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บทความ

วธิตัีดบทสนทนาอยา่งสภุาพในภาษาอังกฤษ

บอ่ยครั�งท�ีการเร�ิมตน้บทสนทนามักจะงา่ยกวา่การจบบทสนทนา วธิที�ีดที�ีสดุวธิหีน�ึงใน

การจบบทสนทนาอยา่งสภุาพกค็อืการจบการสนทนาดว้ยการแสดงออกทางรา่งกาย คอื

คณุตอ้งสบตาคู่สนทนา ย�ิมแลว้เชค็แฮนดอ์ยา่งกระชับ(จับมอืแนน่พอควร)แลว้กบ็อกลา

น�ีจะทาํใหเ้กดิความรู้สกึประทับใจวา่การสนทนาไดจ้บลงอยา่งเป็นทางการแลว้ วธิอี�ืนกจ็ะ

เป็นวา่คณุตอ้งขอตัวอยา่งสภุาพและจากไปโดยใหคู้่สนทนารู้สกึถงึ "impression" ดว้ย

การท�ิงทา้ยวา่คณุจะตดิตอ่กับพวกเขาอกีครั�ง

กรยิาทา่ทางเป็นอกีวธิใีนการยตุกิารสทนาอยา่งสภุาพ เชน่ เพยีงแคค่ณุดนูาฬกิาขอ้มอืบอ่ยๆ ยกกระเป๋าข�ึนมาสะพายบน

บา่ หรอืถา้ยังไมไ่ดผ้ลขอแนะนาํใหห้ยดุการตั�งคาํถามทั�งมวล บางครั�งการยกเอาประโยคดั�งเดมิมากลา่วอยา่ง "I¡̄ d better

let you go" ฉันคงตอ้งไปแลว้ละ กเ็ป็นวธิที�ีการยตุกิารสนทนาท�ีดที�ีสดุและจบดว้ยรอยย�ิมดว้ย 

น�ีคอืตัวอยา่งการสนทนาระหวา่ง Jerry และ Tom แต ่Tom ตอ้งขอตัวไปเพราะมปีระชมุ 

Jerry: Hey Tom, how are you? เฮ ้Tom เป็นไงบา้ง? 

บา้นของฉัน แฟม้ประวัติ เพ�ือน กลุ่ม ทดสอบภาษาอังกฤษของคณุ! บทเรยีนรายวัน แมกกาซนี ตั�งคา่
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Tom: I'm good! Thank you for asking! กด็!ี ขอบคณุ! 

Jerry: I can't believe you fell on your face yesterday. (Chuckling) ไมอ่ยากจเช�ือเลยวา่เม�ือวานนายจะลม้หวัคะมาํ

(หวัเราะเบาๆ)

Tom: Neither can I, but what can I say, my laces were untied. ฉันกไ็มอ่ยากเช�ือเหมอืนกัน แตว่า่เชอืกผกูรองเทา้

มันหลดุนะ่

Jerry: (Laughing) But that explains why you fell so hard. You got up so quickly though, that was even more

hilarious. It was like watching a James Bond movie gone wrong. (หวัเราะ) มนิา่นายถงึลม้ซะแรงเลย แตน่ายกล็กุ

ข�ึนเรว็มากเลยนะ ตลกวะ่ เหมอืนดหูนังเจมส ์บอนดฉ์ากหลดุเลย 

Tom: (Looks at the watch) I was hoping no one saw me! (ดนูาฬกิา) ฉันหวังวา่คงไมม่ใีครเหน็นะ!

Jerry: Are you kidding? We all saw you! What were you thinking not tying your shoelaces? ลอ้เลน่หรอืไง?

เขาเหน็กันหมดแหละ! แลว้ทาํไมนายถงึไมผ่กูเชอืกรองเทา้ใหเ้รยีบรอ้ยละ่? 

Tom: Listen, sorry, I would love to chat with you but I have a meeting to get to. เออ่ โทษทนีะ ฉันกอ็ยากจะ

อธบิายใหฟั้งแตว่า่ฉันตอ้งรบีไปประชมุกอ่น

Jerry: Ok I'll see you soon then, I hope the meeting goes well. โอเค งั�นแลว้เจอกัน ขอใหก้ารประชมุผา่นไปดว้ยดี

นะ 

Tom: Me too!! ฉันดว้ย!!

โดยเฉพาะชว่งเวลาเยน็ ถา้คณุจะรบีไปไหนตอ่ คู่สนทนาของคณุกจ็ะเขา้ใจดวีา่การสนทนาจาํเป็นตอ้งยตุลิงแลว้

บทเรยีนภาษาองักฤษรายวนัของ
คณุ
สนกุสนานกับการเรยีนภาษาอังกฤษ

interactive ทกุวัน
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