุบา่ยหลงัอาหารกลางวนั เราสองจะเดนิเลน่ตามชายทะเลแถวบา้น ท�ีนยิมไปม ีBalboa Island, Corona del Mar,
Laguna Beach เลยไปอกีเป็น Dana Point ท�ีรมิหนา้ผา (cliff) ชายทะเล Laguna Beach อยู่หา่งจากบา้นไมถ่งึคร�ึงช�ัวโมง
เป็นสถานท�ีนา่เพลนิเดนิเลน่รบัลมทะเลท�ีโชยไมห่ยดุเชน่คล�ืนซดัเขา้หาแกง่ หนิและชายหาดไมข่าดสาย เรยีงรายไปกบัหนา้ผา
ตน้ Echium (อเีคยีม) กาํลงัออกดอกชชูอ่สมีว่ง สคีราม สงู ๒๐ ถงึ ๖๐ เซน็ตเิมตร มตีน้กาํเนดิท�ีตอนใตป้ระเทศองักฤษ อฟัรกิา
เหนอื อฟัรกิาใต ้ออสเตรเลยี ท�ีน�ีเร�ิมมชีาวตา่งชาตภิาษาเดนิขวกัไขว ่สง่ภาษากนัอยา่งเสรรีะงมราววา่ไมไ่ดอ้ยู่ในสหรฐัอเมรกิา
ท�ีพดูภาษาองักฤษผดิๆกม็ใีหไ้ดย้นิบา้ง

                คน ตา่งชาตภิาษายอ่มมปีญัหากบัภาษาองักฤษบา้งมากนอ้ยแลว้แตพ่�ืนฐานความรู้และ ระยะเวลาท�ีใชภ้าษาองักฤษ
เป็นกจิวตัรมากนอ้ยแคไ่หน สาํหรบัผู้ท�ีไมส่นัทดักบัภาษาองักฤษ มกัพดูผดิ จงึใครน่าํมาเสนอใหเ้ป็นความรู้เลก็นอ้ยดงัน�ี

 

พดูผดิ     Our Thai students are diligent.

พดูถกู     We Thai students are diligent.

เหตผุล    ถา้จะบอกวา่ “นักเรยีนไทยของเรา” ในฐานะท�ีเป็นอาจารย ์กพ็ดูไดว้า่ Our Thai students แตถ่า้จะพดูถงึตวัเองวา่ “เรานักเรยีน
ไทย” กต็อ้งใช ้We Thai students

พดูผดิ     Don't make the office out of order.
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พดูถกู     Don't leave the office in a mess.

เหตผุล    พดูแบบแรกเย�ินเยอ้ ไมเ่ป็นธรรมชาต ิพดูแบบท�ีสองตรงจดุและเป็นธรรมชาติ

พดูผดิ     I like to paint this door to black.

พดูถกู     I'd like to paint this door black.

เหตผุล    ภาษาไทยเรามักจะพดูวา่ “ทาสใีหเ้ป็นสดีาํ” แตภ่าษาอังกฤษจะพดูลดัความวา่ “ทาสดีาํ” ไมต่อ้งมคีาํวา่ to นาํหนา้สี

พดูผดิ     I have a Thai pen friend.

พดูถกู     I have a Thai pen pal.

เหตผุล    ท�ีจรงิคาํวา่ pal เป็นภาษาพดู แตก่ไ็มม่ใีครเรยีก “เพ�ือนท�ีตดิตอ่กันทางจดหมาย” วา่ pen frien  นอกจาก pen pal.

พดูผดิ     Give me a phone.

พดูถกู     Give me a phone call.

เหตผุล    ถา้จะพดูวา่ “โทรถงึผมนะครับ” กต็อ้งพดูวา่ Give me a phone call.  แตถ่า้จะบอกใหเ้ขานาํโทรศพัทม์าให ้กต็อ้งพดูวา่ Bring
me the phone.

พดูผดิ     Is there any place for me in the car.

พดูถกู     Is there any room for me in the car.

เหตผุล    place เป็นสถานท�ี หรอืท�ีอยู่ เชน่ Do you have a placeto stay? หากเป็นท�ีพอใหนั้�งได ้จะใชค้าํวา่ room

พดูผดิ     Let's play together.

พดูถกู     Why don't you come over?

เหตผุล    การชวนเลน่ จะไมพ่ดูตรงๆ แตจ่ะชกัชวน หรอื แนะใหม้าหากัน และมักใชค้าํชวนหรอืคาํแนะนาํแบบปฏเิสธ ดว้ยการใช ้Why
don't youเชน่  Why don't youtake a rest for a few minutes?

พดูผดิ     He got 87 points in chemistry.

พดูถกู     He got an 87 in chemistry.

เหตผุล    87เป็นคะแนนอยู่แลว้ ไมต่อ้งบอกวา่ points อกีซ�ําซอ้น แตต่อ้งม ีคาํ an นาํท�ีเรยีกวา่ indefinite article

พดูผดิ     Chang is a popular name in Taiwan.

พดูถกู     Chang is a common name in Taiwan.

เหตผุล    popular ใชบ้อกถงึความม ี“ช�ือเสยีง” ถา้เป็นช�ือท�ีเกรอ่ จะใชค้าํวา่ common

พดูผดิ     I'm a public servant.

พดูถกู     I work for the government.

เหตผุล    ภาษาไทยเราเรยีกวา่ “ขา้ราชการ” แตค่นอเมรกิันไมน่ยิมพดูวา่ I'm a public servant. นอกจากจะพดูวา่ I'm a civil  servant.
ท�ีนยิมพดูกันคอื “ทาํงานใหก้ับรัฐบาล” หรอื  I work for the government.

พดูผดิ     She is pure.

พดูถกู     She is naive.

เหตผุล    ภาษาไทยมักจะพดูถงึคนท�ี “ไรเ้ดยีงสา” หรอื “ไมจั่ดเจนโลก” วา่ “บรสิทุธ”ิ ซ�ึงตรงกับ pure แตภ่าษาอังกฤษจะใชค้าํวา่ naive
(นาอฟี)

                ฉบบัน�ีขอจบไวเ้พยีงน�ี หากผู้อา่นมคีาํถาม ยนิดที�ีจะตอบใหค้รับ
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เก�ียวกบัเสรชีัย

บทบรรณาธกิาร

คอลมันป์ระจาํฉบับ

กฏหมาย-มหาวทิยาลยั

บคุคล-สตร-ีบันเทงิ

ศลิปะ-ทอ่งเท�ียว

โหราศาสตร์

สงัคม

สนทนากบั ดร. การณุ รจุนเวชช์

“พมิพอ์ยากเชญิคณุการณุกบัคณุชวนช�ืนมารว่มฉลองสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัปีใหม ่พมิพ์
จดัโตะ๊ไวใ้หแ้ลว้นะคะ” เสยีงหวาน เรยีบรอ้ย สมความงามท�ีตามตดิวยัไมห่า่งสกันดิ
พลางคดิถงึความเป็นมติรท�ีดมีนี�ําใจและความจรงิใจท�ีเธอใหแ้กเ่ราสองคนสม�ําเสมอมา
จงึไมอ่าจปฏเิสธได ้แมว้า่จะไมเ่คยชนิกบัการอยู่ดกึในชมุชนหมู่มาก กต็อบรบั เพราะคดิ
วา่จะไดพ้บเพ�ือนท�ีเคยคุ้นเคยบา้ง

               ท�ีไมน่กึวา่จะไดพ้บกไ็ดพ้บ คณุ

เพญ็พมิพ ์จดัใหเ้รานั�งโตะ๊กบันพ.ปรชีา

สัตยธรรม และคณะอกี ๕ คน การไดพ้บ

กบัหมอปรีชา ทาํใหน้กึถงึอดตีหลายอยา่ง

เชน่สมยัวยัรุ่น ท�ีผมและเพ�ือน ผู้เป็น

ลกูพ�ีลกูนอ้งของนพ.ปรีชา พาเราไปนั�ง

เลน่ท�ีศาลาทา่น�ําใสท�ีบา้นทา่นขนุเจริญผู้

เป็นบดิา

               แมจ้ะคยุกนัไมไ่ดม้าก เพราะรอจงัหวะท�ีดนตรีและนกัรอ้งหยดุเปล�ียนเพลง แตก่ย็งั

ไดเ้รื�องอ�ืนๆท�ีนา่สนใจ ทาํใหก้ารมางานสนกุสนาน สกัพกัคณุเศวตชัย หรือคณุเลก็ ผู้มคีวาม

รู้ทางไวนอ์ยา่งมาก และเป็นผู้สอนเรื�องไวนท์�ีนวิยอรค์มากอ่น ไดน้าํไวน ์Obsidian Cabernet

Sauvignon 2009 มาเสนอ เปิดจกุและวางไวบ้นจานผมอยา่งสภุาพใหผ้มนาํข�ึนมาดม กอ่นท�ี

จะรินเพยีงนดิใหผ้มเคล�ือนแกว้ใหก้ล�ินระเหยเขา้โสต ิเม�ือจบิกร็ู้สกึถงึรสตา่งๆจาก dark

cherries, cranberries, red plums, clove, anise expresso beans และ chocolate ชวนด�ืมมากที

เดยีว เป็นความประทบัใจอยา่งมากกบัน�ําใจและความสนใจจากคณุเศวตชยั ท�ีมใีหแ้กเ่รา

               ต�ังแตม่าถงึ มแีตค่ณุแดง บญุญลักษณ ์มานั�งคยุดว้ย แทนคณุเพญ็พมิพ ์แมเ้ธอจะ

ตอ้งรีบกลบั แตก่ย็งัอยู่เป็นเพ�ือนเราระหวา่งท�ีคณุพมิพแ์ตง่ตวั เป็นเวลารว่มชั�วโมง แตเ่ธอกย็งั

แตง่ตวัไมเ่สรจ็

               จนกระทั�งเสยีงเพลงมารช์ราชนาวดีงัข�ึน รายการท�ีเราไมท่ราบมากอ่นคงจะเริ�มตรง

น�ี ท�ีเวทนีกัรอ้งหลายคนในชดุราชนาวเีรียงแถวเดนิมาเรียงหนา้เวท ีรวมท�ังคณุเพญ็พมิพ์

หรือ “ดรรชนนีาง” ไดก้ลบัมาบนเวทลีะครเพลงอกีครั�ง นบัจากละคร “ขนุศกึ” สมยัทวีชีอ่งส�ี

บางขนุพรหมเม�ือ ๔๐ กวา่ปีกอ่น

               แมเ้ราไมอ่าจอยู่รอเวลานบัเลขถงึปีใหม ่แตเ่รากอ็ยู่คยุกบัทกุคนท�ีนา่สนใจพอเพยีง

แลว้ จงึขอลากลบัไปพกัผอ่น เพราะยงัมงีานเขยีนใหผู้้อา่นรออยู่ ดว้ยเรื�องการใชค้าํดงัตอ่ไป

น�ี
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ALL VS. WHOLE

1.         ใช ้all กบัคาํนามเอกพจนท์�ีนบัไมไ่ด ้และ คาํนามพหพูจนท์�ีนบัได ้ดงัตวัอยา่ง

วา่

               He ate all the food. (food  เป็นคาํนามเอกพจนท์�ีนบัไมไ่ด)้

               He ate all the vegetables. (vegetables เป็นคาํนามพหพูจนท์�ีนบัได)้

2.         ใช ้all หนา้คาํนาํหนา้ตอ่ไปน�ี

        Definite Article: the เชน่ประโยควา่

               My friend gave me all the help I needed.

        Demonstrative Adjectives: this, these, that, those เชน่ประโยควา่

               All those ideas were practical.

        Possessive Adjectives: my, your, his, her, its, our, their

               I’ve done all my work without any help.

        Possessive Nouns: John’s, Margaret’s เชน่ประโยควา่

               All John’s brothers are married.

3.         ใช ้whole หลงัคาํตอ่ไปน�ี

        Indefinite Article: a, an เชน่ประโยควา่

               We spent a whole day in the park.

        Definite Article: the เชน่ประโยควา่

               The whole class went on a field trip at a museum.

        Demonstrative Adjectives: this, these, that, those เชน่ประโยควา่

               This whole week has passed quickly.

        Possessive Adjectives: my, your, his, her, its, our, their

               My whole day was ruined.

        Possessive Nouns: John’s, Margaret’s เชน่ประโยควา่

               Winston’s whole project needs more time to complete.

ALREADY VS. YET

               ท�ังสองคาํเป็นกริยาวเิศษณ ์ท�ีใชต้า่งกนัดงัน�ี

1.         ใช ้already กบัประโยคบอกเลา่ หรือ Affirmative Statements มตีาํแหนง่อยู่

หนา้กริยาหลกั (Main Verb) ในรปูกาลตา่งๆ คอื the present tense, the present

perfect tense, the past perfect tense เชน่ตวัอยา่งประโยควา่

        They already left a few minutes ago.

หรือหลงักริยาชว่ยคาํแรก (Auxiliary Verb) หนา้กริยาหลกั เชน่ตวัอยา่ง

ประโยควา่

        I have already seen that movie twice.

และถา้ใช ้Auxiliary Verbs: am, is, are, was, were เป็นกริยาหลกั กว็าง



already ไวห้ลงักริยาชว่ยเหลา่น�ี เชน่ตวัอยา่งประโยควา่

        The guests are already here. หรือ The guests are here already.

2.         ใช ้yet กบัประโยคปฏเิสธ หรือ Negative Statements ปกตวิางอยู่หลงักริยา

หลกัและคาํอ�ืนๆท�ีประกอบคาํกริยา เรียกวา่ Complement ในรปูกาลตา่งๆ คอื

the present tense, the present perfect tense, the past perfect tense เชน่

ตวัอยา่งประโยควา่

        The guests are not here yet.

        I have not seen that movie yet.

3.         ในประโยคคาํถาม (Affirmative Question) และคาํถามปฏเิสธ (Negative

Question) นยิมใช ้yet สว่น already เม�ือใชใ้นประโยคคาํถามจะแสดงความ

ประหลาดใจ เชน่ตวัอยา่งประโยควา่

        Have you finished your composition yet? You have only a few more

minutes.

        Have you finished your composition already? You are very speedy.

        Haven’t you met your new neighbor yet? Well, I will introduce you to

him.

        Haven’t you met your new neighbor already? I thought you did last

week.

AMOUNT VS. NUMBER

1.         ใช ้amount กบัคาํนามท�ีนบัไมไ่ด ้เอกพจน ์เชน่ตวัอยา่งประโยควา่

               Your grades depend on the amount of work you put into your studies.

2.         ใช ้number กบัคาํนามท�ีนบัได ้พหพูจน ์เชน่ตวัอยา่งประโยควา่

               We were surprised at the number of stray dogs in our neighborhood.

               ปีใหมน่�ี ผมขอนาํคาํอวยพรท�ีแสนไพเราะของหลานสาว อรยิาภรณ ์สทิธธิรรม

พชัิย นกัเขยีนท�ีดคีนหน�ึง มาอวยพรตอ่แกช่มุชนไทย

               “ขอนอ้มจติอธษิฐานถงึคณุงามความดแีละกศุลบารมที�ีเราทา่นทกุคนไดบ้ม่เพาะ

สะสมมาจงส่งผล พทิักษรั์กษาใหร้อดปลอดภยัในท�ีทกุสถานในกาลทกุเม�ือมโีอกาส

ปลดเปล�ืองลดละพันธกจิตา่งๆ เพ�ือเวน้วรรคชวีติสู่ความสงบเยน็ ทกุคนทกุทา่น”

 

 

ขา่วอ�ืนๆในคอลมันน์�ี
>> จดหมายเหตปุระเทศไทย ตอน ๓ โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> จดหมายเหตปุระเทศไทย ตอน ๒ โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
>> จดหมายเหตปุระเทศไทย โดย ดร.การณุ รจุนเวชช์
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สพัเพเหระ
พระเคร�ืองปรทิรรศน์

สงัคม
บอกเลา่เกา้สบิ
Why Whine Wine
สงัคมกฬีา
มมุธรุกจิ

ตดิตอ่เรา

สนทนากบั ดร. การณุ รจุนเวชช์

เชา้วนัท�ี ๑๓ เมษายน เป็นวนัสงกรานตถ์อืเป็นวนัปีใหมข่องไทยในอดตี ชาวไทยแสดงความเคารพนบัถอื ความกตญั� ูพรอ้ม
กบัการขอขมาตอ่ผู้มพีระคณุ และขอรบัพรเพ�ือเป็นสริมิงคลแกต่วัเอง ดว้ยการ “รดน�ําดาํหวั” ซ�ึงเป็นคาํซ�ําซอ้น คอื “การดาํหวั”
เป็นคาํเมอืงทางเหนอืหมายถงึ “การรดน�ํา” เม�ือเป็นเดก็ กไ็ดป้ฏบิตัปิระเพณยีกจิเชน่น�ีตอ่ผู้ใหญท่�ีเคารพนบัถอื เม�ือเป็นผู้ใหญ่
“นอ้ง” อาเทตยา ไดแ้วะมาหานาํวุ้นหลายชนดิท�ีเธอต ั�งใจทาํมาฝาก พรอ้มกบัน�ําปรงุจากสมเดจ็พระเทพฯ ในขนัเลก็ และ
กหุลาบขาว ขอใหเ้ราน�ังลง แลว้เธอน�ังลงไหวร้ดน�ําปรงุท�ีมอื พรอ้มคาํอวยพร เราท ั�งสองใหพ้รกลบัดว้ยความรกัเอน็ดนูอ้งสาวท�ี
แมไ้มไ่ดร้ว่มสกลุ แตก่ใ็ชว่า่จะสาํคญัไปกวา่การมจีดิปรารถนาดตีอ่กนัมาสม�ําเสมอ โดยไมไ่ดห้วงัท�ีจะไดจ้ากกนั มากไปกวา่หวงั
ท�ีจะ ใหต้อ่กนั

 

 

                ในคนืวันเดยีวกัน  เป็นงานฉลองวันครบรอบปีท�ี ๗๑ ของพ�ีแตว้ อรทยั ท�ีดอูอ่นกวา่วัยไปสกั ๑๐ ปี ดว้ยสขุภาพท�ีสมบรูณ์
และดว้ยจติท�ีผดุผอ่ง และอารมณร์า่เรงิ เธอปรับตวัเขา้กับนอ้งๆทกุวัย ไมว่า่จะเตน้ราํหรอืรว่มรอ้งเพลงทกุประเภทไดส้นทิสนม แมผ้มจะมี
โอกาสไดพ้บพ�ีแตว้ไมก่�ีครั�ง แตม่คีวามรู้สกึผกูพันกันอยา่งยากท�ีจะอธบิายได ้อาจเป็นเพราะวา่ “ชะตา” หรอื fate ตอ้งกัน ดงัท�ีชาวไทย
เช�ือถอืกันวา่ “ถกูชะตา” หรอื appeal to each other ความ ปติยินิดเีกดิข�ึนเม�ือไดรั้บการเชญิใหก้ลา่วอวยพรพ�ีแตว้แทนเพ�ือนๆและ นอ้งๆ
ของพ�ีแตว้กวา่ ๕๐ คน โดยไมไ่ดเ้ตรยีมคาํมากอ่น ทกุคาํจงึออกมาดว้ยใจกระซบิ และเม�ือถกูกาํชบัวา่อยา่นาํของขวัญมา จงึมอบเพลง
“มติรแหง่ความด”ี ท�ีมอีายแุกก่วา่ผมใหเ้ป็นของขวัญดว้ยความเพยีรย�ิง เพราะหลอดเสยีง (vocal cords) ไดถ้กูทาํลายไปบา้ง ดว้ยการไอ
ตดิตอ่กันมาสามวัน แตด่ว้ยพลงัของความตั�งใจ เสยีงเพลงทาํนองแบบไทยโบราณท�ีออ่นโยนหนักเบายาวสั�นและความหมายท�ีซ�ึงใจทกุ
คาํ ทาํใหส้ายตาทกุคู่ดมูเีมตตาสมเน�ือความตอนหน�ึงวา่ “น�ําใจแหง่มติรอันควรอาร ีกค็อืคนท�ีเขามเีมตตา...”
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                วันนั�น “พร” ท�ีไดรั้บและใหใ้นโอกาสวันสงกรานตป์ีใหมแ่ละวันครบรอบปีท�ี ๗๒ ของพ�ีแตว้ ทาํใหอ้�ิมใจ  จงึเป็นท�ีมาของเร�ือง
ในฉบบัน�ีคอืการใชค้าํวา่ Hope  และ Wish วา่ตา่งกันอยา่งไร

 

Hope vs. Wish

                เรามักจะไดย้นิไดใ้ชค้าํวา่ wish แสดงการอวยพรในโอกาสตา่งๆ เชน่วันปีใหม ่วันเกดิ หรอืขอใหม้โีชค ตามดว้ยคาํนาม หรอืคาํ
สรรพนาม เชน่

                We wish you a “Happy Songran Day.”

                They wished her “Happy Birthday.”

                Wish me luck.

1.  Wish แสดงเหตกุารณส์มมตุ ิหรอื จนิตนาการ กรยิาท�ีใชใ้นอนปุระโยคหลงักรยิา wish เป็น Past Tense เพราะส�ิงท�ีหวังไมเ่ป็นจรงิ

เป็นเพยีงการสมมตุ ิแมก้ารสมมตุจิะเป็นเหตกุารณใ์นปัจจบุนั โดยปกตอินปุระโยคจะนาํดว้ย that แตจ่ะละไวก้ไ็ด ้เชน่

                I wish (that) I had a dog.

                She wishes (that) she didn’t make as many mistakes now.

                I wish (that) they lived somewhere else now.

1. 2.               Hope แสดงความปรารถนาด ี(goodwill) ตามดว้ยอนปุระโยคท�ีนาํดว้ย that แตจ่ะละไวก้ไ็ด ้สว่นกรยิาในอนปุระโยค

หากเป็นเหตกุารณท์�ีจะเกดิในปัจจบุนั หรอือนาคต กรยิาในอนปุระโยคจะเป็น Present Tense หากเป็นเหตกุารณท์�ีเกดิในอดตี กรยิา

จะเป็น Past Tense เชน่

                I hope (that) you have a Merry Christmas.

                                (หวังในปัจจบุนั และส�ิงท�ีหวังเป็นอนาคต)

                I hope (that) she doesn’t make as many mistakes now.

                                (หวังในปัจจบุนั และส�ิงท�ีหวังเป็นเหตใุนปัจจบุนั)

                I hope (that) you had a nice Birthday.

                                (หวังในปัจจบุนั ส�ิงท�ีหวังเป็นอดตี)

1. Hope แสดงความปรารถนาในอนาคต ส�ิงท�ีปรารถนาอาจเกดิข�ึนได ้กรยิาในอนปุระโยคเป็น Present Tense แตห่ากความปรารถนา

เป็นเหตใุนอดตี กเ็ป็นเหตทุ�ีไมไ่ดเ้กดิข�ึน กรยิาในอนปุระโยคเป็น Past Tense เชน่

                She hopes we can come to her party on Saturday.

                                (หวังในปัจจบุนั และส�ิงท�ีหวังเป็นอนาคต)

                I hope it doesn’t rain tomorrow.

                                (หวังในปัจจบุนั ส�ิงท�ีหวังเป็นอนาคต ซ�ึงอาจเกดิข�ึนได)้

                I was hoping that you would come to the party.

                                (หวังในเวลาท�ีแนน่อนในอดตี และส�ิงท�ีหวังในอนาคตไมไ่ดเ้กดิข�ึน)

                She hoped you wouldn’t find her.

                                (หวังในอดตี และความหวังเป็นอนาคตในอดตีท�ีอาจเกดิข�ึนแลว้ในอดตี)

1. Hope ตามดว้ย Infinitive ท�ีแสดงความหวังในอดตี ปัจจบุนั หรอือนาคตกไ็ด ้

                I had hoped to see you at the party on Saturday.

                                (หวังในอดตีกอ่นอดตี และส�ิงท�ีหวังกไ็มไ่ดเ้กดิข�ึน กรยิา to see เป็น Infinitive)

                I hope to get an A on the exam.



                                (หวังในปัจจบุนั ส�ิงท�ีหวังยงัอาจเกดิข�ึนได ้กรยิา to get เป็น Infinitive)

                He hopes to be elected President.

                                (หวังในปัจจบุนั ส�ิงท�ีหวังเป็นอนาคตท�ีอาจเกดิข�ึนได ้it could happen กรยิา to be เป็น               
Infinitive)

1. Wish และ Hope ใชแ้สดงการรอ้งขอ ในบางเหตกุารณ ์Wish ฟังดแูนน่อนและเป็นหลกัฐานมากกวา่ เชน่

                                I wish to see the doctor. (เด�ียวน�ี)

                                I hope to see you again. (เม�ือใดกไ็ดใ้นอนาคต)

ตวัอยา่งคาํสนทนาสั�นท�ีใช ้Wish และ Hope เพ�ือใหส้งัเกตกุารใชเ้อง

                A:            Is it OK with Mrs. Smith if her husband gambles every week?

                B:            She wishes he played sports instead.

                A:            The weather is very hot, isn’t it?

                B:            I wish it weren’t quite so hot.

                A:            How do you like your neighbor’s dog?

                B:            I wish he didn’t have a dog, believe me.

                A:            Where do you hope to stay, at a hotel or a motel?

                B:            I hope I don’t have to stay at a motel.

                กห็วังวา่ผู้อา่นคงเขา้ใจ และนาํไปใชเ้ม�ือมโีอกาส

หมวด: คอลมันป์ระจาํฉบับ / สนทนากบัดร.การณุ
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เก�ียวกบัเสรชีัย

บทบรรณาธกิาร

คอลมันป์ระจาํฉบับ

กฏหมาย-มหาวทิยาลยั

บคุคล-สตร-ีบันเทงิ

ศลิปะ-ทอ่งเท�ียว

โหราศาสตร์

สงัคม

“พดูภาษาองักฤษใหถ้กู” โดย ดร. การณุ รุ
จนเวชช์

ปีน�ีลกูๆรว่มกนัซ�ือบตัรใหพ้อ่แมไ่ปชมคอนเสริท์ อนัเดร โบเชลล�ี (Andrea Bocelli)
เป็นของขวญั ครสิมสัต ์ทาํใหน้กึเสยีดายเงนิของลกูคนละ ๒๐๐ ดอลลา่หท์�ีนา่จะใชท้าํ
ประโยชนส์ว่นตวัไดม้าก แตล่กูกต็ ั�งใจทาํใหเ้พราะเหน็วา่เราสองคนไดใ้หเ้ขามามากแลว้

     

                ผมไดฟั้งเสยีงของ อันเดร โบ

เชลล�ี (Andrea Bocelli) นักร้องเสยีง เทน

เนอร์ (tenor) ซ�ึงเป็นระดับเสยีงท�ีสงูสดุ

ของผู้ชาย ส่วนเสยีงสงูสดุของหญงิคอื

โซปราโน (soprano) เม�ือปี ๒๐๐๒ ผมได้

ฟังนักร้องตาบอดชาวอติาเลยีนผู้น�ีจาก

ซดีชี�ือ ซอกโน (Sogno) แลว้ตดิใจในเสยีงท�ียาวมพีลงัหายใจนานหลายนาท ีและไดน้าํมาให้

ภรรยาฟัง เพราะดร.ชวนช�ืนชอบฟังเพลงคลาสสคิมาแตเ่ดก็ และชอบ ลเูชยีโน ปาวาโรต�ี

(Luciano Pavarotti) มาก อยากทราบวา่เธอจะชอบเสยีงของโบเชลล�ี บา้งหรอืไม ่ปรากฏวา่

เธอไมต่ดิใจเทา่ใดนัก จนหลายปีผา่นไป เสยีงของโบเชลล�ีไดท้�ิงร่องรอยไวใ้นโสต ิไร่เร�ียไป

กบัเสยีงของปาวาโรต�ี จนปาวาโรต�ีไดจ้ากไป โบเชลล�ี จงึเหลอืโดดเดน่อยู่ ใหเ้ธอหลงไหลแต่

กย็งัไมอ่าจลมืปาวาโรต�ี ได้

                โบเชลล�ี เกดิท�ีประเทศอติาล�ี ปี ๑๙๕๘ ตาบอดเม�ืออาย ุ๑๒ ปี ดว้ยโรค congenital

(คอนเจนนทิเทล หมายถงึ โดยกาํเนดิ) glaucoma (กลอโคมา หมายถงึ ตอ้หนิ) ประกอบกบั

ถกูลกูบอลลป์ะทะท�ีศรษีะอยา่งแรงขณะเลน่ซอคเคอร์ (soccer) (อเมรกินัเรยีก ฟทุบอล) โบ

เชลล�ีเร�ิมฝึกร้องเพลงโอเปร่าหลงัจากท�ีสาํเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาเอกวชิากฏหมาย จาก

University of Pisa แตก่ไ็มไ่ดม้โีอกาสไดย้ดึเป็นอาชพี เพราะ Pavarotti เหน็ความสามารถ

และเสยีงท�ีมพีลงั จงึชักนาํมาร่วมบนัทกึเสยีง และ แตป่ี ๑๙๙๒ เป็นตน้มา เสยีงของเขาไดใ้ห้

ความสขุแกค่นทั�งโลกท�ีอยู่ในโลกของเสยีงเพลงและดนตรเีช่นเราสองคน ทัดเทยีมกบั

Pavarotti

                คนืนั�นภรรยาและผมมคีวามสขุมากท�ีไดฟั้งเพลงเดน่ๆจากโอเปร่า (Opera) หลาย

เร�ืองเช่น Rigoletto, La Boheme, Carmen, La Traviata ในคร�ึงแรก คร�ึงท�ีสองเป็นเพลง

Christmas ท�ีเพราะทกุเพลง เม�ือจบกย็งัมเีสยีงเรยีก Encore, Encore, Encore “ขออกี” อกี

หลายครั�ง จนไดแ้ถมอกี ๓ เพลง สบสมอารมณย์�ิง

http://www.sereechai.com/demo/index.php
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=9&col=0
http://www.sereechai.com/demo/news.php?no=-1&sec=1&col=0


                เพลงทาํใหจ้ติใจเบกิบานไดอ้ยา่งเสร ีไมจ่าํเป็นตอ้งมกีเิลสชักนาํบาํเรอโสต ินอกจาก

ศลิป์ท�ีใช้สร้างรสนยิม

                ฉบบัน�ีเรื�องการพดูภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งมเีสนออกี

 

พดูผดิ      It is not of your business.

พดูถกู      It is none of your business.

เหตผุล     ถา้ใช ้not ซ�ึงเป็นคาํกริยาวเิศษณก์ไ็มต่อ้งม ีof ประกอบ เพราะ not บอกปฎเิสธ

โดยตรงอยู่แลว้ ถา้ใช ้none ซ�ึงเป็นคาํสรรพนาม ตอ้งม ีof ประกอบเพ�ือบอกความ

เก�ียวขอ้งกบัคาํนาม your business

พดูผดิ      I will do anything I can do for you.

พดูถกู      I will do anything I can for you.

เหตผุล     ประโยคแรกบอกแลว้วา่ จะทาํ จงึไมต่อ้งบอกคาํวา่ “ทาํ” (do) ซ�ําซอ้น

พดูผดิ      This is the key of my room.

พดูถกู      This is the key to my room.

เหตผุล     คาํบพุบทในภาษาองักฤษไมม่กีฏอธบิายได ้เพราะใชก้นัมาอยา่งไร กต็อ้งใชต้ามกนั

ไปอยา่งน�ัน ผู้เรียนภาษาเขาตอ้งจดจาํนาํไปใชใ้นชนิเริ�มดว้ยฟังใหช้นิห ูแลว้นาํมา

ใชใ้หช้นิปาก เชน่ key to

พดูผดิ      I am going to take a two-year course of English.

พดูถกู      I am going to take a two-year course in English.

เหตผุล     คาํน�ีกเ็ชน่กนั ไมม่กีฏใหจ้ดจาํ แตต่อ้งทาํใหช้นิหชูนิปากวา่ take a course in

พดูผดิ      He treated me very friendly.

พดูถกู      He treated me in a friendly way.

เหตผุล     friendly เป็นคาํคณุศพัท ์คาํคณุศพัทใ์ชข้ยายความใหก้บัคาํนามบอกลกัษณะ

คณุสมบตั ิสภาพ เป็นตน้ ซ�ึงมไีมก่�ีคาํท�ีลงทา้ยดว้ย ly เพราะคาํท�ีลงทา้ยดว้ย ly มกั

เป็นคาํกริยาวเิศษณ ์คาํกริยาวเิศษณใ์ชข้ยายความใหก้บัคาํกริยา การขยายความกริยา

วา่ treated me จงึไมอ่าจใชก้บัคาํคณุศพัทไ์ด ้จงึตอ้งหนัมาอธบิายดว้ยคาํนามวา่ “ใน

ลกัษณะท�ีเป็นกนัเอง” หรือ in a friendly way

พดูผดิ      This is the largest department store of the world.

พดูถกู      This is the largest department store in the world.

เหตผุล     ถา้เป็นเรื�องท�ีเก�ียวกบับนพ�ืนผวิโลก กจ็ะใช ้of เชน่  on top of the world, หรือใชก้บั

สาํนวนท�ีแสดงความดเีลศิ เชน่ Your Som Tum was out of this world “สม้ตาํของคณุ

วเิศษจริงๆ” ถา้เป็นเรื�องเก�ียวกบั “ใน” โลกกจ็ะใช ้in เชน่ Thailand is the most

beautiful country in the world.  in the world ยงัเป็นสาํนวนท�ีใชย้�ําความท�ีไมจ่าํเป็น

ตอ้งเป็นคาํถามได ้เชน่ What in the world you are talking about. “คณุเอาเรื�องอะไร

มาพดู”

พดูผดิ      It's a novel of three volumes.

พดูถกู      It's a novel in three volumes.



เหตผุล     คาํน�ีคนไทยกใ็ชก้นัผดิมากอยู่ ไมม่คีาํอธบิายได ้นอกจากจดจาํเอาวา่ ตอ้งใช ้in

พดูผดิ      He is a student of Harvard University.

พดูถกู      He is a student at Harvard University.

เหตผุล     ภาษาไทยจะพดูวา่  “เรียนท�ี” อาจจะทาํใหจ้าํไดว้า่กต็อ้งพดูวา่ “เป็นนกัศกึษาท�ี”

เชน่กนั

พดูผดิ      He had a child with his former wife.

พดูถกู      He had a child by his former wife.

เหตผุล     หากจะแปลไทยเป็นองักฤษ โอกาสจะพดูผดิมมีากอยู่ คาํน�ีกเ็ชน่กนั หากจะพดูแบบ

ไทยวา่ “มลีกูกบั” กจ็ะไมต่รงกบัความคดิของคนอเมริกนั ท�ีใชค้าํวา่ by เทา่น�ัน

พดูผดิ      She married old.

พดูถกู      She married late in life.

เหตผุล     ภาษาไทยจะพดูวา่ “แตง่งานเม�ือตอนแก”่  ถา้แปลเป็นภาษาองักฤษกจ็ะแปลง่

เพราะคนอเมริกนัจะใชค้าํวา่ late in life ซ�ึงถา้แปลเป็นไทยวา่ “ตอนสายของชวีติ” ก็

แปลง่พลิกึ

พดูผดิ      I saw it on the newspapers.

พดูถกู      I read ( saw ) it in the newspapers.

เหตผุล     คาํบพุบท in, on, ท�ีใชก้บัส�ือตา่งๆ คนไทยมกัสบัสนกนัอยู่ ใช ้on กบั วทิย ุโทรทศัน์

คอื on the radio, on television ใช ้in กบัส�ิงพมิพ ์เชน่ in the newspaper, in the

magazine หนงัสอืพมิพ ์นติยสาร ถา้เป็นเรื�องของท�ีอยู่ จะใช ้in กบัสถานท�ีใหญ่

เชน่ in Thailand, in Bangkok ใช ้on กบัถนน on Sukhumvit Avenue ใช ้at กบับา้น

เลขท�ี at 101 Sukhumvit Avenue

พดูผดิ      He is a liar, and you are one too.

พดูถกู      He is a liar, and you are too.

เหตผุล     เหตทุ�ีไมต่อ้งตอบดว้ย one อกี เพราะเป็นการเขา้ใจอยู่แลว้วา่ you are (a liar) too

พดูผดิ      Open page 20 of your books.

พดูถกู      Open your books to page 20.

เหตผุล     กอ่นจะเปิดไปท�ีหนา้ใดกต็าม ความคดิของคนอเมริกนัจะนกึถงึวา่ เปิดหนงัสอืกอ่น

แลว้คอ่ยผนัไปท�ีหนา้ใดหนา้หน�ึงคอื Open your books to page 20.

                เทศกาลสาํคัญของชาวอเมรกินัเร�ิมใกลเ้ขา้มาทกุวัน ความสัมพนัธุ์ในครอบครัว

พลอยกระชับไปตามวัน คลอ้ยตามบรรยากาศท�ีแทรกความอบอุ่นใจไวท้ั�วไปท�ีตาแล ไมว่า่

จะเป็นทอ้งถนน บา้นเรอืน ทกุแหง่เรอืงแสงสลบัส ีและเพลงครสิตมั์สท�ีสดับฟังอยู่ทกุวัน

และแมท้กุอยา่งจะมวีันผันแปรไป ครสิตมั์สท�ีใกลเ้ขา้มา และกจ็ะผา่นไปอกีปี แตค่วามรัก

ความผกูพนัในครอบครัว นั�นควรจะยนืยง ไมต่อ้งอาศัยเทศกาลใดคอยเตอืนใหก้ระชับ

ความรักผกูพนัตอ่กนั
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