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Clare 
สวัสดีค่ะ คุณก ำลังฟัง How do I... กับแคลร์และทอมค่ะ 

 
Tom  
Hi everyone! Welcome to today's episode. 
 
Clare 
ส ำหรับบทเรียนวันน้ี เรำเริ่มด้วยกำรฟังตวัอย่ำงคู่สนทนำสำมคู่นะคะ 

เบื้องต้นให้สังเกตค่ะว่ำในสำมตัวอย่ำงน้ีมีอะไรที่คล้ำยกัน  

 
A) …and it's important that we make sure… 
B) Excuse me, sorry to interrupt! Can I just come in here? 

 
A) …and it's important that we make sure… 
B) Sorry, can I just jump in here? 

 
A) …and it's important that we make sure… 
B) Apologies for interrupting. May I just add something? 

 
Clare 
ในแต่ละตัวอย่ำงบทสนทนำ ผู้พูดคนแรกถูกคนที่สองพูดแทรกน่ันเองค่ะ ซึ่ง

ค ำว่ำ พูดแทรกในภำษำอังกฤษก็คือ 'interrupt'  

So, Tom, shall we look at the language that people use when they 
want to interrupt? 
 
Tom 
Good idea! Let's listen to how each speaker begins.   
 
Excuse me, sorry to interrupt! 
Sorry… 
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Apologies for interrupting. 
 
Tom  
Did you get it? All of the speakers begin with an apology. They all 
say sorry! 
 
Clare 
กำรพูดแทรกที่จริงแล้วไม่ค่อยสุภำพนะคะ ดั้งน้ันหำกจ ำเป็นต้องพูดแทรก ก็

จะตอ้งบอกว่ำขอโทษก่อนค่ะ 

 
Tom 
That's right. After we say 'sorry', we can use a verb with 'to'. That's 
why we say 'sorry to interrupt'. 
Let's practise the pronunciation of this. The 'to' is not stressed. Repeat 
after me.  
…interrupt… 
…to interrupt… 
Sorry to interrupt!   

 
Clare 
และหลังค ำกริยำ 'aplogise' เรำใช้ค ำบุพบท 'for' ตำมด้วยค ำกริยำที่ลงท้ำย

ด้วย '-ing' ฟังกันค่ะว่ำรูปค ำที่เติม '-ing' ของ 'interrupt' คืออะไร 

 
Apologies for interrupting. 
 
Clare 
ทอมคะช่วยอธิบำยวธิีกำรพูดแทรกที่สุภำพกว่ำน้ีด้วยได้ไหมคะ 

 
Tom 
Of course! Let's listen to the speakers again. What's similar about 
these sentences? 
 
Can I just come in here? 
Can I just jump in here? 
May I just add something? 
 
Tom 
Did you get it? They are all questions! 
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Clare 
ในค ำถำมเหล่ำน้ี ผู้พูดขออนุญำตพูดแทรกนะคะ กำรขออนุญำตก็เป็นบท

สนทนำที่สุภำพค่ะ ซึ่งกำรขอก็คือ 'request' ค่ะ 

 
Tom  
That's correct. We use 'may I' and 'can I' to make polite requests. 
The speakers ask permission to interrupt. They don't repeat the 
word 'interrupt'. They use different expressions. What are they? 
 
Can I just come in here? 
Can I just jump in here? 
May I just add something? 
 
Clare 
เขำพูดว่ำ 'come in here', 'jump in here' และ 'add something' ทั้งหมดนี้

เป็นอีกวิธีกำรพูดที่ไม่เป็นทำงกำรของค ำว่ำ 'interrupt' นะคะ  

และเขำใช้ค ำวิเศษณ์ 'just' ซึ่งในกรณีน้ีค ำว่ำ 'just' ช่วยให้กำรขออนุญำตมี

ควำมหมำยสุภำพย่ิงขึ้นอีกค่ะ Tom, can you demonstrate the 

pronunciation, please? 
 
Tom 
Yes! Note that the pronunciation of 'can' changes when we use it in 
a question. Let's practise together.  
Can I… 
Can I just… 
Can I just jump in here? 
Sorry, can I just jump in here? 
 
Clare 
Thanks, Tom. ต่อไปมำฝึกพูดกันค่ะ 

มำเริ่มด้วย 'apologies for' ให้คิดถึงค ำกริยำที่จะน ำมำใช้ต่อจำกวลีน้ีค่ะ  

จำกน้ัน ก็ให้แต่งประโยคต่อ โดยใช้วลี 'add something?' ด้วยค่ะ 

 
Tom  
Apologies for interrupting! May I just add something? 
or 
Apologies for interrupting! Can I just add something? 
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Clare 
Great! ต่อไปมำฝึกใช้ 'jump in' กันค่ะ จ ำได้ไหมคะว่ำมีค ำวิเศษณ์อะไร ที่

ช่วยให้กำรขอพูดแทรกฟังออกมำสุภำพขึ้น อย่ำลืมใช้โทนเสียงขึ้นสูง

ตอนท้ำยกับประโยคค ำถำมแบบท่ีทอมพูดด้วยนะคะ 

 
Tom 
Sorry, can I just jump in here? 
or 
Sorry, may I just jump in here? 
 
Clare 
ดีมำกค่ะ! แค่น้ีก็เข้ำใจภำษำอังกฤษส ำหรับเวลำขอพูดแทรกแบบสุภำพแล้ว

นะคะ อย่ำลืมน ำไปฝึกใช้ในชีวิตจริงด้วยนะคะ 

 
Tom  
Excuse me, sorry to interrupt, can I just jump in here? We are out of 
time! So we'll have to say goodbye. Goodbye everyone! 
 
Clare 
Oh! ขอบคุณที่บอกค่ะ บทเรียนจบแล้ว แต่อย่ำลืมกลับมำติดตำม How do 

I... ตอนต่อไปด้วยนะคะ Bye! 


