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How do I…
How do I talk about my experiences?
This is not a word-for-word transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง How do I... กับแคลร์และชำนค่ะ
Sian
Hi, everybody.
Clare
เรำมำเริ่มฟังบทสนทนำเกี่ยวกับประสบกำรณ์เดินทำงเลยนะคะ ฟังครั้งแรก พยำยำมจับใจควำม
ให้ได้ว่ำผู้พูดเคยเดินทำงไปจีนมำหรือยัง
Have you ever been to China?
No, I haven't. Have you?
Yes, I went to China last year.
Clare
OK, ฟังเข้ำใจไหมคะ มีคนหนึ่งเคยไปจีนมำแล้ว แต่อีกคนยังไม่เคยไปค่ะ
So Sian, shall we look at the language we can use to talk about experiences?
Sian
Yes, can you remember the question the first speaker asks?
Let's listen again to find out.
Have you ever been to China?
Clare
เขำใช้รูปประโยค 'have you ever…' ตำมด้วยคำกริยำในรูปอดีต – 'been' - ซึ่งรูปประโยค
คำถำมแบบนี้ใช้สำหรับถำมถึงประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ค่ะ
Sian
Yes, so they are not asking about a specific time in the past, but about a life experience. So
to ask someone about places they have visited in their life, you can use the structure 'have
you ever been to…' and then give the name of the place.
Clare
Yes. ดังนั้น 'have you ever been to China?' ก็แปลว่ำ คุณเคยไปประเทศจีนมำหรือยัง
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Sian
Let's quickly check the pronunciation. Notice that 'been' becomes 'bin' when spoken in a
sentence. Let's practise. Repeat after me:
been
Have you ever been to China?
Clare
และเรำเปลี่ยนคำกริยำ จำก 'been' เป็นคำอื่นก็ได้นะคะ แต่ต้องเป็นรูปอดีตเสมอ เพื่อถำมถึง
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตที่เคยผ่ำนมำค่ะ
Sian
Yes, you just need to remember to put the verb in the past participle. For example 'eat'
becomes 'eaten' so we can ask 'have you ever eaten English food?'
Clare
ใช่เลยค่ะ นี่แปลว่ำ: คุณเคยรับประทำนอำหำรแบบอังกฤษหรือยัง
ต่อไป มำทำควำมเข้ำใจกับประโยคที่ใช้ตอบบ้ำงค่ะ
Can you remember how the speaker replied? Let's listen again.
No, I haven't. Have you?
Sian
So, if the answer is 'no', you can reply by saying 'no, I haven't'. And if the answer is 'yes', you
can say 'yes, I have'.
Let's practise those short answers. Repeat after me:
No, I haven't.
Yes, I have.
Clare
ผู้พูดคนที่สองตอบ แล้วถำมต่อว่ำ 'have you…?' ซึ่งเป็นรูปย่อของ 'Have you ever been to
China?' นั่นเองค่ะ แต่ในที่นี้ย่อได้เพรำะทั้งคู่เข้ำใจบริบทอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้ถำมประโยคเต็ม
ซ้ำอีกครั้ง
Sian
Yes, but can you remember the answer? This person used a different tense for their answer
– do you know why? Let's listen again.
Yes, I went to China last year.
Clare
OK, และสังเกตว่ำ เขำใช้รูปอดีต หรือ 'past tense' นะคะ ไม่ใช่ 'present perfect' - เพรำะอะไร
ทรำบไหมคะ?
Sian
That's a good question. So now the speaker is talking about a specific time in the past – last
year – so they use the past simple tense.
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Clare
ใช่เลยค่ะ ดังนั้น หำกพูดถึงประสบกำรณ์ที่เรำไม่รู้ว่ำเกิดขึ้นเมื่อไร ต้องใช้ present perfect หรือ
ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์นะคะ แต่เมื่อเรำระบุช่วงเวลำที่ชัดเจนว่ำเกิดขึ้นในอดีต ก็ต้องใช้ past
simple ค่ะ
ต่อไปมำฝึกพูดโต้ตอบกันนะคะ ให้แต่งประโยคถำมเพื่อนว่ำเคยไปสหรำชอำณำจักรมำหรือยัง
พูดแล้วรอเปรียบเทียบคำตอบกับเสียงชำนนะคะ
Sian
Have you ever been to the UK?
Clare
ต่อไป มีเพื่อนถำมว่ำ เคยไปสหรำชอำณำจักรมำหรือยัง สมมุติว่ำเคยไปมำแล้ว จะตอบว่ำ
อย่ำงไรดีคะ ตอบแบบสั้น ๆ นะคะ
Sian
Yes, I have.
Clare
ต่อไป ให้บอกเพื่อนว่ำ เคยไปสหรำชอำณำจักรตอนอำยุ 10 ปี
Sian
I went to the UK when I was 10!
Clare
Well done, now you can ask and answer questions about your experiences and places you
have visited.
Sian
Yes, so come to our Facebook group and tell us which countries you've been to. Bye.
Clare
Bye!
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