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เรื่ องราวการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
เพราะภาษาอังกฤษมีหลายมิติจงึ ควรทําความรู้จักกับแนวทางการสอนแบบต่ างๆ
àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¹Ñé¹ÁÕÁÔµÔ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂÍÂÙ‹ ¡‹Í¹Í×è¹¼ÙŒàÃÕÂ¹ËÃ×Í¼ÙŒÊ¹ã¨
¤Ô´¨Ð¾Ñ²¹ÒÂ¡ÃÐ´Ñº´ŒÒ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¢Í§µÑÇàÍ§¤ÇÃ»ÃÐàÁÔ¹¡‹Í¹Ç‹ÒÁÔµÔ·ÕèàÃÒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÍÂÙ‹¹Ñé¹
à»š¹àª‹¹äÃ áººäË¹ à¾ÃÒÐËÒ¡»ÃÐàÁÔ¹¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹ÍÒ¨·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèäÁ‹àËÁÒÐÊÁ
ถ้ าคนหนึ่งก้ าวเท้ าเข้ ามาแล้ วถามว่าช่วยสอนให้ เขาพูดอังกฤษได้ ไหม เพราะกําลังจะ
ไปมีสามีฝรั่ง นัน่ ก็หนึ่งมิติของภาษาอังกฤษ ถ้ าคนหนึ่งก้ าวเข้ ามาบอกว่าเรียนอังกฤษไม่ร้ ูเรื่อง
ไม่เข้ าใจ ทําข้ อสอบไม่ได้ จะทําเช่นไร ช่วยสอนหน่อยได้ ไหม นัน่ ก็อีกมิติหนึ่ง คนหนึ่งก้ าวเท้ า
เข้ ามาบอกว่า หนูต้องสอบโทอิคโทเฟลให้ ได้ คะแนนผ่านเกณฑ์ ใครจะสอนให้ ได้ บ้าง เรียนกัน
อย่างไร นัน่ ก็มิติหนึ่ง อีกคนก้ าวเข้ ามาว่า หนูจะไปสมัครสอบเป็ นผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษ
อยากพูดได้ คล่องกว่านี ้ แบบสําเนียงดีๆ ช่วยสอนหน่อยได้ ไหมนี่ก็มิติหนึ่ง พ่อแม่พาลูกมาหา
แล้ วบอกด้ วยความกระวนกระวายใจว่าวิชาอื่นๆลูกเรียนได้ เกรด 4 หมด เหลือแค่องั กฤษได้ 3
กับอังกฤษเสริมได้ 3.5 ทํายังไงดีจะให้ เขาเก่งภาษาอังกฤษนี่ก็ถือเป็ นอีกมิติหนึ่ง คนหนึ่งขับรถ
มอเตอร์ไซด์รับจ้ างในเขตที่มีชาวต่างชาติใช้ บริการ บอกว่าให้ ช่วยสอนผมคุยกับฝรั่งหน่อยนะ
ผมอยากคุยกับเขาได้ พอแค่ใช้ ทํามาหากินได้ ง่ายขึ ้น ไม่ต้องเก่งกาจอะไรมากก็เป็ นอีกมิติหนึ่ง
เด็กนักเรียนชัน้ ม.6 ต่างขวนขวายดิ ้นรนกระวนกระวาย เพราะต้ องไปเผชิญกับการทําข้ อสอบ
GAT และวิชาสามัญภาษาอังกฤษรํ่าร้ องเรียกหาใครๆ สถาบันไหน ครูท่านใด ติวเตอร์คนไหน
ช่วยในเรื่องดังกล่าวนี ้ได้ บ้าง ก็ถือเป็ นอีกมิติ พลเรือนจะสอบเข้ ารับข้ าราชการครู สอบตํารวจ
การสอบ ภาค ก ต้ องเจอกับภาษาอังกฤษ ก็ถือว่าเป็ นอีกมิติเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
¨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹Òá¹Ç·Ò§à§×èÍ¹ä¢áÅÐÁÔµÔµ‹Ò§æ¢Í§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¹Ñé¹ÁÕÁÒ¡ÁÒÂ àÃÒãªŒ´Ñª¹Õ
ªÕéÇÑ´µÑÇã´µÑÇË¹Öè§ÁÒ¡íÒ¡Ñºº·ºÒ·¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ñé§ËÁ´¹Ñé¹äÁ‹ä´ŒàÅÂ à¾ÃÒÐÍÒ¨
¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×Íè ¹·Ñ¹·ÕáÅÐ¡çäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¾Òá¹Ç·Ò§µ‹Ò§æä´ŒàËÁÒÐÊÁ
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สถานการณ์ด้านภาษาอังกฤษของประเทศไทยในภาพรวม ถือว่าไม่ดีเอามากๆทุกการประเมิน
ทุกระดับชัน้ ผลสะท้ อนออกมาชัดเจนว่าตกตํ่าจริง คนไทยจํานวนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษแล้ ว
โดยเฉพาะครูสอนภาษาอังกฤษ หรือคนที่ทํางานด้ านภาษาอังกฤษ ก็จึงมักจะมีจิตใจอยากให้
คนอื่น (คนไทยทัว่ ไป) เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกับตัวเองที่เก่งได้ ใช้ ได้ หวังดีกบั คนอื่น เพราะ
เห็นว่าภาษาอังกฤษเป็ นประโยชน์ ถ้ าเก่งได้ พูดได้ อ่านได้ หรือใช้ งานได้ ดี ก็คอื จะมีประโยชน์
จึงได้ เสนอแนวคิด วิธีการสอนในแบบต่างๆที่ตนเองเชื่อว่าดีแล้ วจะช่วยทําให้ ผ้ เู รียนพัฒนาได้
áÅŒÇ¤íÒÇ‹Òà¡‹§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ (ÊíÒËÃÑº¤¹ä·Â) ËÁÒÂ¶Ö§ÍÐäÃ ËÒ¡ãªŒÊÒÁÑÞÊíÒ¹Ö¡¢Í§
¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ ¤íÒÇ‹Ò à¡‹§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¹‹Ò¨ÐËÁÒÂ¶Ö§ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´¤ØÂÊ×èÍÊÒÃà»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
ä´Œà¢ŒÒã¨ áµ‹¨ÃÔ§æáÅŒÇÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉã¹»ÃÐà·Èä·Â áº‹§ÍÍ¡à»š¹ËÅÒÂÊÒÂ ËÅÒÂá¹Ç·Ò§
ã¹·Õè¹Õé ¨Ð¢ÍáÂ¡à»š¹ËÅÑ¡æ ÊÍ§ÊÒÂ ¤×Í ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÊÒÂ¡ÒÃ¾Ù´¤ØÂ Ê×èÍÊÒÃ Ê¹·¹Ò ¡Ñº
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÊÒÂ¡ÒÃÊÍº ¡ÒÃÍ‹Ò¹á»Å ËÃ×ÍÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉàªÔ§µÑÇË¹Ñ§Ê×Í¹Ñè¹àÍ§
ÍÒ¨ÁÕËÅÒÂ¤¹¤Ô´Ç‹Ò ¤¹·Õè¾Ù´ä´Œ¡ç¹‹Ò¨ÐÍ‹Ò¹ÍÍ¡ áÅÐà¡‹§´ŒÒ¹äÇÂÒ¡Ã³ (á¡ÃÁÁ‹Ò)
¨Ö§àª×èÍÇ‹ÒËÒ¡Ê§ÊÑÂ¡ÒÃºŒÒ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ áÅŒÇÇÔè§ä»¶ÒÁ¤¹·Õè¾Ù´ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¡‹§¤§¨Ðª‹ÇÂ
·íÒä´Œ áµ‹¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§¡ç¤×ÍÊÔè§¹Ñé¹¤Ô´¼Ô´ à¾ÃÒÐ¤¹ÅÐàÃ×èÍ§¡Ñ¹àÅÂ ¤¹·Õè¾Ù´¤Å‹Í§á¤Å‹Ç¤ØÂà¡‹§
äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÊÍ¹¡ÒÃºŒÒ¹ä´Œ ã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¤¹·ÕèÊÍ¹¡ÒÃºŒÒ¹ä´Œ Í¸ÔºÒÂ´Õ ·íÒ¢ŒÍÊÍºâ·ÍÔ¤
¤Ðá¹¹ÊÙ§ ¡çÍÒ¨¾Ù´¤ØÂäÁ‹ä´Œ ¤×Íà¨Í½ÃÑè§áÅŒÇÇÔè§Ë¹Õ äÁ‹¡ÅŒÒ¾Ù´¤ØÂ´ŒÇÂ·Ñé§·ÕèµÑÇàÍ§ä´Œ¤Ðá¹¹
ÊÍºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÊÙ§¾Í¤ÇÃ ËÃ×Íã¹ÁØÁÁÍ§ËÅÒÂ¤¹ÍÒ¨ºÍ¡Ç‹Ò¤¹¹Õéà¡‹§ÍÑ§¡ÄÉÁÒ¡
เพราะว่าภาษาอังกฤษ สองแบบนี ้ เป็ นคนละเรื่องกัน คนละสายกันเลย เปรียบเสมือน
การแข่งขันวิ่งหรือฝึ กวิ่ง (แยกเป็ นสองแบบคือวิ่งระยะสั ้นกับวิ่งระยะไกล) แต่โดยรวมก็เรียกว่า
วิ่ง (แข่งวิง่ ) ถ้ าถามว่าคนที่วิ่งเก่ง คือ อะไร คนจํานวนหนึ่งอาจบอกว่าคนนี ้วิ่งเร็วมาก ได้ แชมป์
หนึ่งร้ อยเมตรซีเกมส์ คนอีกจํานวนหนึ่งคงบอกว่า คนนี ้สิ ชนะเลิศวิ่งหนึ่งหมื่นเมตร เก่งกว่าคน
เมื่อกี ้ หากจับมาวิ่งแข่งกัน ถ้ าวิ่งระยะสัน้ ก็แพ้ คนแรก ถ้ าวิ่งระยะไกลก็แพ้ คนหลัง แล้ วสรุปว่า
ใครวิ่งเก่งกว่าใคร แล้ วใครสําคัญกว่าใคร คนที่วิ่งระยะสั ้นได้ เร็ว ส่วนใหญ่มกั จะไม่สามารถวิ่ง
ระยะไกลได้ ดี ในขณะที่คนวิ่งระยะไกลได้ ดีก็มกั จะวิ่งเร็วไม่เก่ง เนื่องจากจุดเน้ นคนละแบบกัน
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แล้ วถามว่าฝึ กแบบไหนให้ วิ่งเก่ง คนที่ชอบระยะสั ้นก็บอกให้ ฝึกแบบเทคนิคระยะสั ้น
สปริน้ เร็วๆลงเวทหนักๆ ลงคอร์ทเข้ มข้ น เน้ นพลัง ขณะที่คนให้ ความสําคัญกับการวิ่งระยะไกล
ก็จะแนะนําวิธีฝึกในอีกแบบหนึ่ง เล่นเวทคนละประเภท คอร์ทที่ใช้ ซ้อมก็จะคนละอย่างกันเลย
เน้ นไปที่การวิ่งยาวๆ ฝึ กความอดทน ความทนทาน และจังหวะการหายใจเพื่อให้ วิ่งเก่งๆ
เรื่ องทุกเรื่ องล้วนมีกลไกและเงื่อนไขของแต่ละแบบอยู่
แต่คนจํานวนหนึ่ง มักนํามาปนกันทั้งที่มนั ต้องแยกขาด
จากกัน ซึ่งเรี ยกว่า การคิด วิเคราะห์ แต่ไม่ได้แยกแยะ
การประมวลด้ านภาษาอังกฤษก็คล้ ายๆการวิ่งคือมีมิติหลากหลายว่าตกลงจะถามความเก่ง
ในด้ านไหน ความเชี่ยวชาญด้ านใด ฝึ กเพื่ออะไร ใช้ อย่างงานอย่างไร เราจะสรุปรวบเดียวกันไม่ได้
เพราะการพัฒนาจะไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริง เช่น คนที่เก่งด้ านการติวสอบ ทางด้ านแกรมม่า
คนจํานวนมากคงจะบอกว่าคนนี ้เก่งภาษาอังกฤษ แล้ วหากมีความคาดหวังให้ คนดังกล่าวนี ้มาช่วย
สอนให้ ตนเองพูดภาษาอังกฤษหน่อย อยากพูดคุยสื่อสารได้ ดี (เพราะเข้ าใจผิดคิดเอาเองว่าเขาเก่ง
ภาษาอังกฤษต้ องช่วยสอนให้ เราพูดได้ ดีแน่ๆ) แต่แท้ จริงคนที่เก่งดังกล่าวนั ้น อาจจะสื่อสารได้ ไม่ดี
หรือพูดคุยแทบจะไม่เข้ าใจเลยก็เป็ นไปได้ ยิ่งให้ ไปสอนคนอื่นพูดสื่อสารด้ วยแล้ ว ก็ยิ่งไม่เหมาะสม
¤¹·ÕèÁØ‹§à¹Œ¹ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ù´¤ØÂÊ×èÍÊÒÃËÃ×ÍÊíÒà¹ÕÂ§ÊÇÂ (Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÁÑ¡à»š¹
¤¹·Õè¾Ù´ä´ŒáÅÐä»ãªŒªÕÇÔµµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÁÒËÅÒÂ»‚ ËÃ×ÍäÁ‹¡ç¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ÃÖè§ËÃ×Í¤ÃÙ½ÃÑè§·Õè¾Ù´
ÀÒÉÒä·Âä´Œà¡‹§) ÁÑ¡¨Ð¡Å‹ÒÇµíÒË¹Ô¡ÅØ‹Á¤ÃÙ·ÕèÊÍ¹áºº·‹Í§¨íÒ ÊÍ¹¤íÒÈÑ¾· ÊÍ¹Í‹Ò¹
ÊÍ¹¡ÒÃá»Å (áººä·Âæ) ÊÍ¹à¾×èÍÊÍºËÃ×Í¡ÅØ‹ÁµÔÇàµÍÃÊ‹Ç¹ãËÞ‹ã¹»ÃÐà·Èä·Â
Ç‹ÒÊÍ¹¼Ô´ÇÔ¸Õ ¨Ö§·íÒãËŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¤¹ä·ÂÍ‹Í¹ à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹¤¹·ÕèÊÍ¹ÇÔè§ÃÐÂÐÊÑé¹
â¨ÁµÕÇ‹ÒãËŒ¤¹·ÕèÊÍ¹à·¤¹Ô¤¡ÒÃÇÔè§ä¡Å¹Ñé¹ ÊÍ¹¼Ô´ÇÔ¸Õ·íÒãËŒÇÔè§äÁ‹à¡‹§ ·Ñé§æ·Õè¤ÇÒÁ¨ÃÔ§
ÇÔ¸ÕÊÍ¹áµ‹ÅÐáºº¹Ñé¹ ÁÕàÍ¡ÅÑ¡É³à©¾ÒÐµÑÇáÅÐ¨Ø´ËÁÒÂà©¾ÒÐ·Ò§¡Ñ¹ä» ¤§äÁ‹ÁÕ¶Ù¡
äÁ‹Á¼Õ Ô´ ¾Ö§»ÃÐÁÇÅ´ÙÇ‹ÒÍÐäÃàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÍÐäÃ ¨íÒà»š¹ÁÒ¡¹ŒÍÂá¤‹äË¹ãªŒ·íÒà¾×èÍÍÐäÃ
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เมื่อนําครูสอนภาษาซึ่งต่างทํางานคนละแบบมาคุยกัน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
แต่ละท่านมีจดุ เน้ นในมิติแตกต่างกันมานัง่ ถกเถียง แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวิธีการใด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ ได้ ผลสัมฤทธิ์จริง อาจารย์ทางสายพูดคุยก็มกั จะให้
ทัศนะมาที่การว่ากล่าวอาจารย์ทางสายแกรมม่าหรือตําหนิการสอนเพื่อสอบ ในขณะที่ผ้ เู รียน
จํานวนหนึ่งนันต้
้ องการเก่งแกรมม่าเพื่อใช้ สอบและใช้ ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจํานวนมากเสียด้ วยที่
ต้ องการใช้ ภาษาอังกฤษในมิตินี ้ เยาวชนไทยหลายคนไม่ต้องการพูดคุยได้ ไม่ต้องการสําเนียง
พวกเขาต้ องการอ่านออก เข้ าใจเรื่อง แก้ โจทย์ทําข้ อสอบได้ นัน่ คือความจําเป็ นเฉพาะของเขา
เราจะมาใช้ บรรทัดฐานเอาว่าอย่ามัวแต่เรียนแกรมม่าสิ อย่าสอนเพื่อนําความรู้ไปสอบ หันมา
ให้ ความสําคัญกับการเรียนพูดคุยดีกว่า เช่นนี ้ไม่ใช่ ถือเป็ นวิธีที่คลาดเคลื่อนและมองเพียงแค่
มิติเดียว คงแก้ ปัญหาต่างๆไม่ได้ แน่นอน (ก็ในเมื่อเขาต้ องใช้ ภาษาอังกฤษในมิติของการสอบ
ต่างๆ แล้ วถ้ าไม่สอนเพื่อให้ พวกเขารู้จกั กระแสของข้ อสอบ พวกเขาจะทําข้ อสอบได้ ดไี หมล่ะ)

ลองนึกภาพตามแบบนี้ คือ มีนกั เรี ยน 3 คน เดินเข้ามาหา
คนสอนแล้วบอกว่า “หนูจะต้องสอบ GAT ONET อังกฤษ
แล้วจะต้องทําคะแนนให้ได้สูงๆ เพราะว่าจะยื่นคะแนนเข้า
คณะแพทย์ ช่วยสอนหนูหน่อยนะค่ะต้องทําความฝันให้ได้

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ´Ñ§¡Å‹ÒÇËÒ¡¨Ð·íÒ¢ŒÍÊÍºä´Œ´Õ á¡ÃÁÁ‹ÒµŒÍ§á¹‹¹ (à¾ÃÒÐµŒÍ§ãªŒã¹ Reading)
áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË structure µ‹Ò§æ ¼ÙŒÊÍ¹¡çµŒÍ§à¤ÅÕÂÃÃÐºº tense voice áÅÐÍ×è¹æãËŒä´Œ
ÅÍ§¹Ö¡´ÙÇ‹Ò ¶ŒÒã¹°Ò¹Ð¤¹à»´ÃÑºÊÍ¹àÊÃÔÁ ¨ÐµÍº¾Ç¡à¢Ò (¤¹ÁÒ¶ÒÁàÃÕÂ¹) àª‹¹¹ÕéäËÁÇ‹Ò
“äÁ‹ àÃÒäÁ‹ÊÍ¹ ¨ÐÊÍ¹¡Ñ¹ä»·íÒäÁ á¡ÃÁÁ‹ÒäÁ‹ÊÍ¹ à¸Í¨ÐàÃÕÂ¹ä»·íÒäÁ µŒÍ§àÃÕÂ¹Ê¹·¹Ò
¨ÐàÃÕÂ¹ÍÑ§¡ÄÉµŒÍ§à¹Œ¹Ê¹·¹Ò á¡ÃÁÁ‹ÒäÁ‹ÊíÒ¤ÑÞàÃÕÂ¹ä»¡çäÁ‹ä´ŒãªŒ ÊÍ¹·íÒäÁ àÃÕÂ¹·íÒäÁ”
¤ÇÃµÍºÅÑ¡É³Ð¹ÕéäËÁ àËç¹äËÁÇ‹ÒäÁ‹ãª‹ ¤¹«Öè§à¢ÒËÒ·ÕèàÃÕÂ¹à¢Ò¡çÍÂÒ¡¾Öè§¾Ò¤¹ÊÍ¹ã¹ÁÔµÔ¹Õé
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กรณีสมมติว่าเราสามารถโน้ มน้ าว ชักนําให้ ครูจํานวนมากหรือผู้สอนภาษาอังกฤษ
ทังหมดหั
้
นมาให้ ความสนใจเรื่องการพูดสื่อสารหมด ไม่มีใครให้ ความสําคัญกับการสอนแบบ
โครงสร้ างหรือสอนเพื่อไปสอบเลยแม้ แต่คนเดียว (นี่เพียงกรณีสมมตินะ ซึ่งมันคงเป็ นไปไม่ได้ )
แล้ วนักเรียนจํานวนมากก็หาทางเรียนเสริ มภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายว่าจะต้ องทําคะแนน
สอบเข้ าต่างๆให้ ได้ ซึ่งการสอบจะเป็ นเรื่องของการอ่านเป็ นหลัก และการที่จะอ่านได้ ดนี ั ้นต้ อง
อาศัยการรู้ศพั ท์ ท่องคําศัพท์ เข้ าใจโครงสร้ างทางภาษา และข้ อสอบต่างๆก็ยงั มีระบบการวาง
เนื ้อหาสอบที่เป็ นรูปลักษณ์ของแกรมม่าสลับซับซ้ อนอยู่ เช่นนี ้ พวกเขาเหล่านี ้จะไปหาที่พึ่งใด
การสอนในระบบโรงเรียนปกติ ไม่สามารถทําให้ ได้ คะแนนดีๆจากการสอบแข่งขันต่างๆเป็ นแน่
ซึ่งข้ อเท็จจริงก็เป็ นแบบนันจริ
้ งๆ คือระบบการศึกษาไทยในคลาสเรียน มีเงื่อนไขหลายอย่างที่
ทําให้ ผ้ เู รียนไม่มีองค์ความรู้ดีพอ นี่ไงแล้ วพวกเขาจะพึ่งใคร เมื่อไม่มีใครสอนแบบเน้ นสอบเลย
ขณะเดียวกันผู้เรียนซึ่งไม่ได้ สนใจเกี่ยวกับการอ่านหรือแกรมม่าหรือการสอบต่างๆก็
จะไปโน้ มน้ าวหรือชักนําให้ เขามาให้ ความสําคัญกับการเรียนระบบการอ่าน ระบบแกรมม่าคง
ไม่ได้ เพราะคนละมิติ คนละเรื่องกันเลย ไม่ได้ มีประโยชน์โดยตรงต่อพวกเขามากนักและไม่ได้
สอดรับกับมิติที่เขาดํารงอยู่ด้วยนัน่ เอง ดังนัน้ อย่าพึงด่วนตัดสินว่าคนที่สอนแกรมม่าหรือสอน
เพื่อสอบนันเป็
้ นการสอนผิดวิธี ขณะที่ครูผ้ สู อนมุ่งเน้ นการสอนเพื่อสื่อสารพูดคุย สนทนาให้ ได้
(ไม่เน้ นแกรมม่า) คือ คนที่ควรชื่นชมยกย่องสรรเสริญแบบนี ้ก็ไม่ใช่ ไม่ควรคิดกันไปเองว่าเป็ น
เช่นนันสิ
้ เพราะจริงๆแล้ วทุกอย่างมีมิติแห่งความสมดุลและความเหมาะสมของแต่ละแบบอยู่

¼ÙŒÍ‹Ò¹ÅÍ§¹Ö¡ÀÒ¾ â¤Œª¤¹Ë¹Öè§¾ÂÒÂÒÁÊÍ¹¹Ñ¡¿ØµºÍÅ¤¹Ë¹Öè§ãËŒãªŒÁ×Í¨Ñº
ºÍÅ ãËŒ½ƒ¡¤ÇÒÁ¤Å‹Í§á¤Å‹Çã¹¡ÒÃãªŒÁ×ÍàÅ‹¹ºÍÅ ¡ÅÑºâ´¹¤¹ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ
µíÒË¹ÔÇ‹Ò àÎŒÂ! ÊÍ¹áºº¹Ñé¹·íÒäÁ àÅ‹¹ºÍÅà¢ÒµŒÍ§ãªŒà·ŒÒ ½ƒ¡àµÐ ½ƒ¡ÂÔ§ÊÔ
ÍŒÒÇ! ¼ÙŒàÅ‹¹¤¹¹Õéà¢ÒàÅ‹¹µíÒáË¹‹§¼ÙŒÃÑ¡ÉÒ»ÃÐµÙ¹Ð µŒÍ§à¹Œ¹ã¹·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃãªŒ
Á×ÍÁÒ¡¡Ç‹Òà·ŒÒ ¹Ñè¹ä§ ½ƒ¡Ê‹Ç¹¢Í§à·ŒÒ¡ç¤ÇÃ½ƒ¡ÍÂÙ‹´ÇŒ Â áµ‹µŒÍ§ãËŒ¹éíÒË¹Ñ¡
¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÁÒ·ÕèÇÔ¸ÕãªŒÁ×ÍàÅ‹¹ÅÙ¡ áÅŒÇ¶ÒÁÇ‹Ò·ÕèàËç¹½ƒ¡ÍÂÙ‹¹Õé ãª‹¡ÒÃ½ƒ¡¡ÕÌÒ
¿ØµºÍÅäËÁ ¡çãª‹ä§¡ç¶×Íà»š¹¡ÒÃ½ƒ¡¿ØµºÍÅ¹Ñè¹àÍ§ ¹Õèä§ ÅÍ§¹Ö¡ÀÒ¾µÒÁ
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นัน่ หมายความว่าผู้เรียนและผู้สอนต้ องมองว่าจุดสมดุลของความต้ องการของเรานัน้
อยู่ที่ไหน อะไร เรียนไปทําไม หลักสูตรที่ออกแบบมา และกิจกรรมการสอนก็จะได้ สอดรับกับ
รูปแบบที่ต้องการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน โดยการเลือกสรรเข้ าเรียนหรือแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนและผู้ปกครองจึงจําเป็ นต้ องถามดูตวั เองก่อนว่าผู้ที่จะเข้ ารับการพัฒนา
ต้ องการทางด้ านใดหรือคาดหวังภาษาอังกฤษมิติใด ไม่ใช่ถามแบบลอยสุ่ม ถามว่า เราไม่เก่ง
อังกฤษ ที่ไหนสอนดีบ้าง คําตอบของคําถามนี ้จึงไม่สามารถชี ้ชัดได้ ว่าตกลงต้ องการพัฒนาใน
รูปแบบใดจริง หลักสูตรของแต่ละสถานศึกษาหรือของครูแต่ละท่านก็มีจดุ เน้ นในแบบเฉพาะ
ของตนตามแนวคิดและความความเชื่อ ซึ่งคงไม่มีหลักสูตรหรือแนวการสอนใดดีที่สดุ มีแต่ว่า
แนวทางใดที่เหมาะกับใครแบบไหน ช่วยเหลือผู้เรียนได้ ดีจริงมากน้ อยเพียงไหน ขณะเดียวกัน
ก็ไม่มีหลักสูตรใดที่แย่ไปเสียทังหมดเพราะแต่
้
ละแบบจะมีดลุ ยภาพของแนวทางหลักสูตรนั ้นๆ

รู้หรื อเปล่าว่านักเรี ยนไทยในระบบการศึกษาไทย
ภาษาอังกฤษมิติใดเกีย่ วข้องกับพวกเขามากที่สุด
และจําเป็ นมากที่สุด อย่างตัดสิ นใจแทนพวกเขา
หรื อคิดเอาเองแทนพวกเขา ต้องใช้ขอ้ มูลในการ
ที่จะวิเคราะห์หลักสู ตรหรื อแนวทางการสอนจริ ง

áÅŒÇÃÙŒËÃ×Íà»Å‹ÒÇ‹Ò¤¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒÇÐ§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ
ËÃ×Í¡ÒÃâµŒµÍºÊ×èÍÊÒÃ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒáÅÐ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ
ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ¾Ç¡à¢Ò¨ÐµŒÍ§ãªŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÁÔµÔã ´
ã¹ªÕÇÔµ¨ÃÔ§ «Öè§áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡ÁÔµÔ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä·Â
ã¹ÃÐºº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍÂ‹Ò§ÊÔé¹àªÔ§ µŒÍ§à¢ŒÒã¨¨Ø´¹Õé
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เอกลักษณ์และความโดดเด่นของการสอนแต่ละสถาบันก็มีของเขา มีจดุ เด่นจุดด้ อย
เช่นไรก็ว่ากันตามเรื่องตามราว ตามสภาวการณ์ที่เป็ นไป ทุกสถานศึกษาล้ วนหวังผลเชิงบวก
ต่อผู้เรียนกันทังสิ
้ ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียนมัธยมปลายกลุ่มหนึ่ง ตัวเองเรียนอังกฤษไม่เก่ง
ทักษะไม่ค่อยดี จึงอยากพัฒนาอยากเก่งขึ ้น เพราะเกรงว่าจะทําข้ อสอบเข้ ามหาวิทยาลัยไม่ดี
จึงหาทางยกระดับความรู้ตวั เอง แล้ วก็ไปได้ ยินเขาบอกกันว่าสถาบันแห่งหนึ่งใจกลางพญาไท
สอนได้ ดี ก็เข้ ามาเรียนลงคอร์สโดยคาดหวังว่าเขาจะช่วยตอบสนองความต้ องการและพัฒนา
ภาษาอังกฤษขึ ้นจนตัวเองทําข้ อสอบได้ ดี ทําได้ พอใจ ซึ่งไม่ได้ ประมวลในตัวเอง ไม่ได้ ดมู ิติกบั
สถานศึกษาแห่งนันว่
้ าเขาเน้ นสอนคนที่ม่งุ สอบเข้ ามหาวิทยาลัย เอาแบบเข้ มข้ น หลักสูตรเป็ น
การติวสอบชั ้นสูง นัยว่าเนื ้อหาเข้ มๆ แกรมม่าแน่นๆ คําศัพท์เยอะ นักเรียนกลุ่มเรียนเก่ง หัวดี
เช่น เด็กจากโรงเรียนเตรียมอุดม มหิดล ฯลฯ หรือกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยถึง 3.5 ขึ ้นไป จึงเข้ าเรียน
(เพราะพืน้ ฐานพวกเขาโอเคมาแล้ วในระดับหนึ่งแถมหัวดีเรียนรู้เร็ว ตั ้งใจเรียน สนใจใฝ่ ร้ ูอย่าง
มากด้ วย) นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเลยบอกว่าสอนได้ ดี สอนเข้ าใจและได้ ประโยชน์จากการสอน
ของที่นี่ ทําให้ เด็กกลุ่มอื่นๆเข้ าใจคลาดเคลื่อนว่า เขาจะสามารถสอนให้ ตนนันเก่
้ งขึ ้นได้ ดีจริง
ในขณะที่ตวั เองมีมิติไม่ถึงหลักสูตรเขา คืออ่อนอังกฤษ ต้ องปรับพื ้นฐานที่แท้ จริงก่อน
จึงจะสามารถเรียนกับระบบของเขาได้ ดใี ห้ เข้ าใจจริง แต่นี่ดนั เข้ าไปลงเรียนแล้ วคาดหวังว่าจะ
ช่วยได้ ท้ ายที่สดุ เมื่อองค์ประกอบต่างๆไม่สอดรับกันอย่างเหมาะสม ผลสัมฤทธิ์จริงจึงไม่เกิด
เรียนไปก็งงอยู่ดี ไม่เก่งขึ ้นมาได้ จึงเสียเงินเปล่า แต่พวกเธอไม่ควรไปว่ากล่าวให้ สถาบันนั ้นว่า
เขาสอนไม่ดี สอนเร็ว สอนไม่เข้ าใจ เพราะนัน่ คือรูปแบบที่เขาวางไว้ พวกเธอนัน่ เองต่างหากที่
เลือกเรียนผิดมิติ หรือไม่ประเมินก่อนว่ากระบวนการที่ได้ ลงเรียนนั ้น เหมาะสมกับตัวเองจริงๆ
หรือเปล่า ผู้ปกครองและผู้เรียนซึ่งจะหาเสริ มสร้ างพัฒนาการด้ านภาษาอังกฤษจึงจําเป็ นต้ อง
ประเมินตนเองก่อนว่าต้ องการเรียนรู้หรือจะพัฒนาให้ ก้าวไปในทิศทางไหน เพื่อจุดประสงค์ใด
อันก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกชัดเจนจริงอย่างน่าพึงพอใจ เพราะว่าตัวหลักสูตรต่างๆใน
ประเทศไทยมีหลากหลายตามแต่ควรเลือกประมวลมิติของจุดประสงค์แห่งการพัฒนานั ้นและ
ประเมินความเป็ นไปได้ ให้ ครอบคลุมทุกเรื่องซึ่งเกี่ยวข้ องอยู่ด้วย ที่สําคัญต้ องประมวลมิติอื่นๆ
โดยเฉพาะหลักความจริงด้ วยว่าจะอํานวยประโยชน์กบั สิ่งที่คดิ และคาดหวังได้ ดีจริงหรือเปล่า
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ข้ อมูลจริงจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน มีพระรูปหนึ่ง (เราเรียกง่ายๆว่าหลวงพี่)
มาขอเรียนภาษาอังกฤษกับผู้เขียน เอาละหยุดคิดนิดหนึ่ง….. ติ๊ก ต๊ อก ติ๊ก ต๊ อก…โอเคเมื่อคิด
แล้ วลองเดาสิ ว่าพระเขาต้ องการอะไรจากการมาเรียนกับผู้เขียน …. นัน่ แน่ หลายคนก็เดาถูก
แต่ผ้ อู ่านอีกหลายคนก็เดาผิด หลุดโลกไปเลย อย่าเดาเลยมารู้กนั เลยดีกว่า เพื่อวิเคราะห์เรื่อง
หลวงพี่ไม่ได้ ต้องการอะไรมากไปกว่า การจะรู้ว่า participial phrase มันคืออะไร
compound sentence, direct object, indirect object , core part , adverb clause,
geround ,และอื่นๆที่เป็ น grammar ล้ วนๆ ด้ วยเพราะหลวงพี่กําลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่
คือแบบพูดอะไรมาที่มหาวิทยาลัย หลวงพี่มึนหมด (ก็แน่ล่ะ เพราะหลวงพี่ยงั ไม่ร้ ูจกั แม้ กระทัง่
present simple tense ธรรมดานี่แหล่ะ กลุ่ม clause เบื ้องต้ นก็ไม่ร้ ู โครงสร้ างระดับพื ้นๆ ซึ่ง
ผู้เขียนได้ อธิบายในบทแรกๆของตําราเล่มนี ้ ก็ยงั ไม่ร้ ูอะไรเลย เพียงอ่านออก แปลได้ ง่ายๆ เช่น
She walks to a market with her mom. ได้ เท่านี ้ ตอนก่อนเริ่มต้ นมาพบผู้เขียนครังแรก
้
ËÅÇ§¾Õè´ÙàËÁ×Í¹ÍÂÙ‹äÁ‹ä´ŒáÅŒÇªÕÇÔµ¹Õé¡ÑºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ µŒÍ§ËÒ·Ò§·íÒÂÑ§ä§¡çä´ŒãËŒÃÙŒºŒÒ§
¨ÐÇ‹Òà»š¹¤ÇÒÁâª¤´ÕËÃ×ÍäÁ‹ (¡çäÁ‹ÃÙŒàËÁ×Í¹¡Ñ¹) ËÅÇ§¾Õè¨Ñº¾ÅÑ´¨Ñº¼ÅÙä´ŒÁÒàÃÕÂ¹¡Ñº¼ÙŒà¢ÕÂ¹ ÀÒÂã¹
ÃÐÂÐàÇÅÒà¾ÕÂ§ 16 ªÑèÇâÁ§¡ÒÃàÃÕÂ¹â´Â»ÃÐÁÒ³ ¨Ò¡·Õèá·º¨ÐäÁ‹ÃÙŒÍÐäÃàÅÂ ËÅÇ§¾ÕèÊÒÁÒÃ¶µÍº
¤íÒ¶ÒÁàËÅ‹Ò¹Õéä´Œ¶Ù¡ËÁ´ (ËÃ×Íà¡×ÍºËÁ´) µÍºáººà¢ŒÒã¨·ÕèÁÒ·Õèä»¢Í§¤íÒµÍº´ŒÇÂ¡ÃÐºÇ¹¤ÇÒÁÃÙŒ
My sister has been reading the book which I brought for her
in her bedroom for many hours. She was called by our mother, but she
didn’t care anything.
·Ñé§ËÁ´·ÕèàËç¹ÁÕ¡Õè clause áÅŒÇª×èÍ clause ÍÐäÃ, àËç¹»ÃÐâÂ¤ compound sentence äËÁ
Ê‹Ç¹äË¹·Õèº‹§ªÕé¤ÇÒÁà»š¹ passive , ºÍ¡ª×Íè tense ·Ñé§ËÁ´·ÕèàËç¹àËÅ‹Ò¹ÕéÁÒÊÔ ª×Íè ÍÐäÃºŒÒ§
»ÃÐâÂ¤áÃ¡à»š¹ complex sentence ãª‹äËÁ ¶ŒÒäÁ‹ãª‹áÅŒÇà»š¹ÍÐäÃ , relative pronoun
ÍÂÙ‹µÃ§äË¹ ªÕéãËŒ´ÙË¹‹ÍÂ , ºÍ¡ÁÒË¹‹ÍÂÇ‹Òã¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ¹ÕéÁÕ possessive adjective ÍÂÙ‹¡Õè¤íÒ
called à»š¹¡ÃÔÂÒª‹Í§·Õèà·‹ÒäÃ áÅŒÇµÑÇ helping verb “was” ¹Ñè¹áÊ´§ÍÐäÃº‹§ªÕé¶Ö§ÍÐäÃÍÂÙ‹
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หลวงพี่ตอบคําถามลักษณะนันถู
้ กเกือบหมด หรือบางครั ้งก็ถกู หมดสําหรับการทดสอบหรือ
ประเมินผลที่คล้ ายๆแบบนี ้ เมื่อเป็ นโครงสร้ างทางภาษาที่มีความยากระดับง่ายจนถึงระดับ
ปานกลาง หลวงพี่ตอบถูกสบายๆ เหมือนปอกกล้ วยเข้ าปาก ทั ้งๆที่เมื่อย้ อนไปประมาณแค่
ไม่กี่สปั ดาห์ก่อนหน้ านี ้ ตอบไม่ได้ เลย หรือไม่ร้ ูจะตอบอย่างไร สุ่มๆมัว่ ไปเลย ตัวอย่างเช่น
1. She ______________ for this company for four years.
a. work
b. works
c. is working d. has worked
2. Johnson ______________ behind a building because of his money.
a. kill
b. killed c. was killed d. is killed
3. I don’t know the boy ____________ mother teaches us English.
a. who
b. whom c. whose
d. which
4. Why ________ you lived here for a long time?
a. do
b. have
c. are
d.

did

5. Jimmy and John _____________ to a cinema last Sunday.
a. go
b. goes
c. went
d. has gone
6. The students have been ____________ by their teacher.
a. punish
b. punished c. punishing
d. punishes
7. I don’t understand ____________ you said.
a. what
b. where
c. whose

d. which

คําถามเหล่านี ้ หลวงพี่ตอบได้ หมด และสามารถอธิบายหรือบอกเหตุผลได้ ด้วย
ความเข้ าใจว่าทําไมจึงตอบแบบนัน้ ได้ แก่ตอบข้ อ d c c b c b a ตามลําดับ
แต่ก่อนหน้ าที่จะมาเรียนกับผู้เขียน ตอบไม่ได้ เลยสักข้ อ ไม่ร้ ู จะเลือกคําตอบเช่นไรให้ ถกู ต้ อง
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ณ จุดๆนี ้ หากมีใครมายืนดูผ้ เู ขียนสอนหลวงพี่ ตั ้งแต่เริ่มต้ นเลย (ซึ่งผู้เขียนก็สอนเริ่ม
เหมือนกับตําราอธิบายเล่มนี ้นัน่ เอง สอนปูรากฐานมาจากขั ้นตอนที่ 1 มาเรื่อยๆ) จนเกิดเป็ น
กระบวนความรู้ดงั กล่าว เมื่อเรียนกันมาได้ สกั ระยะราวเดือนที่สอง (ชัว่ โมงที่ 10 ของการเรียน)
หากใครมาฟั งผู้เขียนอธิบาย อาจส่ายหัว โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์สอนภาษาลูกครึ่งหรือครูฝรั่ง
พูดไทยได้ หลายท่าน คงมายืนกอดอกดู แล้ วคิด (แต่ไม่พดู ) หรือบางทีก็คดิ ด้ วยพูดด้วยว่าสอน
อะไร สอนทําไม สอนแล้ วได้ อะไร สิ่งนันมี
้ อะไรในสาระแก่นสารกับชีวิตไหม ทําไมต้ องมาสอน
เรื่องราวอะไรแบบนี ้ เพราะภาษาที่ผ้ เู ขียนสื่อสารในการอธิบายให้ หลวงพี่จะเป็ นประมาณนี ้คือ
“ËÅÇ§¾ÕèàËç¹»ÃÐâÂ¤¹Ñé¹äËÁ¤ÃÑº »ÃÐâÂ¤áÃ¡ª×Íè tense ÍÐäÃ áÅŒÇËÅÇ§¾ÕèàËç¹»ÃÐâÂ¤·Õè
ÊÒÁäËÁ tense ÍÐäÃ àËç¹äËÁÇ‹ÒÁÑ¹à»š¹ present perfect ·Ñé§ÊÍ§¢ŒÍàÅÂ¹Ð áµ‹·íÒäÁ
Ë¹ŒÒµÒäÁ‹àËÁ×Í¹¡Ñ¹ ¢ŒÍÊÒÁà¾ÃÒÐÁÑ¹à»š¹ passive ä§ áµ‹©Ð¹Ñé¹¼Á¶ÒÁÇ‹Ò¢ŒÍ·ÕèÊÒÁ¡Ñº¢ŒÍ·Õè
Ë¡ Ë¹ŒÒµÒ¤ÅŒÒÂ¡Ñ¹ËÃ×Íà¡×ÍºàËÁ×Í¹¡Ñ¹áµ‹¨ÃÔ§æµ‹Ò§¡Ñ¹á·º·Ø¡ÍÂ‹Ò§ à¾ÃÒÐÇ‹Ò tense ¡ç
µ‹Ò§¡Ñ¹ voice ¡çµ‹Ò§ ¤ÇÒÁËÁÒÂÂÔè§µ‹Ò§ä»àÅÂ à¾ÃÒÐ¢ŒÍË¡ ·ÍÁà»š¹¤¹·Õèä»·íÒà¢Ò áµ‹¢ŒÍ
ÊÒÁ·ÍÁà»š¹¤¹·Õèà¨çºµÑÇËÃ×Íà¨çºã¨ ¶Ù¡äËÁ¤ÃÑº ¢ŒÍË¡ÁÑ¹¤×Í present perfect con ä§
áÅÐ voice ÁÑ¹à»š¹ active Ë¹ŒÒµÒàÅÂ´Ù¤ÅŒÒÂËÃ×Íà¡×ÍºàËÁ×Í¹¡Ñº¢ŒÍÊÒÁàÅÂáµ‹¢ŒÍÊÒÁ¹Ñé¹
à»š¹ passive «Öè§ÁÕª×èÍÇ‹Ò present perfect ¡ÃÔÂÒá·Œ¨Ö§à»š¹ punished à»š¹¡ÃÔÂÒª‹Í§·Õè 3”
ËÅÇ§¾Õè¼§¡ËÑÇ§Ö¡æ ´ŒÇÂ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡»‚µÔÇ‹Ò ÍŽÍ à»š¹ÍÂ‹Ò§¹Õé¹ÕèàÍ§ ÁÔ¹‹Ò ËÅÇ§¾Õè
¿˜§áÅŒÇà¢ŒÒã¨ã¹ÊÔè§·Õè¼ÙŒà¢ÕÂ¹Í¸ÔºÒÂä´Œ´Õ ÃÙŒÊÖ¡»ÅÒº»Å×éÁÂÔ¹´Õ»ÃÕ´Ò·ÕèÃÙŒÇ‹Ò»ÃÐâÂ¤áµ‹ÅÐáººÁÕ
ÅÑ¡É³Ðµ‹Ò§¡Ñ¹áºº¹Ñé¹ áºº¹Õé ÊÑ§à¡µ¨Ò¡µÃ§¹Ñé¹ µÃ§¹Õé ¨Ö§¡‹Íà¡Ô´à»š¹¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ª×è¹ªÍº
เหตุที่ฟังเข้ าใจเพราะผู้เขียนสอนปูรากฐานมาอย่างเป็ นระบบตั ้งแต่เริ่มต้ น จึงฟั งการ
อธิบายลักษณะดังกล่าวนันได้
้ เข้ าใจ และเช่นเดียวกันกลุ่มลูกศิษย์ประมาณ ม.ต้ นหรือประถม
ระดับ ป.6 ที่เรียนกับผู้เขียนมาต่อเนื่องอย่างน้ อยได้ สองถึงสามเดือน ก็ฟังประโยคการอธิบาย
พวกนันได้
้ เข้ าใจ ไม่ได้ ร้ ูสึกตกใจกับภาษาที่ใช้ สื่อสารออกมา อารมณ์ประมาณว่า “ครูพูดอะไร
มาเฟ๊ คๆ เฟิ คๆ อะไร เดอะ ว้ อยซ์ แอคทีพ แอ๊ คท่า งงหมด” แบบนี ้ไม่ใช่นะ ไม่ใช่ว่าเพิ่งโผล่มา
เจอกันใหม่นนั ้ อยู่ดีๆผู้เขียนก็ไม่อธิบายด้ วยภาษาลักษณะนี ้หรอก ไม่เช่นนั ้นผู้เรียนคงมึนตึ๊บ
ต้ องสอนปูพืน้ ฐานตามระบบมาก่อนจึงอธิบายด้ วยถ้ อยคําดังกล่าวนั ้นได้ พวกเขาฟั งเข้ าใจง่าย

173

ซึ่งแน่นอนว่าคนที่มีองค์ความรู้ทางภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่ง ก็ไม่ได้ ตกใจในภาษา
ที่ผ้ เู ขียนอธิบายนัน้ และหลายคนยังสามารถจินตนาการออกด้ วยว่าข้ อหนึ่งประโยคน่าจะเป็ น
อย่างไร ส่วนข้ อสาม ข้ อหก น่าจะเป็ นประโยคแบบไหน หลายคนนึกภาพออกด้ วยซํ ้านะแค่ฟัง
คําอธิบายดังกล่าว แต่ว่าคนไทยหรือเยาวชนไทยส่วนใหญ่คงส่ายหัว “พูดอะไรอยู่นนั่ หน่ะ”
´Ù¤íÒÍ¸ÔºÒÂãËŒ¡ÑºËÅÇ§¾Õèµ‹Í µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹ “ËÅÇ§¾ÕèàËç¹äËÁÇ‹Ò¢ŒÍ¹Ñé¹ÁÕ gerund «Öè§à¢Ò
àÃÕÂ¡Ç‹Ò participial Ê‹Ç¹¢ŒÍ¹Ñè¹Ë¹‹Ð ·Õèà»š¹¡ÃÔÂÒª‹Í§·ÕèÊÒÁ ÁÑ¹¤×Í participle ¹Ñè¹áËÅ‹Ð·Õè
ËÅÇ§¾Õè¿˜§ÍÒ¨ÒÃÂà¢ÒÊÍ¹äÁ‹à¢ŒÒã¨ ÁÑ¹ÁÕá¤‹¹ÕéàÍ§ geround ¡ç¤×Í ¡ÃÔÂÒª‹Í§·Õè 1 «Öè§ÁÒàµÔÁ
ing à¾×èÍãËŒÁÑ¹·íÒË¹ŒÒ·ÕËè Ã×ÍÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹ noun ¹Ñè¹àÍ§ à¢ÒàÃÕÂ¡ª×èÍÁÑ¹Ç‹Ò gerund áÅŒÇ¡ç
ÊÑ§à¡µäËÁ ¢ŒÍ¹Ñé¹ÁÕ clause ´ŒÇÂ ¶ÒÁÇ‹Ò ãª‹ noun clause äËÁËÃ×Íà»š¹ adverb clause
¡Ñ¹á¹‹ ¨Ò¡¹Ñé¹¡çÍ¸ÔºÒÂµ‹ÍàÅÂ ºÃÒ ºÃÒ… ” ËÅÇ§¾Õèà¢ŒÒã¨áÅÐÃÑºÃÙŒ¶Ö§ÇÔ¸Õ¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂ¹Ñé¹ä´Œ
¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡»Å×éÁ»µÔÂÔ¹´Õà¡Ô´¢Öé¹ã¹ã¨ÍÂ‹Ò§·‹ÇÁ·Œ¹ à¾ÃÒÐ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹ÕéÃÒÇæäÁ‹¡ÕèÊÑ»´ÒËäÁ‹ÃÙŒÍÐäÃ
ÍÂ‹ÒÁÒ¾Ù´à¨ÍÃ‹§à¨ÍÃÑè¹ÍÐäÃ ÂÑ§ä§ äÁ‹ÃÙŒ áµ‹µÍ¹¹ÕéàÃÔèÁ¨Ñº·ÔÈ·Ò§ä´Œ´Õ àÃÔèÁàËç¹ÍÐäÃµ‹ÍÁÔÍÐäÃ
คําถามที่ฝากให้ ลองคิดคําตอบว่า ควรจะชื่นชมผู้เขียนหรือควรจะตําหนิผ้ เู ขียนไหมว่ามัว
แต่สอนแกรมม่าอยู่นนั่ ไม่สอนให้ พูดคุยสื่อสาร ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย ลองดูต่อไปนี ้
“ËÅÇ§¾Õè ¶ŒÒ¼ÁãËŒÂŒÍ¹àÇÅÒ¡ÅÑºä»àÁ×èÍÊÍ§à´×Í¹¡‹Í¹ ¤×ÍäÁ‹µŒÍ§ÁÒàÃÕÂ¹áºº¹Õé áµ‹ãËŒä»
àÃÕÂ¹¡Ñº¤ÃÙ½ÃÑè§ËÃ×Í¤ÃÙ·Õèà¢ÒÊÍ¹ËÅÇ§¾Õè¾Ù´¤ØÂä´Œ´ÕàÅÂ áµ‹äÁ‹à¢ŒÒã¨ÍÐäÃàËÅ‹Ò¹Õé ËÅÇ§¾ÕèàÍÒäËÁ”
ËÅÇ§¾ÕèºÍ¡ “äÁ‹àÍÒ” “¶ŒÒ§Ñé¹àÍÒãËÁ‹ à§×èÍ¹ä¢àËÁ×Í¹àÁ×èÍ¡Õé áµ‹á¶ÁµÑ§ ¤ãËŒ´ŒÇÂà´×Í¹ÅÐÊÍ§¾Ñ¹
ËÅÇ§¾ÕèàÍÒäËÁ” ÂÑ§Â×¹ÂÑ¹¤íÒà´ÔÁ “äÁ‹àÍÒ ¢Íáºº¹Õé ÍÂÒ¡àÃÕÂ¹áºº¹Õé áºº¹ÕéáËÅ‹Ð »Å×éÁÁÒ¡”
ลูกศิษย์ของผู้เขียนอีกคนหนึ่งเป็ นหนุ่มอายุ 24 ปี กําลังอยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาโทเช่นกัน
ก็มีโอกาสเสาะแสวงหาการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งที่บ้านของเรามีฐานะดีพอสมควรนะ จบจาก
มหาวิทยาลัยเอกชนมีชื่อ มา และศึกษาต่อเนื่องปริญญาโท เขาเคยไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ
ต่างๆใจกลางกรุงเทพฯมาแล้ ว ทังหลั
้ กสูตรของสถาบันชั ้นนําต่างประเทศหรือที่ว่าดังๆกันนี่เอง
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เขาเรียนมาหมดแล้ วตังแต่
้ ช่วงเป็ นนักเรียน ม.ปลายจนจบปริญญาตรี น่าจะลงคอร์ส
ไปหมดไม่ตํ่ากว่าสี่ห้าแสนแล้ วได้ นับรวมกันทังหมดเฉพาะการเรี
้
ยนพิเศษเรียนเสริมและเรียน
กับสถาบันต่างๆนอกเวลาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของเขา บางแห่งลงคอร์สถึงห้ าหมื่นสําหรับ
การเรียนเพียงเจ็ดเดือนในสถาบันสอนภาษาชื่อดัง แล้ วทําไม ณ ตอนที่เขามาหาผู้เขียนเขาจึง
ยังมีศกั ยภาพด้ านภาษาอังกฤษที่อยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก พูดคุยไม่เข้ าใจ ฟั งและพูดกลับ ได้ เพียง
ประโยคง่ายๆเท่าเด็กระดับประถมหรือ ม.1 – ม.2 ที่เป็ นศิษย์ของผู้เขียนเท่านั ้น จากประโยคนี ้
1. She has worked for my company since last year.
2. He was blamed because of his gilty.
3. The manager whose car was stolen will buy a new car.
ถามว่า รู้ไหมประโยคไหนเป็ น present perfect / clause คือ ส่วนไหน ข้ อไหนมี clause /
เห็น passive ไหม มีสองตําแหน่ง บ่งชี ้ความเป็ น passive / worked blamed เป็ นกริยา
ช่องที่เท่าไรกัน / ข้ อไหนที่ไม่มี possessive adjective หรือ adjective แสดงความเป็ นเจ้ าของ
·íÒäÁà¢ÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶µÍºä´ŒÊÑ¡¢ŒÍ äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò¨ÐàÍÒ¤íÒµÍºÁÒ¨Ò¡äË¹ ÁÍ§¨Ò¡µÃ§äË¹ ÍÂ‹Ò§äÃ
áµ‹àÁ×èÍ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÊÍ¹à¢Òä» ÃÒÇæ 12 ªÑèÇâÁ§ ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹áÃ¡·ÕèÊÍ¹ ·íÒäÁà¢Ò¨Ö§µÍºä´ŒËÁ´¨´
¶Ù¡·Ø¡¤íÒ¶ÒÁ ·Ñé§ÃÙŒÇÔ¸ÕËÒ¤íÒµÍº´ŒÇÂÇ‹ÒÁÍ§áººäË¹ÍÂ‹Ò§äÃ ÃÐºº tense voice clause
à¢Ò¿˜§ÀÒÉÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñº·Õè¼ÙŒà¢ÕÂ¹Í¸ÔºÒÂãËŒÅÙ¡¾Õè¿˜§ä´Œà¢ŒÒã¨ Ç‹Ò¡íÒÅÑ§¾Ù´¶Ö§ÍÐäÃ »ÃÐà´ç¹äË¹
¼ÙŒà¢ÕÂ¹¶ÒÁÇ‹Ò¨Ò¡·ÕèàÃÕÂ¹ÁÒ 12 ªÑèÇâÁ§ ÃÙŒÃÐºº¾Ç¡¹Õéà¢ŒÒã¨ªÑ´¢¹Ò´¹Õé ¶ŒÒ¼ÁãËŒÂŒÍ¹àÇÅÒ¡ÅÑº
ä»äÁ‹µŒÍ§ÁÒ¾º¼Á äÁ‹µŒÍ§ä´Œ¤ÇÒÁÃÙŒ¾Ç¡¹Õé ¤Ø³¨ÐàÍÒäËÁ ¼Áá¶ÁµÑ§¤ãËŒÍÕ¡ÊÍ§áÊ¹¶ŒÒÂŒÍ¹
¡ÅÑºä»ä´Œ äÁ‹à¤ÂÁÒà¨Í¡Ñ¹ áÅÐªÕÇÔµ¹ÕéäÁ‹ÁÕâÍ¡ÒÊà¨Í¡Ñ¹ àÃÕÂ¹áºº¹Õé ÃÙŒáºº¹Õé ¤Ø³¨ÐàÍÒäËÁ
·íÒäÁà¢Ò¨Ö§µÍºÇ‹Ò “äÁ‹àÍÒ” ¨ÐàÍÒáºº¹Õé µŒÍ§¡ÒÃáºº¹Õé ¹ÕèáËÅ‹Ðãª‹áÅŒÇ ÂÔ¹´ÕÁÒ¡·ÕèÊØ´áÅŒÇ
เห็นไหมว่าจริงๆแล้ ว มันไม่ได้ มีอะไรตายตัวว่าอะไรผิด อะไรถูก มีแค่ว่าความต้ องการ
จริงๆคืออะไร จุดไหน ต้ องการเรียนรู้ไปเพื่ออะไรซึ่งเรียกว่าความเหมาะสม เราจะมาพิพากษา
ว่าคนๆหนึ่งผิด เพราะคิดหรือมีแนวทางไม่เหมือนตน ไม่ได้ นัน่ เป็ นวิธีคิดที่ไม่ควรไปตัดสินเอง
แค่คิดยังไม่พอ ยังไปด่า ไปตําหนิเขาอีก ทุกอย่างทุกเรื่องนั ้นต่างมีมมุ และมีมิติของมันเองอยู่
เราจึงควรดูปัจจัยเงื่อนไขต่างๆว่าสอดรับกันอย่างไรด้ วยนัน่ เอง ประเด็นนี ้สําคัญก็มากทีเดียว
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ทีนี ้เมื่อกี ้พูดถึงกรณีหลวงพี่ที่มาให้ ผ้ เู ขียนสอนภาษาอังกฤษให้ แต่ก็มีอีกคนหนึ่งเป็ น
ผู้หญิงวัยผู้ใหญ่แล้ ว มาขอให้ ผ้ เู ขียนสอนภาษาอังกฤษให้ เหมือนกัน (คําขอเดียวกันเลยนี่นา)
คือขอให้ ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้ แล้ วผู้อ่านคิดว่าผู้เขียนจะสอนและอธิบายเหมือนกับที่สอน
ให้ หลวงพี่ไหมล่ะ ไม่เลย ต่างกันมาก เพราะเขามีเป้าหมายอยากพอจะพูดคุยสื่อสารภาษาได้
เนื่องจากกําลังจะไปมีสามีฝรั่ง ว่าที่สามีเลยโอนเงินมาให้ แล้ วรีบไปเรียนภาษามาเดี๋ยวนี ้เลย
นัน่ ไง ผู้เขียนก็ต้องสอนการพูดสื่อสาร ถูกผิดอะไรก็ไม่ควรไปคิดกังวล ทํายังไงก็ได้ ให้
สื่อสารได้ เข้ าใจ ก็เน้ นไปที่คําศัพท์และสํานวนพื ้นฐานทัว่ ไป ให้ เขาใช้ พูดจริงแบบสบายใจ เช่น
Where แปลว่าที่ไหน Where you go ? you go where? ก็คงใช้ ได้ พอกัน ไม่ต่างมากนัก
What’s up? I don’t know. I don’t like fish. Can we have dinner together?
อะไรทํานองนี ้ ผิดโครงสร้ างบ้ าง อะไรบ้ าง ก็ไม่เป็ นไร ให้ เขารู้สึกว่าการสื่อสารไม่ได้ เป็ นเรื่องที่
น่ากลัวขนาดนัน้ สักพักเขาก็เริ่มปรับการเรียนรู้ได้ กล้ าพูด และถูๆไถๆฝึ กไปก็จะใช้ สื่อสารได้ ดี
ผู้อ่านคิดว่าจะได้ ยินคําอธิบายด้ วยถ้ อยคําแบบว่า present perfect หรือ passive voice
อะไรแบบนี ้จากปากผู้เขียนไหมล่ะ ไม่มีหรอก เจอร่ง เจอรั่น อะไร เขาไม่สนใจ เขาไม่เอาทังนั
้ น้
แอดวง แอดเวิร์บอะไร ไม่ต้องมาเฉียดกลายผ่านใกล้ ไม่ได้ มีผลดึงดูดให้ อยากรู้สึกไปข้ องแวะ
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äÁ‹ä´Œà»š¹ÍÒ¨ÒÃÂÊÍ¹ÀÒÉÒÊÒÂá¡ÃÁÁ‹ÒËÃ×ÍÊÒÂ¾Ù´¤ØÂÊ×Íè ÊÒÃáµ‹à»š¹ “สายแห่งความจริง”
โดยเน้ นการทํางานหลักไปที่การสอนภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนไทยในระบบการศึกษาไทย
“I am not a God. I am not a Legend. I am not a Hero. I am the Truth.”

