
เคยคิดว่าการท่องศพัท์เป็นเรื่องยากใชไ่หมคะ ใชค่่ะ...ผูเ้ขียนกเ็คยคดิเชน่
นั้น เพราะบนโลกใบนีม้ีค�าศัพท์มากมายเป็นหมื่น ๆ  แสน ๆ  ค�า ซึ่งถ้าเราท่อง
แบบไร้เทคนคิไปเรื่อย ๆ  และยิง่ถ้าไม่ได้เอาไปใช้ด้วย สดุท้ายเราเองกล็มื กลาย
เป็น short memory หรือความจ�าระยะสั้นนัน่เอง ค�าถามคือ…มีวิธีไหนบ้าง
ที่จะท�าให้เราจ�าค�าศัพท์ได้นาน ๆ  และน�าไปใช้ได้จริง ?

ต้องขออนญุาตบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าผูเ้ขียนก็ไม่ ใชค่นทีเ่ก่งภาษาองักฤษ

เลย เพียงแค่เป็นคนนงึทีส่นใจภาษาองักฤษ และมักพบว่าค�าศพัท์ 1 ค�า จริง ๆ   
แล้วประกอบขึน้มาจากรากศพัท์ หรือค�าศพัท์อื่น ๆ  อกีมากมาย จงึได้เริ่มรวบรวม
ค�าศพัท์เหล่านีข้ึน้ไว้ ใน FB สูก้บัศพัท์ ซึง่ถ้าเรารูศ้พัท์ท่ีเป็นต้นรากของมันก็จะ
แตกไปได้อกีหลายค�า และกพ็อจะเดาความหมายของค�าศพัท์นัน้ในบริบทต่าง ๆ   
ทีอ่ยู่ ในประโยคได้ ซึง่จะท�าให้เราจ�าได้นานขึน้ อกีทั้งยงัได้จัดกลุ่มค�าศัพท์ต่าง ๆ   
ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อใช้งานจริงง่ายขึ้น รวมทั้งเสริมเกร็ดภาษาที่จ�าเป็น และ
ส�านวนต่าง ๆ  ให้มีความหลากหลายทางภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนีแ้ล้วสว่นตวัมองว่า การจะท่องศพัท์อย่างเดียวน่าเบ่ือ ชวนง่วง  
แถมยังจ�าได้ไม่ดีเท่ากับการมีตัวการ์ตูนดึงดูดความสนใจ ท�าให้เราอยาก
เรียนรู้ค�าศัพท์มากขึ้น ผู้เขียนจึงวาดการ์ตูนรูปผู ้หญิงที่มีคาแรกเตอร์  
มุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ พร้อมลุย ! จะได้มีก�าลังใจต่อสู้กับคลังค�าศัพท์มากมาย 
และได้รวบรวมเนิื้อหาท่ี ใช้ลงเพจ “สู้กับศัพท์” พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม  
จึงเกิดเป็นหนังสือเล่มนีข้ึ้นมา... ม่ันใจได้เลยว่าผู้อ่านทุกท่านจะสนกุกับการ
เตมิคลงัค�าศพัท์ภาษาองักฤษในสมองอย่างแน่นอน พร้อมจะสู้กับคลังค�าศัพท์ 
หรือยัง ?... ไปลุยกันเลยค่ะ

 พรสวรรค์ สุขเกลี้ยง
 ผู้เขียน &แอดมิน FB สู้กับศัพท์

คำ�นำ�ผู้เขียน
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คุณหมอพรสวรรค์ สุขเกลี้ยง (แพทย์แผนไทยประยุกต์)

ประวัติผู้เขียน

	 	มัธยมปลาย	 แผนการเรียนความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์	(SMA)	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	

อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา

	 	ปริญญาตรี	 เกียรตินิยมอันดับ	 2	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 	อดีตแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ประจ�าศูนย์บริการสาธารณสุข	 48	 

นาควัชระอุทิศ	กทม.

ปัจจุบัน

	 	แพทย์แผนไทยประยุกต์อิสระ	

  Freelance graphic designer

  Line sticker creator

	 	นักเขียน	&	เจ้าของเพจ	“	สู้กับศัพท์	”
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คว�มในใจจ�กลูกเพจ

ติดตามมา 3 ปีแล้วค่ะ เพราะได้เลือกเรียนสาย

ศิลป์ภาษาในระดับมัธยมปลาย ก็เริ่มติดตามตั้งแต่  

ม.4 จนตอนนีจ้ะข้ึนมหาลัย แล้วเพจนี้ ให้ทริค ให้ความรู้

ศพัท์เยอะมาก ได้สนกุไปกบัภาษาองักฤษเพิม่ขึน้พร้อม ๆ  

กบัศพัท์ ใหม่มากมายเพือ่จ�าและน�าไปใช้ ได้ ใช้ประโยชน์

เยอะมากในชัน้เรียน ในการสือ่สาร ได้ศพัท์ ใหม่ไปพดู ไป

สอน ไปอวดเพื่อน ๆ  555 ท�าให้เราดูมีเลเวลในการใช้ภาษาอังกฤษค่ะ ส�าหรับ

แรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษมีมากเลย และเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับด้าน

คร ูเอกวิชาภาษาอังกฤษ ในมหาลัย ตอนนีจ้ะขึ้นปี 1 แล้วค่ะ

นางสาว ญาณิกา สิริสิทธิมหาชน (วิว) อาชีพ นักศึกษา

กต็ดิตามนานแล้วนะคะตามทางทวิตเตอร์ ตดิตาม

กเ็พราะว่า มปีระโยชน์และจ�าเป็น เอาไปประยกุต์ ใช้ ใน

ชีวิตประจ�าวัน ในห้องเรียน ได้รู้ค�าศัพท์ที่หลากหลาย

และยังมีค�าศัพท์ที่ยังไม่รู้อีกเยอะเลย ติดตามไว้เพื่อ

เสริมความรู้ค่ะ และที่น่าสนใจไปกว่านั้นเพจน�าเสนอ

ได้น่ารักมีตัวการ์ตูนที่มุ้งมิ้งชวนอ่าน ท�าให้อ่านเพลิน

เลยชอบค่ะ สร้างแรงบันดาลใจมากค่ะเพราะอยากเก่งภาษาอังกฤษ หนูไม่ ใช่

คนท่ีเก่งอังกฤษแต่หนเูห็นความส�าคญัของวิชานีว่้ามนัจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวนั

มาก ๆ  ค่ะ หนูเลยอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

ด.ญ. ธัญพิชชา พันธุ์ โพธิ์ (มิ้นท์) อาชีพ นักเรียน
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ดิฉันเป็นคนชอบติดตามเพจท่ี ให้ความรู้เสมอมา ได้กดติดตามเพจนี้

นานมาก ตั้งแต่ปี 1 ตอนนีจ้ะปี 4 แล้ว ดิฉันอยากสอบโทอิค แต่ไม่ชอบ

อ่านหนังสือที่วิชาการสุด ๆ  ชอบสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ง่าย ๆ  สั้น ๆ  

เข้าใจ มีสีสัน และการกดไปเจอเพจนี ้ท�าให้ดิฉัน save รปู save อัลบัมเก็บไว้

เยอะเลย เพราะมีค�าศัพท์น่าสนใจมากมาย มีความทันสมัย มีการ์ตูนน่ารัก ๆ

ใครว่าเด็กโตหรือผู้ ใหญ่จะไม่ชอบการ์ตูน จ�าเป็นมั้ยต้องอ่านหนังสือ

เล่มหนาทื่อ ๆ  เพจสู้กับศัพท์นีส้ร้างมาเพื่อให้ทั้งเด็กและผู้ ใหญ่ก็อ่าน เข้าใจ

ได้ ด้วยค�าศัพท์และส�านวนน�าไปใช้ ในชีวิตประจ�าวัน ใช้สอบ หรือแม้ไม่ได้ ใช้

ท�าอะไร แต่คนเราควรหมั่นศึกษาความรู้อยู่เสมอ

เราทุกคนต่างใช้เฟซบุ๊กกัน เล่นเฟซกันตลอดเวลา หากเราเล่นเฟซด้วย

ได้ความรู้ด้วย ก็ถือว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

สุดท้ายนีด้ิฉันเห็นว่าจัดรวบรวมค�าศพัท์เป็นเล่มเป็นสิง่ที่ดีมาก ดิฉนัรอ

มานานแล้ว อยากให้รวมเล่มเพื่อเผยแพร่ ให้ทุก ๆ  คนได้อ่าน จะได้ไม่เปลือง

เมมโมรี ในมือถือ เพราะ save เก็บเยอะมากค่ะ

นางสาวอภิญญา เสาวแก้ว (มะเหมี่ยว) 

อาชีพ นักศึกษา 
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 หนูติดตามเพจสู้กับศัพท์ตั้งแต่ปีท่ีแล้วค่ะ 

เพราะว่าเพจนีแ้ตกต่างจากเพจอื่น ๆ  ทีเ่กีย่วกบัภาษา

องักฤษมาก ๆ  เป็นการน�าเอาการ์ตนูมาตกแต่งให้น่า

สนใจเหน็โพสต์แล้วอยากอ่านทันท ีเดก็ ๆ  ชอบ ท�าให้

น้อง ๆ  หนอูยากอ่าน มอีะไรที่น่าสนใจแตกต่างเยอะ

แยะเลย ประโยชน์ที่ ได้คือ ได้รู้ศัพท์ที่แปลกใหม่ ที่

ปลื้มสดุคอืสติก๊เกอร์ไลน์ค่ะ เป็นการสอนการใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั 

ที่มากกว่านั้นคือจ�าง่าย ดีเวอร์ค่ะท�าให้หนูรักภาษาอังกฤษขึ้นมาเลย และคิด

ว่าภาษาอังกฤษไม่ยากเลยถ้าเราหมั่นฝึกฝนและใช้มันบ่อย ๆ

น.ส.ดลพร แสงสุระ  น้องส้ม (นักเรียน)  

 

เริ่มติดตามจาก twitter ค่ะ เป็นเพจที่ดีมากค่ะ 

ท�าให้ได้รูค้�าศัพท์ ในหมวดต่าง ๆ  รากศพัท์ ศพัท์ ในชีวิต

ประจ�าวนั พร้อมกบัมีรปูการ์ตนูน่ารัก ๆ  ด้วย จากที่ ไม่

ค่อยชอบภาษาอังกฤษ ตอนนีก้็ชอบมากขึ้น และก็สนกุ

กับการท่องศัพท์ค่ะ ต้องขอบคุณเพจมาก ๆ  เลยนะค้า 

อยากให้ท�าต่อไปเรื่อย ๆ  จะติดตามอยู่เสมอค่ะ

น.ส.ชลันธร สุวรรณรัตน์ (ทิพย์) นักศึกษา
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' เครื่องหมายเน้นเสียง วางไว้
 หลังพยางค์ที่เน้นเสียงหนัก

ก  go ( โก)

ค cat (แคท)

ง ring (ริง)

จ jam (แจม)

ช  chair (แชร�)

ช ship (ชิพ)

ซ see ( ซี )

ซ zero (เซีย' โร)

ฟ fine (ไฟน�)

ม  money (มัน' น)ี

ย yes (เยซ)

ร rabbit (แรบ' บิท)

ล land (แลนด�)

ว water (วอ' เทอร�)

ว van (แวน)

ฮ hot (ฮอท)

ฌ  vision (วิฌ' ฌัน)

ด do (ด)ู

ท tall (ทอล)

ธ thank (แธงค�)

ธ  this (ธิซ)

น name (เนม)

บ boy (บอย)

พ pen (เพน)

n. noun (นาม)

v. verb (กริยา) 

adj. adjective (คุณศัพท์)

adv. adverb (กริยาวิเศษณ์)

pron. pronoun (สรรพนาม)

อักษรย่อที่ใช้ในเล่ม

หลักก�รออกเสียงในเล่ม

prep. preposition (บุพบท) 

conj. conjunction (สันธาน) 

e.g. exempli gratia (ตัวอย่างเช่น) 

Ant. Antonym (ค�าที่มีความหมายตรงข้าม)

หมายเหตุ   เมื่อเสียง /p, t, k/ ตามหลังเสียง /s/ จะออกเสียงเป็น /ป, ต, ก/ ตามลำ ดับ 
เช่น speak (สปีค), star (สตาร�), scar (สการ�), skip (สกิพ)

สัญลักษณ์ที่ ใช้ในการอ่าน
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Chapter  1 
สู้กับศัพท์ 
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Lesson 1
รู้ศัพท์หัวจรดเท้า

(หมวดอวัยวะต่าง ๆ   
ของร่างกาย)
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13

ร่างกายส่วนบน

คำ ศัพท์ คำ อ่าน หน้าที่คำ  ความหมาย

1 Adam’s apple (อะดัมซํ' แอพ' เพิล) n. ลูกกระเดือก

2 arm (อารํม) n. แขน 

3 armpit (อารํม' พิท) n. รักแร้

4 back (แบค) n. หลัง 

5 beard (เบียรํด) n. หนวดเครา

6 breast (เบรซทํ) n. เต้านม 

7 cheek (ชีค) n. แก้ม

8 chest (เชซทํ) n. หน้าอก 

9 chin (ชิน) n. คาง 

10 ear (เอียรํ) n. หู 

11 eardrum (เอียรํ' ดรัม) n. เยื่อแก้วหู 

12 elbow (เอล' โบ) n. ข้อศอก

13 eye (ไอ) n. ดวงตา

14 eyebrow (ไอ' เบรา) n. คิ้ว

15 eyelash (ไอ' แลช) n. ขนตา 

����������� Chapter1-3.indd   13 2018-08-29   9:56:26 AM



14

คำ ศัพท์ คำ อ่าน หน้าที่คำ  ความหมาย

16 eyelid (ไอ' ลิด) n. เปลือกตา

17 fingernail (ฟิง' เกอรํเนล) n. เล็บมือ 

18 forearm (ฟอรํอารํม') n. แขนท่อนล่าง 

19 forehead (ฟอรํ' เฮด) n. หน้าผาก

20 hair (แฮ) n. ผม

21 hand (แฮนดํ) n. มือ

22 head (เฮด) n. ศีรษะ

23 index finger (อิน' เดคซํ ฟิง' เกอรํ) n. น้ิวชี้ 

24 iris (ไอ' ริซ) n. ม่านตา

25 jaw (จอ) n. ขากรรไกร 

26 knuckle (นัค' คึล) n. ข้อน้ิว 

27 lip (ลิพ) n. ริมฝีปาก 

28 little finger (ลิท' เทิล ฟิง' เกอรํ) n. น้ิวก้อย 

29 middle finger (มิด' เดิล ฟิง' เกอรํ) n. น้ิวกลาง 

30 moustache (มัส' แตช) n. หนวดท่ีรมิฝีปากบน

31 mouth (เมาธํ) n. ปาก

32 navel (เน' เวิล) n. สะดือ 
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คำ ศัพท์ คำ อ่าน หน้าที่คำ  ความหมาย

33 neck (เนค) n. คอ

34 nipple (นิพ' เพิล) n. หัวนม 

35 nose ( โนซ) n. จมูก

36 nostril (นอส' เตริล) n. รูจมูก

37 palm (พาม) n. ฝ่ามือ

38 pupil (พิว' เพิล) n. รูม่านตา

39 ring finger (ริง ฟิง' เกอรํ) n. น้ิวนาง 

40 shoulder ( โชล' เดอรํ) n. หัวไหล่

41 throat ( โธรท) n. ลำ คอ

42 thumb (ธัม) n. น้ิวโป้ง 

43 tongue (ทัง) n. ลิ้น

44 tonsil (ทอน' เซิล) n. ต่อมทอนซิล 

45 tooth (ทูธ) n. ฟัน

46 waist (เวซทํ) n. เอว

47 wrist (ริซทํ) n. ข้อมือ
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 My father shaves his beard every morning. 
 (ไม ฟา' เธอรํ เชฟวํซํ ฮิซ เบียรํด เอฟว'ํ รี มอรํ' นิง)
 พ่อของฉันโกนหนวดทุกตอนเช้า 

  When tonsils become infected, the condition is called 
tonsillitis. 

  (เวน ทอน' เซิลซํ บิคัม' อินเฟค' ทิด เธอะ เคินดชิ' ชัน อิซ คอลดํ ทอน
ซะไล' ทิซ)

 เมื่อต่อมทอนซิลติดเชื้อจะเรียกว่าต่อมทอนซิลอักเสบ 

 The iris is flat and ring-shaped. 
 (ธี ไอ' ริซ อิซ แฟลท แอนดํ ริง เชพทํ)
 ม่านตามีรูปร่างกลมและแบน

ตัวอย่างประโยค

เกร็ดภาษาแซ่บเว่อร ์!

 beard อ่านว่า เบียรํด หมายถึง หนวดเครา 

  bread อ่านว่า เบรด หมายถึง ขนมปัง

 สังเกตดี ๆ  ว่า ตัว r ของทั้งสองคำ จะสลับตำ แหน่งกัน อย่าสับสน
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