BBC LEARNING ENGLISH

How do I…
How do I offer to help someone?
This is not a word-for-word transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง How do I... กับแคลร์ และแซมค่ะ
Sam
Ooph! Wow, my bags are heavy! Hi, everyone.
Clare
Did no one offer to help you with them, Sam?
Sam
No, but that would have been very nice!
Clare
เอำละ นี่คือสิ่งที่เรำจะมำคุยกันวันนี้ค่ะ - กำรเสนอควำมช่วยเหลือ มำฟังบทสนทนำ ของผู้ที่
กำลังหยิบยื่นควำมช่วยเหลือให้กับคนทีก
่ ำลังถือของแบบแซมนี่หละค่ะ คำกริยำ 'carry' แปลว่ำ'
ถือ หรือหิ้ว' นะคะ ส่วน 'help' แปลว่ำ'ช่วยเหลือ' และ 'take' แปลว่ำ'เอำมำ' ค่ะ ไปฟังกันว่ำเขำถือ
อะไรมำนะคะ
Let me help you with those books!
Here, I'll take those.
Can I carry your books for you?
Would you like me to carry your books for you?
Clare
ฟังทันไหมคะ เขำเสนอว่ำจะช่วยถือ 'books' หรือ หนังสือนั่นเองค่ะ ครำวนี้มำดูรูปประโยคที่ใช้
พูดเวลำจะช่วยใครนะคะ ฟังเสียงคนแรกอีกครั้งว่ำมีคำว่ำอะไรก่อนหน้ำ 'help'.
Let me help you with those books!
Clare
เขำพูดว่ำ 'let me' ค่ะ แปลว่ำ'ให้ฉัน' หรือ'อนุญำตให้ฉัน'
ซึ่งนอกจำก 'help' แล้วเรำจะใช้คำกริยำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ตำมหลังก็ได้นะคะ
Sam
Absolutely! So I could say 'Let me take those books!' or 'Let me carry those books!' with a
very similar meaning. But it's also just very easy to say 'Let me help you!'
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Clare
ต่อไปมำฟังเสียงคนที่สองค่ะ มีคำว่ำอะไรอยู่หน้ำ 'take'.
Here, I'll take those.
Clare
ฟังทันไหมคะ เป็นรูปย่อของ 'I will' ค่ะ
Sam
Yes, we use 'I'll' when we decide something just before we say it. And, like 'let me' you can
use any verb after it. Let's try them together. Please repeat after me:
Let me help you with those books!
I'll help you with those books!
Let me take those.
I'll take those.
Clare
ต่อไป เรำมีผู้พูดสองคน ถำมคำถำมต่ำงกัน แต่มีควำมหมำยเหมือนกัน
โดยสิ่งที่แตกต่ำงก็คือรูปประโยคนะคะ ไปฟังกันค่ะ
Can I carry your books for you?
Would you like me to carry your books for you?
Clare
OK, ทั้งสองประโยค ลงท้ำยด้วย 'carry your books for you?' แต่ตอนต้นไม่เหมือนกันนะคะ
Sam
Yes, one started with 'Can I…', or you could also say 'Could I…'. The pronunciation of 'can'
isn't difficult, but notice that we say it very quickly so it sounds more like 'k∂n'. Let's practise
– please repeat after me:
Can I…?
Can I carry your books for you?
Could I carry your books for you?
Clare
Great! และคำถำมต่อไป ออกจะเป็นทำงกำรหน่อยนะคะ
Sam
Yes, it started with 'Would you like me to…'. And when we say it quickly and naturally,
'would you' sounds more like 'wudj∂'. Quick practice of pronunciation together:
Would you…?
Would you like me to…?
Would you like me to carry your books for you?
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Clare
Well done! ต่อไปมำทบทวนควำมเข้ำใจกันค่ะ ให้สมมุติว่ำ เห็นหญิงสูงวัยกำลังถือถุงหนักมำก
เดินขึ้นบันไดค่ะ ถุงในภำษำอังกฤษก็คอ
ื 'bags'.
ให้แต่งประโยคถำมว่ำ จะให้ช่วยถือไหม และเนื่องจำกเป็นผูใ
้ หญ่จึงให้ใช้ประโยคที่ค่อนข้ำง
เป็นทำงกำรนะคะ ใช้คำกริยำ'take' ด้วยค่ะ พูดแล้วรอเปรียบเทียบกับเสียงแซมค่ะ
Sam
Would you like me to take your bags for you?
Clare
Great! ต่อไป สมมุติว่ำเห็นคนดูเหมือนหลงทำง ใช้ให้รูปประโยคที่ต่ำงจำกอันที่แล้ว ถำมว่ำจะ
ให้ช่วยไหม โดยใช้คำกริยำ 'help' พูดแล้วรอเปรียบเทียบกับเสียงแซมค่ะ
Sam
Can I help you?
Clare
Great! สุดท้ำย ให้สมมุติว่ำเห็นคนกำลังเปิดประตูไม่ออก ครำวนี้ไม่ต้องถำมเลยนะคะ ให้ใช้
ประโยคบอกเล่ำ เพื่อเสนอว่ำจะ 'open the door' หรือเปิดประตูให้ค่ะ
Sam
I'll open the door for you.
Clare
Well done! หรือจะพูดว่ำ 'Let me open the door for you!' ก็ได้ค่ะ
Sam
Aw, that would be lovely, thank you!
Clare
Very funny. แล้วกลับมำติดตำม How do I… ตอนต่อไปด้วยนะคะ Bye!
Sam
Bye, everyone!

How do I…
bbclearningenglish.com

© British Broadcasting Corporation 2019
Page 3 of 3

