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ศัพท์และตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์ ต่างๆ - Vocabulary and Examples of conversation in many situations

ฤดู และ สภาพดิ นฟ้ าอากาศแบบต่างๆ / The seasons and weather
วันนี้ฤกษ์งามยามเหมาะก็มาอัพเดทกันซะหน่อย ก็เอาพวกฤดู และสภาพดินฟ้าอากาศมาฝากกันน่ ะค่ะ แต่ว่าหาเสียงเจ้าของภาษามาให้ฝึกออก
เสียงตามได้ไม่ครบนะค่ะ ต้องขอโทษด้วย แบบว่าอาศัยเวบคนอื่นเค้าน่ ะ อิอิ จะทาเองก็มมิ ปี ญั ญากะเวลาขนาดน้านเน๊ าะ ใครมีหวานใจหรือผูร้ อู้ ยู่
ข้างๆ ก็นะ ถามไถ่ ใช้ให้เกิดประโยชน์เลยค่ะ แล้วปญั ญาจะเกิดแก่ท่าน... เราเองก็ใช้หวานใจประจาค่ะ อิอิ แล้วเราก็จะได้สาเนียงทีเ่ หมือนๆ คนใน
แถบทีเ่ ราซุกหัวนอนเด๊ะด้วยค่ะ มาๆ มาเริม่ กันเลยดีก่าเนาะ..
ก็มาเริม่ ทีฤ่ ดูต่างๆ กันก่อนเลยค่ะ

แอบฟงั เสียงเจ้าของภาษาเอือ้ นเอ่ย ฤดูต่างๆ ก็กดทีน่ ่ไี ด้เลย (อยูล่ ่างๆ ของเวบนะจ๊ะ)

Swedish (Svenska)

คาอ่าน

คาแปล

Vinter

วินเทอ ร

ฤดูหนาว

Vår

โวร

ฤดูใบไม้ผลิ

Sommar

ซมม่ะ ร

ฤดูรอ้ น

Höst

เฮิส ท

ฤดูใบไม้รว่ ง

หมายเหตุประเทศไทย
- Årstiderna คนสวีเดนเค้าว่า "โอสทิดเดอร์นา" บ้านเราก็ว่า "ฤดูต่างๆ" นันแหละ
่
แต่ถา้ พ่อหนุ่มเบคแฮ่มแกจะพูดว่า "The seasons"
- En vinter ของสวีเดนจะอยูใ่ นช่วงเดือน : ธันวาคม มกราคม และ กุมภาพันธ์
- En vår ของสวีเดนจะอยูใ่ นช่วงเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม
- En sommar ของสวีเดนจะอยูใ่ นช่วงเดือน : มิถุนายน - สิงหาคม

- EN höst ของสวีเดนจะอยู่ในช่วงเดือน : กันยายน - พฤศจิกายน

แถมๆ คนสวยใจดีกเ็ งีย้ แหละ มีไรให้มด... อิอิ
::: På vintern (โพ วินเทิน) = In the winter .................................... På våren (โพ โวเรน) = In the spring
::: På sommaren (โพ ซมมาเรน) = In the summer .......................... På hösten (โพ เฮอสเทน) = In the Autumn (fall)
- ถ้าใช้ "i" (อี) นาหน้าฤดูกจ็ ะมีความหมายเหมือนการใช้ "this" นาหน้าฤดู เช่น i vinter = this winter (ฤดูหนาวนี้)

อ่ะๆ ฝึก "สภาพดิน ฟ้า อากาศ" ต่อเล้ย....ฟิต ๆ อิอิ

เวบนี้มมี าให้ฟงั เป็ นประโยคๆ เลยค่ะ พร้อมคาแปลเป็ นประกิตด้วยนะ >> เข้าเวบแล้วคลิก "FUNCTIONS" >> คลิก "the weather " >> คลิกที่
รูปลาโพงเพื่อฟงั จ้า

อันนี้กน็ ่ าเข้าไปฟงั นะจ๊ะ ... เข้าไปแล้วก็คลิกที่ "väder 2"

Swedish (Svenska)

คาอ่าน

คาแปล

Solen skiner

ซูลเล่น ควีเนอ ร

อาทิตย์ ส่องแสง (จ้า)

Det snöar

เดท์ สเนอ อ้า ร

หิมะตก

Det blåser

เดท์ โบล เซ่อ ร

ลมพัด ฟิ้วๆ ๆ

Det är molnigt

เดท์ แอ ร โมนนิท ท

เมฆหนา

Det blixtrar

เดท์ บลิก ซ ตร้า ร

ฟ้าแลบ แปรป ๆ

Det är varmt

เดท์ แอ ร วัร้ ม์ ท

อบอุ่น

Det regnar

เดท์ เรงน่า ร

ฝนตกซู่ซ่า

Det haglar

เดท์ ฮ้อก ลา ร

ลูกเห็บตก

Det åskar

เดท์ โอส ก่ะ ร

ฟ้าร้องคาราม

Det är (mycket) kallt

เดท์ แอ ร (มิคเกะ) คัล ท

หนาว(มาก)

Det är arton grader ute.

เดท์ แอ ร อาร์ตอน กราเด้อร์ อูเตะ

อุณหภูมขิ า้ งนอก 18 องศาฯ

En regnbåge

เอ็น เรงน์ โบ เก่ะ

รุง้ กินน้า

Hett

เฮท ท

ร้อน

En sol

เอ็น ซูล

พระอาทิตย์

En blixt

เอ็น บลิก ซ ท

ส่องแสงแวบวับ

Ett moln

เอ็ท โมล น

ก้อนเมฆ

Dimma

ดิมมา

หมอก

Snö

สเนอ

หิมะ

Hagel

ฮอเกล

ลูกเห็บ

มีให้เล่นอีกหลายอัน Väder1 / Väder 2 / Väder 3 / Väder 4 คลิกตามไปดูกนั ค่ะ

หมายเหตุประเทศไทย
- Vädret หวานใจเราเรียก "แว เดรท ท" คุณนายวิคตอเรียแกจะเอ่ยว่า "The weather" ส่วนเราสาวไทยว่าว "สภาพดิน ฟ้า อากาศ" เน้อ...
- "Hur är vädret idag? " (ฮู แอ ร แว่ เดรท ท อีดอ้ ก) = "How is the weather today?" ......วันนี้อากาศเป็ นยังไงจ๊ะ? ... หรือจะถามว่า "Vad är det
för väder? " (วอด์ แอร เดท์ เฟอ ร แว่เดอร์?) ก็ได้เช่นกันจ้า

เพิม่ เติม.... ตัวอักษรบางตัวทีล่ ่องลอยอยูใ่ นคาอ่านนัน่ เช่น "เฮิส ท" หรือ "ซมม่ะ ร" เป็นต้นเนี่ย ก็จะออกเสียง "ล" หรือ "ร" ประมาณว่า "หลึ" หรือ
"หรึ" เบาๆ พอเป็นกระสัยค่ะ ตัว "ท" ก็ "ทึ" ...เอาเป็นว่าเจออะไรลอยอยูก่ ใ็ ส่ สระอึ ไปเลยค่ะ จะได้ดเู หมือนเป็นเจ้าของภาษา (ซานต้าว่ามางัน้ )
เหอๆ ปกติแล้วคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษบ้านเรา เค้ามักใส่ ตัวการันต์ บนตัวทีเ่ กินมา ซึง่ เราก็เก่งภาษาไทยกันดีซะด้วย พอเจอตัวพยัญชนะทีม่ ี
การันต์กจ็ าไม่ออกเสียง ภาษาอังกฤษเราก็เดีย้ งๆ ไปไงค่ะ ฝาหรังมั
่ งค่าฟงั แล้วเงง

คราวนี้เอามาฝากพอหอมปากหอมคอน่ะ นี่กใ็ ช้แรงงานหวานใจซะอ่วมเลยแหละ เพราะบางคาไม่มตี อ้ งให้หวานใจออกเสียงให้ฟงั แล้วก็เอามาเขียน

คาอ่านเองน่ ะ "ห๊าๆ ๆ อะไรนะ?" อยูน่ นแหละ
ั่
เอิก๊ ๆ ... มีหวานใจเป็ นเหมือนเครือ่ งเล่นเทปส่วนตัวน่ะค่ะ อยากฟงั ซ้าก็สงรี
ั ่ เพลย์ได้จใุ จไร้กงั วล ฮ่า
ๆ ๆ ..ไปล่ะ เด๋วว่างๆ มาอัพใหม่เน้อ...
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