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คําถามที ่ไมควร ถามโดยเด็ดขาด
หาตําราสอนสนทนาภาษาอังกฤษที่ไหนก็มักจะมีหัวขอ “พบชาวตางชาติเป็นครั้งแรก”
ซึ่งหัวขอน้ีจะสอนวิธีพูดคุยกับชาวตางชาติโดยเฉพาะการตั้งงคําถามที่สามารถถามได

            วันน้ีผมมาที่น่ีเพื่อเสนอหัวขอตรงกันขามครับ ผมหมายถึง ผมจะเสนอคําถามที่ ไมควรถามตางหาก

            การที่จะคุยกับชาวตางชาติน้ันเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะไดฝึกภาษาอังกฤษอยางธรรมชาติที่สุด
 นอกจากน้ีแลวยังเป็นโอกาสที่จะเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมคนตางดาว ไมใชเรื่องภาษาอยางเดียว

แตบางครั้งสิ่งที่ถือวา โอเค ที่จะถามถึงภายในกรอบแหงวัฒนธรรมไทยถือวาอาจไมเหมาะที่จะถามชาวตางชาติ
หรือจากมุมมองฝรั่ง เพราะวา เคยมีประสบการณกับปัญหาน้ีบอย โดยเฉพาะชวงแรกที่ผมมาเมืองไทย
สมัยน้ันผมเคยโดนคนไทยถามถึงสิ่งที่ไมควรถามบอยมาก จนมีสิทธิแ์อบมาตักเตือนคุณในวันน้ี
เพราะไมอยากใหคุณเสียความรูสึกกับฝรั่งโดยไมเจตนา

            ผมอธบิายมากเกินไปแล ว เราเริ่มดีกวา ผมมีทั้งหมด 5 หัวขอที่นาสนใจมากเพราะ ไมนาคุยเมื่อพบเป็นครั้งแรก
ดังน้ี

 

1. Do you have a girlfriend/boyfriend?

เขาใจ ผมเขาใจอยางดี คุณพบฝรั่งหนาตาดีเป็นครั้งแรกคุณก็อยากทราบวา คนน้ันมีแฟนหรือยัง เพราะไมมี
อีกไมนานเขาตองมีแนๆ คือคุณน่ันและ เป็นเรื่องธรรมชาติที่อยากรูครับ แตวา …

คนไทยชอบตั้งคําถามน้ีเป็นคําถามที่สองหรือสามหลังจาก What’s your name? ถือวารีบเหลือเกิน
อาจทําใหชาวตางชาติคนน้ันตกใจ วิ่งหนีคุณเพราะยังไมพรอมที่จะพบคุณพอคุณแมคุณ

ผมไมไดหมายความวาคําถามน้ีหยาบคายครับ คุณสามารถตั้งคําถามน้ีไดหลังจากที่คุยนานพอสมควร
ขึ้นอยูกับสถานการณ

แตคุณเป็นคนฉลาดไมใชหรือ ผมวาคุณนาจะไดขอมูลที่คุณตองการโดยถามในอีกรูปแบบหน่ึง เช น

            Did you bring your girlfriend with you?

            (คุณพกแฟนมาดวยหรอืเปลาคะ)

            Are you here alone?

            (คุณมาที่น่ีคนเดียวไหม)

            Do you have any children?

            (คุณมีลูกหรอืยัง … คนโสดจะรีบตอบ Oh no. I’m not married. ซึ่งชัดเจน ตรงกับสิ่งที่คุณอยากไดยิน)

            What does your boyfriend/girlfriend do?

            (แฟนคุณทํางานอาชีพอะไร ชัดเจนอีกครั้งวา คุณกําลังสอบสวนเรื่องแฟนของเขา)

            ในที่สุดพอรูจักคนน้ันอยางดี ถึงเวลาที่คุณนาจะพูดทํานองวา

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

            (ดิฉนัไมมีแฟนคะ แลวพี่ละคะ)

 

http://www.ontheroadtoasean.com
http://www.ontheroadtoasean.com/learnenglish/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3-%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94/


2. Are you gay?

เรื่องน้ีอยานะ อยารีบแตะ อยารีบถามเหมือนกัน ถาเดาจากพฤติกรรมของเขาไมถกู ผมวารอสักพักกอนถาม

            ที่จริงไมควรถามเพราะ

             2. a. ถาเขาไมเป็นเกยเขาตองเสียความรูสึกแนๆ คืนน้ีเขาตองกลับหองพักน่ังพิจารณาตัวเองอยางหนัก วา
“ผมดูเหมือนเป็นเกยหรอ”

            2. b. เขาอาจเป็นเกย แตยังไมไดเปิดเผย การถามของคุณจะยิ่งทําใหเขาไมอยากออกลาย
เพราะไมชอบการซักถามอยางตรงไปตรงมาอยางที่คุณถาม

            2. c. เขาอาจคิดวา การที่เขาเป็นเกย หรือไมเป็นเกยน้ันไมใชธุระอะไรของคุณ หรอืไมก็
ทําไมคุณตองรีบถามเหมือนเป็นประเด็นใหญ (ถึงแมวาในความเป็นจริงแลวอาจใหญจริงๆ
โดยเฉพาะถาคุณเป็นผูหญิงพยายามจีบผูชายคนน้ัน)

            สรปุวา อยาเพิ่งถาม รอใหเขาเสนอขอมูลน้ีกอน

 

3. What’s your salary? How much?

คนไทยชอบถามเรื่องเงินกับชาวตางขาติที่เขาเพิ่งพบ ผมเองเคยโดน เพื่อนๆ จากตางประเทศเคยโดนเหมือนกัน
แมตอนน้ีผมก็ยังมีคนขับแท็กซี่ถามบอยวา

What’s your salary?

(เงินเดือนของคุณเทาไร … เจาของภาษาไมคอยใชรูปประโยคน้ีครับ ที่ธรรมชาติมากกวาน้ีคือ How much do you
make? ซึ่งความหมายเหมือนกัน)

ชวงแรกรูสึกอึดอักกับคําถามน้ีเหมือนกัน แตชวงหลังไมคอยรูสึกอะไรเพราะรูวาไมจําเป็นตองตอบดวยตัวเลขจริง
ผมตอบแลวแตอารมณของผมในขณะน้ัน เช น

About 6,500 per month.

(ราวๆ เดือนและ 6,500 บาท) หรอื

Only a few hundred thousand baht. 

(ก็ไมกี่แสนบาทครับ)

            ชาวตางชาติถือวา เรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องสวนตัวก็เลยไมใชธุระอะไรของคุณที่จะรู

และไมใชเรื่องเงินเดือนเทาน้ันครับ อยาไไปถามวา เพชรพลอย นาฮกิาขอมือ กางเกงยีนส  ที่เขาสวมใสราคาเทาไร
อยางน้ีนาเกลียดเหมือนกัน ถามแบบน้ีทําใหชาวตางชาติคิดวา พระเจาที่คุณบูชานับถือสูงที่สุดคือ เงินตราบาท
มากกวาพระองคอื่น คนนิสัยอยางน้ีไมมีใครอยากคบ

 

4. How much do you weigh?

อยูในแฟมเดียวกับคําถามเมื่อกีค๊รับคือ คําถามสวนตัว

ฝรั่งทราบดีวาเขาตัวใหญกวาคุณ แตไมไดหมายความวาขอมูลที่ชัดเจนแบบน้ีทําใหคุณมีสิทธิถามวา
คุณน้ําหนักเทาไหร

            ขอเรียนใหทราบวาคุณจะไมอยูใกลชิดกับฝรั่งคนใดดวยคําถามน้ี เป็นเรื่องสวนตัว ยิ่งเป็นผูหญิงครับ
ขนาดผมถูกสอนตั้งแตเด็กวาไมควรถามผูหญิงวา คุณอายุเทาไร เพราะถือวาไมสุภาพ
ไมเคยถกูสอนวาการถามผ

ู
หญิงวา น้ําหนักเทาไร ไมสุภาพเพราะ ขนาดถามอายุไมดี จะคิดอยางไรกับคําถามน้ีเลา



 

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

เหลือเชื่อ คนไทยหลายคนจะสังเกตอะไรเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของเพื่อนฝรั่งคนใหมและก็ถามถึงสิ่งน้ัน  อยางเช น
ฝรั่งตัวเตี้ย คนไทยจะบอกเขาวา You’re very short. หรอืถามวา Why are you so short?
เหมือนกับวาคนน้ันไมรูเองวาเตี้ย

ในคําถามกลุมน้ีก็ยังมี

            Why are you so fat?

            (ทําไมอวนจัง)

            Have you ever thought about doing some exercise?

            (คุณเคยคิดจะออกกําลังกายไหมครับ)

            Why is your nose so big?

            (ทําไมจมกูโดงละ)

            Have you ever had cosmetic surgery?

            (เคยทําศัลยกรรมไหม)

            หลีกเลี่ยงพวกน้ีหมดครับ ไมใชหลีกเลี่ยง ตัดทิ้งดีกวา

 

น่ีแหละครับ คําถามหาประเภทที่ไมควรถามเมื่อพบชาวตางชาติเป็นครั้งแรก แตถึงแมวาถามไมได
อยางนอยเราไดฝึกโครงสรางประโยคที่คุณนํามาใชทันทีได เช น แทนที่จะถามวา Why are you so fat?
คุณอาจใชโครงสรางเดียวกันเพื่อถามวา

            Why are you so cute?

            (ทําไมคุณนารักจัง) หรอื

            Why are you so beautiful?

            (ทําคุณสวยจัง)

            อยางน้ีไมมีวันฝรั่งจะคัดคานครับ
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