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Clare  
สวัสดีค่ะ คุณก ำลังฟัง How do I... กับแคลร์และแซมค่ะ 

 

Sam  

Hello! Lovely day, isn't it? 

 

Clare  
Yes, very nice! วันน้ีแซมพูดถึงสภำพอำกำศพอดีเลยค่ะ บทเรียนวันน้ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 'small 

talk' หรือกำรสนทนำเร่ืองเล็กน้อยที่ไม่เป็นทำงกำร  

มำฟังตัวอย่ำงกันเลยค่ะ ว่ำทั้งส่ีคนพูดกับคนที่ไม่รู้จกัสนิทอย่ำงไร พยำยำมสังเกตด้วยว่ำใช้

ประโยคบอกเล่ำหรือประโยคค ำถำม? 

 

1. Terrible weather, isn't it? 

2. The buses are always so crowded, aren't they? 

3. How's your day going?  

4. Haven't seen you in a while! How are things? 

 

Sam  

They were all questions! 

 

Clare  
สังเกตว่ำในทุกประโยคตัวอย่ำง เขำพยำยำมเร่ิมกำรสนทนำนะคะ ดังนั้นเป็นประโยคค ำถำมค่ะ 

และทั้งหมดพูดถึงเรื่องทั่วไป เช่นสภำพอำกำศ กำรขนส่งสำธำรณะ และถำมถึงอีกฝำ่ยว่ำเป็น

อย่ำงไรบำ้งนะคะ 

 

Sam  

Let's start with the weather - a very common subject in English.  

 

Clare  
ฟังอีกครั้งนะคะว่ำแซม และประโยคตัวอย่ำงแรก เร่ิมพูดถึงสภำพอำกำศอยำ่งไร จะสังเกตได้ว่ำ

เขำใช้รูปประโยคเหมือนกันค่ะ 

 

Lovely day, isn't it? 

Terrible weather, isn't it? 
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Sam  

OK, so we both started with an adjective: 'lovely' or 'terrible'. 

 

Clare  
Yes, และหลังค ำว่ำ 'lovely' 'ดี' และ 'terrible' 'แย่' หรือค ำคุณศัพท์อะไรก็ตำมทีใ่ช้ เรำต่อด้วย 

'day' ที่แปลว่ำ 'วัน' หรือ 'weather' ที่แปลว่ำ 'สภำพอำกำศ' ก็ได้นะคะ ซึ่งเรำจะจบประโยคแค่นีก้็

ได้ไหมคะแซม? 

 

Sam  

Yes, or you can add the simple question 'isn't it?' at the end. Let's practise the pronunciation 

of both of those. Please repeat after me. 

Lovely day. 

Terrible weather. 

Lovely day, isn't it? 

Terrible weather, isn't it? 

 

Clare  

Thank you, Sam.  
ต่อไป มำฟังประโยคที่สองกันค่ะ ครำวนี้เขำพูดถึงอะไรคะ? 

 

The buses are always so crowded, aren't they? 

 

Clare  
เขำพูดถึงกำรขนส่งสำธำรณะค่ะ โดยบอกว่ำรถประจ ำทำงแน่นตลอด 'crowded' เช่นเดียวกับใน

ตัวอย่ำงที่พูดถึงสภำพอำกำศนะคะ เรำจะพูดเพ่ือให้อีกฝ่ำยตอบโต้กไ็ด้ หรือจะต่อท้ำยด้วยวลี

ค ำถำมก็ไดค้่ะ 

 

Sam 

Yes, here they used 'aren't they?' instead of 'isn't it?' because 'buses' are plural. So we use 

'are' with 'buses' but with 'day' and 'weather' we use 'is'. Quick practice! Repeat after me: 

The buses are always so crowded. 

The buses are always so crowded, aren't they? 

 

Who was next? 

 

Clare  
ค ำถำมต่อไป เรำมักจะไดย้ินพนักงำนร้ำนขำยของ หรือพนักงำนที่ร้ำนอำหำรพูดบ่อยนะคะ ฟัง

อีกทีค่ะ 

 

How's your day going?  

 

Clare  
เขำอยำกทรำบวำ่ วันน้ีคุณเป็นอย่ำงไรบ้ำง เป็นค ำถำมทั่ว ๆ ไป เช่นเดียวกับผู้พูดคนที่ส่ีค่ะ ฟัง

ไปพร้อม ๆ กันเลยนะคะว่ำ หลังจำกที่บอกว่ำ 'Haven't seen you in a while' ที่แปลว่ำ 'ไม่ได้พบ

กันมำพักหนึ่งแล้ว' เขำพูดอะไรต่อค่ะ 
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Haven't seen you in a while! How are things? 

 

Sam  

They asked 'How are things?', which is similar to asking 'How is everything?' These are all 

quite informal ways of asking 'How are you?' and we use them with people we know a little 

bit, usually not with people we don't know.  

Let's practise - repeat after me: 

How's your day going?  

How are things? 

 

Clare  
ต่อไปมำทดสอบควำมเข้ำใจกันนะคะ ให้จินตนำกำรว่ำคุณก ำลังอยู่ทีป่้ำยรถเมล์ และอยำกคุย

กับคนที่ยืนอยูข่้ำง ๆ  

ให้แต่งประโยคถำมเขำนะคะ โดยให้พูดถึงสภำพอำกำศและใช้ค ำคุณศัพท์ 'lovely' พูดแล้ว รอ

ฟังเสียงแซมเฉลยนะคะ 

 

Sam  

Lovely weather, isn't it? 

 

Clare  
Great! หรือจะพูดว่ำ 'lovely day' ก็ได้นะคะ 

ต่อไปให้ถำมว่ำวันน้ีเป็นอย่ำงไรบ้ำง อย่ำลืมว่ำเรำก ำลังพูดกับคนแปลกหน้ำอยู่นะคะ พูดแล้ว

เปรียบเทียบกับเสียงแซมค่ะ 

 

Sam  

How's your day going?  

 

Clare  
Great! แค่นี้คุณก็เร่ิมบทสนทนำเรื่องทั่ว ๆ ไปกับคนอื่นได้แล้วค่ะ  แล้วกลับมำติดตำม How do 

I… ตอนต่อไปด้วยนะคะ Bye!  

 

Sam  

Bye, everyone! 


