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ภาษาอังกฤษ ง่ายจะตาย

คำาน ำา
การสอนภาษาองักฤษของฉนั เริม่มาจากการทำาวดีโีอในยทูบู 

ชื่อว่าช่อง TiNathan Channel ตอนแรกฉันแค่ต้องการทำา

ช่องที่มีการใช้ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป ไม่ได้มีการสอน

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบจรงิจัง เพราะฉนัเชือ่ว่าไวยากรณ์

นั้นไม่สำาคัญ เราไม่จำาเป็นต้องไปเรียนยาก หรือเรียนแบบ

เจาะลกึ รูแ้ค่พืน้ฐานกเ็พียงพอแล้วทีจ่ะใช้ในการติดต่อสือ่สาร 

 แต่พอมีผู ้ติดตามหลายคนถามฉันว่า ฉันเรียนภาษา

องักฤษยงัไงถงึพดูได้ หรอืบางคนกม็าถามคำาถามเกีย่วกบัการ

ใช้ภาษาองักฤษอยูบ่่อยๆ ฉนัก็เลยตดัสนิใจทำาช่วงสอนภาษา

อังกฤษที่ชื่อว่า Tina Academy ฉันสอนจากประสบการณ์

ของตัวเอง สอนในสิ่งที่ฉันลองทำามาแล้วและได้ผล 

 ผลตอบกลบัจากการทำาวดีโีอสอนภาษากค็อื มผีูต้ดิตาม

หลายคนชอบ พวกเขาบอกว่าภาษาที่ฉันใช้ในการสอนนั้น 

เป็นภาษาท่ีง่าย สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ เพราะฉันไม่ชอบใช้

ศัพท์สูง ไม่ชอบใช้ศัพท์ยาก และฉันยังนำาเทคนิคที่ฉันได้จาก

ประสบการณ์โดยตรง จากการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่าง

ชาติมาแบ่งปัน 

 การทีฉ่นัได้มาอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปี ยงัทำาฉนัมคีวามเข้าใจ

ทางด้านภาษามากขึน้ มนัทำาให้ฉนัสามารถอธบิายการใช้ภาษาองักฤษให้

คนไทยเข้าใจได้ง่าย รวมถงึสอดแทรกความรูด้้านวฒันธรรมและธรรมชาติ

ในการใช้ภาษา และเปรียบเทียบภาษาระหว่างไทยกับอังกฤษอีกด้วย

  ฉันจัดทำาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพราะอยากทำาหนังสือสอนภาษา

อังกฤษที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย สำาหรับคนที่อาจจะไม่มีความรู้ด้าน
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ภาษาองักฤษเลย ไม่รูจ้ะเริม่ตรงไหน หรอืคนทีพ่อมคีวามรู ้เคยเรยีนภาษา

อังกฤษมาบ้าง แต่ก็ยังงงๆ พูดไม่ได้ อ่านไม่ออกซักที 

 หนงัสอืเล่มนีส้อนไวยากรณ์พืน้ฐานภาษาองักฤษ เทคนคิการใช้ภาษา

ทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ (เพราะเน้นการติดต่อสื่อสาร ให้คุย

กับฝรัง่รูเ้ร่ือง) อกีทัง้ยงัมปีระสบการณ์ส่วนตัวทีฉ่นัใช้ในการฝึกภาษา และ

คำาสร้างแรงบนัดาลใจ ทีจ่ะช่วยผลกัดันให้ผูอ่้านบรรลเุป้าหมายในการฝึก

ภาษา

 สุดท้ายนี้ ฉันขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคน ที่มีส่วนผลักดันให้ฉันเขียน

หนังสือเล่มน้ีขึ้นมา เพื่อช่วยคนไทยอีกหลายๆคน ที่อยากพูดภาษา

อังกฤษได้ ขอบคณุเจ๊เมีย้นเพือ่นรกั ทีช่่วยอ่านและแก้ไขปรบัปรงุหนงัสอื

เล่มนีจ้นเสรจ็สมบรูณ์ ขอบคณุเนตัน้สามทีีร่กั ทีค่อยให้กำาลงัใจ และช่วย

ตรวจทานการใช้ภาษาองักฤษของหนงัสอืเล่มนี ้ขอบคณุอาจารย์ทกุท่าน

จากมหาวิทยาลัยที่ฉันเรียนจบ ที่ทำาให้ฉันได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมือ

อาชีพ ขอบคณุพีตุ่น่และน้องเติล้ ทีค่อยสนบัสนนุฉนัเสมอมา ไม่ว่าฉนัจะ

ทำาอะไร ขอบคุณแม่ที่สอนให้ฉันเป็นคนกล้าคิดกล้าถาม ขอบคุณพ่อ 

ที่ตอนมีชีวิตอยู ่คอยบอกฉันซำ้าๆตลอดเวลาว่า ถ้าฉันอยากทำาอะไร 

ฉันต้องทำาได้

ขอให้ทุกท่านอ่านให้สนุก 

ติน่า เทย์เลอร์
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หนังสือเล่มนี้บอกถึงเทคนิคทุกอย่าง ที่ทำาให้ฉันพูดภาษาอังกฤษได้ด้วย

การเรยีนดว้ยตวัเอง เน่ืองจากฉนัโตทีป่ระเทศไทย อยูไ่ทยและเรยีนภาษา

อังกฤษในระบบการศึกษาไทยมากว่า 18 ปี 

 สิง่ทีค่นไทยทุกคนกลวัในการเรยีนภาษาองักฤษคือเรือ่งแกรมมาหรอื

ไวยากรณ์ เพราะเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่า ถ้าจะเก่งภาษาอังกฤษได้ 

เราต้องรูแ้กรมมา ฉนัขอบอกเลยวา่มนัเปน็เร่ืองโกหก คุณไมเ่คยสงสยัหรอื

ว่าทำาไมเราเรียนแกรมมากันเยอะขนาดนี้ แต่ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

 ฉันเคยทำาแบบทดสอบเรื่องเทนส์ทั้ง 12 เทนส์กับแฟนหนุ่มชาว

อเมริกัน พอเราทำาแบบทดสอบเสร็จ ผลปรากฏว่าฉันได้คะแนนดีกว่า 

แบบ โอ้ว มาย ก็อด! แฟนของฉันถึงกับงง เขาไม่เชื่อว่าแบบทดสอบนั้น

เป็นแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ วิธีการพูดที่ถูกในชีวิตประจำาวันไม่ได้

มีแค่วิธีเดียว ฉันไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเก่งกว่าเขา แม้กระทั่งตอนนี้ที่ฉัน

สามารถพูดติดต่อสื่อสารกับฝรั่งรู้เรื่อง ฉันก็ยังพูดผิดพูดถูกอยู่ แต่ฉันรัก

ทีจ่ะเรียนรูแ้ละพยายามปรบัปรงุตวัเองอยูต่ลอดเวลา แกรมมานัน้สำาคญั 

แตก่ไ็มไ่ดม้ผีลอะไรมากมายขนาดนัน้ ถา้แกรมมาเราไมเ่กง่ เรากพู็ดภาษา

อังกฤษได้ แล้วฉันจะเล่าให้ฟังว่าต้องทำายังไงถึงจะพูดได้แบบไม่ต้องแคร์

แกรมมา 

 แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนแกรมมานั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรหมางเมิน 

เพราะฝรัง่เขาพูดแบบใช้แกรมมาถกูต้อง เราพูดองักฤษแบบไมถู่กแกรมมา

ได้ แต่ถ้าเราไปฟังฝรั่งที่เขาพูดถูก มันก็อาจจะทำาให้เรางง ในบทถัดๆไป

ฉันจะมาบอกถึงเทคนิคการใช้เทนส์ต่างๆอย่างง่ายๆ
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 กอ่นอืน่ ขอใหผู้้อา่นโยนหนงัสอืแกรมมาทีเ่คยม ีรวมถึงหนงัสอืกรยิา 

3 ช่องท้ิงไปได้เลย เพราะหนังสือเล่มนี้จะชุบชีวิตคุณใหม่ ต่อไปนี้ การ

เรียนภาษาอังกฤษจะทั้งสนุกและได้ความรู้ ภาษาอังกฤษนั้นไม่จำาเป็น

ต้องยากและฟังไม่รู้เรื่องเสมอไป



1

บทที่ 1

ทำ ยังไงถึงเก่งภาษาอังกฤษ?
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ฉันเกิดและโตมาในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง บางครั้งที่บ้านเบื่อๆ 

อยากเพิ่มรสชาติและความท้าทายให้กับชีวิต ก็จะลดระดับตัวเองไปอยู่

ในฐานะยากจน ฉันไม่เคยได้เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะอยากไป

เรียนมากๆ เพราะว่ามันแพงเกินไป มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แอบเนียนไปเรียน

พิเศษกับเพ่ือนเพราะเขาไม่เช็คชื่อ แต่ไปแค่ครั้งเดียวก็เลิก เพราะท่ี

เรียนพิเศษนั้นสอนไม่ต่างจากที่โรงเรียนเลย แค่มีแอร์แล้วก็เสียเงินเพิ่ม

เท่านั้นเอง 

 ฉนัอยากเรยีนภาษาองักฤษทีจ่ะทำาให้ฉนัได้พดู ได้เรยีนรู้ภาษาในชวีติ

จริงมากกว่า ฉันจึงเริ่มการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากการอ่าน

หนังสือ และหนังสือเล่มแรกที่เปลี่ยนทัศนคติการเรียนภาษาอังกฤษของ

ฉัน คือหนังสือของคุณครูแอนดรูว์ บ๊ิกส์ ครูสอนภาษาอังกฤษชาว

ออสเตรเลีย หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์มานานมากแล้ว ฉันจำาชื่อไม่ได้ และ

ไม่แน่ใจว่ายงัมขีายตามร้านหนงัสอือยูร่เึปล่า แต่สิง่แรกทีฉ่นัรูส้กึเมือ่เปิด

หนงัสอือ่าน คอืฉนัแปลกใจมาก คณุครแูอนดรูว์บอกว่า กฎข้อแรกในการ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษคือการลืมกฎ ลืมไปให้หมดเลย ไม่ต้องไปนึกถึงมัน 

แล้วพออยากพูดอะไรก็พูดออกมา เพราะถ้าเรามัวไปคิดถึงแต่เรื่องกฎ 

เรื่องไวยากรณ์ แล้วกลัวว่าจะพูดไม่ถูก มันก็จะทำาให้เราไม่ได้พูดซักที 

ความรู้ในหัวมันจะตีกัน 

 พอฉันวางหนังสือแล้วเงยหน้าขึ้นมา จากนั้นก็ลองทำาจิตใจให้ว่าง 

และลองหลับตาคิดว่า ถ้าภาษาอังกฤษนั้นไม่มีขอบเขต ไม่มีกฎอะไรท้ัง

สิ้น ไม่มีใครมาตัดสินว่าเราจะพูดถูกหรือผิด ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใคร
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เข้าใจ ลองหลับตาแล้วคิดว่าอยากจะพูดอะไร ก็พูดไปตามนั้น เฮ้ย! รู้สึก

ว่ามันหลุดออกมาจากกรอบความคิดเดิมจริงๆ การพูดภาษาอังกฤษไม่

จำาเป็นต้องอยูใ่นกฎข้อบงัคบัตลอดเวลา ฉนัรูส้กึปลดปล่อย เหมอืนได้รับ

อิสระทางความคิด

 จากน้ันมากม็หีนงัสือสอนภาษาอังกฤษหลายเล่มทีฉ่นัอ่าน แต่หลกัๆ

เลยคือของคุณครูแอนดรูว์ บิ๊กส์ และคุณครูคริสโตเฟอร์ ไรท์ (หรือที่คน

อาจจะรู้จักกันในชื่อ ครูคริส English Delivery) ฉันคิดว่าพวกเขามีวิธี

การสอนที่แตกต่าง สนุก และสามารถนำาไปใช้ได้จริง คุณครูทั้งสองท่าน

นี้ทำาให้ฉันรักที่จะเรียนภาษาอังกฤษ และพวกเขายังเป็นต้นแบบท่ีสร้าง

แรงบันดาลใจให้ฉันได้เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อื่น

 แต่ก่อนฉันเคยคิดว่าภาษาอังกฤษนั้นคือสิ่งที่ฉันแค่ชอบ คือสิ่งที่ฉัน

แค่เรยีนรูเ้ป็นงานอดเิรก แต่พอลองมาคิดดูอกีท ีสำาหรบัฉนัตอนนีม้นัไม่ใช่

แค่นัน้ ภาษาองักฤษนัน้คอืการยกระดบัชวีติ มนัเปิดโอกาสให้ฉนัได้เรยีน

รู้และรับข้อมูลข่าวสารต่างๆในโลกแบบไม่มีขีดจำากัด 

 ในระดับปริญญาตรี ฉันมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ ในคณะ

สือ่สารมวลชน ที ่Waldorf University และจบการศกึษาด้วยเกยีรตนิยิม

อันดับหน่ึง เกรดเฉลี่ย 3.999 จากเด็กไทยคนหนึ่งที่ไม่เคยได้มีโอกาส

มากมาย ฉนัว่าฉนัมาถงึจดุนีไ้ด้ด้วยความมานะพากเพยีรของตวัเองจรงิๆ 

(พูดอย่างไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ฮ่าๆๆ)

 ฉันเชื่อว่าคุณผู้อ่านทุกคนที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน ก็คงจะมี

ความหวังหรือความฝันเหมือนกันกับฉัน ว่าซักวันอยากจะพูดภาษา

อังกฤษได้ ฉันไม่คิดว่าฉันเป็นคนที่ฉลาดที่สุด และฉันไม่คิดว่าฉันเป็นคน

ที่โชคดีที่สุดหรือขยันที่สุด แต่ฉันคิดว่าฉันมีความกล้า กล้าที่จะทำา กล้าที่

จะถาม ตอนเด็กๆแม่บอกไว้เสมอว่าถ้าสงสัยให้ถาม ถ้าไม่กล้าถามใน

ห้องเรียน ฉันจะไปแอบรอถามคุณครูหลังหมดคาบ ถ้าไม่ได้คำาตอบก็จะ

ออกไปหาคำาตอบเอง ซึ่งสมัยนั้นยังไม่ได้มีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่าง
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กว้างขวางเหมือนปัจจุบัน ฉันคิดว่าความลำาบากเหล่านั้น เป็นสิ่งที่สร้าง

ให้ฉันเป็นคนที่มีความมานะบากบั่น 

 อีกอย่างท่ีฉันมีคือความสมำ่าเสมอในการเรียน ทุกๆวันฉันจะ

พยายามฝึกและใช้ภาษาอังกฤษ วันละ 5-10 นาทีซึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้ฝึก

เลย ถ้าวันไหนขยันหน่อย ก็จะหาอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เป็น

วิชาการ แต่ถ้าวันไหนข้ีเกียจก็จะแค่เปิดเพลงภาษาอังกฤษท่ีชอบฟัง 

และร้องตามแค่น้ันเอง มันไม่จำาเป็นต้องยาก ไม่จำาเป็นต้องตั้งใจหรือ

เครียดกับการเรียนตลอดเวลา พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษา

อังกฤษด้วยตัวของเราเอง ทำาให้มันกลายเป็นหนึ่งในอุปนิสัย ที่เราไม่

ต้องบังคับให้ตัวเองต้องทำา

 ฉันเชื่อว่าทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อมัน 

และมีความสมำ่าเสมอในการฝึกฝน มันไม่สำาคัญว่าคุณจะฉลาดหรือโง่ สิ่ง

สำาคัญคือคุณไม่ยอมแพ้ ไม่มีใครเป็นอัจฉริยะข้ามคืน ทุกอย่างต้องผ่าน

การฝึกฝน และต้องทำาอย่างสมำ่าเสมอ 

 มีคนเคยถามฉันว่า “มันแล้วแต่คนรึเปล่าคะ?” ใช่! มันแล้วแต่คน 

แล้วแต่ความพยายามของคนที่จะฝึกภาษาอังกฤษ อย่างนิทานสุด

คลาสสิกเร่ืองกระต่ายกับเต่า กระต่ายวิ่งเร็วกว่าเต่าอยู่แล้ว นั่นคือ

คุณสมบัติพิเศษของมัน แต่ถ้ากระต่ายมันดันขี้เกียจ มันไม่ได้เดินไป

เร่ือยๆอย่างสมำ่าเสมออย่างเต่า สุดท้ายมันก็แพ้เต่าที่เดินต้วมเตี้ยม แต่

เดินอย่างสมำ่าเสมอ

 อย่าไปสนใจว่าทำาไมวนันีค้ณุยงัพดูไม่ได้ ทำาไมวนันีค้ณุยงัฟังไม่รูเ้รือ่ง 

แต่ขอให้หมั่นฝึกฝน ถ้าฝึกมากก็จะเป็นเร็วขึ้น ถ้าฝึกน้อยก็จะเป็นช้า

หน่อย แต่จำาเอาไว้ว่าถ้าฝึกอย่างสมำ่าเสมอ ซักวันหนึ่ง จะเป็นวันที่พูดได้

และฟังรู้เรื่องแน่นอน ขอแค่ให้มีความสมำ่าเสมอ กว่าฉันจะพูดอังกฤษได้ 

และสอนแกรมมากับคนอื่นได้คล่องแบบนี้ ฉันก็ฝึกภาษาอังกฤษมาเป็น 

10 ปี! และก็ยังคงพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ ตอนฝึกแรกๆมันจะ
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ยาก แต่พอเริ่มได้ปุ๊บ เราจะรู้ตัวว่าเราสามารถพัฒนาศักยภาพของเราให้

ไปได้ไกลเหมือนติดจรวดเลย
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บทที่ 2

พื้นฐานดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
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เราเรียนภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่เด็กๆ ใครโชคดีหน่อยก็เรียนมาตั้งแต่

อนุบาล ถ้าโรงเรียนไหนไม่ใส่ใจภาษาอังกฤษมากนัก เด็กก็จะเริ่มเรียน

กันประมาณช่วงประถมตอนปลาย หลายๆคนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อภาษา

อังกฤษเพราะคิดว่ายาก เห็นทีไรนึกว่าภาษาต่างดาว ทำาให้สอบได้

คะแนนน้อยอยู่เป็นประจำา แถมบางโรงเรียนยังมีการเรียนภาษาแบบ

ก้าวกระโดด ตอนประถมยังท่อง cat, bat, rat อยู่เลย พอขึ้นมัธยม

กลายเป็นเรียนเรื่อง Tense, Preposition, หรือไม่ก็ Gerund ซะงั้น 

แล้วนักเรียนก็โวยวายอะไรไม่ได้ ได้แต่เอามือทาบอกแล้วร้องในใจว่า 

“โอ้ว มาย ก็อด น่ีหรือภาษาเมืองคริสต์ ครูขาาา หนูยังท่อง cat, bat, 

rat ไม่เสร็จเลยค่าาา”

 คนไทยเราเรียนยาก เพราะการวัดผลที่เราใช้วัดนักเรียนมีอยู่แบบ

เดียวคอืการทำาข้อสอบ ทำาให้เราลมืจุดประสงค์ท่ีแท้จรงิของการพดูภาษา

อังกฤษไป ซึ่งก็คือการติดต่อสื่อสาร จริงๆแล้วถ้านักเรียนสามารถพูดคุย

เป็นภาษาอังกฤษได้ ฟังรู้เรื่องและมีทักษะในการโต้ตอบได้ คุณครูก็ควร

จะให้คะแนนเต็มล้าน! เพราะถือว่าสื่อสารกับฝรั่งรู้เรื่อง

 การสอบวัดผลกับคะแนนบนกระดาษนัน้แทบไม่ได้มคีวามหมายเลย 

คนที่ประสบความสำาเร็จบนโลกมากมาย ไม่ได้สอบได้เกรด 4 นักธุรกิจที่

ประสบความสำาเร็จมากมาย ไม่ได้จบการบริหารธุรกิจแล้วได้เกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง การวัดผลแบบเกรดเฉลี่ยนั้น ไม่ได้เป็นการตัดสินว่าคนๆนั้น

ฉลาด มันแค่บอกว่าคนๆนั้นเรียนเก่ง ความจำาดี และมีความรับผิดชอบ

ในหน้าที่
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 ช่องโหว่ของการระบบการศึกษาแบบนี้คือ มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา

เพ่ือเด็กนักเรียนที่ชอบเรียนแบบนอกระบบ นักเรียนบางคนเรียนโดย

การจดเลคเชอร์ไม่ได้ เพราะฟังไม่รู้เรื่อง แต่อาจจะเรียนรู้ได้ดีเวลาที่ได้

ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการวัดผลนั้นก็ควรจะแตกต่างกันออกไป ข้อสอบ

ฉบับเดียวไม่สามารถวัดได้ว่า เด็กนักเรียนคนหนึ่งมีความฉลาดเฉลียว

แค่ไหน อย่างที่ฉันเล่าไปข้างต้นว่า แฟนฝรั่งของฉันทำาข้อสอบได้คะแนน

น้อยกว่าฉัน แต่จริงๆแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าฉันมาก (ก็เขาเป็น

เจ้าของภาษาน่ี!)

 ถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยควรจะเริ่มจากตรงไหน? 

 วิธีที่ฉันได้เริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆ คือการท่องศัพท์ 

ตอนประมาณ ป.1 - ป.2 คุณครูจะให้ท่องศัพท์สัปดาห์ละ 5 คำา ซ่ึงดู

เหมอืนไม่เยอะเลย ตกวนัละหนึง่คำา จันทร์ถงึศุกร์ เด็กนกัเรยีนไปโรงเรยีน

ปีการศึกษาละประมาณ 8 เดือน ประมาณเอาว่ามี 32 สัปดาห์ เพราะ

ฉะนั้นทั้งปีหักลบวันหยุดแล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้คำาศัพท์ใหม่ๆถึง 150 

คำาต่อปี 

 ตอนนั้น ฉันจำาได้ว่าถ้าใครท่องผิดหรือจำาไม่ได้ จะถูกคุณครูตีมือ ฉัน

เติบโตมาในบ้านทีไ่ม่ตลีกู กเ็ลยกลัวครตีูมากๆ ฉนัจงึขยนัท่องคำาศัพท์ จำา

ได้ทุกคำา ไม่เคยโดนตีเลย (เป็นการเรียนรู้ด้วยความกลัว ไม่ค่อยเห็นด้วย

เท่าไหร่ แต่มนักไ็ด้ผลแฮะ) และคำาศพัท์แต่ละคำาเป็นคำาศพัท์ง่าย คำาศพัท์

ขั้นพื้นฐานสำาหรับเด็ก คำานามก็เช่น cat, bat, rat คำากริยาก็เช่น is, am, 

are คำาคุณศัพท์ก็เช่น red, pink, blue 

 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ผู้เรียนควรจะฟังและพูดได้ก่อน 

ถึงจะข้ามไปเรียนอ่านและเขียนได้ สังเกตว่าเวลาเด็กทารกเริ่มฝึกพูดคำา

ต่างๆ เขากเ็ร่ิมทีก่ารท่องจำาคำาศพัท์ก่อน เริม่พดูคำาว่าแม่ เริม่พดูคำาว่าพ่อ 

เริ่มพูดคำาที่จำาเป็นเช่น หมำ่าๆ จากนั้นเด็กก็เริ่มซึมซับเสียงต่างๆที่ได้ยิน
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รอบตัว พ่อแม่ก็ช่วยสอนคำาศัพท์จนลูกสามารถปะติดปะต่อ พูดเป็น

ประโยคได้เอง

114 คำควรรู้ที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ* 
คำานาม (Noun)

Time เวลา, ครั้ง

Person คน

Year ปี

Way ทาง

Day วัน

Thing สิ่ง, สิ่งของ

Man คนผู้ชาย

World โลก

Life ชีวิต

Hand มือ

Part ส่วน, ตอน, บทบาท

Child เด็ก

Eye ดวงตา

Woman คนผู้หญิง

Place สถานที่

Work งาน

Week สัปดาห์

*อ้างอิง “The OEC: Facts about the Language.” Oxford Dictionaries, Oxford 

University Press, 26 Dec. 2011, goo.gl/pcCwNW.
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คำากริยา (Verb)

Case กรณี, กล่อง

Point จุด

Government รัฐบาล

Company บริษัท

Number ตัวเลข, เบอร์โทร

Group กลุ่ม

Problem ปัญหา

Fact ความจริง, ข้อเท็จจริง

Verb to be เป็น, อยู่, คือ

Have มี

Do ทำา

Say พูด

Get ได้รับ, เข้าใจ

Make ทำา, สร้าง

Go ไป

Know รู้, รู้จัก

Take หยิบ, เอา

See มองเห็น

Come มา

Think คิด
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Look ดู

Want ต้องการ, อยากได้

Give ให้

Use ใช้

Find หา, ค้นหา

Tell บอก

Ask ถาม

Work ทำางาน

Seem ดูเหมือน

Feel รู้สึก

Try พยายาม

Leave ออกจาก

Call โทร, เรียก

คำาคุณศัพท์ (Adjective)

Good ดี

New ใหม่

First แรก

Last สุดท้าย

Long ยาว, นาน

Great ดี, ใหญ่

Little เล็ก, น้อย
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Own ของตัวเอง, ด้วยตัวเอง

Other อื่นๆ

Old เก่า, แก่

Right ข้างขวา, ถูกต้อง

Big ใหญ่, โต

High สูง

Different แตกต่าง

Small เล็ก

Large ใหญ่

Next ถัดไป

Early ก่อน, ตอนต้น

Young อายุน้อย

Important สำาคัญ

Few เล็กน้อย

Public สาธารณะ

Bad เลว, ไม่ดี

Same เหมือน

Able สามารถ

คำาบุพบท (Prepositions)

To ถึง

Of ของ



14

Easy English

In ใน

For เพื่อ, สำาหรับ

On บน

With กับ

At ที่

By โดย

From จาก

Up ขึ้น

About เกี่ยวกับ

Into เข้าไปข้างใน

Over เหนือ

After หลังจาก

คำาอื่นๆ (Others)

The
(ใช้กับสิ่งที่เคยพูดถึงแล้ว หรือสิ่ง

ที่เรียกอย่างเฉพาะเจาะจง)

And และ

A อันหนึ่ง

That อันนั้น, นั่น

I ฉัน

It มัน

Not ไม่

He เขา(ผู้ชาย)
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 คำาเหล่านีค้อืคำาทีใ่ช้ในการสร้างประโยคกว่า 50% ของภาษาองักฤษ* 

คำาแปลข้างต้นน้ัน คือคำาแปลทีใ่ช้ในการทำาความเข้าใจทัว่ไป ความหมาย

ของคำาแต่ละคำาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของคำา และบริบท

ของคำาในประโยคนั้น

As เช่น, เหมือน, เนื่องจาก

You คุณ, เธอ, ท่าน

This อันนี้, นี่

But แต่

His ของเขา (ใช้กับผู้ชาย)

They พวกเขา

Her ของเขา (ใช้กับผู้หญิง)

She เขา(ผู้หญิง)

Or หรือ

An อันหนึ่ง

Will จะ

My ของฉัน

One หนึ่ง

All ทั้งหมด

Would คงจะ, น่าจะ

There ที่นั่น

Their ของพวกเขา

*อ้างอิง “The OEC: Facts about the Language.” Oxford Dictionaries, Oxford 

University Press, 26 Dec. 2011, goo.gl/pcCwNW.



เกี่ยวกับผู ้ เขียน

about  
Tina Taylor

ติน่า เทย์เลอร์ เป็นผู้ก่อตั้ง Tina Academy ด้วยความต้องการที่จะยก

ระดับและพัฒนาชีวิตของคนไทยด้วยภาษาอังกฤษ

 เธอสำาเร็จการศึกษาด้าน Communications จากมหาวิทยาลัย 

Waldorf University ประเทศอเมรกิา และได้รบัเกยีรตินยิมอนัดบั1 ท้ังๆ

ที่เธอเองก็เป็นเด็กไทย ที่เรียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทย และ

ไม่เคยเรียนพิเศษภาษาอังกฤษมาก่อน 

 ติน่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย เพราะเธอหัดเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย

ตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก ทำาให้เธอมีเคล็ดลับการพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ที่

เมื่อใครได้รู้แล้ว ก็สามารถทำาตามได้ 

 ความเป็นธรรมชาติของเธอ ทำาให้เธอมีความแตกต่างจากครูสอน

ภาษาทัว่ไป ในคอร์สเรยีนของเธอ จะไม่ใช้ศัพท์สงู ไม่ใช้ศัพท์ยาก ใช้ภาษา

บ้านๆ ทำาให้ผู้เรียนผ่อนคลาย สนุก และรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นก็ไม่ได้

ยากอย่างที่คิด

ช่องทางการเรียนออนไลน์กับติน่า: www.tina-academy.com

ติดตามผลงานของติน่าและติชมหนังสือได้ที่

 www.facebook.com/tinathanchannel

 www.instagram.com/tinathanchannel

 www.youtube.com/tinathanchannel

 @hxr4999x



ใช้ภาษาง่ายๆ อธิบายให้เข้าใจแบบบ้านๆ 
แต่ได้ผล!

ภาษาอังกฤษ ง่ายจะตาย ถ้าคุณรู้วิธีการเรียนที่ถูกต้อง สนุก และใช้ได้

จริง! มันจะดีแค่ไหน ถ้าคุณสามารถพัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้าไม่

ว่าจะเป็นทางด้านการเรียน หรือการทำางานด้วยภาษาอังกฤษ

เพราะภาษาอังกฤษนั้น ไม่ใช่แค่วิชาๆหนึ่ง ที่ใช้เพื่อการเรียนและนำาไป

สอบให้ผ่านๆไป

ภาษาอังกฤษ สามารถท�ให้คุณ
ประสบความส�เร็จ และช่วยยกระดับ

ชีวิตของคุณได้
สิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะช่วยท�ำให้คุณเก่งภำษำอังกฤษขึ้น คือ

• พื้นฐานไวยากรณ์เบื้องต้น

• เทคนิคการใช้และการเอาตัวรอด เวลาพูดภาษาอังกฤษ

• คำาสร้างแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณประสบความสำาเร็จ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณ สำาหรับคนท่ีอาจจะ

ยังไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนเลย หรือเคยเรียนมาบ้างแล้ว แต่ก็ยัง

งงๆว่าต้องทำาอย่างไรกันแน่ ถึงจะประสบความสำาเร็จในการเรียนภาษา

อังกฤษ โดยนักเรียนนอก เกียรตินิยมอันดับ 1 จากสหรัฐอเมริกา


