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รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมครูภาษาจีน 

 

โครงการอบรมครูภาษาจีน ประเทศตามแนว 1 แถบ 1 เส้นทาง ปี ค.ศ. 2018 

ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน    วันท่ี 10 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

โครงการอบรมครูภาษาจีน ประเทศตามแนว “1 แถบ 1 เส้นทาง” ณ เมืองคุนหมิง ปี ค.ศ. 2018 จัดโดย

โรงเรียนคุนหมิงภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture School of Kunming) ที่อยู่ภายใต ้  

การดูแลของส านักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (Overseas Chinese Affairs Office of The State Council)  

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน เป็นคนเมียนมาร์ 95 คน  คนไทย 5 คน 

 

ถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารโรงเรียนคุนหมิงภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มารอต้อนรับในวันแรก 
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ตารางการอบรม 

การอบรมครูสอนภาษาจีนประเทศตามแนว 1 แถบ 1 เส้นทาง ปี ค.ศ. 2018 

วันที ่
(พ.ศ. 2561) 

เช้า 
9:00 – 12:00 น. 

บ่าย 
14:00 – 17:00 น. 

กลางคืน 

10 ต.ค. ผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางถึงเมืองคุนหมิง เข้าสู่ที่พัก ท าความคุ้นเคยกบัสถาบัน ตามอัธยาศัย 
11 ต.ค. พิธีเปิดการอบรม ปฐมนิเทศผูเ้ข้าร่วมอบรม ตามอัธยาศัย 
12 ต.ค. การเตรียมการสอน การออกแบบและเขียนแผนการสอน 

บรรยายโดย อาจารย์ จางเสวีย่ （张雪） 

ชมภาพยนตร ์

13 ต.ค. ฝึกทักษะการสอนภาษาจีนให้แก่นกัเรียนประถม 

โดย อาจารย์ จ้าววั่นตัน （赵万丹） 

เรียนรูศ้ิลปะงานกระดาษตัดของชาวจีน 

โดย อาจารย์ หลียุ่่ยยวี่ （李瑞玉） 

ชมภาพยนตร ์

14 ต.ค. การสอนและเลือกใช้แบบเรียน โดย อาจารย์ เฉินเหว่ย （陈炜） ตามอัธยาศัย 
15 ต.ค. เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน ภูเขาซีซานหลงเหมนิ ตามอัธยาศัย 
16 ต.ค. สาธิตการท า PPT การเรียนการสอนภาษาจีน โดย อาจารย์ เฉิงหมิ่น （程敏） ชมภาพยนตร ์
17 ต.ค. ฝึกทักษะการสอนภาษาจีนให้แก่นกัเรียนประถม  โดย อาจารย์ จ้าววั่นตัน （赵万丹）(ต่อ) ตามอัธยาศัย 
18 ต.ค. เรียนรูศ้ิลปะการวาดหน้ากากง้ิวเสฉวน 

โดย อาจารย์ หลียุ่่ยยวี่ （李瑞玉） 

ศิลปะการวาดเครื่องเคลือบชิงฮวา 青花瓷 

โดย อาจารย์ หลียุ่่ยยวี่ （李瑞玉） 
ชมภาพยนตร ์

19 ต.ค. การสอนค าศัพท์ 
โดย ศาสตราจารย์ หลี่หลาน （李岚教授） 

การสอนการอ่าน 
โดย ศาสตราจารย์ หลี่หลาน （李岚教授） 

ชมภาพยนตร ์

20 ต.ค. เรียนรูศ้ิลปะการวาดภาพพู่กันจีนและฝึกปฏิบัต ิ
โดย อาจารย์ หยางซือฉี （杨诗琦） 

ชมภาพยนตร ์

21 ต.ค. การสอนการเขียนเรียงความ โดย อาจารย์ เฉินเหว่ย （陈炜） ตามอัธยาศัย 
22 ต.ค. เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว และอุทยานป่าหิน ตามอัธยาศัย 
23 ต.ค. เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านจิว่เซียง ถ้ ามังกร ตามอัธยาศัย 
24 ต.ค. การเขียนอักษรจีน 

โดย อาจารย ์หลี่จิ้งเหว่ย （李敬伟） 

ตามอัธยาศัย 

25 ต.ค. การเตรียมการสอน การออกแบบและเขียนแผนการสอน 
บรรยายโดย อาจารย์ จางเสวีย่ （张雪）(ต่อ) 

ชมภาพยนตร ์

26 ต.ค. วรรณคดี บทกวี กับการเขียนพู่กันจีน ฝึกเขียนพู่กันจีน ชมภาพยนตร ์
โดย อาจารย์ นักเขียนพู่กันจีน เผยเจี้ยนเวย （裴剑威） 

27 ต.ค. การสอนอักษรจีน 

โดย อาจารย์ จางอี้หาน （张忆涵） 

การสอนระบบเสียงสัทอักษรพินอิน 
โดย อาจารย์ อวี่จื้อยวิ๋น （禹志云） 

เขียน
ความรูส้ึกและ
ค าขอบคุณ 

28 ต.ค. เยี่ยมชมการเรยีนการสอนของโรงเรียนประถม 
JUNFA EXPERIMENTAL PRIMARY SCHOOL OF YUNNAN NORMAL UNIVERSITY 

云南师范大学后俊发城实验小学 

เยี่ยมชมยา่น
ใจกลางเมือง 
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29 ต.ค. การสอนสนทนา 
โดย อาจารย์ เฉินจวิ้นคัง （陈俊康） 

ปาฐกถา “การศึกษาภาษาและวฒันธรรมจีน 
ภายใต้นโยบายประเทศตามแนว 1 แถบ 1 

เส้นทาง” โดย ศาสตราจารย์ ม๋าหย่ง 
มหาวิทยาลยัยูนนาน （马勇） 

และพิธีปิดการอบรม 

จัดเก็บ
กระเป๋า
เดินทาง 

30 ต.ค. ผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางกลับประเทศ 

 

ภาพรวมการเรียนการสอนภาษาจีนในโครงการอบรมครูภาษาจีน 

ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ มีเนื้อหาการอบรมครอบคลุมการเรียนการสอนภาษาจีนส าหรับนักเรียนประถมที่ใช้

แบบเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน “อวี่เหวิน” 《语文》 ตามเกณฑข์องกระทรวงศึกษาธิการจีน ที่มีวัตถุประสงค์

ต้องการบ่มเพาะให้เด็กมีทักษะในการพูด อ่าน เขียนได้เป็นส าคัญ ดังนั้นการเรียนการสอนจึงมีความเข้มข้น 

ช่วงระดับประถมเป็นช่วงของการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และทักษะด้านการอ่านเป็นส าคัญ 

เนื่องจากความรู้และความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรของเด็กอยู่ในภาวะค่อยเป็นค่อยไป การที่จะพัฒนา

ทักษะการอ่าน ต้องเปิดโลกทัศน์และจินตนาการของเด็ก ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญในการเรียนการสอนภาษา 

ครูมีหน้าทีส่ าคัญในชั้นเรียนที่จะน าพานักเรียนเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง

กระตือรือร้น สามารถเป็นเนื้อหานอกบทเรียน หรือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความเชื่องโยงกับเนื้อหาบทเรียน ในขณะที่อ่าน

นักเรียนต้องได้ข้อคิดจากการอ่านเพื่อที่จะใช้แลกเปลี่ยนและพูดคุยกับเพ่ือนได้ และให้เกิดความรู้ใหม่จากประสบการณ์

กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นการปลูกฝังทักษะการอ่านในเด็กจึงมีความส าคัญมาก สิ่งส าคัญต่อมาคือ มีวิธีการสอนเพ่ือ

พัฒนาให้เด็กเกิดความสามารถในด้านต่าง ๆ ต้องท าให้เด็กเกิดความชอบและเรียนอย่างสนุก 

บนพื้นฐานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ต้องพิจารณารอบด้านแล้วตกผลึกให้เกิดขั้นตอนการ

เรียนการสอน ทั้งก่อนสอน ขณะสอน และหลังสอน มีข้ันตอนอยู่ 3 ประการ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

1. ก่อนการสอน ครูควรมีการน าเข้าสู่การเรียน ครูแนะน าหนังสือต่าง ๆ ที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะเรียน  

หนังสือที่แนะน าจะต้องมีส่วนช่วยพัฒนาทั้งกายและใจของเด็ก ครูต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกหนังสือ หนังสือต้อง

เหมาะส าหรับเด็ก มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กได้ ครูควรแนะน าว่าให้อ่านเล่มไหน 

เรื่องไหน ผู้แต่งเนื้อหาเป็นผู้มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ใช้ภาษาถูกต้อง สละสลวย เนื้อหาให้แง่คิดมีคติสอนใจ เรื่องที่อ่านมี

ความส าคัญอย่างไร ในขณะที่ครูแนะน าหนังสือ สามารถให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการพูดคุยเรื่องท่ีตัวเองชอบอ่านได้ 

2. ในขณะสอน ครูผู้สอนจะต้องกระตือรือร้นสอนให้มีชีวิตชีวา สอนให้เด็กเข้าถึงสถานการณ์ของเนื้อหาบทเรียน  
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เพ่ือเปิดโลกแห่งจินตนาการของเด็ก การสอนแบบนี้จะท าให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจถึงการถ่ายทอดภาษาจากสิ่งที่อ่านได้

อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นการพัฒนาความสามารถในการท าความเข้าใจ ฝึกให้เด็กใช้ความคิด ในขณะเดียวกันครูต้อง

ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ปลูกฝังให้เด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียน การอ่านบ่อย ๆ อ่านมาก ๆ จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและ

การใช้ปัญญา ได้แก่ อ่านให้เป็น อ่านเอาความ อ่านละเอียด (อ่านใช้ความคิดให้ลึกซ้ึง จะอยู่ในช่วงประถม 5-6) อ่านทุก

วัน 

-อ่านแล้วเน้นข้อความส าคัญ เพ่ือให้สังเกตเห็นได้ง่าย เพ่ือกลับมาอ่านย้ า จดบันทึกและจ า แล้วน าไป 

ประยุกต์ใช้  

-อ่านแล้วคัดลอกด้วยลายมือที่สวยงาม เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ข้อมือ ฝ่ามือ และนิ้วมือของ 

กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

-อ่านแล้วให้เขียนความรู้สึกหลังการอ่าน (ช่วงประถม 5-6) 

3. หลังจากชั่วโมงเรียนจบลง แต่ประสบการณ์ในการอ่านของเด็กยังด าเนินต่อไป ครูให้เด็กออกมาเล่า 

ประสบการณ์การอ่านนอกเวลา เป็นวิธีส าคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและความสามารถในการแสดงออกทางด้าน

ภาษา อีกท้ังช่วยย้ าความรู้ที่ได้จากการอ่านให้จ าได้ การแชร์สิ่งที่อ่านมาให้ผู้อ่ืนฟัง ก็เป็นการบ่มเพาะการใช้

วิจารณญาณในการใช้ภาษาและล าดับการเล่าเรื่อง ในขณะเดียวกัน เมื่อนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน ยังเกิดการ

จุดประกายความคิด เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเกิดการพัฒนาทางด้านภาษาร่วมกันด้วย ดังนั้นการเล่าเรื่องที่

ตนเองอ่านมาให้ผู้อ่ืนฟังจึงมีประโยชน์มาก 

ในขณะที่นักเรียนสั่งสมประสบการณ์การอ่านมาก ๆ คุณครูควรถามและให้นักเรียนคิดตาม อีกท้ังต้องพยายาม

ให้นักเรียนท่องจ าเขียนอักษรจีนอย่างค่อยเป็นค่อยไป สอนในสิ่งที่อยู่ในความสนใจเขา ครูพยายามเข้าไปนั่งอยู่ในใจ

นักเรียนให้ได้ 

ระดับการเรียนรู้ทางภาษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ยึดหลักท่ีเป็น

พ้ืนฐานและเรียบง่ายที่สุดว่าในการสอนหนึ่งครั้งคือ “บนความเรียบง่าย 1 คลาส ได้ 1 ความรู้”  

การเรียนภาษาจีนในชั้นระดบัต้น เป็นช่วงสองปีแรกของการเรียนประถม 1-2 เป็นชว่งเวลาที่เด็กเรียนอย่าง

สนุกสนาน เล่นเกมเพ่ือดึงความสนใจของเด็ก ให้อ่านอย่างสนุก ให้อ่านแกมร้องเพลงมีสัมผัสระหว่างวรรคด้วย คือต้อง

ปลูกฝังห้าข้อคือ รู้จักตัวหนังสือ คัดเขียนตัวหนังสือ อ่านหนังสือ ท่องหนังสือ และท าให้เป็นนิสัย 

 ในหนึ่งปีแรกของการเรียนภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นอ่านในเวลา และอ่านนอกเวลา พยายามให้อ่านผ่านตาและ

คุ้นเคยกับตัวอักษรจีนให้ถึง 50,000 ตัวอักษร 

ในเชิงปฏิบัติ 1) สร้างความสนใจ ให้สนใจในเรื่องที่อ่าน 2) อ่านให้เข้าใจและจ าตัวอักษรจีนได้ 3) บ่มเพาะ

ความรู้สึกทางภาษา เพ่ือให้ใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
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เป้าหมายของวิชาการอ่านในเด็กประถม 1-2 

-ปลูกฝังให้ชอบอ่านหนังสือ ให้ทะนุถนอมหนังสือ  

-ให้มีทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ดี ให้ใช้ภาษาจีนได้ถูกต้อง  

-ให้อ่านหนังสือมีน้ าเสียงน่าฟัง จังหวะการอ่านถูกต้อง ได้อารมณ์ของเรื่องที่อ่าน  

-สอนให้อ่านเงียบแบบกวาดสายตา 

-ให้อ่านสนุก อ่านแกมท่อง เพ่ือสั่งสมค าศัพท์และประโยค อ่านจนจ าตัวหนังสือได้ 

-ให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างเรื่องท่ีอ่านกับชีวิตจริง เกิดการพลิกแพลงน าไปใช้ 

-ให้มีความสุขที่จะได้คุยแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นเป็นประจ า 

-ครูเขียนน าให้เด็กดู วิธีและล าดับการเขียนอักษรจีนแต่ละตัว จากนั้นให้เด็กหัดเขียนตามเส้น 

 เหมือนคัดไทยจนคล่อง 

 

จากแบบฝึกคัดอักษรจีนตัวบรรจง ของอาจารย์หลี่จิ้งเหว่ย 李敬伟 

การเรียนภาษาจีนในชั้นระดบักลาง ประถม 3-4  ในระดับนี้มีสิ่งส าคัญสามประการ 

1. ความสามารถในการอ่าน นอกจากพยายามสร้างนิสัยการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง คล่องแคล่ว มีน้ าเสียง 
การอ่านที่น่าฟัง พร้อมบ่มเพาะทักษะการอ่านแบบกวาดสายตา ทักษะการอ่านเอาความและฝึกอ่านให้เร็ว 
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2. ความสามารถในการเรียนรู้และท าความเข้าใจ เข้าใจความหมายของค าศัพท์และประโยค เข้าใจ 
สาระส าคัญของเนื้อหาบทเรียน เข้าถึงอารมณค์วามรู้สึกในเนื้อหาบทเรียน และเข้าถึงความงดงามสละสลวยของภาษาที่
อ่าน 

3. ขยายขอบเขตความรู้ ด้วยการอ่านสาระที่มีความเชื่อมโยงกับบทเรียน สั่งสมค าศัพท์ ส านวน และประโยค 

ให้มาก และสามารถใช้ภาษาเล่าเรื่องที่อ่านให้เพ่ือนฟังได้ 

ในครั้งแรกของการเรียนบทเรียนใหม่ 

1. ออกแบบสถานการณ์ให้เข้ากับบทเรียน ให้นักเรียนคาดเดาเรื่องราว แล้วพูดถึงหัวข้อการอ่านที่จะเรียน 
ส ารวจดูว่านักเรียนได้อ่านบทเรียนมาก่อนหรือไม่ ส ารวจดูความเข้าใจภาพรวมของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน 

2. ในหัวข้อความรู้ที่เรียน นักเรียนสามารถเข้าใจสาระส าคัญ เข้าถึงบรรยากาศและความรู้สึกของเนื้อหา  
สามารถพลิกแพลงใช้ค าศัพท์และประโยคในสถานการณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ อีกท้ังสามารถขยายขอบเขตการอ่าน
นอกเหนือจากบทเรียนเองได้ 

3. ฝึกท าแบบฝึกหัดเยอะ ๆ 

ในครั้งที่สองของการเรียนบทใหม่ 

1. ทบทวนเนื้อหาความรู้ที่เรียนมา 

2. อ่านให้คล่อง สั่งสมค าศัพท์ ประโยค ให้นักเรียนเลือกท่องเนื้อหาในบทเรียนด้วยตัวเองได้อย่างเหมาะสม 

3. ขยายขอบเขตความรู้ (ในชั้นประถม 1-2 จะเรียนอักษรจีนค าใหม่ โดยครูเป็นผู้สอน และเขียนประโยคที่ใช้ 

พูดเป็นส าคัญ) ในชั้นประถม 3-4 ขยายขอบเขตความรู้จากการอ่านและเขียนเนื้อหาที่อยู่นอกเหนือบทเรียน 

การเรียนภาษาจีนในชั้นระดบัสูง ประถม 5-6 

1. เข้าใจค าศัพท์ ประโยคที่เป็นสาระส าคัญในบทเรียน เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด และสามารถน ามาปรับใช้ได้ ฝึก 

ให้ใช้ความคิดวิเคราะห์เรื่องราวความรู้สึกของเนื้อหาบทเรียนได้ ฝึกให้วิเคราะห์เข้าใจความหมายแฝง ฝึกแต่งประโยค

บ่อย ๆ  

2. เรียนรู้เข้าใจวิธีการเล่าเรื่อง ล าดับการใช้ภาษาของเนื้อหาบทเรียน เข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้เขียน 

3. สามารถเล่าเรื่อง บอกจุดเด่น และสรุปความได้ถูกต้อง หากเป็นบทกวี ต้องเข้าใจความหมายสาระส าคัญ 

เท่าท่ีจ าเป็น 

ในครั้งแรกของการเรียนบทเรียนใหม่ 

1. ส ารวจดูความเข้าใจที่นักเรียนมีต่อเนื้อหาบทเรียนที่อ่านมาก่อน ความเข้าใจสาระภาพรวมของเนื้อหา 

2. อ่านคล่องได้อารมณ์ของเนื้อเรื่อง เข้าใจวิธีการสื่อความ 

3. ท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน โดยการอ่านและเขียน เพ่ือขยายขอบเขตความรู้ 
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ในครั้งที่สองของการเรียนบทใหม่ 

1. ทบทวนเนื้อหาความรู้เพื่อเตือนความจ า 

2. ขยายเพ่ิมพูนความรู้นอกเหนือบทเรียน 

หน้าที่ส าคัญของครู 

1. ศึกษาวิจัยแบบเรียนและสื่อการสอนอย่างจริงจัง เตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหารอบด้าน 

2. ครูต้องอ่านหลาย ๆ รอบ ท าคลังสั่งสมค าศัพท์และตัวอย่างประโยคให้มาก  

3. ครูไม่ตั้งความหวังสูง ไม่สอนเนื้อหามากเกิน ไม่สอนเนื้อหาจบในครั้งเดียว 

4. คืนเวลาสองในสามให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน อาจเป็นการท าแบบฝึกหัด แสดงละคร  

ท ารายงาน 

5. มีวัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ชัดเจน สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ง่ายต่อการปฏิบัติ ปฏิบัติได้จริง เรียบ 

ง่าย มั่นคง โดยยึดหลัก “บนความเรียบง่าย 1 คลาส ได้ 1 ความรู้” และ “ 1 หน่วยการเรียน ได้ 1 ความรู้ใหญ่” 

สอนชัดเจนมุ่งประเด็น ไม่ต้องเน้นรูปแบบการสอนก็ได้  

อาจารย์ เฉินเหว่ย （陈炜）กล่าวว่า ในระยะเวลา 6 ปีของการเรียนระดับประถมศึกษา พ้ืนฐานการเรียน

ภาษาจีนที่ส าคัญมากคือ เด็กจะต้องเรียนรู้อักษรจีนที่ถูกน ามาใช้บ่อยที่สุดนั้น มีประมาณ 3,000-3,500 ตัวอักษร ใน

จ านวนนั้นต้องอ่านและเขียนได้ถูกต้อง ประมาณ 2,500 ตัวอักษร 

ครูต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนุกกับการเรียน มีแบบฝึกหัดที่ช่วยเปิดจินตนาการของเด็กให้มี

ความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กสั่งสมภาษาส านวนวลีต่าง ๆ จากเนื้อเรื่องบทเรียนที่ดี หนังสือต้องมีภาษาที่ถูกต้องสละสลวย 

และสามารถน ามาประยุกต์กับการเขียนเรียงความของนักเรียนได้ 

1. หลังจากเข้าใจเนื้อหาบทเรียนทั้งหมดแล้ว ให้จดจ าค าศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ ให้สามารถอ่านออกเสียง 

อักขระ เสียงวรรณยุกต์ พยางค์ท้ังหมดได้ถูกต้อง เว้นวรรคได้ถูกต้อง อ่านให้ได้ยินเสียงตนเองดังชัดเจนโดยไม่ผิดเลย ซ่ึง

ถือว่าเป็นการอ่านที่ยากที่สุดของการอ่านออกเสียง 

2.   การสอนอักษรจีน มี 5 ประการ 

1)   สอนอักษรจีนให้เชื่อมโยงกับเสียงอ่านพินอิน ให้รู้เสียงพินอิน 

2)   สอนอักษรจีนให้เชื่อมโยงกับเรื่องราว มีส่วนช่วยให้เด็กจดจ าอักษรจีนได้ 

3)   สอนอักษรจีนโดยฝึกให้เด็กใช้ทักษะการฟัง อ่าน เขียน ไปพร้อม ๆ กัน 

4)   เรียนรู้อักษรจีนเพิ่มเติม ที่เชื่อมโยงกับอักษรจีนที่เรียนไปแล้วในขณะฝึกเขียน 

5)   สอนย้ าให้อ่านและเขียนบ่อย ๆ ให้เชื่อมโยงกับเรื่องอ่ืน ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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     วธิีการสอนเชิงปฏิบัติ เช่น 

1) ดู   เพ่ือกระตุ้นความสนใจ แล้วบรรยายออกมา 

2) ฟัง   หลังจากฟังแล้ว เห็นภาพอะไรในความคิด 

3) ถาม  ให้ใช้ความคิด ให้ใช้วิจารณญาณ หาเหตุผล ดี ไม่ดี อย่างไร  

4) อ่าน  อ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไร อ่านออกเสียงให้ฟัง โดยต้องอ่านได้ถูกต้อง และอ่านให้มีอรรถรส 

                แบบเล่าเรื่อง 

5) หา   สอนร้องเพลง ให้ดูเนื้อเพลง หาค าศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว 

6) เขียน  เขียนเรียงความเลียนแบบ 

7) วาด  วาดภาพประกอบตามเนื้อเรื่องที่อ่าน หรือวาดตามท่ีได้ยิน 

8) แสดง  แสดงบทบาทตามตัวละครในบทเรียน 

การสอนอักษรจีน ค าศัพท์ ประโยค  

-สอนอักษรจีน อักษรจีน มีความหมายในตัว ควรสอนให้เข้าถึงความหมาย เช่น 

采 cǎi เด็ด มาจาก 爪 zhuǎ กรงเล็บ 木 mù ไม้ ต้นไม้ 
 

 
 
 

虹 ชาวจีนโบราณเข้าใจว่า ภายหลังฝนตกจะมีหนอนจากบนฟ้าลงมากินน้ า 

虹 hónɡ  
รุ้งกินน้ า 

มาจาก 虫 chónɡ  
หนอน  แมลง 

工 ɡōnɡ ในที่นี้เป็นการ

ยืมเสียงสระของอักษรนี้ เป็น
วิธีการประดิษฐ์อักษรจีนวธิีหนึ่ง 

 

และคุณครูก็สามารถสอนค าหรือค าศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับ “หนอน แมลง” เพ่ิมเติมให้แก่นักเรียนได้ เช่น 

蚂蚁 
mǎyǐ 

มด 

蜻蜓 

qīnɡtínɡ  
แมลงปอ 

蝴蝶 
húdié 
ผีเสื้อ 

蜘蛛 
zhīzhū 

แมงมุม 

蟋蟀 

xīshuài 
จิ้งหรีด 
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-สอนความหมายของค าศัพท์ คุณครูควรบอกความหมายของอักษรจีนแต่ละตัวให้เด็กรู้เท่าท่ีจ าเป็น เนื่องจาก

อักษรจีนเมื่อประกอบอยู่ในค าศัพท์ จะช่วยให้เข้าใจความหมายของศัพท์ค านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในค าศัพท์นั้นจะมี

ความหมายของอักษรทั้งสองตัวที่มาประสมกันอยู่ เช่น 

อักษรตัว 彩 cǎi สีสัน หลากสี  ประสมกับ  อักษรตัว 虹 hónɡ รุ้งกินน้ า   

เป็นค าศัพท์ 彩虹 cǎihónɡ รุ้งกินน้ า   

จะเห็นว่าความหมายของค าศัพท์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะรุ้งกินน้ ามีเจ็ดสี 

(เวลาใช้ต้องพูดเป็นค าศัพท์ ไม่พูดพยางค์เดียว ไม่เช่นนั้นจะสื่อความไม่ได้) 

-สอนใหใ้ช้ค าศัพทไ์ด้ถูกต้อง ค าศัพทว์างอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของวลี ของประโยค เข้าใจหน้าที่ของค านั้นใน

ประโยค เช่น  

อยู่ในวลี   彩虹玻璃 cǎihónɡ bōli  กระจกสีรุ้ง   

一道彩虹  yí dào cǎihónɡ   รุ้งกินน้ าหนึ่งสาย 

 อยู่ในประโยค 大雨过后，天上出现了一道彩虹。 

   Dàyǔ ɡuò hòu tiānshɑnɡ chūxiànle yí dào cǎihónɡ. 

   บนท้องฟ้าปรากฏรุ้งกินน้ าหนึ่งสาย หลังจากทีฝ่นตกหนัก 

 หากเป็นนักเรียนชั้นประถม 5-6 ครูสามารถสอนส านวนใช้บ่อยท่ีมีค าศัพท์นี้ปรากฏร่วมด้วยได้ 

   不经历风雨，怎能见彩虹。 

Bù jīnɡlì fēnɡyǔ, zěnnénɡ jiàn cǎihónɡ. 

ไม่ผ่านลมฝน จะเห็นรุ้งกินน้ าได้อย่างไร  

(เปรียบเปรยว่า ก่อนจะประสบความส าเร็จก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรค)  

คุณครูเตรียมการสอนอย่างไร 

1. ให้ความส าคัญกับพัฒนาการของเด็ก มีความพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียดของล าดับขั้นการสอน เสมือน 

ครูเป็นผู้บริการความรู้ให้แก่เด็ก ๆ  

2. การสอนที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลนั้น ต้องสอนให้ล้ าเกินกว่าเนื้อหาในบทเรียน ครูต้องเป็นผู้ที่เข้าใจ 

เนื้อหาอย่างถ่องแท้ เป็นเสมือนแหล่งอ้างอิงเนื้อหาความรู้ เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติจริง ปฏิบัติให้เห็นว่าท าได้ 

3. ต้องมีทักษะการสอนที่ยืดหยุ่นอยู่ในขอบเขตของแผนการสอน เป็นชั้นเรียนที่ครูกับนักเรียนมีการโต้ตอบ 

กัน และพยายามให้เด็กเกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นด้วยตัวเขาเอง 

          สอนล้ าเกินเนื้อหาบทเรียน ครูตระหนักเสมอว่าจะสอนอย่างไร และนักเรียนจะเรียนอย่างไร ให้เหมาะสมกับ
สติปัญญาของช่วงวัย ต้องไม่เป็นภาระหนักเกินไปส าหรับเด็ก 
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ยกตัวอย่าง ในเนื้อหาบทเรียนภาษาจีนเกี่ยวกับแมว แมวมีรูปร่างหน้าตา ลักษณะอย่างไร เป็นสีอะไร อากัป

กริยาท่าทางของมันเป็นอย่างไร ตอนไหนน่ารัก ตอนไหนอันตรายไม่ควรเข้าใกล้ ตาของแมวท าไมตอนกลางวันในดวงตา

ถึงเล็กเป็นขีด แต่ตอนกลางคืนถึงเป็นดวงกลมใหญ่  

ท าแบบฝึกหัดเสริมจากบทเรียน ให้เด็กสังเกตสัตว์ที่มีหางยาว แล้วบอกสัตว์หางยาวที่ตนรู้จัก และท่ีตนชอบ 

จากนั้นครูเลือกสัตว์หางยาวมา 3 ชนิดจากหลากหลายค าตอบนั้น ให้เด็กเขียนเรียงความถึงสัตว์มาหนึ่งชนิด ให้บอกว่า

เหตุใดจึงชอบสัตว์ชนิดนั้น มันมีรูปลักษณ์อย่างไร (ให้สังเกตแล้วเขียน) 

การสอนสนทนา ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ให้เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนเข้ากับชีวิตประจ าวัน ให้เด็กใช้

จินตนาการสร้างเรื่องราวขึ้นมา ยกประเด็นการสนทนา ให้เด็กมีสิ่งที่อยากพูด อยากแบ่งปัน เช่น บทเรียนเกี่ยวกับวัน

เทศกาล ครูให้เด็กสร้างวันเทศกาลที่ตัวเองอยากให้มี จะตั้งชื่อวันเทศกาลว่าอะไร บรรยากาศในวันเทศกาลนั้นเป็น

อย่างไร ในวันนั้นผู้คนจะท ากิจกรรมพิเศษอะไรบ้าง 

การเรียนการสอนภาษาที่มีการสอดแทรกวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์และถือว่าภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

ในชั่วโมงการสอนเก่ียวกับสัทอักษรพินอิน พยัญชนะ j q x  y เวลาที่ต้องสะกดค าร่วมกับ สระ ü (อวี) 
จะต้องตัด “สองจุดด้านบนออก” คุณครูถามนักเรียนว่า ท ำอย่ำงไรจึงจะจ ำกำรใช้แบบนี้ได้แม่นย ำ 

เด็กนักเรียนชายคนหนึ่งนึกถึงค าว่า 鱼 yú ปลา ที่สะกดด้วยสระ ü (อวี) แล้วตัด “สองจุดด้านบนออก” 

เด็กชายตอบด้วยเสียงอันดังว่า  j q x y  นั้นจิตใจคบัแคบ พอเห็น ü ก็ควักลูกตำออกไปเลย 
”ควักเอาตาทั้งสองออก” เป็นการกระท าท่ีโหดร้าย แต่กลับพูดออกมาจากปากเด็กโดยไม่ได้คิด มันท าให้คน

ฟังรู้สึกใจสั่น  

เมื่อคุณครูได้ยินดังนั้น จึงพูดออกไปอย่างคล่องปากว่า “เจ้ำ ü น้อยมำรยำทงำม เมื่อพบเจอ  j q x 

y จึงถอดหมวกออกทักทำยอย่ำงนอบน้อม”  เด็ก ๆ พากันยกมือด้วยความชอบใจ 
เด็กหญิงคนหนึ่งพูดว่า “ปลำน้อยน่ำรัก ควักตำออก มันจะไม่ตำยหรือไง” 
“ฉันเลี้ยงปลำทองไว้สองตัว ฉันรักพวกมันมำก” เด็กหญิงอีกคนหนึ่งก็พูด 
“ใช่ ใช่ ฉันยังให้อำหำรพวกมันด้วย” เด็กชายอีกคนหนึ่งก็พูด 
เด็กหลายคนพูดความรู้สึกของตัวเองออกมา เด็กที่ตอบค าถามคุณครูในครั้งแรกก้มหน้าลงอย่างอาย ๆ  

พูดว่า “ผมได้ยินคนอ่ืนพูดมำแบบนั้น” 
          คุณครูยิ้มแล้วพูดว่า “เชื่อว่ำทุกคนต่ำงก็รักสัตว์กัน แล้วก็อยำกจะเป็นเพื่อนกับพวกมันกัน”  
เด็ก ๆ ต่างผงกศีรษะเห็นด้วย 

 

การเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีจะเป็นทั้งเครื่องมือและเครื่องกล่อมเกลาให้ผู้เรียนเห็นถึงคุณค่าของความ

เป็นคน ให้ใส่ใจและมองเห็นถึงประโยชน์ของผู้อื่น หลายครั้งในการสอนจริงมักจะถูกแยกออกมาจากการเรียนภาษา 
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หลายครั้งที่ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ถูกแยกออกมาจากความรู้สึกนึกคิดในการใช้ชีวิต ถูกแยกออกมาจากสติปัญญาและ

ความสนใจ เมื่อเรียนนานเข้า เด็กจะรู้สึกว่าภาษาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่น่าสนใจอีกต่อไป จุดนี้อาจถูกมองว่าเป็นเหตุให้

การสอนด้อยประสิทธิภาพด้วยหรือไม่ ฉะนั้นครูผู้สอนต้องค่อย ๆ กล่อมเกลาเรื่องคุณค่าและคุณธรรมสอดแทรกไปกับ

การเรียนภาษาด้วย 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ระบุไว้ชัดเจนว่า ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ส าคัญท่ีสุด เป็นส่วนประกอบส าคัญ

ของวัฒนธรรมมนุษย์ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเครื่องมือและเรื่องราวในสังคมมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของวิชา

ภาษา ไม่ว่าภาษาใด ๆ ต่างล้วนมีการใช้อักษรสื่อความหมาย แสดงทัศนคติ แสดงความคิดเห็น ในขณะที่เราสั่งสม

ความรู้สึกทางภาษา ไม่ว่าจะด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน ก็ล้วนเป็นการฝึกฝนความสามารถในการใช้ภาษา เราควร

ตระหนักและระมัดระวังการใช้ภาษาให้อยู่บนความจริง ความดี และความงาม อบรมสอนสั่งช่วยกล่อมเกลาจิตใจของ

นักเรียน บ่มเพาะให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นคนมีคุณสมบัติพร้อม เรารับรู้ความงามจากภาษาที่เรียน เราท าสิ่งดี ๆ ในชีวิต 

และสามารถวินิจฉัยได้ว่าสิ่งใดจริง ดี งาม สิ่งใดเท็จ ไม่ดี ไม่งาม 

บทบาทและภาระหน้าที่ของครูสอนภาษาจีนระดับประถมในประเทศจีน 

บทบาทและภาระหน้าที่ของครูสอนภาษาจีนระดับประถมในประเทศจีนไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทย แต่ 

ภาวะความกดดันเรื่องผลลัพธ์ด้านคุณภาพการสอนเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก คุณครูโดยส่วนใหญ่ต้องท างานแข่งขันกับ

ตัวเองเป็นอย่างมาก พยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้ล้าหลังคนอ่ืน ให้มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้นเพ่ือให้

ตนเองมีเวทีแสดงศักยภาพ และมีสิทธิ์มีเสียงในอาชีพของตน 

มีการเรียกร้องต่อสภาพความล าบากของครูที่ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นภาระงาน การเตรียมการสอน การตรวจ

งานกิจกรรมการบ้านที่มากมาย การให้ค าแนะน ากับเด็กเสมือนพ่อแม่ ติวเด็กท่ีเรียนอ่อน คิดสร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้

เพ่ือเพ่ิมความรู้ทางภาษาให้แก่เด็ก ท ารายงานการสอนส่งโรงเรียน  

คุณครูส่วนใหญ่ท างานเหล่านี้ทุกวัน คุณครูเป็นผู้ให้เสมอ หากกล่าวถึงการเตรียมการสอน ครูจะพยายามเข้าถึง

ใจเด็กแต่ละคนให้ได้ ดังนั้นแผนพัฒนาตนเองของครูด าเนินไปอย่างเชื่องช้าหรือไม่ก้าวหน้าเลย จนกระทั่งเกษียณ 

กองบรรณาธิการและคณะกรรมการการเรียบเรียงต าราเรียนภาษาจีน “อวี่เหวิน” 《语文》ให้ความส าคัญ

ต่อการแต่งต าราในเรื่องต่อไปนี้ 

1. จิตวิญญาณ สติปัญญาและความสามารถในช่วงวัย 

2. เสริมสร้างพื้นฐานความรู้ทางภาษา สอดแทรกความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและวรรณคดีให้ครอบคลุมรอบ 

ด้าน 

3. มีการพัฒนาปรับปรุงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาความรู้ในแบบเรียนให้เข้ากับผู้เรียน 

4. การสอนมีการน าเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความอยากรู้อยากเรียนของเด็ก เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับรู้ 
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และการเรียนรู้ 

5. สร้างทัศนคติทางด้านการเรียนภาษาให้อยู่ในชีวิตประจ าวัน พยายามใช้ภาษาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใน 

เหตุการณ์ใด 

ต าราเรียนภาษาจีน《语文》แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ส าหรับผู้เรียนระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 

ปาฐกถา “การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ภายใต้นโยบายประเทศตามแนว 1 แถบ 1 เส้นทาง”  

โดย ศาสตราจารย์ ม๋าหย่ง มหาวิทยาลัยยูนนาน（马勇） 

ศาสตราจารย์ ม๋าหย่ง มหาวิทยาลัยยูนนานกล่าวถึงอภิมหาโครงการ “1 แถบ 1 เส้นทาง” (One Belt One 

Road : OBOR) ภายใต้ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านต่าง ๆ กับนานาประเทศบน

ระเบียงเศรษฐกิจ เพ่ือการแลกเปลี่ยนและมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม และเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ที่เรียกว่า “1 แถบ 1 เส้นทาง”  

นับแต่ท่านประธานสีจิ้นผิงเยือนคาซัคสถาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน ปี ค.ศ. 2013 ได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์การสร้างแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก 

ในครั้งที่ท่านประธานสีจิ้นผิงไปเยือนอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2013 ท่านได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับ

โครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 

ซ่ึง “1 แถบ 1 เส้นทาง” (OBOR) จะมีประเทศท่ีอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจรวมทั้งหมด 68 ประเทศ  

แบ่งได้เป็น 5 ระเบียงเศรษฐกิจส าคัญและอีก 1 เส้นทางท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 1. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัฐเซีย   

2. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน   

3. ระเบียงเศรษฐกิจบังคลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนม่าร์  

4. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน   

5. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเซียกลางและตะวันตก   

6. เส้นทางยูเรเซียใหม่  

การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยงกับโลก 5 ด้าน ได้แก่  

1. เชื่อมโยงทางนโยบายระดับสูงของรัฐ  

2. สาธารณูปโภค เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง การคมนาคมขนส่งทางอากาศและทางน้ า  

3. การค้า อุตสาหกรรม ไอทีและโลจิสติกส์  

4. การเงิน สกุลเงิน เงินทุนระหว่างประเทศและการลงทุน  
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5. ความสัมพันธ์ของประชาชน ผ่านการเดินทางท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษา 

ศาสตราจารย์ ม๋าหย่ง กล่าวต่อคุณครูภาษาจีนทุกท่านว่า ชาวเมียนมาร์ก็เป็นเชื้อสายจีน ประเทศจีนยินดี

ต้อนรับกลับสู่อ้อมกอดมาตุภูมิ และขอให้ลูกหลานเชื้อสายจีนมีความกตัญญูต่อมาตุภูมิ สนับสนุนประเทศจีน ร่วมกัน

น าพาความเจริญและผลประโยชน์มาสู่สองประเทศ 

ภาพถ่ายความทรงจ า 

 

บรรยากาศในห้องเรียนใหญ่ 

 

     

ในชั่วโมงเรียนศิลปะกระดาษตัดและวาดภาพพู่กันจีน 
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ภาพถ่ายหมู่ในชั้นเรียนวิชาการเขียนอักษรจีนให้สวยถูกต้อง 

 

คณะผู้บริหารในพิธีปิดการอบรม 

 

ภาพหมู่ก่อนวันเดินทางกลับที่หน้าโรงแรมหังลี่ Hangli Hotel（航立酒店） 



15 
 

เหตุการณ์ประทับใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการอบรมครูภาษาจีนฯ ครั้งนี้ 

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ผู้ด าเนินโครงการฯ พาคณะครูภาษาจีนไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน

ประถม JUNFA EXPERIMENTAL PRIMARY SCHOOL OF YUNNAN NORMAL UNIVERSITY ซึ่งเป็นโรงเรียนประถม

ทดลองในเครือของมหาวิทยาลัยครูยูนนาน พวกเราได้เห็นการบรรยากาศการเรียนการสอนบนเวทีที่ทางโรงเรียนจ าลอง

ให้เป็นห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถม 1-3 เป็นเวลาสามชั่วโมง ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมาก เด็กนักเรียนน่ารักตั้งใจ

เรียน กล้าแสดงออก และมีวินัย แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการอบรมสอนสั่งของคุณครู 

 

JUNFA EXPERIMENTAL PRIMARY SCHOOL OF YUNNAN NORMAL UNIVERSITY 

       

     

เด็กนักเรียนน าชมโรงเรียน 
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ห้องเรียนจ าลองบนเวที 
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ทุกวันจะออกก าลัง 1 ชั่วโมง พร้อมกันทุกชั้นปี หลังเรียนคาบที่ 2 ในตอนเช้า ครูใหญ่เป็นผู้น าการออกก าลังกาย 

คุณครูประจ าชั้นแต่ละห้องจะดูแลนักเรียนของตน เต็มไปด้วยบรรยากาศสนุกสนานเปิดเพลงคึกคัก 

มุมมองนอกเหนือจากความรู้ทางภาษาจีนที่ได้รับ 

การเดินทางมาเข้าร่วมการอบรมของคุณครูชาวเมียนมาร์คณะนี้ไม่สบายเลย แน่นอนว่าครูคนไทยนั่งเครื่องบิน

ไปคุนหมิงแบบสบาย ๆ มีครูชาวเมียนมาร์เพียงสามท่านเท่านั้นที่นั่งเครื่องบินมา เพราะอาศัยอยู่ในเมืองย่างกุ้ง อีก 97 

ท่าน นั่งรถบัสมา ซึ่งต้องนั่งรถสองต่อ เที่ยวแรกนั่งจากเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่มาถึงด่าน เพ่ือจะต่อรถบัสที่ทางโรงเรียน

จัดไปรับมาที่คุนหมิง เที่ยวแรกนั่งประมาณ 22 ชั่วโมงจากเมืองที่แต่ละคนอาศัยอยู่ เช่น Taunggyi , Mu Se , 

Mandalay , Lashio , Kutkai , Namkham , Myitkyina เป็นต้น เที่ยวที่สองนั่งอีก 12 ชั่วโมง จึงจะเดินทางมาถึง 

คุนหมิง 
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ผู้เข้าร่วมโครงการชาวเมียนมาร์ท าให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า ครเูมียนมาร์ทั้งหมดนี้เป็นคนเชื้อสายจีน ทุกคนมี

ความรู้ภาษาจีนดีมาก ใช้ภาษาจีนได้ดีไม่แตกต่างจากคนจีน ท าให้ข้าพเจ้านึกแปลกใจ มีคุณครูภาษาจีนชาวเมียนมาร์

บางท่านอายุน้อยมาก อายุไม่ถึง 20 ปี และพูดภาษาจีนได้ภาษาเดียว นั่นแสดงให้เห็นว่าเขามีปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการใช้

ภาษาจีน 

ทีเ่มียนมารว์ิชาภาษาจีนไม่ได้เป็นวิชาที่บรรจุอยู่ในวิชาตามตารางเรียนของโรงเรียนรัฐบาล จะเรียนภาษาจีน

ต้องไปสมัครเรียนเองในโรงเรียนสอนพิเศษเอกชนที่ประชาชนชาวจีนโพ้นทะเลและลูกหลานชาวจีนร่วมกันก่อตั้งขึ้นมา

เอง ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้สนับสนุน แต่ก็ไม่ได้ขัดขวาง โรงเรียนสอนพิเศษกระจายอยู่มากมายทั่วเมียนมาร์เป็นหมื่น

แห่ง เวลาในการเรียนภาษาจีนของแต่ละวัน 6:00 – 8:00 น. เช้า วันจันทร ์- วันศุกร์ ก่อนจะเข้าเรียนในโรงเรียนตาม

ตารางปกต ิ8:00 – 12:00 น. 

ข้าพเจ้าเห็นความแตกต่างทางด้านสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยกับเมียนมาร์ สิ่งที่เห็น

เด่นชัดคือ ลูกหลานชาวจีนที่มีสัญชาติเมียนมาร์ Myanmar of Chinese descent มีความตื่นตัวต่อการศึกษา พยายาม

พัฒนาศักยภาพตนเอง เพราะรู้สึกว่าระบบการศึกษาที่ทางรัฐบาลจัดให้ยังไม่เพียงพอ จึงมีโรงเรียนสอนพิเศษในวิชาต่าง 

ๆ เกิดข้ึนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น การตลาด คอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือหวังให้ตนเองมีโอกาส

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง พวกเขาเรียนภาษาจีนด้วยความรู้สึกว่าจริง ๆ แล้วตนเองเป็นคนจีน 

แต่บรรพบุรุษอพยพมาตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีเมียนมาร์ 

รัฐบาลเมียนมาร์ไม่มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการเรียนการสอนภาษาจีนโดยรัฐบาล แต่เป็นความร่วม

แรงร่วมใจของลูกหลานชาวจีนที่มีสัญชาติเมียนมาร์ Myanmar of Chinese descent จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนและ

สามารถบ่มเพาะให้ลูกหลานตนใช้ภาษาจีนได้อย่างดี 

ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเมียนมาร์ แบ่งเป็น 

-ระดับประถมศึกษา 5 ปี อนุบาล 1 ปี และประถมศึกษา 4 ปี คือ ชั้นต้น ชั้น 1-4 (เทียบเท่าไทย ประถม 1-6) 

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี คือ ชั้นกลาง ชั้น 5-8 (เทียบเท่าไทย มัธยม 1-3) 

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี คือ ชั้นปลาย ชั้น 9-10 (เทียบเท่าไทย มัธยม 4-6) 

ทีเ่มียนมารใ์ช้แบบเรียนภาษาจีนเดียวกับนักเรียนชาวจีน ต ารา《语文》ที่มีเนื้อหาความรู้ภาษาจีนและ

วรรณคดี ถือได้ว่าเรียนเข้มข้นทีเดียว 
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ดี  

            แหลง่ที่มาของภาพ  http://blog.sina.com.cn/s/blog_64f9c5940102wvi1.html 

  ในประเทศไทยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาจีน ในโรงเรียนที่พอจะมีความพร้อมก็จะ

จัดท าหลักสูตรของตนเองในกรอบกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พยายามผลักดันให้เป็นไป

ตามกระแสนิยม แต่ในภาพรวมยังไม่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพได้ นอกจากขาดปัจจัย

สิ่งแวดล้อมในการใช้ภาษาต่างประเทศแล้ว ยังขาดบุคลากรครูที่มีความรู้ภาษาจีนดีเป็นจ านวนมาก การสนับสนุนเพื่อ

สร้างครูสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต่ า ท าให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน การท าหลักสูตร พัฒนาไปอย่าง

ช้า  

ในโรงเรียนระดับประถมทั้งที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน ที่มีวิชาภาษาจีน จะเรียน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ บาง

โรงเรียนยังไม่มีการสอนภาษาจีน  

(ไม่รวมถึงโรงเรียนจีน และโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นระบบสองภาษา) 

 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_64f9c5940102wvi1.html
http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=64f9c5940102wvi1&url=http://album.sina.com.cn/pic/001QEemEzy7i9fQcYX680
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ใบประกาศฯ ที่ได้รับหลังการอบรมเสร็จสิ้น 


