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ค าน า

 การออกเสยีงภาษาองักฤษเป็นพืน้ฐานส าคญัอนัดบัแรก ๆ ทีน่ าไปสูค่วามเขา้ใจใน
เรื่องความหมาย การฟงั ไอเดยี และการพดูภาษาองักฤษจากความรูส้กึ ท าใหคุ้ณสามารถ
พดูภาษาองักฤษไดห้ลากหลาย อสิระ ผอ่นคลาย เป็นตวัของตวัเอง โดยไมย่ดึตดิรปูแบบ
ประโยคในหนงัสอื สามารถสื่อสารภาษาองักฤษในแต่ละชว่งเวลาแตกต่างกนัออกไป ขึน้อยู่
กบัอารมณ์และความรูส้กึของคุณเอง 

การออกเสยีงภาษาองักฤษจากความรูส้กึ หรอืในคอรส์ออนไลน์ในแพลต็ฟอรม์ 
 (คอรส์ออกเสยีงภาษาองักฤษชดัชวิ) จงึเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ด ยากทีสุ่ด ใช้

เวลาทีสุ่ด น่าเบื่อ ในการเรยีน และฝึกฝนการสื่อสารภาษาองักฤษจากความรูส้กึ กนิเวลาใน
การฝึกถงึ 65  ของการสื่อสารภาษาองักฤษทัง้หมด 

 หากคุณไดอ้า่นหนงัสอืคมัภรี ์  “พดูภาษาองักฤษจากความรูส้กึ” 
มาก่อนหน้าน้ีแลว้จะพบวา่ การออกเสยีง

ภาษาองักฤษ อยูใ่นขัน้ตอนที ่2 – 3 (ในพารท์ของ “เสยีง”) ของทัง้หมด 10 ขัน้ตอน ในการ
พดูภาษาองักฤษจากความรูส้กึ

ผมขอบอกลว่งหน้าวา่ ถงึแมจ้ะเป็นสว่นหน่ึงในการ “พดูภาษาองักฤษจากความรูส้กึ” 
แต่เมื่อคุณไดล้ว่งรูทุ้กสิง่ทุกอยา่งจากคมัภรี ์  เลม่น้ี

 การออกเสยีงภาษาองักฤษจากความรูส้กึฉบบัน้ี คอื “มหากาพย”์ เลยกว็า่ได ้

 ส าหรบั “คนสว่นใหญ่” ทีไ่มส่ามารถพฒันาการสื่อสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งธรรมชาต ิ
และ เดด็ขาดสกัท ี

เน่ืองจาก “การออกเสยีงภาษาองักฤษ” น่ีละครบั ทีเ่ป็น “กบัดกั” ส าคญั ทีม่กัจะ
มองขา้มกนัไป 

 คนสว่นใหญ่ อาจมองขา้ม และไมท่ราบมาก่อนวา่ การอา่นออกเสยีงภาษาองักฤษ 
เป็นทกัษะพืน้ฐานที่
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-ส าคญัทีสุ่ด

-ใชเ้วลานานทีสุ่ด 

- น่าเบื่อ และไมส่นุกทีส่ดุ

 สาเหตุ..เพราะการออกเสยีงภาษาองักฤษ ไมส่ามารถ “เรง่ความเรว็” ไดอ้ยา่งทีใ่จ
ตอ้งการ เน่ืองจากใชก้ลา้มเน้ือ ใชร้า่งกาย ไมต่่างจากการทีคุ่ณอยากจะมกีลา้มทอ้ง ทีคุ่ณ
จ าเป็นจะตอ้งใชเ้วลากบัมนั โดยทีไ่มส่ามารถสรา้งกลา้มทอ้งไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้

 และลกัษณะรา่งกายแต่ละคนทีก่ าเนิดมาแตกต่างกนัดว้ยครบั ดงูา่ย ๆ จากการออก
เสยีงภาษาไทย การรอ้งเพลง การแรป็ ฯลฯ เราจะพบวา่ แต่ละคนจะมจีุดออ่น และปญัหาใน
การออกเสยีงเฉพาะตวัแตกต่างกนัไป

 อกีทัง้ ยงัเกีย่วขอ้งกบั สมอง ปาก ลิน้ ลมหายใจ กลา้มเน้ือ ชอ่งเสยีง จงัหวะ เสน้
เสยีง ฯลฯ บวกกบั อารมณ์ ความรูส้กึ ความผอ่นคลาย และประสบการณ์อกีต่างหาก 

 จากประสบการณ์สอนนกัเรยีนมา 18 ปี คุณทราบหรอืไมค่รบัวา่หลายต่อหลายคน 
เขา้ใจผดิวา่ การพยายามออกเสยีงภาษาองัก

ฤษมาก ๆ เยอะ ๆ แลว้จะประสบความส าเรจ็ 

แทท้ีจ่รงิแลว้ มนัเป็นเรื่องระบบรา่งกายทีจ่ าเป็นตอ้งฝึกฝนใหเ้กดิ “ความสมัพนัธ”์ 
กนัระหวา่งสมอง และรปูปาก กลา้มเน้ือ และสว่นอื่น ๆ จนมนัเป็น “เน้ือเดยีวกนั” หรอื 
“อตัโนมตั”ิ 

 อกีทัง้ “ความพยายาม” มกัจะถูกน าไปใชแ้บบ “ผดิ ๆ” ซึง่ความพยายามมากเกนิไป
ท าใหร้ะบบรา่งกาย “เกรง็” และการออกเสยีงภาษาองักฤษทีอ่อกมาเป็น “หุน่ยนต”์ เพราะ
ปลายทางของเสยีงของมนุษยท์ีส่ ื่อสารออกไป มนุษย ์กบั มนุษย ์จะรบัรูก้นัดว้ยเสยีงทีม่ี
อารมณ์ ความรูส้กึ ดว้ยเชน่กนั

 ค าวา่ ออกเสยีง “เป๊ะเวอร”์ หรอื “ชดัเวอร”์ จงึเป็นการใชว้ลโีฆษณาในแบบผดิ ๆ 
เพราะในความเป็นจรงิแลว้ คุณคงไมพ่ดูกบัเพือ่นค าวา่ “เรง่” “รอ” “รบัรู”้ ฯลฯ ดว้ยการ
กระดกลิน้ ร.เรอื จนชดั เหมอืน “หุน่ยนต”์ หรอกนะครบั
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 การออกเสยีงภาษาองักฤษ หรอืภาษาใด ๆ ในโลกกต็าม จะมคีวาม “ชดั” ก่อน และ
สุดทา้ยจะถูกใชด้ว้ยความ “ชวิ”

 คุณอยา่เพิง่เขา้ใจผดินะครบัวา่ ผมไมไ่ดห้า้มคุณในการออกเสยีง “ชดั” นะครบั 

การออกเสยีงชดัเป็นขัน้แรก และการออกเสยีง “ชวิ” เป็นขัน้ต่อมา ทีท่ าใหเ้วลาคุณสื่อสาร
จรงิ ๆ มคีวามเป็นธรรมชาต ิปากไมเ่กรง็ แต่มรีปูทรงของมนั ดเูป็น “มนุษย”์ และมอีารมณ์ 
และความรูส้กึ ในแบบตวัเองจรงิ ๆ  ชดั และ ชวิ ส าคญัทัง้หมด 

 และน่ีคอื ทฤษฎทีีผ่มสรา้งขึน้มาเองจากความเป็นจรงิครบั “การออกเสยีง
ภาษาองักฤษจากความรูส้กึ หรอืการออกเสยีงภาษาองักฤษชดัชวิ”  

 นานมาแลว้ ผมเคยมนีกัเรยีนทีเ่คยเรยีนกบัเจา้ของภาษาแหง่หน่ึง ในบางแสน 
(ปจัจุบนัปิดไปแลว้) มาถงึ 14 คอรส์ เขา้มาทดสอบกบัผม หลงัจากสมัภาษณ์ ผมพบวา่ 

มคีวามพยายามจะใหก้ารออกเสยีงภาษาองักฤษ “เป๊ะเวอ่ร”์ 

แต่เมื่อผมอธบิาย และออกเสยีงตวัอยา่ง และใหน้กัเรยีนฝึกตาม เคา้ถงึเริม่

เขา้ใจวา่ “อ๋อ การออกเสยีงภาษาองักฤษ ทีผ่อ่นคลาย มคีวามชดั และชวิ มอีารมณ์ 
ความรูส้กึ สื่อสารกนัเขา้ใจ และเป็นตวัของตวัเอง เป็นแบบน้ีน่ีเอง”

 ผมบอกไดเ้ลยครบัวา่ ทุกซรีสีห์นงัสอืทุกเลม่ ทีผ่มไดน้ ามาถ่ายทอดใหทุ้กทา่นไดอ้า่น
อยู ่ณ ขณะน้ี เป็น “เรื่องใหม ่ทฤษฎใีหม่” ทีแ่ตกต่างจาก ความเชื่อเดมิ ๆ ทีทุ่กทา่นเคยได้
พบประสบเจอมาอยา่งแน่นอน

ลองคน้หาดใูนกูเกิล้นะครบั สว่นใหญ่ เรามกัจะท าตาม ๆ กนั คอื ออกเสยีงเป๊ะเวอร ์
ชดัเวอร์ ฯลฯ 

ซึง่ในปจัจุบนั ผมไดส้รา้งคอรส์ออนไลน์กบั  แลว้ เรื่องการออก
เสยีงภาษาองักฤษ สามารถหาค าวา่ 

 อน่ึง คมัภรี ์ และ   รวมถงึคอรส์ออนไลน์ มคีวามแตกต่าง
กนัในรายละเอยีดของเน้ือหาครบั คุณจะไดเ้รยีนรูใ้น “รอ่งรายละเอยีด” ในแต่ละสว่นของทัง้ 
3 ผลติภณัฑ ์
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 คราวน้ี ถงึเวลาแลว้ละครบั ทีคุ่ณจะตอ้งไปเรยีนรู ้วชิา “การออกเสยีงจากความรูส้กึ 
(ชดัชวิ) –  กนั 

 “ไปกนัเลยครบั”
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