
 

BBC LEARNING ENGLISH 

How do I talk about someone's personality? 
 
This is not a word-for-word transcript 
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Clare 

สวสัดีค่ะ คุณก ำลงัฟัง ‘How do I…’ นะคะ วนัน้ีอยูก่บัแคลร์และฟิลคะ่ 

Phil 

Hello, everybody. Welcome! 

Clare 

ในบทเรียนน้ี เรำจะมำฝึกอธิบำยถึงบุคลิกลกัษณะกนัค่ะ เร่ิมดว้ยกำรฟังบทสนทนำก่อนนะคะวำ่เขำพดูถึงคนในครอบครัวอยำ่งไร ให้สงัเกต
ค ำศพัทเ์ก่ียวกบัสมำชิกครอบครัวดว้ยว่ำพดูถึงใครค่ะ 

Inserts 

What's your brother like? 

He’s so friendly but he’s a little lazy. 

What’s your mother like? 

She’s funny, but a little shy. 

What’s your father like? 

He’s too serious and so quiet. 

Clare 

มีหลำยค ำท่ีใชอ้ธิบำยถึงบุคลิกลกัษณะนะคะ โดยเร่ิมตน้บทสนทนำท่ีค  ำถำมว่ำ ‘What’s he or she like?’ ซ่ึงเรำใช ้‘is like’ เพื่อ
ถำมถึงบุคลิกลกัษณะไดค้่ะ ฟังวิธีกำรออกเสียงกนัเลยค่ะ 

Phil 

Listen carefully to the pronunciation of ‘what’s’. Listen and repeat. 

What’s he like? 

 

Clare 

เก่งมำกค่ะ! จ  ำไดไ้หมคะวำ่ บุคคลแรกมีนิสยัเป็นอยำ่งไร มำฟังกนัอีกรอบค่ะ 

Insert 

He’s so friendly but he’s a little lazy. 
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Clare 

มีสองค ำท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะนิสยันะคะ ค  ำแรก ‘friendly’ คือเป็นมิตรค่ะ และมีค  ำน ำหนำ้ดว้ยว่ำ ‘so’ ซ่ึงเรำจะใชค้  ำน้ีเพ่ือเนน้ถึงลกัษณะท่ี
พดูถึงค่ะ 
ส่วนค ำท่ีสอง จ ำไดไ้หมคะวำ่คืออะไร? 

Phil 

It was ‘lazy’ did you hear the word in front of this word? 

Clare 

ค ำน ำหนำ้ ก็คือ ‘a little’ ค่ะ ซ่ึงค  ำน้ีมกัจะถูกวำงไวห้นำ้ค  ำบ่งบอกลกัษณะในแง่ลบนะคะ คือเพ่ือบอกวำ่มีคุณลกัษณะในแง่ลบดงักล่ำวเพียง
เล็กนอ้ยค่ะ 

Phil 

That’s right, so we can say a little lazy and little silly. Let’s practise saying that whole 

sentence. Listen and repeat. 

He’s so friendly but he’s a little lazy. 

 

Clare 

ส่วนในอีกบทสนทนำ ก็ใชค้  ำถำมเดิมอีกนะคะ ฟังกนัเลยค่ะ 

Insert 

What’s your mother like? 

Clare 

ต่อไปมำฟังวิธีกำรอธิบำยถึงคุณแม่ของเขำกนัค่ะ 

Insert 

She’s funny, but a little shy. 

Clare 

มีสองค ำนะคะ ‘funny’ และ ‘shy’, which are different 

ซ่ึงเรำจะตอ้งใชค้  ำว่ำ ‘but’ เพ่ือเช่ือมค ำบ่งบอกลกัษณะนิสยัท่ีควำมหมำยในแง่บวกและแง่ลบเขำ้ดว้ยกนัค่ะ 

Phil 

Yes, so I could say that you are a little lazy, but so friendly. 

Clare 

ขอบคุณค่ะ... คิดวำ่นะ 

Phil 

Let’s practise saying that whole sentence. Repeat after me. 

Insert 

She’s funny, but a little shy. 
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Clare 

บทสนทนำท่ีสำมก็ถำมเหมือนเดิมนะคะ มำฟังค  ำตอบกนัค่ะ 

Insert 

He’s too serious and so quiet. 

Clare 

มีค  ำวำ่ ‘too’ หมำยถึงบำงส่ิงท่ีมำกเกินไป ดงันั้น เม่ือใชเ้พ่ือเนน้บุคลิกลกัษณะ ก็อำจจะมีควำมหมำยในเชิงลบนะคะ 

Phil 

So, I can say somebody is too loud, or too old. 

Clare 

ค่ะ ส่วน ‘too serious’ และ ‘so quiet’ ก็มีควำมหมำยค่อนไปในเชิงลบทั้งคู่นะคะ ซ่ึงเรำใช ้‘and’ เพ่ือเช่ือมไดค้่ะ 

Phil 

That’s right. So we can say somebody is too quiet and a little lazy. 

Clare 

ท ำควำมเขำ้ใจกบัวิธีกำรอธิบำยถึงลกัษณะนิสยัต่ำง ๆ ไปแลว้ ต่อไปเรำมำฝึกพดูกนันะคะ ประโยคแรกให้ลองจินตนำกำรว่ำมีคนถำมถึงพ่ีหรือ
นอ้งชำยนะคะ ไปฟังกนัเลยค่ะ 

Insert 

What’s your brother like? 

Clare 

ให้ตอบเป็นภำษำองักฤษวำ่ พ่ีหรือน้องชำยใจดีและเป็นมิตรกบัคนอ่ืนค่ะ 
พดูให้ทนัก่อนไดย้นิเฉลยนะคะ 
 

Phil 

He’s friendly. 

Clare 

ตอบเหมือนกนัหรือเปล่ำคะ มำลองพดูต่อนะคะ ครำวน้ีให้อธิบำยถึงคนท่ีชอบท ำให้คนอ่ืนหวัเรำะไดค้่ะ พดูให้ทนัก่อนไดย้นิเฉลยนะคะ 

Phil 

He’s funny. 

Clare 

เก่งมำกเลยค่ะ น่ำเสียดำยท่ีเวลำหมดแลว้นะคะ อยำ่ลืมน ำบทเรียนในวนัน้ีไปฝึกพดูกบัเพ่ือนต่อนะคะ และใชค้  ำวำ่ ‘too’ ‘so’ และ ‘a 

little’ เพื่อเนน้ถึงลกัษณะนิสยัดว้ยนะคะ 
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Phil 

Good idea! Goodbye everyone! 

Clare 

Goodbye! 

 


