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How do I…
How do I pay for things?
This is not a word-for-word transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง How do I... วันนี้อยู่กับแคลร์และฟิลค่ะ
Phil
Welcome, everyone!
Clare
บทเรียนวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรไปซือ
้ ของค่ะ โดยเรำจะนำเสนอคำถำมที่ ทั้งลูกค้ำและ
พนักงำนต้องใช้บ่อย ๆ นะคะ
Phil
Do you prefer to pay by cash or by card?
Clare
โดยส่วนตัว แคลร์ชอบจ่ำยด้วยเงินสดนะคะ เพรำะได้จับเงินจริง ๆ จะได้เห็นว่ำจ่ำยไปเท่ำไรบ้ำง
ค่ะ OK, เรำมำฟังประโยคตัวอย่ำงดีกว่ำนะคะ พยำยำมจับใจควำมด้วยว่ำเขำใช้ 'cash' เงินสด
หรือ 'card' บัตรค่ะ
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.

Excuse me! How much is this?
It's £12.
Do you take card?
No, sorry. We only take cash.
OK, here you go.
Thank you. And here's your change. Would you like a receipt?
No, thank you.

Clare
ตกลงคือจ่ำยเงินสดนะคะ มำฟังท่อนแรกกันอีกทีค่ะ
เขำพูดว่ำอะไร เพื่อเรียกพนักงำนก่อนที่จะถำมรำคำ
Excuse me! How much is this?
It's £12.
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Clare
เรำจะได้ยินว่ำ 'excuse me' เพื่อเรียกพนักงำนนะคะ จำกนั้น ก็ถำมรำคำว่ำ 'how much' แต่
ทำไมต้อง 'how much' และไม่ใช่ 'how many' ไปฟังฟิลอธิบำยค่ะ
Phil
We use 'how much' with uncountable things – yes 'money' is uncountable!
Let's look at the pronunciation of this – there are two things to remember. First, to sound
polite, only stress the 'scuse' in 'Excuse me', and secondly – notice that the 'much' and 'is' in
'how much is' join together to become 'how much is'. Repeat after me:
Excuse me…
Excuse me, how much is this?
Clare
OK, ในคำถำมมีคำว่ำ 'is this' ด้วยนะคะ ไปฟังอีกทีนะคะว่ำในคำตอบเขำใช้คำเดียวกันไหม
It's £12.
Clare
สำหรับในคำถำม จะได้ยน
ิ 'is' มำก่อน แต่ในประโยคคำตอบวำงไว้หลังประธำนนะคะ ส่วน 'it is'
ก็ย่อเป็น 'it's' ค่ะ
Phil
Yes, remember that the order of the subject and the verb is not the same for the answer
and the question!
Clare
ต่อไปฟังคำถำมที่สองและคำตอบกันค่ะ สังเกตคำกริยำที่ใช้ด้วยนะคะ
Do you take card?
No, sorry. We only take cash.
Clare
ในประโยคนี้มีคำกริยำ 'take' ค่ะ
Phil
Take in 'do you take card?' means accept. We could also use it to ask about different
currencies - 'Do you take dollars?'
Listen to the pronunciation here – 'Do you' often sounds like 'D'you' and 'We only' has a
slight 'y' sound in between the words. Repeat after me:
Do you take card?
We only take cash!
Clare
Fantastic! ต่อไปฟังคำถำมจำกพนักงำนกันบ้ำงนะคะ นี่เป็นคำถำม หรือเป็นข้อเสนอคะ
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Thank you. And here's your change. Would you like a receipt?
Clare
ฟังดูเหมือนคำถำมนะคะ แต่จริง ๆ แล้วนี่คือกำรให้ข้อเสนอค่ะ
Phil
'Would you like' is often used to offer someone something. In a shop it could also be used
for things like 'Would you like a bag?' We could offer a drink to a friend 'Would you like a
coffee?'
Clare
แล้วตอนที่พนักงำนทอนเงิน เขำพูดว่ำอย่ำงไร จำได้ไหมคะ มีคำว่ำ 'change' ด้วยนะคะ ฟังอีกที
ค่ะ
OK, here you go.
Thank you. And here's your change.
Phil
Both people used expressions with 'here' – the customer said 'here you are' and the shop
assistant said 'here's your change'. It's what we say when we are giving someone something.
Clare
ต่อไป มำทบทวนกันค่ะ ให้จินตนำกำรว่ำคุณกำลังไปซื้อของที่ร้ำน พอดีเห็นของที่ต้องกำรจะ
ซื้อ ให้เรียกพนักงำนในร้ำน และถำมว่ำของชิ้นที่ต้องกำรรำคำเท่ำไร พูดจบแล้วรอเปรียบเทียบ
คำตอบกับประโยคเฉลยจำกฟิล นะคะ
Phil
Excuse me! How much is it?
Clare
ครำวนี้ให้ฝึกถำมว่ำ จะจ่ำยด้วยบัตรได้หรือไม่ จะใช้ประโยคอะไรดีคะ
Phil
Do you take card?
Clare
สมมุติว่ำที่ร้ำนนี้รับบัตร จะพูดว่ำอย่ำงไรคะ?
Phil
Here you go.
Clare
แค่นี้ก็เข้ำใจประโยคสนทนำง่ำย ๆ สำหรับเวลำไปซื้อของแล้วนะคะ
เดี๋ยวแคลร์ไปซื้อของบ้ำงดีกว่ำ
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Phil
Buy me a present if you do!
Clare
ดูก่อนแล้วกันนะ... แล้วอย่ำลืมกลับมำติดตำม How do I...? ตอนต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ
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