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chapter 001

page chapter01-16.indd   7 7/9/59   13:34



8

การแนะน�าตัวเองแบบทั่วไป (General) นั้น นับว่าง่ายสุดแล้ว 
ก็แค่เพียงบอกว่าเราชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ เกิดที่ ไหน ชอบท�าอะไร มีพี่
น้องกี่คน บลาๆๆ เคยมีแฟนมาบ้างมั้ย ถ้าในชีวิตนี้ ไม่เคยมีต้องพูดว่า
อะไร (เดีëยวๆ อันหลังไม่ต้องบอกก็ได้ 55+) เชื่อเถอะ วนเวียนอยู่แค่
นีจ้ริงๆ ฮะ

1. General

ถ้าคุณเป็นคนที่ก�าลังฝƒกภาษาอยู่ บทเรียนน้ีคือบทเรียนเร่ิมแรกเลยที่คุณควรจด
และจ�า พูดง่ายๆ คือ “ท่องไปเลยเหอะ” ท�าไมผมพูดงี้รู้มั้ย!?

น่ันก็เป็นเพราะคุณจะได้เจอไปตลอดชีวิตแน่! น่ีคือเร่ืองจริงไม่อิงนิยาย ไม่ว่าจะ
สัมภาษณ์งาน เจอคนแปลกหน้า เจอเพื่อนของเพื่อน หรือจะเจอคนรู้ใจ คุณหนีไม่พ้นเรื่อง
แนะน�าตัวเองแน่นอน! ผมชื่อ............................... ผมเรียนที่............................... ผมจบ
มหาวิทยาลัยที่ ............................... ผมท�างานที่ ............................... บลาๆๆ เห็นมั้ย 
เชื่อสิ ได้ใช้ชัวร์! ขอย�้าอีกครั้งให้จ�าไปเลย เพราะมันเป็นประโยคหากิน อิๆ

ผมขอแบ่งเป็น 3 พาร์ตหลักละกัน ได้แก่ General คือประโยคหากิน ใช้พูดเรื่อง
ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเรา Education คือแบ็กกราวด์การศÖกษา และ Work คือประโยคที่มัก
ใช้พูดเกี่ยวกับเรื่องงาน

 เอ้า พร้อมยังล่ะ ไป Goooo! (ไม่พร้อมก็ต้องพร้อม ฮา)

My name is Gam. (เราชื่อแก้มนะ) แต่
ในสถานการณ์ที่ ไม่เป็นทางการสว่นใหÞ่ พูดแค่ 
I’m Gam. (แก้มค่ะ) ก็เพียงพอแล้ว

My name is __________. 

chapter 

001
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เรื่องอายุก็เจอตลอด จ�าไปเลย I’m 29 years old. (อายุ 29 ครับ) 
แก้เลขเอาเองนะ อนัน้ีตวัเลขของผูเ้ขียน ฮาาา แต่ถ้าเป็นชว่งใกล้วันเกิดแล้ว
อยากบอกชาวต่างชาติว่า ก�าลังจะย่างเข้า 30 แล้วค่ะ ก็ ให้พูดว่า I’m 
turning 30 soon. (ก�าลังจะ 30 แล้วค่ะ ฮือๆ) หรือ I’m gonna turn 
30 next week. (อาทิตย์หน้าก็ 30 แล้วคร้า) โอ�ย! แก่เหลือเกินนนนน 
ไปบอกเค้าท�าไมเนีย่ยย 55+

I live in ___________.

ส่วนใหÞ่คุยกันแรกๆ คนจะชอบถามว่า Where do you live? (เธอ
พักอยู่ที่ ไหนเหรอ) I live in Bangkok. (อยู่กรุงเทพÏ ค่ะ) แต่ถ้าอยู่ชนบท
ก็ I live in the countryside. (หนูอยู่บ้านนอกค่ะ) พูดถÖงเรื่องบ้านนอก
นÖกค�าศัพท์ออกหนÖ่งค�า คือ hick (บ้านนอก) เราอาจพูดว่า Even though 
I live in the countryside, I’m not a hick. (ถÖงแม้หนูจะอยู่บ้านนอก 
แต่หนูไม่ใช่คนบ้านนอกคอกนานะคะ) มีการศÖกษาเว้ยยย ฮา

I was born and raised in _________.

บางทีที่ที่เราอยู่ในป̃จจุบนัไม่ใชท่ี่ที่เราเกิด เชน่ เรา
อาจจะเกิดอีกเมือง แต่ย้ายมาเรียนหรือท�างานอีกเมือง
นÖง งงมะ? ยกตัวอย่างเช่น เราเป็นคนต่างจังหวัด เกิด
และถูกเลี้ยงที่นู่น แต่มาเรียนที่กรุงเทพÏ ก็อาจจะบอก
ฝรั่งว่า I went to college here in Bangkok, but 
I was born and raised in Nakhonsawan. (ผมเกิด
และโตที่ นครสวรรค์ครับ แต่มาเรียนมหา’ลัยที่
กรุงเทพÏ) born and raised เป็นอีกหนÖ่งส�านวนที่
น่าจ�าไปใช้นะจ�ะ แปลว่า “เกิดและโต”

I’m _________ years old.
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I used to _______________.

I used to… แปลว่า “เคย” นะครับ เวลาเราพูดถÖงเร่ืองในอดีต ต้องมสีกัเร่ืองแหละ
ที่คุณเคย เช่น I used to live there for 3 years. (เคยอยู่ที่นั่นมา 3 ป‚) I used 
to play piano everyday when I was a child. (เคยเล่นเป‚ยโนทุกวันเลยตอนเด็ก) 
I used to love him a lot until I found myself an idiot. (เคยรักเขาตั้งนาน
ก่อนจะรู้ว่าตัวเองมีเขา) โอ�ย! ท�าไมเศร้าจางงง T_T

เวลาคนเรารู้จักกันใหม่ๆ ไม่รู้เป็นไร ชอบถามกันจัง What are your hobbies? 
(ท�าอะไรเป็นงานอดิเรกเหรอ) หรือ What do you like to do in your spare time? 
(ตอนว่างๆ ชอบท�าไรอ่ะ) นีเ่ลยจ้าประโยคหากิน In my spare time? (ตอนเราว่าง
อ่ะเหรอ) I like to play jackstones. (เราชอบเล่นหมากเก็บอ่า) โอ้โห! บอกอายุเลย 55+

I like to do this in my spare time.

àÍŒÒ ¨ºáÅŒÇ General
¡ÒÃ¾Ù´¤ØÂàªÔ§·ÑèÇä»

Ê¶Ò¹Õ¶Ñ´ä» Education
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2. Education

คนที่ถามเร่ืองวุ²กิารศÖกษาเราสว่นใหÞ่
น่ีต้องสนใจโพรไฟล์เราพอตวัแล้วล่ะ ว่าเอ�! เรา
จบจากไหนนะ เรียนอยู่รÖเปล่า อยู่ชั้นไหนแล้ว 
พูดง่ายๆ คือเค้าก�าลงัหา things in common 
ของเราอยู่ (บางทีคุณอาจเรียนมหา’ลัยเดียว
กับเค้าก็ได้ ใครจะไปรู้)

ค�าว่า undergrad ใช้เรียกค�าว่า undergraduate แบบสั้นๆ เวลา
ไปตามปาร์ตี้แล้วเพ่ือนถามว่ายังเรียนอยู่มั้ยหรือท�างานแล้ว ก็ตอบไปว่า 
I’m an undergrad student. หรือจะพูดว่า I’m doing a Bachelor’s. 
ก็ได้ «Ö่งค�าแปลเหมือนกันเลย (ก�าลังท�า Bachelor’s ก็คือวุ²ิปริÞÞาตรี 
ส่วน do ในที่นีก้็แทนค�าว่า study หรือเรียนไง)

I’m a grad student. (àรÕÂ¹»รÔญญาâ·ÍÂÙ‹¤รับ)

เชน่เดียวกัน ถ้าคุณเรียนปริÞÞาโทก็บอกไปว่า I’m a grad student. 
หรือ I’m doing a Master’s.

I’m an undergrad student. (àรÕÂ¹»รÔญญาµรÕÍÂÙ‹¤รับ)

I major in ______. (àรÕÂ¹ÍÂÙ‹¤³Ð ______)

บางคนมันไม่ถามแค่นีอ้่ะสิ แต่ยังถามต่ออีกว่า What’s your major? 
(แล้วเรียนคณะอะไร) ก็ตอบไป I major in Accounting/Engineering. 
(เรียนอยู่บัÞชี/วิศวะครับ > เปลี่ยนชื่อคณะกันเอาเองนะ) หรือจะตอบกวนๆ 
ว่า I major in Eating. (อยู่คณะแ_กฮะ) ก็ได้ 55+
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I graduated from ______. (¨บ¨า¡ ______)

อนัน้ีเวลาสมัภาษณ์งานได้ใช้นะ Hi. My name is Jack. I’m 23 years 
old. I graduated from Harvard. I’m applying for the position of 
security officer. (สวสัดีครับ ช่ือแจ็คนะครับ อายุ 23 ป‚ จบจากฮาร์วาร์ด 
วันน้ีมาสมัครต�าแหน่ง ร.ป.ภ. ครับ) เดีëยวๆ จบฮาร์วาร์ด มาสมัครเป็น 
security officer เหรอ ฮา!

แต่ส�าหรับใครที่มีเส้นทางการศÖกษาไม่เหมือนคนอื่น อย่างเช่น…

(เราไม่ได้เรียนหรอก เราไปเป็นทหารแทน) I dropped 
out of college to run a coffee shop. (เราดร็อปเรียน
มาเปิดร้านกาแฟแทนอ่า) – พูดง่ายๆ คือเรียนไม่จบ แต่
ออกมาท�าธุรกิจนะเออ เกรŽไกรŽไปอีกแบบ แต่แนะน�าว่าถ้าเค้า
ไม่ถามก็อย่าพูดเลย ไว้รอเรา success แบบ Bill Gates, 
Steve Jobs หรือ Mark Zuckerberg ก่อนค่อยพูด อิๆ

I skipped college to join the Army.

มาพูดถÖงเร่ืองงานกันบ้าง ส่วนใหÞ่ฝร่ังชอบถามว่า What do 
you do? (แล้วท�าไรอยู่อ่ะ) เค้าไม่ได้ถามว่าตอนนีคุ้ณท�าอะไรนะ แต่
เค้าถามว่า ตอนนีก้�าลังท�าไรอยู่ เป็นนักเรียน? ท�างาน? หรือท�าไรอยู่

3. Work

 หลักการคือ...ให้พูดอาชีพแล้วตามด้วย at สถานที่ท�างาน ตัวอย่าง
เช่น I’m a programmer at IBM. (เป็นโปรแกรมเมอร์ที่บริษัทไอบีเอ็มฮะ) 
I’m a chemist at SCG. (ท�างานเป็นนักเคมีที่ SCG ค่า) เป็นต้น

I’m a doctor at Siriraj Hospital. 
(Ë¹Ùà»š¹ËÁÍÍÂÙ‹·ÕèÈÔรÔราª¤‹Ð)

out of college to run a coffee shop. (เราดร็อปเรียน
มาเปิดร้านกาแฟแทนอ่า) – พูดง่ายๆ คือเรียนไม่จบ แต่
ออกมาท�าธุรกิจนะเออ เกรŽไกรŽไปอีกแบบ แต่แนะน�าว่าถ้าเค้า
ไม่ถามก็อย่าพูดเลย ไว้รอเรา success แบบ Bill Gates, 
Steve Jobs หรือ Mark Zuckerberg ก่อนค่อยพูด อิๆ
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I work at Intel as a consultant.
(·íา§า¹·ÕèÍÔ¹à·Å à»š¹·Õè»รÖ¡Éา¤รับ)

ถ้าเบื่อแบบแรก จะลองใช้แบบนีดู้ก็ได้ ก็คือ บอกว่าท�างานที่ ไหน ใน
°านะอะไร I work at PTT as a security officer. (ท�างานที่ ปตท. 
เป็น ร.ป.ภ. ฮะ) – เอ�ะ! นีม่ันใช่คนเดียวกับที่จบฮาร์วาร์ดเมื่อกี้ป†ะเนีย่ยย 
55+

I’ve worked here for 3 years.

คนเราชอบถามกันครับว่าท�างานที่ น่ีมาก่ีป‚แล้ว (ไม่รู้จะถามท�าไมเนาะ 
เจ็บใจ ยังหาที่ ใหม่ไม่ได้ ฮา!) เอาเป็นว่าถ้าโดนถาม How long have you 
worked here? (ท�างานมากี่ป‚แล้วแกร) ให้ตอบไปว่า I’ve worked here 
for 3 years. (ท�ามา 3 ป‚แล้ว) เปลี่ยนตัวเลขป‚กันเอาเองนะฮะ

áµ‹¶ŒÒ¤Ø³ÁÕªÕÇÔµ·ÕèäÁ‹àËÁ×Í¹¤¹Í×è¹
äÁ‹ä´Œà»š¹¾¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¨íÒ 
áµ‹ÍÍ¡ÁÒ·íÒ Ø̧Ã¡Ô¨àÍ§

¹ÕèàÅÂ¤ÃÑª!
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