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How do I talk about the weather? 
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Clare 

สวสัดีคะ่ คณุก ำลงัฟัง ‘How do I…’ นะคะ วนันีอ้ยูก่บัแคลร์ และ... 

Sian 

And me, Sian. Hello, everybody. Welcome! 

Clare 

ในบทเรียนนี ้เรำจะมำฝึกกำรพดูถึงสภำพอำกำศกนัคะ่ มำเร่ิมด้วยกำรฟังบทสนทนำ แล้วพยำยำมจบัใจควำมให้ได้นะคะ วำ่ชอบสภำพ

อำกำศแบบไหนมำกที่สดุ 

Inserts 

What's the weather like today? 

A) It's really cold and rainy.  

B) It's cloudy but it's quite warm outside. 

C) Ugh it's raining now.  

D) It's really sunny and it's very hot today! 

Clare 

Hmmm แคลร์พอจะนึกออกแล้วคะ่ วำ่จะเลือกข้อไหนด ีคณุผู้ ฟังเลือกได้ไหมคะวำ่อยำกอยูใ่นสภำพอำกำศแบบไหน 

ตอ่ไป มำฝึกวิธีกำรถำมถึงสภำพอำกำศกนัคะ่ 

Sian 

OK, so we ask the question like this:  'What is the weather like?' And it just means 'tell me 

about the weather today'. Let's practise the pronunciation. Listen again and repeat. 

Insert 

What's the weather like today? 

Clare 

เอำละ Sian มำอธิบำยภำษำองักฤษที่เรำใช้พดูถึงสภำพอำกำศกนัคะ่  
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We heard lots of adjectives – ค ำคณุศพัท์ - didn't we? 

Sian 

Yes! So we have adjectives to describe the weather and these are made with the noun plus 

the letter 'y'. Like, for 'rain' we can say 'it's rainy today'.  

Clare 

ใชค่ะ่ ฝน หรือ ‘rain’ คือค ำนำม และวิธีท ำให้เป็นค ำคณุศพัท์ เรำก็เติม ‘y’ เข้ำไป เป็น ‘rainy’. It’s rainy today. 

ดงันัน้ ถ้ำให้พดูถึงค ำคณุศพัท์เวลำมีเมฆ ‘cloud’ และเวลำแดดออก ‘sun’ ก็พดูได้แล้วใชไ่หมคะ? พดูถกูไหมมำฟังกนัคะ่ 

Insert 

It's cloudy but quite warm outside. 

It's really sunny and it's very hot today!! 

Clare 

แคนี่ ้ก็ใช้ค ำคณุศพัท์ที่พดูถึงสภำพอำกำศในแตล่ะวนั หรือสภำพอำกำศโดยทัว่ไปได้แล้วนะคะ อยำ่ลืมขึน้ต้นประโยคด้วย ‘it is’ หรือ ‘it’s’ 

นะคะ 

It's cloudy, it's rainy, it's sunny. 

Sian 

Now, let’s quickly practise the pronunciation together!  

It’s rainy 

It's sunny 

It's cloudy 

Clare 

Great! เอำละ เรำอธิบำยสภำพอำกำศโดยใช้ค ำคณุศพัท์ไปแล้ว ตอ่ไป มำพดูถึงค ำกริยำ ‘verbs’ เชน่ ในประโยค ‘ตอนนีฝ้นก ำลงัตก' 

คะ่ 

Can you remember? Let's listen to find out… 

Insert 

It's raining now. 

Sian 

That's right so you can say 'it's raining'.  
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Clare 

เยี่ยมเลย และสดุท้ำย ในประโยคตวัอยำ่ง เรำจะได้ยินเขำพดูถึงอณุหภมิูด้วย So we have ‘hot’ ที่แปลวำ่ ‘ร้อน’ และ ‘cold’ ที่

แปลวำ่ ‘เย็น’ 

แตเ่วลำที่อำกำศไมร้่อนและไมเ่ย็นจนเกินไป ต้องพดูวำ่อยำ่งไร มำฟังกนัเลยคะ่ 

Insert 

It's quite warm outside. 

Sian 

That's right – so 'warm' is comfortable – not hot and not cold. We can also say 'it's cool' 

which is closer to cold.   

Clare 

ตอ่ไป มำเรียงล ำดบักำรพดูถึงอณุหภมิูกนั จำกเย็นสดุไปหำร้อนสดุนะคะ: Listen and practise the pronunciation. 

Insert 

It's cold 

It's cool 

It’s warm 

It's hot 

Clare 

เรียนรู้วิธีพดูถึงสภำพอำกำศกนัไปแล้ว ถึงเวลำฝึกพดูกนัแล้วคะ่  

Insert 

What's the weather like today? 

 

Clare 

OK วนันีมี้เมฆมำกแตอ่ำกำศคอ่นข้ำงอบอุน่ จะพดูวำ่งอยำ่งไรคะ 

Sian 

It's really cloudy but quite warm. 

 

Clare 

Did you say the same? ตอ่ไปให้พดูวำ่ วนันีอ้ำกำศร้อนจริงๆ แดดแรงมำก 

Sian 

It's really hot and sunny 
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Clare 

Did you say the same?  

Sian  

It's raining here in London again! What's the weather like where you are? Come and tell us! 

Clare 

Good idea! See you next week for more great episodes of 'How do I…'? Bye! 

Sian 

Bye! 


