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บรรณาธิการ

 Le bulletin de l’ATPE dont la couverture est le proverbe écrit de la main par Son  
Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarintra  
contient divers articles académiques et culturels. D’abord on fécilite nos meilleurs professeurs 
de français ayant obtenu le prix d’honneur pour le professeur de français modèle à l’occasion 
du Jour du Professeur 2012. Ensuite, 3 articles en français sont présents tels que des actes de 
conmunication des professeurs thaïlandais dans les 1ères Assises du Français, le Congrès tenu 
à Jakarta par l’Institut Français d’Indonésie. Vous trouverez également des articles intéressants 
en thaï sur l’enseignement du français, la traduction, le tourisune, le roman ce qui rendent 
utiles pour tous.
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วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

ณ หอประชุมคุรุสภา

ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๕

Avec nos félicitations!



6   วารสารสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯฉบับท่ี๑๒๕ปีท่ี๓๖เลม๑(ม.ค.–มิ.ย.๒๕๕๖)

ประกาศคุรุสภา
เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๕

ตามที่คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีด�าเนนิโครงการยกย่องเชดิชเูกยีรตผิูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุครภูาษา
ฝรั่งเศสดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๕ และเพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญก�าลังใจแก่ครูผู้สอน 
ที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จึงขอ
ประกาศรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๕ จ�านวน ๖ คน ดังต่อไปนี้
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แน่งน้อย เพนธ์ อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ๒. ดร.ปิยสุดา ม้าไว อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส คณบดีคณะศิลปศาสตร์
   มหาวิทยาลัยรังสิต
 ๓. นางวราภรณ์ กฤตธรรม ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
   จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   มัธยมศึกษา เขต ๓๔
 ๔. นางนพพร ปรียานนท์ ครูช�านาญการ โรงเรียนล�าปางกัลยาณี จังหวัดล�าปาง
   สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
   เขต ๓๕
 ๕. รองศาสตราจารย์ จรัสพรรณ จารุดุล อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส 
   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
   กรุงเทพมหานคร
 ๖. นางสมจันทร์ หลายเจริญ ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
   จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   มัธยมศึกษา เขต ๔๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 (นายดิเรก พรสีมา)
 ประธานกรรมการคุรุสภา
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Actes de communications des représentants thaïlandais 
dans les 1ères Assises du Français à Jakarta, Indonésie

  Organisées par l’Institut Français 
d’Indonésie, les 1ères Assises du français en 
Asie du Sud-Est se sont déroulées à Jarkata 
pendant les 22 et 23 novembre 2012. Cette 
rencontre a permis à l’ensemble des acteurs 
régionaux de la coopération linguistique et 
éducative de se rencontrer, d’échanger et 
d’échafauder les projets qui dynamiseront le 
réseau. Les objectifs sont : faciliter les échanges 
entre services de coopération des ambassades, 
acteurs de la Francophonie, autorités éducatives 
locales, universitaires et entreprises ; réaliser 
l’état des lieux de la place du français dans 
les 10 pays de l’ASEAN ; stimuler la dynamique 
de réseau en Asie du Sud-est ; harmoniser les 
stratégies de communication pour la promotion 
du français ; renforcer les liens avec les  
entreprises et dynamiser l’offre en français 
professionnel ; mettre en relief les enjeux et 
les perspectives de la promotion du français 
dans la région.

  Cette fois-ci, des représentants thaïlandais 
– une professeur de français de l’école  
San Kam Pheng de Chiang Mai, deux  
professeurs d’université et la vice-présidente 
de l’Association Thaïlandaise des Professeurs 
de Français – ont participé et ont présenté 
leurs actes de communication dont le thème 
se porte sur le rôle divers et les activités de 
promuvoir l’enseignement du français en 
Thaïlande. Le comité éditorial du bulletin de 
l’ATPF a l’honneur de diffuser et de partager 
d’ici-là ces actes de communication.

  Des représentants thaïlandais sont les 
suivants :

  • Professeur associé Dr.Thida Boontharm, 
Vice-présidente de l’Association Thaïlandaise 
des Professeurs de Français. Elle nous retrace 
la place du français aujourd’hui avec des 
promotion de la langue française et le rôle de 
l’ATPF;
  • Madame Nithipan Yagi, enseignante de 
français, de l’école San Kampheng Secrétaire du 
Centre du Développement de l’Enseignement 
du Français de la Région du Nord de la  
Thaïlande. Elle présente la formation des 
enseignants de français des écoles secondaires 
de la région du Nord de la Thaïlande dont elle 
s’occupe de poste de secrétaire du Centre;
  • Professeur assistant Dr.Predee 
Phisphumvidhi, section de français, Université 
Burapha, Il parle du curcus du français à 
objectif professionnel offert aux étudiants à 
l’université Burapha;
  • Mademoiselle Piyajit Sungpanich, 
Université Rajabhat Chandrakasam parle  
du réseau des enseignants-chercheurs et  
Réseau des départements et sections de  
formation francophone avec le soutien du 
CREFAP/OIF.

***********

1) La place du français aujourd’hui : 
initiative de promotion du français, 
stratégies de communication avec les 
autorités éducatives

I. Historique

  Avant la deuxième guerre mondiale, 
dans le cadre du système d’éducation moderne 

Aperçu global
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qui avait été établi par le roi Rama V, l’anglais 
et le français avaient presque la même place 
dans l’enseignement. Par ailleurs, pour des 
raisons de concurrence « coloniale » évidentes, 
tout comme les pasteurs protestants américains 
avaient créé le « Bangkok Christian College », 
les prêtres catholiques avaient fondé le  
« Collège de l’Assomption » tandis que les 
sœurs de Saint Paul de Chartres avaient mis 
en place des institutions religieuses pour les 
jeunes filles. À cette époque, au sortir du 
secondaire, les jeunes gens s’entendaient 
naturellement demander : « Vous avez terminé 
vos études secondaires en anglais ou en  
français? ».

  La politique d’envoi de jeunes Thaïlandais 
à l’étranger pour y continuer leurs études, 
telle que menée il y a 150 ans par les souverains 
Rama V et Rama VI, reposait sur la perception 
que l’on avait alors des domaines d’expertise 
propres à chaque pays. Ainsi, la France avait 
la préférence pour les études de droit, de 
diplomatie et la formation de cadres supérieurs 
dans le domaine militaire, tandis que l’on 
réservait à l’Angleterre la formation dans les 
domaines de la médecine, de l’ingénierie et 
de l’éducation. C’est pourquoi, à cette époque, 
le passeport thaï était rédigé en français et 
nous avions des interprètes thaïlandais parlant 
français dans les villes frontalières avec le 
Laos, le Cambodge.

  Après la deuxième guerre mondiale,  
plusieurs réformes de l’éducation ont été 
menées. Dans les classes terminales du  
secondaire, l’anglais est alors devenu la  
première langue étrangère et le français la 
seconde. Puis, petit à petit, le ministère de 
l’Éducation a laissé aux écoles secondaires 
la possibilité de proposer d’autres langues 
comme seconde langue étrangère, telles 
l’allemand, le japonais, et le chinois. Enfin, 
avec l’ouverture de la Chine et la croissance 

fulgurante de son importance économique  
et politique, le chinois a vu son nombre 
d’apprenants augmenter très rapidement.

  L’Association thaïlandaise des professeurs 
de français (ATPF) a été fondée en 1977  
par Son Altesse Royale la princesse Galyani 
Vadhana, sœur aînée du roi, alors chef  
du département de Français à l’université  
Thammasat. Le but de cette association, qui 
comptait alors quelque 800 membres, était de 
travailler avec le ministère thaïlandais de 
l’Éducation et le gouvernement français pour 
promouvoir le français et la culture française, 
cela de deux façons : d’une part, en proposant 
aux professeurs des bourses de séjour en 
France pour y approfondir leur connaissance 
de la langue et de la culture ; et, d’autre part, 
en organisant à leur intention des séminaires 
et des stages de formation continuée dans le 
domaine de l’enseignement de la langue et 
dans celui de la conception de cursus consacrés 
non plus à l’enseignement du français en 
général mais à celui d’un français ciblé sur 
l’usage pratique que les étudiants pouvaient 
espérer en faire (le français de spécialité).

II. Pourquoi le français a-t-il perdu du  
 terrain en Thaïlande?

  Les réponses à cette question sont  
multiples et variées. Les deux causes principales 
nous semblent pouvoir être résumées comme 
suit :

  1. La liberté de choix pour les écoles 
secondaires en ce qui concerne les langues 
proposées comme deuxième langue étrangère. 
Pour les raisons évoquées plus haut la  
majorité des écoles préfère désormais  
proposer le chinois ;

  2. Le fait que le choix de la deuxième 
langue étrangère n’a d’importance véritable 
que pour les élèves qui envisagent de  
poursuivre des études universitaires dans une 
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faculté de type « sciences humaines ». En 
effet, seuls les élèves s’orientant vers de telles 
facultés doivent passer un test de langues de 
leur choix au concours d’entrée à l’université. 
Pour les autres facultés, la connaissance d’une 
deuxième langue étrangère n’est pas nécessaire.

III. Représentants des autorités éducatives :  
  place du français dans les politiques  
  éducatives locales.

  Les représentants des autorités éducatives 
et leur action nous semblent pouvoir être 
résumés comme suit :

  1. L’Institut royal (Ratchabanditsathan) :

  L’Institut royal vient de promulguer une 
« politique nationale des langues » définissant 
la place respective des langue maternelle, 
langue anglaise, autres langues occidentales, 
langues des pays voisins, langues de travail, 
etc.

  2. Le ministère de l’Éducation :

  2.1 Le département des techniques 
éducatives est en charge du cursus de français 
au niveau secondaire ;

  2.2 Les services de l’Inspection et les 
vingt-trois centres éducatifs de français sont 
chargés du suivi et du soutien de la mise en 
application du cursus auprès des enseignants 
et des écoles ;

  2.3 Les écoles choisissent elles-mêmes 
les méthodes et le matériel pédagogique en 
fonction des objectifs du cursus ;

  2.4 Les écoles internationales, qui  
commencent à s’implanter en Thaïlande,  
accordent de l’importance au français et le 
proposent à leurs élèves ;

  2.5 Les universités d’État et universités 
privées jouissent d’une totale autonomie en 
matière de création de programmes et 

d’éventail d’orientations. C’est ainsi que l’on 
trouve des programmes de français général 
et de français de spécialité (français du  
tourisme, français des affaires, français  
juridique et des sciences politiques, français 
scientifique, etc.) Les facultés de pédagogie 
et d’éducation s’occupent de la formation 
initiale des professeurs. Plusieurs facultés ont 
passé des accords interuniversitaires avec des 
institutions françaises, par exemple le  
programme de maîtrise de pédagogie de 
l’université Kasetsart avec l’université de 
Montpellier ou encore l’université Silpakorn 
avec l’Institut Vatel ;

  2.6 La politique d’envoi les jeunes à 
l’étranger a changé. Le gouvernement offre 
des bourses d’études aux étudiants, aux 
niveaux licence et maîtrise, pour aller étudier 
dans des pays non anglophones afin de profiter 
de leur expertise. La France est le premier 
pays choisi.

IV. Représentants des associations de  
 professeurs : état des lieux du français,  
 communication avec les autorités éducatives  
 locales, programme et projet

  L’action des représentants des associations 
de professeurs nous semble pouvoir être  
résumée comme suit :

  1. Avec le ministère de l’Éducation, les 
membres du comité exécutif de l’ATPF :

  - participent à l’élaboration des cursus 
de langue ;

  - participent aux jurys d’évaluation des 
publications universitaires des professeurs 
pour leur promotion (échelons) ;

  - participent au jury du Conseil des 
professeurs (Khurusapha) pour la nomination 
annuelle des « professeurs modèles » ;

  - participent au jury chargé de 
l’élaboration des tests linguistiques du  
concours d’entrée à l’université.
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  2. Avec l’Ambassade de France, le 
BCF et l’Alliance française, les membres du 
comité exécutif de l’ATPF participent aux 
processus de proposition de bourses et à 
l’organisation de stages, séminaires et  
activités culturelles, dont la Fête annuelle de 
l’ATPF et la Fête de la francophonie.

  3. L’Association a par ailleurs joué un 
rôle déterminant pour la défense de la langue 
française lorsque le Bureau du concours  
national d’entrée à l’université a voulu 
supprimer les épreuves de deuxièmes langues 
étrangères — ce qui risquait de faire disparaître 
ces langues. Un séminaire national a été  
organisé à son initiative, avec un résultat 
positif.

V. Témoignages d’anciens étudiants. Retour  
 d’expériences sur la promotion du français  
 et l’utilité du français aujourd’hui

  Le système d’éducation thaïlandais 
étant basé sur les systèmes britannique  
et américain, ce sont de préférence des  
personnalités ayant effectué leurs études dans 
les pays anglo-saxons qui occupent les postes 
clés au ministère de l’Éducation, au détriment 
de ceux qui ont fait leurs études en France ou 
dans les autres pays francophones, lesquels 
n’ont pratiquement jamais la possibilité 
d’occuper un poste de « décideur » dans ce 
domaine. Par contre, parmi ces derniers, on 
trouve un nombre important de juristes éminents, 
d’hommes politiques, voire quelques ministres, 
qui sont autant de modèles pouvant susciter 
des vocations à étudier le français parmi les 
jeunes thaïlandais. Il en va de même dans les 
domaines de l’industrie ou de la diplomatie 
où certains de nos anciens étudiants occupent 
des postes importants.

  Par ailleurs la gastronomie, les arts de 
la table, les activités artistiques constituent 
toujours les domaines phares assurant la 

promotion de la France et du français dans le 
pays.

************

Raison d’être de la formation:

  Selon le cursus de l’apprentissage du 
français dans les écoles secondaires en  
Thaïlande, les enseignants doivent apprendre 
aux élèves 4 compétences de la pratique de 
la langue au travers de la méthode actionnelle 
pour permettre aux élèves de communiquer 
en français et de présenter leur projet ou leur 
tâche d’interaction selon les descripteurs  
du DELF A1 et A2 du CECRL. Il faut  
donc améliorer la connaissance du français 
et apprendre les nouvelles techniques  
pédagogiques aux enseignants de français  
des écoles secondaires de la région du Nord 
de la Thaïlande.

Objectifs principaux:

  - Améliorer des 4 compétences des 
enseignants de français des écoles secondaires 
de la région du Nord de la Thaïlande: Chiang 
Maï, Lamphoon, Lampang, Chiang Raï, 
Payao et Prae.

  - Former les enseignants de français 
des écoles secondaires de la région du Nord 
de Thaïlande à organiser des activités en 
classe de français par les nouvelles techniques 
de l’approche communicationnelle pour leurs 
élèves.

  - Promouvoir la francophonie en offrant 
des perspectives francophones aux enseignants 
des écoles secondaires de la région du Nord 
de la Thaïlande.

2) La formation des enseignants de 
français des écoles secondaires de la 
région du Nord de la Thaïlande
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Fonctions au sein de l’organisme:

  - Centre du Développement de 
l’Enseignement du Français de la Région du 
Nord de la Thaïlande. (École Sankamphaeng, 
Sankamphaeng, Chiang Maï)

Localisation: 

  - À l’Alliance Française de Chiang Maï 

  - Au Centre du Développement de 
l’Enseignement du Français de la Région du 
Nord de la Thaïlande. (École Sankamphaeng, 
Sankamphaeng, Chiang Maï)

  - À des hôtels et des écoles membres 
du Centre de Chiang Maï

Principaux partenaires intervenants dans 
la mise en oeuvre de la formation:

  - Le Service de Coopération pour le 
français de l’Ambassade de France à Bangkok 
(en subventionnant une animatrice française 
des frais du voyage, du logement et de la 
compensation). 

  - Le directeur de l’Alliance Française 
de Chiang Maï et des animateurs de l’Alliance 
Française de Chiang Maï. 

  - Les comités du Centre du Développement 
de l’Enseignement du Français de la Région 
du Nord de la Thaïlande.

  - Les 41 écoles secondaires de la région 
du Nord de la Thaïlande.

Durée: De 2010 à 2012

Budjet alloué: 

  1) Budjet prévu pour l’hôtel, les repas 
et les documents des stagiaires subventionnés 
par leur école.

  2) Budjet des animateurs de l’Alliance 
Française de Chiang Maï et des frais du voy-
age, du logement et la compenstation d’une 
animatrice subventionnés par le Service de 
Coopération pour le français de l’Ambassade 
de France à Bangkok.

  3) Budjet de l’OBEC du ministère de 
l’éducation thaïlandaise.

Activités de la formation: 

L’an 2010:

Dates Titres de la Formation Lieux Nom des 
animateurs

Nombre
des 

stagiaires
1er-4 avril Mise au point des contenus du français 

du niveau vrai débutant
(Mathayom IV) du cursus de l’éducation 
nationale 2008 (selon des descripteurs 
du CECRL)

École 
Yupparajwittayalai,
Chiang Maï

-Mme Ubol 
Lamangthong
(Ex-inspectrice 
de français de 
l’OBEC)

40

2-3 juillet Le rôle du français dans des écoles aux 
normes standards

Hôtel Duang-tawan, 
Chiang Maï

-Mme Saowanit 
Chaimusik
(Conseillière de 
l’OBEC)

90

20-21 
décembre

Créer un blog du français École 
Sankamphaeng,
Chiang Maï

-Mlle Parichart 
Suthiwes et les 
autres (les comités et 
des animateurs du 
Centre)

30
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L’an 2011: 

Dates Titres de la Formation Lieux Nom des 
animateurs

Nombre
des 

stagiaires
1er-4 avril Mise au point des contenus du français 

du niveau débutant
(Mathayom V) du cursus de l’éducation 
nationale 2008
(selon des descripteurs du CECRL)

Hôtel Royal Lanna, 
Chiang Maï

-Mme Ubol 
Lamangthong
(Ex-inspectrice de 
français de l’OBEC)

40

15-16 
décembre

Formation de l’apprentissage du 
français (en collaboration du BCF 
et CDF de la région du Nord)

École 
Sankamphaeng,
Chiang Maï

- Mme Colette 
SAMSON
(Auteur de la 
méthode 
“Alex et Zoé et
la compagnie”

40

Dates Titres de la Formation Lieux Nom des 
animateurs

Nombre
des 

stagiaires
Du juin 

au 
septembre

Stage d’apprentissage de l’oral
(la compréhension et la production 
de l’oral)
(en collaboration du BCF et de 
l’Alliance Française de Chiang Maï)

À l’Alliance 
Française de 
Chiang Maï

-M Antonio Loginy
-M Denis François

30

6-8 
septembre

Amélioration des contenus
du français du niveau vrai
débutant (Mathayom IV) avec
la méthode “Adosphère” selon le 
cursus national 2008 et les 
descripteurs du CECRL

Hôtel Royal Lanna, 
Chiang Maï

- Mme Saïsawat
Chanmisri
(Ex-inspectrice de 
français de l’OBEC 
de la région du 
Nord)
-Mlle Supawan
Sa-nguankaew
-Mme Jiraporn 
Jongrak
(Les comités du 
Centre et les 
enseignantes pilotes 
de la méthode 
“Adosphère” de 
Chiang Maï.

30

L’an 2012: 

Notre succès:

  1) Pendant les années 2010 et 2011, 41 
sur 61 enseignants de la région du Nord  
en étant subventionnés comme bourses  
par le Service de Coopération pour le français 

de l’Ambassade de France à Bangkok ont  
pu réussir leur examen du DELF B1.  
(= 67.21%). 

  2) Chaque année, des enseignants de 
la région du Nord reçoivent des bourses du 



Bulletin de 1’ATPF, No. 125, année 36 (janvier–juin 2013)   13

BCF pour un stage pédagogique de courte 
durée dans un centre de FLE en France.

  3) Chaque année, des élèves de français 
de la région du Nord s’intéressent de plus en 

plus à passer l’examen du DELF A1/A2  
(Ils doivent payer eux-mêmes le frais 
d’inscription) :

Année Nombre
d'élèves

du DELF A1

Nombre
d'élèves
admis

Pourcentage
(%)

Nombre
d'élèves

du DELF A2

Nombre
d'élèves
admis

Pourcentage
%

2010 131 103 78.62 70 46 65.71
2011 252 213 84.52 86 59 68.60
2012 275 236 85.82 120 85 71.55

  4) Chaque année, des élèves de français 
de la région du Nord sont choisis par le BCF 
comme boursiers à apprendre le français et 
la vie culturelle dans le centre de français à 
Brest, en France 

***********

pour être fonctionnaire) ou dans une autre 
langue.

  Par ailleurs, les étudiants de troisième 
année doivent faire à la fin du second semestre 
un stage de 200 heures en entreprise françaises : 
le Petit Journal (Journal en ligne) ACACIA 
(Jardin d’enfants), Médiathèque de l’Alliance 
française de Bangkok, Michelin, Davidéo, 
Union Européenne, Le Gavroche, AZUR 
(Assurance) Pass Art (Galerie d’Art) etc. 
ainsi que dans des hôtels et agences de voyages. 
Ces stages réalises en milieu francophones 
permettent aux étudiants de mieux connaître 
et de se familiariser avec des entreprises 
françaises présentes en Thaïlande. Des étudiants 
sont embauchés dans les entreprises dans 
lesquelles ils ont effectués leurs stages.

  En troisième et quatrième, les étudiants 
continuent l’apprentissage du français, de la 
grammaire, de la civilisation française, de la 
littérature française, des cours de techniques 
universitaires : méthodologie de recherche 
(obligatoire), le résumé et le compte rendu 
(optionnel) traduction (optionnel) sont proposés. 

  En quatrième année, les étudiants de 
français de la communication choisissent 
entre différents cours de FOS (français de 
l’hôtellerie et français ses affaires) ou de cours 
ayant pour but une insertion professionnelle 
(tourisme culturel) ou bien une connaissance 

3) Présentation de cours du français à 
objectif professionnel à l’Université 
Burapha en Thaïlande

  La section de français de l’Université 
Burapha (Université de l’Est) en Thaïlande 
propose une formation en français de la  
communication en quatre ans débouchant sur 
l’obtention d’une licence de français de la 
communication. Les apprenants de première 
année sont soit débutants soit grands  
débutants.

  Les deux premières années sont  
consacrées à l’étude du français langue 
étrangère, de la civilisation française, de la 
littérature française et à une introduction à la 
traduction. Les étudiants sont préparés au 
DELF A2. 

  De la première à la quatrième année, 
les étudiants doivent également s’inscrire à 
un autre enseignement que le français, un 
mineur. Un certain nombre d’entre eux le font 
dans une formation professionnalisante  
(tourisme pour devenir guide, science-politique 
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et un savoir faire culturel (art culinaire et art 
de la table). Certains sont préparés au B1 
(volontariat).

  Le cours de français de l’hôtellerie 
propose une application des actes de langage 
de A2+ du CECR nécessaire pour le domaine 
de français sur objectifs spécifiques ainsi que 
des simulations globales.

  Le cours de français des affaires  
propose une réutilisation et une progression 
des acquis langagiers du A2+ dans le domaine 
spécifique des affaires, du commerce et de la 
bureautique.

  Le cours de tourisme culturel suppose 
l’acquisition préalable des actes de langage 
du A2 du CECR. Il propose l’accès à la  
connaissance des sites touristiques, leur  
histoire, leur architecture ainsi que les  
pratiques culturelles qui y sont attachés. Il 
permet notamment aux étudiants ayant  
choisis l’option tourisme en mineur 
d’appliquer leurs compétences de guide  
auprès d’un public francophone.

  Le cours de présentation de la cuisine 
française et des manières de table suppose 
également l’acquisition préalable du A2+. Le 
cours inclue la pratique de la cuisine et la 
réalisation de plats français basique ainsi 
qu’une connaissance des arts de la table.

  En fin de cursus les étudiants doivent 
réaliser un mémoire de fin d’études auprès 
d’un directeur de recherche choisis parmi les 
enseignants de la section de français. 
L’utilisation des connaissances acquises 
ainsi que l’emploi de l’outil statistique et de 
ses représentations graphiques permettent à 
l’étudiant de présenter un travail de recherche. 
Ces mémoires ont permis à beaucoup 
d’étudiants de montrer à des employeurs ce 
qu’ils savaient faire et pouvaient accomplir.

***********

  La dénomination du Réseau intitulée  
« Département de formation au et en français » 
à la place de « Département de formation  
du et en français » représente déjà la  
dynamique francophone régionale dans le 
sens où l’enseignement/l’apprentissage du 
français se trouve dans le nouveau contexte 
selon lequel les enseignants de français et les 
département de français sont appelés à  
diversifier leurs offres pour des formations 
francophones. 

  Ainsi le réseau des enseignants- 
chercheurs et le réseau des départements et 
sections de formation francophone sont  
conçus d’une part comme une nécessité pour 
une valorisation du rôle et des rapports des 
départements de français et d’autre part 
comme une meilleure intégration régionale 
voire internationale des universitaires de la 
région. Les raisons d’être du Réseau régional 
des Départements de formation au et en  
français sont de ce fait de faire reconnaître 
leur spécificité, renforcer la dynamique de 
recherche sur une dimension interdisciplinaire 
ainsi que sur une dimension plurilingue, 
chercher les solutions en formations face aux 
problématiques communes de la région, 
développer les programmes d’échange sur les 
curricula de formation et la mobilité des  
étudiants et des universitaires et surtout  
mutualiser les ressources humaines,  
financières, matérielles et obtenir le soutien 
des partenaires. 

  En ce qui concerne les partenaires du 
Réseau des enseignants-chercheurs et du 
Réseau des départements et sections de  
formation francophone, plusieurs opérateurs 
viennent en aide comme l’Agence Universitaire 

4) Réseau des enseignants-chercheurs 
et Réseau des départements et sections 
de formation francophone avec le 
soutien du CREFAP/OIF
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de la Francophonie, l’Organisation Internationale 
de la Francophonie, les associations des  
enseignants, les Services de Coopération et 
d’Action Culturelle des Ambassades de 
France et les Consortiums universitaires de 
la région Asie Pacifique de l’AUF.

  Les tâches du Réseau sont principalement 
d’opérationnaliser les recherches francophones 
en Asie, améliorer la qualité des formations 
au français et en français, accompagner le 
réseau des jeunes enseignants-chercheurs 
francophones, accompagner le réseau  
régional de recherche et travailler avec 
l’enseignement secondaire. En somme, 
représenter – animer – coordonner sont le fil 
conducteur du Réseau dont le plan d’action 
sera établi en fonction du calendrier. Voici les 
actions déjà menées par le Réseau : 

  - Développer des projets de recherche-
action

  - Organiser des rencontres-échanges: 
des experts, des doctorants, des jeunes  
chercheurs pour des échanges d’expériences 
dans leur travail de recherche

  - Former des jeunes enseignants à 
l’ingénierie de projet, à la didactique dans 
différentes disciplines

  - Renforcer les filières de formation 
professionnalisante

  - Initier les enseignants du secondaire 
à la recherche en les intégrant dans des projets 
de recherche

  - Etablir des conventions inter- 
universitaires permettant la mutualisation des 
ressources humaines et documentaires

  - Créer une revue scientifique

  Quant au mode du fonctionnement du 
Réseau, la coordination du Réseau est assurée 

par un Comité permanent opérant sur un 
mandat de 2 ans et constitué de 5 membres 
dont:

  - un directeur responsable d’un  
département de français du Cambodge

  - un directeur responsable d’un  
département de français du Laos

   - un directeur responsable d’un  
département de français de la Thaïlande

  - et deux directeurs responsables de 
deux départements de français du Vietnam 
(Université nationale de Hanoï et Université 
de Pédagogie de Hochiminh Ville)

  Sous la conduite des experts et des chefs 
de file, les projets de recherche émergent de 
cette rencontre scientifique et un suivi de 
projets de recherche est systématiquement 
structuré. Le Réseau de recherches est acquis 
aux idées de rationalisation et de capitalisation 
des résultats de la recherche pour renforcer 
la qualité de l’enseignement des langues et 
diversifier les usages du français dans la  
région. Les axes thématiques de la recherche 
en 2010-2012 sont :

  1. Autonomisation des apprentissages

  2. Approche par les compétences 

  3. Plurilinguisme 

  4. Utilité de la langue française 

  Géré par ses quatre chefs de file, en 
charge chacun d’une thématique de recherche, 
il a été ainsi porteur de plusieurs projets  
régionaux de recherche d’équipe. 

  En raison de l’évolution économique 
et politique linguistique et sociale, les axes 
thématiques de la recherche en 2012-2014 
sont modifiés selon les nouveaux besoins du 
contexte, à savoir : 
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  1. Autonomisation des apprentissages 

  2. Professionnalisation

  3. Plurilinguisme – Pluriculturalisme

  4. Utilisation de la langue française 

  Ce séminaire régional est pour nous une 
occasion pour manifester notre engagement 
dans la communauté francophone aussi bien 
dans la recherche que dans la formation  
des enseignants-chercheurs et dans le  
renouvellement du contenu et de la  
méthodologie de l’enseignement.

  Il apporte à la communauté francophone 
de la région des pistes de réflexions  
pédagogiques et didactiques, des projets de 
recherche et des stratégies de coopération 
régionale et internationale dans la recherche. 
Il se manifeste que la langue française tient 
toujours une place importante. Ainsi, nos 
universités tiennent à devenir des universités 
de recherche pour accomplir la mission de 
formation des ressources humaines à haute 
qualité pour la région Asie pacifique.

********************  

BILAN DU CONGRES*

Objectifs des 1ères Assises du français en 
Asie du Sud-est

  Les 1ères Assises du français en Asie  
du Sud-est organisées par l’Institut Français 
d’Indonésie les 22 et 23 novembre 2012 ont 
permis à l’ensemble des acteurs régionaux de 
la coopération linguistique et éducative de se 
rencontrer, d’échanger et d’échafauder les 
projets qui dynamiseront le réseau. Les objectifs 
des Assises étaient :

  - faciliter les échanges entre services 
de coopération des ambassades, acteurs de la 
Francophonie, autorités éducatives locales, 
universitaires et entreprises ;

  - réaliser l’état des lieux de la place du 
français dans les 10 pays de l’ASEAN ;

  - stimuler la dynamique de réseau en 
Asie du Sud-est ;

  - harmoniser  les  s t ra tégies  de  
communication pour la promotion du  
français ;

  - renforcer les liens avec les entreprises 
et dynamiser l’offre en français professionnel ;

  - mettre en relief les enjeux et les  
perspectives de la promotion du français dans 
la région.

Les Assises en quelques chiffres

  - 2 journées d’activités ;

  - 4 ateliers pratiques ;

  - 6 tables rondes ;

  - 220 participants ;

  - délégation internationale de 42  
personnes (ASEAN hors Indonésie + France).

Institutions / établissements représentés

  - Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF)

  - Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF)

  - Centre International d’Etudes  
pédagogiques (CIEP)

Introduction

* www.institut français indonésie.com
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  - Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris (CCIP)

  - Centre de Linguistique appliquée de 
Besançon (CLA)

  - TV5 Monde

  - Clé international

  - Hachette

  - Maison des Langues

pratiques de classes ou comme une simple 
évolution pédagogique. Une première partie 
de l’atelier a été consacrée à la présentation 
technique de l’outil et la seconde, à la pratique 
avec des démonstrations d’utilisation 
d’activités numériques.

  L’atelier de Philippe Liria s’est concentré 
sur l’articulation entre outils numériques et 
progression pédagogique. A partir d’exemples 
précis, il a été vu comment mettre en place 
un parcours pédagogique actionnel qui  
intègre les outils numériques et l’apprentissage 
en ligne comme complément de ce que  
propose l’espace-classe.

  Parallèlement à ces deux ateliers, Valérie 
Lemeunier, responsable de l’unité Formation 
au CIEP, a animé deux séances. Un premier 
atelier sur les activités collaboratives a permis 
aux participants d’identifier en quoi  
ces dernières permettent de developer 
l’apprentissage collaboratif, base de la  
pédagogie du projet. Un second atelier, sur 
la pédagogie de la réussite, a mis en avant les 
techniques de mise en oeuvre d’une evaluation 
positive et formatrice. Les participants ont 
commencé par analyser et sélectionner des 
démarches favorisant la réussite des apprenants 
pour ensuite apprendre les techniques de  
correction valorisant l’apprentissage.

Résultats

  Les ateliers ont permis aux participants 
de développer leurs savoirs et savoir-faire 
relatifs aux TICE. De plus, ils ont cerné les 
enjeux de la perspective actionnelle, courant 
didactique le plus innovant du moment, à 
travers des activités pratiques transposables 
dans leur pratique professionnelle quotidienne.

  Les intervenants ont souligné la qualité 
des participants qui ont démontré, par leur 
investissement et leur enthousiasme, tout 
l’intérêt qu’ils portent à la transmission et à 
la diffusion de la langue française.

1) Les ateliers pratiques

Objectifs

  - Présenter les nouveautés technologiques 
applicables à l’enseignement pour la mise en 
place de parcours interactifs en classe :

  - le tableau blanc interactif

  - le web 2.0

  - Transmettre de nouvelles techniques 
de classes définies par les courants didactiques 
actuels dont la perspective actionnelle et la 
pédagogie du projet :

  - les activités collaboratives

  - la pédagogie de la réussite

Déroulement

  Deux ateliers de 90 minutes ont été 
animés par Anne-Laure Vincent, déléguée 
pédagogique chez Clé International et 
Philippe Liria, chargé marketing et formation 
chez Maison des Langues. Tout en présentant 
les nouveautés de leur maison d’édition, les 
deux animateurs ont mené une réflexion sur 
les outils numériques.

  Les échanges avec Anne-Laure Vincent 
ont porté sur l’arrivée des tableaux numériques 
interactifs dans les classes, parfois perçue 
comme une véritable révolution dans les 
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Objectifs

  - réaliser un état des lieux de la place 
du français dans les 10 pays de l’ASEAN ;

  - faciliter les échanges avec les autorités 
éducatives locales ;

  - valoriser les associations de professeurs 
de français.

Intervenants

  - M. Chou Vannea, Représentant du 
Ministère de l’Education, de la Jeunesse et 
des Sports (Cambodge)

  - Mme Joesana T. Tjhoa, Présidente de 
l’APFI (Indonésie)

  - Mme Talitha Fauzia Chairunissa, 
Chercheuse à la Banque Mondiale à Jakarta, 
bourse EIFFEL, Master en Economie et Fi-
nances à Rennes 1 (Indonésie)

  - M. Teguh Tri Utomo, Responsable 
des relations internationales et de la coopération 
à l’Institut du Tourisme Sahid, Double 
diplôme STP Sahid et Université d’Angers 
(Indonésie)

  - Mme Sipaseuth Kinsoukhone, Vice 
Doyenne de la Faculté des lettres de 
l’Université Nationale du Laos et représent-
ante du Ministère de l'Education et des Sports 
(Laos)

  - Mme Rasmuna Muhamad Ali,  
Responsable des langues étrangères au 
département des programmes d’enseignement 
du Ministère de l’Education (Malaisie)

  - Mme Mi Mi Pyone, Chef du  
département de français de l’Université des 

langues étrangères de Yangon et Mme Marie 
Rose Lormel, Directrice des cours de l’Institut 
français (Myanmar)

  - M.Vi Van Dinh, Expert pour le  
français au Ministère de l'Education et de la 
Formation (Vietnam)

  - Mme Zarah Tan, Présidente de APFP 
et M. Robert Yu, Enseignant à l’université 
Ateneo (Philippines)

  - Mme Thida Boontharm, Vice-  
Présidente de l’ATPF (Thaïlande)

Déroulement

  Chaque représentant a présenté la place 
du français dans son pays en insistant sur les 
points forts mais aussi les difficultés du terrain. 
Au Cambodge, Laos et Vietnam, l’accent a 
été mis sur la réussite des classes bilingues 
et la mutualisation des ressources grâce, 
notamment au programme VALOFRASE. En 
Indonésie, ce sont les 45,000 lycéens qui 
choisissent le français en deuxième langue et 
l’action de l’Association des professeurs de 
français qui ont été mis en avant. La délégation 
philippine a insisté sur la place privilégiée du 
français qui a détrôné l’espagnol dans les 
universités du pays et tend à progresser dans 
les lycées. La Thaïlande et la Malaisie se 
démarquent par le fort appui des autorités 
locales au développement du français. Les 
représentantes du Myanmar ont fait part  
de leurs préoccupations dans un pays où le 
français est encore peu représenté, mais où 
les perspectives de développement sont  
importantes en rapport aux ressources  
humaines disponibles, notamment en français 
du tourisme.  Les maîtres-mots des  
discussions qui ont suivies ont été « mobilité » 
et « attractivité ».

  Grâce aux témoignages des représentants 
des autorités locales, les différentes perceptions 

2) Les tables rondes

2.1 La place du français aujourd’hui
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et traitements du français pour les Ministères 
de l’Education ont été mises à jour. Les  
Présidents des Associations de professeurs 
ont d’ailleurs insisté sur l’importance de la 
collaboration avec les Ministères concernés 
par l’enseignement du français. En effet, ces 
derniers sont les leviers des stratégies de 
communication qui facilitent la promotion du 
français. L’ensemble des intervenants ont 
convenu de l’importance de la valorisation 
du français comme langue d’ouverture. Les 
témoignages très pertinents d’anciens  
étudiants en France, convaincus de la valeur 
du français sur le marché du travail actuel, 
ont également souligné l’importance de 
mener une campagne de promotion commune 
portée par les services de coopération et  
relayée par les autorités locales.

Résultats

  Ces présentations et ces débats ont 
permis à chaque représentant de visualiser la 
place du français dans la zone et prendre 
conscience des possibilités de développement 
à l’échelle de l’ASEAN. Mutualiser les  
ressources, valoriser l’enseignement,  
promouvoir les certifications et approfondir 
la professionnalisation des apprentissages 
sont les enjeux partagés des acteurs de la  
diffusion du français en Asie du Sud-est. Ces 
enjeux impliquent des ressources communes 
et des projets collaboratifs concrets : plateformes 
d’apprentissages, réunions régionales régulières, 
supports collectifs de communication.

  - Faire le bilan de la mise en place de 
centre de traduction intégré aux universités.

Intervenants

  - M. Srorn Sok Lim, enseignant au 
département d’études francophones de 
l’Université Royale de Phnom Penh (URPP) 
et coordinateur de la cellule de traduction:

  - Mme May Aug, enseignante à 
l’Institut Français de Yangon (Myanmar)

  - M. Danny Susanto, enseignant à 
l’Université d’Indonésie, Jakarta (Indonésie)

  - M. Agoes Soewanto,  chef du  
département de français de l’Université 
Brawijaya (Indonésie),

Déroulement

  Grâce à de riches interventions, cette 
séance a permis d’échanger sur les  
problématiques inhérentes à la discipline 
elle-même : appréhension des techniques de 
traduction/interprétariat, traduction de  
documents administratifs et de textes littéraires, 
logiciels de traduction, etc. Les présentations 
sur les problématiques de la traduction ont 
mis en lumière la nécessité de services  
professionnels de traduction pilotés par les 
départements de français ou les centres de 
langues, notamment pour concurrencer les 
entreprises privées qui proposent des services 
de traduction approximatifs. Une structure 
professionnelle labellisée intégrée à un 
établissement de langue française pourrait 
rassembler des traducteurs et interprètes  
certifiés. Cette proposition est une solution 
concrète pour palier à la situation précaire 
des traducteurs indépendants, débouché 
instable et peu rémunérateur auquel sont 
contraints nombres de diplômés des  
départements de français.

2.2 Les problématiques de la 
 traduction

Objectifs

  - Echanger sur les problématiques  
inhérentes à la discipline ;

  - Mettre en relief les difficultés de la 
professionnalisation des traducteurs et  
interprètes ;
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  Par ailleurs, la spécialisation traduction 
proposée par certaines universités demeure 
une nécessité absolue. Des efforts pour  
professionnaliser ces parcours doivent être 
faits. En effet, la traduction de textes  
notamment littéraires est un accès à la 
richesse culturelle de la Francophonie ce qui 
constitue une ouverture sur le monde 
essentielle pour les pays qui n’ont que peu  
de contacts avec la communauté francophone, 
a insisté l’intervenante du Myanmar. C’est 
pourquoi il est vital de prendre exemple sur 
les cursus complets spécialisés qui forment 
des traducteurs et interprètes professionnels. 
Les discussions ont permis de mettre en avant 
les clés de la formation à l’interprétariat et à 
la traduction, ainsi que les étapes de la mise 
en place d’un centre de traduction intégré à 
un département universitaire de français avec 
l’exemple de l’Université Royale de Phnom 
Penh (URPP).

Résultats

  Cette table ronde a permis de mettre en 
contact les responsables des départements de 
français, des doctorants et des traducteurs 
professionnels. Les besoins en traduction ont 
été recensés révélant des points communs 
dans la région. L’expérience des centres de 
traductions déjà fonctionnels au Cambodge 
et au Vietnam pourra service d’exemple aux 
autres pays qui tendent à professionnaliser 
leurs cursus et souhaitent ouvrir des centres 
de traduction et interprétariat. Des formations 
régionales sur ces thématiques sont souhaitées.

  - Renforcer les liens entre acteurs de la 
promotion du français et les entreprises.

Intervenants

  - M. Franck Desroches et Mme  
Dominique Frin, directeur et responsable 
pédagogique du centre de langue française 
de la CCIP

  - M. Nguyen Van Nhan, directeur du 
Département de français de l’Université de 
Hanoï (Vietnam)

  - M. Predee Phisphumvidhi, enseignant 
à l’Université Burapha (Thaïlande)

  - Mme Lily Aretha, responsable de la 
formation linguistique à Total Indonésie

  - M. Philippe Courrouyan, président de 
CLS Argos Indonésie et Président du CCE 
(Conseil du Commerce Extérieur) en  
Indonésie

Déroulement

  Au cours de la séance, les responsables 
du centre de langue de la CCIP ont apporté 
un éclairage sur les formations et les  
certifications en français professionnel. Les 
différents dispositifs de formation initiale et 
continue proposés par la CCIP ont également 
été présentés. Ensuite, des cursus universitaires 
alliant français général et français sur objectif 
spécifique (FOS) ont été détaillés, avec mise 
en valeur des stages en entreprises qui  
concrétisent les enseignements et renforcent 
l’employabilité des étudiants. Ces présentations 
ont permis au public de prendre connaissance 
de la richesse de l’offre en FOS. 

  Par ailleurs, Lily Artha et Philippe 
Courrouyan ont témoigné des difficultés de 
la formation en français dans leur société. Les 
entreprises se retrouvent face aux mêmes 
problématiques : le manque de matériels pour 

2.3 Le français professionnel

Objectifs

  - Présenter  l ’offre  en français  
professionnel ;

  - Mettre en avant les besoin des entreprises 
francophones implantées dans la zone ;
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l’enseignement du français aux candidats 
d’affectation internationale, la méconnaissance 
des certifications en français professionnel, 
et l’écueil des étudiants de français dont la 
formation n’a aucun atout professionnel. Les 
entreprises insistent sur la pertinence des 
formations en FOS qui allient connaissance 
du français et savoir-faire professionnels. Une 
certification systématique reconnue serait un 
avantage supplémentaire.

Résultats

  Au cours de la session, la langue française 
comme langue d’accès à des savoirs et à des 
métiers a été valorisée. De ce fait émergent 
des besoins en formations et en certifications. 
Le centre de langue de la CCIP et les universités 
qui tendent à professionnaliser leurs cursus 
proposent des réponses efficaces aux demandes 
des professionnels. Cette séance a permis des 
prises de contacts directes et des partages 
d’expériences qui faciliteront les échanges 
dans le futur. Le modèle de l’Université de 
Hanoï avec le développement d’un Master en 
communication des entreprises devrait faire 
des émules avec notamment une volonté de 
collaboration émanent de l’Université 
d’Indonésie (UI).

en médecine de l’Université des Sciences 
médicales de Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)

  - M. Nguyen Quoc Chien, responsable 
des masters francophones de l’Ecole Supérieure 
de Commerce extérieur de Hanoï (Vietnam)

  - Mme Pheap Sokny, enseignante et 
représentante de l’APFC (Cambodge)

  - Mme Vongsampanh Khamsoy,  
directrice adjointe du lycée de Vientiane 
(Laos)

Déroulement

  La mise en place de classes bilingues 
au Cambodge et au Laos ont fait l’objet de 
deux présentations. Les objectifs poursuivis 
étaient : apporter aux élèves concernés un 
enseignement du et en français de qualité, 
leur permettre d’acquérir des connaissances 
et des méthodes utiles pour la poursuite de 
leurs études, faciliter leur future insertion 
professionnelle. Les objectifs ont été atteints 
puisqu’en 10 ans les classes bilingues sont 
devenues des filières d’excellence avec 100% 
de réussite au baccalauréat ou examen équivalent, 
et 70% de réussite au test d’entrée à l’université 
car les classes bilingues sont un tremplin vers 
la poursuite des études en français. Par ailleurs, 
la mise en place en 2011 du Label France 
Education, attribué aux établissements scolaires 
qui développent des sections bilingues  
francophones et contribuent ainsi, au  
rayonnement de l’éducation et de la langue 
française, participe au développement du 
réseau.

  De plus, se développent des licences ou 
masters bilingues ou francophones qui offrent 
aux étudiants la possibilité d’accès en Asie 
du Sud-est à des formations de qualité, décernant 
des doubles diplômes ou des diplômes étrangers. 
L’AUF apporte de l’aide au développement 
de ces formations en promouvant un réseau 

2.4 L’enseignement bilingue et  
 francophone

Objectifs

  - Faire le bilan de la mise en place des 
classes bilingues ;

  - Détailler l’offre des formations  
universitaires bilingues ou francophones.

Intervenants

  - M. Régis Martin, responsable de 
l’Antenne AUF de Hô Chi Minh-ville (Vietnam)

  - M. Pham Quy Trong, responsable des 
R.I. et de la formation universitaire bilingue 
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d’universités membres et en offrant des 
bourses locales permettant aux candidats de 
venir suivre ces cursus. Les exemples de 
l’Université en Sciences médicales de Hô Chi 
Minh-ville et de l’école supérieure de  
commerce extérieur de Hanoï attirent les 
étudiants grâce à leur taux de réussite et leur 
taux d’employabilité à la sortie. Ces  
présentations ont suscité le vif intérêt d’autres 
universitaires qui ont posé des questions sur 
la mise en place de ces cursus et sur les  
modalités de soutien de l’AUF.

Résultats

  Afin de développer le français dans les 
systèmes éducatifs locaux, des recommandations 
ont été faites pour favoriser la mise en place 
de sections bilingues dans des lycées publics 
ou privés de la région. L’attrait de la labellisation 
France Education devrait encourager les 
initiatives. Par ailleurs, de nouvelles universités 
devraient suivre l’exemple des universités 
représentées en devenant membres de l’AUF 
et en montant des cursus bilingues francophones 
afin de faciliter la mobilité des jeunes  
francophones de la zone. Une mission 
d’expertise des représentants de l’AUF est 
programmée en Indonésie pour 2013.

  - Mme Zarah Tan, Coordinatrice de la 
section française de l’UPI (Philippines),

  - M. Sulandri Nuryadin, enseignant à 
l’UNJ (Indonésie)

  - Mme Diah  Vi t r i  Widayan t i ,  
enseignante à l’UNNES (Indonésie)

Déroulement

  Le rôle des universités dans l’ 
enseignement secondaire a été traité au travers 
des présentations de départements de français 
soutenant les écoles et les lycées par des 
campagnes de promotion du français et par 
des plans de formation. Les différents pays 
de la zone partagent les mêmes préoccupations : 
baisse de motivation notamment face à 
l’avancée d’autres langues étrangères comme 
le japonais ou le chinois, manque de formation 
continue pour les jeunes enseignants recrutés 
par les écoles et lycées, éloignement 
géographique et dispersion des établissements 
scolaires. Les universités, avec le soutien des 
autorités locales et des services de cooperation 
des Ambassades de France, qui donnent de 
la légitimité à leurs actions, choisissent donc 
de présenter le français comme une langue 
complémentaire et non concurrente C’est en 
s’appuyant sur les atouts du français comme 
langue internationale de culture (cinéma, 
gastronomie, mode) et sur l’accès à des  
compétences professionnelles (accès aux 
études et aux métiers) que les universités 
promeuvent le français, notamment dans les 
lycées.

  Par ailleurs, les départements universitaires 
de français choisissent non seulement de 
diriger les stages des étudiants dans les écoles 
et lycées, mais aussi d’orienter leur sujet de 
recherches vers des problématiques utiles 
pour l’enseignement scolaire. Enfin, les  
universitaires proposent d’instaurer une  
relation réciproque en mettant en place des 

2.5 Le rôle des universités dans  
 l’enseignement scolaire

Objectifs

  - faire l’état des lieux des initiatives et 
projets de soutien à l’enseignement scolaire ;

  - harmoniser  les  s t ra tégies  de  
communication pour la promotion du français 
dans leslycées.

Intervenants

  - M. Vo Van Chuong, Directeur du 
Département de français de l’Université de 
Can Tho (Vietnam)
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concertations pédagogiques qui valorisent  
les enseignants du primaire et secondaire,  
détenteurs de savoir-faire particuliers : gestion 
de grands groupes, pédagogie ludique, etc.

Résultats

  Des échanges de programmes de formation 
continue à destination des enseignants du 
secondaire ont été consentis. De même, les 
plateformes d’apprentissage à distance qui 
pallient les contraintes géographiques des 
différents pays vont être ouvertes à l’échelle 
de l’ASEAN notamment l’espace de français 
du site SEAMOLEC qui présente des contenus 
de préparations aux DELF et probablement 
par la suite le site LFPT (le français pour 
tous).

de l’Enseignement du Français de la Région 
du Nord de la Thaïlande

  - M. Nicolas Moreau, directeur  
national des cours de l’Institut français 
d’Indonésie

Déroulement

  La formation des enseignants a été 
abordée sous tous ces aspects : formation 
initiale, formation continue et formation- 
recherche. Les différents intervenants ont 
convenu qu’une des clés de la diffusion du 
français en Asie du Sud-est était la formation 
de cohortes de jeunes professeurs de qualité. 
A cet effet, chaque pays devrait prendre part 
à la mise en réseau des expériences, des  
programmes et des initiatives locales pour 
créer des curricula de formation efficaces et 
efficients. En s’appuyant sur les partenaires 
francophones, tel l’OIF, et en favorisant les 
actions soutenues par les ministères nationaux 
concernés, la qualité et la complémentarité 
des formations devraient accroître.

  Le programme franco-malais de 
l’IPGM KBA a particulièrement intéressé le 
public par son articulation entre les modules 
suivis en Malaisie, complétés par une formation 
au CLA de Besançon. Ce parcours de 6 années 
d’études permet l’obtention d’une licence de 
Sciences du langage parcours FLE délivré 
par l’Université de Franche-Comté et 
l’IPGMKBA de Malaisie. Cette expérience 
est la réussite d’une collaboration entre une  
institution française et un gouvernement local 
appuyé par les services de coopération de 
l’Ambassade de France.

Résultats

  Les perspectives ont été fixées pour 
former des enseignants en nombre et de 
qualité. Il convient avant tout de valoriser 
l’enseignement et d’assurer l’emploi des 

2.6 La formation des enseignants

Objectifs

  - renforcer les systèmes de formation 
initiale et continue des enseignants de la  
région ;

  - amorcer des collaborations bilatérales 
et multilatérales pour l’enrichissement  
desplans de formations ;

  - trouver des solutions pour valoriser 
les postes d’enseignants de français.

Intervenants

  - Mme Anh Huong Dao, chargée de 
mission à l’ambassade (Vietnam)

  - M. Liew Nyok Lin, formateur à IGM 
KBA, Kuala Lumpur (Malaisie)

  - Mme Fabienne Ricordel, Chargée du 
Pôle Expertise, Ingénierie et Développement 
au CLA

  - Mme Nithipan Yagi, enseignante de 
français et secrétaire du Centre du Développement 
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jeunes professeurs. La création de nouveaux 
cursus universitaires offrant une formation 
initiale complète est un objectif à tenir. Par 
ailleurs, les institutions francophones offrent 
leur expertise pour aider les pays moins  
pourvus de ressources adéquates à mettre en 
place des programmes de formation.

Conclusion

Perspectives

  Des exemples concrets de coopération 
dans la zone ont été exposés au cours des 
conclusions de ces Assises. Deux projets ont 
été présentés par Mme Sophie Cécilia, ACFP 
Cambodge, et M. Srorn Sok Lim de l’URPP: 
une plateforme de ressources en ligne pour 
mutualiser les connaissances et les techniques 
d’enseignement, et le concours « Destination 
Francophonie », initiative dédiée aux jeunes 
francophones de la région. Ces deux projets 
sont l’exemple type d’actions concrètes à 
mettre en oeuvre à l’échelle de l’ASEAN.

  D’autres idées de projets partagés ont 
été mises en avant afin d’enrichir l’offre de 
français en tant que langue d’accès à des 
métiers : partage d’expertise entre l’Indonésie 
et le Myanmar pour le français du tourisme 
et formation sous-régionale pour le  
développement du français médical à 
l’initiative de la Thaïlande.

  Il s’agit dès lors de faire le lien entre 
les différents besoins des pays de l’ASEAN 
avec pour but d’attiser la volonté des autorités 
éducatives et le désir du public vers le français. 
En s’appuyant sur les acteurs de la Francophonie 
comme l’OIF et l’AUF et en travaillant de 
concert avec les entreprises qui ont besoin du 
français, les réseaux de cooperation pourront 
développer les actions qui permettent de :

  - asseoir la place du français dans les 
systèmes éducatifs locaux ;

  - promouvoir le français comme un 
continuum éducatif ;

  - valoriser le rôle des enseignants ;

  - développer les certifications ;

  - proposer une offre complète en  
français professionnel ;

  - promouvoir le français comme une 
langue d’ouverture internationale.

Les 1ères Assises du français en Asie du 
Sud-est ont renouvelé la perception de 
l’ASEAN et stimulé les réseaux.
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La culture éducative dans les habitudes
d’enseignement/apprentissage des participants

en milieu thaïlandais

 Les interactions didactiques ne dépend 
pas seulement de leur compétence langagière 
de la langue cible, mais aussi de ce que l’on 
appelle leur culture éducative. C’est ainsi 
que nous voudrions aborder cette question. 
Plus précisément, la question de la culture 
éducative des apprenants attire de plus en plus 
l’attention des chercheurs dans la mesure où 
elle représente un ingrédient non négligeable 
dans l’analyse des interactions didactiques : 
comment la culture éducative fonctionne-
t-elle dans une classe de langue, dans 
différentes cultures ? La culture éducative 
intervient en effet dans toutes les circonstances 
pédagogiques telles que l’attribution des tours 
de parole, la relation interpersonnelle, les 
formes d’adresse ou la formulation des actes 
de langage. C’est dans ces aspects que nous 
pouvons mesurer aussi le rôle de la culture 
éducative dans les habitudes d’enseignement/
apprentissage des participants thaïlandais. On 
abordera dans un premier temps la notion de 
culture éducative. En effet, on mettra l’accent 
sur une définition de la culture éducative et 
sur ses influences dans le contexte éducatif 
thaïlandais

* Professeur Assistant, Dr., section de français, l’Université Burapha.

dans l’interprétation et l’intercompréhension 
en contexte interculturel. On s’intéressera 
dans cette partie à la notion de culture 
éducative dans l’enseignement/apprentissage 
du français en Thaïlande. Cette partie a pour 
objectif de définir cette culture éducative. 
Puis, nous mettrons l’accent sur la culture 
éducative en contexte thaïlandais : les 
habitudes d’enseignement et d’apprentissage 
des participants.

La culture éducative dans 
l’enseignement/apprentissage du
français en thaïlande

 Il est admis que les différences culturelles 
des individus en co-présence influencent leur 
rapport interpersonnel et jouent un grand rôle 

1.1	 Pour	une	définition	de	la	
  « culture éducative »

 La notion de culture éducative est 
essentiellement liée à une situation de 
l’enseignement/apprentissage des langues. Le 
facteur linguistique de la langue cible a été 
l’objet de nombreux travaux ayant donné lieu 
à des progrès dans la didactique. S. Moirand 
(1990) remarque sur ce point que plusieurs 
chercheurs semblaient ignorer la dimension 
socioculturelle de la langue enseignée : 
on souligne que le langage est un outil de 
communication sans prendre pour autant 
en considération la fonction essentielle de 
cet outil qui est d’assurer la compréhension 
mutuelle. Ainsi, apprendre la langue, ce n’est 
pas seulement apprendre sa grammaire et 
son vocabulaire pour communiquer avec les 
autres en L2, mais aussi apprendre sa culture.

 Cette idée inspire alors les travaux 
des ethnologues et des sociolinguistes. 

Parkpoom Jaime-Aree*
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Par exemple, J.-J. Gumperz indique que 
« communiquer est un processus social 
complexe, qui implique bien d’autres 
éléments qu’un émetteur et un récepteur ».  
(J.-J. Gumperz 1964, p. 183). Cela implique 
qu’un échec de communication interactionnelle 
met en évidence la complexité de plusieurs 
éléments cachés dans des échanges entre deux 
personnes en co-présence. Pour E.-T. Hall, la 
communication concerne « les moyens par 
lesquels on  transmet un sens à ce que font 
des êtres humains ». (E.-T. Hall 1959, p. 38). 
C’est ainsi que dans ces perspectives la notion 
de communication est très proche de celle 
de culture. Nous ne pouvons pas aborder la 
question de culture sans nous référer à une 
situation de communication.

 La relation étroite entre communication 
et culture met en valeur le terme « situation/
contexte » dans l’enseignement/apprentissage 
des langues. Sur ce point, J.-C. Béacco et 
ses collègues précisent dans l’introduction 
de l’ouvrage intitulé Les cultures éducatives 
et linguistiques dans l’enseignement des 
langues que pour mieux comprendre la 
culture éducative, il faut tout d’abord 
s’intéresser à ce qu’on appelle « situation de 
communication » :

 « Il en est ainsi de la notion de situation qui, à 
partir des années 1970, met l’accent sur un découpage 
du monde que peut opérer un sujet en termes de 
« situation de communication » dont le fonctionnement 
social et discursif est largement prévisible ». (J.-C. 
Béacco et al. 2005, p. 5).

 Ce que veulent dire les auteurs de 
cet ouvrage, c’est que l’enseignement/
apprentissage des langues est étroitement 
lié à des situations de communication. 
En effet, une situation de communication 
peut permettre au sujet parlant de mieux 
prévoir ce que dit son interlocuteur. Elle 
permet également à l’action pédagogique de 

l’enseignant de s’appuyer sur le situationnel 
destiné à faire comprendre à l’apprenant le 
fonctionnement social et discursif de la L2 :

 « la reconnaissance du script ou du scénario 
permet au sujet social de s’orienter et de donner des 
réponses appropriées à la situation de départ ». (J.-C. 
Béacco et al. Ibid).
 
 Autrement dit, sans prendre en 
considération l’importance d’une situation 
de communication, le sujet parlant ou 
l’apprenant en langue étrangère risque de 
mal interpréter et notamment d’employer 
improprement la langue apprise. Par exemple, 
dans une classe de langue, le déroulement de 
la classe et des pratiques pédagogiques sont 
fortement conditionnés par les rituels et les 
routines didactiques, qui sont en permanence 
avec la culture et/ou la situation dans laquelle 
elles se trouvent.

 Ainsi, cette notion de situation joue 
un rôle important dans la communication 
interactionnelle. « Important » parce que 
d’une part le sens des mots varie selon le 
contexte, qui permet une bonne interprétation 
et que d’autre part cette notion de contexte est 
dès lors omniprésente dans la transmission 
des savoirs : pour transmettre à l’apprenant 
un savoir, l’enseignant doit faire appel à 
ce qu’on appelle l’« ethnographie de la 
communication » des participants : des facteurs 
nationaux, linguistiques, paralinguistiques, 
socioculturels, ethniques et éducatifs. Il 
faut donc apprendre à décrire et à dégager 
les contextes pour mieux comprendre le 
fonctionnement social de la langue, pour 
pouvoir communiquer avec les autres en L2 
et surtout pour utiliser proprement la langue 
cible. 

 La notion de culture éducative régit le 
déroulement de la classe, c’est-à-dire qu’on 
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1 Terme utilisé par F. Cicurel dans « le français dans le monde », n° 183, Interaction et communication.

trouve les activités pédagogiques et les 
traditions d’apprentissage qui forment comme 
« un ensemble de contraintes qui conditionnent 
en partie enseignant et apprenants ». (J.-
C. Béacco et al. ibid, pp. 6-7). La culture 
éducative des participants dans une classe de 
langue rend par ailleurs la transmission des 
savoirs difficile. Cela peut s’expliquer par le 
fait que cette transmission se produit souvent 
sous la forme d’exercices que certains élèves 
n’arrivent pas à comprendre, voire à réaliser. 
Chacun a en effet son style d’apprentissage 
qui varie en fonction de ses habitudes 
d’apprentissage et notamment de ses origines 
diverses. Ceci montre que la compétence à 
exécuter des tâches pédagogiques proposées 
par l’enseignant varie et est essentiellement 
conditionnée par sa culture éducative. 

 La culture éducative se manifeste 
également dans les habitudes d’enseignement 
de l’enseignant. Si on regarde attentivement 
les pratiques de transmission des savoirs, on 
constate qu’en général elles sont influencées 
par des modèles que l’enseignant a rencontrés 
au cours de sa scolarité : « c’est sans 
doute l’intérêt heuristique du « répertoire 
didactique » entendu comme une manière 
d’accomplir son être-professeur inscrit dans 
une culture éducative donnée ». (J.-C. Béacco 
et al. Ibid, p.7). Nous pouvons y ajouter 
que le répertoire didactique de l’enseignant 
se modifie au cours de son enseignement : 
lorsque le professeur rencontre un problème 
imprévu, son répertoire didactique doit 
s’adapter à cette situation didactique, c’est 
ce que F. Cicurel appelle la flexibilité 
communicative1.

 Pour M. Byram (1997), l’enseignement/
apprentissage des langues se réfère aussi à la 
culture éducative des participants :

 « there is a growing concern with foreign 
language teaching (FLT) with the ways in which 
language learning in related to cultural learning». (M. 
Byram 1997, pp. 53-54).

 Le « focus » sur la relation étroite entre 
l’enseignement des langues et la culture 
éducative des participants montre ce que 
l’auteur appelle « cultural awareness ». Si, par 
exemple, l’enseignant ignore les habitudes 
d’apprentissage de l’apprenant, un échec 
de son enseignement peut se produire. Car 
la connaissance des habitudes des élèves 
d’origines différentes, dans la solution de 
leurs problèmes, peut permettre au professeur 
de mieux comprendre leur culture éducative. 
« Cultural awareness » (terme proposé par M. 
Byram 1997) est donc un élément essentiel 
des pratiques discursives de l’enseignant 
visant à éviter un problème de malentendu et 
d’incompréhension lié à la culture éducative 
des apprenants. 

 Pour conclure, la culture éducative 
occupe une place très importante dans 
l’enseignement/apprentissage des langues car 
les habitudes d’enseignement/apprentissage 
des participants se manifestent à travers leur 
culture éducative. Elle gère donc toutes les 
pratiques de transmission des savoirs : le 
rapport entre professeur et étudiant, le contrat 
didactique, l’attribution des tours de parole, 
les modèles de référence d’enseignement 
et les formes d’activités pédagogiques 
imposées.

 Dans cette partie, nous tenterons 
d’aborder les influences culturelles de la 
culture éducative dans le système éducatif 

La culture éducative en contexte 
thaïlandais
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thaïlandais. Plus précisément, on va essayer 
d’expliquer comment l’enseignement/
apprentissage est conditionné par la culture 
éducative du pays. Deux facteurs principaux 
se dégagent : la classe comme lieu sacré et la 
place de l’enseignant : deuxième parent des 
élèves.
 1) La classe est un lieu sacré
 La  c lasse  représente  pour  les  
Thaïlandais un objet bien plus qu’un lieu 
d’observation des pratiques pédagogiques. 
Il faut tout d’abord parler brièvement de 
l’histoire de l’enseignement/apprentissage 
en Thaïlande. En effet, elle est longuement 
liée à la religion bouddhiste. Le temple 
bouddhiste est considéré comme le premier 
lieu de transmission des savoirs. Il faut 
savoir que la Thaïlande est l’un des plus 
grands pays bouddhistes au monde : 95% 
des Thaïlandais sont bouddhistes, ce qui fait 
que le bouddhisme est bien évidemment la 
religion majeure du pays. C’est ainsi que 
depuis très longtemps le temple est comme 
le centre de la société où toutes les activités 
sont organisées, y compris l’enseignement/
apprentissage. Les Thaïlandais envoient leurs 
enfants dans le temple pour qu’ils apprennent 
à lire et à écrire. Il est intéressant de savoir 
que selon les principes du Bouddhisme, 
seuls les hommes peuvent s’approcher des 
moines bouddhistes alors que les femmes sont 
interdites de les toucher. Pour les Thaïlandais, 
les moines, sacrés et respectés, sont considérés 
comme des sages : ils apprennent le bali et le 
sanskrit afin de lire les livres sacrés. Alors, 

leur rôle ne se limite pas à prier, à propager 
les principes bouddhistes et à prêcher, mais 
aussi à enseigner les habitants-hommes de la 
communauté. 

 C’est ainsi que les moines bouddhistes 
ne jouent pas seulement un rôle d’enseignant, 
mais un enseignant sacré. « Sacré » parce que 
ces moines se sont engagés par des vœux : 
il faut suivre strictement la règle d’un ordre 
religieux1 et surtout prodiguer les principes 
du Bouddhisme. Cette dernière mission 
engagée des moines bouddhistes – prodiguer 
les principes bouddhistes – révèle leur rôle 
second, qui est celui d’enseignant. 

 Puisque la transmission des savoirs 
est, dès l’origine, effectuée par les moines-
enseignants dans le lieu sacré du temple, 
la culture éducative est très stricte pour les 
élèves thaïlandais. Par exemple, une salle 
dans laquelle les pratiques pédagogiques 
sont transmises s’appelle le « sala »2. Ce 
n’est pas un enclos dans lequel sont disposés 
quelques meubles, tables, chaises et tableau 
noir. Le « sala » est en revanche un lieu 
sacré essentiellement consacré aux activités 
religieuses. Cependant, ce «  sala  » peut 
être adapté à   l’enseignement/apprentissage 
des garçons du village. C’est pour cette 
raison que le déroulement de la classe et la 
transmission des savoirs sont conditionnés 
par les règles de la religion bouddhiste qui 
imposent leurs propres rituels et routines. Par 
exemple, les filles n’ont pas le droit d’aller 
dans le « sala-classe ». En outre, avant et 
après la classe, les élèves doivent faire le 

1 Les moines bouddhistes doivent strictement suivre les 221 règles de l’ordre religieux. En réalité, ces 221 
règles sont les interdictions permettant aux moines de rester dans l’ordre et notamment un jour d’arriver à 
l’illumination et au nirvana.

2 Le « sala » est en thaïlandais un pavillon où toutes les activités religieuses se produisent. Dans le « sala »,  
il y a une statue de Bouddha que tout le monde doit respecter.
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« wai »1 à une statue de Bouddha et au moine-
enseignant. La prise de parole des élèves ne 
se fait strictement que par une sollicitation 
du moine-enseignant et ces élèves doivent 
s’asseoir par terre. Ces exemples des rituels 
et des routines conditionnés par les règles 
du Bouddhisme renvoient au fait que le 
« sala-classe » n’est pas considéré comme 
un lieu ordinaire où les apprenants ont 
le droit de s’exprimer librement. Bien au 
contraire, c’est un lieu sacré : ces étudiants 
s’y réunissent pour apprendre des savoirs, 
mais « apprendre » veut dire dans ce contexte 
éducatif thaïlandais, apprendre à écouter 
le moine-enseignant. En effet, les quatre 
habilités de base – écouter, parler, lire et écrire 
– sont enseignées, et les élèves les apprennent 
en écoutant leur moine-enseignant. C’est une 
habitude d’enseignement/apprentissage des 
participants dans le lieu sacré « sala-classe ». 
Cela montre qu’un bon élève est celui qui 
ne s’exprime pas et qui ne s’opposent pas 
aux pratiques didactiques imposées par 
leur moine-enseignant. Autrement dit, les 
apprenants apprennent les savoirs en silence2. 
Pour les Thaïlandais, on n’arrive à bien se 
concentrer que lorsqu’on se trouve dans une 
ambiance pédagogique dite silencieuse : 
le silence permet, selon les Thaïlandais 
bouddhistes, d’élaborer des idées, une bonne 
compréhension des choses et donc d’acquérir 
la sagesse. Alors, pour respecter le lieu sacré, 
les activités didactiques destinées à l’oral des 
apprenants ne sont guère valorisées, il vaut 
mieux que les élèves se modèrent et écoutent 
le professeur. 

1 Le « wai » est sans doute une salutation à la thaïlandaise. Ce geste de salutation a un sens connotatif dans la 
société thaïlandaise : lorsqu’on fait le « wai » à quelqu’un, cela veut dire d’une part qu’on le salue et d’autre 
part qu’on le respecte. Celui qui fait le « wai » à quelqu’un, c’est celui qui est, dans le dernier sens, inférieur. 
C’est ainsi qu’en Thaïlande, le « wai » ne se fait pas à n’importe qui et n’importe quand : lors d’une rencontre 
entre amis, ils ne se font pas le « wai » car la relation interpersonnelle s’établit d’une manière plutôt amicale, 
voire égale

2 L’attitude « réservée » des élèves thaïlandais constitue l’une des caractéristiques particulières dans l’ensei-
gnement/apprentissage des langues étrangères du pays. À noter qu’« apprendre dans une ambiance muette » 
se produit souvent dans les pays de l’Extrême d’Asie comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon et laThaïlande. 
Sur ce point, E. Suzuki (2005) partage cette idée en indiquant que la plupart des apprenants japonais ne  
s’expriment pas dans une classe de langue. Cette habitude d’apprentissage est essentiellement liée à leur 
culture éducative

 Retracer l’histoire nous a permis de 
décrire les traditions de l’enseignement/
apprentissage des participants thaïlandais. 
À vrai dire, les habitudes d’apprentissage 
des élèves – l’attitude réservée- se réfèrent 
essentiellement à leur culture éducative 
influencée par les règles religieuses. Même 
si aujourd’hui la transmission des savoirs 
est largement organisée dans des écoles 
modernes – publiques et privées – et proposée 
par l’enseignant-civil, quelques traces 
historiques dans les habitudes d’apprentissage 
des apprenants existent encore. 

 2) L’enseignant est comme deuxième  
  parent des élèves : un blocage  
  pour la construction de leur dis 
  cours en classe
 La culture éducative est aussi impliquée 
dans les rôles de l’enseignant. Avant d’aller 
dans les détails, il est utile de comprendre 
ce que signifie l’enseignant-Kru en contexte 
thaïlandais. Une définition du terme « Kru » 
proposée par la Commission thaïlandaise de 
la Culture nationale le confirme :

 « « Kru » signifie celui qui éduque, qui 
prodigue des savoirs, qui crée des connaissances et qui 
développe les ressources humaines pour la prospérité 
de la société et du pays ». (traduit de thaïlandais, 
source : La Commission thaïlandaise de la Culture 
nationale). 



30   วารสารสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯฉบับท่ี๑๒๕ปีท่ี๓๖เลม๑(ม.ค.–มิ.ย.๒๕๕๖)

1 En thaïlandais, lorsqu’on s’adresse aux seniors ou aux supérieurs, pour être poli, on termine toujours la phrase 
en ajoutant des terminaisons « krab » pour les hommes et « ka » pour les femmes. C’est donc une formulation 
de politesse. 

 Sur ce point, D.-L. Simon  détaille le 
rôle important de l’enseignant thaïlandais : 

 « Les élèves ont peur de poser une question 
en général ; ce n’est pas seulement dans la classe de 
français. C’est parce qu’il y a longtemps dans le passé, 
le professeur était un peu comme les parents ; il fallait 
que les élèves le respectent (…) ». (D.-L. Simon 1988, 
p. 118).

           La société thaïlandaise accorde en effet 
de l’importance au métier « enseignant ». 
Car l’enseignant n’est pas seulement celui 
qui prodigue aux apprenants des savoirs, 
mais aussi celui qui leur apprend les bonnes 
manières. C’est pour cela que les Thaïlandais 

considèrent l’enseignant comme deuxième 
parent des élèves. Cette importance se 
manifeste par le terme d’adresse uniquement 
réservé au métier « enseignant ». Le voici :

 - « Kru »

 Compte tenu des fonctions de « Kru » 
qui dépassent largement une triple fonction 
professorale, on n’arrive pas à trouver 
l’équivalent exact pouvant le traduire 
littéralement en français. En thaïlandais, ce 
terme peut être :

 - un nom

 Ce « Kru » enseigne l’histoire et la 
géographie.

 - un pronom personnel de la première personne du singulier, sans distinction du 
genre, en fonction de sujet et utilisé uniquement en milieu institutionnel

 « Kru » pense que l’examen final ne sera pas très difficile.
              =
            (je)

 - un pronom personnel de la deuxième personne du singulier, sans distinction du 
genre, en fonction de sujet 

 « Kru » krab/ka1, « Kru » pense que je vais réussir l’examen final ?
                                           =
                                       (vous)

 - un pronom personnel de la troisième personne du singulier, sans distinction du 
genre, en fonction de sujet

 Moi, je pense que « Kru » + (le mon de cette personne) est très aimable.
            =
                                     (Monsieur (il)/ Madame (elle) + le nom de cette personne)
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              Même si les professeurs des universités 
ont essayé de définir le terme « Kru » comme 
un maître qui n’enseigne qu’au niveaux 
élémentaires et primaires, certains d’entre eux 
préfèrent qu’on les appelle « Kru » comme 
terme d’adresse. Cela peut s’expliquer par le 
fait qu’être « Kru », ce n’est pas un métier 
facile à exercer parce que « Kru » doit se 
consacrer pleinement à son enseignement 
et notamment à l’acquisition des bonnes 
manières des élèves. C’est en fonction de 
cette seconde mission que les Thaïlandais 
apprécient et respectent profondément 
« Kru » : lorsque les parents amènent leurs 
enfants à l’école, ils leur apprennent très 
souvent à mémoriser par cœur cette phrase : 
« Sois sage, tu écoutes ton  « Kru » ».

 Cette expression permet de se rendre 
compte du statut social, de l’autorité et du 
rôle important de « Kru » dans la société 
thaïlandaise. En effet, les parents thaïlandais 
confient à « Kru » leurs enfants. La tâche 
de « Kru » est à la fois lourde et difficile : il 
prend toute la responsabilité de l’éducation, 
l’évolution morale et le comportement de ses 
élèves. C’est avec cette tâche que « Kru » 
ne peut pas se permettre de se comporter 
n’importe quoi dans sa vie professionnelle 
et privée. Pour les Thaïlandais, « Kru » doit 
être un modèle parfait pour les élèves.  

 L’importance des rôles de « Kru » est 
d’ailleurs confirmée par les deux cérémonies 
essentiellement liées aux traditions éducatives 
du pays :

 - « วันครู (Wan Kru), littéralement la 
fête des enseignants »

 Devant l’importante responsabilité des 
professeurs, le Gouvernement thaïlandais a 
décidé d’organiser la cérémonie de « Wan 
Kru » le 16 janvier 1957. Désormais, chaque 
année le 16 janvier est officiellement « Wan 
Kru », ayant pour objectif de commémorer 
les bienfaits, les reconnaissances et les 
mérites de « Kru ». Au siège principal du 

Gouvernement thaïlandais à Bangkok, 
Monsieur le Premier Ministre décerne, le 
16 janvier, aux « Kru sélectionné » pour 
leur compétence professionnelle, un certain 
nombre de récompenses. 

 - « วันไหว้คร ู(Wan wai Kru) » 
 « Wan wai Kru » a lieu tous les ans 
dans des établissements scolaires pendant la 
dernière  semaine  du  mois  de  juin. Cette  
cérémonie a le même but que la première, 
mais  la seule différence réside dans le fait 
que « Wan wai Kru » est traditionnellement 
organisé par l’institution et les élèves. Cette 
cérémonie montre la solidarité étudiante en ce 
sens où toutes les classes et tous les niveaux 
scolaires d’une école se réunissent, la veille 
de la cérémonie, pour préparer et décorer des 
plateaux de fleurs dédiés à leurs « Kru ». Le 
lendemain matin les étudiants, tous présents 
dans la cour de l’école, lisent à haute voix 
l’éloge de « Kru ». Puis, ils s’approchent 
des « Kru », se prosternent à terre (avec les 
mains jointes pour saluer) et s’agenouillent 
pour leur offrir ces plateaux de fleurs. Cette 
attitude souligne le respect, l’hommage et la 
gratitude profonde envers « Kru »

 Parler de l’importance de « Kru » en 
montrant son statut social, son autorité et 
son rôle de deuxième parent des élèves n’est 
pas inutile parce que cela permet de trouver 
la relation étroite entre l’attitude de respect 
et de gratitude et la culture éducative de 
l’enseignement/apprentissage des participants 
thaïlandais. En effet, cette attitude se traduit 
manifestement par l’attitude « réservée » des 
apprenants en classe de langue. 

 D. Gonin le confirme en décrivant 
l’ambiance de la classe en Thaïlande :

 « Les attitudes des élèves face aux professeurs 
sont empreintes d’un respect qui confine à la 
vénération. Les classes sont silencieuses ; aucun 
problème de discipline sérieux ne s’y pose (…) ». (D. 
Gonin 1976, p. 167).
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 On voit que la culture éducative des 
élèves thaïlandais reflète bien leurs habitudes 
d’apprentissage, c’est-à-dire que le respect se 
transforme souvent en attitude « réservée ». 
En contexte éducatif thaïlandais, ce n’est 
pas l’enseignant qui reste à l’écoute auprès 
des élèves, ce sont, en revanche, ces derniers 
qui écoutent et suivent leur professeur. Nous 
pouvons dire que l’attitude « réservée » rend 
dans certains cas les apprenants thaïlandais 
passifs sans initiative. Parfois, le respect 
envers l’enseignant se traduit par la peur de 
s’exprimer dans la classe.

 Les traditions éducatives en contexte 
thaïlandais permettent de constater à quel 
point les rôles importants et le statut social 
de l’enseignant conditionnent les interactions 
didactiques en classe. Le respect et la 
gratitude envers l’enseignant se traduisent 
parfois par la peur et l’attitude « réservée » 
des apprenants, attitude qui peut empêcher 
une véritable construction du discours. 
La description de la culture éducative des 
participants thaïlandais contribuera à l’étude 
du répertoire didactique de l’enseignant et 
notamment à la construction du discours 
des étudiants en difficulté, sujets que nous 
aborderons dans la partie qui suit.

concours d’entrée à l’université sera d’ailleurs 
analysée dans la dernière partie. 

 1) L’attitude « réservée » des 
  apprenantes thaïlandaises 
  observées comme blocage de la 
  construction de leurs paroles

 Malgré les techniques d’enseignement 
adaptées qui favorisent plus ou moins la 
construction du discours des élèves, l’attitude 
« réservée » de ces apprenants constitue sans 
doute l’une des composantes principales 
de leurs cultures éducatives. Cela renvoie 
aux difficultés à s’exprimer en L1 ou en L2 
chez eux, difficultés qui sont essentiellement 
dues aux facteurs linguistiques qu’on a déjà 
abordés dans les chapitres précédents, et 
notamment aux facteurs socioculturels des 
apprenants. 

 Les classes de français que nous 
avons observées en Thaïlande sont selon E. 
Suzuki (2005) des situations d’apprentissage 
monoculturelles  puisque l’ensemble 
d’étudiantes ou le quasi-ensemble de ces 
étudiantes sont considérées comme « in-
group members », c’est-à-dire issues de la 
même culture et de la même langue, ce qui 
implique que les apprenantes thaïlandaises 
partagent cette attitude « réservée ». Les 
difficultés à faire parler ces élèves se 
traduisent manifestement dans le déroulement 
de la classe et les pratiques discursives en 
contexte éducatif thaïlandais. D’une manière 
générale, c’est souvent l’enseignant qui gère 
la classe, qui sollicite les apprenants, qui leur 
donne la parole et qui prend la décision. Cette 
ambiance « directive » rend sans doute une 
classe de langue moins dynamique et parfois 
tendue. Ceci accentue l’attitude « réservée » 
des élèves dans la mesure où ces derniers 
n’osent pas exprimer leur opinion de peur 
de commettre une erreur grammaticale, où 
la confiance mutuelle entre professeur et 

Les habitudes d’apprentissage des
apprenants et les cultures éducatives
thaïlandaises

 Les cultures éducatives ne sont pas 
seulement impliquées dans le répertoire 
didactique de l’enseignant, mais aussi 
dans les habitudes d’apprentissage des 
apprenants. Dans cette partie, l’accent sera 
mis sur les habitudes d’apprentissage des 
élèves thaïlandais à travers notre observation 
des classes de français en Thaïlande. Plus 
précisément, nous aborderons l’attitude 
« réservée » de ces apprenants que nous 
avons croisée de passage à plusieurs reprises. 
L’importance accordée à l’écrit liée au 
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apprenants ne s’établit pas et où le travail en 
coopération passe mal. 

 Même si, l’enseignante thaïlandaise 
de français a recours à des stratégies 
d’enseignement visant à faire participer les 
élèves à la classe et même si l’ambiance se 
construit d’une manière plutôt détendue, les 
étudiantes restent très souvent silencieuses. 
Cela peut s’expliquer par le fait qu’elles n’ont 
pas l’habitude de s’exprimer dans la classe.

 En effet, ces élèves thaïlandaises ne 
parlent pas en classe parce qu’elles n’en 
ont pas l’habitude : le schéma classique du 
déroulement de la classe en contexte éducatif 
thaïlandais : c’est l’enseignant qui gère son 
cours, qui impose ses stratégies didactiques 
et qui contrôle l’attribution des tours de 
parole. Les cultures éducatives influencent les 
habitudes d’apprentissage des élèves. En plus, 
cela renvoie au rôle de deuxième parent des 
élèves qu’occupe l’enseignant thaïlandais. 
C’est parce que les cultures éducatives 
thaïlandaises que nous avons analysées 
dans la partie précédente n’apprennent pas 
aux apprenants à exprimer leur opinion : 
un bon élève, c’est celui qui écoute son 
maître et la moindre attitude opposante envers 
l’enseignant est considérée comme infaisable 
et inacceptable. 

 On constate qu’une règle imposée par 
l’enseignante thaïlandaise – interdiction de 
parler le thaïlandais en classe – handicape et 
stresse les apprenantes qui ne savent pas quoi 
faire. L’ambiance tendue et la peur qu’elles 
éprouvent les empêchent systématiquement 
d’oser exprimer leur opinion. Alors, la seule 
chose qu’elles peuvent faire, c’est de rester 
silencieuses. C’est là qu’on s’aperçoit que 
la place de ces apprenantes en difficulté 
n’est pas dans la classe, mais dans le 
silence qui les pousse à se distancier de la 
présence de l’enseignante. Nous remarquons 

également que dans cette classe de français 
où se présente l’attitude « réservée », une 
sollicitation professorale peut devenir 
indésirable et parfois gênante pour les élèves, 
ce qui ne permet guère la participation 
active. Il est intéressant de remarquer que 
la peur et le stress qu’éprouvent les élèves 
en difficulté ne sont pas seulement liés à 
leur culture éducative, mais aussi à leur 
difficulté langagière de la langue apprise : 
la plupart des apprenantes thaïlandaises 
observées n’expriment pas leur opinion parce 
qu’elles ne veulent pas commettre une erreur 
grammaticale dans la classe ou devant le 
public qui juge leur production orale en L2. 

Bilan

 Les cultures éducatives prennent effet sur 
l’enseignement/apprentissage des participants 
thaïlandais. En effet, la tendance générale des 
apprenants thaïlandais de privilégier le silence 
est considérée comme une attitude passive 
dans les classes de français observées. Cette 
attitude passive des apprenants thaïlandais 
renvoyant sans doute à la culture collectiviste 
du pays se traduit manifestement par la faible 
participation et le manque d’initiative de la 
part des apprenants. Il faut cependant savoir 
qu’il ne s’agit pas d’une passivité, mais 
d’une attitude légitime vécue et partagée 
par l’ensemble des étudiants dans la société 
thaïlandaise. À vrai dire, cette attitude 
réservée relève des habitudes d’enseignement/
apprentissage des participants thaïlandais qui 
sont fortement conditionnées par les rituels 
et les valeurs socioculturelles : le respect 
et la reconnaissance profondes envers 
l’enseignant, l’esprit collectif et l’importance 
accordée à l’écrit essentiellement liée au 
concours d’entrée à l’université. Ces rituels 
socio-scolaires que partage l’ensemble des 
apprenants thaïlandais ne permettent pas 
l’initiative, l’expression orale et l’aspect 
interactif de la part de ces élèves. Par 
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conséquent, l’oral n’est guère valorisé dans 
une classe de français en milieu thaïlandais. 
L’enseignant thaïlandais de français ne peut 
pas, quant à lui, échapper à cette influence 
socio-scolaire : ses répertoires didactiques, 
reconnaissables ou adaptés, ont pour but, 
outre de faire parler les élèves, de produire 
une mémorisation mécanique et de leur faire 
parvenir à la réussite au concours d’entrée 
à l’université basé depuis longtemps sur 
la tradition d’écrit. Cette condition socio-
scolaire ne laisse pas aux étudiants thaïlandais 
des occasions d’exprimer oralement leur 
opinion et de produire des phrases en classe. 
Au travers de la formation préalablement 
acquise lors de son parcours scolaire et 
de l’expérience personnelle, l’enseignant 
personnalise son répertoire didactique pour 
rendre son enseignement adéquat et adapté à 
une telle situation pédagogique en temps réel.  

 La construction du discours des 
apprenants thaïlandais se construit donc dans 
une ambiance silencieuse qui peut s’expliquer 
par les faits socioculturels que la société 
thaïlandaise accorde une grande importance 
à l’écoute de l’enseignant considéré comme 
un deuxième parent des élèves, et aussi à 
une valeur du groupe auquel on appartient. 
C’est ainsi qu’en milieu thaïlandais le fait de 
prendre la parole ou de s’exprimer en dehors 
de la sollicitation professorale n’est pas un 
acte apprécié chez les Thaïlandais. Exprimer 
des opinions fait perdre le temps aux autres et 
ne montre que l’intérêt personnel sans prendre 
en considération l’esprit collectif. Dans ce 
cas, il vaut mieux écouter le professeur et ne 
s’exprime que par une invitation de la part de 
l’enseignant. Dans ce contexte, un élève qui 
écoute son maître n’est pas considéré comme 
passif, mais discipliné et bon. 
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Le regard à distance sur la Thaïlande contemporaine :
approches sémiologiques d’une identité culturelle ambiguë 

à travers les images réalisées par les étrangers

Sorthong Banjongsawat*

 Cet article aborde certains points de la 
thèse en sémiologie intitulée « La Thaïlande, 
pays  de  deux  v i sages .  Approches 
sémiologiques d’une identité culturelle 
ambiguë à travers le miroir des médias 
(presse, guides touristiques et autres discours 
publics) ».  I l  s’agit  de l’étude des 
représentations culturelles de la Thaïlande à 
travers les images réalisées par les étrangers. 
Les images, constituées de signes qui ne 
s’interprètent que dans un contexte culturel 
donné, deviennent un champ d’interprétations 
et de recherche des significations au sujet de 
la représentation identitaire et de l’imaginaire 
d’une société. Notre objectif est de reconstituer 
« l’image à travers les images » vues par les 
autres. En nous tenant à l’analyse des signes, 
nous insistons sur les signes et les 
significations, les messages dénotés et 
connotés et les expressions symboliques que 
nous dégageons à travers des signes iconiques, 
plastiques et linguistiques. Par le regard à 
distance, la coexistence des éléments 
incongrus relevés de quelques exemples de 
notre corpus révèle certains aspects d’une 
identité ambiguë de la culture thaïlandaise.1

 Ce travail porte sur la représentation à 
travers le regard des autres, autrement dit 
l’hétéro-représentation. Nous privilégions les 

images observées, reflétées et réalisées par 
les gens de l’extérieur, qui sont soit en dehors 
du cadre spatial, soit d’une autre culture. Ici, 
nous attribuons aux auteurs occidentaux qui 
ont vécu ou qui vivent encore dans le 
royaume, le rôle d’observateurs à même 
d’exprimer de différents points de vue sur la 
culture thaïlandaise contemporaine. Le regard 
à distance, de vision externe, est en 
l’occurrence ce que Jean-Didier Urbain 
appelle une « exclusion culturelle simulée »2. 
Une technique que nous souhaitons emprunter 
pour explorer les phénomènes culturels qui 
paraissent parfois banals tant ils nous sont 
familiers. Dans ce cas, nous avons recours 
aux images réalisés par les journalistes et 
photographes occidentaux. À certains degrés, 
les images vues par les étrangers peuvent se 
soustraire aux aspects culturels officiels et 
encadrés, ainsi qu’à l’autocensure qui peut se 
produire le plus souvent chez les auteurs 
locaux. 
 La constitution de l’objet de recherche 
repose sur la question de l’ambiguïté relevée 
de la présence des éléments incongrus de la 
culture thaïlandaise. Le corpus est reparti en 
deux catégories : photographies et dessins. 
Les photos ont été sélectionnées de 8 livres 
(guides touristiques, beaux livres, livre de 

* Doctorante en sciences du langage, Université  Paris Descartes
1 Une approche plus complète est en cours dans notre doctorat.
2 URBAIN Jean-Didier, Ethnologue, mais pas trop, Paris : Payot, 2003, p. 28.
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découverte, livre de documentation, tous 
réalisés par les auteurs occidentaux).1 Compte 
tenu de leur disponibilité, nous avons pris 
quelques ouvrages, francophones a priori, 
dans des l ibrairies parisiennes,  des 
bibliothèques municipales de Paris et quelques 
bibliothèques spécialisées à Paris. Par 
ailleurs, y sont ajoutées des images des 
ouvrages en anglais parmi les meilleures 
ventes dans des librairies à Bangkok. Les 
sujets qu’abordent ces livres sont le tourisme 
et les voyages, l’histoire, la culture et 
l’actualité. Quant aux dessins, nous avons 
choisi certains ouvrages du dessinateur 
Stéphane Peray (Stephff). Une partie de ses 
dessins ont été publiés dans la presse locale 
anglophone The Nation avant d’être diffusés 
sur le site Internet lepetitjournal.com.2 Ces 
dessins dont les sujets concernent l’actualité 
arrivent en même temps à montrer des 
éléments dans la vie quotidienne des 
Thaïlandais, comme par exemple, des 
pratiques religieuses, quelques valeurs 
thaïlandaises, des fêtes et traditions, des rêves 
de la classe moyenne, le contraste entre la 
ville et la campagne, l’inégalité sociale. 
 Nous essayons de relever du corpus les 
scènes de vie des gens ordinaires, leur vie 
quotidienne, leur consommation, leurs 
croyances, notamment leurs contacts avec des 

cultures étrangères. Cela permet d’envisager 
la culture comme « des échanges, des 
emprunts et une constante transformation ».3 

1 Les huit ouvrages dont certaines photos sont inclus dans notre corpus comportent Bangkok Panorama, 
Thaïlande : Guide Évasion 2008, Impressions Thaïlande, La Thaïlande des Thaïlandais, Thaïlande : neuf 
jours dans le royaume par 55 photographes internationaux, Very Thai : Everyday Popular Culture, Thaïlande 
: bouddhisme renonçant, capitalisme triomphant et Thaïlande contemporaine. Nous sommes dans l’impossibilité 
d’afficher les images étudiées dans cet article en raison de droits de l’auteur.

2 Les sites qui hébergent les dessins sélectionnés pour cette analyse sont http://www.2bangkok.com/06/stephff-
earlier2.shtml (consulté entre le 16 février 2010 et le 24 mars 2010), http://www.lepetitjournal.com (con-
sulté entre le  30 juillet 2010 et le 4 novembre 2011) et http://cartoons.courrierinternational.com/ consulté le 
26 octobre 2010, le 12 novembre 2010, le 27 janvier 2011, le 11 février 2011 et le 4 novembre 2011. 

3 SAEZ Jean-Pierre, Identités, cultures et territoires, Paris : Desclée de Brouwer, 1995, p. 36.
4 Le texte sur la quatrième couverture, BEKAERT Jacques, La Thaïlande de A à Z, Bruxelles : André Versaille 

Éditeur, 2010.
5 Le texte sur la quatrième couverture, DOVERT Stéphane (sous la direction de), Thaïlande contemporaine, 

Paris : L’Harmattan, 2001.

1. La Thaïlande, pays aux deux visages

 Quelques recherches préliminaires sur 
des références bibliographiques nous ont 
permis de repérer une Thaïlande contemporaine 
qui oscille entre la préservation des traditions 
et la mondialisation. La dichotomie tradition/
modernité est devenue un des clichés de la 
représentation du pays, ce qui donne les 
images contradictoires. Prenons les exemples 
dans les textes à la quatrième de couverture 
de livres et les textes de présentation sur les 
sites Internet. Jacques Bekaert dit de son 
ouvrage La Thaïlande de A à Z « Autant de 
personnages, lieux et sujets qui donnent à voir 
le kaléidoscope d’une Thaïlande entre 
tradition et modernité »4 alors que Thaïlande 
contemporaine de Stéphane Dovert tend à 
« dresser un tableau vivant de ce qu’est 
aujourd’hui la Thaïlande » qui, à la croisée 
des civilisations chinoise et indienne, « a su 
se préserver de la colonisation européenne et 
développer un modèle original très marqué 
par le bouddhisme et profondément ouvert 
sur le monde. »5

 La préservation des anciennes traditions 
et l’ouverture au monde moderne y sont 
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soulignées comme modèle du pays. Certains 
d’entre eux introduisent le paradoxe comme 
celui du docteur Corness : « ses histoires et 
anecdotes sont remplies de joie de vivre, elles 
sont à la gloire de ce pays exotique et excitant 
dans toute sa splendeur, avec aussi certaines 
observations douloureusement amusantes. » 1 
Identique à cet ouvrage, Thaïlande : un goût 
le paradis, de Jean-Marie Boëlle et Marc 
Schultz, qui partage le même point de vue sur 
la contradiction : « Symbole de l’ouverture 
du monde au voyage, la Thaïlande, qui 
accueille des millions de visiteurs par an, 
conserve son parfum d’aventure et son 
légendaire sourire à fleur de montagnes, de 
rizières, de fleuves et de plages. […] 
Économiquement fiévreux, philosophiquement 
serein, le pays, à la fois fourmi et cigale, est 
déjà demain et encore hier. »2 Par ailleurs, le 
pays qui se cherche au début du XXIe siècle, 
se montre en tant qu’objet d’étude comme le 
dévoile Thaïlande : neuf jours dans le 
royaume par 55 photographes internationaux, 
qui rassemble les grands photographes du 
monde pour but de « saisir le visage changeant 
d’un pays partagé entre sa culture ancestrale 
et sa soif de modernité. »3 Les passages que 
nous soulignons renforcent deux aspects 
contradictoires qu’incarne le pays.
 À côté des images exceptionnelles de 
l’art et de la tradition, de la sérénité inspirée 
par la sagesse bouddhique, la Thaïlande offre 
l’image des symptômes du mal du XXI e siècle. 
Il semble que celles-ci ont terni l’image d’un 
royaume paisible dont la vie est lentement 
rythmée, qui est la représentation classique 
dans la promotion touristique du pays. Le 

pays du sourire recèle des idées reçues 
comme pays du tourisme sexuel, pays de 
paradis de vacances, pays d’instabilité 
politique, pays du massage thaïlandais, 
paradis des homosexuels, pays des ladyboys 
ou du « troisième sexe ». Quant à Bangkok, 
la capitale thaïlandaise reflète l’image de la 
circulation infernale, de la ville d’éléphants-
mendiants, ... Les images que perçoivent les 
étrangers représentent plutôt une ambiguïté 
culturelle de la Thaïlande. 

1 Le texte sur la quatrième couverture, CORNESS Iain, Farang : La Thaïlande à travers les yeux d’un expat, 
traduction en français par Roland Ducrot, Bangkok : Éditions Bamboo Sinfonia, 2007. 

2 La présentation du livre sur le site web ruedeslivres.fr, consulté le 3 novembre 2010.
3 La présentation du livre sur le site web ruedeslivres.fr, consulté le 3 novembre 2010.
4 SEMPRINI Andrea, Analyser la communication, Paris : L’Harmattan, 1996, p. 177.

2. Les thématiques et figures 
  récurrentes : les stéréotypes de la 
  Thaïlande

 Dans l’ensemble du corpus, les 
significations viennent de plusieurs images 
portant les mêmes sens. Quelques dimensions 
sont identifiées, par exemple la récurrence de 
certaines icônes, les thématiques souvent 
abordées, voire répétées, l’emploi de certains 
signes en particulier. La convergence des 
thématiques relevées nous oriente vers les 
stéréotypes à travers le regard des étrangers 
fixant une représentation culturelle de la 
Thaïlande. Afin de cerner le « squelette 
conceptuel »,4 nous nous contentons 
d’envisager majoritairement des signes 
iconiques et plastiques.

a) Les pratiques religieuses face à  
 la modernité 

 Les figures les plus récurrentes sont 
celles relevant du  bouddhisme .  Son 
omniprésence se lit dans le corpus de 
photographies, où la religion s’exprime à 
travers les figures de moines, de pratiquants, 
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d’amulettes, de temples, de statues de 
Bouddha, d’activités bouddhistes. Le 
bouddhisme s’interprète aussi par la présence 
des éléments chromatiques comme l’orange 
de la robe safran des moines, l’orange et le 
vert de la toiture de l’architecture religieuse. 
Les moines et les adeptes sont placés le plus 
souvent dans des contextes contemporains, 
ce qui souligne l’existence de cette ancienne 
religion face à la modernité. Celle-ci se 
présente sous forme de l’équipement de la 
nouvelle technologie comme un ordinateur, 
un appareil numérique et un téléphone 
portable. Les moines, représentant de la 
religion, sont présentés en tant qu’utilisateurs 
de ces outils. Nous trouvons d’ailleurs le 
moine-consommateur de la boisson 
représentant la marchandisation, tel que sur 
la couverture de Thaïlande : bouddhisme 
renonçant, capitalisme triomphant de 
Bernard Formoso. Un des descendants du 
Bouddha (la figure du bouddhisme) tient dans 
sa main une bouteille de la boisson qui 
ressemble à Coca-Cola (symbolisant la 
marchandisation et du capitalisme américain). 
La coexistence des religieux et des icônes de 
la modernité est fréquente pour représenter 
une Thaïlande traditionnelle dans un contexte 
moderne. Toutefois, le sujet religieux n’est 
pas évoqué dans les dessins de Stephff. Les 
signes renvoyant aux pratiques religieuses, 
n’étant pas censés être sujet de dessins 
humoristiques, n’apparaissent que sous forme 
d’amulettes portés par les personnages, ou 
tout simplement de statuettes du Bouddha 
fixées sur le tableau de bord des taxis. 
 L’image de la religion bouddhiste en 
Thaïlande s’attache aussi aux rites des 
pouvoirs surnaturels. Les pratiques religieuses 

des Thaïlandais sont très attachées à 
l’animisme comme en témoigne la présence 
des maisons des esprits dans la plupart des 
ouvrages consultés, ce qui renforce l’existence 
des anciennes croyances des locaux avant 
l’arrivée du bouddhisme. Certains rites 
comme les tatouages sacrés entrepris par des 
moines  bouddhis tes  témoignent  de 
l’interférence de l’animisme dans le 
bouddhisme et suscite une image floue dans 
les pratiques religieuses thaïlandaises. Par 
ailleurs, le « bouddhisme animiste » se 
superpose aux images du capitalisme dans 
quelques photos. Dans un cas que nous avons 
pu relever de Very Thai, les couleurs 
emblématiques de la toiture de l’architecture 
bouddhique sont mises en comparaison avec 
celles de la chaîne américaine 7-Eleven. Cela 
suscite la polysémie. La présence des vert et 
orange peut connoter pour certains la 
consommation plutôt que la religion. 

b) Quelques expressions de la thaïté

1 KLINKENBERG Jean-Marie, Précis de sémiotique générale, Paris : Seuil, 2000 [1996], p. 38.
2 Notons les emplois différents des signes de ponctuation : /.../ se sert pour le signifiant, < ... > pour le sens 

dénoté et « ... » pour le sens connoté.

 « Utiliser un signe, ou se servir d’une 
chose comme signe, c’est donc se reporter à 
une culture donnée, à une société donnée. »1 

C’est aussi le cas pour la salutation à la thaïe, 
le waï. Les gestes de la douceur et l’accueil 
chaleureux sont depuis longtemps considérés 
comme l’expression de la thaïté ou l’identité 
thaïlandaise. Ainsi, la /salutation avec les 
mains jointes/ + le /sourire/ forment dans le 
contexte thaïlandais « l’accueil » et 
« l’hospitalité » 2 dont on se sert dans la 
communication touristique et la représentation 
du pays. Dans les photos que nous avons 
étudiées, le waï apparaît avec des signes de 
la modernité ou de la technologie comme dans 
une photo de Very Thai. Le waï est modifié 
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par la situation où la personne le fait en tenant 
un téléphone portable. L’apparition de cette 
icône de la technologie, de la modernité (le 
téléphone portable devient aujourd’hui un 
symbole, pour certains, de la technocratie et 
de la mode, le signe que l’on est « branché ») 
dans la salutation thaïlandaise est un fait 
relevant du syncrétisme. La légende nous dit 
que l’auteur appelle cette manière de dire 
« Sawatdee » du XXIe siècle « the mobile 
phone waï », autrement dit « le waï au 
portable » en français.1 Une autre photographie 
du même ouvrage montre Ronald McDonald, 
la mascotte de la chaîne de restauration rapide 
américaine McDonald’s en posture de waï 
pour transmettre le message connoté : 
« l’accueil à la thaïe dans ce restaurant ». Une 
autre forme de l’acculturation.
 Les traditions religieuses et populaires 
semblent les icônes préférées dans les 
documents touristiques pour transmettre des 
valeurs thaïlandaises. Une des fêtes 
thaïlandaises la plus connue serait le Songkran, 
le nouvel an thaï où l’on s’asperge d’eau. La 
représentation de cette fête semble s’éloigner 
de plus en plus de son origine qui privilégie 
les activités religieuses et familiales. Le 
Songkran d’aujourd’hui dégénère en bataille 
d’eau et cela se reflète dans les photos et 
dessins recueillis. La représentation de la 
tradition est parfois si métonymique juste en 
figure d’un pistolet à eau. Le détournement 
du sens du Songkran se fait quand un objet 
d’usage devient un objet-signe. L’objet utilisé 
lors de la fête devient enfin le symbole de 
cette pratique traditionnelle. Par ailleurs, les 
personnes qui pratiquent cette tradition 
deviennent aussi les touristes étrangers dans 
certaines images.

 Les icônes du tourisme thaïlandais 
s’organisent autour des services et des 
activités touristiques offertes aux étrangères 
: le tourisme sexuel (représentés par les 
images des prostitués, des masseuses, des 
bars, des quartiers chauds) ; le transport 
préféré en ville (les tuk-tuk) ; les promenades 
au dos d’éléphants (aussi les animaux sont-ils 
présentés en tant que sujet social pour le cas 
des éléphants-mendiants en ville) ; les 
divertissements (la boxe thaïe, les shows des 
travestis). Le croisement des signes iconiques 
de catégories sémantiques différentes, voire 
contrastées, sont aussi utilisés pour souligner 
l’ambiguïté culturelle, par exemple la 
présence de transsexuel (homme devenu 
femme) dans la boxe thaïe, le sport traditionnel 
considéré comme héritage national et réservé 
au « sexe fort ». Ou l’image des acteurs 
religieux dans des contextes contemporains 
que nous avons abordée dans les paragraphes 
précédents. La superposition des champs 
sémantiques opposés suscite ainsi une image 
ambiguë dans la communication visuelle.

1 CORNWEL-SMITH Philip, Very Thai: Everyday Popular Culture, Bangkok: River Books, 2009 [2005], p. 
127. La légende en anglais est « The 21st century way to say “Sawatdee”. The mobile phone wai is a common 
greeting among people who just can’t hang up ». Le terme thaïlandais Sawatdee  veut dire « bonjour » en 
français.

c) Les objets symboliques

 Certaines pratiques symboliques 
thaïlandaises sont les questions souvent 
évoquées par les auteurs étrangers. Prenons 
l’exemple du chiffre 9 de bonheur sur les 
plaques d’immatriculation et les numéros de 
téléphone portable. L’engouement pour ce 
chiffre vient de l’association d’un signifiant 
au signifié d’un autre signifiant par le biais 
de l’homophone /kao/. Ainsi le /kao/ qui veut 
dire < neuf > devient le /kao/ qui s’interprète 
comme une « avance ». On possède un signifiant 
pour avoir le signifié qui l’accompagne. Dans 
ce cas, le sens dénoté ou le sens au premier 
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degré est caché. Le signe incarne ainsi le 
pouvoir symbolique à travers le sens connoté 
du terme.
 Dans les dessins de Stephff, nous avons 
découvert la recherche des objets symboliques 
chez les Thaïlandais de la classe moyenne par 
le biais de la consommation. Les objets de 
luxe, comme des sacs à main et des vêtements 
de marque, des logements de luxe, des 
voitures chères, sont utilisés pour transmettre 
certains messages : la distinction, la richesse, 
l’apparence et l’appartenance de classe. La 
consommation est ainsi utilisée dans la 
construction de l’identité culturelle des 
Thaïlandais. Il n’est plus la question de 
l’identité nationale mais la culture issue de la 
mondialisation et de la marchandisation, 
dirigée par la loi du commerce. Le chiffre 9 
que nous avons évoqué ci-dessus est un 
symbole de la richesse du fait que les numéros 
de plaques d’immatriculation contenant un 
9, notamment en triple ou en quadruple 
connotant le statut social élevé du propriétaire, 
sont recherchés et deviennent très chers.

les /lumières/, le /quartier mal famé/ l’/état 
de mendiant/, les / que ce soit dans les 
légendes, la littérature, l’art, l’architecture, 
sur le drapeau à l’époque du roi Rama II, ou 
même sur une marque de bière, l’éléphant est 
chéri des Thaïlandais, pour qui il immeubles/, 
les /voitures/, les /embouteillages/, ce qui crée 
des significations comme l’ «ambiguïté », la 
« vie pathétique », la « dégradation ». La  
décontextualisation par le biais de la séparation 
de l’éléphant de la nature est présente dans 
les photos de la Thaïlande. On remarque les 
isotopies opposées de nature vs culture. La 
présence du symbole de la « nature » dans la 
ville d’une manière incongrue provoque un 
choc émotionnel et révèle ainsi un problème 
social auquel fait face la Thaïlande. En 
prenant le message à un second niveau, il 
n’est pas moins vrai de dire que l’image de 
l’éléphant errant en ville, rattachée à l’identité 
du pays, symbolise la perte de la dignité 
nationale. Le destin pitoyable de ces animaux 
fait référence à la décadence de la société 
thaïlandaise étant donné que les éléphants ont 
le sens connoté de la fierté thaïlandaise.

1 BENEDETTI Pierre. « Éléphants superstars ce week-end à Surin » http://www.lepetitjournal.com/bangkok.
html, consulté le 18 novembre 2010.français.

e) L’identité vs l’altérité
d) L’animal emblématique en 
 disgrâce

 L’éléphant est considéré comme animal 
symbolique de la Thaïlande grâce à son rôle 
en tant que véhicule de guerre dans le passé. 
« Occupant une place de taille dans la culture 
du pays, représente la force ou la grâce. »1 
Tout en faisant allusion à la gloire de la nation, 
l’image du pachyderme est aujourd’hui 
attachée à la disgrâce. La plupart des ouvrages 
consultés, y compris des dessins humoristiques, 
montrent les éléphants mendiant en ville et 
notamment en quartier chaud. Le signe /
éléphant/ apparaît dans un contexte inattendu 
avec des signes équivoques comme la /ville/, 

 En considérant l’identité culturelle de 
la Thaïlande, nous remarquons l’image de 
l’altérité. Ce terme signifie le fait d’être un 
autre ou caractère de ce qui est autre, ce qui 
est au contraire de l’identité. 
 Suite à la mondialisation et à la 
modernisation du pays qui favorisent le flux 
des cultures, la Thaïlande fait face à beaucoup 
de changements. La politique libérale et 
l’essor économique dans les années 80 ont 
accentué cette tendance et multiplié les 
contacts. Le pays a adopté progressivement 
une nouvelle identité culturelle inspirée de 



Bulletin de 1’ATPF, No. 125, année 36 (janvier–juin 2013)   41

ces contacts, notamment avec l’Occident. 
L’acculturation (terme américain qui désigne 
le contact culturel et l’emprunt des traits 
culturels chez les anthropologues anglais et 
américains) s’effectue davantage d’une 
manière unilatérale chez les Thaïlandais. 
L’apparence de la capitale et des Thaïlandais 
en témoigne, ainsi que leur mode de vie, leurs 
loisirs et les objets qu’ils consomment. 
Pourtant, les pratiques religieuses, les 
croyances, la sagesse et la tradition restent 
des fonds culturels pour la société thaïlandaise. 
Les représentations de la modernité et de 
l’ancienne tradition côte-à-côte sont récurrentes. 
La mise en relation des deux aspects bien 
distincts crée les significations : l’identité 
culturelle est à l’épreuve de la modernité. Ce 
fait peut également s’observer à travers les 
pratiques de la population. L’image de la 
Thaïlande aujourd’hui reflète toujours la 
coexistence des éléments incongrus comme 
l’indique le passage suivant : 

 « Il faut donc vous préparer au paradoxe 
de cette culture ancienne qui vit l’heure 
moderne avec une vivacité et un 
dynamisme débordants. Il en émane 
parfois un sentiment mêlé d’euphorie 
et de confusion, lorsque le monde des 
traditions tente de se défendre contre  
la déferlante du progrès. Prenons 
l’exemple de Bangkok qui, avec ses 8 
millions d’habitants, est de loin la plus 
grande ville du pays. L’Orient et 
l’Occident ne s’y rencontrent pas, ils y 
entrent en collision dans une explosion. 
Ce que l’on perçoit au premier abord 
sont les embouteillages, l’animation de 
la foule, la hauteur des immeubles de 

bureaux, la surenchère des néons dans 
les rues le soir, le gigantesque éhonté 
des temples de la consommation que 
sont les centres commerciaux, une 
population sensible aux diktats de la 
mode et un nombre incalculable de 
marchands ambulants. [...] »1

 
 L’altérité peut également s’observer à 
travers la morphologie de Bangkok. On 
remarque à son paysage horizontal les styles 
architecturaux assortis inspirés de l’Occident. 
Les bâtiments traditionnels sont peu nombreux 
et se cachent souvent derrière l’immensité de 
l’architecture moderne.

1 MACDONALD Phil et PARKES Carl, Thaïlande : Les guides de voyage. traduit en français par Isabelle 
Delaye et Françoise Fauchet, Paris : la National Geographic Society, 2006, p. 10.

2 NA THALANG Ekavidya, Thaïlande contemporaine, sous la direction de Stéphane Dovert, Paris : L’Harmattan, 
2001, p. 63.

3. Le dynamisme et l’organicité de la  
  culture thaïlandaise

 En envisageant les significations 
constituées des images divergentes, nous 
remarquons  la constitution des dichotomies 
dans la culture thaïlandaise basée sur les 
couplages opposés. Les images des contacts 
culturels dans notre corpus représentent 
généralement l’affrontement dichotomique 
thaï vs non-thaï. En effet, la culture thaïlandaise 
est le résultat de l’acculturation avec les 
sociétés voisines et lointaines, malgré les 
obstacles. « La culture des Thaïlandais s’est 
constamment adaptée et transformée au gré 
des facteurs naturels et de l’influence des 
hommes. Il s’agit donc d’une culture 
dynamique, qui tour à tour, s’est repliée et a 
prospéré, épousant des formes variées pour 
déboucher sur ce qu’elle est aujourd’hui. »2 
L’appropriation des apports de l’extérieur 
permet à la culture thaïlandaise de se modifier, 
ce qui renforce l’image d’une culture 
organique et dynamique.



42   วารสารสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯฉบับท่ี๑๒๕ปีท่ี๓๖เลม๑(ม.ค.–มิ.ย.๒๕๕๖)

 Comme auparavant indiqué, la relation 
complexe entre tradition et modernité est 
aussi évoquée dans la plupart des ouvrages 
sur le pays. En effet, elle met en évidence des 
caractères nationaux comme la tolérance, le 
compromis, la flexibilité. Il s’agit du 
syncrétisme que la population de Thaïlande 
maîtrise depuis la période pré-thaïe. Le 
syncrétisme a donné naissance à la culture 
proprement thaïlandaise d’aujourd’hui. Le 
plus saisissant concerne la religion. Le 
syncrétisme favorisa l’assimilation de la 
culture basée sur les pratiques animistes aux 
apports bouddhistes pour devenir le 
bouddhisme thaïsé, avant de s’intégrer à 
présent à la tendance capitaliste. La capacité 
d’effectuer une synthèse à partir de croyances, 
pratiques religieuses et pratiques de 
consommation, est tout à fait étonnante. 
Encore ce fait souligne-t-il la tendance chez 
les Thaïlandais au bonheur matériel au 
détriment du bonheur spirituel. Les pratiques 
religieuses n’échappent pas à la loi du 
commerce quand les adeptes deviennent des 
consommateurs de produits sacrés dans le 
business bouddhisme. Les photos des marchés 
des amulettes en témoignent. Le souci de la 
satisfaction des besoins matériels met en 
évidence la corrélation entre l’animisme et le 
capitalisme. On parvient à réaliser le lien entre 
deux doctrines extrêmement différentes qui 
possèdent un objectif commun : la recherche 

de la fortune et la relation sous forme 
d’échange (la vénération en échange de la 
fortune ou de la protection pour l’animisme 
et l’achat ou l’échange matériel pour le 
capitalisme). Les deux, basés sur la 
consommation, symbolique pour l’un et 
matérielle pour l’autre, privilégient la réussite 
matérielle, non la réussite spirituelle (la 
victoire sur soi) que le bouddhisme met en 
valeur. Dans ces conditions, les pratiques 
culturelles servent à rechercher l’objet de 
valeur dans la vie. Notre étude parvient ainsi 
à illustrer une représentation sociale, une 
image collective, ou un mythe de la société 
thaïlandaise qui tend vers la recherche du 
bonheur immédiat, et non dans des vies 
ultérieures après la mort, comme les 
bouddhistes d’autrefois s’y tenaient.
 Le regard à travers les cultures 
populaires nous a permis d’avancer sur 
l’évolution culturelle, la culture formelle 
imposée par le pouvoir central mis à part. Les 
pratiques quotidiennes, en permettant le 
mouvement de la culture, illustrent la liberté 
d’interprétation et d’appropriation des apports 
de l’extérieur, c’est-à-dire les usufruits de 
l’acculturation. L’analyse des images nous 
révèle ainsi l’identité de la culture aux deux 
visages que les Thaïlandais revêtent : 
l’héritage fait face au défi et la tradition 
s’assimile à la modernité. 
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ทิศทางการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย

สิรจิตต์เดชอมรชัย*

* ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.,ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทาง
การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสใน
ประเทศไทย จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญอาจารย์ผูส้อนในระดบัมธัยมศกึษาและ
ระดับอุดมศึกษารวมจ�านวน๓๖คนซึ่งเลือกมา
แบบเฉพาะเจาะจงผลการวิจัยพบวา๑)สภาพงาน
วจิยัทางการเรยีนการสอนในปัจจุบนัยังขาดประเดน็
การวิจัยด้านหลักสูตร รูปแบบ/กลวิธีการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลปัญหาและอุปสรรคในการ
ท�าวิจัยได้แกอาจารย์มีภาระงานมากขาดความรู้
และทกัษะการท�าวิจัยขาดแรงจูงใจแหลงสนบัสนนุ
การท�าวจิยัและการเผยแพรผลงานวจิยั๒)ทศิทาง
ในอนาคตควรเป็นงานวิจัยด้านการใช้ภาษาฝร่ังเศส
เพื่อการสื่อสารและรูปแบบ/กลวิธีการเรียนรู้ ควร
ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานเป็นงานวิจัย
เชิงบูรณาการและสามารถน�าผลไปใช้ประโยชน์ได้
จริง รวมท้ังควรเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้
ทักษะในการท�าวิจัย ด้านทัศนคติ แหลงงบ-
ประมาณและทรพัยากรสนบัสนนุตลอดจนสงเสรมิ
ให้มีการตีพิมพ์เผยแพรผลงานวิจัยในวงกว้าง

Cette recherche a pour but d’étudier la 
direction des recherches dans le domaine de 
l’enseignement/apprentissage du FLE en 
Thaïlande. Les données ont été recueillies à 
partir des opinions des échantillons constitués 
de 36 professeurs de français au niveau  
secondaire et universitaire. Les résultats  
obtenus de cette recherche ont fait ressortir 
qu’il  manque les études concernant le cursus, 
les stratégies d’apprentissage et l’évaluation. 
Les problèmes rencontrés par les professeurs-
chercheurs sont liés à la surcharge des tâches, 
à la motivation, aux connaissances sur la 
méthodologie de la recherche ainsi qu’aux 
sources de la subvention et de la publication. 
Par ailleurs, les recherches sur  la compétence 
de communication et sur les stratégies 
d’apprentissage devraient être menées  
ultérieurement. Il faudrait également adopter 
la méthodologie basée sur les données quan-
titatives et qualitatives et aussi le modèle 
d’intégration. Il semblerait nécessaire 
d’apporter concrètement les résultats obtenus 
aux fins pédagogiques. En vue de la préparation, 
il serait important que les professeurs- 
chercheurs s’apprêtent sur le plan de la  
méthodologie et des attitudes vis-à-vis la  
recherche. Le soutien sur le budget, les  
diverses ressources et la publication des  
recherches devraient être soulignés.

บทคัดย่อ Résumé



Bulletin de 1’ATPF, No. 125, année 36 (janvier–juin 2013)   45

 แนวคิดทางการเรียนการสอนภาษาตาง-
ประเทศมวีวิฒันาการมายาวนานนับแตอดีตทีมี่การ
เรยีนภาษาละตินเป็นภาษาตางประเทศจนผานมาถึง
ยคุสมัยตางๆ เชนจากแนวคดิการสอนภาษาแบบ
ขนบนิยม(la méthode traditionnelle)มาจนถึง
แนวคดิการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร(l’approche 
communicative)ดงัเชนในปัจจุบนั(Besse,1985; 
Germain, 1993; Boyer et al., 2001)วิวัฒนาการ
ของการเรียนการสอนภาษาตางประเทศนั้นได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ อาทิ แนวคิดใน
ยุคสมัยตาง ๆ ของนักปรัชญา นักจิตวิทยา นัก
ภาษาศาสตร์นักการศึกษาหรือแม้แตอิทธิพลจาก
นโยบายด้านภาษาของประเทศหรอืจากกระแสการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก แนวคิดหรือ
กระแสตางๆ เหลาน้ีได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการ
ก�าหนดแนวทางการสอนภาษา รวมทั้งทิศทางการ
ศึกษาวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
นกัวชิาการจงึได้พยายามน�าวธิกีารสอนแบบใหมๆ 
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้พัฒนามาจากผล
การวิจัยมาใช้ในการพัฒนารูปแบบหรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศอยางตอ-
เนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของยุคสมัย
ทีเ่ปล่ียนแปลงไปอยางไรก็ดกีารศกึษาวิวัฒนาการ
ของแนวคิดและทิศทางการพัฒนารูปแบบวิธีการ
สอนภาษาตางประเทศดังกลาวน้ัน ต้องอาศัย
กระบวนการศึกษาอยางเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูล
องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง มีหลักการ และมีความนา
เชือ่ถอืน่ันคือต้องอาศยัการวิจัยเป็นเครือ่งมอืส�าคญั
ของกระบวนการแสวงหาความรู้เพือ่ให้ได้ข้อค้นพบ
ใหม ๆ ที่เชื่อถือได้ ทั้งน้ีการจะพัฒนางานใด ๆ
ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าก็ต้องมกีารส�ารวจวิเคราะห์

วจิยัประเมนิผลการปฏบิติังานและผลงานทีไ่ด้เพือ่
ให้ทราบถึงสาเหตุแนวทางแก้ไขทศิทางการพฒันา
และปรับปรุง การวิจัยจึงเปรียบเสมือนหัวใจของ
การพัฒนาทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกจิ
สังคมการเมือง และเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึง
จ�าเป็นต้องอาศยัพ้ืนฐานของการศึกษาค้นคว้าการ
วิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องด้วยเหตุนี้อาจกลาว
ได้วาองค์ความรู้ท่ีได้นัน้ล้วนมาจากผลของการวิจัย
เป็นหลักทั้งสิ้น

 ดังนั้นนักภาษาศาสตร์ นักการศึกษา และ
นักวิชาการท่ีสนใจศึกษาด้านการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศจึงได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
ศกึษาวเิคราะห์ส�ารวจหรอืน�าแนวคดิทฤษฎตีางๆ 
มาทดลองใช้ในการเรยีนการสอนผลจากการศกึษา
วิจัยได้ให้ข้อมูลองค์ความรู ้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ
แวดวงการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเป็น
อยางมาก อีกท้ังท�าให้เห็นแนวโน้มของการศึกษา
ปัญหาทางการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ซึ่ง
ในชวงแรกๆ มกัมุงเน้นการวเิคราะห์หาสาเหตจุาก
กลวิธีการสอนของครูผู้สอนเป็นสวนใหญ โดยไม
ได้ให้ความส�าคญักับกระบวนการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน
เทาที่ควร (Skehen, 1989; Cyr, 1996)รวมทั้ง
มิได้เน้นการศึกษาตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน(Cornaire, 1998; 
Porcher, 2004)หรือการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรยีนการสอนภาษาตางประเทศ(La Technologie 
de l’Information et de la Communication - TIC)
ซึ่งเป็นท่ีนิยมแพรหลายในปัจจุบันท้ังในด้านการ
เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาตางประเทศ
อื่นๆ(Coste, 2012)เป็นต้น

 อยางไรก็ดี แม้วาจะมีการท�าวิจัยด้านการ
เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตาง-

๑)	ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา
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ประเทศมาอยางตอเนือ่งแตในรอบทศวรรษทีผ่าน

มานั้นอาจกลาวได้วายังไมได้มีการศึกษาถึงสภาพ

ปัจจุบันปัญหาอุปสรรคและทิศทางของการวิจัย

ทางการเรียนการสอนภาษาฝรัง่เศสในอนาคตดงันัน้

จึงยังไมปรากฏวามีข้อมูลที่จะสะท้อนให้เห็นถึง

ภาพรวมและสถานภาพของการวิจัยด้านการเรียน

การสอนภาษาฝร่ังเศสทีเ่ป็นระบบและทนัสมยัทัง้นี้

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องพบวา

มีงานวิจัยบางชิ้นที่มีลักษณะเป็นการศึกษาเชิง

สังเคราะห์เชนผลการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ

ปรญิญาโทระหวางปีการศึกษา๒๕๓๖–๒๕๔๖จาก

มหาวทิยาลัย๙แหง(วไิลพรธนสวุรรณ,๒๕๔๗)

ส�าหรับด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสนั้น

พบวามีรายงานการสงัเคราะห์งานวิทยานพินธ์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษา

ฝรั่งเศสคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร์ ในระหวางปี ๒๕๒๓–๒๕๓๓ (ประภา

งานไพโรจน์,๒๕๓๓)แตนับจากปีพ.ศ.๒๕๓๓

เป็นต้นมา ยังไมปรากฏวามีการเผยแพรรายงาน

วจิยัสรุปผลการสังเคราะห์งานวิจยัทางการเรยีนการ

สอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยอีกเลยอีกทั้งยัง

ไมได้มีการศึกษาวิเคราะห์ทิศทางของการวิจัย

ทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในอนาคต

 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้

สอนภาษาฝรัง่เศสและสนใจศกึษาด้านการวจิยัและ

การเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสได้ตระหนักถงึความ

ส�าคัญและประโยชน์ของการศึกษาสถานภาพงาน

วิจัยทางด้านการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสใน

ประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส�าหรับผู้ที่

เก่ียวข้อง และเป็นแนวทางในการวางแผนและ

พัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาตาง-

ประเทศให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของยุค
สมัยมากขึ้น ผู้วิจัยหวังเป็นอยางย่ิงวาผลจากการ
ศึกษาครั้งนี้จะท�าให้ได้ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ตอการพัฒนาศาสตร์ด้านการสอนภาษา
ตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิง่การศกึษาวจิยัด้าน
การเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสในประเทศไทยตอไป

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัจจบุนัและทศิทางการวจิยัทางการเรยีนการ
สอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยในอนาคต

 ๑. ได้ทราบถงึสภาพการวิจยัด้านการเรยีน
การสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยในปัจจุบัน
อนัจะเป็นข้อมลูทีส่ะท้อนให้เหน็ภาพรวมของความ
ก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคในการท�าวิจัย

 ๒. ได้ข้อมลูองค์ความรู้เก่ียวกับทิศทางและ
แนวทางในอนาคตของการวิจัยทางการเรียนการ
สอนภาษาฝรั่ ง เศสในประเทศไทย เพื่อการ
พัฒนาการวิจัยในแวดวงการเรียนการสอนภาษา
ฝรัง่เศสให้ทนัตอกระแสการเปลีย่นแปลงในอนาคต

 การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพการวิจัยและ
วเิคราะห์ทศิทางการวจิยัทางการเรยีนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังนี้

 ๔.๑	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธี
การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

๒)	วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๓)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๔)	วิธีด�าเนินการวิจัย
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sampling)ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
และการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาตาง-
ประเทศ อาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในสถาบัน
อุดมศึกษาและในระดับมัธยมศึกษา ซึ่ งมี
ประสบการณ์ในการสอนภาษาฝร่ังเศสและการ
ศึกษาวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

	 ๔.๒	เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบ
ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นส�าหรับอาจารย์ผู้
สอนภาษาฝรั่ง เศสในสถาบันอุดมศึกษาและ
มัธยมศกึษาจ�านวน๑ชดุและแบบสมัภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้างส�าหรับผู้เชี่ยวชาญจ�านวน๑ชุด

 ๔.๓	การเกบ็รวบรวมข้อมลูในการเก็บรวบ-
รวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินตามขั้นตอนตอไปนี้

 •	 รอบที่	๑

 – ติดตอประสานงานอาจารย์ผู้สอนภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
ขอความรวมมือในเบื้องต้น

 – สงหนังสือราชการไปยังกลุมตัวอยาง
ทางไปรษณีย์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมแนบโครงรางวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
แบบสอบถามเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

 – ส�ารวจความคดิเหน็อาจารย์ผูส้อนภาษา
ฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ที่เป็นกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้

 • รอบที่	๒

 – ติดตอประสานงานผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
ของการวิจัยและขอความรวมมือในเบื้องต้น

 – สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกีย่วกบัทศิทางการวจิยัทางการเรยีนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศไทยทั้งสภาพการณ์ในปัจจุบัน
และทิศทางการวิจัยในอนาคตตามแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ (telephone interview) และทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail interview)

 •	 รอบที่	๓

 หลังจากได้ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
รอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ แล้ว ผู้วิจัยได้ติดตอ
ประสานงานไปยังกลุมตัวอยางในการวิจัยอีกคร้ัง
เพื่อสอบถามประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมพร้อม
แนบผลการวิเคราะห์ข้อมลูเบ้ืองต้นเก่ียวกับสภาพ-
การณ์ในปัจจุบันและทิศทางการวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยในอนาคต

 ๕.๑		ความก้าวหน้าและประเด็นการวิจัย

 ในการศึกษาทิศทางการวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาฝรัง่เศสในประเทศไทยนั้นผูว้จิยัได้
สอบถามข้อคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบ
ด้วยอาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาและระดับ
อุดมศึกษารวมจ�านวนทั้งสิ้น ๔๓ คน โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจ�านวน๓๑ฉบับคิดเป็น
ร้อยละ๗๒.๑ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุป
ได้ดังนี้

๕)	ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ	
	 ทิศทางการวิจัยทางการเรียนการสอน	
	 ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย
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ตารางที่	๑	ความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

 จากตารางที่ ๑ พบวา ในภาพรวมกลุม
ตวัอยางมคีวามคดิเหน็วางานวจิยัด้านการเรยีนการ
สอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยมีความก้าวหน้า
ในระดับปานกลางจ�านวน๑๔คนคิดเป็นร้อยละ
๔๕.๑ สวนกลุมตัวอยางในระดับมัธยมศึกษามี
ความคดิเหน็วางานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศไทยมีความก้าวหน้าในระดับ
น้อยจ�านวน๕คนคิดเป็นร้อยละ๑๖.๑โดยให้
เหตุผลวาเน่ืองจากมีผู้ท�างานวิจัยน้อย เพราะครู
มัธยมศกึษาจะท�าวจิยัในช้ันเรียนแบบงายๆ เทานัน้
การวจัิยกบัภาพรวมการศกึษาไทยยังไมพร้อมทีจ่ะ
เดินหน้าหรือกอให้เกิดประโยชน์อยางชัดเจนและ
ยังมีข้อจ�ากัดทางการเปลี่ยนแปลงอยูมาก

 ส�าหรับกลุมตัวอยางระดับอุดมศึกษาเห็นวา
งานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสใน

ระดับ ความคิดเห็น รวมในแต่ละ
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

มัธยมศึกษา ๐(๐.๐) ๑(๓.๒) ๓(๙.๖) ๕(๑๖.๑) ๐(๐.๐) ๙(๒๙.๐)

อุดมศึกษา ๐(๐.๐) ๗(๒๒.๖) ๑๑(๓๕.๕) ๔(๑๒.๙) ๐(๐.๐) ๒๒(๗๑.๐)

ภาพรวม ๐(๐.๐) ๘(๒๕.๘) ๑๔(๔๕.๑) ๙(๒๙.๐) ๐(๐.๐) ๓๑(๑๐๐)

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในระดับปานกลาง
จ�านวน๑๑คนคดิเป็นร้อยละ๓๕.๕โดยให้เหตุผล
วาไมมีการน�าเสนอแหลงงานวิจัย และไมมีหนวย
งานกลางทีจ่ะประสานงานในการประชาสมัพนัธ์งาน
วิจัยประกอบกับขาดแรงจูงใจขาดงบประมาณที่
เหมาะสมกับคาใช้จายในการวิจัย อีกทั้งผู้สอนมี
ภาระงานสอนมาก ท�าให้ไมมีเวลาในการท�าวิจัย
อยางเต็มที่ การวิจัยสวนใหญเป็นไปเพื่อการขอ
ต�าแหนงทางวิชาการ หรือเพื่อความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ แตไมได้น�ามาเผยแพรเพื่อประโยชน์ใน
วงกว้างและไมได้น�ามาใช้ประโยชน์จริง และหาก
พิจารณาในเชิงปริมาณนับวามีจ�านวนงานวิจัย
พอสมควร เชน การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อขอเล่ือน
ต�าแหนง แตในเชิงคุณภาพของงานวิจัยยังมีข้อ
ผิดพลาดทางด้านเนื้อหาและด้านไวยากรณ์
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ตารางที่	๒	ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

รายการ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาพรวม
มาก ปาน

กลาง
ควร

ปรับปรุง
มาก ปาน

กลาง
ควร

ปรบัปรงุ
มาก ปาน

กลาง
ควร

ปรบัปรงุ
การพัฒนาและ
ประเมินหลักสูตร

๐
(๐.๐)

๒
(๒๕.๐)

๖
(๗๕.๐๐)

๑
(๕.๘)

๙
(๕๒.๔)

๗
(๔๑.๘)

๑
(๔.๐)

๑๑
(๔๔.๐)

๑๓
(๕๒.๐)

รูปแบบ/กลวิธีการ
เรียนรู้

๑.๐๐
(๑๒.๐)

๔.๐๐
(๕๐.๐)

๓.๐๐
(๓๗.๐)

๒.๐๐
(๑๑.๖)

๖.๐๐
(๓๕.๙)

๙.๐๐
(๕๒.๔)

๓.๐๐
(๑๒.๐๐)

๑๐.๐๐
(๔๐.๐)

๑๒.๐๐
(๔๘.๐)

รูปแบบ/กลวิธีการ
สอน

๐
(๐.๐)

๕
(๖๒.๕)

๓
(๓๗.๕)

๒
(๑๑.๗)

๘
(๔๗.๑)

๗
(๔๑.๑)

๒
(๘.๐)

๑๓
(๕๒.๐)

๑๐
(๔๐.๐)

การใช้ภาษาฝรั่งเศส
ในการสื่อสาร

๑
(๑๒.๕)

๕
(๖๒.๕)

๓
(๓๗.๕)

๑
(๕.๘)

๑๐
(๕๘.๘)

๖
(๓๕.๒)

๒
(๘.๐)

๑๕
(๖๐.๐)

๑๐
(๔๐.๐)

ทักษะการฟัง
ภาษาฝรั่งเศส

๑
(๑๒.๐)

๕
(๖๒.๐)

๒
(๒๕.๐)

๐
(๐.๐)

๑๐
(๕๘.๘)

๗
(๔๑.๑)

๑
(๔.๐)

๑๕
(๖๐.๐)

๙
(๓๖.๐)

ทักษะการพูด
ภาษาฝรั่งเศส

๑
(๑๒.๕)

๕
(๖๒.๕)

๒
(๒๕.๐)

๑
(๕.๘)

๑๐
(๕๘.๘)

๖
(๓๕.๒)

๒
(๘.๐)

๑๕
(๖๐.๐)

๘
(๓๒.๐)

ทักษะการอาน
ภาษาฝรั่งเศส

๒
(๒๕.๐)

๔
(๕๐.๐)

๒
(๒๕.๐)

๖
(๓๕.๒)

๗
(๔๑.๑)

๔
(๒๓.๕)

๘
(๓๒.๐)

๑๑
(๔๔.๐)

๖
(๒๔.๐)

ทักษะการเขียน
ภาษาฝรั่งเศส

๑
(๑๒.๕)

๕
(๖๒.๕)

๒
(๒๕.๐)

๔
(๒๓.๕)

๙
(๕๒.๙)

๔
(๒๓.๕)

๕
(๒๐.๐)

๑๔
(๕๖.๐)

๖
(๒๔.๐)

วัฒนธรรม
ฝรั่งเศส

๐
(๐.๐)

๖.๐๐
(๗๕.๐)

๒.๐๐
(๒๕.๐)

๔.๐๐
(๒๓.๕)

๑๐.๐๐
(๕๘.๘)

๓.๐๐
(๑๗.๖)

๔.๐๐
(๑๖.๐)

๑๖.๐๐
(๖๔.๐)

๕.๐๐
(๒๐.๐)

การพัฒนาสื่อ
แบบเรียน/บทเรียน

๓
(๓๗.๕)

๒
(๒๕.๐)

๓
(๓๗.๕)

๔
(๒๓.๕)

๑๐
(๕๘.๘)

๓
(๑๗.๖)

๗
(๒๘.๐)

๑๒
(๔๘.๐)

๖
(๒๔.๐)

การใช้เทคโนโลยี
การศึกษา

๑
(๑๒.๕)

๕
(๖๒.๕)

๒
(๒๕.๐)

๔
(๒๓.๕)

๑๐
(๕๘.๘)

๓
(๑๗.๖)

๕
(๒๐.๐)

๑๕
(๖๐.๐)

๕
(๒๐.๐)

การวัดและ
ประเมินผล

๐
(๐.๐)

๕
(๖๒.๕)

๓
(๓๗.๕)

๓
(๑๗.๖)

๖
(๓๕.๒)

๘
(๔๗.๐)

๓
(๑๒.๐)

๑๑
(๔๔.๐)

๑๑
(๔๔.๐)

 จากตารางที่๒พบวาในภาพรวมนั้นกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาประเด็นการศึกษาวิจัยที่อยูใน
ระดับควรได้รับการปรับปรุง ได้แก ด้านการพัฒนาและประเมินผลหลักสูตร รูปแบบ/กลวิธีการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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 ๕.๒	ความคิดเห็นต่อทิศทางการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในอนาคต
 จากการสอบถามความคดิเหน็ของกลุมตวัอยางเกีย่วกบัทศิทางการวิจัยทางการเรยีนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศไทยในอนาคตสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตอไปนี้

ตารางที่	๓	ทิศทางการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในอนาคต

รายการ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาพรวม
มาก ปาน

กลาง
ควร

ปรบัปรงุ
มาก ปาน

กลาง
ควร

ปรบัปรงุ
มาก ปาน

กลาง
ควร

ปรับปรุง
การพัฒนาและ
ประเมินหลักสูตร

๗
(๘๗.๕)

๑
(๑๒.๕)

๐
(๐.๐๐)

๑๑
(๖๑.๑)

๖
(๓๓.๓)

๑
(๕.๕)

๑๘
(๖๙.๒)

๗
(๒๖.๙)

๑
(๓.๘)

รูปแบบ/กลวิธีการ
เรียนรู้

๗
(๘๗.๕)

๑
(๑๒.๕)

๐
(๐.๐)

๑๕
(๘๓.๓)

๓
(๑๖.๖)

๐
(๐.๐)

๒๒
(๘๔.๖)

๔
(๑๕.๓)

๐
(๐.๐)

รูปแบบ/กลวิธีการ
สอน

๘
(๑๐๐.๐)

๐
(.๐๐)

๐
(๐.๐)

๑๐
(๕๕.๕)

๘
(๔๔.๔)

๐
(๐.๐)

๑๘
(๖๙.๒)

๘
(๓๐.๗)

๐
(๐.๐)

การใช้ภาษาฝรั่งเศส
ในการสื่อสาร

๘
(๑๐๐.๐)

๐
(๐.๐)

๐
(๐.๐)

๑๕
(๘๓.๓)

๓
(๑๖.๖)

๐
(๐.๐)

๒๓
(๘๘.๔)

๓
(๑๑.๕)

๐
(๐.๐)

ทักษะการฟัง
ภาษาฝรั่งเศส

๗
(๘๗.๕)

๑
(๑๒.๕)

๐
(๐.๐)

๑๐
(๕๕.๕)

๘
(๔๔.๔)

๐
(๐.๐)

๑๗
(๖๕.๓)

๙
(๓๔.๖)

๐
(๐.๐)

ทักษะการพูด
ภาษาฝรั่งเศส

๗
(๘๗.๕)

๑
(๑๒.๕)

๐
(๐.๐)

๑๑
(๖๑.๑)

๗
(๓๘.๙)

๐
(๐.๐)

๑๘
(๖๙.๒)

๘
(๓๐.๗)

๐
(๐.๐)

ทักษะการอาน
ภาษาฝรั่งเศส

๗
(๘๗.๕)

๑
(๑๒.๕)

๐
(๐.๐)

๑๑
(๖๑.๑)

๗
(๓๘.๘)

๐
(๐.๐)

๑๘
(๖๙.๒)

๘
(๓๐.๗)

๐
(๐.๐)

ทักษะการเขียน
ภาษาฝรั่งเศส

๗
(๘๗.๕)

๑
(๑๒.๕)

๐
(๐.๐)

๑๒
(๖๖.๖)

๖
(๓๓.๓)

๐
(๐.๐)

๑๙
(๗๓.๑)

๗
(๒๖.๙)

๐
(๐.๐)

วัฒนธรรม
ฝรั่งเศส

๕
(๖๒.๕)

๓
(๓๗.๕)

๐
(๐.๐)

๙
(๕๐.๐)

๙
(๕๐.๐)

๐
(๐.๐)

๑๔
(๕๓.๘)

๑๒
(๔๖.๑)

๐
(๐.๐)

การพัฒนาสื่อ
แบบเรียน/บทเรียน

๗
(๘๗.๕)

๑
(๑๒.๕)

๐
(๐.๐)

๑๒
(๖๖.๖)

๔
(๒๒.๒)

๒
(๑๑.๑)

๑๙
(๗๓.๑)

๕
(๑๙.๒)

๒
(๗.๖)

การใช้เทคโนโลยี
การศึกษา

๕
(๖๒.๕)

๓
(๓๗.๕)

๐
(๐.๐)

๑๒
(๖๖.๖)

๓
(๑๖.๖)

๓
(๑๖.๖)

๑๗
(๖๕.๓)

๖
(๒๓.๑)

๓
(๑๑.๕)

การวัดและ
ประเมินผล

๗
(๘๗.๕)

๑
(๑๒.๕)

๐
(๐.๐)

๑๑
(๖๑.๑)

๔
(๒๒.๒)

๓
(๑๖.๖)

๑๘
(๖๙.๒)

๕
(๑๙.๒)

๓
(๑๑.๕๔)

 จากตารางที่๓พบวากลุมตัวอยางในระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาและในภาพรวมมีความ
คดิเห็นสอดคล้องกันวาในอนาคตควรมีการวิจยัเกีย่วกบัการใช้ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การสือ่สารและรปูแบบ/
กลวิธีการเรียนรู้ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นวา
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ด้านการฟังและการพูด
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 ๕.๓		 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัย
ทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

 ผูเ้ช่ียวชาญและกลุมตวัอยางได้ให้ข้อคดิเหน็
เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยดังนี้

 •	หวัข้อเนือ้หาควรมหีวัข้อเนือ้หาเก่ียวกบั
ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศส การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ใน
การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนควรมีความ
แปลกใหม นาสนใจ และเป็นประโยชน์ เชน ใน
ระดับอุดมศึกษาควรต้องอ้างอิงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
มากข้ึน ในประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันวาจ�านวนงานวิจัยด้านการเรียนการ
สอนภาษาฝรัง่เศสในประเทศไทยยังมจี�านวนจ�ากัด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษาที่มักจะเน้น
การเขียนต�าราวิชาการมากกวา หากมีการท�าวิจัย
บ้างกม็กัจะเป็นการวจิยัด้านวรรณคดีสวนในระดบั
มัธยมศึกษาน้ัน การท�างานวิจัยสวนใหญเป็นไป
ตามข้อก�าหนดของการเสนอขอผลงานเพื่อปรับ
ระดับการท�างานของตน บางครั้งจึงไมได้มุงที่การ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนอยางจริงจัง
เทาที่ควร

 •	ระเบียบวิธีวิจัย/รูปแบบวิธีการ ควรใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method 
research) และควรพัฒนาความรู้ด้านระเบียบวิธี
การวิจัยให้แกอาจารย์ รวมท้ังควรมีการท�าวิจัย
รวมกันเป็นทีม

 •	ปัญหาและอุปสรรคในการท�าวจิยั	ปัญหา
หลกัทีพ่บคอือาจารย์ไมมเีวลาท�างานวจิยัเนือ่งจาก

มีภาระหน้าที่มาก ประกอบกับขาดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินการวิจัยขาดแรงจูงใจใน

การท�าวจิยัขาดบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ

เกี่ยวกับการวิจัยและภาษาฝรั่งเศส อีกทั้งแหลง

ค้นคว้าและเผยแพรข้อมูลอยูในวงจ�ากัดเชนผาน

ทางวารสารสมาคมครภูาษาฝรัง่เศสแหงประเทศไทย

หรือผานทางวารสารของมหาวิทยาลัยเทานั้น ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เสนอวา

ควรมีการเผยแพรไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วย

เพื่อตางฝ่ายจะได้ทราบขาวความเคลื่อนไหววามี

การท�าวิจัยด้านไหนและไปถึงไหน และควรมีการ

สรุปผลงานวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสท้ังใน

ประเทศไทยและตางประเทศ เพ่ือเผยแพรใน

วารสารสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหงประเทศไทย

ด้วย นอกจากนี้พบวาระดับการเผยแพรก็มักใช้

ภาษาที่ยากเกินไป เป็นภาษาวิจัยที่ครูผู้สอนอาจ

ไมเข้าใจและเข้าถึงเทาที่ควร และหากจะให้เกิด

ประโยชน์ ควรน�าผลงานท่ีวิจัยมาชี้แนวทางตอ

ซึง่จะชวยให้เกดิการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษา

ฝรั่งเศสได้อยางดี

 ๕.๔	ข้อเสนอแนะในการส่งเสรมิและพฒันา	

การวิจัยการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประ-

เทศไทย

 จากการสอบถามเกีย่วกบัข้อเสนอแนะในการ

สงเสริมและพัฒนาการวิจัยทางการเรียนการสอน

ภาษาฝร่ังเศสในประเทศไทย กลุมตัวอยางได้ให้

ข้อเสนอแนะในประเด็นตางๆดังเชน

 •	ความรู้ ควรพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย

รวมท้ังความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและ

ความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสให้แกอาจารย์
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 •	ทกัษะควรมีทกัษะในการท�าการวิจัยการ
จัดการเรียนการสอน และเทคนิคการใช้ภาษา
ฝรั่งเศส

 •	ทัศนคติ ควรมีแนวทางสงเสริมให ้
อาจารย์เกดิทศันคตทิีดี่ตอการท�าวิจัยและทศันคติ
ตอการสอนภาษาฝรั่งเศสตลอดจนทัศนคติของผู้
เรียนและผู้ปกครองที่มีตอการเรียนภาษาฝรั่งเศส

 •	แหล่งทรัพยากรสนับสนุน ควรมีแหลง
ทรัพยากรสนับสนุนจากองค์กรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเชนCREFAPและAUFควรจัด
ให้มีห้องสมุดเฉพาะทางเพื่อสะดวกในการค้นคว้า
ข้อมลูและควรมกีารรบัวารสารตางประเทศทีห่ลาก-
หลายครอบคลุมงานวิจัยหลายๆด้านเพื่อเป็น
แหลงทรัพยากรสนบัสนนุการค้นคว้าข้อมลูงานวิจยั
เนื่องจากการติดตามทิศทางและแนวโน้มของการ
ท�าวิจัยของตางประเทศอาจเป็นจุดเร่ิมต้นให้เกิด
ประเด็นที่จะน�ามาปรับใช้ในประเทศไทยได้

 •	ข้อเสนอแนะอ่ืน	ๆ ควรปรับปรงุข้ันตอน
การขอทุนวิจัยให้งายขึ้น ควรพัฒนาแนวทางการ
เผยแพรงานวิจัยควรมีแนวทางหรือเตรียมการใน
การเผยแพรผลงานวิจัยการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการเผยแพรใน
สื่อ Online ซึ่งสะดวกตอการศึกษาและติดตาม
ความเคลื่อนไหวของผลงานการวิจัย นอกจากนี้
ควรสงเสริมให้มีการท�างานวิจัยเป็นกลุมหรือมีการ
วิจัยรวมกันระหวางอาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสใน
ระดับมัธยมและอดุมศกึษาเพือ่ประโยชน์ในวงกว้าง
ควรลดภาระงานอื่นๆ ของครูประจ�าการเพื่อให้มี
เวลาท�างานวิจัย

 กลาวโดยสรุปจากการสอบถามความคิดเหน็
ของผู้เช่ียวชาญและกลุมตัวอยางเกี่ยวกับทิศทาง

การท�างานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
ในประเทศไทย พบวาในภาพรวมมีความก้าวหน้า
ในระดับปานกลางเนื่องจากจ�านวนงานวิจัยมีน้อย
ประกอบกับไมมีการเผยแพรผลงานวิจัยเทาที่ควร
และเห็นวาในปัจจุบันยังขาดประเด็นการวิจัยด้าน
หลักสูตร รูปแบบ/กลวิธีการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ทิศทางการวิจัยในอนาคตควรมีการ
วิจัยด้านการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร และ
รูปแบบ/กลวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการใช้รูป-
แบบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน(mixed method 
research)และการท�าวิจัยรวมกันนอกจากนี้กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น
เกี่ยวกับปัญหาหลักและอุปสรรคในการท�าวิจัย
ได้แกมีภาระงานสอนและงานอื่นๆ มากขาดแรง
จูงใจปัญหาด้านความรู้และทักษะการท�าวิจัยขาด
บุคลากรผู้ให้ความรู้ อีกทั้งมีแหลงสนับสนุนและ
เผยแพรผลงานวิจัยในวงจ�ากัด

 ๑. ผลจากการศกึษาความคดิเห็นเกีย่วกบั
การติดตามความเคล่ือนไหวและความก้าวหน้าของ
งานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสใน
ประเทศไทยในภาพรวมพบวากลุมตวัอยางทัง้จาก
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามีความคิดเห็น
สอดคล้องกนัโดยให้เหตุผลวาผลงานวจิยัทางการ
เรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสในประเทศไทยยงัไมได้
รับการเผยแพรเทาท่ีควร ข้อมูลความเคลื่อนไหว
ของการวิจัยยังอยูในวงจ�ากัดมากท้ังนีอ้าจเนือ่งจาก
หนวยงานหรือภาคสวนตางๆที่เกี่ยวข้องยังไมได้
มีการรวมตัวกันหรือประสานงานในเรื่องการ
สนบัสนนุหรอืการเอือ้อ�านวยความสะดวกในการตี
พมิพ์หรือการเผยแพรในชองทางอืน่ๆเชนการจัด
ท�าฐานข้อมูลผลงานวิจัยหรือจัดให้มีองค์กรกลาง

๖)	การอภิปรายผล
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เผยแพรงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นผู้
เชี่ยวชาญท่ีเห็นวาควรมีการสงเสริมและสนับสนุน
ให้มีการเผยแพรงานวจิยัในวงกว้างนอกเหนอืจาก
วารสารสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหงประเทศไทย
และควรเผยแพรให้กลุมผู้สอนระดับมัธยมได้รับ
ทราบความเคลื่อนไหวด้วย

 ๒. จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัญหา อุปสรรคในการท�างานวิจัย พบวากลุม
ตัวอยางได้ให้ข ้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมตัวอยางที่
เป็นผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประสบปัญหา
หลักเนื่องจากมีภาระงานสอนและภาระงานอ่ืน ๆ
มากท�าให้ไมมเีวลาในการศกึษาค้นคว้าและท�างาน
วจิยัอยางจริงจงัประกอบกับขาดแหลงงบประมาณ
และแหลงข้อมูลศึกษาค้นคว้าอยางเพียงพอ ใน
เรือ่งนีส้อดคล้องกบัผลการศกึษาของพชัราบญุมา-
น�า และสมควร ทรัพย์บ�ารุง (๒๕๕๒) ที่พบวา
ปัญหาและอุปสรรคในการท�าวิจัยของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แก๑)ภาระงานสอน
และงานอื่น ๆ ๒) จ�านวนงบประมาณท่ีได้รับ
๓) อปุกรณ์และเคร่ืองมือในการท�าวิจัย ๔) การ
เบิกจายงบประมาณ/ทุนสนับสนุนการวิจัย และ
๕) บุคลากร/ผู ้ชวยที่จะสนับสนุนงานด้านการ
บริหารโครงการวิจัย

 ๓. ผลจากการสอบถามเกีย่วกบัทศิทางการ
วจิยัทางการเรียนการสอนภาษาฝรัง่เศสในประเทศ
ไทยในอนาคตนั้น เป็นที่นาสังเกตวากลุมตัวอยาง
จากอดุมศึกษาได้แสดงความคดิเหน็วาหวัข้อเนือ้หา
หรือประเด็นการศึกษาในอนาคตควรต้องอ้างอิง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ
การศึกษาในปัจจุบันที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออก

ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติเพื่อให้มีการจัดท�าหลักสูตรและการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
ประสงค์อยางน้อย๕ด้าน ได้แก ๑)คุณธรรม
จริยธรรม ๒) ความรู ้ ๓) ทักษะทางปัญญา
๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ๕)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ(วราภรณ์
สีหนาท, ๒๕๕๒) ทั้งนี้แนวคิดเก่ียวกับกรอบ
แนวคิดมาตรฐานคุณวุฒินั้นนับวาเป็นแนวทาง
ส�าคัญในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคตซึ่งยอมสงผลตอทิศทางใน
การศึกษาวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
ในประเทศไทยด้วยเชนกัน

 ๔. จากการสอบถามความคดิเห็นของกลุม
ตวัอยางเกีย่วกบัรปูแบบ/วธิกีารวจิยันัน้พบวากลุม
ตวัอยางมคีวามคดิเหน็ทีส่อดคล้องกนัโดยมองวา
ทิศทางการวิจัยในอนาคตนั้นควรต้องมีงานวิจัยที่
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใช้รูปแบบวิธีการ
แบบผสมผสาน และอาจเป็นงานวจิยัในเชงิบรูณา-
การหรือในรูปแบบสหวิทยาการเป็นต้นในเรื่องนี้
นับวาเป็นประเด็นการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงของยุคสมัยท่ีเน ้นการเชื่อมโยง
องค์ความรู้และศาสตร์ตางๆ เข้าด้วยกันทั้งนี้การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนับวาเป็นที่
นิยมแพรหลายทั้งในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถท�าได้หลาย
รปูแบบและหลายลักษณะเชนการจดัท�าหลักสูตร
แบบบูรณาการ(Integrated curriculum)ที่จะให้
หลักประกันในขั้นต้นวา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ใน
ส่ิงท่ีเป็นองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหวางเนือ้หาวชิาและให้ผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลางของ
การเรียนรู้(นาตยาปิลันธนานนท์,๒๕๔๖;อุดม
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ค�าขาด, ๒๕๕๐) ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคสวน
ควรต้องมวีสิยัทศัน์ในการประสานงานและแสวงหา
ความรวมมือด้านการวิจัยจากองค์กรตางๆทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค และผลักดันให้
เกิดการท�าวิจัยรวมให้มากขึ้น อันจะสงผลตอการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศ
ไทยให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ๕. ในการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการวิจัยด้านการ
เรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสในประเทศไทยนัน้กลุม
ตัวอยางได้ให้ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน เชนเดียวกับข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยเห็นวาควรเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้
และทักษะในการท�าวิจัย ด้านทัศนคติ แหลง
ทรัพยากรสนับสนุน และแหลงงบประมาณ ทั้งนี้
หากจะให้เกดิผลคงต้องอาศยัปัจจยัอืน่ๆ รวมด้วย
ในหลายระดับและหลายมิติทั้งในสวนของผู้สอน/
นักวิจัย ในระดับหนวยงานภายใน หนวยงาน
ภายนอกหรือองค์กร/สมาคมวชิาชพีทีเ่กีย่วข้องท่ี
จะเป ็นผู ้ มีบทบาทส�าคัญในการส งเสริมและ
พฒันาการวจิยัด้านการเรียนการสอนภาษาฝรัง่เศส
ในประเทศไทย

 อนึ่งผลจากการศึกษาคร้ังนี้ท�าให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกบัสภาพการวจิยัและทศิทางการวจิยัทางการ
เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย อันจะ
เป็นประโยชน์ตอการวางแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงการวิจัยและการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศไทยตอไป

 ๑. หนวยงานองค์กรสมาคมวิชาชีพและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัย
ควรรวมกันก�าหนดแผนการบริหารงานวิจัยให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยควรค�านึงถึงบริบทที่
เก่ียวข้องในหลายระดบัเชนระดบัไมโคร(micro) 
ทีเ่ป็นบรบิทการสอนระดบัห้องเรยีนซึง่เกีย่วข้องกบั
ผู้สอนและผู้เรียนโดยตรง ในระดับเมโส (meso) 
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยบุคลากรผู้
บรหิารวธิกีารจดัการเป็นต้นรวมทัง้ในระดบัเอก็โซ
(exo)หรอืบริบทในระดบัชุมชนองค์กรตลอดจน
ระดับแมคโค (macro) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบทใน
ระดับกว้างหรือในระดับประเทศเชนนโยบายของ
กระทรวงหรือหนวยงาน องค์กรกลางในการ
ประสานงานการวิจัย การก�าหนดทิศทาง ความ
ก้าวหน้าเป็นต้น(ทิศนาแขมมณี,๒๕๔๗)

 ๒. หนวยงานองค์กรสมาคมวิชาชีพและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาทส�าคัญในการสงเสริม
ผลติและพฒันานกัวจิยัทางการเรยีนการสอนภาษา
ตางประเทศในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ เชน ใน
การอบรมให้ความรู้แสวงหาเครอืขายความรวมมอื
และแหลงทรัพยากรสนับสนุนจากทุกภาคสวนทั้ง
จากองค์กรภายในและภายนอกรวมทัง้จดัหาแหลง
งบประมาณและทุนสนับสนุนการท�าวิจัยเป็นต้น

 ๓. ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสง
เสริมนักวิจัยมือใหมและนักวิจัยมืออาชีพในทุก
ระดับ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
รวมทัง้จดัระบบให้ค�าปรกึษาให้ความชวยเหลือนกั-
วิจัยในการแก้ปัญหาตางๆในการวิจัยตลอดจน
จัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามและประเมิน
คุณภาพงานวิจัยเพื่อให้การท�าวิจัยมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

 ๔. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยด้วยรูปแบบและวิธีการตางๆ

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปประเด็น
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้

๗)	ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
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เชนจดัพมิพ์รายงานการวจิยัจดัเวทปีระชมุสมัมนา
และสนับสนุนทุนในการน�าเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติรวม
ทั้งจัดท�าฐานข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อชวยให้มีการน�า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 ๕. ในทางปฏิบัตินั้น ควรได้มีการเสนอ
โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการจ�าเป็นของหนวยงาน และสอดคล้องกับ
บริบทของยุคสมัยเชนงานวิจัยทางภาษาฝรั่งเศส
เฉพาะด้าน เพื่อรองรับการเข้าสูประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทย และควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันทั้งอาจารย์/นักวิจัยในระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา หรือจัดให้มีนักวิจัยพี่เลี้ยง
โครงการวิจัยเป็นต้น

ด้านอืน่ๆ เชนงานวจิยัด้านวรรณคดฝีร่ังเศสหรอื
งานวจิยัด้านภาษาศาสตร์ฝรัง่เศสเพือ่ให้ได้ภาพรวม
เกี่ยวกับสภาพการวิจัยทางภาษาฝรั่งเศสได้อยาง
ครอบคลุมทุกด้าน

 ๔.ควรมกีารสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบั
ทิศทางการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาตาง-
ประเทศจากผู้สอนภาษาตางประเทศอื่น ๆ ด้วย
เชนภาษาเยอรมันภาษาสเปนภาษารัสเซียหรือ
กลุมภาษาตะวันออกอาทิภาษาจีนญี่ปุ่นเกาหลี
ทั้งนี้เพื่อน�าผลมาเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งนี้
ซึง่อาจจะท�าให้ได้ข้อมลูท่ีนาสนใจเก่ียวกับภาพรวม
ของการวจัิยทางการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ
ในประเทศไทย

 ๕.หากเป็นไปได้ควรมีการเสนอจัดท�าชุด
โครงการวิจัยเพื่อประมวลองค์ความรู้จากงานวิจัย
ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษา
ตางประเทศ โดยอาจศึกษาในขอบเขตท่ีกว้างขึ้น
ทั้งจากผลงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ

 ผลจากการวิจัยเร่ือง “ทิศทางการวิจัยทาง
การเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสในประเทศไทย”ใน
ครั้งนี้ชวยให้ได้ข้อค้นพบที่นาสนใจเกี่ยวกับสภาพ
การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน และทิศทางของการวิจัย
ทางการเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสในประเทศไทย
ในอนาคตซึ่งจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนให้
เหน็ภาพรวมและแนวโน้มการวิจัยด้านการเรียนการ
สอนภาษาฝรัง่เศสในฐานะภาษาตางประเทศอกีทัง้
เป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันางานวจิยัด้าน
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศให้สอดคล้อง
กับความเปล่ียนแปลงของยุคสมัยให้มากขึ้น ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์อยางยิ่งตอการพัฒนาศาสตร์
ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาตางประเทศ
ในประเทศไทยตอไป

 ๑.ควรมีการวิจัยเก่ียวกับสภาพการเรียน
การสอนภาษาฝร่ังเศสในประเทศไทยทั้งในระดับ
มัธยมศกึษาและระดับอดุมศกึษาเพือ่ศกึษาสภาพ
การจัดการเรียนการสอนปัญหาอุปสรรคปัจจัย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจัดการสนทนากลุม
(focus group)หรือจดัเวทรีบัฟังความคดิเหน็จาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้น

 ๒.ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรส�ารวจความ
คิดเหน็ของผูท้ีก่�าลงัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาและ
ก�าลงัท�าวจิยัด้านการเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสใน
ฐานะภาษาตางประเทศด้วยซึง่อาจจะท�าให้ได้ข้อมลู
ความคิดเหน็เก่ียวกับแนวโน้มของการวิจยัทางการ
เรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสมากย่ิงขึน้

 ๓.ควรมีการสังเคราะห์หัวข้อเนื้อหาและ
ประเด็นการศึกษาของงานวิจัยทางภาษาฝรั่งเศส

๘)	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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ชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่องน�าเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์
ส�าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ

Ensemble didactique sur ‘Voyages à l’Ile Rattanakosin’ pour l’enseignement
du thaï langue étrangère

ประสิทธิ์ชัย ส�ำเภำทอง* 

* Professeur de thaïlandais au Lycée Français International de Bangkok

Cette étude vise à réaliser un ensemble 
didactique basé sur les sites touristiques situés 
sur l’île Rattanakosin. Elle s’adresse aux  
apprenants de Thaï langue étrangère. Elle vise 
à évaluer l’efficacité de cet ensemble. Ce 
dernier comprend (1) un livre d’élèves dont 
le contenu est divisé en 6 chapitres: l’île Rat-
tanakosin, le Grand Palais, les temples  
royaux, les lieux de culte, les monuments 
historiques et commémoratifs, et les marchés. 
(2) un guide pédagogique de l’enseignant. (3) 
un CD-ROM comme support pédagogique.

La première partie de l’étude porte sur 
l’intérêt de la création de la méthode. Elle 
repose sur la pertinence sociale, scolaire, et 
personnelle du chercheur. La deuxième partie 
est constituée par les notions de l’ensemble 
didactique ainsi que les avantages de cette 
étude. En ce qui concerne la troisième partie, 
elle présente la méthodologie pour collecter 
des données et analyser les résultats obtenus. 
Pour conclure, nous énoncerons des  
propositions indispensables pour les futurs 
chercheurs qui souhaiteraient reprendre ce 
type de méthode. Enfin il y aura une  
discussion lors du travail d’étude.

กำรวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ ่งหมำยเพ่ือสร้ำงชุด 
กำรสอนภำษำและวัฒนธรรมไทย เรื่องน�ำเที่ยว 
เกำะรัตนโกสินทร์ ส�ำหรับผู้เรียนชำวต่ำงประเทศ 
ให้มปีระสิทธภิำพตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนดไว้คอื ๘๐/๘๐   
โดยศึกษำรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรและงำนวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงชุดกำรสอน กำรสอนภำษำ
และวัฒนธรรม และโบรำณสถำนที่ส�ำคัญในเกำะ
รตันโกสนิทร์ ชดุกำรสอนภำษำและวฒันธรรมไทย 
เรื่องน�ำเที่ยวเกำะรัตนโกสินทร์ ส�ำหรับผู้เรียนชำว
ต่ำงประเทศนี ้ประกอบด้วย (๑) ชดุกำรสอนส�ำหรับ 
ผู้เรียนซึ่งมีบทเรียนจ�ำนวน ๖ บท ได้แก่ เกำะ
รัตนโกสินทร์ พระบรมมหำรำชวัง พระอำรำมหลวง 
ศำสนสถำน อนุสรณ์สถำน และสถำนที่ส�ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ แหล่งกำรค้ำและกำรพำณิชย์ (๒) 
คูม่อืคร ูและ (๓) ส่ือประกอบกำรสอน หลงัจำกนัน้ 
ผู้วิจัยน�ำชุดกำรสอนไปด�ำเนินกำรทดลองเพ่ือหำ
ประสิทธิภำพกับกลุ ่มตัวอย่ำงที่ เป ็นนักเรียน 
ที่เรียนวิชำภำษำและวัฒนธรรมไทยในฐำนะภำษำ
ต่ำงประเทศในระดับสูง ระดับชั้น 2nde และ 1ère   

จ�ำนวน ๑๒ คน ของโรงเรียนฝรั่งเศสนำนำชำติ 
กรงุเทพ เขตวังทองหลำง กรงุเทพมหำนคร ผลกำร

Résumé บทคัดย่อ
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วิจัยปรำกฏว่ำ ชุดกำรสอนภำษำและวัฒนธรรม 
ไทย เร่ืองน�ำเทีย่วเกำะรตันโกสนิทร์ ส�ำหรบัผู้เรยีน
ชำวต่ำงประเทศ มีประสิทธิภำพ ๘๖.๖๖/๘๘.๖๑ 
ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ จึงสำมำรถน�ำไปใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้แก่ชำว 
ต่ำงชำติได้

ปัจจุบัน กำรเรียนรู้ภำษำอื่นนอกเหนือจำก
ภำษำแม่ของตนมีควำมส�ำคัญในฐำนะสื่อที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้
ภำษำและวฒันธรรมของชำตอิืน่ และสำมำรถตดิต่อ
สื่อสำรกับชำวต่ำงชำติได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
ในบรรดำภำษำต่ำงประเทศเหล่ำนี้ ภำษำไทยก็เป็น
ภำษำต่ำงประเทศภำษำหน่ึงที่ชำวต่ำงชำติเร่ิมให ้
ควำมสนใจ ดงัจะเหน็ได้จำกกำรทีส่ถำนศกึษำระดบั
อุดมศึกษำทั่วโลกต่ำงเปิดสอนหลักสูตรภำษำไทย
เพื่อกำรสื่อสำรและหลักสูตรไทยศึกษำขึ้น ทั้งใน
ทวปีเอเชยี ยโุรป ออสเตรเลยี และอเมริกำ (ศรีวิไล 
พลมณี. ๒๕๔๕: ๑๕) สถำนศึกษำทุกแห่งที่เปิด
สอนภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศต่ำงพฒันำ
หลักสูตร วิธีสอน ต�ำรำและแบบเรียนของตนเอง
อย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
และควำมต้องกำรของผู้เรียน (ปรียำ หรัิญประดิษฐ์.
๒๕๔๕: ๑๐๕) ทั้งนี้ แนวคิดส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึง
ในกำรสอนภำษำต่ำงประเทศแก่ผูเ้รยีนคอื การสอน
ภาษาควบคู่กบัวฒันธรรม เพรำะภำษำและวัฒนธรรม
มีควำมสมัพนัธ์เกีย่วโยงกันอย่ำงแยกไม่ออก ภำษำ
เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมและเป็นเครื่องหมำย
แสดงวฒันธรรมของชำตน้ัิน ๆ  กำรศึกษำภำษำของ
ชำติใดก็ตำม ย่อมเป็นกำรศึกษำวัฒนธรรมของ
เจ้ำของชำตนิัน้ด้วย (นวลทพิย์ เพิม่เกษร. ๒๕๔๕: 
๒๖๘) ด้วยเหตุนี้ กำรสอนภำษำไทยให้ได้ผลดีนั้น 

จะละเลยวฒันธรรมไทยไม่ได้โดยเดด็ขำดเนือ่งจำก
ผูเ้รยีนต้องติดต่อส่ือสำรกบัคนไทยและอำศยัอยูใ่น
สงัคมไทย กำรเรยีนรูภ้ำษำควบคูกั่บวฒันธรรมไทย
จึงท�ำให้ผู้เรียนชำวต่ำงชำติเข้ำใจควำมเหมือนและ
ควำมต่ำงระหว่ำงวฒันธรรมของตนและวฒันธรรม
ไทย รู้จักปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสมกับกำลเทศะ 
และด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่ำงมีควำมสุข 
วิธีกำรสอนภำษำและวัฒนธรรมไทยนั้นสำมำรถ
ท�ำได้หลำยวิธีด้วยกัน ในบทควำมนี้จะกล่ำวถึงวิธี
กำรสอนภำษำและวัฒนธรรมไทยโดยใช้กิจกรรม
ทัศนศึกษำซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะกำร
ใช้ภำษำ และมปีระสบกำรณ์ในกำรเรยีนรูว้ฒันธรรม 
โดยสถำนที่ที่จะทัศนศึกษำคือ เกำะรัตนโกสินทร์ 
ซึ่งถือเป็นย่ำนประวัติศำสตร์ที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงวฒันธรรม มโีบรำณสถำนทีง่ดงำมและโดดเด่น
เป็นจ�ำนวนมำก สถำนทีแ่ต่ละแห่งล้วนมปีระวตัศิำสตร์
ควำมเป็นมำอันยำวนำน และในปัจจุบันเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี 
และศำสนำทีส่�ำคญัของประเทศไทย จำกกำรส�ำรวจ
แบบเรยีนภำษำไทยส�ำหรบัชำวต่ำงชำติท่ีวำงจ�ำหน่ำย
ตำมท้องตลำด พบว่ำ แบบเรียนและส่ือกำรสอน
ภำษำและวฒันธรรมไทยท่ีมเีนือ้หำน�ำเท่ียวสถำนท่ี
ต่ำง ๆ ในประเทศไทยนั้นยังมีอยู่น้อยมำก ส่วน
มำกหนังสอืตำมท้องตลำดจะเน้นให้ข้อมลูเก่ียวกับ
กำรน�ำเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดพิมพ์เป็นภำษำ
ต่ำง ๆ ตำมภำษำแม่ของผู้เรียน ผู้สอนสำมำรถน�ำ
เนื้อหำเหล่ำนั้นมำประยุกต์ใช้ในกำรสอนภำษำและ
วฒันธรรมไทยได้เพียงแค่บำงส่วนเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถ
น�ำมำใช้ได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจสร้ำง
ชุดกำรสอนภำษำและวัฒนธรรมไทย เรื่องน�ำเที่ยว
เกำะรัตนโกสินทร์ ส�ำหรับผู้เรียนชำวต่ำงประเทศ
ขึ้น เพื่อใช้เผยแพร่ภำษำและวัฒนธรรมไทยแก ่
ชำวต่ำงชำติ

ความเป็นมาและความส�าคญัของงานวจิยั
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เพื่อสร้ำงชุดกำรสอนภำษำและวัฒนธรรม
ไทย เร่ืองน�ำเท่ียวเกำะรตันโกสนิทร์ ส�ำหรบัผู้เรยีน
ชำวต ่ำงประเทศ โดยก�ำหนดเกณฑ์กำรหำ 
ประสิทธิภำพไว้คือ ๘๐/๘๐

๑. ผลกำรวจิยัจะน�ำไปสูก่ำรพฒันำปรับปรงุ
กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนวิชำภำษำและวัฒนธรรม
ไทยให้มคีวำมหลำกหลำย สนองต่อควำมสนใจของ
ผู้เรียน และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

๒. ผลกำรวิจัยสำมำรถน�ำไปใช้เป็นแนวทำง
หรือตัวอย่ำงในกำรสร้ำงและพัฒนำชุดกำรสอน
ภำษำและวัฒนธรรมไทยในเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรน�ำเที่ยวในท้องถิ่นอื่น ๆ ของประเทศไทย 
ต่อไปได้

๓. ผลกำรวิจยัสำมำรถน�ำไปสูง่ำนวิจยัอืน่ ๆ  
ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ผลของกำรจดักิจกรรมทศันศกึษำ
ที่มีต่อทัศนคติและผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำ
ภำษำและวัฒนธรรมไทยของผู้เรียนชำวต่ำงชำติ

๓. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรทดลอง คือ ๑๓ 
คำบเรียน และทัศนศึกษำอีก ๑ วัน

๔. เนือ้หำในชดุกำรสอนก�ำหนดจำกหลกัสตูร 
ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมไทย  
โรงเรียนฝรั่งเศสนำนำชำติ กรุงเทพ (Lycèe  
Français International de Bangkok) ซึ่ง
สอดคล้องกับมำตรฐำนระดับควำมสำมำรถของ
นกัเรยีนต่ำงชำต ิเรือ่งภำษำไทยและวฒันธรรมไทย 
ของส�ำนกังำนบรหิำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำร
ศึกษำเอกชน ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร

๑. ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรสร ้ำงชุดกำรสอน กำรสอนภำษำและ
วัฒนธรรม และเกำะรัตนโกสินทร์ เพ่ือน�ำมำเป็น 
กรอบในกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย

๒. ก�ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
๓. ก�ำหนดจดุประสงค์กำรเรยีนรูแ้ละเนือ้หำ

ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของโรงเรียน
ฝรั่งเศสนำนำชำติ กรุงเทพ (Lycée Français 
International de Bangkok) และมำตรฐำนระดับ
ควำมสำมำรถของนักเรียนต่ำงชำติ เรื่องภำษำไทย
และวัฒนธรรมไทย ของส�ำนักงำนบริหำรงำนคณะ
กรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส�ำนักงำนปลัด
กระทรวงศกึษำธกิำร กระทรวงศกึษำธกิำร จำกนัน้ 
สร้ำงเครื่องมือที่เป็นชุดกำรสอนส�ำหรับกำรวิจัย

๔. ทดลองเคร่ืองมือกลับกลุ ่มตัวอย่ำง 
จำกนั้น วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือหำประสิทธิภำพของ 
ชุดกำรสอน (E1/E2) โดยก�ำหนดเกณฑ์กำรหำ
ประสิทธิภำพไว้ คือ ๘๐/๘๐

๕. น�ำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำ สรุป 
อภิปรำยผล และเสนอแนะ

๑. ประชำกรทีใ่ช้ในงำนวิจัย คือ นกัเรยีนไทย
และนักเรียนต่ำงชำติ โรงเรียนฝรั่งเศสนำนำชำติ 
กรุงเทพ (Lycée Français International de 
Bangkok) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย อำยุ 
๑๕–๑๘ ปี ที่เรียนวิชำภำษำและวัฒนธรรมไทย 
และมีควำมรู้ภำษำไทยระดับสูง

๒. กลุ่มตวัอย่ำงคอื นกัเรยีนไทยและนกัเรยีน
ต่ำงชำติ ชั้น Seconde และ Première จ�ำนวน 
๑๒ คน อำยุ ๑๕–๑๗ ปี ที่เรียนวิชำภำษำและ
วัฒนธรรมไทย และมีควำมรู้ภำษำไทยระดับสูง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ขอบเขตของการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
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จำกกำรท่ีผู้วิจัยได้สร้ำงชุดกำรสอนภำษำ
และวฒันธรรมไทย เร่ืองน�ำเท่ียวเกำะรตันโกสนิทร์ 
ส�ำหรบัผูเ้รยีนชำวต่ำงประเทศ เพือ่เสรมิสร้ำงทกัษะ
ทำงกำรใช้ภำษำ เพิ่มพูนวงศัพท์ และเสริมควำมรู้
ทำงวัฒนธรรมและไทยศึกษำแก่ผู้เรียนชำวต่ำง-
ประเทศ พบวำ่

๑. ได้ชุดกำรสอนภำษำและวัฒนธรรมไทย 
เร่ืองน�ำเที่ยวเกำะรัตนโกสินทร์ ส�ำหรับผู้เรียน 
ชำวต่ำงประเทศที่มีประสิทธิภำพ ๘๖.๖๖/๘๘.๖๑  
ซึง่สูงกว่ำเกณฑ์ทีก่�ำหนดไว้คอื (E1/E2 = ๘๐/๘๐) 
โดยประสิทธิภำพตัวแรก (E1) ของบทเรียนทั้ง 
๖ บท อยู่ระหวำ่ง ๘๓.๓๓–๙๐.๐๐ ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย
เป็น ๘๖.๖๖ และประสิทธิภำพตัวหลัง (E2) เป็น 
๘๘.๖๑ ชุดกำรสอนนี้ประกอบด้วย 

 ๑) ชุดกำรสอนส�ำหรับผูเ้รยีนซึง่มเีนือ้หำ 
๖ บท ดังนี้ 

  (๑.๑) เกำะรัตนโกสินทร์   
   (๑.๒) พระบรมมหำรำชวัง

  (๑.๓) พระอำรำมหลวง 
  (๑.๔) ศำสนสถำน
  (๑.๕) อนุสรณ์สถำนและสถำนที่
    ส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์
  (๑.๖) แหล่งกำรค้ำและกำรพำณชิย์
 ๒) คู่มือครู
 ๓) CD-ROM ประกอบกำรเรียนกำร 

สอน

๒. ปัจจัยส�ำคัญท่ีท�ำให้ชุดกำรสอนมีประ-
สิทธิภำพตำมเกณฑ์ คือ กำรที่กลุ่มตัวอย่ำงให ้
ควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูลกำรวิจัยเป็นอย่ำงดี 
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรออกแบบชุดกำรสอน กำร

เลอืกใช้สือ่ประกอบกำรสอน และกำรสร้ำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำม
สนใจและวัยของผู้เรียน ท้ังนี้ กำรจัดกำรเรียนรู้
นอกชั้นเรียนในรูปแบบทัศนศึกษำที่วัดพระศรี-
รัตนศำสดำรำม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 
พระบรมมหำรำชวัง และกำรพำนั่งรถวนดูสถำนที่
ส�ำคัญอื่น ๆ บริเวณเกำะรัตนโกสินทร์ เช่น เสำ
ชิงช้ำ สนำมหลวง อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ฯลฯ 
และกำรท�ำกิจกรรมเสนอแนะอื่น ๆ เช่น ค้นคว้ำ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับหัวข้อท่ีตนเองสนใจ เขียนข้อมูล 
ที่ได้และน�ำมำพูดให้เพื่อนฟังหน้ำชั้นเรียน เขียน
บรรยำยรูปภำพตนเองขณะท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
ระหว่ำงกำรทศันศกึษำ เขยีนบรรยำยควำมรู้สกึและ
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทัศนศึกษำและน�ำไปติดที่ป้ำย
นเิทศ ฯลฯ ถอืว่ำเป็นปัจจยัร่วมทีช่่วยกระตุน้ควำม
สนใจและส่งเสริมประสบกำรณ์ของผู้เรียนเช่นกัน 
นอกจำกนี้ ชุดกำรสอนซึ่งประกอบด้วยสื่อหลำย 
รูปแบบ เช่น เพำเวอร์พอยต์ วีดิทัศน์ บัตรค�ำ 
บัตรภำพ แผนที่ แผ่นพับ และสื่อของจริง  
(authentic documents) ฯลฯ ช่วยเอื้อให้ผู้สอน
สำมำรถเลือกใช้ส่ือได้อย่ำงหลำกหลำย ผู้เรียนจึง
รูส้กึสนกุสนำนและเกดิควำมกระตอืรอืร้นทีจ่ะเรยีน
ในชั้นเรียน และรู้สึกอยำกเห็นของจริงจำกกำร
ทัศนศึกษำ รวมถึงเนื้อหำในชุดกำรสอนเป็นเรื่อง
เก่ียวกับสถำนท่ีท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมท่ีได้รับกำร
ยกย่องว่ำมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
จึงส่งเสริมควำมสนใจของผู้เรียนชำวต่ำงประเทศ
ได้ด้วย 

๓. สิง่ส�ำคญัทีผู้่สอนควรค�ำนงึถงึนอกเหนอื
จำกแนวคดิกำรสอนภำษำควบคูก่บัวฒันธรรมไทย
คือ ข้อจ�ำกัดทำงภำษำของผู้เรียน กล่ำวคือ ผู้เรียน
ที่เป็นกลุ่มประชำกรมีควำมคิดอ่ำนสูงสมวัย แต่
กลับมีพื้นภำษำที่จ�ำกัด ผู้สอนจึงควรเรียบเรียง

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัย
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เน้ือหำให้สัน้ กระชบั และใช้ภำษำให้ง่ำยทีส่ดุ ในแง่
วฒันธรรมไทยควรคัดเฉพำะประเด็นทีช่ำวต่ำงชำติ
ควรรูเ้พือ่ให้มเีจตคตทิีดี่ต่อคนไทยมำกย่ิงขึน้เท่ำนัน้ 
ไม่ควรลงลึกในรำยละเอียดมำกหำกผู้เรียนไม่ได้
ประสงค์จะผันตัวเองไปเป็นมัคคุเทศก์ ข้อมูลทำง
วัฒนธรรมน้ีควรอยู่ในรูปของข้อควรรู้ควรจ�ำ อัน
เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนหำกต้องกำรไปเที่ยวหรือ 
พำเพื่อนไปยังสถำนที่เหล่ำนั้น นอกจำกนี้ค�ำศัพท์ 
ยำกบำงค�ำ เช่น ชื่อพระที่นั่งต่ำง ๆ ในพระบรม-
มหำรำชวังควรมีค�ำอ่ำนที่เขียนจำกระบบสัทอักษร
ที่ผู้เรียนคุ้นเคย เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถฝึกฝนอ่ำน
ได้ด้วยตนเอง

๔. ผู้สอนอำจพัฒนำชุดกำรสอนภำษำและ
วัฒนธรรมไทยน้ี โดยน�ำเนื้อหำเกี่ยวกับสถำนที่ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอื่น ๆ ของประเทศไทย 
เช่น อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย จังหวัด
สุโขทัย อุทยำนประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ 

จังหวัดอยุธยำ เป็นต้น มำจัดท�ำเป็นชุดกำรสอน 
และจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในชั้นเรียน และนอก
ชั้นเรียน คือ กำรทัศนศึกษำ นอกจำกนี้ ผู้สอน 
อำจสร้ำงสือ่โดยจดัท�ำเป็นเวบ็ไซต์น�ำเสนอเกมภำษำ 
ที่กระตุ้นควำมสนใจของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นสื่อ
ประกอบกำรเรียนกำรสอนภำษำและวฒันธรรมไทย
ส�ำหรับชำวต่ำงประเทศ ซึ่งท�ำให้กำรเรียนกำรสอน
มส่ืีอทีห่ลำกหลำยย่ิงขึน้ และช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน
รูจ้กักำรใช้เทคโนโลยใีนกำรค้นคว้ำข้อมลูอนัก่อให้
เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง

๕. ควรมีกำรวิจัยที่สืบเนื่องจำกงำนวิจัย 
ชิ้นนี้ กล่ำวคือ งำนวิจัยเกี่ยวกับผลของกำรทัศน-
ศึกษำที่มีต่อทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วชิำภำษำและวฒันธรรมไทยของผู้เรยีนชำวต่ำงชำติ 
เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำ
และวัฒนธรรมให้มีควำมหลำกหลำยและดียิ่งขึ้น
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศส
บริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี

ปรีดี พิศภูมิวิถี*

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 Cette recherche a pour but de déveloper 
la compétence en langue française pour la 
communication des étudiants de 4ème année 
de l’université Burapha ayant choisi le cours 
de français du tourisme domestique. Nous 
avons développé un méthode de touristique 
de Bangsaen et ses alentours afin que des 
étudiants l’utilissent dans la situation réelle. 
Après l’utilisation, les preuves ont montré le 
niveau  élevé de compétence en communication. 
Ils ont mieux compris comment réagir et 
répondre aux questions avec des touristiques 
français et francophones. 

สามารถน�าเงนิตราต่างประเทศเข้ามาสูป่ระเทศไทย
เป็นอันมาก 
 อนันต์ วัฒนกุลจรัส (Wattanakuljarus, 
๒๐๐๖ อ้างในวิไลวรรณ ฉ�่าพิรุณ, ๒๕๕๓) วิจัย
เร่ืองผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในระดับชาติที่มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ระบุว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยต้องพ่ึงพาอาศัยการท่องเท่ียวเป็น 
อันมาก ทั้งนี้เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมมากกว่าครึ่ง
หนึง่ในประเทศไทยมคีวามสัมพันธ์กบัอตุสาหกรรม
การท่องเทีย่ว ดงันัน้การเปลีย่นแปลงใด ๆ  ทีเ่กดิขึน้
กบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วจงึส่งผลต่อเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยในวงกว้าง ในปี ๒๕๔๘ การ 
ท่องเทีย่วท�ารายได้เข้าสูป่ระเทศไทยถงึ ๓๖๗,๓๘๐ 
ล้านบาท (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส�านกังาน
ภาคกลาง เขต ๗, ๒๕๔๘) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในทวปีเอเชียด้วยกนัแล้วจดัได้ว่าประเทศไทย
เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมมา
เยือนเป็นอันดับต้น ๆ อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย
มีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบก้าว
กระโดด (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, ๒๕๕๐) 
ส่งผลท�าให้อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่ส�าคัญและ

 จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ส�าคัญมากที่สุด
ประการหน่ึงคือการพฒันาผูเ้รยีนให้มทีกัษะในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสนองความต้องการของตลาด
แรงงาน อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องการ
ทักษะหลายด้าน และยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ 
การเป็นมัคคเุทศก์ให้กับนักท่องเทีย่วต่างชาตนัิบว่า
มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศ เพราะธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่

Résumé

บทน�า
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ท�าให้คนไทยมีงานท�า และท�ารายได้ดีให้แก่ตนเอง 
ครอบครัว และประเทศชาติ 
 ในยุคปัจจุบันน้ี นอกจากภาษาอังกฤษท่ี 
ทกุคนจ�าเป็นต้องสือ่สารได้แล้ว ภาษาฝรัง่เศสถอืว่า
เป็นภาษาทีม่คีวามส�าคญัในการสือ่สารอีกภาษาหนึง่ 
โดยเฉพาะในวงการศึกษา งานราชการในกิจการ
ระหว่างประเทศและวงธุรกิจได้มีการติดต่อค้าขาย
กับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสหรือชาติอื่น ๆ ที่ใช้ภาษา
ฝรัง่เศสในการสือ่สาร เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เบลเยียม แคนาดา เป็นต้น บทบาทของภาษา
ฝร่ังเศสที่มีความส�าคัญมากอีกบทบาทหน่ึงคือ 
การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสใน 
การสือ่สาร (Francophone) ได้เดินทางเข้ามาท่อง-
เท่ียวในประเทศไทยอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะที่
จังหวัดชลบุรีซ่ึงเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวท่ี
สวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้า
มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเสมอ เพราะไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ มากนัก แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมา
แต่อดีตคือ หาดบางแสน ซึ่งเป็นที่พักตากอากาศ 
และแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง เช่น  
อ่างศิลา เกาะสีชัง เป็นต้น
 ดังน้ัน การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ที่บริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่อง-
เที่ยวใกล้เคียงในจังหวัดชลบุรีที่สามารถน�าเที่ยว
เป็นภาษาฝร่ังเศสได้ จึงเป็นวิธีการดึงดูดให้นัก 
ท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเดินทางมาเที่ยวใน
จงัหวดัชลบรุอีกีวธิหีนึง่ ส่งผลให้เกดิการไหลเวยีน
เงนิตราจากต่างประเทศเข้าสูจ่งัหวดัชลบรุ ีกล่าวได้
ว่าอาชีพมัคคุเทศก์ภาษาฝร่ังเศสเป็นงานอาชพีทีน่่า
ส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง
 จังหวัดชลบุรีนั้นเคยเป็นชุมชนโบราณที่เคย
มีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู ่มาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์เพราะการขุดค้นด้านโบราณคดีพบ

ร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น�้าพานทอง ซึ่งอยู่ในบริเวณ 
วัดโคกพนมดี ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอพนัสนิคม ซึ่ง
ในครั้งนั้นได้พบสิ่งมีคุณค่าทางโบราณคดีหลาย
อย่าง เช่น ขวานหินขัด เครื่องประดับจ�าพวกก�าไล 
ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผาแบบใช้เชือกทาบ และได้
พบซากของอาหารทะเลอีกด้วย จึงท�าให้ทราบว่า
บรเิวณนีอ้ยูใ่กล้ชายฝ่ังทะเลมากกว่าปัจจบัุนนีม้าก 
แหล่งโบราณคดีดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานยืนยัน 
ส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาอันยาวนาน
ของจังหวัดชลบุรี
 นอกจากนีจ้งัหวดัชลบุรยีงัมแีหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์ได้สร้าง
ขึ้นหลายแห่ง ที่มีชื่อเสียงมากคือหาดบางแสน ซึ่ง
เป็นที่พักตากอากาศส�าคัญของผู้ที่นิยมเดินทาง 
ท่องเท่ียวในประเทศไทย เพราะชายหาดมีความ
งดงาม น�้าทะเลสวย ประกอบกับตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ มากนัก และมีถนนสายส�าคัญคือถนน
สุขุมวิทตัดผ่าน จึงท�าให้การเดินทางมาบางแสน 
เป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นกว่าก่อน
 นกัท่องเทีย่วชาวตะวนัตกทีช่ืน่ชอบธรรมชาติ
จึงนิยมเดินทางมาพักผ่อนที่หาดบางแสนเป็น
จ�านวนมาก ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก มี
นักท่องเท่ียวท่ีใช้ภาษาฝรั่งเศสในการส่ือสารท่ีมา
เทีย่วจงัหวัดชลบรุเีป็นจ�านวนไม่น้อย จากการท่ีผู-้ 
วจิยัได้มโีอกาสพบคยุกบันกัท่องเทีย่วพบว่านกัท่อง-
เที่ยวพอใจและมีความประทับใจในหาดบางแสน
และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เพราะ
ชาวฝรั่งเศสไม่นิยมพูดภาษาอื่นนอกจากภาษา
ฝร่ังเศส สอดคล้องกับผลการศกึษาถึงความจ�าเป็น
และเจตคติในการใช้ภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสาร
ด้านการท่องเท่ียวของพนักงานโรงแรมกมลา บีช
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ต�าบลกมลา อ�าเภอกะทู ้
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จังหวัดภูเก็ต พบว่าพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในด้านการบริการการท่องเที่ยว มีความจ�าเป็น 
ในการใช้ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารด้านการ 
ท่องเท่ียวในระดับที่มาก และมีเจตคติที่ดีมากต่อ
ความต้องการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้าน
การท่องเที่ยว (มณชนา เปอโลด์, ๒๕๔๕)
 ดังน้ัน การพัฒนาคู ่มือท่องเที่ยวภาษา
ฝร่ังเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยว

 ๑. สร้างคูม่อืการท่องเทีย่วหาดบางแสนและ
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเป็นภาษาฝรั่งเศสให้แก่
นสิติ เพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วระดบันานาชาตขิอง
หาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
 ๒. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชา 
ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การท่องเท่ียวของนิสิตมหาวิทยาลยั 
บูรพา
 ๓. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ค�าถามในการวิจัย

ใกล้เคียง เพ่ือให้นิสิตสาขาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการ
สื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยบูรพา ได้ใช้ฝึกปฏบัิติจงึมคีวามจ�าเป็น
อย่างยิ่ง และเป็นคู่มือในการพัฒนาบุคลากรที่เป็น
ยวุชนของชลบรุใีห้มีความสามารถในการสือ่สารใน
ระดับสากล เพือ่ทีจ่ะสามารถประกอบอาชพีทีส่จุรติ 
เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาบางแสน และของ
ประเทศชาติต่อไป

คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศส
บริเวณหาดบางแสนและ                                                   
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  
จังหวัดชลบุรี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฝรั่งเศส
เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ

ความสามารถในการอ่าน–การพูดภาษาฝรั่งเศส

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อคู่มือท่องเที่ยว                     
ภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและ                                                   
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี

 ๑. ผลสัมฤทธิ์ก ่อนและหลังเรียนในวิชา
ฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ โดยใช้คู่มือ
ท่องเท่ียวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและ
แหล่งท่องเทีย่วใกล้เคยีง จังหวดัชลบรีุ แตกต่างกนั
หรือไม่
 ๒. ความสามารถในการอ่านและการพูด
ภาษาฝร่ังเศสของนิสิตท่ีเรียนในรายวิชาภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ โดยใช้คู่มือ
ท่องเท่ียวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและ
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แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี อยู่ใน 
ระดับใด
 ๓. ความคิดเห็นของนิสิตที่เรียนในรายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ ที่มีต่อ
การจดัการเรยีนรู้โดยใช้คูม่อืท่องเทีย่วภาษาฝร่ังเศส
บริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 
จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับใด

 ระยะเวลาในการทดลองใช้คู่มือท่องเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่อง-
เที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี ในภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ จ�านวน ๘ สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
๓ ชั่วโมง โดยนิสิตศึกษาจากคู่มือท่องเที่ยวภาษา
ฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี จ�านวน ๔ สัปดาห์ และ
ศึกษานอกสถานท่ีโดยการแนะน�ากับชาวต่างชาติ
นอกสถานที่ จ�านวน ๔ สัปดาห์

สมมุติฐานการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย

 ๑. นิสิตที่เรียนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ โดยใช้คู ่มือ 
ท่องเที่ยวภาษาฝร่ังเศสบริเวณหาดบางแสนและ
แหล่งท่องเทีย่วใกล้เคยีง จงัหวดัชลบรุ ีมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
 ๒. ความสามารถในการอ่านและการพดูของ
นิสติทีเ่รยีนในรายวชิาภาษาฝรัง่เศสเพือ่ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวในประเทศ โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษา
ฝร่ังเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับสูง

 ประชากรที่ใช ้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่เลือก
เรียนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวใน
ประเทศ นิสิตที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาโท 
บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส จ�านวน ๑๒๐ คน
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาจ�านวน ๓๒ คน ที่ลงเรียน
ในรายวชิาภาษาฝรัง่เศสเพือ่การท่องเทีย่วในประเทศ 

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
 การวิจัย

๒. ระยะเวลา

๓. เนื้อหา

 ด้านเนื้อหาที่น�ามาจัดท�าเป็นคู่มือท่องเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่อง-
เที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยข้อมูล
ทางด้านประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในบริเวณหาดบาง-
แสนและพืน้ทีใ่กล้เคยีง เนือ้หาของคูมื่อประกอบด้วย
 1. Connaisances générales sur Chonburi
 2. Bang Saen
  - Situation géographique
  - Aperçu historique et intérêts de 
Bang Saen 
  - Sites d’attractions à Bang Saen:
         - La Plage de Bang Saen
   - Laem Than
   - Le marché Nong Mon
   - Le  Centre  des  Sciences 
Maritimes de l’Université Burapha
   - La rue piétonne de Bang Saen
   - La colline de Sam Muk
   - Ang Sila
   - Le Temple Chinois
 3. Lieux intéressants aux alentours 
de Bangsaen
  - Sriracha
  - Le Palais Chudaduj Rajathan
  - Pattaya et la plage de Jomtien
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  - Jardins botaniques, parcs et loisirs
  - Ile de Koh Lan
 4. Informations pratiques 
 5. Bibliographie

ที่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลเอาใจใส่ เช่น การ
ให้บรกิารด้านสารสนเทศ ให้ความรูด้้านวฒันธรรม 
แนะน�าแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ของเมือง และแหล่ง
ซื้อของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เกิดความประทับใจและมีโอกาสกลับมาเที่ยวใหม่ 
หรอืแนะน�าให้เพือ่นและครอบครวัเดนิทางมาเทีย่ว
บริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
ในอนาคต

 ๑. มคีูม่อืท่องเทีย่วบริเวณหาดบางแสนและ
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี เป็นภาษา
ฝรัง่เศสทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ให้แก่นสิตินกัศึกษา
และผู้สนใจทั่วไปใช้ได้
 ๒. ผลสัมฤทธิข์องการเรยีนวิชาภาษาฝรัง่เศส
เพือ่การท่องเทีย่วของนสิติมหาวทิยาลยับรูพา โดย
ใช้คู่มือท่องเท่ียวภาษาฝรัง่เศสบรเิวณหาดบางแสน
และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี สูงขึ้น
 ๓. มีมัคคุเทศก์ท้องถ่ินในบรเิวณหาดบางแสน
และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่สามารถใช้ภาษา
ฝร่ังเศสด้วยความคล่องแคล่วเป็นการช่วยส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี การมีมัคคุเทศก์ 
ท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าจังหวัดชลบุรีมีการเตรียม-
พร้อมส�าหรบัการท่องเทีย่วมากขึน้ และนอกจากนัน้
ท�าให้เกดิงานอาชีพมคัคเุทศก์ สามารถท�ารายได้ให้
แก่ตัวนักศึกษาและครอบครัว 
 ๔. ท�าให้นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสใน
การสื่อสารมาเที่ยวในบริเวณหาดบางแสนและ
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเพิ่มขึ้น การมีมัคคุเทศก์
ในท้องถิ่นท่ีสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ช่วยท�าให้
นักท่องเที่ยวได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน จากคนใน
ท้องถิน่จรงิ ๆ  ในระยะยาวอาจส่งผลให้นักท่องเทีย่ว
จากต่างประเทศเดนิทางมาเทีย่วบรเิวณหาดบางแสน
และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงมากขึ้น
 ๕. เป็นการสร้างงานด้านการบรกิารการท่อง-
เทีย่วท่ีมีคุณภาพของบรเิวณหาดบางแสนและแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้เคียง จุดเด่นของการท่องเที่ยวที่
ส�าคัญอย่างหน่ึงของการท่องเทีย่วต่างชาต ิคอื การ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนในรายวชิาภาษาฝรัง่เศสเพือ่การท่อง-
เทีย่วในประเทศ โดยใช้คูม่อืท่องเทีย่วภาษาฝรัง่เศส
บริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
จังหวัดชลบุรี ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน�า 
เครือ่งมอืที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านและการพูด แบบสอบถามความคดิเห็น
ของนิสิต ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๓๒ คน 
ด้วยการทดสอบก่อนเรยีน ด�าเนนิการจดัการเรยีนรู ้
โดยใช้คู ่มือท่องเท่ียวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาด 
บางแสนและแหล่งท่องเทีย่วใกล้เคยีง จงัหวดัชลบรุี 
ประเมินความสามารถในด้านการอ่านและการพูด 
ทดสอบหลังเรียนและสอบถามความคิดเห็นของ
นสิิต เพ่ือเป็นการตอบค�าถามการวจิยัตามจดุประ-
สงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้

 ตอนที ่๑ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิา
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ โดยใช้
คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสน
และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี
 ตอนท่ี ๒ ผลการวเิคราะห์ความสามารถด้าน
การอ่านและการพูด โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษา 
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ฝรัง่เศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเท่ียว 
ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี
 ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษา

ฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี

ตอนที ่๑ ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก่้อนและหลงัเรยีนในรายวิชาภาษาฝรัง่เศส
เพ่ือการท่องเทีย่วในประเทศ โดยใช้คูม่อืท่องเทีย่วภาษาฝรัง่เศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเทีย่ว
ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ  
โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝร่ังเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี  
ได้ผลดังตารางที่ ๑

ตารางที ่๑ การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาภาษาฝรัง่เศสเพือ่การท่องเทีย่วในประเทศ 
โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี

การ
ทดสอบ

N คะแนนเต็ม (x) S.D. t P

ก่อนเรียน ๓๒ ๔๐ ๑๙.๘๑ ๕.๐๔
๑๐.๙๙๓ ๐.๐๐๐

หลังเรียน ๓๒ ๔๐ ๒๗.๔๗ ๓.๓๑

 จากตารางที่ ๑ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 
ในประเทศ ก่อนและหลังใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษา
ฝร่ังเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตุฐิานการวจิยัข้อที ่๑ โดยคะแนนสอบหลังเรยีน 
((x) = ๒๗.๔๗, S.D. = ๓.๓๑) สูงกว่าคะแนน
สอบก่อนเรียน ((x) = ๑๙.๘๑, S.D. = ๕.๐๔) 
ทั้งผู้วิจัยได้ก�าหนดแบบทดสอบแบบปรนัยจ�านวน 
๔๐ ข้อ โดยมเีนือ้หาเกีย่วกบัจงัหวดัชลบุรี บางแสน 
และแหล่งท่องเทีย่วใกล้เคยีง ซึง่เป็นข้อความทัว่ไป
และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับที่ตั้ง เนื้อหา ฯลฯ 

 ผลการทดสอบก่อนเรียนแสดงให้เห็นค่า 
(x) = ๑๙.๘๑ และ S.D. = ๕.๐๔ เพราะนิสิต
ส่วนใหญ่ขาดความรูเ้ร่ืองจงัหวดัชลบุรโีดยรวม เช่น
สภาพที่ตั้ง พื้นที่ สภาพอากาศ และประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของชลบุรี หรือแม้กระทั่งค�าขวัญของ
จังหวัด ส่วนเนื้อหาเรื่องบางแสนนั้นนิสิตมีความรู้ 
มากกว่าอย่างอืน่ เพราะตัง้อยูใ่นพืน้ทีใ่กล้มหาวทิยาลยั
และนิสิตมีความคุ้นเคยดี แต่อย่างไรก็ตาม นิสิต 
ยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากนัก
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ตอนที ่๒ ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการอ่านและการพดูภาษาฝร่ังเศส โดยใช้คู่มือท่องเทีย่วภาษา
ฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี
 ในการประเมินความสามารถในการอ่านและการพูดภาษาฝร่ังเศส ผู้วิจัยด�าเนินการโดยทดสอบ
ความสามารถในการอ่าน เมือ่นสิติศกึษาจากใช้คูม่อืท่องเทีย่วภาษาฝรัง่เศสบรเิวณหาดบางแสนและแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรีแล้ว ประเมินจากการท�าแผนผังมโนทัศน์สรุปใจความส�าคัญจากเรื่องที่
อ่าน และความสามารถในด้านการพดูภาษาฝร่ังเศส โดยให้นสิิตได้พูดภาษาฝรัง่เศสแนะน�าสถานทีท่่องเทีย่ว
กับชาวต่างประเทศในสถานที่จริงและให้ชาวต่างประเทศประเมินความสามารถในด้านการพูด ซ่ึงมี 
รายละเอียด ดังตารางดังนี้

ตารางท่ี ๒ ผลการวเิคราะห์ความสามารถด้านการอ่านภาษาฝรัง่เศส โดยใช้คูม่อืท่องเทีย่วภาษาฝรัง่เศส
บริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี 

การประเมิน
ความสามารถ

จำ นวนนิสิต คะแนนเต็ม
คะแนน
เฉลี่ย

(x)

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

S.D.

ระดับ
ความ

สามารถ

ด้านการอ่านภาษาฝรั่งเศส ๓๒ ๒๐ ๓.๕๐ ๐.๕๗ สูง

ด้านการพูดภาษาฝรั่งเศส ๓๒ ๒๐ ๓.๗๐ ๑.๕๐ สูง

 จากตารางที ่๒ พบว่า ความสามารถด้านการ
อ่านภาษาฝร่ังเศส โดยใช้คู ่มือท่องเที่ยวภาษา
ฝร่ังเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคยีง จังหวดัชลบุร ีอยูใ่นระดบัสงู (x = ๓.๕๐, 
S.D. = ๐.๕๗) และความสามารถด้านการพดูภาษา
ฝรัง่เศส โดยใช้คูม่อืท่องเทีย่วภาษาฝรัง่เศสบริเวณ
หาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัด
ชลบุรี อยู่ในระดับสูง (x = ๓.๗๐, S.D. = ๑.๕๐)
 จากตารางสรุปจะเห็นว่านิสิตมีทักษะในการ
อ่านและการฟังอยู่ในระดับสูง เพราะนิสิตมีความ
เคยชนิกับการฟังในห้องเรียนมาก่อนและสามารถ
อ่านบทอ่านขนาดสั้น และจ�าได้ดี จึงท�าให้สามารถ
น�าไปทบทวน หรือพูดกับชาวต่างชาติได้ง ่าย  

นอกจากน้ันการใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างง่ายในคู่มือ  
รูปประโยคไม่ยาวซับซ้อนก็ท�าให้นิสิตสามารถ 
จดจ�าได้ง่ายขึ้นด้วย 
 ส�าหรับผลสัมฤทธิ์ทางด ้านการพูดนั้น 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่านิสิตมีความกล้าแสดงออก
ในการพูดกับชาวต่างชาติได้มากขึ้น เพราะมีความ
มั่นใจว่าสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นกับชาวต่างชาติที่
ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารเกี่ยวกับบางแสนได้
ง่าย นอกจากนัน้นกัท่องเทีย่วชาวฝรัง่เศสกใ็ห้ความ
ร่วมมอืเป็นอย่างด ีไม่สร้างความประหม่าให้เกิดขึน้
กับนิสิต เป็นกันเอง และเริ่มสนทนาก่อน จึงท�าให้
นิสิตมีความกล้าพูดเพิ่มมากขึ้น 
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ตอนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษา
ฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ ๓ ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสบริเวณ
หาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี

 จากตารางท่ี ๓ ความคิดเห็นของนิสิตที่มี 
ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษา
ฝร่ังเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรีพบว่า โดยภาพรวมความ
คดิเห็นของนิสิตอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (x  = ๔.๕๐, 
S.D. = ๐.๕๓) ข้อที่มีนิสิตเห็นด้วยมากที่สุด 

ข้อที่ รายการค�าถาม (x) S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น

๑ การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้
ความสามารถของตนเอง

๔.๕๐ ๐.๔๕ เห็นด้วยมากที่สุด

๒ เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียน ๔.๕๐ ๐.๖๕ เห็นด้วยมากที่สุด

๓ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ๔.๐๐ ๐.๕๖ เห็นด้วยมากที่สุด

๔ บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ๔.๖๐ ๐.๔๔ เห็นด้วยมากที่สุด

๕ คู่มือภาษาฝรั่งเศสท�าให้ได้เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
เข้าใจมากยิ่งขึ้น

๔.๕๐ ๐.๕๐ เห็นด้วยมากที่สุด

๖ เนื้อหาในคู่มือภาษาฝรั่งเศสท�าให้พัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน

๔.๔๐ ๐.๕๐ เห็นด้วยมาก

๗ เนื้อหาในคู่มือภาษาฝรั่งเศสท�าให้พัฒนา
ความสามารถด้านการพูด

๔.๓๐ ๐.๕๙ เห็นด้วยมาก

๘ น�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ๔.๘๐ ๐.๔๙ เห็นด้วยมาก

๙ สามารถแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นภาษาฝรั่งเศสได้

๔.๖๐ ๐.๕๑ เห็นด้วยมาก

๑๐ เห็นความส�าคัญของภาษาฝรั่งเศสในด้านการมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

๔.๗๐ ๐.๔๗ เห็นด้วยมากที่สุด

รวม ๔.๕๐ ๐.๕๓ เห็นด้วยมากที่สุด

คือ น�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
(x = ๔.๘๐, S.D. = ๐.๔๙) รองลงมา คือ เห็น
ความส�าคญัของภาษาฝรัง่เศสในด้านการมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในท้องถ่ิน (x = ๔.๗๐, 
S.D. = ๐.๔๗) และข้อที่มีนิสิตเห็นด้วยค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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(x = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๕๖) จากตารางจึงวิเคราะห์
ได้ว่าการสอนภาษาต่างประเทศที ่๒ ให้กบันสิตินัน้
อาจใช้การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยมีคู่มือที่
ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือ
ในการจดัการเรยีนการสอน นสิติท่ีใช้คูม่อืท่องเทีย่ว
สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงและได้ผลเป็นที่น่าพึง
พอใจ เพราะได้แสดงความสามารถในทกัษะการใช้
ภาษาของตนและรู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
นอกเหนือไปจากที่ศึกษามา เช่น นักท่องเที่ยว
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือ
ท่องเท่ียว นิสิตสามารถใช้ประโยคภาษาฝรัง่เศสใน
การบอกเพิ่มเติมได้ 

บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา คือ บริเวณหาด
บางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 
 ความสามารถในการอ่านและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวใน
ประเทศ โดยใช้คูม่อืท่องเท่ียวภาษาฝรัง่เศสบริเวณ
หาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัด
ชลบรุ ีโดยภาพรวมพบว่า นสิติมคีวามสามารถด้าน
การอ่านและการพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่ในระดับสูง
 ๔. ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้คู่มือท่องเท่ียวภาษาฝรั่งเศสบริเวณ
หาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัด
ชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

สรุปผลอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 การวจิยัเรือ่งการพฒันาผลสมัฤทธ์ิวิชาภาษา
ฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเที่ยวในประเทศของนิสิต                      
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษา
ฝร่ังเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี มีผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ๑. จากการวิจัย สามารถสร้างเครื่องมือที่มี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี คือ
คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝร่ังเศสบริเวณหาดบางแสน
และแหล่งท่องเทีย่วใกล้เคยีง จงัหวดัชลบรุ ีจ�านวน 
๑ เล่ม ซึ่งเป็นคู่มือภาษาฝรั่งเศสอย่างง่าย
 ๒. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาฝรัง่เศส
เพ่ือการท่องเที่ยวในประเทศ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศส
บริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 
จงัหวดัชลบรุ ีแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .๐๕ ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ ๑ 
พบว่า นิสิตมีความสามารถในการเรียนรู้คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน      
 ๓. การจัดท�าคู่มือท่องเท่ียวภาษาฝร่ังเศส
บริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
จังหวัดชลบุรี มีเนื้อหาสอดคล้องกับการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 ๑. จากผลการวจิยัพบว่า ควรให้ความรูพ้ื้น-
ฐานเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีก่อน
เพราะจะเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการเรยีนรูเ้นือ้หาท่ีอยู่
ในบทเรียน และจะท�าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ที่มีอยู่เดิม กับค�าศัพท์ภาษาฝรั่งเศส
 ๒. จากผลการวิจัยพบว่า ด้านกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนท่ีให้นสิิตได้ฝึกปฏบัิติด้านการ
พูดนัน้ มข้ีอจ�ากัดในเร่ืองของนกัท่องเทีย่วชาวต่าง-
ประเทศบางส่วน ทีใ่นบางครัง้นสิิตขอความร่วมมอื
ในการท�ากิจกรรม แต่ถูกปฏิเสธ เพราะนักท่อง-
เท่ียวชาวต่างประเทศให้เหตุผลในเร่ืองของเวลาท่ี
ต้องการความเป็นส่วนตัว ดังนั้น การท�ากิจกรรม
การฝ ึกแนะน�าสถานท่ีท ่องเ ท่ียว ควรมีการ 
เตรียมพร้อมโดยการติดต่อประสานงานหรือขอ
ความอนุเคราะห์กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
 ๓. ควรมกีารน�าคูม่อืท่องเทีย่วภาษาฝรัง่เศส
บริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง   
จังหวัดชลบุรี จัดท�าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้
ดังกล่าวให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
 ๔. ควรมกีารน�าคูม่อืท่องเทีย่วภาษาฝรัง่เศส
บริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 
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จังหวัดชลบุรี ไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู ้ของนิสิต 
นักศึกษา หรือผู้ที่เรียนภาษาฝรั่งเศส

กระทรวงศึกษาธิการ ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มส่งเสรมิการเรยีนการสอนและประเมนิผล. 

เอกสารการอบรมครผููส้อนภาษาฝรัง่เศสเพือ่การท่องเทีย่ว ณ สหวทิยาลยัล้านนาเชยีงใหม่ ๒๕๓๔. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๘.

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. สถานการณ์การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศขาเข้าในปี ๒๕๔๘. 

เข้าถงึได้จาก http://www.2tat.or.th/stat/web/static_index.php ค้นเมือ่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒.

กาสัก เต๊ะขันหมาก ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์ และคณะ. รายงานการวิจัยและการพัฒนาการจัดการมาตรฐาน

คุณภาพการท่องเทีย่วในท้องถิน่: กรณชีมุชนหวัส�าโรง สภาวฒันธรรมต�าบลหวัส�าโรง อ�าเภอท่าวุง้ 

จังหวัดลพบุรี. ลพบุรี: สถาบันราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๖.

มณชนา เปอโลด์. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต. 

ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๔๕

วไิลวรรณ ฉ�า่พริณุ. การพฒันาทกัษะการฟัง–พดูภาษาฝรัง่เศสเพ่ือส่งเสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของ

จังหวัดลพบุรี. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๕๒.

สุจิตรา อินทรรัศมี. ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ท่ีได้รับ 

การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 

ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๒๕๓๗.

สนุนัทา ป้ันปรีชา. วจิยัแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาฝร่ังเศสโดยใช้วิดโีอเชิงปฏสัิมพันธ์ส�าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี ๑  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐.

อรพรรณ สุริยพันธุ์และพิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต. เครือข่ายเสมือนช่วยการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 

เพื่อปรับฐานความรู้ด้านการสื่อสารฟัง–พูด ส�าหรับนักศึกษาโปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๘.

 ๒. ควรมีการจัดท�าคู่มือการท่องเที่ยวภาษา
ฝรั่งเศส ในท้องถิ่น อ�าเภออื่น ๆ หรือหัวข้ออื่น ๆ 
เช่น ประวัติศาสตร์ ชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
เป็นต้น
 ๓. ควรมกีารพัฒนาส่ือการเรยีนรูอ้ืน่ ๆ  เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่ความรู ้และพฒันาส่ือการเรยีนรูท้ี่
หลากหลาย เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เว็บไซต์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 ๑. ควรมีการพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ินโดยน�า
ความรู้ในท้องถิ่นมาสอดแทรก หรือน�าข้อมูลมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นิสิตสามารถเชื่อมโยง
ความรู้จากสิ่งใกล้ ๆ ตัวได้

บรรณานุกรม (บางส่วน)
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ภาพลักษณ์ของเด็กฉลาดเกินวัย “ลู แบร์ติญัก” ในนวนิยายเรื่อง “ฉันกับโน” 
ของเดลฟีน เดอ วิกอง

L’image d’enfant intellectuellement précoce « Lou Bertignac » dans  le roman
« No et moi »  de Delphine de Vigan.

นิชุตาบุญขำ*

 บทความน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูอ้านเข้าใจ
ลกัษณะเดก็ฉลาดเกนิวัยซึง่เป็นเดก็ทีม่ลีกัษณะเดน
และด้อยตางจากเดก็ทัว่ไปอยางชดัเจนผานลูแบร์-
ติญัก(Lou Bertignac)ซึ่งเป็นตัวละครหลักและ
เป็นเด็กฉลาดเกินวัยในนวนิยายเรื่อง “ฉันกับโน”
(No et moi)ของเดลฟีนเดอวิกอง(Delphine 
de Vigan)นกัเขียนรวมสมยัชาวฝรัง่เศสทีต่พีมิพ์
เมื่อปีค.ศ.๒๐๐๗

 ลเูป็นเดก็ฉลาดเกินวัยทีส่ามารถเข้าใจเร่ืองที่
สลับซับซ้อนได้รวดเร็วและล�้าหน้าเด็กวัยเดียวกัน

อกีท้ังสามารถจินตนาการเร่ืองราวพิสดารตางๆ ได้
อยางนาอัศจรรย์ แตกลับไมเข้าใจเรื่องธรรมดา
สามญัและท�าอะไรงายๆ หลายอยางทีเ่ดก็วัยเดยีว
กับเธอท�าได้ เธอจึงรู้สึกวาตนเองแปลกแยกและ
แตกตางไปจากผูอ้ืน่จนไมอาจอยูรวมกบัเพ่ือนรวม
ชัน้ได้แตมใิชวาลจูะประสบปัญหานีต้ลอดไปเพราะ
ลูมีสติปัญญาที่ล�้าหน้าเกินวัย เธอจึงสามารถปรับ
ตัวให้เข้ากับสังคมและโลกแหงความเป็นจริงได้
เพียงแตกวาลูจะเข้าใจชีวิตอยางแท้จริงเด็กฉลาด
เกินวัยอยางเธอต้องผานประสบการณ์อันเลวร้าย
ต้องเรียนรู้และท�าความเข้าใจปัญหาตาง ๆ ด้วย
ตนเอง

* อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
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 ผูเ้ขยีนนวนยิายเร่ืองนีต้้องการให้ผูอ้านทราบ
วาเด็กฉลาดเกินวัยไมได้เป็นเด็กที่เหนือกวาเด็ก
อ่ืน ๆ เสมอไป ในทางกลับกันอาจจะมีปมด้อย
มากกวาเด็กท่ัวไปด้วยซ�้า นอกจากนี้ ผู้เขียนยัง
แสดงให้เห็นถึงปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจ
ของลูท่ีมีผลมาจากครอบครัวเพื่อให้ผู ้อ านได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของสถาบันครอบครัวอัน
เป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมด้วย

นักเขียนหลายทานได้พยายามถายทอดชีวิตของ
ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นปัญหา
สังคมไว้ตางๆ นานาอาทิผู้พิการท่ีหูหนวกตาบอด
เป็นใบ้คนเรรอนเด็กจรจัดเด็กปัญญาออนฯลฯ
เพ่ือให้ผู้อานได้เข้าใจความทุกข์ยากและปัญหาการ
ปรบัตัวให้เข้ากบัโลกแหงความเป็นจรงิและอยูรวม
กับผู้คนทั่วไปในสังคมได้ แตน้อยคนนักที่จะน�า
เรื่องราวของเด็กอัจฉริยะ หรือแม้แตเด็กฉลาด
เกินวัยมาสะท้อนในงานเขยีนของตนจนกระท่ังในปี
ค.ศ.๒๐๐๗นกัเขยีนสตรรีวมสมยัชาวฝรัง่เศสได้
น�าประสบการณ์ชีวิตเด็กฉลาดเกินวัยของตนและ
บตุรสาวมาเป็นแรงบนัดาลใจให้เธอถายทอดข้อเดน
ข้อด้อยของเด็กฉลาดเกินวัยให้ผู้อานชาวฝรั่งเศส
ได้รับรู้ผานตัวละครเอกลูแบร์ติญักในนวนิยาย
เรือ่งNo et moiและนวนยิายเรือ่งนีก้ไ็ด้รบัรางวลั
le prix littéraire du Rotary International 2008 
และ le Prix des libraires 2008 นอกจากนี้
นวนยิายเร่ืองนียั้งได้รับการถายทอดเป็นภาษาตาง-
ประเทศอีกหลายภาษา มีผลให้ผู้คนท่ัวโลกหันมา
ตระหนักถึงข้อเดนข้อด้อยของเด็กฉลาดเกินวัย
และเริ่มสนใจศึกษาพฤติกรรมตลอดจนยอมรับ
ความสามารถพิเศษของเด็กกลุมนี้เพิ่มมากขึ้น

 อันท่ีจริงผู้คนในประเทศที่พัฒนาแล้วตาง
ตระหนักถึงความส�าคัญของเด็กฉลาดเกินวัยใน
สังคมมานานแล้ว ดังจะเห็นได้จากเมื่อปี ค.ศ.
๒๐๐๓ ประเทศฝร่ังเศสตัง้โรงเรียนลโีอนาร์โด ดา
วนิชี(L’école Léonard de Vinci)เป็นโรงเรียน
ส�าหรบัเดก็ฉลาดเกนิวยัโดยเฉพาะขึน้เป็นแหงแรก
ขึ้นในกรุงปารีส1แตความรู้เกี่ยวกับเด็กฉลาดเกิน
วัยในประเทศไทยยังเป็นเรื่องใหมอยูมาก มีน้อย
คนนกัทีจ่ะรบัรูเ้รือ่งนี้และหนวยงานด้านการศกึษา

 Cet article présente les émotions et 
l’imagination d’une enfant précoce. Il nous 
parle du roman « No et moi » de Delphine de 
Vigan, écrivaine française, publié chez Jean-
Claude Lattès en 2007 
 Cet article décrit les émotions et 
l’imagination de Lou, une enfant précoce, le 
personnage principal de ce roman. Elle est 
capable de comprendre clairement tout ce qui 
paraît compliqué pour les enfants du même 
âge et elle peut imaginer des situations  
complexes différentes. Cependant, elle ne 
peut pas faire ce que les autres enfants du 
même âge font quotidiennement. Elle pense 
qu’à l’intérieur d’elle-même quelque chose 
lui fait défaut. Elle n’arrive pas à se faire des 
relations avec d’autres enfants de son âge. 
 Par ailleurs, il montre aux lecteurs ses 
problèmes psychologiques qui sont d’origine 
familiale. Ce sont les grands problèmes de la 
société moderne. On connaît bien aujourd’hui 
ces problèmes et force nous est de constater 
que la famille reste et restera toujours la  
cellule de base de notre société.

1 http://www.creersonecole.com/index.php?page=ecolemois&id=14.

Résumé

ความน�า
 หากมองย้อนกลบัไปในโลกวรรณกรรมโดย-
เฉพาะอยางยิ่งในโลกของนวนิยาย จะเห็นวามี
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กย็งัไมได้เตรียมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมให้กบั
เด็กกลุมน้ี ดังน้ัน จึงเห็นสมควรท่ีจะน�าเรื่องราว
ของเด็กฉลาดเกินวัยมาถายทอดให้ผู้อานได้รับรู้
ผานตัวละครLou Bertignacซึ่งDelphine de 
Viganได้สร้างให้มชีวิีตเหมอืนจรงิในนวนยิายเรือ่ง
No et moi มาศึกษารายละเอียด เพื่อให้ผู้อาน
ชาวไทยได้เข้าใจและตระหนกัถงึการใช้ชวีติของเดก็
กลุมนี้มากยิ่งขึ้น

 เด็กฉลาดเกินวัยที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกวา
“l’enfant intellectuellement précoce” หรือ 
“le surdoué” (DuchéD,-J, 1988) หรือ “le  
dyssynchronique”ซึง่ตรงกับค�าวา“gifted child”
ในภาษาอังกฤษหมายถึง“เด็กที่มีพรสวรรค์หรือ
เดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษหมายถงึเดก็ทีม่เีชาวน์
ปัญญาเป็นเลิศ มีความสามารถยอดเยี่ยมเป็น
พิเศษในทางหนึ่งทางใด”1ซึ่งตรงกับที่จูเลียงเดอ
อาชูริอาแกร์รา (Julian de Ajuriaguerra) นัก
วชิาการด้านจิตวทิยาชาวฝร่ังเศสได้กลาวไว้วา“On 
appelle enfant surdoué celui qui possède des 
aptitudes supérieures qui dépassent nettement 
la moyenne des capacités des enfants de son 
âge.”2

 สวนรตันาศริิพานิชผู้เชีย่วชาญด้านจิตวิทยา
ได้อธบิายโดยอ้างองิจากหนงัสอืของฮลัลาฮนัและ
คอฟฟ์แมน รวมทั้ง ฮาร์ดแมน (Hallahan & 
Kauffman and Hardman)วา“เด็กฉลาดเกินวัย
เป็นเด็กปัญญาเลิศมีประสาทรับรู้อันวองไวเป็น
พเิศษมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็อยางเข้มข้นมคีวาม
สามารถในการแก้ปัญหาและเข้าใจสิ่งตาง ๆ ใน

ระดับสูงมีแรงจูงใจและขยันอดทนมีแรงผลักดัน
ท่ีจะจดัระเบียบด�าเนนิงานให้สมบูรณ์ปราศจากท่ีติ
ชอบแสวงหาส่ิงทีท้่าทายมคีวามคดิสร้างสรรค์และ
มีอารมณ์ขันมีความรอบรู้เรื่องตางๆมีอิสระใน
ด้านความคิดและการกระท�า สนใจความพิสดาร
อลังการ มีความรู ้สึกละเอียดลึกซึ้งและวองไว
สามารถเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วงายดายมากกวา
เพื่อนในวัยเดียวกันมีความสามารถดีเยี่ยมในการ
จดจ�าข้อมูลตางๆได้อยางถูกต้องแมนย�าและไม
ลืมหรือลืมยากมีความสามารถในการอานหนังสือ
ได้ตัง้แตวยัเยาว์และอานหนังสอืในระดบัเกนิวัยได้
อยางแตกฉานมคีวามสามารถในการเจรจาสามารถ
ใช้ศัพท์สูงอยางผู้ใหญได้อยางถูกต้องรู้จักค�ามาก
อกีทัง้สามารถเขยีนและพูดอธบิายความคดิอานของ
ตนได้อยางชดัเจนสามารถเรยีนรูว้ชิาแขนงตางๆ ได้
ดีพร้อมกันและมักจะสนใจค้นคว้าเรียนรู้สิ่งที่คน
อื่นไมรู้และมีทักษะพิเศษในด้านดนตรีนาฏศิลป์
การละครและอื่นๆตามความถนัดของตน”3

 นอกจากนั้น ศรีเรือน แก้วกังวาล นัก
จติวทิยายงักลาวเสรมิวา“เดก็ปัญญาเลิศคอืเดก็
ที่มีความสามารถสูงทางวิชาการมีความจ�าเป็นเลิศ
ชางซักชางถามมีความคิดอานลึกซึ้งสุขุมรู้จักแก้
ปัญหารู้จักยืดหยุนมีอารมณ์ขันมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความสนใจหลากหลาย รู ้จักใฝ่
หาความรู้ด้วยตนเอง มีสมาธิในการท�ากิจกรรม
ตาง ๆ ที่ตนสนใจ มีความถนัดด้านใดด้านหนึ่ง
เป็นเลิศอยางเดนชัด(เชนงานฝีมือกีฬาบางอยาง
ความสามารถในการร้องเพลงเลนดนตร)ีหรอืบาง
คนอาจมีความถนัดเป็นเลิศหลายด้าน มีความ

1 ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา.กรุงเทพฯศักดิโสภาการพิมพ์.๒๕๔๘.หน้า๙๖.
2 De Ajuriaguerra, J. Manuel de psychiatrie de l'enfant, éditions Masson, Paris, 1974.
3 รัตนาศิริพานิช.เชาวน์ปัญญาและการทดสอบ.ในจิตวิทยาทั่วไป.จิราภาเต็งไตรรัตน์และคณะ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.หน้า๒๙๕–๒๙๗.
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สามารถด้านการประสานความสัมพันธ์ของกล้าม-
เนื้อและประสาทสัมผัสเป็นอยางดี”อยางไรก็ตาม
อาจารย์ศรีเรือนแก้วกงัวาลยงัได้กลาวเพิม่เตมิวา
มีนกัวชิาการบางทานให้ค�าอธบิายไว้วา“เดก็ปัญญา
เลศิมกัข้ีโรคงุมงามหรือมคีวามพกิารบางอยางมกั
มีปัญหาในด้านสัมพันธภาพกับผู้อื่นชอบหมกมุน
อยูกับตนเองและมีโลกสวนตัว”1

 สรุปได้วาเด็กฉลาดเกินวัยคือเด็กที่มีสติ
ปัญญาเหนือกวาเด็กวัยเดียวกันทั่วไป สามารถ
เรียนรู้เรื่องราวตางๆได้อยางรวดเร็วแตในขณะ
เดียวกันก็มีปัญหาเร่ืองการคบเพ่ือนวัยเดียวกัน
พวกเขารู ้สึกแปลกแยก ปรับตัวเข้ากับเด็กวัย
เดียวกันได้ยาก ในด้านสรีระ เด็กกลุมน้ีมักมี
รูปรางเล็กกวาเด็กวัยเดียวกัน พวกเขาจึงรู้สึกวา
ตนเองประหลาดไมเหมอืนผูอ้ืน่จนต้องปลกีตวัอยู
ตามล�าพังในโลกสวนตัวจนเกิดปัญหาด้านสภาวะ
จิตใจในที่สุด

révolte n’était pas possible. Je me suis rattrapée 
après ! Et j’ai une fille de 12 ans et je suis 
souvent surprise par les propos qu’elle  
peut tenir ou par ce qu’elle écrit dans ses 
rédactions”3ด้วยเหตุนี้ เธอจึงสามารถถายทอด
อารมณ์ความรูส้กึของลูแบร์ตญิกัตวัละครเอกของ
เรื่องได้อยางเป็นธรรมชาติเหมือนมีชีวิตจริงเป็น
อยางยิ่ง ยิ่งกวานั้น เดลฟีน เดอ วิกอง ยังเคย
ท�างานในต�าแหนง la directrice d’études pour 
un institut spécialisé dans l’ «observation des 
conditions sociales» à Alforville)4 กอนจะ
มาเป็นนักเขียนเต็มตัวในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ดังนั้น
นอกจากนวนิยายเรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นภาพอัน
แท้จรงิของเดก็ฉลาดเกนิวยัแล้วยงัน�าเสนอปัญหา
ของเดก็เรรอนในประเทศฝรัง่เศสอกีด้วยเนือ่งจาก
ลูแบร์ติญัก เด็กหญิงอายุ๑๓ปีที่ฉลาดเกินวัย
ได้พยายามเข้าไปชวยเหลอืโน(No)หรอืโนล์แวนน์
(Nolwenn) เด็กสาวเรรอนวัย ๑๘ ปีให้รอดพ้น
จากสภาพชีวิตอันเลวร้ายที่ประสบอยู ลูคิดตาม
ประสาเด็กฉลาดเกินวัยวาปัญหาคนเรรอนต้องมี
ทางแก้ แตเธอไมได้ตระหนักถึงความซับซ้อนทาง
ด้านอารมณ์และความบอบช�า้ทางด้านจติใจของคน
เรรอน อีกทั้งทัศนคติของคนในสังคมเกี่ยวกับ
ปัญหาคนเรรอนซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดออนยิ่งไป
กวานั้น ผู้เขียนยังสร้างลูให้มีอารมณ์ความรู้สึก
สลับซับซ้อนกวาเด็กฉลาดเกินวัยทั่วไป เนื่องจาก
ลูประสบกับปัญหาขาดความอบอุนในครอบครัว
โหยหาความรักจากแมจึงท�าให้ลูเด็กฉลาดเกินวัย
ในเรื่อง“ฉันกับโน”มีความนาสนใจกวาเด็กฉลาด
เกินวัยทั่วไป

1 ศรีเรือนแก้วกังวาล.จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ.หมอชาวบ้าน.๒๕๔๕.หน้า๑๑๘–๑๑๙.
2 นิชุตาบุญขำ.บทแปลเรื่อง“ฉันกับโน”(ภาคแรก)ของเดลฟีนเดอวิกองพร้อมบทวิเคราะห์.ธรรมศาสตร์.๒๕๕๓.และยุวเรศเลาหพรรค.บทแปลเรื่อง

“ฉันกับโน”(ภาคจบ)ของเดลฟีนเดอวิกองพร้อมบทวิเคราะห์.ธรรมศาสตร์.๒๕๕๔.
3 http://www.linternaute.com/livre/interview-chat/delphine-de-vigan/delphine-de-vigan.shtml.
4 http://www.lexpress.fr/culture/livre/une-romanciere-surdouee_822361.html.

ลู แบร์ติญัก เด็กฉลาดเกินวัยในนวนิยาย

เรื่อง “No et moi”

 เดลฟีน เดอ วิกอง นักเขียนนวนิยายรวม
สมัยได้ถายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กฉลาด
เกินวัยของตนเองและบุตรสาวลงในนวนิยายเร่ือง
“No et moi”ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปีค.ศ.๒๐๐๗โดย
ส�านกัพมิพ์Jean-Claude Lattèsประเทศฝรัง่เศส
และแปลเป็นภาษาไทยในชื่อวา“ฉันกับโน”2ดังที่
เธอให้สมัภาษณ์ผานเวบ็ไซต์Internauteวา“mon 
histoire familiale fait que mon aldolescence 
a été une grande période de silence, où la 
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 หลังจากศึกษาข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติ
พิเศษของเด็กฉลาดเกินวัยทั่วไปและน�าข้อมูล
ดังกลาวมาวิเคราะห์ลักษณะของลูก็พบวาเธอมี
คุณสมบัติตรงกับค�าจ�ากัดความของเด็กฉลาดเกิน
วัยอยางชัดเจน

 สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือลูอานออกเขียนได้
เอง ตั้งแตเรียนชั้นอนุบาล เธอจึงไมต้องเรียนชั้น
เตรียมประถม แตกระนั้นเมื่อเข้าเรียนชั้นประถม
สิง่ทีค่รูสอนกเ็ป็นสิง่ทีง่ายเกนิไปส�าหรบัเธอเธอจงึ
ไมสนใจในสิง่ทีค่รสูอนและรูส้กึเบือ่หนายเป็นอยาง
ยิง่สดุท้ายเธอได้เรยีนข้ามชัน้ป.๔อกีครัง้ลไูด้เลา
ประสบการณ์ชีวติให้ผูอ้านได้ทราบวา«J’ai appris à 
lire quand j’étais à la maternelle, alors je ne 
suis pas allée au CP, et puis après j’ai sauté 
le CM1. En fait je m’ennuyais tellement que 
j’enroulais mes cheveux autour d’un doigt et 
je tirais dessus, toute la journée, alors au bout 
de quelques semaines j’ai eu un trou. Au 
troisième trou, j’ai changé de classe.1»

 ด้วยเหตุนี้พอแมของเธอจึงตัดสินใจสงเธอ
ไปเรียนที่โรงเรียนพิเศษส�าหรับเด็กฉลาดเกินวัย
ท่ีอยูหางไกลจากปารีส ซึ่งข้อดีของการไปเรียนท่ี
โรงเรยีนแหงนีท้�าให้เธอไมรูส้กึวาเธอแปลกแยกไป
จากเด็กคนอื่นและใช้ชีวิตอยูที่นั่นได้อยางราบรื่น
[…] et j’étais inscrite à Nantes dans un collège 
spécialisé pour les enfants intellectuellement 
précoces.2

 ลูเป็นเดก็ฉลาดเกินวัยท่ีมพัีฒนาการด้านสติ
ปัญญาเหนือกวาเด็กวัยเดียวกัน เธอมีไอคิวสูงถึง
๑๖๐ เธอจะมีความคิดและจินตนาการล�้าหน้าเด็ก
คนอื่นๆ แตกตางกันไปตามสถานการณ์เชนเมื่อ
เธอท�ารายงานหน้าชั้นเรียนจบครูกับเพื่อนรวมชั้น
พากันเงียบ เธอรู้สึกอึดอัด เธอจึงนึกถึงอุปกรณ์
ไฮเทคเพ่ือชวยให้เธอเอาตัวรอดได้ท้ังๆ ท่ีอปุกรณ์
นั้นไมมีอยูจริงเชนune fonction téléportation-
immédiate-vers-dix-minutes-plus-tard หรือ
อปุกรณ์เคล่ือนย้ายข้อมลู-ในทันทีทันใด-ประมาณ-
สิบ-นาที-ตอ-มา3

 นอกจากจะมสีตปัิญญาเหนอืกวาเดก็วัย๑๓
ปีทัว่ไปแล้วลยัูงเป็นเดก็ทีอ่ยากรูอ้ยากเหน็มากเป็น
พเิศษเธอสามารถศกึษาค้นคว้าและเรยีนรูเ้รือ่งราว
ตางๆ ได้ด้วยตนเองทัง้นี้เธอชอบค้นคว้าหาข้อมลู
ทั้งในหนังสือและจากอินเทอร์เน็ต เชน เมื่อเธอ
ทราบวาแมของเธอตั้งครรภ์ แทนที่เธอจะสงสัยวา
น้องจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเธอกลับสนใจวาแม
ตัง้ครรภ์ได้อยางไรและเริม่ศกึษาเรือ่งระบบสบืพนัธุ์
ของเพศหญงิและพัฒนาการของเดก็ทารกด้วยตนเอง
เธอฝักใฝ่ศึกษาข้อมูลดังกลาวจากสารานุกรมและ
ในอินเทอร์เน็ตจนสามารถเข้าใจองค์ความรู้ที่เป็น
วิทยาศาสตร์เหลานั้นได้เป็นอยางดี แม้วาศัพท์
เหลานัน้ซบัซ้อนเกินกวาทีเ่ดก็วยัเดยีวกนัจะเข้าใจได้

    หากเธอค้นคว้าแล้วแตยังหาค�าตอบไมได้
เธอจะไมล้มเลิกความต้ังใจ แตจะซักถามผู้อ่ืนจน
ได้ค�าตอบที่เธอคิดวาถูกต้องชัดเจน และขจัดข้อ
สงสัยได้เห็นได้วาเธอชอบตั้งค�าถามตางๆ กับพอ

ข้อเด่นของลู แบร์ติญัก เด็กฉลาดเกินวัย

1 De Vigan, Delphine. No et moi. Jean-Claude Lattès. 2007. P.18–19.
2 De Vigan, Delphine. No et moi. Jean-Claude Lattès. 2007. P.58.
3 นิชุตาบุญขำ.บทแปลเรื่อง“ฉันกับโน”(ภาคแรก)ของเดลฟีนเดอวิกองพร้อมบทวิเคราะห์.ธรรมศาสตร์.๒๕๕๓.หน้า๕๑.
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อยางไมหยุดหยอนซึ่งพอก็รู้ดีวาลูกเป็นเด็กฉลาด
เกินวัย ถ้าไมได้ค�าตอบลูกจะไมหยุดถาม พอจึง
ต้องหาค�าตอบให้เธอจนได้

 คุณสมบัติของเด็กฉลาดเกินวัยอีกประการ
หนึ่งคือลูรู้ทันความคิดของคนอื่นโดยการสังเกต
สหีน้าและทาทางเธอแนใจวาเธอสามารถอานความ
รู้สึกของคนอื่นได้เหมือนเธออานป้ายประกาศเชน
ตอนที่เธอกับโนเด็กสาวเรรอนที่เธอไปสัมภาษณ์
เพือ่ท�ารายงานนัง่อยูในร้านร้านกาแฟโนสัง่วอ็ดก้า
พนักงานเสิร์ฟลังเลและก�าลังจะถามอายุโนเพราะ
ไมแนใจวาเธออายุต�่ากวาที่ทางการก�าหนดให้
จ�าหนายแอลกอฮอล์หรอืไมโนกลบัจ้องตาพนกังาน
เสิร์ฟ ลูเข้าใจปฏิกิริยาของโนเป็นอยางดี ลูรู้วาโน
ไมพอใจและไมอยากให้พนักงานเสิร์ฟถามอายุ

 นอกจากลูจะรู้ทนัความคดิของผูอ้ืน่แล้วเธอ
ยงัเป็นเดก็ทีจ่ติใจละเอียดออนและไวตอความรูสึ้ก
ของผู้อื่น เธอสามารถลวงรู้ความคิดของคนอื่นได้
ทั้งๆ ที่คนเหลานั้นไมได้แสดงออกมาชัดเจนหรือ
แม้วาคนอื่นๆจะเสแสร้งเธอก็ยังจับได้อยูดีโดย
เฉพาะหากคนคนนั้นเป็นผู้ใกล้ชิดอยางพอของเธอ

 ลูชอบขบคิดเรื่องราวตางๆอยูตลอดเวลา
เธอกลาววาสมองของเธอท�างานไมเคยหยุดน่ิงเหมือน
กับที่Philippe Gouillouกลาวถึงเด็กฉลาดเกิน
วัยไว้วาพวกเขามี“une véritable envie de faire 
tourner son cerveau”1 ลูแสดงให้เห็นชัดเจนวา
สมองของเธอสามารถบนัทกึทกุสิง่ไว้ได้นอกจากนี้
เธอยังสามารถเก็บสะสมค�าที่เธอเรียนรู้มาได้ด้วย
เชนกนัยิง่กวานัน้เธอยงัสามารถลบสิง่ตางๆ ออก
จากสมองได้เพื่อวาสมองของเธอจะไมอัดแนนจน
เกนิไปราวกบัวาสมองของเธอเป็นเครือ่งคอมพวิเตอร์

 คุณสมบัติท่ีพิเศษกวาเด็กท่ัวไปอีกประการ
หนึ่ง คือ ลูชอบท�าสิ่งที่ยากและท้าทายอยูเสมอ
เหน็ได้จากทีเ่ธอเลอืกท�ารายงานหวัข้อกลุมคนเรรอน
ในขณะที่เพื่อนรวมชั้นพากันหัวเราะขบขัน เพราะ
เห็นวาเป็นเร่ืองตลก พวกเขามองวาเป็นเรื่องเกิน
ความสามารถที่เด็กอายุ๑๓ปีอยางลูจะท�าได้แม้
กระทัง่ครเูองกไ็มมัน่ใจแตลรููด้วีาตนเองท�าได้เธอ
จึงอธิบายขั้นตอนการท�ารายงานให้ครู และครูก็
อนุญาตให้เธอท�ารายงานหัวข้อดังกลาว

 เมื่อถึงเวลาท�ารายงานหน้าชั้นลูก็ท�าได้อยาง
ดีเยี่ยม เธอสามารถน�าเรื่องราวชีวิตของคนเรรอน
มาถายทอดให้ครูและเพ่ือนรวมชัน้ได้รับทราบโดย
ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ซักถามและคลุกคลีกับคน
เรรอนเพ่ือเก็บข้อมูลท่ีถูกต้องด้วยตนเองราวกับ
เป็นนักวิจัยคนหนึ่งท�าให้ครูกับเพื่อนๆยอมรับ
เธอในที่สุด

 ลักษณะพิเศษของลูท่ีเห็นได้อยางชดัเจนอกี
ประการหนึ่งคือหลังจากที่เธอสัมภาษณ์โนเพื่อเอา
ข้อมลูมาท�ารายงานเสรจ็แล้วเธอกต้็องการให้โนเข้า
มาอยูในบ้านเธอจงึเตรยีมตวัเป็นอยางดเีพือ่ให้พอ
แมอนุญาตให้โนมาอยูด้วยทั้งนี้เธอได้เตรียมบท
พูดที่เป็นข้อโต้แย้งที่มีทั้งบทน�า บทเสนอ บท
คัดค้าน ข้อสังเคราะห์ และบทสรุปตามที่เธอเคย
เรียนมา และฝึกพูดจนคลองแคลว จากนั้นก็หา
จังหวะที่เหมาะสมเพื่อพูดกับพอแมจนพวกเขาไม
สามารถคัดค้านเธอได้และอนุญาตให้โนเข้ามาอยู
ในบ้านในที่สุด

1 http://france-jeunes.net/lire-les-enfants-precoces-8604.htm.

ข้อด้อยของเด็กฉลาดเกินวัย ลู แบร์ติญัก

 แม้วาลูจะมคีวามสามารถทางด้านสตปัิญญา
เหนือกวาเด็กทั่วไป แตในขณะเดียวกันเธอก็ไม
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สามารถท�าสิ่งงายๆที่เด็กทั่วไปท�าได้ไมสามารถ
เข้าใจสิ่งที่เด็กทั่วไปเข้าใจได้ ลูรู ้สึกอึดอัดและ
ทรมานใจกบัปัญหาลกัษณะน้ีอยูไมน้อยเพราะเหตุ
นี้เธอจึงรู้สึกแปลกแยก เป็นปมด้อย และต้องอยู
อยางโดดเดี่ยวตลอดเวลา

 ปัญหาทีเ่หน็ชัดทีส่ดุคอืลมูไีอควิสงูถึง๑๖๐
แตเธอไมสามารถผูกเชือกรองเท้าได้ ซึ่งปกติแล้ว
การผกูเชือกรองเท้าเป็นเรือ่งทีเ่ดก็ทัว่ไปท�าได้อยาง
งายดาย เม่ือก้มลงไปดูเชือกผูกรองเท้าเธอก็รู้สึก
หงุดหงิดและโกรธตัวเอง

 ปัญหาตอมาเกิดขึ้นหลังจากที่เธอย้ายจาก
โรงเรียนพิเศษส�าหรับเด็กฉลาดเกินวัยมาเรียนอยู
ท่ีโรงเรียนธรรมดาส�าหรับเด็กทั่วไป ลูไมสามารถ
ด�าเนินชีวิตได้อยางเด็กปกติ ไมอาจเข้ารวมวงพูด
คุยสนทนาหรอืท�ากจิกรรมตางๆ อยางเพือ่นรวมชัน้
อีกทั้งเพื่อน ๆ ตางพากันเรียกเธอเชิงล้อเลียนวา
“le cerveau”หรือ“เจ้าสมองใส”จนท�าให้ลูขาด
ความมัน่ใจในตนเองและกลายเป็นเดก็มปัีญหาด้าน
สภาวะอารมณ์

 เมือ่ถงึเวลาพกัเทีย่งเธอกจ็ะปลกีตวัไปอยูคน
เดียว เพราะคนอื่นมองวาเธอแปลกประหลาดซึ่ง
ปัญหาลักษณะนีไ้มได้เป็นปมด้อยทีเ่กดิจากตวัเธอ
แตเป็นปมด้อยทีผู่อ้ืน่กระท�ากับเธอและในเมือ่เธอ
ไมสามารถคบเพื่อนวัยเดียวกับเธอได้ เธอจึงต้อง
เลือกคบผู้ที่มีอายุมากกวา เนื่องจากพวกเขามี
ความคิดเทาๆ กบัเธอเหน็ได้วาลไูมมเีพือ่นคนอืน่
ในชั้นเรียนนอกจากลูกาส์เพราะเขามีอายุมากกวา
เธอถงึส่ีปีเนือ่งจากลกูาส์เรยีนซ�า้ชัน้สองปีในขณะ
ที่ลูเรียนข้ามชั้นสองปีที่ส�าคัญคือเขาไมได้คิดวาลู
เป็นเด็กประหลาดเหมือนที่เพื่อนรวมชั้นคนอื่นคิด
กัน เขาคอยให้ก�าลังใจและคอยชวยเหลือลูเสมอ
เน่ืองจากเขามปีระสบการณ์ชวิีตมากกวาลูนอกจาก
ลูกาส์แล้ว เธอยังเข้ากับโนได้ดีด้วยเชนกัน ทั้งนี้

เพราะโนอายุมากกวาเธอถึงห้าปี ลูสามารถเลา
เร่ืองราวตาง ๆ ให้โนฟังได้โดยไมรู้สึกเคอะเขิน
และโนเองก็รับฟังอยางตั้งอกตั้งใจ

 แตการมีปมด้อยก็ไมได้ท�าให้ลูท้อถอยเห็น
ได้วาบางครั้งเมื่อเธอเห็นเพื่อนๆเลนเอ็มเอสเอ็น
สงเอสเอ็มเอสคุยโทรศัพท์และนั่งร้านกาแฟเธอ
ก็อยากท�าอยางเพ่ือน ๆ เชนกัน เธอต้องการเข้า
สังคมเหมือนคนอื่น ต้องการแตงตัวสวย ๆ ไป
งานเลี้ยง เชน ครั้งหนึ่งเพื่อน ๆ ชวนเธอไปงาน
เลี้ยงเธอก็ตอบรับและเตรียมการไว้อยางดีพอถึง
วันงานเธอเกิดไมมั่นใจในตนเองเพราะรู ้สึกวา
ตนเองตวัเลก็กวาเดก็ทัว่ไปรูส้กึวาตนเองประหลาด
ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจไมไปงานเลี้ยงเพื่อนๆ จึง
พากันไมคุยกับเธอ

 บางครั้งลูมองปัญหาบางอยางเป็นเรื่องเล็ก
เกินไปทั้งๆที่ปัญหาเหลานั้นเป็นเรื่องใหญเชน
เธอมองวาการแก้ปัญหากลุมคนเรรอนนั้นท�าได้
ไมยากและคดิไปวาปัญหาทีม่อียูทกุวนันีม้สีาเหตมุา
จากคนในสังคมเป็นเพราะพวกเขามองข้ามปัญหา
เหลานี้ไป พวกเขาไมได้ลงมือแก้ไขอยางจริงจัง
พวกเขามัวแตให้ความสนใจเรื่องอื่นๆไมเล็งเห็น
ถึงความส�าคัญของปัญหากลุมคนเรรอน และเธอ
กลาวเสียดสีคนในสังคมวา ท�าไมคนเรารับเลี้ยง
สนุขัได้แตกลบัไมรบัเล้ียงคนเรรอนทัง้น้ีเพราะเธอ
มองไมเห็นความจริงและความซับซ้อนของสังคม
เธอไมรู้วาการเลี้ยงสุนัขนั้นงายกวารับเลี้ยงคน

 ท้ังนี้เป็นเพราะเธอคิดตามประสาเด็กฉลาด
เกนิวยัวาคนเราประดษิฐ์คดิค้นสิง่ตางๆ ทีย่ิง่ใหญ
ได้ตลอดเวลา แตคนเราก็ท้ิงให้คนเรรอนเสียชีวิต
บนท้องถนนได้เชนกัน

 นอกจากลูจะมีปัญหาที่เกิดจากการเป็นเด็ก
ฉลาดเกินวัยแล้ว เธอยังประสบปัญหาครอบครัว
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เน่ืองจากเธอขาดความรกัความอบอุนจากแมเพราะ
วาหลังจากที่ตาอีส(Thaïs)น้องสาวของเธอที่เพิ่ง
คลอดได้ไมนานเสียชีวิตไป แมของเธอก็เริ่มป่วย
จนกลายเป็นโรคซมึเศร้าข้ันหนกัจนไมสามารถดแูล
เธอได้ท�าให้ลูรู้สึกโดดเดี่ยวกวาเด็กทั่วไปจนท�าให้
เธอกลายเป็นเด็กท่ีขาดความม่ันใจในตนเอง ขาด
ความอบอุนมากขึน้เพราะแม้วาพอจะท�าหน้าทีด่แูล
เธอเป็นอยางดีแตพอกไ็มสามารถท�าหน้าทีแ่ทนแม
ได้อยางสมบูรณ์ลูยังคงโหยหาความรักจากแมอยู
ตลอดเวลา เพราะนับตั้งแตตาอีสเสียชีวิตไป แม
ไมได้แสดงความรักตอเธอเหมือนเมื่อกอนอีกแล้ว

ไปมาหาสูกับลูกาส์บอยไป เธอก็อ้างวาเธอไปติว
หนังสือหรือไปท�ารายงานหรือท�ากิจกรรมกับเพ่ือน
ท�าให้ต้องกลับบ้านช้า เหมือนอยางที่วัยรุนทั่วไป
นิยมยกมาเป็นข้ออ้างกับพอแม

 นอกจากนี้ลูยังเร่ิมมปีฏกิิริยาโต้ตอบคนรอบ
ข้างและเริ่มเผชิญหน้ากับความจริง ทั้งที่กอนหน้า
นี้หากมีเหตุการณ์ตาง ๆ เกิดขึ้น เธอก็จะนิ่งเฉย
หรือไมก็หลีกหนีไปเชนตอนที่เมอสิเออร์มาแร็งดุ
อักแซลล์แวร์นูซ์เรื่องท�าสีผมลูก็แสดงความเห็น
วาครูไมมีสิทธิ์ดุเพื่อนของเธอจนในที่สุดครูไลเธอ
ให้ไปอยูในห้องพักนักเรียนที่มีครูคุมเข้ม

 แตเมื่อเธอพยายามท�าทุกอยางเต็มท่ีแล้ว
เธอก็ยอมรับวาโลกแหงจินตนาการและอุปกรณ์
ไฮเทคในจินตนาการไมสามารถชวยเธอได้เธอต้อง
ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาตาง ๆ เธอจึงเริ่ม
ท�าความเข้าใจโลกแหงความเป็นจริงมากขึ้นและใช้
จนิตนาการน้อยลงลเูริม่เรยีนรูว้าการทีเ่ธอพยายาม
ยืน่มอืเข้าไปชวยเหลอืโนให้พ้นจากสภาพความเป็น
อยูของเดก็เรรอนนัน้เป็นเรือ่งใหญเกินกวาทีเ่ดก็วยั
๑๓ปีอยางเธอจะท�าได้แม้วาเธอจะเป็นเด็กฉลาด
เกินวัยก็ตามเพราะเร่ืองดงักลาวเป็นเร่ืองท่ีสลับซบั-
ซ้อนท้ังด้านจิตใจของโนเองและด้านความคิดของ
คนในสังคม แม้วาลูโชคดีที่พอแมของเธอยอมรับ
ให้โนเข้ามาอยูในบ้าน แตท้ายที่สุดโนก็ไมสามารถ
ปรับตัวได้เธอดื่มสุราเสพยาเสพติดท�าตัวเหลว-
ไหลจนต้องออกจากบ้านไปตามทางของเธอ

 เรื่องของโนเป็นตัวกระตุ้นที่ส�าคัญที่ท�าให้ลู
อยูกับโลกแหงความเป็นจริงได้อยางดี ลูเรียนรู้วา
ล�าพังตัวเธอไมสามารถจะยืน่มอืไปชวยโนได้เพราะ
ปัญหาทีโ่นประสบอยูซบัซ้อนกวาทีเ่ธอคดิแม้วาเธอ
จะชวยแล้วแตปัญหาของโนก็ใหญเกินไปเนื่องจาก
มีปัญหาด้านการท�างานซึ่งสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง

การปรบัตวัให้เข้ากบัสงัคมและโลกแห่งความ
เป็นจริงของลู แบร์ติญัก

 ลูเร่ิมสนใจเพศตรงข้ามและต้องการให้เพศ
ตรงข้ามหันมาสนใจเธอเหมือนวัยรุนทั่วไป เชน
ตอนแรกๆที่เจอลูกาส์เธอจะรู้สึกแปลกๆและ
เมือ่เร่ิมสนิทกบัเขาเธอก็ไมพอใจทีเ่หน็เขาไปคยุกับ
คนอื่น

 เมื่อลูได้รู้จักกับโนจากการที่เธอลงพื้นที่ไป
สัมภาษณ์เพ่ือท�ารายงาน ลูได้เรียนรู้สิ่งตาง ๆ
มากขึน้เธอเริม่พดูคยุและเลาเร่ืองราวตางๆให้โน
ฟังได้ทุกเรื่อง เริ่มใกล้ชิดผูกพันกับโนจนเธอรู้สึก
วาตนเองไมได้แตกตางไปจากคนทั่วไปมากนักโน
ท�าให้ลมูเีพ่ือนเหมอืนเดก็ทัว่ไปและลก็ูมนี�า้ใจชวย-
เหลือคนที่ล�าบากกวาเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ที่รัก
และชวยเหลือเพื่อน เห็นได้ชัดวาเธอตั้งใจแนวแน
ที่จะชวยเหลือโนโดยการพาโนเข้าไปอยูที่บ้าน ให้
ความรักความสนิทสนม แม้กระทั่งตอมาพอไม
อนญุาตให้โนอยูทีบ้่านอกีตอไปลกูย็งัตามไปชวย-
เหลือโน เพราะเธอรักเพื่อน ลูพาโนไปอาศัยอยูท่ี
อพาร์ตเมนต์ของลูกาส์จากนั้นลูก็เริ่มประพฤติตัว
เหมือนเด็กวัยรุนทั่วไป เชน เมื่อพอแมเห็นวาเธอ
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อยางไรกต็ามเม่ือโนบอกเธอวาโนจะไปอยูไอร์แลนด์
กับคนรักของเธอลูก็ตัดสินใจจัดกระเป๋าหนีไปกับ
โนโดยไมบอกให้พอแมทราบ เพราะเธอรักและ
ผูกพันกับโน แตเมื่อโนทิ้งเธอไว้ที่สถานีรถไฟและ
หนไีปคนเดียวลูไมได้โกรธโนแตอยางใดไมตโีพย
ตีพาย เพราะเข้าใจดีวาโนหวังดีไมต้องการให้เธอ
ล�าบากลูคิดได้วาตนเองควรจะกลับบ้านเพราะไม
เชนนัน้เธอกจ็ะกลายเป็นคนเรรอนเหมอืนโนอกีคน
และเธอก็รู้ดีวาไมสามารถใช้ชีวิตเรรอนอยางโนได้
และประสบการณ์อันเลวร้ายครั้งนี้ก็ชวยเปลี่ยน
โลกทัศน์ให้เธอเข้าหาความจริงได้ดียิ่งขึ้น

 ถงึกระนัน้กน็บัวาเป็นโชคดขีองลดู้วยเชนกนั
เพราะในระหวางที่เธอหนีออกจากบ้าน แมซึ่งเคย
หมกมุนอยูกับเร่ืองของตาอีสที่เสียชีวิตไปจนลืม
ให้ความรักความอบอุนกับลูได้เรียนรู้วา ไมควร
ครุนคดิถงึแตลกูทีเ่สยีชีวิตไปแล้วแตควรหนัมาให้
ความรักความอบอุนแกลู และนับแตนั้นมาแมก็
หายป่วยและกลับมาท�าหน้าที่ดูแลลู ให้ความรัก
ความอบอุนแกลูเหมือนกับแมทั่วไปลูจึงได้เริ่มใช้
ชีวิตแบบเด็กทั่วไปอยางแท้จริง

จนในท่ีสุด เธอสามารถกลับมาเป็นเด็กปกติได้
ด้วยการเรยีนรู้จากประสบการณ์ตางๆ ของตนเอง
นวนิยายเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการใช้ชีวิต
ในสังคมของเด็กฉลาดเกินวัย เห็นได้ชัดวาคนใน
สังคมโดยเฉพาะเดก็วยัเดยีวกนัปฏบิตักิบัเดก็กลุม
นีร้าวกบัวาพวกเขาเป็นเดก็ประหลาดดงันัน้คนใน
สังคมควรปฏิบัติตอพวกเขาอยางเหมาะสมเพื่อวา
เด็กกลุมนี้ก็จะใช้ชีวิตในสังคมได้อยางราบรื่น
นอกจากนี้ถ้าเด็กกลุมนีไ้ด้รบัการศกึษาอยางถกูวธิี
พวกเขาจะกลายเป็นปัญญาชนท่ีมีคุณภาพ แตใน
ทางกลับกันถ้าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอยางไม
เหมาะสมเด็กกลุมนี้จะกลายเป็นเด็กมีปัญหาไม
สามารถใช้ชวีติในสงัคมได้อยางมคีวามสุขและสติ
ปัญญาอันหลักแหลมที่มีอยู ก็ไมมีประโยชน์อีก
ตอไปดังนั้นคนในสังคมควรปฏิบัติตอเด็กกลุมนี้
เหมือนกับที่ปฏิบัติกับเด็กทั่วไปเพียงแตให้โอกาส
พวกเขาได้แสดงความรู้ความสามารถด้านสติ
ปัญญาที่มีอยูอยางเต็มที่ เพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิต
อยูในสังคมได้เหมือนกับเด็กทั่วไปเทานั้น

สรุป

 จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวทั้งหมดจะ
เหน็ถงึลกัษณะของเด็กฉลาดเกินวัยและพฒันาการ
ของเด็กฉลาดเกินวัยที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้า
สังคมและโลกแหงความเป็นจริง ผู้เขียนนวนิยาย
ต้องการแสดงให้ผู้อานเห็นวา เด็กฉลาดเกินวัย
มีทั้งคณุสมบตัทิีโ่ดดเดนกวาเดก็ทัว่ไป แตในขณะ-
เดียวกนัพวกเขากม็ปีมด้อยด้วยเชนกันจุดเดนของ
นวนิยายเรื่องนี้คือ นอกจากตัวละครเอกของเรื่อง
จะประสบปัญหาในแงของเดก็ฉลาดเกนิวยัแล้วเธอ
ยังประสบปัญหาครอบครัวซึ่งท�าให้เธอปรับตัวเข้า
กับสังคมได้ช้ากวาปกติ เธอต้องคอยๆ  ปรับตัว
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ที่นี่มีความแตกต่างมากมาย (ตอนที่ ๒)
ตอนที่ ๒ ที่นี่ไม่มีเครื่องแบบแต่ระเบียบวินัยฝังอยู่ในใจ

ครูแอ๋ว

 ฉันเคยคิดว่าเครื่องแบบคือระเบียบขั้นพื้น-
ฐานของนักเรียน ช่วงระยะเวลาสามสิบปีที่ท�างาน
ในโรงเรียนไทยฉันได้เห็นความเข้มงวดของกฎ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่การตัดผมของ
นักเรียนหญิงเหนือติ่งหู โดยเฉพาะนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมต้นที่รวบผมมัดเป็นจุกบนหัวเอียงไป 
ทางด้านขวา ผูกโบสีน�้าเงิน เมื่อฉันยืนบนระเบียง
อาคารชั้นสอง ก้มมองดูนักเรียนที่ยืนเรียงเข้าแถว
ในสนาม หวันกัเรียนหญงิทกุหวัเหมือนกนัหมดราว
ปั๊มมาจากเคร่ืองจักรในโรงงาน ส่วนนักเรียนชั้น
มัธยมปลายเลกิมดัจุกแต่ต้องตดิก๊ิบทีห่น้าผากเพ่ือ
ไม่ให้ผมปรกหน้าผาก เด็กบางคนที่โหงวเฮ้งดีมาก 
หน้าผากกว้างนูน ดูท่าทางคับข้องใจกับการติดกิ๊บ 
บางคนแอบถอดกิบ๊ออกเมือ่พ้นสายตาฝ่ายปกครอง
หรือครูประจ�าช้ัน ส่วนนักเรียนชายชั้นมัธยมต้น 
หัวเกลีย้งเกลา หวัแบน หวัทยุเหน็ได้ชดัเจน ครูฝ่าย
ปกครองลงทนุใช้ไม้บรรทดัวดัเส้นผมทีเ่หลอือยูน่ดิ
หน่อยกลางหัวว่ายาวเกินที่ก�าหนดไว้ในระเบียบ
หรอืเปล่า พอโตขึน้นักเรียนชายทีเ่รียนอยู่ชัน้มัธยม
ปลายกค่็อยหล่อขึน้ด้วยผมรองทรง นอกจากว่าได้
เรยีน ร.ด. (รักษาดนิแดน) นอกนัน้กย็งัมหีวัเกลีย้ง
เกลาเหมือนเดิม ความหล่อค่อยปรากฏหลังจาก 
สิ้นสุดชีวิตนักเรียน
 หลังจากฉันท�างานผ่านไปสักสิบห้าปี กฎ
ระเบียบผมนักเรียนหญิงเปลี่ยนไป ต้องตัดผมให้
ปิดหู ฉันเริ่มงงว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่ ยุคหนึ่ง
ต้องโชว์ติ่งหู อีกยุคหนึ่งให้ปกปิดติ่งหู ในระยะ 

หลัง ๆ ก่อนที่ฉันจะยุติการท�างานเป็นครู ฉันพบ
ว่าการแต่งกายของนกัเรียนเปล่ียนไปมาก นกัเรียน
หญิงหลายคนได้พยายามแหกกฎ ทรงผมเปลี่ยน-
แปลงไปมากมาย สารพัดทรงผม ทรงผมเมืองขึ้น
ญีปุ่น่ทีป่ล่อยผมเป็นสายยาว ๆ  ข้างแก้มเป็นทีน่ยิม
ระยะหนึ่ง อีกระยะหนึ่งคือผมปรกหน้าผาก ยาว
เหมอืนม่านไทรย้อยจนไม่แน่ใจว่านกัเรียนมองเห็น
ครูและเห็นกระดานได้ชัดเจนแค่ไหน ต่อมาก็คือ
ทรงหางไก่ หลังจากที่นักเรียนไปซอยผมบาง ๆ 
บริเวณต้นคอ เมื่อมาโรงเรียนก็พยายามรวบผม 
เพ่ือปกปิดร่องรอยการซอยผม ผมท่ีรวบออกมา 
จึงเป็นกระจุกเล็ก ๆ แหลม ๆ ยาวเล็กน้อย ชี้จาก
บริเวณต้นคอคล้ายปลายหางไก่ ส่วนอื่นท่ีรวบไม่
ติดก็กระจายชี้ไปรอบหัว ดูชอบกลแต่เป็นท่ีนิยม 
แต่ละวันในช่วงเช้า ครูเวร ครูฝ่ายปกครองต้องเล่น
บทช่างตัดผมจ�าเป็น ถือกรรไกรห�้าหั่นผมนักเรียน
ที่ผิดระเบียบ 
 เรือ่งรองเท้ากเ็ป็นเรือ่งจกุจกิได้ทกุวนั นกัเรยีน
ต้องใส่รองเท้าสีด�า จะอนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบ
เฉพาะวนัทีเ่รยีนพลศกึษา ไม่รูว่้าเป็นเพราะนกัเรยีน
ชอบใส่รองเท้าพละฯ มากกว่า หรือเป็นเพราะ
นักเรียนชอบท�าอะไรก็ได้ท่ีฝืนกฎ จึงต้องมีการ
ลงโทษนักเรียน คนใดที่ผิดระเบียบฝ่ายปกครองก็
จะให้ยมืรองเท้าแตะเก่า ๆ  ใส่แทนเม่ือไม่เคารพกฎ 
ถุงเท้าก็เช่นกัน ส�าหรับนักเรียนหญิงห้ามใส่ถุงเท้า
สั้นเกินไป ต้องเหลือพอพับได้สองทบที่ข้อเท้า ยุค
หนึง่นกัเรียนนยิมดงึถุงเท้าขึน้สูง อกียุคหนึง่ก็นยิม
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สัน้จนแทบจะหลดุจากข้อเท้า นกัเรยีนบางคนก็ช่าง
ไปสรรหาถุงเท้าเป็นตาข่ายบ้าง ปักลายดอกไม้บ้าง 
ลายการ์ตนูบ้าง ส่วนกระโปรงยุคหน่ึงก็นิยมยาวจน
เกือบกรอมเท้า ต่อมายคุหลงั ๆ  นยิมสัน้เกอืบเหนอื
เข่า ครูกเ็ลยต้องเล่นบทครสูอนเย็บผ้า ให้นกัเรยีน
สอยกระโปรงขึ้นในยุคกระโปรงยาว พอถึงยุค
กระโปรงสัน้ครก็ูนัง่ควบคมุนกัเรยีนเลาะกระโปรงลง 
ดูแล้ว ในแต่ละวันครูต้องเสียเวลาไปมากมายกับ 
การควบคมุให้นกัเรยีนอยูใ่นกฎระเบยีบ ยิง่เข้มงวด 
ยิ่งควบคุม การผิดกฎระเบียบก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวัน 
ยิ่งหนักขึ้น ๆ ครูเก่า ครูแก่ จึงได้แต่ถอนใจ มอง
เห็นภาพความเป็นระเบียบเรื่องการแต่งกายเป็น
เพียงภาพในอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว 
 ฉันเริ่มสงสัยว่า ระเบียบเข้มงวดเร่ืองการ
แต่งกายอาจเป็นเหมอืนบางสิง่บางอย่างทีก่ดดนัอยู่
ในใจนกัเรยีน ดงันัน้ เมือ่นกัเรยีนพ้นสภาพนกัเรยีน
ไปแล้วจึงมีการระเบิดความต้องการที่กดซ่อนอยู่
ข้างในใจของนักเรียนหลายคน นักเรียนบางคน
กลับมาเย่ียมครูที่โรงเรียนด้วยทรงผมเหมือนชี 
สึกใหม่ บางคนก็กลับมาด้วยทรงผมหยิกหยองฟู 
กระจายราวกับเพิ่งไปช่วยเขาดับไฟมา 
 ที่โรงเรียนนี้ไม่มีระเบียบการแต่งกาย ตอน
เช้าก่อนแปดโมง ภาพของนักเรียนที่เดินเล่นอยู่ใน
สนาม บางกลุ่มนั่งคุยที่ม้านั่ง สารพัดการแต่งกาย
หลายรูปแบบ ฉันเคยคิดว่าว่าถ้านักเรียนไม่ต้อง
สวมเคร่ืองแบบจะท�าให้เกิดการแต่งตัวประกวด
ประขันฟุ้งเฟ้อ แต่กลับไม่ใช่ เด็ก ๆ ที่นี่แต่งตัว
ธรรมดา เหมือนกบัชดุอยู่บ้านเสยีมากกว่า นกัเรยีน
ผูช้ายและนกัเรียนผูห้ญงิสวมกางเกงขาสัน้ เสือ้ยดื 
นักเรียนผู้หญิงบางคนสวมกระโปรง บางคนสวม
เสื้อยืดสายเดี่ยว นักเรียนผู้ชายชั้นโตประมาณชั้น 
ม.๔ ขึ้นไป บางคนอาจสวมกางเกงขายาว เสื้อเชิ้ต
ปล่อยชาย แต่มีน้อย ส่วนใหญ่สวมกางเกงขาสั้น

แค่เข่ากับเสื้อยืด เด็กผู้หญิงบางคนทาเล็บหลากสี 
ใส่ตุ้มหู เด็กผู้ชายบางคนไว้ผมบ๊อบ หรือใส่เยล 
ท่ามกลางการแต่งกายตามสบายไม่มีเครื่องแบบ 
กลับไม่มีการแข่งขัน ประกวดประขันเรื่องการ 
แต่งกาย กลับพบความธรรมดา เสื้อผ้าง่าย ๆ 
สบาย ๆ ไม่โดดเด่น หรือเป็นเพราะว่าสังคมของ
เขาไม่ยึดติดกับเส้ือผ้าแบรนด์เนมดัง ส่วนครูท่ีนี่
แต่งตัวตามสบาย สวมเส้ือล�าลอง จะนุ่งกางเกง 
หรือกระโปรงก็ตามใจ ซึ่งส่วนมากจะใส่กางเกง 
 ฉันเคยคิดว่า ระเบียบการแต่งกายเป็น
ระเบียบพื้นฐานส�าคัญที่น�าไปสู่ระเบียบอื่น ๆ  ของ
ชีวิตในโรงเรียน แต่เมื่อมาสอนที่นี่เกือบห้าปี ฉัน
กลบัพบค�าตอบว่า ระเบยีบการแต่งกายเป็นระเบยีบ
แค่เพียง “เปลือกนอก” และเป็นระเบียบที่ไม่ถาวร 
ส�าหรับนักเรียนบางกลุ่ม ระเบียบที่เข้มงวดเป็น
เหมือนก๊าซทีอ่ดัแน่นอยู่ในกระป๋องพร้อมจะระเบดิ
เมื่อมีโอกาส ท่ีนี่ท�าให้ฉันคิดว่าระเบียบในการ
ปฏิบัติตนระหว่างเรียน ระเบียบในหน้าท่ีของ
นักเรียนคือ “เรียน” ได้แยกออกจากระเบียบการ
แต่งกายโดยส้ินเชงิ หรอือาจกล่าวว่า ระเบยีบทีเ่กดิ
จากภายในใจเป็นระเบยีบของการด�าเนนิชวีติทีจ่ะ
คงทนถาวรมากกว่า 
 ตอนเช้านักเรียนส่วนหนึ่งมีผู้ปกครองมาส่ง
ที่โรงเรียน ซึ่งมักจะเป็นนักเรียนระดับประถมฯ  
กับอนุบาลมากกว่านักเรียนโต นักเรียนกลุ่มนี้จะ
ยนืรอหน้าประตเูลก็นอกรัว้โรงเรยีนซึง่เป็นนกัเรยีน
ส่วนน้อยจึงดูไม่แออัดนัก ประตูนี้จะเปิดเวลาเจ็ด
โมงคร่ึง เมื่อถึงเวลาประตูเปิดนักเรียนก็จะทยอย
เดินเข้าโรงเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หนึ่ง
ถึงสองยืนดูอยู่ข้างประตู (ถ้าเป็นโรงเรียนไทย ครู
เวรหรือครูที่มี “กรรมเวร” ก็จะยืนกันสลอน) ฉัน
ชอบมองดนูกัเรยีนอนบุาลตวัน้อย ๆ  ผมสทีอง ผม
สีน�้าตาล ใส่ชุดหลากสีลากกระเป๋าใบเล็ก ๆ  สีน่า
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เอ็นดู เดินเข้าไป ฉันสังเกตว่า ถ้าเป็นเด็กลูกครึ่ง
ไทยแม่บางคนจะถือกระเป๋าให้ลูกในขณะที่เด็ก 
พ่อแม่ฝร่ังปล่อยให้ลกูลากกระเป๋า บางคนมกีระเป๋า 
ใบใหญ่มาก เดก็เลก็ ๆ  ทยอยเดนิเข้าไปแล้วยนืรอ
เป็นแถว มีเจ้าหน้าที่สี่ห้าคนยืนดูแลนักเรียนก่อน
พานักเรียนเดินเข้าห้องเรียน ส่วนเด็กโตก็เดินไปที่
อาคารมัธยมฯ 
 นักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนส่วน
ใหญ่เดนิทางมาโรงเรยีนด้วยรถตูข้องโรงเรียน เป็น
รถตู้ที่มีสภาพดีมากออกจะติดหรูเพราะเป็นรถตู้
ระดับวีไอพี คนขับรถและเจ้าหน้าที่ประจ�ารถใส่
เครื่องแบบ กฎระเบียบของโรงเรียนเรื่องการใช้รถ
ตูม้หีลายข้อ มใีนรถแต่ละคันมีนักเรียนไม่เกินแปด
คน ท�าให้นึกภาพรถตู้ของนักเรียนไทยที่มีเด็กอัด
กันแน่นในรถ เด็กต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ประจ�ารถ 
ต้องรดัเขม็ขดัขณะน่ังในรถ ห้ามกินขนม ห้ามเค้ียว
หมากฝรั่ง ห้ามเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน�้า ห้าม
เล่นในรถ ต้องตรงต่อเวลาถ้าช้าเกินหนึ่งนาทีรถตู้
จะไม่รอ เด็กท่ีพลาดจากการขึ้นรถเป็นหน้าที่ของ
พ่อแม่ทีต้่องพาลูกไปส่งหรือไปรบัทีโ่รงเรยีน นัน่คอื 
กฎระเบียบของการตรงต่อเวลา ตอนเช้ารถตู้จะ
ทยอยเข้าประตูใหญ่ของโรงเรียน จอดเรียงต่อกัน
เป็นแถว นักเรียนต้องรอเจ้าหน้าที่ประจ�ารถลงมา
เปิดประตู นักเรียนจึงลงจากรถ แล้วมายืนรอที่
บริเวณหน้าทางเข้าภายในโรงเรียน บริเวณนี้จะมี
เสาสูงระดับเอวที่มีแถบผ้าสีแดงเล็ก ๆ  กั้น เหมือน
เสาที่กั้นในโรงแรม ดูแล้วก็ไม่น่าเช่ือที่แถบผ้ากั้น
เล็ก ๆ  จะหยุดย้ังไม่ให้นักเรียนลองดีลอดผ่าน  
นักเรียนก็จะนั่งบ้างยืนบ้างรอเวลาเจ้าหน้าที่มายก
เสากั้นออก 
 หลังเจ็ดโมงครึ่งนักเรียนจึงสามารถเดินเข้า
ในอาคารได้แต่ห้ามขึ้นไปช้ันบน นักเรียนสามารถ
ขึ้นไปช้ันบนอาคารเฉพาะเวลาเรียนเท่านั้น ฉันไม่

เคยถามว่าท�าไมนักเรียนขึ้นไปบนอาคารไม่ได้ แต่

คิดสรุปเองว่า การที่นักเรียนคุย เดิน เล่นบริเวณ

สนามหรือห้องโถงชั้นล่างซึ่งไม่อยู่ในที่ลับตา คือ

ความปลอดภัยของนักเรียน และท�าให้ไม่เกิดการ 

กระท�าทีผ่ดิระเบยีบ ห้องเรยีนทกุห้องจะถกูปิดด้วย

กุญแจ ครูทุกคนมีกุญแจที่เปิดได้ทุกห้อง และครู

ทุกคนต้องไม่ลืมที่จะล็อกห้องทุกครั้งเมื่อครูออก

จากห้อง หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และจะ

ปล่อยให้นักเรียนอยู่ในห้องโดยไม่มีครูไม่ได้

 ทีน่ีจ่ะได้ยนิมเีสยีงกริง่เพยีงสีค่รัง้ต่อวนั คอื

ตอนแปดโมงเช้าส�าหรับการเริ่มเรียนในช่วงเช้า 

ตอนหลังพักสิบโมง ตอนบ่ายโมงก่อนการเริม่เรยีน

ในช่วงบ่าย และตอนบ่ายสามโมง  นอกนัน้นกัเรยีน

ต้องรู้จักเวลาเอง เพราะโรงเรียนถือว่าเสียงกริ่งท่ี

ดงัทุก ๆ  ชัว่โมงเป็นการรบกวน หลังเสยีงกริง่ตอน

เช้า นักเรียนจะยืนเข้าแถวตามป้ายชื่อห้องเพ่ือรอ

ให้ครูมารับ ครูจะเดินน�านักเรียนไปท่ีห้องเรียน 

นักเรียนจะเดินเป็นแถวคู่ตามครู  (ครูที่สอนจะมา

รับนักเรียนเวลาแปดโมงก่อนสอนชั่วโมงแรก หลัง

พกัช่วงเช้าเวลาสบิโมงสบินาท ีหลงัพักกลางวนัเวลา

บ่ายโมงสิบนาที และเวลาบ่ายสามโมง นอกเหนือ

จากเวลาดงักล่าวนกัเรยีนจะเดนิไปทีห้่องเรยีนเอง) 

 เมือ่การเรยีนการสอนเริม่ขึน้ นกัเรยีนทกุคน

ต้องอยูใ่นห้อง ถ้านกัเรยีนเข้าชัน้เรยีนสายนกัเรยีน

ต้องลงไปแจ้ง “ฝ่ายดูแลนักเรียน” เพื่อขอ “บัตร

สาย” มาแสดงกบัครผููส้อนก่อนเข้าห้องเรยีน ตอน

ฉนัไปท�างานใหม่ ๆ ฉนัค่อนข้างอะลุ่มอล่วย ถ้าช้า 

แค่ไม่ก่ีนาที ฉันก็แค่ตักเตือนแล้วอนุญาตให้

นกัเรยีนเข้าห้อง ปรากฏว่านกัเรยีนหลายคนในห้อง

บอกว่า “ไม่ได้นะมาดาม ครูคนอื่น หนึ่งนาทีเขาก็

ไม่ยอมแล้วนะ” นีค่อื คนหมู่มากท่ีเคร่งครัดกับกฎ 

กฎจึงคงอยู่
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 ก่อนอื่นขออธิบายว่ามีหน่วยงานหนึ่งใน
โรงเรียน ถ้าแปลตรงตัวคือ “ฝ่ายดูแลนักเรียน” 
แต่หน้าที่ของหน่วยงานนี้ คือ ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยว
กับนักเรียน ไม่ว่าการเรียนหรือพฤติกรรม ฝ่ายนี้
จะดูแลทั้งระเบียบวินัยนักเรียน ดูแลด้านวิชาการ 
การเรียนการสอนของนักเรียน ในห้องนี้มีตาราง
สอนของทกุชัน้เรียนปิดไว้ท่ีผนงัห้อง (คนทีมี่หน้าที่
จัดตารางสอนที่นี่คือ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝรั่ง แปลก
ดีไหมล่ะ นึกภาพว่า ถ้าผู้อ�านวยการโรงเรียนไทย
ต้องท�าหน้าที่จัดตารางสอน ผอ. จะพูดว่ายังไงนะ
คงจะได้ค�าตอบที่ไม่จืดเลยล่ะ) นอกจากนี้ฝ่ายนี้
ต้องดูแลการวัดประเมินผลและแนะแนวการเรียน
อีกด้วย บุคลากรที่ท�าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายดูแล
นักเรียน คือคนที่รู้จักนักเรียนอย่างดี ทั้งอุปนิสัย 
การเรยีน และความถนดัทางเรยีนว่าควรเลอืกเรยีน
วิชาอะไรเมื่ออยู่ในระดับชั้นที่ต้องเลือกเรียน ไม่ได้
มีผู้ดูแลแบบแยกส่วนแบบโรงเรียนไทย  ที่นี่ เขา
อาจจะคิดว่าการมองนักเรียนหนึ่งคนต้องมองรวม
ทุกอย่าง
 นึกถึงโรงเรียนไทย การดูแลด้านพฤติกรรม 
การเรยีน การแนะแนว ประกอบด้วยคนหลายฝ่าย 
มคีรปูระจ�าชัน้ หวัหน้าระดับชัน้ หวัหน้าคณะส ีเป็น
ทีมฝ่ายปกครอง มีรองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ หัวหน้างานวัดประเมนิ
ผล เป็นทีมฝ่ายวิชาการ และยังมีครูแนะแนวอีก 
รวมแล้วครูเกือบร้อยคนที่เก่ียวข้องกับการเรียน 
ระเบียบวินัย และพฤติกรรมนักเรียน  ในขณะที่ 
ที่นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่แค่เพียงสี่คน ท�าไมคนแค่สี่คน 
จึงบริหารงานได้ เพราะกฎคือกฎ ทุกอย่างถูกระบุ
ไว้ในเอกสารกฎระเบียบภายในของโรงเรียนซึ่งครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียนต้องรับรู้และปฏิบัติตาม
 นักเรียนทุกคนมีสมุด ชื่อเรียกของสมุดถ้า
แปลเป็นไทยคอื “สมดุสือ่สารระหว่างผูป้กครองกบั

โรงเรียน” จุดประสงค์ของสมุดนี้เพื่อเป็นการ
สื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองให้รับรู้ว่าลูก
ของตนเองเป็นอย่างไรที่โรงเรียน ในสมุดประกอบ
ด้วย 
 ๑. บัตรเข้าห้องสาย เป็นเหมือนคูปองท่ีมี
รอยปรุ ส่วนต้นขั้วจะอยู่ในสมุด ส่วนหางเป็นส่วน
ที่นักเรียนต้องมอบให้ครูประจ�าวิชาที่นักเรียนมา
สาย นักเรียนต้องน�าสมุดนี้ไปพบ “ฝ่ายดูแล
นักเรียน” ซึ่งจะเป็นผู้บันทึกในบัตร ระบุวัน เดือน 
ปี และระบุว่าเข้าห้องเรียนสายเป็นเวลาก่ีนาที 
พร้อมลายเซน็ของเจ้าหน้าที ่นอกจากนีย้งัมกีารหกั
คะแนนพฤตกิรรมท่ีนกัเรยีนแต่ละคนมคีะแนนเตม็ 
๒๐ คะแนน 
 ๒. ระเบียบภายในโรงเรียน มีกฎระเบียบ
แบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ รวมแล้วประมาณ ๑๕ หน้า
พร้อมข้ันตอนการลงโทษ โดยผู ้ปกครองและ
นักเรียนต้องเซ็นชื่อเพ่ือแสดงว่าได้ศึกษาแล้วและ
ยอมรับกฎระเบียบทุกข้อ
 ๓. ตารางบันทึกการลืมอุปกรณ์การเรียน 
เช่นนักเรียนลืม หนังสือเรียน สมุดท�างาน แฟ้ม 
ครูจะบันทึกวันที่ เดือน ปี วิชา สิ่งที่ลืม แล้วเซ็น
ชื่อ นักเรียนต้องน�าสิ่งที่ครูบันทึกไปให้พ่อแม่เซ็น
รับทราบและน�ากลับมาให้ครูดูในชั่วโมงต่อไป
 ๔. ตารางบันทึกการท�างานไม่เสร็จ เช่น ไม่
ท�าการบ้าน เช่นเดียวกัน ครูจะบันทึกวันที่ เดือน 
ปี วิชา และงานที่นักเรียนไม่ท�า หรือท�าไม่เสร็จ 
นกัเรยีนต้องน�าส่ิงทีบ่นัทกึไปให้พ่อแม่เซน็รับทราบ
และน�ากลับมาให้ครูดูในชั่วโมงต่อไป
 ๕. บันทึกการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับ
ครู เป็นหน้าว่างหลายหน้าในสมุดเล่มนี้ส�าหรับผู้
ปกครองและครูเขียนส่ือสารกัน เช่นครูเขียนว่า 
“ลูกของคุณพูดมาก ไม่ตั้งใจเรียนในวิชา....” ทุก
ครั้งที่ครูบันทึก ต้องให้นักเรียนอ่านและเมื่อยอม
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รับว่าตนเองท�าอย่างนั้นจริง นักเรียนต้องเซ็นชื่อ 
เช่นเดยีวกนั นกัเรยีนต้องน�าสิง่ทีค่รบูนัทกึไปให้พ่อ
แม่เซ็นรับทราบ และน�ากลับมาให้ครูดูในชั่วโมง 
ต่อไป บางคร้ังพ่อแม่กเ็ขยีนมาเพือ่ขออนญุาตทีล่กู
ต้องขาดเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อชี้แจงครูผู้สอน
 ๖. บนัทึกการไปห้องพยาบาล เป็นส่วนหนึง่
ท่ีพยาบาลของโรงเรียนบันทึกเมื่อนักเรียนขอ
อนุญาตครูไปพบพยาบาลระหว่างเรียน พยาบาล
จะบนัทกึอาการเจบ็ป่วยของนักเรียน พร้อมลงเวลา 
วันที่ เดือน ปี และนักเรียนต้องน�ามาแสดงให้ครู
ประจ�าวิชาดู และการไปห้องพยาบาลทุกครั้งต้องมี
ตัวแทนห้องพาไป 
 ๗. ปฏิทินการเปิดเรียนและช่วงปิดเรียน 
ตลอดปีการศึกษา
 ๘. ตารางเรียนของนักเรียนอยู่ที่ปกในหลัง
สดุ (ตารางเรยีนของนกัเรยีนใช้ตลอด ๓ ภาคเรยีน 
๑ ปีการศึกษา)
 ถ้านกัเรยีนลมืน�าสมดุเล่มนีม้า นกัเรยีนต้อง
ลงไปเอาแบบฟอร์มที่ฝ่ายดูแลนักเรียนมาให้ครู
บันทึก เป็นแบบฟอร์มเฉพาะในกรณีที่นักเรียนลืม
เอาสมดุเล่มนีม้า ถ้านกัเรยีนท�าสมดุหายจะต้องเสยี
ค่าปรับ ๒๐๐ บาท
 กฎเหล็กของที่นี่ส�าหรับครูคือห้ามแตะต้อง
ตัวนักเรียน ฉันเคยนึกสงสัยว่าท�าไม แล้วก็คิดว่า
อาจเป็นการป้องกันการท�าร้ายเด็ก หรือแนวโน้มที่
อาจจะเป็นการคุกคามทางเพศ แล้วถ้าครูแตะต้อง
เด็กไม่ได้ จะลงโทษอย่างไรล่ะ 
 ขั้นตอนการลงโทษจากน้อยไปหามาก 
 เมื่อนักเรียนพูดมากระหว่างเรียน ครูตัก-
เตือนนักเรียนก่อนและประกาศว่า นี่เป็นการเตือน
ครั้งสุดท้าย (มีเพื่อนครูฝรั่งที่น่ารักให้ค�าแนะน�าว่า 
การลงโทษทุกครั้งต้องท�าเปิดเผย ให้มีพยานรู้เห็น 
และต้องแน่ใจว่า มีความยุติธรรม มีเหตุผลที่

นักเรียนโต้เถียงไม่ได้) ถ้านักเรียนยังคุยต่อ ครูจะ
ให้นักเรียนแยกหรือย้ายท่ีนั่ง ครูบางคนจะจัดท�า
ผังท่ีนั่งของนักเรียนในวิชาของตน เพ่ือป้องกันไม่
ให้นักเรียนช่างพูดนั่งใกล้กัน ดังนั้น นักเรียนจะ
ต้องนั่งตามท่ีครูวิชานั้นก�าหนด ถ้านักเรียนยังพูด
มากอกี ครจูะให้นกัเรยีนหยบิ “สมดุส่ือสารระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน” ตั้งไว้บนโต๊ะ โดยบอกว่า 
“ถ้าเธอยังพูดต่อ ครูจะเขียนบันทึกในสมุด” วิธีนี้
ได้ผลดีมากส�าหรับนักเรียนส่วนใหญ่ นักเรียนจะ
นัง่เงยีบ ตัง้ใจท�างานดขีึน้ บางคนหลดุปากพดูทนัที
ว่า “ขอโทษครับ” เป็นภาษาไทย บางคนยกมือไหว้
ด้วยท�าเอาครูไทยเกือบใจอ่อน (มีเด็กบางคนอ้าง
ว่าลืมสมุดบันทึกพฤติกรรม ฉันบอกให้ลงไปพบ
ฝ่ายดูแลนักเรียนเพื่อขอแบบฟอร์มส�าหรับบันทึก
แทน แค่บอกว่าให้ลงไปเท่านั้น เด็กก็จะรีบควัก
สมดุจากกระเป๋ามาให้ทันที บางรายบอกว่า “ล้อเล่น
น่ะ มาดาม”)
 พฤติกรรมผิดระเบียบของนกัเรียนท่ีพบบ่อย 
คอื พูดมาก ไฮเปอร์ อยู่นิง่ไม่ค่อยได้ สมาธกิระเจิง
เป็นช่วง ๆ วิธีลงโทษข้ันแรก ครูอาจให้เด็กออก
นอกห้อง ให้ไปสงบสติอารมณ์สัก ๕ นาที (ไม่ควร
เกนิ ๕ นาท ี เพราะจะท�าให้เด็กไม่ได้เรยีน) เดก็จะ 
ไปยนืเกาะอยูห่น้าประตหู้อง ท�าท่าเหมอืนคนจะจม
น�้าตาย ไม่กล้าไปไหน ต้องยืนเกาะประตูห้องเรียน 
ราวกับว่าประตูเป็นทุ ่นกันจมน�้า รอเวลาอย่าง
กระวนกระวายว่าเมื่อไรครูจะมาเรียกกลับเข้าห้อง 
ถ้าบังเอิญมีคนเดินผ่าน เด็กจะมีอาการอายมาก ๆ  
หลบสายตา ยืนก้มหน้า อายที่ต้องยืนอยู่นอกห้อง
ขณะท่ีเดก็คนอืน่ก�าลงัเรยีน บางคนกท็รดุนัง่กบัพืน้ 
หน้าตาเศร้าซึม คอตก มีคนเล่าว่าเด็กเล็กบางคน
ท่ีเรียนอยู่ฝ่ายประถมจะยืนร้องไห้เมื่อถูกไล่มายืน
นอกห้อง นึกถึงโรงเรียนไทย ถ้าไล่นักเรียนออก
นอกห้อง นกัเรยีนกจ็ะออกไป อาจจะมท่ีาทลิีงโลด
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ใจไปเสียด้วยซ�้า แล้วก็หายไปเลย หายสาบสูญไป
ไกล แล้วท�าไมเด็กฝรั่งไม่เดินหายไปไหน เพราะ
ระหว่างเรียน นักเรียนทุกคนต้องอยู่ในห้องเรียน 
ถ้าฝ่ายดูนักเรียนไปพบนักเรียนในที่ใดที่หนึ่งนอก
ห้องเรยีน คอืความผิดรนุแรง ดงันัน้ เดก็จึงไม่กล้า
เดนิไปทีอ่ืน่ หน้าประตหู้องเรียนจึงเป็นทีท่ีป่ลอดภยั
ที่สุด
 ถ้าการให้ออกจากห้อง ๕ นาที ยังไม่ได้ผล 
ครูจะกรอกแบบฟอร์มการให้ออกจากชั้นเรียนใน
ชั่วโมงนั้น ครูกรอก ชื่อ นามสกุลนักเรียน วิชา 
ลายเซ็นครู เหตุที่ให้ออกจากห้องเรียน งานที่ต้อง
ท�าให้แล้วเสรจ็ขณะทีใ่ห้ออกจากห้องเรยีน ตวัแทน
ห้องของนักเรียนชั้นน้ันจะเป็นผู้น�านักเรียนไปส่งที่
ฝ่ายดูแลนักเรียน (นักเรียนทั้งชั้นจะเลือกตัวแทน
ห้อง ห้องละสองคน รองตวัแทนห้องสองคน ตวัแทน
ห้องจะเป็นผู้พานักเรียนที่ท�าผิด หรือพานักเรียน 
ท่ีขอไปห้องพยาบาลไปห้องพยาบาล นอกจากนี้
ตัวแทนห้องจะเป็นตวัแทนในการประชุมทีโ่รงเรยีน
ก�าหนด) การออกจากห้องคราวน้ีไม่ใช่การออกนอก
ห้องเรียนแค่ ๕ นาที แต่มากกว่า ๕ นาที คือเวลา
ท่ีเหลือจนกว่าจะหมดเวลาเรียนในชั่วโมงนั้น 
นักเรียนจะต้องไปนั่งท�างานที่ห้องเรียนซึ่งเป็นห้อง
ว่างข้างห้องของฝ่ายดูแลนักเรียน และฝ่ายดูแล
นักเรียนจะบันทึกความผิดของนักเรียนพร้อมหัก
คะแนนพฤติกรรม มีนักเรียนบางคนถูกลงโทษให้
ออกนอกชั้นเรียน คือไม่มีสิทธิ์เข้าชั้นเรียน ตั้งแต่ 
๑ ชั่วโมง บางคนอาจถึง ๓–๗ ชั่วโมง นักเรียนจะ
ต้องมานั่งซึมท�างานเดี่ยวที่ห้องข้างห้องฝ่ายดูแล
นักเรียน โดยครูประจ�าชั้นจะเป็นผู้ประสานกับครู
ประจ�าวิชาในวันนั้นว่า ใครต้องการให้นักเรียน
ท�างานอะไรบ้างในชัว่โมงทีต้่องเรียนวชิาของตนเอง 
ความทุกข์ของนักเรียน คือ การต้องถูกแยก 
โดดเดี่ยวจากเพื่อน

(ที่นี่ครูทุกคนท�าหน้าที่แค่สอนหนังสืออย่างเดียว 
ถ้าต้องการเป็นครูประจ�าชั้นด้วย ต้องแจ้งความ
จ�านงก่อนเริม่ปีการศึกษา ทางโรงเรยีนจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม เมื่ออนุมัติก็จะได้เงินเดือน
เพิ่มเป็นค่าตอบแทนส�าหรับการท�างานเพิ่ม) 
 ถ้านักเรียนยังไม่แก้ไขพฤติกรรม หรือมี
พฤติกรรมอื่นที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ตั้งใจเรียนต่อ
เนื่อง ทะเลาะกับเพื่อน พูดค�าหยาบ แสดงท่าทีที่
ไม่เคารพครู เป็นต้น นักเรียนจะถูกลงโทษด้วย
การกลับบ้านช้าอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง การลงโทษ
แบบน้ีเป็นการลงโทษที่นักเรียนกลัวมาก เช่น
เดยีวกนั ครจูะกรอกแบบฟอร์มการลงโทษให้กลับ
บ้านช้า โดยกรอก ชือ่ นามสกลุนกัเรยีน วชิา ลาย-
เซ็นครู เหตุที่ต้องลงโทษ งานที่ต้องท�าให้แล้วเสร็จ
ระหว่างกลับบ้านช้า ฝ่ายดแูลนกัเรียนจะสแกนแบบ
ฟอร์มนี้ส่งเมลไปให้ผู้ปกครอง เพื่อตกลงวันที่กัก
ให้นกัเรยีนกลับบ้านช้า และผูป้กครองต้องท�าหน้าท่ี
มารับนักเรียนกลับบ้านเอง ฝ่ายรถรับส่งนักเรียน
ไม่ต้องมาท�าหน้าที่เพิ่มในกรณีนี้ ถ้านักเรียนยังไม่
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม หรอืท�างานท่ีส่ังไม่ครบ หรอื
ไม่เรียบร้อย ครูจะลงโทษซ�้า แต่จะเพิ่มจ�านวน
ชั่วโมง บางรายอาจเป็นสี่ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น 
แต่แบ่งเป็นหลายวัน วันละสองชั่วโมง การลงโทษ
แบบนี้ จะถูกส่งอีเมลแจ้งให้ทั้งผู ้ปกครองที่
เกี่ยวข้องและครูทุกคนทราบ 
 การลงโทษความผดิทีม่าก ซึง่ถอืว่าเป็นเรือ่ง
ใหญ่มาก คือ การให้พักการเรียน มีตั้งแต่ ๑–๓ 
วัน การลงโทษแบบนี้ จะมีทั้งการส่งอีเมลให ้
ผู ้ปกครอง ครู และปิดประกาศในห้องพักครู 
นอกจากนี้พ่อแม่และนักเรียนต้องมาพบอาจารย์
ใหญ่ฝ่ายฝรั่ง 
 ค�าถามก็คือ การลงโทษโดยไม่ใช้ไม้เรียว 
ได้ผลไหม จากประสบการณ์การสอนที่นี่เกือบสี่ปี 
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ฉันพบว่า นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้น  

บางคนดีขึ้นแค่เพียงให้ออกไปนอกห้อง ๕ นาที 

บางคนก็ดีข้ึนหลังจากครูบันทึกลงในสมุดสื่อสาร

ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน สิ่งที่เด็กส่วนใหญ่

กลัวมากคือการถูกกักให้กลับบ้านช้า เป็นยาที่แรง

มากแล้วส�าหรับนักเรียนส่วนใหญ่ มีนักเรียนแค่

เพยีงสามส่ีคนเท่านัน้ทีถู่กลงโทษถึงขัน้พกัการเรยีน 

 แล้วข้อห้ามอื่น ๆ ในโรงเรียนมีอะไรบ้าง 

 ห้ามวางกระเป๋านักเรียนไม่เป็นที่ ต้องวาง 

ที่ชั้นที่จัดไว้ให้ ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียน  

ห้ามมีคัตเตอร์ (อนุญาตให้ใช้กรรไกรปลายมนได้)  

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียน ไม่ว่าเป็น 

ในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน ถ้ามีการพบว่า

นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ นักเรียนจะถูกริบ

โทรศัพท์หนึ่งสัปดาห์ไว้ที่อาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝรั่ง  

และผู้ปกครองต้องมารับโทรศัพท์คืนด้วยตนเอง  

ในขณะที่นักเรียนไทยใช้โทรศัพท์กันเป็นว่าเล่น  

ฉันเคยเห็นนักเรียนไทยในช่วงพักเรียน โทรศัพท์

ไปคยุกบัดเีจบ้าง โทรศพัท์ไปโหวตให้คะแนนเพลง

โปรดบ้าง ฉันเลิกสอนในโรงเรียนไทยมาห้าปี ไม่รู้

ว่าการโทรศพัท์ของนกัเรียนก้าวหน้าไปถงึไหนแล้ว 

ประเทศของเขาน่าจะเป็นประเทศทีม่คีวามก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีมากกว่าประเทศเรา แต่ท�าไมเขาถึง

คุมนักเรียนของเขาได้ชะงัดกว่าเรา หรือเป็นเพราะ

ว่าเขาถูกเลี้ยง ถูกสั่งสอนให้เคารพกฎกติกา

 ฉันเคยคิดว่าระเบียบการแต่งกายเป็น

ระเบียบพ้ืนฐานส�าคัญท่ีน�าไปสู่ระเบียบอื่น ๆ  ของ

ชีวิตในโรงเรียน แต่เมื่อมาสอนที่นี่เกือบสี่ปี กลับ

พบว่า ระเบียบในการปฏิบัติตนระหว่างเรียน ใน

หน้าทีข่องนกัเรียนคอื “รบัผดิชอบการเรยีน” กลบั

แยกกันจากระเบียบการแต่งกายอย่างสิ้นเชิง



แนะนําหนังสือ

การประเมินผลการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส 
(Evaluation of French Language Learning)
ผูเขียน ผศ. ดร.สิรจิตต เดชอมรชัย (๒๕๕๕)
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จํานวน ๑๘๗ หนา

 ในการเรียนการสอนน้ัน เปนที่ทราบกันดีวาการวัดและการประเมินผลเปนกระบวนท่ีสัมพันธกับ
การเรียนการสอนอยางแยกไมออก การประเมนิผลจะใหขอมลูสะทอนกลบัทีเ่ปนประโยชนอยางยิง่ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งในดานการจัดกิจกรรมการสอนของผูสอน การพัฒนาการเรียนรูและผล
สมัฤทธิข์องผูเรยีน ตลอดจนการพฒันาหลกัสูตรและโปรแกรมการเรียน ความรูเก่ียวกับการประเมนิผล
จึงเปนเรื่องที่มิอาจละเลยไปได 
 หนงัสือเรือ่ง “การประเมนิผลการเรียนรูภาษาฝรัง่เศส” นี ้ไดนาํเสนอหลักการและแนวคดิเกีย่วกบั
การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โดยประเด็นเนื้อหาตาง ๆ ที่นําเสนอไวจะ
เนนท่ีบริบทของการเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศส รวมทัง้ไดนาํเสนอกลยทุธการสรางแบบทดสอบทางภาษา 
และแนวทางการปรับแบบทดสอบทางภาษา ตลอดจนกิจกรรมการประเมินผลรูปแบบตาง ๆ  ทั้งกิจกรรม
การประเมินผลการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร พรอมตัวอยางประกอบ และแนวโนมใหมของการประเมินผล
การเรียนรู การประเมินผลทางเลือก และเกณฑการประเมินทางภาษา นอกจากนี้ผูเขียนยังไดรวบรวม
คําศัพทดานการวัดและประเมินผลไวเปนภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ พรอมคําอธิบายภาษาไทย ซึ่งเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนดานการวัดและประเมินผล
 หนงัสือ “การประเมนิผลการเรยีนรูภาษาฝรัง่เศส” นี ้เปนหนงัสือท่ีใชภาษาไมซบัซอน สามารถอาน
เขาใจไดโดยงาย อีกทั้งยังมีเน้ือหาสาระที่นาสนใจและทันสมัย ซึ่งในปจจุบันเราไมคอยพบวามีหนังสือ
หรือการเผยแพรตําราดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางดานการสอนภาษาฝรั่งเศส หนังสือดังกลาวนี้จึงนับวาเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูสอนและผูสนใจ
ทางการวดัและการประเมนิผลการเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศส รวมท้ังผูสอนภาษาตางประเทศอืน่ ๆ  ดวย 
ซึ่งจะสามารถประยุกตใชทฤษฎี หลักการ และกรอบแนวคิดตาง ๆ ไดเชนเดียวกัน 

         อารีรัตน ปนทอง
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

96   วารสารสมาคม ครู ภาษาฝร่ังเศส แหง ประเทศ ไทย ในพระราชู ปถัมภฯ ฉบับท่ี ๑๒๕ ปท่ี ๓๖ เลม ๑ (ม.ค.–มิ.ย. ๒๕๕๖)96  
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หลักเกณฑ ใน การ เขียน และ จัดสง บทความ

 ñ. à»š¹ º·¤ÇÒÁ ¢ŒÍà¢ÕÂ¹ ËÃ×Í ÃÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃ ÇÔ¨ÑÂ ÀÒÉÒ ½ÃÑè§àÈÊ ËÃ×Í ÀÒÉÒä·Â «Öè§ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ äÁ‹à¤Â Ê‹§ãËŒ 

¡Í§ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ÇÒÃÊÒÃ ã´ ¾Ô¨ÒÃ³Ò µÕ¾ÔÁ¾� ÁÒ ¡‹Í¹

 ò. ËÒ¡ à»š¹ º·¤ÇÒÁ ·Õè à¤Â µÕ¾ÔÁ¾� áÅŒÇ áÅÐ ¡Í§ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ àËç¹Ç‹Ò ÊÁ¤ÇÃ µÕ¾ÔÁ¾� ÍÕ¡¤ÃÑé§ µŒÍ§ ÃÐºØ Ç‹Ò 

à¤Â µÕ¾ÔÁ¾� àÁ×èÍã´ ¨Ò¡ ·Õèã´ ãËŒ ¤Ãº¶ŒÇ¹

 ó. º·¤ÇÒÁ ËÃ×Í ¢ŒÍà¢ÕÂ¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÂÒÇ äÁ‹ à¡Ô¹ ñõ Ë¹ŒÒ A4 ¾ÃŒÍÁ ¡ÒÃ ·Ó  àªÔ§ÍÃÃ¶ áÅÐ ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ ·Õè 

¶Ù¡µŒÍ§ µÒÁ ÃÐºº ¡ÒÃ ÍŒÒ§ÍÔ§ ÊÓ ËÃÑº ¹ÔÊÔµ »ÃÔÞÞÒâ· ·Õè µŒÍ§¡ÒÃ à¼Âá¾Ã‹ §Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÊÒÁÒÃ¶ Ê‹§ º·¤ÇÒÁ 

·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁ ÂÒÇ äÁ‹ à¡Ô¹ ñð Ë¹ŒÒ A4 ¾ÃŒÍÁ ̈´ËÁÒÂ ÃÑºÃÍ§ ̈ Ò¡ ÍÒ¨ÒÃÂ� ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

 ô. ÊÓ ËÃÑº º·¤ÇÒÁ ÀÒÉÒ ½ÃÑè§àÈÊ ãËŒ ãªŒ ÍÑ¡ÉÃ Time New Roman ¢¹Ò´ ÍÑ¡ÉÃ ñò Ê‹Ç¹ º·¤ÇÒÁ 

ÀÒÉÒä·Â ãËŒ ãªŒ ÍÑ¡ÉÃ Cordia ¢¹Ò´ ÍÑ¡ÉÃ ñö â´Â ¡Ñé¹ Ë¹ŒÒ–ËÅÑ§ º¹–Å‹Ò§ ´ŒÒ¹ ÅÐ ñ ¹ÔéÇ ËÃ×Í 
ò.õ à«¹µÔàÁµÃ

 õ. ¡ÒÃ ̈ Ñ́ Ê‹§ º·¤ÇÒÁ à¾×èÍ ¾Ô̈ ÒÃ³Ò ãËŒ Ê‹§ ©ºÑº ¾ÔÁ¾� ÊÁºÙÃ³� ñ ªǾ  ¾ÃŒÍÁ ä¿Å� â´Â ¤Ñ́ ÅÍ¡ Å§ «Ṍ Õ ñ á¼‹¹  

ËÒ¡ ÁÕ ÃÙ»»ÃÐ¡Íº º·¤ÇÒÁ ãËŒ áÂ¡ à»š¹ ¤¹ÅÐ ä¿Å� áÅÐÊ‹§ ä¿Å�ÃÙ»ã¹ÃÐºº jpeg
 ö. ¡ÃØ³Ò Ê‹§ àÍ¡ÊÒÃ áÅÐ ä¿Å� ·Ò§ ä»ÃÉ³ÕÂ� ·Õè ¼ÙŒª‹ÇÂ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.»ÃÕ´Õ ¾ÔÈ ÀÙÁÔ ÇÔ¶Õ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ 

ÇÒÃÊÒÃ ÊÁÒ¤Á ¤ÃÙ ÀÒÉÒ ½ÃÑè§àÈÊ áË‹§ »ÃÐà·È ä·Â  ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÙ»¶ÑÁÀ�Ï ¤³Ð Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� áÅÐ 

ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ºÙÃ¾Ò ñöù ¶¹¹ Å§ ËÒ´ ºÒ§ áÊ¹ µ.áÊ¹ ÊØ¢ Í.àÁ×Í§ ̈ .ªÅºØÃÕ òðñóñ 

áÅÐ ÊÒÁÒÃ¶ Â×¹ÂÑ¹ ¡ÒÃ Ê‹§ º·¤ÇÒÁ ä´Œ·Õè pdphis@yahoo.com

ขอกําหนด ใน การ พิจารณา บทความ เพ� อ ตีพิมพ

 ñ. àÁ×èÍ ¡Í§ ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ ä Œ́ÃÑº º·¤ÇÒÁ áÅŒÇ¨Ð ̈ Ñ́  Ê‹§ãËŒ  ¤³Ð ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô̈ ÒÃ³Ò ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ º·¤ÇÒÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

¾Ô¨ÒÃ³Ò â´Â äÁ‹ ÃÐºØª×èÍ–·ÕèÍÂÙ‹ ¢Í§ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ º·¤ÇÒÁ ¹Ñé¹ æ

 ò. ËÒ¡ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô¨ÒÃ³Ò ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§Ï àËç¹Ç‹Ò à»š¹ º·¤ÇÒÁ ·Õè ÁÕ ¤Ø³ÀÒ¾ ÁÕ ÁÒµÃ°Ò¹ µÒÁ·Õè¡Ó Ë¹´ 

¡Í§ ºÃÃ ³Ò¸Ô ¡ÒÃ ̈Ð ¹Ó  Å§ ¾ÔÁ¾� ã¹ ÇÒÃÊÒÃ ÊÁÒ¤ÁÏ â´Â ̈Ð ÁÕ ̈´ËÁÒÂ á¨Œ§ µÍºÃÑº ¡ÒÃ Å§ ¾ÔÁ¾� áÅÐ 

àÁ×èÍ ¾ÔÁ¾� àÃÕÂºÃŒÍÂ áÅŒÇ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ ̈Ð ä´ŒÃÑº ÇÒÃÊÒÃÏ ©ºÑº ¹Ñé¹ ̈ Ó ¹Ç¹ ó àÅ‹Á

 ó. ËÒ¡ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô¨ÒÃ³Ò ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§Ï àËç¹Ç‹Ò ¤ÇÃ »ÃÑº»ÃØ§ á¡Œä¢ º·¤ÇÒÁ ¡Í§ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ̈Ð ̈ Ñ´

Ê‹§ º·¤ÇÒÁ ¡ÅÑº ä» à¾×èÍ »ÃÑº»ÃØ§ ÀÒÂã¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ ·Õè ¡Ó Ë¹´ áÅÐ Ê‹§¡ÅÑº ÁÒ ·Õè ¡Í§ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ÍÕ¡¤ÃÑé§

 ô. ¡Í§ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ̈Ð äÁ‹ Ê‹§¤×¹ º·¤ÇÒÁ ËÃ×Í «Õ´Õ ãËŒ á¡‹ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹

 õ. ¤Ó  µÑ́ ÊÔ¹ ¢Í§ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô̈ ÒÃ³Ò ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ º·¤ÇÒÁ ÇÔªÒ¡ÒÃ ¢Í§ ÇÒÃÊÒÃ ÊÁÒ¤Á ¤ÃÙ ÀÒÉÒ ½ÃÑè§àÈÊ 

áË‹§ »ÃÐà·È ä·Â  ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÙ»¶ÑÁÀ�Ï ¶×Í à»š¹·Õè ÂØµÔ
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รายชื่อ คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง บทความ วิชาการ (Peer review)

วารสาร สมาคม ครู ภาษา ฝรั่งเศส แห‹ง ประเทศ ไทย  ใน พระ ราชูปถัมภ�ฯ

คุณหญิง ไข ศรี ศรี อรุณ   ศาสตราจารยเกียรติ คุณ, นายก สภา มหาวิทยาลัย ศิลปากร

จิระพรรษ บุณยเกียรติ ผูชวยศาสตราจารย ดร., ขาราชการบำ นาญ

จุฑารัตน  เบญจ ฤทธิ์ รอง ศาสตราจารย ดร., คณะ อักษรศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร

ช นาเนา วรัญู ผูชวย ศาสตราจารย ดร., คณะ ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

นิรมล  ตัญญะ แสน สุข ผูชวย ศาสตราจารย ดร., คณะ อักษรศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร

บุปผา อยู ทรัพย อาจารย ดร., คณะ มนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 

     สวน ดุสิต

ประภา ศรี แสวง ทรัพย อาจารย , คณะ ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

ปรีดี พิศ ภูมิ วิถี ผูชวย ศาสตราจารย ดร., คณะ มนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร

     มหาวิทยาลัย บูรพา

ปา จารีย สุทัศน ณ อยุธยา ผูชวย ศาสตราจารย ดร., คณะ มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม

มาริสา กา รี เวทย อาจารย ดร., คณะ ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

รัตนา ภรณ ธ นานุ รักษ รอง ศาสตราจารย, คณะ อักษรศาสตร จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย

วิไลวรรณ ฉ่ำ  พิรุณ ผูชวย ศาสตราจารย, คณะ มนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร 

     มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพ สตรี

สิร จิตต เดช อมร ชัย ผูชวย ศาสตราจารย ดร., คณะ ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

สุรภี รุ โจ ปการ ผูชวย ศาสตราจารย ดร., คณะ ครุศาสตร จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย

อดิเทพ เวณุ จันทร ดร., สมาคม ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

อารี รัตน ปน ทอง อาจารย, คณะ มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

อุบล วรรณ โชติวิ สิทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย ดร., ขาราชการ บำ นาญ

Patrick BINOT อาจารย, คณะ มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีนค ริน ทร วิโรฒ
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โปรดกรอกรายละเอียดดŒวยขŒอความตัวบรรจง
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................
อาชีพ................................................................... ตำ แหนง.....................................................................
สถาบัน/หนวยงาน/บริษัท....................................................................................................................
เลขที่.................... หมู.................. หมูบาน.......................................... ตรอก/ซอย.....................................
ถนน............................................ เขต........................................... จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย......................... โทรศัพท............................................... โทรสาร........................................
E-mail.................................................................
 มีความประสงค� สมัครสมาชิกวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห‹งประเทศไทย ประจำ ป.........................
 รวม 2 ฉบับต‹อป ปละ 250 บาท
ประเภทสมาชิก (  ) ครู อาจารย (  ) นักเรียน นิสิต นักศึกษา
    (  ) บุคคลทั่วไป (  ) สถาบัน/หนวยงาน................................................................
ชำ ระคาสมาชิกวารสาร
 (  ) เช็ค ขีดครอม ส่ังจาย “สมาคม ครู ภาษา ฝร่ังเศส แหง ประเทศ ไทย วารสาร สมาคมฯ” (สง พรอม ใบสมัคร น้ี)
 (  ) ธนาณัติ สั่งจาย “มาริสา การีเวทย”
   ปณฝ. ธรรมศาสตรรังสิต 12121 จำ นวนเงิน................................บาท (สงพรอมใบสมัครนี้)
 (  ) โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอย ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ประเภทบัญชี ออมทรัพย
   ช่ือบัญชี “สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหงประเทศไทย วารสารสมาคมฯ” หมายเลขบัญชี 091 0 118 603
   จำ นวนเงิน.........................................บาท (กรุณาสงสำ เนาใบโอนเงินพรอมใบสมัครนี้)
ออกใบเสร็จในนาม...................................................................................................................................
ที่อยูในการจัดสงวารสาร

ใบสมัคร สมาชิก
วารสาร สมาคม คร ูภาษา ฝรัง่เศส แห‹ง ประเทศ ไทย
ประจำ ป......................

(เฉพาะเจŒาหนŒาที่)
เลขที่สมาชิก.....................ประจำ ป.............ฉบับที่.........และ..........
ใบเสร็จเลมที่................เลขที่..................ลงวันที่...........................
(  ) สงใบเสร็จรับเงินแลว ลงนามผูรับเงิน
(  ) จายหนังสือแลว เมื่อวันที่..................................และ..............
ลงนาม...........................................(ฝายทะเบียนสมาชิกและจัดสง)

ชื่อ–สกุล........................................................................................
เลขที่..................... หมู...................... หมูบาน...............................
ซอย......................................... ถนน............................................ 
เขต.................................. จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย.......................................

มาริสา การีเวทย

ฝายทะเบียนสมาชิกและจัดสง

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตำ บลคลองหนึ่ง อำ เภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12121

โปรดสงใบสมัครสมาชิกวารสารฯ ไปตามที่อยูขางลางนี้
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