ภาษาตางประเทศกับการเรียนรูในยุคโลกาภิวัฒน
โดย อาจารยอธิพงศ สุริยา
ป จ จุ บั น โลกของเราก า วล้ํ า นํ า สู ยุ ค “โลกาภิ วั ต น ” หลายคนคงจะชิ น หู กั บ คํ า นี้ ม า
พอสมควร เพื่อไมใหเปนการตกยุค เราก็มาทําความรูจักกับมันใหชัดเจนยิ่งขึ้นก็นาจะเปนการดี
สมศักดิ์ศรีคนรุนใหมอยูใน Trend คําวา “โลกาภิวัตน” หรือภาษาอังกฤษใชคําวา “Globalization”
ถาแปลกันตรงๆ ตัวมีความหมายวา การแพรกระจายไปทั่วโลก หรือถาจะบอกเปนภาษาที่เขาใจ
งายและคุนเคยคือ เปนยุคที่โลกไรพรมแดน กลาวคือ ขอมูลซึ่งมีทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
ไดมีการถายโอนหรือถายทอดไปยังอีกซีกโลกหนึ่งไดดวยความรวดเร็ว โดยอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารที่ทันสมัย เชน การขนสง คมนาคม การเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ไดมีสวนเกี่ยวของ
กับปจเจกบุคคล สังคม ธุรกิจ และการเมืองทั่วโลก คําวาโลกไรพรมแดน เขามาสูสังคมไทยในยุคที่เรียกวาไอที (IT =
Information Technology) โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ เมื่อมีการเกิดเครือขายโทรคมนาคมที่โยงใยทั่วโลกดวยระบบ
คอมพิวเตอรที่เรียกวา Internet (International Network) เมื่อโลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน คงปฏิเสธไมไดที่ประเทศไทย
ของเราเปนประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งในประชาคมโลก ก็ตองเปนไปตามกระแสของโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได และ
จําเปนตองมีการเปดประเทศ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธกับนานาอารยประเทศมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ทํา
ใหทั่วทั้งโลกของเราสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางเขาใจก็คือ “ภาษา”
ขณะนี้ทุกคนไดผานวัยที่เรียกวา “นักเรียน” มาแลว และกําลังกาวยางเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยสูวัย
“นักศึกษา” แนนอนวาชีวิตของเราตองมีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควร ในวัย “นักเรียน” เราพึ่งตําราและครูอาจารย
ทานไดประสิทธิ์ประสาทวิชาใหอยางเต็มกําลังความสามารถ แตคําวา “นักศึกษา” มีความหมายและเปนไปมากกวานั้น
เราตองปรับตัวเปนผูใหญขึ้นอีกขั้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น ไมมีใครคอยมาบังคับใหเราเรียน ไมมีใครคอยมาปอน
ใหเราหมดทุกอยาง เราตองพึ่งตนเอง ตองบังคับและปรับตัว ตลอดจนศึกษาและเรียนรูเพิ่มเติมดวยตัวเองมากขึ้น
เพื่อใหมีมุมมองในสิ่งแวดลอมของสังคมโลกไดกวางขึ้น พรอมจะกาวสูความเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต
ปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการเรียนรูในโลกกวางและเปนการเรียนรูตลอดชีวิต คือ “ภาษา” เราคงเลือกที่จะศึกษาเฉพาะ
ภาษาไทยของเราเองอยางเดียวเห็นจะไมเพียงพอในโลกที่กําลังหมุนไปและเปลี่ยนแปลงทุกขณะ จําเปนที่เราจะตอง
ศึกษาภาษาตางประเทศอื่นๆ ที่ไมใชภาษาแมของเราเพิ่มเติมใหมากขึ้น และคงปฏิเสธไมไดวาภาษาตางประเทศที่เขามา
ในชีวิตของเราในปจจุบันมีหลายภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และญี่ปุน เปนตน แตภาษาแรกและถือ
วาเปนภาษากลางในการติดตอสื่อสารไปทั่วโลกในปจจุบัน ก็คือ “ภาษาอังกฤษ” ซี่งเปนภาษาที่เราจะตองผูกพันกับมัน
ไปอีกตลอดชีวิตก็วาได (เพราะฉะนั้น ใครที่ไมชอบภาษาอังกฤษจงรีบเปลี่ยนความคิดใหมซะนะ) เพื่อใหมองภาพได
ชัดเจน และเปนแงคิดใหเราหันมารักภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ขอยกตัวอยางในเรื่องใกลๆ ตัว ในชีวิตประจําวันของเราที่
เกี่ยวของกับภาษาตางประเทศ ไมวาจะเปน … หนังสือ ที่เราใชในการเรียนการสอนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รายวิชาซึ่งเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งมีจุดกําเนิดจากตางประเทศ และยังไมมีหนังสือภาษาไทยเขียน
ขึ้นมา ก็คงหลีกเลี่ยงไมพนที่เราจะตองอานหนังสือภาษาอังกฤษ (Text Book) อันนี้หนีไมพนแนๆ เพราะการเรียนการ
สอนดานวิศวะ ตองเกาะติดกับเทคโนโลยีใหมๆ ที่กาวไวยังกะติดจรวด จึงตอง update ใหทันสมัยตลอดเวลา
การใชงานคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เอางายๆ วาใครไมรูจัก Windows
ก็คงจะนอยคนเต็มทน หรือโปรแกรมตางๆ อีกมากมาย ลวนมีพื้นฐานการพัฒนามาจากตางประเทศ

ซึ่งภาษาสวนใหญที่ใชในคูมือการใชงาน ตลอดจนตัวโปรแกรมเองก็เปนภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น (แมวาปจจุบันจะมี
เวอรชั่นที่เปนภาษาไทยมากแลวก็ตาม) อันนี้ถาไมเขาใจภาษาอังกฤษ เมื่อเกิดปญหาในการใชงานขึ้น (หรืออาการที่เคา
เรียกกันวา Hang) ก็คงจะแกไขอะไรไดยากลําบากเหลือเกิน
อินเทอรเน็ต (Internet) คงเปนอีกคําที่ ณ ชั่วโมงนี้ใครไมรูจัก คงเรียกวาเชยระเบิด ซึ่ง
Internet ถือเปนแหลงรวบรวมสรรพความรูสาขาตางๆ มากมาย ถือเปนคลังสมองอันสําคัญและ
ทรงพลังของโลกเรา อยากรูอะไรก็เขา Internet หาไดเลย และเมื่อโครงขาย Internet มันโยงใยทั่ว
โลก แหลงความรูก็คงไมไดมีเพียงภาษาไทยอยางเดียว เพราะฉะนั้น หากเรามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี ก็จะสามารถ
สืบคนขอมูล ความรู ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย ไมใชวาคนหาความรูอะไรก็จใชแตภาษาไทย จะทําใหการหา
ความรูจํากัดอยูในวงแคบ ไมเกิดการใชงาน Internet อยางคุมคา
เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ มีเครื่องมือ เครื่องใช ภายในบาน และยิ่งมาเรียนตองเจอ
กับเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ ภายในหอง Lab มากมาย ที่เปนของทําจากโรงงาน
ตางประเทศ ซึ่งคูมือการใชงานก็ลวนแลวแตเปนภาษาอังกฤษ อันนี้ถาไมเขาใจ อาจ
เกิดอาการลองผิดลองถูก (คงวุนนาดูเหมือนกัน)
การสมัครและสัมภาษณงาน เนื่องจากโลกในยุคโลกาภิวัตน มีการไหลเขา
มาของเทคโนโลยี ตางๆ จากตา งประเทศเปน เหตุ ใหบ ริษัท ข า มชาติจํ า นวน
มากมาย เขามาตั้งโรงงานในประเทศของเรา และก็มีการนํ าเอาวิ ศวกรและ
ผูบริหารบางสวนจากบริษัทแมมาดวย ดังนั้น บริษัทเหลานี้มักเลือกคนที่มีความรูดานภาษาตางประเทศเขาทํางาน เพื่อ
สามารถสื่อสารกับบุคลากรที่มาจากตางประเทศไดเปนอยางดี และงายตอการเรียนรูเทคโนโลยีตางๆ ตลอดจนสงผลถึง
การไดไปอบรมที่บริษัทแมในตางประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการเปดโอกาสในสวนนี้ใหกับตัวเอง
นอกจากนี้ เนื่องจากปจจุบัน รัฐบาลกําลังใหการสนับสนุนเรื่องการทองเที่ยวเปนอยางมากทํา
ใหมีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาประเทศเราไมใชนอยในแตละป หากเรามีทักษะดาน
ภาษาอังกฤษที่ดี ก็จะเปนการเปดโอกาสในการพูดคุยกับชาวตางชาติ ใหการชวยเหลือนักทองเที่ยว
ในสถานการณที่จําเปนได นอกจากนี้ ยังมีโอกาสไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
เปนการเปดมุมมองในการมองโลกของเราใหกวางไกลยิ่งขึ้นดวย
ที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดข า งต น เป น ตั ว อย า งเล็ ก ๆ บางส ว นที่ ชี วิ ต เราต อ งผู ก ผั น อยู กั บ ภาษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวาภาษาตางประเทศมีความสําคัญตอการเรียนรู
ในยุคโลกาภิวัตนและในสังคมแหงการเรียนรูเปนอยางมาก ซึ่งการรูแคเพียง 2 ภาษาอาจจะยังไมเพียงพอ
เรายังจําเปนตองเรียนรูภาษาที่ 3 (ไมใชภาษาทองถิ่น : ภาษาอีสาน ของเรานะ) ไมวาจะเปนภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน
สเปน ญี่ปุน ฯลฯ ซึ่ง มีแนวโนมวาในอนาคตอันใกลนี้ ภาษาจีนอาจจะเปนภาษากลางอีกภาษาหนึ่งที่เราจําเปนตอง
เรียนรู เนื่องจากประเทศจีนเปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และหากรวมคนจีนที่อาศัยอยูตามภูมิภาคตางๆ
แลว จํานวนคนที่รูภาษาจีนถือวามีปริมาณมาก ประกอบกับการที่ประเทศจีนมีกําลังในการซื้อมาก เนื่องจากเหตุผลเรื่อง
จํานวนประชากร ทําใหการผลิตสินคาแตละอยาง สามารถทําออกมาไดครั้งละมากๆ ทําใหสินคาที่ผลิตในประเทศจีนมี
ราคาที่ถูกอาจทําใหเปนจุดแข็งที่บริษัทตางๆ พยายามเขาไปตั้งโรงงานการผลิตที่จีน สินคาของบริษัทที่มีชื่อเสียง
อยางเชน Sony, Canon ฯลฯ ปจจุบันนี้ ก็ไปผลิตที่จีนกันเปนจํานวนมาก สังเกตดูงายๆ เวลาซื้อของมียี่หอ สังเกตดูที่
ปายของสินคาเดี๋ยวนี้ก็ Made in China กันมากมาย ผูเขียนเคยไดรับของที่ระลึกจากประเทศออสเตรเลีย เปนตุกตาหมีโค
ลาตัวเล็กๆ และกระเปาสตางค ปายยังเปน Made in China เลย ซึ่งกําลังและปริมาณสินคาจํานวนมหาศาลนี้ จะเปนตัว
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สรางใหจีนเปนมหาอํานาจเหนือกวามหาอํานาจบางประเทศคงไมยาก ภาษาจีนจึงนาจะเปนอีกภาษาที่เราจําเปนที่
จะตองเรียนรูในอนาคต เพื่อสามารถติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฟงเรื่องราวและความสําคัญของภาษาตางประเทศกับการเรียนรูในยุคโลกาภิวัตนมาก็มากแลว คงพอทําให
เราไดขอคิดและมุมมองที่เปนประโยชน ตลอดจนมองโลกไดในมุมที่กวางขึ้น หรืออาจกระตุนตอมแหงการเรียนรูให
เราหันมาสนใจที่จะเรียนรูภาษาตางประเทศกันมากขึ้น มีประโยคหนึ่งที่ผูเขียนมักจะไดยินในวงสนทนาของนักศึกษา
ที่เรียนคณะวิศวะที่บอกวา นักศึกษาวิศวะ สวนใหญไมคอยเกงภาษา เพราะคนที่เรียนวิศวะ มักมีทักษะทางดานการ
คํานวณคอนขางดี ซึ่งคอนขางสวนทางกับทักษะทางดานภาษา เลยขาดความเอาใจใสและสนใจเทาที่ควร เหมือนกับวา
มันไมคอ ยถนัด เลยไม ตั้งใจมั น ซะอย างนั้น ซึ่งผูเขี ยนก็เปน ผูห นึ่งที่ เ คยมี ค วามคิ ด เชนนั้น แตห ลั งๆ มามุม มองก็
เปลี่ยนไป เพราะวามันหลีกเลี่ยงจากภาษาตางประเทศไมไดแนๆ ถาใครมีความคิดเดิมอยางนั้น ก็อยากจะใหเปลี่ยน
แนวความคิดและมุมมองใหม กอนที่จะสายเกินแกไข หรืออาจทําใหเสียโอกาสดีๆ ในชีวิตหลายๆ อยาง ขอใหคิดวา
ทุกอยางเรียนรูกันได พื้นฐานและทักษะไมคอยดี ก็ตองอาศัยการฝกฝนเพียรพยายามและความมุงมั่นตั้งใจมากหนอยจะ
ก็สัมฤทธิ์ผลไดเหมือนกัน
ภาษาตางประเทศในสังคมแหงการเรียนรูในยุคโลกาภิวัตนถือไดวาเปนอาวุธสําคัญ ที่จะทํา
ใหเราเปนตอและมีความโดดเดน เมื่อผนวกกับวิชาความรู ความสามารถทางดานวิศวกรรมศาสตรที่
เราศึกษาอยู จะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเราประสบความสําเร็จในชีวิต ตลอดจนเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณคาของประเทศชาติสืบไป
วันนี้คุณใหความสําคัญกับภาษาตางประเทศแลวหรือยัง ? ถายังเริ่มตนไดเลยนะครับ...

เขียนโดย อธิพงศ สุริยา
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