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การทักทายเอาอนัท�ีงา่ยสดุๆเลยครับ คอื Hello อา่นวา่ เฮล็โล ้แปลวา่ สวสัดี

การถามทกุขส์ขุ

มเียอะครับ แตเ่อาอนังา่ยสดุแลว้กนั How are you? อา่นวา่ ฮาว อา ย ูแปลวา่

คณุสบายดไีหม

คาํตอบมาตฐานโลก คอื I am fine. อา่นวา่ ไอ แอม ไฟน ์แปลวา่ ฉน้สบายด ีท�ี

บอกวา่เป็นมาตรฐานโลกคอื ฝรั�งเองท�ีบอกวา่ถา้ออกจากประเทศแลว้เจอคนชาตอิ�ืน

จะใชส้าํนวนน�ีในการถามตอบเป็นมาตรฐานเลย เป๊ะๆ

เม�ือฝ่ายหน�ึงถาม อกีฝ่ายหน�ึงตอบ มนักเ็ป็นธรรมเนยีมท�ีตอ้งถามกลบั โดยใช ้

สาํนวนเดยีวกนัเลย

การถามช�ือ

เอาประโยคท�ีงา่ยสดุไปใชเ้ลยครับ คอื What is your name? อา่นวา่ วอ็ท อสิ

ยวั เนม แปลวา่ คณุช�ืออะไร

คาํตอบคอื My name is…..(ช�ือของเรา)… อา่นวา่ มายเนมอสิ…(ช�ือของ

เรา)…… แปลวา่ ฉันช�ือ………(ช�ือของเรา)……….

การถามถ�ินท�ีอยู่

เอาอนัน�ีไปเลยครับ Where do you come from? อา่นวา่ แว ด ูย ูคมั ฟรอม

แปลวา่ คณุมาจากไหน (หมายถงึ มาจากหมู่บา้นไหน ตาํบลไหน จังหวดัไหน หรอื

ประเทศไหนนะครับ ไมไ่ดแ้ปลวา่ไปไหนมา)

คาํตอบคอื I come from…….(ประเทศ)…. อา่นวา่ อาย คมั ฟรอม…..

(ประเทศ)…… แปลวา่ ผมมาจาก…….(ประเทศ)……

Select Category
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การกลา่วลา

เม�ือสนทนากนัแลว้กต็อ้งแยกกนั ซ�ึงคาํลามสีองคาํใหเ้ลอืกครับ มนังา่ยทั�งคู่ คอื

Bye อา่นวา่ บาย และ Goodbye อา่นวา่ กดุบาย แปลวา่ ลากอ่น

ตวัอยา่งบทสนทนา

ในการสนทนาจรงิๆนั�น ฝรั�งกด็อูอกครับวา่เราเกง่มากนอ้ยแคไ่หน ถา้เราไมเ่กง่เขาก็

พยายามพดูตามแมแ่บบมาตรฐานโลก ดงัท�ีบอกไวแ้หละครับ สว่นมากเขาไมอ่อก

นอกรอ่งนอกรอย เด�ียวเราไปไมเ่ป็น เราตอ้งไปทักทายฝรั�งกอ่นนะครับ จะใหเ้ขามา

ทักเรามนัยากมาก เพราะเขาไมรู่้วา่ใครพดูองักฤษได ้หรอืไมไ่ดบ้า้ง และการ

สนทนากค็อืการถามไปถามมา ไมใ่ชถ่ามฝ่ายเดยีว มาดตูวัอยา่งบทสนทนาเลยครับ

รับรองใชไ้ดแ้นน่อน สมมตใิหค้ณุช�ือ สม้ และฝรั�งช�ือ จอหน์นะครับ เจอกนัท�ี

ชายหาดแหง่หน�ึง

Som  :  Hello.

John:   Hello.

Som : How are you?

John: I am fine. How are you?

Som : Iam fine.

Som:  What is your name?

John: My name is John. What is your name?

Som:  My name is Som. Where do you come from?

John: I come from England. Where do you come from?

Som: I come fromThailand.

…….คดิอะไรไมอ่อก บอกอะไรไมไ่ด ้เพราะพดูไดแ้คน่�ี กบ็อกลาเลย

Som: Goodbye.

ขอบคณุภาษาองักฤษออนไลน.์com

ขอบคณุเวบ็ www.ภาษาองักฤษ

ออนไลน.์com ท�ีสรา้งบทเรยีนออนไลน์

ใหศ้กึษากนัฟรีๆ ชอบมากคะโดยเฉพาะ

ทดสอบคาํศพัทด์า่น 18 อรหนัต ์ไมย่าก

คะเพราะเป็นคาํศพัทพ์�ืนฐานเทา่นนั�น

เอง ทกุคนสูๆ้ นะคะเพ�ื�อใหผ้า่นดา่นน�ีให ้

ได ้

—

เอ๋

, ศรสีะเกษ
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John: Bye.

คงไมต่อ้งแปลใหน้ะครับ เพราะแปลใหห้มดแลว้ดา้นบน มคีาํศพัทใ์หมแ่คส่องคาํคอื

Thailand อา่นวา่ ไทแ๊ลนด แปลวา่ ประเทศไทย

England อา่นวา่ อ�ิงเลนิด แปลวา่ ประเทศองักฤษ

เหน็ไหมครับ ไมย่ากเลย แคน่�ีกค็ยุกบัฝรั�งไดแ้ลว้ ลองเอาไปใชด้นูะครับ

คาํท�ีใชค้น้ในหนา้น�ี

  การทักทายภาษาองักฤษพรอ้มคาํแปล    คยุกบัฝรั�ง    แตง่ประโยคภาษา

องักฤษ พรอ้มคาํแปล    บทสนทนาภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั พรอ้มคาํ

แปล    ทักทายฝรั�ง    แตง่ ประโยค ภาษา องักฤษ ชวีติ ประ จาํ วนั    ทักทาย

ภาษาองักฤษ พรอ้มแปล    คยุองักฤษกบัฝรั�ง    ทักทายภาษาองักฤษ แปล

ไทย    คาํทักทายภาษาองักฤษ คาํอา่น คาํแปล  

เน�ือหาท�ีเก�ียวขอ้งกนั

ประโยค สาํนวนภาษาองักฤษในการชกัชวน

ประโยค สาํนวนภาษาองักฤษในการเช�ือเชญิ พรอ้มตอบรับและปฏเิสธ

ประโยค สาํนวนภาษาองักฤษเพ�ือการอวยพรในโอกาสตา่งๆ

ประโยค สาํนวนภาษาองักฤษ การรอ้งขอความชว่ยเหลอื

ประโยค สาํนวนภาษาองักฤษ การเสนอความชว่ยหลอื
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