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การทักทาย

การทักทายในภาษาอังกฤษมักแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
การทักทาย

Hi, Mint! How are you?		

การสอบถามความเป็นไป

Fine, thank you. And you?
การตอบคำถาม

Not too bad. Oh! I have to go.
Talk to you later. Bye!
จบการสนทนา

Take care.
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การทักทาย
Hi!
Hello!
Good morning.
Good afternoon.
Good evening.

สวัสดี
สวัสดี
สวัสดีตอนเช้า
สวัสดีตอนบ่าย
สวัสดีตอนเย็น

การสอบถามความเป็นไป
What’s up?
How are you?
How are you doing?
How are you today?
How do you do?

เป็นอย่างไรบ้าง
สบายดีไหม
เป็นอย่างไรบ้าง
วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เป็นอย่างไรบ้าง

การตอบคำ�ถาม
Fine, thank you.
Well.
Not too bad.
So-so
OK.

สบายดี ขอบคุณ
สบายดี
ก็ไม่แย่เท่าไร
ก็เรื่อยๆ นะ
ก็พอใช้ได้

4

จบการสนทนา
Bye!
Goodbye!
Take care.
Talk to you later.
See you soon.
See you later.
Good to see you.
Good night.
Sleep well.
Sweet dreams.

Have a nice

day.
morning.
afternoon.
evening.
night.

ลาก่อน
ลาก่อน, โชคดี
ดูแลตัวเองด้วย
ไว้คุยกันใหม่คราวหลัง
แล้วพบกันใหม่เร็วๆ นี้
แล้วพบกันใหม่ทีหลัง
ดีที่ได้เจอคุณ
ราตรีสวัสดิ์
หลับสบาย
ฝันดีนะ
ขอให้มีความสุขในวันนี้
ขอให้มีความสุขในเช้านี้
ขอให้มีความสุขในบ่ายนี้
ขอให้มีความสุขในเย็นนี้
ขอให้มีความสุขในคืนนี้

การทักทาย
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การแนะนำ�ตัว

การแนะนำตัวในภาษาอังกฤษมักแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1 แนะนำตัวเอง
My name is Bond.

การแนะนำตัวในภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบ ควรฝึกใช้ให้คล่อง
เพราะเป็นการรู้จักกันครั้งแรก การแนะนำตัวอย่างมั่นใจช่วยสร้างความ
ประทับใจได้ค่ะ ตัวอย่างข้างล่างเป็นการแนะนำตัวของ James Bond ค่ะ
ฝรั่งมักเรียกนามสกุลกันแทนชื่อตัว ดังนั้น เวลาแนะนำตัวสำหรับคนที่รู้จักกัน
ครั้งแรก บางครั้งจึงบอกแต่นามสกุล ยกเว้นในกรณีที่รู้จักสนิทสนมกันแล้ว
ถึงจะเรียกชื่อตัวค่ะ
Bond, James Bond.
My name is Bond.
My name is Bond, James Bond.
Let me introduce myself. I am Bond.

บอนด์, เจมส์ บอนด์
ฉันชื่อบอนด์
ฉันชื่อบอนด์, เจมส์ บอนด์
ฉันขอแนะนำตัวเอง
ฉันคือบอนด์	

2 แนะนำคนอื่น
Do you know Ben?
Ben is a friend of mine.

การแนะนำคนอืน่ มักจะเริม่ ต้นด้วยประโยคคำถาม เพือ่ ดึงความสนใจ
อาทิ
Do you know Ben?
Have you ever met Ben?

คุณรู้จักเบนไหม
คุณเคยพบเบนมาก่อนไหม

หรือจะกล่าวแนะนำตรงๆ เลยก็ได้
This is Ben.
นี่คือเบน
I don’t think you have met Ben. ฉันไม่คิดว่าคุณจะเคยพบเบน
และบางครั้งเพื่อความกระจ่าง ชัดเจน จึงนิยมเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ
บุคคลที่ต้องการแนะนำต่อท้ายไปด้วย เช่น
Ben is a friend of mine.
เบนคือเพื่อนของฉัน
Ben is from Spain.
เบนมาจากสเปน
Ben is now teaching at the university.	
ตอนนี้เบนสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย

การแนะนำตัว
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