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How do I…
How do I agree with someone?
This is not a word-for-word transcript

Clare
สวัสดีคะ คุณกําลังฟง How do I... วันนี้นําเสนอโดยแคลร และเจมสคะ
James
Hi everyone!
Clare
ในบทเรียนนี้ เราจะมาทําความเขาใจกับประโยคภาษาอังกฤษ ที่สื่อวาเห็นดวย หรือ 'agree' นะ
คะ ฟงตัวอยางบทสนทนากันคะ สังเกตวาผูพูดหาคนนี้เห็นดวยกับอะไรนะคะ
a. I love pizza!

b. Me too!

a. I don't like pizza.

b. Me neither!

a. Pizza is the best food in the world!

b. I couldn't agree more!

a. Pizza is the best food in the world!

b. Absolutely!

a. Pizza is much nicer than burgers!

b. That's a good point.

Clare
ผูพูดตางก็แสดงความเห็น วาชอบหรือไมชอบพิซซาคะ ฟงประโยคแรกอีกทีนะคะ และสังเกตวา
เขาใชวลีอะไร เพื่อสื่อวาเห็นดวย
a. I love pizza!

b. Me too!

James
They said 'Me too!' This shows that they think the same as the other person.
Clare
'Me too' แปลวา 'ฉันดวย' ซึ่งเราใชสํานวนนี้กับประโยคบอกเลา ที่เราเห็นดวยนะคะ 'I love
playing tennis!'
James
Oh, me too! Let's listen to the second speaker – do they agree with something that is
positive or negative?
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a. I don't like pizza.

b. Me neither!

Clare
สองคนนี้ เห็นพองกันวาไมชอบพิซซานะคะ 'They don't like pizza' ซึ่งตัวอยางนี้ เห็นดวยกับ
บริบทในเชิงลบหรือ negative คะ
James
When someone says something negative that you agree with, you can say 'me neither' or
'me neither'. Let's continue – I don't want to keep the listeners waiting!
Clare
Me neither. ฟงบทสนทนาคูที่สามตอนะคะ เขาเห็นดวยกับอีกฝายมากนอยแคไหน ไปฟงกันคะ
a. Pizza is the best food in the world!

b. I couldn't agree more!

James
They said 'I couldn't agree more' – this has the same meaning as 'I totally agree'.
Clare
'I couldn't agree more' 'เห็นดวยที่สุด' เชนเดียวกับ 'I totally agree' คะ แตไปฟงวิธีการออกเสียง
อีกทีนะคะ สังเกตคําวา 'couldn't' และ 'agree' ใหดีคะ
a. Pizza is the best food in the world!

b. I couldn't agree more!

James
They said 'couldn't agree'. The /t/ sound in 'couldn't' moves to the beginning of the word
'agree'. Listen and repeat after me.
…couldn'…
…t'agree…
…couldn't agree more.
Clare
Well done! ยังไมหมดแคนี้นะคะ ไปตอกันที่อีกวลีภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายวาเห็นดวยกันคะ
a. Pizza is the best food in the world!

b. Absolutely!

James
They said just one word to agree that time! 'Absolutely'.
Clare
เมื่อมีคนออกความเห็น แลวเราเห็นดวย ก็พูดวา 'absolutely' ไดเลยนะคะ หรือจะบอกวา 'exactly'
ก็ได โดยในบริบทนี้ มีความหมายเหมือนกันคะ
ไปฟงอีกประโยคกันนะคะ
a. Pizza is much nicer than burgers!
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James
They said 'That's a good point'. Did you hear the pronunciation? Listen and repeat after me.
That'…
…sa…
That's a good point.
The /s/ sound in 'that's' moves to the beginning of 'a'. 'That's a'.
Clare
'That's a good point' แปลวา 'เปนเหตุผลที่ดี' ซึ่งหมายถึงเราเห็นดวยนั่นเองคะ แตความหมาย
ไมไดสื่อวาเห็นดวยมากเทากับ 'absolutely' หรือ 'I couldn't agree more' นะคะ มาลองฝกพูดดู
คะ ใหฟงประโยคที่แคลรจะพูดตอไปนี้ แลวเลือกวา จะตอบวา 'Me too' หรือ 'Me neither' นะคะ
I don't listen to pop music.
James
Me neither!
Clare
พูดเหมือนเจมสไหมคะ Well done! ลองอีกประโยคคะ จําไดไหมคะวากอนหนานี้เราพูดถึงวลี
อะไร ที่ใช 'couldn't' ใชวลีนี้ตอบแคลรนะคะ
Bangkok is absolutely beautiful.
James
I couldn't agree more!
Clare
พูดเหมือนกันไหมคะ มาฝกกันอีกสักประโยคนะคะ คราวนี้ใหบอกวาเห็นดวย โดยในวลีนี้มีคาํ วา
'point' ดวยนะคะ
I can't afford to travel abroad – travelling by plane is too expensive.
James
That's a good point!
Clare
เกงมากคะ ขอบคุณที่มารวมสนุกฝกภาษาอังกฤษกันนะคะ แลวกลับมาติดตาม How do I… ตอน
ตอไปในสัปดาหหนานนะคะ Bye!
James
Bye!
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