BBC LEARNING ENGLISH

How do I…
How do I talk about a TV show?
This is not a word-for-word transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง How do I... กับแคลร์และแซมค่ะ
Sam
Hi, everybody!
Clare
ในบทเรียนนี้ เรำจะมำแนะนำภำษำอังกฤษสำหรับพูดถึงรำยกำรโทรทัศน์นะคะ
Do you like watching TV, Sam?
Sam
I do! And I always need new recommendations of shows to watch!
Clare
Me, too! และวันนี้โชคดีมำกค่ะ เพรำะเรำได้ทอม มำเล่ำให้ฟังถึงรำยกำรโทรทัศน์ที่เขำกำลังดู
อยู่ แต่ก่อนจะไปฟัง มำทำควำมเข้ำใจกับประโยคตัวช่วยกันนะคะ: 'the main character' แปลว่ำ
ตัวละครหลัก 'discovers he has superpowers' แปลว่ำ เขำค้นพบว่ำตัวเองมีพลังวิเศษ และ
'the storyline' คือเนื้อเรื่อง ไปฟังกันค่ะว่ำทอม ชอบรำยกำรนี้หรือไม่
I'm watching this really good show at the moment. It's about a guy who discovers he has
superpowers. I'm on episode three. I really like the main character so far, and the storyline's really
interesting. I recommend it!
Sam
So, does Tom like it? Yes, he uses words like 'really good' and 'interesting' to show us that
he's enjoying it.
Clare
เขำชอบรำยกำรนี้และยังแนะนำให้เรำดูด้วยค่ะ มำฟังกันอีกทีนะคะว่ำทอม เริ่มพูดถึงรำยกำรนี้
อย่ำงไร
I'm watching this really good show at the moment. It's about a guy who discovers he has
superpowers.
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Sam
OK, he starts with 'I'm watching…', where he uses the present continuous of 'watch'
because he is watching it 'at the moment'. Maybe not right now in this moment, but he
hasn't finished the series, so the action is still continuing.
Clare
จำกนั้นเขำก็บอกว่ำมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 'It's about...' โดยทอมพูดว่ำ 'it's about a guy
who…' เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชำยคนหนึ่ง ตำมด้วยประโยคปัจจุบันธรรมดำหรือ present simple
ค่ะ
Sam
Yes, and instead of 'a guy' you can use any other person or thing or place or time, and
instead of 'who' you can use 'that', 'which', 'where' and 'when' and then the present simple.
Let's practise that, repeat after me:
It's about a girl that has superpowers.
It's about a town where everyone's a ghost.
It's about a time when people lived in castles.
Clare
Great! ครำวนี้มำฟังกันว่ำ ทอม บอกว่ำดูซีรีส์นี้ไปถึงตอนอะไรแล้ว
I'm on episode three.
Clare
OK เขำบอกว่ำ 'I'm on...' ตำมด้วยหมำยเลขตอน
Sam
And he said 'episode three', but he could also say 'I'm on the third episode'. Quick practice!
Repeat after me, please:
I'm on episode 12.
I'm on the second series.
Clare
จำกนั้นทอมให้ควำมเห็นว่ำอย่ำงไร ไปฟังกันอีกทีค่ะ:
I really like the main character so far, and the storyline's really interesting.
Clare
ถ้ำเป็นเวลำเรำนำไปพูดบ้ำง ก็ขึ้นต้นประโยคว่ำ 'I like...' หรือถ้ำไม่ชอบก็ 'I don't like...' ตำม
ด้วยคำนำมนะคะ หรือจะใช้วิธีขึ้นต้นด้วยคำนำม ตำมด้วย verb 'to be' และคำคุณศัพท์ก็ได้
อย่ำงที่ทอมพูดว่ำ 'is really interesting'.
Sam
Let's quickly practise those two options. Repeat after me:
I really like the main character.
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The main character's really interesting.
Clare
Thanks, Sam! ทำควำมเข้ำใจกับประโยคตัวอย่ำงไปแล้ว ต่อไปมำฝึกพูดกันนะคะ ให้เริ่มโดย
บอกว่ำ คุณกำลังดูรำยกำรโทรทัศน์ที่น่ำสนใจมำก อย่ำลืมขึ้นต้นประโยคด้วย I'm นะคะ จำกนั้น
รอเปรียบเทียบกับเสียงแซมค่ะ
Sam
I'm watching an interesting TV show at the moment.
Clare
Good! ต่อไป ให้บอกว่ำเป็นรำยกำรเกี่ยวกับสองครอบครัวที่ต่อสู้แย่งชิงอำนำจกันค่ะ ในคำตอบ
นี้ให้ใช้วลี 'two families' และ 'fight for power' ด้วยนะคะ
Sam
It's about two families who fight for power.
Clare
Well done! ต่อไปให้พูดว่ำกำลังดู 'series' ตอน three อยู่ค่ะ
Sam
I'm on the third series.
I'm on series three.
Clare
Great! And do you recommend it, Sam?
Sam
Yes, I do! Have you heard of Game of Thrones? It's amazing. But I want to hear from our
listeners – what TV show do you recommend?
Clare
ใช่ค่ะ เข้ำมำที่คุยกับเรำได้ที่เฟซบุ๊กกรุ๊ปนะคะ และอย่ำลืมกลับมำติดตำม How do I... ตอนต่อไป
ด้วยนะคะ Bye!
Sam
Bye!
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