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Clare  
สวัสดีค่ะ คุณก ำลังฟัง How do I... วันน้ีอยู่กับแคลร ์และแซมค่ะ 

 

Sam  

Hello, everybody!  

 

Clare  
ในบทเรียนน้ีเรำจะมำศึกษำรูปประโยคภำษำอังกฤษ ส ำหรับพูดถึงสิ่งที่เรำสนใจกันนะคะ ไปฟัง

ตัวอย่ำงของผู้พูดสำมคนที่ตอบค ำถำมว่ำ 'คุณสนใจอะไร' ซึ่งส่ิงที่เรำสนใจ ในภำษำอังกฤษก็คอื 

'interests' ค่ะ ไม่ต้องกังวลหำกยังฟังไม่เข้ำใจทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเรำจะมำอธบิำยอกีที ส่วน

ค ำศัพท์ตัวช่วยของวันน้ี มี 'comics' หรือกำร์ตูนนะคะ ไปฟังกันเลยค่ะว่ำสำมคนนี้สนใจอะไร

เหมือน ๆ กันบ้ำงหรือไม่ 

 

 I'm interested in all types of art, but I like photography the most. 

 I'm very keen on sports! I really like anything with a ball. 

 I'm really into comics. Superhero comics are my favourite. 

 

Clare  
ตกลงเขำสนใจอะไรเหมือนกันบ้ำงไหมคะ? 

 

Sam  

No, they all had completely different interests! 

 

Clare  
ส ำหรับผู้พูดคนแรก 'ชอบศิลปะทุกแขนง' โดยเฉพำะ 'กำรถำ่ยภำพ' หรือ 'photography' ส่วนคน

ที่สองสนใจกีฬำ 'อะไรก็ตำมที่ใช้ลูกบอล' 'anything with a ball' และคนที่สำมสนใจกำร์ตูน 

โดยเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวกับ 'superhero comics'. 

 

Sam  

But how do we know that these are the things they like? 

 

Clare  
ให้สังเกตวลีที่เขำใช้พูดถึงส่ิงที่สนใจค่ะ เร่ิมกันที่สองตัวอย่ำงแรกนะคะ ฟังค ำกริยำที่ใช้กันอีก

ครั้งนะคะ 
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 I like photography. 

 I really like anything with a ball. 

 

Sam  

Easy, right? They both used the verb 'like'! And you can change 'like', so you can say 'I really 

like' something to make it stronger, for example.  

Now let's listen to speaker one again. What does he say before 'all types of art'? 

 

 I'm interested in all types of art. 

 

Clare  
เขำพูดว่ำ 'I'm interested in' แปลว่ำ 'ฉันสนใจใน' ตำมด้วยค ำนำมที่หมำยถงึส่ิงที่สนใจค่ะ ซึ่ง

ในกรณีนี้ก็คอื 'art'. 

 

Sam  

Yes, 'interested' is an adjective, so we need to use the verb 'be' before it, and we use 'in' 

after it – always. Let's practise – repeat after me: 

I'm interested in art. 

You're interested in sports. 

He's interested in comics. 

 

Clare  
Thank you, Sam. ส่วนประโยคต่อไป พูดถึงกีฬำนะคะ - วลีที่ผู้พูดคนน้ีใช้ ก่อนหน้ำค ำว่ำ 

'sports' คืออะไร ไปฟังกันค่ะ 

 

 I'm very keen on sports! 

 

Clare  
ใช้ค ำว่ำ 'keen on' ค่ะ มีควำมหมำยเหมือนกับ 'interested in' แต่ 'keen' ต้องใช้คู่กับ 'on' นะคะ 

'keen on' และเนื่องจำกเปน็ค ำคุณศัพท์ ดังนั้นก็ต้องมีกริยำ 'be' ด้วยค่ะ 

 

Sam 

Quick practice! Repeat after me: 

I'm keen on art. 

You're keen on sports. 

He's keen on comics. 

 

Shall we listen to the final speaker? 

 

Clare  
Yes! เขำพูดว่ำอะไร ก่อนค ำว่ำ 'comics' คะ? 

 

 I'm really into comics. 
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Clare  
วลีนี้ แปลว่ำ 'สนใจใน' บำงส่ิงค่ะ ประกอบด้วยค ำกริยำ 'be' และค ำว่ำ 'into' ตำมด้วยค ำนำม 

โดยในตัวอย่ำง เขำพูดว่ำ 'really' หรือ 'very' ก่อน 'into' ด้วยนะคะ เพ่ือเน้นว่ำสนใจมำกจริง ๆ 

ค่ะ แต่วลีนี ้ไม่ค่อยเป็นทำงกำรนักใช่ไหมคะแซม? 

 

Sam  

Yes, it's used more when speaking. Let's practise the pronunciation. Repeat after me: 

I'm into art. 

You're really into sports. 

He's very into comics. 

 

Clare  
ต่อไปมำฝึกโต้ตอบกันค่ะ ให้นึกถึงส่ิงที่เรำสนใจก่อนนะคะ จำกนั้นก็น ำมำแต่งประโยค โดยใช้

ค ำว่ำ 'interested' พูดแล้วเปรียบเทียบรูปประโยคกบัของแซมนะคะ 

 

Sam  

I'm interested in languages. 

 

Clare  
Great! ต่อไป ให้ใช้ค ำวำ่ 'keen' พูดถึงส่ิงที่เรำสนใจค่ะ ให้เลือกว่ำ จะใช้ 'in' หรือ 'on' กับค ำนี้

ด้วยนะคะ พูดแล้วรอเปรียบเทียบกับประโยคของแซมค่ะ 

 

Sam  

I'm keen on languages. 

 

Clare  
Well done! และข้อนี ้ให้พูดถึงควำมสนใจเหมือนเดิม แต่ใช้ 'into' ค่ะ  

 

Sam  

I'm into languages. 

 

Clare  
เก่งมำกค่ะ! และหำกว่ำ 'you're into learning English with us' ก็อยำ่ลืมกลับมำติดตำม How do 

I… ตอนต่อไปด้วยนะคะ Bye! 

 

Sam  

Yes, please. I'm very keen on that! Bye, everyone! 

 


