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How do I… 
How do I make predictions about the future? 
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Clare 
สวัสดีค่ะ คุณก ำลังฟัง How do I... กับแคลร์และแซมค่ะ 

 

Sam  

Hello, everyone!  

 

Clare 
ในบทเรียนน้ีเรำจะมำฝึกพูดภำษำอังกฤษ เกี่ยวกับคำดกำรณ์ถึงอนำคตนะคะ ฟังบทสนทนำของ

ผู้ที่คำดกำรณ ์เวลำที่เขำน่ำจะอยู่ที่บำ้น หรือ 'be home' ค่ะ 

ไม่ต้องกังวลหำกฟังไม่เขำ้ใจทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวมีค ำอธิบำยให้ค่ะ แต่ฟังรอบแรก ให้พยำยำมจับ

ใจควำมว่ำระหว่ำงผู้หญิงกับผู้ชำย ใครมั่นใจกว่ำกนั  

 

I'm not sure what my plans are today but I'll be home at 10:00 o'clock, I think. 

I always finish work at 5:30 so I'm going to be home at 6:00 o'clock. 

 

Clare 
คนผู้หญิงดูจะคำดเดำไดแ้น่นอนกว่ำนะคะ ว่ำจะอยู่บ้ำนเวลำกีโ่มง แต่เรำรู้ได้อย่ำงไรคะแซม? 

 

Sam  

Good question! It all depends on the grammar we use.  

 

Clare 
ดังนั้น มำฟังอีกทีนะคะ พยำยำมสังเกตหลักไวยำกรณ์ที่ใช้ก่อนหน้ำวลี 'be home' ในแต่ละกรณี

ด้วยนะคะ 

 

I'll be home at 10:00 o'clock, I think. 

I'm going to be home at 6:00 o'clock. 

 

Sam  

Did you hear the difference? The man used 'will' – he said 'I'll' – and the woman used 'be 

going to' before the verb 'be'. And which one was more certain? 

 

Clare 
ค ำพูดของตัวอย่ำงผู้หญิง 'certain' หรือแน่นอนกว่ำนะคะ ซึ่งเขำใช้ 'be going to' เพ่ือพูดถึง

อนำคต บวกกับ 'evidence' ที่แปลว่ำหลักฐำนหรือเหตุผลที่ชัดเจนด้วย 
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Sam 

Yes, and what was the evidence? Let's listen again, this time try to hear why the woman is  

more certain and why the man is less certain. 

 

I'm not sure what my plans are today but I'll be home at 10:00 o'clock, I think. 

I always finish work at 5:30 so I'm going to be home at 6:00 o'clock. 

 

Clare 
เขำใช้ประโยคที่บอกวำ่ 'I'm not sure' หรือไม่แน่ใจ และ 'I think' หรือผมคิดว่ำ ซึ่งบ่งบอกว่ำ 

เขำไม่ค่อยแน่ใจวำ่จะ 'will be home at 10:00' หรือไม่ค่ะ 

นี่ท ำให้ฟังดูเหมือนเขำก ำลังคำดเดำ และไม่แน่ใจวำ่จะอยู่บำ้นกี่โมงนะคะ 

ส่วนผู้หญิง บอกชัดเจนวำ่เธอเลิกงำนห้ำโมงครึ่ง 'always' หรือส่ ำเสมอ ท ำให้กำรคำดคะเนของ

เธอที่ว่ำ 'going to be home at 6:00' ฟังดูเป็นไปได้มำกกวำ่ค่ะ 

 

Sam  

So, 'will', or the negative 'won't', if you don't have evidence and 'be going to', or the negative 

'be not going to' if you do have evidence. And what happens after? 

 

Clare 
It's simple! หลังจำกค ำเหล่ำนี้ เรำใช้ค ำกริยำในรูปเดิมที่ยังไม่ได้ผัน ซึ่งในประโยคตัวอย่ำง ใช้ 

'be' แต่เรำจะใส่ค ำกริยำอะไรก็ได้ที่ต้องกำรนะคะ! 

 

Sam  

Now, let's practise the pronunciation. Repeat after me: 

I'll be home at 10:00. 

I won't be home at 10:00. 

I'm going to be home at 6:00. 

I'm not going to be home at 6:00. 

 

Clare 
Great! ต่อไปมำทดสอบส่ิงที่เรียนไปค่ะ ให้จินตนำกำรว่ำ มองออกไปนอกหน้ำต่ำง และเห็นว่ำ

ฟ้ำมืดเต็มไปด้วยเมฆนะคะ จะใช้ 'will' หรือ 'going to' กับค ำกริยำ 'rain' ดีคะ ให้เร่ิมต้นประโยค

ด้วย 'it' นะคะ พูดแล้วรอฟังเสียงแซมเฉลยค่ะ 

 

Sam  

It's going to rain. 

 

Clare 
Well done! สำเหตุที่ต้องใช้ 'going to' ก็เพรำะเห็นชัดเจนแล้วว่ำฟ้ำมืด ฝนจะตกนะคะ 

ต่อไป มำฝึกพูดคำดเดำสภำพอำกำศกันอกีประโยคนะคะ ครำวนี้ให้พูดถึงแดดออก 'be sunny' 

แต่ให้จินตนำกำรสถำนกำรณ์เดิมว่ำมองออกไปนอกหน้ำต่ำง ยังเห็นเมฆฝนอยู ่ดังนั้นต้องเป็น

รูปประโยคปฏิเสธนะคะ พูดแล้วรอฟังเสียงแซมค่ะ 

 

Sam  

It's not going to be sunny. 
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Clare 
Well done, everyone. แซมคะ คิดว่ำคุณผู้ฟังจะกลับมำติดตำม How do I... กับเรำอกีในสัปดำห์

หน้ำไหมคะ? 

 

Sam  

Yes, absolutely! It's going to happen, see you then, everyone. 

 

Clare 

Bye! 


