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TOOLS

คอลัมนอื่นๆ

เม่ือ 3-4 อาทิตยทีแ่ลว สําหรับใครทีเ่ป็นแฟนคอลัมนคนพันธ N คงไดอานบทความเรื่อง
ทําไมเด็กไทยถึงพูดภาษาอังกฤษไมได เสยีที

สวัสดีครับ ทานผ
ู
อ านทุกทาน เมื่อ 3-4 อาทิตยที่แลว สําหรับใครที่เป็นแฟนคอลัมนคนพันธ N คงไดอานบทความเรื่อง

ทําไมเด็กไทยถึงพูดภาษาอังกฤษไมไดเสียที กันไปบ างแล วนะครับ ซึ่งเป็นบทความที่มีผูอานสนใจกันอยางมากทีเดียว
มีหลายๆ คนเขียนจดหมายมาหาผม ปรึกษาผมเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษกันอยางมากมาย
ผมมีโอกาสตอบให กับบางทานครับ หลายทานที่ผมไมไดตอบ ผมตองขอกราบขอโทษมา ณ โอกาสน้ีครับ หลายๆ
คําถามที่ผมไดรับมาน้ัน เป็นคําถามที่นาสนใจอยางมาก จนผมตองขอเอามาตอบตรงน้ีเพื่อใหผูอานหลายๆ
ทานไดอ านไปพรอมๆ กันเลยครับ

1. เราจะทําอยางไร เพื่อใหเด็กไทยอยากเรียน ภาษาอังกฤษ หรอืสรางบรรยากาศอยางไร เพื่อใหเด็กไทย
สนใจเรียนภาษาอังกฤษ กอนอื่นสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ตองให เด็กไทย ผ

ู
เรียนทุกคนทราบกอนวา พูดผิดแล วไมตาย

เด็กไทยหลายคนเรียนกับอาจารยที่ทําเหมือนวา การพูดภาษาอังกฤษผิดน้ัน อาจมีโทษถึงตาย
ทัศนะแบบน้ีนากลัวมากครับ ผมมักจะบอกนักเรียนผมอยูเสมอวา ถาให ครเูลือกระหวาง “ไมถกู” กับ “ไมพูด”
ครขูอเลือก “ไมถกู” นะครับ เพราะไมพูดน่ี ไมร

ู
วาจะพัฒนากันตรงไหนเลย การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนน้ัน

ผมขอแนะนําอาจารยตรงน้ีเลยครับวา เกม เป็นสิ่งที่สําคัญ สนุก ไดความร
ู
 ไมนาเบื่อ...หาเกมมาเลนเลยครับ

ไมวาจะเด็กมาก เด็กนอย แก เฒาแคไหน ตราบใดที่เป็นมนุษย ยอมชอบการแขงขัน เพราะฉะน้ันหาเกมมาเลนครับ
เกมที่ผมเคยใชเวลาไปอบรมตามที่ตางๆ มีมากครับเชน ตอบคําถามโอเอ็กซ จับค



ู
คําศัพท  และอีกสารพัดครับ

มีรางวัลไดดวยยิ่งดี ยิ่งสนุกครับ บรรยากาศและทัศนคติเหลาน้ีครับ จะทําให เด็กอยากเรียนภาษาอังกฤษ
มากกวาทําใหวิชาน้ีเป็นภาระของนักเรียนครับ

2. เรียนภาษาอังกฤษดวยตนเองไดไหม อันน้ีตอบเลยครับวา ไดแตยากมากครับ....เหตุผลคืออะไร
ถาคุณซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมาอาน อาน อาน แล วคิดวาจะเกง หรือพอเจอฝรั่งจะพูดปรอเลยน้ัน เป็นเรื่องยากครับ
เหมือนกับคุณซื้อหนังสือ วายน้ํา ครับ ตอให อ าน 1,000 รอบ คุณก็วายน้ําไมเป็นครับ ฉะน้ัน
ถาอยากจะพูดเป็นควรมีคนสนทนาดวยครับถึงจะเป็นเร็ว สวนใหญแล วการเรียนร

ู
ทฤษฎีภาษาอังกฤษ

เรียนร
ู
ดวยตนเองได แตพูดเป็นน้ัน คงตองฝึกใชครับ คราวน้ี ขอบอกทานผ

ู
ปกครองเลยครับวา จะทําอยางไร

ถาอยากใหลูกเป็นภาษาอังกฤษจากการเรียนดวยตนเอง หรือที่ผูปกครองชอบถามผมวา จะให ลูกอานเลมไหนดี
คําตอบคือ ถามเขากอนครับวา อยากพูดเป็นไหม ชอบภาษาอังกฤษไหม เพราะถาลูกบอกวา ไม อันน้ีคงยากครับ
บอกไดเลยเด็กสวนใหญ รอยละ 80 ผมคิดวา ร

ู
วาสําคัญแตมันยาก ไมอยากเรียน สวนจะทําอยางไรใหเขาชอบน้ัน

ยอนกลับไปดูคําถามที่ 1 ครับ กลับมาดูวาควรใชหนังสือเลมไหนถาอยากฝึกคนเดียว ผมขอแนะนํา หนังสือนิทานของ
se-ed ครับ ที่มี CD แนบมาดวย สิ่งที่ผมชอบทําคือ อานกอน ใหรูเรื่อง จากน้ัน อานไปพรอมกับฟังที่เขาอาน
เพื่อฟังสําเนียง จากน้ัน ฟังอยางเดียว เพื่อใหชินกับสําเนียง ทําตามขั้นตอนแบบน้ี
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มันชวยพัฒนาภาษาอังกฤษของผมไดดีจรงิๆ ครับ เลยอยากเอามาแนะนําใชทํากัน

3. เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี การที่จะเลือกเรียนที่ไหนน้ัน ผมจะแนะนําใหดูวา ครูคนไหนสอนรูเรื่อง
บางคนบาไปเรียนที่ที่คนเขาเรียนกันเยอะๆ พอไมเขาใจก็โทษตัวเองวา สงสัยตัวเองโง ใครๆ ก็เรียนรูเรื่องกันทั้งน้ัน
ผมตองขอบอกเลยนะครับวา ครูก็เปรียบเหมือนเสื้อผาแหละครับ ไมมีเสื้อตัวไหนที่ทุกคนใสสวยหรอกครับ เพราะถามี
ทุกคนคงใสเสื้อตัวน้ันกันหมดแลว หาครูที่สอนเราเขาใจ น่ันแหละครับคือคําตอบที่วา เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี
ถาสอนเราไมเขาใจ ใครวาดีก็ไม ตองสนครับ หาที่เรียนใหม

4. สําเนียงสําคัญไหมในการพูดภาษาอังกฤษ หลายทานบอกวา ผมพยายามจะทําใหสําเนียงเหมือนกับฝรั่งทําไมได
เลยไมแนใจวา ถาพูดแลวสําเนียงไมเหมือนฝรั่ง ฝรั่งจะรูเรื่องไหม
เรื่องน้ีเป็นอีกเรื่องที่ผมมีปัญหาเวลาสอนภาษาอังกฤษมากเลยครับ
นักเรียนหลายคนพยายามจะทําสําเนียงใหเหมือนกับฝรั่ง โดยหลายคนคิดไปเองวา ตองทําแบบน้ันแบบน้ี เช น
พูดงอลิ้นเกือบทุกคําเวลาพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งไมใชแคคนไทยฟังไมรูเรื่องนะครับ ฝรั่งยังงงเลย
ตกลงภาษาอังกฤษของนางเลยไมมีใครฟังรูเรื่องเลยสักคน หรอืการออกเสียง ซอโซ  ทุกครั้ง เพื่อใหฟังดูเป็นฝรั่ง
อันน้ีนอกจากไมเป็นฝรั่งแลว มันยังไมเป็นสับปะรดดวยครับ ทางที่ดี ออกเสียงให ถกูเสียกอนครับในแตละคํา
สวนเรื่องสําเนียงน้ัน ใหเป็นไปตามธรรมชาติ สําเนียงเกิดจากการที่เราไดยินบอยๆ แล วมันจะพัฒนาไปเองครับ
อยาฝืน อยาดัด ไมเชนน้ันจะไมมีใครฟังรูเรื่อง เพียงแคออกเสียงถกู ฝรั่งก็รูเรื่องแลว ออกเสียงถกูตอง กับ สําเนียงฝรั่ง
คนละเรื่องกันนะครับ

น่ีคือ 4 คําถามสุดฮติ ที่ผมมักจะเจอเวลาที่ไปอบรมภาษาอังกฤษที่ตางๆ เรว็ๆ
น้ีแลวนะครับที่การสื่อสารของไทยจะตองเปลี่ยนไป เราอาจจะตองสื่อสารกับชาวตางชาติมากขึ้น
ตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้น ทุกทานตองเตรียมตัวใหพรอมนะครับ ใครมีคําถามเพิ่มเติมมาถึงผม ผมยินดีนะครับ
cheevin_soo@nation.ac.th ฝากคําถามที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร ไมวาจะเรื่องใดๆ มาที่ผมไดครับ
ผมยินดีตอบและนํามาถกกันครับ ขอบพระคุณครับ
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