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ทุกวันนี้อุปกรณเพื่อความบันเทิงอยาง MP3 Player หรือ iPOD 

เปนสิ่งหลายคนมีพกติดตัวเปนประจำ ผมเองก็เชนกัน เวลาเดินซื้อของ

ตามหาง เดินทางไปทำงานหรือเวลาออกกำลังกายก็แคเอาหูฟงมาใส

แลวก็เปดเพลงฟงสบายๆ เวลาก็ผานไปอยางเพลินๆ เปนสิ่งที่ดี ใน

ฐานะของครูสอนภาษา วันนี้เราลองมาประยุกตอุปกรณเพื่อความ

บันเทิง เปนอุปกรณเพื่อการศึกษากันดีกวา 

เห็นหัวขอแลว อาจจะสงสัยวา Poducation คืออะไรกัน 

Poducation เปนคำใหม เกิดจากการประสมระหวางคำวา POD (จาก 

iPOD) และคำวา –ucation (จาก Education) ความหมายก็ตรงตัวเลย

ครับ การเอา iPOD (รวมทั้ง MP3 Player และอุปกรณอื่นๆ) มาทำเปน

เครื่องมือทางการเรียนการสอน แลวเราจะทำไดอยางไร 

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ปจจุบันนี้ มักจะมา

พรอมกับ Audio CD ที่ใหเราฝกฟงไดดวยตนเองอยูแลว ดังนั้นก็แคเอา

แผน CD ใสเครื่องคอมพิวเตอร จัดการแปลงไฟลใหเปลี่ยนเปน .mp3 

หรือไฟลอื่นใดที่เครื่องเลนพกพาของเราเลนไดแลวก็ถายโอนขอมูลลงไป 

เทานี้ทุกที่ก็จะกลายเปนหองเรียนภาษาของเราแลวละครับ ไมวาจะอยู

บนรถไฟฟา หรือเดินชอปปงในซูเปอรมารเก็ต เราก็สามารถฝกทักษะ

การฟงไดทุกเวลา 

ผมเคยเรียนภาษาเกาหลีดวยวิธีนี้ครับ ส.ส.ท. มีหนังสือ เกง

เกาหลี 24 ชม. ผมก็เอา CD ประกอบหนังสือมาแปลงเปนไฟล .mp3 

แลวก็ใสลงไปในโทรศัพทมือถือ ทีนี้เวลาไปไหนมาไหนผมก็ไดฝกภาษา

เกาหลีไปดวยในตัว ถือวาเปนวิธีการที่ใชไดผลนะครับ 

วางๆ ก็เปดหนังสืออานไป ฟงบทสนทนาไปดวย  

แตไมใชวา CD ประกอบหนังสือจะมีบทสนทนา

ที่สนุก ฟงแลวจะเพลินๆ เหมือนฟงเพลงก็คงไมใช อยาง

นั้นลองเปดอินเทอรเน็ตหาแหลงของบทสนทนาภาษา

อังกฤษที่สนุกๆ แลวดาวนโหลดมาเก็บไวใน iPOD หรือ

ในโทรศัพทมือถือกันดีกวา ลองมาดูนะครับวา มเีว็บไหน

บางที่นาสนใจ 

 

1. English Listening Language Lab Online: 

www.elllo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในบรรดาเว็บฝกฟงภาษาอังกฤษ ผมชอบเว็บนี้

ที่สุดเลยครับ ELLLO เปนเว็บไซตที่เก็บรวบรวมบท

สนทนาและกิจกรรมสำหรับฝกทักษะการฟงไวมากกวา 

1,000 หัวขอ บทสนทนาที่มีนั้นก็เปนการสัมภาษณของ

เจาของภาษาตัวจริงเสียงจริง ภาษาที่ใชก็เปนภาษาที่พูด

กันไดจริง (ภาษาใน CD ประกอบหนังสือเรียน สวนใหญ

จะถูกปรับใหฟงงาย)  

หัวขอก็นาสนใจนะครับ เชน National Icons 

(หนุมฝรั่งกับสาวจีนคุยกันเรื่องหมีแพนดา) หรือใคร

กำลังบาออกกำลังกายก็มีหัวขอเรื่องเกี่ยวกับการออก

ทศพร อิฐงาม* 

>>> 

PODUCATION: 

* English Course Specialist โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 

 

เปลี่ยน iPOD ใหเปนโรงเรียนภาษาในมือคุณ 
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และอยางที่บอกเราสามารถดาวนโหลดคำอธิบายที่ Grammar 

Girl อธิบายไวในเว็บมาใสใน iPOD หรือโทรศัพทมือถือไวทบทวนได

ตลอดเวลาครับ  

 

3. VOA Special English: 

http://www.voanews.com/specialenglish  

แตถาอยากฝกภาษาอังกฤษดวย American Accent แลวละก็ 

ขอแนะนำเว็บฝกภาษาอังกฤษของ VOA (Voice of America) ออก

อากาศมาตั้งแตป 1959 เพื่อเปนชองทางในการเรียนภาษาอังกฤษของผู

ที่อพยพไปยังอเมริกา แตยังไมเกงภาษาอังกฤษ ในเว็บนี้เราจะไดฟงขาว

และเรื่องราวทางวัฒนธรรมของอเมริกาไปพรอมๆ กัน ภาษาของเว็บนี้

ไมยากครับ พูดชาบาง เร็วบาง แตไมนาเบื่อครับ เพราะเรื่องที่เตรียมไว

ใหเราดาวนโหลดนั้นเปนเรื่องที่นาสนใจทั้งสิ้น 

  

  

  

  

 

 

 

 

ตัวอยางเชน เรื่องที่มาของการใชคำศัพทเกี่ยวกับสี เพื่ออธิบาย

ความรูสึก I’m feeling very blue today. หรือ He is green with envy. 

เปนตน สีเหลานี้มีความหมายอยางไรเมื่อนำมาใชเพื่อพูดเกี่ยวกับความ

รูสึก หรือขาวเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็มาใหอัพเดทกัน

ตลอดเวลา 

และเหมือนกับสองเว็บแรกครับ เราสามารถดาวนโหลดเสียง

รายการมาไวใน iPOD โทรศัพทมือถือหรือเครื่องเลน MP3 ไดงายๆ ผม

คิดวามีประโยชนมากๆ สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEFL ทีเดียว  

นอกจากเว็บไซตทั้ง 3 แหงที่แนะนำมาขางตนแลว ในโลกของ 

Poducation และ Podcasting ยังมีอีกหลายเว็บที่เราสามารถดาวนโหลด

ไฟลเสียงและนำมาฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษของเราได ถามีโอกาส

คงไดนำมาแบงปนกันอีกครั้ง ลองคิดดูนะครับถาเราไดฟงทุกวันๆ สัก 

วันละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง บวกกับความพยายามอีกนิดหนอย เราก็จะ

เกงภาษาอังกฤษไดไมยาก โดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษถูกยอให

มาอยูในมือเราอยางทุกวันนี้ 

 

 

 
 

กำลังกายเหมือนกัน เชน Upper Body Workout (หนุมๆ 

กำลังคุยกันเรื่องจะสรางกลามเนื้อ อก ไหล แขนอยางไร

ดี) หรือเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยก็มี บทสนทนาใหมๆ มี 

อัพเดททุกสัปดาหครับ 

นอกจากการฟงเรื่องราวแลว ยังมีการใหทำแบบ

ฝกหัด เกม interactive ชวยการฟงสนุกๆ มากมาย อยาง

เชน ELLLO NEWS ที่นำขาวที่นาสนใจมาใหเราฟง และ

ทำแบบทดสบตามไปดวย เหมาะอยางยิ่งสำหรับคนที่

กำลังเตรียมสอบ TOEIC หรือ TOEFL และที่สำคัญที่สุด 

ฟรีครับ เราสามารถดาวนโหลดบทสนทนานั้นๆ ไปเก็บไว

ที่เครื่องเราในรูปแบบ .mp3 ไดอยางงายๆ เพียง click ที่

ปุม Audio MP3 เทานั้น 

 

2. Grammar Girl: 

http://grammar.quickanddirtytips.com  

  

 

 

 

 

 

 

 

อีกสักเว็บหนึ่งสำหรับคนอยากฝกทั้งไวยากรณ

ภาษาอังกฤษและทักษะการฟงไปพรอมๆ กัน ขอแนะนำ

เว็บ Grammar Girl ครับ ทุกคำถามที่เราสงสัยเกี่ยวกับ

การเขียนภาษาอังกฤษ ในเว็บนี้มีคำอธิบายที่เขาใจไดไม

ยากครับ ตามสโลแกนของเว็บครับ Quick and Dirty 

Tips  

จริงๆ แลวเว็บไซตนี้ครอบคลุมเนื้อหาดานไวยา-

กรณและการเลือกใชคำซึ่งมักจะสรางปญหาใหกับผู

เรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับ โดยจะมีคำอธิบายดวย

ภาษาที่งายและ Tricks ที่จะชวยใหเราไมใชคำคำนั้นผิด

อีกตอไป ยกตัวอยางเชน who และ whom ถาใหคุณครู

ภาษาอังกฤษอธิบายละก็คงยาวแนนอนครับ แต Gram-

mar Girl บอกมีคำอธิบายที่สั้นมากๆ แตก็จำไปชั่วชีวิต

เลยครับ ลองเขาไปดูเองนะครับ 
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