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เร่ืองราวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย  

 
 

 
 

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   

 

ถ้าคนหน่ึงก้าวเท้าเข้ามาแล้วถามว่าช่วยสอนให้เขาพูดองักฤษได้ไหม เพราะกําลงัจะ

ไปมีสามีฝร่ัง นัน่ก็หน่ึงมิติของภาษาองักฤษ ถ้าคนหน่ึงก้าวเข้ามาบอกวา่เรียนองักฤษไม่รู้เร่ือง 

ไม่เข้าใจ ทําข้อสอบไม่ได้ จะทําเช่นไร ช่วยสอนหน่อยได้ไหม นัน่ก็อีกมิติหน่ึง  คนหน่ึงก้าวเท้า

เข้ามาบอกว่า หนตู้องสอบโทอคิโทเฟลให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ใครจะสอนให้ได้บ้าง เรียนกนั

อย่างไร นัน่ก็มิติหน่ึง อีกคนก้าวเข้ามาว่า หนจูะไปสมคัรสอบเป็นผู้ประกาศข่าวภาษาองักฤษ 

อยากพูดได้คล่องกว่านี ้แบบสําเนียงดีๆ ช่วยสอนหน่อยได้ไหมน่ีก็มิติหน่ึง พ่อแม่พาลกูมาหา

แล้วบอกด้วยความกระวนกระวายใจว่าวิชาอื่นๆลกูเรียนได้เกรด 4 หมด เหลือแค่องักฤษได้ 3 

กบัองักฤษเสริมได้ 3.5 ทํายงัไงดีจะให้เขาเก่งภาษาองักฤษน่ีก็ถือเป็นอีกมิติหน่ึง คนหน่ึงขบัรถ

มอเตอร์ไซด์รับจ้างในเขตท่ีมีชาวต่างชาติใช้บริการ บอกว่าให้ช่วยสอนผมคยุกบัฝร่ังหน่อยนะ 

ผมอยากคยุกบัเขาได้ พอแค่ใช้ทํามาหากินได้ง่ายขึน้ ไม่ต้องเก่งกาจอะไรมากก็เป็นอีกมิติหน่ึง 

เด็กนกัเรียนชัน้ ม.6 ต่างขวนขวายดิน้รนกระวนกระวาย เพราะต้องไปเผชิญกบัการทําข้อสอบ 

GAT และวิชาสามญัภาษาองักฤษร่ําร้องเรียกหาใครๆ สถาบนัไหน ครูท่านใด ติวเตอร์คนไหน

ช่วยในเร่ืองดงักล่าวนีไ้ด้บ้าง ก็ถือเป็นอีกมิติ พลเรือนจะสอบเข้ารับข้าราชการครู สอบตํารวจ 

การสอบ ภาค ก ต้องเจอกบัภาษาองักฤษ ก็ถือว่าเป็นอีกมิติเกี่ยวกบัการพัฒนาภาษาองักฤษ 
 

 

 

 

 

เพราะภาษาองักฤษมหีลายมติิจงึควรทําความรู้จักกบัแนวทางการสอนแบบต่างๆ 

 

¨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹Òá¹Ç·Ò§à§×èÍ¹ä¢áÅÐÁÔµÔµ‹Ò§æ¢Í§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¹Ñé¹ÁÕÁÒ¡ÁÒÂ àÃÒãªŒ´Ñª¹Õ 
ªÕéÇÑ´µÑÇã´µÑÇË¹Öè§ÁÒ¡íÒ¡Ñºº·ºÒ·¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ñé§ËÁ´¹Ñé¹äÁ‹ä´ŒàÅÂ à¾ÃÒÐÍÒ¨ 

¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹·Ñ¹·ÕáÅÐ¡çäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¾Òá¹Ç·Ò§µ‹Ò§æä´ŒàËÁÒÐÊÁ 
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สถานการณ์ด้านภาษาองักฤษของประเทศไทยในภาพรวม ถือว่าไม่ดีเอามากๆทกุการประเมิน 

ทกุระดบัชัน้ ผลสะท้อนออกมาชดัเจนว่าตกตํ่าจริง คนไทยจํานวนหน่ึงท่ีเก่งภาษาองักฤษแล้ว 

โดยเฉพาะครูสอนภาษาองักฤษ หรือคนท่ีทํางานด้านภาษาองักฤษ ก็จึงมกัจะมีจิตใจอยากให้ 

คนอื่น (คนไทยทัว่ไป) เก่งภาษาองักฤษเหมือนกบัตวัเองท่ีเก่งได้ ใช้ได้ หวงัดีกบัคนอื่น เพราะ 

เห็นว่าภาษาองักฤษเป็นประโยชน์ ถ้าเก่งได้ พูดได้ อ่านได้ หรือใช้งานได้ดี ก็คอืจะมีประโยชน์ 

จึงได้เสนอแนวคิด วิธีการสอนในแบบต่างๆท่ีตนเองเช่ือวา่ดีแล้วจะช่วยทําให้ผู้ เรียนพัฒนาได้ 

 

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) 

Ö̈§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 Ô̧ºÒÂ´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¡ 

 

เพราะว่าภาษาองักฤษ สองแบบนี ้เป็นคนละเร่ืองกนั คนละสายกนัเลย เปรียบเสมือน 

การแข่งขนัวิ่งหรือฝึกวิ่ง (แยกเป็นสองแบบคอืวิ่งระยะสัน้กบัวิ่งระยะไกล) แต่โดยรวมก็เรียกว่า 

วิ่ง (แข่งวิง่) ถ้าถามว่าคนท่ีวิ่งเกง่ คือ อะไร คนจํานวนหน่ึงอาจบอกว่าคนนีว้ิ่งเร็วมาก ได้แชมป์

หน่ึงร้อยเมตรซีเกมส์ คนอีกจํานวนหน่ึงคงบอกว่า คนนีสิ้ ชนะเลิศวิ่งหน่ึงหม่ืนเมตร เก่งกว่าคน

เม่ือกี ้หากจบัมาวิ่งแข่งกนั ถ้าวิ่งระยะสัน้ ก็แพ้คนแรก ถ้าวิ่งระยะไกลก็แพ้คนหลงั  แล้วสรุปว่า

ใครวิ่งเก่งกว่าใคร แล้วใครสําคญักว่าใคร คนท่ีวิ่งระยะสัน้ได้เร็ว ส่วนใหญ่มกัจะไม่สามารถวิ่ง

ระยะไกลได้ดี ในขณะท่ีคนวิ่งระยะไกลได้ดีก็มกัจะวิ่งเร็วไม่เก่ง เน่ืองจากจดุเน้นคนละแบบกนั 
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แล้วถามว่าฝึกแบบไหนให้วิ่งเก่ง คนท่ีชอบระยะสัน้ก็บอกให้ฝึกแบบเทคนิคระยะสัน้ 

สปริน้เร็วๆลงเวทหนกัๆ ลงคอร์ทเข้มข้น เน้นพลงั ขณะท่ีคนให้ความสําคญักบัการวิ่งระยะไกล 

ก็จะแนะนําวิธีฝึกในอีกแบบหน่ึง เล่นเวทคนละประเภท คอร์ทท่ีใช้ซ้อมก็จะคนละอย่างกนัเลย  

เน้นไปท่ีการวิ่งยาวๆ ฝึกความอดทน ความทนทาน และจงัหวะการหายใจเพ่ือให้วิ่งเก่งๆ 

 

 

 

 

 

 

         การประมวลด้านภาษาองักฤษก็คล้ายๆการวิ่งคือมีมิติหลากหลายว่าตกลงจะถามความเก่ง 

ในด้านไหน ความเช่ียวชาญด้านใด ฝึกเพ่ืออะไร ใช้อย่างงานอย่างไร เราจะสรุปรวบเดียวกนัไม่ได้ 

เพราะการพัฒนาจะไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริง เช่น คนท่ีเก่งด้านการติวสอบ ทางด้านแกรมม่า 

คนจํานวนมากคงจะบอกว่าคนนีเ้ก่งภาษาองักฤษ แล้วหากมีความคาดหวงัให้คนดงักล่าวนีม้าช่วย 

สอนให้ตนเองพูดภาษาองักฤษหน่อย อยากพูดคยุส่ือสารได้ดี (เพราะเข้าใจผิดคิดเอาเองวา่เขาเก่ง 

ภาษาองักฤษต้องช่วยสอนให้เราพดูได้ดีแน่ๆ) แต่แท้จริงคนท่ีเก่งดงักล่าวนัน้ อาจจะส่ือสารได้ไม่ดี 

หรือพูดคยุแทบจะไม่เข้าใจเลยก็เป็นไปได้ ยิ่งให้ไปสอนคนอื่นพูดส่ือสารด้วยแล้ว ก็ยิ่งไม่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤¹·ÕèÁØ‹§à¹Œ¹ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ Œ́Ò¹¡ÒÃ¾Ù´¤ØÂÊ×èÍÊÒÃËÃ×ÍÊíÒà¹ÕÂ§ÊÇÂ (Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÁÑ¡à»š¹
¤¹·Õè¾Ù´ä Œ́áÅÐä»ãªŒªÕÇÔµµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÁÒËÅÒÂ»‚ ËÃ×ÍäÁ‹¡ç¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ÃÖè§ËÃ×Í¤ÃÙ½ÃÑè§·Õè¾Ù´
ÀÒÉÒä·Âä Œ́à¡‹§) ÁÑ¡¨Ð¡Å‹ÒÇµíÒË¹Ô¡ÅØ‹Á¤ÃÙ·ÕèÊÍ¹áºº·‹Í§¨íÒ ÊÍ¹¤íÒÈÑ¾·� ÊÍ¹Í‹Ò¹ 
ÊÍ¹¡ÒÃá»Å (áººä·Âæ) ÊÍ¹à¾×èÍÊÍºËÃ×Í¡ÅØ‹ÁµÔÇàµÍÃ�Ê‹Ç¹ãËÞ‹ã¹»ÃÐà·Èä·Â
Ç‹ÒÊÍ¹¼Ô´ÇÔ Õ̧ ¨Ö§·íÒãËŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¤¹ä·ÂÍ‹Í¹ à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹¤¹·ÕèÊÍ¹ÇÔè§ÃÐÂÐÊÑé¹
â¨ÁµÕÇ‹ÒãËŒ¤¹·ÕèÊÍ¹à·¤¹Ô¤¡ÒÃÇÔè§ä¡Å¹Ñé¹ ÊÍ¹¼Ô´ÇÔ Õ̧·íÒãËŒÇÔè§äÁ‹à¡‹§ ·Ñé§æ·Õè¤ÇÒÁ¨ÃÔ§
ÇÔ Õ̧ÊÍ¹áµ‹ÅÐáºº¹Ñé¹ ÁÕàÍ¡ÅÑ¡É³�à©¾ÒÐµÑÇáÅÐ¨Ø´ËÁÒÂà©¾ÒÐ·Ò§¡Ñ¹ä» ¤§äÁ‹ÁÕ¶Ù¡ 
äÁ‹ÁÕ¼Ô´ ¾Ö§»ÃÐÁÇÅ Ù́Ç‹ÒÍÐäÃàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÍÐäÃ ¨íÒà»š¹ÁÒ¡¹ŒÍÂá¤‹äË¹ãªŒ·íÒà¾×èÍÍÐäÃ 

 

เร่ืองทุกเร่ืองลว้นมีกลไกและเง่ือนไขของแต่ละแบบอยู ่
แต่คนจาํนวนหน่ึง มกันาํมาปนกนัทั้งที่มนัตอ้งแยกขาด 
จากกนั ซ่ึงเรียกวา่  การคิด  วเิคราะห์  แต่ไม่ไดแ้ยกแยะ 
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   เม่ือนําครูสอนภาษาซ่ึงต่างทํางานคนละแบบมาคยุกนั อาจารย์สอนภาษาองักฤษ

แต่ละท่านมีจดุเน้นในมิติแตกต่างกนัมานัง่ถกเถียง แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวิธีการใด 

เกี่ยวกบัการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษให้ได้ผลสมัฤทธ์ิจริง อาจารย์ทางสายพูดคยุก็มกัจะให้

ทศันะมาท่ีการว่ากล่าวอาจารยท์างสายแกรมม่าหรือตําหนิการสอนเพ่ือสอบ ในขณะท่ีผู้ เรียน

จํานวนหน่ึงนัน้ต้องการเก่งแกรมม่าเพ่ือใช้สอบและใช้ประโยชน์อื่นๆ ซ่ึงจํานวนมากเสียด้วยท่ี

ต้องการใช้ภาษาองักฤษในมิตินี ้เยาวชนไทยหลายคนไม่ต้องการพูดคยุได้ ไม่ต้องการสําเนียง 

พวกเขาต้องการอ่านออก เข้าใจเร่ือง แก้โจทย์ทําข้อสอบได้ นัน่คือความจําเป็นเฉพาะของเขา 

เราจะมาใช้บรรทดัฐานเอาว่าอย่ามวัแต่เรียนแกรมม่าสิ อย่าสอนเพ่ือนําความรู้ไปสอบ หนัมา

ให้ความสําคญักบัการเรียนพูดคยุดีกวา่ เช่นนีไ้ม่ใช่ ถือเป็นวิธีท่ีคลาดเคล่ือนและมองเพียงแค่

มิติเดียว คงแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้แน่นอน (ก็ในเม่ือเขาต้องใช้ภาษาองักฤษในมิติของการสอบ

ต่างๆ แล้วถ้าไม่สอนเพ่ือให้พวกเขารู้จกักระแสของข้อสอบ พวกเขาจะทําข้อสอบได้ดีไหมล่ะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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¤ÅÕÂÃ�ÃÐºº 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 

ลองนึกภาพตามแบบน้ี คือ มีนกัเรียน 3 คน เดินเขา้มาหา

คนสอนแลว้บอกวา่ “หนูจะตอ้งสอบ GAT  ONET องักฤษ

แลว้จะตอ้งทาํคะแนนให้ไดสู้งๆ เพราะวา่จะยื่นคะแนนเขา้

คณะแพทย ์ช่วยสอนหนูหน่อยนะค่ะตอ้งทาํความฝันให้ได ้
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กรณีสมมติว่าเราสามารถโน้มน้าว ชกันําให้ครูจํานวนมากหรือผู้สอนภาษาองักฤษ 

ทัง้หมดหนัมาให้ความสนใจเร่ืองการพูดส่ือสารหมด ไม่มีใครให้ความสําคญักบัการสอนแบบ

โครงสร้างหรือสอนเพ่ือไปสอบเลยแม้แต่คนเดียว (น่ีเพียงกรณีสมมตินะ ซ่ึงมนัคงเป็นไปไม่ได้) 

แล้วนกัเรียนจํานวนมากก็หาทางเรียนเสริมภาษาองักฤษ โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องทําคะแนน 

สอบเข้าต่างๆให้ได้ ซ่ึงการสอบจะเป็นเร่ืองของการอ่านเป็นหลกั และการท่ีจะอ่านได้ดีนัน้ต้อง 

อาศยัการรู้ศพัท์ ท่องคําศพัท์ เข้าใจโครงสร้างทางภาษา และข้อสอบต่างๆก็ยงัมีระบบการวาง

เนือ้หาสอบท่ีเป็นรูปลกัษณ์ของแกรมม่าสลบัซบัซ้อนอยู่ เช่นนี ้พวกเขาเหล่านีจ้ะไปหาท่ีพ่ึงใด 

การสอนในระบบโรงเรียนปกติ ไม่สามารถทําให้ได้คะแนนดีๆจากการสอบแข่งขนัต่างๆเป็นแน่ 

ซ่ึงข้อเท็จจริงก็เป็นแบบนัน้จริงๆ คือระบบการศึกษาไทยในคลาสเรียน มีเง่ือนไขหลายอย่างท่ี

ทําให้ผู้ เรียนไม่มีองค์ความรู้ดีพอ น่ีไงแล้วพวกเขาจะพ่ึงใคร เม่ือไม่มีใครสอนแบบเน้นสอบเลย  

 

ขณะเดียวกนัผู้ เรียนซ่ึงไม่ได้สนใจเกี่ยวกบัการอ่านหรือแกรมม่าหรือการสอบต่างๆก็

จะไปโน้มน้าวหรือชกันําให้เขามาให้ความสําคญักบัการเรียนระบบการอ่าน ระบบแกรมม่าคง

ไม่ได้ เพราะคนละมิติ คนละเร่ืองกนัเลย ไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงต่อพวกเขามากนกัและไม่ได้

สอดรับกบัมิติท่ีเขาดํารงอยู่ด้วยนัน่เอง ดงันัน้ อย่าพึงด่วนตดัสินว่าคนท่ีสอนแกรมม่าหรือสอน

เพ่ือสอบนัน้เป็นการสอนผิดวิธี ขณะท่ีครูผู้สอนมุ่งเน้นการสอนเพ่ือส่ือสารพูดคยุ สนทนาให้ได้ 

(ไม่เน้นแกรมม่า) คือ คนท่ีควรช่ืนชมยกย่องสรรเสริญแบบนีก้็ไม่ใช่ ไม่ควรคิดกนัไปเองว่าเป็น

เช่นนัน้สิ เพราะจริงๆแล้วทกุอย่างมีมิติแห่งความสมดลุและความเหมาะสมของแต่ละแบบอยู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¼ÙŒÍ‹Ò¹ÅÍ§¹Ö¡ÀÒ¾ â¤Œª¤¹Ë¹Öè§¾ÂÒÂÒÁÊÍ¹¹Ñ¡¿ØµºÍÅ¤¹Ë¹Öè§ãËŒãªŒÁ×Í Ñ̈º
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‹´ŒÇÂ áµ‹µŒÍ§ãËŒ¹éíÒË¹Ñ¡
¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÁÒ·ÕèÇÔ Õ̧ãªŒÁ×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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นัน่หมายความว่าผู้ เรียนและผู้สอนต้องมองว่าจดุสมดลุของความต้องการของเรานัน้

อยู่ท่ีไหน อะไร เรียนไปทําไม หลกัสตูรท่ีออกแบบมา และกิจกรรมการสอนก็จะได้สอดรับกบั

รูปแบบท่ีต้องการพัฒนาอยา่งเหมาะสมกบัผู้ เรียน โดยการเลือกสรรเข้าเรียนหรือแนวทางการ

จดัการเรียนรู้ นกัเรียนและผู้ปกครองจึงจําเป็นต้องถามดตูวัเองก่อนว่าผู้ ท่ีจะเข้ารับการพัฒนา

ต้องการทางด้านใดหรือคาดหวงัภาษาองักฤษมิติใด ไม่ใช่ถามแบบลอยสุ่ม ถามว่า เราไม่เก่ง

องักฤษ ท่ีไหนสอนดีบ้าง คําตอบของคาํถามนีจึ้งไม่สามารถชีช้ดัได้ว่าตกลงต้องการพฒันาใน

รูปแบบใดจริง หลกัสตูรของแต่ละสถานศึกษาหรือของครูแต่ละท่านก็มีจดุเน้นในแบบเฉพาะ

ของตนตามแนวคิดและความความเช่ือ ซ่ึงคงไม่มีหลกัสตูรหรือแนวการสอนใดดีท่ีสดุ มีแต่ว่า

แนวทางใดท่ีเหมาะกบัใครแบบไหน ช่วยเหลือผู้ เรียนได้ดีจริงมากน้อยเพียงไหน ขณะเดียวกนั

ก็ไม่มีหลกัสตูรใดท่ีแย่ไปเสียทัง้หมดเพราะแต่ละแบบจะมีดลุยภาพของแนวทางหลกัสตูรนัน้ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้หรือเปล่าวา่นกัเรียนไทยในระบบการศึกษาไทย 

ภาษาองักฤษมิติใดเกีย่วขอ้งกบัพวกเขามากที่สุด 

และจาํเป็นมากที่สุด  อย่างตดัสินใจแทนพวกเขา 
หรือคิดเอาเองแทนพวกเขา ตอ้งใชข้อ้มูลในการ 
ที่จะวเิคราะห์หลกัสูตรหรือแนวทางการสอนจริง 

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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เอกลกัษณ์และความโดดเด่นของการสอนแต่ละสถาบนัก็มีของเขา มีจดุเด่นจดุด้อย

เช่นไรก็ว่ากนัตามเร่ืองตามราว ตามสภาวการณ์ท่ีเป็นไป ทกุสถานศึกษาล้วนหวงัผลเชิงบวก

ต่อผู้ เรียนกนัทัง้สิน้ ตวัอย่างเช่น เม่ือนกัเรียนมธัยมปลายกลุ่มหน่ึง ตวัเองเรียนองักฤษไม่เก่ง 

ทกัษะไม่ค่อยดี จึงอยากพัฒนาอยากเกง่ขึน้ เพราะเกรงว่าจะทําข้อสอบเข้ามหาวิทยาลยัไม่ดี 

จึงหาทางยกระดบัความรู้ตวัเอง แล้วก็ไปได้ยินเขาบอกกนัว่าสถาบนัแห่งหน่ึงใจกลางพญาไท 

สอนได้ดี ก็เข้ามาเรียนลงคอร์สโดยคาดหวงัว่าเขาจะช่วยตอบสนองความต้องการและพัฒนา

ภาษาองักฤษขึน้จนตวัเองทําข้อสอบได้ดี ทําได้พอใจ ซ่ึงไม่ได้ประมวลในตวัเอง ไม่ได้ดมิูติกบั

สถานศึกษาแห่งนัน้ว่าเขาเน้นสอนคนท่ีมุ่งสอบเข้ามหาวิทยาลยั เอาแบบเข้มข้น หลกัสตูรเป็น

การติวสอบชัน้สงู นยัว่าเนือ้หาเข้มๆ แกรมม่าแน่นๆ คําศพัท์เยอะ นกัเรียนกลุ่มเรียนเก่ง หวัดี 

เช่น เด็กจากโรงเรียนเตรียมอดุม มหิดล ฯลฯ หรือกลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ียถึง 3.5 ขึน้ไป จึงเข้าเรียน 

(เพราะพืน้ฐานพวกเขาโอเคมาแล้วในระดบัหน่ึงแถมหวัดีเรียนรู้เร็ว ตัง้ใจเรียน สนใจใฝ่รู้อย่าง

มากด้วย) นกัเรียนกลุ่มดงักล่าวเลยบอกว่าสอนได้ดี สอนเข้าใจและได้ประโยชน์จากการสอน

ของท่ีน่ี ทําให้เด็กกลุ่มอื่นๆเข้าใจคลาดเคล่ือนว่า เขาจะสามารถสอนให้ตนนัน้เก่งขึน้ได้ดีจริง 

 

ในขณะท่ีตวัเองมีมิติไม่ถึงหลกัสตูรเขา คืออ่อนองักฤษ ต้องปรับพืน้ฐานท่ีแท้จริงก่อน 

จึงจะสามารถเรียนกบัระบบของเขาได้ดีให้เข้าใจจริง แต่น่ีดนัเข้าไปลงเรียนแล้วคาดหวงัว่าจะ

ช่วยได้ ท้ายท่ีสดุเม่ือองค์ประกอบต่างๆไม่สอดรับกนัอย่างเหมาะสม ผลสมัฤทธ์ิจริงจึงไม่เกิด 

เรียนไปก็งงอยู่ดี ไม่เก่งขึน้มาได้ จึงเสียเงินเปล่า แต่พวกเธอไม่ควรไปว่ากล่าวให้สถาบนันัน้ว่า

เขาสอนไม่ดี สอนเร็ว สอนไม่เข้าใจ เพราะนัน่คือรูปแบบท่ีเขาวางไว้ พวกเธอนัน่เองต่างหากท่ี

เลือกเรียนผิดมิติ หรือไม่ประเมินก่อนว่ากระบวนการท่ีได้ลงเรียนนัน้ เหมาะสมกบัตวัเองจริงๆ

หรือเปล่า ผู้ปกครองและผู้ เรียนซ่ึงจะหาเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาองักฤษจึงจําเป็นต้อง

ประเมินตนเองก่อนว่าต้องการเรียนรู้หรือจะพัฒนาให้ก้าวไปในทิศทางไหน เพ่ือจดุประสงค์ใด 

อนัก่อเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวกชดัเจนจริงอย่างน่าพึงพอใจ เพราะว่าตวัหลกัสตูรต่างๆใน

ประเทศไทยมีหลากหลายตามแต่ควรเลือกประมวลมิติของจดุประสงค์แห่งการพฒันานัน้และ

ประเมินความเป็นไปได้ให้ครอบคลมุทกุเร่ืองซ่ึงเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ท่ีสําคญัต้องประมวลมิติอื่นๆ 

โดยเฉพาะหลกัความจริงด้วยว่าจะอํานวยประโยชน์กบัส่ิงท่ีคดิและคาดหวงัได้ดีจริงหรือเปล่า 
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        ข้อมูลจริงจากประสบการณ์ตรงของผู้ เขียน มีพระรูปหน่ึง (เราเรียกง่ายๆว่าหลวงพ่ี) 

มาขอเรียนภาษาองักฤษกบัผู้ เขียน เอาละหยดุคิดนิดหน่ึง….. ติ๊ก ต๊อก ติ๊ก ต๊อก…โอเคเม่ือคิด

แล้วลองเดาสิ ว่าพระเขาต้องการอะไรจากการมาเรียนกบัผู้ เขียน …. นัน่แน่ หลายคนก็เดาถกู 

แต่ผู้อ่านอีกหลายคนก็เดาผิด หลดุโลกไปเลย อย่าเดาเลยมารู้กนัเลยดีกว่า เพ่ือวิเคราะห์เร่ือง 

 

             หลวงพ่ีไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า การจะรู้ว่า participial  phrase  มนัคืออะไร 

compound  sentence,  direct  object,  indirect  object ,  core  part  ,  adverb  clause, 

geround ,และอื่นๆท่ีเป็น grammar ล้วนๆ ด้วยเพราะหลวงพ่ีกําลงัศึกษาระดบัปริญญาโทอยู่ 

คือแบบพดูอะไรมาท่ีมหาวิทยาลยั หลวงพ่ีมึนหมด (ก็แน่ล่ะ เพราะหลวงพ่ียงัไม่รู้จกัแม้กระทัง่ 

present  simple  tense ธรรมดาน่ีแหล่ะ กลุ่ม clause เบือ้งต้นก็ไม่รู้ โครงสร้างระดบัพืน้ๆ ซ่ึง

ผู้ เขียนได้อธิบายในบทแรกๆของตําราเล่มนี ้ก็ยงัไม่รู้อะไรเลย เพียงอ่านออก แปลได้ง่ายๆ เช่น 

She  walks  to  a  market  with  her  mom. ได้เท่านี ้ตอนกอ่นเร่ิมต้นมาพบผู้ เขียนครัง้แรก 

 

          ËÅÇ§¾Õè Ù́àËÁ×Í¹ÍÂÙ‹äÁ‹ä Œ́áÅŒÇªÕÇÔµ¹Õé¡ÑºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ µŒÍ§ËÒ·Ò§·íÒÂÑ§ä§¡çä Œ́ãËŒÃÙŒºŒÒ§  
¨ÐÇ‹Òà»š¹¤ÇÒÁâª¤ ṌËÃ×ÍäÁ‹ (¡çäÁ‹ÃÙŒàËÁ×Í¹¡Ñ¹) ËÅÇ§¾Õè¨Ñº¾ÅÑ´¨Ñº¼ÅÙä Œ́ÁÒàÃÕÂ¹¡Ñº¼ÙŒà¢ÕÂ¹ ÀÒÂã¹
ÃÐÂÐàÇÅÒà¾ÕÂ§ 16 ªÑèÇâÁ§¡ÒÃàÃÕÂ¹â´Â»ÃÐÁÒ³ ¨Ò¡·Õèá·º¨ÐäÁ‹ÃÙŒÍÐäÃàÅÂ ËÅÇ§¾ÕèÊÒÁÒÃ¶µÍº 
¤íÒ¶ÒÁàËÅ‹Ò¹Õéä Œ́¶Ù¡ËÁ´ (ËÃ×Íà¡×ÍºËÁ´) µÍºáººà¢ŒÒã¨·ÕèÁÒ·Õèä»¢Í§¤íÒµÍº Œ́ÇÂ¡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×èÍ  tense  ·Ñé§ËÁ´·ÕèàËç¹àËÅ‹Ò¹ÕéÁÒÊÔ ª×èÍÍÐäÃºŒÒ§ 
»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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หลวงพ่ีตอบคําถามลกัษณะนัน้ถกูเกือบหมด หรือบางครัง้ก็ถกูหมดสําหรับการทดสอบหรือ

ประเมินผลท่ีคล้ายๆแบบนี ้เม่ือเป็นโครงสร้างทางภาษาท่ีมีความยากระดบัง่ายจนถึงระดบั

ปานกลาง หลวงพ่ีตอบถกูสบายๆ เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ทัง้ๆท่ีเม่ือย้อนไปประมาณแค่

ไม่กี่สปัดาห์ก่อนหน้านี ้ตอบไม่ได้เลย หรือไม่รู้จะตอบอย่างไร สุ่มๆมัว่ไปเลย ตวัอย่างเช่น 
 

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 ้หลวงพ่ีตอบได้หมด และสามารถอธิบายหรือบอกเหตผุลได้ด้วย

ความเข้าใจว่าทําไมจึงตอบแบบนัน้  ได้แก่ตอบข้อ   d   c    c    b   c   b   a   ตามลําดบั 

แต่ก่อนหน้าท่ีจะมาเรียนกบัผู้ เขียน ตอบไม่ได้เลยสกัข้อ ไม่รู้จะเลือกคําตอบเช่นไรให้ถกูต้อง 
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           ณ จดุๆนี ้หากมีใครมายืนดผูู้ เขียนสอนหลวงพ่ี ตัง้แต่เร่ิมต้นเลย (ซ่ึงผู้ เขียนก็สอนเร่ิม

เหมือนกบัตําราอธิบายเล่มนีน้ัน่เอง สอนปรูากฐานมาจากขัน้ตอนท่ี 1 มาเร่ือยๆ) จนเกิดเป็น

กระบวนความรู้ดงักล่าว เม่ือเรียนกนัมาได้สกัระยะราวเดือนท่ีสอง (ชัว่โมงท่ี 10 ของการเรียน) 

หากใครมาฟังผู้ เขียนอธิบาย อาจส่ายหวั โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์สอนภาษาลกูคร่ึงหรือครูฝร่ัง

พูดไทยได้หลายท่าน คงมายืนกอดอกด ูแล้วคิด (แต่ไม่พดู) หรือบางทีก็คดิด้วยพูดด้วยว่าสอน

อะไร สอนทําไม สอนแล้วได้อะไร ส่ิงนัน้มีอะไรในสาระแก่นสารกบัชีวิตไหม ทําไมต้องมาสอน

เร่ืองราวอะไรแบบนี ้เพราะภาษาท่ีผู้ เขียนส่ือสารในการอธิบายให้หลวงพ่ีจะเป็นประมาณนีค้ือ 

 

“ËÅÇ§¾ÕèàËç¹»ÃÐâÂ¤¹Ñé¹äËÁ¤ÃÑº »ÃÐâÂ¤áÃ¡ª×èÍ 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 ç̈ºµÑÇËÃ×Íà ç̈ºã¨ ¶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 Ö̈§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 Ô̧ºÒÂä´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 Ö̈§¡‹Íà¡Ô´à»š¹¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ª×è¹ªÍº 

 

              เหตท่ีุฟังเข้าใจเพราะผู้ เขียนสอนปรูากฐานมาอย่างเป็นระบบตัง้แต่เร่ิมต้น จึงฟังการ

อธิบายลกัษณะดงักล่าวนัน้ได้เข้าใจ และเช่นเดียวกนักลุ่มลกูศิษย์ประมาณ ม.ต้นหรือประถม 

ระดบั ป.6 ท่ีเรียนกบัผู้ เขียนมาต่อเน่ืองอย่างน้อยได้สองถงึสามเดือน ก็ฟังประโยคการอธิบาย

พวกนัน้ได้เข้าใจ ไม่ได้รู้สึกตกใจกบัภาษาท่ีใช้ส่ือสารออกมา อารมณ์ประมาณว่า “ครูพูดอะไร 

มาเฟ๊คๆ เฟิคๆ อะไร เดอะ ว้อยซ์ แอคทีพ แอ๊คท่า งงหมด” แบบนีไ้ม่ใช่นะ ไม่ใช่ว่าเพ่ิงโผล่มา

เจอกนัใหม่นัน้ อยู่ดีๆผู้ เขียนก็ไม่อธิบายด้วยภาษาลกัษณะนีห้รอก ไม่เช่นนัน้ผู้ เรียนคงมึนตึ๊บ

ต้องสอนปพืูน้ฐานตามระบบมาก่อนจึงอธิบายด้วยถ้อยคําดงักล่าวนัน้ได้พวกเขาฟังเข้าใจง่าย 
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           ซ่ึงแน่นอนว่าคนท่ีมีองค์ความรู้ทางภาษาองักฤษดีในระดบัหน่ึง ก็ไม่ได้ตกใจในภาษา

ท่ีผู้ เขียนอธิบายนัน้ และหลายคนยงัสามารถจินตนาการออกด้วยว่าข้อหน่ึงประโยคน่าจะเป็น

อย่างไร ส่วนข้อสาม ข้อหก น่าจะเป็นประโยคแบบไหน หลายคนนึกภาพออกด้วยซํา้นะแค่ฟัง 

คําอธิบายดงักล่าว แตว่่าคนไทยหรือเยาวชนไทยส่วนใหญ่คงส่ายหวั “พูดอะไรอยู่นัน่หน่ะ” 
 

 

     ´Ù¤íÒÍ Ô̧ºÒÂãËŒ¡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¨ÒÃÂ�à¢ÒÊÍ¹äÁ‹à¢ŒÒã¨ ÁÑ¹ÁÕá¤‹¹ÕéàÍ§ geround ¡ç¤×Í ¡ÃÔÂÒª‹Í§·Õè 1 «Öè§ÁÒàµÔÁ 
ing à¾×èÍãËŒÁÑ¹·íÒË¹ŒÒ·ÕèËÃ×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 Ô̧ºÒÂµ‹ÍàÅÂ ºÃÒ ºÃÒ… ”  ËÅÇ§¾Õèà¢ŒÒã¨áÅÐÃÑºÃÙŒ¶Ö§ÇÔ Õ̧¡ÒÃÍ Ô̧ºÒÂ¹Ñé¹ä´Œ 
¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡»Å×éÁ»�µÔÂÔ¹´Õà¡Ô´¢Öé¹ã¹ã¨ÍÂ‹Ò§·‹ÇÁ·Œ¹ à¾ÃÒÐ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹ÕéÃÒÇæäÁ‹¡ÕèÊÑ»´ÒË�äÁ‹ÃÙŒÍÐäÃ
ÍÂ‹ÒÁÒ¾Ù´à¨ÍÃ‹§à¨ÍÃÑè¹ÍÐäÃ ÂÑ§ä§ äÁ‹ÃÙŒ áµ‹µÍ¹¹ÕéàÃÔèÁ Ñ̈º·ÔÈ·Ò§ä´Œ´Õ àÃÔèÁàËç¹ÍÐäÃµ‹ÍÁÔÍÐäÃ 

 
 
 

 คําถามท่ีฝากให้ลองคิดคําตอบว่า ควรจะช่ืนชมผู้ เขียนหรือควรจะตําหนิผู้ เขียนไหมว่ามวั 

แต่สอนแกรมม่าอยู่นัน่ไม่สอนให้พูดคยุส่ือสาร ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย ลองดตู่อไปนี ้
 

 

     “ËÅÇ§¾Õè ¶ŒÒ¼ÁãËŒÂŒÍ¹àÇÅÒ¡ÅÑºä»àÁ×èÍÊÍ§à ×́Í¹¡‹Í¹ ¤×ÍäÁ‹µŒÍ§ÁÒàÃÕÂ¹áºº¹Õé áµ‹ãËŒä»
àÃÕÂ¹¡Ñº¤ÃÙ½ÃÑè§ËÃ×Í¤ÃÙ·Õèà¢ÒÊÍ¹ËÅÇ§¾Õè¾Ù´¤ØÂä Œ́ ṌàÅÂ áµ‹äÁ‹à¢ŒÒã¨ÍÐäÃàËÅ‹Ò¹Õé ËÅÇ§¾ÕèàÍÒäËÁ” 
ËÅÇ§¾ÕèºÍ¡ “äÁ‹àÍÒ”  “¶ŒÒ§Ñé¹àÍÒãËÁ‹ à§×èÍ¹ä¢àËÁ×Í¹àÁ×èÍ¡Õé áµ‹á¶ÁµÑ§¤�ãËŒ Œ́ÇÂà ×́Í¹ÅÐÊÍ§¾Ñ¹ 
ËÅÇ§¾ÕèàÍÒäËÁ” ÂÑ§Â×¹ÂÑ¹¤íÒà ỐÁ “äÁ‹àÍÒ ¢Íáºº¹Õé ÍÂÒ¡àÃÕÂ¹áºº¹Õé áºº¹ÕéáËÅ‹Ð »Å×éÁÁÒ¡” 

 

 

ลกูศิษย์ของผู้ เขียนอีกคนหน่ึงเป็นหนุ่มอาย ุ24 ปี กําลงัอยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาโทเช่นกนั 

ก็มีโอกาสเสาะแสวงหาการเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงท่ีบ้านของเรามีฐานะดีพอสมควรนะ จบจาก 

มหาวิทยาลยัเอกชนมีช่ือมา และศึกษาต่อเน่ืองปริญญาโท เขาเคยไปเรียนคอร์สภาษาองักฤษ 

ต่างๆใจกลางกรุงเทพฯมาแล้ว ทัง้หลกัสตูรของสถาบนัชัน้นําต่างประเทศหรือท่ีว่าดงัๆกนัน่ีเอง 
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เขาเรียนมาหมดแล้วตัง้แต่ช่วงเป็นนกัเรียน ม.ปลายจนจบปริญญาตรี น่าจะลงคอร์ส 

ไปหมดไม่ตํ่ากว่าส่ีห้าแสนแล้วได้ นบัรวมกนัทัง้หมดเฉพาะการเรียนพิเศษเรียนเสริมและเรียน

กบัสถาบนัต่างๆนอกเวลาเพ่ือพฒันาภาษาองักฤษของเขา บางแห่งลงคอร์สถึงห้าหม่ืนสําหรับ

การเรียนเพียงเจ็ดเดือนในสถาบนัสอนภาษาช่ือดงั แล้วทําไม ณ ตอนท่ีเขามาหาผู้ เขียนเขาจึง

ยงัมีศกัยภาพด้านภาษาองักฤษท่ีอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก พูดคยุไม่เข้าใจ ฟังและพูดกลบั ได้เพียง

ประโยคง่ายๆเท่าเด็กระดบัประถมหรือ ม.1 – ม.2 ท่ีเป็นศิษย์ของผู้ เขียนเท่านัน้ 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  รู้ไหมประโยคไหนเป็น present  perfect   /  clause  คือ  ส่วนไหน ข้อไหนมี clause / 

เห็น  passive  ไหม มีสองตําแหน่ง บ่งชีค้วามเป็น  passive  /   worked   blamed  เป็นกริยา

ช่องท่ีเท่าไรกนั / ข้อไหนท่ีไม่มี possessive adjective หรือ adjective แสดงความเป็นเจ้าของ 
 

·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 Ö̈§µÍºä´ŒËÁ´¨´ 
¶Ù¡·Ø¡¤íÒ¶ÒÁ ·Ñé§ÃÙŒÇÔ Õ̧ËÒ¤íÒµÍº´ŒÇÂÇ‹ÒÁÍ§áººäË¹ÍÂ‹Ò§äÃ ÃÐºº tense  voice  clause 
à¢Ò¿˜§ÀÒÉÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñº·Õè¼ÙŒà¢ÕÂ¹Í Ô̧ºÒÂãËŒÅÙ¡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 Ö̈§µÍºÇ‹Ò “äÁ‹àÍÒ” ¨ÐàÍÒáºº¹Õé µŒÍ§¡ÒÃáºº¹Õé ¹ÕèáËÅ‹Ðãª‹áÅŒÇ ÂÔ¹´ÕÁÒ¡·ÕèÊØ´áÅŒÇ 

 

เห็นไหมว่าจริงๆแล้ว มนัไม่ได้มีอะไรตายตวัว่าอะไรผิด อะไรถกู มีแค่ว่าความต้องการ

จริงๆคืออะไร จดุไหน ต้องการเรียนรู้ไปเพ่ืออะไรซ่ึงเรียกว่าความเหมาะสม เราจะมาพิพากษา

ว่าคนๆหน่ึงผิด เพราะคิดหรือมีแนวทางไม่เหมือนตน ไม่ได้ นัน่เป็นวิธีคิดท่ีไม่ควรไปตดัสินเอง 

แค่คิดยงัไม่พอ ยงัไปด่า ไปตําหนิเขาอีก ทกุอย่างทกุเร่ืองนัน้ตา่งมีมมุและมีมิติของมนัเองอยู่ 

เราจึงควรดปัูจจยัเง่ือนไขต่างๆว่าสอดรับกนัอย่างไรด้วยนัน่เอง ประเด็นนีสํ้าคญัก็มากทีเดียว 
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ทีนีเ้ม่ือกีพู้ดถึงกรณีหลวงพ่ีท่ีมาให้ผู้ เขียนสอนภาษาองักฤษให้ แต่ก็มีอีกคนหน่ึงเป็น

ผู้หญิงวยัผู้ใหญ่แล้ว มาขอให้ผู้ เขียนสอนภาษาองักฤษให้เหมือนกนั (คําขอเดียวกนัเลยน่ีนา) 

คือขอให้ช่วยสอนภาษาองักฤษให้ แล้วผู้อ่านคิดว่าผู้ เขียนจะสอนและอธิบายเหมือนกบัท่ีสอน

ให้หลวงพ่ีไหมล่ะ ไม่เลย ต่างกนัมาก เพราะเขามีเป้าหมายอยากพอจะพูดคยุส่ือสารภาษาได้

เน่ืองจากกําลงัจะไปมีสามีฝร่ัง ว่าท่ีสามีเลยโอนเงินมาให้ แล้วรีบไปเรียนภาษามาเดี๋ยวนีเ้ลย 
 

นัน่ไง ผู้ เขียนก็ต้องสอนการพูดส่ือสาร ถกูผิดอะไรก็ไม่ควรไปคิดกงัวล ทํายงัไงก็ได้ให้

ส่ือสารได้เข้าใจ ก็เน้นไปท่ีคําศพัท์และสํานวนพืน้ฐานทัว่ไป ให้เขาใช้พูดจริงแบบสบายใจ เช่น 

Where แปลว่าท่ีไหน  Where  you  go ?   you  go  where?  ก็คงใช้ได้พอกนั ไม่ต่างมากนกั 

What’s  up?    I  don’t  know.   I  don’t  like  fish.    Can  we   have  dinner   together? 

อะไรทํานองนี ้ผิดโครงสร้างบ้าง อะไรบ้าง ก็ไม่เป็นไร ให้เขารู้สึกว่าการส่ือสารไม่ได้เป็นเร่ืองท่ี

น่ากลวัขนาดนัน้ สกัพักเขาก็เร่ิมปรับการเรียนรู้ได้ กล้าพูด และถูๆ ไถๆฝึกไปก็จะใช้ส่ือสารได้ดี 

ผู้อ่านคิดว่าจะได้ยินคําอธิบายด้วยถ้อยคําแบบว่า present  perfect  หรือ  passive  voice  

อะไรแบบนีจ้ากปากผู้ เขียนไหมล่ะ ไม่มีหรอก เจอร่ง เจอร่ัน อะไร เขาไม่สนใจ เขาไม่เอาทัง้นัน้ 

แอดวง แอดเวิร์บอะไร ไม่ต้องมาเฉียดกลายผ่านใกล้ ไม่ได้มีผลดึงดดูให้อยากรู้สึกไปข้องแวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
¶ŒÒã¤ÃÊÑ¡¤¹¨Ð¶ÒÁÇ‹Ò¼ÙŒà¢ÕÂ¹à»š¹¼ÙŒÊÍ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÊÒÂäË¹ ºÍ¡ä´ŒàÅÂÇ‹Ò¼ÙŒà¢ÕÂ¹

äÁ‹ä´Œà»š¹ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÍ¹ÀÒÉÒÊÒÂá¡ÃÁÁ‹ÒËÃ×ÍÊÒÂ¾Ù´¤ØÂÊ×èÍÊÒÃáµ‹à»š¹ “สายแห่งความจริง” 

โดยเน้นการทํางานหลกัไปท่ีการสอนภาษาองักฤษสําหรับเยาวชนไทยในระบบการศึกษาไทย 

“I am not a God.   I am not a Legend.   I am not a Hero.   I am the Truth.” 

à¾ÃÒÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉã¹»ÃÐà·Èä·Â ÁÕÁÔµÔµ‹Ò§æ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ 
¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ Ö̈§ í̈Òà»š¹µŒÍ§»ÃÐÁÇÅÁÔµÔµ‹Ò§æàÊÕÂ¡‹Í¹Ç‹Òà¾×èÍÍÐäÃ 
ÂÑ§ä§ àËÁÒÐÊÁÅ§µÑÇàª‹¹äÃ ÁÔàª‹¹¹Ñé¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ç¼Ô´·ÔÈ·Ò§ 




