BBC LEARNING ENGLISH

How do I…
How do I accept or refuse things?
This is not a word-for-word transcript

Clare
สวัสดีคะ คุณกําลังฟง How do I... กับแคลรและชานคะ
Sian
Hello, everybody.
Clare
มาเริ่มฟงบทสนทนากันเลยนะคะ บทเรียนนี้มีผูพูดสี่คนที่ตอบคําถาม วาจะรับประทานเคก
หรือไม แตไมตองกังวลหากฟงไมเขาใจทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวมีคําอธิบายใหคะ เพียงแตฟงครั้ง
แรกนี้ ใหพยายามจับใจความวา มีกี่คนที่ตอบรับคําเชิญใหรับประทานเคกนะคะ
Would you like some chocolate cake?
• Yes, please. That would be lovely.
• I'd love some, thanks!
• I'm ok, thanks.
• Thanks, but I'm really full.
Clare
ฟงทันไหมคะ? มีสองคนที่ตอบรับนะคะ และมีอีกสองคนที่ปฏิเสธ
Shall we look at the language they used to accept and refuse things, Sian?
Sian
Yes, so the first person said 'yes, please' – this is a very common way to accept something.
Clare
จริง ๆ แลวเพียงแคพูดวา 'yes, please' ก็เขาใจแลวนะคะ แตในประโยคตัวอยาง มีอะไรตอทาย
'yes, please' ดวย จําไดไหมคะ ไปฟงอีกทีคะ
Yes, please. That would be lovely.
Sian
So, we can say 'that would be lovely' or you can change the adjective to something else
positive. For example, 'That would be great' or 'That would be nice'. Let's practise that.
Repeat after me.
Yes, please. That would be lovely.
Yes, please. That would be great.
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Clare
Great! แลวจําไดไหมคะ วาอีกคนพูดอะไรเพื่อตอบรับ ฟงอีกครั้งคะ
I'd love some, thanks!
Sian
OK, so you can say 'I'd love some, thanks' – we use 'some' because here the chocolate cake
is uncountable. If someone asks you if you'd like something countable – such as 'a cup of tea'
– you can say 'I'd love one, thanks'. So let's practise that.
I'd love some, thanks.
I'd love one, thanks.
Clare
OK! ตอไป มาทําความเขาใจกับวิธีตอบปฏิเสธอยางสุภาพบางนะคะ ฟงประโยคตัวอยางอีกครั้ง
คะ
I'm ok, thanks.
Clare
OK, so it's not very polite to just say 'no', is it?
Sian
Exactly, so 'I'm OK, thanks' is a much more polite way to say 'no'. You can also say 'I'm
alright, thanks' or 'I'm fine, thanks' or even just 'no, thanks'.
Let's practise the pronunciation. Repeat after me.
I'm OK, thanks.
I'm alright, thanks.
No, thanks.
Clare
เพียงแคพูดวา 'I'm ok, thanks' ก็ใชไดแลวนะคะ แตปกติแลวประโยคนี้จะสุภาพยิ่งขึ้น หากเรา
ใหเหตุผลดวยวาทําไมไมรับ จําไดไหมคะวาคนสุดทายใหเหตุผลวาอยางไร? ไปฟงอีกครั้งคะ
Thanks, but I'm really full.
Clare
เขาพูดวา 'thanks, but I'm really full' - 'I'm full' แปลวา 'อิ่มแลว' คะ
Sian
Exactly, so you can give any reason you like, but remember to say 'thanks' first.
Clare
Thanks, Sian. ทําความเขาใจกับวิธีตอบรับและปฏิเสธแบบตาง ๆ ไปแลว ตอนนี้มาฝกพูดกันบาง
คะ
ฟงประโยคตัวอยางกันนะคะ วาเขาเสนออะไรใหคะ
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Do you want a cup of tea?
Clare
OK, ชอบดื่มชาไหมคะ จะตอบอยางไรดี?
พูดแลวรอฟงเสียงชาน เฉลยสองประโยคตอบรับนะคะ
Sian
Yes please, that would be lovely.
I'd love one, thanks.
Clare
Great! ไปฟงอีกขอเสนอหนึ่งคะ
Do you want some more pizza?
Clare
คราวนี้ใหตอบปฏิเสธ แตยังไมตองใหเหตุผลนะคะ
Sian
I'm OK, thanks.
Clare
แนนอนวา จะบอก 'no, thanks' หรือ 'I'm fine, thanks.' ก็ไดนะคะ แตคราวนี้ ใหตอบปฏิเสธโดย
ใหเหตุผลดวยคะ ลองบอกวากําลังลดอาหาร หรือ 'on a diet' ก็ไดคะ
Sian
Thanks, but I'm on a diet.
Clare
Well done! Now you can accept and refuse things politely. It's time for me to get my
morning cup of tea. Do you want one, Sian?
Sian
I'd love one, thanks. See you next time everyone. Bye!
Clare
Bye!
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