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How do I talk about permission
at work?
This is not a word-for-word transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง How do I... กับแคลร์และชำนค่ะ
Sian
Hello, everybody.
Clare
สำหรับบทเรียนนี้ เรำมำเริ่มฟังกำรสนทนำเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับอนุญำต และข้อห้ำมในที่ทำงำนค่ะ
ไม่ต้องกังวลหำกไม่เข้ำใจทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเรำจะมำอธิบำยรำยละเอียดให้ฟัง แต่ตอนนี้ ลอง
จับใจควำมดูวำ่ คนไหนพูดถึงข้อห้ำมในที่ทำงำนเพียงอย่ำงเดียว
Examples
 We can wear jeans but we can't wear shorts.
 We're allowed to finish early on a Friday.
 We're not allowed to smoke inside.
Clare
ฟังทันไหมคะ คนที่สำม พูดถึงข้อห้ำมอย่ำงเดียวเลยค่ะ นั่นคือห้ำมสูบบุหรี่ในที่ทำงำน ต่อไป เรำ
มำดูรูปประโยคทีใ
่ ช้พูดกันเลยค่ะชำน
Sian
Yes, so the first person used the verb 'can'. But can you remember what followed 'can'?
Was it 'to' plus the verb or was it just the verb? Let's listen again to find out.
Example
We can wear jeans but we can't wear shorts.
Clare
OK คำกริยำที่ตำมหลังกริยำ ‘can’ จะต้องอยู่ในรูปทีย
่ ังไม่ได้ผัน และไม่ต้องมี ‘to’ นำหน้ำนะคะ
ส่วนในกรณีที่ต้องกำรทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ เพื่อพูดถึงสิ่งที่ห้ำมทำ ก็ใช้ ‘can’t’ ซึ่งเป็นรูปย่อ
ของ ‘cannot’ ค่ะ
Sian
Yes, and 'can' is a modal verb so it doesn't change its form. So we say, 'I can', 'you can', 'we
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can'. Let's quickly look at the pronunciation. So the positive form 'can' is not normally
stressed in a sentence so it becomes 'can'. Repeat after me:
can
can wear jeans
We can wear jeans
Clare
Great! ส่วนใหญ่เรำจะไม่ได้ยินกำรเน้นเสียงที่คำว่ำ ‘can’ แต่มักจะได้ยินกำรเน้นคำว่ำ ‘can’t
มำกกว่ำ นะคะ
Sian
That's right. And it’s pronounced 'can't. Let's practise the pronunciation.
can’t
can't wear shorts
we can't wear shorts
Clare
OK นอกจำกนี้ ยังมีอีกกริยำวลี ในตัวอย่ำง เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับอนุญำตด้วยนะคะ จำได้ไหมคะ
Let’s listen again.
Example
We're allowed to finish early on a Friday.
Clare
สำหรับกริยำ ‘be allowed to’ ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ แปลว่ำ คุณได้รับอนุญำตให้ทำบำงสิ่ง
ได้ ซึ่งมีควำมหมำยเหมือนคำว่ำ ‘can’ โดยหลังจำก ‘be allowed to’ เรำก็ต้องใช้คำกริยำในรูป
เดิมที่ยังไม่ได้ผันนะคะ
Sian
But 'be allowed to' unlike 'can' does change its form – we need to change the form of the
'be' verb. So we say 'I'm allowed to' 'He's allowed to' 'they're allowed to'.
Let's practise the pronunciation. Repeat after me.
Allowed
allowed to
I'm allowed to go home early.
She's allowed to go home early.
They're allowed to go home early.
Clare
แล้วจำได้ไหมคะว่ำ เรำทำให้เป็นรูปปฏิเสธ เพื่อพูดถึงสิ่งที่ห้ำมทำ ได้อย่ำงไร? ฟังกันอีกครั้งค่ะ
Example
We're not allowed to smoke inside.
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Sian
Yes so to make it negative we use the negative form of the verb 'be'. Let's quickly practise.
Repeat after me.
I'm not allowed.
she's not allowed
they're not allowed.
Clare
Thanks, Sian. ต่อไปมำฝึกพูดกันถึงสิ่งที่ได้รับอนุญำต และสิ่งที่ห้ำมทำนะคะ
ให้สมมุติว่ำ คุณผู้ฟังเพิ่งย้ำยไปอยู่แฟลตแห่งใหม่ และมีเพื่อนถำมว่ำมีข้อห้ำมอะไรบ้ำง ข้อแรก
ให้บอกว่ำมีกฎห้ำมจัดงำนเลี้ยง ‘have parties’ ซึ่งมีรูปประโยคที่ใช้ได้สองแบบนะคะ นึกออก
ไหมคะ ลองพูดทั้งสองแบบเลยนะคะ จำกนั้น รอฟังเฉลยจำกชำนค่ะ
Sian
I can't have parties.
I'm not allowed to have parties.
Clare
Great! ต่อไป ให้บอกเพื่อนว่ำ ทำงที่พักอนุญำตให้เลี้ยงสัตว์ได้ ‘pets’
ให้ลองพูดทั้งสองรูปประโยคที่ใช้ได้เลยนะคะ จำกนั้น รอฟังคำตอบจำกชำนค่ะ:
Sian
I can have pets.
I'm allowed to have pets.
Well done! Now you can talk about things you are allowed to do and things you are not
allowed to do!
Clare
Bye!
Sian
Bye!
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