อัพ Level ภาษา กับ Thailand ยุค 4.0

 ในโลกยุคปัจจุบน
ั ทักษะภาษาอังกฤษที่ดกี ลายเป็ นสิ่งจําเป็ น เนื่องจากภาษาอังกฤษ

กํา ลั ง จะกลายเป็ นภาษาโลกที่เ ราทุ ก คนต้ อ งฝึ กฝนตลอดเวลา แต่ ถ้ า คุ ณ เรี ย น
ภาษาอั ง กฤษมาสั ก พั ก แล้ วแต่ ก ็ยั ง ไม่ ร้ ู สึ ก ว่ า ตั ว เองสามารถสื่ อ สารได้ อย่ า ง
คล่องแคล่วสักที คุณจะผ่านช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ท่ยี ากลําบากนี้ไปได้ ยังไงนะ คุณ
ต้ องอาศัยความเฉลียวฉลาดสักเล็กน้ อยบวกกับความมานะอุตสาหะ แต่ โชคดีท่ี
ตอนนี้ทุกอย่างมันง่ายกว่าแต่ก่อนมาก
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ขัน้ ตอน 1 :
พัฒนาทักษะการพู ด

หาเจ้าของภาษา.
 ในบางพื้นที่การหาเจ้ าของภาษาอาจเป็ นเรื่องที่ยากที่สุด แต่ กเ็ ป็ นการเสียเวลาที่

คุ้มค่าที่สดุ เช่นเดียวกัน การคุยกับเจ้ าของภาษาเป็ นวิธพี ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที ่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที ่สุ ด ทั้ง ในด้ า นการพู ด และอื่น ๆ เพราะฉะนั้ น ไม่ ว่ า คุ ณ จะต้ อ ง
Skype หาเขา โทรศัพท์หาเขา หรือขอให้ เขาพูดกับคุณ จงทํา แล้ วคุณจะพัฒนาได้
เร็วกว่าวิธอี ่นื ๆแม้ จะเป็ นแค่นกั ท่องเที่ยว ก็ให้ เชิญพวกเขามารับประทานอาหารเย็น
ที่บ้านเลย! พวกเขาได้ รับประทานอาหาร ส่วนคุณก็ได้ เรียนภาษาอังกฤษ ลงโฆษณา
ใน Craigslist Thailand ไปเรียนภาษาอังกฤษแล้ วเป็ นเพื่อนกับครู เสนอสอน
ภาษาไทยให้ เป็ นการแลกเปลี่ยน
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ขัน้ ที่ 2 :ฟั งเพลงภาษาอังกฤษ

 ไม่ใช่ เพลงอังกฤษ แต่เป็ นเพลงที่ร้องเป็ นภาษาอังกฤษ ทั้งจังหวะ ความคล้ องจอง

ความเป็ นเพลงของมัน และการออกเสียงสูงตํ่า ถึงคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ อย่าง
ถูกต้ อง ตามหลักการ แต่ถ้าคุณพูดเหมือนเป็ นหุ่นยนต์ คุณก็ไม่ได้ พูดในแบบที่คน
ทั่วไปเขาพูดกันอยู่ดี
 สังเกตผู้คน สังเกตว่าลักษณะรูปปากของคําเวลาที่เขาพูดเป็ นยังไง สังเกตว่าเขาสื่อ
อารมณ์ไหน สังเกตว่าเขาเน้ นช่วงไหนในประโยคและการเน้ นนั้นทําให้ เกิดบริบทได้
ยั ง ไง นอกจากจะแปลความหมายจากคํา พู ด ของเขาแล้ ว ให้ สัง เกตอารมณ์ขั น
อารมณ์ และระดับภาษาที่เขาใช้ ในการสื่อสารด้ วย
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ขัน้ ที3่ : พู ดช้าๆ.

 เหนือสิ่งอื่นใด ถ้ าคุณอยากให้ คนอื่นเข้ าใจสิ่งที่คณ
ุ พูด คุณต้ อง พูดช้าๆ ยิ่งคุณพูด

ชัดถ้ อยชัดคํามากเท่าไหร่ คนฟังก็มโี อกาสเข้ าใจคุณมากขึ้นเท่านั้น เข้ าใจว่าบางครั้ง
ความตื่นเต้ นก็ทาํ ให้ คุณอยากพูดเร็วๆ ให้ มนั จบๆ ไป แต่คุณทําอย่างนั้นไม่ได้ !
ความชัดเจนคือกุญแจสําคัญสําหรับเจ้ าของภาษาบางคนด้ วยเช่นกัน!พวกเขาอดทน
ฟังคุณอยู่แล้ ว ไม่ต้องห่วง! คุณแค่ต้องอดทนกับตัวเอง เพราะการคุยกับคนที่เรา
เข้ าใจแม้ ว่าพวกเขาจะพูดช้ านั้นย่อมดีกว่าการคุยกับคนที่คุณไม่เข้ าใจสิ่งที่พวกเขา
พูดเลย การพูดเร็วๆ ไม่ได้ สร้ างความประทับใจถ้ าคุณพูดลิ้นพันกันไปหมด
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ขัน้ ที4่ :
บันทึกเสียงตัวเอง.

 ถึงเราจะได้ ยน
ิ เสียงตัวเองตลอดเวลา แต่เราก็ไม่ร้ จู ริงๆ หรอกว่าเสียงเราเป็ นยังไง

เพราะฉะนั้นบันทึกเสียงตัวเองไว้ ด้วย! จุดแข็งและจุดอ่อนไหนที่คุณได้ ยินจากเสียง
ของตัวเอง แล้ วหลังจากนั้นคุณก็จะรู้ว่าจุดไหนที่คุณต้ องเน้ นเพื่อที่จะแก้ ไขต่อไปวิธี
ที่ยอดเยี่ยมก็คอื การหาหนังสือเสียง บันทึกเสียงตัวเองขณะอ่านบางตอนในหนังสือ
(หรือเลียนแบบเสียงคนเล่าเรื่อง) และเปรียบเทียบเสียงตัวเองกับเสียงจากหนังสือ
คุณสามารถทําซํา้ ไปซํา้ มากี่รอบก็ได้ จนกว่าคุณจะออกเสียงได้ ถูกต้ อง!
 ถ้ าวิธน
ี ้ ตี ้ องใช้ ความพยายามมากเกินไปนิดนึง คุณอาจจะแค่อ่านออกเสียง แล้ วคุณ
จะได้ ท้งั ทักษะการอ่าน และ ทักษะการพูด เพราะส่วนที่ยากที่สดุ ก็คอื การออกเสียง
คําได้ อย่างไม่เคอะเขินนี่แหละ!

5

ขั้นตอนที่5 :สร้างโอกาส.

 คุ ณ อาจจะมองดู ส ถานการณ์ ข องตั ว เองแล้ ว คิ ด ว่ า คุ ณ คงไม่ มี โ อกาสที่จ ะได้ ใ ช้

ภาษาอังกฤษอย่ างเป็ นธรรมชาติมากเท่าที่คุณอยากจะใช้ จะไปต่างประเทศก็แพง
คุณเองก็ไม่ร้ ูจักคนต่างชาติเลยสักคน เป็ นต้ น นั่นเป็ นวิธีคิดที่ข้ ีเกียจมากเลยรู้ม้ัย!
คนพูดภาษาอังกฤษมีอยู่ทุกที่ บางครั้งคุณแค่ต้องออกไปหาและโน้ มน้ าวให้ เขาออก
จากที่ซ่อน คุณ ต้ องเป็ นฝ่ ายเข้ าหาเขาโอ๊ย ยังนึกไม่ออกอีกเหรอ โทรไปสายด่วน
ภาษาอัง กฤษสิ โทรไปที่บ ริ ษั ท ไนกี้แ ล้ ว ถามเรื่ อ งรองเท้ า ผ้ า ใบ โทรไปที่บ ริ ษั ท
ให้ บริ การการโทรศัพท์แล้ วถามเรื่องโปรโมชั่นแต่ ละแบบ เริ่ มเขียนบล็อก ตั้งค่ า
ระบบปฏิบัติการเป็ นภาษาอังกฤษ เล่น World of Warcraft เข้ าไปในแชตรูม
ภาษาอังกฤษ โอกาสน่ะมันมีอยู่ทุกที่แหละ
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