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Welcome All of you to join ….
Easy English with Panda Smile style ….
สวัสดีครับทุกๆ ท่าน ที่เข้ามาดาวน์โหลด Free E-Book ฉบับ
นี้ ผมตั้งใจท�ำหนังสือเล่มนี้เพื่อแจกฟรี !...เพื่อให้เป็นความรู้กับคน
อ่านทุกคน น�ำความรู้ น�ำสิ่งดีๆ มาบอกกล่าวในวงกว้างมากขึ้น ให้
คนไทยหลายๆ คนได้รับแรงบันดาลใจ ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วย
ความสนุกสนาน เข้าใจธรรมชาติของมันมากขึ้น และที่ส�ำคัญ มันจะ
สามารถท�ำให้คุณยกระดับทักษะในเชิงการใช้งานกับ ภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น เพื่อรองรับกระแส ประชาคมอาเซียน ( AEC ) ที่ก�ำลังจะคืบคลาน
เข้ามาทุกขณะ… อีกหน่อย เมื่อถึงปี 2015…. พวกเราชาวอาเซียนทั้ง
สิบประเทศ จะมีการเปิดประเทศในการติดต่อสื่อสาร ท�ำการค้ามากขึ้น
เกิดโอกาสและการแข่งขันมากขึ้น คนที่สามารถติดต่อสื่อสารภาษา
อังกฤษได้ดี จะมีโอกาสมากกว่า นี้คือสิ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนควร
ตระหนักและฝึกฝน ฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษให้แข็งแรงโดยไวที่สุด เท่าที่
จะท�ำได้
หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวของผมเอง
ซึ่งไม่จ�ำเป็นว่าทุกคนอ่านแล้วจะต้องท�ำตามทุกอย่างหรือเห็นด้วยทุก
ข้อ… เพียงแต่อยากให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษ
รวมถึงได้รับทราบถึง แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งต่างๆ รอบ
ตัว ซึ่งถือว่า เราเกิดมาในยุคที่ เทคโนโลยีอินเตอร์เนทเข้ามามีบทบาท
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างดียอดเยี่ยม ผ่านช่องทาง
สื่อต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย ภาษาอังกฤษ ณ วันนี้ ส่งผ่านถึงกัน
ง่ายดายมากขึ้น เราสามารถฝึกหัด เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้สนุกขึ้น
ง่ายขึ้น … แหละนี้คือ ที่มาของ E-Book เล่มนี้ ครับ ขอให้ทุกคนสนุก
กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับ…….
Panda Smile 2012 ( ไพศาล ถนอมอารมย์ )
Best Wishes
Email : psmanes@hotmail.com, PandaSmileonline@gmail.com
Facebook : Panda Smile Online
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เปิดใจคุยกัน....
สวัสดีครับทุกๆ ท่าน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ โลกของการเรียนรู้นอกต�ำราภาษา
อังกฤษ สไตล์ผมเองครับ บางท่านอาจจะสงสัยนะครับ ว่าผมเป็นใคร มาจากไหน ก็ขอ
แนะน�ำตัวกันสักหน่อย ผมก็คือ หมีแพนด้า ที่รักภาษาอังกฤษตัวหนึ่งที่บังเอิญ ตกหลุมรัก
วิชาภาษาอังกฤษเข้าอย่างจัง ไม่เพียงเท่านั้น ยังอยากจะแบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้ตลอด
ระยะ หลายสิบปี ที่ได้ทุ่มเทเรียนรู้ สิ่งส�ำคัญที่ผมได้รับมาโดยตลอดก็คือ การได้ฝึกฝน
ทักษะด้านภาษาแบบตั้งใจบ้าง ไม่ตั้งใจบ้างผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยอาศัยการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ สนุกสนาน เพลิดเพลิน และที่ส�ำคัญ ไม่ได้กดดันตัวเองในการเรียนรู้ภาษาเพียง
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เพราะว่า เป็นวิชาหนึ่งที่ต้องเรียน เพื่อการสอบเท่านั้น แต่ผมกลับ
ค้นพบว่า การเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกนั้น ต้องเรียนแบบ ให้
ซึมซับเข้ามาสู่ชีวิตประจ�ำวัน และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ของเราไปเลยว่างั้น ยิ่งได้เรียนรู้มากขึ้น ก็ยิ่งเห็นว่า วิชาภาษา
อังกฤษนี้แหละ เป็นตัวชี้อนาคตได้พอสมควรทีเดียว เพราะในยุค
โลกาภิวัตน์ เรื่องของการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เป็นสิ่งจ�ำเป็น อย่างมหาศาลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย วันหนึ่งคนรุ่น
พ่อรุ่นแม่เรา บอกว่า ไม่จ�ำเป็นหรอกภาษาอังกฤษ เราเป็นคนไทย
พูด เขียนอ่านภาษาไทย ก็พอแล้ว แต่ปัจจุบัน ไปถามใหม่สิครับ ว่า
เค้าจะพูดประโยคเดิมอยู่อีกหรือเปล่า คงไม่พูดแบบนั้นเป็นแน่ครับ
เอาละ คงพอจะเห็นแล้วนะครับว่า การเก่งภาษาอังกฤษนั้น
ท�ำให้เราได้เปรียบกว่าคนอื่นเป็นไหนๆ (แต่ไม่ได้หมายความว่า เก่ง
ภาษา แล้วจะได้เปรียบไปซะทุกอย่างหรอกนะ ก็ต้องดูบริบทอย่าง
อื่นด้วยนะครับ) ค�ำถามต่อไปก็คือ เราจะเก่งภาษาได้อย่างไร ?.....
เป็นสิ่งทีใครๆ ก็อยากพัฒนาศักยภาพให้เก่งขึ้น ผมจะบอกว่า
ภาษาอังกฤษนั้น เป็นวิชาที่ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝน เรียนรู้
การเก่งวิชาภาษาอังกฤษนั้น ต้องอาศัยความอดทนอย่างสูงใน
การเรียนรู้ ส�ำหรับคนที่ชอบอะไรเร่งรัด เร่งด่วน เราจะพบกับ
หลายส�ำนักที่มักจะอ้าง ว่า หลักสูตรเร่งรัด พูดเป็นภายใน 48
ชม. มั้งละ หรือ พูดคล่องปรื้อ ราวกับเป็นญาติ ฝรั่งกันเลยที
เดียว ภายใน 7 วันบ้าง 10 วันบ้าง ซึ่งมักจะเป็นหลักสูตรที่ถูกใจ
นักเรียนไทย ใจร้อนทั้งหลายซึ่งผมคิดว่า การเรียนแบบนี้ ได้ผลไม่
คุ้มครับ ผมจะสารภาพอย่างจริงใจ ไม่หลอกลวงกันเลยว่า คุณ
ต้องอาศัยเวลาอย่างพอเพียง ที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจน
คุณ หลุดออกจาก พันธนาการแห่งภาษา ที่ผูกมัดอยู่ นั้น
หมายความว่า ไม่มีวิธีลัดครับ โฮ้ !! อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ยัง
อยากจะเก่งภาษาอันอยู่ไหมครับ ? นี้ความจริงครับ คนที่เก่งภาษา
ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกเช่นกัน ขึ้นอยู่กับเราว่าเราใช้เวลากับมันมาก
แค่ไหน แต่วิธีที่ผมใช้แล้ว แฮปปี้ที่สุด ผมเรียกวิธีนี้ว่า “วิธีเต่า”
อย่าเพิ่งท�ำหน้างงกันไป จ�ำนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันได้
ไหมครับ การเรียนวิชาภาษาอังกฤษก็เหมือนกับการวิ่งแข่งของ
กระต่ายกับเต่า ละครับ คือ ส�ำหรับผมแล้วการเรียนรู้แบบ ค่อยๆ
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เป็นไป แต่สม�่ำเสมอ หลากหลาย จะท�ำให้สนุก และได้รับสาระไปเรื่อยๆ จนถึงเส้นชัย แต่การ
เรียนแบบกระต่าย คือ ร้อนรนมาก วิชาแรง ผีวิญญาณฝรั่งเข้าสิง มีความมุ่งมั่นมากๆ
บางคน ทุ่มทุ่นสร้างมหาศาลราวกับ สร้างหนังฮอลลีวู้ด ซื้อหนังสือ มาอ่านหลายเล่ม
หลายอาจารย์ เข้าคอร์สเรียนภาษาติวเข้ม สมัครสมาชิก หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษกันทั้ง
ปี คว้า Harry Potter เวอร์ชั่นอังกฤษ มาแนบกาย คาดว่า ปีนี้เอาละ ต้องเต็มเหนี่ยวหน่อย
ไม่ใช่การมีไฟ ในการเรียนไม่ดีนะครับ แต่ว่า การเริ่มต้นแรง แต่สุดท้าย เจอของยาก หรือว่า
พอหมดไฟ แล้ว นี้สิ ซากปรักหักพังของการ ความล้มเหลวของการเรียนภาษามันกอง
พะเนินอยู่ที่บ้าน แล้วเราก็จะมาช�้ำใจทีหลัง ทั้งหนังสือ ทั้งหนังสือพิมพ์ภาษา ฝุ่นเขลอะ สไป
เดอร์ แ มนมาท� ำ ไยกั น เต็ ม เลยที เ ดี ย ว….ส่ ว นใหญ่ ห ลายคนที่ ผ มเจอมั ก จะเป็ น แบบนี้ คื อ
หนังสือภาษาอังกฤษอะไรดีๆ มีหมด แต่เก็บไว้ในห้อง ไม่ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างจริงจัง ต่อ
เนื่อง … เรียกว่าวิ่งอย่างกระต่าย เร็ว แรง แต่ไปไม่ถึงเส้นชัย ส�ำหรับ เรียนแบบเต่า แล้ว คือ
ค่อยๆ เรียนไป แต่ไม่ได้หมายความให้เชื่องช้า อย่างไม่ใยดี แต่ให้ทุ่มเทเต็มที่แต่สม�่ำเสมอ
เพราะเราจะไม่เหนื่อยจนเกินไป และสามารถเข้าเส้นชัยได้สบายๆ ด้วย เพราะวิชาภาษาอังกฤษ
เนี้ยะ บอกได้เลย เหมือน ทักษะอย่างหนึ่ง เมื่อเราไม่ได้ใช้บ่อยๆ ความช�ำนาญ ช�่ำชอง ก็จะ
ค่อยๆ แปรผกผันกับ จ�ำนวนเวลาที่เราไมได้ภาษาใช้ด้วยเช่นกัน เอาละ นั้นคือ วิธี เต่าที่ผม
ใช้อยู่ครับ แต่การจะมีไฟให้ได้ตลอดรอดฝั่งนั้น ก็ยอมรับว่าไม่ใช่ง่ายๆ เหมือนกันต้องมีแรง
บันดาลใจกันอย่างแรงเหมือนกันครับเพราะส�ำหรับบางคน บางอาชีพ แล้ว ไม่ค่อยเอื้อต่อ
การใช้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่ แต่ต้องพยายามหาช่องทางครับ ผมจะเล่าประสบการณ์เล็กๆ
ครับว่า ตอนที่ผมท�ำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง โอกาสใช้ภาษาแทบจะเรียกว่า น้อย
มากๆ การที่จะได้รับหน้าที่ให้เป็น ท่านทูตภาษาอังกฤษนั้น แทบจะไม่มีเลยครับ พอดีรู้จัก ป้า
คนหนึ่ง แกเก่งภาษาอังกฤษมากๆ ท�ำงานกันคนละแผนก แต่ว่าต้องไปหาแกบ่อยๆ ก็เลยได้
สื่อสารภาษาอังกฤษกันวันละนิด วันละหน่อย ก็ดีไปอีกแบบ แม้ตอนแรกๆ จะตะกุกตะกัก ไป
บ้างนะครับ แต่หลังๆ เริ่มไหลลื่นๆๆ อาจจะโดนคนอื่นมองว่า ดัดจริต นิดหน่อย แต่ดัดจริต
แล้วได้ทักษะภาษาอังกฤษ (กรูยอม !!!) ….
อยากจะปิดท้ายแบบนี้ละกันครับว่า การเรียนภาษาอังกฤษนั้น จ�ำเป็นต้องลงทุน และคุณ
ต้องลงแรงด้วยเช่นกัน ผมจะค่อยๆ เปิดเผยแนวทางการเรียนรู้แบบสนุกสนาน จากสิ่ง
รอบตัวและพยายามดึงสิ่งต่างๆ รอบข้างมาเป็น อุปกรณ์ในการเรียนรู้ให้มากที่สุด ค่อยๆ
ติดตามอ่านไปแต่ละบทครับ แล้วพยายามจับประเด็นให้ได้ว่า ผมจะเปิดเผยเคล็บลับอะไรบ้าง
ผมยังเชื่อมั่นในศักยภาพของคนเรามากๆ ว่า ถ้าเราตั้งใจจะท�ำแล้ว เราท�ำได้แน่นอนครับ
ขอเพียงให้เรากล้าที่จะก้าวออกไปท�ำ และลงมือท�ำอย่างจริงจัง มุ่งมั่น ผมตั้งใจเขียน
หนังสือเล่มนี้ออกมาเพื่อให้คุณได้เห็นช่องทางและ สนุกสนานกับกาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบ Easy ก่อน จากนั้น ก้าวต่อไปเมื่อคุณมีทักษะที่มากขึ้นแล้ว คุณจะสามารถเรียนรู้ได้
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ด้วยตนเอง แบบชนิดที่ว่า “เก่งจัง ตังค์อยู่ครบ” คือไม่ต้องเสียเงินเรียนภาษากันเลยที
เดียว เพราะผมเชื่อว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น ควรมีหลักการคล้ายกับสุภาษิตฝรั่งที่
เค้าบอกไว้ว่า
“Give a man a fish and he’ll eat for one day , teach a man to fish and
he’ll stink for the” ให้ปลา 1 ตัวกับคนไป เค้าก็กินได้แค่วันเดียว แต่ถ้าสอนให้จับปลา
ให้เค้าแทน เค้าจะจับปลากินเองได้ตลอดชีวิต หลักการนี้ก็ใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษ
เหมือนกันครับ
ถ้าอยากจะเรียนรู้โลกของการเรียนแบบภาษาอังกฤษแบบนี้แล้วก็ ก็เชิญติดตามกันต่อไป
ได้เลยครับ …..

Lesson 1
….ค�ำศัพท์… พื้นฐานส�ำคัญ ของภาษาอังกฤษ
สมัยยังตัดผมสั้นเกรียน เป็นนักเรียน ม.ต้น ระหว่างทางกลับบ้าน นั่งรถเมล์กับ
เพื่อน ก็คุยกันเรื่องวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อนบอกว่า “ เฮ้ย ภาษาอังกฤษนะ แค่ขอให้ท่อง
ค�ำศัพท์ เยอะๆ ก็พอแล้ว รับรองว่าเก่งแน่นอน” …ผมก็เถียงว่า ไม่จริงหรอก แค่ค�ำศัพท์
นะไม่พอหรอกมั้ง เพื่อนมันก็เถียงอยู่นั้นละ ว่า ท�ำไมจะไม่พอ รู้ค�ำศัพท์มากๆ ก็พอแล้ว
เวลาพูดก็เอาฐานค�ำศัพท์นั้นละ มาใช้ ในการพูด การเขียน ถามหน่อย ถ้าไม่รู้ค�ำศัพท์จะรู้
ความหมายไหมละ ไอ้เบื้อก !!!! (มาด่าเราอีก ไอ้เพื่อนเวร)….
เอาละ ส�ำหรับบทนี้ ผมจะมาล้วงความลับ และ เจาะลึกกันถึงเรื่องค�ำศัพท์ภาษา
อังกฤษกันหน่อยดีกว่าครับ ผมว่า เรื่องค�ำศัพท์ เป็นอะไรที่เหมือน ยาขมหม้อใหญ่ส�ำหรับ
นักเรียนภาษาอังกฤษหลายคน บางคนบอก ค�ำศัพท์มีเป็นหลายหมื่น หมายแสนค�ำ จะจ�ำ
กันยังไงหมดละเพ่ !!! หรือว่า จะท�ำยังไงให้จ�ำค�ำศัพท์ได้หมด ละเนี้ยะ ผมว่า นี้อาจจะเป็นมูล
เหตุส�ำคัญ ที่ท�ำให้คนเรียนท้อแท้ และยกยกธงขาว ก่อนที่จะได้รบซะแล้ว เวลาเห็นข้าศึก มี
ก�ำลังพลมาก ก็พลอยขลาดซะแล้ว เอาละ ก่อนที่เราจะมาเริ่มกัน มีความจริงที่ต้องบอก
กล่าวกันก่อนนะครับว่า จริงๆ แล้วภาษาอังกฤษมีค�ำศัพท์ กันเยอะทีเดียว ราวๆ หลายแสน
ค�ำ แต่ไม่ต้องปวดกบาล พาลจะเป็นไข้ ไปซะก่อนนะครับ เพราะมันเยอะไปยังไงเองแหละครับ
แท้จริงแล้ว ค�ำศัพท์ที่ชาวต่างประเทศเค้าใช้กันจริงๆ ที่เราควรรู้จดจ�ำใส่ กบาลน้อยๆ ของ
เรามีแค่ ประมาณ 5,000 – 6,000 ครับ พอจะหายใจคล่องขึ้นแล้วใช่ไหมครับ เพราะเอาเข้า
จริงๆ ในชีวิตประจ�ำวันเราก็คงเจอที่ใช้กันบ่อยๆ เช่น go, some, day, please, bus,
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cat, make มากกว่าพวกค�ำว่า enforce, abduction, swaddle, rubble (ซึ่งเราจะเจอ
น้อยมากๆ จนไม่อยากจะเจอเท่าไหร่ เพราะแปลไม่ออก และคนเค้าไม่ค่อยใช้กันซักเท่าไหร่)
เทคนิคอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะน�ำครับ เวลาท่องศัพท์ ให้เราท่องเป็นหมวดหมู่ครับ เพื่อที่
เราจะสามารจดจ�ำได้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ ง่ายในการท่อง ง่ายในการจ�ำ ครับ
อย่างเช่น
หมวดร่างกาย head หัว, arm แขน, shoulder ไหล่, knee หัวเข่า, finger, นิ้ว
มือ
หมวดสัตว์ Bird นก, ostrich นกกระจอกเทศ, Whale ปลาวาฬ, puma เสือ
ดาวแถบอเมริกา, Goose ห่าน, horse ม้า
ของใช้ในบ้าน Television ทีวี, washing machine เครื่องซักผ้า, Refrigerator
ตู้เย็น, Spoon ช้อน, cupboard ตู้ถ้วยชาม, bookcase ตุ้ใส่หนังสือ
นี้คือหลักการคร่าวๆ และตัวอย่าง ที่ยกมาให้เห็นค�ำศัพท์เป็นตัวอย่างนะครับ
TIP : หลังๆ วิธีท่องศัพท์ผมจะเปลี่ยนไปมาก ผมเริ่มสร้างสรรค์ โดยเอา กระดาษ
มาวาดรูป การ์ตูน เอารูปภาพมาประกอบแล้ว เขียนค�ำศัพท์ที่ผมสนใจ หรือไปอ่านเจอมา
ประกอบ เขียนด้วยลายมือง่ายๆ แล้วแปะไว้หน้าประตูห้อง แล้วเวลาเดินผ่านไป ผ่านมา ก็จะ
เจอ แผ่นศิลปะภาษาอังกฤษนี้ตลอดเวลา เจอบ่อยๆ อ่านบ่อยๆ แล้วก็จ�ำได้เองแหละครับ
ง่ายดี ขี้เกียจไปนั่งท่องบ่อยๆ …. ลองน�ำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ ผมว่า Work มากๆ เอา
ตัวอย่างผลงานกระดาษค�ำศัพท์สไตล์ผมมาให้ดูกัน …..
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***Dictionary แหล่งอุดมไปด้วย ค�ำศัพท์หลากหลายชนิดให้เลือกบริโภค***
นับว่าเป็นโอกาสอันดีส�ำหรับพวกเราที่เกิดมาในยุคที่ระบบการพิมพ์สมัยใหม่ เอื้อ
ประโยชน์ให้การพิมพ์ดิกชันนารีมีความทันสมัย มีสีสัน และชวนอ่านมากขึ้นกว่าแต่สมัยที่
ดิกชันนารีรุ่นคุณ พ่อ คุณแม่เราใช้ แบบว่า น่าเบื่อ ชวนให้อยากเอาไปขว้างหัวสุนัขมากกว่า
จะเอามาอ่าน ถ้าจะบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ก็คือ การท่องเอาจากดิกชันนารี
หลายคนคงท�ำหน้าเบ้ และไม่อยากจะท�ำเป็นแน่ แต่วิธีนี้ผมได้ลองแล้ว ก็นับว่าได้ผลดีที่เดียว
ครับ คิดดูว่าแหล่งที่อุดมไปด้วยสารอาหารค�ำศัพท์แบบนี้ คุณจะพลาดไปได้อย่างไรกันครับ
แต่มีข้อแม้ว่า ควรเลือกดิกชันนารีที่พกพาสะดวก น่าอ่าน มีสีสันฉูดฉาดพองามให้ชวนหยิบ
มาอ่าน โดยส่วนตัวแล้ว ส�ำหรับผม ผมติดใจกับดิกชันนารี ของ คุณ ลอย ชุนพงษ์ทอง
มาก (ไมได้โฆษณา แต่เท่าที่สัมผัส มากับตัวเองครับ) เป็นดิกชันนารีที่ครบสมบูรณ์ในแง่
การน�ำเสนอที่น่าสนใจ ชวนอ่าน ตัวหนังสือไม่เล็กมากจนเกินไป และก็มีรูปประกอบสีสัน
สวยงาม ในบางหมวดที่ต้องการสื่อภาพให้เข้าใจในความหมายยิ่งขึ้น ดิกชันนารีเล่มนี้ชื่อว่า
English – Thai Dictionary edition 2003 เค้าระบุมาว่า ใช้บรรเทาอาการภาษาอังกฤษ
ไม่แข็งแรง เหมาะส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจภาษาอังกฤษทั่วไป ชนาดเล่มก็พอ
เหมาะมือ พกพาสะดวก เอาไปท่องได้ในทุกที่ เวลาต่อแถวเข้าคิว เวลารอรถเมล์ รถติด ก็
หยิบมาอ่าน มาดูผ่านๆ ก็ได้ครับ (แม้แต่เข้าห้องน�้ำท�ำธุรกิจส่วนตัว ก็ได้นะครับ แต่ระวัง
เปียกกันนิดหนึ่ง) วิธีนี้ ต้องยอมรับว่า เหมาะกับพวกที่วิทยายุทธ์ด้านภาษาแกร่งกล้ามาใน
ระดับหนึ่งพอสมควร ไม่งั้น จะชวนให้น่าเบื่อได้ครับ เพราะการอ่านดิกชันนารี ไม่ค่อยมีใคร
เค้าท�ำกัน เพราะดิกชันนารี เป็นหนังสือประเภท Ref (Reference การอ้างอิง) คือใช้ก็ต่อ
เมื่อต้องการเปิดหาค�ำศัพท์ แต่อยากจะแนะน�ำวิธีการท่องดิกว่า ให้ท่องจากศัพท์ที่เรารู้แล้ว
ก่อน เช่น เราหาค�ำว่า Calculate ที่แปลว่า ค�ำนวณ หาค�ำที่อยู่ใกล้ๆ กัน มีค�ำว่า be calculate to แปลว่า วางแผนไว้ล่วงหน้า (ตัวอย่าง My mom was calculated to tell me
the truth .) จากนั้น เราก็ดูค�ำอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้อีก ค�ำว่า calculator เครื่องคิดเลข
หรือ ค�ำว่า Calculation ค�ำนาม ที่หมายถึง การค�ำนวณ เห็นไหมครับ เราจะได้จ�ำค�ำศัพท์
ที่มากขึ้นไปอีกโดยที่อาศัย ค�ำหลักเพียงค�ำเดียว วิธีนี้ผมใช้อยุ่ประจ�ำครับ พกพาดิกชันนารี
ไปด้วยเราจะได้ค�ำที่หลากหลายมากๆ บางค�ำ ความหมายแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงท�ำให้เข็มขัด
เราสั้น เพราะ คาดไม่ถึง อย่างค�ำว่า Music ที่แปลว่าดนตรี ผมลองหาความหมาย อื่นๆ
อีก ก็เจอค�ำว่า Face the music แปลว่าอะไรทราบไหมครับ ไม่ได้แปลว่า เจอดนตรี หรอก
นะครับ แปลว่า รับกรรม (เวรกรรม จริงๆ เอาส่วนไหนมาแปลได้ว่ารับกรรม คงจะพอๆ
กับค�ำภาษาไทยเรา ค�ำว่า เตะปีปดัง ฝรั่งคงงง ว่ามันหมายถึง อะไรซึ่งความหมายก็ไม่ได้
หมายถึง เตะปีปแล้วดัง หมายถึงคือ ยังมีแรง ยังมีไฟ อยู่
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เคล็บลับการดูค�ำศัพท์ ให้จ�ำ โดยไม่ต้องมานั่งท่องให้ปวดสมอง
เคยเจอเพื่อนสมัยเรียนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือเปล่าครับ แล้วพอเจอกันก็พยายาม
นึกว่า เฮ้ย ไอ้หน้าตูดนี้มันชื่ออะไรหว่า นึกๆ จน อืม นึกได้แล้ว ไอ้วิทยาหน้าสี่เหลี่ยมที่เคย
โดดเรียนด้วยกันนี้เองสมัยก่อน (คนละคนกับเหลี่ยมที่อยู่ต่างประเทศ ก�ำลังมีคดีความใน
ไทยอยู่นะครับ อิอิ) เป็นเพราะเราไม่ได้เจอเค้ามานานนั่นเองครับ ท�ำให้เราลืมชื่อเพื่อนคนนั้น
กลับกันนะครับ กับเพื่อนที่ท�ำงาน หรือว่า โรงเรียนที่เราเจอกันบ่อยๆ ต่อให้มองด้านหลัง
ก็นึกออก ว่าเป็นใคร ชื่ออะไร จ�ำรายละเอียดได้หมดเลยทีเดียว นั่นละครับรูปแบบเดียวกัน
กับที่ผมก�ำลังจะแนะน�ำการ จ�ำค�ำศัพท์แบบไม่ต้องท่อง ก็คือ เจอมันบ่อยๆ เจอค�ำศัพท์
บ่อยๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เอ้า แล้วจะท�ำอย่างไรดีละ อยากจะแนะน�ำเลยครับว่า ให้เรา
เขียนค�ำศัพท์ติดภายในบ้าน หรือไม่ก็หน้าประตูห้องนอน ในห้องน�้ำ โต๊ะอาหาร โต๊ะท�ำงาน แต่
วิธีนี้ ต้องกราบเรียนคุณพ่อ คุณแม่ ให้เข้าใจก่อนนะว่า เพื่อแลกกับ บ้านเลอะ แต่สมองหนู
เปอะเปื้อนไปด้วยค�ำศัพท์ คุณพ่อคุณแม่ จะยอมไหม (ข้ออ้างที่ผมคิดว่าผู้ใหญ่น่าจะเข้าใจ)
แต่ก็อย่าให้เลอะจนน่าเกลียดนะครับ ผมได้ลองท�ำดูด้วยตนเอง ครับ แล้วค้นพบว่า วิธีนี้ดี
กว่าการมานั่งท่อง แบบสมัยเรียนซะอีก เพราะการนั่งท่องจ�ำแบบนกแก้วนกขุนทองท�ำให้น่า
เบื่อ ชวนหลับซะมากกว่า แต่การอ่าน การเจอค�ำคัพท์แบบนี้ท�ำให้เราติดตา จ�ำตัวสะกด ค�ำ
อ่าน ความหมายได้ง่ายกว่า การมานั่งท่องจ�ำ ทีละตัว แต่เพิ่มอีกนิดนะครับว่า เวลาเราเจอ
ค�ำศัพท์ที่เราติดไว้แล้ว ก็พยายามอ่าน ออกเสียง พยายามสะกดทีละตัวด้วยครับ จะท�ำให้
เราจ�ำได้แม่นขึ้น และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกสองเท่า หาเศษกระดาษ กับปากกา มาเขียนด้วย คือ
มองค�ำศัพท์แล้วจ�ำ เสร็จแล้วเขียน สัก สองสามครั้งให้จ�ำได้ ก็พอ วันละไม่กี่นาที แต่เราจะ
ได้ค�ำศัพท์แบบไม่รู้ตัว ไปเรื่อยๆ แบบสบายๆ แนะน�ำว่า ควรติดไว้ที่ ๆ สังเกตง่าย และเราต้อง
เดินผ่านบ่อยๆ เช่น หน้าห้องน�้ำ หรือว่า ห้องนอน ตรงหัวเตียง ก่อนนอน ก็แอบ ปันใจ
มองค�ำศัพท์สักหน่อย ก่อน หันไป good night รูปแฟน วิธีนี้ผมว่า Work สุดๆ ครับ
ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ
5 สถานการณ์เจอค�ำศัพท์ ใหม่ๆ ที่ไม่ควรพลาด
จะว่าไปแล้วนะครับ สถานการณ์ที่เราจะได้เจอค�ำศัพท์จริงๆ มีเยอะมากจนบางทีเราไม่
ได้สังเกตกันก็มี แต่ว่าวันนี้ผมจะแนะน�ำพวกเราไปสู่สถานการณ์ที่ได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ ในค�ำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง มากันเลยครับ
เพลงสากล นี่แหละ แหล่งส�ำคัญ พยายามหามาฟัง และท่าจะให้ดี ก็พยายามดูเนื้อ
เพลง (lyrics ค�ำนี้อ่าน ลิ-ริกซ) มาประกอบด้วยครับ ถ้าหากว่า ชอบเพลงไหนแล้ว หาเนื้อ
เพลงไม่ได้ ไม่ต้องคิดมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ขอแนะน�ำพระเอกที่จะช่วยให้คุณได้เนื้อ
เพลงง่ายๆ เข้าไปที่เวบไซต์ google.com แล้วพิมพ์ชื่อเพลง ต่อท้ายด้วย Lyrics กด serch
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รับรองมาเป็นกระบุงให้คุณเลือกเลยทีเดียวครับ
DVD หนัง เลยครับ เป็นอีกหนึ่งสื่อที่หลายคนอาจจะทราบกันอยู่แล้ว อย่าเน้นแต่
ความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้ว นี้แหละ คือผลประโยชน์ทับซ้อนที่แฝงมากับ
ความบันเทิงภายในบ้านเรา หนังดีวีดี เปรียบเสมือนเป็น โรงเรียนสอนภาษาทางอ้อมที่
สนุกสนาน ผมเองก็ได้รับค�ำศัพท์ และรูปประโยคต่างๆ มากมายจากภาพยนตร์ดีวีดี เยอะ
มากๆ ครับ ลองดูนะครับ เทคนิคการดูหนังดีวีดี ที่จะได้ค�ำศัพท์คือ เปิดเสียงพากย์ไทย ไว้
และเลือก Subtitle เป็นอังกฤษไว้ (ทนเอาหน่อยครับ ถ้าอยากได้ของแถมเป็นความรู้ภาษา
อังกฤษ) วิธีนี้เหมาะกับการที่เราหยิบหนังมาดูหนังรอบสอง นะครับ รอบแรก ดูให้รู้เรื่อง
ก่อนก็ได้แล้วรอบสองก็คือ ดูเพื่อเก็บค�ำศัพท์ใหม่ๆ ที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อน วีธีการเรียน
จากหนัง ดีวีดี ยังมีอีก ไว้คราวหน้าจะมาว่ากันในรายละเอียด ส�ำหรับอันนี้คือ ดูเพื่อจดค�ำ
ศัพท์ครับ
โปสเตอร์ หนัง ชื่อหนัง อันนี้ เจอบ่อยในโรงภาพยนตร์ทั้งหลาย มันจะมีพวก
display หนังใหม่ๆ ที่มีตัวอย่าง (preview) ให้ชม กันก่อนฉายจริง หรือว่า แวะเข้าร้านเช่า
VCD DVD ทั่วไปครับ ลองหยิบ แผ่นหนังมาแล้วสังเกตชื่อเรื่อง หรือว่า ตัวโปรยที่อยู่ใต้
เรื่องสิครับ เราจะเห็นวิธีการเขียนของเค้า หรือไม่ก็เห็น ศัพท์ต่างๆ ที่เราสามารถจดจ�ำได้
เลยทีเดียว วีธี นี้ ควรพกสมุดเล็กๆ และปากกาไว้จดด้วยครับ เพื่อจดค�ำศัพท์ที่เราไม่เคยรู้
มาก่อน
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โบชัวร์ แผ่นพับโฆษณา ต่างๆ ที่พบเจอในแต่ละวัน นี้
เป็นเหมือนเส้นผมบังภูเขาทีเดียวครับ บางที สิ่งเหล่านี้คือ ภาษาอังกฤษที่เจอในแต่ละวัน
ป้ายโฆษณาที่บิลบอร์ด ซุปเปอร์มาเก็ต ในปั้มน�้ำมัน ซองขนม สลิปเอทีเอ็ม แผ่นผับมือถือ
นิตยสารต่างๆ ที่อ่านในแต่ละวัน หนังสือพิมพ์รายวัน บนรถไฟฟ้า ทั้งบนดินและใต้ดิน
เห็นไหมครับเอาเข้าจริงๆ เจอกันบ่อยจะตาย เพียงแต่ขอให้สังเกตหน่อย และไม่ต้องไปท่อง
ค�ำเหล่านั้นหรอกครับ เจอมันบ่อยๆ เดี้ยวก็จ�ำได้เองครับ วิธีนี้ เหมือนที่ผมแนะน�ำไปข้างต้น
นี้เองครับ
The last but not Least สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด คือ เล่นเกมส์ ครับ ท�ำเป็นเล่นไปนะ
ครับ การเล่นเกมส์ ก็คล้ายๆ กับดูหนังดีวีดี ที่มีค�ำศัพท์ซ่อนไว้มากมาย ไม่แพ้หนังสักเรื่อง
เลยครับ เราจะได้ค�ำศัพท์นอกจากค�ำว่า New game, Loading, Option, Saving, Continue เพราะจริงๆ ในเนื้อหาของเกมส์มีบทสนทนา มีประโยคต่างๆ ให้เราได้เรียนรู้ เสียดาย
ว่าเท่าที่ผมสังเกตเห็นว่า เวลาคนอื่นเล่นเกมส์ มักชอบ skip ฉาก Intro เกมส์ไปซะงั้น เรียก
ว่าอยากเล่นเนื้อเกมส์เลย อยากแนะน�ำให้เล่นเกมส์ console มากกว่าครับ เพราะเกมส์
ออนไลน์มักจะเป็นภาษาไทยซะหมด ยกเว้นว่าเล่น server นอก ถึงจะได้ภาษาจริงๆ
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เห็นไหมครับว่า โอกาสที่เราจะได้เจอค�ำศัพท์จริงๆ มีอยู่ในขีวิตประจ�ำวันอยู่แล้ว
เพียงแต่ขอให้สังเกต และพยายามใฝ่รู้เท่านั้นเอง เท่านี้ เราก็จะมีคลังศัพท์ไว้ใช้ท�ำมาหากินกัน
ต่อไปในภายภาคหน้าแล้วครับ อย่าลืมนะครับ ว่า ภาษาอังกฤษนั้นต้องอาศัยความอดทน
และฝึกฝนตลอดเวลา ค่อยๆสะสม ค�ำศัพท์ไว้วันละนิด จากสิ่งรอบตัว แค่นี้ก็เสมือนได้เรียน
ภาษาอังกฤษไปในตัวแล้วครับ
ค�ำศัพท์คือความส�ำคัญขั้นพื้นฐานที่ขาดเสียมิได้
ผมขอยืนยันตรงนี้อีกรอบนะครับว่า ค�ำศัพท์ถือเป็น หัวใจส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ขาด
เสียมิได้ วินัยในการเรียนรู้ค�ำศัพท์ใหม่ๆ ถือเป็นกระบวนการเติบโตทางภาษาที่ขึ้นอยู่กับ
ความพยายามของคุณเอง ดังนั้น จงพยายามที่จะเก็บค�ำศัพท์ไว้ให้เยอะเท่าที่จะท�ำได้ ภายใต้
ความจ�ำเป็นของสายงานที่คุณท�ำ หรืออาจจะประสบการณ์ที่เราจะเจอ ซึ่งแต่ละคนย่อมรู้ดี
ว่าตัวเองมีคลังศัพท์ภายในตัวเองมากน้อยแค่ไหน และควรเพิ่มเติมตรงจุดไหนบ้าง ผม
แนะน�ำเบื้องต้นแบบนี้ว่า ในแต่ละสถานการณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะได้ศัพท์ในรูปแบบไหนได้
บ้าง
ถ้าหากเราอ่าน หนังสือพิมพ์เยอะๆ เราจะได้ข่าวสารทั่วไปและ ค�ำศัพท์ในภาษาข่าวซึ่ง
จะท�ำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ รวมถึง ค�ำศัพท์ที่ใช้ในแต่ละ
วงการก็แตกต่างกันไป ถือว่าเป็นการได้รับสารอาหารที่หลากหลายดีครับ เพียงแต่บาง
ส�ำนวน และค�ำศัพท์ บางค�ำอาจจะไม่ได้ใช่อย่างที่เราคิดไว้ และใช้ในวงการข่าวสารในแขนง
นั้นๆ
ถ้าหากเราฟังเพลงหรือว่าดูหนังเยอะๆ แน่นอน ก็ขึ้นอยู่กับหนังด้วย แต่ส่วนใหญ่
เป็นภาษาพูดทั่วไป เราก็จะได้ค�ำศัพท์สองแบบ คือ แบบทั่วไปที่เราเจอกันบ่อยๆ และ ค�ำศัพท์
แสลง หรือ ค�ำพวกส�ำนวนเยอะ (มากๆ) อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกมาใช้ด้วย
ครับ ส�ำหรับเพลงสากลแล้ว ก็ต้องถือว่า ได้ทักษะด้านการฟังผสมดนตรีเป็นของแถมครับ
แต่อย่าไปคาดหวังกับค�ำศัพท์ของเพลงมากนัก เพราะมันจะวนแต่พวกเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ซะ
ส่วนใหญ่ ประเภท oh.baby baby babe love love you …. เราจะไม่ค่อยได้ศัพท์อื่นเท่า
ไหร่นัก ยกเว้นว่าเพลงอื่นที่อาจจะไม่ได้พูดถึงความรักเท่าไหร่นัก
ถ้าเราอ่านหนังสือค�ำศัพท์เฉพาะ ซึ่งเป็นการรวบรวมค�ำศัพ์ท์แบบเป็นหมวดหมู่ หรือ
เป็นค�ำศัพท์รูปภาพนี้จะดีมากๆ เป็นการท่องค�ำศัพท์แบบเห็นภาพด้วย ซึ่งแบบนี้ผมแนะน�ำ
ส�ำหรับมือใหม่ และส�ำหรับมือไม่ใหม่ แต่อยากเพิ่มพูนค�ำศัพท์ ว่าวิธีนี้สนุกไม่เบาครับ บาง
12 Easy English

ครั้งผมเองก็ได้ค�ำศัพท์ใหม่ๆ จากวิธีนี้เหมือนกันครับ หาหนังสือค�ำศัพท์เด็กมาอ่าน หรือ
หยิบๆ จับๆ ตามร้านหนังสือทั่วไประหว่างเดินทางกลับบ้าน ก็ช่วยให้ได้ค�ำศัพท์ใหม่ๆ ไม่
ต้องเยอะมาก แต่เข้ามาในสมองบ้างก็ยังดีครับ
เรื่องของการสังเกตจากสิ่งรอบตัวนี้ก็ถือว่า เป็นอะไรที่พื้นฐานมากๆ อย่าง
โทรศัพท์มือถือ ป้ายโฆษณา ตัวอย่างหนัง แผ่นพับโฆษณาทั่วไป ค�ำศัพท์พวกนี้ส่วนใหญ่
จะไม่ใช้ศัพท์สูงมากนัก เจอกันบ่อยๆ ซึ่งถือว่าดีตรงที่เด่นสะดุดตาดี เจอบ่อยๆ เข้า บางทีก็
จ�ำได้เองเลย นี้คืออีกช่องทางส�ำหรับการเก็บค�ำศัพท์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
ดังนั้นขอให้เริ่มต้นท�ำครับ กับการเรียนรู้ค�ำศัพท์ใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน เป็น
พื้นฐานที่ส�ำคัญครับส�ำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Easy Easy ครับ
Tip : สิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งของคนไทย ก็คือ การขี้เกียจท่องศัพท์ ซึ่งเป็นพื้น
ฐานของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คุณไม่สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ โดยปราศจาก “ค�ำ
ศัพท์” ผมขอย�้ำ ว่า เป็นไปไม่ได้ ! …. ฉะนั้น จงใช้วิธีค่อยๆ ท่อง ค่อยๆ จ�ำ ค�ำศัพท์ ที่
ส�ำคัญ และจ�ำเป็นในการใช้งานไปก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มจ�ำนวนค�ำศัพท์ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ….
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Lesson 2
Online Learning อุปกรณ์การเรียนภาษา ราคาถูก
พูดกันมานักต่อนัก และได้รับการส่งเสริมน้อยมากๆ ส�ำหรับภาครัฐ ที่จะส่งเสริมสื่อ
การเรียนการสอนที่ประหยัด และ ราคาถูกอย่าง โลกไซเบอร์ที่ สามารถกลายมาเป็นเครื่อง
มือที่ส�ำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีที่เดียว นักเรียนออนไลน์ทั้งหลายที่ได้
สัมผัสเวบไซต์ต่างๆ ที่สอนภาษาอังกฤษคงได้รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าขุมทรัพย์ใน
โลกอินเทอเนตนั้น มีอะไรที่มากไปกว่าการนั่งเล่นเกมส์ออนไลน์ หรือว่า เข้า Facebook
เพียงอย่างเดียว ครับ เท่าที่ผมได้พยายามค้นคว้าและตักตวงความรู้อันมหาศาลจากโลก
อินเทอเนตนั้น ผมได้ไปเจอเวบไซต์สนุกสนาน และน่าสนใจที่อยากจะน�ำมาแบ่งปันและชักชวน
ให้มาฝึกภาษากันผ่านเวบไซต์กันครับ พร้อมกันหรือยังครับ ไปดูกันว่า มีอะไรน่าสนใจกัน
บ้างครับ
ออกตัวก่อนนะครับ เหล่าบรรดาเวบไซต์เหล่านี้ ผมไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใด แต่เกิด
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จากการค้นหาและได้ลองใช้บริการฟรีๆ จากเวบไซต์เหล่านี้ ซึ่งส�ำคัญมาก ก็คือฟรีครับ เรา
อย่าไปเสียเงินครับ ประหยัดไว้ก่อน แค่เสียค่าชั่วโมงเนต ถูกๆก็พอแล้ว ครับ
เวบไวต์แรกที่อยากแนะน�ำ ส�ำหรับมือใหม่ หัดฟังภาษาอังกฤษ และต้องการพัฒน
การการเรียนรู้การฟังภาษา และอ่าน ขอแนะน�ำ www.voanews.com/specialenglish
ครับ เป็นเวบไซต์ที่น�ำข่าวสารรอบด้านของโลก และอัพเดตกันทุกอาทิตย์ครับ เพื่อ
ให้ได้อ่านกันฟรีๆ และที่ส�ำคัญสามารถดาวน์โหลดเสียงบทพูดได้ฟรีอีกด้วย โดยไฟล์ที่ได้เป็น
mp3 ครับ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาใส่เครื่องเล่นเอ็มพีสาม หรือว่าโทรศัพท์รุ่นปัจจุบันที่เดี้ย
วนี้สามารถฟังเอ็มพีสามได้เกือบทุกรุ่น ท�ำให้สามารถติดตัวไปฟังได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
นอกจากนี้จุดเด่นของเวบไซต์นี้ก็คือ การอ่านออกเสียงชัดถ้อยชัดค�ำ ที่ไม่เร็วเกินไป
สามารถอ่านเนื้อข่าวประกอบได้ทันทีและสามารถฟังส�ำเนียงการออกเสียงได้อย่างสบายใจ
เหมาะส�ำหรับมือใหม่มากๆ แต่มือไม่ใหม่ก็ฟังได้นะครับ ส�ำหรับผมแล้ว ตอนเจอเวบไซต์นี้
บอกได้ค�ำเดียวว่า สุดยอดมากๆ ครับ แนะน�ำให้คนอื่นลองไปฟังกันใหญ่เลย และที่ส�ำคัญได้
ลอง โหลดไฟล์มาฟังใส่มือถือน้อยๆของผม ไว้ฟังเวลาเดินทางไปไหนต่อไหนได้สบาย นอก
ไปจากนั้น ส�ำหรับคนที่อีเมล์แล้วต้องการให้ทางเวบไซต์ส่งเป็น อีเมล์มาให้ทุกสัปดาห์ละก็ ก็
มีบริการให้ท่านเช่นกัน ดูสิ ครับ บริการเสริฟกันถึงที่เลย แค่ลงทะเบียนนิดหน่อยครับ ทาง
VOA จะส่งอีเมล์มาให้เราทุกอาทิตย์ เพื่อส่งลิงค์ไปยังข่าวสารใหม่ๆ ที่อัพเดท แล้วเพื่อจะได้
ไม่ต้องเข้าเวบไซต์แล้วคลิกหา แบบนี้สะดวกดีนะครับ ผมใช้วิธีนี้ในการเข้าไปฟังทุกๆอาทิตย์
ครับ นอกไปจากข่าวสารทั่วไปแล้วที่ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง วิทยาศาสตร์ บันเทิง
การศึกษา ความรู้ทั่วไป ยังมีบริการเกี่ยวกับการเกร็ดความรู้ของค�ำศัพท์และ ส�ำนวนต่างๆ
ที่เจอกันเป็นประจ�ำ อีกด้วยครับ โดยมีบทความให้อ่านและบทพูดเหมือนเดิมครับ แบบนี้จะไม่
ให้เรียกว่าสุดยอดได้อย่างไรเชียว รับรองว่า คราวนี้แหละ พวกเราจะได้พัฒนาการฟังและ
อ่านไปอย่างมากครับ ลองไปเข้าดูครับ
คราวนี้มาดูเวบไซต์ไทยๆ
กันบ้างดีกว่าครับส�ำหรับเวบไซต์นี้ก็เน้นไปเรื่องของ
ข่าวสารบ้านเรา ประเทศไทย เป็นเวบไซต์ของทาง Bangkok Post ครับ เวบไซต์นี้คือ www.
readbangkokpost.com/Learning ส�ำหรับจุดเด่นก็คือ มีข่าวให้อ่านแบบอัพเดตกัน
เหมือนหนังสือพิมพ์ แต่ที่เวบไซต์ของค่ายนี้ท�ำออกมา จะต้องการให้เป็นการเรียนรู้ภาษา
ออนไลน์ผ่านระบบ Interactive ที่ค่อนข้างทันสมัย มีการโพสวิดีโอ youtube ในข่าวด้วย มี
การสอนค�ำศัพท์ท้ายข่าวทั่วๆ ไป และน�ำเสนอในแบบที่ไม่ยากจนเกินไปนัก พร้อมกับเสียง
บรรยายภาษาอังกฤษช่วยในการฟัง ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเวบไซต์ที่น่าสนใจทีเดียวครับ โดย
เฉพาะส�ำหรับ Section ของ Learning from News … อยากให้ลองเข้าไปแวะชมดูครับ ก็
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เป็นการน�ำข่าวเด่นๆ มาให้อ่าน และพร้อมเสียงอ่านข่าวแบบไม่เร็วเกินไปนัก และท้ายข่าวก็จะมี
ค�ำศัพท์ แบบอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ และค�ำแปลภาษาไทย เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อข่าวได้ดี
ยิ่งขึ้น
ขอแถมอีกสักนิดนะครับส�ำหรับ คนที่ชอบการฟังข่าวสารภาษาอังกฤษ ก็มีรายการ
ข่าวภาษาอังกฤษภาคเช้าทุกๆ 7.00 – 8.00 น. และจะมาอีกทีเวลา 19.00 – 19.30 น.
ทุกเช้าครับทางสถานีวิทยุ FM 95.5 กับ 107 รวมถึง คลื่น 88.0 ครับ เป็นรายการข่าว
แบบเพียวๆ เลยที่จะน�ำเสนอข่าวสารส�ำคัญๆ และครอบคลุมทั้งข่าวการเมือง ข่าวธุรกิจ
ข่าวการเมือง ข่าวกีฬา และมีสาระคดีสั้นๆ ค�ำศัพท์ไม่ยากเกินไปนักให้ฟังอีกด้วยครับ ซึ่ง
ส�ำหรับหูใหม่หัดฟังแนะน�ำว่าควรมี Headphone หรือไม่ก็ Earphone ส่วนตัวไว้ใส่ฟังจะได้
รับความคมชัดในการรับฟังและจับประเด็นว่าเค้าก�ำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ และแนะน�ำสักนิด
ส�ำหรับคนที่อยากจะได้ความเข้าใจเพิ่มเติมครับว่า แต่ละข่าวนั้น ถ้าเรามีพื้นฐานมาบ้างใน
แต่ละเนื้อหาข่าวมาแล้วนั้น ย่อมจะท�ำให้เราได้เปรียบในการรับฟัง นั้นหมายถึงเราอาจจะต้อง
ติดตามข่าวสารทั่วๆ ไปก่อนจากหนังสือพิมพ์ หรือว่าอินเทอเนต แต่นั้นหากยังไม่เพียง
พอ ผมก็ขอแนะน�ำเข้าไปที่เวบไซต์ของข่าว MCOT ครับ ที่ www.mcot.net แต่หน้าเวบ
เพจแรกจะเป็นภาษาไทยครับต้องเข้าไปเลือกที่เมนู English version เพื่อให้หน้าเวบเป็น
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ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด เนื่องจากข่าวจาก MCOT ส่วนใหญ่จะครอบคลุมเนื้อหาทั่วไปและ
ค�ำศัพท์บางครั้งก็ใช้ตัวเดียวกันครับ จะท�ำให้เวลาฟังจากวิทยุรายการข่าว เราจะได้ชินและ
คุ้นเคยกับค�ำศัพท์และการออกเสียงครับ จะบอกว่าผมใช้วิธีนี้ในการฝึกการฟังส�ำเนียง
ภาษาได้ดีทีเดียว ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองในขณะเดียวกันก็ได้การเรียนรู้ด้านภาษาไปใน
ตัวเลยทีเดียวครับ ลองดูนะครับ ส�ำหรับหลายคนที่อาจจะเชื่อมต่อกับ โลกออนไลน์บ่อย
มากขึ้น ผมก็ขอรวบรวมเวบไซต์ภาษาอังกฤษออนไลน์ ส�ำหรับการฝึกภาษาอังกฤษแบบ
ชุดใหญ่เลยดีกว่า ไว้เป็นทางเลือกส�ำหรับ ใครที่อยากได้ประสบการณ์สนุกๆ ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ
Listening Mode ส�ำหรับโหมดการฝึกฟังนั้น ลองแวะเข้าไปที่เวบไซต์เหล่านี้ดูครับ
www.efl.net
www.mcot.net/Englishnews อันนี้เป็นของ ส�ำนักข่าวไทย ภาคภาษาอังกฤษ
www.englishlistening.com เวบไซต์ฟังภาษาอังกฤษแบบหลากหลายเรื่องราว
หลาย topic ให้เลือกฟัง แบบไม่มีสคริปต์ ฝึกการฟังอย่างเดียวเลย ท้าทายดี …
www.focusenglish.com บทสทนาแบบความเร็วปรกติเหมือนดูในหนัง เร็วหน่อย
แต่สั้นๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ หลายแบบดี
www.listen-to-english.com เวบนี้เป็นลักษณะให้ Download Postcast ได้ด้วย
ครับ
www.real-english.com เวบนี้ ให้ชมคลิปสดๆ กับการสัมภาษณ์คนอื่น แปลกไป
อีกแบบดีครับ
www.breakingnewsenglish.com เวบข่าวอัพเดตใหม่ๆ พร้อมไฟล์เนื้อข่าวและ
ไฟล์เสียงให้โหลดฟรีๆ
www.elllo.org เวบนี้ Works มากๆ ครับ มีเรื่องให้อ่านและมี บทภาษาอังกฤษให้
อ่านไปด้วย ในเนื้อหาข่าว หากมีค�ำศัพท์น่าสนใจจะมีลิงค์ไปไปฟัง เพิ่มเติม ความหมาย เป็น
ไฟล์เสียง ด้านขวามือจะมี ค�ำถามให้ตอบและมีเฉลยให้ด้วย นอกจากนั้น ยังมีค�ำถามแบบ
อัตนัยให้ตอบแบบแนบไฟล์เสียงให้เราฟังค�ำถามอีกด้วย เวบนี้น่าสนใจมากๆ ห้ามพลาด ที่
ส�ำคัญ มีไฟล์บทพูดในรูปแบบ Mp3 ให้โหลดเก็บไว้ฟังส่วนตัวในครื่องเล่น MP3 เวลานั่งขี้
หรือว่า รอรถเมล์ได้อย่างสบายๆ เหอๆๆๆ …
www.manythings.org เวบไซต์หน้าตาเรียบๆ แต่อุดมไปด้วยคุณค่าโภชนาการของ
ความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้ง Vocal, Grammar, Listening, Reading with Mp3 file …
Slang, Idiom เต็มไปหมด เวบไซต์นี้จัดให้ดูง่ายๆ ใช้งานง่ายๆ น่าสนใจพอตัวนะครับ
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General Mode โหมดทั่วไปส�ำหรับ ไวยากรณ์ ค�ำศัพท์ บทเรียน และเรื่องน่าอ่าน
ทั่วไป
www.rong-chang.com
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.english-zone.com
www.learn-english-today.com
www.english-the-easy-way.com
www.usingenglish.com
Vocab Mode โหมดส�ำหรับค�ำศัพท์ ซึ่งมีให้เรียนรู้ แบบสนุกสนานมาก
		 www.tolearnenglish.com มีค�ำศัพท์แบ่งเป็นหมวดหมู่ พร้อมภาพประกอบ
การ์ตูนน่ารักๆ
www.englishpage.com/vocabulary
www.learn-english.co.il เวบนี้ขอการันตีว่า น่าสนใจมากๆ มีการแบ่งหมวดหมู่ค�ำ
และออกเสียงให้ฟัง ค�ำต่อค�ำ แบบชัดเจน
www.onelook.com เวบไซต์ยอดนิยมส�ำหรับ ค้นหาความหมายศัพท์ แบบรวดเร็ว
ทันใจ
www.m-w.com เวบไซต์ดิกชั่นนารี อังกฤษ – อังกฤษ ที่ค้นหาง่าย พร้อมออก
เสียงค�ำอ่านให้ด้วย
www.thefreedictionary.com
www.webster-dictionary.net
Reading Mode ส�ำหรับ นักอ่านทั้งหลาย เหล่านี้คือแหล่งการอ่านชั้นยอดครับ
www.readingbangkokpost.com เหมือนข้างบนที่บอกไว้แหละครับ …
www.bic-englishlearning.com/reading
www.thespoof.com/news ข่าวสารอัพเดตกันใหม่ๆ
www.breakingnewsenglish.com อันนี้เป็นข่าว ที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ และ
เสียงอ่านได้ด้วย เจ๋งมาก
และขอน�ำเสนอส�ำหรับ Gadget ของฝรั่งที่กวนๆ และมีไอเดียในการน�ำเสนอ
ส�ำหรับเวบนี้ สิ่งที่จะได้นอกจากภาษาอังกฤษแล้วคือ ภาพของเล่น ไอเดียแปลกๆ น่าสนใจ
ซึ่งจะมีค�ำอธิบาย ของสิ่งนั้นแบบกระจ่างพร้อม รูปภาพ และราคาพร้อมขาย ลองเข้าไปดูที่
www.stupid.com ชื่อจ�ำง่ายดี และดูเหมือนโง่ๆ แต่เอาเข้าจริงเวบนี้ก็ ฮาดีครับ
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เสมือนหนึ่งนั่งเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษ แต่เปลี่ยนเป็นนั่งในบ้านเราสบายๆ ชิวๆ

ไหนๆ ก็บอกเรื่องราวของการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านอินเตอร์เนทแล้ว ก็ขอเล่าถึง
เรื่องการเรียน English แบบ Video online Learning ด้วยก็แล้วกัน เรื่องของเรื่องคือ
ถ้าหากว่าคุณเข้าเวบไซต์ Youtube บ่อยๆแล้วละก็ แน่นอนมีไฟล์วีดีโอ ที่สอนภาษาอังกฤษ
มากมายด้วยเช่นกัน ไม่ทราบว่ามีกี่คนที่เคยเสริช์หา วีดีโอพวกนี้บ้าง แต่เท่าที่ผมได้สัมผัส
บอกได้เลยว่า น่าสนใจมากๆ มีอาจาร์ยหลายท่าน และหลายส�ำนัก ออกมาปล่อยไฟล์สอน
แบบนี้เยอะมากๆ ครับ แต่ขอให้ Screen นิดหนึ่ง เนื่องจาก คุณภาพของการสอนก็มีหลาก
หลายด้วยเช่นกัน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมด้วยครับ อาจจะใช้ Key word ว่า
English learning video หรือ English Vocabulary ก็ได้ ลองหาดูครับ ผมว่าไม่ยากเกิน
ไป ใช้เวลากับมันซักหน่อย ก็น่าจะสร้างสีสันในการเรียนภาษาอังกฤษได้มากทีเดียวครับ
ผมมีเวบไซต์แบบวิดีโอที่สอนเรื่องนี้แบบเสมือนจริงให้ดูสองเจ้านะครับ ลองแวะ
เข้าไปดู แบบแรก เป็นวิดีโอสอนภาษาอังกฤษแบบห้องเรียนเลย จะเหมือนว่าเรานั่งใน
ห้องเรียน แล้วมีอาจารย์มาสอนกันเลยทีเดียวครับ เปิดไปที่ www.engvid.com หรือว่า
จะค้นหาใน Youtube ก็ได้ครับ ค�ำว่า “Engvid videos” ส�ำหรับยี่ห้อนี้ เป็นอะไรที่เหมือน
กับเราได้นั่งเรียนในห้องเรียนเลยครับ จะมีอาจารย์มาสอนบนกระดานไวท์บอร์ด และก็คุยกับ
เราเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ ช้า ๆ ไม่ยุ่งยาก พร้อมกับค�ำศัพท์ และประโยคบนกระดานเลย
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เรียนกับอาจารย์ต่างประเทศ เจ้าของภาษา เท่ห์เป็นบ้าเลย…ความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละ
ครับ กับการที่ได้เรียนรู้จาก เจ้าของภาษา Native Speaker บนวิดีโอออนไลน์นี้แหละครับ
ที่เป็นเสน่ห์ของเวบไซต์นี้ และเราก็ยังสามารถค้นหาและเลือกอาจารย์สอนได้เอง เลือกเรื่อง
ที่จะเรียนได้เองจากเวบไซต์ อยากเรียนอะไรหละ ค�ำศัพท์ แกรมมาร์ การออกเสียง มีให้เลือก
ตามใจชอบ … ที่ส�ำคัญ ฟรี !!
อีกหนึ่งยี่ห้อ ก็สนุกและได้อารมณ์การเรียนรู้แบบสนุกสนาน คล้ายๆ อาจารย์คริส
โตเฟอร์ ไรท์ …เหมือนรายการ คริส เดลิเวอรรี่ในบ้านเรา แต่ของเค้าจะท�ำออกมาเป็นวิดีโอ
ออนไลน์ ปล่อยออกมาทาง youtube เยอะมากๆ และก็มีการน�ำเสนอที่น่าสนใจ สนุกสนาน
เรียนรู้ค�ำศัพท์ต่างๆ คลิปหนึ่งก็ไม่ยาวเกินไปนัก … Search ค�ำว่า Mr Duncan Learning
English รับรองว่าเจอแน่ๆ หรือว่าจะแวะเข้าไปที่ Official Blog ของแกได้ที่ http://
misterduncan-in-writing.blogspot.com/
หลังๆ มานี้ แกจะอัพโหลดลงเป็น HD Video ด้วยนะ อัพเดทตลอดมากๆ และก็
สโลแกนของแกทุกคลิป จะมีประโยคว่า
“ Hi everybody, this is MisterDuncan in English . How are you today
?, Are you OK ?, Are you Happy ? I hope so.
ไม่ต้องกลัวว่าจะฟังไม่ทัน เพราะพี่แกจะมี subtitle บทพูดให้เราได้อ่านไปด้วยในตัว
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เรียกว่า ฝึกการฟังและอ่านไปด้วยในตัว พร้อมภาพวิดีโอแบบ สนุกสนาน แบบต่างๆ เท่าที่
ดู มีคนติดตามแกสอนเยอะทั่วโลกเลยนะครับ … ลองแวะเข้าไปดูครับ ….
ก็อย่างที่บอกไปครับว่า การเรียนรู้นอกห้องเรียน สนุกสนาน และรับประสบการณ์ที่
หลากหลายมากมาย ท�ำให้เราได้เห็นโลกภายนอกขึ้นอีกเยอะ ต้องขอบคุณส�ำหรับ อินเทอ
เนตความเร็วสูง (ปรี้ดๆๆ) ที่ท�ำให้เราดาวโหลด หรือรับฟังเสียง และคลิปวีดีโอมีประโยชน์
แบบนี้ได้ รวดเร็วทันใจดี แถมราคาอินเทอเนตก็ถูกลงเรื่อยๆ ท�ำให้การเข้าถึงนั้น ง่ายยิ่งขึ้น
ฉะนั้น หากมีเวลาแล้ว ก็ลองหันมาใช้บริการภาษาอังกฤษออนไลน์กันดูบ้างก็ดีนะครับ ฟรี
และประหยัดมากๆ ถ้าจะดู youtube ส�ำหรับเจ้านี้ช่องเดียวเลย ก็แวะไปที่นี้เลยครับ … http://
www.youtube.com/user/duncaninchina
ทั้งหมดทั้งปวงแล้ว แค่จะแนะน�ำว่า ในโลกของออนไลน์แล้วนี้คือ แหล่งขุมทรัพย์อัน
มหาศาลของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เปิดกว้างส�ำหรับคนทุกคนที่เข้าถึง อินเตอร์เนทบ
รอดแบรนด์ได้อย่างง่ายดาย ยิ่งเมื่อบ้านเราเข้าถึงความเร็วของอินเตอร์เนทได้มากขึ้นเท่า
ไหร่ ความง่ายในการรับชมวิดีโอก็ง่ายขึ้นเท่านั้น มากไปกว่านั้นอุปกรณ์พวก Smart Phone
และ Talblet ทั้งหลายมีราคาถูกลงไปอีก ยิ่งท�ำให้เราสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น ท�ำให้การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษบนโลกออนไลน์ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะ เพียงแค่มีอุปกรณ์และระบบ
อินเทอเนท ก็เท่านั้นเอง …. จะช้าอยู่ท�ำไมรีบไปเปิดคอม เข้าเวบไซต์ที่ผมแนะน�ำกันไปเลยดี
กว่าครับ !!!
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Lesson 3
สังเกตสักนิด ได้ภาษาอังกฤษอีกเยอะ
บางครั้งบทเรียนภาษาอังกฤษก็มาอยู่ตรงหน้าเราแท้ๆ กับสิ่งรอบข้างและสื่อต่างๆ
ที่เรารับในแต่ละวัน เชื่อหรือไม่ว่า ส�ำหรับผมแล้ว ผมเรียนรู้ค�ำใหม่ๆ ประโยค หรือ วลีเท่ห์ ๆ
จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างตัวเอง เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น เพลงสากล ภาพยนตร์ จากป้าย
โฆษณา รายการวิทยุ ใบปลิวสินค้า หนังสือพิมพ์ ส่วนใหญ่แล้วผมจะชอบสังเกต การใช้ค�ำ
ส�ำนวน วิธีการเรียงประโยค และบางครั้งถึงขนาดคิดไปถึง ไวยากรณ์ว่า เฮ้ย ไอ้นี้มันใช้ผิด
ไวยากรณ์ หรือว่าสะกดค�ำศัพท์ผิดหรือเปล่าเนี้ยะ แต่เอาเข้าจริงก็คงไม่มีใครมานั่งคิดแบบ
นี้ตลอดเวลาหรอกครับ แต่อันที่จริงแล้ว ผมกลับมองว่าวิธี ตอดเล็กตอดน้อย เอาเกร็ด
ภาษาแบบนี้แหละ โดนใจ อย่างที่สุด เป็นวิธีการเรียนรู้แบบสนุก ไปพร้อมๆ การเก็บเกี่ยวเอา
ค�ำใหม่ ๆ ประโยคเท่ห์ๆ ไว้ใช้เองบ้าง จะบอกว่า เท่าที่ได้เรียนรู้มา ก็เยอะพอตัว และมักจะจด
ไว้ในสมุดโน้ต ไว้อ่านเล่นบ้าง ไว้ฝึกใช้เองบ้าง (ประมาณว่า เอาไว้ใช้เขียน หรือพูด บ้าง) แต่
ก่อนที่จะแบ่งปันค�ำใหม่ๆ หรือว่าวลีแจ่มๆ ก็อยากจะแนะน�ำส�ำหรับทุกท่านที่ก�ำลังคิดว่าจะ
ลองเอาวิธีนี้ไปใช้บ้างนะครับ ว่าต้องท�ำอย่างไรบ้าง ไม่ยากเลยครับ แค่อาศัยการสังเกต
เท่านั้น เหมือนหัวข้อบทนี้เลย สังเกตว่าเค้าใช้ค�ำว่าอะไรแล้ว ถ้าจ�ำได้ก็จ�ำไว้ แต่หากว่าจดไว้ใน
กระดาษโน้ตไว้ก่อนจะดีที่สุด ป้องกันกันหลงลืม หรือว่าถ้าไม่มีสมุดโน้ตจริงๆ ณ ขณะนั้น
ก�ำลังนั่งปลดทุกข์อยู่ ก�ำลังเบ่งแล้วเผอิญอ่านหนังสือพิมพ์เข้า เจอค�ำโดนใจพอดี กลัวว่า
จะลืม หยิบโทรศัพท์ของคุณถ่ายรูปค�ำศัพท์นั้นไว้ หรือไม่ก็บันทึกเสียงไปเลย (ถ้าไม่เกรงใจ
คนข้างๆ ห้องน�้ำว่า ไอ้นี้มันบ้า พูดภาษาอังกฤษอะไรกันวะ) ผมมักจะหยิบปากกาไว้เสมอ
เผื่อเจออะไรที่จะต้องจด ก็สามารถจดได้ทันที (อันนี้ใช้ได้กับทุกอย่างไม่เฉพาะกับภาษา
อังกฤษเท่านั้น) เอาละครับ ขั้นต่อไปหากว่าจดแล้ว แปลไม่ออกหรือไม่ก็ไม่แน่ใจ ก็เปิดดิกชั่น
นารีต่างๆ หรือไม่ก็ถามผู้รู้ต่อไป ในกรณีที่มันเกินสติปัญญาของเรา ผมเป็นบ่อย บางที
ภาษาอังกฤษก็เล่นตลกกับเราได้นะครับ บางค�ำ แปลแบบเรางง ไปเลย ประมาณว่า “ เฮ้ย
แปลแบบนี้ได้ไงฟะ” ครับ ดังนั้นวันนี้เราจะมาช�ำแหละประโยคฮิตๆ ที่น่าจะจ�ำไว้ใช้ หรือไม่ก็เรียน
รู้เอาไว้บ้าง ผมขอยกตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะเนื้อที่มีจ�ำกัด ค�ำแรกที่ขอน�ำ
เสนอครับ เชื่อว่าคงได้ยินกันบ่อยๆตามหนังฮอลีวู้ดทั่วไป ค�ำว่า BINGO ครับ ฝรั่ง
ชอบพูดค�ำนี้บ่อยครับ เวลาที่โดนใจอะไรสักอย่างหรือว่า แสดงอาการประหลาดใจ แบบว่า
ถูกต้องเลย ใช่เลย อะไรแบบนี้ ก็มักจะตะโกนออกมา จริงๆ ค�ำว่า บิงโกนี้ มันจากค�ำว่า บิงโก
ที่หมายถึงเกมส์ชนิดหนึ่ง ที่จะมีการแจกการ์ดให้ผู้เล่นแต่ละคน โดยที่การ์ดแต่ละใบนั้นจะมี
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ตัวเลขอยู่กระจายกันไปตามแนวนอนแนวตั้ง ผู้เล่นต้องคอยฟังคนขานตัวเลขแต่ละตัว ถ้า
หากว่าใครสามารถมีตัวเลขที่ขานครบตามแนวนอน แนวตั้ง หรือว่าทะแยงมุมก็แล้วแต่ คน
นั้นต้องตะโกนว่า Bingo ถึงจะชนะ เป็นเกมส์ที่นิยมกันมากในช่วง กลางศตวรรษที่ 20 ใน
อเมริกา จากนั้นก็นิยมกันไปทั่วโลก บางครั้งที่อเมริกาเค้าจะเรียกเกมส์บิงโกว่า คีโน (Keno)
ดังนั้นค�ำว่า Bingo นั้น จะใช้ก็ตอนที่เราจะบอกว่า มันใช่เลย มันถูกต้อง ประมาณว่า That’s
right, หรือ Exactly
อีกหนึ่งประโยคที่อยากน�ำเสนอครับ เนื่องจากใช้กันผิดบ่อยมากๆ และคิดว่าหลาย
คนคงเคยได้ยินกันบ่อยเช่นกัน เวลาเราจะบอกว่า เราควรท�ำอย่างไรกันดีนี้ ค�ำว่า ฉันควร
ท�ำอย่างไรกันดี ประโยคที่ฮิตมากๆ กันเลยก็คือว่า How should I do ? ซึ่งไม่ค่อยถูกเท่า
ไหร่นัก ประโยคนี้ เราควรพูดว่า
What should I do ? จริงๆ เราบอกว่า How should I do ? ฝรั่งเค้าก็คงเข้าใจนะครับ
แต่อาจจะผิดหลักภาษาของฝรั่งเค้าเท่านั้นเอง ดังนั้นประโยคนี้เป็นประโยคอมตะ ที่ หลาย
ครั้งหลงลืมกันไป เพราะคิดว่า ค�ำว่า อย่างไร มันก็คือค�ำว่า HOW ไง ละครับ แต่ครั้งหน้า
ถ้าจะถามว่า ฉันจะควรจะท�ำอย่างไรกันดี ก็พูดว่า What should I do ? แทนนะครับ …..
อีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากการสังเกตครับ และท�ำให้ได้ไปศึกษาค้นคว้ามา และสงสัย
เหลือเกินว่า ไอ้ค�ำว่า ROCK นี้มันแปลว่า หิน มิใช่หรือ แล้วท�ำไมเพลงดังอย่าง We will
rock you มันจะแปลว่า เราจะเอาหินโยนใส่คุณ หรือ ???? นอกไปจากนี้ผมยังเคยฟังเพ
ลงของไมเคิล แจ๊กสัน ที่เค้าร้องว่า You rock my world เอ๊ะ มันแปลว่าอะไรหว่า ด้วย
ความอยากรู้อยากเห็นเป็นทุนเดิมมาพร้อมการบุกไปค้นหาความหมายกันถึงถิ่น เลยไปได้
ค�ำตอบว่า ไอ้ค�ำว่า Rock เนี้ยะมันแปลได้หลากหลายจริงๆ คือแปลว่า หิน ก็ได้ หรือว่า แปล
ว่า ดนตรีร๊อก ที่เราคุ้นเคยกับเสียงหนักๆ กระชากวิญญาณ แต่ถ้ามันเป็น Verb มันจะ
หมายถึง ไอ้การที่มีอะไรมากระแทกความสนใจ ท�ำให้ตกใจหรือว่า ท�ำให้สะดุ้งตื่นตัวอะไรสัก
อย่าง เช่น สมมติตัวอย่างให้เห็นภาพกันซะหน่อย ตอนนี้ขณะที่น�้ำมันแพงยิ่งกว่าชาเชียวใน
เซเว่น เราจะบอกว่า ตอนนี้สถานการณ์น�้ำมันแพงท�ำ ให้ช็อคกันทั้งประเทศเลยทีเดียว ….
The fuel prices raising has rocked our country very much. เป็นต้นครับ ดังนั้นเพลง
ที่ร้องว่า We will ….we will rock you !!! นั้น จะแปลว่าได้ว่า เราก�ำลังจะท�ำให้คุณช๊อค
เย้ๆๆๆ กับอะไรสักอย่างในเพลงก็ไปหาฟังกันเอาเองว่าเค้าจะเอาอะไรมาช็อคพวกเรา
อันนี้เป็นตัวอย่างของการสังเกตค�ำศัพท์ที่ผมได้ท�ำมา และได้ความหมายของค�ำ
เหล่านั้นมา จากการสังเกตจากประโยคในหนังบ้าง จากเพลงบ้าง จากเรื่องที่อ่านมาบ้าง
บางครั้งอยากจะบอกว่า อย่าปล่อยให้ความสงสัยลอยนวลครับ จับมันมาสอบสวน ถาม
ความจริงและค้นหาความหมายของมันได้แล้วคุณจะรู้สึกว่า การเรียนภาษาอังกฤษจากการ
ตอดเล็กตอดน้อย แบบที่ผมพูดนะมันมีเสน่ห์ให้หลงไหลแค่ไหน ลองเอาไปท�ำดูครับ
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Tip : 1. เปลี่ยนโหมดภาษาอังกฤษในชีวิตส่วนตัวนิดหน่อยเพื่อให้ตัวเองคุ้นเคยกับภาษา
อังกฤษให้เร็วที่สุด เป็นต้นว่า เปลี่ยนโหมดในมือถือเป็น Eng แทนภาษาไทย หรือว่า ลอง
เปลี่ยนเมนูอุปกรณ์ มือถือ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แม้แต่บัตรเอทีเอ็ม เป็น Eng บ้าง ลอง
ดู !!!
2. สังเกตป้ายโฆษณาที่มีค�ำศัพท์เยอะแยะไปหมดรอบตัว บนรถไฟฟ้า นิตยสารต่างๆ
ในรายการทีวี ค�ำต่างๆ ที่เราสังเกตเห็น หากไม่ทราบ จดแล้วหาความหมาย หรืออาจจะ ติด
ดิกชั่นนารีบนสมาร์ทโฟน แทบเลต ไว้กับตัวตลอดเวลา หัดสงสัยและหาความหมายค�ำศัพท์
ใหม่ๆ ตลอดเวลา
3. เปิดเวบไซต์ภาษาอังกฤษบ้างเป็นระยะๆ ฝึกฝนอ่าน ฟัง และอ่านออกเสียงตาม
ให้คุ้นชินบ่อยๆ (อย่าชี้เกียจ มีวินัยกับตัวเอง !)

Lesson 4
Better speaking….
บทนี้ผมขอพูดถึง การพูดภาษาอังกฤษกันซะหน่อยครับ ว่ากันว่า คนที่จะเก่งภาษา
อังกฤษหรือไม่นั้น ฟังจากการพูด และการสื่อสาร ก็พอจะบอกได้ว่า คนนั้น มันเก่งภาษา
อังกฤษซะแค่ไหนครับ เราจะไม่พูดถึงการออกส�ำเนียงให้เหมือนกับฝรั่งเค้านะครับ แต่เรา
ก�ำลังพูดถึงการพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ และพูดได้อย่าง มีความไหลลื่น ไม่ติดขัด หรือ
ว่าพูดได้อย่างมั่นใจนั่นเอง ท่าทางการพูดจะส่อมาเองว่า เค้ามั่นใจในการพูดแค่ไหน นี้คือ
หัวใจส�ำคัญอย่างมาก ส�ำหรับการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้
กันอย่างง่ายๆ ก่อนเลย อย่างแรก ผมได้ไปฟัง บทความทาง BBC ที่สอนภาษาอังกฤษได้
อย่างดีเยี่ยมมา ชิ้นหนึ่ง และเกิดแรงบันดาลใจ อยากที่จะเขียนเนื้อหาดังกล่าวออกมาให้ทุก
คนได้แนวทางในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ
ก่อนอื่นขอพูดถึงเรื่อง
ของอุปสรรคส�ำคัญที่กลายมาเป็นก�ำแพงอย่างหนา
ส�ำหรับคนไทยและอีกหลายๆ คน ที่ผมได้ประสบเจอมากับตัวเองเลยก็คือ เมื่อถามว่า ท�ำไม
ถึงไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ หลายคนบอกว่า กลัว ไม่กล้าพูด กลัวพวกฝรั่งมันหัวเราะเยาะ
พูดผิด หรือไม่ก็บอกว่ากลัวออกเสียงผิด นี้คือสาเหตุหลักของคนไทยที่มัวแต่กลัวการ
พูดภาษาอังกฤษ และนอกจากสาเหตุพื้นฐานสามัญประจ�ำบ้าน และอีกหนึ่งเหตุผลยอดนิยม
ก็คือ ไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษ จึงไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ (อืม น่าคิดนะ ว่า ไม่มีโอกาส
จริงหรือป่าว เดี้ยวเรามาดูกัน ว่าผมจะให้ค�ำแนะน�ำว่ายังไง…..)
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อีกสาเหตุหนึ่งคือ ไม่รู้ค�ำศัพท์ บางทีพูดๆ อยู่ติดกับค�ำศัพท์ แบบว่า นึกไม่ออกว่า
ไอ้ค�ำที่เราอยากจะสื่อสารนะ ภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าไง เช่น อยากจะบอกว่า ที่บ้านเรามี
แมลงสาบเยอะ(ประมาณณว่า บ้านอั้วสกปรกอะ) H,,,mm My house has a lot of… of…
of ..อะไรหว่า .,มาแลงสาบ (แล้วก็ท�ำมือตัวเล็กๆ ด�ำๆ มีหนวดสองข้างกระดิก ไปมา ให้เห็น
ท่าทางว่า เนี้ยะ แมลงสาบ อะครับ พี่พอจะเข้าใจไหม) อืม คนไทยก็น่ารักดีนะครับ พอพูดไม่
ออกจะใช้ Verb to ท่าทาง ทันที อันนี้เห็นด้วยและผมเองก็เคยท�ำ ตลกดี คนฟังเค้าก็เข้าใจ
นะครับ ถ้าเราท�ำท่าทางดี น�ำเสนอเก่ง จะเหมือนกับเล่นเกมส์ใบ้ค�ำ ยังไงยังงั้นเลยแหละครับ
ครับ อุปสรรคหลักๆ ของคนไทย เรามักจะมีปัญหาประมาณนี้ครับ แต่วันนี้ผมจะมาช�ำแหละ
แนะน�ำวิธีการต่างๆ ส�ำหรับนักพูดปากใหม่ และปากเก่าทั้งหลายเพื่อจะเพิ่มความมั่นใจในการ
พูดภาษาอังกฤษครั้งต่อไป เพื่อยกระดับความมั่นใจในการสื่อสารให้กับผู้อ่านทุกคน
อย่างแรกเลยก็คือ ….“อย่าไปกังวลมากเกินไป” ส�ำหรับ ความถูกต้องของ
ไวยากรณ์มากนัก ให้ท�ำเสมือนว่า ไอ้ไวยากรณ์มัน ไม่มีในโลกให้มันตายไปชั่วขณะ ในระหว่าง
ที่สื่อสารครับ เรื่องจริงก็คือ เวลาเราสื่อสารออกไปเนี้ยะ ไม่มีใครเค้ามาจับผิดเราเรื่อง
ไวยากรณ์หรอกครับยกเว้นว่าจะสื่อสารกับอาจารย์ในการสอบ ก็ว่ากันไปอย่าง แต่นั้นไม่ได้
หมายความว่าให้เราละทิ้ง ความถูกต้อง สละสลวยในการพูดนะครับ เพียงแต่ หากว่า
เป็นการฝึกพูดในเบื้องต้นนั้น สิ่งส�ำคัญที่เราต้องมีคือความมั่นใจในการพูด และที่ส�ำคัญไม่
ต้องไปกังวลเรื่องของการที่จะต้องออก Accent ให้เหมือนกับพวกฝรั่งเค้าให้เหมือนเป๊ะ
ถ้าไม่เหมือน ชาตินี้ กรู ไม่พูด (รับรองว่า ชาตินี้ ยังไงก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแน่ ถ้าคิดแบบ
นี้ อิอิอิ ….) โอเค ครับว่าการออกเสียงนั้นส�ำคัญ แต่ถ้าเราจะฝึกกันจริงๆ อย่าไปกังวัล
มากนักกับการออกส�ำเนียง แต่ละชาติก็มีเอกลักษณ์ของส�ำเนียงเหมือนบ้านเราแหละครับ
พวกฝรั่งมันเข้าใจดี และรับได้ (ลองไปฟัง อินเดียพูดฝรั่ง กับ ญี่ปุ่นพูดฝรั่งสิครับ
ส�ำนวนพี่แกฟังแล้วปวดใจราวๆ แฟนบอกเลิกยังไงยังงั้น เลย) และที่ส�ำคัญไม่ต้องรีบพูด
ครับ เทคนิคที่ผมจะแนะน�ำคือ ไม่ต้องรีบพูดในตอนต้น เพื่อ รวบรวมสมาธิในการคิดค�ำ
ศัพท์ และ พยายามให้ อุ่นเครื่องก่อน อันนี้จริงนะครับ ตอนที่ผมพูดกับอาจารย์ตอนแรก
นั้น ติดๆ ขัดๆ แต่พอเริ่มได้ที่ เครื่องร้อนแล้วก็ ….พูดไม่หยุด จนอาจารย์ต้องบอก เฮ้ย
ให้คนอื่นได้พูดมั้งเด่ ฟะ ….
ส�ำหรับคนที่บอกว่า ไม่มีโอกาสได้ฝึกพูด ผมแนะน�ำแบบนี้ครับว่า ให้อ่านออกเสียง
กับตัวเองบ่อยๆ เพื่อเป็นการซ้อมก่อน ที่จะลงสนามสังเวียนจริงกับการพูดภาษา หา
หนังสือพิมพ์ หรือไม่ก็นิตยสารภาษาอังกฤษที่มีอยู่ดาษดื่นมาอ่านเลยครับ ควรอ่านออก
เสียงด้วยครับ จะผิดจะถูกเดี้ยวเรามาว่ากัน คือ ถ้าค�ำไหนไม่แน่ใจ ก็เปิดดิกชั่นนารีที่เชื่อถือ
ได้หน่อย ดูว่าออกเสียงยังไง (ยิ่งถ้ามีดิกแบบพูดได้แบบ talking dict นี้ แจ่มเลยครับ ฝึก
วันละนิด วันละหน่อยก็ได้ครับ ไม่ต้องรีบเร่ง แค่นี้ก็เป็นการฝึกในเบื้องต้นแล้วครับ จากนั้น
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หากว่าอยากจะฝึกอีกระดับละก็ ผมก็แนะน�ำครับคือ พูดกับตัวเองเลย เสมือนหนึ่งว่าตัวเอง
คุยกับตัวเอง อย่าท�ำเป็นเล่นไปครับ วิธีนี้สร้างนักรบภาษาอังกฤษมานักต่อนักแล้วครับ
ผมเองก็ท�ำเช่นกันครับ คือ เวลาอยู่กับตัวเองหรือว่า ที่ไหนที่พอจะพูดกับตัวเองได้ ก็ใส่
เลยครับ เช่นอยู่บนถนน ก�ำลังเดินข้ามถนน เห็นเด็กเดินอยู่ก็บรรยายไปเลย เช่น
Ok..Do you see that girl . She is acrossing the road . I saw her bag,too
It’s very cute bag because it have Donald Duck cartoon on it !!!!.... well I almost
forget to call my mom who waiting me at home …She prepares my favorite
dish …for me
เห็นไหมครับ เราสามารถเริ่มจากสิ่งง่ายๆ ได้เลย
เรื่องค�ำศัพท์ เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคส�ำคัญที่ ท�ำให้เราหยุดชะงักในการสนทนาได้
หากว่าเราไปโฟกัสที่ค�ำศัพท์ที่เราจะสื่อสารแต่นึกไม่ออก หรือว่า ไม่รู้ค�ำนั้น จริงๆ เรา
สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ค�ำที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ก็บรรยายออกมา พร้อมกับท�ำท่าทางไป
ด้วย ผมแนะน�ำว่า วิธีนี้จะท�ำให้เราได้ค�ำศัพท์เพิ่มเติมด้วย เราอาจจะถามฝรั่งไปเลยว่า
What does it called in English ? (มันเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษ เนี้ยะพี่ บอกผม
หน่อยครับ) ไม่ต้องกลัวว่าเราจะปล่อยไก่ตัวโต ไม่รู้ค�ำศัพท์เหล่านั้นหรอกครับ ไม่มีใครรู้
ค�ำศัพท์หมดทุกตัว แม้แต่พวกฝรั่งตัวโตหลายคน ก็ไม่ทราบค�ำภาษาอังกฤษไปหมดทุกค�ำ
หรอกครับ เหมือนคนไทย ก็ไม่ได้รู้ค�ำศัพท์ไปหมดทุกค�ำหรอก ไม่เชื่อจะทดสอบไหมละ !!!!
เอาละครับ มาดูอุปสรรคต่อไปกันเลยดีกว่า ว่ากันเรื่องของการพูดนั้น มีหัวใจส�ำคัญ
อย่างหนึ่งก็คือ การ ท�ำตัวให้สบายๆ เค้าเรียกว่า Relax and enjoy speaking ครับ คือ
ต้องมีความผ่อนคลาย ไม่ต้องซีเรียส และพยายามคิดว่า การพูดคุยนั้นสนุกสนาน เหมือน
คุยกับเพื่อนปรกติ ถ้าหากท�ำได้แบบนี้จะเป็นการคุยกันแบบที่เป็นธรรมชาติมากๆ แรกๆ อาจ
จะต้องอาศัยความกล้าครับ ส�ำหรับการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพราะเราคนไทยส่วนใหญ่
กลัวอาย กลัวผิด แต่แท้จริงแล้วการผิดพลาดนั้นๆ จะสอนให้เราได้เรียนรู้ และจะท�ำให้เราจ�ำ
ได้แม่นว่าเราพลาดตรงไหน ถ้าเป็นไปได้และฝรั่งคนนั้น ช่วยเราจริงๆ ก็บอกให้เราแก้ไขให้เรา
ด้วยก็ได้ครับ เราอาจจะบอกไปว่า Anyway, I’m beginner of English speaker so if I
make some mistakes in anything…Please correct it for me …Thank you so much
..OK…
วิธีนี้ เป็นการบ่งบอกก่อนล่วงหน้าเลยครับ ว่า เฮ้ย… อย่าว่ากันนะ ถ้าผมพูดอะไร
ผิดพลาดไป แก้ไขให้เราหน่อยก็แล้วกันนะครับ พี่ ขอบคุณเจ้าหลายๆ …..
ย้อนกลับมาเรื่องของการอ่านค�ำภาษาอังกฤษผิดๆ กันซะนิดครับ พอดีผมได้ไป
อ่านในเวบเจอเข้าเห็นแล้วข�ำดีครับ ก็เลยหยิบมาให้อ่านกันสนุกๆ ว่า เวลาคนไทยอ่านค�ำผิด
แล้วตลก และฮาดีแค่ไหน แต่ก็ท�ำให้เราจดจ�ำและเรียนรู้ใหม่นะครับว่าเราควรอ่านอย่างไร …..
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Login เค้าอ่านว่า ล๊อกอิน แต่บ้านเราเคยอ่านว่า โลจิน
Cube เราก็เผลออ่าน ว่า คูเบ้ ตอนนั้น มีเครื่องเล่นเอ็มพี 3 ยี่ห้อนี้ ครับ เราบอก
ว่า จะไปซื้อของยี่ห้อ คูเบ้ดีกว่าวะ เพื่อน ……….
ตอนนั้นเพิ่งหัดใช้ อีเมลล์ใหม่ ปรากฎว่า ต้องการโชว์เพาเวอร์ซะ ก็เลยบอกเพื่อนไป
ว่า “ เฮ้ย กรูส่งเมลล์ไปให้เองแล้วนะ ลองดู อยู่ใน อินบ๊อกซ์หรือเปล่า ถ้าไม่เจอ ลองไปหา
ดูใน จุ้งเมลล์ (junk mail) ….. ออกเสียงไปเต็มข้อ ซะ เพื่อนฮาครืน……
ไปห้างกันไหม …..ใกล้ๆบ้านเรานี้เอง ห้าง โลตุส (Lotus) ….??????????
ค�ำว่า pure ทุกวันนี้ยัง งง กับมันเลยว่า ท�ำไมอ่านว่า เพียว (ไม่เข้าใจจนทุกวันนี้)
ตอนเด็ก ๆ เคยอ่านค�ำว่า allow ว่า ออลโลว์ คะ … ตอนนี้รู้แล้วว่าอ่านว่า อะลาว
……….แต่ ตั้งแต่เล่นคอมเป็น จนถึงทุกวันนี้ ผมยังหาปุ่ม any key ไม่เจอเลยครับ
ใครรู้มั่งว่ามันอยู่ตรงไหน เวลา คอมมันบอกให้ press any key เนี่ย งงเรย……..
อันนี้ก็ข�ำข�ำ ท้ายบทนะครับ เห็นแล้วนะครับว่า ความผิดพลาดมักมาก่อน ความถูก
ต้อง หากต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ต้องกล้าเรียนรู้ความผิดพลาด
และกล้าท�ำผิด เพื่อเรียนรู้ครับ ส�ำหรับการพูดนั้น เป็นทักษะที่ส�ำคัญส�ำหรับการ ก้าว
กระโดดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะมันเป็นทักษะที่ output ออกมาจากข้างในภายในเรา
แต่ก็เป็นทักษะที่คนไทยกลัวกันที่สุด เพราะมันต้องแสดง power ออกมาว่า ข้างในนั้น เรา
คิดอะไรอยู่ เราต้องการจะบอกอะไร ยิ่งเป็น Real time ด้วย กระบวนการมันจะต้องท�ำงาน
หนักกว่า พูดภาษาไทย เป็นสองเท่า (หรือบางคนอาจจะหลายเท่า พร้อมเหงื่อแตกซ่านด้วย
….) ดังนั้น ให้ท�ำตามสุภาษิตฝรั่งที่บอกว่า Practice makes perfect (ยิ่งซ้อม ยิ่งเก่ง)
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Lesson 5
ภาษาอังกฤษเล่นตลก…..
ลองจิตนนาการครับว่า ถ้าหากว่าคุณเป็นคนต่างชาติ ต่างภาษา และมาเรียน
หนังสือเมืองไทยเป็นครั้งแรก แล้วมีค�ำภาษาไทยบางค�ำ ที่สะดุดหู และมึนงงกับค�ำแปล คุณ
คิดว่าจะเป็นยังไง เอาเป็นว่ายกตัวอย่างละกันครับ (อย่าลืมเราสมมตินะครับ ช่วยจินตนการ
ให้เสมือนจริงหน่อยครับว่า เราเป็นคนฝรั่งที่มาเรียนภาษาไทย ไม่มีพื้นฐานอะไรเลย มาเริ่ม
ต้นใหม่กันที่ ประเทศสยามเนี้ยะแหละ) … เอ้านักเรียน วันนี้ครูจะสอนค�ำว่า ศีรษะ ค�ำนี้ แปลว่า
“หัว” อ่านว่า สี-สะ นะคะนักเรียน เราอาจจะงง ว่า ท�ำไมอ่านว่า สี-สะ ท�ำไมไม่อ่านว่า สี ระ
สะ ? ….. อืม เอาอีกสักตัวอย่างหนึ่ง สมมติว่าใครคนหนึ่งชอบเห็นดีเห็นงามกับคนอื่นไป
หมด ไม่มีจุดยืนที่แน่นอน นักเรียนอาจจะบอกว่า
เนี้ยะ ดูตาสมชายซิเธอ ชอบท�ำนิสัยเออออ ห่อหมกตลอด เลย … (ฝรั่งอย่างเรา
อาจจะงง รอบสองและบอกว่า อะไรหว่า เค้าชอบกินห่อหมก หรอ อืม อาหารคนไทยนี้
อร่อยเนอะ แสดงว่า ตาสมชายนี้มัน ท�ำกับข้าวเก่งวะ) ….. ช่วยบอกหน่อยครับว่า ฝรั่งโง่
หรือว่าคนไทย บ้า กันแน่ครับ ??????
ฝรั่งก็งงกับค�ำภาษาไทยบางค�ำ และเราเองก็มึนกับค�ำภาษาอังกฤษ (หลายค�ำ)
ของเค้าเช่นกันครับ เนื่องจากเราต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ต่างพื้นเพ และขนบธรรมเนียม
ที่แตกต่ากันอย่างมาก ท�ำให้ส�ำนวนและรูปแบบเฉพาะเจาะจงที่เราเรียนรู้ อาจจะไม่ใช่ตามหลัก
ภาษาอย่างตรงไปมา ก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นครับ ภาษาอังกฤษ มันก็เล่นนอกลู่นอกทาง
กับเราเหมือนกัน เล่นตลกกับคนไทยมาไม่น้อย วันนี้ผมจะน�ำมาให้รู้จักกันบางส่วนที่คุ้นเคย
และ คนไทยมักจะผิดพลาดกันบ่อยๆ ครับ เผื่อไว้โอกาสหน้า เจอค�ำ หรือว่าส�ำนวนเหล่านี้จะ
ได้คุ้นเคยและรู้เท่าทันมันไว้ (รู้ทันสันดาน …ภาษาอังกฤษ ประมาณนั้น) …..
บ้านเราเวลาเราถามอายุ เราจะถามตรงๆ ว่า “ เออ ไม่ทราบว่าคุณหญิงอ้อ ปีนี้
อายุเท่าไหร่แล้วครับ” …..แต่บ้านฝรั่งเค้าไม่นิยมถามแบบนี้หรอกครับ เค้าชอบถามว่า
“เออ ไม่ทราบว่าคุณแม้วครับ ตอนนี้ท่านแก่เท่าไหร่แล้วครับ” (How old are you
?) เอ้า ไม่ได้ล้อเล่นนะครับ ฝรั่งเค้าพูดแบบนี้จริงๆ อย่างที่เราทราบๆ ว่า เวลาเค้าถามอายุ
กัน เค้านิยมพูดแบบนี้ ถ้าแปลตรงๆ แบบภาษาไทยถอดความหมายมา มันแปลแบบนี้จริงๆ
How Old are you ? บ้านเรามาถามอายุกันแบบนี้ซิ (งานเข้าแน่นอน) ถ้าจะแปลกันตรงๆ
ต้องถามว่า What is your age ? อายุคุณนะ เท่าไหร่แล้ว … ประโยคนี้ไม่ผิดนะครับ แปล
ถูกต้อง แต่ฝรั่งเค้าไม่นิยมถามกัน ลองไปถามเค้าแบบนี้สิ (เค้าจะนึกในใจ ไอ้นี้มันมาไม้ไหน
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วะเนี่ยะ !) นี้คือตลกร้ายชิ้นแรก มาดูชิ้นต่อมา มันจะเล่นตลกอะไรกับพวกเราอีก
เวลาไปไหนมาไหนแล้ว ดันไม่รู้เวลา ไปเจอคนอื่นข้างทาง อยากจะไปถามเวลาเค้า
ฝรั่งมีค�ำหนึ่งที่เจอกันบ่อยๆ คือ What time is it ? อันนี้ โอเค แปลว่า มันเป็นเวลาเท่า
ไหร่ พอเข้าใจ แต่มีประโยคที่ชอบพูดกันมากๆ เค้าจะถามว่า What time do you have ?
แปลว่า อืม คุณมีเวลาอะไร ?
ถ้าคนไทยมาถามเราแบบนี้ คง งงๆ นะครับว่า เอ้ย มาไม้ไหนอีกว่ะเนี้ยะ ….จะมาขอ
เวลาอะไรอีกเนี้ยะ งง แต่ค�ำนี้ฝรั่งเค้าเข้าใจกันทั่วว่า แปลว่า เวลาเท่าไหร่แล้วหรือ ??
I See…. ฉันเห็นละ
ไอ้ค�ำนี้ก็เจ้าปัญหาไม่ใช่ย่อย เวลาฝรั่งเค้าเข้าใจอะไรสักอย่าง เค้าก็เปรียบเสมือนว่า
ตาของเค้าได้เห็นอะไรบางอย่างแล้ว นึกออก เห็นภาพ และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เค้าจะสมมติว่า
มัน เกิดอาการ เห็น ขึ้นมา ถ้าคนไทยที่ไม่เข้าใจ ก็อาจจะถามว่า What did you see? แต่
ฝรั่งบอกว่า No..I didn’t see anything I just said I got it, I understood it ซึ่งก็
หมายความว่า มันเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไปแล้ว บางทีก็สามารถใช้ค�ำว่า
I got it ได้เช่นกัน (ใช้กริยา ช่องสองเท่านั้น ส�ำหรับประโยคนี้ เพราะเป็นการสื่อให้
เห็นว่า เข้าใจแล้วในอดีตจบไปแล้ว) ….แต่คนไทยจะแปลตรงๆ ตามความหมายจะแปลว่า.. อ๋อ
อีห่านิ ข้าเห็นแล้ว… (ฟังแล้วทะแม่งๆ น่าดูใช่ไหมละ) ครับนั่นละ ส�ำนวนฝรั่งเค้าละ
ปรกตินอนดึกกันไหมครับ ยิ่งถ้าเป็นเสาร์ อาทิตย์นี้ไม่ต้องพูดถึงรายการดีๆ จะมา
จ่อรอหน้าทีวีกันเกลื่อนกลาดไปหมด เวลาฝรั่งเค้าจะเรียกให้เด็กๆ หรือใครสักคนรีบเข้า
นอน เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปเรียนหนังสือ หรือว่าท�ำงาน เค้าจะมีส�ำนวนให้ไปนอนว่า Go
to bed ครับ ซึ่งเค้าจะหมายถึงให้ไปนอน ไม่ได้หมายถึงว่าให้ไปที่เตียงเพียงอย่างเดียว แต่
คนไทยเราหากจะบอกว่า ไปนอน นี้ก็พูดกันตรงๆ กันไปเลยว่า “ เฮ้ย ไปนอนได้แล้วโว้ย
พรุ่งนี้มีสอบวิชาภาษาอังกฤษนะเฟ้ย … ไปนอนเลย ”
How are you doing ? How do you do ? What do you do ?
สามประโยคค�ำถามจอมดื้อของภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะพลาด และไม่เข้าใจกันเยอะมากๆ
จากการสังเกตพบว่า ค�ำเหล่านี้ ถ้าแปลกันตรงๆเป็นภาษาไทยจะ เพิ่มความงงเป็นอีกหลาย
เท่า ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดเผยกันอย่างตรงไปตรงมา เรามาท�ำความรู้จักกับค�ำเหล่านี้กันดี
กว่าครับ
How are you doing ? ค�ำนี้ฝรั่งทักทายเราบ่อยมากๆ จนท�ำคนไทยบางคนเริ่ม
สับสนว่ามันถามว่าเราท�ำอะไรอยู่ หรือว่า ถามเราว่าสบายดีหรือเปล่า ไม่แน่ใจ ค�ำนี้ให้ท�ำ
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เสมือนว่าตาบอดมองค�ำว่า DOING ไม่เห็น ตรงท้ายประโยค
มันจะกลายเป็น …. HOW ARE YOU ? แม่นแล้วครับ
ความหมายเหมือนกับค�ำว่า เป็นอย่างไร สบายดีหรือเปล่า
(How are you ธรรมดาๆ นี้แหละ) แต่ฝรั่งชอบวางยา ใส่ค�ำ
ว่า Doing มาให้คนไทยงงเล่น สรุปค�ำนี้แปลว่า สบายดีหรือ
เปล่านั้นเอง เวลาฝรั่งถามก็อย่าไปเข้าใจว่า เค้าถามว่าก�ำลังท�ำ
อะไรอยู่ และไปตอบว่า
Well, I reading a book. !!!!!! (โอ้ พระเจ้าจอร์จ ผม
หมายถึงว่า สบายดีหรือเปล่า)
How do you do ค�ำนี้ ไม่ต้องแปลครับ เป็นค�ำทักทายเวลาเรารู้จักกันครั้งแรก
เพิ่งเคยเจอหน้ากัน มีใครแนะน�ำเรากับอีกคนหนึ่ง คู่สนทนาเราที่ทักเค้า ก็จะพูดค�ำนี้ตอบ
กลับมาเช่นกันว่า How do you do.
ส�ำหรับกรณีที่ไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่ เพื่อน หรือว่า แฟนแนะน�ำเราให้รู้จักกับกิ๊ก
ของเค้าก็อาจจะท�ำตัวให้สนิทสนมกันกว่าเดิม อาจจะพูดว่า Nice to meet you หรือว่า
Pleased to meet you. ได้ครับ ความหมายใกล้เคียงกัน
What do you do ? ส�ำหรับค�ำนี้นั้น แปลว่า แกท�ำอาชีพอะไรวะ เป็นเหมือนภาษา
พูดทักทาย เวลาเราอยากจะถามคู่สนทนาว่า ประกอบอาชีพอะไร ค่อนข้างจะต้องสนิทกัน
หน่อยครับเพราะมันย่อมาจากค�ำเต็มว่า What do you do for a living ? ความหมาย
เหมือนกับค�ำเหล่านี้
What is your career ? What is your occupation ? How do you make
a living ?
แต่อย่าลืม เวลาจะถามคนอื่นที่เป็น He she it ก็ควรเปลี่ยนเป็น What does
Banlaisak do ?
(เฮ้ย ไอ้บรรลัยศักดิ์ มันท�ำงานอะไรหว่า)
เล่นตลกกันพอหรือยังครับ เอาอีกหน่อยครับ ผมค้าคางใจมานานและเพิ่งไปค้นเจอ
ค�ำตอบและต้องบอกว่า มึนกับภาษาอังกฤษเช่นกันครับแต่เนื่องจากเราไมใช่เจ้าของภาษา
แค่แอบมาเรียนและเอามาเล่าต่อๆ กันไป ก็เลยได้เกร็ดการอ่านออกเสียง ค�ำศัพท์บางค�ำที่
เหมือน กวนTeen …เราเหลือเกินครับ มาดูกัน
ค�ำว่า Record ที่แปลว่าบันทึก ค�ำนี้ หลายท่านอ่านว่า เร็คคอด ครับ ถูกต้อง
ครับ ไม่ขอเถียง แต่พอมันเป็น
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Recorder เมื่อไหร่ อย่าไปอ่านว่า เร็คคอดเด้อ นะครับ เดี้ยวเจ้าของภาษาเค้ามอง
ค้อนเอาได้ ต้องอ่านว่า รีคอดเด้อ ครับ
ยังมีอีกครับ ไอ้ค�ำว่า Choir ครับ พี่น้องทั้งหลายครับ ท่านอ่านว่ายังไงครับ
รบกวนอ่านให้ฟังและส่งอีเมลล์มาหากันหน่อย ค�ำนี้แปลว่า
An organized group singers, especially one that takes part in church
services. ก็คือคณะนักร้องเพลงประสานเสียง ที่ร้องกันที่โบสถ์ ที่เรามักจะเห็นกันตาม
ภาพยนตร์ครับ เค้าจะเรียกว่าพวก คณะ Choir
ค�ำนี้ อ่านว่า “ ควายเออะ ” (จริงๆครับ ไม่ได้ล้อเล่น) ตอนที่ผมเจอค�ำศัพท์ค�ำนี้ก็
บอกกับตัวเองว่า มันต้องมีอะไรผิดปรกติแน่ๆ ไม่ผมเอง ก็ฝรั่งเจ้าของภาษา เพราะดูยังไง
ไอ้ค�ำว่า CHOIR ก็มองไม่ออกว่ามันอ่านว่า ควายเออะ ได้ไง แต่ก็ต้องท�ำใจและยอมรับค�ำ
ว่ามันอ่านแบบนี้จริงๆ
ทิ้งท้ายบทด้วยส�ำนวนฝรั่งดีกว่าครับ บ้านเราเวลาเราจะบอกว่า หัดเอาใจเค้ามาใส่ใจ
เรา เนี้ยะ ส�ำนวนแบบนี้ มีใช้ในภาษาอังกฤษด้วยนะครับ ก็คือ หัดเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา เรียนรู้
ที่จะคิดเห็นใจเค้า ใจเราบ้างจะท�ำอะไรก็จะได้มีความคิดถึงความรู้สึกของคนอื่น แต่แปลกและ
ตลกอย่างหนึ่งก็คือ ฝรั่งเค้าจะใช้ค�ำว่า To put yourself in the other guy’s shoes ……
เล่นตลกไม่เว้นแม้แต่ภาษิตเลยนะพวกต่างชาติ ตกลงจะให้เราเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ที่รองเท้า
คนอื่น ท�ำไมกัน ไม่เข้าใจ …. แต่ส�ำนวนนี้มันใช้กันจริงๆครับ ถ้าหากว่าท่านไปเจอที่ไหนหรือ
ว่า อ่าน magazine ต่างๆ แล้วเจอค�ำนี้ ก็แปลว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา นะเองครับ
เป็นอย่างไรบ้างครับส�ำหรับ การเล่นตลกของภาษาอังกฤษ ก็อย่างที่บอกครับ
บางครั้ง วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและ สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันท�ำให้ การเกิดของค�ำ
ส�ำนวน และวิธีการคิดของแต่ละชาติแตกต่างกัน ดังนั้น ค�ำศัพท์ และความหมายก็แตกต่าง
กันไปด้วยครับ วิธีที่เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานก็ต้องหัดสังเกตครับ ต้องอ่านเยอะๆ
และเจอส�ำนวนและประโยคแปลกๆ ก็อย่าลืมจดมาหาค�ำตอบกันครับ เราจะได้เรียนรู้ที่มาที่ไป
ของค�ำเหล่านั้นได้ครับ ผมว่าน่าสนุกดีครับ ….
TIP : ภาษาอังกฤษ มีค�ำศัพท์ ส�ำนวน บางอย่างที่ไม่ได้แปลตรงตัว เหมือนภาษาไทยนั่น
แหละครับ โดยเฉพาะค�ำศัพท์ ที่ออกเสียงแบบแปลกๆ ซึ่งต้องอาศัยการจดจ�ำ คุ้นเคย และ
การเจอบ่อยๆ ก็จะท�ำให้จ�ำได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นก็ต้อง อ่านเยอะๆ เจอบ่อยๆ ครับ จะท�ำให้
เข้าใจค�ำศัพท์เฉพาะตัวได้รวดเร็วขึ้น ……
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Lesson 6
ว่าด้วยเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษ
เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่า ท�ำไม ภาษาอังกฤษที่เหมือนกับยาขมหม้อใหญ่
ส�ำหรับหลายๆ คนในบ้านเรา นั้น ท�ำไมยังแก้ไม่หายและดูเหมือนว่า เราแก้ปัญหากันปลายเหตุ
คือ พอเรียนจบ หางานท�ำและมารับรู้ทีหลังว่า โธ่เอ๊ย รู้ยังนี้ ขยันเรียนภาษาอังกฤษซะตอน
แรกก็หมดเรื่อง หรือว่า ปัดโธ่ !! ท�ำไมตอนเรียนภาษาอังกฤษ อาจาร์ยมันไม่สอนแบบที่
โรงเรียนสอนภาษาเค้าสอนกัน (วะ) พร้อมกับหงุดหงิดกับการเสียตังค์ไปหลายพัน หลาย
หมื่นบาทกับ คอร์สอนภาษาต่างๆ มากมาย ได้ผลมั้ง ไม่ได้ผลมั้ง แล้วสุดท้ายก็ต้องมา
เรียนอยู่ร�่ำไป จนกว่าจะเก่งนั้น ก็ท�ำ
เอาเลือดตาแทบกระเด็น เท่าที่สังเกตและพยายามหาสาเหตุแล้วก็คงต้องย้อนกลับไป
ถามว่า การเรียนการสอนภาษาอังกฤษบ้านเราทุกวันนี้ มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ และ
สาเหตุอะไรบ้างที่ท�ำให้นักเรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ยังไม่สามารถท�ำให้ใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ เท่าที่ผมพยายามหาต้นเหตุ และอยากให้ผู้อ่านช่วยกันวิเคาะห์และหาทาง
แก้ไขกันครับ
เรียนส�ำหรับการสอบเพียงอย่างเดียว
เป็นเรื่องจริงที่น่าสงสารว่า การเรียนภาษาอังกฤษบ้านเราส่วนใหญ่ ยังคงเน้น
หลักสูตรเรื่องการของสอบ การท่องจ�ำ และแบบแผนที่ไม่ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไปเท่านั้น คนออกแบบหลักสูตรคงไม่ว่างพอจะปรับหลักสูตรให้เหมาะกับยุคสมัยมั้ง
เท่าที่ดูๆ จะพบว่า ภาษาอังกฤษที่สอนในโรงเรียนทั่วไป ให้เรียนเรื่องหลักไวยากรณ์
โครงสร้างภาษา แต่เอาไว้สอบ และสอบเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เน้นการพูดซะเท่าไหร่ ถึงจะมี
บ้าง แต่ก็ไม่เพียงพอ เพราะเรียนเฉพาะในห้องเรียน พอหมดชั่วโมงก็ปิดสวิทช์ทักษะภาษา
อังกฤษกันหมด เผลอๆ นักเรียนหลายคนอยากจะมีรีโมทกดเร่งเวลาชั่วโมงภาษาอังกฤษ
ให้หมดเร็วๆ ด้วยซ�้ำไป และที่ร้ายไปกว่านั้นคือ เด็กบางคนเก่งภาษาอังกฤษเพียงในต�ำรา
อย่างเดียว พอออกมานอกห้องเรียน ทักษะการพูด การฟัง หรือว่า เกร็ดความรู้ทาง
ภาษา ไม่มีเอาซะเลย ท�ำให้ไม่สามารถแปรเปลี่ยนบทเรียนภาษาอังกฤษในหนังสือ ให้กลายมา
เป็นการใช้จริงในชีวิตประจ�ำวัน ได้ดีเท่าที่ควร (อาจจะพอใช้ได้แต่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) นี้
ไม่นับพวกที่เกลียดภาษาอังกฤษเพราะประสบการณ์ในห้องเรียนที่เลวร้ายนะครับ เพราะ
พวกนี้ มีทัศนคติที่ติดลบไปเลย เคยเจอประเภทที่ว่า เกลียดภาษาอังกฤษกันเลยทีเดียว
ครูสอนไม่ดี หรือว่านักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง
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อันนี้เป็นสิ่งที่เถียงกันมาตลอดว่า ครูที่สอนภาษาอังกฤษนั้น เก่งพอที่จะถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนหรือเปล่า หรือว่านักเรียนหัวไม่ดี เรียนไม่รู้เรื่อง มีความจริงที่อยากให้รับรู้ก็คือ
ครูสอนภาษาอังกฤษเก่งๆบ้านเราจริงๆ ก็มีไม่น้อยนะครับ แต่ส่วนใหญ่ ไม่ได้รับราชการครู
สอนตามโรงเรียนตามระบบ เค้าไปเปิดสอนกวดวิชา หรือว่าสอนติวเตอร์กันส่วนใหญ่
เนื่องจากว่า ค่าแรงหรือว่าเงินเดือนมันดีกว่าสอนในระบบ เยอะมากๆ ครับ เป็นเรื่อง
ธรรมดาที่คนเก่ง หรือว่าคนที่มีความสามารถเค้าก็อยากก้าวหน้าและคิดว่าค่าเหนื่อยของ
เค้านั้นแลกมากับต้นทุนที่สูง จะมารับเงินเดือนน้อยนิดเพื่ออะไร ??? เพราะบ้านเราค่าแรงครู
สอนภาษาอังกฤษตามโรงเรียนอาจจะไม่จูงใจพอ ท�ำให้ครูเก่งๆ หลายคนออกไปเปิดสอน
เอง รับทรัพย์เข้ากระเป๋าดีกว่า หรือว่า ครูที่ต้องการสอนอย่างหัวหมอก็อาจจะกั๊กวิชา
สอนนอกรอบแต่ต้องนักเรียนต้องจ่ายเพิ่ม โดยส่วนใหญ่มักจะเน้นว่าเป็นเรื่องที่ออกสอบ
เพราะมีผลต่อนักเรียนกับเกรดคะแนน ท�ำให้นักเรียนต้องมีต้นทุนเพิ่มโดยไม่จ�ำเป็น นี้เป็น
เรื่องจริงในระบบการศึกษาที่มีมานานพอสมควร แต่กระทรวงศึกษาก็ยังจัดการอะไรไม่ได้
แล้วแบบนี้จะจูงใจให้ครูดีๆ เก่งๆ มาท�ำงานได้อย่างไร
เรื่องสอนไม่รู้เรื่องนั้น ผมว่าก็มีนะครับ เนื่องจากระบบการศึกษาอีกนั่นแหละ บางที
บุคคลากรจ�ำกัดในโรงเรียน ท�ำให้มีการหมุนเวียนเอาครูสังคมมาสอนภาษาอังกฤษ เอาครู
พละมาสอนบ้าง ท�ำให้การสอนไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และอีกอย่าง พอระบบมันห่วย
แตก ท�ำให้นักเรียนที่อ่อนวิชาภาษาอังกฤษเรียนไม่รู้เรื่อง และพาลเกลียดชั่วโมงภาษา
อังกฤษไปซะงั้น ส�ำหรับคนที่เก่งๆ ก็ต้องท�ำการบ้านมาเยอะพอสมควรเพื่อตามให้ทันบท
เรียนและส่วนใหญ่เก่งในห้องเรียนแน่ๆ แต่นอกห้องเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
ถึงเวลาปรับตัว เรียนภาษาด้วยตนเอง
ผมไม่อยากจะสาธยายมากความกรณีที่บ้านเรานั้น อ่อนเรื่องของการศึกษาในระบบ
(ไม่เฉพาะภาษาอังกฤษนะ) แต่ก�ำลังจะบอกว่า ความส�ำคัญของภาษาอังกฤษนั้นมีมากกว่า
แต่ก่อนทุกขณะ ใครที่มีทักษะด้านนี้โดดเด่นกว่าคนอื่น ย่อมได้เปรียบแน่นอน แต่ส�ำหรับคนที่
มีตราบาปทางภาษาแล้วละจะให้ท�ำยังไง คงต้องบอกว่าอย่างน้อยถ้าคุณมีความตั้งใจดีๆ ใน
การเริ่มต้นใหม่แล้วละก็ ความส�ำเร็จก็มาเคาะประตูแล้วละ แต่อย่าเพิ่งหมดก�ำลังใจในการก้าว
เดินช้าๆ แต่มั่นคงครับ ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ค่อยๆ เติบโตไปกับการฝึกฝนอย่างตั้งใจ
และไม่มียาวิเศษใดที่ดีไปกว่า การเรียนด้วยตนเองครับ ผมขอยืนยันว่า สิ่งที่จะพลิกฟื้น
ความหายนะครั้งเก่าได้คือ การก่อสร้างสถาปัตยกรรมทางภาษาด้วยน�้ำมือของคุณเอง
เท่านั้น คนอื่นเป็นแค่เพียง คนชี้ทางและบอกเท่านั้น แต่ตัวคุณเอง
คือคนท�ำมันขึ้นมา ต้องอาศัยแรงใจที่จริงจัง ต่อเนื่อง สม�่ำเสมอในการฝึกฝน ขึ้น
อยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน
ถ้าคุณคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้ว อย่างอื่นต้องบอกว่า เปลี่ยนทัศนคติก่อนครับ คิด
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ว่าเราท�ำได้ และสามารถเก่งได้ ไม่ว่าทางใดๆ คุณต้องโฟกัสเป้าหมายไปที่การพัฒนาตัวเอง
ให้ได้ นอกเหนือไปจากนั้นก็พยายามหาช่องทางการเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ในบทนี้
ผมจะพยายามแนะน�ำการเรียนรู้อย่างสไตล์ง่ายๆและบอกถึงแนวทางการเรียนรู้ครับ แต่ว่า
คุณต้องลองเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองดู เพราะแต่ละคนมีบริบทในชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่แตก
ต่างกัน ดังนั้น อย่าไปคาดหวังว่าวิธีที่ผมใช้จะใช้ได้กับทุกคนอย่างไม่ติดขัดเพียงแต่เป็น
แนวทางเท่านั้นครับ มาเริ่มต้นที่การเรียนรู้ทักษะทั้งสี่ก่อนดีกว่าครับ
มีหนังสือหลายเล่มพยายามบอกถึงขั้นตอนการฝึกทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่าน
เขียน ให้เป็นขั้นตอนซึ่งหลังจากที่ได้มาคิดใคร่ครวญแล้วกับตัวเองก็ตรัสรู้แจ้งเห็นจริง
เหมือนต�ำราเค้าว่าจริง ๆ คือ ทักษะทั้งสี่นั้น จะแบ่งออกเป็นสองแนวทางหลักๆคือ
Passive skill ทักษะที่ ถูกกระท�ำ คือ การ ฟัง การอ่าน
Active skill ทักษะที่ กระท�ำด้วยตนเอง คือ การพูด การเขียน
แค่นั้นเองครับ คือสิ่งที่เราจะมองและหันกลับมาดูว่าเราควร ฝึกทักษะอันไหนก่อนดี
ผมจะแนะน�ำว่า ส�ำหรับมือใหม่หัดเรียนภาษาและต้องการพัฒนาทักษะภาษา ควรหาเวลาไป
ฝึก Passive skill ก่อนเลยครับ เพื่อ รับสาร และเรียนรู้ค�ำใหม่ๆ เยอะๆ ก่อนที่เราจะเป็น
ผู้ส่งสารออกไป หาช่องการ ฟังเยอะๆ (ฟังข่าวภาษาอังกฤษ ฟังรายการวิทยุภาษา
อังกฤษ ฟังคนฝรั่งเค้าพูดกัน ฟังเพลงหรือสารคดีภาษาอังกฤษให้มากๆ จาก Youtube, True vision ก็ว่ากันไป) และก็หาเวลาอ่านเยอะๆ (อ่านข่าวต่างประเทศ อ่านนิตยสาร
ภาษาอังกฤษ อ่านฉลากสินค้า ป้ายโฆษณา อ่าน Subtitle หนัง เยอะๆ ให้มันซึมเข้ามาในสม
องมากๆ) หาช่องทางในการรับสื่อเหล่านี้ ซึ่งทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีเยอะมากๆ กว่า
เมื่อก่อน และเราเจอกันอยู่ทุกวัน นอกจากจะได้ทักษะแล้ว จะแก้อาการเขินและแพ้ภาษาอังกฤษ
ได้มากๆ ทีเดียว บางคนเกลียดภาษาอังกฤษเข้าไส้ แม้แต่ดูหนัง ยังไม่กล้าไปดูแบบ
Soundtrack เลย เพราะไม่อยากฟังภาษาอังกฤษ อยากดูแบบรู้เรื่องทีเดียวจบ หรือแม้แต่
ซื้อดีวีดีมาก็ไม่อยากจะเปิด sub ภาษาอังกฤษเลย หารู้ไม่ว่า นี้คือช่องทางการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษทั้งนั้น ลองปรับตัวดูสิครับ
ทักษะการฟังและอ่าน เป็นเหมือนการ input ค�ำภาษาอังกฤษเข้าไปในสมอง เมื่อผ่าน
ตา ผ่านการอ่าน จะจดจ�ำได้ง่ายขึ้น และท�ำให้เราชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้น ถึงไม่แปลกใจ
สมัยนี้ที่ เด็กเล็กๆ เค้าพูดภาษาอังกฤษกันคล่องแคล่วเพราะเค้าถูกฝึกให้ฟังภาษา ส�ำเนียง
มาตั้งแต่ฟันน�้ำนมยังไม่หลุดหมดปากเลย แถมมีสื่อการเรียนการสอนครบสมบรูณ์กว่าเมื่อ
ก่อนเยอะ มีเพลง มีการ์ตูน ซีดีเยอะแยะเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเจ้า tablet ที่
เป็นกลายอุปกรณ์มหัศจรรย์ส�ำหรับคนยุคนี้ไปแล้ว ..(เริ่มอิจฉาเด็กสมัยนี้แล้วใช่ไหมละ ตาย
และเกิดใหม่จะทัน ไหมหว่า !!!)
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และเมื่อเรามีทักษะด้านการเก็บข้อมูลของค�ำศัพท์มากพอ และมีพื้นฐานพอตัวแล้ว
ต่อไปคือทักษะการพูดและเขียน ซึ่งส�ำหรับสองทักษะนี้ จะเกิดจากการประมวลผลของข้อมูล
ฐาน (Database) ที่เราสะสมไว้ในสมองจากการอ่านและฟังมาใช้ในการส่งสาร (Sender)
ซึ่งจะท�ำให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน ว่ากันว่า สองทักษะนี้ เป็นอะไร
ที่ยากกว่า การฟังและอ่าน พอควร เพราะเราต้องดึงตัวภาษาออกมาจากตัวเอง
เป็นเรื่องเล่าสนุกๆ ว่าวันหนึ่งฝรั่งไปเที่ยวน�้ำตกแล้วตกไปในเหวลึก ก็พยายามจะ
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเค้าร้องว่า Help me !! ….Help
me please !!! คนที่เดินผ่านไปมาก็ไม่มีใครเข้ามาซักคนเพรากลัวฝรั่งไม่กล้าเข้าใกล้ คงจะ
กลัวพูดภาษาอังกฤษละมั้ง ปรากฎว่ามีคนหนึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงใจกล้า เดินเข้ามาเลยด้วย
ความมั่นใจและอยากจะช่วยเหลือเลยถามว่า “อารายนะ มีอารายนะ” ฝรั่งดีใจกระโดดโลด
เต้น โบกไม้โบกมือมาพร้อมตะโกนว่า Help Me …Help me…!!! …..กะเหรี่ยงใจดีตอบเลย
“โสะนะหน้า เหวมี แล้วจะลงไปเล่งทามาย อะ” (สมน�้ำหน้า เหวมีแล้วจะลงไปเล่นท�ำไมอะ)
ฝรั่ง ???????? อันนี้เป็นเรื่องที่เล่าตลกๆ ให้เห็นว่า ทักษะการฟังและการสื่อสาร เมื่อฟัง
ไม่เข้าใจจะไปกันใหญ่เลยครับ
มาเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ
ในยุคหลังๆ ทุกประเทศในโลกเริ่มเห็นความส�ำคัญของภาษาอังกฤษกันมากขึ้น เช่น
ใน ประเทศเกาหลี เคยอ่านเจอเค้ามีการตั้งหมู่บ้านภาษาอังกฤษกันเลย เพื่อต้องการให้ทุก
คนในหมู่บ้านนั้นพูดกันเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว หรือแม้แต่ในประเทศจีน ช่วงกีฬา
โอลิมปิคที่ผ่านมาในปี 2008 ในฐานะเป็นเจ้าภาพ นอกจากสถานที่ สนามกีฬาที่เนรมิต
สร้างมาอย่างงดงามแล้ว เค้ายังจัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับคนของเค้าในฐานะเจ้า
ภาพให้รู้จักการสื่อสารที่ส�ำคัญๆ ของภาษาอังกฤษ แต่ในรายที่หนักสุดเห็นจะเป็นประเทศ
ญี่ปุ่นที่เค้าเพิ่งจะตื่นตัวไม่นานมานี้เท่าไหร่ เพราะคนของเค้าแอนตี้ ภาษาอังกฤษมาก
เนื่องจากทัศนคติชาตินิยมที่ปิดกั้นเรื่องของภาษาอังกฤษอย่างรุนแรง ท�ำให้คนญี่ปุ่นไม่
ค่อยชอบเรียนกันเท่าไหร่ แต่มาระยะไม่กี่สิบปีมานี้เองที่เค้าเริ่มเปิดใจและสนับสนุนให้ใช้ภาษา
อังกฤษกันมาก (ว่ากันว่า ประเทศเค้ามีภาษาอังกฤษน้อยมากๆ ถ้าจะไปเที่ยวคงต้องเมื่อย
มือหน่อย หรือไม่งั้น ก็ต้องหัดภาษาญี่ปุ่นไว้บ้าง จะดีมากๆ)
หันกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างละ เราเป็นอย่างไรกันบ้าง ส�ำหรับการเรียนภาษา
อังกฤษในบ้านเราช่วงสิบปีกว่าที่ผ่านมา มีสถาบันภาษาอังกฤษกันเยอะมากๆ ทั้งของต่าง
ชาติและในประเทศ และแต่ละสถาบันก็มีจุดเด่น จุดขายแตกต่างกันไป สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า
การเรียนการสอนในบ้านเรายังอ่อนประสิทธิภาพอยู่ จึงท�ำให้ผลิตนักเรียนภาษาอังกฤษที่
เก่งแต่ในต�ำรา เยอะแยะ แต่เอาไปใช้ไม่ได้ ท�ำให้ตกม้าตายเวลา จะต้องไปใช้จริงในการท�ำงาน
Easy English 35

การสัมภาษณ์ ยิ่งในสายงานที่เน้นการใช้เฉพาะด้านแล้วละก็ ไม่ต้องห่วงครับ คนไทยส่วน
ใหญ่นิยมไปเค้าคอร์สกันก่อนท�ำงานทั้งนั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ เป็นสิ่งที่ดีในการที่
จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับการท�ำงาน เช่น อย่างพวก แอร์โฮสเตส หรืองานโรงแรม
เพียงแต่จะชี้ให้เห็นว่า ถ้าหากว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วละก็ คอร์สพวกนี้
ไม่ได้รับประทานเงินในกระเป๋าเราเลยครับ (อันนี้เรื่องจริงเลย กล้ายืนยัน) อันนี้อาจจะเป็น
ทัศนคติส่วนตัวนะครับ คือจริงๆ การเรียนเป็นสิ่งดี ถ้าหากว่ามีก�ำลังทรัพย์เพียงพอ และ
อยากจะพัฒนาจริงๆ ก็สนับสนุนกันเต็มที่เลย แต่อีกหลายคนที่ ก�ำลังทรัพย์ไม่เอื้ออ�ำนวย
ละ จะท�ำอย่างไร ผมก็แนะน�ำว่า เรียนด้วยตนเอง นี้แหละ ประหยัดสุด (แต่ก็มีค่าใช้จ่ายบ้างละ
…เพียงแต่อาจจะไม่มากเหมือน พวกคอร์สราคาแพงๆ)
สรุปแล้วทั้งหมดทั้งปวงก็คือ ถึงเวลาปรับรูปแบบการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ
กันได้แล้วครับ แต่ค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ ช้าๆ แต่มั่นคงสม�่ำเสมอครับ

Lesson 7
เอายาขมมาฝากครับ… GRAMMAR !

ว่ากันว่า ส�ำหรับภาษาอังกฤษแล้ว ค�ำว่า ไวยากรณ์ (Grammar) ถือว่าเป็นยาขมที่
นักเรียนและคนที่ต้องการเรียนภาษา ไม่อยากจะกินซักเท่าไหร่ แม้ว่าจะเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
ภาษาอังกฤษ แต่ว่าบางคนอาจจะแย้งขึ้นมาว่า การสื่อสารในความเป็นจริง ไมได้ใช้
ไวยากรณ์ซักเท่าไหร่เลย จะเรียนไปท�ำแมว ท�ำปลวก ! อะไรกันหนักหนา ไวยากรณ์ ….อืม
ครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับส�ำหรับการสื่อสารทั่วๆ ไป หากว่าคุณไม่ได้เน้น การพูด เขียน
อ่าน ให้ถูกต้อง เป๊ะๆ เพื่อให้คนอื่นชื่นชมคุณว่า สื่อสารดี มีไวยากรณ์ เพราะในโลกความ
เป็นจริงเวลาเราคุยกับฝรั่งเค้า เค้าก็ไมได้ซีเรียสนักกับการสื่อสาร เราบอกว่า I eat apple.
หรือ
I ate apple มันก็สื่อสารได้เหมือนกัน หรือว่าเราบอกว่า
what should I do ? กับ how should I do ? ฝรั่งที่มีไอคิวไม่โง่ มันแปลออกครับว่าเรา
หมายถึงอะไร และมันคงไม่ทักทวงเราหรอกว่า “เฮ้ย ยู พูดผิดไวยากรณ์วะ บ้านไอ เค้าไม่
พูดกันแบบนี้วะ”
แล้วจริงๆ สิ่งที่ผมจะแนะน�ำคือ ไวยากรณ์ ถือเป็นสิ่งส�ำคัญมากๆ เพียงแต่ว่า
ส�ำหรับมือใหม่ หัดขับรถภาษาอังกฤษนั้น ยังไม่ต้องไปเน้นในช่วงแรก แต่ให้หาความส�ำราญ
กับการฝึกฝนภาษาแบบสนุกสนาน เพื่อให้ชินและคุ้นเคยกับส�ำเนียง การพูด การอ่าน การ
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ฟัง ให้ซึมซับไปก่อน จากนั้น มาเก็บรายละเอียดของไวยากรณ์ทางภาษาแบบจริงจังอีกที
ส�ำหรับโดยส่วนตัวของผมเองแล้ว ผมไม่ได้เริ่มต้นจากการอ่านต�ำราไวยากรณ์เพียวๆ
เพราะแบบนั้นบอกได้เลยว่า หลับคาหนังสือแน่นอนครับ (ยกเว้นว่าจะเขียนไวยากรณ์ให้สนุก
เหมือน อ่าน แฮรี่พอตเตอร์ ก็ว่าไปอย่าง ….แต่หาได้น้อยมากๆ ในบ้านเรา) ดังนั้น ส�ำหรับ
บทนี้ ผมจะลองเอาไวยากรณ์มาเขียนให้อ่านกันบ้าง เพื่อเอาสาระแบบเน้นๆ มาศึกษากัน
เพียงแต่ว่า เป็นแค่หลักพื้นฐานเท่านั้นนะครับ อย่าไปซีเรียสหรือว่า อย่าเพิ่งรู้สึกเบื่อกันไป
ก่อน สัญญาด้วยเกียรติของหมีแพนด้า สไมล์ ….. ว่าจะพยายามเขียนให้อ่านแล้วรู้เรื่อง
และสนุกเท่าที่สติปัญญาจะเอื้ออ�ำนวย
เราว่ามาเรียนรู้การใช้ค�ำ Preposition กันดีกว่าครับ ยังมีหลายคนใช้ผิดกันอยู่บ่อย
หรือว่า อาจจะไม่แน่ใจว่า จะใช้ค�ำไหนกันแน่ มาดูตัวอย่างกันนะครับ
A. I was born in August
B. I was born at August

C. Mos has appointment on 4 O’clock.
D. Mos has appointment at 4 O’clock.

ประโยคไหนถูกต้องครับ ลองทายกันดูครับ เดี้ยวเราจะมาเฉลยกันทีหลัง ส�ำหรับวัน
เวลาในภาษาอังกฤษนั้น มีหลักการง่ายๆ แบบนี้ครับ
ON…
1.ใช้กับวันในแต่ละสัปดาห์ เช่น On Friday On Wednesday On Monday

Day

2. วันส�ำคัญ วันทางราชการ หรือ วันที่ ตัวอย่างครับ
On the fifth of June, On March 19,1997, On Christmas, On New Year
3. มีส�ำนวนบางส�ำนวนที่ใช้ค�ำว่า on ที่น่าสนใจเช่น On time (ตรงเวลา)
On occasions (ในบางโอกาส) From now on (นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

IN
ใช้กับ เวลาที่เป็น เดือน ฤดู ต่างๆ เช่น In June, In Summer, In 2009 เป็นต้น ใช้
กับระยะเวลา หรือว่าช่วงเวลาที่มีความยาวบ่งบอกอยู่ เช่น ….
In time, In an hour, in six months, in the evening , in the meaning
ข้อยกเว้นคือ ว่า ถ้าในวันเดือนปี นั้น มีค�ำเหล่านี้ ก�ำกับอยู่ เช่น Every, Next, Last
ก็ไม่ต้องใส่ค�ำ Preposition ตัวอย่างครับ
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Donald visits my family in every week. ผิด ต้องเป็น
Donald visits my family every week. อันนี้ ถูกต้อง นะครับ ไม่ต้องใส่ in เข้าไป
AT
1. ใช้กับเวลาใด เวลาหนึ่ง ที่ต้องการแจ้ง เจาะจง เช่น At 5.00 PM, At 2
O’clock, At Midnight
At Valentine day, At noon
ใช้กับ ส�ำนวนที่บ่งบอกเวลาเจาะจงอย่างเช่น At this moment ในตอนนี้,
At the time ในเวลานั้น, At the first time ตอนแรก , At once ทันที
เฉลย ค�ำตอบ ที่ถูกต้องแล้ว ข้อที่ถูกต้องคือ
A. I was born in August. กับ D. Mos has appointment at 4 O’clock.
Since กับ For ใช้แตกต่างกันแบบนี้ครับ
Since (ตั้งแต่) จะบอกถึง ว่า ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ โดยมักจะบอกถึงจุดก�ำเนิดของต้น
เวลา เช่น
Since he came back Since I was young Since 1994 Since
yesterday Since June
For (เป็นเวลา) ใช้กับระยะเวลาที่เป็นช่วงเวลา For a week For a month For
three years For six days
โดยทั่วไป ทั้ง Since กับ For มักจะน�ำไปใช้ในประโยคตระกูล Present Perfect (ที่มัก
จะเอากริยาช่องที่สาม มาสร้างความปวดหัวให้เราอยู่เป็นประจ�ำ)
BY
ค�ำนี้จะใช้ ไว้หลังค�ำกริยา เพื่อบ่งบอกว่า จะท�ำกริยานั้น ก็ต่อเมื่อ ถึงเวลานั้น เช่น
I will do it by the next year. ผมว่าจะท�ำมัน สักปีหน้า น่ะ
She will arrive here by 3 O’ clock. หล่อน จะมาถึงนี้ ตอนเวลา 3 โมง
ไหนๆ ก็แวะมาท�ำความรู้จักกับ IN, AT เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา (ไหน ก็เสียเวลาหลง
อ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้ว) ผมก็ขอแนะน�ำการใช้ IN, AT ในการชี้ถึงสถานที่ด้วยเลยก็แล้วกัน
ครับ มีข้อแตกต่างนิดหน่อย คือ ค�ำว่า IN จะใช้กับสถานที่ใหญ่ๆ หรือ ส�ำคัญ ชื่อเมือง
ประเทศ รัฐ ทวีป เช่น
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In Bangkok In Chantaburi In Africa In America
แต่ค�ำว่า AT ใช้กับสถานที่ เล็กๆ ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่ เราคงเคยได้ยินค�ำพูดที่ว่า Hi..
Where are you now ? OH.. I at home ผมอยู่บ้านน่ะ ครับ ใช่แล้วครับ เราใช้ค�ำ
ว่า At home หรือตัวอย่างการใช้ AT เช่น At table, At village, At school เป็นต้น
ครับ
ข้อสังเกต !!! ถ้าใช้บ่งบอกบ้านเลขที่ แสดงว่า เป็นจุดเล็กๆ ใช้ At แต่ถ้าไม่เจาะจง
บ้านเลขที่ แต่บอกถนน ก็ใช้แค่ ON เช่น
Masha lives at 239 Rama 2 Road.
Michael lives on Silom Road.
Concerned about / concerned with สองค�ำพี่น้องที่เจอกันบ่อย แต่แปลไม่
เหมือนกันครับ สองค�ำนี้มีความหมายแตกต่างกันคือ
Concerned about คือ เป็นห่วง แต่ Concerned with คือ เกี่ยวกับ ตัวอย่าง
ประโยคนะครับ
My mother is concerned about my brother so much . แม่ผมเป็นห่วงน้อง
ชายผมเหลือเกิน
This DVD movie is concerned with japanese history. หนังดีวีดีเรื่องนี้ เกี่ยว
กับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
=== เวลาเอาไปใช้ก็ระมัดระวังกันด้วยครับ======
In order to กับ In order that สองค�ำที่สร้างความมึนงง ???
พบกับบ่อยๆ มาก ส�ำหรับสองค�ำนี้ ที่จริง สองค�ำนี้มีความหมายใกลักันมากๆ แต่
หลักการใช้ต่างกันนิสสนึง (ระมัดระวังกันด้วยเด้อ) เอาละจะมาเล่าให้ฟังครับ เป็นอย่างนี้นะ
เธอ …..
In order to (เพื่อที่จะ) ส่วนไอ้ค�ำว่า In order that (เพื่อที่ว่า) หลักการคือ
In order to + V1 เสมอครับ
In order that + Clause นะครับ …. เพื่อให้เห็นภาพมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ
Maree works hard in order to succeed before 40 years old.
I usually call to her in order that she may interested in me ..
ไงละครับ เห็นภาพตัวอย่างบ้างแล้วนะครับ
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มีเรื่องราวตลกๆ อยู่เรื่องหนึ่งที่เคยฟังมาสมัยเรียนอยู่ประถม ครูเล่าให้ฟังครับ
ฝรั่งมาเดินซื้อของแถวตลาด เจอร้านขายสุนัข ฝรั่งถามว่า หมาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ แกก็ถาม
ว่า
How much ? …. แม่ค้าท�ำหน้างง เพราะฟังไม่ออก ก็บอกว่า อะไรนะ ฝรั่งก็ถามว่า
เฮ่ามัช ? แม่ค้า ร้องอ๋อ ขึ้นมาทันที “ หมาตัวนี้นะหรอถามว่า เห่าไหม หรอ อืมม มันเห่าได้
ถ้าหากว่าเจอขโมย เจอคนแปลกหน้า มันจะเห่านะยู” ฝรั่ง ???????? กรูถามว่าราคาเท่า
ไหร่ มันตอบอะไรของเจ๊วะ งงเฟ้ย T - T ….
เรื่องของเรื่องคือ ก�ำลังจะบอกถึงการใช้ค�ำว่า How much กับ How many ครับ
สองค�ำนี้ หลายคนยังงง ๆ และอาจจะใช้ผิดกันอยู่ว่า เมื่อไหร่ใช้ how much หรือ how
many
How many เราใช้กับค�ำถามที่มีจ�ำนวนมากน้อยของนามพหูพจน์ โดยจะเป็นค�ำ
นามนับได้
(อะไรที่มันนับได้เป็นชิ้นๆ เป็นอันๆ เป็นคนๆ นะ นั่นอะแหละ พี่น้องครับ)
เช่น
How many books did you read ? …..
How many people lived in your house? …
How much เราจะใช้ค�ำนี้กับค�ำนามที่นับไม่ได้ทั้งหลาย ถามราคาของ ถามน�้ำหนัก
ถามเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับพวกบวกลบคูณหาร ทั้งหลาย มาดูตัวอย่างกันเน้อ
How much money do you have, right now ?
How much is this apple ?
How much do you weigh?
How much is five time four ?
เป็นอย่างไรบ้างครับ ส�ำหรับเนื้อหาไวยากรณ์เพียวๆ ที่คุณๆ ได้อ่านไป หวังว่าคง
ไม่ยากเกินไปนะครับ นี้เป็นเพียงน�้ำจิ้ม เท่านั้น หากว่าลองไปอ่านไวยากรณ์แบบ Hardcore
ละก้อ บอกได้เลยว่า ต้องกินยาพารากันตามทันที หลังอ่านเสร็จ (เหอๆๆ) แต่อย่างที่ผม
บอกไว้ว่า ไวยากรณ์นั้น หาเวลาอ่านแบบเบาๆ อย่าไปอ่านหมดรวดเดียว นอกจากจะจ�ำไม่
ค่อยได้แล้ว อาจจะพาลเบื่อไปซะก่อน ค่อยๆ ย่อย และค่อยๆ เคี้ยวครับ ภาษาอังกฤษจะได้
สนุกสนาน ครับ อย่างที่บอกไปครับว่า ไวยากรณ์เป็นเรื่องที่ออกจะน่าเบื่อสักหน่อย
(ส�ำหรับใครหลายคนรวมทั้งหมีแพนด้า อย่างผมด้วยครับ T_T) แต่จ�ำเป็นครับ ผมยัง
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ยืนยันว่า จ�ำเป็นมากๆ ส�ำหรับการใช้ภาษาอังกฤษ หากว่าเราอยู่ในแวดวงการท�ำงานที่ต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ แล้วเนี้ยะ ไวยากรณ์จ�ำเป็น และขาดมิได้ เหมือน พนักงานตอนสิ้น
เดือน ขาดมาม่า ไม่ได้ ประมาณว่า ขาดเธอฉันไม่ว่า แต่ขาดมาม่า ฉันไม่ยอม ดังนั้น เรียนรู้
ไว้ครับ แต่พยายามตอดเล็กตอดน้อย ไปทีละหน่อย อย่ารีบกินหมด เดี้ยวส�ำลักไวยากรณ์
ครับ (ด้วยความปราถนาดีจากใจจริง)

ปิดท้ายเล่ม E book Easy English ……

สุดท้ายนี้ ผมขอบคุณทุกๆ คนที่ได้มีโอกาสแวะมาอ่านกัน และเก็บเกี่ยวข้อมูลดีๆ ของ
การเรียนภาษาอังกฤษจาก E book เล่มนี้ ซึ่งเนื้อหาไม่เยอะนัก สั้นๆ กระชับ อ่านง่าย จบ
ไว ได้สาระเท่าที่พื่นที่เล็กๆ นี้จะท�ำได้ ซึ่งผมเชื่อว่าบางสิ่ง บางอย่างใน E-book เล่มนี้ น่าจะ
เป็นประโยชน์ หรือ น�ำเสนอไอเดีย แนะแนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มากกว่าที่จะเป็น
หนังสือสอนภาษาอังกฤษในท้องตลาดทั่วไปที่พบเจอในร้านหนังสือ … จริงๆ ผมก็เขียน
Easy English เล่ม 2 ออกมาแล้วด้วย ซึ่งผมจะให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและ สนุกกว่านี้นะครับ เอา
เป็นว่า ติดตามกันต่อในเล่ม 2 แล้วกันนะครับ ใครมีอะไรจะ comment หรือว่ากด Like หรือ
ว่า Dislike ยังไง ก็ Feedback กลับมาได้ที่ อีเมล์ผมนะครับ หรือว่า อยากจะติดตามผล
งานของ Panda Smile ก็ลองแวะกันเข้ามาที่ Facebook Fan Page ที่ Panda Smile
Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านครับ ……
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Best Regards and See you again Next E book
….. Easy English 2 coming soon
Email : psmanes@hotmail.com, pandasmileonline@gmail.com
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