กิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การปรับใช้ภาษาอังกฤษในการทางาน
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ. ห้อง ๔๒๑ อาคารคาร ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คุณเอื้อ
คุณอานวย
คุณประสาน
คุณกิจ
คุณลิขิต

นายทินวงษ์ รักอิสสระกุล
นายสันติ กมลนรากิจ
นายสันติ กมลนรากิจ
นางมัทธนี โมราเจริญ
นางกฤตยา แร่ทอง

บันทึกการเล่าเรื่อง
เรื่อง การปรับใช้ภาษาอังกฤษในการทางาน
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ. ห้อง ๔๒๑ อาคารคาร ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
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ในปัจจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ที่ภาษาอังกฤษเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจาวันเรา
เด็กทุกวันนี้ก็เรียนรู้
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาล เรียนไปเรื่อย ๆทั้ง
grammar และ Conversation เด็กเหล่านี้โชคดีที่เกิดมา
พร้อมยุคสมัยที่การเรียนการสอนพัฒนาไปไกล และการ
สื่อสารที่รวดเร็ว สามารถเรียนรู้ได้ง่ายจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็น internet, movie, music, newspaper ที่หาได้
ง่ายๆ
แต่ถึ ง พวกเราบางคนที่ไม่มี โอกาสได้เรีย น
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล อย่าง
ผู้ เ ขี ยนนี้
ก็ ยั ง สามารถเรี ยนรู้ ภาษาอัง กฤษได้ ใ น
ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะศัพท์ต่างๆ เช่น ที่เห็นได้ทุกวัน
เช่น หยิบถ้วยชงกาแฟ ดูที่เครื่องทาน้าร้อน หรือกาต้มน้า
ก็จะเห็นภาษาอังกฤษเขียนไว้ เราก็อ่านและจดจา ก็ได้
คาศัพท์ไปแล้ว ตั้งหม้อข้าวหุงข้าว กดปุ่ม เราก็ได้
ภาษาอังกฤษไปล่ะหลายศัพท์ ไปซักผ้า กดปุ่มซักผ้า ซึ่งมี
ปุ่มเยอะแยะ มากมาย อ่านไม่ออกก็ถือ dictionary ไป
เปิดดูด้วย สงสัยศัพท์ไหนเปิดดู เราก็ได้ภาษาไปแล้ว นี่
เป็ น การแนะน าการเรี ย นรู้ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่งเราเกี่ยวข้องด้วยทุกวันอย่างเลี่ยง ไม่ได้
บทความถัดไปเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งที่พบเห็น
มาศึกษาด้วยแบบง่ายๆ

สิ่ งส าคั ญ ต่ า งหนึ่ งใ นกา ร
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารไม่ ว่ า จะเป็ น ใน
เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร พู ด คุ ย
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว าม รู้ ห รื อ
การศึ ก ษาเล่ า เรี ย น คื อ การ
แ น ะ น า ตั ว แ ล ะ ป ร ะ โ ย ค
ทักทาย ซึ่งควรจะทาการฟึกอ
ยู่เป็นประจาเพื่อให้เกิดความ
เคยชิน

1. การแนะนาตนเอง (Introducing Oneself)
การแนะนาตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ก็ไม่ยากเย็นอะไรนะ
ครับ ให้เริ่มโดยการทักทายก่อนเป็นอันดับแรก แล้วค่อย
บอกว่าเราชื่ออะไร เป็นใคร มาจากไหน และแสดงความ
ยินดีที่ได้รู้จัก แค่นี้ก็พอครับซึ่งการแนะนาตนเองก็มีแบบ
ง่ายๆเป็นกันเอง และการแนะนาตนเองอย่างเป็นทางการ
ซึ่งถ้าเราเป็นนักเรียนก็แนะนาแบบเป็นกันเองก็ได้ ส่วน
การแนะนาตนเองอย่างเป็นทางการนั้น สาหรับนักธุรกิจ
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และผู้นาระดับบิ๊กๆ แล้วกัน จาไว้ว่าควรประกอบด้วยสี่
ส่วนคือ ทักทาย บอกชื่อ บอกข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อย ล่าว
แสดงความรู้สึกดีที่ได้เจอกัน

1.1 การแนะนาตนเองแบบเป็นกันเอง
Hello. (ทักทาย)
เฮ็ลโล๊ (สวัสดี)
My name’s Tongdee. (บอกชื่อ)
มาย เนมส ทองดี (ผมชื่อทองดี)
I’m from Thailand. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม ฟรอม ไท๊แลนด (ผมมาจากประเทศไทย)
I’m an exchange student. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม เมิน นิกซเช๊นจ สติ๊วเดินท (ผมเป็นนักเรียน
แลกเปลี่ยน)
Glad to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)
แกลด ทะ มีท ชู (ดีใจที่ได้เจอกัน)

1.2 การแนะนาตนเองแบบเป็นทางการ
Good morning. (ทักทาย)
กุด ม๊อนิง (อรุนสวัสดิ์ครับ)
May I introduce myself? (ขออนุญาต)
เม๊ ยาย ยินทระดิ๊วซ มายเซ๊ลฟ (ผมขออนุญาตแนะนา
ตัวเองนะครับ)
My name is Somchai Rakdee. (บอกชื่อ)
มาย เนม มิส สมชาย รักดี (ผมชื่อสมชาย รักดี)
I’m the marketing manager from ABC
company. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม เดอะ ม๊าคิททิง แม๊นนิจเจอะ ฟรอม เอบีซี คั๊มพะนี
(ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากบริษัทเอบีซี)
Nice to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)
ไนซ ทะ มีท ชู (ยินดีที่ได้รู้จัก)
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การแนะนาบุคคลอื่นให้รู้จักกัน
ประโยคการแนะนาเพื่อนๆ หรือบุคคลอื่นๆให้รจู้ ักกันก็มี
ทั้งแบบกันเอง และแบบทางการค่ะ การแนะนา
เพื่อนๆเราให้รจู้ ักกัน ก็ใช้แบบไม่เป็นทางการได้เลย ง่ายดี
ส่วนการแนะนาบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ มีตาแหน่ง
หน่อยก็ใช้แบบเป็นทางการนะค่ะ จะได้ดูสุภาพ

การแนะนาแบบเป็นกันเอง
สมมติว่าเรารู้จักทั้งแดนและดี แต่สองคนนี้ไม่รู้จักกัน เรา
สามารถแนะนาได้ว่า
Dan, this is Dee. Dee, this is Dan.
แดน ดิส สิส ดี ดี ดิส สิส แดน
แดน นี่คือดี ดี นี่คือแดน
เอาแบบนี้แหละง่ายดี
หลังจากที่แนะนาแล้ว สองคนนี้ต้องแสดงความยินดีทไี่ ด้
รู้จักกัน โดยพูดว่า
Nice to see you.
ไนซ ทุ ซี ยู หรือจะพูดว่า
Nice to meet you.
ไนซ ทุ มีท ชู ก็ได้ สองสานวนนี้แปลว่า ยินดีที่ได้รู้จัก

การแนะนาอย่างเป็นทางการ
ใช้กับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผู้มีตาแหน่งใหญ่โตหน่อย เรา
แนะนาว่า
Mr. John, I’d like you to meet Mr. Jo.
มิสเตอะ จอน ไอด ไลค ยู ทุ มีท มิสเตอะ โจ
คุณจอห์นครับ ผมอยากให้ทา่ นรู้จักกับคุณโจครับ
สองท่านนี้ก็ต้องแสดงความยินดีตามธรรมเนียมโดยพูด
สานวนนี้ทั้งสองท่านเลย ว่า
How do you do?
เฮา ดุ ยุ ดู แปลความได้ว่า ยินดีที่ได้รู้จัก นะครับ/ค่ะ

