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Tense Structure (Past Tense) 

I started a joke 
 

I ………………….. a joke, which ……………………..the whole world crying,  
but I ……………………. that the joke …………………. on me, oh no.  

 
I ………………….to cry, which …………………… the whole world laughing,  

oh, if I'd only seen that the joke …………………. on me.  
 

I …………………….. at the sky, rubbiing my hands over my eyes,  
and I ……………………. out of bed, hurting my head from things that I'd said.  

 
Till I finally ……………………., which ………………….. the whole world living,  

oh, if I'd only seen that the joke …………………… on me. (repeat) 
 

Oh, no... that the joke ………………………… on me. 
Ah, ah, ah, ah...... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

I Started a Joke 
Song by: Bee Gees 

 
เขาพยายามจะเล่าเร่ืองตลก แตโ่ลกกลับหม่นหมองร้องไห ้
(I started a joke, which started the whole world crying) 

 
เรื่องที่เป็นเรื่องเศร้าส าหรับเขา คนอ่ืนๆทั้งหมดกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องขบขัน 

I started to cry, which started the whole world laughing 
 

if I’d only seen that the joke was on me.  
ถ้าเพียงแต่ว่า เขาได้รู้แต่แรกว่า ตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นส่ิงทีไ่ม่มใีครเชื่อ 

ส่ิงที่เขาคิด ส่ิงที่เขาเชื่อและพยายามจะบอกกับโลก กลับกลายเป็นเรื่องไร้สาระของคนอื่นๆ 
 

ตอนแรกเขาอยากเล่าเร่ืองตลกให้คนหวัเราะมีความสุข 
แต่จรงิๆแล้ว The joke was on me ก็คือ คนๆน้ีเป็นตัวตลกไร้สาระให้คนขบขัน 

 
นั่นคือส่ิงที่เขารู้สึก  

The joke was on me, it's me who is doing  
something stupid for the whole world to laugh at. 

 
The joke was on me เข้าใจประโยคนีม้ั้ยครับ 

เวลาที่คุณพยายามจะเอาเร่ืองเปิ่นๆของคนอ่ืนมาเล่าเป็นเรื่องตลกให้คนฟัง 
เสร็จแล้วคุณมารู้สึกทีห่ลังว่า จรงิๆแล้วไอห้มอน่ันทีท่ าเรื่องตลกๆน่าสมเพสนั่นน่ะ 

มันคือตัวคุณเอง 
 

And I fell out of bed, hurting my head from things that I’d said.  
เขาบอกว่าเขานอนตกเตียง ท าให้เจ็บที่หวั ผลจากส่ิงที่เขาพยายามบอก 

 
ก็คือ เขาไม่สามารถ อยู่ได้อย่างมีความสุข ( fell out of bed) 

สับสนกับความเชื่อของตวัเอง ( hurting my head) 
จากส่ิงที่เขาพยายามจะบอกกับโลก (from thing's I've said) 

 
เขาคิดว่าเขาสิ่งที่เขาเชื่อ มันไม่เป็นประโยชน์ เขาตายไปจะดีกวา่ ในเมื่อเขาไม่สามารถ 

เข้ากับกระแสหลักของสังคมได้ ส าหรับโลกแล้ว เขาเป็นแคต่ัวตลกโง่ๆตัวหนึ่ง 
Til I finally died, which started the whole world living 

if I’d only seen that the joke was on me. 
 



I started a joke, which started the whole world crying,  
but I didn't see that the joke was on me, oh no.  

 
I started to cry, which started the whole world laughing,  

oh, if I'd only seen that the joke was on me.  
 

I looked at the skies, running my hands over my eyes,  
and I fell out of bed, hurting my head from things that I'd said.  

 
Til I finally died, which started the whole world living,  

oh, if I'd only seen that the joke was on me.  
 

I looked at the skies, running my hands over my eyes,  
and I fell out of bed, hurting my head from things that I'd said.  

 
'Til I finally died, which started the whole world living,  

oh, if I'd only seen that the joke was one me.  

 
 


