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Clare 
สวัสดีค่ะ คุณก ำลังฟัง How do I... กับแคลร์และแซมค่ะ 

 

Sam 

Welcome back, everyone! 

 

Clare 
วันน้ีเรำเร่ิมบทเรียน ด้วยคลิปเสียงเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปโรงเรียนและไปท ำงำนนะคะ ฟังครั้ง

แรกให้จับใจควำมก่อนวำ่ มีค ำว่ำอะไรที่แปลว่ำกำรเดินทำงบ้ำงค่ะ พูดได้สี่แบบด้วยกัน 

นอกจำกนี้ให้เลือกด้วยนะคะว่ำวิธีกำรเดินทำงแบบไหนที่คิดว่ำดีที่สุด 

 

1. I often walk to work but sometimes I cycle.  

2. I drive to work. It takes one hour.  

3. I go to school by bus. I set off at 7 o'clock. 

 

Clare 
OK, ฟังเข้ำใจไหมคะ เขำเดิน ขี่จักรยำน ขับรถ และน่ังรถประจ ำทำงไปโรงเรียน หรือไปท ำงำน

ค่ะ คุณผู้ฟังคิดว่ำวิธีไหนดีที่สุดคะ? 

So Sam, เรำมำศึกษำรูปประโยคส ำหรับพูดถึงกำรเดินทำงกันเลยค่ะ 

 

Sam 

Yes, let's listen to the first person again. What two verbs does he use to talk about how he 

gets to work? 

 

I often walk to work but sometimes I cycle. 

 

Clare 
มีสองค ำกริยำคือ 'walk' เดิน และ 'cycle' ขี่จักรยำนค่ะ 

 

Sam 

So you can say 'I walk to work or school' or 'I cycle to work or school'. Let's quickly 

practise that. Repeat after me: 

I walk to work. 

I cycle to school. 
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The next person also uses a verb to say that they go by car – can you remember the verb? 

Let's listen again. 

 

I drive to work. 

 

Clare 
'Drive' แปลว่ำขับรถ ซึ่งคนน้ีพูดถึงระยะเวลำที่ใช้เดินทำงด้วยนะคะ จ ำได้ไหมคะ? 

 

I drive to work. It takes one hour. 

 

Sam 

She says 'it takes one hour', so we can use the phrase 'it takes...' with a timeframe to talk 

about the length of a journey. 

For example, 'it takes twenty minutes' or 'it takes three hours'. Let's quickly practise that. 

Repeat after me: 

It takes one hour.  

 

Clare 
เรำใช้ 'it takes…' เพ่ือพูดถึงระยะเวลำที่ใช้เดินทำงค่ะ และใช้ได้กับกำรเดินทำงทุกแบบนะคะ 

และไปฟังผู้พูดคนสุดท้ำยอีกทีนะคะ เขำบอกวำ่เดินทำงโดยใช้ระบบขนส่งสำธำรณะ หรือ 

'public transport' จ ำไดไ้หมคะว่ำ พูดเป็นประโยคอย่ำงไร Let's listen again. 

 

I go to school by bus. 

 

Sam 

Yes, so with public transport, you can say 'I go to school by...' or 'I go to work by…' and 

then give the type of transport. Let's practise that. Repeat after me, please: 

I go to work by bus. 

I go to work by train. 

I go to school by taxi. 

 

Clare 
นอกจำกนี ้เขำยังใช้กริยำวล ี'a phrasal verb' เพ่ือบอกเวลำออกเดินทำงในตอนเช้ำด้วยนะคะ 

จ ำไดไ้หมคะ ฟังอีกครั้งค่ะ 

 

I go to school by bus. I set off at 7 o'clock. 

 

Sam 

So he used the phrasal verb 'set off' which means 'begin a journey'. So we can say 'I set off 

at…' followed by the time we leave the house in the morning. 

Let's practise. Repeat after me: 

I set off… 

I set off at 6 o'clock. 
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Clare 
Thanks, Sam. ตอนน้ีก็เข้ำใจภำษำอังกฤษ ที่ใช้พูดถึงกำรเดินทำงไปท ำงำน หรือไปเรียนแล้วนะ

คะ ต่อไปมำฝกึพูดโต้ต้อบกันค่ะ 

สมมุติว่ำ มีเพ่ือนถำมว่ำไปท ำงำนอยำ่งไร ให้บอกว่ำนั่งรถไฟไปค่ะ  

พูดแล้วรอเปรียบเทียบค ำตอบกับเสียงแซมนะคะ 

 

Sam 

I go to work by train. 

 

Clare 
ต่อไป ให้บอกเพ่ือนว่ำ ออกเดินทำงตอน 6 โมงเช้ำค่ะ 

 

Sam 

I set off at 6 o'clock. 

 

Clare 
สุดท้ำย ให้บอกเป็นภำษำอังกฤษวำ่ ใช้เวลำเดินทำง 30 นำที 

  

Sam 

It takes 30 minutes. 

 

Clare 
Well done! แค่นี้ก็เข้ำใจวิธีพูดเรื่องกำรเดินทำงไปท ำงำนแล้วค่ะ 

 

Sam 

Yes, so come and tell us about your journey to school or work on our Facebook page. 

 

Clare 

Bye! 


