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Clare 

สวสัดีค่ะ คุณก ำลงัฟัง ‘How do I...’ กบัแคลร์และทอมค่ะ 
 

Tom 

Hello, everybody. Welcome to today’s episode! 

Clare 

ในบทเรียนน้ี เรำจะมำฝึกพดูถึงควำมรู้สึกกนัค่ะ ไม่ตอ้งกงัวลหำกไม่เขำ้ใจทั้งหมดนะคะ เรำจะอธิบำยให้ฟังอยำ่งละเอียดค่ะ 
แต่ตอนน้ีให้ฟังประโยคตวัอยำ่ง และพยำยำมท ำควำมเขำ้ใจว่ำ ผูพ้ดูรู้สึกอยำ่งไรค่ะ 

1. I’m relaxed because I have the day off. 

2. I’m bored because I don’t have anything to do. 

3. I’m excited because it’s the weekend. 

Clare 

ฟังเขำ้ใจไหมคะ คนแรกบอกวำ่ relaxed ผอ่นคลำยค่ะ 
คนท่ีสองบอกว่ำ bored แปลวำ่ เบ่ือ 
คนท่ีสำมพดูว่ำ excited แปลวำ่ต่ืนเตน้ค่ะ 

Tom 

But they also provide reasons about why they feel this way. 

Clare 

เอำละ Tom, are you ready to look at how we can describe our feelings? 

Tom 

Yes, I am. Let’s do that! 

Clare 

ประโยคแรกเร่ิมตน้ดว้ย ‘I’m’ จำกนั้นตำมดว้ยค ำท่ีอธิบำยถึงควำมรู้สึก 
ฟังวิธีกำรออกเสียงกบั Tom เลยค่ะ 

Tom 

Of course! All the words used by the speakers to describe feelings end in the letters ‘ed’, 

but these have different sounds! 
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Listen to the first speaker. 

Insert 

I’m relaxed. 

Tom 

‘Relaxed’ ends in a ‘t’ sound. Say it with me. Relaxed. Relaxed. 

Clare 

ต่อไป ประโยคท่ีสอง จ ำไดไ้หมคะวำ่ค  ำท่ีสองออกเสียงอยำ่งไร 

Insert 

I’m bored. 

Tom 

Did you get it? Bored ends with a ‘d’ sound. Say it with me. Bored. 

Bored. 

Clare 

และประโยคสุดทำ้ย ฟังและสงัเกตดว้ยนะคะวำ่ค  ำท่ีบอกควำมรู้สึกลงทำ้ยดว้ยเสียงอะไร 

Insert 

I’m excited because it’s the weekend. 

Tom 

That one was a strong sound! Excited ends with an ‘id’ sound. Say it with me. Excited. 

Excited. 

Clare 

เยีย่มมำกค่ะ ตอ้งออกเสียงให้ชดัเจนนะคะ 
ส ำหรับควำมรู้สึกท่ีไดย้นิ เกิดข้ึนจำกสถำนกำรณ์ ซ่ึงในตวัอยำ่งเขำใชค้  ำวำ่ ‘because’ เพ่ือเช่ือมควำมรู้สึกกบัสถำนกำรณ์ค่ะ ฟังอีกคร้ังนะ
คะ 

Insert 

I’m relaxed because I have the day off. 

Clare 

ผูพ้ดูคนน้ี เขำได ้‘the day off’ ก็เลยรู้สึก ‘relaxed’ ค่ะ 
และหำกเรำตอ้งกำรอธิบำยบำงส่ิงท่ีท  ำให้เกิดควำมรู้สึก เช่นในกรณีน้ี คือผูพ้ดูเล่ำวำ่ไดว้นัหยดุ เรำอำจเปล่ียนรูปประโยคเพ่ือเติม ‘ing’ 

ตอนทำ้ยก็ไดน้ะคะ 

Tom 

That’s right! A day off makes us feel relaxed. So, a day off is relaxing. 

Say it again with me. Relaxing. Relaxing. 
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Clare 

Excellent! ต่อไป มำทดสอบควำมเขำ้ใจกนัค่ะ 
ในประโยคต่อไปน้ี ค  ำคุณศพัทท่ี์อธิบำยถึงควำมรู้สึกคือค ำวำ่อะไรคะ 

Insert 

I’m bored because it’s Monday. 

Clare  

หำกเรำจะเติม -ing เพ่ืออธิบำยถึงควำมรู้สึกท่ีมีต่อวนัจนัทร์ จะตอ้งพดูอยำ่งไรคะ ลองเติมค ำในประโยคน้ีดูค่ะ Mondays are … 

Tom 

Boring. Did you get it? Say it again with me. Mondays are boring. 

Clare 

Good job! มำลองอีกประโยคนะคะ ผูพ้ดูรู้สึกอยำ่งไรคะ 

Insert 

I’m excited because it’s the weekend. 

Tom 

So, the weekend makes him feel excited. How can we describe the weekend using –ING? 

That’s right! Exciting! Say it with me. The weekend is exciting. 

Clare! 

Nice work! อยำ่ลืมว่ำ หำกอะไรบำงอยำ่งก่อให้เกิดควำมรู้สึก ก็ใช ้-ING นะคะ เช่น แคลร์คิดวำ่กำรเรียนภำษำองักฤษนั้น 
excititng! เป็นตน้ค่ะ 

Tom 

That’s right! Learning is exciting, which means that I’m excited! 

Clare 

และก่อนจำกกนัไปวนัน้ี มำทบทวนเร่ืองกำรออกเสียงกนัอีกคร้ังดว้ยค่ะ ฟังจำกทอมเลยค่ะ 

Tom 

Relaxed, bored and excited. 

And relaxing, boring, exciting. 

Clare 

หวงัว่ำท่ำนผูฟั้งจะ excited กบับทเรียนต่อไปท่ี exciting ของเรำนะคะ See you then! 

Tom 

See you then everybody! Bye! 


