บทที่ 1
การทักทาย
การแนะนําตนเอง
การกลาวลา
การกลาวคําขอโทษ และ ขอบคุณ
Greetings
Introducing Leave – Taking Apologizing and
Thanking
การทักทายในชีวิตประจําวัน (Everyday Greetings)
1.1 การกลาว “สวัสดี” เปนภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทย เราใชคําวา “สวัสดี” ในการทักทายไดตลอดวัน แตในภาษาอังกฤษ ตองกลาวคํา “สวัสดี ”
ตามเวลาตาง ๆ ของวัน นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาดวยวา ควรใชภาษาอยางเปนทางการ (Formal) เชนกับ
ผูที่ไมรูจักมักคุน หรือ เพิ่งรูจัก หรือใชภาษาอยางเปนทางการ (Informal) กับผูที่เรารูจัก คุนเคย หรือ
สนิทสนมกันดี การพิจารณาวัฒนธรรมของการใชภาษา จะทําใหการใชภาษาอังกฤษ ถูกตองตามกาลเทศะ
ได
จงศึกษาตัวอยางตอไปนี้ (เปด tape/CD 1.1) ฟงและฝกพูดตาม
Formal Greeting (ทักทายอยางเปนทางการ) Informal Greeting (ทักทายอยางไมเปนทางการ)
Expression(สํานวน) Response (คําตอบ) Expression(สํานวน) Response (คําตอบ)
Good Morning
Good Morning
Morning
Morning
(กูด มอรนิ่ง)
( มอรนิ่ง)
Hi
*ใชตอนเชากอน 12.00 น.
Hello
Hey
Good Afternoon
Good Afternoon
Hi (ไฮ)
Afternoon
(กูด อาฟเตอรนูน)
Hi
*ใชหลัง 12.00 น. กอน 18.00 น.
Hello
Hey
Good Evening
Good Evening
Hello (เฮลโล)
Evening
(กูด อีฟวนิ่ง)
Hey (เฮย)
Hi
*ใชหลัง 18.00 น.
Hello
Hey
*ขอสังเกตเพิ่มเติม :
− คําวา Good Night (กูดไนท) ราตรีสวัสดิ์ ใชเมื่อจะจากกันในตอนค่ํานั้น แตไมใชเปนคําทักทาย
ในความหมายวา “สวัสดี” แมจะเปนเวลาค่ํา หรือดึกมากก็ตาม
− การกลาวสวัสดีอยางไมเปนทางการ สวัสดี (ตอนเชา) นิยมพูดสั้น ๆ Morning แตสวัสดี (ตอนบาย) และ
สวัสดี (ตอนเย็น) ไมนิยม กลาวสั้น ๆ วา Afternoon หรือ Evening แตมักกลาววา Hi หรือ Hello
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1.2 กลาวทักทาย ตอจาก “สวัสดี ” โดยถามเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งเปนวัฒนธรรมของชาวตะวันตก หรือ
เจาของภาษาที่นิยมใชกัน
ศึกษาตัวอยางตอไปนี้ (เปดเทป/CD 1.2)
ทักทายอยางเปนทางการ/ไมคุนเคย/ไมรูจักมากอน
กลาวทักทาย
คําตอบ
Good morning/afternoon/evening
Very well, thank you. And you?
(สวัสดีตอนเชา/บาย/เย็น)
(เวรีเวล, แธงคคิว แอนด ยู?)
Hello (name) เอยชื่อ,
I’m fine, thank you. And you?
how are you? (ฮาว อาร ยู?)
(แอมไฟน แธงคควิ แอนด ยู ?)
เปนทางการมาก ๆ (very formal)
(คําแปล : สบายดี ขอบคุณ แลวคุณ/ทานละ?)
How are you Sir/Madam?
(คําแปล : คุณ/ทาน สบายดีหรือ?)
ทักทายอยางไมเปนทางการ/ไมคุนเคย/ไมรูจักมากอน
กลาวทักทาย
คําตอบ
Hi/Hello
− Fine. (ไฟน) สบายดี
How are you?
− Awful. (ออฟูล) รูสึกแย
What’s up? (วอท’อัพ?)
− Very well. (เวรี่แวล) สบายดี
How are you doing? (ฮาว อาร ยู ดูอิ้ง?)
− Pretty bad. (พริทตี้ แบด) รูสึกแย
How’s it going? (ฮาว’ส อิท โกอิ้ง?)
− Fine, thanks. (ไฟน แธงคส) สบายดี ขอบคุณ
How’s everything? (ฮาว’ส เอฟเวรี่ธิงค?)
− Great! (เกรท) สบายดี
Are you Okay? (อาร ยู โอ เค?)
− Oh, so-so. (โอ โซ-โซ) ก็เรื่อย ๆ
How are things? (ฮาว’ส อาร ธิงส?)
− Terrible. (แทริเบิ้ล) รูสึกแย
− Pretty good. (พริทตี้ กูด) สบายดี
− Not very well. (นอท เวรี เวล) ไมคอยดี
− All right. (ออล ไรท) สบายดี
− Not too bad. (นอท ทู แบด) ก็ไมเลวนักหรอก
*ขอสังเกต “How are you? หรือ What’s up?
การทักทายนี้ไมตองการคําตอบ หากจะตอบก็ตอบเพียงสั้น ๆ อยางเปนทางการ เชน Very well,
thank you หรือ ตอบอยางไมเปนทางการ เชน Fine/Great
1.3 การแนะนําตนเอง (Self – introduction)
[พิมพขอ ความ]
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การบอกชื่อตนเอง และสํานวนการสนทนากับผูที่เพิ่งรูจัก เพิ่งพบกันครั้งแรกโดยทั่วไป
ศึกษาตัวอยางตอไปนี้ (เปด tape/CD 1.1) ฟงและพูดตาม
สํานวนการแนะนําตนเองตาง ๆ ที่นิยมใช

การตอบรับที่นิยมใช (เลือกตอบไดหลายแบบ)

• My name is ………………(Name/Surname)
(มายเนม อิส....................................................)
ฉัน/ผม/ดิฉัน ชื่อ (ชื่อ/นามสกุล)
• Let me introduce myself.
I am ……………………………………………………….
(เล็ท มี อินโทรดยูซ มายเซ็ลฟ ไอ แอม ...........)
ขอผม/ดิฉัน แนะนําตนเอง
ผม/ดิฉัน ชื่อ.....................................................
• May I introduce myself
I am ……………………………………………………….
(เมย ไอ อินโทรดยูซ มาเซ็ลฟ ไอ แอม..............)
ขออนุญาตแนะนําตนเอง
ผม/ดิฉัน ชื่อ.....................................................
• Nice to meet you
(ไนซ ทู มีท ยู)
ยินดีทีไดรูจักคุณ/ทาน
(*ใชเมื่อพบกันครั้งแรก)

• Pleased to meet you
(พลีสด ทู มีท ยู)
ยินดีที่ไดรูจักคุณ/ทาน
• My name’s …………………………………….
(มายเนม’ส ...........................................)
ฉันชื่อ .....................................................
• Nice to meet you
(ไนซ ทู มีท ยู)
ยินดีทีไดรูจักคุณ/ทาน
• It’s nice to meet you
(อิท”ส ไนซ ทู มีท ยู)
ยินดีทีไดรูจักคุณ/ทาน
• Glad to meet you
(แกลด ทู มีท ยู)
ยินดีทีไดรูจักคุณ/ทาน
• Nice to meet you too
(ไนซ ทู มีท ยู ทู)
ยินดีทีไดรูจักคุณเชนกัน
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1.4 การแนะนําตนเอง (เพิ่มเติม ) การแนะนําผูอื่น (Introducing others) การตอบรับ (Responding to
and Introduction) และการกลาวลา (departing / saying goodbye)
การแนะนําตนเอง อาจจะเริ่มจากการทักทายแนะนําตนเองเมื่อรูจักกันครั้งแรก เชน การกลาวสวัสดี
อีกสํานวนหนึ่งที่นิยมใชกัน คือ “How do you do?” การตอบรับก็จะตอบรับเชนเดียวกันวา
“How do you do?”
จากนั้นอาจจะถามไถกันถึงที่มา บานเรือน ที่อยูอาศัย เมือง ประเทศ สัญชาติ
/เชื้อชาติ และอาชีพ
รวมทั้งการกลาวลา
ศึกษาตัวอยางสํานวนตาง ๆ ตอไปนี้ (เปด tape/CD 1.4) ฟงและพูดตาม
การแนะนําใหรูจักกับผูอื่น
การตอบรับ
การกลาวลา
การแนะนําตนเอง
(เปนทางการ)
How do you do?
Mr/Mrs/Miss.…(Name), How do you do?
Good bye (กูดบาย)
(ฮาว ดู ยู ดู) สวัสดี
May I introduce.....…, Please to meet you It’s a pleasure to
My name is …………... Mr/Mrs/Miss…
Mr/Mrs/Miss……………. have met you.
(มาย เนม อิส...............) ชื่อ/นามสกุล..........
(พลีสด ทู มีท ยู
(อิท’ส อะ เพลเชอร
ฉันชื่อ........................... มิสเตอร/มิสซิส/มิส...... มิสเตอร/มิสซิส/มิส
ทู แฮฟว เม็ท ยู)
(ชื่อ) ผม/ดิฉัน ขอแนะนํา ........................)
ลากอน ยินดีที่ไดรูจัก
คุณ......ชื่อ/นามสกุล
ยินดีที่ไดรูจักคุณ/ทาน คุณ/ทาน
Hello ………………
(Name) ชื่อผูที่จะแนะนํา Pleased to meet
Good bye nice to
(สวัสดีคะ/ครับ)
อีกผูหนึ่งใหรูจัก
you…………
have met you
(เฮลโล .......ชื่อ........
I’d like you to
(ยินดีที่ไดรูจักคุณ)
(ไนซ ทู แฮฟว เม็ท ยู)
I’m ..(บอกตําแหนง
meet……..,our..(บอก
หรือ ชื่อหรืออาชีพ
ตําแหนง/อาชีพ) ชื่อ....,
this is ..(ชื่อที่แนะนํา)
(ไอ ไลค ยู ทู มีท....)
การแนะนําตนเอง การแนะนําใหรูจักกับผูอื่น
การตอบรับ
การกลาวลา
(ไมเปนทางการ)
เอยชื่อผูที่จะแนะนํา
Hi, ………………………… Bye
(Name)…………...
................................... (เอยชื่อผูที่แนะนําให
It was nice to
บอกชื่อตนเอง
Meet (มีท) .....(เอยชื่อผู รูจัก)...................
meet you
...............................
ที่จะใหรูจัก) This is……. How are you?
(บาย อิท’ส วอซ ไนซ
(บอกชื่อผูที่จะแนะนํา)
ทู มีท ยู)
(ดีส อิส.........................)
ลากอนครับ/คะ ยินดี
ที่ไดรูจัก
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1.5 การแนะนําตนเองเกี่ยวกับอาชีพ, เมือง/ประเทศ สัญชาติ/เชือ้ ชาติ
ศึกษาสํานวนตัวอยางตอไปนี้ เปด tape/CD.......... ฟง/พูดตาม
สํานวนตาง ๆ ในการแนะนําตนเอง
อาชีพ เมือง/ประเทศ สัญชาติ/เชื้อชาติ
• I am……(nationality)
ไอ แอม ................(แนชชัน่ แนลลิท)ิ
ผม/ดิฉัน เปนชาว ......................(เชื้อชาติ)
• I come from/I am
from………(city/country)
ไอ คัม ฟรอม/ไอ แอม ฟรอม (ซิทิ/คันทริ)
ผม/ดิฉัน มาจากเมือง/ประเทศ
• I am a ……............(career)
ไอ แอม เอ (แคเรีย)
ผม/ดิฉัน เปน.............................(อาชีพ)

[พิมพขอ ความ]

ตัวอยางประโยค/สํานวนที่ใชโดยทั่วไป
I am Thai (คนไทย)
I am American (ชาวอเมริกัน)
I am Australian (ชาวออสเตรเลีย)
I come from England (อิงแลนด)
I come from Venezuela (เวเนซูเอลลา)
I come from Taiwan (ไทวัน)
I am a teacher (ทีชเชอร) (ครู)
I am a carpenter (คารเพนเตอร) (ชางไม)
I am a policeman (โพลิสแมน) (ตํารวจ)
I am a doctor (ดอกเตอร) (หมอ)
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*ศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับ ชื่อ ประเทศ เชื้อชาติ และ ภาษา เพิ่มเติม
Country
Nationality/Language
คําอาน
Asia
Brunei Darussalam
Malay หรือ Bahasa Malaya
บรุไน / ดารุสซาลาม
Cambodia
Cambodian
กัมพูชา / แคมบูเดี่ยน
Indonesia
Indonesian
อินโดนีเซีย / อินโดนีเซี่ยน
Lao
Loatian
ลา โอ / เละโอแช็น
Malaysia
Malaysian
มาเลเซีย / มาเลเซี่ยน
Myanmar
Myanmar/Burmese
พมา/เมียนมา
The Philipines
Filipino(s)
ฟลิปปนส / ฟลิปปโน
Singapore
Singaporean
สิงคโปร / ซิงคโปเรียน
Thailand
Thai
ไทย / ไทย
Vietnam
Vietnamese
เวียดนาม / เวียดนามมิส
China
Chinese
ไชนา / ไชนีส
India
Indian
อินเดีย / อินเดียน
Japan
Japanese
แจแพน / แจแพนนีส
Korea
Korean
โคเรีย / โคเรี่ยน
Europe / America /other
America
American
อเมริกา / อเมริกัน
Australia
Australian
ออสเตรเลีย / ออสเตรเลี่ยน
Austria
Austrian
ออสเตรีย / ออสเตรียน
Belgium
Belgian
เบลเยี่ยม / เบลเยี่ยน
Canada
Canadian
แคนาดา / แคนาเดี่ยน
Denmark
Danish
เดนมารค / เดนนิส
England
English
อิงแลนด / อิงลิช
France
French
ฟรานซ / เฟรนช
Germany
German
เยอรมันนี / เยอรแมน
Italy
Italian
อิตาลี / อิตาเลี่ยน
Mexico
Mexican
เม็กซิโค / เม็กซิคัน
Spain
Spanish
สเปน / สเปนิช
Switzerland
Swiss
สวิทเซอะแลนด / สวิซ
[พิมพขอ ความ]
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เนื้อหา
การทักทาย และ การแนะนําตัวเอง การกลาวลา
(Greeting, Introducing, Leave-takin,Departing/saying goodbye)
การสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศในปจจุบันนี้ มีความจําเปนยิ่ง
สําหรับการสื่อสาร กับชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
ซึ่งมีอัตราสวนเพิ่มขึ้นทุกป ดังนั้นการสื่อสารที่จะทําใหการทองเที่ยวประสบ
ความสําเร็จคือการ สื่อ สารที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก ผูที่สนใจในการ
ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวตางประเทศเพื่อธุรกิจตาง
ๆ จึงตองหมั่นฝกฝนและสนทนา
ให มากและเปนประจําจนเกิดความเคยชินจะทําใหเกิดความคุนเคยจนสามารถพูดสื่อสาร
กับชาวตางชาติไดโดยอัตโนมัติ

การทักทาย การแนะนําตัว (Greeting/Introducing)
สถานการณ สมชาติทักทาย Jan พรอมทั้งแนะนําตัวเอง (ขณะนี้เปนเวลาตอนเชา)

Jan :
Good morning. I am Jan.
Somchat : Good morning. I am Somchat.
บทสนทนาและความหมาย

Somchat : Good morning. I am Somchat.
Jan :

( กุด มอรนิ่ง ไอ แอม สมชาติ )
สวัสดีครับ ผมชื่อสมชาติ

Good morning. I am Jan.
( กุด มอรนง่ิ ไอ แอม แจน )
สวัสดีคะ ดิฉันชื่อแจน

Somchat : How are you today ?
Jam :

( ฮาว อา หยู ทูเดย )
วันนี้สบายดีรึครับ

I am alright. Thank you, and you?

( ไอ แอม ออลไลท แท็งกิว้ แอนด ยู )
สบายดี ขอบคุณคะ แลวคุณละ
Somchat : I am O.K. ( ไอ แอม โอ เค ) ผมสบายดี

[พิมพขอ ความ]
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ตัวอยางบทสนทนา
Vilai

: Good morning everybody. May I introduce myself ?

วิไล

( กูด มอรนิ่ง เอฝ ริ บาดิ เมย ไอ อิน ทโร ดยูซ มาย เซ็ลฟ )
สวัสดี(ตอนเชา)ทุกๆ ทาน ดิฉันขออณุญาตแนะนําตัวเองคะ

My name is Vilai Sandee. ( มาย เนม อิส วิไล แสนดี ) ดิฉันชื่อวิไล แสนดี
: I come from Thailand. ( ไอ คัม ฟอรม ไทยแลนด ) ดิฉันมาจากประเทศไทย
: I work for Thai Foods Company. I’m a secretary.
:

( ไอ เวิรค ฟอร ไทย ฟูดส คัม พะ นี แอม เอ เซคริ เท ริ )
ดิฉันทํางานที่บริษัทไทยฟูดส ตําแหนงเลขานุการคะ

Mr. Smith : Good afternoon everybody.Let me ontroduce myself ?
( กูด แอฟ เตอะ นูน เอฝ ริ บา ดิ เมย ไอ อิน ทโร ดยูซ มาย เซ็ลฟ )
มิสเตอร สมิธ :

สวัสดี(ตอนบาย)ทุกๆทาน ผมขออณุญาตแนะนํา ตัวเองครับ

My name is William Smiths. ( มาย เนม อิส วิลเลี่ยม สมิธส ) ผมชื่อวิลเลี่ยม
สมิธ
:

I am an engineer. I’m Malaysian. ( ไอ แอม แอน เอ็น จิ เนียร แอม มาเล
เซี่ยน )
ผมเปนวิศวกร ผมเปนชาวมาเลเซี่ยนครับ

......................................................................

Boonmee : Hello, everybody. My name is Boonmee.
บุญมี

( เฮลโล เอฝริ บา ดิ มาย เนม อิส บุญมี ) สวัสดีทุกๆทาน ผมชื่อบุญมีครับ
: I come from Samutprakarn, Thailand.
( ไอ คัม ฟอรม สมุทรปราการ ไทยแลนด )
ผมมาจากจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทยครับ
: I work at the factory.
( ไอ เวิรค แอ็ท เธอะ แฟค ทอ ริ ) ผมทํางานอยูในโรงงานครับ
: I’m very glad to be here today. Thanks.
( แอม เวริ เกลด ทู บี เฮียร ทูเดย แธ็งคส )
ผมยินดีเปนอยางมากที่ไดมาที่นี่ในวันนี้ ขอบคุณครับ
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การแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน (Others Introduction)
สํานวนที่นิยมใชไดแก
สํานวนที่ใชแนะนํา
May I introduce you?
Let me introduce you ?

คําอาน
เมย ไอ อิน ทโร ดยูช ยู
เล็ท มี อิน ทโร ดยูช ย

I would like you to meet.. ไอ วูด ไลค ยู ทู มีท .....

ความหมาย
ผมขอแนะนําคุณ
ใหผมแนะนําคุณ
ผมอยากใหคุณรูจักกับ........

I would like to introduce.. ไอ วูด ไลค ทู อิน ทโร ดยูช..... ผมอยากแนะนํา...
Allow me to introduce... แอล เลาว มี ทู อิน ทโร ดยูช..... ผมขออณุญาตแนะนํา....
This is ..........

ธีส อิส .............

นี่คือ..............

สํานวนที่ใชตอบรับ

คําอาน

ความหมาย

How do you do?

ฮาว ดู ยู ดู

I’m glad to meet you.

แอม เกลด ทู มีท ยู

สวัสดีครับ/คะ (ใชใน กรณี
ที่รูจักกันครั้งแรก ใชไดทั้ง
ผูทักทาย และผูตอบรับ)
ยินดีที่ไดรูจักคุณครับ/คะ

I’m pleased to meet you. แอม พลีสด ทู มีท ยู

ยินดีที่ไดพบคุณครับ/คะ

Nice to meet you.

ยินดีที่ไดพบคุณครับ/คะ

ไนซ ทู มีท ยู

ตัวอยางบทสนทนา
Mr. Thanapol : Mrs. Ladda, let me introduce Mr. Roger Aslin, an old friend of mine.
Mrs. Lassa is the Managing Director of my company.
Mrs. Ladda

: How do you do?

Mr. Roger Aslin : How do you do?
Mrs. Ladda

: I've heard a great deal about you from Mr. Thanapol.

Mr. Roger Aslin : I'm glad to meet you. Here is my card.

[พิมพขอ ความ]
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ตัวอยางบทสนทนา
Mr. Browns

มิสเตอร บราวส
Miss Anna

: Good morning, Miss Anna. Let me introduce you to my teacher,
Mr.Peter, he is Indain.
( กูด มอรนิ่ง มิส แอนนา เล็ท มี อิน ทโร ดยูช ยู มาย ทีช เออะ
มิสเตอร ป เตอร ฮี อิส อินเดี่ยน )
: สวัสดี(ตอนเชา) คุณแอนนา ผมขอแนะนําใหรูจัก กับครูของผม
คุณปเตอรเขาเปนชาวอินเดีย ครับ
: How do you do? I’m glad to meet you.
: ( ฮาว ดู ยู ดู แอม เกลด ทู มีท ยู )

มิส แอนนา
Mr. Peter

สวัสดีคะ ยินดีที่ไดรูจักคะ
: How do you do? I’m glad to meet you too.

มิสเตอร ปเตอร

( ฮาว ดู ยู ดู แอม เกลด ทู มีท ยู ทู )
: สวัสดีครับ ยินดีที่ไดรูจักเชนกัน
.........................................................................................................................

Tom

: Hi. Noi, I would like you to meet my friend.
This is Joe. he is Philipino.
( ฮาย นอย ไอ วูด ไลค ยู ทู มีท มาย เฟรนด ธีส อิส โจ ฮี อิส ฟลิปโน )

Noi

สวัสดีจะนอย ฉันขอแนะนําใหรูจักกับเพื่อนฉัน นี่คือโจ เขาเปนชาวฟลิปนส
: How do you do ? My name is Noi. Nice to meet you.
( ฮาว ดู ยู ดู มาย เนม อิส นอย ไนซ ทู มีท ยู )

Joe

สวัสดีจะ โจ ฉันชื่อนอย ดีใจที่ไดรูจักคุณ
: How do you do? Nice to meet you too.
( ฮาย นอย ฮาว ดู ยู ดู ไนซ ทู มีท ยู ทู )
สวัสดีจะ ผมก็ ดีใจที่ไดรูจักคุณเชนกัน

หมายเหตุ
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การแนะนําตัวเองหรือผูอื่น บางครั้งอาจจําเปนตองบอกดวยวา ตนมาจากไหนหรือเปนคนเชื้อ
ชาติใด ตอไปนี้เปนตัวอยางการเรียก เชื้อชาติ(Nationality) และภาษา (Language)
ของแตละประเทศ (Country)
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ตัวอยางบทสนทนา
I was born in Malaysia.
( ไอ วอส บอรน อิน มาเลเชีย )
ฉันเกิดในประเทศมาเลเชีย
I am Malaysian.
( ไอ แอม มาเลเชี่ยน )
ฉันเปนคนมาเลเชีย
I speak Malaysian.
( ไอ สะปค มาเลเชี่ยน )
ฉันพูดภาษามาเลเชีย
They are from the Philippines.
( เธย อาร ฟอรม ฟลิปปนส )
พวกเขามาจากประเทศฟลิปปนส
They are Philipino.
( เธย อาร ฟลิปปโน )
พวกเขาเปนชาวฟลิปปโน
They can speak Loatian.
( เธย แคน สะปค ลาวโอเชียน )
พวกเขาสามารถพูดภาษาลาวได

[พิมพขอ ความ]
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1.6 การกลาวขอบคุณ (Thanking)
การกลาวขอบคุณเปนภาษาอังกฤษ มีสํานวนหลากหลายแลวแตสถานการณและกาลเทศะ ที่สําคัญ
สวนมากจะมีอยู 2 คําที่ใชกันอยูเสมอ :
ที่เปนทางการ คือ “Thank you” (แธงค คิว)
ที่ไมเปนทางการ/เปนกันเอง คือ “Thanks”(แธงคส)
การกลาวคําตอทายแสดงความรูสึกใหเห็นถึงความรูสึกขอบคุณที่ประทับใจ เชนคําวา “มาก”
(very much, so much, a lot) “มากอยางยิ่ง”(very much indeed) ก็จะชวยใหผูฟงรูสึกซาบซึ้งใจไดมากขึ้น
จงศึกษาตัวอยางสํานวนการกลาวขอบคุณตอไปนี้ (เปด Tape /CD 1.6 พรอมทั้งฟงและพูดตาม)
ขอบคุณอยางเปนทางการ
(Formal Thanking)
Thank you (แธงค คิว) ขอบคุณ
very much. (เวรี่มัช)
Thank you very much indeed.
(เวรี่มัช อินดี๊ด)
so much. (โซมัช)
a lot. ( อะลอท)
สํานวน สําหรับ ขอบคุณ
Thank you for (แธงคควิ ฟอร)
Thanks for (แธงคส ฟอร)
*หลัง Thank you และ Thanks
สามารถเติมคํา
very much, very much indeed,
so much,a lot ได
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ขอบคุณอยางไมเปนทางการ/เปนกันเอง
(Informal Thanking)
Thanks (แธงคส) ขอบคุณ
very much.
Thanks
very much indeed.
so much.
a lot.

your help. (ยัวรเฮลพ) ความชวยเหลือของคุณ/ทาน
your kindness. (ยัวร คายดเนส) ความกรุณาของคุณ/ทาน
your advice. (ยัวร แอ็ดไฝส) คําแนะนําของคุณ/ทาน
the present. (เดอะเพรสเซน) ของขวัญของคุณ /ทาน
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จงสังเกต และศึกษา สํานวนที่ควรรูจัก เกี่ยวกับการกลาวขอบคุณ อื่นๆที่นิยมใชกันโดยทั่วไปตอไปนี้ :
• Thank you for……….. I really appreciate it.(แธงค คิว ฟอร…………..ไอเรียลลี แอพพรีชิเอท –ทิท)
ขอบคุณสําหรับ………..ผม/ฉัน รูสึกขอบคุณอยางยิ่ง
• That’s very kind of you. (แดท’ส เวรีคายด ดอฟ ยู) นับเปนความกรุณาอยางยิ่งของคุณ /ทาน
• I want to thank you for…………………
(ไอ วอน ทู แธงค คิว ยู ฟอร) ผม/ดิฉันขอ ขอบคุณสําหรับ……….
• Many thanks. (เมนี่ แธงคส) ขอบคุณมากๆครับ/คะ
• You shouldn’t have. ( ยู ฌูด-อินท แฮฟว) คุณไมนาจะ…(เปนความ รูสึกขอบคุณยิ่งและเกรงในการ
ไดรับสิ่งนั้น)
การตอบรับ การกลาวขอบคุณ เปนวัฒนธรรมหนึ่งที่ควรศึกษา วิธีการพูดที่เหมาะสม สํานวนที่มักใชกันมีดังนี้ :
You’re welcome. (ยูอาร แวลคั่ม) ยินดี คะ/ครับ
No problem. (โน พรอบเบร็ม)
ไมมีปญหาคะ/ครับ
My pleasure (มาย แพลเชอร )
ดวยความยินดี
It’s a pleasure. (อิท’ส อะแพลเชอร) ดวยความยินดี
Anytime. (เอนี่ไทม)
ยินดีเสมอ/ไดทุกเมื่อ
Don’t mention it. (โดนเมนชั่นอิท) ไมเปนไร คะ/ครับ
Not at all. (นอทแท็ท ทอล) ไมเปนไรคะ/ครับ
That’s all right. (แดท’ส ซอลไรท) ไมเปนไรคะ/ครับ
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สถานการณจําลองในโรงแรมแหงหนึ่ง
หลังจากลูกคาจายเงินคาหองพักเรียบรอยแลว Somchat ขอบคุณและบอกลาลูกคา

Somchat : Thank you. Have a nice day, sir.
Monlika : You too.
บทสนทนาและความหมาย
สมชาติ : Thank you. Have a nice day, sir.
แธงคกิ้ว แฮพ ฟะ ไนส เด เซอ
ขอบคุณครับ/คะ
ลูกคา : You too.
เชนเดียวกัน
คําอธิบาย
Have a nice day. ขอใหโชคดี
Sir. เปนคําพูดที่สุภาพ เหมือนกับคําวาครับหรือคะ ขึ้นอยูกับคนที่เราพูดดวยคือ
ถาผูที่เราพูดดวยเปนชาย เราใชคําวา Sir (เซอ)
แตถา คนที่เราพูดดวยเปนหญิง เราจะใชคําวา ma’am (แมม) ตอทายแทน
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การกลาวคําขอบคุณ ( Thanks )
การกลาวคําขอบคุณหรือขอบใจในภาษาอังกฤษที่นิยมใชกัน มีดังนี้
1. Thanks.
2. Thank you
3. Thank you very much.
4. Thank you so much.
5. Thanks a lot.
6. Many thanks.
7. Thank you for your kindness.
8. Thank you for your trouble.
9. That's very kind of you.

เมื่อเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือใหสิ่งของแกผูนั้นก็จะกลาวคําขอบคุณดังตัวอยาง
ขางบนนั้นและเมื่อเขากลาวคําขอบคุณแกเราแลว เราก็ควรกลาวตอบอยางใด
อยางหนึ่งแลวแตเหมาะสมเชน

1. You're welcome.
2. It's my pleasure.
3. Don't mention it.
4. Not at all.
5. That's all right.
6. No problem
ตัวอยางบทสนทนา
Uthai
Ramphai
Uthai
Ramphai

[พิมพขอ ความ]
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:
:
:

May I borrow your pen?
Certainly.
Thank you.
You're welcome.
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1.7 การกลาวคําขอโทษ ( Apologizing)
สํานวนการกลาวคําขอโทษ ในภาษาอังกฤษ มีการใชโดยทั่วไปตามสถานการณตางๆ ดังนี้ :
(เปดเทป/CD ฟงและพูดตาม ประโยคภาษาอังกฤษตางๆ
1.)

การใช คําวา “sorry” เปนการแสดงความเสียใจในกรณีที่ มีบางสิ่งบางอยางเกิดขึ้น
และรูสึกวาหากไมเกิดเหตุการณนั้นๆขึ้นคงจะเปนที่
นายินดีมาก สํานวนที่ใชคือ “I’m sorry……..” (แอมซอรี่……) ผม/ดิฉัน เสียใจที่……………………….
ตัวอยาง : I’m sorry you didn’t pass the exam.
(แอมซอรี่ ยูดิ๊ดเอินท พาส ดิ เอกแซม) ผม/ดิฉัน เสียใจที่คุณ/ทาน ไมผานการสอบนั้น
I’m sorry about that. ( แอมซอรี่ อะเบาแด็ท) ผม/ดิฉัน เสียใจดวยกับเรื่องนั้น
สํานวนสั้นๆที่นิยมใช เพื่อแสดงความเสียใจ ไดแก
I’m so sorry. (แอมโซซอรี่) ผม/ดิฉัน เสียใจมากคะ/ครับ
I’m awfully sorry. (แอม ออฟูลลี่ ซอรี่) ผม/ดิฉันเสียใจมากๆคะ/ครับ
I’m terribly sorry.(แอม แทริบลี ซอรี่) ผม/ดิฉัน เสียใจอยางยิ่งคะ/ครับ
I’m really very sorry. (แอมเรียลลี เวรี่ซอรี่) ผม/ดิฉัน เสียใจมากจริงๆคะ/ครับ
I’m really so very sorry. (แอมเรียลลี โซ เวรี่ ซอรี่) ผม/ ฉัน เสียใจมากจริงๆคะ/ครับ

2)

การใช คําวา “SORRY” ในกรณีตองการ ขอโทษ เมื่อรูสึกวาตนไดทําสิ่งใดผิดพลาด
ตัวอยาง: I’m sorry I’m late. ( แอม ซอรี่ แอมเลท )ขอโทษ คะ/ครับ ที่มาสาย
I’m sorry that I was so rude. (แอมซอรี่แด็ท ไอวอซ โซ รูด) ขอโทษทีผ่ ม/ดิฉันหยาบคายมาก
ในกรณีที่เปนทางการมากๆ อาจใชคําวา “Regret”แทน “Sorry”ได เชน
He regrets that he is unable to have lunch with us today.
( ฮี ริ- กเรท แด็ท ฮี อีสอันเนเบิ้ล ทูแฮฟว ลั้นช วิธ ธัส ทูเดย)
เขาเสียใจที่มารับประทานอาหารกลางวันกับเราไมไดวันนี้

3)

การกลาวขอโทษโดยทั่วไป โดยทําอะไรที่ไปเดือดรอน หรือรบกวนผูอื่น
ใชคําวา “excuse me” และ เติมคําวา “please” เพื่อเพิ่มความจริงจังมากขึ้น
ตัวอยาง: Excuse me, please, could you move your car?
(เอกคิวสมี พลีส คูดยูมูฟวยัวรคาร)
ขอโทษเถอะคะ/ ครับ ชวยเลื่อนรถหนอยเถิดคะ/ครับ
Excuse me, can I come in?
(เอกคิวสมี แคนไอ คัมมิน)
ขอโทษคะ/ครับ ขอเขาไปหนอยไดไหมคะ/ครับ
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4)

ในกรณีที่ตองการพูดสอดแทรก หรือ ไดยินการพูดไมชัดเจน เราใชการขอโทษ ดวยประโยคสั้นๆ วา
“I beg your pardon” (ไอเบคยวรพารดอน) ขอโทษคะ/ครับ
หรือ “Pardon” ( พารดอน) ขอโทษคะ/ครับ
ตัวอยาง: I beg your pardon, what did you say?
(ไอเบคยัวรพารดอน วอทดิ๊ดยูเซ)
ขอโทษคะ/ครับ คุณ/ทาน พูดวาอะไรคะ/ครับ?
Pardon, it is noisy here.
(พารดอน อิททิสนอยสซี่ เฮียร)
ขอโทษ(ไมไดยิน ) เสียงดังจังตรงนี้
5)
สํานวนแสดงการขอโทษที่สุภาพ ในภาษาอังกฤษ อีกแบบที่นิยมใชในความหมายรูสึกเสียใจ
มีความหมายในภาษาไทยวา “เกรงวา” ไดแก
“I’m afraid……….” (แอมอะเฟรด ….) ผม/ดิฉัน เกรงวา……….
ตัวอยาง: I’m afraid I can’t come. (แอมอะเฟรด ไอคานคัม )
ผม/ดิฉัน เกรงวา จะไมสามารถมาได
I’m afraid I can’t let you do that.
(แอมอะเฟรด ไอ คาน เลทยู ดูแด็ท ) ผม/ดิฉัน เกรงวาจะใหคุณทําอยางนั้นไมได
6)
สํานวนการกลาวขอโทษที่สุภาพอีกสํานวนหนึ่งที่อาจใชเปนทางการได
คือ “apologize” (อะพอลอไจซ ) ขอโทษ (คนอังกฤษ จะสะกด apologise)
ตัวอยาง: I’d like to apologize for not calling you yesterday.
(ไอ เดอะไลค ทูอะพอลอไจซ ฟอรนอ ท คอลลิงยู เยสเตอรเดย)
ผม/ดิฉัน ขอโทษ/ขออภัยที่ไมไดโทรศัพทหาคุณเมื่อวานนี้
สํานวนสั้นๆที่นิยมใช ในการกลาวขอโทษ/ขออภัยลักษณะนี้ ไดแก
I really apologize. (ไอ เรียลลี่ อะพอลอไจซ ) ผม/ดิฉัน ขอโทษคะ/ครับ
I must apologize. (ไอ มัสท อะพอลอไจซ ) ผม/ดิฉัน ตองขอโทษ/ขออภัย
I do apologize. (ไอ ดู อะพอลอไจซ )
ผม/ดิฉัน ขอโทษ/ขออภัยอยางยิ่งคะ/ครับ
I apologize. (ไอ อะพอลอไจซ ) ผม/ดิฉันขอโทษคะ/ครับ
7)
สํานวนอื่นที่อาจใชในกรณี ขอใหอภัย หรือขอใหยกโทษให ไดแก “Forgive”(ฟอรกีฟว)
ตัวอยาง: Please forgive me , I won’t do that again.
(พลีสฟอรกีฟวมี ไอโวนดูแด็ท อะเกน) ไดโปรดยกโทษดวย ผม/ดิฉันจะไมทําอยางนั้นอีก
8)

การใชสํานวนอื่นในความหมายการขอโทษที่นิยมใช เชน
Really I don’t mean to hurt you.
( เรียลลี่ ไอโดนมีน ทูเฮิรท ยู) จริงๆแลว ผม/ดิฉัน ไมไดตั้งใจที่จะทํารายจิตใจคุณเลย
I’m sorry to have troubled you.
( แอมซอรี่ ทุแอฟว ทรับเบิ้ลยู) ผม/ดิฉัน เสียใจที่ตองรบกวนคุณ
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