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อยากใหลกูเกงภาษาอังกฤษ ควรเริม่เรียนเม่ือไรดี? -
ColorfulEnglish เกงอังกฤษดวยศิลปะ
ผศ.ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ
วารสาร การศึกษาปฐมวัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2541 หนา 28 - 34 
"อยากให ลูกเกงภาษาอังกฤษ ควรเริ่มเรียนเมื่อไรดี"
"ตอนน้ีลูกอยูอนุบาล 3 จะสงไป Summer Course สําหรับเด็กดีไหมคะ" 
"อยากใหลูกเรียนโรงเรียนฝรั่ง จะไดเก งอังกฤษ จรงิไหมคะ" 
"เด็กเรียน 2 ภาษาจะสับสนไหมครับ" 

หลากหลายคําถามของผ
ู
ปกครอง แสดงให เห็นถึงความหวงใย

และให ความสําคัญกับภาษาอังกฤษ ซึ่งเชื่อวา
เป็นภาษาสําคัญสําหรับการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ
การใชคอมพิวเตอร และการศึกษาคนควาตําราซึ่งสวนใหญเป็นภาษาอังกฤษ
นับวันภาษาอังกฤษจะมีความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมเด็ก
การชวยใหเด็กเรียนรูและเกงภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจําเป็น ผ


ู
ปกครอง : ดิฉนัอยากใหลูกเกงภาษาอังกฤษ

จะสงลูกเขาโรงเรียนเซนต  ตาง ๆ ก็ไกลมาก เดินทางลําบาก จะให อย


ู
หอพักก็สงสารเพราะยังเล็ก

เลยใหเรียนที่โรงเรียนใกลบาน ซึ่งคิดวาดีที่สุด แตโรงเรียนที่ลูกเรียนน้ีไมมีสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาล
กวาจะไดเรียนภาษาอังกฤษจรงิตอง ป.5 จะชาเกินไปไหมคะสําหรับการเรียนภาษา 

ตอบ การเรียนภาษาอังกฤษ หรอืภาษาใด ๆ ก็ตามของเด็กปฐมวัยไมจําเป็นตองเรียนแบบอาน คัด เขียน
อยางเป็นระบบวิธีการในโรงเรียน เด็กปฐมวัยสามารถเรียนภาษาไดโดยใชประสบการณในชีวิตประจําวัน
ตามหลักการเรียนภาษาโดยใชประสบการณเป็นฐาน (whole language)
เป็นวิธีการเรียนภาษาจากพื้นฐานประสบการณเดิมของเด็ก แล วบูรณาการการอาน เขียน ฟัง และพูดดวยการไดเห็น
การเขาไปมีสวนร วม การสอนแบบน้ี ครูจะมีรูปแบบของการฝึกภาษา และ การสงเสรมิให รักการอาน
จากคําที่เด็กคุนเคย ซึ่งผูปกครองสามารถสอนเองไดเชนกันโดยจัดหาอุปกรณ สิ่งพิมพ
หนังสือที่จูงในใหเด็กอยากเปิดอานเองได ดวยตัวของผ

ู
ปกครองเอง แลวนําคําที่เด็กเคยรูเคยเห็นมาสอน เช น Bus,

Hotel เป็นตน 

ผ

ู
ปกครองสามารถสอนเด็กได งาย ๆ จากกิจกรรมตอไปน้ี 

1. ฝึกเด็กใหรูจักสังเกตคําที่ปรากฏทั่วไป ชี้ใหดูพยัญชนะ คําภาษาอังกฤษจากโทรทัศน สิ่งของเครื่องใช คํา โฆษณา
หนังสือพิมพ และศัพทที่ปรากฏทั่วไป ผูปกครองตองชี้ อานใหเด็กฟัง พรอมแปล แล วให เด็กลองออกเสียง
อาจรอง เป็นทํานอง เด็กจะสนุกและเกิดการเรียนโดยอัตโนมัติ
ขณะน่ังรถไปตามทางจงใชโอกาสวางระหวางน่ังรถในการสอนภาษาอังกฤษกับเด็กทุกครั้ง
เพราะเด็กกําลังตื่นตัวกับประสบการณขางทาง 

2.อานใหฟัง นิทานกับเด็กเป็นของคูกัน เด็กชอบฟังนิทานและเรียนรูหลายอยางจากนิทาน
ผูปกครองควรอานนิทานเป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นไทยใหเด็กฟัง การฟังเป็นประจําทุกวันจะทําใหเด็กจําได
สนุกทั้งนิทาน และไดเรียนรูทั้งภาษาอังกฤษ เวลาเลานิทานที่เหมาะมาก คือ กอนนอน ควรอานเรื่องซํ้า ๆ
เด็กไมเบื่อที่จะฟังนิทานซํ้าเรื่อง โดยเฉพาะ เรื่องที่ประทับใจ การอานซํ้า การเลาซํ้าจะทําใหเด็กจําเรื่อง จําศัพท
จําประโยคและสํานวนภาษาเก็บไว ในใจลึก ๆ ได ประการสําคัญเม่ือเลานิทานจบลง ควรทบทวนศัพท สัก 2 - 3
คํากอนจะเลิกเลา แตถาเลาแล วเด็กหลับไปกอน ไมเป็นไร อาจถามทบทวนในวันใหมได การไดฟังไดพูดซํ้า ๆ
หลายครั้งเด็กจะจําศัพทไดดี ศัพทที่ทวนควรเป็นศัพทที่เกี่ยวของกับประสบการณเด็ก เช น เลาเรื่อง หนกัูบราชสีห
ศัพทที่ทวน ไดแก Rat, Lion, Tree ไมใช  relation, meet ซึ่งไกลประสบการณเด็กเวนแตคุนกับคํางายแลว
จึงเพิ่มเติมคําไกลตัว ขอสําคัญอยาสอนสะกดคําหรือคาดคั้นใหเด็กทองศัพท
เด็กจะเครียดและเกลียดภาษาอังกฤษในที่สุด เด็กอาจทองตามทานเป็นนกแกว นกขุนทอง
เด็กจะฝังความรูสึกความไมชอบอยูภายใน จงให เด็กไดเรียนแบบสนุก เรียนปนเลนเหมือน คําวา Plearn (เพลิน) Play +
learn ของศาสตราจารย  ดร.อนันต สมุทรวานิช เด็กจะเรียนร

ู
และจําไดอยางมีความสุข 
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3.สรางความค
ุ
นเคยดวยการใชบทสนทนา ทักทายอยางงายเป็นประจํา เมื่อพบเด็ก เช น 

Good morning, How are you? 
What is your name? 
Where are you going? 
ควรถามซํ้า ๆ การถามซํ้าทําใหจําไดแลวจึงขยายประโยคตอไป
จากคําตอบน้ีตองการบอกใหผูปกครองทราบวาไมตองหาโรงเรียนใหยุงยากใจ ผ

ู
ปกครองสามารถสอนเองได

สอนที่บาน สอนขณะเดินทาง สอนดวยตนเอง ไมชาเกินไปในการเรียนภาษาอังกฤษ ถาผ
ู
ปกครองใสใจ

แมเด็กจะเรียนในโรงเรียนที่ไมมีการสอนภาษาอังกฤษเลยก็ตาม 

ผ

ู
ปกครอง : การเรียนรูภาษาอื่นที่ไมใชภาษาไทย ควรปลูกฝังตอนอายุเทาไรและควรเริ่มสอนอยางไรลูกจึงไมสับสน 

ตอบ การเรียนรูที่มากกวา 1 ภาษา เป็นสงจําเป็นหรือเป็นประโยชนสําหรับคนในโลกปัจจุบัน
นอกจากภาษาปากของพอแมแล ว การไดเรียนภาษาอื่นยิ่งเป็นการดีสําหรับเด็ก
โดยเฉพาะการเรียนโดยธรรมชาติจากสิ่งแวดลอมรอบตัว เช น ลูกไทยในครอบครัวจีน ถาอาหมา
อากงจะใชภาษาจีนกับลูกก็ควรใหถือเป็นปกติ และสนับสนุนใหพูด เด็กก็ไดเรียนร

ู
 อีก 1 ภาษา หากป ูยา ตายาย

เป็นฝรั่งก็ควรใหลูกไดฝึกไดเรียนภาษาฝรั่งไปดวย แตหลักการที่สําคัญเมื่อกลับมาใชภาษาพอ แม
พอแมก็ตองสอนและใชภาษาของตนให ถกูตอง ถาจะกลาวถึงภาษาอื่นก็ใหถูกตองดวยเชนกัน
การเรียนภาษาโดยธรรมชาติจากครอบครัวน้ีเรียนเมื่ออายุเทาไรก็ได
แตถาเรียนในโรงเรียนควรเริ่มไดตั้งแตอนุบาลเด็กเล็ก 3 ขวบขึ้นไป เพราะเป็นวัยของการเรียนรูที่งอกงามและรวดเร็ว
เด็กจะเริ่มเรียนรูภาษาจากศัพท ประโยคแลวตามดวยเรื่องราวยาว ๆ การไดฟังการพูดที่ดีถูกตอง
จะชวยใหเด็กไดเรียนรูกฎไวยากรณ การออกเสียงของเด็กและคําตาง ๆ มาจากการเลียนแบบการพูดของคนรอบขาง
ดังน้ันคุณพอคุณแมถาจะพูดกับเด็กจะตองตระหนักตอการใชประโยคที่ถูกตอง
มีไวยากรณที่เหมาะสมกับวัยเด็ก ไมควรใชภาษาไมสวยกับเด็ก 

ผ

ู
ปกครอง : เด็ก 3 ขวบเรียนในโรงเรียนนานาชาติ แตพอกลับบานพอแมสื่อสารดวยภาษาไทย
เด็กจะเกิดความสับสนหรอืไม วัยน้ีเหมาะหรือไมถาจะเรียนในโรงเรียนนานาชาติ 

ตอบ ไมเป็นปัญหาสําหรับเด็ก เพราะเด็ก 3 ขวบมีวุฒิภาวะที่จะเรียนภาษาไดแลวเริ่มใชประโยคได
เด็กอาจเกงภาษาหน่ึงมากกวาอีกภาษาหน่ึง หรือเกงเทากันทั้งสองภาษา คุณพอคุณแมไมตองหวงเพียงแตวา
คุณพอคุณแมใชภาษาของตนให ถกูตองก็แล วกัน กับขอคําถามวาวัยน้ีเหมาะจะเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือไม
ขึ้นอยูกับคุณพอคุณแมวาจะใหเรียนเพื่ออะไร ถาเป็นเพราะวาครอบครัวตองไปตางประเทศบอย
หรือมีเจตจํานงคโดยแทวาตองการใหลูกเกงภาษาที่สองโดยใชสิ่งแวดลอมทางภาษาก็อาจใหเขาเรียนได
แตถาใหลูกเรียนเพื่อสนองความตองการคุณพอคุณแมเพราะรูสึกเทหดี ทัดเทียมเพื่อนบาน ไมควรให เรียน
เหตุผลเพราะคุณพอคุณแมจะไมตระหนักตอการใชภาษาของเด็ก ทําให เด็กสับสนทางภาษา ไมมั่นใจตนเอง
มีภาพลักษณกับตนเองไมดี เช นไปล

ุ
นให เด็กใชภาษาตางประเทศมากเกินไป

หรอืปลอยปละละเลยภาษาตนเองทําให ใชภาษาสับสนได 

อีกประการหน่ึง โรงเรียนนานาชาติไมใชโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
แตโรงเรียนนานาชาติเป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อใหเด็กตางชาติ ตางวัฒนธรรม ที่ตองมาอาศัยอยู ณ
ประเทศหน่ึงไดศึกษา ไดเรียนรูวัฒนธรรมที่ตางไปจากตนโดยใชภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางการเรียน
ไมไดม



ุ
งให เรียนภาษาอังกฤษ ดังน้ีการเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติ

จึงไมไดยืนยันถึงการเรียนร
ู
ทางภาษาอยางแท จรงิ 

ความค
ุ
นเคย ความเคยชินและความสมํ่าเสมอในการใชภาษาจะชวยใหเด็กเรียนรูภาษาไดเทา ๆ

กับการเรียนในโรงเรียนจรงิ ถาผ
ู
ปกครองตองการให เด็กรักภาษา

ไมจําเป็นตองใหลูกไปเขาโรงเรียนนานาชาติที่ตองเครียดกับการปรับตัวอีกอยางหน่ึงดวย
เพราะจะมีเด็กหลากหลายชาติ หลายภาษามาเรียนร วมกัน
แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับความตั้งใจของพอแมพรอมที่จะปรับใหเป็นความเพลิดเพลินสําหรับเด็ก ๆ 

ผ

ู
ปกครอง : สมัยน้ีภาษาอังกฤษมีความจําเป็น ตองร

ู
อ าน เขียน พูด ดิฉนั คิดวา

คนไทยพูดภาษาอังกฤษไมเก ง ไมกล าพูด เพราะเราไมค
ุ
นปากค

ุ
นหู หรืออาจเป็น เพราะเราเรียนกับครไูทยใชหรอืไม

สมควรไหมวา เราควรจางฝรั่งมาสอนลูกเสียแตเล็กเลยจะไดคุนกับสําเนียงภาษา 

ตอบ : จุดประสงค ของการเรียนภาษาทุกภาษา มุงที่เขียน อาน พูด และสื่อสารไดอยางเขาใจถูกตองเหมือนกัน



แตการที่เด็กไทยเรียนภาษาที่สองแลวยังไมคลองน้ันเป็นเพราะการจูงใจในการเรียนมากกวา
มีทฤษฎีการเรียนรูหลายทฤษฎีที่บอกวาคนเรียนรูได เช น บางทฤษฎีบอกวา ถาถูกวางเงื่อนไข เช น
ข


ู
บังคับลงโทษตองทองให ได จําให ไดถาไมไดถกูตี แตบางทฤษฎีบอกวาการให รางวัลจะทําให คนเรียนร

ู
ดี

บางทฤษฎีเนนการใหกําลังใจ ซึ่งหลากทฤษฎีหลากวิธีการ
แตการเรียนภาษาขึ้นอยูกับบรรยากาศของการเรียนและความคุนเคยมากกวา
เพราะการเรียนภาษาเป็นการเรียนที่เกิดโดยธรรมชาติ หากผูน้ันสนใจ 

การที่เด็กไทยไมชอบภาษาอังกฤษ บางคนเขียนได อานไดไมกล าพูด ขาดความมั่นใจ
เป็นเพราะกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษของเราสวนใหญเนนการทองจําแบบบังคับไมใชจากอยากทําเอง
และครูพรํ่ าวายาก ไมพยายามทํายากใหเป็นงาย และสุนทรีย  ซึ่งโดยแทจริงแลว
เด็กเกิดมาพรอมกับความสามารถที่จะเรียนรูภาษา การสรางประโยค การบอกความหมายคําที่ถูกตอง
เด็กเรียนรูภาษาจากครอบครัวอยางเป็นธรรมชาติ สามารถฝึกหัดเขียนไดตามแบบของตน โดยไมตองเขาเรียน
การเรียนภาษาที่ดีตองใหเด็กเกิดความรูสึกที่ดีตอภาษาใหมที่เรียน การหัด อาน เขียน ตองใหเป็นไป
ตามความพรอมของเด็กซึ่งเด็ก 3 ขวบก็เรียนภาษาไดแล ว การให ความรัก ความอบอ



ุ
น สรางความสนใจ

ในการอานการเขียน เป็นสิ่งสําคัญ 

เรียนภาษาจะสนุกถาไมทุกข กับภาษา การเริ่มตั้งแตอายุยังนอยจะดีมาก ไมจําเป็นตองใหเจาของภาษาสอน
สําเนียงภาษาเด็กอาจเรียนรูและปรับไดเมื่อโตขึ้น เราควรเนนการสื่อภาษาที่ดีที่สุดมากกวา พูดภาษาไดสําเนียง
เหมือนที่สุด เพราะภาษาที่ 2 ไมใชภาษาปากของพอแมจึงยากที่จะทําใหเหมือนจริง
เวนแตอยูในบรรยากาศเจาของภาษาตั้งแตแรกเกิด เด็กอาจฝึกไดเมื่อเขาโตขึ้น การสรางการเรียนร

ู
ทางภาษา

ตองเริ่มจากการใหเด็กเรียนรูจากคําที่ใชพูดในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะเป็นคําที่เด็กนึกเป็นภาพได และเป็นคําคุนตา
เด็กจะเขาใจและสรางกรอบแนวคิดจากคําได เช น dog cat เป็นตน
ถาเด็กสามารถเริ่มเรียนภาษาจากสิ่งที่เด็กพูดออกมาไดอยางเขาใจ และเห็นภาพในใจเด็กเป็นรูปธรรม
เด็กจะพอใจมาก อยากออกเสียง อยากพูด ขอสําคัญถาเด็กพูดไมชัด ไมถกูตอง อยาล อเลียน
แตผ

ู
ปกครองตองออกเสียงทวนใหมให ถกูตองชัดเจน เด็กจะฟังและรับรูได 

การปฏิบัติของผูปกครองเพื่อการเรียนภาษาที่ 2 ของเด็ก กระทําไดดังน้ี 
1. ใชภาษาที่ 2 ผสมผสานไปกับการสนทนาตามปกติอยางเป็นธรรมชาติโดยใหเด็กเขาใจ เช น พาเด็กไปเที่ยวสวนสัตว
แล วพูดกับเด็กวา “หนชูอบดเูสือไหม Do you like to see tiger? “ แล วกระต

ุ
นให ตอบกลับ

ถาเด็กไมตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษแตตอบเป็นภาษาไทยวาชอบ ใหผูปกครองทวนคําศัพทที่ตองการ เช น tiger
แล วพูดภาษาไทยตามวา “เสือใช ไหม” พรอมใหกําลังใจดวยการยิ้ม
และแสดงความรักเด็กจะซึมซับและเรียนร

ู
ศัพท จากทานไปแล ว 

2. ใชภาษาที่ 2 อยางสมํ่าเสมอโดยผูปกครองกําหนดแผนในใจวาจะใหเด็กรูอะไรอยางไร
และกาวหนาไปอยางไรโดยไมรีบรอนเพราะทานสามารถสอนลูกไดทุกวันและนานกวาครูในโรงเรียน 

3. อานภาษาอังกฤษจากหนังสือใหเด็กฟังอยูเสมอ อาจเป็นหนังสือนิทาน เปิดอานพรอมเด็กแลวชี้ใหเด็กดู
ควรมีภาพประกอบ หากเป็นหนังสือพิมพเลือกอานเฉพาะหนังสือตัวโตมีภาพประกอบ อยาอานยาวเพราะเด็กจะเบื่อ
อานสั้น ๆเป็นภาษาอังกฤษวันละคํา 

4. อยากดดันเด็ก ใหทอง ให จํา เด็กแตละคนมีความเฉพาะของตน มีความสนใจสั้น อยาทําใหภาษาที่ 2
สําคัญกวาภาษาแม จะตองทําใหภาษาทั้งสองมีความสําคัญเทากัน หรือกําหนดใหภาษาแมเป็นอันดับ 1 ภาษาที่ 2
เป็นอันดับ รอง ขอสําคัญการสอนภาษาตองเนนการกระตุนใหเด็กอยากเรียน อยากร

ู
 ดวยตัวของเด็กเอง 

5. ใหใชโอกาสที่วางที่สุดในการสอนภาษาเด็ก เช น ในขณะเดินทางไปโรงเรียนกอนนอน
หรอืบนโต ะอาหาร ซึ่งเป็นเวลาผอนสบาย การเรียนรูสิ่งใหมจะงายขึ้น
ในกรณีที่พอแมไมสะดวกใจจะสอนภาษาอังกฤษเด็กดวยตนเอง เน่ือง 
จากไมวาง ไมถนัด ไมคลอง อาจจําเป็นตองใชครูหรือโรงเรียนชวย แตก็ไมจําเป็น
เพราะเด็กสามารถพัฒนาและเรียนรูไดตามระบบโรงเรียนปกติที่ทางการกําหนด 


	อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ ควรเริ่มเรียนเมื่อไรดี? - ColorfulEnglish เก่งอังกฤษด้วยศิลปะ

