
เลาเรื่องดวยภาพ...คายภาษาอังกฤษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปตตาน ี

ขจติ  ฝอยทอง* 

“ใหนักเรียนวางแผนการจัดกิจกรรม งานวัด  (temple fair) นักเรียนจัดไดคอนขาง

ดี  มีการวาดภาพ การปาเปา แตนักเรียนตองเชิญคนที่เขารวมกิจกรรมเปนภาษาอังกฤษ ใน

ตอนสุดทายก็เอาคูปองที่คนเขารวมกิจกรรมมารวม กลุมท่ีไดมากที่สุดก็จะชนะ…” 

ตอนนี้ผูเขียนและ Mike อยูท่ีคายนเศวร ชะอํากับนักเรียนและคุณครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 

ปตตานีมี นักเรียนจํานวน  73 คน มารวมกิจกรรม  นักเรียนเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 คอนขางเปน

นักเรียนที่กระตือรือรนในการรวมกิจกรรม นอกจากนี้นักเรียนสวนใหญมีทักษะภาษาอังกฤษคอนขางดี

มากๆ 

 

ครั้งน้ีผูเขียนมีเพื่อนคือ Mike เพื่อนอาจารยที่เคยอยูเกษตรศาสตรชาวอเมริกาไปชวยจัดกิจกรรม 

นอกจากน้ียังมี  Mario   มาจาก Ireland และ Jessic Kanchan Singh มาจากSouth Africa ทั้งสองทาน

ทายนี้เปนนักศึกษา TOEFL มาชวยจดักิจกรรม  

ผูเขียนและ Mike เพื่อนคนอเมริกาต้ังใจ จะจัดกิจกรรมทั้งหมดใหดีที่สุด แตไมรูวาผูเขารวม

กิจกรรมจะไดเรียนรูรวมกันไดมากขนาดไหนเนื่องจากวันนี้ฝนตกลงมามากเลย ตกต้ังแตเชาวันนี้ตกท้ังวัน... 

http://www.benjamapn.ac.th/�
https://www.facebook.com/mario.sbrn?fref=ts�
https://www.facebook.com/jessie.k.singh.9�
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa�


สถานท่ีจัดกิจกรรมอยูกลางแจง ไมมีอุปกรณเครื่องเสียง  ถาฝนตกลงมาคงตองยายมาจดัเปน

ฐานตามแตละบาน แตดูเหมือนวา ผูเขียนโชคดีสามารถจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษหนาหองพักได กิจกรรม

แรกคือกิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนฟงขอความแลววางมือ ผูเขียนจงใจหลอกใหนักเรียนฟง

ประโยคงายๆกอน เมื่อไดนักเรียนออกมาก็ให Mike , Mario และJessic Kanchan ชวยสมัภาษณเปน

ภาษาอังกฤษ 

 

คายนี้ดูเหมือนผูเขียนจะมีลูกสาว 3 คน สองคนแรกเปนมุสลิมชื่อ ดาวและดา คนไทยอีกคนนารัก

มาก ชื่อนองแฟมเราทั้ง 4 คนใสเสื้อสีชมพูเหมือนกัน ทั้งสามคนต้ังใจทํากิจกรรมดี ดูเหมือนมี 1 ในสามคน

นี้เคยไปอยูที่เกาหลีใตดวย... 

 



Mike , Mario ,Jessic Kanchan,และผูเขียนใหนักเรียนอาน  Tongue Twister ถานักเรียน

สามารถอานได 3 ประโยคก็จะเซ็นตชื่อใหผานไปไดนักเรียนมีเทคนิคการเลือกประโยคที่อานงายๆถึงแมน

วาจะเปนประโยคยาวๆ 

 

 

ถึงแมนวาสถานท่ีไมอํานวยใหจัดกิจกรรม แตสามารถจัดกิจกรรมเก่ียวกับอาเซียนได เชน  เกม 

ทกัทายเปนภาษาอาเซยีน การวาดรปู Monster แลวเขียนประโยคอธิบายแลวออกมาชวยกันนําเสนอเปน

ภาษาอังกฤษ  นักเรียนหลายคนสําเนียงภาษาอังกฤษคอนขางดี...... 

ผูเขียนใหนักเรียนแบงกลุมกันและฝกทักษะ ภาษาอังกฤษโดยการรํามวยจีนภาษาอังกฤษ โดยใช

ทฤษฎภีาษาทีเ่รยีกวา Total Physical Response 

(อานเพิ่มเติมไดที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Total_physical_response ) 

 

ตอนบายโชคดี ไดเปลี่ยนสถานท่ีไปที่หนาเรือนพักอันหน่ึงซึ่งสามารถ ทํากิจกรรมไดเนื่องจาก

สถานทีก่วางมาก 

http://www.uebersetzung.at/twister/en.htm�
http://en.wikipedia.org/wiki/Total_physical_response�
http://en.wikipedia.org/wiki/Total_physical_response�


 

ผูเขียนเริ่มกิจกรรมตอนบายดวย running dictation โดยใหนักเรียนคนแรกไปดูขอความแลวมา

บอกคนตอมาเขียน จนจบประโยค 

 

แตเพื่อความสนุกผูเขียนเลย จัดการใหยกเพื่อนๆไปเขียนขอความดวย เปนท่ีสนุกของนักเรียน  ได

ทํางานกันเปนทีม คนที่ฟงตองฟงไดเกงและเขียนไดถูกตอง 



 

เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมไดแลวก็ใหนักเรียนชวยกันอานภาษาอังกฤษสรุปขอความ และออกมา

แสดงละครเพื่ออธิบายเรื่องที่อาน... 

 

เพื่อไมใหนักเรียนเสียโอกาสผูเขียน ผูเขียนต้ังใจสอนนักเรียนพับกระดาษ Origami แบบท่ีพี่ดร.

บัญชา ธนบุญสมบัติ สอนผูเขียน เปนการพับปลางายๆกอน พรุงนี้ต้ังใจวาจะใหนักเรียนพับ ผีเสื้อ...

นักเรียนก็พับได แตใชเวลาสักหนอย การพับ ผีเสื้อทําใหนักเรียนมีสมาธิมากกวาเดิม มีทักษะการสังเกต   มี

ความเขาใจเรื่องมุม รูปรางทางวิทยาศาสตรได 



 

ผูเขียนใหนักเรียนรองเพลงและเลนกิจกรรมภาษาอังกฤษ   นักเรียนไดเลนและรองเพลงกอนท่ีจะ

ไดไปพักผอน... 

 

ผูเขียนใหนักเรียนไดเรียนสิ่งของใกลตัวและใหบอกเปนภาษาอังกฤษหลังจากน้ันก็ให นําสิ่งของ

เหลาน้ันมาตอใหยาวท่ีสุดเทาที่จะทําได กิจกรรมน้ีใหนักเรียนไดฝกกิจกรรมกลุมสัมพันธและการทํางาน

เปนทีม... 

วันรุงขึ้นผูเขียนเริ่มกิจกรรมดวยเกม  Find someone who เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไปสัมภาษณ

เพื่อนๆและชาวตางประเทศหลังจากน้ันก็มาชวยกันสรุปวาทําอะไรบาง ถารองเพลงภาษาอังกฤษไดก็ให

นักเรียนรองเพลงเลย สนุกมากๆ 



http://www.youtube.com/watch?v=tu6XMSt8rh8&list=UUHMbl8e5tXb7IK3oIH-

9vpw&index=37&feature=plcp 

 

กิจกรรมตอมาคือ running dictation  http://www.gotoknow.org/posts/316314 1

 

   เปนการให

นักเรียนอานขอความแลวว่ิงไปบอกเพื่อนเขียน ในตอนสุดทายก็ชวยกันสรุปวาเรื่องเปนอยางไร โดยการ

แสดงละคร(play) เพื่ออธิบายเรื่อง 

กิจกรรม frog, monkey, bird and human 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tu6XMSt8rh8&list=UUHMbl8e5tXb7IK3oIH-9vpw&index=37&feature=plcp�
http://www.youtube.com/watch?v=tu6XMSt8rh8&list=UUHMbl8e5tXb7IK3oIH-9vpw&index=37&feature=plcp�
http://www.gotoknow.org/posts/316314�
http://www.gotoknow.org/posts/316314�


กิจกรรมตอมาคือ การสรางหอคอย เพื่อใหนักเรียนทํางานเปนทีม จริงแลวกอนหนาน้ันมีกิจกรรม

ปมมนุษยดวย นักเรียนใชเวลามากกวาปกติ รอบแรกไมมีใครฟงใครเลย แตก็ผานไปไดดวยดี 

 

กิจกรรมการสรางหอคอย ไมอยากใหนักเรียนเกิดการแขงขันกัน อยากใหนักเรียนไดกระบวนการ 

ผูเขียนตองขอบคุณครูเอก ครูแจง ครูแอด ที่คอยดูรอบๆบริเวณเนื่องจากฝนตกหนักมาก แตนักเรียนก็ไม

ยอมเลกิความต้ังใจ   กลุมที่ชนะตัดสินโดยดูความคงทนและความสูง ลมแรงมาก ผูเขียนไมตองใชพัดโบก

เหมือนที่อ่ืนๆเพราะวา ลมพัดผลงานนักเรียนลมเอง… 

ตอนเย็นมีการฟงเพลงภาษาอังกฤษและทํา  dictation จากการอานของ  Mike เพื่อนอาจารยชาว

อเมริกันที่เคยสอนท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับผูเขียน 

 



ผูเขียนให Jessic Kanchan อาสาสมคัรชาว South Africa ชวยเปดเพลงภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่นักเรียนไดทักษะการเขียนคือการเขียนประโยคใหยาวที่สุด กลุมท่ีชนะไดแกกลุมนี้

ครับ… 

 

ผูเขียนชอบกิจกรรมที่นักเรียนใหเพื่อนและชาวตางประเทศไปวาดภาพแบบภาพน้ีครับ ไดทั้ง

ทกัษะภาษาและทกัษะศิลปะ  นักเรียนไดฝกการเขียนเรื่องที่เปนเรื่องเลาของตนเองหรือของเพื่อนในอดีต 

ตอนผูเขียนและ Mike ตรวจภาษาจะดูเรื่องการใช Tense และความหมายที่ตองการสื่อสารออกมา 

 

 

 



ตอนกลางคืนใหนักเรียนวางแผนการจัดกิจกรรม งานวัด (temple fair)นักเรียนจัดไดคอนขางดี  มี

การวาดภาพ การปาเปา แตนักเรียนตองเชิญคนที่เขารวมกิจกรรมเปนภาษาอังกฤษ ในตอนสุดทายก็เอา

คูปองที่คนเขารวมกิจกรรมมารวม กลุมท่ีไดมากท่ีสุดก็จะชนะ  

 

 

 

 กิจกรรมทั้งหมดไดบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟง การพูดการอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการทํางานเปนทีม ทักษะกระบวนการคิด ทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 อีกดวย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขจิต  ฝอยทอง*  

นักวิชาการอิสระ อดีตเคยเปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษท่ีคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน  

ปจจุบัน ทํางานวิจัยกับ สสส. เปนวิทยากรฝกอบรมอาจารยระดับมหาวิทยาลัยและครู

อาจารยท่ัวไปใช Classsstart.org ของโครงการ GotoKnow.org คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร วทิยาเขตหาดใหญ เปนวทิยากรคายภาษาองักฤษและ

วทิยากรกระบวนการ  



 


