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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีทัว่โลกยอมรับ    เพราะทาํใหผู้ท่ี้มาจากต่างชาติต่าง

ภาษาส่ือสารกนัเขา้ใจได ้ ความสาํคญัของภาษาองักฤษไดป้รากฏเด่นชดัข้ึนเร่ือย ๆทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

อิทธิพลทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาพดูซ่ึงดาํเนินต่อเน่ืองมา

นานกว่า 200 ปี  จากขอ้มลูใน   The   Cambridge Encyclopedia  of   Language (Crystal, 1987) มีการ

ประมาณว่า ผูพ้ดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่มีอยูม่ากถึงประมาณ 300 ลา้นคนมีผูใ้ชภ้าษาองักฤษเป็น

ภาษาท่ีสองอีกถึง 300 ลา้นคน แลว้ยงัมีอีกประมาณ 100 ลา้นคนท่ีใชภ้าษาองักฤษท่ีเป็นภาษาต่าง 

ประเทศไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว   อยา่งไรก็ตามน่ีเป็นเพียงการประมาณการอยา่งตํ่าเท่านั้นหากเรานบัรวม

ไปถึงผูท่ี้มีความคล่องแคล่วตํ่าลงไปผูใ้ชภ้าษาองักฤษจะมีจาํนวนรวมถึงกว่าหน่ึงพนัลา้นคน 

ธีรวิทย ์  ภิญโญณัฐกานต(์2541)กล่าวว่า  ทัว่โลกมีการใชภ้าษาองักฤษกนัอยา่ง

แพร่หลายการรู้ภาษาองักฤษจึงเป็นเคร่ืองหมายของคนมีการศึกษา ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์

มาจากยโุรปและอเมริกาเป็นส่วนใหญ่หากตอ้งการเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีความรู้เป็นภาษาองักฤษเป็น

อยา่งดีเพราะตาํราส่วนมากเขียนเป็นภาษา องักฤษ  นอกจากนั้นการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศ

จาํเป็นตอ้งอาศยัภาษาองักฤษเป็นภาษากลางในการส่ือสารฉะนั้นความภาษาองักฤษจึงจาํเป็นสาํหรับคน

ในยคุน้ี     

ในประเทศไทยนกัเรียนนกัศึกษามีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาองักฤษอยา่งมาก

เช่นกนั   ขณะท่ีระบบการศึกษาตามหลกัสูตรในโรงเรียนยงัไม่สามารถเอ้ืออาํนวยใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ 

ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีครูและโรงเรียนสอนภาษาองักฤษในรูปแบบของการสอนเสริมเพิ่มข้ึนเป็น

จาํนวนมาก    อยา่งเช่น   ครูพ่ีแนนของสถานบนั    Enconcept E-Academy    ครูเคท   (ดร.เนตรปรียา 

ชุมไชโย) แอนดรู บิ๊กส์   และ คริสโตเฟอร์ ไรท ์  ครูแต่ละคนท่ีไดก้ล่าวมาก็มีเทคนิคการสอนเฉพาะตวั  

การสอนของครูพ่ีแนนจะเป็นการสอนโดยใชเ้พลงเป็นส่ือหลกั  ครูเคทจะเป็นการสอนท่ีเนน้ศพัทธุ์รกิจ
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และเนน้บทสนทนา   ส่วนแอนดรู  บิ๊กส์จะสอนภาษาองักฤษทัว่ไป และคริสโตเฟอร์   ไรทจ์ะเป็นการ

สอนแบบเล่าเร่ืองจากประสบการณ์ตรงของตนเอง   

  คริสโตเฟอร์  ไรทเ์ป็นลกูคร่ึงไทยองักฤษท่ีเกิดและโตในประเทศไทย บิดาเป็นครู

สอนภาษาองักฤษท่ีอยูใ่นเมืองไทยมากว่า 30 ปีและมารดาเป็นคนไทยท่ีพดูภาษาองักฤษและภาษาไทย

ไดดี้และยงัเป็นครูสอนภาษาไทยอีกดว้ย ดงันั้นเขาไดมี้โอกาสเรียนและฝึกภาษาทั้งสองภาษามาโดย

ตลอด นอกจากคริสโตเฟอร์ ไรทจ์ะพดูฟังอ่านเขียนทั้งสองภาษาไดเ้หมือนเจา้ของภาษาแลว้เขายงัเป็น

คนท่ีรู้ทั้งสองวฒันธรรมเป็นอยา่งดีไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมตะวนัตกหรือวฒันธรรมไทยเน่ืองจากบิดา

และมารดานั้นผลกัดนัใหเ้รียนรู้ทั้งสองวฒันธรรมทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน เขาไดมี้โอกาสเรียนใน

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยตั้งแต่ศึกษาท่ีโรงเรียนอนุบาลคือโรงเรียน Nobby Playgroup 

Kindergarden  โรงเรียนนานาชาติบางกอกพฒันาโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีและมหาวิทยาลยัมหิดล

หลกัสูตรนานาชาติ  ในช่วงศึกษาในมหาวิทยาลยั มหิดลนั้น   คริสโตเฟอร์  ไรท ์ ไดไ้ปศึกษาต่อท่ี

ประเทศองักฤษทาํใหไ้ดใ้ชชี้วิตอยูท่ั้งสองประเทศ   เขาจึงไดมี้โอกาสเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของทั้ง

ไทยและองักฤษ 

คริสโตเฟอร์  ไรทเ์ร่ิมสอนภาษาองักฤษท่ีโรงเรียนสอนภาษา ขณะท่ียงัศึกษาอยูท่ี่

มหาวิทยาลยัในระดบัปริญญาตรี  ต่อมาเขาไดเ้ป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษท่ีมหาวิทยาลยัเอกชน  คือ

มหาวิทยาลยัรังสิต รายวิชา  Business Communication, Translation and Interpretation, English for 

Hotels and Tourism, English Listening and Speaking, Cross-Culture  จากประสบการณ์การสอนมาก

ว่า 10 ปีทาํใหเ้ขาเขา้ใจปัญหาการใชภ้าษาองักฤษของคนไทยและดว้ยความคิดท่ีอยากจะช่วยใหค้นไทย

เรียนภาษาองักฤษอยา่งถกูวิธี   เขาจึงตดัสินใจเปิดโรงเรียนของ ตวัเองคือ Chris English School ดว้ย

วิธีการสอนแบบ การเรียนรู้จากทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน (Outside-in learning) และยงั

ผสมผสานการสอนภาษาองักฤษกบัส่ือบนัเทิงและกิจกรรมสนุกสนาน(Edutainment ) นอกจากการ

สอนภาษาแลว้คริสโตเฟอร์  ไรทย์งัเป็นวิทยากรอบรมพนกังานของบริษทัขา้มชาติในหลกัสูตรต่างๆ 

เช่น Effective Business English Communication, Effective Business Presentations, Team Building in 

International Companies, Cross Cultural Management เป็นตน้ 
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 นอกจากจะเป็นครูในโรงเรียนสอนเสริมและครูฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ แลว้ เขา

ยงัเป็นนกัจดัรายการวิทยรุายการ Sweet FM ท่ีคล่ืนความถ่ี 89.5 MHz เพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบัคาํศพัทแ์ละ

สาํนวนท่ีพบในข่าว  และเป็นพิธีกรรายการโทรทศัน์ รายการ Chris Delivery ทางช่อง 5 ท่ีมีเน้ือหา

รายการเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะมีแขกรับเชิญมาร่วมแสดงเหตุการณ์

จาํลอง อธิบายการใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาองักฤษท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์นั้นไปพร้อมกนัอีกดว้ย 

นอกจากการเป็นนกัจดัรายการวิทยแุละพิธีกรรายการโทรทศัน์แลว้ เขายงัไดเ้ขียน

หนงัสือเพ่ือสอนภาษาองักฤษไวท้ั้งหมด 9  เล่ม  ไดแ้ก่   “ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท”, “ฝรั่งเขา้ใจ คนไทย

เก็ทภาค 2” ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษ   เล่มท่ี 3 "Cross Culture - ฝรั่งไม่เขา้ใจคนไทยไม่

เกท็" มีเน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรมของชาวตะวนัตกท่ีคนไทยควรจะทราบเม่ือตอ้งส่ือสารหรืออยูร่่วมกนั

ในสงัคม  เล่มท่ี 4 "Me, Myself and the Movies"  มีเน้ือหาเก่ียวคาํศพัทแ์ละสาํนวนท่ีปรากฏใน

ภาพยนตร์  เล่มท่ี 5 และเล่มท่ี 6 "Chris Delivery เล่ม 1, 2"มีเน้ือหาท่ีมาจากรายการโทรทศัน์ของเขา  

เล่มต่อมาคือ“Chris Unseen (The Book)1,2” มีหนงัสือท่ีรวบรวมคาํศพัทท่ี์คนไทยควรรู้ และเล่มล่าสุด

คือ ภาษาองักฤษแค่คริสก็มนัแลว้ เป็นการรวบรวมคาํศพัทม์ากกว่า 1,000 คาํท่ีคนไทยมกัออกเสียงผดิ   

ทั้งหมดน้ีเป็นหนงัสือท่ีกล่าวถึงปัญหาของคนไทยในการเรียนและการพดูภาษาองักฤษและการเขา้ใจ

วฒันธรรม ตะวนัตกแบบง่าย ๆ  

หนงัสือ “ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท”, “ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ทภาค 2” และ "Cross Culture 

- ฝรั่งไม่เขา้ใจคนไทยไม่เกท็" เป็นหนงัสือท่ีมุ่งเนน้สอนภาษาองักฤษโดยมีทั้งวิธีการสอน หลกั

ไวยากรณ์ และ วฒันธรรมตะวนัตกโดยเนน้การนาํไปใชจ้ริง    หนงัสือทั้ง 3 เล่มไดรั้บความนิยมจาก

ผูอ่้านมากเพราะ หนงัสือ “ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท”และ “ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2” พิมพเ์ป็นคร้ังท่ี 17 

แลว้ ส่วนหนงัสือ "Cross Culture - ฝรั่งไม่เขา้ใจคนไทยไม่เก็ท" พิมพเ์ป็นคร้ังท่ี 10 แลว้  

จากหนงัสือทั้ง 9 เล่ม  จะพบว่า   3 เล่ม แรกเป็นวิธีการสอนภาษาและวฒันธรรม

โดยทัว่ไป  ส่วน 3  เล่ม หลงัเป็นการสอนภาษาองักฤษโดยใชส่ื้ออ่ืน  คือ  ภาพยนตร์  1 เล่ม  ส่ือ

โทรทศัน์  2 เล่ม และ 3 เล่มสุดทา้ยเป็นการรวบรวมคาํศพัทแ์ละอธิบายความหมายเท่านั้น ฉะนั้นผู ้

ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการสอนภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อคือหนงัสือเท่านั้น   ผูศึ้กษาจึงเลือกเพียง 3 
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เล่มแรก คือ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท   ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 และ  Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทย

ไม่เก็ท เป็นขอ้มลูในการศกึษาคร้ังน้ี 

กลวิธีการนาํเสนอในการเขียนหนงัสือของคริสโตเฟอร์  ไรท ์ มีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่าง

ออกไปจากงานเขียนของครูสอนภาษาองักฤษคนอ่ืนๆ ทาํใหผู้อ่้านจดจาํง่าย  ดว้ยรูปแบบของการ

นาํเสนอท่ีน่าสนใจ และยงัไม่เคยมีผูใ้ดเคยทาํงานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัประเดน็กลวิธีการนาํเสนอในงาน

เขียนของ คริสโตเฟอร์  ไรท ์ มาก่อน  ทาํใหผู้ศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษากลวิธีการนาํเสนอในงาน

เขียนของคริสโตเฟอร์  ไรท ์ ทั้ง 3 เล่ม 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

รุ่งฤดี  ดวงดาว (2540) ไดศึ้กษาจากหนงัสือรวมเล่มบทความซ่ึงนาํมาจากนิตยสาร

สตรีสารจาํนวน 6 ชุด 90 บทความ พบว่าลีลาการเขียนของ สมศรี สุกุมลนนัทน์ มี 4 ลกัษณะ นั้นคือ 

ดา้นการใชค้าํและถอ้ยคาํสาํนวนเช่น การใชค้าํท่ีใชใ้นภาษาพดู  การใชค้าํท่ีคิดข้ึนใหม่ ดา้นการใช้

ประโยค  พบว่าผูเ้ขียนใชป้ระโยคความซอ้นและประโยคความรวมมากกว่าประโยคความเดียว  ดา้น

การใชภ้าพพจน์ พบว่าสมศรี  สุกุมลนนัทน์ ใชภ้าพพจน์ 3 แบบ คือ  ภาพพจน์แบบอุปมา  ภาพพจน์

แบบอุปลกัษณ์ และ ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน  และ ดา้นกลวิธีการเขียนของสมศรี สุกุมลนนัทน์มี 3 

แบบ คือ กลวิธีการเขียนความนาํพบว่าใชก้ารเล่าเร่ืองมากท่ีสุด  กลวิธีการเขียนเน้ือเร่ืองพบว่าใชก้ารเล่า

เร่ืองเป็นกลวิธีหลกั  โดยแทรกดว้ยการอธิบาย  การยกตวัอยา่งหรือการใชบ้ทสนทนา  ส่วนกลวิธีการ

เขียนบทสรุปพบว่าใชก้ารสรุปแบบแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด 

พรพิมล  เสนะวงศ ์( 2541)ไดร้ายงานว่าการศึกษาคร้ังน้ีเกบ็ขอ้มลูจากเทปบนัทึกเสียง

การสนทนากบัผูค้นในแหล่งต่างๆ 3 แห่งคือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  กองกาํกบัการตาํรวจ

ท่องเท่ียว  และบริษทัPATCO ซ่ึงในเทปบนัทึกเสียงนั้นมีจาํนวนผูบ้อกภาษาท่ีเป็นผูพ้ดูภาษาไทย 52 

คน และผูบ้อกภาษาท่ีไม่ใช่ผูพ้ดูภาษาไทย 268 คน นอกจากน้ีพรพิมล  เสนาะวงศ ์ยงัเก็บขอ้มลูจากการ

ตอบแบบสอบถามของผูพ้ดูภาษาไทยอีก 250 คน จากขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นว่าผูพ้ดูภาษาไทยประสบ

ปัญหา  ในการตีความ วจันกรรมท่ีอยูใ่นรูปแบบของประโยคคาํถาม  และการตอบสนองดว้ยขอ้ความ

ส่วนท่ีสองของคู่ขอ้ความประชิด    ยิง่ไปกว่านั้นผูพ้ดูภาษาไทยยงัประสบปัญหาในการเช่ือมโยงหวัขอ้

ในการสนทนาและการเปล่ียนผลดัเป็นผูพ้ดูและรักษาผลดัในการพดูของตน 

พรพรรณ   กลัน่แกว้ (2548) ศึกษางานเขียนทั้งหมดของปราบดา  หยุน่ ทั้ง  12 เล่ม

พบว่า วจันลีลาในการเขียนของปราบดา   หยุน่  มี 3 วจันลีลา นัน่คือวจันลีลาหารือ  วจันลีลาเป็นกนัเอง  

และ วจันลีลาสนิทสนม ในเร่ืองของการใชค้าํหลายลกัษณะคือ  การแยกคาํ  การสร้างคาํใหม่  การ
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อธิบายในดา้นการใชป้ระโยค นั้น มีการใชป้ระโยคความเดียว  ประโยคความรวม  ประโยคความซอ้น 

ในดา้นการใชส้าํนวน มีหลายลกัษณะเช่น การใชส้าํนวนเก่า  การใชส้าํนวนใหม่  การใชบ้รรยายแทน

สรุปคาํ  ในดา้นภาพพจน์ พบว่ามีการใชอุ้ปมา  อุปลกัษณ์        

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษารูปแบบการนาํเสนอในงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรท ์

2. ศึกษาเน้ือหาในงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรท ์

3. ศึกษาภาษาในงานเขียนของคริสโตเฟอร์   ไรท ์

4. ศึกษาคุณค่าท่ีไดจ้ากงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรท ์

ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษางานเขียนหนงัสือการสอนภาษาองักฤษและวฒันธรรมตะวนัตก ของ คริสโต

เฟอร์ ไรท ์จาํนวน 3 เล่ม ไดแ้ก่  หนงัสือ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท พิมพค์ร้ัง ท่ี 10 

สาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ , หนงัสื อฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท  พิมพค์ร้ังท่ี 17  สาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์  และ 

หนงัสือฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 พิมพค์ร้ังท่ี 17  สาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์  

วธิีการดําเนินการศึกษา 

1. สาํรวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กาํหนดโครงร่างและเน้ือหาของงานวิจยั 

3. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลู 

4. สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงลกัษณะการนาํเสนอในงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรท ์

2. ไดท้ราบถึงเน้ือหาและภาษาในการนาํเสนอในงานเขียนของคริสโตเฟอร์ ไรท ์

3. ไดท้ราบถึงคุณค่าท่ีไดจ้ากงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรท ์

4. เป็นแนวทางในการศึกษางานเขียนของนกัเขียนคนอ่ืนต่อไป 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

เน่ืองจากผูศึ้กษาใชร้ะบบอา้งอิงแบบนาม-ปี  หนงัสือ 3 เล่มท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี

ผูเ้ขียนเป็นคนคนเดียวกนัและพิมพใ์นปีเดียวกนั    ผูศึ้กษาจึงขอเปล่ียนการอา้งอิงจากการใชช่ื้อผูแ้ต่ง

เป็นช่ือหนงัสือแทน  
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ในภาคผนวก ในบทสมัภาษณ์อาจารยค์ริสโตเฟอร์  ไรท ์จะใชค้าํเรียกแทน      

อาจารยค์ริสโตเฟอร์  ไรท ์ว่า “อ.คริส” 
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บทที่ 2 

ประวตัแิละผลงานของคริสโตเฟอร์    ไรท์ 

  หนงัสือฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ท         ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท 2 และ   Cross-Culture   

ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท   เป็นหนงัสือสอนภาษาองักฤษของคริสโตเฟอร์  ไรท ์ ทั้ง 3 เล่ม  เป็น

หนงัสือขายดีกล่าวคือ เล่มท่ี 1 ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท  พิมพเ์ป็นคร้ังท่ี 20  เล่มท่ี 2 ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทย

เก็ท 2 พิมพเ์ป็นคร้ังท่ี 20  และ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ท  พิมพเ์ป็นคร้ังท่ี 10 ฉะนั้น

ในบทท่ี 2 น้ี จึงเป็นการนาํเสนอประวติัและผลงานของผูเ้ขียน เพ่ือใหไ้ดภ้าพของ คริสโตเฟอร์  ไรท ์ ท่ี

ชดัเจนข้ึน 

2.1 ประวตัคิรอบครัว 

  ผูเ้ขียนช่ือ คริสโตเฟอร์  ไรท ์(Chistopher Wright) เกิดเม่ือวนัท่ี 25  มีนาคม พ.ศ. 2521 

เป็นบุตรของนายบรูส ไรท ์(Bruce Wright) กบั นางวิไลลกัษณ์  ไรท ์มีนอ้งสาว 1 คน คือ นางสาววนินา  

ไรท ์  เขาไดส้มรสกบันางนิชนนัท ์ ไรท ์ ยงัไม่มีบุตร 

  ผูเ้ขียนเติบโตข้ึนมาในครอบครัวท่ีอบอุ่น บิดาเป็นชาวองักฤษท่ีอยูใ่นประเทศไทยมา

ตั้งแต่พ.ศ. 2513    ก่อนท่ีจะมาประเทศไทยบิดาของเขาไดเ้ป็นครูสอนภาษาองักฤษใหแ้ก่ทหาร ท่ีเมือง

เทหะราน ประเทศอิหร่าน  และเคยเป็นครูสอนภาษาองักฤษท่ีประเทศอินเดีย เม่ือเขา้มาประเทศไทย

ช่วงแรกนั้นไดอ้ยูก่บัครอบครัวคนไทยท่ีพดูภาษาองักฤษไม่ได ้   จึงตอ้งฝึกพดูภาษาไทยเองเป็นเวลา 6 

เดือน   อีกทั้งมีอาชีพสอนภาษาองักฤษอีกเช่นเดิม แต่เป็นการสอนภาษาองักฤษใหค้นญ่ีปุ่นเป็นส่วน

ใหญ่โดยไม่จาํกดัอาย ุ สอนตั้งแต่เดก็อาย ุ6 ขวบ   แม่บา้น นกัธุรกิจหลงัจากนั้นก็สอนตามมหาวิทยาลยั

ต่างๆของไทย เช่น มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และมีสถาบนัสอนภาษาองักฤษ

ของเขาเอง   ซ่ึงไดร่้วมลงทุนกบัเพ่ือน ดงัท่ีผูเ้ขียนใหส้มัภาษณ์ว่า 

...เคา้กเ็ร่ิมเลาะมาจากองักฤษ จอดอยูต่ะวนัออกกลาง เคยอยูอ่ิหร่าน  สอนภาษาองักฤษ  

เขียนหนงัสือพิมพ ์ยงัง้ี  แต่ดว้ยจุดประสงคคื์ออยากจะไปออสเตรเลีย   เคา้กย็า้ยมาเร่ือยๆ ตาม
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ตะวนัออกกลาง มาอินเดีย สอนภาษาองักฤษท่ีอินเดียแป๊ปหน่ึงแลว้กม็าจอดที่ไทย...              

(คริสโตเฟอร์  ไรท ์ 2555) 

  มารดาของผูเ้ขียนเป็นชาวไทยช่ือ นางวิไลลกัษณ์  ไรท ์(ทองจอน) ทาํหนา้ท่ีเป็น

แม่บา้น ดูแลบา้นและเล้ียงดูลกูๆ  มารดาของผูเ้ขียนมีความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษ   ฉะนั้นงานอีกอยา่ง

หน่ึงของเธอคือรับแปลเอกสารต่าง ๆ โดยจะมีบิดาของผูเ้ขียนและผูเ้ขียนคอยช่วยเหลือ    นอกจากนั้น

มารดาของผูเ้ขียนก็ยงัรับสอนภาษาไทยใหก้บัชาวต่างชาติท่ีมาทาํงานอยูใ่นเมืองไทยอีกดว้ย  เธอจะ

สอนโดยใชส่ื้อต่างๆช่วยเช่น ภาพยนตร์   การ์ตูน   ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า  

...แต่เคา้ทาํงานกนัเป็นทีมไง  เม่ือไหร่ท่ีภาษาองักฤษไม่ไหวกใ็หพ้่อช่วย แลว้ผมกไ็ด ้

Bilingual ตรงน้ีดว้ย ผมเห็นเอกสารตั้งอยูท่ี่บา้นแลว้กเ็ห็นเคา้แปลกนั แลว้บางทีผมกเ็ขา้มาช่วย เราก็

จะไดภ้าษาตั้งแต่เดก็ ๆ จากตรงนั้น แลว้กคุ็ณแม่กจ็ะมีแปลเอกสาร  สอนภาษาไทย  แต่กไ็ม่ไดไ้ป

สอนตามสถานบนัอะไรยงัง้ีนะ แต่ว่าท่ีผมเก่งภาษาไทยเหมือนทุกวนัน้ี ท่ีสามารถมาสอนภาษา 

องักฤษใหพ้ี่นอ้งชาวไทยทุกวนัน้ีได ้กเ็พราะคุณแม่ผม กบัคุณพ่อผม คือคุณพ่อผมกจ็ะมีเทคนิคสไตล์

หน่ึง แม่เคา้กจ็ะมีเทคนิคท่ีเคา้ใชส้อนฝรั่ง ซ่ึงถา้พูดตรง ๆ คือแม่เคา้กไ็ม่ไดไ้ปเรียนการสอนอะไร

ขนาดนั้น เคา้กเ็ลยใชก้ารเรียนจากส่ือรอบ ๆ ตวั  คุณพ่อกใ็ชเ้หมือนกนันะ  แต่พ่อจะออกไปแนว

หนงัสือหน่อย  แม่เคา้กจ็ะใช ้การ์ตูน หนงั แม่เคา้กส็อนฝรั่งว่า you ตอ้งดูนะ แลว้you กต็อ้งพูดเลียน 

แบบ ยงัง้ีนะ แลว้เคา้กเ็อาเทคนิคตรงน้ีมาถ่ายทอดท่ีลูกดว้ยไง  มนักดี็อ่ะ มนักเ็หมือนเป็น กศน.  

การศึกษานอกระบบซ่ึงมนัก ็ work มากแต่แม่หลกั ๆ กจ็ะเป็นแม่บา้นดูแลลูก ๆ  แลว้กช่็วยท่ีบา้นทาํ

มาหากิน กคื็อสอนภาษาไทยกบัพวกชาวต่างชาติ  เช่น คนน้ีอยูใ่นวงการรถ รู้จกักบัพ่อ ตอ้งการครู

สอนภาษาไทย  แลว้กมี็พวกแปลเอกสาร...(คริสโตเฟอร์  ไรท ์ 2555) 

ผูเ้ขียนไดรั้บการเล้ียงดูมาแบบวฒันธรรมผสมระหว่างวฒันธรรมตะวนัตกและ

วฒันธรรมไทย โดยบิดาเป็นคนถ่ายทอดวฒันธรรมตะวนัตกตั้งแต่ภาษา วิธีคิด และการใชชี้วติ ผูเ้ขียน

กล่าวว่าบิดาของเขามกัจะใหอิ้สระในการตดัสินใจและส่งเสริมใหเ้ขาใชชี้วิตเพ่ือเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เอง 

ต่างกบัมารดาท่ีเป็นคนถ่ายทอดทั้งภาษาไทย และวฒันธรรมไทย   ผูเ้ขียนกล่าวว่ามารดาและญาติ ๆ 

ของมารดามกัจะหา้มทาํส่ิงต่าง ๆ  และหลอกใหก้ลวัส่ิงท่ีเขาไม่เคยเห็นหรือไม่เคยทาํมาก่อน  ผูเ้ขียน

เคยเล่าเร่ืองท่ีบิดาและมารดาของเขามีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัเร่ืองการเล้ียงดูเขาในเหตุการณ์ตอนท่ีเขา

เรียนสาํเร็จชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนร่วมฤดีแลว้  บิดาตอ้งการใหเ้ขาพกัการเรียนไปเพ่ือไปหา

ประสบการณ์  คน้หาชีวติว่าตอ้งการทาํอาชีพใด    แต่มารดาไม่เห็นดว้ยเพราะอยากใหผู้เ้ขียนเรียนต่อ
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ในระดบัอุดม ศึกษาเลย   สุดทา้ยบิดาและมารดาของผูเ้ขียนจึงตกลงกนัว่าจะเล้ียงดูเขาแลนอ้งสาวแบบ

วฒันธรรมไทยผสมวฒันธรรมตะวนัตก โดยใหเ้ขาจะหยดุเรียน 1 ปีเพ่ือไปหาประสบการณ์ชีวิตตาม

ความคิดของบิดา เม่ือครบ 1 ปี เขากก็ลบัมาเรียนต่อในระดบัชั้นอุดมศึกษาตามความคิดของมารดาของ

เขา  ซ่ึงผูเ้ขียนกล่าวว่าเป็นแนวทางท่ีดี 

 แมว้่าผูเ้ขียนจะเกิดและเติบโตในเมืองไทย แต่ผูเ้ขียนก็ไดมี้โอกาสไปต่างประเทศ ทั้ง

ไปทาํงานและไปท่องเท่ียว ทั้งในประเทศองักฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปยโุรปและ

ทวีปเอเชีย  ผูเ้ขียนไปประเทศองักฤษคร้ังแรกเม่ือสาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาไปทาํงานเป็นบริกรใน

ในร้านอาหารไทยท่ีลอนดอน  คร้ังต่อมาเขาไปในระหว่างท่ีกาํลงัเรียนอยูช่ั้นอุดมศึกษา  ไปทาํงานเพ่ือ

หาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนของเขาเอง คร้ังน้ีนอกจากไปประเทศองักฤษแลว้เขายงัไดมี้โอกาสไปเท่ียว

ประเทศใกล ้ๆ ในยโุรปนั้นดว้ยเช่นประเทศฝรั่งเศส  เขาจึงไดมี้โอกาสฝึกใชท้ั้งภาษาองักฤษและภาษา

ฝรั่งเศสดว้ย  นอกจากน้ีเขายงัไดไ้ปทศันศึกษาท่ีประเทศอ่ืน ๆในยโุรปดว้ย เขามีโอกาสเช่นน้ีเพราะ

บิดาและมารดาของเขาเปิดโอกาสใหเ้ขาไดห้าประสบการณ์ในชีวิต  การเล้ียงดูแบบน้ีทาํใหเ้ขาเป็นคนท่ี

รู้ทั้งภาษาและวฒันธรรมไทย  และรู้ทั้งภาษาและวฒันธรรมตะวนัตกอีกดว้ย  

2.2 ประวตักิารศึกษา 

  ผูเ้ขียนเขา้เรียนชั้นอนุบาลท่ีโรงเรียน Nobby Playgroup Kindergardenแลว้เขา้เรียนชั้น

ประถมท่ีโรงเรียนบางกอกพฒันา(BPS)  ต่อมาเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนร่วมฤดีนานาชาติ(RIS) 

ผูเ้ขียนไดท้าํกิจกรรมหลายอยา่งเม่ือศึกษาอยูท่ี่โรงเรียนร่วมฤดีนานาชาติ คือ เป็นนกักีฬาฟุตบอลไดท้าํ

หนา้ท่ีเป็นผูรั้กษาประตขูองทีมฟุตบอลโรงเรียน   เล่นดนตรีเป็นมือกลองวงดนตรีสากลของโรงเรียน 

และหวัหนา้ชั้น Class President 3 ปีซอ้น ในขณะท่ีเรียนอยูท่ี่โรงเรียนร่วมฤดีผูเ้ขียนไดส้มคัรเป็น

ประธานโรงเรียน  แต่สมคัรไม่ไดเ้พราะขาดคุณสมบติั เน่ืองจากไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียเพียง 2.49 

ในขณะท่ีคุณสมบติัของผูล้งรับสมคัรจะตอ้งไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.5 ข้ึนไป    หลงัจากสาํเร็จ

การศึกษาในระดบัมธัยมปลายท่ีโรงเรียนร่วมฤดีนานาชาติแลว้   ผูเ้ขียนพกัการเรียนไป 1 ปีเพ่ือไป

ทาํงานทั้งในประเทศไทยและประเทศองักฤษ  เม่ือกลบัมาประเทศไทย จึงไดส้อบเขา้มหาวิทยาลยัได ้2 

แห่ง คือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลยัมหิดล    ผูเ้ขียนเลือกเขา้ศึกษาท่ี สาขาการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม  วทิยาลยันานาชาติ  มหาวิทยาลยัมหิดล  
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  ระหว่างท่ีผูเ้ขียนไปทาํงานท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ผูเ้ขียนไดไ้ปศึกษาต่อ

หลกัสูตรสั้น ๆ  เก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม ดงัท่ีผูเ้ขียนใหส้มัภาษณ์

ว่า 

...กไ็ปเรียน Cross-Culture มาเหมือนกนัไง กต็อนท่ีทาํงานร้านอาหารท่ีอยูอ่งักฤษกไ็ปเรียน 

course เรียน teaching English and the follow language กเ็หมือนกบัเสริมเข้ียวเลบ็ของตวัเอง คือทุก

วนัน้ีกไ็ม่ไดไ้ปเรียนโดยตรง แต่ไปอ่านหนงัสือเยอะ take course เลก็ๆ นอ้ยๆ เยอะ แลว้กไ็ปคุยกบั

ครูเยอะ ๆ แลว้กคุ็ยกบัคน ปรึกษากบัคนเยอะ...(คริสโตเฟอร์  ไรท ์ 2555) 

  นอกจากนั้นผูเ้ขียนก็ไดศึ้กษาทฤษฎีการส่ือสารขา้มวฒันธรรมกบั    เฮนร่ี  โฮลม์    

(MR. Henry Holmes) ผูเ้ขียนหนงัสือ Working with the Thais ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า 

...ผมเร่ิมเขา้ใจมากข้ึนว่าคนไทยกบัฝรั่งแตกต่างกนัอยา่ง  แตกต่างเพราะอะไร  มีความคิด  

ความรู้สึก  พฤติกรรม  มุมมองและการใชชี้วิตท่ีแตกต่างอยา่งไรตอนที่ผมไดม้าเจอกบัท่านผูเ้ฒ่าคน

หน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นผูเ้ฒ่าแห่งวงการ Cross-Culture ในเมืองไทยมานานมาก  ท่านมีช่ือว่า Henry 

Holmes ครับ 

บางคนอาจเคยไดย้นิช่ือท่านมาก่อน  โดยเฉพาะถา้คุณทาํงานอยูใ่นองคก์รขา้มชาติใน

เมืองไทย  ท่านผูเ้ฒ่าไดถ้่ายทอดความรู้   ตาํรา  ประสบการณ์   และเทคนิคในการเป็นวิทยากรท่ีดี

และในการใชชี้วิตในโลกแห่งสองวฒันธรรมจนเด๋ียวน้ีกลายเป็นวิทยากรเกี่ยวกบั Cross-Culture 

Management in Thailand อีกคนหน่ึงในเมืองไทย  อบรมทั้งคนไทยและฝรั่งท่ีตอ้งทาํงานดว้ยกนัใน

องคก์รขา้มชาติในบา้นเรา... (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 16) 

  จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่านอกจากการเรียน   ผูเ้ขียนมกัจะทาํกิจกรรมอ่ืนๆในขณะท่ี

กาํลงัศึกษาอยู ่ ทั้งเป็น  นกัฟุตบอล  นกัดนตรี   หวัหนา้ชั้น  และลงสมคัรรับเลือกใหเ้ป็นประธาน

โรงเรียน   กิจกรรมเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นว่าผูเ้ขียนชอบทาํกิจกรรมและชอบความเป็นผูน้าํ   นอกจากนั้น

การศึกษาทฤษฎีการส่ือสารขา้มวฒันธรรมไม่เพียงผูเ้ขียนจะสามารถนาํไปประกอบอาชีพได ้ยงั

ช้ีใหเ้ห็นว่าผูเ้ขียนตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกบัคนท่ีแตกต่างกบัผูเ้ขียนอยา่งมีความสุขอีกดว้ย 
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2.3 ประวตักิารทํางาน  

  ผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมทาํงานคร้ังแรกตอนอาย ุ18 ปี หลงัจากสาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยม

ปลายท่ีโรงเรียนร่วมฤดีนานาชาติแลว้ ผูเ้ขียนก็พกัการเรียนไป 1 ปีเพราะบิดาและมารดาของผูเ้ขียนไม่มี

ทุนทรัพยพ์อท่ีจะส่งเขาเรียนต่อ  ใน1 ปีท่ีเขาหยดุไป 6 เดือนแรกเขาไดไ้ปทาํงานเป็นล่าม  แปลเอกสาร  

ใหก้บับริษทัต่างๆ และ 6 เดือนหลงัเขาไดไ้ปทาํงานท่ีลอนดอน ประเทศองักฤษ  ตั้งแต่เป็นบริกร เป็น

บาร์เทนเดอร์ในร้านอาหาร ในโรงแรม  เขาเก็บเงินจากการทาํงานของเขามาเป็นค่าเล่าเรียนท่ี

มหาวิทยาลยัมหิดล  

เม่ือเรียนท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลได ้2 ปี เงินท่ีผูเ้ขียนสะสมไวก่้อนเขา้เรียน

มหาวิทยาลยัมหิดล ก็หมดอีก  จึงพกัการเรียนไป 6 เดือนเพ่ือจะไปทาํงานท่ีประเทศองักฤษแลว้นาํเงิน

กลบัมาจ่ายค่าเล่าเรียน เพราะเขาไดส้ญัญากบับิดาและมารดาว่าเขาจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเรียน

เอง  

ขณะท่ีผูเ้ขียนศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัมหิดลชั้นปีท่ี 4 เงินท่ีผูเ้ขียนทาํงานหามาไดก้็หมด

ลงอีก บิดาของผูเ้ขียนจึงชวนใหเ้ขามาเร่ิมสอนภาษาองักฤษตามสถาบนัสอนเสริมภาษาองักฤษต่างๆ 

เช่น         โรงเรียน Inter L (International Language School) ท่ีมี 2 สาขา คือท่ี Seacon Square  และท่ี 

The Mall สาขารามคาํแหง และโรงเรียนสอนภาษาองักฤษเพิ่มเติมท่ีอยูใ่กลม้หาวิทยาลยัเกษตร อยา่งท่ี

ผูเ้ขียนกล่าวว่า   

...กจ็ะวิ ่งไปวิ ่งมา มนัจะมีช่วง peak อยูส่องช่วง คือ เสาร์-อาทิตย ์   เชา้-บ่าย   ถา้เสาร์-

อาทิตย ์เยน็กก็ินขา้วแลว้ไม่ทาํอะไรแลว้  แลว้กช่็วงเยน็วนัธรรมดากจ็ะเร่ิมจาก การสอน เสาร์-

อาทิตย ์เชา้- บ่าย    บางทีกถ็ึงประมาณ 6 โมงเยน็แบบน้ี  กว็นัธรรมดายงัไม่สอนเพราะตอ้งไปเรียน

หนงัสือท่ีมหิดลใช่ไหม   กเ็ร่ิมสอนแลว้เหมือนเรากส็นุก นกัเรียนเคา้กช็อบ  แลว้กเ็ร่ิมมีลามถึงวนั

ธรรมดา  วนัศุกร์เป็นวนัท่ีชาวไทยไม่มีเรียนอยูแ่ลว้ใช่ไหม กก็ลายเป็นว่าวนัจนัทร์ถึงวนัพฤหสั  ทุ่ม

ถึงสามทุ่ม หรือ หกโมงถึงสองทุ่ม กต็อ้งมีเสร็จจากมหิดลแลว้กต็อ้งบ่ึงกลบัมาสอน...(คริสโตเฟอร์  

ไรท ์ 2555) 

หลงัจากเรียนสาํเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีวิทยาลยันานาชาติมหาวิทยาลยั 

มหิดลแลว้  ผูเ้ขียนไดไ้ปสมคัรเป็นครูสอนภาษาองักฤษตามมหาวิทยาลยัต่าง ๆ แต่ก็ถกูปฏิเสธ ดว้ย

เหตุผลท่ีว่าผูเ้ขียนสาํเร็จการศึกษาเพียงระดบัปริญญาตรี  ไม่ไดส้าํเร็จการศึกษาทางดา้นการสอน

ภาษาองักฤษมา  และท่ีสาํคญัผูเ้ขียนมีรูปร่างหนา้ตาไม่เหมือนฝรั่ง  แต่ผูเ้ขียนยงัคงสมคัรต่อไปจน

   ส
ำนกัหอ
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มหาวิทยาลยัรังสิตรับผูเ้ขียนเขา้เป็นอาจารยป์ระจาํ  ผูเ้ขียนไดส้อนวิชาGeneral English , English 

Communication , Translation and Interpretation  ,  Cross-Culture และ Business Communication Skill

และเป็นอาจารยพิ์เศษของมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง และมหาวิทยาลยักรุงเทพ  

ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวว่า  

...พอ ม.รังสิต รับปุ๊ปเคา้กบ็รรจุเรา เพราะเคา้ชอบเรา  เป็นท่ีเดียวท่ีใหโ้อกาสเราไปสอน

แบบ demo นัน่แหละ พอเราไดบ้รรจุเป็นอาจารยท่ี์รังสิตแลว้กเ็หมือนเราชุบตวัแลว้  หลงัจากนั้นง่าย

แลว้  สมคัรไปท่ีรามคาํแหง ไปเป็น part time ท่ีเกษมบณัฑิต  part time ม.กรุงเทพกท็าํได ้แต่ท่ีเป็น

ประจาํอยูป่ระมาณ 3-4 ปี กคื็อ ม.รังสิต คือสอนกส็อนวิชาพวก General English  English 

Communication น่ะ  Eng1 Eng2 Eng3 ของเดก็มหาลยัทัว่ไปใช่ไหม  แลว้กจ็ะมีของวิชาภาคกจ็ะมี 

Translation and Interpretation กคื็อสอนวิชาการแปลกบัการเป็นล่าม แลว้กส็อน Cross-Culture แลว้

กส็อนน่ี Business Communication Skill กคื็อจะเป็นเร่ืองของ presentation  การประชุมกบัฝรั่งเรา

ตอ้งใชอ้ะไรหรือการ present เราตอ้งทาํยงัไง กน็ัน่แหละฮะ กส็อนมาประมาณ 4 ปีได.้..(คริสโตเฟอร์  

ไรท ์ 2555) 

นอกจากนั้นผูเ้ขียนก็ยงัสอนตามโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ต่อมาผูเ้ขียนไดเ้ปิดโรงเรียน

สอนภาษาองักฤษเป็นของตวัเองอีกดว้ยช่ือโรงเรียน Wright English Club อยูใ่นยา่น RCA นอกจากนั้น

ผูเ้ขียนไดท้าํงานอยูก่บัสาํนกัพิมพ ์Nation ทาํงาน Road Show  ไปตามโรงเรียนต่างๆ    ผูเ้ขียนจะเป็น  

พิธีกร  และ สอนภาษาองักฤษใหแ้ก่เด็กนกัเรียนในโรงเรียนนั้นๆอยา่งท่ีผูเ้ขียนไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า  

...วิทยากรภาษาองักฤษไง กระตุน้คนไทย สอนภาษาองักฤษใหส้นุก  มนัจะมีช่วงนึง 3 ปี

ซ้อน ผมไปเป็น วิทยากร  พิธีกร  Entertainer ให ้Nation Junior เคา้มี English Road Show ไปตาม

โรงเรียน...(คริสโตเฟอร์  ไรท ์ 2555) 

หลงัจากนั้นผูเ้ขียนไดร้วบรวบประสบการณ์ท่ีสัง่สมมา เขียนหนงัสือสอน

ภาษาองักฤษ แลว้นาํไปเสนอตามสาํนกัพิมพต่์าง ๆ แต่ก็ถกูปฏิเสธกลบัมาหมด โดยสาํนกัพิมพต่์างๆท่ี

ปฏิเสธผูเ้ขียนใหเ้หตุผลว่าผูเ้ขียนไม่ใช่คนท่ีมีช่ือเสียงและหนงัสือของผูเ้ขียนก็เป็นหนงัสือนอกกระแส

พร้อมทั้งกล่าวว่าคนไทยชอบอ่านหนงัสือเก่ียวกบัดาราหรือคนดงั ทาํใหผู้เ้ขียนทอ้แท ้แต่ในขณะนั้น

บริษทัเนชัน่บุ๊คส์กาํลงัตอ้งการจะพิมพห์นงัสือแนวสาระบนัเทิง หนงัสือของผูเ้ขียนจึงไดรั้บการตีพิมพ ์ 

หนงัสือของผูเ้ขียนท่ีไดรั้บการตีพิมพค์ร้ังแรกคือ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท แต่ก็ไม่ไดรั้บ

การตอบรับท่ีดีนกั  ผูเ้ขียนจึงคิดหาวิธีท่ีจะทาํใหห้นงัสือขายดี ผูเ้ขียนเห็นหนงัสือสอนภาษาองักฤษของ

   ส
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แอนดรู บิกส์และครูเคท มีหลายเล่มแต่ของผูเ้ขียนมีเพียงเล่มเดียว ผูเ้ขียนคิดว่าถา้หากหนงัสือของเขามี

สองเล่มน่าจะขายไดดี้กว่าน้ี ผูเ้ขียนจึงเขียนหนงัสือสอนภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาต่อจากหนงัสือเล่มแรก 

และนาํไปเสนอท่ีสาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์อีกคร้ัง       หนงัสือของผูเ้ขียนท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นคร้ังท่ี 2 

คือ  ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท ภาค 2 แต่หนงัสือไม่ไดรั้บการตอบรับเท่าไรนกั    แต่เม่ือไดรั้บการติดต่อ

จากรายการเจาะใจใหไ้ปเป็นแขกรับเชิญ  หลงัจากรายการเจาะใจออกอากาศหนงัสือของผูเ้ขียนขายดี

ติดอนัดบั จนพิมพเ์ป็นคร้ังท่ี 10  ผูเ้ขียนจึงไดเ้ขียนหนงัสือเล่มต่อมาคือ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คน

ไทยไม่เก็ท ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 

ต่อมาผูเ้ขียนก็ไดรั้บการติดต่อจากบริษทัเจเอสแอล  ซ่ึงเป็นบริษทัเดียวกบัท่ีผลิต

รายการเจาะใจใหไ้ปทาํรายการสอนภาษาองักฤษ ช่ือรายการ คริสเดลิเวอร่ี (Chris Delivery) ความยาว 

40 นาที ออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวนัศุกร์ เวลา 21:35 น. โดยมีพุทธชาด พงษสุ์ชาติและ สมพล ปิยะ

พงศสิ์ริ เป็นพิธีกรร่วมโดยรายการจะแบ่งเป็น 2 ช่วงนัน่คือช่วง Go out จะเป็นการถ่ายทาํรายการขา้ง

นอกหอ้งอดัรายการ เน้ือหารายการจะเป็นการนาํคาํศพัทจ์ากส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัมาอธิบาย

ความหมายและวิธีการใชค้าํศพัทน์ั้นๆ และ ช่วงSpeak out จะเป็นช่วงท่ีมีแขกรับเชิญมา 1 คน ร่วม

แสดงเหตุการณ์จาํลองต่างๆ แลว้ก็สอนภาษาองักฤษในเหตุการณ์ 

หลงัจากนั้นผูเ้ขียนไดร้วบรวมเอาเน้ือหาจากรายการคริสเดลิเวอร่ีมาเขียนเป็นหนงัสือ 

2 เล่มนัน่คือ คริส ดีลีเวอร่ี ชุด 1 พร้อม DVD  และ  คริสดีลิเวอร่ี ชุด 2 พร้อม DVD  แต่ผูเ้ขียนก็ไม่ได้

หยดุเขียนหนงัสือโดยไดเ้ขียนหนงัสือสอนภาษาองักฤษออกมาเร่ือยๆ เล่มต่อมาคือ Me, Myself and the 

Movies  ซ่ึงเป็นการสอนภาษาองักฤษโดยใชภ้าพยนตร์เป็นส่ือแลว้นาํเอาคาํศพัทแ์ละสาํนวน

ภาษาองักฤษมาอธิบายใหผู้อ่้านทราบ   หลงัจากนั้นผูเ้ขียนไดเ้ปิดการแสดง talk show เป็น stand up 

comedy ช่ือว่า CHRIS UNSEEN Have you ever seen Chris yet? แลว้ผูเ้ขียนก็ไดเ้ขียนหนงัสือสอน

คาํศพัทท่ี์คนไทยควรรู้ท่ีมีช่ือเหมือน talk show ช่ือหนงัสือ CHRIS UNSEEN (The Book)และหนงัสือ

สอนภาษาองักฤษเล่มล่าสุดของผูเ้ขียนมีช่ือว่า  ภาษาองักฤษแค่คริสก็มนัแลว้ มีเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนรวบรวม

เอาคาํศพัทภ์าษาองักฤษมากกว่า 1000 คาํ ท่ีคนไทยมกัจะออกเสียงผดิ  มาอธิบายความหมายและการ

ออกเสียงท่ีถกูตอ้ง พร้อมภาพประกอบ 

  นอกจากการทาํงานขา้งตน้แลว้ผูเ้ขียนไดเ้ป็นนกัจดัรายการวิทยคุล่ืน 89.5 Mz ช่ือ

รายการ  Sweet FM เป็นรายการท่ีสอนภาษาองักฤษโดยใชข่้าวเป็นส่ือ แลว้ผูเ้ขียนก็ไดเ้ป็นวิทยากร

อบรมเร่ืองการส่ือสารขา้มวฒันธรรมใหก้บัพนกังานในบริษทัขา้มชาติต่างๆ เช่น บริษทัการบินไทย  

บริษทั IKEA  โรงแรม Regis เป็นตน้   นอกจากผลงานดา้นวิชาการแลว้ผูเ้ขียนไดเ้ป็นทาํหนา้ท่ีในดา้น
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บนัเทิงคือเป็นนกัแสดงภาพยนตร์เร่ือง ตดัหางปล่อยวดั The Series และ ละครเร่ืองตดัหางปล่อยวดั ทั้ง

สองเร่ืองผูเ้ขียนรับบทเป็นหลวงตาออกอากาศทางช่อง 3 ซ่ึงบทหลวงตาท่ีผูเ้ขียนแสดงจะเป็นพระฝรั่ง

ท่ีมาบวชในศาสนาพุทธและจะใชห้ลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ

ผลงานของคริสโตเฟอร์  ไรท ์ มีทั้งหมดดงัน้ี 

1.1 การสอน ภาษาองักฤษและการส่ือสารขา้มขา้มวฒันธรรม(Cross-Culture 

Communication) 

1.1.1 อาจารยป์ระจาํ มหาวิทยาลยัรังสิต (2546-2550) 

1.1.2 อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต (2546-2550) 

1.1.3 อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยักรุงเทพ (2546-2550) 

1.1.4 อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2546-2550) 

1.1.5 วิทยากรเร่ือง Cross-Culture บริษทั IKEA(2555) 

1.1.6 วิทยากรเร่ือง Cross-Culture โรงแรม Regis (2555) 

1.1.7 วิทยากรเร่ือง Cross-Culture บริษทัการบินไทย(ปัจจุบนัเดือนละคร้ัง) 

1.1.8 อาจารยแ์ละเจา้ของโรงเรียน Chris English School  (ปัจจุบนั) 

1.2 งานเขียน คริสโตเฟอร์  ไรท ์ เขียนหนงัสือทั้งหมด  11 เล่ม  คือ  

1.2.1 ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท  

1.2.2 ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2  

1.2.3 Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท 

1.2.4 คริส ดีลีเวอร่ี ชุด 1 

1.2.5 คริส ดีลีเวอร่ี ชุด 2 

1.2.6 Me, Myself and the Movies 

1.2.7 Chris Unseen (The Book) 

1.2.8 Chris Unseen 2 (The Book) 

1.2.9 ภาษาองักฤษแค่คริสก็มนัแลว้ 

1.2.10 Chris Delivery Classic His and Her 1 

1.2.11 Chris Delivery Classic His and Her 2 

1.3 รายการโทรทศัน ์

1.3.1 รายการChris Delivery พิธีกรและวิทยากรสอนภาษาองักฤษ ช่อง 5 

ทุกวนัศุกร์เวลา 21:35 น. (มกราคม 2550 - ปัจจุบนั) 

   ส
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1.3.2 ภาพยนตร์ หลวงตา The Series  (รับบทหลวงตา)ช่อง 3 (2554) 

1.3.3 ละครหลวงตามหาชน (รับบทหลวงตา)ช่อง 3 (2554) 

1.4 รายการวิทย ุ

1.4.1 รายการ Sweet FM คล่ืน 89.5 Mz (2550-2551) 

1.5 รายการ Talk Show 

1.5.1 Chris Unseen Have you ever seen Chris yet ?  (2552) 

1.5.2 Chris Unseen 2 : The return of “Chris Torres”(2554) 

1.5.3 Chris Unseen 3: Super Chris & Dr. English (พฤษภาคม 2555) 

1.6 ผลงานดา้นอ่ืนๆคือ ผลงานท่ีผูเ้ขียนผลิตออกมาเป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือให้

ความรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษและความบนัเทิง 

1.6.1 Chirs Out Door 1 (DVD) 

1.6.2 Chirs Out Door 2 (DVD) 

1.6.3 Chris Unseen Have you ever seen Chris yet ? (VCD) 

1.6.4 Chris Unseen 2 : The return of “Chris Torres” (VCD) 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าผูเ้ขียนมีประสบการณ์การทาํงานตั้งแต่อาย ุ18 ปี  ทั้ง

ประสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบัชาวต่างชาติขณะท่ีผูเ้ขียนทาํงานอยูท่ี่ประเทศองักฤษ   

ประสบการณ์การสอนภาษาองักฤษ  และประสบการณ์การใชชี้วิตกบัชาวต่างชาติหรือการส่ือสารขา้ม

วฒันธรรม  การท่ีผูเ้ขียนมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายทาํใหผู้เ้ขียนนาํประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอด

เป็นหนงัสือสอนภาษาองักฤษท่ีมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึนกว่าหนงัสือสอนภาษาองักฤษเล่มอ่ืนๆ  นอกจากนั้น

ยงันาํมาถ่ายทอดเป็น talk show ท่ีใหท้ั้งความเพลิดเพลินแบบ talk show ทัว่ไป และใหค้วามรู้

ภาษาองักฤษเพิ่มดว้ย 

จากการกล่าวถึงประวติัของผูเ้ขียนทั้งหมด    ทั้งการเป็นลกูคร่ึงไทย-องักฤษ  การเรียน

ในโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษา   การทาํงานแปลเอกสาร  การเป็นล่าม   

การมีประสบการณ์ดา้นการสอนภาษาองักฤษและการเป็นวิทยากรดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม   

ประสบการณ์ของผูเ้ขียนท่ีกล่าวมาทาํใหห้นงัสือของผูเ้ขียนมีทั้งความรู้ในดา้นภาษาองักฤษ   และขอ้คิด

เก่ียวกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ี ทาํใหห้นงัสือของผูเ้ขียนน่าสนใจยิง่ข้ึน 

   ส
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บทท่ี 3 

กลวธิกีารนําเสนอและเนือ้หางานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรท์ 

3.1 ลกัษณะทั่วไป 

  งานเขียนของคริสโตเฟอร์   ไรท ์  ทั้ง  3  เล่มใชก้ารนาํเสนอคือแบ่งเป็นบท  โดยเล่ม

แรก    ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท มี 10  บท  เล่มท่ีสอง ฝรั่งเขา้ใจ   คนไทยเก็ท 2  มี 22  บท และเล่มสุดทา้ย  

Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ท มี 9 บท  แต่ละบทจะมีส่วนประกอบดงัน้ีคือ ภาพประกอบ

หนา้บท  ช่ือบท   สารสาํคญั  เน้ือหา  และภาพประกอบทา้ยบท ส่วนประกอบทั้ง 5 ส่วนดงักล่าวมี

รายละเอียดดงัน้ี 

3.1.1 ภาพประกอบหน้าบท คือ ภาพท่ีอยูห่นา้แรกของบทอยูก่่อนช่ือเร่ืองและเน้ือหา อาจจะอยู่

หนา้เดียวกนักบัช่ือบท หรือ อยูค่นละหนา้ก็ได ้ในหนงัสือทั้ง 3 เล่มพบเป็น 3 ลกัษณะ คือ    ภาพถ่าย

ของผูเ้ขียน    ภาพการ์ตนูลอ้เลียนผูเ้ขียน   และ ภาพประกอบอ่ืน 

ภาพประกอบหนา้บทดงักล่าวอาจจะมีส่วนประกอบไม่เท่ากนั ในบางบทอาจพบเพียง 

ภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนเพียงส่วนเดียว แต่บางบทอาจพบภาพถ่ายของผูเ้ขียนกบัภาพลอ้เลียนของ

ผูเ้ขียน และบางบทอาจพบภาพถ่ายของผูเ้ขียนและภาพประกอบอ่ืนดว้ย และบางบทอาจจะมี

ภาพประกอบหนา้บททั้ง 3 ลกัษณะ มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1.1.1 บทท่ีมีภาพประกอบหนา้บท 3 ลกัษณะ 

ตวัอยา่ง 

 
(Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท, 2550: 64)

ภาพถ่ายของ

ผูเ้ขียน 

ภาพการ์ตูน

ลอ้เลียนผูเ้ขียน 
ภาพประกอบ
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จากตวัอยา่งขา้งตน้  เป็นภาพประกอบหนา้บท The Communicator: นกัส่ือสารผูย้ิง่ใหญ่ ในหนงัสือ 

Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท ในบทน้ี ภาพประกอบหนา้บทมี 3 ลกัษณะ คือ ภาพถ่ายของ

ผูเ้ขียนท่ีใส่แว่นตาสีดาํในมือทั้งสองขา้งถือโทรศพัทอ์ยูแ่ละพดูว่า  I’ll call you back!! ท่ีแปลว่าเด๋ียวผม

จะโทรศพัทก์ลบัไป  ภาพการ์ตูนลอ้เลียนของผูเ้ขียนท่ีแต่งตวัเหมือนเด็กฮิพฮอพ แลว้เส้ือท่ีตวัการ์ตูนใส่

ก็เขียนคาํว่า English ท่ีแปลว่าภาษาองักฤษ  และภาพประกอบอ่ืนท่ีเป็นรูปคอมพิวเตอร์แบบพกพาวาง

อยูบ่นโต๊ะพร้อมกลอ้งเวบ็แคม  

  ตวัอยา่งดา้นบนเป็นตวัอยา่งบทท่ีมีภาพประกอบครบทั้ง 3 ลกัษณะ ต่อไปเป็นจะเป็น

ตวัอยา่งบทท่ีมีภาพประกอบหนา้บทไม่ครบ ดงัน้ี  

3.1.1.2 บทท่ีมีภาพประกอบหนา้บท 2 ลกัษณะ 

ตวัอยา่ง 

 
(Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท, 2550: 194) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้  เป็นภาพประกอบหนา้บทของบท ตกลงเกรงใจแปลว่าอะไร ใน

หนงัสือ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท ในบทน้ี ภาพประกอบหนา้บทมี 2 ลกัษณะ คือ 

ภาพถ่ายของผูเ้ขียนท่ีกาํลงัพดูว่า “Mai pen rai, I greng jai!” และ ภาพการ์ตูนลอ้เลียนของผูเ้ขียนท่ีใส่

เส้ือท่ีเขียนคาํว่า English แลว้ทาํหนา้ตางุนงงอยู ่ 

  อยา่งท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ว่า ในแต่ละบทก็จะมีลกัษณะภาพประกอบหนา้บท ไม่

เท่ากนั ตวัอยา่งต่อไปจะเป็นตวัอยา่งท่ีภาพประกอบหนา้บทเป็นภาพประกอบอ่ืน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายของผูเ้ขียน 

ภาพการ์ตูน

ลอ้เลียนผูเ้ขียน 
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ตวัอยา่ง 

 
(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2, 2551: 12) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นภาพประกอบหนา้บทของ How are you today ? ในหนงัสือ 

ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 ในบทน้ีมีภาพประกอบหนา้บท อยู ่2 ลกัษณะคือ ภาพถ่ายของผูเ้ขียนท่ีท่อนบน

ใส่เส้ือสูทแต่ท่อนล่างใส่เพียงกางเกงชั้นใน กาํลงัพดูว่า “Today Monday! ”และภาพประกอบอ่ืนท่ีเป็น

ภาพเงาคนกาํลงัพดูว่า “How are you today ?” 

3.1.1.3 บทท่ีมีภาพประกอบหนา้บทมีเพียงลกัษณะเดียว มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

 
(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2, 2551: 56) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นภาพประกอบหนา้บท Hip Hip Hooray!! ในหนงัสือ ฝรั่ง

เขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 ในบทน้ี มีภาพประกอบหนา้บทอยู ่ลกัษณะเดียวคือ ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็น

ภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนใส่เส้ือท่ีเขียนคาํว่า English ทาํท่าเหมือนกาํลงัเตน้บีบอยอยู ่(B-Boy) 

  ภาพประกอบหนา้บททาํใหเ้น้ือหาในบทนั้นมีความน่าสนใจ เป็นวิธีการท่ีผูเ้ขียนใชดึ้ง

ความสนใจของผูอ่้านใหส้นใจเน้ือหาในบท     

3.1.2 ช่ือบท   คือ สารหรือส่ิงท่ีเป็นแก่นสาํคญัของเร่ืองอาจเป็นประโยคหรือวลี  ในหนงัสือทั้ง 

3 เล่ม จะอยูต่่อมาจากภาพประกอบหนา้บท  

ภาพถ่ายของผูเ้ขียน 

ภาพประกอบอ่ืน 

2.2 ภาพการ์ตูน

ลอ้เลียนผูเ้ขียน 
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จากหนงัสือทั้ง 3 เล่ม ผูส้อนไดแ้บ่งเน้ือหาเป็นบท เล่มแรก ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท มี 

10 บท   เล่มท่ี 2 ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2  มี 22 บท และเล่มสุดทา้ย ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท มี 9 บท 

รวมทั้งสิ้น มี 41 บท ผูเ้ขียนไดใ้ชก้ลวิธีในการตั้งช่ือบทโดยการใชป้ระโยค วลี   และมีการใช้

เคร่ืองหมายวรรคตอน ดว้ย ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

3.1.2.1 การใชป้ระโยค  “ประโยคคือ หน่วยทางภาษาท่ีประกอบดว้ยคาํหรือคาํหลาย

คาํเรียงต่อกนักรณีท่ีเป็นคาํหลายคาํเรียงต่อกนั  คาํเหล่านั้นตอ้งมีความสมัพนัธท์างไวยากรณ์กนัอยา่งใด

อยา่งหน่ึง   ประโยคเป็นหน่วยทางภาษาท่ีสามารถส่ือความไดว้่าเกิดอะไรข้ึน หรืออะไรมีสภาพ

อยา่งไร” (วจิินตน์  ภาณุพงศ ์และ คณะ, 2552: 91)  ในหนงัสือทั้ง 3 เล่มของคริสโตเฟอร์  ไรท ์ พบการ

ตั้งช่ือเร่ืองเป็นประโยค  ดงัน้ี 

3.1.2.1.1 การใชป้ระโยคบอกเล่า “ประโยคบอกเล่า หมายถึง ประโยคท่ีมี

เน้ือความบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เป็นประโยคท่ีไม่มีคาํปฏิเสธ   ไม่มีคาํบ่งช้ีแสดงคาํถาม   ขอร้อง  หรือ

คาํสัง่   ประโยคบอกเล่าอาจเร่ิมตน้ดว้ยคาํกริยา” (วจิินตน์  ภาณุพงศ ์และ คณะ, 2552: 108) บทท่ีผูเ้ขียน

ใชป้ระโยคบอกเล่าในการตั้งช่ือพบทั้งหมด 18 บทโดย แบ่งเป็น 

ก. ประโยคบอกเล่าภาษาไทย บทท่ีมีการใชป้ระโยคบอกเล่า

ภาษาไทยในการตั้งช่ือบท  พบเพียงบทเดียว คือ เศษฝรั่งไปเรียนฝรั่งเศส จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใชป้ระโยค

บอกเล่า แต่เป็นประโยคบอกเล่าท่ีน่าสนใจ สะดุดหู เพราะเป็นการเล่นคาํ ระหว่างคาํว่า “เศษฝรั่ง” กบั

คาํว่า “ฝรั่งเศส”   ซ่ึงเศษฝรั่งในท่ีน้ีผูเ้ขียนหมายถึงตวัเอง เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะเรียกชาวต่างชาติท่ี

เป็นคนแถบยโุรปหรือแถบอเมริกาว่า “ฝรั่ง” แต่ผูเ้ขียนเป็นลกูคร่ึง ไม่ใช่ฝรั่งเต็มตวั จึงเรียกตวัเองว่า 

“เศษฝรั่ง” นอกจากนั้นยงัแสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ขียนไม่ใชภ้าษาไทยไดดี้  มีการเล่นคาํพอ้งเสียง เศษ-เศส   

มาสลบักนัจนทาํใหเ้กิดความหมายท่ีลอ้เลียนตนเองอยา่งมีอารมณ์ขนั    

ข. ประโยคบอกเล่าภาษาองักฤษ  บทท่ีมีการใชป้ระโยคบอกเล่า

ภาษาองักฤษในการตั้งช่ือบท  พบ 17 บท คือ  Let me look at my talking dick !!  I ate Mama last night 

!!I have men !!  Let’s go to RCA at 4 o’clock !  I was born on January Two Two Five Two Two !!I 

work here two years ago!! I went to Pattaya with your wife !! I must not to go to school tomorrow !! 

It have a very traffic jam! This one same same , that one no same !!  I’m so frightening !!   I like to 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 
 

 

eat Japan food !!?? Hey you farang, this is a book!! You should go to Phuket Iceland!! You are my 

sole mate !!It’s up to you !! และ This is your Captain speaking!! 

จากการตั้งช่ือโดยใชป้ระโยคบอกเล่าภาษาองักฤษพบว่า ช่ือบทขา้งตน้พบว่า  เป็นการ

ตั้งช่ือท่ีไม่ถกูตอ้งกบัหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การตั้งช่ือบทแบบผดิไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  พบ 2 

บท  คือ  I  work  here  two  years   ago!!   และ  This  one  same  same, that one  no  same!! 

ตวัอยา่ง 

  I  work  here  two  years   ago!!    

เป็นประโยคท่ีผดิไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพราะผูพ้ดูตอ้งการจะบอกว่า  ฉนัทาํงานท่ีน่ี

มา 2 ปีแลว้  ผูพ้ดู พดูโดยเรียงคาํในประโยคแบบประโยคภาษาไทยแต่ผดิไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  

ประโยคท่ีแทจ้ริงควรจะพดูว่า  I have  been  working  here for  two  years.   

2. การตั้งช่ือแบบใชคิ้ดผดิความหมาย   พบ  7  บทคือ    

Let   me  look  at  my  talking  dick!!     I ate  Mama last  night!!     I  have  men!!    I  was  born  on  

January Two, Two  Five  Two  Two!!    Let’s  go  to  RCA  at  4 o’clock!    I  went  to  Pataya  with  

your  wife!!  และ   I  am  so  frightening!! 

ตวัอยา่ง 

  I ate  Mama last  night!!      

  เป็นประโยคท่ีถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษแต่ใชค้าํผดิความหมาย  เพราะผู ้

พดูตอ้งการบอกว่า  เม่ือคืนน้ีฉนักินบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป  แต่ผูพ้ดูเรียกบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปว่า มาม่า  เพราะ

เป็นช่ือยีห่อ้ของบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป   แต่คาํว่า Mama  ในภาษาองักฤษแปลว่า แม่  ประโยคท่ีถกูตอ้งควร

จะพดูว่า  I ate  instant Noodle  last night. 
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3. การตั้งช่ือโดยใชค้าํท่ีออกเสียงผดิ  พบ 1 บท  คือ   

You  should  go  to  Phuket  Iceland!! 

ตวัอยา่ง 

  You  should  go  to  Phuket  Iceland!! 

  ประโยคขา้งตน้แปลว่า  คุณควรไปเกาะนํ้ าแข็งภูเกต็  เป็นประโยคท่ีถกูตอ้งตามหลกั

ไวยากรณ์   แต่ส่ิงท่ีผูพ้ดูตอ้งการพดูคือ  คุณควรไปเกาะภูเก็ต  เพราะผูเ้ขียนออกเสียงคาํว่า Island ท่ี

แปลว่า  เกาะ  ไปเป็น Iceland  ท่ีแปลว่าเกาะนํ้ าแข็ง  ทาํใหค้วามหมายผดิไป 

4. การตั้งช่ือโดยใชค้าํผดิหนา้ท่ี พบ  4 บท คือ    I   

must  not  to  go  to  school  tomorrow!!     It   have  a  very  traffic  jam  today!!   I  like  to  eat  Japan  

food!!??  และ  You  are  my   sole   mate!! 

ตวัอยา่ง 

  I like  to  eat  Japan  food!!?? 

  ประโยคขา้งตน้เป็นประโยคท่ีใชค้าํผดิหนา้ท่ี  เพราะผูพ้ดูตอ้งการพดูว่า ฉนัชอบกิน

อาหารญ่ีปุ่น  ประโยคขา้งตน้ใชค้าํนามคือคาํว่า Japan  มาขยายคาํว่า food   ซ่ึงเป็นการใชค้าํผดิหนา้ท่ี 

ประโยคท่ีถกูตอ้งคือ  I  like  to  eat   Japanese. 

  การใชป้ระโยคท่ีผดิเหล่าน้ีมาตั้งช่ือบทก็เพ่ือจะอธิบายว่า   ประโยคเหล่าน้ีผดิอยา่งไร  

เพ่ือท่ีจะบอกว่าประโยคท่ีถกูตอ้งจะเป็นอยา่งไร  

จากท่ีกล่าวมาจะพบว่าผูเ้ขียนใชป้ระโยคบอกเล่าท่ีเป็นภาษาองักฤษในการตั้งช่ือบท

มากกว่าประโยคบอกเล่าท่ีเป็นภาษาไทยถึง 14 บท อนุมานไดว้่า ผูเ้ขียนตอ้งการสอนภาษาองักฤษจึง

พยายามยกตวัอยา่งประโยคภาษาองักฤษท่ีคนไทยมกัใชผ้ดิโดยไม่ทราบ   เพ่ือเป็นการนาํเขา้สู่การสอน

การใชภ้าษาองักฤษอยา่งถกูตอ้งต่อไป 
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3.1.2.1.2 การใชป้ระโยคคาํถาม  ในหนงัสืออุเทศภาษาไทย ชุด 

บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม ๓ : ชนิดของคาํ วลี  ประโยคและสมัพนัธสาร กล่าวว่าไวว้่า“ประโยคคาํถาม

หมายถึง   ประโยคท่ีมีคาํถาม   เช่น  ใคร  อะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  อยา่งไร   ทาํไม   ก่ี  เท่าไร  หรือมี

คาํถามลงทา้ยแสดงคาํถาม  ไหม  หรือ เช่น” (วจิินตน์  ภาณุพงศ ์และ คณะ, 2552: 108)  บทท่ีผูเ้ขียนใช้

ประโยคคาํถามในการตั้งช่ือบทพบทั้งหมด 12  บท การใชป้ระโยคคาํถามก็ทาํใหผู้อ่้านรู้สึกว่ากาํลงั

พดูคุยกบัผูเ้ขียน  นอกจากช่ือบทจะเป็นการตั้งคาํถามกบัผูอ่้านแลว้ ทาํใหผู้อ่้านเกิดความสนใจใคร่รู้ใน

เน้ือหา ชวนใหผู้อ่้านติดตามเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนอยากจะนาํเสนอ การใชป้ระโยคคาํถามในการตั้งช่ือเร่ืองมี

รายละเอียดดงัน้ี  

ก. ประโยคคาํถามภาษาไทย บทท่ีมีการใชป้ระโยคคาํถามภาษาไทย

ในการตั้งช่ือเพียงอยา่งเดียว  พบ 6 บท คือ วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือยงั ?  ครูเป็นฝรั่งหรือ

เปล่า ?!?  วฒันธรรมคืออะไร ?   เล้ียงลกูแบบไทยหรือฝรั่งดี?   ไปทาํงานกบับริษทัฝรั่งดีไหม?  และ   

ตกลงเกรงใจว่าอะไร       จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใชป้ระโยคคาํถามท่ีคนส่วนใหญ่มกัสงสยักนั เช่น ครูเป็น

ฝรั่งหรือเปล่า ?!? เล้ียงลกูแบบไทยหรือฝรั่งดี ?  ไปทาํงานกบับริษทัฝรั่งดีไหม?  เม่ือใชค้าํถามเหล่าน้ีใน

การตั้งช่ือทาํใหผู้อ่้านสนใจใคร่รู้ในเน้ือหาเพราะผูอ่้านทราบว่าผูเ้ขียนจะตอ้งมีคาํตอบใหใ้นเน้ือหาอยา่ง

แน่นอน และประโยคคาํถามอีกส่วนหน่ึงเป็นประโยคท่ีผูเ้ขียนกระตุน้ใหผู้อ่้านเอามายอ้นถามตวัเอง 

เช่น วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือยงั ? และ ตกลงเกรงใจแปลวา่อะไร? คาํถามเหล่าน้ีกระตุน้ให้

ผูอ่้านคิดและอยากหาคาํตอบ 

ข. ประโยคคาํถามภาษาองักฤษ   บทท่ีใชป้ระโยคคาํถาม

ภาษาองักฤษในการตั้งช่ือเพียงอยา่งเดียว      พบ 4 บท คือ   How are you today ? What do you do now 

?  Are you a prostitute ?   และ  What is she like? จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใชป้ระโยคท่ีเรามกัจะไดย้นิกนัอยู่

เสมอ ๆ แต่ไม่ค่อยมีใครเขา้ใจความหมายแทจ้ริงของประโยคเหล่าน้ีการใชป้ระโยคคาํถามเหล่าน้ีทาํให้

ผูอ่้านสนใจใคร่รู้ในเน้ือหามากข้ึนเพราะเป็นประโยคท่ีผูอ่้านมีความรู้อยูส่่วนหน่ึงอยูแ่ลว้และผูเ้ขียนก็

เพียงแต่ช้ีแจงและสร้างความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งใหก้บัผูอ่้านเท่านั้น  

ค. ประโยคคาํถามภาษาไทยและภาษาองักฤษ   บทท่ีใชป้ระโยค

คาํถามทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษปนกนัในการตั้งช่ือ พบ 2 บท  คือ Go Inter ดีไหม  ?  และ  What 
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is a กิ๊ก?  ผูเ้ขียนใชค้าํศพัทภ์าษาไทยและภาษาองักฤษในการตั้งช่ือบทก็เพ่ือเรียกร้องใหผู้อ่้านสนใจ

เพราะ คาํว่า “Go Inter” และ “กิ๊ก” เป็นคาํศพัทท่ี์ติดหูติดปากของคนไทยและนาํมาใชก้บัประโยค

ภาษาองักฤษดว้ย   Go Inter คนไทยมกัใชค้าํศพัทน้ี์เม่ือจะตอ้งทาํกิจกรรมต่างๆร่วมกบัชาวต่างชาติ  เช่น  

การไปเรียนหรือไปทาํงานต่างประเทศ  หรือตอ้งทาํงานร่วมกบัชาวต่างชาติ  ส่วนคาํว่า กิ๊ก  เป็นคาํ

สแลงท่ีคนในกลุ่มวยัรุ่นใชเ้รียกคนท่ีมีความสมัพนัธเ์ชิงชูส้าว  แต่ไม่ใช่คู่รักของตน  การใชป้ระโยค

เหล่าน้ีทาํใหผู้อ่้านทราบว่าผูเ้ขียนมีคาํศพัทท่ี์ถกูตอ้งในเน้ือหาในบทนั้นๆ  

  การตั้งช่ือบทพบว่ามีการตั้งช่ือบททั้งประโยคบอกเล่าและประโยคคาํถาม  มีการใชท้ั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  และพบว่าการตั้งช่ือบทเหล่าน้ีเป็นการเรียกร้องความสนใจของผูอ่้าน

นัน่เอง 

3.1.2.2 การใชว้ลี 

“วลี หมายถึง  หน่วยทางภาษาท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบของประโยค  เม่ือประกอบเขา้ใน

ประโยคแลว้   วลียอ่มทาํหนา้ท่ีใดหนา้ท่ีหน่ึง   ไดแ้ก่  ภาคประธาน   ภาคแสดง  หรือส่วนขยาย   วลี

อาจประกอบดว้ยคาํ ๑ คาํ หรือคาํหลายคาํก็ได ้ วลีมี ๕ ประเภท  ไดแ้ก่  นามวลี   ปริมาณวลี   กริยาวลี   

บุพบทวลี  หรือวิเศษณ์วลี” (วิจินตน์  ภาณุพงศ ์และ คณะ, 2552: 66)  จากหนงัสือทั้ง 3 เล่ม คือ ฝรั่ง

เขา้ใจ คนไทยเก็ท  ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท2 และ ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท พบว่ามีการใชว้ลีในการตั้ง

ช่ือบท ทั้งหมด 11บท รายละเอียดมีดงัน้ี 

3.1.2.2.1 วลีภาษาไทย  บทท่ีมีการใชว้ลีภาษาไทยตั้งช่ือบท พบ 5 บท

คือ การมาของลกูคร่ึงควบลกู   วฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษ  ชีวติเด็กลกูคร่ึงคนหน่ึง    แกงกะลู

มิตร   และ ปิงปองภาษาองักฤษจากช่ือบททั้ง 5 บทน้ีจะเห็นไดว้่ามี 2 บทท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการประวติั

ของผูเ้ขียน คือ การมาของลกูคร่ึงควบลกู และ ชีวติเด็กลกูคร่ึงคนหน่ึง อีก 3 บท เป็นวิธีการเรียน

ภาษาองักฤษใหป้ระสบความสาํเร็จ คือ วฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษ  แกงกะลมิูตร และ ปิงปอง

ภาษาองักฤษ 

3.1.2.2.2 วลีภาษาไทยปนภาษาองักฤษ   บทท่ีมีการใชว้ลีภาษาไทย

ปนภาษาองักฤษในการตั้งช่ือบท  พบ 5 บท  คือ  Cross-Culture : วฒันธรรมแห่งอนาคต  The 

Communicator : นกัส่ือสารผูย้ิง่ใหญ่        fitness ภาษาองักฤษ   คุณครูละมุดกบัอาจารย ์Johnnie   และ    

tense แปลว่า เกร็ง 
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จะเห็นไดว้่าทั้ง 5 บทท่ีกล่าวมาน้ีผูเ้ขียนใชภ้าษาไทยปนภาษาองักฤษในการตั้งช่ือ

ทั้งหมด  เช่น  Cross-Culture : วฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษ คาํว่า Cross-Culture เป็นภาษาองักฤษ  

และคาํว่า วฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษ เป็นภาษาไทย เป็นตน้  

3.1.2.2.3  วลีภาษาองักฤษ  บทท่ีมีการใชว้ลีภาษาองักฤษตั้งช่ือบทเพียงบท

เดียว คือHip Hip Hooray !!    จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใชว้ลีท่ี  ผูอ่้านไม่คุน้เคยหรืออาจจะไม่เคยไดย้นิมา

ก่อน คือ Hip Hip Hooray!!  ทาํใหผู้อ่้านอยากทราบความหมายของวลีนั้น  เม่ือผูเ้ขียนนาํวลีเหล่าน้ีมาตั้ง

ช่ือบทจึงทาํใหผู้อ่้านสนใจติดตามเน้ือหา  

จะเห็นไดว้่า ผูเ้ขียนใชว้ลีท่ีเป็นภาษาไทยและวลีท่ีเป็นภาษาองักฤษปน

ภาษาไทย อยา่งละ 5 บท และ ใชว้ลีท่ีเป็นภาษาไทยปนภาษาองักฤษ 2 บท  ถึงแมว้่าในการใชว้ลีในการ

ตั้งช่ือบทน้ีจะมีการใชภ้าษาไทยมากกว่าภาษาองักฤษแต่บทเหล่านั้นก็เป็นเน้ือหาเก่ียวกบัประวติัของ

ผูเ้ขียนและเทคนิคในการเรียนภาษาองักฤษ ส่วนทั้ง 2 บทท่ีใชว้ลีภาษาองักฤษในการตั้งช่ือบทนั้นก็เป็น

เน้ือหาเก่ียวกบัไวยากรณ์ทั้งสิ้น และยงัมีช่ือบทอีก 5 บทท่ีใชว้ลีภาษาไทยปนภาษาองักฤษในการตั้งช่ือ

บท แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ขียนยงัเนน้การใชภ้าษาองักฤษในการสอนมากว่าภาษาไทยและการตั้งช่ือบทโดย

ใชค้าํสแลง เช่น คุณครูละมุด หรือการใชว้ลีท่ีผูอ่้านอาจจะไม่ทราบความหมายทาํใหช่ื้อบทน่าสนใจมาก

ข้ึน 

3.1.2.3  การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน 

เคร่ืองหมายวรรคตอน  น.  เคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีใช้ประกอบในการเขียนข้อความ  

เช่น  จุลภาค (,)มหัพภาค (.)  ปรัศนี (?)  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 262) 

การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน พบทั้งหมด 3 ชนิด คือ การใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!)การ

ใชเ้คร่ืองหมายปรัศนี (?) และการใชเ้คร่ืองหมายปรัศนีและเคร่ืองหมายอศัเจรียด์ว้ยกนั (?!) 

3.1.2.3.1 เคร่ืองหมายอศัเจรีย(์exclamation mark) (!) 

การใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรีย ์(exclamation mark) (!) มีหลกัเกณฑก์ารใชต้ามหลกัเกณฑ์

การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนของราชบณัฑิตยสถานดงัน้ี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 
 

 

1. ใชเ้ขียนหลงัคาํ  วลี  หรือประโยคท่ีเป็นคาํอุทาน 

2. ใชเ้ขียนหลงัคาํเลียนเสียงธรรมชาติเพ่ือใหผู้อ่้านทาํเสียงไดเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์

ในเร่ืองนั้นๆ เม่ือไม่สามารถจะเขียนใหถ้กูตอ้งเป็นตวัหนงัสือได ้

3. ใชเ้ขียนหลงัขอ้ความสั้นๆ  ท่ีตอ้งการเนน้เป็นคาํสัง่หรือคาํเตือนเป็นตน้ 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 24) 

ฉะนั้นการใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรียคื์อการใชเ้คร่ืองหมายน้ีหลงัคาํอุทาน   คาํเลียนเสียง

ธรรมชาติ  หรือคาํสัง่และคาํเตือน   และใชเ้คร่ืองหมายน้ีเพียงคร้ังเดียว   การตั้งช่ือในหนงัสือทั้ง 3 เล่ม

ของ   คริสโตเฟอร์  ไรท ์พบว่า 

ก. เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์(!)การใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรีย ์ พบ 2 บท 

คือ  Let’s go to RCA at 4 o’clock!และ It have a very traffic jam! 

ข. เคร่ืองหมายอศัเจรียซ์ํ้ ากนัสองคร้ัง (!!)   การใชเ้คร่ืองหมาย

อศัเจรียซ์ํ้ ากนัสองคร้ังพบทั้งหมด 15 บท คือ  Let me look at my talking dick !!  I ate Mama last night 

!!  Hip Hip Hooray !  !I have men !!  I was born on January Two. Two Five Two Two !!   I work here 

two years ago!!  I went to Pattaya with your wife !!   I must not to go to school tomorrow !!  This one 

same same , that one not same !!  I’m so frightening !!    Hey you farang, this is a book!!  It’s up to 

you!!  You should go to Phuket Iceland!!   This is your Captain speaking!!  และ You are my sole 

mate !! 

จะเห็นไดว้่าการตั้งช่ือบทโดยใชเ้คร่ืองหมาย อศัเจรียน์ั้นผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ

ความหมายว่าเม่ือเราเห็นประโยคนั้นกต็อ้งตกใจเน่ืองจากประโยคนั้นมีการใชค้าํผดิ หรือ ใชไ้วยากรณ์

ผดิ ซ่ึงการใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรียซ์ํ้ ากนัสองคร้ังก็ยิง่เพิ่มความน่าสนใจใหก้บัผูอ่้านเพราะหมายถึงการ

เตือนว่า ประโยคนั้น มีการใชค้าํผดิหรือมีการใชไ้วยากรณ์ผดิและตอ้งระวงัมากข้ึนไปกว่าการใชก้าร

เคร่ืองหมายอศัเจรียแ์ค่ตวัเดียว  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการทาํใหผู้อ่้านสะดุดตากบัเน้ือหาแลว้ลองพิจารณาดวู่าช่ือ

บทดงักล่าวใชค้าํท่ีผดิทาํใหผู้อ่้านอยากจะคน้หาคาํตอบท่ีถกูในเน้ือหาในบทนั้นๆต่อไป 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนไดใ้ชเ้คร่ืองหมายอศัเจรียต์ามหลกัเกณฑข์อง

ราชบณัฑิตยสถานเพียงขอ้เดียว คือ การใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรียเ์พ่ือเป็นการเตือน และผูเ้ขียนยงัมีการใช้

เคร่ืองหมายอศัเจรียซ์ํ้ ากนั 2 คร้ัง ซ่ึงไม่มีในหลกัเกณฑข์องราชบณัฑิตยสถาน 

3.1.2.3.2. เคร่ืองหมายปรัศนี (question mark) (?) 

การใชเ้คร่ืองหมายปรัศนี (question mark) (?) มีหลกัเกณฑก์ารใชต้ามหลกัเกณฑก์าร

ใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนของราชบณัฑิตยสถานดงัน้ี    

1. เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชเ้ม่ือสิ้นสุดความหรือประโยคท่ีเป็น

คาํถามหรือใชแ้ทนคาํถาม  

2. ใชห้ลงัขอ้ความเพ่ือแสดงความสงสยัหรือไม่แน่ใจ  มกัเขียนในวงเลบ็ 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 23) 

การใชเ้คร่ืองหมายปรัศนีใชเ้ม่ือสิ้นสุดขอ้ความหรือท่ีเป็นประโยคคาํถามหรือหลงั

ขอ้ความท่ีไม่แน่ใจหรือสงสยั ในหนงัสือของคริสโตเฟอร์  ไรท ์พบการใชเ้คร่ืองหมายปรัศนีดงัน้ี 

ก. เคร่ืองหมายปรัศนี (?) การใชเ้คร่ืองหมายปรัศนี พบทั้งหมด 

10 บท คือ  วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือยงั ?Go Inter ดีไหม  ?How are you today ?What do 

you do now ?Are you a prostitute ?What is she like?วฒันธรรมคืออะไร ?เล้ียงลกูแบบไทยหรือฝรั่งดี?

ไปทาํงานกบับริษทัฝรั่งดีไหม ?และ  What is a กิ๊ก? 

การใชเ้คร่ืองหมาย ปรัศนี ก็เพ่ือเป็นการตั้งคาํถามกบัผูอ่้าน นอกจากจะเป็นการใช้

เคร่ืองหมายกบัประโยคคาํถามตามหลกัไวยากรณ์ของภาษาองักฤษแลว้ ยงัเป็นการใหผู้อ่้านถามตวัเอง

ดว้ยการใชเ้คร่ืองหมายน้ี ทาํใหผู้อ่้านตอ้งการจะติดตามเน้ือหาในบทนั้นต่อไปเพราะ การตั้งช่ือบทดว้ย

ประโยคคาํถาม เป็นการบอกใหผู้อ่้านทราบว่า เน้ือหาในบทนั้นๆ มีคาํตอบและขอ้เสนอแนะใหอ้ยูแ่ลว้ 

3.1.2.3.3 การใชเ้คร่ืองหมายปรัศนี (question mark) (?)และเคร่ืองหมาย

อศัเจรีย(์exclamation mark)(!)ดว้ยกนั  
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ก.         เคร่ืองหมายปรัศนีและเคร่ืองหมายอศัเจรียซ์อ้นกนั(?!?)การ

ใชเ้คร่ืองหมาย ปรัศนีและเคร่ืองหมายอศัเจรียซ์อ้นกนั คือ มีเคร่ืองหมาย ๓ เคร่ืองหมายซอ้นกนัอยู ่คือ 

เคร่ืองหมายปรัศนีตามดว้ยเคร่ืองหมายอศัเจรียแ์ละปิดดว้ยเคร่ืองหมายปรัศนี  พบเพียงหน่ึงบท คือ  ครู

เป็นฝรั่งหรือเปล่า ?!? 

ข. เคร่ืองหมายอศัเจรียซ์ํ้ ากนัสองคร้ังและเคร่ืองหมายปรัศนีซํ้ า

กนัสองคร้ัง (!!??) การใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรียซ์ํ้ ากนัสองคร้ังและเคร่ืองหมายปรัศนีซํ้ ากนัสองคร้ังคือ มี

เคร่ืองหมายซอ้นกนั ๔ เคร่ืองหมาย คือ เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์๒ เคร่ืองหมายและตามดว้ยเคร่ืองหมาย

อศัเจรียส์องเคร่ืองหมาย  พบเพียงหน่ึงบท คือ     I like to eat Japan food !!?? 

การตั้งช่ือบทโดยการใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรียแ์ละปรัศนีดว้ยกนันั้น อนุมานไดว้่า 

ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความหมายกบัช่ือบทนั้นดว้ยแสดงความรู้สึกประหลาดใจและความรู้สึกสงสยัดว้ย  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนประกอบการตั้งช่ือบท 3 

กลวิธี การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนดงักล่าวผูเ้ขียนไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนไปตามกฎเกณฑข์อง

ราชบณัฑิตยสถาน แต่จะเป็นการทาํใหผู้อ่้านสะดุดตาเพ่ือเรียกร้องความสนใจ  และเป็นการสร้าง

ความรู้สึกสนใจใคร่รู้ใหแ้ก่ผูอ่้าน  เป็นการใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปคลา้ยกบัภาษานิยมในส่ือ

อินเทอร์เน็ต ทาํใหผู้อ่้านรู้สึกเหมือนกาํลงัคุยกบัผูเ้ขียน ไม่รู้สึกเบ่ือและตึงเครียดกบัการอ่านหนงัสือเล่ม

นั้น 

3.1.3 สารสําคญั คือ ใจความสาํคญัของเน้ือหาในบทนั้นท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเนน้ย ํ้ ากบัผูอ่้านอีก

คร้ังก่อนอ่านเน้ือเร่ือง  มีรูปเป็นกล่องขอ้ความท่ีเป็นเหมือนคาํพดูท่ีออกมาจากปากผูเ้ขียนใน

ภาพประกอบหนา้บท  สารสาํคญัพบเฉพาะในหนงัสือฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท เท่านั้น  พบจาํนวน 9 บท  

มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง   tense แปลว่า เกร็ง 
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(ท่ีมา : ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท, 2551: 96-97) 

จากตวัอยา่งดา้นบนเป็นสารสาํคญัในบท tense  แปลว่า เกร็ง   สารสาํคญัในบทน้ี

กล่าวว่า  “คนไทยมีปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษเพราะกงัวลเร่ือง Grammar มากไปเวลาจะใช”้  

สาระสาํคญัเป็นขอ้ความท่ีมีความสมัพนัธก์บัเน้ือหาในบท   เพราะเน้ีอหาใน tense แปลว่า เกร็ง จะ

กล่าวถึงคนท่ีมีความกงัวลเร่ืองไวยากรณ์ภาษาองักฤษมากเกินไป  ทาํใหไ้ม่สามารถส่ือสารออกไปได ้ 

แต่ผูเ้ขียนกล่าวว่า   ในการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษนั้น  การใชไ้วยากรณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด  เพียง

แค่ผูใ้ชส้ามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งไหลล่ืนและส่ือสารไดเ้ขา้ใจก็เพียงพอแลว้ 

ตวัอยา่ง   วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือยงั ? 

 

(เขา้ใจ คนไทยเก็ท, 2551: 126-127) 

จากตวัอยา่งดา้นบนเป็นสารสาํคญัในบท   วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือยงั ? 

สารสาํคญัในบทน้ีกล่าวว่า  “คนไทยมีปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษเพราะไม่ค่อยฝึกซอ้มและใช้

ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั  ทั้งๆ ท่ีเรียนกนัมาเยอะ”  สาระสาํคญัเป็นขอ้ความท่ีมีความสมัพนัธก์บั

สารสาํคญั 

สารสาํคญั 
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เน้ือหาในบท   เพราะเน้ีอหาใน วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือยงั ?   ผูเ้ขียนไดก้ล่าวเปรียบเทียบ

ว่าภาษาองักฤษก็มีความประโยชน์เหมือนนม   แต่การท่ีจะทาํใหร่้างกายแข็งแรงจะตอ้งด่ืมนมเป็น

ประจาํ   เหมือนกบัการฝึกใชภ้าษาองักฤษทุกวนัจะทาํใหเ้ราใชภ้าษาองักฤษไดเ้ก่งข้ึน  และจะเป็น

ประโยชน์มากข้ึนเม่ือเราตอ้งส่ือสารกบัชาวต่างชาติ 

ตวัอยา่ง  Go  Inter  ดีไหม ? 

 

(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท, 2551: 168-169) 

จากตวัอยา่งดา้นบนเป็นสารสาํคญัในบท   Go  Inter  ดีไหม ?   สารสาํคญัในบทน้ี

กล่าวว่า  “คนไทยมีปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษเพราะเรียนในสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อ

การพฒันาภาษาอยา่งแทจ้ริงหรือบางทีอาจอยูใ่นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีพร้อม   แต่ไม่ยอมใชโ้อกาส

ใหเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันา”  สาระสาํคญัเป็นขอ้ความท่ีมีความสมัพนัธก์บัเน้ือหาในบท   เพราะ

เน้ีอหาใน Go  Inter  ดีไหม ?      กล่าวว่าคนส่วนใหญ่มกัคิดว่าการไปใชชี้วิตหรือไปเรียนต่างประเทศ

หรือการเรียนในโรงเรียนนานาชาติจะทาํใหภ้าษาองักฤษดีข้ึน  แต่ผูเ้ขียนกล่าวว่าเราสามารถทาํให้

ภาษาองักฤษของเราดีข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งไปต่างประเทศและเรียนในโรงเรียนนานาชาติ  โดยการ   การ

ฝึกใชภ้าษาองักฤษหรือการอ่านหนงัสือภาษาองักฤษอยา่งสมํ่าเสมอ  เป็นตน้  บางคนท่ีไปใชชี้วิตไป

เรียนอยูต่่างประเทศก็ไม่ไดพ้ฒันาทกัษะภาษาองักฤษเลยเพราะไม่ใฝ่หาความรู้ดว้ยตวัเอง 

สารสาํคญัคือใจความสาํคญัของเน้ือหาในบท   จะช่วยทาํใหผู้อ่้านทราบถึงเน้ือหา

คร่าว ๆ  ในบทนั้นก่อนจะอ่านเน้ือหาทั้งหมด     สารสาํคญัมีความสมัพนัธก์บัเน้ือหาและช่ือบททุกบท 

การมีสาระสาํคญัทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาในบทไดง่้ายข้ึน  

สารสาํคญั 
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3.1.4 เนือ้หา คือส่ิงท่ีอยูต่่อลงมาจากช่ือเร่ืองและสารสาํคญั เป็นส่วนท่ียาวท่ีสุดใน

บท  เน้ือหาจะประกอบไปดว้ย คาํนาํ  เน้ือเร่ือง  และ สรุป  มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1.4.1 คาํนาํ 

คาํนาํเป็นส่วนของบทความส่วนแรกท่ีทาํหนา้ท่ีเปิดประเดน็เขา้สู่เร่ือง   เป็นการบอก

ใหผู้อ่้านทราบว่าผูเ้ขียนจะเขียนอะไร   เพ่ือชกันาํใหผู้อ่้านสนใจเน้ือเร่ืองต่อไป    

จากหนงัสือทั้งสามเล่มคือ ฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ท ฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ท2 และ Cross-

Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจคนไทยไม่เก็ท   มีจาํนวนเน้ือหา 41 บท ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการเขียนคาํนาํ 7  3  แบบ 

คือ การอธิบาย   การยกตวัอยา่ง  และการเล่าเร่ืองมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1.4.1.1 คาํนาํโดยใชก้ารอธิบาย 

ชุมสาย  สุวรรณชมภ ู(2553) กล่าวไวใ้นหนงัสือกบัการส่ือสารว่า “อธิบายโวหาร คือ 

โวหารท่ีทาํใหค้วามคิดเร่ืองหน่ึงกระจ่างชดัเจนข้ึน  มกัใชใ้นงานเขียนทางวิชาการและ

ตาํรับตาํราต่างๆ  โดยมีจุดประสงคจ์ะนาํประเดน็ท่ีสงสยัมาอธิบายใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้  การเล่า

เร่ืองบางตอนถา้มีประเด็นท่ีเป็นปัญหาก็อาจใชอ้ธิบายโวหารเสริมความตอนนั้นจนเร่ือง

กระจ่างชดัเจนข้ึน บางท่านจึงถือว่าอธิบายโวหารเป็นส่วนหน่ึงของบรรยายโวหาร  อธิบาย

โวหารน้ีมกัใชอ้ธิบายกระบวนการ  การวิเคราะห์หรือจาํแนกเน้ือหาออกเป็นประเภทหรือเป็น

พวก และอธิบายความหมายของคาํ” 

  การอธิบายนั้นมีหลายรูปแบบซ่ึงผูเ้ขียนสามารถเลือกใชไ้ดต้ามลกัษณะงาน

เขียน  การอธิบายในคาํนาํของหนงัสือสามเล่มน้ีพบ 3 แบบ นัน่คือ อธิบายดว้ยการยกตวัอยา่ง 

อธิบายโดยการเปรียบเทียบ  และ อธิบายดว้ยการช้ีสาเหตุและผลลพัธท่ี์สมัพนัธก์นั มี

รายละเอียดดงัน้ี 

ก. อธิบายดว้ยการยกตวัอยา่ง   

การอธิบายดว้ยวิธีการยกตวัอยา่ง คือการใชต้วัอยา่งท่ีมีอยูม่าประกอบเพ่ือใหผู้อ่้าน  

ผูฟั้งเขา้ใจแจ่มแจง้ชดัเจนข้ึน 
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  การอธิบายดว้ยการยกตวัอยา่งนั้นเป็นกลวิธีการเขียนคาํนาํท่ีพบมากท่ีสุด คือพบ

ทั้งหมด 25 บท ดงัน้ี ครูเป็นฝรั่งหรือเปล่า ?!? Go Inter ดีไหม  ?   How are you today ? What do you do 

now ?Let me look at my talking dick !!  I ate Mama last night !!Hip Hip Hooray !!I have men !! Are 

you a prostitute ? Let’s go to RCA at 4 o’clock !I was born on January Two. Two Five Two Two !!I 

work here two years ago!! I went to Pattaya with your wife !! I must not to go to school tomorrow !! 

What is she like? It have a very traffic jam! I’m so frightening !! I like to eat Japan food !!?? Hey you 

farang, this is a book!!  It’s up to you!!  You should go to Phuket Iceland!! This is your Captain 

speaking!!  You are my sole mate !!  วฒันธรรมคืออะไร ? และ วฒันธรรไทยสอนภาษาองักฤษ 

ตวัอยา่ง  Go Inter ดีไหม ?  

  “I I I N N N N N N T T T T E R INTER INTER INTER เฮ่” !  

 เป็นเพลงเชียร์เพลงหน่ึงของมหิดลอินเตอร์ท่ีเขาใชใ้นวาระพิเศษต่างๆตอนที่ผมเรียนอยู่

ท่ีนัน่   คร้ังแรกท่ีไดย้นิกรู้็สึกว่าตวัเองมาเรียนผิดโรงเรียนแน่ๆ เลย เพราะท่ีเขากาํลงัร้องกนั

อยูท่ี่จริงแลว้เป็นการใชภ้าษาองักฤษท่ีผิด 

  ทาํไมหรอครับ 

  เพราะคาํวา่ อินเตอร์  ไม่สามารถอยูโ่ดดเด่ียวโดยท่ีไม่มีคาํใดตามมา...อินเตอร์  

อินเตอร์อะไร Inter Milan (ทีมฟุตบอล), Intersection (ส่ีแยก),  Interview (สัมภาษณ์), 

Intercourse (เพศสัมพนัธ์) (ทะลึ่ง)(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็2, 2551:169) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดเ้ขียนคาํนาํโดยการอธิบายแบบยกตวัอยา่ง โดยในยอ่หนา้แรก

ผูเ้ขียนกล่าวถึงเพลงเชียร์ของมหาวิทยาลยัมหิดลอินเตอร์วา่เป็นการใชค้าํว่า inter ผดิ และในยอ่หนา้ท่ี

สองก็ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมโดยการยกตวัอยา่งของการใชค้าํว่า inter ท่ีถกูตอ้ง เพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจยิง่ข้ึน  

ข. อธิบายโดยการเปรียบเทียบ 

การอธิบายดว้ยการเปรียบเทียบ  เป็นการอธิบายท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเหมือนและ

ความต่างของส่ิงท่ีผูอ่้านคุน้เคยกบัส่ิงใหม่  วิธีน้ีเหมาะจะใชก้บัการอธิบายถึงส่ิงแปลกใหม่ท่ีผูอ่้านไม่

เคยรู้จกัมาก่อน  
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  การอธิบายดว้ยการเปรียบเทียบ พบทั้งหมด 5 บท นัน่คือ  ชีวิตเด็กลกูคร่ึงคนหน่ึง  

ปิงปองภาษาองักฤษ  fitness ภาษาองักฤษ    Cross-Culture : วฒันธรรมแห่งอนาคต  และ  ตกลงเกรงใจ

ว่าอะไร  

ตวัอยา่ง  ปิงปองภาษาองักฤษ 

คุณอาจจะงงอีกคร้ังว่าทาํไมแต่ละบทของผมถึงไดมี้ช่ือแปลกๆ ผมกาํลงัหมายถึงอะไรอยู่

หรือ คนองักฤษเล่นปิงปองหรือเปล่าหรือผมกาํลงัพูดถึงกีฬาใหม่คลา้ยๆ ปิงปอง หรือไม่แน่ 

ไอค้ริส มนักาํลงัทะลึ่งพูดถึงการแสดงอยา่งหน่ึงท่ีคุณจะเห็นไดต้าม “Pat Pong Seck Show” หรือ

เปล่า 

ท่ีจริงแลว้สิ่งท่ีผมกาํลงัจะบอกกคื็อ การสนทนาภาษาองักฤษนั้นกเ็หมือนกบัการเล่น

ปิงปองนัน่เอง 

การเสิร์ฟลูกปิงปองเปรียบไดก้บัการเสิร์ฟคาํถามไปยงัคู่เล่นของคุณ  เขาจะรับลูกปิงปอง

จากคุณโดยการตอบคาํถามแลว้ตบลูกกลบัมาดว้ยคาํถามใหม่เพื่อใหคุ้ณ (ตอบ) รับ (ฝรั่งเขา้ใจ คน

ไทยเกท็, 2551: 67) 

จากตวัอยา่ง ในยอ่หนา้แรกผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงช่ือบทว่าเป็นการตั้งช่ือแบบแปลกๆ แลว้

จึงมาเฉลยในยอ่หนา้ท่ีสองว่าช่ือบทปิงปองภาษาองักฤษนั้นหมายถึงการสนทนาภาษาองักฤษเปรียบ

เหมือนการเล่นปิงปอง แลว้อธิบายขยายความเปรียบเทียบต่อในยอ่หนา้ท่ีสาม ว่าการสนทนา

ภาษาองักฤษก็เหมือนกบัการเล่นปิงปองท่ีคู่สนทนาจะตอ้งมีการตอบคาํถามของฝ่ายตรงขา้มและตั้ง

คาํถามกลบั เหมือนการเล่นปิงปองท่ีมีการรับลกูปิงปองและตีลกูกลบัไปใหฝ่้ายตรงขา้มรับ  

ค. อธิบายดว้ยการช้ีสาเหตุและผลลพัธท่ี์สมัพนัธก์นั 

การอธิบายดว้ยการช้ีสาเหตุและผลลพัธท่ี์สมัพนัธก์นั  คือการอธิบายใหเ้ห็นว่าถา้เหตุ

เป็นอยา่งน้ีแลว้ผลจะเป็นอยา่งไร   หรือการท่ีผลเป็นอยา่งนั้นมาจากสาเหตุใด 

การอธิบายดว้ยการช้ีสาเหตุและผลลพัธท่ี์สมัพนัธก์นั  พบทั้งหมด 4 บท นัน่คือ  

The Communicator : นกัส่ือสารผูย้ิง่ใหญ่     เล้ียงลกูแบบไทยหรือฝรั่งดี?     ไปทาํงานกบับริษทัฝรั่งดี

ไหม ?  และ What is a กิ๊ก?  

ตวัอยา่ง   เล้ียงลกูแบบไทยหรือฝรั่งดี 
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มีคนถามเยอะครับว่า คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูผมมายงัไงถึงไดส้องภาษาและมีสอง

วฒันธรรมในตวั  เขาไม่ตีกนัตายหรอ  เพราะตอ้งมีความขดัแยง้กนัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภาษาหรือ

วฒันธรรมในการเลี้ยงดูและอีกหน่ึงคาํถามท่ีผมเร่ิมเจอมากข้ึนตอนน้ีคือ  พ่อแม่ควรเลี้ยงลูก

อยา่งไรใหเ้ก่งภาษา  เป็นเดก็เก่ง  และใชชี้วิตมีประสิทธิภาพในโลกที่วฒันธรรมนั้นเปลี่ยนไป 

ท่ีจริงเท่าท่ีผมจาํความได ้ตอนแรกพ่อกบัแม่ผมกเ็หมือนจะขดัแยง้กนับ่อยกบัวิธีเลี้ยงลูก

เพราะแม่ผมอยากเล้ียงแบบวฒันธรรมไทยในขณะท่ีพ่ออยากเลี้ยงแบบวฒันธรรมฝรั่ง  แต่พอเล้ียง

ไปเล้ียงมาผมว่าท่านทั้งสองเร่ิมเห็นว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบฝรั่งและไทยมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย

เหมือนกนัเขาเลยตกลงเร่ิมเลี้ยงผมกบันอ้งสาวแบบวฒันธรรมผสม Cross-Cultureโดยเอาขอ้ดีของ

การเลี้ยงลูกของไทยและฝรั่งมาประยกุตใ์ช ้ ผมว่าน่ีคือกุญแจท่ีทาํใหผ้มมาไดไ้กลขนาดน้ีและ

ประสบความสาํเร็จในชีวิตได ้Thanks Mum and Dad!(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 89-90) 

จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดเ้ล่าว่าพ่อกบัแม่ของเขามีความขดัแยง้กนัในเร่ืองการเล้ียงลกู

เพราะฝ่ายพ่อของเขาอยากเล้ียงลกูแบบฝรั่ง ส่วนฝ่ายแม่ของเขาอยากเล้ียงลกูแบบไทย แต่สุดทา้ยพ่อกบั

แม่ของเขาก็ตกลงกนัไดโ้ดยเล้ียงลกูแบบผสมผสานเลือกเอาขอ้ดีของวฒันธรรมไทยและขอ้ดีของ

วฒันธรรมฝรั่งมารวมกนั และผูเ้ขียนช้ีใหเ้ห็นว่าเพราะเขาถกูเล้ียงมาแบบผสมระหว่างไทยกบัฝรั่งจึงทาํ

ใหเ้ขาประสบความสาํเร็จในวนัน้ีซ่ึงเป็นการช้ีใหเ้ห็นถึงสาเหตุและผลลพัธท่ี์สมัพนัธก์นั 

การอธิบายทั้งสามแบบเป็นการอธิบายขยายความเพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียน

ตอ้งการส่ือมากข้ึน ทั้งการอธิบายโดยการยกตวัอยา่ง การอธิบายโดยการเปรียบเทียบ และการอธิบาย

ดว้ยการช้ีสาเหตุและผลลพัธท่ี์สมัพนัธก์นั แลว้แต่ว่าเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือนั้นเป็นเน้ือหาแบบไหน 

ทั้งน้ีการใชก้ารอธิบายโวหารแบบการยกตวัอยา่ง พบมากท่ีสุดอาจเน่ืองมาจากเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ

ส่ือส่วนใหญ่เป็นประโยคหรือเป็นคาํภาษาองักฤษท่ีคนไทยมกัจะพดูผดิ  การอธิบายแบบยกตวัอยา่งจึง

เป็นวิธีการท่ีจะทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายท่ีสุด 

3.1.4.1.2 คาํนาํโดยใชก้ารยกตวัอยา่ง 

ชุมสาย  สุวรรณชมภ ู(2553) กล่าวไวใ้นหนงัสือกบัการส่ือสารไวว้่า “สาธกโวหาร คือ 

โวหารท่ียกตวัอยา่งหรือยกเร่ืองราวมาประกอบเน้ือเร่ือง  เพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ยิง่ข้ึน  

ตวัอยา่งหรือเร่ืองราวท่ียกมาอาจเก่ียวกบับุคคล  เหตุการณ์  หรือนิทานก็ได ้  ขอ้ความท่ีเป็นสาธกโวหาร

น้ีตอ้งปรากฏรวมกบัโวหารชนิดอ่ืน เช่น เทศนาโวหาร  หรือ  อธิบายโวหาร” 
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การเปิดเร่ืองโดยใชก้ารยกตวัอยา่งพบทั้งหมด 4 บท นัน่คือ คุณครูละมุดกบัอาจารย ์

Johnnietense แปลว่า เกร็ง  วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือยงั ?  และThis one same same , that 

one no same !! 

ตวัอยา่ง  This one same same , that one no same !! 

This one same same, that one no same  !!  

เป็นประโยคที่ภาษาองักฤษท่ีเรามกัไดย้นิบ่อยๆ  บนทอ้งถนนเมืองไทย  โดยเฉพาะตาม

ร้านคา้ต่างๆ ท่ีขายของกบัฝรั่ง  ฝรั่งคงเขา้ใจว่าบรรดาพ่อคา้แม่คา้กาํลงัพูดว่าอะไร  แต่เช่ือผมเถอะ

ครับว่าฝรั่งส่วนใหญ่เขาคงรู้สึกดีกบัคุณและสบายหูมากข้ึน  ถา้คุณสามารถพูดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 156) 

จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดย้กเอาประโยคท่ีพ่อคา้แม่คา้มกัจะพดูเป็นประจาํเม่ือถกูฝรั่งถาม   

เอามาเป็นประโยคเปิดเร่ือง  นัน่คือประโยค This one same same, that one no same!! การยกเอาตวัอยา่ง

ข้ึนมาเป็นคาํนาํแบบน้ีคือสาธกโวหาร 

  การอธิบายเร่ืองราวต่างๆ มกัมีการยกตวัอยา่งประกอบในเน้ือเร่ืองเพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจ

มากยิง่ข้ึน สาธกโวหารจึงมกัถกูแทรกอยูอ่ยูก่บัโวหารอ่ืนอยูเ่สมอ จากตวัอยา่งขา้งบนก็เช่นกนัผูเ้ขียน

เขียนคาํนาํดว้ยการใชก้ารยกตวัอยา่งและตามดว้ยการอธิบายในยอ่หนา้ถดัมา  

3.1.4.1.3 คาํนาํโดยใชก้ารเล่าเร่ือง 

ชุมสาย  สุวรรณชมภ ู(2553) กล่าวไวใ้นหนงัสือกบัการส่ือสารไวว้่า  “บรรยายโวหาร  

คือ โวหารเล่าเร่ืองซ่ึงเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองกนั   โดยช้ีใหเ้ห็นถึงสถานท่ีเกิดเหตุการณ์   

สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดเหตุการณ์  สภาพแวดลอ้ม บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนผลท่ีเกิดจากเหตุการณ์นั้น  

เน้ือเร่ืองท่ีบรรยายอาจเป็นเร่ืองท่ีสมมุติหรือเร่ืองจริงก็ได ้ ตวัอยา่งเร่ืองท่ีใชบ้รรยายโวหาร เช่น  นิทาน

ประวติัศาสตร์หรือตาํนานของบุคคลหรือสถานท่ีและการเล่าเร่ืองต่างๆ” 

การเขียนคาํนาํโดยใชก้ารเล่าเร่ืองพบนอ้ยท่ีสุดคือพบเพียง 3 บทเท่านั้น คือ แกงกะลมิูตร 

เศษฝรั่งไปเรียนฝรั่งเศส  และ  การมาของลกูคร่ึงควบลกู  
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ตวัอยา่ง  แกงกะลมิูตร 

มีอยูว่นัหน่ึงผมนัง่อยูใ่นหอ้งพกัอาจารยฝ์รั่งท่ีมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง  ผมกก็าํลงันัง่คุยกบั

บรรดาฝรั่งในอารมณ์แบบชิลๆ ทนัใดนั้นเองกมี็นกัเรียนสาวสวยของผมคนหน่ึงเดินเขา้มาในหอ้ง  

แน่นอนครับว่าเธอนั้นใส่ชุดมหา’ลยัแบบ XXS กระโปรงสั้นเส้ือคบั คือถา้กระดุมมีชีวิตเจา้กระดุม

คงจะร้อง “โอ๊ยไม่ไหวแลว้นะ  จะหลุดอยูแ่ลว้ ทาํไมแกไม่ซ้ือเส้ือตวัใหญ่กว่าน้ีวะ” นอ้งคนน้ีเขา้

ไม่ไดเ้ขา้หอ้งเรียนผมเป็นเวลาสองอาทิตยแ์ลว้วนันั้นเธอจะมาหาผมเพื่อขอสอบยอ้นหลงั  ดงันั้น 

ผมเลยตอ้งสอบสวนเธอเป็นภาษาองักฤษสักหน่อย(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 43) 

จากตวัอยา่ง ผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองถึงเหตุการณ์ท่ีมีนกัเรียนคนหน่ึงเขา้มาหาในหอ้งพกั

อาจารยเ์พ่ือขอสอบยอ้นหลงั ผูเ้ขียนไดใ้ชก้ารเล่าเร่ืองเล่าถึงลาํดบัเหตุการณ์และลกัษณะรายละเอียด

ของนกัเรียนท่ีเดินเขา้มา 

การเล่าเร่ืองหรือบรรยายโวหารทาํใหผู้อ่้านเห็นรายละเอียดของเหตุการณ์  ผูท่ี้อยูใ่น

เหตุการณ์นั้นๆ ดว้ยทาํใหผู้อ่้านรู้สึกเหมือนอยูใ่นเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนเล่า ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานใน

การอ่านและอยากอ่านเน้ือหาต่อไปว่าจะเป็นอยา่งไร  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าผูเ้ขียนใชก้ารเขียนคาํนาํโดยการอธิบายมากท่ีสุด เพราะพบถึง 

34 บท  เน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอคือการสอนภาษาองักฤษเพราะฉะนั้นการอธิบายจึงเป็นวิธีท่ี

เหมาะสมท่ีสุด 

3.1.4.2 กลวิธีการนาํเสนอเน้ือหา 

การนาํเสนอเน้ือหาเป็นกลวิธีท่ีสาํคญัเพราะเน้ือหาและความรู้ทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ

นาํเสนอจะมีความน่าสนใจทาํใหผู้อ่้านตอ้งการอ่านต่อแค่ไหนก็ข้ึนอยูก่บักลวิธีการนาํเสนอ   การ

เลือกใชก้ลวิธีการนาํเสนอ มกัข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอดว้ย 

วิธีการนาํเสนอเน้ือหาของหนงัสือทั้ง 3 เล่ม ผูเ้ขียนไดแ้บ่งเน้ือหาเป็นบท   ผูเ้ขียนได้

ใชก้ลวิธีการนาํเสนอเน้ือหาในแต่ละบท4 กลวิธี คือ กลวิธีการกล่าวถึงตวัอยา่งก่อนแลว้จึงกล่าวถึงกลกั

เกณฑ ์    กลวิธีการกล่าวถึงหลกัเกณฑก่์อนแลว้จึงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง  กลวิธีการเปรียบเทียบ  และ 

กลวิธีการกล่าวถึงประวติัของผูเ้ขียนประกอบเน้ือเร่ือง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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3.1.4.2.1 การยกตวัอยา่งก่อนแลว้จึงกล่าวถึงหลกัเกณฑ ์กลวิธีการ

ยกตวัอยา่งก่อนแลว้จึงกล่าวถึงหลกัเกณฑคื์อกลวิธีท่ีผูเ้ขียนจะยกตวัอยา่งของคาํหรือประโยค

ภาษาองักฤษท่ีคนไทยมกัจะใชผ้ดิบ่อยๆ มาเป็นตวัอยา่งก่อนหลายๆตวัอยา่ง และบอกว่าคาํท่ีถกูตอ้ง

ควรใชค้าํไหนและออกเสียงอยา่งไร  จากนั้นจึงอธิบายเป็นหลกัเกณฑ ์ดงัเช่น 

ตวัอยา่ง แกงกะลมิูตร 

มีอยูว่นัหน่ึงผมนัง่อยูใ่นหอ้งพกัอาจารยฝ์รั่งท่ีมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง  ผมกก็าํลงันัง่คุยกบั

บรรดาฝรั่งในอารมณ์แบบชิลๆ ทนัใดนั้นเองกมี็นกัเรียนสาวสวยของผมคนหน่ึงเดินเขา้มาในหอ้ง  

แน่นอนครับว่าเธอนั้นใส่ชุดมหา’ลยัแบบ XXS กระโปรงสั้นเส้ือคบั คือถา้กระดุมมีชีวิตเจา้กระดุม

คงจะร้อง “โอ๊ยไม่ไหวแลว้นะ  จะหลุดอยูแ่ลว้ ทาํไมแกไม่ซ้ือเส้ือตวัใหญ่กว่าน้ีวะ” นอ้งคนน้ีเขา

ไม่ไดเ้ขา้หอ้งเรียนผมเป็นเวลาสองอาทิตยแ์ลว้วนันั้นเธอจะมาหาผมเพื่อขอสอบยอ้นหลงั  ดงันั้น 

ผมเลยตอ้งสอบสวนเธอเป็นภาษาองักฤษสักหน่อย 

Chris: “Where have you been? Why didn’t you come to my class?” 

Student: “Oh Ajarn, I sorry, I go Otalia!!” 

มาเลยครับ อาจารยฝ์รั่งในหอ้งถามผมเลย “Where did she go??!!” ผมตอ้งมานัง่แปลให้

ฝรั่งอีกที “She went to Australia!!” พวกอาจารยง์งไปตามๆกนักบัการออกเสียงประเทศ

ออสเตรเลียของเธอ (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 43-44) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งของนกัศึกษาคนหน่ึงท่ีมาขอสอบยอ้นหลงัเม่ือผูเ้ขียน

ถามนกัศึกษาคนนั้นว่าทาํไมไม่เขา้เรียนหนงัสือ นกัศึกษาตอบว่าไปประเทศ Australia แต่นกัศึกษาคนน้ี

ออกเสียงคาํว่า Australia เป็นOtalia ทาํใหอ้าจารยฝ์รั่งในหอ้งนั้นท่ีกาํลงัฟังการสนทนาอยูฟั่งไม่ออกว่า

นกัศึกษาคนน้ีไปไหนมา    

ผมถามต่อ 

Chris: “What did  you do in Australia?” 

Student: “I go Inglit Camp!” 
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 มาอีกแลว้ครับ คาํถามของอาจารยฝ์รั่ง “What did she do??!!” เพราะงงกบัคาํว่า Inglit = 

English  (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 44) 

  พอถามผูเ้ขียนถามนกัศึกษาคนนั้นต่อว่าไปทาํอะไรท่ีประเทศ Australia นกัศึกษาคน

นั้นตอบว่าไปเขา้ค่ายภาษาองักฤษ ซ่ึงตอ้งออกเสียงว่า English Camp แต่นกัศึกษาคนน้ีออกเสียงเป็น 

Inglit Camp ทาํใหอ้าจารยฝ์รั่งในหอ้งนั้นไม่เขา้ใจอีก 

Chris: “What did you do at English Camp?” 

Student: “ I study Inglit, tour Otalia, and I also eat a Gangaloo Mit!!” 

มาอีกคร้ังครับ อาจารยฝ์รั่งถามทนัที “What did she eat??!!” แต่คร้ังน้ีผมจนปัญญา

ครับ คาํแรกๆน่ะพอไหว  แต่คาํสุดทา้ยผมแปลไม่ออกจริงๆ (ไอ ้แกงกะลูมิตร น่ีมนัคืออะไร) 

ผมเลยตอ้งถามนอ้งคนน้ีว่าเขาไปกินแกงรวมมิตรหรือแกงลาวอะไรมา ทาํไมไม่เห็นรู้จกั 

คาํตอบของเธอนะครับ “โถอาจารยข์า ไม่ใช่แกงอะไรหรอกค่ะท่ีหนูกินกคื็อเน้ือ

จิงโจค่้ะ!! 

Gangaloo Mit = Kangaroo Meat !!โธ่ ใหต้ายเถอะซาร่า พูดภาษาองักฤษแบบน้ี

ฝรั่งท่ีไหนมนัจะเขา้ใจจ๊ะ 

น่ีเป็นตวัอยา่งคลาสสิกตวัอยา่งหน่ึงท่ีผมอยากใหคุ้ณเห็นว่า คนไทยมีปัญหาเร่ือง

การออกเสียงภาษาองักฤษ (English Pronunciation) เยอะมาก (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 

44-45) 

  ผูเ้ขียนไดถ้ามนกัศึกษาคนน้ีต่อว่า ไดท้าํอะไรบา้งท่ีค่ายภาษาองักฤษ นกัศึกษาคนน้ี

ตอบว่า เรียนภาษาองักฤษ เท่ียวประเทศออสเตรเลีย และไดกิ้นเน้ือจิงโจ ้แต่นกัศึกษาคนน้ีไดอ้อกเสียง

คาํว่า เน้ือจิงโจ ้ท่ีตอ้งออกเสียงเป็น Kangaroo Meat แต่นกัศึกษาคนน้ีออกเสียงเป็น Gangaloo Mit ทาํ

ใหผู้เ้ขียนท่ีถึงแมจ้ะเคยฟังสาํเนียงของคนไทยท่ีพดูภาษาองักฤษไม่ชดัมามากแต่ก็ยงัฟังนกัศึกษาคนน้ี

ไม่ออกว่าไปกินอะไรมา 

“Syndrome” ทั้ง 4 ของคนไทย 
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จากประสบการณ์  ผมว่าปัญหาหลกัๆในการออกเสียงภาษาองักฤษอยู ่4 ประการ นอกจา

การออกเสียงท่ีผิดของตวัอกัษรภาษาองักฤษอยา่งเช่นตวั Th, V, Sh, Z, L, R, K, T, P, X, ผมชอบ

เรียกปัญหาเหล่าน้ีว่า “Syndrome” (อาการผิดปกติ หรือ อาการป่วยทางวาจา) 

… 

‘L’, ‘R’ Syndrome 

Syndrome ต่อไปกคื็อ ‘L’ และ ‘R’ Syndrome หรือการออกเสียงตวั L กบัตวั R กนัผิด  

ตน้ตอของปัญหาน้ีมาจากการออกเสียง ร เรือ กบั ล ลิง ในภาษาไทยกนัผิด (ราวตากผา้ กลายเป็น 

ลาวตากผา้! ฮ่วย!)คนไทยชินกบัการออกเสียงภาษาไทยผิด เลยเอาไปออกเสียงภาษาองักฤษกนัผิด

ดว้ย 

คุณอาจคิดว่า ไม่เป็นไร เพราะคุยแบบมัว่ดริ้ งค์ตวั ล กบั ร กบัคนไทยกนัเองกเ็ขา้ใจอยู่

แลว้  แต่กบัการออกเสียงภาษาองักฤษคุณออกเสียงผิดๆแบบน้ีไม่ได ้ เพราะฝรั่งเขาไม่มีการออก

เสียงผิดเวลาพูดภาษาองักฤษ  ดงันั้นเขาจึงไม่ชินกบัปัญหาน้ี 

ถา้คุณอยากส่ือสารกบัฝรั่งใหรู้้เร่ืองมากข้ึนโดยไม่มีปัญหาเขา้ใจผิดกนั คุณตอ้งแกไ้ขให้

ได ้ ตอ้งออกเสียงตวั R = ร และตวั L=ล ใหถู้กตอ้งทุกคร้ัง  ไม่เช่นนั้นฝรั่งอาจจะเขา้ใจคุณผิดหรือ

หวัเราะสิ่งท่ีคุณพูดออกมากไ็ด ้

ลองดูตวัอยา่งครับ 

แทนท่ีจะเป็น I  like  to  eat fried   rice. คนไทยกลายคนกลบัพูดว่า  I  like  to  eat  fly 

lice.(หนูชอบกินเหาและแมลงวนั) 

ขนาดเร่ือง Lord   of  the   Ringsยงักลายเป็น Lord  of  the Lings(เทพเจา้แห่งลิง...

สงสัยมนัไปดูหนงัเร่ืองรามเกียรต์ิกนัมาแน่ๆ) 

การออกเสียงตวั L กบัตวั R แบบผิดๆ คุณคงจะไม่อยากทาํอีกแลว้ใช่ไหมครับ  เพราะไม่

อยากอายและขายข้ีหนา้ฝรั่ง 

ถา้อยา่งนัน่ผมขอใหคุ้ณแกปั้ญหาน้ีดว้ย การออกเสียง  ล  กบั  ร  ในภาษาไทยใหถู้กตอ้ง

ก่อน  ถา้ทาํได ้ คุณกจ็ะสามารถแกปั้ญหา L  และ  R  Syndrome  ไดเ้ช่นกนัครับ (ฝรั่งเขา้ใจ  คน

ไทยเกท็, 2551: 59-61) 
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จากตวัอยา่งจะเห็นว่าผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งนกัเรียนท่ีออกเสียงภาษาองักฤษไม่ถกูมา

หลายๆตวัอยา่งก่อน เม่ือยกตวัอยา่งไดม้ากพอแลว้ จึงกล่าวถึงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงของตวัอกัษร

ภาษาองักฤษในตอนทา้ยคือ R กบั L และวิธีแกไ้ขปัญหาในการออกเสียงผดิ 

การยกตวัอยา่งแลว้จึงกล่าวถึงหลกัเกณฑน์ั้นเป็นวิธีท่ีทาํใหผู้อ่้านไดเ้ห็นตวัอยา่งท่ี

ผูเ้ขียนยกมาก่อนนั้นใหเ้ขา้กบัหลกัเกณฑ ์ซ่ึงเหมือนเป็นการสรุปเน้ือหาก่อนจะสรุปใจความสาํคญั การ

ยกตวัอยา่งนอกจากจะช่วยอธิบายใหผู้อ่้านเขา้ใจทฤษฎีแลว้ยงัทาํใหผู้อ่้านจาํหลกัเกณฑไ์ดง่้ายข้ึนอีก

ดว้ย  

กลวิธีการยกตวัอยา่งก่อนแลว้จึงกล่าวถึงทฤษฎี พบทั้งหมด 29 บท โดยพบจาก

หนงัสือ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท พบ 4 บท คือ  คุณครูละมุดกบัอาจารยJ์ohnnie    แกงกะลมิูตร   เศษฝรั่ง

ไปเรียนฝรั่งเศส   และGo Inter ดีไหม  จากหนงัสือฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ท 2พบ  22 บท คือ How are you 

today ? what do you do now ?  Let me look at me talking dick!!   I ate Mama last night!!   Hip Hip 

Hooray!!         I have men!! Are you a prostitute?  Let’s go to RCA at 4 o’clock!!   I was born on 

January Two, Two Five Two Two!!  I work here two years  ago!!   I went to Pattaya with you wife  I 

must not go to school tomorrow!!  What is she like ?        It  have a  very traffic jam today!    This one 

same same, that one no same !!    I’m so  Frightening!     I like to eat Japan food!!??      Hey you 

farang, this is a book!!       It’s up to you!!    You should go to Phuket  Iceland!!       This is your 

Captain speaking!!  และ   You are my sole mate!!  และจากหนงัสือฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท      พบ 

3 บท คือ วฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษ  ไปทาํงานบริษทัฝรั่งดีไหม?  และ What is a กิ๊ก ?   

3.1.4.2.2 การกล่าวถึงหลกัเกณฑก่์อนแลว้จึงยกตวัอยา่ง  การกล่าวถึง

ทฤษฎีก่อนแลว้จึงยกตวัอยา่งนั้นคือการกล่าวถึงหลกัเกณฑห์รือใจความสาํคญัของบทตั้งแต่เร่ิมตน้แลว้

ค่อยๆอธิบายขยายความและยกตวัอยา่งประกอบในตอนทา้ย 

ตวัอยา่ง  The Communicator : นกัส่ือสารผูย้ิง่ใหญ่  

ในยคุเทคโนโลยส่ืีอสารกวา้งไกล  เราตอ้งยอมรับว่าคนท่ีจะประสบความสาํเร็จในชีวิต

จะตอ้งเป็นคนท่ีมีความรู้  ความสามารถ  มีบุคลิกภาพท่ีดี  และตอ้งเป็นนกัส่ือสารท่ีดี 
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... 

ในการส่ือสารคุณตอ้งเป็นไดท้ั้งสองบทบาทนัน่กคื็อเป็น Speaker หรือ Sender (ผูส่้ง

ขอ้มูล) และเป็น Listener หรือ Receiver (ผูรั้บขอ้มูล) ท่ีดี เรามาดูเร่ืองการเป็น Speaker 

หรือ Sender ท่ีดีก่อนครับ 

The Effective Sender = นักส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

... 

ในการส่ือสารท่ีคุณส่งขอ้มูล (Speaker or Sender) มีระดบัการส่ือสารอยู ่3 ระดบันัน่คือ: 

Passive = การส่ือสารแบบเฉยๆ เงียบๆ ไม่ค่อยพูดอะไร มีขอ้มูล  ความคิด ความรู้สึก

หรือคาํถามอะไรกไ็ม่ค่อยแสดงออก ติดลูกเกรงใจ เขิน อาย หรือไม่มัน่ใจในตวัเองเท่าไหร่ พวก 

Passive จะมี Public Area ท่ีเลก็กบัคนอื่นเพราะจะมี Private Area ท่ีใหญ่เกินไป ... 

Aggressive = การส่ือสารแบบดุดนักา้วร้าวท่ีสีหนา้และนาํเสียงรวมถึงคาํพูดไม่สุภาพ

หรือไม่ใหเ้กียรติกบัความรู้สึกของคนอื่นสักเท่าไร… 

Assertive Communication 

วนัน้ีจอร์จขอเสนอนวตักรรมใหม่อีกคร้ังนัน่คือการส่ือสารแบบ Assertive การส่ือสาร

แบบน้ีจะอยูต่รงกลางระหว่าง Passive และ Aggressive เป็นวิธีการเปิด Public Area ท่ีง่ายท่ีสุด 

และความรู้สึกของตวัเองไม่ว่าจะเป็นคาํถามหรือคาํตอบในเชิงสุภาพ  สร้างสรรคแ์ละใหเ้กียรติ

ผูฟั้งนัน่เอง... (Cross-Culture ฝรัง่ไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 65-69) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารว่าแบ่งออกเป็น 3 ระดบั 

คือ Aggressive คือการส่ือสารท่ีรุนแรงเกินไป  Passive คือแบบท่ีนิ่งๆ เงียบๆ ไม่ค่อยพดูหรือแสดง

ความคิดเห็น และ Assertive คือแบบท่ีแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคไ์ม่ดุดนักา้วร้าวและกลา้

แสดงออก 

Example 1  

ตวัอยา่งแรกคือโรค Yes Syndrome ท่ีผมพูดบ่อยๆ  มีฝรั่งคนหน่ึงยิงคาํถามภาษาองักฤษ

แบบเร็วๆใส่พี่ไทย  แน่นอนครับว่าพี่ไทยไม่เขา้ใจวา่ฝรั่งมนัพูดอะไร 
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Passive: Yes, Yes !! แลว้กย็ิม้แหยะๆ 

Assertive: Excuse me, my English isn’t very good. Can you speak slowly please?  แลว้

กย็ิม้อยา่งจริงใจและมัน่ใจในตวัเอง 

Aggressive: Hey you, can’t you see that I’m Thai person and I don’t speak English. Do 

you have any common sense ? You speak too damn fast! Who’s going to understand you? Huh?  

แลว้กม็องอยา่งอารมณ์เสีย (Cross-Culture ฝรัง่ไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เกท็, 2550: 71) 

หลงัจากกล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารว่ามี 3 ระดบัแลว้ ผูเ้ขียนก็ยกตวัอยา่ง

ประกอบใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนทั้ง 3 ระดบั ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจหลกัเกณฑท่ี์ผูเ้ขียนกล่าวถึงไดดี้ยิง่ข้ึน 

การกล่าวถึงหลกัเกณฑก่์อนแลว้จึงยกตวัอยา่ง พบทั้งหมด 5 บท  ส่วนใหญ่พบใน

หนงัสือ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ทโดยพบจากหนงัสือฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 1 บท คือ  

Tense แปลว่าเกร็งแลt พบในหนงัสือCross-Cultureฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท 4 บท คือ  Cross-

Culture วฒันธรรมแห่งอนาคต  The Communicator : นกัส่ือสารผูย้ิง่ใหญ่    วฒันธรรมคืออะไร ? และ   

ตกลงเกรงใจแปลว่าอะไร 

  กลวิธีการกล่าวถึงหลกัเกณฑก่์อนแลว้จึงยกตวัอยา่งประกอบพบเพียงแค่ 4 บท เพราะ

กลวิธีน้ีเหมาะกบับทท่ีมีเน้ือหาท่ียากและทฤษฎีท่ีค่อนขา้งยาก การกล่าวถึงหลกัเกณฑก่์อนแลว้ค่อย

ยกตวัอยา่งประกอบทีหลงัจะทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ยิง่ข้ึน 

3.1.4.2.3 กลวิธีการเปรียบเทียบ  กลวิธีการเปรียบเทียบคือการท่ีผูเ้ขียนดาํเนิน

เร่ืองโดยการเปรียบเทียบการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงกบัการเรียนภาษาองักฤษ โดยผูเ้ขียนจะกล่าวถึงส่ิงท่ี

ตอ้งการเปรียบเทียบก่อนว่าการกระทาํส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์แลว้ผูเ้ขียนจึงยกการเรียน

ภาษาองักฤษมาเทียบกบัการกระทาํนั้นว่าการเรียนภาษาองักฤษก็มีประโยชน์เช่นเดียวกนั 

ตวัอยา่ง   วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือยงั ? 

“วนัน้ีคุณด่ืมนมแลว้หรือยงั”  จาํประโยคภาษาไทยน้ีกนัไดใ้ช่ไหมครับเพราะดงัมากเม่ือ

หลายปีท่ีแลว้ตอนท่ีมีการรณรงคใ์ห้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะเดก็ไทย  หนัมาด่ืมนมกนัทุกวนัเพื่อ

ร่างกายท่ีแขง็แรงสูงใหญ่ และมีสุขภาพดี 
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ผมคิดว่าเป็นการรณรงคท่ี์ดีมาก เพราะผมเองกด่ื็มนมมาตั้งแต่ยงัเป็นทารก  ดูดนมอร่อยๆ

จากแม่ 

แม่ผมชอบเล่าใหฟั้งว่าผมชอบด่ืมนมมาก  ด่ืมเยอะดว้ย  จนบางคร้ังอว้กแตกอว้กแตนเลย

ดว้ยซํ้ า  (รู้สึกวา่กย็งัเป็นอยา่งนั้นอยูน่ะครับ  แต่เปลี่ยนจากนํ้ านมเป็นนํ้ าเมาแทน) 

ผมอยากใหทุ้กคนดูนะครับว่า  จากการท่ีผมด่ืมนมทุกวนั  ผมกลายเป็นหนุ่มเท่ ลํ่าบ๊ึก 

(ตรงไหนวะ) ส่วนสูง 187 เซนติเมตร  นํ้ าหนกั 82 กิโลกรัม  ถา้เปรียบเทียบกบัคนไทยทัว่ไปกถ็ือ

ว่าเป็น Buffalo ตวัหน่ึงไดเ้ลย 

สาวๆ ชอบถามผมว่าอากาศขา้งบนเป็นยงัไงบา้ง (นอ้งจ๋าท่ีจริงแลว้มนักไ็ม่ค่อยสดช่ืน

เท่าไรนะจ๊ะ  ไม่ทราบว่า...นอ้งไม่ไดส้ระผมมาก่ีวนัแลว้) 

เราจะสังเกตเห็นไดว้่าเดก็ไทยสมยัน้ีตวัสูงใหญ่กว่าคนรุ่นปู่ยา่ตายาย  ผมค่อนขา้งมัน่ใจ

นะครับว่าท่ีเป็นอยา่งน้ีกเ็พราะว่าพวกเขากินอาหารท่ีมีประโยชน์และด่ืมนมกนัทุกวนั 

งงใช่ไหมครับว่าทาํไมผมถึงพูดเร่ืองเดก็ไทยกบัการด่ืมยมเพราะมนัไม่น่าจะเก่ียวกบัการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษเลย 

แต่ท่ีจริงแลว้มนัเก่ียวครับ 

นกัเรียนและผูป้กครองทั้งหลายชอบถามผมว่าการเรียนภาษาองักฤษตามโรงเรียนสอน

ภาษาต่างๆตามโรงเรียนภาษา  เธอกต็อ้งบอกว่าไดผ้ลแน่ๆ 

แต่คาํตอบของผมคือ ข้ึนอยู่กับตัวบุคคลครับ 

แต่ถา้ใหพู้ดจริงๆ ผมว่า ไม่ค่อยได้ผลเท่าไร 

หลายคนมกัจะสรุปว่าท่ีไม่ไดผ้ลคงเป็นเพราะอาจารยไ์ม่ใช่ฝรั่งเจา้ของภาษาแน่ๆเลย แต่

เหตุผลจริงๆเพราะคนไทยเรียนภาษาองักฤษกนัวนัละ 2-4 ชัว่โมง  แลว้พอกลบับา้นไปกใ็ชแ้ต่

ภาษาไทยโดยไม่ค่อยทบทวนสิ่งต่างๆท่ีเรียนมา 

คือไม่ค่อยฝึกซ้อม  ไม่ไดใ้ชก้นัในชีวิตประจาํวนันัน่เอง 

ผมถึงไดช้อบแซวว่า “วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษหรือยงั” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 
 

 

เหมือนเป็นการถามว่า  คุณเรียนภาษาองักฤษกนัแลว้ไดฝึ้กฝนใชม้นัทุกวนัหรือเปล่า  

เพื่อท่ีจะใหภ้าษาองักฤษของตวัเองนั้นพฒันาและเจริญเติบโตขึ้น พูดง่ายๆคือผมกาํลงัเปรียบเทียบ

การใช ้ การเรียนและการฝึกซ้อมภาษาองักฤษทุกวนันั้นกเ็หมือนกบัการด่ืมนมทุกวนันัน่เอง 

ถา้คุณอยากเจริญเติบโตเป็นคนสูงใหญ่  แขง็แรง  มีสุขภาพและสมองที่ดี  กต็อ้งด่ืมนม

ทุกวนั  ถา้คุณไม่ด่ืมนมและไม่กินอาหารท่ีมีประโยชน์  คุณกจ็ะกลายเป็นคนเต้ีย  ผอมแหง้  

สุขภาพแย ่ และไม่ค่อยฉลาด 

กเ็หมือนกบัการเรียนภาษาองักฤษแหละครับ 

ถา้คุณอยากใหท้กัษะภาษาองักฤษของตวัเองเจริญเติบโตและพูดไดจ้ริงๆ คุณตอ้งขยนั

เรียน  หมัน่ใช ้ และฝึกซ้อมภาษาองักฤษทุกวนั!!! เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่คุณคาดหวงั  และไม่ถอย

หลงัลงคลองเพราะไม่ยอมฝึกใชม้นั (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 127-129) 

จากตวัอยา่งจะเห็นว่าผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงการด่ืมนมก่อน ว่าการด่ืมนมเป็นประจาํนั้นทาํ

ใหร่้างกายแข็งแรง  รูปร่างสูงใหญ่ และสุขภาพดี  การเรียนภาษาองักฤษก็เช่นเดียวกนั การเราจะมี

ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษไดดี้และสามารถใชภ้าษาองักฤษไดค้ล่องนั้น เราจะตอ้งฝึกใชภ้าษาองักฤษ

สมํ่าเสมอทุกวนั 

กลวิธีการเปรียบเทียบพบทั้งหมด 4 บท นัน่คือ วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือ

ยงั ?  Fitness ภาษาองักฤษ  เล้ียงลกูแบบไทยหรือฝรั่งดี ? และ ปิงปองภาษาองักฤษ  

  จะเห็นว่าส่วนใหญ่ผูเ้ขียนไดเ้ปรียบเทียบการเรียนภาษาองักฤษกบัการกระทาํท่ีอยูใ่น

ชีวิตประจาํวนัของเด็กและวยัรุ่นอยูแ่ลว้ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูเ้ขียน  เช่น การด่ืมนม  การเล่น

ปิงปอง  การเขา้ Fitness Center ซ่ึงนอกจากส่ิงเหล่าน้ีจะอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของคนรุ่นใหม่อยูแ่ลว้  ส่ิง

เหล่าน้ียงัเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์  ทาํใหเ้ม่ือผูเ้ขียนนาํการเรียนภาษาองักฤษมาเปรียบเทียบกบัส่ิงเหล่าน้ีทาํ

ใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายและรู้สึกว่าภาษาองักฤษเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนัเหมือนการด่ืมนม  การเล่น

ปิงปอง  การเขา้ Fitness Center ทาํใหผู้อ่้านตอ้งการฝึกใชภ้าษาองักฤษเหมือนท่ีผูเ้ขียนบอกเล่าไว ้

3.1.4.2.4 กลวิธีการกล่าวถึงประวติัของผูเ้ขียน  กลวิธีการกล่าวถึง

ประวติัของผูเ้ขียนเป็นกลวิธีท่ีพบเพียงแค่ 2 บท คือ ชีวิตเดก็ลกูคร่ึงคนหน่ึง และ การมาของลกูคร่ึงควบ
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ลกู ซ่ึงเป็นบทพิเศษท่ีผูเ้ขียนเพื่อแนะนาํตวัเองว่ามีคุณสมบติัเพียงพอในการเขียนหนงัสือสอน

ภาษาองักฤษ 

ชีวิตเด็กลกูคร่ึงคนหน่ึง เป็นบทแรกของหนงัสือ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท ในบทน้ีผูเ้ขียน

ไม่ไดก้ล่าวถึงเน้ือหาเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษแต่อยา่งใด  แต่เน้ือหาในบทน้ีจะเป็นการกล่าวถึง

ประวติัของผูเ้ขียนเพื่อแนะนาํตวัใหผู้อ่้านทราบผูเ้ขียนเป็นใคร มีประวติัความเป็นมาน่าเช่ือถือแค่ไหน

เพ่ือใหผู้อ่้านตดัสินใจซ้ือหนงัสือเล่มน้ี  

ก. ชีวิตครอบครัว 

ตวัอยา่ง   ชีวิตเดก็ลกูคร่ึงคนหน่ึง 

กอ็ยา่งท่ีคุณทราบแลว้ว่าคุณพ่อผมเป็นคนองักฤษ และไม่ใช่คนองักฤษธรรมดาๆ ท่าน

เป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษท่ีสามารถพูดภาษาไทยไดดี้ทีเดียว  (คลา้ยๆ ฝรั่งในประเทศไทยอยา่ง 

Mr. Andrew Biggs และ Mr.Todd Thongdee) 

คุณแม่ผมกเ็ป็นคนไทยท่ีพูดภาษาองักฤษเก่งเหมือนกนั  ดงันั้นคนท่ีบา้นผมจึงมกั      

มัว่ดริ้ งคพ์ูดภาษาองักฤษและภาษาไทยปนกนัไปหมด ผมเลยโชคดีเพราะไดย้นิไดฟั้งทั้ง 2 ภาษา

ตั้งแต่ยงัเป็นวุน้ (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 19) 

จาํไดว้่าตอนท่ีผมนอนตีพุงอยูใ่นทอ้งแม่  ผมไดย้นิทั้งพ่อทั้งแม่พูดทั้งภาษาองักฤษและ

ภาษาไทยใหฟั้งตลอด  คร้ันคลอดออกมา  บรรดาเพื่อนแลว้ญาติของทั้งพ่อและแม่ท่ีเป็นคนไทย

และฝรั่งกช็อบหยกิแกม้อุม้ผม ชมผมคุยกบัผมทั้ง Version องักฤษและไทย (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทย

เกท็, 2551: 19) 

จากตวัอยา่งท่ี 1 และตวัอยา่งท่ี 2 ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประวติัของตนเองในดา้น

ครอบครัว โดยในตวัอยา่งท่ี 1 ไดก้ล่าวว่าเขามีบิดาเป็นคนองักฤษท่ีเป็นครูสอนภาษาองักฤษ และมี

มารดาเป็นคนไทยท่ีเป็นครูสอนภาษาไทย  ในตวัอยา่งท่ี 2 ผูเ้ขียนไดก้ล่าวต่อว่านอกจากการท่ีเขามีบิดา

เป็นคนองักฤษและมีมารดาเป็นคนไทยแลว้ยงัมีญาติจากทั้ง 2 เช้ือชาติทาํใหผู้เ้ขียนไดฟั้งและพดูภาษา

ทั้งภาษาองักฤษและภาษาไทยตั้งแต่ยงัเดก็  ผูเ้ขียนจึงเป็นคนท่ีสามารถใชท้ั้งภาษาองักฤษและภาษาไทย

ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วเหมือนเจา้ของภาษา 
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ข. ชีวิตการเรียน 

พออายไุด ้3 ขวบ พ่อแม่ผมส่งผมไปเรียนท่ีอนุบาลนานาชาติแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ 

(Noddy Playgroup Kindergarten) (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท, 2551: 20) 

เม่ืออายไุดป้ระมาณ 5-6 ขวบ ผมเขา้เรียน Primary School ชั้นประถมท่ีโรงเรียน

นานาชาติบางกอกพฒันา BPS เป็นโรงเรียนนานาชาติท่ีใชร้ะบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 20) 

ตอนอาย ุ12 ผมยา้ยไปเรียนชั้นมธัยม High School ท่ีโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS) 

โดยเรียนเกรด 7-12 (ม.1 – ม.6)RIS เป็นโรงเรียนนานาชาติท่ีใชร้ะบบการเรียนการสอนแบบ

อเมริกนั (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 21) 

จึงกลบัมาเรียนในประเทศไทยน่าจะดีกว่า ... ผมตดัสินใจตามเพ่ือนตามแฟนไปเรียนท่ี

มหาวิทยาลยัมหิดลอินเตอร์ (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 24) 

  จากตวัอยา่งท่ี 1ถึงตวัอยา่งท่ี 4 ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประวติัการศึกษาของเขา  โดยเร่ิมท่ี

ตวัอยา่งท่ี 1 ผูเ้ขียนกล่าวถึงการเขา้เรียนท่ีโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Noddy PlaygroupKindergarten 

ตวัอยา่งท่ี 2 กล่าวถึงการเขา้เรียนชั้นประถมท่ีโรงเรียนนานาชาติบางกอกพฒันา ตวัอยา่งท่ี 3 กล่าวถึง

การเขา้เรียนชั้นมธัยมท่ีโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี และ ตวัอยา่งท่ี 4กล่าวถึงการเขา้เรียนท่ีวิทยาลยันนา

ชาติมหาวิทยาลยัมหิดล 

ค. ชีวิตการทาํงาน 

เพื่อช่วยหารายไดเ้ขา้ครอบครัวบา้ง ผมจึงเร่ิมหางานทาํในกรุงเทพฯ งานของผมคือแปล

เอกสารและเป็นล่ามตามบริษทัต่างๆ 

เพราะความท่ีผมเป็นคนประเภท Bilingual และทางบริษทัเห็นความสามารถ  สาํหรับเดก็

อาย ุ18 ปี ในตอนนั้น ตวัเลขเงินเดือนของผมถือว่าใชไ้ดเ้ลยทีเดียวครับ (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 

2551: 23) 

ผมเร่ิมการสอนตั้งแต่ยงัเป็นนกัศึกษามหิดล  วนัจนัทร์-ศุกร์ ผมกเ็รียนหนงัสือ  เสาร์-

อาทิตยผ์มกส็อนหนงัสือ  ไม่ค่อยมีเวลาว่างใหต้วัเองเลยในช่วงนั้น (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 

26) 
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และสุดทา้ยกต็อ้งกลบัมาสอนหนงัสืออีกคร้ัง 

ตอนนั้นเอง ท่ีผมเร่ิมเอาจริงเอาจงักบัการสอนมากข้ึน  ผมอ่านหนงัสือหนกั  คน้ควา้

เกี่ยวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษอยา่งจริงจงั  ลงเรียนคอร์สสอนภาษาองักฤษเพิ่มเติม 

ผมอ่านหนงัสือสอนภาษาองักฤษจาํนวนมากจากนกัเขียนหลายๆท่าน  ไม่ว่าจะเป็น

นกัเขียน  ครูฝรั่งหรือครูไทย  และผมกเ็จอหนงัสือขายดีเก่ียวกบัการเรียนภาษาองักฤษของคนไทย

ของนกัเขียนช่ือดงั 2-3 ท่าน ผมประทบัใจหนงัสือพวกน้ีมากเพราะเป็นหนงัสือขายดีท่ีช่วยแนะนาํ

ใหค้นไทยเรียนและใชภ้าษาองักฤษกนัไดม้ากข้ึนและเก่งข้ึน  

ผมเองกอ็ยากเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยใหภ้าษาองักฤษของคนไทยดีข้ึน  ผมเช่ือว่าตวัเองมี

ขอ้คิดท่ีดีต่างๆ สไตลว์ยัรุ่นลูกคร่ึงท่ีน่าจะช่วยใหห้ลายคนเก่งภาษาองักฤษได ้ จึงรวบรวมความรู้

ทั้งหมดถ่ายทอดลงในหนงัสือเล่มน้ี (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 26) 

  จากตวัอยา่ง 3 ตวัอยา่งเป็นการกล่าวถึงประวติัการทาํงานของผูเ้ขียน ตวัอยา่งแรก

กล่าวว่าผูเ้ขียนถึงว่าเขาเร่ิมทาํงานตั้งแต่อาย ุ18 โดยทาํหนา้ท่ีเป็นล่ามตามบริษทัต่างๆ ตวัอยา่งต่อมา

กล่าวว่าผูเ้ขียนเร่ิมสอนพิเศษภาษาองักฤษตั้งแต่ยงัเรียนอยูช่ั้นอุดมศึกษา และตวัอยา่งสุดทา้ยกล่าวถึง

ผูเ้ขียนไดศึ้กษาวิธีการสอนภาษาองักฤษอยา่งจริงจงัไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษ  และ

คิดว่าขอ้เขียนของเขาคงจะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนของเขาได ้

ง. การใชป้ระสบการณ์ 

ผมชอบไปเดินเล่นนัง่เล่นกบัทั้งเพื่อนคนไทยและนานาชาติตามสถานท่ีต่างๆใน

กรุงเทพฯ  แต่ช่วงวยัรุ่นตอนนั้นผมไม่ไดมี้นิสัยเกเรนะครับ  ทว่าชีวิตช่วงน้ีละทาํใหผ้มเรียนรู้

ความเป็นไทยไดจ้ริงๆ แมจ้ะยงัรู้สึกว่าตวัเองเป็นฝรั่งอยูม่ากกต็าม (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 

22) 

ผมฝึกฝนการใชภ้าษาไทยทุกวนั เร่ิมจากดูรายการทีวีไทยเพราะตอนนั้นยงัไม่มีเคเบิลทีวี   

อีกอยา่งท่ีชอบทาํคือ  ผมหดัฟังทั้งเพลงไทย  (Nuvo, Micro) และเพลงฝรั่ง ดูหนงัและละครไทย (คู่

กรรม,ดาวพระศุกร์) และหนงัฝรั่ง อ่านทั้งการ์ตูนไทย (Saint Seiya, Dragon Ball, Tsubasa) และ

การ์ตูนฝรั่ง พอ 6-12 ขวบ แม่กจ็บัเรียนการเขียนการอ่านกบัเขา (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 21) 

หลงัจากจบจาก RIS ผมตอ้งเรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลยัแต่เพราะคุณพ่อเป็นฝรั่งและ

ผมกมี็ความคิดค่อนไปทางนั้น เรา 2 คน เลยตดัสินใจว่าผมน่าจะหยดุชีวิตการเรียนสักปีหน่ึง (Gap 
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Year) เพื่อไปหาประสบการณ์เติมชีวิตเหมือนท่ีฝรั่งเขาชอบทาํกนั ไม่ว่าจะเป็นจากการเดินทาง

หรือจากการทาํงาน  ผมจะไดมี้เวลาคน้หาตวัเอง  รู้ว่าตวัเองอยากทาํอะไรในอนาคตอยา่งแทจ้ริง 

… 

ผมรวบรวมเงินเกบ็จากการทาํงานในประเทศไทยไปซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน...ออกไปใชชี้วิต

นอกบา้นท่ีเมืองนอกเป็นคร้ังแรกตอนอาย ุ19 ปี 

… 

การไปอยูท่ี่ลอนดอนทาํใหผ้มไดใ้ชชี้วิตใน 2 สังคมอีกคร้ังเพราะผมทาํงานใน

ร้านอาหารไทย    พกักบัคนไทย  และใชภ้าษาไทยกบัเพื่อนร่วมงาน  ส่วนภาษาองักฤษกใ็ชคุ้ยกบั

เพื่อนๆ ญาติๆ ท่ีเป็นฝรั่ง  คุยกบัลูกคา้ฝรั่ง  และกต็อ้งใชเ้พื่อเขา้สังคมที่นัน่ดว้ย (ฝรั่งเขา้ใจ  คน

ไทยเกท็, 2551: 22-24) 

ผมทาํอยูจ่นกระทัง่เรียนมหิดลจบ  แลว้กห็ยดุชีวิตการเรียนการสอนไวต้รงนั้น  กระโดด

ข้ึนเคร่ืองบิน  หนีไปเท่ียวและทาํงานท่ีองักฤษอีกคร้ัง (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551 :26) 

  ตวัอยา่งท่ี 1 ถึงตวัอยา่งท่ี 3 เป็นการกล่าวถึงประสบการณ์อ่ืนท่ีผูเ้ขียนทาํใหผู้เ้ขียนได้

เรียนรู้การใชภ้าษาองักฤษและภาษาไทยจากเจา้ของภาษา เร่ิมจากตวัอยา่งท่ี1 ผูเ้ขียนกล่าวว่าตนได้

ฝึกฝนการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษจากการฟังเพลง   อ่านการ์ตนู  การดูละคร  และแม่ผูเ้ขียนก็ได้

ฝึกใหผู้เ้ขียนเขียนภาษาไทยท่ีถกูตอ้งดว้ย  ตวัอยา่งท่ี 2 ผูเ้ขียนกล่าวถึงการไปประเทศองักฤษคร้ังแรก

เม่ืออาย ุ19 เพ่ือไปทาํงานพิเศษ และตวัอยา่งท่ี 3 กล่าวถึงผูเ้ขียนไดไ้ปเท่ียวและไปทาํงานท่ีประเทศอีก

คร้ังตอนสาํเร็จการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล 

  จะเห็นไดว้่า ชีวิตเดก็ลกูคร่ึงคนหน่ึง เป็นบทท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประวติัของผูเ้ขียน

ทั้งหมดโดยละเอียด ไม่มีเน้ือหาเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษเลย   ทั้งน้ีก็เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือใน

ตวัของผูเ้ขียนทาํใหผู้อ่้านมัน่ใจว่าหนงัสือเล่มน้ีเขียนโดยผูเ้ขียนท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได ้

  การมาของลกูคร่ึงควบลกู เป็นบทแรกของหนงัสือ ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท จะ

คลา้ยๆกบั ชีวิตเดก็ลกูคร่ึงคนหน่ึงท่ีเป็นการกล่าวถึงประวติัผูแ้ต่งเหมือนกนั  แต่ต่างกนัตรงท่ีเน้ือหาใน

บทน้ีจะเนน้ประวติัท่ีผูเ้ขียนมีความรู้เก่ียวกบั Cross-Culture และเพ่ือจะกล่าวถึงทฤษฎี Cross-Culture 

ในบทต่อไป 
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ตวัอยา่ง   การมาของลกูคร่ึงควบลกู 

ผมไดเ้รียนวิชา Cross-Culture Management ท่ีมหาวิทยาลยัจึงสนใจเร่ืองน้ีมากๆ   เพราะ

มนัทาํใหรู้้คาํตอบของหลายๆ คาํถามท่ีผมมีเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างไทยกบัฝรั่ง  และทาํให้

ผมรู้ว่าตอ้งทาํอะไรบา้งในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 

2550: 15)  

จากตวัอยา่งผูเ้ขียนกล่าวถึงว่าตนไดเ้รียนวิชา Cross-Culture Management คร้ังแรกท่ี

มหาวิทยาลยั ทาํใหผู้เ้ขียนมีความรู้และความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

ผมเร่ิมอ่านหนงัสือเกี่ยวกบั Cross-Culture and People Skills มากข้ึน  และเร่ิมนาํทฤษฎีท่ี

ไดอ้่านมาโยงกบัประสบการณ์ในชีวิตแบบสองวฒันธรรมของผม  ทาํใหย้ิง่รู้ลึกเขา้ไปว่าปัญหา

ของผมกบัทั้ งไทยและฝรั่งไม่ใช่ภาษา  แต่เป็นเพราะผมไม่รู้เร่ืองความแตกต่างของวฒันธรรมไทย

และฝรั่งนัน่เอง  คือประมาณว่าบางคร้ังนาํวฒันธรรมไทยไปใชก้บัฝรั่ง  หรือนาํวฒันธรรมฝรั่งไป

ใชก้บัคนไทย (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550 :16) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนกล่าวว่า ตนไดอ่้านหนงัสือเพิ่มเติมเก่ียวทฤษฎี Cross-Culture มาก

ข้ึน ทาํใหน้อกจากจะเขา้ใจวฒันธรรมทั้งสองวฒันธรรมแลว้ ยงัช่วยใหผู้เ้ขียนปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สงัคมไทยและสงัคมตะวนัตกไดอ้ยา่งดี 

ผมเร่ิมเขา้ใจมากข้ึนว่าคนไทยกบัฝรั่งแตกต่างกนัอยา่งไรแตกต่างกนัเพราะอะไร  มี

ความคิด  ความรู้สึก พฤติกรรม  มุมมองและการใชชี้วิตท่ีแตกต่างอยา่งไรตอนที่ผมไดม้าเจอกบั

ท่านผูเ้ฒ่าคนหน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นผูเ้ฒ่าแห่งวงการ Cross-Culture ในเมืองไทยมานาน  ท่านมีช่ือว่า 

Henry Holmes ครับ 

บางคนอาจเคยไดย้นิช่ือท่านมาก่อน  โดยเฉพาะถา้คุณทาํงานอยูใ่นองคก์รขา้มชาติใน

เมืองไทย  ท่านผูเ้ฒ่าไดถ้่ายทอดความรู้  ตาํรา   ประสบการณ์  และเทคนิคในการเป็นวิทยากรท่ีดี

และในการใชชี้วิตในโลกแห่งสองวฒันธรรมจนเด๋ียวน้ีผมกลายเป็นวิทยากรเกี่ยวกบั Cross-

Cultural Management in Thailand อีกคนหน่ึงในเมืองไทย  อมรมทั้งคนไทยและฝรั่งท่ีตอ้งทาํงาน

ดว้ยกนัในองคก์รขา้มชาติในบา้นเรา (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 16) 
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ผูเ้ขียนไดศึ้กษาทฤษฎีเก่ียวกบั Cross-Culture มากข้ึน โดยการอ่านหนงัสือ และไดพ้บ

กบั    เฮนร่ี  โฮลม์ (Mr. Henry Holmes) ซ่ึงเป็นคนท่ีมีความรู้เก่ียวกบั Cross-Culture มากคนหน่ึง จน

ผูเ้ขียนมีความรู้และสามารถเป็นวิทยากรอบรมเก่ียวกบั Cross-Cultural Management in Thailand  

ประสบการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีสอนใหผ้มรู้เร่ืองวฒันธรรมมากข้ึนรู้ว่าทุกวนัน้ีความรู้ดา้น

ภาษาไม่พอแลว้เม่ือคนสองคนท่ีมาจากต่างสถานท่ีต่างวฒันธรรมตอ้งมาเจอกนั  นอกจากภาษาคุณ

ตอ้งรู้เร่ืองวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัดว้ย  ถา้คุณตอ้งการใหค้วามสัมพนัธ์ระหว่างคุณกบัฝรั่งดีข้ึน

และการงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   ในยคุโลกาภิวตัน์ในโลกกาํลงัเลก็ลงเร่ือยๆ นอกเหนือจาก

ความรู้เร่ืองเทคโนโลยกีบัภาษาแลว้  คุณตอ้งรู้เร่ือง Cross-Culture and People Skills ดว้ย (Cross-

Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 16) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดก้ล่าวว่าการส่ือสารกบัคนท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างจากเราอาศยั

เพียงภาษานั้นไม่เพียงพอแลว้ เราจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั Cross-Culture และมี People Skills ดว้ยจึงจะ

ทาํใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  จากตวัอยา่งในบท การมาของลกูคร่ึงควบลกู ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประวติัของตนเองใน

การศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎี Cross-Culture เพ่ือจะเป็นเหตุผลใหผู้อ่้านเช่ือว่าตนไดศึ้กษาทฤษฎีน้ีมาอยา่ง

ทะลุปรุโปร่งและมีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะเขียนหนงัสือเก่ียวกบัCross-Culture ได ้

  กลวิธีการดาํเนินเร่ืองโดยการเล่าประวติัของผูเ้ขียนมีความสาํคญัมากเพราะ  ผูเ้ขียน

เป็นคนท่ีไม่มีเช่ือเสียงเลย  การเร่ิมตน้บทแรกดว้ยการแนะนาํตนเอง และการกล่าวถึงความรู้

ความสามารถของตนเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษและความสามารถเก่ียวกบัCross-Culture จะช่วย

เป็นเหตุผลใหผู้อ่้านเช่ือถือผูเ้ขียนและซ้ือหนงัสือเล่มน้ีในท่ีสุด  

  กลวิธีการดาํเนินเร่ืองเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากกลวิธีหน่ึงเพราะเน้ือหาทั้งหมดในบทจะมี

ความน่าเช่ือถือ  ความน่าสนใจมากนอ้ยแค่ไหน กข้ึ็นอยูก่บักลวิธีการดาํเนินเร่ืองของผูเ้ขียน การท่ี

ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการยกตวัก่อนแลว้จึงค่อยกล่าวถึงหลกัเกณฑที์หลงัมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะว่า    การ

กล่าวถึงตวัอยา่งท่ีมกัมีคนใชผ้ดิบ่อยๆ จะทาํใหผู้อ่้าน จาํไดว้่าคาํหรือประโยคท่ีตนใชน้ั้นผดิและคาํไหน

ประโยคไหนคือคาํท่ีถกู อีกทั้งการใชก้ลวิธีการยกตวัอยา่งก่อนจึงค่อยกล่าวถึงหลกัเกณฑน์ั้นเหมือน
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เป็นการกล่าวถึงเน้ือหาท่ีง่ายก่อนแลว้จึงค่อยกล่าวถึงเน้ือหาท่ียาก ช่วยใหผู้อ่้านค่อยๆ ทาํความเขา้ใจใน

ส่ิงท่ีง่ายก่อนไปหาส่ิงท่ียาก ทาํใหเ้ขา้ใจง่าย ไม่สบัสน 

3.1.4.3 การสรุป  

บทสรุปเป็นส่วนสุดทา้ยของบทความท่ีผูเ้ขียนจะเนน้   ความคิดหลกั   หรือประเดน็

สาํคญัของเร่ืองท่ีเขียนอีกคร้ังหน่ึง   การสรุปนบัว่ามีส่วนสาํคญัเท่ากบัคาํนาํ   เพราะเป็นส่วนช่วยเสริม

ใหบ้ทความมีคุณค่าข้ึน 

การสรุปควรมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัคาํนาํและประเด็นของเร่ือง    ยอ่หนา้สรุปไม่ควร

ยาวแต่มีใจความกระชบั   ประทบัใจผูอ่้าน   การสรุปในบทความงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรทท์ั้ง 3 

เล่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1.4.3.1  สรุปดว้ยการย ํ้ าแนวคิดสาํคญัของเร่ือง  มี 14 บท  คือ คุณครูละมุด

กบัอาจารย ์Johnnie    ปิงปองภาษาองักฤษ   วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือยงั?  Fitness 

ภาษาองักฤษ    Let me look at my talking dick!!     Are  you a prostitute ?      Hey you farang, this is a 

book!!        You are my sole mate!!      การมาของลกูคร่ึงควบลกู     วฒันธรรมคืออะไร?    The 

Communicator: นกัส่ือสารผูย้ิง่ใหญ่    วฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษ    ไปทาํงานบริษทัฝรั่งดีไหม?  

และ ตกลงเกรงใจแปลว่าอะไร 

ตวัอยา่ง   The Communicator: นกัส่ือสารผูย้ิง่ใหญ่ 

สุดทา้ยการเป็นนกัส่ือสารท่ีดีจะทาํใหคุ้ณมีความสัมพนัธ์ท่ีดีและทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในโลกแห่ง  Cross-Culture  สามารถทาํใหเ้ราเปิดใจเรียนรู้วฒันธรรมของฝรั่ง   

เราจะได ้ 1. Familiarize  2. Understand  3. Respect  4. Appreciate  5. Adapt  6. Cooperate  กบั

ฝรั่งไดอ้ยา่งแทจ้ริงเพื่อความสาํเร็จในยคุแหง้วฒันธรรมแบบผสมครับ (Cross-Culture ฝรั่งไม่

เขา้ใจ  คนไทยไม่เกท็, 2550: 87) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นส่วนสรุปของบท  The Communicator: นกัส่ือสารผูย้ิง่ใหญ่  

ในหนงัสือ  Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ท   จากท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงวิธีการส่ือสารกบั
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ชาวต่างชาติหรือคนท่ีมาจากต่างวฒันธรรมแลว้  ผูเ้ขียนก็ไดส้รุปโดยการย ํ้ าแนวคิดสาํคญัของเร่ืองโดย

การเอาหวัขอ้หลกัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในเน้ือหามากล่าวอีกคร้ังในช่วงสรุป 

3.1.4.3.2 สรุปดว้ยการชกัชวนใหป้ฏิบติัตาม  พบ  12  บท  คือ    ชีวิตเดก็

ลกูคร่ึงคนหน่ึง     Tense แปลว่า เกร็ง    เศษฝรั่งไปเรียนฝรั่งเศส   Go Inter ดีไหม ?   Hip Hip Hooray!!           

I have men!!     I was born on January  Two, Two Five Two Two!!    I work here two years  ago!!   

It’s up  to you!!   I went to Pataya with your wife!!   It have a very traffic jam today!  และ Cross-

Culture: วฒันธรรมแห่งอนาคต  มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง   Cross-Culture: วฒันธรรมแห่งอนาคต 

ดงันั้น   พ่อแม่พี่นอ้งครับ   ถึงเวลาหรือยงัท่ีเราตอ้งมาเรียนรู้ภาษาองักฤษ   วฒันธรรม

ฝรั่งอยา่งแทจ้ริง   เพื่อท่ีเราจะไดไ้ม่ลา้หลงัและตามยคุสมยัไดท้นั   เราและลูกหลานจะไดมี้ชีวิตท่ีดี

ข้ึนและสังคมไทยจะไดดี้ข้ึน  (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เกท็, 2550: 63) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นส่วนสรุปของบท  Cross-Culture: วฒันธรรมแห่งอนาคต  ใน

หนงัสือ  Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ท   จากท่ีผูเ้ขียนกล่าวชกัชวนใหผู้อ่้านมาเรียน

ภาษาองักฤษและวฒันธรรมตะวนัตกอยา่งแทจ้ริง  เพ่ือจะไดไ้ม่ลา้หลงั  มีชีวิตและสงัคมท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็น

การกล่าวสรุปโดยการชกัชวนใหป้ฏิบติัตาม 

3.1.4.3.3 สรุปดว้ยการใหค้วามหมายของศพัทท่ี์คนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจ

ความหมายคลาดเคล่ือน พบ 4 คือ  How are you today?   What do you do   now? This one same same, 

that one no same!! และ  I am so frightening!!   มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง  What do you do   now? 

แลว้อยา่ลืมนะครับ  Pretty  ไม่ไดห้มายถึงสาวสวยท่ีขายของตามสถานท่ีต่างๆ  เพียง

อยา่งเดียว   แต่แปลว่า  “สวย”   หรือ  “ค่อนขา้ง”  กไ็ด ้(ถึงแมน้อ้งๆ พวกน้ีเขาจะสวยและเซ็กซ่ีแค่

ไหนกต็าม)  (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็ 2, 2550: 34) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นส่วนสรุปของบท  What do you do   now?        ใน

หนงัสือ  ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2   โดยผูเ้ขียนไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า Pretty ท่ีแปลว่า  สวย   
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ค่อนขา้ง  หรือแปลว่า ผูห้ญิงท่ีขายของตามสถานท่ีต่างๆ เพราะคนส่วนใหญ่จะรู้ความหมายของคาํน้ี

เพียงแค่  สวย คาํเดียว 

3.1.4.3.4 สรุปดว้ยคาํคม หรือ สุภาษิต   มี 3 บท คือ ครูเป็นฝรั่งหรือเปล่า   I 

like to eat Japan food !!??  และ What is she like ?   มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง  What is  she like? 

In  English  we  call  it  breaking  the  ice,  getting  to  know  someone  better,  making   

small  talk,  and  finding  something  you have  in  common! (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็ 2,2551: 146) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นส่วนสรุปของบท  What  is  she  like?  ในหนงัสือ  ฝรั่งเขา้ใจ 

คนไทยเก็ท 2   ในตวัอยา่งผูเ้ขียนใชค้าํคมคาํว่า breaking the  ice  ซ่ึงแปลว่า  การสร้างความเป็นกนัเอง 

การทาํความรู้จกัคนคนหน่ึงใหม้ากข้ึนโดยการสนทนาเพื่อส่ิงท่ีทั้งคู่มีเหมือนกนั  ซ่ึงเป็นการสรุปดว้ยคาํ

คม 

3.1.4.3.5 สรุปดว้ยคาํถามใหผู้อ่้านกลบัไปคิดหรือไตร่ตรองต่อไป  มี 3 บท 

คือ แกงกะลมิูตร  ?   I ate Mama last night!!     และ  This  is  your  Captain speaking!!  มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง  This  is  your  Captain speaking!! 

การพูดใหเ้หมือนฝรั่งอยูใ่กลแ้ค่เอื้อมแลว้    คาํถามคือ   แลว้คุณจะลุกข้ึนมาเอื้อมหรือ

เปล่า? (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็ 2, 2551: 220) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นส่วนสรุปของบท  This  is  your  Captain speaking!!  ใน

หนงัสือ  ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2   จากท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงวิธีการออกเสียงตวัอกัษรและคาํท่ีถกูตอ้งให้

ผูอ่้านไดท้ราบแลว้    ผูเ้ขียนไดส้รุปทา้ยบทโดยการตั้งคาํถามกบัผูอ่้านว่า  ผูอ่้านทราบถึงวิธีการออก

เสียงท่ีถกูตอ้งแลว้  แต่ผูอ่้านจะฝึกใชห้รือเปล่า   

3.1.4.3.6 สรุปดว้ยคาํอวยพร  พบ 3  บท  คือ   I must  not to go to school 

tomorrow !!    You should go to Phuket Iceland!!   และ  เล้ียงลกูแบบไทยหรือฝรั่งดี?  มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง  I must  not to go to school tomorrow !!     
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Have  a  nice  future! (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็ 2,  2551: 137) 

  จากตวัอยา่งเป็นการสรุปของบท I must  not to go to school tomorrow !!    ในหนงัสือ

ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท 2  ซ่ึงผูเ้ขียนกล่าวว่า Have a  nice  future! แปลว่า  ขอใหมี้อนาคตท่ีดีนะ  เป็น

การสรุปดว้ยคาํอวยพร 

3.1.4.3.7 สรุปดว้ยการฝากขอ้คิดกบัผูอ่้าน มี 2 บท คือ Let’s go to RCA at 4 

o’clock!!  และ  What is a กิ๊ก?  มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง What is a กิ๊ก? 

อยา่ใหฝ้รั่งเขาพูดกนัว่า  “ทาํไม  you  มาอยูป่ระเทศ I  แต่ you กลบัมาทะเลาะกนัและรุม

ทาํร้ายกนัเอง  แทนท่ีจะรักกนัช่วยเหลือกนัหรือปรับความเขา้ใจกนัในสถานท่ีท่ีไกลบา้นขนาดน้ี  

พวก you จะไดมี้ชีวิตท่ีดีข้ึนและสู้ประเทศ I ได”้(Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็2  

2550: 192) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นส่วนสรุปของบท What is a กิ๊ก ?  ในหนงัสือ Cross-Culture 

ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ท  ในตวัอยา่งผูเ้ขียนไดก้ล่าวกบัคนท่ีไปใชชี้วิตอยูท่ี่ต่างประเทศว่าควรจะรัก

และสามคัคีกนั   พอรักและสามคัคีกนัแลว้จะไดมี้ชีวติท่ีดีข้ึนและพฒันาประเทศไดท้ดัเทียมกบัประเทศ

อ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นการสรุปดว้ยการฝากขอ้คิด  

  จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใชก้ารสรุปดว้ยการย ํ้ าแนวคิดสาํคญัของเร่ืองมากท่ีสุด คือ 14 บท 

อาจเป็นเพราะว่าเน้ือหาส่วนใหญ่เป็นเน้ือหาเก่ียวกบัภาษาองักฤษและวฒันธรรมตะวนัตกซ่ึงผูอ่้าน

อาจจะยงัไม่คุน้ชิน  การใชก้ารสรุปดว้ยการย ํ้ าแนวคิดสาํคญัของเร่ืองจะทาํใหผู้อ่้านจาํเน้ือหาไดดี้ข้ึน 

และผูเ้ขียนใชส้รุปดว้ยการฝากขอ้คิดกบัผูอ่้านนอ้ยท่ีสุดคือ 2 บท  อาจเป็นเพราะว่า  ผูเ้ขียนไดแ้ทรก

ขอ้คิดต่างๆ ไวใ้นเน้ือหาทุกบทแต่ในการสรุปของแต่ละบทนั้น  เป็นส่วนท่ีจะทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหา

ไดดี้ข้ึน ผูเ้ขียนจึงใชก้ารสรุปดว้ยการฝากขอ้คิดกบัผูอ่้านนอ้ยท่ีสุด  อยา่งไรก็ตาม  การสรุปในแบบ

ต่างๆ นั้นผูเ้ขียนตอ้งการอยากจะใหผู้อ่้านมีความรู้และทกัษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน  

3.1.5 ภาพประกอบท้ายบท  คือ  ภาพท่ีอยูห่นา้สุดทา้ยของบทท่ีอยูต่่อมาจากเน้ือหา 

ภาพประกอบดงักล่าวแบ่งเป็น3 ลกัษณะ คือ 
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- ภาพถ่ายผูเ้ขียน 

- ภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน 

- ภาพถ่ายของผูเ้ขียนตอนยงัเดก็ 

ในแต่ละบทจะมีภาพประกอบทา้ยบทท่ีแตกต่างกนั บางบทเป็นภาพถ่ายของผูเ้ขียน 

บางบทเป็นภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน บางบทเป็นภาพถ่ายของผูเ้ขียนตอนยงัเด็ก หรือบางบทไม่มี

ภาพประกอบทา้ยบทมีตวัอยา่งดงัน้ี 

3.1.5.1 ภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียน  มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

 
(Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท, 2550: 111) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นภาพประกอบทา้ยบทของ  เล้ียงลกูแบบไทยหรือฝรั่งดี ?  ของ

หนงัสือ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ท  ในบทน้ีมีภาพประกอบอยูล่กัษณะเดียวคือ 

ภาพถ่ายของผูเ้ขียนใส่วิกผมฟกูาํลงัอุม้เด็กทารก 

3.1.5.2 ภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

 
(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท, 2551: 95) 

5.1  ภาพถ่ายผูเ้ขียน 

5.2 ภาพการ์ตูน

ลอ้เลียนผูเ้ขียน 
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  จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นภาพประกอบทา้ยบทของ ปิงปองภาษาองักฤษ ในหนงัสือ 

ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท ในบทน้ีภาพประกอบทา้ยบทมีลกัษณะเดียว คือ  ภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนพดู

ว่า “to be  continued…” แปลว่า มีเน้ือหาต่อในหนา้ถดัไป   

3.1.5.3 ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปถ่ายผูเ้ขียนสมยัยงัเดก็   มี

ตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

 

(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท, 2551: 27) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นภาพประกอบทา้ยบทของ ชีวิตเดก็ลกูคร่ึงคนหน่ึง ในหนงัสือ

ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท  ในบทน้ีมีภาพประกอบอยูล่กัษณะเดียวคือ ภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปถ่าย

ของผูเ้ขียนตอนยงัเด็กอยู ่ 

  ภาพประกอบทา้ยบทส่วนใหญ่มีความสมัพนัธก์บัเน้ือหาในบท   การมีภาพประกอบ

ทา้ยบททาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาในบทนั้นไดดี้ข้ึนและทาํใหรู้้จกัตวัตนของผูเ้ขียนมากข้ึนดว้ย 

  ส่วนประกอบต่างๆของบทคือ ช่ือเร่ือง   ภาพประกอบหนา้บท กล่องขอ้ความ  

ภาพประกอบทา้ยบท ทาํใหแ้ต่ละบทขอหนงัสือทั้ง 3 เล่ม มีความสมบูรณ์ อีกทั้งเน้ือหาในแต่บทมีความ

น่าสนใจน่าติดตามเพราะสร้างความเพลิดเพลินใหแ้ก่ผูอ่้านโดยเฉพาะภาพประกอบท่ีเป็นรูปของผูเ้ขียน

อาจทาํใหผู้อ่้านรู้สึกเหมือนกาํลงันัง่ฟังผูเ้ขียนเล่าเร่ืองราวต่างๆ  ผูอ่้านจึงรู้สึกผอ่นคลายและตอ้งการ

อ่านหนงัสือต่อจนจบเน้ือหา 

5.3 ภาพถ่ายของ

ผูเ้ขียนตอนยงัเดก็ 
   ส
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3.2 เนือ้หา 

ในหนงัสือ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท  ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 และ Cross-Culture ฝรั่งไม่

เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ทเป็นสารท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่งใหแ้ก่ผูอ่้าน เน้ือหาดงักล่าวเป็นเน้ือหาท่ีประกอบดว้ย

ความรู้และความบนัเทิง  

จากการศึกษาพบว่าเน้ือหาในหนงัสือฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็   ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 

และ ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท แบ่งเป็น 6 กลุ่ม นัน่คือ ทกัษะการพดู  ทกัษะการฟัง  ทกัษะการอ่าน 

ทกัษะการเขียน การส่ือสารขา้มวฒันธรรม และ เทคนิคในการเรียนภาษาองักฤษ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1 ทกัษะการพดู 

มณฑนา  วฒันถนอมไดก้ล่าวถึงความหมายของการพดูในหนงัสือภาษากบัการส่ือสาร

ไวว้่า “การพดูคือการถ่ายทอดความรู้   ความคิด  ความรู้สึก  หรือความตอ้งการของผูพ้ดู   เพ่ือส่ือ

ความหมายไปยงัผูฟั้ง   โดยใชถ้อ้ยคาํ  นํ้ าเสียง  และอากปักิริยาท่าทางจนเป็นท่ีเขา้ใจกนัได”้ (2553: 

135)  ดงันั้นการพดูจึงเป็นทกัษะท่ีสาํคญัมากในการส่ือสารและในหนงัสือของ    คริสโตเฟอร์  ไรทท์ั้ง 

3 เล่ม  ไดเ้นน้ย ํ้ าว่าการพดูเป็นทกัษะท่ีสาํคญัยิง่  ดงันั้นการพดูจึงเป็นทกัษะท่ีพบมากท่ีสุดเพราะใน

หนงัสือทั้ง 3 เล่ม ผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งถึง 71 ตวัอยา่งท่ีเก่ียวกบัทกัษะการพดู แบ่งเน้ือหาได ้3 ประเด็น 

คือ 

3.2.1.1. ออกเสียงใหถ้กูตอ้งชดัเจน  การพดูการออกเสียงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากเพราะถา้

หากเราออกเสียงคาํๆนั้น หรือ ประโยคนั้นไม่ถกูตอ้งก็อาจจะทาํใหค้าํๆนั้นมีความหมายเปล่ียนไป  หรือ

แมแ้ต่เสียงเนน้ก็เป็นส่ิงสาํคญัหากเราออกเสียงเนน้ไดเ้หมือนเจา้ของภาษาเราก็จะทาํใหก้ารส่ือสาร

ชดัเจนยิง่ข้ึนและคนท่ีฟังเราก็จะเขา้ใจมากข้ึน  จากการศึกษาพบว่าผูเ้ขียนใหค้วามสาํคญักบัการออก

เสียงท่ีถกูตอ้งชดัเจนมากท่ีสุดคือพบตวัอยา่งท่ีกล่าวถึงการออกเสียงใหถ้กูตอ้งชดัเจน  ทั้งเสียงตวัอกัษร

และเสียงเนน้ ถึง 38 ตวัอยา่ง 

3.2.1.1.1. การออกเสียงตวัอกัษรท่ีถกูตอ้ง  การออกเสียงตวัอกัษรเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการพดูใหช้ดัเจน เพราะตวัอกัษรเป็นส่ิงท่ีประกอบเขา้กนัเป็นคาํ ในการออกเสียงให้

ถกูตอ้งชดัเจน  จึงจะตอ้งออกเสียงตวัอกัษรทั้งท่ีเป็นพยญัชนะตน้  ตวัอกัษรท่ีเป็นสระ และตวัอกัษรท่ี

เป็นพยญัชนะสะกดใหช้ดัเจน  

   ส
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ตวัอยา่ง 

ถา้คุณอยากจะแกก้ารออกเสียงของคุณ  อยา่งแรกท่ีตอ้งทาํกคื็อรู้ว่าตวัอกัษรภาษาองักฤษ

ออกเสียงอยา่งไรแบบถูกตอ้งทุกตวั 

พูดง่ายๆกคื็อ  จะตอ้งสามารถออกเสียงสระ (A E I O U) และเสียงวรรณยกุตใ์หถู้กตอ้ง

ทั้งหมดใหไ้ด ้

อยา่งเช่นตวั Tไม่ใช่ ต แต่เป็น ท, ตวั Pไม่ใช่ ป แต่เป็น พ, ตวั K ไม่ใช่ ก แต่เป็น ค และ 

B คือ บ , R คือ ร, Lคือ ล เป็นตน้ 

  Ex.Top, Port, Car ออกเสียงเป็น ท๊อพ, พอร์ท, คาร์ 

  แต่ในกรณีเติม S เขา้ไป จึงจะออกเสียงเป็นตวั ต, ป, ก 

Ex.Stop, Sport, Scar ออกเสียงเป็น  สต๊อป,  สปอร์ต, สการ์ เป็นตน้ (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทย

เกท็, 2551: 57) 

จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดอ้ธิบายว่าการออกเสียงของพยญัชนะในภาษาองักฤษนั้นเป็นส่ิง

สาํคญัเพราะถา้หากออกเสียงตวัอกัษรผดิก็จะทาํใหอ้อกเสียงคาํนั้นผดิไปดว้ยและทาํใหค้วามหมายของ

คาํนั้นผดิไป แลว้ส่งผลใหก้ารส่ือสารไม่ประสบความสาํเร็จ  

ผูเ้ขียนยกตวัอยา่งทั้งการออกเสียงตวัอกัษรท่ีเป็นสระ คือ A E I O U และตวัอกัษรท่ี

เป็นพยญัชนะตน้คือการออกเสียงคาํท่ีใชต้วั T เป็นพยญัชนะตน้ ในการออกเสียงคาํท่ีมีตวั T เป็น

พยญัชนะตน้นั้นตอ้งออกเสียงเป็น ท ไม่ใช่เสียง ต แต่ถา้คาํนั้นมีตวั S นาํหนา้ตอ้งออกเสียงตวั T เป็น

เสียง ต  

นอกจากตวั T ท่ีเม่ือมาอยูห่ลงัตวั S แลว้จะออกเสียงเปล่ียนไปแลว้ ผูเ้ขียนยงั

ยกตวัอยา่งตวัอกัษรท่ีเม่ือมาอยูห่ลงัตวั S แลว้มีเสียงเปล่ียนไปเช่น ตวั P ท่ี เม่ือเป็นพยญัชนะตน้ตวัเดียว

จะออกเสียงเป็นตวั พ แต่เม่ือมาอยูห่ลงัตวั S จะออกเสียงเป็นตวั ป ทนัที และตวั C ท่ีเม่ือเป็นพยญัชนะ

ตวัเดียวจะออกเสียงเหมือนตวั ค  แต่เม่ือมาอยูห่ลงัตวั S จะออกเสียงเหมือนตวั ก   
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3.2.1.1.2. การออกเสียงเนน้ท่ีถกูตอ้ง  การออกเสียงเนน้เป็นปัจจยั

รองลงมาจากการออกเสียงตวัอกัษร  ถึงแมว้่าการออกเสียงเนน้จะไม่ไดมี้หลกัเกณฑท่ี์แน่นอน   แต่

ผูเ้ขียนก็ช้ีใหเ้ห็นว่า การออกเสียงเนน้ท่ีใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษาจะทาํใหผู้ท่ี้ส่ือสารกบัเรา เขา้ใจเรามาก

ข้ึน เช่น 

ตวัอยา่ง 

ภาษาองักฤษกมี็พยางค์เสียง (Syllebles)เหมือนภาษาไทย เช่น คาํวา่ Vocabulary มี 5 

พยางค์, Economy มี 4 พยางค์, Magazine มี 3 พยางค์ เป็นตน้ 

คนท่ีพูดภาษาองักฤษแบบสาํเนียงไทยมกัชอบออกเสียงเนน้ (Stress) ไปไวใ้นพยางค์

สุดทา้ยของคาํอยูบ่่อยๆ 

vocabulaRY(โวแคบบิวแลร่ี), itaLY(อิตาล่ี) , seVEN(เซเว่น), televiSION(เทเววิช่ัน),  

interesTING(อินเตอร์เรสต้ิง) calculaTOR(แคลคูเลเต้อร์), developMENT(ดีเวลอพเม้นท์) 

furniTURE(เฟอร์นเจ้อร์) , transportaTION(ทรานสปอร์เทช่ัน) 

... 

พูดง่ายๆกคื็อ ถา้คุณอยากออกเสียงเนน้ใหถู้กตอ้งมากข้ึนหรือมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ 

คุณตอ้งพยายามทาํความคุน้เคยหรือสร้างความรู้สึกกบัการออกเสียงภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง  ฟัง

บ่อยๆ และสังเกตว่าฝรัง่เขาออกเสียงคาํต่างๆอยา่งไร และพยายามลอกเลียนสิ่งนั้นท่ีคุณไดย้นิให้

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ 

ผมยกตวัอยา่งใหดู้นะครับว่าคาํภาษาองักฤษบางคาํเขามีเสียงเนน้ (Stress) ตรงพยางค์

ไหนของคาํบา้ง  บางท่ีถูกเนน้คือตวัใหญ่ขีดเส้นใตน้ะครับ 

voCABulary , Italy , deVELopment , VEGetable ,  INdustry, CALculator , 

INteresting , proFESsor,  SECretary , dePARTment , transporTAtion  

น่ีคือ  การออกเสียงท่ีถูกตอ้งของคาํเหล่าน้ีเห็นไหมครับว่า เสียงเนน้อยูต่รงพยางคห์นา้ๆ

(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 63-64) 
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  จากตวัอยา่ง ผูเ้ขียนกล่าวว่าเม่ือคนไทยพดูภาษาองักฤษมกัจะออกเสียงเนน้ท่ีพยางค์

สุดทา้ยของคาํ แต่คาํในภาษาองักฤษเจา้ของภาษาไม่ไดอ้อกเสียงเนน้ไวพ้ยางคสุ์ดทา้ย แต่จะออกเสียง

เนน้ท่ีพยางคห์นา้ หรือ พยางคท่ี์อยูต่รงกลาง ถึงแมว้่าการออกเสียงเนน้จะไม่มีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน แต่

ผูเ้ขียนก็แนะนาํว่าหากผูอ่้านพยายามฟังสาํเนียงจากเจา้ของภาษาและพยายามออกเสียงตามก็จะออก

เสียงไดเ้หมือนกบัเจา้ของภาษาเอง 

  ผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเรามกัจะพบในชีวิตประจาํวนั และได้

แนะนาํว่าควรจะออกเสียงเนน้ของคาํนั้นๆ ท่ีพยางคใ์ด และยกตวัอยา่งคาํท่ีคนไทยมกัจะออกเสียงผดิ 

เช่นคาํว่า vocabulary , Italy , vegetable เป็นตน้ 

3.2.1.2. การกลา้พดู   ผูเ้ขียนแนะนาํใหผู้อ่้านตอ้งกลา้พดูโดยไม่กงัวลเร่ืองไวยากรณ์

และสาํเนียงถา้หากเราไม่พดูการส่ือสารก็จะไม่เกิดข้ึน  ถึงแมเ้ราจะใชไ้วยากรณ์ผดิ หรือมีสาํเนียงท่ีไม่

ถกูตอ้ง แต่การกลา้พดูก็ดีกว่าการไม่พดูเลย เพราะเราสามารถเรียนรู้การพดูท่ีถกูไวยากรณ์หรือสาํเนียงท่ี

เหมือนเจา้ของภาษาไดจ้ากการพดูผดิในคร้ังแรก จากการศึกษาพบตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนแนะนาํใหผู้อ่้านกลา้

พดู24 ตวัอยา่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1.2.1. ไม่กงัวลเร่ืองไวยากรณ์   การพดูใหถ้กูหลกัไวยากรณ์เป็นส่ิงท่ี

นกัเรียนไทยไดรั้บปลกูฝังมานาน  ครูคนไทยมกัจะสอนเนน้เร่ืองไวยากรณ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจาํยากและเขา้ใจ

ยากสาํหรับเด็กนกัเรียนไทย เดก็นกัเรียนไทยจึงกลวัการพดูภาษาองักฤษ แต่ผูเ้ขียนช้ีใหเ้ห็นว่าในการ

พดูภาษาองักฤษนั้น  การใชไ้วยากรณ์ท่ีถกูตอ้งเป็นปัจจยัสุดทา้ยท่ีเราควรคาํนึงถึง ดงัเช่นผูเ้ขียนแนะนาํ

ว่า 

ตวัอยา่ง 

4 ปัจจัยการพูดภาษาอังกฤษ (The Four Factors)  

1. Fluency = ความไหลล่ืน 

2. Understanding = ความเข้าใจ 

3. Happiness/ Confidence = ความสุขและความมัน่ใจ 

4. Correctness = ความถูกต้อง 

เห็นไหมครับว่าความถกูต้องหรือ Grammar นั้นอยู่อันดบัสุดท้าย 
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เวลาคุณจะพูดภาษาอังกฤษ  อย่างแรกเลยคุณต้องพูดให้มนัไหลล่ืนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํ

ได้ 

เพราะถ้าคุณไม่สามารถพูดได้อย่างไหลล่ืนและคล่องแคล่ว  คุณจะพูดได้เยอะขึน้  และ

พอคุณพูดได้เยอะขึน้   กจ็ะรู้สึกดีกับตวัเอง  ฝร่ังกจ็ะรู้สึกดีกับตวัคุณ  เพราะเขาสามารถจะส่ือสาร

กับตวัคุณได้มากขึน้  ไม่จาํเป็นต้องพูดให้ถกูเป๊ะๆ ให้เขาเข้าใจกพ็อ (ฝร่ังเข้าใจ  คนไทยเกท็, 2551: 

100-101) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงปัจจยัในการพดูภาษาองักฤษกบัฝรั่งว่า  มี 4 ปัจจยั นัน่

คือ ความไหลล่ืนคือตอ้งพดูใหไ้ด ้ความเขา้ใจคือความเขา้ใจในส่ิงท่ีพดู  ความสุขและความมัน่ใจคือมี

ความสุขและความมัน่ใจในการพดู  และความถกูตอ้ง ผูเ้ขียนกล่าวว่าความถกูตอ้งนั้นเป็นปัจจยัสุดทา้ย

ท่ีเราควรจะคาํนึงถึง  การพดูภาษาองักฤษนั้นแค่ใหฝ้รั่งเขา้ใจส่ิงท่ีเราพดูออกไปก็เพียงพอแลว้   

  การกล่าวถึงปัจจยัทั้ง 4 ในการพดูน้ีก็เพ่ือช้ีใหผู้อ่้านเห็นว่าการพดูใหถ้กูตอ้งมี

ความสาํคญันอ้ยมากในการพดูส่ือสาร แต่การกลา้พดูเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด  

3.2.1.2.2. ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองสาํเนียง  การออกเสียงใหเ้หมือนเจา้ของ

ภาษาเป็นส่ิงสาํคญัก็จริงอยู ่แต่ผูเ้ขียนกล่าวว่าสาํหรับคนไทยท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่จึงเป็น

เร่ืองยากท่ีออกเสียงใหเ้หมือนกบัคนท่ีเป็นเจา้ของภาษา ส่ิงท่ีสาํคญักว่านั้นคือ การพยายามส่ือสาร

ออกมาก็เพียงพอแลว้ ตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 

ถ้าคุณไม่เห็นด้วย  ผมขอบอกคุณว่าผมมีเพ่ือนชาวต่างชาติท่ีไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาแรกกันเยอะ อย่างเช่น คนฝร่ังเศส  คนเยอรมนั  คนสเปน  คนฟิลิปปินส์คนสิงคโปร์ คนจีน 

คนอินเดีย  

พวกเขามีสําเนียงภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันไป 

ผมเคยถามเขาว่าเคยคิดอยากเปล่ียนสําเนียงของเขาให้เป็นสําเนียงองักฤษแบบ Native 

อย่างคนอังกฤษหรือคนอเมริกันบ้างไหมทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวว่าไม่  พวกเขาเช่ือว่า

ภาษาอังกฤษของเขากดี็พอระดบัหน่ึง   เพราะเจ้าของภาษาอย่างเช่นผมกเ็ข้าใจว่าเขาพูดอะไร 
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เขาบอกผมว่าเขาไม่ใช่คนอังกฤษหรือคนอเมริกัน  ทาํไมต้องพูดให้เหมือนด้วย  เขามี

ความสุขท่ีจะพูดภาษาอังกฤษในสไตล์สาํเนียงของเขา  ในเม่ือกมี็คนเข้าใจส่ิงท่ีเขาพูด 

อีกอย่างเขากขี็เ้กียจมานั่งฝึกและเปล่ียนสําเนียง  เพราะรู้ดีว่าการจะทาํให้สําเนียงเหมือน 

Native Speaker ได้นั้นจะต้องแก้และฝึกฝนอีกเยอะมาก 

พูดง่ายๆ คือ เขามีความมัน่ใจในส่ิงท่ีเขาเป็น  เขาแค่ขอให้ออกเสียงได้ถกูต้องและฝร่ัง

เข้าใจกพ็อ 

ผมอยากให้คุณนาํความคิดแบบนี้มาใช้บ้าง 

การพูดภาษาอังกฤษท่ีถกูต้องแบบสําเนียงไทยกไ็ม่ใช่เร่ืองเลวร้ายเลย  แต่ส่ิงเดียวท่ีผม

เน้นคือ พยายามออกเสียงให้ถกูต้องตามตวัอักษรภาษาอังกฤษให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้  (ฝร่ัง

เข้าใจ คนไทยเกท็, 2551: 58) 

  จากตวัอยา่ง ผูเ้ขียนเล่าว่าเขามีเพ่ือนชาวต่างชาติมากมายเช่น ฝรั่งเศส เยอรมนั สเปน 

ฟิลิปปินส์ เพ่ือนเขาเหล่าน้ีพดูภาษาองักฤษไดแ้ต่ไม่เหมือนกบัสาํเนียงเจา้ของภาษาแต่พวกเขากไ็ม่เคย

คิดจะเปล่ียนสาํเนียงภาษาองักฤษของตวัเองใหเ้หมือนกบัเจา้ของภาษาเพราะพวกเขาคิดว่า พวกเขามี

ทกัษะในการพดูและความรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษพอสมควรท่ีจะส่ือสารได ้ก็เพียงพอแลว้ ผูเ้ขียนจึง

ช้ีใหเ้ห็นว่าคนไทยก็เช่นเดียวกนั ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้สาํเนียงเหมือนกบัเจา้ของภาษาแต่มีทกัษะในการพดู

และความรู้ภาษาองักฤษท่ีสามารถส่ือสารไดก้็เพียงพอแลว้ 

3.2.1.2.3. ใชภ้าษาองักฤษอยา่งสมํ่าเสมอ  ในการพดูภาษาองักฤษนั้น

เราตอ้งพยายามฝึกพดูบ่อยๆถึงแมจ้ะพดูผดิก็ตาม เพราะการฝึกพดูบ่อยๆ ความพยายามและความรักใน

การใชภ้าษาองักฤษจะทาํใหเ้ราพดูคล่องมากข้ึน  ตวัอยา่งเก่ียวกบัความพยายาม  รักการใชภ้าษาองักฤษ

และฝึกพดูบ่อยๆพบ 9 ตวัอยา่ง เช่น 

ตวัอยา่ง 

หลายคนอาจจะเรียนภาษาองักฤษแค่ซัมเมอร์คอร์สในระยะเวลา 2 เดือน หรือ 30 ชัว่โมง

แลว้กจ็บกนัไป แลว้หลงัจากนั้นคนส่วนใหญ่กจ็ะไม่เคยเรียนและซอ้มกนัอีกเลย 
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คุณจะตอ้งเรียนภาษาองักฤษและกฝึ็กท่ีบา้นตลอดเวลา  มนัถึงจะไดผ้ลจริงๆครับ  

พยายามไปเรียนเยอะๆ และอยา่งต่อเน่ืองและทบทวนสิ่งท่ีเรียนมาท่ีบา้นโดยฝึกพูดคนเดียวหนา้

กระจกบ่อยๆหรือกบัคนท่ีบา้นหรือเพื่อนกไ็ด ้ เพราะการทาํอยา่งน้ีกเ็ปรียบเสมือนการฝึกรบก่อน

ออกไปรบจริงๆ (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 152) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนกล่าวว่าการเรียนภาษาองักฤษในหอ้งเรียนหรือลงเรียนคอร์สสั้นๆ

จะไม่ไดผ้ลหากผูเ้รียนไม่ทบทวนไม่นาํภาษาองักฤษท่ีเรียนมาฝึกใชม้าฝึกพดูในชีวิตประจาํวนัและฝึก

ใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

ตวัอยา่ง 

ถา้คุณพูดไปเร่ือยๆ และเรียนไปเร่ือยๆ ฝึกไป เร่ือยๆ เด๋ียวความถูกตอ้งกจ็ะค่อยๆมาเอง

ตามชัว่โมงบินครับ (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 110) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนกล่าวว่า ถา้หากผูอ่้านพยายามเรียนภาษาองักฤษมากๆ และฝึกใช้

ภาษาองักฤษอยา่งสมํ่าเสมอ จะทาํใหผู้อ่้านใชภ้าษาองักฤษไดดี้และถกูตอ้งมากข้ึน 

3.2.2. ทกัษะการอ่าน 

ชุมสาย  สุวรรณชมภูไดก้ล่าวถึงความหมายของการอ่านไวใ้นหนงัสือภาษากบัการ

ส่ือสารว่า“การอ่าน  คือ  การรับสารในรูปของตวัอกัษรมาแปลเป็นความรู้   ความเขา้ใจของผูอ่้าน   โดย

ผา่นการคิด  ประสบการณ์  และความเช่ือของตน” (2553: 91) 

การอ่านเป็นทกัษะท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจการใชไ้วยากรณ์ท่ีถกูตอ้งโดยการอ่านจาก

ส่ิงต่างๆเช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ป้ายจราจร โดยการอ่านจะทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ศพัทแ์ละไวยากรณ์เพิ่มข้ึน 

พบตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงการพฒันาทกัษะการอ่านท่ีสามารถทาํไดก้บัส่ิงท่ีอยูร่อบตวั 11 ตวัอยา่ง ดงั

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.2.2.1 การอ่านส่ือส่ิงพิมพ ์  คือ ส่ิงพิมพท่ี์เป็นรูปเล่ม เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เป็น

ตน้  การอ่านส่ือเหล่าน้ีเราสามารถใชเ้วลาอ่านนานๆได ้ทาํใหเ้รามีเวลาทาํความเขา้ใจไดน้าน  ส่ือ

เหล่าน้ีจะใชค้าํและภาษาท่ีถกูหลกัไวยากรณ์  เพราะฉะนั้นหากเราอ่านส่ือเหล่าน้ีนอกจากจะไดค้วามรู้

แลว้  เราก็จะไดเ้รียนรู้การใชไ้วยากรณ์ท่ีถกูตอ้งดว้ย ตวัอยา่งเช่น  
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ตวัอยา่ง 

การอ่านหนงัสือพิมพ ์อยา่งเช่น หนงัสือพิมพ ์The Nation หรือ Bangkok Post กเ็ป็นวิธีท่ี

ดี เพราะหนงัสือพิมพพ์วกน้ีใชภ้าษาองักฤษดีมาก  หลายคนคงจะเคยอ่านหนงัสือพิมพ์

ภาษาองักฤษแลว้บ่นกนัวา่หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษใชค้าํและประโยคท่ียากมากแต่ถา้คุณมีความ

ตั้งใจลองอ่านและพยายามทาํความเขา้ใจคาํและประโยคท่ีเขาใชก้นัไดบ้า้งกพ็อ ไม่ตอ้งหมด วนัละ

นิดวนัละหน่อย คุณกจ็ะเก่งข้ึนแถมมีความรู้รอบตวัเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโลกใบน้ีดว้ย

(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 144) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดแ้นะนาํใหผู้อ่้าน  อ่านหนงัสือพิมพ ์เช่น เดอะเนชัน่หรือบางกอก

โพสตเ์พราะนอกจากผูอ่้านจะไดรู้้ความเคล่ือนไหวเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในโลกแลว้ผูอ่้านจะได้

เพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัไวยากรณ์และคาํศพัทอี์กดว้ย 

3.2.2.2 การอ่านป้ายจราจร คือ ป้ายสญัลกัษณ์ตามทอ้งถนนหรือตามสถานีรถต่างๆ 

ป้ายจราจรน้ีจะมีทั้งคาํภาษาไทยและคาํภาษาองักฤษในความหมายเดียวกนั ทาํใหเ้ราไดเ้รียนรู้คาํศพัท์

เพิ่มเติมโดยท่ีไม่ตอ้งเปิดพจนานุกรม ตวัอยา่งเช่น  

ตวัอยา่ง 

แต่ถา้คุณเปิดตาดูป้ายถนนสีเขียว  ตวัเขียนสีขาวกจ็ะเห็นคาํว่า อนุสาวรียช์ยัฯ และขา้งใต้

คาํน้ีคุณกจ็ะเห็นว่า Victory Monumentอีกคร้ังครับท่ีคุณจะไดภ้าษาองักฤษใหม่ๆ มาอีก 1 คาํ 

เพราะคุณคงจะตอ้งผ่านอนุสาวรียช์ยัหรือข้ึนรถไฟฟ้า BTS กนับา้ง (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 

150) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนกล่าวว่า ในการเดินทางไปสถานท่ีต่างๆ หากเราสงัเกตป้ายจราจร

เราก็จะพบคาํศพัทเ์ก่ียวกบัสถานท่ี ในตวัอยา่งจะเป็นคาํว่า อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิในภาษาองักฤษใชค้าํว่า 

Victory Monument ทาํใหเ้ราไดเ้รียนรู้คาํศพัทเ์พิ่มไปอีกหน่ึงคาํ 

3.2.2.3 การอ่านส่ิงพิมพอ่ื์น  ๆ คือ ส่ิงพิมพท่ี์อยูร่อบๆตวัของเรา เช่น ฉลากอาหาร  ช่ือ

อาหารในรายการอาหาร ช่ือและฉลากผลิตภณัฑต่์างๆท่ีอยูใ่นบา้น นอกจากจะทาํใหเ้ราฝึกฝนทกัษะการ

อ่านแลว้จะช่วยใหท้าํเรารู้จกัคาํศพัทท่ี์ใชใ้นการสนทนาในชีวิตประจาํวนั ตวัอยา่งเช่น 
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ตวัอยา่ง 

ศพัทภ์าษาองักฤษเก่ียวกบัอาหารสามารถหากนัไดง่้ายๆ ตามเมนูในร้านอาหารต่างๆ 

(MK Suki มีคาํเยอะมากท่ีคุณยงัไม่รู้จกั)เมนูเหล่าน้ีจะมีทั้งภาษาองักฤษและภาษาไทย  สถานท่ี

ต่อไปน่าจะเป็น Supermarket เพราะเราสามารถเห็นศพัทเ์ก่ียวกบัอาหารเป็นภาษาองักฤษบน

ผลิตภณัฑต่์างๆ และผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีกมี็ใหเ้ห็นท่ีบา้นหรือในสถานท่ีต่างๆ ดงันั้น  เร่ิมเปิดตาแลว้

เปิดสมองจาํกนัไดแ้ลว้ครับ (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็2, 2551: 61-62) 

  จากตวัอยา่ง ผูเ้ขียนกล่าวว่าเราสามารถเรียนรู้ศพัทใ์หม่ๆ ไดจ้ากส่ิงใกลต้วัใน

ชีวิตประจาํวนัของเรา เช่น ฉลากอาหารท่ีติดอยูข่า้งภาชนะ ช่ืออาหารในรายการอาหาร และผลิตภณัฑ์

ต่างๆ ภายในบา้น การอ่านส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองง่ายและสะดวกเพราะอยูใ่กลต้วัเรา เพียงแค่เราตอ้งสงัเกต

ส่ิงเหล่าน้ีใหม้ากข้ึน 

3.2.3. ทกัษะการฟัง 

วิรัช   ศิริวฒันะนาวิน(2553: 79) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการฟังไวใ้นหนงัสือภาษา

กบัการส่ือสารไวว้่า“การฟังต่างกบัการไดย้นิ   เพราะการไดย้นิเป็นเพียงการรับรู้คล่ืนเสียงท่ีมากระทบ

โสตประสาท   แต่การฟังหมายถึงการรับรู้คล่ืนเสียงแลว้แปลความหมายของเสียงท่ีไดย้นิดว้ย   การฟัง

จึงสมัพนัธก์บักระบวนการคิด   เพราะการจะฟังใหเ้ขา้ใจไดน้ั้น   ผูฟั้งตอ้งฟังแลว้คิดตามไปดว้ยเสมอ”  

การฟังเป็นทกัษะท่ีเรารับความรู้เขา้มาสู่ตวั  ทกัษะการฟังเป็นทกัษะท่ีสาํคญัควบคู่มา

กบัทกัษะการพดู เพราะก่อนท่ีเราจะพดูเราจะตอ้งฟังก่อนวา่คาํนั้นๆออกเสียงอยา่งไร แลว้เราจึงจะ

สามารถพดูออกเสียงท่ีถกูตอ้งได ้พบตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงทกัษะการฟัง 6 ตวัอยา่ง เช่น 

3.2.3.1 การฟังจากเจา้ของภาษา คือ การใหเ้จา้ของภาษาพดูแลว้เราฟังและพยายาม

จดจาํวิธีการออกเสียงและสาํเนียงท่ีเขาพดู ตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 

อีกวิธีหน่ึงในการเรียนการออกเสียงท่ีถูกตอ้งกคื็อ ใหฝ้รั่งเจา้ของภาษาสาธิตการออก

เสียงท่ีถูกตอ้งใหฟั้งแลว้เลียนเสียงตาม (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 55) 
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  จากตวัอยา่ง ผูเ้ขียนกล่าวว่าการจะออกเสียงภาษาองักฤษใหไ้ดดี้นั้น ผูอ่้านจะตอ้งฟัง

วิธีการออกเสียงและสาํเนียงจากเจา้ของภาษาและพยายามเลียนเสียงตาม จะทาํใหผู้อ่้านออกเสียงและมี

สาํเนียงใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษาไดม้ากข้ึน 

3.2.3.2. การฟังจากบทเพลง คือ การฟังเพลงภาษาองักฤษท่ีร้องโดยเจา้ของภาษา จะทาํ

ใหผู้อ่้านไดเ้รียนรู้คาํศพัทท่ี์ใชใ้นบริบทต่างๆและสาํเนียงของเจา้ของภาษาท่ีแทจ้ริง ตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 

การฟังเพลงแลว้ร้องตามสิ่งท่ีเราไดย้นิแลว้พยายามเลียนแบบการออกเสียงคาํและ

ประโยคใหถู้กตอ้งตามนกัร้องกจ็ะช่วยทาํใหท้ั้ง สมอง ปาก  และ หูของคุณคุน้เคยกบัภาษาองักฤษ

ข้ึน ถา้คุณฝึกอยา่งน้ีไปเร่ือยๆ สมอง หู และปากกจ็ะสามารถงดัทกัษะภาษาองักฤษออกมาใชพู้ดคุย

ในชีวิตจริงไดม้ากข้ึน (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 141) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนแนะนาํใหผู้อ่้านฟังเพลงภาษาองักฤษแลว้ร้องตาม เพราะจะทาํให้

ผูอ่้านไดฝึ้กทกัษะการฟังจากเจา้ของภาษา  เม่ือฟังแลว้จะทาํใหผู้อ่้านเรียนรู้และคุน้การออกเสียงของ

เจา้ของภาษาและผูเ้ขียนจะสามารถออกเสียงไดเ้หมือนเจา้ของภาษามากข้ึน 

3.2.3.3 การฟังจากภาพยนตร์ คือ การฝึกฟังจากภาพยนตร์ จะทาํใหผู้อ่้านเรียนรู้

คาํศพัทท่ี์ใชใ้นบริบทต่างๆและสาํเนียงของเจา้ของภาษาท่ีถกูตอ้ง  และหากผูอ่้านดูภาพยนตร์ท่ีบา้น ถา้

ฟังไม่ทนัก็สามารถกดปุ่มหยดุหรือเล่ือนกลบัไปกลบัมาได ้ทาํใหผู้อ่้านไดเ้รียนรู้ศพัทแ์ละสาํเนียงได้

อยา่งเต็มท่ี ตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 

อยา่งเช่นถา้คุณดูหนงัฝรั่ง  คุณควรดูหนงัดีวีดีเร่ืองเดิมสักสามรอบ (ไปดูรายละเอียดใน

เล่มแรก)  ในรอบสองใหคุ้ณดูหนงัโดยเปิด Subtitles ภาษาองักฤษ  คุณจะเห็นและไดย้นิประโยค

ภาษาองักฤษในเหตุการณ์ตอนท่ีดาราฝรั่งมีความคิดความรู้สึกต่างๆ  พยายาม Pause หนงัสะสม

ประโยคใหม่ๆ (แบบไม่ตอ้ง Hi So มาก) โดยเขียนประโยคต่างๆท่ีคุณคิดว่ามีประโยชน์ในการพูด

ภาษาองักฤษของคุณลงในสมุดบญัชีของคุณ  ทาํสะสมกนัเยอะๆ และกลบัมาทบทวนตลอดเวลา  

ไม่ชา้กเ็ร็วคุณจะรู้จกัวิธีการพูดประโยคภาษาองักฤษเพิ่มข้ึนและ Speaking ของคุณจะดีข้ึน...ผมขอ

ฟันธง 
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การทาํแบบน้ีจะทาํให ้ Listening ของคุณดีข้ึน  เพราะคุณตอ้งเจอประโยคที่คุณสะสมไว้

ในส่ือต่างๆ ในชีวิตจริง  อยา่งเช่น TOEIC   TOEFL  IELTS  โอโ้ห...เห็นไหมครับว่ายงิปืนนดั

เดียวไดน้กตั้งหลายตวั  และอยา่ลืมว่าคุณไม่จาํเป็นตอ้งเอาประโยคมาจากหนงัอยา่งเดียว  เพลงบาง

เพลงมีประโยคเดด็ๆ ใน Song Lyrics เหมือนกนั หนงัสือกมี็ Internet กมี็นะครับ (ฝรั่งเขา้ใจ  คน

ไทยเกท็2, 2551: 53-54) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนแนะนาํใหผู้อ่้านดูภาพยนตร์ดว้ยแผน่ดีวดีีท่ีบา้น ดูสามรอบ รอบท่ี

หน่ึงใหเ้ปิดระบบคาํบรรยายหรือเปิดระบบพากยเ์ป็นภาษาไทยเพ่ือเราจะไดรู้้เน้ือเร่ืองแบบคร่าวๆของ

ภาพยนตร์ก่อน รอบท่ีสองใหดู้ภาพยนตร์โดยการเปิดคาํบรรยายใตภ้าพท่ีเป็นภาษาองักฤษ  และกดหยดุ

เม่ือเห็นประโยคใหม่ๆ และจดบนัทึกประโยคท่ีคิดว่าจะสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้และรอบ

ท่ีสามใหปิ้ดคาํบรรยายใหห้มดแลว้ฟังเสียงในฟิลม์ท่ีเป็นภาษาองักฤษอยา่งเดียว หลงัจากดูภาพยนตร์

แลว้ก็กลบัมาทบทวนประโยคท่ีจดไวอี้กรอบหน่ึง 

  ผูเ้ขียนกล่าวว่าการทาํเช่นน้ีจะทาํใหท้กัษะการฟังของผูอ่้านดีข้ึนดว้ย ถา้หากผูอ่้านตอ้ง

ไปสอบ TOEIC TOEFL IELTS ก็จะง่ายข้ึน  

3.2.4. ทกัษะการเขียน 

อุบล  เทศทอง (2553: 181) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการเขียนไวใ้นหนงัสือภาษากบั

การส่ือสารไวว้่า “การเขียนเป็นการส่ือสารดว้ยตวัอกัษรเพ่ือถ่ายทอดความรู้  ความคิด   อารมณ์   

ความรู้สึก  ประสบการณ์  ข่าวสารและจินตนาการจากผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้าน”  

ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ีเราจะใชแ้สดงออกถึงส่ิงท่ีเราคิดคลา้ยกบัการพดู แต่

ต่างกนัตรงท่ีการเขียนจะเป็นการแสดงออกมาผา่นตวัอกัษรเป็นคาํและประโยค   ทกัษะน้ีเป็นทกัษะท่ี

ผูเ้ขียนกล่าวถึงนอ้ยท่ีสุด   อาจเป็นเพราะการเขียนนั้นจะตอ้งมีการเลือกคาํ เรียบเรียงคาํใหเ้ป็นประโยค  

ซ่ึงตอ้งมีการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาระดบัสูง   ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงทกัษะการเขียนเพียง 6 ตวัอยา่ง

เท่านั้น เช่น 

3.2.4.1 การฝึกเขียน การฝึกเขียนเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้อ่้านมีทกัษะการ

เขียนท่ีดีข้ึนเพราะผูอ่้านไดเ้รียนรู้และเขียนบ่อยๆ จะทาํใหเ้กิดความชาํนาญในท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น  

ตวัอยา่ง 
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การใชอ้ินเทอร์เน็ต ทาํใหเ้ราฝึกฝนภาษาองักฤษกนัไดอ้ยา่งสนุกสนาน  เพราะคุณ

สามารถทาํอะไรท่ีเป็นภาษาองักฤษได ้ อยา่งเช่น การ Chat และ การอ่าน-เขียนอีเมล (แต่ตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษนะจ๊ะ) (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 148) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนกล่าวว่าการแชตและการอ่าน-การเขียนอีเมล จะทาํใหเ้ราไดฝึ้ก

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษดว้ย 

3.2.4.2. การสะกดคาํ การสะกดเป็นส่ิงสาํคญัในการเขียน เพราะหากสะกด

คาํผดิก็อาจจะทาํใหค้วามหมายของคาํนั้นเปล่ียนไป  นาํไปสู่การเขา้ใจผดิและการส่ือสารท่ีลม้เหลว 

ตวัอยา่งเช่น 

ตวัอยา่ง 

นอกจากการออกเสียงแลว้  คนไทยยงัมีปัญหาในการเขียนภาษาองักฤษ  โดยเฉพาะใน

เร่ืองของการสะกดคาํตวัอยา่งผิดๆกมี็ใหเ้ห็นเยอะแยะหมือนกบัการออกเสียงผิด 

สาวไทยคนหน่ึงส่ง SMS ไปหาแฟนฝรั่งของเธอ 

I love you John, you are my sole mate! 

  = ฉันรักเธอมากเลยจอห์น คุณเป็นเพื่อนส้นตีนฉันค่ะ!! 

  (Soul mate แปลว่า เน้ือคู่  ครับ  แต่ Sole mate แปลว่า เพื่อนส้นตีน!) 

ก่อนจะพูดถึงเร่ืองสะกดคาํ  ผมขอแนะนาํเกลด็ในการเขียนภาษาองักฤษใหดี้ข้ึน  เพราะ

มีคนถามผมมาว่า Writing ภาษาองักฤษใหดี้ข้ึนอยา่งไร (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็2, 2551: 223-224) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนเล่าว่า มีผูห้ญิงไทยคนหน่ึงส่งขอ้ความทางโทรศพัทไ์ปหาเพื่อนชาย

ของเธอ วา่ “I love you John, you are my sole mate!” ซ่ึงแปลว่า “ฉันรักเธอมากเลยจอห์น คุณเป็นเพ่ือนส้นตีนฉัน

ค่ะ” แต่ท่ีจริงแลว้ผูห้ญิงคนน้ีตอ้งการจะบอกว่า  “ฉนัรักเธอมากเลยจอห์น คุณเป็นเน้ือคู่ของฉนัค่ะ” แต่

เพราะผูห้ญิงคนน้ี สะกดคาํว่า เน้ือคู่ท่ีตอ้งเขียนว่า soul mate แต่ผูห้ญิงคนน้ีกลบัใช ้sole mate ท่ีแปลว่า 

เพ่ือนสน้ตีน ทาํใหค้วามหมายผดิเพ้ียนไปและทาํใหก้ารส่ือสารลม้เหลว 

3.2.5. การส่ือสารขา้มวฒันธรรม เป็นปัจจยัสาํคญัของการเรียนภาษาองักฤษ เพราะก่อนท่ีเรา

จะเขา้ใจความหมายของคาํภาษาองักฤษเราจะตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมตะวนัตกก่อน  เพราะคนท่ีเกิดและ
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อยูค่นละท่ียอ่มมีความคิด คาํพดูท่ีไม่เหมือนกนั หลกัเกณฑก์ารส่ือสารขา้มวฒันธรรมจะทาํใหค้นท่ีมา

จากวฒันธรรมท่ีต่างกนัเขา้ใจกนัมากข้ึน จากการศึกษาพบว่าผูเ้ขียนกล่าวถึงหลกัเกณฑก์ารส่ือสารขา้ม

วฒันธรรม  พบทั้งหมด 61 ตวัอยา่งดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

หลกัเกณฑก์ารส่ือสารขา้มวฒันธรรม  คือ เน้ือหาท่ีผูเ้ขียนอธิบายถึงลกัษณะและ

หลกัการของส่ิงต่างๆ เช่น ความรู้ดา้นวฒันธรรม  จะอธิบายถึง ความหมายของวฒันธรรม   ลกัษณะ

ของวฒันธรรม  ทฤษฎีการส่ือสารจะอธิบายถึง ส่วนประกอบของการส่ือสาร  การส่ือสารท่ีดี  และ 

แนวคิดการส่ือสารขา้มวฒันธรรมจะอธิบายถึง ความหมายของการส่ือสารขา้มวฒันธรรม  ขอ้ควร

ปฏิบติัของผูส่ื้อสารขา้มวฒันธรรม  

เน้ือหาส่วนท่ีเป็นแนวคิดและหลกัเกณฑน์ั้นพบทั้งหมด 3 ทฤษฎี  คือ ทฤษฎีเก่ียวกบั

วฒันธรรม  ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร และทฤษฎีการส่ือสารขา้มวฒันธรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 

ความรู้ดา้นวฒันธรรม คือ แนวคิดท่ีกล่าวถึงความหมายของวฒันธรรม  ลกัษณะของ

วฒันธรรม รูปแบบของวฒันธรรม พบ 3 ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง ความหมายของวฒันธรรม   

The Definition 

คาํว่าวฒันธรรมถูกแปลใน Dictionary ว่าเป็น ‘ความคิด  ความรู้สึก  พฤติกรรม  มุมมอง  

วิถีชีวิต  ความเช่ือ   ค่านิยม   กิจกรรม  และสิ่งท่ีถูกผลิตข้ึนมาของคนกลุ่มหน่ึงในยคุสมยัและ

สถานท่ีหน่ึง’ (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 24) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงความหมายของคาํว่า “วฒันธรรม” ว่าหมายถึงความคิด  

ความรู้สึก ความเช่ือ  ค่านิยม เป็นตน้ ท่ีคนกลุ่มหน่ึงไดส้ร้างข้ึน ซ่ึงผูเ้ขียนไดอ้า้งความหมายดงักล่าว

ตามพจนานุกรม 

  ก่อนท่ีผูเ้ขียนจะกล่าวถึงความหมายของคาํวฒันธรรมตามตวัอยา่งขา้งตน้ ผูเ้ขียนไดต้ั้ง

คาํถามกบัผูอ่้านว่า  วฒันธรรมไทยคืออะไร  แลว้ผูเ้ขียนก็ยกตวัอยา่งคาํตอบ เช่น วฒันธรรมไทย คือ 

การไหว ้ วฒันธรรมไทยคือการกินขา้ว  เป็นตน้ แต่คาํตอบเหล่าน้ีก็ยงัไม่ครอบคลุมและไม่ชดัเจน  
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ผูเ้ขียนจึงไดก้ล่าวถึงความหมายของวฒันธรรมในพจนานุกรมมาอา้งอิง เพ่ือใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจถกูตอ้ง

และชดัเจน 

ตวัอยา่ง รูปแบบของวฒันธรรม 

วฒันธรรมสองแบบ 

  ก่อนอื่นผมว่าเราแบ่งคาํวา่วฒันธรรมออกเป็นสองเร่ือง  นัน่คือวฒันธรรมท่ีเราเห็นและ

จบัตอ้งได ้(Culture 1 Hardware) กบัวฒันธรรมท่ีเรามองไม่เห็นและจบัตอ้งไม่ได ้(Culture 2 

Software) (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 24) 

จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนกล่าวถึงความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมว่า วฒันธรรมแบ่ง

ออกเป็น 2 รูปแบบคือวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรม กล่าวคือเป็นวฒันธรรมท่ีเราเห็นและจบัตอ้งได ้และ

วฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม กล่าวคือเป็นวฒันธรรมท่ีเรามองไม่เห็นและจบัตอ้งไม่ได ้

ตวัอยา่ง  ลกัษณะของวฒันธรรม 

  วฒันธรรมท่ีเราสามารถมองเห็นได ้ อาทิ  การแต่งกาย  ดนตรี  ศิลปะ  อาหาร  

สถาปัตยกรรม  และวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  ถา้เราดูวฒันธรรมไทยในเชิงท่ีเราเห็นและจบั

ตอ้งไดก้จ็ะมีสิ่งต่างๆ  เช่น  การแต่งกายแบบดั้งเดิม (โจงกระเบน)   ดนตรีไทย (ระนาด) อาหาร

ไทย (นํ้ าพริก)  สถาปัตยกรรมไทย (วดัวาโบราณ)   วิถีชีวิตแบบไทยๆ (การไหวก้ารตกับาตรตอน

เชา้) มวยไทย 

  ส่วนวฒันธรรมไทยท่ีมองไม่เห็นและไม่สามารถจบัตอ้งไดมี้ปัจจยัต่างๆ  เช่น

ความคิดทัว่ไปของคนไทยส่วนใหญ่  (เคารพเช่ือฟังผูใ้หญ่) ค่านิยมไทย  (ความเกรงใจ   การ

มีนํ้ าใจ)  ความรู้สึกต่อสิ่งรอบขา้งของคนไทย  มุมมองแบบไทยๆ  และพฤติกรรมของคน

ไทย  (ชอบยิม้แยม้อ่อนนอ้ม  สาํรวม  มีความเป็นมิตรสูง) ท่ีไม่เหมือนชาติอื่น (Cross-

Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 24) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม ว่ามี

ลกัษณะเป็นส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น  ไม่สามารถสมัผสัได ้เช่น ความคิด  ค่านิยม ความรู้สึก มุมมอง และ

พฤติกรรม และอธิบายถึงลกัษณะของวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรมว่ามีลกัษณะเป็นส่ิงท่ีเรามองเห็นและ

สมัผสัได ้เช่นการแต่งกาย  ดนตรี  ศิลปะ  อาหาร  สถาปัตยกรรม  และวิถีชีวติ 
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3.2.5.1 ความรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม  คือ ความรู้ท่ีกล่าวถึงการส่ือสารของ

คนท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัในหลายๆมิติ เช่น  คนไทยกบัคนญ่ีปุ่น  คนกรุงเทพฯกบัคน

ต่างจงัหวดั เป็นตน้ พบ 9 ตวัอยา่ง เช่น 

ตวัอยา่ง 

The Different Levels of Culture 

 (วัฒนธรรมที่แตกต่างมาจากไหนบ้าง?) 

 National Culture 

  วฒันธรรมระดบัท่ีหน่ึงเป็นระดบัใหญ่ท่ีสุดและสาํคญัท่ีสุดคือวฒันธรรมประจาํชาติ 

(National Culture) วฒันธรรม National Culture แบ่งออกเป็นสองแบบ (เห็นและจบัตอ้งไดก้บัไม่

เห็นและจบัตอ้งไม่ได)้อยา่งเช่นบา้นเรากมี็วฒันธรรมไทย (Thai Culture) และญ่ีปุ่นกมี็วฒันธรรม

ประจาํชาติของเขา (Japanese Culture) ไทยมีชุดดั้งเดิมเช่น  โจงกระเบน  ส่วนญ่ีปุ่นเขากมี็กิโมโน   

ไทยมีตม้ยาํกุง้  ญ่ีปุ่นมีมิโซซุป  เป็นตน้  ในเล่มน้ีจะเนน้วฒันธรรมประจาํชาติ  (National Culture) 

เยอะหน่อยนะครับเพราะมนัเป็นกุญแจท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมแบบท่ีสองท่ีเรามองไม่เห็นไดดี้

ข้ึน  เด๋ียวผมจะขยายความเร่ืองของวฒันธรรมประจาํชาติท่ีมองไม่เห็นและจบัตอ้งไม่ไดใ้นบท

ต่อไปครับ 

 Local Culture 

  วฒันธรรมระดบัต่อไปคือวฒันธรรมทอ้งถิ ่น (Local Culture) ตวัอยา่งท่ีชดัเจนคือ

วฒันธรรมของคนกรุงเพทฯกบัคนต่างจงัหวดั  แน่นอนครับว่าแตกต่างมากพอสมควรเพราะคน

กรุงเทพฯ  มีชีวิตแบบคนเมืองในขณะท่ีคนต่างจงัหวดัมีชีวิตแบบคนชนบท  คนเชียงใหม่ท่ีอยูใ่น

อาํเภอเมืองมีวฒันธรรมท่ีต่างจากคนเชียงใหม่ท่ีอยูบ่นดอย  คนไทยภาคเหนือมีวฒันธรรมที่ไม่

เหมือนคนไทยภาคใต ้ คนไทยท่ีลอนดอนกจ็ะมีวฒันธรรมไม่เหมือนคนท่ีเกิดและโตในกรุงเทพฯ 

 Ethnic Culture 

  เช้ือชาติคืออีกหน่ึงปัจจยัท่ีทาํใหค้นแตกต่างกนั  คนไทยเช้ือสายจีนกบัคนไทยเช้ือสาย

อิสลามมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั  หรือดูอยา่งพวกลูกคร่ึงแบบผม (Hybrid Kid) ผมคงมีวฒันธรรมที่ไม่

เหมือนเดก็ไทยเช้ือสายลาวท่ีอยูแ่ถวอีสาน (ถึงแมว้่าหนา้ตาเราจะคลา้ยกนั!)ผมมีเพื่อนคนไทยเยอะ
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ไม่ว่าจะเป็นคนไทยจีน  คนไทยมุสลิม คนไทยเช้ือสายแขก  คนไทยดั้งเดิมและลูกคร่ึงไทยฝรั่ง  ขอ

ยนืยนัครับว่าแต่ละคนมีวฒันธรรมทั้งส่วนท่ีเหมือนและส่วนท่ีต่างอยา่งเห็นไดช้ดั  พอพูดถึงเช้ือ

ชาติเราตอ้งมาดูศาสนาดว้ยเพราะศาสนามีผลกระทบกบัวฒันธรรมอยา่งยิง่  คนไทยชาวพุทธมี

วฒันธรรมท่ีไม่เหมือนคนไทยอิสลามหรือคนไทยท่ีเป็นคริสเตียน 

 Generations 

  ยคุสมยัมีผลต่อวฒันธรรมเหมือนกนั (Generations) อยา่งท่ีเราไดพู้ดมาแลว้ว่าวฒันธรรม

แบ่งออกเป็นสองยคุ  ตวัอยา่งท่ีผมเห็นจากเพื่อนคือคนไทยเช้ือสายจีนในยคุสมยัใหม่มีวฒันธรรม

ท่ีแตกต่างจากปาป๊ามามา้   อากงอาม่าของเขาพอสมควร  ท่ีเห็นไดช้ดัคือเร่ืองของวฒันธรรมแบบ

อนุรักษนิ์ยม (Conservative) ของคนยคุก่อนกบัวฒันธรรมแบบเปิด (Open Mind) ของคนในยคุ

ใหม่  อยา่งหน่ึงท่ีเขาบอกว่าเปลี่ยนไปคือการจบัคู่แต่งงานหรือการคลุมถุงชน  รวมถึงอิสรภาพใน

การเลือกอาชีพการงานของตวัเอง  ไม่ตอ้งมาสานต่อกิจการท่ีบา้น 

 Gender 

  เพศเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีทาํใหค้นมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั  ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความคิด   

ความรู้สึก  มุมมอง  และวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนับา้งตวัอยา่งท่ีผมมกัจะไดย้นิอยูบ่่อยๆคือ  ผูห้ญิงจะ

ละเอียดอ่อนกว่าผูช้าย (Sensitive) ทาํใหผู้ห้ญิงส่วนใหญ่ใชค้วามรู้สึกในการตดัสินใจ  ในขณะท่ี

ผูช้ายแขง็กระดา้งและใชเ้หตุผลมากกว่า  ถา้ไม่เช่ือกล็องไปดูหนงัสือ Men are from Mar and 

Women are from Venus ดูสิครับ  แต่ผมไม่อยากจะสรุป (Generalize) ว่าผูห้ญิงเป็นแบบนั้นและ

ผูช้ายเป็นแบบน้ี (เช่น  ผูห้ญิงชอบชอ้ปป้ิง  และผูช้ายชอบดูกีฬา) เพราะในยคุสมยัน้ีผูห้ญิงกบั

ผูช้ายมีความคลา้ยกนัมากข้ึนรวมทั้งผูฉิ้งดว้ย ! 

 Media 

  อีกหน่ึงปัจจยัของวฒันธรรมท่ีทาํใหค้นแตกต่างกนัคือ ส่ือ (Media) ทุกวนัน้ีเพราะ

เทคโนโลยกีารส่ือสารพฒันามาก  เราสามารถรับส่ือไดเ้ยอะข้ึนและส่ือท่ีไดรั้บนั้นมีผลกระทบกบั

ชีวิตและวฒันธรรมของเรา  เดก็ไทยชอบดูละครไทย  ทีวีไทยและฟังแต่เพลงไทย  จะมีวฒันธรรม

ท่ีต่างจากเดก็ไทยท่ีดูหนังฝรั่งและฟังเพลงฝรั่งทาง UBC หรือเดก็ไทยในชนบทที่ดูการแสดงแบบ

พื้นบา้นและชอบฟังเพลงลูกทุ่ง (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 27-30) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการส่ือสารขา้มวฒันธรรมหรือการส่ือสาร

ระหว่างคนท่ีมาจากต่างวฒันธรรมว่ามิติความแตกต่างของวฒันธรรมท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 6 มิติ ได้
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ดงัน้ี คือ 1. National Culture คือ วฒันธรรมระดบัชาติ เช่น วฒันธรรมของคนไทยยอ่มแตกต่างจาก

วฒันธรรมของคนญ่ีปุ่น 2. Local Culture คือ วฒันธรรมระดบัทอ้งถิ่น ถึงแมว้่าจะเป็นคนประเทศเดียว

แต่เม่ืออยูค่นละทอ้งถิ่นก็อาจมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั เช่น คนไทยท่ีอยูก่รุงเทพฯกบัคนไทยท่ีอยู่

ต่างจงัหวดั 3. Ethnic Culture คือ วฒันธรรมระดบัเช้ือชาติ เช่น คนไทยเช้ือสายจีนกบัคนไทยเช้ือสาย

แขกยอ่มมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 4. Generations คือ วฒันธรรมระดบัยคุสมยั หรือ วฒันธรรมระดบั

อาย ุนัน่เอง เช่น คนแก่กบัวยัรุ่นยอ่มมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 5. Gender คือ เพศ เช่น ผูช้ายยอ่มมี

วฒันธรรมท่ีแตกต่างจากผูห้ญิง หรือเพศอ่ืนๆ ก็มีวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากเพศหญิงและเพศชาย

เช่นเดียวกนั  และ 6.Media คือ ส่ือ  การเลือกรับส่ือก็มีผลกบัวฒันธรรม เช่น คนท่ีชอบฟังเพลงลกูทุ่ง

ยอ่มมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากคนท่ีชอบฟังเพลงสากลและดูภาพยนตร์ฝรั่ง  

ตวัอยา่ง 

Hofstede’s Four Dimensions of Culture 

คุณ Hofstede วิเคราะห์วฒันธรรมประจาํชาติ (National  Culture) แบบท่ีสองคือ

วฒันธรรมท่ีเรามองไม่เห็นและจบัตอ้งไม่ไดแ้ละสรุปว่าวฒันธรรมแบ่งไดเ้ป็นส่ีหวัขอ้ (Four 

Dimensions) นัน่คือ : 

1. High Power Distance (Hierarchy) vs. Low Power  Distance (Egalitarian) 

2. Collective (Group Oriented) vs. Individualist (Self Oriented)  

3. Soft (Relationship Oriented) vs. Hard (Result Oriented) 

4. High Uncertainty Avoidance vs. Low Uncertainty Avoidance 

1. Hierarchy vs. Egalitarian 

(Inequality vs. Equality) 

ในหวัขอ้ท่ีหน่ึงวฒันธรรมถูกแบ่งออกเป็นสองแบบคือ  วฒันธรรมท่ีนิยมความเท่า

เทียมกนัหรือความแตกต่างระหวา่งกนันอ้ย (Egalitarian) กบัวฒันธรรมท่ีมีการแบ่งระดบัตาํแหน่ง

ของคนในสังคมเป็นหลายๆชั้น (Hierarchy) แน่นอนครับว่าทุกสังคมมีการแบ่งระดบัของคน  แต่

ในสังคมที่นิยมความเท่าเทียมกนั (Egalitarian) นั้น  ตาํแหน่งท่ีแตกต่างมีไม่มากและไม่ห่างกนั

จนเกินไป  ตาํแหน่งมีไวเ้พื่อใหค้นไดรั้บรู้ว่าใครมีหนา้ท่ีตอ้งทาํอะไร   ในขณะท่ีสังคมที่นิยมการ

แบ่งตาํแหน่งของคนในสังคม (Hierarchy) จะมีตาํแหน่งเพื่อใหรู้้ว่าใครสูงกว่าและใหญ่กว่าใครใน

องคก์ร  กลุ่ม  หรือสังคม  ใครตอ้งเคารพใคร 
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คุณว่าฝรั่งเป็นแบบไหนและไทยเป็นแบบไหน ?  ผมว่าคาํตอบไม่น่ายากนะครับ  

จากผลวิจยัของคุณ Hofstede พบว่าวฒันธรรมไทยเป็นแบบ Hierarchy และวฒันธรรมฝรั่งเป็น

แบบ Egalitarian 

แค่เราดูท่ีภาษากเ็ห็นแลว้ครับว่าฝรั่งมีแต่คาํว่า Me and You ในขณะท่ีภาษาไทยมี

สรรพนามเยอะมากในการแบ่งว่าใครสูงกว่าหรือมีตาํแหน่งใหญ่กว่า เช่น พี่กบันอ้ง  ท่าน  นาย  

ขา้พเจา้  เป็นตน้ 

2. Group Oriented vs. Self Oriented 

(Collective vs. Individualist) 

หวัขอ้ท่ีสองคือ  วฒันธรรมท่ีนิยมทาํอะไรเป็นกลุ่ม (Collective) กบัวฒันธรรมที่

นิยมทาํอะไรเป็นตวัของตวัเอง (Individualist) ในหวัขอ้น้ี วฒันธรรมไทยจะเป็นฝั่ง Collective 

เพราะคนไทยนิยมทาํอะไรเป็นพรรคเป็นพวกมากกว่าทาํอะไรคนเดียว  ในขณะท่ีวฒันธรรมฝรั่ง

จะนิยมความเป็นตวัของตวัเองและชอบอิสรภาพ (Independence) ครับ 

... 

อีกหน่ึงตวัอยา่งคือ วฒันธรรมแบบ Collective จะใชชี้วิตในครอบครัวท่ีจะมีญาติพี่

นอ้งปู่ยา่ตายายอยูร่วมกนั  ในขณะท่ีครอบครัววฒันธรรมแบบ Individualist จะอยูก่นัพ่อแม่ลูก

และส่วนมากลูกจะยา้ยออกจากบา้นเพื่อไปหาเลี้ยงชีพดว้ยตวัเองตอนยงัเป็นวยัรุ่นซ่ึงเป็นสิ่งท่ีฝรั่ง

ทาํกนัเยอะมาก  เพราะเขาตอ้งการใหเ้ดก็เก่ง  โตเป็นผูใ้หญ่  และมีความเป็นตวัของตวัเองสูง  

ในขณะท่ีคนไทยส่วนใหญ่จะยงัพึ่งพาแลอยูร่่วมกบัครอบครัวจนอายมุาก 

3. Relationships Oriented vs. Result Oriented 

  หวัขอ้ท่ีสามคือวฒันธรรมท่ีใหค้วามสาํคญักบัความสัมพนัธ์และความรู้สึกของคนอื่นคือ 

Soft Culture หรือ Relationships Oriented กบัวฒันธรรมท่ีใหค้วามสาํคญักบักระบวนการและ

ผลลพัธ์ท่ีได ้Hard Culture หรือ Result Oriented 

  ... 

  เวลาฝรั่งเขาพูดอะไรออกมาจากหวัของเขา  เขาจะพูดออกมาเลยแบบขอ้มูล

ตรงไปตรงมาแต่สาํหรับวฒันธรรมไทยท่ีเป็นวฒันธรรมท่ี Soft เวลาเราจะพูดอะไร  เราจะส่ง

ขอ้มูลหรือความรู้สึกไปท่ีใจแลว้ใหใ้จกรองความคิดความรู้สึกก่อนแลว้ค่อยส่งขอ้มูลออกไป  บ่

อบคร้ังขอ้มูลท่ีถูกส่งออกไปตรงขา้มกบัความรู้สึกหรือความคิดจริง  แถวบา้นผมเรียกอาการน้ีวา่ 

เกรงใจ! นัน่เองครับ 
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4. High Uncertainty Avoidance vs. Low Uncertainty Avoidance 

หวัขอ้สุดทา้ยคือการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนหรือเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอน 

Uncertainty Avoidance บางวฒันธรรมมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนหรือเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอน

สูง (High Uncertainty Avoidance) และบางวฒันธรรมมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนหรือ

เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนตํ่า (Low Uncertainty Avoidance) จากผลวจิยัพบว่าของไทยเป็นแบบท่ีหน่ึง 

(High Uncertainty Avoidance) และวฒันธรรมของฝรั่งเป็นแบบที่สอง (Low Uncertainty 

Avoidance) 

ตวัอยา่งคือการพูดภาษาองักฤษของคนไทย  หน่ึงเหตุผลหลกัท่ีทาํใหค้นไทยไม่ยอม

พูดภาษาองักฤษเป็นเพราะเร่ืองน้ีครับ  คนไทยหลายคนใช่ว่าไม่มีความรู้ภาษาองักฤษนะครับ

เพราะท่ีผมเจอมา  หลายคนมีความรู้เยอะและสามารถพูดไดแ้ต่เพราะไม่แน่ใจว่าสิ่งท่ีตวัเองจะพูด

มนัจะถูกตอ้งหรือจะออกมาดีหรือเปล่า   สุดทา้ยเลยเลือกท่ีจะไม่พูด (ผมรู้เร่ืองน้ีดีเพราะท่าน

อาจารย ์Johnnie Walker เขาไดบ้อกผมไว!้)คนไทยไม่ยอมพูดภาษาองักฤษเพราะมีวฒันธรรม 

High Uncertainty Avoidance(Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 46-52) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนกล่าวถึงแนวคิดของ Hofstede ท่ีไดแ้บ่งวฒันธรรมท่ีมองไม่เห็น

และจบัตอ้งไม่ไดอ้อกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1. High Power Distance (Hierarchy) vs. Low Power  

Distance (Egalitarian) คือ วฒันธรรมท่ีนิยมแบ่งชนชั้นกบัวฒันธรรมท่ีนิยมความเท่าเทียมกนั 2. 

Collective (Group Oriented) vs. Individualist (Self Oriented) คือ วฒันธรรมท่ีชอบทาํอะไรเป็นกลุ่มกบั

วฒันธรรมท่ีชอบทาํอะไรคนเดียว 3. Soft (Relationship Oriented) vs. Hard (Result Oriented) คือ 

วฒันธรรมท่ีเนน้การใหค้วามสาํคญักบัความรู้สึกกบัวฒันธรรมท่ีเนน้การใหค้วามสาํคญักบัผลลทัธท่ี์ได ้

และ 4. High Uncertainty Avoidance vs. Low Uncertainty Avoidance   คือ วฒันธรรมแบบหลีกเล่ียง

ความไม่แน่นอนสูงและวฒันธรรมท่ีหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนตํ่า 

3.2.5.2. หลกัเกณฑด์า้นการส่ือสาร คือหลกัเกณฑท่ี์อธิบายถึงลกัษณะการส่ือสาร   

ส่วนประกอบของการส่ือสาร  การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  คุณสมบติัของผูส่ื้อสารท่ีดี เป็นตน้ พบ 27 

ตวัอยา่ง เช่น 

ตวัอยา่ง 
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ในการส่ือสารคุณตอ้งเป็นไดท้ั้งสองบทบาท นัน่กคื็อเป็น Speaker หรือ Sender (ผูส่้ง

ขอ้มูล) และเป็น Listener หรือ Receiver (ผูรั้บขอ้มูล) ท่ีดี  เรามาดูเร่ืองของการเป็น Speaker หรือ 

Sender ท่ีดีก่อนครับ 

The Effective Sender = นักส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

การเป็นนกัส่ือสารท่ีดีในฐานะผูส่้งขอ้มูล Sender ตอ้งเอาขอ้มูล  ความคิด  ความรู้สึก  

และคาํถามท่ีมีออกมาใหเ้ยอะท่ีสุดเท่าท่ีทาํไดเ้พื่อสร้าง Public Area ท่ีใหญ่ 

การเอาขอ้มูล   ความคิด  ความรู้สึก  และคาํถามของท่ีคุณมีออกมาไวใ้นสถานท่ี

สาธารณะท่ีคนอื่นรู้เป็นเป้าหมายของการส่ือสารท่ีดี    เพราะการส่ือสารท่ีดีคือการแลกเปลี่ยน

ขอ้มูล  ความคิด  ความรู้สึก  และคาํถามท่ีคุณมีเพื่อเป็นการสร้างโอกาสดีๆ และความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหว่างคนสองคน 

ในการส่ือสารท่ีคุณเป็นผูส่้งขอ้มูล (Speaker or Sender) มีระดบัการส่ือสารอยูส่ามระดบันัน่คือ : 

Passive = การส่ือสารแบบเฉยๆ  เงียบๆ ไม่ค่อยพูดอะไร   มีขอ้มูล  ความคิด  ความรู้สึก

หรือคาํถามอะไรกไ็ม่ค่อยแสดงออก  ติดลูกเกรงใจเขิน   อายหรือไม่มัน่ใจในตวัเองเท่าไหร่  พวก 

Passive จะมี Public Area ท่ีเลก็กบัคนอื่นเพราะจะมี Private Area ท่ีใหญ่เกินไป  Private Area 

หมายถึงการมีขอ้มูล  ความคิด  ความรู้สึกหรือคาํถามในใจแต่เกบ็ไวใ้นสถานท่ีส่วนตวัและไม่ให้

ใครรู้หรือใหค้นท่ีส่ือสารดว้ยรู้ความในใจไม่หมด... 

Aggressive = การส่ือสารแบบดุดนักา้วร้าวท่ีสีหนา้และนํ้ าเสียงรวมถึงคาํพูดไม่สุภาพ

หรือไม่ใหเ้กียรติกบัความคิดความรู้สึกของคนอื่นสักเท่าไหร่  พวก Aggressive มกัจะมีสีหนา้ไม่

ค่อยดีและมีภาษากายท่ีเกบ็อาการไม่ค่อยอยู ่ นํ้ าเสียงท่ีดงั  กา้วร้าว  และมกัใชค้าํพูดแรงๆ  หรือไม่

ค่อยสุภาพโดยไม่ค่อยนึกถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีและความรู้สึกของคนอื่นเพราะคิดถึงแต่ความ

ตอ้งการของตวัเอง  พวก Aggressive มกัชอบพูดมากจนตวัเองมี Blind Area ท่ีใหญ่เพราะไม่ชอบ

ฟังใครและไม่ค่อยมีใครอยากส่ือสารดว้ย  เพราะตวัเองจะเอาแต่สิ่งท่ีตวัเองอยากไดอ้ยา่งเดียว 

Blind Area หมายถึงจุดบอดท่ีคนเรามีครับ  หลายๆ คร้ังในการส่ือสารเราไม่สามารถสร้าง Public 

Area ท่ีใหญ่ไดเ้พราะคนท่ีเราส่ือสารดว้ยมี Private Area ท่ีใหญ่หรือเป็นเพราะเราไม่พยายามรับฟัง

... 

Assertive Communication 

วนัน้ีจอร์จขอเสนอนวตักรรมใหม่อีกคร้ังนัน่คือการส่ือสารแบบ Assertive การส่ือสาร

แบบน้ีจะอยูต่รงกลางระหว่าง Passive และ Aggressive  เป็นวิธีในการเปิด Public Area ท่ีดีท่ีสุด 

Assertive แปลว่า การส่ือสารขอ้มูล  ความคิด  และความรู้สึกของตวัเองไม่ว่าจะเป็นแบบคาํถาม

หรือคาํตอบในเชิงสุภาพ  สร้างสรรคแ์ละใหเ้กียรติคนฟังนัน่เอง  มีคาํถามอะไรกก็ลา้ถามและมี

   ส
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ขอ้มูล  ความคิดหรือความรู้สึกอะไรกก็ลา้แสดงออกในเชิงสุภาพ  ใหเ้กียรติ  สร้างสรรคแ์ละไม่ใช้

อารมณ์ส่วนตวัมาเก่ียวขอ้ง... (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 66-69) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูเ้ขียนไดก้ล่าวว่าการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ผูท่ี้ส่ือสารจะตอ้ง

เป็นไดท้ั้งผูส่้งสารท่ีดีและผูรั้บสารท่ีดี   หลงัจากนั้นผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึง ระดบัของผูส่้งสารว่ามี 3 กลุ่ม 

คือ 1. Passive คือกลุ่มท่ีไม่ค่อยพดู ไม่ค่อยส่ือสาร 2. Aggressive คือ กลุ่มท่ีชอบพดูและแสดงความ

ตอ้งการของตวัเองออกมาแต่มีความกา้วร้าวมาก 3. Assertive คือ กลุ่มท่ีพดูและส่ือสารในส่ิงท่ีตวัเองคิด

อยา่งสุภาพและใหเ้กียรติผูท่ี้กาํลงัส่ือสารดว้ย 

3.2.5.3. ตวัอยา่ง แนวคิด Hofstede’s Four Dimensions Culture   คือ

แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ีเป็นวฒันธรรมนามธรรม ผูเ้ขียนเนน้อธิบายถึงความ

แตกต่างระหว่างวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมฝรั่ง โดยตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนยกมานั้นลว้นแลว้แต่เป็นเร่ือง

ใกลต้วั  เร่ืองท่ีอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของแต่ละคน พบ 22 ตวัอยา่ง เช่น 

ตวัอยา่ง 

Hierarchy, Collective, Soft, High Uncertainty Avoidance Culture at Work 

วฒันธรรมไทยเป็นแบบ Hierarchy ดงันั้นการทาํงานในองคก์รไทยจะเป็นแบบแบ่ง

ระดบัแบ่งตาํแหน่งตามความอาวุโส  ไม่ว่าจะเป็นวยัวุฒิหรือคุณวุฒิหรือแม่กระทัง่ในเร่ืองอายงุาน   

ในการทาํงานของคนไทยมีใครสูงหรือตํ่ากว่า  ใครใหญ่หรือเลก็กว่าในองคก์ร   ตาํแหน่งมากมาย

ทาํใหค้วามห่างของคนในองคก์รจากคนท่ีมีตาํแหน่งใหญ่ท่ีสุดไปจนถึงเลก็ท่ีสุดนั้นมีความห่าง

มาก  การส่ือสารในวฒันธรรมแบบน้ี  จะเป็นแบบ Top Down Communication  คือแต่ละคนตอ้ง

รอการตดัสินใจและคาํสั ่งจากคนท่ีมีตาํแหน่งใหญ่กว่าหรือสูงกว่า   ทุกคนตอ้งเคารพ  ใหเ้กียรติ

รวมถึงเกรงใจเจา้นายและไม่ควรส่ือสารอะไรกบัเจา้นายมากนกัเพราะนายเป็นคนท่ีรู้หมดทุกอยา่ง   

การขดั  การไม่เห็นดว้ยกบันายหรือแสดงความคิดเห็นรวมถึงถามคาํถามเยอะๆ กบัเจา้นายเป็น

เร่ืองท่ีไม่เหมาะสม 

วฒันธรรมการทาํงานของคนไทยที่เนน้เร่ืองกลุ่มกบัความรู้สึกของคนเยอะ (Soft และ 

Collective) ไม่ชอบทาํตวัเด่นในกลุ่มและชอบหลีกเลี่ยงการมีปัญหากนั   เนน้การช่วยเหลือและมี

นํ้ าใจต่อกนั  มีความเกรงใจสูงและชอบทาํงานแบบสบายๆ  เร่ือยๆ สนุกๆ  ทาํงานบา้ง  กินบา้ง  

เล่นบา้งจนตอ้งใชเ้วลาทาํงานไปกบัสิ่งต่างๆมากมาย 

   ส
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ส่วนวฒันธรรมฝรั่งจะเป็นแบบ Egalitarian ท่ีนิยมความเท่าเทียมกนัมากกว่าดงันั้นจะมี

การแบ่งตาํแหน่งนอ้ยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั Hierarchy Culture เพราะเขาพยายามใหต้าํแหน่งบ่ง

บอกว่าใครมีหนา้ท่ีรับผิดชอบอะไรในองคก์รมากกว่าเร่ืองใครตํ่ากว่าใหญ่เลก็กว่าใครดงันั้นการ

ส่ือสารระหวา่งคนในตาํแหน่งท่ีแตกต่างจะเกิดข้ึนสูง 

การตรงไปตรงมากบัเจา้นายเป็นเร่ืองท่ีรับไดจ้นบางคร้ังอาจมีการปะทะกนัทางวาจาและ

ความคิดเห็น  อีกอยา่งท่ีวฒันธรรมฝรั่งมีและต่างจากของไทยคือวฒันธรรมแบบ Individualist และ

แบบ Hard Culture ท่ีทาํใหฝ้รั่งชอบทาํงานคนเดียว  ตดัสินใจคนเดียว  กินขา้วคนเดียว  เหมือนไม่

ชอบยุง่กบัใครหรือช่วยใครเวลาทาํงานมากนกั  เขาดูเหมือนจะเป็นคนท่ีทาํงานแบบเอาจริงเอาจงั  

เตม็ท่ี  ดุดนั  วางแผนรอบคอบ  ไม่เสียเวลา  เพราะเขาชอบทาํอะไรท่ีใหญ่และเร็ว  และมองการณ์

ไกล  น่ีเป็นเพราะฝรั่งเขามาจากวฒันธรรมท่ีนิยมเร่ืองการทาํอะไรและตดัสินใจอะไรดว้ยตวัเอง 

(Individualist = Self Oriented) เนน้ผลงาน  คุณภาพ  การวางแผน  และประสิทธิภาพ  (Result 

Oriented) จนหลายคร้ังคนไทยอึดอดัเพราะฝรั่งดูเหมือนไม่แคร์กลุ่มคนและความรู้สึกของใครหรือ

การมีความสัมพนัธ์กบัใครมากนกั  ไม่เหมือนคนไทยท่ีเป็นวฒันธรรมแบบ Relationships 

Oriented และ Group Oriented (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 141-142) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งจากแนวคิดของ Hofstede มาอธิบายถึงวฒันธรรมใน

ท่ีทาํงานผูเ้ขียนกล่าวว่าวฒันธรรมไทยเป็นวฒันธรรมแบบ Hierarchy  คือเป็นวฒันธรรมท่ีนิยมแบ่งชน

ชั้น ในท่ีทาํงานคนท่ีตาํแหน่งตํ่ากว่าจึงตอ้งเคารพคนท่ีตาํแหน่งสูงกว่า  วฒันธรรมไทยเป็นแบบ Soft 

คือ คาํนึงถึงความสมัพนัธข์องบุคคลรอบขา้ง  ในท่ีทาํงานคนไทยจึงมีความเกรงใจและรักษานํ้ าใจของ

เพ่ือนร่วมงาน วฒันธรรมไทยเป็นแบบ Collective คือ นิยมทาํงานเป็นกลุ่ม คนไทยไม่ค่อยกลา้ทาํงาน

คนเดียว ตดัสินใจดว้ยตวัเองไม่เป็น 

  ในขณะท่ีวฒันธรรมฝรั่งเป็นแบบ Egalitarian คือไม่นิยมการแบ่งชนชั้น ตาํแหน่งใน

องคก์รต่างๆ จึงมีไวเ้พียงเพื่อจะบอกว่าแต่ละคนมีหนา้ท่ีอะไร  วฒันธรรมฝรั่งเป็นแบบ Hard คือ 

คาํนึงถึงผลลพัธข์องการทาํงาน ฉะนั้นในท่ีทาํงานฝรั่งจึงตั้งใจทาํงาน ไม่ค่อยยุง่กบัผูอ่ื้นเวลาทาํงาน  

นอกจากนั้นวฒันธรรมฝรั่งเป็นแบบ Individualist คือชอบทาํอะไรคนเดียว ฝรั่งจึงชอบไปไหนมาไหน

คนเดียว ตดัสินใจเองไดโ้ดยไม่ตอ้งปรึกษาคนอ่ืน   

จากตวัอยา่งจะเห็นว่า ผูเ้ขียนไดมุ่้งเนน้ท่ีจะเปรียบเทียบวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม

ของตะวนัตกกบัวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรมของไทยว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งไรทั้งเร่ืองของการใช้
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ชีวิต  การทาํงาน  และการเรียน นอกจากเปรียบเทียบทั้งสองวฒันธรรมแลว้ผูเ้ขียนยงัไดเ้สนอแนวทางท่ี

จะทาํใหผู้อ่้านใชชี้วิตไดคุ้ม้ค่ามากข้ึน  ทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนและเรียนภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ล

มากข้ึนอีกดว้ย 

3.2.5.2 เทคนิคในการเรียนภาษาองักฤษ นอกเหนือจากทกัษะการพดู ฟัง อ่าน เขียน 

และ การส่ือสารขา้มวฒันธรรมแลว้ ผูเ้ขียนไดแ้นะนาํเทคนิคในการเรียนภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ลดีดว้ย 

พบทั้งหมด 36 ตวัอยา่งมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.5.2.1 ความพยายามและฝึกฝนใชภ้าษาองักฤษอยูเ่สมอ เน่ืองจาก

ภาษาองักฤษไม่ใช่ภาษาหลกัของการท่ีเราจะใชภ้าษาองักฤษใหไ้ดดี้และคล่องนั้นจึงจาํเป็นจะตอ้งอาศยั

ความพยายามและการฝึกฝน พบมากท่ีสุดคือ 17 ตวัอยา่ง เช่น  

ตวัอยา่ง 

ถา้คุณอยากใหท้กัษะภาษาองักฤษของตวัเองเจริญเติบโตและพูดไดจ้ริงๆ  คุณตอ้งขยนั

เรียน หมัน่ใช ้ และฝึกซ้อมภาษาองักฤษทุกวนั !! เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีคุณคาดหวงั  และไม่ถอย

หลงัลงคลอง เพราะไม่ยอมฝึกใชม้นั (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2551: 129) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนกล่าวว่าหากผูอ่้านตอ้งการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของตน ผูอ่้าน

จะตอ้งมีความขยนัเรียน  ใชภ้าษาองักฤษทั้งการพดูและการเขียนทุกวนั เพ่ือเป็นการฝึกผูอ่้านจะไดไ้ม่

ลืมในส่ิงท่ีเคยเรียนมา 

3.2.5.2.2. หาความรู้เพิ่มเติม   นอกเหนือจากการเรียนในหอ้งเรียนแลว้

ผูอ่้านจาํเป็นจะตอ้งหาความรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษเพิ่มเติม จากส่ิงท่ีอยูร่อบๆตวัจึงจะทาํใหผู้เ้รียนมี

ทกัษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน พบ 16 ตวัอยา่ง เช่น 

ตวัอยา่ง 

เพราะเด๋ียวน้ีเมืองนอกอยูใ่นเมืองไทยเรียบร้อยแลว้ครับ   

  ส่ือภาษาองักฤษกมี็เยอะพอๆ กบัท่ีเมืองนอก  ไม่ว่าจะเป็นหนงั  เคเบิลทีวี  เพลง  

อินเตอร์เน็ต  หนงัสืออ่านเล่นหรือหนงัสือเรียน  แถมของพวกน้ียงัถูกกว่าท่ีเมืองนอกอีก  
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ชาวต่างชาติกเ็พียบ  ศพัทภ์าษาองักฤษกมี็ใหเ้ห็นในชีวิตตั้งเยอะ  ตามท่ีต่างๆ  หรือ บนผลิตภณัฑ์

ต่าง โรงเรียนสอนภาษากต็รึม 

 เห็นไหมว่าเมืองนอกอยูท่ี่น่ีแลว้จริงๆ 

 มนัข้ึนอยูท่ี่ตวัคุณแลว้ครับว่าอยากจะทาํหรือเปล่า (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 124) 

  ผูเ้ขียนกล่าวว่าการท่ีเราจะฝึกใชภ้าษาองักฤษนั้นคนส่วนใหญ่มกัจะคิดว่าจะตอ้งไป

เรียนหรือไปเท่ียวเมืองนอกจึงจะไดผ้ล แต่ผูเ้ขียนกล่าวว่าในเมืองไทยก็มีส่ือท่ีเราจะไดส้ามารถใช้

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษไดเ้ช่นความรู้จาก เคเบิ้ลทีวี เพลงภาษาองักฤษ  ภาพยนตร์  อินเทอร์เน็ต 

นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนสอนภาษาองักฤษอีกหลายแห่ง  ส่ิงเหล่าน้ีอยูร่อบๆตวัเรา ฉะนั้นเราอยูใ่น

ประเทศไทยก็สามารถฝึกฝนภาษาองักฤษไดเ้ช่นกนั 

3.2.5.2.3. มีความรักภาษาองักฤษ พบ 3 ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง 

สิ่งต่อไปที่คุณตอ้งทาํคือ ใหภ้าษาองักฤษเป็นเหมือนแฟนของคุณ 

 งงอีกแลว้ใช่ไหมครับว่าครูคริสน่ีพูดอะไร ติงต๊องอยูไ่ด ้

แต่ลองคิดดูนะครับ  เวลาคุณหลงรักใครสักคนแลว้คุณเรียกเขาว่า ‘แฟน’ (กิ ๊ก ชู ้หรือ อีหนูไม่นบั

นะครับ) คุณจะทุ่มเททั้งร่างกาย  จิตใจ สมอง  และเวลาใหเ้ขาตลอดเวลา 

  เพราะฉะนั้น  ถา้คุณอยากเก่งภาษาองักฤษ  คุณกจ็ะตอ้งทาํใหภ้าษาองักฤษเป็นเหมือน

แฟนคุณ  เวลาคุณอยูก่บัมนัแลว้มีความสุข (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 135) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดแ้นะนาํใหผู้อ่้านทาํเหมือนเป็นคู่รักกบัภาษาองักฤษ คือ อุทิศ

เวลา  ทุ่มเทร่างกาย  จิตใจ  สมอง และมีความสุขเม่ืออยูก่บัภาษาองักฤษเสมอ ถา้หากผูอ่้านทาํแบบน้ี

แลว้จะทาํใหเ้รียนภาษาองักฤษไดดี้ยิง่ข้ึน 

  จะเห็นไดว้่า เน้ือหาทั้ง 6 หวัขอ้ท่ีกล่าวมา  ไม่ว่าจะเป็นทกัษะการพดู  ทกัษะการฟัง  

ทกัษะการอ่าน  ทกัษะการเขียน  การส่ือสารขา้มวฒันธรรม  และเทคนิคในการเรียนภาษาองักฤษ ลว้น

เป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนส่ือใหผู้อ่้านมีความรู้ดา้นภาษาองักฤษมากข้ึนและใชภ้าษาองักฤษส่ือสารแลว้ประสบ

ผลสาํเร็จ 
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3.3 ภาษา 

ภาษาเป็นส่วนสาํคญัอีกส่วนหน่ึงของงานเขียน เพราะภาษาไม่เพียงแต่จะเป็นส่ือท่ีทาํ

ใหผู้อ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอ แต่ภาษายงัสามารถแสดงถึงบุคลิกและตวัตนของผูเ้ขียนได้

อีกดว้ย 

  ในการส่ือสารนั้นผูส่ื้อสารจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงการเลือกใชค้าํ การเลือกใชป้ระโยค

ใหถ้กูกบักาละเทศะ  นอกจากนั้นยงัตอ้งคาํนึงถึงคู่สนทนผูรั้บสารของเราดว้ยว่าเป็นคนกลุ่มใด  มี

ความรู้และประสบการณ์อยูใ่นระดบัใด หากผูส่้งสารเลือกใชร้ะดบัภาษาไม่ถกูตอ้งการส่ือสารอาจจะไม่

ประสบความสาํเร็จดงัท่ี วลัยา  ชา้งขวญัยนื ไดก้ล่าวไวใ้น ภาษากบัการส่ือสารว่า 

การใชภ้าษาเป็นทกัษะอยา่งหน่ึงท่ีคนเราควรฝึกฝนและใชม้าจนเคยชินตั้งแต่เดก็  ดงันั้น  

ในการใชภ้าษาใดๆ กต็าม  ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารจึงต่างใชภ้าษาของตนโดยอตัโนมติั  การ

เปรียบเทียบและตดัสินฐานะทางสังคมของตนเองและคู่สนทนาเป็นไปโดยไม่รู้ตวั นัน่คือ  ผูพู้ด

ตอ้งระลึกอยูเ่สมอว่ากาํลงัพูดกบัใคร  และตนเองมีฐานะเช่นไรเม่ือเทียบกบัผูน้ั้น  การเลือกใช้

ภาษาจึงจะถูกตอ้งตามความนิยมในสังคม   มิฉะนั้นแลว้การส่ือสารกจ็ะไม่ไดผ้ลสมความมุ่งหมาย 

(วลัยา   ชา้งขวญัยนื, 2553: 42) 

  ในงานเขียนของคริสโตเฟอร์    ไรท ์ทั้งสามเล่มคือ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท  ฝรั่งเขา้ใจ 

คนไทยเก็ท 2 และ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ทผูศึ้กษาพบว่า ภาษาท่ีผูเ้ขียนใชส่้วนใหญ่

เป็นภาษาระดบัก่ึงทางการ  ภาษาระดบัสนทนาและภาษาระดบักนัเองเพราะพบประโยคท่ีไม่สมบูรณ์  

พบคาํแสลง  คาํหยาบ เป็นจาํนวนมาก  การใชภ้าษาในลกัษณะน้ีเหมาะกบัผูอ่้านซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่น

จะเขา้ใจเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือง่ายข้ึน  อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความสนิทสนมและเป็นกนัเอง

ระหว่างผูอ่้านและผูเ้ขียน   ทาํใหผู้เ้ขียนนาํเสนอส่ิงท่ีตอ้งการนาํเสนอใหผู้อ่้านง่ายข้ึน 

ระดบัภาษาแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ภาษาแบบเป็นทางการ แบ่งเป็น 2 ระดบัคือ 

ภาษาระดบัพิธีการ ภาษาระดบัทางการ และ ภาษาแบบไม่เป็นทางการ แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ภาษาระดบั

ก่ึงทางการ ภาษาระดบัสนทนา ภาษาระดบักนัเอง  
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ภาษาในระดบัพิธีการเป็นภาษาท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุด เพราะนอกจากจะใชภ้าษาตามหลกั

ไวยากรณ์แลว้ยงัมีการเลือกสรรคาํท่ีไพเราะและอลงัการมาก  ส่วนใหญ่มกัใชใ้นงานพระราชพิธี  เช่น  

พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษตัริยาธิราช  นอกจากน้ีภาษาระดบัพิธีการยงัใชใ้นงาน

วรรณกรรมชั้นสูงอีกดว้ย  ส่วนภาษาในระดบัทางการ  คาํท่ีใชมี้ความอลงัการนอ้ยกว่าภาษาในระดบัพิธี

การ แต่ยงัใชภ้าษาถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ มกัใชใ้นงานเขียนบทความวิชาการ  หนงัสือราชการ   คาํ

นาํหนงัสือต่างๆ   การกล่าวคาํปราศรัย   การเปิดประชุม  เป็นตน้ 

  ส่วนภาษาแบบไม่เป็นทางการ วลัยา ชา้งขวญัยนื(2553)ไดก้ล่าวถึงภาษาแบบไม่เป็น

ทางการไวใ้นหนงัสือ ภาษากบัการส่ือสารว่า ภาษาแบบไม่เป็นทางการแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

3.3.1 ระดบัของภาษาแบบไม่เป็นทางการ 

3.3.1.1. ภาษาระดบัก่ึงทางการ  

1.ภาษาระดบักึ่งทางการ  มีระดบัท่ียงัคงความสุภาพอยู ่  แต่ผูใ้ชภ้าษากไ็ม่ตอ้งระมดัระวงั

มากเท่าการใชภ้าษาแบบเป็นทางการ  เพราะอาจใชรู้ปประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน   มีการละส่วน

ของประโยคไดบ้า้ง   ถอ้ยคาํท่ีใชอ้ยูเ่ป็นระดบัคาํสามญั   บางคร้ังมีภาษาระดบัสนทนาเขา้มาปะปน

ดว้ย   ภาษาระดบักึ่งทางการจึงใชใ้นการติดต่อธุรกิจการงาน   หรือใชส่ื้อสารกบับุคคลท่ีไม่สนิท

สนมคุน้เคยกนั   และใชใ้นงานเขียนเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการใหผู้อ้่านรู้สึกเหมือนกาํลงัฟังผูเ้ขียนเล่า

เร่ืองหรือเสนอความคิดเห็นอยา่งไม่เคร่งเครียด   เช่น   การเขียนสารคดีท่องเท่ียว   บทความแสดง

ความคิดเห็น   หรือการเล่าเร่ืองต่างๆ  เช่น  ชีวประวติั  เป็นตน้ (วลัยา   ชา้งขวญัยนื,  2553: 45) 

จากขอ้ความขา้งตน้  ภาษาระดบัก่ึงทางการคือภาษาท่ีมีความเป็นทางการรองลงมาจาก

ภาษาระดบัทางการ  เพราะภาษาระดบัก่ึงทางการมีการละส่วนประกอบของประโยคบางส่วนไป  

ประโยคท่ีใชเ้ป็นประโยคท่ีไม่ซบัซอ้นมาก  คาํท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นคาํสุภาพ  มีการใชค้าํในระดบัสนทนา  

มกัใชใ้นการติดต่อธุรกิจ   การเขียนสารคดีท่องเท่ียว  การเล่าชีวประวติั เป็นตน้ 

ในหนงัสือทั้ง 3 เล่มของคริสโตเฟอร์  ไรท ์ ภาษาแบบไม่เป็นทางการในระดบัก่ึง

ทางการพบมากท่ีสุดในหนงัสือ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท เพราะเน้ือหาในเล่มน้ีส่วน

ใหญ่จะเป็นทฤษฎีจึงจะตอ้งใชภ้าษาท่ีอยูใ่นระดบัก่ึงทางการมาอธิบายเป็นส่วนใหญ่ ดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอยา่ง 

อีกปัญหาของเดก็ไทยสมยัทุกวนัน้ีคือ  เขาไม่รู้แลว้ว่าวฒันธรรมไทยท่ีแทจ้ริงคืออะไร  

และตวัเองควรทาํอยา่งไรในสังคมและวฒันธรรมไทย  ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดคือพวกท่ีไปอยูเ่มืองนอก

มานานหรือพวกเดก็ไทยท่ีโรงเรียนอินเตอร์ (ผมกเ็คยเป็น) ท่ีไมค่อยรู้ว่าวฒันธรรมไทยคืออะไร

และตอ้งทาํตวัอยา่งไรเวลาท่ีอยูก่บัคนไทยโดยเฉพาะผูใ้หญ่ในสังคมและวฒันธรรมไทย  สิ่งแรก

คือเราจะตอ้งใหเ้ดก็ไทยสมยัใหม่รู้จกัอยา่งแทจ้ริงว่าวฒันธรรมไทยคืออะไรและวฒันธรรมฝรั่งท่ีดี

คืออะไร  เขาจะไดรั้บรู้สิ่งท่ีถูกและดีจากทั้งสองวฒันธรรมและทาํตวัใหถู้กในสังคมทั้งสองสังคม

เพื่อชีวิตท่ีดีของคนในอนาคต (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 55-56) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูเ้ขียนใชภ้าษาสุภาพแต่ใชรู้ปประโยคง่ายๆ มีการใชส้รรพนาม

บุรุษท่ีหน่ึงคือคาํว่า “ผม” ซ่ึงเป็นคาํในภาษาระดบัสนทนา เน้ือหาขา้งตน้ส่วนใหญ่เป็นทฤษฎี ผูเ้ขียนจึง

ตอ้งใชภ้าษาระดบัก่ึงทางการในการอธิบาย 

3.3.1.2. ภาษาระดบัสนทนา 

2. ภาษาระดบัสนทนา  มีลกัษณะของภาษาพูดท่ีเป็นกลางๆ สาํหรับใชใ้นการสนทนากนั

ในชีวิตประจาํวนั   ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารท่ีรู้จกัคุน้เคยกนั  นอกจากนั้นยงัใชใ้นการเจรจา

ซ้ือขายทัว่ไป  รวมทั้งในการประชุมท่ีไม่เป็นทางการ  มีลกัษณะรูปประโยคท่ีไม่ซับซ้อน  ถอ้ยคาํท่ี

ใชอ้ยูใ่นระดบัคาํตํ่าท่ีมีคาํสแลง   คาํตดั   คาํยอ่ปะปนอยู ่  แต่ตามปรกติจะไม่ใชค้าํหยาบ   

ภาษาระดบัสนทนาใชใ้นการเขียนนวนิยาย   บทละคร  บทภาพยนตร์   สารคดีบางเร่ือง   และ

รายงานข่าว  เป็นตน้ (วลัยา   ชา้งขวญัยนื, 2553: 45) 

ภาษาในระดบัสนทนาน้ี  พบมากในงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรทเ์พราะหนงัสือ

ของเขาส่วนใหญ่เป็นการเล่าเร่ือง 

ตวัอยา่ง 

สุดทา้ยแลว้ฝรั่งคนนั้นกต็ดัสินใจไม่ซ้ือท่ีสาขาน้ีเพราะมีปัญหาในเร่ืองการส่ือสาร  

หมายความว่านกัเรียนของผมกต็อ้งอดค่าคอมมิชัน่เป็นเงินหลายพนับาท  และศูนยร์ถแห่งน้ีกต็อ้ง

อดเงินเป็นลา้นๆเพราะไม่มีใครใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ฝรั่งเป็นภาษาองักฤษได ้(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็

2, 2551: 26) 
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จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูเ้ขียนใชค้าํทบัศพัทคื์อคาํว่า “คอมมิชัน่” ท่ีมาจากคาํว่า 

commission ท่ีแปลว่าค่านายหนา้ แต่ไม่มีการใชค้าํหยาบ หรือคาํสแลงในขอ้ความ  ขอ้ความขา้งตน้จึง

เป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการในระดบัสนทนา 

3.3.1.3. ภาษาระดบักนัเอง 

๓. ภาษาระดบักนัเองหรือภาษาปาก  เป็นภาษาท่ีใชส้นทนากบัผูท่ี้สนิทสนมคุน้เคยกนั

มากๆ  เช่น  ในหมู่เพื่อนฝูง   หรือในครอบครัว   และมกัใชพู้ดกนัในสถานท่ีท่ีเป็นส่วนตวั   ใน

โอกาสท่ีตอ้งการความสนุกสนานคร้ืนเครง   คาํหยาบปะปนอยูม่าก     ตามปรกติจึงไม่ใชใ้นการ

เขียนทัว่ไป   นอกจากในงานเขียนบางประเภท  เช่น  นวนิยาย หรือเร่ืองสั้น     บทละคร   และ ข่าว

กีฬา  เป็นตน้ (วลัยา   ชา้งขวญัยนื, 2553: 45) 

  ภาษาในระดบัน้ีพบมากอีกเช่นกนัในงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรท ์

ตวัอยา่ง 

...ทนัใดนั้นมีอยูต่อนหน่ึงท่ีน่ากลวัมากๆ  นอ้งคนน้ีเขากอดผมอยา่งแรงพร้อมกบัร้องว่า  

“วา้ย P’Chris, I’m So frightening!!”  ท่ีจริงผมรู้สึกกลวัจะตายอยูแ่ลว้   แต่ตอ้งมาชะงกัอารมณ์

เพราะสิ่งท่ีนอ้งเขาพูดมนัทาํใหข้าํกลิ ้ง 

เพราะสิ่งท่ีนอ้งเขาพูดคือ I’m so frightening !! นัน่แปลว่า ฉันน่ากลวัจริง ๆ เลย !! ผมก็

คิดในใจว่า “อะไรวะ  หนงัแม่งกน่็ากลวัแลว้อีน่ียงัน่ากลวัดว้ยหรอ  โอพ้ระเจา้จอร์จ” (ฝรั่งเขา้ใจ  

คนไทยเกท็2, 2551: 162) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูเ้ขียนไดใ้ชค้าํหยาบ คือคาํว่า “อี” ในขอ้ความ มีการใชค้าํในภาษา

พดู คือคาํว่า “แม่ง” และ “ขาํกลิ้ง” การใชค้าํเหล่าน้ีทาํใหข้อ้ความขา้งตน้เป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการ

ในระดบักนัเองซ่ึงเป็นระดบัภาษาท่ีใชก้บัคนท่ีสนิทกนัเท่านั้น เม่ือผูเ้ขียนใชภ้าษาระดบัน้ีกบัผูอ่้าน จึง

ทาํใหผู้อ่้านรู้สึกเป็นกนัเอง สนิทสนมกบัผูเ้ขียน ช่วยลดช่องว่างระหว่างผูอ่้านท่ีเป็นนกัเรียนกบัผูเ้ขียน

ท่ีเป็นครู  ทาํใหผู้อ่้านเปิดใจรับส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารไดดี้ยิง่ข้ึน 

  ลกัษณะภาษาในหนงัสือฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท ฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ท 2 และ Cross-

Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ท นอกจากภาษาท่ีผูเ้ขียนใชจ้ะเป็นภาษาระดบัก่ึงทางการ  
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ภาษาระดบัสนทนาและภาษาระดบัปาก เพราะมีคาํหยาบ  คาํสแลง  คาํทบัศพัท ์ภาษาพดู  และมีการใช้

สาํนวนสุภาษิตในบางคร้ัง ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.2. คาํ 

  คาํเป็นอีกปัจจยัสาํคญัหน่ึงท่ีจะช้ีใหเ้ห็นว่าภาษาในงานเขียนนั้นอยูใ่นระดบัไหน  โดย

ในงานเขียนของ คริสโตเฟอร์  ไรท ์ทั้ง 3 เล่ม คือ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท  ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 และ 

Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท พบการใชค้าํหลายชนิด เช่น คาํทบัศพัท ์ คาํหยาบ  คาํสแลง 

ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.2.1. คาํทบัศพัท ์

คาํทบัศพัท ์ คือ  คาํท่ีนาํเอาคาํในภาษาองักฤษมาเขียนโดยใชภ้าษาไทย  โดยเขียนตาม

เสียงในภาษาองักฤษ  ตามท่ีพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 กล่าวไวว้่า “ทบัศพัท ์ว.  ท่ี

รับเอาคาํของภาษาหน่ึงมาใชใ้นอีกภาษาหน่ึงโดยวิธีถ่ายเสียงและถอดอกัษร  เช่น  เขียนทบัศพัท ์ แปล

ทบัศพัท.์”(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 103) 

ในงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรทพ์บการใชค้าํทบัศพัทเ์ป็นจาํนวนมาก   ทั้งน้ีอาจจะ

เป็นเพราะหนงัสือของผูเ้ขียนเป็นหนงัสือสอนภาษาองักฤษ ผูเ้ขียนจึงเขียนคาํภาษาองักฤษเหล่านั้นโดย

เขียนทบัศพัทเ์ป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ อีกทั้งผูเ้ขียนไม่ไดอ้ธิบายความหมายของคาํเหล่านั้นอาจ

เป็นเพราะว่าผูเ้ขียนตอ้งการใหผู้อ่้านความหมายของคาํนั้นดว้ยตวัเองเป็นการฝึกใหผู้อ่้านหาความรู้ดว้ย

ตวัเองไปดว้ย  คาํทบัศพัทน้ี์พบทั้งหมด 132 คาํ  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.2.1.1. คาํทบัศพัทท่ี์เขียนดว้ยภาษาไทย  คาํทบัศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเขียน

โดยภาษาไทยเป็นคาํภาษาองักฤษท่ีถกูยมืมาใชใ้นภาษาไทย  โดยวิธีถ่ายเสียงและถอดอกัษร  แลว้ใช้

ตวัอกัษรภาษาไทยเขียน พบ 75 คาํ เช่น  

ตวัอยา่ง 

  ไม่รู้จะเชียร์ไปทาํไม   ทีมห่วยซะขนาดน้ี (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 18) 

 “ เชียร์ ” มาจากคาํว่า Cheer 
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 คาํว่า เชียร์  มีคาํอธิบายตามพจนานุกรมองักฤษ-ไทย ดงัน้ี 

Cheer (เชียร์)vt. ร้องเสียงไชโย, ไชโย,  โห่ร้อง,  ย,ุ  ปลุกเร้าดว้ยเสียงโห่ร้อง –vt. ส่งเสียง

ไชโย,  มีความร่ืนเริงยนิดี  -n. การโห่ร้องสนบัสนุน,  การร้องเสียงไชโย, การปลุกเร้าดว้ยการโห่

ร้อง,  สิ่งท่ีใหค้วามปีติยนิดี,  ความดีใจ,   การบริการดว้ยอาหารและเคร่ืองด่ืม,  การปลอบใจ,  การ

ทาํใหใ้จชุ่มช่ืน,  การตอ้นรับ  -interj. ไชโย,  คาํอวยพรเวลามีการเฉลิมฉลอง –be  of  good  cheer  

ดีใจ,  ปลื้มปีติ,  เตม็ใจ (วิทย ์ เท่ียงบูรณธรรม, 2552: 139-140) 

“ ทีม ” มาจากคาํว่า Team 

คาํว่า ทีม  มีคาํอธิบายตามพจนานุกรมองักฤษ-ไทย ดงัน้ี 

Team (ทีม) n. กอง,  หน่วย,  คณะ,  ชุดนกักีฬา,  กลุ่มคน,  กลุ่มสัตว ์  -v. teamed, 

teaming –vt. รวมกนัเป็นกลุ่มหรือหน่วย,  ขนส่งเป็นกลุ่ม,  ใชส้ัตวเ์ลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,  รวมเงินให้

เหมาทาํ,  ประสานกนั    -vi. รวมกนัเป็นกลุ่ม,  ขบัรถไปดว้ยกนัหลายคนั,  ขบัรถบรรทุก (วิทย ์ 

เท่ียงบูรณธรรม, 2552: 876) 

  จากประโยคขา้งตน้ผูเ้ขียนใชค้าํทบัศพัทค์าํว่าเชียร์ในความหมายท่ีว่า การสนบัสนุน  

ประโยคขา้งตน้จึงหมายความว่า ไม่รู้จะใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มฟุตบอลกลุ่มน้ีทาํไมเพราะกลุ่มฟุตบอล

กลุ่มน้ีเล่นไม่ดีเลย 

3.3.2.1.2. คาํทบัศพัทท่ี์เขียนดว้ยอกัษรโรมนั   คาํทบัศพัทท่ี์เขียนดว้ยอกัษร

โรมนัคือ การท่ีเราขอยมืคาํในภาษาองักฤษมาใชแ้ต่ยงัใชรู้ปและเสียงตามเดิมในภาษาองักฤษท่ีเขียน

โดยอกัษรโรมนั หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงคือ การท่ีผูเ้ขียนใชค้าํศพัทภ์าษาองักฤษในประโยคภาษาไทย

นัน่เองพบ 57 คาํ เช่น 

ตวัอยา่ง 

   คุณกจ็ะตอ้ง Speakกบัเขา  (ฝรั่งเขา้ใจ   คนไทยเกท็, 2551: 130) 

 “ Speak ” 

Speak (สพีค) v. spoke,  spoken,  speaking –vi. พูด, คุย,  กลา่ว,  แสดงความเห็น,  

สนทนา,  เจรจา,  ปราศรัย,  ตรัส,  บรรยาย,  แถลง,  แสดงถึง,  เกิดเสียง,  ดงั,  เห่า  -vt.   พูด,  เอ่ย,  
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เปล่งเสียง,  สาธยาย,  พูดกบั –so to speak กล่าวเป็นนยัเป็นอุปมา  -speak for พูดในนามของ  -to 

speak of สมควรท่ีจะเอ่ยถึง (วิทย ์ เท่ียงบูรณธรรม, 2552: 820)  

จากประโยคขา้งตน้ผูเ้ขียนใชค้าํทบัศพัทค์าํว่า “speak”ในความหมายว่า “พดู” ประโยค

ขา้งตน้จึงหมายความว่า “คุณก็จะตอ้งพดูกบัเขา” 

 

ตวัอยา่ง 

  ถา้ไม่รู้คาํไหนกรี็บเปิด Dictionaryเด๋ียวน้ีเลย  (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็2, 2551: 22) 

 

 “ Dictionary ” 

Dictionary  (ดิค’  ชะเนียร์รี)  n.,  pl.  –ies   พจนานุกรม,  ปทานุกรม  -a walking 

dictionary  ผูท่ี้รู้ศพัทม์าก (วิทย ์ เท่ียงบูรณธรรม, 2552: 243) 

  จากประโยคขา้งตน้ผูเ้ขียนใชค้าํทบัศพัทค์าํว่า “Dictionary” ในความหมายว่า 

“พจนานุกรม”  ประโยคขา้งตน้จึงมีความหมายว่า “ถา้ไม่รู้ความหมายของคาํไหนก็รีบเปิดพจนานุกรม

เด๋ียวน้ีเลย” 

3.3.2.2.คาํสแลง  

  คาํสแลง  คือ  คาํท่ีใชแ้ละเขา้ใจกนัเฉพาะคนกลุ่มหน่ึง  ใชเ้พียงแค่ชัว่ระยะเวลาหน่ึงก็

เลิกใช ้ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานว่า “สแลง น. ถอ้ยคาํหรือสาํนวนท่ีใช้

เขา้ใจกนัเฉพาะกลุ่มหรือชัว่ระยะเวลาหน่ึง  ไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับว่าถกูตอ้ง.”  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546:  

1140) 

  คาํสแลง  บางคาํเป็นคาํท่ีมีใชอ้ยูแ่ลว้ในสงัคมวยัรุ่น  บางคาํเป็นคาํท่ีผูเ้ขียนสร้างข้ึนมา

ใหม่ และผูเ้ขียนก็ไดอ้ธิบายความหมายอยา่งชดัเจน ในหนงัสือทั้ง 3 เล่มน้ีคือ ฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ท   

ฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ท 2 และ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจคนไทยไม่เก็ท มีทั้งคาํสแลงท่ีเป็นภาษาไทย

และภาษาองักฤษพบทั้งหมด 41 คาํ  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.2.2.1 คาํสแลงภาษาไทย คาํสแลงภาษาไทยคือคาํสแลงท่ีเขียนโดยใช้

ภาษาไทย พบ 33 คาํ  เช่น 
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ก. คาํสแลงภาษาไทย คาํสแลงภาษาไทยคือคาํสแลงท่ีเป็นภาษาไทย

และเขียนโดยอกัษรไทย พบ 21 คาํ 

ตวัอยา่ง 

คร้ังหน่ึง  ผมพาเพื่อนคนไทยไปเจอเพ่ือนญ่ีปุ่น   เพื่อนคนไทยถอยรถญ่ีปุ่น Honda City 

ป้ายแดงหมาดๆ และตอนนั้นรถรุ่นน้ีกเ็พิ ่งขายในประเทศไทยไดไ้ม่นาน   เพื่อนซาชิมิของผมเขา

ไม่เคยเห็น Honda City มาก่อน  เพราะรู้สึกว่าท่ีญ่ีปุ่นไม่ผลิต   จึงบอกกบัเพื่อนคนไทยว่า “I like 

your Honda Shitty” เพื่อนสาวคนไทยของผม (เพื่อนนะครับ ไม่ใช่อีหนู) กท็าํสีหนา้ไม่ค่อยพอใจ

สักเท่าไร  แต่ยงัตอบกลบัว่า “Thank you” ดว้ยสีหนา้ไม่ใคร่แฮปป้ีเอาซะเลย (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทย

เกท็, 2551: 45) 

“เพ่ือนซาชิมิ” 

เพ่ือนซาชิมิ หมายถึง  คนญ่ีปุ่น  ซาชิมิ เป็นช่ืออาหารญ่ีปุ่นชนิดหน่ึงท่ีคนไทยมกัจะได้

ยนิบ่อยๆ  การนาํเอาคาํว่า  ซิชิมิ  มาผสมกบัคาํว่า เพ่ือน ทาํใหเ้กิดคาํใหม่กลายเป็นคาํสแลง 

จากประโยคขา้งตน้ เพ่ือนซาชิมิ หมายถึง เพ่ือนของผูเ้ขียนซ่ึงเป็นคนญ่ีปุ่น    

  “ อีหนู ” 

  อีหนู คือ คาํท่ีใชเ้รียกผูห้ญิงท่ีมีความสมัพนัธก์บัผูช้ายท่ีมีภรรยาอยูแ่ลว้  มีความหมาย

เดียวกบัคาํว่า เมียนอ้ย 

  จากประโยคขา้งตน้ผูเ้ขียนใชค้าํสแลง “อีหนู” ในความหมายของ ผูห้ญิงท่ีมี

ความสมัพนัธก์บัผูช้ายท่ีมีคนรักอยูแ่ลว้  จากประโยคขา้งตน้ผูเ้ขียนจึงตอ้งการจะบอกว่าผูห้ญิงท่ีซ้ือรถ 

Honda City คือเพ่ือนของเขาเอง ไม่ไดมี้ความสมัพนัธม์ากกว่าเพ่ือนแต่อยา่งใด 

ตวัอยา่ง 

หลงัจากท่ีผมเปิดปากพูดประโยคน้ีออกไป หนุ่มๆสาวๆในหอ้งท่ีกาํลงัยนืคุยกบัผม  ต่าง

พูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า  โอโ้ห  กล่ินละมุดห่ึงเลย   ผมหวัเราะแลว้ถามเขาว่า  ผมจะมีกลิ ่นละมุดได้

ไงในเม่ือผมไม่ไดก้ินมาก่อนท่ีจะเขา้สอน (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 29) 
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  “กลิ่นละมุด” 

กลิ่นละมุด คือ คนท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นปริมาณมากมกัจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์

ติดตวัอยูซ่ึ่งจะมีกลิ่นเหมือนละมุดสุกหรือละมุดเน่า แต่ผูใ้ชม้กัจะไม่เรียกว่ากลิ่นแอลกอฮอล ์มกัจะ

เรียกว่ากลิ่นละมุดแทน 

  จากประโยคขา้งตน้  ผูเ้ขียนใชค้าํสแลง “กลิ่นละมุด” ในความหมายท่ีว่ากลิ่นของคนท่ี

ด่ืมแอลกอฮอลม์าและยงัมีกลิ่นติดตวัติดปากอยูน่ัน่เอง  ในประโยคขา้งตน้ท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่านกัเรียน

ชาย-หญิงท่ีกาํลงัยนืคุยกบัเขาร้องโอโ้หออกมาว่ากลิ่นละมุดนั้น  แทจ้ริงแลว้นกัเรียนชาย-หญิงของเขา

หมายความว่าไดก้ลิ่นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์าจากตวัเขานัน่เอง 

ข. คาํสแลงภาษาไทยปนภาษาองักฤษ คือ คาํสแลงท่ีเป็น

ภาษาองักฤษท่ีเขียนโดยใชอ้กัษรไทย หรือ คาํสแลงท่ีมีคาํทบัศพัทภ์าษาองักฤษผสมอยูเ่ป็นคาํสแลงท่ี

เป็นคาํประสมระหว่างภาษาไทยและภาษาองักฤษแต่เขียนโดยใชต้วัอกัษรไทย พบ 12 คาํ 

ตวัอยา่ง 

ดงันั้นคนท่ีบา้นผมจึงมกัมัว่ดริงคพ์ูดภาษาองักฤษและภาษาไทยปนกนัไปหมด  (ฝรั่ง

เขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 19) 

  “ มัว่ดริงค ์” 

  มัว่ดริงค ์คือ มัว่เป็นคาํไทย แปลว่า ปะปนกนัจนแยกไม่ออก คาํว่า ดริงค ์มาจาก Drink 

เป็นคาํภาษาองักฤษ แปลว่าด่ืม พอเอาสองคาํมารวมกนักลายเป็นคาํว่า มัว่ดริงค ์หมายถึง  อาการท่ีไป

ด่ืมเคร่ืองด่ืมของคนอ่ืนไปทัว่ มกัใชใ้นสถานเริงรมย ์ แต่ในท่ีน้ีผูเ้ขียนใชค้าํสแลงคาํน้ีกบัการใชภ้าษา 

มัว่ดริงค ์จึงหมายความว่า ใชภ้าษาองักฤษและภาษาไทยปนกนัหมด   

  จากประโยคขา้งตน้ ผูเ้ขียนใชค้าํว่า “มัว่ดริงค”์ ในความหมายใชภ้าษาองักฤษกบั

ภาษาไทยปนกนัไปหมด ประโยคขา้งตน้จึงมีความหมายวา่ คนในบา้นของผูเ้ขียนใชภ้าษาองักฤษและ

ภาษาไทยปนกนัไปหมด 

ตวัอยา่ง 
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  ผมกก็าํลงัคุยกบับรรดาฝรั่งในอารมณ์แบบชิล  ๆ(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท, 2551: 43) 

  “ ชิลๆ ”   มาจากคาํว่า Chil Chil 

  คาํว่า “ชิลๆ” มีความหมาย 2 ความหมาย ดงัน้ี 

 ชิลๆ ความหมายท่ี 1  

Chill = เยน็สบาย หรือ พกัผ่อนสบายๆ 

ผิด ชิว / ถูก ชิล 

ผมว่าคนไทยเก่งมากครับในเร่ืองของการตดัคาํภาษาองักฤษใหส้ั้นลงจนบางคร้ังมนั

เปลี่ยนความหมาย   มีตวัอยา่งเยอะแยะ  อยา่งเช่นคาํว่า  ชิวๆ  ท่ีจริงคาํน้ีแปลว่า สบายๆ  ง่ายๆ และ

มนัมาจากคาํภาษาองักฤษเตม็ๆ คือ chill out ท่ีเป็นกริยา (Let’s chill out at the cafe.) กบัคาํว่า 

chilled out ท่ีเป็นคุณศพัท ์(The restaurant is really chilled out!) แต่พอเราไปตดัคาํว่า out ออกจาก

คาํว่า chill out และไปออกเสียงว่า ชิวๆ  อยา่งน้ีมนัไล่เหมือนหมาแลว้ครับ  ชิ่วๆ ชิ่วๆ  ถึงแมว้่าผม

รู้ว่าหลายๆ คนอยากจะไล่ฝรั่งไปไกลๆ  เพราะกลวัการพูดภาษาองักฤษ   แต่เรากต็อ้งพูดกบัฝรั่งให้

ถูกนะ chill out ไม่ใช่ไปไล่เขาชิ่วชิ่ว ... (คริสโตเฟอร์   ไรท,์ 2553: 67) 

ชิลๆ ความหมายท่ี 2  

มีท่ีมาจากแนวเพลงที่ฟังสบายๆ ไม่เสียงกลองหรือเบสมากนกั ท่ีนกัดนตรีมกัเรียกว่าแนว chil out 

เป็นแนวเพลงที่ฟังง่าย คนท่ีฟังเพลงแนวน้ีมกัพูดว่าฟังง่ายเพราะ chil chil แลว้คนท่ีฟังเพลงกเ็อาคาํว่า chil 

chil มาเรียกสถานการณ์หรือสิ่งอื่นท่ีไม่ใช่แนวเพลง (Jazzanova, ชิลแปลว่าอะไร [Online], access 29 

December 2011. Available from 

http://topicstock.pantip.com/lumpini/topicstock/L3742826/L3742826.html) 

จากความหมายของคาํว่า ชิลๆ ขา้งตน้ทั้ง 2 ความหมาย สรุปไดว้่า คาํว่า ชิลๆ มี

ความหมายว่า ง่ายๆ สบายๆ ไม่เป็นทางการ   จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูเ้ขียนจึงหมายความว่าเขากาํลงัคุยกบั

ครูท่ีเป็นชาวต่างชาติแบบสบายๆอยู ่

3.3.2.2.2 คาํสแลงภาษาองักฤษ คาํสแลงภาษาองักฤษคือ คาํสแลงท่ีเขียนโดย

ใชอ้กัษรโรมนั พบ 8 คาํ 
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ก. คาํสแลงภาษาองักฤษ คาํสแลงภาษาองักฤษคือ คาํสแลงท่ีเป็น

ภาษาองักฤษและเขียนโดยอกัษรโรมนั พบ  6 คาํ 

ตวัอยา่ง 

‘S’ Syndrome  Syndrome แรกกคื็อ การเอาตวั S ไปใส่ในคาํต่างๆเยอะมากโดยเฉพาะคาํ

ท่ีลงท้ายด้วยตวั D, TH, T และ CH เป็นต้น (ฝร่ังเข้าใจ  คนไทยเกท็, 2551: 59) 

 “ ‘S’ Syndrome” 

  ‘S’ Syndrome  คือ  คาํสแลงท่ีผูเ้ขียนตั้งข้ึนเอง แปลว่า โรคเอส  คือ อาการท่ีมกัจะออก

เสียงคาํต่างๆ เหมือนมีตวั s ลงทา้ยคาํนั้นตลอดเวลา ทั้งท่ีบางคาํไม่ไดล้งทา้ยดว้ยตวั s 

  จากประโยคขา้งตน้ คาํสแลง ‘S’ Syndrome เป็นคาํสแลงท่ีผูเ้ขียนตั้งข้ึนมาเองผูเ้ขียน

จึงตอ้งอธิบายความหมายของคาํสแลงคาํน้ีเพ่ือใหผู้อ่้านและผูเ้ขียนเขา้ใจความหมายตรงกนั  จาก

ประโยคขา้งตน้จึงมีความหมายว่า ‘S’ Syndrome คือโรคเอส หรือผูท่ี้มีขอ้บกพร่องทางการออกเสียงเอส  

คือมกัจะออกเสียงคาํต่างๆเหมือนกบัคาํคาํนั้นลงทา้ยดว้ยตวัเอส โดยเฉพาะคาํท่ีลงทา้ยดว้ยตวั D , TH , 

T และ CH ทั้งท่ีคาํนั้นไม่ไดล้งทา้ยดว้ยตวัเอส 

ตวัอยา่ง 

ในส่วนปัญหาของ Translation Syndromeทุกวันนี้ครูสอนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคน

ไทยหรือฝร่ังมกัจะชอบบอกเดก็นักเรียนว่าอย่าแปลภาษาอังกฤษตรงตวัจากประโยคภาษาไทย 

(ฝร่ังเข้าใจ  คนไทยเกท็2, 2551: 71) 

“ Translation Syndrome ” 

  Translation Syndrome คือคาํสแลงท่ีผูเ้ขียนตั้งข้ึนเอง แปลว่า โรคแปล คือ การท่ีเรา

แปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยคาํต่อคาํซ่ึงมกัจะไดค้วามหมายท่ีไม่ถกูตอ้ง 

  จากประโยคตวัอยา่งขา้งตน้จึงแปลว่า ครูสอนภาษาองักฤษทั้งครูไทยและครูต่างชาติ

มกัจะบอกนกัเรียนว่าอยา่แปลภาษาองักฤษตรงตวัจากประโยคไทย เพราะนกัเรียนมกัจะแปลประโยค

ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษแบบตรงตวั หรือท่ีผูเ้ขียนเรียกวา่ Translation Syndrome นัน่เอง 
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ข.คาํสแลงภาษาองักฤษปนเสียงภาษาไทย คาํสแลงภาษาองักฤษปน

เสียงภาษาไทยคือ คาํสแลงท่ีมีคาํภาษาไทย เสียงภาษาไทยปนอยู ่แต่เขียนโดยอกัษรโรมนั พบ 2 คาํ 

ตวัอยา่ง 

‘Garan’ Syndrome Syndrome นี้กคื็อ การันต์ Syndrome ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีผมกไ็ม่อยากจะ

โทษคนไทยหรอกนะครับท่ีพูดภาษาอังกฤษผิดๆ แบบนี้เพราะผมคิดว่าท่ีคิดค้นการนาํการันต์มา

ใส่บนตวัสะกดของคาํภาษาอังกฤษต่างๆนั้นทาํไม่ถกูต้อง 

ลองคิดดนูะครับวว่า ถ้าคุณเป็น การันต์ Syndrome แล้วเอาตวัการันต์ไปใส่ในตวัสะกด

ของคาํท่ีคุณพูด  คุณกจ็ะพูดคาํภาษาอังกฤษอย่างเช่น Lice, Like, Life, Light (ไลซ์, ไลค์, ไลฟ์, 

ไลท์) ออกมาเหมือนกันเป๊ะ นั่นกคื็อเสียงของคาํว่า ไล้ (ลบูไล้ ลบูไล้) นั้นเอง  (ฝร่ังเข้าใจ คนไทย

เกท็, 2551: 61) 

  “ ‘Garan’ Syndrome” 

  ‘Garan’ Syndrome คือคาํสแลงท่ีผูเ้ขียนตั้งข้ึนเอง แปลว่า โรคการันต ์คือ การท่ีผูใ้ช้

ภาษานาํคาํภาษาองักฤษมาใชแ้ลว้ใชเ้ป็นคาํทบัศพัทใ์นภาษาไทย  แลว้ก็มกัจะเติมตวัการันตล์งไปทา้ย

คาํ ทาํใหเ้สียงพยญัชนะทา้ยหายไป  และทาํใหอ้อกเสียงท่ีผดิเพ้ียนไป 

  จากประโยคขา้งตน้คาํสแลง ‘Garan’ Syndrome เป็นคาํสแลงท่ีผูเ้ขียนตั้งข้ึนมาเอง 

ผูเ้ขียนจึงตอ้งอธิบายความหมายของคาํสแลงน้ีเพ่ือนใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจความหมายตรงกบัผูเ้ขียน  

ประโยคขา้งตน้จึงมีความหมายความ ‘Garan’ Syndrome คือ โรคการันต ์หรือ ผูท่ี้มีขอ้บกพร่องในการ

ออกเสียงคาํศพัทท่ี์เม่ือใชเ้ป็นคาํทบัศพัทใ์นภาษาไทยแลว้มกัจะใส่ตวัการันตท่ี์ทา้ยคาํ  ทาํใหค้าํท่ีเขียน

ต่างกนัออกเสียงเหมือนกนั  ซ่ึงอาจทาํใหผู้ฟั้งไม่เขา้ใจความหมายของคาํศพัทค์าํนั้นหรืออาจจะเขา้ใจ

ความหมายของคาํศพัทน์ั้นผดิไปจากเดิม 

ตวัอยา่ง 

ส่วนคนไทยบางคนท่ีเรียนมาแบบนี้และชอบภาษาอังกฤษแบบยากๆเลยกลายเป็นโรค 

High So Syndrome หรือ Thai Gek Syndromeอาการชอบใช้ภาษาอังกฤษแบบยากๆ  เพ่ือโชว์ว่า

ตวัเองเก่งภาษาอังกฤษ (ฝร่ังเข้าใจ คนไทยเกท็2, 2551: 83) 
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  “ Thai Gek Syndrome ” 

  Gek มากจากคาํว่า เก๊ก มีความหมายว่า เกก๊  

เก๊ก (ปาก) ก. วางท่า; ขบัไล่. (จ.). (ราชบณัฑิตยสถาน,  2546: ) 

  Thai Gek Syndrome คือ คาํสแลงท่ีผูเ้ขียนตั้งข้ึนมาเองแปลว่า โรคไทยเกก๊ คือ การท่ี

คนไทยใชภ้าษาองักฤษไม่ค่อยเก่งแต่มกัจะทาํเหมือนเก่ง มกัจะทาํเหมือนเขา้ใจภาษาองักฤษดี 

  จากประโยคขา้งตน้จึงแปลว่า คนไทยบางคนชอบใชภ้าษาองักฤษท่ีมีศพัทย์าก เพ่ือ

แสดงใหค้นอ่ืนเห็นว่าตวัเองเก่งและมีความรู้มาก หรือท่ีผูเ้ขียนเรียกว่า Thai Gek Syndrome นัน่เอง 

3.3.2.3. คาํหยาบ 

  คาํหยาบ คือ คาํท่ีไม่สุภาพ  มกัจะใชก้บัเฉพาะกบัผูท่ี้สนิทสนมกนัเท่านั้น  หรือ ใช้

เป็นคาํสบถหรือเป็นคาํท่ีใชด่้าทอ   คาํท่ีไม่สุภาพ คาํตํ่า   คาํใชดู้ถกูคนอ่ืน หรือคาํสบถนัน่เอง ตามท่ีได้

กล่าวไปแลว้ในขอ้ 2.3.1 ของลกัษณะทัว่ไป   จากการศึกษาพบว่าในงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรทน์ั้น

เป็นงานเขียนท่ีมีการใชค้าํหยาบ 29 คาํ แต่มีความถ่ีในการใชค้าํเหล่านั้นมาก 

ตวัอยา่ง 

หลายคร้ังท่ีผมพบว่าคนชาติอื่นกพ็ูดภาษาองักฤษกนัผิดๆ หรือแปลกๆ อยา่งเช่นเวลาคน

ออสเตรเลียพูดคาํทกัทาย How are you today? = วนัน้ีคุณสบายดีไหมครับ ส่วนใหญ่จะไดย้นิ How 

are you to die ? = มึงจะไปตายยงัไง??!!  (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551 : 45) 

 “มึง” 

มึง ส. คาํใชแ้ทนผูท่ี้เราพูดดว้ย, มกัถือกนัว่าไม่สุภาพหรือหยาบคาย, เป็นสรรพนามบุรุษท่ี ๒.

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 865) 

  จากประโยคขา้งตน้ ผูเ้ขียนใชค้าํว่า “มึง” ในการยกตวัอยา่งเพ่ืออธิบายในเร่ืองท่ีฝรั่ง

บางชาติก็ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัแต่ก็ยงัออกเสียงไม่เหมือนกนั  ในประโยคขา้งตน้ผูเ้ขียน

ยกตวัอยา่งฝรั่งชาวออสเตรเลียท่ีออกเสียงคาํว่า day เป็นคาํว่า die ซ่ึงคาํว่า die แปลว่า ตาย  เม่ือเป็น
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ประโยคทกัทาย How are you today? จึงกลายเป็น How are you to die ?  เม่ือจะแปลความหมายของ

ประโยค How are you to die ? จึงจะตอ้งเลือกใชค้าํแปลให้เขา้กบัเน้ือหา หากจะแปลว่า “คุณจะไปตาย

ยงัไงครับ” ก็ส่ือความหมายไดแ้ต่ไม่สามารถส่ืออารมณ์ไดช้ดัเจนเท่า “มึงจะไปตายยงัไง” ผูเ้ขียนจึง

เลือกใชค้าํว่า “มึง” ในประโยคน้ี 

  ตวัอยา่ง 

มีอีกเหตุการณ์ นกัเรียนสาวชาวญ่ีปุ่นของผมออกเสียงผิดๆในหอ้งเรียน วนันั้นผมถาม

เธอว่ากินอะไรมาเม่ือเชา้น้ี  คาํตอบคือ “I had a hum sandwich.” นกัเรียนไทยในหอ้งอึ้ งตะลึงกนั

ไปหมด  โดยเฉพาะนกัเรียนชาย  เพราะเสียงท่ีไดย้นิกคื็อ เม่ือเชา้เธอทานแซนดว์ิชหํา!!! (กบว.ไม่

ตอ้งเซ็นเซอร์นะครับ)  (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 46) 

 “หาํ” 

หาํ(ถิ ่น-อีสาน, พายพั) น. ลูกอณัฑะ, ไข่หาํ หรือ หมากไข่หาํ กเ็รียก. (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 

1293)  

จากประโยคขา้งตน้ผูเ้ขียนใชค้าํว่า หาํ  ในความหมายว่า อวยัวะเพศชายเพ่ือยกตวัอยา่ง

ในการอธิบายว่ามีนกัเรียนของเขาท่ีเป็นชาวญ่ีปุ่นออกเสียงผดิ จากคาํว่า แซนดว์ิชแฮม จึงกลายเป็นคาํ

ว่า แซนดว์ิชหาํ ทาํใหค้วามหมายผดิไป  

ผูเ้ขียนตอ้งการช้ีใหเ้ห็นว่า  การออกเสียงเป็นส่ิงสาํคญัมากเพราะนอกจากจะทาํใหก้าร

ส่ือสารลม้เหลวแลว้  เสียงอาจจะไปพอ้งกบัคาํอ่ืนท่ีความหมายไม่สุภาพหรือเป็นความหมายท่ีเป็นไป

ในทางไม่ดีก็ได ้

ตารางท่ี 1 คาํประเภทต่างๆท่ีพบในหนงัสือ คนไทยเก็ท ฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ท 2และ Cross-Culture ฝรั่ง

ไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ท 

ท่ี คาํหยาบ คาํสแลง คาํทบัศพัท ์

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

ภาษาไทย ไทย+

องักฤษ 

ภาษาองักฤษ เสียง

ภาษาไทย 
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1 มึง ตั้งแต่ยงัเป็น

วุน้ 

เสือไบ ‘S’ 

Syndrome 

Thai Gek 

Syndrome 

ทีวี (T.V.) Speak 

2 ข้ี(Shit) หนา้หมอ้ มัว่ดร้ิงค ์ ‘L’ 

Syndrome 

‘Garan’ 

Syndrome 

เชียร์ (Cheer) Anyway 

3 หาํ ป้อนวิทยา

ยทุธ ์

โดฟกาแฟ ‘Hi-Lo’ 

Syndrome 

 เกรด 7-12 

(Grad) 

Crazy 

4 นํ้ าจิ๋ม กลิ่นละมุด เมาทแ์ตก 

เมาทแ์ตน 

High So 

Syndrome 

 ซูเปอร์สตาร์ 

(Super Star) 

Version 

5 สน้ตีน ผฝีรั่งจะเขา้

สิงคนไทย 

แฟน  

แมนฯยฯู 

‘Yes’  

Syndrome 

 รถเมล ์(mail) Eye Contact 

6 กะหร่ี อีหนู ท่าน

อาจารย ์

Johnnie 

‘translation’ 

Syndrome 

 มอเตอร์ไซค ์

(Motor Cycle) 

Dictionary 

7 เบอร์เกอร์

ตีน 

หลวงเอ๋อ เสียself   ออฟฟิต (Office) Subtitles 

8 ข้ี(crap) ต่อมอยาก

เรียน 

ชิลๆ   เส้ือเชิ้ต (Shirt) Common 

Sense 

9 นม(tits) นํ้ าเมา อาจารย์

แฮงค ์

  เน็กไท 

(Necktie) 

Make Sense 

10 ดูดตูด นม

ภาษาองักฤษ 

โชวห่์วย   คอมพิวเตอร์ 

(Computer) 

Calculator 

11 กน้

(bottoms) 

ติงต๊อง เด็กแนว

แร็ปโย ่

  อินเทอร์เน็ต

(Internet) 

Sense 

12 Arse (กน้

ผูห้ญิง) 

เจ๋ง สตอบอ

แหล 

  คอร์ส (Course) Interview 

13 ตด(Fart) เดินโต๋เต๋    สไตล ์(Style) Make sure 

14 นมสาว 

(Breasts) 

โก๋ (จิ๊กโก๋)    ไอเดีย (Idea) Adjective 

15 แม่นํ้ าข้ี ผูเ้ฒ่าเมา    เมาท ์(พดูคุย) Long Term 
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(Riverpoo) (Mouth) Memory 

16 ไอน้ัน่

(Dick) 

ครูละมุด     Eng 

17 ไอน้ัน่ท่ี

แข็งตวั 

(Erection) 

เด็กแนว    แอลกอฮอล ์

(Alcohol) 

Self 

Learning 

18 บริการตดู

(Butt 

Service) 

สะเหล่อ    เช็ก (Check) Pause 

19 เอา(Fuck) เท่     Hi So 

20 แดก ฟันธง    สกอร์ (Score) Speaking 

21 ตายห่า แวว้วว 

(แลว้) 

   เกม (Game) The Cops 

22 ตู (ก)ู     เสิร์ฟ (Serve) Drunk 

Driving 

23 ซวย     ไฮเทค (High -

Tech) 

Vomit or 

Throw up  

24 โวย้ ปากหมา    โซฟา (Sofa) Import 

25 วะ     เกมโชว ์(Game 

Show) 

Export 

26 โคตรๆ     วิทยุ

ทรานซิสเตอร์ 

(Transistor 

Radio) 

Taste 

27 เพ่ือนสน้

ตีน 

    ไฮโซ (High-

Society) 

Have a nice 

meal ! 

28 การแข็งตวั

ของ

อวยัวะชาย

ทัว่ไป 

    ฟอร์ม (Form) Oh no 
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29 บกัหาํ     เทคนิค 

(Technique) 

I 

30      แฮงค ์(Hang 

over) 

Baby 

31      โปร(กอลฟ์) 

(Pro) 

Advanced 

32      ไดรฟ์ (Drive) Basic 

33      เคเบิ้ลทีวี (Cable 

T.V.) 

Southeast 

Asia 

34      เบสิก (Basic) Shopping 

35      ซูเปอร์มาร์เก็ต

(Super Market) 

Verb 

36      เวอร์ (Over) Grammar 

37      วีซีดี (V.C.D.) Usually 

38      ดีวีดี (D.V.D.) Thai Time 

39      อีเมล (E-Mail) Bad Traffic 

40      เวบ็ไซต ์

(Website) 

Your  

41      คอร์รัปชัน่ 

(Corruption) 

My 

42      เกสตเ์ฮาส์ 

(Guest House) 

Adjectives 

43      ฮิต (Hit) O.K. 

44      อินเตอร์ (Inter) You 

45      เอเชีย (Asia) Gentleman 

46      ชอ้ปป้ิง 

(Shopping) 

I’m so 

Frightening 

!! 

47      กอลฟ์ (Golf) Verb to be 

48      โชววรู์ม (Show List 
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Room) 

49      พวงมาลยัพาว

เวอร์  (Power 

Steering) 

Image 

50      ซนัรูฟ (Sun 

Roof) 

V.I.P. 

51      แบตเตอร่ี 

(Battery) 

Say 

goodbye 

52      แอร์(Air 

53Hostess) 

Good Luck 

53      รีเซพชัน่ 

(Reception) 

Native 

54      เซ็กซ่ี (Sexy) Syndrome 

55      แบงก ์(Bank) Receptive 

Skill 

56      เกย ์(Gay) Writing 

57      อินเทรนด ์(In 

Trend) 

Spelling 

58      เวอร์ชัน่ฝรั่ง

(Version) 

 

59      สองเวอร์ชัน่  

60      ไทร์(Retire)  

61      สเปค 

(Specification) 

 

62      โชคอพั(Shock 

Absober) 

 

63      ชุดแส็ค (Sack)  

64      เมเจอร์ (Major)  

65      จูน (Tune)  

66      โกอินเตอร์ (Go  
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Inter) 

67      เด็กเสิร์ฟ  

(Server) 

 

68      ทิป (Tip)  

69      เอน็เตอร์เทน

(Entertain) 

 

70      เวอร์ชัน่ยาก 

(Version) 

 

71      ลิฟต ์(Lift)  

72      เคลียร์ (Clear)  

73      ลอ็ก (Lock)  

74      คอมพ ์

(Computer) 

 

75      พนกังานเสิร์ฟ 

(Server) 

 

จากตารางการแสดงคาํชนิดต่างๆในงานเขียนของคริสโตเฟอร์ ไรทท์ั้ง 3 เล่ม  พบว่ามี

การใชค้าํหยาบ 29 คาํ   คาํสแลงภาษาไทยท่ีเขียนดว้ยอกัษรไทย 21 คาํ  คาํสแลงภาษาองักฤษท่ีเขียน

ดว้ยอกัษรไทย  12 คาํ  คาํสแลงภาษาองักฤษท่ีเขียนดว้ยอกัษรไทย 6 คาํ  คาํสแลงภาษาองักฤษท่ีเขียน

ดว้ยอกัษรโรมนั 2คาํ คาํทบัศพัทท่ี์เขียนดว้ยอกัษรไทย 75 คาํ และ คาํทบัศพัทท่ี์เขียนดว้ยภาษาองักฤษ 

57 คาํ 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าผูเ้ขียนมกัจะใชค้าํท่ีอยูใ่นภาษาระดบัไม่เป็นทางการคือ  คาํทบั

ศพัท ์  คาํสแลง   คาํหยาบ  การใชค้าํเหล่าน้ีทาํใหผู้อ่้านรู้สึกไม่เครียด   ผอ่นคลายเม่ืออ่านหนงัสือของ

ผูเ้ขียน  นอกจากนั้นยงัเป็นการสร้างความเป็นพรรคเป็นพวกเป็นกนัเองระหว่างผูอ่้านกบัผูเ้ขียน  ทาํให้

อ่านรู้สึกเพลิดเพลินและรับความรู้ท่ีผูเ้ขียนถ่ายทอดไดดี้ยิง่ข้ึน 

3.3.3 สาํนวน 

การใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย  เลือกใชค้าํธรรมดาไม่ซบัซอ้นจะทาํใหผู้ท่ี้รับสารเขา้ใจง่าย

และทาํใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  แต่ในงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรทท์ั้ง 3 เล่ม คือ ฝรั่ง

เขา้ใจคนไทยเก็ท ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท2 และ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท นั้นนอกจาก
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ผูเ้ขียนจะใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้นแลว้ ผูเ้ขียนยงัเพิ่มรสชาติของการใชภ้าษาดว้ยการใชส้าํนวน  

ถึงแมว้่าสาํนวนจะเป็นขอ้ความหรือวลีท่ีไม่ไดมี้ความหมายตรงตวัแต่ผูผู้เ้ขียนก็แกไ้ขปัญหาโดยการ

อธิบายของความหมายของสาํนวนนั้นประกอบดว้ย แต่หากสาํนวนนั้นเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปแลว้ผูเ้ขียน

ก็จะไม่อธิบาย 

มีผูอ้ธิบายความหมายของสาํนวนไว ้2 ความหมาย ดงัน้ี 

สาํนวน น. ถอ้ยคาํท่ีเรียบเรียง,  โวหาร,  บางทีกใ็ชค้าํว่าสาํนวนโวหาร  เช่น  สารคดีเร่ือง

น้ีสาํนวนโวหารดี   ความเรียงเร่ืองน้ีสาํนวนโวหารลุ่มๆดอนๆ ; คดี  เช่น ปิดสาํนวน ; ถอ้ยคาํท่ี

กล่าวเตือนต่อกนัมาชา้นานแลว้   มีความหมายไม่ตรงตามตวั  หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู ่ เช่น  

สอนจระเขใ้หว้า่ยนํ้ า   ราํไม่ดีโทษป่ีโทษกลอง, ถอ้ยคาํท่ีแสดงออกมาเป็นขอ้ความพิเศษ  เฉพาะ

ภาษาหน่ึงๆ เช่น สาํนวนฝรั่ง  สาํนวนบาลี, ชั้นเชิงหรือท่วงทาํนองในการแต่งหนงัสือหรือพูด เช่น 

สาํนวนเขา้พระยาคลงั(หน)  สาํนวนยาขอบ  สาํนวนไมเ้มืองเดิม;  ลกัษณะนามใชเ้รียกขอ้ความ

หรือบทประพนัธ์รายหน่ึงๆ เช่น อิเหนา มีหลายสาํนวน  บทความ ๒ สาํนวน. สาํนวน(กฎ) น. 

บรรดาคาํคู่ความและเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอยา่งใดๆท่ีคู่ความหรือศาลหรือเจา้พนกังาน

ศาลไดท้าํข้ึน  ซ่ึงประกอบกนัเป็นสาํนวนของคดี. (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 1187) 

ถอ้ยคาํสั้น  กะทดัรัดท่ีมีความหมายไม่ตรงความหมายปรกติแต่ใชจ้นเขา้ใจกนัแพร่หลาย

กคื็อ ถอ้ยคาํท่ีเรียกว่า สาํนวน นัน่เอง (วีรฉัตร  วรรณดี, 2553: 57) 

  สาํนวนในท่ีน้ีหมายถึงถอ้ยคาํท่ีกล่าวไม่ตรงตามความหมายปรกติแต่ใชแ้ละเขา้ใจกนั

แพร่หลาย ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีไดใ้ชส้าํนวนไทยดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

ผมเรียนท่ีมหิดลอินเตอร์ประมาณ 5 ปี เพราะยงัตอ้งกลบัไปทาํงานท่ีร้านอาหารไทยใน

ลอนดอนเพ่ือเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมและผ่อนรถตนัแรกท่ีซ้ือดว้ยน้ําพักน้ําแรงของตวัเอง (ฝรั่งเขา้ใจ 

คนไทยเกท็, 2551: 25) 

“นํ้ าพกันํ้ าแรง”   

นํ้ าพกันํ้ าแรง น. แรงท่ีเกิดจากความมานะพยายามของตนเอง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 582) 
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  จากประโยคขา้งตน้ผูเ้ขียนใชส้าํนวน “นํ้ าพกันํ้ าแรง” ในความหมายท่ีว่าแรงท่ีเกิดจาก

ความพยายามของตนเอง  ประโยคขา้งตน้จึงมีความหมายวา่ ผูเ้ขียนตอ้งเรียนท่ีวิทยาลยันานาชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 5 ปี ทั้งท่ีควรจะเรียนแค่ 4 ปี เพราะผูเ้ขียนตอ้งกลบัไปทาํงานท่ีลอนดอนเพ่ือนาํเงิน

มาจ่ายค่าเล่าเรียนและผอ่นรถคนัแรก  ฉะนั้นค่าเรียนและค่ารถยนตค์นัแรกจึงเป็นนํ้ าพกันํ้ าแรงของ

ผูเ้ขียนเอง 

ตวัอยา่ง 

แต่...ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นครับ  ผมเลือกทางเดินชีวิตดว้ยการเป็นครูสอน

ภาษาองักฤษเหมือนพ่อ (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท, 2551 : 25) 

“ลกูไมย้อ่มหล่นไม่ไกลตน้” 

ลูกไมห้ล่นไม่ไกลตน้ (สาํ) น. ลูกยอ่มไม่ต่างกบัพ่อแม่มากนกั. (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542 : 

1026) 

  จากประโยคขา้งตน้ผูเ้ขียนใชส้าํนวน “ลกูไมย้อ่มหล่นไม่ไกลตน้”  ในความหมายท่ีว่า 

ลกูยอ่มไม่ต่างจากพ่อแม่นกั  ประโยคขา้งตน้จึงแปลว่า ผูเ้ขียนตดัสินใจทาํงานเป็นครูสอนภาษาองักฤษ

เหมือนพ่อของเขา 

ตวัอยา่ง 

เร่ืองง่ายๆ ท่ีเราจะมาดูกนัเป็นเร่ืองแรก  และเป็นการเร่ิมตน้ในการพูดภาษาองักฤษ   นัน่

คือการทกัทายกนัครับ   แค่การทกัทายฝรั่งเป็นภาษาองักฤษ  คนไทยบางคนกต็กม้าตายกนัแลว้

(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็2, 2551: 13) 

“ตกมา้ตาย” 

สาํนวน เพลงเดียวตกมา้ตาย หรือ สองเพลงตกมา้ตาย หรือสามเพลงตกมา้ตาย 

หมายความว่าแพห้รือยติุอยา่งรวดเร็ว (ชุมสาย  สุวรรณชมภู, 2553: 65) 

ถึงแมว้่าสาํนวน “ตกมา้ตาย” จะไม่ไดเ้ขียนเหมือนสาํนวน “เพลงเดียวตกมา้ตาย หรือ 

สองเพลงตกมา้ตาย หรือสามเพลงตกมา้ตาย” แต่เม่ือดตูามความหมายแลว้ ผูเ้ขียนไดใ้ชส้าํนวน “ตกมา้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



101 
 

 

ตาย” ในความหมายเหมือนกบัสาํนวน “เพลงเดียวตกมา้ตาย หรือ สองเพลงตกมา้ตาย หรือสามเพลงตก

มา้ตาย” คือใชใ้นความหมายแพห้รือยติุอยา่งรวดเร็วนัน่เอง 

จากประโยคขา้งตน้ ผูเ้ขียนจึงหมายความว่า คนไทยบางคนไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกบั

ภาษาองักฤษ เพียงแค่คาํทกัทายซ่ึงเป็นประโยคง่ายๆ ทั้งท่ีไม่ยาก ก็ทาํไม่ได ้หรืออยา่งท่ีผูเ้ขียนกล่าวว่า

ตกมา้ตายนั้นเอง 

ตวัอยา่ง 

  รถติดในกรุงเทพฯ มนัผีเข้าผีออกYou ไม่รู้หรอก (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2, 2551: 154) 

  “ผเีขา้ผอีอก” 

 ผเีขา้ผอีอก มีความหมายว่า ไม่แน่นอน, เด๋ียวดีเด๋ียวร้าย 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูเ้ขียนใชส้าํนวน ผเีขา้ผอีอก ในความหมาย ไม่แน่นอน  มา

เปรียบเทียบกบัการจราจรในกรุงเทพฯว่า การจราจรในกรุงเทพฯไม่แน่นอนบางทีการจราจรหนาแน่น 

บางทีการจราจรคล่องตวั 

ตวัอยา่ง 

คุณกลวัว่าคู่สนทนาจะคิดไม่ดีกบัคุณและกบัความสามารถดา้นภาษากลวัจะหน้าแตก

หมอไม่รับเยบ็  คุณกเ็ลยเลือกท่ีจะไม่พูดดีกว่า (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 33) 

 “หนา้แตก” 

 หนา้แตก มีความหมายว่า คาดไม่ถึงหรือ ผดิคาด จึงเตรียมรับมือกบัเหตุการณ์นั้นไม่ทนั 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูเ้ขียนใชส้าํนวน หนา้แตก ในความหมายท่ีว่า ผดิคาด เม่ือ

นาํมาใชใ้นประโยคขา้งตน้จึงหมายความว่า ผูเ้ขียนตอ้งการจะบอกว่าผูอ่้านกลวัว่าคู่สนทนาคิดไม่ดีหรือ

ดูถกูความสามารถดา้นภาษาองักฤษของผูอ่้าน ผูอ่้านกลวัวา่จะพดูผดิแลว้จะอบัอาย ผูอ่้านจึงตดัปัญหา

โดยการไม่พดูดีกว่า 
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  จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าผูเ้ขียนมกัจะใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการในงานเขียนทั้ง 3 เล่ม  

มีการใชค้าํหยาบ  คาํสแลง  คาํทบัศพัท ์  และสาํนวนไทย  การใชภ้าษาระดบัไม่เป็นทางการน้ีช่วยลด

ช่องว่างระหว่างผูอ่้านกบัผูเ้ขียน  ทาํใหผู้อ่้านรู้สึกเป็นกนัเองกบัผูเ้ขียน  การเรียนภาษาองักฤษกบัผูเ้ขียน

จึงเป็นเร่ืองง่าย   

  ลกัษณะทัว่ไปของแต่ละบท  การใชรู้ปภาพประกอบในงานเขียน และการใชภ้าษาของ

ผูเ้ขียนเป็นวิธีการท่ีทาํใหผู้อ่้านรู้สึกผอ่นคลายและเพลิดเพลินไปกบัการอ่านหนงัสือของผูเ้ขียน ใน

ขณะเดียวกนัเม่ือผูอ่้านไม่รู้สึกเครียดแลว้  ผูอ่้านก็สามารถรับความรู้ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นจุดประสงค์

หลกัของงานเขียนทั้ง 3 เล่ม  ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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บทที่ 4 

คุณค่างานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรท์ 

  คริสโตเฟอร์  ไรทไ์ดเ้ขียนหนงัสือสอนภาษาองักฤษท่ีใหท้ั้งความรู้เก่ียวกบัไวยากรณ์

ภาษาองักฤษ  ความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรมหากผูเ้รียนเขา้ใจเร่ืองการส่ือสารขา้มวฒันธรรม

แลว้ก็จะทาํใหผู้เ้รียนเรียนภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน นอกจากนั้นผูเ้ขียนยงัไดเ้สนอขอ้คิดท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั

วิธีการเรียนภาษาองักฤษและการใชชี้วิตประจาํวนั    และใหค้วามบนัเทิงแก่ผูอ่้านดว้ย ทาํใหผู้อ่้าน

ไดรั้บทั้งความรู้และความบนัเทิงไปพร้อมๆกนั 

จากการศึกษาพบว่าหนงัสือทั้งสามเล่มของคริสโตเฟอร์ ไรท ์คือ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทย

เก็ท ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 และCross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ทมีคุณค่าทั้งในดา้นความรู้

และคุณค่าในดา้นของความบนัเทิง ดงัน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 คุณค่าด้านความรู้ 

คริสโตเฟอร์  ไรทไ์ดน้าํเสนอคุณค่าดา้นความรู้จาํแนกไดเ้ป็น 3  ขอ้ใหญ่ คือ คุณค่า

ดา้นความรู้เก่ียวกบัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ดา้นความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรม และดา้น

ความรู้จากขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.1 ความรู้ดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

การพฒันาความรู้ดา้นไวยากรณ์เป็นเน้ือหาหลกัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอใน

หนงัสือทั้งสามเล่ม  ถึงแมว้่าวิธีการและรูปแบบในการเสนอไวยากรณ์ของผูเ้ขียนจะแตกต่างจาก

หนงัสือสอนภาษาองักฤษเล่มอ่ืนๆ แต่เน้ือหาท่ีผูอ่้านไดรั้บก็ยงัมีความครบถว้นสมบูรณ์อยู ่ เน้ือหาดา้น

ไวยากรณ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.1.1 ออกเสียงคาํศพัทภ์าษาองักฤษไดถ้กูตอ้ง 
ทกัษะการพดูเป็นเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนเนน้มากท่ีสุดในงานเขียนทั้งสามเล่ม  

ผูเ้ขียนจึงมกัจะกล่าวถึงการออกเสียงท่ีถกูตอ้งและเสนอตวัอยา่งไวห้ลายตวัอยา่ง เช่น 

ตวัอยา่ง 
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Island ตอ้งออกเสียงว่า ไอเลิ่น หรือ ไอแลนด กไ็ด ้

Faculty ตอ้งออกเสียงว่า  แฟเคิลท่ี 

Kitchen ตอ้งออกเสียงว่า คิทเช่น (ไม่ใช่ Chicken!) 

Vegetable กต็อ้งเป็น เวจทะเบิ ้ล ไม่ใช่ เวจเจททะเบิ ้ล เหมือนท่ีคนไทยชอบพูด 

Comfortable ตอ้งเป็น คอมฟทะเบิล ไม่ใช่ คอมฟอร์ทะเบิล  (ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2, 2551: 

59) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งคาํศพัทท่ี์ใชบ่้อยคร้ัง   แต่คนไทยมกั 

จะออกเสียงผดิ  5 คาํ คือ Island ออกเสียงว่า ไอเลิ่น หรือ ไอแลนด, Faculty ออกเสียงว่า แฟ

เคิลท่ี, Kitchen ออกเสียงว่า คิทเช่น, Vegetable ออกเสียงว่า เวจเทเบิ้ล และ Comfortable ออก

เสียงว่า คอมฟทะเบิล 

  ผูเ้ขียนตอ้งการจะช้ีใหเ้ห็นว่ามีคาํศพัทภ์าษาองักฤษง่าย ๆ หลายคาํท่ีคนไทยออกเสียง

ผดิ  การออกเสียงผดิเหล่าน้ีอาจะเกิดจากการท่ีคนไทยไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัและไม่ค่อย

ไดมี้โอกาสพดูคุยกบัเจา้ของภาษาท่ีแทจ้ริงหรืออาจเกิดจากขาดการฝึกฝนก็ได ้

4.1.1.2 สะกดคาํภาษาองักฤษไดถ้กูตอ้ง 
การพฒันาทกัษะการเขียนเป็นการพฒันาทกัษะเชิงรุก  ทกัษะเชิงรุกคือ

ทกัษะท่ีเราใชถ่้ายทอดแสดงความรู้ออกไป  ทกัษะเชิงรุกประกอบดว้ยทกัษะ 2 ทกัษะคือ ทกัษะการพดู

และทกัษะการเขียน ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ีผูเ้ขียนเนน้รองลงมาจากทกัษะการพดู ผูเ้ขียนได้

ช้ีใหเ้ห็นว่าการสะกดผดิก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ ผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งไวด้งัน้ี 

ตวัอยา่ง 

สาวไทยคนหน่ึงส่ง SMS ไปหาแฟนฝร่ังของเธอ 

I love you John, you are my sole mate! 

  = ฉันรักเธอมากเลยจอห์น คุณเป็นเพ่ือนส้นตีนฉันค่ะ!! 
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(Soul mate แปลว่า เน้ือคู่  ครับ  แต่ Sole mate แปลว่า เพื่อนส้นตีน!)(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทย

เกท็ 2, 2551: 223-224) 

  จากตวัอยา่ง ผูเ้ขียนเล่าเร่ืองท่ีผูห้ญิงไทยคนหน่ึงส่งขอ้ความไปหาคู่รักโดยจะบอกว่า

ฝ่ายชายว่าเขาเป็นเน้ือคู่  แต่ผูห้ญิงคนน้ีสะกดคาํว่าเน้ือคู่ในภาษาองักฤษผดิ จาก soul mate เน้ือคู่ เป็น 

sole mate ซ่ึงแปลว่าเพ่ือนสน้ตีน ผูท่ี้ไดรั้บขอ้ความเขา้ใจผดิ 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนตอ้งการจะช้ีใหเ้ห็นว่าการสะกดเป็นเร่ืองสาํคญัมากเพราะถา้หาก

สะกดผดิไปเพียงแค่ตวัเดียวกจ็ะทาํใหค้วามหมายของคาํคาํนั้นเปล่ียนไป และจะทาํใหก้ารส่ือสาร

ลม้เหลว 

4.1.1.3 ใชไ้วยากรณ์ไดถ้กูตอ้ง 
ถึงแมว้่าผูเ้ขียนมกัจะกล่าวว่าการใชไ้วยากรณ์ท่ีถกูตอ้งไม่ใช่เร่ืองสาํคญั

ท่ีสุดในการพดูภาษาองักฤษ ทั้งยงัไดเ้สนอว่าการพดูภาษาองักฤษท่ีไม่ถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์แต่ทาํ

ใหฝ้รั่งเขา้ใจไดก้็น่าจะเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้แต่ผูเ้ขียนก็เสนอการใชห้ลกัไวยากรณ์ท่ีถกูตอ้งไว้

เช่นเดียวกนั แลว้ยงักล่าวว่าถึงแมว้่าการพดูใหฝ้รั่งเขา้ใจ  อยา่งไรก็ตามไม่ถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ทาํ

ใหส่ื้อสารประสบความสาํเร็จในระดบัหน่ึง แต่ว่าการใชภ้าษาองักฤษไดถ้กูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ยอ่ม

เป็นส่ิงท่ีดีกว่า ผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งไวด้งัน้ี 

ตวัอยา่ง 

โดยผมอยากใหคุ้ณใชก้ติกามารยาทของคุณศพัทแ์บบท่ี 3 นัน่กคื็อ more…thanและ the 

most…สาํหรับคุณศพัททุ์กคาํ 

Ex. 

1. Thailand is hotter than England. 

Thailand is more hot than England. 

2. Kanchanaburi is the hottest province in Thailand. 

Kanchanaburi is the most hot province in Thailand. 
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3. Britney Spear is sexier than Jennifer Lopez. 

Britney Spear is more sexy than Jennifer Lopez. 

4. Um Patcharapa is the sexiest girl in Thailand. 

Umpatcharapa is the most sexy girl in Thailand. 

5. Thai food is more delicious than American food. 

Thai food is the most delicious food in the world. 

น่ีเป็นตวัอยา่งการใช ้Grammar ท่ีผิดแต่ฝรั่งเขา้ใจ 

เห็นไหมครับว่า ท่ีจริงแลว้ Grammar นั้นไม่ไดส้าํคญัอยา่งท่ีคุณคิด ท่ีจริงแลว้ Grammar 

Adjective ผิดๆ แบบน้ีฝรั่งบางคนเขากใ็ชน้ะจ๊ะ 

แต่สุดทา้ยแลว้ผมกไ็ม่อยากใหคุ้ณทิ ้ง Grammar ไปนะครับเพราะถา้คุณอยากเก่งภาษา

จริงๆ คุณตอ้งทาํความเขา้ใจ   ทาํความคุน้เคยกบั Grammar กนับา้ง  เพราะการพูดภาษาท่ีไหลลื่น

และถูกตอ้งเป็นสิ่งท่ีสุดยอดท่ีทุกควรจะอยากทาํ (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2550: 112) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูเ้ขียนไดเ้สนอหลกัไวยากรณ์เก่ียวกบัการใช ้more…then และ the 

most ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้าํเสนอทั้งวิธีการท่ีถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ และวิธีท่ีผดิไวยากรณ์แต่ฝรั่งเขา้ใจ 

โดยในบรรทดัท่ีมีเลขขอ้กาํกบัอยูข่า้งหนา้เป็นประโยคท่ีถกูหลกัไวยากรณ์ และบรรทดัท่ีไม่มีเลขขอ้

กาํกบัเป็นประโยคท่ีผดิไวยากรณ์  ทั้งน้ีผูเ้ขียนก็ไดก้ล่าวว่าการใชภ้าษาองักฤษควรจะใชต้ามหลกั

ไวยากรณ์ท่ีถกูตอ้งมากกว่า 

  แมว้่าผูเ้ขียนจะไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัหลกัไวยากรณ์ในการพดูภาษาองักฤษแต่

ผูเ้ขียนก็ไดใ้หห้ลกัไวยากรณ์ท่ีถกูตอ้งมาดว้ย   เม่ือผูอ่้านรู้วิธีท่ีถกูตอ้งแลว้ว่าเป็นอยา่งไร  ผูอ่้านก็น่าจะ

เลือกวิธีท่ีถกูตอ้งมาใชม้ากกวา่ 

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งการพดูผดิ  การสะกดผดิ และ

การใชไ้วยากรณ์ท่ีผดิมาใหผู้อ่้านเห็นเพ่ือจะช้ีใหผู้อ่้านเห็นว่าการพดูผดิ การสะกดผดิและการใช้

ไวยากรณ์ผดินั้นส่งผลเสียทาํใหก้ารส่ือสารประสบความลม้เหลว และผูเ้ขียนก็ไดเ้สนอวิธีการออกเสียง
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ท่ีถกูตอ้ง การสะกดท่ีถกูตอ้งและการใชไ้วยากรณ์ท่ีถกูตอ้งไวอี้กเพ่ือผูอ่้านจะไดท้ราบวิธีท่ีถกูตอ้งและ

นาํไปใชไ้ด ้การเสนอวิธีการท่ีถกูตอ้งน้ีทาํใหผู้อ่้านใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารแลว้ประสบ

ความสาํเร็จ 

4.1.2 ความรู้ดา้นวฒันธรรม 

เน้ือหาของแนวคิดการส่ือสารขา้มวฒันธรรมส่วนใหญ่จะอยูใ่นเล่ม Cross-Culture 

ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท แต่ผูเ้ขียนก็ไดส้อดแทรกเน้ือหาท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการส่ือสารขา้ม

วฒันธรรมในหนงัสือ ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท และ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 ตลอด เพราะเน้ือหาดา้นการ

ส่ือสารขา้มวฒันธรรมเป็นอีกเน้ือหาหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อผูเ้รียนภาษาองักฤษเพราะการศึกษาดา้นการ

ส่ือสารขา้มวฒันธรรมจะทาํใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมของชาติตะวนัตก เม่ือเขา้ใจวฒันธรรมของชาติตะวนัตก

แลว้จะสามารถใชภ้าษาองักฤษซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของชาติตะวนัตกไดดี้ยิง่ข้ึน ผูอ่้าน

สามารถนาํความรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมมาประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจาํวนัใหเ้ป็นประโยชน์ได้

ดงัน้ี 

4.1.2.1 ดา้นครอบครัว 

ชีวิตครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัท่ีสุดของผูอ่้านท่ีผูเ้ขียนสามารถโยง

เน้ือหาจากแนวคิดการส่ือสารขา้มวฒันธรรมมายกตวัอยา่งได ้เห็นไดจ้ากเน้ือหาในหนงัสือ Cross-

Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท  มีเน้ือหาท่ีแบ่งเป็นบท และบทท่ีเก่ียวกบัเร่ืองชีวติครอบครัว

โดยตรงถึง  2 บท คือ เล้ียงลกูแบบไทยหรือฝรั่งดี ? และ What is a กิ๊ก ? เป็นเน้ือหาส่วนท่ีผูอ่้านนาํไป

ประยกุตใ์ชไ้ดม้ากกว่าขอ้อ่ืนๆ  

ครอบครัวเป็นสถานบนัพ้ืนฐานท่ีทุกคนจะตอ้งใชชี้วิตอยูด่ว้ยตั้งแต่เกิด หากพ่อแม่

เล้ียงลกูอยา่งถกูวิธีก็จะทาํใหล้กูเติบโตข้ึนอยา่งสมบูรณ์และเป็นคนดี     ผูเ้ขียนไดเ้สนอขอ้คิดในการ

เล้ียงดูลกูแบบวฒันธรรมผสมท่ีนาํเอาขอ้ดีของทั้งวิธีการเล้ียงลกูแบบตะวนัตกและวิธีการเล้ียงลกูแบบ

ไทยไวด้ว้ยกนั   โดยไม่ไดใ้หอิ้สระลกูอยา่งเต็มท่ีแบบตะวนัตกและไม่ไดเ้ล้ียงแบบลกูตอ้งเช่ือฟังพ่อแม่

อยา่งเดียวเหมือนวฒันธรรมไทย ผูเ้ขียนไดเ้ขียนไวอ้ยา่งน่าสนใจ มีตวัอยา่งดงัน้ี 
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ตวัอยา่ง 

ผมว่าเราเล่นบทบาทเป็นท่ีปรึกษาของเดก็น่าจะดีกวา่คอยบอกใหเ้ขาเดินหรือทาํในสิ่งท่ี

เราคิดว่าดีอยา่งเดียว   พ่อแม่เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีจะเปิดใจใหลู้กไดท้าํ  ไดคิ้ด  ใหเ้ขาไดฝึ้กการ

ตดัสินใจดว้ยตวัเองโดยท่ีเดก็ยงัอยูใ่นกรอบ   เม่ือลูกทาํดีกช่ื็นชนและใหก้าํลงัใจ  เม่ือลูกพลาดก็

ปลอบใจและใหก้าํลงัใจ  เม่ือลูกทาํอะไรผิดกต็กัเตือนและถามว่าลกูไดบ้ทเรียนอะไรบา้งจากการ

ทาํผิดจะไม่หา้มและไม่โทษลูกเพียงอยา่งเดียว  แต่จะสอนเพื่อใหเ้ขาไม่ทาํผิดซํ้ าโดยสอนสิ่งท่ีถูก

และไม่ลืมใหก้าํลงัใจลูก   พ่อแม่ท่ีเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีท่ีลูกๆ  ทัว่โลกรักและกลา้ปรึกษาดว้ยทุกเร่ือง

เป็นคนท่ีพยายามเปิดใจและไม่เอาบรรทดัฐานของตวัเองมาใชอ้ยา่งเดียว (Cross-Culture ฝรั่งไม่

เขา้ใจ  คนไทยไม่เกท็, 2550: 106-107) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดก้ล่าวว่าพ่อแม่ควรทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของลกูไม่ใช่เอาแต่สัง่

ลกูใหท้าํตามในส่ิงท่ีตวัเองคิดว่าถกู  เพราะการเรียนรู้ส่ิงท่ีผดิและถกูดว้ยตวัเองแต่ยงัอยูใ่นกรอบนั้นจะ

ทาํใหล้กูไดบ้ทเรียนท่ีดี จะเห็นว่าครอบครัวของผูเ้ขียนไดน้าํวิธีการเล้ียงลกูท่ีปล่อยใหล้กูไดคิ้ด และทาํ 

ดว้ยการตดัสินใจของตวัเองแบบวฒันธรรมตะวนัตก แต่ในขณะเดียวกนัพ่อแม่กค็อยประคบัประคอง

ใหล้กูอยูใ่นกรอบในแบบวฒันธรรมไทย เป็นวิธีการเล้ียงลกูแบบผสมผสานท่ีลงตวัซ่ึงเป็นการเล้ียงลกู

ท่ีน่าจะเหมาะกบัยคุสมยั 

ชีวิตครอบครัวอีกดา้นหน่ึงท่ีคนส่วนใหญ่จะตอ้งประสบ คือชีวิตดา้นความรักแบบ

หนุ่มสาว  การมีความสมัพนัธก์บัเพศตรงขา้มเป็นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงหลายๆคู่

มกัจะปัญหาไม่เขา้ใจกนัเพราะทั้งคู่ต่างเพศกนั  ผูเ้ขียนไดเ้สนอวิธีการใชชี้วิตคู่ใหป้ระสบความสาํเร็จได้

อยา่งน่าสนใจ มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

ดงันั้นวิธีหน่ึงท่ีคุณสามารถมีความสัมพนัธ์หรือความรักท่ีดีไดคื้อคุณตอ้งทาํการ Cross-

Culture กบัคนท่ีคุณจะอยูด่ว้ย  อยา่งแรกตอ้งเป็นนกัส่ือสารท่ีดีข้ึน   ตอ้งคุยกนัแบบเปิดอกเป็น

ประจาํและฟังกนัอยา่งเปิดใจจะไดล้ด Blind Area และ Private Area ใหเ้ลก็ลง   หลงัจากนั้นกต็อ้ง

ใชข้ั้นตอนทั้งหกของ Cross-Culture มาจูนกนั 1. Familiarize ทาํใหเ้ราคุน้เคยกบัเขามากขึ้นโดย

เปิดใจรับว่ามนัตอ้งมีความแตกต่าง 2. Understand พยายามเรียนรู้กนัและกนัว่ามีความแตกต่างและ

เหมือนอยา่งไรบา้ง   รวมถึงเขา้ใจกนัมากข้ึน 3. Appreciate 4. Respect เราตอ้งช่ืนชม  ยอมรับ  
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และใหเ้กียรติในความแตกต่างของเขาเพราะถา้โลกน้ีทุกคนเหมือนกนัหมด  มนัคงจะน่าเบ่ือยงัไง

ไม่รู้  อยา่ไปคิดว่าถา้เขาไม่เหมือนเรา  เขาจะไม่ดี  5.Adapt  ปรับจูนเขา้หากนัเพื่อท่ีจะเพิ ่มหรือลด

สิ่งต่างๆ    ท่ีจะทาํใหค้วามสัมพนัธ์ดีข้ึนหรือแยล่ง 6. Cooperate เอาความเหมือนและความแตกต่าง

มาผสานกนัและอยูก่นัดว้ยความรักและปรองดองกนั   รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีโดยทาํการ Cross-

Culture กนัเป็นประจาํ   แค่น้ีผมว่าความรักและความสัมพนัธ์ของคุณกจ็ะดีข้ึนครับ Have a great  

relationship! (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เกท็, 2550: 180-181) 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูเ้ขียนเสนอวิธีการประคบัประคองความรักหรือการใชชี้วติคู่ไวว้่า

ตอ้งเป็นผูส่ื้อสารท่ีดี    ส่ือสารกนัอยา่งตรงไปตรงมาเพ่ือลดช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายและเพิ่มความ

สนิทสนม   หลงัจากนั้นก็ทาํความคุน้เคยกบัความแตกต่างของฝ่ายตรงขา้ม พร้อมทาํความเขา้ใจไปใน

เวลาเดียวกนั ช่ืนชมและเคารพในความเป็นตวัตนของอีกฝ่าย ปรับความคิดอารมณ์เพ่ือลดหรือเพิ่มส่ิงท่ี

แต่ละฝ่ายมี และสุดทา้ยเอาความเหมือนและความต่างของแต่ละฝ่ายมาผสมผสานกนั  หากทาํไดด้งัท่ี

กล่าวมากจ็ะทาํใหก้ารใชชี้วิตคู่นั้นราบร่ืนยิง่ข้ึน 

4.1.2.2 ดา้นการเรียน 

ชีวิตการเรียนเป็นส่ิงใกลต้วัอีกส่วนหน่ึงท่ีผูเ้ขียนจะโยงเน้ือหาจากแนวคิดการส่ือสาร

ขา้มวฒันธรรมมายกตวัอยา่งได ้เน้ือหาหลกัของแนวคิดการส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ีสามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชก้บัการเรียนไดจ้ะอยูใ่นหนงัสือ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ทในบท 

วฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษ แต่ก็มีเน้ือหาแบบเดียวกนักระจายสอดแทรกอยูใ่นหนงัสือ ฝรั่งเขา้ใจ 

คนไทยเก็ท และ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 ดว้ย  ถึงแมว้่าเน้ือหาแนวคิดการส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ี

ผูอ่้านสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนจะไม่มากเท่ากบัเน้ือหาการส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ีสามารถ

ใชก้บัชีวิตครอบครัวและความรักกต็าม  แต่กลุ่มผูอ่้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นวยัรุ่นท่ีกาํลงัเรียนอยู ่ทาํให้

ผูอ่้านนาํเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนเสนอไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดเ้ช่นกนั มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

ดงันั้นอยา่ลืมครับว่าคนเก่งเป็นคนท่ีสามารถพึ่งพาตวัเองได ้(Independent!) โดยไม่ตอ้ง

พึ่งพาคนอื่นตลอดเวลา  ถา้ชีวิตน้ีคุณไม่สามารถพึ่งพาตวัเองได ้ ไม่สามารถเป็น Individualist ท่ีมี 

Independent เพื่อท่ีจะมีการทาํ Self-Learning ไดบ้า้ง  ชาติน้ีคุณไม่มีวนัเก่งภาษาองักฤษแน่ๆครับ  
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ผมขอฟันธง  คนไทยท่ีพูดภาษาองักฤษเก่งๆ โดยท่ีไม่เคยไปเมืองนอกเขาเก่งข้ึนมาไดเ้พราะเขามี

การทุ่มเทตลอดเวลาสามารถเรียนและฝึกดว้ยตวัเองจากทั้งในหอ้งเรียนและจากส่ือต่างๆ เช่น หนงั  

เพลง  นิตยสาร  หรือหนงัสือภาษาองักฤษ  มีเพชรหลายเมด็ครับท่ีผมเจอจากต่างจงัหวดัท่ีพูดโคตร

เก่งเพราะฝึกนอกหอ้งเรียน (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 128-129) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนกล่าวว่าการเรียนภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ล ผูเ้รียนจะตอ้งพ่ึงพาตนเอง

ไดคื้อตอ้งสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง นอกจากการตั้งใจตลอดเวลาท่ีเรียนในหอ้งเรียนแลว้นอก

หอ้งเรียนยงัตอ้งหาความรู้จากส่ือต่างๆ เช่น ภาพยนตร์  เพลง  หนงัสือนิตยสาร หรือหนงัสือ

ภาษาองักฤษอยา่งอ่ืน ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนเนน้ย ํ้ ามาเสมอ 

  การเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีผูเ้ขียนไดเ้สนอจะทาํใหผู้อ่้านจาํคาํศพัทแ์ละหลกัไวยากรณ์จาก

ส่ือท่ีตวัเองเรียนรู้เองไดดี้กว่าการเรียนโดยใหผู้อ่ื้นสอน เพราะผูเ้รียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัส่ิงนั้นดว้ย

ตวัเอง  โดยท่ีไม่มีผูค้อยบอก  และจะทาํใหผู้เ้รียนจาํส่ิงนั้นไดเ้ป็นเวลานาน  หากจะพ่ึงพาแต่การเรียนใน

หอ้งเรียนหรือแค่ครูเป็นคนสอน ผูเ้รียนอาจจะจาํไดแ้ค่ช่วงเวลาสั้นๆ การเรียนรู้ดว้ยตวัเองจึงเป็นแนว

ทางการเรียนแบบ Cross-Culture Communication ท่ีผูเ้ขียนไดน้าํเสนอไวอ้ยา่งน่าสนใจ 

4.1.2.3 ดา้นการทาํงาน 

การทาํงานดูเหมือนจะเป็นเร่ืองไกลตวัท่ีสุดเม่ือเทียบกบัครอบครัว ความรัก และการ

เรียน ในชีวิตของกลุ่มผูอ่้านส่วนใหญ่  แต่ทุกคนก็ตอ้งทาํงาน  ในโอกาสต่อไป    ผูเ้ขียนสามารถนาํ

ตวัอยา่งเร่ืองการส่ือสารขา้มวฒันธรรมในการทาํงานมาเสนอไวใ้นหนงัสือผูอ่้านสามารถเรียนรู้ไดโ้ดย

ยงัไม่ตอ้งประสบเหตุการณ์นั้นดว้ยตวัเอง ความรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ีสามารถประยกุตใ์ช้

กบัการทาํงานไดส่้วนใหญ่จะอยูใ่นหนงัสือ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท ในบท ไป

ทาํงานบริษทัฝรั่งดีไหม ?  มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

ดงันั้นผมว่าเราตอ้งมา Cross-Culture กนัโดยพยายามรับขอ้ดีๆของการเป็นผูน้าํท่ีดีจาก

ทั้งสองวฒันธรรมมาผสมผสานกนัและกาํจดัขอ้เสียของการเล่นแบบ One Man Show และ Buffalo 

Game ออกไปถา้คุณดูทีมฟุตบอลท่ีดี  เขาจะมีผูน้าํท่ีดีนัน่คือผูจ้ดัการทีม  รวมถึงกปัตนัทีม  แต่ผู ้

เล่นทั้งสิบเอด็คนตอ้งเป็นผูน้าํท่ีดีในตาํแหน่งของตวัเองเขาจะตอ้งรู้หนา้ท่ี  รู้ตาํแหน่งของตวัเอง
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และของคนอื่นจะไดไ้ม่ทบัตาํแหน่งกนั  ตอ้งมีความเป็นผูน้าํท่ีดี คิดเองและตดัสินใจเองเพื่อจะนาํ

สิ่งดีๆ ของตาํแหน่งตวัเองมาใหก้บัทีมโดยอยูใ่นกรอบของการตดัสินของผูจ้ดัการทีมท่ีดีจะเป็น

ผูน้าํท่ีดีและสามารถนาํสิ่งดีๆ มาใหก้บัทีมและพาทีมไปในทีท่ีดีข้ึนแต่เขากย็งัเปิดใจและใหโ้อกาส

ทุกๆคนในทีมท่ีมีความเป็นตวัของตวัเองและเป็นผูน้าํ  ใหอ้ิสรภาพ  คิดเอง  ทาํเอง  แสดงความ

คิดเห็น  และกลา้ตดัสินใจดว้ยตวัเองวา่จะเล่นอยา่งไร (Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เกท็

, 2550: 153-155) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงวิธีการทาํงานท่ีดีว่าควรจะนาํเอาทั้งวิธีแบบตะวนัตกคือ

แบบท่ีชอบทาํงานคนเดียวและวิธีแบบไทยท่ีชอบทาํงานเป็นกลุ่มผสมเขา้ดว้ยกนั และผูน้าํตอ้งรู้จกั

วางแผนและวางคนใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งงาน  แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งใหอิ้สระลกูนอ้งในการคิด

และการแสดงความคิดเห็นดว้ย 

จะเห็นว่าผูเ้ขียนโยงความรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมเขา้กบัการใชชี้วิตครอบครัว

ดา้นบทบาทการเป็นพ่อแม่   ดา้นความรักแบบหนุ่มสาว  ดา้นการเรียน และดา้นการทาํงาน ซ่ึงเป็นชีวติ

ท่ีทุกคนตอ้งประสบ  การนาํความรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัของเราท่ี

ผูเ้ขียนเสนอจะเป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้ราอยูร่่วมกบัคนท่ีแตกต่างไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.1.3 ความรู้จากขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน 

ขอ้คิดเห็นจากผูเ้ขียนเป็นเน้ือหาอีกส่วนหน่ึงท่ีใหป้ระโยชน์ต่อผูอ่้านไม่นอ้ยเลย 

เพราะผูเ้ขียนไดน้าํเสนอขอ้คิดท่ีผูเ้ขียนไดจ้ากประสบการณ์ของตนเองทั้งขอ้ผดิพลาดและวิธีการท่ีดีใน

การใชชี้วิตส่วนตวัและชีวติการเรียน ทาํใหผู้อ่้านนาํมาเน้ือหาดา้นน้ีมาใชไ้ดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งมี

ประสบการณ์และสามารถหาวิธีท่ีถกูตอ้งและเหมาะสมมาปรับใชไ้ด ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

4.1.3.1 ขอ้คิดเห็นดา้นการเรียนภาษาองักฤษ 

ในหนงัสือทั้งสามเล่มน้ีนอกจากผูเ้ขียนจะเสนอความรู้เก่ียวกบัไวยากรณ์

ภาษาองักฤษและความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรม   ผูเ้ขียนยงัไดน้าํเสนอเทคนิคการเรียน

องักฤษท่ีไม่เหมือนครูสอนภาษาองักฤษทัว่ไปหรือท่ีผูเ้ขียนเรียกว่าแบบเด็กแนว   จาํแนกเป็นขอ้ไดด้งัน้ี 

ก. การมีใจรักภาษาองักฤษ 
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ผูเ้ขียนเสนอว่าการท่ีผูอ่้านหรือผูเ้รียนภาษาองักฤษจะประสบความสาํเร็จจะตอ้งมี

ความรักในภาษาองักฤษ   ผูเ้ขียนไดเ้สนอแนะไว ้มีดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

ถา้คุณอยากจะพูดภาษาองักฤษไดม้ากข้ึนละก ็ คุณจะตอ้งมีความสุข  สนุกไปกบัมนั  

และชอบท่ีจะใชม้นัใหม้ากเท่าท่ีจะทาํไดใ้นชีวิตประจาํวนั(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท, 2551: 36) 

  จากตวัอยา่งจะเห็นว่าผูเ้ขียนไดเ้สนอขอ้คิดเห็นในการเรียนภาษาองักฤษว่าถา้ผูเ้รียน

อยากจะเรียนภาษาองักฤษประสบความสาํเร็จนั้นคุณสมบติัขอ้แรกท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีคือ  การมีใจรัก

ภาษาองักฤษ  โดยการชอบท่ีจะใชภ้าษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัแลว้รู้สึกสนุกและมีความสุขกบัการใช้

ภาษาองักฤษดว้ย 

ข. การรู้จกัหาความรู้ภาษาองักฤษจากส่ิงรอบตวั 

ในการเรียนภาษาองักฤษใหป้ระสบความสาํเร็จนั้นนอกจากการมีใจรักภาษาองักฤษ

แลว้นั้น  ผูเ้ขียนไดเ้สนอว่าผูเ้รียนจาํเป็นจะตอ้งรู้จกัหาความรู้จากส่ิงรอบตวั ซ่ึงอยูใ่นชีวติประจาํวนัของ

เรา มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

อยา่งเช่น  ถา้คุณไม่รู้ว่ามาม่ารสหมูสับเรียกว่าอะไร   คราวหนา้ก่อนฉีกซองและกินมาม่า

อยา่งหิวโหย  ช่วยดูท่ีหลงัซองสักนิด   เพราะตรงนั้นคุณจะเห็นคาํใหม่ๆ  สาํหรับคุณนัน่คือ  

Instant Noodles และ Pork Flavor  จะกินมาม่าทุกคร้ังกดู็หลงัซองทุกคร้ัง  ไม่นานคุณกจ็ะจดจาํคาํ

พวกน้ีไดโ้ดยไม่ตอ้งท่องจาํแบบน่าเบ่ือ   ไม่รู้ว่าผกับุง้เรียกว่าอะไรกไ็ปหาคาํตอบท่ี MK Suki สิ

ครับ  กินไปแลว้เรียนภาษาองักฤษจากเมนูจะทาํใหคุ้ณรู้ว่า ผกับุง้เรียกว่า Morning Glory พออิ ่ม

เสร็จกไ็ปเดินเล่นท่ีซูเปอร์มาเกท็กเ็จอคาํว่า Morning Glory ในแผนกผกัผลไมอ้ีกแบบน้ีจาํไดช้วัร์ๆ 

ทาํอยา่งน้ีตลอดเวลากบัศพัทภ์าษาองักฤษท่ีคุณเจอแลว้คุณจะรู้จกัศพัทเ์ยอะแยะในชีวิตประจาํวนั

(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็ 2, 2551: 49-50) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนภาษาองักฤษใหป้ระสบ

ความสาํเร็จว่าผูเ้รียนควรจะรู้จกัหาความรู้จากส่ิงท่ีอยูร่อบๆตวัโดยในตวัอยา่งผูเ้ขียนกล่าวถึงคาํศพัทท่ี์

เก่ียวกบัอาหารซ่ึงผูเ้รียนสามารถเรียนรู้คาํศพัทจ์ากซองบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป   จากเมนูอาหารในร้านสุก้ี  
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จากแผนกผกัผลไมใ้นซูเปอร์มาร์เก็ต   ซ่ึงการหาความรู้จากส่ิงท่ีอยูร่อบตวัในชีวิตประจาํวนัจะทาํให้

ผูเ้รียนรู้จกัคาํศพัทม์ากข้ึนและเป็นคาํศพัทท่ี์สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 

ค. การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง  

การเรียนภาษาองักฤษนั้นผูเ้ขียนเสนอว่านอกจากผูเ้รียนจะตอ้งมีความรักใน

ภาษาองักฤษและรู้จกัหาความรู้จากส่ิงรอบตวัแลว้  ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้ดว้ย

ตนเองจะทาํใหผู้เ้รียนจดจาํและใชภ้าษาองักฤษไดค้ล่องมากกว่าใหผู้อ่ื้นสอน  มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นขึน้อยู่กับบคุคล 2 กลุ่มครับ 

คือ ผู้ เรียนกับผู้สอน  และมีปัจจัยอ่ืนๆ เช่น สถานท่ีและส่ิงแวดล้อมของการเรียน และส่ือต่างๆ ท่ี

ใช้ประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น สําหรับสถานท่ีและส่ือการเรียนการสอนบ้านเรามีพร้อม

ครับ แต่ปัญหานั่นอยู่ท่ีบคุคลผู้ เรียนต้องมีความชอบ  ความตัง้ใจจริง  และความขยนัขนัแขง็

เพ่ือท่ีจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งขึน้มา(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท, 2551: 159-160) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนใหข้อ้เสนอแนะในการเรียนภาษาองักฤษใหป้ระสบความสาํเร็จนั้น

คุณสมบติัอีกขอ้หน่ึงท่ีผูเ้รียนควรจะมีนัน่คือการรู้จกัเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ไม่ใช่รอความรู้จากผูส้อนเพียง

อยา่งเดียว   ผูเ้รียนจะตอ้งมีความตั้งใจจริง และความขยนัเพ่ือจะพฒันาภาษาองักฤษของตนใหเ้ก่งข้ึนมา 

4.1.3.2 ขอ้คิดเห็นดา้นการใชชี้วิต 

ก. การดาํเนินชีวิตท่ีคุม้ค่า 

ผูเ้ขียนกล่าวอยูเ่สมอว่าผูเ้ขียนเป็นครูแบบเดก็แนวซ่ึงนอกจากวิธีการของผูเ้ขียนนั้นมี

ความแปลกและแตกต่างจากครูสอนภาษาองักฤษคนอ่ืนๆแลว้  ผูเ้ขียนยงัไดเ้ล่าประวติัการดาํเนินชีวิต

ของผูเ้ขียนท่ีแปลกและแตกต่างจากคนวยัเดียวกนัแต่ในขณะเดียวกนัก็น่าสนใจและน่าเอาเป็นตวัอยา่ง

อีกดว้ย มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



114 
 

ผมจบ High School ท่ี RIS ตอนอาย ุ18 แน่นอนครับสาํหรับวฒันธรรมไทยตอ้งใหลู้ก

เรียนต่อทนัทีแต่สาํหรับฝรั่งเป็นช่วงท่ีเดก็มีอิสรภาพและความเป็นผูใ้หญ่อยา่งเตม็ตวั   เขาจะปล่อย

ใหลู้กออกไปทาํอะไรดว้ยตวัเอง  อยากเรียนเม่ือไหร่ค่อยกลบัไปเรียนเอง 

ขอ้เสียของฝรั่งคือ หลายๆคนไม่กลบัมาเรียน  หรือกลบัมาเรียนชา้   เพราะไปใชชี้วิต

แบบเร่ือยๆ ท่ีมีอิสรภาพนานมาก  แต่ท่ีบา้นผมตกลงกนัแบบ  Cross-Culture คืออยากใหผ้มไปใช้

ชีวิตดว้ยตวัเองแบบฝรั่งผมจะไดค้น้หาตวัเองเจอและหาประสบการณ์ชีวิตแต่ยงัตอ้งอยูใ่นกรอบ

แบบไทยๆ คือตอ้งมีกรอบ  เขาเลยตกลงใหผ้มหยดุเรียนหน่ึงปี (Take a gap year.) และใหผ้ม

ทาํงานหาประสบการณ์แบบมีอิสรภาพคิดและทาํเองแบบ Individualist เพื่อคน้หาตวัเอง   คร่ึงปี

แรกผมกท็าํงาน Office เป็นล่ามและแปลเอกสารในเมืองไทย  คร่ึงปีหลงักไ็ปทาํงาน Service ใน

ร้านอาหารไทยท่ีองักฤษ  ปีหน่ึงผ่านไปผมกก็ลบัเขา้รังตามท่ีผมไดส้ัญญากบัคุณแม่ไวเ้พื่อกลบัมา

เรียน   แต่เรียนอยา่งเดียวกไ็ม่สะใจคุณพ่อเพราะเขาตอ้งการใหผ้มมีประสบการณ์ชีวิตเยอะๆ  เขา

ใหผ้มลองไปสอนภาษาองักฤษซ่ึงแน่นอนคุณแม่กไ็ม่พอใจ  เพราะอยากใหผ้มตั้งใจเรียนเผื่อผมจะ

เรียนเก่งและเปลี่ยนใจไปเป็นนกับิน   แต่สุดทา้ยผมตกลงกนัว่าจนัทร์ถึงศุกร์ผมจะตั้งใจเรียนและ

เสาร์อาทิตยผ์มทาํงานสอนภาษาองักฤษพอเรียนจบแม่ผมจะใหผ้มไปเรียนต่อ ป.โท ท่ีองักฤษให้

ได ้ ส่วนพ่อผมบอกว่าใหท้าํงานก่อน โอ ้ปวดหวัจริงๆ เลย ! 

แต่สิ่งท่ีผมไดจ้ากการเลี้ยงแบบ Cross-Culture คือไดป้ระสบการณ์ดีๆ ท่ีทาํใหผ้มเป็น

ผูใ้หญ่  ผมคน้หาตวัเองเจอว่าผมเหมาะและเกิดมาเพื่อเป็นครูจริงๆ ผมรู้ว่าชีวิตการทาํงานและ

คุณค่าของเงินคืออะไร   แต่สิ่งท่ีดีไปกว่านั้นคือผมยงัไดรั้บการสนับสนุน  การสอนและการ

แนะนาํ  การดูแลและควบคุม  การใหโ้อกาสดีๆ ในชีวิตและความสมัพนัธ์ท่ีดีจากพ่อแม่ในเชิง

วฒันธรรมผสมมาตลอด (Cross-Culture  ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เกท็, 2550: 100-101) 

  จากตวัอยา่งจะเห็นว่า ผูเ้ขียนไดเ้ล่าประวติัส่วนตวัของผูเ้ขียนช่วงท่ีเรียนจบชั้นมธัยม

ถึงมหาวิทยาลยั ว่าผูเ้ขียนไดห้ยดุไป 1 ปีเพ่ือจะไปคน้หาชีวิตว่าตอ้งการจะทาํอะไร อยากจะเรียนอะไร

ต่อไป ผูเ้ขียนจึงไดห้ยดุเรียน ช่วง 6 เดือนแรกของการหยดุเรียน ผูเ้ขียนไดท้าํงานแปลเอกสารและเป็น

ล่ามในบริษทัต่างๆในเมืองไทย และช่วง 6 เดือนหลงั ผูเ้ขียนไดไ้ปทาํงานในร้านอาหารไทยท่ีประเทศ

องักฤษ แลว้จึงกลบัมาเรียนต่อชั้นอุดมศึกษาท่ีเมืองไทย และระหว่างท่ีเรียนนั้น ช่วงวนัหยดุเสาร์อาทิตย์

ท่ีไม่ไดเ้รียนผูเ้ขียนก็ไดไ้ปเป็นครูสอนภาษาองักฤษ  
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  จะเห็นไดว้่าการใชชี้วิตของผูเ้ขียนนั้นเป็นการใชชี้วิตท่ีคุม้ค่ามาก  ใชเ้วลาทุกวนัให้

เป็นประโยชน์  เม่ือเทียบกบัคนรุ่นเดียวกนัท่ีเม่ือถึงเวลาเรียนก็จะเรียนอยา่งเดียว ไม่ทาํอยา่งอ่ืน หรือ

บางคนเพียงแค่การเรียนอยา่งเดียวก็ไม่สามารถเรียนใหดี้ได ้   แมผู้เ้ขียนไม่ไดก้ล่าวอยา่งตรงไปตรงมา

ว่าการใชชี้วติของตนนั้นควรจะเอาเป็นตวัอยา่ง แต่ผูเ้ขียนกไ็ดช้ี้ใหเ้ห็นถึงขอ้ดีของการดาํเนินชีวติแบบ

น้ีว่า  การทาํงานหาเงินเองจะทาํใหรู้้จกัคุณค่าของเงิน  ทาํใหเ้รารู้จกัใชจ่้ายอยา่งถกูตอ้ง ซ่ึงส่งผลให้

ผูเ้ขียนสามารถสร้างตวัไดต้ั้งแต่อายยุงันอ้ย  

ข. การเป็นลกูท่ีดี 

ในดา้นหนา้ท่ีต่อครอบครัวนั้นผูเ้ขียนไดท้าํหนา้ท่ีลกูท่ีดี  บางคนอาจคิดว่าการเป็นลกู

ท่ีดีนั้นเพียงแค่ตั้งใจเรียน  และไม่ทาํตวัเกเรก็เพียงพอแลว้  แต่ผูเ้ขียนไดท้าํมากกว่านั้น นัน่คือการหา

รายไดด้ว้ยตนเองเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีน่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิง่   

ตวัอยา่ง 

เหตุผลสาํคญัอีกประการคือ ช่วงนั้นเศรษฐกิจไทยลม้   ฟองสบู่แตก  เงินบาทลอยตวั   

พ่อผมกเ็ดือดร้อนใช่ยอ่ย   กิจการงานลดไปมากท่ีเคยมีเหลือกินเหลือใช ้  สามารถไปโรงเรียน

อินเตอร์ไดก้ต็อ้งเปลี่ยนมาใชชี้วิตอยา่งสุดแสนประหยดั   ตดัค่าใชจ่้ายเช่นค่าเทอมโรงเรียน

อินเตอร์ออก   เพราะผมอยากช่วยคุณพ่อโดยการไม่เป็นภาระใหท่้านตอ้งมาจ่ายค่าเทอมแพงๆ ซ่ึง

ผมคิดว่าฟุ่ มเฟือยเกินความจาํเป็น 

และเพื่อช่วยหารายไดเ้ขา้ครอบครัวบา้ง   ผมจึงเร่ิมหางานทาํในกรุงเทพฯ  งานของผมคือแปลเอกสารและ

เป็นล่ามตามบริษทัต่างๆ (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 255: 22-23) 

  จากตวัอยา่ง ผูเ้ขียนไดเ้ล่าว่าในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกตํ่าและครอบครัวของผูเ้ขียนก็ไดรั้บ

ผลกระทบเช่นเดียวกบัผูอ่ื้น ผูเ้ขียนจึงช่วยแบ่งเบาภาระทางดา้นการเงินของพ่อแม่ โดยการทาํงานแปล

เอกสารและเป็นล่ามตามบริษทัต่างๆ  

  การทาํหนา้ท่ีลกูท่ีดีของผูเ้ขียนเป็นพฤติกรรมท่ีน่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิง่เพราะเด็กส่วน

ใหญ่ท่ียงัอยูใ่นวยัเรียนก็มกัจะคิดเพียงตั้งใจเรียนอยา่งเดียวก็เพียงพอแลว้ แต่ผูเ้ขียนไดช่้วยพ่อแม่หา

รายได ้นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่แลว้ยงัทาํใหพ่้อแม่ภูมิใจอีกดว้ย ฉะนั้นผูเ้ขียนจึงทาํหนา้

ลกูไดเ้ป็นอยา่งดีและควรเอาเป็นแบบอยา่งท่ีดีดว้ย 
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ค. การทาํหนา้ท่ีต่อสงัคม 

ในดา้นหนา้ท่ีต่อสงัคมนั้นผูเ้ขียนไดท้าํหนา้ท่ีของตวัเองอยา่งเต็มท่ีนัน่คือการเป็นครู

สอนภาษาองักฤษท่ีดี  ไม่ใช่เพียงแค่ตั้งใจสอนเพียงอยา่งเดียว  ผูเ้ขียนยงัตั้งปณิธานวา่อยากใหค้นไทย

พดูภาษาองักฤษเก่งข้ึน ทาํไดท้าํใหป้ระเทศไทยเจริญทดัเทียมกบัประเทศอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

ในอนาคตผมหวงัว่าจะไดเ้ป็นส่วนหน่ึงแรงท่ีช่วยทาํใหค้นไทยเก่งภาษาองักฤษมากข้ึน  

และทาํใหร้ะบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผมจะพยายามทาํทุกอยา่งและหาวิธีต่างๆ  ท่ีจะทาํใหพ้วกเราทุกคนเก่งภาษาน้ีข้ึนมาให้

ได ้ เพราะความฝันของผมคือ  อยากเห็นคนไทยพูดภาษาองักฤษไดเ้ยอะๆ  

เราจะไดมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและประเทศชาติท่ีเจริญข้ึนครับ(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 

2551: 187) 

  จากตวัอยา่งจะเห็นว่าผูเ้ขียนมีความตั้งใจท่ีจะช่วยใหค้นไทยพดูภาษาองักฤษไดเ้ก่งข้ึน

และพดูภาษาองักฤษไดม้ากข้ึน  ซ่ึงความตั้งใจท่ีดี  เป็นคุณสมบติัท่ีดีของครูสอนภาษาองักฤษ 

  การท่ีผูเ้ขียนไดต้ั้งปณิธานว่าอยากใหค้นไทยพดูภาษาไดเ้ก่งข้ึนนั้น เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

เพราะผูเ้ขียนไม่ไดท้าํหนา้ท่ีแค่การสอนเพ่ือทาํเป็นอาชีพอยา่งเดียว ซ่ึงถา้ผูเ้ขียนจะทาํอยา่งนั้นก็ได ้และ

ไม่ผดิ แต่ผูเ้ขียนมีความคิดท่ีกวา้งกว่าการสอนภาษาองักฤษเพ่ือประกอบอาชีพ เพราะการท่ีอยากใหค้น

ไทยพดูภาษาองักฤษไดเ้ก่งข้ึนนั้นเป็นการตอบแทนสงัคมอยา่งหน่ึง ซ่ึงน่าจะเอาเป็นแบบอยา่งได ้

4.2 คุณค่าด้านความบันเทิง 

คุณค่าดา้นความบนัเทิงเป็นเสน่ห์ท่ีโดดเด่นในหนงัสือทั้งสามเล่มของคริสโตเฟอร์  

ไรท ์คือ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 และCross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท 

เน่ืองจากหนงัสือสอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่เป็นหนงัสือวชิาการท่ีไม่น่าอ่าน  เพราะถึงแมจ้ะมีความรู้

สมบูรณ์แต่หนงัสือเหล่านั้นก็ขาดความสนุกสนานและความเพลิดเพลินซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกลุ่มผูอ่้านวยัรุ่น

ส่วนใหญ่ตอ้งการ 
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งานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรทไ์ดต้อบสนองความตอ้งการของผูอ่้านท่ีเป็นเด็กและ

วยัรุ่นท่ีตอ้งการหาความรู้ภาษาองักฤษแต่ก็ไม่ชอบหนงัสือสอนภาษาองักฤษท่ีมีแต่เน้ือหาวิชาการ  

ผูเ้ขียนไดส้อดแทรกความบนัเทิงไวต้ลอดทั้งสามเล่ม ทาํใหผู้อ่้านไดท้ั้งความบนัเทิงและความรู้ไปใน

เวลาเดียวกนัเม่ืออ่านหนงัสือทั้งสามเล่มน้ี ความบนัเทิงจากงานเขียนของคริสโตเฟอร์  ไรทมี์ทั้งความ

บนัเทิงจากการใชภ้าษา    ความบนัเทิงจากเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่า และความบนัเทิงจากภาพประกอบในเล่ม  

มีรายละเอียดดงัน้ี  

4.2.1 ความบนัเทิงจากการใชภ้าษาของผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียนใชภ้าษา3 ระดบัในงานเขียนทั้งสามเล่ม คือ ภาษาระดบัก่ึงทางการ ภาษาระดบั

สนทนา และ ระดบักนัเอง  แต่ภาษาท่ีสร้างความบนัเทิงใหก้บัผูอ่้านไดจ้ะเป็นภาษาระดบัสนทนาและ

ภาษากนัเอง ซ่ึงผูเ้ขียนมีการใชค้าํศพัทส์แลง  การใชค้าํสรรพนาม และการใชค้าํลงทา้ย การใชค้าํเหล่าน้ี

สร้างความบนัเทิงใหผู้อ่้านเพราะทาํใหผู้อ่้านผอ่นคลาย เพลิดเพลิน และช่วยลดช่องว่างระหว่างผูเ้ขียน

ซ่ึงมีฐานะเป็นครูและผูอ่้านซ่ึงมีฐานะเป็นนกัเรียน ส่งผลใหผู้อ่้านรับเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอได้

เต็มท่ี 

การใชศ้พัทส์แลงเป็นลกัษณะเด่นในการใชภ้าษาของผูเ้ขียน คาํศพัทส์แลงเป็นคาํศพัท์

ของกลุ่มเด็กและวยัรุ่น  การใชค้าํศพัทส์แลงน้ีทาํใหล้ดความเครียดเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเป็นเน้ือหาวิชาการ 

และใหค้วามบนัเทิงแก่ผูอ่้าน ทาํใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกผอ่นคลาย ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง 

“โอย้  ปวดหวัโวย้...วัยรุ่นเซ็ง  ไม่รู้ตอ้งใช ้Tense Grammar อะไร  แบบไหน  แถมช่อง 1 

2 3 กล็ืมหมดแลว้ !! เอาวะ  ถา้งั้นตอบง่ายๆ แบบมัว่ๆ แลว้กนั” 

คาํตอบของสมศรี 

“I Go Went Gone to the Mall Yesterday??!!” 

(จ๊าก! เอาทั้ง 3 ช่องเลยนะ) 

จบข่าว  สมศรีรายงาน(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 99) 
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  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีสมศรีจาํกริยาช่อง 2 ของ go ไม่ได ้สมศรี

จึงตอบคาํถามโดยใชก้ริยาทั้งสามช่องในประโยคเดียว  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวว่าสมศรีบ่นว่าจาํกริยาช่อง 2 

ของ go ไม่ได ้โดยตอนท่ีบ่นไดใ้ชค้าํศพัทส์แลงคือ “วยัรุ่นเซ็ง”   

คาํว่า วยัรุ่นเซ็งเป็นคาํประสม เกิดจากคาํว่า วยัรุ่น และคาํวา่ เซ็ง มารวมกนั  

คาํว่า เซ็ง มีความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานดงัน้ี 

เซ็ง ว. ชืด, จืดชืด, หมดรส, (ใชเ้รียกสิ่งท่ีควรจะบริโภคหรือจดัทาํในเวลาหน่ึง แต่ทิ ้งไว้

นานเกินควร), หมดความต่ืนเตน้. (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546 : 383) 

คาํว่า วยัรุ่น มีความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานดงัน้ี 

วยัรุ่น น. วยัท่ีมีอายปุระมาณ 13-19 ปี, วยักาํดดั กว็่า. (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546 : 1062) 

เม่ือนาํมารวมกนักลายเป็นคาํสแลงว่า “วยัรุ่นเซ็ง” แปลว่า เบ่ือ  ไม่มีชีวิตชีวา  คนท่ีอยู่

ในวยัรุ่นหรือเดก็มกัใชอ้ยูเ่สมอ  การท่ีผูเ้ขียนใชค้าํศพัทส์แลงท่ีเป็นคาํศพัทส์แลงเฉพาะกลุ่มของกลุ่ม

วยัรุ่นทาํใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกว่าผูเ้ขียนเป็นคนกลุ่มเดียวกบัผูอ่้าน  ทาํใหผู้อ่้านผอ่นคลายและ

เพลิดเพลินกบัเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนเสนอและทาํใหผู้อ่้านรับรู้เน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนอไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

ผูเ้ขียนมกัจะใชค้าํลงทา้ยเสมอในงานเขียนทั้งสามเล่มของผูเ้ขียนโดยเฉพาะในเล่ม 

ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท และ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 ผูเ้ขียนมกัจะใชค้าํลงทา้ยท่ีกนัเอง และสร้างความ

สนิทสนมระหว่างผูอ่้านและผูเ้ขียน ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง 

อยา่ลืมนะครับว่า  การพูดอยา่งถูกตอ้งนั้นสามารถเกิดข้ึนไดข้อเพียงคุณเร่ิมฝึกพูด

เสียก่อน  จะถูกจะผิดช่างมนั  จากนั้นคุณตอ้งขยนัเรียน  หมัน่ฝึกซอ้มกบัส่ือภาษาองักฤษต่างๆ 

เยอะๆ ครับ  แลว้ความถูกตอ้งกจ็ะเร่ิมตามมาเองครับ  

ขอใหคุ้ณพูดไดเ้ร็วๆ นะจ๊ะ(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็, 2551: 113) 
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  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดก้ล่าวว่าการท่ีผูอ่้านจะพดูภาษาองักฤษไดถ้กูตอ้งนั้น ผูอ่้าน

จะตอ้งฝึกพดูก่อนจะผดิหรือจะถกูนั้นก็ขอใหพ้ดูก่อน เม่ือฝึกพดูเป็นประจาํจะทาํใหผู้อ่้านพดูถกูตอ้งเอง 

แลว้ผูเ้ขียนก็ลงทา้ยว่า “ขอให้พูดได้เร็วๆนะจ๊ะ” 

คาํว่า นะ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานดงัน้ี 

นะ 1 ว. คาํประกอบทา้ยคาํอื่น บอกความเป็นเชิงออ้นวอน บงัคบัตกลงหรือเนน้ใหห้นกั

แน่น เป็นตน้ เช่น อยูน่ะ ไปละนะ. (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 568) 

คาํว่า จ๊ะ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานดงัน้ี 

จ๊ะ 1 ว. คาํต่อทา้ยคาํเชิญชวนหลงัคาํ ''นะ'' หรือ ''ซิ'' เช่น ไปนะจ๊ะ เชิญซิจ๊ะหรือ

ต่อทา้ยคาํถามเป็นตน้ เช่น อะไรจ๊ะ. (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 294) 

  การใชค้าํลงทา้ยดว้ยคาํว่า นะจ๊ะ ซ่ึงเป็นคาํลงทา้ยท่ีไม่ใช่ นะครับ หรือ นะคะ ท่ีเป็นคาํ

ลงทา้ยทัว่ไปแต่ นะจ๊ะเป็นคาํลงทา้ยท่ีเป็นคาํท่ีคนท่ีสนิทใชเ้วลาคุยกนั  การใช ้“นะครับ” หรือ “นะคะ” 

ในการลงทา้ยจะเป็นประโยคขอร้อง แต่ การใช ้“นะจะ๊” ลงทา้ยนอกจากจะเป็นประโยคขอร้องแลว้ยงั

เป็นการขอร้องท่ีแสดงถึงความเอน็ดูรักใคร่กบัมากกว่า นะครับ หรือ นะคะ อีกดว้ย  ทาํใหผู้อ่้านรู้สึก

สนิทสนมกบัผูเ้ขียน และผอ่นคลายเม่ืออ่านงานหนงัสือของผูเ้ขียน 

การใชส้รรพนามเป็นอีกลกัษณะหน่ึงในภาษาระดบัก่ึงทางการ  แต่ผูเ้ขียนไม่ไดใ้ช้

เพียงแค่ คุณ ผม เธอ ฉนั แต่ผูเ้ขียนไดใ้ชส้รรพนามท่ีเป็นคาํเจาะจงท่ีใชใ้นภาษาระดบัสนทนาและระดบั

กนัเอง การใชส้รรพนามของผูเ้ขียนจึงทาํใหผู้อ่้านรู้สึกสนิทกบัผูเ้ขียนมากข้ึน มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

ตอนแรกๆ  สาวไฮโซพวกน้ีนัง่นิ่งๆ   วางฟอร์มกนัสุดๆ  ภาษาองักฤษนั้นไม่มีใหไ้ดย้นิ

กนัสักคาํ   แต่พออาจารย ์Johnnie  อาจารย ์ Heineken  และอาจารย ์ Bacardi   มาท่ีโต๊ะ  สักพกั

หน่ึงเจ๊ใหญ่กบัเพื่อนป้า ๆ สมาคมแม่บา้นทั้งหมายกเ็ร่ิมเมาทภ์าษาองักฤษกนัอยา่งไม่หยดุ

โดยเฉพาะถา้ผมตอ้งไปนัง่กินกบับรรดาเพื่อนสาวข้ีเมาทข์องเขาแลว้ละกส็าวไทยพวกน้ีกจ็ะ

มาวววทเ์ป็นภาษาองักฤษกบัผมทั้งคืนจนบางทีผมรําคาญเลยดว้ยซํ้ า  แต่กต็อ้งกดัฟันยิม้สู้ (เด๋ียวเจ๊

ด่า)(ฝรัง่เขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 39) 
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  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดเ้ล่าเหตุการณ์ตอนท่ีเขาไปสงัสรรคก์บัคู่รักและกลุ่มเพ่ือนของ

คู่รักเขา    โดยใชผู้เ้ขียนไดใ้ชส้รรพนามท่ีใชเ้รียกกลุ่มเพ่ือนของคู่รักเขา 3 คาํ คือ   สาวไฮโซ   ป้า ๆ 

สมาคมแม่บา้น  และ เพ่ือนสาวข้ีเมาท ์ 

การใชค้าํเหล่าน้ีเป็นสรรพนามเหล่าน้ี ไดแ้สดงถึงนิสยัของผูเ้ขียนว่าเป็นคนชอบหยอก

ลอ้กบันกัเรียนโดยเฉพาะคาํว่า “ป้า ๆ สมาคมแม่บา้น”  นอกจากน้ีการใชส้รรพนามเหล่าน้ีทาํใหผู้อ่้าน

รู้สึกว่าผูเ้ขียนก็ชอบหยอกลอ้กบันกัเรียนแต่ก็มีขอบเขต  ช่วยลดช่องว่างระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน ทาํให้

ผูอ่้านรู้สึกเป็นกนัเองและเพลิดเพลินกบัเน้ือหาของผูเ้ขียน 

4.2.2 ความบนัเทิงจากเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่า 

ความบนัเทิงอีกดา้นหน่ึงท่ีผูเ้ขียนไดส้อดแทรกใหก้ลมกลืนไปกบัเน้ือหาดา้นวิชาการ

ในการเสนอคือ  ความบนัเทิงจากเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่า  เร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่าจะแบ่งเป็น 2 เร่ืองใหญ่คือ เร่ือง

ตลกและเร่ืองเพศ กบัเร่ืองส่วนตวัของผูเ้ขียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

เร่ืองตลกเก่ียวกบัเร่ืองเพศดูเหมือนจะเป็นเร่ืองท่ีสร้างความบนัเทิงใหแ้ก่คนไทยส่วน

ใหญ่ ถึงแมว้่าในวฒันธรรมไทยจะถือว่าเร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรจะกล่าวถึงในท่ีสาธารณะหรือ

กล่าวถึงอยา่งโจ่งแจง้ แต่ในขณะเดียวกนัเม่ือมีผูก้ล่าวเร่ืองเพศเป็นเร่ืองตลกก็สามารถสร้างความขาํขนั

ใหก้บัคนไทยไดเ้ช่นกนั 

ความบนัเทิงจากเร่ืองตลกและเร่ืองเพศท่ีผูเ้ขียนเล่านั้นมีสอดแทรกอยูต่ลอดในเน้ือหา

ทั้งสามเล่ม แต่จะมีมากในเล่ม ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเกท็ และ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2 มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

มีคร้ังหน่ึงครับ   ผมพาคุณพ่อไปทานขา้วขา้งนอกกนั   พนกังานเสิร์ฟผูห้ญิงเดินมาเสิร์ฟ

อาหารจานหน่ึง  แต่ในจานไม่มีนํ้ าจิ ้ม  คุณพ่อผมกเ็ลยอา้ปาก  “นอ้งๆ  ขอนํ้ าจิ๋มหน่อย!”นํ้ าจิ ้ม 

กลายเป็น นํ้ าจิ๋ม เฉยเลย  เล่นเอาสาวเสิร์ฟอายหนา้แดงวิ ่งเขา้ครัว (ไอฝ้รั่งลามก) พวกท่ีบา้นผมขาํ

กลิ ้งเกือบตกเกา้อี้กนัไปเลย(ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 2551: 46-47) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองของบิดาของเขาท่ีออกเสียงผดิจากคาํว่า นํ้ าจิ ้ม  กลายเป็น

คาํว่า นํ้ าจิ๋ม 
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  จะเห็นว่าผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองตลกเก่ียวกบัเร่ืองเพศน้ีเพ่ือใหผู้อ่้านรู้สึกผอ่นคลายและ

อารมณ์ดีเม่ืออ่านหนงัสือของผูเ้ขียน เพราะผูอ่้านส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและวยัรุ่นซ่ึงมกัจะอยากรู้อยาก

เห็นเร่ืองเพศ เม่ือผูเ้ขียนเล่าเร่ืองตลกเก่ียวกบัเร่ืองเพศทาํใหผู้อ่้านสนใจในเน้ือหามากข้ึน 

เร่ืองเล่าอีกอยา่งหน่ึงท่ีสร้างความบนัเทิงใหก้บัผูอ่้านคือเร่ืองเล่าเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวั

ของผูเ้ขียน  เร่ืองส่วนตวัของผูเ้ขียนนั้นมีทั้งเร่ืองประวติัส่วนตวั และเร่ืองเล่าเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ี

ผูเ้ขียนไดท้าํวีรกรรมท่ีน่าตลกเอาไว ้มีตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่ง 

หลายคร้ังครับท่ีผมลองไปสมคัรเป็นครูตามโรงเรียนภาษาต่างๆแต่ตอ้งถูกปฏิเสธเพราะ

เหตุผลต้ืนๆ  ท่ีว่าผมหนา้ตาไม่ฝรั่ง  สิ่งท่ีน่าคบัแคน้ใจมากท่ีสุดคือ  บางคร้ังไอค้นท่ีปฏิเสธผมกคื็อ

ฝรั่งซะเอง 

บางคร้ังเวลาผมเดินเขา้ไปในโรงเรียนภาษาเหล่าน้ีแลว้บอกพนกังานขายและตอ้นรับ

ขา้งหนา้ว่าผมจะขอสมคัรเป็นครู  เขาจะทาํสีหนา้ตกใจ  คงนึกว่าผมจะมาสมคัรเรียนมากกว่า  

ไม่ใช่สมคัรสอนแลว้กจ็ะบอกกลบัมาว่า “ท่ีน่ีรับแต่ครูท่ีเป็น Native เท่านั้นน่ะค่ะ” เลยทาํใหผ้ม

ตอ้งรัวภาษาองักฤษแบบ Native เร็วๆ จนเขาหงายทอ้งตกเกา้อี้ไปเลย (ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเกท็, 

2551: 159) 

  จากตวัอยา่งผูเ้ขียนไดเ้ล่าถึงเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนเคยไปสมคัรเป็นครูตามโรงเรียนสอน

ภาษาต่างๆแลว้ถกูปฏิเสธ  โดยคนท่ีปฏิเสธใหเ้หตุผลว่าผูเ้ขียนมีรูปร่างหนา้ตาไม่เหมือนฝรั่ง และดูไม่

เหมือนกบัเจา้ของภาษา  ผูเ้ขียนเกิดความรู้สึกโกรธจึงพดูภาษาองักฤษแบบเจา้ของภาษาใส่ จนคนท่ี

ปฏิเสธผูเ้ขียนตกใจเลย  

  เร่ืองเล่าขา้งตน้แมจ้ะไม่ใช่เร่ืองตลกแต่ก็สร้างความบนัเทิงใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้พราะผูอ่้าน

ยอ่มเกิดความรู้สึกเห็นใจผูเ้ขียนเม่ือทราบว่าผูเ้ขียนเคยไปสมคัรเป็นครูมาหลายโรงเรียนและถกูปฏิเสธ

และผูอ่้านยอ่มมีความรู้สึกสะใจร่วมกบัผูเ้ขียนดว้ยตอนท่ีผูเ้ขียนพดูภาษาองักฤษแบบเจา้ของภาษาใส่

คนท่ีปฏิเสธผูเ้ขียน   เร่ืองเล่าท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัของผูเ้ขียนจะทาํใหผู้อ่้านรู้จกัตวัตนของผูเ้ขียนมากข้ึน

นอกจากจะทาํใหผู้อ่้านรู้สึกเป็นกนัเองกบัผูเ้ขียนมากข้ึนแลว้ยงัสร้างความบนัเทิงใหก้บัผูอ่้าน  ทาํให้

ผูอ่้านผอ่นคลายเม่ืออ่านหนงัสือของผูเ้ขียน 
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4.2.3. ความบนัเทิงจากภาพประกอบในเล่ม 

ภาพประกอบในเล่มเป็นเน้ือหาอีกส่วนหน่ึงท่ีสร้างความบนัเทิงใหก้บัผูอ่้าน 

ภาพประกอบในเล่มมีทั้งภาพถ่ายของผูเ้ขียน   ภาพการ์ตนูลอ้เลียนผูเ้ขียน  และภาพประกอบอ่ืนๆ 

ภาพประกอบเหล่าน้ีใหใ้หค้วามบนัเทิงแก่ผูอ่้านทั้งในดา้นสร้างความผอ่นคลาย และ ใหข้อ้คิดแก่ผูอ่้าน

อีกดว้ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.2.3.1 สร้างความผอ่นคลาย 

ภาพประกอบในเล่มคือภาพส่วนหนา้บทและภาพส่วนทา้ยบทท่ีสร้าง

ความผอ่นคลายใหแ้ก่ผูอ่้านส่วนใหญ่จะเป็นภาพถ่ายของผูเ้ขียนในแบบแปลกๆ ท่ีชีวิตคนปกติจะไม่ทาํ

กนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตวัอยา่ง 

 

(ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท 2, 2551: 12) 

  จากภาพตวัอยา่งเป็นภาพท่ีผูเ้ขียนกาํลงัจบัมือกบัตวัการ์ตูนแลว้กาํลงักล่าวคาํทกัทาย 

ภาพน้ีสร้างความขบขนัใหก้บัผูอ่้านใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกในภาพเป็นตวัการ์ตูนกล่าวคาํทกัทาย

กบัผูเ้ขียนดว้ยคาํว่า How are you today ? แปลว่า คุณสบายดีไหมวนัน้ี ผูเ้ขียนควรจะตอบว่า I am fine. 

หรือ I am ok. ท่ีแปลว่าฉนัสบายดี   แต่ผูเ้ขียนกลบัตอบว่า Today  Monday! แปลว่า วนัน้ีวนัจนัทร์ ซ่ึง
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เป็นคาํตอบท่ีผดิ การตอบผดิในคาํถามง่ายๆสร้างความขาํขนัใหก้บัผูอ่้าน  ประเด็นท่ีสองเป็นเร่ืองการ

แต่งกายของผูเ้ขียนคือท่อนบนผูเ้ขียนใส่สูทท่ีสวยงามแต่ท่อนล่างผูเ้ขียนควรจะใส่กางเกงขายาวท่ีเขา้

ชุดกบัเส้ือสูทท่อนบน แต่ผูเ้ขียนกลบัใส่เพียงแค่กางเกงขาสั้นเป็นท่ีกางเกงชั้นใน  การแต่งตวัท่ีไม่เขา้

กนัก็สร้างความขาํขนัใหก้บัผูอ่้านเช่นกนั 

4.2.3.2 ใหข้อ้คิด 

ภาพประกอบในเล่มของหนงัสือทั้งสามเล่มน้ี นอกจากจะใหค้วามตลกขาํ

ขนัแลว้ยงัใหข้อ้คิดกบัผูอ่้านอีกดว้ย ดงัตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

ตวัอยา่ง 

 

(Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ท, 2550: 20) 

  จากตวัอยา่งเป็นภาพถ่ายของผูเ้ขียนอยูใ่นชุดไทยราชปะแตน(Royal Pattern)ยกัคิ้วทาํ

หนา้ทะเลน้ถือป้ายภาษาองักฤษคาํว่า Cultureและผูเ้ขียนท่ีอยูใ่นชุดสูทแบบฝรั่งทาํสีหนา้เรียบร้อยถือ

ป้ายภาษาไทยคาํว่า วฒันธรรม  และภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนท่ีถือป้ายเคร่ืองหมายคาํถาม ผูศึ้กษา

ตีความว่าภาพน้ีใหข้อ้คิด 4 ประเด็นคือ ประเดน็แรก ภาพน้ีส่ือใหเ้ห็นว่าผูเ้ขียนใชต้วัเองเป็นตวัแทนจาก

คนท่ีอยูใ่นทั้งสองวฒันธรรมเพราะผูเ้ขียนใส่ทั้งชุดไทยและชุดสูทซ่ึงเป็นเคร่ืองแต่งกายของคน

ตะวนัตก  ประเด็นท่ีสองภาพน้ีส่ือใหเ้ห็นว่าคนท่ีอยูใ่นวฒันธรรมไทยไม่จาํเป็นตอ้งเรียบร้อยและคนท่ี
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อยูใ่นวฒันธรรมตะวนัตกไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคาํกา้วร้าวเสมอไปเพราะในภาพท่ีผูเ้ขียนใส่ชุดไทยทาํหนา้

ทะเลน้ แต่ภาพท่ีผูเ้ขียนใส่สูททาํหนา้เรียบร้อย  ประเดน็ท่ีสาม ภาพน้ีส่ือใหเ้ห็นว่าคนไทยสามารถ

เรียนรู้วฒันธรรมตะวนัตกได ้และคนตะวนัตกก็สามารถเรียนรู้วฒันธรรมไทยไดเ้ช่นเดียวกนั เพราะใน

ภาพผูเ้ขียนใส่ชุดไทยถือป้ายภาษาองักฤษคาํว่า Culture และ ภาพผูเ้ขียนใส่สูทถือป้ายภาษาไทยคาํว่า 

วฒันธรรม เพราะภาษาก็เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม และประเด็นสุดทา้ยภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน

ถือป้ายเคร่ืองหมายคาํถาม ตวัการ์ตูนนั้นเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของเดก็ การใหต้วัการ์ตูนเดก็ถือป้าย

เคร่ืองหมายคาํถามอาจจะส่ือว่าเดก็สมยัน้ีไม่รู้ว่าวฒันธรรมท่ีแทจ้ริงคืออะไร และตวัเองอยูใ่น

วฒันธรรมไหน ควรจะทาํตวัอยา่งไร ทาํใหเ้กิดคาํถามมากมาย ในป้ายท่ีตวัการ์ตูนถือจึงมีแต่

เคร่ืองหมายคาํถาม 

  จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า  คุณค่าท่ีไดจ้ากงานเขียนของคริสโตเฟอร์   ไรทท์ั้ง 3 เล่มน้ี  มี

คุณค่าทั้งในดา้นความรู้และความบนัเทิง    แต่คุณค่าท่ีเด่นชดัคือคุณค่าในดา้นการรู้   หมายถึงความรู้

ดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษและความรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ีจะทาํใหผู้อ่้านส่ือสารโดยใช้

ภาษาองักฤษไดมี้ประสิทธิภาพไดม้ากข้ึน  ส่วนคุณค่าดา้นความบนัเทิงเป็นดา้นรองลงมา  เพราะผูเ้ขียน

ใชว้ิธีการสอนท่ีไม่เคร่งเครียดใหผู้อ่้านสนใจและจะทาํใหผู้อ่้านรับเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนอไดดี้ข้ึน 
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บทท่ี 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

  ปัจจุบนัภาษาองักฤษมีความสาํคญัมากเพราะภาษาองักฤษเป็นภาษากลางท่ีคนทัว่โลก

ใชส่ื้อสารกนั      ไม่ว่าจะเป็นการเช่ือมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศหรือดา้นการคา้   ประเทศไทยก็ให้

ความสาํคญักบัภาษาองักฤษเช่นเดียวกนั    โดยไดบ้รรจุภาษาองักฤษลงไปในหลกัสูตรการเรียนตั้งแต่

ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา   แต่การเรียนในหลกัสูตรก็ยงัไม่ทาํใหน้กัเรียนเรียน

ภาษาองักฤษไดดี้นกั   จึงมีสถาบนัสอนภาษาองักฤษและหนงัสือสอนภาษาองักฤษเพิ่มเติมเกิดข้ึน

มากมาย   หน่ึงในหนงัสือสอนภาษาองักฤษเพิม่เติมนั้นก็มี ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท  ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทย

เก็ท 2  และCross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ท รวมอยูด่ว้ย 

  หนงัสือฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท  ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท2 และ Cross-Culture ฝรั่งไม่

เขา้ใจ  คนไทยไม่เก็ท  เป็นผลงานของ คริสโตเฟอร์  ไรท ์    ซ่ึงเป็นหนงัสือสอนภาษาองักฤษท่ีมีความ

แตกต่างกบัหนงัสือสอนภาษาองักฤษเล่มอ่ืนๆ ทั้งในดา้นผูเ้ขียนและในดา้นเน้ือหา 

  ความแตกต่างแรกคือ  หนงัสือสอนภาษาองักฤษเล่มอ่ืนๆ เช่น  ภาษาองัฤษง่ายนิดเดียว 

ของแอนดรู  บิก๊ส์  มีผูเ้ขียนเป็นชาวออสเตเรีย    องักฤษปากตลาด ของ ครูเคท  เนตรปรียา  ชุมไชโย

และ องักฤษพน้กรอบกบัครูพ่ีแนน ของ อริสา  ธนาปกิจ มีผูเ้ขียนเป็นคนไทย  แต่คริสโตเฟอร์ไรทเ์ป็น

ลกูคร่ึงท่ีมีทั้งเช้ือสายไทยและองักฤษ 

  ความแตกต่างอีกประการหน่ึงคือ หนงัสือสอนภาษาองักฤษเล่มอ่ืนๆ จะสอนเพียง

คาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ภาษาองักฤษ แต่คริสโตเฟอร์  ไรท ์ไดเ้ช่ือมโยงการเรียนภาษาองักฤษเขา้กบั

ความรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม เพราะเขาคิดว่าถา้เราเขา้ใจวฒันธรรมของชาติอ่ืนก็จะเขา้ใจภาษา

ของชาตินั้นมากข้ึน   อีกทั้งคริสโตเฟอร์  ไรท ์มีมารดาเป็นคนไทยและบิดาเป็นคนองักฤษ   บิดาของ

เขายงัเคยประกอบอาชีพเป็นครูสอนภาษาองักฤษในมหาวทิยาลยัของไทยหลายแห่ง ส่วนมารดาของเขา

ก็รับแปลเอกสารภาษาองักฤษและรับสอนภาษาไทยใหก้บัชาวต่างชาติดว้ย   ฉะนั้นทาํใหเ้ขาไดเ้รียนรู้

ภาษาและวฒันธรรมทั้งไทยและองักฤษ และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆออกมาได้

ดี 
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  ผูเ้ขียนเคยศกึษาอยูใ่นโรงเรียนนานาชาติมาตลอดตั้งแต่ชั้นอนุบาลคือ โรงเรียน Nobby    

Playgroup   Kindergarten  ศึกษาระดบัประถมศึกษาท่ีโรงเรียนบางกอกพฒันา  ศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ท่ีโรงเรียนร่วมฤดีนานาชาติ  และศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีวทิยาลยันานาชาติ  มหาวิทยาลยัมหิดล  และ

ผูเ้ขียนยงัมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือเรียนและทาํงานทาํใหเ้ขามีความรู้และประสบการณ์

เพิ่มข้ึน 

  นอกจากนั้นผูเ้ขียนเร่ิมทาํงานตั้งแต่อายปุระมาณ 12 ปี คือ การช่วยมารดาของเขาแปล

เอกสารภาษาองักฤษ  เป็นภาษาไทย  เป็นล่ามใหก้บับริษทัต่างๆ  และรับรองลกูคา้ท่ีเป็นชาวต่างชาติ

ของบริษทันั้นๆดว้ย   

  ต่อมาผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษหลายโรงเรียน และ

ไดเ้ป็นอาจารยป์ระจาํสอนภาษาองักฤษท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต และเป็นอาจารยพิ์เศษท่ีมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  และเป็นวิทยากรสอนภาษาองักฤษของ

บริษทัเนชัน่ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่าผูเ้ขียนไดอ้ยูท่ั้งในวฒันธรรมไทยและวฒันธรรม

ตะวนัตกมาตลอด   ไดเ้รียนรู้ทั้งภาษาและวฒันธรรมไทย  และเรียนรู้ทั้งภาษาและวฒันธรรมตะวนัตก    

จากสถาบนัครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัและสถาบนัแรกท่ีช่วยหล่อหลอมผูเ้ขียน     สถาบนัการศึกษา

ท่ีเป็นโรงเรียนนานาชาติท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม   และดา้นการทาํงานผูเ้ขียนไดเ้คยทาํงาน

กบัทั้งองคก์รของชาวไทยและองคก์รของชาวต่างชาติ   ผูเ้ขียนจึงไดร้วบรวมความรู้และประสบการณ์

เขียนหนงัสือสอนภาษาองักฤษทั้งหมด 9 เล่ม แต่นาํมาศึกษาในคร้ังน้ี มี 3 เล่ม คือ     ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทย

เก็ท ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท2และCross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท 

  ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์หนงัสือทั้ง 3 เล่ม โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 4 หวัขอ้คือ ลกัษณะ

ทัว่ไป  ภาษา   เน้ือหา  และคุณค่าสรุปไดด้งัน้ี 

  ดา้นลกัษณะทัว่ไปผูเ้ขียนแบ่งเน้ือหาในหนงัสือแต่ละเล่มเป็นบท คือฝรั่งเขา้ใจ คน

ไทยเก็ท มี 10 บท  ฝรั่งเขา้ใจ  คนไทยเก็ท 2 มี 22  บท  และ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท 
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มี 9 บท ในแต่ละบทจะมีส่วนประกอบคือ  ภาพประกอบหนา้บท  ช่ือบท   สาระสาํคญั   เน้ือหา  และ

ภาพประกอบทา้ยบท  ซ่ึงจะมีไม่เท่ากนั  

  ลกัษณะทัว่ไปของแต่ละบททาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึนเพราะเน้ือหาไดถ้กู

แบ่งเป็นสดัส่วน ทาํใหเ้น้ือหามีความชดัเจน การมีส่วนประกอบท่ีเป็นรูปภาพต่างๆทาํใหเ้น้ือหา

น่าสนใจยิง่ข้ึน 

การตั้งช่ือบทนั้นผูเ้ขียนไดใ้ชท้ั้งประโยคและวลีในการตั้งช่ือ  พบว่าผูเ้ขียนใชป้ระโยค

บอกเล่าภาษาองักฤษในการตั้งช่ือมากท่ีสุดถึง17 บท คือ  Let me look at my talking dick !!  I ate Mama 

last night !!I have men !!  Let’s go to RCA at 4 o’clock !  I was born on January Two Two Five Two 

Two !!I work here two years ago!! I went to Pattaya with your wife !! I must not to go to school 

tomorrow !! It have a very traffic jam! This one same same , that one no same !!  I’m so frightening !!   

I like to eat Japan food !!?? Hey you farang, this is a book!! You should go to Phuket Iceland!! You 

are my sole mate !!It’s up to you !! และ This is your Captain speaking!!ใชป้ระโยคบอกเล่าภาษาไทย

ในการตั้งช่ือเพียงหน่ึงบท คือ เศษฝรั่งไปเรียนฝรั่งเศส  มีการใชป้ระโยคคาํถามภาษาไทยมากท่ีสุดมี 6 

บท  คือ   วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือยงั ?  ครูเป็นฝรั่งหรือเปล่า ?!?  วฒันธรรมคืออะไร ?   

เล้ียงลกูแบบไทยหรือฝรั่งดี?     ไปทาํงานกบับริษทัฝรั่งดีไหม ?  และ   ตกลงเกรงใจว่าอะไร ใชป้ระโยค

คาํถามภาษาองักฤษในการตั้งช่ือนอ้ยท่ีสุดคือ 4 บท คือบท How are you today ? What do you do now 

?Are you a prostitute ?  และ  What is she like? ใชว้ลีภาษาไทยในการตั้งช่ือ 5 บท คือ การมาของ

ลกูคร่ึงควบลกู   วฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษ  ชีวติเดก็ลกูคร่ึงคนหน่ึง    แกงกะลมิูตร   และ 

ปิงปองภาษาองักฤษและใชว้ลีภาษาไทยปนภาษาองักฤษในการตั้งช่ือ 5 บท คือ Cross-Culture : 

วฒันธรรมแห่งอนาคต  The Communicator : นกัส่ือสารผูย้ิง่ใหญ่        fitness ภาษาองักฤษ   คุณครู

ละมุดกบัอาจารย ์Johnnie   และ    tense แปลว่า เกร็ง  นอกจากน้ียงัพบว่าผูเ้ขียนใชป้ระโยคท่ีใช้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการตั้งช่ือมี 2 บท คือ Go Inter ดีไหม  ?  และWhat is a กิ๊ก?  และ ใชว้ลี

ภาษาองักฤษในการตั้งช่ือเพียงบทเดียวคือ Hip Hip Hooray !!       

  การตั้งช่ือบท ผูเ้ขียนมกัจะใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนเป็นส่วนประกอบของช่ือบทดว้ย 

เคร่ืองหมายท่ีใชมี้เคร่ืองหมายปรัศนีและเคร่ืองหมายอศัเจรีย ์ บางบทใชเ้คร่ืองหมายปรัศนีซํ้ ากนัสอง
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คร้ัง  บางบทใชเ้คร่ืองหมายอศัเจรียซ์ํ้ ากนัสองคร้ัง  หรือบางบทใชเ้คร่ืองหมายปรัศนีและเคร่ืองหมาย

อศัเจรียร์วมกนั  ส่วนใหญ่ผูเ้ขียนไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนดงักล่าวตามกฎการใชเ้คร่ืองหมาย

วรรคตอนของพจนานุกรรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานแต่ใชเ้พ่ือเรียกร้องความสนใจจากผูอ่้านเท่านั้น 

  กลวิธีการเขียนคาํนาํนั้นผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการเขียนคาํนาํอยู ่3 วิธี คือ การเปิดเร่ืองโดยใช้

อธิบายโวหารดว้ยการยกตวัอยา่ง พบ 25 บท  อธิบายโวหารโดยการเปรียบเทียบ พบ 5 บท อธิบาย

โวหารดว้ยการดว้ยการช้ีสาเหตุและผลลพัธท่ี์สมัพนัธก์นั พบ 4 บท  ใชก้ารยกตวัอยา่งหรือสาธกโวหาร  

พบ 4 บท  และใชบ้รรยายโวหารหรือการเล่าเร่ือง พบ 3 บท 

  การเสนอเน้ือหา   ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการเสนอเน้ือหาอยู ่4 กลวิธี คือ  กลวิธีการ

ยกตวัอยา่งก่อนแลว้จึงกล่าวถึงทฤษฎี พบ29 บทการกล่าวถึงทฤษฎีก่อนแลว้จึงยกตวัอยา่ง พบ5 บท

กลวิธีการเปรียบเทียบพบ 4 บท  และ  กลวิธีการกล่าวถึงประวติัของผูเ้ขียนพบ 2 บท 

  การสรุป  ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการสรุปเน้ือหา 7 กลวิธี คือ  สรุปดว้ยการย ํ้ าแนวคิดสาํคญั

ของเร่ืองพบ 14 บท สรุปดว้ยการชกัชวนใหป้ฏิบติัตามพบ 12 บท   สรุปดว้ยการใหค้วามหมายของ

ศพัทท่ี์คนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจความหมายคลาดเคล่ือนพบ 4 บท   สรุปดว้ยคาํคม หรือ สุภาษิตพบ  3 บท   

สรุปดว้ยคาํถามใหผู้อ่้านกลบัไปคิดหรือไตร่ตรองต่อไปพบ  3 บท   สรุปดว้ยคาํอวยพรพบ  3 บท  และ

สรุปดว้ยการฝากขอ้คิดกบัผูอ่้านพบ 2 บท 

  ดา้นเน้ือหาผูศึ้กษาไดแ้บ่งเน้ือหาการสอนภาษาองักฤษเป็น 6 หวัขอ้ คือ การพฒันา

ทกัษะการพดู   การพฒันาทกัษะการฟัง  การพฒันาทกัษะการอ่าน  การพฒันาทกัษะการเขียน  การ

ส่ือสารขา้มวฒันธรรม และเทคนิคในการเรียนภาษาองักฤษ 

  เน้ือหาดา้นการพดูนั้นผูเ้ขียนไดเ้นน้เร่ืองการออกเสียงใหถู้กตอ้งชดัเจน พบตวัอยา่งท่ี

ผูเ้ขียนกล่าวถึงการออกเสียงท่ีถกูตอ้งชดัเจนถึง 38  ตวัอยา่ง  การกลา้พดู พบ 24 ตวัอยา่ง และการใช้

ภาษาองักฤษอยา่งสมํ่าเสมอ พบ 9 ตวัอยา่ง 

  เน้ือหาดา้นการอ่าน ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงทกัษะการอ่าน พบทั้งหมด 11 ตวัอยา่ง  แบ่งเป็น

การอ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ การอ่านป้ายจราจร  และการอ่านส่ิงใกลต้วั 
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  เน้ือหาดา้นการฟัง ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงทกัษะการฟังทั้งหมด 6 ตวัอยา่ง แบ่งเป็น การฟัง

จากเจา้ของภาษา    ฟังจากเพลง  และฟังจากภาพยนตร์ 

  เน้ือหาดา้นการเขียน  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงทกัษะการเขียนทั้งหมด 6 ตวัอยา่ง แบ่งเป็น 

การฝึกเขียน  และการเขียนตวัสะกด  

  เน้ือหาดา้นความรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม  พบทั้งหมด 61 ตวัอยา่ง แบ่งเป็น 

การส่ือสารขา้มวฒันธรรม   ความรู้ดา้นการส่ือสาร และตวัอยา่งของ  Hofstede’s Four Dimensions 

Culture 

  เน้ือหาดา้นเทคนิคในการเรียนภาษาองักฤษใหป้ระสบความสาํเร็จคือ   ตอ้งพยายาม

และฝึกใชภ้าษาองักฤษอยูเ่สมอ  หาความรู้เพิ่มเติม และ การใหมี้ความรักภาษาองักฤษ 

  ภาษาท่ีผูเ้ขียนใชใ้นหนงัสือทั้ง 3 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการ  คือใช้

ภาษาระดบัก่ึงทางการจะพบมากในหนงัสือ Cross-Culture ฝรั่งไม่เขา้ใจ คนไทยเก็ท และ ภาษาระดบั

สนทนาและภาษาระดบักนัเองจะพบปะปนกนัไปทั้ง 3 เล่ม แต่จะพบมากใน ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท และ 

ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท2 

  ดงัท่ีไดก้ล่าวไปว่าผูเ้ขียนมกัจะใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ ทาํใหใ้นงานเขียนทั้ง 3 

เล่มพบการใชค้าํทบัศพัทภ์าษาไทย71 คาํ  คาํทบัศพัทท่ี์เขียนโดยอกัษรโรมนั57 คาํ  คาํสแลงภาษาไทย

33 คาํ คาํสแลงภาษาไทยปนภาษาองักฤษ12 คาํ คาํสแลงภาษาองักฤษปนเสียงภาษาไทย 2 คาํ  และคาํ

หยาบ29 คาํ   และผูเ้ขียนใชส้าํนวนไทย5สาํนวนในงานเขียนทั้งสามเล่มดว้ย 

  ดา้นคุณค่า  งานเขียนทั้ง 3 เล่มของผูเ้ขียนใหคุ้ณค่าแก่ผูอ่้านทั้งในดา้นความรู้และดา้น

บนัเทิง   ดา้นความรู้เป็นเน้ือหาหลกัท่ีผูอ่้านจะไดรั้บจากการอ่านหนงัสือทั้ง 3 เล่ม   คือ ความรู้จาก

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ความรู้จากความรู้เร่ืองการส่ือสารขา้มวฒันธรรม  และความรู้จากขอ้คิดเห็น

ของผูเ้ขียน 
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  คุณค่าดา้นความบนัเทิง เป็นเน้ือหารองท่ีผูเ้ขียนสอดแทรกมากบัเน้ือหาหลกัเพ่ือผูอ่้าน

จะไดไ้ม่เครียดจนเกินไปเม่ืออ่านหนงัสือทั้ง 3 เล่ม  คือ ความบนัเทิงจากการใชภ้าษาของผูเ้ขียน  ความ

บนัเทิงจากเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่า  และความบนัเทิงจากรูปภาพประกอบในเล่ม 

  จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใชภ้าษาในระดบัสนทนาและระดบักนัเองเป็นส่วน

ใหญ่ในงานเขียนทั้ง 3 เล่ม    มีการใชภ้าพต่างๆ แทรกอยูใ่นเน้ือหาแต่ละบท  การเล่าเร่ืองท่ีสนุกสนาน

เป็นวิธีการท่ีผูเ้ขียนใชเ้พ่ือเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูอ่้านทาํใหผู้อ่้านตอ้งการอ่านเน้ือหาในบท   ทาํให้

ผูอ่้านรู้สึกผอ่นคลายและไม่เครียดเม่ืออ่านหนงัสือทั้ง 3 เล่ม  วิธีการเหล่าน้ีทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาท่ี

เป็นจุดประสงคห์ลกัของงานเขียนทั้ง 3 เล่ม คือการใชภ้าษาในการส่ือสารไดป้ระสบผลสาํเร็จ  ไดดี้

ยิง่ข้ึน 

  หนงัสือ ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท  ฝรั่งเขา้ใจ คนไทยเก็ท2 และ Cross-Culture ฝรั่งไม่

เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท  เป็นหนงัสือสอนภาษาองักฤษท่ีใหท้ั้งความรู้และความบนัเทิง  เป็นหนงัสือสอน

ภาษาองักฤษรูปแบบใหม่ท่ีใชค้วามรู้เร่ืองการส่ือสารขา้มวฒันธรรมมาประยกุตใ์ช ้ เพ่ือผูอ่้านจะได้

เขา้ใจภาษาองักฤษซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมตะวนัตกมากข้ึน  อีกทั้งใชภ้าษาในระดบัสนทนา

และระดบักนัเองเป็นส่วนใหญ่   ทาํใหเ้หมาะกบักลุ่มผูอ่้านท่ีเป็นวยัรุ่น  และเหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการ

ส่ือสารหรือตอ้งใชชี้วิตกบัคนท่ีมีภาษาและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
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บทสมัภาษณ์อาจารยค์ริสโตเฟอร์  ไรท ์

 

วนัเสาร์ท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2555 เวลา 17.45 น. 

ณ โรงเรียน Chris English Schoolท่ี  Central World  

 

นวพร :  คุณพ่อของอาจารยส์อนภาษาองักฤษท่ีไหนบา้งคะ 

อ. คริส : คุณพ่อผมยา้ยมาเมืองไทยประมาณ 40 ปีแลว้ อยูเ่มืองไทยมานานแลว้  เหมือนคนองักฤษสมยั

นั้นคือ กาํลงัจะยา้ยไปอยูอ่อสเตรเลีย  ก็เลาะลงมาเร่ือยๆ  มาเมืองไทยก็มาสอนภาษาองักฤษเก็บเงินสกั

กอ้นหน่ึง คือก็ไม่ไดเ้ป็นครูตั้งแต่ตอนแรกแหละ 

นวพร : แต่คุณพ่อของอาจารยก์็เคยเป็นครูสอนภาษาองักฤษของกองทพัท่ีอิหร่านมาไม่ใช่หรอคะ 

อ.คริส : ใช่ๆ ก็เหมือนคนไทยท่ีทนัทีท่ียา้ยออกจากประเทศไทยงานแรกท่ีคนไทยทาํไดคื้อ ทาํงาน

ร้านอาหารไทย  ฝรั่งก็เหมือนกนั    ฝรั่งเวลาท่ีเคา้ยา้ยออกจากประเทศเคา้อาชีพหน่ึงท่ีจะทาํไดง่้ายๆ คือ

สอนภาษาองักฤษ  เพราะมนัมีความตอ้งการในตลาดสูง  เคา้ก็เร่ิมเลาะมาจากองักฤษ จอดอยูต่ะวนัออก

กลาง เคยอยูอิ่หร่าน  สอนภาษาองักฤษ  เขียนหนงัสือพิมพ ์ยงัง้ี  แต่ดว้ยจุดประสงคคื์ออยากจะไป

ออสเตรเลีย   เคา้ก็ยา้ยมาเร่ือยๆ ตามตะวนัออกกลาง มาอินเดีย สอนภาษาองักฤษท่ีอินเดียแป๊ปหน่ึงแลว้

ก็มาจอดท่ีไทย ก็เหมือนเดิม กก็ะจะมาสอนภาษาองักฤษแป๊ปหน่ึง 
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นวพร : แลว้ก็หนีเมืองไทยไม่พน้ 

อ.คริส : ใช่ เพราะประเทศไทยมีหลายอยา่งท่ีเมืองตะวนัตกไม่มีไง  อยา่งเช่นอาหาร    ความถกูของ

ส่ิงของ  สินคา้ต่างๆ ถกูกว่ายโุรปเยอะ   แลว้ก็พฒันากว่าอินเดียหรือตะวนัออกกลาง  พวกนั้นกด็ู

เหมือนไม่น่าอยู ่อนัตรายดว้ย แต่มาเมืองไทยก็ปลอดภยั ทุกคนก็ Happy  น่ารัก สาวก็สวย อาหารก็

อร่อย  มนัมีอะไรใหท้าํหลายอยา่งสีสนัมนัเยอะ  ก็เลยเร่ิมติดใจก็เลยอยูต่่อไป   ก็เลยสอนภาษาองักฤษ 

เช่นเคา้เคยสอน บพิตรพิมุข ก็สอนตามโรงเรียนต่างๆ ส่วนมหาลยัมีท่ี ประสานมิตร ศรีนครินทร์ แลว้ก็

เคยสอนท่ีเกษมบณัฑิต ท่ีมหาลยัรามคาํแหงพวกน้ีนะฮะ  กเ็ป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษทัว่ไป พวก 

English  พวก General English  แลว้ก็สอนไปตามมหาลยัพวกน้ี แลว้ก็เคยเปิดโรงเรียนของตวัเองดว้ย

กบัเพ่ือนๆ เป็นโรงเรียนเลก็ๆ แต่ดนัมาเปิดช่วงท่ีเศรษฐกิจกาํลงัจะลม้  ช่วง ปี 1997 จริงๆ ก็เปิดมา

หลายปีแลว้แหละ  สมยัท่ีผมเรียนท่ีร่วมฤดี ผมเรียนท่ีร่วมฤดีกบันอ้งสาวสองคน  ค่าเทอมก็แพง  พ่อก็

สอนภาษาองักฤษ แม่ก็เป็นครูสอนภาษาไทยกบัฝรั่งบา้งเงินมนักน็อ้ยไง พ่อก็เลยตอ้งเปิดโรงเรียน

เพ่ือท่ีจะหารายไดม้าเสริม เปิดมาหลายปีเหมือนกนั  แต่ดนัมาจอดช่วงปี 1996 – 1997  

นวพร : ท่ีอาจารยบ์อกว่าอาจารยต์อ้ง drop เรียนไปปีหน่ึงใช่ไหมคะ 

อ.คริส : ใช่ๆ ตอนนั้นพ่อเคา้จะสอนคนไทยกบัคนญ่ีปุ่น แลว้ช่วงนั้นคนญ่ีปุ่นก็รู้สึกแลว้ว่าเศรษฐกิจ

ไทยกาํลงัเร่ิมจะ drop งานก็เร่ิมนอ้ยลง  เคา้ก็เร่ิมกลบับา้นเคา้เยอะ  ก็คือช่วงนั้นผมเรียนจบ high school 

RIS ’96 ตน้ปี ’97 มนัก็ drop เลย  แต่โชคดีท่ีช่วงนั้นผมกาํลงัจะเรียน high school พอดี ก็เรียนจบพอดี 

แต่พ่อก็ยงัสูต่้อได ้แต่ช่วงจบพอดีนัน่แหละ ไม่มีเงินเรียน หลงัจากนั้นพ่อเคา้ก็ไปสอนตามท่ีเกษม

บณัฑิตบา้ง ท่ีรามบา้ง ศรีนครินทร์บา้ง กไ็ปของเคา้เร่ือยๆ แหละ   แต่สมยัก่อนตอนท่ีผมเรียน เคา้จะทาํ

หลกัๆ คือธุรกิจของตวัเอง  ก็คือสอนในโรงเรียนของตวัเอง แลว้ก็มีส่งครูไปสอนตามบริษทัแลว้ก็ไป

สอนเองดว้ย ก็เหมือนผมตอนน้ี คือ คนก็มาเรียนท่ีน่ีแลว้ผมก็ไปสอนขา้งนอกหรือส่งครูไปสอนขา้ง

นอกดว้ย แต่ของผม scale ของผมมนัจะใหญ่กว่า 

นวพร : ต่อไปเป็นเร่ืองของคุณแม่อาจารย ์คุณแม่อาจารยช่ื์ออะไรคะ  

อ.คริส : ช่ือ วิไลลกัษณ์ นามสกุลช่ือ ทองจอน 

นวพร : คุณแม่ของอาจารย ์สอนภาษาไทยอยา่งเดียวหรือคะ  
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อ.คริส : อาชีพหลกัๆ ของคุณแม่ รับแปลเอกสาร  

นวพร : แปลว่าภาษาองักฤษเคา้เก่งมาก 

อ.คริส : ก็ได ้แต่เคา้ทาํงานกนัเป็นทีมไง  เม่ือไหร่ท่ีภาษาองักฤษไม่ไหวก็ใหพ่้อช่วย แลว้ผมก็ได ้

Bilingual ตรงน้ีดว้ย ผมเห็นเอกสารตั้งอยูท่ี่บา้นแลว้ก็เห็นเคา้แปลกนั แลว้บางทีผมก็เขา้มาช่วย เราก็จะ

ไดภ้าษาตั้งแต่เดก็ๆ จากตรงนั้น แลว้ก็คุณแม่กจ็ะมีแปลเอกสาร  สอนภาษาไทย  แต่ก็ไม่ไดไ้ปสอนตาม

สถานบนัอะไรยงัง้ีนะ แต่ว่าท่ีผมเก่งภาษาไทยเหมือนทุกวนัน้ี ท่ีสามารถมาสอนภาษาองักฤษใหพ่ี้นอ้ง

ชาวไทยทุกวนัน้ีได ้ก็เพราะคุณแม่ผม กบัคุณพ่อผม คือคุณพ่อผมก็จะมีเทคนิคสไตลห์น่ึง แม่เคา้ก็จะมี

เทคนิคท่ีเคา้ใชส้อนฝรั่ง ซ่ึงถา้พดูตรงๆ คือแม่เคา้ก็ไม่ไดไ้ปเรียนการสอนอะไรขนาดนั้น เคา้ก็เลยใช้

การเรียนจากส่ือรอบๆ ตวั  คุณพ่อก็ใชเ้หมือนกนันะ  แต่พ่อจะออกไปแนวหนงัสือหน่อย  แม่เคา้กจ็ะใช ้

การ์ตูน หนงั แม่เคา้ก็สอนฝรั่งว่า you ตอ้งดูนะ แลว้you ก็ตอ้งพดูเลียนแบบ ยงัง้ีนะ แลว้เคา้ก็เอาเทคนิค

ตรงน้ีมาถ่ายทอดท่ีลกูดว้ยไง  มนัก็ดีอ่ะ มนัก็เหมือนเป็น กศน.  การศึกษานอกระบบ ซ่ึงมนัก็  work 

มาก  แต่แม่หลกัๆ ก็จะเป็นแม่บา้น ดูแลลกูๆ  แลว้ก็ช่วยท่ีบา้นทาํมาหากิน ก็คือสอนภาษาไทยกบัพวก

ชาวต่างชาติ  เช่น คนน้ีอยูใ่นวงการรถ รู้จกักบัพ่อ ตอ้งการครูสอนภาษาไทย  แลว้ก็มีพวกแปลเอกสาร 

นวพร : เอกสารท่ีแปลส่วนใหญ่ก็เป็นเอกสารวิชาการหรือคะ 

อ.คริส : ไม่ไดว้ิชาการเพราะถา้เม่ือไหร่ท่ีมนัเร่ิมยาก คือผมจาํไดเ้ลย คือเคา้จะส่งมาท่ีบา้น แลว้เคา้ก็มา

วิเคราะห์กนั ผมกจ็ะอยูใ่นทีมวิเคราะห์  เอาไหม ยากไหม  โห อนัน้ียากไปว่ะ  แม่บอกยาก  พ่อบอกยาก  

ผมก็บอกว่าอนัน้ีไม่ไหว  ส่งตีกลบั  เพราะถา้อนัไหนท่ีมนัวิชาการมาก มนั specific มนัเจาะจง มนัตอ้ง

มานัง่ทาํการบา้น หาวิชาหาเร่ืองราวเพิ่มเติมแลว้มนัก็เหน่ือย ก็เลยไม่เอา ส่วนใหญ่เลยเป็นแปลเอกสาร

ท่ีมนัไม่ยากจนเกินเหตุ 

นวพร : ต่อไปเป็นเร่ืองของอาจารยน์ะคะ หนูขอทวนนะคะ อาจารยส์าํเร็จการศึกษาท่ี วิทยาลยั

นานาชาติ  มหาวิทยาลยัมหิดล  วิทยาเขตศาลายา  สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

อ.คริส : คณะบริหารอุตสาหกรรมการโรงแรม  ท่ีเคา้เรียกวา่ ภาค B.B.A.  ผมก็เลือกไปเรียน Hotel and 

Tourism เพราะว่า มนัเป็นเอกวิชาท่ีง่ายท่ีสุดในมหาลยั ผมเป็นคนท่ีเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่  เราเป็นคน

ท่ีเกลียดพวกเลขไง  ท่ีจริงตอนแรกน่ะ สอบเขา้ธรรมศาสตร์อินเตอร์ได ้ major พวก finance กบัพวก 
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accounting คงเป็นคนเดียวในประวติัศาสตร์ท่ีเคา้เรียกแลว้ไม่เอา  เคา้ก็โทรมาตาม มีแต่คนเคา้จะเอา 

แลว้มึงเป็นใคร แลว้มาสอบทาํไมคะ ก็ลองไปสอบดูครับ  มนัก็ติด 

นวพร : ตอนอาจารยไ์ปรายการ The Idol วนันั้นก็พดูถึงเร่ืองน้ีเหมือนกนันะคะแลว้เคา้ก็ตดัไป  

อ.คริส : ไป The Idol วนันั้นสมัภาษณ์เยอะมาก แต่เคา้ตดัใหเ้หลือแค่ 40 นาทีเองมั้ง 

นวพร : ประเด็นน้ีเลยหายไป  

อ.คริส : ใช่ ก็คือก็สอบเขา้ไดไ้ง แต่เราไม่เอา เพราะไม่ชอบเลขอยา่งแรง  แลว้ไปเรียนมหิดลไปเจอพวก 

statistic  พวกวิชาเลขๆ  แต่กลบักนัผมชอบเลขพวก  accounting  เลขพวกท่ีเก่ียวกบัการบริหาร เก่ียวกบั

การทาํธุรกิจจริงๆ น่ะ   เพราะเราเร่ิมรู้สึกตวัแลว้ว่าไปเป็นลกูจา้งแบบน้ีมนัไม่ใช่เราเปล่าวะ   เพราะเรา

เคยทาํงานตามสถานท่ีต่างๆ เช่น โรงแรม  ร้านอาหาร  แลว้ก็โรงเรียนพ่อ แลว้ก็เร่ิมคิดกบัใจตวัเองว่าเรา

ทาํธุรกิจของตวัเองน่าจะ work กว่า เพราะปี ‘96   คร่ึงปีแรก6 เดือนแรกผมทาํงานท่ีเมืองไทย เป็นล่าม  

เป็นนกัแปลเอกสารของเมืองไทยของพวกบริษทัต่างๆ  ตามบริษทัทวัร์ฝรั่งดว้ย เราก็เกลียดการเป็น

พนกังาน office น่ะ ก็เลยเร่ิมคิดว่า หรือเราเป็นลกูจา้งไม่ได ้

นวพร : อาจารยเ์ลยไม่ชอบเลขพวกนั้น 

อ.คริส : ใช่ๆ มนัมีพวก quantum พวกquantitative  อะไรไม่รู้ เลขแม่งเยอะแยะ ตอนท่ีเรียนท่ี RIS ท่ี

ร่วมฤดีได ้2.5 เองมั้ง  มนัจะมีเร่ืองราวตลกอยูเ่ร่ืองหน่ึงคือ จริงๆ เราได ้2.49 จากเกรด 11 จะข้ึน เกรด 

12 เราลงสมคัรประธานโรงเรียน เราก็คงชนะแบบสบาย เพราะคนกเ็ลือกๆๆๆ   เราก็นึกว่าเราผา่น

เกณฑ ์2.5 เคา้ก็มาคน้ยอ้นหลงั  ณ ช่วงท่ีเคา้กาํลงัจะเลือก มาเจอ GPA 2.49 แลว้อีพวกฝรั่งมนัเป๊ะอยู่

แลว้ใช่ไหม you 2.49 you ไม่ได ้ก็เลยถกูถอนกลายเป็นข่าว talk of the town ไป กาํลงัจะชนะอยูดี่ๆ 

เหมือนถกูยบุพรรค คือเราเป็นพวกชอบเรียน สงัคม  ภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์  เรียนเก่ียวกบัพวกเลข 

accounting ท่ีโรงเรียนเก่าก็เรียนนะ  แต่เลขท่ีมนัเป็นพวก ฟิสิกส์  เคมี  โรงเรียนฝรั่งมนัไม่มีนะสายวิทย ์ 

มนัตอ้งเรียนทุกอยา่งนะ  เคา้เรียกว่าใหเ้ดก็รอบรู้ เก่งทุกเร่ืองใช่ไหม  เราเขา้ถึงเร่ืองน้ีทาํไมนะ 

นวพร : เป็นประวติัของอาจารยค่์ะ  
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อ.คริส : ใช่ๆ ก็คือเรียนท่ีการโรงแรมท่ีมหิดล เพราะมนัเป็น major ท่ีง่ายท่ีสุด จบออกมาไดป้ริญญาตรี 

แลว้อนัท่ีสองคือ  เพราะว่าเราเคยทาํงานพวก โรงแรม   ร้านอาหารมาเยอะ ตอนท่ีอยูอ่งักฤษไง  เราก็เลย

คิดว่ามาทางน้ีน่าจะ work กว่า 

นวพร : อาจารยเ์ร่ิมสอนท่ีมหาวิทยาลยัในขณะท่ีกาํลงัเรียนในระดบัอุดมศึกษาหรือเปล่าคะ 

อ. คริส : ไม่ใช่ๆ ถา้เร่ิมสอนท่ีมหาวิทยาลยัจริงคือตอนเรียนจบมหิดลแลว้  คือถา้ดูประวติัของตวัเองคือ 

สมคัรมหาวิทยาลยัมาประมาณ 10 กว่าท่ี ไม่มีใครเคา้รับ เพราะว่า 

นวพร : เคา้บอกว่าหนา้อาจารยไ์ม่เหมือนฝรั่ง  

อ.คริส : ใช่ หน่ึงคือหนา้ไม่เหมือนฝรั่ง   สองคือจบแค่ปริญญาตรี    คือปริญญาตรีสอนปริญญาตรีไม่ได ้  

เราก็เป็นคนตรงแลว้เราก็ถามเคา้ว่าทาํไมอ่ะ เพราะภาษาองักฤษระดบัมหาวิทยาลยัคือ Eng1 Eng2 ก็

ง่ายๆ  แลว้เราฝึกวิทยายทุธในการสอนมาเยอะทั้งพ่อทั้งแม่  ทาํไดส้บาย แต่เคา้บอกไม่ได ้คุณตอ้งมี

ปริญญาโท  เรากต็อบไปตามประสาเรานะว่า ประทานโทษนะครับถา้ผมมีปริญญาโทผมไม่ทาํหรอก

ครับงานแค่น้ี  เคา้ก็คงจะแบบว่า ห่าน่ี   แรง   แต่มนัก็โชคดีท่ีมีมหาวิทยาลยัแรกท่ีรับคือ ม.รังสิต  

นวพร : แลว้ท่ีสองล่ะคะ 

อ.คริส : พอ ม.รังสิต รับปุ๊ปเคา้ก็บรรจุเรา เพราะเคา้ชอบเรา  เป็นท่ีเดียวท่ีใหโ้อกาสเราไปสอนแบบ 

demo นัน่แหละ พอเราไดบ้รรจุเป็นอาจารยท่ี์รังสิตแลว้ก็เหมือนเราชุบตวัแลว้  หลงัจากนั้นง่ายแลว้  

สมคัรไปท่ีรามคาํแหง ไปเป็น part time ท่ีเกษมบณัฑิต  part time ม.กรุงเทพก็ทาํได ้แต่ท่ีเป็นประจาํอยู่

ประมาณ 3-4 ปี ก็คือ ม.รังสิต คือสอนก็สอนวิชาพวก General English  English Communication น่ะ  

Eng1 Eng2 Eng3 ของเด็กมหาลยัทัว่ไปใช่ไหม  แลว้ก็จะมีของวิชาภาคก็จะมี Translation and 

Interpretation ก็คือสอนวิชาการแปลกบัการเป็นล่าม แลว้กส็อน Cross-Culture แลว้ก็สอนน่ี Business 

Communication Skill ก็คือจะเป็นเร่ืองของ presentation  การประชุมกบัฝรั่งเราตอ้งใชอ้ะไร หรือการ 

present เราตอ้งทาํยงัไง ก็นัน่แหละฮะ ก็สอนมาประมาณ 4 ปีได ้ 

นวพร : สอนท่ีรังสิต 4 ปี แลว้ก็สอนท่ีอ่ืนก่ีปีคะ 
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อ.คริส : ผมก็จาํไม่ไดน้ะ สอนท่ีรังสิตประมาณ 3-4 ปี แลว้หลงัจากนั้นก็เร่ิมรับ job รามคาํแหง  เกษม

บณัฑิต คือพ่อเคา้สอนเรากไ็ปสอนบา้ง แลว้ช่วงนั้นก็เร่ิมรับ job ตามบริษทั  เพราะตามบริษทัมนัใหเ้งิน

มากกว่า 

นวพร : แลว้นอกจากสอนท่ีมหาวิทยาลยัต่างๆ แลว้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะมาเปิด Wright English Club แลว้ 

อาจารยเ์คยสอนท่ีไหนมาอีกคะ 

อ.คริส : ถา้นบัยอ้นกลบัไปจริงๆ แลว้ เร่ิมสอนตั้งแต่เรียนอยูใ่นระดบัมหาลยั  มนัมาจากการเป็นครู

จาํเป็น คือเราก็ไม่ไดอ้ยากจะเป็นครูแต่เราก็  แม่ก็ไม่ไหว เต่ียก็ไม่ไหว ก็เลยช่วยกนัคนละไมค้นละมือ  

แม่กรั็บ job น่ีกรั็บ job ก็เหมือนกบัว่า ผมก็เลยตอ้งรับ job เพราะเคา้บอกว่า มีฝรั่งเคา้อยากไดค้รู  หรือ

โรงเรียนสอนภาษาตามหา้ง  แบบน้ีท่ีเราเดินหา้งก็มีจะมีแบบน้ี ก็อยากจะไดค้รูสอนภาษาองักฤษท่ีพดู

ไทยได ้ เพราะมนัหายาก  เพราะเรียนกบัฝรั่งมนัก็งงๆ ไง ตอนแรกก็ต่อตา้น ไม่เอาจะบา้หรอ น่ีก็บอก

ว่าช่วยหน่อย (ช้ีไปท่ีคุณพ่อ)  โรงเรียนต่างๆ ก็โทรมาต้ือ คุณคริสคะ มาสอนเถอะค่ะ นกัเรียนสวยๆ 

เยอะแยะเลยนะคะ   เราก็เหมือนกนั หรอ ... อะๆๆ ไปลองดู ตอนแรกไปสอนโรงเรียนสอนภาษาช่ือ

โรงเรียน  Inter L ก็คือ International Language School เคา้มีสองสาขา คือพดูง่ายๆ เคา้ก็เป็นโรงเรียน

สอนภาษานัน่แหละ  เคา้จะมีท่ี Seacon Square กบัท่ี  The Mall ราม  ก็นัน่คือท่ีแรก job แรก  ก็สอนท่ี 

Seacon Square กบัท่ี The Mall ราม ก็จะวิ ่งไปวิ ่งมา มนัจะมีช่วง peak อยูส่องช่วง คือ เสาร์-อาทิตย ์   

เชา้-บ่าย   ถา้เสาร์-อาทิตย ์เยน็กกิ็นขา้วแลว้ไม่ทาํอะไรแลว้  แลว้ก็ช่วงเยน็วนัธรรมดาก็จะเร่ิมจาก การ

สอน เสาร์-อาทิตย ์เชา้- บ่าย    บางทีก็ถึงประมาณ 6 โมงเยน็แบบน้ี  กว็นัธรรมดายงัไม่สอนเพราะตอ้ง

ไปเรียนหนงัสือท่ีมหิดลใช่ไหม   ก็เร่ิมสอนแลว้เหมือนเราก็สนุก นกัเรียนเคา้ก็ชอบ  แลว้ก็เร่ิมมีลามถึง

วนัธรรมดา  วนัศุกร์เป็นวนัท่ีชาวไทยไม่มีเรียนอยูแ่ลว้ใช่ไหม ก็กลายเป็นว่าวนัจนัทร์ถึงวนัพฤหสั  ทุ่ม

ถึงสามทุ่ม หรือ หกโมงถึงสองทุ่ม ก็ตอ้งมีเสร็จจากมหิดลแลว้ก็ตอ้งบ่ึงกลบัมาสอน  แลว้เราก็ชอบนะรู้

ว่าไปแลว้ก็ไดต้งัค ์ มนัก็สนุกดีช่วงนั้นชีวิตก็จะยุง่มาก  ก็สอนสองโรงเรียนน้ี แลว้ก็มีโรงเรียนอีก

โรงเรียนหน่ึงอยูแ่ถวเกษตร ซ่ึงตอนน้ีไม่รู้ปิดหรือยงันะ มนัจะอยูแ่ถวๆ Top Supermarket ตรงขา้ง

เกษตร คือเราก็มีอีกท่ีนึง  ก็รับ job ตามโรงเรียนสอนภาษาพวกน้ี ก่อนหนา้ท่ีจะมาสอนพวกน้ีเราก็จะมี

พวก  ท่ีเคยเล่าในบางท่ีคือ  อยา่งท่ีเคยเล่าใน ครูเป็นฝร่ังหรือเปล่า  อยา่งโรงเรียน big big อยา่ง 

Inlingual  AUA แลว้ก็อีกอนัหน่ึง อะไรวะ   คือเราคิดว่าโรงเรียน Inter L น่ีมนัยงัเลก็อยู ่ ก็เลยไปสมคัร 
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Inlingual AUA แลว้ก็ Wall Street ดว้ย ช่วงนั้น  Wall Street เพิ่งเขา้มา  เคา้ก็บอกเหมือนตามท่ีหนงัสือ

เขียนน่ะ คุณไม่ใช่ฝรั่ง  แลว้ไอท่ี้แสบคือ คนท่ีบอกว่าเรารับคุณไม่ไดก้็เสือกเป็นฝรั่ง  ซ่ึงกO็.K.  ก็ไม่

เป็นไร ทุกวนัน้ีก็ อยากจะเจอพวกน้ีเหมือนกนัแต่ก็ anyways นะ  สุดทา้ยเราก็ไม่ไดส้อนตามโรงเรียนท่ี

มนัดงัๆ  เพราะเคา้ไม่รับ เพราะเราไม่ใช่ครูฝรั่ง  ก็ไปกินตามโรงเรียนเลก็ๆ แลว้เคา้ก็ Happy อยูแ่ลว้   

ครูสอนภาษาองักฤษในประเทศท่ีดีๆหน่อยมนัมีนอ้ยเหมือนกนั   พอสอนตามโรงเรียนสอนภาษาไดส้กั

พกัเรากคิ็ดว่า ไม่ไดแ้ลว้นะ เราตอ้งชุปตวัไปเป็นอาจารยส์อนตามมหาลยั แลว้พอเป็นอาจารยส์อนมหา

ลยัแลว้ก็ตามท่ีไดเ้ขียนในหนงัสือ   เราก็คิดว่าชีวิตจะอยูนิ่่งไม่ได ้เราตอ้งหาอะไรท่ีเป็น stone เป็น step 

ข้ึนไป  ชีวติช่วงนั้นกคื็อเรียนจบแลว้ ชีวิตก็จะมี สามอยา่งท่ีทาํคือ หน่ึงสอนท่ีมหาลยั สองสอนตาม

โรงเรียนสอนภาษา ชีวิตช่วงนั้นยุง่มาก ช่วงเยน็ ช่วงบ่ายกบัเสาร์อาทิตย ์ จนัทร์ถึงศุกร์ก็จะสอนมหาลยั   

จะมีรับ job ดว้ย รับ job ไปเป็นวิทยากรตามบริษทัต่างๆ เร่ิมไปทาํ talk show  ไปเป็นวิทยากรใหก้บั 

Nation Junior  

นวพร : วิทยากรเร่ืองอะไรคะ  

อ.คริส : วิทยากรภาษาองักฤษไง กระตุน้คนไทย สอนภาษาองักฤษใหส้นุก  มนัจะมีช่วงนึง 3 ปีซอ้น 

ผมไปเป็น วิทยากร  พิธีกร  Entertainer ให ้Nation Junior เคา้มี English Road Show ไปตามโรงเรียน 

นวพร : ท่ีอาจารยบ์อกว่าทาํงานกบั Nation Junior ก่อนท่ีจะเขียนหนงัสือกคื็อตรงน้ีใช่ไหมคะ 

อ.คริส : ใช่ ก็เขียนคอลมัน์ใหเ้คา้บา้ง แลว้ก็ไปเดินสาย Road Show กบัเคา้ ก็เป็นพิธี ชีวิตช่วงนั้นก็เร่ิม

ตนัแลว้ไง คือเป็นอาจารยม์หาลยั  สอนโรงเรียนสอนภาษา แลว้ก็ทาํ Road Show พวกน้ีไปเร่ือยๆ  แลว้

คิดว่าถึงขั้นท่ีเราจะตอ้งทาํ step ต่อไปแลว้  เราก็เขียนหนงัสือฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ท 1-2 แลว้ก็ไปเสนอ

ตามสาํนกัพิมพต่์างๆเหมือนใน story น่ะ   ก็เล่มแรกน่ะ  เราก็เห็นแอนดรู  บิ๊กส์ กบัครูเคท เราก็คิดว่า

ทาํไมสองคนน้ีขายดีจงั  เราก็คิดว่าเราก็เขียนไดน้ะ แลว้ก็เขียน แลว้ก็ไม่มีใครเอา แลว้อยูดี่ๆ ก็เหมือน

รังสิตน่ะ เคา้กาํลงัขาดครูพอดี แลว้เคา้ก็ใหไ้ปสอน demo ดู เคา้คงคิดว่าคงไม่มีอะไร  แลว้เคา้ก็ชอบ แต่

ส่ิงท่ีสาํคญัคือเด็กสนุกเด็กฮา  Nation ก็เหมือนกนั ก็น่ีสอนใหรู้้ว่าอยา่ยอมแพ ้ คือเราก็ตอ้งถามเคา้ว่า

ทาํไมเคา้ไม่เอา แลว้เราก็เอาไปพฒันา  แลว้เราก็เอาไปปรับ ไปปรับก็เหมือนกบั ดีข้ึน ดีข้ึน  แลว้มนัก็

อาจจะดีพอท่ีจะเขา้ไปสู่โอกาส Nation  
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นวพร : แลว้อาจารยเ์ร่ิมเป็นวิทยากรเร่ือง Cross-Culture มานานเท่าไหร่แลว้คะ 

อ.คริส : ไม่รู้นะ แต่ก็หลายปีท่ีแลว้นะ   ก็ไปเรียน Cross-Culture มาเหมือนกนัไง ก็ตอนท่ีทาํงาน

ร้านอาหารท่ีอยูอ่งักฤษกไ็ปเรียน course เรียน teaching English and the follow language ก็เหมือนกบั

เสริมเข้ียวเลบ็ของตวัเอง คือทุกวนัน้ีก็ไม่ไดไ้ปเรียนโดยตรง แต่ไปอ่านหนงัสือเยอะ take course เลก็ๆ 

นอ้ยๆ เยอะ แลว้ก็ไปคุยกบัครูเยอะ ๆ แลว้กคุ็ยกบัคน ปรึกษากบัคนเยอะ  Cross-Culture อ่านแลว้หรอ 

Cross-Culture  

นวพร : อ่านแลว้ค่ะ  

อ.คริส : ไม่เบ่ือหรอ หลายๆคนเคา้จะบอกว่ามนัอ่านยาก มนังงๆ  

นวพร : หนูว่าอาจารยโ์ยงทฤษฎี Cross-Culture เขา้กบัชีวิตประจาํวนัมนัเลยเขา้ใจง่าย 

อ.คริส : ก็ดี กดี็ใจ ถา้พดูตรงๆ ก็คือเป็นคนท่ีลึกดีลึกกคื็อดี เพราะการท่ีจะเป็นคนท่ีจะ getอะไรเยอะๆ 

ตอ้งเป็นคนท่ีลึก   ก็นัน่แหละ Cross-Culture ก็คือเป็นวิชาหน่ึงท่ีเคยเรียนท่ีเมืองนอก   แลว้เผอิญสนใจ

ทางน้ีดว้ยไง อยา่งท่ีบอกเรา  เวลาเราสมัภาษณ์เราเหมือนเป็นคนสอดแนม  อยูก่บัคนไทยเรากจ็ะสุงสิง

กบัคนไทย แลว้กจ็ะสงัเกตว่าคนไทย  แลว้ก็จะนินทาฝรั่งกบัคนไทย  แลว้ก็จะกระโดดไปใชชี้วิตกบั

ฝรั่ง แลว้ใชชี้วิตกบัฝรั่ง  แลว้ก็จะดูซิว่าพวกฝรั่งคิดอะไร แลว้ก็จะนินทาคนไทย  เราก็จะใชชี้วิตกบัสอง

ฝากน้ี เพราะพ่อแม่เราสอนใหใ้ชชี้วิตแบบน้ี  สงัเกตทั้งสองฝ่าย you ตอ้งรู้จกัทั้งภาษาและวฒันธรรม 

แลว้พอไปอยูท่ี่องักฤษมนัก็มีวิชาน้ีพอดี  เคา้ก็เปิดสอน เราก็ไปเรียนก็พอได ้ทฤษฎี  มนัก็ทาํใหชี้วิตท่ี

เราปฏิบติัมาตลอดมนัเห็นว่า อ๋อ ยงัง้ีๆ เพราะยงัง้ีน่ีเอง   

นวพร : แลว้พออาจารยก์ลบัมาก็เลยมาสอนได ้ 

อ.คริส : ใช่ แลว้ผมก็เป็นคนท่ีมี style แบบว่า มัน่ใจในตวัเองนิดนึง  แลว้กรู้็สึกว่าเราสามารถนาํเอา

ทฤษฎียากๆ มาป้ันเขา้กบัชีวติประจาํวนั ใหค้นเขา้ใจอะไรท่ีมนัยากๆ ได ้ เราก็โชคดีไง เราก็เอาทฤษฎี

ยากๆ มา linkกบัชีวิตส่วนตวัหรือชีวิตประจาํวนัของคนทัว่ไป ใหเ้คา้เห็นว่า อ๋อ มนัเป็นยงัง้ีน่ีเอง ท่ีจริง

พอนึกถึง Cross-Culture  เล่มน้ีถา้ยอ้นกลบัไปดูแลว้ ถา้มีเวลาจะเขียนข้ึนมาใหม่จะ re-write ข้ึนมา ให้

เขา้ใจง่ายข้ึนกว่าน้ี มนัมีวิธีท่ีเขา้ใจง่ายกว่าน้ี แลว้กจ็ะมีคนบ่นๆ ว่าอ่านแลว้ไม่ get มนัถึงไดช่ื้อว่า ฝรั่ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



144 
  

ไม่เขา้ใจ คนไทยไม่เก็ท ใช่ไหม  แต่ปัญหากคื็อคนเคา้กคิ็ดว่ามนัคือหนงัสือสอนภาษาองักฤษ น่ีคือ

ปัญหาของคนไทยอยา่งหน่ึง  เห็นเล่ม 1 เล่ม 2 กหูยบิแม่งเลย  ช่ืออะไรไม่พยายามดูไม่ศึกษาก่อนเลย 

นวพร : คือหนูก็ไดเ้รียนวิชา Cross-Culture ท่ีมหาวิทยาลยัเหมือนกนัค่ะแต่ใชห้นงัสือของท่ีอ่ืน อ่าน

แลว้ก็งงค่ะ แต่ของอาจารยอ่์านแลว้เขา้ใจง่าย 

อ.คริส : ไอค้นนั้นไปลึก แต่อนัน้ีจะเบา  คนท่ีไม่ค่อยอ่านหนงัสือ อ่านเล่มน้ีแลว้จะชอบแซวว่าเป็น

หนงัสือ best sleeper  เราก็แอบเสีย self ไง เพราะก็มีคนคร่ึงหน่ึงท่ีบอกว่าชอบมาก แลว้ก็มีอีกกลุ่มหน่ึง

ท่ีแบบว่า อะไร อ่านไม่รู้เร่ือง 

นวพร : ก็คือ พออาจารยก์ลบัมาก็มาสอนหนงัสือก่อน ท่ีจะไปเป็นวิทยากรCross-Culture  

อ.คริส : ใช่ ตามท่ีต่างๆ  let’s say นะ ก็ทาํรายการ Chris Delivery มา 6 ปีนะ  ตั้งแต่ปี ’49 ก็คือก่อนทาํ

รายการน่ะ  

นวพร : ก็รายการอาจารยอ์อกอากาศคร้ังแรก เดือนมกราคม ปี 50 ค่ะ  

อ.คริส : Let’s say ปี 46 ถึง ปลายปี 49 น่ะ  ทนัทีท่ีผมทาํรายการผมก็เลิกทาํ ... ก็ไม่เลิกหรอก แต่  fade 

ออกมา เด๋ียวน้ีก็มีทาํบา้งนะ แต่กลบักลายเป็นตั้งแต่เราไปทาํ Chris Delivery คนก็มองเราเป็นเหมือนขาํ

ไปแลว้ไง แต่ปัญหาคือเราก็ไม่ค่อยชอบไง  เพราะจริงๆแลว้เราก็เป็นเหมือนคนท่ีวิชาการมากเหมือนกนั

นะ  แต่พอไปทาํ Chris Delivery แสดงติ๊งต๊อง ในรายการคนก็จะแบบติดภาพนั้น หลงัจากนั้นก็จะมีแต่

คนโทรมาบอกว่า ช่วยไปทาํรายการภาษาองักฤษตลกๆ หน่อยค่ะ แลว้ทาํสาระๆ หน่อยกจ็ะค่อยๆ fade 

ลง   บริษทัเคา้คงจะมองว่าเอะ๊อีน่ี ไม่ใช่แลว้มั้ง  ตั้งแต่ Chris Delivery ’50 เป็นตน้มา ชีวติมนัเลยเอนไป

ทางบนัเทิงและภาษาองักฤษเยอะ แต่ก็ยงัมีทาํ Cross-Culture อยูบ่า้ง  ล่าสุดท่ีทาํ Match ใหญ่มนัจะมีอยู ่ 

2-3  match อยา่งเช่นบริษทั IKEA ก่อนท่ีเคา้จะมาเปิดร้านท่ีน่ีเม่ือไม่ก่ีเดือนท่ีแลว้ เคา้ก็มีปัญหากนัชุด

ใหญ่เลย อีฝรั่งเน๊ียมนัมาจากยโุรปทาํงานกบัคนไทยไม่ get  แลว้อีกอนัก็จะมีโรงแรม Regis ตรงราชดาํริ 

ก็มีปัญหาเหมือนกนั ฝรั่งมนัก็ Co กบัคนไทยไม่รู้เร่ืองใช่ไหม  ก็จะเขา้ไปสอนทั้งไทยทั้งฝรั่งใหเ้ขา้ใจ 

ใหรู้้ว่าตอ้งทาํอยา่งน้ีนะ แต่นอ้ยฮะ นอ้ยลงเยอะ  

นวพร : แสดงว่ากลุ่มคน กลุ่มบริษทัท่ีอาจารยไ์ปอบรมกจ็ะมีทั้งฝรั่งทั้งคนไทย 
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อ.คริส : ใช่ๆ  actually ทุกวนัน้ี   โอย้  ลืมไปเลย  ท่ีจริง Cross-Culture อนัหน่ึงท่ีทาํทุกเดือนคือการบิน

ไทย 

นวพร : แลว้หลกัสูตรท่ีสอนคนไทยลว้นมีไหมคะ  

อ.คริส : ของการบินไทยมนัจะแยกเลย  กคื็อคนไทยก็จะมาเรียน ใช่ไหม  ปีใหม่ กบั สงกรานตไ์ม่ไป 

let’s say ประมาณสกั 9 เดือนต่อไป จะสอนคนไทย แลว้จะมีพวกต่างชาติท่ีทาํงานอยูก่ารบินไทย  ไม่

จะเป็นอยูท่ี่ต่างประเทศรวมตวับินมาท่ีน่ีเหมือนกนั  แลว้ของพวกฝรั่งก็จะอีกประมาณ 3 เดือน 

นวพร : แลว้เน้ือหาท่ีสอนคนไทยลว้นกบัเน้ือหาท่ีสอนฝรั่งหรือกลุ่มท่ีรวมกนัทั้งไทยและฝรั่งแตกต่าง

กนัไหมคะ 

อ.คริส : เหมือนกนัเลย  แต่เปล่ียนมิติในการ mouth แค่นั้นเอง 

นวพร : อยา่งเช่น ? 

อ.คริส : อยา่งท่ีคุณอ่าน Cross-Culture ใช่ไหม  อยา่งเช่น มิติของวฒันธรรม  อยา่งเช่นฝรั่งเป็น 

Hierarchy  ใน Cross-Culture เน๊ียyouตอ้งรู้ก่อนว่าวฒันธรรมคืออะไร  เราสอนทั้งคนไทยทั้งฝรั่ง  ทุก

วนัน้ีคนก็ไม่รู้ว่า Culture คืออะไร ผมก็ตอ้งบอกก่อน ตอ้งบอกก่อนว่า culture มนัแบ่งเป็น 2 มิติ นะ คือ  

Hard Ware กบั Soft Ware , Hard Ware คือส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ Soft Ware คือส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดย้งัง้ี  คนก็อ๋อ 

เร่ิม get แลว้ เช่น ถา้เรามองในหอ้งน้ี จะไม่มี  Hard Ware ไทยหลงเหลืออยู่สกัอยา่ง  น่ีคือ  Hard Ware 

ตะวนัตกลว้นๆ   ทุกวนัน้ี Hard Ware กบั  Soft Ware มนัตอ้ง    Match กนั ถึงจะไปดว้ยกนัได ้แต่

ปัญหาของประเทศไทยคือ เราเอา Hard Ware ไปเร็วแลว้  Soft Ware มนัตามไม่ทนั เกิดช่องว่างใน

สงัคมเยอะก็เลยเกิดปัญหา  เราก็จะมาสอนว่า Equality Culture กบั Hierarchy มนัต่างกนัยงัไง สอน

เหมือนกนัแหละฮะ แต่ใชค้นละภาษากนั ผมใชภ้าษาองักฤษกบัฝรั่ง พดูภาษาไทยกบัคนไทย  แลว้ก็ 

mouth คนละมุมแค่นั้นเอง เรากจ็ะนินทาฝรั่งกนั แลว้พออยูก่บัฝรั่งกจ็ะนินทาคนไทย 

นวพร : คาํถามต่อไปนะคะอาจารย ์เอกสารท่ีอาจารยเ์คยแปล ช่วยคุณพ่อคุณแปล เป็นเอกสารท่ีไม่ได้

วิชาการมากใช่ไหมคะ 

อ.คริส : มนัก็อาจจะมีบา้ง ก็จาํไม่ค่อยได ้มนัก็ 20 ปีมาแลว้มั้ง 15 ปีมาแลว้มั้ง 
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นวพร : แลว้มีงานบนัเทิงไหมคะ 

อ.คริส : สมยันั้นหรอ ไม่น่าจะมีนะ... อาจจะมีนะ อาจจะมีโผล่มาบา้ง สมยัผม 12 หรือ 10 กว่าขวบ 

จนถึง18 พอผมจบมธัยมแม่ผมก็เลิกทาํกไูม่ทาํแลว้ เครียด ผมเลยตอ้งเร่ิมช่วยท่ีบา้นทาํงาน 

นวพร : แลว้อาจารยน์าํเอาการแปลเอกสารมาประยกุตใ์ชก้บัการสอนทุกวนัน้ีหรือเปล่าคะ   

อ.คริส : การแปลมาใชไ้หมหรอ มนัก็เป็นทกัษะหน่ึงนะ เพราะทุกวนัน้ี style การสอนของผมกคื็อ 

Bilingual Edutainment , Bilingual ก็คือการสอนแบบ สอง ภาษา อยา่งเช่นทุกวนัน้ีผมสอนสาํนวน 

Idiom ทุกวนัน้ีผมยงังงว่าคนไทยเรียนภาษาองักฤษสาํนวนกบัฝรั่งไดไ้งวะ  เพราะมนัจะเหมือน get 

แก่นของมนัจริงๆ หรอเรียนภาษาไทยใช่ไหม  รู้ไหมว่าสาํนวนไทยเยอะมาก ก๊อปมาจากภาษาองักฤษ รู้

หรือเปล่า 

นวพร : พอรู้มาบา้งบางสาํนวนค่ะ 

อ.คริส : อยา่งเช่น ลงเรือลาํเดียวกนั ฝรั่งกจ็ะบอกวา่ well in the same boat  ติดอยูท่ี่ปลายลิ้น ฝรั่งกจ็ะ

พดูว่า It's at the tip of my tongue! , scapegoatแพะรับบาป แลว้คาํถามก็จะเร่ิมแลว้  เอะ๊ มนัมายงัไง 

นวพร : แพะรับบาป หนูรู้ค่ะ มนัมาจากการท่ีฝรั่งเล้ียงแกะไวเ้ยอะๆ แลว้หมาป่าจะชอบมากินแกะ คน

เล้ียงแกะจึงแกปั้ญหาโดยการเล้ียงแพะไวใ้นฝงูแกะหน่ึงตวั เพราะเวลาแพะตกใจ  แพะจะตวัแข็งแลว้วิ ่ง

ไปไหนไม่ได ้พอเวลาหมาป่าเขา้มาจะกินแกะ แพะตวัแข็งหนีไม่ไดเ้ลยกินแพะแทน 

อ.คริส : อนัน้ีไม่รู้ anyways สาํนวนก็  สมยั ร.4 – ร.5 เคา้ก็เชิญพวกครูฝรั่งมา แลว้ครูฝรั่งก็สอนสาํนวน

พวกน้ีเยอะ แลว้เคา้ก็จะชอบ เออเฮย้ ไปบิดเป็นภาษาไทยกไ็ดน่ี้หว่า  เยอะมากนะสาํนวนไทยท่ีเราเอา

มาจากภาษาองักฤษเป๊ะๆ น่ะ  

นวพร : ซ่ึงบางทีคนไทยก็ไม่รู้ 

อ.คริส : เราก็ไม่รู้ไง แลว้ก็ anti กนั  คาํว่า สลมั ก็เหมือนกนั  เราคิดว่ามนัเป็นภาษาไทยใช่ไหม แต่มนั

เป็นภาษาองักฤษ  หนงั Slumdog Millionaire เม่ือปีก่อนเพิ่งมาทาํใหค้นไทยรู้กนั ว่าออ้ น่ีคาํ

ภาษาองักฤษหรอ   หลายคาํมาเรายมืคาํมาใชเ้ยอะ สาํนวนก็เหมือนกนั   เวลาผมสอนสาํนวนกต็อ้งแปล

ใหค้มท่ีสุด  มนัจะมีคาํภาษาองักฤษคาํว่า Rip Off   , Rip แปลว่า ฉีก Rip Off ก็แปลว่า ฉีกออกมา ใช่
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ไหม  ท่ีจริงภาษาไทยแปลว่าขดูรีด แต่เวลาเต่ียผมสอน  เคา้จะสอนเด็กไทยว่า โกง   เคา้ก็พยายามแปล

ใหดี้ท่ีสุดใช่ไหม  แต่ โกง มนัก็ยงัไม่ใช่  แต่ถา้ ขดูรีด  เป๊ะเลย  แต่ถา้ครูฝรั่งมาสอน Rip off. You know 

like a , when someone like try to over  charge you , take some more money from you. เราก็จะ ตาม 

style คนไทยก็จะไม่ค่อยทว้ง เด๋ียวกไูปยอ่ยเอาเอง  ภาษาองักฤษกจ็ะสอนเลยว่า มนัเป็น นาม It’s a rip 

off. มนัเป็นการขดูรีด   ผูห้ญิงคนน้ีขดูรีดผม She rip me off. ยงัง้ีการแปลน่ีมนัใชใ้นการสอนของผมได้

เยอะ คือทุกวนัน้ีทุกอยา่งของผมเป็น Bilingual คือเวลาสอนประโยคสาํเร็จรูปสอนสาํนวน  สอนศพัท ์

เราจะพยายามไม่โชวว์่าเราแปล  เพราะเวลาไหนก็ตามท่ีคนเรียนภาษาใหม่แลว้เราแปลใหใ้กลก้บัภาษา

แม่มากท่ีสุด จะยิง่รู้สึกว่า เฮย้ มนัก็ไม่ไดไ้กลตวัขนาดนั้น  

นวพร : หลงัจากท่ีอาจารยส์าํเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา อาจารยท์าํอาชีพอะไรมาก่อน  ก่อนท่ีจะ

มาเป็นครูสอนภาษาองักฤษ 

อ.คริส : สมยัทาํงานเสิร์ฟพวกนั้นหรอ  

นวพร : ไม่ใช่ค่ะ  หลงัจากท่ีจบท่ีมหิดลแลว้ค่ะท่ีอาจารยเ์คยบอกว่าอาจารยเ์คยอยูก่บับริษทัทวัร์น่ะค่ะ 

อ.คริส : อ๋อสมยัก่อนโนน้น่ะดิ   อนันั้นมนัก่อนจบมหิดลนะ   สมยัท่ีผมเรียนหนงัสือ ก็ทาํกิจกรรม  ตี

กลองวงดนตรีของโรงเรียน    เราจะเป็นนกักีฬา  นกัดนตรี  ทาํงานหวัหนา้ชั้น 3 ปีซอ้น เท่ียว

สาํมะเลเทเมา แต่พอเรียนจบปุ๊ป 18 พอดี เศรษฐกิจล่ม แลว้ช่วงนั้นเราคิดไดว้่าเราตอ้งใชชี้วิตแบบ

ผูใ้หญ่แลว้นะ 

นวพร : แสดงว่าจบมหิดลปุ๊ปอาจารยก์็มาเป็นครูเลย 

อ.คริส : ใช่ๆ ก็อยา่งท่ีบอกว่า หลงัจากท่ีจบ RIS ก็เรียนหนงัสือไม่ได ้so ก็เลย  take a gap year อยา่งท่ี

บอกใช่ไหม 6 เดือนแรกก็ทาํงานเก็บเงินอยูเ่มืองไทย เป็นล่าม แปลเอกสาร แลว้ก็เหมือนไปดูแลพวก

แขกบา้นแขกเมืองฝรั่งท่ีเคา้มาเราก็ไป entertain เคา้  ไปคุยกบัเคา้ ทาํงาน 6 เดือน ยา้ยไปองักฤษอีก 1 ปี

เต็มๆ กะว่าจะไปเรียนท่ีนัน่ แต่ก็ไม่ชอบอากาศ  ไม่ชอบวถีิชีวิต  ก็ชอบผูห้ญิงไทย  ก็ชอบหลายอยา่ง

ของประเทศไทยกคิ็ดถึงประเทศไทย ตอนท่ีอยูอ่งักฤษปีนึงก็ทาํงานโรงแรม  ทาํงานร้านอาหารไทย  

เสิร์ฟ  ทาํงานbartender  ทาํหลาย job ทาํหลายกะ  1 ปี  แลว้ค่อยกลบัมาเรียนท่ีมหิดล   ก็เขา้มหิดลชา้ไป

ปีคร่ึง  แลว้ขณะท่ีเรียนท่ีมหิดลน่ะ ก็ 2 ปี ก็เงินหมด เพราะไปผอ่นรถซ้ือรถตวัเอง รถป้ายแดง แลว้เราก็
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สญัญากบัท่ีบา้นไวว้่า  เราจะจ่ายค่าเทอมเอง  หลงัจากกลบัจากองักฤษมาก็ใชเ้งินอยา่งราชา ใช้ๆ  มนัก็

หมด  แลว้ก็พกั แลว้ก็ไปองักฤษอีกปีนึง 

นวพร : แปลว่าจบมหิดลชา้ไป 2 ปีคร่ึง 

อ.คริส : ไม่ถึงมั้ง actually ประมาณ 6 เดือนมั้ง จบมหิดลชา้ไปประมาณ 2 ปี   พอ 6 เดือนกลบัมาจาก

องักฤษ ก็มาจ่ายค่าเทอม แลว้ก็ผอ่นรถ   แลว้เหตุผลนึงท่ีตอ้งไปสอนภาษาองักฤษ เพราะตอนนั้นยงั

เรียนไม่จบมหิดลสมบูรณ์ เหลืออีกประมาณคร่ึงปี หรือปีนึง เงินมนัก็หมดแลว้ใช่ไหม   แต่เราไม่

อยากจะไปองักฤษแลว้ไง เราเบ่ือ เคา้ก็เลยบอกว่างั้นไปสอนภาษาองักฤษกนัป่าว  ถา้ไม่อยากไปองักฤษ 

ปี 4 ท่ีมหิดลเป็นปีท่ีตอ้งเรียนไปดว้ยแลว้ก็ทาํงานไปดว้ย  แลว้นัน่ก็เป็นปีท่ีเราคน้หาตวัเองเจอแลว้ว่าน่ี

แหละ คือส่ิงท่ีเราชอบทาํ 

นวพร : อาจารยมี์ทศันคติอยา่งไรกบันกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษไม่เก่ง 

อ.คริส : มีทศันคติอยา่งไรหรอครับ ขอ้หน่ึงเลย   คนไทยชอบด่าตวัเองว่าโง่ภาษาองักฤษ  ผมจะบอกว่า

ไม่โง่หรอก   มนัมีคือสองคาํคือ รู้หรือยงัไม่รู้  และจาํไดห้รือจาํไม่ไดแ้ค่นั้นเอง so ดงันั้นก็คือว่า เราก็

ตอ้งมาดูว่าท่ีเราไม่รู้มนัเป็นเพราะอะไร  เราพยายามแลว้ยงั  หรือเป็นเพราะครู  หรือระบบการศึกษาใน

เมืองไทยมนัก็ไม่ค่อยดีน่ะ ใช่ไหม   ครูกบัหนงัสือกบัระบบการศึกษาในเมืองไทยมนัไม่สามารถตอบ

โจทยใ์หค้นไทยเก่งภาษาองักฤษได ้  อนันั้นคือปัญหาอนัท่ีหน่ึงแลว้ใช่ไหม  ปัญหาท่ีสองคือครูสอนดี

แต่เด็กแม่งก็ไม่เอา   มนัก็ไม่เอา  ช่างแม่ง  ไม่สนใจ  so ดงันั้นคาํว่า โง่  สาํหรับผมกคื็อสองอยา่ง ก็คือ  

หน่ึงคิดว่าตวัเองฉลาดแลว้ ฉนัเป็นนํ้ าเต็มแกว้ อนัท่ีสองสาํหรับผมคือ คนท่ีปิดตวัเอง  ไม่พยายามท่ีจะ

ใฝ่รู้หรือใฝ่หา  แต่ถา้คุณพยายามท่ีจะรู้แลว้ก็ไม่เป็นไร  ถา้คุณพยายามเต็มท่ีแลว้แต่คุณยงัไม่รู้หรือคุณ

ยงัจาํไม่ไดน่้ะ คุณไม่โง่แลว้แหละ  ปัญหาคือเราก็ตอ้งมาหาวิธีท่ีทาํใหคุ้ณรู้แลว้จาํใหไ้ด ้  so ผมหรือว่า

ครูมีหนา้ท่ีทาํใหค้นไทยรู้ท่ีดีท่ีสุด  แต่จาํไดจ้าํไม่ไดม้นัอยูท่ี่ตวันกัเรียน  มนัก็จะมีตวัช่วยอยา่งหนงัสือ

ผม  แต่ก็จะมีพวกมองโลกในแง่ร้าย  แม่งใชมุ้ขซํ้ า   อา้ว ... ก็เป็นครูไง  ซํ้ าก็เพ่ือใหจ้าํไง ทาํไมเราถึงจาํ 

dog  bird  cat  What is your name ? Where are you going ? What are you doing ได ้เพราะเราถกูสอน

แบบอดัซํ้ าๆ จาํๆ   เพราะทุกวนัน้ีผมพยายามตีกรอบรอบคนไทย ว่า อ่ะ อยูต่รงน้ีนะ   ผมเขียนหนงัสือ

พรึบข้ึนมา  ทาํรายการพรึบข้ึนมา talk show อีก ทาํอนันูน้ อนัน้ีมาหลายอยา่ง  แต่สุดทา้ยแม่งก็เก๊งเก่ง  

มุดออกจากใตดิ้นออกไปเฉยเลย  เพ่ือใหค้นไทยรู้สึกว่า  เรียนไปก็ไม่ไดใ้ช ้อ่ะน่ีไง ก็ใชสิ้  ตูห้นา้บา้นท่ี
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เห็น  ทุกๆปีมนัจะมีของเพิ่มข้ึน  ทุกวนัน้ีพอไปออกบู๊ทกบัเนชัน่  นกัเขียนของเนชัน่เคา้ก็หมัน่ไส้

หมดแลว้  เพราะแม่งเอาไป 1 แผงเต็มๆ อ่ะ   คือเราก็พยายามทาํใหค้นไทยรู้  ทาํใหค้นไทยจาํ  แต่

สุดทา้ยจาํไดจ้าํไม่ไดม้นัอยูท่ี่ตวันกัเรียน  เคา้จะกลบัไปทบทวนเคา้จะขยนัไหม  เพราะการสอนคร้ัง

สองคร้ังมนัยงัจาํไม่ไดห้รอก  มนัตอ้งกลบัไปฝึก  อยา่งเช่นวนัน้ีผมจะสอนท่าเตน้ 10 ท่า ถา้ไม่กลบัไป

ซอ้ม  อาทิตยห์นา้กลบัมาก็ลืมเหมือนเดิมใช่ไหม  

นวพร : คาํถามต่อไปนะคะ อาจารยมี์ทศันคติอยา่งไรกบัคนไทยท่ีพดูภาษาไทยปนภาษาองักฤษ 

อ.คริส : ok ขอคุยเร่ืองภาษาไทยก่อน ทุกวนัน้ีผูใ้หญ่ก็ชอบโทษแต่เดก็ว่าพดูภาษาไทยไม่ชดั แต่จะบอก

ว่าคนไทยน่ีแหละพดูไม่ชดั  ทั้งประเทศ  Cross-Culture สามารถตอบได ้เพราะว่าอะไร เพราะสงัคม

วฒันธรรมไทยเป็นวฒันธรรมแบบหยวนๆชิวๆ   ไม่เป็นไรหรอก ช่างมนั  อะไรก็ได ้ ล  กบั  ร   เราก็

เลยมัว่  ควบกลํ้ าเราก็ไม่ใส่กนัใช่ป่ะ  ยิง่เด๋ียวน้ีเห็นในเฟสบุ๊คเด็กไทยสะกดอะไรแม่งก็เละเทะ  แลว้ก็

ไม่เป็นไร  ช่างแม่ง  นัน่ทาํใหภ้าษาไทยเร่ิมแยล่ง  คนไทยก็ออกเสียงภาษาไทยไม่ค่อยชดั ซ่ึงทุกวนัน้ีมี

แต่คนชมว่าคุณพดูภาษาองักฤษก็ชดัภาษาไทยก็ชดั  เพราะเรารู้ไงว่าเราตอ้งพยายามพดูใหช้ดั  เรารู้ว่า

เราตอ้งตกปลา  ไม่ใช่ตกปา  ถึงแมว้่าผมจะออกเสียง ร  ไทยไม่ไดน้ะ  ถึงเราจะไม่ ร ถึงไทยนะ แต่เราก็

เป็น ร แบบฝรั่งนะ คือเราเป็น R  แต่อยา่งนอ้ยก็ไม่ไดเ้ป็นลาวตากผา้ อยา่งนอ้ยก็ยงัเป็นราวตากผา้   ก็

ดีกว่าลาวตากผา้ใช่ไหม  เพราะลาวตากผา้แม่งไปไกล   เพราะคนไทยพดูภาษาไทยไม่ชดั  ต่อไปเราก็มา

ดูภาษาองักฤษกนับา้ง  ถา้คนไทยอยากพดูภาษาองักฤษใหช้ดัข้ึนซ่ึงทุกวนัน้ีมีปัญหากนัเยอะมาก  เช่น

หนงัสือ pronunciation book ท่ีทาํข้ึนมา  คุณอยากพดูภาษาองักฤษชดัข้ึนคุณตอ้งฟังฝรั่งเคา้พดูเยอะๆ 

แลว้เลียนเสียงแบบเคา้  แลว้ก็ตอ้งดูศพัท ์ คือภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีกวนโอย้ตรงท่ีว่า มนัไม่ออกเสียง

ตามท่ีมนัสะกดประมาณคร่ึงนึงน่ะ   t - o คือ        ทู d-o กคื็อ ดู แต่ทาํไม g-o ไม่เป็น ก ู  กกู็ไม่รู้   มนัไม่

มีมาตรฐานท่ีชดัเจน  ดงันั้นผมก็เขียนหนงัสือเล่มน้ีออกมาเพ่ือจะบอกว่าศพัทท่ี์เราตอ้งออกเสียงให้

ถกูตอ้งยงัไงบา้ง  so ดงันั้นถา้เราอยากจะออกเสียงภาษาองักฤษใหช้ดัเจน เราก็ตอ้งพยายามหาส่ือท่ีมนั

ออกเสียงภาษาองักฤษท่ีถกูตอ้งน่ะ แลว้ก็อยา่เรียนรู้เลย  เลียนแบบเลย  อีพวก  phonetics linguistics ท่ี

ชอบเรียนกนัเยอะแยะ  ทฤษฎีลึกๆ น่ะ   นัง่ฟังแลว้ก็จาํ  แค่นัน่เอง  so ถา้อยากพดูภาษาองักฤษให้

ถกูตอ้งมากข้ึน  อยา่ไปสนใจเร่ืองสาํเนียง  ออกเสียงตวัอกัษรใหถ้กู  ออกเสียงคาํใหถ้กู  แลว้พยายามใส่ 

accent เขา้ไปนิดหน่อย   แต่อยา่กระแดะหรือดดัจริตน่ะ   อยา่งเช่นครูเคทสอนว่าตอ้งกระแดะนะ ตอ้ง
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ดดัจริตนะ  อนันั้นมนัเยอะเกิน    stress พยางคใ์หถ้กู อยา่งเช่นคาํว่า  Computer ถา้เป็นสาํเนียงไทย มนัก็

จะ  คอมพิวเตอ้  แต่ถา้เป็นฝรั่งก็จะ  คอมพิวเทอร์  หรือบางคนกจ็ะ คอ้มพิว่เทอร์  อนันั้นก็จะสาํเนียง

แปลกๆ แลว้ ก็ตอ้งพยายามสงัเกตว่าฝรั่งพดูยงัไงแลว้ก็เลียนเสียงแบบเคา้  นัน่คือเร่ืองของภาษาองักฤษ 

คือขอใหพ้ดูใหพ้ดูใหถ้กูตอ้งท่ีสุด  สาํเนียงไม่ใช่ปัญหา  ถา้ใครเคยอ่านหนงัสือผม  หรือดูเด่ียว

ไมโครโฟนของผมจะรู้เลยว่า ผมบอกว่าสาํเนียงเป็นเอกลกัษณ์มนัจะมีสาํเนียงเบาๆบา้งแต่ไม่ตอ้งเยอะ  

ต่อไปเร่ืองคนไทยพดูภาษาไทยคาํองักฤษคาํใช่ไหม  ท่ีจริงผมไม่ anti นะ  พดูไดน้ะฮะ แต่ก็อยา่เยอะ  

เช่นถา้ทุกวนัน้ีใหผ้มพดูคาํว่า เซ็น contract ผมจะพดู เซ็นสญัญา  ถา้พดูว่าผมจะไปเซ็น contract ท่ี 

university แห่งนั้นมนักจ็ะเยอะไปใช่ไหม ผมจะบอกตวัเองว่าถา้คาํไหนเป็นภาษาไทยแลว้มนัยงั ok นะ 

ใหใ้ชภ้าษาไทย  ถา้ทุกวนัน้ี ผมจะกลบัสาํนกังานนะ  กบั ผมจะกลบั office  จะใชอ้นัไหน  ถา้ใช้

สาํนกังานมนัก็นิดนึงนะ  แลว้ถา้บอกว่า ผมจะไป bank กบั ผมจะไปธนาคาร จะใชอ้ะไร ผมใช ้ธนาคาร

นะ  ผมรู้สึกว่าเราตอ้งพยายามรักษาภาษาไทยน้ีใหไ้ด ้ ผมจะไปธนาคาร แต่บางคร้ัง bank ก็ออกมา  ครู

ไทยจะมาจบัผดิ อยา่งเช่น  ครูลิลล่ี คนจะชอบมองว่าเป็นคู่อริกนั  แต่จริงๆแลว้ก็ฮากนันะ แต่ถา้เฉาะกนั

เร่ืองภาษาครูลิลล่ีจะเป็นแบบ anti ทาํไมตอ้งเซ็น contract เซ็นสญัญาก็ไดน่ี้นา  แลว้ถา้จะไปสาํนกังาน

ล่ะ ทาํไม ก็สาํนกังานก็เป็นคาํภาษาไทย  มนัก็แลว้แต่  นานาจิตตงัใช่ไหม  อยา่งเช่นสมยันํ้ าท่วม ครูลิล

ล่ีถามว่าทาํไมตอ้งใช ้big bag แลว้ผมก็ถามว่าจะใหใ้ชอ้ะไร  ถุงใหญ่ ? คนักั้นนํ้ าถุงใหญ่  ?  ฟังแลว้มนั

ก็เร่ิมดูแลว้ใช่ไหม  นิดนึงน่ะ ในยคุน้ีเราก็ตอ้งดูใช่ไหม มนักก็ลบัมาท่ี cross-culture อีกแลว้อ่ะ เราก็

แต่งตวัสวยงาม ชุดของชาวตะวนัตกเน๊ีย  เราจะปิดกั้นวฒันธรรม ก็คือภาษาของเคา้ไม่ไดห้รอก  รับมา

บา้งแต่เก็บไทย ใหร้้อยเปอร์เซ็นนะ  

นวพร : เขา้คาํถามต่อไปพอดีเลยค่ะ การรับวฒันธรรมตะวนัตกแบบ cross-culture ทาํไดจ้ริงหรือไม่  

อ.คริส : ทาํไดดิ้ครับ เพราะทุกวนัน้ีเราทาํกนัอยูแ่ลว้ไง  แต่ว่า 

นวพร : รับของเคา้แบบร้อยเปอร์เซ็น  

อ.คริส : เราไม่ไดบ้อกว่าใหรั้บของเคา้ร้อยเปอร์เซ็น   เรากาํลงับอกใหรู้้ว่า cross-culture สอนอะไร  ท่ี

ผมสอนนะ รักษาวฒันธรรมของตวัเองใหดี้ท่ีสุดใหม้ากท่ีสุด  ใหเ้ต็มร้อยท่ีสุด  สองรับรู้ว่าวฒันธรรม

ของตวัเองก็มีขอ้เสียบางจุด  ถา้เป็นไปไดอ้าจจะตอ้งโละทิ้งไปบา้ง  อยา่งเช่นวฒันธรรมของฝรั่งเคา้จะ

เป็นแบบ result และ process culture มากๆ ทาํทุกอยา่งเพ่ือผลลพัธก์บักระบวนการมากท่ีสุด แต่ของ
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ไทยเราจะเป็นแบบ relationship  link ทาํตามความสมัพนัธแ์ละความรู้สึก  วฒันธรรมแบบน้ีคือตน้ตอ

ของ corruption  เพราะเราไม่ไดท้าํตามผลลพัธก์บักระบวนการ   ทาํตามความสมัพนัธก์บัความรู้สึก  พ่ี

ผมชอบพ่ี  ผมใหต้งัคพ่ี์นะ  โอเคป่ะ  เอาเราแฮปป้ีก่อน แต่ของฝรั่งก็มี แต่เราคงเถียงไม่ไดว้่าท่ีเคา้พฒันา

ไปไกลกว่าเราหลายขุมก็เพราะเคา้ทาํอะไรเพ่ือผลลพัธก์บักระบวนการ  ขอ้ดีของวฒันธรรมแบบ  

feeling relationship มนัก็มี รักกนั  มีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั แคร์กนัมนัก็ดีใช่ป่ะ ฝรั่งมนัไม่มีตรงน้ี  

ฝรั่งมนัถึงไดม้าเมืองไทยเยอะไง  เพราะมนัเห็นว่า  อยูบ่า้นกไูม่มีใครแคร์  ทุกอยา่งแม่ง everyone for 

himself น่ะ แต่ขอ้เสียของวฒันธรรมไทยก็มีเยอะ เช่น seniority culture ก็เหมือนกนั ขอ้เสียของ

วฒันธรรมผูใ้หญ่คืออะไร   ผูใ้หญ่อยูข่า้งบน แลว้ผูใ้หญ่ตอ้งเป็นคนพดูเท่านั้น  ใครท่ีอยูต่ ํ่ากว่าก็พดู

ไม่ได ้  ทุกวนัน้ีอาย ุ35 ตอ้งรอผูใ้หญ่ตดัสินใจ  35 แก่ตายห่าแลว้เน๊ีย  ฝรั่งเคา้ก็สอนว่า seniority ก็ดีนะ 

แต่เราก็ตอ้งรับฟัง  เคารพความคิดของเด็กบา้งใช่ไหม น่ีคือปัญหาของคนไทย อยา่งเช่นคนไทยสอน ลี

โอปาด แต่ฝรั่งสอน Leopard แต่ในหอ้งก็ไปเถียงไม่ไดใ้ช่ไหม ขอ้เสียของวฒันธรรมไทยก็คือ คนอยู่

ขา้งบนกจ็ะเป็นคนพดูฝ่ายเดียวใช่ไหม  ถา้ไปพดูสวนก็จะเหมือนไปปีนเกลียวใช่ไหม  ถา้เราโชคดีได้

ผูใ้หญ่ท่ีดีก็ดีไป แต่ถา้เราโชคร้ายไดผู้ใ้หญ่ท่ีไม่ดีหรือไม่เก่งก็จบ so cross-culture ขอ้ท่ีสองก็คือสอนว่า

วฒันธรรมเราก็มีขอ้เสียนะจะ๊ ตดัทิง้ไปบา้ง และสุดทา้ยก็คือ เราไปศึกษาของอีกฝ่ายว่ามนัมีอะไรดีบา้ง 

แลว้เอาขอ้ดีของเคา้มา 

นวพร : ถา้เราตระหนกัว่าของเรามีขอ้ดีขอ้เสีย แลว้เราก็จะสามารถรับวฒันธรรมตะวนัตกแบบ cross-

culture ได ้จริงไหมคะ 

อ.คริส : เราเรียน cross-culture จุดประสงคก์็เพ่ือ super culture เรียกว่าชาติไหนท่ีสามารถรับวฒันธรรม

ท่ีดีต่างๆท่ีมนัอยูท่ัว่โลกไดน้ะจะเป็นประเทศท่ีสุดยอดอ่ะ แต่วฒันธรรมของเรายงัมี corruption คุณว่า

ถา้พดูถึงเร่ือง safety ประเทศไทยอยูใ่นระดบัไหน สูง กลาง หรือ ตํ่า 

นวพร : ถา้เทียบกบัตะวนัตกน่าจะตํ่า 

อ.คริส : side ก่อสร้างของฝรั่งเคา้ไม่ตอ้งมานัง่ติดกนัแลว้ safety first เพราะมนัถกูฝังลงไปในคนแลว้  

แต่คนไทยทาํไมมีคาํว่า มกัง่าย หรือ ชุ่ย  เพราะเราทาํตามอารมณ์ไง  แต่ของฝรั่งทุกอยา่งของเคา้ตอ้งเป๊ะ  

มนัถกูฝังอยูใ่นหวั  แต่ถา้ถามอนัน้ีน่าจะเป็นขอ้เสีย เราน่าจะตดัทิ้งได ้แต่ส่ิงดีๆของวฒันธรรมท่ีมนั

ไม่ไดเ้ก่ียวกบัเร่ืองดีหรือไม่ดี  อยา่งเช่นภาษา ก็ตอ้งรักษาไวดิ้ ใช่ไหม  เส้ือผา้  ชุดไทย ศิลปะ วิถีชิวิต ก็
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น่าจะรักษาไว ้ท่ีจริง cross-culture เคา้ไม่ไดส้อนใหเ้รารับแลว้แต่งตวักย็งัง้ีนะ   คือมีก็ดี แต่เราก็ตอ้งมี

ของเราไวด้ว้ย  cross-culture ก็คือการรับส่ิงท่ีดีๆ ของเคา้มารวมถึงภาษาดว้ย  cross-culture ใน

ความหมายของผมก็คือว่าเราตอ้งรักษาภาษาไทยไวเ้ต็มร้อย เด็กไทยตอ้งรู้จกัคาํว่าสาํนกังาน  หรือคน

ไทยตอ้งสะกดภาษาไทยใหถ้กูตอ้งทุกคาํ เก็บภาษาใหเ้ต็มร้อย  ภาษาองักฤษสกัหา้สิบ  เป็นมนุษยห์น่ึง

ร้อยหา้สิบ  แถวบา้นเรียกมนุษยเ์กินร้อย  แต่ถา้ภาษาไทยไม่แข็งแรง  ภาษาองักฤษแม่งก็ไม่ไดเ้ลย  

กลายเป็นหกสิบเปอร์เซ็นเหมือนใชชี้วิตไม่เต็มท่ี  แต่cross-culture มนัไม่ใช่แค่ภาษาไง เรากาํลงัพดูถึง

เร่ืองวฒันธรรมดว้ย 

นวพร : อยา่งท่ีอาจารยพ์ดูว่า ระบบการศึกษาไทยมนัก็มีผลต่อความสามารถของเด็ก  อาจารยมี์ทศันคติ

อยา่งไรกบัการศึกษาของไทย 

อ.คริส  : มนัก็มีปัญหาแหละ เพราะว่าการศึกษาไทยยงัหวัโบราณเกินไป  คือ hard ware ตะวนัตกมนัมา

เยอะมาก แต่การศึกษาไทย soft ware มนัยงัเป็น soft ware  เก่าอยู ่ แลว้มนัตาม hard  ware กบัสงัคม

รอบขา้งไม่ทนัอยา่งแรง  ตวัอยา่งเช่น ทาํไมทุกวนัน้ีครูไทยถึงนอ้ย แลว้นกัเรียนมีตั้ง 50 คน  แลว้ทาํไม

ตอ้งบอกว่าเราเป็นราชการเรามีงบนอ้ย  หารู้ไม่ว่ามนักินกนัเยอะมาก  แต่ละกระทรวงได◌เ้ยอะ เพราะ

เราคิดเก่าๆไงครูคืออาชีพท่ีมีเกียรติ รู้ไหมทาํไมทุกวนัน้ีไม่สอนมหาลยัแลว้เพราะอะไร  คือ เกียรติกิน

ไม่ไดแ้ลว้ในยคุน้ี สองคือระบบผูใ้หญ่เน๊ีย เหตุผลท่ีผมตอ้งออกจากมหาลยัเพราะว่าผมสอนฉีกแนวไง  

ผมจะทาํแบบน้ี แต่เคา้ไม่ไดม้นัตอ้งสอนตามระบบ  เราก็เสนอระบบมนัก็เป็นยงัง้ีทาํไมไม่ลองเปล่ียน

บา้ง  ก็อยา่งเดิม  ผูใ้หญ่บอกว่ามนัสี  แต่เราบอกว่ามนัสีเหลือง    แลว้เคา้ก็จะไม่ชอบใช่ไหม คือเรายงั

คิดแบบเก่าๆอยูว่่าครูตอ้งเกียรติ  แต่เราไม่คิดว่าครูตอ้งมีกินดว้ย  เกียรติกินไม่ได ้so คุณก็ตอ้ง up 

เงินเดือนของครูใหสู้งป๊ีดกว่าน้ี  ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีเจริญถา้สามอาชีพมีเงินเดือนท่ีสูงลิบเลย

นะ สูงเท่าแอร์ฯกบัสจ๊วดน่ะ   ครู  ตาํรวจ  หมอ  กบั พยาบาล  ถา้เราตดัหมอกบัพยาบาลออก ไม่มีครูกบั

ตาํรวจเราตายนะฮะสงัคมแม่งดาํเนินไม่ไดไ้ง เราไดเ้งินนอ้ย  ทาํไมตาํรวจถึงชา้ เพราะวฒันธรรมไทย

เป็น slow culture เป็น short term แลว้ก็ slow สั้นๆ แลว้เราก็เอ่ือยๆใช่ไหม ทาํไมตาํรวจไม่ทาํตามเพื่อ

ผลลพัธ ์ ถา้ตาํรวจไทยมีฝรั่งculture อยูใ่นตวัคือทาํเพ่ือผลลพัธก์บักระบวนการ โทรแม่งติดคุกกนัเต็ม

แลว้  ทาํไมบา้นผมส่ีแยกพงษเ์พชร  มีเด็กตวัเลก็ๆขดักระจก ขายพวงมาลยัตอนตีหน่ึง  ก็แก็งท่ีมึงจบัๆ

กนัน่ะ  สน.ก็ไม่ไดอ้ยูไ่กล ก็ไม่มาจบั ก็ไม่เอาจริงไงก็ไม่จริงจงัไง ประโยคคลาสสิกของประเทศไทยคือ  
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“ถึงเวลาท่ีเราจะตอ้งจริงจงักบัเร่ืองน้ีสกัที”  แสดงว่าตลอดมาน่ีมึงเล่นมา ไม่ไดจ้ริงจงัใช่ไหม  so แต่ถา้

ตาํรวจไดเ้งินท่ีดี แลว้เราใส่ค่านิยมเร่ืองผลลพัธก์บัประบวนการ  ตาํรวจไทยกจ็ะดีกว่าน้ี  ครูก็เหมือนกนั 

ทุกวนัน้ีคนเก่งไม่อยากจะเป็นครูเพราะเงินมนันอ้ย ท่ีผมออกจากมหาลยัเพราะอะไรรู้ไหม  เพราะสอน

มาสามปีเงินเดือนแม่งข้ึนหลกัร้อยอ่ะ   แต่มหาลยัแม่งสร้างหอ้ง lab ชุดใหญ่ เพราะคนไทย  วฒันธรรม

ไทย  ชอบเนน้ส่ิงของไม่เนน้คน    แต่วฒันธรรมท่ีเคา้เจริญแลว้  เคา้จะพฒันาคนก่อน เพราะเคา้รู้ว่าถา้

คนเก่งของเจ๋งๆ มนัจะตามมาเอง  แต่ประเทศไทยเราhard ware สุวรรณภูมิน่ะ บริษทัผมไปทาํ test 

ใหก้บั  King Power ใหก้บัร้านอาหารต่างๆหมดเลยนะ สุวรรณภูมิท่ียิง่ใหญ่นะ soft ware ไม่ match กบั 

hard ware อยา่งแรง  น่ีคือปัญหา ลงทุนแต่กบัส่ิงของ run way  เยอะๆ ใหญ่ๆ แต่เราไม่พฒันาคนไง   เรา

ไม่พฒันาคนไม่ไดพ้ฒันาครู  เราก็เห็นว่าเคา้ไม่ไดอ้ยากจะพฒันาเด็กสกัเท่าไหร่   การศึกษาไทยมนัเป็น

อะไรท่ีลา้หลงัแบบสุดๆ น่ะ  ทาํไมตอ้งเรียนกนั 50 คนในหอ้ง มนัตอ้ง 25 ไหม   ฝรั่ง 25 น่ีคือ 

maximum แต่ของคนไทยคือ คูณสอง คือหา้สิบ  ยิง่คนมนัเยอะ ครูจะส่ือสารกบัคนไดย้งัไง  สอง Thai 

Culture เป็น Seniority Culture ครูกน็ัง่ป้อนอยา่งเดียว  รับไม่รับแลว้แต่จะโปรด  แต่ของฝรั่งเคา้จะเป็น 

Equality ur knee ผมเรียน 25 คนนะ ครูจะโยนถามๆ เราก็จะตอบ คือมนัจะเป็น two-way 

communication  แค่น้ีถา้จะปรับก็คือหน่ึงจะตอ้งใหเ้งินสูงข้ึนเยอะๆ ครูจะไดพ้ฒันา เด็กจะไดน้อ้ยๆ  

แลว้ครูจะตอ้งเป็นคนท่ีเก่งจริงๆ ส่วนใหญ่ครูสอนภาษาองักฤษในไทย ยงัคุยกนัอยูเ่ลยว่า น่ีเคา้สอน

แลว้หรอ you จะเห็นเลยอีกไม่นาน I จะถอดตวัเองออกจากบนัเทิงหมดแลว้  แลว้เราจะไปพฒันา  แกน

ของผมจริงๆ คือครูไง  คือเรามองว่า entertainment  มนัเป็นแค่ทกัษะอยา่งหน่ึง 

นวพร : ถา้อาจารยอ์อกไปก็เหมือนท่ีอาจารยพ์ดูสิคะว่า เราไม่มีช่ือเสียง เราก็พดูไม่ดงั 

อ.คริส : แต่อยา่ลืมว่าเรามีบุญเก่ามาเยอะ  แลว้สองเราก็เดินสายมา  มนัก็อยูท่ี่ผลงาน  สมมติวนัน้ีผมไป

ฉะเชิงเทรา  คุณจาํผมไดไ้หม  คุณคือใครผมจาํคุณไม่ได ้อะเอาผลงานผมไปดูบา้งสิ แลว้คุณดูว่ามนัเป็น

ยงัไงบา้ง  ไม่ชอบไม่เป็นไร แต่เรารู้ว่าเรากาํลงัจะทาํอะไร   ถา้ดงัในเชิงน้ีคนมนังงไง ถา้ฝรั่งเน๊ีย ป่านน้ี

ผมดงักว่าน้ี   เพราะฝรั่งมนัรู้ไงคือคนน้ีแม่งเก่งนะเวย้  คือศึกษาก็ได ้ บนัเทิงก็ได ้ แต่คนไทยทุกวนัน้ียงั

งง มนัตลกหรือมนัสอนวะเน๊ีย   แยกแยะไม่ออกเพราะชาวไทยตอ้งชดัไง 

นวพร : Edutainment ในความหมายของอาจารยคื์ออะไรคะ  
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อ.คริส : Edutainment ก็คือการใชชี้วิตแบบพอเพียง  การใชชี้วิตแบบพอเพียงของผมกคื็อ  ไม่ใช่อยา่งละ

นิดอยา่งละหน่อย  คนไทยกคื็อกทูาํงานนิดนึง  กินนิดนึง  ทุกอยา่งนอ้ยๆ แต่ของผมนะ ถา้ไปดูท่ีใน

หลวงบอกก็คือเราตอ้งมีความคิดท่ีดีและหวัใจท่ีดี   เราตอ้งฉลาดและเป็นคนดี อนัน้ีคืออนัท่ีหน่ึง  อนัท่ี

สองคือ ฝรั่งเคา้จะบอกว่าหาสองอยา่งท่ีเป็นตน้ขั้วท่ีมนัขดักนัน่ะแลว้ไปแบบ maximum เลย  อยา่งเช่น

สาํนวนฝรั่ง  Work Hard, Play Hard คือทาํงานก็เอาใหเ้หน่ือยเลย  พกัผอ่นคุณก็ไปพกัผอ่นแบบเต็มท่ี 

edutainment ของผมก็คือ ผมสามารถ entertainment ไดสุ้ดขั้ว ในหน่ึงอาทิตยจ์ะอดัรายการChris 

Delivery อาทิตยก่์อนเคยแต่งตวัเป็นชาลวนั  แลว้หลงัจากนั้นใส่สูทไปสอนผูบ้ริหารฝรั่งcross-culture 

ชีวิตแบบโคตรเปล่ียนเลยใช่ไหม  แต่ถา้ใหค้นไทยมามองก็มีเยอะท่ีโห..  แต่ก็มีเยอะท่ียงัไง เคา้คืออะไร  

แต่ถา้เป็นต่างชาติจะมองว่าตลกก็ไดส้าระแม่งก็ลึกมาก 

นวพร: การสอนของอาจารยคื์อสาระดว้ยบนัเทิงดว้ย 

อ.คริส : ใช่ แต่คือเราใชใ้หเ้ต็มmax ไง  เราตอ้งใส่บนัเทิงใหเ้ต็มท่ี แลว้ก็ใส่ education ใหเ้ต็มท่ี  ถา้ไดด้ ู

Chris Delivery ปีท่ีผา่นมา มนัจะไปแบบ ปังๆๆ คือมนัตลกดว้ยแต่ภาษาองักฤษมนัก็อดัๆเยอะคนกจ็ะ

งงๆ  

นวพร : หนูว่ารายการของอาจารยบ์างทีก็ใส่ศพัทเ์ยอะไปนะคะ 

อ.คริส : ใช่ไง เพราะ I ตอ้งการ  เพราะก็มีกลุ่มคนท่ีเคา้ตอ้งการจะไดอ้ะไรมากกว่าแค่นั้นไง  แต่ปัญหา

คือทีวีไทยเวลาเราแค่น้ี รายการผม 40 นาที ผมเคยขอเวลาเป็นชัว่โมงนึง  ขอตั้งแต่ปีแรก เคา้ก็ไม่ให ้ก็

จะเห็นว่าศพัทม์นัเยอะ ตลกก็เยอะ เพราะเวลาท่ีผมทาํ work hard play hard ไง แต่เวลาเราตดัจริงๆ มนัมี

เวลาแค่นั้นไง so ท่ีเราใส่ไปเต็ม max เน๊ีย  มายดัมาเบียดใน 40 นาทีน้ีใหเ้ต็มไง ถา้ you มองว่าเยอะก็ดี

นะ เพราะเราไม่ไดม้องว่าวนัศุกร์ คุณจะมานัง่จดตาม  แต่ในอนาคตคอยดูสิ  เราจะทาํ Chris Delivery 

Hits His and Her  มนัจะเป็น sitcom แลว้ภาษาองักฤษมนัจะ ปุงๆๆ มาก แลว้ใส่ซีดี ถา้คุณดูแลว้อ่าน  

มนัจะเป็นการสอนแบบ edutainment ท่ีแทจ้ริงแลว้  เราเรียนรู้และบนัเทิงไปดว้ย บางคนถามว่าทาํไม

ตอ้งตลก  เพราะว่าหน่ึงคนไทยชอบตลก   ท่ีคนไทยดูมากๆ คือมีพวกตลกติ๊งต๊องน่ะ สองทาํไมใหม้นั

ตลกเพราะอะไร คนจะไดก้ลบัมาดูมนับ่อยๆ ไง คุณแม่มาถามคุณคริสเม่ือไหร่จะทาํชุดสามชุดส่ีอีกเน๊ีย 

โอย๊ชุดหน่ึงชุดสองเพิ่งออกไปเมื่อเดือนท่ีแลว้เอง  ลกูดูจนดีวีดีเป่ือยหมดแลว้ค่ะ   เพราะเดก็มนัจะดูซํ้ า

แลว้ซํ้ าอีกเพราะมนัฮา  หารู้ไม่ว่าการดูซํ้ าเน๊ียมนัเนน้ความจาํ เหมือนยก weight ยกทีเดียวกลา้มไม่ข้ึน
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หรอก มนัตอ้งยกบ่อยๆ so edutainment ในความหมายของผมก็คือ เต็ม max ทั้งสองขั้ว แลว้เราจะได้

ความพอเพียง ในมุมมองของผมกคื็อความพอดีนัน่เอง  

นวพร : เพราะฉะนั้น หลกัในการสอนของอาจารยก์คื็อเนน้ entertainment ดว้ย ใหค้วามรู้ดว้ยใช่ไหมคะ  

อ.คริส : ใช่ๆ อยา่งเช่นเราทาํเด่ียวไมโครโฟน   ก็จะมีคนบอกว่า อะไร เป็นอาจารยม์าทาํเด่ียว

ไมโครโฟนไดย้งัไง  

นวพร : ก็สอนภาษาองักฤษดว้ยไงค่ะ  

อ.คริส : ก็ใช่ไง  แต่ Unseen 2 เราก็พยายามลดภาษาองักฤษลงแลว้พดูเร่ืองชีวิตตวัเองมากข้ึน แต่ 

Unseen 2 ขายบตัรไดน้อ้ยกว่า Unseen 1 เราเลยคิดว่าหรือคนมองว่า Unseen 1 ภาษาองักฤษมนัเยอะไป 

มนัอาจจะ talk show ท่ีภาษาเยอะไปหรือเปล่า   เราก็เลยปรับเป็น talk show เล่าเร่ืองขาํๆ แต่แกนก็ยงั

เป็นการสอนภาษาองักฤษอยู ่  แต่ก็ยงัมีคนด่าอีกว่าทาํไมภาษาองักฤษนอ้ยจงัเลย แต่ก็อยากด่ากลบัว่าถา้

อยากจะเรียนภาษาองักฤษก็มาเรียนท่ีน่ีสิวะ  แต่เด๋ียวพฤษภา น้ีจะทาํ ภาค 3  จะพยายามหาท่ีมนักลม

กล่อมใหไ้ด ้ทุกวนัน้ีคนไทยมองภาษาองักฤษว่ายาก  น่าเบ่ือ และไม่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตฉนัเรากต็อ้ง

เปล่ียนเป็น เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั ง่าย  และตลก แบบท่ีเราserve  ได ้เรากจ็ะดูวา่คนไทยชอบดู

อะไรบา้ง sitcom สองคือ talk show  เราก็เอาภาษาองักฤษไปใส่ใน talk show ก็ได ้หนงัสือก็เป็น

edutainmaent ก็ได ้ มีอนัหน่ึงทีทาํ out door 1 กบั 2 เด๋ียวจะทาํ 3 กบั 4 จะทาํใหค้นไทยเห็นว่า คนคนน้ี

สอนภาษากบัหนงัสือก็ได ้   สองกคื็อทาํเด่ียวก็ได ้  แสดงsitcom ก็ได ้เป็นคนเขียนบทกบัทีมงานเอง  

ออกไปสอนแบบ out door ก็ได ้แลว้เด๋ียวจะมีtext book ของโรงเรียน เขียนเองเลยนะ  วิชาการเลยนะ  

เพ่ือทาํใหเ้คา้เห็นว่า อยา่งท่ีบอก  เพราะทุกวนัน้ียิง่ทาํยิง่เสีย self คือคนมนัยงั งงๆ น่ะ  คือทุกวนัน้ีชีวิต

คนเรามนัดาํเนินอยูด่ว้ย 2 re คือ result คือผลลพัธ ์กบั relationship คือความสมัพนัธ ์ คนไทยเรียน

ภาษาองักฤษเพ่ือ re เดียว คือ result  ตอ้งการจะเรียนเพื่อสอบเอน็ท ์GAT PAT dog cat อะไรพวกน้ี 

สอบพวก TO-IC TOEFL อะไรพวกน้ีไง สอบ สอบ สอบ กบั2 คือ เพ่ือทาํงาน ทาํงาน ทาํงาน ทาํงาน  

โดยท่ีไม่เคยคิดว่าอยากจะไปสมัพนัธก์บัเคา้บา้งหรอ  ฝรั่งบอกผมหลายคน สอบเก๊งเก่ง แต่คุยแม่งไม่รู้

เร่ือง  ทาํงานนะ present เร่ืองการแพทยแ์ม่งโคตรเก่ง ฝรั่งชวนคุยเร่ือง จบ ไม่รู้เร่ือง ฝรั่งถามแม่งเป็นไร

วะ ก็ไม่ยาก  เพราะเคา้เอา re เดียวในชีวิตไง  โรงเรียนของผมสอนเนน้ไปในทาง relationship ดว้ยซํ้ า มี

นกัเรียนมาเรียนท่ีน่ีคุณพ่อคุณแม่เคา้ก็อยากใหม้าเรียนเพื่อจะไปสอบ O-Net A-Net g-net อะไรนัน่ ก็
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เลยถามว่าคุณมีเวลาเท่าไหร่ ปีหน่ึง ไม่ตอ้งเรียนหรอก คุณควรจะเรียนภาษาองักฤษใน style ของผม ซ่ึง

ผมจะสอนใหคุ้ณรู้ลึกว่าภาษาองักฤษมนัมีอะไรบา้ง เพราะจากการวดัระดบัภาษาองักฤษของลกูคุณก็

อ่อนแอใชไ้ดเ้ลย  สองก็คือ พวกท่ีจะไปสอบ TO-IC มาสอบวดัระดบักบัผม TO-IC เต็ม 990 คุณไดไ้ม่

เกิน400 ผมตีใหเ้ลย แม่งก็ไม่เช่ือ ไปสอบก็ไดป้ระมาณ 400 นิดๆ แลว้เคา้ตอ้งการจะได ้600 ใช่ป่ะ ติว 

TO-IC ก็ติวได ้แต่ตอ้งเรียนภาษาองักฤษใหส้ร้างรากฐานสาํนวนของผมก็คือ คนไทยอยากจะเห็นผล

อยา่งเดียว Thai people want to see the fruit แต่ไม่เอา root คือไม่เอาราก ผลไมย้ิง่เยอะรากมนัตอ้งยิง่

แข็งเพราะมนัตอ้งลงไปลึกใช่ไหม  มนัไม่ไดไ้งในชีวิตจริง so If you want to see the fruit you have to 

have the root. แลว้มนัก็มี success story คือ เด็กมาเรียนภาษาองักฤษ 6 เดือน แลว้ก็ไปเรียนติวดว้ยนะ 

สอบภาษาองักฤษผา่นและคุยเก่ง  แลว้ก็มีเด็กมาเรียนผมก็เติมท่ีเคา้ขาดแลว้ก็เรียนติวท่ีอ่ืนไปดว้ย ซ่ึงก็

ประสบความสาํเร็จสอบผา่นและคุยกบัฝรั่งไดดี้ นัน่แหละคือส่ิงท่ีผมตอ้งการจะเห็น แต่ท่ีจริงนะเวย้ 

อยากเก่งภาษาองักฤษจริงๆ you ไม่ตอ้งไปติวภาษาองักฤษใหเ้สียเวลาหรอก  คือ TO-IC มนัก็มาวดัว่า

คุณมีความรู้มีทกัษะอะไรบา้งแค่นั้นเอง 

นวพร : สอบ TO-IC ก็ศพัทว์ิชาการไม่ใช่หรอคะ 

อ.คริส : ไม่นะ TO-IC ก็ความรู้ทัว่ไป แต่ถา้ TOEFL IELTS ก็จะวิชาการข้ึนมา TO-IC ยงัถือว่าเป็น 

general business กบั general life English  

นวพร : หนูอ่านหนงัสือของอาจารยม์า ตวัอยา่งท่ีอาจารยพ์ดูถึงส่วนจะเป็นการพดูน่ะค่ะ 

อ.คริส : จริงๆ มนัก็มาหมดนะ speaking listening reading writing แลว้ผมก็เพิ่มมาอีกอนัหน่ึงคือ 

watching เราก็จะแบ่งใหม้นัง่ายกว่านั้นคือ receive คือการฟังกบัการอ่าน และ produce คือ การพดูกบั

การเขียน ท่ีเรากจ็ะสอนเนน้การฟังอดัๆเขา้ไป แลว้ก็สอนศพัทเ์ยอะๆ มองเขา้ไป อ่านเขา้ไป แลว้ก็

สงัเกตดว้ยนะแลว้ก็พยายามพดูตาม  เขา้ปากเขา้หู แลว้เราก็จะสอนว่าส่ิงท่ีเอาเขา้นั้นเอาออกยงัไง คือ

สอนใหพ้ดูเลย มีอยากจะเรียน writing ผมก็บอกอ่ะข้ึนเขียง สอบก่อน ภาษาองักฤษอ่อนแอมาก คุณ 

writing ไม่ไดห้รอก ผมถามว่าคุณเคยอ่านหนงัสือภาษาองักฤษไหม ไม่เคยเลย คุณเขียนไม่ไดห้รอก 

writing ก็เหมือนการจะไปวาดรูปนํ้ าตกสวยๆสกัอนั แต่ปัญหาคือคุณไม่เคยเห็นนํ้ าตกตวัจริง เป็นยงัไง 

so การท่ีจะวาดรูป นํ้ าตกท่ีสวยงามได ้ คุณตอ้งไปดนูํ้ าตกหลายๆ อนั แลว้ไม่ใช่แค่ดูผา่นๆ นํ้ ามนัไป

ทางนั้น หินเป็นอยา่งนั้น  writing ก็เหมือนกนั ถา้คุณอยากจะเขียน คุณก็ตอ้งอ่านเยอะๆ การท่ีเราจะฝึก 
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writing ก็คือตอ้งรู้จกัศพัทเ์ยอะๆ  สองตอ้งรู้จกัรูปประโยคสาํเร็จรูป   สมมติจะลงทา้ยจดหมายฝรั่ง 

“ขอบคุณสาํหรับการพจิารณาคร้ังน้ี” you จะพดูว่ายงัไง  ลองดูๆ ไม่ตอ้งไปกลวัผดิ  

นวพร : thank you …  

อ.คริส : ประโยคก็คือ Thank you for your kind consideration ลองพดูสิครับ  

นวพร : Thank you for your kind consideration 

อ.คริส : consideration ก็คือการคาํนึงถึงเร่ืองน้ีถา้วนัน้ี you อ่านจดหมายฉบบัน้ี ถา้คนไทยอ่านแลว้แค่ 

passive คือแค่รับ ก็จบ แต่ถา้รับแบบ active มนัจะมีพลงังาน  ปุ้ง ! ชอบอ่ะ แลว้เก็บไวใ้นคลงั so การท่ี

เราจะเขียนเก่งหรือพดูเก่งเราตอ้งจาํศพัทแ์ละประโยคสาํเร็จรูป  และตอ้งอ่านเยอะ แต่ไม่ใช่อ่านแบบ

อ่านแลว้ก็จบ แต่อ่านแบบ active reading อ่านเพื่อรู้ว่าเคา้เขียนว่าอะไร แลว้จาํประโยคเป็นชุดๆ ตอน

แรกอาจจะงงๆ นิดหน่ึงแต่จาํไปก่อน grammar ไม่ตอ้งจาํ ค่อยไปรู้ทีหลงั ทุกวนัน้ี what is your name ? 

รู้ไหมว่า grammar tense อะไร ไม่ตอ้งรู้ ถามไปไดเ้ลย แลว้ก็ตอ้งเป็นท่ีฝึกอ่าน อ่านบ่อยๆ และฝึกเขียน

แลว้ก็แก ้correct your mistake บางคนบอกว่า แค่ basic ขา้มไปดีกว่า แต่สุดทา้ยเรากจ็ะมาตกมา้ตาย 

นวพร : คืออาจารยเ์นน้ทุกทกัษะ ใช่ไหมคะ 

อ.คริส : ใช่ แต่ writing  คือด่านสุดทา้ย เพราะว่ามนุษยม์นัตอ้งรับก่อนท่ีจะผลิต so มนัตอ้ง reading 

listening  speaking แลว้ writing คือ สุดทา้ย แต่ของโรงเรียนไทยคือ writing เลย  แต่ธรรมชาติของคน

มนัตอ้งฟังก่อน พดูก่อน พอเราฟังประโยคพดูตามประโยค ฟังศพัทพ์ดูตามศพัท ์ไปเร่ือยๆปุ๊ปเรากจ็ะ

ไดค้ลงั แลว้ก็ใหอ่้าน คาํท่ีเรารู้จกัว่าสะกดแบบน้ี  แลว้ก็ใหเ้ขียน   

นวพร : อาจารยคิ์ดว่าผลงานดา้นไหนของอาจารยไ์ดรั้บการตอบรับมากท่ีสุดคะ 

อ.คริส : ก็คงตอ้ง TV. แหละ คือผมพยายามทาํภาษาองักฤษแบบเคลือบ chocolate น่ะ คือภาษาองักฤษ

มนัเหมือนกบัเป็นยาขมอนัหน่ึงใช่ป่ะ เราก็เลยเคลือบ chocolate เพ่ือเวลาคนเห็นจะไดน่้ากิน เค้ียวๆไป

เจอยาขม เออๆ เค้ียวไปเถอะ  แต่ส่ิงท่ีเราเจอบ่อยๆ คืออมแต่ chocolate พอเจอตวัยาก็คายทิ้ง แต่ก็มีพวก 

nerd ท่ีบอกว่า เป็นภาษาองักฤษหวานเยน็  อยากไดย้าเยอะกว่าน้ีไดป่้ะ  ก็แลว้แต่มนัก็ยากท่ีจะหา 

balance รายการและหนงัสือมนัก็ช่วยไดเ้ยอะเหมือนกนั ทุกวนัน้ีโรงเรียนไทยและหอ้งเรียน ครูจะบนั
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คบัใหถ้อด scrip มาส่งเป็นการบา้นทุก week เด็กกจ็ะบ่นมึงทาํใหก้มีูการบา้นอีกแลว้  เคา้กจ็ะไปดู

ยอ้นหลงัไง เพราะยอ้นหลงัมนั pause ได ้ไม่ไดก้ะใหใ้ครมานัง่จาํ ในวนัศุกร์ แต่ถา้ใครอยากจาํไดก้็ไปดู

ใน web ยอ้นหลงัได ้แลว้ก็จะทาํหนงัสือ  ดู อ่าน ฟัง พดูตาม   ปีนั้นท่ีออกรายการเจาะใจแลว้ก็ Twilight 

Show ช่วงนั้น boom มาก ผา่นไปประมาณ 6 เดือนอีก Chris Delivery ออกอีก คนก็โทรมาจา้งงาน  พอ

มาปีน้ีปีท่ี 6 แลว้ คนก็เบ่ือแลว้  แลว้ก็ยงัมีคนมองว่าตกลงมนัตลกหรืออะไร คือยงัแยกแยะไม่ออก แลว้

สองเคา้ก็จะมองว่าโรงเรียนของเราไม่ไดส้อนแบบผลลพัธ์น่ะ คนไทยตอ้งการ shortcut น่ะ  มีทางลดั

อะไรไหม มีเทคนิคพิเศษอะไรไหม ซ่ึง Unseen 3 ของ ผมจะพดูถึง 50 เหตุผล เบา ๆ ท่ีทาํไมคนไทยถึง

ยงัพดูภาษาองักฤษกนัไม่ได ้  แลว้เหตุผลหน่ึงก็จะเป็น short term culture  มาเร็ว เคลมเร็ว ไปเร็ว  แลว้

อนัหน่ึงท่ีเราจะชอบแซวคือโรงเรียนน้ีคนท่ีจะเดินเขา้มาเยอะ หาทางเรียนแบบรวบๆ  

นวพร : จากการจดัรายการวิทยอุาจารยต์อ้งการจะย ํ้ าว่าเราสามารถเรียนภาษาองักฤษจากส่ือต่างๆทัว่ไป

ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเรียนในหอ้งเรียน 

อ.คริส : ไม่ทาํแลว้ ทาํแค่2 ปี เอง ปี 50 กบั 51 มนัเป็นรายการท่ีเอาข่าวมาคุยแลว้ก็สอดแทรก

ภาษาองักฤษแลว้ก็มีเร่ืองส่วนตวักนับา้ง กบัพ่ีปุ๊ก อรอุมา แลว้ก็เปิดเพลง สกัเพลง สองเพลง เป็น

รายการชัว่โมงเดียว 

นวพร : การเล่นละครท่ีอาจารยรั์บบทเป็นหลวงตาส่งผลต่อการสอนภาษาองักฤษในมหาวิทยาลยัหรือ

สถาบนัสอนภาษาองักฤษหรือไม่ อยา่งไร 

อ.คริส : ก็ไม่นะ เหตุผลท่ีรับเร่ืองน้ีก็เพราะว่าเป็นคนท่ีชอบสอน  ไม่ไดส้อนภาษาองักฤษอยา่งเดียว แต่

สอนใหค้นคิดดี มีแรงบนัดาลใจในการทาํดี ละครเร่ืองตดัหางปล่อยวดัก็ทาํมา 1 ปีเต็มๆ ก็เร่ิมจากหนงั

ก่อนแลว้กก็ลายเป็น Series มนักดี็นะ เป็นพระฝรั่งท่ีเอาแนวคิดแบบตะวนัตกบวกกบัพระพุทธศาสนา

มาสอนคนท่ีมาในวดัเพราะมีปัญหา  ช่อง 3 วนัเสาร์ 

นวพร : แลว้ส่งผลกบัโรงเรียนอาจารยไ์หมคะ 

อ.คริส : ก็ไม่ไดมี้อนิสงอะไรนะ ก็แค่มีคนดูแลว้ก็ชอบนะ happy นะ คนท่ีดูรายการพระน่ะเคา้ไม่มีนัง่

เรียนภาษาองักฤษหรอก ก็อาจจะชอบเรา ไอห้มอน่ีมนัก็ไม่ไดม้าติ๊งต๊องอยา่งเดียวเนอะ  แค่มนัก็

พยายามจะพฒันาประเทศในวิธีหน่ึงของมนั แต่ทุกวนัน้ีโรงเรียนมีคนมาเรียนนอ้ย ดว้ยหลายปัจจยั 
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หน่ึงเพราะอยู ่Central World ถา้เปรียบเทียบกบัหา้งอ่ืนแถวน้ี คนเดินหา้งอ่ืนเยอะกว่าเดินCentral 

World  อยา่ง Paragon , Terminal 21 สองคือ Central World เป็นหา้งท่ีมีปัญหาเยอะ ทั้งเส้ือแดง ทั้งนํ้ า

ท่วม  

นวพร : แลว้อาจารยเ์คยบอกว่าอาจารยไ์ปทาํงานท่ีลอนดอนแลว้อาจารยไ์ปเรียนดว้ย อาจารยว์ิชาอะไร

คะ  

อ.คริส : ก็เป็น course สั้นๆ Teaching English and The follow language เป็นการสอนภาษาองักฤษท่ี

เป็นภาษาท่ีสอง ประมาณ 3 เดือน เป็น course สั้นๆ Cross-Culture ก็ 3 เดือนเหมือนกนั  

นวพร : อาจารยช่์วยเรียงลาํดบัในการเขียนหนงัสือแต่ละเล่มว่าเล่มไหนเป็นเล่มแรกจนเล่มล่าสุดค่ะ  

อ.คริส : เล่มแรกก็คือ ฝร่ังเข้าใจ คนไทยเกท็ 1กบั 2 ภาค1กคื็อแนะนาํใหรู้้จกัตวัผมและภาษาองักฤษใน 

style ผม ภาค2จะเป็นการแนะนาํใหรู้้จกัภาษาองักฤษท่ีเราควรรู้ เด๋ียวจะมีต่อ ภาค3 หลงัจากนั้นก็จะเป็น 

Cross-Culture ฝร่ังไม่เข้าใจ คนไทยไม่เกท็ ช่วงนั้นผมอินไง ช่วงนั้นกาํลงัสอน Cross-Culture ดว้ย ถา้

ดูจากคาํนาํจะรู้กคื็อ เรารู้จกัภาษาองักฤษเยอะแลว้ แลว้วฒันธรรมเป็นยงัไง หลงัจากนั้นก็จะเป็น Me, 

myself and the movieก็จะพดูเร่ืองหนงั  แลว้ช่วงนั้นก็ทาํ Chris Delivery อยูพ่อดี แลว้ก็ทาํหนงัสือเป็น 

Pack Set คือ Chris Delivery1 กบั 2 แนะนาํใหรู้้จกัรายการ หลงัจากนั้นก็จะเป็น Chris Unseen เล่ม1 

กบั 2 ก็จะเป็นหนงัสือสอนศพัทล์ว้นๆ 39 topic ท่ีคนไทยควรรู้เก่ียวกบัศพัทภ์าษาองักฤษ 

นวพร : แลว้ ภาษาองักฤษแค่คริสกม็นัแล้วล่ะคะ 

อ.คริส : น่ีเป็นเล่มท่ี 9 ภาษาองักฤษแค่คริสก็มนัแลว้จะมีฉบบัน้ีกบัฉบบั Seven-Eleven  แลว้หลงัจาก

นั้นกจ็ะมี DVD Chirs Out Door 1 กบั 2 แลว้มีนาน้ีผมจะทาํ 3กบั4 แลว้ทาํลงหนงัสือดว้ย เป็น Chris 

Out Door 1-4 คือ Pocket Book หนงัสือสรุปภาษาองักฤษจาก DVD 4 แผน่  แลว้ก็มี Chris Delivery 

Classic His and Her 1 กบั 2 แลว้อีกไม่ก่ีเดือน 3 กบั 4 ก็จะออก แลว้ก็มี DVD  Chris Unseen 1 กบั 2 

แลว้ปีน้ีก็จะทาํ 3  

นวพร : คุณพ่อกบัคุณแม่ของอาจารยช่์วยแนะแนวทางและวิธีการสอนอยา่งไรบา้ง 
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อ.คริส : เยอะ คุณพ่อผมเคา้กจ็ะเป็นคนท่ีรู้เทคนิคเยอะมาก แต่เคา้จะใหเ้ราเรียนเหมือนเด็กฝรั่งคือใหเ้รา

พดูก่อน พอเกรด7 เกรด8 กจ็ะใหรู้้ grammar ว่าเป็นยงัง้ี ยงัง้ี  หลงัจากนั้นเราก็จะลืม grammar ไป 

ตอนน้ีก็ยงัตอ้งมาขดัเกลามาถามว่าอนัน้ีมนัคือ grammar อะไร บางทีก็ตอ้งมีการ check ศพัทก์นั ก็จะมี

แนะนาํนิดหน่ึง แลว้คุณมาก็จะเป็นแบบชอบติ talk show จะทะล่ึงลามกไดไ้งวะ แต่เทคนิคการสอนมนั

ถกูฝังมายงัง้ี เคา้เห็นผมสอน เคา้ก็ไม่ตอ้งพดูอะไรมากแลว้ ไอล้กูชายมนัเรียนรู้จากเราไปเยอะ 

นวพร : Henry Holme ยงัอยูป่ระเทศไทยไหมคะอาจารย ์

อ.คริส : เคา้ไปอยูอ่เมริกาแลว้ เป็นเหมือนปรมาจารยข์องเราคนหน่ึง 

นวพร : อาจารยเ์คยเรียน Cross-Culture กบั Henry Holme ดว้ยใช่ไหมคะ 

อ.คริส : ใช่ คือท่ีจริงผมไปเรียนจากท่ีองักฤษมาใช่ไหม  แลว้ผมก็สอนอยูท่ี่อ่ืนดว้ย แลว้ Henry Holme 

เคา้ก็เปิดบริษทัดว้ยแลว้ก็เขียนหนงัสือดว้ยช่ือว่า Working with the Thais เป็นหนงัสือท่ีอยูใ่น Asia 

Book เป็นหนงัสือฝรั่ง ช่วงนั้นเคา้ก็ไดย้นิช่ือเรา เคา้ก็เลยชวนเรามาสอน  เคา้ก็สอนเราเยอะมากเลย เราก็

ไดค้วามรู้จากเคา้อีกเยอะ  คือตอนนั้นเคา้กะจะใหผ้มมาเป็นตวัตายตวัแทน แทนเคา้ สุดทา้ยผมก็ไปทาํ 

TV. เคา้ก็งอนนิดหน่ึงนะ แลว้เคา้ก็แก่แลว้เคา้ก็ยา้ยไปอยูอ่เมริกา  แต่เคา้เป็นพวกฝรั่งท่ีอยูเ่มืองไทยมา 

30-40 ปี เหมือนกนั ก็คลา้ยๆคุณพ่อผม   
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 ส่วนประกอบของบท  

  ส่วนประกอบของบทเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัอีกส่วนหน่ึง  เพราะผูเ้ขียนสามารถใช้

ส่วนประกอบต่างๆของบทอธิบายเน้ือหาต่างๆผูอ่้านจะเขา้ใจเน้ือหาไดช้ดัเจนแจ่มแจง้แค่ไหนก็อาจ

ข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบดงักล่าวดว้ย   หนงัสือของคริสโตเฟอร์  ไรทท์ั้ง 3 เล่มน้ีมีส่วนประกอบของบท

ดงัน้ี 

- ช่ือเร่ือง  

- ภาพประกอบหนา้บท   

- สารสาํคญั 

- เน้ือหา     

- ภาพประกอบทา้ยบท 

ส่วนประกอบทั้ง 5 ส่วนดงักล่าวแบ่งเป็นส่วนประกอบสาํคญัและส่วนประกอบ

เพิ่มเติม 

ส่วนประกอบสําคญั  คือ  ส่วนประกอบท่ีมีทุกบท ไดแ้ก่ 

1. ช่ือเร่ืองคือ สารหรือส่ิงท่ีเป็นแก่นสาํคญัของเร่ืองอาจเป็นประโยคหรือวลี  ใน

หนงัสือทั้ง 3 เล่ม จะอยูต่่อมาจากภาพประกอบหนา้บท  

2. เนือ้หา คือส่ิงท่ีอยูต่่อลงมาจากช่ือเร่ืองและสาร เป็นส่วนท่ียาวท่ีสุดในบท 

ส่วนประกอบเพิม่เตมิ คือ ส่วนประกอบท่ีไม่ไดมี้ทุกบท ไดแ้ก่ 

1. ภาพประกอบหน้าบท คือ ภาพท่ีอยูห่นา้แรกของบทอยูก่่อนช่ือเร่ืองและ

เน้ือหา อาจจะอยูห่นา้เดียวกนักบัช่ือบท หรือ อยูค่นละหนา้ก็ได ้ในหนงัสือทั้ง 3 เล่มพบเป็น 3 ลกัษณะ 

คือ 

1.1 ภาพถ่ายของผูเ้ขียน 

1.2 ภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน 

1.3 ภาพประกอบอ่ืน 

ภาพประกอบหนา้บทดงักล่าวอาจจะมีส่วนประกอบไม่เท่ากนั ในบางบทอาจพบเพียง 

ภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนเพียงส่วนเดียว แต่บางบทอาจพบภาพถ่ายของผูเ้ขียนกบัภาพลอ้เลียนของ

ผูเ้ขียน และบางบทอาจพบภาพถ่ายของผูเ้ขียนและภาพประกอบอ่ืนดว้ย 

2,  ภาพประกอบท้ายบท  คือ  ภาพท่ีอยูห่นา้สุดทา้ยของบทท่ีอยูต่่อมาจากเน้ือหา 

ภาพประกอบดงักล่าวแบ่งเป็น2 ลกัษณะ คือ 
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2.1 ภาพถ่ายผูเ้ขียน 

2.2 ภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน 

3.สารสําคญั คือ สารสาํคญัเป็นใจความสาํคญัของเน้ือหาในบทนั้นท่ีผูเ้ขียน

ตอ้งการเนน้ย ํ้ ากบัผูอ่้านอีกคร้ังก่อนอ่านเน้ือเร่ือง  มีรูปเป็นกล่องขอ้ความท่ีเป็นเหมือนคาํพดูท่ีออกมา

จากปากผูเ้ขียนในภาพประกอบหนา้บท  

  จากหนงัสือทั้ง 3 เล่มของ คริสโตเฟอร์ ไรท ์ท่ีมีเน้ือหาหา 41 บท พบว่าแต่บทมี

ส่วนประกอบของบทไม่เท่ากนั ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 บทท่ีมีส่วนประกอบ 7 ส่วน คือบทท่ีมีส่วนประกอบมากท่ีสุด 

1.1.1 บทท่ีประกอบไปดว้ย ช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียน  

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนภาพประกอบหนา้บทอ่ืนๆสารสาํคญั  เน้ือหา และ

ภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปถ่ายผูเ้ขียน บทท่ีมีส่วนประกอบดงักล่าวไดแ้ก่ fitness ภาษาองักฤษ  และ

Go Inter ดีไหม  ? 

ตารางท่ี 1บทท่ีมีส่วนประกอบ 7 ส่วน (แบบท่ี 1) 

      2. ภาพประกอบหน้าบท     

5. 

ภาพประกอบ
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ท่ี 
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 ชื่
อเ
รื่อ
ง 

2.
1รู
ปภ

าพ
ผู
้เข
ียน

 

2.
2 
ภา
พก
าร์
ตูน

ล้อ
เล
ียน
ผู
้เข
ียน

 

2.
3 
ภา
พป

ระ
กอ
บอ
ื่น 

3.
 ส
าร
สํา
คัญ

 

4.
 เน
ื้อ
หา

 

5.
1รู
ปภ

าพ
ผู
้เข
ียน

 

5.
2ภ
าพ
กา
ร์ต
ูนล้
อเ
ลีย
นผ
ู้เข
ียน

 

1 fitness ภาษาองักฤษ          

2 Go Inter ดีไหม  ?          

จากตารางบทท่ีมีส่วนประกอบ 7 ส่วน คือ ช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูป

ผูเ้ขียน  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนภาพประกอบหนา้บทอ่ืนๆสารสาํคญั  

เน้ือหา และภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน พบทั้งหมด 2 บท มีภาพตวัอยา่งดงัน้ี 
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ตวัอยา่งfitness ภาษาองักฤษ   

หนา้บท 

 

 

 

 

ทา้ยบท 

 
  จากภาพตวัอยา่งจะเห็นว่าบท fitness ภาษาองักฤษ  มีส่วนประกอบ 7 ส่วนนัน่คือ ช่ือ

เร่ืองFitness ภาษาองักฤษ ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียนกาํลงัทาํท่ายกนํ้ าหนกั 

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนใส่เส้ือ English กาํลงันัง่บนลกูตุม้เหลก็ 

ภาพประกอบหนา้บทอ่ืนท่ีเป็นรูปลกูตุม้เหลก็ สารสาํคญั ท่ีกล่าวว่า “คนไทยมีปัญหาการส่ือสาร

ภาษาองักฤษเพราะไม่รู้วิธีการฝึกซอ้มท่ีดีและไดผ้ลจริงๆ” เน้ือหาท่ีกล่าวเปรียบเทียบว่าการใช้

ภาษาองักฤษเหมือนกบัการเขา้ Fitness Center และภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียนสมยั

เด็กกาํลงัทาํท่าอ่านหนงัสือพิมพ ์ 

1.ช่ือเร่ือง 

3.สารสาํคัญ 

2.1 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปถ่ายของผู้ เขียน 

2.2 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปการ์ตนูล้อเลยีนผู้ เขียน 

2.3 ภาพประกอบหน้าบท

ที่เป็นภาพคอมพิวเตอร์

กราฟฟิค 

4. เนือ้หา 

5.1 ภาพประกอบ

ท้ายบทที่เป็นรูป

ถ่ายของผู้ เขียน 
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  จากส่วนประกอบดงักล่าวจะพบว่าภาพท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียนท่ีกาํลงัทาํท่ายก

นํ้ าหนกั   ภาพการ์ตูนลอ้เลียนท่ีสวมเส้ือยดืคาํว่า English ท่ีนัง่ลกูตุม้เหลก็   ลว้นมีส่วนส่งเสริมช่ือบท  

Fitness ภาษาองักฤษเป็นอยา่งดีและเป็นการแสดงการเช่ือมโยงเปรียบเทียบการศึกษาภาษาองักฤษเขา้

กบัสถานออกกาํลงักายดว้ย 

1.1.2 บทท่ีประกอบไปดว้ยช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียน  

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนภาพประกอบหนา้บทอ่ืนๆสารสาํคญั  เน้ือหา และ

ภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน บทท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบดงักล่าวพบ

เพียงบทเดียว คือ เศษฝรั่งไปเรียนฝรั่งเศส 

ตารางท่ี2บทท่ีมีส่วนประกอบ 7 ส่วน(แบบท่ี 2) 

      2. ภาพประกอบหน้าบท     

5. 

ภาพประกอบ
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1 เศษฝร่ังไปเรียนฝร่ังเศส         

  จากตารางบทท่ีมีส่วนประกอบ 7 ส่วนคือ ช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูป

ผูเ้ขียน  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนภาพประกอบหนา้บทอ่ืนๆสารสาํคญั  

เน้ือหา และภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน ดงัภาพตวัอยา่งตวัอยา่ง 
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ตวัอยา่งเศษฝรั่งไปเรียนฝรั่งเศส 

หนา้บท 

 
 

ทา้ยบท 

 
จากตวัอยา่งบทเศษฝรั่งไปเรียนฝรั่งเศส เป็นบทท่ีมีส่วนประกอบ 7ส่วน คือช่ือเร่ืองคือ

เศษฝรั่งไปเรียนฝรั่งเศส ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปภาพของผูเ้ขียนกาํลงัถือกลอ้งทาํท่าเหมือน

นกัท่องเท่ียวภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นภาพการ์ตนูลอ้เลียนผูเ้ขียนท่ีใส่เส้ือEnglish  ภาพประกอบหนา้

บทอ่ืนท่ีเป็นฉากท่ีมีหอไอเฟลเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝรั่งเศสซ่ึงสมัพนัธก์บัช่ือเร่ืองสารสาํคญัท่ี

กล่าวว่า “คนไทยมีปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษเพราะส่วนใหญ่เรียนรู้ดว้ยวิธีท่ีผดิมาตลอดชีวิต”

เน้ือหาท่ีเล่าเร่ืองท่ีผูเ้ขียนไปเรียนท่ีประเทศฝรั่งเศสและ ภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นภาพการ์ตูนลอ้เลียน

ผูเ้ขียนพดูวา่ “to be continued…” แปลว่ามีเน้ือหาในบทต่อไปส่วนประกอบทั้งหมดเป็นภาพท่ีมี

ความสมัพนัธก์บัเน้ือหา 

 

1.ช่ือเร่ือง 

3.สารสาํคัญ 

2.1 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปถ่ายของผู้ เขียน 

2.2 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปการ์ตนูล้อเลยีนผู้ เขียน 

2.3 ภาพประกอบหน้าบท

ที่เป็นภาพประกอบอ่ืน 

4. เนือ้หา 

5.2ภาพประกอบ

ท้ายบทที่เป็นรูป

ล้อเลยีนผู้ เขียน 
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1.2 บทท่ีมีส่วนประกอบ 6 ส่วน คือ 

1.2.1 บทท่ีประกอบไปดว้ย ช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียน  

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนภาพประกอบหนา้บทอ่ืนๆสารสาํคญั  และ เน้ือหา 

บทท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบดงักล่าวมี 6 บท คือ คุณครูละมุดกบัอาจารย ์Johnnie แกงกะลมิูตร

ปิงปองภาษาองักฤษ  tense แปลว่า เกร็ง  วนัน้ีคุณด่ืมนมภาษาองักฤษแลว้หรือยงั ?และ ครูเป็นฝรั่งหรือ

เปล่า ?!? 

ตารางท่ี 3บทท่ีมีส่วนประกอบ 6 ส่วน (แบบท่ี 1) 

      

2. ภาพประกอบหน้า

บท     

5. 
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1 คณุครูละมดุกบัอาจารย์ Johnnie           

2 แกงกะลมิูตร           

3 ปิงปองภาษาองักฤษ           

4 tense แปลว่าเกร็ง           

5 วนันีค้ณุด่ืมนมภาษาองักฤษแล้วหรือยงั ?           

6 ครูเป็นฝร่ังหรือเปลา่ ?!?            

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าบทท่ีมีส่วนประกอบ 6 ส่วน คือช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้

บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียน  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนภาพประกอบหนา้บทอ่ืนๆ

สารสาํคญั  และ เน้ือหา พบทั้งหมด 6 บท มีภาพตวัอยา่งดงัน้ี 
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ตวัอยา่งคุณครูละมุดกบัอาจารย ์Johnnie 

หนา้บท 

 
  จากภาพตวัอยา่ง คุณครูละมุดกบัอาจารย ์Johnnieคือบทท่ีมีส่วนประกอบ 6 ส่วน คือ 

ช่ือเร่ืองคุณครูละมุดกบัอาจารย ์Johnnie ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียนกาํลงัถือแกว้

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตนูลอ้เลียนผูเ้ขียนใส่เส้ือ English ทาํท่ากาํลงั

ถือแกว้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยูเ่ช่นกนั ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นภาพประกอบอ่ืนคือภาพแกว้

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์สารสาํคญัท่ีกล่าวว่า “คนไทยมีปัญหาการส่ือสารภาษาองักฤษเพราะข้ีกลวั  คิด

มาก  อาย  เขิน  กลวัเสียหนา้  ไม่กลา้  ไม่มีความมัน่ใจท่ีจะพดูและใชใ้นเหตุการณ์ต่าง ”ๆ และเน้ือหาท่ี

เป็นเทคนิคและวิธีแกไ้ขใหผู้อ่้านกลา้พดูภาษาองักฤษ แสดงใหเ้ห็นว่าส่วนประกอบเพิ่มเติมมี

ความสมัพนัธก์บัช่ือเร่ืองและเน้ือหา 

1.2.2 บทท่ีประกอบไปดว้ยช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียน  

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนภาพประกอบหนา้บทอ่ืนๆ  เน้ือหา และ

ภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน บทท่ีประกอบไปดว้ยส่วนประกอบดงักล่าวมีทั้งหมด 7 

บท คือ ชีวิตเดก็ลกูคร่ึงคนหน่ึง  Let’s go to RCA at 4 o’clock !  You are my sole mate !!  Hey you 

farang, this is a book!!  การมาของลกูคร่ึงควบลกูเล้ียงลกูแบบไทยหรือฝรั่งดี?และWhat is a กิ๊ก? 

 

 

 

 

 

 

1.ช่ือเร่ือง 

3.สารสาํคัญ 

2.1 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปถ่ายของผู้ เขียน 

2.2 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปการ์ตนูล้อเลยีนผู้ เขียน 

2.3 ภาพประกอบหน้าบท

ที่เป็นภาพประกอบอ่ืนที่ 

4. เนือ้หา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4บทท่ีมีส่วนประกอบ 6 ส่วน (แบบท่ี 2) 

      2. ภาพประกอบหน้าบท     

5. 

ภาพประกอบ

ท้ายบท 

ที่ ช่ือบท 

1.
 ชื่
อเ
รื่อ
ง 

2.
1รู
ปภ

าพ
ผู
้เข
ียน

 

2.
2 
ภา
พก
าร์
ตูน

ล้อ
เล
ียน
ผู
้เข
ียน

 

2.
3 
ภา
พป

ระ
กอ
บอ
ื่น 

3.
 ส
าร
สํา
คัญ

 

4.
 เน
ื้อ
หา

 

5.
1รู
ปภ

าพ
ผู
้เข
ียน

 

5.
2ภ
าพ
กา
ร์ต
ูนล้
อเ
ลีย
นผ
ู้เข
ียน

 

1 ชีวิตเด็กลกูคร่ึงคนหนึง่           

2 Let’s go to RCA at 4 o’clock !           

3 You are my sole mate !!           

4 Hey you farang, this is a book!!            

5 การมาของลกูคร่ึงควบลกู           

6 เลีย้งลกูแบบไทยหรือฝร่ังดี?            

7 What is a ก๊ิก?            

  จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าบทท่ีมีส่วนประกอบ 6 ส่วน คือประกอบไปดว้ย ช่ือเร่ือง 

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน 

ภาพประกอบหนา้บทอ่ืน เน้ือหา และภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน ดงัภาพตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่งYou are my sole mate !! 

หนา้บท 

 

1.ช่ือเร่ือง 
2.1 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปถ่ายของผู้ เขียน 

2.2 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปการ์ตนูล้อเลยีนผู้ เขียน 

2.3 ภาพประกอบหน้าบท

ที่เป็นภาพประกอบอ่ืน 

4. เนือ้หา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทา้ยบท 

 
  จากตวัอยา่งบท You are my sole mate!มีส่วนประกอบทั้งหมด 6ส่วน นัน่คือช่ือเร่ือง

You are my sole mate ! อยูต่รงกลางของหนา้ขวา ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียนทาํท่าดม

รองเทา้ซ่ึงมีความสมัพนัธก์บัช่ือเร่ืองท่ีแปลว่า คุณคือเพ่ือนสน้ตีนของฉนั ภาพประกอบท่ีเป็นภาพ

การ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนใส่เส้ือ English ทาํท่ากาํลงัอาเจียนซ่ึงสมัพนัธก์บัรูปผูเ้ขียนท่ีกาํลงัทาํท่าดม

รองเทา้ ภาพประกอบหนา้บทอ่ืนท่ีเป็นรูปรองเทา้เน้ือหาท่ีอยูต่่อลงมาจากช่ือเร่ืองและ ภาพประกอบ

ทา้ยบทท่ีเป็นรูปภาพของผูเ้ขียนกาํลงัยนื มือขา้งหน่ึงถือหนงัสือฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ท และมืออีกขา้ง

หน่ึงชู 2 นิ้ว สมัพนัธก์บัเน้ือหาในเล่มน้ีว่าเป็นหนงัสือสอนภาษาองักฤษเล่มท่ีสองแลว้ของผูเ้ขียน 

1.3 บทท่ีมีส่วนประกอบ 5 ส่วนคือ 

1.3.1 บทท่ีประกอบไปดว้ยช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียน  

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนภาพประกอบหนา้บทอ่ืนๆและ เน้ือหาบทท่ี

ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบดงักล่าว พบ 4 บท คือ It have a very traffic jam!  Cross-Culture :

วฒันธรรมแห่งอนาคต   The Communicator : นกัส่ือสารผูย้ิง่ใหญ่และวฒันธรรไทยสอนภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1ภาพประกอบ

ท้ายบทที่เป็นรูป

ถ่ายผู้ เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5บทท่ีมีส่วนประกอบ 5 ส่วน (แบบท่ี 1) 

      2. ภาพประกอบหน้าบท     

5. 

ภาพประกอบ

ท้ายบท 

ที่ 

ช่ือบท 

1.
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ง 
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ปภ
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้เข
ียน
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พก
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ตูน

ล้อ
เล
ียน
ผู
้เข
ียน

 

2.
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พป

ระ
กอ
บอ
ื่น 

3.
 ส
าร
สํา
คัญ

 

4.
 เน
ื้อ
หา

 

5.
1รู
ปภ

าพ
ผู
้เข
ียน

 

5.
2ภ
าพ
กา
ร์ต
ูนล้
อเ
ลีย
นผ
ู้เข
ียน

 

1 It have a very traffic jam!            

2 Cross-Culture : วฒันธรรมแห่งอนาคต            

3 The Communicator : นกัสือ่สารผู้ ย่ิงใหญ่            

4 วฒันธรรไทยสอนภาษาองักฤษ            

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่า บทท่ีมีส่วนประกอบ 5 ส่วนคือ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบหนา้

บทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน ภาพประกอบหนา้บท

อ่ืน และ เน้ือหา มีภาพตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

ตวัอยา่งวฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษ 

หนา้บท 

 
 

จากตวัอยา่งบทวฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษเป็นบทท่ีมีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 

ช่ือเร่ืองวฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษ อยูด่า้นบนหนา้ขวา ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปภาพผูเ้ขียน

1.ช่ือเร่ือง 
2.1 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปถ่ายของผู้ เขียน 

2.2 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปการ์ตนูล้อเลยีนผู้ เขียน 

2.3 ภาพประกอบหน้าบท

ที่เป็นภาพประกอบอ่ืน 

4. เนือ้หา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใส่ชุดไทยกาํลงัสีซอแลว้พดูว่า “See Saw Seen ไม่ใช่ See Saw ใหค้วายฟัง!”ภาพประกอบหนา้บทท่ี

เป็นภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนใส่เส้ือEnglish มีเขาเหมือนควายทาํท่านอนหลบัไม่รับรู้ส่ิงท่ีผูเ้ขียนกาํลงั

พดูอยูภ่าพประกอบหนา้บทอ่ืนท่ีเป็นรูปซอ และเน้ือหาอยูต่่อลงมาจากช่ือเร่ือง 

จะเห็นว่าภาพประกอบหนา้บททั้งภาพประกอบท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียนท่ีใส่ชุดไทยท่ี

เป็นภาพแทนครูคนไทยและภาพประกอบท่ีเป็นภาพการ์ตนูลอ้เลียนผูเ้ขียนท่ีใส่เส้ือยดืท่ีมีคาํว่า English 

และเขาเหมือนควาย ทาํหนา้นอนหลบัไม่รับรู้ส่ิงท่ีผูเ้ขียนท่ีใส่ชุดไทยกาํลงับอกหรือกาํลงัส่ือ มี

ความสมัพนัธก์บัช่ือเร่ืองและเน้ือเร่ือง เพราะในบทวฒันธรรมไทยสอนภาษาองักฤษนั้นจะกล่าวว่า

เด็กไทยไม่ไดต้ั้งใจจะหาความรู้จากในหอ้งเรียนอยา่งจริงจงั เรียนเพียงเพื่อใหผ้า่นพน้ไป  ไม่ไดอ้ยากได้

ความรู้ท่ีครูสอนให ้เหมือนคาํพดูในรูปถ่ายองผูเ้ขียนกล่าวว่า See Saw Seen ไม่ใช่ สีซอใหค้วายฟัง 

1.3.2 บทท่ีประกอบไปดว้ยช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียน  

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน   เน้ือหา และภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปถ่าย

ของผูเ้ขียน พบ 4 บท คือ Let me look at my talking dick !!  I ate Mama last night !!I’m so frightening 

!!และไปทาํงานกบับริษทัฝรั่งดีไหม ? 

ตารางท่ี 6แสดงบทท่ีมีส่วนประกอบ 5 ส่วน (แบบท่ี 2) 

      2. ภาพประกอบหน้าบท     

5. 

ภาพประกอบ

ท้ายบท 

ท่ี 

ช่ือบท 
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1 Let me look at my talking dick !!            

2 I ate Mama last night !!            

3 I’m so frightening !!            

4 ไปทํางานกบับริษัทฝร่ังดีไหม ?            

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าบทท่ีมีส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบหนา้

บทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน เน้ือหา และ 

ภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน ดงัภาพตวัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่งLet me look at my talking dick!! 

หนา้บท 

 
 

ทา้ยบท 

 
  จากภาพตวัอยา่งบท Let me look at my talking dick !!มีส่วนประกอบ 5 ส่วน นัน่คือ 

ช่ือเร่ืองLet me look at my talking dick !! ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียนทาํท่ากาํลงักุมเป้าตวัเอง 

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนใส่เส้ือ English ทาํท่าปิดตาขา้งหน่ึงเหมือนกาํลงั

อาย เน้ือหาท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีคนไทยมกัจะใชผ้ดิ และ ภาพประกอบทา้ยบท

ท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียนกาํลงัเปิดกางเกงตวัเอง 

1.3.3 บทท่ีประกอบไปดว้ยช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียน  

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน   เน้ือหา และภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูป

1.ช่ือเร่ือง 
2.1 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปถ่ายของผู้ เขียน 

2.2 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปการ์ตนูล้อเลยีนผู้ เขียน 

4. เนือ้หา 

5.1 ภาพประกอบ

ท้ายบทที่เป็นรูป

ถ่ายของผู้ เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน บทท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบดงักล่าวมีเพียงบทเดียวคือ ตกลงเกรงใจแปลว่า

อะไร 

ตารางท่ี 7บทท่ีมีส่วนประกอบ 5 ส่วน (แบบท่ี 3) 

      2. ภาพประกอบหน้าบท     

5. 

ภาพประกอบ
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ที่ ช่ือบท 
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 1 ตกลงเกรงใจว่าอะไร           

  จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าบทท่ีมีส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบหนา้

บทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน เน้ือหา และ 

ภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน ดงัภาพตงัอยา่งดงัน้ี 

ตวัอยา่งตกลงเกรงใจแปลว่าอะไร 

หนา้บท 

                                                  
 

 

 

 

1.ช่ือเร่ือง 
2.1 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปถ่ายของผู้ เขียน 

2.2 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปการ์ตนูล้อเลยีน

ผู้ เขียน 
4. เนือ้หา 

   ส
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ทา้ยบท 

 
  จากภาพตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นว่าบท ตกลงเกรงใจแปลว่าอะไรมีส่วนประกอบ 5 ส่วน 

คือ ช่ือเร่ือง ตกลงเกรงใจแปลว่าอะไร ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียนกาํลงัทาํท่ายกมือ

ข้ึนระดบัอกทั้งสองขา้ง ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนใส่เส้ือEnglish กาํลงัทาํท่า

งง เน้ือหาท่ีอยูต่่อลงมาจากช่ือเร่ือง เน้ือหาเป็นทษฎีเก่ียวการCross-Culture ท่ีเปรียบเทียบระหว่าง

วฒันธรรมไทยท่ีนิยมเกรงใจผูอ่ื้น และวฒันธรรมตะวนัตกท่ีมกัจะพดูตรงๆมากกว่า และภาพประกอบ

ทา้ยบทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนใส่เส้ือ English มีหมวก และทาํท่ายกมือข้ึนเหมือนเดก็แนว อยู่

ต่อมาจากเน้ือหาในหนา้สุดทา้ย 

1.4 บทท่ีมีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ  

1.4.1 บทท่ีประกอบไปดว้ยช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียน  

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนและ เน้ือหา บทท่ีประกอบไปดว้ยส่วนประกอบ

ดงักล่าว มี 2 บท คือ I went to Pattaya with your wife !! และ วฒันธรรมคืออะไร? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ภาพประกอบ

ท้ายบทที่เป็นรูป

การ์ตนูล้อเลียน

ผู้ เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8  บทท่ีมีส่วนประกอบ 4 ส่วน (แบบท่ี 1) 

      2. ภาพประกอบหน้าบท     

5. 

ภาพประกอบ

ท้ายบท 

ที่ 

ช่ือบท 

1.
 ชื่
อเ
รื่อ
ง 

2.
1รู
ปภ

าพ
ผู
้เข
ียน

 

2.
2 
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พก
าร์
ตูน
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ียน
ผู
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2.
3 
ภา
พป
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ื่น 

3.
 ส
าร
สํา
คัญ

 

4.
 เน
ื้อ
หา

 

5.
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ียน

 

5.
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1 I went to Pattaya with your wife !!             

2 วฒันธรรมคืออะไร ?             

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าบทท่ีมีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบหนา้

บทท่ีเป็นรูปถ่ายผูเ้ขียน ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียน และ เน้ือหา ดงัภาพ

ตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

ตวัอยา่งI went to Pattaya with your wife !! 

หนา้บท 

                                                         
  จากภาพตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นว่าบท I went to Pattaya with your wife !! มี

ส่วนประกอบของบท 4 ส่วน นัน่คือ ช่ือเร่ืองI went to Pattaya with your wife !! ภาพประกอบหนา้บท

ท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียนแต่งตวัเหมือนกาํลงัจะไปทะเลทาํท่ายนืช้ีนิ้ว พดูว่า “I went to Pattaya with 

your wife!!” แปลว่าผมไปพทัยากบัภรรยาของคุณมา ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตนูลอ้เลียน

1.ช่ือเร่ือง 2.1 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปถ่ายของผู้ เขียน 

2.2 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปการ์ตนูล้อเลยีน

ผู้ เขียน 4. เนือ้หา 

   ส
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ผู้เขียนใส่หมวกท่ีเขียนว่า ALOHA และพดูว่า “It was so fun!” แปลว่ามนัสนุกมาก ซ่ึงรูปการ์ตนู

ลอ้เลียนผูเ้ขียนมีความสมัพนัธก์บัรูปถ่ายของผูเ้ขียน และ เนือ้หาท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการคาํศพัท ์ 

1.4.2 บทท่ีประกอบไปดว้ยช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปผูเ้ขียน  

ภาพประกอบหนา้บทอ่ืนๆและ เน้ือหา บทท่ีประกอบไปดว้ยส่วนประกอบดงักล่าวมีเพียงบทเดียว คือ

บท How are you today ?  

ตารางท่ี 9แสดงบทท่ีมีส่วนประกอบ 4 ส่วน(แบบท่ี 2) 

      2. ภาพประกอบหน้าบท     

5. 

ภาพประกอบ
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ที่ 
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คัญ
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1 How are you today ?             

  จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่า บทท่ีมีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ ประกอบไปดว้ย ช่ือเร่ือง 

ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน ภาพประกอบหนา้บทอ่ืนๆ และ เน้ือหา ดงัภาพตวัอยา่ง

ดงัน้ี 

ตวัอยา่งHow are you today ? 

ดา้นหนา้ 

 
  จากภาพตวัอยา่ง บท How are you today ? มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ ช่ือเร่ืองHow 

are you today?  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียนกาํลงัทาํท่าจบัมือกล่าวคาํทกัทายและพดู

1.ช่ือเร่ือง 
2.1 ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปถ่ายของผู้ เขียน 

2.3ภาพประกอบหน้าบทที่

เป็นรูปอื่น 
4. เนือ้หา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ว่า “Today Monday!” ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปอ่ืนท่ีเป็นเหมือนคนกาํลงัทาํท่าจบัมือทกัทายกบั

ผูเ้ขียนแลว้พดูว่า How are you today ? แต่ก็มีเหง่ือตกเพราะผูเ้ขียนคาํถามไม่ประเด็น และเนือ้หาท่ีเป็น

เร่ืองเก่ียวกบัการกล่าวคาํทกัทายในชีวติประจาํวนั 

  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียนท่ีกาํลงัทาํท่าจบัมือกบัภาพประกอบหนา้

บทท่ีเป็นรูปการ์ตนู มีความสมัพนัธก์บัช่ือเร่ืองและเน้ือหา เพราะช่ือบทบทน้ีคือ How are you today ? 

และเน้ือหาในบทคือคาํท่ีใชก้ล่าวทกัทาย 

1.4.3 บทท่ีประกอบไปดว้ยช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตนูลอ้เลียน

ผูเ้ขียน เน้ือหา และภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน บทท่ีประกอบไปดว้ยส่วนประกอบ

ดงักล่าว มี 8 บท คือ What do you do now ?Hip HipHooray !!I was born on January Two. Two Five 

Two Two !!I work here two years ago!! What is she like? I like to eat Japan food !!?? It’s up to you!!  

และThis is your Captain speaking!! 

ตารางท่ี 10 แสดงบทท่ีมีส่วนประกอบ 4 ส่วน (แบบท่ี 3) 

      

2. ภาพประกอบหน้า

บท     
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1 What do you do now ?             

2 Hip HipHooray !!             

3 

I was born on January Two. Two Five 

Two Two !!             

4 I work here two years ago!!              

5 What is she like?              

6 I like to eat Japan food !!??              

7 It’s up to you!!               

8 This is your Captain speaking!!              

   ส
ำนกัหอ
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จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าบทท่ีมีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบหนา้

บทท่ีเป็นรูปการ์ตนูลอ้เลียนผูเ้ขียน เน้ือหา และ ภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน มี 8 บท 

นัน่ ดงัตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

 

ตวัอยา่งIt’s up to you!! 

หนา้บท 

              
 

ทา้ยบท 

                                                                     
  จากภาพตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นว่าบท It’s up to you !! มีส่วนประกอบ 4 ส่วน นัน่คือ 

ช่ือเร่ืองIt’s up to you !! ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนใส่เส้ือ English ยกขาข้ึน

สองขา้ง เน้ือหาท่ีเป็นเร่ืองคาํศพัทเ์ก่ียวกบัช่ือสถานท่ี และ ภาพประกอบทา้ยบทท่ีเป็นรูปถ่ายของผูเ้ขียน 

พดูว่า “I’m proud to be a hairy !” แปลว่าผมภูมใจท่ีเป็นคนขนเยอะ ซ่ึงไม่สมัพนัธก์บัเน้ือหาในบทเลย 

 

 

 

2.2 ภาพประกอบหน้าบทที่เป็น

รูปการ์ตนูล้อเลยีนผู้ เขียน 

1.ช่ือเร่ือง 

4. เนือ้หา 

5.1 ภาพประกอบ

ท้ายบทที่เป็นรูป

ถ่ายของผู้ เขียน 

   ส
ำนกัหอ
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1.5 บทท่ีมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ 

1.5.1 บทท่ีประกอบไปดว้ยช่ือเร่ือง  ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตนู

ลอ้เลียนผูเ้ขียนและเน้ือหา บทท่ีประกอบไปดว้ยส่วนประกอบดงักล่าว มี 5 บท คือ I have men !!  Are 

you a prostitute ?I must not to go to school tomorrow !!This one same same , that one not same !!  

และYou should go to Phuket Iceland!! 

ตารางท่ี 11บทท่ีมีส่วนประกอบ 3 ส่วน (แบบท่ี 1) 

      

2. ภาพประกอบหน้า
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1 I have men !!              

2  Are you a prostitute ?              

3 I must not to go to school tomorrow !!              

4 This one same same , that one not same !!               

5 You should go to Phuket Iceland!!               

  จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่า บทท่ีมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ บทท่ีประกอบไปดว้ย ช่ือ

เร่ือง ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตูนเลียนผูเ้ขียน และ เน้ือหา ดงัมีภาพตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



182 
 

ตวัอยา่ง I have men !!   

หนา้บท 

                                                            
  จากภาพตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นว่า บท I have men !! มีส่วนประกอบของบท 3 ส่วน คือ 

ช่ือเร่ืองI have men !! ภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นรูปการ์ตนูลอ้เลียนผูเ้ขียนใส่เส้ือ Englishกาํลงัเล่น

Roller blade และเน้ือหาของบทท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เก่ียวกบัอาการไม่สบาย 

จากตวัอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนจะใชภ้าพประกอบในหนงัสือฝรั่ง

เขา้ใจคนไทยเก็ท และ ฝรั่งไม่เขา้ใจคนไทยเก็ท อยา่งสมํ่าเสมอ มากกว่าหนงัสือ ฝรั่งเขา้ใจคนไทยเกท็ 2 

อาจเป็นเพราะว่าเน้ือหาในหนงัสือฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ทมีเน้ือหาท่ีละเอียดแบ่งเป็นบทถึง 22 บทและ

บางบทก็มีเน้ือหาท่ีเป็นเพียงประเด็นเลก็ๆเพียงประเด็นเดียวผูเ้ขียนจึงใชภ้าพประกอบนอ้ย  

  ผูเ้ขียนไดใ้ชส่้วนประกอบใจความสาํคญักบัเน้ือหาในหนงัสือฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ท

เท่านั้น ใชเ้พียง 9 บท อาจเกิดจากในหนงัสือฝรั่งเขา้ใจคนไทยเก็ทเป็นหนงัสือเล่มแรกของผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียนอาจกงัวลว่าผูอ่้านจะไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือทั้งหมด จึงใชก้ล่องขอ้ความช่วย

เนน้ใจความสาํคญัของเน้ือหาในบทนั้น 

  จะเห็นไดว้่าภาพประกอบหนา้บทท่ีเป็นภาพการ์ตนูลอ้เลียนผูเ้ขียนนั้นส่วนใหญ่จะใส่

เส้ือท่ีเขียนคาํว่า English มีเพียง 2 บทเท่านั้นท่ีภาพการ์ตูนลอ้เลียนผูเ้ขียนมีคาํอ่ืนมาแทน เช่นคาํว่า 

ALOHA และคาํว่า BOSS เป็นเพราะว่าผูเ้ขียนตอ้งการเนน้คาํว่า English ซ่ึงอาจส่ือความถึงการเรียน

ภาษาองักฤษหรือภาษาองักฤษเพ่ือใหผู้อ่้านชินกบัภาษาองักฤษและตระหนกัอยูเ่สมอว่าภาษาองักฤษอยู่

ในทุกๆท่ี  

2.2 ภาพประกอบหน้าบทที่เป็น

รูปการ์ตนูล้อเลยีนผู้ เขียน 

1.ช่ือเร่ือง 

4. เนือ้หา 
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  นอกจากผูเ้ขียนจะใหค้วามสมัพนัธก์บัภาพประกอบหนา้บทแลว้ ยงัใหค้วามสมัพนัธ์

กบัภาพประกอบทา้ยบทดว้ย เพราะจากเน้ือหา 41 บท มีเน้ือหาถึง 23 บทท่ีมีภาพประกอบทา้ยบท ถึงแม้

บางบทภาพประกอบทา้ยบทจะไม่มีความสมัพนัธก์บัเน้ือหาก็ตาม แต่ก็สอดคลอ้งกบักลุ่มผูอ่้านท่ี

ผูเ้ขียนวางไวเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเด็กและวยัรุ่น เพราะภาพประกอบจะช่วยใหผู้อ่้านผอ่นคลายและ

ไม่เครียดกบัการอ่านหนงัสือสอนภาษาองักฤษแบบน้ีจนเกินไป  

  ส่วนประกอบต่างๆ นอกจากช่ือเร่ืองและเน้ือหา เช่น ภาพประกอบหนา้บท กล่อง

ขอ้ความ  ภาพประกอบทา้ยบท ทาํใหแ้ต่บทมีความสมบูรณ์ ทาํใหเ้น้ือหาในแต่บทมีความน่าสนใจน่า

ติดตามเพราะสร้างความเพลิดเพลินใหก้บัผูอ่้านโดยเฉพาะภาพประกอบท่ีเป็นรูปของผูเ้ขียนทาํใหผู้อ่้าน

รู้สึกเหมือนกาํลงันัง่ฟังผูเ้ขียนเล่าเร่ืองราวต่างๆ  ผูอ่้านจึงรู้สึกผอ่นคลายและตอ้งการอ่านหนงัสือต่อจน

จบเน้ือหา 
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