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 ประเทศไทยก ำลงัตกที่นัง่ล ำบำกด้ำนขดีควำมสำมำรถกำรแข่งขนัในแง่ของภำษำสำกลในยุค
กำรค้ำเสรีแบบไร้พรมแดนของโลก ซึ่งจะต้องใช้ภำษำองักฤษส ำหรบักำรสื่อสำรในเกือบทุกด้ำน มี
หลกัฐำนทำงสถติหิลำยแหล่งที่ชี้ว่ำประเทศที่ค่อนขำ้งแย่ในกำรใช้ภำษำสำกลของโลกที่ยอมรบักนัคอื
ภำษำองักฤษ หำกประเทศไทยไมเ่รง่รดัแก้ปญัหำอย่ำงรบีด่วนกค็งจะล ำบำกกนัจรงิๆ ขณะนี้เทคโนโลยี
ใหม่ที่ก ำลงัเกดิขึน้อย่ำงแพร่หลำยมศีกัยภำพสูงที่จะช่วยได้มำก จงึไม่เป็นกำรเสยีหำยหรอืสิ้นเปลอืง
งบประมำณทีจ่ะลองลงมอืท ำโครงกำรน ำรอ่งในเชงิรกุด ูก่อนทีจ่ะสำยเกนิไป 

 ผลกำรสอบภำษำองักฤษจำกแบบทดสอบของสถำบนัสอนภำษำนำนำชำติ EF (Education 
First) จ ำนวนมำกกว่ำ 2 ลำ้นชุดขอ้สอบในประเทศหลกัๆ ของโลกทีไ่ม่ใชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำแรกใน 
3 ภมูภิำคของโลก คอืยโุรป เอเชยีและลำตนิอเมรกิำ (ไมน่บัประเทศทีใ่ชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำหลกัคอื
สงิคโปรแ์ละฟิลปิปินส ์ยงัไม่ได้รวมประเทศบรไูน พม่ำ ลำว กมัพูชำและอื่นๆ) พบว่ำประเทศไทยรัง้ใน
อนัดบัเกอืบท้ำยสุด คอืล ำดบัที่ 53 จำก 54 ประเทศ**1 แล้วเรำจะท ำอย่ำงไร... เมื่ออำเซยีนตกลงใช้
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำทำงกำรไปแล้ว ทัง้ยังใช้กับประเทศคู่ค้ำต่ำงๆ ของอำเซียน เช่นสหรฐัฯ 
ออสเตรเลยี สหภำพยโุรปบำงประเทศ จนี ญี่ปุ่น เกำหลแีละประเทศอื่นๆ ซึง่กำรเปิดเสรขีองอำเซยีนจะ
เริม่ใน 3 ปีข้ำงหน้ำนี้แล้ว นอกจำกนี้ เมื่อเรยีงล ำดบัประเทศหลกัๆ 137 ประเทศในโลกตำมจ ำนวน
ประชำกร กลบัพบว่ำประเทศไทยมีจ ำนวนคนพูดภำษำองักฤษได้ในระดบัสื่อควำมได้ถึงขัน้ต ่ำอยู่ใน
อนัดบัที่ 14 ของโลกคอืประมำณ 17 ล้ำนคน (ร้อยละ 27) แต่ควำมคล่องและควำมถูกต้องในกำรใช้
ภำษำ กลบัอยูร่ ัง้ทำ้ย ซึง่ค่อนขำ้งน่ำวติกในเวทโีลกไรพ้รมแดนทีไ่ดก้ ำลงัเขม้ขน้ขึน้เป็นล ำดบัดงักล่ำว 

 ประเทศไทยสอนภำษำองักฤษกนัมำตัง้แต่ชัน้อนุบำลจนถงึมหำวทิยำลยั แต่เมื่อโตขึน้และจบ
กำรศกึษำระดบัสูงแล้วไปเรยีนภำษำองักฤษเพิม่และสอบ กลบัได้ร ัง้ท้ำย บำงคนบอกว่ำเป็นควำมสง่ำ
งำม เพรำะแสดงว่ำเรำไมเ่คยเป็นเมอืงขึน้ใคร เรำมศีกัดิศ์รคีวำมเป็นไทย เรำมอีกัษรเป็นของไทยเรำเอง 
ท ำให้เรำไม่ต้องอำศยัอกัษรโรมนัเหมอืนภำษำอนิโดนีเซยี มำเลเซยี หรอืเวยีดนำม จงึไม่แปลกและไม่
ต้องเดอืดรอ้น ถ้ำเช่นนัน้ ท ำไมเกำหลใีต้ ญี่ปุ่นและจนีที่ไม่ได้เป็นอำณำนิคมชำติตะวนัตกจงึมคีวำม
คล่องในกำรใช้ภำษำองักฤษอยู่ในอันดบั 21, 22, และ 36 ตำมล ำดบั และเรำ รัง้อันดบั 53 จำก 54 

                                                           
1

  ผลผลประเมนิของปี 2011 ทีป่รำกฏว่ำไทยอยู่ใน อนัดบั 42 จำก 44 ประเทศ 
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ประเทศ (ดูตำรำง) และหำกประเทศไทยจะมุ่งมัน่ท ำให้คนไทยรู้ภำษำองักฤษมำกขึ้นโดยเรว็อย่ำงที่
เวยีดนำมก ำลงัเร่งท ำอยู่ (โครงกำร English language teaching 'miracle' 2020) จะท ำได้อย่ำงไร 
วธิกีำรคงมหีลำกหลำยใหเ้ลอืก 

1 Sweden 
2 Denmark 
3 Netherlands 
4 Finland 
5 Norway 

6 Belgium 
7 Austria 
8 Hungary 
9 Germany 
10 Poland 
11 Czech Republic 
12 Singapore 
13 Malaysia 

14 India 
15 Switzerland 
16 Slovakia 

17 Pakistan 
18 Spain 
19 Portugal 
20 Argentina 
21 South Korea 
22 Japan 
23 France 
24 Italy 
25 Hong Kong 

26 Uruguay 
27 Indonesia 
28 Iran 
29 Russia 
30 Taiwan 
31 Vietnam 
32 Turkey 
33 Peru 
34 Costa Rica 
35 Morocco 
36 China 

37 Qatar 
38 Mexico 

39 Chile 
40 Venezuela 
41 El Salvador 
42 Syria 
43 Ecuador 
44 Algeria 
45 Kuwait 
46 Brazil 
47 Guatemala 
48 Egypt 
49 UAE 
50 Colombia 
51 Panama 
52 Saudi Arabia 
53 Thailand 
54 Libya 

 
ทีม่ำ: http://www.ef.co.th/epi/

 หำกมนุษยไ์ดฟ้งัไดรู้ภ้ำษำองักฤษหรอืภำษำใดๆ อยำ่งธรรมชำตมิำตัง้แต่วยัทำรกกน่็ำจะพูดไดเ้อง
โดยอตัโนมตัิ เพรำะเหน็คนต่ำงถิ่นที่ไปเกดิและหรอืโตที่ประเทศใดก็รูภ้ำษำนัน้และพูดชดัได้เป็นอย่ำงด ี
รวมทัง้ชำวบำ้นในประเทศต่ำงๆ ในยุคอำณำนิคมเมื่อศตวรรษก่อนทีส่ำมำรถสื่อสำรกนัดว้ยภำษำองักฤษ
หรอืฝรัง่เศสได้จำกกำรได้ยนิได้ฟงัผู้คนพูดกนัทุกวนัตัง้แต่เดก็เลยเขำ้ใจและพูดได้ไม่มำกก็น้อย จงึคดิว่ำ
หำกหำวธิงีำ่ยๆ ใหเ้ดก็ไทยไดย้นิไดฟ้งัภำษำองักฤษเป็นประจ ำทุกๆ วนัเสยีตัง้แต่ยงัเป็นทำรกน่ำจะช่วยได้
ด ีเมือ่เริม่พดูกจ็ะน่ำจะพดูไดเ้องตำมธรรมชำตกิระมงั  
 เมื่อผมมหีลำนปู่จงึได้ทดลองดูเล่นๆ ไม่ได้จรงิจงัเท่ำใด ปรำกฏว่ำได้ผล 100% คอืหลำน 2 คน
ตอนนี้อำยุ 6 ขวบเศษและ 4 ขวบเศษที่ไดย้นิไดฟ้งัภำษำองักฤษทุกๆ วนัตัง้แต่อำยุไม่ถงึขวบสำมำรถฟงั
และพดูโตต้อบเป็นภำษำองักฤษดว้ยส ำเนียงแท ้(ส ำเนียงกำรต์ูนอเมรกินั) ไดจ้รงิอย่ำงน่ำทึง่ ส่วนคนเลก็ 2 
ขวบเศษฟงัพอรูเ้รื่องและอุทำนเป็นภำษำองักฤษไปแล้ว และส ำเนียงนัน้ ถ้ำไม่เหน็ตวัต้องนึกว่ำเป็นเดก็
ฝรัง่ ซึง่ทัง้นี้เป็นเพรำะยคุไฮเทคแท้ๆ  ทีม่สี่วนช่วยเป็นอยำ่งมำก  

http://www.ef.co.th/epi/
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 ส ำหรบัหลำนคนแรกนัน้ ก่อนเขำ้อนุบำลผมไม่ไดค้ดิอะไร มำทรำบเอำเมื่อเขำเขำ้เรยีนอนุบำลไทย
ใกล้บำ้นแห่งหนึ่งที่ครูถำมพ่อแม่เขำว่ำทีบ่้ำนพูดภำษำองักฤษกนัหรอืว่ำเดก็เกดิเมอืงนอกหลงัจำกไปเขำ้
ค่ำยภำษำองักฤษทีโ่รงเรยีนจดัตำมปกติ ส่วนทำงบำ้นตอนแรกกค็ดิว่ำโรงเรยีนนี้สอนภำษำองักฤษดจีรงิๆ 
พอเข้ำค่ำยภำษำองักฤษชัน้อนุบำลไม่กี่เดอืนก็พูดได้เลย จงึสงสยัว่ำกำรให้เขำดูกำร์ตูนที่เขำชอบเป็น
ภำษำอังกฤษภำษำเดียวกระมงั และได้ทดลองดูอย่ำงจรงิๆ จงัๆ อีกจนพกัหลงัๆ ผมต้อง “แจม” เป็น
ภำษำองักฤษกบัเขำดว้ยอยำกรูว้่ำพดูไดจ้รงิหรอืไม่ เพรำะเวลำพีน้่องเล่นกนั เขำจะพดูภำษำองักฤษกนัเอง
และพูดกบัผมอย่ำงทีเ่รำเรยีกว่ำหน้ำตำเฉย คอืไม่รูว้่ำเป็นต่ำงที่ภำษำกนั แลว้แต่บรบิท ถ้ำพูดกบัเขำเป็น
ภำษำองักฤษเขำกโ็ต้ตอบเป็นภำษำองักฤษ และขณะทีพ่่อแม่เขำพูดกบัเขำเป็นไทยกต็อบโต้เป็นไทยโดย
ไมส่ะดุดหรอืรูส้กึกระดำกใดๆ เลย 

 ดงันัน้ วธิงี่ำยๆ รำคำถูกมำกและเดก็กช็อบและมคีวำมสุขมำกดว้ยนี้น่ำจะลองใชดู้ส ำหรบัเดก็เลก็ 
คอืกำรเปิดกำรต์ูนทีฝ่ร ัง่ภำษำองักฤษที่ผลติส ำหรบัเดก็โดยเฉพำะจำกแผ่น DVD กไ็ดห้รอืเปิดจำกเคเบลิ
ทวี ีเช่น ทรวูชิัน่ช่องดสินีย ์(34?) ให้เดก็ดูโดยเปิดกำรต์ูนที่คดัสรรแล้วให้ดูวนัละหลำยๆ ชัว่โมงก็ได ้ให้ดู
ตัง้แต่เป็นทำรกโดยเปิดเสยีงเฉพำะภำษำองักฤษเท่ำนัน้ โดยลมืค ำเตอืนทีอ่ำจมผีูห้วงัดหีำ้มเพรำะกลวัเสยี
เดก็ไปเสยี  

 หำกท่ำนใดจะลองดบูำ้งกข็อแนะน ำ “หลกัสตูร” ทีบ่ำ้นผมใชโ้ดยไมไ่ดต้ัง้ใจแต่ไดผ้ลเลศิดงันี้ 
เมื่ออำยุ 6-8 เดอืนหรอืเริม่ “มอง” โทรทศัน์โดยใหจ้ดัหำ DVD ชุด Baby Einstein ชุด
ต่ำงๆ ทัง้หมดทีเ่ป็นเสยีงภำษำองักฤษอย่ำงเดยีว (ชุดนี้ผมไดม้ำจำกลูกศษิยท์ีม่ลีูกเลก็
ในอเมรกิำ) มำเปิดใหด้แูละฟงัไปเรือ่ยๆ กำรต์ูนชุดน้ีพดูน้อยแต่มเีพลง ภำพ สแีละเสยีง
ทีฝ่ร ัง่วจิยัมำแลว้ว่ำเหมำะกบัเดก็ทำรก (มผีลกำรวจิยัของฝรัง่ออกมำในทำงลบอยู่บำ้ง
เหมอืนกันซึ่งอำจเป็นได้ในประเทศพัฒนำแล้วที่เด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้พบปะผู้คน
เหมอืนกบัครอบครวัไทย) 
เมื่ออำยุ 12 เดอืนหรอื 18 เดอืนเริม่ใหดู้ชุด Little Einstein สลบักบั Baby Einstein 

ควรจดัหำมำให้มำกชุดเท่ำที่หำได้ เช่นชุดรถไฟ Thomas เดก็จะชอบดูซ ้ำๆ อยู่อย่ำง
นัน้เพรำะชอบและเริม่เขำ้ใจภำษำและท่ำทำง 
3-5 ขวบเริม่ใหดู้ UBC ช่อง Disney Chanel โดยเลอืกใหฟ้งัในภำษำองักฤษลว้น หรอื
หำกำร์ตูน DVD เรื่องอื่นดีๆ ไม่รุนแรงที่ท ำออกมำใหม่ๆ จำกนัน้ อำจหำกำร์ตูน
คลำสสกิของวอล์ท ดสินียม์ำให้ดูอกีก็น่ำจะได้ แต่ขณะนี้ผมยงัไม่ได้ลอง เมื่ออำยุ 5-6 
ขวบไปแล้วเดก็จะเริม่ชอบสิง่ทีเ่ขำชอบหรอืมแีววว่ำจะถนัด เช่นด้ำนเครื่องยนต์กลไก
หรอืเรือ่งสตัว ์ฯลฯ 

 ทัง้หมดนี้ ห้ำมใช้แผ่น DVD หรอืช่องทวีทีี่ พากยภ์าษาไทย หรอืม ีตวัหนังสอืไทย (Sub-title) 
เดด็ขำด (UBC ตัง้ภำษำได้) ไม่ต้องกลวัว่ำเดก็จะเสยีจำกกำรให้ให้ดูแต่โทรทศัน์ เพรำะถงึอย่ำงไรเดก็ก็
ชอบของเขำตำมวยัอยำ่งนี้กนัทุกคน โตขึน้กเ็ลกิและเปลีย่นควำมสนใจไปตำมวยั ไม่ควรหำ้มอย่ำงเขม้งวด 
เพรำะยิง่หำ้มมำกๆ อำจกลำยเป็นเดก็ชอบต่อต้ำนผูใ้หญ่ตอนโตกไ็ด ้นึกเสยีว่ำเป็นกำรใหเ้ขำเขำ้ชัน้เรยีน
ภำษำองักฤษทีเ่รำจำ้งครฝูรัง่แทร้ำคำแพงมำสอนกำรสนทนำโดยไม่เสยีเงนิ ต้องยอมเพรำะเรำมุ่งมัน่ใหเ้ขำ
พูดภำษำองักฤษใหไ้ด้ เพรำะในวยันี้เดก็รบัรูภ้ำษำไดด้ทีี่สุด หำกปล่อยไวเ้กนิวยั เช่นปล่อยถงึ 8-10 ขวบ
ไปแล้วจะดดัได้ยำกขึ้น โดยเฉพำะส ำเนียงแท้แบบธรรมชำติ และคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมใีครยอมส่งลูกไป
เรยีนภำษำเมอืงนอกตัง้แต่ยงัเดนิเตำะแตะและยงัพดูไมไ่ด ้ 

 นอกจำกนี้พ่อแมห่รอืครยูงัสำมำรถใชก้ำรดกูำรต์ูนเป็นเครือ่งมอืต่อรองเพื่อสอนใหเ้ดก็รูจ้กัเวลำ ฝึก
ใหม้วีนิยัและมพีฤตกิรรมทีด่ใีนสงัคมและอื่นๆ ..ไม่ต้องห่วงครบั กำรต์ูนพวกนี้มเีนื้อหำทีส่อดแทรกสอนทัง้
ดำ้นจรยิธรรม ควำมรูร้อบตวั ควำมคดิสรำ้งสรรค ์กำรแบ่งปนัและกำรช่วยเหลอืซึง่กนั รวมทัง้กำรสอนกำร
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ใหค้วำมเคำรพ (ควำมเกรงใจ) ผูอ้ื่น ฯลฯ ทีข่ำดหำยไปจำกสงัคมของเรำ กำรเลอืกเรื่องขึน้อยู่กบัเรำ เพรำะ
ทำรกและเดก็เลก็เขำเลอืกเองยงัไมไ่ด ้

  “วยัแพลทนิัม” หรอืวยัที่มคี่ำที่สุดของเดก็เล็กในกำรเรยีนภำษำพูดแบบธรรมชำติที่ได้ผลดีที่สุด
ดงักล่ำวมชี่วงสัน้มำกจรงิๆ ผมเคยอ่ำนทีไ่หนจ ำไม่ได้เพรำะนำนมำแล้วที่ประธำนบรษิทัโซนี่ แห่งญี่ปุ่นได้
เขยีนหนังสอืเกี่ยวกบัเดก็เรื่อง “รอใหเ้ขา้อนุบาลกส็ายไปเสยีแลว้” ซึง่เหน็จะจรงิทเีดยีว และผมเคยไดเ้หน็
พ่อแม่ทีเ่หน็ควำมส ำคญัอยำกใหลู้กไดภ้ำษำในระดบัดมีำกๆ ให้พูดส ำเนียงแทไ้ด้อย่ำงธรรมชำต ิบำงรำย
ถงึกบัยอมขบัรถพำลูกหลำนซึง่เป็นเดก็เลก็ไปเรยีนพเิศษกบัครฝูรัง่ หรอืพำไปเขำ้สถำนเลีย้งเดก็ก่อนวยั
เรยีนของฝรัง่แบบไปกลบัซึ่งค่ำเรยีนแพง ทัง้ต้องยอมเสยีเวลำครำวละหลำยชัว่โมงบนถนนทีร่ถตดิ อกีทัง้
เดก็กย็งัตดิหวดักลบัมำบำ้นและทีส่ ำคญัเดก็บำงคนกเ็บื่อมำกอกีดว้ย จงึไม่ไดผ้ลเท่ำใด หลำนคนกลำงผม
เริม่พูด 2 ภำษำได้เกอืบพรอ้มกนัตัง้แต่แรกพดูคล่องเพรำะตำมพี่ คนโตไม่รูเ้พรำะคดิไม่ถงึจงึไม่ไดส้งัเกต 
ส่วนคนเลก็ 2 ขวบกว่ำพดูจำรูเ้ร ือ่งหลำยค ำแลว้จำกกำรดูกำรต์ูนและเล่นกบัพี่ๆ  ซึง่เวลำเล่นเขำพูดกนัเป็น
ภำษำองักฤษแบบอตัโนมตัแิบบหลำกวยั 

 ผมจงึขอแนะใหท้ดลองวธิ ี..พ่อแม่สบาย – ประหยดัทรพัย ์– เดก็มคีวามสุขเพราะสนุกมากๆ แบบ 
นี้ดูบ้ำง นอกจำกนี้ตนเองยงัจะได้โอกำสฝึกส ำเนียงแท้ด้วยกำรฟงัหรอืพูดกบัหลำนเป็น “Win-Win-Win” 

win ทีส่ีไ่ปดว้ย เพรำะเมือ่เดก็เขำ้ “Play mode” เล่นกนัเองตำมล ำพงัเขำกจ็ะใชภ้ำษำองักฤษเองโดยไม่รูต้วั 
เรยีกว่ำเป็น Bi-lingual ขนำนแทน้ัน่เอง ไม่เขนิอำยในกำรพูดภำษำองักฤษกบัเรำ เพรำะเขำไม่รูต้วัเองว่ำ
ก ำลงัพูดไทยหรอืองักฤษ ตอนนี้ผมเลยพลอยจ ำเป็นต้องพูดกบัเขำเป็นภำษำองักฤษไปด้วยเพื่อรกัษำ
บรรยำกำศไปจนเกนิวยัเงนิ คอือำย ุ12 ขวบ 

 กำรเรยีนแบบธรรมชำตินี้อำจใช้สอนภำษำอื่นได้ด้วย ผมได้ยนิมำว่ำเด็กไทยที่เกิดหรอืโตใน
เนเธอร์แลนด์มกัพูด ฟงั และสื่อสำรได้ 3 ภำษำพร้อมกนั คอืภำษำดตัช์ ภำษำเยอรมนัและภำษำไทย 
เพรำะที่นัน่ดูโทรทัศน์ภำษำเยอรมันกันมำก บำงครัง้ หลำนผม (คนอำยุ 4 ขวบเศษที่พูดและฟงั
ภำษำองักฤษของเดก็ไดค้ล่องแลว้) เมือ่เขำคลกิหำกำรต์ูนเรือ่งโปรดเองในยทูบูแต่กลบัไดอ้อกมำเป็นภำษำ
สเปนในเรื่องเดยีวกนั แต่พอหลำยครัง้เขำ้เขำกลบันัง่ฟงั หวัเรำะและท ำท่ำทำงดูเหมอืนว่ำเขำ้ใจว่ำเขำพูด
อะไรกนัทัง้ๆ ทีเ่ป็นภำษำสเปน จงึเชื่อว่ำถ้ำหมัน่เปลีย่นภำษำบ่อยๆ (ในเรื่องเดยีวกนั) เขำอำจจะไดภ้ำษำ
สเปน เยอรมนั หรอืแมแ้ต่ภำษำจนีและญีปุ่น่ดว้ย เหมอืนเดก็ไทยในเนเธอรแ์ลนดด์งักล่ำว 

 ทีผ่มเล่ำให้นี้ ฟงัดูว่ำคงจะท ำไดเ้ฉพำะครอบครวัที่มฐีำนะดแีลว้เท่ำนัน้กระมงั แต่ในควำมเป็นจรงิ 
ขณะน้ีหลำยบำ้นทีม่รีำยไดไ้มม่ำกสำมำรถมเีครือ่งเล่น DVD กนัแพรห่ลำยแลว้เพรำะรำคำถูก โดยซือ้หำมำ
ไวด้ภูำพยนตรก์นัเป็นปกตแิลว้ จงึเป็นไปไดห้ำกจะทดลองดูบำ้ง และส ำหรบักำรศกึษำในวงกวำ้งตัง้แต่ชัน้
อนุบำลถงึชัน้ประถมในขณะนี้น่ำจะทดลองท ำดูไดเ้ลย ไม่ต้องคอยให้มคีรูสอนภำษำองักฤษเก่งๆ มำสอน 
เพรำะถงึอยำ่งไรกท็ ำไดไ้มท่ัว่ประเทศ แต่ควำมก้ำวหน้ำและเทคโนโลยรีำคำถูกไดม้ำถงึและคอยใหต้กัตวง
อยูแ่ลว้ใน ซึง่ประเทศอื่นๆ กก็ ำลงัขะมกัเขมน้กนัอยูเ่ช่นกนั 

 ในควำมเหน็ของผม คดิว่ำ “ยุคไฮเทค” ทีเ่รำหลกีเลีย่งไม่พน้ขณะนี้เป็นโอกำสทองในดำ้นกำรสอน
ภำษำฯ แบบธรรมชำติแก่เด็กเล็กในวงกว้ำงของประเทศไทย แท็บเล็ตที่แจกเด็กชัน้ประถมปีที่ 1 ทัว่
ประเทศไปแลว้ในขณะนี้อำจเป็น “โอกำสแพลทนิัม” ดว้ยกไ็ด้ บำงคนบอกว่ำแทบ็เลต็เป็นอนัตรำยส ำหรบั
เดก็ แต่มดีสองคมทีค่มกรบินัน้ ถ้ำเรำไม่ใชเ้ชอืดคอตวัเองหรอืใชท้ ำรำ้ยใคร ประโยชน์ย่อมมมีำกมำย หำก
รฐับำลคดิจะสอนภำษำอังกฤษแบบก้ำวกระโดดเพื่อเลื่อนจำกอันดบัเกือบท้ำยสุด (ตำมตำรำงข้ำงต้น) 
ส ำหรบัเดก็เลก็ซึ่งจะกลำยเป็นอนำคตของชำติให้ไดผ้ลและประหยดัแล้ว กย็่อมคุ้มค่ำทีจ่ะด ำเนินกำรเสยี
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โดยเรว็แทนทีจ่ะปล่อยไปเรือ่ยๆ อยำ่งทีเ่ป็นอยู่ บรรจกุำรต์ูนภำษำองักฤษทีด่ลีงในแทบ็เลต็ใหม้ำกเทอมละ 
2-3 เรือ่ง ปล่อยใหเ้ดก็ดมูำกๆ จนฟงัรูเ้ร ือ่งและซมึซบัภำษำและส ำเนียงโดยไม่รูต้วั 

 จะว่ำไปแลว้ เดก็สมยัน้ีโชคดกีว่ำพวกเรำวยัปูย่ำ่ตำยำยทีเ่คยใชก้ระดำนชนวนเป็นอย่ำงมำก ผมยงั
จ ำได้ดเีมื่อเกอืบ 70 ปีก่อนสมยัเรยีนชัน้มูล (สมยันี้เรยีกอนุบำล) ว่ำเพื่อนเก่ำผมวำดรปูบนกระดำนชนวน
เป็นรูปม้ำบ้ำง เครื่องบนิบ้ำง รวมทัง้ตวัรำมเกยีรติ ์ซึ่งตอนนัน้ก็ใช้เขยีนได้อย่ำงเดยีว สมยันี้นึกไม่ถึงว่ำ
แทบ็เลต็ขนำดเลก็เท่ำกระดำนชนวนท ำไดส้ำรพดั รวมทัง้ศกัยภำพในกำรใชเ้ป็นเครื่องมอืสื่อผสมวเิศษทีใ่ช้
สอนภำษำเดก็เลก็แบบธรรมชำตไิดอ้ยำ่งงำ่ยและประหยดัโดยไมต่อ้งจำ้งครฝูรัง่มำช่วยสอน โดยเฉพำะเพื่อ
จะให้เด็กได้ส ำเนียงทัง้กำรพูดและกำรฟงั อีกทัง้เด็กๆ ยงัสนุกสนำนและมสีุขภำพจติดีได้พร้อมกนัทัว่
รำชอำณำจกัรอกีดว้ย รวมทัง้เมือ่โตขึน้กจ็ะไมเ่ป็นโรคกลวัฝรัง่หรอืมปีมดอ้ยดำ้นภำษำองักฤษกนัอกีต่อไป 

 ตัง้เป้ำหมำยใชป้ระโยชน์แทบ็เลต็ใหม้ำกขึน้ในดำ้นกำรสอนภำษำองักฤษแก่เดก็เลก็แบบธรรมชำต ิ
 ขยำยเวลำสอนภำษำองักฤษอย่ำงเข้มแบบธรรมชำติ (ให้ดูกำร์ตูนสนุกที่มบีทพูดภำษำองักฤษ

มำกๆ) ในหลกัสตูรภำษำองักฤษทีส่อนในชัน้เรยีนปจัจบุนัใหม้ำกกว่ำเดมิหลำยๆ เท่ำ  
 บรรจุกำรต์ูนชุด Little Einstein หรอืชุดอื่น ทีฝ่ร ัง่สรำ้งอย่ำงดสี ำหรบัเดก็ตำมวยัที่พูดโต้ตอบกนั

มำกๆ ไวใ้นแทบ็เลต็ โดยยอมเสยีค่ำลขิสทิธิเ์พรำะใช้กนัทัง้ประเทศ และยอมให้เดก็เอำกลบัไปดู
ซ ้ำๆ ทีบ่ำ้นไดด้ว้ยและหมัน่เปลีย่นเรือ่งใหบ้่อยๆ 

 สนับสนุนให้โรงเรยีนอนุบำลทัว่ประเทศตัง้แต่ชัน้เตรยีมอนุบำลถงึอนุบำล 1  เปิดกำร์ตูน Baby 
Einstein ใหเ้ดก็เลก็ดูก่อนตำมดว้ยชุด Thoas หรอิ Little Einstein ตอนต้นๆ หรอืกำรต์ูนชุดอื่นที่
เหมำะสมส ำหรบัเดก็ประมำณวยัอนุบำล 2 และ 3 

 สนับสนุนให้ภำคเอกชน เช่น ทรูวชิัน่ หรอื ที่ก ำลงัโฆษณำว่ำระบบเคเบลิและ
อนิเทอร์เน็ตของบรษิทัมคีุณประโยชน์ด้ำนกำรศกึษำมำกนัน้ โดยขอให้บรรจุกำรต์ูนที่ดดีงักล่ำว
เป็นเสยีงภำษำองักฤษล้วนไปตำมโรงเรยีนต่ำงๆ ในชนบทห่ำงไกล และขอโรงเรยีนให้เปิดเวลำ
ของรำยกำรให้เดก็เดก็ดูแบบพร ่ำเพรื่อตัง้แต่เช้ำเพื่อดงึดูดให้เด็กอยำกมำโรงเรยีน และเปิดเมื่อ
ตอนเดก็ว่ำงนอกชัน้เรยีนและในวนัหยดุดว้ย – เป็นเสยีงภาษาองักฤษลว้นเช่นกนั 

 ทีน่่ำท ำอยำ่งยิง่คอืสถำนเลีย้งเดก็ก ำพรำ้ที่ไม่ไดร้บักำรเหลยีวแล ไม่ไดร้บัควำมรกั ซึง่มกีระจำยอยู่
ทัว่ประเทศ ผูท้ีเ่คยน ำอำหำรหรอืไอศกรมีไปเลีย้งเดก็เหล่ำนี้มำแลว้ คงเคยเหน็เดก็เลก็ๆ ทีย่นืเกำะ
ลูกกรงคอกโยกตวัไปมำพรอ้มกบัเอำหวัโขกขอบลูกกรงโดยไม่ได้รอ้งไห้ และเมื่อเหน็เรำเขำก็จะ
กำงแขนออกพร้อมจ้องเรำด้วยสำยตำที่ละห้อย แทนที่จะปล่อยไว้อย่ำงนัน้ ให้เด็กเหล่ำนี้ได้ดู
กำรต์ูนดีๆ  เป็นภำษำองักฤษในเคเบลิทวีฟีรขีองทรูวชิัน่มำกๆ ยงัจะดเีสยีกว่ำ นอกจำกเดก็เหล่ำนี้
จะคุ้นและเข้ำใจภำษำองักฤษได้บ้ำงแล้ว เมื่อโตขึ้นอำจอ่อนโยน แทนที่เมื่อเป็นวยัรุ่นจะไปสิ้น
อนำคตกนัในสถำนกกักนัเยำวชนเสยีไมน้่อย  
  ลองจนิตนำกำรเล่นๆ ดสูคิรบัว่ำ ว่ำถำ้เดก็ก ำพรำ้อนำถำเหล่ำนี้เตบิโตถงึวยัรุ่นพน้
พน้ควำมอุปกำระจำกรฐับำลออกมำจำกสถำนสงเครำะหแ์ล้วพูดภำษำองักฤษอย่ำงคล่องแคล่วได้
ดว้ยส ำเนียงแท้ เขำจะมจีติใจเป็นอย่ำงไรในเมื่อเดก็หรอืผูใ้หญ่อื่นรอบตวัส่วนใหญ่พูดไม่ดีเท่ำเขำ 
เขำอำจรูส้กึว่ำตนเองมคีุณค่ำไมรู่ส้กึต ่ำตอ้ยอยำ่งทีเ่คยเป็นกนัมำทีก่ลำยเป็นปญัหำใหญ่ในสงัคม 

 ส ำหรบัเดก็เลก็ไม่ต้องวติกเรื่องเบยีดเวลำกำรเรยีนรูว้ชิำอื่นๆ โดยเฉพำะวชิำอ่ำน-แปล-ไวยำกรณ์
องักฤษ เพรำะในสำระของกำรต์ูนดงักล่ำวมไีวยำกรณ์ tense, เอกพจน์-พหูพจน์ในรูปกำรพูดไว้
ครบแลว้รวมทัง้ดำ้นดนตร ีศลิปะ ควำมคดิสรำ้งสรรค ์วทิยำศำสตร ์ศลีธรรมและมำรยำทซึง่ผูผ้ลติ
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ไดบ้รูณำกำรไดค้่อนขำ้งแนบเนียนแลว้ แถมเดก็เลก็ยงัมกีำรสอนตวั “รปู” A ตวั B 1 2 3 พรอ้มชื่อ
เรยีก (กำรออกเสยีง) ซึง่เป็นกำรสอนไมใ่ช่แบบท่องจ ำ 

 ไมต่อ้งวติกทีห่มอเดก็บำงท่ำนทีห่ำ้มพ่อแมว่่ำอยำ่ยอมใหล้กูดโูทรทศัน์อยำ่งเดด็ขำดนัน้ ผมเขำ้ใจที่
ท่ำนหำ้มไว ้เพรำะโทรทศัน์ไทยเตม็ไปดว้ยละครน ้ำเน่ำ ตบต ีกำรต์ูนก็เป็นแบบรุนแรงท ำลำยขำ้ว
ของซึ่งเป็นภำษำไทยทัง้หมด ดุแล้วมแีต่เสียอย่ำงเดียว ซึ่งในกำร์ตูนฝรัง่ส ำหรบัเด็กที่ดีที่ผม
กล่ำวถงึไม่มเีนื้อหำอย่ำงนัน้เลย ใหน้ึกเสยีว่ำเป็นชัว่โมงเรยีนภำษำองักฤษทีเ่ดก็ชอบเอำมำกๆ ที่
ควรฉวยโอกำสใหเ้รยีนอยำ่งซมึซบัเสยีใหเ้ตม็ทีก่่อนเกนิวยัทีร่บัไดด้ทีีสุ่ด  

 หลำนคนโตของผมเมื่อตอนอำยุ 5 ขวบเศษ คือเมื่อปีก่อน เมื่อพ่อแม่เขำเห็นหน่วยก้ำน
ภำษำองักฤษดจีงึเอำไปเรยีนกำรออกเสยีงกบัครฝูรัง่แห่งหนึ่งตอนโรงเรยีนช่วงปิดเทอมและเอำคนน้อง 3 
ขวบครึง่ตดิไปเรยีนดว้ย ตอนนี้ส ำเนียงยิง่คมชดักว่ำเดมิ และถ้ำใหดู้หนังเป็นภำษำองักฤษหรอืใหเ้ขำเล่น
กนัเป็นภำษำองักฤษไปเรื่อยๆ จนถงึ 12 ขวบกน่็ำจะรกัษำส ำเนียงไว้ได้ถำวรกระมงั ตอนนี้เขำเริม่ชอบดู
ช่อง Discovery บำ้งแลว้โดยเฉพำะเรือ่งเกีย่วกบัรถหรอืเครือ่งจกัรกลต่ำงๆ เพรำะฟงัรูเ้ร ือ่งเกอืบหมด 
 ส ำหรบัโรงเรยีนประถมทัว่ประเทศทัง้ 7,500 ต ำบลอำจท ำไดโ้ดยจำ้งครฝูรัง่หรอืให้อำสำสมคัรฝรัง่
เจำ้ของภำษำแทอ้อกเวยีนจดัค่ำยสนทนำเน้นส ำเนียงภำษำองักฤษแห่งละ 5 วนัตลอดปีเพรำะเดก็ๆ ไดซ้มึ
ซบัส ำเนียงตำมธรรมชำตมิำบ้ำงแล้ว จงึไม่ต้องจำ้งครูเจำ้ของภำษำมำมำกหลำยหมื่นคนเพรำะนอกจำก
แพงมำกแล้วยงัหำไม่ได้  ตอนนี้เวยีดนำมซึ่งมคีรูสอนภำษำองักฤษ (รวมครูชำวเวยีดนำม) ทัว่ประเทศ
มำกกว่ำ 80,000 คนที่ก ำลงัเร่งเป้ำหมำยท ำ “สิง่มหศัจรรย์กำรสอนภำษำองักฤษทัว่ประเทศ”และก ำลงัมี
ปญัหำเรื่องกำรออกเสยีงหรอื Pronunciation ค่อนขำ้งมำก (English language teaching 'miracle' 2020, 
The Guardian, 8 Nov. 2011)  
 ดงันัน้ กำรใชก้ำรต์ูนสอนภำษำองักฤษแบบไม่ต้องสอนแก่เดก็เลก็ผ่ำนแทบ็เลต็ อนิเทอรเ์น็ตและ
เคเบิลทีวีดังกล่ำวข้ำงต้นส ำหรับ “ตีเหล็กที่ก ำลังร้อนให้ขึ้นรูป” หรือวำงรำกฐำนดีแล้ว แล้ว “ชุบ” 
(Activated) ด้วยกำรเขำ้ค่ำยเล่นสนุกกบัครฝูรัง่เจำ้ของภำษำแท้ๆ เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจและเน้นกำรออก
ส ำเนียงที่ถูกต้องยิง่ขึน้ซึ่งน่ำจะได้ผลดกีว่ำกำรสอนเดก็ทีไ่ม่มพีื้นมำโดยธรรมชำตมิำก่อน หลำนคนโตถูก 
Activated ครัง้แรกเมื่ออำยุ 4 ขวบ 4เดอืน ครัง้ที่ 2 เมื่อ 5ขวบ 5 เดอืน คนที่สองเมื่อ 2 ขวบและ 3 ขวบ 
คนที ่3 ขณะน้ีถูก activated ไปแลว้ แต่ยงัพดูเป็นประโยคยำวๆ ไม่ไดท้ัง้ภำษำองักฤษและไทย ก ำลงัเฝ้ำดู
อยูว่่ำเขำจะพดูยำวๆ พรอ้มกนัทีเ่ดยีว 2 ภำษำเลยไดห้รอืไม่ 

 ทุกปีมเีดก็เขำ้โรงเรยีนและอยูใ่นชัน้เรยีนทัว่ประเทศจ ำนวนมำกโดยในปีกำรศกึษำ 2553 ตำมสถติิ
ของกระทรวงศกึษำธกิำรดงันี้ 

- ชัน้เตรยีมอนุบำล  จ ำนวน    28,620 คน 
- ชัน้อนุบำลปีที ่1   จ ำนวน   150,000 คน 
- ประถมปีที ่1       จ ำนวน   790,000 คน (แสดงว่ำส่วนใหญ่ไมไ่ดเ้รยีนอนุบำลมำก่อน) 
- ชัน้มธัยมปีที ่1    จ ำนวน   915,000 คน (บ่งว่ำประชำกรเดก็ลดลง) 
- ชัน้มธัยมปีที ่4    จ ำนวน   444,000 คน 
- ชัน้มธัยมปีที ่6    จ ำนวน   361,000 คน 

 สมมุตวิ่ำเริม่สอนระบบสองภำษำ(Bi-lingual /ไทย-องักฤษ) ตำมธรรมชำติ “แบบการต์ูน” นี้พรอ้ม
กนัทัว่ประเทศตัง้แต่เตรยีมอนุบำลถงึชัน้ประถมปีที ่4 ทนัท ี(ถ้ำถอืว่ำเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 10 ปียงั “เอำ
อยู”่) ภำยใน 5 ปีเรำจะมปีระชำกรจบมธัยมปีที ่3 ทีพู่ด-ฟงัภำษำองักฤษอย่ำงธรรมชำตไิด้แบบไม่
มวีนัลมืทีม่กีระจำยอยู่ทัว่ประเทศไดม้ำกถงึเกอืบ 8 ลำ้นคน ใน 30 ปีจะไดป้ระชำกรเกอืบ 25 ลำ้น
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คนที่สำมำรถสื่อสำรกบัโลกไรพ้รมแดนได้อย่ำงพอมปีระสทิธภิำพบำ้ง เมื่อรวมกบัทีพ่อพูดสื่อสำร
ไดบ้ำ้งทีม่อียูเ่ดมิ 17 ลำ้นคนกจ็ะไดจ้ ำนวนไดเ้กอืบครึง่ของประชำกร 70 ลำ้นคน และต่อไปอำจท ำ
อยำ่งญีปุ่น่และเกำหลทีีก่ ำลงัพจิำรณำใชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำทำงกำรภำษำทีส่องได ้เรำต้องไม่
ลมืดว้ยเช่นเดยีวกนัว่ำ ในทีสุ่ดภำษำของโลกไรพ้รมแดนทัง้ใบนี้จะต้องเป็นภำษำองักฤษอย่ำงเลีย่ง
ไมไ่ดใ้นอนำคต 

 ผลกระทบของกำรพูดภำษำองักฤษแบบธรรมชำติที่ซมึซบัทัง้ขึน้ด้ำนบนนี้อำจกระจำยไปตดิต่อผู้
ใกลช้ดิคนอื่นๆ เช่นครทูีโ่รงเรยีน พ่อแม่ ญำตแิละเพื่อนๆ ทีย่งัอำจไม่คุน้ส ำเนียงแทไ้ดเ้ขำ้ใจภำษำองักฤษ
ดขีึน้ถงึขัน้ใชต้ดิต่อสื่อสำรกบัประชำคมโลกในชวีติประจ ำวนัไดจ้รงิๆ ไดบ้ำ้ง ผมเองตอนนี้ส ำเนียงเลยดขีึน้
เลก็น้อยเพรำะตอ้งจ ำยอมพดูจำกบัหลำนเป็นภำษำองักฤษไปดว้ยแลว้โดยจ ำเป็นเพรำะเจอหน้ำผมเขำกจ็ะ
พดูเป็นภำษำองักฤษดว้ยแบบธรรมชำตอิยำ่งหน้ำตำเฉย 

 ผมหวงัว่ำประเทศไทยซึง่ถูกจดัไว้อยู่ในกลุ่มประเทศใชภ้ำษำองักฤษในกลุ่มดอ้ยวงที ่3 จะไล่ตำม
กลุ่มที ่2 ได้ทนั (กลุ่ม 1 วงในสุดคอืกลุ่มประเทศที่พูดภำษำองักฤษเป็นภำษำถิน่ วงที่ 2 หรอืวงกลำงคอื
กลุ่มประเทศทีเ่คยเป็นอำณำนิคม) และมสี ำเนียงดพีอทีจ่ะสื่อสำรกนัไดง้ำ่ยขึน้โดยธรรมชำต ิและทีส่ ำคญัยงั
ถอืเป็นโอกำสดทีีเ่ดก็ไทยยงัไม่ชนิกบัส ำเนียง “Thailish” ซึ่งยงัจ ำกดัอยู่ในวงแคบ ไม่เหมอืนภำษำองักฤษ
ในชวีติประจ ำวนัส ำเนียงของคนสงิคโปร ์ทีล่อ้กนัว่ำเป็น “Singlish” ภำษำจนี “Chi-lish” หรอืภำษำองักฤษ
ส ำเนียง “อนิตะระเดยี” ของคนอนิเดยีทีร่วัลิน้ เพรำะคนไทยยงัใชภ้ำษำองักฤษ “สื่อสำรกนัเอง” น้อยมำกจงึ
ยงัไม่มสี ำเนียง “Thailish” มำกพอใหเ้ดก็ได้ยนิแบบประจ ำวนัแบบปฏสิมัพนัธ์ให้ตดิไปทัว่ประเทศได้ ผม
สงัเกตจำกหลำนไดว้่ำในภำษำองักฤษค ำเดยีวกนั เวลำเขำพูดภำษำองักฤษลว้นๆ เช่น “คอมพวิเตอร“์ เขำ
จะพดูเน้นส ำเนียงกำรต์ูนอเมรกินัแท้ๆ  แต่หำกพดูกบัคนอื่นเป็นภำษำไทยทีม่ภีำษำองักฤษค ำนี้ปนอยู่เขำก็
จะออกส ำเนียงเป็นไทยแทเ้ลยทเีดยีวว่ำ “คอมพิว้เตอ้” เป็นตน้ 
 หำกเรำถอืว่ำเดก็คอือนำคตของชำตจิรงิและยงัต้องกำรใหเ้ขำก้ำวสู่โลกยุคโลกำภวิตัน์ไดเ้ป็นอย่ำง
ดทีี่จ ำเป็นที่จะต้องรู้ภำษำโลกคอืภำษำองักฤษอย่ำงคล่องแคล่ว ไม่กระดำก โดยไม่ต้องทุ่มเงนิมหำศำล 
“โอกาสแพลทนิมั” ไดม้ำถงึแลว้ ศกัยภำพของดวีดีกีำรต์ูน (ดงัทีผ่มลอง) อนิเทอรเ์น็ตและเคเบลิทวีีเพื่อกำร
สอนกำรพดูภำษำองักฤษส ำหรบัเดก็เลก็นี้มสีงูจรงิๆ สงูเกนิคำดเลยทเีดยีว และหำกลองแลว้ไดผ้ลครึง่เดยีว
กย็งัดกีว่ำท ำไปตำมแบบเดมิ นอกจำกนี้ ในอนำคตกำรหำครูภำษำองักฤษคนไทยที่มสี ำเนียงชดัเจนย่อม
หำไดง้ำ่ยอยำ่งเพยีงพอในประเทศจำกเดก็ๆ รุน่ทีเ่รำเตรยีมขึน้เองในประเทศ 
 

ทา่นทีย่งัไมค่อ่ยเชือ่แต่มคีวามสนใจ ครบั ...ของจรงิ 
 

http://youtu.be/42PI7WV4Ayw 
 

หรอืพมิพค์ ำคน้ในหน้ำ YouTube    
 

เดชำ บุญค ้ำ 
พฤศจกิำยน 2555 

 

********* 

 

http://youtu.be/42PI7WV4Ayw
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 เมื่อเร็วๆ นี้  หลังจำกเริ่มเขียนบทควำมนี้ เมือเดือนก่อน  ผมรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกำสพบ
ศำสตรำจำรย์ นพ.  ประเสริฐ  บุญเกิด  ผู้ เชี่ ยวชำญด้ำนสมองโดยเฉพำะเกี่ยวควำมจ ำ ของ
มหำวทิยำลยัมหดิล เมือ่ท่ำนทรำบเรือ่งนี้กไ็ดก้รุณำอธบิำยเรื่องกำรพฒันำสมองกบักำรเรยีนรู้ใหผ้มฟงัและ
ไดใ้ห ้Power point ทีท่่ำนใชป้ระกอบกำรบรรยำยเรื่อง BBL หรอื Brain Base Learning ผมจงึไดห้ำย
กงัขำว่ำหลำนๆ ทีผ่มกล่ำวถงึขำ้งตน้เป็น “อจัฉรยิะ” หรอืเปล่ำหนอ? ไม่ใช่เลย ควำมจรงิกเ็ป็นเดก็ธรรมดำ
ทัว่ไปนัน่เอง คอื ‘Born equal’ มเีซลลส์มองคนละ 100,000 ลำ้นเซลลเ์ท่ำกนั แตกต่ำงกนัในช่วงวกิฤตขิอง
กำรเจรญิเตบิโต โดยเฉพำะในวยัตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 12 ขวบส ำหรบัชำย และ 10 ขวบ ส ำหรบัหญงิ และที่
ส ำคญัทีสุ่ดคอืช่วงวยัทีเ่สน้ใยประสำทจะเชื่อมเซลลส์มองจ ำนวนมำกเหล่ำนัน้ในส่วนของ “สมองเก่ำแก่” ให้
กลำยเป็นหน่วยควำมจ ำถำวรจำกกำรกระตุน้ผ่ำนกำรเล่นทีพ่ฒันำในขณะเรยีนรูด้ว้ยกำรเล่นทนัทตีัง้แต่เกดิ
โดยเฉพำะกำรเรยีนรูด้ำ้นภำษำ เพยีงแต่เรำไมรู่เ้พรำะเดก็ยงัพดูไมไ่ดน้ัน่เอง 

 ท่ำนอำจำรยบ์อกว่ำเดก็สำมำรถเรยีนรูภ้ำษำพูดได้ทุกภำษำไม่ว่ำจะเป็นภำษำใดในโลกจำกกำร
พฒันำของสมองเก่ำแก่นี้ เลยวยัแล้ว “ปิดสนิท” หมดโอกำส สมองส่วนนี้นอกจำกภำษำแล้วยงัเกี่ยวกำร
เรยีนรู้ทำงศิลปะ ดนตรแีละพฤติกรรมอื่นที่เด็กเรยีนรู้ได้แต่เป็นไปอย่ำงลกึซึ้งในช่วง 6 ปีของวยัที่ท่ำน
เรยีกว่ำ “วยัแพลทนิัมและวยัทอง” ซึ่งจะฝงัรำกลกึและยำวนำนตดิตวัไปจนตำย ซึ่งอำจเป็นค ำตอบของ
ค ำถำมทีว่่ำ ‘Nature หรอื Nurture’ กนัแน่ทีก่ล่อมเกลำคุณภำพของพลเมอืง จำกควำมรูท้ีผ่มไดจ้ำกท่ำน
อำจำรยน่์ำจะสรปุไดว้่ำทัง้สองอยำ่งนัน่แหละ โดยเฉพำะในช่วงวกิฤต ิ6 ปีแรกของชวีติดงักล่ำว ในวยัสองปี
ครึง่แรกเรำจะไมรู่เ้ลยว่ำเขำก ำลงัเรยีนรูเ้ตม็ที่ เพยีงแต่เดก็ยงัไมส่ำมำรถพดูหรอืแสดงออกใหเ้หน็ได ้ 

เรำไดพ้ลำดโอกำสส ำคญัในกำรศกึษำไปอยำ่งน่ำเสยีดำย กำรเรยีนโดยวธิ ีBBL ในกำรศกึษำตัง้แต่
คลอด ขัน้ก่อนวยัเขำ้อนุบำล อนุบำล และชัน้ประถมศกึษำ นอกจำกน้ียงัอำจแก้ปญัหำกำรดูแลกำรเพิม่ IQ 
และ EQ และ Q อื่นๆ แก่เดก็อนำถำหรอืทำรกที่ถูกทอดทิ้งได้เป็นอย่ำงดนีอกเหนือไปจำกวธิแีก้ทำง
โภชนำกำรอยำ่งเดยีว 

ภำพในหน้ำถดัไปคอืตวัอย่ำงแผ่นภำพสไลดจ์ำกจ ำนวนกว่ำรอ้ยภำพที ่ศ. นพ. ประเสรฐิ บุญเกดิ
ได้มอบให้ผมดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งเป็นกำรแก้ข้อสงสัยได้อย่ำงชัดเจนที่ว่ำท ำไมอยู่ดีๆ หลำนผมก็พูด
ภำษำองักฤษส ำเนียงแท้ได้เองแบบธรรมชำติเมื่อมกีำรกระตุ้น (ตอนเขำ้ค่ำยภำษำองักฤษของโรงเรยีน
อนุบำล) ซึ่งเป็นกำรยนืยนัได้ว่ำ ที่จรงิแล้วทำรกเรยีนรูม้ำแล้วตัง้แต่เกดิ ตัง้แต่ได้เรมิดูกำรต์ูนชุด Brainy 
Baby (Baby Einstein), Little Einstein และกำรต์ูนภำษำองักฤษทีใ่นเรื่องพูดมำกๆ และสนุกต่อเนื่องจนถงึ
ทุกวนัน้ีนัน่เอง ผมจงึขออำสำท ำวดิโิอกรณขีองหลำนใหเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรบรรยำยของท่ำน ซึง่ท่ำน
บอกว่ำตวัอยำ่งจรงิทีเ่ป็นของไทยเพื่อประกอบกำรบรรยำยยงัหำไดย้ำก 

ผูท้ีผ่มเล่าใหฟ้งัมกัแหย่ว่าเห่อหลาน แต่ทีน่ ามาเผยแพร่เป็นการใหญ่นี้เป็นเพราะอยากใหเ้ดก็ไทย
เกดิใหมทุ่กคนสามารถพดูภาษาองักฤษแบบธรรมชาตไิดพ้รอ้มๆทัง้ประเทศเพราะมนัไม่ยากเท่าใดเลย 

เดชำ บุญค ้ำ 
20 พฤศจกิำยน 2555 
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การสอนแบบสองภาษาวธิธีรรมชาตแิบบประหยดัแก่เดก็เลก็ของไทย / เดชา บุญค ้า / พฤศจกิายน  2555 

 

ท่ีมา: ภำพประกอบกำรบรรยำยของ ศ. นพ. ประเสรฐิ บุญเกดิ มหำวทิยำลยัมหดิล 
   **  ขอ้มลูการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรส์ว่นใหญ่ของบทความสว่นมาจาก power point ชุดน้ี 
 
เดก็ในกรณตีวัอย่ำงไดด้กูำรต์นูภำษำองักฤษลว้นหลกัๆ ชุดใดมำบำ้ง  (ดมูำตัง้แต่ยนืเกำะขอบลกูกรงได)้ 

 1. Brainy Baby (Baby Einstein) 
 2. Thomas The Engine (เกีย่วกบัรถไฟจกัรไอน ้ำพดูได-้ส ำเนียงองักฤษ) 
 3. Little Einstein  
 4. กำรต์ูนชุดไดโนเสำร ์ฯลฯ 
 5. Bob The Builder (เรยีนรูท้ำงช่ำง ชือ่เครือ่งมอืต่ำงๆ) 
 6. UBC ช่อง 34 (Disney Chanel) 

 
ฯลฯ 


