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 ช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมาได้มีโอกาสไปร่วมเตรียมงานเพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับผู้บริหาร
ของเขตพ้ืนท่ี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแกน้อยศึกษา และโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย             
ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีไปเยี่ยมเยียนนั้น พบว่า หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยจัดเตรียมสถานท่ี แบ่งหน้าท่ีตามงานท่ี
ตนเองมีความถนัด ในส่วนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้รับผิดชอบในส่วน
ของงานวิชาการ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแกน้อยศึกษา เป็นแม่งานในส่วนนี้ และมีห้องท่ี
รับผิดชอบ ดังนี้ ห้องจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องทรงงาน ห้องนักเรียนทุนพระราชทาน                
ห้องสาธิตการสอน และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบว่าพ่ีน้องครูแกน้อยสามารถจัดห้องต่างๆออกมาได้อย่าง
สมบูรณ์ สวยงาม และมีความเรียบง่าย สมพระเกียรติของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง ผมเห็นข้ันตอนของพ่ีน้อง
ครูแกน้อยแล้ว อดท่ึงในความสามารถของครูทุกท่านไม่ได้ ทุกท่านได้เสียสละเวลาเพ่ือทํางานท่ีรับมอบหมาย
ให้สําเร็จ ผมขอชื่นชมด้วยใจจริง และท่ีสําคัญบุคลากรครูเขต 3 เราไม่ธรรมดาครับ  มีความสามารถรอบด้าน 
ขอเพียงแต่มีเวทีให้พ่ีน้องครูได้แสดงความสามารถ ผมเชื่อว่า ลงไปถึงนักเรียนได้อย่างแน่นอนครับ 
 ช่วงหนึ่งได้มีโอกาสนั่งสนทนากับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษท่านหนึ่ง ประวัติหน้าสนใจมากเพราะ
ก่อนท่ีจะมาเป็นครูนั้น ครูท่านนี้ได้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นระยะเวลา 4 ปี ทําให้ทักษะการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติอยู่ในระดับท่ีดีพอสมควร สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นกันเอง เม่ือนั่งรถกลับเมือง
ฝางจึงมีเวลาทบทวนถึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่าน
มา ไม่ต้องยกตัวอย่างอ่ืนไกล เอาตัวผมเป็นตัวอย่างนี่แหละครับ จําได้ว่าเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนอยู่ ป.5  
จนบัดนี้เรียนจบในระดับมหาบัณฑิต ก็ยังไม่สามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะอะไร 
เราถึงเป็นเช่นนั้น ก็เลยมานั่งวิเคราะห์เล่น ระหว่างนั่งรถกลับเมืองฝาง ได้ข้อสรุป (สําหรับตัวผม) 2 ข้อดังนี้ 
 ข้อ 1. เวลานั้นครูท่ีสอนผมไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง เพราะเป็นครูโรงเรียนประถม ครูท่าน
หนึ่งก็สามารถสอนได้หลายวิชาท้ัง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย กพอ. สลน. สปช. เป็นต้น ทําให้การถ่ายทอด
ความรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ อาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรก็เป็นได้ 
 ข้อ 2. พอเรียนไปได้สักพัก ก็ได้ครูท่ีจบวิชาเอกภาษาอังกฤษมาโดยตรง แต่เท่าท่ีความจําผมจะจําได้
ประมาณว่าครูเน้นการสอนท่ีเป็นหลักไวยากรณ์ ให้จํารูปแบบ tense ต่างๆ อะไรเป็นอดีต อะไรเป็นปัจจุบัน 
อะไรเป็นอนาคต รูปแบบ tense ต่างๆก็ไม่เหมือนกันอีก ถ้าจําไม่ผิดมีท้ังหมด 12 tense ยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่เข้าใจ 
อะไรก็ไม่รู้ สุดท้าย ผ่านมา 20 กว่าปี ก็เลยสนทนากับชาวต่างชาติไม่ได้เสียที เอ้อ.... 
 ในมุมมองของผมนั้น ท่ีผมไม่สามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้ ผมว่าน่าจะเกิดจากเหตุผลข้อ 2. 
มากกว่า หลักสูตรเราเน้นหลักไวยากรณ์มากไปไหม? แต่ถ้าเราไปเน้นการสนทนาเพ่ือการสื่อสารละ ผลการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ น่าจะดีกว่าไหม? ฝึกนักเรียนให้รู้จักบทสนทนาในชีวิตประจําวันให้คล่องก่อน 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เพราะเม่ือนักเรียนเกิดความรัก ความชอบในวิชาภาษาอังกฤษ
แล้ว หลังจากนั้นเราจึงค่อยๆแทรกหลักไวยากรณ์ต่างๆลงไป ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า วิธีท่ีผมเสนอมานั้น จะ
ได้ผลมากน้อยเพียงใด เหตุท่ีผมคิดเช่นนั้น ก็เพราะผมมีหลักคิดดังนี้ ลองเทียบง่ายๆครับ เราเรียนหลัก
ภาษาไทยมาต้ังแต่ชั้นประถมศึกษา อะไรเป็นคําเป็น อะไรเป็นคําตาย เสียงสูงเป็นอย่างไร เสียงกลางเป็น
อย่างไร เสียงตํ่าเป็นอย่างไร พยัญชนะแต่ละตัว ผันได้ก่ีเสียง เอก โท ตรี จัตวา เป็นต้น เราเรียนมาตลอดจน



กระท่ังจบระดับชั้นมัธยมหรือระดับอุดมศึกษา สุดท้ายเม่ือเราออกไปประกอบอาชีพเราก็ไม่ได้ใช้ความรู้ในส่วน
นี้เท่าไหร่นัก แซวกันเล่นๆว่า คืนอาจารย์ท่ีสอนไปหมดแล้ว แปลว่าเรียนมาก็จริง แต่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ชี้แจงนะครับว่า ผมไม่ได้ว่าหลักไวยากรณ์ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษไม่ดีนะครับ แต่น่าจะเหมาะกับ
นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีมุ่งเน้นการประกอบอาชีพด้านนักเขียนหนังสือ นักกวี นักแต่งเพลง หรืออะไรท่ีต้อง
เขียนมากกว่า ท่ีต้องเรียนรู้หลักไวยากรณ์ต่างๆ เพ่ือนําความรู้ไปเขียนหนังสือ ไปแต่งบทกวี ไปแต่งเพลงต่อไป 
เพราะอาชีพเหล่านี้หลักภาษา หลักไวยากรณ์ต้องถูกต้อง แต่นักเรียนหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ไปประกอบ
อาชีพนักเขียนหรือนักกวีหรือนักแต่งเพลง อาชีพท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาแต่ละคนอยากทํามีมากมาย เช่น การ
เป็นหมอ ตํารวจ ทหาร ครู หรืออาชีพค้าขาย เป็นต้น  

ท่ีสําคัญมากๆอีกไม่เกิน 3 ปี ประเทศไทยเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะเรื่อง
การประกอบอาชีพทํามาค้าขายกับนักธุรกิจชาวต่างชาติ นักธุรกิจจากประเทศเพ่ือนบ้านอีก 9 ประเทศ  
ก็สามารถมาประกอบอาชีพต่างๆในประเทศไทยได้อย่างเสรี โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายสินค้าและ
บริการประเภทต่างๆ เม่ือถึงเวลานั้นทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ทักษะท่ีจะเข้ามามี
บทบาทมากท่ีสุดน่าจะเป็นทักษะการฟังและพูด ทําไมผมถึงคิดเช่นนั้น เพราะเม่ือเวลาจะทํามาค้าขายกับคน
อ่ืนๆ ลําดับแรกก็ต้องมีการเจรจาระหว่างผู้ซ้ือ และผู้ขาย มีการตกลงเง่ือนไขต่างๆ คุณภาพของสินค้าและ
บริการ ท่ีสําคัญการต่อรองเรื่องราคา เป็นหัวใจของการทําธุรกิจ เพราะต่างฝ่ายต่างมีผลกําไรเป็นท่ีต้ัง หากท้ัง
สองฝ่ายสามารถเจรจาแบบ win win การค้าขายสินค้าก็จะเกิดข้ึน ดังนั้น การเจรจา ผมว่าสําคัญท่ีสุด และ
ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใช้ประกอบการเจรจา น่าจะเป็นทักษะการฟังและการพูด มากกว่าทักษะอีก 2 ทักษะ 

หากประชาชนคนไทยเรามีทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูดอยู่ในระดับท่ีดีแล้ว 
เวลาชาวต่างชาติมาทําธุรกิจในประเทศไทย หรือมาท่องเท่ียวในประเทศไทย เราในฐานะเจ้าบ้านท่ีดี ก็สามารถ
ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบได้ แนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญๆภายในประเทศได้ สามารถเจรจาเพ่ือทําการซ้ือ 
การขายได้ ส่วนทักษะการอ่านและการเขียนนั้น ก็ต้องพยายามหม่ันฝึกฝนต่อไป ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป  
ไปทีละเยอะเด๋ียวมันจะไม่สําเร็จครับ ความสําเร็จมันมีข้ันตอนของมัน ห้ามลัดคิวเป็นอันขาด แต่ผมก็ยังยืนยัน
นะครับว่า หากพูดภาษาอังกฤษได้ ฟังภาษาอังกฤษได้ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทยเราแล้ว  ชาวต่างชาติมาติดต่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เราก็สามารถพุดคุยในเบ้ืองต้นได้ว่า เขามา
ประเทศไทยเขามีวัตถุประสงค์ของการมาคืออะไร เช่น ถ้าเขามาเท่ียว เวลาเขาถามสถานท่ีปลายทาง เราก็
สามารถอธิบายได้ว่าไปอย่างไร ข้ึนรถอะไรถึงจะไปถึง เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวาดี แต่ถ้าเขาถามร้านอาหาร เราก็
สามารถแนะนําได้ว่าร้านผัดไทหรือร้านต้มยํากุ้งร้านไหน อร่อยท่ีสุด ราคาก็ไม่แพงมากนัก หรือถ้าเขามาติดต่อ
เรื่องซ้ือส้ม ซ้ือข้าว หรือสินค้าเกษตร (ครัวไทย สู่ครัวโลก)  เราก็สามารถเจรจาต่อรองถึงเรื่องคุณภาพและ
ราคาของส้มสายน้ําผึ้งหรือข้าวหอมมะลิได้ ท่ีสําคัญอนาคตประเทศไทยกับการเป็น Medical Hub หรือ
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค ก็จะทําให้ชาวต่างชาติเข้ามารับการรักษาทางการพยาบาลมากยิ่งข้ึน  

ผมเชื่อว่าการพูดการจากับชาวต่างชาติ นับต่อจากนี้ สําคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการก่อต้ังประชาคมอาเซียน ท่ีกล่าวไว้ว่า “การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียวร่วมกัน 
จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานระหว่างประเทศในอาเซียนอย่างเสรี” 
หมายถึงว่า ประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนนักธุรกิจชาวต่างชาติ จะเข้ามาทําการค้า การลงทุนมากยิ่งข้ึน ถึงเวลา
แล้วท่ีเราทุกคนจะสร้างความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อย่าให้เหมือนผม
เลยครับท่ีเห็นฝรั่งทีไร นั่งยิ้ม และเหง่ือแตกทุกครั้งไป ท้ังๆท่ีอยากทําตนเป็นเจ้าบ้านท่ีดี -_- 
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