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 ประเทศไทยก ำลังตกที่นั่งล ำบำกด้ำนขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในแง่ของภำษำสำกลในยุค
กำรค้ำเสรีแบบไร้พรมแดนของโลก ซึ่งจะต้องใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสื่อสำรในเกือบทุกด้ำน มี
หลักฐำนทำงสถิติหลำยแหล่งที่ชี้ว่ำประเทศที่ค่อนข้ำงแย่ในกำรใช้ภำษำสำกลของโลกที่ยอมรับกันคือ
ภำษำอังกฤษ หำกประเทศไทยไม่เร่งรัดแก้ปัญหำอย่ำงรีบด่วนก็คงจะล ำบำกกันจริงๆ ขณะนี้เทคโนโลยี
ใหม่ที่ก ำลังเกิดขึ้นอย่ำงแพร่หลำยมีศักยภำพสูงที่จะช่วยได้มำก จึงไม่เป็นกำรเสียหำยหรือสิ้นเปลือง
งบประมำณที่จะลองลงมือท ำโครงกำรน ำร่องในเชิงรุกด ูก่อนท่ีจะสำยเกินไป 

 ผลกำรสอบภำษำอังกฤษจำกแบบทดสอบของสถำบันสอนภำษำนำนำชำติ EF (Education 
First) จ ำนวนมำกกว่ำ 2 ล้ำนชุดข้อสอบในประเทศหลักๆ ของโลกที่ไม่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำแรกใน 
3 ภูมิภำคของโลก คือยุโรป เอเชียและลำตินอเมริกำ (ไม่นับประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลักคือ
สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ยังไม่ได้รวมประเทศบรูไน พม่ำ ลำว กัมพูชำและอื่นๆ) พบว่ำประเทศไทยรั้งใน
อันดับเกือบท้ำยสุด คือล ำดับที่ 53 จำก 54 ประเทศ**1 แล้วเรำจะท ำอย่ำงไร... เม่ืออำเซียนตกลงใช้
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำทำงกำรไปแล้ว ทั้งยังใช้กับประเทศคู่ค้ำต่ำงๆ ของอำเซียน เช่นสหรัฐฯ 
ออสเตรเลีย สหภำพยุโรปบำงประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกำหลีและประเทศอื่นๆ ซึ่งกำรเปิดเสรีของอำเซียนจะ
เริ่มใน 3 ปีข้ำงหน้ำนี้แล้ว นอกจำกนี้ เม่ือเรียงล ำดับประเทศหลักๆ 137 ประเทศในโลกตำมจ ำนวน
ประชำกร กลับพบว่ำประเทศไทยมีจ ำนวนคนพูดภำษำอังกฤษได้ในระดับสื่อควำมได้ถึงขั้นต่ ำอยู่ใน
อันดับที่ 14 ของโลกคือประมำณ 17 ล้ำนคน (ร้อยละ 27) แต่ควำมคล่องและควำมถูกต้องในกำรใช้
ภำษำ กลับอยู่รั้งท้ำย ซึ่งค่อนข้ำงน่ำวิตกในเวทโีลกไร้พรมแดนที่ได้ก ำลังเข้มข้นขึ้นเป็นล ำดับดังกล่ำว 

 ประเทศไทยสอนภำษำอังกฤษกันมำตั้งแต่ชั้นอนุบำลจนถึงมหำวิทยำลัย แต่เม่ือโตขึ้นและจบ
กำรศึกษำระดับสูงแล้วไปเรียนภำษำอังกฤษเพิ่มและสอบ กลับได้รั้งท้ำย บำงคนบอกว่ำเป็นควำมสง่ำ
งำม เพรำะแสดงว่ำเรำไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร เรำมีศักดิ์ศรีควำมเป็นไทย เรำมีอักษรเป็นของไทยเรำเอง 
                                                           
1

  ผลผลประเมินของปี 2011 ที่ปรำกฏว่ำไทยอยู่ใน อันดับ 42 จำก 44 ประเทศ 
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ท ำให้เรำไม่ต้องอำศัยอักษรโรมันเหมือนภำษำอินโดนีเซีย มำเลเซีย หรือเวียดนำม จึงไม่แปลกและไม่
ต้องเดือดร้อน ถ้ำเช่นนั้น ท ำไมเกำหลีใต้ ญี่ปุ่นและจีนที่ไม่ได้เป็นอำณำนิคมชำติตะวันตกจึงมีควำม
คล่องในกำรใช้ภำษำอังกฤษอยู่ในอันดับ 21, 22, และ 36 ตำมล ำดับ และเรำ รั้งอันดับ 53 จำก 54 
ประเทศ (ดูตำรำง) และหำกประเทศไทยจะมุ่งม่ันท ำให้คนไทยรู้ภำษำอังกฤษมำกขึ้นโดยเร็วอย่ำงที่
เวียดนำมก ำลังเร่งท ำอยู่ (โครงกำร English language teaching 'miracle' 2020) จะท ำได้อย่ำงไร 
วิธีกำรคงมีหลำกหลำยให้เลือก 

1 Sweden 

2 Denmark 

3 Netherlands 

4 Finland 

5 Norway 

6 Belgium 

7 Austria 

8 Hungary 

9 Germany 

10 Poland 

11 Czech Republic 

12 Singapore 

13 Malaysia 

14 India 

15 Switzerland 

16 Slovakia 

17 Pakistan 

18 Spain 

19 Portugal 

20 Argentina 

21 South Korea 

22 Japan 

23 France 

24 Italy 

25 Hong Kong 

26 Uruguay 

27 Indonesia 

28 Iran 

29 Russia 

30 Taiwan 

31 Vietnam 

32 Turkey 

33 Peru 

34 Costa Rica 

35 Morocco 

36 China 

37 Qatar 

38 Mexico 

39 Chile 

40 Venezuela 

41 El Salvador 

42 Syria 

43 Ecuador 

44 Algeria 

45 Kuwait 

46 Brazil 

47 Guatemala 

48 Egypt 

49 UAE 

50 Colombia 

51 Panama 

52 Saudi Arabia 

53 Thailand 

54 Libya 

 
ที่มำ: http://www.ef.co.th/epi/

 หำกมนุษยไ์ด้ฟังได้รูภ้ำษำอังกฤษหรือภำษำใดๆ อย่ำงธรรมชำติมำตั้งแต่วัยทำรกก็น่ำจะพูดได้เอง
โดยอัตโนมัติ เพรำะเห็นคนต่ำงถิ่นที่ไปเกิดและหรือโตที่ประเทศใดก็รู้ภำษำนั้นและพูดชัดได้เป็นอย่ำงดี 
รวมทั้งชำวบ้ำนในประเทศต่ำงๆ ในยุคอำณำนิคมเม่ือศตวรรษก่อนที่สำมำรถสื่อสำรกันด้วยภำษำอังกฤษ
หรือฝรั่งเศสได้จำกกำรได้ยินได้ฟังผู้คนพูดกันทุกวันตั้งแต่เด็กเลยเข้ำใจและพูดได้ไม่มำกก็น้อย จึงคิดว่ำ
หำกหำวิธีง่ำยๆ ให้เด็กไทยได้ยินได้ฟังภำษำอังกฤษเป็นประจ ำทุกๆ วันเสียตั้งแต่ยังเป็นทำรกน่ำจะช่วยได้
ดี เมื่อเริ่มพูดก็จะน่ำจะพูดได้เองตำมธรรมชำติกระมัง  

http://www.ef.co.th/epi/


4 
 

การสอนแบบสองภาษาวิธีธรรมชาติแบบประหยัดแก่เด็กเล็กของไทย / เดชา บุญค ้า / พฤศจิกายน  2555 

 

 เม่ือผมมีหลำนปู่จึงได้ทดลองดูเล่นๆ ไม่ได้จริงจังเท่ำใด ปรำกฏว่ำได้ผล 100% คือหลำน 2 คน
ตอนนี้อำยุ 6 ขวบเศษและ 4 ขวบเศษที่ได้ยินได้ฟังภำษำอังกฤษทุกๆ วันตั้งแต่อำยุไม่ถึงขวบสำมำรถฟัง
และพูดโต้ตอบเป็นภำษำอังกฤษด้วยส ำเนียงแท้ (ส ำเนียงกำร์ตูนอเมริกัน) ได้จริงอย่ำงน่ำทึ่ง ส่วนคนเล็ก 2 
ขวบเศษฟังพอรู้เรื่องและอุทำนเป็นภำษำอังกฤษไปแล้ว และส ำเนียงนั้น ถ้ำไม่เห็นตัวต้องนึกว่ำเป็นเด็ก
ฝรั่ง ซึ่งทั้งน้ีเป็นเพรำะยุคไฮเทคแท้ๆ ที่มีส่วนช่วยเป็นอย่ำงมำก  
 ส ำหรับหลำนคนแรกนั้น ก่อนเข้ำอนุบำลผมไม่ได้คิดอะไร มำทรำบเอำเม่ือเขำเข้ำเรียนอนุบำลไทย
ใกล้บ้ำนแห่งหนึ่งที่ครูถำมพ่อแม่เขำว่ำที่บ้ำนพูดภำษำอังกฤษกันหรือว่ำเด็กเกิดเมืองนอกหลังจำกไปเข้ำ
ค่ำยภำษำอังกฤษที่โรงเรียนจัดตำมปกติ ส่วนทำงบ้ำนตอนแรกก็คิดว่ำโรงเรียนนี้สอนภำษำอังกฤษดีจริงๆ 
พอเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษชั้นอนุบำลไม่กี่เดือนก็พูดได้เลย จึงสงสัยว่ำกำรให้เขำดูกำร์ตูนที่เขำชอบเป็น
ภำษำอังกฤษภำษำเดียวกระมัง และได้ทดลองดูอย่ำงจริงๆ จังๆ อีกจนพักหลังๆ ผมต้อง “แจม” เป็น
ภำษำอังกฤษกับเขำด้วยอยำกรู้ว่ำพูดได้จริงหรือไม่ เพรำะเวลำพี่น้องเล่นกัน เขำจะพูดภำษำอังกฤษกันเอง
และพูดกับผมอย่ำงที่เรำเรียกว่ำหน้ำตำเฉย คือไม่รู้ว่ำเป็นต่ำงที่ภำษำกัน แล้วแต่บริบท ถ้ำพูดกับเขำเป็น
ภำษำอังกฤษเขำก็โต้ตอบเป็นภำษำอังกฤษ และขณะที่พ่อแม่เขำพูดกับเขำเป็นไทยก็ตอบโต้เป็นไทยโดย
ไมส่ะดุดหรือรู้สึกกระดำกใดๆ เลย 

 ดังนั้น วิธีง่ำยๆ รำคำถูกมำกและเด็กก็ชอบและมีควำมสุขมำกด้วยนี้น่ำจะลองใช้ดูส ำหรับเด็กเล็ก 
คือกำรเปิดกำร์ตูนที่ฝรั่งภำษำอังกฤษที่ผลิตส ำหรับเด็กโดยเฉพำะจำกแผ่น DVD ก็ได้หรือเปิดจำกเคเบิล
ทีวี เช่น ทรูวิชั่นช่องดิสนีย์ (34?) ให้เด็กดูโดยเปิดกำร์ตูนที่คัดสรรแล้วให้ดูวันละหลำยๆ ชั่วโมงก็ได้ ให้ดู
ตั้งแต่เป็นทำรกโดยเปิดเสียงเฉพำะภำษำอังกฤษเท่ำนั้น โดยลืมค ำเตือนที่อำจมีผู้หวังดีห้ำมเพรำะกลัวเสีย
เด็กไปเสีย  

 หำกท่ำนใดจะลองดูบ้ำงก็ขอแนะน ำ “หลักสูตร” ทีบ่้ำนผมใช้โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ได้ผลเลิศดังนี ้
เม่ืออำยุ 6-8 เดือนหรือเริ่ม “มอง” โทรทัศน์โดยให้จัดหำ DVD ชุด Baby Einstein ชุด
ต่ำงๆ ทั้งหมดทีเ่ป็นเสียงภำษำอังกฤษอย่ำงเดียว (ชุดนี้ผมได้มำจำกลูกศิษย์ที่มีลูกเล็ก
ในอเมริกำ) มำเปิดให้ดูและฟังไปเร่ือยๆ กำร์ตูนชุดนี้พูดน้อยแต่มีเพลง ภำพ สีและเสียง
ที่ฝรั่งวิจัยมำแล้วว่ำเหมำะกับเด็กทำรก (มีผลกำรวิจัยของฝรั่งออกมำในทำงลบอยู่บ้ำง
เหมือนกันซึ่งอำจเป็นได้ในประเทศพัฒนำแล้วที่เด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้พบปะผู้คน
เหมือนกับครอบครัวไทย) 
เม่ืออำยุ 12 เดือนหรือ 18 เดือนเริ่มให้ดูชุด Little Einstein สลับกับ Baby Einstein 

ควรจัดหำมำให้มำกชุดเท่ำที่หำได้ เช่นชุดรถไฟ Thomas เด็กจะชอบดูซ้ ำๆ อยู่อย่ำง
นั้นเพรำะชอบและเริ่มเข้ำใจภำษำและท่ำทำง 
3-5 ขวบเริ่มให้ดู UBC ช่อง Disney Chanel โดยเลือกให้ฟังในภำษำอังกฤษล้วน หรือ
หำกำร์ตูน DVD เรื่องอื่นดีๆ ไม่รุนแรงที่ท ำออกมำใหม่ๆ จำกนั้น อำจหำกำร์ตูน
คลำสสิกของวอล์ท ดิสนีย์มำให้ดูอีกก็น่ำจะได้ แต่ขณะนี้ผมยังไม่ได้ลอง เม่ืออำยุ 5-6 
ขวบไปแล้วเด็กจะเริ่มชอบสิ่งที่เขำชอบหรือมีแววว่ำจะถนัด เช่นด้ำนเครื่องยนต์กลไก
หรือเรื่องสัตว์ ฯลฯ 

 ทั้งหมดนี้ ห้ำมใช้แผ่น DVD หรือช่องทีวีที่ พากย์ภาษาไทย หรือมี ตัวหนังสือไทย (Sub-title) 
เด็ดขำด (UBC ตั้งภำษำได้) ไม่ต้องกลัวว่ำเด็กจะเสียจำกกำรให้ให้ดูแต่โทรทัศน์ เพรำะถึงอย่ำงไรเด็กก็
ชอบของเขำตำมวัยอย่ำงนี้กันทุกคน โตขึ้นก็เลิกและเปลี่ยนควำมสนใจไปตำมวัย ไม่ควรห้ำมอย่ำงเข้มงวด 
เพรำะยิ่งห้ำมมำกๆ อำจกลำยเป็นเด็กชอบต่อต้ำนผู้ใหญ่ตอนโตก็ได้ นึกเสียว่ำเป็นกำรให้เขำเข้ำชั้นเรียน
ภำษำอังกฤษที่เรำจ้ำงครูฝรั่งแทร้ำคำแพงมำสอนกำรสนทนำโดยไม่เสียเงิน ต้องยอมเพรำะเรำมุ่งม่ันให้เขำ
พูดภำษำอังกฤษให้ได้ เพรำะในวัยนี้เด็กรับรู้ภำษำได้ดีที่สุด หำกปล่อยไว้เกินวัย เช่นปล่อยถึง 8-10 ขวบ
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ไปแล้วจะดัดได้ยำกขึ้น โดยเฉพำะส ำเนียงแท้แบบธรรมชำติ และคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครยอมส่งลูกไป
เรียนภำษำเมืองนอกตั้งแต่ยังเดินเตำะแตะและยังพูดไม่ได้  

 นอกจำกนี้พ่อแม่หรือครูยังสำมำรถใช้กำรดูกำร์ตูนเป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อสอนให้เด็กรู้จักเวลำ ฝึก
ให้มีวินัยและมีพฤติกรรมที่ดีในสังคมและอื่นๆ ..ไม่ต้องห่วงครับ กำร์ตูนพวกนี้มีเนื้อหำที่สอดแทรกสอนทั้ง
ด้ำนจริยธรรม ควำมรู้รอบตัว ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือซึ่งกัน รวมทั้งกำรสอนกำร
ให้ควำมเคำรพ (ควำมเกรงใจ) ผู้อื่น ฯลฯ ที่ขำดหำยไปจำกสังคมของเรำ กำรเลือกเรื่องขึ้นอยู่กับเรำ เพรำะ
ทำรกและเด็กเล็กเขำเลือกเองยังไม่ได้ 

  “วัยแพลทินัม” หรือวัยที่มีค่ำที่สุดของเด็กเล็กในกำรเรียนภำษำพูดแบบธรรมชำติที่ได้ผลดีที่สุด
ดังกล่ำวมีช่วงสั้นมำกจริงๆ ผมเคยอ่ำนที่ไหนจ ำไม่ได้เพรำะนำนมำแล้วที่ประธำนบริษัทโซนี่แห่งญี่ปุ่นได้
เขียนหนังสือเกี่ยวกับเด็กเรื่อง “รอให้เข้าอนุบาลก็สายไปเสียแล้ว” ซึ่งเห็นจะจริงทีเดียว และผมเคยได้เห็น
พ่อแม่ที่เห็นควำมส ำคัญอยำกให้ลูกได้ภำษำในระดับดีมำกๆ ให้พูดส ำเนียงแท้ได้อย่ำงธรรมชำติ บำงรำย
ถึงกับยอมขับรถพำลูกหลำนซึ่งเป็นเด็กเล็กไปเรียนพิเศษกับครูฝรั่ง หรือพำไปเข้ำสถำนเลี้ยงเด็กก่อนวัย
เรียนของฝรั่งแบบไปกลับซึ่งค่ำเรียนแพง ทั้งต้องยอมเสียเวลำครำวละหลำยชั่วโมงบนถนนที่รถติด อีกทั้ง
เด็กก็ยังติดหวัดกลับมำบ้ำนและที่ส ำคัญเด็กบำงคนก็เบื่อมำกอีกด้วย จึงไม่ได้ผลเท่ำใด หลำนคนกลำงผม
เริ่มพูด 2 ภำษำได้เกือบพร้อมกันตั้งแต่แรกพูดคล่องเพรำะตำมพี่ คนโตไม่รู้เพรำะคิดไม่ถึงจึงไม่ได้สังเกต 
ส่วนคนเล็ก 2 ขวบกว่ำพูดจำรู้เร่ืองหลำยค ำแล้วจำกกำรดูกำร์ตูนและเล่นกับพี่ๆ ซึ่งเวลำเล่นเขำพูดกันเป็น
ภำษำอังกฤษแบบอัตโนมัติแบบหลำกวัย 

 ผมจึงขอแนะให้ทดลองวิธี ..พ่อแม่สบาย – ประหยัดทรัพย์ – เด็กมีความสุขเพราะสนุกมากๆ แบบ 
นี้ดูบ้ำง นอกจำกนี้ตนเองยังจะได้โอกำสฝึกส ำเนียงแท้ด้วยกำรฟังหรือพูดกับหลำนเป็น “Win-Win-Win” 

win ที่สี่ไปด้วย เพรำะเม่ือเด็กเข้ำ “Play mode” เล่นกันเองตำมล ำพังเขำก็จะใช้ภำษำอังกฤษเองโดยไม่รู้ตัว 
เรียกว่ำเป็น Bi-lingual ขนำนแท้นั่นเอง ไม่เขินอำยในกำรพูดภำษำอังกฤษกับเรำ เพรำะเขำไม่รู้ตัวเองว่ำ
ก ำลังพูดไทยหรืออังกฤษ ตอนนี้ผมเลยพลอยจ ำเป็นต้องพูดกับเขำเป็นภำษำอังกฤษไปด้วยเพื่อรักษำ
บรรยำกำศไปจนเกินวัยเงิน คืออำยุ 12 ขวบ 

 กำรเรียนแบบธรรมชำตินี้อำจใช้สอนภำษำอื่นได้ด้วย ผมได้ยินมำว่ำเด็กไทยที่เกิดหรือโตใน
เนเธอร์แลนด์มักพูด ฟัง และสื่อสำรได้ 3 ภำษำพร้อมกัน คือภำษำดัตช์ ภำษำเยอรมันและภำษำไทย 
เพรำะที่นั่นดูโทรทัศน์ภำษำเยอรมันกันมำก บำงครั้งหลำนผม (คนอำยุ 4 ขวบเศษที่พูดและฟัง
ภำษำอังกฤษของเด็กได้คล่องแล้ว) เมื่อเขำคลิกหำกำร์ตูนเร่ืองโปรดเองในยูทูบแต่กลับได้ออกมำเป็นภำษำ
สเปนในเรื่องเดียวกัน แต่พอหลำยครั้งเข้ำเขำกลับนั่งฟัง หัวเรำะและท ำท่ำทำงดูเหมือนว่ำเข้ำใจว่ำเขำพูด
อะไรกันทั้งๆ ที่เป็นภำษำสเปน จึงเชื่อว่ำถ้ำหม่ันเปลี่ยนภำษำบ่อยๆ (ในเรื่องเดียวกัน) เขำอำจจะได้ภำษำ
สเปน เยอรมัน หรือแม้แต่ภำษำจีนและญี่ปุ่นด้วย เหมือนเด็กไทยในเนเธอร์แลนด์ดังกล่ำว 

 ที่ผมเล่ำให้นี้ ฟังดูว่ำคงจะท ำได้เฉพำะครอบครัวที่มีฐำนะดีแล้วเท่ำนั้นกระมัง แต่ในควำมเป็นจริง 
ขณะนี้หลำยบ้ำนท่ีมีรำยได้ไม่มำกสำมำรถมีเครื่องเล่น DVD กันแพร่หลำยแล้วเพรำะรำคำถูก โดยซื้อหำมำ
ไว้ดูภำพยนตร์กันเป็นปกติแล้ว จึงเป็นไปได้หำกจะทดลองดูบ้ำง และส ำหรับกำรศึกษำในวงกว้ำงตั้งแต่ชั้น
อนุบำลถึงชั้นประถมในขณะนี้น่ำจะทดลองท ำดูได้เลย ไม่ต้องคอยให้มีครูสอนภำษำอังกฤษเก่งๆ มำสอน 
เพรำะถึงอย่ำงไรก็ท ำได้ไม่ทั่วประเทศ แต่ควำมก้ำวหน้ำและเทคโนโลยีรำคำถูกได้มำถึงและคอยให้ตักตวง
อยูแ่ล้วซึ่งในประเทศอื่นๆ ก็ก ำลังขะมักเขม้นกันอยู่เช่นกัน 
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 ในควำมเห็นของผม คิดว่ำ “ยุคไฮเทค” ที่เรำหลีกเลี่ยงไม่พ้นขณะนี้เป็นโอกำสทองในด้ำนกำรสอน
ภำษำฯ แบบธรรมชำติแก่เด็กเล็กในวงกว้ำงของประเทศไทย แท็บเล็ตที่แจกเด็กชั้นประถมปีที่ 1 ทั่ว
ประเทศไปแล้วในขณะนี้อำจเป็น “โอกำสแพลทินัม” ด้วยก็ได้ บำงคนบอกว่ำแท็บเล็ตเป็นอันตรำยส ำหรับ
เด็ก แต่มีดสองคมที่คมกริบน้ัน ถ้ำเรำไม่ใช้เชือดคอตัวเองหรือใช้ท ำร้ำยใคร ประโยชน์ย่อมมีมำกมำย หำก
รัฐบำลคิดจะสอนภำษำอังกฤษแบบก้ำวกระโดดเพื่อเลื่อนจำกอันดับเกือบท้ำยสุด  (ตำมตำรำงข้ำงต้น) 
ส ำหรับเด็กเล็กซึ่งจะกลำยเป็นอนำคตของชำติให้ได้ผลและประหยัดแล้ว ก็ย่อมคุ้มค่ำที่จะด ำเนินกำรเสีย
โดยเร็วแทนท่ีจะปล่อยไปเร่ือยๆ อย่ำงที่เป็นอยู่ บรรจุกำร์ตูนภำษำอังกฤษที่ดีลงในแท็บเล็ตให้มำกเทอมละ 
2-3 เรื่อง ปล่อยให้เด็กดูมำกๆ จนฟังรู้เรื่องและซึมซับภำษำและส ำเนียงโดยไม่รู้ตัว 

 จะว่ำไปแล้ว เด็กสมัยน้ีโชคดีกว่ำพวกเรำวัยปู่ย่ำตำยำยท่ีเคยใช้กระดำนชนวนเป็นอย่ำงมำก ผมยัง
จ ำได้ดีเม่ือเกือบ 70 ปีก่อนสมัยเรียนชั้นมูล (สมัยนี้เรียกอนุบำล) ว่ำเพื่อนเก่ำผมวำดรูปบนกระดำนชนวน
เป็นรูปม้ำบ้ำง เครื่องบินบ้ำง รวมทั้งตัวรำมเกียรติ์ ซึ่งตอนนั้นก็ใช้เขียนได้อย่ำงเดียว สมัยนี้นึกไม่ถึงว่ำ
แท็บเล็ตขนำดเล็กเท่ำกระดำนชนวนท ำได้สำรพัด รวมท้ังศักยภำพในกำรใช้เป็นเครื่องมือสื่อผสมวิเศษที่ใช้
สอนภำษำเด็กเล็กแบบธรรมชำติได้อย่ำงง่ำยและประหยัดโดยไม่ต้องจ้ำงครูฝรั่งมำช่วยสอน โดยเฉพำะเพื่อ
จะให้เด็กได้ส ำเนียงทั้งกำรพูดและกำรฟัง อีกทั้งเด็กๆ ยังสนุกสนำนและมีสุขภำพจิตดีได้พร้อมกันทั่ว
รำชอำณำจักรอีกด้วย รวมท้ังเมื่อโตขึ้นก็จะไม่เป็นโรคกลัวฝรั่งหรือมีปมด้อยด้ำนภำษำอังกฤษกันอีกต่อไป 

 ตั้งเป้ำหมำยใช้ประโยชนแ์ท็บเล็ตให้มำกขึ้นในด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษแก่เด็กเล็กแบบธรรมชำติ 
 ขยำยเวลำสอนภำษำอังกฤษอย่ำงเข้มแบบธรรมชำติ (ให้ดูกำร์ตูนสนุกที่มีบทพูดภำษำอังกฤษ

มำกๆ) ในหลักสูตรภำษำอังกฤษที่สอนในช้ันเรียนปัจจุบันให้มำกกว่ำเดิมหลำยๆ เท่ำ  
 บรรจุกำร์ตูนชุด Little Einstein หรือชุดอื่น ที่ฝรั่งสร้ำงอย่ำงดีส ำหรับเด็กตำมวัยที่พูดโต้ตอบกัน

มำกๆ ไว้ในแท็บเล็ต โดยยอมเสียค่ำลิขสิทธิ์เพรำะใช้กันทั้งประเทศ และยอมให้เด็กเอำกลับไปดู
ซ้ ำๆ ที่บ้ำนได้ด้วยและหม่ันเปลี่ยนเรื่องให้บ่อยๆ ( ) 

 สนับสนุนให้โรงเรียนอนุบำลทั่วประเทศตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบำลถึงอนุบำล 1  เปิดกำร์ตูน Baby 
Einstein ให้เด็กเล็กดูก่อนตำมด้วยชุด Thoas หริอ Little Einstein ตอนต้นๆ หรือกำร์ตูนชุดอื่นที่
เหมำะสมส ำหรับเด็กประมำณวัยอนุบำล 2 และ 3 

 สนับสนุนให้ภำคเอกชน เช่น ทรูวิชั่น หรือ ที่ก ำลังโฆษณำว่ำระบบเคเบิลและ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทมีคุณประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำมำกนั้น โดยขอให้บรรจุกำร์ตูนที่ดีดังกล่ำว
เป็นเสียงภำษำอังกฤษล้วนไปตำมโรงเรียนต่ำงๆ ในชนบทห่ำงไกล และขอโรงเรียนให้เปิดเวลำ
ของรำยกำรให้เด็กเด็กดูแบบพร่ ำเพรื่อตั้งแต่เช้ำเพื่อดึงดูดให้เด็กอยำกมำโรงเรียน และเปิดเม่ือ
ตอนเด็กว่ำงนอกชั้นเรียนและในวันหยุดด้วย  

 ที่น่ำท ำอย่ำงยิ่งคือสถำนเลี้ยงเด็กก ำพร้ำที่ไม่ได้รับกำรเหลียวแล ไม่ได้รับควำมรัก ซึ่งมีกระจำยอยู่
ทั่วประเทศ ผู้ที่เคยน ำอำหำรหรือไอศกรีมไปเลี้ยงเด็กเหล่ำนี้มำแล้ว คงเคยเห็นเด็กเล็กๆ ที่ยืนเกำะ
ลูกกรงคอกโยกตัวไปมำพร้อมกับเอำหัวโขกขอบลูกกรงโดยไม่ได้ร้องไห้ และเม่ือเห็นเรำเขำก็จะ
กำงแขนออกพร้อมจ้องเรำด้วยสำยตำที่ละห้อย แทนที่จะปล่อยไว้อย่ำงนั้น ให้เด็กเหล่ำนี้ได้ดู
กำร์ตูนดีๆ เป็นภำษำอังกฤษในเคเบิลทีวีฟรีของทรูวิชั่นมำกๆ ยังจะดีเสียกว่ำ นอกจำกเด็กเหล่ำนี้
จะคุ้นและเข้ำใจภำษำอังกฤษได้บ้ำงแล้ว เม่ือโตขึ้นอำจอ่อนโยน แทนที่เม่ือเป็นวัยรุ่นจะไปสิ้น
อนำคตกันในสถำนกักกันเยำวชนเสียไม่น้อย  
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 ลองจินตนำกำรเล่นๆ ดูสิครับว่ำ ว่ำถ้ำเด็กก ำพร้ำอนำถำเหล่ำนี้เติบโตถึงวัยรุ่นพ้นควำม
อุปกำระจำกรัฐบำลออกมำจำกสถำนสงเครำะห์แล้วพูดภำษำอังกฤษอย่ำงคล่องแคล่วได้ด้วย
ส ำเนียงแท้ เขำจะมีจิตใจเป็นอย่ำงไรในเม่ือเด็กหรือผู้ใหญ่อื่นรอบตัวส่วนใหญ่พูดไม่ดีเท่ำเขำ เขำ
อำจรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำไม่รู้สึกต่ ำต้อยอย่ำงที่เคยเป็นกันมำที่กลำยเป็นปัญหำใหญ่ในสังคม 

 ส ำหรับเด็กเล็กไม่ต้องวิตกเรื่องเบียดเวลำกำรเรียนรู้วิชำอื่นๆ โดยเฉพำะวิชำอ่ำน-แปล-ไวยำกรณ์
อังกฤษ เพรำะในสำระของกำร์ตูนดังกล่ำวมีไวยำกรณ์ tense, เอกพจน์-พหูพจน์ในรูปกำรพูดไว้
ครบแล้วรวมทั้งด้ำนดนตรี ศิลปะ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิทยำศำสตร์ ศีลธรรมและมำรยำทซึ่งผู้ผลิต
ได้บูรณำกำรได้ค่อนข้ำงแนบเนียนแล้ว แถมเด็กเล็กยังมีกำรสอนตัว “รูป” A ตัว B 1 2 3 พร้อมชื่อ
เรียก (กำรออกเสียง) ซึ่งเป็นกำรสอนไม่ใช่แบบท่องจ ำ 

 ไม่ต้องวิตกที่หมอเด็กบำงท่ำนท่ีห้ำมพ่อแมว่่ำอย่ำยอมให้ลูกดูโทรทัศน์อย่ำงเด็ดขำดนั้น ผมเข้ำใจที่
ท่ำนห้ำมไว้ เพรำะโทรทัศน์ไทยเต็มไปด้วยละครน้ ำเน่ำ ตบตี กำร์ตูนก็เป็นแบบรุนแรงท ำลำยข้ำว
ของซึ่งเป็นภำษำไทยทั้งหมด ดุแล้วมีแต่เสียอย่ำงเดียว ซึ่งในกำร์ตูนฝรั่งส ำหรับเด็กที่ดีที่ผม
กล่ำวถึงไม่มีเนื้อหำอย่ำงนั้นเลย ให้นึกเสียว่ำเป็นชั่วโมงเรียนภำษำอังกฤษที่เด็กชอบเอำมำกๆ ที่
ควรฉวยโอกำสให้เรียนอย่ำงซึมซับเสียให้เต็มที่ก่อนเกินวัยที่รับได้ดีที่สุด  

 หลำนคนโตของผมเม่ือตอนอำยุ 5 ขวบเศษ คือเม่ือปีก่อน เม่ือพ่อแม่เขำเห็นหน่วยก้ำน
ภำษำอังกฤษดีจึงเอำไปเรียนกำรออกเสียงกับครูฝรั่งแห่งหนึ่งตอนโรงเรียนช่วงปิดเทอมและเอำคนน้อง 3 
ขวบครึ่งติดไปเรียนด้วย ตอนนี้ส ำเนียงยิ่งคมชัดกว่ำเดิม และถ้ำให้ดูหนังเป็นภำษำอังกฤษหรือให้เขำเล่น
กันเป็นภำษำอังกฤษไปเรื่อยๆ จนถึง 12 ขวบก็น่ำจะรักษำส ำเนียงไว้ได้ถำวรกระมัง ตอนนี้เขำเริ่มชอบดู
ช่อง Discovery บ้ำงแล้วโดยเฉพำะเรื่องเกี่ยวกับรถหรือเครื่องจักรกลต่ำงๆ เพรำะฟังรู้เร่ืองเกือบหมด 
 ส ำหรับโรงเรียนประถมทั่วประเทศทั้ง 7,500 ต ำบลอำจท ำได้โดยจ้ำงครูฝรั่งหรือให้อำสำสมัครฝรั่ง
เจ้ำของภำษำแทอ้อกเวียนจัดค่ำยสนทนำเน้นส ำเนียงภำษำอังกฤษแห่งละ 5 วันตลอดปีเพรำะเด็กๆ ได้ซึม
ซับส ำเนียงตำมธรรมชำติมำบ้ำงแล้ว จึงไม่ต้องจ้ำงครูเจ้ำของภำษำมำมำกหลำยหม่ืนคนเพรำะนอกจำก
แพงมำกแล้วยังหำไม่ได้  ตอนนี้เวียดนำมซึ่งมีครูสอนภำษำอังกฤษ (รวมครูชำวเวียดนำม) ทั่วประเทศ
มำกกว่ำ 80,000 คนที่ก ำลังเร่งเป้ำหมำยท ำ “สิ่งมหัศจรรย์กำรสอนภำษำอังกฤษทั่วประเทศ”และก ำลังมี
ปัญหำเรื่องกำรออกเสียงหรือ Pronunciation ค่อนข้ำงมำก (English language teaching 'miracle' 2020, 
The Guardian, 8 Nov. 2011)  
 ดังนั้น กำรใช้กำร์ตูนสอนภำษำอังกฤษแบบไม่ต้องสอนแก่เด็กเล็กผ่ำนแท็บเล็ต อินเทอร์เน็ตและ
เคเบิลทีวีดังกล่ำวข้ำงต้นส ำหรับ “ตีเหล็กที่ก ำลังร้อนให้ขึ้นรูป” หรือวำงรำกฐำนดีแล้ว แล้ว “ชุบ” 
(Activated) หรือ ด้วยกำรเข้ำค่ำยเล่นสนุกกับครูฝรั่งเจ้ำของภำษำแท้ๆ เพื่อ
สร้ำงควำมม่ันใจและเน้นกำรออกส ำเนียงที่ถูกต้องยิ่งขึ้นซึ่งน่ำจะได้ผลดีกว่ำกำรสอนเด็กที่ไม่มีพื้นมำโดย
ธรรมชำติมำก่อน หลำนคนโตถูก Activated ครั้งแรกเม่ืออำยุ 4 ขวบ 4เดือน ครั้งที่ 2 เม่ือ 5ขวบ 5 เดือน 
คนที่สองเมื่อ 2 ขวบและ 3 ขวบ คนที่ 3 ขณะนี้ถูก activated ไปแล้ว แต่ยังพูดเป็นประโยคยำวๆ ไม่ได้ทั้ง
ภำษำอังกฤษและไทย ก ำลังเฝ้ำดูอยู่ว่ำเขำจะพูดยำวๆ พร้อมกันท่ีเดียว 2 ภำษำเลยได้หรือไม่ 

 ทุกปีมีเด็กเข้ำโรงเรียนและอยู่ในชั้นเรียนทั่วประเทศจ ำนวนมำกโดยในปีกำรศึกษำ 2553 ตำมสถิติ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรดังนี ้

- ชั้นเตรียมอนุบำล  จ ำนวน    28,620 คน 
- ชั้นอนุบำลปีท่ี 1   จ ำนวน   150,000 คน 
- ประถมปีที่ 1       จ ำนวน   790,000 คน (แสดงว่ำส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนอนุบำลมำก่อน) 
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- ชั้นมัธยมปีที่ 1    จ ำนวน   915,000 คน (บ่งว่ำประชำกรเด็กลดลง) 
- ชั้นมัธยมปีที่ 4    จ ำนวน   444,000 คน 
- ชั้นมัธยมปีที่ 6    จ ำนวน   361,000 คน 

 สมมุติว่ำเริ่มสอนระบบสองภำษำ(Bi-lingual /ไทย-อังกฤษ) ตำมธรรมชำติ “แบบการ์ตูน” นี้พร้อม
กันทั่วประเทศตั้งแต่เตรียมอนุบำลถึงชั้นประถมปีที่ 4 ทันที (ถ้ำถือว่ำ 

) ภำยใน 5 ปีเรำจะมีประชำกรจบมัธยมปีที่ 3 ที่พูด-ฟังภำษำอังกฤษอย่ำงธรรมชำติได้แบบไม่
มีวันลืมที่มีกระจำยอยู่ทั่วประเทศได้มำกถึงเกือบ 8 ล้ำนคน ใน 30 ปีจะได้ประชำกรเกือบ 25 ล้ำน
คนที่สำมำรถสื่อสำรกับโลกไร้พรมแดนได้อย่ำงพอมีประสิทธิภำพบ้ำง เม่ือรวมกับที่พอพูดสื่อสำร
แบบกระพร่องกระแพร่งได้บ้ำงที่มีอยู่เดิม 17 ล้ำนคนก็จะได้จ ำนวนได้เกือบครึ่งของประชำกร 70 
ล้ำนคน และต่อไปอำจท ำอย่ำงญี่ปุ่นและเกำหลีที่ก ำลังพิจำรณำใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำทำงกำร
ภำษำที่สองได้ เรำต้องไม่ลืมด้วยเช่นเดียวกันว่ำ ในที่สุดภำษำของโลกไร้พรมแดนทั้งใบนี้จะต้อง
เป็นภำษำอังกฤษอย่ำงเลี่ยงไม่ได้ในอนำคต 
ผลกระทบของกำรพูดภำษำอังกฤษแบบธรรมชำติที่ซึมซับ (Capillary action) ขึ้นด้ำนบนเองแบบ
นี้อำจกระจำยไปติดต่อผู้ใกล้ชิดคนอื่นๆ เช่นครูที่โรงเรียน พ่อแม่ ญำติและเพื่อนๆ ที่ยังอำจไม่คุ้น
ส ำเนียงแท้ได้เข้ำใจภำษำอังกฤษดีขึ้นถึงขั้นใช้ติดต่อสื่อสำรกับประชำคมโลกในชีวิตประจ ำวันได้
จริงๆ ได้บ้ำง ผมเองตอนนี้ส ำเนียงเลยดีขึ้นเล็กน้อยเพรำะต้องจ ำยอมพูดจำกับหลำนเป็น
ภำษำอังกฤษไปด้วยแล้วโดยจ ำเป็นเพรำะเจอหน้ำผมเขำก็จะพูดแต่ภำษำอังกฤษแบบธรรมชำติ
ด้วยอย่ำงหน้ำตำเฉยอย่ำงเดียว 

 ผมหวังว่ำประเทศไทยซึ่งถูกจัดไว้อยู่ในกลุ่มประเทศใช้ภำษำอังกฤษในกลุ่มด้อยวงที่ 3 จะไล่ตำม
กลุ่มที่ 2 ได้ทัน (กลุ่ม 1 วงในสุดคือกลุ่มประเทศที่พูดภำษำอังกฤษเป็นหรือเกือบเป็นภำษำถิ่น วงที่ 2 หรือ
วงกลำงคือกลุ่มประเทศที่เคยเป็นอำณำนิคม) และมีส ำเนียงดีพอที่จะสื่อสำรกันได้ง่ำยขึ้นโดยธรรมชำติ และ
ที่ส ำคัญยังถือเป็นโอกำสดีที่เด็กไทยยังไม่ชินกับส ำเนียง “Thai-lish” ซึ่งยังจ ำกัดอยู่ในวงแคบ ไม่เหมือน
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวันส ำเนียงของคนสิงคโปร์ ที่ล้อกันว่ำเป็น “Sing-lish” ภำษำจีน “Chi-lish” หรือ
ภำษำอังกฤษส ำเนียง “อินตะระเดีย” ของคนอินเดียที่รัวลิ้น เพรำะคนไทยยังใช้ภำษำอังกฤษ “สื่อสำร
กันเอง” น้อยมำกจึงยังไม่มีส ำเนียง “Thai-lish” มำกพอให้เด็กได้ยินแบบประจ ำวันแบบปฏิสัมพันธ์ให้ติดไป
ทั่วประเทศได้ ผมสังเกตจำกหลำนได้ว่ำในภำษำอังกฤษค ำเดียวกัน เวลำเขำพูดภำษำอังกฤษล้วนๆ เช่น 
“คอมพิวเตอร์“ เขำจะพูดเน้นส ำเนียงกำร์ตูนอเมริกันแท้ๆ แต่หำกพูดกับคนอื่นเป็นภำษำไทยที่ มี
ภำษำอังกฤษค ำน้ีปนอยูเ่ขำก็จะออกส ำเนียงเป็นไทยแท้เลยทีเดียวว่ำ “คอมพิ้วเต้อ” เป็นต้น 
 หำกเรำถือว่ำเด็กคืออนำคตของชำติจริงและยังต้องกำรให้เขำก้ำวสู่โลกยุคโลกำภิวัตน์ได้เป็นอย่ำง
ดีที่จ ำเป็นที่จะต้อง โดยไม่ต้องทุ่มเงินมหำศำล 

ศักยภำพของดีวีดีกำร์ตูน (ดังที่ผมลอง) อินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีเพื่อกำร
สอนกำรพูดภำษำอังกฤษส ำหรับเด็กเล็กนี้มีสูงจริงๆ สูงเกินคำดเลยทีเดียว และหำกลองแล้วได้ผลครึ่งเดียว
ก็ยังดีกว่ำท ำไปตำมแบบเดิม นอกจำกนี้ ในอนำคตกำรหำครูภำษำอังกฤษคนไทยที่มีส ำเนียงถิ่นเจ้ำของ
ภำษำชัดเจนย่อมหำได้ง่ำยอย่ำงเพียงพอในประเทศจำกเด็กๆ รุ่นที่เรำเตรียมขึ้นเองในประเทศ 

โปรดชมวิดโิอใน  ตามลิงค์ข้างล่างนี้ได้ครับ ...  

http://youtu.be/42PI7WV4Ayw 

หรือพิมพ์ค้าค้นในยูทูบ....  ... 

เดชำ บุญค้ ำ 

http://youtu.be/42PI7WV4Ayw
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พฤศจิกำยน 2555 
 

 

 เ ม่ือเร็วๆ นี้  หลังจำกเริ่มเขียนบทควำมนี้ เ มือเดือนก่อน ผมรู้สึกโชคดีที่ได้ มีโอกำสพบ
ศำสตรำจำรย์  นพ.  ประเสริ ฐ  บุญเกิด  ผู้ เชี่ ยวชำญด้ำนสมองโดยเฉพำะเกี่ ยวควำมจ ำ ของ
มหำวิทยำลัยมหิดล เมื่อท่ำนทรำบเรื่องนี้ก็ได้กรุณำอธิบำยเรื่องกำรพัฒนำสมองกับกำรเรียนรู้ให้ผมฟังและ
ได้ให้ Power point ที่ท่ำนใช้ประกอบกำรบรรยำยเร่ือง BBL หรือ Brain Base Learning ผมจึงได้หำย
กังขำว่ำหลำนๆ ที่ผมกล่ำวถึงข้ำงต้นเป็น “อัจฉริยะ” หรือเปล่ำหนอ? ไม่ใช่เลย ควำมจริงก็เป็นเด็กธรรมดำ
ทั่วไปน่ันเอง คือ ‘Born equal’ มีเซลล์สมองคนละ 100,000 ล้ำนเซลล์เท่ำกัน แตกต่ำงกันในช่วงวิกฤติของ
กำรเจริญเติบโต โดยเฉพำะในวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 12 ขวบส ำหรับชำย และ 10 ขวบ ส ำหรับหญิง และที่
ส ำคัญที่สุดคือช่วงวัยที่เส้นใยประสำทจะเชื่อมเซลล์สมองจ ำนวนมำกเหล่ำนั้นในส่วนของ “สมองเก่ำแก่” ให้
กลำยเป็นหน่วยควำมจ ำถำวรจำกกำรกระตุ้นผ่ำนกำรเล่นที่พัฒนำในขณะเรียนรู้ด้วยกำรเล่นสนุกมำกๆ 
ทันทีตั้งแต่เกิดโดยเฉพำะกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำ เพียงแต่ทีเ่รำไม่รู้ก็เพรำะเด็กยังพูดไม่ได้น่ันเอง 

 ท่ำนอำจำรย์บอกว่ำเด็กสำมำรถเรียนรู้ภำษำพูดได้ทุกภำษำไม่ว่ำจะเป็นภำษำใดในโลกจำกกำร
พัฒนำของสมองเก่ำแก่นี้ สมองส่วนนี้นอกจำกภำษำแล้วยังเกี่ยวกำร
เรียนรู้ทำงศิลปะ ดนตรีและพฤติกรรมอื่นที่เด็กเรียนรู้ได้แต่เป็นไปอย่ำงลึกซึ้งในช่วง 6 ปีของวัยที่ท่ำน
เรียกว่ำ “วัยแพลทินัมและวัยทอง” ซ่ึงจะฝังรำกลึกและยำวนำนติดตัวไปจนตำย ซ่ึงอำจเป็นค ำตอบของ
ค ำถำมที่ว่ำ ‘Nature หรือ Nurture’ กันแน่ที่กล่อมเกลำคุณภำพของพลเมือง จำกควำมรู้ที่ผมได้จำกท่ำน
อำจำรย์น่ำจะสรุปได้ว่ำทั้งสองอย่ำงนั่นแหละ โดยเฉพำะในช่วงวิกฤติ 6 ปีแรกของชีวิตดังกล่ำว ในวัยสองปี
ครึ่งแรกหรือ 3 เรำจะไม่รู้เลยว่ำเขำก ำลังเรียนรู้เต็มที่ เพียงแต่เด็กยังไม่สำมำรถพูดหรือแสดงออกให้เห็นได้  

เรำได้พลำดโอกำสส ำคัญในกำรศึกษำไปอย่ำงน่ำเสียดำย 
 นอกจำกนี้ยังอำจแก้ปัญหำกำร

ดูแลกำรเพิ่ม IQ และ EQ และ Q อื่นๆ แก่เด็กอนำถำหรือทำรกที่ถูกทอดทิ้งได้เป็นอย่ำงดีนอกเหนือไปจำก
วิธีแก้ทำงโภชนำกำรอย่ำงเดียว 

ภำพในหน้ำถัดไปคือตัวอย่ำงแผ่นภำพสไลด์จำกจ ำนวนกว่ำร้อยภำพที่ 
ได้มอบให้ผมดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งเป็นกำรแก้ข้อสงสัยได้อย่ำงชัดเจนที่ว่ำท ำไมอยู่ดีๆ หลำนผมก็พูด
ภำษำอังกฤษส ำเนียงแท้ได้เองแบบธรรมชำติเม่ือมีกำรกระตุ้น (ตอนเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษของโรงเรียน
อนุบำล) ซึ่งเป็นกำรยืนยันได้ว่ำ ที่จริงแล้วทำรกเรียนรู้มำแล้วตั้งแต่เกิด ตั้งแต่ได้เริมดูกำร์ตูนชุด Brainy 
Baby (Baby Einstein), Little Einstein และกำร์ตูนภำษำอังกฤษที่ในเรื่องพูดมำกๆ และสนุกต่อเนื่องจนถึง
ทุกวันน้ีนั่นเอง ผมจึงขออำสำท ำวิดิโอกรณีของหลำนให้เป็นหลักฐำนประกอบกำรบรรยำยของท่ำน ซึ่งท่ำน
บอกว่ำตัวอย่ำงจริงที่เป็นของไทยเพื่อประกอบกำรบรรยำยยังหำได้ยำกมำก 

ผู้ที่ผมเล่าให้ฟังมักแหย่ว่าเห่อหลาน แต่ที่น ามาเผยแพร่เป็นการใหญ่นี้เป็นเพราะอยากให้เด็กไทย
เกิดใหม่ทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติได้พร้อมๆ ทั้งประเทศเพราะมันไม่ยากเท่าใดเลย 
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การสอนแบบสองภาษาวิธีธรรมชาติแบบประหยัดแก่เด็กเล็กของไทย / เดชา บุญค ้า / พฤศจิกายน  2555 

 

เดชำ บุญค้ ำ 
20 พฤศจิกำยน 2555 

ที่มา: ภำพประกอบกำรบรรยำยของ ศ. นพ. ประเสริฐ บุญเกิด มหำวิทยำลัยมหิดล 
   **  ข้อมูลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ของบทความส่วนต้นมาจาก power point ชุดน้ี 
 
เด็กในกรณีตัวอย่ำงได้ดูกำร์ตนูภำษำอังกฤษลว้นหลักๆ ชุดใดมำบ้ำง  (ดูมำตั้งแต่ยืนเกำะขอบลูกกรงได้) 

 1. Brainy Baby (Baby Einstein) 
 2. Thomas The Engine (เกี่ยวกับรถไฟจักรไอน้ ำพูดได-้ส ำเนียงอังกฤษ) 
 3. Little Einstein 
 4. กำร์ตูนชุดไดโนเสำร์ ฯลฯ 
 5. Bob The Builder (เรียนรู้ทำงช่ำง ชื่อเครื่องมือต่ำงๆ) 
 6. UBC ช่อง 34 (Disney Chanel) 

 
ฯลฯ 


