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IN A YEAR FROM NOW YOU WILL LOOK BACK AT YOURSELF 
AND BE PROUD OF WHAT YOU HAVE ACHIEVED.

ในอีก 1 ปขางหนา เมื่อคุณมองกลับมา คุณจะภูมิใจวาคุณไดพัฒนาไปมากแคไหน
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WELCOME  Vol.2
 (ตัวอยาง)

       สวัสดีคะ E-Book ฉบับนี้ก็เขาสูเดือนที่ 2 กับโปรเจ็ค “ฝกเขียนภาษาอังกฤษวันละหนา 365 วัน” หวัง
วานักเรียนทุกคนคงจะ enjoy กับกิจกรรมพัฒนาตัวเองในโปรเจ็คนี้นะคะ ^.^

       ครูใหมวาหลายๆคนคงเคยไดยินเกี่ยวกับ “30-Day Challenge” มาบางนะคะ ซึ่งเปนไอเดีย..
ทาทายใหคุณเปลี่ยนเปนคนใหมใน 30 วัน ดวยการทําอะไรติดๆกันทุกวัน 30 วัน เพื่อพัฒนาตัวเองไปใน
ดานที่ดีขึ้น เชน นั่งสมาธิ วิ่ง งดสูบบุหรี่ ทําอาหารเที่ยงกินเอง อานหนังสือ สวดมนต โทรหาพอแม เปนตน 
ซึ่งผลของมันก็คือ เราจะเริ่มเคยชินกับสิ่งๆนั้น เริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยางในตัวเอง และ
อยากจะทํามันมากขึ้นจนกลายเปนสวนหนึ่งในตัวเรา 

       และ...ณ จุดนี้ ตัวคุณเองก็ไดฝกเขียนภาษาอังกฤษผานมาแลว 30 วัน ! ^.^ คุณสําเร็จไปแลวอีก 1 กาว
ใหญๆนะคะ ขอใหคุณภูมิใจในตัวคุณเองเถอะคะ แลวเราก็ไมไดทําแคนี้ แตเราจะทําถึง 365 วัน! บอกเลย
คะวาคุณสุดยอดมากๆคะ คุณจะยิ่งภูมิใจในตัวเอง คุณจะเห็นตัวเองในมุมมองใหมๆ แลวไมใชแคเรื่อง
ภาษาอังกฤษเทานั้น คุณอาจจะไปตอยอดพัฒนาตัวเองในดานอื่นๆไดเชนกันนะคะ 

       เอาละคะ กอนที่เราจะลากันตรงนี้ ครูใหมเคยทําคลิปลงยูทูป “30-Day Challenge Ideas” ซึ่งจะมี 
60 ไอเดียวาคุณจะทําอะไรไดบางเพื่อพัฒนาตัวเอง โดยทําเปน 2 ภาษา ฝกภาษาอังกฤษไปดวยในตัวคะ 
เขาไปดูไดเลยในชอง English by KruMai คา (link  https://youtu.be/DBQY2HVYJvU)

    ทักทายกันใหม Volume ถัดไปนะคะ 
          บก.ครูใหม ^.^

How to use this E-Book

STEP 1
อานภาษาอังกฤษ 1 รอบ 
เช็คตัวเองวาเราเขาใจมาก

นอยแคไหน

STEP 2
อานคําแปลภาษาไทย
เรียนรูคําศัพทใหมๆ
ที่เราไมเคยรูจัก

STEP 4
อานภาษาอังกฤษทบทวน
อีก 1 รอบ พยายามอาน
ออกเสียงนะคะ เปนการ

เกลาทักษะการพูดใหคลอง

STEP 5 เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียน i-Audio ฝกทักษะการพูดกับครูใหม
คลิ๊กไอคอนฟงคลิปเสียง จาก Link ดานลางคะ

https://www.goodenoughenglish.com/writing365days

STEP 3
ลงมือเขียน (ลอกภาษา

อังกฤษ) ดวยมือของเราใน
หนาที่เวนไวให

https://youtu.be/DBQY2HVYJvU
https://www.goodenoughenglish.com/writing365days
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หมาป่า 2 ตวั 🐺

คํา่คนืหนึง่ ปู่ ชาวเชโรกเีลา่ใหห้ลานฟังถงึการตอ่สูท้ีเ่กดิขึน้ภายในผูค้น
ปู่ พดูวา่ "หลานเอย การตอ่สูท้ีปู่่ พดูถงึนีเ้กดิขึน้ระหวา่งหมาป่าสองตวัทีอ่ยูใ่นตวัเราทกุ
คน”
"มนัเป็นการตอ่สูท้ีน่่ากลวั ระหวา่งหมาป่าสองตวั
ตวัหนึง่คอืความชัว่รา้ย - มนัเต็มไปดว้ยความโกรธ ความรษิยา ความเศรา้เสยีใจ 
ความโลภ ความเยอ่หยิง่ ความสมเพชตวัเอง ความผดิ ความเคยีดแคน้ ความไมพ่อใจ 
การโกหก ความภาคภมูใิจแบบปลอมๆ ความคดิวา่ตนเหนอืกวา่ และความยดึตดิอตัตา
ตวัตน."
แลว้ปู่ ก็เลา่ตอ่วา่ "อกีตวัหนึง่คอืความด ี- มนัมแีตค่วามสขุ ความสงบ ความรัก ความ
หวงั ความเยอืกเย็น ความออ่นนอ้มถอ่มตน ความใจด ีความเมตตากรณุา ความเห็น
อกเห็นใจ ความเอือ้อาทร ความจรงิ ความเมตตาสงสาร และความศรัทธา
การตอ่สูน้ีดํ้าเนนิอยูภ่ายในตวัของหลาน รวมทัง้คนอืน่ๆดว้ย"
หลานชายคดิถงึเรือ่งนีส้กัครูแ่ลว้ถามคณุปู่ ของเขาวา่ "หมาป่าตวัไหนจะชนะครับ”
เชโรกผีูเ้ฒา่ตอบกลบัสัน้ๆวา่
"ตวัทีห่ลานใหอ้าหารมนั"

TWO WOLVES 🐺

One evening an old Cherokee told his grandson about a battle that 
goes on inside people.
He said, "My son, the battle is between two wolves inside us all"
"It is a terrible fight between the two wolves. One is evil - he is anger, 
envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, 
inferiority, lies, false pride, superiority, and ego."
He continued, "The other is good - he is joy, peace, love, hope, 
serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, 
compassion, and faith. The same fight is going on inside you - and 
inside every other person, too."
The grandson thought about it for a moment and then asked his 
grandfather, "Which wolf will win?"
The old Cherokee simply replied,
"The one you feed".
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"Never argue with children"

A little girl was disputing to her teacher about whales. 
The teacher said it is impossible for a whale to swallow a human because 
even though it is a very large mammal, its throat is very small. 
The little girl stated that Jonah was swallowed by a whale. 
Irritated, the teacher reiterated that a whale could not swallow a human; it 
is physically impossible.
THe little girl said, “Alright, when I get to heaven I will ask Jonah”
THe teacher asked, “What if Jonah went to hell?”
The little girl replied, “Then you ask her.” >.<

"อยาเถียงกับเด็ก"

เด็กหญิงตัวเล็กถกเถียงกับครูเรื่องปลาวาฬ
ครูบอกวามันเปนไปไมไดที่ปลาวาฬจะกลืนมนุษย เพราะถึงแมวามันจะเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ขนาดใหญมาก แตคอของมันกลับมีขนาดเล็กมาก
เด็กหญิงกลาววาแตโจนาหถูกปลาวาฬกินเธอเขาไป
ครูยํ้าดวยความรําคาญวา ปลาวาฬไมสามารถกลืนมนุษยได มันเปนไปไมไดในเชิงสรีระ
เด็กหญิงตัวนอยพูดวา “ก็ได ถาหนูขึ้นสวรรคหนูจะไปถามโยนาห”
ครูถามวา "แลวถาโยนาหตกนรกละ”
เด็กหญิงตัวนอยตอบวา “งั้นครูก็ถามเธอใหดวย” >.<

คําถาม: ปลาวาฬสามารถกลืนกินคุณไดไหม?
ตอบคําเดียววา ไมได
ปลาวาฬสวนใหญไมมีลักษณะของฟนที่สามารถฉีกเนื้อและกระดูกได พวก
มันสามารถจับเหยื่อเล็กๆ เชน ปลาตัวเล็ก ปลาหมึก หมึกยักษ และตัวเคย 
นอกจากนี้ หลอดอาหารของปลาวาฬนั้นไมไดมีขนาดใหญเลย (กวางเพียง
ไมกี่นิ้วเทานั้น) ซึ่งหมายความวามนุษยทั้งตัวจะไมสามารถเขาไปในที่เล็ก
ขนาดนั้นไดแนนอน

Question: Can a Whale Swallow You?
One-word answer: NO. 
Most whales are not equipped with the type of teeth that can tear through flesh and 
bone. They are able to capture prey like small fish, squid, octopus and krill. 
Furthermore, the esophagus of whales is not particularly large (only a few inches 
wide), which means that a healthy human adult definitely can’t fit into that tiny space.
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“Great City Drawings”

Artist Stephen Wiltshire is famous for his ability to create entire cityscapes from 
memory. He has drawn many cities such as Paris, London, Mexico City and 
Singapore.

He has a perfect photographic memory and he was able to start sketching the 
city based merely on a 30-minute helicopter flight the day before. That is 
simply something as unbelievable as how amazing his drawings are.

Stephen was born in London (1974). As a child he was mute, and did not relate 
to other people. Aged three, he was diagnosed as autistic. He had no language 
and lived entirely in his own world. 

At the age of five, Stephen was sent to Queensmill School in London, where it 
was noticed that the only pastime he enjoyed was drawing. It soon became 
apparent he communicated with the world through the language of drawing; 
first animals, then London buses, and finally buildings.

He learned to speak fully at the age of nine. His very first word was “paper”. 
His drawings are popular all over the world, and are held in a number of 
important art collections and museums.

“ภาพวาดผงัเมอืงทีย่อดเยีย่ม”

ศลิปินวาดภาพ สตเิฟน วลิทไ์ชร ์มชีือ่เสยีงในดา้นความสามารถวาดภาพผังเมอืงอยา่ง
ละเอยีดจากเพยีงความทรงจําของเขาเทา่นัน้ เขาวาดภาพเมอืงตา่งๆมาแลว้หลากหลาย 
เชน่ ปารสี ลอนดอน เม็กซโิกซติี ้และสงิคโปร์

เขาสามารถจดจําภาพเหมอืนจรงิไดย้อดเยีย่มมาก เพยีงแคพ่าเขาน่ังดเูมอืงจากบน
เฮลคิอปเตอร ์30 นาทหีนึง่วนัลว่งหนา้เขาก็สามารถรา่งภาพเมอืงไดแ้ลว้  นีเ่ป็นสิง่ที่
เหลอืเชือ่พอๆกบัภาพวาดของเขาทีเ่ห็นแลว้คณุจะทึง่

สตเีฟ่นเกดิทีล่อนดอน (พ.ศ.2517) สมยัเด็กเขาพดูไมไ่ดแ้ละไมยุ่ง่เกีย่วกบัใคร ตอนอาย ุ
3 ขวบเขาไดรั้บการวนัิยฉัยวา่เป็นเด็กออทสิตกิ เขาไมส่ามารถพดูภาษาใดๆ และใชช้วีติ
ในโลกของตวัเองเพยีงเทา่นัน้

ตอ่มาอาย ุ5 ขวบ สตเีฟ่นถกูสง่ไปโรงเรยีนควนีมลิลใ์นลอนดอน ซึง่ตอนนีจ้ะเริม่
สงัเกตเุห็นไดช้ดัวา่เขามกัใชเ้วลาสว่นใหญไ่ปกบัการวาดรปู และในไมช่า้เขาก็เริม่สือ่สาร
กบัโลกภายนอกผา่นภาษาบนภาพวาด เริม่ตน้จากภาพสตัว ์ภาพรถเมลใ์นลอนดอน และ
ทีส่ดุก็เป็นภาพตกึรามบา้นชอ่ง 

เขาเรยีนรูท้ีจ่ะพดูไดค้ลอ่งขึน้เมือ่อาย ุ9 ขวบ คําแรกทีห่ลดุออกจากปากคอื "กระดาษ" 
ภาพวาดของเขาไดรั้บความนยิมไปทัว่โลก และจัดแสดงเป็นคอลเล็กชัน่งานศลิปะและใน
พพิธิภณัฑท์ีสํ่าคญัหลายแหง่ทัว่โลก
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Jungle Jim 

Mom always thought Jungle Jim was creepy, but I liked him. He sold ice cream 
and said hi to every kid in the playground. Sometimes, when a bunch of us said 
hello at the same time, he twirled in circles howling, “HELLOOOO!”
We laughed hard at that. The kids did. The grownups acted like they didn’t trust 
him.

The truth about Jungle Jim came out when Allison disappeared from the 
playground. Her Dad was frantic. He screamed, “ALLLLLLISOOOON!”, twirling 
around like Jim.

“Daddy?” Allison was across the street. I bet she was staring at toys in Your Toy 
Shop’s window. 

She crossed back without looking. A car turned the corner, fast. Jungle Jim jumped 
into the street and fell into Allison hard enough to knock her away.

Now he’s in the hospital. He’ll be okay. Allison’s dad is using his vacation to sell ice 
cream for Jungle Jim. 

จงัเก ิล้ จมิ

แมช่อบคดิตลอดวา่จังเกิล้ จมินัน้ดนู่ากลวั แตฉั่นชอบเขา เขาเป็นคนขายไอศกรมีและก็มกั
จะพดูทกัทายเด็กๆทกุคนในสนามเด็กเลน่ บางครัง้เมือ่พวกเราหลายคนพดูทกัทายเขาใน
เวลาเดยีวกนั เขาก็จะทําเสยีงกลัว้ๆอยูใ่นคอพดูออกมาเสยีงดงั “เฮลโลว้วววววว” พวกเราก็
หวัเราะชอบใจกนัใหญ ่แตก่็พวกเด็กๆเทา่นัน้ละ่นะ สว่นพวกผูใ้หญน่ีย่งัมทีา่ทรีะแวงเขาอยู่
ตลอด

ความจรงิเกีย่วกบัจังเกิล้ จมิ ก็เผยออกมาเมือ่แอลลสินัหายตวัไปจากสนามเด็กเลน่
พอ่ของเธอตืน่ตระหนกมาก พอ่ตะโกนรอ้งเรยีก “แอลลลลลลสินันนนนนน!” ทําเสยีงเหมอืน
กลัว้อยูใ่นคอคลา้ยกบัจมิ

"พอ่เหรอคะ" ปรากฎวา่แอลลสินัอยูฝ่ั่งตรงขา้มถนน ฉันรูเ้ลยวา่เธอไปเฝ้ามองดพูวกของเลน่
ผา่นหนา้ตา่งของรา้น Your Toy แน่นอน

เธอก็รบีเดนิขา้มถนนมาโดยทีไ่มไ่ดด้อูะไร ทนัใดนัน้ก็มรีถคนัหนึง่เลีย้วมาอยา่งรวดเร็ว 
จังเกิล้ จมิกระโดดไปทีถ่นนแลว้ก็ดนัแอลลสินัแรงพอทีทํ่าใหเ้ธอตกไปน่ังอยูข่า้งทาง 

ตอนนีเ้ขาเขา้โรงพยาบาลพักหนึง่ เขาไมเ่ป็นอะไรมากละ่ แตพ่อ่ของแอลลสินัตอ้งใชว้นั
หยดุลางานมาเพือ่ขายไอศกรมีใหจั้งเกิล้จมิแทน

http://benzackheim.com/jungle-jim-150-word-story/
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The Elephant Rope (Belief)

A gentleman was walking through an elephant camp, and he spotted that the 
elephants weren’t being kept in cages or held by the use of chains.

All that was holding them back from escaping the camp, was a small piece of 
rope tied to one of their legs.

As the man gazed upon the elephants, he was completely confused as to why 
the elephants didn’t just use their strength to break the rope and escape the 
camp. They could easily have done so, but instead, they didn’t try to at all.
Curious and wanting to know the answer, he asked a trainer nearby why the 
elephants were just standing there and never tried to escape.

The trainer replied; “when they are very young and much smaller we use the 
same size rope to tie them and, at that age, it’s enough to hold them. As they 
grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe 
the rope can still hold them, so they never try to break free.”

How about you? Do you have any rope holding you back? Have you adopted 
some beliefs and thought that it will never be possible to break yourself free? 

เชอืกผกูชา้ง (ความเชือ่)

มชีายหนุ่มผูห้นึง่เดนิผา่นแคมป์เลีย้งชา้ง และเขาสงัเกตวุา่ชา้งไมไ่ดถ้กูขงัไวใ้นกรง หรอื
ผกูกบัโซต่รวนแตอ่ยา่งใด

สิง่ทีผ่กูชา้งเอาไวเ้พือ่ไมใ่หม้นัหลบหนเีป็นเพยีงเชอืกเสน้เล็กๆ ผกูไวก้บัขาขา้งหนึง่พวก
มนัเทา่นัน้เอง

ขณะทีช่ายหนุ่มกําลงัจอ้งมองชา้ง เขาก็ฉงนอยา่งไมอ่ยากจะเชือ่วา่ทําไมชา้งตวัใหญโ่ต
ถงึไมใ่ชกํ้าลงัของมนัเพือ่ทําใหเ้ชอืกขาด แลว้ก็หลบหนอีอกไป ทัง้ๆทีพ่วกมนัสามารถ
ทําไดอ้ยา่งงา่ยดาย แตพ่วกมนัแทบจะไมค่ดิพยายามเลยดว้ยซํ้า

ดว้ยความอยากรูอ้ยากเห็นและตอ้งการคําตอบ เขาเลยไปถามควาญเลีย้งชา้งทีอ่ยูต่รงนัน้
วา่ทําไมชา้งยงัยนือยูท่ีเ่ดมิ มนัไมเ่คยคดิทีจ่ะพยายามหนไีปเหรอ

ควาญชา้งตอบวา่ “สมยัทีพ่วกมนัยงัเด็กและตวัยงัเล็กๆอยูม่ากนัน้ พวกเราใชเ้ชอืกขนาด
เดยีวกนันีผ้กูขาพวกมนัเอาไว ้ซึง่เชอืกยงัแข็งแรงพอทีจ่ะทําใหพ้วกมนัหนไีปไมไ่ด ้
จนกระทัง่พวกมนัโตตวัใหญข่ึน้มาแลว้ มนัก็ยงัมคีวามเชือ่อยูว่า่ไมม่ทีางทีจ่ะทําใหเ้ชอืก
ขาด ยงัคงเชือ่สดุใจวา่เชอืกนีเ้ป็นพันธการของมนัไปตลอดกาล ไมม่ทีางหนไีปไดเ้ลย”

แลว้คณุละ่ คณุมเีชอืกทีรั่ง้คณุไวอ้ยูห่รอืไม ่คณุยดึตดิกบัความเชือ่อะไรบางอยา่งและคดิ
วา่มนัเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะหลดุพน้เป็นอสิระไปจากสิง่นัน้ไดร้เึปลา่....
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