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สงวนลิขสิทธ์ิโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 มกราคม พ.ศ. 2560  ราคา 200 บาท 
 
การผลิตและการลอกเลียนหนังสือเลมนี้ไมวารูปแบบใดท้ังสิ้น 
ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
ผูจัดพิมพ  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
มีวางจําหนายที่  1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร ช้ัน 19 เลขท่ี 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด  

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เบอรโทรศัพท 0-2739-8000 
2. บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด 108 หมู 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอบางกรวย  

นนทบุรี 11130 โทร. 0-2423-9998, 02-423-9999 กด 4 
3. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตต์ิ ชั้น 14 ซอยจุฬาลงกรณ 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-9884-7 
 
กองบรรณาธิการ  กองบรรณาธิการจัดทําเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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คํานํา

หนังสือ ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ : มายา อํานาจ และการครอบงํา

แบ งออกเปน 5 บท เพื่ อให ผูอานตระหนักถึงประเด็นสําคัญที่ อาจจะไมคอยไดหยิบยกขึ้น

มากล าวถึ งในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพราะมุ งเป าไปที่ การทํ าคะแนนให

ผานในการทดสอบตาง ๆ หรือมุงเนนฝกทักษะทางภาษาใหใกลเคียงกับเจาของภาษามากที่สุด

บทที่  1 หยิบยกวลี “ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ” ที่คุนหูและอางถึงอยู

เป นประจําใน สังคมไทยโดยเฉพาะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่ อ ไตรต รองและ

พิจารณากันอีกครั้ง เพราะความเขาใจที่ เก่ียวกับภาษานานาชาติไดบิดเบือนและผิดเพี้ยนไป

จากสภาพการใชภาษาอังกฤษ ที่เกิดขึ้นจริงในการส่ือสารขามชาติขามวัฒนธรรม

บทที่  2 กลาวถึงปรากฏการณแพรกระจายของภาษาอังกฤษไปทั่วทุกมุมโลกอยาง

ที่ ไม เคย มีภาษาต างชาติ ใดทํ าได มาก อน แม ว าชาติ ไทยของเราจะไม เคยตกเป น เมืองขึ้ น

ของจักรวรรดิอังกฤษ แตเราก็ไมอาจจะปฎิเสธไดวาภาษาอังกฤษไดเขามา มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต

ของคนไทยนับตั้งแต ในอดีตจวบจนกระทั่งถึงปจจุบัน
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สงวนลิขสิทธิ์โดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พิมพคร้ังท่ี 1  มกราคม พ.ศ. 2560 จํานวนพิมพ  500  เลม  ราคา 200 บาท 

 

การผลิตและการลอกเลียนหนังสือเลมนี้ไมวารูปแบบใดท้ังส้ิน 

ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอกัษรจากสํานกัพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

ผูจัดพิมพ  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 

มีวางจําหนายท่ี  1. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ์ ช้ัน 14 ซอยจุฬาลงกรณ 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

สาขา  ศาลาพระเกี้ยว กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-7000-3 

สยามสแควร กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-9881, 0-2255-4433 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-5 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวดันครราชสีมา  โทร. 0-4421-6131-2 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (รร.จปร.) จังหวัดนครนายก โทร. 0-3739-3023, 0-3739-3036 

จัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ โทร. 0-2160-5301 

รัตนาธเิบศร จังหวดันนทบุรี โทร. 0-2950-5408-9 

มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 0-5446-6799, 0-5446-6800 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โทร. 0-4492-2662-3 

สาขายอยคณะครุศาสตรจุฬาฯ โทร. 0-2218-3979 

2. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน   

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-0113 

3. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารอเนกประสงค ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร  

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-3899, 0-2623-6493 

สาขา ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม โทร. 0-5394-4990-1  

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา โทร. 0-7428-2980, 0-7428-2981  

4. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน 123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000  

โทร. 0-4320-2842 

กองบรรณาธิการ  กองบรรณาธกิารจัดทําเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการของสํานกัพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ออกแบบปก  สรญา แสงเย็นพันธ 

พิมพท่ี รัตนสุวรรณการพิมพ 3  30-31 ถนนพญาลิไท อําเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 65000 โทร. 0-5525-8101 ที่ไม่เคยมีภาษาต่างชาติใดท�าได้มาก่อน แม้ว่าชาติไทยจะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษ 

แต่ก็ไม่อาจจะปฎิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตของคนไทยนับตั้งแต่ในอดีต 

จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
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บทที่  3 เป ดประเด็นเรื่อง การครอบงําเชิ งภาษาและวัฒนธรรมที่ ยั งคงเปนข อ

วิพากษ ในแวดวง การสอนภาษาอังกฤษ ผูสอนและผูเรียนภาษาอังกฤษทราบกันเปนอยางดี

วา ภาษาอังกฤษนํามาซ่ึงโอกาสและประโยชนมากมายไมวาจะเปนในดานการเรียน การทํางาน

การเขาถึงขอมูล และการสานสัมพันธระหวางประเทศ แตหากพินิจพิเคราะห กันอีกครั้งจะพบวา 

“โอกาส” และ “ประโยชน” ที่ภาษาอังกฤษนํามา กลับนําพา “ความเส่ียง” และ “โทษ” ดวยเชนกัน

บทที่ 4 บอกเลาถึงที่มาที่ไปของภาษาอังกฤษที่คนไทยมักเรียกวา “ภาษาตางประเทศ” 

เพื่อใหเกิดความรูสึกหางเหิน แตทวาภาษาอังกฤษมีความเก่ียวพัน กับคนไทยมากกวาที่ (เคย) คิด           

จนกลายเปนสวนหน่ึงในประวัติศาสตรของชาติไทยนับตั้งแตที่เรายังคงใชชื่อวา “สยามประเทศ”              

สวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในไทย ก็มีประวัติมาอยางยาวนาน ผานการเปล่ียนแปลง

มาหลายครั้งหลายครา ไมวาจะในระดับนโยบายการศึกษาหรือวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียน

บทที่ 5 ตั้งขอสังเกตถึงการแปรเปล่ียนของภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ปรากฏการณลักษณะน้ีไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในดินแดนที่ชาวอังกฤษ

อพยพไปตั้งรกรากอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนที่ เคยตกเปนเมืองขึ้นอยางเชน

ประเทศสิงคโปร แตยังเกิดขึ้นในประเทศที่ไมเคยอยูภายใตจักรวรรดิอังกฤษอยางเชนประเทศไทย

พงศกร เมธีธรรม
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การเขาถึงขอมูล และการสานสัมพันธระหวางประเทศ แตหากพินิจพิเคราะห กันอีกครั้งจะพบวา 
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บทที่ 5 ตั้งขอสังเกตถึงการแปรเปล่ียนของภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
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พงศกร เมธีธรรม

พฤษภาคม 2559

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยทุกท่านที่ได้ผลิตผลงาน

ทางด้านบทความวิจัย บทความวิชาการ หนังสือและต�ารา ไว้ส�าหรับการค้นคว้าและอ้างอิง

เพื่อประโยชน์ ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษและส�าหรับการเขียนหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณ 

เพื่อนอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ให้ค�าแนะน�าและร่วมอภิปรายในระหว่างการเขียนต้นฉบับ 

และที่ลืมไม่ได้ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารนี บุญทรง อาจารย์ประจ�าภาควิชา

คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา นางทัตพิชา สกุลสืบ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

ภาษาไทย และนางสาวปิยหทัย สงิหศกัดิ ์นิสติระดบัระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

ที่ได้ช่วยตรวจทานอ่านต้นฉบับให้เข้าใจง่ายขึ้น  

 ผู ้ เขียนขอส�านึกในพระคุณของบิดามารดาที่ เป ็นทั้ งต ้นแบบและหลักใน 

การด�าเนนิชวีติ อกีทัง้ครอูาจารย์ทีไ่ด้ประสทิธปิระสาทวชิาต้ังแต่ในวยัเยาว์จนผู้เขยีนเติบโต

สามารถประกอบวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

 คุณค่าของหนังสือเล่มนี้ ผู ้เขียนขออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชา และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการน�าพาสังคมไทยให้รอดพ้นจากเหล่าอวิชชาทั้งปวง 

พงศกร เมธีธรรม

กิตติกรรมประกาศ
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ห น้ า ที่  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 

 
เกริ่นน า 

ปัจจุบันหลายประเทศต่างยอมรับว่า “ภาษาอังกฤษคือภาษานานาชาติ”              
หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษกันติดปากว่า “English as an International Language” 
และในยุค โลกาภิ วัฒ น์  ที่ ใช้ภ าษาเพ่ื อสื่ อสารระหว่างวัฒ นธรรม  (Intercultural 
communication) จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะขับเคลื่อนการเรียนการสอนไปด้วยกระบวน
ทัศน์การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ  (English as an International 
Language หรือ EIL) แทนที่ จะเป็นกระบวนทัศน์การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language หรือ EFL) แบบเดิมที่คุ้นเคยและ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่ดูเหมือนว่าหลายคนในแวดวงการเรียนการสอนภาษายังไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของ “ภาษานานาชาติ” ซึ่งความไม่เข้าใจนี้ 
อาจท าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการด าเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปในทิศทาง          
ไม่เหมาะสม และส่งผลให้ครูอาจารย์ไม่อาจเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนน าความรู้             

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ
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การสอนภาษาอังกฤษมายาวนานจนกลายเป็น “มายาคติ” (Myth) ที่ส่งผลให้หลายคน 
“หลง” คิดไปว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไร้ข้อกังขาและเป็นไปตามสามัญส านึก2  

“ความเป็นเจ้าของภาษา” (the ownership of English) ของสองชาติที่คนไทย
รับรู้และคุ้นชิน กลับไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเพราะเมื่อภาษาใดภาษาหนึ่งมีสถานะเป็นภาษา
นานาชาติก็ย่อมไม่มีชาติใดเป็นเจ้าของภาษาอีกต่อไป หรืออีกนัยก็คือไม่ควรมีชาติใดที่จะมี
อ านาจเหนือใคร เฮนรี วิดโดว์สัน (Widdowson, H. G., 2003) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าไม่ว่า          
จะเป็นประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ครอบครองภาษาอังกฤษในฐานะ 
ที่เป็นภาษานานาชาติอีกต่อไปเพราะภาษานานาชาติไม่ใช่ “ทรัพย์สมบัติของตนที่อนุญาต
ให้ชาติอ่ืนๆได้เช่าซื้อ” หรือให้หยิบยืมไปใช้แล้วยังคงถือสิทธิ์แสดงตนว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ
และใช้อภิสิทธิ์เข้ามาควบคุมดูแลว่าภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแต่
ละประเทศควรจะเป็นไปในทิศทางอย่างไร ในขณะเดียวกันก็ขอเรียกเก็บค่าจัดการดูแล            
ด้วยราคาที่สูงลิ่ว 

จากความคิดเห็นของ เฮนรี วิดโดว์สัน จึงพอสรุปได้ว่า “ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษานานาชาติ” ไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องสื่อสารภาษาตามรูปแบบภาษาอังกฤษแบบใด  
แบบใครหรือแบบชาติใด อีกทั้ง “ภาษานานาชาติ” ก็ไม่ได้เสนอให้เลือกภาษาอังกฤษ            
แบบใดแบบหนึ่งให้เป็นต้นแบบของ“ภาษากลาง” ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างคนหรือกลุ่ม
คนที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน (Lingua Franca) หากจะนิยามค าว่า “ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษานานาชาติ” ก็น่าที่จะหมายถึง ภาษาอังกฤษแบบหลากหลายที่สามารถใช้          
ในการสื่อสารระหว่างชนชาติและเป็นภาษากลางส าหรับสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับสังคมโลก           
ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Intercultural Communication) นอกจากนั้นอาจต้อง
เปิดใจยอมรับความเป็นจริงของสถานการณ์ของภาษาอังกฤษว่ามีรูปแบบการใช้ค า 
โครงสร้างประโยค การออกเสียง ส านวน และวาทกรรม ที่หลากหลาย แปรเปลี่ยนไปตาม
สังคมและวัฒนธรรมของผู้ ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 
ภาษาอังกฤษแบบเยอรมัน ภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์ ภาษาอังกฤษแบบไนจีเรีย                   
หรือแม้แต่ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเพียงรูปแบบเดียว ปรากฏการณ์           

                                                           
2 โรล็องด์ บาร์ตส์ (บาร์ตส์, 2551) นักวิชาการชาวฝรั่งเศส ได้เขียนบทความเกี่ยวข้องกับ “มายาคติ” ต่าง ๆ ในสังคมฝรั่งเศส          
ไว้มากมายหลายเรื่อง ผู้เขียนในน าแนวคิด มายาคติ ของบาร์ตส์ มาเป็นแนวทางในการมองสถานการณ์การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย แล้วพบว่ามีมายาคติหลายประการปรากฏอยู่ และจะได้กล่าวถึงในบทอื่น ๆ ในหนังสือเล่มนี้  
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และทักษะภาษาที่ได้เรียนรู้และฝึกฝน ไปปรับใช้ในสังคมแห่งการสื่อสารจริง ซึ่งมิได้จ ากัด
เพียงการสื่อสารระหว่าง “เจ้าของภาษา” กับ “ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา1” เช่นระหว่างคน
ออสเตรเลีย กับคนไทยอีกต่อไป แต่ได้ขยายวงกว้างและแพร่หลายในฐานะภาษากลาง          
ในการสื่อสารระหว่างผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา เช่นคนไทยติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว           
ชาวจีน ชาวรัสเซีย หรือนักธุรกิจชาวไทยใช้พูดคุยติดต่อกับนักธุรกิจชาวสวีเดนหรือชาวเปรู 

ในบทนี้จะมาคิดทบทวนใหม่ว่า ความหมายที่แท้จริงของ “ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษานานาชาติ” คืออะไร และภาษาอังกฤษได้แพร่ขยายจนมีฐานะเป็นภาษานานาชาติ           
ได้อย่างไร 

 
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติคืออะไร 

ความหมายของค าว่า “ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ” (English as an 
International Language หรือ EIL) นั้น  ไม่ ได้บ่ งชี้ เฉพาะลงไปว่าเป็นภาษาอังกฤษ          
ในรูป แบบใด คนไทยหลายคนเข้าใจสับสนว่าภาษาอังกฤษที่เป็นภาษานานาชาติก็น่าที่จะ
หมายถึง “ภาษาอังกฤษแบบอินเตอร์ ๆ” หรือ International English แล้วอนุมานหรือ
สรุปไปเองอีกว่า “แบบอินเตอร์ ๆ” ก็ควรจะ “ดูอินเตอร์” เหมือนอย่างภาษาอังกฤษที่ใช้
ในประเทศอังกฤษและ/ หรือประเทศอเมริกา ความเข้าใจลักษณะนี้ยังสอดคล้องกับชุด
ความคิดแบบเหมารวมหรือทัศนคติที่เป็น “รูปแบบตายตัว” (Stereotype) ที่มีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่า ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรืออเมริกันนั้น คือ “ของแท้” 
“ดูหรู” “ดูดี” หรือ “ดีที่สุด” (Evans, B. E., 2010; Holliday, A., 2005; Methitham, P., 
2012) เพราะเป็น “เจ้าของภาษาตัวจริง” ดังนั้น ผู้สอนและผู้เรียนควรจะต้องยึดตาม          
สองต้นแบบนี้เท่านั้น ถึงจะเหมาะสมและน าไปใช้สื่อสารได้ในชีวิตจริง หากจะมองอีกครั้ง
ความเชื่อ และค่านิยมลักษณะนี้ ได้หยั่งรากลึกและไหลเวียนอยู่ในสังคมไทยและการเรียน

                                                           
1 ค าว่า “เจ้าของภาษา” และ “ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา” ถือเป็นค าธรรมดาสองค า ที่ใช้กันติดปาก ในแวดวงการสอน
ภาษาอังกฤษ และสังคมในวงกว้าง เป็นค าท่ีมีพิษสงมากทีเดียวเพราะมีอ านาจในการ จ าแนกคน แบ่งแยกกลุ่มคน           
จนสามารถให้สิทธิ์ชอบธรรมแก่บางกลุ่ม กีดกันสิทธิ์ ลิดรอนอ านาจของคนบางกลุ่มได้ 
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บทที่ 2 
การแพร่ขยายของภาษาอังกฤษไปทัว่โลก 

 
เกริ่นน า 

หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้รายงานข่าว
การจัดล าดับประเทศที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลกประจ าปี พ.ศ. 2558 
(James, B., 2015) ของ Education First English Proficiency Index ทักษะทางภาษา
ของคนไทยถูกจัดให้อยู่ในสามล าดับรั้งท้ายของทวีปเอเชีย โดยคนไทยมีความสามารถ
เหนือกว่าชาวมองโกเลียและชาวกัมพูชาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
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จากการได้รับรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียน 
ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติยุโรป และเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในทวีปเอเชียและทั่วโลก
ที่รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการวิพากษ์             
ถึงทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทย หรือถูกตั้งค าถามว่าท าไมคนไทยพูดภาษาอังกฤษ
ไม่ดีเท่ากับชาติอ่ืนในอาเซียน ความภาคภูมิใจที่ “เราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น เราจึงไม่เก่ง
ภาษาอังกฤษ” จะถูกน ามาใช้เป็นข้ออ้างและข้อแก้ตัวอยู่ร่ าไป 

แต่มีความจริงอีกข้อหนึ่งจากข้อมูลข้างต้นที่ท าให้ต้องกลับมาพิจารณาว่า           
หลายประเทศในเอเชียที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติยุโรปอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  
กลับมีทักษะภาษาอังกฤษดีกว่าประเทศไทย และอีกสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือ หลายประเทศ
ในทวีปเอเชียและภูมิภาคอาเซียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษดีกว่า ไทย            
ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ จริงอยู่ที่สิงคโปร์และมาเลเซียได้รับการจัดอยู่
ในอันดับต้นๆ เพราะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ภาษาอังกฤษได้แพร่ขยายเข้ามา              
ยังสองประเทศนี้ก่อนประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค คนท้องถิ่นได้ติดต่อสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ได้รับการศึกษาในสถาบันที่ด าเนินการโดยประเทศอังกฤษ 
และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน แต่ที่ควรตั้งค าถามคือ แล้วเหตุใด
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษจึงมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีกว่า             
ทั้ง ๆ ที่ประเทศเหล่านั้นเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเวลาที่ไม่ต่างจากไทยเท่าไร ในบาง
ประเทศเช่น อินโดนีเซียและ เวียดนาม อาจจะเริ่มต้นหลังจากประเทศไทยเสียด้วยซ้ า 
เพราะกว่าจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ก็ภายหลังจากได้รับเอกราชจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่ใช่
ประเทศอังกฤษ 

เพ่ือที่ จะสามารถเข้าใจ หาค าตอบ หรืออธิบายปรากฏการณ์ เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษในภูมิภาคอาเซียนได้กระจ่างขึ้น ในบทนี้จะมาทบทวนว่า มีสาเหตุใดบ้าง          
ที่ส่ งผลให้ภาษาอังกฤษแพร่ขยายไปทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน 
นอกจากนั้นยังส ารวจว่า สถานะและบทบาทของภาษาอังกฤษในช่วงยุคจักรวรรดินิยม
และหลังยุคจักรวรรดินิยมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนมีลักษณะอย่างไร  
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ภาพที่ 2.1  การจัดอันดับประเทศตามทักษะภาษาอังกฤษ1 

 
เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวและอ่านเนื้อข่าวเพ่ิมเติม หลายคนอาจจะเริ่มกังวลใจ 

กับความสามารถทางภาษาของคนไทย อาจเร่ิมรู้สึกละอายใจปนแปลกใจกับความจริง           
ที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้รายงานว่า รัฐบาลไทยได้ทุ่มงบประมาณด้านการศึกษา            
ถึงร้อยละ 31.1 ของงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ            
ที่สูงมากเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ที่ได้รับการส ารวจในครั้งนี้             
แต่เหตุใดผลลัพธ์ทางด้านการศึกษาอย่างเช่นความสามารถทางภาษาของคนไทยกลับดู         
ไม่คุ้มค่ากับจ านวนเงินที่ทุ่มลงไป อีกหลายคนอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะได้พิจารณา
เนื้อหาข่าวโดยใช้อีกชุดความคิดหนึ่ง ที่คล้ายเป็นดัง “ยากล่อมประสาท” หรือ “ยาสมาน
แผล” ที่ช่วยให้คลายกังวลและบรรเทาความเจ็บปวดต่อสถานการณ์ความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของคนไทย ชุดความคิดนี้อาจเป็น “มายาคติ” ที่คนไทยสร้างขึ้น               
                                                           
1 ภาพที่ 2.1 ดัดแปลงจาก หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เผยแพร่บนเว็บไซด์ 
http://www.bangkokpost.com/news/general/755560/thai-english-proficiency-drops-now-3rd-worst-in-
asia-ef 

ตวั
อย
า่ง



ห น้ า ที่  45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
การครอบง าเชิงภาษาและวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 
เกริ่นน า 

คน ส่วน ใหญ่  รวมทั้ งครูสอนภ าษาอังกฤษชาวไทยหลายคนมองว่ า                    
การที่ภาษาอังกฤษแพร่ขยายไปทั่วโลกมีความเป็นกลางและโปร่งใส ไม่ได้มีนัยยะ                
ทางการเมืองแอบแฝงซึ่งอาจส่งผลเสียหรือมีพิษภัยเจือปนต่อผู้ใดหรือประเทศใด 
ภาษาอังกฤษยังคงมีภาพลักษณ์ที่ดีมาโดยตลอด ใครที่รู้ภาษาอังกฤษจะมีภาษีดีกว่าคนอ่ืน 
ภาษาอังกฤษมีประโยชน์ไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม อีกท้ัง
เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้วิทยาการและในการประกอบอาชีพ แม้ว่าทุกคน          
จะทราบเป็นอย่างดีว่าการแพร่ขยายของภาษาอังกฤษมาพร้อมกับการแพร่ขยายจักรวรรดิ
อังกฤษและอเมริกันโดยมีจุดประสงค์หลักในการสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจ การบังคับ
แย่งชิงดินแดน การสร้างความได้เปรียบด้ านการค้า การตักตวงผลประโยชน์และ
ทรัพยากรจากประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือแม้แต่ประเทศที่เป็นอิสระ เป็นเรื่องที่           
น่าแปลกใจว่าคนทั่วไปกลับไม่เคยฉุกคิดว่าความสัมพันธ์เชิงอ านาจและผลประโยชน์
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สัญญาณแรกของการครอบง าทางภาษา 
 บุคคลส าคัญของโลกคนแรก ๆ ที่มองเห็นนัยยะในเชิงอ านาจและการครอบง า           
ที่แอบแฝงมาพร้อมกับภาษาอังกฤษคือท่านมหาตมะคานทีซึ่งเป็นผู้น าและนักการเมือง           
ที่มีชื่อเสียงในการเรียกร้องอิสรภาพของอินเดียจากจักรวรรดิอังกฤษด้วยหลักอหิงสา2  
เมื่อครั้งที่ยังท างานเป็นทนายความให้กับรัฐบาลอังกฤษในช่วงที่อินเดียยังไม่ได้รับเอกราช  
คานทีได้เขียนแผ่นพับที่มีเนื้อหาเชิงวิพากษ์ต่อภาษาอังกฤษโดยตรง มีใจความตอนหนึ่ง          
ที่ถูกอ้างถึงในหนังสือของ เมลวิน บรากก์ (Bragg, M., 2004, p. 248) ไว้ว่า 
 

การให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับคนเป็นล้านเท่ากับจองจ าให้คนเหล่านั้น
เป็นทาส รากฐานทางการศึกษาที่  มาเคาเลย์ 3 ได้วางไว้ ให้กับพวกเรา                
[ชาวอินเดีย] นั้นคือ การท าให้พวกเราตกเป็นทาส ข้าพเจ้ามิได้ต้องการจะบอก
เป็นนัยว่ามาเคาเลย์มีความตั้งใจเช่นนั้นแต่การกระท าของเขาจะส่งผลเช่นนั้น
ตามมา ลองตรองดูว่า เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแค่ไหนที่เราจ าต้องพูดเรื่องกฏระเบียบ
ของชาติเราด้วยภาษาต่างชาติเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแค่ไหน ถ้าข้าพเจ้าต้องมีเหตุ
ให้ ไปยังศาลยุติธรรมแล้วกลับต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง นั่นคือ               
เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักกฎหมาย ข้าพเจ้าไม่อาจที่จะพูดด้วยภาษาแม่และต้องอาศัย
คนอ่ืนช่วยแปลจากภาษาแม่ของข้าพเจ้าเองน่ะหรือ ช่างเป็นเรื่องที่ตลกไร้สาระ
สิ้นดีหรือไม่ อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าสัญญาณแห่งความเป็นทาสหรอกหรือ             

 
แม้ ว่ าท่ านผู้ น าอย่ างคานที จะส่ งสัญ ญ านบอกประชาชนคน อิน เดี ย               

(และชาวโลก) มานานนับศตวรรษถึงความไม่ชอบมาพากลของประเทศอังกฤษ             
ที่ ได้ประกาศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในอินเดียและเป็นภาษาหลักที่ ใช้                  
ในสถาบันการศึกษา คานทีเชื่อว่านี่คือการสร้างกลไกในการครอบง าชาวอินเดียและ          
ชาวอินเดียต้องตกเป็นทาส ไม่ใช่แค่ “ทาสทางกาย” ในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นเท่านั้น            
แต่ยังเป็นทาสในอีกรูปแบบด้วยนั่นคือ “ทาสทางภาษา” แต่ทว่าคนอินเดียส่วนใหญ่ก็ยังมี
                                                           
2 หมายถึงการหลีกเล่ียงความรุนแรง   
3 มาเคาเลย์ มีชื่อเต็มว่า Thomas Babington Macaulay เป็นนักการเมืองชาวอังกฤษผู้ซ่ึงผลักดันให้ ภาษาอังกฤษ
กลายเป็นภาษาสื่อกลางที่ใช้ในการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นสูง หรือในระดับอุดมศึกษาของอินเดียในสมัยที่ยังตก
เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ 
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อาจจะแฝงตัวมากับภาษาอังกฤษก็เป็นได้ หลายคนมองว่าลัทธิจักรวรรดินิยมต้อง
ขับเคลื่อนด้วยกองก าลังทหารและนโยบายทางการเมืองและไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวภาษา 

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ มีการตั้งค าถามโดยนักวิชาการว่า การแพร่ขยาย
ของภาษาอังกฤษนั้นส่งผลเชิงลบต่อประเทศต่างๆในหลายด้านหรือไม่ ซานดรา แมคเคย์ 
(McKay, S. L., 2002) กล่าวว่า สิ่งที่พอสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือ ภาษาอังกฤษค่อย ๆ             
ลดบทบาท และความส าคัญของภาษาอ่ืนในสังคม อีกทั้งวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกา            
ที่แพร่ขยายไปพร้อมกับภาษาอังกฤษได้เริ่มมีอิทธิพลครอบง าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชาติอ่ืนแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นช่องทางหารายได้และส่งเสริม           
ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของเหล่าประเทศมหาอ านาจอย่าง อังกฤษและอเมริกา 
ลักษณะของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเช่นนี้ โรเบิร์ต ฟิลลิปซัน (Phillipson, R., 1992, p. 47)            
เรียกว่าเป็น “จักรวรรดินิยมทางภาษา” หรือ “การครอบง าทางภาษา” (Linguistic 
Imperialism)1 ซึ่งหมายถึง สถานการณ์ที่ “ภาษาอังกฤษยังคงด ารงไว้ซึ่งบทบาทโดดเด่น
และทรงอิทธิพล โดยขับเคลื่อนด้วยกลไลการสร้างและการสร้างใหม่ให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันในเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม ระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน  ๆ”               
ฟิลลิปซัน ต้องการจะบอกว่าสถานะของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก (English as a 
Global Language) นั้น ไม่ได้เกิดเองโดยธรรมชาติหรือเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  
แต่ เกิดจากการด าเนินนโยบายต่างประเทศ อันแยบยลของประเทศมหาอ านาจ            
อย่างอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เพ่ือผลักดันให้มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย         
และน ามาซึ่งความได้เปรียบและผลประโยชน์ต่าง ๆ 

ในบทนี้ จะพิจารณาอีกครั้งกับความเชื่อที่ว่าภาษาอังกฤษปราศจากพิษภัย             
ไม่มีนัยยะแอบแฝง ไร้อ านาจในการครอบง าหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะท าให้ใคร         
เสียผลประโยชน์หรือได้ผลประโยชน์นั้นเป็นความจริงหรือไม่ และความเชื่อนี้เป็นเพียงแค่ 
“มายาคติ” ที่เคลือบแฝงไว้กับความสวยหรูของ “ความเป็นภาษากลาง” “ความเป็น
ภาษานานาชาติ” หรือ “ความเป็นภาษาแห่งโอกาสและความม่ังคั่ง” จริงหรือไม่  
 
 
                                                           
1 ค าว่า การครอบง าทางภาษา (Linguistic Imperialism) ยังครอบคลุมถึงการครอบง าทางวัฒนธรรม (Cultural 
Imperialism) อีกด้วย  
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บทที่ 4 
ประวัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

 
เกริ่นน า 

แม้ว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจะเกิดขึ้นมายาวนานกว่า 
100 ปี แต่ก็ต้องยอมรับว่า คนไทยจ านวนมากยังไม่สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันได้ดีนัก คงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจของใครหลายคนเมื่อได้รู้ว่าคนไทย
จ านวนไม่น้อยเคยเรียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาภาคบังคับมาหลายปี ใครเรียนจบ
ระดับประถมศึกษาก็น่าที่จะได้เรียนภาษาอังกฤษมาไม่ต่ ากว่า 2 ปี ส่วนใครที่เรียนต่อถึง
ระดับมัธยมศึกษาที่ 6 คงได้เรียนมาไม่ต่ ากว่า 8 ปี ยิ่งถ้าได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ด้วยแล้วประสบการณ์การเรียนยิ่งมีมากกว่า 10 ปี ความแปลกใจปนความสงสัยก่อให้เกิด
การตั้งค าถามและพยายามหาค าตอบว่าท าไมคนไทยจึงไม่เก่งภาษาอังกฤษ ทั้งที่ใช้เวลา
เล่าเรียนมาหลายปี ค าตอบของแต่ละคนคงแตกต่างกันออกไป บ้างก็ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้
ค าศัพท์ บ้างว่าไม่เก่งไวยากรณ์ บ้างว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสฝึกฝน หรือบางคนคิดว่าเพราะ  
ไม่เคยไปต่างประเทศ แต่มีหนึ่งในหลายเหตุผลที่คนไทยมักได้ยินหรือใช้กันจนชาชิน           
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ของชาติโดยไม่พลาดตกเป็น “เมืองขึ้น” ทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกหรือชาติอ่ืนได้
หรือไม ่

ในบทนี้ จะมามองย้อนศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาอังกฤษและการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่ได้ถือก าเนิดมาพร้อม  ๆ กับกระแสการล่า             
อาณ านิ คมที่ ถาโถมเข้าสู่ ป ระเทศแล ะภูมิภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้  การที่
พระมหากษัตริย์ของไทยทรงยอมรับและทรงมองเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ           
ในสมัยนั้น นับว่าเป็นการสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันเฉียบคม ที่เปรียบดังเกราะป้องกัน
ต้านทานอ านาจ จากจักรวรรดิตะวันตกและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประเทศ           
ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย  

อีกทั้งในส่วนของประวัติการเรียนภาษาอังกฤษในไทย ผู้ เขียนจะหยิบยกประเด็น
ด้านการครอบง าอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของไทยของชาติตะวันตก ที่กระท า
ผ่านทางภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงล้วนแต่เป็นวิธีการ             
ที่พัฒนาขึ้นโดยนักทฤษฎีจากชาติตะวันตก 

 
พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2399 เซอร์ จอห์น เบาว์ริง ได้เขียนหนังสือ  2 เล่ม

เกี่ ยวกับสยามประเทศ โดยใช้ชื่อว่า Kingdom and People of Siam และได้รับ               
การตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในกรุงลอนดอนในปี พ.ศ. 2400 นับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับสยาม
ประเทศที่ส าคัญที่สุดเพราะเซอร์ จอห์น เบาว์ริง ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสยามไว้มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา วัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น  ปัจจุบันหนั งสือทั้ ง 2 เล่มนี้ ได้แปล               
เป็นภาษาไทย โดยใช้ชื่อว่า “ราชอาณาจักรและราษฏรสยาม” และจัดพิมพ์ขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 
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ก็คือ “คนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ เพราะไม่เคยตกเป็น เมืองขึ้น” ยิ่งถ้ามีประเด็น              
การเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม
อาเซียนด้วยแล้ว เหตุผลที่ว่านี้ยิ่งใช้แก้ต่างได้เป็นอย่างดีและคงท าให้ใครหลายคนเผลอคิด
ว่าเป็นเหตุผลที่ “ฟังขึ้น” และ “ดูดี” เพราะช่วยเชิดชูความเป็นเอกราชของชาติไทย และ
เกิดความภาคภูมิใจแทนที่จะเป็นปมด้อย ในสถานการณ์ที่ประเทศชาติต้องการผู้มีความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

หากลองย้อนกลับไปคิดอีกสักรอบกับเหตุผลที่ว่า “คนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ 
เพราะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น” นั้น มีข้อเท็จจริงอยู่บ้างหรือไม่ ก็จะพบว่าเป็นเพียง          
มายาคติ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือปลอบใจ ปกปิดปมด้อย หรือปิดบังอ าพรางความจริง
บางอย่างไว้ เมื่อมองกลับไปในยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก จะเห็นเป็นเชิง
ประจักษ์ได้ว่า กษัตริย์ไทยที่ปกครองประเทศในช่วงดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่  5 ) ทั้ งสองพระองค์ล้ วนแล้วแต่สามารถสื่ อสารเป็นภาษาอังกฤษ ได้ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาหาความรู้เล่าเรียนฝึกฝนด้วยพระองค์
เองจนทรงเขียนจดหมายภาษาอังกฤษติดต่อกับชาวต่างชาติ (อ่านเพ่ิมเติมในหน้าที่ 95 - 
96) ส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงศึกษาเล่าเรียนจากครูสอน
ภาษาต่างชาติที่พระราชบิดาได้ว่าจ้างมาสอนในวังหลวงในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์            
เมื่อพิจารณาไตร่ตรองกับความจริงดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าค าแก้ตัวที่ว่า “คนไทยไม่เก่ง
ภาษาอังกฤษ เพราะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น” นั้นช่างขัดแย้งกับความเป็นจริง เพราะ          
ความจริงอย่ างหนึ่ งก็ คื อพระมหากษั ตริย์ ของไทยได้ ใช้ ความรู้ค วามสามารถ               
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือช่วยน าพาให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากการที่ต้องตกเป็น
เมืองขึ้นของชาติตะวันตก ดังนั้น การมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างหากท่ีท า
ให้ ช าติ ไทยไม่ ต้ อ งตก เป็ น เมื องขึ้ น  ห รือ ถ้ า เปลี่ ยน ให้ เป็ นภาษาพูดก็ จะได้ ว่ า 
“พระมหากษัตริย์ของคนไทยเก่งภาษาอังกฤษ เราจึงไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น” และเท่ากับ
เป็นการบอกโดยนัยว่า “หากคนไม่เก่งภาษาอังกฤษ เราจะตกเป็นเมืองขึ้น” ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่ยิ่งน่ากังวลใจว่า หากคนไทยยังคงรักษามาตรฐานไม่เก่งภาษาอังกฤษต่อไป จะสามารถ
ยืนหยัดต่อสู้กับชาติอ่ืนในเวทีการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้หรือไม่ และจะยังรักษาอธิปไตย
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บทที่ 5 
ภาษาอังกฤษที่แปรเปลี่ยนในประชาคมอาเซียน 

 
เกริ่นน า 

ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 21 แวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ          
ในประเทศไทยยังคงยึดมโนทัศน์หรือแนวคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language หรือ EFL) ไว้อย่างเหนียวแน่น  
แม้หลายปีที่ผ่านมาจะมีกระแสที่จะปรับเปลี่ยนให้ภาษาอังกฤษมีฐานะเป็นภาษาท ี่สอง 
(English as a Second Language หรือ ESL) ของประเทศก็ตาม แต่กลับไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ด้วยเพราะความหมายและค่านิยมของค าว่า ESL นั้นไปผูกติดกับประวัติศาสตร์
ของเหล่าประเทศและดินแดนที่เคยตกเป็นเมืองขี้นของอังกฤษ ประเด็นเช่นนี้เป็นเรื่อง           
ที่เปราะบางเกนิกว่าที่คนไทยหลายคนจะยอมรับได้ 

แต่ในความเป็นจริงสถานะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในระดับโลกและระดับ
ประชาคมอาเซียนได้เปลี่ยนแปลงไป มีความหลากหลายมากขึ้นและไม่ได้ถูกตีกรอบไว้        
แค่เพียงมโนทัศน์แบบ EFL และ ESL แล้ว เมื่อโลกแห่งการสื่อสารเปลี่ยนไปจึงท าให้เกิด

ภาษาอังกฤษที่แปรเปลี่ยนในประชาคม
อาเซียน

บทที่
Chapter 5
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