
 

 
                               English Today 
                                         สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
British vs American English 

 
ภาษาอังกฤษแบบอเมรกินั (American English) และภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British 

English) มีความแตกตางกันในหลายดาน เชน ในดานตัวสะกด คําในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันมักลงทายดวย –ize 
สวนแบบอังกฤษจะลงทายดวย –ise เชน privatize / privatize, realize / realise และคําใน

ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะสะกดดวย or ในขณะท่ีแบบอังกฤษจะสะกดดวย our เชน  color / colour, 
favorite / favourite  

นอกจากน้ัน ภาษาอังกฤษท้ังสองแบบยังมีความแตกตางในเรื่องของการออกเสียงคําบางคํา เชน คําวา 

schedule ท่ีมีความหมายวา กําหนดการหรือตารางเวลา คนอเมริกันจะออกเสียงวา ซเคจ-ยลู  สวนคนอังกฤษจะออก

เสียงวา เฌจ-ยูล  หรือคําวา versatile ท่ีมีความหมายวา ท่ีมีประโยชนหลายอยาง คนอเมริกันจะอานวา เฝอ-ซะติล 

สวนคนอังกฤษจะอานวา เฝอ-ซะไทล 
สําหรับในสวนของคําศัพทน้ัน คนอังกฤษและอเมริกันอาจเรียกของสิ่งเดียวกันโดยใชคําศัพทตางกัน เชน คน

อเมริกันจะเรียกกระโปรงทายรถยนตวา trunk สวนคนอังกฤษจะเรียกวา boot หรือคนอเมริกันจะเรียกนํ้ามัน

เชื้อเพลิงวา gasoline หรอื gas สวนคนอังกฤษจะเรียกวา petrol ซึ่งแมจะสับสนอยูบางแตก็ไมกอใหเกิดความ

เขาใจผิดเหมือนในกรณีท่ีเปนคําศัพทตัวเดียวกัน แตกลับมีความหมายตางกันสําหรับคนอังกฤษและอเมริกัน เชน ประโยค

ท่ีวา I went to a public school. สําหรับคนอังกฤษจะหมายถึง ผมเรียนโรงเรียนเอกชน แตสําหรับคนอเมริกัน

จะหมายถึง ผมเรียนโรงเรียนรัฐ หรือหากคนอเมริกันนัดแนะกับคนอังกฤษวา I’ll wait for you on the first 
floor tomorrow at 10.30. ก็คงตองพูดใหชัดเจนวาชั้นไหนแนเพราะ first floor สําหรับคนอเมริกันจะ

หมายถึงชั้นท่ี 1 คือชั้นท่ีอยูระดับเดียวกับพื้นดิน ในขณะท่ีคนอังกฤษน้ันจะเรียกชั้นท่ีอยูระดับเดียวกับพื้นดินวา 

ground floor สวน first floor จะหมายถึงชัน้ 2 ท่ีอยูเหนือขึ้นไป 
มาดูคําศัพทอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายแตกตางกันสําหรับคนอังกฤษและอเมริกันกันคะ 

 British English American English 
comforter ผาพันคอ ผาหมนวม 
dormitory หองนอน หอพัก 

lacquer สเปรยฉดีผม แล็คเกอร น้าํยาชักเงาไม 

mean ที่ตระหนี่  ขี้เหนียว ที่โหดราย  เลวทราม 

mineral water น้ําอัดลม น้ําแรธรรมชาติ 

mistress ครูในโรงเรียนหญิงลวน ภรรยานอย  ภรรยาเก็บ 

pissed เมา โกรธ  หงุดหงิด 

table นําวาระเขาสูการพิจารณาในทันที เล่ือนการพิจารณาออกไป 

rubber ยางลบ ถุงยางอนามัย 

corn ธัญพืชทกุชนดิ ขาวโพด 

โดยปกติคนไทยจะใชภาษาอังกฤษท้ัง 2 แบบโดยไมไดคํานึงวาเปนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันหรือแบบอังกฤษ 

อยางไรก็ตาม ผูใชภาษาควรตระหนักถึงความแตกตางเหลาน้ีดวย เพราะการใชคําภาษาคําในบริบททางวัฒนธรรมท่ี

ตางกัน อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

แลวพบกันใหมสัปดาหหนาคะ 
 

                                                                                            ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ 
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sometimes, sometime, some time 

 
ในภาษาอังกฤษจะมีคําท่ีเปนคูหรือกลุมท่ีมักสรางความสับสนแกผูใช วันน้ีเราจะมาดูกันคะวา sometimes, 

sometime และ some time มีความหมายและการใชงานตางกันอยางไร 
เริ่มจาก sometimes (ออกเสียงวา ซัม

Sometimes I feel like getting away from it all and spending some quality 
time with my family. 

-ไทมส โดยลงเสียงหนักท่ีพยางคแรก) เปนคําวิเศษณแสดงความถ่ี 

(adverb of frequency) ท่ีมีความหมายวาไมบอยนักบางครั้ง  หรือเปนครั้งคราว (not very often, 
occasionally) ตัวอยางเชน 

บางครั้งฉันอยากจะหลีกหนีจากทุกสิ่งทุกอยางไปและใชเวลาดี ๆ กับครอบครัว 
สวน sometime (ออกเสียงวา ซัม

Nice to meet you.  We should do lunch sometime. 

-ไทม โดยลงเสียงหนักท่ีพยางคแรก) น้ันเปนคําวิเศษณเชนกัน แตมี

ความหมายวา ณ เวลาใดเวลาหน่ึงท่ีไมเฉพาะเจาะจง (at an unspecified time)มักใชในบริบทท่ีแสดงความเปน

อนาคต เชน 

ยินดีท่ีไดรูจักครับ เรานาจะทานขาวกลางวันกันสักวันหน่ึง 
The police estimated that the man was murdered sometime before 5 a.m. 
ตํารวจคาดวาชายดังกลาวถูกฆาตกรรมในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงกอนตีหา 

สําหรับ some time (ลงเสียงหนักท้ัง 2 พยางควา ซัม-ไทม

I need some time to think about your offer before saying ‘yes’ or ‘no’. 

) น้ัน some เปนคาํนําหนานาม 

(determiner) ขยายคํานาม time   some time มีความหมายวา ชวงระยะเวลานานพอควร ตัวอยางเชน 

ผมตองการเวลาสักหนอยเพื่อพิจารณาขอเสนอของคุณกอนท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธ 
Despite a busy work schedule, Harry manages to spend some time with 
his kids every day. 
แมจะมีงานยุง แตแฮรี่ก็ใชเวลาอยูกับลูก ๆ ไดนาน ๆ ทุกวัน 

แลวพบกันใหมสัปดาหหนาคะ 
 

                                                                                            ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ 
 



 

 
                               English Today 
                                         สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
Silent letter 

 
silent letter คือ ตัวอักษรในคําบางคําท่ีไมอานออกเสียง เชน ตัว l ในคาํวา almond น้ันจะไมออกเสียง 

ดังน้ันคําน้ีจึงออกเสียงวา อา-มันด ไมใช อัล-มันด 
ในภาษาอังกฤษมี silent letter จํานวนมาก ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการออกเสียงและสะกดคําแกผูท่ีใชภาษา

ไมนอยเลยทีเดียว เหตุท่ีตัวอักษรในคําไมออกเสียงน้ันเกิดจากเหตุผลหลายประการ ประการแรกคือ เกิดจากการกรอน

เสียงของตัวอักษรในคําน้ัน ๆ เม่ือกาลเวลาผานไป แตตัวสะกดยังคงไมมีการเปล่ียนแปลง เชน  knot, ligh

มาดูตัวอยางคําในภาษาอังกฤษท่ีมี silent letter กันคะ 

t (อักษรท่ี

ขีดเสนใตไมออกเสียง) ประการท่ีสองเกิดจากการเพิ่มตัวอักษรบางตัวเขาไปในคําเพื่อใหตัวสะกดดูเปนภาษาละตินหรือ

ฝรั่งเศสมากขึ้น เชน island, debt  ประการตอมาคือ คําท่ีมี silent letter บางคําเปนคํายืมมาจาก

ภาษาตางประเทศ  เชน champagne, khaki 

bomb 
Silent B 

plumber 
subtle 
tomb 

อานวา 
อานวา 
อานวา 
อานวา 

บ็อม 
พลัม-เออะ 
ซัท-’ล 
ทูม 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

ลูกระเบิด  ท้ิงระเบิด 
ชางประปา 
เปนนัย  ยากจะกลาว  ฉลาด 
หลุมฝงศพ สุสาน 

 Silent C    

indict 
muscle 
czar 

อานวา 
อานวา 
อานวา 

อินไดท- 
มัซ-ล 
สา 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

ฟองรอง  ดําเนินคดี 
กลามเน้ือ 
จักรพรรดิรัสเซีย  ผูเปนใหญ พอคาใหญ 

 Silent D    

handkerchief 
Wednesday 
edge  

อานวา 
อานวา 
อานวา 

แฮง-เคอะชิฟ 
เวนส-ดิ 
เอ็จ 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

ผาเช็ดหนา 
วันพุธ 
ขอบ  รมิ 

 Silent G    

align 
gnaw 
foreigner 
reign 

อานวา 
อานวา 
อานวา 
อานวา 

อะไลน- 
นอ 
ฟอ-ริเนอะ 
เรน 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

จัดใหอยูในแนวเดียวกัน 
กัด  แทะ  ทรมาน 
ชาวตางชาติ 
ครองราชย  รัชสมัย 

 
choir 
Silent H 

honest 
exhaust 
heir 

อานวา 
อานวา 
อานวา 
อานวา 

คไวร 
ออน-เอ็ซท 
เอ็กสอซท- 
แอ 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

คณะนักรองเพลงสวดในโบสถฝรั่ง 
ซ่ือสัตย 
ใชหมด  ทาํใหหมดกําลัง 
ทายาท 

 Silent I    
business อานวา บีส-เนซ็ มีความหมายวา ธุรกิจ 

 
วันน้ีเน้ือท่ีหมดพอดี แลวพบกันใหมสัปดาหหนากับตัวอยาง silent letter ในหมวดตัวอักษรอ่ืน ๆ คะ 
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American values 

 
คานิยม (value) หมายถึง สิ่งท่ีคนในสังคมเห็นวาถูกตอง ดีงาม หรือพึงกระทํา โดยปกติคานิยมจะเปนสิ่งท่ี

กําหนดพฤติกรรม ความคิด และการกระทําตาง ๆ ของผูคนในสังคมน้ัน 
L.Robert Kohls แหง San Francisco State University ไดรวบรวมคานิยมพื้นฐานของคน

อเมริกันไว 13 ประการ ซึ่งจะชวยใหคนตางวัฒนธรรมเขาใจถึงพฤติกรรมของคนอเมริกันไดดียิ่งขึ้น 
1.  Personal control over the environment  คนอเมริกันเชื่อวามนุษยสามารถควบคุมและ

เปล่ียนแปลงธรรมชาติได หรืออีกนัยหน่ึงคือ คนแตละคนสามารถควบคุมชะตาชีวิตของตนเองได ไมใชเปนเรื่องของ

โชคชะตาหรือฟาลิขิต ปญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราจึงไมไดเกิดจากความโชคราย แตเปนผลจากความเกียจครานหรือ

ขาดความมุงม่ันท่ีจะทํางานหนักเพื่อใหชีวิตดีขึ้น คานิยมขอน้ีเองท่ีทําใหคนอเมริกันสวนใหญไมอาจยอมรับไดงาย ๆ วา 

มีสิ่งท่ีอยูเหนือธรรมชาติเกินความสามารถของมนุษยท่ีจะเอาชนะได  เราจึงเห็นคนอเมริกันทุมเทกับการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมตาง ๆ ตลอดจนการออกสํารวจดาวดวงอ่ืน ๆ ในจักรวาลท่ีเคยมองกันวาเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได ท้ังน้ีก็

เน่ืองจากความเชื่อม่ันท่ีวา มนุษยสามารถทําอะไรไดทุกอยาง 
2.  Change seen as natural and positive  สําหรับคนอเมริกันแลว การเปล่ียนแปลงเปนสิ่งท่ีดี

เพราะจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง ความกาวหนาและความเจริญเติบโต ซึ่งตรงขามกับในบางวัฒนธรรมท่ีมองวา การ

เปล่ียนแปลงเปนสิ่งไมดีและควรหลีกเล่ียง แตจะใหคุณคาหรือความสําคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ

ดั้งเดิมมากกวา ดังน้ันจึงไมนาประหลาดใจท่ีการรณรงคเลือกต้ังประธานาธิบดีของนายบารัค โอบามา เม่ือป 2008 จะใช

สโลแกนในการหาเสียงวา Change we can believe in หรือเราเชื่อม่ันในการเปล่ียนแปลง 
คานิยมท่ีวา มนุษยสามารถทําอะไรไดทุกอยางและการเปล่ียนแปลงเปนสิ่งท่ีดี ประกอบกับความเชื่อของคน

อเมริกันในเรื่องคุณคาของการทํางานหนักและการท่ีแตละคนมีหนาท่ีท่ีจะตองทําทุกอยางใหดีท่ีสุดน่ีเอง ทําใหคน

อเมริกันประสบความสําเร็จท่ียิ่งใหญในหลาย ๆ ดาน 
3.  Time and its control  เวลาเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนอเมริกัน พวกเขามองวาทุกนาทีเปนของมีคา

เพราะเวลาจะผานไปไวเหมือนติดปก (Time flies) ขณะท่ีบางสังคมจะมองวา Time walks คือเวลาจะเดินไป

เรื่อย ๆ จึงไมมีเหตุผลหรือความจําเปนใด ๆ ท่ีจะตองรีบรอน การไปถึงท่ีนัดหมายสายสัก 10-15 นาที หรือกระท่ังครึ่ง

ชั่วโมงจึงไมใชเรื่องใหญหรือเรื่องเสียหายอะไร แตสําหรับคนอเมริกันแลว การไมปลอยใหเวลาเสียไปจะทําใหสามารถ

สรางผลงานหรือทําสิ่งท่ีเปนประโยชนไดมากกวา ดังน้ันคนอเมริกันจึงใหความสําคัญยิ่งกับเรื่องของตารางเวลาท่ีวางไว

ลวงหนา และการพยายามทําตามตารางเวลาท่ีกําหนดไว 

แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ 
 

                                                                                            ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ 
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                                         สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
American values (2) 

 
สัปดาหน้ี เราจะมาเรียนรูเก่ียวกับคานิยมของคนอเมริกันตอจากสัปดาหท่ีแลวกันคะ 
4. Equality/Fairness ความเสมอภาคถือเปนคานิยมอีกประการหน่ึงท่ีคนอเมริกันใหความสําคัญเปน 

อยางยิ่ง พวกเขาเชื่อวา  พระเจาสรางมนุษยทุกคนใหเทาเทียมกัน (All men are created equal.)  ดังน้ัน 

ทุกคนจึงมีโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต 
คานิยมของคนอเมริกันในเรื่องความเสมอภาคดูจะขัดแยงกับบางสังคมท่ีใหความสําคัญกับเรื่องของลําดับชั้นทาง

สังคมหรือยศถาบรรดาศักดิ์ ในสังคมดังกลาวบุคคลจะรูสถานะภาพทางสังคมของตนเอง และรูวาจะปฏิบัติตอผูท่ีมี

สถานะภาพท่ีสูงกวาหรือตํ่ากวาอยางไร 
อยางไรก็ดี หลายคนมองวาคานิยมขอน้ีเปนเรื่องในอุดมคติเทาน้ัน เพราะในความเปนจริงแลว สังคมอเมริกันก็ยัง

มีความเหล่ือมลํ้า โดยท่ีคนบางกลุมยังมีโอกาสดีกวาคนกลุมอ่ืน ๆ ในการไขวควาหาความสําเร็จในชีวิต 
5. Individualism/Independence คนอเมริกันใหความสําคัญกับเรื่องปจเจกบุคคล โดยเชื่อวา 

แตละคนมีความคิด และการกระทําท่ีเปนตัวของตัวเอง แมจะเปนสมาชิกของกลุมเดียวกัน แตแตละคนก็จะมีความพิเศษ

และความแตกตางท่ีไมเหมือนใคร 
นอกจากน้ี คนอเมริกันยังใหความสําคัญกับความเปนสวนตัว (privacy) ซึ่งเปนผลจากความเชื่อในเรื่อง

ปจเจกบุคคลน่ันเอง  การละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูอ่ืนจึงเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง ดังน้ันเราจึงไดยินขาวเก่ียวกับการ

กระทบกระท่ังระหวางบรรดาคนดังกับพวกปาปารัซซีอยูเปนประจํา 
6. Self-Help/Initiative คนอเมริกันเชื่อวา คนเราควรจะพยายามปรับปรุงชีวิตของตนเองใหดีขึ้นดวยลํา

แขงและนํ้าพักนํ้าแรงของตนเอง ซึ่งตรงกับสํานวนภาษาอังกฤษท่ีวา pull oneself up by one’s own 
bootstraps (bootstrap หมายถึง แผนหนังท่ีเย็บติดอยูท่ีสวนหลังของรองเทาบูท ใชดึงขึ้นเพื่อชวยในการใส

รองเทา)  ดังน้ันคนอเมริกันจึงยกยองบุคคลท่ีสรางตัวดวยการทํางานหนักมากกวาผูท่ีร่ํารวยหรือประสบความสําเร็จเพียง

เพราะอาศัยชื่อเสียงหรือมรดกของครอบครัว และระบบสังคมของอเมริกันเองก็เอ้ือใหคนสามารถไตเตาสูความสําเร็จได

หากมีความรู ความสามารถและความมุงม่ันมากกวาจะคํานึงถึงชาติกําเนิดของบุคคลผูน้ัน 
7. Competition คนอเมริกันใหความสําคัญกับการแขงขัน เพราะเชื่อวาจะทําใหคนสามารถแสดงศักยภาพ

ของตนออกมาอยางเต็มท่ี ดังน้ันคนอเมริกันจึงสงเสริมใหมีการแขงขันในทุกระดับ ไมเวนแมแตในชั้นเรียนของเด็กเล็ก ๆ  

ท่ีเด็ก ๆ จะพยายามยกมือเพื่อแยงกันตอบคําถามของคุณครู นอกจากน้ันรายการโทรทัศนท่ีจัดใหมีการแขงความสามารถ

อยางเชน American Idol, America’s Got Talent หรอื So You Think You Can Dance ก็
ไดรับความนิยมอยางสูง และดวยความเชื่อในเรื่องการแขงขันน่ีเอง อเมริกันไดสรางระบบเศรษฐกิจท่ีเรียกวา  ระบบธุรกิจ

เสรี (free enterprise) ท่ีอนุญาตใหบุคคลประกอบธุรกิจไดโดยเสรีภายใตกฎหมาย ท้ังน้ีเพราะพวกเขา 

เชื่อวา  เศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันสูง จะทําใหคนมีความพยายามทุมเทอยางเต็มท่ีและจะผลักดันใหสังคมกาวหนาไดอยาง

รวดเร็ว 

แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ 
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American values (3) 

 
สัปดาหน้ี เราจะมาเรียนรูเรื่องคานิยมของคนอเมริกันในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเหลือกันคะ 
8. Future orientation  คนอเมริกันใหความสําคัญกับอนาคตมากกวาอดีตหรือปจจุบัน เพราะเชื่อวา

อนาคตยอมนําสิ่งท่ีดีกวามาให และเม่ือผสานกับความเชื่อท่ีวา มนุษยควรเปนผูกําหนดหรือควบคุมสภาพแวดลอม ไมใช

โชคชะตาคนอเมริกันจึงเปนนักวางแผนและดําเนินโครงการระยะสั้นท่ีดี และมักไดรับเชิญใหเปนท่ีปรึกษาหรือจัดทํา

โครงการในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 

9. Action / work orientation สาํนวน “Don’t just stand there!  Do 
something!” ท่ีแปลวา “อยามัวแตยืนอยูเฉย ๆ ลงมือทําอะไรสักอยาง” ท่ีมักใชในสถานการณวิกฤติสามารถ

นํามาใชอธิบายถึงชีวิตการทํางานของคนอเมริกันสวนใหญท่ีมองวา การลงมือทําไมวาจะทําอะไรก็ตามยอมดีกวาการอยู

เฉย ๆ  
ทัศนะคติดังกลาวทําใหคนอเมริกันจํานวนไมนอยกลายเปนพวกบางาน (workaholics) และมองวาอัต

ลักษณของคนขึ้นอยูกับงานท่ีทํา ดังน้ันคําถามแรกท่ีคนอเมริกันมักถามเม่ือพบกันครั้งแรกก็คือ What do you do? 
หรอื Where do you work? 

10. Informality คนอเมริกันจัดวามีความเปนกันเองและไมคอยมีพิธีรีตองมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องของ

การพูดคุย และการแตงตัว คนอเมริกันจะนิยมใหเรียกชื่อของตนมากกวาใช Mr. หรอื Mrs. นําหนาชื่อ ดังน้ันแมจะ

เพิ่งพบกันเปนครั้งแรก เราก็อาจไดยินคนอเมริกันพูดวา “Just call me Frank” หลังจากท่ีแนะนําตัวเสร็จ 

แมแตชาวอเมริกันท่ีมาสอนหนังสือในบานเราก็อาจจะชอบใหนักเรียนเรียกชื่อของตนมากกวาจะเรียกวา อาจารย 

11. Directness / openness / honesty ขณะท่ีคนในบางสังคมหาวิธีท่ีจะกลาวตําหนิ หรือ

วิพากษวิจารณผูอ่ืนอยางนุมนวลเพื่อเปนการรักษาหนาของผูฟง แตคนอเมริกันกลับมองวาน่ีเปนวิธีการท่ีออมคอม ไม

จริงใจ พวกเขาเชื่อวาคนเราควรจะแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษวิจารณอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา จึงไมนาแปลกท่ี

รายการแขงขันความสามารถทางโทรทัศนหลายรายการจะมีกรรมการบางคนที่วิพากษวิจารณผลงานหรือการแสดงของ 

ผูเขาแขงขันหลายคนแบบตรง ๆ โดยไมถนอมนํ้าใจกันเลยทีเดียว 
12.  Practicality / efficiency คนอเมริกันใหความสําคัญในเรื่องของการปฏิบัติไดจริง 

(practicality) มากกวาความรูทางทฤษฎี ทําใหคนอเมริกันสามารถสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหม ๆ มากมาย และยัง

ทําใหพวกเขาชื่นชอบหรือยกยองคนในบางอาชีพมากกวา เชนคนท่ีเรียนแพทยหรือกฎหมายอาจจะไดรับการยกยอง

มากกวาคนท่ีเรียนดานศิลปะ เปนตน 
นอกจากน้ันคนอเมริกันยังนิยมการตัดสินใจหรือตัดสินปญหาโดยอาศัยเหตุผลมากกวาความรูสึก โดยจะตัดสิน

สถานการณแตละอยางจากสภาพความเปนจริงไมใชจากอารมณความรูสึก 
13.  Materialism / acquisitiveness ในสายตาของคนตางชาติ คนอเมริกันเปนพวกวัตถุนิยม ซึ่งก็

ปฏิเสธไมไดเพราะคนอเมริกันเองก็ใหความสําคัญกับการแสวงหาวัตถุหรือทรัพยสินเงินทองมาไวในครอบครองมากกวา

การสรางสัมพันธกับผูอ่ืน อยางไรก็ตาม คนอเมริกันมองวาน่ีไมใชเรื่องท่ีเสียหายเพราะวัตถุหรือทรัพยสินเงินทองท่ีไดมา

น้ันเปนรางวัลท่ีพวกเขาสมควรไดรับจากการทุมเททํางานหนัก 

แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ 
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Frenemy 

 
ภาษามักจะมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังจะเห็นไดจากคําหรือสํานวนใหม ๆ ท่ีเกิดขึ้นมากมาย 

ขณะเดียวกันคําหรือสํานวนเกาบางคําก็อาจจะมีความหมาย หรือวิธีใชเปล่ียนไปจากเดิม เชน คําวา heart ท่ีเดิมเปน

คาํนามน้ัน ปจจุบนันํามาใชเปนคาํกรยิาในความหมายวา รกัหรอืชอบมาก ๆ (like very much; love) โดยมีท่ีมา

จากสัญลักษณ     ท่ีใชในแคมเปญโฆษณา ‘INY’ ตัวอยางเชน 
Amy really hearts Korean pop singers especially Kpop idol ‘Rain’. 
เอมีชื่นชอบนักรองเพลงปอปของเกาหลีมาก โดยเฉพาะ ‘เรน’ ขวัญใจเคปอป 
นอกจากน้ียังมีคําหรือสํานวนใหม ๆ อีกเปนจํานวนมากท่ีไดบรรจุไวในพจนานุกรมของ Oxford และ 

Merriam-Webster ฉบับปรับปรุงใหมเม่ือไมนานมาน้ี ตัวอยางเชน 
chillax เปนกรยิา หมายถึง ทําใจใหเยน็ลงและผอนคลาย (calm down and relax) โดยมาจากคําวา 

chill + relax ตัวอยางเชน 
We are just going to chillax at pub this evening. 
เรากําลังจะออกไปน่ังเลนชิลด ๆ กันท่ีผับเย็นน้ี 
cougar เปนคํานามเดิมหมายถึง  เสือภูเขา  แตปจจุบันยังมีความหมายอีกอยางหน่ึงวา ผูหญิง (สวนใหญในวัย

สามสิบถึงสี่สิบกวา) ท่ีชอบคบหาผูชายท่ีอายุนอยกวาหรือท่ีสํานวนสมัยน้ีเรียกวา ‘คบเด็ก’ เชน 
A few leading actresses are known to be cougars, constantly dating 
younger rich guys. 
ดาราหญิงชั้นนํา 2-3 คน ขึ้นชื่อวาเปนพวกท่ีชอบคบเด็ก โดยมักจะควงหนุม ๆ ท่ีมีฐานะและอายุนอยกวาเปน

ประจํา 
frenemy หมายถึง เพื่อนท่ีมักจะมีปญหาขัดแยงหรือแขงขันกันอยูในที โดยมาจากคําวา friend + 

enemy ตัวอยางเชน 
Paris Hilton is often seen as a frenemy of Nicole Richie. 
ปารีส ฮิลตันมักถูกมองวาเปนเพื่อนรักเพื่อนชังของนิโคล ริชชี 
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Thai false friends 

 
False friend หมายถึง คําหรือวลีในภาษาหน่ึงท่ีเขียนหรือออกเสียงคลายกับคําในอีกภาษาหน่ึง แตมี

ความหมายตางกัน เชน คําวา ‘gift’ ในภาษาอังกฤษหมายถึงของขวัญ แตในภาษาเยอรมันจะหมายถึง ‘poison’  
ท่ีแปลวายาพิษ เปนตน 

นอกจากน้ัน false friend ยังหมายถึง คําหรือวลีท่ียืมมาจากภาษาอ่ืนแตนํามาใชในความหมายท่ีแตกตางไป

จากความหมายเดิม เชนคําวา  super ซึ่งเปนคําคุณศัพทในภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายวา ยอดเยี่ยม พิเศษสุดน้ัน 

นํามาใชในภาษาไทยเปนคํานามหมายถึง นํ้ามันท่ีมีคาออกเทนสูงหรือซูเปอรมารเก็ต เปนตน มาดูตัวอยาง Thai false 
friends  คําอ่ืน ๆ กันคะ 

 
air (n) แอร  air-conditioner / air hostess 
Check, please หรือ 
Bill, please 

เช็คบิลล to ask for the bill / check in 
a restaurant 

cheer (v) เชียร support 
contact (n) คอนแทค contact lens 
diet (n) ไดเอ็ท   to be on a diet 
entrance (n) สอบเอนทรานซ to sit for a university 

entrance exam 
fan (n) แฟน   boyfriend / girlfriend / 

spouse 
game (n) เกม to be over; to end a 

relationship with someone 
gear (n) เกียร  gearbox / transmission 
in (adj) อิน to be into something; to be 

interested or involved in 
something 

job (n) จอบ a sideline / an extra job 
one-way (adj) วันเวย one-way street, one-way 

traffic 
over (prefix) เวอร  โอเวอร exaggerate / overdo 
pump (n) ปมน้ํามัน gas station 
remote (adj) รีโมท remote control device 
sales (n) เซลส sales representative 
shopping (n) ช็อปปง to shop 
taximeter (n) แทกซีมิเตอร metered taxi 
text (v) สงเอสเอ็มเอส to send a text message to 
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Bury the tomahawk 

 
เม่ือปลายเดือนมีนาคมท่ีผานมา กองกําลังพันธมิตรท่ีประกอบดวยสหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี และแคนาดาเปด

ฉากถลมลิเบียดวยการยิงขีปนาวุธโทมาฮอกนับรอยลูกเขาใสกองกําลังของพันเอกโมอัมมาร กัดดาฟ เพื่อหยุดยั้งไมใหกัด

ดาฟใชกําลังเขาปราบปรามประชาชนฝายตอตาน วันน้ีเราจะมาดูความหมายของคําวา tomahawk และสํานวนท่ี

เก่ียวของกันคะ 

tomahawk เปนคํานามหมายถึง ขวานท่ีชาวอินเดียนแดงบางเผาในสหรัฐอเมริกาใชเปนอาวุธ เดิมทีขวานน้ี

ใชเปนอาวุธในการตอสูแบบประชิดตัว แตตอมาไดพัฒนามาใชเปนอาวุธท่ีขวางใสกันดวย จึงไมนาประหลาดใจท่ี 

tomahawk จะถูกนํามาใชเปนชื่อของขีปนาวุธพิสัยไกลท่ีโดงดังของสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ันชาวอินเดียนแดงบาง

เผายังใชขวานโทมาฮอกในเชิงสัญลักษณและพิธีการ โดยพวกเขาจะวางขวานน้ีไวบนพื้นดินในชวงท่ีมีการประชุม

ตัดสินใจเรื่องการสูรบ หากผูนําการสูรบ “take up the tomahawk” (หยบิขวานโทมาฮอกขึน้มา) ก็หมายถึง 

เห็นดวยกับการสูรบ แตหาก “bury the tomahawk” (ฝงขวานโทมาฮอก) ก็จะหมายถึงการยตุสิงครามหรอื 

การสูรบ 
ดังน้ันสํานวน bury the tomahawk หรอื bury the hatchet (ฝงขวานดามเล็ก ๆ ) จึงมี

ความหมายวา สงบศึก (make peace) มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 
After months of fierce fighting between the opposition and the 
government, both parties decided to bury the tomahawk and start  formal 
peace talks. 
หลังการสูรบอยางดุเดือดเปนเวลานานหลายเดือนระหวางฝายตอตานและฝายรัฐบาล ท้ังสองฝายตัดสินใจหยาศึก

และเปดการเจรจาสันติภาพอยางเปนทางการ 
The public are tired of the country’s prolonged political turmoil and call 
on all parties involved in  the conflict to bury the hatchet altogether. 
ประชาชนตางเบ่ือหนายกับความวุนวายทางการเมืองในประเทศท่ียืดเยื้อและเรียกรองใหทุกฝายท่ีเก่ียวของยุติ

ความขัดแยงท้ังปวง 
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Oxymoron 

 
Oxymoron หมายถึง คําพูดหรือวลีท่ีมาจากการนําคําสองคําท่ีมีความหมายตรงขามกันมารวมกัน โดยอาจจะ

เปนการรวมกันระหวางคําคุณศัพทและคํานาม คําวิเศษณและคําคุณศัพท หรือคําชนิดอ่ืน ๆ มารวมกัน เชน little 
giant (ยักษเล็ก), genuinely fake (ปลอมเหมือนจรงิ), mercy killing (การฆาอยาปรานี), act 
naturally (แสดงออกอยางเปนธรรมชาติ) เปนตน 

ในภาษาอังกฤษ oxymoron อาจเกิดจากการพูดผิดโดยไมเจตนา เชน original secret, extremely 
average หรือบางครั้งอาจเกิดจากการจงใจเลนคํา เชน pretty ugly, open secret หรือเกิดจากการท่ีผูพูด

ประสงคจะเนนความตรงกันขาม  เชน serious joke, deafening silence บอยครั้ง oxymoron จะ

นํามาใชเพื่อประชดประชัน หรือเพื่อสรางความตลกขบขันในการสนทนา มาดูตัวอยาง oxymoron อ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ

กันคะ 
accurate estimate 

awfully nice 
born dead 
brief speech 
clearly confused 
controlled chaos 
extinct life 
known secret 
liquid gas 
modern history 
plastic glass 
random pattern 
speed limit 
typically unusual 
unbiased opinion 
virtual reality 
 

ประมาณการอยางแมนยาํ 
ดีหรือสวยอยางรายกาจ 
คลอดออกมาแลวเสียชีวิต 
สุนทรพจนสั้น 
สับสนอยางเห็นไดชัด 
ความสับสนวุนวายท่ีอยูในการควบคุม 
สิ่งมีชีวิตท่ีสูญพันธุ 
ความลับท่ีเปนท่ีรับรู 
กาซเหลว 
ประวัติศาสตรสมัยใหม 
แกวพลาสติก 
รปูแบบการกระจายแบบสุม 
จํากัดความเร็ว 
ผิดปกติอยางเปนแบบแผน 
ความคิดเห็นท่ีไมอคติ ไมลําเอียง 
ความจริงเสมือน 
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Earthquake & Tsunami 

 
ต้ังแตตนป 2011 ท่ีผานมา หลายประเทศ ไดแก นิวซีแลนด จีน ญ่ีปุน พมา จนถึงทางตอนเหนือของไทยตอง

ประสบภัยพิบัติครั้งรุนแรงจากแผนดินไหว โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุนไดเกิดแผนดินไหวขนาด 8.9 ริกเตอรขึ้น  เม่ือวันท่ี  

11 มีนาคม ทําใหเกิดคล่ืนยักษสึนามิท่ีคราชีวิตผูคนนับหม่ืนและสูญหายอีกเปนจํานวนมาก ไมนับรวมถึงความเสียหาย

ทางทรัพยสินและวิกฤติโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีรัฐบาลญ่ีปุนยังคงเรงแกไขอยูในขณะน้ี วันน้ีเราจะมาดูคําศัพทภาษาอังกฤษท่ี

เก่ียวของกับแผนดินไหวและสึนามิท่ีมักพบในรายงานขาวกันคะ 
 
aftershock 
aid / assistance 
casualty 
crest 
disaster 
disaster relief 
earthquake / quake 
epicenter 
 
evacuate 
evacuee 
fault 
intensity 
magnitude 
rescue 
Richter Scale 
seismograph 
surge 
survivor 
tremble 
trough 
tsunami 
victim 
warning  
 

แผนดินไหวครั้งยอย ๆ ซึ่งเกิดตามมา 
ความชวยเหลือ / การชวยเหลือ 
ผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
สันคล่ืนหรือยอดคล่ืน (ตําแหนงสูงสุดของคล่ืน) 
ภัยพิบัติ 
การบรรเทาทุกขท่ีเกิดจากภัยพิบัติ 
แผนดินไหว 

ศูนยเกิดแผนดินไหว คือบริเวณพื้นผิวโลกท่ีอยูเหนือจุดท่ีเกิด

แผนดินไหว และเปนบริเวณท่ีรุนแรงท่ีสุด 

อพยพไปอยูในท่ีปลอดภัยจากบริเวณหรือสถานท่ีท่ีอันตราย 
ผูท่ีอพยพออกจากสถานท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติ 
รอยเล่ือน 
ความรุนแรง 
ขนาด หรือระดับความรุนแรง 

กูภัย  ชวยชีวิต 

มาตราริกเตอร 
เครื่องวัดความไหวสะเทือน 
คล่ืนขนาดใหญท่ีซัดเขาฝง 
ผูรอดชีวิต 
(การ) สั่นสะเทือน 
ทองคล่ืน (ตําแหนงตํ่าสุดของคล่ืน) 
สนึามิ 
เหยื่อ  ผูไดรับผลกระทบ 
การเตือนภัย 
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A marriage made in heaven 

 
พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาชายวิลเลียมและเคท มิดเดิลตัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี 29 เมษายน 2011 น้ี

ไดรับความสนใจจากผูคนท่ัวโลก โดยคาดวาจะมีผูชมการถายทอดสดพระราชพิธีน้ีนับพันลานคน วันน้ีเราจะมาดูคําศัพท

และสํานวนท่ีเก่ียวของกับการแตงงานกันคะ 
marry above oneself/one’s station  เปนกริยาวลีหมายถึง แตงงานกับคนท่ีมีฐานะหรือ

สถานภาพทางสังคมสูงกวา โดยมีความหมายตรงขามกับ marry below/beneath oneself ท่ีหมายถึง 

แตงงานกับคนท่ีมีฐานะหรือสถานภาพทางสังคมตํ่ากวา ตัวอยางเชน 
Many Thai dramas end with lead actresses from poor families marrying 
above themselves and living happily ever after. 
ละครไทยจํานวนมากจบลงดวยการท่ีนางเอกจากครอบครัวท่ียากจนไดแตงงานกับคนท่ีมีฐานะดีกวาและใชชีวิต

อยางมีความสุขตลอดไป 
The rich mother does not want her only son to marry below himself. 
แมผูม่ังมีผูน้ีไมตองการใหลูกชายคนเดียวของเธอแตงงานกับผูหญิงท่ีมีฐานะดอยกวา  
สวน marry into something น้ันเปนกริยาวลีท่ีมีความหมายวา เขาเปนสวนหน่ึงของครอบครัวหรือ

ทรัพยสมบัติโดยการแตงงาน ตัวอยางเชน 
After marrying into the British royal family, Kate will carry out her royal 
duty as the Princess. 
หลังจากท่ีแตงงานเขาเปนสวนหน่ึงของราชวงศอังกฤษแลว เคทจะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเจาหญิง  
สํานวนตอมาคือ marry one’s way out of something ซึ่งเปนกริยาวลีท่ีมีความหมายวา 

แตงงานเพื่อใหหลุดพนจากสิ่งใดสิ่งหน่ึง เชน ความยากจน มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 
Ann decided to marry her way out of her broken family before finishing 
high school. 
แอนตัดสินใจแตงงานเพื่อใหหลุดพนจากครอบครัวท่ีแตกแยกของเธอกอนเรียนจบชั้นมัธยม  
ขอปดทายดวยสํานวน a marriage/match made in heaven ซึ่งเปนสํานวนท่ีมีความหมายวา 

การแตงงานท่ีราบรื่นและมีความสุข เน่ืองจากท้ังฝายชายและฝายหญิงมีความเหมาะสมกันมาก (เหมือนสวรรคสรางมา) 

เชน 
The marriage between Prince William and Kate Middleton is said to be a 
marriage made in heaven. 
วากันวาการอภิเษกสมรสระหวางเจาชายวิลเลียมและเคท มิดเดิลตัน เปนคูท่ีเหมาะสมกันมาก  
นอกจากน้ัน a marriage / match made in heaven ยังหมายถึง สิ่งของสองสิ่งหรือคนสองคนท่ี

เขากันไดดีมาก เชน 
Red wine and meat are a match made in heaven. 
ไวนแดงและเน้ือเขากันไดเปนอยางดี 
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Xerox subsidy 

 
เพื่อใหเขากับบรรยากาศวันแรงงานแหงชาติในวันท่ี 1 พฤษภาคม เราจะมาดูคําสแลงท่ีนิยมใชในท่ีทํางานกันคะ 
cube farm  ใชเปนคํานาม หมายถึงท่ีทํางานท่ีประกอบดวยหองทํางานเล็ก ๆ ท่ีจัดแบงเปนสัดสวนดวย  

ฉากก้ัน (cubicle) เชน 
Only executives in that company have their own offices.  Others work in 
a cube farm. 
ท่ีบริษัทแหงน้ัน เฉพาะผูบริหารเทาน้ันท่ีมีหองทํางานของตนเอง คนอ่ืน ๆ ทํางานในท่ีท่ีจัดไวเปนสัดสวนดวย

ฉากก้ัน 
404  ใชเปนคําคุณศัพท หมายถึงท่ีไมมีความรูหรือความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยมีท่ีมาจากขอความ 

“404 Not Found” ซึ่งจะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรเม่ือเบราเซอรไมสามารถคนหาเวบเพจท่ีเราตองการได 

มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 
The new manager is 404 about the office politics and the game-playing 
that’s going on. 
ผูจัดการคนใหมไมรูเรื่องอะไรเลยเก่ียวกับการเมืองในท่ีทํางานและการเลนเกมการเมืองท่ีกําลังเกิดขึ้นอยูในเวลาน้ี 

tourist  เปนคํานาม หมายถึงผูท่ีเขารวมกิจกรรมหรือการฝกอบรมอยางใดอยางหน่ึงเพียงเพื่อทําตามกระแส

หรือเพื่อจะไดไมตองทํางานโดยไมไดสนใจสาระสําคัญของกิจกรรมน้ัน ๆ อยางจริงจัง ตัวอยางเชน 
Many participants of the training course on improving work efficiency 
were just tourists who could not care less about it. 
ผูเขารวมหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานหลายคนเปนเพียงพวกท่ีมาเขารวมเพื่อทํา

ตามกระแสเทาน้ันโดยไมไดสนใจในเรื่องน้ีจริงจังแตอยางใด 
uninstalled  จัดอยูในกลุมคําท่ีใชเพื่อใหฟงดูนุมนวลหรือสุภาพขึ้น แปลวา ถูกไลออก (being fired) 
ตัวอยางเชน 
Tom was uninstalled for his fraudulent behavior. 
ทอมถูกไลออกจากงานเพราะพฤติกรรมท่ีฉอฉลของเขา 
xerox subsidy  ใชเปนคํานามหมายถึง การใชเครื่องถายเอกสารของบริษัทเพื่อทําสําเนาเอกสารสวนตัว 

เชน 
A large percentage of photocopies in our office are xerox subsidies 
which add to the company’s high overhead costs. 
สําเนาเอกสารจํานวนมากในสํานักงานของเราเปนการใชเครื่องถายเอกสารของบริษัทสําหรับงานสวนตัว ทําให

คาโสหุยของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น 

แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ 
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sometimes, sometime, some time 

 
ในภาษาอังกฤษจะมีคําท่ีเปนคูหรือกลุมท่ีมักสรางความสับสนแกผูใช วันน้ีเราจะมาดูกันคะวา sometimes, 

sometime และ some time มีความหมายและการใชงานตางกันอยางไร 
เริ่มจาก sometimes (ออกเสียงวา ซัม

Sometimes I feel like getting away from it all and spending some quality 
time with my family. 

-ไทมส โดยลงเสียงหนักท่ีพยางคแรก) เปนคําวิเศษณแสดงความถ่ี 

(adverb of frequency) ท่ีมีความหมายวาไมบอยนักบางครั้ง  หรือเปนครั้งคราว (not very often, 
occasionally) ตัวอยางเชน 

บางครั้งฉันอยากจะหลีกหนีจากทุกสิ่งทุกอยางไปและใชเวลาดี ๆ กับครอบครัว 
สวน sometime (ออกเสียงวา ซัม

Nice to meet you.  We should do lunch sometime. 

-ไทม โดยลงเสียงหนักท่ีพยางคแรก) น้ันเปนคําวิเศษณเชนกัน แตมี

ความหมายวา ณ เวลาใดเวลาหน่ึงท่ีไมเฉพาะเจาะจง (at an unspecified time)มักใชในบริบทท่ีแสดงความเปน

อนาคต เชน 

ยินดีท่ีไดรูจักครับ เรานาจะทานขาวกลางวันกันสักวันหน่ึง 
The police estimated that the man was murdered sometime before 5 a.m. 
ตํารวจคาดวาชายดังกลาวถูกฆาตกรรมในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงกอนตีหา 

สําหรับ some time (ลงเสียงหนักท้ัง 2 พยางควา ซัม-ไทม

I need some time to think about your offer before saying ‘yes’ or ‘no’. 

) น้ัน some เปนคาํนําหนานาม 

(determiner) ขยายคํานาม time   some time มีความหมายวา ชวงระยะเวลานานพอควร ตัวอยางเชน 

ผมตองการเวลาสักหนอยเพื่อพิจารณาขอเสนอของคุณกอนท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธ 
Despite a busy work schedule, Harry manages to spend some time with 
his kids every day. 
แมจะมีงานยุง แตแฮรี่ก็ใชเวลาอยูกับลูก ๆ ไดนาน ๆ ทุกวัน 

แลวพบกันใหมสัปดาหหนาคะ 
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Ohnosecond 

 
วันน้ีเราจะมาดูคําสแลงท่ีนิยมใชในท่ีทํางานตอจากสัปดาหท่ีแลวกันคะ 
Elvis year  ใชเปนคํานาม หมายถึงปทองหรือปท่ีโดงดังท่ีสุดของคนใดคนหน่ึงหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง เชน 
Hula hooping is having its Elvis year in 2011 as a popular new fitness 
trend among young women. 
ป 2011 ถือเปนปทองของการเลนฮูลาฮุปเน่ืองดวยเปนเทรนดออกกําลังกายรูปแบบใหมซึ่งเปนท่ีนิยมในหมูสาว ๆ  
idea hamster  ใชเปนคํานาม หมายถึงคนเจาความคิดหรือคนท่ีมีความคิดใหม ๆ ออกมาอยางตอเน่ือง 

ตัวอยางเชน 
Ben is a real idea hamster.  Several highly successful marketing 
campaigns can be attributed to his creative mind. 
เบนเปนคนเจาความคิดโดยแท งานแคมเปญดานการตลาดท่ีประสบความสําเร็จอยางสูงหลายงานเปนผลมาจาก

ความคิดสรางสรรคของเขา 
ohnosecond  ใชเปนคํานาม หมายถึงเสี้ยวเวลาท่ีรูตัววาตนเองไดกระทําผิดพลาดบางอยางลงไป เชน 
Carl experienced an ohnosecond yesterday when he hit the “reply all” 
button which sent his angry email to all his associates including his boss. 
เม่ือวานน้ี คารลเจอกับเสี้ยวเวลาท่ีรูตัววาตนเองไดกระทําผิดบางอยางลงไป เม่ือเขากดปุม “reply all”  

ทําใหอีเมลท่ีเกรี้ยวกราดของเขาถูกสงไปยังเพื่อนรวมงานทุกคนรวมท้ังเจานายของเขา 
mouse potato  ใชเปนคํานาม หมายถึงคนท่ีใชเวลาสวนใหญกับการใชคอมพิวเตอรเพื่อเลนเกมหรือเขา

อินเทอรเน็ตโดยไมสนใจกับโลกภายนอกเหมือนกับพวก couch potato ซึ่งเปนพวกท่ีชอบใชเวลาสวนใหญน่ัง ๆ 

นอน ๆ ดูโทรทัศนอยูบนโซฟา ตัวอยางเชน 
Many parents are worried about their children turning into mouse 
potatoes. 
ผูปกครองจํานวนมากกังวลวาบุตรหลานของตนจะกลายเปนพวกท่ีใชเวลาสวนใหญอยูหนาจอคอมพิวเตอรเพื่อ

เลนเกมหรือเขาอินเทอรเน็ต 
treeware  เปนสแลงของพวกแฮกเกอร หมายถึง เอกสารท่ีเปนกระดาษหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน 
The use of email helps eliminate the need to print out a lot of treeware. 
การใชอีเมลชวยลดความจําเปนท่ีจะตองพิมพเอกสารจํานวนมากออกมา 
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Common phrases to avoid in conversation 

 
ในวัฒนธรรมการสนทนาของฝรั่งน้ัน นอกจากจะไมควรถามคูสนทนาในเรื่องอายุ รายได สถานภาพการสมรส

หรือเรื่องสวนตัวอ่ืน ๆ แลว ยังมีคําพูดอีกหลายอยางท่ีเราควรหลีกเล่ียง เชน 
ไมควรพูดวา “You look tired.” (คุณดูทาทางเพลีย ๆ นะ) เพราะอาจจะสื่อความหมายวาอีกฝายหน่ึงดู

โทรมหรือดูไมดี แตควรพูดวา “Is everything OK?” (สบายดีหรือ)  
ไมควรพูดวา “Wow, you’ve lost a ton of weight.” (โอโห คุณผอมลงไปเยอะเลย) เพราะอาจ

ทําใหผูฟงเกิดความรูสึกวา ตัวเองเคยดูแยมากอน ดังน้ันจึงควรพูดแตเพียงวา “You look fantastic.” (คุณดูดี

มากเลย) แตถาอยากรูจริง ๆ ถึงสาเหตุท่ีทําใหอีกฝายหน่ึงมีรูปรางท่ีเพรียวลง ก็อาจถามตอวา “What’s your 
secret?” (เคล็ดลับของคุณคืออะไร) 

ไมควรพูดวา “You look good for your age.” (คุณดูดีสมวัยมากเลย) เพราะถือวาไมสุภาพ

เหมือนกับพูดวา คุณดูดีเม่ือเทียบกับคนวัยเดียวกัน ซึ่งสื่อความหมายวาอีกฝายหน่ึงแก แตอาจพูดวา “You look 
great.” (คุณดูดีมาก) 

ไมควรพูดวา “I could never wear that.” (ฉันไมมีทางใสมันแน โดยละสมมติฐานท่ีวา “ถาฉัน

เปนเธอ”) เพราะอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนการวิพากษวิจารณวา ฉันไมมีทางใสแนเพราะมันนาเกลียดมาก แต

อาจพูดวา “You look so good in skinny jeans.” (คุณดูดีมากในกางเกงยีนสรัดรูป) ในกรณีท่ีเผลอพล้ัง

ปากไปแลว ก็อาจจะอธิบายเหตุผลวาทําไมจึงพูดเชนน้ัน เชน “I could never wear that … because I 
wasn’t blessed with your long legs.” (ฉันไมมีทางใสกางเกงยีนสอยางน้ันแน ๆ เพราะไมไดมีชวงขาท่ี

เรียวยาวเหมือนคุณ) 
ไมควรพูดวา “I don’t have time to talk to you.” ไมวาจะพูดตอหนาหรือทางโทรศัพท เพราะ

ถือเปนการไมสุภาพ แตควรบอกเหตุผลใหอีกฝายหน่ึงทราบวาไมสะดวกท่ีจะพูดคุยในตอนน้ีเพราะอะไร แลวจะแวะหรือ

โทรกลับไปหาอีกเม่ือไร เชน “I’m just finishing something up right now.  Can I call you 
back when I’m done?” (ผมกําลังเรงทํางานใหเสร็จ ถาเสร็จแลวผมจะโทรกลับนะครับ) 

(ท่ีมา:  www.realsimple.com) 
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Back to school 

 
ชวงน้ีเปนชวงท่ีนอง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาเริ่มทยอยเปดเทอมกันแลว วันน้ีเราจึงจะมาพูดถึงสํานวนและ

สแลงเก่ียวกับการเรียนกันคะ เพื่อใหเขากับบรรยากาศ Back to school ในชวงน้ี 
ace a test  เปนกริยาวลีท่ีมีความหมายวา ทําคะแนนสอบไดเต็มหรือทําคะแนนไดดี เชน  
It is easy to ace a test if you study hard and try your best. 
เปนเรื่องงายท่ีจะทําคะแนนสอบไดดีถาคุณต้ังใจอานหนังสือสอบและพยายามอยางเต็มท่ี 
blow something  เปนกริยาวลีท่ีมีความหมายวา ทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดไมดีหรือลมเหลว ตัวอยางเชน 
I blew two previous quizzes.  So now there seems to be no chance for me 
to get a good grade in this course. 
ผมทําคะแนนสอบยอยสองครั้งกอนไมดี ดังน้ันตอนน้ีจึงดูเหมือนผมจะไมมีโอกาสท่ีจะไดเกรดดี ๆ ในวิชาน้ีแลว  
brain ในท่ีน้ีเปนคําสแลงหมายถึง คนท่ีฉลาดมาก เชน 
Annie is a real brain.  She excels in every subject at school. 
แอนนีเปนคนท่ีฉลาดมาก เธอเปนเลิศในทุกวิชาท่ีโรงเรียน 
cut class หรอื ditch class หรอื play hooky  เปนกริยาวลีหมายถึง หนีเรียน ตัวอยางเชน 
Some students often cut class to go to the movies or to hang out at 
shopping malls. 
นักเรียนบางคนชอบหนีเรียนไปดูหนังหรือเดินเลนตามหางสรรพสินคา 
hit the books  เปนกริยาวลีหมายถึง อานหนังสือ 
You need to hit the books early rather than cramming the night before the 
exam if you want to ace a test. 
คุณตองอานหนังสือแตเน่ิน ๆ แทนท่ีจะเรงอานในคืนกอนสอบหากตองการทําคะแนนไดดี 
pop quiz  เปนนามวลีหมายถึง การสอบยอยท่ีไมไดแจงหรือกําหนดไวลวงหนา เชน  
We need to be well-prepared for Mr. Johnson’s class because he can give 
a pop quiz at anytime. 
เราตองเตรียมพรอมเสมอสําหรับวิชาของอาจารยจอหนสัน เพราะอาจารยอาจจะใหสอบยอยแบบไมทันไดต้ังตัว 

ทุกเม่ือ 
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Old-timer’s disease 

 
เห็นชื่อเรื่องในสัปดาหน้ีแลว หลาย ๆ คนคงเดาความหมายออกวา old-timer’s disease เปนคําสแลง 

หมายถึง Alzheimer’s disease หรือโรคอัลไซเมอร ซึ่งเปนภาวะสมองเสื่อมท่ีพบไดบอยท่ีสุดโดยเฉพาะในกลุม

ผูสูงอายุ 

สําหรับคําสแลง old-timer’s disease น้ีมาจากคําวา old-timer ท่ีหมายถึง ผูสูงอายุ และคําวา 

disease ท่ีหมายถึง โรค  ดังน้ัน old-timer’s disease จึงมีความหมายวา โรคของคนแกหรือผูสูงอายุ   

มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 
Some retirees start to take up piano lessons as a means to prevent 
themselves from becoming victims of old timer’s disease. 
ผูเกษียณอายุบางคนเริ่มหันไปเรียนเปยโนเพื่อปองกันไมใหตัวเองเปนโรคสมองเสื่อม 
Bob forgets things easily so he is afraid of getting old-timer’s disease one 
day. 
บ็อบลืมโนนลืมน่ีงายเขาจึงเกรงวาสักวันหน่ึงตัวเองจะปวยเปนโรคอัลไซเมอร 
Alzheimer’s disease  เปนชื่อโรคท่ีต้ังตามชื่อของ Dr. Alois Alzheimer แพทยชาวเยอรมันซึ่ง

เปนผูคนพบโรคน้ี นอกจากน้ียังมีชื่อโรคท่ีต้ังตามชื่อของผูปวยหรือชื่อของผูคนพบโรคอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจดังน้ีคะ 
Addison’s disease  (โรคแอดดิสัน) ซึ่งเกิดจากตอมหมวกไตสรางฮอรโมนสเตอรอยดไดนอยกวาปกติ  

มาจากชื่อของ Thomas Addison นายแพทยชาวอังกฤษซึ่งเปนผูคนพบโรคน้ี 
Cushing’s disease (โรคคุชชิง) ซึ่งเกิดจากตอมหมวกไตสรางฮอรโมนสเตอรอยดมากกวาปกติ มาจากชื่อ

ของ Harvey Williams Cushing ศัลยแพทยระบบประสาทชาวอเมริกันซึ่งเปนผูคนพบโรคน้ี 
Lou Gehrig’s disease  หรือ ALS (โรคลูเกหริก) คือโรคกลามเน้ือออนแรง มาจากชื่อของ Lou 
Gehrig อดีตนักเบสบอลชื่อดังชาวอเมริกันท่ีเสียชีวิตดวยโรคน้ี 
Christmas disease (โรคคริสตมาส) หรอื hemophilia B เปนโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของการ

แข็งตัวของเลือด ทําใหมีอาการเลือดออกงายและหยุดยาก มาจากชื่อของ Steven Christmas ชาวแคนาดา 

ซึ่งเปนผูปวยรายแรกท่ีไดรับการวินิจฉัยวาปวยดวยโรคน้ี 
Parkinson’s disease (โรคพารกินสัน) เปนโรคทางสมองและระบบประสาทชนิดหน่ึงท่ีพบคอนขาง

บอยในผูสูงอายุ โดยจะมีอาการสั่นท่ีมือ แขน ขา และมีการเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ  เชน ยิ้ม กระพริบตา หรือแกวงแขน

เพียงเล็กนอย มาจากชื่อของ James Parkinson แพทยชาวสก็อตซึ่งเปนผูคนพบโรคน้ี 
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ภาษาเปนสิ่งท่ีมีวิวัฒนาการไมสิ้นสุด ในแตละวันจะมีคําใหม ๆ เกิดขึ้นมากมาย หลายคําเปนท่ีนิยมใชกันอยาง

แพรหลายจนไดบรรจุไวในพจนานุกรมในภายหลัง 
เม่ือไมนานมาน้ี Merriam-Webster Online ซึ่งใหบริการพจนานุกรมออนไลนฟรี  ไดขอใหผูอานสง

คําใหม ๆ ท่ีพวกเขานิยมใชแตไมอยูในพจนานุกรมเขามา ปรากฏวามีผูสงเขามาหลายพันราย ซึ่งทาง Merriam-
Webster Online ไดรวบรวมคํา 10 คําท่ีมีผูนิยมใชมากท่ีสุดดังน้ี 

ginormous ใชเปนคําคุณศัพทท่ีมีความหมายวา ท่ีมีขนาดใหญมาก มาจากคําวา gigantic และ 

enormous ตัวอยางเชน 

Every year, hundreds of thousands of people gather to watch the 
ginormous character balloons at the Macy’s Thanksgiving Day Parade in 
New York City. 
ทุกปผูคนนับแสนจะไปรวมชมบอลลูนตัวการตูนขนาดยักษท่ีงานพาเหรดวันขอบคุณพระเจาของหางสรรพสินคา

เมซีท่ีกรุงนิวยอรก 
confuzzled  ใชเปนคําคุณศัพทท่ีมีความหมายวา ท่ีสับสนและงุนงงในเวลาเดียวกัน มาจากคําวา confused 

และ puzzled ตัวอยางเชน 
The reporters were deeply confuzzled with some politicians’ standpoints in 
the current political crisis. 
ผูสื่อขาวท้ังสับสนและงุนงงกับจุดยืนของนักการเมืองบางคนในวิกฤติการเมืองท่ีเปนอยูในปจจุบัน  
woot  ใชเปนคําอุทานแสดงความสนุกสนานหรือต่ืนเตนเก่ียวกับความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเหมือนกับคําวา 

“YAYE” หรอื “Woohoo” ตัวอยางเชน 
“Woot!  I finally passed the admission test to the Faculty of 
Communication Arts.” 
“เย ในท่ีสุดฉันก็สอบผานแอดมิดชันเขาเรียนในคณะนิเทศศาสตรได” 
chillax  ใชเปนคํากริยาหมายถึง ไปพักผอนเท่ียวเลนกับเพื่อนฝูง มาจากคําวา chill out และ relax 

ตัวอยางเชน 
Young people like to chillax at cool places around Thong Lor after dark. 
คนหนุมสาวชอบไปพักผอนเท่ียวเลนกับเพื่อนฝูงตามรานเก ๆ แถวทองหลอในยามค่ําคืน 
cognitive displaysia ใชเปนคํานามหมายถึง ความรูสึกท่ีวาเราตองลืมอะไรบางอยาง  แมกระท่ังตอน

กอนออกจากบานก็นึกไมออกวาลืมอะไร  กวาจะนึกออกอีกทีก็ออกจากบานไปแลว ตัวอยางเชน  
Due to cognitive displaysia, I had to drive all the way home this morning 
to pick up the report I left behind. 
เน่ืองจากความรูสึกท่ีวาตองลืมอะไรบางอยางแตก็นึกไมออก ทําใหผมตองขับรถยอนกลับบานเม่ือเชาน้ีเพื่อมาเอา

รายงานท่ีลืมท้ิงไว 

สัปดาหหนามาดูคําท่ีเหลือกันตอนะคะ 
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วันน้ีเราจะมาดูคําท่ีนิยมใช แตไมอยูในพจนานุกรมกันตอคะ  
gription  ใชเปนคํานามท่ีมีความหมายวา ความสามารถของพื้นผิวในการยึดเกาะท่ีดีเยี่ยม มาจากคําวา grip ท่ี

หมายถึง จับ หรอื ยดึ และ traction ท่ีหมายถึง การลาก การดึง การเสียดสี ตัวอยางเชน 

The ad for the new tire claims to offer superb gription on the road in all 
weather conditions. 
โฆษณายางรุนใหมอวดอางวาสามารถยึดเกาะถนนไดดีเยี่ยมในทุกสภาพอากาศ 
phonecrastinate ใชเปนคํากริยาท่ีมีความหมายวา ไมยอมรับสายโทรศัพทจนกวาจะเห็นชื่อและเลขหมาย

ของผูท่ีโทรเขา ปรากฏบนหนาจอ มาจากคําวา phone และ procrastinate ท่ีเปนกริยาหมายถึง เล่ือนออกไป 

ผลัดวันประกันพรุง ตัวอยางเชน 
To avoid the disturbing telephone marketing calls, I often phonecrastinate. 
ผมมักจะไมรับสายจนกวาจะเห็นชื่อและเลขหมายของผูท่ีโทรเขามา เพื่อหลีกเล่ียงโทรศัพทรบกวนท่ีโทรเขามาเพื่อ

เสนอขายสินคา 
slickery ใชเปนคําคุณศัพทท่ีมีความหมายวา มันและล่ืน มาจากคําวา slick ท่ีหมายถึง เปนมัน และ 

slippery ท่ีแปลวา ล่ืน ตัวอยางเชน 
Watch out your steps.  The floor is very slickery as it has just been waxed. 
เดินระวังดวยคะ เพราะพื้นล่ืนและมันมากเน่ืองจากเพิ่งลงแวกซเสร็จ 
snirt  ใชเปนคํานามท่ีมีความหมายวา หิมะสกปรกท่ีมักจะถูกกวาดกองไวตามขางทางหรือลานจอดรถ มาจาก  

คําวา  snow และ dirt ตัวอยางเชน 

The sanitation crew started to clean up the snirt that piled up on the 
sidewalks. 
เจาหนาท่ีทําความสะอาดเริ่มเก็บกวาดหิมะสกปรกท่ีกองอยูตามทางเทา 
lingweenie  ใชเปนคํานามท่ีมีความหมายวา ผูท่ีไมสามารถสรางคําใหม ๆ ขึ้นได 
Bill is really good at making up new words.  He is definitely not a 
lingweenie. 
บิลลสรางคําใหม ๆ ไดเกงมาก เขาไมใชคนท่ีคิดคําอะไรใหม ๆ ไมเปนแน 
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Monkey see, monkey do 

 
เรื่องท่ีกลาวขวัญกันมากในการเลือกต้ังท่ีจะจัดขึ้นในวันอาทิตยท่ี 3 กรกฎาคมน้ีเห็นจะเปนปายหาเสียงของผูสมัคร

บางราย ตลอดจนปายรณรงคทางการเมืองของกลุมเคล่ือนไหวทางการเมืองบางกลุมท่ีนํารูปสัตวไมวาจะเปน สุนัข ลิง เสือ 

จระเข หรือกระท่ังหมีแพนดามาใชดึงดูดความสนใจของผูมีสิทธ์ิลงคะแนน เพื่อใหเขากับบรรยากาศในชวงน้ีเราจะมาดู

สํานวนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับสัตวกันคะ  
monkey see, monkey do  หมายถึง คนท่ีเลียนแบบหรือทําตามพฤติกรรมท่ีเห็นไมวาพฤติกรรมน้ันจะ

ดีหรือไมดี โดยเฉพาะเด็ก ๆ  ตัวอยางเชน 
‘Have you heard the news about a 10-year-old boy shooting his classmate 
with a stolen gun like he saw on TV?  Monkey see, monkey do, I guess.’ 
‘คุณไดยินขาวเรื่องท่ีเด็กผูชายอายุ 10 ขวบใชปนท่ีขโมยมายิงเพื่อนรวมชั้นเรียนเหมือนท่ีเขาเห็นในทีวีหรือเปลา 

ฉันวาตองเปนเด็กท่ีชอบเลียนแบบทุกอยางท่ีเห็นแนเลย’ 
monkey business  หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําท่ีหลอกลวง ไมจริงจัง เรื่องท่ีไรสาระ เรื่องท่ีไมนา

ไวใจ การเลนตลก ตัวอยางเชน 
It is unfortunate that some politicians have turned politics, which is 
supposed to be a serious business,  into a monkey business. 
นาเสียดายท่ีนักการเมืองบางคนทําใหการเมืองซึ่งควรจะเปนเรื่องจริงจังกลายเปนเรื่องท่ีหลอกลวง ไมนาไวใจ  
a monkey on one’s back  หมายถึง ภาระหรือปญหาสําคัญท่ีสลัดไมหลุด เชน  
Despite having the corruption charge as a monkey on his back, that 
notorious politician still wants to run for a parliamentary seat. 
แมจะมีขอหาคอรัปชันเปนชนักปกหลังอยู แตนักการเมืองฉาวผูน้ันก็ยังคงตองการจะลงชิงตําแหนง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
monkey around with someone or something  ใชเปนกริยาหมายถึง เลน หรือเสียเวลากับ

คนใดคนหน่ึงหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง เชน 
The mother wants her son to stop monkeying around with his Xbox 360 
games and start studying for the exam. 
คุณแมอยากใหลูกชายหยุดเสียเวลากับการเลนเกม Xbox360 และหันมาอานหนังสือเตรียมสอบ 
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dog-eat-dog 

 
มาดูสํานวนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับสัตวกันตอคะ 
dog-eat-dog  หมายถึงท่ีแขงขันกันอยางดุเดือด ไรความปรานี หรือพรอมท่ีจะทํารายผูอ่ืนเพื่อสิ่งท่ีตนเอง

ตองการ ตัวอยางเชน 
In today’s dog-eat-dog political world, politicians will say and do 
anything to get elected. 
ในแวดวงการเมืองท่ีมีการแขงขันกันอยางดุเดือด ไรความปรานี นักการเมืองจะพูดหรือทําทุกอยางเพื่อใหไดรับ

เลือกต้ัง 
dog’s life หมายถึง ชีวิตท่ีทุกขยาก ไมมีความสุข ตัวอยางเชน 
Denied access to health care and education, most people in this 
impoverished village have been leading a dog’s life for years. 
ชาวบานสวนใหญในหมูบานยากจนแหงน้ี ตางใชชีวิตท่ีทุกขยากมานานหลายป เพราะไมมีโอกาสเขาถึงการ

สาธารณสุขและการศึกษา 
dog-and-pony show หมายถึง การนําเสนอท่ีเนนสไตลและรูปแบบเพื่อสรางความประทับใจมากกวาจะ

เนนท่ีเน้ือหาสาระ เชน 
The much hyped election campaigns of many parties have turned out to be 
nothing but a dog and pony show. 
แผนการรณรงคเลือกต้ังของพรรคการเมืองจํานวนมากท่ีมีการโหมประชาสัมพันธกันอยางเอิกเกริก กลับกลายเปน

เพียงการนําเสนอท่ีเนนสรางความประทับใจมากกวาเน้ือหาสาระ 
crooked as a dog’s hind leg หรอื crooked as a fish hook หมายถึง ไมซื่อสัตยอยางยิ่ง 

ตัวอยางเชน 
I think it is unfair to say that all politicians are untrustworthy and crooked 
as a dog’s hind leg. 
ผมวาไมยุติธรรมเลยท่ีจะพูดวา นักการเมืองทุกคนไวใจไมไดและไมซื่อสัตย 
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Quintastic 

 
Cambridge Dictionaries Online จะนําคําใหม ๆ ท่ีพบเห็นตามสื่อตาง ๆ มาเสนอในบล็อก 

ของตนทุกสัปดาห วันน้ีเราจะมาดูคําใหม ๆ ท่ีนาสนใจกันคะ 

quintastic  เปนคํานามและคําคุณศัพทหมายถึง คนอายุ 50 ปขึ้นไปท่ียังดูดีและไมแก ซึ่งมักจะเปนพวกดารา

หรือคนดังท่ียังคงความสวยความหลอไวไดแมอายุจะมากขึ้นก็ตาม ตัวอยางเชน 
Demi Moore is definitely a quintastic by any standard. 
ไมวาจะดวยมาตรฐานใด เดมี มัวร ถือเปนคนอายุ 50 ท่ียังดูดีเสมอ 
femiman  เปนคําคุณศัพทหมายถึง (ผูชาย) ท่ีมีรูปรางและลักษณะคลายผูหญิง เพราะอาจมีเครื่องหนา ทรงผม

หรือ เครื่องแตงกายคลายผูหญิง หรืออาจใชเครื่องสําอางแบบผูหญิงมากเกินไป ตัวอยางเชน 
That femiman teen singer seems to be famous only for his looks, not 
singing talent. 
นักรองวัยรุนท่ีคลายผูหญิงคนน้ันดูจะมีชื่อเสียงแตในดานรูปรางหนาตา ไมใชความสามารถในการรองเพลง 
chadult เปนคํานามหมายถึง เด็กท่ีชอบแตงตัวและทําตัวเหมือนผูใหญ เชน 
I feel annoyed every time I see chadults, especially girls in talent contest 
when they’re all dolled up  in revealing clothes, wearing makeup and false 
eyelashes. 
ฉันรูสึกหงุดหงิดทุกครั้งท่ีเห็นเด็กท่ีชอบแตงตัวและทําตัวเหมือนผูใหญ โดยเฉพาะเด็กผูหญิงในการประกวด

ความสามารถท่ีชอบใสเสื้อผาเปดเผย แตงหนาทาปากและติดขนตาปลอม 

visual pollution  เปนคํานามหมายถึง โฆษณากลางแจง ซึ่งมีความหมายในเชิงดูแคลนวาเปนสิ่งท่ีสราง

มลภาวะทางสายตา เชน 
The ubiquitous election posters and billboards in Bangkok are just more  
visual pollution for the city. 
โปสเตอรและแผนปายหาเสียงขนาดใหญมากมายในกรุงเทพมหานครเปนสิ่งท่ีเพิ่มมลภาวะทางสายตาในเมือง 

แลวพบกันใหมสัปดาหหนาคะ 
                                                                                            ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ 
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Heteronyms 

 
heteronyms คือคําพองรูปท่ีเขียนเหมือนกัน แตออกเสียงตางกัน และมีความหมายตางกัน เชน คําวา buffet 

ถาออกเสียงวา buf-FAY แบบอเมรกัิน หรอื boof-FAY แบบฝรั่งเศส (พยางคท่ีเปนตัวพิมพใหญจะลงเสียงหนัก) จะ

หมายถึง การจัดเล้ียงอาหารหลากหลายชนิดท่ีแขกผูรับเชิญสามารถเลือกตักไดเองตามความพอใจ แตถาออกเสียงวา 

BUF-fet จะเปนไดท้ังคํานามและกริยา หมายถึง (การ)ทุบ (การ)ตี อยางไรก็ตาม มีคําพองรูปบางคําท่ีออกเสียงตางกัน

เม่ือใชเปนคํานามหรือกริยา แตความหมายจะใกลเคียงกัน เชน record ถาเปนคํานามจะออกเสียงวา REC-ord มี
ความหมายวา บันทึก  ประวัติหรือแผนเสียง แตถาเปนคํากริยาจะออกเสียงวา re-CORD มีความหมายวา บันทึก  

อัด(เสียง) มาดูคําอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจและลองออกเสียงดูคะ 
 

affect (n) AF-fect อารมณ  ความรูสึก (v) ah-FECT มีผลกระทบ มีผลตอ 
alternate (n) ALT-er-nit ตัวสํารอง  ตัวเผ่ือเลือก (v) ALT-er-NAIT ผลัดกัน  สลับกัน 

appropriate (v) ap-PROPE-
ri-ATE 

นําเอามาใชสวนตัว  

ยึดเอา 

(adj) ap-PROPE-
ri-it 

เหมาะสม 

attribute (n) AT-trib-ute คุณสมบัติ (v) at-TRIB-ute อางเหตุ  เชื่อวาเปนของ   

bass (n) BASE เสียงรองของผูชายหรือ

เครื่องดนตรี (กลอง 

กีตาร) ที่มีระดับเสียงตํ่า   

(n) BASS ปลาจําพวกปลากะพง 

conduct (n) CON-duct ความประพฤติ (v) con-DUCT ปฏิบัติตัว  ทํา  ดําเนิน  นํา 

conflict (n) CON-flict การตอสู  การขัดแยง   (v) con-FLICT ขัดแยง  พิพาท  เปนปรปกษ 

console (n) CON-sole แผงควบคุม (ในรถยนต) (v) con-SOLE  ปลอบใจ  ปลอบโยน 

content (n) CON-tent ของที่บรรจุอยูภายใน     
เนื้อหา  สารบัญ 

(adj),(v) con-
TENT 

ทําใหพอใจ  สําราญใจ   

contest (n) CON-test การแขงขัน   

การประกวด   

(v) con-TEST โตแยง 

converse (v) con-VERSE ปราศรัย  สนทนา (adj) CON-verse ตรงกันขาม   

convict (n) CON-vict นักโทษ (v) con-VICT ตัดสินวากระทําผิด 

desert (n) DES-ert ทะเลทราย (v) de-SERT ละทิ้ง  หนีทัพ 

digest (n) DIE-jest หนังสือจําแนกแยกแยะ  

เรื่องตาง ๆ    

(v) die-JEST ยอย ยอยอาหาร 

drawer (n) DROR ลิ้นชัก (n) DRAW-er ชางวาดภาพ  ผูถอนเงิน 

  
แลวพบกันใหมสัปดาหหนาคะ 
                                                                                            ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ 
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Silent letter 

 
silent letter คือ ตัวอักษรในคําบางคําท่ีไมอานออกเสียง เชน ตัว l ในคาํวา almond น้ันจะไมออกเสียง 

ดังน้ันคําน้ีจึงออกเสียงวา อา-มันด ไมใช อัล-มันด 
ในภาษาอังกฤษมี silent letter จํานวนมาก ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการออกเสียงและสะกดคําแกผูท่ีใชภาษา

ไมนอยเลยทีเดียว เหตุท่ีตัวอักษรในคําไมออกเสียงน้ันเกิดจากเหตุผลหลายประการ ประการแรกคือ เกิดจากการกรอน

เสียงของตัวอักษรในคําน้ัน ๆ เม่ือกาลเวลาผานไป แตตัวสะกดยังคงไมมีการเปล่ียนแปลง เชน  knot, ligh

มาดูตัวอยางคําในภาษาอังกฤษท่ีมี silent letter กันคะ 

t (อักษรท่ี

ขีดเสนใตไมออกเสียง) ประการท่ีสองเกิดจากการเพิ่มตัวอักษรบางตัวเขาไปในคําเพื่อใหตัวสะกดดูเปนภาษาละตินหรือ

ฝรั่งเศสมากขึ้น เชน island, debt  ประการตอมาคือ คําท่ีมี silent letter บางคําเปนคํายืมมาจาก

ภาษาตางประเทศ  เชน champagne, khaki 

bomb 
Silent B 

plumber 
subtle 
tomb 

อานวา 
อานวา 
อานวา 
อานวา 

บ็อม 
พลัม-เออะ 
ซัท-’ล 
ทูม 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

ลูกระเบิด  ท้ิงระเบิด 
ชางประปา 
เปนนัย  ยากจะกลาว  ฉลาด 
หลุมฝงศพ สุสาน 

 Silent C    

indict 
muscle 
czar 

อานวา 
อานวา 
อานวา 

อินไดท- 
มัซ-ล 
สา 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

ฟองรอง  ดําเนินคดี 
กลามเน้ือ 
จักรพรรดิรัสเซีย  ผูเปนใหญ พอคาใหญ 

 Silent D    

handkerchief 
Wednesday 
edge  

อานวา 
อานวา 
อานวา 

แฮง-เคอะชิฟ 
เวนส-ดิ 
เอ็จ 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

ผาเช็ดหนา 
วันพุธ 
ขอบ  รมิ 

 Silent G    

align 
gnaw 
foreigner 
reign 

อานวา 
อานวา 
อานวา 
อานวา 

อะไลน- 
นอ 
ฟอ-ริเนอะ 
เรน 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

จัดใหอยูในแนวเดียวกัน 
กัด  แทะ  ทรมาน 
ชาวตางชาติ 
ครองราชย  รัชสมัย 

 
choir 
Silent H 

honest 
exhaust 
heir 

อานวา 
อานวา 
อานวา 
อานวา 

คไวร 
ออน-เอ็ซท 
เอ็กสอซท- 
แอ 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

คณะนักรองเพลงสวดในโบสถฝรั่ง 
ซ่ือสัตย 
ใชหมด  ทาํใหหมดกําลัง 
ทายาท 

 Silent I    
business อานวา บีส-เนซ็ มีความหมายวา ธุรกิจ 

 
วันน้ีเน้ือท่ีหมดพอดี แลวพบกันใหมสัปดาหหนากับตัวอยาง silent letter ในหมวดตัวอักษรอ่ืน ๆ คะ 
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Heteronyms (2) 

 
มาดูตัวอยางคําพองรูปท่ีเขียนเหมือนกัน แตออกเสียงตางกัน และมีความหมายตางกัน (heteronyms)   

คําอ่ืน ๆ กันตอคะ (หมายเหตุ: พยางคท่ีเปนตัวพิมพใหญจะลงเสียงหนัก) 
 

entrance (n) EN-trance ทางเขา (v) en-TRANCE ทําใหงงงวย เคลิบเคลิ้ม 

หลงใหล 

excuse (n) ex-KYEWSS คําแกตัว (v) EX-cuze ไมถือความผิด ยกโทษให 

incense (n) IN-cense เครื่องหอม เชน กํายาน (v) in-CENSE ทําใหเคือง  ยั่ว 

intern (n) IN-tern แพทยฝกหัด ผูฝกหัด (v) in-TERN กักกัน  กักตัว 

invalid (n) IN-val-id ผูปวยหรือผูทุพพลภาพ (adj) in-VAL-id ที่เปนโมฆะ 

lead (n) LED ตะกั่ว (v) LEED นําทาง  พาไป 

minute (n) MIN-it นาที (adj) my-NOOT เล็กมาก ๆ  

moderate (v) mod-er-ATE เปนประธาน (adj) MOD-er-it  ปานกลาง 

object (n) OB-ject วัตถุ (v) ob-JECT คัดคาน 

overhead (n) OVE-er-head คาโสหุย เชน คาเชา  

คาน้ํา คาไฟ 

(adj) (adv) ov-er-
HEAD 

อยูขางบน  อยูเหนือศีรษะ 

perfect (v) per-FECT ทําใหสมบูรณแบบ (adj) PER-fect สมบูรณแบบ  ไมมีที่ติ 

permit (n) PER-mit ใบอนญุาต (v) per-MIT อนญุาต 

present (n) PREZ-ent 
(adj) PREZ-ent 

ของขวัญ 
ที่ปรากฎอยูในขณะนั้น 

(v) pre-ZENT นําเสนอ 

produce (n) PRO-duce พืชผักผลไม (v) pro-DUCE ผลิต  สราง 

project (n) PRO-ject โครงการ (v) pro-JECT ทํานาย  ฉายภาพยนตร 

protest (n) PRO-test การประทวง การคัดคาน (v) pro-TEST ประทวง  คัดคาน 

rebel (n) REB-el กบฏ  ผูขัดขืน (v) re-BEL กอกบฏ  ขัดขืน 

recreation (n) REC-ree-A-
shun 

นันทนาการ การละเลน (n) REE-cree-A-
shun 

สิ่งที่สรางขึ้นใหม 

refuse (n) REF-yoos ขยะ (v) ref-YOOZ ปฏิเสธ 

rerun (n) RE-run รายการโทรทัศนที่นํามา

ฉายซ้ํา 

(v) re-RUN เริ่มใหม 

resume (n) REH-zoom-ay เอกสารประวัติการทํางาน (v) ree-ZOOM ดําเนินตอไปใหม 

sake (n) SAKE การคิดถึงประโยชน  (ของ

ผูใดผูหนึ่ง/สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) 
ความเห็นแกผูใดผูหนึ่ง/

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

(n) SAH-kee เหลาสาเก 

subject (n) SUB-ject หัวขอ วิชา ไพรฟา (v) sub-JECT ทําใหอยูใตอํานาจ 

suspect (n) SUS-pect ผูตองสงสัย (v) sus-PECT สงสัย 

tear (n) TEER น้ําตา (v) TARE ฉีกออก 

unionized (adj) YOON-yon-
ized 

ที่เปนสมาชิกสหภาพ (adj) un-I-on-ized ที่ไมเปลี่ยนเปนอิออน 

wind (n) WINNED ลม (v) คลองจองกับ 

“find”  
พัน  ขด 

wound (v) WOOND 
(n) WOOND 

ทําใหบาดเจ็บ 
บาดแผล 

(adj) WOWND พัน  ขด 

แลวพบกันใหมสัปดาหหนาคะ 
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Everyday / Every Day 

 
วันน้ีเราจะมาดูคําภาษาอังกฤษท่ีมักสรางความสับสนแกผูใชกันคะ เริ่มจาก everyday และ every day ซึ่ง

ถาเขียนติดกัน everyday จะเปนคําคุณศัพทท่ีมีความหมายวา ทุกวัน (daily) แตจะทําหนาท่ีขยายคํานามไดเพียง 

อยางเดียว เชน everyday life, everyday work, everyday task ไมสามารถใชเปนสวนสมบูรณของ 

verb to be หรอื linking verb อ่ืน ๆ เชน become, feel, seem เหมือนคุณศัพทสวนใหญ  สวน every 
day ถาเขียนแยกกันจะเปนคําวิเศษณบอกเวลาหมายถึง แตละวัน (each day) ตัวอยางเชน 

Like computers and the Internet, cell phones have played a vital role in 
our everyday lives. 
เชนเดียวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โทรศัพทมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของเรา 
Doing moderate exercise even for only 30 minutes every day can 
contribute to good health. 
การออกกําลังกายพอเหมาะเพียง 30 นาทีในแตละวันจะชวยใหมีสุขภาพท่ีดี 
คําวา everyone และ every one ก็เปนคําท่ีมักสรางความสับสนเชนกัน โดย everyone ถาเขียนติดกัน

จะเปนคําสรรพนาม หมายถึงทุกคน (all people in a group) สวน every one ถาเขียนแยกกันจะเปนคํานาม

หมายถึง แตละคน (each person) ตัวอยางเชน 
This book is a must read for everyone interested in investing in the stock 
market. 
หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือท่ีตองอานสําหรับทุกคนท่ีสนใจเก่ียวกับการลงทุนในตลาดหุน  
Each and every one of us can help mitigate global warming by conserving 
energy both at home and in the workplace. 
พวกเราทุกคนสามารถชวยบรรเทาภาวะโลกรอนไดโดยชวยกันอนุรักษพลังงานท้ังท่ีบานและท่ีทํางาน 
คุณผูอานอยาลืมสังเกตดวยนะคะวา ท้ัง everyone และ every one  ตางเปนคํานามเอกพจนบุรุษท่ี 3 

ดังน้ันกริยาจะตองเติม s หากอยูในรปู present tense เชน 
Everyone wants to live a happy life. 
ทุกคนตางอยากมีชีวิตท่ีเปนสุข 
 
แลวพบกันใหมสัปดาหหนาคะ 
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Onomatopoeia 

 
Onomatopoeia (อานวา ออนนะแมท ‘ทะพี’ อะ) หมายถึง การสรางคําโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ เชน 

โครม ปง เอ๊ียด ตูม โฮงๆ 
ในภาษาอังกฤษจะแบง onomatopoeia ออกเปน 3 ประเภทคือ 
1. Animal sounds onomatopoeia  คือ เสียงรองของสัตวตาง ๆ เชน 

ชนิด เสียงรองในภาษาไทย เสียงรองในภาษาองักฤษ 
สุนัข 
แมว 
เปด 
หมู 
พอไก 
แมไก 
กบ 

โฮงๆ หรอื บอกๆ 
เม๊ียว 
กาบๆ 
อูดๆ 
เอก อ้ี เอก เอก 
กระตาก 
อบๆ 

woof, bow-wow, arf, ruff-ruff,yip 
meow, miaow, mew, purr 
quack-quack 
oink-oink 
cock-a-doodle-doo 
cackle, cluck 
ribbit, croak-croak 

 
2. Body functions onomatopoeia คือ เสียงการทํางานตาง ๆ ของรางกาย เชน 

 เสียงในภาษาไทย เสียงในภาษาองักฤษ 
หัวใจเตน 
หัวเราะ 
กลืนนํ้าลาย 
เคี้ยวหรือกัดกินอาหาร 
จาม 

ไอ 
จูบเสียงดัง 
เรอ 
หาว 

ตุบๆ 
คิกคัก 
เอ๊ือก 
ง่ัมๆ 
ฮัดเชย 
แคกๆ 
จุบ  
เอ๊ิก 
หาว 

lub-dub 
giggle 
gulp 
chomp 
achoo 
cough 
smooch, smack 
belch 
yawn 

  
ตัวอยางคําเลียนเสียงธรรมชาติขางตน นอกจากจะใชเพื่อประกอบภาพในการตูน ภาพยนตร ฯลฯ เพื่อแสดงถึงเสียง

ท่ีเกิดขึ้นแลว ยังสามารถใชเปนกริยา (verb) ไดดวย เชน 
Bored by the talk that never seemed to end, many participants started to 
yawn. 
ผูฟงหลายคนซึ่งเบ่ือหนายกับการพูดท่ีดูจะไมมีวันจบเสียทีเริ่มหาวกันเปนทิวแถว 
It is not unusual for a person to belch after drinking carbonated drinks 
like soda and beer. 
ไมใชเรื่องผิดปกติท่ีคนเราจะเรอเสียงดังหลังจากท่ีดื่มเครื่องดื่มท่ีอัดกาซคารบอนไดออกไซด เชน นํ้าอัดลมหรือ

เบียร 
ฉบับน้ีเน้ือท่ีหมดแลว ไวพบกันใหมฉบับหนากับ onomatopoeia ประเภทท่ี 3 คะ 
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Onomatopoeia (2) 

 
วันน้ีเราจะมาดู onomatopoeia หรือคําเลียนเสียงธรรมชาติประเภทสุดทายกันตอคะ 
3.   Physical reactions onomatopoeia  คือ เสียงท่ีเกิดจากปฏิกิริยาดานกายภาพของสิ่งตาง ๆ เชน 

เสียงรถยนตชนกันดัง ‘โครม’ เสียงระเบิดดัง ‘ตูม’ เสียงตีดัง ‘เผียะ’ เสียงเบรกดัง ‘เอ๊ียด’ ฯลฯ  onomatopoeia 
บางคําเปนคําเกา เชน  pow ซึ่งเปนเสียงปนหรือปนใหญท่ีตรงกับเสียงดัง ‘ปง’ ในภาษาไทย แตหลายคําเปนคําท่ีสรางขึ้น

ใหมซึ่งจะพบบอยในการตูน หนังสือการตูนหรือโฆษณาเพื่อสรางผลลัพธท่ีตองการ เชน โฆษณาของ Rice Krispies 
ซึ่งเปนขาวกรอบสําเร็จรูปใช onomatopoeia เปนสโลแกนวา Snap, Crackle, Pop เพื่อสื่อถึงเสียงกรุบ

กรอบของสินคา มาดูตัวอยางอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจกันคะ 
เสียงเครื่องยนต: roar, hum, purr 
เสียงแตรรถ: honk, beep 
เสียงทอไอเสีย: sputter, rumble 
เสียงเบรก: squeal, screech 
เสียงระเบิด: boom, bang, pop 
เสียงชน: crash, bang, clash, wham, smack, whomp, whump, 

thump, bump 
เสียงความเร็วสูง: zoom, whoosh, swoosh, zing 
เสียงไซเรน: blare, shriek 
เสียงนาฬิกาปลุก: ding, buzz, beep, clang 
เสียงดนตรี: drum, throb, thump, twang, plink, plunk, bong 
เสยีงของเหลว: squish, slush, burble, gurgle, trickle, glug, splatter, 

squirt, fizz, plop, drip 

เสียงท่ีเกิดขึ้นเม่ือมีการ

เคล่ือนไหวผานอากาศ: 
puff, hiss, whistle, swoosh, whoosh 

เสียงไฟฟา: buzz, hum, zap 

เสียงนาฬิกาเดิน: ticktock 
 
แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ 

 

                                                                                            ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ 
 



 

 
                               English Today 
                                         สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
Chill 

 
คําสแลงภาษาอังกฤษคําหน่ึงท่ีวัยรุนบานเราใชกันติดปากคือ chill โดยใชในความหมายวา ใจเย็น ๆ (to calm 

down) หรือไปเท่ียวสนุกหรือสังสรรคกับเพื่อน ๆ (to relax; to hang out) เชน 
Just chill.  Everything will be all right. 
ใจเย็น ๆ ทุกอยางจะดีเอง 
Let’s go chill at the new pub after work. 
ไปสังสรรคท่ีผับใหมหลังเลิกงานกันเถอะ 
นอกจากจะใชในความหมายดงักลาวขางตนแลว chill ยังสามารถใชเปนกริยาในความหมายวาสบายดี (to be 

doing well; to be in good health) หรือลดกิจกรรมท่ีเปนอันตรายใหนอยลง (to reduce the 
practice of a harmful activity) ตัวอยางเชน 

‘How are you doing?’ 
‘I’m chillin’.  And you?’ 
‘สวัสดี เปนไงบาง’ 
‘สบายดี แลวนายละ’ 
The doctor told me to chill on cigarettes and alcohol if I want to live a 
longer life. 
หมอบอกใหผมลดบุหรี่และเหลาหากอยากมีอายุยืนขึ้น 
เม่ือใชเปนคําคุณศัพท chill จะมีความหมายวา ยอดเยี่ยม เจง (great, awesome, cool) ไมเปนอะไร 

(fine, okay) เห็นดวย ไมวากระไร (okay with; in agreement with) สนุก (แตไมมาก) (fun, but 
low-key) มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 

The newly launched hybrid car is really chill. 
รถยนตไฮบริดท่ีเพิ่งเปดตัวใหมเจงจริง ๆ  
I’m chill.  Don’t worry. 
ฉันไมเปนอะไร ไมตองหวง 
Inviting Jack to the party is not a good idea if you ask me, but I’m chill 
with that. 
การเชิญแจคมารวมงานเล้ียงไมใชความคิดท่ีดีถาคุณถามผมนะ แตถาจะเชิญจริง ๆ ผมก็ไมวากระไร 
‘How was the movie last night?’ 
‘It was chill.’ 
‘หนังท่ีไปดูเม่ือคืนเปนอยางไรบาง’ 
‘ก็สนุกอยู’ 
แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ 
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Carmageddon 

 
ขาวการปดทางหลวงสาย 405 ความยาว 10 ไมล ในเมืองลอสแองเจลิส ซึ่งถือเปนทางหลวงท่ีมีการจราจรหนาแนน

ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาเปนเวลา 53 ชั่วโมง เพื่อทําการกอสรางในระหวางวันท่ี 16-18 กรกฎาคมท่ีผานมา ไดกอใหเกิดความ

ต่ืนตระหนกในหมูชาวเมืองลอสแองเจลิสวา การจราจรในชวงวันดังกลาวจะตองติดขัดอยางมหาศาล เพราะในยามปกติทาง

หลวงสายน้ีก็มีการจราจรคับคั่งอยูแลว บรรดาสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ พากันประโคมขาวน้ีกันอยางเอิกเกริกลวงหนาเปน

เดือน ๆ และสรางภาพการปดทางหลวงสายน้ีจนนากลัวถึงขนาดท่ีทําใหหลายคนตัดสินใจไปเปดหองพักท่ีโรงแรมอยู

ในชวงดังกลาว สวนผูท่ีตองเดินทางไปยังสนามบินลอสแองเจลิสในชวงวันดังกลาวก็เตรียมออกเดินทางแตเน่ิน ๆ หรือ

เตรียมเชาเฮลิคอปเตอรบินไปเพื่อใหทันการเดินทาง เหตุการณดังกลาวน้ีถูกเรียกขานกันอยางกวางขวางวา 

carmageddon หรือความสับสนวุนวายท่ีคาดวาจะเกิดจากการปดทางหลวงสาย 405 แตเม่ือถึงเวลาท่ีปดการจราจร

จริง ๆ เหตุการณกลับไมเลวรายอยางท่ีคิด เน่ืองจากชาวเมืองตางพากันหลีกเล่ียงการเดินทาง และการกอสรางยังเสร็จกอน

กําหนดถึง 17 ชั่วโมง 
carmageddon มักใชเปนคาํนามมาจากคาํวา car + Armageddon ซึ่งมีความหมายวา สนามรบ

ระหวางธรรมกับอธรรม หรือการสูรบครั้งสุดทายท่ีมีการทําลายลางกันซึ่งคัมภีรไบเบิลไดพยากรณวาจะเกิดขึ้นชวงวันสิ้น

โลก 

สําหรับคําวา carmageddon น้ัน นอกจากจะเปนชื่อเกมแขงรถท่ีจัดวาเปนเกมคอมพิวเตอรท่ีมีความรุนแรง

จนถูกสั่งหามในหลายประเทศแลว ยังหมายถึง การจราจรติดขัดอยางหนักเน่ืองจากการปดถนนสายสําคัญ มาดูประโยค

ตัวอยางกันคะ 
The closure of 13 overpasses in Bangkok for repairs inevitably led to the 
dreaded carmageddon. 
การปดสะพานขามทางแยก 13 แหงในกรุงเทพมหานครเพื่อซอมแซม ทําใหการจราจรติดขัดมากอยางท่ีเกรงกัน

อยางหลีกเล่ียงไมได 
The closure of two major roads in the city has been postponed until the 
school break in October to avoid carmageddon. 
การปดถนนสําคัญสองสายในเมืองถูกเล่ือนไปจนถึงชวงปดเทอมในเดือนตุลาคมเพื่อหลีกเล่ียงการจราจรติดขัด

อยางรนุแรง 

แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ 
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Confusing words 

 
Confusing words คือคําท่ีมักสรางความสับสนแกผูใช ไดแก คําพองเสียง homophones  ท่ีมี

ตัวสะกดและความหมายตางกัน เชน break เปนคํากริยาแปลวา แตก ทําลาย ฝาฝน แตถาเปนคํานามจะมีความหมายวา

การพักชวงสั้น ๆ เชน a coffee break, summer break สวน brake จะเปนท้ังคํานามและกริยาหมายถึง 

เบรก (รถยนต) นอกจากน้ัน คําท่ีออกเสียงใกลเคียงกัน เชน  lose – loose, affect – effect, farther – 
father, lie – lay ก็เปนคําท่ีสรางความสับสนแกผูใชเชนกัน วันน้ีเราจะมาดู confusing words ท่ีพบบอย 

กันคะ 
affect – effect     affect  เปนคํากริยาหมายถึง มีผลกระทบ สวน effect  มักใชเปนคาํนามหมายถึง 

ผลกระทบ หากใชเปนคํากริยา effect  จะมีความหมายวา ทําใหเกิดขึ้น ตัวอยางเชน 
A dramatic increase in levels of greenhouse gases over the past several 
decades has adversely affected the environment. 
A dramatic increase in levels of greenhouse gases over the past several 
decades has had adverse effects on the environment. 
ระดับกาซเรือนกระจกท่ีเพิ่มขึ้นอยางมากมายในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมามีผลกระทบท่ีเลวรายตอสิ่งแวดลอม 
Thanks to government funding, the villagers successfully effected changes 
in the project. 
ชาวบานสามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในโครงการไดสําเร็จก็เพราะเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 
lose – loose   lose  เปนคํากริยาหมายถึง ขาดทุน สูญเสีย แพ และมี lost เปนรูปกริยาชองท่ี 2 (past 

tense) และชองท่ี 3 (past participle) สวน loose เปนคําคุณศัพทหมายถึง คลอน หลวม ไมแนน ไมเกาะติดกัน 

ตัวอยางเชน 
Advertisements of slimming centers often show a person who has lost so 
much weight in a short period of time in their old loose clothes. 
โฆษณาของศูนยลดนํ้าหนักมักแสดงภาพคนท่ีลดนํ้าหนักไดมากในชวงเวลาสั้น ๆ ในชุดเสื้อผาเดิมท่ีหลวมโพลก 

สัปดาหหนามาดูคําอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจกันตอคะ 
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Confusing words (2) 

 
มาดูคําท่ีกอใหเกิดความสับสนในการใช หรือ  confusing words  คําอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจกันตอคะ 

lie – lay    lie  ถาเปนคํากริยาหมายถึง นอน หมอบ เอนลง มี  lay   เปนรูปกริยาชองท่ี 2 (past tense) 
และ lain เปนรูปกริยาชองท่ี 3 (past participle) lie ยงัมีความหมายวา โกหก และมี lied เปนรูปกริยาชองท่ี 2 

และชองท่ี 3 
สวน lay  น้ันเปนกริยาเชนกันหมายถึง วาง ปู ปลอย กําหนด วางแผน (นกหรอืไก) วางไข  มี laid เปนรูปกริยา

ชองท่ี 2 และชองท่ี 3 มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 

Some kids lie on the couch watching TV or playing video games all day 
rather than going outside to play with friends. 
เด็กบางคนนอนดูโทรทัศนหรือเลนวิดีโอเกมอยูบนโซฟาท้ังวันแทนท่ีจะออกไปเลนกับเพื่อนฝูงนอกบาน  
It is frustrating that some notorious politicians who often lie to voters still 
get elected time and time again. 
เปนเรื่องท่ีนาทอใจวา นักการเมืองฉาวบางคนท่ีชอบโกหกผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังยังคงไดรับเลือกต้ังเขามาครั้ง

แลวครั้งเลา 
The company has taken all necessary steps to lay the groundwork for 
making inroads into the ASEAN market. 
บริษัทไดดําเนินการทุกขั้นตอนท่ีจําเปนเพื่อวางรากฐานสําหรับการบุกตลาดอาเซียน 

farther – further   ท้ังสองคําเปนรูปของคุณศัพทและวิเศษณขั้นกวาของ far ใชเม่ือพูดถึงระยะทาง 

แปลวา ไกลออกไป หางออกไป 

How much farther/further is it to the beach?  I’m getting tired. 
ชายหาดอยูไกลออกไปอีกเทาไรนะ ฉันเริ่มเหน่ือยแลว 

The exhausted tourists almost lost hearts when  they came to realize  that 
they had to walk one kilometer farther/further to reach the falls. 
บรรดานักทองเท่ียวท่ีเหน่ือยลาเกือบพากันถอดใจเม่ือรูวาจะตองเดินตอไปอีกหน่ึงกิโลเมตรกวาจะถึงนํ้าตก  
อยางไรก็ตาม จะใช further เทาน้ัน เม่ือหมายถึง เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือกาวหนาขึ้นกวาเดิม และเม่ือใช 

further เปนคุณศัพท จะวางอยูหนานามเทาน้ัน 

Visit our website for further details about how to enter this year’s photo 
competition. 
โปรดเขาไปท่ีเวบไซตของเราหากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการเขารวมการประกวดภาพถายในปน้ี 

He sank further and further into debt. 
เขาเปนหน้ีเปนสินมากขึ้นทุกที 

แลวพบกันใหมสัปดาหหนาคะ 
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Tanorexia 

 
เชื่อวาคุณผูอานคงคุนเคยกับคําวา anorexia หรือโรคกลัวอวน ซึ่งเปนภาวะท่ีบุคคลปฏิเสธท่ีจะรับประทาน

อาหาร ตลอดจนมีความผิดปกติทางจิต เน่ืองจากคิดวาตัวเองอวน ท้ัง ๆ ท่ีจริงรูปรางของตนผอมมากอยูแลว โรคกลัวอวนน้ี

พบมากในหมูดารานักแสดง นางแบบ และสาว ๆ โดยเฉพาะวัยรุนท่ีเชื่อวาถาอวนแลวจะไมสวย หลายคนจึงปฏิเสธท่ีจะ

รับประทานอาหารจนแทบจะเหลือแตหนังหุมกระดูก และผูปวยบางรายก็ถึงขั้นเสียชีวิต สําหรับผูปวยดวยโรคน้ีจะเรียกวา 

anorexic มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 
Having suffered from anorexia since she was 15, the once gorgeous 
fashion model is now very frail and weighs less than 80 pounds. 
หลังจากท่ีปวยเปนโรคกลัวอวนมาต้ังแตอายุ 15 นางแบบสาวซึ่งครั้งหน่ึงเคยสวยตอนน้ีออนแอมากและมีนํ้าหนัก

ไมถึง 80 ปอนด  
ในชวง 3-4 ปท่ีผานมา ไดเกิดคําศัพทใหมขึ้นอีกคําหน่ึงคือ tanorexia ซึ่งมาจากคําวา tan (ผิวสีแทน) และ 

anorexia  โดยใชเปนคํานามหมายถึง การคล่ังอยากมีผิวสีแทนไมวาจะโดยวิธีอาบแดดธรรมชาติหรือใชเครื่องอบผิว

แทน (sunbed) สวน tanorexic ใชเปนท้ังคํานามและคําคุณศัพทหมายถึง คนท่ีคล่ังอยากมีผิวสีแทน แมจะเสี่ยงตอ

การเปนโรคมะเร็งผิวหนัง ท้ังน้ีเพราะพวกเขามองวาการมีผิวสีแทนหมายถึงการมีสุขภาพดี และดูดีกวาการมีผิวขาวหรือผิว

ซีด ๆ  
เชนเดียวกับผูปวยโรคกลัวอวน (anorexic) ท่ีชอบคิดวาตัวเองอวนเกินไป ท้ัง ๆ ท่ีในความเปนจริงผอมมากอยู

แลว พวกคล่ังอยากมีผิวสีแทน (tanorexic) ก็มักคิดวาผิวของตัวเองซีดเกินไปไมสวย ดังน้ันจึงจะเปนกังวลมากหาก

ไมไดอาบแดดหรือไปนอนในเครื่องอบผิวแทนสัก 2-3 วัน มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 
While female teenagers in Thailand consider a peaches-and-cream 
complexion attractive, tanorexics think that “tanned is beautiful”. 
ขณะท่ีสาว ๆ วัยรุนในเมืองไทยมองวาผิวขาวอมชมพูเปนผิวท่ีสวย พวกคล่ังอยากมีผิวสีแทนกลับมองวา  
‘ผิวสีแทนสวย’  
Sufferers of tanorexia put themselves at risk of developing skin cancer due 
to excessive exposure to ultra-violet rays. 
พวกท่ีคล่ังอยากมีผิวสีแทนทําใหตัวเองเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งผิวหนังเน่ืองจากการสัมผัสกับรังสี  

อุลตราไวโอเลตมากเกินไป 

แลวพบกันใหมสัปดาหหนาคะ 
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Silent Letter (2) 
 

มาดูตัวอยางคําในภาษาอังกฤษท่ีมี silent letter หรือตัวอักษรท่ีไมอานออกเสียงในหมวดอ่ืน ๆ ตอกันคะ 
 

 Silent K    
knife 
knight 
knee 

อานวา 
อานวา 
อานวา 

ไนฟ 
ไนท 
นี 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

มีด 
อัศวิน 
เขา 

 Silent L    
calm 
palm 
salmon 
yolk 

อานวา 
อานวา 
อานวา 
อานวา 

คาม 
พาม 
แซม-อัน 
โยค 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

สงบ  ใจเย็น 
ฝามือ  ตนปาลม 
ปลาแซลมอน 
ไขแดง 

 Silent N    
condemn 
column 
solemn 

อานวา 
อานวา 
อานวา 

ค็อนเดม 
คอล-อัม 
ซอล-เอ็ม 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

ตําหนิ  ประณาม  ตัดสินประหารชีวิต 
เครือ่งค้าํ  เสาปนู  แนว ชองในหนงัสือพิมพ 
ขึงขัง (โอกาส) สําคญั  นาขนลุก 

 Silent O    
colonel อานวา เคอ-เนล็ มีความหมายวา พันเอก 

 Silent P    
corps 
coup 
receipt 

อานวา 
อานวา 
อานวา 

โค 
ค ู
ริซีท- 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

คณะ  เหลา 
รัฐประหาร 
ใบเสร็จรับเงิน 

 Silent R    
finger 
garden 
myrrh 

อานวา 
อานวา 
อานวา 

ฟง-เกอะ 
กา-ดน 
เมอ 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

นิ้วมือ 
สวน  ทาํสวน 
ยางไมหอม 

 Silent S    
aisle 
 
debris 
island 

อานวา 
 
อานวา 
อานวา 

ไอล 
 
เด็บรี- 
ไอ-แล็นด 

มีความหมายวา 
 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

ทางเดินระหวางที่นั่งในโบสถ  
ในเครื่องบิน หรือในโรงมหรสพ 
ซากที่ปรักหักพัง 
เกาะ 

 Silent T    
castle 
asthma 
ballet 
often 

อานวา 
อานวา 
อานวา 
อานวา 

คาซ-’ล 
แอส-มะ 
แบล-เล 
ออฟ-เอ็น 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

ปราสาท 
โรคหืด 
นาฏศิลป  ระบําบัลเลต 
บอยครั้ง 

 Silent U    
colleague 
guess 
guitar 
tongue 

อานวา 
อานวา 
อานวา 
อานวา 

คอล-ลีก 
เก็ซ 
กิทา 
ทัง 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

เพ่ือนรวมงาน 
เดา  คดิ  เช่ือ 
กีตาร 
ล้ิน  คาํพูด  ภาษา 

 Silent W    
sword 
wrist 
wrinkle 

อานวา 
อานวา 
อานวา 

โซด 
ริซท 
ริง-คล 

มีความหมายวา 
มีความหมายวา 
มีความหมายวา 

ดาบ 
ขอมือ 
รอยยับ  รอยยน 

 Silent X    
faux pas อานวา โฟ พา มีความหมายวา ความผดิพลาด  เปน 

 Silent Z    
rendezvous อานวา รัน-เดะฝู มีความหมายวา การนดัพบ  ทีน่ดัพบ  

แลวพบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีปใหมคะ                                               ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ                                                                                            
 



 

 
                               English Today 
                                         สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
Countdown 

 
ในคืนวันสงทายปเกาตอนรับปใหมท่ีผานมา หลายทานคงมีโอกาสไดไปรวมงาน countdown ท่ีจัดขึ้น

หลายแหงท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด วันน้ีเราจะมาดูกันคะวา countdown มีความหมายและวิธใีชงาน

อยางไรบาง 
คําวา countdown เม่ือเขียนติดกันจะเปนคํานามท่ีมีความหมายวา การนับถอยหลังเพื่อบอกเวลาท่ีเหลือ

กอนท่ีเหตุการณหน่ึงเหตุการณใดจะเกิดขึ้นหรือกอนถึงกําหนดเสนตาย ซึ่งเหตุการณท่ีมักจะใชการนับถอยหลังไดแก  

การปลอยจรวดหรือยานอวกาศ การจุดชนวนระเบิด การนับถอยหลังสูการแขงขัน หรือการนับถอยหลังสูวันขึ้นปใหม  

มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 
The rocket launch was aborted just minutes before the countdown 
because of a technical glitch. 
การปลอยจรวดถูกลมเลิกเพียงไมก่ีนาทีกอนกระบวนการนับถอยหลังจะเริ่มขึ้นเน่ืองจากปญหาขัดของดาน

เทคนิค 
The two-year countdown to the London 2012 Olympic Games started on 
27 July 2010 with great fanfare. 
การนับถอยหลังกอนถึงมหกรรมกีฬาโอลิมปกป 2012 ท่ีกรุงลอนดอนในอีกสองปขางหนาเริ่มตนขึ้นเม่ือวันท่ี 27 

กรกฎาคม 2010 อยางเอิกเกริก 
Each year, hundreds of thousands of people join the New Year 
countdown in Times Square in New York City. 
ทุกป ผูคนนับแสนจะเขารวมพิธีนับถอยหลังสูวันขึ้นปใหมท่ียานไทมสแควรในมหานครนิวยอรก  
นอกจากจะใชเปนคาํนามแลว count down (เขยีนแยกกัน) ยังสามารถใชเปนคํากริยาในความหมายวา นับ

ถอยหลังหรือเตรียมพรอมครั้งสุดทายสําหรับเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงท่ีจะเกิดขึ้น เชน 
Seconds before midnight, the crowd at CentralWorld started counting 
down from ten to zero to usher in 2011. 
ไมก่ีวินาทีกอนเท่ียงคืน ฝูงชนท่ีเซ็นทรัลเวิลดเริ่มนับถอยหลังจากสิบไปศูนยเพื่อตอนรับป 2011  
Many political parties are counting down to the general election 
expected to be held early this year. 
พรรคการเมืองหลายพรรคกําลังนับถอยหลังสูการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีคาดวาจะจัดขึ้นในตนปน้ี 

แลวพบกันใหมสัปดาหหนาคะ 
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Pull a rabbit out of the hat 

 
ปน้ีเปนปนักษัตรเถาะ (กระตาย) เราจึงไดเห็นตุกตุนตุกตาหรือสินคารูปกระตายวางจําหนายกันอยางแพรหลาย 

และเพื่อใหเขากับกระแสในตอนน้ี เราจะมาดูสํานวนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับกระตาย (rabbit) กันคะ 
เริ่มตนดวยสํานวน pull a rabbit out of the hat ท่ีมีความหมายวา สรางความประหลาดใจโดยการ

ทําสิ่งท่ีไมคิดวาจะเปนไปไดหรือสิ่งท่ีตองอาศัยทักษะอยางมากเพื่อแกไขปญหาใดปญหาหน่ึง (เหมือนกับนักมายากลท่ี

เลนกลโดยดงึกระตายออกมาจากหมวก) มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 

After a long discussion that seemed to go nowhere, James suddenly 
pulled a rabbit out of the hat, coming up with a great idea about how to 
reverse the company’s sagging sales. 
หลังจากการอภิปรายท่ียาวนานและดูจะไมคืบหนาไปไหน จู ๆ เจมสก็สรางความประหลาดใจโดยการเสนอ

ความคิดยอดเยี่ยมท่ีจะพลิกผันยอดขายท่ีตกตํ่าของบริษัท 
สํานวนตอมาคือ jackrabbit start ซึ่งหมายถึง เริ่มตนอยางรวดเร็วหรือทันทีทันใดจากตําแหนงท่ีหยุดน่ิง

อยู  (jackrabbit  คือ กระตายพันธุใหญท่ีมีหูยาวและขาหลังท่ียาวและแข็งแรง) เชน 
After stopping at the red light for nearly three minutes, the vehicles made 
a jackrabbit start as soon as the light turned green. 
หลังจากท่ีติดไฟแดงอยูนานเกือบสามนาที บรรดายานพาหนะท้ังหลายก็ออกตัวทันทีท่ีไฟสัญญาณเปล่ียนเปน  

สีเขียว 
สวนสํานวน be like a deer/rabbit caught in the headlights น้ันหมายถึง ต่ืนกลัวจนไม

ขยับตัวหรือจนคิดอะไรไมออก (เหมือนกับกวางหรือกระตายท่ีต่ืนกลัวจนไมขยับตัวเม่ือเห็นไฟรถยนต)  เชน  
The singing contestant looked like a rabbit caught in the headlights on 
the stage when he saw the huge crowd in front of him. 
ผูเขาประกวดรองเพลงดูเหมือนจะต่ืนกลัวจนไมขยับตัวบนเวทีเม่ือเห็นผูชมจํานวนมากอยูเบ้ืองหนา 

แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ 
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Rehab vs Prehab 

 
หลายคนท่ีติดตามขาวดาราดังของฮอลลีวูดอยางเชน ลินดเซย โลฮาน   ชารลี ชีน หรือคริสเตน ดันสท จะเห็น 

คนดังเหลาน้ีเขา ๆ ออก ๆ ศูนยฟนฟูสภาพ (rehabilitation center) กันเปนวาเลนเพื่อบําบัดอาการติดเหลาบาง 

ติดยาเสพติดบาง คําวา rehabilitation หรือท่ีเรียกสั้น ๆ วา rehab มีความหมายวา การฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิม 

คําน้ีกลายเปนคําท่ีแพรหลายตามสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ถึงขนาดมีการทํารายการ  Celebrity Rehab with Dr. 
Drew ซึ่งเปนรายการรีลลิตีทางโทรทัศนท่ีถายทอดเรื่องราวของบรรดาคนดังท่ีเขาไปรับการบําบัดการติดสุราหรือยา

เสพติดกับ Dr. Drew Pinsky ท่ีศูนยฟนฟูสภาพแหงหน่ึงในรัฐแคลิฟอรเนีย  รายการน้ีออกอากาศตอเน่ืองกันมา

หลายฤดูกาลแลว มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 
Lindsay Lohan has been in and out of rehab for several times for 
drinking and drugs. 
ลินดเซย โลฮาน เขา ๆ ออก ๆ สถานฟนฟูสภาพหลายครั้งดวยปญหาติดเหลาและยาเสพติด 
The young budding singer is reportedly seeking rehab for his hazardous 
drinking and depression. 
มีรายงานวานักรองหนุมดาวรุงกําลังเขารับการฟนฟูสภาพเพื่อบําบัดการดื่มแบบอันตรายและภาวะซึมเศรา 

ของเขา 
คําวา rehab ไดกอใหเกิดคําใหมตามมาคือ prehab ท่ียอมาจากคําวา preventive rehabilitation 

ซึ่งหมายถึงสถานท่ีท่ีบรรดาคนดังเขาไปรับการบําบัดเพื่อปองกันไมใหปญหาท่ีเปนอยูลุกลามจนตองเขาไปอยูในสถาน

ฟนฟูสภาพในท่ีสุด  บางคนมองวาน่ีเปนการปองกันปญหาเชิงรุกท่ีดี แตหลายคนก็มองวาเปนเพียงเทคนิคการ

ประชาสัมพันธท่ีคนดังบางคนใชเพื่อหวังผลในการรักษาภาพลักษณของตนไมใหเสียหายมากขึ้น ภายหลังจากท่ีตกเปน

ขาวเก่ียวกับปญหาติดเหลาหรือยาเสพติด ตัวอยางเชน 
The famous actor decided to check into prehab after he was involved in a 
car accident caused by drunk-driving. 
นักแสดงชื่อดังตัดสินใจเขาสถานบําบัดเพื่อเปนการปองกันหลังจากท่ีเกิดอุบัติเหตุรถยนตจากการเมาแลวขับ  
It has been said that Charlie Sheen entered prehab for PR purposes. 
วากันวาชารลี ชีน เขาสถานบําบัดเพื่อเปนการปองกันโดยมีจุดประสงคเพื่อประชาสัมพันธ 
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Idioms with “heart” 

 
วันวาเลนไทนเวียนกลับมาบรรจบอีกครั้ง  เราจะมาดูสํานวนท่ีเก่ียวของกับความรักกันคะ โดยเฉพาะสํานวนท่ีมี

คําวา ‘heart’  
เริ่มจาก lose one’s heart to someone หมายถึง ตกหลุมรักใครสักคน ตัวอยางเชน 
Phil said he lost his heart to his wife when he first met her during a 
seminar.  It was a kind of love at first sight. 
ฟลบอกวาเขาตกหลุมรักภรรยาของเขาต้ังแตพบกับเธอครั้งแรกในงานสัมมนา ประมาณวาเปนรักแรกพบอะไร

ทํานองน้ัน 
สํานวนตอมาคือ win someone’s heart หรอื win the heart of someone น้ันมีความหมาย

วา ชนะใจ ทําใหอีกฝายหน่ึงมารัก  เชน 
Tom has been consulting with his close friend about how to win the heart 
of his dream girl. 
ทอมปรึกษาเพื่อนสนิทของเขาตลอดถึงวิธีท่ีจะเอาชนะใจสาวในฝนของเขา 
My father always says, to win a girl’s heart, all we need to have is 
sincerity, honesty, and confidence. 
คุณพอของผมพูดเสมอวา การจะเอาชนะใจหญิงสาวใหไดน้ัน ขอเพียงใหเรามีความจริงใจ ความซื่อสัตย และ 

ความม่ันใจเทาน้ัน 
สวนสํานวนท่ีมีความหมายใกลเคียงกันคือ steal someone’s heart แปลตรง ๆ ตัววา ขโมยหัวใจของ

คนใดคนหน่ึง ซึ่งหมายถึง ทําใหเขาตกหลุมรัก เชน 
“You are the only girl who stole my heart,” said Rob to his girlfriend. 
ร็อบพูดกับแฟนสาวของเขาวา “คุณเปนผูหญิงคนเดียวท่ีขโมยหัวใจผมไปได” 
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Red carpet 

 
ต้ังแตตนปท่ีผานมา วงการบันเทิงตางประเทศทยอยมีงานประกาศผลรางวัลตาง ๆ ออกมา เริ่มต้ังแต Golden 

Globe Awards ท่ีจัดขึ้นเม่ือกลางเดือนมกราคม ตามดวยการประกาศผลรางวัล GRAMMY Awards ท่ีเพิ่ง

ผานพนไป เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ สวนงานท่ียิ่งใหญท่ีสุดของปคือ งานประกาศผลรางวัลออสการ (Academy 
Awards) ครั้งท่ี 83 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี 27 กุมภาพันธน้ี งานเหลาน้ีถือเปนงานพรมแดง (red carpet events) 
ท่ีไดรับความสนใจจากผูชมท่ัวโลกท่ีต้ังตารอดูวา ดารา นักรอง นักแสดงท่ีมารวมงานน้ันจะควงคูมากับใคร และสวมใส

ชุดเสื้อผาของดีไซเนอรคนใดมาเดินบนพรมแดง วันน้ีเราจะมาดูกันคะวา red carpet มีความหมายและวิธีใชอยางไร

บาง 
เดิมที red carpet หรือพรมแดงน้ันจะใชปูเพื่อเปนทางเดินแกประมุขของประเทศในงานพิธีการตาง ๆ แต

ปจจุบัน red carpet เม่ือใชเปนคํานาม จะหมายถึงพรมแดงท่ีใชปูเปนทางเดินของบุคคลสําคัญหรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียง

หรือหมายถึงการตอนรับหรืองานบันเทิงท่ียิ่งใหญอลังการ ตัวอยางเชน 
It is expected that many Hollywood big names will grace the red carpet 
for the Academy Awards this year. 
คาดกันวาดาราใหญของฮอลลีวูดจํานวนมากจะมารวมเดินเฉิดฉายบนพรมแดงในงานประกาศผลรางวัล  

ออสการในปน้ี 
นอกจากจะใชเปนคาํนามแลว red carpet ยังสามารถใชเปนคําคุณศัพทขยายคํานามตาง ๆ เชน red 

carpet fashion, red carpet look, red carpet dress, red carpet treatment ใน

ความหมายวา ท่ียิ่งใหญตระการตา  ท่ีไมธรรมดา หรือท่ีใหการดูแลตอนรับเปนพิเศษ มาดูประโยคตัวอยางกันคะ 
Some actresses spend tens of thousands of dollars on dresses to perfect 
their red carpet look. 
ดาราหญิงบางคนทุมเงินนับหม่ืนเหรียญกับเสื้อผาเพื่อใหโฉมท่ีตระการตาของพวกเขาสมบูรณท่ีสุด 
The government gave the red carpet treatment to the U.S. Secretary of 
State. 
รฐับาลใหการตอนรบัรฐัมนตรวีาการกระทรวงตางประเทศของสหรฐัอยางยิง่ใหญ 
สวนสํานวน roll out the red carpet น้ันเปนกริยาวลี หมายถึง ตอนรับแขกคนสําคัญอยางยิ่งใหญ เชน 

The company plans to roll out the red carpet for its major shareholders. 
บริษัทเตรียมตอนรับบรรดาผูถือหุนรายใหญของบริษัทอยางยิ่งใหญ 
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