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Clare 

สวสัดีค่ะ คุณก ำลงัฟัง ‘How do I…’ กบัแคลร์และชำนนะคะ  

Sian 

And I'm Sian. Hello, everybody.  

Clare 

ในคลิปน้ี เรำจะมำฝึกบทสนทนำภำษำองักฤษ เก่ียวกบักำรให้ค  ำแนะน ำกบัเพ่ือนค่ะ และไม่ตอ้งห่วงถำ้ไม่เขำ้ใจทั้งหมด เพรำะเด๋ียวมีค  ำอธิบำย
ให้ค่ะ แต่ในกำรฟังคร้ังแรกให้ท  ำควำมเขำ้ใจ และเลือกวำ่ชอบค ำแนะน ำอนัไหนมำกท่ีสุดค่ะ ส ำหรับบทเรียนน้ีมีค  ำช่วยดว้ยนะคะ ค  ำวำ่ 
‘diary’ แปลวำ่ ‘บนัทึก’ ค่ะ  

Inserts 

You should write a diary in English.  

How about watching films in English?  

You have to visit BBC Learning English.  

Clare 

มีหลำยค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์นะคะ ต่อไปเรำจะอธิบำยภำษำท่ีใชส้ ำหรับกำรให้ค  ำแนะน ำกนัเลยค่ะ  

Sian 

Yes! The first speaker used the verb ‘should’. This is very common for giving advice.  

Clare 

ใช่ค่ะ ฟังแลว้สงัเกตค ำท่ีตำมหลงั ‘should’ ไหมคะวำ่มี ‘to’ หรือไม่?  

Sian 

Let’s listen again and find out. 

Insert 

You should write a diary in English.  

Sian 

Yes, they used the verb ‘write’ without ‘to’. So after ‘should’ you just need the verb, no ‘to’.  
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Clare 

ใช่ค่ะ หลงัจำก ‘should’ ไม่ตอ้งมี ‘to’ นะคะ  

Sian 

Now, let’s quickly practise the pronunciation together! Repeat after me: ‘should’.  

‘should write’  

‘You should write a diary.’  

Sian 

OK, great! So now let's look at another way to give advice – we also heard 'how about..?'  

Clare 

Yes, และสงัเกตไหมคะวำ่ ‘how about’ ตอ้งต่อทำ้ยดว้ยอะไร?  

Sian 

Let’s listen again and out.  

Insert 

How about watching films in English? 

Sian 

So, they used the verb ‘watching'. So after ‘how about’ you need the verb with 'ing'.  

Clare 

ใช่ค่ะ ตอ้งใชค้  ำกริยำท่ีต่อทำ้ยดว้ย +ing นะคะ และระวงัเร่ืองกำรออกเสียงดว้ยนะคะ น่ีเป็นประโยคค ำถำม ดงันั้นเสียงตอนทำ้ยจะข้ึนสูงค่ะ  

Sian 

Let’s quickly practise the pronunciation together! Repeat after me: ‘How about watching 

films?  

Clare 

Great – we have one more way to give advice, don't we?  

Sian 

That's right – 'have to'. But this is much stronger.  

Clare 

เรำจะใช ้‘have to’ ในกรณีท่ีจะส่ือวำ่ ‘ตอ้งท ำ’ บำงส่ิงค่ะ 

Insert 

You have to visit BBC Learning English.  
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Clare 

คือ ‘have to’ จะต่อทำ้ยดว้ย infinitive หรือค ำกริยำช่อง 

Shall we look at the pronunciation quickly? 

Sian 

Yes, so 'have' and 'to' together are pronounced /hafta/. Repeat after me: ‘hafta’.   

‘You hafta visit.’  

Clare 

Thanks, Sian. ท ำควำมเขำ้ใจกบัประโยคส ำหรับให้ค  ำแนะน ำไปแลว้ 

ถึงเวลำมำฝึกพดูกนัค่ะ ประโยคแรกใหฟั้งปัญหำของผูพ้ดูก่อนนะคะ:  

Insert 

I have a really bad headache. 

Clare 

ค ำวำ่ ‘headache’ ก็คือปวดหวันะคะ ให้ตอบโดยแนะน ำเขำวำ่ควร ‘take’ หรือ ‘รับประทำน’ ‘some medicine’ หรือ ‘ยำ’ 
นัน่เองค่ะ ในประโยคน้ีให้ตอบโดยใชค้  ำวำ่ ‘should’ ดว้ยนะคะ 

Sian 

You should take some medicine. 

Clare 

Did you say the same? 

มำฟังอีกคนต่อกนัค่ะ:  

Insert 

I really want to get fit.  

Clare 

OK, ‘get fit’ ก็คือ ‘ท ำให้สุขภำพแขง็แรง’ ค่ะ 

ดงันั้น ควรแนะน ำให้เขำไปเขำ้ยมิ ‘join a gym’ นะคะ 

แต่ครำวน้ี ให้แต่งประโยคโดยใช ้‘how about?’ ค่ะ 

ลองพดูแลว้เทียบกบัเฉลยท่ีชำนบอกกนัค่ะ อยำ่ลืมเนน้เสียงดว้ยนะคะ 

Sian 

How about joining a gym?  



 

 
How do I… © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 4 of 4 

 

 

Clare 

Did you say the same?  

Sian 

OK, so now you know how to give advice to your friends. I think you should practise this 

now – find a friend and give them some advice – nicely!  

Clare 

Good idea! And how about joining us next week for more great episodes of ‘How do I…'? 

Thanks for listening. Bye!  

Sian 

Bye! 

 


