
พูดสองภาษา
แนวคิด

    สวสัดค่ีะ วนันี�เราจะมาพูดเรื�องภาษากันค่ะ  ยุคนี�
การใชภ้าษาเป�นสิ�งสาํคัญมาก เนื�องจากต้องใชใ้นชวัติ
ประจาํวนั ที�ทํางาน และเพื�อการเรยีนการสอน คนที�มี
ความสามารถสื�อสารไดม้ากวา่ 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาสากล อยา่งเชน่ ภาษาอังกฤษ ยอ่มเป�นคนที�ได้
เปรยีบกวา่ผูอื้�นแนน่อน จงึไมแ่ปลกใจเลยที�สมยันี�
พอ่แมยุ่คใหมห่ลายครอบครวัจงึสนับสนุนใหล้กูเรยีน
ภาษาอังกฤษหรอืภาษาอื�นๆ เพิ�มขึ�นอยา่งรวดเรว็
     

      การเรยีนฝ�กพูดภาษาต่างๆ หรอืภาษาที�สองนั�น
ยอ่มมกีารสอนเรื�องการออกเสยีง ซึ�งเป�นรากฐาน
สาํคัญเลยก็วา่ได ้ เพื�อจะใหผู้ที้�ไดร้บัสื�อเขา้ใจ และ
ตีความหมายของคํา ๆ ไดถ้กูต้อง โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
เมื�อต้องสื�อสารกับเจา้ของภาษาโดยตรง 

     

      ขณะเดยีวกันก็มคีนไมน่อ้ยที�สามารถพูดได้  แต่
ไมก่ล้าที�จะแสดงความสามารถตรงนั�นออกไปไดอ้ยา่ง
เต็มที�  อาจเกิดจากความไมม่ั�นใจเกี�ยวกับ คําศัพท์
หลักไวยกรณ ์หรอืการออกเสยีงประโยคต่างๆ ได้
     

     ดงันั�น วนันี�เรามเีทคนคิการพูดสองภาษา จาก
หนงัสอื “พูดสองภาษา คณุสรา้งไดเ้อง” เขยีนโดย
พงษ์ระพ ี เตชพาหพงษ์  โดยในหนงัสอืเล่มนี� ไดบ้อก
ถึงแนวคิดการฝ�กพูดภาษาที�สองจาก ”ความรูส้กึ”

มากกวา่จะไปยดึติดหรอืคิดมากเรื�องการท่องคําศัพย์
กรยิาสามชอ่ง หรอืไวยากรณ์ต่าง ๆ แต่เราสามารถ
ออกเสยีงไดเ้คลียรแ์ละพูดจากความรูส้กึได ้ สิ�งที�คิด
กับสิ�งที�พูดพุง่ออกมาพรอ้มกันเหมอืนกับที�เราพูด
ภาษาไทย

 

หลัก 10 ขอ้ ของแนวคิดสองภาษา 
1. ไมแ่ปล

2. ออกเสยีงใหเ้คลียร์
3. สรา้งพื�นที�ปลอดภัย

4. ขดักลาการเลียนแบบ
5. พูดจากความรูส้กึ

6. สง่ผา่นรอยต่อใหแ้ขง็แรง
7. ใชฝ้รั�งดจิติอล

8. เจา้ของภาษาหา้มสอน
9. เพื�อนสองภาษา

10. รกัษาความสขุ/สนกุ
 



สรา้งพื�นที�
ปลอดภัย 

ไมแ่ปล

พูดจาก
ความรูส้กึ 

ออกเสยีงให้
เคลียร์

 

ขดักลาการ
เลียนแบบ

เป�นการพูดออกมาจากสิ�งที�เรา
คิด หรอืรูส้กึ หรอืกําลังจะพูดใน
สิ�งที�เกิดขึ�นวา่ เกิดขึ�นมาได้
อยา่งไร ตีความด้วยประสาท
สมัผสัทั�งหา้ เพื�อสรา้งโหมด

ชว่งแรกในการฝ�กควรอยูใ่นพื�นที�
ของคําศัพท์ที�เราสามารถฝ�กใชไ้ด้
ก่อนเพื�อสรา้งความกล้า ความคุ้น
ชนิแล้วจงึค่อย ๆ ขยายพื�นที�ออกไป

ในทกุ ๆ สถานการณจ์าํเป�นมาก
ที�ต้องใชค้วามถี�ในการพูดและ
การได้ยนิเพื�อใหไ้ปอยูใ่นความ
รูส้กึและออกเสยีงไดเ้คลียร์
รวมถึงการไดเ้ปรง่เสยีงพูด

ออกมาในสถานการณน์ั�นๆด้วย

การจะอยูใ่นวถีิธรรมชาติเราต้อง
ฝ�กจดัระเบยีบรา่งกายในการ

ออกเสยีงใหอ้ยูใ่นโหมดเดียวกับ
คนพูดภาษาอังกฤษ 

สรา้งความรูส้กึเกี�ยวกับ
ไวยกรณ ์ใหเ้สมอืนเป�น

ความรูส้กึสว่นหนึ�งของการ
ฝ�กพูด โดยการจดจาํสิ�งที�
เราเลียนแบบและได้ขดัเกลา

การเลียนแบบมา

พูดสองภาษา
คณุสรา้งเองได้...

เทคน
คิ

สร้างโหมดได้ -> จาํได้ดี 
= คือคีย์แพง

 - คิดกับพูด พุง่ออกมาพรอ้มกัน

 - ตีความดว้ยประสาทสมัผสัทั�ง 5

 - เริ�มสรา้งโหมด โดยไมแ่ปล

การแปล = การไม่สร้างโหมด

 - สลายภาพลวงของการสะกดคํา

-  ฝ�กการเลียนแบบเสยีงใหช้ดั

เริ�มจากกลุ่มคําน้อย ๆ แล้ว
ค่อยขยาย

สร้างพื�นที�ปลอดภัย -> ค่อย ๆ ไป
อย่างใจเย็น

ออกเสียงเคลียร์ -> จาก
ความรู้สึก -> นึกภาพออก 

 สรา้งความถี�ที�มากเพยีงพอ

 - การพูด  - การฟ�ง

ความถี�ดี ชาตินี�ลืมไม่ลง

-  ไวยกรณ์อยูใ่นความรูส้กึ

เลียนแบบ -> ขัดเกลาการเลียนแบบ 
= จาํได้



เจา้ของภาษา
ห้ามสอน 

สง่ผ่านรอยต่อ
ให้แขง็แรง 

 รกัษาความสขุ,
สนุกให้อยูกั่บตัว  

ใชฝ้รั�ง
ดิจติอล 

 

เพื�อนสอง
ภาษา 

ที� ม า บ ท ค ว า ม  :  เ พ จ  F A C E B O O K  # ส รุ ป ใ ห้

การจะไปถึงแต่ละขั�นรอยต่อ
แต่ละชว่งจะต้องแขง็แรงไมต้่อง
เรง่รบี ใจรอ้น เริ�มจากพื�นที�เล็กๆ
ก่อน ออกเสยีงใหเ้คลียร ์ฝ�กรวม
คําเป�นประโยค และค่อยๆขยาย

ออกไป

การเขา้ใจแนวคิดเป�นสิ�งสาํคัญของ
การฝ�ก แต่เจา้ของภาษาสามารถเป�น
คู่สนทนาหรอืเอาไวต้รวจสอบและ
เพื�อชว่ยขดัเกลาการเลียนแบบใหด้ี

ยิ�งขึ�น 

การที�จะพฒันาไดด้ียิ�งขึ�น คือ
การฝ�กกับเพื�อนที�จะฝ�กแนวคิด

นี�ไปด้วยกัน
 

เราสามารถฝ�กออกเสยีงได้ชดั
จากสื�อออนไลน์ต่างๆ และจาก

dictionary.com

การเรยีนรูใ้ดๆถ้าอยูบ่นพื�นฐาน
ของความสขุและสนุก ผูเ้รยีนรู ้
จะทําไดน้านและเขา้ใจไดลึ้กซึ�ง

         10 ขอ้ จากแนวคิดสองภาษา อาจสรปุได้วา่ การพูดจากความรูส้กึเกิดขึ�น โดย
เริ�มจากการตีความจากการสื�อสารดว้ยประสาทสมัผสัทั�ง 5 พรอ้มกับการเรยีนรูโ้ดย
เลียนแบบการสื�อสาร แล้วค่อย ๆ ฝ�กหรอืขดัเกลาสิ�งที�เลียนแบบเป�นประจาํหรอืเพิ�ม
ความถี�ในการฝ�กขึ�นเรื�อย ๆ จนเกิดเป�นความรูส้กึการพูดโดยมกีารออกเสยีงที�เป�น
ธรรมชาติเหมอืนเราเป�นเจา้ของภาษานั�นเสยีเอง..

         หวงัวา่เทคนิคที�นาํมาแบง่ป�นครั�งนี� จะเป�นประโยชน์แก่ผูที้�ต้องการออกเสยีง
ภาษาที�สองใหเ้ป�นธรรมชาติ ใหอ้อกมาจากความรูส้กึที�อยากสื�อสารออกมาใหช้ดัเจน
ที�สดุ และชว่ยเพิ�มความมั�นใจในการสื�อสารกันนะคะ ..แล้วพบกันใหมกั่บเทคนคิดีๆ
หรอืบทความน่ารู ้ชวนอ่านที�จะตามมาในครั�งต่อไปกันนะคะ สวสัดค่ีะ... 

รอยต่อสามชว่งของการ
พูดจากความรู้สึก

 - เขา้ใจหนว่ยเสยีงการรวมเสยีง
(ออกเสยีงใหเ้คลียร)์

 - ฝ�กพูดวลีประโยคสั�น ๆ 

ก้าวข้ามรอยต่ออย่างมั�นคง
ลืมไม่ลงเพราะยังคงรู้สึก

 - เรยีบเรยีงคําพูดจากความรูส้กึได ้

เลียนแบบเสียง -> เข้าใจตัวอักษร
โฟเนติกส์

ใชด้กิชนันารอีอนไลน์

เจา้ของภาษาเขา้ใจแนวคิด

เข้าใจแนวคิด -> เสริมภูมิป�ญญาร่วม
คบเพื�อนสองภาษา

พูดจากความรู้สึก -> ไม่นึกคิดมาก
-> หาไม่ยากความสนุก 

การฝ�กอยูบ่นพื�นฐานของความสนกุ

เกมส์สร้างควา
มถี� -> มีเพื�อน

ชว่ยเกลา = จาํ
ได้ดี


