
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“เ ขี ยน ไ ด้ …พู ด ไ ด้ . . . แ ต่ นี้ ไ ป ”  
เ ป็ นจริ ง ไ ด้ ไ ม่ ยากหากทํ าตาม
คําแนะนําในหนังสือเล่มนี้ โดยใช้
หลักการคิดใหม่ทําใหม่ให้ถูกวิธีแค่
นั้นเอง เพียงแค่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาที่
ไม่สามารถจะเร่งให้เก่งได้ใน 3-4 
เดือน แต่จะค่อยๆ ทวีข้ึนโดยที่ท่าน
รู้สึกได้จากการศึกษาด้วยตนเอง 
 
วาริน รุ่งจตุรภัทร (2545). เขียนได้…พูดได้...แต่นี้ไป : เก่งภาษาอังกฤษด้วยตนเอง. 
กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพ์วรรณสาส์น จํากัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ีล้มเหลวกันมา  
สาเหตุเกิดจากไหน… 

 
ปัญหาใหญ่สําหรับคนไทยในขณะนี้ คือ ภาษาอังกฤษ  
หลายคนคิดว่ าภาษาอั งกฤษเ ป็นสิ่ งส กัดโอกาส
ความก้าวหน้า เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับ
ต่างชาติ ท้ังๆ ท่ีคนไทยเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นสิบปี 
แต่ก็ยังพูดไม่ได้ วิธีแก้จะทําอย่างไรดี? คนไทยจะต้อง
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานกันใหม่ นั่นก็คือ “ไวยากรณ์” 
ท่ีต้องเรียนรู้เ พ่ือใช้เรียงคําต่างๆ ให้เป็นประโยค มี
หลายคนกล่าวว่าไม่จําเป็นต้องใช้ไวยากรณ์ในการพูดก็
ได้ แต่ความจริงแล้ว หากเราไม่รู้วิธีเรียงคํา แล้วเราจะ
พูดได้อย่างไร นอกจากนี้ เราต้องหม่ันฝึกฝน หม่ัน
เรียนรู้ และขยันอ่านหนังสือ คนเรามักคิดว่าบางคนท่ี
เรียนไม่สูงก็ยังสามารถพูดได้ เช่น เด็กยกกระเป๋า
โรงแรม คนขับแท็กซ่ี ดังนั้นเราจึงไม่จําเป็นต้องอ่าน
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษก็ได้ แต่คนท่ีเขาพูดได้
เหล่านั้น เขาอยู่ภายใต้สภาวะท่ีมีความจําเป็นบีบบังคับ
ให้เขาต้องใช้ภาษาอังกฤษ และมีชีวิตประจําวันรอบ
ด้านท่ีต้องใช้ภาษาอังกฤษ การได้คุย ได้เห็น และได้ยิน
บ่อยๆ ทําให้เขาสามารถพูดได้ แต่หากเราไม่มีโอกาสได้
ไปฝึกฝนแบบเขา จึงจําเป็นต้องเรียนจากตํารา เรียนจาก
ผู้สอน และจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 

สอนแบบธรรมชาติ  
ก็ให้ธรรมชาติสอนเสียซิ... 

 
ตัวอย่างของผู้เรียนรู้โดยธรรมชาติ เช่น แม่ค้าท่ีถนน
ข้าวสาร คนทํางานบาร์ท่ีพัฒน์พงศ์ เป็นต้น พวกเขา
เหล่านี้ไม่ได้เรียนจากสถาบันไหน อาศัยได้พบปะได้ยิน 
ทุกวัน ก็สามารถใช้เจรจากับลูกค้าได้ คําศัพท์ท่ีรู้ 
ก็ เฉพาะท่ีเ ก่ียวกับงานเท่านั้น และใช้ ไ ม่ ถูกหลัก
ไวยากรณ์ เช่น ถามว่าต้องการสีอะไรว่า “You want 
what colour?” แทนท่ีจะถามว่า “What colour do 
you want” เป็นการใช้วิธีเรียงประโยคแบบภาษาไทย 
แม้จะทําให้ฝรั่งพอเข้าใจในระดับพ้ืนๆได้ แต่หาก
ต้องการสนทนาลึก ซ้ึงกว่านี้ จะไ ม่สามารถพูดได้
นอกจากนี้ ยังผู้ท่ีเรียนรู้โดยธรรมชาติอีกมากมาย เช่น 
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เด็กนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ผู้ ท่ีไปอาศัยอยู่ ใน
ต่างประเทศ แต่สําหรับคนไม่มีงบมากขนาดนั้น อาจทํา
ได้โดยการหม่ันพูดคุย หม่ันฝึกฝน และหม่ันเรียนรู้ 
 
 

ฝึกพูดใช่แอ็คท่า  
เด๋ียวก็บ้ากันพอดี... 

 
แม้เราไม่มีโอกาสได้ไปฝึกฝนภาษาอังกฤษถึงต่างประเทศ 
แต่เราก็ยังสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 
� ฝึกสะกดเสียงของแต่ละคํา โดยสามารถหาดูได้จาก

ดิกชันนารีท่ีมีภาษาไทยกํากับไว้ให้ หากคํานั้นเน้น
พยางค์ไหน พยางค์นั้นจะมีลูกน้ํากํากับไว้ หรือ
สามารถฝึกจากเครื่องดิกชันนารีสมัยใหม่ท่ีสามารถ
เปล่งเสียงได้ หรือฝึกฟังและพูดจากวิทยุโทรทัศน์
รายการภาษาอังกฤษก็ได้ 

� หาบทความภาษาอังกฤษมาฝึก แล้วหัดอ่านออกเสียง 
ให้นึกว่าคุณกําลังอ่านบทความนี้ให้ฝรั่งฟัง 

� ฝึกฟังจากเพลง จะทําให้คุณได้เรียนรู้ศัพท์โดยไม่
รู้สึกตัวว่าเป็นการท่อง คําศัพท์ในเพลงเป็นคําท่ีใช้
ในชีวิตประจําวัน ได้ศึกษาหลักไวยากรณ์ทางอ้อม 
และท่ีสําคัญ คุณจะเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่เบ่ือหน่าย 
และได้ฟังเสียงเพราะๆ พร้อมกันไปด้วย 

 
 

เรียนอังกฤษ 
ก็เหมือนการทําครัว... 

 
 
 
 
 
 
 
 
ใครท่ีต้องการเรียนภาษาอังกฤษแบบเป็นเรื่องเป็นราว 
ต้องนึกไว้เสมอว่าเรียนภาษาอังกฤษก็เหมือนการทําครัว 
ก่อนอ่ืนเราต้องรู้คําศัพท์เสียก่อน คําศัพท์เปรียบเสมือน

วัตถุดิบท่ีเราจะนํามาปรุงอาหาร สิ่งต่อไปท่ีต้องเรียนรู้
คือไวยากรณ์ เปรียบเสมือนวิธีทํากับข้าวนั่นเอง บรรดา
อุปกรณ์การเรียนท้ังหลาย เช่น หนังสือ ดิกชันนารี  
ก็เปรียบเสมือนเครื่องครัว ดังนั้น เราจึงต้องมีท้ัง
วัตถุดิบ วิธีทํากับข้าว และเครื่องครัวเพ่ือทําอาหาร 
หรือมีศัพท์ ไวยากรณ์ และอุปกรณ์การเรียนเพ่ือเรียน
ภาษาอังกฤษนั่นเอง 

 
เร่ืองของคํากริยา  
คือท่ีมาของเร่ืองราว… 

 
 
 
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษแบ่งคํากริยาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
� กริยากลุ่มแรก คือ ประเภทของการแสดงออก เช่น 

walk, think, shout เป็นต้น คํากริยากลุ่มนี้มี
ความหมายสมบูรณ์ในตัวมันเอง  

� กริยากลุ่มท่ี 2 คือ Verb to be ซ่ึงแปลงเป็น 3 ตัว 
คือ is, am, are แปลว่า “เป็น, อยู่, คือ” คํากริยา
กลุ่มนี้ไม่สามารถให้ความหมายสมบูรณ์ในตัวมันเอง  

� กริยากลุ่มท่ี 3 คือ Verb to have ซ่ึงแปลงเป็น 2 ตัว 
คือ has, have แปลว่า “มี” คํากริยากลุ่มนี้ไม่
สามารถให้ความหมายสมบูรณ์ในตัวมันเอง  

 
 

เร่ิมต้นใหม่ 
ใช้เวลานานแค่ไหน… 

 
การเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษใหม่ไม่ใช่แค่ฝึกครั้งเดียว
จะสามารถพูดได้ จําเป็นต้องย้ํา ต้องท่อง ต้องฝึกฝน
ศัพท์และไวยากรณ์จนข้ึนใจ มิเช่นนั้น เราจะแปลท่ีเขา
พูดไม่ได้ อ่านท่ีเขาเขียนไม่รู้เรื่อง หากรู้แต่ไวยากรณ์ไม่รู้
ศัพท์จะทําให้เราอ่านประโยคนั้นไม่รู้เรื่อง หากรู้แต่ศัพท์
ไม่รู้ไวยากรณ์จะทําให้เราอ่านประโยคนั้นแบบงงงวย 
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แต่งประโยคเหมือนสร้างบ้าน  
เสาคานต้องมี... 

 
ไวยากรณ์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคําต่างๆ ท่ีจะถูก
เรียบเรียงกันไปอย่างเป็นระเบียบและมีหลักการ  
การแต่งประโยคต้องมีโครงสร้างหรือ มี เสาคาน  
มีประธาน มีกริยา มีกรรม มีคําคุณศัพท์ เป็นต้น  
เช่น Father has two cars. (พ่อมีรถสองคัน) 
 
 

ก่อนใช้คําเหมือน  
ขอเตือนให้ระวัง… 

 
การใช้ภาษาอังกฤษต้องระวังการใช้คําศัพท์ เช่น ถ้าเรา
จะใช้คําว่า “เลือก” เราใช้คําว่า “Choose” แต่อย่างไร
ก็ตาม “Choose” สามารถแปลว่า “ชอบ” ก็ได้ เราจึง
จําเป็นต้องใช้ท้ังดิกชันนารีและ Thesaurus หรือ
ปทานุกรมรวบรวมหมวดหมู่ของคําท่ีเหมือน คล้ายคลึง 
และใกล้เคียง 
 
 

ดิกชันนารี  
มีวิธีดูอย่างไร... 

 
คนเรียนภาษาอังกฤษมักกลัวดิกชันนารี ความจริงการ
เปิดดิกชันนารี เ ป็นเรื่ อง ท่ีสนุกมาก ไ ด้ ค้นพบคํา 
ความหมาย ประโยคตัวอย่าง ดิกชันนารีท่ีคนไทยควรมี
ไว้เล่มแรกคงหนีไม่พ้น ดิกชินนารีอังกฤษ-ไทย มีไว้เพ่ือ
หาคําแปลเป็นภาษาไทย จุดด้อยของดิกชันนารีไทย
ส่วนใหญ่คือ ให้คําแปลรวบรัดเกินควร มักเอาคําแปล
หลายๆความหมายไปเรียงติดๆ กันจนแยกแยะแทบไม่
ออก การอ้างอิงท่ีม่ันใจและปลอดภัยท่ีสุด คือ การใช้
ดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษ เป็นการแปลความหมายใน
เชิงบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีการจําแนกอย่างชัดเจน
ว่า ในฐานะคําชนิดไหนแปลอะไรได้บ้าง และยกตัวอย่าง
ประกอบ ศัพท์แต่ละคําจะมีคําย่อต่อท้ายไว้ เช่น v. 
หมายถึง คํากริยา n. หมายถึง คํานาม เป็นต้น 

ปัญหาการสนทนา  
มาจากการต้ังคําถาม… 

 
� แบบแรกของการหัดต้ังคําถาม เริ่มจากประโยคท่ีใช้

คํากริยา is, am, are เสียก่อน เช่น 
- She is a secretary. สามารถต้ังเป็นคําถามว่า  
Is   she a secretary?  

� แบบสอง ถ้าประโยคธรรมดามีกริยา has, have อยู่ 
ให้กลับ has, have ไปไว้หน้าประโยคเหมือนแบบแรก 
- I have a new house. สามารถต้ังเป็นคําถามว่า 
Have you a new house? 

� แบบสาม ถ้าเป็นประโยคธรรมดามีกริยาเป็นคํา
ท่ัวๆไป ไม่ใช่ 2 แบบแรก ให้เราใช้ do หรือ does 
หรือ did ใส่หน้าประโยค 
- They came here yesterday. สามารถต้ังเป็น
คําถามว่า Did they come here yesterday? 

� การต้ังคําถามแบบมีของแถมอยู่ด้านหน้า นั่นคือ
การใส่ When, Where, Why, Who, Which, 
What และ How เช่น When did they come? 

 
 

คําพูดเล็กน้อย  
เอามาร้อยเป็นพวง… 

 
การใช้คําเชื่อม เปรียบเสมือนการ
ใช้น๊อตในการเชื่อมชิ้นส่วน น๊อตนี้
เราเรียกว่า “บุพบท” เราสามารถ
ใส่คําเชื่อมในจุดต่างๆ ดังนี้ 
� อยู่ข้ันระหว่างของ 2 สิ่ง เช่น a 

house (ม้า) และ a field (ทุ่งหญ้า) ใช้ in เชื่อม 
ดังนี้ a house in a field 

� เชื่อมระหว่างการกระทํา (คํากริยา) เช่น The cat 
jumped off the chair. 

� เชื่อมระหว่างคําคุณศัพท์กับสิ่ ง ท่ีตามมา เช่น  
She is good in English. 
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