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10 คูศัพทENG ใชตางกันในอังกฤษและอเมริกา (เคลียรกันชัดๆ)

ถาสงสัยตั้งแตเด็กวา eraser กับ rubber เปนยางลบที่ตางกันยังไงตองอาน!!!

พี่พิซซา 23/03/2556, 03:03 น. 104,140

ชอบ
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ติดตามบทความ
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แชรบทความน้ี

จํานวนแชร
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     สวัสดีคะนองๆ ชาว Dek-D.com นองๆ เคยสังเกตมัย้คะวาสําเนียงภาษาอังกฤษของแตละชาติไมเหมือน
กัน ดูงายๆ อยางคนอังกฤษกับคนอเมริกันใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการเหมือนกันแตสําเนียงตางกัน
มาก ลองดู Harry Potter เทียบกับ Twilight ก็นาจะสัมผัสความตางได แลวนองๆ เคยสงสัยมัย้คะวา
นอกจากจะพูดสําเนียงตางกันราวกับคนนึงพูดอีสานคนนึงพูดใตแลว เขาใชคําศัพทแตกตางกันมัย้ ^^ วัน
น้ี พีพ่ิซซา เลยรวบรวมคําศัพททีพ่บบอยทีท่ัง้สองฟากมหาสมุทรแอตแลนติกใชตางกันมาใหดูคะ

10 คูศัพทนาสนใจทีใ่ชตางกันในอังกฤษและอเมริกา
(UK คืออังกฤษและ US คืออเมริกาคะ)
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Text Box



UK: I saw an aeroplane.
US: I saw an airplane.

UK: My school has a very small car park.
US: My school has a very small parking lot.

UK: He loves playing football.
US: He loves playing soccer.



UK: She had a fringe.
US: She had bangs.

UK: This lift is out of order.
US: This elevator is out of order.



UK: 20 pound note
US: 20 dollar bill

UK: I need a plaster.
US: I need a band-aid.

UK: May I borrow your rubber?
US: May I borrow your eraser?



UK: I need a new pair of trainers.
US: I need a new pair of sneakers.

     จริงๆ มีอีกมากมายหลายคําเลยนะคะ ถานองๆ มีเวลาวางก็ลองคนดูวามีคําไหนบาง สวนบางคําที่นองๆ เคยรูอยาง
รถแท็กซี ่(taxi) ซึ่งภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเรียกวา cab น้ัน จริงๆ ตอนน้ีก็เรียกไดทั้งสองแบบในสองประเทศเลยคะ
ไมตองกังวลวาโบกแลวมันจะไมหยุด

     นอกจากจะใชคําศัพทตางกันแลว ไวยากรณและรูปแบบประโยคบางอยางก็มีความแตกตางกันดวย ซึ่งตอง
อาศัยประสบการณคะ ถาเรียนมาแบบอังกฤษจนคุนเคย บางทีมาเจอรูปประโยคบางอยางแบบอเมริกัน ก็จะรูสึกวามัน
ขัดๆ ไมนาจะถูก ถาอยากรูวามันตางกันอยางไรก็ตองติดตามคอลัมนภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆ นะคะ 555 (พี่เคยพูดเรื่อง
การสะกดคําศัพทบางคําที่ตางกันในแบบอังกฤษและอเมริกาไปในคอลัมนวันคริสตมาสนิดนึง คลิกไปอานไดที่น่ีจา)

     นอกจากจะเรียกสิ่งเดียวกันดวยคนละคําแลว ภาษาอังกฤษ
แบบอังกฤษกับอเมริกันก็ยังมีคําที่เขียนเหมือนกันแตให
ความหมายตางกันอีกดวย ลองไปดูกันวามีคําอะไรนาสนใจบาง
นะคะ

Chips

 

     UK หมายถึงเฟรนชฟรายสคะ ซึ่งในแบบอเมริกันจะเรียกสิ่งน้ีวา  French fries

     US หมายถึงมันฝรั่งทอดอยางพวกขนมกรอบแกรบคะ ซึ่งถาเราจะพูดถึงมันฝรั่งทอดในถุงที่อังกฤษตองเรียกวา
Crisps

http://www.dek-d.com/content/studyabroad/30619/


 

First Floor

 

     UK หมายถึงชั้นที่อยูสูงจากพื้นดิน 1 ชั้นคะ สวนชั้นที่อยูระดับพื้นดินพอดีจะเปน Ground floor ลิฟตที่น่ีจึงเปน G
(หรือ 0) แลวก็ 1,2,… คะ ถามีชั้นใตดินลงไปอีกหน่ึงชั้นจะใช L มาจาก Lower ground floor แตถามีใตดินสองชั้น ชั้นที่
อยูสูงกวาจะเปน U หรือ Upper ground floor คะ

     US หมายถึงชั้นที่อยูระดับพื้นดิน ซึ่งบางที่จะเรียกเปนชั้น 1 หรือชั้น G หรือชั้น L ที่มาจาก Lobby คะ ฉะน้ันปุมกด
ในลิฟตก็จะเปนชั้น 1 (หรือ G หรือ L) แลวก็ 2,3,… ไปเลย ถาใชชั้น Ground floor แลวก็ไมตองซํ้าชั้น 1 อีกทีคะ

     กฎน้ีอาจจะยกเวนไดตามทีพ่ักอาศัยซึ่งอาจมีทั้งลานจอดรถใตดิน ล็อบบี้ ชั้นหองจัดเลี้ยง ชั้นสระวายน้ํา และชั้น
เฉพาะอื่นๆ ที่เจาของอาจจะเริ่มนับชั้น 1 จริงๆ จากชั้นแรกที่เปนสวนที่พักก็ไดคะ



Public School

 

     UK หมายถึงโรงเรียนที่สาธารณชนสรางน่ันคือโรงเรียนเอกชนคะ แตคําวาโรงเรียนเอกชนแบบอเมริกาจะใชคําวา
Private School แทน

     US หมายถึงโรงเรียนที่รัฐสรางเพื่อใหทุกคนมีโอกาสเขาเรียนไดเหมือนกันน่ันคือโรงเรียนรัฐคะ สวนคําวาโรงเรียน
รัฐแบบอังกฤษคือคําวา State School ตรงตัวเลยวาโรงเรียนของรัฐ

     อยาเพิ่งมึนกันนะคะ คอยๆ ทําความเขาใจทีละคําสองคําชาๆ ^^ นอกจากน้ีก็มีคําที่นาสนใจอีกหลายคําคะ อยางคํา
วา fag ซึ่งที่อังกฤษแปลวาบุหรี ่แตที่อเมริกาถือเปนคําดาที่รายกาจและหยาบคายมากเลยทีเดียว (เปนคําหยาบคาย
สุดๆ ของคําวากะเทย) อาจารยพี่ที่มาจากนิวยอรกเลาใหฟงวาตอนไปเรียนที่อังกฤษ ชวงพักก็มีเพื่อนคนนึงบอกวาขอ
ตัวไปสูบ fag กอนนะ อาจารยอึ้งเลยวาอะไรกันเน่ีย จนมารูทีหลังวามันแปลวาบุหรี่ แตทุกครั้งที่ไดยิน อาจารยจะสะดุง
ตลอดจนเพื่อนในหองเรียนคิดวาเปนลมชัก 555

     พักสมองลองไปดูคลิปฮาๆ เรื่อง 10 อยางทีค่นอเมริกันชอบถามคนอังกฤษดูนะคะ พิธีกรเปนคนอเมริกัน สวน
นักแสดงที่มาจัด 10 อันดับเปนชาวอังกฤษคะ ลองเปรียบเทียบสําเนียงดูนะคะวาตางกันยังไง พี่เรียนพูดแบบอเมริกัน
มา แตโดยสวนตัวคิดวาสําเนียงอังกฤษเซ็กซี่ดีคะ ^^ อยากพูดไดบาง

   

     แลวพบกับคอลัมนภาษาอังกฤษกับ พีพ่ิซซา ไดทุกวันเสารเวนเสาร คราวหนาเจอกันวันเสารที ่6
เมษายนคะ สวนใครอยากอานเรื่องราวสนุกๆ เกีย่วกับการเรียนตอนอก สามารถเขาไปอานไดทีน่ี่เลย
คะ www.dek-d.com/studyabroad

http://www.dek-d.com/studyabroad
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อานเรื่องราวภาษาอังกฤษดีๆ ยอนหลังไดทีน่ี่คะ
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