BBC LEARNING ENGLISH

How do I talk about rules?
This is not a word-for-word transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง How do I... กับแคลร์และแซมค่ะ
Sam
Hello, everybody. Welcome!
Clare
เริ่มบทเรียนกันเลยนะคะ มำฟังทอม คุยถึงกฎต่ำง ๆ ที่โรงเรียนค่ะ ไม่ต้องกังวลหำกไม่เข้ำใจ
ทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเรำจะมำอธิบำยรำยละเอียดกัน แต่ฟังครั้งแรก ให้พยำยำมจับใจควำมว่ำ มี
อะไรที่เขำบอกว่ำให้เลือกได้
Example
We have to arrive at 8:30. We mustn’t use our mobile phones in class. We must wear a
uniform but we don’t have to wear specific shoes.
Clare
ฟังทันไหมคะ? สิ่งหนึ่งที่เลือกได้ คือรองเท้ำที่ใส่กับเครื่องแบบนักเรียนค่ะ แต่เรำรู้ได้อย่ำงไรว่ำ
เขำให้เลือกใส่อะไรก็ได้คะแซม
Sam
We’re going to have a look! Let’s start with the first thing he said.
Clare
โอเคค่ะ ในท่อนแรกเขำใช้คำกริยำ ‘arrive’ ที่แปลว่ำมำถึง แต่กอ
่ นหน้ำนั้น เขำพูดว่ำอะไร? ฟัง
กันอีกทีค่ะ
Example
We have to arrive at 8:30.
Clare
เขำบอกว่ำ ‘have to’ ซึ่งหมำยควำมว่ำ จำเป็นต้องทำตำมนั้น โดยเรำใช้ ‘have to’ ได้กับประธำน
ทุกตัว ยกเว้น ‘he’, ‘she’ และ ‘it’ ซึ่งต้องใช้ ‘has to’
ส่วนหลัง ‘have to’ หรือ ‘has to’ ก็เติมคำกริยำในรูปเดิมที่ยังไม่ได้ผัน ซึ่งเรำจะมำพูดถึงกันใน
คลิปนี้ด้วยค่ะ
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Sam
Yes, so for example, I have to arrive at work at 9:00 but my friend, he, has to arrive at 8:00.
Let’s practise the pronunciation. Notice that the ‘v’ in ‘have’ is pronounced more like an ‘f’
in ‘have to’. Repeat after me:
I have to arrive at 9:00.
He has to arrive at 8:00.
Clare
Great! มำฟังกฎต่อไปนะคะ ครำวนี้เขำใช้คำกริยำ ‘use’ แต่มีอะไรนำหน้ำ ฟังอีกทีนะคะ
Example
We mustn’t use our mobile phones in class.
เป็นคำว่ำ ‘mustn’t’ ซึ่งหมำยถึงสิ่งที่ห้ำมทำค่ะ เป็นรูปย่อของคำว่ำ ‘must’ และ ‘not’ ซึ่งใช้ได้
กับประธำนทุกตัว โดยไม่ว่ำจะเป็น ‘I’ หรือ ‘he’ หรือ ‘we’ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนรูปค่ะ
Sam
And the pronunciation is ‘mustn’t’. Let’s try that:
I mustn’t be late.
We mustn’t be late.
Now let’s listen to the next rule.
Clare
ต่อไป มีคำว่ำ ‘wear’ ที่แปลว่ำสวมใส่ แต่ก่อนหน้ำนั้น จะมีคำกริยำและกริยำวลีด้วย สังเกตให้ดี
ทั้งสองอันนะคะ:
Example
We must wear a uniform but we don’t have to wear specific shoes.
Clare
เขำพูดว่ำ ‘I must wear a uniform’ ฉันต้องใส่เครื่องแบบ
ซึ่งในที่นี้ ‘must’ มีควำมหมำยเหมือนกับ ‘have to’ นะคะ คือเป็นสิ่งที่ต้องทำ
และเช่นเดียวกับ ‘musn’t’ เวลำใช้ในประโยค ไม่ต้องเปลี่ยนรูปตำมประธำนค่ะ
Sam
Please repeat after me for the pronunciation:
I must wear a uniform.
He must arrive at 8:00.
Clare
และในท่อนสุดท้ำย เรำจะได้ยินประโยค ‘I don’t have to…’ ซึ่งแปลว่ำ ‘ฉันไม่จำเป็นต้อง...’ ซึ่ง
ก็หมำยถึงเลือกได้นั่นเองค่ะ คือจะไม่ทำหรือทำก็ได้แล้วแต่เรำ
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Sam
And, again, it’s ‘don’t have to’ for everyone apart from ‘he’, ‘she’ and ‘it’, where we say
‘doesn’t have to’. Let’s practise. Repeat after me:
I don’t have to wear a uniform.
She doesn’t have to wear a uniform.
Clare
Thanks, Sam. ทำควำมเข้ำใจกับสำมวิธีอธิบำยสิ่งที่ต้องทำ และอีกวิธก
ี ำรบอกว่ำเลือกได้ไปแล้ว
ต่อไปมำฝึกพูดกันบ้ำงค่ะ
ให้บอกเวลำที่ต้อง ‘arrive’ ที่ทำงำน ซึ่งมีสองวิธีที่ใช้ได้นะคะ แต่อย่ำลืมใช้คำว่ำ ‘at’ ก่อนที่จะ
บอกเวลำด้วย จำกนั้นรอฟังคำตอบจำกแซมค่ะ:
Sam
I have to arrive at 9:00.
I must arrive at 9:00.
Clare
Great! ต่อไป ให้ฝึกพูดว่ำ คุณสำมำรถเลือก ‘wear a suit’ ไปทำงำนหรือไม่กไ
็ ด้ค่ะ จำกนั้นรอ
ฟังคำตอบจำกแซมนะคะ:
Sam
I don’t have to wear a suit.
Well done! Now you can talk about rules and obligations! And, unfortunately, we have to
end there.
Clare
Yes, we must! Bye!
Sam
Bye!
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