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How do I…
How do I talk about things I'm scared of?
This is not a word-for-word transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง How do I... กับแคลร์ และแซม ค่ะ
Sam
Hello!
Clare
บทเรียนนี้มีตัวอย่ำงให้ฟังสี่ประโยคค่ะ โดยเขำจะพูดถึง 'spiders' แมงมุม 'horror movies'
ภำพยนตร์สยองขวัญ และ 'heights' ควำมสูง
เรำมำฟังกันนะคะว่ำ เขำสื่อควำมรู้สึกอย่ำงไรกันบ้ำง
Examples
1. I'm scared of spiders.
2. I'm really frightened of snakes.
3. Horror movies are scary.
4. I'm absolutely terrified of heights.
Clare
OK, เขำพูดถึงสิ่งที่กลัวนัน
่ เองค่ะ So Sam, เรำมำศึกษำรูปประโยค ที่ใช้พูดถึงสิ่งที่กลัวกันดีไหม
คะ?
Sam
Let's do it! Let's start with person number one – she used the adjective 'scared' after 'I'm'.
Clare
เขำพูดถึง แมงมุม นะคะ ฟังอีกทีค่ะ ว่ำเขำพูดอะไรหลังคำว่ำ 'scared' และก่อนหน้ำคำว่ำ
'spiders'.
I'm scared of spiders.
Clare
ฟังทันไหมคะ คำที่ว่ำนั้นคือ 'of' ค่ะ ซึ่งคำนี้ใช้เชื่อมระหว่ำง คำคุณศัพท์และคำนำมเสมอ ใช่
ไหมคะแซม
Sam
Yes! Let's try saying the whole sentence. Repeat after me, please:
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I'm scared of spiders.
Clare
OK, ฟังประโยคต่อไปกันค่ะ เขำพูดถึง 'งู' แต่ไม่ได้ใช้คำว่ำ 'scared of' นะคะ พูดว่ำอะไร ฟัง
ตัวอย่ำงกันอีกทีค่ะ
I'm really frightened of snakes.
Sam
It was 'frightened of', which is another way to say 'scared of'. And like 'scared of' you need
to use the verb 'to be', so 'I'm really frightened of snakes'. Let's quickly practise that. Repeat
after me:
I'm really frightened of snakes.
And what does 'really' mean here?
Clare
'Really' ใช้เหมือน 'very' นะคะ คือวำงไว้หน้ำคำคุณศัพท์ ซึ่งจะช่วยเสริมควำมหมำยให้รู้สึกเยอะ
ขึ้น
ส่วนผู้พูดคนต่อไป พูดถึงควำมรู้สึกขั้นกว่ำขึ้นไปอีกนะคะ ฟังกันอีกทีค่ะ พยำยำมสังเกตคำที่เขำ
ใช้ซึ่งในประโยคนี้เขำพูดถึง 'ควำมสูง' ค่ะ
I'm absolutely terrified of heights.
Clare
เขำใช้คำว่ำ 'terrified of' แปลว่ำ กลัวควำมสูงมำกจริง ๆ ค่ะ และมีคำว่ำ 'absolutely' ก่อนหน้ำ
นั้นด้วย เพื่อให้ควำมรู้สึกขั้นกว่ำเข้ำไปอีก
ทำนองเดียวกับเวลำใช้ 'really' ค่ะ
Sam
Yes, and notice that, again, we have the verb 'to be' and we use 'of' before the noun. Let's
practise this together:
I'm absolutely terrified of heights.
Clare
ฟังเหมือนจะกลัวมำกจริง ๆ นะคะเนี่ยะ
มำที่ประโยคต่อไปกันค่ะ ครำวนี้พูดถึงภำพยนตร์สยองขวัญ สังเกตคำคุณศัพท์ที่ใช้ และ
ตำแหน่งของคำในประโยคด้วยนะคะ
Horror movies are scary.
Sam
Did you hear it? She said 'scary', and the adjective was at the end of the sentence.
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Clare
Yes, เรำใช้ 'scary' เพื่ออธิบำยถึงสิ่งที่เรำกลัว โดยในประโยคนี้ ขึ้นต้นด้วยสิ่งที่ทำให้เรำกลัว ซึ่ง
ก็คือ 'horror movies' ตำมด้วยคำกริยำ 'to be' และ 'scary'.
Sam
Yes, so let's quickly practise the pronunciation.
Horror movies are scary.
Clare
Thanks, Sam. ต่อไปมำฝึกพูดกันค่ะ
จำได้ไหมคะว่ำ กลัวแมงมุม ในภำษำอังกฤษพูดอย่ำงไร
มีคำคุณศัพท์ที่ใช้ได้สองคำนะคะ และอย่ำลืมว่ำ ต้องมีคำนำม 'spiders' ตรงท้ำยประโยค พูดแล้ว
รอเปรียบเทียบคำตอบกับเสียงแซมนะคะ
Sam
I'm scared of spiders.
I'm frightened of spiders.
Clare
Great! ต่อไป ให้พูดว่ำ กลัว 'snakes' มำก ๆ
Sam
I'm absolutely terrified of snakes.
Clare
Good! สุดท้ำย ให้พูดว่ำ คุณคิดว่ำ 'horror movies' น่ำกลัว
ครำวนี้ให้วำงคำคุณศัพท์เอำไว้ที่ทำ้ ยประโยคนะคะ
Sam
Horror movies are scary.
Clare
Do you agree, Sam?
Sam
Actually, yes! I'm not scared of anything else, but I think horror films are very scary!
Clare
And I'm terrified of worms. บทเรียนวันนี้จบแล้วนะคะ แต่อย่ำลืมกลับมำติดตำม How do I…
ตอนต่อไปในสัปดำห์หน้ำด้วยนะคะ Bye!
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