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ฟิตอังกฤษ… ฟิตอย่างไร? 
ถ้าเราไม่มีโอกาสไปเรียนหรืออยู่เมืองนอก ไมม่ีสามีหรือภรรยาเป็นฝรั่ง ไม่มีงานทีต่้อง
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจํา ไมม่ีเวลาว่างเกินวันละชั่วโมง สมัยเรียนหนังสือก็ไม่ได้
เลือกภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก และชาติก่อนก็ไม่ได้เกิดเป็นฝรั่ง เราจะฟิต
ภาษาอังกฤษอย่างไรด ี
 
ผมใครขอเสนอความคิดเห็น จากประสบการณข์องตัวเอง ดังนี้ครับ..... 
 
1. บอกใจให้รักภาษาองักฤษ ถาเรารักเราจะเรยีนรูไดเรว็ จําไดนาน และมคีวามสุขเมื่อ
ไดอยูใกลคนรัก (คอืภาษาอังกฤษ) คณุทีอ่ายพุนวัยรุนคงพบวา คุณจําเพลงสมัยกอนที่
เดี๋ยวนี้คนเอามารองใหมไดหลายตอหลายเพลง เพียงแคเขาขึ้นตนคุณกร็องตอไดแลว 
ทําไมคุณจําได? คุณจาํไดเพราะวา คุณรักและมคีวามสุขที่ไดรองเพลงนัน้ แตเพลงทีคุ่ณ
ไมชอบ คุณไมอยากจําและก็จําไมได ผมวาภาษาอังกฤษก็เชนเดียวกัน เราคงตองรักมัน 
และตองหาใหพบแงงามของความรัก ภาษาอังกฤษมีหลายแง เราก็หาสักแงหน่ึงที่เรา
สามารถรักมันไดเชน ศกึษาไวดูหนัง ฟังเพลง ฟังขาว คยุกับฝรั่ง อานเรื่องราวแปลก ๆ 
หรือเอาไวสอบกรมวิเทศฯ ชิงทุนไปอบรมเมืองนอกก็ไดครับ 
 
2. มีเวลาให้กับเขาบ้าง ตอนผมเริ่มเรยีนปี 1 ผมบอกตัวเองวากอนขึ้นปี 2 เอ็งจะตอง
อาน Bangkok Post ใหรูเรื่องเหมอืนอานไทยรัฐ ฉะนั้น (แทบ) ทุกวัน เมื่อกลับถึงบาน
ผมจะนั่งทีโ่ต฿ะอานหนังสือ เอาเชือกผูกเอวตัวเองไวกับพนักเกาอี้ และอานใหจบอยาง
นอย 1 หนากอนลุกไปไหน ถาจะลุกกอนจบก็เอาเกาอีไ้ปดวย ทาํอยางนี้จนเรียนจบปี 1 
ผลปรากฏวาก็ยังไมสามารถบันดาลให Bangkok Post กลายเป็นไทยรฐัไปได แต… มัน
อานรูเรื่องขึ้นเยอะครับ เพราะกอนหนานี้ Bangkok Post สําหรับผมมนัยากพอ ๆ กับ
หนังสือพมิพ์ซิงเสียนเยอะเปูา ยังไง ยังงั้นเลยครับ 
 
3. ฝึกฟัง-พูด-อ่าน-เขียนไปพร้อม ๆ กัน จากน้อยไปมาก ง่ายไปยาก 
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ฟัง : ก็ดูหนังฝรั่งหรือฟงัเสียงในฟลิ์ม ฟังขาววทิยุประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ ฟังเทป 
ฟังเพลงเอาเนื้อ (ไมใชเอาซึ้งหรือเอามันอยางเดียว) ดูวีดีโอสอนภาษาอังกฤษ ฟังขาว
ภาษาอังกฤษจากเน็ต ถาใครรับเคเบิ้ลทีวทีี่บานก็ยิ่งมีโอกาสฝึกมาก 
พูด : อาจจะตองไปเรียนคอรส์สนทนาภาษาอังกฤษเป็นครั้งคราวตามโรงเรียนสอนภาษา
ตางๆ ตามปกติ 1 คอรส์จะประมาณ 30 ชั่วโมง คาเรยีน 3,000 กวาบาท ถาใครบานอยู
แถวถนนขาวสาร บางลาํพู สุขมุวิท หรอืยานทีฝ่รั่งอยูกันเยอะๆ ลองจงใจเดินไปหาเรื่อง
ทักทายพูดคุยกับฝรั่งก็จะมีประโยชน์ไมนอย ไมเขาถ้ําเสอืหรอืจะไดลูกเสือ อีกอยางหนึ่ง
ลองหาภาษาอังกฤษงายๆ อานอัดเทป แลวเปดิใหเพื่อนที่สนทิฟัง ถาเพื่อนหัวเราะ
เอ฿กอ฿ากและชมเราวาพดูภาษาเขมรไดดีมาก ก็ควรเพิ่งผลีผลามดีใจนะครับ 
อ่าน : ผมขอแนะนาํอยางนี้ครับ หนังสอื reading อานนอกเวลา สมยัเราอยูชั้นมัธยมนั่น
แหละครับ ลองเอามาอานอีกครั้ง หรอืจะอานหนังสือพมิพ์งายๆ เชน Student Weekly 
หรือ หาอานจากเน็ตก็มีใหเลือกเยอะแยะ ถาอนิทรีย์แกกลาก็ขยับขึ้นไปอาน Bangkok 
Post หรือ The Nation ขอที่ขอบอกก็คอื ถาอานนอยเกินไปจะไมไดอะไร ถาอานมาก
เกินไปจะขยันอยูไดไมกีว่ัน ถาอานที่งายเกินไปจะไมไดพัฒนาตัวเองเทาที่ควร ถาอานที่
ยากเกินไปจะรูสึกเบื่อ และทอ และถอย ตองหาจุดพอดีเอาเองครับ 
เขียน : ถาไมมีผูรูหรือฝรั่งคอยตรวจสิ่งที่เราเขียน อาจตองใชวิธีหาคูมือการเขียน
ภาษาอังกฤษทีม่ีแบบฝกึหัดและเฉลยพรอมเสรจ็มาศึกษาดวยตัวเอง ถามีเวลาจะไปเรียน
คอรส์ writing ที่โรงเรียนสอนภาษาก็ดีครับผมอยาก 
 
พูดอย่างนี้ครับว่า ถ้าคุณต้องการพูดเก่ง : 
X คุณตองฟังมากๆ แลวคุณจะพูดไดงายขึ้น เพราะการเรียนพูดคอืการจําขี้ปากทั้งการ
ออกเสยีง และการใชถอยคาํสาํนวน 
X คุณตองอ่านมากๆ จะทําใหคณุรูศพัท์เยอะ และพูดไดหลายๆ เรื่อง รวมทั้งเรียนรูการ
แตงประโยคไปในตัว ไมใชแค Yes, No, Hello, O.K. 
X คุณตองหัดเขียนบาง ถาปากกาของคุณผลิตถอยคาํลงบนกระดาษได ก็จะเป็นการวอร์
อมอพัใหปากของคุณผลิตคําพูดออกมาเป็นเสยีงไดเชนกัน 
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สรุปไดวา ทักษะทั้ง 4 นี้ จะชวยเหลอืซึ่งกันและกัน คุณควรฝึกไปพรอมๆ กัน แม
ปริมาณหรอืเวลาของการฝึกแตละทักษะจะไมเทากันก็ตาม ฝึกจากนอยไปมาก จากงาย
ไปยาก จากเรื่องที่สนใจไปสูเรื่องที่ถูกสั่งใหสนใจ 
 
4. ท่องศัพท์ก็ต้องมีเทคนิค ถึงตอนนี้โตแลว พนวัยทองศัพท์แลว แตผมคิดวาถาเรายังรู
ศัพท์นอยเกินไป เราก็ควรจะทองบาง การวิจัยแหงหนึ่งระบุวา 95% ของคําศัพท์ที่ฝรั่ง
ใช วนเวียนอยูในแวดวงไมเกิน 14,700 คํา ปัญหาก็คือจะทองอยางไร จึงจะจําไดไว และ
จําไดนานผมกําลังจะบอกวาการทองแบบอัดเทป เชน book-หนังสือ, cat-แมว,dog-
หมา และอีกเป็นสิบเป็นรอยคําทาํนองนี้ เป็นวธิีการทองที่จําไดชาทีสุ่ด และลืมไดเร็ว
ที่สุด เพราะเป็นวิธีจําทีด่ิบและนาเบื่อเกินไป 
 
กอนอื่นคณุควรจะมสีมดุจดศัพท์ทีส่วยๆ และดภููมิฐานสัก 1 เลม เพราะจะกระตุนใหคณุ
เห็นความสําคัญของการทองศัพท์ คุณก็รู เพชรน้ําดีควรคูกับแหวนทองคํา ไมใชแหวน
ทองเหลอืง หรือแหวนพลาสติก 
 
ผมขอเสนอแนะวิธีการทองสัก 2 วิธ ี
วิธีที่ 1 เป็นการทองแบบคลองจอง ผมเขาใจวาทานแรกที่เสนอเทคนคินี้ คือ อาจารย์
พฤกษะศรี แหงชมรมภาษาอังกฤษ ประเทศไทย โดยหาคําศัพท์และคาํแปลภาษา
อังกฤษและภาษาไทยมาผูกโยงและทองใหคลองจองกัน ทําใหจํางาย เชนSon (ซัน) 
บุตรชายขาย Sell (เซ็ล)Tell (เท็ล) บอกออก out (เอาท์)ลองไปหาหนังสือของทานมา
ทอง ทานแตงไวจากงายไปยาก มีประโยชน์มากครับ ตอนทบทวนทีหลังก็ใหปิดคอลัมน์
ขวามือ แลวนึกใหไดวาศัพท์ดานซายมือตรงกับคําวาอะไร เนือ่งจากมีลกัษณะคลองจอง 
จึงเทากับบอกใบใหเราเดา ถาทวนบอยๆ จะจาํไดงายและจําไดนาน ผมขอแนะนาํอยาง
รุนแรงใหคุณไปซื้อหนังสือ”ศัพท์คําพอง อังกฤษ-ไทย” ของ อ.พฤกษะศรี มาอาน –
ทอง-ทบทวน ครับ 
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วิธีที่ 2 เป็นวิธีที่ผมใชเอง ทํางาย ๆ ดังนี้ครับ ในสมุดจดศัพท์ของคุณ แตละหนาใหคณุตี
เสนเป็น 5 คอลัมน์ ดังนี้ ครับ 
คอลัมน์ที่ 1- คือ ลําดับที่ของคาํศพัท์ 
คอลัมน์ที่ 2 - คําอาน เชน ดิพาท 
คอลัมน์ที่ 3 - คําศัพท์ เชน depart 
คอลัมน์ที่ 4 - ประโยคตัวอยาง เชน I said good-bye and departed. 
คอลัมน์ที่ 5 - ความหมายของคําศัพท์ เชน จากไป, ออกจาก 
 
สิ่งสําคัญที่สุดคอื เมือ่คณุทองศัพท์และกลับมาทบทวนในคราวหลัง ใหคุณหากระดาษ
ปิดและเปิดคอลัมน์มาทางขวาทีละคอลมัน์ หลังจากที่เดาแลว เชน ตามตัวอยาง ศพัท์
คําที่ 1 “ดิพาท” คุณเห็นแลวใหออกเสียง แลวนึกวามันเขียนวาอยางไร สะกดออกมา
ดังๆ หรือเขยีนลงบนกระดาษก็ได แลวเปิดดูวาสะกดถูกไหม แลวนึกตอไปวาคาํนี้
หมายความวาอยางไร ถานึกไมออกก็ลองเปิดอานประโยคตัวอยาง แลวลองเดาอีกครั้ง
วาศัพท์คาํนี้แปลวาอะไรถึงขั้นนี้ถายังนึกความหมายไมออก ก็เปิดดูความหมายภาษาไทย
ในคอลัมนส์ุดทาย 
 
ด้วยวิธีเช่นนี้ จะช่วยให้คุณได้ฝึก 
1. การออกเสยีง 
2. การสะกดคํา 
3. การเดาความหมายจากประโยค และ 
4. ไดเห็นการใชคําศัพทน์ี้ในการแตงประโยคซึ่งคุณสามารถจําเอาไปแตงเองไดคณุ
อาจจะถามวาประโยคตวัอยางเหลานี้เอามาจากไหน ตอบไดวา1. คุณอาจจะลอกมาจาก
เรื่องทีคุ่ณอาน และ2. จากดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่ผมแนะนาํไปแลวเมือ่วันกอน ที่
ลิงค์นี้ครับhttp://intereladsd2.blogspot.com/2007/01/17.html 
 

http://intereladsd2.blogspot.com/2007/01/17.html
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คุณเหนื่อยหรอืยังครับ การเตรียมคําศัพท์เพือ่ จด-ทอง-ทบทวน เชนนี ้ตองอาศัยความ
ตั้งใจมาก ผมแนะนําวาควรทาํไมเกินวันละ 3-5 คํา ถาคุณโหมมากในตอนแรก คณุจะ
หักในตอนหลัง เพราะฉะนั้นอยาหักโหม ผมเป็นหวงครับ 
 
5. ฝึกออกเสียงศัพท์แต่ละตัวให้ถูกต้องทีสุ่ด เท่าที่จะทําได้ และอย่างมั่นใจ แมเป็น
การยากมากๆ หรือเป็นไปไมไดเลยที่เราจะออกเสียงไดเหมือนเจาของภาษา แตเราควร
พยายามฝึกใหสามารถออกเสยีงใหเขาฟังเราพดูรูเรื่อง ประเด็นของผมก็คือ ถาเราไม
มั่นใจในการออกเสยีง เรามีแนวโนมที่จะไมใชศพัท์ตัวนั้นในการพูดจา และเรามักจะจํา
ศัพท์ตัวนั้นไมคอยได สวนเทคนคิในการออกเสยีงคําศัพท์ใหถูกนั้น คําแนะนําจากผูรูและ
กาฝึกฝนตอเอาเองเป็นเรื่องจําเป็นครับ 
 
ผมอยากจะจบทายวา ถ้าเรารักภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษจะรักเรา แต่ถ้าเราไมร่ัก
มัน มันก็คงไม่รักเรา แต่จะไปรักคนอื่นที่รักมนั คําพูดเช่นนี้อาจดูเวอ่ไปสัก
เล็กน้อย แต่ก็เป็นความจริงแท้แน่นอนครับ 

 

เขียนมาเล่าสู่กันฟังครับ 
วันนี้ขอละเวนกฎเคยชนิสักครั้งนึงเถอะครับ ผมอยากจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องเฉิม่ๆในการ
ใช้ภาษาอังกฤษของผม เผื่อบางท่านทีม่าอ่าน อาจจะมีกําลังใจมากข้ึนในการศึกษา
ภาษาอังกฤษ 
 
ผมเกิดมาโชคดีที่ชอบอา่นหนังสือ และชอบภาษาอังกฤษ สองความชอบนี้ เป็นเอง
โดยไม่ต้องมีใครเสี้ยมสอน พอโตขึ้นจึงได้ข้อสรุปว่า ถ้าจะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดี
และมีความสุข ต้องรักภาษาอังกฤษ เพื่อนรุ่นพี่คนหน่ึงของผม แกมคีวามเกลียด
ภาษาอังกฤษเป็นต้นทนุ เพราะสมัยเด็กเคยทาํข้อสอบ multiple choice ครูเขาให้
เติมคําในช่องว่างว่า “I am a ………..”ข้อ A.boy ข้อ B.girl ข้อ C.cat ข้อ D.dog 

http://intereladsd.blogspot.com/2007/01/30.html
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พี่สาวคนนี้ของผม แกเลือกข้อ D และถูกครูอารมณ์ขันจอมโหด เอาข้อสอบของแก
ไปเฉลยหน้าห้อง แถมยังย้อนถามพ่ีสมศรี(นามสมมุต)ิ อีกว่า “สมศรี เธอเป็น a dog 
หรือไง“ แล้วเพื่อนๆ กเ็ฮกันทั้งช้ัน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา พี่สมศรีก็ไม่ยอมเผาผีกับ
ภาษาอังกฤษอีกเลย ตอนที่แกมาเล่าให้ผมฟัง แกเป็นสาวแล้ว แต่ผมก็นึกสงสารแก
เป็นกําลัง แกถูก”กระทํา“ ให้เกลียดภาษาองักฤษ ทั้งๆที่ภาษาอังกฤษมีอะไรที่น่ารัก
อยู่เยอะทีเดียว 
 
สมัยเรียนภาษาในโรงเรยีนชั้นประถม ชั้นมธัยม ผมก็ไม่ต่างจากคนรุน่เดียวกัน พูด
ง่ายๆ ก็คือ ไม่ไดเ้ก่งกว่าชาวบ้าน แต่ที่ต่างจากเพ่ือนหลายๆคนร่วมห้อง ก็คือ ผม
ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างทุกข์ทรมาน ไมว่่าผมจะได้เกรด A, B, C หรือ D แถมยัง
มีความเพลดิเพลินในการเรียนอีกต่างหาก ด้วยความรักดังกล่าว ผมจึงไม่รู้สึกอาย 
เมื่อใช้ภาษาอังกฤษอย่างผิดๆ บ่อยๆ ผมขอยกเหตุการณ์บางอย่างมาเล่าให้ฟัง 
ข้างล่างนี้นะครับ 
 
มีครั้งนึง ผมไปสมัมนาทีพ่ัทยา มีหลายชาติเข้าร่วมสัมมนา ผมกําลังมองหา
ห้องสัมมนาช่ือ Terrace พอเดินไปท่ีเคาน์เตอร์ ก็พูดชื่อห้องออกไป เขาช้ีบอกทางไป
ทางด้านหนึ่งของชั้นนั้น ผมเดินไปจนสดุทาง พบห้องๆหนึ่ง หน้าห้องเขียนได้ด้วย
ภาษาอังกฤษว่า Toilet ผมคิดในใจว่า “เอาวะ ไหนๆก็มาถึงแล้ว” ก็เลยเข้าไปทํา
ธุระใน Toilet เสียหนึ่งครั้ง ขณะที่น่ังก็นึกรําพึงในใจว่า การออกเสยีงภาษาอังกฤษ
ของเรานี่ มันแย่ขนาดนี้เชียวร ึ
 
ชีวิตการงานบังคับใหผมตองใชภาษาอังกฤษ ทั้งๆที่ทักษะภาษาอังกฤษก็อย่างงั้นๆ
แหละครับ มีอยู่ครั้งหน่ึง ผมร่วมเดินทางกับคณะไปแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนที่
ประเทศแคนาดา เขาใช้ให้ผมไปซื้อดินนํ้ามันที่เยาวชนไทยคนหนึ่งต้องเอามาใช้
ประกอบการแข่งขันช่างอัญมณี โชคร้ายจริงๆ ย่านที่ผมไปหาซื้อดินน้ํามัน มีแต่คน
พูดฝรั่งเศส ผมอธิบายแทบตายด้วยภาษาอังกฤษอันจํากัดที่มีอยู่ กว่าจะทําให้
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เจ้าของร้านรู้ว่าผมตอ้งการดินน้ํามัน ซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าภาษาอังกฤษมัน
เรียกว่าอะไร (ตอนน้ีจาํได้แล้วว่า มันเรียกว่า plasticine) พูดนานทีเดียวจนเมื่อยมอื
และเมื่อยปาก แต่กส็ําเร็จครับ โดยเจ้าของร้านตอบว่า “อ๋อ เข้าใจแล้วครับ แต่ร้าน
เราไม่มีขาย” และเขาก็พยายามบอกให้ผมไปซื้อที่อีกร้านหนึ่งซึ่งตอ้งเดินไปอีก
ประมาณ 200 เมตร เมื่อเดินไปถึงร้านท่ีสองนี้ผมไม่ลําบากแล้วครับ เพราะผมเพียง
ยื่นแผ่นกระดาษที่เขียนคําว่า plasticine เทา่นั้นเอง สําหรับคนตัวเล็ก ๆ อย่างผม 
การซื้อดินนํ้ามันไดส้ําเร็จครั้งน้ีเก็บเอามาเป็นความภูมิใจเงียบ ๆ ไดห้ลายวันทีเดียว 
และผมยังได้ข้อสรุปอีกว่า การจะสื่อสารใหส้ําเร็จ ไม่ใช่ว่าจะต้องใช ้ภาษาที่พูดเปล่ง
เสียงออกไปทางปากเทา่นั้น แต่ทํายังไงก็ได้ ทีท่ําให้คนที่เราพูดด้วยรูเ้รื่อง 
 
และจริงๆ แลว การทาํอะไรผิดๆพลาดๆไปบาง ก็อาจจะดีเหมือนกัน มอีีกครั้งหนึ่ง ผม
ไปท่ีเยอรมัน กําลังมองหาห้องนํ้า พอเดินไปพบก็มีอยู่สองห้องติดกัน ห้องหนึ่งมีปูาย
เขียนว่า Herr อีกห้องหนึ่งเขียนว่า Damen ผมนึกในใจตามประสาคนไม่รู้ Herr นี่
มันคล้ายๆกับ Her คงจะเป็นห้องนํ้าผู้หญิงละมั้ง ส่วน Damen น่าจะเป็นห้องนํ้า
ผู้ชาย เพราะมีคําว่า men ขณะที่ผมกําลังจะเดินเข้าไปใน damen ก็มี woman คน
หนึ่งเดินสวนออกมา ผมเลยชะงัก และหลังจากน้ันก็ไม่เคยเข้าห้องนํ้าผิดอีกเลยท่ี
เยอรมัน 
 
ไมใชเพียงแคผมเทานั้นครับ ที่ทําอะไรเฉิม่ๆอยางนี้ เพื่อนของผมหรือคนที่ผมรู้จัก
หลายคน ก็ทําผิดคล้ายกันนั่นแหละ มีเพื่อนสนิทของผมคนหน่ึง ไปเยอรมันด้วยกัน 
หมอนี่เข้าไปท่ีร้านแมคโดนัลด ์แต่ก็ไปตั้งนานกว่าจะกลับมา ผมถามว่า ทําไมไปนาน
นัก เขาตอบว่า พูดกับคนขายไม่รู้เรื่อง พูดตั้งหลายครั้งว่าขอซ้อส กไ็ม่ยอมหยิบซ้อส
ให้ ดันช้ีไปท่ีกระปุกเกลือ ผมถามว่า แล้วแกบอกเขาว่ายังไงล่ะ ไหนพูดภาษาอังกฤษ
ให้ฟังซิ ไม่น่าสงสัยเลยครับ เพราะแกออกเสียงคําว่า sauce ฟังเหมอืน salt 
มากกว่า แต่ถึงยังไงผมก็ต้องชมเพื่อนคนนี้ว่า แม้จะพูดผดิ แต่ก็ยังไดซ้้อสมากิน ไม่
เสียเชิงพ่ีไทยที่ลุยไปในต่างแดน 
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แตอยาวาอยางนั้นอยางนี้เลยครับ ผมไปเจอฝรัง่คนหนึ่ง อยู่เมืองไทยมาหลายปี แถม
จีบสาวไทย จะขอไปอยู่กินที่สหรัฐด้วยซ้ํา เพื่อนๆบอกว่า Mr. Carlton คนนี้พูด
ภาษาไทยเก่งมาก ฟังรูเ้รื่องหมด ผมบอกว่า ขออนุญาตเล่นอะไรด้วยนิดนึงได้ไหม 
โดยบอกเขาว่า มีภาษาไทยที่ฟังยาก พูดยากอยู่ 3-4 ตัว คือ มวย( ฺBoxing) หมวย
(Chinese girl), สวย(beautiful), ซวย( unlucky) แล้วผมก็ให้นาย Carlton 
แปลภาษาไทย 3-4 ประโยค ต่อไปน้ี สลับไปสลับมา คือ หมวยสวยมาก - หมวยซวย
มาก - มวยสวยมาก - และ มวยซวยมาก ถามไป 2-3 ทีเท่านั้นแหละครับ 
Mr.Carlton ใบ้รับประทานเลยละครับ นี่ขนาดเก่งๆ กําลังจะได้สาวไทยไปเป็นเมีย
นะ แต่ที่ผมต้องการสรปุจากนิทานเรื่องนี้ก็คือว่า ต่อให้พูดไม่ค่อยรู้เรือ่ง ก็ยังได้เรื่อง 
ขอให้ขยันพูดหน่อยแล้วกันในกรณีน้ีคือ ได้เมยี ฉะนั้น ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้น่ากลัว
อะไรนักหนา 
 
การใชภาษาผิดๆถูกๆนี้ เกิดกับทุกคนที่เรียนรูภาษาของคนอื่น มีอยู่ครัง้นึง ผมนั่งเครื่อง
การบินไทยจากกรุงเทพฯ ไปโตเกียว เขาจ้างสาวญ่ีปุุนเป็นแอร์โฮสเตส คงกะจะให้เส
ริฟนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุุนที่มาเที่ยวเมืองไทย ขณะที่เธอกําลังเสริฟอาหารและ
เครื่องดืม่ 2-3 แถว ก่อนที่จะถึงที่นั่งของผม ผมได้ยินเธอถามผู้โดยสารเป็นคําไทย
สําเนียงญี่ปุุนว่า “เอากาแฟไหมคะ“ ผมนึกในใจว่า trainer ของเธอ น่าจะจับเธอไป
อบรมซะใหม่ เพราะคําว่า “เอา” ใช้ควบกับคําว่า “กาแฟ” ไม่ค่อยจะสุภาพนัก แต่
พอเธอมาถึงผม เธอตัดคําหลังออก แล้วถามสัน้ๆว่า “เอาไหมคะ” และเพื่อให้ภาษา
มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกัน ผมก็เลยตอบเธอ ว่า “เอาครับ” แลว้ก็ได้เอากาแฟ
อร่อยๆมากินหน่ึงแก้ว 
 
ผมอยากจะสรุปวา เมือ่มีการใช้ภาษา ก็ตอ้งมกีารใช้ผิด ๆ ถูก ๆ ปนๆกันไปเป็น
ธรรมดา ซึ่งสําหรับผมแล้วถือเป็นความเพลดิเพลินอย่างหน่ึง อีกครัง้นึง ผมไป
ฮานอย ถึงมื้อกลางวัน แวะเข้าร้านอาหารข้างทาง ทั้งร้านไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้



10 
 

แม้แต่คนเดียว ถามหาเมนูก็มีแต่ภาษาเวียดนาม ด้วยเหตุที่ผมเป็นคนกินยาก เลยไม่
อยากสั่งอะไรสุ่มสี่สุม่หา้ กะจะกินข้าวราดไข่เจียวเท่าน้ันแหละครับ แต่คุณเอ๊ย เป็น
มื้อข้าวไข่เจียวที่สั่งไดย้ากทุรกันดารที่สุด เพราะยังไงๆพ่ีแกก็ไม่ยอมรู้เรื่อง แม้ว่าจะ
ใช้ภาษามือ ขยับเป็นวงรอบ 360 องศาแล้วก็ตาม โชคดีครับ ผมเหลอืบไปเห็นเมนู
เก่าๆเลม่นึง วางอยู่บนโต๊ะใกล้ๆ หยิบมาด ูอ๊ะ มีภาษาอังกฤษด้วย แต่ก็เป็น
ภาษาอังกฤษที่เขียนตามคําอ่านภาษาเวียดนาม โอ๊ย วันนี้จะได้กินมัย้เน่ียะ แต่เอะ๊ มี
คําว่า “boiled rice” ให้เห็น ผมพยายามที่จะสั่ง “steamed rice” เพราะอยากกิน
ข้าวสวย ไม่ใช่ข้าวต้ม แต่ก็อีหรอบเดิม พูดยังไงๆก็ไม่รู้เรื่อง เลยนึกในใจว่า เอาวะ 
“boiled rice” ก็ได้วะ สักเดี๋ยวนึง เขาก็ยกอาหารมาเสริฟ ปรากฏว่าเป็นข้าวสวย
ครับ ไม่ใช่เป็นข้าวต้มอย่างที่คิด ผมไม่ได้นึกหงุดหงิดอะไรเลย เพราะอย่างน้อย ก็มี
เรื่องเก็บมาเล่าใหเ้พื่อนที่บ้านฟังเล่น 
 
มีอีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงวาโดยทั่วไปแลว การเรียนภาษาเป็นเรื่องที่ ”ตองลองผิดกอน
ลองถูก” จะให้ทําถูกโดยไม่เคยทําผิด มันออกจะอัจฉริยะเกินไปหน่อย และถ้ากลัว
เกินไป ไม่กล้าใช้ภาษาเพราะกลัวทําผิด ก็จะไม่มีวันได้ทําอะไร ไม่ว่าจะถูกหรือผิด 
มันออกจะเศร้าไปหน่อยนะชีวิตแบบนี้ มันคลา้ยกับคําพูดที่ว่า “อกหักดีกว่ารักไม่เป็น
“ เอ๊ะนีม่ันคนละเรือ่งเดียวกันหรือเปล่านะเนีย่ะ 
หลายวันก่อนผมกลับไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัด แม่ผมมีร้านขายของชํา มีพม่ามาเป็น
ลูกค้าอยู่หลายคน วันหน่ึง มีพม่าคนหน่ึงมาซื้อน้ําตาลทราย พดูกันไม่รู้เรื่องครับ ต้อง
หากันอยู่นานทีเดียว กว่าจะเจอถุงน้ําตาลทรายที่มิสเตอร์หมอ่งแกตอ้งการ พอเจอ
ปฺุบ แม่ผมถึงกับโพล่งออกมาว่า “อ๋อ ไอ้นีเ่อง“ วันหลัง มีพม่าอีกคนหนึ่ง มาซื้อของ
ที่ร้าน แล้วก็พูดกันไม่รูเ้รื่องอีก แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ใหแ้ม่ผมตอ้งเหนื่อยเหมอืน
อีหรอบเดมิ มิสเตอร์หม่องคนแรกก็เดินเข้ามาในร้าน แล้วก็บังเอิญที่มิสเตอร์หม่อง
คนที่สองนี่ก็จะซื้อน้ําตาลทรายเหมือนกัน จากการสังเกตของแม่ผมและตามที่ได้ยิน
พม่าสองคนคุยกัน ทําให้รู้ว่า พม่าคนแรกสอนพม่าคนที่สองว่า ถ้าจะซื้อน้ําตาลทราย
ต้องบอกแม่ค้าว่า “อ๋อ ไอ้นี่เอง“ แม่ผมต้องเสียเวลาอีกพักใหญ่กว่าจะสร้างความ
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เข้าใจกับลูกค้าต่างชาติ 2 คนนี้ ซึ่งก็ให้ความเพลิดเพลินแก่ทุกคน กอ็ย่างท่ีผมเคยว่า
เอาไว้แล้วนั่นแหละครบั การเรียนภาษาเป็นเรื่องของความเพลดิเพลิน แล้วก็ไม่
จําเป็นต้องกลัวหน้าแตกด้วย 
 
ผมมอีีกตัวอยางหนึ่ง ทีอ่ยากยกมาคยุกันเลนๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านเกิดกําลังใจในการฝึก
ภาษาอังกฤษ เมื่อกลางปีน้ี ผมร่วมเดินทางไปกับคณะของประเทศไทย นําเด็ก
เยาวชนไปแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่ประเทศฟินแลนด์ แล้ววนัหน่ึง ผมได้เข้า
ประชุมผู้แทนจากประเทศสมาชิก ซึ่งมีประมาณ 40 ประเทศ คนพวกน้ีมาจากทุก
ทวีป แต่ก็ใช้ภาษาอังกฤษกันคล่องแคล่วทุกคนแหละครับ มอียู่ตอนหนึ่ง ผู้แทนคน
หนึ่งจากประเทศแถบยุโรป เขาถามเกี่ยวกับเรือ่ง “รื้อ“ บูธแข่งขัน เมื่อการแข่งขัน
เสร็จสิ้นแล้ว เขาใช้คําว่า “destroy“ ปรากฏว่า มีเสียงหัวเราะเบาๆพอให้ได้ยินไป
ทั่วห้อง แต่ไม่มีใครถือเป็นเรื่องน่าอับอายนะครับ และก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถนึกถึงคํา
ว่า “dismantle” ได้โดยอัตโนมตัิ ถ้าให้ครสูอนภาษาอังกฤษแก่แกรมมาร ์ไปนั่งฟัง
ด้วย ก็จะพบว่าพูดผิดกันไม่น้อย แต่เขาก็สือ่สารกันได้ทุกเรื่อง และการแข่งขันก็จบ
ลงได้อย่างประสบความสําเร็จ 
 
คราวหนึ่ง มเีวียดนามคนหนึ่งมาติดตอธุระที่สาํนักงานที่ผมทาํงานอยู เขาพูด
ภาษาอังกฤษดีผมจึงถามว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษจากที่ไหน เขาบอกว่าเขาเรียน
ปริญญาตรีหลักสตูรภาษาอังกฤษที่ฮานอย แต่เขาก็ยังให้ความเห็นว่า "ฝุาพายุง่าย
กว่าเรียนภาษาอังกฤษ" ผมไม่เห็นด้วยตามที่เพื่อนเวียดนามคนน้ีพูด ผมเชื่อตามที่
คุณแอนดรู บิกส์พูดมากกว่า ว่า "ภาษาอังกฤษ ง่ายนิดเดียว" เพราะถ้าเราไม่ท้อ-ไม่
ถอย-แต่เดินอยู่เรื่อย ทกุก้าวท่ีค่อย ๆ เดินไปคือการถึงที่หมายทุกก้าว เพราะชีวิตคือ
การเดินทางไม่หยุดนิ่ง และที่หมายอยู่บนทุกก้าวที่เราก้าวไปอย่างพอใจ คุณเองก็เชื่อ
เช่นน้ีไม่ใช่หรือครับ 
 
ผมอยากจะสรุปในยอหนาสุดทายนี้วา การเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกท่านก็เห็นอยู่แล้ว



12 
 

ว่า ถ้าอ่านออก – เขียนได้ และฟังออก – พูดได้ จะมีประโยชน์มหาศาล ทั้งในแง่
ความรู้, ความเพลิดเพลิน, ประโยชน์ต่ออาชพีของตัวเอง, ประโยชน์ที่จะช่วยเหลือ
ผู้อื่น ฯลฯ ก็เห็นกันอยู่แล้วว่า คุณค่ามันเยอะแยะ แต่ก็อาจจะท้อ - และถอย เพราะ
รู้สึกว่า มันยาก จนไม่อยากพยายาม ที่คิดเช่นนี้ก็ไม่ผิดความจริงหรอกครับ แต่ผม
อยากจะบอกว่า พยายามสักนิดเถอะครับ เพราะว่าแม้ไม่รูม้ากๆจนใช้ประโยชน์ได้
มากๆ แต่ท่านกส็ามารถรู้ทีละน้อย แล้วก็ใช้ประโยชน์จากเท่าที่รู้ทีละน้อยๆ นี่แหละ
ครับ คล้ายกับท่านที่ยังว่ายน้ําไม่เป็น แล้วมาหัดว่ายน้ํา แม้พยายามแล้วพยายามอีก 
ท่านก็รู้ตัวว่าท่านไม่สามารถว่ายข้ามช่องแคบโดเวอร์ หรือไมส่ามารถว่ายข้ามแม่น้ํา
เจ้าพระยาได้ แต่ถ้าหากพยายามฝึกบ่อยๆ ไปสักระยะหนึ่ง อย่างน้อยท่ีสุด ท่านก็ต้อง
สามารถว่ายข้ามคลองเล็กๆ หน้าบ้านของท่านได้ หรืออย่างน้อยก็ว่ายไปว่ายมาใน
สระว่ายน้ําเล็กๆได้ พอให้ได้ความเพลดิเพลินอย่างย่ิง แถมยังเป็นการออกกําลังกาย
ที่แสนจะวิเศษอีกด้วยครับ 

 

คุยกันเรื่องแกรมมาร ์
 ชาวไทยใช้ภาษาไทยมาตั้งแต่เด็ก หลายคนไม่ชอบเรียนวิชาหลักภาษาไทย แต่ก็พูด
ไทยเขียนไทยไม่ผิดหลักภาษา ชาวอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็ก หลายคนไม่
ชอบเขียนแกรมมาร์ แต่ก็พูดอังกฤษเขียนอังกฤษไม่ผิดแกรมมาร์ หลักภาษาหรือแก
รมมาร์จึงเป็นอะไรที่เจา้ของภาษาค่อยๆเรียนรู้เรื่อยๆมาตั้งแตเ่ด็ก จากการฟัง – พูด 
– อ่าน – เขียนภาษาของเขา 
 
แต่เมือ่ชาวอังกฤษต้องเรียนภาษาไทย หรือชาวไทยต้องเรียนภาษาองักฤษ การรู้หลัก
ภาษาหรือแกรมมาร์กน็่าจะสําคัญ เพราะว่าเมื่อไมไดเรยีนสิ่งนี้มาโดยถูกธรรมชาติ
ตั้งแตเด็ก เลยตองมาเรยีนโดยผิดธรรมชาติตอนโตแลว 
ท่านอาจจะบอกว่า แมค่้าแถวพัทยาหรือพัฒน์พงษ์ไม่เห็นต้องเรียนแกรมมาร์แต่ก็
ขายของได้และทําไมเราต้องฝืนใจเรียนแกรมมาร์ให้เหน็ดเหนื่อย 

http://intereladsd.blogspot.com/2007/02/53.html
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ก็จริงครับว่าแม่ค้าอาจจะไม่ตอ้งเรียนก็รู้ได้และใช้เป็น แต่ถ้าเป็นการพูดที่ซับซ้อน
กว่าการซื้อขายต่อรองราคาล่ะครับ แม่ค้าจะพูดถูกไหมครับ 
 
ผมขอยกตัวอยางการออนในเรื่องหลักภาษามาใหเห็นเป็นตัวอยางเลนๆ 2-3 
ตัวอยาง ขอยกตัวอย่างกรณีภาษาไทยนะครับ 
 
มีอยู่คราวหน่ึง ผมไปเที่ยวบ้านเพ่ือนซึ่งพักอยู่กับยายชราชาวจีนที่พูดภาษาไทยไม่
ค่อยคล่อง ผมไปบ้านเขาครั้งก่อนนานแล้ว เมื่อยายเห็นหน้าผมยายพูดว่า “นานๆ
คอยมาเยี่ยมนะ” เพื่อนเห็นหน้าผมตกใจจึงบอกว่า ยายของเขาต้องการพูดว่า “นาน
แลวนะไมไดมาเยีย่ม” ผมแน่ใจว่ายายไม่ได้เรยีนหลักภาษาไทย 
 
ผมเคยเห็นปูายถือเคลด็ให้โชคของหลวงพ่อคณูติดไว้ท่ีบางบ้านว่า “บานน้ีคนอยู
รวย” มาคิดเล่นๆว่าถ้าเขียนเพ้ียนไปเป็น “บานน้ีคนรวยอยู” ก็อาจจะผิดเคลด็ทันที
ทําให้อยู่ ร. เรือ กลายเป็นอยู่ ซ. โซ่ แล้วจะพดูว่าหลักภาษาไมส่ําคญัได้ยังไง 
 
ระหว่างคําว่า “a shark-eating man” (คนที่กินปลาฉลาม) กับคําว่า “a man-
eating shark” (ฉลามที่กินคน) มันคนละเรือ่งเลยครับ แค่วางสลบัที่กันนิดเดียว 
 
หลายครั้งที่ใช้ภาษาผิดไปเพียงนิดๆหน่อยๆ ความหมายกลับเพี้ยนจนเกินให้อภัย 
เช่นจะพูดว่า “บอยครัง้ที่สมชายแทงหวยถูก” กลับไปพูดว่า “บอยครั้งที่สมชายถูก
หวยแทง” นี่เป็นการใช้ active voice และ passive voice ที่ไม่ถูกต้อง 
 
หรือแม้ว่าจะมิได้ใช้ภาษาผิดหลักอย่างฉกรรจ ์เช่น แทนที่จะพูดว่า ฝนตกหนัก 
(heavy rain) – ลมพัดแรง (strong wind) กลบัพูดว่า ฝนตกแรง (strong rain) ลมพัด
หนัก (heavy wind) ฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ 
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จากตัวอย่างข้างต้นนี้เราสามารถคิดเทียบเป็นภาษาอังกฤษได้ไม่ยาก เมื่อคนไทยพูด
หรือเขียนอังกฤษผิดแกรมมาร์ ผลที่เกดิขึ้นก็คล้ายกัน คือมีตั้งแต่เสยีหายน้อยและไม่
จําเป็นต้องแก้ไขไปจนถึงเสียหายมากจนแก้ไขไม่ได้ 
 
เอาละ เมื่อเราหมดโอกาสเรียนแกรมมาร์ตามธรรมชาติจากการพูดจามาตั้งแต่เด็ก
เพราะเราเกดิเมอืงไทยที่ภาษาอังกฤษ “ไมใชภาษาพอภาษาแม” ของเรา ก็เหลอือีก 2 
วิธีอื่นที่เราจะเรียนแกรมมาร์หรอืหลักภาษาของฝรั่ง คือ 
วิธีที่ 1 ฟังเยอะๆและอา่นเยอะๆ และพยายามสังเกตจดจําภาษาท่ีฝรั่งพูดและเขียน
และ copy เขา ถ้าเราสังเกตและจดจําอย่างเข้มข้น เราก็จะพูดและเขียนไม่ผิดมาก
นัก แต่ผมสังเกตว่าคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสอื ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาของ
คนต่างด้าว เมื่อไม่ชอบอ่านจึงไม่มีตัวอย่างให้ copy จึงพูด – เขียนภาษาอังกฤษไม่
ค่อยได้ หรือพูด – เขียนได้แต่ไม่คอ่ยถูก 
วิธีที่ 2 เรียนจากตําราแกรมมาร ์คนไทยจํานวนไม่น้อยเก่งแกรมมาร์ อธิบายหลักแก
รมมาร์ได้ แต่กลับพูดและเขียนอังกฤษไม่ค่อยได้ ที่เป็นอย่างน้ีก็เพราะว่า เป็นการ
เรียนแกรมมารท์ี่มิไดถูกเสริมดวยการฟังและการอานอยางพอเพยีง พอถึงเวลาที่ต้อง
พูดหรือเขียนจึงทําไม่คอ่ยได้ เหมือนเรียนทฤษฎีการยิงปืน แต่ไม่เคยเหน่ียวไกปืนสัก
โปูง จะยิงปืนเป็นได้ยังไง แต่อย่างไรก็ตาม แมการอานตาํราอยางเดนีวจะไมพอ แต
การไมแตะตาํราเสียเลยก็ไมควร การอ่านตําราจะช่วยให้เราย่นเวลาในการสังเกตการ
ใช้ภาษา ตําราชวยทําใหเราไมตองคลําหาทางหรือหลงทางนานเกินไป  
ในยุคหลังๆนีผ้มไดยินหลายคนพูดวา แกรมมารจ์ากตําราไมสําคัญ ผมเห็นด้วยว่าถ้าเรา
ศึกษาแกรมมาร์จากการอ่านมากๆ และฟังมากๆ เราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องศึกษาแก
รมมาร์จากตํารา แตถาอานก็ไมอาน ฟังก็ไมฟัง ตําราแกรมมาร์ก็ไมจับ โดยกระโดดลง
ไปพูดหรือเขยีนเลย แลวหวังวาจะพูดไดเขียนไดอยางถูกตอง ผมวามันเหลือเชื่อครับ! 
หลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องของบางคนที่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษทกุวันก็ทําให้พูดได้
คล่อง โดยไม่ต้องเรียนแกรมมาร ์แต่ผมมตีัวอย่างตรงกันข้ามมาเล่า 1เรื่อง ผมพบกับ
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ปูาคนหน่ึงได้สามีเป็นคนสวิตและไปเปิดร้านอาหารไทยท่ีเมืองเซนตก์าเลน และอยู่ท่ี
นั่นมา 12 ปี ผมถามวา่ปูาคงพูดภาษาสวิตคล่องมากซีครับ แกบอกว่าก็พอถูๆไถๆ
พูดไปได้ “ปูาเพิ่งมาพูดตอนอายุเยอะแลว ก็พูดกันรูเรื่อง แตไมดีเดอะไร ไดหัวกับทาย
แหวงตรงกลาง ไดกลางกับหัวแหวงตรงทาย เราไมไดเรียนเป็นเรือ่งเปน็ราวเหมอืนคน
อื่นเขา” นี่คุณปูาจากบ้านนอกการศึกษาไม่สูงยังรู้เลยว่าแกรมมารส์ําคัญ 
 
เมื่อท่านศึกษาแกรมมาร์จากตํารา ถ้าศึกษาใหเ้ข้าใจแต่จําไม่คอ่ยได้ – ไม่ตอ้งกังวล
ครับ ขอเพียงศึกษาให้เป็นพื้นไว้ เมื่อท่านฝึกอ่านบ่อยๆและฟังบ่อยๆ แกรมมาร์ที่ทาน
ศึกษาไวนี้จะชวยใหทานเขาใจวิธีการเขียนเมื่อทานฝึกอาน และเขาใจวิธีการพูดเมือ่ทาน
ฝึกฟัง ผลลัพธ์ก็คือแกรมมาร์ที่ท่านอ่านจากตาํราก็จะถูก upgrade เป็นแกรมมาร์ที่
ท่านเข้าใจจริงๆ และจาํได้โดยไมต่้องบังคับใหต้ัวเองจํา ท่านจะพดูไดเ้ขียนได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักแกรมมาร์ ไม่ทําให้คนฟังตกใจเหมือนที่คุณยายทํากับผม หรืออาจจะ
ตรงกันข้าม คอื ฝรั่งตกใจว่าทําไมท่านจึงพูดฝรั่งได้ดีจัง นี่ผมไม่ได้พูดเว่อให้ขําเล่น 
ผมพูดจริงๆครับ 

 

อ่านนิยายก็มีประโยชน ์
ท่านเคยอ่านนิยายภาษาอังกฤษจบเรื่องไหมครับ ผมตอบแทนเลยว่าเคยครับ เคยทุก
คน แม้บางท่านจะไม่เคยอ่านนิยายต้นฉบับ แต่ทุกท่านก็เคยอ่านนิยายท่ีเอามาเขียน
ใหม่ให้ง่ายข้ึน ที่เรียกว่า simplified ก็หนังสอือ่านนอกเวลาภาษาองักฤษสมัยเรียน
ชั้นมัธยมนั่นไงครับ 
 
การอานนยิายภาษาอังกฤษมีประโยชนย์ังไง ตอบได้เลยว่า 1) สนุก แต่ต้องได้อ่านแนว
ที่ท่านชอบนะครับจึงจะสนุก 2) ช่วยพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของทา่น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงทักษะในการพูด 
 

http://intereladsd.blogspot.com/2007/02/65.html
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สิ่งที่เราอ่านในนิยายเรือ่งหนึ่งๆ ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) บทเล่าเรื่อง และ2) บทสนทนา และในชีวิตจริงของคนเรา เมือ่เรา
พูดเราก็พูด 2 อย่างน่ีแหละครับ พูดเล่าเรือ่งกพ็ูดยาวหน่อย เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่ี
ต้องการเล่า คนฟังก็น่ังฟังไปก่อนจนกว่าเราจะเล่าจบ แล้วก็พูดสนทนาก็โต้ตอบกัน
ด้วยประโยคสั้น ๆ คุณพูดมั่งผมพูดมั่งสลับกัน 
 
คนแต่งนิยายจะต้องเลา่เรื่องเก่ง คือ เล่าแล้วคนฟังรู้เรื่องและอยากฟังต่อไปจนจบ
เรื่อง ในขณะเดียวกับบทสนทนาท่ีคนแต่งเขียนให้ตัวละครพูดก็ตอ้งเป็นบทที่พูดใน
ชีวิตจริง สรุปก็คือ ต้องเป็นภาษาร่วมสมัยทั้งบทเล่าเรื่องและบทสนทนา 
 
เมื่อเราอ่านนิยาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงนิยายแนวที่เราชอบ เราก็จะสนกุและไดเ้ห็นการ
ใช้ถ้อยคําสํานวนในการเล่าเรือ่งและพูดคุย เมื่ออ่านบ่อยๆ เราจะจาํ style การใช้
ภาษาของคนแต่งไดเ้องโดยไม่ต้องตั้งใจจํา ยิง่ถ้าได้อ่านนิยายหลาก style หลายคน
แต่งมากๆ เข้า ไมต่้องสงสัยเลยว่าเราจะพูดได้เก่งข้ึน ทั้งพูดเล่าเรื่องและพูดสนทนา 
 
เมื่อเขียนประโยคข้างตน้จบ ผมก็ได้ยินเสียงบ่นทันทีว่า “อานไมรูเรือ่ง ศัพทย์าก” ซึ่ง
ผมไม่เถียงเลย คนแต่งเป็นฝรั่งเขียนให้ คนอ่านซึ่งเป็นฝรั่ง ศัพท์ธรรมดาของเขาก็
กลายเป็นศัพท์ยากของเราซึ่งไม่ใช่ฝรั่ง 
 
มาถึงบรรทัดนี้ผมกําลังจะบอกท่านว่า ถ้าเราตอ้งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
เรา โดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะในการพูดคุย เราน่าจะกลับไปหาหนังสือภาษาอังกฤษ
อ่านนอกเวลา (หรือบางโรงเรียน ครูก็ให้อ่านในห้องเรียน) ซึ่งเป็นนิยาย-นิทาน-
story หนังสือพวกน้ีช่วยเรายังไง 
 
1. มีหลากหลายเนื้อเรือ่งให้เราเลือก เราน่าจะลองหยิบสักเรือ่งหนึ่งที่เราชอบหรือไม่
เกลียดมากนักมาอ่าน การได้อ่านเรื่องที่ชอบจะทําให้สนุกและเพิ่ม energy ในการ
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อ่าน แต่ถ้าตอ้งทนอ่านเรื่องที่ไม่ชอบจะเสีย energy ไปกับการต่อต้านความเบื่อและ
จะอ่านได้ไม่นาน มันก็เหมือนกับได้กินอาหารที่ชอบจะกินได้นานและอิ่มยากน่ังกินไป
ได้เรื่อยๆ แต่ถ้าอาหารไม่ถูกปากกินแพล็บเดียวก็อิ่มขืนน่ังนานก็ทรมานใจ 
 
2. มียาก-ง่ายหลายระดับให้เราเลือก แม้นิยายพวกนี้จะถูกเขียนใหม่ให้อ่านง่ายขึ้น 
แต่ก็ยังแบ่งออกเป็นหลายระดับตามความยากง่าย เราน่าจะเริ่มอ่านจากระดับที่เรา
รู้สึกว่าง่าย การอ่านเรือ่งที่ยากเกินไปจะทําให้เราเสียเวลาไปกับการเดาศัพท์-เปิดดิก-
ตีความประโยคที่อ่าน จนหมดสนุกและยากนักที่จะจดจําการใช้ถ้อยคําสํานวนของ
เขาได้ เรือ่งที่ง่ายจะช่วยให้เราอ่านได้ไหลลื่นไปเรื่อยๆ สนุกและจําได้ มันเป็นเรื่อง
ธรรมดาครับ อะไรที่เราอ่านแล้วมีความสุขเราจะจําได้โดยไมต่้องตั้งใจจํา แต่อะไรที่
เราอ่านแล้วไม่มีความสุขเรามักจะจําไม่ไดแ้มจ้ะฝืนใจจํา 
 
มาถึงบรรทัดนี้ ถ้าท่านสนใจจะหาหนังสือพวกน้ีมาอ่าน ผมขอแนะนําดังนี้ครับ 
1. ที่แผงหนังสือสวนจตุจักรวันเสาร-์อาทิตย์ มีให้เลอืกมากมาย และราคาถูกมากๆ 
เป็นหนังสือใช้แล้ว 
2. ที่ร้านหนังสือทั่วไปก็มีขาย ราคาอาจจะแพงกว่าที่สวนจตุจักรนิดหน่อย 
3. ที่เว็บไซต์นี้ก็มีครับ ท่านลองคลิกเลือกๆ ด ูอาจจะมีหลายเลม่ที่ถกูใจท่าน 
-http://www.free-online-novels.com/ และ หน้าที่คล้ายกัน 
-http://www.magickeys.com/books/links.html 
-http://www.magickeys.com/books/ 
-http://www.freebooknotes.com/ 
-http://www.bookrags.com/ 
 
หรือถ้าท่านใดสนใจจะอ่านนิยายฉบับเต็มฟรอีอนไลน์ ก็ลองไปที่เวบ็ข้างล่างนี้ครับ 
http://www.eharlequin.com/cms/onlinereads/readsLibrary.jhtml?itcTy
pe=library http://starry.com/novel/authors.htmhttp://www.readbook

http://www.free-online-novels.com/
http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1T4GGLJ_enTH244TH244&q=related:www.free-online-novels.com/
http://www.magickeys.com/books/links.html
http://www.magickeys.com/books/
http://www.freebooknotes.com/
http://www.bookrags.com/
http://www.eharlequin.com/cms/onlinereads/readsLibrary.jhtml?itcType=library
http://www.eharlequin.com/cms/onlinereads/readsLibrary.jhtml?itcType=library
http://starry.com/novel/authors.htm
http://starry.com/novel/authors.htm
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online.net/fictionNovel/http://www.freeonlinereading.com/links.htmh
ttp://www.pagebypagebooks.com/title.html 
 
มีอยู 2-3 ขอ ซึ่งเป็นประสบการณส์วนตัวทีผ่มอยากแบงปันกับทานผูอาน 
1. การอานรูเรื่องไมหมดไมใชเรื่องแปลก ไม่ต้องหงุดหงิด-ไม่ตอ้งท้อถอย อ่านไปเรื่อยๆ 
จะรู้เรื่องมากขึ้นเอง หรือท่านอาจจะเปลี่ยนไปเอาเรื่องอื่นที่ง่ายกว่า หรือเรือ่งที่ท่าน
ชอบมากกว่า มาอ่านกไ็ด้ครับ 
 
2. ถาไมรูความหมายและขี้เกียจเปิดดิกตองหัดเดา เช่น ถ้าเป็นคําถาม มันน่าจะเป็น
สิ่งของ-สถานที-่หรือคาํนามแสดงอาการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่า ถ้าเป็นคํากริยา 
เมื่อเราดูจากประธานและกรรมแล้ว กริยาตัวนี้มันน่าจะแปลว่าอะไร อะไรทํานองนี้
แหละครับ การเดาจะชว่ยให้เรารู้ความหมายอย่างหลวมๆ ของศัพท์ที่เราเดา ซึ่ง
ดีกว่าไม่ลองเดาเลย ผมคิดว่า ก้อนสมองส่วนที่ใช้ในการเดาเป็นคนละก้อนกับส่วนที่
ใช้ในการจํา ถ้าเราหัดเดาบ่อยๆ สมองก้อนที่ใช้เดานี้คงใหญ่ข้ึนและทํางานเข้มแข็ง
ขึ้น พูดอย่างน้ีผมก็เดาเอาเหมอืนกันครับ แตน่่าจะเดาไม่ผดิความจริงมากนัก 
 
3. เมื่อท่านได้เรื่องที่ท่านสนใจจะอ่านแล้ว ถาจะใหดีนาจะตั้งการบานใหตัวเองว่า 
จะต้องอ่านให้จบภายในก่ีวัน เช่น อ่านให้จบภายใน 1 เดอืน ก็เอาจาํนวนหน้า
ทั้งหมดหารด้วย 30 ก็จะได้จํานวนหน้าที่ท่านน่าจะหาเวลาอ่านใหค้รบทุกวัน (อ่าน
เกินก็ดีครับ เพราะบางวันท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านสักหน้า) ท่านอ่านจะอ่านตอนยืน
รอรถเมล์ที่ปูาย น่ังในรถเมลต์อนเช้า-เย็น อ่าน 1 ย่อหน้าเมื่อตื่นนอน-อ่านอีก 1 ย่อ
หน้าก่อนปิดสวิตช์ไฟหัวเตียงเมื่อจะนอน แต่ถา้จะให้ดีน่าจะเจียดเวลาสักนิดเพื่อการ
อ่านน้ีเป็นการเฉพาะ 
 
4. ใชดินสอเขียนความหมายของศัพท์ลงไปในหนังสือเลย อย่างน้ีไม่ถือว่ามือซนทําให้
หนังสือเลอะเทอะ แถวบ้านผมเขาเรียกว่าขยันครับ 

http://www.readbookonline.net/fictionNovel/
http://www.readbookonline.net/fictionNovel/
http://www.pagebypagebooks.com/title.html
http://www.pagebypagebooks.com/title.html
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5. การอานออกเสยีง บางหนาบางตอนก็มีประโยชน์ครับ เช่น ประโยคที่น่าสนใจ หรือ
ประโยคที่ท่านคิดว่าน่าจะมีโอกาสใช้ในการพูดจากับคนต่างชาติ อันที่จริงการตั้งใจ
อ่านออกเสียงสักวันละ 1 ย่อหน้า หรือครึ่งหน้าทุกวันมีประโยชน์ไม่น้อย เพราะว่า 
ในขณะที่การอ่านเป็น passive skill คือ การรับสารที่คนอื่นเขาส่งมา แต่การพูดหรอื
ออกเสียงเป็น active skill คือ การส่งสารไปให้คนอื่น การได้ฝึกท้ัง passive skill 
และ active skill พร้อมกันไปเป็นเรื่องดีครับ 
 
ถาทานอายยุังนอย ภาษาอังกฤษเป็นเครือ่งมอืที่วิเศษในการขยายโลกทัศน์และเพิ่ม
โอกาสในชีวิตของทาน เพราะทานยังมีเวลาทํางานอีกหลายปีกวาจะเกษียณ ถาทานแก
แลวและเริม่หมดแรงเรยีนของใหม คอื ภาษาองักฤษที่ทานทิ้งมานานหรือไมไดสนใจมา
แตตน การเริ่มเรยีนตอนนี้อาจชวยใหลูกของทาน (ถาทานมีลูก) เห็นตัวอยางและมี
กําลังใจในการฝึกสรางเครื่องมือที่ดี เพื่อชีวิตของเขาเองในอนาคต แตถาทานแกแลวและ
ไมมีลูกและถึงไมรูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นก็ทํางานได ภาษาอังกฤษอาจเป็นเครื่องมืออีก
อยางหนึ่งที่ชวยสรางความเพลิดเพลินอยางยิ่งใหแกชีวิตของทานในชวงวัยเชนนี้ครับ 

 

เรียนอังกฤษ… วิริยะมากอ่นฉันทะ ! 
วันนี้ขออนุญาตคุยกับท่านผู้อ่านสักนิดนะครบั โดยเฉพาะอย่างย่ิงทา่นผู้อ่านที่เกลียด
ภาษาอังกฤษ 
 
ที่ บล็อกนี้ผมรวบรวมเว็บดี ๆ มาบริการการท่านผู้อ่านเพ่ือเป็นแหล่งเรียน
ภาษาอังกฤษ โดยไมต่อ้งเสียเงิน ผมมีความสขุกับงานอดิเรกน้ี และก็เชื่อว่าท่าน
ผู้อ่านท่ีชอบภาษาอังกฤษก็คงมีความสุขเช่นกัน 
 
แต่ผมก็เข้าใจดีว่า มีคนไทยจํานวนไมนอยทีไ่มชอบภาษาอังกฤษ ไมม่ีความสุขในการ

http://intereladsd.blogspot.com/2007/05/192.html
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เรียนภาษาอังกฤษ และจะเป็นทุกข์ถ้าต้องฝืนใจเรียนภาษาอังกฤษ 
 
ตอนผมเรียนอยู่ช้ันมัธยมที่ต่างจังหวัดผมไม่เคยสอบตกภาษาอังกฤษ (ขออนุญาตคุย
นิดนึงนะครับ)และนั่งแถวหน้าชั้น มีเพื่อนในชั้นเยอะเลยครับที่เกลียดภาษาอังกฤษ
และเรียนอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่อง มอีาจารย์อยู่ทา่นหนึ่งท่ีเมื่อเข้าชั้นสอนและอยากผ่าน
บทเรียนไปเร็วๆจะถามเด็กน่ังแถวหน้าๆว่าเข้าใจไหม เด็กแถวหน้าก็จะตอบว่าเข้าใจ 
อาจารย์ก็ย้ิมและผ่านไปบทใหม่ เรื่องของเรื่องก็คือว่า เพื่อนของผมตั้งแต่กลางหอ้ง
ไปจนถึงหลังห้องจะบ่นกันตรึมว่าอาจารย์สอนอะไรก็ไม่รู้ ฟังไม่รู้เรือ่ง ในขณะที่
อาจารย์ท่านนี้บ่นว่า เด็กห้องน้ีโง่แล้วยังขี้เกยีจอีกด้วย ขออนุญาตใช้วลีนี้อธิบายนะ
ครับท่านจะได้เห็นภาพชัดๆ 
 
ทุกวันน้ีเมื่อคิดย้อนไปยังสมัยน้ัน ต้องบอกว่าผมเข้าใจและเห็นใจอาจารย์ท่านนั้น
ครับเพราะหลายเรื่องทีเ่รียนภาคบ่ายในช้ันเรียนร้อนๆที่ไม่ติดแอรม์นัทั้งซับซ้อนและ
น่าเบื่อหน่าย ถึงวันนี้แม้จะให้ผมสอน ผมก็สอนได้ไมด่ีกว่าอาจารย์ท่านนั้น 
 
แต่ขณะเดียวกันผมก็เข้าใจและเห็นใจเพื่อนรว่มห้องที่บอกว่าอาจารย์สอนไม่รู้เรือ่ง ก็
มันไม่รู้เรือ่งนี่ครับจะให้พูดว่ารู้เรื่องไดอ้ย่างไร 
 
วันนี้ผ่านวันน้ันมา 20-30 ปีแล้ว ผมพบเพื่อนร่วมงานหลายคนที่ภาษาอังกฤษไม่
ค่อยแข็งแรงและคงจะเอาไปวิ่งแข่งไม่ได ้แตท่ี่น่าเสียดายก็คือ แม้ทกุวันน้ีเขาก็
ทํางานได้ดี แต่ถ้าเขามทีักษะภาษาอังกฤษเปน็เครื่องมือพร้อมใช้อีก 1 อย่าง เขาจะ
ทํางานของเขาได้ดีขึ้นอีกเยอะมีความสุขและความก้าวหน้าอีกเยอะ 
 
แต่จะทํายังไงเมือ่ใจมันไม่รัก เมื่อไมร่ักก็ไม่อยากเรียนเมื่อไมเ่รียนก็ไม่รู้ เมื่อไม่รู้ก็ไม่ได้
รับประโยชน์จากการเรียน 
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มีผู้รู้หลายท่านพูดถึงอทิธิบาท 4 ว่าสามารถนําไปสู่ความสําเร็จในทุกเรื่องคือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา เมือ่มีฉันทะความรักความชอบที่จะเรียนซะอย่างเดียว สิ่งดีๆ
อื่นๆ ก็จะตามมาเอง ซึง่สุดท้ายก็คือความสําเร็จ (อิทธ ิแปลว่า ความสําเร็จ, บาท 
แปลว่าทาง, อิทธิบาท แปลว่า ทางสู่ความสําเร็จ) 
 
แต่ปัญหาที่ตองถามก็คอื หากไมสามารถทําใจใหรักได ก็ไมสามารถเกงอังกฤษ และถา
เป็นเชนนี้ก็เลิกพูดเรื่องเอาภาษาอังกฤษมาใชงาน ยังงั้นหรือครับ? 
 
คําตอบของผมตอนน้ีก็คือ เมือ่ไมม่ี “ฉันทะ“ ก็ต้องให้ “วิริยะ” ทํางานแทน ขอ
อนุญาตยกตัวอย่างเปรยีบเทียบนะครับ 
 
ผมตั้งใจจะออกกําลังกายโดยการวิ่งจ๊อกกิ้งทุกวันหรืออย่างน้อยก็วันเว้นวัน เพราะรู้
ว่าเมื่อไดอ้อกกําลังกายให้เหงื่อออก จะมีคุณอนันต์ต่อร่างกายและจิตใจ แตผมก็ขี้
เกียจ ทุกวันน้ีแม้วิ่งมานานแล้ว แต่ก็ยังออกวิง่ด้วยความขี้เกียจอยู่เหมือนเดมิ ขี้เกียจ
ใส่ถุงเท้า ขี้เกียจใสร่องเท้า ขี้เกียจออกนอกประตูบ้านไปว่ิง (ถนนใหว้ิ่งก็มีอยู่ใน
หมู่บ้านนั่นแหละครับ) ขี้เกียจวอร์มอัพ และข้ีเกียจก้าวเท้าวิ่ง 
 
ท่านเชื่อไหมครับว่า ทีผ่มวิ่งแต่ละครั้ง 30 นาทีนี้ ผมตองวิ่งเหยาะๆถงึ 15 นาทีกวาจะ
หายขี้เกียจ คือพอเหงื่อเริ่มจะออกนั่นแหละครบั ถึงค่อยว่ิงอย่างมีใจหลังจากที่ฝืนใจ
วิ่งมาตั้ง15 นาที 
 
เมื่อวิ่งครบ 30 นาที และเหงื่อออกจึงค่อยสบายและหายขี้เกียจลงไปหน่อย 
 
ผมนึกถึงคําสอนของหลวงพ่อชา ท่านบอกว่าในการปฏิบัติธรรม ขยันก็ปฏิบัติ ขี้เกียจ
ก็ปฏิบัติ ไม่ใช่รอเฉพาะวันขยันเท่านั้นถึงจะปฏิบัติ 
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ผมเองแมจะชอบภาษาอังกฤษ ก็ใชวาจะชอบทุกวัน แตก็พยายามใชทกุวัน คืออานทุก
วันฟังทุกวัน และเขยีนทุกวัน บางวันก็อย่างฝืนใจ บางวันก็อย่างเต็มใจ มีเวลาก็
อาจจะห้าสิบนาทีไมม่ีเวลาก็เจียดให้ห้านาท ี
 
ผมไม่ม”ีเคล็ดลับ” ส่วนตัวในการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจาก อ่าน-ฟัง-เขียน ทุกวัน 
ก็ค่อยๆรู้เรื่องและเอาภาษาอังกฤษมาใช้งานได้พอสมควรแกอ่ัตภาพ 
 
มาถึงบรรทัดนี้ก็ไดส้รุปเดิมๆที่ผมใช้เตือนตัวเองบ่อยๆ คือ ถ้าอยากได้รับประโยชน์
จากภาษาอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันก็เกลียดภาษาอังกฤษ ต้องมีวิริยะทั้งๆที่ไม่มี
ฉันทะ คือต้องขยันทั้ง ๆ ที่ขี้เกียจ เมือ่ขยันไปเรื่อยๆ ก็จะได้รับผลสําเร็จมากข้ึนจาก
ความขยัน และจะเปลีย่นใจมารักภาษาอังกฤษมากขึ้นเอง 
 
สูตรสวนตัวของผมนี่ ผมรูสึกวามันดิบ ๆ ไปหนอย แตก็เชื่อวานาจะมีหลายคนที่ใฃสูตร
ดิบ ๆ อยางนี้เหมือนกัน สวนถามทีานใดใชสูตรที่สุกกวานี้แตไมคอยไดผล ลองเอาสูตรนี้
ไปใชดูบางซีครับ 
 
ขออวยพรให้ทุกท่านมีทั้งความรักและความขยัน และได้รับทั้งความสุขและ
ความสําเร็จในการศึกษาภาษาอังกฤษครับ 
  
ตอบค าถามที่ท่านผูอ้่านถามบ่อย 
มีอยู่ 3 คําถามที่ท่านผู้อ่านถามบ่อย 
“พื้นฐานออน ไมรูจะเริม่ตนตรงไหน?” 
“ไมมีเวลา ไมมเีงิน ไปเรียนกับครูพเิศษ หรอืโรงเรียนสอนภาษา ทํายังไงดี?” 
“พยายามฟิตอังกฤษแลว ก็ไมฟื้นซะที สงสัยจะไมมีหัวทางนี้ แตก็อยากจะเกงกวานี้ ไมรู
จะทํายังไง?” 
 

http://intereladsd.blogspot.com/2007/08/258.html
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ก่อนท่ีผมจะแสดงความเห็น ผมว่า เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า เราจะเรียน
ภาษาอังกฤษไปทาํไม? 
1. เรียนเพ่ือให้สอบผ่าน ไม่อย่างน้ันจะไม่จบครบตามหลักสูตรของโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย 
2. เรียนเพ่ือใช้ในงานอาชีพ 
3. เพื่อหาความรู้ 
4. เพื่อความเพลิดเพลนิ 
5. เพื่อสามารถช่วยเหลือคนอื่น 
6. อื่น ๆ 
 
คําถามถัดไปที่ตอง “ถามใจ” ตัวเองก็คือ การที่จะทําให้สําเร็จขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรือหลาย
ข้อตาม 1 – 6 ข้างต้น เมื่อพยายามไปได้สักพกัหน่ึง ทานรูสึก“ทอใจ” และ ไมอยาก
พยายามตอไป, หรือวาทานยังคงรูสึก “ปักใจ” และจะ พยายามตอไป 
 
ถ้าท่านเลือก “ปักใจ” และตามด้วย “จะพยายามต่อไป” หรืออีกนัยหนึ่งเลือกเดินบน
เส้นทางของความสําเรจ็ หรือ ‘อิทธิบาท’ ท่านลองทบทวนดูซคีรับวา 4 ขอขางลางนี้
ทานมีครบหรือไม: 
1.ฉันทะ (บอกใจใหรักภาษาอังกฤษ): ไม่ใจรอ้น ไม่หงุดหงดิ ไม่ท้อ เมือ่เรียนแล้วไม่
ได้ผลดังใจ แต่มีความหวังอยู่เสมอ เหมือนพ่อแม่สอนลูกน้อยให้หัดเดิน มีความสุข
เมื่อเห็นลูกเดิน ไม่ท้อไม่รําคาญเมื่อเห็นลูกลม้ และมีความหวังอยู่เสมอว่า ลูกจะค่อย 
ๆ เดินได้ดมีากขึ้นกว่าเดิมทุกวัน การฝึกเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องมีความหวัง – ความ
รัก – ความสุข แบบนี้เช่นกัน 
2. วิริยะ (บอกใจใหใสใจ): ตั้งเปูาเชิงประมาณในการฝึกฝนหรือใช้งาน เช่น ฟัง/พูด/
อ่าน/เขียน วันละไม่นอ้ยกว่า 30 นาที และกต็ั้งเปูาเชงิคุณภาพ เชน่ ต้องฟัง/พูด/
อ่าน/เขียน ให้เข้าใจ วนัละ 1 คํา/ 1 วลี / 1 ประโยค / 1 ย่อหน้า / 1 หน้า / 1 
เรื่อง ครั้งแรก ๆ อาจจะได้แต่ปรมิาณ แต่เชื่อเถอะครับว่า เมื่อฝึกใหไ้ด้ปริมาณมาก ๆ 
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คุณภาพก็จะตามมาเอง ไม่มีปรมิาณก็จะไมม่คีุณภาพ แต่ต้องเป็นปริมาณที่ทําด้วย
ความรัก(ฉันทะ) ตามข้อ 1 และความจดจอ่ไตร่ตรอง ตามข้อ 3. และ 4. ที่กําลังจะ
พูดถึงนะครับ 
3. จิตตะ (บอกใจใหจดจอ): ฝึกอ่านหรือฟังอังกฤษอย่างมีสมาธิเพียง 15 นาที อาจจะ
ได้ผลดมีีคุณภาพมากกว่าฝึกอย่างใจลอยนาน 150 นาทีก็ได้ จากประสบการณ์ที่ผม
เคยคุมสอบวิชา reading และ listen ทําให้ได้ข้อสรุปว่า ถ้าคนเราฝึกอ่านและฟัง
ภาษาอังกฤษทุกครั้งอย่างมีสมาธเิหมอืนที่เขากําลังทําข้อสอบ เขาจะเรียน
ภาษาอังกฤษอย่างคนมีพลังจิต จะได้ผลเร็ว เข้าใจง่าย จําง่าย และลืมยาก 
4. วิมังสา (บอกใจใหไตรตรอง): นอกจากเรียนด้วยใจรัก – ใส่ใจ – จดจ่อ แล้ว ยังควร
มองหาช่องทางแก้ไขปรับปรุงวิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีขึน้ เท่าที่จะทําได ้
 
พอมาถึงตรงนี้ เรารู้แลว้ว่า เราจะฝึกภาษาอังกฤษเพื่อให้อย่างน้อย “อานออก – 
เขียนได” และ “ฟังออก – พูดได” แล้วจุดที่เราจะเริ่มจริง ๆ อยูที่ตรงไหน? คําถามนี้ 
ท่านต้องตอบตัวเองครบั เพราะท่านรู้ดีกว่าคนอื่น คือว่า: 
[1]. ใน 4 ทักษะ คือ ฟงั – พูด – อ่าน – เขียน นี้ ท่านจะเน้นฝึกที่ทักษะใด ก่อน – 
หลัง, มาก – น้อย บางท่านอาจจะต้องพูดมากหน่อย(คงรวมเรื่องฟงัด้วย) บางท่าน
การอ่านให้รู้เรื่องจําเป็นมากท่ีสุด บางท่านมีงานท่ีต้องเขียนซึ่งไม่ควรจะผิดเรือ่งแก
รมมารม์ากนัก ฯลฯ ทา่นล่ะครับ จะพุ่งเปูาการฝึกเน้นเรื่องใดกอ่น-หลัง มาก-น้อย 
เรื่องนี้ต้องหาคําตอบเอาเองครับ 
[2]. พยายามให้ทุก ๆ วัน 1)มีงานที่ท่านต้องเอาภาษาอังกฤษเข้าไปใช้ หรือ 2)มี
ความรู้ที่ต้องใช้ภาษาองักฤษเป็นเครื่องมือในการค้น หรือ 3)มีความสุขความ
เพลิดเพลินที่จะได้มาโดยการ ฟัง พูด อ่าน หรือเขียนภาษาอังกฤษ ถ้าข้อ 1) หรือ 2) 
หรือ 3) นี้ ไมม่ีแม้แต่ขอ้เดียว ก็ตอ้งหาให้ได้ครับ ไม่เข้าถํ้าเสือก็ไม่ไดลู้กเสือ เหมือนที่
เขาว่าไว้จริง ๆ 
 
เอาละ เมื่อท่านตั้งใจแล้วว่า ท่านมีเปูาหมายในการศึกษาภาษาอังกฤษและจะไม่ท้อ 
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จะเป็นกําลังใจให้ตัวเอง ท่านก็ start ได้เลยครับ ซึ่งคงจะมมีากมายหลายสิบหลาย
ร้อยวิธีที่ท่านจะศึกษาภาษาอังกฤษให้ได้ผล 
โดยเว็บตาง ๆ ที่ผมเอามาแนะนาํใน Blog นี้เพื่อใหทานศึกษาภาษาผานหนาคอมฯ ก็
นับเป็น 1 วิธีที่อาจจะงาย สะดวก ไมแพง และไดผลดีพอสมควร 
ขออวยพรใหทุกทานไดรับความสําเร็จและความสุขจากการศึกษาภาษาอังกฤษครับ 

 

ถ้าท่านฟังภาษาองักฤษไม่ค่อยรูเ้รื่อง !! 
ถ้าท่านรู้สึกว่าการฟัง หรือ Listening เป็นเรือ่งยากมาก – ยากมากกว่า – จนถึงยาก
มากที่สุด และจะจัดตั้งชมรมฟังภาษาอังกฤษยากจริง ๆ ผมขอสมัครเข้าชมรมด้วย 1 
คน เพราะผมก็ไมส่ามารถฟังอังกฤษได้รู้เรื่องเยอะ ๆ โดยอัตโนมตัิเชน่กัน ทั้งน้ีอาจจะ
เนื่องจาก 
 
1. งานที่ทําในปัจจุบันก็ไม่มีโอกาสฟังภาษาองักฤษบ่อยนัก – แต่ถ้าถึงเวลาต้อง
ทํางานโดยการฟงั ก็ถูกคาดหมายว่าต้องฟังรูเ้รื่อง 
2. ไม่เคยจบเมืองนอก ที่จบเมืองไทยก็ไม่ไดเ้อกภาษาอังกฤษ และไมเ่คยอยู่เมืองนอก
นานๆ 
3. ไม่มีแฟนเป็นคนต่างชาติ 
4. และชาติที่แล้วก็น่าจะเกิดเป็นคนไทย 
 
แต่ผมก็พยายามที่จะฟังให้รู้เรื่อง ผมจึงขออนญุาตเล่าประสบการณส์ู่กันฟัง ในการ 
train ตัวเองให้ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่อง เท่าที่พอจะรู้เรือ่งได้ (จริงๆ แล้วผมอยากฟัง
ประสบการณ์จากทุกท่านในเรื่องนี้มากกว่า) โดยฝึกผ่านอินเตอรเ์น็ต (มีวิธีฝึก 
listening skill อีกมากหลายที่ไม่ได้ผ่านเน็ต) 
 
1. เลือกเรื่องที่จะฟัง: ในฐานะที่เริ่มฝึก เรื่องทีจ่ะฝึกฟังต้องเป็นเรื่องที่อยากฟัง/รักท่ี

http://intereladsd.blogspot.com/2007/08/267.html
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จะฟัง ไม่ยาวเกินไป ไม่ยากเกินไป ไม่ยุ่งเกินไป จนทําให้ท้อและหมดแรงซะก่อน ผม
รวมลิงค์เรือ่งเหล่านี้และแยกเป็นประเภทไว้ท่ีท้ายข้อเขียนน้ีเพื่อให้ท่านเลือก 
 
2. ฟังอยางมีสมาธิ: ใน 10 – 30 นาทีที่เจียดให้สําหรับการฝึกฟังแตล่ะวันนี้ ดีทีสุ่ดคือ 
มีเวลาฟังมาก+มสีมาธมิาก; รองลงมาคอื มเีวลาฟังน้อย แต่ก็มสีมาธมิาก; ที่ได้ผล
น้อยที่สุดคือ มีเวลาฟังน้อย และก็มสีมาธิน้อยขณะที่ฟัง 
 
3. ทดลองใชหูฟังดูสักนิดก็ดีนะครับ จะทําให้เราจับสําเนียงการอออกเสียงได้ดีขึ้น และ
ก็ฝึกขยับปากพูดตามไปเลยครับ ได้ฝึกฟัง-ฝึกพูดกันจะ ๆ คลุกวงในตีเข่าฟันศอกกัน
อย่างน้ี มีประโยชน์มาก 
 
4. ทําใจ: ทําใจแปลว่าอะไร? ทําใจแปลว่า ก)ไม่หงุดหงิดแม้จะไม่รู้เรือ่งได้มากๆดังใจ
หวัง ข)ไม่ท้อถอย เพราะการฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมิได้แปลว่า ‘ไม่ไดเ้รื่อง’ ตั้งกาต้มน้ําปฺุบ
ก็มิใช่ว่าน้ําจะเดือดปั๊บ แต่น้ําจะรอ้นสะสมขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นนํ้าเดือด, 
เช่นเดียวกันครับ listening skill ที่ค่อย ๆสะสมนี้ ถ้าไม่ยกกาน้ําออกจากเตา
เสียก่อนคือตม้ไปเรื่อย ๆ ถึงเวลาน้ําก็เดอืดเองจนได้ - ถึงเวลาก็ต้องฟังรู้เรื่องจนได้ 
หลาย ๆ คนท่ีบ่นว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะเปน็เพราะ ‘ยกกาออกจากเตาเสียก่อน’ 
น้ําจึงสูญเสียความร้อนที่สะสม เหมือนกับฝึกฟังและก็หยุดไปนาน listening skill ที่
ค่อยๆ สะสมจึงค่อย ๆสลาย แต่ถ้าเอาจริง น้ําเดือดไดฉ้ันใด ก็ฝึกฟังได้รู้เรื่องฉันนั้น 
 
5. ฟังหลาย ๆ เทีย่ว: เราอาจจะใช้วิธีฟังให้จบเที่ยวแล้วคลิกฟังเที่ยวใหม่ หรือคลิกที่
ปุุม play, pause, play, pause…. ไปเรื่อย ๆ ก็ได้ ท่านจะประหลาดใจว่า เมื่อฟัง
เที่ยวหลัง ๆ ท่านจับคําได้และฟังรูเ้รื่อง และก็อาจจะแปลกใจตัวเองว่า ทําไมเที่ยว
แรกจึงฟังไม่รู้เรื่องทั้ง ๆ ที่มันก็ไอ้คําน้ันแหละ ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะหเูราได้รับการ 
train จนมี skill มากขึ้น ทุกอย่างก็เป็นอย่างน้ีแหละครับ ภาษติไทยอาจจะบอกว่า 
‘ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่น่ัน’ ฝรั่งบอกว่า ‘Where there's a will 

http://www.freesearch.co.uk/dictionary/where+there%27s+a+will+there%27s+a+way.
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there's a way.’แต่ถ้าเป็นโกวเล้ง เขาคงพูดว่า ‘ฟูาไม่รานน้ําใจคนพยายาม’ แต่
เอาเถอะครับ มีเครือ่งช่วยให้ฟังรู้เรื่อง อยู่ ในข้อ 6) 
 
6) อาน script: ท่านอาจจะฟังก่อนอ่าน – อ่านก่อนฟัง – หรือฟังไปพร้อมๆกับอ่าน ก็
ทําได้ตามอัธยาศัย เลอืกวิธีที่ท่านชอบท่ีสุดแลว้กันครับ ถ้าต้องการเปิดดิกก็ไปที่นี่
ครับ:http://lexitron.nectec.or.th/index1.php 
 
7. ทําแบบฝึกหัดทดสอบความเขาใจ: ท่านอาจจะอ่านคําถามแล้วจึงคลิกฟัง หรือฟังให้
จบแล้วค่อยมาอ่านคําถามเพื่อตอบ ทํายังไงก็ได้ครับที่ท่านชอบ การต้องตอบคําถาม
เช่นน้ีอาจจะทําให้เหนือ่ยมากข้ึนเป็นพิเศษ อย่าหักโหมนะครับ เดี๋ยวจะไม่สบาย ผม
เป็นห่วง 
  
‘บัญญัติ 10 ประการ’ ของการฟติภาษาอังกฤษ 
ในฐานนะคนหัวอกเดียวกันที่กําลังฝึกฟิตภาษาอังกฤษ ผมขอเล่าวิธกีารส่วนตัวที่ใช้
ฝึกตัวเอง อาจจะมสีัก 1 หรือ 2 วิธีที่ท่านรู้สึกเข้าท่าและเอาไปลองทาํบ้าง 
 
1. กําหนดปริมาณของการฝึก และทาํใหได: อาจจะเป็นปริมาณก้อนเลก็ ๆใกล้มอื เช่น 
ทุกวันจะต้องอ่านจบ 1 หน้า หรือฟังให้ได้นาน 20 นาที หรืออ่านออกเสียงชัด ๆ 
อย่างน้อย 10 ประโยค หรือขนาดใดก็ได้ตามที่ตั้งใจไว้ ไม่ใหญ่ไม่เลก็ ไม่มากไม่นอ้ย
เกินไป ถ้ามากเกินไปก็จะรู้สึกเหนื่อย ถ้าน้อยเกินไปก็จะรู้สึกเนือย ฉะนั้นให้กําหนด
ปริมาณการฝึกขนาดพอดี ๆ และแน่วแน่ทําไปให้เสร็จ ส่วนปริมาณเปูาหมายก้อน
ใหญ่ไกลมือก็แล้วแต่ใจจะไขว่คว้า เช่น จะฟิตอังกฤษเพ่ือเป็นเส้นทางเดินไปสู่การ
เป็นคนรวย - คนเก่ง - คนดี - คนมีความสุข ใน style ที่เราเลือกเอง 
 
2. หาใหพบงานอดิเรกที่ทําดวยภาษาอังกฤษแลวสนุก: ย้ํา... ต้องหาให้พบ เพราะบางที
มันก็หายากอยู่นะ ถ้าอ่าน Bangkok Post ก็ไม่สนุก, ดูหนังฝรั่งก็ไมส่นกุ (คือตั้งใจฟัง 

http://www.freesearch.co.uk/dictionary/where+there%27s+a+will+there%27s+a+way.
http://lexitron.nectec.or.th/index1.php
http://intereladsd.blogspot.com/2007/08/279-10.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/08/279-10.html
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soundtrack ไม่ใช้จ้องแต่อ่าน subtitle ภาษาไทย), ฟังข่าว CNN ก็ไม่สนุก ก็ตอ้ง
หาอย่างอื่นอ่าน - หาอย่างอื่นดู – หาอย่างอื่นฟัง ต้องหาให้พบให้ไดส้ักอย่างหนึ่งท่ี
ทําด้วยภาษาอังกฤษแล้วสนุก อาจจะเริ่มด้วยสิ่งทีไ่มยาก – ไมยุง – ไมยาวเกินไป และ
ก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนกับคนอื่นเขา 
 
3. หาวิธีแทรกภาษาอังกฤษเขาไปในงานประจํา: ถ้าหากงานท่ีเราทําไม่มีภาษาอังกฤษ
ที่ต้องอ่าน, ไม่ต้องฟังฝรั่งพูด และไมต่้องพูดให้ฝรั่งฟัง, และไม่ตอ้งเขียนภาษาอังกฤษ
แม้แตต่ัวเดียว กล็องสงบใจสักนิดและคิดให้ทะลุซิว่า เราจะสอดแทรกภาษาอังกฤษ
เข้าไปในงานได้ยังไง ถ้าเรายืนยันมันก็น่าจะมีวิธี วันที่ 1 สอดแทรกภาษาอังกฤษเข้า
ไปได้ 1 นิ้ว พอถึงวันที่ 12 ท่านอาจจะสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ถงึ 1 ฟุต (เพราะ 
1 ฟุตมี 12 นิ้ว) ต้องทาํได้ถ้าเราพยายาม 
 
4. อยาเอาตัวเองไปเปรยีบเทียบกับคนอื่น: แต่เปรียบเทียบกบัตัวเอง ระหว่างสัปดาห์ที่ 
1 กับสัปดาห์ที่ 2, ระหว่างเดือนที่ 1 กับเดือนที่ 2 เรื่องอย่างนี้ของใครของมัน ขืนเอา
ตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เก่งกว่าก็จะรู้สึกเยอหยิ่ง เท่ากันก็รู้สกึผยอง แย่กว่าก็
รู้สึกแหย เราไม่แข่งกับใคร แต่แข่งกับตัวเองดกีว่า 
 
5. ใชเวลาวางและหาเวลาวางใหแกการฟิตภาษาอังกฤษ: แทนท่ีจะปล่อยความคิดให้
ล่องลอยเรื่อยเปื่อยขณะยืนรอรถเมล์ หรือนั่งรอเพื่อน ก็เอามาใช้ทําสมาธิด้วยการ
ท่องศัพท์ (มีสมุดจดศพัท์หรือดิกเลม่เล็ก ๆ ติดตัวไว้เสมอ) หรือฟังไฟล์ mp3 ที่
ดาวน์โหลดจากเว็บน้ี จริง ๆ แล้วเวลาว่างที่เรา ‘ยืนรอ’ หรือ ‘นั่งรอ’ ใครหรืออะไร
ในวันหน่ึง ๆ แม้รวม ๆ กันแล้วมีอาจมีเพียง 5 – 10 นาที ก็ไม่น่าปล่อยให้ผ่านไป
อย่างไร้ค่า ส่วน ‘เวลาว่าง’ ที่ท่านมักจะหาไมค่่อยได้นั้น ถ้าท่านตื่นนอนเร็วกว่าเดิม 
10 นาที และเข้านอนดึกกว่าเดิม 5 นาที ท่านก็จะมีเวลาเพิม่ขึ้นทันทีวันละ 15 นาที
สําหรับการฟิตภาษาองักฤษ 
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6. รวมกลุมคนรูใจฟิตภาษาอังกฤษรวมกัน: ถ้าไม่มีโอกาสเรียนร่วมครคูนเดียวกัน ก็
สามารถเรียนร่วมหนังสือเล่มเดียวกัน เรียนรว่ม CD แผ่นเดียวกัน เรียนร่วมเว็บไซต์
และคอมพิวเตอร์จอเดยีวกัน เรียนร่วมทีวีเพ่ือการศึกษาช่องเดียวกัน ฯลฯ ทุกอย่าง
ทําได้ถ้ามีใจเดียวกัน 
 
7. พกหนังสือภาษาอังกฤษเลมโปรดติดกระเปาไวเสมอ: อาจจะเป็นดิกชันนารี สมุดจด
ศัพท์ทําเอง หนังสือธรรมะ นิยาย การ์ตูน วารสาร ฯลฯ เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะว่าง
เมื่อใด แต่เมื่อเวลาว่างมาหาเรา เราจะไม่ใช้เวลาว่างอย่างท้ิง ๆ ขว้าง ๆ 
 
8. อาน – จด – จํา ถอยคําปลุกใจใหฮึกเหิม: ถ้าไม่มีใครให้กําลังใจเรา เราก็ต้องให้
กําลังใจตัวเอง ตามวิถีของคนกล้า การหาถ้อยคําปลุกปลอบกําลังใจมาอ่านและ
จดจําให้ขึ้นใจ เป็นการชาร์จแบตเตมิไฟให้ชีวิต ที่ตอ้งการฟิตภาษาองักฤษ 
 
9.เรียนอังกฤษโดยการสงัเกต: ถ้าสงัเกตใหด้ีจะพบว่า ชีวิตนี้มีเรื่องให้เราเรียนรู้และใช้
สอยภาษาอังกฤษตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการอาน (ฉลากสินค้า, ปูายตามเส้นทาง 
ฯลฯ) การฟัง(เลื่อนไปที่ช่อง TVซึ่งมีเสียงภาษาอังกฤษบ้างก็ดี ฯลฯ) การพูด(นึกในใจ
เล่น ๆ ว่า สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเป็นคํา / วลี / ประโยค ภาษาอังกฤษ จะพูดว่ายังไง) และ
การเขียน ( ข้อความสัน้ ๆ ที่เคยจดเป็นภาษาไทย ลองทําเล่น ๆ จดเป็นภาษาอังกฤษ 
หรืออังกฤษปนไทยบ้างดูซีครับ) เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้จะไมม่ีความหมายและไร้
ประโยชน์ถ้าไม่สนใจ แต่จะมีความหมายและประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าใส่ใจ
ฝึกฝน 
 
10. ถึงเปูาหมายที่มิใชปลายทาง: การฝึกภาษาอังกฤษเหมือนกับการเดินทางไปในสวน
ดอกไม้ ซึ่งมีไม้ดอกทั่วทั้งสวน เราสามารถชื่นชมกับดอกไม้ทุกดอก ต้นไม้ทุกต้นใน
สวนน้ี เมื่อเราฝึกฟิตภาษาอังกฤษ เรามิได้เกง่ขึ้น ณ ก้าวสุดท้ายเมือ่ถึงปลายทาง แต่
เราเก่งขึ้นทุกก้าวท่ีย่างไปตลอดเส้นทาง และจริง ๆ แล้วเส้นทางของการเรียนรู้และ
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ใช้สอยเรื่องภาษานี้ไมม่ีปลายทาง คือตอ้งเรียนรู้และใช้กันไปเรื่อย ๆทั้งชีวิต เราจึง
เดินถึงปลายทางตลอดเวลา เพราะฉะนั้น จงเรียนภาษาอังกฤษอย่างคนที่มีความสุข
และพอใจกับความเก่งเล็ก ๆ ที่ได้รับเพิ่มขึ้นทุกวัน เหมือนได้ชื่นชมกับดอกไม้ทุกดอก 
ต้นไม้ทุกต้นในสวนภาษาแห่งน้ี 

 

พรสวรรค-์โชค-พรแสวง ในการศึกษาภาษาอังกฤษ 
คําถามที่ผมได้รับบ่อยกว่าคําถามอื่นก็คือ ทําอย่างไรจึงจะเก่งภาษาอังกฤษ จะเริม่ฟื้น
ภาษาอังกฤษที่ตรงไหน วันน้ีผมขอคุยด้วยตามที่ผมเข้าใจ ถูกผิดประการใด โปรด
อภัยและชี้แนะด้วยนะครับ 
 
ก่อนอื่นต้องพูดว่าคนในโลกอินเตอร์เน็ตทุกวนัน้ี สามารถตดิตอ่สือ่สารกันได้ง่ายดาย 
รวดเร็ว และดังใจ ผ่านภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาโลก และไม่ว่าเราจะเก่งหรือไมเ่ก่ง 
รักหรือไม่รักภาษาอังกฤษ เราก็ปฏิเสธภาษาองักฤษไม่ได้ ถ้าเราต้องการเป็นทั้งชาว
ไทยและชาวโลก 
 
บางท่านอาจจะคิดว่า เราอยู่เมืองไทย – ทํางานเมืองไทย อาจไม่จําเป็นต้องพูด
ภาษาอังกฤษกับใครเลย ไม่จําเป็นต้องฟังข่าว CNN หรือ BCC และแม้จะฟังเพลง
และดูหนังฝรั่งไม่ค่อยรูเ้รื่อง ก็ไมเ่ห็นเดอืดรอ้นอะไรเลย เราไม่จําเปน็ต้องเขียน
หนังสือเป็นภาษาอังกฤษแม้แต่ประโยคเดียว เราไม่จะเป็นตอ้งอ่านภาษาอังกฤษ
แม้แต่บรรทดัเดียว สรปุก็คือ เราไม่จําเป็นต้องข้องแวะกับการฟัง – พูด – อ่าน – 
เขียนภาษาอังกฤษแมแ้ต่นิดเดียว เราก็อยู่ไดแ้ละไมอ่ดตาย !! ทีส่ําคัญก็คือ 
ภาษาอังกฤษมิใช่ภาษาของบิดาและมารดาของเรา…ที่กล่าวมาทั้งย่อหน้าน้ี ผมไม่
เถียงแม้แต่คําเดียว ถ้าเราพอใจเพียงแค่เป็นชาวไทยเท่านั้น 
 
แต่ถ้าท่านใดตอ้งการเป็นทั้งชาวไทยและชาวโลกไปพร้อม ๆ กัน เราก็จําเป็นต้องรู้ทั้ง

http://intereladsd.blogspot.com/2007/10/343.html
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ภาษาไทยและภาษาโลกไปพร้อมๆกัน และภาษาโลกที่สําคัญที่สดุ มชีื่อว่า 
“ภาษาอังกฤษ” 
 
โลกแห่งความรู้ ความเพลิดเพลิน โอกาสการมีงานทํา การสร้างธุรกจิ การเดินทาง 
การรู้จักและคบหามติรต่างแดน โลกทัศน์ ความก้าวหน้า เรื่องราวหลากหลายของ
มวลมนุษยชาต ิรวมทัง้ข้อมูล วิทยาการ ภมูปิัญญา และอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน ที่เรา
สามารถเข้าถึงและจับต้องได ้ต้องเดินผ่านเขา้ทางประตูนี้เท่าน้ันครบั… ประตู
ภาษาอังกฤษ 
 
อ่านมาถึงบรรทัดนี้ บางท่านอาจจะบอกว่า รูแ้ล้วล่ะว่าภาษาอังกฤษสําคัญและมี
ประโยชน์มาก แต่ไมเ่หน็ตอบคําถามเลยว่า ทาํอย่างไรจึงจะเก่งภาษาอังกฤษ? 
คําตอบของผมก็คือ เริม่แรกสดุ ท่านตอ้งถามและตอบตัวเองให้ไดอ้ย่างชัดเจนว่า 
- ท่านต้องการฟิตภาษาอังกฤษไปทําไม (สําหรับน้องๆที่ยังเรียนหนังสือ อย่าตอบนะ
ครับ ว่า เพื่อทําข้อสอบส่งอาจารย์ เพราะนี่ไม่อาจนับเป็นคําตอบได้) 
- แม้ว่าทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน จะสัมพันธ์กันหมด แต่ท่านคงตอบได้นะ
ครับว่า ท่านจําเป็นต้องเน้นทักษะใดมากท่ีสุด และเนื้อหาท่ีท่านต้องฟิตภาษาอังกฤษ
นี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร 
ทั้งสองประเด็นข้างต้น เป็นธงที่เราต้องยึดไว้ให้มั่น เพื่อให้การศึกษาภาษาอังกฤษ
ของเราเป็นไปอย่างมีทศิทาง ไม่สะเปะสะปะ เพราะเปูาหมายในการศึกษา
ภาษาอังกฤษของเราอาจไม่เหมอืนของคนอื่น เรื่องนี้จึงเป็นเรือ่งของใครของมัน ลอก
การบ้านกันไม่ได้ 
 
สําหรับการทําให้ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษน้ัน (ผมกําลังพูดถึงคนไทยท่ีไม่ได้พูด
ภาษาอังกฤษมาแต่อ้อนแต่ออก) ก็เหมอืนการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ คือ คงยากท่ีจะให้แต่
ละคนเก่งเหมอืนๆกัน เน่ืองจากคนเราต่างกันอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ พรสวรรค์ โชค 
และพรแสวง 
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1 พรสวรรค์ – เรื่องนีม้จีริงนะครับ ถ้าท่านไม่ได้เกิดเป็นฝรั่งเมื่อชาตทิี่แล้ว หรือยีนส์
เรื่องภาษาทีต่ิดตัวท่านมาตอนคลอดไม่ได้ก้อนใหญ่เป็นพิเศษ ความสามารถด้านการ
เรียนภาษาอังกฤษของท่านก็คงจะอยู่ในระดับกลาง ๆ เหมือนคนไทยท่ัวๆไป 
เพราะฉะนั้นอย่าท้อแทโ้ดยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนไม่กี่คนที่มีพรสวรรค์ 
จนถึงขั้นคิดว่าตัวเองอาภัพเรื่องภาษาอังกฤษ เรียนอย่างไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง จริงๆ
แล้ว คนไม่กี่คนที่เราคิดว่าเขามีพรสวรรคด์้านภาษาน้ัน มันอาจจะเป็นพรสวรรค์ที่ถูก
ผลักดันด้วยพรแสวงกไ็ด้ 
2 โชค – นอกจากพรสวรรค์ โชคก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่คนเรามีไม่เหมือนกัน และมีไม่
เท่ากัน คนบางคนเกิดมาในครอบครัวที่มีเงินมากพอที่จะซื้อโอกาสและประสบการณ์
เพื่อช่วยให้เก่งภาษาองักฤษได้ง่าย-เร็ว-และมากกว่าคนอื่น หรือบางคนโชคดีมีฟูา
เป็นใจช่วยส่งคนมาเป็น sponsor, trainer หรือ tutor ด้านภาษาให้ เขาก็เลยมี
โอกาสเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่น แต่ทา่นอย่าได้ท้อแท้ใจ โดยเอาตัวเองไป
เปรียบเทียบกับคนที่โชคดีกว่าเลยครับ คนเราทําบุญด้านภาษามาไมเ่หมือนกัน 
3 พรแสวง – ในขณะที่เราควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพรสวรรค์และโชคไม่ได้ แต่
เป็นไปได้แน่ๆท่ีเราสามารถแสวงหาให้พบ “พร” (แปลว่าสิ่งประเสริฐ) ถ้าเรา
พยายามถูกทางและมากพอ ให้พรแสวงของเรามีพลังมากกว่าพรสวรรค์ และให้เรา
สร้างโอกาสและโชคในการเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาเองโดยไมต่้องรอการดลบรรดาล
จากฟูาหรือบุญเก่า ภาษิตจีนที่ผมชอบมากกล่าวไว้ว่า “ฟูาไม่รานนํ้าใจคนพยายาม” 
 
พอมาถึงบรรทัดนี้ ผมนึกถึงคําสอนของหลวงพ่อชา ท่านบอกว่า การปฏิบัติธรรมะก็
เหมือนกับคนเลี้ยงเป็ด หรือคนปลูกต้นมะม่วง หน้าท่ีก็คือ ให้น้ํา ใหอ้าหารเป็ด และ
พรวนดิน ใส่ปุย รดน้ํา ดูแลรักษาต้นมะม่วง ส่วนเป็ดที่เราเลี้ยง ต้นมะม่วงที่เราปลูก 
จะโตเร็ว โตช้าเป็นเรือ่งของมัน ไม่ใชเ่รื่องของเรา เรือ่งของเรา คือ ทําหน้าที่ของคน
เลี้ยง คนปลูกให้ดีทีสุ่ด ผมเห็นว่าการศึกษาภาษาอังกฤษก็เป็นเช่นเดียวกัน เราทํา
หน้าที่ของผู้ศึกษาให้ดีที่สุด ขยันก็เรียน ขี้เกียจก็เรียน ส่วนผลจะได้เร็ว – ช้า มาก – 
น้อย ไม่ต้องไปกังวล และไมต่้องเอาใจไปเป็นทุกข์ ซึ่งมันไม่ได้ช่วยให้เราเรียนได้ผล
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เร็วขึ้น หรือมากข้ึนเลย 
 
ผมพูดเกี่ยวกับวิธีการและความสําเร็จในการศึกษาภาษาอังกฤษไว้หลายครั้งแล้ว ถ้า
มีเวลาเชิญท่านคลิกอ่านได้ที่ลิ้งค์น้ีครับ คุยกับท่านผู้อ่าน 
 
ถ้าจะให้ผมสรุปสั้นๆเกีย่วกับ (1 ) การเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี และ(2 ) การมี
ความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ ผมก็ขอพดูว่า การเรียนภาษาอังกฤษต้องมี 3 
“ใจ” คือ เข้าใจ พอใจ และใส่ใจ เข้าใจก็คือ ยอมรับสภาพท่ีเราเป็นอยู่ และพอใจที่
จะเริ่มจากจดุนี้ พอใจในผลที่ได้รับจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าผลนั้นจะ
มาก-น้อย เร็ว-ช้าเพียงใดก็ตาม โดยให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้ตลอดเวลา 
 
ท่านผู้อ่านครับ ผมทํา blog นี้ข้ึนมาด้วยความรู้สึกตั้งแต่เริ่มว่า ในดา้นการศึกษา
ภาษาอังกฤษ ผมไม่ไดเ้ก่ง (มีพรสวรรค์) มากกว่าคนอื่น ไม่ได้เฮง (มโีชค) มากกว่า
คนอื่น แต่ผมอยากให้ blog นี้เป็นตัวช่วยให้คนไทยที่ใส่ใจภาษาอังกฤษสามารถสร้าง
ความเก่งและความเฮงในการศึกษาภาษาอังกฤษให้แก่ตัวเอง ในขณะที่ผมหาเว็บมา
แนะนําท่านผู้อ่าน ผมก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บเหล่านี้ ไปพร้อมกับทุกๆท่านครับ 
 
 สูตรส าเร็จในการฝึกพดูกับเว็บ:Play-Pause-Repeat 
อันที่จริงตามชื่อเรื่องขา้งบน ผมสามารถพูดจบได้ภายในไม่กี่บรรทัด คือ 

"เมื่อท่านเข้าไปที่เว็บสอนภาษาอังกฤษซ่ึงมไีฟล ์MP3 ท่านสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษ
ได้โดย (1)คลิกปุุม Play, (2)ฟังเสยีง (3)คลิกปุุม Pause เพื่อหยุด (4) Repeat คือพูด
ตามเสยีงที่ไดย้ิน ท้าซ้า้ไปซ้้ามา วนไปวนมาอย่างนี้บ่อย ๆ ไม่นานก็จะเก่งทั้ง listening 
และ speaking" - - จบแลวครับที่ผมตองการจะบอก 

แตถาทานมีเวลา ผมขอนุญาตเลาประสบการณแ์ละความคิดเห็นสวนตวัในการศึกษา
ภาษาอังกฤษสักนิดนะครับ 

http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/blog-post_3914.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/12/409play-pause-repeat.html
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ผมเชื่อวาคนไทยไมนอยเป็นอยางผม คอืไมมีโอกาสไปใชชีวิตและศึกษาเมืองนอกและได
ใชภาษาอังกฤษครบวงจรที่นั่น และแมจะเรยีนในเมืองไทย ทานเชื่อผมไหมครับวา ตั้งแต
เรียนช้ัน ป.เตรียม (ตําบลที่ผมอยูตอนเด็ก ใน พ.ศ.นั้นไมมีโรงเรยีนอนบุาลใหผมเดินไป
เรียน) จนจบปริญญาโท ผมไมเคยเรยีนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งแมแตคนเดียว และผมก็
เชื่ออีกวาตอใหไดเรยีนกับครูไทยที่เกงเต็มพิกัดเพียงใดก็ตาม เพยีงใชเวลาไมกี่ชั่วโมงตอ 
1 สัปดาห์ในช้ันเรียนภาษาอังกฤษแมจะอยางตั้งใจ ก็ไมมีทางที่จะเกงภาษาอังกฤษได ยิ่ง
ถาเรียนอยางไมมีใจยิ่งไมตองพูดถึง 

เมื่อเรยีนจบและไดเดินทางไปหลายประเทศ ไดพูดคุยกับผูคนพอสมควรทําใหผมรูวา 
ปัญหานี้ไมไดเกิดขึ้นกับเฉพาะคนไทย แตเกิดขึน้กับหลายชาติ แมแตชาติที่รวย ๆ เชน 
ญี่ปุุน, ชาติที่คนไทยทึกทักวาพูดภาษาอังกฤษไดดีแทบทุกคน เชน อินเดีย. และอีกหลาย
ชาติที่เป็นฝรั่ง แตพูดภาษาอังกฤษไดทุรกันดารเต็มที 

คนรุนผมซึ่งเหลอืเวลาทาํงานไมนานนักอาจจะไมถูกกดดันมากนักใหตองใชภาษาอังกฤษ
เป็น แตคนรุนนอง – รุนลูก – และรุนหลาน ไมไดโชคดีอยางผม ไมไดโชคดีแปลวาจะ
โชคราย ถาไมสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางที่ชีวิตการทํางานของโลกยุคใหมมันบังคับ
ใหตองใช เวนแตวาจะยอมรับที่จะเป็นคนตกรุนซึ่งคงไมมีใครยอมรับ 

และเนือ่งจากเรามีขอจาํกัดหลายอยางที่ทําใหไมสามารถฟิตภาษาอังกฤษใหเขมแข็งได
เหมือนใจ เราไมมคีุณพอคุณแมเป็นเศรษฐีสงใหไปเขาคอร์ส summer camp ที่อังกฤษ
หรือนิวซีแลนด,์ เงินเดือนเราไมมากพอที่จะจางฝรั่งมาสอน private conversation 
course, งานของเราตองติดตอกับฝรั่งในฐานะคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็น ไมใชคนที่หัด
พูดภาษาอังกฤษ, ฯลฯ เมื่อเงินก็นอย เวลาก็ไมคอยมี แลวจะทาํอยางไรกันละครับ 
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ขอยอนกลับมาพูดเรื่อง “สูตรสําเร็จในการฝึกพูดกับเว็บ: Play-Pause-Repeat” 
ตามหัวขอขางบน ผมเคยไดยินบางคนพูดวา รูศพัท์ตั้งเยอะแยะ แตพอถึงเวลาตองพูด
กลับพูดไมออก ไมรูจะทํายังไงดี 

ผมขออนุญาตทําตัวเป็นผูเชี่ยวชาญ ทั้ง ๆ ที่ไมใช เอาประสบการณ์ของตัวเองมาเลาสัก
นิดนะครับ ขออนุญาตพูดเป็นขอ ๆ อยางนี้นะครับ 

[1]. เด็กฟังเสยีงของโลกภายนอกต้ังแตอยูในทองแม มีงานวิจัยวาไวอยางนั้น คณุแมบาง
ทานอยากใหลูกเกิดมาเป็นคนอารมณ์ดีตอนตั้งทองก็เปิดเพลง classic เย็น ๆ โดย
นักวิจัยบอกวาเด็กก็ไดยินดวย (ผมสงสัยวา ถาฟังเพลงฝรั่งเย็น ๆ อาจจะชวยใหลูกฝึก 
English listening skill ตั้งแตอยูในทองก็เป็นไปได) พอคลอดออกมาแลว ทักษะแรก
ทางภาษาที่เด็กฝึกก็คือ listening skill ผมเขาใจวาพรอม ๆ กันน้ันเจาหนูก็พยายามฝึก 
speaking skill ไปพรอม ๆ กัน เสยีงออ ๆ แอ ๆ ที่เราฟังไมรูเรื่องนั้นก็คงเป็นความ
พยายามพูดออกเสยีงอยางใดอยางหนึ่ง และจนถึงวันหนึ่งเจาหนูก็พูดคําแรกได อาจจะ
เป็นคําวา “แม” เพราะแมเรียกตัวเองวา “แม” ใหลูกฟังจนนับครั้งไมถวน ถึงตรงนี้ผม
อยากจะสรุปตามประสาของผมวา ตามธรรมชาติของการเรยีนภาษานัน้ ตองฝึกฟังใหได 
คือ listening กอนที่จะพูดเป็น คือ speaking และมันจะเป็นการ ฟัง – พูด, ฟัง – พูด, 
ฟัง – พูด, ๆ ๆ ๆ.... ไปเรื่อย ๆ เด็กสามารถพูดทีละคํา ทลีะวรรค ทลีะประโยคดวยวิธีนี้ 

[2]. ขอสรุปที่ 2 ของผมก็คือ เมือ่เราตองเรียนพูดภาษาที่ 2 คือภาษาอังกฤษเมื่ออายุ
เยอะแลว และจองแตจะฝึกพูดอยางเดยีวโดยไมยอมลงทุนฟังเยอะ ๆ ก็ยากครับที่จะพูด
ได ลองคิดดูงาย ๆ ก็ไดครับ กวาเด็กจะพูดคาํวา “แม” ออกมาได เด็กจะตองไดยินเสียง
คํานี้จากปากของแม ผานเขาไปในหูของตัวเองกีร่อยครั้ง แลวกวาจะขยบัปาก ขยับลิ้น 
ขยับขากรรไกร ใหเปลงเสียงพูดออกมาใหกับเหมือนเสยีงที่ตัวเองไดยิน ก็คงตองขยับ
กลามเนื้อบรเิวณปากกันเป็นพัน ๆ ครั้งนะครับ จึงจะทํางานนีส้ําเร็จ ใครนะบอกวาเด็ก
เอาแตนอนไมตองทํางาน เขาก็ทํางานเหมอืนกบัที่เรากําลังทํานี่แหละครับ คือการฝึก 
listening skill และ speaking ภาษาไทยครับ 
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[3]. ฉะนั้น ขั้นแรกของการเรียนภาษาคือการฝกึฟังให้ชินหู และพูดใหช้ินปาก ตองทํา
ทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมไดครับ ถาเราฟังอยางเดียวโดยไมพูด จะรูได
อยางไรวาเราฟังถูกตอง การพูดออกมาใหคนอืน่หรือตัวเองไดยินนั้น คอืการพสิูจน์วาเรา
ฟังถูก 
4. ภาษาไทยที่เราเรยีนตอนเด็กเป็นเชนใด ภาษาอังกฤษที่เราเรยีนตอนโตก็เป็นเชนนั้น 
เราตอง ฟัง – พูด, ฟัง – พูด, ฟัง – พูด, ๆ ๆ ๆ . . . ไปเรื่อย ๆ จนชินหูและชินปาก 
 
ทานอาจะถามวา จะไปพูดใหใครฟังละ พูดออกเสียงถูกตองหรือเปลาก็ไมรู แขกฝรั่งก็ไม
มี ครฝูรั่งก็ไมมี เพือ่นฝรัง่ก็ไมมี แฟนฝรั่งยิ่งไมตองพูดถึง จะพูดใหใครฟงัละ? คําตอบ
ของผมคือ ตอนที่ยังหาไมไดนี้ ก็ฝึกพูดกับเว็บไปกอนแลวกันครับ การฝกึกับเว็บดียังไง 
ผมขอเจยีระไนสรรพคณุดังนี้ครับ 

[1]. สะดวก สบาย จะฟังเมื่อไรก็ได ฟังนานเทาไรก็ได ฟังที่ไหนก็ได (save ใสเครื่องเลน 
MP3 ไปฟังขณะเดินทาง) 
[2]. มี choice ใหเลือกฟังเยอะ เรื่องที่ชอบ เรือ่งยาว เรื่องสั้น เรือ่งยาก เรื่องงาย พูด
เร็ว พูดชา เรือ่งเลน ๆ เรื่องทางวิชาการ โอ฿ย! เยอะจนพูดไมหมด 
[3]. ไมเสียตังค์ ตรงนี้แหละครับที่สําคัญ 
 
แตประเด็นที่ผมตองการบอกในวันนี้ก็คือ อย่าให้การฟังหยุดอยู่แต่ฟัง ให้มันต่อไปเป็น
การพูดด้วย คือเมื่อชินหูแลวตองฝึกขยับปากใหเปลงเสียงออกมาดวยจนชินปากที่จะพูด 
พอถึงยอหนานีผ้มขอยกยอหนาแรกของขอเขยีนนี้มาพูดอีกครั้ง คือ 

 
“เมื่อท่านเข้าไปที่เว็บสอนภาษาอังกฤษซึ่งมีไฟล์ MP3 ท่านสามารถฝกึพูดภาษาอังกฤษ
ได้โดย (1)คลิกปุุม Play, (2)ฟังเสยีง, (3)คลิกปุุม Pause เพื่อหยุด, (4) Repeat คือพูด
ตามเสยีงที่ไดย้ิน, ท้าซ้้าไปซ้้ามา วนไปวนมาอยา่งนี้บ่อย ๆ ไม่นานก็จะเก่งทั้ง listening 
และ speaking” 
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บางทานอาจจะแคลงใจวา เอ฿ะ! แลวเราจะออกเสียงถูกหรือนี่ ผมตองขอรองทาน อยาดู
ถูกหูของตัวเองครับ หูของทานมีประสทิธิภาพครับ ไมอยางนั้นทานไมสามารถพูดคําวา 
“พอ”, “แม”, “หม่ํา”, “นม”, “น้ํา” และอีก 9,999 คํามาไดตั้งแตเด็กหรอกครับ คนที่
เป็นใบพูดไมไดก็เพราะหูหนวกมาตั้งแตเด็ก ทานไมไดหูหนวก เมื่อท่านฟังภาษาไทย
และพูดภาษาไทยได้เมือ่ตอนเด็ก ท่านก็ต้องฟังภาษาอังกฤษและพดูภาษาอังกฤษได้
แม้ท่านจะโตแล้วก็ตาม 
 
แต่... การพูดตองทําไปพรอม ๆ กับการฟังครับ เมื่อทานฟัง นอกจากทานจะไดสาํเนียง
แลว ทานยังไดสํานวน ศัพท ์และความรูอีกดวย และเมือ่ทานฝึกกับเว็บ สูตรศักด์ิสิทธิ์
แหงความสําเร็จที่ผมขอแนะนําก็คอื Play – Pause – Repeat เริ่มจากงายไปยาก 
จากนอยไปมาก จากชาไปเร็ว จากที่ชอบมากๆไปยังเรื่องที่จําเป็นตองรูแมไมคอยชอบ 
แตตองฝึกบอย ๆ ฝึกทกุวัน 
และทีเ่ว็บนี้หรือในเน็ตมีที่ใหทานฝึก Play – Pause – Repeat ไดฟรี ๆ มากมาย   

ท่านเชื่อได้เลยครับ ผมไม่ได้เอาเรื่องเกินจริงมาพูดเพื่อให้กําลังใจ แต่ผมเอาเรื่องจริง
มาพูด เรือ่งจริงที่ช่วยให้ท่านฟังและพูดภาษาอังกฤษได้จริง ถ้าท่านเอาจริง 

ผมเชื่อว่าทุกท่านทําไดจ้ริงครับ 

 

 ความอยากผิด ๆ  ในการเรียนภาษาองักฤษ 
สวัสดีครับ 
ตั้งแตเริ่มเขียน Blog นี้จนถึงปัจจุบัน คําถามทีท่านผูอานถามมาบอยทีสุ่ด คือ “ทํา
อยางไรจึงจะพูดภาษาองักฤษเกง ๆ ?” คําถามนี้ตอบยากที่สุดเลยครับ เพราะ 
1. ผมเองเพียงแคพอพดูภาษาอังกฤษไดบาง ไมไดพูดเกง คําถามนี้จึงตองใหคนพูดเกง
เป็นคนตอบ 
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2. ผมเชื่อวาทานผูถามสวนใหญก็สามารถตอบไดเองวาตองทําอยางไร ภาษิตอังกฤษวา 
“Practice makes perfect”. ภาษิตไทยวา “ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่
นั่น“ โกวเลงปรมาจารยน์ิยายจีนกําลังภายในกลาววา “ฟูาไมรานน้ําใจคนพยายาม” ผม
เองผูนอยก็ตองพูดตามภาษิตเหลานี้วา “ขยันฝกึพูดไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็พูดไดเกงเอง
แหละ” คงตอบไดดื้อ ๆ แบบน้ีแหละครับ 
 
แตเมื่อมีหลายทานใหเกียรติผมในการตอบคําถามนี้ ผมก็ขอเลาประสบการณ์ของตัวเอง
ที่มีอยูไมมาก ถือวาเลาสูกันฟังตามประสาคนทีย่ังตองเรยีนภาษาอังกฤษอยูเรือ่ย ๆ 
เหมือน ๆ กัน เอาอยางนั้นแลวกันนะครับ 
 
ทานที่ถามวาทาํอยางไรจึงจะพูดภาษาอังกฤษใหเกง ๆ โดยมากเรียนจบและ 
ทํางานแลว และในงานบังคับใหตองพูดภาษาองักฤษ และที่หนักขอคือตองพูดใหไดทันที 
ไมมีเวลาใหฝึกนานนัก ก็เลยหนักใจ 
 
สิ่งที่ผมรูสึกอยูเสมอและอยากจะพูดเป็นอันดับแรกก็คือไมมีทางลัด ไมมีหลักสูตรพเิศษ
ใด ๆ ทั้งสิ้นในการเกงภาษาอังกฤษ ทุกอยางเปน็ slow, continuous process ทั้งสิ้น 
อยาหวังปาฏิหาริย์ในการเรียนภาษาอังกฤษเลยครับ ไมเจอหรอก เดี๋ยวจะถูกเกจิทาง
ภาษาโฆษณาเกินจริงหลอกเอาเปลา ๆ 
 
เขียนมาถึงบรรทัดนี้ก็รูสึกวา คนทีอ่ยากจะเกงภาษาอังกฤษไมวาจะเป็นอยากพูดเกง 
อานเกง หรือเขยีนเกง ความอยากที่ถูกตองเชนนี้ยากนักที่จะไดสมอยาก ถาหากวามี
ความอยากผิด ๆ บางอยางขวางอยู สิ่งที่จะพูดตอไปนี้ถาไมเพราะหรอืหยาบคายทาน
ผูอานโปรดอภยัดวยนะครับ 
 
(1) อยากปลูกบ้านโดยไม่ลงเสาเข็ม 
บานหรือตึกที่ไมลงเสาเข็มโดยเฉพาะอยางยิ่งปลูกบนพื้นดินน่ิมปลูกไดไมนานเทาไรก็
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ทรุด ยิ่งถาตอเติมเพิ่มขึน้ก็อาจพังลงมาเลย ภาษาอังกฤษก็เชนเดียวกันครับ ถาเสาเข็มไม
มีหรือมีนอยเกินไป เรียนไปไดไมเทาไหรก็คงลม 
 
แลวอะไรละครับคอืเสาเข็มของการศึกษาภาษาอังกฤษ มี 2 เสาเขม็ครบัที่ทานตองตอก
ลงถี่ ๆ เป็นพื้นฐานบานภาษาอังกฤษของทาน คือเสา Vocab กับเสา Grammar ผมพูด
เรื่องนี้ไวมากพอสมควรที่ลิงค์นี้ ถามีเวลาลองอานดูนะครับ ศัพท ์และ แกรมมาร ์
ถาใหผมเดา หลายทานที่ talk และทอ มาใหผมฟังเรือ่งการเรียนภาษาอังกฤษก็นาจะ
เป็นเพราะเสาเข็มนอยเกินไปนี่แหละครับ 
 
ไม่มีทางอื่นหรอกครับ ต้องลงเสาเข็มเพิ่มเรื่อย ๆ จนฐานบ้านภาษาอังกฤษของท่าน
มั่นคง 
 
(2) อยากปลูกต้นมะมว่งเพียงชั่วข้ามคืนให้ได้กินลูก 
ตอใหทานไดพันธ์ดี ดินดี ปุยดี อากาศดี ตําราการปลูกดี ก็ไมมีทางหรอกครับที่จะไดกิน
ลูกมะมวงเพยีงปลูกช่ัวขามคืน ตองรอครับ รอ = ร + อ, ร.เรือ คือ รัก, อ. อาง คือ 
อดทน “รอ” จึง = รักและอดทน คอื 
- ขยันสม่าํเสมอ - ซื่อสตัย์ตอตารางฝึกที่ตั้งไวไมเบี้ยวตัวเอง 
- รออยางมคีวามสุขไมหงุดหงิดตอนที่ยังไมเกง ไมโทษฟูา ไมโทษดิน ไมโทษครู ไมโทษ
โรงเรยีน ไมโทษบรรพบรุุษของไทยทีร่ักษาเอกราชไวไดไมเอาเมืองไทยไปเป็นเมืองขึ้น
อังกฤษสมัยตนรัตนโกสนิทร์ ทําใหคนไทยพูดองักฤษไมคอยเป็น 
- พอใจในผลทีไ่ดรับ เห็นคนอื่นเขาขยันแลวรูเรือ่งมากกวาเราก็ไมอิจฉาเขา, ไมยั๊วะ
ตัวเองวาเรียนไมรูเรื่อง เรื่องของเรื่องก็คือวาตอใหขยันเหมือนกันก็อาจเรียนไดผลไม
เทากันเพราะยีนและกรรมคนเรามไีมเทากัน ไมเหมือนกัน ก็ตองยอมรบัในยีนและเงย
หนารับกรรมอยางยิ้มแยมและขยัน 
- ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ตองสังเกตเอาเองครับวาแผนที่วางไวเพื่อเอาชนะ
ภาษาอังกฤษ พอทาํศึกแลวมันแพที่ชัยภมูิไหน รายละเอียดของการแพเป็นยังไง เรือ่งนี้

http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/vocabulary.html
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/grammar.html
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ถามครูก็ไดแตนาจะถามตัวเองกอนดีกวา 
- ขอสุดทาย แมวาจะใชครบแลว ทั้งฉันทะ วิรยิะ จิตตะ วิมังสา ก็ตองรอ คนที่ใจรอน
และหงุดหงิดเกินไปทําอะไรไมสําเร็จหรอกครบั ถาขยัน – ใจเย็น – และพอใจ ไมเทาไร
ก็ไดกินลูกมะมวง 
 
ผลของการเรยีนภาษาองักฤษด้วยความรัก-อดทน-ใจเย็น อรอ่ยและหอมหวานมากกว่า
มะม่วงสุกหลายเท่าครบั 
 
(3) อยากผอมโดยกินยาลดความอ้วน แต่ไม่ยอมลดอาหาร ไม่ยอมออกกําลังกาย 
หลายคนอวนและอยากผอมอยางรวดเรว็ ก็เลยตระเวนหายาลดความอวนมากิน ทั้ง ๆ 
ที่ก็รูวาการจะผอมอยางมีสุขภาพดีตองลงทุนทําหลายอยาง ไมวาจะเปน็การลดอาหาร
หวาน ลดอาหารมัน และออกกําลังกายใหเหงื่อออก 
 
หลายคนอยากพูดเกงแตก็เอาแตพูดในใจ หรือฟังคนอื่นพูด อยากเขียนเกงแตก็เอาแต
อานสิ่งที่คนอื่นเขียน ไมยอมฝึกเขียนเอง อยาก perfect แตไมยอม perform 
 
แมวาการฝึกทักษะใดทกัษะหนึ่ง จะชวยใหอีก 3 ทักษะดีตามไปดวย แตถาเราอยากพูด
เกง แตไมชอบพูด มันก็พูดไมไดหรอกครับ เราจะตองพูดออกไปทั้ง ๆ ที่ไมอยากพูด วธิี
ใดไดผลก็ตองทําวธิีนั้นแมวาจะไมชอบทําก็ตาม เหมือนอยากผอมอยางมีสุขภาพดี เอา
แตกินยาลดความอวนและลดอาหาร รางกายอาจจะผอมลง แตเป็นความผอมพรอมมัน
เปลว ไมใชผอมพรอมเนื้อสันเพราะไมเคยออกกําลังกาย 
 
เราต้องฝึกภาษาอังกฤษโดยวิธีทีฝ่ึกแล้วได้ผล ไม่ใช่ฝึกโดยวิธีที่เราอยากฝึกแต่ไม่ได้ผล 
 
(4) อยากขึ้นภูกระดึง โดยนั่ง Cable car 
แมรูวาทิวทศัน์บนภกูระดึงสวยมาก ไมวาจะเปน็ภาพรมิผาเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น ดวง
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อาทิตย์ตก ปุาสน น้าํตก ปุาปิด และเราก็รูอีกวาจะไดพบทวิทัศนอ์ันงดงามเชนน้ันตอง
เดินดวย 2 ขาขึ้นไปเอง สัมภาระอาจจะจางลูกหาบชวยแบกขึ้นไปได แตตัวเองตองเดิน
เอาเอง 
 
คนที่อยากขึ้นภูกระดึงทกุคนยอมรับสภาพนี้ ไมมีใครอยากขึ้น โดยนั่ง cable car เพราะ 
cable car ไมมีใหเรานัง่ขึ้นไป การเรียนภาษาอังกฤษก็เชนเดียวกันครบั เมื่อไมมี 
“cable car” ชวยหิ้วเราไปถึงยอดแหงความสําเร็จเร็ว ๆ เชน ไมมพีอแมใหเงินไปเรียน
หรือเขาคอรส์เมอืงนอก, ไมมีเงินเยอะ ๆ จางครูมาสอนสวนตัว, ไมมีเวลาวางมาก ๆ ทั้ง
วันเพื่อการเรยีนภาษาองักฤษโดยเฉพาะ ไมมีแฟน ไมมเีพือ่น ให speak English ดวย
เมื่อใดก็ตามที่โทรถึง ฯลฯ และไมมอีื่น ๆอีกสารพัดอยาง ก็ตองเรยีนจากทรัพยากรเทาที่
เรามีนี่แหละครับ 
 
เมื่อไม่มี cable car ก็ต้องใช้ 2 ขาของตวัเองนีแ่หละครับ, ถ้า cable car ก็ไม่ม,ี 2 ขาก็
ไม่ยอมใช้ ก็ไม่มีทางได้ขึน้ไปชมความงามบนภูกระดึงหรอกครับ ความงามของ
ภาษาอังกฤษทีท่่านต้องการชื่นชมก็เป็นเช่นเดียวกัน 
 
(5) อยากได้ลูกเสอืแต่ไม่กล้าเข้าถํ้าเสือ 
ใน 4 ทักษะภาษาอังกฤษ การพูดเป็นเรื่องที่ตองแสดงออกมากที่สุด แตหลายคนก็ไม
อยากแสดงออก ไมอยากพูด เพราะไมมั่นใจ กลัวหนาแตก 
 
อยากจะพูดวาถากลัวหนาแตก ชาตินี้คงไมมีวันพูดไดหรอกครับ เราตองยอมงงและคลาํ
ทางไปเรือ่ย ๆ กอนจะพบความงาย การเรยีนแลวไมรูเรือ่งไมไดแปลไมไดเรื่อง จะลัก
ลูกเสือออกจากถํ้าเสืออาจจะถูกเสือแมลูกออนตระครุบตาย แตการพดูภาษาอังกฤษผิด 
ๆ ถูก ๆ ไมถึงกับตายหรอกครับ แตกลับมผีลดซีะอีกเพราะทุกครั้งที่ “หนาแตก” หนา
จะกลับเตงตึงข้ึนเรื่อย ๆ เพราสิ่งที่ไดรับทุกครัง้คือความชํานาญ และความมั่นใจที่เพิ่ม
มากขึ้น 
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ยอนกลับมายังคาํถามเดิม “ทําอยางไรจึงจะพดูภาษาอังกฤษเกง ? หรอืพูดกวาง ๆ คือ
ทําอยางไรจึงจะเกงภาษาอังกฤษ 
 
ผมมคีวามรูสึกทุกครั้งทีไ่ดยินคําถามนี้วา คําตอบอยูที่ใจมากกวาอยางอืน่ ถาใจสู –ใจรัก 
- และเชื่อมั่นวาทําได เชื่อผมเถอะครับวา ทานทําได 
 
แต่ถ้าเราไม่สู้ – ไม่รัก - เราก็จะไมเ่ชื่อมั่นวา่เราท้าได้ และเราก็จะไมท่้า และเราก็จะทา้
ไม่ได ้
 
ผมนึกไปถึงกาพยย์านี 16 ของนักเขียนการ์ตูนชื่อดังของเมืองไทยที่ลวงลับไปแลว คอื
คุณประยูร จรรยาวงศ์ ทานเขียนไวในหนังสือวนัเด็กปีหนึ่ง เรื่อง “เรียนเกงเรียน
อยางไร” กาพยย์านีบทนี้นํามาเป็นคตสิําหรับทกุทานที่ตองการเกงภาษาอังกฤษไดอยาง
ดีเลยครับ ไมวาจะเป็นเด็กหรือผูใหญ 
“เรียนเก่งเรียนอย่างไร เรียนด้วยใจหิววิชา 
อยากรู้ดูต้ารา ยิ่งค้นควา้ยิ่งพาเพลิน 
ยิ่งเรียนยิ่งสนุก ผลักความทุกข์พ้นทางเดิน 
ไม่หิวไมอ่ิ่มเกิน ไม่ห่างเหินไม่โหมเอย” 

 

วิธีฝึกพูดภาษาองักฤษโดยไมม่ีครสูอน 
ตั้งแตทํา Blog นี้มาไดประมาณปีครึ่ง เรื่องหน่ึงที่ผมถูกถามบอยคือ “ทําอย่างไรจึงจะ
พูดภาษาอังกฤษได้เก่ง?” ถาใหผมตอบอยางสัน้และตรงที่สุด ผมก็จะตอบวา “ก็ฝึกพูด
ไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็เก่งเองแหละ” 
 
แตวันนี้ผมขออนุญาตคยุยาว ๆ สักนิดนะครับ 
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เราทุกคนรูวาทุกภาษามีอยู 4 ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อาน-เขียน และถาเป็นการเรียนภาษา
แมอยางคนไทยเรียนภาษาไทย เราก็จะฝึกทั้ง 4 ทักษะไปพรอม ๆ กัน คนไทยทุกคนจึง
ฟัง-พูด-อาน-เขียน ภาษาไทยไดแมวาจะเกงไมเทากันก็ตาม 
 
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราเรยีนภาษาอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษที่เรากําลังพูดกัน
อยูนี่แหละครับ ก็คือวา ในแตละทักษะ ฟัง-พูด-อาน-เขียน นี้เราคนหนึง่ ๆ นี้มีโอกาสฝึก
แตละทักษะไมเทากัน ไมวาจะเป็นการฝึกในหองเรียนหรอืนอกหองเรียน ผมขอ
ยกตัวอยางทีละคูนะครบั 
 
คู่ที่ 1 คือฝึกอ่านกับฟัง 
อานกับฟังเป็น passive skill คือศึกษาไดโดยไมตองมีคนอื่นประกบ ทานเพียงมีหนังสอื 
1 เลม หรือ CD 1 แผน แคนี้ก็พอแลวที่จะฝึกอานฝึกฟัง ที่ดยีิ่งไปกวานีก้็คือ ทาน
สามารถเช็คผลการอานหรือการฟังไดดวยตัวเองทันทีเลยวา ทานฝึกสําเร็จหรือไม คอืถา
อานหรือฟังรูเรื่อง-เขาใจ ก็ถือวาสําเร็จ งาย ๆ แคนี้เอง และการฝึกก็สะดวกมาก เพยีง
แคพกติดตัวหนังสือเลมนึง หรือเครื่องเลน mp3 เครื่องหนึ่ง ก็สามารถฝึกอานฝึกฟังที่
ไหนก็ได เมื่อไหรก็ได ดวยสาเหตุนี้กระมังทีผ่มไดรับคําถามนอยมากเก่ียวกับการอาน
และการฟัง เพราะทุกทานสามารถฝึกเองไดอยูแลว (ถาตั้งใจจะฝึก) 
 
คู่ที่ 2 ฝึกการพูดและการเขียน 
ผมไดรับคาํถามเรื่องการพูด & เขียนมากกวา การอาน & การฟัง ถาจะใหหาสาเหตุก็คง
จะตรงกันขามกับคูที่ 1 คือ การพูดและการเขยีนเป็น active skill โดยทั่วไปทานตองมี 
partner คือคนทีม่าฟังทานพูด และอานสิ่งที่ทานเขียน และสําหรับคนไทยทีฝ่ึก
ภาษาอังกฤษ เราก็มักหวังในคน ๆ นั้นเป็น “คร”ู ยิ่งเป็น “ครูฝรั่ง” ยิ่งดี จะไดชวยสอน
เราวา ควรจะพูดยังไง เขียนยังไง และถาเราพูดผิด เขียนผิด ก็ชวยแกไขใหดวย เราไม
แนใจในวิธีการฝึกพูดคนเดียว หรือเขยีนลงสมดุเก็บไวอานคนเดยีว เพราะเราไมแนใจวา 
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ถาตองพูดกับคนจริง ๆ เขาจะฟังเราพูดรูเรือ่งหรือเปลา หรือสิ่งที่เราเขยีนถาคนอื่นอาน
มันจะตลกหรือเปลา 
 
คําถามที่ผมไดรับจึงมักจะออกมาอยางนั้น คอืใหผมแนะนาํอาจารยส์อนภาษาที่เกงทีสุ่ด 
โรงเรยีนสอนภาษาที่ดีทีสุ่ด และเทคนคิการฝึกพูดที่ไดผลมากทีสุ่ด และใชเวลานอยทีสุ่ด 
หลายคนมี deadline รออยูเบื้องหนาใกล ๆ เชน เดือนหนาจะไปสอบสัมภาษณ์เขา
ทํางาน, ไดรับแตงตั้งในตําแหนงใหมที่ตองพูดภาษาอังกฤษใหได บางคนก็แสดงความ
ทอแทมาวาไมมเีงินสําหรับเสียคาเรยีนแพง ๆ เรื่องของเรื่องเลยกลายเป็นวา คนที่
สามารถพูดภาษาอังกฤษไดดีคือคนที่มีเงินมากพอสาํหรับคาเรียนแพง ๆ หรือเด็กที่
ผูปกครองมีกะตังค์สามารถสงลูกไปเขา summer course หรือหลักสูตรพิเศษที่เมอืง
นอก สวนคนที่งบนอยกเ็ลยพูดไมไดเขยีนไมได ถาแถมเกลยีดภาษาอังกฤษดวยแลว ก็
อานไมไดและฟังไมไดตามไปดวย และพอพูดถงึ 4 ทักษะนี้ที่เรียนมาจากโรงเรยีนนับสิบ
ปี ก็กลายเป็นวาเรยีนเพื่อใหสอบไดแตใชงานจริง ๆ ไมได ฟังดูแลวนาหดหูใจ 
 
ผมอยากใหทานผูอานลมืความขุนของหมองใจและความงอยเปลี้ยเสียขา, ถาม,ี ในการ
เรียนภาษาอังกฤษของทานทิ้งไปใหหมด ผมเชือ่วาเราเริม่ตนใหมใหดีกวาเดิมได 
 
ยอนไปถึงเรือ่งที่เป็นหัวขอขางตนนี้ “วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยไมมีครสูอน” เป็นไปได
หรือ? ผมกําลังจะบอกทานวา ถาเรามีเงินที่จะไปเรียนกับครู ก็เป็นเรือ่งดี แตถาไมมีเงิน
พอ – ไมมีเวลาพอ ก็จําเป็นครับที่เราจะตองฝึกพูดโดยไมมคีรูสอน ทานไมตองใจรอน
หรือมองหาทางลัดหรอกครับ เพราะทางลัดในการเรียนภาษาอังกฤษไมมีอยูในโลกนี้ มี
แตทางตรงที่เราตองขยนัเดินไมหยุดเทานั้นเอง 
 
เรื่องการพูดภาษาอังกฤษให้ได้ผลนี้ เราจะลืมเรื่องการอ่านและการฟังไม่ได้เด็ดขาด 
การอ่านทําให้เรารู้สํานวน และการฟังทําให้เรารู้สําเนียง ทั้งสํานวนและสําเนียงที่
ค่อย ๆ สะสมไว้นี้จะเปน็พ้ืนฐานที่ดีมากเมื่อเราฝึกพูด การฝึกพูดที่จะเอาแต่พูด พูด 
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พูด… แต่ไม่สนใจเรื่องฝึกฟังและฝึกอ่าน ไปได้ไม่ไกลหรอกครับ และใน Blog นี้ก็
แนะนําเว็บไซต์มากพอสมควรสาํหรับฝึกอานและฝึกฟัง คลิกที่นี่ครับ รวมเว็บฝึก
อ่าน *** รวมเว็บฝึกฟัง ***รวมเว็บดูวีดิโอ 
 
“วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยไม่มีครสูอน” ผมขอแนะดังน้ีครับ 
[1]. ใช้วิธี play – pause – repeat: ผมพูดเรื่องนี้ไวคอนขางละเอยีดที่นี่ [409]สูตร
ส้าเร็จในการฝึกพูดกับเว็บ:Play-Pause-Repeat 
 
[2]. ใช้วิธี think – talk: คือฝึกพูดกับ partner ในจินตนาการ ใหเราคิดวางแผนวา 
เราจะพูดรื่องอะไร มีเนือ้หาอยางไร พูดกับใคร นานก่ีนาที อาจจะเตรียมเขียนสิ่งที่จะพูด
ลงกระดาษไวเลยก็ได พอถึงเวลาก็นั่งลง - จับเวลา – และสรางจินตนาการวาคนที่เรา
พูดดวย หรือคนที่เราจะพูดใหฟังนั่งอยูขางหนา เราอาจจะ start ดวยตั้งใจวาจะตองพูด
ใหไดครบ 5 นาที และก็ตองทําใหได ตอไปอาจเพิ่มขึ้นเรือ่ย ๆ จนถึง 10 นาที, ฝึกพูดชา 
ๆ ชัด ๆ 
 
สําหรับบางทานที่อานมาจนถึงบรรทัดนี้ และคดิวาผมแนะนําอะไรก็ไมรู ฝึกคนเดียวไมมี
ครูมันก็คงผิด ๆ พลาด ๆ จะไดผลร?ึ ผมเรยีนทานแลววาการฝึกพูดแบบนี้ มีสํานวนและ
สําเนียงที่คอย ๆ สะสมไวจากการอานและการฟังเป็นพื้นฐาน เรือ่งทีผ่มขอเนนก็คอื 
ทานอยาไดดูถูกความใฝฝุันและจินตนาการนะครับ ถ้าเรา dream และ do สิ่งที่เรา
มุ่งหวังไว้ก็จะ done มันไมไปไหนหรอกครับ 
ทานใดตองการฝึกพูดอยางนี้ แตยังคิดไมออกวาจะพูดเรือ่งอะไร ลองคลิกหาไอเดยีไดที่นี่
ครับ 
[190]หัวข้อการฝึกพูด[ต้อง‘ได้พูด’ ถึงจะ ‘พูดได้’] 
 
[3]. ใช้วิธี English phone conversation: ทานลองนัดแนะกับเพือ่นที่รูใจวา จะ
ชวยกันพัฒนา conversation skill โดยการสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ ทําไม

http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/reading.html
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/reading.html
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/listening.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/11/376.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/12/409play-pause-repeat.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/12/409play-pause-repeat.html
http://english-for-thais.blogspot.com/2008/05/190.html
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ตองสนทนาทางโทรศัพท์ เพราะวาคูสนทนาจะไดพูดใหอีกฝุายหนึ่งรูเรือ่ง และ
ขณะเดียวกันก็ตองมีสมาธิเงี่ยหูฟังสิ่งทีอ่ีกฝุายหนึ่งพูด จึงเป็นการฝึกทั้ง speaking และ 
listening skill โดยไมตองอานภาษาหนาหรอืภาษาทาทาง การที่พูดกันตอหนาดวย
ภาษาอังกฤษและเราเขาใจ มันอาจจะเป็นความเขาใจที่บวกกับการอานสีหนาและ
ทาทาง แตถาคยุกันทางโทรศัพทเ์ราจะรูวา เราพูดใหเพื่อนรูเรื่องไดหรอืเปลา หรอืเรา
สามารถฟังเพื่อนพูดรูเรือ่งหรือเปลา ทั้งนี้เราอาจจะตกลงหัวขอการพูดโดยเจาะจงไว
กอน ขอสําคัญที่สุดของการฝึกวิธีนี้ก็คือ 1)ตองพูดใหครบตามเวลาที่ตกลงกันไว และ 2)
หามแทรกภาษาไทยระหวางการพูดเด็ดขาด ยกเวนช่ือเฉพาะ 
 
ผมไมแนใจวา เราสามารถใชโทรศพัท์บานหรอืโทรศพัท์มอืถือพูดสายกนัเกิน 2 คนหรอื
เปลา ถาทาํไดก็จะชวยใหการพูดสนุกยิ่งขึ้น 
 
[4]. รวบรวม stock sentence ที่ต้องใช้บ่อย: ถาทานตองพูดภาษาอังกฤษ แต
ประโยคที่ใชพูดซ้ํา ๆ กันเป็นสวนใหญ อยางนี้งายครับ ทานก็พยายามรวบรวมประโยค
เหลานี้ไวใหหมด แปลเป็นภาษาไทย ฝึกพูดใหคลอง ที่ลิงค์นี้มีตัวอยางใหทานศึกษามาก
พอสมควร 
[275] มาฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกันหน่อยไหมครับ 
[271] 50 ประโยคพื้นฐานที่ใช้ในการสนทนา ทีน่ี่ครับ.... 
[147] แจกไฟล์ MP3 พร้อมใช้ (conversation:ฟัง & พูด... 
[75] พูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท ์
[177] การตัง้ค้าถามโดยใช้ 8 W และ 1 H 
และ รวมลิงค์การสนทนาใน Blog นี ้
การพูด การสนทนา การออกเสียง 
 
[5]. สุดท้าย รอ้งเพลงฝรั่ง: เรื่องนีผ้มแนะได แตทําเองไมได เพราะไมถนัดเอาจริง ๆ 
เลย แตผมเชื่อวาวิธฝีึกพูดภาษาอังกฤษแบบน้ีหลายคนใชไดผล เลยเอามาเขยีนพวงไว 

http://intereladsd.blogspot.com/2007/08/275.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/08/271-50.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/04/147-mp3-conversation.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/02/75.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/05/177-8-w-1-h.html
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/blog-post_3537.html
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ท่านผู้อ่านครับ 
บางคนพูดหรือฝึกพูดภาษาอังกฤษเพราะงานบังคับใหตองพูด บางคนพูดเพราะตอง
ติดตอกับเพื่อนชาวตางชาติที่ไดรูจักกัน เชน โดยใช้โปรแกรม Skype บางคนพูดใหเป็น
ไวจะไดไปเทีย่วเมืองนอกสะดวกและสนุก แตไมวาทานจะพูดภาษาอังกฤษดวย
แรงผลักดันอะไรก็ตาม ทานสามารถพูดไดแน ๆ ถาทานพยายาม แมวาจะเป็นการฝึกพูด
ภาษาอังกฤษทีไ่มมคีรสูอนก็ตาม 
 
สองลิ่งทีต่้องทําเอง:1.วางแผน 2.ลงมือเรียน 
หลายครั้งที่ผมได้รับข้อความทํานองข้างล่างนี้จากท่านผู้อ่าน... 
1. ชวยแนะนําวาควรจะเริ่มตนเรียนตรงไหนดี เพราะเว็บที่แนะนํามันเยอะไปหมดจน
เวียนหัว 
2. ชวยแนะนําการเรียนตั้งแตเริ่มตน A, B, C… เลย เพราะภาษาอังกฤษของผมหรอืของ
หนูออนมาก หรอืที่เคยเรียนมาลืมไปหมดแลว 
3. จะตองทํายังไงถึงจะเกงภาษาอังกฤษไดเร็ว ๆ เพราะตองไปสอบที่นัน่ ๆ หรือไดงาน
ใหมที่ตองใชภาษาอังกฤษ 
4. ผม (หนู) จะตองวางแผนการเรยีนภาษาอังกฤษยังไงจึงจะไดผลเร็ว 
5. ชวยแนะนําโรงเรยีนหรืออาจารยส์อนภาษาอังกฤษที่เกง ๆ 
 
คําตอบของผมต่อคําถามข้างบนน้ีคือ 
ขอ 1. ผมไมทราบครับ 
ขอ 2. ผมไมทราบครับ 
ขอ 3. คุณตองหาวิธีเองครับ 
ขอ 4. คุณตองคิดเอาเองครับ 
ขอ 5. ผมไมทราบครับ 
 

http://intereladsd.blogspot.com/2007/10/317-skype.html
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เมื่ออานคาํถามและคําตอบแลว ทานอาจจะรูสกึวา ผมเป็นคนใจดําและตัดรอนอยางไร
น้ําใจ ก็อาจจะมีสวนจรงิครับ แตที่จริงกวานี้ก็คอื คําตอบที่ผมใหไวนั่นแหละครับจริง
ที่สุด 
 
วันนี้ผมตั้งช่ือหัวขอไววา “สองลิ่งที่ตองทําเอง 1.วางแผนเรยีน 2.ลงมอืเรียน” ในสิ่งที่ผม
จะพูดตอจากนี้ ผมจะพยายามพูดใหชัดที่สุดวาทําไมผมจึงตอบเหมอืนไรไมตรอียางนั้น 
 
จากแบบสํารวจความคดิเห็น ในบล็อก  * ปรากฏวา ผู้ที่เข้ามาใช้ blog นี้แบ่งเป็นกลุ่ม 
ๆ ได้ดังนี(้ก) เป็นนักศึกษา (29%) 
(ข) เป็นครู อาจารย์ (7%) 
(ค) รับราชการ (11%) 
(ง) ทํางานสวนตัว (14%) 
(จ) เป็นพนักงานบริษัท (36%) 
 
จะเห็นไดวากลุมที่ใหญที่สุด เป็นพนักงานบริษัท ซึ่งนาจะเป็นคนที่จบการศึกษาแลว
และจําเป็นตองใชภาษาอังกฤษในงานที่รับผิดชอบ และกลุมถัดไปเป็นนักเรียน-
นักศึกษา ซึ่งผมไมแนใจนักวาวัตถุประสงค์หลักของเขา คอื ตองการฟิตภาษาอังกฤษ
เพื่อสอบใหผาน หรอืเตรียมตัวเองใหเกงภาษาอังกฤษไวเพือ่ชีวิตการทาํงานในอนาคต 
 
แตไมวาจะอยางไร เมื่อบวกกับ feedback ที่ผมไดรับจากขอความแสดงความคิดเห็นใน 
Post และ email สวนตัวที่สงถึงผม ดูเหมือนวาทุกคนตองการเกงภาษาอังกฤษ และ
อยากจะเกงใหไดอยางรวดเร็วทันใจซะดวย ทุกคนไมอยากรอนาน 
 
ผมวาเราลองมานั่งทบทวนอะไรกันเลน ๆ ดีกวา.... 
 
การศึกษาในบานเราตั้งแตยุคดึกดําบรรพม์าแลว เป็นการที่เราเรียนจากครู ครคูือผูให
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ความรู ศิษย์คอืผูรับความรู ครูที่เกงคอืครูทีส่ามารถถายทอดความรูจนศิษย์เกงเหมอืน
ครูหรือเกงยิ่งกวาครู การศึกษาแบบนี้ครูจึงสาํคญัมาก มากจริง ๆ 
 
และตอมาเมื่อมมีหาวิทยาลยัเปิดถาวร คือ ม.รามคําแหง และ ม.สโุขทยัฯ การศึกษาของ
เราจึงไดเปลีย่นไปโดยสิน้เชิง เรามี “ตํารา” ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนครู และในยคุตอ ๆ มา
เมื่อสือ่การศึกษาอยางอืน่ ๆ มีมากข้ึน ไมวาจะเป็นหนังสือที่มากข้ึนทั้งปริมาณและ
เนื้อหา เทป CD การเรยีนทางวทิยุ โทรทัศน์ และสุดทายคือ Internet มันทําใหเกิด
คําพูดขึ้นมาวา เราสามารถเรยีนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต เพราะแหลงที่จะใหความรูมัน
มีมากมายไมจาํกัด ไมจาํเป็นตองมี “คร”ู ก็เรียนได ถาเราสามารถเรียนไดดวยตัวเอง 
 
แตผมก็อดถามตัวเองไมไดวา คนไทยเรามทีักษะในการศึกษาดวยตัวเองมากนอยแคไหน 
ทําไมผมถึงรูสึกเชนนี้? ก็เพราะวา ถ้าเราสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะใน
เรื่องทักษะภาษาอังกฤษท่ีเรากําลังฟิตกันอยู่น้ี เราจะต้องสามารถทําสิ่งต่อไปน้ีได:้ 
1. ตอบได้ตรง ๆ ชดั ๆ ว่า ตนเองจะฟิตภาษาอังกฤษไปทําไม – คือ ถาเราอยากไปซะ
ทุกอยาง วัตถุประสงค์ของเราก็จะ blur เชน 
- เพื่อเอาไปใชในการทํางานปัจจุบัน ใหทํางานไดดีขึ้น หรือมีโอกาสมากข้ึนในการได
เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 
- เพื่อใชหารายไดพเิศษหรือเพิม่เติม 
- เพื่อเป็นคณุสมบัติใหสามารถสมคัรเขาทํางานได 
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาความรู 
- เพื่อใหสอบวิชานี้ได จะไดจบการศึกษา 
- เพื่อมเีพือ่นใหมเป็นชาวตางชาติ 
- เพื่อการทองเที่ยวในตางแดน 
- เพื่อหาความเพลิดเพลนิ เชน ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ 
- เพื่อชวยเหลือคนอื่น 
- เพื่อ ฯลฯ และ ฯลฯ 
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ขอ 1 นี้เราจะตองสามารถตอบตัวเองใหชัด เราจะไดมุงเปูาเพื่อทาํสิ่งนัน้เป็นอันดับ 1, 2, 
3… ไมใชทํามันไปซะทุกอยาง ผลสุดทายเลยทาํใหดีไมไดสักอยาง ทั้งนี้เพราะวาเรามีเงิน, 
เวลา, ทรัพยากร ฯลฯ จํากัด เราจึงตองวางแผนวา เราจะเอาไปใชฟิตอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคอ์ะไรทีเ่จาะจง 
 
2. เมื่อหาวัตถุประสงคท์ี่เจาะจงไดแลว เราก็ตองถามตัวเองตอไปอีกวา ทักษะสดุท้ายท่ี
เราต้องการใหเ้กิดขึ้นคืออะไร เชน 
- จะตองพูดไดคลองปรือ๋ไมติดขัดเลย 
- ดูหนังฝรั่งรูเรือ่งโดยไมตองอาน subtitle ภาษาไทย 
- อานหนังสอืพิมพ์ฝรั่งไดงาย ๆ เหมอืนอานไทยรัฐ เดลินิวส์ 
- เขียนจดหมายโตตอบกับฝรั่งโดยไมตองนั่งนึกนาน 
- ฯลฯ 
และแมวาจริง ๆ แลวเราอาจจะอยากเกงไปซะทุกเรื่อง แตเราก็ตองเลอืก "จัดลําดับ
ความอยาก" เพื่อทําใหเกิดทักษะ 1, 2, 3... ไปตามลําดับ คอืจัด % ของเวลาหรือ
ความพยายามอย่างเหมาะสมให้กับแตล่ะทักษะที่จะฝึก 
 
3. พอรูวาคําตอบสุดทายคืออะไรแลว ก็ตองถามตัวเองวาเรามีทรัพยากรอะไรบ้าง ที่จะ
ช่วยให้เราเดินทางไปถึงท่ีหมาย เชน 
- เรามีเวลาวางทีส่ามารถเจียดใหกับการฟิตภาษาอังกฤษวันละกี่ช่ัวโมง หรือเราสามารถ
ลดเวลาในการทํากิจกรรมอยางอื่นมาเพิ่มใหกับการเรียนภาษาอังกฤษไดหรือไม ไดเทาไร 
- เราสามารถแทรกการฟิตภาษาอังกฤษเขาไปในกิจกรรมประจําวันของเราไดหรอืไม 
อยางไร 
- เรามีเงินซือ้อะไรไดเพิม่เติมบาง เพือ่ทําใหการฟิตภาษาอังกฤษของเรางายขึ้น สะดวก
ขึ้น เชน ติดต้ัง high speed Internet 
- มีเพื่อน หรือมีใครบางไหมที่เราสามารถขอความชวยเหลอืเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาภาษาอังกฤษดวยตนเองที่เรากําลังพยายามอยู 
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- ฯลฯ 
 
4. มีอะไรที่เป็นจุดอ่อนที่เรามักจะแพ้ตัวเอง จนทําให้การฟิตภาษาอังกฤษของเราไป
ไม่ถึงไหนซะท ีเชน 
- พอเราเบื่อหรอืงวง เราจะหยุดทันที เราแพตัวเองทุกครั้ง 
- เราออนศพัท์ และไมยอมลงทุนเพื่อเพิม่คาํศพัท์ 
-เราอานไมคอยรูเรื่อง และไมยอมทนฝึกตีความดวยตัวเอง เราชอบแตจะถามคนอื่นวา
ประโยคนั้นประโยคนี้หมายความวาอยางไร แตเราไมชอบคิดเอง ตคีวามหมายดวย
ตัวเอง 
-เราใจรอนเกินไป และรูสึกทองายเกินไป พอฟังหรืออานไมคอยรูเรือ่งกไ็มอยากทนฝึก
ตอ 
- เราละเลยตารางฝึกที่เราตั้งไวใหตัวเองทาํ และละเลยอยางงายดาย เรามีขอแกตัวเสมอ
ที่จะไมทําตามการบานภาษาอังกฤษที่เราใหแกตัวเอง 
-เราไมกลาฝึกพูดแมเราอยากจะพูดเป็น 
-เราไมกลาทาํอะไรแปลก ๆ ใหม ๆ ที่เรารูวาจะชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แมรูวา
ทําแลวด ี
-ฯลฯ 
 
ถ้าท่านตอบคําถามข้างต้นได้ครบถ้วน อย่างตรงไปตรงมา ชดัเจน และเจาะจง ก็ถึง
เวลาแล้วที่ท่านจะต้องวางแผนฟิตภาษาอังกฤษของตัวท่านเอง ว่าในวันหน่ึง 
สัปดาห์หนึ่ง หรือเดอืนหน่ึง ท่านจะทําอะไรบา้ง ทําอย่างละกี่นาที และห้ามขาด ถ้ามี
เหตุสดุวิสัยทําให้ไมส่ามารถทําได้ตามตารางที่วางไว้ ก็รีบไปทําเพิ่มชดเชยในวัน
ถัดไป 
 
เปรียบเทียบเหมือนกับการเป็นโรคเพื่อรักษาอาการภาษาอังกฤษไม่คอ่ยแข็งแรง ท่าน
จะต้องวินิจฉัยโรคของตัวเอง และปรุงยาใหต้วัเอง ไมม่ีใครทําแทนท่านหรอกครับ 
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เรื่องอย่างนี้ท่านต้องทาํเอง 
สารพัดเว็บและไฟล์ที่ผมแนะนําไว้ใน Blog นี้   คือยาที่ท่านสามารถหยิบข้ึนมารักษา
โรคภาษาอังกฤษไม่แขง็แรงที่ท่านประสบอยู่ แตทั้งหมดนี้ทานตองทําเอง คอื 1.
วางแผนเรียนเอง และ 2.ลงมอืเรียนเอง ไมมีใครชวยทานไดหรอกครบั 
 
ผมยังเข้าข้างตัวเองว่า คําตอบของผมไม่ได้ไรน้้ําใจจนเกินไป 
 
ทําให้ดีทีสุ่ด และอย่าเปน็ทุกข์เพราะภาษาองักฤษ 
 ทานผูอานครับ ผมเขียนบล็อกนี้มาตั้งแตปลายปี 2549 นับถึงขณะนี้ก็เป็นเวลาเกือบ 2 
ปีแลวกับงานอดิเรกที่รกังานนี้ ผมไดรับขอความสะทอนกลับมากพอสมควรจากทาน
ผูอาน ทั้งจากอีเมลถึงผมโดยตรงและจากความเห็นที่เขียนทายบทความ มีทั้งที่เขยีนมา
ขอบคุณ ใหกําลังใจเมือ่รูวาผมไมสบายและอวยพรใหหายเรว็ ๆ ถามแหลงคนควาหา
ความรู บอกใหทราบปัญหาที่พบ ใหคําแนะนําและความคิดเห็น แสดงความตั้งใจที่จะ
เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษอกีครั้งหลังจากที่ทิ้งไปนาน และอื่น ๆ อีกหลายอยาง 
 
ผมอานทุกคําของทานดวยความขอบคุณ และกอ็ยางที่ผมเคยเรยีนใหทราบแลว แมการ
ทําบล็อกน้ีจะเป็นงานอดิเรก แตก็เป็นงานอดิเรกที่ผมรักและมคีวามสุขอยางยิ่งที่ไดทํา 
ผมเชื่อวาความสุขที่ไดเขียนใหทานอาน และเมือ่ไดอานสิ่งทีท่านเขยีนกลับมา ทําใหผมมี
ภูมิตานทานโรคมากกวาปกติ กินพอสมควร และไมอวนมากเกินไป 
 
จากสิ่งที่ท่านเขียนมา ผมได้เห็นภาพอะไรบางอย่าง และอยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังใน
วันนี้ ซึ่งมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ สิ่งที่ท่านผู้อา่นหลาย ๆ ท่านเหมอืนกัน และสิ่งที่
ท่านผู้อ่านหลาย ๆ ท่านต่างกัน 
 
ผมขอพูดเรือ่งที่หลายท่านเหมือนกันก่อน…. 
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เรื่องที่เห็นชัดทีสุ่ดก็คือ ทุกทานปรารถนาที่จะใหตัวเองเกงอังกฤษมากกวาที่เป็นอยู 
เพื่อที่จะใชประโยชน์จากความเกงน้ี เรือ่งนี้เห็นไดงายและชัดที่สุด แมผมไมบอก ทานก็
คงเดาได 
 
แตมีอีกสิ่งหนึ่งทีผ่มเดาเอาวาแฟนบลอ็กนี้เป็นเหมือน ๆ กัน ทีผ่มใชคําวา ‘เดา’ ก็เพราะ
ผมไมแนใจ 100 % แตก็เชื่อวาถาเดาไมใชก็ใกลเคยีง สิ่งนี้ก็คอื ทานที่เป็นแฟนบล็อกน้ี
ตองจัดวาเป็น ‘นักอาน’ ไมนอยก็มาก ผมเห็นอะไรถึงไดเดาเชนนี้ ? 
 
ก็คือวา มีบางทานวิจารณ์มาวา นาจะจัดหนาตาของบล็อกใหมันดูดีกวานี้ มีลูกเลนหรือ 
graphic หรือ เอา animation มาใสใหมากกวานี้ จะไดดูมีชีวิตชีวาและมรีสชาติชวน
อานมากกวานี้ ไมนาจะดํารงความทือ่ ๆ ของเวบ็อยางคงเสนคงวามาตัง้ 2 ปีเขานี่แลว 
และรสชาติของเว็บก็มีอยูรสเดยีวคอืรสจืดที่คนเขียนไมยอมปรุงเพิ่ม คนอานก็เลยตอง
กินไปทั้งจืด ๆ อยางนี ้
 
ทานผูอานครับ ถาทานรูสึกอยางนั้นจนถึงขั้นหงุดหงิดรําคาญหรือตองทําใจ โปรดไดรับ
การขออภยัจากผมดวยเถิดครับ เรื่องของเรือ่งก็คือวา ทั้งเนื้อทั้งตัวผมมฝีีมือในการทํา
เว็บอยูแคนี้เอง ผมไมมพีื้นฐานเดิมมากอนและเริ่มจากศูนย์จริง ๆ แลวก็อีกอยางหนึ่งมัน
ผิดจาก nature ของผมดวย จะใหผมเอารูปการ์ตูนคิกขุอะโนเนะมาแตงแตมใหเว็บเกิด
สีสัน ผมก็ไมอยากทาํและไมอยากเรยีนวิธีทาํดวยครับ อีกอยางหนึ่งเวบ็หรือบล็อกที่มี
ลูกเลนเชนกราฟิกหรอืแอนิเมชั่นมากเกินไปจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นในการดาวน์โหลด ผมนึก
ถึงคนตางจังหวัดที่เน็ตไมเร็วเหมอืนคนกรุงเทพ จึงไมอยากบรรทุกของพวกนี้ไวใหหนัก
บล็อก มันจะไดดาวนโ์หลดไดเร็วหนอยสาํหรับเน็ตแรงนอยของผูอานตางจังหวัด ทาน
ผูอานคิดวาความสามารถในการแกตัวของผมพอจะใชไดไหมครับ 
 
เมื่อเป็นเชนนี้บล็อกน้ีจึงมีแตขอความใหอาน ผมก็ตองขอสรุปเอาดือ้ ๆ แหละครับวา
ทานที่ชอบเขาบลอ็กนี้บอย ๆ เป็น ‘นักอาน’ เพราะบล็อกน้ีไมมีอะไรเจริญหูเจริญตาเลย 
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มีแตตัวหนังสือเต็มพรืดไปหมด 
 
แต... จะไมใหผมพูดมากไดยังไงครับ เพราะผมรูสึกเอาจริง ๆ วา เรือ่งที่ผมเอามาแนะนาํ
นี้มันตองพูดมากหนอย ถาเว็บที่แนะนาํเป็นสินคา และผมเป็นเซลแมน ถาทานไมยอมม
ใหผมพูดมากหนอย ทานจะซื้อสินคาของผมหรอืครับ ผมอยากขายสินคาผมก็ตองพูด
มากสักนิดแหละครับ ถาผมไมโฆษณาและทานขี้เกียจหยิบสินคาขึ้นไปดู ผมก็ขายของไม
ออกขาดทุนแยซีครับ 
 
เอาละครับ พูดมาซะยาวสรุปไดสั้น ๆ ประเด็นเดียววา ทานผูอานของผมมีความดีเลศิ
ประเสริฐศรอียู 2 ประการคอื 1. ตองการพฒันาตัวเองใหเกงภาษาอังกฤษ และ 2. เป็น
นักอานที่ด ี
 
คราวนี้มาถึงเรื่องที่ 2 คือสิ่งที่ท่านผู้อ่านหลายท่านแตกต่างกัน คราวนี้ผมมีเรื่องพูด
เยอะละครับ ผมจะคอย ๆ วาไปทลีะเรื่องนะครบั 
 
เรื่องที่ 1 พื้นฐานของภาษาอังกฤษ:ทานผูอานมีความแตกตางมากพอสมควรในเรื่องนี้ 
นี่ผมไมไดดูจากใบคุณวฒุิทางการศึกษานะครับ ผมดูที่ทักษะจริง ๆ ทีม่อียู มีตั้งแต
อยากจะ start ไปต้ังแต A, B, C, D…. ไปจนถึงผูที่กําลังเรียนปรญิญาเอก หรือเรยีนอยู
เมืองนอก ฉะนั้นจึงมีตั้งแตผูที่ทักษะออนมาก ๆ จนถึงแกมาก ๆ และผมเชื่อแน ๆ วา มี
จํานวนไมนอยที่เกงภาษาอังกฤษมากกวาผมหลายสิบเทา โดยเฉพาะอยางยิ่งทานที่เรียน
จบจากตางประเทศหรอืใชชีวิตเมืองนอกหลายป ีหรือทํางานประจําที่ตองใช
ภาษาอังกฤษที่เขมแข็งอยางเขมขน มีบางทานเขียนมาจากฮองกงบอกวา ไดใชเนื้อหา
จากว็บน้ีสอนภาษาอังกฤษผูหญิงไทยทีไ่ปทํางานแมบานที่นั่น มคีนหนึ่งอยูดูไบไดใช
เนื้อหาจากว็บนี้สอนภาษาอังกฤษผูชายไทยที่ไปทํางานกอสรางที่นั่น บางคนเพิ่งไป
ทํางานทีส่หรัฐฯยังพูดฝรั่งไมคอยดีก็เรยีนจากเวบ็น้ี 
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กลุมใหญที่สุดของแฟนบล็อกนี้เป็นพนักงานบรษิัท กลุมรองลงมาเป็นนกัเรียนนักศึกษา 
สองกลุมนี้ก็มีปญัหาตางกัน ในขณะที่พนักงานบริษัทตองใชภาษาอังกฤษใหไดมิฉะนั้น
อาจถูกไลออก แตนักเรยีนนักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษใหผานมฉิะนั้นอาจสอบไลตก 
สรุปก็คือทานผูเขามาใชบล็อกนี้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่หลากหลายมาก 
 
ผมเคยไดรับการรองขอจากทานผูอานทานหน่ึงใหแยกแยะเว็บออกตามความงายยาก 
เชน จาก 1 ไป 10 ผมทาํไมไดและตองขออภัยจริง ๆ ครับ เพราะไมรูจะทํายังไง เอาเป็น
วาเมื่อทานเขาไปดูและถาเห็นวาเว็บใดพอฟัดพอเหวี่ยงกับทานไดก็เลือกฝึกเอาเลยครับ 
 
เรื่องที่ 2 ต่างกันท่ีกําลงัใจ, ความตั้งใจ, ความชอบใจ, และอะไร ๆ อีกหลายอย่าง ที่
เกี่ยวกับใจ ในการฟิตภาษาอังกฤษ: 
ผมไดยินหลายคนพูดวา เขามีพื้นฐานภาษาอังกฤษไมแข็งแรงจึงเรียนภาษาอังกฤษไม
คอยรูเรือ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาตองเรยีนดวยตัวเอง ทานผูอานครับผมขออนญุาตที่จะ
เห็นตางในกรณีนี้ คือผมเห็นวาแมพื้นฐานเดิมจะสําคัญ แตใจคนสําคญักวา ถาเหตุการณ์
ในอดีตทั้งไกลและใกล ทําใหทานขาดกําลังใจ ไมอยากต้ังใจ ไมมีความชอบใจ ไมสนใจ 
และอีกสารพัดไมในเรื่องใจ จนทําใหทานใมอยากฝึก-ไมอยากฟิต-ไมอยากแมแตจะคิด
เขาใกลชิดภาษาอังกฤษ สรุปก็คือมคีวามรูสึกลบลวน ๆตอการเรียนภาษาอังกฤษ ผม
บอกไดคําเดียววาลาํบากครับที่จะเกงภาษาอังกฤษ 
 
เรื่องที่ 3 ต่างกันท่ีพรสวรรค์ในการศึกษาภาษาอังกฤษ:เรื่องนีค้รูหลายคนเขาไมพูดกัน 
เพราะเขาบอกวาพรสวรรค์ไมสาํคญัเทาพรแสวง แตผมก็ขออนญุาตยกเอามาพูดสั้น ๆ 
เพราะมันเป็นเรือ่งจริง อยางเชน ถาจะเกณฑ์ใหผมตองไดเกรด A ในวิชาเคมี ชีวะ 
ฟิสิกส์ ก็คงจะไมสําเร็จหรอกครับ แตถามันจาํเป็นผมก็จะพยายามสอบ ใหได เกรด C 
จะไดเรียนจบ อยางนีผ้มพอทําไหว เชนเดยีวกันครับ แมผมจะชอบภาษาอังกฤษและ
อาจจะมคีวามถนัดอยูบางในการศึกษาภาษาอังกฤษ ผมก็ไมเคยคิดกะเกณฑ์ใหทุกคน
ชอบหรือถนัดภาษาอังกฤษเหมือนผม เหมือนทีผ่มไมสามารถชอบวิชาเคมี – ชีวะ - 
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ฟิสิกส์ ไดอยางหมดใจ จะทํายังไงไดละครับ ก็ใจมันไมไดสั่งมาใหชอบนี่ครับ แตถาจะให
ผมขอ ผมก็ขอ 1 อยาง คือถาภาษาอังกฤษมันจําเป็นตอชีวิตการสอบไลหรือการทาํงาน
ของทาน ทานพยายาม ‘แสวง’ ใหไดเกรด C ไวกอนเถอะครับ และก็อยางที่รู ๆ กันคือ
ในโลกน้ีไมมอีะไรแน วนัดีคืนดีทานอาจจะไดเกรด B หรือถึงเกรด A โดยไมรูตัวในวิชา
ภาษาอังกฤษก็ได ใครจะไปรู 
 
เรื่องที่ 4 ต่างกันท่ีโอกาสที่ทําให้เก่งภาษาอังกฤษ:‘โอกาส’ ไมตางจาก ‘พร’ ในขอ 3 
คือ พรนั้นมีทั้งที่สวรรคใ์หมาและเราแสวงหาเอง โอกาสก็เชนเดียวกัน เราอาจจะเจอ
เหตุการณ์หรือบุคคลที่ ‘ใหโอกาส’ แกเรา หรือเราพยายาม ‘หาโอกาส’ ใหแกตัวเอง 
(ดวยวิธีทีไ่มผิดศีลธรรม-ไมผิดกฎหมาย) แตก็นัน่แหละครับ ความตางเรื่องโอกาสที่จะทาํ
ใหเกงอังกฤษไมเทากันมันก็อาจจะมอียูดีแมวาเราจะพยายามแลว ไมวาจะเป็นโอกาสใน
การเรียน หรอืในการไดใชภาษาอังกฤษก็ตาม 
 
ความตางเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะมมีากกวานี้ แตตอนนี้ผมนึกออกแคนี ้จึงขอพูดแคนี้กอน
แลวกันครับ 
 
ทานผูอานครับ แมวัตถปุระสงค์หลักของบลอ็กนี้คือการทําใหคนไทยเกงภาษาอังกฤษ 
แตผมก็อยากจะชวนทานใหมองภาพกวางกวานี้ดวย 
 
เราทุกคนมีอยู 1 ชีวิต และเราไมรูวา 1 ชีวิตของเรานี้จะยาวเทาไร เราจึงควรทําชีวิตทีม่ี
อยูในปัจจุบันของเรา คอืชีวิตในวันนี้ใหดีที่สุด คือเป็นชีวิตที่ใจอยูเย็นและกายเป็น
ประโยชน์ตอเพือ่นมนุษย์ อะไรก็ตามไมวาจะเปน็เรื่องหนักหนาสาหสั เชน เรื่อง
สถานะการงานที่กระทบกระเทือนตอชีวิต เรื่องโรครายแรงที่กระทบตอรางกาย หรือ
เรื่องที่ดูเหมอืนไมสลักสาํคัญ เชน ลางมอืในหองน้ํา หรือเดินขึ้นรถ แตจริง ๆ แลวทุกสิ่ง
ที่เราทาํในชีวิตมีความสาํคัญเทากันหมด เพราะมันคือ 1 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ใน 24 
ชั่วโมงของชีวิตใน 1 วัน เป็นชีวิตที่เราควรใชและมีอยางอยูเย็นและเป็นประโยชน์ เป็น
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ชีวิตที่เราไมควรปลอยใหทํารายเราหรือผานไปอยางไรคา 
 
เราทุกคนรูวาการเรียนและรูภาษาอังกฤษมีประโยชน์ ไมวาเพื่อใหสอบไลได, เพื่อการ
ทํางาน, เพื่อการหาเงิน, เพื่อการไดมาซึ่งความรู ความเพลิดเพลิน เพือ่อะไรตออะไรอีก
หลายอยาง การฝึกเพื่อใหตัวเองเกงภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องดี แตเรากอ็ยาทําให
การศึกษาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ทํารายเรา คือไมวาเราจะพยายามทําอะไรในเรือ่งนี้ หาก
เราพยายามทําอยางเตม็ความสามารถแลว ไมวาผลที่ไดรับจะมากหรอืนอย เร็วหรอืชา 
สมหวังนอยหรือสมหวังมาก ก็อยาปลอยใหใจเป็นทุกข์ไปกับมันเลยครบั เพราะแมวา
การรูภาษาอังกฤษจะเปน็เรื่องที่ดีในชีวิต แตก็ไมใชทั้งหมดของชีวิต เราควรพอใจที่ได
พยายามที่จะเกงภาษาอังกฤษ แตก็ไมควรเป็นทุกข์ถาเราไมสามารถเกงภาษาอังกฤษได
ดังใจ 
 
ชื่อเรื่องของบทความวันนี้ “ทําให้ดีที่สดุ และอย่าเป็นทุกข์เพราะภาษาอังกฤษ” คือสิ่ง
ที่ผมตองการอยากจะพดูในวันนี้ ผมตองการใหทานผูอานของผมทุกทานเรียน
ภาษาอังกฤษอยางมีความสุข เมื่อพยายามอยางดีที่สุดแลวแตก็ยังไมไดดีดังใจ ก็อยาไป
ทุกข์กับมันเลยครับ การใช้ชีวิตที่สามารถอยู่เย็นและเป็นประโยชน์ตอ่เพื่อนมนุษย์ 
เป็นทักษะที่สําคัญมากกว่าทุกทักษะในการใช้ชีวิต และสุดทายผมก็ขอพูดประโยคเดิม
ที่ผมพูดบอย ๆ คอื ผมตองการใหทานผูอานทกุทานเรียนภาษาอังกฤษอยางกลาหาญ
และราเริง และไมถูกภาษาอังกฤษทํารายเมื่อเราไปเรียนมัน 
 
เรื่ องของ “คนบ้าดิก”  
          ถาในประเทศไทยนี้มีการประกวดเพื่อหาแชมปคนที่บาคลั่งหลงใหล
คลั่งไคลดิกชันนารี หรือเรียกงาย ๆ วา “คนบาดิก” ผมก็จะเขาประกวดกับเขา
ดวย และคิดวาแมไมไดที่ 1 ก็นาจะเขารอบ 10 คนสุดทาย 

          เมื่อมองรอบตัวครบ 360 องศาแลว ผมก็ยังวินิจฉัยไมไดวาอะไรเป็น
สาเหตุใหอาการเชนนี้กําเริบอยูเรื่อย ๆ ผมก็เลยเหมาเอาวาคงเป็นเพราะชาติ

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=210:2013-01-12-10-30-28&catid=59:dictionarycat&Itemid=129
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กอนผมอาจจะเคยเป็นครูที่บังคับใหเด็กทองดิก ชาตินี้จึงเกิดมารับกรรม
กลายเป็นคนบาดิก 

          ตอนที่เรียนอยูมหาวิทยาลัยซึ่งไมคอยมีตังค์ใช ผมก็ตองทุกข์ทนเพราะ
ความอยากไดที่ไมสมอยาก หลายครั้งที่ยืนกะลิ้มกะเหรี่ยอยูที่ชั้นหนังสือขายดิก 
แตไมมีตังค์ซื้อ แมวาสมัยนั้นผมจะไมคอยหัวสูงเทาไหรในการซื้อดิก คือผมมี
เกณฑ์อยูอยางเดียวในการตัดสินวาดิกเลมใดดีที่สุด คือตองมีศัพท์เยอะ 
เพราะฉะนั้น กอนเปิดดิกออกดู ผมจะมีคําศัพท์ยาก ๆ อยูในใจอยูสัก 4 – 5 คํา 
ถาดิกเลมไหนเปิดแลวมีศัพท์พวกนี้ ผมก็จะเหมาวาดิกเลมนั้นดี ถาไมมีก็ถือวา
ยังเป็นดิกที่ใชไมได มาวันนี้เมื่อมองยอนหลังไปยังวันนั้นจึงไดรูสึกวา ตอนนั้น
เป็นอารมณ์รักดิกแบบเด็ก ๆ อะไร ๆ ก็ตองใหญเขาวา เยอะเขาไว  

          และเมื่อเรียนจบมีงานทํา ผมจึงเลิกระงับความอยากที่เก็บกดมานาน 
มานั่งนับเลน ๆ ดู ผมคงจะซื้อดิกไปแลวไมนอยกวา 150 เลมเก็บไวชื่นชมที่บาน 
และเริ่มมีรสนิยมวิไลมากขึ้น เชน ตองมีศัพท์เยอะ ใชภาษางายและสวยงามใน
การอธิบายความหมายของศัพท์ ใหตัวอยางประโยคที่อานแลวรูเรื่อง มี
คําอธิบายเพิ่มเติมในการใชศัพท์ พิมพ์หนาปกและรูปเลมสวยงาม แบบตัวอักษร
นาอาน และตองเย็บเลมดวยเชือก เพราะถาเพียงอัดกาวที่สันปกเลมอาจจะแตก
งายถาเปิดบอย ๆ เป็นตน 

           มีอยูบางครั้งที่ผมเสียดายเงินไมยอมซื้อเพราะบางเลมราคาแพง แต
เมื่อกลับถึงบานก็นอนไมหลับ ครุนคิดถึงแตหนาเธอคือหนาปกของดิก และวัน
หลังก็หักหามใจตัวเองไมได ตองกลับไปที่รานเดิมเพื่อซื้อดิกเลมเดิมที่เคยลูบ
คลํา กลายเป็นเสียเพิ่มขึ้นทั้งเงินและเวลา ตอนหลังผมก็เลยมีขอสรุปใหกับ
ตัวเอง ถาความอยากซื้อดิกเลมใดมีเกิน 50 % - ใหซื้อไปเลย เพราะจะไดไม
ตองทนทุกข์เพราะรักที่ไมสมปรารถนาเพราะแยกอยูจากคนรัก  

          ผมทําอะไรกับดิกที่ไดมาครอบครอง? เพียงแคไดเห็นหนาปกก็ชื่นใจ
แลว หรือเมื่อไดพลิกดูศัพท์ตัวนั้นตัวนี้ก็ยิ่งเพลินมากขึ้น ดิกบางเลมราคาแพง ๆ 
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เมื่อซื้อมาแลวอาจจะหยิบขึ้นมาดูไมเกิน 10 – 20 ครั้ง เมื่อไดดิกเลมใหมดิกเลม
เกาก็ถูกลืมไปบาง 

          แตสัจธรรมที่ผมไดพบเมื่อคบกับดิกมามากหนาหลายตาก็คือ ไมมีดิก
เลมใดดีจนไรที่ติ และไมมีดิกเลมใดชั่วจนไรที่ชม ดิกทุกเลมมีทั้งความนารักและ
ความนาชังปะปนกันไปจนบางครั้งแยกแยะไดยาก ดู ๆ ไปแลวผมก็เลยไดคติวา
ดิกชันนารีนี่ก็คงไมตางจากคน ในคน 1 คนหรือในดิก 1 เลม ก็มีทั้งความ
นาชื่นชมและนาชิงชังปะปนกัน กมหนามองดิกแลวเงยหนามองคน เงยหนามอง
คนแลวกมหนาลงไปมองดิกอีกครั้ง มันก็ทําใหปลงตอชีวิตและปลอยวางได
เหมือนกัน 

          ทานผูอานที่หลงอานมาจนถึงบรรทัดนี้ และไดขอสรุปวา “เออ ไอนี่มัน
บาดิกจริง ๆ กะอีแคดิกเป็นเลม ก็พูดไดเป็นคุงเป็นแคว” ถาทานคิดอยางนี้ผม
ขอบอกวา “ถูกตองแลวครับ” แตที่พูดมานี้คือบาเฟส 1 เทานั้น ผมยังมีความบา
เฟส 2 เฟส 3 มาเลาใหทานฟังอีก 

          เหตุการณ์ผานไป และผมก็อายุมากขึ้น และผมก็หายจากการบาดิกไป
อยางดื้อ ๆ อาจจะเป็นเพราะวา เราทําบุญดวยกันมาเพียงแคนี้ แตผมคงจะ
สรางเคราะห์กรรมมาเยอะ อาการบาดิกเฟส 2 จึงเกิดขึ้น 

          บริษัททําดิกดี ๆ ทั้งหลายที่ผมเลิกบาไปแลวในเฟส 1 กลับเอาเนื้อหา
ทั้งหมดในดิกมาใสลงแผน CD และขายพรอมกัน  ก็เลยทําใหผมบาเฟส 2 คือ
ตองไปกวานซื้อมาทุกเลมที่มี CD ขายแนบ เพราะเขามักจะไมขาย CD แยก
ตางหาก และดิก CD นี่นะครับนาหลงใหลมากกวาดิกเลมหลายสิบเทา เพราะ
มันมีลูกเลนมากมายจนตัดใจไมได (อีกแลว)   

          นอกจาก CD ถูกกฎหมายซึ่งราคาแพง ผมก็ยังไปกวานซื้อแผนดิกผิด
กฎหมายราคาถูกจากหางพันทิพย์มาอีกหลายแผน นาสงสารตัวเองจริง ๆ  



60 
 

          ในวันเวลาแหงความบาเชนนี้ ไมวาจะเป็นบาเฟส 1 หรือเฟส 2 ผมหา
เพื่อนที่จะรวมคุยเพื่อแบงปันความบาไมไดเลย ผมจึงไดสัจธรรมขอที่ 2 จาก
ความบาดิกเฟส 2 คือ ความเหงานั้นนากลัวนัก และคนที่ขี้เหงามาก ๆ เป็นคนที่
นาสงสาร ผมเหงาเพราะไมมีเพื่อนรวมบาดิกที่ผมรัก  

          แตมันก็คงจะเป็นอยางที่ฝรั่งเขาวาไว “Life must go on” คือและ
แลวมาวันหนึ่ง เมื่อผมหมดกรรม ผมก็เลิกบาดิก CD และวันนั้นคือวันนี้ วันที่
โลกมีอินเตอร์เน็ตใช วันที่ผมยางเขาสูความบาดิกเฟส 3 คือบาดิก online ที่
คลิกใชไดขณะตอเน็ต และบาโปรแกรมดิก ที่สามารถดาวน์โหลดเอามาติดตั้ง
เพื่อคลิกใช offline กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไมตองตอเน็ต โดยอาการของ
เฟส 3 ปรากฏอยูที่ลิงค์นี้ เชิญทานคลิกดูได้เลยครับ  

          ตอนนี้ผมเริ่มแกแลว เมื่อมองยอนไปยังชีวิตหนหลัง ผมจึงไมอยากให
ใครก็ตามเป็น “คนบาดิก” อยางผม ผมจึงขอสรุปเอาดื้อ ๆ ณ บรรทัดนี้วา ดิก
นั้นดีมีประโยชน์ตอการศึกษาภาษาอังกฤษ แตดิกก็เหมือนเครื่องมือเครื่องใ ช
อยางอื่น เชน มีด ซึ่งมีหลายแบบหลายชนิด ตองใชใหถูกตามหนาที่ของมัน เชน
มีดหั่นผัก มีดหั่นเนื้อ มีดดายหญา มีดโกนหนวด ถาใชถูกชนิดถูกวิธีก็จะไมมีโทษ  
และไดประโยชน์ยางเดียว ในกรณีของดิก ไมวาจะเป็นดิกเลม - ดิก CD – ดิก
คลิกใช online หรือโปรแกรมดิกที่ใช offline เมื่อไมตอเน็ต หรือ talking dict 
ที่ใชพกพา หรือดิกที่ดาวน์โหลดลงโทรศัพท์มือถือที่ผมจะแนะนาํในโอกาสตอไป 
เราควรใชใหถูกกับชนิดของงาน ผมขอยกตัวอยางรวม ๆ กันไปในคราวเดียวกัน
เลยนะครับ คือ 

1. ดิกมีไว้เพื่อถามศัพท์: 
ผมขอยกตัวอยางเว็บไซต์ซึ่งเป็น database ขนาดใหญมีดิกรวมอยูเป็นรอย ๆ 
หรือพัน ๆ เลม ศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหลายแหลที่ใชในโลกรวมอยูที่นี่เกือบหมด 
ที่ 2 เว็บนี้ครับ 

http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/dictionary.html
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http://www.onelook.com/ 
http://www.yourdictionary.com/ 
และ Top English Learner's Dictionaries  

2. ดิกมีไว้เพื่อทัวร์ศัพท์: 
ทานเคยเลนอยางนี้ไหมครับ เปิดดิกเลมหนึ่งออกมา พลิกไปหนานั้ นหนานี้ แลว
ดูศัพท์ตัวนั้นตัวนี้ ตัวนี้ไมนาสนใจก็ผานไป ตัวนี้ดูทาทางนาสนใจก็หยุดพักดูสัก
หนอย สวนตัวโนนนาสนใจเอามาก ๆ ก็หยุดดูนานหนอย เหมือนขับรถสวนตัว
ไปเที่ยวยังสถานที่ตาง ๆ นั่นแหละครับ สถานที่ไหนไมอยากดูก็ขับรถผานไปเลย 
ที่ชอบนอยก็แวะเดี๋ยวเดียว ที่ชอบมากก็แวะนานหนอย ถาเป็นดิก online 
ประเภทนี้ ผมขอแนะนํา  ขางลางนี้ครับ 

http://www.vocabulary.com/dictionary/love  

(ตอนใช้ ให้คลิกปุุม Random Word ที่ตอนบนของหน้า ไปเรื่อย ๆ ) 

http://www.wordreference.com/random/definition   

(ตอนใช้ ให้คลิกปุุม  Next random word  ไปเรื่อย ๆ ) 

3. ดิกมีไว้เพื่อ test ศัพท์: 

ผมขอชวนใหทาน download ไฟล์หนังสือ dictionary 4 เลม ขางลางนี้ เขา
จัดเรียงคําศัพท์ในลักษณะดิก คือ A ถึง Z โดยเอาศัพท์สามัญที่ใชบอยที่เรา
มักจะใชผิด ไมวาจะเป็นการใชผิดในความหมาย หรือใชผิดแกรมมาร์ หรือใชผิด
ในลักษณะไหนก็ตามมาเรียงไว กอนที่ทานจะอาน ใหทานทําในลักษณะที่ test 
ตัวเองกอน เชน ถาเขาเอาศัพท์ 2 คําที่สะกดคลาย ๆ กันมาอธิบายเปรียบเทียบ
กัน ทานลองตอบตัวเองกอนซิวา 2 คําที่เขายกเอามาเป็นหัวขอนี้มันใชตางกัน
อยางไร ทานอาจจะตอบไมไดสมบูรณ์หรือตอบไดอยางไมแนใจก็ไมเป็นไร ให
ลองตอบเพื่อ test ตัวเองกอน แลวคอยอานคําอธิบายที่เฉลย , หรือถาเกิดเขา
ยกตัวอยางประโยคที่มีจุดที่ผิด ทานดูออกไหมวามันผิดตรงไหน – ผิดยังไง แลว

http://www.onelook.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://translateitbangkokpost.blogspot.com/2013/01/top-english-learners-dictionaries.html
http://www.vocabulary.com/dictionary/love
http://www.wordreference.com/random/definition
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คอยดูเฉลย ถาไมขึ้นสังเวียนไมมีทางรูจริง ๆ หรอกครับวาจะหลบหมัดคูตอสู
ยังไง ถาไม test ตัวเองก็ไมมีทางรูหรอกครับวาตัวเองรูจริงหรือเปลา  

4 เลมขางลางนี้ครับ 

Longman Dictionary of Oommon Errors  
Common Errors in English 
Common Errors In English Usage - Oxford University Press 
Easier English Basic Synonyms 

4. ดิกมีไว้เพื่อท่องศัพท์: 
ดิกบางเลมเป็นดิกที่มีศัพท์พื้นฐานจริง ๆ คือเป็นศัพท์ที่ใชบอยในการ ฟัง – พูด 
– อาน – เขียน ถาเราทองทุกคําในดิกเลมนี้ก็ไมเสียเที่ยว อาจจะเป็นดิก หรือ
ลักษณะ word list ที่มีเพียง 1,000 คํา, 2,000 คํา, 3,000 คํา เป็นตน และ
จากคําพวกนี้แหละครับ ที่จะเป็นฐานใหเราสามารถเดา หรือจําศัพท์คําอื่น ๆ 
เพิ่มเติมในอนาคตไดอยางไมลําบาก ตามลิงค์ขางลางนี้ครับ  

1500 voa words with examples 
คําศัพท์ 1,000 คําแรก พรอมคําแปล ที่มีการใชมากที่สุดในภาษาอังกฤษ  
The Oxford 3000 wordlist  
The Longman Defining Vocabulary  
Webster's Learner's Dictionary 

5. ดิกมีไว้เพื่อทบทวนศัพท์: 

อันที่จริงดิกมีไวทองศัพท์ในขอ 4 ขางบนก็สามารถใชเป็นดิกเพื่อทบทวนศัพท์ก็
ได แตผมไปพบไฟล์ดิก 2เลม คือ Easier English Basic Dictionary (ศัพท์ 
10,000 คํา) และ Easier English Student Dictionary (ศัพท์  32,000 คํา) 
เป็นดิกที่นามีไวเพื่อการทบทวนศัพท์อยางยิ่ง คือ เป็นคําศัพท์ที่ใชบอย , ประโยค
หรือวลีตัวอยางที่ใหไวไมยาก-ไมยาวเกินไป ทําใหเขาใจและจดจํางาย และมี

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/Longman_dictionary_of_common_errors.pdf
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/Common_Errors_in_English.pdf
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/Oxford%20University%20Press%20-%20Common%20Errors%20In%20English%20Usage.pdf
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/Easier%20English%20Basic%20Synonyms.pdf
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/1500%20voa%20words%20with%20examples.pdf
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=173:1-000&catid=15&Itemid=117
http://cambridgedict.blogspot.com/2011/08/oxford-3000-wordlist.html
http://cambridgedict.blogspot.com/2011/08/longman-defining-vocabulary.html
http://cambridgedict.blogspot.com/2011/08/websters-learners-dictionary.html
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อยางหนึ่งที่ดิกดัง ๆ เลมอื่น ๆ มักจะไมมี คือ ดิกเลมนี้ใหคํานิยามคําศัพท์ทุกคํา 
เชน คํา adverb ที่เติม –ly หรือคํานามที่เติม –ness ซึ่งดิกเลมอื่นมักไมให
ความหมายไว เพราะใหเราเดาเอาเองจากคําตนศัพท์  

Easier English Basic Dictionary 
Easier English Student Dictionary  

ผมไม่รู้จะสรุปจบท้ายยังไง เอาเป็นว่าตอนต้น ผมเล่าเรื่องบ้าดิกของตัวเองให้
ท่านฟังเล่น ๆ ส่วนตอนท้าย ที่ผมแนะนําว่าเราสามารถใช้ดิกเพื่อถามศัพท์ , 
ทัวร์ศัพท์, test ศัพท์, ท่องศัพท์ และทบทวนศัพท์ อันนี้ผมพูดจริง ๆ ครับ 
ไม่ได้พูดเล่น 

 
 เพิ่งนึกได้: ผมนาจะพูดเกี่ยวกับดิกที่ใชใน smart phone และ tablet PC 
เป็นอาการบาดิกเฟส 4 แตเรื่องของเรื่องก็คือ ทุกวันนี้ผมยังไมไดซื้อของพวกนี้
มาใชเลย แตไดเขียนเรื่องนี้ไวบางแลว ที่บทความนี้  

  แนะนํา Apps สําหรับ iPhone, iPad, Android 
 
ฟิตภาษาอังกฤษเป็นกิจวัตร 
ผมสงสัยวาเมือ่เปรียบเทียบกับหลายประเทศแลว ทําไมทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย
โดยทั่วไปจึงสูเขาไมได แลวผมก็ทําเป็นผูรูตอบตัวเองวา นาจะเป็นเพราะสาเหตุ
ดังตอไปน้ี 
 
1. ประเทศไทยมิไดมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม ภาษาทางการ หรือภาษาที่สอง 
ภาษาอังกฤษมสีถานะเป็นภาษาตางประเทษ หรือ foreign language ตามตัวเลขทีอ่าน
พบเขาบอกวา มคีนไทยประเภท elite หรือชนช้ันสูง ประมาณ 10 % ที่ใชภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง 

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/Easier%20English%20Basic%20Dictionary.pdf
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/Easier%20English%20Student%20Dictionary.pdf
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2012/08/2358-apps-iphone-ipad-android.html
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2. ประเทศไทยมิเคยเปน็เมืองขึ้น เพราะฉะนั้นเราจึงมิไดถูกบังคับทั้งทางตรงหรือ
ทางออม ใหใชภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยของเรา บางประเทศทีเ่คยเป็นเมืองขึ้น เชน 
เวียดนาม และอินโดนีเซีย แมทุกวันนีค้นในชาตินั้นจะไมไดพูดภาษาองักฤษ แตเขาก็ใช
อักษรโรมันในการเขียน เพราะฉะนั้น คนในประเทศเขาก็ยังมเีสนสัมพนัธ์กับ
ภาษาอังกฤษทางการเขยีน โอกาสจะเกงภาษาอังกฤษก็นาจะมีมากกวาคนไทย ซึ่งใช
ภาษาไทย และภาษาไทยเทานั้น 
 
3. จากเหตุขอ 1 และ 2 จึงไมแปลกนักที่แมเราจะเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแตเด็ก เราก็
ยังเอาภาษาอังกฤษมาใชงานไมได คอื อานไมออก-เขียนไมได และฟังไมออก-พูดไมได 
คือเราไมมีวัฒนธรรมทีช่วยปูพื้นฐานใหเราเกงภาษาอังกฤษ คอืการมปีระวัติศาสตร์เป็น
เมืองขึ้นประเทศอังกฤษนั่นเอง ผมเคยไดยินบางคนพูดวา ถาเราเคยเป็นเมืองขึ้นประเทศ
อังกฤษอยางมาเลเซียกค็งจะดี จะไดเจรญิอยางประเทศมาเลเซีย และเกงภาษาอังกฤษ
อยางคนมาเลเซยี ผมคนหน่ึงละครับที่ไมขอเอาดวย อยูอยาง “ไทย” ไมเคยเป็นเมอืงขึ้น
ใคร แมจะไมเกงภาษาองักฤษ ก็หาวิธีอื่นทําใหเกง ไอที่จะยอมเป็นเมืองข้ึนเพื่อใหเกง
อังกฤษ ผมวามันลงทุนมากไปหนอย 
 
แตจากประสบการณ์ของผมที่เคยไปเที่ยวมาหลาย ๆที่ ผมเกิดความรูสกึข้ึนมาอยางหนึ่ง 
คือ (ขอพูดตรง ๆ นะครบั) ผมวาเมืองไทยนีเ่ป็นเมืองทีส่บายจริง ๆ อากาศไมหนาว
เกินไป ไมรอนเกินไป ไมมีภัยธรรมชาติรุนแรงเกินไป ทรัพยากรบนดิน-ใตดิน-ในน้ํา กม็ี
มากมายพอใชถาเรารูจกัใชใหมันอยูไดนาน ๆ ดวยเหตุน้ีเราจึงไมตองดิ้นรนขวนขวาย
มาก และมันก็กลายเป็นวัฒนธรรม สบาย ๆ แบบไทย 
 
ถาประเทศของเราไมตองคบกับใคร ไมตองคาขายกับใคร ไมตองแขงขันกับใคร เราก็คง
สบาย ๆ แบบไทยตอไปไดเรื่อย ๆ แตโลกทุกวันนี้ไมใชอยางนั้น คนไทยจึงตองพยายาม
หยุดทําอะไรหลายอยางที่เคยทํา และตองเริ่มทาํอะไรอีกหลายอยางที่เราไมเคยทํา 
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หรือไมอยากจะทํา หรอืไมถนัดที่จะทาํ ห และหนึ่งในนั้นก็คือการทําใหตัวเองใช
ภาษาอังกฤษได คือ อยางนอยก็พอจะ อานออก-เขียนได และฟังออก-พูดได 
 
อยาหาวาผมลาํเอยีงเขาขางประเทศตัวเองเลยครับ เมื่อคิดถึงประมาณ 30 ประเทศทีผ่ม
เคยไปเที่ยวมา ถาคนตางชาติคนไหนถามผมวา ประเทศไหนนาช็อปป้ิงมากที่สุด ผมก็จะ
ตอบอยางไมลังเลเลยวา “Thailand ซึ่งเมืองหลวงคอื Bangkok” คุณตองการสินคา
อะไร เกรดไหน จะซือ้ในบรรยากาศอยางไร เมอืงไทยมีทุก choice ใหคุณเลือก หรือถา
ถามวาประเทศไหนนาเที่ยวทีสุ่ด ผมก็ตอบเหมอืนเดิมอีกแหละครับวา “Thailand” ไม
วาคุณจะชอบเทีย่วแบบธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ตื่นเตนผาดโผน เที่ยวไป-กินไป-ช็
อปป้ิงไป หรือเที่ยวแบบที่รัฐบาลไมไดโฆษณาอยางออกนอกหนา ฯลฯ เรามีทุก choice 
ใหคุณเที่ยวอีกเชนกัน 
 
มีบางคนพูดวาเมอืงไทยเปิดตัวรับตางชาติมากเกินไป ผมวาทุกวันนี้เราคงเลยจุดน้ันไป
แลว และไมตองไปพูดถงึมันอีกแลว แตสิ่งหนึ่งที่คนไทยยคุนี้ทุกคนตองทําใหไดก็คือ การ
มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ไมตองเกงหรอกครับ เพียงแค อานออก-เขียนได และฟัง
ออก-พูดได ขั้นพื้นฐานก็พอแลว 
 
มีคน 2 กลุมที่ดูเหมอืนภาษาอังกฤษมคีวามสําคัญเสียเหลือเกิน คอื นกัเรียนที่ตองรู
ภาษาอังกฤษเพื่อสอบไล และพนักงานที่ตองเกงภาษาอังกฤษมิฉะนั้นจะถูกไลออก ผม
อยากจะบอกวา แมทานจะมิไดอยูใน 2 กลุมนี ้และทานรูสึกวาภาษาองักฤษไมใชของ
จําเป็นสําหรับทาน ไมรูก็ไมตาย ไมเจ็บปุวย ไมทุรนทุราย ไมฝันรายอะไรทั้งนั้น ถาทาน
คิดอยางนี้ผมก็ไมเถียงทาน แตถาทานคิดวาการรูภาษาอังกฤษเป็นเรื่องไรประโยชน์ ผม
ขอเถียงหัวชนฝาบานและผนังตึก หรอืถาทานคิดอีกแงหนึ่งวา แมทานรูภาษาอังกฤษ
อาจจะมีประโยชน์ แตก็คงไมคุมคากับความพยายามและเวลาที่ตองเสยีไป อันนี้ผมก็ขอ
เถียงอีกเชนกันครับ แตจะไมเอาหัวไปชนฝา ขอตั้งหัวตรง ๆ และพูดกับทานอยางนี้วา 
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- ถาทานอายยุังไมมาก วิเศษเลยครับ ภาษาอังกฤษเหมือนไมยืนตน ถาโตแลวมันจะไม
ตายงาย ๆ แตระยะทีย่งัเป็นตนออน ทานก็หมัน่รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย กําจัดแมลงไป
เรื่อย ๆ ทานฝึกอยางอดทนตอเนื่องไปสักชวงเวลาหนึ่งเทานั้นแหละครับ ทักษะ
ภาษาอังกฤษของทานกจ็ะเหมือนไมยืนตน ทีโ่ตแลวโตเลย ไมตายงาย ๆ 
 
- ถาทานอยูในวัยกลางคน มีงานทาํ มีเงินใช แตไมมีเวลาใหกับอะไรทัง้นั้น นอกจากงาน 
งาน และงาน ซึ่งอาจจะไมมีอะไรที่กี่ยวของกับภาษาอังกฤษเลย ขออนญุาตใหผมเรยีน
อยางนี้แลวกันครับ เอาเป็นวาทานเป็นคนอายยุืนแลวกัน เพราะทุกวันนี้การแพทย์ดีคน
ไมตายงาย ๆ และไมวาทานจะเป็นคนที่ชอบความรูหรอืความเพลิดเพลนิ ภาษาอังกฤษ
จะเปิดประตูนั้น ๆ ใหแกทาน ไมวาจะเป็นการอาน การฟัง การชม การเดินทาง
ทองเทีย่วและพบปะพูดคุยกับผูคนที่มุมอื่น ๆ ของโลก นี่เป็นของจริงทีท่านจะไดรับ และ
ถาพูดในขณะนี้ ถาทานมีทักษะภาษาอังกฤษเพิม่ขึ้น ไมวาจะเป็นการฟงั – พูด – อาน -
หรือเขียน ผมขอรับรองวามันมีประโยชน์ตองานที่ทานทาํแนนอน ไมวาทานจะทํางาน
อะไรก็ตาม 
 
- สุดทาย ถาทานรูสึกวาทานเริม่จะอายมุากแลว มีลูกโตแลว และมีหลานที่ยังเล็ก การ
ใฝุใจเรียนภาษาอังกฤษใหหลายทานเห็นหรอืเรยีนกับหลานจะชวยปลกูฝังความรักใน
การเรียนภาษาอังกฤษใหกับหลาน การใหอะไรก็ไมมีคณุคาเทากับใหความรูหรอกครับ 
และดวยการลงทุนเรยีนดวยตัวเองจะเป็นตัวอยางที่ดีใหแกหลานของทาน เมื่อหลาน
ทานเกงภาษาอังกฤษ ทานก็จะมีความสุขเพราะความภมูิใจที่มาจากความพยายามของ
ทาน 
 
ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คือบทนําที่ผมตองการบอกทานวา ภาษาอังกฤษสําคัญอยางไร มี
ประโยชน์มากเพยีงไหน แตคําถามหรือคําบนสามัญทีผ่มไดยินเป็นประจําก็คือ ไมมี
โอกาสที่จะฝึกฝนหรือจะใชภาษาอังกฤษ ถามโีอกาสซะอยางเดียวมันก็คงทําได แตนี่
โอกาสไมโผลหัวมาใหเราเห็นเลย แลวจะใหฝึกภาษาอังกฤษไดยังไง 
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ทานผูอานครับ เวลาที่เราพูดถึงโอกาสในการฝกึฝนหรือศึกษาภาษาอังกฤษ เรามักจะนึก
ถึงชวงเวลาใหญ ๆ ที่เปดิโอกาสใหเราฝึกภาษาอังกฤษอยางเป็นการเป็นงาน เชน ไดรับ
ทุนไปศึกษาหรือฝึกอบรมตางประเทศ มีชาวตางประเทศรวมทํางานอยูดวยใน office 
ทําใหไดพูดกับเขา ตองเขียนจดหมายหรอือีเมลติดตอธุรกิจกับคนตางชาติก็เลยไดฝึกการ
เขียนอยูเรือ่ย ๆ หรือผูปกครองมีความสามารถพอที่จะสงไปเขาคอร์สพิเศษที่
ตางประเทศก็ทําใหไดทกัษะภาษาอังกฤษกลับมา หรือมีเงินจายและมเีวลาที่จะไปเขา
เรียน conversation course ที่โรงเรียนสอนภาษา ฯลฯ ถาทานคิดถึงแตอะไรที่มันเป็น
กอบเป็นกํา เป็นตัวเป็นคนในการฝึกภาษาอังกฤษดังที่ยกตัวอยางมาทัง้หมดนี้ ผมบอกได
เลยครับวา ถานับคนไทยทั้งประเทศที่มีโอกาสอยางนั้น ก็จะมีอยูไมกี่คนหรอกครับ 
เพราะโอกาสโต ๆ เชนนั้นมันไมไดมเีกลื่อนกลาดทั่วไป 
 
เขียนมาถึงบรรทัดนี้ ผมคิดวาคงไมมคีวามจําเป็นที่จะตองพูดแลววาภาษาอังกฤษมี
ประโยชน์มากขนาดไหน แตสิ่งที่เราตองมองหาก็คือ เราจะมโีอกาสไหนบางที่จะฝึก
ภาษาอังกฤษไดเรื่อย ๆ --- เรื่อย ๆ - --- เรื่อย ๆ จนถึงวันหนึ่งที่แมเราจะไมเกง
ภาษาอังกฤษมากนัก เราก็สามารถอานออก-เขียนได และฟังออก-พูดได และนี่แหละ
ครับ คือสิ่งทีผ่มตองการพูดในวันนี้ คือ การหาโอกาสในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ และมี
วินัยตอการฝึกฝนนั้น และกอนทีผ่มจะพูดไปทลีะเรือ่ง คอืการหาโอกาสใน การอาน – 
การฟัง – การพูด - และการเขียน ผมขอพูดเรือ่งเวลากอน 
 
ถาเราคิดวา เราไมมีเวลาที่จะฝึกภาษาอังกฤษ ผมขอใหทานทบทวนดี ๆ วา เราไมมีเวลา
จริง ๆ หรือ เชน 
- กิจกรรมบางอยางที่มนัไมจําเป็น หรือเป็นโทษ เราไมทําหรอืทําใหนอยลง หรือทาํแบบ
ยนยอเวลาไดไหม เชน การกินขาวนอกบานชนิดที่ใชเวลานาน การชมทีวีในรายการที่ไม
มีสาระเพียงพอ การลดกิจกรรมในวันหยุดที่ไมมีประโยชน์คุมคา ทานตองนึกเองครับ ใน
ชีวิตประจําวันตามปกติของทาน กิจกรรมพวกนี้มีอะไรบาง 
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- ทานเจียดเวลาเมื่อตื่นนอน หรือกอนจะลมตัวลงนอน ชวงละ 10 – 15 นาทีไดไหมครับ 
เพื่อการฝึกภาษาอังกฤษ และผมจะบอกความลับใหอยางหนึ่ง เมือ่ตื่นขึ้นมาสมองจะโลง
จะศึกษาอะไรก็จําไดดี ตอนกอนนอนก็คลายกนัคือ เมือ่ศึกษาอะไรแลวก็ลมตัวลงนอน
เลย สมองไมวาวุนหลังศึกษาเพราะเรานอน สิ่งที่ศึกษาก็จะถูกดูดซึมไดงาย ทานลอง
พิจารณาตามความเหมาะสมเอาเองแลวกันครบัวา ทานจะนอนดึกอีกนิดหนอย และตั้ง
นาฬิกาปลุกใหตื่นเร็วขึ้นอีกหนอย ไมตองมาก เอาแคไมเบยีดเบียนรางกาย พอจะทําไหว
ไหมครับ 
 
- มีกิจกรรมทําใหเกงภาษาอังกฤษอะไรบาง ทีท่านสามารถทาํไดพรอมกับทํางาน
ตามปกติ โดยไมเสียเวลางาน 
 
เอาละครับ คราวนี้มาถงึเรื่องที่จะพูดแลว ในการหาโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษ สิ่งทีผ่ม
ยกมาพูดนี้เป็นเพียงตัวอยางเทานั้นนะครับ ทานสามารถหาอะไรมาเพิม่เติมไดอีกไมรูจบ 
ผมเพยีงยกตัวอยางตามประสบการณส์วนตัว ซึง่มีจํากัด 
 
การอ่าน: 
- สินคาที่ทานซือ้มาจากรานคา ไมวาจะเป็นของใชสิ้นเปลืองประจําวัน เชน ยาสระผม 
ครีมตาง ๆ เครื่องใชไฟฟูา หรือยาที่ซื้อจากราน หลายอยางมีฉลากใหอานทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ ลองฝึกอานดูทุกชิ้นเลยนะครับ 
 
- ขณะเดินทางไปตามถนน ปูายที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหลาย ทานสามารถแปลออกทุกคํา
ไหมครับ การมีดิกเลมเล็ก ๆ ติดตัวไวถาทาํไดก็ดีครับ 
 
- ตั้งเปูาไววา จะอานขาวภาษาอังกฤษใหได 1 ขาวเป็นอยางนอย วันไหนขยันหรือมีเวลา
มาก ก็อาจจะเลือกขาวที่ยาวหนอย วันไหนขี้เกียจหรือไมคอยมเีวลา จะเลอืกขาวสั้น ๆ 
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ก็ได ผมขอเสนอBangkok Post และ Nation ครับ 
 
- หาหนังสือสักเลมหนึ่งที่ทานชอบ ผมรวมรวมเว็บและหนังสอืไวมากมายทีล่ิงค์นี้ การ
อ่าน reading หรือทานอาจจะ print เรื่องอานเลนสมยัเด็ก ๆ มาลองอานเลนอีกครั้งก็ดี
ครับ ที่ลิงค์นี[้361] ดาวน์โหลดหนังสืออ่านนอกเวลาภ.อังกฤษ 48 เล่ม หรือจะไปเลือกดู
ที่รานหนังสอืเกาที่จตุจกัรวันเสาร์ – อาทิยต์ ก็ได ประเด็นสําคัญกค็ือวา ใหทานเลอืก
เลมทีท่านถูกใจมากที่สดุมา 1 เลม และกะดูซิวา ในวันหนึ่ง ๆ ทานอานไดสักก่ีหนา แลว
ดูจํานวนหนาทั้งหมด และตั้งเปูาเลยครับวา ทานจะอานหนังสอืเลมนี้ใหจบในวันไหน 
และทานตองทาํใหได วนัไหนที่ทานไมไดอาน จะตองหาทางอานชดเชยในวันถัดไป ทาน
ลองทาํใหตัวเองพบกับความสําเร็จเล็ก ๆ นอย ๆ แบบนี้กอน มันจะเปน็กําลังใจใหทาน
ทําความสาํเร็จที่ใหญกวานี้ในอนาคต อันนี้เป็นวนิัยเหล็กที่ทานตองบังตับตัวเอง ผมเชื่อ
วาถาทานมีวินัย ทานอาจจะอานจบเลมกอนวันที่ทานตั้งไวซะอีก 
 
การฟัง: 
- ถาทานรับ cable TV ที่บาน ไมวาจะเป็นขาวหรือภาพยนต์ ลองพยายามฝึกฟังโดยไม
อาน subtitle ภาษาไทย ถาทานซือ้หูฟังมาเสียบฟัง (หูฟังที่มสีายยาว ๆ ที่ทําใหทานนั่ง
หรือเอนฟังหางจากจอได) ทานจะฟังสําเนียงไดชัดขึ้น 
 
- ถาเป็นไปได ผมอยากใหทานลงทุนซื้อ ipod หรือ เครื่องเลม MP3 ขนาดเล็กพกพาได 
แลวดาวนโ์หลดไฟล์ MP3 จากลิงค์นี้ไปฟังขณะเดินทางหรอืรอเพือ่น รอรถเมล์ มอียู
มากมายครับที่ blog นี้ เลือกไฟล์ทีท่านชอบมากที่สุดนั่นแหละครับ การฟัง listening 
 
- สําหรับทานที่ขับรถยนต์สวนตัว ก็เอาไฟล์จากลิงค์นี้ การฟัง listening เชนกันที่ทาน
ชอบ burn ใสแผน CD แลวเปิดฟังขณะขับรถ 
 
- หรือจะฟังจากเน็ตแบบ online ก็ไดครับ ที่ลงิค์เดิมนี่แหละครับ การฟัง listening 

http://www.bangkokpost.com/
http://www.nationmultimedia.com/
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/reading.html
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/reading.html
http://english-for-thais.blogspot.com/2008/09/361-48.html
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/listening.html
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/listening.html
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/listening.html
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ในการฝึกฟัง ผมขอใหทานใชสมาธิเต็ม 100 % ถาเป็นไปได ทานอาจจะหลับตาขณะฟัง
ก็ได และควรจะตั้งเปูาไวดวยวา เมื่อรวม ๆ กันแลวจากการฟังหลาย ๆ ครั้ง ใน 1 วัน
ทานตองฟังใหไดไมนอยกวา 15 - 30 นาที และตองทําใหไดจริง ๆ วันไหนไมไดฟังหรอื
ฟังไมครบตามจํานวนนาทีที่ตั้งไว ตองไปฟังชดเชยในวันหลัง 
 
มีสิ่งหน่ึงที่ขอเรียนใหทานทราบ ทานไมจําเป็นตองฟังรูเรื่องโดยตลอด และตอใหทานฟัง
ไมรูเรือ่งเลย ก็โปรดทราบวา “ฟังไมรูเรื่อง ไมไดแปลวา ไมไดเรื่อง” ทานสามารถฟังซ้ํา 
ฟังพรอมอาน script อาน script กอนแลวคอยฟังโดยไมดู script หรือจะดัดแปลง
อยางไรก็ตามใจทาน จะเปลี่ยนเป็นฟังไฟล์ทีพ่ดูชา ๆ กวาเดิมก็ได ขอใหทานฟังไปเรือ่ย 
ๆ เถอะครับ ทานจะคอย ๆ รูเรื่องมากข้ึนเอง สจัธรรมในขอนี้ก็คอื “ปริมาณจะนาํไปสู
คุณภาพ” ฟังเยอะ ๆ มนัจะคอย ๆ รูเรือ่งมากข้ึนเองแหละครับ 
 
การพูด: 
- เรื่องการพูดนี่นะครับ ถาทานไมสามารถหาฝรัง่ตัวเป็น ๆ มาพูดดวยได ทานก็ควรจะ
ฝึกจากไฟล์ MP3 ที่ไดยนิเสียงฝรั่งพูด และเขาเวนเวลาใหทานพูดตาม ทานสามารถ
ดาวน์โหลดไฟลฝ์ึกพูดสนทนา ขณะตอเน็ต หรอืดาวน์โหลดไฟล์ MP3 จากลิงค์นี้ไปฝึก
ฟังและฝึกพูดก็ไดครับ [147] แจกไฟล์ MP3 ฝึก ฟัง - พูด บทสนทนา 
 
- เรื่องพูดนี่เป็นเรื่องที่ตองมี partner ไมเหมอืนเรื่องอานหรือฟังทีท่ําคนเดียวได จะเป็น
การดีมากเลยครับ ถาทานสามารถหาเพื่อนสักคนที่ทานจะฝึกพูดดวยวันละ 15 - 30 
นาที อาจจะนัดสถานทีคุ่ยกัน หรือคุยกันทางโทรศพัท์ก็ได แตวินัยเหล็กที่ทั้งคูตองปฏิบัติ
ก็คือ ในชวงที่กําหนดจะพูดกันนี้หามพูดภาษาไทยเด็ดขาด เวนแตเป็นคําเฉพาะ เชน ช่ือ
คน ชื่อสถานที ่
 
- กําหนดหัวขอหรือคาํถามขึ้นมาสัก 1 เรื่อง แลวปิดหอง present คนเดียวเหมือนกับวา

http://intereladsd.blogspot.com/2007/04/147-mp3-conversation.html
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ทานกําลัง present ตอหนาที่ประชุมหรอืตอหนาคนเยอะ ๆ กรณอียางนี้ทานอาจจะ
ตองเตรียมตัวมากหนอยแตก็คุมคากับการฝึกครับ 
 
ลิงค์เพื่อฟังอื่น ๆ ที่นาสนใจ และอาจจะมีคาํตอบตอหลายคําถามที่ทานเคยสงสยัเรือ่ง
การพูด คลิก การพูด การสนทนา การออกเสยีง 
 
-ฝืกอานออกเสยีงชัด ๆ ดัง ๆ โดยหา ไฟล์ mp3 ที่มี script ใหทานอาน ทานอาจจะฟัง
สัก 2 – 3 เที่ยวก็ได แลวก็ฝึกอานเอง ( ทานไมตองกังขาหรอกครับ การอานออกเสยีงก็
เป็นการฝึกพูดชนิดหนึ่ง ) เลือกไดจากลิงค์นีค้รบั 
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/listening.html 
 
การเขียน: 
ตามประสบการณ์สวนตัว ผมรูสึกวาการเขยีนนี่เป็นเรื่องยากสักหนอย ทุกวันนี้ถามีเวลา
ผมก็จะเขียน diary เป็นภาษาอังกฤษ ผมเห็นวาการจะเขยีนไดรื่นไมติดขัด เราจะตอง
อานมาเยอะ ๆ คนทีฝ่ีกอานไมเพยีงพอ ก็จะยากเวลาเขียน เหมือนกับคนที่ฝึกฟังไม
เพียงพอ ก็จะยากเวลาพูด เพราะการเรียนภาษาเริ่มตนที่การเลยีนแบบและการจําขี้ปาก
คนอื่นเขา ขั้นแรกก็ตองอยางนี้กอน เมื่อเราอานมาก ๆ และฟังมาก ๆ เราก็จะมสีไตล์
การพูดและการเขยีนเปน็ของตัวเอง ผมขอแนะเรื่องการฝึกเขียนดังนี้ครับ 
- [114]วิธีท้า Blog และตั้งกลุ่ม writing เฉพาะเพือ่น ผมเขียนคําอธิบายไวละเอียดแลว 
คลิกเขาไปอานไดเลยครับ 
 
- เขียนไดอะรี่เป็นภาษาอังกฤษทุกวัน อยางนอนวันละ 5 ประโยค 
 
- ทํา chat room สําหรับกลุมเพือ่นที่รูใจ และตองเขียนเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น 
 
- เขียนอีเมลถึงเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ คนที่เราเคยเขยีนถึงเขาบอย ๆ นั่นแหละครับ 

http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/blog-post_3537.html
http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/listening.html
http://english-for-thais.blogspot.com/2008/03/114-blog.html
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บอกวาเราตองการฝึกเขยีน และเขาจะไดรับผลดีคือไดฝึกอ่าน (หรืออาจจะเป็นผลเสีย 
คือตองทนอ่าน ก็ชวยทนหนอยนะเพื่อน) ถาเขาตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษก็ยิ่งดี แตถา
เขาจะตอบเป็นภาษาไทยก็ไมเป็นไร เราขอยืนยนัเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็แลวกัน 
 
- มีขอแนะนาํอีกหลายอยางเกีย่วกับการฝึกเขยีน ตลิกดูไดที่ลิงค์นี้ การเขียน writing 
 
ท่านผู้อ่านครับ การฟิตภาษาอังกฤษเป็นกิจวัตรต้องอาศัยความอดทน ความรักที่จะ
เรียนให้รู้ และการรู้จักเอาภาษาอังกฤษไปใช้งาน  
-ถ้าท่านรักภาษาอังกฤษก็ถือว่าโชคดีเพราะทา่นจะมีความสุขที่ได้ฝกึภาษาอังกฤษ;  
 
-ถ้าท่านรู้สึกเฉย ๆ ตอ่ภาษาอังกฤษ ขอให้อดทนเรียนไปสักนิดเถอะครับ พอ
ภาษาอังกฤษซึ่งเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ท่านพรวนดินรดน้ําออกผล เมือ่ท่านได้ลิม้รส
ผลไม้ต้นที่ท่านปลูกและบํารุงรักษาด้วยตัวเอง ความรู้สึกเฉย ๆ ก็จะกลายเป็นความ
รัก ผมขอท้าให้ท่านพสิูจน์; 
 
-แต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มสดุท้าย คือรู้สึกเกลียดภาษาอังกฤษ อาจจะเพราะมี
ประสบการณ์ที่ไมด่ีต่อกันมาแต่ชาติปางก่อนหรือเพราะอะไรก็ตาม ท่านก็ไม่ต้องบีบ
บังคับใจให้ไปรักหรอกครับ ท่านเพียงแต่ทําใจให้สงบ และปฏิบัติการ “ฟิต
ภาษาอังกฤษเป็นกิจวัตร” โดยไม่ต้องรักสิ่งทีท่่านทําก็ได้ เมือ่ท่านฝึกไปสักระยะหนึ่ง 
ผลหรือทักษะก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่าน และท่านจะสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะน้ีได้ 
ผมเชื่อว่าท่านจะเปลี่ยนความรู้สึกที่เคยมีตอ่ภาษาอังกฤษ พนันกันไหมล่ะครับ 
 
 เรียนอังกฤษตอ้งมอีะไรบ้าง? 
วันนี้กลับจากที่ทํางานถงึบานนั่งหนาคอมฯกําลงัจะเริ่มพิมพเ์รื่องที่ตั้งใจไวแลว พลันเกิด
ความคิดแทรกเขามาวา ในเว็บ http://www.e4thai.com/ นี้ก็มีวัตถุดิบมากพอสมควร
ใหทานนําเอาไปปรุงเป็นความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ แตนอกจากวัตถุดิบซึ่ง

http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/writing.html
http://www.e4thai.com/
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ไดแก ไฟล์หนังสือหรอืขอความ, ไฟล์เสียง, ไฟลภ์าพ, ไฟล์ภาพเคลือ่นไหว, เกม, 
โปรแกรม และอื่น ๆ ทีเ่รารูเห็นผานหนาคอมฯ ผูเรียนภาษาอังกฤษตองมีอะไรอื่นอีก
บางที่จะชวยใหการเรยีนเป็นไปอยางไดผล ผมขอเสนอวานาจะมสีิ่งตอไปนี้ 
 
เรียนภาษาอังกฤษต้องมี... ความรัก: ถาใจไมรกัที่จะเรียน หรอืไมสามารถทําใจใหรักที่
จะเรียน ก็จะตองทนเรยีนและเป็นทุกข์ 
 
เรียนภาษาอังกฤษต้องมี... ความอดทน: เหมือนการกาวเทาเดินทางไกล ตอใหเป็น
เสนทางที่พอใจจะเดิน เมื่อเดินนาน ๆ ก็ตองเหนื่อยบางเป็นธรรมดา จงึตองอดทน 
 
เรียนภาษาอังกฤษต้องมี... ความขยัน: ขยันแปลวาไมหยุด เพราะถาหยุดพักนาน
เกินไป ความรัก ความอดทน และความเกงที่คอย ๆ สะสมมาจะคอย ๆ เลือนหายไป 
การจะกูใหความเกงคืนกลับมา คงตองฮึดใหความรักและความอดทนทีอ่อนแรงไปแลว
ฟื้นตัวมาอีกครั้ง ซึ่งไมใชเรื่องงายนัก เพราะฉะนั้นขยันใหตอเนื่องไวดีกวา 
 
เรียนภาษาอังกฤษต้องมี... ความใจรอ้น: ตองวางเปูาหมายที่จะไปใหถึง และใหความ
รัก ความอดทน ความขยัน เป็นด่ังเชื้อเพลิงผลกัเราใหกาวไปขางหนาอยางคนมีไฟ ถึง
เปูาหมายอันเหมาะสมที่ตนเองวางไว หากไมตัง้เปูาหมายไวใหบรรลุ กจ็ะเรียนอยาง
เฉื่อยชาเพราะไมตองรักษาสัญญาที่ใหไวกับตัวเอง 
 
เรียนภาษาอังกฤษต้องมี... ความใจเย็น: มีภาษิตวา 'อยาอยูอยางอยาก' แตการเรียน
ภาษาอังกฤษควรจะตองมีความอยากอยูบาง แตตองเป็น 'ความอยากอยางเยือกเย็น', 
เรงรีบแตไมรีบรอน, และพอใจทุกครั้งในผลที่ไดรับหลังจากที่เราพยายามแลว ความใจ
เย็นจะทาํใหเราเรยีนไดตอเนื่องและยาวนาน เหมือนเครื่องยนต์ที่สภาพปกติไมเกิดความ
รอนสูงเกินไปก็จะใชงานไปไดเรื่อย ๆ 
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เรียนภาษาอังกฤษต้องมี... สมาธิ: ขอใหต้ังสมาธินอมใจไวที่ตาเมือ่ฝึกอาน ไวที่หูเมื่อฝึก
ฟัง ไวที่ปากเมือ่ฝึกพูด และไวที่มอืเมือ่ฝึกเขยีน. หากสมาธอิอนแอ ตา หู ปาก และมือก็
จะดอยกําลังและเสือ่มสมรรถภาพไปโดยอัตโนมตัิ เพราะฉะนั้น เวลาที่ศกึษาจะผานไป
อยางคุมคาตองบวกดวยสมาธ ิ
 
เรียนภาษาอังกฤษต้องมี... แผนที่ด:ี ตองรูวาเรามีจุดออนตรงไหนที่จะทําใหการเรยีน
ภาษาอังกฤษไมไดผลดี เรามีจุดแข็งตรงไหนที่จะทําใหการเรยีนสาํเร็จ เราจะลดจุดออน
และเพิ่มจุดแข็งไดอยางไร ฉะนั้น จึงตองวางแผนใหดีและทําตามแผนใหได 
 
เรียนภาษาอังกฤษต้อง... เรียนรู้จากความผิด: คนที่กลัวทาํผิด กลัวอานผิด พูดผิด 
เขียนผิด ก็จะไมไดอาน ไมไดพูด ไมไดเขยีน และก็จะไมเคยทําผิดเก่ียวกับการอาน การ
พูด การเขียน แตในขณะเดียวกันก็จะไมมีความผิดของตัวเองเป็นวัตถุดิบใหเรียนรูฝึกฝน 
ผลสุดทายกค็ือ อานไมเป็น พูดไมเป็น เขียนไมเป็น เพราะฉะนั้นขอใหกลาฝึก ไมกลัวทาํ
ผิด เรียนรูจากความผิด และความผิดก็จะชวยพาเราสูความสาํเร็จ คนทีก่ลัวทําผิดก็ไม
ตางจากคนที่กลัวประสบความสาํเร็จทั้ง ๆ ทีอ่ยากไดรับความสาํเร็จ 
 
เรียนภาษาอังกฤษต้อง... หาให้พบแงมุ่มที่ทําให้เรียนแล้วมีความสุข: อาจจะเป็น
เนื้อหาทีศ่ึกษาที่เราชอบ ความทาทายในทักษะที่ฝึกฝน บรรยากาศในการศึกษา การ
สามารถใชทักษะที่ศึกษาทําสิ่งที่เรารักหรือหาความเพลิดเพลินใหแกตนเอง ฯลฯ นี่เป็น
แงมุมที่ตองหาใหพบ เราอาจจะตองออกแรง “หา” มัน เพราะมันมักจะไมไดเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ ทั้งหมดนี้เริ่มตนจากกิจกรรมเล็ก ๆ ที่เราทําแลวไดรับความสุข 
 
เรียนภาษาอังกฤษต้อง... หาให้พบประโยชนท์ี่ได้จากการฝึกภาษา: กลาวงาย ๆ ก็คอื 
ไมใชสักแตวาฝึกภาษาเพื่อใหไดฝึกภาษา แตตองฝึกภาษาเพือ่ใหไดใชภาษา จะตอง
นําเอาทักษะจาก self – study หรือ class study ไปใชในโลกแหงชีวิตจริงใหได เชน 
เพื่อการอานหาความรู ชมสารคดีหาความเพลดิเพลิน เพื่อการเขียนตดิตอกับเพื่อน
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ตางชาติหรือติดตอทางการคา เพื่อการพูดจาผกูมิตร ฯลฯ สิ่งเหลานี้อาจจะไมไดเกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติแตเราคงตองพยายามทาํใหมันเกิดขึ้นมา จากนอยไปหามาก จากงายไปหา
ยาก จากเรื่องเดยีวไปหาหลาย ๆ เรือ่ง จากการทําผิด ๆ ถูก ๆ และเชือ่งชาไปสูความ
คลองแคลวมากขึ้นและผิดพลาดนอยลง ทั้งหมดนี้เริ่มตนจากกิจกรรมเล็ก ๆ ที่เราทํา
แลวไดรับประโยชน์ 
 
เรียนภาษาอังกฤษต้อง...ไมเ่อาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น: ทักษะภาษาอังกฤษก็
เหมือนทักษะอื่น ๆ ของคนเราซึ่งมาจากปัจจัยอยางนอย 3 อยาง คือ พรสวรรค์ ความ
พยายาม และโอกาส ทีไ่มจําเป็นตองเหมอืนกันหรือเทากัน เมื่อเราเห็นวาภาษาอังกฤษมี
ประโยชน์และเราพยายามอยางทีสุ่ดแลวที่จะทาํใหตัวเองมีความสามารถดานนี้ ก็ไม
จําเป็นตองเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใหรูสึกเป็นทุกข์หรือลาํพองใจ เพราะในคน
รอยคนทีพ่ยายามอยางเต็มที่เหมือน ๆ กัน ก็อาจจะเกงไมเทากันเพราะพรสวรรค์หรือ
โอกาสที่ไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นขอใหพยายามอยางเต็มที่แตอยาเปน็ทุกข์ไปกับมัน 
คนจํานวนมากทีเ่รียนภาษาอังกฤษ เขาใชความพยายามไมเต็มที่ แตกลบัปลอยใจอยาง
เต็มที่ใหพลอยทุกข์ไปกับผลลพัธ์ที่ไมสมใจ น่ีไมใชเพราะถูกภาษาอังกฤษกระทําใหเป็น
ทุกข์ แตเป็นทุกข์เพราะกระทําตัวเองตางหาก เราจึงตองตั้งสติใหดีเมื่อคลุกคลีกับ
ภาษาอังกฤษ 
 
และไมวาทานจะเกงภาษาอังกฤษหรือไมก็ตาม ผมขออวยพรใหทุกทานมีชีวิตที่เป็นสุข
และดีงามครับ 
 
ฝึกอังกฤษอย่างคนขีเ้กียจ ดีกว่าไม่ฝึกเลย 
เพราะภาษาอังกฤษมีประโยชน์ จึงเป็นเรื่องดีทีเ่ราจะพยายามฝึกตัวเองใหเกง
ภาษาอังกฤษ และแมวาเราจะขี้เกียจก็นาจะฝึกไปทั้งๆ ขี้เกียจนั่นแหละครับ 
 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมขอคยุดวยสัก 2 เรื่องนะครบั คือ เรือ่งเวลาที่จะฝึก และเรื่องฝึกตาม



76 
 

เวลา ขอวาไปทลีะเรื่องนะครับ 
 
เรื่องที่ 1 เรื่องเวลาที่จะฝึก 
ใน 1 วัน ในชวงเวลาทีต่ื่น เรามีเวลาหรอืสามารถหาเวลาวางเพิ่มในชวงใดบาง ที่จะใช
ฝึกภาษาอังกฤษ เชน 
-5 นาทีหลังตื่นนอน หรอืตื่นนอนให้เร็วกว่าปกติ 5 นาท ี
-ขณะออกจากบ้านระหว่างเดินทางไปทา้งาน อาจจะก้าลังขับรถสว่นตัว, นั่งรถตู,้ ยืน
โหนรถเมล์หรือรถไฟฟูา 
-หลังกินข้าวกลางวันและยังไม่เริ่มงานภาคบ่าย หรือใช้เวลากินข้าวนอ้ยลง 5 นาท ี
-ขณะออกจากที่ท้างานตอนเย็น ระหว่างเดินทางกลับบ้าน อาจจะก้าลงัขับรถส่วนตัว, 
นั่งรถตู,้ ยืนโหนรถเมลห์รือรถไฟฟาู 
-เมื่อเดินทางถึงบ้านตอนเย็น เวลาช่วงนั้นจนถึงก่อนนอน อาจจะเจียดสัก 15 – 30 นาที
เพื่อฝึกภาษาอังกฤษ ถ้าไม่มีเวลามากปานนี้ก็เจียดสัก 10 นาทีก็ได้ ถ้า 10 นาทีก็ยังไม่
ว่าง ขอ 5 นาทีได้ไหมครับ 
-5 นาทีก่อนล้มตัวลงนอน หรือนอนให้ช้ากว่าปกติ 5 นาที และฝึกภาษาอังกฤษช่วงก่อน
นอนนี ้
* * * * * 
ทานตองเลือกใหไดวา จะใช้เวลาช่วงไหนในการฝึกภาษาอังกฤษ และฝึกอย่างไรในแต่
ละชว่ง และจริง ๆ แลวถามุงมั่นจริง ๆ ถึงงานยุงขนาดไหน ผมเชื่อวา กย็ังสามารถเจยีด
เวลามาฝึกภาษาอังกฤษได แตถาไมมุงมั่น ถึงมีเวลาวางกค็งสามารถบอกตัวเองวางานยุง
และไมมีเวลามาฝึก เรื่องของเรื่องก็คือวา ตั้งใจจะฝึกจริง ๆ หรอืเปลา? 
 
* * * * 
ทานทราบไหมวา สําหรบัคนที่จะออกกําลังกายโดยการวิ่งทุกวันหรือทกุสุดสัปดาห์ 
อุปสรรคใหญที่ทาํใหวิ่งไมไดคืออะไร? เสนทางวิง่ก็อยูตรงนั้นแตออกไปหาลูวิ่งไมได หรือ
บางคนก็ซื้อลูวิ่งอยูกับทีม่าไวในบาน แตไมกี่วันก็ใชเป็นที่แขวนเสื้อ จึงขอเฉลยวา 



77 
 

อุปสรรคที่ทาํใหวิ่งไมไดก็คือ ไมสามารถบังคับตัวเองใหใสรองเทาวิ่ง ก็เลยวิ่งไมได และ
ไมไดวิ่ง !! 
 
* * * * 
เมื่อทานจะฝึกภาษาอังกฤษ ขออยาไดเป็นนักวิ่งใจออนที่เพียงแคสวมรองเทามาวิ่งก็หมด
แรงเสยีแลว เลยไมไดสวมรองเทา และไมไดออกไปวิ่งเสียที แตขอใหทานใจแข็งเสีย
หนอย หากระเปาเล็กๆขนาดนารัก ซึ่งผมขอเรยีกวา Magic Bag of English 
Study ถือติดตัวไวตลอดเวลาขณะเดินทาง ในกระเปาใบน้ีใหทานใสอะไรลงไปบาง 
-หนังสือเลม่, หนังสือพมิพ,์ นิตยสารภาษาอังกฤษที่พรอ้มจะพลิกเปิดอ่าน 
-สมุดจดศัพท์เลม่ที่พร้อมจะเปิดท่องหรอืทบทวนศัพท ์
-Dictionary เล่มบางทีสุ่ด เอาไว้เปิดศัพท์ง่ายๆที่ติดอยูท่ี่ริมฝีปาก แตน่ึกไม่ออก 
-สมุด Crossword Puzzle และดินสอ – ยางลบ พร้อมที่จะหยิบออกมาเล่น 
-เครื่องเล่น mp3 ที่มีไฟล์ภาษาอังกฤษอยู่ในนั้น พร้อมที่จะเปิดและเสียบหูฟัง 
-โทรศัพทม์ือถอืที่มเีกมภาษา เช่น Hangman พร้อมให้กดเล่นเพื่อพัฒนาค้าศัพท์ 
ฯลฯ 
รวมวัสดฝุึกภาษาอังกฤษทุกอยาง ไวใน Magic Bag of English Study นี ้
 
หรือถานั่งหนาคอมฯ ก็ใหทํา Favorite ที่ทานสามารถคลิกเขาไปสูเว็บหรือหนาฝึก
ภาษาอังกฤษทีท่านชอบไดทันที อยาใหตองคลิกหลายครั้ง ถาความรกัมีแรงนอย มันจะ
เบื่อกอนที่จะไดเรียนภาษาอังกฤษ 
 
เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เราอาจจะ “รักไม่ง่ายแต่หน่ายเร็ว” เราจึงควรทาํให 
Magic Bag of English Study หรือ Favorite เป็นอุปกรณ์ฝึกภาษาอังกฤษที่ “พร้อม
ใช”้ และ “ดึงดูดใจ” มากที่สุด ก็คอืวา ตอใหเบื่อขนาดหนัก ในนั้นก็ยังมีสิ่งของหรื
อลิงคท์ี่ชอบใจอยางนอย 1 อยาง ใหเราอยากหยิบออกมาฝึก หรืออยากคลิกเขาไปฝึก 
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* * * * * 
 
ในการใช Magic Bag of English Study หรือ Favorite มีกฎอยู 2 ขอที่ตองทาํตาม
อยางเครงครัด 
กฎข้อที่ 1 ตองฝึกทุกวนั และหามเลิกฝึกกอนเวลาที่กําหนด เชน 10 นาท,ี 15 นาท,ี 
หรือ 20 นาที ตามที่ตัวเองตั้งใจไว 
กฎข้อที่ 2 ถาคิดจะเลิกปฏิบัติตามกฎซะดื้อ ๆ ใหอานกฎขอที่ 1 อีกครัง้ หรือถาอาน
แลวยังไมคอยเขาใจ ก็ใหอานซ้ําอีกหลาย ๆ ครัง้จนกวาจะเขาใจและยอมรับกฎทั้ง 2 ขอ
โดยไมมีขอแม 
 
* * * * 
การเดินชาบางนั้นไมเปน็ไร เพราะคนเรายอมเมื่อยบาง เหนือ่ยบาง ข้ีเกียจบาง เป็น
ธรรมดา แต อยาหยุดเดิน อยาหยุดสนิท แมบางวันจะจําใจลากขาเดนิบางอยางคนขี้
เกียจสุดขีด ก็ทําไปเถอะครับ แตอยามีวันที่หยดุเดิน เพราะถาเราเดินทุกวัน ฝึกทุกวัน 
มันจะกอเป็นแรงเฉือ่ยใหเราเดินไดทุกวันและเพิ่มความเร็วขึ้นเองตามสภาพของ
กลามเนื้อที่แข็งแรงขึ้น แตถาหยุดซะแลว การจะ start และเขาเกยีร์ใหม 1, 2, 3,…. 
จะตองออกแรงใจมากกวาเดิม และมักจะไมมีแรง เพราะฉะนั้น เดินชาได หรือเดิน
เล็กนอยเพียงใดก็ได แตใหเดินทุกวัน อยาหยุดเดิน 
 
ท่านผู้อ่านครับ... 
โลกทุกวันนี้กวางใหญไพศาล และมอีะไรใหเราทองเทีย่ว สาํรวจ เรียนรู และราเริงกับมัน
มากมายนัก และภาษาอังกฤษก็เป็นพาหนะอันวิเศษใหเราใชเดินทางสาํรวจโลก แมวา
เราจะอยูที่บานไมไดออกไปไหนก็ตาม 
และ.... 
ทักษะภาษาอังกฤษที่เราพยายามฝึกเพิ่มพูนใหเกิดขึ้นในตนเอง มันมิไดเป็นประโยชน์
เฉพาะตนเทานั้น แตยังเป็นประโยชน์ตอคนรอบขาง ตอลูกหลาน ตอญาติมิตร ตอเพือ่น
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ฝูง และตอประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา ทั้งนี้ก็เพราะวา เราเป็นคนไทย 
ความสามารถทีเ่รามีจึงเป็นความสามารถของคนไทย และเป็นความสามารถของประเทศ
ไทย ประเทศไทยที่เราทุกคนรัก และคนไทยทกุคนซึ่งเป็นเพื่อนรวมชาติซึ่งเราตองการให
อยูรวมกับเราอยางมีความสุขในแผนดินนี้น่ีแหละครับ 
 
คิดและงงเป็นภ.อังกฤษ ดีกว่าเข้าใจเป็นภ.ไทย 
บล็อกนี้เป็นบล็อกเรียนภาษาอังกฤษ โดยผมไดรวบรวมสือ่การเรียนภาษาอังกฤษที่เป็น
ภาษาไทยไวที่นี ่
 ดาวน์โหลดตําราเรียนภาษาอังกฤษ (คนไทยแตง) 50 เลม ที่นี่ Free! 
 รวมเว็บไทยสอนภาษาอังกฤษ ที่ผมคัดเลือกแลว   

  
แตเมื่อเปรยีบเทียบกันแลว สือ่ที่นํามาเสนอทีเ่ป็นภาษาอังกฤษมมีากกวาที่เป็นภาษาไทย
หลายเทา สือ่เหลานี้ที่จดัทําโดยฝรั่งนักวิชาการภาษาอังกฤษ มักเป็นสือ่ที่มคีุณภาพดีกวา
สื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่คนไทยเขยีน 
 
อยางไรก็ตาม บางทานอาจจะบอกวา ใหคนชาติเดียวกันเขียนตําราอาจจะดีกวาก็ได 
เชน English grammar ที่คนไทยเขยีนอาจจะอธิบายใหคนไทยเขาใจไดงายกวา เพราะ
คนไทยรูนิสยัหรอืแงมุมการมองของคนไทย จึงจับจุดที่คนไทยมักจะงงและเขยีนขยาย
หรือเนนใหคนไทยเขาใจไดงาย ๆ หรอืในทํานองดียวกัน ตํารา Thai grammar ที่ฝรั่ง
ที่มาอยูเมอืงไทยนาน ๆ เขียนขึ้นเพือ่ใหฝรั่งที่ตองการศึกษาภาษาไทยไดศึกษา ฝรั่งที่
เรียนก็อาจจะเขาใจไดงาย เพราะเขาเป็นฝรั่งดวยกัน จึงเขียนอยางคนรูใจกัน 
 
ถาถามวาคําอธิบายอยางขางบนนี้ถูกหรือผิด คาํตอบของผมคอื ถูกแตไม
ถูก ! หมายความว่าอย่างไร ? 
ก็หมายความวา เมื่อเราเรียนภาษาอังกฤษจากสื่อภาษาไทย ซึ่ง 
-อธิบาย English Grammar เป็นภาษาไทย – คนเรียนก็เขาใจ 

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=101
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=195:thai-esl&catid=66&Itemid=125
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&task=article.edit&a_id=195&return=aHR0cDovL3d3dy5lNHRoYWkuY29tL2U0ZS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9Y2F0ZWdvcnkmaWQ9NjYmSXRlbWlkPTEyNQ==&Itemid=125
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-สอน reading โดยการแปลใหฟัง หรือแปลใหอาน – คนเรียนก็เขาใจ 
 
คนไทยหลายคนที่เรยีนภาษาอังกฤษอยางขางบนนี้ก็เขาใจ และพอใจ นี่คือสิ่งที่ผมบอก
วา “ถูก” แตที่ผมบอกวา “ไมถูก” ก็เพราะวา การเรียนภาษาอังกฤษใหไดผลนั้นจะตอง
มี 2 สวน คอื 
1.เข้าใจ คือ อานเขาใจ และฟังเขาใจ 
และ 2.ใช้เป็น คือ พูดเป็น และเขียนเป็น 
 
ขอจํากัดของการเรยีนภาษาอังกฤษกับสื่อการเรยีนที่เป็นภาษาไทยก็คือ สื่อภาษาไทย
อธิบายเนือ้หาภาษาอังกฤษดวยภาษาไทย จึงทําใหผูเรยีนหยุดอยูเพยีงแคความเขาใจ 
พอสงสัยอะไรขึน้มา ก็เขาไปหาอานคําอธิบายที่เป็นภาษาไทย ถาเรียนอยางนีไ้ปนาน ๆ 
จะเกิดผลเสียที่หลายคนไมรูสึก คือ เราไมไดฝกึคิดเป็นภาษาไทย ทําใหเราพูดและเขยีน
เป็นภาษาอังกฤษไมคอยได 
 
พูดงาย ๆ ณ บรรทัดนี้ก็คือ ถ้าเราต้องการ “ใช้เป็น” คือ สามารถพูดและเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ เราควรจะฝึกกับสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าสื่อนั้นยาก เราก็หาสื่อที่มัน
ง่ายขึ้น หรือใช้สื่อที่ยากและง่ายสลับกันไป เมื่อเราอ่าน – ฟัง – ทําแบบฝึกหัดกับสื่อ
ที่เป็นภาษาอังกฤษล้วน ๆ พวกน้ี แม้เราอาจจะเข้าใจไม่ได้ครบ 100 % แต่สิ่งที่เรา
จะได้โดยไมรู่้ตัวก็คือ เราได้คิดเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อได้คิดก็จะคดิได้... พูดได.้.. เขียน
ได้ ทีละน้อย โดยไมรู่้ตวั 
 
การงงเป็นภาษาอังกฤษ อาจจะดีกว่าการเข้าใจเป็นภาษาไทย เพราะการงงเป็น
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยก็ทําให้เราได้ฝึกคิดเปน็ภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษที่
เราฝึกอ่าน-ฝึกฟัง มันว่ิงไปวิ่งมาอยู่ในสมอง 
 
แตการเขาใจเป็นภาษาไทย ยังไงยังไงมันก็เป็นภาษาไทยอยูนั่นเอง มันเป็นความเขาใจที่
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ใชไมเป็น เพราะเราไมคอยไดฝึก: อานภาษาอังกฤษลวน ๆ, ฟังภาษาองักฤษลวน ๆ, พูด
ภาษาอังกฤษลวน ๆ, เขียนภาษาอังกฤษลวน ๆ; เราชอบมี “ตัวช่วย” เป็นภาษาไทย 
 
ในบล็อกน้ี ผมไดนําสื่อการเรียนภาษาอังกฤษมากมายมาใหทานดาวนโ์หลด และผม
อยากใหทานคุนเคยกับมัน งงกับมัน อยูกับมัน แมวาในตอนแรก ๆ อาจจะไมคอยเขาใจ
มันก็ตาม เรื่องของเรือ่งก็คือ การคิดและงงเป็นภาษาอังกฤษ ดีกว่าเขา้ใจกระจ่างเป็น
ภาษาไทย 
 
ในครั้งตอไป ผมจะแนะนําสื่อการเรยีนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใหทานฝึก
คิดและงงเป็นภาษาอังกฤษ ทานอาจจะไมคอยเขาใจในตอนแรก แตเมื่อฝึกไปเรือ่ย ๆ 
ทานก็จะคอย ๆ ใชเป็น คือพูดเป็นและเขยีนเปน็ครับ 
 
 
ประสบการณ์การฝึกฟังภาษาอังกฤษ 
วันนี้ผมขอเล่าประสบการณ์การฝึกฟังภาษาอังกฤษของตัวเองสักหน่อยนะครับ 
 
ผมจบปริญญาตรีเมือ่เกือบ 30 ปีที่แล้วด้วย listening skill ที่แย่มาก ๆ ทั้งนี้ก็
เพราะว่า สมัยที่ผมเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตร่ะดับประถม มัธยม จนจบมหาวิทยาลัย 
ทักษะหลักที่ผมได้มีอยา่งเดียว คือ การอ่าน หรือ reading skill สว่นทักษะอื่น ๆ คือ 
การฟัง-พูด-เขียน ผมมนี้อยมาก น้อยจริง ๆ และเมื่อทํางานมาได้ประมาณ 10 ปี จู่ 
ๆ ผมก็เปลี่ยนงานใหม ่โดยงานใหม่ที่ผมรับผิดชอบจําเป็นต้องใช ้listening – 
speaking และ writing skill ด้วย ผมจึงจําเป็นต้องฝึก 3 skill นี้ให้มีมากพอที่จะใช้
งานได้ ปัญหาก็คือ ผมจะฝึกยังไงดี? ตอนน้ันอายุของผมปาเข้าไปตัง้ 35 ปีแล้ว 
 
วิธีหลักที่ผมฝึก listening skill ก็คือฟังช่องข่าวภาษาอังกฤษ BBC และ CNN จาก
เคเบิ้ลทีวีช่อง UTV ที่ผมรับที่บ้าน (ตอนหลังช่อง UTVมารวมกับ ช่อง IBC เป็นช่อง 
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UBC ทุกวันน้ี) และตอนน้ันก็ยังไม่มีอินเตอรเ์น็ตใช้ในเมืองไทย สิ่งทีจ่ะใช้ฝึกฟังจึงไม่
มีหลากหลายเช่นทุกวันน้ี 
 
แต่เรื่องของเรื่องก็คือวา่ แม้ผมจะรู้ศัพท์เยอะพอสมควรเพราะได้ฝึกมาจาก reading 
skill ที่ค่อย ๆ สะสมมาหลายปี แต่เมื่อฝึกฟังอยู่นานก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือรูเ้รื่อง
น้อยนิดเดียวจนรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่ฝึกฟังภาษาอังกฤษ และหลายต่อหลายครั้งที่
ผมถามคนท่ีเขาเก่งภาษาอังกฤษว่าทํายังไงจึงจะฟังรู้เรื่องเร็ว ๆ? คําตอบที่ได้รับมัก
เหมือนกันทุกครั้ง คือ “ฝึกฟังไปเรือ่ย ๆ เดี๋ยวก็รูเรื่องเองแหละ” ผมก็อดทนฝึกฟังไป
เรื่อย ๆ ตามทีเ่ขาแนะนํา ฟังตั้งนานสองนานแล้วก็ยังไม่รู้เรื่อง ทําให้อดคิดไม่ได้ว่า 
มันก็คงรู้เรื่องไดแ้ค่เรี่ย ๆ ดินอย่างน้ีแหละ คงหวังมากกว่านี้ไม่ได้หรอก 
 
ทุกวันน้ีน้อง ๆ รุ่นหลังโชคดีกว่าผมที่มีอินเตอร์เน็ตช่วยให้ฝึก listening skill ได้ผล
ง่ายกว่าและเร็วกว่า แต่ถึงยังไงผมก็เชื่อว่าความรู้สึกท้อแทแ้ละเบื่อหน่ายในการฝึก
ฟังภาษาอังกฤษที่ผมเคยรู้สึก หลายท่านในวันน้ีก็อาจจะรู้สึกเหมอืนที่ผมเคยรู้สึกใน
วันโน้น และอะไรล่ะคอืคําแนะนําของผมในวันน้ี 
 
คําแนะนําของผมก็คือ “ฝึกฟังไปเรือ่ย ๆ เดี๋ยวก็รูเรื่องเองแหละ” - - เป็นคําแนะนํา
เดียวกันกับที่ผมเคยได้รับ และเป็นคําแนะนําเดียวท่ีได้ผล ศักดิส์ิทธิ ์และขลัง !! 
 
เรื่องของเรือ่งก็คือว่า ผมใจร้อนมากเกินไป จึงทําให้รู้สึกว่าการอดทนฟังสักครึ่ง
ชั่วโมงยาวนานถึงครึ่งวัน และขณะที่ฟัง ผมก็ไม่ได้ฟังเฉย ๆ แต่ฟังไปบ่นไปในใจ จริง 
ๆ แล้ว ถ้าผมทําใจใหส้งบ และฟังเฉย ๆ โดยไม่บ่นแทรกเข้ามาทุกครั้งที่อดทนฟัง 
ผมก็จะได้รับตามที่เขาบอกไว้ คือ “เดี๋ยวก็รูเรือ่งเองแหละ” 
 
ถ้าอนุญาตให้ผมพูดตรง ๆ ก็ต้องขอพูดว่า หลายคนที่ฝึกภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ผลก็
เพราะไม่อดทน แต่การที่คนยุคนี้ไม่อดทนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเราเกิดมาและมี
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ชีวิตอยู่ในยุคที่สินค้าและบริการทุกอย่างที่ผลิตออกมาให้เราซือ้เน้นเรื่องเร็ว ทันใจ 
ไม่ต้องรอ เราก็เลยไมอ่ยากรอ ไม่อยากทน ถ้าต้องทนก็จะเป็นทุกข์ทันที จึงไม่อยาก
ทน ไม่อยากเป็นทุกข์ และไมอ่ยากทํา ทักษะที่อยากได้จึงไม่เกิด 
 
แต่ท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับ วันนี้ผมมิได้ตั้งใจจะมาตั้งหน้าตั้งตาต่อว่าท่านผู้อ่าน
ที่ไม่ทนฝึก listening skill และแม้ผมจะยืนบันคําแนะนําเดิมคือ “ฝึกฟังไปเรื่อย ๆ 
เดี๋ยวก็รู้เรื่องเองแหละ” ผมก็ขอเล่าเพิ่มเติมประสบการณ์ที่ผมใช้ฝกึควบคู่ไปกับ
คําแนะนําประโยคนี้ ที่ว่า “ฝึกฟังไปเรื่อย ๆ....” นี้ คือฝึกอย่างไร? 
 
ผมมีประสบการณ์ท่ีอยากแบ่งปันใน 6 เรื่องตอ่ไปน้ีว่า ในการฝึกฟังภาษาอังกฤษนั้น 
..... 
1.ฟังอะไร? 
2.ฟังบอยเพยีงใด – นานเพียงใด? 
3.ฟังที่ไหน? 
4.ฟังดวยอุปกรณ์เสรมิอะไรบาง? 
 
และที่สําคัญทีสุ่ดคือ 2 ข้อสุดท้ายนี ้
5.ฟังอยางไร? 
6.ฟังเสร็จแลวทําอะไรตอไป? 
* * * * * * * * * * 
ณ ตอนน้ีผมขอว่าไปทลีะข้อเลยนะครับ โดยแต่ละขอ้ขอพูดสั้น ๆ 
1.ฟังอะไร? 
-อย่าฟังเรื่องยากเกินไป 
-อย่าฟังภาษาอังกฤษที่พูดเร็วเกินไป จนฟังแทบไม่รู้เรื่องเอาเลย 
-อย่าเริ่มฝึกด้วยการฟังเรื่องที่เราไม่ชอบ 
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2.ฟังบอยเพยีงใด – นานเพียงใด? 
-พยายามหาเวลาให้ไดทุ้กวันที่จะฟัง 
-ฟังอย่างน้อย 20 นาทีติดตอ่กัน 
 
3.ฟังที่ไหน? 
-ฟังในสถานที่ที่ไม่ทําให้หูและตาเสียสมาธิจากการฟัง ถ้าสมาธิถูกแบ่งไปมิได้อยู่ท่ีหู
ครบ 100 % เพื่อรับฟังเสียงภาษาอังกฤษ กห็วังได้ยากว่าการฟังจะได้ผล 100 % 
 
4.ฟังดวยอุปกรณ์เสรมิอะไรบาง? 
-การใช้หูฟังเป็นบางครั้งบางคราว, การมีดิกองักฤษ-อังกฤษ และดิกอังกฤษ-ไทย อยู่
ใกล้มือ และเปิดเท่าที่จาํเป็น, และการมี script บทท่ีฟัง คงจะมีประโยชน์อยู่บ้าง ไม่
มากก็น้อย 
 
5.ฟังอยางไร? นี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุด 
สมาธิคือหัวใจของการฟัง เพราะฉะนั้นให้ฟังด้วยใจท่ีเป็นสมาธเิตม็ร้อย คือ ไมม่ีสิ่งที่
พระทา่นเรียกว่า ‘นิวรณ์’ เช่น 
-ไม่ฟังไปกินไป 
-ไม่ทําอย่างอื่นที่เพลิน ๆ ขณะฟัง 
-ไม่ฟังไปอยากไป เช่น อยากรู้เรื่องเร็ว ๆ อยากรู้เรื่องเดี๋ยวน้ี อยากรู้เรื่องทุกคําทุก
ประโยค ความอยากทําให้เสียสมาธิ ยิ่งอยากมากย่ิงเสียสมาธิมาก และไม่ได้อย่างที่
อยาก 
-ไม่อดึอัดรําคาญใจเมือ่ฟังไม่รู้เรื่อง ทําใจเย็น ๆ โดยไมต่้องรําคาญ ความรําคาญใจ
ทําให้เสียสมาธิ ยิ่งรําคาญมากยิ่งเสียสมาธิมาก เมื่อเสียสมาธิจะทําให้หูหย่อน
ประสิทธิภาพในการฟัง 
-อย่าง่วง เลอืกเวลาฝึกฟังที่ไม่ง่วง ถ้านั่งฟังแล้วง่วงก็ให้ยืนฟัง การล้างหน้าอาจช่วย
ให้หายง่วงบ้าง 
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-ไม่ตอ้งคิดมากตอนฟัง ไม่คิดเรื่องอื่น ไม่คิดถงึอดีต ไม่คิดไปในอนาคต 
-ถ้ามีภาษาไทยโผล่เข้ามาในความคิดขณะที่ฟัง พยายามหยุดคิดเป็นภาษาไทย แต่
อาจจะพูด(ในใจ)ตามเสียงภาษาอังกฤษที่กําลังฟัง แม้อาจจะฟังไมค่่อยรู้เรื่องก็ตาม 
-ไม่ตอ้งสงสัยว่าเมื่อไรจะฟังรู้เรื่องซะท ีความสงสัยเช่นนี้ทําให้เสียสมาธ ิ
 
6.ฟังเสร็จแลวทําอะไรตอไป? 
-ฝึกฟังเสร็จแลว-ฝึกอาน: ถ้ามี script ลองอ่านดูซิว่า สิ่งที่เราฟังมันถูกต้องตาม 
script หรือไม ่
-ฝึกฟังเสร็จแลว-ฝึกพูด: อาจจะฟังไปพูดตามไป หรือเมือ่ฟังเสร็จแลว้ให้พูดเล่าเรือ่งที่
ฟัง โดย copy ข้อความที่ได้ฟัง หรือพดูสรุปเป็นภาษาอังกฤษด้วยสาํนวนภาษาของ
ตัวเองก็ได ้
-ฝึกฟังเสร็จแลว-ฝึกเขียน: โดยเขียน copy ข้อความที่ได้ฟัง หรือเขียนสรุปเป็น
ภาษาอังกฤษด้วยสํานวนภาษาของตัวเองก็ได้ 
 
ผมหวังว่าประสบการณ์ส่วนตัวเล็กน้อย ๆ นีค้งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านที่กําลัง
ฝึก listening skill บ้าง และสุดท้ายที่ขอฝากอีกครั้งก็คือ “ฝึกฟังไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็รู
เรื่องเองแหละ” ครับ 
 
 
  
อะไรคืออุปสรรคของการเรียนภาษาอังกฤษ ? 
 
ถ้าดูจากความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในบล็อกนี้ ต่อคําถาม ในการฝึก
ภาษาอังกฤษ ขอใดที่ตรงกับทาน ก็จะได้คําตอบอย่างน้ีครับ 
ใช้คอมฯ, ใช้เน็ต ไม่คอ่ยเป็น จึงเรียนจากเน็ตล าบาก 2 % 
ไม่ถนัดที่จะเรียนด้วยตวัเองผ่านเน็ต อยากจะเรียนกับครูมากกว่า 5 % 
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ไม่ค่อยมีก าลังใจ หรือท้อแท้ที่จะเรียน 13 % 
ไม่ค่อยมีเวลาเรียน 22 % 
ไม่ค่อยมีพื้น ท าให้เรียนเพิ่มเตมิด้วยตัวเองไดย้าก 24 % 
แต่จํานวน % ทีม่ากที่สุดเป็นข้อสุดท้ายนี้ครบั 
ไม่มีปัญหา ถึงมีก็พร้อมที่จะสู ้และฝึกให้เก่งขึ้นให้ได้ 31 % 
 
ถ้าให้ผมตีความทลีะขอ้อย่างง่าย ๆ ผมก็ขอพูดอย่างนี้ครับ 
-มีเพียง 2 % ที่บอกว่า ใช้คอมฯ, ใช้เน็ต ไมค่่อยเป็น จึงเรียนจากเน็ตล าบาก, นี่เป็น
เรื่องที่น่ายินดีนะครับ เพราะแสดงว่าคนไทยเดี๋ยวนี้เป็น netizen (a person who 
uses the Internet) มากข้ึน และมีปัญหาเพียง 2 % เท่านั้นเองในการใช้เน็ตเป็น
เครื่องมือในการศึกษาภาษาอังกฤษ 
-มี 5 % บอกว่า ไม่ถนัดที่จะเรียนด้วยตัวเองผ่านเน็ต อยากจะเรียนกับครูมากกว่า, 
ผมว่าน่ีก็น่ายินดีอีกเช่นกัน เพราะแสดงว่าคนไทยท่ีใช้เน็ตกว่า 95 % สามารถ
ปรับตัวเองได้ใหส้ามารถใช้เน็ตเป็นครูแทนครูซึ่งเป็นคน 
-มีอยู่ 2 ข้อที่ผมเห็นว่าคงจะเกี่ยวข้องกันอยู่พอสมควร คอื 13 % บอกว่า ไม่ค่อยมี
ก าลังใจ หรือท้อแท้ที่จะเรียน และ 24 % บอกว่า ไม่ค่อยมีพื้น ท าให้เรียนเพิ่มเตมิ
ด้วยตัวเองได้ยาก รวม 2 ข้อนี้ก็เท่ากับ 37 % ถ้าเป็นคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็แสดง
ว่า เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง และถ้าความไม่รูเ้รื่องเช่นนี้อยู่ยั้งยืนยงไปจนถึงวัยท างาน ถ้า
อยากจะฟิตหรือฟื้นภาษาอังกฤษ ก็อาจจะรู้สกึว่าตัวเองไม่มีพื้นให้ฟ้ืน จึงขาดก าลังใจ 
หรือพื้นเดิมเตี้ยเติมล าบาก 
-มีอยู่ 25 % บอกว่า ไม่ค่อยมีเวลาเรียน กลุ่มนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่ท างานแล้ว 
และตอ้งการฟิตภาษาอังกฤษแต่ไมม่ีเวลา ฟิตไปเพื่ออะไร? จากแบบสอบถามเดมิก็
ได้รับค าตอบว่า 40% จะน าเอาความสามารถน้ีไปท างานในหน้าที่ – อาชีพ และ 53 
% จะน าไปใช้ในการหาความรู้ 
แต่ที่น่ายินดีก็คือ กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด คือ 31 % ตอบว่า ไมม่ีปัญหา ถึงมีก็พร้อมที่จะสู้ 
และฝึกให้เก่งขึ้นให้ได ้
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ถ้าจะสรุปคร่าว ๆ อีกครั้งหนึ่งก็ต้องพูดว่า คนไทยประมาณ 70 % มีปัญหาใน
การศึกษาภาษาอังกฤษ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง คําสรุปเช่นน้ีอาจจะไม่ถูกต้องนัก แต่
เอาเป็นว่าน่ีเป็นภาพคร่าว ๆ แล้วกันครับ 
 
จากปัญหาการศึกษาอังกฤษที่กล่าวมาข้างบนน้ี ถ้าสรุปสาเหตุก็จะได้สั้น ๆ ว่า ขาด
กําลังใจ, ขาดพ้ืนฐาน, และ ขาดเวลา 
 
สําหรับคนที่มีกําลังใจอย่างเต็มเปี่ยม, มีพื้นภาษาอังกฤษที่ฝึกฝนมาดทีําให้การต่อ
ยอดไม่ใช่เรือ่งยาก, และมีเวลาเพียงพอต่อการฟิตฟ้ืนฟูทักษะ บางคนอาจจะไม่เข้าใจ
ว่า การขาดกําลังใจ, ขาดพื้นฐาน, และ ขาดเวลาในการศึกษาภาษาอังกฤษน้ัน ถ้า
มันขาดเอามาก ๆ มันอาจจะคล้าย ๆ คําพิพากษาว่า ชาตินี้คุณไม่ตอ้งไปหวังว่าจะ
เก่งภาษาอังกฤษหรอก คุณทําไม่ได้หรอก! 
 
แต่ผมเป็นคนที่ไมเ่ชื่อคาํพิพากษาบ้า ๆ บอ ๆ แบบน้ี และบล็อกน้ีก็เกิดขึ้นมาด้วย
ความเชื่อว่า ไม่ว่าจะขาดกําลังใจ, ขาดพ้ืนฐาน, ขาดเวลา มากเพียงใดก็ตาม แต่ทุก
ปัญหาก็แก้ไขได้ ถ้าเรามีใจ - - ใจรัก และใจสู 
 
เราทุกคนเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมแล้วว่า ธรรมะที่นําไปสู่ความสําเร็จ หรืออิทธิบาท 
4 นั้น คือ ฉันทะ-วิริยะ-จิตตะ-วิมังสา 
ฉันทะ คอื ใจรัก 
วิริยะ-จิตตะ-วิมังสา คอืใจสู 
 
ขอเพียงเรามี ใจรัก และใจสู้ ไม่ว่าเราจะขาดกําลังใจ, ขาดพ้ืนฐาน, และ ขาดเวลา 
มากมายเพียงใด การเก่งภาษาขึ้นกว่าเดิมเปน็สิ่งที่เกิดขึ้นได้ ถ้าเราตั้งใจทําให้มันเกดิ
... และเลี้ยงดูใหม้ันเตบิโต 
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เข้าใจว่าหลายท่านคงเคยอ่านหนังสือพระมหาชนกที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์ หลงัจากที่พระมหาชนกว่ายน้ําอยู่ในทะเลนาน 7 วัน 7 คืนนาง
มณีเมขลาก็มาช่วยอุ้มจากนํ้ากลับไปยังกรุงมิถิลา 
 
แต่อาจมีบางท่านตั้งคําถามว่า ถ้าว่ายนํ้าอยู่ตั้ง 7 วัน 7 คืนแล้ว และนางมณีเมขลา
ไม่มาช่วย พระมหาชนกมิต้องจมน้ําตายกลายเป็นวิญญาณเฝูามหาสมุทรหรอกหรือ? 
เข้าทํานอง ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ท่ีนั่น ลงทุนฟิตภาษาอังกฤษ
ด้วยตัวเองมาตั้งนานแล้ว ก็ไม่เห็นกระเตือ้งขึ้นเลย เมือ่ไหร่นางมณเีมขลาจะมาช่วย 
อย่างน้ีมิต้องว่ายน้ําในทะเลภาษาอังกฤษน้ีไปจนตายหรอกหรือ? 
 
ถ้าท่านใดที่กําลังฟิตภาษาอังกฤษและเกิดความรู้สึกเช่นนี้ ผมมีคําถามให้ท่านตอบ 2 
ข้อ คือ 
ขอที่ 1- ท่านฟิตภาษาอังกฤษด้วยใจรักและใจสู้หรือเปล่า? เพราะถ้าหากว่าท่านเรียน
อย่างคนไร้ใจ ผลที่ได้กม็ักไม่ดสีมใจ ใจรักทําให้เกิดการเรียนรู้ ใจสู้ทาํให้เกิด
ความสําเร็จ เมือ่ไร้ทั้งใจรักและใจสู้ ก็คงไม่ไดร้ับทั้งการเรียนรู้และความสําเร็จ 
 
ขอที่ 2- เมื่อท่านศึกษาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง จริงหรือที่ท่านไมเ่คยเห็น “นาง
มณีเมขลา” (ความสําเร็จ) มาหาท่านเลย? ในชีวิตจริงของคนที่พยายามศึกษา
ภาษาอังกฤษนั้น ไม่มีนางมณีเมขลามาปรากฏกายอย่างปาฏิหาริย์ดึงท่านออกจาก
ภาวะ unskilled ไปสู่ภาวะ skilled อย่างหน้ามือเป็นหลังมือในช่ัวข้ามคืนหรอก
ครับ แต่ความเก่ง ทักษะ หรือความชํานาญ ที่เกิดขึ้นน้ัน เกิดขึ้นทุกวันและเกิดขึ้น
จริง ๆ ตามการฝึกฝนของท่าน นี่ไม่นับเป็นปาฏิหาริย์หรือครับ? แตท่่านอาจจะใจ
ร้อนเกินไปท่านก็เลยไม่เป็นปาฏิหาริย์อันนี้ ย่ิงถ้าเลิกฝึกหรือฝึกอย่างไม่มีใจ 
ปาฏิหาริย์ “มณีเมขลา” ที่เคยมาปรากฏให้เหน็อยู่บ้างก็คงหายไปเลย 
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ปาฏิหาริย์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองครับ นางมณเีมขลาคงไม่มา
ช่วยเหลือพระมหาชนกให้พ้นจากนํ้าหรอกครับ ถ้าพระมหาชนกไมย่อมว่ายน้ําเพ่ือ
เอาชีวิตรอดนานถึง 7 วัน 7 คืน เพราะฉะน้ัน “นางมณีเมขลา” หรือความสําเร็จ
หรือปาฏิหาริย์น้ันเป็นสิ่งที่พระมหาชนกสร้างขึ้นมาเอง โชคหรือความสําเร็จของพระ
มหาชนกจึงเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ exceptional case อย่างท่ีหลายคนอาจจะเข้าใจ 
 
ในบล็อกน้ี ผมพูดถึงเรือ่ง “ใจ” หลายครั้งว่ามีความสําคัญมากในการฝึกให้เก่ง
ภาษาอังกฤษ จนหลายท่านาจจะรู้สึกว่า ผมให้ความสําคัญกับเรื่องใจมากเกินไป แต่
ถึงอย่างไรผมก็ยังยืนยันว่าเรื่องใจเป็นเรื่องสําคัญในความสําเร็จทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่อง
การเรียนภาษาอังกฤษหรือเรื่องอะไรก็ตาม - - ใจรักและใจสู ้
 
ผมขอพูดอีก 2 แง่มุมเกี่ยวกับอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ ความกลัวที่เรา
ถูกที่ให้กลัว และความอยากที่ไม่ realistic ทั้งความกลัวและความอยากเช่นนี้แหละ
ครับที่ทําให้หลายคนไม่ได้รับผลสําเร็จเท่าทีค่วรจากความพยายามในการศึกษา
ภาษาอังกฤษ 
 
ผมขออธิบายโดยยกตวัอย่างเปรียบเทียบ มันเป็นประสบการณ์ของเพื่อนรุ่นพี่ในวัย
เด็กของผม ผมพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นตัวอย่างท่ีดีมากในการเปรียบเทียบ ความ
กลัวที่เราถูกที่ให้กลัว และความอยากท่ีไม ่realistic ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
ผมเคยเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังมาครั้งหน่ึงแล้วใน เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า ว่าผมเป็น
เด็กลูกนํ้าเค็มในลุ่มน้ําแม่กลอง ตอนวัยเด็กหมู่บ้านท่ีผมอยู่เป็นหมู่บา้นชาวประมง 
แต่ละครอบครัวจะมเีรอืประมงขนาดเล็กของตัวเองออกไปจับปลาในทะเล สมัยนั้น
ปลาชายฝั่งในอ่าวไทยยังมีอยู่มากพอสมควร ไม่เหมอืนในสมัยนี้ท่ีหาจับได้ค่อนข้าง
ยาก 
 

http://english-for-thais.blogspot.com/2008/07/283.html
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เพื่อนรุ่นพี่ท่ีผมจะเล่าตอ่ไปน้ีชื่อ “อ๊อด” วันที่เกิดเหตุนีอ้๊อดซึ่งเพ่ิงเริม่เข้าวัยรุ่นออก
ทะเลเพื่อไปจับปลากับพ่อของเขา เมือ่ปล่อยอวนลงไปในทะเลบังเอญิอวนไปติด
ใบพัดที่อยู่ท้ายเรือ พ่อของอ๊อดจึงลงน้ําเพื่อปลดอวนออกจากใบพัด ตอนนี้แหละ
ครับที่พ่อของอ๊อดเป็นตะคิวและจมลงทะเลหายไปต่อหน้าต่อตาอ๊อดซึ่งอ๊อดก็ช่วย
อะไรได้ไม่ทัน ภาพท่ีปรากฏต่อหน้าตอ่ตานี้กระทบความรู้สึกของออ๊ดมากเพียงใดคง
ไม่มีใครรู ้
 
เมื่อพ่อตายหลังจากนั้นไม่นานอ๊อดจึงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวนําเรือประมง
ออกหาปลาเหมือนที่พ่อเคยทํา และมีอยู่วันหนึ่งเมื่อไปอยู่กลางทะเลเกิดพายุ อ๊อดมี
อาการอย่างคนเสียสตซิึ่งคงเพราะคิดถึงภาพที่พ่อจมน้ําไปต่อหน้าตอ่ตา และก็กลัวว่า
ตนเองจะเจออย่างนั้นบ้างเพราะเรือประมงขนาดเล็กคงจะจมเพราะพายุขนาดใหญ่ 
เมื่อพาเรอืประมงกลับเข้าฝ่ัง อ๊อดมีอาการเสียสติจําใครไม่ไดต้ั้งแต่นัน้เป็นต้นมา 
 
ทุกวันน้ีเมื่อผมกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมที่แม่กลอง บ่อยครั้งที่ผมเห็นอ๊อดแต่งตัวชุดคล้าย 
ๆ ลูกเสือออกค่ายเดินไปเรื่อย ๆ ตามรมิถนนแถวนั้น กิจวัตรประจําวันของอ๊อดคือ
ออกจากบ้านแต่เช้าในชุดนั้น เดินไปเรือ่ย ๆ ทั้งวัน และกลับถึงบ้านในตอนเย็น เขา
คงเตรียมอาหารจากบ้านด้วยเพื่อใช้กินทั้งวัน อ๊อดสูญเสียความสามารถในการใช้
ชีวิตอย่างคนปกติ ในการทํามาหากิน ตั้งแต่บดันั้นมาจนบัดนี้ สาเหตุก็เพราะว่า
เหตุการณ์กลางทะเลทีท่ําให้เขาช็อก 
 
ย้อนมาถึงหลายท่านที่เรียนภาษาอังกฤษ หลายท่าน ณ วันนี้สูญเสียความสามารถใน
การเรียนภาษาอังกฤษ เพราะถูกเหตุการณ์หลายครั้งในวัยเด็กทําให้ช็อก เกลียด กลัว 
เบื่อ ภาษาอังกฤษ แมต้ัวอย่างของอ๊อดอาจจะ extreme เกินไปที่จะนํามา
เปรียบเทียบ แต่ถ้าพูดถึงสาเหตุแล้วมันก็เป็นไปในทํานองเดียวกัน 
 
หลายคนที่ถูกครู โรงเรียน กลุ่มเพื่อน และสังคมแวดลอ้ม ทําให้ช็อก เกลียด กลัว 
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อาย เบื่อ ภาษาอังกฤษ มาตั้งแต่วัยเด็ก เหตุการณ์เช่นนี้อาจจะเกิดขึน้หลายครั้ง จน
มาถึงวนัน้ีเมื่อผมบอกว่าเราจะต้องมี ใจรักและใจสู ้ในการเรียนภาษาอังกฤษ ก็ยากที่
จะทําใจได้ นี่คือความเกลียด กลัว อาย เบื่อ ภาษาอังกฤษ ที่ถูกกระทําให้เกิดขึ้นและ
หลายคนไม่รู้สึกตัว 
 
แต่เมือ่ความจําเป็นในชีวิตบอกให้ต้องเก่งภาษาอังกฤษ หลายคนก็มีความหวังที่ไม่ 
realistic, คือหวังที่จะเปลี่ยนแปลงอดตีและอนาคตให้เป็นอย่างที่ใจต้องการ เช่น 
อยากให้ได้เรียนกับครูฝรั่งท้ังปีหรือบ่อย ๆ เรยีนหลักสูตรอินเตอร ์เรยีนโรงเรียนฝรั่ง 
ได้รับทุนไปเรียนเมืองนอก ฯลฯ เพราะเชือ่ว่าถ้าในอดีตหรอืในอนาคตได้อย่างน้ี ตนก็
คงจะเก่งภาษาอังกฤษได้เหมอืนคนไทยไม่กี่คนที่ได้ออกทีวี หลายคนหวังให้มีนางมณี
เมขลามาช่วย ผมอยากจะบอกว่า ในชีวิตจรงิไม่มีหรอกครับนางมณีเมขลาที่จะลอย
จากฟูาลงมาช่วย นางมณีเมขลาตัวจริงเราตอ้งสร้างข้ึนมาเอง ทลีะน้อย ๆ ด้วยใจรัก
และใจสู ้
 
เราจะไมใจเสียเพราะความช็อก เกลียด กลัว อาย เบื่อ ภาษาอังกฤษ ในอดตี, เราจะ
ไมใจทอเพราะความหวังที่ไม่ได้ดังใจในปัจจุบัน เราจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยใจรัก
และใจสู้ เราจะสร้างใจของเราขึ้นมาใหม่โดยไม่สนใจอดีตที่ทําใหใ้จเราบอบชํ้า ไม่ท้อ
ใจอนาคตที่ทําให้เราไมไ่ด้ดังใจ เราจะค่อย ๆ สร้างปาฏิหาริย์ให้แก่ตวัเองทีละน้อย ๆ 
 
ท่านผู้อ่านครับ ผมมีความเห็นว่า บัดนี้คนไทยเราได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคของโลกที่เราตอ้ง
เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างเพิ่มเติมจากที่คนรุน่ปุูย่าตายายของเราได้เรียนรู้กันมา และ
ภาษาอังกฤษก็เป็นทักษะของยุคสมัยท่ีเราต้องเรียนรู้ให้มีขึ้นมา เราปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้
หรอกครับ 
 
ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนทําได้ ผมเองก็กําลังฝึกฝนอยู่เรื่อย ๆ และบลอ็กนี้ก็มีไว้
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สําหรับคนไทยทุกคนที่มีใจรักและใจสู้และต้องการเดินไปสู่ความสําเร็จ เราจะเดินไป
ด้วยกันครับ 
 
A ถึง Z ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ผมขอฝาก A ถึง Z ในการเรียนภาษาอังกฤษ แด่ท่านผู้อ่านทุกท่านที่รักการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 
A – active: มีกายใจทีก่ระฉับกระเฉงพร้อมเสมอที่จะเรียนภาษาอังกฤษ 
 
B – brave: กล้าหาญ ไม่ยอมให้ความกลัวในอดีตและความกังวลในอนาคตมาหลอก
หลอน จนเลิกเรียนภาษาอังฤษ 
 
C – can-do: มี can-do attitude หรือ can-do spirit ว่าเราทําได ้ยินดีที่จะลอง
ทําสิ่งใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษ และก็เชือ่ว่าทําแล้วต้องสําเร็จ 
 
D – determined: มุ่งมั่นไม่ยอมแพต้่ออุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่า
อุปสรรคนั้นจะเป็นคนหรือเหตุการณ์ก็ตาม 
 
E – eager: สนใจภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ไม่ใช่สนใจแบบธรรมดา ๆ 
 
F – fight your way: ต่อสู่ฝุาฟันเพื่อวันท่ีดีกว่า ซึ่งก็คือทุกวันซึ่งทักษะภาษาอังกฤษ
ของเราค่อย ๆ ดีขึ้นนั่นเอง 
 
G – get-up-and-go: มีพลังและความมุ่งมั่นที่จะฝุาฟันไปสู่ความสาํเร็จ ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
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H – happy: มีความสขุที่ได้เรียนภาษาอังกฤษ กับความสําเร็จที่ไดร้ับเพิ่มขึ้นแม้เพียง
ทีละนิด ทีอ่าจจะไม่จุใจ ไม่ทันใจ 
 
I – ideal: เรียนภาษาองักฤษอย่างมี ideal อดุมคต;ิ i = identify problems หา
ปัญหาให้พบ; d = define goals กําหนดเปูาหมายให้ชัด; e = explore 
strategies สํารวจหายุทธวิธีที่จะใช้เรียน;a = act ลงมอืเรียน; l = learn เรียนรู้
จากการเรียน 
 
J – joy: มีการเรียนภาษาอังกฤษเป็นแหล่งของความสุขอย่างหน่ึงในชีวิต 
 
K – keep practicing: ฝึกเรื่อยไป แม้วันที่ไมม่ีเวลา ก็พยายามหาเวลาฝึกจนได้ 
 
L – love: คําน้ีมีความหมายที่ชัดเจนแล้ว ว่าสําคัญมากเพียงใดตอ่การเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 
M – must: ให้ถือว่าภาษาอังกฤษเป็น a must ต้องเรียนให้ได ้ไมเ่รยีนไม่ได้ 
 
N – non-stop: แม้วันที่อยากหยุดเรียนก็ไม่ยอมหยุดตามอยาก ทําอะไรก็ได้ให้
เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษบ้าง 
 
O – open-minded, observe: เปิดใจให้กว้าง สังเกตทั่ว ๆ ถ้าปิดใจเรียน
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นสิ่งทีน่่าเบื่อหน่าย 
 
P - prepared: เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเสมอที่จะเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเตรียมใจ ถ้าใจพร้อมอย่างอื่นก็พร้อม 
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Q – 
 
R – realistic: ไม่ขยันอย่างหักโหม ไม่หวังความสําเร็จอย่างเกินพิกัด ทุกอย่างต้องยืน
อยู่บนความจริง แต่ก็ไม่ปล่อยให้ความจริงทีอ่าจจะอยู่ไกลมาทําใหใ้จเราท้อจนไม่
มุ่งมั่นเดินไปหาความจริงที่เราหวัง 
 
S – self-motivated: เรียนภาษาอังกฤษโดยเป็นกําลังใจให้ตัวเอง เพราะนี่คือแหล่ง
ของกําลังใจที่แท้จริง 
 
T – train & test: ฝึกและทดสอบตอ้งไปด้วยกัน 
 
U – use: เมื่อมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษก็ให้รีบใช้ ไม่อายไม่กลัวผิด แต่ถ้าไม่มีโอกาส
ใช้ก็ให้พยายามหาโอกาสที่จะใช้ ไม่เอาแต่รอให้โอกาสเดินเข้ามาหา และใช้โอกาส
อย่างเสียไม่ได ้
 
V – vie with oneself: เรียนภาษาอังกฤษอย่างแข่งกับตัวเอง ไมต่้องไปแข่งกับคน
อื่น 
 
W – wholehearted: เรียนภาษาอังกฤษด้วยท้ังหมดของใจ ไม่ใช่เรยีนด้วยใจเพียง
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ 
 
X – 
 
Y – youthfulness: ทําให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งดึงความสดชืน่สดใสของ
วัยรุ่นกลับมาสู่ชีวิตเรา 
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Z - zeal: ทุ่มพลังหมดใจให้แก่การเรียนภาษาอังกฤษ 
 
หมายเหตุ: ตัว q, x ยังหาที่เหมาะใจใม่ได ้ทา่นผู้อ่านช่วยผมหาหน่อยซีครับ 
 
ไม่ยอมหดัเดินช้า ก็อย่าฝันถึงวันที่วิ่งได ้
อยากจะเรียนท่านผู้อ่านว่า ตั้งแต่เริ่มทําบลอ็กน้ีมาตั้งแต่ปลายปี 2549 จนถึงบัดนี้ก็
สามปีครึ่งแล้ว ท่านจะเห็นว่าผมไม่ได้ทําหน้าที่ผู้สอน แต่ไปหยิบของดี ๆ ที่ผูอ้ื่นเขา
ทําไว้มาแนะนําท่าน เปรียบไปก็เหมือนบ๋อยเสิร์ฟอาหาร นําอาหารที่กุ๊กเขาทําสร็จมา
เสิร์ฟท่าน และ ณ บดันี้ ผมชักจะมีความรูส้ึก 2 อย่างท่ีเกิดขึ้นเรื่อย ๆ คือ 
 
อยางที่ 1 ผมรู้สึกว่าผมชักจะหมดเรือ่งที่จะแนะนําแล้ว มิได้หมายความว่าไม่มเีว็บ
ภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นใหม่ แต่ผมรูส้ึกว่าเว็บที่แนะนําไปแล้ว น่าจะมจีํานวนเพียงพอ
ต่อการใช้ 
 
อยางที่ 2 ผมรู้สึกว่า Google ซึ่งเป็นเครื่องมอืหลักที่ผมใช้ค้นหาเวบ็มานําเสนอท่าน
ผู้อ่าน มันมีประสิทธภิาพมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ มนัสามารถหาเว็บไดต้รงกับ key word 
ที่ท่านพิมพ์ค้นหาเรื่อง จน blogger อย่างผมสามารถตกงานได้ง่าย ๆ 
 
เมื่อพูดถึงความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่เราหาได้ง่าย ๆ จาก
อินเตอรเ์น็ต กม็ีเรือ่งหนึ่งท่ีผมขอแสดงความเห็น คือ ผมอยากให้เดก็รุ่นใหม่ของไทย 
หรือผู้ใหญ่ไทยรุ่นใหม่ ลดการยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเรียนภาษาอังกฤษกับครูไทย ตํารา
ไทย หรือเว็บไทย เท่านั้น เพราะในอินเทอรเ์น็ตนี้ มีทั้งตํารา เสียง ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว และสือ่การเรียนอื่น ๆที่เป็นภาษาอังกฤษอีกมากมาย ที่ท่านสามารถ
ลุยเข้าไปเรียนได้ด้วยตวัเอง โดยไมต่้องอาศัยครูเป็นสรณะเพียงหน่ึงเดียว ไม่ว่าจะ
เป็นครูไทยหรือครูฝรั่ง ถ้าหากว่าการหาครูเป็นเรื่องลําบาก 
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การเรียนภาษาอังกฤษกับตําราไทย, CDไทย, เว็บไทย ฯลฯ โดยอย่างเดียว ในแง่หน่ึง
ก็ดีเพราะมันรูเ้รื่อง แตใ่นอีกแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องไม่ดี และไม่ดเีอามาก ๆ ก็เพราะว่า มัน
จะทําให้เราตดิแหงกอยู่กับการคิดเป็นภาษาไทย และยากที่จะยกตัวเองให้คิดเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
ท่านผู้อ่านท่ีมีเพื่อนเรียนจบปริญญาตรีเมืองไทยและไปต่อโทเมืองนอก คงได้ยินเพื่อน
เล่าให้ฟังบ้างว่า ในระยะแรก ๆ ที่ไปถึงไม่รูเ้รือ่งเลย โดยเฉพาะเรื่องการฟังเล็กเชอร์
ในห้องเรียน แตเ่มื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งก็รู้เรือ่งมากขึ้น เพราะฟังมากข้ึน อ่านมากข้ึน 
เขียนมากข้ึน พูดคุยมากข้ึน การท่ีรู้เรื่องมากขึน้น้ีก็เพราะถูกเหตุการณ์บังคับ ทําให้
ต้องกระเสือกกระสน จงึรู้เรื่องมากข้ึน สําเร็จมากขึ้น 
 
ผมก็เลยสงสัยว่า ทําไมเราต้องรอให้ตัวเองได้ไปเมืองนอกซะกอ่นจึงจะฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาอังกฤษ อย่างจริงจัง ทําไมเราไมฝ่ึกตอนนี้เลย การอ่านและการฟังอาจ
ฝึกได้ง่ายหน่อยเพราะไม่ต้องอาศัย partner แต่การพูดและการเขียนก็ใช่ว่าจะฝึก
ด้วยตัวเองไม่ได้ เดินกา้วแรก ๆ อาจจะเดินช้า ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเราไม่ยอมหัดเดินช้า 
ก็อย่าฝันถึงวันที่เราว่ิงได้ 
 
สื่อการเรียนและอุปรณท์ั้งหลายก็มีอยู่พร้อมแล้ว ทําไมต้องรอให้ได้ไปเมืองนอกซะ
ก่อน จึงจะเริม่ฝึกภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง เราสามารถฝึกภาษาอังกฤษอย่างจริง ๆ 
จัง ๆ ได ้แม้ยังอยู่เมืองไทยนี้แหละครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําหรือเปล่า เท่านั้นเอง 
 
คําน้ี nowherewecando ท่านจะอ่าน
ว่า nowherewecando หรือ nowherewecando ก็ข้ึนอยู่กับท่าน 
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เรียนภาษาอังกฤษ ไม่ต้องท าอย่างนี้หรอก... 
 
ไม่ต้องบอกใครหรอกว่า ฉันไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ  
แต่ควรจะบอกตัวเองว่า วันนี้ฉันจะเก่งกว่าวานนี้ และพรุ่งนี้ฉันจะเก่งกว่าวันนี้  
 
ไม่ต้องต้าหนิครูหรอกว่าสอนไม่ดี 
แต่ควรบอกตัวเองให้เรียนให้ดี  
 
ไม่ต้องบ่นหรอกว่าไม่มีเวลาเรียน 
แต่ควรเอาเวลาที่ใช้บ่นนั่นแหละมาเรียน 
 
ไม่ต้องรอให้อยากเรียนจึงค่อยเริ่มเรียน  
แต่ควรเรียนทั้ง ๆ ที่ยังไม่อยากนั่นแหละ  
 
ไม่ต้องอายหรอกที่จะฝึกพูดแล้วผิด  
เพราะการพูดผิดไม่ใช่การท้าความผิด แต่การกลัวผิดแล้วไม่พูดนั่นแหละผิด  
 
ไม่ต้องท้อหรอกว่าเรียนไม่รู้เรื่อง 
เพราะถ้าเรียนเรื่อยไปโดยไม่ปล่อยให้ใจท้อก็จะรู้เรื่อง 
 
ไม่ต้องเรียนอย่างใจร้อนให้รู้เรื่องเร็ว ๆ เพราะมันจะร้อนใจและได้ผลช้า  
แต่ให้เรียนอย่างใจเย็นและเรียนไม่หยุด เพราะมันจะช่วยให้เย็นใจและได้ผลเร็ว  
 
ไม่ต้องตั้งเปูาที่จะเรียนเอาชนะเพื่อน  
แต่ควรตั้งเปูาที่เราต้องไปให้ถึง  
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ไม่ต้องรอคนมาให้ก้าลังใจ 
แต่ออกแรงเรียนให้รู้เรื่อง และใจจะเกิดก้าลังขึ้นมาเอง  
 
ไม่จ้าเป็นต้อง “รู้เรื่อง” ทุกครั้งที่ “เรียน” 
เพราะถ้าเรียนไปเรื่อย ๆ ก็จะค่อย ๆ รู้เรื่อง อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง  
 
ไม่ต้องแยกภาษาอังกฤษออกจากธุระ อาชีพ และการใช้ชีวิต  
เพราะมันรวมกันได้ถ้าเราไม่ไปแยกมัน 
 
ไม่ต้องหักโหม รดน้้า พรวนดิน เพื่อเร่งให้ผลิดอกออกผลภายในชั่วข้ามคืน  
เพราะทุกอย่างย่อมให้ผลตามเวลาของมัน แต่เราต้องท้างานตามเวลาของเรา  
 
ไม่ต้องสะสมหนังสือหรือสื่อการเรียนมากเกินไปจนไม่มีเวลาเรียน  
การ “สะสม” มาก แต่ “ศึกษา” น้อย ไม่ค่อยมีประโยชน์นัก 
 
ไม่ต้องเสียใจหรอกที่อดีตเคยเกียจคร้าน จนปัจจุบันเรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้
เรื่อง    
แต่ควรเงยหน้ายิ้มรับกรรม และสัญญาว่าจะไม่ท้าเช่นนั้นอีก 
 
เปูาหมายมิได้อยู่ที่ปลายทาง 
แต่อยู่บนเส้นทางทุกย่างก้าว  
 
ความส้าเร็จและความสมบูรณ์ของชีวิต มิได้อยู่ที่วันซึ่งเรามีอายุครบ 30,000 วัน 
แต่อยู่ที่ทุกวัน ซึ่งเราเติมให้เต็มด้วยความดี ความงาม และความสงบ  
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ท่องศัพท์ กับตอกตะปู ไม่ต่างกันเลยครับ 
  
ผมเชื่อวาทุกคนทีเ่รียนภาษาอังกฤษมคีวามเหน็พองตองกันวา ศัพท์เป็นสิ่งสําคญั ถารู
ศัพทอ์ยางเดียวก็งายไปอีกหลายอยาง เพราะไมวาเราจะฟัง พูด อาน หรือเขียน เราตอง
เอาศพัทไ์ปใชทั้งน้ัน 
 
คําถามกค็ือ ทาํยังไงจึงจะจําศัพท์ไดเยอะ ๆ จาํไดเร็ว และจําไดนาน ผมคิดวาคําถามนี้มี
หลายคําตอบที่แตละคนอาจจะใชไดผลตางกัน วันนี้ผมขอเลาวิธีทีผ่มใชไดผล เผือ่บางที
ทานอาจจะเอาไปใชไดบาง 
 
เมื่อเปรยีบเทียบกับเพื่อนใกลชิดสนิทสนม ผมคอนขางจะ (...ขอโมนิดนะครับ...) จําศัพท์
ไดมากกวาเพือ่นบางคน ถาถามวาผมจําไดดีดวยวิธีใด เมื่อพิจารณาทบทวนความ
ประพฤติของตนแตหนหลังก็ตองบอกวา ผมกล็องใชมาทุกวิธีนั่นแหละครับ แตวิธทีี่ใช
บอยมากทีสุ่ด คอืใชแบบอัตโนมัติโดยไมตองคดิ ก็คือวิธีทองศพัท์และทบทวนศัพท์ที่ทอง 
 
ผมมีนสิัยอยางนี้ต้ังแตเด็ก คือผมจะมีสมุดจดศพัท์สวนตัว จะตีเสนแบงครึ่งหนา 
ดานซายจดคําศัพท์ ดานขวาจดคําแปล จดศพัท์และทองมากบางนอยบางตามเวลาและ
ความขยันอาํนวย พอถงึเวลาทวนก็จะทํา 2 แบบ คือ 
1)เปิดคําศัพท-์ปิดคําแปล-และนึกคําแปลที่เคยทองไว 
หรือ 2)เปิดคําแปล-ปิดคําศพัท-์และนึกถึงคาํศพัท์ที่เคยทองไว 
 
ทําอยางนี้มานานตั้งแตอยูชั้นประถมจนจบมหาวิทยาลยั เมือ่มานึกดูและใหความเป็น
ธรรมกับทุกวิธีที่เคยใชจําศัพท์ ก็ตองบอกวาทุกวิธีมีความขลังทั้งนั้นแหละครับ เชน 
 
-พยายามเดาและจําศัพท์ไปพรอม ๆ กับทีอ่าน เชน อาน Student Weekly, อาน 
หนังสือ Story ภาษาอังกฤษนอกเวลา, อาน Bangkok Post หรือ The Nation และใน
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ยุคหลังนี้ก็คอื อานขาว ความรู บทความภาษาอังกฤษจากเน็ต 
 
-ฟังภาษาอังกฤษบอย ๆ ฟังไปทั้ง ๆ ที่ไมคอยรูเรื่องนี่แหละครับ ฟังดวย motto ประจํา
ใจวา ถึง “ไมคอยรูเรือ่ง” ก็ “ไดเรื่อง” แน ๆ 
 
-เขียนและพูด: นีอ่าจจะเป็นการจับคูที่ดูแปลก ๆ เพราะโดยทัว่ไปการฝกึพูดควรจะคูกับ
การฟัง แตเรือ่งของเรื่องก็คือวา ทั้ง ๆ ทีผ่มอยากจะมีคนตางชาติเพื่อฝึกพูดดวยใจแทบ
ขาด แตเขาเหลานั้นก็มกัไมคอยโผลศีรษะมาใหเห็น ผมก็เลยใชวิธีเขียนไดอะรี่ประจําวัน
บันทึกเหตุการณ์ที่เจอตัง้แตเชายันเย็น ความรูสกึนึกคิดที่เกิดขึ้น และถาขยันก็อาจจะ
เอาขาวเดนที่อานพบในหนังสือพมิพ์ทีรู่สึกติดใจมาสรุปสั้น ๆ เขยีนลงในหนาไดอะรี่ดวย 
 
การเขียนไดอะรีท่ําใหตองนึกถึงคําศพัท์ และเอาศัพท์ที่นึกหรือคนไดมาผูกเป็นวลีหรือ
ประโยค และถาไมเมื่อยปากมากเกินไปก็จะเปลงประโยคที่เขียนเองออกมาดวย 
 
ผมมาไดขอสรุปที่นาพอใจวา อีกหลายปีทีเดยีวตอจากน้ีซึ่งผมมโีอกาสมากขึ้นในการพูด
กับคนเป็น ๆ ในงานที่รบัผิดชอบ การเขียน – พูด – เปลงประโยค จากไดอะรี่ทีฝ่ึกมา 
ชวยใหผมไมรูสึกทุรกันดารมากนักเมื่อตองสนทนาภาษาอังกฤษ มันเป็นพื้นที่ดีที่เราปูมา
โดยไมรูตัว 
 
และทั้งหมดนี้ คือ อาน ฟัง เขียน เปลงเสยีง ลวนชวยใหผมจําศพัท์ได ทีละนอย ๆ ทลีะ
คํา ทลีะครึ่งคาํ อยางไรก็ตาม การจําศพัท์ไดไปพรอมกับการใชศัพท์แบบน้ี ถาไมเติม
น้ํายาหัวเช้ือ คือการโด฿พดวยการทองและทบทวนศัพท์ จาํนวนศพัท์ทีจ่ะเอาไปใชในการ 
ฟัง-พูด-อาน-เขียน ก็คงจําไดไมพอใช เพราะฉะนั้น การทองและทบทวนศัพท์จึงเป็นสิ่ง
สมควรและจําเป็น 
 
อยางไรก็ตาม การจาํศพัท์โดยการทองอัด data เขาไปในสมอง อาจจะเป็นวิธีที่ดิบ
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เกินไป ถาทําไมดอีาจไมไดผลและเสียเวลาเปลา จึงตองทําใหดี ทําอยางไรละ? 
 
ผมคิดวา การจะอธิบายวิธีการจําศพัท์ดวยการทอง-ทบทวน ขอใหผมเลาเรือ่งการตอก
ตะปูประกอบการอธิบายดีกวา นาจะชวยทําใหเห็นภาพไดชัด 
 
เรื่องเป็นอยางนีค้รับ.... 
 
สมัยเป็นเด็กตอนอยูชั้นประถม พอแมผมจางชางมาสรางบานใหมตอเติมจากบานหลัง
เกาซึ่งเป็นบานไม และตามประสาเด็กผูชายผมก็อดไมไดที่จะเอาเศษไมมาเลื่อย ไส และ
ตอกตะปูเลน จําไดวาเคยตอโต฿ะไดตัวหนึ่ง รูปรางดูไมไดเลยแตก็ภูมิใจที่ทําไดเอง 
 
ตอนที่กําลังงวนอยูกับของเลนช้ินใหมนี้ สิ่งหนึ่งที่ทาทายผมมากก็คือการตอกตะปูตีไม
เขาดวยกัน จําไดวาถาเป็นไมยาง ไมสัก ไมฉําฉา หรือไมเนื้อออนอยางอื่น จะตอกตะปูได
งาย คอืตอกไดสุดตัวตะปูโดยตะปูไมงอเสยีกอน แตถาเป็นไมเนื้อแข็ง เชน ไมเต็ง ไม
ตะเคียน ผมตอกทีไรก็งอทีนั้น ตอกไมเคยสําเรจ็เลย 
 
ผมนั่งดูชางเขาตอกบาง ดูเขาก็ตอกไดงาย ๆ และไมงอ แตพอผมตอกเองทีไรก็งอทุกที 
ผมถามพี่เคาวาตอกยังไงตะปูไมงอ เขาก็ทําใหดูโดยอธิบายวา การตอกตะปูลงไมเนือ้แข็ง
ใหไมงอ นอกจากใชฆอนคุณภาพดี (เชน หนาฆอนเรียบไมยู) และตะปคูุณภาพดี (เชน 
ไมเอาตะปูที่ทาํดวยเหลก็คุณภาพแยมาใช) คนตอกตะปูจะตองตอกใหดีดวย โดยทาํ
อยางนี ้
 
-อยาคิดวาจะตอกทีเดียวใหมิดตะปูเลย อาจจะตองตอกหลาย ๆ ครั้งถาไมมันแข็ง 
 
-ถาไมเนือ้ออน การตอกตะปูจะไมใชเรื่องยาก แตถาเป็นไมเนื้อแข็ง ตองกะแรงตอกให
พอเหมาะ การตอกเบาเกินไปตะปูก็จะไมกินเขาไปในไมและงอเสียกอน แตถาตอกแรง
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เกินไปตะปูอาจงอทันที เลยตอกไมสาํเร็จทั้งคู 
 
-ตั้งหนาฆอนและหัวตะปูใหตรงกัน ถาตั้งหนาฆอนเฉ ก็งายที่ตะปูจะงอ 
เพราะฉะนั้น จะตองตั้งใจใหดี และอดทน และถึงแมจะรูวิธีตอกแตไมฝกึตอกตามวิธีที่รู 
ก็คงตอกไมเป็นและทําใหตะปูทะลุไมไมได 
 
หลังจากทําบานเสร็จและงวนอยูกับชางมาหลายวัน ผมก็ตอกตะปูใหทะลุไมเนื้อแข็งได... 
บาง แตไมชํานาญ 
 
เมื่อมานั่งคิดดู การทองศัพท์ใหจําได กับตอกใหตะปูทะลไุม 2 อยางนี้ไมตางกันเลย 
เพราะวา... 
 
-ยิ่งไมเนือ้แข็งมากยิ่งตอกตะปูยาก... ยิ่งศพัท์ยากยิ่งจํายาก 
-ไมเนื้อแข็งมากก็ตองตอกกันหลายครั้ง ไมใชตอกทีเดียวตะปูจะฝังมิดเนื้อไม... ศัพทย์าก
ก็ตองทอง-ทวน กันหลายครั้ง ไมใชทองครั้งเดียวจะจําไดฝังใจ 
-ตองตั้งหนาฆอนใหตรง ตอกตรง ๆ ตะปูจึงจะลงไปในเนื้อไมได... ตองตั้งใจใหนิ่ง-ใหตรง 
คําศพัท์จึงจะลงไปใหสมองได ถาไมทาํอยางนี้ ตะปูจะงอเสยีกอน และคําศพัท์จะลืม
เสียกอน ทั้ง ๆ ทีย่ังจําไดไมคอยด ี
 
ในบล็อกนี้ ที่ลิงค์นี ้
ศัพท ์
ผมพยายามหาอะไรตออะไรหลาย ๆ อยางมาชวยใหทานจําศพัทไ์ดเร็ว... และจําไดนาน 
แตที่ผมอยากแนะนําเปน็พิเศษก็คอื การทองและทบทวนศัพท์กับคําศพัท์พื้นฐานตาม 
word list ที่ใชบอย ขางลางนี้ครับ 
 
The Longman Defining Vocabulary  

http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/vocabulary.html
http://cambridgedict.blogspot.com/2011/08/longman-defining-vocabulary.html
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Webster's Learner's Dictionary  
The Oxford 3000 wordlist  
VOA Special English Word Book  
และวันนีผ้มขอเพิม่เติมอีก 1 เว็บเป็นของ Longman ที่ 3 ลิงค์นี้ครับ เมื่อเขาไปแลว 
• Vocabulary Simplified by McWhorter 
• Building an Active Vocabulary by Licklider 
• Developing Vocabulary for College Thinking by Nist/Simpson 
 
Step 1: เลือกบทที่ตองการฝึก 
Step 2: คลิกเลอืก 
Term = ดูคําศัพท์ ปิดคําแปล 
Definition = เปิดคําแปล ปิดคําศัพท ์
Step 3: คลิก GO 
และคลิก Flip Card Over เพื่อดูขอความที่ปิด, คลิก Next, 
 
เมื่ออานมาถึงบรรทัดนี้ ถาทานใดตองการใชประโยชน์จากภาษาอังกฤษแตรูสึกติดขัดวา
มันยากทีศ่ัพท์ ผมอยากจะบอกวา... 
 
การท่องศัพท์ กับตอกตะปู ไม่ต่างกันหรอกครับ 
เมื่อเราฝึกตอกตะปู แมว้่ากี่ตัว ๆ มันจะงอแลว้งอเล่าก็ช่างมันเถอะครบั 
ถ้าเราฝึกตอกไปเรื่อย ๆ ตะปูที่งอก็จะน้อยลง 
ตะปูที่ตรงและลงไปให้เนื้อไม้ก็จะมมีากขึ้น 
เมื่อเราทอ่งและทบทวนศัพทอ์ยู่เรื่อย ๆ 
ศัพทท์ี่ท่องและลืมก็จะมีน้อยลง 
ศัพทท์ี่คงฝังแน่นในใจเหมือนตะปูฝังแน่นในเนือ้ไม้ก็จะมมีากขึ้น 
 

http://cambridgedict.blogspot.com/2011/08/websters-learners-dictionary.html
http://cambridgedict.blogspot.com/2011/08/oxford-3000-wordlist.html
http://cambridgedict.blogspot.com/2011/08/voa-special-english-word-book.html
http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/408/418249/flashcards/mcwh/flashcards.html
http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/408/418249/flashcards/mcwh/flashcards.html
http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/408/418249/flashcards/licklider/flashcards.html
http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/408/418249/flashcards/licklider/flashcards.html
http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/408/418249/flashcards/nist/flashcards.html
http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/408/418249/flashcards/nist/flashcards.html
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เชื่อผมเถอะครับ นี่ผมไม่พูดลอย ๆ นะครับ แต่พูดจากประสบการณ์ของคนที่เคย “ตอก
ตะป”ู มาแล้ว 
 
 เรียนภ.อังกฤษด้วยความรู้สึกเฉยๆหรือไม่ชิงชัง 
  
 
ผมเริม่ตนนั่งลงหนาเครือ่งคอมฯเพือ่คยุกับทานผูอานในวันนี้ดวยเรือ่งทีไ่มแนใจวา ควร
จะคุยดีหรอืไม เพราะวาดู ๆ แลวมันเป็นเรือ่งทีส่ามญัเกินไปจนไมนาจะตองหยิบขึ้นมา
พูด แตถาไมพูดมันก็รูสกึเหมือนคันใจอยากเกาแตไมไดเกา เอาอยางนีแ้ลวกันครับ ถา
ทานอานไปถึงตรงไหนแลวรูสึกวาเบื่อไมอยากอาน ทานหยุดอานไดเลยครับ 
 
ผมขอเลาเรื่องสมยัที่ผมเรียนจบปริญญาตรีใหม ๆ ชวงตระเวณหางานที่ตองกรอกใบ
สมัครนั้น ถามีชอง ความสามารถพิเศษ........ ผมจะเขยีนเติมลงไปทันทีเลยวา พูด อ่าน 
เขียน ภาษาอังกฤษได ้(แตตอนนั้น ก็แคได ไมคอยดีเทาไหรหรอกครบั) ผมมานึก
เปรยีบเทียบวา ถาผมเป็นคนหนุมที่กรอกใบสมัครหางานสมยันี้ ผมสงสัยวา นายจางเขา
ยังจะถือวาการพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ เป็นความสามารถพิเศษหรือเปลา เพราะ
มันอาจจะกลายเป็นความสามารถธรรมดาไปแลวที่ทุกคนตองมี เหมอืนบอกวา สามารถ
ใชคอมพิวเตอรพ์ิมพ์งานในเอกสาร WORD ได นี่เป็นความสามารถที่ใคร ๆ ก็เห็นวาเป็น
ของธรรมดา พอ ๆ กับมีความสามารถในการใชน้ิวจิ้มเครื่องคิดเลข หรือแมนายจางบาง
คนจะเห็นวา ทักษะดานภาษาอังกฤษเป็นความสามารถพิเศษ ผมเดาวาเขาก็คงจะ
มุงหวังอะไรมากสักหนอย ไมใชพูดเป็นแค เยส, โน, ฮัลโหล, โอเค สรปุก็คือ ทุกวันนี้ใคร 
ๆ ก็รู้ว่า ภาษาอังกฤษสําคัญ ต้องเข้าใจและใช้เป็น คําถามนีไ้มตองถามอีกแลว 
 
แตเมื่อผมลองถามบางคนวา ชอบภาษาอังกฤษไหม? หลายคนตอบวาชอบ ถาเป็นรุน
นองผมอาจจะถามตอไปวา แล้วได้ฝึกหรือใช้ภาษาอังกฤษบ้างหรือเปล่าล่ะ? สวนใหญ
คําตอบจะเป็นวา... งานยุงไมคอยมีเวลาฝึก หรือ งานที่ทาํไมมีโอกาสหรือไมมีเรือ่งให
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ตองใชภาษาอังกฤษเลย 
 
ถาผมจะลองเปลี่ยนคําถาม-คําตอบ ขางบนน้ีเป็นภาษาอังกฤษ ก็นาจะออกมาในรูปนี้ 
 
คําถาม: Do you like English? 
 
คําตอบ: Yes, I like English. 
 
ทั้ง ๆ ที่ไมคอยชอบก็ยังตอบวาชอบ 
 
 
คําถาม: Do you need to use English? 
 
คําตอบ: No, I do not need to use English. 
 
ทั้ง ๆ ที่ภาษาอังกฤษจําเป็นตอการใชงานก็ยังตอบวาไมจําเป็น 
 
ทานที่หลงอานมาจนถึงบรรทัดนี้อาจจะสงสยัวา วันนี้ผมทะเลาะกับเพือ่นจากที่ทํางาน
มารึไงจึงพาลมาหาเรื่องกับทานผูอาน ไมใชอยางนั้นเลยครับ ผมจะคอย ๆ อธิบายนะ
ครับวา ทาํไมคําถามขางบนถึงไดเฉลยคําตอบอยางนั้น 
 
ผมขอพูดข้อที่ 2 ก่อน ทั้ง ๆ ที่ภาษาอังกฤษจ้าเป็นต่อการใช้งานก็ยังขืนตอบว่าไม่
จ้าเป็น ที่หลายคนตอบเชนนี้ก็เพราะวา เขาไมจาํเป็นตอง ฟัง-พูด-เขียน-อาน 
ภาษาอังกฤษ เขาก็ทาํงานได แตทานผูอานอยาลืมนะครับวา ไมวาจะเป็นธุรกิจสวนตัว, 
เป็นลูกจางบริษัท หรือรบัราชการ งานทุกอยางจะตองรุกไปขางหนา ตองพัฒนากอนถูก
ปัญหาบีบหรือกอนถูกหัวหนาสั่ง และเครื่องมืออยางหน่ึงที่จะชวยใหเราทํางานในเชิงรุก 
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ไมวาจะเป็นเรื่องการแสวงหาขอมลู ความรู หรอืการติดตอสือ่สาร ก็คอืภาษาอังกฤษ 
ทานอาจจะโตวา ฉันทํางานให้ดีได้โดยไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ดวยความเคารพครับ ผม
ไมเถึยงแตขอแถมวา ท่านทํางานให้ดีกว่าไดโ้ดยใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปช่วย 
 
คราวนี้ย้อนมาข้อแรก ทั้ง ๆ ที่ไม่คอ่ยชอบก็ยังตอบว่าชอบ การที่รุนนองของผมตอบวา
ชอบนี้ อาจจะเพราะวา 
 
1.เขาชอบและก็ตอบวาชอบ 
 
2.เขาไมชอบแตตอบวาชอบ เพราะเขารูวาผมชอบเลยตอบเอาใจ 
 
3. (แตขอที่นาคิดที่สุดก็คือ) เขาไมชอบภาษาอังกฤษ แตชอบประโยชน์ที่จะไดรับจาก
การเกงภาษาอังกฤษ แตสับสนเลยตอบวาชอบภาษาอังกฤษ 
 
ทานผูอานครับ แมผมเองจะทําบล็อกน้ีมานาน 4 ปีแลว แตผมก็ยอมรบัความจริงครับวา 
มันเป็นไปไมไดหรอกครบั ที่จะใหคนทุกคนชอบสิ่งใดสิ่งหน่ึงเหมือนกันหรือเทากันหมด 
ทั้ง ๆ ที่ภาษาอังกฤษเป็นของดีมีประโยชน์ แตก็ตองมีคนทั้ง 3 ประเภท คือ ช่ืนชอบ, 
เฉย ๆ และ ชิงชัง อะไรหรือใคร ๆ ในโลกน้ีก็มคีนรูสึก 3 อยางนี้ทั้งนั้นแหละครับ 
เพราะฉะนั้น ผมจึงมไิดมุงหวังวา คนที่ชิงชังหรือเฉย ๆ ตอภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนใจมา
ชื่นชอบ เพราะมันคงยาก แตผมหวังวา อยางนอยเมือ่รูวาภาษาอังกฤษจําเป็น ทานจะ
พยายามทําใหตัวเอง เขาใจ (เมื่อตองอานและฟงั)และใชเป็น (เมือ่ตองเขียนและพูด) ... 
ทานจะพยายามฝึกภาษาอังกฤษทั้ง ๆ ที่รูสึกเฉย ๆ หรอืแมรูสึกชิงชังก็ตาม 
 
ทุกวันนี้มีครูหรอืโรงเรยีนเยอะแยะที่รับสอนภาษาอังกฤษ หลายคนหรอืหลายแหงมี
ชื่อเสียงเพราะสอนสนุกและนักเรยีนเขาใจ การที่ผูเรยีนรูสึกสนุกทําใหเขาเปิดใจ เมื่อ
เปิดใจก็จะเขาใจ แตถาไมเปิดใจหรือถึงขั้นปิดใจ ตอใหครูพยายามเพียงใดใจก็ไมรับ และ



107 
 

จะไมเขาใจ 
 
เมื่อผมเป็น blogger ของ e4thai.com ผมพบวา ความยากของการเรยีนภาษาอังกฤษ
ดวยตัวเองผานเน็ต แมจะอยูที่เนื้อหาภาษาอังกฤษอาจจะเป็นของยาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับคนที่มพีื้นนอย จึงทําให: พยายามมาก-รู้เรื่องน้อย, และ พยายามน้อย-ไม่รู้
เรื่องเลย  
 
แตเรื่องทีย่ากกวากลับเป็นเรื่องของใจ คอืใจที่รูสึกเฉย ๆ หรือชิงชังภาษาอังกฤษ ซ่ึงก็
เป็นเรื่องปกติ เพราะจะใหเราชอบทุกวิชาคงเปน็ไปไมได อยางผมนี่ ตอนเรียนก็ไมชอบ
วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ทํายังไงก็ไมชอบ ผมจึงเขาใจคนที่ไมชอบวิชาภาษาอังกฤษเมื่อเอา
ใจเราไปใสใจเขา 
 
แตเรื่องของเรื่องก็คือวา ในประเทศทีพู่ดภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของมหาอํานาจอังกฤษและสหรัฐฯ การที่คนสวนใหญ
ในประเทศเหลานั้นพูดภาษาอังกฤษไดก็คงมิใชเพราะเขารักภาษาอังกฤษ แตเป็นเพราะ
การถูกฝึกฝน ความเคยชิน ความจําเป็น และการเอาตัวรอด ทําใหเขาตองฟัง-พูด-อาน-
เขียน ภาษาอังกฤษ เปรยีบงาย ๆ ก็คือ เขาอยูในสิ่งแวดลอมที่ภาษาอังกฤษเป็น "วิชา
บังคับ" ถาสอบตกก็ตองสอบใหมจนสอบผานจนได 
 
เรื่องสุดทายที่ผมขอพูดในวันนี้ก็คือ ในโลกไรพรมแดนเชนทุกวันนี้ ภาษาอังกฤษ
กลายเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อการเอาตัวรอดไปซะแลว แตสิ่งแวดลอมในสังคมไทยยังไม
เอื้ออํานวยใหเราไดมโีอกาสฝึกฝนจนสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางเคยชิน เมือ่
สิ่งแวดลอมเชนนี้ที่เป็น "วิชาบังคับ" ไมมีใหเรา เราก็ตองพยายามสรางมันขึ้นมาใหแกตัว
เราเอง เพือ่ที่เราจะไดมโีอกาสฝึกฝน เขาใจ และใชภาษาอังกฤษไดอยางที่จําเป็น... ได
อยางคนที่ "สอบผาน" 
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ถาทานพยายามจริง ๆ เพราะความจําเป็นบังคบั ผมเชื่อวาทานก็จะประสบความสาํเร็จ
ตามที่ทานพยายาม เพราะอยางที่ปราชญ์ชาวจนีทานหนึ่งวาไว “ฟูาไม่รานน้ําใจคน
พยายาม”  
 
แตถาความพยายามของทานบวกกับใจที่รัก ทานก็จะประสบความสาํเรจ็อยางทีค่นทีม่ี
ความสุข อยางไรก็ตาม ถาทานไมสามารถทําใจใหรักภาษาอังกฤษได ก็พยายามฝึกไป
ดวยใจที่เฉย ๆ ตอภาษาอังกฤษแลวกันครับ  
 
ผมอยากให้ท่านได้รับความสําเร็จจากความพยายามของท่าน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่
ต้องการให้ท่านตอ้งทนทุกข์เพราะต้องพยายามทําในสิ่งที่ไมอ่ยากทํา  
 
ผมพยายามทําใหบล็อกนี้มีหลากหลายสิ่งที่ทานสามารถหยิบเอาไปใชฝกึฝน
ภาษาอังกฤษไดโดยไมตองฝืนใจมากนัก และนี่ก็คือความประสงค์ของบล็อกน้ีครับ
... บล็อกส้าหรับคนที่รักภาษาอังกฤษ, บล็อกส้าหรับคนที่รู้สึกเฉย ๆ ตอ่ภาษาอังกฤษ 
และบลอ็กส้าหรับคนที่เกลียดชังภาษาอังกฤษ 
 
“พูดภาษาองักฤษไม่ค่อยได้ อายจังเลย ทําไงด?ี” 
  
คนที่ 1: “พูดภาษาอังกฤษไมคอยได อายเขาจังเลย ทาํไงดีใหพูดได?”  
คนที่ 2: “ฝึกพูดไปเรื่อย ๆ มันก็คอย ๆ พูดดีขึน้เอง ไมเทาไหรก็พูดคลอง ไมตองอาย
หรอก”  
 
คนที่ 1: “เป็นคนนะไมใชทอนไม ขอไมใหคนอาย-ไมขอมากไปหนอยหรือ?”  
คนที่ 2: “มีคนเยอะแยะที่เขาไมอาย และใชเวลาฝึกพูดไมนาน คุณมัวแตอายก็เลยไมได
พูด” 
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คนที่ 1: “ที่เขาไมอายเพราะเขาพูดไดดี หรือพดูไดไมแยกวาคนอื่น ถาลองพูดไมไดก็ตอง
อายเหมือนกันแหละนา” 
คนที่ 2: “แลวคนที่เขาพูดไมคอยได แตก็ทนพดูไป ไมอาย ทําไมเขาทาํได” 
 
คนที่ 1: “เขาพูดไดโดยไมอายก็เรือ่งของเขา แตฉันอาย ฉันไมพูด” 
คนที่ 2: “ถามหนอยเถอะ นี่อายไมยอมพูดน้ี อายอะไร” 
 
คนที่ 1:”ก็อายที่พูดผิด ๆ ถูก ๆ ตะกุกตะกักนะซี” 
คนที่ 2:”ทําไมพูดผิด ๆ ถูก ๆ ตะกุกตะกัก ตองอายดวย แรก ๆ มันก็ตองอยางนี้ไปกอน
แหละ” 
 
คนที่ 1:”พอที ขี้เกียจฟงั” 
คนที่ 2: “ผมเองก็ขี้เกียจพูดกับคุณเหมือนกันแหละ” 
เริ่มต้นคยุกันได้ดี ๆ ท้าไปท้ามาจะทะเลาะกันซะแล้ว 
 
ทานผูอานครับ ผมเองกส็งสัยเรื่องนีอ้ยูไมนอยทเีดียว ผมไมมสีถิติของประเทศอื่น แตถา
อนุญาตใหเดาก็ขอเดาวา ถาเอาปริมาณความอายที่ทาํใหไมกลาพูดภาษาอังกฤษของคน
ชาติตาง ๆ มาเปรยีบเทยีบกัน คนไทยนาจะติด Top 10 หรือ Top 5 แน ๆ เราอาย
เพราะกลัวคนอื่นเห็นเราพูดผิด ๆ ถูก ๆ ตะกุกตะกัก พูดอังกฤษดวยสาํเนียงไทย ๆ ... 
อายจนไมกลาฝึกตอ เลยทําใหพูดดีขึ้นไมได ทั้ง ๆ ที่ถาเราฝึกเรื่อยไป มนัก็ตองพูดได 
และพูดดีข้ึนดวย โดยไมตองสงสยั 
 
เรื่องนี้ผมขอพูดอะไรสักนิด เปน็ขอ ๆ ดังนี้ครับ 
 
[1] โลกทุกวันนี้ ภาษาองักฤษเป็นทักษะภาคบังคับของคนรุนใหมที่ทันยุคไปซะแลว ทาน
จะตอง อานออก-เขียนได และ ฟังออก-พูดได ถาไมตองการเป็นคนรุนเกาที่ตกยุค 
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[2] มีสาเหตุมากมายทีท่ําใหทานเกงหรือไมเกงภาษาอังกฤษ ทั้งจากภายนอกและภายใน
ตัวทานเอง สาเหตุจากภายนอกก็เชน ไดรับการศึกษาอบรมฝึกฝนใหไดเรียนหรือใช
ภาษาอังกฤษมาตั้งแตอายุนอย ก็เลยเกงตั้งแตเล็กไมตองใหใครมากวดตอนโต หรือตัว
ทานเองมีความชอบหรอืพรสวรรค์มาตั้งแตเกิด เรียนนิดเดียวก็รูเรื่องเยอะ ฝึกครั้งเดียว
หรือไมกี่ครั้งก็เป็นเลย ในทํานองตรงกันขาม ถาโลกและโชคไมเขาขาง ทําใหไมคอยได
ของแวะกับภาษาอังกฤษมาตั้งแตเล็ก สวรรค์ก็ไมเคยเป็นใจ ไมยอมใสความเกง
ความชอบภาษาอังกฤษใหมาแมแตนิดเดียว อยางนี้ก็แยหนอย 
 
[3] แตไมวาทานจะเกงหรือไมเกงภาษาอังกฤษ ไดรับพรจากสวรรค์ หรือคาํสาบจากนรก
ในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ ถาทานหลงมาคลอดและรอดเป็นทารก จนโตเป็นผูใหญใน
ประเทศนี้ โปรดรับทราบไวดวยวา ภาษาอังกฤษไดกลายเป็นทักษะหรอื “วิชาบังคับ” 
ไปซะแลว การจะสอบผานวิชานี้ มีเกณฑ์วัดงาย คือ ทานจะตอง อานออก-เขียนได และ 
ฟังออก-พูดได อยางนอยก็ระดับ basic และหองที่ทานจะสอบก็คอืสังคมที่ทานใชชีวิต
และประกอบอาชีพ ครคูุมสอบก็คือการงานและบุคคลที่ทานเกี่ยวของดวย  
 
[4] ใน 4 ทักษะคือ ฟัง-พูด-อาน-เขียน นี้ ถาทานตองการเกงทักษะใดก็ตองฟิตอีก 3 
ทักษะดวย ทานไมสามารถฝึกเพยีง 1 ทักษะโดด ๆ เชน ตองการฝึกพดูใหเกงขึ้น ก็ตอง
ฝึกฟัง-ฝึกอาน-ฝึกเขียน ดวย เหมือนขาตั้งกลองมี 3 ขานั่นแหละ ตอนที่อยู่กับคนอื่น
ท่านก็ฝึกพูด แต่ตอนทีอ่ยู่คนเดียว ก็ฝึกฟัง-อ่าน-เขียน ไปพลาง ๆ ทักษะที่ขาตั้งทั้งสาม 
จะชวยทําใหกลองที่ทานตั้ง – ปากที่ทานพูด ทาํหนาที่ไดอยางมั่นคง ภาพชัด-ไมไหว พูด
ชัด-ไมพลาด อุปมาเชนนี้อาจจะฟังเวอไปสักนิด แตรับรองวาไมผิดครับ 
 
[5] การฝึกใหเกงอังกฤษ เชน การฝึกพูดน้ี มีอะไรหลายอยางใหเราเจอ บางอยางไม
ถูกใจเรา บางเวลาเราอาจรูสึกสนุก สมหวัง มีกาํลังใจ แตก็มีบางครั้งทีเ่รารูสึกเหงา หดหู 
ทอแท และเศรา หมดแรง แตไมวาทานจะรูสึกอยางไร ก็ขอใหเดินไมหยุด ถ้าไมส่ามารถ
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เดินอย่างสนุก รื่นเริง มกี้าลัง ก็ให้ฝืนเดินไป ทั้ง ๆ ที่หดหู่-ท้อแท-้หมดแรง นั่นแหละ ถา้
ฝึกอย่างมีคณุภาพท้าไมไ่ด้ เพียงฝึกให้มีปริมาณก็ยังดี “อย่าหยุดฝึก” จํางาย ๆ และทํา
งาย ๆ แคนี้แหละ 
 
[6] ยอนกลับมายังคําถามเดิม “พูดภาษาอังกฤษไมคอยได อายเขาจังเลย ทาํไงดีใหพูด
ได?” ใหทานกลับไปอานขอที่ [1] – [5] อีกเทีย่วหนึ่งครับ 
 
อ่านอังกฤษ,ฟิตภาษา,แก้ปัญหา,โรคขี้ลมื 
  
การที่เราออกกําลังกายอยูเสมอทําใหรางกายแข็งแรงและทรุดโทรมชา และการไดออก
กําลังความคิดอยูเสมอก็ชวยใหสมองแข็งแรงและทรุดโทรมชาเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น 
คนแกที่ชอบเลนไพ แมคาชราทีค่ิดเงินทอนอยูเสมอ จึงคิดเลขไดคลองและคิดเรื่องอื่น ๆ 
คลองตามไปดวย 
 
แตการใชความคิดนี้เป็นเรื่องของความเคยชินอยูเหมือนกัน คอื การใชความคิดในเรื่องที่
เคยคิด หรือคิดจนคลอง เราใชสมองรองเดมิทํางาน แตการคิดในเรือ่งใหม ๆ ในเรื่องที่ไม
เคยชิน เราใชสมองรองใหม การที่เราฝึกใชสมองหลาย ๆ รอง ก็ชวยใหสมองทั้งกอนได
ออกกําลัง ซึ่งยอมใหชีวติชีวามากกวาใชสมองอยูรองเดยีว เหมอืนออกกําลังใชมือหรือ
นิ้วอยางเดียวยอมไมสามารถทาํใหรางกายทั้งรางแข็งแรงได 
 
ผมขอถามทานงาย ๆ เกี่ยวกับการออกกําลังความคิดอยางนี้นะครับ ทานเคยหัดเขียน
หนังสือดวยมือซายบางไหมครับ ลองดูเลน ๆ กไ็ดครับ ถาทานถนัดขวา คราวหนาถา
ทานจะเขยีนบันทึกหรือไดอะรี่หรือจดหมาย ลองเขียนดวยมอืซายดูซีครบั ทานอาจจะ
คิดวานี่เป็นการฝึกการใชมือ แตจริง ๆ แลวมันเป็นการฝึกใชสมองผสมกับมือ ใชมือทํา
สิ่งเดิมดวยวธิีที่ไมเคยชิน และใชสมองควบคุมมือขางทีไ่มเคยชินทาํสิ่งเดิม  
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หรืออีกวิธีงาย ๆ เชน ถาทานเคยเดินทางจากจุด ก. ไปยังจุด ข. ถามี 2 เสนทางที่
ระยะใกลเคยีงกัน ทานลองใชเสนทางที่ไมเคยชินบางซีครับ ถาทานสังเกตความรูสึกหรือ
ความคิดของตัวเองอยางใกลชิด ทานก็จะเห็นวามันตื่นตัวหรือ alert กวาปกติ คือ
มากกวาเวลาที่ทานใชเสนทางทีเ่คยชิน  
 
ผมขอแนะนําอีก 1 วิธใีหทานลองทํา ในเวลากลางคืนใหทานปิดไฟในบานใหหมด และ
ลองเดินในบานในความมืด ดูซิวาทานจะสามารถผานแบบฝึกหัดบทนี้ไปไดดวยเกรด
อะไร ลองทําดูหลาย ๆ ครั้งนะครับ และเพิ่มบทเรียนใหยากขึ้น เชน ใหคนหาของที่เก็บ
ไวในตู เอาออกมาในสภาพที่ขาวของขางเคยีงยงัคงเป็นระเบียบมากที่สดุ เป็นตน 
 
ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เป็นการยกตัวอยางที่จะสรุปประเด็นเดียววา คนเราโดยทั่วไปชอบ
ทําสิ่งที่ตัวเองถนัดและคุนเคยมากกวาเรื่องทีไ่มถนัดและไมคุนเคย เรากําหนดใหตัวเอง
ทองเทีย่วอยูในโลกเพียงครึ่งเดียว คือครึ่งที่เราถนัด สวนอีกครึ่งหนึ่งที่เราไมถนัด เราไม
อยากเดินเขาไป เราไมอยากเสีย่ง 
 
แตเราจะไมลองทําสิ่งทีไ่มถนัด สิงที่ไมคุนเคย บางเลยหรือ? มันอาจจะชวย, มันสามารถ
ชวย, และมันตองชวยใหชีวิตของเรา พบกับเรือ่งใหม ๆ เพราะเราไดใชสมองรองใหม ๆ 
คิด และใชหัวใจเซลใหม ๆ รูสึก  
 
ถาทานถนัดที่จะอานหนังสือดวยภาษาที่ทานคุนเคยมากเป็นพิเศษ คือภาษาไทย วันนีผ้ม
ขอชวนใหทานลองอานดวยภาษาที่ทานคุนเคยนอยบาง คอืภาษาอังกฤษ และสิ่งที่ผมขอ
ชวนใหทานอานคอื story หรือเรื่องแตง เพราะเรื่องแตงเป็นเรือ่งที่มีชีวติชีวามากกวา 
เพราะเมือ่เปรียบเทียบกับขาวที่เป็นเรื่องจริงแลว story เป็นเรื่องราวที่ทานคุนเคยนอย
กวา เพราะ story มักเป็น fact ที่เอามาแปลงเป็น fiction อานแลวจะรูสึกวามัน funny 
มากกวารูสึก fed up 
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และการอาน story ที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็เป็นสิ่งที่ทานอาจจะไมคุนเคยยิ่งขึ้นไปอีก ใน
ที่นี้ นอกจากการฝึก English skills แลว ผมกําลังพูดเรือ่งทีผ่มพูดมาตัง้แตตน คือการใช
สมองรองใหม คิดในสิ่งที่ไมเคยชิน คอืศพัท์ใหม ๆ โครงสรางประโยคใหม ๆ ผมเนนวา
ตองเป็น story โดยเฉพาะ story สําหรับเด็กซึ่งเขาเอาเนื้อเรื่องทีแ่ตงใหผูใหญอาน มา
เขียนดวยภาษาอังกฤษงาย ๆ (simplified) เพื่อใหเด็กอาน ถาทานยังไมคลองแคลวที่จะ
อานตนฉบับภาษาอังกฤษ การอาน simplified version จะชวยใหเราไดรับรูเรื่องสนุก 
ๆ ดวยภาษาที่ไมยากเกินไปจนเราสญูเสยีความสนุก และในขณะเดียวกันก็ไดออกกําลัง
สมองรองใหม ๆ ชวยใหสมองทั้งกอนกระฉับกระเฉงไมซมึเซา เป็นการปูองกันและแกไข
โรคความจําเสือ่มไดเป็นอยางด ี
 
เพราะฉะนั้น ประโยชนท์ี่จะไดรับแน ๆ ถาไดทาํเรื่อย ๆ จนเป็นนิสยั กม็ีอยางนอย 3 
อยาง คือ English skills, ความเพลิดเพลิน, และการออกกําลังสมองรองใหม ๆ ที่ทําให
ชีวิตชีวากระฉับกระเฉง หางไกลจากความขี้หลงขี้ลืม  
 
และขางลางนี้ คือ story ที่ผมเคยแนะนําไวแลวในบล็อกน้ี   ขอเชิญครับ...  
ดาวน์โหลดหนังสืออานนอกเวลา 120 เลม  
ฝึกฟังและอาน - ภาษาอังกฤษ - งาย ๆ  

  
ต้องทัง้ realistic และ optimistic ในการฝึกอังกฤษ 
  
จากการเขียนบล็อกนี้ ผมไดอานขอความที่หลายคนเลาปัญหาในการเรยีนภาษาอังกฤษ 
หลายคนทอแท หลายคนบน และก็แนนอนวา คนที่ทอแทหรอืบนมักจะเป็นคนที่รูสึกวา
ตัวเองไมคอยเกงภาษาอังกฤษอยางที่ตองการ คนที่เกงไดดังใจมักไมคอยบน หรือไม
ทอแท 
 
แตในโลกอินเทอร์เน็ตนีก้็มีผูรูและผูหวังดีมากมายใหคําแนะนําวา จะตองทําอยางไร

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=161:penguin-readers&catid=70&Itemid=130
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=223:easy-reading-listening&catid=48&Itemid=110
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&task=article.edit&a_id=223&return=aHR0cDovL3d3dy5lNHRoYWkuY29tL2U0ZS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9Y2F0ZWdvcnkmaWQ9NDgmSXRlbWlkPTExMA==&Itemid=110


114 
 

เพื่อใหเกง คําแนะนําเหลานี้มคีวามยาวตั้งแต 1 บรรทัด, 1 หนา, จนถึง 1 เลม จนนา
แปลกใจวา ทั้ง ๆ ทีค่ําแนะนําที่ดีก็มีมากมายเชนนี้ ทําไมคําบนและคาํทอแทก็ยังมีให
อานมากมายเหมือนเดมิ หรือนี่หมายความวา คําแนะนาํใชไมได หรอืใชไดแตคนไมเอา
ไปใช หรือจริง ๆ แลวมนัมีอะไรทีม่ากกวานี้ ซับซอนกวานี้ 
 
อยางไรก็ตาม วันนีผ้มขออนุญาตเขียนสิ่งที่ตัวเองคิดเก่ียวกับการฝึกภาษาอังกฤษสักนิด
นะครับ  
 
เมื่อมองมามองไปหลายเที่ยว ผมไดขอสรุปวา การที่ใครจะฝึกภาษาอังกฤษไดสําเร็จ เขา
จะตองเป็นคนทีท่ั้ง realistic และ optimistic ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได 
Realistic คือ มองความจริงของชีวิต 
Optimistic คือ มองดานดีของชีวิต 
 
ในระยะหลังๆ นี้ ผมไดยินคนพูดถึงคําหลังมากกวาคําแรก โดยแปลคําวา optimistic วา 
คิดบวก คิดในดานบวก หรือถอยคําทํานองนี้ แตผมไดยินคนพูดถึงคําวา realistic นอย
กวา และวันนีผ้มขอพูดถึง 2 คํานี้ในการฝึกภาษาอังกฤษ 
 
คําวา realistic คือ มองความจริงของชีวิต เมือ่มองจริง ๆ ก็ตองเห็น คอืเห็นวาทุก
กิจกรรมของชีวิต ซ่ึงรวมทั้งการฝึกภาษาอังกฤษดวย มี 2 อยางคูกัน คนที่ฝึก
ภาษาอังกฤษก็ตองเจอทั้ง 2 อยาง จะเลอืกเจออยางเดียวคงยาก แมวาอาจจะเจอไม
พรอมกัน ไมเทากัน เชน 
 
-เจอทั้งเรือ่งที่เรียนแลวรูเรื่องและไมรูเรื่อง ทั้งเรื่องที่เขาใจและไมเขาใจ ภาษาอังกฤษ
บางเรื่องอานแลวรูเรือ่ง แตบางเรื่องก็อานแลวไมรูเรือ่ง คนทีไ่มยอมเจอ 2 เรื่อง พออาน
รูเรื่องก็ใจฟู พอไมรูเรือ่งก็ใจแฟบ  
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-เจอทั้งเรือ่งที่เจอแลวจาํ และเจอแลวลมื บางคนเจอศัพท์และจําไดก็ลงิโลด แตเจอแลว
ลืมก็หงุดหงิด น่ีก็แสดงวายังอยากจะเจออยางเดียวอยางทีผ่มวา 
-เรื่องภาษาอังกฤษที่จําเป็นตองฝึกฝน ก็เป็นธรรมดาที่ตองมทีั้งเรือ่งที่ชอบและไมชอบ 
ถาชอบแมจะยากก็ออกแรงเยอะ แตถาไมชอบแมงายก็ทาํเป็นสมองงอยไมยอมออกแรง 
นี่เป็นอีก 1 ตัวอยางของคนที่ไมยอมรับความจริง 2 ดานของชีวิต 
 
-เมื่อตองพูดใหคนอื่นฟงัหรือเขียนใหคนอื่นอาน ในตอนแรก ๆ ปฏิกิริยาจากคนอื่นมันก็
ตองมีทั้ง 2 แบบ แตเพราะเราอยากจะเห็นแตใบหนาที่แสดงวาช่ืนชมและรูเรื่อง ไม
อยากเห็นใบหนาที่ออกอาการงุนงง หลายคนใจหมดแรงซะกอนและเลือกที่จะไมพูดและ
ไมเขียนซะเลย จึงไมมีโอกาสไดเห็นปฏิกิริยาจากหนาใครเลย ซึ่งหมายถึงไมมีโอกาสทํา
ใหหนาที่งุนงงกลายเป็นหนาที่เขาใจ เพราะปิดโอกาสที่จะทําใหตนเองไดเรียนรูภาษา
จากหนาคน 
 
-และเมื่อเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่พดูภาษาอังกฤษ หลายคนก็อยากเดนใน
สายตาของคนฟัง ไมอยากดอย เมือ่ฝึกใหเดนทนัทีไมไดก็ไมฝึกมันซะเลย ก็เลยดอยอยู
คนเดียวเงยีบ ๆ ดอยอยูตลอดไป 
 
-คนที่ฝึกภาษาอังกฤษจะตองเจอและยอมรับความจริงของชีวิตทีว่า เมือ่เราอดไมไดที่จะ
เอาตัวเองไปเปรียบเทยีบกับคนอื่น เราก็ตองยอมรับความจริงวา เป็นธรรมดาทีค่นเรา
อาจจะไมเทากันหรอืไมเหมือนกัน บางคนโชคดีกวา เชน เกิดในครอบครัวหรืออยูใน
สิ่งแวดลอมที่เอื้อใหเขาเกงภาษาอังกฤษมากกวาเรา แตมักไมคอยมองวาบางคนก็โชค
รายกวาเรา เชน คนที่ทัง้ออนและเกลยีดภาษาอังกฤษมากกวาเราซึ่งกม็ีอยูไมนอยถาเรา
มองใหรอบ เพราะเราเองก็ไมออนหรือเกลียดภาษาอังกฤษมากขนาดเขา ก็ตองถือวาเรา
โชคดีกวาเขา เพราะฉะนั้น ถาจะเปรียบเทยีบก็ควรจะเปรยีบเทยีบกับทั้งคนทีโ่ชคดีกวา
และโชครายกวาเรา จะไดไมมคีวามรูสึกเอียง  
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เรื่องความจริงของชีวิตที่มีทั้ง 2 ดานนี้ยังมีตัวอยางอีกเยอะใหหยิบมาพูด แตผมขอพูด
พอหอมปากหอมคอแคนี้กอนแลวกันครับ 
 
สรุปอีกครั้งก็คือวา เมือ่ความจริงของชีวิตในการฝึกภาษาอังกฤษมีทั้ง 2 ดาน เราก็ตอง
มองใหเห็นมันทั้ง 2 ดาน ยอมรับทั้ง 2 ดาน และทาํใจใหอยูกลาง ๆ ไมวาเจอดานไหน 
ไมตองไป “in” กับดานใดดานหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะดานลบของชีวิตไมตองเอาใจ
ไปแอนตี้มันมากนัก เพราะถึงอยางไรชีวิตก็ไมไดมีดานเดียว ฤดูหนาวของชีวิตไมไดมไีว
ใหผูคนเกลียด แตมไีวเพื่อใหผูคนเรียนรูที่จะผานมันไปใหไดดวยใจสงบ โดยไมตอง
เกลียดมัน  
 
ในภาษาอังกฤษมี 2 คํานี้คูกัน  คือ optimistic - มองโลกในดานดี และ pessimistic - 
มองโลกในดานราย  
 
โดยสวนตัว ผมเห็นวา เมื่อชีวิตมี 2 ดาน เรากค็วรจะมองใหเห็นมันทั้ง 2 ดาน คือ 
realistic แตในการฝึกภาษาอังกฤษ เราควรฝึกดวยใจที่เชื่อวา ความสําเร็จมากข้ึนเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นไดแนนอนถาเราพยายามไมลดละ นี่คือ optimistic  
 
ผมขอยกตัวอยางเปรียบเทียบอยางนี้วา เหมอืนเราเดินจากตีนขึ้นสูยอดภูกระดึง บน
เสนทางที่เราเดินไปนั้นมีทั้งทางขรุขระ รก เป็นหลุมเป็นบอ ลื่น ชัน และก็มีทางที่
ราบเรียบ และลาดเดินไดสบาย ๆ  
 
การที่หลายคนเมื่อเจอกับทางที่ลําบากแตก็ยังเดินไดอยางสนุกสนานและมีกําลังใจที่จะ
เดิน ก็เพราะใจของเขาไมไดรูสึกแอนตี้เสนทางที่ขรุขระ รก เป็นหลุมเป็นบอ ลื่น ชัน 
เหลานั้น  
-เมื่อใจไมแอนตี้ก็ไมรูสกึตอตานตัวเองที่ตองเดิน  
-เมื่อเดินไป พักไป ผานไปไดทีละชวง แมจะเหนื่อยแตแรงก็เริ่มอยูตัวมากขึ้น และ
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ความสําเร็จจากการเดินผานไปไดทลีะชวงก็สรางความภมูิใจใหมากขึ้นทีละนอย 
-การเดินบนทางที่ลาํบาก สอนใหผูเดินฉลาดในการเดิน และเดินอยางระมัดระวัง การ
ตั้งใจเอาชนะความลาํบากที่เกิดจากการเรียนภาษาอังกฤษ เมือ่ผานไปไดก็จะคอย ๆ 
ฉลาดขึ้น เพราะความลาํบากสอนใหฉลาด และจะไดความสุขจากความสําเร็จทีพ่ยายาม
ดวยตัวเอง ซึ่งเป็นความสุขถาวร 
 
ผมขอสรุปวา เมื่อเราเรยีนภาษาอังกฤษ ไมวาเราจะเกงหรือไมเกง เรยีนไดสําเร็จเร็วหรอื
ชา มีตัวชวยในการเรยีนมากหรือนอย สิ่งนีไ้มสําคัญเทาการทาํใจให realistic ตอการ
เรียนภาษาอังกฤษ เมือ่เจอกับปัญหาหรือความลําบากก็ไมควรปลอยใจไปแอนตี้มัน แต
หาทางวาเราจะเดินไปกับมันไดอยางไร เพราะในดานรายก็มสีิ่งดีซอนอยู ความพยายาม
ที่ตอเนื่องจะทําใหอุปสรรคกลายเป็นความสําเร็จ เพราะอุปสรรคก็เป็นอนิจจัง มันจะไม
เป็นอุปสรรคไปตลอดกาลถาเราไมยอมแพมัน ในทางตรงกันขาม เมื่อเจอดานดีของชีวิต
ในการเรียนภาษาอังกฤษ เชน อยากเรยีนรูเรื่องก็รูเรื่อง อยากจําก็จําได อยากพูดอยาก
เขียนก็พูดไดเขียนไดดังใจ แมสมใจอยางนี้ก็ไมควรชะลาใจ เออละเหยลอยชาย ความ
ประมาทเชนนี้สามารถทําใหความกาวหนากลายเป็นการหยุดนิ่งไดโดยไมรูตัว  
 
กอนจบผมขอยกตัวอยางที่เจอมาดวยตัวเอง มีอยูครั้งหนึ่งผมไปเขาคอรส์อบรม 
presentation skill ทีม่หาวิทยาลยัแหงหนึ่งในกรุงเทพ และก็ไดเห็นวาทุกคนที่เขา
คอรส์นั้นพูดภาษาอังกฤษไดคลองแคลวหรอืคอนขางคลองแคลว และจากการพูดคยุก็ได
รูวาแทบไมมีใครจบเอกภาษาอังกฤษหรอืเป็นนักเรียนนอกเลย แทบจะทั้งหมดคลาย ๆ 
กับผมนี่แหละครับ คอืเรียนภาษาอังกฤษมาดวยตัวเอง เรียนมาอยางเดี่ยว ๆ โดยไมมี
เพื่อน  
 
และอีกครั้งหนึ่ง ผมไปเขาประชุมที่ประเทศหนึ่งในเอเชียนี่แหละแตจําไมไดแลววาทีไ่หน 
คนที่เขาประชุมมาจากหลายประเทศ เทาที่สังกตดูในการประชุมลักษณะนี้ ชาติทีพู่ด
ภาษาอังกฤษเกง ก็มักหนีไมพนมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน แตชาติที่พูดไมคอยเกงก็จะ
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เป็นลาว กัมพูชา และไทย แตปรากฏวางวดนี้ผมเจอลาวและกัมพูชาทีพู่ดไดคลองแคลว
มาก พอถามดูประสบการณ์ในการศึกษาภาษาอังกฤษก็คลาย ๆ ผมอีกเชนกัน คือ ฝึก
เอง  
 
ณ นาทีนีผ้มอยากจะบอกวา ถาทานมเีพือ่นที่เรยีนภาษาอังฤษดวยกัน นี่เป็นเรื่องดีครับ
เพราะจะไดชวยเหลอืกัน และเป็นกําลังใจใหกันและกัน แตเรือ่งที่ทานอาจจะไมคอยได
นึกถึงก็คือ ในโลกทุกวันนี้ที่ภาษาอังกฤษมีความสําคญัมากขึ้นและคนจํานวนมากขึ้นฝึก
ภาษาอังกฤษอยางเขมขนยิ่งขึ้น  
 
ถาในจํานวนนี้มีทานอยูดวยคนหน่ึง และทานตองฝึกภาษาอังกฤษอยูคนเดียว ขอให
ทราบวา ทานมิไดเป็นคนกลุมนอยหรอกครับ แตทานเป็นคนกลุมใหญในโลกน้ีที่ฝึก
ภาษาอังกฤษดวยตัวเอง ถาบนเสนทางแหงการเดินทางนี้ทานรูสึกเหงาเพราะฝึกอยูคน
เดียว เหมือนเดินทางอยูคนเดียว ผมขอรับประกันวา ที่สุดทายปลายทางแหงเสนทาง
การฝึกนี้ ทานจะไดพบคนอื่นที่เดินทางอยางทานนี่แหละ ปลายทางทีว่านี้ อาจจะเป็น
เพื่อนรวมงานที่ผานการทดสอบและไดรับคัดเลอืกจากบริษัทใหเขาไปทาํงานเหมือนกัน 
อาจจะเป็นคนจากประเทศที่ไมไดพูดภาษาอังกฤษที่ทานพบในการประชุมนานาชาติ 
อาจจะเป็นคนจากประเทศที่ไมไดพูดภาษาอังกฤษและทานไดไปเทีย่วในกรุ฿ปทัวร์
เดียวกัน  
 
ทั้ง 2 ตัวอยางที่ผมยกมานี้เป็นเรื่อง realistic ทีร่อใหทานทาํใหมัน real ขึ้นมาเทา
นั้นเอง ทําดวยใจที่ optimistic ในการฝึกภาษาอังกฤษ 
 
 อยากจะฟติภาษาองักฤษแตไ่ม่รู้จะเริม่ต้นตรงไหนดี !! 
  
มีคน ๆ หนึ่งชอบบนกับเพื่อนบอย ๆ วา อยากไดเสื้อใหมสักตัว ทํายังไงด?ี 
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และวันหน่ึงเขาก็เดินผานบริเวณที่มรีานขายเสือ้ผามากมาย  ยานนั้นยาวมาก  เขาเดิน
ผานตั้งแตรานแรกไปจนถึงรานสุดทาย  แตก็แคเดินผาน ไมไดแวะเขาไปชมหรือจับตอง
เสื้อผาแมแตตัวเดียว  พอเจอเพื่อนและถูกถามวา อยากไดไมใชหรือ ทาํไมไมซือ้มาสักตัว
ละ  เขาตอบวาไมมีเวลาเลือกเพราะตองรีบไปธุระ 
 
 
ครั้งทีส่องเขาเดินผานรานเสื้อผาแถบนั้นอีก   เขาเดินผานตั้งแตรานแรกไปจนถึงราน
สุดทายเหมือนคราวแรก   แตก็ ไมไดแวะเขาไปชมหรือจับตองเสื้อผาแมแตตัวเดียว
เหมือนเดิม  พอเจอเพือ่นและถูกถามคําถามเดมิ เขาตอบวาเสื้อมันเยอะจัดเลือกไมถูก
เลยไมไดซื้อมา 
 
 
ครั้งทีส่ามก็เหมอืนสองครั้งแรก แตก็ยังไมไดเสือ้ผามาอยูดี เมือ่ถูกถามก็ตอบวา มีแต
เสื้อผาราคาแพงซือ้ไมไหว เมื่อถูกแยงวาเสือ้สวย ๆ ราคาไมแพงก็มีไมใชหรือทําไมไมซือ้
มาสักตัว   เขาตอบวา เสื้อทีอ่ยากไดมันราคาแพงแตไมมเีงินพอซื้อ  สวนเสิ้อที่มีเงินพอ
ซื้อก็ไมใชเสื้อที่อยากไดจริง ๆ ก็เลยไมซือ้ 
 
 
ครั้งทีส่ี่เขาตั้งใจวาคราวน้ีตองซื้อใหได เมื่อไปถึงก็เลือกซ้ือมาไดตัวหนึ่งเป็นสีชมพู และ
กะวาจะใสเสื้อสีนี้ที่ชอบในวันอังคารใหถูกโฉลก   แตพอไปทาํงานวันจนัทร์กลับพบวามี
เพื่อนรวมงานอีกคนหนึง่ใสเสื้อแบบเดียวกันสีเดียวกันเดี๊ยะเหมอืนที่ตวัเองซื้อมา พอถึง
วันอังคารก็เลยเปลี่ยนใจไมยอมใสไปทาํงานเพราะกลัวถูกลอวาแตงตัวเลียนแบบเพือ่น 
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ผมขอเลาแคสีค่รั้งเทานีแ้ลวกันครับ  เพราะครั้งที่หา ครั้งที่หก และครั้งที่เจ็ด ก็มี
เหตุการณ์ทํานองนี้อีก ผลสุดทายคน ๆ นี้ก็ไมไดซื้อเสื้อตัวใหมมาใส ยงัคงใสเสือ้ผาชุด
เกาไปทํางานเหมอืนเดมิ   แตก็ยังไมเลิกบนกับเพื่อนวา อยากไดเสือ้ตัวใหม ทําไงด?ี 
คราวนี้ถึงคราวที่ผมขอบนบางละครับ แตไมใชบนเกี่ยวกับเรื่องคนอยากมีเสื้อใหม อยาง
ที่เลามาขางบนนี้   แตขอบนเรื่องคนอยากเรยีนภาษาอังกฤษ 
 
บอยทีเดียวครับทีม่ีคนพูดใหผมไดยินวา อยากจะฟิตภาษาอังกฤษแตไมรูจะเริม่ตน
ตรงไหนดี   โดยอางสารพัดสาเหตุ เชน 
1.ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน  จึงไมรูจะเริ่มใหมตรงไหน 
2.มีบทเรียนใหเลอืกเยอะจัด จึงเริ่มไมถูก ไมรูวาจะเลอืกเรียนอะไรด ี
3.พื้นฐานเดิมออนมาก จะจับอะไรมาเรียนดูมันยากไปหมด ก็เลยไมรูวาควรจะจับอะไร
มาเรยีนใหมันรูเรือ่ง 
4. ... ฯลฯ .... 
 
คนที่บนวา อยากไดเสื้อใหมสักตัวแตก็ไมไดใสสกัที  กับคนที่บนวา อยากเรียน
ภาษาอังกฤษม฿ากมาก... แตก็ไมไดเรียนสักที  สองคนนี้ไมตางกันเลยครบั คือ มีเหตุผล
เสมอที่จะไม่ท้า แต่ชอบยืนยันว่าตัวเองอยากทา้  และก็ชอบถามคนอื่นว่าฉันควรจะทา้
อย่างไรด?ี 
 
 
คําตอบของผมก็คอื ทําอะไรก็ไดครับลงไปสักอยาง ถาทาํแลวไมไดผลหรือไดผลชา ก็
คอย ๆ ปรับวิธีการทํา   แตที่สําคัญคือตองลงทนุทําดวยตัวเอง เมื่อทําแลวก็จะรูวาตอง
ปรับยังไงใหมันดีขึ้น  
 
ในการฟิตภาษาอังกฤษก็ไมตางกันหรอกครับ ทานอยารอเลยครับที่จะใหคนอื่นบอก
คําตอบสาํเร็จรูปในวิธีเรยีนที่ดีและเหมาะกับทานมากที่สุด เพราะวิธีเรยีนที่ดีที่สุด
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สําหรับทาน... ทานตองลงทุนหาเองครับ   เมื่อทานหา... ทานก็จะพบ เมื่อทานพบ... ก็
ทําตามวิธทีี่พบ มีแคนี้เองครับ 
 
 
เดินขึ้นบันไดถ้าไม่มลีิฟต์ !! 
  
ผมเขาใจวาคนไทยสวนใหญที่ฝึกภาษาอังกฤษตองการพูดภาษาอังกฤษเกงขึ้น  แต
ปัญหาที่ไดยินก็มีแตเรื่องนี้ คือคนไทยพูดภาษาอังกฤษไมคอยได ซึ่งนาแปลกทีเดียววา
ทําไมเราจึงพูดภาษาอังกฤษไมคอยไดทั้ง ๆ ที่เราอยากพูดได  
 
สิ่งที่ผมจะพูดตอไปน้ีเป็นขอสังเกต คําบน และคําแนะนาํ เกี่ยวกับการฟิตภาษาอังกฤษ
ของคนไทย ซึ่งผมขอเปรียบเทียบเหมอืนกับการเดินขึ้นชั้นสูงของตึกซึ่งไมมีลฟิต์ 
ผมขอพูดตามลําดับหัวขอดังตอไปน้ี 
เดินขึ้นบันไดถ้าไม่มลีิฟต์ 
เดินด้วยขา 
เดินขึ้นทีละขั้น 
เดินถึงที่หมายทีละชั้น และ test ตัวเอง 
เดินแล้วต้องเหนือ่ย 
เดินทั้ง ๆ ที่ขี้เกียจเดิน 
เดินเป็นกิจวัตร 
เดินกับเพื่อน แต่ถ้าหาเพื่อนเดินด้วยไม่ได้ ก็เดนิคนเดียว 
เดินเพื่อปัจจุบันและอนาคตที่ดีกว่าของตัวเอง ลูกหลาน และประเทศไทย 
 
เดินขึ้นบันไดถาไมมลีิฟต์: 
หลายคนพูดหรอืนึกวา เพราะเขาไมมโีอกาสดังตอไปนี้จึงทําใหพูดภาษาอังกฤษไมคอยได 
คือ ไดไปใชชีวิตหรือศึกษาอยูเมืองนอก, ไดเรยีนหลักสูตรอินเตอร์ในเมอืงไทย, ไดทํางาน
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ที่พูดภาษาอังกฤษ, ไดฝรั่งเป็นคูหรือแฟนหรอืเพื่อน, ไดเรียนคอรส์สนทนาภาษาอังกฤษ
กับอาจารยฝ์รั่ง ฯลฯ พอไมมโีอกาสเชนนี้ก็เลยไมไดพูด ก็เลยพูดไม(คอย)ได 
 
ทานผูอานครับ ทานคงเห็นไดไมยากวา โอกาสที่ยกตัวอยางมานีม้ีเฉพาะคนโชคดีดาน
ภาษาเพยีงไมก่ีคน  หรือคนที่หัวดี, มีเงินพรอมที่จะซื้อโอกาสที่วานี ้ ซึ่งชวยใหเขาพูด
ภาษาอังกฤษไดคลองแคลว สวนคนอื่นที่ไมโชคดีอยางนี้ก็ตองยอมรับสภาพและหาทาง
ฝึกภาษาอังกฤษดวยวิธอีื่น และผมอยากจะบอกวา คนสวนใหญในโลกนี้ที่ฝึกพูด
ภาษาอังกฤษไดทุกวันนีก้็ไมใชกลุมคนโชคดีที่กลาวมานี ้ ยกตัวอยางประเทศใกลบานเรา 
เชน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน หรือไกลอกไปหนอยก็เชนอินโดนีเซีย คนใน
ประเทศเหลานี้ก็ไมไดโชคดีกวาคนไทยในเรื่องโอกาสการฝึกพูดภาษาอังกฤษ  แตหลาย
ทานคงจะไดยินคนพูดกันหนาหูขึ้นแลววา คนในประเทศเหลานั้น เขาพูดภาษาอังกฤษได
เกงข้ึน  เมื่อมองยอนกลบัมาดูประเทศไทย ก็เห็นไดชัดวาเรายังไปไมถึงไหน  แลวเราจะ
เดินตอไปยังไงดีในเรือ่งนี้ 
 
ถายอมรับแลววาเราไมไดโชคดีอยางที่วานี ้ เราก็ตองหาทางฝึกภาษาองักฤษดวยวิธีอื่น 
ซึ่งแมวามันจะไมไดรวดเร็วดังใจ  มันก็ดีกวาไมไดทําอะไรเลย  เปรียบเหมือนการเดินขึ้น
ชั้นสูงของตึก ถามันไมมลีิฟต์เราก็ตองเดินขึ้นบันได 
 
ผมไมขอกาวลวงไปวิจารณ์รัฐบาลวา ทาํไมไมทาํ “ลิฟต”์ ทางดานภาษา ใหคนไทย
สามารถพูดภาษาอังกฤษไดเร็ว  เพื่อจะไดรับมอืกับโลกยุคใหม  ทําไมเรายังตอง “เดิน
ขึ้นบันได” อยางชา ๆ เพื่อใหสามารถพูดภาษาอังกฤษได  ผมขอตัดบทมาพูดปัญหาใกล
ตัวแลวกันครับวา  เอาเป็นวา เมื่อไมมลีิฟต์ใหขึ้น เราก็ตองเดินขึ้นบันได เรื่องนี้ไมมีทาง
อื่นใหเลือกครับ 
 
ผมเห็นวา การฝึกพูดภาษาอังกฤษดวยตัวเอง เป็นคําตอบเดียวสําหรับคนไทยที่ตองการ
พูดภาษาอังกฤษ เรื่องนีแ้มจะตองฝืนหลายอยางแตก็จําเป็นตองฝืน เชน คนไทยจํานวน
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ไมนอยถูกพูดใหทายในการไมตองสนใจภาษาองักฤษ ดวยประโยคนี้ “ภาษาอังกฤษ 
ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเรา”  หรือ (ตามความเห็นของผม) เด็กไทยไมไดถูกสอนให
มีทักษะอันเขมแข็งในการศึกษาอะไรดวยตัวเอง พอจบออกมาจากโรงเรียนและจะตอง
ฝึกพูดภาษาอังกฤษดวยตัวเอง เราก็เลยไปไมเปน็  
 
แตดวยความชวยเหลือของเทคโนโลยยีุคใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากอนิเทอร์เน็ต ทําให
การเดินขึ้นบันไดในการฝึกภาษาอังกฤษของคนยุคนี้งายกวาเดิม   
 
 
ผมไดรวมเว็บ บทเรยีน ไฟล์ คําแนะนํา และเนือ้หาทั้งหมด เกี่ยวกับการฝึกพูด
ภาษาอังกฤษดวยตัวเอง ที่มีอยูในบล็อกน้ี ไวที่ลงิค์นี้ -สนทนา- 
 
 
และที่ขอแนะนําเป็นพิเศษ คือลิงค์ขางลางนี้ 
[1928]ฝึกพูดอังกฤษกับคอมฯ ที่ไดผ้ล = ฝึกพดูกับครู  
[1916] วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยไม่มีครูสอน 
[409]สูตรส้าเร็จในการฝึกพูดกับเว็บ:Play-Pause-Repeat 
[147] แจกไฟล ์MP3 ฝึก ฟัง - พูด บทสนทนา 
ผมเชื่อวาเนื้อหาขางตน จะเป็นประโยชน์มากพอสมควรสําหรับทานที่ตองการฝึกพูด
ภาษาอังกฤษดวยตัวเอง 
 
เดินด้วยขา: 
เรื่องนี้เป็นเรือ่งที่ชวนใหแปลกใจไมนอย เชน บางคนพูดวา ฟัง soundtrack ในหนังฝรั่ง
มาตั้งนานแลวแตก็ยังพดูไมได   หรือหลายทานประทับใจมากที่ไดฟังอาจารยฝ์รั่งหรอื
ลูกครึ่งทีพู่ดภาษาไทยไดจัดรายการภาษาอังกฤษ บอกวาอาจารยส์อนสนุกมาก แตฟัง
หรือชมเป็นสิบ ๆ ครั้ง ก็ยังพูดภาษาอังกฤษไดไมดีกวาเดิม แลวก็สงสยัวาทาํไมเป็นอยาง

http://freeenglishstudy.blogspot.com/2007/05/blog-post_3537.html
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2011/07/1928.html
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2011/07/1916.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/12/409play-pause-repeat.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/12/409play-pause-repeat.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/04/147-mp3-conversation.html
http://intereladsd.blogspot.com/2007/04/147-mp3-conversation.html
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นี้ สาเหตุตอบไดงายมากครับ เพราะทานเอาแตฝึกฟังดวยหู แตไมไดฝกึพูดดวยปาก เมื่อ
ทานฟังดวยหู ทานอาจจะเขาใจ(และประทับใจ) แตเมื่อไมไดฝึกพูดดวยปาก ก็ยากที่ทาน
จะพูดได เพราะคนเราพูดดวยปาก ไมไดพูดดวยหู เมื่ออยากพูดได้ก็ตอ้งให้ปากได้ฝึก
พูด 
 
ผมเห็นหลายคนไปเขาคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ แตไมไดเอาปากไปดวย เอาไปแคกน
สําหรับนั่ง, มือสําหรับเขียน, ตาสําหรับดูอาจารย์ทีย่ืนอยูหนาหอง และหูสําหรับฟัง
อาจารย์พูด แตเอาปากไวที่บาน การขาดอวัยวะสําคัญเชนนี้ทาํใหเรียนฝึกพูดไมไดผล 
 
เมื่อทานจะเดินขึ้นบันได ทานก็ตองใชขาเดิน เมื่อไมยอมขยับขาก็ตองนั่งอยูกับที่ เมือ่ไม
ยอมขยับปากก็อยาหวังวาจะพูดได เหตผุลนี้งายมากแตนาแปลกที่หลายคนมองไมเห็น 
 
เดินข้ึนทีละขั้น: 
หลายคนใจรอน พอออกเดินกาวแรกก็อยากถึงที่หมายันที เขาจึงกาวทลีะ 2 ขั้น หรือรีบ
เดินอยางรวดเร็วเกินไป ผลก็คอืขาเจ็บและเหนือ่ยหอบ ทาํใหตองพักนาน  การพักนาน
ทําใหไมอยากลุกข้ึนเดินอีกเมื่อขาหายเจ็บ 
 
ถาเปรียบการฝึกพูดภาษาอังกฤษเหมือนกับการเดินบันไดขึ้นช้ันบน การเดินทีละขั้นก็คอื
การฝึกพูด ทลีะคํา ทลีะวลี ทีละประโยค ทลีะเรือ่ง ถาทานไมสามารถพดูไดทีละเรื่องก็
ฝึกพูดทีละประโยค ถาทีละประโยคก็ยังพูดไดลําบาก ก็ฝึกพูดทีละคาํ นี่เป็นวิธีการฝึกพูด
ที่เป็นธรรมชาติทีสุ่ด ไมมีทารกคนไหนที่พอฝึกพูดปฺุบก็พูดไดป๊ับเลยวา “หนูอยากกิน
นม” แกก็ตองพูดคําวา “นม” ใหเป็นเสียกอน พอพูดคําวานมจนชํานาญ แกก็จะ
สามารถหาคาํมาเติมหนาและตอทายคาํวา “นม” ไดเอง  การฝึกพูดภาษาอังกฤษก็
เชนเดียวกัน ถาเราตองการพูดใหไดทีละเรือ่งก็อยาดูถูกการฝึกพูด ทีละคํา และทีละ
ประโยค เพราะมันจะเป็นฐานที่แนนหนาใหเราสามารถพูดไดทีละเรือ่ง และพูดเรื่อง
อะไรก็ได  
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การเดินขึ้นตึกที่ไมมลีิฟต์ ตองเดินดวยขาทลีะขัน้,  การฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตองฝึกพูด
ดวยปาก ทีละคํา ทีละประโยค 
 
เดินถึงที่หมายทีละชั้น และ test ตัวเอง: 
 
การฝึกพูดภาษาอังกฤษ เมื่อฝึกเรื่อย ๆ ไปไดสกัระยะหนึ่ง ถาเปรียบเหมือนนักมวย ทาน
นาจะหาโอกาส “ขึ้นชกบนเวที” บางเป็นระยะ ๆ อาจจะถี่บาง หางบาง ตามโอกาส 
ทั้งนี้หมายความวา ทานไดซอมมาอยางสม่ําเสมอกอนขึ้นเวที  ถาเป็นการเดินข้ึนช้ันสูง
ของตึกเมื่อเดินถึงแตละชั้นก็นาจะหาโอกาส test ระดับความกาวหนาในการฝึกพูด
ภาษาของตัวเอง เพื่อจะไดมีกําลังใจ และรูขอบกพรองเพือ่นําไปปรับปรุงแกไขตอไป ใน
การนี้ผมขอแนะนาํวา  ถาทานรูจักฝรั่งใกลบานหรือในที่ทํางาน หรือเปน็ฝรั่งที่เพื่อนรูจัก
ก็ได ถาเขาสะดวกก็อาจจะจางใหเขามาคุยกับทาน เดือนนละครั้ง ๆ ละไมเกิน 1 ชั่วโมง 
โดยบอกวัตถุประสงค์ของการคยุคอื เพือ่ประเมินทักษะในการพูดภาษาอังกฤษของทาน 
เมื่อคยุจบก็ขอใหเขาชวยcomment ขอดีและขอที่ควรปรับปรุงของทาน และถาทาน
พอใจเขาและเขาสะดวกก็คอยนัดแนะวันพูดคยุครั้งตอไป ในการนี้ทานก็คงตองจายเงิน
อยูบาง แตก็นับวาเป็นการเรยีนอยางผูใหญ เพราะฝรั่งที่ทานจางนี้จะเปน็tester (ผู
ทดสอบ) มากกวาเป็น trainer (ผูฝึกสอน) เพราะการสอนตัวเองนั้น ทานรับเอาไปทาํเอง
แลว 
 
สําหรับทานที่หาฝรั่งเชนน้ีไมได ทานอาจจะลองเดินเขาไปที่โรงเรยีนสอนภาษาที่ไหนก็ได
ที่เห็นวาเขาทาเขาทางหนอย และบอกเขาวา ตองการพูดสนทนาสวนตวักับอาจารยฝ์รั่ง
เพียงช่ัวโมงเดียว และใหเขาคิดคาบริการมาเลย  สวนการจะเขาคอร์สเพื่อเรียนตอ
หรือไมจะพิจารณาอีกทหีนึ่ง เมื่อทานเขาไปคยุกับอาจารยฝ์รั่งในหองจนใกลจบชั่วโมง 
(อาจจะขอใหญาติหรอืเพื่อนทีรู่ภาษาอังกฤษดีหนอยเขาไปนั่งสังเกตการณอ์ยูหลังหองก็
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ได)  ถาทานพอใจอาจารย์ฝรั่งคนนี้ ก็อาจจะขอเบอร์มือถอืของเขาเพื่อนัดแนะเวลา
พูดคุยเชนนี้ในโอกาสตอไปที่ไมใชเวลาทาํงานในโรงเรยีนของเขา  เพราะถาเป็นเวลา
ทํางานเขาตองคิดแพงเป็นพิเศษเนื่องจากตองแบงสวนหนึ่งใหโรงเรยีน  สวนสถานที่ที่จะ
นัดคุยกันในโอกาสถัดไปน้ัน อาจจะเป็น food center ในหางที่ไหนก็ไดซึ่งไมเสยีเงินคา
สถานที่ การตกลงทั้งหมดนี้ ทานอาจจะใหคนที่ไปดวยชวยพูดดวยก็ได ถาในขั้นน้ีทานยัง
พูดสื่อความเองไมถนัด 
 
 
 
เดินแล้วต้องเหนื่อย: 
คนที่ไมเคยเดินขึ้นตึกพอเริ่มเดินแคชั้นเดียวก็เหนื่อยแลว เมือ่ทานเริ่มฝึกพูด
ภาษาอังกฤษหลังการพดูครั้งสุดทายสมัยเป็นนักเรียนนักศึกษาในชั้นเรยีน มันก็เป็น
ธรรมดาที่ทานจะรูสึก “เหนื่อย”   บางคนเมือ่ “เหนื่อย” จะมีอาการ “เนือย” และหยุด
ทํา,  แตในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เมื่อทานเหนือ่ย ผมขอแนะนําวา ทานอาจจะฝึก
นอยลง แตอยาหยุดฝึก ท่านจ้าเป็นต้องยอมรับความจริงว่าความเหนือ่ยต้องเกิดขึ้น แต่
ท่านไม่จ้าเป็นตอ้งยอมรบัค้าบงการของความเหนื่อยว่า เหนื่อยแล้วตอ้งหยุด 
 
 
เดินทั้ง ๆ ที่ขีเ้กียจเดิน: 
ผมมคีวามรูสึกวา ในสังคมไทยเรานี้  มีทักษะ หรือ skill อยางหนึ่งที่เราไมคอยไดสอน
กัน คือเราจะจัดการอยางไรกับความรูสึกไมดีทีเ่กิดขึ้นมาในใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูสึกไมดทีี่เกิดข้ึนบอย และตื๊ออยูในใจนาน ๆ  ยกตัวอยางเชน ความรูสึกเบื่อ, รูสึก
ขี้เกียจ, รูสึกกังวล เป็นตน เมื่อเราเห็นวาการฝกึพูดภาษาอังกฤษเป็นสิง่ดีที่ควรทาํ แตทํา
แลวรูสึกขี้เกียจ เราก็พยายามบดขยี้ความขี้เกยีจใหหายไปจากใจ แตมันก็ไมยอมไปซะ
ที   เราก็เหมอืนจะรับปากกับตัวเองวา 1)จะละความขี้เกยีจ 2)เมื่อละไดแลวจะฝึกพูด
ภาษาอังกฤษทันที การรับปากเชนนี้ไรประโยชน์ เพราะความขี้เกียจเปน็แขกไมไดรับ
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เชิญที่ไลก็ไมยอมไป เมือ่ไลแลวไมยอมไป  วิธีทีเ่ราจะจัดการกับมันก็คอื เราก็ทาํงาน
อะไรของเราทีค่วรทําไปตามปกติ แมวาตัวความขี้เกียจจะนั่งอยูตรงนั้นและเกะกะลูกกะ
ตาเราอยูบาง   เราก็ไมจําเป็นตองรอใหความขีเ้กียจออกไปซะกอนเราจึงคอยทํางาน 
 
ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษก็เชนเดียวกัน ถาเราไมสามารถขยันฝึก ก็ฝึกไปทั้ง ๆ ที่ขี้เกียจ
นั่นแหละครับ แลวผลดกี็จะตามมาเอง เหมอืนเดินข้ึนตึก ทั้ง ๆ ที่เดินข้ึนไปอยางขี้เกียจ 
แตถาเดินไปเรื่อย ๆ ไมหยุด มันก็จะถึงช้ันที่สูงขึ้นอยางแนนอน ผลยอมมาจากเหตุครับ 
 
 
เดินเป็นกิจวัตร: 
การฝึกพูดภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่ควรทําใหเป็นกิจวัตรประจําวัน ยกตัวอยางเชน 
เราอาจจะ 1)อานออกเสียงใหไดวันละ 1 ยอหนา  2)ฟังขาวชา ๆ และฝึกพูดตามใหได
วันละ 1 ยอหนา (ดวยวธิี play-pause-repeat)  3)ฟังหรืออานเรื่องอะไรก็ไดสัก 1 เรื่อง 
และพยายาม พูดเลาเรือ่งนั้นดวยสาํนวนภาษาของตัวเอง ในการฝึกครัง้แรก ๆ กอนเลา
เราอาจจะเตรยีมเขยีน script และอานตาม script ก็ได  นอกจากนี้ยังมีวิธีฝึกอีก
มากมายหลายวิธีตามลงิค์ที่ผมแนะนาํขางตน 
 
เดินกับเพ่ือน แต่ถ้าหาเพื่อนเดินด้วยไม่ได ้ก็เดนิคนเดียว: 
ผมเคยไดยินมาวา มพีอแมหลายคนอยากใหลูกของตัวเองพูดภาษาอังกฤษได ก็เลยพาไป
สมัครเขาคอรส์เรยีนสนทนาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาแถวอนสุาวรีย์ฯ แตพอ
เรียนไปไดอาทิตย์เดียวลูกสาวก็เลิกเรียน สอบถามไดความวาเพราะเพือ่นไมมาเรยีนดวย
ก็เลยหยุดตามเพือ่น ผมมีความเห็นวา นี่เป็นพฤติกรรมโดยเฉลีย่ของคนไทยรุนใหมบาง
กลุมในการเรียนภาษาองักฤษซึ่งแยกวาหลาย ๆ ประเทศในกลุมอาเซียนดวยกันแมวา
ในทางเศรษฐกิจเราอาจจะดีกวาเขา เพราะฉะนัน้ ถ้าท่านไม่ต้องการลา้หลังทางด้าน
ภาษาเหมือนคนไทยโดยเฉลี่ย ท่านก็ต้องมีพฤติกรรมทางด้านภาษาที่ห้าวหาญกว่า
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คนไทยโดยเฉลี่ย ก็คือวา ถาทานหาคนเป็นเพือ่นเรียนดวยไมได ทานกต็องเรียนคนเดียว
,  เรียนคนเดียวและเรียนดวยตัวเอง ถาไมมคีรสูอน 
 
 
เดินเพ่ือปัจจุบันและอนาคตที่ดีกว่าของตัวเอง ลูกหลาน และประเทศไทย: 
หัวขอนี้ผมไมไดพูดใหดูนาต่ืนเตนเกินจริง โลกทุกวันนี้ความจาํเป็นที่เราจะตองสือ่สารกับ
คนทั้งโลกมีมากกวาสมยักอนหลายสิบเทา  ในอนาคต เราอาจจะตองติดตอ ซื้อขาย ผูก
มิตร แลกเปลีย่นความรู ความสนใจ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี ทางแกปัญหา การพัฒนา 
ฯลฯ กับคนทั้งโลก ไดงายดาย รวดเร็ว และถูกตังค์กวาทุกวันนี้หลายสบิเทา  คําวา “คน
ทั้งโลก” ผมหมายถึง คนในทุกประเทศ ทุกมมุโลกน้ี ไมวาประเทศเล็ก ประเทศใหญ 
ประเทศรวย ประเทศจน ประเทศที่คนทั้งโลกรูจัก และประเทศทีแ่ทบไมมีใครรูจัก เมือ่
วิทยาศาสตร์เจรญิขึ้น ปัญหาของโลกก็มากขึ้น แตหนทางแกปัญหาก็มากขึ้นเชนกัน 
ในขณะที่ไทยรับความเจริญทางวัตถมุาจากนอกประเทศ เราก็รับปัญหามาดวย ทั้งที่รูตัว
และไมรูตัว หนทางที่จะอยูรอดไดก็คือ ตองเรยีนรูจากเขาในวิธีการที่จะรับมือแกปัญหา 
หรือในการพัฒนาปรับปรุงสังคมใหดีขึ้นดวย 
 
สิ่งนี้หมายความวา  เราคนไทยตองพูดกับชาวโลกมากข้ึน คําวา “คนไทย” ผมหมายถึง 
คนไทยทุกคน ไมใชเฉพาะคนที่มีตําแหนงใหญโต ผูนําสังคม นักธุรกิจช้ันสูง แตคือคน
ไทยทุกระดับรายได และการที่จะทําไดเชนนี้ สิง่หน่ึงที่ขาดไมได คือทักษะภาษาที่ใชใน
การสื่อสาร คือ ภาษาองักฤษที่ใชเขียนและพูด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพูดภาษาอังกฤษ
ไดนั้นสําคญัทีสุ่ด ในอนาคตเราอาจจะโทรศพัทค์ุยกับใครก็ไดในประเทศใดก็ไดในโลกน้ี
โดยเสยีคาโทรศพัท์นาทลีะไมเกิน 1 สตางค์ เหมือนกับที่ทุกวันนี้เราสามารถ
เขียน  chat คุยไดฟรีกบัคนทั้งโลก ดวยภาษาอังกฤษ 
 
ผมอยากจะบอกอยางนีค้รับวา โลกทุกวันน้ี มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องดีและเรือ่งไมดี 
มันเกิดขึ้นมาก-เร็ว-บอย-ฉับพลันกวาที่เราคิด เราคนไทยจึงตองเตรียมพรอมใหสามารถ
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รับมือกับปัญหาและการพัฒนาของโลกน้ี และการสามารถเขยีนได และพูดได ดวย
ภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพรอมที่สาํคญัมาก สําหรับทานที่แมวาจะทํางานในองค์กร 
ซึ่งมีรายไดที่มั่นคงแลว แตผมก็เช่ือวา ความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการพดูภาษาอังกฤษจะ
เป็นประโยชน์ตอตัวทานเองและองค์กรที่ทานสังกัด และจะชวยสอนอยางเป็นรูปธรรม
ใหลูกหรือหลานของทานพยายามทําใหตัวของเขาเองพูดภาษาอังกฤษได  อีกทั้งการที่
ทานยอมลงทุนเป็นตัวอยางนี้จะเป็นการสอนที่ไดผลยิ่งกวาการออกเงินใหเขาเรียนใน
คอรส์ conversation ที่โรงเรียนสอนภาษาเสยีอีก 
 
สําหรับทานที่อยูในวัยเรยีน, กําลังรองาน, เพิ่งไดงานทํา, หรือเพิ่งตกงาน ขอใหทานลอง
จินตนาการดูวา ในชีวิตการทํางานของทาน ประมาณ 25 – 35 ปี ในอนาคต กอนที่ทาน
จะแกและเลิกทํางานหาเงิน ไมวาทานจะเป็นพนักงาน/ลูกจาง ของธุรกิจเอกชนหรือ
ราชการ หรือเป็นเจาของกิจการของตัวเอง จะเป็นการดีเพียงใดถาทานสามารถพูด
ภาษาอังกฤษได   ถาทานเริ่มฝึกเรว็เพยีงใดก็จะเป็นประโยชน์ตอตัวเองมากเพียงนั้น 
 
ทานผูอานครับ ผมไดยนิฝรั่งลูกครึ่งคนหนึ่งซึ่งเป็นครูสอนภาษาที่มีชื่อเสียงในเมอืงไทย
พูดวา คนไทยเป็นคนfriendly แตไมถึงกับ outgoing คือ ถาใครเขามาคุยก็จะคยุดวย
อยางเป็นมิตร แตไมคอยเดินเขาไปคยุกับใครกอน  โดยสวนตัว ถาหมายถึงการไมเดิน
เขาไปคุยกับคนตางชาต ิผมเห็นวา อาจจะมาจาก 2 สาเหตุ คอื1)ไมมี “นิสัย” ที่จะเขา
ไปคุยกับคนตางชาติ  และ 2)ไมมี “ทักษะ” การพูดภาษาอังกฤษที่จะใชคุยกับคน
ตางชาต ิ ผมเองอยากใหคนไทยมีทั้ง นสิัย และ ทักษะ ภาษาอังกฤษ ทีจ่ะคุยกับคน
ตางชาติ และในฐานะทีเ่คยของแวะติดตอกับคนตางชาติมาบาง ผมเช่ือวา ถาคนไทย
พูดจาสื่อสารดวยภาษาอังกฤษกับชาวโลกไดรูเรื่องดังใจ จะมีอะไรอีกมายมากทีเ่ราจะ
ไดรับประโยชน์จากชาวโลก และก็มีอะไรอีกมากมายเชนกันที่คนไทยเราสามรถใหแก
โลกน้ี 
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โอกาสในการฝึกภาษาองักฤษของคนไทยเรา อาจะไมมีมากมายสะดวกสบายเหมอืนขึ้น
ชั้นสูงของตึกโดยลฟิต์ แต ณ นาทีนี้ ถาทานเดินขึ้นดวยขาก็เป็นสิ่งคุมคาที่นาลงทุนครับ 
 
การซื้อหวยกับการฝึกภาษาอังกฤษ 
  
คนจํานวนมากที่ซือ้ลอ็ตเตอรี่บอย ๆ แทบทุกงวด โดยซื้อทั้ง ๆ ทีรู่วาโอกาสถูกรางวัล
หรือเลขทายมีนอยมาก ซื้อไปก็ถูกกิน ขาดทุน เสียเงินเปลา แตก็ยังซื้อ 
 
หนังสือพมิพล์งขาวบอย ๆ วา คนนั้นคนนี้รวยเละเพราะถูกหวย พลิกตัวเองทันทีจาก
ยาจกเป็นเศรษฐี แตแมจะรูวาถาเอารายชื่อคนรวยและเจ฿งเพราะหวยในแตละงวดมา
พิมพ์เปรยีบเทยีบกัน ถาพื้นที่ที่ใชพมิพ์ชื่อคนเจ฿งเพราะหวยเตม็หนากลาง
หนังสือพมิพ์  รายชื่อคนรวยเพราะหวยคงใชพืน้ที่พิมพ์แคคอลัมน์นิ้วเล็ก ๆ สั้น ๆ แตทั้ง 
ๆ ที่รูเชนนี้ผูคนก็ยังหวังวา วันหนึ่งขางหนา ถายังมีความขยันหมั่นเพยีรวิริยะอุตสาหะ
ศรัทธาปสาทะในการควกัเงินซื้อหวยไปเรือ่ย ๆ ชื่อของตนอาจจะอยูในคอลมัน์นิ้วเล็ก ๆ 
นั้นกับเขาบาง 
 
 
แทจริงแลว หวยหรอืลอ็ตเตอรี่จึงไมไดขายความรวย  แตขายความหวงั  และคนซื้อหวย
ก็ซ้ือความหวังวาจะไดรวยกับเขาบาง ไมไดซือ้ความรวยซื่งตัวเองก็รูอยูวาเลือ่นลอย 
 
แตคนซื้อหวยแมจะซือ้ทุกงวดก็มิใชคนผิดปกติ (ถาไมไดซื้อมากเกินไป) เขาเป็นคนปกติ
อยางสมบูรณ์ เพราะคนเราก็ตองอยูดวยความหวังกันบาง มีความหวังและผิดหวัง  ก็ยัง
ดีกวาไมมีความหวังเอาซะเลย 
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อยางไรก็ตาม เรื่องของเรื่องก็คือวา คนโดยทั่วไปที่แมจะซื้อหวยแทบทกุงวด แตเขาก็
มิไดอยูรอดดวยหวังเงินรางวัลหรอืเลขทายจากการถูกหวย  เขาประกอบอาชีพเป็นแหลง
รายไดหลัก การซื้อหวยจึงเป็นเพียงของเลนใหไดลุนบางเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้นเอง 
 
เมื่อมองยอนมาดคูนที่ตองการเกงภาษาอังกฤษ มันนาเศราทีพ่บวาหลายคนชอบฝัน
หวานยิ่งกวาคนซือ้หวยรอถูกรางวลั 
 
ในฐานะบล็อกเกอร์ของ e4thai.com  มีคนถามมาบอยวา ตัวเขาเองภาษาอังกฤษออน
มาก ทํายังไงถึงจะเกงภาษาอังกฤษเร็ว ๆ ถาคําถามยอนกลับของผมไมทําใหทานเสยี
ความรูสึก ผมก็อยากจะถามกลับโดยใชทั้ง 3 tense ดังน้ี 
ใช ้past tense: ในอดีตสมัยคุณเป็นเด็กหรือวยัรุน อยูชั้นประถม มัธยม หรือ
มหาวิทยาลยั คณุไดใสใจหรือฝึกปรือวิชาภาษาอังกฤษมากนอยแคไหน 
ใช ้present tense: ณ ปัจจุบันนี้ คุณไดเจียดเวลาใหแกการฝึกภาษาอังกฤษวันละ
ประมาณก่ีนาที สัปดาหล์ะประมาณกี่วัน 
ใช ้future tense: คุณกะวาในอนาคต พรุงนี้ เดือนหนา หรือสิ้นปี คุณมีแผนการจะ
ฝึกฝนพัฒนาภาษาอังกฤษในดานใดบาง 
คําตอบของคุณตอคําถามทั้ง 3 tense ของผมคอือะไร? 
หลายคนไมยอมตอบคําถามของผม เอาแตย้าํคาํถามเดิมของตัวเองวา  ทํายังไงจึงจะเกง
ภาษาอังกฤษไดเร็ว ๆ(ราวปาฏิหารยิ์)  ถามอยางนี้ไมตางจากถามวา ทํายังไงจึงจะซื้อล็อ
ตเตอรี่ใหถูกรางวัลที ่1 เพราะคาํตอบเดียวที่ใหไดก็คือ ไมมีวิธีหรอกครบั เลิกถามได 
 
คนที่เอาแตถามวาทาํอยางไรจึงจะเกงภาษาอังกฤษโดยรวดเร็ว แตไมเปิดตาฝึกอาน ไม
เปิดหูฝึกฟัง ไมขยับปากฝึกพูด  และไมกระดิกน้ิวฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ก็ไมตางจากคน
ที่เอาแตซือ้หวยและรอลุนคราวละครึ่งเดือนโดยไมทาํงานหาเงิน ใคร ๆ ก็มองออกวา 
ผลลพัธ์ทีพ่ึงไดจากการฝึกภาษาอังกฤษหรอืทํามาหากิน ที่ดีแตฝันแตไมฝึกฝน จะลงทาย
อยางไร 
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ในการทํามาหากินประกอบอาชีพและการฝึกภาษาอังกฤษ มีเรื่องหน่ึงที่นาเศราคลาย ๆ 
กัน เรื่องนั้นไมใชการฝนัหวาน อยากรวยเร็ว - อยากเกงเร็ว แตคือการดูถูกรายไดนอยที่
ไดแน ๆ ทุกวันถาทํางานจริงจัง  และการดูถูกความเกงภาษาอังกฤษนดิเดียวที่ไดแน ๆ 
ทุกวันถาฝึกจริงจัง  เงินและทักษะนั้นเหมือนกนัอย่างหนึ่ง คือ มันสามารถสะสมตัวมัน
เองทีละน้อย และจะมากข้ึนเรื่อย ๆ ถ้ายังไม่เลกิสะสม 
 
ฝันหวานไม่ใช่เรือ่งผิด แต่เรื่องผิดคือไม่ยอมฝุาฝนั  เอาแต่ฝันหวานรอให้ความรวยมา
หล่นทับ  เอาแตฝ่ันหวานรอให้ความเก่งมาเกยหน้าบ้าน - มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ 
 
ถาทานอานมาถึงบรรทดันี้แลวรูสึกหงุดหงิดคิดวาผมใจแคบไมยอมเขาใจคนออน
ภาษาอังกฤษ ผมขอโทษดวยครับ  ผมมิไดหมายใจเชนนั้นเลย แตทีคุ่ยมานี้เพยีงเพือ่จะ
พยายามชีค้วามจริงที่หลายคนไมชอบมองทั้ง ๆ ที่มันตั้งอยูขางหนา 
 
แตถาทานใดอานแลวรูสึกเกิดกําลังใจ  ผมก็ขอเรียนวา ใจทีท่านรูสึกวามีกําลังขึ้นมานี้ 
คงเป็นเพียงกําลังชั่วคราว แตก้าลังใจจริง ๆ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ทา่นลยุเดินหน้าฝึก
ภาษาอังกฤษ ก้าวข้ามความเบื่อ ความเซ็ง ความท้อแท้ ไปได้ และสามารถสะสมความ
เก่งได้ทีละนอ้ย ๆ ด้วยขันติของตน เมื่อใจได้ออกแรง- ใจก็จะมีก้าลัง เป็นก้าลังใจอัน
แท้จริงเข้มแข็งที่ท่านใหแ้ก่ตัวเอง   ไม่ได้เป็นเพยีงก้าลังใจอันแผ่วเบาและชั่วคราวทีผู่้
หวังดีกล่าวมอบให ้
 
โรคอ้วน กับโรคอังกฤษออ่น มีสาเหต-ุอาการ-และทางแก ้เดียวกัน 
  
ในฐานะบล็อกเกอร์ของ e4thai.com มีทานผูอานถามมาบอย ๆ วา ภาษาอังกฤษของ
ฉันอ่อนมาก อยากพูดเก่ง เขียนเก่ง ฟังรู้เรือ่ง ท้ายังไงถึงจะเก่งเร็ว ๆ บางคน
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แถม deadline ให้มาอีกด้วยว่า อีก 2 อาทิตยจ์ะไปสอบน่ัน-นี-่โน่น ทา้ยังไงถึงจะสอบ
ได ้
 
นี่เป็นคําถามที่ดี เพราะเป็นเรื่องจริงทีท่านผูอานเจอ แตผมกลับรูสึกวา คําตอบทีผ่มให
มักไมคอยดี เพราะบอยครั้งที่ผมตอบในทํานองนี้ 
ถ้ามีเพือ่นสนทิถามคุณด้วยค้าถามทีคุ่ณถามผม และเขาหวังคา้ตอบจากคุณจริง ๆ คณุ
จะตอบว่ายังไง ถ้าคณุได้ค้าตอบที่คณุจะให้เขาหลังจากที่คิดทบทวนอย่างรอบคอบแล้ว 
ผมขอบอกวา่ ค้าตอบของผมก็คงไม่ต่างจากค้าตอบของคุณ มากนัก 
 
ผมไมแนใจวา มีบางทานขุนเคืองผมหรอืไมที่ตอบเชนนี้ แตผมก็หมายใจที่จะตอบทาน
เชนนี้จริง ๆ 
 
มานั่งนึกทบทวนดูอีกทกี็เห็นวา โรคอวน กับโรคอังกฤษออน มีสาเหตุ-อาการ-และทาง
แก เดียวกันเลย และการที่เหมือนกันเชนนี้ ก็เป็นที่ชัดเจนวา ทุกคนรูคําตอบ คือ ถาไม
อยากอวน ก็ตองกินนอย ออกกําลังมาก ถาทําไดก็ไมอวน นี่ชัดเจนมาก คําถามทํานอง
เดียวกัน ถาอยากเกงอังกฤษตองทํายังไง ก็ตอง รักเรียน-ขยันเรียน-ปักใจเรียน-
ใครครวญเรยีน ก็อิทธิบาท 4 นั่นแหละครับ ถาทําไดก็เกง 
 
คําชี้แจงแถลงไขขางบนน้ี แมผมจะเห็นอยางนัน้จริง ๆ แตก็รูสึกวาเป็นคําตอบที่ดิบ ถา
เป็นอาหารก็นาคาย ถาเป็นเครื่องดื่มก็นาบวนทิง้ ผมจึงขอแกตัว คยุเรือ่งโรคอวน และ
โรคอังกฤษออน ซะใหม วามันมสีาเหตุ-อาการ-และทางแก คลาย ๆ กนัยังไง  ผมหวังวา
คําตอบใหมนี้จะนาฟังกวาคําตอบเดิม ขอวาไปทีละขอเลยนะครับ  ตามที่นึกออก 
 
[1] มันเป็นเรื่องของกรรมเก่าอยู่เหมือนกัน 
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หลายคนอวนมาตั้งแตเด็ก พออวน แมอวน ลูกก็เลยรับมรดกอวน หรือพอกินเกง แมกิน
เกง ลูกก็เลยเอาใจพอแมกินเกงตามไปดวย ก็เลยอวนมาเรื่อย ๆ จนโต คิดกลับใจไม
อยากอวนก็ยากเพราะลงทุนกินมาเยอะ 
 
โรคออนอังกฤษก็เป็นเรื่องของกรรมเกาอยูไมนอย หลายคนโชคดีเจอครูที่ตั้งใจสอน แต
โชครายทีค่รูคนนั้นสอนไมเกง สอนนาเบื่อ ก็เลยไมเกงและเบื่อภาษาองักฤษมาตั้งแตเด็ก
จนโต  คิดกลับใจอยากเกงและรักอังกฤษบางกช็ักจะยาก เพราะลงทุนเกลียดและขี้เกียจ
เรียนอังกฤษมานาน 
 
แต....  ผมอยากจะบอกดัง ๆ วา ตอใหอวนขนาดไหนก็ผอมไดถาใจอยากผอม ตอให
ออนภาษาอังกฤษขนาดไหนก็เกงข้ึนไดถาใจอยากเกง คําถามก็คอื คณุมีใจหรือเปลาละ 
 
[2] ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เรง่เร้าให้เราเล่าเรียน เราก็ต้องออกแรงเร่งเร้าตัวเอง 
ถาเราอยูในยานที่มากดวยของอรอยก็คงกินมากหนอยเป็นธรรมดา ในทํานองเดยีวกัน 
ถาเราอยูในสิ่งแวดลอมที่เรงเราใหเลาเรียนภาษาอังกฤษ  เราก็คงจะขยันเรียน
ภาษาอังกฤษไปไดเองโดยไมตองเคี่ยวเข็ญตัวเอง เพราะสังคมแวดลอมและกลุมเพื่อน
ชวยเสรมิแรงทาํใหเราไมตองออกแรงเอง 
 
แตถาเราไมไดโชคดีมีสิ่งแวดลอมเป็นพี่เลีย้ง ก็จําเป็นครับที่เราตองออกแรงมากเป็น
พิเศษ เมื่ออยากกินเยอะก็ตองออกแรงดึงใจใหกินนอยลง สําหรับภาษาอังกฤษ เมื่อ
อยากเรยีนนอยก็ตองออกแรงผลักใจใหอยากเรียนเยอะขึ้น เราไมมทีางเลือกอยางอื่น
หรอกครับ ผมตองพูดซ้าํประโยคเดมิวา… 
ถ้าสิ่งแวดลอ้มไม่เร่งเร้าให้เราเล่าเรียนภาษาอังกฤษ เราก็ต้องออกแรงเร่งเร้าตัวเอง 
 
[3] ออกกําลัง – เรียนอังกฤษ: กิจวัตรที่ควรทําทุกวัน ทั้ง ๆ ที่เกลียดและขีเ้กียจทํา 
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การเกลียดคอืไมมฉีันทะ การขี้เกียจคอืไมมีวิรยิะ  แตถาเราหวังสุขภาพและ
ประโยชน ์ เราก็ตองทนทําไปทั้ง ๆ ที่ขาดทั้งฉันทะและวิรยิะนีแ่หละครบั ถารอใหใจรูสึก
รักและขยันซะกอนจึงคอยออกกําลังกายและออกกําลังเรยีน  ก็คงหมดหวังที่จะได
สุขภาพดีและความเกงภาษาอังกฤษ   คําพูดเชนนี้ไมมีอะไรใหมเลย ทุกคนเคยไดยินมา
ทั้งนั้น ทานที่ถามถึงวิธีเกงภาษาอังกฤษก็เคยไดยินคําตอบแบบน้ี แตคําตอบน้ีจะมี
ความหมายก็ตอเมื่อทานบอกตัวเองเทานั้น เพราะคนอื่นบอกทาน   ทานคงไมฟังหรอก 
ทานลองบอกตัวเองซคีรบัวา การออกกําลัง และการเรียนอังกฤษ เป็นกิจวัตรที่ควรทํา
ทุกวัน ทั้ง ๆ ที่เราเกลยีดและขี้เกียจทํา 
 
[4] อยากผอมทันใจ อยากเก่งทันใจ ทําไงดี 
ทุกวันนี้มีคนจํานวนไมนอยที่ตกเป็นเหยือ่การโฆษณาสรรพคุณเกินจริง ควักเงินซ้ือ
อุปกรณ์ออกกําลังกาย ผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมสุขภาพ ทีแ่พงเกินเหตุ ที่บอกวา คุณ
จะผอมลงอยางรวดเร็วราวปาฏิหารยิ์ถาซือ้สินคาของเขามาใช โดยไมตองออกกําลังกาย 
ไมตองลดอาหาร อดอาหารใด ๆ ทั้งสิ้น บริษทัพวกนี้ร่ํารวยมากมายจากเงินของคนที่
อยากผอมทันใจ  แตไมอยากออกแรงทาํอะไรเลยใหผอมอยางทีอ่ยาก 
 
ในทํานองเดียวกัน มคีนจํานวนไมนอยควักเงิน ซื้อหรือดาวนโ์หลดไฟล์ หรือ
หนังสือ  หรืออุปกรณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษตุนเก็บไวมากมาย  แตไมยอมเจียดเวลา
และออกแรง ฝึกพูดภาษาอังกฤษใหออกมาจากปาก, ไมยอมฝึกอานและตีความ
ภาษาอังกฤษใหรูเรือ่ง, ไมยอมตั้งใจฝึกฟังภาษาอังกฤษใหคอย ๆ เขาใจทีละนอย เขา
หวังใหปาฏิหาริย์วิ่งมาชนจนสลบไป และตื่นขึ้นมาเป็นคนใหมทีพู่ดภาษาอังกฤษไดคลอง
ปรื๋อและเขียนอานภาษาอังกฤษไดดังใจ   
 
ฉะนั้น ตอคาํถามที่วา อยากผอมทันใจ - อยากเกงอังกฤษทันใจ ทําไงดี  ถาอนุญาตให
ผมตอบตรง ๆ ก็ขอตอบวา ถ้าคุณอยากคุณก็ต้องพยายาม ถ้าคุณใฝฝุนัคุณก็ต้องฟันฝุา 
โลกน้ีไมม่ีปาฏิหารยิ์สา้หรับคนช่างฝันแต่ไมย่อมฝึกฝนหรอกครับ 
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โรคอ้วน กับโรคอังกฤษอ่อน มสีาเหต-ุอาการ-และทางแก ้เดียวกัน ด้วยประการฉะนี ้
 
หัวใจ 6 คําเพื่อการจําศพัท์:เจอ – จับ - จํา – จด – ท่อง – test 
  
 

ถาเปรียบทักษะภาษาองักฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง – พูด – อาน – เขียน เหมือนกับการ
ปรุงอาหาร ศัพท์ก็เหมือนเครื่องปรุง (เชน เนื้อสตัว์ ผัก ฯลฯ) และ การผูกประโยคก็
เหมือนวิธีปรุง 
 
-ไม่มีเครื่องปรุง ก็คงไมส่ามารถปรุงเป็นอาหารขึ้นมาได ้
 
-มีเครือ่งปรุง  แต่ปรุงไม่เป็น ปรุงเสร็จแล้วก็คงไม่มีคนกิน (เหมือนกับว่า พูดหรือเขียน
ออกไป โดยผูกประโยคอย่างสับสนวุ่นวาย ก็คงท้าให้คนฟังหรอืคนอ่านงง) 
 
ผมไดรับคาํถามเนือง ๆ วาทําอยางไรจึงจะจําศพัท์ ไดมาก – ไดเร็ว – และไดนาน 
คําตอบจากประสบการณ์สวนตัวของผมอยูที่ 6 คํานี้ ซึ่งผมถือวา เป็นหัวใจของการจํา
ศัพท์ คือ 
เจอ – จับ - จํา – จด – ท่อง –  test 
ผมขอวาไปทลีะคํานะครับ 
 
1.เจอ 
ศัพทค์ําหนึ่ง ๆ ที่เราจะจํา ตามธรรมชาตินั้น มนัไมไดมาหาเราทีละคาํ แตเราเจอมัน
พรอมกับคําอื่น ๆ เป็นวลีหรือประโยค ขณะทีเ่ราอานหรอืฟังคนอื่นพูด ศัพท์จึงเป็นสิ่งที่
บอกเลาเรือ่งราวเมือ่เราอาน story, และเป็นสิ่งรายงานขาวเมือ่เราอาน news การเจอ
ศัพท์บอย ๆ จากเรื่องราวขาวสารทีอ่าน และคอย ๆ รูความหมายของศัพทท์ีละนอย-ที
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ละคาํ  จึงเป็นการรูศัพท์ตามธรรมชาติ   ที่ตองฝึก  ไมฝึกไมได  คนที่อ่านน้อย – ฟัง
น้อย ก็ย่อมรู้ศัพท์น้อยเป็นธรรมดา 
 
2.จับ 
เมื่อเรา “เจอ” ศัพท์จากการอ่านและฟัง เราควรจะ “จับ” ศัพท์ให้ได้ด้วยการพูด
และเขียน การเจอแลวไมจับ ศัพท์ก็มักอยูกับเราไมนาน การฝึกจับสามารถทําไดงาย ๆ 
เชน อาจจะเริม่ตนดวยการพูดเปลงเสียงคําศพัท์และอานประโยคที่มีศพัท์คาํนั้น ออกมา
ดัง ๆ เสร็จแลวก็เขียนประโยคนั้นลงสมุดจดศัพท์ ถาลงทุนจับขนาดนี้ ศัพท์ก็มักไมหลุด
จากมือไปงาย ๆ 
 
3.จํา 
จําในขั้นตอนนี้ ไมใชการทองจํา แตเป็นการตรงึใจให้เป็นสมาธสิัก 10 วินาทีเมื่อเจอ
ศัพท์ใหม่ และพดูชัด ๆ ดัง ๆ ในใจ ใหส้มองได้ยินว่าศัพท์ค านี้แปลว่าอะไร อาจจะ
บอกคําแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได พูดสัก 3 เที่ยว ใหคําพูดดัง ๆ ในใจนี้
เหมือนใชฆอนตอกตะปตูรึงศัพทค์ํานีไ้วที่เนือ้สมอง ถาทานใดไมเคยทาํ ผมขอชวนให
ลองทาํดู  ทุกครั้งที่ทานตองการจําศพัท์ใหมทีไ่มเคยเจอ หรอืจําศพัท์เกาที่กําลังจะลืม 
 
4.จด 
การจดศัพท์ใหมลงสมุด ใหเราเปลงเสยีงอานคําศัพท์ใหตัวเองไดยินขณะที่จดดวย 
เพราะฉะนั้น การจดแตล่ะค า-แต่ละครั้ง ศัพท์จะผ่านมือ-ผ่านตา-ผ่านปาก-ผ่านหู 
ครบ 4 อวัยวะ จึงเป็นการจดที่มีประสิทธิภาพ 
สําหรบัรูปแบบสมุดจดศัพท์ ผมขอแนะนาํ 3 แบบ ใหทานเลือก ดังนี้ 
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รูปแบบที่ 1: ศัพท์ - คําแปลภาษาไทย 
 

 
 
 

รูปแบบที่ 2: ศัพท์ - คําแปลภาษาอังกฤษ  
 

http://4.bp.blogspot.com/-SsavGgiVqIU/T2S3PJZUp0I/AAAAAAAABgQ/94LX_66626U/s1600/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%AD+%E0%B8%97.jpg
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รูปแบบที่ 3: ศัพท์ - คําแปลภาษาไทย  -  คําแปลภาษาอังกฤษ 
 

http://3.bp.blogspot.com/-CndNddrUlS0/T2S37UCPwiI/AAAAAAAABgg/LI_zuyW6tK8/s1600/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%AD++%E0%B8%AD.jpg
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5.ทอง 
ก็นําศัพทท์ี่จดไวในขอ 4 นั่นแหละครับมาทอง วันไหนมีเวลาและอารมณ์ก็ทองเยอะ
หนอย วันไหนไมมีเวลา-ไมมีอารมณ์ ก็เลอืกทองสัก 5 คําก็พอครับ ในเรื่องทองนี้ ผมขอ
บอกวา การตั้งใจท่องเป็นหน้าที่ของเรา แต่การจ าเป็นหน้าที่ของสมอง ถ้าเราท า
หน้าทีท่่องของเราแล้วอย่างกระตือรือร้น แตส่มองกลับท าหน้าที่จ าของมันอย่างเกียจ
คร้าน  ก็ช่างมันเถอะครับ  ไม่ต้องไป serious, ถ้าเราขยันท่องไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวสมอง
มันก็อายและขยันจ าเองแหละครับ 
 
6.test 

http://4.bp.blogspot.com/-dt7pYybnBYM/T2S4AS1vkFI/AAAAAAAABgo/znOogRTXmmU/s1600/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%AD+%E0%B8%97+%E0%B8%AD+.jpg
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ในบล็อก www.e4thai.com  นี้ ผมไดรวบรวมเว็บและไฟล์ใหทานใชเพื่อ
การ test ศัพท์มากพอสมควรทีล่ิงค์นีh้ttp://tinyurl.com/6lrglsr  
 
แตที่ผมตองการแนะเป็นพิเศษในวันนี้ ก็คอื การนําสมุดจดศพัทท์ี่ทานทําไวในขอ 4.
มา test ตัวเองอยูเนือง ๆ โดย 
-เปดิค าศัพท์ – ปิดค าแปล, และนึกในใจว่าแตล่ะคา้ศพัท์ -แปลว่าอะไร และค่อย ๆ 
เลื่อนลงมาเพื่อดูเฉลยคา้แปล ทีละคา้ 
-เปิดค าแปล – ปิดค าศัพท์, และนึกในใจว่าค้าแปลนี้ ค้าศัพท์ของมันคอือะไร , และค่อย 
ๆ เลือ่นลงมาเพือ่ดูคา้ศพัท์คา้นั้น 
 
ตามความเห็นของผม สมุดจดศัพท์แบบที ่2 คือ ค าศัพท์ที่มีค าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ   มีประโยชน์มากที่สุด เพราะขณะที่ท่าน test หรือทบทวนศัพท์ สมอง
ของท่านจะมีแต่ภาษาอังกฤษ คือท่านจะเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษไปเลย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์มาก เวลาทีท่่านต้องพูดหรือเขียนและนึกถึงค าศัพท์ที่ต้องใช้ เพราะมันจะ
ช่วยฝึกให้ท่านคดิเป็นภาษาอังกฤษ และพดูออกไปเลยเป็นภาษาองักฤษ ไม่ต้องผ่าน
ภาษาไทย 
 
ที่เลามาทั้งหมดนี้ คือวธิจีําศัพทท์ี่ผมใชมาตั้งแตเด็ก ถาทานรูสึกวามีประโยชน์ก็เชิญลอง
เอาไปใชไดตามสะดวกครับ 
 
 
 

   

 

 

http://www.e4thai.com/
http://tinyurl.com/6lrglsr
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&task=article.edit&a_id=161&return=aHR0cDovL3d3dy5lNHRoYWkuY29tL2U0ZS9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9Y2F0ZWdvcnkmaWQ9NzAmSXRlbWlkPTEzMA==&Itemid=130
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อุปสรรค-อุปกรณ์-อทิธิบาท ในการเรียนภาษาองักฤษ 

 ทักษะภาษาอังกฤษสําคัญหรือไม?  สําคัญเพียงใด?  สําคัญอยางไร? ผม
คิดวา 3 คําถามนี้ไมจําเป็นตองตอบอีกแลว  เพราะทุกคนรูคําตอบอยู
แลว   แตถาเปลี่ยนคําถามใหมวา ทําอยางไรจึงจะเกงอังกฤษ ? ถามอยาง
นี้คงไดคําตอบหลากหลายไมรูจบ  และทุกคําตอบก็ถูกทั้งนั้นถาคน
นําไปใชและไดผล 

   

 จุดเล็ก ๆ ที่ผมตองการพูดในวันนี้ก็คือ เทาที่ผมเจอมา พอพูดวาจะฟิต
ภาษาอังกฤษ คน 9 ใน 10 จะถามวา เรียนที่ไหน  โรงเรียนอะไร  เรียน
กับอาจารย์อะไร  เว็บอะไร หนังสือเลมไหน  ฯลฯ คําถามทํานองนี้บอก
ชัดวา เราคนไทยใหความสําคัญอยางยิ่งเป็นอันดับแรกกับอุปกรณ์หรือตัว
ชวยในการเรียน   ดูเหมือนเราจะเชื่อวา อุปกรณ์จะขจัดอุปสรรค 
เพราะฉะนั้นจึงขอสะสมอุปกรณ์ไวกอน  คงยึดคลาย ๆ ภาษาษิตจีนที่
บอกวา เริ่มตนดีมีชัยไปกวาครึ่ง หรือ มีอุปกรณ์ดีมีชัยไปกวาครึ่ง  

   

 ผมจึงไดเห็นวา หลายคนแสดงอาการทอแทพอผมบอกวา ลิงค์ไฟล์
หนังสือที่เคยดาวน์โหลดไดในบล็อกตอนนี้กลายเป็นลิงค์ตายแลว   คลาย
กับวาตอนนี้หมดอุปกรณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษแลว ผมสงสัยวาคนที่
ขยันดาวน์โหลดไฟล์ตาง ๆ นั้น ไดเขาไปศึกษา eBook หรือโปรแกรม
พวกนั้นบางหรือเปลา หรือเพียงแคอุนใจวาไดตุนอุปกรณ์ไวแลว ถึงเวลาก็
สามารถหยิบออกมาใชได  แตเอาเขาจริง ๆ ก็เหมือนพวกผูหญิงที่ไปเจอ
ของกระจุกกระจิกตามหางและรูสึกวาจะตองซื้อใหได  พอกลับถึงบานก็
ขังลืมของพวกนั้นในตูหรือลิ้นชัก  แทบไมเคยเปิดออกมาดู นี่ยังไมตองพูด
ถึงวาไดใชหรือเปลา 
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 หลายคนทํากับอุปกรณ์ศึกษาภาษาอังกฤษอยางนี้เด฿ะเลย คือตื่นเตนดีใจ
ในการไดมาและสะสม และก็ลืมมันไปเลยไมเคยเอาออกมาใช 

   

 แตครั้นถึงวันดีคืนดีที่เลือดลมผิดปกติคิดจะฟิตภาษาอังกฤษ   ก็หยิบ
อุปกรณ์ออกมาใช โดยการเปิดเว็บ , ใชโปรแกรม , คลิก eBook, ฟัง 
mp3, ดูวีดิโอ, ซอมทาํ test  ฯลฯ มันอาจจะลื่นไหลใน 5 – 10 นาทีแรก 
แตหลังจากนี้อาจจะพบวา การเรียนเริ่มชะลอ , ชะงัก, สะดุด ดวยสารพัด
สาเหตุ  คนที่มีกระดูกใจในเรื่องนี้คอนขางนิ่มก็สามารถเลิกเรียนไดอยาง
รวดเร็วและทันที 

   

 ผมขอสรุปตรง ๆ สั้น ๆ วา ในการฟิตภาษาอังกฤษ แมอุปกรณ์จะชวย
ขจัดอุปสรรค แตถาไมมีอิทธิบาท อุปกรณ์ก็มีความหมายนอย หรืออาจจะ
แทบไมมีความหมายเลย 

   

 เมื่อพูดถึงอิทธิบาท ผมหวังวาหลายคนยังคงจําไดวามันประกอบดวย 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา แตไอคําศัพท์ยาก ๆ พวกนี้มันคือะไรกัน
แน  และมันเกี่ยวอะไรกับภาษาอังกฤษที่ไมไชภาษาแขก  

   

 เทาที่เคยสดับตรับฟังขาวเกี่ยวกับระดับของผลการเรียนของเด็กไทย (ซึ่ง
จะกลายเป็นผูใหญไทยในวันขางหนา) มันมีแตเรื่องที่ชวนเศรา ดู
เหมือนวาโรคขี้เกียจเรียนหนังสือจะเป็นกันเยอะทั้งระดับประถม มัธยม 
และอุดมศึกษา  บางคนก็บอกวาเด็กไทยเดี๋ยวนี้เกง ไดรับรางวัลแขง
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วิชาการโอลิมปิกส์สาขานั้นสาขานี้บอย ๆ ขาวทํานองนี้แมจริงแตก็เท็จ 
เพราะมันเป็นกรณียกเวน หรือ exceptional case ที่เกิดขึ้นกับคน
จํานวนนิดเดียว ซึ่งใชแทนมหาชนไมได เหมือนกับที่บอกวาคนไทยหลาย
คนรวยติดอันดับโลก ก็ไมไดแปลวาคนไทยสวนใหญรวย  

   

 เด็กในโรงเรียนที่ขี้เกียจเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อเรียนจบเป็นผูใหญในที่
ทํางาน ก็เป็นผูใหญที่ขี้กียจและออนภาษาอังกฤษ การสะสมอุปกรณ์เป็น
ขอแกตัวงาย ๆ ที่ใชบอกตัวเองวาฉันไมไดขี้เกียจ  

   

 แมวาอุปกรณ์สําหรับการศึกษาภาษาอังกฤษทุกวันนี้มีมากทั้งปริมาณและ
คุณภาพ แตมันก็เป็นแคอุปกรณ์ที่ไมสามารถใชเอาชนะอุปสรรคเพราะคน
ใชไมมีอิทธิบาท 

   

 พอพูดมาถึงบรรทัดนี้ ผมตองใชเล็บหยิกกนเตือนตัวเองวาอยาพูดมาก 
เพราะมันเป็นเรื่องที่ไมนาฟังสําหรับคนที่ไมมี   และเป็นเรื่องที่ไม
จําเป็นตองพูดสําหรับคนที่มีแลว   ผมจึงขอพูดอยางสั้นที่สุด 

   

 อิทธิบาท start ที่ใจ....  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา start ที่ใจทั้งนั้น 

   

 เรียนภาษาอังกฤษด้วยฉันทะคือเรียนด้วยความรัก  แตในเมื่อมันเกลียดมา
ตั้งแตเด็ก รูสึกเบื่อปุบปับฉับพลันทุกครั้งที่ตองยุงกับภาษาอังกฤษ เป็น
ยังงี้จะใหทํายังไง  คําแนะนําสั้น ๆ ของผมก็คือ บอกใจใหรัก 
โอโลมปฏิโลม หวานลอม ชักแมน้ําทั้งหารอยสายชักจูงใจที่ แข็งใหออน , 
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ใจที่เกลียดใหรัก ,  ถาทานบอกวาทําไมได ผมขอถามวาทานเคยทําหรือ
เปลา?  การบอกใจใหรักภาษาอังกฤษเนี่ย!! ถาเคยทํา ทานทําอยางจริงจัง 
หรือทําอยางเสียไมได? 

   

 เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิริยะคือเรียนด้วยความขยัน   ขยันแปลวา เรียนไป
ทั้ง ๆ ที่ใจขี้เกียจ-เบื่อ-ทอเต็มรอย,แปลวา   หาเวลาเรียนใหไดทั้ง ๆ ที่ไม
มีเวลาวาง, ไมเอาคําวา “เรียนไมรูเรื่อง” มาเป็นเหตุผลในการเขียนใบลา
หยุดเรียน ฯลฯ  ถาทานบอกวาทําไมได ผมก็ขอบอกวา ถางั้นก็อยาไปทํา
เลยครับ,  หรือทําอยางขี้เกียจ ๆ ตามอารมณ์ก็ได , ชีวิตนี้สั้นนัก เราไม
จําเป็นตองขยันไปทุกเรื่อง , เรามีสิทธิขี้เกียจตามใจตัวเอง , แตถาเป็น
อยางนี้ เราก็ไมมีสิทธิไดรับอภิสิทธิ์ที่สังคมมอบใหแกคนที่ไมตามใจตัวเอง  

   

 เรียนภาษาอังกฤษด้วยจิตตะคือเรียนด้วยสมาธิ  ถาทานใชเวลาครึ่งชั่วโมง
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ,  ครึ่งชั่วโมงที่เรียนไปพรอมใจที่ฟุูงซาน , คุยมือ
ถือ, เลน facebook, chat กับเพื่อน, สะลึมสะลือ, งัวเงีย , ฟังเพลง, ดู
หนัง, คือ เอาใจไปใสไวในกิจกรรมอื่น ๆ หมด จนไมเหลือใจใหกับ
ภาษาอังกฤษที่วางอยูขางหนา , การเรียนแบบนี้คือไมไดเรียนครับ 
เพราะฉะนั้น ถาเป็นไปได ควรเลือกหอง-สถานที่-โต฿ะ-เกาอี้ที่เรานั่ง
เรียน  ที่สมพงศ์กับการเรียน , เลือกเวลาเรียน เชา-สาย-บาย-เย็น-ตื่น
นอน-กอนนอน ฯลฯ ที่สมพงศ์กับการเรียน , เลือกที่จะอยูหางคนที่รบกวน
สมาธิ,  เลือกที่จะอยูใกลใครบางคนที่ชวยสงเสริมสมาธิ ฯลฯ ทั้งหมดนี้
ทานตองจัดการตัวเองครับ 
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 เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิมังสาคือเรียนด้วยสมองที่มองหาทางปรับปรุงการ
เรียนภาษาอังกฤษของตนเอง    เรื่องที่ผมเห็นวานาแปลกมากก็
คือ  เด็กไทย – คนไทย จํานวนไมนอย เวลาจะเรียนหรือฟิตภาษาอังกฤษ 
ชอบใหคนอื่นวางแผนการเรียน หรือ study plan ให ทั้ง ๆ เรื่องนี้เราทํา
เองไดดีกวา  เพราะเรายอมรูวาตัวเองมีจุดออน-จุดแข็ง ตรงไหน ,  ชอบ-
ไมชอบ อะไร, วาง-ไมวาง เวลาใด , มีเงินใชเพื่อการนี้ มาก-นอย เพียงใด , 
อยูใกล-ไกล แหลงการเรียนรู-ครู-อุปกรณ์ อะไร ขนาดไหน , ควรวางแผน
กิจกรรมการเรียน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 2 เดือนอยางไรดี, เรื่องที่
สงสัยขณะนี้ควรจะไปคนหาที่ไหน หรือถามใคร ฯลฯ คําถามทํานองนี้ 
ทานควรเป็นตัวหลักในการตอบ สวนคนอื่นที่ถึงแมวาอาจจะเป็น “ผูรู” ก็
เป็นแคตัวประกอบ  และคําตอบที่ทานคิดไดก็ไมจําเป็นตองคงที่ตลอดไป 
เพราะมันสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา นี่เป็นวิมังสาที่ทานตองหา
คําตอบเอง 

   

   

 นับจากวันนี้ไปในอนาคตกาลอีก 1,000 ปี ถาทานไดเกิดใหมที่ประเทศ
นั้น และสามารถมองเห็นผานกลองสองกาลยอนกลับมายังเมืองไทยใน 
ค.ศ.นี้  ทานอาจจะนึกเห็นใจวา คนในยุคดึกดําบรรพ์สมัยประมาณ ค.ศ. 
2,000 ตองฝุาฟันศึกษาภาษาโลกอยางเอาเป็นเอาตาย และเทคโนโลยีที่มี
อยูก็ลาหลังชวยมนุษย์ไดเล็กนอยมากในการเรียนภาษาโลก   ถาทานอยูที่
นั่น ขอใหทานปรับกลองสองกาลสักนิด และทานจะเห็นวา  คนที่เรียน
ภาษาโลกในยุคดึกดําบรรพ์เชนปัจจุบันนี้   หลายคนเรียนเหมือนกันแตก็
เรียนไมเหมือนกัน  บางคนเห็นความยากในการเรียนเป็นภาระและความ
ทุกข์ที่ตองทน   แตบางคนเห็นเป็นการทาทายที่นาเลนและเอาชนะ และ
ไมเคยเป็นทุกข์แมวาเลนแลวจะแพบาง  
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 ทานอยาเรียนภาษาอังกฤษในแบบที่คนในอนาคตมองมาแลวรูสึกสงสาร
เลยครับ 

 

เกี่ยวกับผู้เขียน 

  

          ผมเริ่มทํา Blog* นี้มาตั้งแต่ปลายปี 2549 ตลอดช่วงเวลากว่าปี
ครึ่งที่ผ่านมานี้ ผมมีความสุขมากกับการหาเรื่องมาเขียน และมีความสุขมาก
ขึ้นเมื่อมีท่านผู้อ่านบอกว่าได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ผม เขียน [*บทความนี้
เขียนเมื่อสมัยที่ท าบล็อก] 

          ผู้อ่านหลายท่านที่เขียนถึงผมผ่าน Blog นี้หรือทางอีเมลแม้จะไม่ได้
ลงชื่อหรือลงชื่อสมมุติ แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกห่างเหินกับท่านผู้อ่าน ในใจผมรู้สึก
ใกล้ชิด แม้ความรู้สึกใกล้ชิดนี้จะเป็นนามธรรมที่ชั่งตวงวัดไม่ได้ก็ตาม  

          ก่อนที่จะมาเขียน Blog นี้ ระหว่างปี 2546 – 48 ผมเคยเขียน
แนะนําเว็บเรียนภาษาอังกฤษ ส่งไปลงที่เว็บบอร์ด
ของ www.budpage.com โดยใช้ชื่อ 'KLMN' แต่ตอนหลังเลิกเขียนเพราะ
ผมเขียนไปลงบ่อยเกินไปจนแย่งเนื้อที่  post ของผู้อ่านท่านอื่น และทําให้เว็บ
บอร์ดของ budpage.com ด้อยความหลากหลาย เพื่อตัดปัญหาผมจึงหยุด
ส่งไปลงที่นั่น แต่ประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่ได้รับจากการเขียนลงที่เว็บบอร์ด
ของ budpage.com ก็คือ ผมได้ฝึกการ Search หาเว็บเรียนภาษาอังกฤษที่
ต้องการได้เร็วขึ้น มากขึ้น และตรงตามที่ต้องการมากขึ้น ทักษะที่ได้มานี้เป็น
ประโยชน์อย่างมากเมื่อผมมาทํา blog นี้ 
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          ท่านที่เข้ามาอ่านเว็บนี้บ่อย ๆ จะสังเกตได้ว่า ผมแทบไม่ได้ เขียน
อะไรเกี่ยวกับตัวเองไว้เลย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนข้อมูลของผู้ทํา  blog หรือใน
ข้อเขียนที่ post อาจจะแทรกบ้างก็มีเพียงประสบการณ์ในการเรียนหรือใช้
ภาษาอังกฤษของผมเพื่อ ประกอบการอธิบาย เหตุผลสั้น ๆ ตรง ๆ ก็คือ ผม
ไม่อยากให้ท่านผู้อ่านต้องเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการ เรียน
ภาษาอังกฤษของท่าน ท่านจะได้ไม่ต้องเผลอไปอ่านหรือเผลอไปคลิกให้
เสียเวลา 

          แต่เมื่อเดือนที่แล้วผมไม่สบาย น่าจะเรียกว่าไม่สบายมาก มันคงเป็น
ผลรวมของหลายโรครวมกัน คือ เบาหวานชนิดฉีดอินซูลินที่เป็นมา  20 ปี 
ความดันโลหิตสูงที่กินยาประจํามาครึ่งปี กล้ามเนื้ออักเสบที่ปุบปับเป็นทันทีที่
ซีกซ้ายของร่างกาย กระเพาะอาหารเป็นแผลนิดหน่อยซึ่งตรวจพบหลังส่อง
กล้อง โรคตาที่ต้องฉายแสงเลเซอร์  2 – 3 ครั้ง มันรวมพลังแสดงอาการ
พร้อมกันทันทีทําให้ผมไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ผมก็เลยพักงานที่ทําประจํา
ที่ office และที่ blog นี้ 

          แต่แม้ผมจะไม่ได้บอกท่านผู้อ่านว่าผมเป็นอะไร แต่ข้อความแสดง
ความเป็นห่วงมากมายที่ได้รับจากท่านผู้อ่านทั้งที่ผ่าน  Blog และอีเมลทําให้
ผมรู้สึกซาบซึ้งใจ ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติ ไม่ใช่เพื่อนก็เหมือนเพื่อน เหมือน
เป็นทั้งเพื่อนและญาติ 

          ผมมาคิดอีกที ผมเขียนข้อความใน blog นี้มากว่า 700 เรื่องแล้ว 
ถ้าจะเอาเรื่องส่วนตัวมาเขียนแทรกลงไปสักเรื่องหนึ่ง ท่านผู้อ่านคงไม่ว่า
อะไร อาจจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องแนวเดิม ๆ ที่อ่านอยู่
ประจําก็ได้ และที่สําคัญก็คือ ผมรู้สึกว่าชีวิตกลางอ่อนกลางแก่ของผมนี้เป็น
ชีวิตที่มีความสุขค่อนข้างมาก และมีรสชาติค่อนข้างแปลก และผมอยาก
แบ่งปันกับท่านบ้าง จะเรียกว่าผมเล่าประวัติส่วนตัวก็ได้ครับ เมื่อท่านอ่าน
จบท่านอาจจะได้ไอเดียว่าน่าจะเขียนเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคุยกับผม  
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ผมเป็นคนลุ่มน้ําแม่กลองแต่ก็เป็นลูกน้ําเค็ม ตอนเด็กถ้าเปรียบเทียบฐานะ
ครอบครัวของผมกับครอบครัวอื่นในหมู่บ้านเดียวกัน ก็ต้องถือว่าครอบครัว
ของผมเป็นครอบครัวคนจน มานั่งนึกในนาทีนี้ผมอดแปลกใจไม่ได้ว่า ทําไม
ผมถึงไม่ได้รู้สึกเป็นปมด้อยหรือน้อยเนื้อต่ําใจแม้แต่นิดเดียวในความจน ของ
ตัวเอง อาจจะเป็นเพราะว่าผมเห็นพ่อแม่ทํางานหนัก และทั้งพ่อและแม่ก็ใช้
ให้ลูก ๆ คือพี่สาว ตัวผม และน้องชายมีงานที่จะต้องทําเสมอ ทั้งงานบ้าน
และงานอาชีพจุนเจือรายได้ครอบครัว อาจจะเป็นเพราะความภูมิใจนิด ๆ 
หน่อย ๆ ในหน้าที่ก็ได้ที่ทําให้เราไม่มีเวลาไปคิดทางลบในเรื่องไร้สาระ นี่ผม
ลองตีความเอาเอง มันอาจจะผิดก็ได้ครับ อ้อ ลืมบอกไป บ้านเราทําอาชีพ
ขายของชําหรือโชวห่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ  

          พ่อเป็นคนพูดน้อย แม่เป็นคนพูดมากและชอบพูดเล่น พี่สาวและ
น้องชายผมตัวขาวและพูดน้อยกว่าเหมือนพ่อ ส่วนผมตัวดําและพูดมากกว่า
เหมือนแม่ และความชอบเรียนภาษาน่าจะติดมาจากแม่ด้ วยเช่นกัน สมัยโน้น
ตอนพูดกับลูกค้าคนจีนแม่ก็พูดจีนได้นิด ๆ หน่อย ๆ สมัยนี้แม่ไม่ต้องทํางาน
แล้วแต่ชอบนั่งอยู่ที่เก๊ะเก็บเงินในร้านโชวห่วยที่ พี่สาวกับพี่เขยเป็นเจ้าของ
ร้าน พอมีลูกค้ามอญต่างถิ่นเข้ามาซื้อของ แม่ก็พูดภาษามอญได้นิด ๆ หน่อย 
ๆ ดูเหมือนแม่จะมีความสุขกับการได้พูดภาษาต่างชาตินิด ๆ หน่อย ๆ อย่าง
ผิด ๆ ถูก ๆ ตามประสาของแก ผมเห็นแกพูดไปยิ้มไปหัวเราะไป ผมไม่
สามารถพูดภาษาจีนหรือภาษามอญได้  ‘นิด ๆ หน่อย ๆ’ เหมือนแม่ แต่ผม
ชอบเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อยู่ชั้น ป.เตรียม(ชั้นอนุบาลสมัยก่อน)  และดู
เหมือนแม่ก็ชอบใจอยู่ที่ผมชอบภาษาอังกฤษ 

          เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมไปเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษซึ่งที่ทํางาน
ส่งไป มีอยู่ชั่วโมงหนึ่งอาจารย์ฝรั่งถามผมว่า ทุกวันนี้ผมจําศัพท์ใหม่เพิ่มได้
วันละกี่คํา ผมชะงักและตอบไม่ถูกเพราะเมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ คือ  Bangkok 
Post  หรือ The Nation ผมรู้สึกว่าผมแทบไม่ได้เจอศัพท์ใหม่เลย แต่เมื่อ

http://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok_Post
http://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok_Post
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ส่องกล้องดูความคิดของตัวเองให้ชัดลงไปอีกหน่อย ก็ได้พบความจริงว่าผม
คิดผิด เพราะทุกวันหรือทุกครั้งที่อ่านหนังสือ ผมพบศัพท์ใหม่หรือความหมาย
ใหม่ของศัพท์เก่าตลอดเวลา ในขณะที่ความจําของผมน้อยลงเพราะผมชักแก่
แล้ว แต่สิ่งที่มาชดเชยความจําที่หดหายไปก็คือความสามารถในการเดา
คําศัพท์ที่มีมากขึ้น และที่ผมเดาได้ก็เพราะผมตุนจําศัพท์ไว้เยอะสมัยที่อายุยัง
น้อยและความจํายังดี ท่านผู้อ่านเชื่อไหมครับสมัยที่ผมอยู่ชั้นประถม ถ้าครูให้
หนังสือมาให้ผมอ่าน 1 หน้า เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมงผมสามารถ
ท่องจําได้ และออกไปยืนที่หน้าชั้นและพูดข้อความที่ท่องมาได้ถูกต้องโดยไม่
ผิดแม้แต่ตัวเดียว ผมยังจํา comment ของครูได้ดี ท่านบอกว่าตอนนี้เธอยัง
เด็กอยู่ความจําก็ดีอย่างนี้แหละ พออายุมากขึ้นจะจําไม่ได้อย่างนี้ นาทีนั้นผม
ไม่เชื่อเลยว่าตัวเองจะเป็นอย่างที่ครูพูด แต่ครูก็ไม่ได้โกหกผม นี่แหละครับ
ใน post หลายครั้งใน blog นี้ผมถึงได้บอกน้อง ๆ ว่า ตอนนี้ความจํายังดีอยู่
ก็พยายามจําศัพท์ไว้ให้ได้เยอะ ๆ เพราะถ้ามาเริ่มจําตอนอายุมากอาจจะช้า
เกินไป นี่ผมก็ไม่ได้โกหกเหมือนกันครับ   
          แล้วผมก็ได้เข้าเรียนธรรมศาสตร์เมื่อจบ มศ.5 เข้าคณะวารสาร
ศาสตร์ เลือกเอกหนังสือพิมพ์ ผมแทบไม่ได้อะไรจากวิชาที่สอนในคณะนี้เลย 
เพราะเข้าไปแล้วถึงได้รู้ว่าไม่ชอบ แต่สิ่งที่ได้มาแน่ ๆ คือจิตวิญญาณของการ
เป็นนักหนังสือพิมพ์ ผมจึงรักที่จะให้คนไทยได้รับทั้ง  news และ view (ข่าว
และความเห็น) ที่ทั้งถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ลําเอียง รั้วธรรมศาสตร์ในยุค
ผมเป็นยุคที่ทหารไม่อยากเดินเข้าไป เพราะมักถูกมองด้วยสายตาที่ชิงชังและ
ดูถูก ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะเราก็เป็นคนไทยด้วยกัน แต่ผมก็ถือว่า
ธรรมศาสตร์สอนให้คนรุ่นผมมีเลือดเหลืองแดงที่เข้มข้น ในความเห็นของผม
เพลงที่สําคัญที่สุดของความเป็นธรรมศาสตร์ คือ  ‘เพลงมอญดูดาว ’ ทุกวันนี้
ผมยังจําความรู้สึกครั้งแรก ๆได้ดีที่ร้องเพลงนี้กับเพื่อน ๆ เมื่อไปออกค่าย
หรือทํากิจกรรมในต่างจังหวัดไกล ๆ ที่เล่ามาเช่นนี้มิได้หมายความว่า

http://www.youtube.com/watch?v=qO5lZWdiaR4
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ธรรมศาสตร์ดีกว่าที่อื่น เพียงแต่ผมรู้สึกภูมิใจในความเป็นธรรมศาสตร์ของ
ตัวเองเอามาก ๆ 

          เรื่อง การเรียนในรั้วธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็น
เอกลักษณ์จริง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะของผมท่านบอกเมื่อผมพบท่านครั้ง
แรก ๆ ว่า ท่านเดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมาแล้วทั่วโลก และท่าน
สามารถพูดได้เลยว่า ‘ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าจะทําอะไรก็ได้ 
ยกเว้นเรียนหนังสือ’ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมประทับใจในคําพูดของอาจารย์ที่
ปรึกษามากเกินไปหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ ผมจึงแทบไม่ได้เข้าชั้นเรียนเลย 
และใช้เวลาเรียนถึง 5 ปี จบออกมาด้วยเกรด 2.3 

         เมื่อเวลาส่วนใหญ่มักไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ผมใช้เวลาทําอะไรใน  5 ปี
นี้ ก็ใช้เวลาไปกับการทํากิจกรรมของชมรม การฟังสัมมนาอภิปรายเกี่ยวกับ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งมีบ่อยมากในรั้วธรรมศาสตร์ยุคนั้น การออก
ค่ายอาสาพัฒนาชนบทต่างจังหวัด หรือการอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือนอก
ห้องสมุด อยากจะพูดว่า ในช่วงเพียง  5 ปีที่อยู่ธรรมศาสตร์นี้ เป็นช่วงเวลาที่
ผมอ่านหนังสือมากที่สุดในชีวิต ทั้งปริมาณและคุณภาพ มันเป็นความตื่นเต้น
ครับที่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่รักการอ่านมาพบสถานที่ซึ่ง บรรจุหนังสือเป็น
แสน ๆ เล่ม และเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย จุดนี้เองแหละครับที่
เป็นจุดบันดาลใจของผม ก็คือว่า ตอนผมเริ่มเรียนปี  1 ผมบอกตัวเองว่าก่อน
ขึ้นปี 2 จะต้องอ่าน Bangkok Post ให้รู้เรื่องเหมือนอ่านไทยรัฐ ฉะนั้นแทบ
ทุกวัน เมื่อกลับถึงที่พักผมจะนั่งที่โต๊ะอ่านหนังสือ เอาเชือกผูกเอวตัวเองไว้
กับพนักเก้าอี้ และอ่านให้จบอย่างน้อย  1 หน้าก่อนลุกไปไหน ถ้าจะลุกก่อน
จบก็ต้องเอาเก้าอี้ไปด้วย ทําอย่างนี้จนเรียนจบปี  1 ผลปรากฏว่าก็ยังไม่
สามารถบันดาลให้ Bangkok Post กลายเป็นไทยรัฐไปได้ แต่… มันอ่านรู้
เรื่องมากขึ้นเยอะและคุ้มค่ากับความพยายาม มีอยู่หลายครั้งที่ผมไปอ่านพบ
หนังสือบางเล่มในห้องสมุด ผมรู้ได้ทันทีเลยว่าเนื้อหาในหนังสือเหล่านั้นถ้า

http://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok_Post
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ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย คนไทยที่เขียนคนนั้นจะต้องถูกจับเข้ าคุกแน่ ๆ ใน
สถานการณ์การเมืองขณะนั้น และหนังสือก็จะถูกยึดไม่มีใครได้อ่าน แต่การที่
ผมได้อ่านเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษ คงไม่ใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เคจีบี
เมืองไทยช่วงนั้นอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรอกครับ แต่อาจจะเป็นเพราะมัน
ลอดหูลอดตาการตรวจพบ หรือเขาอาจจะเห็นว่า คงมี ไม่กี่คนที่พลิกเข้าไป
อ่านหน้านั้น เขาก็เลยปล่อยให้หนังสือเหล่านั้นบางเล่มวางอยู่บนชั้นหนังสือ
ในห้องสมุด 

          เรื่อง การฝึกภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทสนทนา 
หรือ conversation นี่นะครับ เด็กสมัยนี้โชคดีกว่าสมัยนั้นเยอะแยะเลยครับ 
เพราะมีสารพัดสื่อที่ช่วยสอนทักษะให้เราได้ง่าย ๆ มันทะยอยมาตามลําดับ
ครับ ตั้งแต่เทปคาสเซ็ทเป็นตลับ ม้วนวีดิโอ  CD เคเบิ้ลทีวี และอินเทอร์เน็ต 
ฯลฯ ทุกอย่างเล็กลง ถูกลง ใช้ได้สะดวกขึ้น ท่านเชื่อไหมครับว่าตลอด
ช่วง 5 ปีที่ธรรมศาสตร์ ผมไม่เคยมีโอกาสได้เรียน  listening – 
speaking กับอาจารย์ฝรั่งเลย เพราะวิชานี้มีคนจ้องจะเรียนกันเยอะ และ
จะต้องได้บัตรโควตาจึงจะได้เรียน พวกนักศึกษาผู้หญิงและเกย์เขาไวมาก
ครับ และส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนี้แหละครับที่ได้เรียน แต่เอาเถอะแม้แย่งบัตร
โควตาเพื่อเรียน listening – speaking ไม่ได้ ผมก็เรียนภาษาอังกฤษวิชา
อื่น ๆ เช่น grammar หรือ reading และเพราะได้เกรด A หรือ B เป็นส่วน
ใหญ่จากวิชาภาษาอังกฤษพวกนี้จึงทําให้ผมไม่ต้อง  retire และจบออกมาได้
ด้วยเกรดเกิน 2.0 

          หลังเรียนจบ ผมได้งานราชการและทํางาน  10 ปีในต่างจังหวัด งาน
ที่ทําพาผมไปที่จังหวัดสงขลา ระนอง สกลนคร นครพนม สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรี เป็นงานพัฒนาชนบทที่ต้องลงไปคลุกคลีใกล้ชิดกับคนต่างจังหวัด 
คนที่จนจริง ๆ ตอนนี้ฐานะทางบ้านของผมดีขึ้น แต่คนจนที่ผมไปทํางานด้วย
เขาจนมากกว่าครอบครัวของผมเมื่อ  20 กว่าปีที่แล้วซะอีก ทุกวันนี้เมื่อพบ
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คนจนที่มาจากภาคอื่นในกรุงเทพ ผมจึงรู้ว่ าความ ‘จน’ เป็นอย่างไร คนที่
โชคดีเพราะมีฐานะสูง แต่ไม่ยอมเอื้อใจให้คิดยาวออกไปถึงคนที่จนกว่ามาก 
ๆ คนพวกนี้จะไม่มีวันรู้จักเพื่อนคนไทยและเมืองไทยหรอกครับ เพราะคนไทย
และเมืองไทยที่เขารู้จักเป็นคนละกลุ่มและคนละเมืองกับที่คนจนรู้จัก  

          ท่านผู้อ่านเห็นด้วยกับผมไหมครับว่า บางครั้งเคราะห์ร้ายในชีวิตก็
อาจจะเป็นโชคดีอย่างมหาศาลถ้าเรามองอีกแง่หนึ่ง เมื่อผมทํางานได้ไม่กี่ปีที่
จังหวัดระนองผมต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคดีซ่าน หรือตับอักเสบ มันเป็น
เรื่องน่าตลกนะครับเพราะปกติผมเป็นคนแข็งแรงมาก ก่อนหน้านั้นผมแทบไม่
เคยกินยามาเลยในชีวิต ผมไม่เคยปวดเมื่อย ปวดหัว ปวดท้อง เป็นไข้ 
ท้องเสีย อะไรทั้งสิ้น และวิ่งออกกําลังกายทุกวัน มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนทักว่าตา
เหลือง ๆ น่าจะลองไปหาหมอ ผมก็ไปหาอย่างเสียไม่ได้เพราะกลัวเพื่อนว่า 
หมอตรวจร่างกายแล้วก็บอกว่าผมเป็นโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรัง เขาใช้ศัพท์
หมอว่า chronic ผมได้ข้อสรุปว่านี่เป็นสิ่งที่คนแข็งแรงควรระวัง เพราะ
ความแข็งแรงของท่านอาจจะกลบอาการของโรคบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ 
ฉะนั้นพาร่างกายของตัวเองไปตรวจสุขภาพบ้างก็ดีนะครับ  

          ด้วยความหวังดี เพื่อนจึงติดต่อให้ผมเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงว่าคุณภาพดี หมอ
สั่งให้พยาบาลให้ผมกินยาสเตียรอยด์เป็นเวลา  6 วันและหยุดยา แต่พยาบาล
คงลืมและไม่ได้หยุดยา และให้ผมกินไปเรื่อย ๆ จนถึงวันที่  16 คืนก่อนที่ผม
จะช็อกผมร้อนไปทั้งตัว ผมบอกให้เพื่อนสนิทที่มาเฝูาเอาผ้าขนหนูผืนเล็ก ๆ 
ชุบน้ําจากอ่างพลาสติกใบเล็กที่อยู่ข้างเตียงและเช็ดตัวให้ผมตลอดเวลา คืน
นั้นเป็นคืนวันเสาร์ จนเลยเที่ยงคืนแล้วเพื่อนก็หลับไปในห้องนั้นแหละ แต่ผม
ก็เอาผ้าขนหนูชุบน้ําจากอ่างและอามาลูบตัวเองโดยไม่รู้ตัวตลอดทั้งคืน รุ่ง
เช้าเป็นวันอาทิตย์ เพื่อนผมซึ่งเป็นพยาบาลที่ห้องไอซียูที่โรงพยาบาลนั้นรีบ
มาเยี่ยมผมแต่เช้า แต่เขาติดต่อหมอไม่ได้เลย อาจจะเป็นเพราะเป็นเช้าวัน
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อาทิตย์ก็ได้หมอก็เลยมาตรวจช้า เธอเข็นผมไปเข้าห้องไอซียูและปั๊มหัวใจให้
โดยไม่ได้รอให้หมอสั่ง ซึ่งถือว่าโชคดีเพราะถ้ารอหมอสั่งผมคงตายไปตั้ งแต่
เช้าวันนั้นแล้ว 

          ผมพักอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นอีกกว่า 2 เดือน ช่วงที่ผมเริ่มรู้สึกตัวใหม่ 
ๆ ผมรู้สึกเพลียมากและขี้เกียจหายใจ ผมขอเรียนว่านี่คือประสบการณ์พิเศษ
จริง ๆ ความรู้สึกที่บอกตัวเองว่าไม่เจ็บแต่อ่อนล้าเหลือเกิน ไม่อยากหายใจ
แล้ว จะตายก็ตายไปเถอะ ความรู้สึกเช่นนี้มิใช่หลายคนนักที่จะโชคดีมีโอกาส
ได้เจอ ช่วงที่ยังสลึมสลืออยู่บนเตียงนั้น รู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งมายืนที่ข้าง
เตียงและถามผมว่า ‘กลัวตายไหม’ แปลกนักที่ผมจําคําตอบของตัวเองได้
ชัดเจนว่า ‘ไม่กลัว’ โชคดีอย่างยิ่งที่หลังจากนั้นผมพ้นขีดอันตรายอย่าง
รวดเร็ว ความรู้สึกที่ตรึงแน่นในใจก็คือ นี่เหมือนการตายแล้วเกิดใหม่ ตอนนี้
เพิ่งอายุ 25 ปี แต่ชีวิตต่อจากนี้ทุกวันคือกําไร ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร ทุก
วันคือกําไรของชีวิต 

วันนี้ ห่างจากวันนั้นมากว่า 20 ปีแล้ว ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาก็มีขึ้นมีลงตาม
ลีลาของมัน แต่เหตุการณ์ที่เฉียดความตายมันเหมือนให้พลังอะไรบางอย่าง
แก่ชีวิต ผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นพลังของการปล่อยวาง จากที่เคยคิดว่า
ชีวิตนี้มั่นคงและยืนยาว กลายมาเห็นชัดว่าชีวิตนี้เปราะบาง... เปราะบางยิ่ง
นัก เราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะตายเมื่อไร  

 ออกจากโรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วผมกลับไปทํางานพัฒนาชุมชนเช่นเดิมที่
จังหวัดระนอง เขาเรียกผมว่าเป็น ‘พัฒนากร’ และไม่นานนักภาวะเฉียดตาย
ก็มาเยี่ยมผมอีก 

          ในยุคนั้นจังหวัดระนองไม่ได้บูมเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเช่นทุกวันนี้ 
พื้นที่ที่ผมรับผิดชอบเป็นเกาะนอกชายฝั่งระนองในทะเลอันดามัน  4 เกาะ ผม
ต้องขออาศัยเรือหาปลาจากฝั่งให้ไปแวะส่งผมที่เกาะ และขากลับบางทีเรือ
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หาปลาก็แวะที่เกาะเพื่อขอยาจากสถานีอนามัยบนเกาะ ผมก็ขออาศัยกลับ
เข้าฝั่งด้วย ระหว่างเกาะกับฝั่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 

          และวันหนึ่งในเดือนเมษายน ผมได้ขออาศัยเรือประมงเข้าฝั่ง จําได้
ว่าเป็นเวลากลางคืน ลมพัดเย็นสบายและจันทร์กระจ่างฟูา ผมปีนขึ้นไปนั่ง
บนดาดฟูาเรือเพื่อกินลมและชมจันทร์กลางทะเลที่หลับเพราะคืนนั้นไม่มีคลื่น
เลย ใครที่บอกว่าทะเลไม่เคยหลับเขาคงไม่เคยอยู่ทะเลนาน ๆ จึงไม่รู้ว่าทะเล
ก็มีเวลาหลับ และยามทะเลหลับยอมให้แสงจันทร์และลมเย็นลูบไล้นั้น ช่าง
เป็นความงดงามจริง ๆ 

          เวลาประมาณ 5 ทุ่ม เรือเริ่มเข้าสู่ปากอ่าว ผมเริ่มหนาวเพราะนั่ง
สัมผัสลมเย็นมานานหลายชั่วโมง จึงปีนจากดาดฟูาเพื่ อจะลงมาข้างล่าง 
ทันใดนั้นไม้ราวขนาดไม่ใหญ่นักซึ่งอยู่ด้านบนสุดของดาดฟูาเกิดหัก ผมหล่น
จากดาดฟูาล่วงลงไปในทะเลโดยไม่ได้กระแทกแคมเรือ เสียงดังของ
เครื่องยนต์กลบเสียงทั้งหมดที่ผมตกลงไปในน้ําทะเล ร่างจมลงไปใต้น้ํา พอ
ถีบตัวให้ขึ้นมาถึงผิวน้ําก็ได้เห็นว่าเรือแล่นไปข้างหน้าไกลแล้ว 

          ‘โชคดี’ ครั้งที่สองของผมนี้เกิดขึ้นในภาวะมีผมมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ ผมมองจุดที่กําลังว่ายอยู่ในน้ํากับแสงไฟที่อยู่บนฝั่งกับเรี่ยวแรงที่
ตัวเองมีอยู่ ผมบอกตัวเองได้เลยว่าผมไม่ตายแน่ หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงคือ
การว่ายน้ําในทะเลอันดามันเข้าสู่ฝั่ง ผมถึงฝั่งอย่างปลอดภัยและเหนื่อยอ่อน 
มารู้ตอนหลังว่าตอนที่ผมตกทะเลมีคนบนเรือคนเดียวที่เห็น เขาเป็นกรรมกร
ประมงชาวพม่า เขาพยายามไปบอกนายท้ายว่าผมตกทะเล แต่ก็ใช้เวลานาน
กว่าจะพูดกันรู้เรื่องเพราะต่างไม่รู้ภาษาซึ่งกันและกัน ท้ายที่สุดเรือลํานั้นก็วน
กลับเพื่อมาหาผม แต่ก็หาไม่พบหรอกครับเพราะมันกลางคืนอย่างนั้น ผมตก
ทะเลตรงไหนก็ไม่รู้ นายท้ายก็เลยแล่นเรือต่อไปเพื่อไปจอดที่ท่าเรือบ้านเถ้า
แก่ของเขา ส่วนผมก็ว่ายน้ําตามประสาของผมไปยังฝั่งที่เห็นแสงไฟ ท่าน
อาจจะถามว่า ทําไมไม่ว่ายรออยู่ตรงนั้นเพื่อให้เรือย้อนกลับมารับ ท่านที่ว่าย
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น้ําเป็นคงจะทราบว่าเพียงแค่ใช้แรงพยุงตัวเพื่อให้ลอยอยู่ได้และ รออย่างลม 
ๆ แล้ง ๆ เพื่อให้เรือกลับมารับ กับการออกแรงว่ายเข้าฝั่งผมเลือกทําอย่าง
หลังดีกว่า 

          ตอนว่ายอยู่ในทะเลผมไม่ตกใจเพราะรู้ว่าถึงจะไกลและเหนื่อย ยังไง
ก็ไม่จมน้ําตายและว่ายถึงฝั่งก่อนหมดแรงแน่ ๆ แต่พอมาคิดว่า ถ้าผมปีนจาก
ดาดฟูาลงมาข้างล่างก่อนหน้านั้นสักหนึ่งชั่วโมง ผมคงเป็นผีเฝูาทะเลแน่ ๆ 
เพราะทะเลน้ําลึกว่ายยากกว่าแถบชายฝั่งที่น้ําตื้นและกําหนดทิศทางได้ยาก
กว่า 

          เหตุการณ์เฉียดตาย 2 ครั้งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตภายในช่วงเวลาที่ไม่
ห่างกันนัก และในช่วงวัยที่ผมยังไม่ควรตาย ทําให้ผมตระหนักแน่นในความ
ไม่แน่นอนของชีวิต ‘ความตายเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน’ คําพูดนี้สําหรับผมไม่ได้
เป็นปรัชญากลวง ๆ แต่เป็นความจริงที่หนักแน่น ชัดเจน แจ่มแจ้งยิ่งกว่า
คําพูดบรรยายใด ๆ ทั้งสิ้น และเป็น  ‘ความรู้’ ที่ติดตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ 

          ผมย้ายไปทํางานอีกหลายจังหวัดตามที่เรียนไว้แต่ต้น บทสรุปง่าย ๆ 
เรื่องฐานะของคนต่างภาคในประเทศไทยที่ผมได้รับจากการทํางานในภาคใต้ 
ภาคอีสาน และภาคกลางก็คือ ภาคอีสานจนที่สุด เป็นบทสรุปที่ใคร ๆ ก็รู้ แต่
ในขณะที่บางคนบอกว่าคําตอบของชาวบ้านอยู่ที่หมู่บ้าน ผมกลับขอยืนยันว่า 
คําตอบของหมู่บ้านอยู่ในสภาฯ - อยู่ใน ครม. แต่เอาเถอะ ผมขอหยุดพูด
พาดพิงถึงการเมืองไว้เพียงแค่นี้แล้วกันครับ บางครั้งอะไรต่ออะไรมันสับสน
และซับซ้อนมากจนผมไม่กล้าด่วนสรุปว่าอะไรคือ อะไร  

          ช่วงเวลา 10 ปีที่ผมอยู่ต่างจังหวัด ผมไม่มีโอกาสได้ฝึก  speaking 
listening หรือ writing เลย เพราะไม่รู้จะไปพูด ไปฟัง ไปเขียนกับใครที่
ไหน Buddy คู่กายในการฝึกภาษาอังกฤษของผมก็คือ 
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post หรือ The Nation และก็ฝึกอย่างเดียว 
คือ reading เท่านั้น 
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          หลังจาก 10 ปีที่ทํางานที่ ‘บ้านนอก’ ผมย้ายเข้ามาทํางานใน
กรุงเทพ แต่ช่วง 15 ปีที่อยู่ในกรุงเทพ งานที่ทํากลับตรงกันข้ามกับ  10 ปีแรก
โดยสิ้นเชิง คือเป็นงานที่เกี่ยวกับ  ‘เมืองนอก’ 

          งานที่ทําบังคับให้ผม ต้องติดต่อโต้ตอบโดยการคุยกับและเขียนถึง
ชาวต่างประเทศ ทั้งในขณะที่เขาเดินทางมาเมืองไทย และในขณะที่ผม
เดินทางไปต่างประเทศ ประสบการณ์ในช่วง  15 ปีนี้ที่ทําให้ผมได้เดินทางไป
ประเทศอื่นประมาณ 25 ประเทศ (ทั้งไปทํางานและไปเที่ยว) ทําให้ผมได้
ข้อสรุปบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการที่จะเก่งภาษาอังกฤษทั้ง ๆ ที่ผมไม่ใช่คนเก่ง 
แต่ผมคิดว่าพอจะเดาได้บ้างว่าถ้าจะเป็นคนเก่งต้องทํายังไง ผมรวบรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ที่ ลิงค์นี้ 

          ท่านผู้อ่านที่ติดตาม blog นี้เป็นประจําจะสังเกตได้ไม่ยากว่า ผม
ไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษมากมายอะไร ในที่ทํางานมีหลายคนที่แย่กว่าผม แต่
ก็มีหลายคนที่ผมแย่กว่าเขาในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ แต่ที่ผมกล้ามา
ทํา blog นี้ ก็เพราะผมเอาของดี ๆ ที่คนอื่นเขาทําไว้มาเสนอให้ท่านใช้ ถ้าให้
ผมทําเองผมก็คงทําไม่ได้หรอกครับ 

          มีอยู่ 1 คําถามที่ผู้อ่านบางท่านอาจจะอยากทราบแต่ไม่กล้าถาม คือ 
ผมได้อะไรจากการทํา blog นี้? คําถามนี้ตอบได้ไม่ยากเลยครับ 

          เรื่อง รายได้ไม่ใช่สาเหตุแน่ ๆ ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ชัดเลย
ว่า blog นี้เป็น blog ที่ Free 100 % อันที่จริงมีอยู่หลายวิธีที่สามารถหา
รายได้จาก blog แบบนี้ ที่คนอื่นเขาทํากันอยู่ก็เช่น ให้ข้อมูลดี ๆ แก่คนอ่าน
พอเป็นตัวอย่าง ถ้าอยากได้เพิ่มเติมต้องเสียเงินลงทะเบียน หรือหาโฆษณามา
ลง ผมตั้งใจไว้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไม่ใช้  blog นี้หารายได้ ไม่ว่า
ด้วยทางใดทั้งสิ้น บางวิธีอาจจะดูว่าไม่เป็นอันตราย  win – win ด้วยกันทั้งคู่ 
เช่น หาโฆษณามาลง ใครไม่อยากคลิกก็ไม่ต้องคลิก ใครคลิกเข้าไปแล้วไม่
อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อ ท่านผู้อ่านก็ไม่ได้เสียอะไร ผมเองก็ได้เงินค่าคลิกโฆษณา 

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=59:2012-10-11-11-52-46&catid=29:inspiration&Itemid=123
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แต่... มันไม่ใช่เรื่องพื้น ๆ อย่างนั้นหรอกครับ ยกตัวอย่างเรื่องคลิกโฆษณา 
เนื่องจาก blog นี้ผู้ชมส่วนใหญ่คือผู้ที่สนใจเรื่องภาษาอังกฤษ โฆษณาที่จะ
ถูกให้เอามาลงก็หนีไม่พ้นโฆษณาโรงเรียนสอนภาษา หนังสือ  CD วีดิโอ หรือ
อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ปัญหาก็คือ ผมไม่มีทางรู้เลย
ว่าสินค้าเหล่านั้นคุณภาพดีจริงหรือเปล่า หรือถ้าหากว่าคุณภาพดี ราคามัน
แพงเกินไปหรือเปล่า มันคุ้มค่ากับเวลาหรือเงินที่ท่านผู้อ่านต้องเสียไปหรือ
เปล่า หรือมีสิ่งอื่นไหมที่ blog นี้สามารถให้ได้ฟรี ๆ โดยท่านผู้อ่านไม่ต้องไป
เสียเงินซื้อ เรื่องของเรื่องก็คือ ผมไม่ต้องการให้ท่านผู้อ่านเสียอะไรแม้แต่นิด
เดียวจากการเข้ามาที่ blog นี้ 

          เมื่อท่านผู้อ่านขอบคุณผมที่ทํา blog นี้ ก็ขอให้ท่านช่วยขอบคุณ
น้อง ๆ ในที่ทํางานของผมที่ช่วยเหลือผมทางด้านเทคนิคมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณประสาร คิดดี และคุณศศิศ บุญดาว ที่เป็นเหมือน
อาจารย์ของผมในเรื่องการทํา blog  

          แต่อะไรเล่าคือแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมทํา  blog นี้ และก็จะทําต่อไป
ถ้าไม่มีปัญหาทางด้านเทคนิคหรือสุขภาพร่างกายมาขัดขวางบั่นทอน ? 

          ตั้งแต่ต้นมาแล้วที่ผมเรียนท่านผู้อ่าน ผมรู้สึกว่าชีวิตของคนเราสั้น
และไม่แน่นอน งานราชการที่ผมทํา แม้จะตั้งใจทําอย่างซื่อสัตย์และเต็ม
ความสามารถ แต่จะพูดว่าผมทําความดีก็พูดได้ไม่เต็มปากนัก เพราะถึง
อย่างไรผมก็ได้เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ จากภาษีของประชาชน การ
ทํางานอย่างซื่อสัตย์และเต็มกําลังความสามารถจึงเป็นการใช้หนี้ประชาชน 
ไม่น่าจะเอามาคุยว่าเป็นการทําความดี  

          ผมจึงขอเรียนว่า การที่ผมทํา blog นี้ก็เพราะว่า... 

          1. ผมมีความสุขยิ่งนักที่ได้ทํา เพราะผมได้ใช้ความสามารถที่ผมมี 
คือ search skill, computer skill, English skill และ skill ในการชี้แจง
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อธิบายขยายความเรื่องต่าง ๆ ซึ่งผมแอบเข้าข้างตัวเองว่า ผมน่าจะสอบไม่
ตกในเรื่องเหล่านี้ เมื่อได้ให้ความสุขแก่ตัวเองเช่นนี้ ก็ถือว่าเป็นโบนัสของ
ชีวิตที่ผมให้แก่ตัวเองทุกวัน ผมทําสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า  labour of 
love นั่นแหละครับ 

          2. ผมมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกที่ได้รู้ว่า มีบางท่านได้รับประโยชน์
จาก blog นี้ แม้ blog นี้จะรู้กันในกลุ่มคนที่จํากัดเพราะผมไม่ได้ใช้วิธี
โฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านเข้ามาแล้วแม้จะได้อะไรกลับออกไปเพียงนิด ๆ 
หน่อย ๆ ก็ถือว่าท่านได้ช่วยให้ผมมีความสุขมากขึ้น  ขอขอบคุณครับ 

          ขอบคุณทุกท่านครับที่อ่านมาจนถึงบรรทัดนี้  

พิพัฒน์ 

e4thai@live.com 
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