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The Shadowing Class for Thai Students of Basic Japanese Learners:
A Case Study at Chiang Rai Rajabhat University 

Yuichi Nishikita
Japanese Program, Humanities, Chiangrai Rajabhat University 

E-mail: spq93kx9@gmail.com

Abstract

The author focused on shadowing with concerning the way to improve commu-
nicative competence of students who cannot speak well. The studies have been reported 
that shadowing is effective for improving listening skill and accent especially. But there 
is a little study reported how shadowing effect on communicative competence as far as I 
know. There are some reasons. 1) How to teach to improve communicative competence 
of learners has not established yet. 2) Test to evaluate the ability of communicative com-
petence is developing now. The author decided to survey how shadowing method con-
tributes to improving communicative competence through experiment. The purposes of 
this study are 1) Aiming to improving communicative competence through shadowing 
method and finding how shadowing method effect on communicative competence, 2) 
Finding how shadowing method effect on learners belief. The survey was conducted in 
the following order, 1) Pre-test 2) Shadowing class 3) Post-test. The survey revealed that 
1) We have students more conscious of prosody to improve the quick reaction of com-
municative competence in a short time, 2) Through the shadowing experiment, students 
adopted linguistic expression and promoted automation. 3) Considering cognitive side, 
students show positive attitude to shadowing learning method 4) Students realized shad-
owing class improve their own abilities of listening and pronunciation

In this survey, the author used SPOT (Simple Performance-Oriented Test) and 
Speaking Test, which evaluates how examinees refer to description. Still there are some 
questions. For example, these tests have validity or not. If students are more conscious 
of prosody, what the result would be like. If intermediate students conduct shadowing 
method, what the result would be. 

Keywords: Shadowing, Communicative Competence, SPOT (Simple Performance-
Oriented Test), Prosody
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 Introduction

Some students can get high score 
in description test but cannot speak well. 
On the other hand, some students cannot 
get high score in description test but can 
speak well. Before the author sees the fact, 
the author thought score of description test 
and speaking skill are proportional. But 
actually it is not sure.

The author focused on shadowing 
with concerning the way to improve com-
municative competence. Tamai (2003) de-
fines shadowing as repeating accurately 
sounds heard at a time or delayed a little. 
As for communicative competence, Jinbo 
(1987) and Canale (1980) defined it. In this 
study, the definition of communicative 
competences is the ability of familiarizing 
linguistic function and using language ad-
equately to convey specific purpose.

The studies have ever reported that 
shadowing is effective for improving listen-
ing skill and accent. For example, in English 
language field, Okada (2002) picked up 
sentences students cannot pronounce well 
and shadow them without seeing letters. 
Ogiwara (2007) surveyed how shadowing 
effects of single tone and accent. Okubo and 
others (2013) held shadowing class 5 times. 
The author found form their studies found 
that shadowing has possibilities to improve 
accent of any level of learners and teachers 
should introduce basic knowledge about 
accent.

On the other hand, there are little 
study how shadowing effects on communi-
cative competence. Tsukiyama (2013) held 
shadowing class 15 times, then gave home-
work to students to practice again and make 
present in front of  class. Iino (2014) inves-
tigated that learners cognizance of shadow-
ing and the how shadowing effects on 
speaking skill in English language education 
field. Iino (2014) referred speaking skill was 
improved whether giving importance on 
listening or shadowing. On the other hand, 
he reported that problem is to have been 
depended on Speaking Test alone. The au-
thor assumes that 1) how to improve com-
municative competence has not established 
yet and 2) test to evaluate the ability of 
communicative competence is developing 
now.

There are researches about the cor-
relation between acquiring pronunciation 
and learners’ strategy. Toda (2008) claimed 
that actually learning pronunciation as 
early as possible is of advantage to acquire 
pronunciation. Siriphonphaiboon Yupaka 
(2008) preceded a survey for Thai students 
of Japanese learners. She revealed that 
learners who are interested in phonetic as-
pect get more high score in pronunciation 
accuracy test and self-monitored strategy is 
advantage of acquiring accent. Methapisit 
Tasanee (2008) analyzed from questionnaire 
that 1) self-evaluation by learners about 
pronunciation and consciousness of acquir-
ing pronunciation 2) concrete way learners 
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put in practice to improve pronunciation 
and conscious of the role of teacher. From 
above, the author found that acquiring pro-
nunciation and learner’s strategy have 
strong connection. The author would like 
to clarify 1) how shadowing contributes to 
improving communicative competence 
through experiment and 2) how shadowing 
effects on learners’ belief. 

Objectives
Objectives of this study are 1) To 

improve communicative competence and 
to find out the relationship between shadow-
ing and improvement of communicative 
competence through shadowing class for 
Thai students of basic Japanese learner. 2) 
To find out how shadowing effects on learn-
ers belief. 

Methodology
The author conducted 1) pre-test, 

2) shadowing class, 3) post-test in order, 
and comparing the results of pre-test to 
post-test, analyzing the results from ques-
tionnaire about shadowing, then survey how 
shadowing effects on communicative com-
petence.

1. Pre-test            
In the pre-test, the author uses ① 

Speaking test to determine communicative 
competence, and ② SPOT to determine 
communicative competence especially im-
mediate linguistic performance.

① Speaking test
 The author decided to use speaking 

test because 1) there is no bothers from 
dialogue partner, 2) how to grade is simple 
because only graders have to do is to check 
whether examinees referred to description 
or not, 3) expressions from examinees are 
limited by description. The author showed 
examinees picture1-A, and make them ex-
plain of “A day of Paulo”.  Grammar to 
explain of picture is limited to grammar 
examinees have already studied (from Unit1 
to 19 Minnano NihongoⅠ). Evaluation 
items are ① whether examinees referred to 
description, ② the accuracy of grammar, 
③ the accuracy of particle and vocabulary, 
④ fluency (measure speaking time), ⑤ 

expressing an opinion about “A day of 
Paulo”. Lists of score are shown at the ap-
pendix1-B.

② SPOT (Simple Performance-
Oriented Test)

 The author elected SPOT because 
all examinees have to do is to listening to 
sounds and fill in a blank, examinees are 
determined immediate linguistic perfor-
mance proficiency, and grader checks only 
one Hiragana letter.

 The author submits handout (Ap-
pendix 2-A) for examinees, then make them 
listen to sounds the author have already 
recorded. Examinees have to fill in a blank 
by writing Hiragana letters. Sounds are read 
at natural speed and interval to next question 
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is 2 second. The grammar used in SPOT is 
limited by grammar examinees have already 
studied. Each of questions has no relation.

2. Shadowing experiment

① Subjects
 The author elected 13 students as 

subjects for this research. Subjects are 2nd 
year students in Japanese program, Chian-
grai Rajabhat University, who are result 
lower group. Before surveying, they have 
already studied Unit 1 to Unit 25 in Min-
nano NihongoⅠ.

② Semester
 The author held shadowing class 

21 times. It took an hour per time. Semester 
is from August 2015 to November 2015. 
First of all, subjects took pre-test, and the 
author explained the purpose of shadowing 
class. Subjects answered post-test and ques-
tionnaire in the end of class.

③ Materials 
Hitoshi Sato, Keiko Yoshimoto, 

Michiko Fukasawa, Kazuko Onoda, Rieko 
Sakai. 2013. “Shadowing let’s speak in 
Japanese (Basic～intermediate) Indonesia, 
Vietnam, Thailand edition”Published by 
Kuroshio.

④ Circumstance of classroom
The shadowing class was held in 

classroom humanities in Chiangrai Rajabhat 
University. There was enough equipment 
to run shadowing class. Overhead projector 

and audio devices were good.

⑤ The contents of instruction, The 
procedure of Instruction

The author used shadowing text of 
Saito and others (2013) introduced and fol-
lowed procedure below. (The flow of in-
struction)

Mumbling (with Thai subtitle, no 
Japanese text) → Mumbling (no Thai sub-
title, no Japanese text) → Dictation (fill in 
at blank) → Repeating (teachers ‘ reading) 
→ Prosody shadowing (with Japanese text) 
→ Prosody shadowing (no Japanese text) 
→ Contents shadowing (with Japanese text) 
→ Contents shadowing (no text) → Encour-
age them to review their own shadowing.

3. Post-test
 In the post-test, the author uses ① 

Speaking test, ② SPOT the same as pre-test. 
In addition to these, the author utilizes 
questionnaire also. Questionnaire is shown 
in Appendix4. The way of answer in the 
questionnaire is electing one item from five 
items. (1.Strongly disagree 2. Disagree 3. 
Neither 4. Agree 5. Strongly agrees). Ex-
aminees are admitted to write their opinions 
for free in the blank in Thai language.

Results

1. Pre-test, Post-test
You can see the results of ① Speak-

ing test (described A test afterward), ② 

SPOT (described B test afterward) in the 
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Appendix5-A, 5-B. The student number of 
Pre-test is the same as that of Post-test.

(Student no.9 was absent from both 
of test so that total number of students was 
12.)

The score of A test more goes up 
than that of B test. There is significant dif-
ference in A test, but there is no significant 
difference in B test. As for B test, nearly 
half number of students got the same score 
as pre-test or decreased the score. In con-
tradiction to B test, the most of students 
increased their score in A test. In addition 
to that, it was found that lower results group 
of pre-test improved their score promi-
nently.

2. Questionnaire
 Only in post-test, the author con-

ducted questionnaire about shadowing 
(Appendix5-C). Items of questionnaire di-
vided into 1.how learner’s consciousness 
changes, 2. Accomplishment, 3.how learn-
er’s skills change. Respondents elect one 
from 1.Strongly disagree, 2. Disagree, 
3.Neither, 4.Agree, 5.Strongly agree. The 
number of table means the number of re-
spondents.

Discussion and Conclusion
1. From appearance of learners during 
shadowing class

All of students are totally moti-
vated from the beginning of class. The 
passion that students would like to be good 

at Japanese occur this situation. At first, 
most of students tend to rely on text but the 
more they practice, the more they came to 
shadow without seeing text.

 The author assumes that the ac-
curacy rate of dictation in shadowing class 
would be improved, but it seemed that there 
is no precipitous change of accuracy rate of 
dictation in shadowing class. The author 
assumes the reason why dictation requires 
not only pure listening skill but also requires 
task with using grammar and vocabulary 
knowledge during description and picking 
up sounds at the same time. However, once 
analyzing wrong answers, the number of 
nearly correct answers (dull sounds, semi-
voiced sounds, double consonant) was in-
creased. It shows that learners improved 
listening skills and acquired basic grammar 
and vocabulary knowledge.

 The number of normal forms and 
abbreviation shows up in the textbook. The 
author found that learners were interested 
in structures and vocabularies learners have 
not studied yet. At first glance, it seemed 
that their interest is contrary to the author’s 
purposefulness that they should conduct 
shadowing with being conscious of prosody. 
But the author thought that prosody like 
native Japanese promoted because learners 
practiced shadowing with understanding 
speakers ‘ feeling, purposefulness, and func-
tion of conversation as well. Learners ap-
peared to practice shadowing with being 
conscious of intonation and pose especially. 
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Finally, learner’s attitudes for shadowing 
class and the author’s purposefulness meet 
by chance.  

2. From Speaking Test

 The author found that shadowing 
was effective to improve communicative 
competence from the result of Speaking 
Test. The author thought the reason of why 
learners have interest in new words and 
grammars, so that they acquired a lot of 
expressions, or came to automatize knowl-
edge and speak more fluently by shadowing. 
The number of expressions increased a 
little and they came to speak more fluently.

 On the other hand, learners not 
only study in shadowing class but also in 
grammar, conversation and listening class 
so that their Japanese skills improved 
through those classes. I have to take into 
consideration that not only shadowing effect 
on improving communicative competence.

It was revealed below from the 
analyzing wrong answers of A test.

1) Tense
 Leaners have not acquired knowl-

edge about particle following to tense. A 
few learners can divide the meaning of “ni”, 
“kara”, “made”.

2) Reference points
Question ④ requires examinees to 

refer to what Paul has in lunch but nobody 
could reach correct answer.
 The author thought the reason why exam-

inees could not understand what picture 
means or do not feel the demand of refer-
ence. The author should have pay more 
attention to electing what kind of picture is 
proper and show Thai language also. 

3) Expressing a sentiment
Only one student can answer the 

question what do you think about “A day of 
Paul”by using phrase of “I think ～”. The 
most of lower groups tend to answer uncon-
cerned points. Except them, a large part of 
examinees answered only one phrase like 
“He is busy.”, “His life is hard.”

3. From SPOT
It is suggested that shadowing ex-

periment could not improve immediate 
output of communicative competence espe-
cially. The author thought the reason why 
1) students of subjects have an interest in 
new grammars and words in textbook. 2) 
Students hardly pay attention to aspect of 
prosody during shadowing.  3) Students give 
importance of input.

Results lower group of B test im-
proved their grade rapidly. The author 
thought that results lower group has less 
knowledge than results higher group has, 
and the former attained knowledge through 
increasing the amount of input and pro-
moted automation by shadowing. The au-
thor found from questionnaire that results 
lower group came to study with reading 
aloud textbook during work at home.
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The author found many wrong answers about questions in both of pre-test and 
post-test below especially. 

 Question17) タクシーを呼びま（　　　）か。Can I call a taxi?

 The most of students fill “shi”in a blank. The author guesses that it is difficult to 
pick up contracted sound“shi”, “chi”and “tsu”for Thai native speaker.

Question18) １か月（　　　）２回映画を見ます。

I go to watching a movie twice per month.

The most of students do not fill in a blank. The author guesses that they have not 
acquired adverb of frequency. It might have possibility they could not divide adverb of 
“ni”and “2 (both of how to read it is ni)”.

Quesion19) テレサちゃんはせがたか（　　　）なりました。

Teresa grew tall.

 The most of students fill “ni” in a blank. The author guesses that they remind of 
the phrase of “ninarimasu”.

Question27) このシャツはそのシャツ（　　　）り大きいです。

 This shirt is larger than that shirt.

The most of students do not fill in a blank. The author guesses that they could 
not remind of expression of comparison.

Question38) 買い物に行（　　　）時間がありません。There is no time 
to go shopping.

 The most of students do not fill in a blank. The author guesses that they could 
not qualify nouns well or remind of that.

Question41) シュミットさんはフランス語が（　　　）んぜんわか

りません。Mr.Schmid does not understand French at all.

 The most of students fill “se”in a blank. The author guesses they could not dis-
tinguish voiceless sound and voiced sound.
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4. From questionnaire
4.1 How learners consciousness 

changes
 All of students answered the item 

that the way to study with shadowing is fun. 
The most of students think that the way to 
study with shadowing is effective to speak 
Japanese well. This result supports the au-
thor’s hypothesis that they raise positive 
opinions about shadowing. Result higher 
group of B test tends to answer that shadow-
ing is not difficult. The most of students 
answered that shadowing before seeing text 
makes learners more good speaker, but they 
answered negatively that they felt rushed if 
they could not keep up with model sounds. 
They sometimes could not keep up with 
sounds at natural speed. This result means 
that students understand effective way to 
shadowing, but they feel relief if texts are 
shown. Students who answered accomplish-
ing shadowing is better without seeing text 
got high score in B test. Many students 
thought they would like to shadow except 
in shadowing class but actually they do not 
split time for work at home with shadowing.

4.2 Accomplishment
 The most of students answered that 

they felt rushed if you could not keep up 
with model sounds. They tend to rely on 
texts, as you know from the results of 1 in 
questionnaire. On the other hand, students 
who have no worry even if they could not 
keep up with model sounds improved their 

score in B test. The author guesses that they 
improved the immediate output skill by 
making effort to be used to sound of Japa-
nese at natural speed. Students who got high 
score answered positive about question that 
they could concentrate on sounds (rhythm, 
pose, pronunciation) during shadowing. It 
was suggested from above that the more 
they be conscious of prosody, the more they 
improved the immediate output skill. On 
the contrary to that, students improved their 
score greatly in Speaking Test, who an-
swered question that they could shadow 
with being conscious of the meaning of text. 
It is suggested that the more students be 
conscious of the meaning of text, the more 
they come to use various expressions auto-
matically. The author found that what skills 
were improved depends on what students 
focus on during shadowing.

4.3 How learner skills change
 As for how learner skills changes, 

students mostly answered positive. The 
author got a clue to know how student join-
ing shadowing class motivated because the 
most of students answered that they could 
memorize a lot of new words. In addition 
to that, many students realize the improve-
ment of speech and listening skill. How-
ever, as for conversation skill, which is 
more complicated skill, opinion was 
divided into positive answers and native 
answers.
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4.4 What kind of skill do you think 
would improve through the shadowing 
class?

 Students can fill in their opinion 
freely in Thai language. The most students 
filled in were listening skill and conversa-
tion was second. The author thought the 
reason of why the author introduced dicta-
tion as a practice in shadowing class. A few 
students fill in improvement of Japanese 
pronunciation and acquiring new grammar 
and vocabulary. Very few students refer to 
improvement of Japanese pronunciation and 
accent but these students improved their 
score in both of test dramatically. In addition 
to that, these students also refer to the point 
of being promoted the understanding of the 
way Japanese people speak and expressions 
Japanese people use in daily.

4.5 Other comments/ Opinions of 
shadowing class / Expectation for next re-
search theme

Students can fill their opinion 
freely in Thai language as well as 4.

The most students answered were 
that conversation conducted among Japa-
nese friends or close friends. The author 
thought students were interested in expres-
sions Japanese people actually use in daily 
life and how Japanese of the same genera-
tion speaks, because sentences in textbook 
are conversation style. As for sentiment, 
some students described that they would 
like to continue experiment like this time, 

they are very happy to come to memorize 
words which do not show up in textbook. 
Through the research, the author gets satis-
faction from learners. Some students indi-
cated the improvement that time to practice 
shadowing is not enough, they would like 
to practice more 30 minutes, the number of 
students are not large, if more students 
practice shadowing together, it would be 
fun, and the length of sentences was short, 
if sentences were longer, they could memo-
rize more words. The author thinks that 
actually practice shadowing time was only 
half an hour so that it might be short. To 
check prosody of students one by one, it 
seems to be impossible to increase the num-
ber of students rapidly. The author would 
like to select conversational sentences 
which have some character of prosody.    

Suggestions
As the author has referred, the ef-

fect of shadowing about prosody has re-
ported but about communicative compe-
tence is researching now. In this study, the 
author got some considerations by using 
speaking test and SPOT at once. By all 
means, whether these tests have validity or 
not is agenda. 

In this time, many students have a 
more interest in new words and grammar 
than sounds during shadowing. In terms of 
results, students pay attention to prosody 
but the author saw some students are not 
conscious of prosody. If the author made 
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students being more conscious of prosody, 
it remains matter of research what result 
would be like? Some sounds were too fast 
to keep up with so that students could not 
read aloud text all. In this case they can only 
pay attention to keeping up with model 
sounds, so that the problem occurs that they 
cannot practice shadowing with being con-
scious of prosody or meaning. The author 
thought that at first using slow versioned 

sounds then using native sounds little by 
little is better way. The author needs to 
improve these points. 

 In this time the author conducted 
shadowing experiment only for result 
lower group but agenda is what result would 
be like if compared with in result higher 
group and compared between result higher 
group and result lower group.
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการบริการวิชาการแก่สังคมของนักศึกษา
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ที่เรียนโดยการใช้การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม

A Study of Learning Achievement and Academic Service of Students 
in English Studies Major, the Faculty of Humanities, 

Chiang Rai Rajabhat University Taught by Using Service Learning

สุภาพร  เตวิยะ1*
Supaporn Tewiya1*

บทคัดย่อ

การวจิยัเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีน
โดยการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย
การรบัใช้สงัคมและ 3) เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของผู้รับบริการทีม่ต่ีอการบริการวชิาการแก่สังคม 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาช้ันปีที่ 3โปรแกรม
ภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงราย จ�านวน 6 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีน
ในรายวิชา EN 41042 ทักษะการน�าเสนอ  และผู้รับบริการจากชุมชนจ�านวน 6 คน คน  เครื่อง
มอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วยแผนการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา EN 41042 ทกัษะการน�า
เสนอที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ส�าหรับนักศึกษา 
และแบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้ใช้บริการ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเห็นของนักศกึษาทีม่ต่ีอการเรียนรูด้้วยการรบัใช้สงัคมในภาพ
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  ( X = 4.58) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีค่า
เฉลีย่สงูสดุ คอื ข้าพเจ้าพอใจทีข้่าพเจ้าได้ฝึกฝนทกัษะการน�าเสนอและการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง

1อาจารย์ประจ�าโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1Lecturer at Western Languages Program, The Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University.
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( X = 5) รองลงมา คอื ข้าพเจ้ามคีวามมัน่ใจมากขึน้ในการท�างานกบัผู้อืน่หลังจากการท�ากจิกรรม
การรบัใช้สงัคมและ ข้าพเจ้ามคีวามภมูใิจในตนเองมากขึน้หลงัจากการท�ากจิกรรมการรบัใช้สงัคม
( X = 4.83) และข้าพเจ้าพอใจทีข้่าพเจ้าได้มโีอกาสท�าประโยชน์ให้กบัผู้อืน่และชมุชน( X = 4.67) 
จากการสัมภาษณ์ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับผู้
ประกอบการในชุมชน และได้ฝึกการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  มคีวามภาคภมูใิจสามารถท�างาน
ส�าเร็จและมีความสุขท่ีได้ช่วยท�าประโยชน์ให้กับชุมชนและจากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการพบว่า
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมาก 

ค�ำส�ำคญั:  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, การบรกิารวชิาการแก่สงัคม, การเรยีนรูด้้วยการรบัใช้สงัคม
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Abstract

This research aimed to 1) study the learning achievement of students who learnt 
by service learning, 2) to study the opinion of students towards service learning and 3) 
to study the satisfaction of the service receivers towards the social service. The target 
group of the study consisted of 6 students in English Studies major, Western Languages 
program, Chiang Rai Rajabhat University who enrolled in EN 41042 Presentation Skills 
course and 6 service receivers. The research instruments were learning plan in EN 41042 
Presentation Skills course using service learning activities, a questionnaire and interview 
forms of the students and the service receivers. The questionnaire was analyzed by using 
mean and standard deviation. The interview forms were analyzed by using content 
analysis. 

The results of study revealed that the overall opinion of the students towards 
service learning was at the highest level. The students were highly satisfied with the social 
service ( X = 4.58). When considered in each item, the highest mean was “I was satisfied 
with the practice of presentation and communication skills correctly” ( X = 5). The items 
of “ I had more confident in working with others after doing service learning activities” 
and “I was proud of myself after doing service learning activities” and “I was satisfied 
that I had a chance to do something benefits to others and society were respectively 
ranked ( X = 4.83, and 4.67). The findings from the interview of students appeared that 
most of them gained experience in contacting with the entrepreneurs in the community, 
learnt how to solve problems by themselves.  Moreover, they were also proud to be able 
to work successfully and they felt happy to do something beneficial for the society. Most 
of the service receivers were also very satisfied with the students’ services.

Keywords:  Learning Achievement, Social Service, Service Learning
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ความส�าคัญของปัญหา

ในการพฒันาบณัฑติในระดบัอดุมศกึษา
นั้น นอกจากจะพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตนเองเรียนแล้วยังจ�าเป็น
ต้องพัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ อีกด้วย ดังปรากฏ
ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education, TQF: HEd ) ซึ่งเป็นกรอบที่
แสดงระบบคุณวุฒิการศกึษาระดับอดุมศกึษาของ
ประเทศ ที่ได้ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้
เรียนไว้ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552) ดังนั้นในการจัดท�าหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
จงึควรมกีารบรูณาการทีจ่ะสามารถพฒันาบณัฑติ
ให้บรรลุผลการเรียนรู้ดังกล่าวและน�าไปสู่การมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ การจัดการเรียนการ
สอนนั้นควรเป็นลักษณะขององค์รวมที่ไม่แยกตัว
ออกจากสังคม ดังที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ประเวศ วะสี (2547: 1-8) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบ
การศกึษาควรชวิีตเป็นตัวตัง้  การศกึษาควรเป็นก
ระบวนการที่สร้างสัมพันธ์รอบด้านกับครอบครัว 
สังคมและชุมชน ซึ่งจะท�าให้เกิดสภาพการเรียนรู้
ที่สูงขึ้น ที่ส�าคัญเวลาปฏิรูปใดใดต้องมองให้เป็น
ระบบ  เพื่อการพัฒนารากฐานสังคมที่มั่นคง ก่อ
ให้เกิดการศึกษาเพื่อชุมชนโดยคนในชุมชน  ก็จะ
ท�าให้สังคมมั่นคง การจัดท�าหลักสูตรควรมอง
อย่างรอบด้าน มุ่งประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง 

ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทฤษฎีและปฏิบัติที่เน้นการท�าประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและสังคม 

รปูแบบการเรยีนรูด้้วยการรบัใช้สังคมซ่ึง
เป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้นการบรูณาการในด้าน
วิชาการและความต้องการของชุมชนเข้าด้วยกัน
โดยการให้ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์ในการรับ
ใช้สังคม ผู้เรียนจะต้องมีการส�ารวจความต้องการ 
และปัญหาของชุมชนทีม่คีวามเกีย่วข้องกับเรือ่งที่
เรียน วางแผนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ลงมือปฏิบัติการรับใช้สังคมตามแผน และน�า
ประสบการณ์ท้ังหลายท่ีได้รับมาคิดพิจารณา 
ไตร่ตรอง จนกระท่ังเกิดความคิดรวบยอด หลัก
การหรอืสมมตฐิานต่าง ๆ  ซึง่สามารถน�าไปทดลอง 
หรือประยุกต์ให้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ และมี
การประเมินผลอย่างชัดเจน (ทิศนา แขมมณี, 
2550: 132)  ซึ่งสามารถน�าไปใช้พัฒนานักศึกษา
และสร้างประโยชน์ให ้กับในชุมชนได้ต ่อไป 
นอกจากนั้นการเรียนรู้ในรูปแบบการรับใช้สังคม
ยงัสามารถตอบโจทย์ ในเรือ่งของภารกจิหลกัของ
มหาวิทยาลัยในการให้บริการแก่สังคม และสอด
รับกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาตามองค์
ประกอบคุณภาพในหลายด้านจากท้ังหมด 9 
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งด้านการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ด้านกิจกรรมการ
พัฒนานสิิตนกัศกึษาท่ีเน้นพัฒนาศกัยภาพของ
นักศึกษาในด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้าน
วิชาการ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ที่มี
การเชื่อมโยง และถ่ายทอดวิชาการหรือภาค
ทฤษฎเีข้าสูก่ารปฏบัิตจิรงิในสงัคม นอกจากนัน้
ยังสอดคล้องกับกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานของการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบ
สาม ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คือ 
การน�าความรู้และประสบการณ์จากการให้บรกิาร
วชิาการมาใช้ในการพฒันาการเรยีนการสอนหรอื
การวิจัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (ส�านักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน), 2553: 11)

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม ชี้ให้เห็นว่าเราสามารถพัฒนาผู้
เรียนไปพร้อมกันท้ังด้านวิชาการ และการบริการ
วิชาการแก่สังคม เช่น งานวิจัยของสิตา ทายะติ 
(2556) ที่ได้บูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคมเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ใน
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจังหวัด
เชยีงใหม่ พบว่า ผู้เรยีนทีไ่ด้เรยีนผ่านกจิกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการบริการสงัคม จ�านวนร้อยละ 59.38 
สามารถท�าคะแนนได้มากกว่าค่าเฉลีย่ของคะแนน
สอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 
และผู้เรียนท่ีได้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคมมีแรงจูงใจต่อการเรียนในระดับ
พึงพอใจมาก นอกจากนั้นในงานวิจัยของ ชวาลา 
เวชยันต์ (2544) ได้พัฒนาแบบการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม เพื่อส่ง
เสริมความตระหนักในการรับใช้สังคม ทักษะการ
แก้ปัญหาและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น ผลการวจัิยสรุปว่า กรณีศึกษา
ที่เรียนด้วยแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
คะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการรับใช้สังคม 
ทักษะการแก้ปัญหา และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งรายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกว่ากรณีศึกษาที่เรียนด้วยการ

เรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 
และกรณีศึกษาท่ีท�าการสังเกตพฤติกรรมมี
พัฒนาการพฤติกรรมรับใช้สังคมสูงขึ้นตามล�าดับ 

ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ท�าให้ผู้วิจัยมีความ

สนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ

บรกิารวชิาการแก่สงัคมของนกัศกึษาหลงัจากการ

ใช้การเรียนรู ้ด้วยการรับใช้สังคม โดยมุ ่งหวัง

ว่าการเรียนรู ้ด ้วยการรับใช้สังคมนี้ จะท�าให้ 

นกัศกึษาได้รบัการพฒันาความสามารถทัง้ในด้าน

วิชาการและการให้บริการวิชาการแก่สังคม

เป็นการสร้างโอกาสในการปฎิสัมพันธ์กับคนใน

สังคม โดยการสัมภาษณ์ถึงปัญหาและความ

ต้องการของผู ้ประกอบการในชุมชน มีการ

วเิคราะห์ศกัยภาพของตนในการให้บรกิารวชิาการ

แก่สงัคม เพือ่น�าไปสูก่ารปฎบิตัจิรงิทีเ่น้นความ

ต้องการของผูป้ระกอบการในชมุชนอย่างแท้จรงิ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนโดยการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สังคม 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้รับ
บริการที่มีต่อการบริการวิชาการแก่สังคม

วิธีด�าเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ชั้นปีที่ 
3โปรแกรมภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงราย จ�านวน 6 คน ทีเ่รยีน
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ในรายวิชา ในรายวิชา EN 41042 ทักษะการน�า
เสนอ ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
โดยเหตุผลที่เลือกเนื่องจากรายวิชานี้สามารถน�า
มาใช้บูรณาการกับการบริการวิชาการสู่สังคมได้  
และผู้รับบริการจากชุมชนจ�านวน 6 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ

ด้วย
1. แผนการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา EN 41042 ทักษะการน�าเสนอ จ�านวน  3 
หน่วยกิต  ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สังคม

2. แบบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อ
การเรียน

โดยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สังคมหลังการบริการวิชาการแก่สังคม

3. แบบสอบถามนักศึกษาเพื่อสอบถาม
ความคดิเหน็มต่ีอการเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม

4. แบบสัมภาษณ์ ความพงึพอใจของผูร้บั
บริการที่มีต่อการบริการวิชาการแก่สังคมของ
นักศึกษา

ขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมอื 

ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืและหา
คุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้

1 .  ศึ กษา เอกสารต� ารา  งานวิ จั ย 
วิทยานิพนธ์ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. สร้างเครื่องมือที่ได้จากการศึกษา
เอกสารต่าง ๆ

3. น�าเครื่องมือที่สร้างขึ้นทั้งหมด ไปให้ผู้

เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่านตรวจสอบเพื่อพิจารณา
เนื้อหาและ

ความสอดคล้องกบังานวิจยั โดยมค่ีาดชันี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์ 
(ค่า IOC ) ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปทุกฉบับ

4. น�าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูก
ต้อง เหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

5. น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง น�าผลที่ได ้มาตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม ด้วยการหาค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามโดยใช้วธิกีารหาค่าสมัประสทิธ์แอลฟ่า 
(Alpha-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.82

6. น�าเครื่องมือที่ปรับแล้วไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ดังนี้ 

1. ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้

สังคม โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะการ

ท�าโครงการเพ่ือรับใช้สังคม มีกระบวนการที่แบ่ง

เป็น 3 ระยะดังนี้  ได้แก่ กระบวนการการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่แบ่งเป็น 

3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ก่อนการด�าเนินโครงการการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคม ประกอบด้วย

1.1 การสร้างความตระหนักในการ
บริการวิชาการแก่สังคม สร้างแรงจูงใจในการรับ
ใช้สังคม

1.2 การสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา 
ส�ารวจความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มีการ    
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วางแผนงานร่วมกันกับผู้ประกอบการ จัดเตรียม
โครงการ โดยการสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 2 ระหว่างการด�าเนินโครงการการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม ประกอบด้วย

2.1 การด�าเนินโครงการในชุมชน โดย
อาจารย์คอยให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการท�ากิจกรรม
เพื่อน�าแผนการที่วางไว้ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้น

ระยะที่ 3 หลังการด�าเนินโครงการการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคม

3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการ
สรปุและน�าเสนอการสะท้อนคดิและประเมินความ
ส�าเร็จของโครงการ สรุปบทเรียนที่ดีและแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่พบ

ทั้งนี้ได้ด�าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยการรบัใช้สงัคม ควบคูไ่ปกับการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ มีการน�าเสนอ

โครงการและผลจากการท�าโครงการเป็นภาษา

อังกฤษ

2. สมัภาษณ์นกัศกึษาเพือ่สอบถามความ

คิดเห็น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการ

เรียนด้วยการรับใช้สังคมหลังจากการบริการ

วิชาการแก่สังคม

3. ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความ

คิดเห็นมีต่อการเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

การรับใช้สังคม

4. สัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู ้รับ

บริการที่มีต่อการบริการวิชาการแก่สังคมของ

นักศึกษา

5. น�าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมา

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติทิีใ่ช้ในการวจิยั

วเิคราะห์ข้อมลูในแบบสอบถามโดยใช้หา 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลที่ได้จากน�า
เสนอและการสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัย

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

พบว่า คะแนนรวมในการน�าเสนอผลงานและการ

เขียนโครงร่างการน�าเสนอของนกัศึกษาทกุคนผ่าน

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75 % โดยคะแนนสูงสุดได้แก่ 41 

คะแนนคดิเป็นร้อยละ 91 และคะแนนต�า่สดุได้แก่  

33 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 75 จากคะแนนเต็ม 45 

คะแนน
ด้านความคดิเห็นของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ

เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ผลจากแบบสอบถาม
ความคดิเหน็มต่ีอการเรยีนโดยการเรยีนรู้ด้วยการ
รบัใช้สงัคมพบว่า ความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมต่ีอ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  ( X =4.58) เม่ือพิจารณาแต่ละ
รายการ พบว่ารายการทีม่ค่ีาเฉล่ียสงูสดุคอืข้าพเจ้า
พอใจที่ข้าพเจ้าได้ฝึกฝนทักษะการน�าเสนอและ

การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง( X = 5) รองลงมา คือ
ข้าพเจ้ามคีวามมัน่ใจมากข้ึนในการท�างานกบัผูอ้ืน่
หลังจากท�าโครงการรับใช้สังคมและข้าพเจ้ามี
ความภูมิใจในตนเองมากขึ้นหลังจากการท�า

โครงการรับใช้สงัคม( X =4.83) และข้าพเจ้าพอใจ
ที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่นและ
ชุมชน( X =4.67) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ 
ข้าพเจ้าสามารถแสดงความคิดเหน็ได้ดข้ึีนหลงัจาก
การท�าโครงการการรบัใช้สงัคม ข้าพเจ้ามคีวามรบั
ผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นหลังจากการท�าโครงการ
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การรบัใช้สงัคมข้าพเจ้าชอบท�าโครงการรบัใช้สงัคม
( X = 4.33)

ข้อมูลจากการน�าเสนอหน้าช้ันเรียนพบ
ว่า นักศึกษาจ�านวน 6 คนได้ท�าโครงการจ�านวน 6 
โครงการ ได้แก่ ท�าแผ่นพับภาษาไทยและอังกฤษ
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าและกลุ่มแม่บ้าน 
จ�านวน 2 โครงการ ท�าป้ายไวนลิ ภาษาไทย องักฤษ
และจีนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าและกลุ่ม 
OTOP จ�านวน 2 โครงการ ท�าเมนูภาษาไทย 
อังกฤษและจนีเพือ่ประชาสมัพันธ์ให้กบัรเนอาหาร 
2 โครงการ  

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาในการท�า
โครงการในชุมชน พบปัญหาและอุปสรรคและวิธี
การแก้ไข สรุปได้ดังนี้  นักศึกษาส่วนใหญ่พบว่ามี
อปุสรรคในเรือ่งของเวลา ไม่มเีวลาตดิต่อ เนือ่งจาก
มเีรยีน เวลาว่างไม่ตรงกันบ้าง บางทเีจ้าของกิจการ
มีงานยุ ่ง นักศึกษาแก้ปัญหาโดยพูดคุยกันทาง
โทรศพัท์  นอกจากนัน้ยังมปัีญหาในเร่ืองของภาษา 
ด้านค�าศัพท์ เช่น อาหารในการท�าเมนู 3 ภาษาแก้
ปัญหาโดยขอให้เพ่ือนชาวไทย ชาวจีน และ
อาจารย์ชาวต่างชาติช่วยแปลค�าศัพท์ให้ และช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ส่วนปัญหาใน
การท�าป้ายไวนิล หรือแผ่นพับให้สวยงามและถูก
ต้อง ได้มีการแก้ปัญหาโดยให้เจ้าหน้าที่คณะที่
เชีย่วชาญด้านการออกแบบช่วยเสนอแนะ และให้
อาจารย์ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของภาษา 
ก่อนให้ผู้ประกอบการช่วยตรวจสอบด้วย  บางคน
มีปัญหาในการสัมภาษณ์ประวัติของกลุ่มแม่บ้าน 
เน่ืองจากกลุ่มแม่บ้านเป็นการรวมกลุม่เลก็ๆ ท�าให้
ไม่มปีระวตัขิองกลุม่ทีชั่ดเจน จงึต้องสัมภาษณ์ผูน้�า
กลุ่มและสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากการเรียนรู้เรื่องการน�าเสนอใน

ห้องเรยีน ในการท�าโครงการรบัใช้สงัคมนีน้กัศกึษา
ได ้ รับประโยชน ์ ในการเ รียนรู ้ เ ก่ียวกับการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า วิธีการโฆษณาสินค้าและ
บรกิารมากขึน้ เพือ่ช่วยให้ขายสนิค้าได้มากข้ึน  ได้
ช่วยกลุ่มแม่บ้านในการประชาสัมพันธ์สินค้าใน
ชุมชน ได้เรียนรู้วิธีการท�าแผ่นพับ การท�าเมนู ได้
ฝึกท�าเอง ได้ประสบการณ์ในการติดต่อประสาน
งานกับผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้การท�าโครงการ
นอกห้องเรยีน ให้ส�าเรจ็ และได้ฝึกการแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเอง  สามารถน�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�า
วันได้ ท�าให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ
สามารถท�างานส�าเร็จและมีความสุขที่ได้ช่วยท�า
ประโยชน์ให้กบัชมุชน เกดิความภาคภมูใิจทีไ่ด้ช่วย
ด้านธุรกิจท้องถิ่น ท�าให้ผู้ประกอบการได้มีลูกค้า
ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น ภูมิใจที่มีส่วน
ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านและผลิตภัณฑ์โอทอปของ
ท้องถิน่ ท�าแผ่นพบัส�าเรจ็ ได้ประสบการณ์จากการ
ท�าโครงการรับใช้สังคม และเรียนรู ้ว ่าการท�า
โครงการไม่ยากอย่างที่คิด

นักศึกษาได ้ให ้ค�าแนะน�าในการท�า
โครงการในลักษณะนี้ว่า ในการท�าโครงการ ควรมี
การวางแผนโครงการเป็นข้ันตอนให้ชัดเจน ต้อง
เข้าใจในการท�าโครงการมีวัตถุประสงค์ในการท�า
โครงการที่ชัดเจน  ควรมีข้อมูลที่ถูกต้องและมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับเจ้าของ
กิจการ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการท�า
โครงการ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 
และควรปรกึษาอาจารย์ผูส้อนระหว่างท�าโครงการ 
ควรติดต่อกับเจ้าของกิจการและปรึกษาอาจารย์
เพื่อขอค�าชี้แนะบ่อย ๆ นอกจากนี้นักศึกษาส่วน
ใหญ่ต้องการท�าโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อย
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โอกาสบนดอย เช่น การสอนหนังสือ การสร้าง
ห้องน�า้  การจัดกิจกรรม การมอบสิง่ของในวนัเดก็  
มีบางคนอยากท�าเวปไซต์แนะน�าร้านอาหารที่
อร่อยในจังหวัดเชียงรายให้กับนักท่องเที่ยว โดย
การแนะน�าสถานที่ และแผนที่ที่ตั้งร้านที่ชัดเจน  
อีกคนต้องการต่อยอดโดยช่วยกลุ ่มแม่บ ้าน
ออกแบบห่อของตัวผลิตภัณฑ์ และท�าแบนเนอร์
ในเวปไซต์ให้สวยงามขึ้น

จากการสมัภาษณ์ความพงึพอใจของผูร้บั
บริการที่มีต่อการบริการวิชาการแก่สังคมของ
นกัศกึษาพบว่ามีความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ี
ต่อการบริการวิชาการแก่สังคมอยู่ในระดับมาก  ผู้
ประกอบการในชุมชนส่วนใหญ่ดีใจที่นักศึกษามา
ช่วยท�าแผ่นพบั แผ่นป้าย และเมน ูหลายภาษาเพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตน 
และหวังว่าจะได้มีลูกค้าต่างชาติเพ่ิมขึ้น แต่ผู ้
ประกอบการคดิว่าการใช้เวลาในการออกแบบและ
ตรวจสอบในด้านของความถูกต้องค่อนข้างนาน
เกนิไป เนือ่งจากเวลาว่างของนกัศกึษาและเจ้าของ
กิจการไม่ตรงกัน อีกทั้งต้องรอให้อาจารย์ชาวต่าง
ชาติช่วยตรวจสอบภาษาให้และ เจ้าหน้าที่ด้าน
กราฟฟิกช่วยจัดรูปแบบให้ดูสวยงามขึ้น ซึ่งเจ้า
หน้าที่มีงานประจ�า ท�าให้งานล่าช้า และบางคร้ัง
นกัศกึษาตดิเรยีน ไม่สะดวก หรอืไม่ได้กลบับ้านแต่
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการในชุมชนจะเข้าใจและรอ
ได้เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและอยากให้งาน
ออกมาถูกต้องและสวยงาม

สรุป  อภิปรายผล

ด ้ านผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของ
นกัศึกษา พบว่า คะแนนรวมในการน�าเสนอผลงาน
และการเขียนโครงร่างการน�าเสนอของนักศึกษา

ทกุคนผา่นเกณฑ์ทีต่ั้งไว้ 75 %  นอกจากนั้นยังพบ
ว่านักศึกษารู้สึกพึงพอใจที่ได้ฝึกฝนทักษะการน�า
เสนอและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง นักศึกษามี
ความมั่นใจมากขึ้นในการท�างานกับผู้อื่นหลังจาก
การท�ากิจกรรมการรับใช้สังคม และ นักศึกษามี
ความภูมิใจในตนเองมากขึ้นหลังจากการท�า
โครงการรับใช้สังคมและพอใจที่ได้มีโอกาสท�า
ประโยชน์ให้กับผูอ้ืน่และชมุชน แม้ว่าจะมอุีปสรรค
ในการท�างานบ้างแต่นักศึกษาก็สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ แสดงให้เหน็ว่าการใช้การเรยีนรูด้้วยการ
รบัใช้สังคมในการจดัการเรยีนการสอน สามารถก่อ
ให้เกดิประโยชน์กบัทัง้ตวัผูเ้รยีนทัง้ในด้านวชิาการ 
และด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา  รวมทั้ง
ตัวผู้ประกอบการในชุมชน ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ
กิตติยา ผากงค�า (2550) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การเรยีนการสอนด้วยกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการ
รบัใช้สงัคมมคีวามตระหนกัในการรบัใช้สงัคมหลงั
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคัญทีร่ะดบั 0.5 
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและมี
เจตคติต่อการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�าคัญที่ระดับ 0.5 และงานวิจัยของ Weber, P. 
and Sleeper, B. (2003) ที่ระบุว่าการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคมเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะส่งเสริม
ความรูท้ัง้ทางด้านวชิาการและความรบัผดิชอบต่อ
สังคมได้ดี 

ด้านความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารท่ีมต่ีอ
การบริการวิชาการแก่สังคมของนักศึกษาพบว่ามี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ
วิชาการแก่สงัคมอยูใ่นระดบัมาก ผูป้ระกอบการใน
ชุมชนส่วนใหญ่ยินดีที่นักศึกษามาช่วยท�าแผ่นพับ 
แผ่นป้าย และเมน ูเป็นภาษาต่างประเทศให้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งตรงกับงานวิจัยของสิตา ทายะติ 
(2556) ที่พบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับช้ินงานจาก
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ผู้เรียนที่เรียนผ่านการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการได้รับ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคมของ
นักศึกษา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและสามารถน�า
มาใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ
ตนได้ตามความต้องการของตน จากผลการวิจัย 
ท�าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและ
สามารถน�ามาบรูณาการกับการบรกิารวชิาการแก่
สังคมซึ่งเป ็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. อาจารย์ควรจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการให้การบริการวชิาการแก่สงัคมมากขึน้ โดย
ควรปรับให้เป็นการท�ากิจกรรมที่จะสามารถท�าให้
สอดรับกับกิจกรรมการเรียนการสอนได้

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูป
แบบการรับใช้สังคม ผู้สอนควรมีความยืดหยุ่นใน
ด้านระยะเวลาส�าหรบัการด�าเนินกิจกรรมโครงการ
ของนักศึกษาเนื่องจากข้อจ�ากัดในการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ประกอบการ

3. มหาวิทยาลยัควรส่งเสรมิให้อาจารย์มี
การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการบรูณาการทัง้ใน
ด้านวิชาการและการให้การบริการวิชาการแก่
สังคมในรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
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บทคัดย่อ

การประกอบสร้างบทบรรยายโวหารและคุณค่าในนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนเพื่อ

พัฒนาความเข้าใจในรายวชิาศิลปะการใช้ภาษา มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาการประกอบสร้างบทบรรยาย

โวหารในนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนและศึกษาคุณค่าในนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดการวิเคราะห์การประกอบสร้างบทบรรยายโวหาร และ

วิเคราะห์คุณค่าที่ปรากฏในนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ผลการศึกษาพบว่า  

1. การประกอบสร้างบทบรรยายโวหารในนริาศพระยามหานภุาพไปเมอืงจีนมีการใช้มกีารใช้

ค�าซ�้า การซ้อนค�า การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ การใช้ค�าเสริม 

2. คณุค่าในนิราศพระยามหานุภาพไปเมอืงพบว่ามีคณุค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางปัญญา คุณค่า

ทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางวัฒนธรรม  

ค�าส�าคัญ :  การประกอบสร้างบทบรรยายโวหาร, นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน, ความเข้าใจใน

รายวิชาศิลปะการใช้ภาษา
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Abstract

Composition of phrase and value of  Nirat paya maha nupab pai muang jin for 
comprehension in Art of Thai language, object is study composition of phrase of poetry, 
material in use such as Analysis of composition of poetry and value of poetry

The result are :

1. Composition of poetry, there are repeated words, transliteration, foreign 
language, suffix 

2. Value of poetry is emotional, intelligence, history and value of culture. 

Keyword  : composition of phrase and value of  (Thai poetry),  Nirat  paya maha  nupab 
pai muang jin, comprehension in Art of Thai language.
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ความส�าคัญของปัญหา

โวหาร คือ การใช้ถ้อยค�าอย่างมีชั้นเชิง 
เป็นการแสดงข้อความออกมาในท�านองต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้เน้ือความทีเ่รยีบเรยีงอย่างดี มศิีลปะเพือ่
สื่อให้ผู้รับสารได้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน ลึกซึ้ง ซึ่ง 
บปุผา บญุทพิย์ (2547 : 130-138) กล่าวว่า โวหาร 
คือ ถ้อยค�า ชั้นเชิงหรือกระบวนการแต่งหนังสือ
หรือกล่าวให้ชัด ซึ่งโวหาร คือ ชั้นเชิง วิธีการเรียบ
เรียงข้อความให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
ในขณะเดียวกัน ช�านาญ รอดเหตุภัย (2526 : 82) 
กล่าวถึง การใช้โวหาร คือ การใช้ภาษาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในการใช้ภาษาไม่ว่าจะ
เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ผู้ใช้ภาษาย่อมต้อง
ใช้ “กลวิธี” หรือ “โวหาร” ทั้งสิ้น

แนวคิดส�าคัญด้านการใช้ภาษายังมีการ
สร้างค�าขึ้นใช้ใหม่ มีการใช้โวหารภาพพจน์ 
“เพราะมีจุดมุ่งหมายส�าคัญคือ ต้องการจะให้
โวหารน้ัน ๆ เป็นสื่อที่ใช้ในกี่ถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด ความฝัน หรือความรู้ของผู้
แต่งไปยังผู้อ่าน หรือเป็นเครื่องช่วยเนื้อความให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือช่วยท�าให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพ
คล้อยตามผู้แต่งไปด้วย” (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 
2543:79) ดงัน้ันการสร้างค�าขึน้มาใช้ใหม่และการ
ใช้โวหารภาพพจน์ก็เป็นลีลาการเขียนเพื่อท�าให้
คนอ่านเกิดความสนใจ ดึงดูดใจ และเกิดความ
เพลิดเพลินร่วมไปด้วย

นิราศพระยามหานภุาพไปเมอืงจีน หรอื 
นิราศกวางตุ้ง ผู้แต่งคือ พระยามหานุภาพ นาม
เดิมว่า อ้น ซึ่งประพันธ์ในสมัยกรุงธนบุรีของ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตามกสินมหาราช พ.ศ. 
2310-2325 (1767-1782) นิราศพระยามหานุ
ภาพไปเมืองจีน มีบทประพันธ์ที่เป็นลักษณะ
กลอนนริาศ และมเีนือ้หาทางประวตัศิาสตร์ มจีดุ

มุง่หมายเพือ่เล่าเรือ่งการเดนิทางโดยเรอืส�าเภาไป
กรุงปักก่ิงกับคณะราชทูตไทย ซึ่งไปเจริญ
พระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงจีน เมื่อวันอาทิตย์ 
เดือน 7 แรม 10 ค�่า ปีฉลู พ.ศ. 2324 และมีคุณค่า
ในการศึกษาด้าน

ต่าง ๆ  เช่น ประวตัศิาสตร์ ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและพิธีกรรมหลาย ๆ อย่างที่ท�าให้เรา
เห็นภาพของคนในยุคสมัยนั้น 

การวิเคราะห์การประกอบสร้างบท
บรรยายโวหารและคุณค่าในนิราศพระยามหานุ
ภาพไปเมืองจีนเพื่อพัฒนาความเข้าใจในรายวิชา
ศิลปะการใช้ภาษา จะเป็นแนวทางเพื่อให้เกิด
ความลุ่มลึกในการเรียนการสอนได้อย่างลึกซึ้งที่
สามารถน�าไปพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์
แก่ผู้เรียนและผู้ศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการประกอบสร้างบท

บรรยายโวหารในนริาศพระยามหานภุาพไปเมอืงจีน

2. เพื่อศึกษาคุณค่าในนิราศพระยามหา

นุภาพไปเมืองจีน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

กลุ่มประชากร

เป้าหมายในการวิจยั ดงันี ้วรรณคดเีรือ่ง

นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ของกรม

ศิลปากร 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โวหาร

นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ได้แก่ แนวคิด

ที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์การประกอบสร้างบท

บรรยายโวหาร และคุณค่าท่ีปรากฏในนิราศ
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พระยามหานุภาพไปเมืองจีน ได้แก่ คุณค่าทาง
อารมณ์  คุณค่าทางปัญญา  คุณค่าทางวัฒนธรรม 
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ดังนี้

1. การศกึษาวเิคราะห์การประกอบสร้าง
บทบรรยายโวหาร ดังนี้

1.1 การซ�้าค�า ผู้วิจัยได้ก�าหนดการ
วิเคราะห์การซ�้าค�า โดยได้อาศัยแนวคิดของธวัช  
ปุณโนทก (2545) เป็นเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้  
การซ�า้ค�าทีใ่ช้ค�าเดยีวกนั คอื การใช้ค�าเดมิหรอืค�า
เดียวกัน ซ�้าค�าในต�าแหน่งต่างกัน อาจจะอยู่ใน
วรรคเดียวกันหรือคนละวรรค เพื่อช่วยเน้นความ
รู้สกึหรือทัศนคตทิีผู่เ้ขยีนต้องการถ่ายทอดความรู้

1.2 การซ้อนค�า ผู ้วิจัยได้ก�าหนด
เกณฑ์การวเิคราะห์การซ้อนค�า โดยอาศัยแนวของ 
เอกฉัท จารุเมธี (2535); ปรีชา ชิชินพงศ์ (2552) 
; บุญยงค์  เกศเทศ (2548) ; ไสว  เรืองวิเศษณ์ 
(ม.ป.ป)  ซึง่สรปุเป็นเกณฑ์ในการวเิคราะห์ได้ดงันี้

1.2.1 การซ้อนเพื่อเสียง คือ
การน�าเอาค�าสองค�ามารวมกัน อาจจะเป็นค�าที่มี
ความหมายทัง้สองค�า หรือค�ามีความหมายค�าเดียว 
แต่จะต้องเป็นค�าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน เมื่อ
น�ามารวมกันเกิดค�าใหม่ โดยมุ่งที่เสียงขงค�าเป็น
ส�าคัญ ต้องการเล่นเสียง

1.2.2 การซ้อนเพื่อความหมาย 
คือ การน�าเอาค�าสองค�ามารวมกัน จะเป็นค�าที่มี
ความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน หรือใกล้เคียงกัน 
มารวมกันเป็นค�าใหม่ที่มีความหมายคล้ายค�าเดิม 
เพื่อมุ่งความหมายของค�า

1.3 การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ผู้
วิจัยได้ก�าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์การทับศัพท์ 

ภาษาต่างประเทศ โดยอาศัยแนวของ 
ปรีชา  ชิชินพงษ์ (2522) ; ไสว เรืองวิเศษณ์ 
(ม.ป.ป) ; ช�านาญ รอดเหตุภัย (2523) ซึ่งสรุปเป็น
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ได้ว่า การทบัศัพท์ภาษาต่าง

ประเทศ คือ การถ่ายทอดเสียงจากภาษาเดิมเป็น
ภาษาไทยแบบตัวต่อตัว เพื่อความตรงกับภาษา
เดิม

1.4 การใช้ค�าเสริม ผู้วิจัยได้ก�าหนด
เกณฑ์การวิเคราะห์การใช้ค�าเสริม โดยอาศัยแนว
ของ นววรรณ พันธุเมธา (2527) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
ค�าเสรมิว่า ค�าเสรมิ คอืค�าทีเ่สรมิเข้าไปในประโยค 
เพื่อเน้นเจตนาของผู้พูดว่าต้องการบกเล่า สั่ง 
ขอร้อง หรืถาม หรือบอกสถานภาพระหว่างผู้พูด
กับผู้ฟังว่าเสมอกัน หรือสนิทสนมกันหรือไม่

2. คณุค่าทีป่รากฏในนริาศพระยามหานุ
ภาพไปเมืองจีน ได้แก่ คุณค่าทางอารมณ์  คุณค่า
ทางปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ แนวคิดของกระแสร์ มาลยาภรณ์ 
(2522 : 23-27) สนิท ตั้งกวี (2528 : 242 - 244) 
วันเนาว์ ยูเด็น (2537 : 14) ดังนี้

2.1 คุณค่าทางอารมณ์ หมายถึง แรง
บันดาลใจที่เกิดขึ้นจากผู้ประพันธ์แล้วถ่ายโยง
มายังผู้อ่าน ซึ่งผู้อ่านจะตีความวรรณกรรมนั้น ๆ 
ออกมาซึง่อาจจะตรงหรอืคล้ายกบัผูป้ระพนัธ์กไ็ด้  
ได้แก่ อารมณ์โศก อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ 
เคียดแค้น

2.2 คณุค่าทางปัญญา หมายถึง ผูอ่้าน
จะได้รับความคิด ความรูเ้พ่ิมข้ึนทางด้านวทิยาการ 
ความรู้รอบตัว ความรู้เท่าทันคน ความเห็นอก
เห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

2.3 คุณค่าทางวัฒนธรรม หมายถึง 
ประเพณีนิยม คติชีวิต การใช้ถ้อยค�าภาษา การ
ด�ารงชีวิตประจ�าวัน อาหารการกิน ท่ีอยู่อาศัย 
เสื้อผ้า 

2.4 คุณค่าทางประวัติศาสตร์ หมายถึง 
การบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนใน
นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน
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การศึกษาเรื่ อ งการวิ เคราะห ์การ
ประกอบสร้างบทบรรยายโวหารและคุณค่าใน
นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนเพ่ือพัฒนา
ความเข้าใจในรายวชิาศลิปะการใช้ภาษา  ผูศ้กึษา
ได้ด�าเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. รวบรวมและศึกษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการซ�้าค�า การซ้อนค�า  
การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ การใช้ค�าเสริม 
และคุณค่าที่ปรากฏในนิราศพระยามหานุภาพไป
เมืองจีน

2. วางหลักเกณฑ์ท่ีใช ้ในการศึกษา
วิเคราะห์เพือ่ให้ครอบคลมุเนือ้หาในการศกึษาครัง้นี้

3. รวบรวมคณุค่าทีป่รากฏในเรือ่งนริาศ
พระยามหานุภาพไปเมืองจีน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์การ
ประกอบสร้างบทบรรยายโวหารโดยศึกษาด้าน
การใช้ค�าและคณุค่าทีป่รากฏในนริาศพระยามหา
นุภาพไปเมืองจีน ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมลูตามเกณฑ์ทีส่ร้างไว้ใน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2. น�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มา
เขียนพรรณนาพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

3. สรุปผลและเสนอรายงานผลการวิจัย
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ขั้นสรุปและอภิปรายผล

1. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
2. อภิปรายผลของการศึกษาและข้อ

เสนอแนะ

ผลการวิจัย

1. การประกอบสร้างบทบรรยายโวหาร
ในนริาศพระยามหานภุาพไปเมอืงจนีมกีารใช้ค�าดงั
ต่อไปนี้

1. การซ�้าค�า ผลการวิจัยพบว่า นิราศ
พระยามหานุภาพไปเมืองจีน มีการใช้ค�าซ�้า ค�าว่า 
ไหนไหน  น้อยน้อย เป็นการซ�า้ค�าทีใ่ช้ค�าเดยีว เพือ่
ย�้าให้เห็นความส�าคัญของสิ่งที่กล่าวมา และช่วย
เน้นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ผู้เขียนต้องการ

2. การซ้อนค�า มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
2.1 การซ้อนเพื่อเสียง ผลการ

วจิยัพบว่า นริาศพระยามหานภุาพไปเมอืงจนีมกีาร
ซ้อนค�าเพ่ือเสียงโดยมุ่งที่เสียงของค�าเป็นส�าคัญ 
การใช้ค�าซ้อนชนิดนี้เป็นการซ้อนเพื่อเล่นเสียง
พยัญชนะ ดังนั้นจึงท�าให้เกิดเสียงที่ไพเราะใน
วรรณคดีนิราศ

2.2 การซ้อนเพือ่ความหมาย ผล
การวิจัยพบว่า นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 
ใช้ค�าซ้อนเพื่อความหมาย เพื่อมุ่งความหมายของ
ค�า การใช้ค�าซ้อนท�าให้เนือ้ความของนริาศพระยา
มหานุภาพไปเมืองจีนมีความชัดเจนขึ้น

3. การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ผล
การวิจัยพบว่า นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 
มกีารใช้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ภาษาเขมร ภาษา
จีน ภาษาบาลี สันสกฤต เป็นการใช้ในลักษณะ
การน�าค�าสองค�ามารวมกันแล้วเกดิเป็นความหมาย
ใหม่และลักษณะค�ายืม  

4. การใช้ค�าเสริม เป็นการใช้ค�าเสริม
จะใช้ในลักษณะเพือ่ชกัชวน เน้นให้หนกัแน่น เสรมิ
ข้อความให้เด่นชัด ผลการวิจัยพบว่านิราศพระยา
มหานุภาพไปเมืองจีนไม่ปรากฏการใช้ค�าเสริม 

2. คุณค่าในนิราศพระยามหานุภาพไป
เมอืงจีน ผลการวิจยัพบ คุณค่าด้านอารมณ์ คุณค่า
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ด้านปัญญา  คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าทาง
วัฒนธรรม

อภิปรายผล

“การประกอบสร้างบทบรรยายโวหาร
และคุณค่าในนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน
เพื่อพัฒนาความเข้าใจในรายวิชาศิลปะการใช้
ภาษา” ผู้วิจัยแยกประเด็นการอภิปรายออกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การประกอบสร้างบทบรรยายโวหาร
ในนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนมีการใช้ค�า

ผลท่ีได ้จากการศึกษาเกี่ยวกับการ
ประกอบสร้างด้านการใช้ค�าในนริาศพระยามหานุ
ภาพไปเมืองจีน พบว่ามีการใช้ค�าอยู่ 4 ลักษณะ 
คือ การซ�้าค�า การซ้อนค�า การทับศัพท์ภาษาต่าง
ประเทศ  การใช้ค�าเสริม นิราศพระยามหานุภาพ
ไปเมืองจนีเป็นลักษณะบรรยายโวหาร เล่าเร่ืองราว 
ดังนั้นการใช้ค�าจึงเน้นเพ่ือให้เห็นความส�าคัญของ
สิ่งที่กล่าวถึง เน้นย�้าให้เนื้อความมีความหมาย
ชดัเจน การใช้ค�าจงึท�าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและ
เกิดอรรถรสในการอ่านอย่างลึกซึ้ง

2. คุณค่าในนิราศพระยามหานุภาพไป
เมืองจีน ผลการวิจัยพบว่าคุณค่าทางอารมณ์  
คณุค่าทางปัญญา  คณุค่าทางประวตัศิาสตร์ คณุค่า
ทางวัฒนธรรม 

คณุค่าทางอารมณ์ ในนริาศพระยามหานุ
ภาพไปเมืองจีน ให้คุณค่าอารมณ์รักและอารมณ์
กลัว ซ่ึงให้คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ มีลักษณะ
เป็นกลอนที่เชื่อมต่อระหว่างกลอนเพื่อให้เกิด
ความไพเราะเมื่อกวีได้เดินทางถึงเมืองจีนได้มีการ
บรรยายลักษณะภูมิประเทศ บ้านเรือนรวมถึง
ลักษณะของคน และสังคมความเป็นอยู่และท่ี
ส�าคัญกวีได้บรรยายถึงผู้หญิงจีนในสมัยก่อนด้วย
การบรรยายของกวีนั้นท�าให้ผู ้อ่านได้เห็นภาพ
ชดัเจนยิง่ขึน้ ซึง่บปุผา  บญุทพิย์ (2547 : 130-138) 

กล่าวว่า โวหาร คอื ถ้อยค�า ชัน้เชงิ หรอืกระบวนการ
แต่งหนังสือหรือกล่าวให้ชัด โวหาร คือ ชั้นเชิง วิธี
การเรียบเรียงข้อความให้สอดคล้องเหมาะกับเนื้อ
เรื่อง โวหารในภาษาไทยการบรรยายโวหาร คือ 
โวหารที่ใช้อธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ตามล�าดับ
เหตกุารณ์ หรอืใช้บอกเล่าเรือ่ง ประสบการณ์ความ
รูต่้าง ๆ  การเขียนบรรยายโวหารจะใช้ภาษาตรงไป
ตรงมาชัดเจน รวบรัดเหมาะกับข้อเขียนประเภท
อธิบายให้ความรู ้  การเล ่านิทาย การเขียน
ประวัติศาสตร์ ต�ารา ต�านาน การเขียนรายงาน 
เป็นต้น การเขียนบรรยายโวหารมีหลัก คือ ภาษา
ที่ใช้จะสั้น กะทัดรัด ชัดเจน อาจมีสาธกโวหารมา
เสริมได้  เนื้อเรื่องมักมุ่งให้ความรู้ หลักเกณฑ์ ข้อ
เทจ็จรงิ เหตกุารณ์ หรอืประสบการณ์  รายละเอยีด
ของโวหารประเภทต่าง ๆ และในเร่ืองนี้กวีได้
บรรยายให้ผู ้อ่านได้เห็นการใช้ถ้อยค�า ส�านวน
โวหาร ส�านวนกลอนเรยีบ ๆ  และบทบรรยายอย่าง
ละเอยีดและเด่นชัด ซึง่เร่ืองนีก้วีไม่ได้คร�า่ครวญถึง
คนรักแต่เป็นบรรยายการห่างไกลไปนอกสยามเป็น
เรื่องแรก

คุณค่าทางปัญญา ในนิราศพระยามหานุ
ภาพไปเมืองจีน ให้คุณค่าทางปัญญา คือให้ความรู้ 
ถึงสถานทีท่ี่ได้เดนิทางผ่านแต่ละทีแ่ละได้ความรู้ท่ี
เกีย่วกบัต�านานของสถานที ่ซึง่ส่วนใหญ่ในปัจจบุนั
คือสถานที่ท ่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศนั้น  
นริาศพระยามหานภุาพไปเมอืงจนีในเร่ืองกวีได้น�า
เสนอการบรรยายอย่างละเอียดและเด่นชัด  ซึ่งใน
เร่ืองให้ความรู้ถึงการเดินทางโดยเรือและสถานที่ 
ทีไ่ด้พบเหน็จากกรุงธนบุรี ผ่านปากน�า้โขงไปจนถึง
เมืองกวางตุ้งประเทศจีน นอกจากนั้นระหว่างการ
เดินทางได้ทราบถึงโบราณราชประเพณี การส่ง
เครือ่งราชบรรณาการและหนงัสอืของทตูไปให้เพือ่
เป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งส่งผลให้ทั้งสองประเทศสามารถท�าการค้าและ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัได้ ในขณะเดยีวกนัได้ความ
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รู้เกี่ยวกับความเชื่อ ซึ่งกวีได้บรรยายถึงประเพณี
ความเชือ่ในสมยัโบราณทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางโดย
เรือให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและได้มีการท�า
พธิตีามความเชือ่โบราณในเรือ่งของสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่ 
สมปราชญ์ อมัมะพนัธ์ (2536 : 7) ได้กล่าวว่า ความ
เชื่อคือการยอมรับข้อเสนอใดข้อหนึ่งความเชื่อคือ
การยอมรบัข้อเสนอข้อใดข้อหนึง่ไว้ว่าเป็นเป็นจรงิ 
การยอมรับเช่นนี้โดยสารัตถะส�าคัญแล้ว เป็นการ
ยอมรบัเชงิพทุธปัิญญา แม้ว่าจะมอีารมณ์สะเทอืน
ใจเข้ามาประกอบร่วมด้วย ความเชื่อจะก่อให้เกิด
ภาวะทางจิตขึ้นในบุคคล ซึ่งอาจะเป็นพ้ืนฐาน
ส�าหรบัการกระท�าโดยสมคัรใจของบคุคลนัน้ ความ
เชื่อเกิดจากสิ่งที่มีอ�านาจเหนือมนุษย์ เช่น อ�านาจ
ของดินฟ้าอากาศและเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นโดยไม่
ทราบสาเหต ุมนษุย์ย่อมเกลยีดทกุข์และรกัสขุเป็น
ธรรมดา ฉะนั้นเม่ือมีภัยพิบัติเกิดขึ้นก็วิงวอนขอ
ความช่วยเหลือต่อสิ่งที่ตนเชื่อว่าจะช่วยได้ ลัทธิ
ความเชื่อแต ่ เดิมนั้นยึดถือธรรมชาติ  อันมี
พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาว น�้า เป็นต้นเป็นสรณะ 
ต่อเมือ่มศีาสนาเกดิขึน้ กม็ุง่ยดึถอืเหล่าเทพเจ้า ภูติ 
ผี ปีศาจซึ่งคิดว่ามีตัวตนเป็นสรณะ และเชื่อว่าสิ่ง
ที่นับถือนั้นย่อมแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ช่วยตน
ได้ในยามที่ตนมีทุกข์

คุณค่าทางวัฒนธรรม กวีบรรยายถึง
สภาพบ้านเมือง ชีวิตสังคมของชาวจีนเช่น อาหาร 
เสื้อผ้า ได้อย่างละเอียดท�าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ 
ซึง่ได้สอดคล้องกบั  พวงผกา หลกัเมอืง (2552) ได้
ท�าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ส�านวนโวหารเชิง
มโนทัศน์ในต�านานของล้านนา พบว่า ส�านวน
โวหารเชิงมโนทัศน์ในต�านาน ของล้านนา สะท้อน
มโนทัศน์ทั้งหมด  8 มโนทัศน์ ได้แก่ (1) มโนทัศน์
ท่ีสะท้อนสภาพบ้านเมอืงในยามสงบสขุ ในยามศกึ
สงคราม ในยามที่บ้านเมืองเสื่อมและในยามที่
บรูณะฟ้ืนฟู (2) มโนทศัน์ทีส่ะท้อนค่านยิมในสังคม 
เร่ืองความกล้าหาญในยามศึกสงคราม ความ

สามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม ความ
อ่อนน้อมถ่อมตนและการเคารพผู้อืน่ ความกตญัญู 
การปฏิบัติตามจารีตประเพณี การนับจ�านวนและ
การวัดระยะทาง (3) มโนทัศน์ที่สะท้อนเรื่องชาติ
ก�าเนิด (4) มโนทัศน์ที่สะท้อนเรื่องคุณสมบัติของ
กษตัรย์ิ (5) มโนทศัน์ทีส่ะท้อนเรือ่งผูห้ญงิในสงัคม 
(6) มโนทศัน์เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างนาย
กับบ่าว ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับเมือง (7) 
มโนทัศน์ที่สะท้อนเร่ืองความเชื่อในพุทธศาสนา 
ได้แก่ ความเชื่อเรื่องเคราะห์ ความเชื่อเรื่องกรรม 
ความเชื่อ

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ในเรื่องนิราศ
พระยามหานุภาพไปเมืองจีน ได้แก่ คุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ เพราะในเรื่องนี้กวีได้บรรยายให้
ทราบถงึความรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตร์ในเรือ่งของ
การเจรญิสมัพนัธไมตร ีตลอดจนเหตกุารณ์ในสมยั
ธนบรุไีด้อย่างละเอยีด และจดัว่าเป็นวรรณคดทีีใ่ช้
ฉากต่างประเทศเป็นเรื่องแรกในวรรณคดีไทย 
คุณค่าด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรม
หลายอย่าง เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนให้มีความเช่ือมั่นและความสบายใจ
เมื่อได้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้สิ่งนั้น
ด�าเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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The Problem of Chinese students in Thai writing,
Chiang Rai Rajabhat University

บุญทิวา  สิริชยานุกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย      

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ผลงานด้านการเขียนของนักศึกษาจีน จ�านวน 20 คน คนละ 6 
เรือ่ง ได้แก่  การเขยีนบรรยายภาพ  การเขยีนเรยีงความ  การเขยีนเล่าประสบการณ์  การเขยีนอธบิาย 
การเขียนแสดงความคิดเห็น และ การเขียนเรื่องราวจากจินตนาการ รวมทั้งหมด 120 ชิ้นงาน

ผลการศึกษาสภาพปัญหาด้านการเขียนภาษาไทยพบว่า นักศึกษามีข้อบกพร่องทั้งหมด 4 
ด้านจากมากไปหาน้อยตามล�าดับ คือ การเรียงค�าเข้าประโยค ร้อยละ 52.63 การเขียนสะกดการันต์ 
ร้อยละ 33.33 การใช้ค�า ร้อยละ 25.44  และการเว้นวรรค ร้อยละ  25.44  

จากผลการวิจัย ผู้สอนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ ควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกใช้
ทกัษะภาษาไทยทัง้ 4 ทกัษะควบคู่กนัไป และควรมกีารศกึษาเปรยีบเทียบในด้านโครงสร้างของประโยค
ระหว่างภาษาไทยและภาษาของผู้เรียนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ส�าหรับชาวต่างประเทศต่อไป

ค�าส�าคัญ  : สภาพปัญหา, การเขียน, นักศึกษาจีน
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Abstract

This research was purposed to study problem of Chinese students in Thai writing, 
ChiangRai Rajabhat University during the academic year 1/2016.

The Research tool was 20 Chinese students’ writing composition projects from 
each student were assigned to write in 6 titles from the 6 determined topics were :Writing 
a pictured-story follow the instructor,Writing essay, Telling experience from writing, 
Writing an explanation ,Writing opinion, and Writing a story based on the imagination. 
total 120 projects.

The results of Thai writing from their defectiveness in this research were found 
4 items, 52.63 percent in word order into the sentence, 33.33 percent from writing the 
authography, 25.44 percent in word using and 25.44 percent in Thai punctuation from 
many to less respectively. 

As the results in this research Thai instructor for foreigners should provide student 
opportunity with synchronized 4 Thai language skills and bring comparative study in part 
of sentence structures both Thai and learner’s own language in order to guide for Thai 
language learning management for foreigners.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ปัจจุบันการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเกิด
ขึน้มากมายด้วยสาเหตุทีโ่ลกมคีวามเป็นสากล การ
สื่อสารจึงส่งถึงกันได้ทุกทิศอย่างไร้พรมแดน และ
การส่ือสารเหล่าน้ีต้องอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือ
สื่อสารส�าคัญที่ท�าให้การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์บรรลุวัตถุประสงค์ หากสังคมใดไม่
สามารถแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับจาก
สังคมหนึ่ง ข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะน�ามาใช้
ประโยชน์ได้ สังคมน้ัน ๆ ก็จะไม่มีความเจริญ
ก้าวหน้าทัดเทียมกับสังคมอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้แต่ละ
ประเทศหรือแต่ละสังคมจึงเห็นความส�าคัญของ
การเรียนภาษาที่สองเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน

ในสังคมมนุษย์ ซึ่งมีการติดต่อสื่อสาร
เพื่อสื่อความหมาย แสดงความรู้สึกนึกคิด ความ
เข้าใจกันตลอดเวลา โดยใช้ภาษาในการติดต่อ
ระหว่างกัน ทั้งทักษะการฟัง การอ่าน เพื่อรับรู้
เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ใช้ทักษะการ
พูดและการเขยีน เพือ่ถ่ายทอดเรือ่งราวและความ
รูสึ้กนึกคดิ  ซ่ึงทกัษะทัง้ 4 นี ้ท�าให้มนษุย์ได้พฒันา
ความรู้  ความคิด  ตลอดจนพัฒนาความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าไปอย่างมากมาย โดย
เฉพาะทกัษะการเขยีน ดงัที ่กรรณกิาร์  พวงเกษม 
(2534) กล่าวว่า การเขียนมีความสัมพันธ์กับ
ทักษะอื่น ๆ อีก 3 ทักษะ คือ ฟัง พูด และอ่าน  
ทักษะการเขยีนเป็นกระบวนการทีต่่อเน่ืองกนั เมือ่
คนเราฟังแล้วบางครัง้อาจต้องพูด และหลงัจากพูด 
อาจต้องมีการจดบนัทกึและอธบิายให้ผูอ้ืน่ฟัง โดย
เฉพาะกรณีที่จ�าเป็นต้องน�ามาใช้ในโอกาสต่อไป 
การจดบันทึกก็คือการเขียน การเขียนเป็นทักษะ
ท่ียาก บางคนฟังอะไรแล้วเข้าใจได้รวดเรว็ พดูและ
อ่านก็คล่องแคล่ว แต่เม่ือต้องการ จะเขียนเพื่อ

ถา่ยทอดความรู้ ความคิดให้ผู้อา่นเข้าใจนั้น เขยีน
ไม่ได้ เขียนไม่ถูก

จะเห็นได้ว่าการเขียนเป็นทักษะท่ียาก
เพราะต้องประมวลความรู้ที่ได้จากทักษะการฟัง 
การอ่าน และการคิด นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการ
ฝึกฝนอยูเ่สมอ ดงันัน้ถ้าได้เขยีนบ่อย ๆ  กจ็ะท�าให้
เกิดพัฒนาการท่ีดีในการเขียน นอกจากนี้การ
เขียนยังท�าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้เขียน 
สอดคล้องกบั ผจงกาญจน์ ภู่วภิาดาวรรธน์ (2548) 
ได้กล่าวถงึจดุมุง่หมายในการสอนภาษาทีส่องกค็อื 
การพัฒนาให้ผู ้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ซ่ึงโดยท่ัวไปจะหมาย
ถึง ความสามารถทางไวยากรณ์ ซึง่รวมถึง เสยีง ค�า 
โครงสร้างประโยคและความหมาย ความสามารถ
ทางการใช้และเข้าใจภาษาที่มีเนื้อความต่อเนื่อง 
มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันเพื่อให้การสื่อสาร
บรรลุตามความมุ่งหมายของผู้ใช้ภาษา ทั้งนี้รวม
ถงึภาษาพดูและภาษาเขยีน และความสามารถใน
การใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ
บทบาททางสงัคม ภาษาไทยนบัเป็นอกีภาษาหนึง่
ที่มีผู้สนใจเรียนรู้เป็นภาษาที่สอง

ด้วยเหตทุี ่มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย
ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
อดุมศกึษาในกลุม่อนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงว่าด้วยการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ในขณะนี้ ได ้มีนักศึกษาจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเชียงราย นักศึกษาจีนกลุ ่มดังกล่าว 
สามารถพูด ฟัง และอ่านภาษาไทยได้แล้วนั้น แต่
ยังขาดทักษะในการเขียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านได้อย่างถูกต้อง
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ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงสภาพปัญหา
ในกา ร เ ขี ยนภาษา ไทยขอ งนั กศึ กษ า จีน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงราย เพือ่เป็นแนวทางแก่
ผู้สอนในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาจัดการ
เรียนการสอนการเขียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่าง
ประเทศที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

ขอบเขตของการวิจัย

1. เนือ้หา ศกึษาสภาพปัญหาในการเขยีน
ภาษาไทยในด้านการเขียนสะกดการันต์ การใช้ค�า 
การเรียงค�าเข้าประโยค และการเว้นวรรค  ของ
นกัศกึษาจนีระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลัยราชภฏั
เชียงราย

2. ประชากร  นกัศกึษาจนีระดบัปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา การเขียนเบ้ืองต้น (Z0612109)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�านวน 20 คน

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาทีศ่กึษา ผูว้จัิย
เก็บข้อมูลจากการสอน ในรายวิชาการเขียนเบื้อง
ต้น ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 - เดือนธันวาคม 
2559

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ท�าให้ทราบสภาพปัญหาในการเขียน
ภาษาไทยของนกัศกึษาจีน ระดบัปรญิญาตร(ีภาษา
ไทย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศกึษาสภาพปัญหาในการเขยีนภาษา
ไทยของนักศึกษาจีนครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน ซึ่งประกอบด้วย แบบ
ทดสอบชนิดอัตนัย ให้นักศึกษาเขียนการเขียน
บรรยายภาพ การเขียนเรียงความ การเขียนเล่า
ประสบการณ์ การเขียนอธิบาย การเขียนแสดง
ความคิดเห็น และ การเขียนเรื่องราวจาก
จินตนาการ จากหัวข้อที่ก�าหนดให้  

หลังจากนั้นน�าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนทั้ง 6 ชุดไปเก็บข้อมูลจากกลุ ่ม
ตวัอย่างตรวจให้คะแนนและน�ามาวเิคราะห์ให้เหน็
ถึงสภาพปัญหาทางด้านการเขียนภาษาไทยของ
นกัศกึษาจนี โดยสร้างเกณฑ์วเิคราะห์การใช้ภาษา
ที่ได้ศึกษาจากหนังสือภาษาไทยของพระยาอุปกิต
ศิลปสาร หนังสือหลักภาษาไทย ของก�าชัย 
ทองหล่อ พจนานุกรมฉับราชบัณฑิตยสถาน 
พทุธศกัราช 2542 และเอกสารการวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
กบัการใช้ภาษา เพือ่ให้เกณฑ์การวเิคราะห์มคีวาม
สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน  ซึง่สามารถก�าหนดประเภทของ
ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทยได้ 5 ประเภท คือ 
การสะกดการันต์  การแต่งประโยค  การเว้นวรรค 
และการใช้เครื่องหมายในการเขียน

ผลการวิจัย

การวิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านการ
เขียนภาษาไทย ของนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ผูวิ้จยัได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ�าแนกประเภทข้อมูลโดย
ใช้ทฤษฎีเป็นฐานในการจ�าแนก และได้แบ่ง
ลกัษณะสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยในการเขยีน
ของนักศึกษาจีนที่พบจากข้อมูลได้ดังนี้
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ลักษณะสภาพปัญหาในการเขียน

สภาพปัญหาในการใช้ค�าในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีดังต่อไปนี้

1.  สภาพปัญหาด้านการสะกดการันต์

การสะกดการันต์ที่ถูกต้องนั้นมีความ
ส�าคญัอย่างยิง่ในการใช้ภาษาไทย เพราะการสะกด
การันต์ผิด อาจท�าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
เกิดผลเสียต่อการสื่อสารได้

สภาพปัญหาในการสะกดการันต์เท่าที่
พบจากข้อมูลแบ่งออกได้ 6 ลักษณะ ดังนี้

1.1  สภาพปัญหาเรื่องพยัญชนะ
สภาพปัญหาเรื่องพยัญชนะ หมายถึง 

การทีน่กัศกึษาใช้พยัญชนะในพยางค์หรอืค�าต่าง ๆ  
ไม่ถูกต้อง สภาพปัญหาในการใช้พยัญชนะ แบ่งได้
เป็น 2 ชนิดคือ  สภาพปัญหาเรื่องพยัญชนะต้น
และพยัญชนะสะกด

สภาพป ัญหาเ ร่ืองพยัญชนะต ้น  

พยญัชนะต้นคอืพยญัชนะทีป่รากฏต้นพยางค์หรอื

ต้นค�า ซึ่งอาจเป็นพยัญชนะเด่ียวหรือพยัญชนะ

ประสมที่เป็นอักษรควบ อักษรน�า สภาพปัญหา

เรือ่งพยัญชนะต้นทีพ่บยกตวัอย่าง เช่น ค�าว่า  ภาษี  

เขียนเป็น  ภาสี

สภาพปัญหาเรื่องพยัญชนะสะกด  

การใช้มาตราสะกดในภาษาไทย 8 มาตรานั้น ใน

บางมาตรามีรูปตัวสะกดหลายรูปซ่ึงเป็นสาเหตุให้

นักศึกษาเลือกรูปพยัญชนะตัวสะกดผิดได้ สภาพ

ปัญหาในเรื่องพยัญชนะตัวสะกดที่พบ สามารถ

แยกได้ 2 ประเภทคือ  เขียนพยัญชนะท้ายไม่ตรง

ตามมาตราตัวสะกด และเขียนพยัญชนะท้ายตรง

ตามมาตราตัวสะกดแต่ใช้รูปพยัญชนะผิด  เช่นค�า

ว่า  สวยงาม  เขียนเป็น สวยงาน  อันตราย  เขียน

เป็น อังตราย  พัทยา  เขียนเป็น  พัฒยา  ความสุข  

เขียนเป็น  ความสุก

1.2 สภาพปัญหาเรื่องการเขียน

วรรณยุกต์

ในภาษาไทยมีวรรณยุกต์  4  รูป แต่มี

เสยีงวรรณยกุต์  5  เสยีง พยางค์หรือค�าบางค�าอาจ

จะมีรูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ จึง

ท�าให้เกิดสภาพปัญหาในการเขียนได้ การใช้

วรรณยุกต์ผิดย่อมท�าให้ความหมายของค�าเปลี่ยน

ตามไปด้วย สภาพปัญหาเรื่องวรรณยุกต์ที่พบ  คือ  

ใช้รูปวรรณยุกต์ผิด และการใช้รูปวรรณยุกต์ผิด

ต�าแหน่ง เช่น  ค�าว่า  ใส่เสื้อ เขียนเป็น  ใส่เสื่อ  ค�า

ว่า  ปล่อย  เขียนเป็น  ปลอ่ย

1.3  สภาพปัญหาเรื่องตัวการันต์

การใช้ตวัการนัต์มปีระโยชน์เพือ่รกัษา

รูปศัพท์เดิม พยัญชนะท้ายสุดจะมีได้ทัณฑฆาต

ก�ากับอยู่เพื่อไม่ให้ออกเสียง  สภาพปัญหาเรื่องตัว

สะกดการันต์ที่พบ คือ การใช้ไม้ทัณฑฆาตใน

พยางค์ที่ไม่ควรใช้และไม่ใช้พยัญชนะท้ายสุดและ

ไม้ทณัฑฆาตในทีท่ีค่วรใช้  เช่น  ค�าว่า  บาสเกตบอล  

เขียนเป็นบาสเกตบอลล์ และค�าว่า จุดประสงค์  

เขียนเป็น  จุดประสง

1.4  สภาพปัญหาเรื่องการใช้สระ

ในภาษาไทยมีค�าจ�านวนมากท่ีมี

เสยีงสระเหมอืนกนัแต่ใช้รปูสระต่างกนั เช่น ค�า

ที่ออกเสียงสระไอ รูปเขียนอาจจะใช้สระ ใ- ไ- 

หรือ อัย หากใช้รูปสระในการเขียนผิดก็ท�าให้
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ความหมายเปล่ียนไปได้ สภาพปัญหาเรื่องการ

เขยีนสระของนกัศกึษาจีน สามารถจ�าแนกได้ดังต่อ

ไปนี้ คือ การใช้สระไม่ถูกต้อง และใช้รูปสระผิด

ต�าแหน่ง  เช่น  ค�าว่า  หรือ  เขียนเป็น  เหรือ  ค�า

ว่า  ฉัน เขียนเป็น  ฉนั

1.5  สภาพปัญหาเรือ่งการเขยีนส่วน

ของค�าขาด

สภาพปัญหาเรื่องการเขียนส่วนของ

ค�าขาด หมายถงึ การทีน่กัศกึษาเขยีนค�าใดค�าหนึง่

แล้ว แต่บางส่วนของค�ายังไม่ครบถ้วน ท�าให้ค�า ๆ 

นั้นไม่สมบูรณ์  เช่น  ค�าว่า  ใจเบิกบาน  เขียนเป็น  

ใจบาน  หรือ  ค�าว่า  อยาก  เขียนเป็น  อาก  

1.6  สภาพปัญหาเรือ่งการเขยีนส่วน

ของค�าเกิน

 สภาพปัญหาในเร่ืองการเขียนส่วน

ของค�าเกิน หมายถึง การที่นักศึกษาเขียนค�าใดค�า

หนึง่แล้วมส่ีวนของค�าเกนิออกมา  เช่น  ค�าว่า  ของ

ทีร่ะลึก  เขยีนเป็น  ของทีร่กัลกึ  หรอื  ค�าว่า  เพราะ  

เขียนเป็น  แพราะ

2.  สภาพปัญหาด้านการใช้ค�า

สภาพปัญหาด้านการใช้ค�า หมายถงึ การ
ท่ีนักศึกษาเลือกใช้ค�าและกลุ่มค�าที่สื่อความไม่ถูก
ต้องตามจุดประสงค์ หรือใช้ค�าหรือกลุ่มค�าเกิน
ความจ�าเป็น รวมถึงการใช้ภาษาพูดในการเขียน  
สภาพปัญหาในการใช้ค�าที่พบ มีดังนี้

2.1 ใช้ค�าและกลุ่มค�าฟุ่มเฟือย
การใช้ค�าและกลุม่ค�าฟุม่เฟือย หมายถงึ 

การทีน่กัศกึษาใช้ค�าและกลุม่ค�าเกนิความต้องการ 
เพราะค�าและกลุ่มค�าที่น�ามาใช้นี้ไม่ได้ช่วยให้เนื้อ

ความชัดเจนขึ้นแต่อย่างใด หากตัดค�าและกลุ่มค�า
ดังกล่าวออกก็ยังมีเนื้อความชัดเจนเหมือนเดิม 
สภาพปัญหาของนักศึกษาเรื่องการใช้ค�าและกลุ่ม
ค�าฟุ่มเฟือยที่พบ คือการใช้ค�าและกลุ่มค�าเกินโดย
ไม่จ�าเป็น  การใช้กลุ่มค�าที่มีความหมายซ�้ากัน

การใช้ค�าและกลุม่ค�าเกนิโดยไม่จ�าเป็น 
หมายถงึ การทีน่กัศกึษาใช้ค�าและกลุม่ค�าเหล่านัน้
แล้ว ไม่ได้ช่วยให้ความหมายของประโยคชัดเจน
ขึ้นแต่อย่างใด และเมื่อตัดค�าหรือกลุ่มค�าเหล่านั้น
ออก กไ็ม่ได้ท�าให้เสยีเนือ้ความแต่อย่างใด แต่กลบั
ช่วยท�าให้ภาษากระชับรัดกุมยิ่งขึ้น การใช้ค�าและ
กลุ่มค�าเกินโดยไม่จะเป็น  เช่น

-  บ้านเกิดเมืองนอนของผม มีบาง
พืน้ทีจ่ะเตม็พรดืไปด้วยทุง่ทานตะวันสเีหลอืงอร่าม
สวยมาก ๆ แก้ไขเป็น -  บ้านเกิดของผมบางพื้นที่
จะเตม็ไปด้วยทุง่ทานตะวันสเีหลอืงอร่าม สวยมาก

การใช้ค�าและกลุ่มค�าที่มีความหมาย
ซ�า้กนั หมายถึง การทีน่กัศึกษาใช้ค�าทีมี่ความหมาย
เหมือนกัน โดยวางค�าหรือกลุ่มค�าที่มีความหมาย
เหมือนกนัไว้ตดิกันบ้างหรืออาจจะมีข้อความอืน่ ๆ  
มาคั่นบ้าง ส�าหรับวิธีแก้ไขนั้นอาจจะเลือกใช้ค�า
หรือกลุ่มค�าที่มีความหมายเหมาะสมกับข้อความ
นั้นมากที่สุด  เช่น

-  ผมรู้ว่าดอกทานตะวันมีน�้ามัน เมื่อ
ผมเรียนเรื่องเล่าจากดอกทานตะวันแล้ว ผมรู้ว่า
ดอกทานตะวนัมนี�า้มนัส�าหรบัใช้ในพธิทีางศาสนา 
ดอกทานตะวนัจงึเป็นพชืทีไ่ด้รบัการชืน่ชมกันมาก
แก้ไขเป็น - ผมรู้ว่าดอกทานตะวันมีน�้ามัน เมื่อผม
เรียนเรื่องเล่าจากดอกทานตะวันแล้ว ผมรู ้ว่า
ดอกไม้ชนิดนี้มีน�้ามันส�าหรับใช้ในพิธีทางศาสนา 
มันจึงเป็นพืชที่ได้รับการชื่นชมกันมาก
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2.2  ใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน
ในส่วนของการใช้ภาษาพดูในภาษาเขยีนของนกัศึกษานัน้ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท 

คือ  การใช้ค�าที่ใช้ในภาษาพูดโดยเฉพาะ  และ การใช้ค�าเขียนตามเสียงพูด
 การใช้ค�าที่ใช้ในภาษาพูดโดยเฉพาะ  ค�าที่เขียนตามเสียงพูด หมายถึง การที่นักศึกษา

เขียนค�าหรือกลุ่มค�าเป็นตัวอักษรตามเสียงพูด แต่ผิดไปจากรูปเขียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

-  ฉันตื่นนอนหกโมงทุกวัน  แก้ไขเป็น -  ฉันตื่นนอนหกนาฬิกาทุกวัน
การใช้ค�าเขียนตามเสียงพูด  ค�าที่เขียนตามเสียงพูด หมายถึง การที่นักศึกษาเขียนเป็นตัว

อักษรตรงตามเสียงที่พูด แต่ผิดไปจากรูปที่ใช้เขียน  เช่น
-  ประเทศจีนชอบจัดการแข็นขันบาสเก้ตบอล  แก้ไขเป็น - ประเทศจีนชอบจัดการแข่งขัน

บาสเกตบอล

2.3  การใช้ค�าผิด
การใช้ค�าในภาษาไทยจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายของค�า และใช้ให้ถูกต้องตาม

ไวยากรณ์แล้วยังต้องพิจารณาว่า ค�านั้นจะใช้ร่วมกันได้หรือไม่  จากการศึกษาการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาจีน พบสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้ค�า  คือ การใช้ค�าที่มีเสียงใกล้เคียงกันผิด  การใช้ค�าที่มี
ความหมายใกล้เคียงกันผิด และการใช้ค�าผิดความหมาย  เช่น  

 -  วันเศาร์ที่ 23 เราไปถึงอยุธยา แก้ไขเป็น  - วันเสาร์ที่ 23 เราไปถึงอยุธยา

 -  ฉันรู้สึกกระตุ้น แก้ไขเป็น  - ฉันรู้สึกตื่นเต้น

 -  เส้นฝั่งทะเล แก้ไขเป็น -  ชายฝั่งทะเล

3.  สภาพปัญหาด้านการแต่งประโยค

การน�าค�าหรือกลุ่มค�ามาเรียบเรียงเป็นประโยคให้ถูกต้องจะท�าให้ประโยคนั้นมีเนื้อความ

สมบูรณ์ สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามความต้องการของผู้เขียน  สภาพปญัหาในการเขียนภาษา

ไทยของนกัศกึษาจนีทีพ่บ สามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คอื  การขาดค�าทีจ่�าเป็นในประโยค 

และ การเรียงค�าและข้อความผิดล�าดับ

3.1  กำรขำดค�ำทีจ่�ำเป็นในประโยค  หมายถงึ การทีน่กัศกึษาแต่งประโยคโดยขาดค�า

บางค�า ซึ่งค�านั้นอาจท�าหน้าที่เป็นประธาน กริยาหรือกรรมของประโยค  เมื่อขาดค�าที่ท�าหน้าที่

อย่างใดอย่างหนึ่งในประโยคไปแล้ว ท�าให้ความหมายของประโยคไม่สมบูรณ์ เช่น

- ส�าหรับวันนี้ เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเล่นน�้าอย่างสนุกสนาน

ประโยคนี ้ขาดค�าสรรพนามทีท่�าหน้าทีเ่ป็นประธานของประโยค คอืค�าว่า “เรา” “ฉนั” 

หรือ “ผม” เมื่อเติมค�าท่ีท�าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยคเข้าไปแล้ว ท�าให้ประโยคมีใจความ

ชัดเจนขึ้น 
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ประโยคนี้สามารแก ้ไขใหม ่ได ้ว ่า 

“ส�าหรับวันนี้ เวลาส่วนใหญ่เราใช้กับการเล่นน�้า

อย่างสนุกสนาน”

3.2  เรียงค�าและข้อความผิดล�าดับ
การเรียงค�าและข้อความผิดล�าดับ 

หมายถึง การที่นักเรียนเรียงบทย่อยซ่ึงเป็นส่วน
ประกอบของภาคประธานและภาคแสดงผิดล�าดบั 
ส่วนประกอบของภาคประธานได้แก่ ประธานและ
บทขยายประธาน  ส่วนประกอบของภาคแสดง
ได้แก่ บทกริยาและบทขยายกริยา  บทกรรมและ
บทขยายกรรม

สภาพปัญหาการเขียนของนักศึกษา
จีนเรื่องการเรียงค�าและข้อความผิดล�าดับมีการ
เรียงบทประธานผิดล�าดับ  เรียงค�าขยายกริยาผิด  
การเรยีงบทขยายกรรมผิด  และ  การเรยีงข้อความ
ผิดล�าดับ

การเรยีงบทประธานผดิล�าดบั หมาย
ถึง การที่นักศึกษาวางบทที่จะใช้ขยายประธานผิด
ที่ บทขยายประธานมักอยู่ติดกับส่วนที่ขยายเสมอ  
เช่น

-  ประเทศจีนนักกีฬากระโดดน�้าเป็น
เถียงลี่

ประโยคนี ้“เถยีงลี”่ เป็นประธานของ
ประโยค ส่วน “เป็นนกักฬีากระโดดน�า้” ท�าหน้าที่
ขยายประธานว่ามีสถานภาพเป็นอย่างไร เพื่อให้
ความหมายของประโยคชัดเจนขึ้นควรแก้ไขใหม่
เป็น “เถียงลี่เป็นนักกีฬากระโดดน�้าของประเทศ
จีน”

การเรียงค�าขยายกริยาผิด หมายถึง 
การที่นักศึกษาวางบทขยายกริยาผิดที่  ท�าให้ให้
ความหมายของประโยคไม่ชัดเจน เช่น

-  เมล็ดทานตะวันประโยชน์มีเยอะ
ประโยคข้างต้น ค�าว่า “เยอะ” ท�า

หน้าที่ขยายบทกริยาของประโยค เพื่อให้ประโยค
มีใจความสมบูรณ์ข้ึน ควรแก้ไขใหม่เป็น “เมล็ด
ทานตะวันมีประโยชน์เยอะ”

การเรียงบทขยายกรรมผิด  หมายถึง 
การที่นักศึกษาวางบทขยายกรรมผิดที่ บทขยาย
มักอยู่ติดส่วนที่ขยายเสมอ เช่น

-  อาจารย์สอนให้พวกเราวิธีท�างาน
ประโยคดงักล่าว ค�าว่า “พวกเรา” ท�า

หน้าทีข่ยายบทกรรมของประโยค ประโยคนีจ้ะสือ่
ความหมายได้ชัดเจนขึ้น ควรแก้ไขใหม่เป็น 
“อาจารย์สอนวิธีท�างานให้พวกเรา”

การเรียงข้อความผิดล�าดับ หมายถึง 
การที่นักศึกษาเรียงข้อความสับสน ท�าให้ความ
หมายไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เป็นสภาพปัญหาในการ
เขยีนภาษาไทยของนกัศกึษาจนีทีพ่บมากทีส่ดุ เช่น

-  เมื่อผมสอบเข้าได้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ข้อความดังกล่าวต้องเปลี่ยนล�าดับค�า
ในประโยคให้เหมาะสม ค�าว่า “ได้” ควรจะวางไว้
หลังสุด ข้อความข้างต้นสามารถเขียนใหม่ได้ว่า 
“เมื่อผมสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลายได้” 

4.  สภาพปัญหาด้านการเว้นวรรค
สภาพปัญหาการเขียนของนักศึกษาจีน

ด้านการเว้นวรรค แบ่งออกเป็น  การไม่เว้นวรรค
ในที่ที่ควรเว้น  การ เว้นวรรคในที่ที่ไม่ควรเว้น

การไม่เว้นวรรคในทีท่ีค่วรเว้น หมายถงึ 
การที่นักศึกษาไม่เว้นวรรคเมื่อจบประโยค ข้อผิด
พลาดของนักศึกษาในเรื่องดังกล่าว เช่น

-  ฉันจะบินไปเที่ยวสถานที่ต่างๆและท�า
ในสิ่งที่ฉันไม่เคยท�า
แก้ไขเป็น  -   ฉันจะบินไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ  และ
ท�าในสิ่งที่ฉันไม่เคยท�า
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การเว้นวรรคในทีท่ีไ่ม่ควรเว้น หมายถงึ 
การทีน่กัศกึษาเว้นวรรคระหว่างพยางค์หรอืค�าเม่ือ
ยังไม่จบประโยค นักศึกษามีข้อผิดพลาดในเรื่อง
การเว้นวรรคในที่ที่ไม่ควรเว้น เช่น

-  ปัจจบุนันีไ้ม่ว่าอยู่  ทีไ่หนก็มีเพ่ือนๆอยู่
ด้วย

แก้ไขเป็น  -  ปัจจุบันนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มี
เพื่อน ๆ อยู่ด้วย

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพปัญหาการเขียน

ภาษาไทยของนกัศกึษาจนี พบว่านกัศกึษาจนีมข้ีอ
บกพร่องเรื่องการเขียนด้านการสะกดการันต์ 6 
ลักษณะคือ การใช้พยัญชนะ การใช้วรรณยุกต์  
การใช้ตัวการันต์  การใช้สระ  การเขียนส่วนของ
ค�าขาดและส่วนของค�าเกิน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ข้อบกพร่องเรื่องการใช้ค�า 3 ลักษณะคือ การใช้
กลุม่ค�าฟุม่เฟือย ใช้ภาษาพูดในภาษาเขยีน และใช้
ค�าผิด  คิดเป็นร้อยละ 25.44 ในส่วนของการแต่ง
ประโยค พบข้อบกพร่อง 2 ลักษณะคือ ขาดค�าที่
จ�าเป็นในประโยคและการเรียงค�าและข้อความผิด
ล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 52.63 นอกจากนี้นักศึกษา
ยังมีข้อบกพร่องเรื่องการเว้นวรรค 2 ลักษณะคือ 
การไม่เว้นวรรคในทีท่ีค่วรเว้น และการเว้นวรรคใน
ที่ที่ไม่ควรเว้น คิดเป็นร้อยละ 25.44

สภาพปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ในการ
เขียนพยัญชนะต้น /ต/ เป็น /ด/ รองลงมาคือการ
เขียนพยัญชนะต้น /ด/ เป็น /ต/ นอกจากนี้ยังมี
การเขียนพยัญชนะต้น /ฟ/ เป็น /พ/ /ฟ/ เป็น /
ผ/ และ /พ/ เป็น /ผ/ ส่วนการเขยีนพยัญชนะท้าย
ทีพ่บมากทีส่ดุ คอืการเขยีนพยัญชนะท้ายทีไ่ม่ตรง
ตามมาตรตัวสะกด พบมากที่สุดคือ แม่กง และแม่
กน ตามล�าดับ ส�าหรับข้อบกพร่องในการใช้สระ
นักศึกษาจีนมักเขียนสระผิดคือ จากสระเสียงสั้น

เป็นสระเสียงยาว และสระเสียงยาวเป็นเสียงสั้น 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเขียน สระวรรณยุกต์
ตกหล่น เขยีนสระและวรรณยกุต์ผดิ การเขยีนสระ
และวรรณยุกต์เกิน เขียนต�าแหน่งสระและ
วรรณยุกต์ผิด การเขียนตัวการันต์ผิด การเขียน
ส่วนของค�าเกนิ และการเขียนส่วนของค�าขาด ตาม
ล�าดับ

ในด้านการใช้ค�าและประโยคในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีน จากการวิจัยพบว่า มี
การเรยีงค�าผดิล�าดบั การใช้ภาษาพดูในภาษาเขยีน
การใช้กลุ่มค�าฟุ่มเฟือย และการใช้ค�าผิดความ
หมาย

นอกจากนี้ ในการศึกษาสภาพปัญหาใน
การเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนท�าให้พบว่า
นกัศกึษามข้ีอบกพร่องในการเขยีนหลายด้าน ทัง้นี้
เพราะทักษะการเขียนเป็นทักษะที่สลับซับซ้อน 
จากการวิจัยพบข้อบกพร่องในการเขียนของ
นักศึกษาจีน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ นักศึกษาจีนไม่สามารถแยกหน่วย
เสียงได้อย่างถูกต้อง และเกิดจากความเคยชินใน
การออกเสียงทีผ่ดิ ท�าให้เวลาเขียนจึงเขียนผดิตาม
เสยีงทีอ่อก ซึง่สอดคล้องกบั สทุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ 
(2531 : 273) ที่ว่า ค�าบางค�าออกเสียงไม่ตรงหรือ
ออกเสียงผิดเลยติดเป็นนิสัย เมื่อเขียนจึงเขียนผิด
ด้วย ส่วนการใช้พยัญชนะควบกล�้าของการใช้ค�า
ในการเขียนนั้น ก็มีปรากฏบ้าง คือการเปลี่ยน
พยัญชนะควบจาก ร เป็น ล หรือ เปลี่ยนจาก
พยัญชนะควบ ล เป็น ร สาเหตุเนื่องมาจากการ
ออกเสียงผิด

จากการวิจัยสภาพปัญหาที่พบในเร่ือง
การเขียนสะกดการันต์ ด้านการใช้พยัญชนะที่พบ
มากที่สุดคือ การใช้พยัญชนะต้น /ด/ และ /ต/ 
เนื่องด้วยในภาษาจีนไม่มีพยัญชนะ /ด/ เวลาออก
เสียงนักศึกษามักออกเสียงเป็น /ต/ เมื่อเขียนจึง
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ท�าให้พยญัชนะต้นผดิไปด้วย นอกจากนีย้งัพบการ
ใช้พยัญชนะท้ายผิด คือการใช้พยัญชนะท้าย /ง/ 
และพยัญชนะท้าย /น/  นักศึกษาจะเขียนสลับกัน 
คือเขียนพยัญชนะท้าย /น/ เป็น /ง/ เขียน
พยัญชนะท้าย /ง/ เป็น /น/ สาเหตุเนื่องมาจาก
พยัญชนะท้ายทั้งสองมีลักษณะร่วมของพยัญชนะ
ตัวสะกด คือ ทั้ง /น/ และ /ง/ ต่างก็เป็นพยัญชนะ
นาสิกเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อนักศึกษาออกเสียงจึง
ออกเสียงสลับกัน เวลาเขียนจึงท�าให้เขียนผิด 

ส�าหรบัสภาพปัญหาในด้านการใช้ค�าและ
การใช้ประโยคในการเขยีน พบว่ามกีารเปลีย่นสระ
เสยีงสัน้เป็นเสยีงยาว เปลีย่นจากสระเสยีงยาวเป็น
สระเสียงส้ัน ทั้งนี้เพราะในภาษาจีนไม่มีการแยก
สระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวเหมือนในภาษาไทย 
ดังนั้นเวลานักศึกษาออกเสียงสระจึงมีความ
บกพร่องเกดิขึน้ อกีทัง้สระบางตวัออกเสยีงเหมอืน
กัน เช่น สระ ไอ  สระ ใอ ท�าให้นักศึกษาจ�าค�าที่
ถูกต้องไม่ได้จึงเลือกใช้ค�าสลับกันในการเขียน 
นอกจากนี้ยังมีการเขียนต�าแหน่งของสระและ
วรรณยุกต์ผิดในบางค�า ทั้งนี้อาจเกิดจากความ
เคยชินในการเขียน และภาษาไทยมีค�าพ้องเสียง
มาก ค�าไทยบางค�าออกเสียงเหมือนกัน แต่รูปใน
การเขียนและความหมายแตกต่างกัน โอกาสที่จะ
เขียนผิดจึงมีมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ นิภา 
กู้พงษ์ศักด์ิ (2555:134) กล่าวว่า นักศึกษาจีนมี
ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนมาก อาจเป็นเพราะการ
เขียนเป็นกระบวนการกลั่นกรอง เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดความคิดเพ่ือให้ผู้รับสารได้เข้าใจความ
หมายที่ต้องการสื่อสาร การสะกดค�าอย่างเดียวไม่
ได้ให้การสื่อสารประสบความส�าเร็จ แต่ค�าที่เลือก
ใช ้จะต ้องเหมาะสมกับระดับของภาษาและ
สอดคล้องกับบริบทด้วย ซึ่งปัญหาส�าคัญของ
นักศึกษาคือเรื่อง ค�าศัพท์ ท้ังการรู้ค�าศัพท์น้อย 
สะกดค�าศัพท์ผิด ไม่รู้ความหมายของค�าศัพท์ไม่รู้

วธีิใช้ค�าศัพท์และลกัษณะค�าศัพท์ ท�าให้ใช้ค�าศัพท์
ผิด โดยเฉพาะศัพท์ยากหรือค�าศัพท์พิเศษที่ไม่คุ้น
เคย ปัญหาผู้เรียนรู้ศัพท์น้อยเป็นสาเหตุส�าคัญ
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาต่างประเทศ 
และยังก่อให้เกดิปัญหาต่อเนือ่งอกีหลายอย่างตาม
มา เพราะค�าศพัท์คอืพืน้ฐานหลกัของการเรียนทกุ
ภาษา ฉะนั้นหากผู้เรียนรู้ค�าศัพท์น้อย ไม่ว่าผู้สอน
จะเก่งเพยีงใดกย็ากทีจ่ะสอนให้ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ์
สูงขึ้น ในส่วนของการสะกดค�าผิดและส่งผลให้ใช้
ค�าผดิความหมายด้วยนัน้นบัเป็นปัญหาส�าคญัและ
ความท้าทายของนักศึกษาจีน เพราะการผันเสียง
วรรณยุกต์ในภาษาไทยมีจ�านวนมากกว่าภาษาจีน 
อกีทัง้การประสมค�ายงัมพียญัชนะ 44 ตวั และสระ
อีก 32 เสียง ซึ่งปัญหาท่ีเกิดข้ึนนี้จะท�าให้ผู้เรียน
เกิดความสับสนและเป็นปัญหาการเขียนต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jaroungsirawat 
(1999) และงานวิจัยของ Rahim and Hamzah 
(2009)

อีกทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ค�าศัพท์ของ
นักศึกษาจีนไม่ได้เกิดจากความเข้าใจค�าศัพท์นั้น
อย่างแท้จริง เพราะนักศึกษาจะมีสื่อการเรียนรู้ที่
ใช ้ค ้นหาความหมายได ้ทันที เช ่น Talking 
Dictionary ฉะนั้นจึงเป็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให้
นักศึกษาไม่รู้ค�าศัพท์ สะกดค�าไม่ถูกต้องและใช้ค�า
ศัพท์เหล่านั้นไม่เป็น ค�าที่ใข้ไม่เหมาะสมกับระดับ
ของภาษาและบริบท ซึ่งการเรียนการสอนควร
กระตุน้ให้ผูเ้รียนจ�าค�าศัพท์ได้มากๆ โดยไม่ลืมและ
ไม่เบือ่ด้วยการใช้เทคโนโลยแีละสือ่ หลงัจากนัน้จงึ
ขยายเป็นกลุ่มค�าและประโยคสั้น – ยาวที่ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและไวยากรณ์จะท�าให้นักศึกษา
เรียนเขียนได้ง่ายและสนุก

ในส่วนของการใช้ประโยคในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีน จากการวิจัยครั้งนี้พบ
ว่า มีข้อบกพร่องหลายประการ ปัญหาที่พบมาก
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ท่ีสุดคือ การเรียงค�าและกลุ่มค�าผิดล�าดับ สาเหตุ
เกดิจากลกัษณะการเรยีงค�าและกลุ่มค�าในประโยค
ในภาษาไทยและภาษาจีนต่างกัน และนักศึกษา
เขยีนโดยการถ่ายทอดจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย 
จึงท�าให้มีการเรียงล�าดับของค�าและกลุ่มค�าใน
ประโยคผิด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการล�าดับค�าของ
ภาษาไทยกับภาษาจีนรวมทั้งโครงสร ้างทาง
ไวยากรณ์และรูปประโยคมีข้อแตกต่างกัน เมื่อ
นกัศกึษาจนีไม่เข้าใจไวยากรณ์ไทย จงึท�าให้การใช้
ค�า การล�าดับค�าในประโยคไม่ถูกต้องด้วย

จากสภาพปัญหาที่พบในด้านการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนพบว่า ทักษะการเขียน
เป็นทักษะทีย่ากส�าหรับผู้ทีเ่รียนภาษาเป็นภาษาที่
สอง แต่ถ้าหากได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ก็จะ
สามารถพฒันาความสามารถทางการสือ่สารได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นผู้สอนควรหาวิธีแก้ไขปัญหาความรู้
ของนกัศกึษาจนีเกีย่วกบัค�าศพัท์เพิม่มากขึน้และมี
ทักษะการน�าไปใช้และเข้าใจความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง ให้นักศึกษาฝึกอ่าน ค้นคว้าและรวบรวม
ตัวอย่างการใช้ค�า และความรู ้จากสื่อต่างๆ ที่
นกัศกึษาสนใจ เช่น การอ่านและตอบ E–mail หรอื 
Facebook โดยใช้ภาษาไทย อ่านหนังสือพิมพ์ 
วารสาร นิตยสารท่ีเป็นภาษาไทยเพ่ือให้เห็นถึง
บริบทต่างๆ ของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ให้
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะการเขียนเพิ่มขึ้น 
และตรวจผลงานของนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะ
ได้ทราบผลการพัฒนาการเขียนของตนเอง ซึ่งจะ
เป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาฝึกเขียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ซึง่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษา
ไทยเป็นภาษาที่สอง และการวิจัยในครั้งต่อไป

1. ควรให้นักศึกษาจีนได้มีโอกาสฝึกใช้
ทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขียน ควบคูก่นัไป เพราะ
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความ
ช�านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การอ่าน
และการฟังเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความ
รู ้และประสบการณ์ การพูดและการเขียนเป็น
ทักษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิด
เหน็เกีย่วกบัความรูแ้ละประสบการณ์ เพือ่สามารถ
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยและ
ท�าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
โครงสร้างประโยคในภาษาไทยและภาษาจีน

3. ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะในการ
เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองส�าหรับชาวต่าง
ประเทศ
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泰国华侨华人与中国软实力的提升

Overseas Chinese in Thailand and 
the Promotion of Chinese Soft Power

[泰国]刘琪

[Thailand] Kirattaya  Laotrakunchai

【摘要】 在全球化的环境下，国际社会已经进入了从对抗到合作共赢的时代，中国在和

平崛起的过程中，面对周边国家和地区不断出现的疑虑和不安，已经日益认识到硬实力、特别是软

实力发展的重要性和迫切性。然而对泰国华侨华人在中国软实力提升的过程中发挥的作用进行研

究，不仅可以实现中泰两国进一步的发展和共赢，更可以为中国在其他东南亚国家软实力建设提供

可借鉴的经验。

【关键词】 华侨华人；中国软实力；泰国；提升 

Abstract

Under globalization, the international community has entered into an era where 
confrontation is replaced by win-win cooperation. In the process of China’s peaceful rise, 
and in the face of continuous doubts and anxiety of neighboring countries and regions, 
China has been increasingly recognizing hard power, and especially the importance and 
urgency of  developing soft power. However, the study on the role of Thai overseas 
Chinese in the process of China’s soft power development can, not only realize the further 
development and win-win situation between China and Thailand, but also provide useful 
experiences for other countries in Southeast Asia building soft power.

Keywords:  Overseas Chinese, Chinese soft power, Thailand, Promotion
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在全球化的环境下，国际社会已经进入

了从对抗到合作共赢的时代，中国在和平崛起的

过程中，面对周边国家和地区不断出现的疑虑和

不安，已经日益认识到硬实力、特别是软实力发

展的重要性和迫切性。然而对泰国华人社会“三

宝”（华人社团、华文教育和华文媒体）在中国

软实力提升的过程中发挥的作用进行研究，不仅

可以实现中泰两国进一步的发展和共赢，更可以

为中国在其他东南亚国家软实力建设提供可借鉴

的经验。

一、泰国华侨华人与中国软实力

泰国华人已有一千多年的历史，据专家

统计，泰国社会中华人的数量共超过700万，占

全国人口总数的11%。
[1]

他们在整个泰国社会历

史发展的进程中，与泰国境内所有的民族一道，

不仅为泰国社会的进步、经济的发展做出了不可

磨灭的贡献，也在中泰两国政治、经济、文化的

交流合作等方面发挥桥梁作用，并为中国在泰国

软实力的提升发挥了积极的作用。

1、华侨华人移民历史、现状

中泰两国友好关系历史悠久，源远流

长，据史料记载，中泰两国的经济文化交流已有

两千多年的历史了。在两国长期的友好往来中，

很早就有中国人留居泰国。据史料记载，秦汉之

际就有华人移居泰国等地区，但人数不多，直到

泰国阿瑜陀耶时期，前往泰国经商定居的华人开

始增多。以华人进入泰国前的社会身份的角度考

察，泰国华人移民的历史可分为以下几个时期：

（1）、以商人为主、官使和佛教徒为

次的零星移民阶段（素可泰王朝公元1238年以

前）

（2）、以商人和技术劳动力为主体的

移民阶段（素可泰王朝中期公元1283年至大米贸

易开放前公元1772年）

（3）、以破产农民为主体的移民阶段

（大米贸易开发公元1772至1948年）

（4）、以投资者为主体的移民阶段

（1948年至今）

华人大量从中国移民到泰国共有三次：

郑皇大帝时期（公元1767至1782年），

吞武里王朝时期华人郑镛之子郑信在当地人民和

泰国华人帮助下起兵反缅，最终取得胜利建立泰

国吞武里王朝，由于郑信本人是华人后代，又因

华人曾帮助其打败缅军，因此，在享有特权的华

人政策局面下吸引了一批又一批华人移居泰国。

拉玛五世时期（公元1868至1910年），

曼谷王朝初期建设新都（即现首都曼谷城），需

要大量的劳动力，在拉玛四世（1851—1868年）

特别是拉玛五世（1868—1910年）登位后，接受

了西方文明后对泰国进行改革和建设铁路、开凿

运河、发展生产等，需要大批新的劳动人手，促

进了大批华人移居泰国。

拉玛七世时期（公元1915至1935年），

拉玛七世时期大批华人移居泰国主要以潮州人为

主，由于天灾人祸使潮州人饱受煎熬，造成许多

农民、手工工匠和小商小贩纷纷破产。在背山靠

海的生态环境中，潮州人唯一的选择就是下南

洋、闯暹罗，而且当时在泰国的华人还享有一些

外国商人所不能享有的特权。因此，这时期每年

都有大量的中国移民进入泰国。据资料表明，泰

国的华侨华人社区人口也因之不断扩大，由1910

年的79万增加到1942年的187万，人口增长率的

高峰出现在1921—1932年间。

目前在泰国的华侨华人中，祖籍为潮州

人的最多，占约70%，其他依次是广东广州、肇

庆地区占约9%，福建地区占约7%，客家、海南各

占约6%和5%，云南、广西、江浙以及台湾等占约

3%。现在居住在泰国的华人主要分为以下几种类

型：

第一类：原为华侨，后来加入泰国国

籍，大多是在1948年以前到泰国的谋生者。

第二类：前者的后代，为第二代华裔，

多数会讲中国话，仍保留了许多中国的传统风俗

习惯。

第三类：前两种人的后裔，大部分是第

三代、第四代华裔，占泰国华人的大部分。

第四类：新移民的华侨，但人数不多。
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2、积极融入当地社会（政治、经济）

华人移民一到泰国便变服易俗，积极学

习语言文化，尊重当地风俗习惯，安分守己、努

力工作，并与泰国人民和睦相处，互助互利，以

求尽快适应当地社会，为当地社会所接受。目

前，泰国华人已实现了与泰国当地完整意义上的

融合。

政治方面，早在1927年泰国第七世王拍

卜诰陛下曾道：“……事实上，泰国与中国实际

如兄弟，此外，泰中人民血统早就同化一致，乃

至分割不开，曾任职的高级公务员和目前在职的

公务员，为数众多是具有中国血统、在泰国成家

定居下来的中国人，直至成为泰国人的也为数众

多……”。
[2]

自1932年6月实行君主立宪制至

2016年共有29任总理，其中有21位为华裔，如比

里·帕农荣（陈璋茂）、他旺·纳哇沙越（郑良

淡）、川·立派（吕基文）、挽限·信拉巴阿差

（马德祥）、他信（邱达新）、沙马（李沙马）

、阿披实（袁氏华侨）、英拉（邱英拉）、社

尼·巴莫和克立·巴莫亲王（曾祖母是福建移

民，是拉玛二世的安葩王妃）、甚至是泰国皇室

成员也是华裔：如泰国吞武里王朝国王郑信（第

二代华裔）、泰国曼谷王朝第七世王拍卜诰陛

下、泰国曼谷王朝第九世王王后（第三代华裔）

等。

经济方面，在素可泰王朝建立时

（1238-1378），泰国的华侨华人便在中泰经

济贸易关系中充当主要角色。如素可泰王朝派

往中国的使团每次所使用的船只不仅是由在泰

华侨华人设计制造或者在华侨华人的指挥和监

督下制造，而且使团的翻译及水手均由华人担

任。
[3]

曼谷王朝特别是拉玛一世至拉玛四世时

期，泰国华人除了负责建造泰国商船、管理王

室船只外，还被泰国王室委任为赴华使节，代

表泰国王室与中国进行贸易，同时泰国赴华朝

贡船的船长、舵工、水手和所搭载的商贩也基

本上由华人充任。
[4]

到19世纪，善于经商的华

人已在泰国国内的商业中具有举足轻重的地位，

如陈守明、陈守镇的黉利行在19世纪30年已成为

泰国最大的米商并依靠“香、叻、暹、汕”贸易

体系从事亚洲地区的大米出口贸易；进入20世

纪，泰国华商经过几代人的拼搏奋斗，在老一

辈成功经验的基础上，充分借鉴西方现代化的经

营模式、管理方法拓展企业，进而成为规模宏大

的跨国集团，如：谢国民的正大集团、苏旭明的

TCC集团、陈有汉的盘谷银行、陈有庆的亚洲金

融集团等。如今，泰国华商投资领域非常广泛，

已经突破传统的贸易、加工、涉及房地产、金

融、信息服务等现代产业，泰国几乎所有的产业

都有华商经营。泰国前20名企业均是华商，泰国

华商已经把持着泰国的经济命脉为泰国经济繁荣

和发展作出了不可磨灭的巨大贡献。

文化方面，泰国有关专家经常说：“印

度文化是泰国文化之父，中国文化是泰国文化之

母”；“印度文化对泰国的影响是表现在宗教方

面，西方文化对泰国的影响是表现在物质方面，

而中国文化对泰国的影响是直接影响到每一个泰

人的心中。”
[5]

随着华人移民的浪潮，中华传

统文化习俗逐渐传播到泰国并融入到泰国当地的

社会里：传统节日如清明节、端午节、上元节、

中秋节等传统节日，特别是春节已成为继泰国最

重要的节日——宋干节之后，最为重要的第二大

节日；中国传统文化不仅被泰人所接受，甚至连

皇亲贵族都仿效华人的习俗，如生日寿庆、功德

法会等，全泰国700多座华人寺庙均有泰人前去

膜拜；中国潮汕的传统食品许多都被泰国当地人

所接受；“现代泰语词汇中来自汉语的词汇具有

500词之多，泰语词汇从汉语借用的词汇大约占

总数的15%。”
[6]

等可见中国文化对泰国文化影

响之大。

3、华人社团与中国软实力

社团是海外华侨为了达到团结互助、自

救自卫、共谋生存与发展等目的而自发建立起来

的社会组织，各类社团也是海外华侨联络情感、

传承中华文化的重要机构。公元1857年之前泰国

的华侨社团还是一种秘密组织，是不合法的。公

元1857年泰国政府对秘密组织采取管制政策并规

定范围：允许华人可申表成立社团，但必须阐明

宗旨，填报负责人、会址、会员姓名、职业等，

经审核后方给予批准。1897年泰国政府正式颁布
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条例，规定凡申请成立社团应有10名以上的会

员，有宗旨、章程等，符合法律规定才给予批准

成立。
[7]

因此泰国的华侨华人社团于19世纪末

20世纪初才逐渐成立。根据学者潘少红的研究：

目前“泰国华人社团共有1052个。”泰国华人社

团无论是血缘性社团还是地缘性社团或者其他性

质的社团不仅为泰国华人生存与发展做出了重要

的贡献、而且还是传承中华文化的重要机构、是

构建和提升中国软实力的重要力量。

(1)、华人社团加强华人社会团结，传

承中国传统习俗，

华人社团建立的目的就是团结互助，如

成立于1909年的泰国中华总商会的宗旨就是联

络、团结泰华工商界,协助发展工商业务,为侨商

服务。血缘性和地缘性等社团也很重视其社团成

员之间的团结互助，如协助会员婚丧喜庆, 每月

举行聚餐会,沟通信息，加强成员之间的交流、

了解。所以泰国华人社团经常性的会务十分活

跃，使得泰国华人社团具有很强的凝聚力，在面

对中国、泰国局势的变化,华人各社团均能适时

作出反应, 通过不同的渠道和形式把大部分华侨

团结起来，发挥凝聚侨社力量作用,有效地开展

各项活动。此外，华人社团每年均举办中国传统

节日依旧保持中国的传统习俗及民间活动，不仅

吸引了华人、泰人参加还使得许多中国传统习俗

得以源源不断地在泰国流传下来。

(2)、华人社团介绍中国发展模式，促

进中泰双方合作与交流

泰国华人社团充分利用自身与中国文化

及血缘的优势，积极为中泰两国的交流合作穿针

引线，并推广中国的发展模式，促进中泰友谊做

出了贡献。此外泰华同乡社团还关注中国的发

展，一方面积极帮助祖籍地的经济、文化等各

项建设，另一方面尽力参与沟通中泰关系，如

一些社团组织人员回中国参观访问，亲身体验

了解家乡的经济建设情况及发展模式后在泰国

进行广泛推介，不仅有助于进一步增进泰国华

人及当地人对中国的了解，还推动中泰间的经

贸往来、企业投资和交流互访等，从而促进了

中泰双方的合作与交流。

(3)、华人社团服务泰国社会，成为中

泰文化桥梁

随着泰国华侨华人逐步融入泰国当地社

会，华人社团服务对象不再局限于华侨华人群

体，还对泰国社会提供服务。泰国几乎所有的华

人社团均有社会福利单位，当社会有灾害时，各

个社团就联合起来不分国籍不分种族帮助难民。

如广肇会馆的广肇医局、泰京天华医院等均博施

济众，施医赠药，扶危济困且不分国别界域、男

女老幼，一视同仁，普遍施助，并辟病房，以收

容重症者留院医治。特别是泰国的华侨报德善堂

对整个泰国社会的服务更是全面如：救济遭受火

灾、水灾、风灾和其他一切灾害的人们；开办医

院，命名为“华侨医院”,为社会上的各种患者

医病开药；开办学校和其他学习场所；收硷无主

尸首和建立公共墓地；赞助和支持宗教、文学、

艺术和科学事业等。由于华人社团为泰国的福利

事业努力不懈，广布善施，因此得到了泰国人民

的敬重，从而为泰国华侨华人扮演中泰文化桥梁

提供便利。

二、泰国华文教育、华文媒体与中国软实力的提

升

华文教育、华文媒体是中国向国际传播

格局中一支不可或缺的力量，是中国软实力的重

要构成部分同时也是中国软实力国际传播的重要

途径和载体。

1、华文教育与中国文化的传承与发扬

（1）、华文教育概况

由于在19世纪以前，移居泰国的华侨华

人，基本是贫穷之辈，他们初到泰国寻求生计，

只得从事极其艰辛的劳作，以图衣食和陋居，尚

无能力办学同时他们在泰国大多既无家室，亦无

后裔，没有设立华校的必要。因此，泰国的华校

在五世皇前均由传教会设立华文课程，直至19世

纪末至第二次世界大战前，随着华侨华人在泰国

人数不断增加，以及他们在泰国经济成就越来越

显著，才有不少有识之士积极斥资献力办华文补

习班及华文学校。如1904年的清迈府华文补习
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班、1909年的“华益学堂、国文学堂”、1910年

的“新民学校、大同学校”、1913年的“进德学

校”、1917年的“华英学校、坤德女校”

等。1938年华侨华人在泰国所办的华文学校约

293所，至1947年达450所，在校学生约17.5万

名，教职员3千多名。1948年4月军人政府执政后

对各府的华校数量进行限制并封闭所有未按规定

注册的华校。直至1992年2月，泰国内阁会议通

过放宽华文教育管制政策：小学、中学、大学皆

允许课授华文（改变了以前只准华文民校在小学

教授华文5课时的状态）、取消华文教师有关泰

文资历的限制并可聘请外国师资人才。2005年8

月至12月，时任泰国教育部部长华人后裔刘鸿宇

制定了“在泰国推广汉语教学的五年战略规划”

，将汉语教学推广作为泰国的一项国家教育政策

确定下来。从此，汉语教学进入了泰国主流教育

体系并于2009年泰国规定汉语作为高考科目。

目前，泰国的华文教学主要有：1、由

政府开办的小学、中学及大学等公立学校，汉语

主要作为仅次于英语的第二外语进行教育；2、

由基督教或华人社团合资等举办的私立学校，这

一类学校以培养语言人才为主，特别是华文学

校，系统性比较强；3、由民办的补习学校，这

类学校主要以实用为目的。泰国现约有100万人

在学习汉语，开设汉语课程的泰校达3000多所。

迄今为止泰国已成立了14所孔子学院和18家孔子

课堂，就国土面积来说，泰国是全球开设孔子学

院平均最多的国家。因此，华文教学不仅丰富了

华文教育的领域还扩大了中国文化的影响力，为

传承和发扬中华文化提供了重要的渠道。

（2）、华文教育传承中华传统文化，

弘扬传统美德

语言是交流的手段，也是文化传承的基

本工具。教育是文化传承的关键，也是重要的手

段。因此，泰国华校创办之初就以“三字经”

、“千字文”、“幼学琼林”、“尺牍”、“珠

算”等教导华人孩子识字并灌输中华传统文化。

目前许多华校以及开始华文课程的泰校更是以华

文教学为主，同时也不断地弘扬传统美德、传承

中华文化，如许多华校不仅将“三字经”、“弟

子规”等的内容教育学生，还将中华民族勤劳勇

敢、坚忍不拔、自强不息的民族精神以及诚实有

信、尊师重道、助人为乐等传统美德教导学生如

何为人处事、待人接物等。为了丰富学生课文活

动，许多学校特别是泰国的孔子学院以及孔子课

堂在承担汉语教学重任的同时，也积极教授中国

的文化并开展了各种活动，如开办书法、剪纸、

象棋、太极拳、音乐舞蹈等兴趣班并举办中国的

饮食文化、中华才艺、欣赏京剧以及武术表演等

活动，加深学生对中华文化的了解。此外，为了

增进与当地社会的交流合作，华校还受邀派出学

生到当地政府或企业组织的活动上表演武术、舞

狮、舞蹈等中华文化表演，使得当地人在欣赏中

华文化精髓的同时更加了解中国。

（3）、凝聚华人力量，培养华族认同

泰国华校除了教授民族语言、传承中华

民族的优秀传统文化外，还是当地华人加强交

流、加深了解的平台。许多华校每年均举办校友

会，邀请当地华人、校友参与学校的活动，加入

校董行列，如清迈崇华新生学校（由原来的八所

华校合并）每年都举行一次校友回归学校的晚

会，邀请全国的校友及当地华人参加并考察学校

近年的发展动态，这不仅给当地华人以及校友提

供了解华校动态，还加强了当地华人、校友的相

互交流、加深了解。现在泰国的华校已不止接收

华族孩子，许多泰族家长也开始将孩子送到华校

读书，甚至有的华校其他族裔的学生比华族学生

还多。

泰国社会中华人的数量虽然超过700万

人，但由于泰国政府实施了同化华人的政策，而

且随着时间的推移,华侨社会已转变为华人社

会，过去“落叶归根”的思想已成了现在的“落

地生根”，随着新生代华裔对泰国的认同而在一

定程度对华族存在着“民族认同疲惫”的思想，

泰国新生代华裔虽保留着本民族的文化认同，但

他们身上的华族色彩相对淡薄，认同程度也呈减

弱趋势，若要进一步提升泰国新生代华裔的民族

文化认同，华文教育无疑是最佳的途径。而且华

文教育将不仅仅为了教授华文、为了继承中华文

化，而是要成为新生代华人及当地族群认识中
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国、了解中国的工具，从而促进中国软实力的提

升。

2、华文媒体与中国软实力的提升

   根据泰国广肇会馆在公元1903年医

局创立时所立碑文记载当时《汉境日报》捐款的

内容，因此，泰国学者一致认为由康梁保皇党人

在曼谷创办的《汉境日报》是泰华报业史上最早

的一份报纸。之后由陈景华、萧佛成1906年创办

了《南美日报》，孙中山领导的同盟会也在曼谷

创办了《华暹日报》（1907年）和《同侨报》

（1909年），同时，《启南日报》（1907年）、

《中华民报》（1911年）、《天汉公报》（1911

年）等华文报纸也纷纷涌现，由于当时泰国政府

对华社兴办文教事业未加限制，华文报刊有比较

宽阔的发展空间，至1938年泰国华文报社共有28

家，华文周报及期刊有8家。1939年以后由于泰

国军人政权亲日排华和日本的侵泰，泰华报业遭

遇了巨大的困难和挫折，直到1945年泰国政府调

整了华侨政策，才使得华文日报相继复版如《全

民报》、《新报》、《光华报》、《华侨日报》

、《星暹日报》等日报以及《光明周刊》、《东

方新闻》、《华侨周报》、《中民周刊》、《记

者月刊》等。1958年后军人政府再次执政，泰华

报业再次遭遇困难与挫折，直到1970年，泰华报

业的处境逐渐好转并繁荣持续至今。泰华报业从

公元1903年《汉境日报》至今，一共出现报纸不

少于85份。目前，泰国的华文报纸主要有6家：

《星暹日报》（1950年）、《世界日报》（1955

年）、《中华日报》（1960年）、《新中原报》

（1974年）、《京华中原联合日报》（1984年）

、《亚洲日报》（1993年）；周报有2家《曼谷

时报》、《退泰时报》，华文期刊有《时代论

坛》、《时代周刊》、《现代泰国导报》、《东

盟物流与采购》（双语）等。

泰国华文媒体是中国软实力在泰国传播

的重要途径和载体，向泰国人民传递中国的正确

信息，传递中华文明的精髓精华，塑造中国的良

好形象。

（1）、泰国的华文媒体自创办以来重

要的内容之一就是“报道中国”，即不遗余力将

中国国内政治、经济、文化、军事等各个方面的

信息传达到泰国，增进泰国对中国的了解，如

1937年卢沟桥事变，泰国华人华侨中掀起抗日救

国运动，泰华侨社十分关注中日战争动态与讯

息，而华文报纸成为唯一传达讯息的机构与来

源，为了正确报道抗日情况，泰国《华侨日报》

于1937年10月特派遣记者李慕逸、吴仲衡、蔡学

馀远赴中国抗日前线的同时还邀请三家泰文报（

《泰迈报》、《民族报》、《民众报》）同往。

而且还将泰国邮电厅代接收的中央社邮电内容翻

译成泰文免费提供给泰文报刊登出，以便泰文报

社正确报道。此外，由于近年中国的发展迅速，

许多泰国民众对中国的了解不仅少而且滞后，泰

国华文媒体客观报道中国发展的新成就，使得能

更多消除泰国民众对中国的误解及偏见。

（2）、近年来中国在世界影响力的提

升，世界有些国家对中国崛起的忧虑、误解乃至

敌视使得海外华文媒体在中国软实力中的作用日

益凸显。在对中国“威胁论”的报道，泰国华文

媒体一直以来均以积极、正面的态度传递中国友

好的信息，强调共识，力求促进东南亚、东盟国

家与中国的了解与互信。如2004年泰国《世界日

报》便头条刊文，引述中国国内生产总值以及对

外贸易总额两个数据，客观而具体地指出中国

的“和平崛起”并对世界经济增长所作的贡

献。2006年10月30日中国与东盟10国建立对话关

系10周年，泰国华文媒体均头版刊登记录中国与

东盟关系的进展历程并强调中国的积极表现以及

不断努力，再次传递着中国和平友好的声

音。2011年9月，对中国国务院新闻办公室发表

的《和平发展白皮书》泰国华文媒体均连续几天

头版刊登指出白皮书所明确界定的中国六大核心

利益，强调共赢的宗旨，这一报道不仅振奋了泰

国华人对中国发展的期望，同时也向泰国传递了

中国坚持走和平发展道路，绝不称霸的态度与决

心。泰国华文媒体准确塑造中国形象，不仅促进

泰国同中国甚至推进东盟其他国家与中国的友好

发展。

（3）、在泰国的华文媒体除了通过日

常的新闻报道传递中国信息和文化外，还侧重于
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延续中国传统文化，如泰国《亚洲日报》自创刊

起就秉着“宣扬中华文化，促进泰中友好关系和

文化交流”的宗旨办报。泰国各大华文媒体均有

一些关于中国文化精华的栏目，如《世界日报》

的“医药保健”、《星暹日报》的“中医养生”

、《新中原报》的“儒释讲座”、《京华中原联

合日报》的“京华谜坛”等栏目，而且每当泰国

相关部门举行有关于中国文化活动或泰国华人社

团进行中国传统节日或文化活动，泰国华文媒体

除了整版庆贺节日，还会刊登关于节日或文化活

动由来的文章。同时也会用大版面及篇幅对这些

节日盛况和风俗文化活动进行追踪报道，从而进

一步促进了这些节日和文化传统在泰国得到了很

好的传播及继承，使得一些风俗节日在中国国内

已经"断代"，但在泰国华社却依然得到了很好赓

续绵延。此外，泰国华文媒体还鼓励华文文学的

创作，许多华文报刊在创办时均开辟了文艺副

刊，为泰华文学作品的发表提供了园地，使得泰

华文学能更好地传播中华文化、推动中华文化走

向泰国。

（4）、泰国华文媒体对中国国内事

务、中国的发展以及国家统一问题上持积极立

场，如“神舟”飞天、奥运火炬传递、李文和“

间谍案”、西藏“3.14”事件以及新疆“7.5”

事件等，泰国华文媒体都有着积极的表现。特别

是牵涉中国切身利益的台湾问题上，泰国华文媒

体更是立场鲜明，坚决拥护“一个中国”原则。

即使是台湾《联合报》控股的《世界日报》也体

现出偏向中国大陆的立场，如泰国《世界日报》

办报信条之一就是“为促进台湾海峡两岸的交流

与和平多尽心力”。1999年7月，泰国华文媒体

对时任台湾总统李登辉接受“德国之声”电台采

访时将两岸关系定位为“国家与国家、至少是特

殊的国与国关系”的言论进行连续几日刊登有关

批驳的文章和报道：《中华日报》表示，“世界

上只有一个中国，台湾是中国的一部分。这不单

是北京一再强调的原则立场，也是国际社会及海

外华人、华侨的共识”。《世界日报》发表了《

李登辉“两国论”台海安全蒙阴影》的社论，指

出“台湾多数民众认同两岸是一个中国，只有少

数人极力主张‘台独’，李登辉出此险招，是拿

台湾人民的生命安全作赌注”。泰国华文媒体除

了对于一切“台独”言论及时予以揭露和批判

外，对两岸关系发展、交流也非常关注及重视。

如2005年4月连战访问中国大陆期间，泰国华文

媒体均在头版登载文章，积极评价连战大陆之

行。2006年在纪念江泽民《为促进祖国统一的完

成而继续奋斗》重要讲话发表十一周年之际，泰

国华文媒体均重温“江八点”和“胡四点”，期

盼中国的和平统一。

国际形象体现了一个国家的美誉度和亲

和力，反映了一个国家被认可的程度，国际形象

是无形的战略资产，是中国软实力的重要内容。

泰国华文媒体在地缘及心理上都与泰国当地更为

接近，华文媒体不仅熟悉中国的特点，也熟悉泰

国当地的风俗习惯、媒体市场、民众特征及心

理，从而在报道的角度和内容上更能够贴近泰国

当地民众。因此，泰国华文媒体的报道更能很好

的向泰国人民传递中国的正确信息，展示中国改

革发展的新成就，积极传递中华文明的精髓精

华，并对祖籍国中国的各项政策进行解释，从而

消除泰国民众对中国的误解及偏见，博取泰国当

地人的好感，呈现出中国和平、负责任大国等良

好的国际形象，从而无形当中促进了中国软实力

的提升。

三、影响泰国华侨华人发挥作用的主要因素及建

议

泰国华侨华人是中国与泰国文明对话、

经贸合作与文化教育交流的桥梁，是提升中国在

泰国甚至在东南亚软实力的重要途径，然而由于

背景、时间以及所处环境等原因，使得不同时期

的华侨华人对中国的认同性和疏进等方面存在着

差异，因此泰国华侨华人在发挥作用的方式及效

能等方面则不同。

1、泰国及中国政府政策因素

泰国从素可泰时期（1238—1438年）到

曼谷王朝拉玛五世（1868—1910年）泰国都采取

了大国平衡、均势外交策略，“泰国利用外国之

间的矛盾，与一个强国结盟以牵制或抑制另外一
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个大国的政策，是数百年来在对外关系中惯用的

一种手法，而且大都取得了成功。”
[8] 

泰国国

王拉玛五世朱拉隆功曾说过：“泰国是一个小

国，人口有限，不能与列强进行战争，必须八面

玲珑与人无争，不能过分亲近某一强国，亦不可

过分疏远某一强国。”
[9]

实行大国平衡的外交

政策便成为后来泰国各届政府一直所奉行的圭

臬。泰国虽是东盟成员国与中国关系最为亲密的

国家之一，但同时泰国也不愿意泰国亲近中国，

而疏远了与传统盟友国的关系。因由于地缘因素

以及泰国经济发展的需要，泰国与中国的关系不

断加强，泰国在密切发展与中国的关系的同时，

依然继续保持与其他国家的长期盟友关系，如：

在保持与中国友好关系的同时，泰国还继续加强

与美国的军事和安全合作，在中美两国之间保持

平衡的关系，不偏不倚，不倒向任何一国，
[10]

从而维护本国的外交独立性和自主性，达到捍卫

自己利益的目的。“中泰一家亲”、“中泰手足

情”虽然是中泰两国人民的共识，但是在国家利

益面前，泰国政府还是会有一些相关的政策及法

规影响华侨华人对中国在泰国软实力建设与发展

中的作用。

中国国内相关部门已经认识到华侨华人

在构建中国软实力过程中的重要作用，中国的外

交、侨务政策的取向和发展，在很大程度上决定

着华侨华人能否对中国在泰国软实力建设与发展

中的作用,如19世纪50—60年代，在中国政府支

持下的泰国共产党不断发展壮大并在泰国、中国

都建立有关组织，与泰国军人政府对抗。因此，

泰国共产党的活动加深了泰国当时军人政府对中

国政府的敌意，当时的华侨华人也因此受到歧视

及压迫，进而伤害了当时泰国华侨华人爱国爱乡

的积极性。因此，中国相关政策、法规以及与泰

国的关系将影响着华侨华人的未来与发展，影响

华侨华人对中国在泰国软实力建设与发展中的作

用。此外，中国外交及侨务政策对华侨华人的影

响也很大，一直以来中国的外交及侨务政策虽然

取得了一定的成绩，但还存在着一些问题，如中

国太过重视泰国精英层面的华侨华人，而关注广

大华侨华人发挥作用的少，导致大多数非精英层

面群体的失落感，造成华侨华人内部凝聚力下

降，使得部分华侨华人的民族认同感、身份认同

感有降低趋势
[11]

。因此,中国可为泰国华侨华

人搭建更能发挥作用的有效平台，如海外联络、

教育及传播中华文化平台，因该平台的建设将使

泰国华侨华人更好地发挥自身优势服务中国软实

力的建设。

2、华侨华人自身及外部因素

华人接受同化能力很强，由于老一辈华

人（古代华人和中泰混血大多已经完全融入泰国

社会）随着时间的推移年纪已经很大，有的也已

经过世，而且由于泰国政府实施了同化华人的政

策，特别是从第六世王以来的同化华人政策使得

众多的华人变为泰人，“华人加入泰国籍，将华

人姓氏改为泰国姓氏（仅1970年，泰国申请更换

姓名的约1万宗，华人占90%，基本上是将中文名

改成泰文名，比较极端的，一些泰国华人到了第

四代、第五代就已经没有中国姓名了。）
[12]

”

。目前泰国的华人大部分主要是第三代、第四代

为主的新生代华裔，而新生代华裔在中国传统文

化与现代西方文化、泰国文化之间进行比照，选

择性地接受那些他们认为合适的传统，包括价值

观念、生活规范、道德意识等，他们会带着实用

性目的，而非出于强烈的民族情感去学习本族群

语言，他们也不再完全坚持民族语言与文化的代

际传承。因此新生代华裔无论是对传统中华文化

还是当代中华文化的了解都不如其祖辈和父

辈。
[13]

他们身上的华族色彩相对淡薄，认同程

度也呈减弱趋势。因此，由于自身的因素也会在

无形中影响着泰国的华侨华人能否自觉地成为中

国软实力的建设发展中的力量。此外，华侨华人

社团资源整合不力，也会抵消他们在软实力建设

中的作用。

泰国的外部环境也会对中国软实力构建

产生或正或负面影响。当今世界正处在大变革、

大调整的重要时期，尤其是随着中国的发展，硬

实力的增强，西方发达国家对中国存在较大的“

误读”，一些对中国非友好国家或政治人物总是

会制造事端，宣扬“中国威胁论”，歪曲中国的

形象。在这种背景下，少数华侨华人经不起蛊

惑，也会随波逐流，成为诋毁中国形象的棋子。
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如此一来，他们的一言一行不仅不能发挥在建设

中国软实力中的作用，相反还会造成负面影响甚

至伤害。
[14]

3、对提高中国软实力的建议

（1）、要充分认识泰国华侨华人在构

建中国国家软实力中的独特作用，不仅要开展华

侨华人和软实力相结合的研究，培养既懂外交又

懂侨务工作的人才，还要加强对泰国华侨华人在

构建和发展中国软实力作用的引导，针对不同时

期、不同地区、不同层次的华侨华人制定不同的

侨务工作策略，善用软实力，避免软实力元素

的“硬包装”及过多的“官包装”。同时还需为

泰国华侨华人搭建更能发挥作用的有效平台，如

海外联络、教育及传播中华文化平台，因该平台

的建设将使泰国华侨华人更好地发挥自身优势服

务中国软实力的建设。

（2）、充分发挥华人社会“三宝”（

华侨华人社团、华文教育和华文媒体）在泰国传

承和发展中华文化的作用，中国侨务工作需协助

泰国华人社会在泰国开展有关中国饮食、中医、

音乐和戏曲、武术、服装及各种习俗的嘉年华活

动，通过华人社会“三宝”更好地宣传中华文

化、介绍中国的经济和政治状况，加深新生代华

裔和其他族裔对中国文化的了解和认同。

（3）、充分深度挖掘地方特色，发展

华文文化产业。通过华文文化产业可以给泰国华

侨华人社会的发展注入一股源源不断的强大动

力，而通过华文文化产业的实践者——泰国华侨

华人则能向泰国乃至全世界传播中国的文化价

值，不仅能赢得巨大的经济利益，还无形中提升

了中华文化软实力的影响范围。

随着中国在东盟乃至全球的强势崛起，

建设国家软实力变得更加迫切。泰国的华侨华人

是中泰双方关系发展过程中可以倚靠的一股重

要的力量，是连接两国关系的桥梁，在中泰关

系中发挥着建设性作用。泰国华人社团不仅凝

聚了华人社会力量，传承中国传统文化习俗，而

且积极宣传中国发展模式，加深了泰国民众对于

中国的了解；华文教育积极主动的承担了传承中

华文化并培养新生代华裔的民族文化认同的责

任；泰国华文媒体则积极主动向泰国人民传递中

国的正确信息，推动中华优秀文化走向泰国等成

为世界了解中国的重要窗口。泰国华人社会三宝

的日益壮大，使更多有关中国的文化、社会、内

政外交等新闻被泰国社会所认知，中国软实力不

断增强。而在泰国政治经济中举足轻重、对发

展中泰友谊起到重要的稳定剂作用、也直接影

响到泰国本土民众对中国看法的华侨华裔在泰

国不仅对中国文化艺术、现实国情和发展模式

有着推广的作用，对中国对外政策的解释、核

心价值观的传播等起到了作用，而且还是中泰

两国政治的“桥梁”、经济的“润滑剂”，因

此，具有独特优势的泰国华侨华人是中国在泰

国软实力提升和发展的重要力量。
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赣南客家祭祀文化简述1∗

Brief introduction of Gannan hakka worship culture

[中国]汪高文、丁月香

南昌大学  人文学院中文系、客赣方言与语言应用研究中心    

【摘要】文化反映了一个族群的特征，体现了这个族群的社会心理和人文背景，蕴含着这

个族群的精神特质、人生看法和思维方式。赣南客家祭祀文化作为客家文化的重要组成部分，折射

出赣南客家人的生活方式、文化信仰及精神状态。对赣南局部地区客家祭祖、祭拜神明的仪式和用

语进行分析，从而透视出赣南客家人的生活状态和精神品质。

【关键词】祭祀；祖宗；神明；赣南客家文化

Abstract

The culture reflects the character of a group, and embodies the social psychology 
and cultural background of the group, it also contains the spirit, outlook of the life and 
the way of thinking of the group. Gannan Hakka worship culture as an important part of 
hakka culture, reflects the Gannan hakka’s way of life, cultural beliefs and mental status. 
Through the analyze of the ceremony and expressions about Gannan some area hakka 
worship ancestor and gods , so as to reveal the Gannan hakka people’s living conditions 
and mental quality. 

Keywords:  Worship; Ancestor; The gods; Gannan hakka culture

1 ∗  本项研究得到了2014年度江西省社会科学“十二五”规划项目“江西境内客赣交界地带方言研究”（编

号：14YY20）和2014年度江西省高校人文社会科学研究项目“彭泽方言综合研究”（编号：YY1408）资助。
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祭祀活动自古有之，是人类一种近乎本

能的行为。祭祀是华夏文化的一部分，也无不体

现了儒家礼仪的思想精髓。从祭祀对象的角度，

通常将祭祀分为三类：天神、地祇、人鬼。《左

传•成公十三年》曾言“国之大事，在祀与戎”

，2可见祭祀的地位之高。祭祀主要由祭祀仪式和

祭祀用语组成，仪式体现对祭祀者的重视，语言

彰显对祭祀者的敬意。这些祭祀仪式和用语是一

个地区或民族文化的载体，是文化的重要组成部

分。

一、赣南客家人的祭祀情结

客家人是中华民族在特定的地理和历史

条件下形成的一支重要民系。赣南是历史上客家

人重要的集散地和当今客家人最大的聚居地，最

早的赣南客家先民基本上在晋末至宋末这段时间

从中原迁来，主要分布在赣南北的宁都、石城、

兴国、于都、瑞金北部诸县；之后一次大迁移是

在元明时期，主要分布在赣南中部的南康、赣县

等地区。这些从中原地区千里迢迢迁来的客家先

民在与当地土著居民的融合过程中形成了独特的

生存方式和社会文化。在祭祀方面更是有自己独

特的仪式和用语。

“崇先报本”可以说是他们骨子里的血

脉，感谢祖先将优秀的中原文化带到现居地的同

时，这种祖先崇拜也让他们在面对生存压力和外

族挑战时，表现出强大的毅力，从而克服困难，

争取光宗耀祖。对祖宗的祭祀既是感念也是他们

对自我身份的追踪，一种文化上的认同。在迁徙

与融合的过程中，赣南客家人定居山区，生存环

境恶劣，在与大自然、当地土著居民的搏斗中，

充满了险阻与艰辛，他们需要神明的帮助或是心

理安慰，需要神明帮助自己战胜困难，摆脱苦

难。因此对神明的崇拜和敬畏也就更加明显和隆

重。祭祀分为祭祖宗和祭神明。本文主要依据作

者家乡（赣州市兴国县）局部地区的祭祀习俗，

由此观察赣南地区的祭祀习俗文化。

2（春秋）左秋明著，蒋冀骋点校：《左传》.岳麓出
版社，2006年11月.

二、赣南客家人独特的祭祀文化

（一）祭祖情结

对祖宗的祭祀是一种对自身身份的认可

与追寻，这样的情结是在特殊的迁徙文化中形成

的。他们除却平时的缅怀，大型的祭祖活动主要

在春节、清明和七月半（中元节）。

春节祭祖是一件重大的事情。每年农历

除夕前一天家家户户都要提着祭品，带着牲畜去

祠堂拜祭，在祖宗的灵位前宰杀鸡鸭，边杀边

说“祖宗婆奶，来食消化哦”，即来吃祭品了。

把血滴在纸钱上，挂在祖宗的龛位旁边。第二天

一早，即除夕那天，赣南大部分地区延续着过早

年的习俗，天还没亮便要把年饭做好，家里的四

方、鸡笼鸭笼的前面都要点上香烛，所有的菜都

要祭拜过祖先后才能端上桌食用，桌上要多摆碗

筷，等着祖先们来享用。吃年饭时，老人和不会

走路的小孩都要上桌，一起吃团圆饭。

祭拜祖先都是以家为单位独自进行的。

吃完年饭后，去祠堂祭拜，老一辈的会把家族的

发展脉络讲一遍，家族由来、族谱编纂、祖上的

光辉事迹、祖上的品质都会在这个时候说给孩子

听，希望他们能记住祖德，光宗耀祖。祭拜时每

家人员按辈分长幼排列，诚心礼拜，六叩头，向

祖宗汇报一年的成就以及下一年的计划，祈求祖

宗荫庇。

清明节祭祖扫墓是中华民族的一项固定

习俗。赣南客家人在沿袭这一习俗的同时，又有

自己独特的发展方式。在给祖先祭扫的同时，也

给仙去的秀才、官员和不知名人物的祭扫，彰显

客家崇文重礼的精神特质，联结着不同家族的文

化认同。

七月半（中元节）在赣南是非常受重视

的祭祖大节。在那一天，要写好包纸钱的封面，

封面上写明孝敬人的姓名、辈分，受用人的姓

名、辈分，孝敬的时间等，把纸钱包好。杀牲畜

时必须格外小心，只能把血滴在故去的祖先名字

上，不能把血滴在孝敬人的名字上面，否则为不

吉利。傍晚时分，在屋角选一处空旷的地方，插

好香烛，便把这些写好祖先名字的纸钱袋烧掉，
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给祖先们在阴间使用。在晚上吃饭前，全家一起

恭恭敬敬的站在供桌前，拿着点燃的香，虔诚祭

拜，同时小声呼唤着祖先的名字，叫他们回家来

享用祭品，如果有虫子出现在家中，说明是祖先

的鬼魂来了，是不可以追打的。

家里有老人过世后，第一个七月半，则

格外隆重。除去烧纸钱，在供桌前祭拜，这个老

人的子女还要去坟头烧祭品，这些祭品非常丰

富，阳间的一切生活用品都可以由纸做成，如房

子、车子、衣服、鞋子、手机、电视、电脑等

等。子女守在坟头和故去的老人聊天，呼唤他出

来领祭品，同时也说说自己的近况，表达自己的

思念和祈求保佑。

祭祖期间，言语要恭顺得体，忌粗俗随

便；辈分不可乱，称呼不可乱；着装得体，忌背

心短裤；要诚心恭敬，忌胡乱言语；说话小声随

和，不可大声喧哗谈笑；叩头要诚心祷告，不可

随便敷衍。祭祖期间，言行举止都要得体谨慎，

彰显出自己的孝心、诚心、敬心。

（二）祭拜神明

赣南客家人对神明的祭拜是非常虔诚

的。每个月的初一十五必要在家里的四方点上香

烛，双手捧着新鲜米饭、茶水、酒祭拜，米饭必

须盛得圆形的满满一碗，放完鞭炮后，口中小声

念着：“观音奶奶哦、朝天君哦、天观神哦，来

食饭啊！我咯细人嘞在外面，帮我看稳哈嘞。”

（即观音菩萨、朝天君、天观神，来吃饭啊！我

的小孩子在外面，帮我看着点啊）说完把茶水、

酒倒在外面，寓意神明享用。平时祭拜神明，衣

衫不整，被视为对神明的不敬；米饭太少；被视

为对神明吝啬；捧着祭品而不叩头，并且神情散

漫，被视为对神明不诚心。

灶祭是一种源远流长的礼俗，赣南客家

人很好的继承并发扬了这一习俗。灶神在民间称

为“灶君”、“灶王”、“灶王爷”、“灶婆

婆”，是客家人最为信奉的神灵。灶是家庭的象

征，所谓“香火”不能断，指的便是灶里的火。 

“灶王爷的横批——一家之主”、“灶王爷贴在

腿肚子上——人走家搬” ，这几句歇后语都表

明了灶君的地位，平素乔迁搬新家，灶君是一定

要带过来祭拜的，灶君就如守护神一般。怀孕

了、生小孩了、搬新家了、发大财了、生病了、

做噩梦了都是要去向灶婆婆禀告一下的，表达对

她的感谢或是祈求保佑。

灶婆婆的祭拜主要集中在小年那天。等

到祭拜的那一天，家家户户都要对灶前（厨房）

进行大清洗，锅碗瓢盆、灶台、灶面、神龛都要

清洗的干干净净，将原来的灶神像及对联撕下，

和香烛杆一起烧掉，寓意“送灶”。在灶神神龛

的两旁贴上新对联，祈求平安。一般由男性捧上

鸭肉、猪肉、鱼、茶、酒、干果等祭品，对着灶

婆婆六叩头，口中说些“感谢或求平安的话，并

叫她享用食物”。 在灶神神龛的旁边点上一台

小油灯，并且时时添加香油，确保灶灯一天一夜

不灭。

对灶婆婆的敬重连带着对厨房也十分敬

重。厨房里东西的名字大都和灶有关，如厨房叫

做“灶前”，由砖土砌成的灶叫做“大灶”，大

灶的口叫做“灶口”，口的两面叫做“灶面”，

灶台上的油灯叫做“灶灯”，厨房里的炊具叫

做“灶具”，很久不做饭的灶叫做“冷灶”，煮

饭用的篓子叫“灶篓”，灶台上的虫子叫做“灶

鸡嘞”，可见灶婆婆对他们的生活影响之深。

对灶的敬重，灶前（厨房）自然就有很

禁忌。打赤膊[ta31tʂh a55bo55]、衣衫不整、披

头散发，被视为对灶神最大的不敬；灶台上面的

蟑螂、灶鸡（嘞）不可以拍打或是追赶，不然会

受到惩罚；灶台上面不可以放置刀具等用品，灶

台上的东西要轻拿轻放，以免把灶婆婆吓跑；不

可以用棍棒敲打灶口、灶台等地方；不可以把脚

驾在灶口、灶面上面，以免得罪灶婆婆。

每年农历的九月初一到初九是赣南客家

人最为盛大的斋节，称为“斋九皇”。九皇老爷

在赣南客家人心中是一个非常灵验且贤明的神

明，他们非常敬畏九皇老爷，相信他能帮他们消

除苦痛，并且评判善恶。在这九日中，实行不杀

生、不沾荤腥的斋律。

农历八月的最后一天就是请九皇老爷的

日子，要打扫庙里的卫生，设置祭台，放鞭炮，
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把九皇老爷从天上请下来，把九皇老爷的画像挂在神椅上方，之后便有领头的人住在庙里，照看香

火。家家户户在九月初一之前，就把家中大小物什洗得干干净净，在之后的九天要远离荤腥，静心

吃斋。在这期间，家家户户都会带上祭品，炸好果子，去庙里进香，供奉九皇神灵以祈求平安如

意。在这几天，九皇老爷会下凡附在普通人的身上，人们可以去求九皇老爷办事情，如小孩子最近

总是生病要怎么解除？最近运气不好，有没有办法破解？或是问家人接下来一年的运气，问风水，

或是问能不能做某事，或是问结婚乔迁的良辰吉日。

在每年“斋九皇”的最后一天，也就是农历九月初九，整个庆祝仪式将达到高潮。那一

天，每家每户都会带上丰盛的祭品，清洗好手足，集体跪在祭台前朝拜九皇爷，场面十分壮观。晚

上在大家的一片祭拜中把九皇爷送走。第二天，就是九月初十，便是开荤的日子，领头人会在庙里

杀鸡杀鸭，做一桌丰盛的饭菜犒劳这几天帮忙的人。

三、赣南客家祭祀常用语

祭祀用语 含义

祖宗婆奶 概指男性和女性祖先

跪 跪

叩头 磕头

看台 指在长辈死去的第一年的新年初二去他家里或祠堂的祭台前

祭拜

纸钱 冥币

果子 油炸的面粉类食品，颜色金黄

灶婆婆 灶王爷

送灶 指把灶王爷送上天

灶鸡嘞[lei24] 专指在灶台上活动并鸣叫的蟋蟀

灶篓 把米煮好后捞到饭甑的用具，由竹篾制成

灶灯 用一个小平碗盛着油，将灯芯的一半放于油中，将露出油面的

一头点燃，一般放置在灶王爷左边

打赤膊[ta31tʂh a55bo55] 指上身不穿衣服

来食（吃）消化哦 指叫祖先来享用祭品，特指血祭

转来享用哦 指叫已逝的长辈回来吃祭品

保佑冇[mao53]病冇[mao53]疼 祈求神明或祖先保佑自己没有病痛，祭拜时常用

看下没[tʂoŋ55]到啦嘛格 看下是不是撞到了什么？这个什么指阴间的鬼魂，身体不适时

祭拜祖先或神明时常用

四、祭祀文化透视

客家祭祀文化历史悠久，内容丰富，是客家文化中具有代表性的特色之一，能够彰显客家

人民和客家文化的特质。安土重迁是农业社会的典型特征，客家先民为了生存不得不一次又一次的
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外迁，在迁徙的过程中，他们失去故土和亲人。

因此他们更懂得家乡的可贵，更难舍弃家乡的那

份情谊。对祖宗的祭祀便成了他们怀念故土和亲

人的情感寄托。

（一）敬祖重祖，怀念故乡

赣南客家先民虽然在迁徙的过程中远离

了故土，但中原地区几千年来的文化烙印已深深

地印在心里。不管走得多远，他们对祖宗、对家

乡的眷恋都不会减少。在大型的祭祀活动上，客

家先人总是不忘教育后人要记住自己的根，记住

自己的身份，要心系故乡和亲人。种种祭祀活

动，都是对自己身份的一次寻求和认可。无论是

取得成就还是遇到挫折，总是不忘和祖先说一

说，寻求庇佑的同时也希望从先人那里取得勇

气。他们重视自己的祖先，添丁乔迁必要和祖先

报喜，每一次的祭祀都是他们对祖先的又一次缅

怀。正所谓“摘瓜念藤，念祖寻根”，心中有根

才行得更踏实。

（二）崇文尚文，重视教育

赣南客家先民十分崇尚教育。一方面是

客家先祖的影响，客家祖先多为贵族，书香世

家，自然有很高的文化教养和很强的儒家教育观

念。另一方面，又与他们迁徙后的生活环境有

关。赣南地区多深山荒林，生活条件艰苦，读书

无疑是他们改变生活状况的最好出路。每年清明

祭祀都要祭拜有名的官员、秀才，甚至在他们的

坟头种上葱（祈求子孙聪明），祠堂也为先祖中

的文化名人专门立牌位，以激励后代子孙努力进

取，光宗耀祖，这体现着客家先民对文化的崇

尚。

（三）敬畏神明，多神信仰

民间信仰向来复杂，不管什么神明，只

要能够保佑他们避免灾难、子孙兴旺，都可以为

己所用。赣南客家先民在艰苦的山区环境中，信

仰的神明更加复杂，典型的多神信仰。最为常见

的是观音娘娘、灶神、土地公公、财神、九皇爷

等等，它们深深影响着客家人的生活，满足了人

们的精神需求。有事有难必要请示神明，让神明

破解。对神明的祭拜，他们也是十分虔诚，毫不

马虎。他们赋予神明以生命，认为自己的行为自

有神明在考察，神明自会惩恶扬善，公平判决。

在大多数人心中，神明起着道德自律的作用，引

导人们注重自身行为，积极向善。

赣南客家祭祀文化历史悠久，源远流

长，是客家文化的重要历史积淀。赣南客家祭祖

和祭拜神明的仪式和用语都是在独特的地理环境

和文化环境中形成的，它们体现了赣南客家人敬

祖念乡、崇文重教、敬畏神灵的精神特质，指引

着他们扎根前行。
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