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คาํถามท�ี ไมค่วร ถามโดยเดด็ขาด

Published: 16 Jan 2014

หาตาํราสอนสนทนาภาษาองักฤษท�ีไหนกม็กัจะมหีวัขอ้ “พบชาวตา่งชาตเิป็นครั�งแรก” ซ�ึงหวัขอ้น�ีจะสอนวธิพีดูคยุกบัชาวตา่งชาตโิดยเฉพาะการตั�งงคาํถามท�ีสามารถถามได้

            วันน�ีผมมาท�ีน�ีเพ�ือเสนอหวัขอ้ตรงกนัขา้มครับ ผมหมายถงึ ผมจะเสนอคาํถามท�ี ไมค่วรถามตา่งหาก

            การท�ีจะคยุกบัชาวตา่งชาตนัิ�นเป็นเร�ืองท�ีดมีาก เพราะจะไดฝ้กึภาษาองักฤษอยา่งธรรมชาตทิ�ีสดุ  นอกจากน�ีแลว้ยังเป็นโอกาสท�ีจะเรยีนรู้เก�ียวกบัวัฒนธรรมคนตา่งดา้ว ไมใ่ชเ่ร�ืองภาษา

อยา่งเดยีว

แตบ่างครั�งส�ิงท�ีถอืวา่ โอเค ท�ีจะถามถงึภายในกรอบแหง่วัฒนธรรมไทยถอืวา่อาจไมเ่หมาะท�ีจะถามชาวตา่งชาต ิหรอืจากมมุมองฝรั�ง เพราะวา่ เคยมปีระสบการณก์บัปัญหาน�ีบอ่ย โดยเฉพาะชว่งแรก

ท�ีผมมาเมอืงไทย สมยันั�นผมเคยโดนคนไทยถามถงึส�ิงท�ีไมค่วรถามบอ่ยมาก จนมสีทิธ�ิแอบมาตกัเตอืนคณุในวันน�ี เพราะไมอ่ยากใหค้ณุเสยีความรู้สกึกบัฝรั�งโดยไมเ่จตนา

            ผมอธบิายมากเกนิไปแลว้ เราเร�ิมดกีวา่ ผมมทีั�งหมด 5 หวัขอ้ท�ีนา่สนใจมากเพราะ ไมน่า่คยุเม�ือพบเป็นครั�งแรก ดงัน�ี

 

1. Do you have a girlfriend/boyfriend?

เขา้ใจ ผมเขา้ใจอยา่งด ีคณุพบฝรั�งหนา้ตาดเีป็นครั�งแรกคณุกอ็ยากทราบวา่ คนนั�นมแีฟนหรอืยัง เพราะไมม่ ีอกีไมน่านเขาตอ้งมแีนๆ คอืคณุนั�นและ่ เป็นเร�ืองธรรมชาตทิ�ีอยากรู้ครับ แตว่า่ …

คนไทยชอบตั�งคาํถามน�ีเป็นคาํถามท�ีสองหรอืสามหลงัจาก What’s your name? ถอืวา่รบีเหลอืเกนิ อาจทาํใหช้าวตา่งชาตคินนั�นตกใจ ว�ิงหนคีณุเพราะยังไมพ่รอ้มท�ีจะพบคณุพอ่คณุแมค่ณุ

ผมไมไ่ดห้มายความวา่คาํถามน�ีหยาบคายครับ คณุสามารถตั�งคาํถามน�ีไดห้ลงัจากท�ีคยุนานพอสมควร ข�ึนอยู่กบัสถานการณ์

แตค่ณุเป็นคนฉลาดไมใ่ชห่รอื ผมวา่คณุนา่จะไดข้อ้มลูท�ีคณุตอ้งการโดยถามในอกีรปูแบบหน�ึง เชน่

            Did you bring your girlfriend with you?

            (คณุพกแฟนมาดว้ยหรอืเปลา่คะ)

            Are you here alone?

            (คณุมาท�ีน�ีคนเดยีวไหม)

            Do you have any children?

            (คณุมลีกูหรอืยัง … คนโสดจะรบีตอบ Oh no. I’m not married. ซ�ึงชัดเจน ตรงกบัส�ิงท�ีคณุอยากไดย้นิ)

            What does your boyfriend/girlfriend do?

            (แฟนคณุทาํงานอาชพีอะไร ชัดเจนอกีครั�งวา่ คณุกาํลงัสอบสวนเร�ืองแฟนของเขา)

            ในท�ีสดุพอรู้จักคนนั�นอยา่งด ีถงึเวลาท�ีคณุนา่จะพดูทาํนองวา่

            I don’t have a boyfriend/girlfriend. And you?

            (ดฉัินไมม่แีฟนคะ่ แลว้พ�ีละ่คะ)

 

2. Are you gay?

เร�ืองน�ีอยา่นะ อยา่รบีแตะ อยา่รบีถามเหมอืนกนั ถา้เดาจากพฤตกิรรมของเขาไมถ่กู ผมวา่รอสกัพักกอ่นถาม

            ท�ีจรงิไมค่วรถามเพราะ

             2. a. ถา้เขาไมเ่ป็นเกยเ์ขาตอ้งเสยีความรู้สกึแน่ๆ คนืน�ีเขาตอ้งกลบัหอ้งพักนั�งพจิารณาตวัเองอยา่งหนัก วา่ “ผมดเูหมอืนเป็นเกยห์รอ”

            2. b. เขาอาจเป็นเกย ์แตย่ังไมไ่ดเ้ปดิเผย การถามของคณุจะย�ิงทาํใหเ้ขาไมอ่ยากออกลาย เพราะไมช่อบการซกัถามอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งท�ีคณุถาม

            2. c. เขาอาจคดิวา่ การท�ีเขาเป็นเกย ์หรอืไมเ่ป็นเกยนั์�นไมใ่ชธ่รุะอะไรของคณุ หรอืไมก่ ็ทาํไมคณุตอ้งรบีถามเหมอืนเป็นประเดน็ใหญ ่(ถงึแมว้า่ในความเป็นจรงิแลว้อาจใหญจ่รงิๆ โดย

เฉพาะถา้คณุเป็นผู้หญงิพยายามจบีผู้ชายคนนั�น)

            สรปุวา่ อยา่เพ�ิงถาม รอใหเ้ขาเสนอขอ้มลูน�ีกอ่น

 

3. What’s your salary? How much?
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คนไทยชอบถามเร�ืองเงนิกบัชาวตา่งขาตทิ�ีเขาเพ�ิงพบ ผมเองเคยโดน เพ�ือนๆ จากตา่งประเทศเคยโดนเหมอืนกนั แมต้อนน�ีผมกย็ังมคีนขบัแทก็ซ�ีถามบอ่ยวา่

What’s your salary?

(เงนิเดอืนของคณุเทา่ไร … เจา้ของภาษาไมค่อ่ยใชร้ปูประโยคน�ีครับ ท�ีธรรมชาตมิากกวา่น�ีคอื How much do you make? ซ�ึงความหมายเหมอืนกนั)

ชว่งแรกรู้สกึอดึอกักบัคาํถามน�ีเหมอืนกนั แตช่ว่งหลงัไมค่อ่ยรู้สกึอะไรเพราะรู้วา่ไมจ่าํเป็นตอ้งตอบดว้ยตวัเลขจรงิ ผมตอบแลว้แตอ่ารมณข์องผมในขณะนั�น เชน่

About 6,500 per month.

(ราวๆ เดอืนและ 6,500 บาท) หรอื

Only a few hundred thousand baht. 

(กไ็มก่�ีแสนบาทครับ)

            ชาวตา่งชาตถิอืวา่ เร�ืองเงนิเดอืนเป็นเร�ืองสว่นตวักเ็ลยไมใ่ชธ่รุะอะไรของคณุท�ีจะรู้

และไมใ่ชเ่ร�ืองเงนิเดอืนเทา่นั�นครับ อยา่ไไปถามวา่ เพชรพลอย นาฮกิาขอ้มอื กางเกงยนีส ์ท�ีเขาสวมใสร่าคาเทา่ไร อยา่งน�ีนา่เกลยีดเหมอืนกนั ถามแบบน�ีทาํใหช้าวตา่งชาตคิดิวา่ พระเจา้ท�ีคณุบชูา

นับถอืสงูท�ีสดุคอื เงนิตราบาท มากกวา่พระองคอ์�ืน คนนสิยัอยา่งน�ีไมม่ใีครอยากคบ

 

4. How much do you weigh?

อยู่ในแฟม้เดยีวกบัคาํถามเม�ือก�ีครับคอื คาํถามสว่นตวั

ฝรั�งทราบดวีา่เขาตวัใหญก่วา่คณุ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ขอ้มลูท�ีชัดเจนแบบน�ีทาํใหค่ณุมสีทิธถิามวา่ คณุน�ําหนักเทา่ไหร่

            ขอเรยีนใหท้ราบวา่คณุจะไมอ่ยู่ใกลช้ดิกบัฝรั�งคนใดดว้ยคาํถามน�ี เป็นเร�ืองสว่นตวั ย�ิงเป็นผู้หญงิครับ ขนาดผมถกูสอนตั�งแตเ่ดก็วา่ไมค่วรถามผู้หญงิวา่ คณุอายเุทา่ไร เพราะถอืวา่ไมส่ภุาพ

ไมเ่คยถกูสอนวา่การถามผู้หญงิวา่ น�ําหนักเทา่ไร ไมส่ภุาพเพราะ ขนาดถามอายไุมด่ ีจะคดิอยา่งไรกบัคาํถามน�ีเลา่

 

5. Why are you so fat? Why is your nose so big? Why are you so short?

เหลอืเช�ือ คนไทยหลายคนจะสงัเกตอะไรเก�ียวกบัลกัษณะภายนอกของเพ�ือนฝรั�งคนใหมแ่ละกถ็ามถงึส�ิงนั�น  อยา่งเชน่ ฝรั�งตวัเต�ีย คนไทยจะบอกเขาวา่ You’re very short. หรอืถามวา่ Why

are you so short? เหมอืนกบัวา่คนนั�นไมรู่้เองวา่เต�ีย

ในคาํถามกลุ่มน�ีกย็ังมี

            Why are you so fat?

            (ทาํไมอว้นจัง)

            Have you ever thought about doing some exercise?

            (คณุเคยคดิจะออกกาํลงักายไหมครับ)

            Why is your nose so big?

            (ทาํไมจมกูโดงละ่)

            Have you ever had cosmetic surgery?

            (เคยทาํศลัยกรรมไหม)

            หลกีเล�ียงพวกน�ีหมดครับ ไมใ่ชห่ลกีเล�ียง ตดัท�ิงดกีวา่

 

น�ีแหละ่ครับ คาํถามหา้ประเภทท�ีไมค่วรถามเม�ือพบชาวตา่งชาตเิป็นครั�งแรก แตถ่งึแมว้า่ถามไมไ่ด ้อยา่งนอ้ยเราไดฝ้กึโครงสรา้งประโยคท�ีคณุนาํมาใชท้ันทไีด ้เชน่ แทนท�ีจะถามวา่ Why are you

so fat? คณุอาจใชโ้ครงสรา้งเดยีวกนัเพ�ือถามวา่

            Why are you so cute?

            (ทาํไมคณุนา่รักจัง) หรอื

            Why are you so beautiful?

            (ทาํคณุสวยจัง)

            อยา่งน�ีไมม่วีันฝรั�งจะคดัคา้นครับ
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 About Andrew Biggs

  
 Andrew Biggs was born in Brisbane,

Australia. He worked as a journalist up

until Valentine’s Day, 1989, when he

flew to Bangkok. 

read more

 Our Classrooms

  
 ABA offers tailor-made courses for

companies. This means we build a

course for your staff based on your

direct needs. Our classes stress proper

pronunciation as well as confidence

building.

 Contact Us

  
 Head Office : 1521/2 Taisin Square 2nd

flr., (Soi 67-69), Sukhumvit Road,

Phrakhanong Nua, Wattana, Bangkok 

read more

 Follow Us

 

javascript: window.history.back();
http://www.andrewbiggs.com/about-andrew-biggs.html
http://www.andrewbiggs.com/contact-us.html

