เมื่อต้ องใช้ คำว่ ำ “ไม่ เป็ นไร”

Star t
r e.

Don’t mention it

นิดหน่ อยเอง
You got it

ได้ แน่ นอน

แน่ นอน, ยินดีมาก

Ketkaknok Thaithae

ไม่ ต้องกังวล
Not a problem

English
He

ไม่ มีปัญหาอะไร
Sure

MadamKETE

No worries

Not at all

ไม่ เป็ นไรเลย
It was nothing

ไม่ เท่ าไรหรอก

My pleasre

ด้ วยความยินดี
I’m happy to help

มีความสุ ขทีไ่ ด้ ช่วย
Anytime

ได้ ทุกเวลา

By

ตอนที่ 1
หน้าที่ของ Verb to be / Verb to have
ม า รู้ จั ก v e r b

2 ตั ว

ที่ ใ ช้ กั น บ่ อ ย ๆ

1. หน้าที่ของ Verb to be
1.1 Verb to be (is / am/are) + Noun
จะมีความหมายว่า

“เป็น / อยู่ / คือ”

EX.

This is a book.
นี่ คือ หนังสือ
This is a pen.
นี่ คือ ปากกา
This is a pencil.
นี่ คือ ดินสอ
1.2 Verb to be (is / am/are) + ing
จะมีความหมายว่า “กาลัง”
EX.

I
ฉัน
I
ฉัน

am
กาลัง
am
กาลัง

sitting.
นั่ง
working.
ทางาน

1.3 Verb to be (is / am/are) + V3
จะมีความหมายว่า

“ถูก”

EX.

I
ฉัน
I
ฉัน
I
ฉัน

am called.
ถูก เรียก
am seen.
ถูก เห็น
am beaten.
ถูก ตี

2. หน้าที่ของ Verb to have
2.1 Verb to have + Noun
จะมีความหมายว่า

“มี”

I have a book
ฉัน มี หนังสือ
I have a pen
ฉัน มี ปากกา
I have a pencil
ฉัน มี ดินสอ
2.2 Verb to have + V3
EX.

จะมีความหมายว่า

“ได้”

I have come.
ฉัน ได้ มา
I have seen.
ฉัน ได้ เห็น
I have sold.
ฉัน ได้ ขาย
I have bought.
ฉัน ได้ ซื้อ
2.3 Verb to have + Noun+V3
EX.

จะมีความหมายว่า “ให้” (ใช้กับสถาการณ์ที่คนพูดไม่ได้ทาเอง)

Are you ready!
We are ready to learn English!
We can do it.
We will go together.
แนวทางการพัฒนาตัวเอง
คือ การเรียนรู้แบบ V.I.P.S.
V.I.P.S. : Very Important Person Social
(ทาให้เป็นเสมือนคนสาคัญในสังคม)
V
-Vocabulary -คาศัพท์
I
-Idioms
-สานวน
P
-Pronunciation -การออกเสียง
S
-Sentences -ประโยค
เริ่มจากจากคาศัพท์ในชีวติ ประจาวัน / การทางาน / เรื่องใกล้ตัว
สร้างพจนานุกรมของตัวเอง ประกอบกับการฟังเพลง อ่านหนังสือ
ดูทีวีหรือภาพยนตร์ เพื่อทาให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น

Keep an eye on.

EX. กรณีที่เราไม่สามารถทาเองได้ให้ใช้แบบนี้

I have my hair cut. ความหมายคือ ฉันตัดผม
แต่วิธีคิดคือ ฉัน ให้ ผมของฉัน ถูกตัด
I have my house build. ความหมายคือ ฉันสร้างบ้าน
แต่วิธีคิดคือ ฉัน ให้ บ้านของฉัน ถูกสร้าง
I have my work done. ความหมายคือ ฉันทางาน
แต่ผู้พูดมีสถานะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือมีคนอืน่ ๆทางานนั้นด้วย

แต่วิธีคิดคือ ฉัน (ให้) งานของฉัน ถูกทา
(ซึ่งแตกต่างกับ I do my work เพราะเราทาเอง)

I have my car repaired. ความหมายคือ ฉันตัดผม
แต่วิธีคิดคือ ฉัน (ให้) รถของฉัน ถูกซ่อม
(ซึ่งแตกต่างกับ I repair my car กรณีเราเป็นช่างและซ่อมรถเองได้)

ที่มา : www.youtube.com

จับตาดู
Ex.
You have to Keep an eye on English.
คุณต้องจับตาดูภาษาอังกฤษรอบๆ ตัวให้ดีๆ
ที่มา : clip file by Mahidol University
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