การอบรมเตรียมความพร้ อมด้ านทักษะภาษาอังกฤษ (เบื้องต้ น)
สาหรับ
เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับ (Liaison Officer)

กองการต่ างประเทศ
สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
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หลักการเรียนรู้
• การฟัง - พูด
• การออกเสี ยงคา
• การอ่าน
• การเขียน
• การแปล
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การฟัง - พูด
แนวทางฝึ กฝนการฟัง
รับข้อมูลจากแหล่งที่เผยแพร่ ขอ้ มูลโดยเจ้าของภาษาหรื อที่ปรากฏตามแหล่งรวมข้อมูล
ออนไลน์ เช่น www.youtube.com เพือ่ ให้เกิดความเคยชินกับสาเนียงภาษาและ
คาศัพท์ที่ใช้ในการพูดตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น

• ข่าว เช่น สานักข่าว BBC, AP, Reuters
• เพลง
• ภาพยนตร์
ฯลฯ
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การฟัง – พูด (ต่ อ)
ประเด็นนาเสนอ
• การแนะนาตัว

• การทาความรู ้จกั เพิ่มเติม
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การฟัง – พูด (ต่ อ)
การแนะนาตัว
• การทักทาย
• การบอกชื่อ
• การบอกตาแหน่ง/ระดับ/หน่วยงานต้นสังกัด
• การแสดงความยินดีที่ได้รู้จกั
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การฟัง – พูด (ต่ อ)
การทักทาย
• How do you do? (เป็ นทางการ)
• Good morning/afternoon/evening (ทัว่ ไป)
• Hello/Hi (ไม่เป็ นทางการ)
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การฟัง – พูด (ต่ อ)
การบอกชื่ อ
• My name is …
• I am …
การบอกตาแหน่ ง
• นิตกิ ร: Legal Officer
• นักวิเทศสั มพันธ์ : Foreign Relations Officer
• นักประชาสั มพันธ์ : Public Relations Officer
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การฟัง – พูด (ต่ อ)
การบอกระดับ
• ปฏิบตั ิการ: Practitioner Level
• ชานาญการ: Professional Level
• ชานาญการพิเศษ: Senior Professional Level
• เชียวชาญ: Expert Level
• ทรงคุณวุฒิ: Advisory Level
การบอกหน่ วยงานต้นสั งกัด
สานักงานกฎหมายและคดี สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร
Legal and Litigation Office
Office of the Permanent Secretary for the Bangkok
Metropolitan Administration
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การฟัง – พูด (ต่ อ)
การแสดงความยินดีที่ได้ ร้ ู จกั

• It’s an honor to meet you. (เป็ นทางการ)
• It’s nice to meet you (ไม่เป็ นทางการ)
แบบฝึ กหัด: พูดแนะนาตัวเองในประเด็นต่อไปนี้
- การทักทาย
- การบอกชื่อ
- การบอกตาแหน่ง/ระดับ/หน่วยงานต้นสังกัด
- การแสดงความยินดีที่ได้รู้จกั
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การฟัง – พูด (ต่ อ)
การทาความรู้ จกั เพิม่ เติม
ตัวอย่ าง: การถามงานอดิเรก

• What is your hobby?
My hobby is - watching TV
- listening to the song
- playing football
etc.
แบบฝึ กหัด: จับคู่ถาม - ตอบงานอดิเรกระหว่างกัน
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การฟัง – พูด (ต่ อ)
ประเด็นควรหลีกเลีย่ งในการสนทนากับผู้ที่ร้ ู จกั กันครั้งแรก
• อายุ/รู ปร่ างหน้าตา
• ฐานะทางเศรษฐกิจ

• ความเชื่อ/ศาสนา
• ระบบการเมืองการปกครอง
• อื่นๆ เช่น เชื้อชาติ ดินแดน ฯลฯ
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การออกเสียง
ลักษณะ
• เกี่ยวข้องกับวิชาสัทธศาสตร์ (Phonetics)
• คาภาษาอังกฤษมากกว่าหนึ่งพยางค์จะมีการออกเสี ยงเน้นหนักเบา (stress) ซึ่งถ้าออก
เสี ยงเน้นหนักผิดพยางค์กอ็ าจจะทาให้การสื่ อสารเกิดความเข้าใจผิดได้

ตัวอย่ าง
• คาสองพยางค์

- coffee (ค็อฟฟิ )
- produce (โพรดิวซ)

• คาสามพยางค์

- afternoon (อ๊าฟเทอนูน)
- orchestra (ออคิซเทรอะ)
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การออกเสียง (ต่ อ)
การแก้ ไขปัญหา
ตรวจสอบคาที่มีปัญหาในการออกเสี ยงกับพจนานุกรมทุกครั้ง
แบบฝึ กหัด: ออกเสี ยง/ระบุตาแหน่งที่เน้นหนักของคาดังต่อไปนี้
• Automatic (อัตโนมัติ)
• Carpenter (ช่างไม้)
• Examination (การสอบ)
• Metropolis (มหานคร)
• Unfortunate (โชคร้าย)
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การอ่ าน
แนวทางฝึ กฝนการอ่ าน
• ศึกษาข้อมูลภาษาไทยที่เกี่ยวข้องก่อนอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เพื่อให้
สามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายและเร็ วยิ่งขึ้น
• สังเกตคาศัพท์ที่ใช้ ซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างกันตามประเภทเนื้อหาบทความ
• สะสมคาศัพท์ที่คิดว่าจะเป็ นประโยชน์/ทบทวนสม่าเสมอ
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การอ่ าน (ต่ อ)
ตัวอย่ างข่ าวภาษาอังกฤษ
Rescue work has resumed to find the victims and survivors of the latest deadly
earthquake to hit Nepal. At least 65 people died there and nearly 2,000 were hurt in Tuesday's
7.3 magnitude quake, with fears the figures could rise. At least 17 died in India. Aid agencies
have appealed for funding, saying Tuesday's tremor has badly hit efforts to help those already
affected by the 7.8-magnitude quake on 25 April.

ตัวอย่ างคาศัพท์
•
•
•
•
•
•

rescue work
resume
victim
earthquake
magnitude
aid agency

งานกูภ้ ยั
เริ่ มต้นอีกครั้ง
ผูร้ ับเคราะห์
แผ่นดินไหว
ความแรง (ของการสั่นสะเทือน)
หน่วยงานช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์
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การเขียน
สิ่ งที่ต้องพิจารณา
• รู ปแบบ

• เนื้อหา
• ภาษา
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การเขียน (ต่ อ)
ตัวอย่างจดหมายภาษาอังกฤษ

17

การแปล
ความหมายในภาพรวม
“การถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็ นอีกภาษาหนึ่ง”
กระบวนการแปล
• การทาความเข้าใจเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ (การอ่าน - รับสาร)
• การถ่ายทอดความหมายเป็ นภาษาฉบับแปล (การเขียน - ส่งสาร)
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การแปล (ต่ อ)
ตัวอย่ างปัญหาการแปลที่สาคัญ

“คาๆหนึ่งมักมีมากกว่าหนึ่งความหมายหรื อสามารถแปลได้
หลายอย่าง”
แบบฝึ กหัด
“จงบอกคาแปลภาษาไทยของคาสรรพนามภาษาอังกฤษ I”
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การแปล (ต่ อ)
บริบท (Context)
“คาหรื อข้อความแวดล้อมเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมาย”
ตัวอย่ าง
• I am a man.
• I am a woman.
• I am a monk.
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การแปล (ต่ อ)
ตัวอย่างการแปลกฎหมายไทย – อังกฤษ
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด 1 ความผิดต่อ
เจ้าพนักงาน
ต้นฉบับภาษาไทย
มาตรา 136 ผูใ้ ดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทาการตามหน้าที่ หรื อเพราะได้กระทาการตามหน้าที่
ต้องระวางโทษจาคุกหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองพันบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
Section 136 Whoever, insulting the official doing the act
according to the function, shall be imprisoned not out of
one year or fined not out of two thousand Baht, or both.
ที่มา: http://www.thailaws.com/
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การแปล (ต่ อ)
ตัวอย่ างแหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง (เว็บไซต์ )
• ราชบัณฑิตยสภา (ราชบัณฑิตยสถาน) www.royin.go.th
การใช้ภาษาไทย, การทับศัพท์คาภาษาต่างประเทศ ฯลฯ
• กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th
ข้อมูลชื่อประเทศ, สถานทูต/สถานกงสุ ลต่างประเทศประจาประเทศไทย
• กรมการกงสุ ล www.consular.go.th
ตัวอย่างคาแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการเป็ นภาษาอังกฤษ
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การแปล (ต่ อ)
ตัวอย่ างแหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง (พจนานุกรมศัพท์ กฎหมายสองภาษา)

• พจนานุกรม
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ขอบคุณ
ถาม & ตอบ
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