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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาใน

ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน จํานวน 4 เล่ม 

ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า เนื้อหาหลักในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ม ี2 ส่วน คือ 1. เนื้อหาด้านอักขรวิธี ประกอบด้วยเรื่องสระ พยัญชนะ 
วรรณยุกต์ คําเป็นคําตาย อักษรควบ อักษรนํา และการประสมอักษรสามหมู่  2. เนื้อหาเกี่ยวกับ
การฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และการแปล 
เนื้อหาบทอ่านและเนื้อหาบทสนทนา เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทยเป็นสําคัญเพื่อให้
ผู้เรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม และมีการสื่อสารทั้งในบริบทสังคมไทยและข้ามวัฒนธรรม 

ด้านกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในตําราเรียนภาษาไทย  พบว่า กลวิธีการนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทยมี 5 ประการ คือ กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาด้านอักขรวิธีตามลําดับ
คล้ายตําราภาษาไทยของไทย การนําความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรมาใช้ในการฝึกออกเสียง
ภาษาไทย การนําเสนอเนื้อหาการออกเสียงโดยเปรียบเทียบความคล้ายและความต่างระหว่าง
หน่วยเสียงภาษาไทยและภาษาจีนกลาง การเทียบเสียงหน่วยเสียงภาษาไทยที่ไม่มีในภาษาจีน 
และหน่วยเสียงที่ฟังยากสําหรับผู้เรียนชาวจีน และกลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงแบบการซ้ําเสียง 
ส่วนกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมี  5 ประการ คือ 
กลวิธีการนําเสนอบทอ่านโดยผู้เขียนตําราเรียบเรียงขึ้นเอง  การนําเสนอบทอ่านที่นํามาจาก
เอกสาร หรือหนังสือภาษาไทย การนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก การ
นําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม และกลวิธีการนําเสนอ
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บทสนทนาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทอ่านหลัก และบริบทสังคมไทย 
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This study aimed to investigate content and presentation technique in 

Higher Education Thai Textbook of Yunnan Minzu University. 

The findings revealed that the main contents presented in Higher Education 
Thai Textbook of Yunnan Minzu University were composed of two parts: (1) orthographic 
features, including vowels, consonants, tones, dead syllables, consonant clusters, and a 
three-way classification of Thai consonants; and (2) exercise practices for Thai 
communication skills, including reading, writing, listening, speaking, and translation 
skills. The contents of the texts and conversation models focused on the sociocultural 
aspects of Thai culture with an aim to foster learners to effectively use Thai language in 
both the Thai and the intercultural contexts. 

With respect to the techniques used to present the contents in Thai 
textbooks, five techniques for presenting orthographic features were found: (1) the 
similar sequences of orthographic features between Thai textbooks in China and in 
Thailand; (2) implementation of phonology and phonetic alphabets in practicing Thai 
sounds; (3) implementation of similarities and differences between phonemes in Thai 
and Mandarin Chinese; (4) a comparison of phonemes in Thai which were not found 
Mandarin Chinese, and vice versa; and (5) the pronunciation of reduplication in Thai. 
Regarding the exercise practices for Thai communication skills, there were five 
techniques, which were used as follows: (1) texts composed by local authors; (2) texts 



  ช 

compiled from Thai documents or textbooks used in Thailand; (3) supplementary 
reading texts related to the main texts; (4) supplementary reading texts were compared 
to the intercultural context; and (5) conversational models related to the main texts and 
the Thai context. 

 
Keyword : Content, presentation Technique, Textbook 

 

 



  ซ 

กิตติกรรมประก าศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา 
ปริญญานิพนธ์ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้คําแนะนํา ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
ในระหว่างดําเนินการวิจัยด้วยความเอาใจใส่และความเมตตาอย่างยิ่ง  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี ้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น บุญปก ประธานกรรมการสอบปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัควิทย์ เรืองรอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย อาจารย์ทั้งสองท่านได้เสียสละทั้งเวลาและกําลังแรงกายกรุณาตรวจแก้ไขปริญญา
นิพนธ์ฉบับนี้ และให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการทําปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้มอบความรู้ ความรัก ความเมตตา และให้
กําลังใจแก่ผู้วิจัย และขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาโท รหัส 57 ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ
และคอยเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า น้องชาย ทุกคนใน
ครอบครัวอันเป็นที่รัก ผู้ให้กําลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา ดูแล ช่วยเหลือในทุก ๆ สิ่ง สนับสนุนและเป็น
กําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

  
  

YUE  HU 
 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... ฉ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ซ 

สารบัญ ................................................................................................................................ ฌ 

สารบัญตาราง ........................................................................................................................ ฐ 

สารบัญรูปภาพ ..................................................................................................................... ณ 

บทท่ี 1  บทนํา ........................................................................................................................ 1 

ภูมิหลัง ............................................................................................................................. 1 

ความมุ่งหมายของการวิจัย ................................................................................................. 8 

ความสําคัญของการวิจัย .................................................................................................... 8 

ขอบเขตของการวิจัย .......................................................................................................... 8 

วิธีดําเนินการวิจัย............................................................................................................... 9 

บทท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับตําราเรียนภาษาไทยและแนวทางการวิเคราะห์ตําราเรียนภาษาไทยใน
ระดับอุดมศึกษา................................................................................................................... 10 

ลักษณะของหลักสูตรภาษาไทยในมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานในประเทศจีน ...................... 10 

ความรู้ที่เกี่ยวกับตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ............................................................... 14 

2.1 ความหมายของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน .................................................... 15 

2.2 บทบาทและความสําคัญของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ................................. 18 

2.3 ประโยชน์ของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ....................................................... 20 

2.4 ลักษณะของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนที่ดี .................................................... 24 

2.5 เกณฑ์ในการเลือกตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ................................................ 27 



  ญ 

แนวทางการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ........................................................ 28 

3.1 จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ................................. 28 

3.2 ลักษณะของการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ..................................... 30 

3.3 แนวทางและวิธีการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ................................. 30 

3.4 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน........................................... 32 

3.5 การวิเคราะห์เนื้อหาตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน .............................................. 38 

3.6 กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ................................. 39 

การศึกษาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ....................................... 42 

บทท่ี 3  เนื้อหาในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ................................ 47 

เนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย .............................................................................................. 48 

1.1 สระ .................................................................................................................... 49 

1.2 พยัญชนะ ........................................................................................................... 66 

1.3 วรรณยุกต์ ........................................................................................................... 86 

1.4 คําเป็น คําตาย .................................................................................................... 90 

1.5 อักษรควบ ......................................................................................................... 107 

1.6 อักษรนํา ........................................................................................................... 111 

1.7 การประสมอักษร ............................................................................................... 115 

1.8 การอ่านคําสะกดพิเศษและเครื่องหมายวรรคตอน ............................................... 124 

1.9 เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีน และวิธีการฝึก 129 

เนื้อหาเกี่ยวกับวจีวิภาค .................................................................................................. 135 

2.1 ความรู้ไวยากรณ์ไทยเกี่ยวกับคํา ........................................................................ 135 

2.2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้คําบางคําในภาษาไทย....................................................... 140 

เนื้อหาเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์ ........................................................................................... 145 



  ฎ 

3.1 เนื้อหาเกี่ยวกับวลี .............................................................................................. 145 

3.2 เนื้อหาเกี่ยวกับประโยค ...................................................................................... 147 

เนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ...................................................... 149 

4.1 ลักษณะการจัดเนื้อหาทักษะการอ่าน-การเขียนเพื่อการสื่อสาร ............................. 149 

4.2 เนื้อหาบทอ่านหลักในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ................................. 165 

4.3 เนื้อหาบทอ่านเสริมในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ................................. 213 

4.4 เนื้อหาบทสนทนาในการสอนทักษะการฟัง-การพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ......... 270 

บทท่ี 4  กลวิธีการนําเสนอในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูน
นาน .................................................................................................................................. 290 

กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย .................................................................. 290 

1.1 กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาด้านอักขรวิธีตามลําดับคล้ายตําราภาษาไทย .................. 291 

1.2 กลวิธีการนําความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรมาใช้ในการสอนการออกเสียง
ภาษาไทย ...................................................................................................... 297 

1.3 กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาการออกเสียงโดยเปรียบเทียบความคล้ายและความต่าง
ระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยและภาษาจีนกลาง .............................................. 302 

1.4 กลวิธีการเทียบเสียงหน่วยเสียงภาษาไทยที่ไม่มีในภาษาจีน และหน่วยเสียงที่ฟังยาก
สําหรับผู้เรียนชาวจีน ...................................................................................... 306 

1.5 กลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงแบบการซ้ําเสียง ......................................................... 312 

กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ................... 320 

2.1 กลวิธีการนําเสนอบทอ่านโดยผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเอง .......................................... 321 

2.2 กลวิธีการนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากเอกสาร หรือหนังสือภาษาไทย .................... 325 

2.3 กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก ............................ 332 

2.4 กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม
 ..................................................................................................................... 338 



  ฏ 

2.5 กลวิธีการนําเสนอบทสนทนาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทอ่านหลักและบริบทสังคมไทย
 ..................................................................................................................... 340 

บทท่ี 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ..................................................................... 343 

สรุปผลการวิจัย .............................................................................................................. 343 

1. เนื้อหาในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ..................................................... 343 

2. กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ........................... 345 

อภิปรายผลการวิจัย ....................................................................................................... 348 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. 351 

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 352 

ประวัติผู้เขียน ..................................................................................................................... 358 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 แสดงการนําเสนอเนื้อหา เรื่อง สระ .......................................................................... 50 

ตาราง 2 เปรียบเทียบหน่วยเสียงสระภาษาไทยหน่วยที่คล้ายกับภาษาจีน ................................ 65 

ตาราง 3 แสดงการนําเสนอเนื้อหาแบบฝึกคู่เทียบเสียพยัญชนะอักษรกลาง .............................. 70 

ตาราง 4 เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาไทยหน่วยที่คล้ายกับภาษาจีน ....................... 85 

ตาราง 5 แสดงการนําเสนอเนื้อหาตัวสะกดในคําเป็น .............................................................. 91 

ตาราง 6 แสดงการนําเสนอเนื้อหาการลดและแปลงรูปสระ ...................................................... 92 

ตาราง 7 แสดงการนําเสนอเนื้อหาเรื่อง คําเป็น ....................................................................... 93 

ตาราง 8 แสดงการนําเสนอเนื้อหาเรื่อง คําเป็น ....................................................................... 95 

ตาราง 9 แสดงการนําเสนอเนื้อหาเรื่อง คําเป็น ....................................................................... 96 

ตาราง 10 แสดงการนําเสนอเนื้อหาตัวสะกดในคําตาย ......................................................... 100 

ตาราง 11 แสดงการนําเสนอเนื้อหาเรื่อง คําตาย .................................................................. 100 

ตาราง 12 แสดงการนําเสนอเนื้อหาเรื่อง คําตาย .................................................................. 103 

ตาราง 13 แสดงการนําเสนอเนื้อหาอักษรคู่และอักษรเด่ียว ................................................... 112 

ตาราง 14 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ ............... 116 

ตาราง 15 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ที่มีรูปวรรณยุกต์ ................... 117 

ตาราง 16 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรสูงในแม่ ก กา ................................................. 117 

ตาราง 17 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรตํ่าในแม่ ก กา ................................................ 119 

ตาราง 18 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว ........ 121 

ตาราง 19 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กก กด กบ ...................... 123 

ตาราง 20 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เป็นลักษณะข่าวและบทความที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์สําคัญ ................................................................................................................ 175 



  ฑ 

ตาราง 21 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย ............. 183 

ตาราง 22 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทย .......... 189 

ตาราง 23 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน ........................... 194 

ตาราง 24 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับบทอ่านในสื่อร่วมสมัย ..................... 197 

ตาราง 25 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับเมืองสําคัญของประเทศไทย ............. 198 

ตาราง 26 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับนิทาน ............................................. 199 

ตาราง 27 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย ........................... 201 

ตาราง 28 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับการศึกษาไทย ................................. 204 

ตาราง 29 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทย ....................... 205 

ตาราง 30 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ................................ 207 

ตาราง 31 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอ่ืน ๆ ..................... 208 

ตาราง 32 สรุปลักษณะเนื้อหาบทอ่านหลักในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ................ 209 

ตาราง 33 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เป็นลักษณะข่าวและบทความที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์สําคัญ ................................................................................................................ 225 

ตาราง 34 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ............... 233 

ตาราง 35 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม .................. 238 

ตาราง 36 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับเมืองสําคัญของประเทศไทย ............ 241 

ตาราง 37 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับการศึกษาไทย................................. 244 

ตาราง 38 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทย ....................... 246 

ตาราง 39 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน ........................... 249 

ตาราง 40 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับบทอ่านในสื่อร่วมสมัย ..................... 252 

ตาราง 41 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย .......................... 253 

ตาราง 42 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ............................... 255 



  ฒ 

ตาราง 43 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอ่ืน ๆ .................... 256 

ตาราง 44 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก ............................... 257 

ตาราง 45 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม 268 

ตาราง 46 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยในบท
อ่านหลัก ............................................................................................................................ 287 

ตาราง 47 แสดงตังอย่างการฝึกอ่านออกเสียงการประสมอักษรกลางในแม่ ก กา .................... 300 

ตาราง 48 แสดงการนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงสระ ....................................................... 308 

ตาราง 49 แสดงการนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะ .............................................. 309 

ตาราง 50 แสดงการนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย ........................................ 311 

ตาราง 51 แสดงการนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงงวรรณยุกต์ ............................................ 311 

ตาราง 52 แสดงการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก ............................. 333 

ตาราง 53 แสดงการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม
 ......................................................................................................................................... 339 

ตาราง 54 แสดงการนําเสนอบทสนทนาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทอ่านหลักและบริบทสังคมไทย
 ......................................................................................................................................... 341 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่องสระ ................................................................................ 51 

ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่องสระ ................................................................................ 52 

ภาพประกอบ 3 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่องสระ ................................................................................ 53 

ภาพประกอบ 4 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่องสระ ................................................................................ 53 

ภาพประกอบ 5 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่องสระ ................................................................................ 54 

ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ ............................................................................... 56 

ภาพประกอบ 7 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ ............................................................................... 57 

ภาพประกอบ 8 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ ............................................................................... 58 

ภาพประกอบ 9 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ ............................................................................... 60 

ภาพประกอบ 10 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ ............................................................................. 61 

ภาพประกอบ 11 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ ............................................................................. 61 

ภาพประกอบ 12 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ ............................................................................. 62 

ภาพประกอบ 13 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ ............................................................................. 62 

ภาพประกอบ 14 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 67 

ภาพประกอบ 15 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 68 

ภาพประกอบ 16 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 69 

ภาพประกอบ 17 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 70 

ภาพประกอบ 18 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 72 

ภาพประกอบ 19 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 73 

ภาพประกอบ 20 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 74 

ภาพประกอบ 21 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 75 



  ด 

ภาพประกอบ 22 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 75 

ภาพประกอบ 23 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 76 

ภาพประกอบ 24 ตัวอย่างเนื้อหาวิธีการผันเสียงอักษรสูง ........................................................ 77 

ภาพประกอบ 25 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 79 

ภาพประกอบ 26 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 79 

ภาพประกอบ 27 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 81 

ภาพประกอบ 28 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 81 

ภาพประกอบ 29 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 82 

ภาพประกอบ 30 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 83 

ภาพประกอบ 31 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 83 

ภาพประกอบ 32 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ .................................................................... 84 

ภาพประกอบ 33 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ......... 87 

ภาพประกอบ 34 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง วรรณยุกต์.................................................................... 88 

ภาพประกอบ 35 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง วรรณยุกต์.................................................................... 89 

ภาพประกอบ 36 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง วรรณยุกต์.................................................................... 89 

ภาพประกอบ 37 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําเป็น ......................................................................... 93 

ภาพประกอบ 38 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําเป็น ......................................................................... 97 

ภาพประกอบ 39 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําเป็น ......................................................................... 97 

ภาพประกอบ 40 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําเป็น ......................................................................... 98 

ภาพประกอบ 41 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําเป็น ......................................................................... 99 

ภาพประกอบ 42 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําตาย ...................................................................... 101 

ภาพประกอบ 43 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําตาย ...................................................................... 104 

ภาพประกอบ 44 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําตาย ...................................................................... 104 



  ต 

ภาพประกอบ 45 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําตาย ...................................................................... 105 

ภาพประกอบ 46 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําตาย ...................................................................... 106 

ภาพประกอบ 47 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง อักษรควบ ................................................................. 108 

ภาพประกอบ 48 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง อักษรควบ ................................................................. 108 

ภาพประกอบ 49 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง อักษรควบ ................................................................. 110 

ภาพประกอบ 50 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง อักษรควบ ................................................................. 110 

ภาพประกอบ 51 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง อักษรนํา .................................................................... 114 

ภาพประกอบ 52 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง อักษรนํา .................................................................... 114 

ภาพประกอบ 53 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง อักษรนํา .................................................................... 115 

ภาพประกอบ 54 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง การอ่านคําสะกดพิเศษและเครื่องหมายวรรคตอน ........ 125 

ภาพประกอบ 55 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง การอ่านคําสะกดพิเศษและเครื่องหมายวรรคตอน ........ 125 

ภาพประกอบ 56 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง การอ่านคําสะกดพิเศษและเครื่องหมายวรรคตอน ........ 127 

ภาพประกอบ 57 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง การอ่านคําสะกดพิเศษและเครื่องหมายวรรคตอน ........ 127 

ภาพประกอบ 58 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง การอ่านคําสะกดพิเศษและเครื่องหมายวรรคตอน ........ 128 

ภาพประกอบ 59 ตัวอย่างเนื้อหาการใช้คําในภาษาไทย ........................................................ 142 

ภาพประกอบ 60 ตัวอย่างเนื้อหาการใช้คําในภาษาไทย ........................................................ 143 

ภาพประกอบ 61 ตัวอย่างเนื้อหาการใช้คําในภาษาไทย ........................................................ 144 

ภาพประกอบ 62 ตัวอย่างเนื้อหาการใช้คําในภาษาไทย ........................................................ 145 

ภาพประกอบ 63 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านหลัก .............................................................. 151 

ภาพประกอบ 64 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านหลัก .............................................................. 152 

ภาพประกอบ 65 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านหลัก .............................................................. 153 

ภาพประกอบ 66 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านหลัก .............................................................. 154 

ภาพประกอบ 67 ตัวอย่างการนําเสนอคําศัพท์บทอ่านหลัก ................................................... 155 



  ถ 

ภาพประกอบ 68 ตัวอย่างการนําเสนอข้อสังเกต ................................................................... 155 

ภาพประกอบ 69 ตัวอย่างการนําเสนอข้อสังเกต ................................................................... 156 

ภาพประกอบ 70 ตัวอย่างการนําเสนอข้อสังเกต ................................................................... 156 

ภาพประกอบ 71 ตัวอย่างการนําเสนอข้อสังเกต ................................................................... 157 

ภาพประกอบ 72 ตัวอย่างการนําเสนอแบบฝึกหัด ................................................................ 158 

ภาพประกอบ 73 ตัวอย่างการนําเสนอแบบฝึกหัด ................................................................ 158 

ภาพประกอบ 74 ตัวอย่างการนําเสนอแบบฝึกหัด ................................................................ 159 

ภาพประกอบ 75 ตัวอย่างการนําเสนอแบบฝึกหัด ................................................................ 159 

ภาพประกอบ 76 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านเสริม .............................................................. 160 

ภาพประกอบ 77 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านเสริม .............................................................. 161 

ภาพประกอบ 78 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านเสริม .............................................................. 162 

ภาพประกอบ 79 ตัวอย่างการนําเสนอคําศัพท์บทอ่านเสริม .................................................. 162 

ภาพประกอบ 80 ตัวอย่างการนําเสนอความรู้ไวยากรณ์........................................................ 163 

ภาพประกอบ 81 ตัวอย่างการนําเสนอความรู้ไวยากรณ์........................................................ 164 

ภาพประกอบ 82 ตัวอย่างการนําเสนอความรู้ไวยากรณ์........................................................ 164 

ภาพประกอบ 83 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 166 

ภาพประกอบ 84 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 167 

ภาพประกอบ 85 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 168 

ภาพประกอบ 86 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 169 

ภาพประกอบ 87 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 170 

ภาพประกอบ 88 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 171 

ภาพประกอบ 89 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 172 

ภาพประกอบ 90 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 173 



  ท 

ภาพประกอบ 91 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 174 

ภาพประกอบ 92 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 176 

ภาพประกอบ 93 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 177 

ภาพประกอบ 94 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 178 

ภาพประกอบ 95 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 179 

ภาพประกอบ 96 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 180 

ภาพประกอบ 97 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 181 

ภาพประกอบ 98 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 182 

ภาพประกอบ 99 ตัวอย่างบทอ่านหลัก ................................................................................ 184 

ภาพประกอบ 100 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 185 

ภาพประกอบ 101 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 186 

ภาพประกอบ 102 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 187 

ภาพประกอบ 103 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 188 

ภาพประกอบ 104 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 189 

ภาพประกอบ 105 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 190 

ภาพประกอบ 106 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 191 

ภาพประกอบ 107 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 192 

ภาพประกอบ 108 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 193 

ภาพประกอบ 109 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 195 

ภาพประกอบ 110 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 196 

ภาพประกอบ 111 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 197 

ภาพประกอบ 112 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 199 

ภาพประกอบ 113 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 200 



  ธ 

ภาพประกอบ 114 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 202 

ภาพประกอบ 115 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 203 

ภาพประกอบ 116 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 204 

ภาพประกอบ 117 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 206 

ภาพประกอบ 118 ตัวอย่างบทอ่านหลัก .............................................................................. 207 

ภาพประกอบ 119 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 215 

ภาพประกอบ 120 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 216 

ภาพประกอบ 121 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 217 

ภาพประกอบ 122 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 218 

ภาพประกอบ 123 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 219 

ภาพประกอบ 124 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 220 

ภาพประกอบ 125 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 221 

ภาพประกอบ 126 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 222 

ภาพประกอบ 127 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 223 

ภาพประกอบ 128 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 224 

ภาพประกอบ 129 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 228 

ภาพประกอบ 130 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 229 

ภาพประกอบ 131 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 230 

ภาพประกอบ 132 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 231 

ภาพประกอบ 133 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 231 

ภาพประกอบ 134 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 232 

ภาพประกอบ 135 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 234 

ภาพประกอบ 136 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 235 



  น 

ภาพประกอบ 137 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 235 

ภาพประกอบ 138 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 236 

ภาพประกอบ 139 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 237 

ภาพประกอบ 140 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 238 

ภาพประกอบ 141 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 239 

ภาพประกอบ 142 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 240 

ภาพประกอบ 143 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 242 

ภาพประกอบ 144 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 243 

ภาพประกอบ 145 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 244 

ภาพประกอบ 146 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 245 

ภาพประกอบ 147 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 247 

ภาพประกอบ 148 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 248 

ภาพประกอบ 149 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 250 

ภาพประกอบ 150 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 251 

ภาพประกอบ 151 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 253 

ภาพประกอบ 152 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 254 

ภาพประกอบ 153 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 255 

ภาพประกอบ 154 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 263 

ภาพประกอบ 155 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 264 

ภาพประกอบ 156 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 264 

ภาพประกอบ 157 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 265 

ภาพประกอบ 158 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 266 

ภาพประกอบ 159 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 267 



  บ 

ภาพประกอบ 160 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 268 

ภาพประกอบ 161 ตัวอย่างบทอ่านเสริม .............................................................................. 270 

ภาพประกอบ 162 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 271 

ภาพประกอบ 163 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 272 

ภาพประกอบ 164 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 272 

ภาพประกอบ 165 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 273 

ภาพประกอบ 166 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 274 

ภาพประกอบ 167 ตัวอย่างการนําเสนอประโยคถามตอบในท้ายบทสนทนา .......................... 275 

ภาพประกอบ 168 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 276 

ภาพประกอบ 169 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 277 

ภาพประกอบ 170 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 278 

ภาพประกอบ 171 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 279 

ภาพประกอบ 172 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 280 

ภาพประกอบ 173 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 281 

ภาพประกอบ 174 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 282 

ภาพประกอบ 175 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 283 

ภาพประกอบ 176 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 284 

ภาพประกอบ 177 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 285 

ภาพประกอบ 178 ตัวอย่างบทสนทนา ................................................................................ 286 

ภาพประกอบ 179 ตัวอย่างการนําเสนออักษรตํ่าเด่ียว .......................................................... 294 

ภาพประกอบ 180 ตัวอย่างการนําเสนอวิธีการออกเสียงหน่วยเสียงสระ ................................. 298 

ภาพประกอบ 181 ตัวอย่างการนําเสนอวิธีการออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะ ........................ 299 

ภาพประกอบ 182 ตัวอย่างการนําเสนอวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ ....................................... 299 



  ป 

ภาพประกอบ 183 ตัวอย่างการนําเสนอคําศัพท์ ................................................................... 301 

ภาพประกอบ 184 ตัวอย่างการนําเสนอสระ  -ะ [a] .............................................................. 302 

ภาพประกอบ 185 ตัวอย่างการนําเสนอสระ   - ื [ɯ:] ........................................................... 303 

ภาพประกอบ 186 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในการแจกลูกอักษรกลางในมาตรา แม่ ก กา
 ......................................................................................................................................... 313 

ภาพประกอบ 187 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําหนึ่งพยางค์ .................................... 314 

ภาพประกอบ 188 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําหนึ่งพยางค์ .................................... 315 

ภาพประกอบ 189 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําหนึ่งพยางค์ .................................... 316 

ภาพประกอบ 190 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําหนึ่งพยางค์ .................................... 316 

ภาพประกอบ 191 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ ....... 317 

ภาพประกอบ 192 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ ....... 318 

ภาพประกอบ 193 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ ....... 319 

ภาพประกอบ 194 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ ....... 320 

ภาพประกอบ 195 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านโดยผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเอง ........................... 322 

ภาพประกอบ 196 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านโดยผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเอง ........................... 323 

ภาพประกอบ 197 ตัวอย่างเนื้อหาบทอ่าน “การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้” .......................... 328 

ภาพประกอบ 198 ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ “การค้าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ” ... 329 

ภาพประกอบ 199 ตัวอย่างเนื้อหาบทอ่าน “จดหมายเตือนและทวง” ...................................... 330 

ภาพประกอบ 200 ตัวอย่างเนื้อหาในตําราเรียน “เอกสารการสอนชุดวิชา การใช้ภาษาไทย” .... 331 

 



 

บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

 นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยปักกิ ่งได้เปิดสอนภาษาไทยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกใน
ประเทศจีน เมื่อปี ค.ศ.1946 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ระดับอุดมศึกษาในประเทศจีนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา 70 กว่าปี จนในปัจจุบันมี
มหาวิทยาลัย และสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนภาษาไทยเป็นจํานวนมาก จากการศึกษา
ข้อมูลจากบทความ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ในปี ค.ศ.2015 พบว่า มหาวิทยาลัยและสถาบันระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศจีนเปิดสอนวิชาภาษาไทยมีมากถึง 42 แห่ง และในจํานวนนี้ มหาวิทยาลัยในมณฑลยูน
นานที่เปิดสอนวิชาภาษาไทยมีจํานวน 18 แห่ง (Lin Xiumei. 2558: 33) 

 ในปัจจุบัน ประเทศไทยและประเทศจีนได้พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นอย่างดี มีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน หรือระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนชาว
จีนเพิ่มมากขึ้นตามกระแสการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการตลาดและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ เช่น การพัฒนาของเขตการค้าเสรีอาเซียน+3 (FTA Asian+3) นโยบาย "1 แถบ 1 เส้นทาง 
(one belt, one road)" หรือ การสร้างเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ที่รัฐบาลจีนกําลังเร่งพัฒนา และการร่วมมือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ล้วน
เป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้ผู้เรียนชาวจีนมีความสนใจและความต้องการในการเรียนภาษาไทยเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและมีศักยภาพในการใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารกับคนไทย 
มหาวิทยาลัยและสถาบันระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศจีนได้เล็งเห็นแนวโน้มการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีน จึงให้ความสําคัญแก่การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยมาก
ยิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนชาวจีน มหาวิทยาลัยและสถาบันระดับอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนภาษาไทยก็คงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ  
  การเรียนการสอนภาษาไทยในหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศจีน
มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่คล้ายและแตกต่างกัน แต่ในมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เปิดสอนวิชา
ภาษาไทยต่างก็จัดการศึกษาวิชาภาษาไทยต้ังแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งด้านความรู้ความสามารถทาง
ภาษา และด้านความรู้ความเข้าใจของสังคมวัฒนธรรมไทย  ดังคําอธิบายหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan Minzu University. 2016: 1) ได้
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ระบุไว้ว่า “ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะศึกษาทฤษฎีเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้น และทักษะเบื้องต้นของ
ภาษาและวรรณกรรมไทย มีความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย เข้าใจความรู้เบื้องต้นด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม วรรณกรรม 
ขนบประเพณี กฎหมาย และการทูต เป็นต้น” 
 ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan 
Minzu University. 2016: 1) มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของผู้เรียนชาวจีนไว้ว่า ควรมีความรู้ 
และความสามารถทางภาษาไทย ดังนี้ 
 

 1. สามารถเข้าใจความรู้เบื้องต้นของภาษาไทย มีทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และการแปล มีความสามารถการใช้ภาษาไทยในชีวิตจริง 
 2. สามารถอ่านวรรณกรรมไทยได้ และเข้าใจความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทย 
 3. สามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร และการรับสารตามความต้องการ 
 4. สามารถใช้ภาษาไทยทํางานในด้านการทูต การค้าระหว่างประเทศ การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น 
 5. มีความรู้เกี่ยวกับการติตต่อส่ือสารระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ 
 6. มีความสามารถในการแปล และการเป็นล่าม ไทย-จีน และ จีน-ไทย 
 7. รู้จักสภาพของประเทศไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
ขนบประเพณี ศาสนา และภูมิศาสตร์ เป็นต้น 

 
จากการศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และแนวโน้ม

ทางด้านนโยบายและด้านการตลาดตามที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์ในการเรียน
การสอนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีนส่วนใหญ่ คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารกับคนไทย หรือความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ ดังที่ชนิ
ดาภา ไตรสัตยา (2556: 50) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้ว่า ภาษาที่ตนใช้นั้นถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ไวยากรณ์หรือไม่ ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังต้องทราบว่าภาษาที่ตนใช้เป็นภาษาที่คนในสังคมไทยใช้จริง ทั้งนี้ผู้ที่สามารถใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ดีย่อมต้องรู้วัฒนธรรมและเป็นตัวสื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม 

การจัดการเรียนการสอนวิชาหนึ่งวิชาใด ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ถือเป็น
นวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนสําคัญที่ผู้สอนและผู้เรียนต้องใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
ตําราเรียนหรือหนังสือเรียนจะบรรจุเนื้อหาตามหลักสูตร ดังที่พิมพาพร พึ่งพระ (2554: 13)ได้กล่าว
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ว่า หนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีมีความสําคัญมากอย่างหนึ่ง นับเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้  

โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ตําราเรียน
หรือหนังสือเรียนมีบทบาทและความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้สอนไม่ใช่เจ้าของภาษา ขาดความ
พร้อมในการสอน จึงจําเป็นต้องใช้หนังสือเรียนที่เหมาะสมในการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้การ
สอนภาษาต่างประเทศนั้นดําเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มณี คิดสง่า 2551: 1)  

มหาวิทยาลัยและสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนภาษาไทยในประเทศจีนมีจํานวน
มาก และกําลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ แต่ตําราเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีนยังมีน้อย 
ถึงแม้ว่าจะมีมหาวิทยาลัยบางแห่งเขียนตําราเรียนภาษาไทยขึ้นมาสําหรับใช้สอนเอง แต่ก็มี
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จํานวนมากที่ไม่มีตําราเรียนของตนเอง และจําเป็นต้องเลือกตําราเรียนของ
สถาบันอ่ืนมาใช้สอนนักศึกษาในหลักสูตร หวง เชียวเสวีย (Huang Qiuxue. 2014: 151) อาจารย์
ประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสีได้กล่าวถึงเรื่องการ
เลือกตําราเรียนและการแก้ปัญหาการขาดแคลนตําราเรียนภาษาไทยในประเทศจีนไว้ในบทความ
เรื่อง อภิปรายวิธีการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาไทย ว่า ข้อมูลในตําราเรียนที่เลือกใช้นั้น
ควรเป็นข้อมูลที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง นอกจากนี้ เราควรปรับปรุงตําราเรียนใหม่หรือ
เขียนตําราเรียนเพิ่มเติม เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนรุ่นใหม่ และช่วยพัฒนาคุณภาพของการ
เรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีน อีกทั้งช่วยให้การศึกษาภาษาไทยระดับอุดมศึกษาก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น 

ในปัจจุบัน มีตําราเรียนภาษาไทยที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
ประเทศจีนจํานวน 4 ชุด เป็นตําราเรียนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ซึ่ง
เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา คือ 

หนังสือเรียนภาษาไทย (เล่ม 1-4) ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) 
ภาษาไทยพื้นฐาน (เล่ม 1-4) ของมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง 

(Guangdong University of Foreign Studies) 
ภาษาไทย (เล่ม 1-4) ของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง  (Beijing Foreign 

Studies University) 
ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา (เล่ม 1-4) ของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน 

(Yunnan Minzu University) 
ส่วนมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนวิชาภาษาไทย แต่ไม่มีตําราเรียนวิชาภาษาไทยของ
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ตน ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้บังคับให้ผู้สอนต้องเลือกตําราเรียนชุดใดชุดหนึ่ง ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงต้องคัดเลือกตําราตามความต้องการของตน ครูผู้สอนที่มี
โอกาสเลือกตําราส่วนใหญ่จะพิจารณาเนื้อหาเป็นสําคัญ 

ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา (เล่ม 1-4) ของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน 
เขียนโดยศาสตราจารย์ ดร. ลู่เซิง อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน และอาจารย์คนไทย
จากมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยหลายแห่ง  จัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ตีพิมพ์
ครั้งแรกระหว่างปี ค.ศ. 2012 - 2014 อาจกล่าวได้ว่ามีความโดดเด่นกว่าตําราชุดอ่ืน ๆ อีก 3  ชุด 
ถือเป็นชุดใหม่ล่าสุด ตําราเรียนชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทําตําราสําหรับกลุ่มวิชาภาษา
เอเชียอาคเนย์ของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน นอกจากนี้  ตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษาชุดนี้ยังได้รับรางวัลที่ 1 ของรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น ประเภทตําราเรียน 
ประจําปี 2017 จากสมาคมการเรียนการสอนภาษาที่มีคนใช้น้อยแห่งชาติจีน ตําราเรียนชุดนี้ 
นอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันแล้ว ยังมีแผ่น CD-ROM ที่เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
ประกอบด้วยจํานวน 2 แผ่น โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาเรียงลําดับต้ังแต่ระดับพื้นฐานไปสู่ระดับ
ที่ยากขึ้น 

ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 ประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 16 บท มี
วัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานเรื่องระบบเสียงภาษาไทย วิธีการออกเสียง ฝึกทักษะการออกเสียง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ และฝึกอ่านคําพยางค์เดียว คําหลายพยางค์ และประโยคสั้น ๆ  
ง่าย ๆ การฝึกออกเสียงใช้สัทอักษรช่วยในการอ่านออกเสียง  

ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 2 ประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 28 บท 
มีเนื้อหาด้านขนบประเพณีวัฒนธรรมไทย และสังคมไทย แต่ละบทมีบทอ่าน บทอ่านเสริม และบท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับชื่อบท เน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร และให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาไทยและเข้าใจบริบทสังคมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีท้องถิ่นพร้อมมีการฝึกทักษะทางภาษาไทยมากย่ิงขึ้น 

ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 ประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 20 บท 
แบ่งเป็นหน่วยใหญ่ 5 หน่วย ได้แก่ ภาพรวมของเมืองไทย ประเพณีไทย การทูตระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศจีน การพัฒนาเขตอาเซียน และการเขียนจดหมาย การนําเสนอเนื้อหาในบทเรียน
ใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างไทย-จีนตามหัวเรื่องของแต่ละบท เช่น บทเรียนเรื่องวันสงกรานต์ของ
ประเทศไทย บทอ่านเสริมจะแทรกวันตรุษจีน วัตถุประสงค์ของตําราเรียนเล่มนี้มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจ
ประเทศไทย เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และเข้าใจอาเซียนพร้อมด้วยการพัฒนาทักษะ
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ทางภาษาไทย 
ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 ประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 18 บท 

เน้นบทอ่านเกี่ยวกับสภาพอากาศ การแพทย์ วัฒนธรรม การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ รัฐสภา
ไทย ระบบการปกครองและกฎหมายไทย การเกษตรไทย อุตสาหกรรมไทย วรรณคดีไทย ดารา
ศาสตร์ การประชุมสองสภา คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อุตสาหกรรมยานยนต์  และละคร
โทรทัศน์ไทย เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน บทเรียนมีความยาว 
ตําราเรียนเล่มนี้หยิบยกเนื้อหามาจากหนังสือไทยเป็นจํานวนมาก ทําให้ผู้เรียนชาวจีนมีโอกาสได้
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น เนื้อหาในแต่ละบทมีคําศัพท์และวลีใหม่เป็นจํานวนมาก  

ความน่าสนใจของตําราเรียนชุดนี้ คือ ตําราเรียนชุดนี้เป็นตําราเรียนแบบรุ่นใหม่ และ
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ทั้งในด้านรูปแบบและด้านเนื้อหา เนื่องจากต าราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เป็นตําราเรียนภาษาไทยชุดแรกที่มีสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น นอกจากจะบรรจุเนื้อหาในบทเรียนเล่มต่าง ๆ แล้ว ยังได้เพิ่มเสียง
เจ้าของภาษา ภาพประกอบคํา เพลงและวิดีโอ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนนําไปใช้ฝึกฝนด้วยตนเอง
หลังจากได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนได้อีกด้วย 

เนื้อหาของตําราเรียนชุดนี้ ประกอบด้วยบทเรียนจํานวนทั้งหมด 90 บท เริ่มต้นต้ังแต่การ
สอนอักขรวิธีไทย จนถึงการใช้ภาษาไทย การฝึกทักษะทางภาษา มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสังคมไทย 
วัฒนธรรมไทย ประเทศไทยเป็นจํานวนมาก รวมทั้งในบทสนทนาและบทอ่าน เน้นการสอน
ภาษาไทยในบริบทสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ทําให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทของความเป็นไทยได้มาก
ข้ึน 

เมื่อเทียบกับตําราเรียนชุดอ่ืน ๆ ที่คนจีนนิยมใช้กันมาก่อน คือ หนังสือเรียนภาษาไทย 
(เล่ม1-4) ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และภาษาไทยพื้นฐาน (เล่ม1-4) ของมหาวิทยาลัยภาษาและ
การค้าต่างประเทศกวางตุ้ง หนังสือเรียนภาษาไทยตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2004 เป็นตํารา
เรียนภาษาไทยที่ผู้เรียนชาวจีนใช้กันมานานมากกว่าสิบปี ส่วนภาษาไทยพื้นฐาน ตีพิมพ์ครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ. 2008 แต่เห็นว่าลักษณะเนื้อหา และการนําเสนอเนื้อหาของหนังสือเรียนทั้ง 2 ชุด
ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะเรื่องบทอ่านต่าง ๆ ในเล่ม 3 และ 4 พบว่าบทอ่านใน
หนังสือเรียนภาษาไทย ส่วนมากเป็นนิทานพื้นบ้าน เช่น เรื่องกระต่ายต่ืนตูม  นิทานของนัสรูดิน 
อาวันธี ลิงเก็บหัวใจไว้บนต้นไม้ กระทะออกลูก สัตว์สัมมนา และหนูน้อยผู้ขายไม้ขีดไฟ  ดัง
ตัวอย่างในเรื่องกระต่ายต่ืนตูม 
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 ราชสีห์พิเคราะห์ดู เห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้น ก็เข้าใจว่าผลตาลนั้นหล่นลงมา กระต่ายสําคัญ
ว่าฟ้าถล่มก็ตกใจจึงวิ่งหนี สัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้ตริตรองก็พากันหลงเชื่อกระต่าย วิ่งเตลิดไปจนชนกันขา
หักคอหัก ตกเหวตาย สัตว์ทั้งหลายที่พากันได้รับทุกขเวทนาครั้งนี้ก็เพราะความโง่เขลาเบาปัญญา ไม่ได้
พิจารณาให้รอบคอบ… 

(Pan Deding. 2008: 70) 
 

นอกจากนี้ยังมีนวนิยายอีกหลายเรื่อง เช่น เรื่อง น้ าใสใจจริงของว.วินิจฉัยกุล ปีศาจ
ของเสนีย์ เสาวพงศ์ เมทินีคบเพื่อนของถนอม ปินตา เขาชื่อกานต์ของสุวรรณี สุคนธา และเรื่อง 
จดหมายจากเมืองไทยของโบต๋ัน ดังตัวอย่างในเรื่อง ปีศาจ 

 
 กิ่งเทียนกับรัชนีเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นนิสิต เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว กิ่งเทียนซึ่งเป็น
ลูกคนสามัญ (พ่อเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว แม่ทําขนมขายเป็นอาชีพ) ก็เป็นครูร.ร.
มัธยมแห่งหนึ่ง ส่วนรัชนีซึ่งเป็นลูกผู้ดีเก่า (พ่อมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยา แม่เป็นคุณหญิง) นั้น เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล้ว พ่อแม่ไม่อยากให้ทํางานนอกบ้าน เพราะเกรงว่าจะไปคบหาสมาคมกับคน “ชั้นต่ํา” ... 

 (Pan Deding. 2005: 187) 

 
ในหนังสือ ภาษาไทยพื้นฐาน ก็เช่นเดียวกับบทอ่านส่วนหนึ่ง เช่น นิทาน เช่น เรื่องสัตว์

สัมมนา แหวนวิเศษ หนูน้อยผู้ขายไม้ขีดไฟ และสมบัติมหาศาล เป็นต้น ดังตัวอย่างในเรื่องหนูน้อย
ผู้ขายไม้ขีดไฟ 

 
 “ซื้อไม้ขีดไฟไหมคะ...ซื้อไม้ขีดไฟของหนูบ้างไหมคะ” โธ่เอ๋ย...เธอคือเด็กหญิงน้อย ๆ ผู้ขายไม้ขีด
ไฟท่ีน่าสงสารนั่นเอง เธอเดินขายไม้ขีดไฟมาทั้งวันแล้ว ขณะที่เธอเหน่ือย หนาว แล้วก็หิวมากด้วย ร่างกาย
ของเธอเริ่มชาเพราะความหนาว...จนป่านนี้แล้ว เธอยังขายไม้ขีดไฟไม่ได้เลยแม้แต่กลักเดียว โธ่เอ๋ย...
แม่หนู่น้อยที่น่าสงสาร... 

(Lin xiumei.; & Huang Jinyan. 2015: 95) 

 
นอกจากน้ี ยังมีการคัดสรรนวนิยายบางตอนมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านเช่นกัน  ดังเรื่อง  อยู่กับ

ก๋งของหยก บูรพา และสงครามชีวิต ของศรี บูรพา ดังตัวอย่างเช่น สงครามชีวิต 
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 ฉันชอบกับเขามากทั้ ง ผัวทั้ ง เมีย ผัวทําราชการอยู่ที่ กระทรวงแห่งหนึ่ ง  ได้ เ งินเดือน  
50 บาท พอเลี้ยงกันเป็นสุขตามประสายากในครอบครัวเล็ก ๆ นั้น เมื่อสามเดือนที่แล้ว ผัวต้องออกจาก
งาน โดยความที่ซื่อตรงและจงรักภักดีในหน้าที่ราชการของตัวมากกว่าใคร ๆ ในพวกเดียวกัน... 

 (Lin xiumei.; & Huang Jinyan. 2015: 107) 

 
นอกจากน้ี บทอ่านเสริมบางส่วนได้เลือกสรรมาจากหนังสือเรียนภาษาไทยตามหลักสูตร

ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของประเทศไทย ได้แก่ เรื่อง ลอยกระทง นํามาจากหนังสือเรียน 
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 เรื่อง เมขลากับรามสูร นํามาจากหนังสือเรียน ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนรัก นํามาจากหนังสือเรียนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 และเรื่อง อุตสาหกรรมเกษตรกับสังคมไทย และโต้วาที นํามาจาก
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 และเล่ม 2 เป็นต้น 

ลักษณะดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า เนื้อหาบทอ่านอาจจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
โดยเฉพาะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียนได้ แต่เนื้อหาบทอ่านบางเรื่องเขียนมานาน ไม่เข้า
กับสังคมวัฒนธรรมในยุคสมัยปัจจุบัน ดังเช่น นวนิยายเรื่องปีศาจ เขาชื่อกานต์ จดหมายจาก
เมืองไทย สงครามชีวิต และเรื่องราวที่คัดมาจากแบบเรียนภาษาไทย หลักสูตร พ.ศ. 2521 แม้จะ
มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย แต่อาจจะไม่สัมพันธ์กับเหตุการณ์และสภาพ
สังคมจริงในปัจจุบัน 

ส่วนบทอ่านหลักและบทอ่านเสริมในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ซึ่งเป็นตําราเรียนที่จัดขึ้นใหม่ เนื้อหาส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุคสมัย
ปัจจุบัน มีการนําเสนอเรื่องราวที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์และสภาพสังคมในปัจจุบัน ดังเช่น เรื่อง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อุตสาหกรรมยานยนต์ ละครโทรทัศน์ไทย รัฐสภาไทย อตีด- ปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-ส.ป.ป. ลาว โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) และความตกลงการขยายความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและ
การค้าในเชิงกว้างและเชิงลึกระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ําโขง (GMS) 
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 ...ทั้งนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงในเรื่องการขนส่ง การค้าพลังงาน การควบคุมโรคติดต่อในสัตว์
และการส่ือสารโทรคมนาคม และลาวรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GMS Summit ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๕๕๑  
 สาขาความร่วมมือของ GMS มี ๙ สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า 
การลงทุนเกษตร ส่ิงแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์... 

 (Yang Lizhou. 194) 
 

การนําเสนอเนื้อหาในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาทั้ง 4 เล่มส่วนมากเป็น
เนื้อหาที่สัมพันธ์กับยุคสมัยในปัจจุบัน และตีพิมพ์ครั้งแรกระหว่างปี  ค.ศ. 2012-2014 และเป็น
ตําราเรียนภาษาไทยสําหรับชาวจีนที่มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากประเทศไทยเป็นผู้แต่ง
ร่วม อีกทั้งได้ต้ังเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาไทย เพื่อมุ่งพัฒนาการสื่อสารด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการแปลเป็น
สําคัญ มุ่งหวังให้ผู้ที่จบการศึกษาแล้วสามารถนําความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยไป
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่กําลังจะพัฒนาต่อไปใน
อนาคตได้ ด้วยลักษณะของเนื้อหาและเป้าหมายของหลักสูตรวิชาภาษาไทยดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจจะศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาทั้ง 
4 เล่มต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในต าราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน 
   
ความส าคัญของการวิจัย 

ทําให้มีความรู้และเข้าใจลักษณะเนื้อหาและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในต าราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน โดยมีความโดดเด่น และความ
น่าสนใจ มีคุณค่าในฐานะตําราเรียนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา จํานวน 4 เล่ม ได้แก่ 

Lu Sheng; Cai Rongnan; และ เมชฌ สอดส่องกฤษ. (2012). ต าราเรียนภาษาไทย
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ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. ฉงชิ่ง: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง  
Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012). ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. ฉง

ชิ่ง: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง 
Yang Lizhou. (2013). ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. ฉงชิ่ง: 

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง 
Yang Lizhou; และคนอ่ืน ๆ. (2014). ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. 

ฉงชิ่ง: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
1. สํารวจและศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 

การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียน และกลวิธีการนําเสนอเนื้อหา 
2. ศึกษาเนื้อหาในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาทั้ง 4 เล่มโดยละเอียด 
3. ศึกษากลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาทั้ง 4 เล่ม 
4. เรียบเรียงผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
5. สรุปผลการวิจัย 
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บทที่ 2 
ความรู้เกีย่วกับต าราเรียนภาษาไทยและแนวทางการวิเคราะหต์ ารา

เรียนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา 
 

ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เป็นหนึ่งในตําราเรียนสําหรับหลักสูตร
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน จัดทําขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน เป็นตําราเรียน
ภาษาไทยที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับยุคสมัยในปัจจุบัน และมีผู้แต่งที่มีความสามารถและประสบการณ์
ด้านการสอนภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศทั้งอาจารย์ชาวจีน และอาจารย์ชาวไทยร่วมกันเขียน 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในต าราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา  เพื่อให้เข้าใจลักษณะเนื้อหา และกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในตําราเรียน ช่วยให้
แนวทางในการปรับปรุงและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน และใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและการจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
ต่อไป ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์
ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัย  และนําเสนอ
ตามหัวข้อต่อไปนี ้

1. ลักษณะของหลักสูตรภาษาไทยในมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานในประเทศจีน 
2. ความรู้ที่เกี่ยวกับตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 
3. แนวทางการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 
4. การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 

 
ลักษณะของหลักสตูรภาษาไทยในมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานในประเทศจีน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานใน
ประเทศจีน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฎีเบื้องต้น ความรู้ เบื้องต้น และทักษะ
เบื้องต้นของภาษาและวรรณกรรมไทย มีความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย เข้าใจความรู้เบื้องต้นด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 
วรรณกรรม ขนบประเพณี กฎหมาย และการทูต เป็นต้น มีความรู้พื้นฐานที่เ กี่ยวข้อง และมี
ความสามารถในด้านการเรียนการสอน ด้านการศึกษาและการวิจัย และด้านการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประเทศ (Yunnan Minzu University. 2016: Online) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถดังต่อไปนี้ 



  11 

1. สามารถเข้าใจความรู้เบื้องต้นของภาษาไทย มีทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล มีความสามารถการใช้ภาษาไทยในชีวิตจริง 

2. สามารถอ่านวรรณกรรมไทยได้ และเข้าใจความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
ไทย 

3. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และการรับสารตามความต้องการ 
4. สามารถใช้ภาษาไทยทํางานในด้านการทูต การค้าระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น 
5. มีความรู้เกี่ยวกับการติตต่อสื่อสารระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ 
6. มีความสามารถในการแปล และการเป็นล่าม ไทย-จีน และ จีน-ไทย 
7. รู้จักสภาพของประเทศไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

ขนบประเพณี ศาสนา และภูมิศาสตร์ เป็นต้น  
8. มีความสามารถและทักษะด้านการพูด และการเขียนภาษาจีนอย่างดีเยี่ยม รู้จัก

ระเบียบวิธีวิจัยในปัจจุบัน มีความสามารถด้านการวิจัย 
9. พัฒนานิสัยที่ ดีในการเรียน พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง มี

ความสามารถในการจัดโครงสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
10. เข้าใจกฎหมาย ทฤษฎีและนโยบายทางชนชาติ โดยผ่านการเรียน วิชา ทฤษฎีและ

นโยบายทางชนชาติ และวิชาอ่ืน ๆ 
วิชาหลัก ๆ มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทยพื้นฐาน การอ่านภาษาไทย การพูดภาษาไทย 

การฟังภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ทฤษฎีการแปลและปฏิบัติการแปลไทย-จีน การเขียนภาษาไทย 
การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทย การฟังและการพูดภาษาไทยจากสื่อโทรทัศน์ ภาษาไทยเพื่อการ
ท่องเที่ยว ภาษาไทยเพื่อเศรษฐกิจและการค้า และภาษาไทยระดับสูง  

หลักสูตรดําเนินทั้งหมดในภาคการศึกษาจํานวน 8 ภาคเรียน โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
วิชาบังคับ 108 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาบังคับทั่วไป 38 หน่วยกิต วิชาบังคับในสาขา 

66 หน่วยกิต และวิชาภาคปฏิบัติ 14 หน่วยกิต 
สําหรับวิชาเลือก นักศึกษาต้องเลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชา

เลือกในสาขา ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต วิชาเลือกอ่ืน ๆ  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และวิชาเลือก
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
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รายชื่อวิชาแบ่งตามหมวดวิชา 6 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาบังคับทั่วไป  หมวดวิชาบังคับ
ในสาขา และหมวดวิชาภาคปฏิบัติ หมวดวิชาเลือกในสาขา หมวดวิชาเลือกอ่ืน ๆ  และหมวดวิชา
เลือกทั่วไป 

หมวดวิชาบังคับทั่วไป 38 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้  
การศึกษาศีลธรรมและพื้นฐานกฎหมาย     2 หน่วยกิต  
หลักการพื้นฐานของมาร์กซ์      3 หน่วยกิต 
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่โดยสังเขป      2 หน่วยกิต 
ทฤษฎีความคิดเหมาเจ๋อตง ทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิง และทฤษฎี 3 ตัวแทน  3 หน่วยกิต 
สถานการณ์และนโยบาย       1 หน่วยกิต 
การศึกษาเกี่ยวกับชีวิต การดํารงชีวิต และการอยู่รอดชีวิต   1 หน่วยกิต 
นโยบายและทฤษฎีทางชนชาติของลัทธิมาร์กซ์     2 หน่วยกิต 
ภาษาอังกฤษ                      12 หน่วยกิต 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      4 หน่วยกิต 
การฟังภาษาอังกฤษ        4 หน่วยกิต 
การพูดภาษาอังกฤษ        4 หน่วยกิต 
พละ           4 หน่วยกิต 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น        2 หน่วยกิต 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ปฏิบัติ)       2 หน่วยกิต 
ภาษาจีน          2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับในสาขา 66 หน่วย ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
ภาษาไทยพื้นฐาน        48 หน่วยกิต 
การอ่านภาษาไทย        6 หน่วยกิต 
การพูดภาษาไทย       6 หน่วยกิต 
การฟังภาษาไทย       6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ 14 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
ปฏิบัติการสํารวจสังคม        2 หน่วยกิต 
การเข้าร่วมการบรรยาย       2 หน่วยกิต 
การฝึกงานรายวิชา       2 หน่วยกิต 
การฝึกงาน         4 หน่วยกิต 
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ปริญญานิพนธ์        4 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกในสาขา นักศึกษาต้องเลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต จาก

รายวิชาดังต่อไปนี ้
ภาษาศาสตร์โดยสังเขป       2 หน่วยกิต 
วัฒนธรรมไทย        4 หน่วยกิต 
การฟังและการพูดภาษาไทยจากสื่อโทรทัศน์    4 หน่วยกิต 
ภาษาไทยระดับสูง       4 หน่วยกิต 
การอ่านวรรณกรรมไทย       2 หน่วยกิต 
ประวัติศาสตร์ไทย       2 หน่วยกิต 
กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าในประเทศไทย    2 หน่วยกิต 
การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทย      4 หน่วยกิต 
ไวยากรณ์ไทย        2 หน่วยกิต 
ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว      2 หน่วยกิต 
สํานวนและคําพังเพยภาษาไทย      2 หน่วยกิต 
ภาษาไทยเพื่อเศรษฐกิจและการค้า     2 หน่วยกิต 
ภาพรวมของประเทศไทย      2 หน่วยกิต 
การเขียนภาษาไทย       4 หน่วยกิต 
ทฤษฎีการแปลและปฏิบัติการแปลไทย-จีน    4 หน่วยกิต 
การล่ามไทย-จีน       4 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกอื่น ๆ นักศึกษาต้องเลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชา

ดังต่อไปนี ้
ทฤษฎีพื้นฐานทางกฎหมาย      2 หน่วยกิต 
กฎหมายระหว่างประเทศ       2 หน่วยกิต 
กฎหมายเศรษฐกิจ        2 หน่วยกิต 
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ      2 หน่วยกิต 
เศรษฐกิจการเมือง        2 หน่วยกิต 
การบัญชี          2 หน่วยกิต 
การบริหารการเงิน         2 หน่วยกิต 
เศรษฐศาสตร์การเงิน        2 หน่วยกิต 



  14 

การค้าระหว่างประเทศ        2 หน่วยกิต 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ       2 หน่วยกิต 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโลจิสติกส์ในสมัยใหม่    2 หน่วยกิต 
สภาพทั่วไปของเศรษฐกิจอาเซียน      2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกทั่วไป นักศึกษาต้องเลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต จากรายวิชา

ดังต่อไปนี ้
เศรษฐกิจและการเมืองในโลกร่วมสมัย       2 หน่วยกิต 
ศึกษาศาสตร์         2 หน่วยกิต 
จิตวิทยาการศึกษา        2 หน่วยกิต 
กลุ่ม ศิลปะศาสตร์และวรรณกรรม      2 หน่วยกิต 
กลุ่ม ประวัติศาสตร์        2 หน่วยกิต 
กลุ่ม วิทยาศาสตร์        2 หน่วยกิต 
กลุ่ม ศีลธรรม         2 หน่วยกิต 
กลุ่ม การวิเคราะห์สังคม       2 หน่วยกิต 
กลุ่ม วัฒนธรรม        2 หน่วยกิต 
กลุ่ม บรรยาย         2 หน่วยกิต 
วิชาอ่ืน ๆ          2 หน่วยกิต 
จากลักษณะหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานในประเทศจีน  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาความรู้
ความสามารถทางภาษาไทยในด้านทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการแปลเป็น
หลัก พร้อมด้วยการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางสังคมวัฒนธรรมไทย เพื่อทําให้ผู้เรียนสามารถ
นําความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดยจัดวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน เป็นวิชาบังคับที่สําคัญที่สุด มีหน่วย
กิตจํานวนมากถึง 48 หน่วยกิต เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ทักษะทางภาษาไทย และความรู้ทาง
สังคมวัฒนธรรมไทยอย่างบูรณาการ 
 
ความรู้ท่ีเกี่ยวกับต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 

ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การเรียนการสอนนั้น
สามารถบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทําความเข้าใจกับตํารา



  15 

เรียนหรือหนังสือแบบเรียนอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจะศึกษาความหมายของตําราเรียนหรือหนังสือ
แบบเรียน บทบาทและความสําคัญของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ประโยชน์ของตําราเรียน
หรือหนังสือแบบเรียน ลักษณะของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนที่ดี และเกณฑ์ในการเลือก
ตําราเรียนหรือหนงัสือแบบเรียน 

2.1 ความหมายของต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 
ในการเรียนการสอนวิชาใด ๆ ก็ตาม ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนถือเป็นสิ่ง

สําคัญประการหนึ่งที่จะนําการเรียนการสอนนั้นไปสู่ความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ คําว่า 
“ตําราเรียน” “หนังสือเรียน” “แบบเรียน” หรือในภาษาอังกฤษใช้คําว่า “Textbook” ล้วนมี
ความหมายในลักษณะเดียวกัน ซึ่งพอจะรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของตําราเรียนหรือ
หนังสือแบบเรียนจากนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ดังนี้ 

อนันต์ ประภาโส (2543: 10) กล่าวถึงความหมายของตําราเรียนไว้ว่า ตําราเรียน หมายถึง 
งานแต่งหรืองานเรียบเรียงเอกสารที่ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ มีการเรียบเรียงอย่าง
มีระบบ มีเนื้อหาสาระอย่างละเอียดครอบคลุมวิชาหรือส่วนของวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นหลักการในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

สุนี ตรีทิเพนทร์ (2546: 13) กล่าวไว้ว่า ตําราเรียน หมายถึง หนังสือวิชาการที่คณาจารย์
ของสถาบัน ซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนร่วมกันแต่ง เรียบเรียง และรวบรวมขึ้นจาก
ประสบการณ์ การศึกษาค้นคว้าหรือแปลมาจากภาษาอ่ืนอย่างมีระบบ มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง 
จัดทําเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย เพื่อให้ความรู้ทางสาขาใด หรือเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน นิสิตนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป  

สมบัติ ทีฆทรัพย์ (2549: 44) ได้เสนอความหมายของตําราตามคําจํากัดความของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ว่า ตํารา หมายถึง เอกสารที่ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ มีการ
เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  มีการอ้างอิงที่ครบครัน สมบูรณ์ ทันสมัย เนื้อหาสาระละเอียด 
ครอบคลุมวิชา หรือส่วนของวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักในการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องจัดทําเป็นรูปเล่มอย่างเรียบร้อย 

สุวดี รูปสุวรรณ (2550: 14) นิยามความหมายของตําราเรียนว่า ตําราเรียน หมายถึง 
หนังสือที่เรียบเรียงหรือเขียนขึ้นอย่างมีระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรในกระบวนการเรียนการสอนวิชาที่เปิดสอน โดยได้รับอนุมัติให้จัดพิมพ์จากมหาวิทยาลัย
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นอกจากนี้ มีนักการศึกษาชาวไทยท่านอ่ืนได้นิยามคําภาษาไทยที่ตรงกับคําว่า 
Textbook โดยใช้คําอ่ืน อย่างเช่น “หนังสือแบบเรียน” หรือ “หนังสือเรียน” ไว้ว่า หนังสือแบบเรียน  
(Textbook หรือ Lesson Text) คือ หนังสือที่รวบรวมวิชาความรู้ในหมวดวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อ
เรื่องตรงตามหลักสูตรที่กําหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะ มีหลักเกณฑ์การเขียนเป็นพิเศษ เช่น เขียนเป็นรายวิชาสําหรับเรียนตามระดับชั้น
ต่าง ๆ มีความยากง่ายตามวัยของผู้เรียน ลักษณะการเรียบเรียงเป็นพิธีการเชิงวิชาการให้แต่
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง  เมื่อจบบทเรียนแต่ละบทมักจะมีกิจกรรมเสนอแนะการเรียนการสอน เป็นต้น 
(จินตนา ใบกาซูยี. 2520: 20) และหนังสือเรียน (Textbook) เป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่
สําคัญยิ่งสําหรับการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ เป็นสื่อหลักที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ถึงสิ่งที่ต้อง
เรียนตามที่หลักสูตรกําหนด และสิ่งที่ครูต้องสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  (นาถวดี นัน
ทาภินัย. 2551: 238) 

ส่วนนักการศึกษาต่างประเทศมีความคิดเกี่ยวกับการนิยามคําว่า Textbook ที่ตรงกับ
คําว่าตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนในภาษาไทยมากมายเช่นกัน อย่างเช่น  

กูต (good. 1945: 423) ได้ให้ความหมายของคําว่า Textbook ไว้สองนัย ได้แก่ คู่มือ
ที่ใช้ในการสอน หรือเป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ  เรียบเรียงอย่างเป็น
ระบบ มุ่งเพื่อใช้ในการสอนเฉพาะระดับ และใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักในกระบวนการเรียนการสอน
วิชาที่กําหนด 

เดห์ตัน (Deighton. 1971: 210-211) ได้ให้ความหมายของคําว่า ตําราเรียนหรือ
หนังสือแบบเรียน (textbook) ไว้ว่า ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนเป็นการนําเสนอเนื้อหาสาระ
ในวิชาต่าง ๆ ในด้านความคิดรวบยอด กฎและหลักการต่าง ๆ ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนจะ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่งอาจเกี่ยวกับเวลา ขนาด ความเป็นเหตุเป็น
ผล ความคล้าย และความต่าง เป็นต้น การนําเสนอความสัมพันธ์ของความรู้นั้น อาจจะกว้างและ
ลึกเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถและวุฒิภาวะของผู้เรียน 

ถึงแม้ว่า “ตําราเรียน” “หนังสือเรียน” หรือ “แบบเรียน” มีความหมายร่วมกัน แต่ก็มี
ความแตกต่างกันไปบ้าง ซึ่งสามารถรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวกับความเหมือนและความต่างของคํา
ภาษาไทยพวกที่ตรงกับคําว่า Textbook ในภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 

บันลือ พฤกษะวัน (2536: 45-46) กล่าวถึงความหมายของ “ตํารา” และ “แบบเรียน” 
ไว้ดังนี้  
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      แบบเรียน หมายถึงหนังสือที่กระทรวงกําหนดประกาศบังคับใช้ โดยกําหนดว่าผู้เรียน
ในระดับชั้นนั้น ๆ จะต้องมี เพื่อจะได้ฝึกอ่านเป็นพื้นฐานของชั้นนั้น ๆ ตามที่เนื้อหาของหลักสูตรได้
กําหนดไว้ให้ ทั้งนี้ให้นับรวมทั้งหนังสือเรียน คือ แบบสอนอ่านประจําวิชาต่าง ๆ เช่น สังคม 
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และอื่น ๆ ด้วย ส่วนตํารานั้น มีความหมายในทํานองเดียวกันกับแบบเรียน
ด้วยส่วนหนึ่ง และควรจะเป็นหนังสือนอกเหนือจากที่กระทรวงประกาศบังคับใช้แต่มีลักษณะเนื้อ
เรื่อง เนื้อหาที่ปรากฏในหลักสูตร และครูอาจใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการสอนได้เช่นกัน  

ซึ่งสอดคล้องที่ธวัช ปุณโณทก (2550:3) กล่าวถึงความหมายของแบบเรียนและตํารา
ว่า แบบเรียน  คือหนังสือที่มีเนื้อหาความรู้ หลักการและวิธีการเรียนการสอนที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้
สําหรับการเรียนระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง หนังสือแบบเรียนมักใช้ประกอบการเรียนในโรงเรียนทุก
สาขาวิชาการ และส่วนใหญ่จะจํากัดอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แต่ถ้าเป็น
วิทยาการที่มีระดับสูงมักจะใช้คําว่า ตํารา 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า “ตําราเรียน คือหนังสือที่เรียบเรียงอย่างมีระบบ มุ่งให้ความรู้
เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่การจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย 
ยกเว้นแบบเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา” (บันลือ พฤกษะวัน; และ ดํารง ศิริเจริญ. 
2533: 8)   

ส่วนความแต่กต่างระหว่างคําว่า “แบบเรียน” และ “หนังสือเรียน” ดังที่อรสา ปราชญ์
นคร (2525: 97,100) ได้กล่าวว่า แบบเรียน หมายถึง หนังสือที่บรรจุเนื้อหาตามหลักวิชา และ
กําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักสําหรับการเรียนการสอนระหว่างครูกับผู้เรียน ส่วนหนังสือเรียน คือ 
หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ใช้สําหรับการเรียน มีสาระตรงตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
อย่างถูกต้อง เป็นหนังสือที่ใช้เป็นเครื่องช่วยให้ครูเข้าใจถึงขอบข่ายของเนื้อหาวิชา และช่วยให้ครู
บรรลุวัตถุประสงค์ของการสอน ถ้าพิจารณาตามความหมายที่อรสา ปราชญ์นคร กําหนดไว้นี้ จะ
เห็นได้ว่า แบบเรียนอาจเป็นหนังสือเล่มใด ๆ ก็ได้ที่ครูและผู้เรียนใช้ในการเรียนการสอน แต่หนังสือ
เรียนต้องเป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ใช้ในโรงเรียนเท่านั้น 

จากข้อคิดข้างต้น กล่าวได้ว่า ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนมีความหมายตรงกับ 
คําว่า Textbook ในภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน เป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะ เรียบเรียงอย่างมีระบบ มีความถูกต้องเที่ยงตรงตามหลักวิชา บรรจุเนื้อหาสาระตาม
หลักสูตร ในประเทศไทย ตําราเรียนส่วนใหญ่ใช้เรียกหนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือ
การศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา เรียบเรียง และผลิตตามความต้องการของสถาบันการศึกษา 
แต่หนังสือแบบเรียนจะใช้ในระดับอนุบาลไปถึงมัธยมศึกษาเท่านั้น 
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2.2 บทบาทและความส าคัญของต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 
คุณภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา นอกจากจะต้องมีปัจจัยด้านผู้สอนมี

ความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ในรายวิชานั้น ๆ เป็นอย่างดี มีการเตรียมการสอนทํา
แผนการสอนอย่างมีระบบ ตลอดจนมีการใช้สื่อการสอนประกอบอย่างเหมาะสมแล้ว ตําราเรียนก็
นับเป็นปัจจัยสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามความสําคัญไป และก็ยอมรับกันอีกเช่นกันว่า การเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษานั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
มุ่งสอนให้ผู้เรียนคิดเป็นพิจารณาเป็น จนถึงขั้นพัฒนาความคิดให้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เหมาะสมได้ สถานศึกษาจึงจําเป็นต้องมีแหล่งข้อมูล และตําราเรียนที่ตอบสนองความมุ่งหมาย
ดังกล่าวอย่างเพียงพอ (เถกิง พันธุ์เถกิงอมร. 2527: 78) และกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ถ้าผู้สอนวิชาใดเก่ง
เท่ากันหมด หนังสือแบบเรียนของวิชานั้นก็ไม่สําคัญ แต่ต้องยอมรับสภาพความจริงว่า ผู้สอน
ทั้งหลายมีความรู้ความสามารถและความพยายามไม่เท่ากัน บางคนมีความรู้จริง บางคนรู้ครึ่ง ๆ 
กลาง ๆ บางคนสอนผิด ๆ ถูก ๆ บางคนมีวิจารณญาณสูง แต่บางคนก็ไร้วิจารณญาณ ดังนั้น จึง
ต้องยอมรับว่า หนังสือแบบเรียนเป็นเอกสารสําคัญอย่างยิ่ง และต้องมีมาตรฐานสูง เพราะว่า
หนังสือแบบเรียนนั้นต้องมีบทบาทในการเป็นที่พึ่งของผู้สอนและของผู้เรียนได้มากพอสมควร 
(โกชัย สาริกบุตร; และ สมพร สาริกบุตร. 2520: 7)  

นักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศหลายท่านได้เสนอความคิดเกี่ยวกับบทบาทและ
ความสําคัญของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนทั่วไป ดังนี้        

โกชัย สาริกบุตร และสมพร สาริกบุตร (2520: 10) ได้กล่าวถึงความสําคัญของหนังสือ
แบบเรียนไว้ว่า หนังสือแบบเรียนเป็นแหล่งข้อมูลที่จะให้ เนื้อเรื่องและคําตอบในปัญหา  
ต่าง ๆ มีขอบเขตในรายวิชานั้น ๆ และเหมาะกับระดับความรู้ของผู้ เรียนในชั้นนั้น หนังสือ
แบบเรียนเป็นแหล่งสําหรับตรวจสอบผลการทดลองกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีต่าง ๆ ว่าตรงกับการ
ทดลองจริง หรือตรงกับแหล่งอ่ืนหรือไม่ นอกจากนี้ หนังสือแบบเรียนยังเป็นแหล่งกิจกรรม เป็น
คู่มือแนะแนวทางให้เกิดการศึกษาสอบสวน หรือค้นคว้าทดลองด้วย เป็นเครื่องมือที่กะทัดรัด ช่วย
สรุป ช่วยย้ําความรู้ความเข้าใจอย่างมีระเบียบ ทั้งยังมีกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดเสริมสร้างความ
เข้าใจให้พัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามระดับชั้นเรียน อีกทั้งเป็นพื้นฐานสําคัญที่ช่วยสร้างความคิด
อันดับแรกอันทําให้นักวิชาการหลายท่าน เกิดแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์หนังสืออย่างอ่ืนติดตาม
ออกมา หนังสือแบบเรียนจึงมีความสําคัญในฐานะเป็นพื้นฐานหรือเป็นบันไดทางวิชาการ 
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มนนุกูล ทิมอํ่า ( 2548: 17) กล่าวว่า หนังสือเรียนมีบทบาทสําคัญในด้านเป็นเครื่องช่วยให้
ผู้สอนเข้าใจถึงขอบข่ายเนื้อหาวิชา ช่วยจัดระเบียบของเนื้อหาวิชา และแนะแนวทางการสอนของ
ผู้สอน ช่วยให้ผู้สอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการสอน และเป็นวัสดุการสอนที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง 

สุวดี รูปสุวรรณ (2550: 17) ได้กล่าวถึงความสําคัญของหนังสือเรียนไว้ว่า หนังสือเรียนมี
ขอบข่ายเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรวางไว้  เป็น
สื่อกลางที่มีคุณค่าระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทําให้เข้าใจเรื่องเดียวกันไปในแนวเดียวกัน มีการ
เรียงลําดับของเนื้อหาจากง่ายไปยาก จากสิ่งที่เหมือนกันไปสู่สิ่งที่แตกต่างกัน จากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่
ไม่รู้ และจากรูปธรรมไปยังนามธรรม ทําให้การเรียนการสอนเป็นไปตามลําดับขั้น และช่วย
เตรียมพร้อมผู้เรียนโดยให้ข้อมูลเบื้องต้น ท้ังด้านข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด และหลักการเพื่อให้
ผู้เรียนได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนเรียนและหลังเรียน และใช้ทบทวนความรู้เมื่อเรียนเสร็จแล้ว อีกทั้งยัง
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
อัตราความเร็วและความสามารถของตนเอง  

พิมพาพร พึ่งพระ (2554: 14) ได้กล่าวว่า หนังสือเรียนมีความสําคัญ เนื่องจากเป็นแหล่ง
วิชาการที่รวบรวมและช่วยเรียงลําดับเนื้อหาวิชาเพื่อใช้ค้นคว้าหาความรู้สําหรับผู้เรียน มีบทบาท
สําคัญในการช่วยผู้สอนให้รู้ถึงขอบข่ายของเนื้อหารวมถึงเสนอแนะวิธีสอนให้แก่ผู้สอนเพื่อช่วยให้
ผู้สอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการสอนมากขึ้น และยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ผู้สอน และผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาได้ตรงกันอีกด้วย 

ในวงการการศึกษาต่างประเทศ สํานักพิมพ์ตําราเรียนอเมริกัน (The American Textbook 
Publishers Institute. 1955: 17-19) ได้กล่าวถึงบทบาทและความสําคัญของตําราเรียน 
(Textbook) พอสรุปได้ว่า ตําราเรียนเป็นเครื่องมือพื้นฐานของหลักสูตร ช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ มีบทบาทสําคัญในชั้นเรียน ทําให้การเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็น
เอกภาพ ประกอบด้วยการนําเสนอความรู้ทั่วไปในวิชาที่เรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วย
ให้ผู้เรียนที่ขาดเรียนสามารถติดตามผลการเรียนทัน และยังช่วยให้ผู้สอนคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และเป็นการเสนอแนะให้ผู้สอนได้เสนอเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน อีกทั้ง
ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดวิจารณ์เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นและความรู้จริงที่ปรากฏในตําราเรียน 
นอกจากนี้ ตําราเรียนที่ดีได้รักษาความรู้ต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา 
วิทยาศาสตร์ วรรณคดี และสังคมศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยไว้ให้เป็นมรดกมาสู่ยุคหลัง 

สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งนครนิวยอร์ค (The Association of Teachers of Social 
Studies in the City of New York. 1967: 182-183) ได้กล่าวถึงบทบาทและความสําคัญของตํารา
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เรียนหรือหนังสือแบบเรียนไว้ว่า ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนจะใช้ในการมอบหมายงานให้แก่
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมบทเรียนในครั้งต่อไป ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนเป็นหลักฐาน
อ้างอิงได้ในเมื่อผู้เรียนอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน ยังช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนภายใต้การ
ดูแลและการชี้แนะจากผู้สอน 

นอกจากข้อคิดเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน
ทั่วไปแล้ว อัมพร แก้วสุวรรณ (2527: 8) ได้เสนอความสําคัญของหนังสือแบบเรียนในด้านการเรียนภาษา
ว่า หนังสือแบบเรียนช่วยให้เกิดการฝึกทักษะ ในการเรียนภาษาการฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การ
พูด การเขียน เป็นสิ่งที่ ต้องกระทําอยู่ เสมอ การกล่าวย้ําซ้ํา ทวน เพื่อเ พิ่มเติมให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาให้มากก็เป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็น กิจกรรมทั้งหมดครูสามารถ
ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้หนังสือแบบเรียนเป็นเครื่องช่วยในการเรียนและเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม  
นอกจากน้ีแล้ว หนังสือแบบเรียนยังเป็นส่วนของการเสริมสร้างความคิด กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
อยากที่จะศึกษาหาความรู้ต่อไป เป็นคู่มือการเรียนของผู้เรียนและคู่มือการสอนของผู้สอน เป็น
แนวทางการจัดกิจกรรมการสอนให้แก่ผู้สอน และเป็นเครื่องช่วยให้ผู้เรียนได้ประเมินผลตนเอง อีก
ทั้งช่วยให้ผู้สอนได้ประเมินผลการสอนจากการทํางานของผู้เรียนด้วย        

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น กล่าวได้ว่า ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนเป็น
เครื่องมือเบื้องต้นของหลักสูตร ช่วยจัดลําดับการเรียนการสอน และรวบรวมเนื้อหาวิชาในการเรียน
การสอนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ช่วยผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และต้ังจุดมุ่งหมายของการสอนอย่าง
เหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะต่าง ๆ เสนอข้อมูลเพิ่มเติม และเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจศึกษาค้นคว้า คิดหาเหตุผล และมีวิจารณญาณ เป็นสื่อกลางที่ทําให้
ครูผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจในเรื่องเดียวกันไปในแนวเดียวกัน และเป็นเครื่องมือช่วยประเมินผลการ
เรียนการสอน นอกจากนี้  ตําราเรียนที่ ดียังได้รักษาความรู้ ต่าง ๆ ซึ่ งรวมทั้งความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วิทยาศาสตร์ วรรณคดี และสังคมศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยไว้ให้เป็นมรดก
มาสู่ยุคหลัง   
  

2.3 ประโยชน์ของต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนมี

บทบาทและความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ตําราเรียนในระดับอุดมศึกษา นอกจากมีประโยชน์ต่อผู้สอน 
และผู้เรียนตามลักษณะของหนังสือเรียนทั่วไปแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย ดังที่นภาลัย 
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สุวรรณธาดา (2542. 22-23) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของตํารา โดยจําแนกตามกลุ่มของผู้ได้รับประโยชน์
เป็น 3 กลุ่ม อันได้แก่  

กลุ่มที่ 1 คือผู้อ่าน ซึ่งผู้อ่านมีหลายกลุ่ม กลุ่มที่เป็นผู้เรียนนักศึกษาอาจนําผลงานไป
ประกอบการศึกษา ค้นคว้าทํารายงาน ทํางานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ นักวิชาการก็สามารถศึกษา
ผลงานของผู้อ่ืน เพื่อให้ได้แนวความคิดในการเขียนของตนเอง และผู้อ่านทั่วไปก็จะได้ความรู้ความ
เข้าใจในวิชาการด้านต่าง ๆ เป็นการประดับสติปัญญา หรือนําไปเป็นหลักในการประดิษฐ์ผลงาน
ต่าง ๆ ตําราทีดี่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับเป็นสําคัญ ยิ่งกว่าประโยชน์ที่ผู้เขียนได้รับ
เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ตําราที่เสนอทฤษฎี หรือแนวคิดใหม่ ๆ  แตกต่างไปจากที่มีอยู่แต่เดิมยัง
นําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์เป็นประโยชน์ต่อวิชาการนั้น ๆ และต่อสังคมที่จะได้รับผลของการ
ค้นคว้าใหม่ ๆ อีกด้วย  

กลุ่มที่ 2 คือผู้เขียน ตําราที่กลั่นกรองอย่างดีแล้วสามารถนําไปประเมินเพื่อปรับตําแหน่ง
ทางวิชาการ หรือเลื่อนระดับ ในกรณีเป็นครูอาจารย์ เป็นผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ผู้เขียน
จํานวนมากที่จําเป็นต้องเขียนเพื่อให้ได้เป็นอาจารย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
จนถึงศาสตราจารย์สายการสอน หรือเป็นผู้อํานวยการในงานบริหาร เป็นต้น ประโยชน์ข้อนี้ จึง
เป็นแรงจูงใจอย่างสูงต่อนักวิชาการ ซึ่งควรจะต้องระมัดระวังมิให้ความสําคัญเหนือการสอนและ
งานประจําอันเป็นกิจหลัก นอกจากนี้การเขียนตํารายังเป็นโอกาสให้ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มพูนสติปัญญาของตน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และค้นพบตัวเอง หรือหลักการแห่งตนอัน
เป็นความต้องการชั้นสูงสุดของมนุษย์  

กลุ่มที่ 3 คือหน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จําเป็นต้องใช้ตํารา ได้แก่ โรงเรียน 
และสถาบันอุดมศึกษา ครูอาจารย์ และผู้เรียน จะต้องอาศัยสื่อการเรียนการสอนประเภทนี้เป็น
หลักในวิชาส่วนใหญ่ นอกจากนี้หน่วยงานทางการศึกษาบางหน่วยจะมีการเขียนตําราโดย
บุคลากรทั้งเดี่ยว และกลุ่ม ซึ่งทําในนามของหน่วยงานนั้น ๆ นําเสนอต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
ทําให้ภาพพจน์ของหน่วยงานดีขึ้น เป็นที่เชื่อถือและทันสมัยอยู่เสมอ        

นอกจากมีความคิดบางส่วนที่ร่วมกันกับประเด็นดังกล่าวแล้ว เถกิง พันธุ์เถกิงอมร 
(2527: 80) ได้เสนอคุณประโยชน์ของตําราเรียนที่ละเอียดกว่าไว้ในบทความ ต าราเรียน: กระบี่
คู่มือของจอมยุทธวิชาการ โดยยกข้อเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ เส็งประชาว่า ตํารา
เรียนนอกจากใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนแล้ว ยังมีประโยชน์สรุปได้ 5 ประการ ดังนี้ 
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ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาโดยส่วนรวม ช่วยให้วิชาการแขนงต่าง ๆ 
เจริญก้าวหน้าและแพร่กระจายกว้างขวาง ไม่สูญหายหรือหลงลืม ช่วยให้ประชาชนได้ค้นคว้าหา
ความรู้โดยสะดวก  

ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา ช่วยให้สถาบันการศึกษามีตําราใช้เพียงพอ ได้รับการ
ยกย่องเป็นสถาบันที่ต่ืนตัวทางวิชาการ ทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  

ประโยชน์ต่อผู้สอน นอกจากใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จําเป็นแล้ว ยังทําให้
ผู้สอนได้แนวคิดทางวิชาการกว้างขวางยิ่งขึ้น  

ไม่ทัน โดยอาจไปศึกษาเพิ่มเติมจากตําราในวิชานั้น ๆ ได้ เป็นการเพิ่มเติมความ
มั่นใจในการเรียนแก่ผู้เรียน  

ประโยชน์ต่อตัวผู้เขียน ช่วยให้ผู้เขียนมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งใช้ในการขอเลื่อน
ตําแหน่งทางวิชาการได้ และอาจมีผลต่อตําแหน่งหน้าที่การงานด้านอ่ืน ๆ ได้ด้วย      

สําหรับผู้ที่กล่าวถึงประโยชน์ของหนังสือเรียนทั่วไป ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงผู้สอนกับ
ผู้เรียนเท่านั้น ดังที่บันลือ พฤกษะวัน (2536: 46) ได้กล่าวไว้ว่า หนังสือเรียนมีประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนและผู้เรียน ในด้านอํานวยประโยชน์แก่ครูผู้สอน หนังสือเรียนเป็นเครื่องมือสําคัญที่ครูใช้
ตรวจสอบเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนด ช่วยให้ครูเข้าใจขอบเขตเนื้อหาสาระที่จะเป็น อันควรจะ
อํานวยประโยชน์แก่ผู้เรียน ช่วยให้ครูสามารถวางจุดประสงค์เฉพาะแต่ละบทเรียนนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
ทั้งยังช่วยให้ครูกําหนดและจัดกิจกรรมประสบการณ์สําหรับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์
ที่วางไว้ ครูสามารถมอบหมายกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การบ้าน โดยกําหนดหนังสือเรียนให้ค้นคว้า
หาคําตอบ ทําแบบฝึกหัดแล้วแต่กรณีที่จะฝึกตามความจําเป็น อีกทั้งครูยังสามารถใช้หนังสือเรียน
เป็นแนวสําหรับอ้างอิง หรือวางขั้นตอนในการเตรียมสอนได้ดีขึ้น ในด้านอํานวยประโยชน์แก่
ผู้เรียน คือผู้เรียนสามารถใช้หนังสือเรียนอ่านค้นคว้า เพื่อขยายประสบการณ์ รวมทั้งสามารถ
เตรียมการมาล่วงหน้าก่อนที่ครูจะสอน หรือใช้อ่านตามลําพัง เพราะมีภาพช่วย เพื่อพัฒนาการ
อ่านด้วยตัวเองได้ดี ผู้เรียนได้ใช้หนังสือเรียนทําแบบฝึกหัดที่ครูกําหนด ทําการบ้าน หรือทบทวน
บทเรียน อาจกล่าวได้ว่า หนังสือเรียนเป็นคู่มือของผู้เรียนก็ได้ 

หทัย ตันหยง (2528: 33-34) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของหนังสือเรียนไว้ 3 ด้าน โดย
เพิ่มประโยชน์ทางด้านทั่วไปเข้ามา พอสรุปได้ดังนี้  

ประโยชน์ทางด้านทั่วไป ได้แก่ หนังสือเรียนเป็นหนังสือที่ใช้อ่านได้เช่นเดียวกับ
หนังสือทั่วไปตามแหล่งชุมนุมหนังสือ หนังสือเรียนคล้ายกับห้องสมุดเคลื่อนที่ที่สามารถค้นคว้า
หาความรู้ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ หนังสือเรียนทุกเล่มให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงให้แก่
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ผู้สอน ให้ข้อมูลความรู้ที่แน่นอน มีหลักฐานอ้างอิง เชื่อถือได้มากกว่าหนังสือประเภทอ่ืน ๆ และ
เป็นหนังสือที่หาได้ง่าย ราคาถูกกว่าหนังสือประเภทอ่ืน เพราะมีมาตรฐานในการผลิตและควบคุม
ราคาสินค้า  

ประโยชน์ทางด้านผู้สอน ได้แก่ หนังสือเรียนเป็นสื่อการสอนประเภทสิ่งพิมพ์ที่มี
ลักษณะอเนกประสงค์อย่างหนึ่ง เป็นเครื่องมือหรือวัสดุหลักสูตรที่ผู้สอนสามารถใช้ตรวจสอบ
เนื้อหาที่หลักสูตรกําหนดไว้ได้อย่างแม่นยําถูกต้อง ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจขอบเขตของเนื้อหาสาระ
ของบทเรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถวางจุดประสงค์ในการสอน โดยเฉพาะจุดประสงค์เฉพาะวิชาได้
เป็นอย่างดี  และเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมและประสบการณ์สําหรับเพื่อให้ผู้ เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ที่คาดหวังไว้  หนังสือเรียนยังสามารถช่วยแก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสามารถใช้แทน
แผนการสอนได้อย่างดี และเป็นแหล่งวิชาที่สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นสร้างสรรค์สื่อการเรียนการ
สอนประเภทอ่ืน ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

ประโยชน์ทางด้านผู้เรียน ได้แก่ หนังสือเรียนเป็นคู่มือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างหนึ่ง   เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของประสบการณ์จากบทเรียนในหลักสูตรให้กว้างขวาง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมตัวเพื่อจะเรียนในบทเรียนต่อไป ช่วยพัฒนาทักษะในทาง
ภาษาได้เป็นอย่างดี   หนังสือเรียนเป็นแหล่งวิชาสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บทเรียนได้อย่างกว้างขวาง มีแบบฝึกหัด คําถาม ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง หนังสือเรียนในยุคปัจจุบันยังส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่น่าอ่าน เช่น มีภาพประกอบ 
แปลก ๆ สีสันสวยสดงดงาม มีเนื้อหาที่เสริมด้วยนิทาน นิยาย บันเทิงคดี เพื่อให้บทเรียนน่าสนุก 
น่ารัก ไม่เบื่อหน่าย 

ความรู้ที่เกี่ยวกับประโยชน์ของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนที่กล่าวมาข้างต้นล้วน
เป็นความคิดเห็นที่สรุปออกมาตามกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ แต่บราวน์ (Brown. 1969: 
86) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของหนังสือเรียนไว้ โดยพิจารณาตามลักษณะของหนังสือเรียนว่า 
หนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ประหยัด เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอ่ืน ๆ แล้ว หนังสือ
เรียนนับได้ว่ามีราคาถูกกว่า และมีระยะเวลาในการใช้งานนานกว่า อาจนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 
หนังสือเรียนช่วยส่งเสริมการศึกษารายบุคคล ผู้เรียนสามารถใช้หนังสือเรียนในการศึกษาด้วย
ตนเอง และสามารถเรียนซ้ําได้ตามความต้องการ นอกจากนี้หนังสือเรียนยังได้กําหนดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทําตามความต้องการ หนังสือเรียนช่วยจัดระเบียบการเรียน
การสอน ทําให้การเรียนการสอนในห้องเรียนมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดประสบการณ์
การอ่าน การเสนอแนะกิจกรรมและแบบฝึกหัด หนังสือเรียนมีส่วนช่วยในการสอน ผู้สอนส่วนใหญ่
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นิยมใช้หนังสือเรียนช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน แนะนําให้ผู้เรียนทํากิจกรรมตามที่
หนังสือเรียนเสนอไว้  กระตุ้นให้ผู้ เรียนตอบคําถามที่ท้าทายความคิด และแนะนําให้ใช้
บรรณานุกรม 

จากข้อคิดข้างต้น กล่าวได้ว่า ตําราเรียนนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ต่อผู้สอนและ
ผู้เรียนแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อผู้เขียน  สถาบันการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาโดยส่วนรวมเป็น
อย่างมากอีกด้วย  
   

2.4 ลักษณะของต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนที่ดี 
ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนที่ดีต้องพิจารณาจากลักษณะด้านต่าง ๆ ดังปัญญา  

ศิริโรจน ์(2540: 33-34) กล่าวว่า ตําราเรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานควรมีลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ  
ประการแรก คือ มีศาสตร์ ได้แก่ มีเนื้อหาที่เป็นความรู้ของวิชานั้น ๆ ครบถ้วน

สมบูรณ์ และมีความสมดุลในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้องเสนอความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
ไม่ใช่รวบรวมหรือประมวลเนื้อหาจากตําราอย่างเดียว เขียนในเชิงกระตุ้นให้นักศึกษานําไป
วิเคราะห์คิดค้น ประยุกต์ และค้นคว้าศึกษาต่อ  

ประการที่สอง คือ มีศิลป์ ได้แก่ มีวิธีการสอดแทรกกระบวนการสอนลงไปในตํารา 
โดยมีขั้นตอนการสรุปความคิดและสาระสําคัญของเนื้อเรื่องแต่ละบทแต่ละตอนให้ชัดเจน แจ่มแจ้ง 
โดยที่เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วต้องมีความสามารถจับประเด็นสําคัญของวิชานั้น ๆ ได้ ให้แนวทาง
และจัดกิจกรรม แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาทดสอบความรู้ของตนเองได้ด้วยตนเอง เป็นการวัดผลใน
ขณะที่เรียนรู้แต่ละบท และวัดผลหลังจากจบทั้งหมดแล้ว อีกทั้งให้คําแนะนําแก่ผู้เรียนในการใช้
หรือเรียนตําราเล่มนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ   

ในงานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อต าราเรียน (textbook) ของ

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สุวดี รูปสุวรรณ (2550: 14) ได้เสนอคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีของตําราเรียนตาม
เกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงไว้ว่า ตําราเรียนที่ดีควรเป็นหนังสือที่ใช้ในการ
เรียนวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสอนแต่
ละระดับ และใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กําหนด ตําราเรียนที่ดีควรเป็นตําราที่
เขียนได้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติของผู้เรียนและลักษณะการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาแต่ละสาขาด้วย มีเนื้อหาถูกต้องและครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดรายกระบวนวิชา ใช้ภาษาได้ถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดของเนื้อหา
ทั้งมวลได้กระจ่างชัด โดยตัวภาษาไม่เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจเนื้อหาวิชา รูปแบบตําราควรมี
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รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และควรทําเป็นบทเป็นตอนทําให้จูงใจเกิดความน่าอ่าน ควรมี
บททบทวน ทดสอบเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อช่วยให้ศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
เอกสารอ้างอิงประกอบในรูปเชิงอรรถ บรรณานุกรม ฯลฯ มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย โดยพิมพ์
ครั้งหลังสุดยังไม่เกิน 5 ปี 

สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร (2550: 33) กล่าวว่า หนังสือหรือตําราควรมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ความกระจ่าง
ชัดและตรงประเด็น สัมพันธภาพและความต่อเนื่อง การแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ และการ
ใช้สํานวนภาษาและลีลาการเขียน 

ปรีชา ช้างขวัญยืน (2552:7-18) ได้เสนอลักษณะของตําราเรียนที่มีคุณภาพ โดย
พิจารณาอย่างกว้าง จากมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 

ด้านปริมาณของเนื้อหา เนื่องจากหนังสือประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ แต่ละส่วน 
ปริมาณในส่วนประกอบแต่ละส่วนไม่อาจกําหนดเป็นจํานวนเลขที่ตายตัวได้ แต่ควรขึ้นอยู่กับ
ความต้องการและความจําเป็นของผู้อ่าน  

ด้านคุณภาพ โดยมีส่วนที่สําคัญที่สุดคือคุณภาพของเนื้อหาวิชา รวมทั้งความ
ครบถ้วนตามหลักสูตร ความครบถ้วนทางวิชาการ ความถูกต้อง ความใหม่ความทันสมัย  ความ
ลึกซึ้งที่เหมาะกับระดับผู้เรียน และความเป็นเหตุเป็นผลของเนื้อหาในตําราเรียน 

ด้านรูปแบบ ประกอบด้วยส่วนประกอบที่จําเป็น เพื่อประโยชน์ของผู้อ่าน และเพื่อ
ประโยชน์ในด้านการแบ่งหมวดหมู่ เช่น ปก คํานํา สารบัญ หนังสืออ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็น
ต้น ในส่วนเนื้อหา ควรแบ่งเนื้อหาเป็นระบบ น้ําหนักของส่วนประกอบในแต่ละระดับควรใกล้เคียง
กัน จัดเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน และควรมีการจัดหน้าเป็นระบบ  

ด้านภาษา ควรเป็นภาษาเขียน ภาษาวิชาการ เป็นภาษาที่เรียบเรียงดี และใช้ภาษา
เหมาะแก่วิธีการนําเสนอ  

พิมพาพร พึ่งพระ (2554: 15) กล่าวว่า ลักษณะของหนังสือเรียนที่ดีควรมีเนื้อหาตรง
ตามที่หลักสูตรกําหนด มีสาระความรู้ที่ชัดเจนและความถูกต้องของเนื้อหา มีการจัดลําดับเนื้อหา
ตามความยากง่าย อีกทั้งเนื้อหายังควรจะมีความสําคัญต่อประสบการณ์ของผู้เรียน สัมพันธ์กับ
ชีวิตจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  

ในองศ์การการศึกษาในต่างประเทศ อินโลว์ (Inlow. 1963: 157-158) ได้เสนอ
แนวคิดที่เกี่ยวกับลักษณะตําราเรียนที่ดีไว้ว่า ตําราเรียนที่ดีควรทันสมัยต่อเหตุการณ์ ผู้แต่งควรมี
ความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่เขียนเป็นอย่างดี เนื้อหาของตําราเรียนควรได้มาตรฐาน กล่าวคือ 
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มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร มีความสมบูรณ์ มีความเหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน มีการกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ นําเสนอความ
เป็นจริง และแสดงความคิดรวบยอด มีการจัดเนื้อหาเจาะจงเฉพาะเนื้อหาที่ยากหรือซับซ้อนกว่า 
แนวการเขียนควรได้มาตรฐาน คือ ใช้ถ้อยคําที่มีความหมายแจ่มแจ้ง น่าสนใจ ชวนอ่าน ใช้ศัพท์
เหมาะกับระดับผู้ใช้ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน มีการอธิบายศัพท์ยาก และศัพท์เฉพาะ มีการ
วางแผนการนําเสนอเนื้อเรื่องที่เหมาะสม รูปเล่มสวยงาม ใช้กระดาษที่มีคุณภาพดี การพิมพ์น่า
อ่านและชัดเจน รูปเล่มขนาดน่าอ่าน หน้าปกสวยงาม มีเอกสารอ้างอิง บอกที่มาของข้อมูล มี
สารบัญ คํานํา อภิธานศัพท์ (ถ้าหากว่าจําเป็น) และดัชนี 

ฮัมเมล (Hummel. 1988: 23-25) ได้กล่าวว่า ตําราเรียนที่ดีควรมีลักษณะรูปเล่มที่
สดใสและสามารถดึงดูดใจผู้เรียน สามารถกระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน ใช้เทคนิคหลายอย่าง
เพื่อที่จะกระตุ้นความรู้สึกของผู้เรียนและเร้าให้ผู้เรียนเกิดสติปัญญาและจินตนาการได้ สามารถที่
จะทําให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างไกลและเกิดความสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคต ช่วยให้
ผู้เรียนได้ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด สถาบันความรู้ต่าง ๆ ทําให้ผู้เกิดความต่ืนตัว
และพัฒนาความสนใจในเรื่องของการสร้างสรรค์ ชี้แนะข้อมูลที่เหมาะสม ทําให้ผู้เรียนสามารถที่
จะประยุกต์ใช้เป็นความรู้และตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปได้ สามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงกับ
หลักการอ่ืน ๆ ที่จะทําให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ และมีการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนและผู้เรียนทั้งสองฝ่าย 

กล่าวได้ว่า ตําราเรียนหรือหนังสือเรียนที่ดีนั้น ควรเป็นหนังสือที่เรียบเรียงอย่างมี
ระบบ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของวิชานั้น ๆ   ประมวลการสอนตามวิชา
และชั้นที่กําหนด เนื้อหาควรมีความใหม่ ทันสมัยต่อเหตุการณ์ ถูกต้องตามหลักและลักษณะของ
วิชา  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง การนําเสนอเนื้อหาในตําราเรียนมีความเหมาะสม เช่น 
เรียงลําดับจากง่ายไปหายาก  เนื้อหามีความง่ายยากเหมาะสมกับระดับผู้เรียน เนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อ และบทมีปริมาณที่เหมาะสม การใช้ภาษาในตําราเรียนมีความหมายถูกต้อง ชัดเจน ชวน
อ่าน และกระตุ้นให้นักศึกษานําไปวิเคราะห์คิดค้น ประยุกต์ และค้นคว้าศึกษาต่อ ศัพท์เฉพาะทาง
วิชาการมีการอธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน มีเอกสารอ้างอิง ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งความรู้
หลากหลาย ชี้ให้เห็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม อีกทั้งให้แนวทางในการจัดกิจกรรม แบบฝึกหัด ให้
นักศึกษาทบทวน ทดสอบความรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดรูปเล่มและการพิมพ์
ควรมีคุณภาพที่ดี  นอกจากนี้แล้ว ผู้แต่งควรมีความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดี และมี
ความน่าเชื่อถือ 
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2.5 เกณฑ์ในการเลือกต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 
ในกรณีที่ผู้สอนหรือสถานศึกษาไม่มีตําราเรียนหรือหนังสือเรียนของตน จําเป็นต้อง

เลือกตําราเรียนหรือหนังสือเรียนจากที่อ่ืน ๆ ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ในการเลือกจึงสามารถแนะแนว
การพิจารณาได้อย่างเป็นวิชาการ ดังเช่นมนนุกูล ทิมอํ่า (2548: 33-34) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการ
เลือกหนังสือเรียนให้เหมาะกับผู้เรียนไว้ว่า หนังสือเรียนนั้น ควรให้ความคิดรวบยอดของเนื้อหา
สาระถูกต้อง ตรงตามหลักสูตรและเหมาะสมกับผู้ เรียนในแต่ละระดับชั้น เนื้อหาทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพสังคม เป็นหนังสือใหม่ ซึ่งดูจากปีที่พิมพ์ เนื้อหาให้แนวคิด
กว้างไกล ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี วางเค้าโครงเนื้อเรื่องลําดับจากง่ายไปหายาก 
มีความต่อเนื่อง สํานวนภาษาสละสลวย อ่านเข้าใจง่าย ขนาดของตัวพิมพ์และคําศัพท์เหมาะกับ
วัยของผู้เรียน มีส่วนประกอบของหนังสือครบ เช่น สารบัญ ดรรชนี บรรณานุกรม เป็นต้น ซึ่งจะ
ช่วยให้อ่านเข้าใจสาระของเรื่องได้ดี และง่ายต่อการสืบค้น ลักษณะรูปเล่ม และคุณภาพการพิมพ์ 
เช่น รูปเล่มกะทัดรัด คงทนแข็งแรง กระดาษดี การพิมพ์ชัดเจน เป็นต้น คุณวุฒิของผู้เขียนควรเป็น
ที่ยอมรับเชื่อถือได้ 

ทั้งนี้ เนื้อหาจะเป็นส่วนที่ผู้สอนจําเป็นต้องพิจารณาเป็นหลัก ดังเอนก รัตน์ปิยะภา
ภรณ์ (2528: 33-35) ได้เสนอแนวทางในการพิจารณาเลือกหนังสือเรียนในด้านเนื้อหาไว้ สรุปแล้ว
ได้แก่ ความลึกและกว้างในเนื้อหาวิชา เพราะหนังสือเรียนแต่ละเล่มเรียบเรียงโดยบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไป หนังสือเรียนบางเล่มมีเนื้อหาสาระครบและถูกต้องตาม
จุดประสงค์ของคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร แต่ในรายละเอียดของเนื้อหาวิชายังไม่ลึกซึ้งเมื่อ
เทียบกับเล่มอ่ืน ๆ  ความเหมาะสมของสํานวนภาษาและวิธีการเรียบเรียงเนื้อหาวิชาของผู้เขียน 
ใช้สํานวนภาษาที่เข้าใจง่าย วิธีการเรียบเรียงก็เริ่มจากง่ายไปหายากตามลําดับ มีการพัฒนา
เนื้อหาและความทันสมัยในหลักวิชา เนื่องจากปัจจุบัน การพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ในหนังสือเรียนควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา ภาพประกอบในหนังสือเรียนมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพพจน์ของสิ่ งที่เป็น
นามธรรม ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความแตกต่างของหนังสือเรียนแต่ละเล่มจึงมี
ภาพประกอบด้วย เช่น ภาพสีธรรมชาติ มีความคมชัด และสัมพันธ์กับเนื้อหาที่กล่าวถึง ก็ทําให้
หนังสือเรียนเล่มนั้นสมควรแก่การเลือกใช้ 

กล่าวได้ว่า ในการเลือกตําราเรียน หรือหนังสือแบบเรียน ควรพิจารณาในหลาย
ประเด็น ได้แก่ เนื้อหาวิชาควรมีความสมบูรณ์และความทันสมัย ความยากง่ายของเนื้อหาและการ
ใช้ภาษาควรเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน วิธีการนําเสนอเนื้อหาชวนให้อ่าน เข้าใจง่าย เรียบเรียง
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จากง่ายไปหายากตามลําดับ   คุณวุฒิและประสบการณ์ของผู้เขียนเป็นที่เชื่อถือได้ ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของหนังสือควรเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนให้สามารถเข้าใจสาระ ค้นคว้าเรื่องที่ต้องการได้
รวดเร็วขึ้นและกว้างขวาง และนอกจากปัจจัยที่เกี่ยวกับเนื้อหาและการนําเสนอในหนังสือเรียนแล้ว 
ยังต้องพิจารณาลักษณะรูปเล่มและคุณภาพของการพิมพ์อีกด้วย 

 
แนวทางการวิเคราะห์ต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 

ในการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ผู้วิจัยจะศึกษาจุดประสงค์ของการ
วิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ลักษณะของการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือ
แบบเรียน แนวทางและวิธีการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน เกณฑ์ในการวิเคราะห์
ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน การวิเคราะห์เนื้อหาตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน และกลวิธี
การนําเสนอเนื้อหาของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน  

3.1 จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 
การวิเคราะห์แบบเรียนมีลักษณะจริงจังเป็นเหตุเป็นผล ส่วนใหญ่ทํากันในรูปแบบ

งานวิจัยและมีวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น วิเคราะห์เนื้อหาใน
แบบเรียน เพื่อตัดสินคุณค่าของแบบเรียนเล่มนั้น วิเคราะห์เพื่อดูพัฒนาการของแบบเรียนต้ังแต่อ
ตีดจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของวิชานั้น วิเคราะห์
เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแบบเรียนใหม่ วิเคราะห์อิทธิพลของแบบเรียนที่มีผลต่อผู้เรียน
ในทางหนึ่งทางใด และวิเคราะห์เพื่อหาจุดเน้นของแบบเรียนเล่มนั้น  ฯลฯ (โกชัย สาริกบุตร ; และ 
สมพร สาริกบุตร. 2520: 16-17)  

วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เหล่านี้ นักการศึกษาหลายท่านได้จัดประเภทไว้หลากหลาย ดังนี้ 
ประพิมพ์พรรณ สุธรรมวงศ์ (2521: 86) ได้แบ่งวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์แบบเรียน

เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การวิเคราะห์คุณลักษณะของรูปแบบ ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์ลักษณะของ
รูปแบบ การวิเคราะห์คุณภาพหนังสือ และการวิเคราะห์คุณภาพของผู้แต่งหนังสือ อีกประเภทหนึ่ง 
คือการวิเคราะห์คุณค่าทางวิชาการ ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาโดยทั่วไป เช่น จํานวนเรื่อง 
สัดส่วนของเรื่อง ความเหมาะสมของเรื่องกับระดับผู้เรียน ฯลฯ การวิเคราะห์ประเภทของเนื้อหาวิชา 
ซึ่งแต่ละวิชาย่อมมีลักษณะเฉพาะของเนื้อหาแตกต่างกันออกไป และการวิเคราะห์เนื้อหาที่ตรงกับ
ความมุ่งหมายของหลักสูตร โดยวิเคราะห์ถึงข้อความเนื้อหาที่ทําให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามความมุ่ง
หมายที่หลักสูตรกําหนดไว้ 
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อัมพร แก้วสุวรรณ (2527: 63) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์หนังสือแบบเรียน 
ไว้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  

การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ คือ การพิจารณาองค์ประกอบของแบบเรียนใน
ด้านขนาด รูปร่าง ตัวอักษร จํานวนภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ สี และการดึงดูดความสนใจ 
ความทนทานแข็งแรง และอ่ืน ๆ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของหนังสือแบบเรียนจะต้องตอบสนอง
ลักษณะทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาของผู้ใช้ จึงจะคาดหวังว่าสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การวิเคราะห์เนื้อหา คือ การพิจารณาทฤษฎีและความคิดรวบยอดที่มีในหนังสือ
แบบเรียนพร้อมทั้งศึกษาถึงการเรียบเรียงสาระต่าง ๆ การเขียน การอธิบาย การจัดระเบียบความรู้ 
และความสั้น-ยาวของเนื้อหา  

การวิเคราะห์เจตนารมณ์ของแบบเรียน คือ การศึกษาจุดมุ่งหมายของแบบเรียนของ
รายวิชา ของหลักสูตร ของระบบการศึกษาและสังคม เพื่อดูว่า แบบเรียนนั้น ๆ เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายหรือไม่ การวิเคราะห์วิธีนี้ผู้วิเคราะห์จะต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของหนังสือ 
แบบเรียน และรายวิชานั้น ๆ ความสับสนอาจเกิดได้หลายแบบ เช่น ผู้วิเคราะห์มุ่งศึกษาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เพียงประเด็นเดียวจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์โดยลือไปว่า
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของการศึกษานี้คือ การฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เช่นนี้ เป็นต้น  

วารี ถิระจิตร (2531: 56) ได้นําเสนอวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หนังสือแบบเรียน
โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะใหญ่ที่แตกต่างกัน ได้แก่  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของรูปแบบ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือ
แบบเรียน การวิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบของหนังสือ เช่น การพิมพ์ รูปเล่ม ภาพประกอบ  

การวิเคราะห์เนื้อหาคุณค่าของเนื้อหาทางวิชาการ คือ การวิเคราะห์เนื้อหาวิชา
โดยทั่วไป เช่น ความเหมาะสมโดยทั่วไป ความยากง่าย ความเหมาะสมกับระดับชั้น สัดส่วนของ
เรื่อง เป็นต้น การวิเคราะห์ลักษณะของเนื้อหาวิชา การรวบรวมเนื้อหาถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง 
ตรงกับความสนใจ ตรงตามหลักสูตร  

การวิเคราะห์วิธีการเขียน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยทั่วไปของวิธีการเขียน 
การสรุปบทเรียน กิจกรรมท้ายบทที่เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน ครอบคลุม 
เนื้อหา ช่วยฝึกทักษะเพิ่มเติมและเรียงลําดับจากง่ายไปหายากเป็นต้น       

จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนมักมีวัตถุประสงค์ที่
หลากหลายและแตกต่างกันไป กล่าวโดยสังเขป คือ มีการวิเคราะห์คุณลักษณะของตําราเรียนหรือ
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หนังสือแบบเรียน การวิเคราะห์เนื้อหา รวมทั้งวิธีการนําเสนอเนื้อหาของตําราเรียนหรือหนังสือ
แบบเรียน และการวิเคราะห์เจตนารมณ์ของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 
 

3.2 ลักษณะของการวิเคราะห์ต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 
เมื่อมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนแล้ว จําเป็นต้อง

กําหนดขอบเขตในการวิเคราะห์ ซึ่งอัมพร แก้วสุวรรณ (2527: 63-64) ได้เสนอแนวคิดสําหรับการ
วิเคราะห์หนังสือแบบเรียนไว้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

การเลือกวิเคราะห์แบบเรียนเล่มใดเล่มหนึ่งเพียงเล่มเดียว วิธีนี้ครูผู้สอนมักจะเป็นผู้
วิเคราะห์เพื่อศึกษาข้อดีและข้อบกพร่องของหนังสือแบบเรียนที่โรงเรียนกําหนดให้ใช้ ผลจากการ
วิเคราะห์จะช่วยให้ครูสามารถวางแผนและจัดประสบการณ์การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  

การเลือกวิเคราะห์แบบเรียนหลายเล่มในระดับชั้นเดียวกัน เป็นการวิเคราะห์เพื่อ
เลือกหาหนังสือแบบเรียนเล่มที่เหมาะสมที่สุด ผู้วิเคราะห์มักจะเป็นฝ่ายวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียน 
หรือศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้แบบเรียน  

การเลือกวิเคราะห์แบบเรียนหลายเล่มที่ต่อเนื่องกันเป็นชุด วิธีนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อ
ศึกษาดูความสมบูรณ์ของเนื้อหา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละระดับ 
ผู้วิเคราะห์มักจะเป็นหน่วยงานหรือสถาบันท่ีรับผิดชอบหลักสูตรและการเรียนการสอน ผลจากการ
วิเคราะห์สามารถนําไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการศึกษาต่อไป  
 

3.3 แนวทางและวิธีการวิเคราะห์ต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 
เนื่องจากการวิเคราะห์หนังสือเรียนมีหลายลักษณะตามจุดประสงค์ของผู้วิเคราะห์ 

อย่างเช่น การวิเคราะห์หนังสือเรียนในด้านเนื้อหา การวิเคราะห์หนังสือเรียนในด้านลักษณะทาง
กายภาพ หรือการวิเคราะห์หนังสือเรียนทั้งเล่ม ซึ่งรวมทั้งด้านคุณภาพทางวิชาการและด้าน
ลักษณะภายนอก การวิเคราะห์หนังสือเรียนจึงมีแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน
ไปตามจุดประสงค์ของผู้วิเคราะห์  

ยูเนสโก (UNESCO. 2010: 67-68) ได้อธิบายวิธีการในการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือ
หนังสือแบบเรียนไว้เป็น 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative methods) เป็นการ
วิเคราะห์ในด้านความถี่และด้านจํานวนหน้าหรือจํานวนขนาดเนื้อหา ใช้วิเคราะห์ปริมาณความถี่
ของคําศัพท์เฉพาะ เช่น ชื่อบุคคลหรือสถานที่ที่ปรากฏในหนังสือเรียน หรือใช้วิเคราะห์จํานวนหน้า
ของเนื้อเรื่องหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา การวิเคราะห์เชิงปริมาณสามารถบ่งชี้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นที่สําคัญในหนังสือเรียนและเกณฑ์การคัดเลือก แต่ไม่สามารถอธิบายคุณค่าหรือ
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ตีความหมายเนื้อหาของหนังสือเรียนได้อย่างชัดเจน อีกวิธีหนึ่งคือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
(Qualitative methods) เป็นการวิเคราะห์ที่อธิบายถึงรายละเอียดในเชิงลึกว่า หนังสือเรียนเล่มนั้น
มีลักษณะเนื้อหาและวิธีการนําเสนอเนื้อหาต่าง ๆ อย่างไร รวมทั้งการนําเสนอความคิดรวบยอด 
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับที่ปราณี โพธิสุข (2527: 164-165) ได้กล่าวกึง
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือเรียนโดยแบ่งชนิดของการวิเคราะห์เนื้อหาได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนหน้า จํานวน
ขนาดเนื้อหาที่ใช้ในหัวข้อต่าง ๆ ในหนังสือเรียน ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการนํามาเปรียบเทียบ
กัน นอกจากนี้ผู้วิเคราะห์ควรตระหนักว่าจํานวนเนื้อหานี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของ
ผู้เขียน ผู้พิมพ์ที่มีต่อเนื้อเรื่องนั้น ๆ ซึ่งโดยทางจิตวิทยาแล้วจะมีผลต่อผู้เรียนที่อ่านด้วย แต่การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณมีข้อจํากัด และอาจนําไปสู่ความไม่เที่ยงตรงในการสรุปได้ เนื่องจากการ
กําหนดจํานวนหน้าให้กับเนื้อหา เช่น ประเทศต่าง ๆ หรือยุคสมัยแต่ละยุค หัวข้อแต่ละหัวข้อมี
จํานวนมากน้อยแตกต่างกัน จึงอาจนําไปสู่การสรุปที่ไม่ถูกต้องกับสภาพที่แท้จริงได้ และการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นวิธีที่ไม่ใช่แต่เพียงการถามว่ามีเนื้อเรื่องมากน้อย
เพียงใดเท่านั้น แต่ต้องต่อด้วยว่ามีการกล่าวถึงเรื่องนั้น ๆ อย่างไร หรือกล่าวถึงภายใต้สภาพการณ์
อย่างไร ซึ่งรวมทั้งแนวทางในการเขียน และการสอดแทรกความเห็นของผู้เขียนด้วย ในการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพนี้ควรพิจารณาหลัก 3 ประการ คือ ความถูกต้องแน่นอน ความพอเพียง และ
ความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน   

กล่าวได้ว่า แนวทางวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน แบ่งได้เป็นสองวิธี 
ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนในด้าน
ความถี่และด้านจํานวนหน้าหรือจํานวนขนาดเนื้อหา มีการวิเคราะห์ปริมาณความถี่ของคําศัพท์
เฉพาะที่ปรากฏในหนังสือ หรือวิเคราะห์จํานวนหน้า จํานวนขนาดเนื้อหาที่ใช้ในหัวข้อต่าง ๆ ใน
หนังสือตามที่ต้องการศึกษา ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการนํามาเปรียบเทียบกัน ผลการวิเคราะห์
สามารถชี้ให้เห็นความสําคัญของเนื้อหาข้อมูลที่ศึกษา และแสดงเกณฑ์ในการวิเคราะห์ด้วย แต่
การวิเคราะห์เชิงปริมาณมีข้อจํากัด คือไม่สามารถอธิบายคุณค่าหรือตีความหมายเนื้อหาของ
หนังสือเรียนได้อย่างชัดเจน และอาจนําไปสู่ความไม่เที่ยงตรงในการสรุปได้ 

ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ที่อธิบายถึงรายละเอียดในเชิงลึก
มากกว่า นอกจากมีการกล่าวถึงเนื้อหาในหนังสือเรียนว่ามีอะไร ยังต้องต่อด้วยว่าหนังสือเรียนมี
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ลักษณะเนื้อหาและการนําเสนอเนื้อหาต่าง ๆ อย่างไร รวมทั้งการนําเสนอความคิดรวบยอด 
ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นของผู้เขียนด้วย 

       
 3.4 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 

ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน จําเป็นต้องศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์การวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแนะแนวในการวิเคราะห์ ช่วยให้งานวิจัยมี
ความรอบคอบมากขึ้น ซึ่งพบว่า นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศหลายท่านได้เสนอแนวคิดใน
การวิเคราะห์ไว้ต่าง ๆ กัน มีส่วนหนึ่งได้เสนอเกณฑ์การวิเคราะห์จากภาพรวม คือต้ังเกณฑ์การ
วิเคราะห์ตําราหรือหนังสือแบบเรียนทั้งเล่ม โดยแบ่งเป็นด้านใหญ่ด้านต่าง ๆ อย่างที่นาถวดี นัน
ทาภินัย (2551:140-141)ได้เสนอเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถนําไปประเมินหนังสือเรียนทุกเล่ม
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยจําแนกตาม 5 มิติสําคัญของหนังสือเรียน ดังนี้ 

มิติทางเนื้อหา ควรสอดคล้องกับหลักการ จุดหมาย สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร ถูกต้องตามหลักวิชา เป็นปัจจุบัน มีความยากง่ายเหมาะกับช่วงชั้น มีแหล่งอ้างอิง
ค้นคว้า หรือบรรณานุกรม อีกทั้งไม่ขัดต่อความมั่นคง และศีลธรรมอันดีงาม 

มิติทางการนําเสนอเนื้อหา ควรนําเสนอเนื้อหาไปตามลําดับขั้นตอนการเรียนรู้และ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียน เสนอเนื้อหาที่ส่งเสริมการอ่าน เพิ่มพูนทักษะการคิดและชี้นําไปในทาง
ที่ถูกต้อง ตลอดจนสอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ทักษะ กระบวนการคิด และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหา
ความรู้และทักษะด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีกลยุทธ์ในการกระตุ้นความสนใจให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนเชิงการแก้ปัญหา 

มิติทางการใช้ภาษา สามารถสื่อความหมาย ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ชวนติดตาม ใช้
ภาษาถูกต้องตามหลักการ ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และใช้ศัพท์เฉพาะถูกต้อง(ถ้ามี) 

มิติทางกิจกรรมการเรียนรู้ ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน  สอดคล้องกับ
พัฒนาการ ลําดับความคิดรวบยอดและหลักการของวิชา มีลําดับขั้นตอนของกิจกรรมเหมาะสม 
กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ สามารถส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

มิติทางภาพ ตาราง แผนภูมิ มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา มีรูปแบบการนําเสนอน่าสนใจ ช่วยให้เข้าใจหลักการความคิดรวบยอดได้เป็น
อย่างดี 



  33 

ยูเนสโก (UNESCO. 2010: 71) ได้เสนอรายการของเกณฑ์การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียน 
ไว้ 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้  

ด้านส่วนประกอบของหนังสือเรียน (Textbook sector components) ได้แก่ ความ
สอดคล้องกับระบบการศึกษา ความสอดคล้องกับหลักสูตร การผ่านขั้นตอนการประเมินคุณภาพ 
และลักษณะของสํานักพิมพ์ 

ด้านรูปแบบ (Formal criteria) ได้แก่ เอกสารอ้างอิงในบรรณานุกรม การเผยแพร่ของ
หนังสือเรียน และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้หนังสือเรียน ซึ่งพิจารณาจากระดับของสถานศึกษาและ
ลักษณะของสถานศึกษา  

ด้านลักษณะของตัวบทหรือแนวการนําเสนอเนื้อหา (Types of texts/mode of 
presentation) ได้แก่ การแสดงความมุ่งหมายของผู้แต่ง คําแนะนําสําหรับผู้แต่ง การใช้
ภาพประกอบ ภาพถ่ายและแผนที่ การใช้ตารางและข้อมูลสถิติต่าง ๆ  การให้แหล่งศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม และการนําเสนอแบบฝึกหัด  

ด้านการวิเคราะห์เนื้อหา (Analysis of content) ได้แก่ ความถูกต้องเที่ยงตรงของ
เนื้อหา  ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ข้อผิดพลาดในเนื้อหา ความทันสมัยของเนื้อหา การเลือกและ
การจัดลําดับหัวข้อมีความเหมาะสม การเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสม การให้
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีการตีความเนื้อหาที่เหมาะสม 

ด้านมุมมองการนําเสนอเนื้อหา (Perspective of presentation) ได้แก่ การนําเสนอ
เนื้อหาโดยวิธีการเปรียบเทียบ การแสดงความแตกต่าง การนําเสนอเนื้อหาโดยใช้ประเด็นปัญหา  
การนําเสนอให้มีเหตุมีผล และการเร้าใจให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกร่วมกัน 

แนวคิดดังกล่าวได้เสนอประเด็นใหญ่ ๆ ที่ควรนํามาพิจารณาในการวิเคราะห์ตํารา
เรียนหรือหนังสือแบบเรียน เป็นแนวคิดที่มีลักษณะต่างกับเกณฑ์ของคลาค  และสตาร์ (Clark; & 
Starr. 1976: 266) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ให้ข้อคิดไว้อย่างละเอียด โดยให้พิจารณาจากปัญหาต่าง ๆ  อย่างเช่น วัน 
เดือน ปีที่จดลิขสิทธิ์ ข้อมูลและการตีความทันสมัยหรือไม่ ผู้แต่งเป็นใคร มีความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชานั้นหรือไม่ เขียนหนังสือชัดเจนหรือไม่ เนื้อหาของหนังสือเรียนตรงตามจุดประสงค์ของ
รายวิชานั้นหรือไม่ เน้นหัวข้อสําคัญของเนื้อหาหรือไม่ มีการลําดับหัวข้อเหมาะสมหรือไม่ เนื้อหามี
ความถูกต้องหรือไม่ การเสนอเนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน มีอคติหรือไม่ เสนอมโนทัศน์ชัดเจนหรือไม่ 
อธิบายรายละเอียดชัดเจนหรือไม่ ให้คําศัพท์และสํานวนภาษาเหมาะสมกับระดับผู้เรียนหรือไม่ 
เนื้อหาของหนังสือมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ที่ผู้เรียนยังไม่ได้รับหรือไม่ ผู้เขียนกําหนด
หัวข้อและสรุปเนื้อหาได้ดีเพียงใด ให้โอกาสผู้อ่านแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหา ประยุกต์ใช้เนื้อหา 
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และประเมินคุณค่าของเนื้อหาหรือไม่ มีสารบัญ คํานํา ดรรชนี ภาคผนวก อภิธานศัพท์หรือไม่ มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้วัสดุประกอบการสอนหรือสื่อการสอนหรือไม่ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนหรือไม่ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ นั้นมี
หลายระดับ หลายรูปแบบหรือไม่ ผู้เขียนระบุแหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ ในหนังสือหรือไม่ มี
ภาพประกอบหรือไม่ ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาหรือไม่ ภาพประกอบมีคําบรรยายใต้ภาพ
หรือไม่ มีแผนที่ แผนภูมิ และตารางที่เหมาะสมชัดเจน การจัดรูปเล่มของหนังสือแข็งแรงทนทาน
เพียงใด รูปเล่มมีความสวยงามเพียงใด การตีพิมพ์ชัดเจนน่าอ่าน การจัดหน้าสวยงามหรือไม่ 

ไม่ว่าจะพิจารณาตามประเด็นใหญ่ด้านต่าง ๆ หรือตามข้อย่อยข้อต่าง ๆ จากแนวคิด
ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นการวิเคราะห์ตัวหนังสือในภาพรวม คือวิเคราะห์ตัวหนังสืออย่างครบ
ด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงคุณลักษณะของรูปแบบหนังสือ และคุณค่าทางวิชาการ แต่ถ้าหากว่าจะ
ประเมินคุณค่าด้านใดด้านหนึ่งในหนังสือแบบเรียน เนื้อหาจึงเป็นส่วนที่ควรให้ความสําคัญเป็น
อย่างยิ่ง มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอเกณฑ์การวิเคราะห์เนื้อหาและการนําเสนอเนื้อหา
โดยเฉพาะ ดังที่โกชัย สาริกบุตร และสมพร สาริกบุตร (2520: 31-38) ได้ต้ังเกณฑ์การวิเคราะห์
หนังสือแบบเรียนไว้ สรุปคือ เนื้อเรื่องควรมีการจัดหมวดหมู่และเรียงลําดับเรียบร้อย ใจความ
สําคัญของเนื้อหาควรนําเสนออย่างตรงไปตรงมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน การใช้ภาษาไม่กํากวม 
เข้าใจง่าย เนื้อหาควรสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร ค่านิยมที่ปรากฏในหนังสือควร
เป็นสิ่งที่คัดเลือกแล้ว และมีความสัมพันธ์กับตัวผู้เรียน เนื้อหาควรมีหลักฐานอ้างอิงอย่างถูกต้อง 
เมื่อจบแต่ละบทหรือแต่ละเรื่องควรมีกิจกรรมเสนอแนะและการวัดผล 

กรมวิชาการ (2545:55-56) ให้แนวคิดในการพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ของหนังสือ
เรียนในด้านเนื้อหา และกลวิธีการนําเสนอเนื้อหา ดังนี้ 

ในด้านเนื้อหา ให้พิจารณารายละเอียดด้วยคําถามต่าง ๆ ว่า เนื้อหาสอดคล้องกับ
คําอธิบายรายวิชาหรือไม่ เนื้อหาในหนังสือเรียนถูกต้องและทันสมัยหรือไม่ ผู้เขียนได้เสนอความรู้
และการค้นพบใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หรือไม่ เสนอความรู้หรือข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ซึ่งผู้
ทรงความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ยอมรับ หรือเป็นความคิดเห็นของผู้ เขียนเท่านั้น การเสนอความเห็นของ
ผู้เขียนในเรื่องใดประกอบด้วยหลักฐาน ที่มา หรือเหตุผลที่ยอมรับได้หรือไม่ การเสนอข้อมูลหรือ
การค้นพบใหม่ ๆ ที่ยังมีข้อโต้แย้ง ผู้เขียนได้เสนอหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนแต่ละแนวความคิด
หรือไม่ เนื้อหาแสดงถึงสภาพชีวิตและสังคมตามความเป็นจริงหรือไม่ เนื้อหามีส่วนส่งเสริมให้เกิด
เจตคติที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ประเพณี และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมหรือไม่ 
แสดงอคติหรือทําให้เกิดเจตคติไม่ดีต่อชุมชนหรือบุคคลกลุ่มใดหรือไม่ ความคิดรวบยอดที่สําคัญ ๆ 
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ที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจนั้น เป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าวัยและประสบการณ์ของผู้เรียนหรือไม่ 
เนื้อหาสาระตลอดจนตัวอย่างได้เสนอไว้เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอด  
สําคัญ ๆ หรือไม่ มีเนื้อหาตอนใดหรือไม่มีความสัมพันธ์กับการบรรจุจุดประสงค์ของหลักสูตร 
เนื้อหามีความากน้อยพอดีกับเวลาเรียนที่กําหนดหรือไม่ เนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ มีความมากน้อย
สมดุลกันตามความสําคัญที่จะให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ 

ในด้านการนําเสนอเนื้อหา ให้พิจารณารายละเอียดด้วยคําถามต่าง ๆ ว่า ผู้เขียน
เสนอเนื้อหาในลักษณะที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจโครงสร้างของการเสนอในแต่ละบท แต่ละตอนได้
ชัดเจนเพียงไร  ผู้เขียนเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับโครงสร้างของสาขาวิชาที่มีลําดับขั้นตอนที่
ส่งเสริมความเข้าใจของผู้อ่านในเรื่องต่าง ๆ ได้เพียงไร ผู้เขียนได้ระบุจุดประสงค์ของการเสนอ
เนื้อหา ความจําเป็นและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการศึกษาเรื่องนั้น ๆ ชัดเจนเพียงไร ผู้เขียน
เสนอเนื้อหาในลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจความคิดหลักและความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
ย่อยที่นําไปสู่ความคิดหลักได้ดีเพียงใด ผู้เขียนเสนอเนื้อหาในลักษณะที่สะท้อนความเข้าใจถึง
ธรรมชาติการเรียนรู้หรือไม่ และเสนอเนื้อหาที่ตระหนักถึงความรู้ ประสบการณ์และทักษะของกลุ่ม
ผู้อ่านเป้าหมายหรือไม่ ผู้เขียนเสนอเนื้อหาในลักษณะที่สอดคล้องกับระดับการเรียนที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรหรือไม่ เนื้อหากระตุ้นความสนใจความคิด และดึงผู้อ่านให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เสนอเนื้อหาเพียงไร ผู้เขียนเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้วิธีการเรียน และให้ความคิดแก่
ผู้สอนในการดําเนินการสอนหรือไม่ ผู้เขียนเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ดึงผู้เรียนออกมาสัมผัส
สิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนหรือไม่ ผู้เขียนเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ทําให้ผู้เรียนเข้าใจว่าผู้เขียนเสนอ
เนื้อหาสําหรับตนโดยตรงหรือไม่ ผู้เขียนเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนแยกแยะความคิด
สําคัญและความคิดย่อยได้ดีเพียงไร 

สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร (2550: 35-41) ได้เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาเนื้อหา
ตําราเรียนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
มหาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ซึ่งมีเกณฑ์
การพิจารณาในทํานองเดียวกัน สรุปได้ว่า ตําราเรียนควรมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง
สมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน มีการนําเสนอความคิดริเริ่มและ
ประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนําไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ มีลักษณะเป็น
งานบุกเบิกทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง และมีความชัดเจนในการเรียบเรียง 
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ในวงการศึกษาต่างประเทศ มีผู้ที่กล่าวถึงเกณฑ์การวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือ
แบบเรียนในด้านเนื้อหา และการนําเสนอเนื้อหามากเช่นกัน อย่างที่สํานักงานศึกษาธิการของ
ฮ่องกง (Education Bureau of Hong Kong. 2016: online) ได้กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
คุณภาพของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนในด้านเนื้อหาและการนําเสนอเนื้อหา ซึ่ ง
ประกอบด้วยประเด็นใหญ่ 4 ประเด็น ดังนี้ 

ด้านเนื้อหา (Content) จุดประสงค์ของหนังสือเรียนควรสอดคล้องกับจุดหมายของ
หลักสูตร  มีเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วนตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง ไม่ควรมีข้อมูลมากเกินต้องการ 
มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน ข้อมูล และสถิติถูกต้อง ชัดเจน เนื้อหามีความกว้างและความลึกที่สมดุล มี
ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้ เรียน มีเนื้อหาสัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานและ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน การพัฒนาการทางความรู้และทักษะของผู้เรียนมีความต่อเนื่อง มี
การนําเสนอมุมมองที่หลากหลายในประเด็นต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เนื้อหาไม่อคติ มีการนําเสนอ
เอกสารอ้างอิงและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

ด้านการเรียนการสอน (Learning and Teaching) ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนที่
ดีควรพัฒนาทักษะที่สําคัญผ่านการทํากิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อย่างเช่น ทักษะการ
ค้นคว้าข้อมูล การจดจํา การจับใจความสําคัญ การจัดงาน การสรุป การวิเคราะห์และการ
สร้างสรรค์เป็นต้น ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนควรเสนอแนะกิจกรรมการเรียนรู้ที่จําเป็น ช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนได ้

ด้านโครงสร้างและการจัดระเบียบ (Structure and Organization) การจัดโครงสร้าง
เนื้อหามีความเหมาะสม การระบุคําสําคัญและความคิดรวบยอดไว้อย่างชัดเจน สารบัญและหัวข้อ
แสดงขอบเขตและโครงสร้างของหนังสือเรียนไว้อย่างชัดเจน มีการระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
แต่ละบท และมีการสรุปท้ายบท มีคําแนะนําการใช้หนังสือสําหรับผู้เรียน 

ด้านการใช้ภาษา (Language) บทอ่านควรมีคุณภาพ การใช้ภาษามีความยากง่ายที่
เหมาะสมสําหรับผู้เรียน การเรียบเรียงเนื้อหาในบทเรียนแสดงความต่อเนื่องไว้เป็นอย่างดี ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา ควรให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะใช้ภาษาศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยผ่านวิธีการอ่าน 
การเขียน การฟัง และการพูด  เพื่อทําให้ผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจ อธิบาย และต่อยอดความรู้
ในวิชาได้ดี ใช้วิธีการนําเสนอที่ผู้เรียนคุ้นเคยและสนใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน บทเรียน
มีความสัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  เช่น ใช้ตัวอย่างที่ผู้เรียนคุ้นเคยในชีวิตประจําวัน การ
ใช้ภาษาแม่นยําและชัดเจน มีคําอธิบายศัพท์เฉพาะที่เหมาะสม 
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ถ้าหากจะเจาะจงวิเคราะห์ตําราเรียน หรือหนังสือแบบเรียนภาษาต่างประเทศ  
นอกจากใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หนังสือเรียนทั่วไปแล้ว ควรพิจารณาตามลักษณะพิเศษของหนังสือ
จําพวกนี้ ดังที่ วิลเลียมส์ (Williams. 1983: 251-252) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การวิเคราะห์หนังสือเรียน
ภาษาที่สองไว้ว่า ในหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ ควรมีวิธีการสอนที่เป็นปัจจุบัน (up to date 
methodology ) ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาและหลักการใช้ภาษา และมีวิธีการสอนเป็นที่
ยอมรับในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ควรมีคําแนะนําสําหรับผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา 
(guidance for non-native teachers) เพื่อช่วยให้ผู้สอนเหล่านั้นจะได้เข้าใจขั้นตอนการสอนที่
หนังสือเรียนเสนอไว้ และสอนครบตามเนื้อหาที่ผู้แต่งต้องการถ่ายทอด ยังต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนที่เรียนภาษาที่สอง (needs of second language learners) เนื่องจากผู้เรียน
อาจมีหลายระดับ และอาจมีจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาเป้าหมายที่หลากหลาย นอกจากนี้ 
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศยังต้องสอดแทรกความรู้ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางสังคม 
(relevant to socio-culture environment) เนื่องจากปัจจัยที่มาจากความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมทางสังคมของภาษาแม่กับวัฒนธรรมทางสังคมของเจ้าของภาษาเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้
เกิดปัญหาการเรียนรู้ และการใช้ภาษาเป้าหมาย ดังนั้น ผู้เรียนควรศึกษาและยอมรับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางสังคมของเจ้าของภาษาควบคู่ไปกับการเรียนภาษานั้น ๆ 

จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เกณฑ์การวิเคราะห์ตํารา
เรียนหรือหนังสือแบบเรียนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านเนื้อหา ผู้แต่งควรมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาหรือสาขาวิชาที่เขียนตํารา
เรียน เนื้อหาควรสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร มีความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน
ตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง ข้อมูลและสถิติที่ใช้ถูกต้อง ชัดเจน ไม่อคติ เนื้อหาเป็นปัจจุบัน 
แสดงถึงสภาพชีวิตและสังคมตามความเป็นจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
ปีที่พิมพ์ทันสมัย และมีข้อมูลและการตีความที่ทันสมัย เนื้อหาควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับความ
สนใจและความสามารถของผู้เรียน  

ด้านการนําเสนอเนื้อหา การจัดโครงสร้างเนื้อหามีความเหมาะสม เรียบเรียงเนื้อหา
ให้สัมพันธ์ตามลําดับขั้น และสอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียน น้ําหนักของแต่ละเนื้อ
เรื่องเหมาะสม เน้นหัวข้อสําคัญของเนื้อหา มีการนําเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานและ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน มีคําอธิบายศัพท์เฉพาะและศัพท์ยาก การใช้ภาษาไม่กํากวม เข้าใจ
ง่าย มีการเสนอแนะกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะที่สําคัญให้แก่ผู้เรียน 
อย่างเช่น ทักษะการค้นคว้าข้อมูล การจดจํา การจับใจความสําคัญ การจัดงาน การสรุป การ
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วิเคราะห์และการสร้างสรรค์เป็นต้น มีการนําเสนอส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนทํา
ความเข้าใจกับเนื้อหาในตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน เช่น มีสารบัญที่สมบูรณ์ มีคํานํา ดรรชนี 
ภาคผนวก อภิธานศัพท์ มีการนําเสนอเอกสารอ้างอิงและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง มีการระบุจุดประสงค์
การเรียนรู้ของแต่ละบทและมีการสรุปท้ายบท มีรูปภาพ คําบรรยายภาพ ตาราง แผนที่ แผนภูมิ
ต่าง ๆ ที่ เหมาะสมชัดเจน และมีคําแนะนําการใช้สื่อการเรียนการสอน นําเสนอมุมมองที่
หลากหลายในประเด็นต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีแนวการนําเสนอที่น่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหา อย่างเช่น การนําเสนอเนื้อหาโดยวิธีการเปรียบเทียบ การแสดงความแตกต่าง การ
นําเสนอเนื้อหาโดยใช้ประเด็นปัญหา การนําเสนอให้มีเหตุมีผล มีการเร้าใจให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
ร่วมกัน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

ด้านมาตรฐานในการพิมพ์ การตีพิมพ์ชัดเจนน่าอ่าน กระดาษที่ใช้พิมพ์มีคุณภาพ 
การจัดหน้าปกสวยงาม การจัดรูปเล่มของหนังสือแข็งแรงทนทาน 

กล่าวได้ว่า เนื้อหาและการนําเสนอเนื้อหาเป็นประเด็นหลักที่ควรพิจารณาในการ
วิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน และสําหรับการวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า หนังสือเรียนนั้นมีวิธีการสอนที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักจิตวิทยา
และหลักการใช้ภาษา และมีวิธีการสอนเป็นที่ยอมรับในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศหรือไม่ 
มีคําแนะนําสําหรับผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาหรือไม่ มีการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ทางสังคมของเจ้าของภาษาควบคู่ไปกับการเรียนภาษานั้น ๆ หรือไม่ 

3.5 การวิเคราะห์เนื้อหาต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 
ในปัจจุบัน การวิเคราะห์เนื้อหานอกจากใช้ในการวิเคราะห์สื่อมวลชนแล้ว ยังได้

นํามาใช้ในวิเคราะห์ปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์การสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน 
เขียนของผู้เรียน การวิเคราะห์ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน และการวิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ 
การสอนอ่ืน ๆ (Engelhart. 1972: 139-140) ส่วนเนื้อหา (Content) ในด้านการศึกษานั้น ดีเมอร์ท 
(Diemert. 1980: 28) ได้อธิบายว่าเป็นกระบวนการทางความรู้และทักษะที่ตรงกับสาขาวิชาที่กําหนด เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาความคิดสติปัญญา 

ส่วนลักษณะของทางวิเคราะห์เนื้อหา รวีวรรณ ธุมชัย (2525. 18-19) ได้กล่าวว่าการ
วิจัยประเภทวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) ไว้โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ เป็น
การประเมินว่าสาระเนื้อหาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือมาตรฐานหรือไม่ เป็นแนวการบรรยาย
และบอกลักษณะแนวโน้มของสาระเนื้อหา และเป็นการบอกลักษณะกิจกรรมและแนวคิดในการ
จัดเนื้อหา ดังที่วรรณา โตพิบูลย์พงศ์ (2527: 39) ได้กล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใด ๆ ก็ตาม การ



  39 

วิเคราะห์เนื้อหาจะใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาแนวโน้มของเนื้อหาได้ สามารถอธิบายถึง
พัฒนาการของสาขาวิชาต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นขอบเขตและลักษณะของเนื้อหาในแต่ละช่วงเวลา 
และสามารถช่วยในการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ฯลฯ   

การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือแบบเรียนเป็นการวิเคราะห์คุณค่าทางวิชาการซึ่งเป็น
องค์ประกอบภายใน อัมพร แก้วสุวรรณ (2527: 65) ได้เสนอแนวคิดการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือ
แบบเรียนทางภาษาไว้ว่า ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นการวิเคราะห์ควรแยกประเภทของแบบเรียนก่อน จะได้
พิจารณาสะดวกขึ้น สําหรับแบบเรียนทางภาษาอาจแยกได้เป็น 2 ประเภท  

ประเภทที่ 1 คือแบบเรียนชั้นต้น แบบเรียนชั้นต้นหรือแบบเรียนสําหรับผู้เริ่มเรียนภาษา
จะต้องเน้นหนักเรื่องความสมบูรณ์ของเนื้อหาในด้านโครงสร้าง ระบบเสียงสําคัญของภาษาและ
ระบบตัวอักษร เสียงที่เป็นปัญหามีสอนไว้ในหนังสือแบบเรียนหรือไม่ เนื้อหาในแต่ละบทเรียน
สอดคล้องกับการฝึกทักษะอย่างไร ศัพท์และไวยากรณ์มีความชัดเจนและถูกต้องช่วยให้เกิดความ
เข้าใจและความสามารถในการใช้ภาษาเพียงใด ในกรณีที่ผู้เรียนเป็นเด็ก เรื่องของศัพท์รูปธรรมและ
ศัพท์นามธรรมก็เป็นส่วนสําคัญที่ต้องนํามาพิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วย  
  ประเภทที่ 2 คือแบบเรียนสําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาเบื้องต้นแล้ว 
แบบเรียนของระดับนี้ต้องพิจารณาถึงความรวบยอดและวิธีเสนอเนื้อหา การใช้ศัพท์ยากหรือศัพท์
เฉพาะสาขาจะต้องมีคําอธิบายที่เข้าใจง่ายและชัดเจน การอธิบายหลักไวยากรณ์ไม่ควรอธิบายด้วย
ข้อความยาว ๆ หรือใช้ศัพท์ทางวิชาการมาก แต่ควรอธิบายด้วยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เข้าใจ
ได้ง่าย ๆ เช่น ลูกศร สี และการตีกรอบ เป็นต้น ความต่อเนื่องของเนื้อหา ความถูกต้องและกลวิธีการ
ฝึกทักษะก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องนํามาพิจารณา นอกจากนี้แล้ว ยังอาจต้องวิเคราะห์ด้วยว่า หนังสือ
แบบเรียนสร้างคุณภาพให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเพียงแค่สร้างความสามารถในการ
จําเท่านั้น 
 
 3.6 กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาของต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 73) ได้ให้ความหมายของคําว่า กลวิธีว่า “กลวิธี คือวิธี
พลิกแพลง โดยอาศัยความรู้ความชํานาญ” และพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย 

(ราชบัณฑิตยสถาน. 2545: 430) ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “กลวิธี (Technique) คือกรรมวิธีที่
ทําให้ได้ผลเรียบร้อยงดงาม ซึ่งรวมทั้งฝีมือและความรู้ความชํานาญ... กลวิธีจะเป็นการอธิบายว่า
ทําอย่างไร มากกว่าอธิบายว่าทําอะไร” ซึ่งสอดคล้องกับการกําหนดคําของประสรรค์ ตันติเสนาะ 
(2548: 61) ว่า กลวิธีการนําเสนอเป็นวิธีของผู้แต่งที่จะใช้สร้างสรรค์ซึ่งต้องอาศัยความชํานาญใน
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การนําเสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีศิลปะ เช่น กลวิธีการนําเสนอเนื้อหา คือวิธีเฉพาะจําพวกหนึ่ง ที่จะ
ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 

สําหรับกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในหนังสือแบบเรียน หมายถึง วิธีที่ผู้เขียนสร้างขึ้นใน
การจัดรูปแบบเนื้อหาต่าง ๆ ในแบบเรียน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างเช่น ลักษณะของ
เนื้อหาวิชา หลักสูตร กลุ่มผู้เรียน จิตวิทยาการเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อทําให้ผู้เรียนสามารถรับรู้และเข้าใจ
เนื้อหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น (Yin Lingyun. 2559: 120) 

ในด้านการวิเคราะห์กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย พบว่ามี
ผู้ศึกษาไว้ดังนี้ กรกช อัญชลีนุกูล (2543, p. 49)  

 กรกช อัญชลีนุกูล (2543: 49) เคยกล่าวถึงกลวิธีการเรียบเรียงเนื้อหาในแบบเรียน
ภาษาไทยประถมมาลาว่า มีการเรียบเรียงลําดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก คือเริ่มจากการประสม
คําที่ไม่ซับซ้อนไปหาคําที่ประสมซับซ้อนขึ้น กล่าวคือจะเริ่มจากแม่ ก กา ไปจนถึงการอ่านคําบาลี  

วิเชียร จันทะชารี (2545: 18) ได้ศึกษากลวิธีการนําเสนอแบบเรียนภาษาไทยในดรุณ
ศึกษา พบกลวิธี 2 ประเด็น ได้แก่ ลําดับขั้นตอนการสอนภาษา หมายถึงการลําดับเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาษาไทยในแบบเรียน ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก และความสอดคล้องของขั้นตอนการสอนภาษา
และบทอ่านประกอบ มีความสอดคล้องกัน 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านการใช้ภาษา  

ประสรรค์ ตันติเสนาะ (2548: 61-84) ได้กล่าวถึงกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในตํารา
ภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ว่า มีกลวิธีการนําเสนอเนื้อหา
ตามลําดับขั้นตอน กลวิธีการนําเสนอแบบการซ้ํา และกลวิธีการนําเสนอโดยใช้ตัวอย่างจาก
วรรณกรรมอ่ืน ท่านได้อธิบายแต่ละกลวิธีไว้อย่างชัดเจน สรุปได้ดังนี้ 

กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาตามลําดับขั้นตอน ถือเป็นการปูพื้นฐานทางการศึกษา
ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน ซึ่งหมายถึงกลวิธีการนําเสนอ โดยใช้การลําดับเนื้อหาเกี่ยวกับการสอน
ภาษาไทย ซึ่งเรียงลําดับจากง่ายไปหายาก เนื่องจากการวางลําดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก จะทํา
ให้ผู้เรียนมีความคิดต่อเนื่องและเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ทําให้ผู้เรียนใหม่ ๆ เกิดความ
เข้าใจทีละน้อย สามารถเรียนในเนื้อหาที่มีความยากขึ้นโดยลําดับ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจใน
เนื้อหาได้เป็นอย่างดีเพราะได้เริ่มเรียนจากพื้นฐานมาก่อน 

กลวิธีการซ้ําในตํารา ตําราภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหารมีอยู่ 3 ลักษณะ  คือ 
การซ้ําเสียงในการแจกลูก การซ้ําคํา และการซ้ํารูปแบบ ซึ่งจะช่วยฝึกทักษะให้ผู้เรียนสามารถอ่าน
คล่องเขียนคล่อง ส่วนการซ้ํารูปแบบ คือ การใช้วิธีการเขียนหรือการเรียบเรียงแบบเดียวกัน จะช่วย
ให้ตํารามีความเป็นระเบียบ สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น และหากผู้เรียนจดจํารูปแบบได้ก็สามารถทํา
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ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ได้อย่างสะดวกอีกด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของสุนันท์ อัญชลีนุกูล (2545: 164-177) ที่เสนอว่า ในการนําเสนอเนื้อหาของ
หนังสือตําราภาษาไทยนั้น กลวิธีการซ้ําจะช่วยให้ผู้เรียนระดับต้นเกิดทักษะในการเรียนภาษาไทย 
โดยเฉพาะในด้านการอ่านและการเขียน 

กลวิธีการนําเสนอโดยใช้ตัวอย่างจากวรรณกรรมอ่ืน คือการหยิบยกวรรณกรรมของ
ผู้อื่นที่เป็นที่รู้จักมาใช้เป็นตัวอย่างในตํารา หรือการเรียบเรียงเรื่องราวจากเนื้อเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดี
อยู่แล้วขึ้นใหม่ ช่วยให้ผู้อ่านรู้จักตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์และเข้าใจง่าย 

สําหรับการศึกษาการนําเสนอและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในหนังสือแบบเรียน
ภาษาที่สองสําหรับผู้เรียน สลิสทิพย์ ใจดี (2528: 23-25) ได้สรุปว่า การนําเสนอ (presentation) 
เป็นเรื่องของการแสดงทักษะและเนื้อหาของหนังสือแบบเรียน และเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการ
ประเมินหนังสือแบบเรียน ซึ่งประกอบด้วยการแสดงออก (expression) และการเสนอเนื้อหา 
(content) การแสดงออก (expression) หมายถึง การแสดงทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนที่บรรจุไว้ในหนังสือแบบเรียน  ส่วนการเสนอเนื้อหา (content) หมายถึง กลวิธีการเสนอ
เนื้อหาต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในบทเรียนว่าสามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างไร อย่างเช่น กลวิธีการ
แสดงความแตกต่างกัน (Differential Procedures) แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือการแสดงความ
แตกต่างกันในลักษณะการอธิบาย (Explanation) มีการอธิบายความแตกต่างเรื่องกฎไวยากรณ์ 
(Grammar rules) ความแตกต่างเรื่องการออกเสียง (Pronunciation) และความแตกต่างเรื่องการ
ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ (Situations about which the language is to be used) และการ
แสดงความแตกต่างกันในลักษณะการแปล (Translation) ประกอบด้วยการแสดงความแตกต่าง
ในลักษณะการแปลความหมายของคํา (The translation of words) และการแสดงความแตกต่าง
ในลักษณะการแปลความหมายของประโยค (The translation of  sentences) 

นอกจากนี้ หทัย ตันหยง (2528: 190-191) ยังได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบของ
การนําเสนอเนื้อหาหนังสือเรียนว่ามีหลายรูปแบบ ได้แก่ การนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบลําดับ
เนื้อหาต่อเนื่อง การนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบอุปนัย-นิรนัย การนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบสืบสวน
และค้นพบ การนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบหน่วยการเรียน การนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบโครงการ 
การนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบโปรแกรม การนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบบันเทิงคดีและสารคดี การ
นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบปลายเปิด และการนําเสนอเนื้อหาเพื่อผนวกสื่อการเรียนการสอน
ประเภทต่าง ๆ 
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กล่าวได้ว่า กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน คือ วิธีเฉพาะ
จําพวกหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียนนั้น
ได้ดี ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความชํานาญของผู้แต่ง จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ในหนังสือเรียน
ภาษาไทยต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีการใช้กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาตามลําดับขั้นตอนการสอนภาษา หรือ
กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาจากง่ายไปหายาก นอกจากนี้ ยังมีการใช้กลวิธีอ่ืน ๆ อย่างเช่น กลวิธีการ
นําเสนอความสอดคล้องของขั้นตอนการสอนภาษาและบทอ่านประกอบ กลวิธีการนําเสนอแบบ
การซ้ํา กลวิธีการนําเสนอโดยใช้ตัวอย่างจากวรรณกรรมอ่ืน และในหนังสือแบบเรียนภาษาที่สอง
สําหรับผู้เรียน พบว่า มีการใช้กลวิธีการแสดงความแตกต่างกัน หนังสือแต่ละเล่มมีกลวิธีการ
นําเสนอแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในตํารา
เรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาตามวิธีการเรียบเรียงของผู้เขียนแต่ละเล่ม 
 
การศึกษาที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ต าราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีนําเสนอเนื้อหาในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตําราเรียนหรือ
หนังสือแบบเรียนในด้านเนื้อหา และกลวิธีการนําเสนอเนื้อหา ดังนี้ 

อัมพร พงษธา (2518) วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยส าหรับผู้เริ่มเรียน
ชาวต่างประเทศ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการสอนเสียง ศัพท์ และเนื้อหาทางวัฒนธรรมของ
แบบเรียนชุด A.U.A. Language Center Thai Course พบว่า บทเรียนนี้มีการเรียงลําดับเป็น 
ศัพท์ ไวยากรณ์ และเสียงตามลําดับ มีการฝึกเสียงที่เป็นปัญหาสําหรับชาวต่างประเทศ แบบเรียน
ได้สอนศัพท์เกี่ยวกับชีวิตประจําวันและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในประเทศไทยมาก 
สอนภาษาในระดับภาษาพูดระหว่างคุ้นเคยกัน และสอนแบบสร้างสําหรับการพูดมากกว่าการ
เขียน แต่เนื้อหาทางวัฒนธรรมไทยมีอยู่ในแบบเรียนน้อยมากจนไม่สามารถแสดงให้เห็นลักษณะ
วัฒนธรรมไทยได้ 

รังรอง นิลประภัสสร (2527) วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยชุดภาษา
พิจารณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก ผลการวิเคราะห์ในด้านเนื้อหา ปรากฏว่า เนื้อหามีความสัมพันธ์
กับเวลาเรียน มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตรวิชาภาษาไทย เนื้อหาต่อเนื่องกันดี 
อาจนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ เนื้อหามีคุณค่า สาระประโยชน์ ส่ง เสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ช่วยพัฒนาแนวคิด ค่านิยม ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ปัญญา อารมณ์ และสังคมอีกด้วย 
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วิเชียร จันทะชารี (2545) วิจัยเรื่อง วิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา: 
ดรุณศึกษา โดยวิเคราะห์ด้านกลวิธีการนําเสนอหนังสือเรียนเนื้อหาในบทอ่านและการใช้ภาษาใน
หนังสือดรุณศึกษาของฟ.ฮีแลร์ ผลการศึกษาด้านกลวิธีการนําเสนอหนังสือเรียนปรากฏว่า หนังสือ
ดรุณศึกษามีลําดับขั้นตอนการสอนจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก ดรุณศึกษาเล่ม 1 และเล่ม 2 เริ่ม
ด้วยการสอนอักขรวิธีเบื้องต้น ส่วนดรุณศึกษา เล่ม 3 และเล่ม 4 เป็นการสอนอ่านเขียนคําที่ยาก
ขึ้น มีแบบฝึกอ่านที่ช่วยสร้างความแม่นยําทางอักขรวิธีทั้งการอ่านและเขียน ดรุณศึกษาเล่ม 5 เพิ่ม
เรื่องการใช้ภาษาที่ซับซ้อนยากขึ้น ในด้านความสอดคล้องระหว่างการใช้ภาษาและเนื้อหาในบท
อ่านประกอบมีความสอดคล้องกันดี ผู้ประพันธ์นําคําที่ผู้เรียนได้เรียนแล้วมาใช้ผูกเป็นเรื่องสําหรับ
อ่าน เนื้อหาในบทอ่านประกอบเป็นเรื่องความรู้รอบตัว ผู้เขียนรวบรวมมาจากหลายแหล่งทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ทั้งเรื่องจริง และเรื่องที่แต่งขึ้น โดยดัดแปลงให้เข้ากับความเข้าใจตามวัย
ของผู้เรียน 

ประสรรค์ ตันติเสนาะ (2548) วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาใน
ต าราเรียนภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พบว่า ตําราภาษาไทย
ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) สามารถจําแนกเนื้อหาออกได้เป็น 12 หมวด 
แบ่งเป็น เนื้อหาทางภาษา 11 หมวด ได้แก่ เรื่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การแจกลูก การผัน
อักษร อักษรนํา อักษรควบ ตัวสะกด ตัวการันต์ คําพ้อง และคําบุพบท และเนื้อหาเรื่องความรู้
ประกอบอ่ืน ๆ 1 หมวด ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับมาตรา และการนับ ความรู้เกี่ยวกับการเรียกชื่อ  
ต่าง ๆ และความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ส่วนผลการศึกษาด้านกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาพบว่าพระยา
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ใช้กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาวิธีต่าง ๆ 4 วิธี ได้แก่ กลวิธีการ
นําเสนอเนื้อหาตามลําดับขั้นตอน กลวิธีการนําเสนอแบบการซ้ํา กลวิธีการนําเสนอโดยใช้ตัวอย่าง
จากวรรณกรรมอื่น และกลวิธีการนําเสนอโดยใช้คําประพันธ์ร้อยกรอง 

 นวลทิพย์ เพิ่มเกษร (2551) วิจัยเรื่อง กลวิธีบางประการในการสอนภาษาไทยแก่
ชาวต่างประเทศ: วิเคราะห์จากแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐาน 8 เล่ม โดยศึกษาเนื้อหา และ
วิเคราะห์กลวิธีบางประการในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศที่ปรากฏในแบบเรียน
ภาษาไทยพื้นฐาน 8 เล่มนั้น ผลการวิจัยพบว่า แบบเรียนภาษาไทยพื้นฐาน 5 เล่มแยกเนื้อหาเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาที่ใช้สอนทักษะการฟังร่วมกับทักษะการพูด และเนื้อหาที่ใช้สอนทักษะการ
อ่านร่วมกับทักษะการเขียน มีเนื้อหาที่แสดงกลวิธีสอนการฟัง -พูดจากวิธีสอนแบบตรง (Direct 
Method) ร่วมกับวิธีสอนแบบฟังและพูด (The Audio-Lingual Method) มีแบบเรียน 1 เล่มมี
เนื้อหาที่แสดงกลวิธีการสอนจากวิธีสอนแบบฟังและพูด (The Audio-Lingual Method) ร่วมกับวิธี
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สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ในขณะที่พบว่าแบบเรียนส่วนใหญ่มี
เนื้อหาที่แสดงกลวิธีสอนการอ่าน-การเขียนจากวิธีสอนแบบเน้นไวยากรณ์และแปล  (The 
Grammar-Translation Method) มีแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน 1 เล่มที่แยกเนื้อหาเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ อักขรวิธี และการสนทนา แต่ในเนื้อหาส่วนการสนทนานั้นมีทักษะการอ่านและการ
เขียนแทรกอยู่ด้วยในลักษณะบูรณาการทักษะ ซึ่งเล่มนี้ใช้วิธีสอนเน้นไวยากรณ์และแปล (The 
Grammar-Translation Method) นอกจากนี้ มีแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน 2 เล่ม ที่มี
เนื้อหาบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเข้าด้วยกัน และกิจกรรมการเรียน
การสอนแสดงให้เห็นว่าใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  (Communicative Approach) 

 ประภัสร ห่อนาค (2553) วิจัยเรื่อง วิเคราะห์หนังสือ Thai : An Essential Grammar 
เพื่อวิเคราะห์หนังสือ A Essential Grammar ของ Dr. David Smyth ซึ่งเป็นหนังสือไวยากรณ์ไทย
สําหรับชาวต่างประเทศ โดยวิเคราะห์ด้านเนื้อหา ในเรื่องของเสียง คํา ประโยค และกลวิธีการ
นําเสนอ ในการวิเคราะห์ด้านเนื้อหา พบว่า เป็นเนื้อหาที่ให้ความรู้ไวยากรณ์ไทยที่เป็นหลักสําคัญ 
ๆ ของแต่ละเรื่อง ซึ่งจะประกอบไปด้วยคําอธิบาย และการยกตัวอย่าง เนื้อหาในเรื่องเสียง
ประกอบด้วย เสียงพยัญชนะต้น พยัญชนะท้าย พยัญชนะควบกล้ํา เสียงสระเด่ียว สระประสม 
เสียงวรรณยุกต์ และการออกเสียงคําและพยางค์ในภาษาพูด ในเรื่องคํา ประกอบด้วยลักษณะ
กฎเกณฑ์การใช้คําชนิดต่าง ๆ และในเรื่องประโยค ประกอบด้วย ลักษณะและโครงสร้างประโยค
ชนิดต่าง ๆ ในด้านกลวิธีการนําเสนอ พบว่า เป็นการนําเสนอแบบนิรนัย อธิบายเนื้อหาโดยใช้
ภาษาอังกฤษ ส่วนตัวอย่างภาษาไทยจะใช้สัทอักษรกํากับ และมีคําแปลภาษาอังกฤษประกอบ 

 หยิ่น หลิงหยูน (Yin Lingyun. 2559: 468-485) ได้เสนอบทความวิจัยเรื่อง การ
วิเคราะห์เนื้อหาในแบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวจีน  โดยวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาใน
แบบเรียนภาษาไทยสําหรับชาวจีนจํานวน 2 ชุด ได้แก่ หนังสือเรียนภาษาไทย เล่ม 1-4 และ
ภาษาไทยพื้นฐาน เล่ม 1-4 รวม 8 เล่ม พบว่า แบบเรียนทั้ง 2 ชุด มีการจัดลําดับเนื้อหาออกเป็น 
2 ช่วง คือ ระดับต้น  และระดับกลาง ในระดับต้นประกอบด้วยแบบเรียนภาษาไทยเล่มที่ 1 และ
เล่มที่ 2 เนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องอักขรวิธี โดยเริ่มตั้งแต่เรื่องพยัญชนะ 3 หมู่ สระเด่ียว สระ
ประสม วรรณยุกต์ อักษรนํา อักษรควบกล้ํา ประโยค การเรียงลําดับและลักษณะเนื้อหาคล้าย
แบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาของไทย ในแต่ละบทแทรกคําพยางค์เดียว คําหลายพยางค์ 
และวลี เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงและฝึกเขียนทุกบท นอกจากนี้  ยังแทรกบทสนทนาสั้น ๆ 
สําหรับใช้ฝึกสื่อสารในชีวิตประจําวันอีกด้วย ในระดับกลาง ประกอบด้วยแบบเรียนภาษาไทยเล่ม
ที่ 3 และเล่มที่ 4 มุ่งให้ผู้เรียนฝึกการอ่าน การเขียน การแปล และการสนทนาในระดับที่ยากขึ้น 
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เนื้อเรื่องที่นํามาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน ส่วนมากนําเนื้อเรื่องมาจากเอกสาร หนังสือเรียนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา และวรรณกรรมไทยเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย การเขียนมุ่งฝึกการเขียนประโยคที่ซับซ้อนขึ้น และเขียนเรื่อง
สั้น ๆ การแปลมุ่งฝึกให้ผู้เรียนแปลข้อความที่หลากหลาย และบทสนทนาเพิ่มบทสนทนาที่ยากขึ้น 
มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนแต่ละบทเป็นสําคัญ นอกจากนี้  หยิ่น หลิงหยูน (Yin 
Lingyun. 2559: 108-132) ยังได้เสนอบทความวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทอ่านใน
แบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวจีน ซึ่งเป็นแบบเรียน 2 ชุดดังกล่าวมาข้างต้น พบว่า ลักษณะ
เนื้อหาบทอ่านในแบบเรียนภาษาไทยทั้ง 2 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหา 2  ส่วน คือ เนื้อหาบทอ่านที่มี
ลักษณะเนื้อหาสอดคล้องกับชื่อบทในแบบเรียนภาษาไทย คือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ 
นิทาน วัฒนธรรม นวนิยายไทย และอ่ืน ๆ ส่วนเนื้อหาบทอ่านประกอบเสริมท้ายบทจะมีเนื้อหา
ค่อนข้างยาว เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง นิทาน และนวนิยายไทย 
ฯลฯ การนําเสนอบทอ่านในแบบเรียนภาษาไทยทั้ง 2 ชุด มุ่งเน้นการจับใจความสําคัญ ฝึกเขียน
คําศัพท์ใหม่ ๆ โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น และฝึกการสนทนาโดยใช้คําศัพท์ที่ยากขึ้น เนื้อหา
บทสนทนาส่วนมากเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เรียนในแต่ละบท สําหรับกลวิธีการนําเสนอเนื้อหา ผู้เขียนได้
นําเนื้อหามาจากแบบเรียนในระดับประถมศึกษาของไทย ตํารา เอกสาร และนวนิยายของไทย 
โดยมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง บางเรื่องนํามาปรับภาษา เนื้อหาส่วนให้เข้ากับบริบทผู้เรียน และ
บางเรื่องผู้เขียนแต่งเอง 

 จากผลการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พอจะสรุปได้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์
เนื้อหาของตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน และด้านการวิเคราะห์กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาใน
ตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน  

 ในด้านหารวิเคราะห์เนื้อหาในตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน มีการศึกษาองค์ประกอบ
ของเนื้อหา ลักษณะของเนื้อหา ที่มาของเนื้อหา การจําแนกประเภทของเนื้อหา การศึกษาลักษณะ
ที่ดีในการจัดเนื้อหา และการศึกษาความเหมาะสมของเนื้อหาในการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในหนังสือแบบเรียน 

 ในด้านการศึกษากลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในตําราเรียนหรือหนังสือแบบเรียน ปรากฏว่า 
มีกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาตามลําดับขั้นตอน เช่น การเรียงลําดับขั้นตอนการสอนจากเรื่องง่ายไปสู่
เรื่องยาก กลวิธีการนําเสนอแบบการซ้ํา กลวิธีการนําเสนอโดยใช้ตัวอย่างจากวรรณกรรมอ่ืน 
สําหรับกลวิธีการนําเสนอในหนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ ยังพบกลวิธีการนําเสนอ
แบบนิรนัย และกลวิธีการนําเสนอเนื้อหามาจากแบบเรียนไทย ตํารา เอกสาร และนวนิยายของ
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ไทย นอกจากนี้ ยังมีการศึกษากลวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือเรียนอีกด้วย 
 

 
  



  47 

บทที่ 3  
เนื้อหาในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวทิยาลัย 

ชนชาติยูนนาน 
 

ตําราเรียนภาษาไทยเป็นตําราเรียนในหลักสูตรภาษาไทยระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน 
จัดทําขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน เป็นตําราเรียนภาษาไทยที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับยุคสมัย
ในปัจจุบัน และมีผู้แต่งที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
อาจารย์ชาวจีน และอาจารย์ชาวไทยร่วมกันเขียนขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา ภาษาไทย
พื้นฐาน ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ตํารา
ดังกล่าวมีเนื้อหาต้ังแต่การสอนอักขรวิธีไทย จนถึงการใช้ภาษาไทย การฝึกทักษะทางภาษาทั้ง
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ตําราเรียนภาษาไทยชุดนี้มีทั้งหมด 4 เล่ม เนื้อหาในตําราเรียนทั้ง 4 เล่มแบ่งได้เป็น 
4 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 เนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอักขรวิธีภาษาไทย ระบบ
เสียงภาษาไทย และอ่านออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ และเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนภาษาไทยในขั้นต่อไป 

ส่วนที่ 2 เนื้อหาเกีย่วกับวจีวิภาค มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคําในภาษาไทย 
ส่วนที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวลีและประโยคใน

ภาษาไทย 
ส่วนที่ 4 เนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร มุ่งพัฒนาทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล อีกทั้งให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
ไทย ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีน ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนมีความสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในเนื้อหา 4 ส่วนดังกล่าว ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาส่วนที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย 
และเนื้อหาส่วนที่ 4 เนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นเนื้อหาหลักในบทเรียน
ของตําราเรียน ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์เป็นเนื้อหาส่วนน้อย นําเสนอใน
ลักษณะส่วนประกอบเสริมท้ายบทเท่านั้น  
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เนื้อหาหลักภาษาไทยในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษาตามกรอบแนวคิดในตําราหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร ซึ่งแบ่ง
เนื้อหาเป็น 4 ภาค ได้แก่ อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และฉันทลักษณ์ เนื่องจากในตําราเรียน
ชุดดังกล่าวไม่พบเนื้อหาเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ จึงนําเสนอผลการวิเคราะห์ตามหัวข้ออักขรวิธี วจี
วิภาค และวากยสัมพันธ์ ดังนี้  

 
เน้ือหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย 

คําว่า “อักขรวิธี” พระยาอุปกิตศิลปสาร (2531: 1) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า “คือ แบบ
แผนที่ว่าด้วยตัวหนังสือ พร้อมทั้งวิธีเขียนอ่านและใช้ตัวหนังสือให้ถูกต้องตามความนิยม ” 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556: 1388) ได้อธิบายความหมายไว้
ว่า “คือ วิธีเขียนและอ่านหนังสือให้ถูกต้อง”   

เนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีภาษาไทยปรากฏในบทที่ 1 ถึงบทที่ 13 ในตําราเรียน เล่ม 1 มุ่ง
ให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องระบบเสียงภาษาไทย วิธีการออกเสียงภาษาไทย วิธีการเขียนอักษรไทย 
และแบบฝึกอ่านออกเสียงภาษาไทยและเขียนภาษาไทยเบื้องต้น การนําเสนอเนื้อหา ผู้เขียนใช้
ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาแม่ของผู้เรียนในการอธิบาย ช่วยให้ผู้เรียนชาวจีน สามารถเข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ในการนําเสนอเนื้อหาการออกเสียงแต่ละหน่วยเสียงในภาษาไทย ผู้เขียนได้นํา
ความรู้ทางสัทศาสตร์มาช่วยอธิบายวิธีออกเสียงภาษาไทย ทําให้ผู้เรียนชาวจีนสามารถเข้าใจ
หน่วยเสียงแต่ละหน่วยเสียงในภาษาไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังได้นําสัทอักษรมากํากับในการฝึก
อ่านออกเสียง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนแม่นยําในการออกเสียงมากขึ้น เนื่องจากสัทอักษรคือ
ตัวอักษรซึ่งมีค่าเฉพาะในด้านการออกเสียง เป็นตัวอักษรที่ถูกกําหนดให้แสดงลักษณะของการ
ออกเสียงมากกว่าจะแสดงเสียงที่ปรากฏในภาษาใดภาษาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้พิจารณาเสียงที่
ปรากฏในคําพูดได้ชัดเจน และเพื่อช่วยให้การศึกษาเสียงพูดแต่ละเสียงเป็นไปได้สะดวกขึ้น และ
ตัวสัทอักษร ซึ่ง The International Phonetic Association หรือสมาคมสัทศาสตร์ระหว่างชาติได้
ต้ังขึ้น และแก้ไขจนเรียบร้อยเมื่อปี 1941 นั้น เป็นตัวอักษรโรมันเป็นส่วนใหญ่ มีอักษรกรีก และ
เครื่องหมายอ่ืนประกอบบ้าง เพื่อให้มีตัวอักษรเพียงพอที่จะจดบันทึกเสียงพูดของมนุษย์ได้ทั่วโลก 
(กาญจนา นาคสกุล. 2556: 38-39)  นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้อธิบายความแตกต่างและความ
เหมือนระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยและภาษาจีนโดยอาศัยสัทอักษรสากล อันจะช่วยให้ผู้เรียน
หลีกเลี่ยงการนําสําเนียงภาษาแม่มาใช้ในการออกเสียงภาษาไทย ซึ่งจะทําให้การออกเสียง
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ภาษาไทยนั้นเพี้ยนไปได้ เนื้อหาในส่วนอักขรวิธีในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 สระ ประกอบด้วย สระเด่ียว สระประสม สระพิเศษหรือสระเกิน 
1.2 พยัญชนะ ประกอบด้วย อักษรกลาง อักษรสูง อักษรตํ่า 
1.3 วรรณยุกต์ 
1.4 คําเป็น คําตาย 
1.5 อักษรควบ 
1.6 อักษรนํา 
1.7 การประสมอักษร 
1.8 การอ่านคําสะกดพิเศษและเครื่องหมายวรรคตอน 
1.9 เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีน และวิธีการฝึก 
1.1 สระ 

ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับอักขรวิธีภาษาไทย
โดยเริ่มต้นจากการสอนสระ สระเป็นเสียงที่ออกเสียงได้ตามลําพัง เวลาออกเสียงสระ เปล่งให้ลม
ออกมาทางช่องปาก อวัยวะในช่องปากจะไม่ปิดกั้นลม สะดวกในการออกเสียง ผู้เขียนได้สอนทั้ง
การจําแนกประเภทสระ จํานวนสระ การออกเสียงสระ การฝึกการอ่านออกเสียงพยางค์ที่มีอักษร
กลางประสมกับสระ วิธีการเขียนสระ และความรู้การใช้สระบางตัว เรียงลําดับการสอนต้ังแต่การ
สอนสระเด่ียว สระประสม และสระพิเศษหรือสระเกินตามลําดับ ในการอธิบายวิธีการออกเสียง
สระแต่ละหน่วยเสียง ผู้เขียนได้นําความรู้สัทศาสตร์มาช่วยอธิบาย และนําสัทอักษรประกอบช่วย
ในการฝึกออกเสียง อีกทั้งได้อธิบายความแตกต่างและความเหมือนระหว่างหน่วยเสียงสระ
ภาษาไทยแต่ละหน่วยเสียงกับหน่วยเสียงสระในภาษาจีนกลาง โดยอาศัยความรู้ทางสัทอักษร
สากล หน่วยเสียงสระที่มีเสียงคล้ายกันในภาษาจีนกลาง ผู้เขียนจะนําเสนอหน่วยเสียงภาษาจีนที่
คล้ายกันนั้นด้วยอักษรจีนกลางและสัทอักษร ส่วนหน่วยเสียงสระที่ไม่มีปรากฏในภาษาจีน ผู้เขียน
ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างหน่วยเสียง
สระภาษาไทยและภาษาจีน สามารถอ่านออกเสียงสระภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เขียนยัง
ได้ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงอักษรกลางประสมกับสระตามที่เรียนในแต่ละบท เนื่องจากในบทที่ 1 
หลังการสอนสระเด่ียว ผู้เขียนได้สอนอักษรกลาง อักษรสูง อักษรตํ่าไปตามลําดับ  

วิธีการสอนการเขียนรูปสระ ผู้เขียนให้คัดลายมือตัวอักษรตามลูกศรกํากับวิธีลากเส้น
อักษร เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในด้านการเขียนภาษาไทย
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สามารถเรียนรู้ลําดับการเขียนสระที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ในแบบฝึกท้ายบท ผู้เขียนได้จัด
แบบฝึกพัฒนาทักษะต่าง ๆ  อย่างเช่น ทักษะการเขียน ทักษะการอ่านออกเสียง ทักษะการฟัง และ
ทักษะการท่องจํา มีการให้ฝึกคัดตัวสระที่เรียนมา และให้ผู้เรียนฝึกอ่านคู่เทียบเสียงที่แยกได้ยาก
และเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาวจีน และได้นําคําศัพท์และประโยคง่าย ๆ ที่ประกอบด้วยอักษร
กลางและสระที่เรียนในแต่ละบทมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงและให้ท่องจําคําศัพท์ การนําเสนอ
เนื้อหาเรื่องสระในตําราเรียนตามลําดับดังนี้ 
 

ตาราง 1 แสดงการนําเสนอเนื้อหา เรื่อง สระ 
 

ลําดับที่บท สระที่นําเสนอ จํานวนสระที่นําเสนอ 
บทท่ี 1 สระเดี่ยว อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู 4 คู่ 8 ตัว 
บทท่ี 2 

 
สระเดี่ยว เอะ อ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ 5 คู่ 10 ตัว 
สระประสม เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว  3 คู่ 6 ตัว 

บทท่ี 3 สระพิเศษหรือสระเกิน ฤ ฦ อํา ไอ ใอ เอา ฤๅ  ฦๅ 8 ตัว 
 

ผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวกับสระในตําราเรียนตาม  3 ส่วน 
คือ การนําเสนอสระเดี่ยว การนําเสนอสระประสม และการนําเสนอสระพิเศษหรือสระเกิน 

1.1.1 สระเดี่ยว  
การนําเสนอสระเด่ียว ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ 2 บท ในบทที่ 1 ได้กล่าวถึงเรื่องการแบ่ง

ประเภทสระ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สระเดี่ยว สระประสม และสระพิเศษหรือสระเกิน สระเด่ียว
และสระประสมประกอบด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ความสั้นยาวของเสียงสระต่างกัน 
ความหมายของคําก็จะแตกต่างกันไป นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงจํานวนสระเด่ียวว่า มีจํานวนทั้งหมด 
18 ตัว และผู้เขียนได้สอนสระเด่ียว 4 คู่ จํานวน 8 ตัว ได้แก่ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู ไว้ในบทที่ 1 ก่อน 
แล้วได้สอนสระเดี่ยวอีก 5 คู่ จํานวน 10 ตัว ได้แก่ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ ไว้ใน
บทที่ 2 สําหรับการนําเสนอวิธีการออกเสียงสระแต่ละหน่วยเสียง ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาด้วย
ภาษาจีน ดังตัวอย่างการนําเสนอสระ -ะ [a] ต่อไปนี้  
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ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
-ะ [a] เป็นสระกลาง ตํ่า ริมฝีปากไม่ห่อ เป็นสระเสียงสั้น เวลาออกเสียง ปากกว้าง 

ระดับของลิ้นตํ่า ปลายลิ้นอยู่ที่ฟันล่าง รูปริมฝีปากไม่เป็นรูปวงกลม การออกเสียงคล้ายกับการ
ออกเสียงสระ [a] ในคําว่า “啊 [a]” ในภาษาจีนกลาง แต่ออกเสียงสั้นกว่า 

สังเกตได้ว่า ผู้เขียนได้ใช้ความรู้สัทศาสตร์และสัทอักษรสากลในการอธิบายวิธีการ
ออกเสียง ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงทางสัทศาสตร์และฐานกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียง
ของหน่วยเสียงสระเด่ียวแต่ละหน่วยเสียง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาไทย
สามารถออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้เขียนได้อธิบายความแตกต่างและ
ความเหมือนระหว่างหน่วยเสียงสระภาษาไทยและภาษาจีนกลางโดยอาศัยความรู้ทางสัทอักษร 
เนื่องจากสัทอักษรเป็นตัวอักษรที่มีค่าเฉพาะในทางการออกเสียง และสามารถจดบันทึกเสียงพูด
ของมนุษย์ทั่วโลกได้ ดังตัวอย่างการนําเสนอสระ -ะ [a] ข้างต้น กรณีที่มีเสียงคล้ายคลึงกัน จะ
นําเสนอหน่วยเสียงที่คล้ายกันโดยอักษรจีนกลางและสัทอักษร และจะกล่าวถึงส่วนที่ต่างด้วย 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากหน่วยเสียงสระที่คล้ายในภาษาจีน 
ถึงแม้ว่าใช้ตัวสัทอักษรเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างกับภาษาไทยบ้าง ความแตกต่างนี้ จะอยู่ที่
ความสั้นยาว เพราะว่า หน่วยเสียงสระในภาษาไทยมีความสั้นยาว แต่ในภาษาจีนไม่มี 

กรณีที่เสียงสระเด่ียวนั้นไม่มีปรากฏในภาษาจีน ก็จะระบุว่า ในภาษาจีนกลางไม่มี
เสียงที่คล้ายกันกับเสียงนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน ไม่เกิดความสับสนกับภาษาแม่ ดัง
ตัวอย่างการนําเสนอสระ  - ื [ɯ:] ต่อไปนี ้
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ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
 - ื [ɯ:] เป็นสระหลัง สูง รูปริมฝีปากไม่เป็นรูปวงกลม เป็นสระเสียงยาว เวลาออก

เสียง ริมฝีปากรี ทําให้โคนลิ้นเข้าใกล้เพดานอ่อน ออกเสียงยาวกว่า ในภาษาจีนกลางไม่มีเสียงที่
คล้ายกับเสียงสระนี้ 

จากเนื้อหาเรื่องสระเดี่ยวที่นําเสนอในตําราเรียน พบว่า เสียงสระเด่ียวในภาษาไทยที่
มีเสียงคล้ายคลึงกันในภาษาจีนกลางมีทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่ เสียงสระ -ะ [a] -า [a: ] คล้ายกับหน่วย
เสียงสระ [a] ในคําว่า “啊 [a]” ในภาษาจีนกลาง เสียงสระ – ิ [i]  – ี [i: ] คล้ายกับหน่วยเสียงสระ [i] 
ในคําว่า “衣 [i]” ในภาษาจีนกลาง เสียงสระ – ุ [u]  – ู [u: ] คล้ายกับหน่วยเสียงสระ [u] ในคําว่า “
屋 [u]” ในภาษาจีนกลาง เสียงสระ โ–ะ [o] โ– [o: ] คล้ายกับหน่วยเสียงสระ [o] ในคําว่า “喔 [o]” 
ในภาษาจีนกลาง ส่วนสระ – ึ [ɯ]  - ื [ɯ:] เ-ะ [e] เ-  [e:] แ-ะ  [ɛ] แ-  [ɛ:] เ-าะ  [ᴐ] -อ  [ᴐ:] เ-อะ  
[ə] และ เ-อ [ə:] ไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง 

หลังจากการนําเสนอวิธีการออกเสียงหน่วยเสียงสระเด่ียว ผู้เขียนได้นําอักษรกลาง
แต่ละตัวประสมกับสระเด่ียวที่เรียนในแต่ละบทมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง เนื่องจากในบทที่ 1 
หลังจากการสอนสระเด่ียว 4 คู่ คือ สระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เสร็จ ผู้เขียนยังได้สอนอักษรกลาง 9 
ตัว เพื่อสระดวกในการฝึกอ่านออกเสียงประสมอักษร กานําอักษรกลางประสมกับสระเด่ียวมาให้
ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงในบทที่ 1 และบทที่ 2 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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ในการสอนการเขียนตัวสระเด่ียว ผู้เขียนได้นําเสนอวิธีการเขียนสระ โดยให้ฝึกเขียน
ตามลูกศรกํากับคล้ายแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาของไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ลําดับการเขียนสระแต่ละตัว และสามารถเขียนสระแต่ละตัวได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย การ
นําเสนอดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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หลังจากการนําเสนอเนื้อหาการอ่านและการเขียนสระเด่ียว ผู้เขียนได้นําเสนอ
แบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา อย่างเช่น ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน
ออกเสียง ทักษะการฟัง และทักษะการท่องจํา มีการให้ฝึกคัดสระเด่ียวที่เรียนมา และให้ผู้เรียนฝึก
อ่านคู่เทียบเสียงที่แยกได้ยากและเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาวจีน ดังเช่น 
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คู่เทียบหน่วยเสียงสระเด่ียวในภาษาไทยที่ผู้เขียนนํามาให้นักศึกษาจีนฝึกอ่าน มีคู่
เสียง   - ื [ɯ:] และ เ-อ  [ə:] โ- [o:] และ-อ [ɔ:]  และยังมีคู่เสียงที่เป็นเสียงสระเด่ียว – ือ  [ɯ:] และ
เสียงสระประสม เ- ือ [ɯ:a] ที่จัดสอนหลังการสอนสระเดี่ยว 5 คู่ในบทที่ 2  

เมื่อผู้เรียนสามารถเขียนตัวอักษรสระเด่ียวได้ สามารถแยกเสียงและอ่านออกเสียง
หน่วยเสียงสระเด่ียวได้ชัดเจนแล้ว ผู้เขียนจึงนําคําศัพท์ที่ประสมด้วยพยัญชนะต้นอักษรกลาง และ
สระเด่ียวท่ียังไม่มีเสียงวรรณยุกต์มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงคําศัพท์ และท่องจําคําศัพท์ ดังนี้ 
   
  กะ [ka21] 估计；打算 กา [ka:33] 壶  จะ [ca21] 将要 

  ดี [di:33] 好   จุ [cu21] 容量                ดู [du:33]  看 
  ดุ [du21] 凶恶  ตา [ta:33] 眼睛；祖父   ติ [ti21]  指责  
  ตี [ti:33] 打                          บิดา [bi21da:33] 父亲        ปา [pa:21] 抛投 

  ปะ [pa21] 粘贴   ปู [pu33] 螃蟹                   อา [ʔa:33] 叔父；姑母 

   (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 17) 
 

สังเกตได้ว่า ผู้เขียนได้นําสัทอักษรและตัวเลขแทนเสียงวรรณยุกต์มาประกอบช่วยให้
ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง พร้อมให้ความหมายภาษาจีน เพื่อทําให้ผู้เรียนชาวจีนที่มีประสบการณ์ใน
การอ่านภาษาไทยน้อยสามารถอ่านออกเสียงได้แม่นยํา และถูกต้องมากขึ้น โดยอาศัยสัทอักษร 
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คําศัพท์ที่ผู้เขียนนําเสนอมาล้วนเป็นคําง่าย ๆ และส่วนใหญ่เป็นคําพื้นฐานที่ใช้บ่อยในภาษาไทย 
การที่ให้ความหมายภาษาจีนสําหรับผู้เรียนที่ยังไม่สามารถค้นคว้าคําศัพท์โดยใช้พจนานุกรมได้
ด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มความรู้เรื่องคําศัพท์ภาษาไทยพร้อมกับการฝึกอ่านออกเสียงคําที่มี
อักษรกลางประสมกับสระเด่ียว ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้เพิ่มประสบการณ์ทางภาษาไทย และเกิด
แรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยต่อไป 

หลังจากการฝึกอ่านคําศัพท์ จะให้ฝึกอ่านออกเสียงและคัดประโยคสั้น ๆ ที่
ประกอบด้วยคําศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นอักษรกลางประสมกับสระเด่ียวที่เรียนมา การอ่านประโยค
ไม่เน้นความหมาย เน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง และคัดลายมือ ดังเช่น 
 
  บิดาดุอา 
  อาตีปู 
  บิดาจะตีกา 
  อาจะดูอีกา 
  อากะตาไปดูปู 

  (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 17) 
 

จากการนําเสนอสระเด่ียวในตําราเรียน สังเกตได้ว่า ผู้เขียนจะสอนทั้งสระเสียงสั้น
และสระเสียงยาวเป็นคู่ ๆ กันตามแบบเรียนประถมศึกษาของไทย และเพื่อสะดวกในการฝึกออก
เสียง และทําให้ผู้เรียนเห็นความต่างระหว่างสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวได้ชัดเจน 

นอกจากนี้ ผู้เขียนได้แบ่งการสอนสระเด่ียวไว้เป็นสองช่วง คือ ได้สอนสระที่เกิดจาก
ฐานเดียวจํานวน 8 ตัวก่อน ได้แก่ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู แล้วจึงสอนสระที่เกิดจากสองฐานจํานวน 
10 ตัวทีหลัง ได้แก่ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ สอดคล้องกับการจําแนกประเภท
สระแท้ในหนังสือ หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร (2531: 6) ว่า สระแท้ คือสระแท้ที่
เปลงออกมาเป็นเสียงเดียวไม่มีเสียงสระอื่นประสม มี 18 ตัว จัดเป็น 2 พวก คือ  

สระแท้ฐานเดียว คือ สระแท้ที่เปล่งออก โดยใช้ลิ้นหรือริมฝีปาก กระทบฐานใดฐาน
หนึ่ง คือ คอ เพดาน ปุ่มเหงือก หรือฟัน ริมฝีปากแต่ฐานเดียว มี 8 ตัว คือ 
  อะ อา  คู่นี้เกิดแต่ฐานคอ คือให้ลมกระทบคอ 
  อิ อี คู่นี้เกิดแต่ฐานเพดาน คือให้ลมกระทบเพดาน 
  อึ อื คู่นี้เกิดแต่ฐานปุ่มเหงือกหรือฟัน คือให้ลมกระทบปุ่มเหงือกหรือฟัน 
  อุ อู คู่นี้เกิดแต่ฐานริมฝีปาก คือให้ลมกระทบริมฝีปาก 
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       สระแท้สองฐาน คือสระที่ต้องทํา 2 ฐานพร้อมกัน คือให้ลมกระทบ 2 ฐาน มี 10 ตัว 
คือ 
  เอะ เอ แอะ แอ สองคู่น้ี เกิดแต่ฐานคอกับเพดาน  
  เออะ เออ คู่นี้เกิดแต่ฐานคอกับปุ่มเหงือกหรือฟัน 
  โอะ โอ เอาะ ออ สองคู่น้ีเกิดแต่ฐานคอกับริมฝีปาก 

การจัดการสอนสระเด่ียวเป็นสองช่วงตามฐานการออกเสียง เป็นการนําเสนอที่
คํานึงถึงความยากง่ายในการออกเสียง 

1.1.2 สระประสม 
ในบทที่ 2 ผู้เขียนได้นําเสนอเรื่องสระประสม สระประสมเป็นสระที่มีเสียงสระเด่ียว

ประสมกัน 2 สระ ผู้เขียนได้นําเสนอสระประสม 3 คู่ 6 ตัว ได้แก่ เ- ียะ เ- ีย เ- ือะ เ- ือ - ัวะ - ัว การ
นําเสนอวิธีการออกเสียงสระประสมคล้ายกับการนําเสนอสระเดี่ยว คือใช้ภาษาจีนกลางในการ
อธิบาย นําความรู้สัทศาสตร์และสัทอักษรสากลมาช่วยสอน และได้อธิบายความแตกต่างและ
ความเหมือนระหว่างเสียงสระประสมแต่ละหน่วยเสียงในภาษาไทยกับหน่วยเสียงในภาษาจีน
กลางโดยอาศัยความรู้ทางสัทอักษร กรณีที่มีเสียงคล้ายคลึงกัน จะนําเสนอเสียงที่คล้ายโดยอักษร
จีนและสัทอักษร และจะกล่าวถึงส่วนที่ต่างด้วย เพื่อทําให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ชัดเจนมาก
ขึ้น ดังตัวอย่างการนําเสนอสระ เ- ีย [i:a]  
 

 
 

ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
19 

 
ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
เ- ีย [i:a] เป็นสระที่เริ่มต้นจากสระเสียงยาวสระ  – ี [i: ] ไปยังสระเสียงยาวสระ-า [a: ]  

ประสมเป็น [i:a]  ออกเสียงคล้ายกับเสียง “呀 [ia]” ในภาษาจีนกลาง แต่ในภาษาไทย [i] จะออก
เสียงยาวกว่า 
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กรณีที่เสียงสระประสมนั้นไม่มีปรากฏในภาษาจีน ก็ได้ระบุว่า ในภาษาจีนกลาง ไม่มี
เสียงที่คล้ายกันกับเสียงนี้ จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับสระประสมที่ผู้เขียนนําเสนอไว้ในตําราเรียน พบว่า 
สระประสมที่มีเสียงคล้ายคลึงกันในภาษาจีนกลางมีทั้งหมด 2 คู่ ได้แก่ เสียงสระเ- ียะ  [ia]  เ- ีย  
[i:a]  คล้ายกับเสียง 呀 [ia] ในภาษาจีนกลาง เสียงสระ- ัวะ  [ua]  - ัว [u:a] คล้ายกับเสียง [ua]  ใน
คําว่า 瓜 [gua] ในภาษาจีนกลาง ส่วนเสียง เ- ือะ [ɯa] และ เ- ือ [ɯ:a] ไม่มีปรากฏในภาษาจีน
กลาง 

หลังการนําเสนอการออกเสียงสระประสม ผู้เขียนได้นําอักษรกลางแต่ละตัวที่เรียนไป
แล้วในบทที่ 1 มาประสมกับสระประสมแต่ละตัวให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
21 

 

การสอนการเขียนตัวสระประสมคล้ายกับการสอนการเขียนรูปสระเด่ียว คือ นําเสนอ
วิธีการเขียนอักษรโดยให้ฝึกเขียนตามลูกศรกํากับเหมือนหนังสือเรียนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาของไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลําดับการเขียนสระประสม และสามารถเขียนสระ
ประสมได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ดังเช่น 
 



  58 

 
 

ภาพประกอบ 8 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
22 

 

หลังจากนั้น ผู้เขียนได้นําเสนอแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา อย่างเช่น 
ทักษะการเขียน ทักษะการอ่านออกเสียง ทักษะการฟัง และทักษะการท่องจํา มีการให้ฝึกคัดสระ
ประสมที่เรียนมา และให้ผู้เรียนฝึกอ่านคู่เทียบเสียงที่แยกได้ยากและเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาว
จีน ในการฝึกออกเสียงสระประสม ผู้เขียนได้นําคู่เทียบเสียงสระเด่ียว – ือ  [ɯ:] กับเสียงสระประสม 
เ- ือ [ɯ:a] มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง เพราะว่าผู้เรียนชาวจีนบางคนจะแยกสองเสียงนี้ได้ยาก 

เมื่อผู้เรียนสามารถเขียนสระประสมได้ อ่านออกเสียงหน่วยเสียงสระประสมได้แล้ว 
ผู้เขียนจึงนําคําศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นอักษรกลางประสมกับสระประสมที่ยังไม่มีรูปวรรณยุกต์มาให้
ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง และท่องจําคําศัพท์ โดยนําสัทอักษรและตัวเลขแทนเสียงวรรณยุกต์มา
ประกอบช่วยในการฝึกอ่านออกเสียง พร้อมให้ความหมายภาษาจีน ช่วยเพิ่มความรู้ด้านคําศัพท์
ให้แก่ผู้เรียน ดังเช่น 
 
  เจือ [cɯ:a33] 混合  ตัว [tu:a33] 自身  
  บัว [bu:a33] 莲  เปีย [pi:a33] 辫子 

     (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 24) 
   

       ต่อจากนั้น มีการให้ฝึกอ่านออกเสียงและคัดประโยคสั้น ๆ ที่ประกอบด้วยคําศัพท์ที่มี
พยัญชนะต้นอักษรกลางและสระที่เรียนมา การอ่านประโยคไม่เน้นความหมาย เน้นให้ผู้เรียนฝึก
อ่านออกเสียง และคัดลายมือ ดังเช่น 
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   บัวกอโตโต 
   ตากะบิดาไปเกาะ ไปเจอปูตัวโตโต 

 (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 24) 
 

1.1.3 สระพิเศษหรือสระเกิน 
ผู้เขียนได้นําเสนอสระพิเศษหรือสระเกินไว้ในบทที่ 3 การนําเสนอสระพิเศษหรือ

สระเกินเริ่มต้นด้วยการแนะนําจํานวนสระพิเศษหรือสระเกิน และการแบ่งประเภทสระพิเศษหรือ
สระเกิน ซึ่งได้กล่าวว่า สระพิเศษหรือสระเกินมีทั้งหมด 8 ตัว แบ่งเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียง
ยาว สระเสียงสั้น ได้แก่ ฤ ฦ อํา ไอ ใอ และเอา สระเสียงยาว ได้แก่ ฤๅ และฦๅ  

ผู้เขียนอธิบายความรู้วิธีการใช้สระประเภทนี้ด้วยภาษาจีน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาได้ดี ผู้เขียนได้อธิบายว่า ปกติ สระพิเศษ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ จะใช้ในการสะกดคํายืมจากภาษา
บาลีสันสกฤต และในภาษาไทยปัจจุบันได้ยกเลิกใช้สระ ฤ และ ฤๅ ไปแล้ว ส่วนวิธีการใช้สระ ฤ 
และฤๅ  ผู้เขียนได้อธิบายไว้ดังนี้ 
   

  สระ ฤ มีวิธีการใช้ 3 อย่าง คือ  
  1. ใช้โดด ๆ แปลว่า “หรือ” หรือ “ไม่” มักจะใช้ในคําประพันธ์  
  2. ใช้เป็นพยางค์หน้า หรือหลัง แสดงว่าคํานี้เป็นคําที่มาจากภาษาสันสกฤต เช่น ฤดู ฤษี ฤดี 
ฤชา ฤคเวท ฤกษ์ ฤทธิ์ ฤษยา นฤทุกข์ เป็นต้น 
  3. ใช้ประสมกับพยัญชนะ คล้ายกับตัว ร เป็นพยัญชนะควบ มักจะเป็นคําบาลีสันสกฤต เช่น 
กฤษณา คฤหาสน์ ทฤษฎี พฤศจิกายน อังกฤษ เป็นต้น  
  สระ ฤๅ  มีวิธีการใช้ 2 อย่าง คือ 
  1. ใช้โดด ๆ หมายถึง “หรือ” “อะไร” “ไม่” “ไม่ใช่” มักใช้ในคําประพันธ์และร้อยกรอง 
  2. ใช้เป็นพยางค์หน้าของคํา เช่น ฤๅ ดี ฤๅ ษี ฤๅ สาย เป็นต้น  

     (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 27) 
 

หลังจากการนําเสนอวิธีการใช้สระ ฤ ฤๅ  ผู้เขียนได้เสนอวิธีการออกเสียงของสระเกิน 
4 ตัว ได้แก่ สระ -ำ ใ- ไ- และเ–า ลักษณะการนําเสนอคล้ายกับการนําเสนอสระเด่ียวและสระ
ประสม คือ อธิบายวิธีการออกเสียงด้วยภาษาจีน นําความรู้สัทศาสตร์มาอธิบาย และนําสัทอักษร
สากลมาประกอบตัวสระ นอกจากนี้ ยังได้นําเสนอความคล้ายและความแตกต่างระหว่างหน่วย
เสียงสระเกิน 4 ตัวดังกล่าวกับหน่วยเสียงในภาษาจีนกลางโดยอาศัยความรู้ทางสัทอักษร ดังเช่น 
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ภาพประกอบ 9 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
28 
 

ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
ไ- และใ-  [ai] เป็นการออกเสียงจากเสียงสระ [a] ไปยังเสียงสระ [i] ออกมาเป็นเสียง

[ai]  คล้ายกับการออกเสียงหน่วยเสียงสระ [ai] ในคําว่า “白 [pai]” ในภาษาจีนกลาง  แต่ใน
ภาษาไทย [a] จะออกเสียงเป็นสระเสียงสั้น 

เห็นได้ว่า รูปสระที่ต่างกัน แต่เป็นหน่วยเสียงเดียวกัน ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ด้วยกัน 
เป็นวิธีการสอนตามเสียง เพื่อทําให้ผู้เรียนไม่เกิดความสับสน และจากการนําเสนอสระเกิน 4 ตัว
ในตําราเรียน พบว่า สระเกินที่มีเสียงคล้ายคลึงกันในภาษาจีนกลางมีทั้งหมด 2 คู่ ได้แก่ ไ- และใ-  
[ai] คล้ายกับการออกเสียงหน่วยเสียงสระ [ai] ในคําว่า “白 [pai]” ในภาษาจีนกลาง เ–า [au] 
คล้ายกับการออกเสียงหน่วยเสียงสระ [au] ในคําว่า “包 [pau]” ในภาษาจีนกลาง  ส่วนเสียง -ำ  
[au] ไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง 

หลังการนําเสนอวิธีการออกเสียงสระเกิน ผู้เขียนได้นําอักษรกลางแต่ละตัวประสมกับ
สระเกิน 4 ตัวมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 10 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
29 

 

สังเกตได้ว่า ผู้เรียนไม่ได้นําเสนอวิธีการอ่านออกเสียงของสระพิเศษอีก 4 ตัว คือ ฤ ฦ 
ฤๅ  และฦๅ อาจเพราะว่า วิธีการอ่านสระพิเศษ 4 ตัวนี้ค่อนข้างซับซ้อน ยากที่จะเข้าใจในช่วงเริ่ม
เรียนการออกเสียง ผู้เขียนจึงให้ผู้เรียนทําความรู้จักกับสระพวกนี้ก่อน แล้วหลังจากผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ในภาษาไทยพอสมควรแล้ว ถึงจะนําเสนอวิธีการ
อ่านสระพิเศษ 4 ตัวนี้ภายหลัง 

การนําเสนอวิธีการเขียนตัวสระ เริ่มด้วยให้ฝึกเขียนตามลูกศรกํากับวิธีลากเส้นอักษร
เหมือนการสอนสระอ่ืน ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลําดับการเขียนสระเกิน และสามารถเขียนสระ
เกินได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
29 
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ต่อจากนั้น เป็นแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะทางภาษา เช่น การให้ฝึกคัดสระเกินที่เรียน
มา และให้ผู้เรียนฝึกอ่านคู่เทียบเสียงที่แยกได้ยากและเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาวจีน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
29 

 

สังเกตได้ว่า คู่เสียงที่ผู้เขียนนํามาไม่ใช่ให้เทียบเสียงสระเกินที่ได้นําเสนอในบทนี้ แต่
เป็นการให้ฝึกเทียบเสียงพยัญชนะอักษรกลาง เสียง ต [t] กับ ด [d] และ ป [p] บ [b] โดยนําสระ
เกินที่เรียนในบทนี้มาประสมกัน เพราะว่า ผู้เรียนชาวจีนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการออกเสียงสระ
เกิน 4 ตัว  

นอกจากนี้  ผู้เขียนได้นําคําศัพท์หนึ่งพยางค์ที่ประสมด้วยพยัญชนะต้นอักษรกลาง 
และสระเกินที่ยังไม่มีรูปวรรณยุกต์มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง และท่องจําคําศัพท์ โดยนําสัท
อักษรและตัวเลขแทนเสียงวรรณยุกต์มาประกอบช่วยในการฝึกอ่านออกเสียง พร้อมให้ความหมาย
ภาษาจีน ช่วยเพิ่มความรู้คําศัพท์ให้แก่ผู้เรียน ดังเช่น 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง สระ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
29 
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คําศัพท์ที่นํามาส่วนใหญ่เป็นคําพื้นฐานที่ใช้บ่อยในภาษาไทย ผู้เขียนยังให้ฝึกอ่าน
ออกเสียงและคัดเขียนประโยคสั้น ๆ ท่ีประกอบด้วยคําศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นอักษรกลางประสมกับ
สระที่เรียนมา การอ่านประโยคไม่เน้นความหมาย เน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง และคัดลายมือ 
โดยเฉพาะการอ่านออกเสียงและการเขียนอักษรกลางประสมกับสระเกิน ดังเช่น 
 
  อาไม่ให้เอาใบปอไปใส่ในเตา 
  อาเอาใบบัวไปตําเบาเบา 
  บิดาใจดําเอาปูไปตํา 
  อาเดาเอาบิดาจะเอาโคตัวโตไปจํา 

  (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 30) 
 

ในการนําเสนอเนื้อหาสระเกิน ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อสอนความรู้
เกี่ยวกับการใช้สระ ใ- (สระใอ ไม้ม้วน) และสระ ไ- (สระไอ ไม้มลาย) ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งนําเสนอด้วย
ภาษาจีน ดังนี้ 
 

  สระพิเศษ ใ- ส่วนใหญ่ใช้เป็นคําไทยแท้ และในภาษาไทยมีเพียงแค่ 20 คํา ได้แก่  
  ใกล้ ใคร ใคร่  ใจ ใช่ ใช้ ใด ใต้ ใน ใบ ใบ้ ใฝ่ ใย สะใภ้ ใส ใส่ ให้ ใหญ่ ใหม่ ใหล 
  เนื่องจากการใช้ ใ- กับ ไ- จะทําให้ผู้เรียนเกิดความสับสน นักวิชาการชาวไทยจึงได้นําคําที่ใช้
ไม้ม้วนท้ังหมด 20 คํามาแต่งเป็นร้อยกรองไว้เป็น 3 บท เพื่อช่วยในการจดจํา ได้แก่ 
  1. หลงใหลมิใช่ใบ้ ใฝ่ใจ 
      ใครใคร่ในนํ้าใส โปรดใช้  
      ผู้ใดใหญ่ใกล้บ้าน  บัวต่ํา ใต้แฮ  
      ใยใหม่ใส่จานให้  สะใภ้พึงจํา 
  2. ใจใหญ่ใฝ่ในใต้ ใช่ใบ้ใกล้ใครใคร่ใส 
      หลงใหลให้สะใภ้ ใช้ใบใหม่ใส่ใยใด 
  3. บ้าใบ้หลงใหลใหญ่ ให้สะใภ้ใช้น้ําใส 
      มิใช่อยู่ใกล้ใคร ในจิตใจใฝ่แต่ดี 
      ผู้ใดใส่เส้ือใหม่ ใยบัวใต้ใบดีปลี 
      จะใคร่เรียนเขียนดี ยี่สิบม้วนควรจดจํา 

นอกจากคํา 20 คําดังกล่าวแล้ว คําอื่น ๆ ท่ีมีเสียงสระ [ai] รวมทั้งคํายืมมาจากภาษา
อื่น ล้วนใช้สระ ไ- (ไม้มลาย) อย่างเช่น ไปไหน ไวไฟไยไฟ กุบไลข่าน ไหหลํา ไต้ฝุ่น  ไทเป ซามูไร 
แอสไพริน ไมโครโฟน ไฟโรจน์ ไพศาล ไมตรี ไอราวัณ เป็นต้น  
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  ส่วน ไ-ย (ไม้มลาย มี “ย” ตาม) และ – ั ย (หันอากาศ ย สะกด) ใช้เขียนคําที่มาจากภาษา
บาลีสันสกฤตเท่านั้น เช่น ไชย โภไคย ภูวไนย อาชาไนย อภัย ปัจจัย วัย อาศัย นิสัย วินัย อนามัย 

     (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 30-31) 

   
สังเกตได้ว่า ในตําราเรียนเล่มนี้ ผู้เขียนไม่ได้นําเสนอเนื้อหาสระพิเศษหรือสระเกินไว้

ด้วยกันกับการนําเสนอสระเดี่ยวและสระประสม แต่ได้สอนต่างหากหลังการสอนสระเด่ียวและสระ
ประสม ซึ่งนําเสนอไว้ในบทที่ 3 เป็นหนึ่งบทโดยเฉพาะ อาจเพราะว่า สระเหล่านี้มีลักษณะพิเศษ
กว่าสระเด่ียวและสระประสม มีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างซับซ้อน และเข้าใจได้ยาก ซึ่ง สอดคล้องกับ
เนื้อหาในหนังสืออุเทศภาษาไทย “บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1” ที่กล่าวว่า (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2554: 28) ในรายการเสียงสระเด่ียวของภาษาไทย ไม่ได้กล่าวถึงสระเกิน -ำ ใ- ไ- เ–า ฤ ฤๅ  ฦ ฦๅ 
ด้วย เนื่องจากพิจารณาแต่เฉพาะเสียงที่เป็นสระแท้ ๆ รูปสระเกินทั้ง 8 รูปนั้น ไม่ใช่รูปที่แทนเสียง
สระแท้ ๆ แต่เป็นรูปสระที่มีเสียงพยัญชนะรวมอยู่ด้วย การนําเสนอสระตามลําดับการนําเสนอสระ
เด่ียว ไปยังสระประสม จนถึงการนําเสนอสระพิเศษหรือสระเกินแบบนี้ จึงเป็นการนําเสนอจาก
เรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยากขึ้น 

การนําเสนอวิธีการใช้สระ ฤ ฤๅ  สระ ใอ สระไอ ถือเป็นส่วนที่ยากสําหรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติ ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้อธิบายความรู้ส่วนนี้ด้วยภาษาจีนกลาง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนชาวจีน
เข้าใจสิ่งที่ยากได้ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยได้พบว่า ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้สระพิเศษหรือสระเกิน 
ผู้เขียนได้นํามาจากเนื้อหาการใช้สระจากหนังสือ “หลักภาษาไทย” ของกําชัย ทองหล่อ และได้นํา
บทร้อยกรองที่นักวิชาการชาวไทยได้แต่งขึ้นเพื่อช่วยผู้เรียนจดจําคําที่ใช้สระไม้ม้วน 20 คํา 

จากการวิเคราะห์หน่วยเสียงสระในตําราเรียน พบได้ว่า ผู้เขียนได้นําเสนอว่า สระมี
จํานวน 32 ตัว แยกได้เป็น 3 ประเภท คือ สระเดี่ยว 18 ตัว สระประสม 6 ตัว และสระพิเศษหรือสระ
เกิน 8 ตัว ซึ่งตรงกับเนื้อหาจํานวนสระ และการจําแนกสระในหนังสือ “หลักภาษาไทย” ของพระยา
อุปกิตศิลปสาร และได้นําเสนอวิธีการออกเสียงสระ การประสมอักษรกลางแต่ละตัวและสระแต่ละ
ตัวที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ วิธีการเขียนสระ และการใช้สระบางตัว การนําเสนอใช้ภาษาจีนอธิบายเป็น
ส่วนใหญ่ เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนที่เริ่มเรียนภาษาไทยสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี ผู้เขียนใช้ความรู้
สัทศาสตร์ในการอธิบายการออกเสียง และใช้สัทอักษรประกอบสระแต่ละเสียง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรู้เรื่องสัทศาสตร์และออกเสียงได้ถูกต้องยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับสัทอักษรแทนเสียงภาษาไทยที่
นิยมในวงการการศึกษาภาษาไทย ตามหนังสือ “ระบบเสียงภาษาไทย” ของกาญจนา นาคสกุล 
พบว่า สัทอักษรที ่ใช้แทนเสียงสระส่วนใหญ่เหมือนกัน ต่างกันเพียงตรงที ่สระ เออะ เออ ใน  
“ระบบเสียงภาษาไทย” ใช้สัทอักษร [ɤ] [ɤ:] แต่ในตําราเรียนชุดนี้ ใช้สัทอักษร [ə] [ə:] ตามที่
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อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ กล่าวไว้ในหนังสือ “ภาษาศาสตร์เบื้องต้น”ว่า (2521: 77-79) เพื่อใน
การศึกษาวิชาภาษาศาสตร์ เราควรจะใช้สัญลักษณ์ที่ใช้กันเป็นสากล หรือที่ใช้กันทั่วไป แต่สําหรับ
เสียงสระในภาษาไทยมีผู้ใช้แตกต่างกันไป และจากผลการสํารวจสัทอักษรแทนเสียงสระภาษาไทย
ที่นักภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาภาษาไทยจากประเทศต่าง ๆ ที่อุดม วโรตม์สิกข
ดิตถ์ได้นําเสนอมา พบว่า นักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ [ə] [ə:] แทนเสียงสระ เออะ เออ 
นอกจากนี้ ในวงการศึกษาภาษาศาสตร์ในประเทศจีนก็นิยมใช้สัทอักษร [ə] [ə:] ผู้เรียนชาวจีนจึง
คุ้นเคยกับการใช้ [ə] [ə:] แทนเสียงนี้มากกว่า อาจเพราะเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเลือกใช้สัทอักษรตัวนี้ 
ส่วนความรู้การใช้สระบางตัว ได้แก่ สระ ฤ ฤๅ  ใ- ไ- ผู้เขียนได้นําความรู้จาก หลักภาษาไทย ของ
กําชัย ทองหล่อ ในการนําเสนอการออกเสียงสระ ผู้เขียนยังได้อธิบายความแตกต่างและความ
เหมือนระหว่างหน่วยเสียงสระภาษาไทยและภาษาจีนกลางโดยอาศัยความรู้ทางสัทอักษร  ซึ่ง
สอดคล้องกับเนื้อหาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยกับภาษาจีนในงานวิจัย  การพัฒนา
รูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักศึกษา
ชาวจีน ของ Lu Sheng (2553: 106) ที่ว่า หน่วยเสียงสระภาษาไทยหน่วยที่คล้ายกับภาษาจีน มี
ดังนี้ 

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบหน่วยเสียงสระภาษาไทยหน่วยที่คล้ายกับภาษาจีน 
 

ภาษาไทย สัทอักษร ภาษาจีน 
อะ อา [a] 啊 [a] 

อิ อี [i] 衣 [i] 

อุ อู [u] 屋 [u] 

โอะ โอ [o] 喔 [o] 

เอียะ เอีย [ia] 呀 [ia] 

ไอ ใอ อัย อาย [ai] 哎 [ai] 

เอา อาว [au] 奥 [au] 

 
ทั้งนี้ เพื่อทําให้ผู้เรียนชาวจีนสามารถรู้จักสระภาษาไทย เข้าใจความรู้เรื่องการออก

เสียงสระ การใช้สระ ฝึกทักษะการออกเสียง การอ่านออกเสียงสระไทย และการเขียนรูปสระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2 พยัญชนะ 
ผู้เขียนนําเสนอเรื่องพยัญชนะโดยเริ่มต้นจากการนําเสนออักษรกลาง หลังจากการ

นําเสนอสระเด่ียวในบทที่ 1 เพื่อฝึกการประสมอักษร เนื้อหาสระทั้งหมด วรรณยุกต์ แล้วนําเสนอ
อักษรสูงในบทที่ 5 และอักษรตํ่าในบทที่ 6 ตามลําดับ การนําเสนอเนื้อหาพยัญชนะได้จําแนก
ประเภทพยัญชนะตามอักษร 3 หมู่ การออกเสียงพยัญชนะ การผันเสียงอักษร 3 หมู่ และการเขียน
รูปพยัญชนะ ผู้เขียนอธิบายเนื้อหาด้วยภาษาจีน วิธีการสอนการออกเสียงพยัญชนะแต่ละหน่วย
เสียงและวิธีการเขียนรูปพยัญชนะแต่ละรูปคล้ายกับการสอนสระ คือในการนําเสนอวิธีการออก
เสียงพยัญชนะ ผู้เขียนได้นําความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรช่วยในการอธิบาย อีกทั้งได้อธิบาย
ความแตกต่างและความเหมือนระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยแต่ละหน่วยเสียงกับ
หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาจีนกลางโดยอาศัยความรู้ทางสัทอักษร ซึ่งได้นําเสนอหน่วยเสียง
ภาษาจีนที่คล้ายกันด้วยอักษรจีนกลางและสัทอักษร ส่วนเสียงที่ไม่มีปรากฏในภาษาจีน ผู้เขียนได้
ระบุไว้อย่างชัดเจนด้วย เพื่อทําให้ผู้เรียนออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยได้ชัดเจนและถูกต้องมาก
ขึ้น ในการนําเสนอการเขียนรูปพยัญชนะ ให้ฝึกเขียนตามลูกศรกํากับวิธีลากเส้นอักษร 

ในการนําเสนอแบบฝึกท้ายบท ได้จัดแบบฝึกพัฒนาทักษะต่าง ๆ  อย่างเช่น ทักษะ
การเขียน ทักษะการอ่านออกเสียง ทักษะการฟัง และทักษะการท่องจํา มีการให้ฝึกคัดลายมือตัว
พยัญชนะไทย คําศัพท์ และประโยค ให้ฝึกอ่านคู่เทียบเสียงที่แยกได้ยากและเป็นปัญหาสําหรับ
ผู้เรียนชาวจีน ให้อ่านออกเสียง คําศัพท์ และประโยคที่มีอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรตํ่าประสม
กับสระที่มีรูปวรรณยุกต์ตามลําดับ     

ผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษาตามที่ผู้เขียนได้แบ่งไว้ตามลําดับ คือ การนําเสนออักษรกลาง การนําเสนออักษร
สูง และการนําเสนออักษรตํ่า 

1.2.1 อักษรกลาง  
ผู้เขียนได้นําเสนออักษรกลาง 9 ตัวไว้ในบทที่ 1 ก่อน เมื่อสอนสระเด่ียว อะ อา อิ อี อึ 

อื อุ อู 8 ตัวแล้ว ฝึกอ่านออกเสียง การประสมอักษรในแต่ละบทต่อ ๆ ไป เหตุผลที่นําอักษรกลาง
มาสอนก่อน อาจเพราะว่า เมื่อนําอักษรกลางประสมกับสระเสียงยาวจะผันได้ครบ 5 เสียง รูป
วรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ก็ตรงกันตามตําราภาษาไทยของไทย 

ผู้เขียนได้กล่าวถึงอักษรกลางว่า อักษรกลางมีหน่วยเสียง 7 หน่วยเสียง รูปพยัญชนะ 
9 ตัว ตามลําดับการนําเสนอดังนี้ 

ก [k]  
จ [c]   
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ด ฎ [d]  
ต ฏ [t]  
บ [b]  
ป [p]  

อ [ɂ] 
การนําเสนอตามลําดับข้างต้นเป็นการนําเสนอตามหน่วยเสียง ตัวพยัญชนะที่เป็น

หน่วยเสียงเดียวกัน ผู้เขียนจะจัดนําเสนอไว้ด้วยกัน การนําเสนอวิธีการออกเสียงพยัญชนะแต่ละ
หน่วยเสียง ผู้เขียนใช้ภาษาจีนในการอธิบาย ดังตัวอย่างการนําเสนอพยัญชนะ ต ฏ [t]  ต่อไปนี ้
 

   
 

ภาพประกอบ 14 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
14 

 

ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้  
ต ฏ [t] ใช้ปลายลิ้น ไม่มีลม เป็นเสียงระเบิด ไม่ก้อง เวลาเออกเสียง ปลายลิ้นแตะปุ่ม

เหงือกข้างบน เพดานอ่อนยกขึ้น กักลมไม่ให้ผ่านออกทางจมูก เส้นเสียงไม่สั่น ปล่อยลมออกมา
ทางปลายลิ้น คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [t] ในคําว่า “大 [t]”  ในภาษาจีนกลาง  

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ผู้เขียนได้นําความรู้สัทศาสตร์และสัทอักษรสากลมาอธิบาย  
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ นอกจากนี้ผู้เขียนได้
อธิบายความแตกต่างและความเหมือนระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะอักษรกลางในภาษาไทยและ
หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาจีนกลางโดยอาศัยความรู้ทางสัทอักษร หน่วยเสียงที่มีเสียงคล้ายกัน
ในภาษาจีน ผู้เขียนจะนําเสนอไว้ในคําอธิบายวิธีการออกเสียง ส่วนหน่วยเสียงที่ไม่มี ผู้เขียนก็ได้
ระบุว่า เสียงนั้นไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจน ไม่เกิดความสับสนกับ
ภาษาแม่ เป็นวิธีการเดียวกันกับการนําเสนอเรื่องสระ  

เนื้อหาเรื่องอักษรกลางในตําราเรียน พบว่า หน่วยเสียงพยัญชนะกลางในภาษาไทยที่
มีเสียงคล้ายกันในภาษาจีนมีทั้งหมด 3 หน่วยเสียง ได้แก่ เสียง ก [k] คล้ายกับหน่วยเสียง
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พยัญชนะ [k] ในคําว่า “哥 [kɤ]” ในภาษาจีนกลาง เสียง ต ฏ [t] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ 
[t] ในคําว่า “大 [t]”  ในภาษาจีนกลาง เสียง ป [p] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [p] ในคําว่า “
巴 [pa]” ในภาษาจีนกลาง ส่วนหน่วยเสียง จ [c] ด ฎ [d] บ [b] และ อ [ɂ] ไม่มีปรากฏใน
ภาษาจีนกลาง 

หลังจากการนําเสนอวิธีการออกเสียงพยัญชนะ ผู้เขียนได้นําอักษรกลางมาประสม
กับสระที่เรียนมาในแต่ละบทให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง เวลาสอนสระเด่ียว จะนําอักษรกลาง
ประสมกับสระเดี่ยวแต่ละตัวให้ฝึกอ่านออกเสียง เวลาสระประสม จะนําอักษรกลางประสมกับสระ
ประสมแต่ละตัวให้ฝึกอ่านออกเสียง และเวลาสอนสระเกิน จะนําอักษระกลางประสมกับสระเกิน
มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง เน้นให้ผู้เรียนฝึกการออกเสียงพยางค์ที่มีอักษรกลางแต่ละตัวประสม
กับสระแต่ละกลุ่มแต่ละตัว โดยไม่ใส่รูปวรรณยุกต์และตัวสะกด เพื่อเป็นการฝึกการออกเสียง
ภาษาไทยในขั้นพื้นฐาน ดังตัวอย่างการนําอักษรกลางแต่ละตัวประสมกับสระประสมแต่ละตัวมา
ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงต่อไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
21 

 

 ในการนําเสนอวิธีการเขียนอักษร ใช้วิธีการสอนให้ฝึกคัดลําดับอักษรไทย ให้เขียน
ตามลูกศรกํากับไปตามเส้นตัวอักษร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลําดับการเขียนอักษรกลางแต่ละตัว 
และสามารถเขียนอักษรกลางแต่ละตัวได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ดังนี้  
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ภาพประกอบ 16 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
16 

 
หลังจากการนําเสนอการอ่าน และการเขียนพยัญชนะอักษรกลางแล้ว ผู้เขียนได้

นําเสนอแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา อย่างเช่น ทักษะการเขียน ทักษะการอ่านออกเสียง 
ทักษะการฟัง และทักษะการท่องจํา มีการให้ฝึกคัดลายมือตัวอักษรไทย คําศัพท์ และประโยคที่มี
อักษรกลาง ให้ผู้เรียนฝึกอ่านคู่เทียบเสียงที่แยกได้ยากและเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาวจีน ให้อ่าน
ออกเสียง คําศัพท์ และประโยคที่มีอักษรกลางประสมกับสระ และให้ท่องจําคําศัพท์ สําหรับการ
ออกเสียงอักษรกลาง ผู้เขียนได้นําคู่เทียบเสียง ต [t] กับ ด [d] และ ป [p] บ [b] มาให้ผู้เรียนฝึก
อ่านออกเสียง เนื่องจากว่าในภาษาจีนไม่มีเสียง ด [d] และเสียง บ [b] ผู้เรียนชาวจีนมักจะแยก
หน่วยเสียงสองคู่นี้ได้ยาก ผู้เขียนจึงได้จัดการฝึกอ่านออกเสียงคู่นี้ไว้ในการสอนสระทุกบท
ตามลําดับการนําเสนอสระแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
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ตาราง 3 แสดงการนําเสนอเนื้อหาแบบฝึกคู่เทียบเสียพยัญชนะอักษรกลาง 
 

ชื่อบท แบบฝึกอ่านคู่เทียบเสียง ต [t] กับ ด [d] และ ป [p] บ [b] 
บทท่ี 1 สระเด่ียว (1) และ

พยัญชนะอักษรกลาง 
ตา-ดา    ตี-ดี      ตือ-ดือ     ตู-ดู 
ปา-บา    ปี-บี     ปือ-บือ     ปู-บู 

บทที่ 2 สระเด่ียว (2) และสระ    
           ประสม 

โต-โด     ตอ-ดอ  เตือ-เดือ   ตัว-ดัว 
  เปอ-เบอ  ปัว-บัว  เปีย-เบีย   เปือ-เบือ 

บทท่ี 3 สระพิเศษหรือสระ 
           เกิน 

ตํา-ดํา    ใต-ใด   เตา-เดา 
ป า-บํา    ไป-ไบ   เปา-เบา 

 
พบว่า ในการนําเสนอสระแต่ละกลุ่ม ผู้เขียนต่างก็ได้นําคู่เทียบเสียง 2 คู่นี้ คือ ต [t] 

กับ ด [d] และ ป [p] บ [b] มาประสมกับสระแต่ละกลุ่มมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านเสียง เน้นการฝึกออก
เสียงเสียงที่มีปัญหาสําหรับผู้เรียนด้วยวิธีการสอนแบบให้ฝึกซ้ํา เพื่อทําให้ผู้เรียนแม่นยําในการ
ออกเสียงมากขึ้น  

ในการฝึกอ่านออกเสียงและจดจําคําศัพท์ ผู้เขียนได้นําคําศัพท์ที่มีอักษรกลางประสม
กับสระที่เรียนมาตามลําดับโดยไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ และได้นําสัทอักษรและตัวเลขแทนเสียง
วรรณยุกต์มาประกอบช่วยในการฝึกอ่านออกเสียง พร้อมให้ความหมายภาษาจีน ช่วยเพิ่มความรู้
คําศัพท์ให้แก่ผู้เรียน ดังเช่น 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
17 
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ในการฝึกอ่านออกเสียงและคัดลายมือประโยค ผู้ เขียนได้นําเสนอประโยคที่
ประกอบด้วยคําศัพท์ที่มีอักษรกลางประสมกับสระ เน้นให้ฝึกอ่านออกเสียงอักษรกลางประสมกับ
สระในระดับประโยค ให้ผู้เรียนทําความรู้จักกับประโยคในภาษาไทย โดยไม่เน้นความหมาย 
ดังเช่น 

 
  บิดาดุอา 
  บิดาจะตีกา 
  อาจะดูอีกา 
  อากะตาไปดูปู 

  (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 17) 
 

จากการวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องพยัญชนะอักษรกลางในตําราเรียน พบว่า ผู้เขียนได้
นําเสนออักษรกลางควบคู่กับการนําเสนอสระ และได้ฝึกการอ่านออกเสียงอักษรกลางประสมกับ
สระตามลําดับการนําเสนอสระแต่ละกลุ่ม ต้ังแต่สระเด่ียว สระประสม และสระพิเศษหรือสระเกิน 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สระทั้งหมดควบคู่กับอักษรกลาง 9 ตัวไปก่อน แล้วค่อยเรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์ 
อักษรสูงและอักษรตํ่าทีหลัง เพื่อปูพื้นฐานให้แก่การออกเสียงการประสมอักษรกลางที่มีรูป
วรรณยุกต์ และการเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวกับอักษรสูง และอักษรตํ่าในบทต่อ ๆ ไป 

1.2.2 อักษรสูง 
ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาอักษรสูงไว้ในบทที่ 5 หลังจากการนําเสนอสระแต่ละกลุ่ม 

อักษรกลาง และวรรณยุกต์แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวว่า อักษรสูงมีหน่วยเสียง 7 หน่วยเสียง รูป
พยัญชนะ 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ [kh]  ฉ [ch] ถ ฐ [th]  ผ [ph] ฝ [f] ศ ษ ส [s] ห [h] เวลาออกเสียง
อักษรสูง เสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงจัตวา ตัวเลขแทนเสียงวรรณยุกต์คือ 215 เช่น อักษร ข อ่านว่า 
[khᴐ: 215] และในอักษรภาษาไทยปัจจุบันได้ยกเลกใช้ ฃ-ฃวด ไปแล้ว การนําเสนออักษรสูง
ตามลําดับการนําเสนอดังนี้ 

ข ฃ [kh]   
ฉ [ch]  
ถ ฐ [th]   
ผ [ph]  
ฝ [f]  
ศ ษ ส [s]  
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ห [h] 
การนําเสนออักษรสูง ผู้เขียนได้นําเสนอไปตามลําดับ ในการนําเสนอวิธีการออกเสียง

พยัญชนะอักษรสูง ผู้เขียนใช้ภาษาจีนในการอธิบายเช่นเดียวกันกับการนําเสนออักษกลาง ได้นํา
ความรู้สัทศาสตร์และสัทอักษรสากลช่วยในการอธิบาย นอกจากน้ี ยังได้อธิบายความแตกต่างและ
ความเหมือนระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยกับหน่วยเสียงในภาษาจีนกลาง กรณีที่มี
เสียงคล้ายคลึงกัน จะนําเสนอเสียงที่คล้ายโดยอักษรจีนกลางและสัทอักษร เพื่อทําให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเสียงอักษรสูงได้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ ดังตัวอย่างการนําเสนอพยัญชนะ ข 
[kh]  ต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 18 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
36 

 

ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
ข [kh] ใช้โคนลิ้น มีลม เป็นเสียงระเบิด ไม่ก้อง เวลาเออกเสียง โคนลิ้นแตะเพดาน

อ่อน เพดานอ่อนส่วนหลังยกขึ้น กักลมไม่ให้ผ่านออกทางจมูก เส้นเสียงไม่สั่น ปล่อยลมพุ่งออกมา
อย่างแรง คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [kh] ในคําว่า “ 卡 [kha]”  ในภาษาจีนกลาง 

ส่วนหน่วยเสียงใดที่ไม่มีปรากฏในภาษาจีน ในท้ายคําอธิบายวิธีการออกเสียง 
ผู้เขียนจะระบุไว้ด้วยว่า เสียงนี้ไม่มีปรากฏในภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน ไม่เกิด
ความสับสนกับภาษาแม่ จากเนื้อหาการนําเสนอวิธีการออกเสียงอักษรสูงที่ผู้เขียนนําเสนอไว้ 
พบว่า หน่วยเสียงพยัญชนะกลุ่มอักษรสูงในภาษาไทยที่มีเสียงคล้ายกันในภาษาจีนมีทั้งหมด 5 
หน่วยเสียง ได้แก่ เสียง ข [kh] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [kh] ในคําว่า “卡 [kha]” ใน
ภาษาจีนกลาง เสียง ถ ฐ [th] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [th] ในคําว่า “他 [th]”  ในภาษาจีน
กลาง เสียง ผ [ph] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [ph] ในคําว่า “爬 [pha]” ในภาษาจีนกลาง 
เสียง ฝ [f] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [f] ในคําว่า “ 发 [fa]”  ในภาษาจีนกลาง และเสียง ศ ษ 
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ส [s] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [s] ในคําว่า “撒 [sa]”  ในภาษาจีนกลาง ส่วนหน่วยเสียง ฉ 
[ch] ห [h] ไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง 

หลังจากการนําเสนอวิธีการออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะอักษรสูง ผู้ เขียนได้
นําเสนอวิธีการผันเสียงอักษรสูง โดยอธิบายด้วยภาษาจีนว่า อักษรสูงกับสระเสียงยาว (รวมทั้งสระ
เกิน) ผันได้ 3 เสียง ได้แก่ เสียงจัตวา เสียงเอก และเสียงโท อักษรสูงกับสระเสียงสั้น ผันได้เสียง
เดียว คือเสียงเอก เช่น ขะ แฉะ ถะ ผุ ศิลา สะเดาะ เสาะ เหาะ เป็นต้น  

ต่อจากนั้น ผู้เขียนได้นําเสนอแบบฝึกให้อ่านออกเสียงพยางค์ที่มีอักษรสูงประสมกับ
สระเสียงยาว หรือสระเกิน พร้อมนําวรรณยุกต์เข้ามา เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์ไป
แล้วในบทที่ 4 ก่อนที่จะนําเสนออักษรสูง ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
37 
 

จากตัวอย่างข้างบน จะเห็นว่า ในบรรทัดแรกของตาราง ผู้เขียนได้นําเสนอเสียง
วรรณยุกต์ของพยางค์ด้วยภาษาจีนกลาง จากซ้ายไปขวาตามลําดับ หมายถึง เสียงจัตวา เสียงเอก 
เสียงโท เป็นการชี้แนะให้ผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้องตามวิธีการผันเสียงอักษรสูง นอกจากนี้ ผู้เขียน
ยังได้นําสัทอักษรมาประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการอ่านออก
เสียงพยางค์ที่ประสมด้วยอักษรสูง สระ และวรรณยุกต์สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องและ
แม่นยํา 
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 ในการนําเสนอวิธีการเขียนอักษรสูง เช่นเดียวกับการนําเสนออักษรกลางและสระ ให้
เขียนตามลูกศรกํากับไปตามเส้นตัวอักษร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลําดับการเขียนอักษรสูงแต่ละตัว 
และสามารถเขียนอักษรสูงแต่ละตัวได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
38 

 

หลังจากการนําเสนอวิธีการออกเสียงอักษรสูง การผันเสียงอักษรสูง และวิธีการเขียน
อักษรสูง ผู้เขียนได้นําเสนอแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างเช่น ทักษะการเขียน ทักษะ
การอ่านออกเสียง ทักษะการฟัง และให้ฝึกใช้พจนานุกรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คําศัพท์ด้วย มี
การให้ฝึกคัดลายมือตัวอักษรสูง คําศัพท์ และประโยคที่มีอักษรสูง ให้ผู้เรียนฝึกอ่านคู่เทียบเสียงที่
แยกได้ยากและเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาวจีน ให้อ่านออกเสียงคําศัพท์และประโยคที่มีอักษรสูง
ประสมกับสระ และวรรณยุกต์ อีกทั้งได้นําเสนอคําหลายพยางค์ที่มีอักษรสูงให้ผู้เรียนฝึก ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของคําศัพท์ด้วย  

ในการฝึกออกเสียงเทียบเสียงที่แยกยาก ผู้เขียนไม่ได้เน้นให้เทียบหน่วยเสียงที่เป็น
อักษรสูง เนื่องจากว่าผู้เรียนชาวจีนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะอักษรสูง แต่ได้
นําสระ  – ู [u: ] โ– [o: ] -อ [ɔ:]  มาประสมกับอักษรสูงที่เรียนมาในบทนี้ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง 
เพื่อเป็นการฝึกออกเสียง  – ู [u: ] โ– [o: ] -อ [ɔ:] ซึ่งเป็นเสียงสระที่คล้ายคลึงกัน และอาจเป็น
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนชาวจีน พร้อมกับการฝึกอ่านออกเสียงอักษรสูง ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 21 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
39 
 

ในการนําคําศัพท์พยางค์เดียวที่มีอักษรสูงประสมกับสระที่มีรูปวรรณยุกต์มาให้
ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงและคัดเขียนคําศัพท์ ผู้เขียนได้นําสัทอักษรและความหมายภาษาจีนมา
ประกอบไว้เพื่อช่วยในการออกเสียงและเรียนรู้ความหมายของคําศัพท์ ดังตัวอย่างต่อไป 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
39 

 

ในการที่นําคําศัพท์หลายพยางค์มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงและคัดเขียนคําศัพท์ 
ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ ดังนี้  

 
 
 



  76 

 
 

ภาพประกอบ 23 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
39 

 

สังเกตได้ว่า ในการนําเสนอคําหลายพยางค์ ผู้เขียนไม่ได้นําสัทอักษรและความหมาย
ภาษาจีนมาประกอบ อาจเพราะว่า ผู้เรียนได้ผ่านการฝึกอ่านออกเสียงคําหนึ่งพยางค์โดยมีสัท
อักษรช่วย มีประสบการณ์ในการอ่านออกเสียงคําที่มีอักษรสูงประสมสระที่มีวรรณยุกต์แล้ว จึงให้
ฝึกอ่านออกเสียงคําศัพท์โดยไม่มีสัทอักษรช่วย ซึ่งเป็นการฝึกการออกเสียงที่ยากขึ้น ผู้เขียนยังได้
ให้ผู้เรียนฝึกใช้พจนานุกรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความหมายของคําศัพท์ เพื่อทําให้ผู้เ รียนมี
ความสามารถในการใช้พจนานุกรมค้นคว้าคําศัพท์ภาษาไทย ซึ่งเป็นทักษะสําคัญในการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และเป็นการปูพื้นฐานในการศึกษาภาษาไทยด้วยตัวเองต่อไป คําศัพท์ที่
นําเสนอม้าเน้นคําศัพท์ที่มีอักษรสูงประสมกับสระ เน้นการฝึกการอ่านและการเขียนอักษรสูง 

สุดท้าย เป็นการนําเสนอแบบฝึกหัดให้ฝึกอ่านออกเสียงและคัดเขียนประโยคสั้น ๆ 
โดยเน้นการฝึกการอ่านและการเขียนอักษรสูงในประโยค และให้ผู้เรียนทําความรู้จักกับประโยคใน
ภาษาไทย โดยไม่เน้นความหมาย ดังนี้ 

 
ปูขอให้อาเอาเส่ือไปปู 
เสือตัวโตโตสีอะไร 
ผีเส้ือสีใสใสกาะเส่ือสีดําดํา 
ตาเอาข่ามาถูขา อาเอาข่าสาไห 
ถ้าอาผ่าฝี ตาจะไปเผ้าไข้ 

(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 41) 
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การนําเสนออักษรสูงก่อนอักษรตํ่า อาจเพราะว่าการผันเสียงอักษรสูง รูปวรรณยุกต์
และเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน แต่การผันเสียงอักษรตํ่า รูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์บางทีไม่
ตรงกัน นอกจากนี้ สําหรับผู้เรียนชาวจีน การออกเสียงหน่วยเสียงอักษรสูงจะง่ายกว่า เพราะว่า
อักษรสูงส่วนใหญ่มีเสียงที่คล้ายกันในภาษาจีนกลาง จึงไม่ค่อยมีปัญหา อีกทั้งจํานวนของอักษร
สูงน้อยกว่าอักษรตํ่า ง่ายต่อการจดจําด้วย 

นอกจากนี้ ยังสังเกตได้ว่า ในการนําเสนอวิธีการผันเสียงอักษรสูง ผู้เขียนได้กล่าวว่า 
อักษรสูงเมื่อผันกับสระเสียงสั้น ผันได้เสียงเดียว คือเสียงเอก ซึ่งแตกต่างไปกับหนังสือหลัก
ภาษาไทยทั่วไปที่ได้กล่าวว่า อักษรสูงผันกับสระเสียงสั้นผันได้ 2 เสียง คือ เสียงเอก และเมื่อมี
เครื่องหมายวรรณยุกต์เสียงโท จะผันได้เสียงโท แต่การนําเสนอวิธีการผันอักษรสูงกับสระเสียงสั้น
แบบนี้สอดคล้องกับตําราเรียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชาวจีนที่มีความนิยมในประเทศจีนอีก
ชุดหนึ่ง ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 ตัวอย่างเนื้อหาวิธีการผันเสียงอักษรสูง 
 

ที่มา: Pan Deding. (2010).  หนังสือเรียนภาษาไทย เล่ม 1. หน้า 40 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการผันเสียงอักษรสูงในหนังสือเรียนภาษาไทยที่จัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เล่มนี้ก็ได้นําเสนอเหมือนกันว่า การผันอักษรสูงกับสระเสียงสั้น ผันได้เป็นเสียง
เอก เช่น ขะ ขุ เขะ ไม่ได้นําเสนอกรณีที่มีวรรณยุกต์เสียงโท อาจจะเพราะว่า ในภาษาไทย คําที่มี
อักษรสูงประสมกับสระเสียงสั้นที่มีรูปวรรณยุกต์พบได้น้อย เพื่อไม่ให้ผู้เรียนชาวจีนที่อยู่ในช่วงเริ่ม
เรียนภาษาไทยเกิดความสับสัน จึงไม่ได้นําเสนอการผันอักษรสูงกับสระเสียงสั้นในกรณีที่มีรูป
วรรณยุกต์ อาจอยากให้ผู้เรียนสังเกตเอง ในเมื่อมีความรู้และความสามารถทางภาษาไทยเพิ่มขึ้น 
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1.2.3 อักษรต่ า 
ในตําราเรียนเล่มนี้ ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาอักษรตํ่าไว้ในบทที่ 6 ผู้เขียนได้กล่าวว่า 

อักษรตํ่ามีหน่วยเสียง 14 หน่วยเสียง รูปพยัญชนะ 24 ตัว และได้นําเสนอตามลําดับการนําเสนอ
ดังนี้ 

ค ฅ ฆ [kh]  
ง [ŋ]  
ช ฌ  [ch]  
ซ  [s]  
ย ญ  [j]  
ท ธ ฑ ฒ [th]  
น ณ  [n]  
พ ภ [ph]  
ฟ [f]  
ม [m]   
ร [r]   
ล ฬ [l] 
ว [w] 
ฮ [h] 

การนําเสนอตามลําดับการเสนอข้างต้นเป็นการสอนตามหน่วยเสียงเช่นเดียวกับการ
สอนอักษรกลุ่มอื่น ๆ  ผู้เขียนได้กล่าวว่า เวลาออกเสียงอักษรตํ่า ออกเสียงเป็นเสียงสามัญ ตัวเลข
แทนเสียงวรรณยุกต์คือ 33 เช่น อักษร ค อ่านว่า [khᴐ: 33] และในอักษรภาษาไทยปัจจุบัน ได้ยก
เลกใช้ ฅ-ฅน ไปแล้ว  

ในการนําเสนอวิธีการออกเสียงพยัญชนะอักษรตํ่า ผู้เขียนนําเสนอเนื้อหาด้วย
ภาษาจีนกลาง และนําความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรสากลช่วยในการอธิบาย ดังตัวอย่างการ
นําเสนอพยัญชนะ ค ฆ [kh]  และการนําเสนอพยัญชนะ ล ฬ [l] ต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 25 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
42 

 

ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
ค ฆ [kh] โคนลิ้น มีลม เป็นเสียงระเบิด ไม่ก้อง วิธีการออกเสียงเหมือนกับการออก

เสียงอักษรสูง ข เพียงแต่ว่าเวลาออกเสียงอักษรตํ่า เสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญ 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
43 

 

ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
ล ฬ [l] ปลายลิ้น เป็นเสียงข้างลิ้น เวลาออกเสียง ปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกข้างบน 

สองข้างลิ้นยังมีช่องว่างเหลือ ขณะเดียวกัน เพดานอ่อนยกขึ้น ปิดช่องทางจมูก เวลาออกเสียง เส้น
เสียงสั่น ปล่อยลมผ่านออกมาทางข้างลิ้น คล้ายกับเสียงพยัญชนะ [ l] ในคําว่า “拉 [la]” ใน
ภาษาจีนกลาง 

การนําเสนอวิธีการออกเสียงอักษรตํ่าคู่และการนําเสนอวิธีการออกเสียงอักษรตํ่า
เด่ียวไม่เหมือนกัน ลักษณะการนําเสนอวิธีการออกเสียงอักษรคู่ดังตัวอย่างการนําเสนอ ค ฆ [kh] 
ข้างต้น ผู้เขียนจะให้เรียนรู้วิธีการออกเสียงโดยเทียบกับอักษรสูงที่เป็นเสียงคู่กับอักษรตํ่านั้น ให้รู้
ว่า คู่เสียงนั้น มีวิธีการออกเสียงเหมือนกัน ต่างกันตรงที่พื้นเสียงเท่านั้น ถึงแม้ว่า ผู้เขียนยังไม่ได้นํา
ความรู้ อักษรคู่ อักษรเด่ียวมาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้ปูพื้นฐานไว้ให้ผู้เรียน
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สังเกตว่า การอ่านหน่วยเสียงใด มีทั้งอักษรตํ่า และอักษรสูง การออกเสียงแตกต่างแค่ตรงที่
วรรณยุกต์เท่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนําเสนอเรื่องอักษรคู่ และอักษรเด่ียวในบทข้างหลัง 
ในการนําเสนออักษรคู่ ผู้เขียนไม่ได้นํามาเปรียบเทียบกับหน่วยเสียงในภาษาจีนอีก เพื่อไม่ให้ซ้ํา
กับเนื้อหาที่นําเสนอไว้ในอักษรสูง ซึ่งเป็นหน่วยเสียงเดียวกันกับอักษรตํ่าคู่ ส่วนการนําเสนออักษร
เด่ียวแต่ละหน่วยเสียง มีวิธีการนําเสนอเหมือนกับการนําเสนออักษรสูง และอักษรกลาง ดัง
ตัวอย่างการนําเสนอ ล ฬ [l] ข้างต้น ผู้เขียนได้อธิบายความรู้ทางสัทศาสตร์ ทําให้ผู้เรียนรู้วิธีการ
ออกเสียงและฐานกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียงของแต่ละเสียง ยังได้อธิบายความแตกต่างและความ
เหมือนระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยกับหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาจีนกลาง กรณีที่
มีเสียงคล้ายคลึงกัน จะนําเสนอเสียงที่คล้ายโดยอักษรจีนกลางและสัทอักษร กรณีที่หน่วยเสียงนั้น
ไม่มีปรากฏในภาษาจีน ผู้เขียนจะอธิบายเพิ่มเติมว่า เสียงนี้ไม่มีในภาษาจีนกลาง  

จากเนื้อหาการนําเสนอวิธีการออกเสียงอักษรตํ่า พบว่า ในหน่วยเสียงที่เป็นอักษร
ตํ่าเดี่ยวต่าง ๆ มีหน่วยเสียงที่มีเสียงคล้ายกันในภาษาจีนทั้งหมด 3 หน่วยเสียง ได้แก่ เสียง น ณ  
[n] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [n] ในคําว่า “拿 [na]” ในภาษาจีนกลาง เสียง ม [m]  คล้ายกับ
หน่วยเสียงพยัญชนะ [m] ในคําว่า “ 妈 [ma]”  ในภาษาจีนกลาง และเสียง ล ฬ [l] คล้ายกับ
หน่วยเสียงพยัญชนะ [l] ในคําว่า “拉 [la]” ในภาษาจีนกลาง ส่วนหน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาจีน 
ได้แก่ ง [ŋ] ย ญ  [j] ร [r]  และ ว [w] 

หลังการนําเสนอวิธีการออกเสียงอักษรตํ่า ผู้เขียนได้นําเสนอความรู้วิธีการผันเสียง
อักษรตํ่า โดยนําเสนอด้วยภาษาจีนว่า อักษรตํ่ากับสระเสียงยาว (รวมทั้งสระเกิน) ผันได้ 3 เสียง 
ได้แก่ เสียงสามัญ เสียงโท และเสียงตรี อักษรตํ่ากับสระเสียงสั้น ผันได้เสียงเดียว คือเสียงตรี เช่น 
คะ เคาะ เคียะ เงาะ เซาะ ทะ ทะลุ ธุระ นะ นิติ นิธิ พุ มะลิ มิติ ระบุ เป็นต้น สังเกตได้ว่า ผู้เขียน
ไม่ได้นําเสนอกรณีที่อักษรตํ่าผันกับสระเสียงสั้นที่มีรูปวรรณยุกต์ อาจเพราะว่า คําศัพท์ที่ประสม
ด้วยอักษรตํ่า สระเสียงสั้น และวรรณยุกต์ในภาษาไทยพบได้น้อย 

ต่อจากการนําเสนอวิธีการผันอักษรตํ่า ผู้เขียนได้นําเสนอแบบฝึกให้อ่านออกเสียง
พยางค์ที่มีอักษรตํ่าประสมสระเสียงยาวหรือสระเกิน และวรรณยุกต์ และได้นําสัทอักษรมา
ประกอบช่วยในการฝึกออกเสียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการอ่านออก
เสียงพยางค์ที่ประสมด้วยอักษรตํ่าสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องแม่นยํา ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 27 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
45 

 

จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่า ในบรรทัดแรกของตาราง จากซ้ายไปขวาตามลําดับ 
คือ เสียงสามัญ เสียงโท เสียงตรี เพื่อเป็นการชี้แนะให้ผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้องตามวิธีการผัน
เสียงอักษรตํ่า 

ในการนําเสนอวิธีการเขียนอักษรตํ่า ใช้วิธีการฝึกไปตามลูกศร เช่นเดียวกับการ
นําเสนออักษรตัวอ่ืน ๆ ให้เขียนตามลูกศรกํากับวิธีลากเส้นอักษร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลําดับการ
เขียนอักษรตํ่าแต่ละตัว และสามารถเขียนอักษรตํ่าแต่ละตัวได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 28 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
45 
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ในท้ายบท ผู้เขียนได้นําเสนอแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างเช่น ทักษะการ
เขียน ทักษะการอ่านออกเสียง ทักษะการฟัง และให้ฝึกใช้พจนานุกรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คําศัพท์ มีการให้ฝึกคัดลายมือตัวอักษรตํ่า คําศัพท์ และประโยคที่มีอักษรตํ่า ให้ฝึกอ่านคู่เทียบ
เสียงที่แยกได้ยากและเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาวจีน ให้อ่านออกเสียงคําศัพท์ และประโยคที่มี
อักษรตํ่าประสมกับสระ อีกทั้งได้นําเสนอคําหลายพยางค์มาให้ผู้เรียนฝึกใช้พจนานุกรมหา
ความหมายของคําศัพท์ด้วย 

 ในการฝึกออกเสียงเทียบเสียงที่แยกยากสําหรับผู้เรียนชาวจีน ผู้เขียนได้ให้อ่านออก
เสียงเทียบเสียงอักษรตํ่า น [n] ล [l] และ ร [r]   ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 29 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
47 

 

นอกจากให้เทียบเสียง น [n] ล [l] และ ร [r]  ผู้เขียนยังได้นําคู่เทียบเสียงอักษรตํ่า ง 

[ŋ] และอักษรกลาง อ  [ɂ] มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง และได้นําพยางค์ที่ประสมด้วยอักษรตํ่า
และสระมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านคู่เทียบเสียงเสียงวรรณยุกต์สามัญ และเสียงวรรณยุกต์ตรี เนื่องจาก
ในช่วงต้นของการเรียนภาษาไทย ผู้เรียนชาวจีนมักจะออกเสียงวรรณยุกต์ตรีไม่ค่อยได้ ดังนี้  
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ภาพประกอบ 30 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
47 

 

ในการนําคําศัพท์พยางค์เดียวที่มีอักษรตํ่าประสมกับสระมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออก
เสียงและคัดเขียนคําศัพท์ ผู้เขียนได้นําสัทอักษรและความหมายภาษาจีนมาประกอบไว้เพื่อช่วย
ในการออกเสียงและเรียนรู้ความหมายของคําศัพท์ ดังตัวอย่างต่อไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 31 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
47 

 

และคัดเขียน ผู้เขียนไม่ได้นําสัทอักษรและความหมายภาษาจีนมาประกอบ เนื่องจาก
ผู้เรียนได้ผ่านการฝึกอ่านออกเสียงคําหนึ่งพยางค์โดยมีสัทอักษรช่วย มีประสบการณ์ในการอ่าน
ออกเสียงคําที่มีอักษรตํ่าประสมสระที่มีรูปวรรณยุกต์มาแล้ว จึงให้ฝึกอ่านออกเสียงคําศัพท์
โดยไม่มีสัทอักษรช่วย ซึ่งเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงที่ยากขึ้น ผู้เขียนยังได้ให้ผู้เรียนฝึกใช้
พจนานุกรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความหมายของคําศัพท์ เพื่อทําให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการใช้
พจนานุกรมค้นคว้าคําศัพท์ ซึ่งเป็นทักษะสําคัญในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คําศัพท์ที่นําเสนอ
มาเน้นการฝึกการอ่านออกเสียงและการเขียนอักษรตํ่า ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 32 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
47 

 

ผู้เขียนยังได้นําเสนอประโยคด้วยคําศัพท์ง่าย ๆ ให้ฝึกอ่านออกเสียงและคัดเขียน 
เน้นการฝึกการอ่านและการเขียนอักษรตํ่าในประโยค และให้ผู้เรียนทําความรู้จักกับประโยคใน
ภาษาไทย โดยไม่เน้นความหมายของประโยค ดังนี้ 

 
เวลาเชา้เชา้ มาให้ไวไว 
พี่พาผมไปเล่มที่ท่าน้าํ 
แม่และพ่อพาตาไปหาป้าที่ไร่เงาะ 
ถ้าเมาเรือให้หายาแก้เมามาไวใ้นเรือ 
แต่ละปีพี่จะซื้อม้ามาส่ีห้าตัว 
น้ําและไฟฟ้ามีราคาใชใ้ห้รู้ค่า 
รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา 

   (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 52) 
  

การนําเสนออักษร 3 หมู่ ผู้เขียนได้นําเสนอจํานวนหน่วยเสียง จํานวนตัวอักษร 
วิธีการออกเสียง การประสมอักษร และวิธีการเขียนตัวอักษร โดยใช้ภาษาจีนในการอธิบาย ในการ
นําเสนอวิธีการออกเสียง ผู้เขียนได้นําความรู้ทางสัทศาสตร์ และสัทอักษรมาอธิบายวิธีการออก
เสียงแต่ละหน่วยเสียง เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนสามารถออกเสียงแต่ละหน่วยเสียงได้ถกต้องแม่นยํา
ตามหลักสัทศาสตร์ การนําเสนอการเขียนเหมือนกับการนําเสนอการเขียนตัวสระ ใช้วิธีการ
นําเสนอให้ฝึกคัดลําดับอักษรไทย ให้เขียนตามลูกศรกํากับวิธีลากเส้นอักษร เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีน
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ได้เรียนรู้ลําดับการเขียนอักษรพยัญชนะแต่ละตัว และสามารถเขียนอักษรแต่ละตัวได้ถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย ในการฝึกทักษะการเขียน มีการให้คัดเขียนอักษร คําหนึ่งพยางค์ คําหลายพยางค์ 
และประโยค และได้ฝึกทักษะการฟัง และการอ่านออกเสียงเทียบเสียงที่แยกยากหรือเป็นปัญหา
สําหรับผู้เรียนชาวจีน และให้อ่านออกเสียงคําศัพท์ และประโยคตามลําดับการเรียน 

ตําราเรียนเล่มนี้ได้นําเสนอเสียงพยัญชนะทั้งหมด 21 หน่วยเสียง ตัวอักษร 44 ตัว 
รวมทั้งอักษรที่ได้ยกเลิกใช้ในปัจจุบัน 2 ตัว ได้แก่ ฃ และ ฅ การนําเสนอหน่วยเสียงแต่ละเสียงได้
ใช้สัทอักษรสากล ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาพยัญชนะไทย และการนําสัทอักษรแทนเสียงพยัญชนะ
ไทยใน “ระบบเสียงภาษาไทย” ของกาญจนา นาคสกุล ในการสอนการออกเสียงพยัญชนะ 
ผู้เขียนยังได้อธิบายความแตกต่างและความเหมือนระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาไทยและ
ภาษาจีนกลางโดยอาศัยความรู้ทางสัทอักษร ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาเปรียบเทียบระบบเสียง
ภาษาไทยกับภาษาจีนในงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดย

ใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักศึกษาชาวจีน” ของ Lu Sheng (2553: 106) ที่ว่า หน่วย
เสียงพยัญชนะภาษาไทยหน่วยที่คล้ายกับภาษาจีน มีดังนี้ 

 

ตาราง 4 เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาไทยหน่วยที่คล้ายกับภาษาจีน 
 

ภาษาไทย สัทอักษร ภาษาจีน 
ก [k] 哥 [kə] 
ต ฏ [t] 大 [ta] 
ป [p] 巴 [pa] 

ข ค ฆ [kh] 卡 [kha] 
ถ ฐ ท ธ ฒ ฑ [th] 他 [tha] 

ผ พ ภ [ph] 爬 [pha] 
ฝ ฟ [f] 发 [fa] 

ส ศ ษ ซ  [s] 撒 [sa] 

น ณ  [n] 拿 [na] 

ล ฬ [l] 拉 [la] 
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1.3 วรรณยุกต์ 
ผู้เขียนได้นําเสนอความรู้เรื่องวรรณยุกต์ในบทที่ 4 นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวเสียงวรรณยุกต์ 

รูปวรรณยุกต์ และได้นําความรู้สัทอักษรมาอธิบายการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย วิธีการผันเสียง
วรรณยุกต์กับอักษรกลาง ได้ฝึกการอ่านออกเสียงพยางค์ที่มีอักษรกลางประสมกับสระและรูป
วรรณยุกต์ นอกจากนี้ ผู้เขียนได้นําเสนอแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และการคัดลายมือ
เป็นคําหนึ่งพยางค์ คําหลายพยางค์ และประโยคตามลําดับ และให้ฝึกการใช้พจนานุกรมค้นคว้า
ความหมายของคําหลายพยางค์ด้วย การนําเสนอใช้ภาษาจีนในการอธิบาย  

ในการนําเสนอเนื้อหาเรื่องวรรณยุกต์ ผู้เขียนได้กล่าวว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมี 5 
เสียง มีรูปวรรณยุกต์ 4 รูป และได้นําเสนอการออกเสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง และการเขียนรูปวรรณยุกต์ 
4 รูปตามลักษณะตําราภาษาไทยทั่วไป ดังนี้ 
 

第一调 第二调 第三调 第四调 第五调 

กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า 
(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 32) 

 

การนําเสนอเสียงวรรณยุกต์ในตัวอย่างใช้ภาษาจีน จากซ้ายไปขวา หมายถึง เสียง
สามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา การนําเสนอตัวอย่างดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียน
ชาวจีนสามารถทําความรู้จักกับเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในเบื้องต้นว่า รูปวรรณยุกต์แต่ละเสียง
เป็นอย่างไร การนํารูปวรรณยุกต์มาใช้ควรอยู่ในตําแหน่งที่ใด แล้วจึงนําเสนอคําเรียกตามรูป
วรรณยุกต์ 5 รูป ดังนี้ 
 

เสียงสามัญไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์ ตัวเลขแทนเสียงคือ 33  
เสียงเอกมีเครื่องหมายวรรณยุกต์คือ “ ่” (ไม้เอก) ตัวเลขแทนเสียงคือ 21  
เสียงโทมีเครื่องหมายวรรณยุกต์คือ “ ้” (ไม้โท) ตัวเลขแทนเสียงคือ 51  
เสียงตรีมีเครื่องหมายวรรณยุกต์คือ “ ๊” (ไม้ตรี) ตัวเลขแทนเสียงคือ 45  
เสียงจัตวามีเครื่องหมายวรรณยุกต์คือ “ ๋” (ไม้จัตวา) ตัวเลขแทนเสียงคือ 215  

 (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 32) 
 

ผู้เขียนได้นําเสนอคําเรียกแทนรูปวรรณยุกต์ด้วยท้ังภาษาจีนและภาษาไทย เพื่อทําให้
ผู้เรียนชาวจีนรู้จักคําเรียกรูปวรรณยุกต์ และได้นําสัทอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์มาใช้ในการ
อธิบายระดับเสียงสูงตํ่าของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแต่ละเสียง โดยนําแนวคิดจากการใช้
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ตัวเลขแทนเสียงสอนวรรณยุกต์ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวจีนใน หนังสือเรียนภาษาไทย เล่ม 1 ของ 
Pan Deding การนําสัทอักษรมาถ่ายเสียงวรรณยุกต์ จะช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนสามารถเข้าใจ
ระดับสูงตํ่าของเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องและชัดเจนขึ้น 

นอกจากน้ี ผู้เขียนยังได้นําแผนภูมิแสดงระดับสูงตํ่าของเสียงวรรณยุกต์แต่ละเสียงมา
ประกอบการอธิบาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเสียงวรรณยุกต์แต่ละเสียงได้ง่ายขึ้น ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 33 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง พยัญชนะ ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
32 
 

ในแผนภูมิข้างต้น การเปลี่ยนระดับสูงตํ่าของแต่ละเส้นหมายถึงการเปลี่ยนระดับสูง
ตํ่าของเสียงวรรณยุกต์แต่ละเสียง เส้นเลขที่ 1 เป็นเสียงสามัญ เส้นเลขที่ 2 เป็นเสียงเอก เส้นเลขที่ 
3 เป็นเสียงโท เส้นเลขที่ 4 เป็นเสียงตรี เส้นเลขที่ 5 เป็นเสียงจัตวา  

เมื่อนําเสนอการออกเสียงวรรณยุกต์แล้ว ผู้เขียนได้นําเสนอวิธีการผันเสียงวรรณยุกต์
กับอักษรกลาง โดยอธิบายด้วยภาษาจีนกลางว่า อักษรกลางกับสระเสียงยาว (รวมทั้งสระเกิน) ผัน
ได้ 5 เสียง อักษรกลางประสมกับสระเสียงสั้น (ยกเว้นสระเกิน) ออกเสียงเป็นเสียงเอก เช่น กะ จะ 
ตะ ปะ เป็นต้น พยางค์ที่ประสมด้วยอักษรกลางและสระเสียงสั้นมักจะไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ ถ้ามีรูป
วรรณยุกต์ ส่วนใหญ่จะเป็นคําเสริมน้ําเสียงหรือคํายืมจากภาษาต่างประเทศ เช่น ก๊ะ จ้ะ จ๊ะ โต๊ะ 
เป็นต้น  
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ต่อจากนั้นผู้เขียนได้นําอักษรกลางและสระที่มีรูปวรรณยุกต์มาประสมกันให้ผู้เรียน
ฝึกอ่านออกเสียง และได้นําสัทอักษรมาประกอบแต่ละพยางค์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถออก
เสียงวรรณยุกต์ทัง 5 เสียงได้ถูกต้องมากขึ้น ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 34 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง วรรณยุกต์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
33 

 

ในท้ายบท ผู้เขียนได้นําเสนอแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการอ่านออก
เสียง ทักษะการเขียน และให้ฝึกการใช้พจนานุกรมค้นคว้าความหมายของคําศัพท์ มีการนําคํา
หนึ่งพยางค์มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงและคัดลายมือ โดยเน้นฝึกการอ่านออกเสียงและเขียน
คําศัพท์ที่ประสมด้วยอักษรกลาง สระ และวรรณยุกต์ ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 35 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง วรรณยุกต์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
35 
 

จากตัวอย่างข้างต้น ผู้เขียนได้นําสัทอักษรประกอบการฝึกอ่านออกเสียง และยังได้
นําเสนอความหมายภาษาจีน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้คําศัพท์ให้แก่ผู้เรียน นอกจากน้ี ยังเห็นได้
ว่าคําที่มีพยัญชนะต้นเดียวกัน ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านออก
เสียงซ้ํา ๆ อันจะทําให้ผู้  เรียนแม่นยําในการออกเสียงมากขึ้น  

ในการนําคําหลายพยางค์ที่ประสมด้วยอักษรกลาง สระและวรรณยุกต์มาให้ผู้เรียนฝึก
อ่านออกเสียง ฝึกคัดเขียน และใช้พจนานุกรมค้นคว้าความหมายของคําศัพท์ ผู้เขียนได้นําเสนอไว้
ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง วรรณยุกต์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
35 
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ผู้เขียนยังได้นําประโยคที่ประสมด้วยอักษรกลาง สระและวรรณยุกต์มาให้ผู้เรียนฝึก
อ่านออกเสียงและคัดเขียน ดังนี้ 
   

ปู่ ตาเอาตู้ เอาโต๊ะ เอาเก้าอี้เก่าเก่าไปจํา 
ปู่เอาปูไปบ้ีในกา 
ป้าไม่เอาเก้าอี้ตัวเก่าเก่า 
ไก่ป่าดําดําดูเต่าตัวเตี้ยเตี้ย 

 (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 35) 
 

ในการนําเสนอเนื้อหาวรรณยุกต์ ผู้เขียนไม่ได้อธิบายวิธีการเขียนเครื่องหมาย
วรรณยุกต์แต่ละตัวเหมือนการสอนการเขียนตัวสระและตัวพยัญชนะ อาจเพราะว่า การเขียน
เครื่องหมายวรรณยุกต์ 4 ตัวมีลําดับการเขียนที่ไม่ซับซ้อนเหมือนการเขียนพยัญชนะและสระ จึงให้
ฝึกการเขียนไว้พร้อมกับการฝึกคัดลายมือเขียนคําศัพท์และประโยคที่มีรูปวรรณยุกต์ 

 
1.4 ค าเป็น ค าตาย 

ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคําเป็นคําตายไว้ในบทที่ 7 ถึงบทที่ 10 จํานวน 4 
บท ซึ่งได้นําเสนอคําเป็นในบทที่ 7 และบทที่ 8 ก่อน แล้วนําเสนอคําตายในบทที่ 9 และบทที่ 10 
ตามลําดับ มีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของคําเป็นคําตาย เสียงและรูปพยัญชนะ
ตัวสะกด การลดและแปลงรูปสระในคําเป็นคําตาย วิธีการออกเสียงพยัญชนะตัวสะกด และ
วิธีการผันเสียงคําเป็นคําตาย 

ผู้เขียนได้นําเสนอคําเป็นก่อนคําตาย เหมือนตําราภาษาไทย และส่วนใหญ่มีเสียงที่
คล้ายกันในภาษาจีนกลาง ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของคําเป็น คําตาย การ
ลดและแปลงรูปสระของคําเป็น คําตาย วิธีการออกเสียง การฝึกการอ่านออกเสียงคําเป็น คํา
ตาย และวิธีการสะกดคําและผันเสียงคําเป็น คําตาย  

ในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคําเป็น คําตาย ผู้เขียนได้นําองค์ความรู้ใหม่ที่ปรับ
จากความรู้สัทอักษรจีน หรือเรียกกันว่า “PIN IN พินอิน” มาช่วยในการอธิบายคําเป็น คําตายใน
ภาษาไทย ได้แก่ “声母 เซิงหมู่” และ “韵母 ยวิ่นหมู่” ซึ่ง “声母 เซิงหมู่” หมายถึงพยัญชนะที่มี
ตําแหน่งอยู่ข้างหน้าของพยางค์  “韵母 ยวิ่นหมู่” หมายถึงส่วนประกอบหลังจาก “声母 เซิงหมู่”  

ในการนําความรู้ในภาษาจีนมาปรับใช้ในการนําเสนอคําเป็นคําตายในภาษาไทย 
ผู้เขียนนําคําว่า “声母 เซิงหมู่”  “韵母 ยวิ่นหมู่” “促声韵 ชู่เซิงยวิ่น” และ “舒声韵 ซูเซิงยวิ่น” 
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มาช่วยในการอธิบาย ซึ่งผู้เรียนชาวจีนมีความรู้ของเรื่อง“声母 เซิงหมู่” และ “韵母 ยวิ่นหมู่” จึง
สามารถเข้าใจได้ง่ายว่า “声母 เซิงหมู่” ในภาษาไทย หมายถึง พยัญชนะที่มีตําแหน่งอยู่
ข้างหน้าของพยางค์ “韵母 ยวิ่นหมู่”ในภาษาไทย หมายถึงส่วนประกอบหลังจาก “声母 เซิง
หมู่” จากนั้น ผู้เขียนจึงต่อยอดความรู้นี้ด้วยองค์ความรู้ใหม่ว่า “韵母 ยวิ่นหมู่” ในภาษาไทย 
สามารถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ “舒声韵 ซูเซิงยวิ่น” และ “促声韵 ชู่เซิงยวิ่น”  

ผู้เขียนได้ใช้คําว่า “舒声韵 ซูเซิงยวิ่น” อธิบายคําเป็นในภาษาไทย และใช้คําว่า “
促声韵 ชู่เซิงยวิ่น” อธิบายคําตายในภาษาไทย ซึ่งได้กล่าวว่า “舒声韵  ซูเซิงยวิ่น” คือ คําเป็น 
หมายถึง 韵母 ยวิ่นหมู่ ที่ลงท้ายด้วยเสียงสระหรือเสียงนาสิก “促声韵 ชู่เซิง ยวิ่น” คือ คําตาย 
หมายถึง 韵母 ยวิ่นหมู่ ที่ลงท้ายด้วยเสียงกัก [-p] [-t] [-k] นอกจากนี้ ยังรวมถึง พยางค์ที่
ประสมด้วยพยัญชนะและสระเสียงสั้น (ยกเว้นสระเกิน)  

การนํา “声母 เซิงหมู่” และ “韵母 ยวิ่นหมู่” ซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้เรียนชาวจีนรู้จักกัน
มาต้ังแต่เด็กมาปรับใช้ในการนําเสนอเรื่องคําเป็น คําตาย จะช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจคําเป็น
และคําตายในภาษาไทยได้ง่ายขึ้น 

1.4.1 ค าเป็น 
 ผู้เขียนได้นําเสนอคําเป็นไว้ในบทที่ 7 และบทที่ 8 ในบทที่ 7 ได้นําเสนอคําเป็นที่

สะกดด้วย ม [-m] (แม่ กม) น  [-n] (แม่กน) ง  [-ŋ] (แม่ กง) ว [-u]  (แม่ เกอว) และย  [-i] (แม่ 
เกย) และได้กล่าวว่า เสียงตัวสะกดบางเสียงสามารถแทนด้วยอักษรพยัญชนะตัวอ่ืน ดังนี้ 

 

ตาราง 5 แสดงการนําเสนอเนื้อหาตัวสะกดในคําเป็น 
 

 อักษรพยัญชนะ 

[-ŋ] ง 

[-n] น ญ ณ ร ล ฬ 

[-m] ม 

[-i] ย 

[-u] ว 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 56 
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จากนั้น ได้นําเสนอความรู้การลดและแปลงรูปสระ สําหรับสระเด่ียวและสระประสม
ที่มีตัวสะกด ส่วนใหญ่ไม่ต้องแปลงรูป แต่มีสระบางตัวจะต้องแปลงรูป ผู้เขียนได้นําเสนอด้วย
ตาราง ดังนี้ 

 

ตาราง 6 แสดงการนําเสนอเนื้อหาการลดและแปลงรูปสระ 
 

สระ เสียงพยัญชนะตัวสะกด การลดและแปลรูป ตัวอย่างค า 
-ะ -ม -น -ง -ย หรือ -ก -ด -บ - ั y กั้ง  รัก 
เ-ะ -ม -น -ง -ว หรือ -ก -ด -บ เ – ็ y เต็ม  เป็ด 
แ-ะ -ม -น -ง -ว หรือ -ก -ด -บ แ – ็ y แข็ง  แม็ก 
โ–ะ -ม -น -ง หรือ -ก -ด -บ - y คน  มด 
เ-าะ ม -น -ง หรือ -ก -ด -บ – ็ อ y ค็อค  ซ็อป 
เ-อ ม -น -ง หรือ -ก -ด -บ เ – ิ y เดิม  เติบ 
เ-อ -ย เ-ย เคย  เลย 
- ัว -ม -น -ง -ว หรือ -ก -ด -บ -ว y ล้วน  ขวบ 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 56-57 

 

ในตารางข้างต้น ผู้เขียนได้ใช้ตัว y แทนเสียงพยัญชนะตัวสะกด สังเกตได้ว่า ผู้เขียน
ได้นําเสนอตามตัวสระต่าง ๆ ที่มีการลดและการแปลงรูปแต่ละตัว ได้นําเสนอรูปแบบการลดและ
การแปลงรูปสระพร้อมให้ตัวอย่างคําศัพท์ อันจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการลดรูป และการ
แปลงรูปสระที่เป็นเนื้อหาที่ซับซ้อนและยากได้ชัดเจนมากขึ้น 

ในการฝึกออกเสียงคําเป็น ผู้เขียนได้นําเสียงสระเดี่ยว -ะ [a] -า [a: ] – ิ [i]  – ี [i: ] – ึ 
[ɯ]   - ื [ɯ:] – ุ [u]  – ู [u: ] ประสมกับเสียงพยัญชนะท้าย ม [-m] น  [-n] ง  [-ŋ] ว [-u] และย  [-i] 
มาให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงก่อน ดังนี้ 
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ตาราง 7 แสดงการนําเสนอเนื้อหาเรื่อง คําเป็น 
 

        เสียงพยัญชนะท้าย  
      เสียงสระ      

ง 
[-ŋ] 

น 
[-n] 

ม 
[-m] 

ย 
[-i] 

ว 
[-u] 

-ะ [a] - ัง - ัน - ัม - ัย - ัว 
า [a: ] -าง -าน -าม -าย -าว 
– ิ [i] – ิง – ิน – ิม - – ิว 
– ี [i: ] – ีง – ีน – ีม - – ีว 
– ึ [ɯ] – ึง – ึน – ึม - - 
- ื [ɯ:] - ืง - ืน - ืม - - 
– ุ [u] – ุง – ุน – ุม – ุย - 
– ู [u: ] – ูง – ูน – ูม – ูย - 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 57 

 

      หลังจากให้ฝึกออกเสียงคําเป็นที่มีสระเด่ียวแล้ว เป็นการนําเสนอวิธีการออกเสียง
พยัญชนะท้ายของคําเป็น ในการนําเสนอการออกเสียงพยัญชนะท้ายเสียงนาสิก ผู้เขียนได้นํา
ความรู้ทางสัทศาสตร์มาช่วยอธิบาย และได้เทียบกับเสียงในภาษาจีนกลาง นําเสนอด้วยภาษาจีน 
ดังตัวอย่างการนําเสนอเสียงพยัญชนะท้าย น [-n] ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําเป็น 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
58 

 

ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
น [-n] เสียงพยัญชนะท้าย เสียงนาสิก เวลาออกเสียง พอออกเสียงสระเสร็จ ปลาย

ลิ้นแตะที่ปุ่มเหงือก ให้ลมออกมาทางจมูก ออกเสียงคล้ายกับเสียงพยัญชนะท้าย [-n] ในคําว่า “
班 [pan]” ในภาษาจีนกลาง  
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ส่วนเสียงพยัญชนะท้ายที่เป็นเสียงสระ ได้แก่ ย [-i] และ ว [-u] ผู้เขียนเพียงแค่ระบุ
ว่า เป็นเสียงพยัญชนะท้ายที่เป็นเสียงสระ และได้เทียบกับเสียงในภาษาจีนกลาง 

เนื้อหาการนําเสนอวิธีการออกเสียงที่ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ เห็นได้ว่า เสียงพยัญชนะ
ท้ายของคําเป็นส่วนใหญ่มีเสียงที่คล้ายกันในภาษาไทย อย่างเช่น ง [-ŋ] คล้ายกับเสียงพยัญชนะ
ท้าย [-ŋ] ในคําว่า “东 [tuŋ]” ในภาษาจีนกลาง เสียง น [-n] คล้ายกับเสียงพยัญชนะท้าย [-n] ใน
คําว่า “班 [pan]” ในภาษาจีนกลาง เสียง ย [-i] คล้ายกับเสียง [-i] ในคําว่า “呆 [tai]” ในภาษาจีน
กลาง และเสียง ว [-u] คล้ายกับเสียง [-u] ในคําว่า “包 [pau]” ในภาษาจีนกลาง ส่วนเสียง
พยัญชนะท้าย ม [-m] ไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง 

จากนั้น ผู้เขียนได้นําเสนอวิธีการผันเสียงอักษร 3 หมู่ที่เป็นคําเป็น โดยอธิบายด้วย
ภาษาจีนกลาง ดังนี้  

       
อักษรกลางประสมกับ 舒声韵 ซูเซิงยวิ่น ไม่ว่าสระเป็นเสียงส้ันหรือเสียงยาว ล้วนผัน

ได้ 5 เสียง เช่น 
  กัง กั่ง กั้ง กั๊ง กั๋ง 
  กาง ก่าง ก้าง ก๊าง ก๋าง 
อักษรสูงประสมกับ 舒声韵 ซูเซิงยวิ่น ไม่ว่าสระเป็นเสียงส้ันหรือเสียงยาว ผันได้ 3 

เสียง ได้แก่ เสียงจัตวา เสียงเอก และเสียงโท เช่น 
  ขัน ขั่น ขั้น 
  ขาน ข่าน ข้าน 
อักษรต่ําประสมกับ 舒声韵 ซูเซิงยวิ่น ไม่ว่าสระเป็นเสียงส้ันหรือเสียงยาว ผันได้ 3 

เสียง ได้แก่ เสียงสามัญ เสียงโท และเสียงตรี เช่น 
  คัน คั่น คั้น 
  คาน ค่าน ค้าน 

 (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 58-59) 
 

นอกจากน้ี ผู้เขียนยังได้นําเสนอวิธีการอ่านออกเสียงคําเป็นที่มีตัวสะกดแม่กง กน กม 
เกย เกอว ด้วยวิธีการอ่าน 2 วิธี ได้แก่ วิธีการอ่านออกเสียงแบบพินอินในภาษาจีน พร้อมให้เทียบ
กับวิธีการอ่านออกเสียงแบบไทย ดังเช่น 

 
กัง:      ก + - ัง = กัง      (ก + ะ + ง = กัง) 
kaŋ 33         k + aŋ = kaŋ33 

ขึ้น:      ข + – ึ น + - ้= ขึ้น  (ข +  – ึ + น → ขึน + - ้ = ขึ้น) 
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khɯn 51     kh + ɯn = khɯn 51 

สาม:      ส +าม = สาม                  (ส + า + ม = สาม) 
sa:m 2       s + a:m = sa:m 215 

ทุ่ม:      ท + – ุม + - ่ = ทุ่ม    (ท + – ุ + ม → ทุม + - ่ = ทุ่ม) 
thum 51       th + um = thum 51 

 (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 59) 
 

ดังตัวอย่างข้างต้น ด้านซ้ายเป็นวิธีการอ่านคําไทยแบบจีน คือ การอ่านแบบผสม “声
母 เซิงหมู่” (หมายถึงพยัญชนะที่มีตําแหน่งอยู่ข้างหน้าของพยางค์)  “韵母 ยวิ่นหมู่” (หมายถึง
ส่วนประกอบหลังจาก 声母 เซิงหมู่) และวรรณยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งคล้ายกับวิธีการอ่านภาษาจีน
ด้วยพินอิน คือ ประสม “声母 เซิงหมู่”  “韵母 ยวิ่นหมู่” และวรรณยุกต์เข้าด้วยกัน ส่วนในวงเล็บ
เป็นวิธีการอ่านคําไทยแบบไทย คือ นําพยัญชนะต้น สระ พยัญชนะตัวสะกด และวรรณยุกต์เข้า
ด้วยกัน วิธีการสอนแบบนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการอ่านคําเป็นที่มีตัวสะกดแม่กง กน กม เกย 
เกอว ได้ดีขึ้น ยังช่วยให้เข้าใจความคล้ายและความต่างระหว่างสองภาษาได้อีกด้วย 

ในบทที่ 8 ผู้เขียนจะให้ฝึกออกเสียงคําเป็นต่อ ได้นําเสียงสระเด่ียวตัวอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้
นําเสนอในบทท่ี 7 ได้แก่ เ-ะ [e] เ-  [e:] แ-ะ  [ɛ] แ-  [ɛ:] โ–ะ [o] โ– [o: ] -อ  [ᴐ:] เ-อ [ə:] มาประสม
กับเสียงพยัญชนะท้าย ม [-m] น  [-n] ง  [-ŋ] ว [-u] และย  [-i] ให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง ดังนี้  
 

ตาราง 8 แสดงการนําเสนอเนื้อหาเรื่อง คําเป็น 
 

        เสียงพยัญชนะท้าย  
      เสียงสระ      

ง 
[-ŋ] 

น 
[-n] 

ม 
[-m] 

ย 
[-i] 

ว 
[-u] 

เ-ะ [e]  เ– ็ง เ– ็น เ– ็ม - เ– ็ว 
เ-  [e:]  เ-ง เ-น เ-ม - เ-ว 
แ-ะ  [ɛ]  แ– ็ง แ– ็น แ– ็ม - แ– ็ว 
แ-  [ɛ:] แ-ง แ-น แ-ม - แ-ว 
โ–ะ [o]  –ง –น –ม - - 
โ– [o: ] โ–ง โ–น โ–ม โ–ย โ–ว 
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ตาราง 8 (ต่อ)  
 

        เสียงพยัญชนะท้าย  
      เสียงสระ      

ง 
[-ŋ] 

น 
[-n] 

ม 
[-m] 

ย 
[-i] 

ว 
[-u] 

เ-อ [ə:] เ– ิง เ– ิน เ– ิม เ–ย - 
-อ  [ᴐ:]  -อง -อน -อม -อย - 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 69 

 

ต่อมา มีการนําสระประสม เ- ีย [i:a] เ- ือ [ɯ:a] - ัว [u:a] มาประสมกับพยัญชนะท้าย 
ม  [-m] น  [-n] ง  [-ŋ] ว [-u] และย  [-i] ให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง ดังนี้  
 

ตาราง 9 แสดงการนําเสนอเนื้อหาเรื่อง คําเป็น 
 

        เสียงพยัญชนะท้าย  
   เสียงสระประสม     

ง 
[-ŋ] 

น 
[-n] 

ม 
[-m] 

ย 
[-i] 

ว 
[-u] 

เ- ีย [i:a] เ- ียง เ- ียน เ- ียม - เ- ียว 
เ- ือ [ɯ:a] เ- ือง เ- ือน เ- ือม เ- ือย - 
- ัว [u:a] -วง -วน -วม -วย - 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 57 

 

จากตารางฝึกอ่านออกเสียงในเนื้อหาการนําเสนอคําเป็นทั้งในบทที่ 7 และบทที่ 8 
สังเกตได้ว่า ผู้เขียนได้นําเสนอ “韵母 ยวิ่นหมู่” ที่เป็นคําเป็นแต่ละกรณีมาให้ผู้เรียนทําความรู้จัก 
และฝึกอ่านออกเสียง ส่วนพยางค์ที่ไม่มีปรากฏในภาษาไทย ผู้เรียนไม่ได้นําเสนออกมา เพื่อไม่ให้
ผู้เรียนชาวจีนเกิดความสับสน 

ในการฝึกทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับคําเป็น ผู้เขียนให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงคู่เทียบเสียง
ที่แยกยากสําหรับผู้เรียนชาวจีน เช่น การให้ฝึกอ่านคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงมาตราตัวสะกด แม่กง 
[ŋ] แม่กน [n] แม่กม [m] ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 38 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําเป็น 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
60 

 

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังให้ฝึกอ่านออกเสียงให้เทียบเสียงสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาว 
เทียบหน่วยเสียงพยัญชนะต้น [d] กับ [t] [b] กับ [p] [n] [l] กับ [r] และเทียบหน่วยเสียงสระ [u] 
กับ [o] [o:] กับ [ᴐ] [ᴐ:] กับ[u:a]  ซึ่งล้วนเป็นคู่เสียงที่แยกยากสําหรับผู้เรียนชาวจีน ดังตัวอย่าง
การให้ฝึกอ่านออกเสียงแยกความแตกต่างระหว่างหน่วยเสียงสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว
ต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 39 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําเป็น 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
60 

 

จากตัวอย่างสังเกตได้ว่า พยางค์ที่ผู้เขียนนํามาให้ผู้เรียนฝึกอ่านคู่เทียบเสียงนั้น ได้
นําเสนอพยางค์ที่มีหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย [ŋ] [n] หรือ[m] ประกอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนฝึกออก
เสียงคําเป็นได้อีกด้วย 



  98 

ในการให้ฝึกอ่านออกเสียงและคัดลายมือคําพยางค์เดียวที่เป็นคําเป็น ผู้เขียนได้นําสัท
อักษรและความหมายภาษาจีนประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนออกเสียงได้ถูกต้องและเรียนรู้
ความหมายของคําศัพท์ คําที่นํามาส่วนใหญ่เป็นคําง่ายๆ และเป็นคําที่ใช้บ่อยในภาษาไทย ดังเช่น 
 

 
 

ภาพประกอบ 40 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําเป็น 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
61 

 

เห็นได้ว่า ผู้เขียนได้จัดคําที่มีพยัญชนะต้นเดียวกันไว้ด้วยกัน เป็นการช่วยให้ผู้เรียน
ฝึกอ่านออกเสียงได้แม่นยําด้วยวิธีการซ้ํา 

ในการฝึกอ่านออกเสียงและคัดลายมือคําหลายพยางค์ที่เป็นคําเป็น ผู้เขียนไม่ได้
นําสัทอักษรประกอบช่วยในการออกเสียง เพราะว่าผู้เรียนมีประสบการณ์ในการอ่านคําเป็นที่เป็น
คําพยางค์เดียวมาแล้ว และผู้เขียนจะให้ผู้เรียนฝึกใช้พจนานุกรมค้นคว้าความหมายของคําศัพท์
ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการศึกษาภาษาไทยต่อไป การจัดลําดับคําเช่นเดียวกับคํา
พยางค์ เดียว ได้จัดคําที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันไว้ด้วยกัน ช่วยให้ฝึกอ่านออกเสียงได้แม่นยําด้วย
วิธีการซ้ํา ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 41 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําเป็น 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
66 
 

ในการฝึกอ่านออกเสียง และคัดเขียนประโยคง่าย ๆ ที่เน้นการอ่านออกเสียงและการ
เขียนคําเป็นในประโยค ผู้เขียนไม่ได้เน้นความหมายของประโยค แต่จะให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับ
ประโยคภาษาไทยในเบ้ืองต้นก่อน ดังนี้ 
   
   ยังไม่ยืนยันว่าจะขึ้นราคาเมื่อใด 
   ค่ําคืนนี้มียุงเยอะกางมุ้งกันยุงให้ดี 
   วันว่างพากันไปดูวังต้องห้าม 
   ชาวนานั่งมองดูข้าวในนา 

 (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 67) 
 

1.4.2 ค าตาย 
ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาคําตายไว้ในบทที่ 9 และบทที่ 10 ผู้เขียนได้นําเสนอคํา

ตายที่ลงท้ายด้วยเสียงกัก ก [-k] (แม่กก) ด [-t] (แม่ กด) บ [-p] (แม่ กบ) และได้กล่าวว่า เสียง
พยัญชนะท้ายสามารถแทนด้วยอักษรพยัญชนะตัวอ่ืน ดังนี้ 
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ตาราง 10 แสดงการนําเสนอเนื้อหาตัวสะกดในคําตาย 
 

 อักษรพยัญชนะ 

ก [-k]  ข ค ฆ 
ด [-t] จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส 
บ [-p] ป พ ฟ ภ 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 78 

 

ในการฝึกออกเสียงคําตาย ผู้เขียนได้นําเสียงสระเด่ียว -ะ [a] -า [a: ] – ิ [i]  – ี [i: ] – ึ 
[ɯ]     - ื [ɯ:] – ุ [u]  – ู [u: ] ประสมกับเสียงพยัญชนะตัวสะกด ก [-k] ด [-t] และบ [-p] มาให้
ผู้เรียนฝึกออกเสียง ดังนี้ 
 
ตาราง 11 แสดงการนําเสนอเนื้อหาเรื่อง คําตาย 
 

        เสียงพยัญชนะท้าย  
      เสียงสระ      

ก  
[-k] 

ด  
[-t] 

บ  
[-p] 

-ะ [a] - ัก - ัด - ับ 
-า [a: ] -าก -าด -าบ 
– ิ [i] – ิก – ิด – ิบ 
– ี [i: ] – ีก – ีด – ีบ 
– ึ [ɯ] – ึก – ึด – ึบ 
- ื [ɯ:]   - ืก* - ืด - ืบ 
– ุ [u] – ุก – ุด – ุบ 
– ู [u: ] – ูก – ูด – ูบ 

หมายเหตุ คําที่มี * ไม่มีปรากฏในภาษาไทย นําเสนอไว้เพื่อฝึกการออกเสียงเท่านั้น 
 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 78-79 
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หลังจากให้ฝึกออกเสียงคําตายที่มีสระเด่ียวในเบื้องต้นแล้ว ผู้เขียนได้นําเสนอวิธีการ
ออกเสียงพยัญชนะท้ายของคําตาย ในการนําเสนอวิธีการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําตาย ผู้เขียน
ได้นําความรู้ทางสัทศาสตร์มาช่วยอธิบาย และได้เทียบกับเสียงในภาษาจีนกลาง เนื้อหานําเสนอ
ด้วยภาษาจีน ดังตัวอย่างการนําเสนอเสียงพยัญชนะท้าย ก [-k] ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 42 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําตาย 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
79 

 

ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
น [-n] เสียงพยัญชนะท้าย เป็นเสียงกัก ใช้โคนลิ้น เวลาออกเสียง โคนลิ้นจดเพดาน

อ่อน เพดานอ่อนยกขึ้นทําให้ปิดกั้นทางออกของลม ลมจะถูกกักไว้ไม่พุ่งออกมา เสียงนี้ไม่มีปรากฏ
ในภาษาจีนกลาง 

เนื้อหาวิธีการออกเสียงที่ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ เห็นได้ว่า เสียงพยัญชนะท้ายของคํา
ตายท้ังเสียงแม่กก [-k] แม่กด [-t] และแม่กบ [-p] ล้วนไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง 

ต่อจากนั้น ผู้เขียนได้นําเสนอวิธีการผันเสียงอักษร 3 หมู่ที่เป็นคําตาย โดยอธิบาย
ด้วยภาษาจีนกลาง ดังนี้  
 

      อักษรกลางและอักษรสูงประสมกับ 促声韵 ชู่เซิงยวิ่น ไม่ว่าสระเป็นเสียงส้ันหรือเสียง
ยาว ปกติจะผันได้เสียงเดียว คือเสียงเอก เช่น 

   กัด กาด  ตัก ตาก 
   ขัด ขาด  สด โสด 

      อักษรต่ําประสมกับ 促声韵 ชู่เซิงยวิ่นที่มีสระเสียงส้ัน ผันเสียงเป็นเสียงตรี อักษรต่ํา
ประสมกับ 促声韵 ชู่เซิงยวิ่นท่ีมีสระเสียงยาว ผันเสียงเป็นเสียงโท เช่น 

  รัก ยึด ลับ วัด 
  ราก ยืด ลาบ วาด 

 (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 79) 
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นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้นําเสนอวิธีการอ่านออกเสียงคําตายที่มีตัวสะกดแม่กก กด 
กบ ซึ่งนําเสนอด้วยวิธีการอ่าน 2 วิธี เช่นเดียวกับการนําเสนอการอ่านคําเป็นที่มีตัวสะกดแม่กง กน 
กม เกย เกอว ได้แก่ วิธีการอ่านออกเสียงแบบพินอินในภาษาจีน พร้อมให้เทียบกับวิธีการอ่านออก
เสียงแบบไทย ดังนี้  
 

กัด:  ก + - ัด = กัด    (ก + ะ + ด = กัด) 
kat21  k + at = kat21 

ขาด:  ข + าด = ขาด   (ข + า + ด = ขาด) 
kha:t21  kh + a:t = kha:t21 

ลับ:  ล + - ับ = ลับ    (ล + ะ + บ = ลับ) 
lap45  l + ap = lap45 

ลาบ:  ล + าบ = ลาบ   (ก + า + ด = กัด) 
la:p 51  l + a:p = la:p 51 

 (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 79-80) 
 

ดังตัวอย่างข้างต้น ด้านซ้ายเป็นวิธีการอ่านคําไทยแบบจีน ซึ่งคล้ายกับวิธีการอ่าน
ภาษาจีนด้วยพินอิน คือ ประสม “声母 เซิงหมู่” (หมายถึงพยัญชนะที่มีตําแหน่งอยู่ข้างหน้าของ
พยางค์)   “韵母 ยวิ่นหมู่” (หมายถึงพยัญชนะที่มีตําแหน่งอยู่ข้างหน้าของพยางค์)  และ
วรรณยุกต์เข้าด้วยกัน ส่วนในวงเล็บเป็นวิธีการอ่านคําไทยแบบไทย คือ นําพยัญชนะต้น สระ 
พยัญชนะตัวสะกด และวรรณยุกต์เข้าด้วยกัน วิธีการนําเสนอการประสมอักษรในมาตราตัวสะกด
แม่กก กด กบ ด้วยสองวิธีนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการอ่านคําตายที่มีตัวสะกดแม่กก กด กบ ได้ดี
ขึ้น และยังช่วยให้เข้าใจความคล้ายและความต่างระหว่างสองภาษาได้ด้วย  

      ในบทที่ 10 ผู้เขียนจะให้ฝึกออกเสียงคําตายต่อ โดยนําเสียงสระเด่ียวอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้
นําเสนอในบทที่ 9 ได้แก่ เ-ะ [e] เ-  [e:] แ-ะ  [ɛ] แ-  [ɛ:] โ–ะ [o] โ– [o: ] -อ  [ᴐ:] เ-อ [ə:] และสระ
ประสม เ- ีย [i:a] เ- ือ [ɯ:a] - ัว [u:a] มาประสมกับเสียงพยัญชนะท้าย [-k] [-t] และ [-p] ให้ผู้เรียน
ฝึกออกเสียง ดังนี้  
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ตาราง 12 แสดงการนําเสนอเนื้อหาเรื่อง คําตาย 
 

        เสียงพยัญชนะท้าย  
      เสียงสระ      

ก 
[-k] 

ด 
[-t] 

บ 
[-p] 

เ-ะ [e]  เ– ็ก เ– ็ด เ– ็บ 
เ-  [e:]  เ-ก เ-ด เ-บ 
แ-ะ  [ɛ]  แ– ็ก แ– ็ด แ– ็บ 
แ-  [ɛ:] แ-ก แ-ด แ-บ 
โ–ะ [o]  –ก –ด –บ 
โ– [o: ] โ–ก โ–ด โ–บ 
เ-อ [ə:] เ– ิก เ– ิด เ– ิบ 
-อ  [ᴐ:]  -อก -อด -อบ 
เ- ีย [i:a] เ- ียก เ- ียด เ- ียบ 
เ- ือ [ɯ:a] เ- ือก เ- ือด เ- ือบ 
- ัว [u:a] -วก -วด -วบ 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 91 

 
จากตารางฝึกอ่านออกเสียงในเนื้อหาการนําเสนอคําตายทั้งในบทที่ 9 และบทที่ 10 

สังเกตได้ว่า ผู้เขียนได้นําเสนอ “韵母 ยวิ่นหมู่” ที่เป็นคําตายแต่ละกรณีมาให้ผู้เรียนทําความรู้จัก 
และฝึกอ่านออกเสียง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรูปและเสียงคําตายในภาษาไทยมากขึ้น 

ในการฝึกทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาคําตาย ผู้เขียนให้ฝึกอ่านออกเสียงคู่เทียบเสียง
ที่แยกยากสําหรับผู้เรียนชาวจีน เช่น การให้ฝึกอ่านคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงมาตราตัวสะกด แม่กก 
[-k] แม่กด [-t] แม่กบ [-p] ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 43 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําตาย 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
93 

 

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ให้ฝึกอ่านออกเสียงเทียบเสียงสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาว 
และเทียบเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะต้น [d] กับ [t] [b] กับ [p] และ [n] [l] กับ [r] และหน่วยเสียง
สระ [u] กับ [o] [o:] กับ [ᴐ:] และ [ᴐ:] กับ[u:a]  ซึ่งล้วนเป็นคู่เสียงที่แยกยากสําหรับผู้เรียนชาวจีน 
ดังตัวอย่างการให้ฝึกอ่านออกเสียงแยกความแตกต่างระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะอักษรตํ่า [n] [l] 
กับ [r] ต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 44 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําตาย 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
80 

 

จากตัวอย่างสังเกตได้ว่า พยางค์ที่ผู้เขียนนํามาให้ผู้เรียนฝึกอ่านคู่เทียบเสียงนั้น ได้
นําเสนอพยางค์มีหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย [k] [t] หรือ[p] ประกอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ฝึกออกเสียงคําตายได้พร้อมกัน 
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ในการฝึกอ่านออกเสียงและคัดลายมือคําพยางค์เดียวที่เป็นคําตาย ผู้เขียนได้นําสัท
อักษรและความหมายภาษาจีนประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้องแม่นยําและเรียนรู้
ความหมายของคําศัพท์ด้วย ดังเช่น 
 

 
 

ภาพประกอบ 45 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําตาย 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
81 

 

เห็นได้ว่า ผู้เขียนได้จัดคําที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันไว้ด้วยกัน เป็นการช่วยให้ผู้เรียน
ฝึกอ่านออกเสียงคําตายด้วยวิธีการซ้ํา 

ในการฝึกอ่านออกเสียงและคัดลายมือคําหลายพยางค์ที่เป็นคําตาย ผู้เขียนไม่ได้นําสัท
อักษรประกอบ เพราะว่าผู้เรียนมีประสบการณ์ในการอ่านคําตายท่ีเป็นคําพยางค์เดียวมาแล้ว และ
ผู้เขียนจะให้ผู้เรียนฝึกใช้พจนานุกรมค้นคว้าความหมายของคําศัพท์ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการปู
พื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป การจัดลําดับคําเช่นเดียวกับคําพยางค์เดียว ได้จัดคําที่มี
พยัญชนะต้นเหมือนกันไว้ด้วยกัน ช่วยให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงด้วยวิธีการซ้ํา ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 46 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง คําตาย 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
97 

 

ในการฝึกอ่านออกเสียงและคัดเขียนประโยคง่าย ๆ ที่เน้นการอ่านออกเสียงและการ
เขียนคําตายในประโยค ผู้เขียนไม่ได้เน้นความหมายของประโยค แต่จะให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับ
ประโยคภาษาไทยในเบ้ืองต้น ดังนี้ 
 
  การศึกษาคือการทดลอง ความสําเร็จของการศึกษาคือการนําความรู้ไปใช้จริง 
  หน่ึงปีมีสิบสองเดือน มีห้าสิบสองสัปดาห์ มีสามร้อยหกสิบห้าวัน 
  เครื่องเขียนที่สําคัญที่ต้องเตรียมมีสมุด ปากกา ไม้บรรทัด และยางลบ 
  การกินอาหารรสจัด เค็ม และเผ็ด ไม่ดีต่อสุขภาพ 

 (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 99) 
 

จากเนื้อหาเรื่องคําเป็น คําตายที่ผู้เขียนนําเสนอไว้ในตําราเรียนเล่มนี้ พบว่า ผู้เขียน
ได้นําเสนอคําเป็นก่อนคําตาย เนื่องจากว่าสําหรับผู้เรียนชาวจีน การอ่านออกเสียงคําเป็นง่ายกว่า
คําตาย เพราะว่าเสียงพยัญชนะท้ายในคําเป็นส่วนใหญ่มีเสียงที่คล้ายกันในภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็น
ภาษาแม่ของผู้เรียน แต่เสียงพยัญชนะท้ายในคําตายทั้งหมดล้วนไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง จึง
เป็นเรื่องที่ยากสําหรับผู้เรียนชาวจีน 

ในการนําเสนอคําเป็นคําตายในภาษาไทย ผู้เขียนยังได้นําองค์ความรู้ใหม่ “舒声韵 
ซูเซิงยวิ่น” และ “促声韵ชู่เซิงยวิ่น” ซึ่งปรับจากความรู้ทางภาษาจีนที่ผู้เรียนคุ้นเคยมา ช่วยสอน
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เรื่องที่ผู้เรียนไม่เคยรู้จักมาก่อน จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่ไม่คุ้นเคยได้ง่ายขึ้น วิธีการสอนแบบนี้ 
อาจเป็นแนวทางให้แก่การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศต่อไป 

 
1.5 อักษรควบ 

ผู้เขียนได้นําเสนอเรื่องอักษรควบในบทที่ 11 อธิบายเนื้อหาด้วยภาษาจีน ก่อนเข้าสู่
เนื้อเรื่องอักษรควบ ผู้เขียนได้กล่าวถึงความหมายของอักษรประสมว่า อักษรประสม หมายถึง
พยัญชนะ 2 ตัว หรือมากกว่า 2 ตัวประสมกัน แต่ในภาษาไทยปัจจุบัน อักษรประสม หมายถึง
พยัญชนะที่ประสมกัน 2 ตัวเท่านั้น คําที่มีอักษรประสมบางคําจะออกเสียงพยัญชนะ 2 ตัวพร้อม
กันเป็นอักษรกล้ํา บางคําจะออกเสียงพยัญชนะ 2 ตัวแยกเป็น 2 พยางค์ บางคําก็ออกเสียงเป็น
พยัญชนะตัวเดียว นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประเภทของอักษรประสมว่ามี 2 ประเภท ได้แก่ อักษร
ควบ และอักษรนํา 

ผู้เขียนได้อธิบายอักษรควบว่า อักษรควบในภาษาไทยส่วนใหญ่มีพยัญชนะ ร ล และ 
ว ควบกล้ํา วิธีการอ่านออกเสียงขึ้นอยู่กับพยัญชนะตัวหน้า อักษรควบแยกออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ อักษรควบแท้ และอักษรควบไม่แท้ 

ในการนําเสนออักษรควบแท้ ผู้เขียนให้ความหมายว่า เป็นอักษรควบที่ออกเสียง
พยัญชนะทั้ง 2 ตัว การนําเสนออักษรควบแท้แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 คือ อักษรกลาง ก ต ป ควบกับอักษรตํ่า ร ล ว ประกอบด้วย กร กล ตร 
ปร ปล กว  

ลักษณะที่ 2 คือ อักษรสูง ข ผ ควบกับอักษรตํ่า ร ล ว ประกอบด้วย ขร ขล ผล ขว 
ลักษณะที่ 3 คือ อักษรตํ่า ค พ ควบกับอักษรตํ่า ร ล ว ประกอบด้วย คร คล พร พล 

คว 
ลักษณะที่ 4 คือ อักษรควบแท้ที่เป็นตัวสะกด 
ในการนําเสนออักษรกลาง อักษรสูง และอักษรตํ่าควบกับอักษร ร ล ว ผู้เขียนได้นํา

คําแต่ละประเภทมาแสดงเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนทําความเข้าใจและฝึกการอ่านออกเสียง ดัง
ตัวอย่างการนําเสนออักษรกลางควบกับอักษร ร ล ว ต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบ 47 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง อักษรควบ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
100 

 

ส่วนอักษรควบแท้ที่เป็นตัวสะกดด้วยกัน ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ดังนี้  
 

 
 

ภาพประกอบ 48 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง อักษรควบ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
101 

 
เนื้อหาข้างต้น ผู้เขียนกล่าวว่า อักษรควบสามารถทําหน้าที่เป็นตัวสะกด ในเมื่อทํา

หน้าที่เป็นตัวสะกด คุณลักษณะของตัวสะกดขึ้นอยู่กับพยัญชนะตัวแรก ถ้ามีรูปสระกํากับประสม
เป็นพยางที่สอง จะทําหน้าที่เป็นทั้งตัวสะกด และเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่สอง ผู้เขียนได้นํา
ตัวอย่างคําในทั้งสองกรณีมาช่วยให้ผู้เรียนทําความเข้าใจและฝึกอ่านออกเสียง นอกจากนี้ ยังได้
อธิบายถึงกรณีที่มีเครื่องหมายการันต์ว่า เมื่อมีเครื่องหมายการันต์ อักษรควบนี้จะไม่ออกเสียง 
พร้อมยกตัวอย่างคํา เช่น ศาสตร์(สาด) อินทร์(อิน) 
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จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ในการนําเสนอตัวอย่างคํากลุ่มนี้ ผู้ เขียนยังได้นําเสนอวิธีการ
อ่านเสียงภาษาไทยไว้ในวงเล็บหลังตัวอย่างคําแต่ละตัวด้วย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิธีการ
ออกเสียงและอ่านออกเสียงได้ถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากการอ่านคําพวกนี้ค่อนข้างยากสําหรับผู้ที่
เริ่มเรียนภาษาไทย 

ในการนําเสนออักษรควบไม่แท้ ผู้เขียนได้อธิบายว่า อักษรควบไม่แท้ คือ อักษรควบที่
ออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวเดียว อักษรตัวหน้ามีอักษร จ ซ ศ ส และ ท อักษรตัวหลังคืออักษร ร 
โดยแยกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 คือ พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับอักษรตํ่า ร ประกอบด้วย จร ซร ศร สร 
ตัว ร ไม่ออกเสียง พร้อมให้ตัวอย่างคํา ดังนี้ 

จริง (จิง)       ไซร้ (ไซ้)       ศรี (ศี)       สร้าง (ส้าง)       เสริม (เสิม) 
ในประเด็นนี้ ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงคําว่า “สระ” ไว้ว่า คํานี้เป็นคําพิเศษ มีวิธีการออก

เสียง 2 วิธี ถ้าออกเสียงตัว ส ไม่ออกเสียงตัว ร นับเป็นอักษรควบไม่แท้ เช่น สระน้ํา  สระผม ถ้า
ออกเสียงเป็นสองพยางค์ จะนับเป็นอักษรนํา เช่น สระอา สระอี เป็นต้น 

ลักษณะที่ 2 คือ อักษรตัว ท ควบกับอักษรตัว ร ออกเสียงเป็นตัว ซ พร้อมให้ตัวอย่าง
คํา ดังนี้  
    ทราบ (ซาบ)       ทราย (ซาย)       ทรุด (ซุด)        โทรม (โซม) 

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่ออักษรควบ ทร ทําหน้าที่เป็นทั้งตัว
สะกดของพยางค์แรกและมีรูปสระตามมาประสมเป็นพยางค์ที่สอง หรือแค่ประสมกับสระเป็น
พยางค์ที่สอง จะนับเป็นอักษรควบแท้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    นิทรา (นิด-ทรา)      จันทรา (จัน-ทรา) 

ตัวอย่างคําทั้งหมดที่นําเสนอไว้ในเนื้อหาอักษรควบไม่แท้ ผู้เขียนได้นําวิธีการออก
เสียงภาษาไทยมาประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงได้ถูกต้องแม่นยํา เนื่องจากว่า
วิธีการอ่านอักษรควบไม่แท้มักจะเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาวต่างชาติที่เริ่มเรียนภาษาไทย ถ้า
ช่วงแรกอ่านผิด วันหลังคงแก้ได้ยาก  

หลังจากได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับอักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้ และเรียนรู้วิธีการ
อ่านอักษรควบแล้ว จึงให้ผู้เรียนทําแบบฝึกทักษะทางภาษา มีการให้ฝึกอ่านออกเสียงและฝึกคัด
เขียนคําหนึ่งพยางค์ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านคําหนึ่งพยางค์ที่มีอักษรควบแต่ละประเภท ผู้เขียนได้
นําสัทอักษรและความหมายภาษาจีนประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้องและเรียนรู้
ความหมายของคําศัพท์ ดังนี้ 
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ในแบบฝึกการอ่านท้ายเรื่อง ผู้เขียนได้นําคําหลายพยางค์ที่มีอักษรควบมาให้ผู้เรียน
ฝึกอ่านออกเสียง คัดเขียนคําศัพท์ พร้อมให้ผู้เรียนใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคํา เพื่อให้
ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมค้นคว้าความหมายของคําศัพท์ให้คล่องแคล่งมากขึ้น การ
จัดลําดับคําเช่นเดียวกับคําพยางค์เดียว ได้จัดคําที่มีอักษรควบเหมือนกันไว้ด้วยกัน อันจะช่วยให้
ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงให้แม่นยําด้วยวิธีการซ้ํา ดังนี้ 
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นอกจากน้ี ในท้ายเรื่องยังมีแบบฝึกในลักษณะรูปประโยค โดยฝึกอ่านออกเสียง และ
คัดเขียนประโยคง่าย ๆ ที่เน้นการอ่านออกเสียงและการเขียนคําที่มีอักษรควบในประโยค โดยไม่
เน้นความหมายของประโยค ดังนี้ 
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       ตอนเที่ยงครึ่งเสียงใครเป่าขลุ่ยอยู่ในครัวเพราะมาก 
       นั่งเศร้ามองดูคล่ืนสาดซัดหาดทรายขาว 
       วัวลากเกวียนเดินกวัดแกว่งไปมาอยู่บนถนนริมคลองที่ขรุขระ 
       ครูบอกว่ารอสักครู่ รอให้มาครบกันก่อนแล้วค่อยร้องเพลง 

 (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 107) 
  

1.6 อักษรน า 
ผู้เขียนได้นําเสนอเรื่องอักษรนําในบทที่ 12 หลังจากการนําเสนออักษรควบ และเรื่อง

อักษรประสม ซึ่งทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วว่า อักษรประสมในภาษาไทยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ อักษรควบและอักษรนํา ดังนั้น การสอนอักษรนําจึงนับเป็นการสอนอักษรประสมใน
ภาษาไทยอีกเภทหนึ่ง ในการนําเสนอเนื้อหาอักษรนํา ผู้เขียนได้ใช้ภาษาจีนในการอธิบาย 

ในการเริ่มต้นของการนําเสนออักษรนํา ผู้เขียนได้กล่าวว่า ตามปรกติ พยัญชนะตัว
หน้าของอักษรนําจะเป็นอักษรสูงและอักษรกลาง พยัญชนะตัวหลังของอักษรนําจะเป็นอักษรตํ่า 
พยัญชนะตัวหน้ามีหน้าที่ทําให้พยางค์ที่ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์และผันเสียงตามพยัญชนะตัวหน้า 
พยัญชนะตัวหน้าในอักษรนํามีทั้งแบบไม่ออกเสียง และแบบออกเสียงประสมกับสะเสียงสั้น  [a] 
เป็นพยางค์ที่หน่ึง 

จากนั้น ผู้ เขียนได้นําเสนอความรู้ เรื่องอักษรคู่และอักษร เด่ียวว่า อักษรตํ่าใน
ภาษาไทยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ อักษรตํ่าที่มีอักษรสูงเป็นคู่ หมายถึง มีฐาน
กรณ์ที่ใช้ในการออกเสียงและวิธีการออกเสียงที่เหมือนกัน อักษรตํ่าพวกนี้เรียกว่า “อักษรคู่” มี
ทั้งหมด 13 ตัว อักษรตํ่าอีกประเภทหนึ่ง คือ อักษรตํ่าที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่ กล่าวคือ ฐานกรณ์ใน
การออกเสียงและวิธีการออกเสียงไม่เหมือนกัน อักษรตํ่าพวกนี้เรียกว่า อักษรเด่ียว มีทั้งหมด 10 
ตัว 

วิธีการอธิบายอักษรคู่ และอักษรเด่ียวดังกล่าวสอดคล้องกับเนื้อหาที่นําเสนอวิธีการ
ออกเสียงอักษรตํ่าในบทที่ 6 ซึ่งในการนําเสนอวิธีการออกเสียงอักษรตํ่าคู่ ผู้เขียนได้นําเสนอวิธีการ
ออกเสียงโดยเทียบกับอักษรสูงที่เป็นเสียงคู่กับอักษรตํ่านั้น ให้สังเกตว่า มีฐานกรณ์และวิธีการออก
เสียงที่เหมือนกัน ต่างกันแค่ตรงที่พื้นเสียงเท่านั้น แต่การนําเสนอวิธีการออกเสียงอักษรตํ่าเด่ียว 
จะมีการนําเสนอเหมือนกับการสอนอักษรตัวอ่ืน ๆ ทั่วไป การนําเรื่องฐานกรณ์ในการออกเสียงและ
วิธีการออกเสียงด้านสัทศาสตร์มาช่วยอธิบายอักษรคู่และอักษรเด่ียว จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความรู้อักษรเดี่ยวและอักษรคู่ได้ชัดเจนขึ้น 
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ผู้เขียนยังได้นําเสนออักษรคู่และอักษรเดี่ยวแต่ละตัวไว้ในตาราง เพื่อให้ผู้เรียนเห็นได้
ชัดว่า อักษรคู่และอักษรเดี่ยวประกอบด้วยอักษรตํ่าตัวใดบ้าง ดังนี้ 

 

ตาราง 13 แสดงการนําเสนอเนื้อหาอักษรคู่และอักษรเด่ียว 
 

       สัทอักษร 

พยัญชนะ 
[kh] [ch] [th] [ph] [f] [s] [h] 

อักษรสูง ข ฉ ถ ฐ ผ ฝ ส ศ ษ ห 
อักษรคู่ ค ฆ ช ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ซ ฮ 
     สัทอักษร 

พยัญชนะ 
[ŋ] [j] [n] [m] [r] [l] [w] 

อักษรเด่ียว ง ญ ย ณ น ม ร ล ฬ ว 
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นอกจากน้ี ผู้เขียนยังได้อธิบายว่า อักษรคู่ร่วมกับอักษรสูงที่เป็นคู่นั้นสามารถผันเสียง
วรรณยุกต์ได้ครบทั้ง 5 เสียง แต่อักษรเด่ียวต้องใช้อักษรสูง และอักษรกลางนํา ถึงสามารถผันได้
ครบ 5 เสียง ดังนั้น อักษรประสมที่เป็นอักษรเดี่ยวนําด้วยอักษรสูง และอักษรกลางนี้ จึงเรียกกันว่า 
อักษรนํา การนําเสนอความรู้เรื่องนี้จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาของอักษรนําในภาษาไทย  

หลังจากได้นําเสนอเรื่องอักษรคู่และอักษรเด่ียว ผู้เขียนได้นําเสนอความรู้การแบ่ง
ประเภทของอักษรนําว่า อักษรนําสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ อักษรนําที่ไม่ออกเสียง 
และอักษรนําที่ออกเสียง ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทท่ี 1 อักษรนําที่ไม่ออกเสียง  
1. อักษรนําที่นําด้วยอักษรกลาง อ ตัว อ ไม่ออกเสียง คําพวกนี้มีเพียงแค่ 4 คํา การออก

เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์ตามวิธีการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง 
  อย่า   不, 别   อยาก  想,想要  

 อย่าง 样子,例子  อยู่ 在,正在 
2. อักษรนําที่นําดว้ยอักษรสูง ห ตัว ห ไม่ออกเสียง การออกเสียงวรรณยุกตข์องพยางค์

ตามวิธีการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสูง เช่น 
 หย่าหยกหรีด หรือ หลง หลอก หวัง หวัด 
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 หงอก หงาย หญ้า หยิบ หนู หนวก เหมือน หมด 
ประเภทท่ี 2 อักษรนําที่ออกเสียง 
 1. อักษรนําที่นําด้วยอักษรกลาง 
 1) อักษรนําที่นําด้วย อ อ ออกเสียงประสมกับสระเสียงส้ัน [a] พยางค์ที่เหลือ ออกเสียง

ตามวิธีการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง เช่น 
 องุ่น อนาถ อร่อย อนึ่ง 
2) อักษรนําที่นําด้วยอักษรกลาง ก ต จ ฯลฯ อักษรกลางเหล่านี้ออกเสียงประสมกับสระ

เสียงส้ัน [a] พยางค์ที่เหลือ ออกเสียงตามวิธีการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง เช่น 
 กนก ตลาด จมูก ปลัด 
2. อักษรนําที่นําด้วยอักษรสูง ข ฉ ถ ผ ฝ ส ฯลฯ อักษรสูงเหล่านี้ออกเสียงประสมกับสระ

เสียงส้ัน [a] พยางค์ที่เหลือ ออกเสียงตามวิธีการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสูง เช่น 
   ขณะ ฉลอง ถนัด แผนก สรุป 

   (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 111) 
 

ในการนําเสนออักษรนําและวิธีการออกเสียงอักษรนําแต่ละประเภท ผู้เขียนได้นํา
ตัวอย่างคํามาช่วยให้ผู้เรียนทําความเข้าใจและฝึกอ่านออกเสียง สําหรับตัวอย่างคําในประเภท
อักษรนําที่ไม่ออกเสียงที่นําด้วย อ ผู้เขียนได้นําความหมายภาษาจีนของคํามาประกอบด้วย 
เนื่องจากคําประเภทนี้มีอยู่แค่ 4 คําเท่านั้น และคํา 4 คํานี้เป็นคําที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน จึงนํา
ความหมายมาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และจดจํา 

นอกจากอักษร 2 ประเภทข้างต้น ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงอักษรนําประเภทผิดปรกติว่า 
อักษรนําบางคํา พยัญชนะตัวที่ 2 ไม่ใช่อักษรเดี่ยว และถึงแม้ว่าอักษรนําบางคํามีพยัญชนะตัวที่ 2 
เป็นอักษรเดี่ยว แต่ก็ไม่ได้ออกเสียงตามอักษรนําทั่วไป ซึ่งจะออกเสียงตามวิธีการผันเสียงอักษรตํ่า
เหมือนเดิม และยังมีอักษรนําบางคํานําด้วยอักษรตํ่า คําพวกนี้จึงเรียกว่า อักษรนําประเภท
ผิดปรกติ ผู้เขียนได้นําตัวอย่างคําและวิธีการออกเสียงมาประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดี 
พร้อมได้ฝึกอ่านออกเสียงด้วย ดังนี้ 
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ในแบบฝึกท้ายบท ผู้เขียนได้จัดแบบฝึกพัฒนาทักษะทางภาษา เช่น ทักษะการอ่านออก

เสียง และทักษะการเขียน ผู้เขียนได้นําคําหนึ่งพยางค์ที่มีอักษรนํามาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง
และฝึกเขียนเป็นจํานวนมาก ยังได้นําสัทอักษรและความหมายภาษาจีนมาประกอบ เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนออกเสียงคําได้ถูกต้อง และเรียนรู้ความหมายของคําศัพท์ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 52 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง อักษรนํา 
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ต่อจากนั้น ผู้เขียนได้นําคําหลายพยางค์ที่มีอักษรนํามาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง 

คัดเขียนคําศัพท์ พร้อมให้ผู้เรียนใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคํา เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
การใช้พจนานุกรมค้นคว้าความหมายของคําศัพท์ให้คล่องแคล่งมากขึ้น การจัดลําดับคํา
เช่นเดียวกับคําพยางค์เดียว ได้จัดคําที่มีอักษรนําประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน ช่วยให้ผู้เรียนฝึกอ่าน
ออกเสียงให้แม่นยําด้วยวิธีการซ้ํา ผู้ เขียนไม่ได้นําสัทอักษรประกอบ เนื่องจากผู้ เรียนมี
ประสบการณ์ในการอ่านคําหนึ่งพยางค์ที่มีอักษรนํามาแล้ว จึงให้ฝึกอ่านอักษรนําในระดับที่ยาก
ขึ้น ดังนี้ 
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สุดท้าย จะให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง และคัดเขียนประโยคง่าย ๆ ที่เน้นการอ่านออก
เสียงและการเขียนคําที่มีอักษรนํา โดยไม่เน้นความหมายของประโยค ดังนี้ 

 
ขยัน ประหยัด เราจะสบายในอนาคต  
ขนมนี้ซื้อที่ไหนเหรอ ทั้งหวาน ทั้งหอม อร่อยมาก 
ขอบคุณท่ีสนับสนุนมอบสนามฟุตบอลให้โรงเรียน 
วันน้ีไม่สบายหรือเปล่า หน้าตาดูหม่นหมองมาก 
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนมีผู้เสียชีวิตนับหมื่น เหลือเพียงซากปรักหักพัง 

  (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 117) 
 

1.7 การประสมอักษร 
การประสมอักษรคือ การนําพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มาประสมเข้าด้วยกัน 

เพื่อให้เกิดเป็นคําและพยางค์ เป็นการนําไปสู่ขั้นการอ่านและการเขียนคําในภาษาไทย ผู้เขียนได้
นําเสนอเนื้อหาการประสมอักษรพร้อมกับการนําเสนอเนื้อหาสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ คําเป็น
คําตาย โดยเริ่มต้นจากการนําเสนอการประสมอักษรในแม่ ก กา ไปจนถึงการนําเสนอการ
ประสมอักษรในมาตราตัวสะกดตามลําดับขั้นดังนี้ 

1.7.1 การประสมอักษรในแม่ ก กา 
การประสมอักษรในแม่ ก กา เป็นการนําพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์เข้าด้วยกัน 

โดยไม่มีพยัญชนะตัวสะกด เป็นการฝึกออกเสียงและเขียนภาษาไทยในขั้นพื้นฐาน ผู้เขียนได้จัด
เนื้อหาการประสมอักษรแม่ ก กา ตามลําดับความยากง่ายไว้เป็น 4 ขั้น ดังนี้ 

1.7.1.1 การประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
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ต้ังแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 3 ผู้เขียนได้นําเสนอเรื่องสระเด่ียว อักษรกลาง สระ
ประสม และสระเกินตามลําดับ ระหว่างนั้น ผู้เขียนได้นําเสนอการประสมอักษรกลางกับสระ
เด่ียว การประสมอักษรกลางกับสระประสม และการประสมอักษรกลางกับสระเกินตามลําดับ 
โดยไม่มีรูปวรรณยุกต์และพยัญชนะท้ายประกอบ ดังตัวอย่างการนําเสนอการประสมอักษรกลาง
กับสระประสมในแม่ ก กา ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ต่อไป 

 

ตาราง 14 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
 

   สระ  
พยัญชนะ      

เ- ียะ 
[ia] 

เ- ีย 
[i:a] 

เ- ือะ 
[ɯa] 

เ- ือ 
[ɯ:a] 

- ัวะ  
[ua] 

- ัว 
[u:a] 

ก [k] เกียะ เกีย เกือะ เกือ กัวะ กัว 
จ [c] เจียะ เจีย เจือะ เจือ จัวะ จัว 
ด [d] เดียะ เดีย เดือะ เดือ ดัวะ ดัว 
ต [t] เตียะ เตีย เตือะ เตือ ตัวะ ตัว 
บ [b] เบียะ เบีย เบือะ เบือ บัวะ บัว 
ป [p] เปียะ เปีย เปือะ เปือ ปัวะ ปัว 

อ [ɂ] เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 21 

 

ในการฝึกออกเสียงการประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ ผู้เขียน
ได้นําอักษรกลางแต่ละหน่วยเสียงประสมกับสระเดี่ยวแต่ละตัว สระประสมแต่ละตัว และสระ 4 ตัว 
คือ อํา ไอ ใอ เอา ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงตามลําดับการเรียนสระในแต่ละบท เพื่อทําให้ผู้เรียน
สามารถฝึกการอ่านออกเสียงประสมอักษกลาง ในแม่ ก กา ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ให้ทั่วถึงและ
ชํานาญ โดยไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องความหมาย  

1.7.1.2 การประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ที่มีรูปวรรณยุกต์ 
หลังจากการเรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์ในบทที่ 4 ผู้เขียนได้นําเสนอเรื่องวิธีการผันเสียง

วรรณยุกต์อักษรกลาง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการอ่านออกเสียงการประสมอักษรกลางในแม่ ก 
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กา ที่มีรูปวรรณยุกต์ แล้วจึงได้นําอักษรกลางมาประสมกับสระเสียงยาว สระประสม และสระเกิน 
4 ตัว คือ อํา ไอ ใอ เอา ที่มีรูปวรรณยุกต์แต่ละตัวมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง ดังเช่น 

 

ตาราง 15 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ที่มีรูปวรรณยุกต์ 
 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 34 

 
จะเห็นว่า ผู้เขียนไม่ได้นําอักษรกลางประสมกับสระเสียงสั้นมาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน

ออกเสียง เพราะว่า การอ่านออกเสียงอักษรกลางประสมกับสระเสียงสั้นที่มีรูปวรรณยุกต์เป็นเรื่อง
ที่เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งคําในภาษาไทยที่มีอักษรกลางประสมกับสระเสียงสั้นที่มีรูปวรรณยุกต์พบได้
น้อย และส่วนใหญ่เป็นคําเสริมหรือคํายืมจากภาษาต่างประเทศ เพื่อไม่ให้การเรียนการสอนนั้นยืด
ยาว และขาดประสิทธิภาพ จึงไม่ได้ไว้ในตําราเรียน   

1.7.1.3 การประสมอักษรสูงในแม่ ก กา 
เมื่อได้เรียนรู้การประสมอักษรกลางในแม่ ก กา มีพื้นฐานการออกเสียงภาษาไทย

ในเบื้องต้นแล้ว ผู้เขียนจึงได้นําเสนอการประสมอักษรสูงในแม่ ก กาในขั้นต่อไป โดยได้อธิบาย
วิธีการผันอักษรสูงด้วยภาษาจีน แล้วจึงนําอักษรสูงประสมกับสระมาให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง ดังนี้ 
 

ตาราง 16 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรสูงในแม่ ก กา 
 

เสียงจัตวา เสียงเอก เสียงโท 

ขา [kha:215] ข่า [kha:21] ข้า [kha:51] 
ฉี [chi:215] ฉี่ [chi:21] ฉี้ [chi:51] 
ถือ [thɯ:215] ถื่อ [thɯ:21] ถื้อ [thɯ:51] 
ผู [phu:215] ผู่ [phu:21] ผู้ [phu:51] 

จํา [cam33] จ่ํา [cam21] จ้ํา [cam51] จ๊ํา [cam45] จ๋ํา [cam215] 
ได [dai33] ได่ [dai21] ได้ [dai51] ได๊ [dai45] ได๋ [dai215] 
ใต [tai33] ใต่ [tai21] ใต้ [tai51] ใต๊ [tai45] ใต๋ [tai215] 

เอา [ɂau33] เอ่า [ɂau21] เอ้า [ɂau51] เอ๊า [ɂau45] เอ๋า [ɂau215] 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

เสียงจัตวา เสียงเอก เสียงโท 

เฝ [fe:215] เฝ่ [fe:21] เฝ้ [fe:51] 
แส [sɛ:215] แส่ [sɛ:21] แส้ [sɛ:51] 
โห [ho:215] โห่ [ho:21] โห้ [ho:51] 
ถํา [tham215] ถ่ํา [tham21] ถ้ํา [tham51] 
เสา [sau215] เส่า [sau21] เส้า [sau51] 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. 

หน้า 37 
 

ในการนําเสนอการประสมอักษรสูงในแม่ ก กา พบว่า ผู้เขียนได้นําเสนออักษรสูง
ทุกหน่วยเสียงมาให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง เพราะว่าเนื้อหาการออกเสียง และการผันเสียงอักษรสูง
เป็นเรื่องที่ผู้เรียนเพิ่งเรียนรู้มาใหม่ จึงมุ่งให้ฝึกจนแม่นยํา ครอบคลุมถึงอักษรสูงทุกหน่วยเสียง แต่
ผู้เขียนไม่ได้นําสระทุกตัวมาประสม เนื่องจากผู้เรียนได้ผ่านการฝึกอ่านออกเสียงประสมอักษร
กลางและสระแต่ละตัวมาแล้ว มีประสบการณ์ในการอ่านประสมพยัญชนะกับสระ จึงสามารถฝึก
ประสมอักษรสูงกับสระได้ด้วยตัวเอง 

1.7.1.4 การประสมอักษรตํ่าในแม่ ก กา 
ในการนําเสนอการประสมอักษรตํ่าในแม่ ก กา ผู้เขียนได้นําเสนอการประสม

อักษรตํ่า สระ และวรรณยุกต์ วิธีการนําเสนอเช่นเดียวกับการประสมอักษรสูงในแม่ ก กา ได้
อธิบายวิธีการผันอักษรตํ่าด้วยภาษาจีนกลาง แล้วนําอักษรตํ่าแต่ละหน่วยเสียงประสมกับสระมา
ให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง ดังนี้  
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ตาราง 17 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรตํ่าในแม่ ก กา 
 

เสียงสามัญ เสียงโท เสียงตรี 

คา [kha:33] ค่า [kha:51] ค้า [kha:45] 
แง [ŋɛ:33] แง่ [ŋɛ: 51] แง้ [ŋɛ: 45] 
ใช [chai:33] ใช่ [chai: 51] ใช้ [chai: 45] 
ซือ [sɯ:33] ซื่อ [sɯ: 51] ซื้อ [sɯ: 45] 
เท [the:33] เท่ [the: 51] เท้ [the: 45] 
เนา [nau33] เน่า [nau51] เน้า [nau45] 
พี [phi:33] พี่ [phi: 51] พี้ [phi: 45] 
เฟือ [fɯ:a33] เฟื่อ [fɯ:a51] เฟื้อ [fɯ:a45] 
มา [ma:33] ม่า [ma: 51] ม้า [ma: 45] 
ยํา [jam33] ย่ํา [jam51] ย้ํา [jam45] 
เรา [rau33] เร่า [rau51] เร้า [rau45] 
โล [lo:33] โล ่[lo: 51] โล ้[lo: 45] 
ไว [wai33] ไว่ [wai51] ไว้ [wai45] 
ฮอ [hɔ:33] ฮ่อ [hɔ: 51] ฮ้อ [hɔ: 45] 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 44-45 

 
ผู้เขียนไม่ได้นําสระทุกตัวมาประสม เนื่องจากผู้เรียนได้ผ่านการฝึกอ่านออกเสียง

ประสมอักษรกลางและสระแต่ละตัวมาแล้ว มีประสบการณ์ในการประสมพยัญชนะกับสระ จึง
สามารถฝึกประสมอักษรตํ่ากับสระได้ด้วยตัวเอง 

ในการนําเสนอการประสมอักษรในแม่ ก กา แต่ละขั้นตอน ผู้เขียนได้นําคําหนึ่ ง
พยางค์ คําหลายพยางค์ และประโยคที่มีการประสมอักษรในแม่ ก กา ไว้เป็นจํานวนมากมาให้
ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงและหัดเขียนตามลําดับ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียน
ประสมอักษรในแม่ ก กา เนื้อหาแบบฝึกที่ผู้เขียนนําเสนอไว้ในตําราเรียน เป็นคําศัพท์ที่ใช้บ่อยใน
ภาษาไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านคําศัพท์ และเป็นประโยชน์เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
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การประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ในภาษาไทยมีลักษณะการออกเสียงที่คล้าย
กับการออกเสียงพินอินในภาษาจีนกลาง คือ ออกเสียงพยัญชนะต้นประสมกับสระ เวลาออกเสียง 
เสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูปวรรณยุกต์ และสามารถผันเสียงได้ครบทุกเสียงในภาษาของตน กล่าวคือ 
ในการออกเสียงพินอิน การออกเสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูปวรรณยุกต์ และผันเสียงได้ครบ 4 เสียงใน
ภาษาจีน การออกเสียงประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ก็เช่นกัน ออกเสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูป
วรรณยุกต์ และผันเสียงได้ครบ 5 เสียงในภาษาไทย ดังนั้น การประสมอักษรกลางในแม่ ก กา จึง
เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายสําหรับผู้เรียนชาวจีน จึงจัดสอนไว้ก่อน แต่การประสมอักษรสูง และอักษร
ตํ่าในแม่ ก กา มีลักษณะที่ผู้เรียนไม่เคยชิน กล่าวคือ การประสมอักษรสูงแม้ว่าออกเสียง
วรรณยุกต์ตรงกับรูป แต่สามารถผันได้เพียง 3 เสียง ส่วนการประสมอักษรตํ่า จะมีการออกเสียง
วรรณยุกต์ไม่ตรงกับรูป และไม่สามารถผันได้ครบ 5 เสียงด้วย วิธีการสอนตามลําดับดังกล่าว จึง
เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทยที่คํานึงถึงประสบการณ์ทางภาษาของผู้เรียนชาว
จีน และเรียงลําดับจากง่ายไปหายาก  

1.7.2 การประสมอักษรในมาตราตัวสะกด 
การประสมอักษรในมาตราตัวสะกด เป็นการนําพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และ

พยัญชนะตัวสะกดเข้าด้วยกัน ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาไว้เป็น 2 ช่วง ได้แก่ การนําเสนอการ
ประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว และการนําเสนอการประสมอักษรใน
มาตราตัวสะกดแม่กก กด กบ เหมือนตําราภาษาไทย 

1.7.2.1 การประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว 
  ผู้เขียนได้นําเสนอการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดในแม่กง กน กม เกย เกอว ไว้
ในบทที่ 7 ถึงบทที่ 8 พร้อมกับการนําเสนอความรู้เรื่องคําเป็น ในเนื้อหาส่วนนี้ ผู้เขียนได้อธิบาย
วิธีการผันเสียงวรรณยุกต์คําเป็นด้วยภาษาจีนกลาง และได้นําเสนอวิธีการอ่านออกเสียงการ
ประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว ซึ่งนําเสนอด้วย 2 วิธี ได้แก่ วิธีการอ่าน
ออกเสียงแบบพินอินในภาษาจีน และวิธีการอ่านออกเสียงแบบไทย ดังนี้ 
 

กัง:       ก + - ัง = กัง   (ก + ะ + ง = กัง) 
kaŋ 33 k + aŋ = kaŋ33 

ขึ้น:      ข + – ึ น + - ้= ขึ้น  (ข +  – ึ + น → ขึน + - ้ = ขึ้น) 
khɯn 51  kh + ɯn = khɯn 51 

สาม: ส +าม = สาม   (ส + า + ม = สาม) 
sa:m 215 s + a:m = sa:m 215 
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ทุ่ม:       ท + – ุม + - ่ = ทุ่ม   (ท + – ุ + ม → ทุม + - ่ = ทุ่ม) 
thum 51   th + um = thum 51 

(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 59) 
 

ตัวอย่างข้างต้น ด้านซ้ายเป็นวิธีการอ่านคําไทยแบบจีน คือ การอ่านแบบผสม 
“声母 เซิงหมู่” (หมายถึงพยัญชนะที่มีตําแหน่งอยู่ข้างหน้าของพยางค์)  “韵母 ยวิ่นหมู่”  
(หมายถึงส่วนประกอบหลังจาก 声母 เซิงหมู่)  และวรรณยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งคล้ายกับวิธีการอ่าน
ภาษาจีนด้วยพินอิน คือ ประสม “声母 เซิงหมู่”  “韵母 ยวิ่นหมู่” และวรรณยุกต์เข้าด้วยกัน ส่วน
ในวงเล็บเป็นวิธีการอ่านคําไทยแบบไทย คือ นําพยัญชนะต้น สระ พยัญชนะตัวสะกด และ
วรรณยุกต์เข้าด้วยกัน วิธีการสอนการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว ด้วย
สองวิธีนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการอ่านคําเป็นที่มีตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอวได้ดีขึ้น อีกทั้ง
ให้เข้าใจความคล้ายและความต่างระหว่างสองภาษาได้ด้วย  

นอกจากการนําเสนอวิธีการอ่านออกเสียงการประสมอักษรในมาตราแม่กง กน 
กม เกย เกอวแล้ว ผู้เขียนยังได้นําสระเด่ียวแต่ละตัวและสระประสม เ- ีย [i:a] เ- ือ [ɯ:a]  - ัว [u:a]  
มาประสมกับตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง ผู้เขียนไม่ได้นําสระ
ประสมเสียงสั้นมา เพราะเห็นว่า คําที่ประสมด้วยสระประสมเสียงสั้นที่มีตัวสะกดในภาษาไทยพบ
ได้น้อย การนําเสนอดังตัวอย่างการนําสระประสม เ- ีย [i:a] เ- ือ [ɯ:a]  - ัว [u:a] ประสมกับตัวสะกด
แม่กง กน กม เกย เกอว ต่อไปนี้ 

 

ตาราง 18 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว 
 

        เสียงพยัญชนะท้าย  
   เสียงสระประสม     

ง 
[-ŋ] 

น 
[-n] 

ม 
[-m] 

ย 
[-i] 

ว 
[-u] 

เ- ีย [i:a] เ- ียง เ- ียน เ- ียม - เ- ียว 
เ- ือ [ɯ:a] เ- ือง เ- ือน เ- ือม เ- ือย - 
- ัว [u:a] -วง -วน -วม -วย - 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า  69 
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ในการนําเสนอการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว 
ผู้เขียนไม่ได้ใส่พยัญชนะต้นเข้าไป เพราะถือว่า การประสมอักษรในมาตราตัวสะกดเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยากสําหรับผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจการอ่าน และการเขียนการประสม
สระแต่ะละตัวกับตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอวแต่ละตัวอย่างชัดเจน จึงนําเสนอเพียงสองส่วนนี้
ออกมา เหตุผลอีกประการหนึ่งอาจเพราะว่า ผู้เรียนที่เรียนมาถึงขั้นนี้ก็ได้ผ่านการเรียนรู้อักษร 3 
หมู่ การประสมอักษรในแม่ ก กา ตามอักษร 3 หมู่ และวิธีการผันเสียงคําเป็นมาแล้ว มีความรู้
พื้นฐานและความสามารถในการประสมพยัญชนะต้น และวรรณยุกต์เข้าไปด้วยตัวเอง 

1.7.2.2 การประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กก กด กบ 
ผู้เขียนได้นําเสนอเรื่องการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดในแม่กก กด กบ ไว้ใน

บทที่ 9 ถึงบทที่ 10 พร้อมกับการนําเสนอความรู้เรื่องคําตาย ในเนื้อหาส่วนนี้ ผู้เขียนได้อธิบาย
วิธีการผันเสียงวรรณยุกต์คําตายด้วยภาษาจีนกลาง และมีการนําเสนอวิธีการอ่านออกเสียงการ
ประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กก กด กบ ผู้เขียนได้นําเสนอวิธีการอ่าน 2 วิธี เช่นเดียวกับการ
นําเสนอการอ่านคําเปน็ที่มีตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว ได้แก่ วิธีการอ่านออกเสียงแบบพินอิน
ในภาษาจีน พร้อมให้เทียบกับวิธีการอ่านออกเสียงแบบไทย ดังนี้ 
 

กัด:   ก + - ัด = กัด   (ก + ะ + ด = กัด) 
kat21  k + at = kat21 

ขาด:  ข + าด = ขาด   (ข + า + ด = ขาด) 
kha:t21  kh + a:t = kha:t21 

ลับ:   ล + - ับ = ลับ   (ล + ะ + บ = ลับ) 
lap45  l + ap = lap45 

ลาบ:  ล + าบ = ลาบ   (ก + า + ด = กัด) 
la:p 51  l + a:p = la:p 51 

(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 79-80) 
 

ดังตัวอย่างข้างต้น  ด้านซ้ายเป็นวิธีการอ่านคําไทยแบบจีน คือ การอ่านแบบ
ผสม “声母 เซิงหมู่” (หมายถึงพยัญชนะที่มีตําแหน่งอยู่ข้างหน้าของพยางค์) “韵母 ยวิ่นหมู่”  
(หมายถึงส่วนประกอบหลังจาก 声母 เซิงหมู่) และวรรณยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งคล้ายกับวิธีการอ่าน
ภาษาจีนด้วยพินอิน คือ ประสม “声母 เซิงหมู่”  “韵母 ยวิ่นหมู่” และวรรณยุกต์เข้าด้วยกัน ส่วน
ในวงเล็บเป็นวิธีการอ่านคําไทยแบบไทย คือ นําพยัญชนะต้น สระ พยัญชนะตัวสะกด และ
วรรณยุกต์เข้าด้วยกัน วิธีการสอนการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กก กด กบ ด้วยสองวิธีนี้ 



  123 

จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการอ่านคําที่ตายที่มีตัวสะกดแม่กก กด กบ ได้ดีขึ้น ยังช่วยให้เข้าใจความ
คล้ายและความตา่งระหว่างสองภาษาได้  

นอกจากการนําเสนอวิธีการอ่านออกเสียงการประสมอักษรในมาตราแม่กก กด 
กบ แล้ว ผู้เขียนยังได้นําสระเดี่ยวแต่ละตัวและสระประสม เ- ีย [i:a] เ- ือ [ɯ:a]  - ัว [u:a]  มาประสม
กับตัวสะกดแม่กก กด กบ มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง ผู้เขียนไม่ได้นําเสนอสระประสมเสียงสั้น 
เนื่องจากคําที่ประสมด้วยสระประสมเสียงสั้นที่มีตัวสะกดในภาษาไทยพบได้น้อย การนําเสนอดัง
ตัวอย่างการนําสระเด่ียว -ะ [a] -า [a: ] – ิ [i]  – ี [i: ] – ึ [ɯ]  - ื [ɯ:] – ุ [u]  – ู [u: ] ประสมกับเสียง
พยัญชนะตัวสะกด ก [-k] ด [-t] และบ [-p] ต่อไปนี ้

 

ตาราง 19 แสดงการนําเสนอการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กก กด กบ 
 

        เสียงพยัญชนะท้าย  
      เสียงสระ      

ก  
[-k] 

ด  
[-t] 

บ  
[-p] 

-ะ [a] - ัก - ัด - ับ 
-า [a: ] -าก -าด -าบ 
– ิ [i] – ิก – ิด – ิบ 
– ี [i: ] – ีก – ีด – ีบ 
– ึ [ɯ] – ึก – ึด – ึบ 
- ื [ɯ:]   - ืก* - ืด - ืบ 
– ุ [u] – ุก – ุด – ุบ 
– ู [u: ] – ูก – ูด – ูบ 

      หมายเหตุ คําที่มี * ไม่มีปรากฏในภาษาไทย นําเสนอไว้เพื่อฝึกการออกเสียงเท่านั้น 
 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ . (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 78-79 

 

การนําเสนอการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กก กด กบ มีวิธีการนําเสนอ
เช่นเดียวกับการนําเสนอการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว ผู้เขียนไม่ได้
ใส่พยัญชนะต้นเข้าไป เนื่องจากว่าการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
สําหรับผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจการอ่านและการเขียนการประสมสระแต่ะละ
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ตัวกับตัวสะกดแม่กก กด กบแต่ละตัวอย่างชัดเจน จึงได้นําเสนอเพียงสองส่วนนี้ออกมา เหตุผลอีก
ประการหนึ่งอาจเพราะว่า ผู้เรียนที่เรียนมาถึงขั้นนี้ก็ได้ผ่านการเรียนรู้อักษร 3 หมู่ การประสม
อักษรในแม่ ก กา ตามอักษร 3 หมู่ และวิธีการผันเสียงคําตายแล้ว มีความรู้พื้นฐานและ
ความสามารถในการประสมพยัญชนะต้น และวรรณยุกต์เข้าไปด้วยตัวเอง 

ในการนําเสนอการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดทั้ง 2 ช่วง ผู้เขียนได้นําคําหนึ่ง
พยางค์ คําหลายพยางค์ และประโยคที่มีการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดไว้เป็นจํานวนมากมา
ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงและหัดเขียน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนประสม
อักษรในมาตราตัวสะกด ช่วยให้ผู้เรียนอ่านเขียนคําที่มีการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดได้
แม่นยําจนเกิดความชํานาญ และจากเนื้อหาแบบฝึกที่ผู้เขียนนําเสนอไว้ในตําราเรียน เห็นได้ว่า 
คําศัพท์ที่นํามาให้ผู้เรียนฝึกอ่านเขียนส่วนใหญ่เป็นคําที่ใช้บ่อยในภาษาไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทางด้านคําศัพท์ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในขั้น
ต่อไป 

ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาการประสมอักษรไว้อย่างเป็นระบบ มีลําดับขั้นที่ละเอียด
และชัดเจน โดยเริ่มต้นจากการสอนการประสมอักษรในแม่ ก กา จนถึงการสอนการประสมอักษร
ในมาตราตัวสะกด เป็นการนําเสนอเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ซึ่งมีความคล้ายกับขั้นตอนการ
นําเสนอการประสมอักษรในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เริ่มเรียนชาวไทยบางเล่ม เช่น แบบเรียน
ภาษาไทย “จินดามณี เล่ม 1” แต่ในตําราเรียนเล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรับลําดับการสอนเนื้อหาในเรื่อง
การประสมอักษรในแม่ ก กา ให้เป็น 4 ขั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนชาวจีน ทําให้การ
เรียนการสอนเนื้อหาการประสมอักษรในภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวจีนนั้นได้เพิ่มประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 

1.8 การอ่านค าสะกดพิเศษและเครื่องหมายวรรคตอน 
ผู้เขียนได้นําเสนอเรื่องการอ่านคําสะกดพิเศษและเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย

ไว้บทที่ 13 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ การอ่าน “รร” และ “ร” การอ่านสระพิเศษ ฤ ฤๅ  และ
เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย การนําเสนอเนื้อหาด้วยภาษาจีนกลาง ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1.8.1 การอ่าน “รร” และ “ร” 
ผู้เขียนได้นําเสนอวิธีการออกเสียง “รร”  (ร หัน) ไว้เป็นสองแบบ แบบแรก คือ ในเมื่อ 

“รร” ไม่มีตัวสะกดตามหลัง “ร” ตัวหน้าจะออกเสียงเป็นสระเสียงสั้น “ - ั ” [a]  ส่วน “ร” ตัวหลังจะ
ออกเสียงเป็นตัวสะกด “แม่ กน” [n]  แบบที่สอง คือ ในเมื่อ “รร” มีตัวสะกดตามหลัง จะออกเสียง
เป็นสระเสียงสั้น “ - ั ” [a] พร้อมให้ตัวอย่างคํา และวิธีการออกเสียงภาษาไทย ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 54 ตัวอย่างเนื้อหาเรื่อง การอ่านคําสะกดพิเศษและเครื่องหมายวรรคตอน 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
120 

 
ส่วนวิธีการออกเสียง ตัว “ร” ผู้เขียนกล่าวว่า ในเมื่อ “ร” ทําหน้าที่เป็นสระ และไม่มี

ตัวสะกดตามมา จะออกเสียงเป็น “-อน” [ɔ:n] พร้อมได้นําตัวอย่างคํา และวิธีการออกเสียง
ภาษาไทยมาให้ผู้เรียนทําความเข้าใจและฝึกอ่านออกเสียง ดังนี้ 
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1.8.2 การอ่านสระพิเศษ ฤ ฤๅ  
 ผู้เขียนได้อธิบายวิธีการออกเสียงสระพิเศษ ฤ ว่า  ในกรณีที่ต่างกัน สระพิเศษตัว ฤ 

จะอ่านออกเสียงต่างกันไปตามสามแบบ คือ ริ  รึ และเรอ ซึ่งนําเสนอด้วยภาษาจีน ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

  
1. ฤ ออกเสียงเป็น ริ 
1). เมื่อ ฤ อยู่ต้นพยางค์ และมีตัวสะกด เช่น 
 ฤณ  อ่านว่า  ริน   ฤทธิ  อ่านว่า  ริด-ทิ 
2). เมื่อมีตัว ก ต ท ป ศ ส เป็นพยัญชนะต้นควบเป็น “ร” เช่น 
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 กฤษณา อ่านว่า     กริด-สะ-หนา ตฤตีย   อ่านว่า   ตริ-ตี-ยะ 
 ทฤษฎี  อ่านว่า    ทริด-สะ-ดี ปฤจฉา อ่านว่า ปริด-ฉา 
 ศฤงคาร  อ่านว่า    สริง-คาน สฤก อ่านว่า สริก 
2. ฤ ออกเสียงเป็น รึ 
1). เมื่อ ฤ อยู่ต้นพยางค์ และมีตัวสะกด เช่น 

 ฤกษณะ   อ่านว่า  รึก-สะ-นะ ฤคเวท อ่านว่า รึก-คะ-เวด 
2). เมื่อ ฤ ทําหน้าที่เป็นพยางค์ และเป็นพยางค์หน้า เช่น 

 ฤชา อ่านว่า  รึ-ชา  ฤดู อ่านว่า รึ-ดู 
 ฤดี อ่านว่า รึ-ดี  ฤทัย อ่านว่า รึ-ไท 

3). เมื่อประสมกับพยัญชนะ ค น พ ม ห เช่น 
 คฤหาสน์      อ่านว่า ครึ-หาด มฤมล อ่านว่า  นะ-รึ-มน 
 พฤศจิกายน อ่านว่า พรึด-สะ-จิ-กา-ยน 
 มฤค        อ่านว่า มรึก หฤทัย อ่านว่า หะ-รึ-ไท 

3. ฤ ออกเสียงเป็น เรอ มีอยู่คําเดียว คือ ฤกษ์ อ่านว่า เริก 
(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 120-121) 

 

ส่วนวิธีการอ่านออกเสียง ฤๅ  ผู้เขียนได้อธิบายว่าออกเสียงเป็น รือ อยู่หน้าพยางค์ 
เช่น ฤๅดี อ่านว่า รือ-ดี ฤๅษี อ่านว่า รือ-สี 

1.8.3 เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย 
ในการนําเสนอเรื่องเครื่องหมายท่ีใช้บ่อยในภาษาไทย ผู้เขียนได้นําเสนอเครื่องหมาย 

4 ตัว ได้แก่  “ ์ ” (ไม้ทัณฑฆาต หรือตัวการันต์) “ ๆ ” (ไม้ยมก) “ ฯ ” (ไปยาลน้อย) “ ฯลฯ ” (ไปยาล
ใหญ่) โดยอธิบายการใช้เครื่องหมายและวิธีการอ่านเครื่องหมายด้วยภาษาจีนกลาง พร้อม
ยกตัวอยา่ง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทําความเข้าใจและฝึกอ่านออกเสียง ดังตัวอย่างการนําเสนอ“ ฯลฯ ” 
(ไปยาลใหญ่) ต่อไป 
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ในตัวอย่างการนําเสนอ“ ฯลฯ ” (ไปยาลใหญ่) ข้างต้น ผู้เขียนได้กล่าวว่า “ ฯลฯ ” 
(ไปยาลใหญ่) จะอยู่ท้ายประโยค ใช้ละคําต่อท้ายที่ยังมีอีกมาก เท่ากับ “等等 เต๋ิงเต่ิง” ใน
ภาษาจีนกลาง อ่านว่า “ละ” หรือ “ละถึง” หรือไม่อ่านออกเสียง 

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้อธิบายเครื่องหมายวรรคตอนของไทยโดยเทียบกับคําใน
ภาษาจีน ได้นําเสนอคําภาษาจีนที่มีหน้าที่และมีความหมายเหมือนกับเครื่องหมาย “ ฯลฯ ” ใน
ภาษาไทย เพื่อทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากขึ้น 

หลังจากการเรียนรู้เรื่องการอ่าน “รร” “ร”  “ฤ” “ฤๅ ” และเครื่องหมาย “ ์” “ๆ” “ฯ” “ฯลฯ” 
ผู้เขียนได้จัดแบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียน ได้นําเสนอคําหนึ่งพยางค์ที่มี “รร” “ร”  “ฤ” 
“ฤๅ ” หรือเครื่องหมาย “ ์” มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงและจดจําเป็นจํานวนมาก ผู้เขียนยังได้
นําสัทอักษร และความหมายทางภาษาจีนมาประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงคําได้ถูกต้อง 
และเรียนรู้ความหมายของคําศัพท์ ดังนี้ 
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เห็นได้ว่า ในการจัดลําดับคํา ผู้เขียนได้นําเสนอคํากลุ่มเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อทําให้
ผู้เรียนฝึกอ่านซ้ํา ๆ จนเกิดความชํานาญ คําที่ผู้เขียนนํามาส่วนใหญ่เป็นคําที่ใช้บ่อยในภาษาไทย 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารต่อไป 

ต่อจากนั้น ได้นําคําหลายพยางค์ที่เป็นคําสะกดพิเศษหรือมีตัวการันต์มาให้ผู้เรียนฝึก
อ่านออกเสียงและคัดเขียน อีกทั้งให้ผู้เรียนฝึกใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคําศัพท์ด้วย 
ผู้เขียนไม่ได้นําสัทอักษรประกอบการออกเสียง เพราะถือว่า ผู้เรียนได้ฝึกการอ่านคําหนึ่งพยางค์ มี
ประสบการณ์การอ่านคําพวกนี้มาแล้ว จึงให้ออกเสียงในระดับที่ยากขึ้น ดังนี้ 
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ในท้ายบทเรียน ได้นําประโยคที่มีคําสะกดพิเศษและเครื่องหมายที่เรียนมาในบทนี้มา

ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงและคัดเขียน โดยไม่เน้นความหมายของประโยค ดังนี้ 
   

สมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างห้องสมุดในกรุงเทพฯ 
ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เดินทางเยือนปักกิ่ง 
ในซุปเปอร์มาร์เก็ต มีของขายมากมาย เช่น ขนม ผลไม้ ของใช้ เส้ือผ้า เครื่องมือ อุปกรณ์

การเกษตร วัสดุตกแต่ง ฯลฯ 
ฤดูร้อยที่ประเทศไทยร้อนมาก 

   (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 125-126) 
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1.9 เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการออกเสียงภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาวจีน และ
วิธีการฝึก 

ระหว่างการนําเสนอเนื้อหาด้านอักขรวิธีผู้เขียนได้แทรกเนื้อหาส่วนหนึ่งที่จัดให้ผู้สอน
โดยเฉพาะ ซึ่งนําเสนอด้วยภาษาไทย และต้ังชื่อบทเรียนว่า “ครูสอน” เนื่องจากในการเรียนการ
สอนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของประเทศจีน ผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ซึ่ง
ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โดยเฉพาะผู้สอนนักศึกษาที่เรียนการสอนภาษาไทยในระดับต้น 
เนื่องจากผู้เรียนไม่มีความรู้พื้นฐานในภาษาไทย จึงต้องใช้ภาษาจีนเป็นสื่อความหมายในการเรียน
การสอน แต่ผู้สอนชาวจีนมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาไทยไม่เท่าเทียม คําแนะนําสําหรับ
ผู้เรียนในตําราเรียนจึงเป็นการชี้แนะความสําคัญของเนื้อหา และวิธีการสอนที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การ
เรียนการสอนน้ันสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เนื้อหาในบทเรียน “ครูสอน” ในด้านอักขรวิธีของตําราเรียนเล่มนี้ แบ่งได้เป็น 5 หัวข้อ 
เป็นการนําเสนอเนื้อหาด้านปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีน โดยอธิบายให้
ผู้สอนทราบว่า ผู้เรียนชาวจีนอาจมีปัญหาในการอ่านออกเสียงตรงไหน เพื่อให้ผู้สอนสังเกต และ
ให้ความสําคัญแก่การฝึกออกเสียงที่มีปัญหานั้น ๆ และยังมีการนําเสนอความรู้ด้านสัทศาสตร์
สําหรับการอ่านออกเสียง และวิธีการฝึกการออกเสียงเสียงที่ถูกต้อง โดยมีการนําเสนอเนื้อหา
ตามลําดับการสอน ดังนี้ 

1.9.1 การอ่าน ด และ บ 
หลังจากได้นําเสนอพยัญชนะกลุ่มอักษรกลางและสระทั้งหมดเสร็จ ผู้ เขียนได้

นําเสนอเนื้อหา “ครูสอน” ในหัวข้อ “การอ่าน ด และ บ”  เป็นบทแรก ชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนชาวจีนมี
ปัญหาในการอ่านออกเสียง ด และ บ เพราะเสียงพยัญชนะต้น ด และ บ ไม่มีในภาษาจีน นักเรียน
ชาวจีนออกเสียงค่อนข้างยาก ต้องใช้เวลาฝึกฝนเป็นเวลานาน เสียง ด และ บ ใกล้เคียงกับเสียง ต 
และ ป ในภาษาจีน ถ้านําเสียงทั้งสองนี้มาเปรียบเทียบกันก็จะทําให้เห็นความแตกต่าง และออก
เสียงที่ถูกต้องและชัดเจนขึ้น 

หลังจากนั้น ได้นําเสนอความแตกต่างระหว่างเสียง ต กับ ด และเสียง ป กับ บ โดย
อาศัยความรู้ด้านสัทศาสตร์ พร้อมได้ยกตัวอย่างให้สังเกต สรุปคือ เสียงสองคู่นี้ต่างกันตรงที่ เสียง 
ต และ ป ลมออกข้างนอก แต่เสียง ด และ บ ลมเข้าข้างใน ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียน
ชาวจีนสามารถแยกเสียงนี้ได้ถูกต้องและชัดเจน 

1.9.2 การอ่านสระเดี่ยว 
เนื้อหา “ครูสอน” หัวข้อที่สอง คือ การอ่านสระเด่ียว ผู้เขียนได้นําเสนอก่อนการสอน

คําเป็น คําตาย เพื่อเป็นการทบทวนการอ่านสระเด่ียว ผู้เขียนได้กล่าวว่า ภาษาไทยมีเสียงสระ
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เด่ียวที่ออกเสียงคล้าย ๆ กัน ถ้าออกเสียงไม่ถูก ก็จะทําให้ความหมายเปลี่ยนไป พร้อมได้
ยกตัวอย่างให้เห็นความสําคัญในการอ่านสระเดี่ยว  

ผู้เขียนได้นําเสนอวิธีการจํา และแยกเสียงสระ โดยอธิบายให้เห็นว่า สระในภาษาไทย
สามารถแยกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสระปากเหยียด กลุ่มสระปากห่อ และกลุ่มสระปากปกติ 
รายละเอียดดังตัวอย่างการนําเสนอสระปากห่อ ดังนี้ 

 
สระปากห่อ คือ สระท่ีมีริมฝีปากกลม มี 3 เสียง ได้แก่  
  สระ อู (อุ)  ปากห่อแคบ 
  สระ โอ (โอะ)  ปากห่อกว้างขึ้น 
  สระ ออ (เอาะ)  ปากห่อกว้างที่สุด 
 สระปากห่อเสียงยาวทั้งสามนี้ มีสระคู่ที่เป็นเสียงส้ัน คือ อุ โอะ เอาะ ก็มีรูปปากไล่เรียง

ตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่เช่นเดียวกันกับสระ อู โอ ออ ลองฝึกออกเสียงต่อไปนี้ 
         กู      โก      กอ  กุ      โกะ      เกาะ   
         ตู   โต      ตอ  ตุ      โตะ      เตาะ 
         ปู      โป      ปอ  ปุ      โปะ      เปาะ 
         จู       โจ      จอ  จุ       โจะ      เจาะ 
         บู      โบ      บอ  บุ      โบะ      เบาะ 

(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 54) 
 

ในการนําเสนอเนื้อหาสระแต่ละกลุ่ม ผู้ เขียนได้นําเสนอวิธีการออกเสียงด้าน
สัทศาสตร์ พร้อมได้เปรียบเทียบเสียงที่ใกล้เคียงกันในแต่ละกลุ่มโดยอาศัยความรู้ด้านสัทศาสตร์ 
และได้ยกตัวอย่างให้ทบทวน เพื่อทําให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจสระทั้ง  3 กลุ่ม และเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างแต่ละกลุ่ม และความแตกต่างระหว่างแต่ละเสียงในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะทําให้การ
สอนการออกเสียงสระเดี่ยวนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.9.3 การอ่านตัวสะกด 
การอ่านตัวสะกดในภาษาไทยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและมีปัญหาสําหรับผู้เรียนชาว

จีน ในเนื้อหาส่วนนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงปัญหาการออกเสียงตัวสะกด โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
ลักษณะแรก ได้กล่าวถึงปัญหาการอ่านพยัญชนะสะกด แม่กก แม่กด แม่กบ ดังนี้ 

 
พยัญชนะตัวสะกด แม่กก แม่กด แม่กบ เป็นการออกเสียงที่ค่อนข้างยากสําหรับนักเรียน

ชาวจีน เพราะภาษาจีนไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายเหล่านี้ แต่ก็มีวิธีการฝึกออกเสียงที่จะทําให้สามารถ
ออกเสียงได้ถูกต้อง วิธีการก็คือ เติมสระอาข้างหลังตัวสะกด แล้วค่อย ๆ ตัดเสียงสระ อา นั้นออก เช่น 
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ต้องการออกเสียงแม่ กก ก็ให้เติมสระอาข้างหลังตัวสะกดให้เป็นสองพยางค์ อย่างคําว่า กาก ปาก 
ตาก หาก ก็ให้ฝึกออกเสียงเป็น 

กา --- กา 
ปา --- กา 
ตา --- กา 
หา --- กา 

แล้วค่อย ๆ แยกสระ อา ตัวหลังออก คงพยัญชนะต้นของพยางค์ที่สองเอาไว้ จากนั้นก็ค่อย ๆ 
ตัดเสียงสระ – า ทิ้งไป ก็จะได้เสียงพยัญชนะตัวสะกด เป็น 

กาก  -  า   =   กาก 
ปาก  -  า   =   ปาก 
ตาก  -  า   =   ตาก 
หาก  -  า   =   หาก 

พยัญชนะตัวสะกดตัวอื่นก็ฝึกแบบเดียวกัน 
(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 88) 

 
เห็นได้ว่า ปัญหาแรกที่ผู้เขียนได้นําเสนอมาคือ การออกเสียงพยัญชนะตัวสะกด แม่ 

กก แม่กด แม่กบ นอกจากได้นําเสนอปัญหาแล้วผู้เขียนยังได้แนะนําวิธีการฝึกการออกเสียง
ตัวสะกดด้วย เพื่อช่วยให้การอ่านออกเสียงตัวสะกด แม่ กก แม่ กด แม่ กบ ง่ายขึ้น 

ลักษณะที่ 2 คือ ปัญหาในการอ่านตัวสะกด น ที่มีสระ อี เพราะว่า ผู้เรียนชาวจีน
มักจะสลับกับตัวสะกด ง ผู้เขียนจึงได้นําเสนอวิธีการฝึกโดยให้จับคู่คํา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนออกเสียง
ได้ถูกต้องชัดเจน ดังนี้ 
 

พยัญชนะสะกดอีกตัวหนึ่งที่นักเรียนจีนมักจะออกเสียงยาก คือ ตัวสะกด น ที่มีสระ อี 
โดยเฉพาะคําว่า “จีน” จะออกเสียงว่า “จีง” คนไทยมักได้ยินคนจีนพูดว่า “ฉันเป็นคงจีง” การพูดแบบนี้
คนไทยฟังแล้วก็เข้าใจ แต่ก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคนจีน  เพราะว่าออกเสียงไม่ชัด ดังนั้นต้องฝึกการออกเสียง
สระ อี ที่มี น และ ง เป็นตัวสะกดให้ชัดเจนโดยฝึกจับคู่คํา เช่น 

ฉัน --- ฉัง 
เป็น --- เป็ง 
คน --- คง 
จีน --- จีง 

(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 89) 
 



  132 

ลักษณะที่ 3 คือ ปัญหาท่ีออกเสียงตัวสะกดไม่ได้  ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
  

นักเรียนชาวจีนที่ออกเสียงตัวสะกดไม่ได้ จะออกเสียงพยัญชนะสะกดสับสนกับสระเสียงส้ัน 
ดังนั้นต้องฝึกออกเสียงพยัญชนะสะกดเปรียบเทียบกับสระเสียงสั้นให้ชัดเจนด้วย เช่น 

กับ  ไม่ออกเสียงเป็น   กะ 
วิด   ไม่ออกเสียงเป็น   ว ิ
จิก   ไม่ออกเสียงเป็น   จิ 
นับ   ไม่ออกเสียงเป็น   นะ 
มิด   ไม่ออกเสียงเป็น   มิ 

หากเราพูดว่า “ฉา อ่า น้า ทุ วา” “ฉา กะ ลา ทา แบ่ ฝึ หะ” อย่างนี้ยังถือว่าพูดไม่ชัด ไม่ถูกต้อง 
ต้องพยายามฝึกฝน พูดให้ชัดว่า “ฉันอาบน้ําทุกวัน” “ฉันกําลังทําแบบฝึกหัด” เพียงเท่านี้ปัญหาการออก
เสียงตัวสะกดก็หมดไป สามารถออกเสียงภาษาไทยได้อย่างชัดเจน 

(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012:  89-90) 
 

ผู้เขียนนอกจากได้ชี้แนะปัญหาและวิธีการฝึกแล้ว ยังได้ยกตัวอย่างประโยคให้เห็นว่า 
หากไม่ออกเสียงตัวสะกด จะเป็นอย่างไร ซึ่งจะทําให้ผู้สอนและผู้เรียนเห็นความสําคัญของการ
ออกเสียงตัวสะกด แล้วนําไปสู่การฝึกออกเสียงตัวสะกดให้ชัดเจน 

1.9.4 การอ่านค าควบกล้ า 
ผู้เขียนได้จัดเนื้อหา “ครูสอน” ในหัวข้อ “การอ่านคําควบกล้ํา” ได้อธิบายความรู้

เกี่ยวกับหลักการอ่านอักษรควบกล้ําด้วยภาษาไทย แล้วได้นําเสนอข้อควรระมัดระวังในการออก
เสียคําควบกล้ํา พร้อมยกตัวอย่างคําให้สังเกต ดังนี้ 

 
มีอักษรควบกลํ้าบางคําที่ออกเสียงคล้ายกับเสียงสระ ได้แก่ อักษรควบกลํ้า ว + า เพราะมี

เสียงคล้ายกับสระ อัว ต้องระมัดระวังในการออกเสียง เช่น คําว่า กวา ไม่ออกเสียงว่า กัว คําว่า ความ 
ไม่ออกเสียงว่า ควม คําว่า ขวาง ไม่ออกเสียงว่า ขวง หากออกเสียงผิด ความหมายจะเปล่ียนไป 

ที่สําคัญเสียงควบกลํ้าต้องเป็นเสียงควบกลํ้า บางคนออกเสียงควบกลํ้าไม่ได้หรือไม่ชัด 
ความหมายของคําก็ผิดไป เช่นคําว่า ควาย ออกเสียงว่า คาย ก็ผิดความหมาย คําว่า กลาง ออกเสียง
ว่า กาง ก็ผิดความหมายเช่นเดียวกัน 

(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 108) 
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ผู้เขียนได้นําเสนอข้อควรระมัดระหว่างในการออกเสียงคําควบกล้ําเป็น 2 ข้อ คือ ให้
แยกเสียงอักษรควบกล้ํา ว + า กับสระ อัว และให้ออกเสียงคําควบกล้ําอย่างชัดเจน เพราะการ
ออกเสียงคําควบกล้ําผิด ความหมายของคําก็จะผิดไป ซึ่งอาจทําให้การสื่อสารล้มเหลวไปได้ 

ต่อจากนั้น ผู้เขียนได้นําเสนอวิธีการฝึกฝนการออกเสียงคําควบกล้ํา ดังนี้ 
 

เวลาฝึกออกเสียงควบกลํ้า ต้องฝึกเทียบกับคําที่ไม่ควบกลํ้า จะได้รู้ว่าคําควบกลํ้ากับคําไม่
ควบกลํ้าแตกต่างกันอย่างไร เช่น 

กลับ     --- กับ 
คลึง       ---         คึง 
ขวาง      ---        ขวง 
พลาง     ---        พาง 
ปลิง       ---         ปิง เป็นต้น 

นอกจากนี้ควรฝึกออกเสียงควบกลํ้าที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน ควบกับอักษรควบกลํ้าต่าง ๆ 
กัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างด้วย เช่น 

คราม   ---   คลาม   ---   ความ 
กราม   ---   กลาม   ---   กวาม 
คราน   ---   คลาน   ---   ควาน 
กร่าง   ---    กล่าง   ---   กว่าง 
ปลิง    ---    ปริง 
พราม  ---    พลาม  เป็นต้น 

(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 108-109) 
 

ผู้เขียนได้แนะนําวิธีการฝึกออกเสียงโดยให้จัดคู่เทียบเสียง ให้ฝึกเทียบคําควบกล้ํากับ
คําไม่ควบกล้ํา และให้เทียบเสียงคําควบกล้ําที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน แต่ควบกับอักษรควบกล้ํา
ต่างกัน พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวิธีการนําเสนอการออกเสียงที่ปฏิบัติได้ง่าย 
และมีประสิทธิภาพ 

ส่วนการอ่านออกเสียงคําควบไม่แท้ ผู้เขียนไม่ได้เน้นหนัก เนื่องจากเห็นว่าการอ่าน
คําควบไม่แท้ จะออกเสียงพยัญชนะเพียงเสียงเดียว ไม่ค่อยเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาวจีน 

1.9.5 การอ่านอักษรน า 
การอ่านอักษรนําเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ซับซ้อนและยากสําหรับผู้เรียนชาวจีน ผู้เขียนจึง

นําเสนอไว้ในเนื้อหาส่วน “ครูสอน” เช่นกัน ผู้เขียนได้อธิบายวิธีการอ่านอักษรนําด้วยภาษาไทย 
โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ อักษรนําที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะหน้า อักษรนําที่ออกเสียง
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พยัญชนะหน้าและอักษรนําที่ออกเสียงพยัญชนะหน้าและไม่ออกเสียงพยัญชนะหน้า สุดท้ายได้
สรุป วิธีการอ่านอักษรนําเป็น 2 วิธีง่าย ๆ พร้อมยกตัวอย่างคํา เพื่อความสะดวกในการจดจํา ดังนี้ 

 
1. อ (อย่า อยู่ อย่าง อยาก) และ ห + ต่ํา = สูง ตัวเองไม่ออกเสียง เช่น อย่า อยู่ อย่าง อยาก 

ไหว หวั่น หวาด เหงื่อ หงาย หรู หรา 
2. กลาง และ สูง + ต่ํา = สูง ตัวเองออกเสียง เช่น อนาถ องุ่น ตลก ตลาด ตลอด ฉลาด ผงาด 

ขมวด 
(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 119) 

 

ในการเริ่มเรียนภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่สองสําหรับผู้ เรียนชาวจีน มักพบปัญหา 
ต่าง ๆ ในการออกเสียง เพราะมีความแตกต่างระหว่างระบบเสียงภาษาไทยและภาษาจีน จาก
เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีน และวิธีการฝึกนั้น เห็นได้ว่า 
ผู้เขียนต้ังใจจะให้ผู้สอนเข้าใจว่า ในการออกเสียงภาษาไทย ผู้เรียนชาวจีนมักจะพบปัญหา
อะไรบ้าง และแนะแนวการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้แก้ผู้สอนไว้อย่างชัดเจน เมื่อผู้สอนและผู้เรียน
สังเกตและแก้ปัญหาได้ในช่วงต้น ก็จะช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนไม่ติดสําเนียงภาษาแม่ต้ังแต่แรก และ
สามารถออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาลักษณะต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนําเสนอใน
ตําราเรียนได้แนวคิดจากผลการวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีนจาก
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและ

ปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักศึกษาชาวจีน ของ Lu Sheng (2553: 99-106) 
จากการวิเคราะห์เนื้อหาด้านอักขรวิธีในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่มที่ 

1 สรุปได้ว่า ตําราเรียนเล่ม 1 มีเนื้อหาด้านอักขรวิธีที่ผู้เขียนเน้นด้านความรู้เรื่องสระ พยัญชนะ 
วรรณยุกต์ คําเป็น คําตาย อักษรควบ อักษรนํา การอ่านคําสะกดพิเศษ และเครื่องหมายต่าง ๆ 
เหมาะสมที่จะใช้เป็นตําราเรียนภาษาไทยในระดับขั้นพื้นฐาน นอกจากได้นําเสนอวิธีการอ่าน การ
เขียน และการใช้อักษรไทยแล้ว ยังได้จัดแบบฝึกพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมทั้งทักษะการฟัง การอ่าน
ออกเสียง และทักษะการเขียน อีกทั้งได้เน้นพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของ
ศัพท์ ซึ่งถือเป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นในกระบวนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาอักขรวิธีภาษาไทยในประเด็นต่าง ๆ สรุปว่า ผู้เขียนได้ยึด
แนวคิดด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทยและการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวจีนจากผลงานทาง
วิชาการหลายเล่ม เช่น หนังสือ หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิตศิลปสาร หนังสือ ระบบเสียง
ภาษาไทย ของกาญจนา นาคสกุล หนังสือ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ของอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ 
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หนังสือ หลักภาษาไทย ของกําชัย ทองหล่อ และหนังสือ บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1 นอกจากนี้ 
ได้นําเสนอตัวเลขแทนเสียงวรรณยุกต์ตามแนวคิดการสอนวรรณยุกต์ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวจีนใน 
หนังสือเรียนภาษาไทย เล่ม 1 ของ Pan Deding  และได้นําเสนอความรู้การเปรียบเทียบหน่วยเสียง
ภาษาไทยและภาษาจีน  จัดเนื้อหาและแบบฝึกเฉพาะเจาะจงปัญหาการออกเสียงสําหรับผู้เรียนชาว
จีนตามผลการวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในงานวิจัย  การ
พัฒนารูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์ส าหรับ
นักศึกษาชาวจีน ของ Lu Sheng  

พบว่า ในแบบฝึกท้ายบท ผู้เขียนได้นําเสนอคําหนึ่งพยางค์ และคําหลายพยางค์เป็น
จํานวนมาก นอกจากจะให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงให้ครอบคลุมถึงทุกหน่วยเสียงตามลําดับแล้ว 
คําศัพท์ที่นําเสนอมาในตําราเรียนนั้น ส่วนใหญ่เป็นคําที่ใช้บ่อยในภาษาไทย โดยรวบรวมคําศัพท์
ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวันมาให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านออกเสียงจะช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาไทยมากขึ้น อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานทางด้านคําศัพท์ให้แก่การเรียนสอนภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารในขั้นต่อไปได้ 
 
เน้ือหาเกี่ยวกับวจีวิภาค  

 คําว่า “วิจีวิภาค” พระยาอุปกิตศิลปสาร (2531: 59) ได้อธิบายไว้ว่า “เป็นชื่อตําราไวยากรณ์ 
ซึ่งว่าด้วยถ้อยคําที่ใช้อยู่ในภาษาไทย” เนื้อหาเกี่ยวกับวจีวิภาคในภาษาไทยที่ปรากฏในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ผู้เขียนได้นําเสนอไว้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ความรู้ไวยากรณ์ไทยเกี่ยวกับคํา 
และความรู้เกี่ยวกับการใช้คําบางคําในภาษาไทย 

 2.1 ความรู้ไวยากรณ์ไทยเกี่ยวกับค า 
 ในการนําเสนอความรู้ไวยากรณ์ไทยเกี่ยวกับคํา ผู้เขียนใช้ภาษาไทยในการอธิบาย โดย

ใช้ภาษาอย่างกะทัดรัด นําเสนอแต่ประเด็นสําคัญ พร้อมให้ตัวอย่างภาษาไทยที่มีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เนื้อหาความรู้ไวยากรณ์ไทยเกี่ยวกับคํา
ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 และเล่ม 4 ในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 มี 14 เรื่อง ได้แก่ “ชนิดของคํา” “คําลักษณนาม” “คําซ้ํา” “คําลงท้าย” “คํา
บอกจํานวน” “คําซ้อน” “คําประสม” “คําย่อ” “คําผสาน” “คําสรรพนาม” “คําภาษาบาลีและ
สันสกฤต” “คําเชื่อม” “คําราชาศัพท์” และ “คําพ้อง” ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 
4 มี 2 เรื่อง ได้แก ่“หน้าที่ของคําสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกัน” และ”ความหมายของคําศัพท์”  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1.1 ชนิดของคํา 
เรื่อง “ชนิดของคํา” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 1 ได้นําเสนอการ

แบ่งชนิดของคําในภาษาไทยตามแนวคิดของพระยาอุปกิตศิลปสาร โดยแบ่งเป็น 7 ชนิด ได้แก่ 
คํานาม คํากริยา คําสรรพนาม คําวิเศษณ์ คําสันธาน คําบุพบท คําอุทาน และได้อธิบาย
ความหมายของคําชนิดต่าง ๆ รวมทั้งให้ตัวอย่างคําง่าย ๆ ในการอธิบายคําวิเศษณ์ คําสันธาน คํา
บุพบท ผู้เขียนได้นําเสนอตัวอย่างวลี หรือประโยคง่าย ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน และรู้จัก
ตําแหน่งของคําด้วย 

2.1.2 คําลักษณนาม 
เรื่อง “คําลักษณนาม” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 3 ได้นําเสนอ

คําลักษณนามในภาษาไทยว่า คําลักษณนามอยู่ในหมวดคํานาม เป็นหมวดคําสําคัญในภาษาไทย 
เนื่องจากเป็นคําที่แสดงลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ทําให้มีความหมายชัดเจนขึ้น จากนั้น มีการนําเสนอ
คําลักษณนามที่ใช้บ่อย ๆ ในภาษาไทยจํานวน 15 คํา พร้อมไห้คําอธิบายวิธีการใช้และตัวอย่างคํา 
อย่างเช่น อัน ใบ ลูก ตัว คน เล่ม คัน จาน ชาม เครื่อง แผ่น เป็นต้น 

2.1.3 คําซ้ํา 
เรื่อง “คําซ้ํา” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 4 ได้นําเสนอความรู้

เกี่ยวกับคําซ้ํา ผู้เขียนได้อธิบายความหมายของคําซ้ําว่า หมายถึงคําที่เกิดจากการนําคําเดียวกัน
มาซ้ํากัน 2 ครั้ง เพื่อทําให้ความหมายเปลี่ยนแปลง และได้นําเสนอคําซ้ํา 7 ลักษณะ พร้อมให้
ตัวอย่างประโยคง่าย ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคําซ้ําต่าง ๆ ในบริบทประโยค ลักษณะของคําซ้ําที่
ผู้ เขียนนําเสนอมา ได้แก่ ซ้ําเพื่อบอกพหูพจน์ ซ้ําเพื่อสื่อความหมายว่า “มาก” ซ้ําเพื่อให้
ความหมายลดลง ซ้ําเพื่อแยกเป็นส่วน ๆ ซ้ําเพื่อเปรียบเทียบ ซ้ําเพื่อให้ความหมายว่าทําแบบไม่
ต้ังใจ และซ้ําเพื่อให้คําสั่ง  

2.1.4 คําลงท้าย 
เรื่อง “คําลงท้าย” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 7 ได้นําเสนอว่า 

คนไทยจะใช้คําลงท้ายให้เหมาะกับตัวเอง สถานการณ์และเพื่อความสุภาพเมื่อสนทนากับผู้อ่ืน 
และได้นําเสนอคําลงท้ายในสถานการณ์ทางการ และคําลงท้ายในสถานการณ์ไม่ทางการ พร้อม
ใด้อธิบายวิธีการใช้และตัวอย่างประโยคง่าย ๆ คําลงท้ายในสถานการณ์ทางการ ได้แก่ คะ ค่ะ 
และครับ คําลงท้ายในสถานการณ์ไม่ทางการ ได้แก่ จ้ะ จ๊ะ จ๋า นะ น่ะ ล่ะ และฮะ 

2.1.5 คําบอกจํานวน 
เรื่อง “คําบอกจํานวน” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 12 ได้
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นําเสนอการใช้คําบอกจํานวนคําว่า “เดียว” “เด่ียว” “หนึ่ง” คําบอกจํานวนที่เป็นคําซ้ํา และ
ตําแหน่งของคําบอกจํานวนในประโยค ได้แก่ คํานาม + คําบอกจํานวน + คําลักษณนาม และได้
นําเสนอว่า บางครั้งอาจมีรูปแบบ คําบอกจํานวน + คําลักษณนาม ได้ ในเมื่อเป็นประโยคคําตอบ
โดยผู้ตอบไม่ต้องพูดคํานามซ้ํา ยังได้นําเสนอลักษณะพิเศษของคําบอกจํานวน หนึ่ง พร้อมให้
ตัวอย่างประโยคง่าย  ๆ  

2.1.6 คําซ้อน 
เรื่อง “คําซ้อน” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 16 ได้นําเสนอ

ความหมายของคําซ้อนว่า หมายถึงคําที่เกิดจากคําต้ังแต่ 2 คําขึ้นไปมาซ้อนกัน และคําที่นํามา
ซ้อนจะมีสองลักษณะ ได้แก่ คําซ้อนเพื่อความหมายและคําซ้อนเพื่อเสียง คําซ้อนเพื่อความหมาย 
มี 3 ลักษณะ คือ คําซ้อนที่มีความหมายเหมือนกัน เกิดจากการนําคําที่มีความหมายเหมือนกันมา
ซ้อนกัน คําที่ได้จะมีความหมายเหมือนกับคําเดิม คําซ้อนที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือทํานอง
เดียวกัน เกิดจากการนําคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือทํานองเดียวกันมาซ้อนกัน คําที่ได้จะมี
ความหมายใกล้เคียงกับคําใดคําหนึ่งที่นํามาซ้อน และคําซ้อนที่มีความหมายตรงข้ามกัน เกิดจาก
การนําคําที่มีความหมายตรงข้ามกันมาซ้อนกัน คําที่ได้จะมีความหมายใกล้เคียงกับคําใดคําหนึ่งที่
นํามาซ้อน หรือมีความหมายเป็นอย่างอื่นก็ได้ ส่วนคําซ้อนเพื่อเสียง คือคําซ้อนที่นําเสียงพยัญชนะ
ต้นเดียวกันมาซ้อนกัน โดยคําที่นํามาซ้อนกันมักจะไม่มีความหมาย หรือหากมีความหมายก็จะไม่
เกี่ยวข้องกัน ผู้เขียนได้นําเสนอตัวอย่างคําไว้ และได้อธิบายความหมายของคํา พร้อมให้ตัวอย่าง
ประโยค  

2.1.7 คําประสม 
เรื่อง “คําประสม” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 18 ได้นําเสนอ

ความหมายของคําประสมว่า หมายถึงคําที่เกิดจากการนําคําหลักหรือคําอิสระต้ังแต่ 2 คําขึ้นไป
มาประสมกัน คําที่นํามาประสมความหมายจะไม่เกี่ยวข้องกัน คําที่ได้จะมีความหมายใหม่ ซึ่งไม่
เกี่ยวกับความหมายของคําเดิม พร้อมให้ตัวอย่างคํา และคําอธิบายความหมายของตัวอย่างคํา 

2.1.8 คําย่อ 
เรื่อง “คําย่อ” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 21 ได้นําเสนอ

ความหมายของคําย่อ หรืออักษรย่อว่า หมายถึงพยัญชนะที่ใช้เขียนย่อคําขนาดยาวให้สั้นลง เพื่อ
สะดวกในการพูดและการเขียน และจะใช้เครื่องหมายมหัพภาคหรือจุด (.) กํากับไว้ และได้สอน
หลักในการใช้คําย่อตามกําหนดของราชบัณฑิตยสถานว่า มี 6 หลัก หลักที่ 1 ใช้พยัญชนะต้นของ
พยางค์แรกเป็นตัวย่อ  หลักที่ 2 ถ้าเป็นคําประสม ให้ใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคํา หลักที่ 3 ถ้า
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พยัญชนะที่มี ห เป็นอักษรนําให้ใช้พยัญชนะหลังเป็นตัวย่อ หลักที่ 4 ถ้าพยัญชนะต้นเป็นคําควบ
กล้ําหรืออักษรนํา ให้ใช้อักษรตัวหน้าตัวเดียว หลักที่ 5 ตัวย่อไม่ควรใช้สระ ยกเว้นคําที่ใช้กันมา
ก่อนแล้ว และหลักที่ 6 ตัวย่อต้องมีจุดกํากับเสมอ ตัวย่อต้ังแต่ 2 ตัวขึ้นไปให้จุดที่ตัวสุดท้ายเพียง
จุดเดียว ยกเว้นตัวที่ใช้กันมาก่อนแล้ว หลังหลักการใช้แต่ละหลัก ผู้เขียนยังได้นําตัวอย่างมาให้
ผู้เรียนทําความเข้าใจ 

2.1.9 คําผสาน 
เรื่อง “คําผสาน” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 22 ได้นําเสนอ

ความหมายของคําผสานว่า คําผสานหรือคําประสาน หมายถึงคําที่เกิดจากการนําคําต้ังแต่ 2 คํา
ขึ้นไปมารวมกันโดยมีคําอย่างน้อย 1 คําที่เป็นคําไม่อิสระ คือ คําที่ปรากฏหรือใช้พูดตามลําพัง
ไม่ได้ ต้องอาศัยคําอ่ืน คําผสานจะคล้ายกับคําประสม แต่แตกต่างกันที่คําประสมต้องเกิดจากคํา
อิสระมารวมกันทั้งหมด และได้นําเสนอชนิดของคําผสานว่า แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ คําผสานแท้
และคําผสานเทียม คําผสานแท้ คือ คําผสานที่ประกอบด้วยคําไม่อิสระทุกคํา คําผสานเทียม คือ 
คําผสานที่ประกอบด้วยคําไม่อิสระกับคําอิสระ พร้อมมีการยกตัวอย่างคํา และคําอธิบายตัวอย่าง
คํา 

2.1.10 คําสรรพนาม 
เรื่อง “คําสรรพนาม” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 24 ได้นําเสนอ

ความหมายของคําสรรพนามว่า หมายถึงคําที่ผู้พูดใช้แทนคํานาม โดยเป็นที่เข้าใจกันระหว่างผู้พูด
กับผู้ฟัง และได้สอนลักษณะของคําสรรพนามว่าแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะตามแนวคิดของนววรรณ 
พันธุเมธา ลักษณะที่ 1 คําบอกบุรุษ ประกอบด้วย คําบอกบุรุษที่ 1 ใช้แทนผู้พูด คําบอกบุรุษที่ 2 
ใช้แทนผู้ฟัง คําบอกบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึง ลักษณะที่ 2 ชื่อผู้พูด หรือชื่อผู้ฟัง ลักษณะที่ 3 คํา
ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ประกอบด้วย คําเรียกเครือญาติ และความสัมพันธ์ด้าน
อ่ืน ลักษณะที่ 4 ตําแหน่งของผู้ฟัง และอาชีพของผู้พูดหรือผู้ฟัง นอกจากนี้ มีการกล่าวถึงเรื่องคํา
สรรพนามแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังหลายลักษณะ เช่น บอกเพศ บอก
จํานวน บอกฐานะ และบอกท่าทีของผู้พูดที่ต่อผู้ฟัง แต่ละลักษณะผู้เขียนได้อธิบายไว้อย่างชัดเจน 
อีกทั้งนําตัวอย่างคํามาประกอบ 

2.1.11 คําภาษาบาลแีละสันสกฤต 
เรื่อง “คําภาษาบาลีและสันสกฤต” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 

26 ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับที่มาของภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยว่า ภาษาบาลีและ
สันสกฤตมีต้นกําเนิดที่ประเทศอินเดีย เมื่อไทยรับศาสนาพุทธเข้ามานับถือ จึงได้รับภาษาบาลีและ
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สันสกฤตเข้ามาด้วย และได้สอนลักษณะเด่นของภาษาบาลีและสันสกฤตที่เห็นได้ชัดเจนใน
ภาษาไทย คือ คําสมาสและคําสนธิ คําสมาส คือคําภาษาบาลีและสันสกฤตต้ังแต่ 2 คําขึ้นไปมา
ชนกัน เมื่ออ่านจะต้องออกเสียงเชื่อมระหว่างคําหน้ากับคําหลัง คําสนธิ คือคําภาษาสันสกฤตหรือ
บาลีต้ังแต่ 2 คําขึ้นไปมาเชื่อสระกัน ผู้เขียนยังได้นําตัวอย่างคําของแต่ละชนิดมาอธิบายให้เห็น
อย่างชัด  

2.1.12 คําเชื่อม 
เรื่อง “คําเชื่อม” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 27 ได้นําเสนอ

ความหมายของคําเชื่อมว่า คือคําที่ทําหน้าที่เชื่อมคําหรือประโยคให้สัมพันธ์กัน และได้สอน
คําเชื่อมชนิดต่าง ๆ ตามแนวคิดของนววรรณ พันธุเมธา จํานวน 18 ชนิด ได้แก่ คําเชื่อมบอก
เจ้าของ คําเชื่อมบอกผู้มีส่วนร่วม คําเชื่อมบอกเครื่องมือ คําเชื่อมบอกความสัมพันธ์ทางสถานที่ 
คําเชื่อมบอกแหล่งเดิม คําเชื่อมบอกจุดหมาย คําเชื่อมบอกความสัมพันธ์ทางเวลา คําเชื่อมบอก
การร่วมกัน คําเชื่อมบอกการเปรียบเทียบ คําเชื่อมบอกความขัดแย้ง คําเชื่อมบอกความให้เลือก 
คําเชื่อมบอกการยกเว้น คําเชื่อมบอกเหตุ คําเชื่อมบอกผล คําเชื่อมบอกเนื้อความ คําเชื่อมบอก
การแนะนํา คําเชื่อมแสดงตัวอย่าง และคําเชื่อเน้นความสัมพันธ์ พร้อมมีการยกตัวยอ่างคํา และ
ตัวอย่างประโยคง่าย ๆ  

2.1.13 คําราชาศัพท์ 
เรื่อง “คําราชาศัพท์” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 28 ได้กล่าวถึง

ความสําคัญและที่มาของคําราชาศัพท์ว่า คําราชาศัพท์ ถือเป็นลักษณะเด่นของภาษาไทย เพราะ
เป็นคําที่แสดงถึงการยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีขึ้นต้ังแต่สมัยสุโขทัยและสะท้อน
ให้เห็นว่าคนไทยให้ความสําคัญแก่ฐานะของบุคคลเป็นอย่างมาก และกล่าวถึงลักษณะของคํา
ราชาศัพท์ว่า ส่วนใหญ่มาจากภาษาสันสกฤตและบาลี เพราะเป็นภาษาที่มาจากศาสนา ซึ่งเชื่อว่า
เป็นภาษาที่ชั้นสูงและเป็นสิริมงคล  และภาษาเขมร เพราะเชื่อว่าเป็นภาษาที่สูงส่ง นอกจากนี้ ยัง
ได้นําเสนอคําราชาศัพท์ที่พบได้ในชีวิตประจําวัน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดหลัก ๆ ได้แก่ หมวด
ร่างกาย หมวดเครือญาติ หมวดเครื่องใช้ หมวดคําสรรพนาม และหมวดคํากริยา พร้อมให้ตัวอย่าง
คํา และคําอธิบายตัวอย่างคํา อีกทั้งได้กล่าวถึงเรื่องการใช้คําราชาศัพท์ในปัจจุบัน  

2.1.14 คําพ้อง 
เรื่อง “คําพ้อง” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 28 ได้นําเสนอ

ลักษณะของคําพ้องในภาษาไทย 3 ลักษณะ ได้แก่ คําพ้องรูป คําพ้องเสียง และคําพ้อง
ความหมาย พร้อมไห้คําอธิบายและตัวอย่างคํา เพื่อให้ผู้เรียนทําความเข้าใจ 
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2.1.15 หน้าที่ของคําสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกัน    
เรื่อง “หน้าที่ของคําสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกัน” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ใน

ตําราเรียน เล่ม 4 บทที่ 7 ถึงบทที่ 8 ได้นําเสนอคําสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันในการเชื่อม
คํา เชื่อมวลี และเชื่อมประโยค และตําแหน่งหน้าที่ของคําสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกัน 

2.1.16 ความหมายของคําศัพท ์
เรื่อง “ความหมายของคําและคําศัพท์” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 4 บท

ท่ี 16 ได้กล่าวถึงความหมายของคําหรือรูปคํา และความหมายของคําศัพท์ ยังได้นําเสนอประเภท
ของคําที่แบ่งตามลักษณะของพยางค์และประเภทของคําที่แบ่งตามการสร้างคํา 

2.2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ค าบางค าในภาษาไทย 
นอกจากเนื้อหาประเด็นดังกล่าวแล้ว ผู้เขียนยังได้นําเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการใช้

คําในภาษาไทย ซึ่งปรากฏในบทเรียนบางบทของตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 เล่ม 
3 และเล่ม 4  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 มีจํานวน 14 เรื่อง ได้แก่ การใช้คํา “ท่ี” 
ในบทที่ 5 การใช้คํา “คุณ” ในบทที่ 6 “ความ” และ “การ” ในบทที่ 8 “เป็น” และ “คือ” ในบทที่ 9  
“โดย” และ “ด้วย” ในบทที่ 10  “เมื่อ” และ “เวลา” ในบทที่ 11 การใช้คํา “ซึ่ง” ในบทที่ 13 การใช้
คํา “ให้” ในบทที่ 14 การใช้คํา “ละ” ในบทที่ 15  “อย่าง” และ “แบบ” ในบทที่ 17 การใช้คํา “เอง” 
ในบทที่ 19 การใช้คํา “อัน” ในบทที่ 20 การใช้คํา “ขอ” ในบทที่ 23 การใช้คํา “น่า” ในบทที่ 25  
โดยนําเสนอภายใต้หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการใช้คําในภาษาไทย” เน้นสอนวิธีการใช้คําสําคัญที่
เป็นคําพื้นฐานในภาษาไทย 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 มีจํานวน 7 เรื่อง ได้แก่ “หนาแน่น” ใน
บทที่ 1 “นคร” ในบทที่ 2 “มงคล” ในบทที่ 5 “เนา” ในบทที่ 6 “วัฒนธรรม”  ในบทที่ 7 “พลวัต” ใน
บทท่ี 15 “การประชุมสุดยอด” ในบทที่ 16 และ “ช่วยเหลือเกื้อกูล” ในบทที่ 18 โดยนําเสนอภายใต้
หัวข้อ “ความรู้จากบทวิทยุรายการ รู้ รัก ภาษาไทย” เน้นสอนความหมายและวิธีการใช้คําบางคํา
ในภาษาไทย  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 มีจํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ การใช้คําสันธาน
บางคําในภาษาไทย ในบทท่ี 6 และการใช้คําว่า “แล้ว” ในภาษาไทย ในบทท่ี 9 ถึงบทที่ 10 

เนื่องจากการนําเสนอความรู้การใช้คําในแต่ละเล่มมีลักษณะแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์ตามลักษณะเนื้อหาในแต่ละเล่มดังนี้ 

จากการศึกษา พบว่า ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 ผู้เขียนได้นําเสนอ
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ความรู้เกี่ยวกับการใช้คําในภาษาไทย ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือการสอนวิธีการใช้
คําสําคัญบางคําในภาษาไทย เป็นการนําเสนอคําสําคัญในภาษาไทยที่มีหลายความหมายและ
หลายหน้าที่ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและวิธีการใช้ของคําเหล่านี้ และสามารถนําไปใช้ได้
อย่างถูกต้องแม่นยํา มีจํานวน 9 เรื่อง ได้แก่ บทที่ 5 การใช้คํา “ท่ี” บทที่ 6 การใช้คํา “คุณ” บทที่ 
13 การใช้คํา “ซึ่ง” บทท่ี 14 การใช้คํา “ให”้ บทท่ี 15 การใช้คํา “ละ” บทที่ 19 การใช้คํา “เอง” บทที่ 
20 การใช้คํา “อัน” บทท่ี 23 การใช้คํา “ขอ” บทที่ 25 การใช้คํา “น่า” คําที่ผู้เขียนนํามาสอนจะเป็น
คําหลัก ๆ ที่ใช้บ่อยในการสื่อสารชีวิตประจําวัน มีปรากฏในบทอ่าน หรือบทสนทนาอยู่แล้ว เหตุผล
ที่ผู้เขียนนํามานําเสนอต่างหาก อาจเพราะว่า อยากให้ผู้เรียนชาวจีนให้ความสําคัญแก่คําพวกนี้ 
และเข้าใจวิธีการใช้ได้เป็นอย่างดี อันจะช่วยให้การเรียนภาษาไทยในชีวิตประจําวันมีประสิทธิผล
มากขึ้น ลักษณะที่สอง คือ เนื้อหาความรู้ เกี่ยวกับการใช้คําสําคัญที่มีลักษณะคล้ายกันใน
ภาษาไทย เป็นการนําเสนอความหมายและวิธีการใช้คู่คําที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อให้ผู้เรียนเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างสองคํา สามารถเลือกใช้คําใด้ถูกต้อง มีจํานวน 5 เรื่อง ได้แก่ บทที่ 8  
“ความ” และ “การ” บทที่ 9  “เป็น” และ “คือ” บทที่ 10  “โดย” และ “ด้วย” บทที่ 11 “เมื่อ” และ 
“เวลา” บทที่ 17  “อย่าง” และ “แบบ” คําที่ผู้เขียนนํามาสอนจะเป็นคําที่ใช้บ่อยในการสื่อสาร
ชีวิตประจําวัน มีปรากฏในบทอ่าน หรือบทสนทนาอยู่แล้ว แต่ผู้เรียนก็ได้นํามาสอนต่างหาก อาจ
เพราะว่า อยากให้ผู้เรียนชาวจีนให้ความสําคัญแก่คําพวกนี้ และเข้าใจวิธีการใช้เป็นอย่างดี อันจะ
ช่วยให้การเรียนภาษาไทยในชีวิตประจําวันมีประสิทธิผลมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไป 

ในการนําเสนอความรู้การใช้คําว่า “ท่ี” ในบทที ่5  ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 59 ตัวอย่างเนื้อหาการใช้คําในภาษาไทย 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
39 

 

จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่า ผู้เขียนได้อธิบายความหมายและวิธีการใช้คําต่าง ๆ ด้วย
ภาษาไทยที่ง่าย ๆ และให้ตัวอย่างคําศัพท์ วลี หรือประโยค เพื่อให้ผู้เรียนทําความเข้าใจเนื้อหา
อย่างแจ่มแจ้ง  

ในการนําเสนอความรู้การใช้คําว่า “ความ” และ “การ” ในบทที่ 8 ผู้เขียนได้นําเสนอไว้
ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 60 ตัวอย่างเนื้อหาการใช้คําในภาษาไทย 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
69 
 

จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่า ผู้เขียนจะอธิบายความหมายและวิธีการใช้คําต่าง ๆ ด้วย
ภาษาไทยที่ง่าย ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างแจ่มแจ้งตัวอย่างคําที่ผู้เขียนนํามาประกอบจะ
เป็นคําที่ง่าย ๆ และสามารถนําไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 ผู้เขียนได้นําเสนอความรู้การใช้คําจาก
บทวิทยุรายการ รู้ รักภาษาไทย ซึ่งเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงที่จัดขึ้นโดยราชบัณฑิตยสถาน 
เพื่อเผยแพร่หลักเกณฑ์และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ทั้งในด้านความหมายของคํา ที่มาของคํา
และการนําไปใช้ คําที่ผู้เขียนนําเสนอมาในตําราเรียนมีจํานวน 7 คํา มีจํานวน 7 เรื่อง ได้แก่ 
“หนาแน่น” ในบทที่ 1 “นคร” ในบทที่ 2 “มงคล” ในบทที่ 5 “เนา” ในบทที่ 6 “วัฒนธรรม”  ในบทที่ 
7 “พลวัต” ในบทที่ 15 “การประชุมสุดยอด” ในบทที่ 16 และ “ช่วยเหลือเกื้อกูล” ในบทที่ 18 เช่น 
การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคําว่า “มงคล” ต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 61 ตัวอย่างเนื้อหาการใช้คําในภาษาไทย 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 72 
 

จากเนื้อหาความรู้การใช้คําในภาษาไทยที่ผู้เขียนนํามาจากบทวิทยุรายการ รู้  รัก 
ภาษาไทย สังเกตได้ว่า ผู้เขียนพยายามเลือกคําที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน 
อย่างเช่น ในบทที่ 2 “กรุงเทพมหานคร” ผู้เขียนได้สอนคําว่า “นคร” ในบทที่ 6 “วันสงกรานต์” 
ผู้เขียนได้สอนคําว่า “เนา” ในบทที่ 15 “อาเซียน” ผู้เขียนได้สอนคําว่า “ผลวัต” เป็นต้น ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาไทยในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งได้เสริมความรู้การใช้คําในภาษาไทยให้แก่
ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ สั งเกตได้ว่า 
ผู้เขียนไม่ได้นําเสนอคําที่ยากเกินสําหรับผู้เรียน เพื่อให้เนื้อหาเหมาะกับระดับของผู้เรียน 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาการใช้คํา 2 
เรื่องได้แก่ บทที่ 6 “การใช้คําสันธานบางคําในภาษาไทย” และบทที่ 9 ถึงบทที่ 10 “การใช้คําว่า 
แล้ว ในภาษาไทย” เช่น การนําเสนอการใช้คําสันธานบางคําในภาษาไทยใน บทท่ี 6 ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 62 ตัวอย่างเนื้อหาการใช้คําในภาษาไทย 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
50 

 

ในบทนี้ ผู้เขียนได้นําเสนอการใช้คําสันธานที่ใช้บ่อยในภาษาไทย เช่น “และ” “กับ” “ทั้ง
...และ...” “ก็...ก็...” นําเสนอด้วยภาษาจีน พร้อมให้ตัวอย่างประโยคภาษาไทย 

 
เน้ือหาเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์ 

คําว่า “วากยสัมพันธ์” พระยาอุปกิตศิลปสาร (2531: 191) ได้อธิบายไว้ว่า “คําต่าง ๆ ที่
เรานํามาเรียงเป็นข้อความนั้น ล้วนมีความสัมพันธ์ คือมีความเกี่ยวข้องทั้งนั้น ความเกี่ยวข้องของ
คําต่าง ๆ ในถ้อยคําตอนหนึ่ง ๆ เรียกว่า วากยสัมพันธ์” กําชัย ทองหล่อ (2556: 366) ได้กล่าวถึง
วากยสัมพันธ์ไว้ว่า “ความเกี่ยวข้องกันระหว่างคําที่เรียบเรียงเป็นระเบียบ และมีข้อความต่าง ๆ 
เรียกว่า วากยสัมพันธ์ ข้อความนั้น อาจมีลักษณะเป็นวลีหรือประโยคก็ได้” 

ผู้วิจัยจะนําเสนอตามหัวข้อย่อย 2 หัวข้อ ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับวลี และเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประโยค ดังนี้ 

3.1 เนื้อหาเกี่ยวกับวลี 
ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวลีไว้ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 

และเล่ม 4 ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 มีจํานวน 6 เรื่อง ได้แก่ “ชนิดของวลี” 
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“นามวลี” “กริยาวลี” “พิเศษวลี” “สถานวลี” “กาลวล”ี ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 
4 มีจํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ “ความหมายของวลี”  

3.1.1 ชนิดของวล ี
เรื่อง “ชนิดของวลี” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 3 บทที่ 3 ได้นําเสนอ

ความรู้เกี่ยวกับความหมายของวลี การแบ่งชนิดของวลี ซึ่งประกอบด้วยนามวลี กริยาวลี วิเศษณ์
วลี สถานวลี และกาลวลี 

3.1.2 นามวลี 
เรื่อง “นามวลี” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 3 บทที่ 4 ได้นําเสนอความรู้

เกี่ยวกับความหมายของนามวลี การทําหน้าที่ของนามวลี พร้อมให้ตัวอย่างการใช้นามวลีตาม
หน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

3.1.3 กริยาวล ี
เรื่อง “กริยาวลี” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 3 บทที่ 8 ได้นําเสนอความรู้

เกี่ยวกับความหมายของกริยาวลี การทําหน้าที่ของกริยาวลี พร้อมให้ตัวอย่างการใช้ตามหน้าที่  
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

3.1.4 พิเศษวลี 
เรื่อง “พิเศษวลี” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 3 บทที่ 9 ได้นําเสนอความรู้

เกี่ยวกับความหมายของพิเศษวลี การทําหน้าที่ของพิเศษวลี พร้อมให้ตัวอย่างการใช้ตามหน้าที่
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน  

3.1.5 สถานวลี 
เรื่อง “สถานวลี” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 3 บทที่ 10 ได้นําเสนอ

ลักษณะของสถานวลี พร้อมให้ตัวอย่างการใช้สถานวลี เพื่อให้ผู้เรียนทําความเข้าใจ 
3.1.6 กาลวล ี
เรื่อง “กาลวลี” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 3 บทที่ 11 ได้นําเสนอความรู้

เกี่ยวกับความหมายของกาลวลี การทําหน้าที่ของกาลวลี พร้อมให้ตัวอย่างการใช้นามวลีตาม
หน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

3.1.7 ความหมายของวลี 
เรื่อง “ความหมายของวลี” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 4 บทที่ 17 ได้

นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายของวลี ซึ่งได้กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับวลีในความหมายเก่าและ
วลีในความหมายใหม่ 
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3.2 เนื้อหาเกี่ยวกับประโยค 
ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาไวยากรณ์ไทยระดับประโยคไว้ในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 เล่ม 3 และเล่ม 4 ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 มีจํานวน 
1 เรื่อง ได้แก่ “การลําดับคําในประโยค” ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 มี 4 เรื่อง 
ได้แก่ “ชนิดของประโยค”  “ประโยคความเดียว”  “ประโยคความรวม” และ“ประโยคความซ้อน” ใน
ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 มีจํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ “โครงสร้างหน่วยหลัก + 
หน่วยขยายในภาษาไทย” และ “ความหมายของประโยค”ดังนี้ 

3.2.1 การลําดับคําในประโยค 
เรื่อง “ลําดับคําในประโยค” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 2 ได้

นําเสนอเรื่องลําดับคําในประโยคเพื่อใช้การสื่อสารตามแนวคิดของนววรรณ พันธุเมธา ซึ่งแบ่งเป็น 
3 ชนิด ได้แก่ ประธาน-กริยา-กรรม เรื่องเก่า-เรื่องใหม่ เรื่องหลัก-เรื่องขยาย พร้อมให้ตัวอย่าง
ประโยคง่าย ๆ เช่น “ฉันอ่านหนังสือ” “เมื่อวานฉันไม่สบาย วันนี้เธอพาฉันไปหาหมอนะ” เป็นต้น 

3.2.2 ชนิดของประโยค 
เรื่อง “ประโยค” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 3 บทที่ 12 ได้นําเสนอ

ความรู้เกี่ยวกับความหมายของประโยค และชนิดของประโยคภาษาไทย 
3.2.3 ประโยคความเดียว 
เรื่อง “ประโยคความเดียว” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 3 บทที่ 13 ได้

นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายของประโยคความเดียว การแบ่งชนิดของประโยคความเดียว
พร้อมให้ตัวอย่างประโยคตามชินดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทําความเข้าใจกับเนื้อหา 

3.2.4 ประโยคความรวม 
เรื่อง “ประโยคความรวม”ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 3 บทที่ 14 ได้

นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายของประโยคความรวม การแบ่งชนิดของประโยคความรวม
พร้อมให้ตัวอย่างประโยคตามชินดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทําความเข้าใจกับเนื้อหา 

3.2.5 ประโยคความซ้อน 
เรื่อง “ประโยคความซ้อน” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 3 บทที่ 17 ได้

นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายของประโยคความซ้อน และประพันธสรรพนามที่จะใช้ใน
ประโยคความซ้อน ได้แก่ ที่ ซึ่ง อัน ผู้ พร้อมให้ตัวอย่างประโยค เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทําความเข้าใจ  

3.2.6 โครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยขยายในภาษาไทย 
เรื่อง “โครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยขยายในภาษาไทย” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ใน
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ตําราเรียน เล่ม 4 บทที่ 1 ถึงบทที่ 5 ซึ่งในบทที่ 1 ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับหน่วยหลัก + หน่วย
ขยายที่มีคําเชื่อม “ของ” “แห่ง” ในบทที่ 2 ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับหน่วยหลัก + หน่วยขยายที่มี
คําเชื่อม “ท่ี” “ซึ่ง” “อัน” ในบทที่ 3 ได้นําเสนอความรู้การใช้คําเชื่อมในโครงสร้างหน่วยหลัก + 
หน่วยขยายในภาษาไทย ในบทที่ 4 ได้นําเสนอหน้าที่ของหน่วยขยายในภาษาไทย และในบทที่ 5 
ได้นําเสนอโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยขยายที่ไม่มี คําเชื่อมในภาษาไทย ผู้ เขียนได้ให้
ความสําคัญแก่การสอนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยขยายในภาษาไทยมาก 
เนื่องจากในภาษาจีน หน่วยขยายจะอยู่หน้าหน่วยหลัก แตกต่างกับโครงสร้างหน่วยหน่วยหลัก + 
หน่วยขยายในภาษาไทย และการใช้คําเชื่อมในโครงสร้างหน่วยหลัก + หน่วยขยายในภาษาไทย 
อย่างที่ ซึ่ง อัน มักเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในเบื้องต้น  

3.2.7 ความหมายของประโยค 
เรื่อง “ความหมายของประโยค” ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ในตําราเรียน เล่ม 4 บทที่ 18 

ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายของประโยค ซึ่งได้กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับประโยคใน
ความหมายเก่าและประโยคในความหมายใหม่ 

นอกจากประเด็นด่าง ๆ ดังกล่าว ผู้เขียนยังได้นําเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่  “สัทอักษร” “ตระกูลของภาษาในประเทศไทย” “ภาษาย่อยของภาษาไทย” 
“ความหมายของไวยากรณ์ไทย” และ “ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์แนวเดิม” เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
ภาษาไทยมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

จากการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ในตําราเรียน พบว่า ผู้เขียนได้
นําเสนอเนื้อหาตามแนวคิดจากตําราภาษาไทยหลายเล่ม เช่น หลักภาษาไทย ของพระยาอุปกิต
ศิลปสาร ไวยากรณ์ไทยของนววรรณ พันธุเมธา  และ หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนค าย่อ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ของราชบัณฑิตยสถาน บทวิทยุรายการ รู้ รักภาษาไทย เอกสารการสอน
ชุดวิชาการใช้ภาษาไทย 3 ของสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เอกสาร
ประกอบการสอนลักษณะภาษาไทย ของศศิธร ธาตุเหล็ก และกิจกรรมเสริมทักษะ หลักการ
ใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของพรพิมล ผลวัฒนะ เอกสารการสอนชุดวิชาการสอน
ภาษาไทย ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
ของเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ และระบบเสียงภาษาไทย ของกาญจนา นาคสกุล เพื่อได้เนื้อหาที่
เหมาะกับผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ในภาษาไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
สามารถนําไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ 
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เน้ือหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การนําเสนอเนื้อหาการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เน้นพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลเพื่อการสื่อสาร  ควบคู่ไปกับการเรียนรู้
ความรู้ทางภาษาไทย และความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจบริบท
สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีน ซึ่งจะ
ช่วยให้เข้าใจความคล้ายและความต่างระหว่างวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
สามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการแปลไทย-จีน จีน-ไทย และการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมในชีวิตจริงต่อไป 

เนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร มีทั้งหมด 69 บท เน้นปรากฏใน
ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 เล่ม 3 และเล่ม 4 ประกอบด้วยเนื้อหาที่เน้นฝึกทักษะ
ต่าง ๆ สองลักษณะ คือ ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด นอกจากนี้ ในท้ายบท ผู้เขียน
ยังได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ในภาษาไทย และความรู้เกี่ยวกับการใช้คําในภาษาไทย
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักภาษาไทยและการใช้คําในภาษาไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทักษะทางภาษา ในเนื้อหาส่วนนี้ ผู้เขียนไม่ได้นําสัทอักษรเข้ามาช่วย เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่อ่าน
ออกเขียนได้บ้างแล้ว 

การวิเคราะห์แบ่งตามหัวข้อดังนี้   
4.1 ลักษณะการจัดเนื้อหาทักษะการอ่าน-การเขียนเพื่อการสื่อสาร 

ในการจัดเนื้อหาทักษะการอ่าน-การเขียนเพื่อการสื่อสารในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1- 4 ได้จัดรูปแบบของเนื้อหาคล้ายกัน นําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักและบท
อ่านเสริมเป็นสําคัญ  

ตําราเรียนชุดนี้เน้นเนื้อหาบทอ่านเป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน และการแปลเพื่อการสื่อสาร มีการฝึกให้ผู้เรียนอ่านออกเสียง จับใจความสําคัญ
พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ทางสังคมวัฒนธรรมไทย จากบทความสั้น ๆ และขนาดยาว ที่ใช้ภาษาไป
ตามบริบทของเนื้อเรื่องที่หลากหลาย  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 และเล่ม 2 นอกจากนําเสนอบทอ่าน
สั้น ๆ เพื่อปูพื้นฐานการสื่อสารในชีวิตประจําวันแล้ว ยังมีบทอ่านจํานวนมากเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวัน  ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนชาวจีนได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรมไทยทันสมัยไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะทางภาษา ทําให้ผู้เรียนชาวจีนนําไปใช้
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เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในชีวิตจริงได้  ส่วนบทอ่านในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เล่ม 3 และเล่ม 4 จะนําเสนอเนื้อหาที่ยากขึ้น ในเล่ม 3 นําเสนอบทอ่านที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเมือง
สําคัญ ประเพณีวันสําคัญ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน การพัฒนาเขตอาเซียน และการเขียน
จดหมาย บทอ่านในเล่มที่ 3  เนื้อเรื่องเน้นเรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบันตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยที่หลากหลาย  และในเล่ม 4 นําเสนอบทอ่านหลักและบทอ่านเสริมเกี่ยวกับสภาพ
สังคม ธุรกิจ สภาพอากาศ สุขภาพอนามัย วัฒนธรรม การค้าชายแดน สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
วรรณคดี และเทคโนโลยี เป็นต้น  ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาพร้อมเพิ่ม
ความรู้คําศัพท์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเป้าหมายของ
หลักสูตร ทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในอนาคตได้  

บทอ่านในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 และเล่ม 2 ส่วนใหญ่เป็น
ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเอง มีลักษณะเป็นเรื่องเล่า นิทาน และบทความสั้น ๆ เป็นต้น เน้นนําเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่สัมพันธ์กับผู้เรียน เนื้อเรื่องมีความหลากหลาย และใช้ภาษาที่
เหมาะแก่ระดับของผู้เรียน ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 เล่ม 4 นอกจากบทอ่าน
ที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นมาเอง ยังมีบทอ่านจํานวนมากนํามาจากเอกสารและหนังสือภาษาไทย 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเอกสารภาษาไทยลักษณะต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบทความวิจารณ์และสารคดี 
และได้เรียนรู้ภาษาไทยที่เจ้าของภาษาใช้กันอย่างแท้จริง  

เนื้อหาบทอ่านที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะการอ่าน-การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เนื้อหาบทอ่านหลัก เน้นฝึกให้
ผู้เรียนอ่านจับใจความ และเนื้อหาบทอ่านเสริม ซึ่งเป็นข้อมูลอ่านเพิ่มเติมสําหรับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เพิ่มพูนทักษะการอ่าน และเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่
สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก ดังนั้น การวิเคราะห์เนื้อหาบทอ่านในตําราเรียนจึงแบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่  

ในการนําเสนอบทอ่านหลัก ยังมีการนําเสนอเนื้อหาคําศัพท์และวลี ข้อสังเกต และ
แบบฝึกหัดทางภาษา และในการนําเสนอบทอ่านเสริม ยังมีการนําเสนอเนื้อหาคําศัพท์และวลี และ
ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ทางภาษาไทย ดังนี้ 

4.1.1 ลักษณะการจัดเนื้อหาบทอ่านหลัก 
ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักทั้งหมด 69 เรื่อง โดยต้ังชื่อบทเรียนในแต่ละบท

ด้วยชื่อเรื่องบทอ่านหลัก ซึ่งในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 มีจํานวน 3 เรื่อง เล่ม 2 
มีจํานวน 28 เรื่อง เล่ม 3 มีจํานวน 20 เรื่อง และในเล่ม 4 มีจํานวน 18 เรื่อง และเนื้อหาบทอ่าน
หลักประกอบด้วยบทอ่าน คําศัพท์และวลี ข้อสังเกต และแบบฝึกหัด โดยมีลักษณะดังนี้ 
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การนําเสนอบทอ่านหลักดังตัวอย่างต่อไป  
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 บทที่ 14 “ห้องเรียนของฉัน” ได้

นําเสนอไว้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 63 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านหลัก  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
127 

 

ดังตัวอย่างข้างต้น ในตําราเรียนเล่ม 1 จะนําเสนอบทอ่านสั้น ๆ  มีการใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน กล่าวถึงเรื่องจํานวนคนของนักศึกษา  
อาจารย์ และเนื้อที่ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 20 “อาหารไทย” ได้นําเสนอไว้
ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 64 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านหลัก  
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
205 

 

ในการนําเสนอบทอ่าน “อาหารไทย” ผู้เขียนได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย 
และความรู้ เกี่ ยวกับอาหารประจําภาคของไทย ไ ด้แก่  อาหารภาคเหนือ อาหารภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาหารภาคกลาง และอาหารภาคใต้ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 11 “แถลงการณ์ร่วมว่าด้วย
แผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ 21 ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทยที่
กรุงเทพฯ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒” ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 65 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านหลัก  
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 123 
 

ในการนําเสนอบทอ่านข้างต้น ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาของแถลงการณ์ที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทยร่วมกันออกเพื่อให้เป็นกรอบและแนวทางสําหรับการดําเนินการ
ปฏิบัติแผนงานความร่วมมือในระดับใหม่ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในศตวรรษที่ 21  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 12 “อุตสาหกรรมไทย” ได้
นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 66 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านหลัก  
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
101  

 

ในการนําเสนอบทอ่าน “อุตสาหกรรมไทย” ผู้เขียนได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ไทยในอดีต และการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอุตสาหกรรมไทยมากขึ้น 

หลังจากบทอ่านมีการนําเสนอคําศัพท์และวลีจากเนื้อเรื่องบทอ่านหลัก เพื่อให้ผู้เรียน
เพิ่มความรู้คําศัพท์เกี่ยวกับบทอ่าน ดังตัวอย่างการนําเสนอคําศัพท์และวลีในบทอ่านในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทท่ี 11 “การคมนาคมในประเทศไทย” ดังนี้  
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ภาพประกอบ 67 ตัวอย่างการนําเสนอคําศัพท์บทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
96 
 

ต่อจากเนื้อหาคําศัพท์และวลี มีการนําเสนอข้อสังเกตจากเนื้อเรื่องบทอ่าน มีลักษณะ
การนําเสนอความรู้การใช้คํา วลี และรูปประโยคจากเนื้อหาบทอ่าน การอธิบายความ การขยาย
ความเกี่ยวกับคําศัพท์และวลีสําคัญ หรือคําศัพท์ยากในบทอ่าน หรืออธิบายความประโยคที่เข้าใจ
ยาก นอกจากนี้ ในบทอ่านที่เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย ยังมีการนําเสนอความรู้เกี่ยวกับการเขียน
จดหมาย 

การนําเสนอความรู้การใช้คํา วลี และรูปประโยคจากเนื้อหาบทอ่าน ดังตัวอย่างใน
ข้อสังเกตหลังบทอ่านในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 2 “กรุงเทพมหานคร” 
ต่อไป  

 

 
 

ภาพประกอบ 68 ตัวอย่างการนําเสนอข้อสังเกต 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 21 
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ดังตัวอย่างข้างต้น ผู้เขียนได้อธิบายเนื้อหาด้วยภาษาจีนพร้อมยกตัวอย่างประโยค
ภาษาไทยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้การใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้น  

การอธิบายคํา การขยายความเกี่ยวกับคําศัพท์ และวลีสําคัญ หรือคําศัพท์ยากในบท
อ่าน ดังตัวอย่างในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทท่ี 13 “วรรณคดีไทย” ต่อไป  

 

 
 

ภาพประกอบ 69 ตัวอย่างการนําเสนอข้อสังเกต 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
119 

 
ในการอธิบายความเนื้อหาที่เข้าใจยากบางกรณี ผู้เขียนได้อธิบายหรือแปลเป็น

ภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจเนื้อหาท่ียากได้ชัดเจนขึ้น ดังตัวอย่างการนําเสนอข้อสังเกตใน
ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทท่ี 3 “การตรวจหาโรคมะเร็ง” ต่อไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 70 ตัวอย่างการนําเสนอข้อสังเกต 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
20 

 
ส่วนการนําเสนอความรู้ เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย ดังตัวอย่างในตําราเรียน

ภาษาไทยเล่ม 3 บทท่ี 19 “จดหมายสมัครงาน” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 71 ตัวอย่างการนําเสนอข้อสังเกต 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 218 
 

ในท้ายบท มีการนําเสนอแบบฝึกหัด ลักษณะแบบฝึกหัดที่ผู้เขียนนําเสนอในตํารา
เรียนแต่ละเล่มมีลักษณะคล้าย ๆ กัน โดยเน้นพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแปล และ
ยังมีบูรณาการทักษะการพูด การฟังด้วย อย่างเช่น ให้แต่งประโยคจากคําศัพท์ที่กําหนัด ให้ตอบ
คําถามจากเนื้อเรื่องบทอ่านหลัก ให้เติมคําในช่องว่างประโยค ให้แปลประโยคหรือข้อความจาก
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย ให้แปลประโยคหรือข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ให้ค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมจากเนื้อหาบทอ่านแล้วนําเสนอหน้าชั้น และให้สัมมนาในหัวข้อที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง 
นอกจากนี้ในบทอ่านที่เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย ยังมีการนําเสนอแบบฝึกหัดให้เขียนจดหมาย
ประเภทต่าง ๆ จ่าหน้าซองจดหมาย บัตรเชิญ เป็นต้น การนําเสนอแบบฝึกหัดดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

การนําเสนอแบบฝึกหัดประเภทตอบคําถามจากเนื้อเรื่องบทอ่านหลัก เช่น ในตํารา
เรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทท่ี 15 “โทรศัพท์ในประเทศไทย” มีการนําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 72 ตัวอย่างการนําเสนอแบบฝึกหัด 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
147 

 

การนําเสนอแบบฝึกหัดประเภทเติมคําในช่องว่างประโยค เช่น ในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทท่ี 20 “อาหารไทย” มีการนําเสนอไว้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 73 ตัวอย่างการนําเสนอแบบฝึกหัด 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
211 

 

การนเสนอแบบฝึกหัดประเภทแปลประโยคภาษาไทยเป็นภาษาจีน เช่น ในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทท่ี 3 “จังหวัดเชียงใหม่” มีการนําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 74 ตัวอย่างการนําเสนอแบบฝึกหัด 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 39 
 

การนําเสนอแบบฝึกหัดประเภทให้สัมมนาในหัวข้อที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง เช่น ใน
ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทท่ี 11 “การเกษตรไทย” มีการนําเสนอไว้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 75 ตัวอย่างการนําเสนอแบบฝึกหัด 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
92 

 

4.1.2 ลักษณะการจัดเนื้อหาบทอ่านเสริม 
ผู้เขียนได้นําบทอ่านเสริมมาให้ผู้ เรียนฝึกอ่านจับใจความต้ังแต่ตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 จนถึงเล่ม 4 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภาษา ความรู้เรื่องคําศัพท์ และความรู้
ด้านต่าง ๆ  ให้แก่ผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารในชีวิตจริง บท
อ่านเสริมมีปรากฏในทุกบท มีทั้งหมด 90 เรื่อง ปรากฏใน 66 บท ซึ่งในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เล่ม 2 มีบทอ่านเสริมจํานวน 39 เรื่อง ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 มีบทอ่านเสริมจํานวน 
33 เรื่อง และในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 มีบทอ่านเสริมจํานวน 18 เรื่อง บทเรียนบางบทมี
มากกว่า 1 เรื่อง เช่น ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 20 “อาหารไทย” มีบทอ่านเสริม
จํานวน 2 บท ได้แก่ “เมนูอาหารไทยที่น่าสนใจ” “การประกอบอาหารบางอย่างของไทย” ผู้เขียนอาจเห็นว่า
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สําหรับผู้เรียนภาษาไทยที่เป็นชาวต่างชาติ การเรียนรู้เรื่องสังคมวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่สําคัญและยาก 
ผู้ เขียนจึงอยากให้ผู้ เรียนได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทยจากหลากหลายมุมมอง และมี
ประสบการณ์ด้านการอ่านให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน และทําให้ผู้เรียนชาว
จีนเข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยอย่างรอบด้าน เนื้อหาบทอ่านเสริมประกอบด้วยบทอ่าน คําศัพท์และวลี 
และมีการนําเสนอความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาไทยเพิ่มเติมในท้ายบท  

การนําเสนอบทอ่านเสริมดังตัวอย่างต่อไป 
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2  บทที่ 10 “เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา” มี

การนําเสนอบทอ่านเสริม เรื่อง “การทําบุญของคนไทย” ดังนี้  
 

 
 

ภาพประกอบ 76 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
90 

 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 10 “วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช” มี
การนําเสนอบทอ่านเสริม เรื่อง “เทศกาลตวนอู่” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 77 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 116 
 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 6 “การค้าชายแดนไทย-จีนตอน
ใต้” มีการนําเสนอบทอ่านเสริม เรื่อง “ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 78 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
48 
 

หลังจากบทอ่านมีการนําเสนอคําศัพท์และวลีจากเนื้อเรื่องบทอ่านเสริม เพื่อให้ผู้เรียน
เพิ่มความรู้คําศัพท์เกี่ยวกับบทอ่าน ดังตัวอย่างการนําเสนอคําศัพท์และวลีหลังบทอ่านเสริม เรื่อง 
“พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท” ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 12 “ที่พักอาศัย” 
ดังนี้  

 

 
 

ภาพประกอบ 79 ตัวอย่างการนําเสนอคําศัพท์บทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
118 
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ผู้ วิ จั ย ไ ด้สั ง เกตว่ า  ในการนํ า เสนอบทอ่าน เสริมในตํารา เรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 ผู้เขียนไม่ได้นําเสนอคําศัพท์ละวลีหลังการนําเสนอบทอ่านเสริมอีก อาจ
เห็นว่า เมื่อผ่านการเรียนตําราเรียน 3 เล่มแรก ผู้เรียนจะมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยมาก
ขึ้น และจะคุ้นเคยกับพจนานุกรมมากขึ้น สามารถค้นคว้าความหมายของคําศัพท์ใหม่ด้วยตนเอง
ได้ 

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้นําเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาไทยไว้ในท้าย
บทเรียน เพื่อเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน ซึ่งรวมทั้งความรู้ไวยากรณ์ไทย
ระดับคํา ระดับวลี ระดับประโยค และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย ลักษณะการนําเสนอดัง
ตัวอย่างต่อไป  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 22 “เพลงไทยไพเราะ” มีการ
นําเสนอความรู้เกี่ยวกับคําผสานดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 80 ตัวอย่างการนําเสนอความรู้ไวยากรณ์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
254 

 
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 8 “วันเข้าพรรษาและออก

พรรษา” มีการนําเสนอความรู้เรื่อง กริยาวลี ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 81 ตัวอย่างการนําเสนอความรู้ไวยากรณ์ 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 102 
 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 12 “อุตสาหกรรมไทย” มีการ
นําเสนอความรู้เรื่อง ตระกูลของภาษาในประเทศไทย ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 82 ตัวอย่างการนําเสนอความรู้ไวยากรณ์ 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
109  
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4.2 เนื้อหาบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาบทอ่านหลักทั้งหมด 69 เรื่อง สามารถแบ่งตามลักษณะ

เนื้อหาออกเป็น 12 กลุ่ม โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
      4.2.1 ข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญ  

จากการศึกษาเนื้อหาประเภทข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญในตํารา
เรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบว่ามี 17 เรื่อง  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 มี 7 เรื่อง ได้แก่ “แถลงการณ์ร่วมว่า
ด้วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษท่ี 21 ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย 
ที่กรุงเทพฯ” ในบทที่ 11 “สุนทรพจน์นายกสมาคมมิตรภาพจีน-ไทย เพื่อฉลอง 35 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตจีน-ไทย” ในบทที่ 12 “คํากล่าวของกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันชาติไทย วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2550” ในบทที่ 
13 “ความตกลงการขยายความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิงกว้างและเชิงลึก
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในบทที่ 14 
“อาเซียน” ในบทที่ 15 “ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา” 
ในบทท่ี 16 และ “โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง” ในบทที่ 
17 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 มี 10 เรื่อง ได้แก่ “ภาวะโลกร้อน” ใน
บทที่ 1 “ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน” ในบทที่ 2  “ส่งเสริมสังคมสมานฉันท์ ด้วยวัฒนธรรม
สมานฉันท์” ในบทที่ 5 “การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้” ในบทที่ 6 “พัฒนาอย่างสันติ พัฒนา
อย่างเปิดกว้าง พัฒนาแบบร่วมมือกัน” ในบทที่ 7 “จีนเร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ชนบท” ในบทที่ 8 “รัฐสภาไทย-อดีต-ปัจจุบัน” ในบทที่ 9 “ระบอบการปกครองและกฎหมาย” ใน
บทที่ 10 “การประชุมสองสภา ปี 2012” ในบทที่ 15 และ“ประวัติยานยนต์ไทยและผลการใช้
รถยนต์” ในบทที ่17  

ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 13 “คํากล่าวของกงสุลใหญ่ ณ 

นครคุนหมิง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันชาติไทย วัน
จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2550 ห้อง Golden Ballroom ชั้น 2 โรงแรม Green Lake” ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 

 



  166 

 
 

ภาพประกอบ 83 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 153 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอเนื้อหาคํากล่าวของกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันชาติไทย ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 
2550 จากคํากล่าวของท่านกงสุลใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทท่ี 14 “ความตกลงการขยายความ
ร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิงกว้างและเชิงลึกระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 84 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 163 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอเนื้อหาของความตกลงการขยายความร่วมมือทวิภาคีทาง
เศรษฐกิจและการค้าในเชิงกว้างและเชิงลึกระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ทําในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และมีผลจนถึง พ.ศ. 2562 ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ 
ภายในปี พ.ศ. 2562 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทท่ี 15 “อาเซียน” ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 85 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 177 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและองค์ประกอบของอาเซียน 
วัตถุประสงค์ของการก่อต้ังอาเซียน และความรู้ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 16 “ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน ว่า
ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา” ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 86 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 186 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอวัตถุประสงค์ของปฏิญญาชะอํา -หัวหิน ว่าด้วยการ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา และได้อธิบายบทบาทของการศึกษาในการสร้างประชาคม
อาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ บทบาทหลักขอภาคการศึกษาในเสาการเมืองและ
ความมั่นคง บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ และบทบาทของภาคการศึกษาในเสา
สังคมและวัฒนธรรม 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 17 “โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง Greater MeKong Subregion (GMS)” ได้
นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 87 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 193 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ GMS วัตถุประสงค์ของโครงการ 
GMS การพัฒนาของโครงการ GMS และได้นําเสนอสาขาความร่วมมือของโครงการ GMS 
แผนงานลําดับความสําคัญสูง (Flagship Program) จํานวน 11 แผนงาน ลักษณะการดําเนินงาน
ระหว่างประเทศของโครงการ GMS ซึ่งประกอบด้วยการดําเนิน 4 ระดับ และลักษณะการ
ดําเนินงานในประเทศของโครงการ GMS 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 2 “ผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อน” ได้นําเสนอบทอ่านไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 88 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
10 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้อธิบายผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่าง ๆ เช่น ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 
สภาพอากาศรุนแรง ปะการังฟอกสี ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ผลกระทบต่อการเกษตรและ
แหล่งน้ํา และมีการนําเสนอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อประเทศไทย 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 5 “ส่งเสริมสังคมสมานฉันท์ 
ด้วยวัฒนธรรมสมานฉันท์” ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 89 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
32 

 

บทอ่านเรื่องนี้ไ ด้กล่าวถึงสังคมสมานฉันท์ และความสัมพันธ์ระหว่างสังคม
สมานฉันท์และวัฒนธรรมสมานฉันท์ ซึ่งได้กล่าวว่า การสร้างสรรค์วัฒนธรรมสมานฉันท์เป็น
จุดประสงค์และหนทางสําคัญในการสร้างสังคมสมานฉันท์แห่งสังคมนิยม นอกจากนี้ ยังได้
นําเสนอประโยชน์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการสรรค์สร้างวัฒนธรรมสมานฉันท์อย่างแข็งขัน อย่างเช่น 
ประโยชน์ต่อการสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน ประโยชน์ต่อการบ่มเพาะวัฒนธรรมจิตใจที่สมานฉันท์ 
และประโยชน์ต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางจิตใจของผู้คนให้สมบูรณ์ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 6 “การค้าชายแดนไทย-จีนตอน
ใต้” ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 90 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
42 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอสภาพการค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ในอดีตและปัจจุบัน 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้เพิ่มความสําคัญขึ้น และการพัฒนาของ
การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 9 “รัฐสภาไทย อดีต-ปัจจุบัน” 
ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 91 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
69 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้กล่าวถึงระบอบการปกครองของไทย การก่อกําเนิดของรัฐสภา การ
พัฒนาของรัฐสภาของประเทศไทย 

จากการศึกษา พบว่า ผู้เขียนได้นําเสนอบทอ่านที่เป็นลักษณะเนื้อหาข่าวและ
บทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญเป็นจํานวนมาก มีทั้งหมด 17 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 และเล่ม 4 เน้นนําเสนอเนื้อเรื่องข่าวและเหตุการณ์สําคัญที่
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ
แปล พร้อมทั้งเพิ่มพูนคําศัพท์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สามารถนําไปใช้ในการสื่อสารได้จริง เนื้อหาสรุปได้
ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 20 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เป็นลักษณะข่าวและบทความที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์สําคัญ 
 

เนื้อหาข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญ 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ 21 ระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย ที่กรุงเทพฯ 

3 11 

สุนทรพจน์นายกสมาคมมิตรภาพจีน-ไทย เพื่อฉลอง 35 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตจีน-ไทย 

3 12 

คํากล่าวของกงสุลใหญ่  ณ นครคุนหมิง  ในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันชาติไทย วันจันทร์ที่ 3 
ธันวาคม 2550 

3 13 

ความตกลงการขยายความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิง
กว้างและเชิงลึกระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3 14 

อาเซียน 3 15 
ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 3 16 
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 3 17 
ภาวะโลกร้อน 4 1 
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 4 2 
ส่งเสริมสังคมสมานฉันท์ ด้วยวัฒนธรรมสมานฉันท์ 4 5 
การค้าชายแดนไทย -จีนตอนใต้  4 6 
พัฒนาอย่างสันติ พัฒนาอย่างเปิดกว้าง พัฒนาแบบร่วมมือกัน 4 7 
จีนเร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 4 8 
รัฐสภาไทย-อดีต-ปัจจุบัน 4 9 
ระบอบการปกครองและกฎหมาย 4 10 
การประชุมสองสภา ปี 2012 4 15 
ประวัติยานยนต์ไทยและผลการใช้รถยนต์ 4 17 
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4.2.2 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
จากการศึกษาเนื้อหาบทอ่านเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยในตําราเรียน

ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบว่ามี 12 เรื่อง  
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 มีจํานวน 6 เรื่อง ได้แก่ “ช้าง” ในบทที่ 

8 “เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา” ในบทที่ 10 “เพลงไทยไพเราะ” ในบทที่ 22 “มวยไทย” ในบทที่ 23 
“สีกับความเชื่อของคนไทย” ในบทที ่24 “มารยาทในสังคมไทย” ในบทที ่25  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 มีจํานวน 6 เรื่อง ได้แก่ “ประเพณี
ไทย” ในบทที่ 5  “วันสงกรานต์” ในบทที่ 6 “วันลอยกระทง” ในบทที่ 7 “วันเข้าพรรษาและวันออก
พรรษา” ในบทที ่8 “วันพ่อแห่งชาต”ิ ในบทที ่9 และ “วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช” ในบทที ่10 

ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทท่ี 8 “ช้าง” ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 92 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
60 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับช้างทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับช้างไทย บทบาท
ของช้างไทย และได้สอดแทรกเปรียบเทียบหมีแพนด้าของจีนและช้างของไทย ซึ่งต่างก็เป็นสัตว์
ประจําชาติ หรือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศ เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของประเทศ 
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ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทท่ี 10 “เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา” 
ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 93 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
82 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทย 
ความรู้เกี่ยวกับการกราบ และวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทย “วัดพระแก้ว”  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 23 “มวยไทย” ได้นําเสนอไว้
ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 94 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
256 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับที่มาของมวยไทย สายสําคัญหลัก ๆ ของ
มวยไทย ความรู้เกี่ยวกับสํานักเรียนมวย และค่ายมวย ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวย หลักการชกมวย
ไทย และกีฬามวยไทยในปัจจุบัน  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 24 “สีกับความเชื่อของคนไทย” 
ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 95 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
270 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้สีของคนไทย ต้ังแต่สีธงชาติ 
ความเชื่อในการใช้สีประจําวัน และการใช้สีในลักษณะอื่น ๆ  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 6 “วันสงกรานต์” ได้นําเสนอไว้
ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 96 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 73 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เบื้องต้นของวันสงกรานต์ ความเป็นมาของวัน
สงกรานต์ กิจกรรมในในวันสงกรานต์ในสมัยปัจจุบัน และความสําคัญของวันสงกรานต์ในสมัย
ปัจจุบัน  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 8 “วันเข้าพรรษาและวันออก
พรรษา” ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 97 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 92 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายของคําว่า “พรรษา” “เข้าพรรษา”  
มูลเหตุท่ีพระสงฆ์ต้องจําพรรษา วันเข้าพรรษา 2 ระยะ กิจกรรมในวันเข้าพรรษา ประโยชน์ของการ
เข้าพรรษา ความรู้เกี่ยวกับวันออกพรรษา การประกอบพิธีในวันออกพรรษา และกิจกรรมที่ควร
ปฏิบัติในวันออกพรรษา 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 9 “วันพ่อแห่งชาติ” ได้นําเสนอ
ไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 98 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 103 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ ประวัติของ
วันพ่อแห่งชาติ และจุดประสงค์ของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันพ่อ
แห่งชาติ 

จากการศึกษา พบว่า ผู้เขียนได้นําเสนอบทอ่านที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
ไทยให้ผู้เรียนฝึกอ่าน มีทั้งหมด 12 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 
และเล่ม 3 นอกจากเพิ่มทักษะทางภาษาแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนชาวจีน ซึ่งเป็นผู้เรียนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ เข้าใจความหมายคําศัพท์ทางวัฒนธรรม เข้าใจประเพณีและวัฒนธรรม
ไทยมากขึน้ มีความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ดี เนื้อหาสรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 21 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 

เนื้อหาประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
ช้าง 2 8 
เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา 2 10 
เพลงไทยไพเราะ 2 22 
มวยไทย 2 23 
สีกับความเชื่อของคนไทย 2 24 
มารยาทในสังคมไทย 2 25 
ประเพณีไทย 3 5 
วันสงกรานต์ 3 6 
วันลอยกระทง 3 7 
วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา 3 8 
วันพ่อแห่งชาต ิ 3 9 
วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 3 10 

 

4.2.3 สภาพสังคมและเศรษฐกิจไทย  
จากการศึกษาเนื้อหาบทอ่านเกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในตําราเรียน

ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบว่ามี 9 เรื่อง  
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 มี 6 เรื่อง ได้แก ่“ภูมิประเทศของไทย” 

ในบทที่ 9 “การคมนาคมในประเทศ” ในบทที่ 11 “ที่พักอาศัย” ในบทที่ 12 “เงินของไทย” ในบทที่ 
13 “ธนาคารในประเทศไทย” ในบทที ่14 และ “ห้างสรรพสินค้า” ในบทที ่21 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 มี 1 เรื่อง ได้แก่ “ประเทศไทย” ในบท
ท่ี 1 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 มี 2 เรื่อง ได้แก่ “การเกษตรไทย” ใน
บทท่ี 11 และ "อุตสาหกรรมไทย”  ในบทที ่12 

ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 11 “การคมนาคมในประเทศ” 
ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 99 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
94 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้ทั่วไปของการคมนาคมในประเทศไทยปัจจุบัน การ
เดินทางโดยรถไฟ การเดินทางโดยรถโดยสาร สถานีขนส่งที่ไปภาคต่าง ๆ การเดินทางโดย
เครื่องบิน สายการบินในประเทศไทย สนามบินในกรุงเทพ การเดินทางโดยเรือ และประเภทการ
เดินทางในกรุงเทพฯ เช่น รถเมล์ รถไฟบีทีเอส รถไฟใต้ดิน รถตู้ประจําทาง รถสองแถว มอเตอร์ไซค์
รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊กและรถแท็กซี่ ย่อหน้าสุดท้ายของบทอ่านยังได้แทรกเนื้อหาเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างไทย-จีน เนื่องจากในประเทศไทยจะขับรถทางซ้าย แต่ในประเทศจีนจะขับรถ
ทางขวา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างสังคมไทยและสังคมจีน  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 12 “ที่พักอาศัย” ได้นําเสนอไว้
ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 100 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
109 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับที่พักอาศัยของคนไทยในสมัยโบราณ ความรู้
เบื้องต้นและลักษณะเกี่ยวกับที่พักอาศัยประเภทต่าง ๆ ของคนไทยในปัจจุบัน อย่างเช่น บ้านเด่ียว 
บ้านแถว คอนโดมีเนียม หอพักและอพาร์ตเมนต์ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 13 “เงินของไทย” ได้นําเสนอไว้
ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 101 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
125 

 
บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของธนบัตรไทย เหรียญไทย 

และหน่วยนับเงินไทยในปัจจุบัน คือ “บาท” ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธนบัตรไทย เหรียญไทยใน
ปัจจุบัน และมีการแทรกความรู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยกับเงินหยวนจีน และได้เทียบ
ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสังคมไทยมากขึ้น 
และสามารถนําข้อมูลไปใช้ในชีวิตจริงได้ นอกจากน้ี ผู้เขียนยังได้นําเสนอเนื้อหาที่ปลูกฝังจิตสํานึก
ที่ดีในการใช้เงินไทยอย่างเคารพ เนื่องจากบทเงินไทยมีรูปในหลวง ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูนเหนือสิ่ง
อ่ืนใด  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 14 “ธนาคารในประเทศไทย” 
ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 102 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
132 

 
บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับธนาคารสําคัญในประเทศไทยปัจจุบัน อย่าง

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารกรุงเทพฯ ความรู้การใช้ตู้เอทีเอ็ม และการใช้บัตร
เอทีเอม และมีการนําเสนอการใช้บัตรเอทีเอ็มของจีนถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มทในประเทศไทย การเปิด
บัญชี การอายัดบัตร การถอนเงินด้วยสมุดเงินฝาก และการปิดบัญชี ซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้เรียน
สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 1 “ประเทศไทย” ได้นําเสนอไว้
ดังนี้ 



  188 

 
 

ภาพประกอบ 103 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 1 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ได้แก่ ที่ต้ัง เนื้อที่ 
จังหวัด เมืองหลวงของประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งภูมิภาคของประเทศ โดยอาศัยเกณฑ์
ด้านลักษณะภูมิประเทศเป็นสําคัญ และลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาค 
รวมทั้งผลผลิตการเกษตรและแร่ธาตุที่สําคัญของแต่ละภูมิภาค เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทท่ี 11 “การเกษตรไทย” ได้นําเสนอ
ไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 104 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
66 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรที่สําคัญทางด้านการเกษตรของ
ไทย รวมทั้งที่ดิน แหล่งน้ํา ภูมิอากาศ ประมง ประชากรเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร และธัญพืช  

จากการศึกษา พบว่า เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยมีจํานวน 9 
เรื่อง มีปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 เล่ม 3 และเล่ม 4 เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะทางภาษา พร้อมเรียนรู้และเข้าใจบริบทเศรษฐกิจสังคมยุคปัจจุบัน อันจะช่วยให้
ผู้เรียนชาวจีนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมขึ้น เนื้อหาสรุปได้ตามตารางดังนี้ 

 

ตาราง 22 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทย 
 

เนื้อหาสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทย 
เรื่อง  เล่มที่  บทที ่
ภูมิประเทศของไทย 2 9 
การคมนาคมในประเทศ 2 11 
ที่พักอาศัย 2 12 
เงินของไทย 2 13 
ธนาคารในประเทศไทย 2 14 
ห้างสรรพสินค้า 2 21 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

เนื้อหาสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทย 
เรื่อง  เล่มที่  บทที ่
ประเทศไทย 3 1 
การเกษตรไทย 4 11 
อุตสาหกรรมไทย 4 12 

 
4.2.4 เรื่องใกล้ตัวผู้เรียน 
จากการศึกษาเนื้อหาบทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวผู้เรียนในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบว่ามี 7 เรื่อง  
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม  1 มี 3 เรื่อง ได้แก่ “ห้องเรียนของฉัน” 

ในบทที ่13 “วันนี้เป็นวันอาทิตย”์ ในบทที ่14 และ “เรียนในเมืองไทย” ในบทที ่16 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 มี 4 เรื่อง ได้แก่ “ยาแก้ไอใบบัว” ใน
บทที่ 1 “ฉันกําลังเรียนภาษาไทย” ในบทที่ 5 “ครอบครัวของฉัน” ในบทที่ 6 และ “เสียงสั้นเสียง
ยาว” ในบทที่ 7 

ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 บทที่ 14 “ห้องเรียนของฉัน” ได้

นําเสนอไว้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 105 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
127 
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บทอ่านเรื่องนี้มีแค่ 4 บรรทัด การใช้ภาษาเข้าใจง่าย กล่าวถึงเรื่องจํานวนคนของ
นักศึกษา  อาจารย์ และเนื้อที่ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น มีการสอดแทรกเรื่องจํานวนนับใน
ภาษาไทย 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 5 “ฉันกําลังเรียนภาษาไทย” ได้
นําเสนอไว้ดังนี้  

 

 
 

ภาพประกอบ 106 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
31 

 

บทอ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้เรียนชาวจีนเรียนภาษาไทย นําเสนอด้วยสรรพ
นามบุรุษที่ 1 กล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ ของผู้เรียนชาวจีนคนคนหนึ่งที่กําลังเรียนภาษาไทยพบใน
ชีวิตประจําวันของเขา ซึ่งอาจคล้าย ๆ กับสถานภาพของผู้เรียนในชีวิตจริง ทําให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกร่วมกัน และเกิดความสนใจในการเรียน 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 6 “ครอบครัวของฉัน” ได้
นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 107 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
40) 

 

บทอ่านเรื่องนี้มีลักษณะเป็นเรื่องเล่าด้วยบุรุษสรรพนามที่ 1 กล่าวถึงสมาชิกของ
ครอบครัว กิจกรรมวันหยุดของครอบครัว และงานอดิเรกของสมาชิกครอบครัว ครอบครัวเป็นเรื่อง
ที่ทุกคนคุ้นเคย และอยู่ในชีวิตประจําวันของคนทั่วไป การนําเรื่องครอบครัวมาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน จะ
ทําให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ทางภาษาที่เกี่ยวกับครอบครัว และสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 7 “เสียงสั้นเสียงยาว” ได้
นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 108 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
51 

 

บทอ่านเรื่องนี้กล่าวถึงเสียงสั้นเสียงยาวในภาษาไทย ซึ่งเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนชาว
จีน แนะนําวิธีการเรียน และนําเสนอทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีน ซึ่ง
สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียนชาวจีนที่เริ่มเรียนภาษาไทย จะช่วยให้
ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น และมีกําลังใจในการเรียนภาษาไทยต่อไป 

จากการศึกษา พบว่า เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวผู้เรียนมีจํานวน 7 เรื่อง มีปรากฏ
ในช่วงท้าย ๆ ของตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 และช่วงต้น ๆ ของตําราเรียน เล่ม 2 
ซึ่งอยู่ในช่วงแรก ๆ ของการฝึกอ่านบทอ่าน เรื่องที่นําเสนอสามารถตอบสนองความสนใจและ
ความต้องการของผู้เรียนภาษาไทยในระดับต้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในการเรียนหรือการใช้ชีวิตจริงต่อไป เนื้อหาสรุปได้
ตามตารางดังนี้ 

 
 
 



  194 

ตาราง 23 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน 
 

เนื้อหาเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
ห้องเรียนของฉัน 1 14 
วันนี้เป็นวันอาทิตย ์ 1 15 
เรียนในเมืองไทย 1 16 
ยาแก้ไอใบบัว 2 1 
ฉันกําลังเรียนภาษาไทย 2 5 
ครอบครัวของฉัน 2 6 
เสียงสั้นเสียงยาว 2 7 

 

4.2.5 บทอ่านในสื่อร่วมสมัย 
จากการศึกษาเนื้อหาบทอ่านในสื่อร่วมสมัยในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 

พบว่ามี 4 เรื่อง  
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 มีจํานวน 2 เรื่อง ได้แก่  “โทรศัพท์ใน

ประเทศไทย” ในบทที่ 15 และ “โทรทัศน์ไทยมีอะไรน่าดู” ในบทที ่16 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 มีจํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ “คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต” ในบทที่ 16 และ “ละครโทรทัศน์ไทย” ในบทที ่18 

ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 15 “โทรศัพท์ในประเทศไทย” 

ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 109 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
142 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับประเภทของโทรศัพท์ในสังคมไทยที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน คือ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความรู้เกี่ยวกับบริษัทสําคัญ
ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ เอไอเอส (AIS) ดีแทค (Dtac) และทรูมูฟ (True Move) ได้
แนะนําการบริการของแต่ละบริษัท ลักษณะเบอร์โทรศัพท์บ้านและเบอร์โทรศัพท์มือถือของ
ประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรศัพท์ต่างประเทศ การนําโทรศัพท์ไปใช้ในต่างประเทศ ข้อควร
ปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อความปลอดภัย และมารยาทการใช้โทรศัพท์ในสังคม 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่  16 “คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต” ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 110 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
169 

 
บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์ ลักษณะทาง

กายภาพของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น ด้านงานธุรกิจ งาน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข งานคมนาคมและสื่อสาร งานวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม งานราชการ และการศึกษา ประโยชน์ทางตรง และประโยชน์ทางอ้อมของ
คอมพิวเตอร์ ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้  ยังมีการนําเสนอความรู้เกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต อย่างเช่น ความหมายของอินเทอร์เน็ต การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ต  
บริการต่าง ๆ ของอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต และผลเสียจากการใช้อินเทอร์เน็ต 

จากการศึกษา พบว่า ผู้เขียนได้นําเสนอบทอ่านที่เกี่ยวกับบทอ่านในสื่อร่วมสมัย
จํานวน 4 เรื่อง อาจเพราะว่าการใช้สื่อร่วมสมัยเป็นเรื่องที่มีความใกล้ชิดกับการดํารงชีวิตของคน
ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การนําบทอ่านด้านนี้มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านจะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คําศัพท์
ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ ตลอดจน
ช่วยชี้นําการสืบค้นข้อมูลเพื่อนํามาพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้ เนื้อหาสรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 24 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับบทอ่านในสื่อร่วมสมัย 
 

เนื้อหาบทอ่านในสื่อร่วมสมัย 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
โทรศัพท์ในประเทศไทย 2 15 
โทรทัศน์ไทยมีอะไรน่าดู 2 16 
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 4 16 
ละครโทรทัศน์ไทย 4 18 
 

4.2.6 เมืองส าคัญของประเทศไทย 
จากการศึกษาเนื้อหาบทอ่านเกี่ยวกับเมืองสําคัญของประเทศไทยในตําราเรียน

ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบว่ามี 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 
ได้แก่ “กรุงเทพมหานคร” ในบทที่ 2 “จังหวัดเชียงใหม่” ในบทที่ 3 และ “จังหวัดภูเกต” ในบทที่ 4 
ดังตัวอย่างต่อไป 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บททที่ 2 “กรุงเทพมหานคร” ได้
นําเสนอไว้ดังนี้ 

 
 

ภาพประกอบ 111 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 17 
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บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับที่ต้ังของกรุงเทพฯ ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของกรุงเทพฯ  ภูมิอากาศของกรุงเทพฯ บทบาทของกรุงเทพฯ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพฯ มากขึ้น 

จากการศึกษา พบว่า บทอ่านที่เกี่ยวกับเมืองสําคัญของประเทศไทยที่นําเสนอใน
ตําราเรียนมีจํานวน 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 2 ถึงบทที่ 
4 ได้แก่ เรื่อง “กรุงเทพมหานคร”  “จังหวัดเชียงใหม่” และเรื่อง  “จังหวัดภูเกต” เนื้อหาส่วนนี้ถือ
เป็นเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนประการหนึ่ง อาจจะเป็นการสร้างความคาดหวังแก่
ผู้เรียนให้เกิดความใคร่รู้ อยากมาเมืองไทยและตั้งใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น สรุปได้ตามตารางดังนี้ 

 

ตาราง 25 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับเมืองสําคัญของประเทศไทย 
 

เนื้อหาเมืองส าคัญของประเทศไทย 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
กรุงเทพมหานคร 3 2 
จังหวัดเชียงใหม่ 3 3 
จังหวัดภูเก็ต 3 4 
 

4.2.7 นิทาน  
จากการศึกษาเนื้อหาบทอ่านเกี่ยวกับนิทานในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 

พบว่ามี 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 ได้แก่ “เจ้าป่าเจ้าเขา” ใน
บทท่ี 2 “เสือหาเสื้อใส่”ในบทที่ 3 และ “แม่เฒ่ามูเซอ” ในบทที่ 4 

ดังตัวอย่างบทอ่าน “เจ้าป่าเจ้าเขา” ต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 112 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 8 
 

จากตัวอย่างบทอ่านข้างต้น สังเกตได้ว่า ผู้เขียนอยากจะให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง
พยัญชนะ “ป บ”  “ต ด” ซึ่งเป็นเสียงที่ผู้เรียนชาวจีนแยกได้ยาก เนื่องจากเสียงพยัญชนะ บ และ
เสียงพยัญชนะ ด ไม่มีปรากฏในภาษาจีน  

จากการศึกษา พบว่า ในช่วงต้น ๆ ของตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 
บทท่ี 2 ถึงบทที่ 4 ผู้เขียนได้นํานิทานจํานวน 3 เรื่องมาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน ซึ่งเป็นนิทานที่มีเนื้อความ
สั้น ๆ และง่าย ๆ นิทานทั้ง 3 เรื่องที่ผู้เขียนได้นําเสนอมามีลักษณะการใช้ภาษาที่คล้าย ๆ กับ
ข้อความที่ใช้ในการฝึกออกเสียง เน้นคําสัมผัส เพื่อให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงคําที่ออกเสียงยากและ
ชี้ให้เห็นความแตกต่างของเสียงภาษาไทยที่ใกล้เคียงกัน คําที่ผู้เขียนนํามาใช้ในนิทานส่วนมากเป็น
คําเป็น ซึ่งเป็นคําที่ง่ายต่อการออกเสียง เพื่อให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนมีแรง
บันดาลใจในการฝึกอ่าน นอกจากน้ี การนํานิทานมาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน จะช่วยเติมความสนุกสนาน
ให้แก่การเรียน ทําให้ผู้ เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดในการอ่าน ยังได้พัฒนาทักษะและ
ความสามารถทางภาษา เนื้อหาสรุปได้ตามตารางดังนี้ 

 
ตาราง 26 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับนิทาน 
 

เนื้อหานิทาน 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
เจ้าป่าเจ้าเขา 2 2 
เสือหาเสื้อใส่ 2 3 
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ตาราง 26  (ต่อ) 
 

เนื้อหานิทาน 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
แม่เฒ่ามูเซอ 2 4 
 

4.2.8 การเขียนจดหมาย  
จากการศึกษาเนื้อหาบทอ่านเกี่ยวกับการเขียนจดหมายในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบว่ามี 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 ได้แก่ 
“จดหมายถึงหลานย่า”ในบทที่ 18 “จดหมายสมัครงาน”ในบทที่ 19 และ“จดหมายเชิญ” ในบทที่ 
20 ดังตัวอย่างต่อไป  

 ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 19 “จดหมายสมัครงาน” ได้
นําเสนอตัวอย่างจดหมายสมัครงานมาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 113 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 216 
 

จากการศึกษา พบว่า ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 18 ถึงบท
ที่ 20 มีการนําเสนอบทอ่านที่เกี่ยวกับการเขียนจดหมายจํานวน 3 เรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่าน
จดหมายที่ใช้บ่อย และช่วยพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายให้แก่ผู้เรียน เนื้อหาสรุปได้ตามตาราง
ดังนี้ 
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ตาราง 27 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย 
 

เนื้อหาการเขียนจดหมาย 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
 จดหมายถึงหลานย่า 3 18 
จดหมายสมัครงาน 3 19 
จดหมายเชิญ 3 20 

 
4.2.9 การศึกษาไทย 
จากการศึกษาเนื้อหาบทอ่านเกี่ยวกับการศึกษาไทยในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบว่ามี 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 ได้แก่ 
“ภาษาอังกฤษในภาษาไทย”ในบทที่  26 “การศึกษาในประเทศไทย” ในบทที่  27 และ 
“พระราชทานปริญญาบัตร” ในบทที่ 28 ดังตัวอยา่งต่อไป  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 27 “การศึกษาในประเทศไทย” 
ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 114 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
305 

 
บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับระดับการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของเอกชน 
และมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐในประเทศไทย  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 28 “พระราชทานปริญญาบัตร” 
ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 115 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
319 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ความรู้เกี่ยวกับการรับพระราชทานปริญญาบัตร บรรยากาศในวันรับปริญญา 

จากการศึกษา พบว่า บทอ่านที่เกี่ยวกับการศึกษาไทยในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษามีจํานวน 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียน เล่ม 2 บทที่ 26 ถึงบทที่ 28 ได้แก่ เรื่อง
“ภาษาอังกฤษในภาษาไทย” “การศึกษาในประเทศไทย” และเรื่อง “พระราชทานปริญญาบัตร” 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาไทย เข้าใจระบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งผู้เรียน
อาจนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงในอนาคตได้ เนื้อหาสรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 28 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับการศึกษาไทย 
 

เนื้อหาการศึกษาไทย 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
ภาษาอังกฤษในภาษาไทย 2 26 
การศึกษาในประเทศไทย 2 27 
พระราชทานปริญญาบัตร 2 28 

 

4.2.10 อาหารและผลไม้ไทย 
จากการศึกษาเนื้อหาบทอ่านเกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทยในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบว่ามี 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 ได้แก่ 
“ผลไม้ไทย” ในบทที่ 18  “ร้านอาหารฟาสต์ฟูดในประเทศไทย” ในบทที่ 19 และ “อาหารไทย” ใน
บทท่ี 20 ดังตัวอย่างต่อไป  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 20 “อาหารไทย” ได้นําเสนอไว้
ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 116 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
205 

 



  205 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย และความรู้เกี่ยวกับอาหาร
ประจําภาคของไทย ได้แก่ อาหารภาคเหนือ อาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาหารภาคกลาง 
และอาหารภาคใต้ 

จากการศึกษา พบว่า ผู้เขียนได้นําเสนอบทอ่านที่เกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทยมาให้
ผู้เรียนฝึกอ่านจํานวน 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียน เล่ม 2  บทที่ 18 ถึงบทที่ 20 ได้แก่ เรื่อง “ผลไม้
ไทย” “ร้านอาหารฟาสต์ฟูดในประเทศไทย” และเรื่อง “อาหารไทย” การนําบทอ่านที่เกี่ยวกับ
อาหารและผลไม้ไทยมาให้ผู้เรียนชาวจีนฝึกอ่านจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหาร
และผลไม้ไทย มีความรู้ เกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทย สามารถนําไปใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้ เนื้อหาสรุปได้ตามตารางดังนี้ 

 

ตาราง 29 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทย 
 

เนื้อหาอาหารและผลไม้ไทย 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
ผลไม้ไทย 2 18 
ร้านอาหารฟาสต์ฟูดในประเทศไทย 2 19 
อาหารไทย 2 20 

 
4.2.11 สุขภาพอนามัย 
จากการศึกษาเนื้อหาบทอ่านเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบว่ามี 3 เรื่อง ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 มี 1 เรื่อง ได้แก่ 
“การรักษาพยาบาล” ในบทที่ 17 ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 มี 2 เรื่อง ได้แก่  
“การตรวจหาโรคมะเร็ง” ในบทที่ 3 “โรคไข้เลือดออก” ในบทที่ 4 ดังตัวอย่างต่อไป 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 3 “การตรวจหาโรคมะเร็ง” ได้
นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 117 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
18 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคมะเร็ง อย่างเช่น การตรวจ
เพื่อหาโรคมะเร็งในกลุ่มเสี่ยงก่อนที่จะมีอาการ การตรวจหามะเร็งด้วยเทคโนโลยี MRI การตรวจ
ด้วย Mammogram และการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  

จากการศึกษา พบว่า ผู้เขียนได้นําเสนอบทอ่านที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมาให้ผู้เรียน
ฝึกอ่านจํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง“การรักษาพยาบาล” “การตรวจหาโรคมะเร็ง” และเรื่อง “โรค
ไข้เลือดออก” เพื่อให้เรียนรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ซึ่งสามารถนําไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้ เนื้อหาสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 30 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
 

เนื้อหาสุขภาพอนามัย 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
การรักษาพยาบาล 2 17 
การตรวจหาโรคมะเร็ง 4 3 
โรคไข้เลือดออก 4 4 

 
4.2.12 วรรณคดีไทยและอื่น ๆ  
จากการศึกษา พบว่า นอกจากประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ผู้เขียนยังได้นําบทอ่าน 

เรื่อง “วรรณคดีไทย” และ เรื่อง “ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ” มาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน ปรากฏในตํารา
เรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน อีกทั้งทําให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในด้านวรรณคดีไทยและระบบสุริยะ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 13 “วรรณคดีไทย” ได้นําเสนอ
ไว้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 118 ตัวอย่างบทอ่านหลัก 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
111 
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บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับลักษณะของวรรณคดีไทยในสมัยต่าง ๆ โดย
แบ่งเป็นสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี   สมัยราชกาลที่ 1- ราชกาลที่ 3 สมัยราช
กาลที่ 4 - ราชกาลที่ 5 สมัยราชกาลที่ 6 ถึง พ.ศ. 2500 และสมัยปัจจุบัน โดยกล่าวถึงรูปแบบการ
ประพันธ์ เนื้อหา และภาษาของวรรณคดีไทยของช่วงสมัยต่าง ๆ ดังกล่าว  

สังเกตได้ว่า เนื้อหาด้านวรรณคดีมีน้อยมาก เพราะคําศัพท์ค่อนข้างเก่า ไม่ทันสมัย 
แต่ในตําราเรียนชุดนี้จะมุ่งเน้นเรื่องราวที่ใช้คําศัพท์ที่ทันสมัย สัมพันธ์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน  

เนื้อหาบทอ่านหลักเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอื่น ๆ  สรุปได้ตามตารางดังนี้ 
 

ตาราง 31 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอ่ืน ๆ 
 

เนื้อหาวรรณคดีไทยและอื่น ๆ 
เรื่อง  เล่มที ่ บทที ่
วรรณคดีไทย 4 13 
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 4 14 

 

จากการวิ เคราะห์ลักษณะเนื้ อหาบทอ่านหลักในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา พบว่า บทอ่านจํานวน 69 บทที่ผู้เขียนได้นํามาให้ผู้เรียนฝึกอ่านสามารถแบ่ง
ออกเป็น 12 ลักษณะ ได้แก่ บทอ่านที่เป็นลักษณะเนื้อหาข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
สําคัญ บทอ่านเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย บทอ่านเกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ไทย บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน บทอ่านในสื่อร่วมสมัย บทอ่านเกี่ยวกับเมืองสําคัญของ
ประเทศไทย บทอ่านเกี่ยวกับนิทาน บทอ่านเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย บทอ่านเกี่ยวกับการศึกษา
ไทย บทอ่านเกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทย บทอ่านเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และบทอ่านเกี่ยวกับ
วรรณคดีไทยและอื่น ๆ สรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 32 สรุปลักษณะเนื้อหาบทอ่านหลักในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
 

ลักษณะเน้ือหาบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  
เนื้อหาที่เป็น
ลักษณะเน้ือหา
ข่าวและบทความ
ที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ส าคัญ  

(เล่ม 3) บทที่ 11 แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ 
21 ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย ที่กรุงเทพฯ 
(เล่ม 3) บทท่ี 12 สุนทรพจน์นายกสมาคมมิตรภาพจีน-ไทย เพื่อฉลอง 35 
ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย 
(เล่ม 3) บทที่ 13 คํากล่าวของกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันชาติไทย วัน
จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2550 
(เล่ม 3) บทท่ี 14 ความตกลงการขยายความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจ
และการค้าในเชิงกว้างและเชิงลึกระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เล่ม 3) บทท่ี 15 อาเซียน 
(เล่ม 3) บทที่ 16 ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษา 
(เล่ม 3) บทที่ 17 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
(เล่ม 4) บทท่ี 1 ภาวะโลกร้อน 
(เล่ม 4) บทท่ี 2 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
(เล่ม 4) บทท่ี 5 ส่งเสริมสังคมสมานฉันท์ ด้วยวัฒนธรรมสมานฉันท์ 
(เล่ม 4) บทท่ี 6 การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ 
(เล่ม 4) บทที่ 7 พัฒนาอย่างสันติ พัฒนาอย่างเปิดกว้าง พัฒนาแบบ
ร่วมมือกัน 
(เล่ม 4) บทท่ี 8 จีนเร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 
(เล่ม 4) บทท่ี 9 รัฐสภาไทย-อดีต-ปัจจุบัน 
(เล่ม 4) บทท่ี 10 ระบอบการปกครองและกฎหมาย 
(เล่ม 4) บทท่ี 15 การประชุมสองสภา ปี 2012 
(เล่ม 4) บทท่ี 17 ประวัติยานยนต์ไทยและผลการใช้รถยนต์ 
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ตาราง 32 (ต่อ)  
 

ลักษณะเน้ือหาบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  
เนื้อหาเกี่ยวกับ
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  

(เล่ม 2) บทท่ี 8 ช้าง 
(เล่ม 2) บทท่ี 10 เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา 
(เล่ม 2) บทท่ี 22 เพลงไทยไพเราะ 
(เล่ม 2) บทท่ี 23 มวยไทย 
(เล่ม 2) บทท่ี 24 สีกับความเชื่อของคนไทย 
(เล่ม 2) บทท่ี 25 มารยาทในสังคมไทย 
(เล่ม 3) บทท่ี 5 ประเพณีไทย 
(เล่ม 3) บทท่ี 6 วันสงกรานต์ 
(เล่ม 3) บทท่ี 7 วันลอยกระทง 
(เล่ม 3) บทท่ี 8 วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา 
(เล่ม 3) บทท่ี 9 วันพ่อแห่งชาต ิ
(เล่ม 3) บทท่ี 10 วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

เนื้อหาเกี่ยวกับ
สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจไทย 

(เล่ม 2) บทท่ี 9 ภูมิประเทศของไทย 
(เล่ม 2) บทท่ี 11 การคมนาคมในประเทศ 
(เล่ม 2) บทท่ี 12 ที่พักอาศัย 
(เล่ม 2) บทท่ี 13 เงินของไทย 
(เล่ม 2) บทท่ี 14 ธนาคารในประเทศไทย 
(เล่ม 2) บทท่ี 21 ห้างสรรพสินค้า 
(เล่ม 3) บทท่ี 1 ประเทศไทย 
(เล่ม 4) บทท่ี 11 การเกษตรไทย 
(เล่ม 4) บทท่ี 12 อุตสาหกรรมไทย 
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ตาราง 32 (ต่อ)  
 

ลักษณะเน้ือหาบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  
เนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว
ผู้เรียน 

(เล่ม 1) บทท่ี 14 ห้องเรียนของฉัน 
(เล่ม 1) บทท่ี 15 วันนี้เป็นวันอาทิตย ์
(เล่ม 1) บทท่ี 16 เรียนในเมืองไทย 
(เล่ม 2) บทท่ี 1 ยาแก้ไอใบบัว 
(เล่ม 2) บทท่ี 5 ฉันกําลังเรียนภาษาไทย 
(เล่ม 2) บทท่ี 6 ครอบครัวของฉัน 
(เล่ม 2) บทท่ี 6 ครอบครัวของฉัน 

เนื้อหาเกี่ยวกับ
บทอ่านในสื่อ
ร่วมสมัย 

(เล่ม 2) บทท่ี 15 โทรศัพท์ในประเทศไทย 
(เล่ม 2) บทท่ี 16 โทรทัศน์ไทยมีอะไรน่าดู 
(เล่ม 4) บทท่ี 16 คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
(เล่ม 4) บทท่ี 18 ละครโทรทัศน์ไทย 

เนื้อหาเกี่ยวกับ
เมืองส าคัญของ
ประเทศไทย 

(เล่ม 3) บทท่ี 2 กรุงเทพมหานคร 

(เล่ม 3) บทท่ี 3 จังหวัดเชียงใหม่ 

(เล่ม 3) บทท่ี 4 จังหวัดภูเก็ต 

เนื้อหาเกี่ยวกับ
นิทาน 

(เล่ม 2) บทท่ี 2 เจ้าป่าเจ้าเขา 
(เล่ม 2) บทท่ี 2 เจ้าป่าเจ้าเขา 
(เล่ม 2) บทท่ี 4 แม่เฒ่ามูเซอ 

เนื้อหาเกี่ยวกับ
การเขียน
จดหมาย 

(เล่ม 3) บทท่ี 18 จดหมายถึงหลานย่า 
(เล่ม 3) บทท่ี 18 จดหมายถึงหลานย่า 
(เล่ม 3) บทท่ี 20 จดหมายเชิญ 

เนื้อหาเกี่ยวกับ
การศึกษาไทย 

(เล่ม 2) บทท่ี 26 ภาษาอังกฤษในภาษาไทย 
(เล่ม 2) บทท่ี 27 การศึกษาในประเทศไทย 
(เล่ม 2) บทท่ี 28 พระราชทานปริญญาบัตร 
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ตาราง 32 (ต่อ)  
 

ลักษณะเน้ือหาบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  

เนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารและผลไม้
ไทย 

(เล่ม 2) บทท่ี 18 ผลไม้ไทย 
(เล่ม 2) บทท่ี 19 ร้านอาหารฟาสต์ฟูดในประเทศไทย 

(เล่ม 2) บทท่ี 20 อาหารไทย 

เนื้อหาเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย 

(เล่ม 2) บทท่ี 17 การรักษาพยาบาล 
(เล่ม 4) บทท่ี 3 การตรวจหาโรคมะเร็ง 
(เล่ม 4) บทท่ี 4 โรคไข้เลือดออก 

เนื้อหาเกี่ยวกับ
วรรณคดีไทยและ
อื่น ๆ 

(เล่ม 4) บทท่ี 13 วรรณคดีไทย 
(เล่ม 4) บทท่ี 14 ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

 

จากเนื้อหาบทอ่านหลักที่นําเสนอในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เห็นได้ว่า 
เนื้อหาบทอ่านมีความหลากหลายมาก ผู้เขียนเน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่าน  บทอ่านที่เป็นลักษณะเนื้อหา
ข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญ ซึ่งเนื้อหาลักษณะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาของสังคมในยุคสมัยปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่ทันสมัยและมีประโยนชน์ต่อกับการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประเทศ รองมาคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย และเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจไทย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทสังคมไทย และวัฒนธรรมไทย สามารถใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น นอกจากน้ี ยังมีการนําเสนอเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน สื่อ
ร่วมสมัย เมืองสําคัญของไทย นิทาย การเขียนจดหมาย การศึกษาไทย อาหารและผลไม้ไทย 
สุขภาพอนามัย วรรณคดีและอ่ืน ๆ นอกจากจะพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การแปลทาง
ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวจีนแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนเพิ่มความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศ
ไทย เพิ่มความรู้คําศัพท์ด้านต่าง ๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคนไทยใน
อนาคตได้จริง   

ตามลําดับการนําเสนอบทอ่านหลักในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ผู้เขียน
ได้นําเสนอโดยเริ่มต้นจากเรื่องที่ง่าย ในช่วงหลังของตําราเรียน เล่ม 1 และช่วงต้น ๆ ของตํารา
เรียน เล่ม 2 ผู้เขียนเน้นนําเสนอเรื่องที่ใกล้ตัวผู้เรียนก่อน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารในระดับต้นแล้ว ในช่วงหลัง ๆ ของตําราเรียน เล่ม 2 และช่วงต้น ๆ ของตําราเรียน เล่ม 3 
เน้นนําเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพสังคมไทย และวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจบิรบท
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สังคมไทย และวัฒนธรรมไทย ในช่วงหลัง ๆ ของตําราเรียน เล่ม 3 และในตําราเรียน เล่ม 4 ผู้เขียน
เน้นนําเสนอเรื่องที่เป็นลักษณะเนื้อหาข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เพิ่มความรู้ และเรียนรู้คําศัพท์ และการใช้ภาษาที่ยากขึ้น  

ตามผลการวิเคราะห์เนื้อหาบทอ่านหลักที่เกี่ยวกับการสอนทักษะการอ่าน-การเขียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เห็นได้ว่า หลังบทอ่าน ผู้เขียนได้นําเสนอแบบฝึกที่หลากหลาย มุ่งเน้น
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การแปลให้แก่ผู้เรียน อย่างเช่น ให้ตอบคําถามจากเนื้อเรื่องบท
อ่าน  ให้อ่านและทําความเข้าใจความหมายของข้อความภาษาไทย ให้ใช้คําหรือวลีเติมช่องว่าง
ประโยค ให้ใช้คําหรือวลีแต่งประโยค ให้สรุปเนื้อหาในบทอ่าน ให้แปลประโยคหรือข้อความจาก
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย ให้แปลประโยคหรือข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ให้สํารวจหรือ
ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องบทอ่าน แล้วยังมีการนําเสนอแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการ
พูดให้แก่ผู้เรียนด้วย อย่างเช่น ให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องบทอ่าน นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
บทอ่านหน้าชั้น ให้ท่องจําเนื้อหาบางส่วนในตัวบท เป็นต้น อันจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอย่างรอบด้าน 

 

4.3 เนื้อหาบทอ่านเสริมในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
บทอ่านเสริมในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับ

บทอ่านหลักประจําบททั้งในด้านภาษาและด้านเนื้อเรื่อง มีทั้งลักษณะที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก 
และมีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.3.1 เนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก 
บทอ่านเสริมในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะนําเสนอเนื้อเรื่องที่

มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหาบทอ่านหลัก เพื่อขยายความรู้และประสบการณ์ทางภาษาไทยใน
ด้านต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ได้กว้างและลึกซึ้งขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการอ่าน อีกทั้งได้เรียนรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทอ่านหลักเพิ่มเติม ทําให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยมากขึ้น  

จากการศึกษาพบว่า บทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลักมีทั้งหมด 71 บท 
สามารถแบ่งตามลักษณะเนื้อหาออกเป็น 11 กลุ่ม โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

4.3.1.1 ข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญ 
บทอ่านเสริมประเภทข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญในตําราเรียน

ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน  19 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เล่ม 3 และ เล่ม 4  
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ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 มีจํานวน  7 เรื่อง ได้แก่  
“แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ณ กรุงปักกิ่ง” และ “ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน” ใน บทที่ 11 “รมต. ไทยระบุความสัมพันธ์ไทย-จีนเป็นความสัมพันธ์ที่
สมบูรณ์แบบ” ในบทที่ 12 “คําอวยพรของ ฯพณฯ ก่วนมู่ เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย 
วันที่ 27 กันยายน 2011” ในบทที่ 13 “ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และ
วิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”ในบทที่ 14  
“สัญลักษณ์ของอาเซียน” และ“กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)” ในบทที่ 15 “นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ในการดําเนินการด้านการศึกษาตามปฏิญญาชะอํา-หัวหินฯ” ในบทที่ 16 
และ“ความคืบหน้าของ GMS” ในบทที่ 17  

ในตําราเรียน เล่ม 4 มีจํานวน 10 เรื่อง ได้แก่ “ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่สําคัญอะไรบ้าง” ในบทที่ 2 “ทางออกของปัญหาภาวะโลกร้อน” ในบทที่ 2 “สภาพแวดล้อมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจจีนยังคงมีความสลับซับซ้อนมาก” ในบทที่ 5 “ความสัมพันธ์ทางการค้า
ระหว่างไทย-สปป. ลาว” ในบทที่ 6 “ยูนนานกับไทยยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าใน
ภาพรวมให้สูงขึ้น” ในบทที่ 7 รถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน ในบทที่ 8 “ระบบศาลไทย” ในบทที่ 
9 “การเมืองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน” ในบทที่ 10 “ความรู้เกี่ยวกับสองสภาแห่งประเทศ
จีน” ในบทที่ 15 “อุตสาหกรรมยานยนต์” ในบทที่ 17 

ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 12 “สุนทรพจน์นายก

สมาคมมิตรภาพจีน-ไทย เพื่อฉลอง 35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย” ได้นําเสนอบทอ่าน
เสริม เรื่อง “รมต. ไทยระบุความสัมพันธ์ไทย-จีนเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 119 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 146 
 

บทอ่านเ รื่ อ งนี้ ไ ด้นํ า เสนอเนื้ อหาบทสัมภาษณ์ของนายกษิต  ภิ รมย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอ ที่สถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2010 มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย -จีน 
ความร่วมมือที่ไทยต้องการจากจีน แผนที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวไทย หลังจากผ่าน
ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองไทย อิทธิผลของเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนต่อความสัมพันธ์
การค้า และการลงทุนระหว่างไทย-จีน และเรื่องเกี่ยวกับไทยและจีนกับบทบาทบนเวทีโลก 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 14 “ความตกลงการขยาย
ความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิงกว้างและเชิงลึกระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” มีบทอ่านเสริมเรื่อง “ความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 120 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 147 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์
และข้อตกลงข้อต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนในทางด้านวิทยาศาสตร์และ
วิชาการ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 16 “ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน 
ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมเรื่อง “นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ในการดําเนินการด้านการศึกษาตามปฏิญญาชะอํา-หัวหินฯ” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 121 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 191 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้กล่าวถึง 5 นโยบายเพื่อดําเนินงานตามปฏิญญาชะอํา-หัวหิน
ด้านการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับปฏิญญาชะอํา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษามากขึ้น 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 17 “โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง Greater MeKong Subregion (GMS)” มีบทอ่าน
เสริม เรื่อง “ความคืบหน้าของ GMS” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 122 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 198 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความคืบหน้าหารดําเนินงาน GMS ในสาขาต่าง ๆ 
ได้แก่ สาขาคมนาคมขนส่ง ด้านการอํานวยความสะดวกกฎระเบียบการผ่านด่าน สาขาสื่อสาร
โทรคมนาคม สาขาพลังงาน สาขาการท่องเที่ยว สาขาการอํานวยความสะดวกทางการค้า สาขา
การลงทุน สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาเกษตร 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 1 “ภาวะโลกร้อน” มีบท
อ่านเสริมเรื่อง “ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดผลกระทบที่สําคัญอะไรบ้าง” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 123 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 6 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่ได้รับจากภาวะโลกร้อน 
ประกอบด้วย ผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการประมง ผลกระทบที่ทําให้เกิดพายุหมุนในทะเล
ถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้น ผลกระทบต่อการระบาดของเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ประกันภัย ทําให้ผู้เรียนเข้าใจภาวะโลกร้อนมากขึ้น 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 2 “ผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน” มีบทอ่านเสริมเรื่อง “ทางออกของปัญหาภาวะโลกร้อน” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 124 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
16 
 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการแก้ปัญหาของภาวะ
โลกร้อน และเรื่องเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศสําหรับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทท่ี 6 “การค้าชายแดนไทย-จีน
ตอนใต้” มีบทอ่านเสริมเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-สปป. ลาว” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 125 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
48 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้กล่าวถึงนโยบายการต่างประเทศของลาวทําให้จีนและ
เวียดนามมีบทบาทในฐานะประเทศคู่ค้ากับลาวมากขึ้น และได้นําเสนอ ความช่วยเหลือทาง
การค้าต่อสปป.ลาวจากประเทศจีน และประเทศเวียดนาม อิทธิพลต่อประเทศไทยจากนโยบาย
ลาวในการส่งเสริมการค้ากับจีนและเวียดนาม เรื่องนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการค้าชายแดน
ระหว่างจีน เวียดนาม ลาว และไทยมากขึ้น 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 7 “พัฒนาอย่างสันติ 
พัฒนาอย่างเปิดกว้าง พัฒนาแบบร่วมมือกัน” มีบทอ่านเสริมเรื่อง “ยูนนานกับไทยยกระดับความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าในภาพรวมให้สูงขึ้น” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 126 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
55 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย และได้สะท้อนให้เห็นถึงหนทางการพัฒนา
ของจีนในด้านการพัฒนาแบบร่วมมือกันในบทอ่านหลัก 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 10 “ระบอบการปกครอง
และกฎหมาย” มีบทอ่านเสริมเรื่อง “การเมืองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 127 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
82 
 

บทอ่านเรื่องนี้ ไ ด้นําเสนอเสรีภาพทางการเมืองแก่ประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยที่สะท้อนจากรัฐธรรมนูญ การเมืองระดับท้องถิ่น ส่วนประกอบที่
สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย และแนวโน้มในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 17 “ประวัติยานยนต์ไทย
และผลการใช้รถยนต์” มีบทอ่านเสริมเรื่อง “อุตสาหกรรมยานยนต์” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 128 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
202 

 

บทอ่านเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ การพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย และโครงสร้างทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 

จากการศึกษา พบว่า บทอ่านเสริมประเภทข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
สําคัญในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน  19 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 และ เล่ม 4 สรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 33 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เป็นลักษณะข่าวและบทความที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์สําคัญ 
 

ลักษณะเน้ือหาข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญ 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 11 แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความ

ร่วมมือในศตวรรษที่  21 ระหว่าง
ส า ธ า ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า ช น จี น กั บ
ราชอาณาจักรไทย ที่กรุงเทพฯ 

1.แถลงการณ์ ร่ วมว่ า ด้ วยการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ณ กรุง
ปักกิ่ง 
2.ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3 12 สุนทรพจน์นายกสมาคมมิตรภาพจีน-
ไทย เพื่อฉลอง 35 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตจีน-ไทย 

รมต. ไทยระบุความสัมพันธ์ไทย-
จีนเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์
แบบ 

3 13 คํากล่าวของกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวัน
ชาติไทย วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2550 

คํ าอวยพรของ  ฯพณฯ  ก่ วนมู่ 
เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศ
ไทย วันที่ 27 กันยายน 2011 

3 14 ความตกลงการขยายความร่วมมือทวิ
ภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิง
กว้างและเชิงลึกระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

3 15 อาเซียน 1, สัญลักษณ์ของอาเซียน 
2, กฎบัตรอาเซียน 
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ตาราง 33 (ต่อ)  
 

ลักษณะเน้ือหาข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญ 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 16 ปฏิญญาชะอํา -หัวหิน  ว่ า ด้วยการ

เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การดําเนินการด้านการศึกษาตาม
ปฏิญญาชะอํา-หัวหินฯ 

3 17 โครงการพัฒนาความร่ วมมื อทาง
เศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

ความคืบหน้าของ GMS 

4 1 ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่สําคัญอะไรบ้าง 

4 2 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทางออกของปัญหาภาวะโลกร้อน 
4 5 ส่ ง เ ส ริ ม สั ง ค ม ส ม า น ฉั น ท์  ด้ ว ย

วัฒนธรรมสมานฉันท์ 
สภาพแวดล้อมในการพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ จี น ยั ง ค ง มี ค ว า ม
สลับซับซ้อนมาก 

4 6 การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
ไทย-สปป. ลาว 

4 7 พัฒนาอย่างสันติ พัฒนาอย่างเปิดกว้าง 
พัฒนาแบบร่วมมือกัน 

ยูนนานกับไทยยกระดับความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าใน
ภาพรวมให้สูงขึ้น 

4 8 จีนเร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในชนบท 

รถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน 

4 9 รัฐสภาไทย-อดีต-ปัจจุบัน ระบบศาลไทย 
4 10 ระบอบการปกครองและกฎหมาย การเมืองระบอบประชาธิปไตยใน

ปัจจุบัน 
4 15 การประชุมสองสภา ปี 2012 ความรู้ เ กี่ ยวกับสองสภาแห่ ง

ประเทศจีน 
4 17 ประวั ติยานยนต์ไทยและผลการใช้

รถยนต์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ 
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4.3.1.2 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
บทอ่านเสริมที่ เกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบจํานวน  12 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 เล่ม 
3 และ เล่ม 4  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 มีจํานวน 9 เรื่อง ได้แก่ 
“ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง” และ “สึนามิ” ในบทที่ 9 “ระบบทางหลวงในประเทศ
ไทย” และ“สถานีรถไฟฟ้า” ในบทที่ 11 “สถาปัตยกรรมไทยแบบผสม” “พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท” 
และ“พระมหากษัตริย์ สมัยรัตนโกสินทร์” ในบทที่ 12 “การทําธุรกิจระหว่างประเทศ” ในบทที่ 14 
และ“ห้างทองเยาวราช” ในบทที่ 21 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 มีจํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ “การแบ่ง
ภูมิภาคของไทย” ในบทที่ 1 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4  มีจํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์
และสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับการเกษตรของไทย” ในบทที่ 11 และ “สนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowring Treaty)” ใน
บทที่ 12 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 11 “การคมนาคมในประเทศ

ไทย” มีบทอ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก 2 เรื่อง ได้แก่ บทอ่านเสริม 1 “ระบบ
ทางหลวงในประเทศไทย” และบทอ่านเสริม 2 “สถานีรถไฟฟ้า” ดังนี ้
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ภาพประกอบ 129 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
100 
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ภาพประกอบ 130 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
104 

 

บทอ่านเสริมทั้งสองเรื่องข้างต้นล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคมนาคมในประเทศ
ไทยในปัจจุบัน เรื่องที่หนึ่ง ได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับระบบทางหลวง และการจําแนกระบบหมายเลข
ทางหลวงในประเทศไทย ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจสภาพจริงเกี่ยวกับทางหลวงในสังคมไทย เรื่อง
ที่สอง ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับชื่อสถานีรถไฟมหานครหรือรถไฟใต้ดิน (MRT: Mass Rapid 
Transit) ชื่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS: Bangkok Mass Transit System) และรถไฟฟ้าเชื่อมท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิหรือแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Link) การนําเสนอเรื่องนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
วิธีการคมนาคม 3 วิธี ที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันของคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ทําให้ผู้เรียน
ชาวจีนได้เรียนรู้ภาษาที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันของคนไทยในปัจจุบัน 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 14 “ธนาคารในประเทศ
ไทย” มีบทอ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก 1 เรื่อง ได้แก่ บทอ่านเสริม “การทํา
ธุรกิจระหว่างประเทศ” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 131 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
139 

 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ การ
ลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย การที่นักธุรกิจจีนลงทุนในประเทศไทย และธนาคารจีนใน
ประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ได้เพิ่มความรู้
ด้านการลุงทุน และการทําธุรกิจต่างประเทศให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทท่ี 21 “ห้างสรรพสินค้า” มีบท
อ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก 1 เรื่อง ได้แก่ บทอ่านเสริม “ห้างทอง
เยาวราช” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 132 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
229 

 
บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เรื่องความเป็นมาของห้างทองเยาวราช 

และกิจกรรมการซื้อขายของห้างทองเยาวราช ทําให้ผู้เรียนรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับห้างทองเยาวราช
ในไทย 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 1 “ประเทศไทย” มีบทอ่าน
เสริมเรื่อง “การแบ่งภูมิภาคของไทย” ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 133 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 13 
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บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแบ่งภูมิภาคของ
ไทย องค์ประกอบ เนื้อที่ และประชากรของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 12 “อุตสาหกรรมไทย” มี
บทอ่านเสริมเรื่อง “สนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowring Treaty)” ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 134 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
107 

 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอความเป็นมาของสนธิสัญญาเบาว์ริง สาระสําคัญ
ของสนธิสัญญาเบาว์ริง ผลจากการทําสนธิสัญญาเบาว์ริง และการเปลี่ยนแปลงในภาคหัตถ
อุตสาหกรรมในไทย ช่วยให้ผู้ เรี ยนได้เรียนรู้ความรู้ เกี่ยวกับสนธิสัญญาเบาว์ริง และการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากสนธิสัญญาเบาว์ริง 

จากการศึกษา พบว่า บทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในตํารา
เรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน  12 เรื่อง  ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 เล่ม 3 และ เล่ม 4  สรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 34 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 9 ภูมิประเทศของไทย 1.ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 

2. สึนามิ 
2 11 การคมนาคมในประเทศ 1.ระบบทางหลวงในประเทศไทย 

2.สถานีรถไฟฟ้า 
2 12 ที่พักอาศัย 1.สถาปัตยกรรมไทยแบบผสม 

2. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
3. พระมหากษัตริย์ สมัยรัตนโกสินทร์ 

2 14 ธนาคารในประเทศไทย การทําธุรกิจระหว่างประเทศ 
2 21 ห้างสรรพสินค้า ห้างทองเยาวราช 
3 1 ประเทศไทย การแบ่งภูมิภาคของไทย 
4 11 การเกษตรไทย ผลิตภัณฑ์และสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับการเกษตรของ

ไทย 
4 12 อุตสาหกรรมไทย สนธิสัญญาเบาว์ริง 

 
4.3.1.3 ประเพณีและวัฒนธรรม  
บทอ่านเสริมที่ เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบจํานวน  11 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 และ
เล่ม 3 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 มีจํานวน 7 เรื่อง ได้แก่ “ศาสนา
ต่าง ๆ ในโลก” และ“การทําบุญของคนไทย” ในบทที่ 10 “เพลงพื้นบ้านของไทย” และ“ตัวอย่าง
เพลงไทย” ในบทที่ 22 “นักมวยประวัติศาสตร์” ในบทที่ 23 “สีประจําพระองค์” ในบทที่ 24 “พิธีขึ้น
บ้านใหม่” ในบทที่ 25 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 มีจํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
“วัฒนธรรมชื่อและนามสกุลของคนจีน” และ“ประเพณีด่ืมชา” ในบทที่ 5 “เพลงลอยกระทง” ในบท
ท่ี 7 “พิธีหล่อเทียนพรรษา” ในบทที่ 8  
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ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 10 “เมืองไทยเมืองพุทธ

ศาสนา” มีบทอ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก เรื่อง “การทําบุญของคนไทย” 
ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 135 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
90 

 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เรื่องการทําบุญของคนไทย โดยกล่าวถึง
การทําบุญกับวิถีชีวิตของคนไทย และวิธีการทําบุญของคนไทย 3 วิธี ได้แก่ การทําบุญด้วยการให้
ทาน การทําบุญด้วยการรักษาศีล และการทําบุญด้วยการภาวนา บทอ่านเรื่องนี้ จะช่วยให้ผู้เรียน
ชาวจีนเข้าใจการทําบุญของคนไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับการดํารงชีวิตของคนไทย 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 22 “เพลงไทยไพเราะ” มี
บทอ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก 2 เรื่อง ได้แก่ บทอ่านเสริม 1 “เพลง
พื้นบ้านของไทย” และบทอ่านเสริม 2 “ตัวอย่างเพลงไทย” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 136 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
244 

 

 
 

ภาพประกอบ 137 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
246 

 

บทอ่านเสริมทั้งสองเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงไทย เรื่องที่ 1 ได้เพิ่มความรู้
เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านของไทย ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเพลงซอ เพลงจ๊อย เพลงฉ่อย เพลงเรือ 
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เพลงเกี่ยวข้าว เพลงโคราช มโนราห์ และเพลงบอก เรื่องที่ 2 ได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับเพลงไทย
ประเภทต่าง ๆ โดยนําตัวอย่างเพลงไทยประเภทต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนทําความรู้จัก อย่างเช่น 
ตัวอย่างเพลงไทยเดิม ลาวดวงเดือน ตัวอย่างเพลงไทยลูกทุ่ง คนบ้านเดียวกัน ตัวอย่างเพลงไทย
ลูกกรุง ฝากเพลงลอยลม ตัวอย่างเพลงเพื่อชีวิต คนล่าฝัน ตัวอย่างเพลงไทยสากล เล่าสู่กันฟัง 
และเพลงสัญญากาสะลอง นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้นําเพลงลอยกระทงมาให้ผู้เรียนเรียนรู้ อาจ
เพราะว่าคําที่ใช้ในเนื้อเพลงมักจะเป็นคําที่เข้าใจยาก ผู้เขียนจึงได้นําคําแปลภาษาจีนสําหรับคําที่
เข้าใจยาก ประโยคบางประโยคและเนื้อเพลงบางบทมาประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทําความเข้าใจ
กับเนื้อเพลง 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 24 “สีกับความเชื่อของคน
ไทย” มีบทอ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก 1 เรื่อง ได้แก่ บทอ่านเสริม “สี
ประจําพระองค”์ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 138 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
275 

 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสี ได้สอนความรู้เกี่ยวกับสี
ประจําพระองค์ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้นําเสนอวิธีการอ่านชื่อพระองค์ให้แก่ผู้เรียน เนื่องจาก
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สําหรับผู้เรียนชาวจีน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยในเบื้องต้น การอ่านชื่อพระองค์ถือเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างยาก 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 5 “ประเพณีไทย” ได้
นําเสนอบทอ่านเสริมเกี่ยวกับประเพณี เรื่อง “ประเพณีดื่มชา” ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 139 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 69 
 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของชาสําหรับชาวจีน 
ประวัติของประเพณีด่ืมชา ความเคยชินในการด่ืมชาของภาคต่าง ๆ ในประเทศจีน วิธีชงชาของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศจีน และมารยาทการด่ืมชาในที่ต่าง ๆ ของประเทศจีน ช่วยเพิ่มความรู้
คําศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของบ้านเมืองของตนให้ผู้เรียนชาวจีน 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 7 “วันลอยกระทง” ได้
นําเสนอบทอ่านเสริมเกี่ยวกับวันลอยกระทง เรื่อง “เพลงลอยกระทง” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 140 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 91 
 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอเนื้อเพลงลอยกระทง ซึ่งเป็นเพลงประจําในงาน
เทศกาลวันลอยกระทง 

จากการศึกษา พบว่าบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในตํารา
เรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน  11 เรื่อง  ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 และเล่ม 3 สรุปได้ตามตารางดังนี้ 
 

ตาราง 35 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 10 เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา 1. ศาสนาต่าง ๆ ในโลก 

2. การทําบุญของคนไทย 
2 22 เพลงไทยไพเราะ 1. เพลงพื้นบ้านของไทย 

2. ตัวอย่างเพลงไทย 
2 23 มวยไทย นักมวยประวัติศาสตร์ 
2 24 สีกับความเชื่อของคนไทย สีประจําพระองค ์
2 25 มารยาทในสังคมไทย พิธีขึ้นบ้านใหม่ 
3 5 ประเพณีไทย 1. วัฒนธรรมชื่อและนามสกุลของคนจีน 

2. ประเพณีดื่มชา 
3 7 วันลอยกระทง เพลงลอยกระทง 
3 8 วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา 
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4.3.1.4 เมืองสําคัญของประเทศไทย 
บทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับเมืองสําคัญของประเทศไทยในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบจํานวน  6 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 3 ได้แก่ 
“ชื่อของกรุงเทพมหานคร” “อาณาเขตของกรุงเทพมหานคร” และ“พระบรมมหาราชวังของไทย” ใน
บทที่ 2 “ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่” ในบทที่ 3 “ความเป็นมาของชื่อภูเก็ต” และ“ชาวภูเก็ต” ใน
บทท่ี 4 ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 3 บทที่ 4 “จังหวัดภูเก็ต” มีบท
อ่านเสริมเกี่ยวกับภูเก็ตจํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “ความเป็นมาของชื่อภูเก็ต” และ “ชาวภูเก็ต” 
ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 141 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 53 
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ภาพประกอบ 142 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 54 
 

บทอ่านเสริมเรื่องที่ 1 ได้กล่าวถึงความเป็นมาของคําว่า “ภูเก็ต” และเรื่องที่ 2 
กล่าวถึงชาวภูเก็ตในอตีดและปัจจุบัน 

จากการศึกษา พบว่าบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับเมืองสําคัญของประเทศไทยใน
ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน  6 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา  เล่ม 3 สรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 36 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับเมืองสําคัญของประเทศไทย 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับเมืองส าคัญของประเทศไทย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 2 กรุงเทพมหานคร 1. ชื่อของกรุงเทพมหานคร 

2. อาณาเขตของกรุงเทพมหานคร 
3. พระบรมมหาราชวังของไทย 

3 3 จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 
3 4 จังหวัดภูเก็ต 1. ความเป็นมาของชื่อภูเก็ต 

2. ชาวภูเก็ต 

 
4.3.1.5 การศึกษาไทย 
บทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับการศึกษาไทยในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 

พบจํานวน  5 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 2 ได้แก่ “ภาษาจีนใน
ภาษาไทย” ในบทที่ 26 “ระดับบัณฑิตศึกษา” ในบทที่ 27 “กําหนดการ” “คําปฏิญาณ” และ“พระ
ราโชวาท” ในบทที่ 28 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 2 บทที่ 27 “การศึกษาในประเทศ
ไทย” ได้นําเสนอบทอ่านเสริม เรื่อง “ระดับบัณฑิตศึกษา” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 143 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
312 

 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ เป็นบทความที่ เพิ่มความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในประเทศไทย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย ความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาในประเทศไทย ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งอาจนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 2 บทที่ 28 “พระราชทานปริญญา
บัตร” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ บทอ่าน
เสริม 1 “กําหนดการ” และบทอ่านเสริม 2 “คําปฏิญาณ” บทอ่านเสริม 3 “พระราโชวาท” บทอ่าน
เสริมทั้ง 3 เรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับปริญญาบัตร เช่น เรื่องที่ 1 ได้นํา “กําหนดการ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินแทน
พระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๒”มาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 144 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
324 

 

การนําตัวอย่างเอกสารประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวข้างต้นให้
ผู้เรียนชาวจีนฝึกอ่านเพิ่มเติม จะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยที่เกี่ยวกับการศึกษาไทยและ
เข้าใจความรู้ที่เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้มากขึ้น 

จากการศึกษา พบว่า บทอ่านเสริมที่ เกี่ยวกับการศึกษาไทยในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน  5 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  
เล่ม 2 สรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 37 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับการศึกษาไทย 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาไทย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 26 ภาษาอังกฤษในภาษาไทย ภาษาจีนในภาษาไทย 
2 27 การศึกษาในประเทศไทย ระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2 28 พระราชทานปริญญาบัตร 1. กําหนดการ 

2. คําปฏิญาณ  
3. พระราโชวาท 

 

4.3.1.6 อาหารและผลไม้ไทย 
บทอ่านเสริมที่ เกี่ ยวกับอาหารและผลไม้ ไทยในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบจํานวน 5 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 2 ได้แก่ 
“ถิ่นกําเนิดผลไม้ของไทย” และ“ทุเรียนไทย” ในบทที่ 18 “ร้านอาหารจีนในประเทศไทย” ในบทที่ 
19 “เมนูอาหารไทยที่น่าสนใจ” และ“การประกอบอาหารบางอย่างของไทย” ในบทที่ 20 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 2บทที่ 20 “อาหารไทย” มีบทอ่าน
เสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก 2 เรื่อง ได้แก่ บทอ่านเสริม 1 “เมนูอาหารไทยที่
น่าสนใจ” และบทอ่านเสริม 2 “การประกอบอาหารบางอยา่งของไทย” ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 145 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
213 
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ภาพประกอบ 146 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
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บทอ่านเสริมทั้งสองเรื่องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาหารไทย เรื่องที่ 1 ได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับเมนูอาหารไทยที่น่าสนใจ ประกอบด้วยเมนูประเภททอด ประเภทผัด ประเภทต้ม(แกง) 
ประเภทนึ่ง ปิ้ง ย่าง ตุ๋น ประเภทยํา ประเภทอบ และประเภทข้าวผัด (ราด) เรื่องที่ 2 ได้เพิ่มความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาหารบางอย่างของไทย มีการกล่าวถึงการประกอบอาหารไทยที่มีชื่อเสียง 3 
อย่าง ได้แก่ ส้มตํา ต้มยํากุ้ง และไข่เจียวหมูสับ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจอาหารไทยได้มาก
ข้ึน 

จากการศึกษา พบว่า บทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทยในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน 5 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  
เล่ม 2 สรุปได้ตามตารางดังนี้ 

 

  



  246 

ตาราง 38 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทย 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 18 ผลไม้ไทย 1. ถิ่นกําเนิดผลไม้ของไทย 

2. ทุเรียนไทย 
2 19 ร้านอาหารฟาสต์ฟูดในประเทศไทย ร้านอาหารจีนในประเทศไทย 
2 20 อาหารไทย 1. เมนูอาหารไทยที่น่าสนใจ 

2. การประกอบอาหารบางอย่างของไทย 

 
4.3.1.7 เรื่องใกล้ตัวผู้เรียน 
บทอ่าน เส ริมที่ เ กี่ ย วกับ เ รื่ อ ง ใกล้ ตั วผู้ เ รี ยนใน ตํารา เ รี ยนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบจํานวน 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 2 ได้แก่ 
“คนไทย” ในบทที่ 5 “ครอบครัวของสุดา” และ“โครงสร้างคําเรียกญาติในภาษาไทย” ในบทที่ 6 ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 2 บทที่ 5 “ฉันกําลังเรียน
ภาษาไทย” มีบทอ่านเสริมในหัวข้อ “คนไทย” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 147 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
35 

 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้เป็นบทความที่เกี่ยวกับคนไทย โดยกล่าวถึงอาชีพหลัก 
อาชีพที่ได้รับความนิยม และอาชีพที่ไม่รับความนิยมของคนไทย และคติที่คนไทยมักจะยึดถือ 
ได้แก่ “พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่” และ “ทางสายกลาง” การนําเรื่องเกี่ยวกับคนไทยมาให้ผู้เรียนอ่าน 
จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคนไทย ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารกับ
คนไทยในชีวิตจริงต่อไป ดังนี้ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 2 บทที่ 6 “ครอบครัวของฉัน” มี
บทอ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก 2 เรื่อง ได้แก่ บทอ่านเสริม 1 “ครอบครัว
ของสุดา” และบทอ่านเสริม 2 “โครงสร้างคําเรียกญาติในภาษาไทย” เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว
ทั้งนั้น เช่น บทอ่านเสริมเรื่อง  “โครงสร้างคําเรียกญาติในภาษาไทย” ได้นําเสนอไว้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 148 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
46 

 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้ระบบเครือญาติของไทย นอกจากได้
นําเสนอคําเรียกญาติด้วยข้อความภาษาไทยแล้ว ผู้เขียนยังได้สร้างแผนภูมิเพื่ออธิบายความรู้
เกี่ยวกับคําเรียกญาติในภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

จากการศึกษา พบว่า บทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวผู้เรียนในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  
เล่ม 2 สรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 39 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 5 ฉันกําลังเรียนภาษาไทย คนไทย 
2 6 ครอบครัวของฉัน 1. ครอบครัวของสุดา  

2. โครงสร้างคําเรียกญาติใน
ภาษาไทย 

 

4.3.1.8 บทอ่านในสื่อร่วมสมัย 
บทอ่านเสริมที่ เกี่ยวกับบทอ่านในสื่อร่วมสมัยในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบจํานวน 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 2 และ 
เล่ม 4  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2  มีจํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ “เทคนิค
การเรียนภาษาไทยให้เก่ง” ในบทที่ 16 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 มีจํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ “ประวัติ
ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์” ในบทที่ 16 และ“เรื่องย่อของละครลอยไหม” ในบทที่ 18 

 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ในในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่  16 “โทรทัศน์ไทยมี

อะไรน่าดู” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก 1 เรื่อง ได้แก่ บท
อ่านเสริม “เทคนิคการเรียนภาษาไทยให้เก่ง” ดังนี้ 

 



  250 

 
 

ภาพประกอบ 149 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
158 

 

แม้ว่าชื่อเรื่องของบทอ่านเรื่องนี้ “เทคนิคการเรียนภาษาไทยให้เก่ง” ดูเหมือนไม่
ค่อยมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์ แต่จากเนื้อเรื่องเห็นได้ว่า เป็นการนําเสนอเทคนิคการ
เรียนภาษาไทยด้วยวิธีการชมรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนที่ทันสมัยอย่างหนึ่งที่สามารถทํา
ให้ผู้เรียนชาวจีนมีโอกาสได้สัมผัสกับเจ้าของภาษาได้มากขึ้น ผู้เ ขียนได้แนะนําวิธีนี้ไว้อย่าง
ละเอียดได้แนะนํารายการโทรทัศน์ที่เหมาะกับการเรียนภาษาทางการ และรายการโทรทัศน์ที่
เหมาะกับการเรียนภาษาพูด เพื่อทําให้ผู้เรียนชาวจีนสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ในการ
เรียนภาษาไทยต่อไป 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 18 “ละครโทรทัศน์ไทย” มี
บทอ่านเสริมเรื่อง “เรื่องย่อของละครลอยไหม” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 150 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า  
219 

 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้เป็นการนําเสนอตัวอย่างเรื่องย่อของบทละครไทยมาให้
ผู้เรียนฝึกอ่าน ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจละครโทรทัศน์ไทยมากขึ้น 

จากการศึกษา พบว่าบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับบทอ่านในสื่อร่วมสมัยในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  
เล่ม 2 และ เล่ม 4 สรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 40 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับบทอ่านในสื่อร่วมสมัย 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับบทอ่านในสื่อร่วมสมัย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 16 โทรทัศน์ไทยมีอะไรน่าดู เทคนิคการเรียนภาษาไทยให้เก่ง 
4 16 คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง

คอมพิวเตอร์ 
4 18 ละครโทรทัศน์ไทย เรื่องย่อของละครลอยไหม 

 
4.3.1.9 การเขียนจดหมาย 
บทอ่าน เสริมที่ เ กี่ ย วกับการ เขี ยนจดหมายใน ตํา รา เ รี ยนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบจํานวน 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 3 ได้แก่ 
“จดหมายถึงอาจารย์” ในบทที่ 18 “จดหมายสมัครงาน”  ในบทที่ 19  และ “จดหมายขอความ
อนุเคราะห์” ในบทที่ 20 ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 151 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า  229 
 

จากการศึกษา พบว่า บทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับการเขียนจดหมายในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน 3 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  
เล่ม 3 สรุปได้ตามตารางดังนี้ 

 

ตาราง 41 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 18 จดหมายถึงหลานย่า จดหมายถึงอาจารย ์
3 19 จดหมายสมัครงาน จดหมายสมัครงาน 
3 20 จดหมายเชิญ จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
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4.3.1.10 สุขภาพอนามัย 
บทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 

พบจํานวน 2 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 ได้แก่ “การฝังเข็มแบบ
จีน” ในบทที่ 3 และ “คําย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล” ในบทที่ 4 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

ในในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 4 “โรคไข้เลือดออก” มี
บทอ่านเสริมที่นําเสนอคําย่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 152 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า  
29 

 
บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอคําย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่เรียกกัน

ทั่วไป คําย่อที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป และคําย่อที่ใช้ในการรักษาโรคที่ใช้กันทั่วไป ซึ่ง
จะทําให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คําย่อเกี่ยวกับการแพทย์ และสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

จากการศึกษา พบว่า บทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน 2 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เล่ม 4 สรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 42 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
4 3 การตรวจหาโรคมะเร็ง การฝังเข็มแบบจีน 
4 4 โรคไข้เลือดออก คําย่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ 

 
4.3.1.11 วรรณคดีไทยและอื่น ๆ 
บทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอ่ืน ๆ  ในตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา พบจํานวน 2 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 ได้แก่ 
“ตัวอย่างวรรณคดีไทย” ในบทที่ 13 และ “ประวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย” ในบทที่ 14 

บทอ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอ่ืน ๆ ในบทอ่านหลักมี
จํานวน 2 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา  เล่ม 4 ดังนี้ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 บทที่ 13 “วรรณคดีไทย” ได้
นําเสนอไว้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 153 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
129 

 
บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอตัวอย่างวรรณคดีไทยมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านในบท

อ่านเสริม เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจวรรณคดีไทยมากขึ้น ตัวอย่างที่ผู้เขียนได้นํามา อย่างเช่น 
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง ลิลิตพระลอ นิราศกวางตุ้ง รามเกียนต์ิ นิราศลอนดอน และสี่แผ่นดิน 
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บางเรื่องได้นําเสนอใจความสําคัญของเรื่อง อย่างเช่น ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง และสี่แผ่นดิน  
บางเรื่องได้นําเสนอตัวอย่างสั้น ๆ ที่คัดเลือกจากวรรณคดี อย่างเช่น นิราศลอนดอน รามเกียนต์ิ 

จากการศึกษา พบว่า บทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอ่ืน ๆ ในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา พบจํานวน 2 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 
สรุปได้ตามตารางดังนี้ 

 

ตาราง 43 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอ่ืน ๆ 
 

เนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอื่น ๆ 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
4 13 วรรณคดีไทย ตัวอย่างวรรณคดีไทย 
4 14  ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ประวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 

 

จากการศึกษาพบว่า บทอ่านเสริมที่เนื้อหาสัมพันธ์กับบทอ่านหลักจํานวน 71 
แบ่งออกเป็น  11 กลุ่ม ได้แก่ ลักษณะเนื้อหาข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญ เนื้อหา
เกี่ยวกับ เนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม  เนื้อหาเกี่ยวกับเมืองสําคัญของประเทศไทย 
เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาไทย เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทย เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
ผู้เรียน เนื้อหาเกี่ยวกับบทอ่านในสื่อร่วมสมัย เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย เนื้อหาเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย และเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอ่ืน ๆ มีความหลากหลายเช่นเดียวกับเนื้อหา
ในบทอ่านหลัก และมีลําดับการนําเสนอที่สอดคล้องกับการนําเสนอบทอ่านหลัก เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่าน ขยายความรู้ในด้านต่าง ๆ อีกทั้งได้เรียนรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อ
เรื่องในบทอ่านหลักเพิ่มเติม ทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยมากขึ้น  สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้จริง ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 44 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก 
 

เนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
ลักษณะเน้ือหาข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญ 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 11 แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความ

ร่วมมือในศตวรรษที่ 21 ระหว่าง
ส า ธ า รณ รั ฐ ป ร ะ ช า ช น จี น กั บ
ราชอาณาจักรไทย ที่กรุงเทพฯ 

1.แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2518 ณ กรุงปักก่ิง 
2.ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ร ะ ห ว่ า ง ร า ช อ าณาจั ก ร ไ ท ย กั บ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3 12 สุนทรพจน์นายกสมาคมมิตรภาพ
จีน -ไทย เพื่ อฉลอง  35 ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย 

รมต. ไทยระบุความสัมพันธ์ไทย-จีน
เป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ 

3 13 คํากล่าวของกงสุลใหญ่ ณ นคร
คุนหมิง ในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และวันชาติไทย วันจันทร์
ท่ี 3 ธันวาคม 2550 

คํ า อ ว ย พ ร ข อ ง  ฯ พณ ฯ  ก่ ว น มู่ 
เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย 
วันที่ 27 กันยายน 2011 

3 14 ความตกลงการขยายความร่วมมือ
ทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าใน
เชิงกว้างและเชิงลึกระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3 15 อาเซียน 1, สัญลักษณ์ของอาเซียน 
2, กฎบัตรอาเซียน 
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ตาราง 44 (ต่อ)  
 

3 16 ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน ว่าด้วยการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว มมื อ ด้ า น
การศึกษา 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ด้ า นก า ร ศึ กษาตาม
ปฏิญญาชะอํา-หัวหินฯ 

3 17 โครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา
โขง 

ความคืบหน้าของ GMS 

4 1 ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดผลกระทบที่
สําคัญอะไรบ้าง 

4 2 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทางออกของปัญหาภาวะโลกร้อน 
4 5 ส่ ง เสริมสั งคมสมานฉันท์  ด้วย

วัฒนธรรมสมานฉันท์ 
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจจีนยังคงมีความสลับซับซ้อน
มาก 

4 6 การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-
สปป. ลาว 

4 7 พัฒนาอย่างสันติ พัฒนาอย่างเปิด
กว้าง พัฒนาแบบร่วมมือกัน 

ยูนนานกับไทยยกระดับความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจการค้าในภาพรวมให้
สูงขึ้น 

4 8 จีนเร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในชนบท 

รถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน 

4 9 รัฐสภาไทย-อดีต-ปัจจุบัน ระบบศาลไทย 
4 10 ระบอบการปกครองและกฎหมาย การเมืองระบอบประชาธิปไตยใน

ปัจจุบัน 
4 15 การประชุมสองสภา ปี 2012 ความรู้เกี่ยวกับสองสภาแห่งประเทศ

จีน 
4 17 ประวัติยานยนต์ไทยและผลการใช้

รถยนต์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ 
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ตาราง 44 (ต่อ)  
 

เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 9 ภูมิประเทศของไทย 1.ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนห

มิง 
2. สึนามิ 

2 11 การคมนาคมในประเทศ 1.ระบบทางหลวงในประเทศไทย 
2.สถานีรถไฟฟ้า 

2 12 ที่พักอาศัย 1.สถาปัตยกรรมไทยแบบผสม 
2. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
3. พระมหากษัตริย์ สมัยรัตนโกสินทร์ 

2 14 ธนาคารในประเทศไทย การทําธุรกิจระหว่างประเทศ 
2 21 ห้างสรรพสินค้า ห้างทองเยาวราช 
3 1 ประเทศไทย การแบ่งภูมิภาคของไทย 
4 11 การเกษตรไทย ผลิ ตภัณฑ์ และสั ตว์ เ ลี้ ย ง เ กี่ ย วกั บ

การเกษตรของไทย 
4 12 อุตสาหกรรมไทย สนธิสัญญาเบาว์ริง 
เนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 10 เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา 1. ศาสนาต่าง ๆ ในโลก 

2. การทําบุญของคนไทย 
2 22 เพลงไทยไพเราะ 1. เพลงพื้นบ้านของไทย 

2. ตัวอย่างเพลงไทย 
2 23 มวยไทย นักมวยประวัติศาสตร ์
2 24 สีกับความเชื่อของคนไทย สีประจําพระองค ์
2 25 มารยาทในสังคมไทย พิธีขึ้นบ้านใหม่ 
3 5 ประเพณีไทย 1. วัฒนธรรมชื่อและนามสกุลของคนจีน 

2. ประเพณีดื่มชา 
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ตาราง 44 (ต่อ)  
 

เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 7 วันลอยกระทง เพลงลอยกระทง 
3 8 วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา 
เนื้อหาเกี่ยวกับเมืองส าคัญของประเทศไทย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 2 กรุงเทพมหานคร 1. ชื่อของกรุงเทพมหานคร 

2. อาณาเขตของกรุงเทพมหานคร 
3. พระบรมมหาราชวังของไทย 

3 3 จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 
3 4 จังหวัดภูเก็ต 1. ความเป็นมาของชื่อภูเก็ต 

2. ชาวภูเก็ต 
เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาไทย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 26 ภาษาอังกฤษในภาษาไทย ภาษาจีนในภาษาไทย 
2 27 การศึกษาในประเทศไทย ระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2 28 พระราชทานปริญญาบัตร 1. กําหนดการ 

2. คําปฏิญาณ  
3. พระราโชวาท 

เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 18 ผลไม้ไทย 1. ถิ่นกําเนิดผลไม้ของไทย 

2. ทุเรียนไทย 
2 19 ร้านอาหารฟาสต์ฟูดในประเทศ

ไทย 
ร้านอาหารจีนในประเทศไทย 

2 20 อาหารไทย 1. เมนูอาหารไทยที่น่าสนใจ 
2. การประกอบอาหารบางอย่างของ
ไทย 
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ตาราง 44 (ต่อ)  
 

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 5 ฉันกําลังเรียนภาษาไทย คนไทย 
2 6 ครอบครัวของฉัน 1. ครอบครัวของสุดา  

2. โครงสร้างคําเรียกญาติในภาษาไทย 
เนื้อหาเกี่ยวกับบทอ่านในสื่อร่วมสมัย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 16 โทรทัศน์ไทยมีอะไรน่าดู เทคนิคการเรียนภาษาไทยให้เก่ง 
4 16 คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 
4 18 ละครโทรทัศน์ไทย เรื่องย่อของละครลอยไหม 
เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 18 จดหมายถึงหลานย่า จดหมายถึงอาจารย ์
3 19 จดหมายสมัครงาน จดหมายสมัครงาน 
3 20 จดหมายเชิญ จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
4 3 การตรวจหาโรคมะเร็ง การฝังเข็มแบบจีน 
4 4 โรคไข้เลือดออก คําย่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ 
เนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอื่น ๆ 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
4 13 วรรณคดีไทย ตัวอย่างวรรณคดีไทย 
4 14  ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ประวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของไทย 

 
สังเกตได้ว่า ลักษณะเนื้อหาบทอ่านเสริมมีสอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาบทอ่านหลัก

ประจําบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาด้านต่าง ๆ ได้กว้างและลึกซึ้งมากขึ้น และได้เพิ่มความรู้
คําศัพท์ในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วย 
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4.3.2 เนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม 
ในการนําเสนอบทอ่านหลักที่สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมไทยหลายเรื่อง ผู้เขียนได้

นําเสนอบทอ่านเสริมที่สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมจีนที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่นํามาสอนในบทอ่าน
หลักมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านจับใจความ เพื่อให้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสังคมวัฒนธรรมไทยและ
สังคมวัฒนธรรมจีน ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจความคล้ายและความต่างของวัฒนธรรมระหว่างทั้ง
สองประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ทําให้ผู้เรียนสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ 

จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้าม
วัฒนธรรมมีทั้งหมด 14 เรื่อง ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 และเล่ม 3 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 มีจํานวน 4 เรื่อง ได้แก่  “หมีแพนด้า” 
ในบทที่ 8 “ธนบัตรของจีน” ในบทที่ 13 “ไปซื้อซิมโทรศัพท์” ในบทที่ 15 และ“แพทย์แผนจีน” ในบท
ที่ 17 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 มีจํานวน 10 เรื่อง ได้แก่ “ประเทศ
จีน” ในบทที่ 1 “เมืองปักกิ่ง” ในบทที่ 2 “เมืองเซี่ยงไฮ้” ในบทที่ 3 “เมืองคุนหมิง” ในบทที่ 4 
“เทศกาลตรุษจีน” ในบทที่ 6 “เทศกาลไหว้พระจันทร์” ในบทที่ 7 “เทศกาลเช็งเม็ง” ในบทที่ 8 
“เทศกาลหยวนเซียว” ในบทที่ 9 “เทศกาลตวนอู่” และ“อาหารเทศกาลสําคัญ 3 อย่างของจีน – 
ขนมอี๋ บ๊ะจ่าง และขนมไหว้พระจันทร์” ในบทที่ 10 

ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 8 “ช้าง” ได้นําเสนอบทอ่าน

เสริม “หมีแพนด้า” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 154 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
66 

 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับหมีแพนด้า และบทบาทของหมีแพนด้า
ในฐานะเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตของประเทศจีน เนื่องจากหมีแพนด้าสําหรับประเทศจีนเป็นสัตว์
ประจําชาติ สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศ มีลักษณะคล้าย ๆ กับช้างสําหรับประเทศไทย ผู้เขียนจึง
นํา มาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจช้างไทย และหมีแพนด้าจีนมากขึ้น แล้วนําความรู้ไปใช้
ในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 13 “เงินของไทย” ได้นําเสนอ
บทอ่านเสริม “ธนบัตรของจีน” โดยกล่าวถึงลักษณะของธนบัตรจีน ดังนี้  
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ภาพประกอบ 155 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
129 

 
ในบทอ่านหลักประจําบทได้กล่าวถึงเงินของไทย ในบทอ่านเสริม ผู้เขียนได้นําเรื่อง

ธนบัตรของจีนมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านเพิ่มเติม เป็นการเพิ่มความรู้คําศัพท์เกี่ยวกับธนบัตร และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการแปลและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนชาวจีน  

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทที่ 15 “โทรศัพท์ในประเทศไทย” 
ได้นําเสนอบทอ่านเสริม “ไปซื้อซิมโทรศัพท์” ดังนี้  

   

 
 

ภาพประกอบ 156 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
149 



  265 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่กล่าวถึงอาจารย์คนไทยคนหนึ่งได้เดินทางมาถึง
ประเทศจีน ต้องการซื้อซิมโทรศัพท์ของจีน เนื้อหาประกอบด้วยขั้นตอนการซื้อซิมจีน ราคาและการ
ใช้บริการของโทรศัพท์ในประเทศจีน มีการแทรกเทียบลักษณะหมายเลขโทรศัพท์และราคาซิมโทร
ศัพท์ระหว่างไทย-จีน และมีการแทรกเรื่องวิธีการใช้โทรศัพท์จีนโทรไปเมืองไทย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 2 “กรุงเทพมหานคร” มีบทอ่าน
เสริมเกี่ยวกับเมืองสําคัญของประเทศจีน เรื่อง “เมืองปักกิ่ง” ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 157 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า  23 
 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอลักษณะทางภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศของเมืองปักกิ่ง 
การแบ่งเขตของเมืองปักก่ิง สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของปักกิ่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครและปักกิ่งต่าง
ก็เป็นเมืองหลวงของประเทศ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทท่ี 4 “จังหวัดภูเก็ต” มีบทอ่านเสริม
เกี่ยวกับเมืองสําคัญของประเทศจีน เรื่อง “เมืองคุนหมิง” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 158 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า  52 
 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ไ ด้นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นของเมืองคุนหมิง บทบาทและ
ความสําคัญของเมืองคุนหมิง ลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของเมืองคุนหมิง และการ
ท่องเที่ยวของเมืองคุนหมิง ซึ่งเมืองภูเก็ตและเมืองคุนหมิงต่างก็เป็นเมืองภาคใต้ของประเทศ และ
เป็นเมืองท่องเที่ยวทีส่ําคัญ 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 6 “วันสงกรานต์” มีบทอ่าน
เสริมเกี่ยวกับประเพณีวันสําคัญของประเทศจีนเรื่อง “เทศกาลตรุษจีน” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 159 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า  52 
 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของวันตรุษจีน ประวัติของ
เทศกาลตรุษจีน การกําหนดวันที่ของช่วงเทศกาลตรุษจีนตามประเพณีพื้นบ้าน การเตรียมต้อนรับ
เทศกาลตรุษจีน ประเพณีฉลองวันตรุษจีน กิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน 

ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 10 “วันพ่อขุนรามคําแหง
มหาราช” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับประเพณีวันสําคัญของประเทศจีน เรื่อง “เทศกาลตวน
อู่” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 160 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า  116 
 

บทอ่านเสริมเรื่องนี้ได้นําเสนอความรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเทศกาลตวนอู่ สาเหตุที่
เรียกว่า “ตวนอู่” เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของเทศกาลตวนอู่ การกินขนมบ๊ะจ่างและการแข่ง
เรือในเทศกาลตวนอู่ อาหารท่ีนิยมอื่น ๆ และกิจกรรมในเทศกาลตวนอู่  

จากการศึกษาพบว่า บทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม
จํานวน 14 เรื่องเน้นปรากฏในบทเรียนในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 และเล่ม 3 
สามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้ 
 

ตาราง 45 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม 
 

เนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรมในต าราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 8 ช้าง หมีแพนด้า 
2 13 เงินของไทย ธนบัตรของจีน 
2 15 โทรศัพท์ในประเทศไทย ไปซื้อซิมโทรศัพท์ 
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ตาราง 45 (ต่อ)  
 

เนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรมในต าราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 17 การรักษาพยาบาล แพทย์แผนจีน 
3 1 ประเทศไทย ประเทศจีน 
3 2 กรุงเทพมหานคร เมืองปักกิ่ง 
3 3 จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเซี่ยงไฮ้ 
3 4 จังหวัดภูเก็ต เมืองคุนหมิง 
3 6 วันสงกรานต์ เทศกาลตรุษจีน 
3 7 วันลอยกระทง เทศกาลไหว้พระจันทร์ 
3 8 วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา เทศกาลเช็งเม็ง 
3 9 วันพ่อแห่งชาต ิ เทศกาลหยวนเซียว 
3 10 วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 1. เทศกาลตวนอู่ 

2. อาหารเทศกาลสําคัญ 3 อย่างของจีน 
– ขนมอี๋ บ๊ะจ่าง และขนมไหว้พระจันทร์ 

 

สังเกตได้ว่า บทอ่านหลักดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสังคมไทย เมือง
สําคัญของไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย  ในบทอ่านเสริมได้นําเสนอเรื่องที่คล้ายกันในประเทศจีน 
เพื่อเปรียบเทียบกัน ผู้เขียนอาจเห็นว่า สําหรับผู้เรียนชาวจีน เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยและ
วัฒนธรรมไทยดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคย และเข้าใจได้ยาก การนําเรื่องที่ใกล้ตัวผู้เรียนหรือเป็น
ที่คุ้นเคยกับผู้เรียนมาเปรียบเทียบจะช่วยให้ผู้เรียนสังเกตความเหมือนและความต่างระหว่างทั้ง
สองประเทศได้ เข้าใจเนื้อเรื่องเกี่ยวกับไทยได้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการ
แปล ทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยข้ามวัฒนธรรมมากขึ้น 

นอกจากลักษณะดังกล่าวแล้ว เนื้อหาบทอ่านเสริมยังมีส่วนน้อยได้นําเสนอเนื้อเรื่อง
ที่ไม่ได้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทอ่านหลัก มีจํานวน 5 เรื่อง ปรากฏในช่วงแรก ๆ ในตําราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 ได้แก่ “ทําอะไรบ้างในหนึ่งวัน” ในบทที่ 1 “ไปเที่ยวกัน” ในบทที่ 
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2 “ไปเยี่ยมสุดา” ในบทที่ 3 “สุดาไปซื้อของ” ในบทที่ 4 และ “ไปไปรษณีย์” ในบทที่ 7 ดังตัวอย่าง 
เรื่อง “สุดาไปซื้อของ” ในบทที่ 4 ต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 161 ตัวอย่างบทอ่านเสริม 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
26 

 

สังเกตได้ว่า บทอ่านเสริมดังกล่าวข้างต้น จะนําเสนอเนื้อหาที่ใกล้กับชีวิตประจําวัน 
เป็นบทอ่านสั้น ๆ มีความยากง่ายสอดคล้องกับบทอ่านหลักประจําบท เน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านเนื้อหา
ที่จําเป็นต้องพบในชีวิตจริง อย่างเช่น กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การไปเที่ยว การไปเยี่ยมเพื่อน ไป
ซื้อของ ไปไปรษณีย์ ในเนื้อหาบทอ่าน ผู้เขียนยังได้แทรกภาษาที่ต้องใช้ในชีวิตจําวันเพื่อเป็นการปู
พื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเนื้อเรื่องที่เรียนไปแล้วเพื่อนํามาทบทวนอีกครั้ง อย่างเช่น 
เรื่องเวลา เรื่องจํานวน เรื่องลักษณนาม  
 

4.4 เนื้อหาบทสนทนาในการสอนทักษะการฟัง-การพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ผู้เขียนเริ่มนําบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง -การพูด

ในชีวิตประจําวันในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 บทสนทนามีปรากฏในทุกบท 
จํานวน 28 บท 32 เรื่อง ในบางบทมีบทสนทนามากกว่า 1 เรื่อง  

ผู้เขียนได้นําเสนอบทสนทนาหลังจากการนําเสนอบทอ่านในแต่ละบท เพราะว่า บท
สนทนาส่วนใหญ่สัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลักประจําบท ผู้เขียนจึงเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่านบทอ่านนั้น แล้วฝึกพูดสนทนาตามบทเรียน 

ในการนําเสนอสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เขียนได้สร้างตัวละครที่หลากหลาย มีทั้งตัวละคร
คนจีน และตัวละครคนไทย ตัวละครคนจีนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทย เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน โดยต้ังชื่อเป็นชื่อภาษาจีนที่พบบ่อย ตัวละครคนไทยส่วนใหญ่เป็น
เพื่อนคนไทยของนักศึกษาจีน โดยต้ังชื่อเป็นชื่อภาษาไทยที่พบบ่อย นอกจากนี้ ยังมีตัวละคนไทยที่
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แสดงถึงอาชีพต่าง ๆ เช่น อาจารย์คนไทย เจ้าของอพาร์ตเมนต์ หมอ พยาบาล คุณป้าองุ่นที่ขาย
ผลไม้ในตลาด พนักงานเซเว่น ฯ พนักงานร้านแมงป่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจําวัน ตัวละครที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนมากขึ้น 

บทสนทนาทั้งหมดแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ตามลําดับขั้นการนําเสนอ ดังนี้ 
4.4.1 บทสนทนาเพื่อปูพื้นฐานการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาเพื่อปูพื้นฐานการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ปรากฏในบทที่ 1 ถึงบทที่ 7 

จํานวน 9 เรื่อง เป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันทั่วไป ได้แก่ 
“สวัสดี” ในบทที่ 1 “เป็นอย่างไรบ้าง”ในบที่ 2 “นี่อะไร” ในบที่ 3 “กี่โมง”  ในบที่ 4 “ภาษาไทยยาก
ไหม” และ “วันนี้วันอะไร” ในบท่ี 5  “มีพี่น้องกี่คน” และ “เดือนนี้เดือนอะไร” ในบที่ 6 และ“ส่งพัสดุ 
และจดหมาย EMS”  ในบที่ 7 เนื้อเรื่องของบทสนทนามีความยากง่ายสอดคล้องกับบทอ่านหลัก
ประจําบท ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ในบทที่ 1 มีการนําเสนอบทสนทนา เรื่อง “สวัสดี” เป็นการสนทนาระหว่างตัวละคร
สองคน ปิติกับมาลี สองคนทักทายกัน ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 162 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 5 
 

ในบท่ี 2 มีการนําเสนอบทสนทนาเรื่อง “เป็นอย่างไรบ้าง” เป็นการสนทนาระหว่างตัว
ละครสองคน มานะกับอารี สองคนทักทายกัน ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 163 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
12 
 

ในบท่ี 3 มีการนําเสนอบทสนทนาเรื่อง “นี่อะไร” เป็นการสนทนาระหว่างตัวละครสอง
คน อาตงกับคุณแม่ของอาตง ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 164 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
19 

 

ในบท่ี 4 มีการนําเสนอบทสนทนาเรื่อง “กี่โมง” เป็นการสนทนาระหว่างตัวละครที่เป็น
เพื่อนกันสองคน หวังหมิงกับหลี่เจียง พูดคุยเรื่องเวลา ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 165 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
27 

 

ในบท่ี 5 มีการนําเสนอบทสนทนา เรื่อง “ภาษาไทยยากไหม” เป็นการสนทนาระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยกับนักศึกษาชาวจีนในห้องเรียน ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 166 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
36 

 

ในบทสนทนาเรื่องนี้ อาจารย์ถามถึงปัญหาในการเรียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีน 
นักศึกษาตอบปัญหาต่าง ๆ แล้วพูดคุยเรื่องสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาสําหรับ
ผู้เรียนชาวจีน สรุปคือ ปัญหามักจะเกิดจากความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนซึ่งเป็น
ภาษาแม่ของผู้เรียน วิธีการแก้ไขคือ ต้องฝึกบ่อยจนทําได้  

ในท้ายบทสนทนามีการอธิบายคําศัพท์ยากในเนื้อเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาใน
สนทนาได้ดี นอกจากนี้ มีการนําเสนอประโยคถามตอบที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ใน
บทสนทนาเรื่องนี้มาให้ผู้เรียนฝึกพูดเพิ่มเติม ทําให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การพูดภาษาไทยเพิ่ม
มากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการทักษะการฟัง-การพูดภาษาไทยที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน ดัง
ตัวอย่างการนําเสนอประโยคถามตอบในท้ายบทสนทนา “นี่อะไร” ในบทที่  3 ต่อไป 
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ภาพประกอบ 167 ตัวอย่างการนําเสนอประโยคถามตอบในท้ายบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
19 

 
จากเนื้อหาของบทสนทนาในในการปูพื้นฐานการสื่อสารในชีวิตประจําวัน พบว่า 

ผู้เขียนได้นําเสนอเริ่มจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจําวันของคนทั่วไป 
ได้แก่ “สวัสดี” “เป็นอย่างไรบ้าง” “นี่อะไร” “กี่โมง” “วันนี้วันอะไร” “มีพี่น้องกี่คน” “เดือนนี้เดือน
อะไร” ตัวละครที่ผู้เขียนนํามาจะมีทั้งคนไทยและคนจีน โดยต้ังชื่อเป็นชื่อภาษาไทยและชื่อ
ภาษาจีนที่ง่าย ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกับตัวละครต่าง ๆ ซึ่งอาจจะปรากฏในบทสนทนาในขั้น
ต่อไปอีก เหมือนกับการรู้จักเพื่อนใหม่ ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนสนทนามากขึ้น 

การนําเสนอเนื้อหาจากง่ายไปหายาก จากสนทนาสั้น ๆ ไปยังบทสนทนาที่ยาวขึ้น 
และในท้ายบทสนทนาบางบทจะมีการอธิบายคําศัพท์ และประโยคสําคัญ บางบทยังมีการ
นําเสนอประโยคสื่อสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนที่เริ่มเรียนภาษาสื่อสารสามารถเข้าใจ
ภาษาไทยในบทสนทนา และมีความรู้เกี่ยวกับภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันมากขึ้น  

นอกจากนี้  เห็นได้ว่า การนําเสนอบทสนทนาในการปูพื้นฐานการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันมีลักษณะคล้าย ๆ กับการนําเสนอบทอ่านเสริมในการปูพื้นฐานการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ไม่ค่อยเน้นเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหาบทอ่านหลักมากนัก แต่จะพยายาม
สร้างความหลากหลายในเนื้อเรื่อง เพื่อให้ครอบคลุมถึงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในระดับต้น เป็นประโยชน์ ต่อการปูพื้นฐานความรู้แล ะทักษะการสื่อสารภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวันในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยต่อไป 

4.4.2 บทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลักประจ าบท 
ผู้เขียนได้นําเสนอบทสนทนาที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก ซึ่งบทอ่านหลักทุกบทนั้นมี

เนื้อหาเกี่ยวกับบริบทสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ผู้เขียนได้สร้างสถานการณ์บทสนทนาที่
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สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยในตัวบท เพื่อเน้นให้ผู้เรียนฝึกฟังพูดบทสนทนา
ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาสนทนา รวมทั้งได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทยที่สอดแทรกในบทสนทนา โดยต้ังชื่อหัวข้อตาม
สถานการณ์ที่อาจพบในชีวิตประจําวัน มีทั้งหมด 23 เรื่อง ปรากฏในบทที่ 8 ถึงบทที่ 28 ได้แก่  “ไป
เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่” ในบทที่ 8 “เที่ยวเมืองไทย” ในบทที่ 9 “ไปเที่ยววัดพระแก้ว” ในบทที่ 10 
“โดยสารรถไปวัดพระแก้ว” ในบทที่ 11 “ติดต่อที่พักในไทย” ในบทที่ 12 “ไปแลกเงินไทย” ในบทที่ 
13 “เรื่องที่น่ารู้ก่อนไปธนาคารไทย” ในบทที่ 14  “การพูดโทรศัพท์ของคนไทย” และ“นัดหมายที่
สนามบิน” ในบทที่ 15 “นัดไปดูฟุตบอล” ในบทที่ 16 “ไปหาหมอ” ในบทที่ 17 “ซื้อผลไม้ที่ตลาด” 
ในบทที่ 18 “ไปกินอาหารในเมืองไทย” ในบทที่ 19 “สั่งก๋วยเต๋ียว” และ“อาหารพื้นเมือง” ในบทที่ 
20 “คุณป้าเข้าเซเว่น ฯ” ในบทที่ 21 “ซื้อซีดีเพลงร้านแมงป่อง” ในบทที่ 22 “ฟุตบอลประเพณีจุฬา-
ธรรมศาสตร์” ในบทที่ 23 “สวมชุดไปงานแต่งงาน” ในบทที่ 24 “วันไหว้ครู” ในบทที่ 25 “สงสัยเรื่อง
ภาษาต่างประเทศ” ในบทที่ 26 “แอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัย” ในบทท่ี 27 และ“เตรียมพร้อมก่อน
รับปริญญา” ในบทที่ 28 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

ในบทที่ 10 “เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา” มีบทสนทนาเรื่อง “ไปเที่ยววัดพระแก้ว” เป็น
การสนทนาระหว่างตัวละครสองคน คือ อาจารย์ปัญญา ซึ่งเป็นอาจารย์คนไทย และเสี่ยวหลี่ 
นักศึกษาจีนที่มาเรียนที่เมืองไทยคนหนึ่ง พุดคุยเรื่องไปทัศนศึกษาที่วัดพระแก้วในวันหยุด ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 168 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
92 
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เห็นได้ว่า เรื่องนี้ได้แทรกความรู้เรื่องพุทธศาสนาในเมืองไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่
สําคัญที่นักศึกษาชาวต่างชาติต้องรู้จัก มีความรู้เกี่ยวกับวัดพระแก้ว และการแต่งตัวเข้าวัด เป็นต้น 
ทําให้ผู้เรียนชาวจีนได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาพุทธในเมืองไทย และวัฒนธรรมการ
แต่งตัวเข้าวัดในไทย มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทอ่านหลัก 

ในบทที่ 12 “ที่พักอาศัย” มีบทสนทนาเรื่อง “ติดต่อที่พักในไทย” เป็นการสนทนา
ระหว่างเพื่อนนักศึกษาจีน 4 คน และเจ้าของอพารต์เมนต์คนไทยดังนี้  

 

 
 

ภาพประกอบ 169 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
120 

 

บทสนทนาเรื่องนี้เป็นสถานการณ์ที่นักศึกษาจีน 4 คนปรึกษากัน อยากจะเช่าห้องพัก
รอบ ๆ มหาวิทยาลัย มีการแทรกความรู้ห้องพักลักษณะต่าง ๆ ในไทย สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่
เกี่ยวกับที่พักลักษณะต่าง ๆ ในสังคมไทยปัจจุบันที่นําเสนอในบทอ่านหลัก ทําให้ผู้เรียนชาวจีน
เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่พักในเมืองไทยปัจจุบัน 
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ในบทที่ 13  “เงินของไทย” มีบทสนทนาเรื่อง “ไปแลกเงินไทย” เป็นการสนทนา
ระหว่างตัวละครสองคน อาเป่า นักศึกษาจีนที่มาเรียนในเมืองไทยและเพชร เพื่อนคนไทยคนหนึ่ง 
ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 170 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
130 

 

บทสนทนาเรื่องนี้เป็นสถานการณ์ที่นักศึกษาจีนต้องการแลกเงินบาท จึงไปสอบถาม
เรื่องการแลกเงินกับเพื่อนคนไทย มีการแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับเวลาทํางานของธนาคารไทย การ
แนะนําข้อมูลเกี่ยวกับซุปเปอร์ริช ซึ่งเป็นสถานที่แลกเงินตราต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายในไทย 
รวมทั้งราคาซื้อขาย ข้อมูลเวลาทําการ และเว็บไซต์เป็นต้น ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้และข้อมูลต่าง 
ๆ ที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริง เนื่องจากสถานการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้เรียนชาวจีน 
เรื่องนี้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องเงินในบทอ่านหลักประจําบท 
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ในบทที่ 14  “ธนาคารในประเทศไทย” มีบทสนทนาเรื่อง “เรื่องที่น่ารู้ก่อนไปธนาคาร
ไทย” เป็นการสนทนาระหว่างตัวละครสองคน เหม่ยลี่  นักศึกษาจีนและปัด เพื่อนคนไทยคนหนึ่ง
ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 171 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
140 

 

 บทสนทนาเรื่องนี้เป็นสถานการณ์ที่นักศึกษาจีนต้องการเปิดบัญชีธนาคารและทํา
บัตรเอทีเอ็มในประเทศไทย จึงสอบถามข้อมูลจากเพื่อนคนไทย มีการแทรกความรู้เรื่องธนาคาร
ไทย และวิธีการเปิดบัญชี เอกสารที่ต้องการสําหรับชาวต่างชาติ ทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้ สอดคล้องกับเรื่องธนาคารในบทอ่านหลักประจําบท 

ในบทที่ 17 “การรักษาพยาบาล” มีบทสนทนาเรื่อง “ไปหาหมอ” เป็นการสนทนา
ระหว่างตัวละคร 4 คน ได้แก่ เสี่ยวลี่ นักศึกษาจีน  ทราย เพื่อนคนไทย หมอ และพยาบาลดังนี้ 
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ภาพประกอบ 172 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
172 

 

บทสนทนาเรื่องนี้มีสถานการณ์คือ นักศึกษาจีนทานอาหารสจัด ทําให้ท้องเสีย เพื่อน
คนไทยจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล มีการกล่าวถึงเรื่องการเตรียมพาสปอร์ตไปโรงพยาบาล การ
เขียนใบประวัติคนไข้ การบอกอาการ วิธีการกินยา เป็นต้น เนื้อเรื่องนี้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ เ รียนชาวจีน สามารถนําไปใช้ ในชีวิตจริงได้  อีกทั้ งสอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องการ
รักษาพยาบาลในบทอ่านหลักประจําบท ในท้ายบทนี้ มีการนําเสนอคําศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อโรคต่าง ๆ 
ที่พบบ่อย ชื่อเกี่ยวกับรายการตราจสุขภาพ และชื่อเกี่ยวกับยาสามัญประจําบ้าน เพื่อเป็นการ
ขยายความรู้คําศัพท์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สามารถทําให้ผู้เรียนนําไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้ 

ในบทที่ 20 “อาหารไทย” มีบทสนทนาเรื่อง“สั่งก๋วยเตี๋ยว” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 173 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
218 

 

บทสนทนาเรื่องนี้เป็นสนทนาระหว่างตัวละครสามคน แม่ค้า สุนี และปิติ พูดคุยเรื่อง
การสั่งก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนไทย สามารถนําไปใช้ในชีวิต
จริงได้ สอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องอาหารไทยในบทอ่านหลักประจําบท  

ในบทที่ 21 “ห้างสรรพสินค้า” มีบทสนทนาเรื่อง “คุณป้าเข้าเซเว่น ฯ” เป็นการสนทนา
ระหว่างตัวละครสองคน ป้าจัน และพนักงานเซเว่น ฯ ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 174 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
230 

 
บทสนทนาเรื่องนี้มีการกล่าวถึงการซื้อบัตรเติมเงิน หนังสือพิมพ์ ทิชชู ซาลาเปา ไส้

กรอก เรื่องโปรโมชั่น การถอนเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของ
คนไทย สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ อีกทั้งสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเซเว่น-อีเลฟเว่นในบท
อ่านหลักประจําบท ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจบิรบทสังคมไทยได้มากขึ้น 

ในบทที่ 24 “สีกับความเชื่อของคนไทย” มีบทสนทนาเรื่อง “สวมชุดไปงานแต่งงาน” 
เป็นการสนทนาระหว่างตัวละครสองคน ได้แก่ ปิติกับหลี่หลิน ซึ่งเป็นเพื่อนคนจีนของปิติ พุดคุย
เรื่องสวนชุดสีอะไรไปงานแต่งงาน ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 175 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
276 

 

เรื่องนี้ได้แทรกความรู้เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสีของคนไทย ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาใน
บทอ่านหลักประจําบท ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจความเชื่อเรื่องสีของคนไทยมากขึ้น เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ในบทที่ 25 “มารยาทในสังคมไทย” มีบทสนทนาเรื่อง “วันไหว้ครู” เป็นการสนทนา
ระหว่างตัวละครสองคน กานดา นักศึกษาไทยกับเสี่ยวฟาง นักศึกษาจีน พูดคุยเรื่องวันไหว้ครู และ
กิจกรรมไหว้ครู ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 176 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
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บทสนทนาเรื่องนี้มีการแทรกความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันไหว้ครู วันที่จัดงานวันไหว้ครู 
ความรู้เกี่ยวกับพานดอกไม้ พานธูปเทียน ความหมายของดอกเข็ม ดอกมะเขือ และหญ้าแพรก 
การพนมมือในพิธีไหว้ครู เป็นต้น อันจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมเรื่องวันไหว้ครูได้มากขึ้น เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  เรื่องนี้สอดคล้องกับ
เนื้อหามารยาทในไทยในบทอ่านหลักประจําบท 

ในบทที่  26 “ภาษาอังกฤษในภาษาไทย ”  มีบทสนทนาเรื่ อง  “สงสัย เ รื่ อง
ภาษาต่างประเทศ” เป็นการสนทนาระหว่างระหว่างตัวละครสองคน เสี่ยงผิง นักศึกษาจีน และ
นคร เพื่อนคนไทยคนหนึ่ง สองคนพูดคุยเรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 177 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
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 บทสนทนาเรื่องนี้มีการแทรกความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทยว่า สาเหตุที่
ภาษาไทยมีภาษาต่างประเทศมาก และลักษณะของคํายืมจากภาษาบาลีสันสกฤต คํา
ภาษาอังกฤษ และคําภาษาจีน รวมทั้งลักษณะของภาษาไทยแท้ ๆ  เป็นการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวจีน ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น 
เรื่องนี้สอดคล้องกับเนื้อหาภาษาอังกฤษในภาษาไทยในบทอ่านหลักประจําบท 

ในบทที่ 28 “พระราชทานปริญญาบัตร” มีบทสนทนาเรื่อง “เตรียมพร้อมก่อนรับ
ปริญญา” เป็นบทสนทนาระหว่างตัวละครสองคน เสี่ยวฮวากับเสี่ยวหลิง  นักศึกษาจีนที่จะรับ
ปริญญาบัตรในประเทศไทย ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 178 ตัวอย่างบทสนทนา 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
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เรื่องนี้มีสถานการณ์คือ นักศึกษาจีนทั้งสองคนจบการศึกษาที่เมืองไทย จะเข้ารับพระ
ราชปริญญาบัตร มีการกล่าวถึงการซ้อมรับปริญญา การนัดช่างแต่งหน้าทําผม เป็นต้น เรื่องนี้จะ
ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรับปริญญาในประเทศไทยมากขึ้น เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เรื่องนี้สอดคล้องกับ
เนื้อหาพระราชทานปริญญาบัตรในบทอ่านหลักประจําบท 

จากการศึกษาบทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยในบทอ่าน
หลักประจําบท พบว่า เนื้อเรื่องของบทสนทนามีความหลากหลาย และมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาบทอ่านประจําบท สะท้อนให้เห็นความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรไทยในด้านต่าง ๆ สรุป
ได้ตามตารางดังนี้ 
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ตาราง 46 สรุปการนําเสนอเนื้อหาบทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยในบท
อ่านหลัก 
 

บทที่ บทอ่านหลัก บทสนทนา 
บทท่ี 8  ช้าง ไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ 
บทท่ี 9  ภูมิประเทศของไทย เที่ยวเมืองไทย 
บทท่ี 10  เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา ไปเที่ยววัดพระแก้ว 
บทท่ี 11 การคมนาคมในประเทศไทย โดยสารรถไปวัดพระแก้ว 
บทท่ี 12 ที่พักอาศัย ติดต่อที่พักในไทย 
บทท่ี 13 เงินของไทย ไปแลกเงินไทย 
บทท่ี 14 ธนาคารในประเทศไทย เรื่องที่น่ารู้ก่อนไปธนาคารไทย 
บทท่ี 15 โทรศัพท์ในประเทศไทย 1  .การพูดโทรศัพท์ของคนไทย  

2. นัดหมายที่สนามบิน 
บทท่ี 16  โทรทัศน์ไทยมีอะไรน่าดู นัดไปดูฟุตบอล 
บทท่ี 17 การรักษพยาบาล ไปหาหมอ 
บทท่ี 18 ผลไม้ไทย ซื้อผลไม้ที่ตลาด 
บทท่ี 19 ร้านอาหารฟาสต์ฟูดในประเทศไทย ไปกินอาหารในเมืองไทย 
บทท่ี 20 อาหารไทย 1. สั่งก๋วยเตี๋ยว 

2. อาหารพื้นเมือง 
บทท่ี 21 ห้างสรรพสินค้า คุณป้าเข้าเซเว่น ฯ 
บทท่ี 22 เพลงไทยไพเราะ ซื้อซีดีเพลงร้านแมงป่อง 
บทท่ี 23 มวยไทย ฟุตบอลประเพณีจุฬา -ธรรมศาสตร์  
บทท่ี 24 สีกับความเชื่อของคนไทย สวมชุดไปงานแต่งงาน 
บทท่ี 25 มารยาทในสังคมไทย วันไหว้คร ู
บทท่ี 26 ภาษาอังกฤษในภาษาไทย สงสัยเรื่องภาษาต่างประเทศ 
บทท่ี 27 การศึกษาในประเทศไทย แอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัย 
บทท่ี 28  พระราชทานปริญญาบัตร เตรียมพร้อมก่อนรับปริญญา  

 จ านวน 21 เรื่อง จ านวน 23 เรื่อง 
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การศึกษาตัวละครหรือคู่สนมนาในบทสนทนา พบว่า มีการจัดตัวละครไปตามบริบท
ของเรื่องที่สนทนา 3 ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 บทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาสังคมวัฒนธรรมไทยระหว่างคู่สนทนาคน
จีนกับคนไทย ตัวละครคนจีน จะเป็นนักศึกษาจีนที่เพิ่งมาเรียนในประเทศไทย ส่วนตัวละครคน
ไทยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนของนักศึกษาจีน ที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวัน
ให้แก่เพื่อนคนจีน สถานการณ์ลักษณะนี้เกิดในบริบทสังคมไทยทั้งหมด คําถามในเรื่องเกิดจาก
มุมมองผู้เรียนชาวจีน เพื่อนําเสนอเรื่องที่ชาวต่างชาติต้องการทราบและควรรู้ในการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม เช่น ในบทสนทนา “โดยสารรถไปวัดพระแก้ว” “ไปแลกเงินไทย” “เรื่องที่น่ารู้ก่อนไป
ธนาคารไทย” “นัดหมายที่สนามบิน” “ไปกินอาหารในเมืองไทย” “ฟุตบอลประเพณีจุฬา -
ธรรมศาสตร์” “สวมชุดไปงานแต่งงาน” “วันไหว้ครู” “สงสัยเรื่องภาษาต่างประเทศ”  แล้วยังมีบท
สนทนาบางเรื่องมีตัวละครคนไทยที่เป็นอาจารย์ เจ้าของ อพาร์ต เมนต์ หมอ พยาบาล แม่ค้า 
พนักงานร้านซีดี เช่น ในบทสนทนา “ไปเที่ยววัดพระแก้ว” “ติดต่อที่พักในไทย”  “ไปหาหมอ” “ซื้อ
ผลไม้ที่ตลาด”  “ซื้อซีดีเพลงร้านแมงป่อง” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์ที่ผู้เรียนชาวจีนที่จะใช้ชีวิต
ในเมืองไทยอาจพบในชีวิตจริงได้ แล้วยังมีบางเรื่องเหมาะสมที่จะนําไปสอนผู้เรียนที่กําลังศึกษา
ภาษาไทยอยู่  เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจความรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่ผู้ เรียนภาษาไทย
ชาวต่างชาติควรรู ้

ลักษณะที่ 2 บทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาสังคมวัฒนธรรมไทยที่มีคู่สนทนาเป็นคน
ไทยทั้งหมด เช่น “ไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่” “การพูดโทรศัพท์ของคนไทย” “นัดไปดูฟุตบอล” “สั่ง
ก๋วยเต๋ียว” “อาหารพื้นเมือง” “คุณป้าเข้าเซเว่น ฯ” ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันของคนไทย สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทย ทําให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาพูดที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันของเจ้าของภาษา 

ลักษณะที่ 3 บทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาสังคมวัฒนธรรมไทยที่มีคู่สนทนาเป็นคน
จีนทั้งหมด ตัวละครจะเป็นนักศึกษาจีน อย่างเช่น ในบทสนทนา “เที่ยวเมืองไทย” “เตรียมพร้อม
ก่อนรับปริญญา” ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนชาวจีน ทําให้ผู้เรียนเกิด
แรงบันดาลใจในการเรียนภาษาไทย 

กล่าวได้ว่า คู่สนทนา หรือตัวละครต่าง ๆ และสถานการณ์ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นล้วนเกิด
จากความสนใจและความต้องการของผู้เรียนชาวจีน เหมาะกับศักยภาพของผู้ เรียน ชื่อตัวละครที่
เป็นนักศึกษาจีน และเพื่อนคนไทยของนักศึกษาจีนจะสลับกันปรากฏในบทสนทนาต่าง ๆ บางชื่อ
มีใช้ซ้ําหลายครั้ง เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความคุ้นเคย เหมือนพูดคุยกับเพื่อนเก่า ทําให้มีความ
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สนุกสนานในการพูด ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในเนื้อเรื่องบทสนทนามีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบัน และมีข้อมูลที่เหมาะแก่ผู้เรียนชาวต่างชาติ 
อย่างเช่น การไปแลกเงินที่ซุปเปอร์ริช การเตรียมพาสปอร์ตไปโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะทําให้
ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

ในการนําเสนอบทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยในบทอ่าน
หลักประจําบทหลายเรื่อง ผู้เขียนไม่ได้นําเสนอคําศัพท์และประโยคสําคัญมาอธิบายท้ายบท 
เพราะคําศัพท์ในเนื้อหาบทสนทนา และบทอ่านหลักเป็นคําศัพท์กลุ่มเดียวกัน 

จากการศึกษาข้างต้น กล่าวได้ว่า เนื้อหาในการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารมี
ความหลากหลาย คลอบคลุมถึงทักษะทางภาษาต่าง ๆ ทั้งทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การ
พูด และการแปล ลักษณะเนื้อหามีทั้งบทอ่านหลัก บทอ่านเสริมและบทสนทนา อีกทั้งได้สอน
ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ไทย เน้นสอนภาษาไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้สังคมวัฒนธรรม เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจบริบทสังคม สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทสังคมวัฒนธรรม
ไทย บทอ่าน บทอ่านเสริม และบทสนทนาส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันทั้งในด้านเนื้อเรื่องและ
ด้านภาษา เนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เน้นนําเสนอเนื้อเรื่องที่สัมพันธ์กับยุคสมัย
ในปัจจุบัน มีข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม เพื่อทําให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้
ในการสื่อสารในชีวิตจริงได้ เนื้อหามีความหลากหลาย ครอบคลุมถึงด้านต่าง ๆ  มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและเป้าหมายของหลักสูตร เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทยเบ้ืองต้น  
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บทที่ 4  
กลวิธีการน าเสนอในต าราเรยีนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของ

มหาวทิยาลยัชนชาติยูนนาน 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 73) ได้กล่าวถึง “กลวิธี” ไว้ว่า “คือวิธี
พลิกแพลง โดยอาศัยความรู้ความชํานาญ” นอกจากนี้  ในพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม

อังกฤษ-ไทย (2545: 430) ก็ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “กลวิธี” ไว้ว่า “คือกรรมวิธีที่ทําให้
ได้ผลเรียบร้อยงดงาม ซึ่งรวมทั้งฝีมือและความรู้ความชํานาญ” ดังนั้น กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาใน
ตําราเรียนจึงหมายถึงวิธีเฉพาะจําพวกหนึ่ง ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึง
เนื้อหาต่าง ๆ ในตําราเรียนนั้นได้ดี ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความชํานาญของผู้เขียน 

ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการนําเสนอในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน จํานวน 4 เล่ม ตําราเรียนแต่ละเล่มมีลักษณะ
การนําเสนอที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับระดับของผู้เรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการ
นําเสนอในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาตามเนื้อหา 2 ประเด็น คือ 

1. กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย 
2. กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 
กลวิธีการน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย 

ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องอักขรวิธี
ภาษาไทย ฝึกทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยในขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยเรื่องสระ พยัญชนะ 
วรรณยุกต์ และการสะกดคํา ในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการ
นําเสนอหลายประการ เพื่อให้ เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ เ รียน และมีบางประการมี
ลักษณะเฉพาะสําหรับนักศึกษาชาวจีน ซึ่งเป็นผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จาก
การศึกษาวิเคราะห์ พบว่า กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทยมีหลากหลาย เช่น กลวิธี
การนําเสนอเนื้อหาด้านอักขรวิธีตามลําดับคล้ายตําราภาษาไทย กลวิธีการนําความรู้ทาง
สัทศาสตร์และสัทอักษรมาใช้ในการสอนการออกเสียงภาษาไทย กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาการออก
เสียงโดยเปรียบเทียบความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยและภาษาจีนกลาง 
กลวิธีการเทียบเสียงหน่วยเสียงภาษาไทยที่ไม่มีในภาษาจีน และกลวิธีการฝึกออกเสียงแบบการซ้ํา 
ดังนี้ 
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1.1 กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาด้านอักขรวิธีตามล าดับคล้ายต าราภาษาไทย  
กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาด้านอักขรวิธีตามลําดับคล้ายตําราภาษาไทย คือ การจัดลําดับ

เนื้อหาการสอนภาษาไทยจากเรื่องเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ และอ่ืน ๆ ต้ังแต่
ระดับพื้นฐานการฝึกออกเสียง โดยคํานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน กลวิธีดังกล่าวจะเป็นการปู
พื้นฐานของผู้เรียนให้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาไทยไปตามลําดับ และสามารถเข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนได้ดีขึ้น ดังนี้ 

1.1.1 สระ 
ผู้เขียนได้นําเสนออักขรวิธีไทยโดยเริ่มต้นจากเสียงสระ ตามรูปแบบตําราภาษาไทย 

สระเป็นเสียงที่สามารถออกเสียงได้ตามลําพัง เวลาออกเสียงสระ เปล่งให้ลมออกมาทางช่องปาก 
อวัยวะในช่องปากจะไม่ปิดกั้นลม สะดวกในการออกเสียง  ผู้เขียนได้สอนการออกเสียงสระ การ
เขียนรูปสระ และการใช้สระบางตัว ซึ่งในการสอนการออกเสียงสระ ผู้เขียนได้ใช้ความรู้สัทศาสตร์
และสัทอักษรสากลในการอธิบายวิธีการออกเสียง ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงทาง
สัทศาสตร์และฐานกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียงของแต่ละหน่วยเสียง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนซึ่งยัง
ไม่มีพื้นฐานทางภาษาไทยสามารถออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ ในการสอนวิธีการเขียน
สระ ผู้เขียนจะให้ฝึกเขียนตามลูกศรกํากับวิธีลากเส้นอักษร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลําดับการเขียน
อักษรแต่ละตัว และสามารถเขียนอักษรไทยได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย การฝึกเขียนรูปสระแบ่ง
ฝึกการเขียนเป็นคู่ ๆ สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว การนําเสนอเรื่องสระโดยเริ่มต้นจากสระเด่ียว 
นําเสนอเสียงสั้นเสียงยาวเป็นคู่ ๆ กัน แล้วนําเสนอสระประสม และสระพิเศษหรือสระเ กิน
ตามลําดับ 

1.1.1.1 สระเด่ียว 
การสอนสระเด่ียว ผู้เขียนได้นําเสนอไว้ใน 2 บท ในบทที่ 1 ได้กล่าวถึงจํานวนสระ

เด่ียวว่า มีจํานวน 18 ตัว และได้สอนสระเด่ียว 4 คู่ จํานวน 8 ตัว ได้แก่ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู ไว้ใน
บทที่ 1 ก่อน แล้วได้สอนสระเด่ียวอีก 5 คู่ จํานวน 10 ตัว ได้แก่ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ 
เออะ เออ ไว้ในบทที่ 2 

กลวิธีการสอนสระเด่ียว ผู้เขียนได้สอนสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเป็นคู่ ๆ กัน 
เพื่อสะดวกในการฝึกออกเสียง และทําให้ผู ้เรียนเห็นความต่างระหว่างสระเสียงสั้นและสระ
เสียงยาวได้ชัดเจน นอกจากนี้ ผู้เขียนได้แบ่งการสอะสระเด่ียวเป็น 2 ช่วง คือ ได้สอนสระที่เกิด
จากฐานเดียวจํานวน 8 ตัวก่อน แล้วจึงสอนสระที่เกิดจากสองฐานจํานวน 10 ตัวทีหลัง ซึ่ง
สอดคล้องกับการจําแนกประเภทสระแท้ในหนังสือ “หลักภาษาไทย” ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 
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การแบ่งการสอนสระเดี่ยวเป็นสองช่วงตามฐานการออกเสียงเป็นการนําเสนอที่คํานึงถึงความยาก
ง่ายในการออกเสียง 

1.1.1.2 สระประสม 
ผู้เขียนได้นําเสนอเรื่องสระประสมในบทที่ 2 ต่อจากการนําเสนอสระเด่ียว การ

นําเสนอสระประสมหลังการสอนสระเดี่ยว ด้วยเหตุที่ว่าสระประสมเป็นสระที่มีเสียงสระเดี่ยว
ประสมกัน 2 สระ ออกเสียงซับซ้อนกว่า ผู้เขียนได้นําเสนอสระประสม 3 คู่ 6 ตัว ได้แก่ เ- ียะ เ- ีย     
เ- ือะ เ- ือ - ัวะ - ัว 

1.1.1.3 สระพิเศษหรือสระเกิน 
ผู้เขียนได้นําเสนอสระพิเศษหรือสระเกินไว้ในบทที่ 3 หลังจากได้สอนสระเด่ียว

และสระประสมแล้ว การนําเสนอสระพิเศษหรือสระเกิน 8 ตัว แบ่งเป็นสระเสียงสั้น ได้แก่ ฤ ฦ อํา 
ไอ ใอ และเอา และสระเสียงยาว ได้แก่ ฤๅ และฦๅ ได้สอนความรู้วิธีการใช้สระ ฤ และฤๅ และ
วิธีการออกเสียงของสระเกิน 4 ตัว ได้แก่ -ำ ใ- ไ- และเ–า   

สังเกตได้ว่าในตําราเรียนเล่มนี้ ผู้เขียนไม่ได้นําเสนอเนื้อหาสระพิเศษหรือสระเกิน
ไว้ด้วยกันกับการนําเสนอสระเด่ียวและสระประสม แต่ได้สอนต่างหากหลังการสอนสระเด่ียวและ
สระประสม อาจเพราะว่า สระเหล่านี้มีลักษณะพิเศษกว่าสระเด่ียวและสระประสม มีวิธีการใช้ที่
ค่อนข้างซับซ้อน และเข้าใจได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสืออุเทศภาษาไทย “บรรทัดฐาน
ภาษาไทย เล่ม 1” ที่กล่าวว่า (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554: 28) ในรายการเสียงสระเด่ียวของ
ภาษาไทย ไม่ได้กล่าวถึงสระเกิน -ำ ใ- ไ- เ–า ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ด้วย เนื่องจากพิจารณาแต่เฉพาะเสียงท่ี
เป็นสระแท้ ๆ รูปสระเกินทั้ง 8 รูปนั้น ไม่ใช่รูปที่แทนเสียงสระแท้ ๆ แต่เป็นรูปสระที่มีเสียง
พยัญชนะรวมอยู่ด้วย 

1.1.2 พยัญชนะ 
ในลักษณะเดียวกันผู้เขียนใช้กลวิธีลําดับการสอนพยัญชนะ คล้ายแบบเรียนหรือ

ตําราภาษาไทย เช่น แบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา แบบเรียนเร็วใหม่ โดยเริ่มต้นจากการ
สอนอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรตํ่าตามลําดับ เรื่องอักษรกลางปรากฏในบทที่ 1 ต่อเนื่องการ
สอนเรื่องสระ เพื่อความสะดวกในการประสมอักษรและฝึกออกเสียงคําพยางค์เดียวโดยไม่เน้น
ความหมาย เรื่องอักษรสูงปรากฏในบทที่ 5 เมื่อสอนสระทั้งหมด อักษรกลาง และวรรณยุกต์ครบ
ทั้งหมด แล้วจึงสอนเรื่องอักษรตํ่าในบทที่ 6 ตามลําดับ 

การสอนเนื้อหาพยัญชนะประกอบด้วยการสอนการจําแนกประเภทพยัญชนะตาม
อักษร 3 หมู่ การออกเสียงพยัญชนะ การผันเสียงอักษร 3 หมู่ และการเขียนรูปพยัญชนะ วิธีการ
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สอนการออกเสียงพยัญชนะแต่ละหน่วยเสียงและวิธีการสอนการเขียนรูปพยัญชนะแต่ละรูปคล้าย
กับการสอนสระ การฝึกเขียนรูปพยัญชนะตามกลุ่มตัวอักษร 3 หมู่ คืออักษรกลาง อักษรสูง และ
อักษรตํ่า  

1.1.2.1 อักษรกลาง 
ผู้เขียนได้สอนอักษรกลาง 9 ตัวไว้ในบทที่ 1 ก่อน เมื่อสอนสระเด่ียว อะ อา อิ อี อึ 

อื อุ อู 8 ตัวเสร็จ จึงนํามาประสมกันเพื่อการฝึกอ่านออกเสียงคําอย่างง่าย ๆ เช่น กะ จา ดี ปี การ
นําอักษรกลางมาสอนก่อน เพราะอักษรกลางประสมกับสระเสียงยาวจะผันได้ครบ 5 เสียง รูป
วรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ก็ตรงกัน ตามตําราภาษาไทย กลวิธีนี้ช่วยให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง
คําเพื่อเป็นพื้นฐาน ก่อนที่จะฝึกออกเสียงคําท่ีใช้อักษรสูงและอักษรตํ่า 

ผู้เขียนได้กล่าวถึงอักษรกลางว่า มีหน่วยเสียง 7 หน่วยเสียง รูปพยัญชนะ 9 ตัว 
ได้แก่ ก [k] จ [c] ด ฎ [d] ต ฏ [t] บ [b] ป [p] อ [ɂ] ซึ่งเป็นวิธีการสอนตามหน่วยเสียง ตัว
พยัญชนะที่เป็นหน่วยเสียงเดียวกัน ผู้เขียนจะจัดสอนไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเสียงและ
รูปพยัญชนะไทยชัดเจนขึ้น 

1.1.2.2 อักษรสูง 
ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาอักษรสูงไว้ในบทที่ 5 หลังจากการสอนสระแต่ละกลุ่ม 

อักษรกลาง และวรรณยุกต์แล้ว ซึ่งได้กล่าวว่า อักษรสูงมีหน่วยเสียง 7 หน่วยเสียง รูปพยัญชนะ 
11 ตัว ได้แก่ ข ฃ [kh] ฉ [ch] ถ ฐ [th] ผ [ph] ฝ [f] ศ ษ ส [s] ห [h]  

ผู้เขียนได้สอนอักษรสูงหลังจากได้สอนสระทั้งหมด อักษรกลางและวรรณยุกต์
เสร็จ เป็นลําดับการสอนที่มุ่งให้ผู้ เรียนรู้จักสระแต่ละตัวในภาษาไทย มีความรู้ อักษรกลาง 
วรรณยุกต์ และการประสมอักษรกลางในแม่ ก กาก่อน แล้วค่อยนําไปสู่การเรียนอักษรสูง และ
อักษรตํ่า และการประสมอักษรสูงและอักษรตํ่า เนื่องจากการผันเสียงอักษรสูงและอักษรตํ่ายาก
กว่าอักษรกลาง ส่วนการนําเสนออักษรสูงมาฝึกออกเสียงก่อนอักษรตํ่า ตามธรรมชาติของผู้เรียน
ชาวจีน การออกเสียงหน่วยเสียงอักษรสูงจะออกเสียงได้คล่องกว่า เพราะว่าอักษรสูงส่วนใหญ่มี
เสียงที่คล้ายกับเสียงในภาษาจีนกลาง อีกทั้งจํานวนของอักษรสูงน้อยกว่าอักษรตํ่า ง่ายต่อการ
จดจําด้วย 

1.1.2.3 อักษรตํ่า 
ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาอักษรตํ่าไว้ในบทที่ 6 หลังจากได้สอนเรื่องอักษรสูงไว้ใน

บทท่ี 5 ซึ่งได้กล่าวถึงอักษรตํ่าว่า มีหน่วยเสียง 14 หน่วยเสียง รูปพยัญชนะ 24 ตัว และได้นําเสนอ
ตามลําดบั คือ ค ฅ ฆ [kh] ง [ŋ] ช ฌ  [ch] ซ  [s] ย ญ  [j] ท ธ ฑ ฒ [th] น ณ  [n] พ ภ [ph] ฟ [f] 
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ม [m] ร [r] ล ฬ [l] ว [w] ฮ [h] ซึ่งเป็นวิธีการสอนตามหน่วยเสียงเช่นเดียวกับการสอนอักษรตัว
อ่ืน ๆ  ผู้เขียนได้สอนวิธีการออกเสียงและวิธีการเขียนตัวอักษรตํ่า  

ผู้วิจัยได้พบว่า  วิธีการสอนการออกเสียงอักษรตํ่าคู่และอักษรตํ่าเ ด่ียวไม่
เหมือนกัน ลักษณะการสอนการออกเสียงอักษรคู่ดังตัวอย่างการสอน ค ฆ [kh] ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 179 ตัวอย่างการนําเสนออักษรตํ่าเด่ียว 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
42 

 
ซึ่งถอดความเป็นภาษาไทย หมายถึง ค ฆ [kh] โคนลิ้น มีลม เป็นเสียงระเบิด ไม่

ก้อง วิธีการออกเสียงเหมือนกับการออกเสียงอักษรสูง ข เพียงแต่ว่าเวลาออกเสียงอักษรตํ่า เสียง
วรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญ 

ในการสอนอักษรคู่ ผู้เขียนจะให้เรียนรู้วิธีการออกเสียงโดยเทียบกับอักษรสูงที่เป็น
เสียงคู่กับอักษรตํ่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสังเกตได้ว่า คู่เสียงนั้น มีฐานกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียง
และวิธีการออกเสียงที่เหมือนกัน ต่างกันตรงที่พื้นเสียงเท่านั้น และสังเกตได้อีกว่าการอ่านหน่วย
เสียงใดมีทั้งอักษรตํ่าและอักษรสูง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสอนเรื่องอักษรคู่และอักษรเด่ียวใน
บทข้างหลัง ส่วนการสอนอักษรเด่ียวแต่ละหน่วยเสียง มีวิธีการสอนเหมือนกับการสอนสระ อักษร
สูงและอักษรกลาง  

การนําเสนอเนื้อหาอักษรตํ่าหลังจากการสอนอักษรกลางและอักษรสูง ด้วยเหตุว่า
เนื้อหาอักษรตํ่ามีความซับซ้อนและยากที่สุดในอักษร 3 หมู่  

1.1.3 วรรณยุกต์ 
ผู้เขียนได้วางลําดับเรื่องวรรณยุกต์ไว้ในบทที่ 4 หลังการสอนพยัญชนะอักษรกลาง 

และสระทั้งหมดแล้ว เพื่อนําไปฝึกการประสมอักษรที่มีรูปวรรณยุกต์ ซึ่งได้สอนการออกเสียงเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทย 5 เสียง ได้แก่ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา และรูป

วรรณยุกต์ 4 รูป “◌ ่” ไม้เอก “ ้” ไม้โท “ ๊” ไม้ตรี “ ๋” ไม้จัตวา โดยนําสัทอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์มา
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ใช้ในการอธิบายระดับเสียงสูงตํ่าของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแต่ละเสียงแต่ละเสียง เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจระดับสูงตํ่าและการเปลี่ยนแปลงของเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องและชัดเจน 

1.1.4 ค าเป็น ค าตาย 
หลังจากได้สอนเรื่องสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ผู้เขียนได้นําเสนอเรื่องคําเป็นคําตาย 

ซึ่งได้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคําเป็นในบทท่ี 7 และบทที่ 8 ก่อน แล้วนําเสนอคําตายในบทที่ 9 และ
บทท่ี 10 ทีหลัง มีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของคําเป็นคําตาย เสียงและรูปพยัญชนะ
ตัวสะกด การลดและแปลงรูปสระในคําเป็นคําตาย วิธีการออกเสียงพยัญชนะตัวสะกด และกฎ
การผันเสียงคําเป็นคําตาย เพื่อนําไปสู่การฝึกออกเสียงการประสมอักษรในมาตราตัวสะกด คล้าย
ตําราเรียนภาษาไทยของกําชัย ทองหล่อ (2537:74-75) การนําเสนอคําเป็นก่อนคําตาย เนื่องจาก
ผู้เรียนชาวจีนจะอ่านออกเสียงคําเป็นง่ายกว่าคําตาย เพราะว่าเสียงพยัญชนะท้ายในคําเป็นส่วน
ใหญ่มีเสียงที่คล้ายกันในภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นภาษาแม่ของผู้เรียน แต่เสียงพยัญชนะท้ายในคํา
ตายทั้งหมดล้วนไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง จึงเป็นเรื่องที่ยากสําหรับผู้เรียนชาวจีน นอกจากนี้ 
การผันเสียงคําเป็นจะเข้าใจง่ายกว่าคําตายด้วย 

1.1.5 อักษรควบ 
กลวิธีการนําเสนอเรื่องอักษรควบ แบ่งตามตําราภาษาไทย “หลักภาษาไทย” ของพระ

ยาอุปกิตศิลปสาร คือ อักษรควบแท้ และอักษรควบไม่แท้ ในการสอนอักษรควบแท้ ผู้เขียนได้
แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ อักษรกลาง ก ต ป ควบกับอักษรตํ่า ร ล ว ประกอบด้วย กร กล ตร ปร 
ปล กว อักษรสูง ข ผ ควบกับอักษรตํ่า ร ล ว ประกอบด้วย ขร ขล ผล ขว อักษรตํ่า ค พ ควบกับ
อักษรตํ่า ร ล ว ประกอบด้วย คร คล พร พล คว และอักษรควบแท้ที่เป็น ตัวสะกด ในการสอน
อักษรควบไม่แท้ ผู้เขียนได้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับอักษรตํ่า ร 
ประกอบด้วย จร ซร ศร สร ตัว ร ไม่ออกเสียง และอักษรตัว ท ควบกับอักษรตัว ร ออกเสียงเป็นตัว 
ซ 

1.1.6 อักษรน า 
ผู้เขียนได้สอนอักษรนําไว้ในบทที่ 12 หลังจากการสอนอักษรควบ ก่อนที่จะนําเสนอ

เนื้อหาอักษรนํา ผู้เขียนได้สอนความรู้เรื่องอักษรคู่และอักษรเด่ียวโดยนําฐานกรณ์ในการออกเสียง
และวิธีการออกเสียงด้านสัทศาสตร์มาช่วยอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้เรื่องอักษรคู่และ
อักษรตํ่า อีกทั้งให้เข้าใจที่มาของอักษรนํา 

กลวิธีการนําเสนอเรื่องอักษรนํา ผู้เขียนแบ่ง 2 ประเภท ตามตําราของไทย บรรทัด
ฐานภาษาไทย ได้แก่ อักษรนําที่ไม่ออกเสียง หรืออ่านออกเสียงพยางค์เดียว และอักษรนําที่ออก
เสียง หรืออ่านออกเสียงเป็นสองพยางค์  อักษรนําที่ไม่ออกเสียง ประกอบด้วยอักษรนําที่นําด้วย
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อักษรกลาง อ ตัว อ ไม่ออกเสียง ซึ่งมีเพียงแค่ 4 คํา ได้แก่ อย่า อยาก อย่าง อยู่ และอักษรนําที่นํา
ด้วยอักษรสูง ห ตัว ห ไม่ออกเสียง ส่วนอักษรนําที่ออกเสียง ประกอบด้วยอักษรนําที่นําด้วยอักษร
กลางและอักษรนําที่นําด้วยอักษรสูง ข ฉ ถ ผ ฝ ส ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความรู้อักษรนํา
ประเภทผิดปรกติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น 

1.1.7 การประสมอักษร 
กลวิธีด้านการประสมอักษร สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ คําเป็นคําตาย เริ่มต้นจากการ

ประสมอักษรในแม่ ก กา และการประสมอักษรในมาตราตัวสะกดตามลําดับเช่นเดียวกับตํารา
ภาษาไทย ดังนี้ 

1.1.7.1 การประสมอักษรในแม่ ก กา 
การประสมอักษรในแม่ ก กา เป็นการนําพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์เข้าด้วยกัน 

โดยไม่มีพยัญชนะตัวสะกด เป็นการฝึกออกเสียงและเขียนภาษาไทยในขั้นพื้นฐาน ผู้เขียนได้จัด
เนื้อหาการประสมอักษรในแม่ ก กา ตามลําดับความยากง่ายไว้เป็น 4 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นแรก คือการประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ ซึ่งได้นําเสนอ
การประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระเด่ียว สระประสม และสระเกินตามลําดับ โดยไม่ใส่รูป
วรรณยุกต์และพยัญชนะท้ายประกอบเช่น จะ ดา เกีย ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายท่ีสุด  

ขั้นที่สอง คือการประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ที่มีรูปวรรณยุกต์ หลังจากการ
สอนเรื่องวรรณยุกต์และการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง ผู้เขียนจึงได้นําพยัญชนะอักษรกลาง
มาประสมกับสระที่มีรูปวรรณยุกต์มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง เช่น แก่ จ้า เต้ีย  

ขั้นที่สาม คือการประสมอักษรสูงในแม่ ก กา หลังจากได้สอนอักษรสูง และกฎ
การผันอักษรสูง ผู้เขียนได้นําอักษรสูงประสมกับสระ และวรรณยุกต์มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง 
เช่น ถือ ผู้ เส้า  

ขั้นสุดท้าย คือการประสมอักษรตํ่าในแม่ ก กา หลังจากได้สอนอักษรตํ่าและกฎ
การผันอักษรตํ่า ผู้เขียนได้นําอักษรตํ่าประสมกับสระและวรรณยุกต์มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง 
เช่น ค้า ใช่ ยํา ไว้  

กลวิธีการประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ในภาษาไทยมีลักษณะการออกเสียงที่
คล้ายกับการออกเสียงพินอินในภาษาจีนกลาง คือ ออกเสียงพยัญชนะต้นประสมกับสระ เวลา
ออกเสียง เสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูปวรรณยุกต์ และสามารถผันได้ครบทุกเสียงในภาษาของตน 
ดังนั้น การประสมอักษรกลางในแม่ ก กา จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายสําหรับผู้เรียนชาวจีน จึงจัด
สอนไว้ก่อน แต่การประสมอักษรสูงและอักษรตํ่าในแม่ ก กา มีลักษณะที่ผู้เรียนไม่เคยชิน การ
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ประสมอักษรสูงแม้ว่าออกเสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูป แต่สามารถผันได้เพียง 3 เสียง ส่วนการ
ประสมอักษรตํ่า จะมีการออกเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกับรูป และไม่สามารถผันได้ครบ 5 เสียงด้วย 
วิธีการสอนตามลําดับดังกล่าว จึงเป็นวิธีการสอนภาษาไทยที่คํานึงถึงประสบการณ์ทางภาษาของ
ผู้เรียนชาวจีน และเรียงลําดับจากง่ายไปหายาก 

1.1.7.2 การประสมอักษรในมาตราตัวสะกด 
การประสมอักษรในมาตราตัวสะกด เป็นการนําพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ 

และพยัญชนะตัวสะกดเข้าด้วยกัน เป็นการฝึกออกเสียงและเขียนภาษาไทยที่ซับซ้อนกว่าการ
ประสมอักษรในแม่ ก กา จึงจัดสอนหลังจากผู้เรียนได้ความรู้และทักษะการประสมอักษรในแม่ ก 
กา มาแล้ว 

 กลวิธีเรื่องการนําเสนอประสมอักษรในมาตราตัวสะกด ผู้เขียนได้จัดเนื้อหาไว้เป็น 
2 ช่วง คือ การประสมอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว และการประสมอักษรใน
มาตราตัวสะกดแม่กก กด กบ 

สังเกตได้ว่า ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาการประสมอักษรไว้อย่างเป็นระบบ มีลําดับ
ขั้นที่ละเอียดและชัดเจน โดยเริ่มต้นจากการสอนการประสมอักษรในแม่ ก กา จนถึงการสอนการ
ประสมอักษรในมาตราตัวสะกด ซึ่งมีความคล้ายกับขั้นตอนการสอนการประสมอักษรในแบบเรียน
ภาษาไทยสําหรับผู้เริ่มเรียนชาวไทยบางเล่ม เช่น แบบเรียนภาษาไทย “จินดามณี เล่ม 1” แต่ใน
ตําราเรียนเล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรับลําดับการสอนเนื้อหาในเรื่องการประสมอักษรในแม่ ก กา ให้เป็น 4 
ขั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนชาวจีน และช่วยในการฝึกออกเสียงคําพยางค์เดียวก่อนที่
จะเรียนรู้คําที่มากกว่า 2 พยางค์และคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

 

1.2 กลวิธีการน าความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรมาใช้ในการสอนการออก
เสียงภาษาไทย 

กลวิธีการสอนเพื่อฝึกออกเสียงภาษาไทย ผู้เขียนได้นําความรู้ทางสัทศาสตร์มาใช้ใน
การอธิบายวิธีการออกเสียงภาษาไทย และนําสัทอักษรสากลมาประกอบเพื่อใช้ฝึกการออกเสียง 
กลวิธีนี้จะทําให้ผู้เรียนชาวจีนได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงทางสัทศาสตร์และฐานกรณ์ที่ใช้ในการออก
เสียงของหน่วยเสียงภาษาไทยแต่ละหน่วยเสียง ช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาไทย
สามารถออกเสียงได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุดตามหลักสัทศาสตร์ และการนําสัทอักษรมากํากับ
ในช่วงเริ่มเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกออกเสียงได้เองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยําขึ้น 
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จากการศึกษาพบว่า ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีนี้ในการนําเสนอเนื้อหาเรื่องการออกเสียง
หน่วยเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ตลอดจนในการฝึกการประสมอักษร และฝึกออกเสียง
คําศัพท์  

1.2.1 กลวิธีการน าความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรมาใช้ในการสอนการ
ออกเสียงสระในภาษาไทย 

ในการสอนวิธีการออกเสียงสระภาษาไทยแต่ละหน่วยเสียง ผู้เขียนได้นําความรู้ทาง
สัทศาสตร์และสัทอักษรมาช่วยอธิบาย ซึ่งนําเสนอด้วยภาษาจีน ดังตัวอย่างการสอนสระ -ะ  [a] 
ต่อไปนี้  
  

 
 

ภาพประกอบ 180 ตัวอย่างการนําเสนอวิธีการออกเสียงหน่วยเสียงสระ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
12 

 

ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
 -ะ  [a] เป็นสระกลาง ตํ่า ริมฝีปากไม่ห่อ เป็นสระเสียงสั้น เวลาออกเสียง ปากกว้าง 

ระดับของลิ้นตํ่า ปลายลิ้นอยู่ที่ฟันล่าง รูปริมฝีปากไม่เป็นรูปวงกลม การออกเสียงคล้ายกับการ
ออกเสียงสระ [a] ในคําว่า “啊 [a]” ในภาษาจีนกลาง แต่ออกเสียงสั้นกว่า 

1.2.2 กลวิธีการน าความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรมาใช้ในการสอนการ
ออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 

ในการสอนวิธีการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยแต่ละหน่วยเสียง ผู้เขียนได้นําความรู้
ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรมาช่วยอธิบาย ซึ่งนําเสนอด้วยภาษาจีน ดังตัวอย่างการสอนพยัญชนะ 
ต ฏ [t]  ต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 181 ตัวอย่างการนําเสนอวิธีการออกเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
14 
 

ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
ต ฏ [t] ใช้ปลายลิ้น ไม่มีลม เป็นเสียงระเบิด ไม่ก้อง เวลาเออกเสียง ปลายลิ้นแตะปุ่ม

เหงือกข้างบน เพดานอ่อนยกขึ้น กักลมไม่ให้ผ่านออกทางจมูก เส้นเสียงไม่สั่น ปล่อยลมออกมา
ทางปลายลิ้น คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ  [t] ในคําว่า “大 [t]”  ในภาษาจีนกลาง 

1.2.3 กลวิธีการน าความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรมาใช้ในการสอนการ
ออกเสียงเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย 

ผู้เขียนได้นําเสนอตัวเลขแทนเสียงวรรณยุกต์มาใช้ในการสอนเรื่องวรรณยุกต์ ดังนี้   
 

 
 

ภาพประกอบ 182 ตัวอย่างการนําเสนอวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
32 

 

จากข้อความข้างต้น เห็นได้ว่า ผู้เขียนได้นําสัทอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์มาใช้ในการ
อธิบายเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย เช่น ตัวเลขแทนเสียงสามัญได้แก่ 33 ตัวแลขแทนเสียงเอก
ได้แก่ 21 ตัวแลขแทนเสียงโทได้แก่ 51 ตัวแลขแทนเสียงตรีได้แก่ 45 ตัวแลขแทนเสียงจัตวาได้แก่ 
215 การนําสัทอักษรมาถ่ายถอดเสียงวรรณยุกต์ จะช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนสามารถเข้าใจระดับสูงตํ่า 
และการเปลี่ยนแปลงของเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องและชัดเจนขึ้น 
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1.2.4 กลวิธีการน าความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรมาใช้ในการฝึกออก
เสียงการประสมอักษร 

ในการฝึกการออกเสียงการประสมอักษรทุกขั้นตอน ผู้เขียนได้สร้างตารางขึ้นมาให้
ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง ดังตังอย่างการฝึกอ่านออกเสียงการประสมอักษรกลางในแม่ ก กา ที่มีรูป
วรรณยุกต์ต่อไป  
  
ตาราง 47 แสดงตังอย่างการฝึกอ่านออกเสียงการประสมอักษรกลางในแม่ ก กา 
 

 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 

34 

 

สังเกตได้ว่า ผู้เขียนได้นําสัทอักษรมากํากับพยางค์ที่ประสงค์ให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง
แต่ละพยางค์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องแม่นยําในขั้นพื้นฐาน 

1.2.5 กลวิธีการน าความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรมาใช้ในการฝึกออก
เสียงค าศัพท ์

ในเนื้อหาส่วนอักขรวิธีภาษาไทยแต่ละบท ผู้เขียนได้นําคําหนึ่งพยางค์จํานวนมากมา
ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงและฝึกคัดเขียนในแบบฝึกพัฒนาทักษะทางภาษาท้ายบท อย่างเช่น ใน
แบบฝึกบทที่ 9 เรื่องคําตาย ผู้เขียนได้นําคําหนึ่งพยางค์ที่เป็นคําตายมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง
และคัดเขียน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

     จํา [cam33]    จ่ํา [cam21]    จ้ํา [cam51]   จ๊ํา [cam45]   จ๋ํา [cam215] 

  ได [dai33]  ได่ [dai21] ได้ [dai51] ได๊ [dai45] ได๋ [dai215] 

ใต [tai33] ใต ่[tai21] ใต ้[tai51] ใต ๊[tai45] ใต ๋[tai215] 

     เอา [ɂau33]    เอ่า [ɂau21]    เอ้า [ɂau51]    เอ๊า [ɂau45]    เอ๋า [ɂau215] 
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ภาพประกอบ 183 ตัวอย่างการนําเสนอคําศัพท์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
81 
 

ดังตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่า ในการฝึกอ่านออกเสียงและคัดลายมือคําพยางค์เดียว 
ผู้เขียนได้นําสัทอักษรมาประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้องแม่นยํา แต่ในการฝึกอ่าน
ออกเสียงและคัดลายมือคําสองพยางค์และคําหลายพยางค์ในแต่ละบท ผู้เขียนไม่ได้นําสัทอักษร
มาประกอบ อาจจะเห็นว่าผู้เรียนมีประสบการณ์ในการอ่านคําพยางค์เดียวที่เป็นคําตายมาแล้ว จึง
สามารถอ่านออกเสียงคําสองพยางค์และคําหลายพยางค์ที่มีคําตายด้วยตนเองได้โดยไม่ต้อง
อาศัยสัทอักษรอีก 

กล่าวได้ว่า ผู้เขียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้สัทศาสตร์และสัทอักษรสากลในการสอนการ
ออกเสียงภาษาไทยเบื้องต้นให้แก่ผู้เรียนชาวจีน เพื่อให้การเรียนการสอนนั้นสามารถดําเนินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของจรัลวิไล จรูญโรจน์ (2555:12) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการนําความรู้ทางสัทศาสตร์มาใช้ในการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติว่า ด้วย
ความรู้ทางสัทศาสตร์ จะได้เรียนรู้ว่าการออกเสียงของมนุษย์ต้องใช้อวัยวะส่วนไหนอย่างไร เมื่อ
ชาวต่างชาติออกเสียงผิด ก็สามารถบอกได้ว่าเขาควรจะบังคับอวัยวะในช่องปากของเขาอย่างไร
จึงได้เสียงที่ถูกต้อง วิธีนี้ทําให้การแก้ไขการออกเสียงเป็นไปได้รวดเร็วกว่าการฝึกฝนเพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้แล้ว ผู้เรียนชาวจีนต้ังแต่เด็กเมื่อเริ่มต้นเรียนภาษาจีนต้องเริ่มจากสัทอักษรจีนที่
เรียกว่า พินอิน ดังนั้น การใช้สัทอักษรมาช่วยในการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีนนี้
จึงเป็นความเคยชินของผู้เรียนชาวจีน (Lu sheng. 2553:132-133)   

จากการศึกษา พบว่า ผู้เขียนได้ยึดความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรเกี่ยวกับสระ
และพยัญชนะภาษาไทยตามหนังสือ “ระบบเสียงภาษาไทย” ของกาญจนา นาคสกุล และได้
นําเสนอตัวเลขแทนเสียงวรรณยุกต์ตามแนวคิดการสอนวรรณยุกต์ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวจีน
ใน “หนังสือเรียนภาษาไทย เล่ม 1” ของ Pan Deding 
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1.3 กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาการออกเสียงโดยเปรียบเทียบความคล้ายและ
ความต่างระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยและภาษาจีนกลาง 

ในการสอนวิธีการออกเสียงหน่วยเสียงสระ พยัญชนะต้น และพยัญชนะท้ายแต่ละ
หน่วยเสียง ผู้เขียนได้อธิบายถึงความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยกับ
ภาษาจีนกลาง เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจความคล้ายและความต่างระหว่างทั้งสองภาษา และ
หลีกเลี่ยงการนําสําเนียงภาษาแม่มาใช้ในการออกเสียงภาษาไทย สามารถออกเสียงภาษาไทยได้
ถูกต้องและชัดเจนต้ังแต่ต้น โดยได้เปรียบเทียบความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วยเสียง
ภาษาไทยนั้นกับหน่วยเสียงในภาษาจีนกลางด้วยสัทอักษรสากล 

เนื่องจากสัทอักษรเป็นตัวอักษรที่มีค่าเฉพาะในทางการออกเสียง เป็นตัวแทนบ่ง
ถึงฐานกรณ์และประเภทของเสียงในเวลาเดียวกันได้ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ได้กับทุก  ๆ ภาษาใน
โลก (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. 2533: 45) และเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาแบบอักขระวิธี แต่
ภาษาจีนเป็นภาษาแบบอักษรภาพ การเปรียบเทียบเสียงระหว่างทั้งสองภาษา เครื่องมือกลาง
อย่างเดียวที่จะสามารถนํามาใช้ในการบ่งชี้เพื่ออธิบายและใช้ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ได้ก็คือ สัทอักษร นั่นเอง (Lu sheng. 2553: 60) การนําเสนอดังตัวอย่างการสอนสระ -ะ [a] 
ต่อไปนี้  
  

 
 

ภาพประกอบ 184 ตัวอย่างการนําเสนอสระ  -ะ [a] 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
12 
 

ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
-ะ [a] เป็นสระกลาง ตํ่า ริมฝีปากไม่ห่อ เป็นสระเสียงสั้น เวลาออกเสียง ปากกว้าง 

ระดับของลิ้นตํ่า ปลายลิ้นอยู่ที่ฟันล่าง รูปริมฝีปากไม่เป็นรูปวงกลม การออกเสียงคล้ายกับการ
ออกเสียงสระ [a] ในคําว่า “啊 [a]” ในภาษาจีนกลาง แต่ออกเสียงสั้นกว่า 

ดังตัวอย่างการสอน สระ - ะ  [a] ข้างต้น กรณีที่มีเสียงคล้ายคลึงกัน จะนําเสนอหน่วย
เสียงที่คล้ายกันโดยอักษรจีนกลางและสัทอักษร และจะกล่าวถึงส่วนที่ต่างด้วย เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากหน่วยเสียงสระที่คล้ายในภาษาจีน ถึงแม้ว่าใช้
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ตัวสัทอักษรเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างกับภาษาไทยบ้าง ความแตกต่างนี้ จะอยู่ที่ความสั้นยาว 
เพราะว่าหน่วยเสียงสระในภาษาไทยมีความสั้นยาว แต่ในภาษาจีนไม่มี 

กรณีที่หน่วยเสียงใดไม่มีปรากฏในภาษาจีน ก็จะระบุว่า ในภาษาจีนกลางไม่มีเสียงที่
คล้ายกันกับเสียงนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน ไม่เกิดความสับสนกับภาษาแม่ ดังตัวอย่าง
การสอนสระ   - ื [ɯ:] ต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 185 ตัวอย่างการนําเสนอสระ   - ื [ɯ:] 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
13 
 

ถอดความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 
- ื  [ɯ:]  เป็นสระหลัง สูง รูปริมฝีปากไม่เป็นรูปวงกลม เป็นสระเสียงยาว เวลาออก

เสียง ริมฝีปากรี ทําให้โคนลิ้นเข้าใกล้เพดานอ่อน ออกเสียงยาวกว่า ในภาษาจีนกลางไม่มีเสียงที่
คล้ายกับเสียงสระนี้ 

จากผลการศึกษาเนื้อหาการออกเสียงภาษาไทยในตําราเรียนที่ผู้วิจัยนําเสนอในบทที่ 
3 สามารถสรุปความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยและภาษาจีนกลางได้ดังนี้ 

1.3.1 ความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วยเสียงสระในภาษาไทยและ
ภาษาจีนกลาง 

ผู้เขียนได้กล่าวถึงความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วยเสียงสระในภาษาไทยและ
ภาษาจีนกลาง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหน่วยเสียงสระในภาษาไทยแต่ละหน่วย สามารถออกเสียงได้
ชัดเจนขึ้น ตามตามลําดับการนําเสนอดังนี้ 

1.3.1.1 สระเด่ียว 
จากเนื้อหาเรื่องสระเด่ียวที่นําเสนอในตําราเรียน พบว่า เสียงสระเดี่ยวในภาษาไทย

ที่มีเสียงคล้ายคลึงกันในภาษาจีนกลางมีทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่  
เสียงสระ -ะ [a] -า [a:] คล้ายกับหน่วยเสียงสระ [a] ในคําว่า “啊 [a]” ในภาษาจีนกลาง  
เสียงสระ – ิ [i]  – ี [i:] คล้ายกับหน่วยเสียงสระ [i] ในคําว่า “衣 [i]” ในภาษาจีนกลาง  
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เสียงสระ – ุ [u]  – ู [u: ] คล้ายกับหน่วยเสียงสระ [u] ในคําว่า “屋 [u]” ในภาษาจีนกลาง  
เสียงสระ โ–ะ [o] โ– [o: ] คล้ายกับหน่วยเสียงสระ [o] ในคําว่า “喔 [o]” ในภาษาจีน

กลาง  
ส่วนสระ – ึ [ɯ]  - ื [ɯ:] เ-ะ [e] เ- [e:] แ-ะ [ɛ] แ- [ɛ:] เ-าะ [ᴐ] -อ [ᴐ:] เ-อะ [ə] และเ-อ 

[ə:] ไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง  
1.3.1.2 สระประสม 
จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับสระประสมที่นําเสนอในตําราเรียน พบว่า สระประสมที่มี

เสียงคล้ายคลึงกันในภาษาจีนกลางมีทั้งหมด 2 คู่ ได้แก ่
เสียงสระ เ- ียะ [ia] เ- ีย [i:a] คล้ายกับเสียง “呀 [ia]” ในภาษาจีนกลาง  
เสียงสระ - ัวะ [ua] - ัว [u:a] คล้ายกับเสียง [ua] ในคําว่า “瓜 [gua] ” ในภาษาจีน

กลางส่วนเสียง เ- ือะ [ɯa] และเ- ือ [ɯ:a] ไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง 
1.3.1.3 สระพิเศษหรือสระเกิน 
จากเนื้อหาการสอนสระเกิน 4 ตัวในตําราเรียน พบว่า สระเกินที่มีเสียงคล้ายคลึง

กันในภาษาจีนกลางมีทั้งหมด 2 คู่ ได้แก่  
ไ- และใ- [ai] คล้ายกับการออกเสียงหน่วยเสียงสระ [ai] ในคําว่า “白 [pai]” ใน

ภาษาจีนกลาง  
เ–า [au] คล้ายกับการออกเสียงหน่วยเสียงสระ [au] ในคําว่า “包 [pau]” ใน

ภาษาจีนกลาง   
ส่วนเสียง -ำ [au] ไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง 

1.3.2 ความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยและ
ภาษาจีนกลาง 

ผู้เขียนได้กล่าวถึงความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะใน
ภาษาไทยและภาษาจีนกลาง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยแต่ละหน่วย 
สามารถออกเสียงได้ชัดเจนขึ้น ตามลําดับการนําเสนอดังนี้ 

1.3.2.1 อักษรกลาง 
จากเนื้อหาเรื่องอักษรกลางที่นําเสนอไว้ในตําราเรียน พบว่า หน่วยเสียงพยัญชนะ

กลางในภาษาไทยที่มีเสียงคล้ายกันในภาษาจีนมีทั้งหมด 3 หน่วยเสียง ได้แก่  
เสียง ก [k] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [k] ในคําว่า “哥 [kɤ]” ในภาษาจีนกลาง  
เสียง ต ฏ [t] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [t] ในคําว่า “大 [t]” ในภาษาจีน

กลาง 
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เสียง ป [p] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [p] ในคําว่า “巴 [pa]” ในภาษาจีนกลาง  
ส่วนหน่วยเสียง จ [c] ด ฎ [d] บ [b] และ อ [ɂ] ไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง 
1.3.2.2 อักษรสูง 
จากเนื้อหาเรื่องอักษรสูงที่นําเสนอในตําราเรียน พบว่า หน่วยเสียงพยัญชนะ

อักษรสูงในภาษาไทยที่มีเสียงคล้ายกันในภาษาจีนมีทั้งหมด 5 หน่วยเสียง ได้แก่  
เสียง ข [kh] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [kh] ในคําว่า “卡 [kha]” ในภาษาจีนกลาง   
เสียง ถ ฐ [th] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [th] ในคําว่า “他 [th]” ในภาษาจีนกลาง  
เสียง ผ [ph] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [ph] ในคําว่า “爬 [pha]” ในภาษาจีน

กลาง  
เสียง ฝ [f] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [f] ในคําว่า “发 [fa]” ในภาษาจีนกลาง 
เสียง ศ ษ ส [s] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [s] ในคําว่า “撒 [sa]” ในภาษาจีน

กลาง  
ส่วนหน่วยเสียง ฉ [ch] ห [h] ไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง 
1.3.2.3 อักษรตํ่า 
จากเนื้อหาเรื่องอักษรตํ่าที่นําเสนอไว้ในตําราเรียน พบว่า ในหน่วยเสียงที่เป็น

อักษรตํ่าเด่ียวต่าง ๆ มีหน่วยเสียงที่มีเสียงคล้ายกันในภาษาจีนทั้งหมด 3 หน่วยเสียง ได้แก่  
เสียง น ณ  [n] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [n] ในคําว่า “拿 [na]” ในภาษาจีนกลาง  
เสียง ม [m] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [m] ในคําว่า “妈 [ma]” ในภาษาจีนกลาง  
เสียง ล ฬ [l] คล้ายกับหน่วยเสียงพยัญชนะ [l] ในคําว่า “拉 [la]” ในภาษาจีนกลาง  
ส่วนหน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาจีน ได้แก่ ง [ŋ] ย ญ  [j] ร [r] และ ว [w] 

1.3.3 ความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายในภาษาไทย
และภาษาจีนกลาง 

จากเนื้อหาการสอนวิธีการออกเสียงพยัญชนะท้ายที่นําเสนอในตําราเรียน พบว่า 
เสียงพยัญชนะท้ายของคําเป็นส่วนใหญ่มีเสียงที่คล้ายกันในภาษาไทย ดังนี้ 

เสียง ง [-ŋ] คล้ายกับเสียงพยัญชนะท้าย [-ŋ] ในคําว่า “东 [tuŋ]” ในภาษาจีนกลาง 
เสียง น [-n] คล้ายกับเสียงพยัญชนะท้าย [-n] ในคําว่า “班 [pan]” ในภาษาจีนกลาง 

เสียง ย [-i] คล้ายกับเสียง [-i] ในคําว่า “呆 [tai]” ในภาษาจีนกลาง  
เสียง ว [-u] คล้ายกับเสียง [-u] ในคําว่า “包 [pau]” ในภาษาจีนกลาง  
ส่วนเสียงพยัญชนะท้าย ม [-m] ไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง และเสียงพยัญชนะ

ท้ายของคําตายท้ังเสียงแม่กก [-k] แม่กด [-t] และแม่กบ [-p] ล้วนไม่มีปรากฏในภาษาจีนกลาง 
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จากการศึกษา พบว่าความรู้การเปรียบเทียบความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วย
เสียงภาษาไทยและภาษาจีนกลางที่นําเสนอในตําราเรียนได้ยึดตามแนวคิดในผลการวิเคราะห์
ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนจากงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบการสอน

การออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักศึกษาชาวจีน” ของLu 
Sheng   

 
1.4 กลวิธีการเทียบเสียงหน่วยเสียงภาษาไทยที่ไม่มีในภาษาจีน และหน่วยเสียง

ที่ฟังยากส าหรับผู้เรียนชาวจีน 
กลวิธีด้านอักขรวิธีภาษาไทยในบางกรณี ผู้เขียนเจาะจงและชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านการ

ออกเสียงภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีนโดยเฉพาะ รวมทั้งชี้แนวทางแก้ปัญหาการออกเสียง 
เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติการออกเสียงของผู้เรียนภาษาไทยชาวจีน ให้ความสําคัญ
แก่การฝึกออกเสียงเฉพาะเสียงที่ยาก และช่วยให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงภาษาไทยจนแม่นยํา ปัญหา
การออกเสียงภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีนที่พบมีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.4.1 การน าเสนอหน่วยเสียงภาษาไทยท่ีไม่มีในภาษาจีน 
ผู้เขียนได้นําเสนอเรื่องหน่วยเสียงภาษาไทยที่ไม่มีในภาษาจีน เพื่อเน้นย้ําให้ครูผู้สอน

โดยเฉพาะเพื่อให้ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว กลวิธีดังกล่าวปรากฏในแบบเรียน
ภาษาไทย เล่ม 1 ในบทที่ชื่อว่า “ครูสอน” ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ การอ่าน ด และ บ การอ่าน
สระเด่ียวบางตัว การอ่านตัวสะกด การอ่านคําควบกล้ํา และการอ่านอักษรนํา กลวิธีดังกล่าวชี้ให้
ครูผู้สอนเข้าใจปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีน โดยอธิบายให้ผู้สอนทราบว่า 
ผู้เรียนชาวจีนอาจมีปัญหาในการอ่านออกเสียงตรงไหนบ้าง ให้ผู้สอนสังเกตและให้ความสําคัญใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะการออกเสียงหน่วยเสียงดังกล่าว และยังมีการนําเสนอ
ความรู้ด้านสัทศาสตร์สําหรับการอ่านออกเสียง และวิธีการฝึกการออกเสียง อย่างเช่น ในการ
นําเสนอเรื่อง “การอ่าน ด และ บ” ผู้เขียนได้นําเสนอดังนี้ 

 
เสียงพยัญชนะต้น ด และ บ ไม่มีในภาษาจีน นักเรียนชาวจีนออกเสียงให้ชัดเจนได้ยากมาก 

ต้องใช้เวลาฝึกฝนเป็นเวลานาน แต่ที่สําคัญอยู่ที่วิธีการ ความจริงแล้วเสียง ด และ บ ใกล้เคียงกับเสียง 
ต และ ป ในภาษาจีน ถ้านําเสียงทั้งสองนี้มาเปรียบเทียบกัน ก็จะทําให้เห็นความแตกต่าง และออกเสียง
ที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น 

  (Lu Sheng; และคนอื่น ๆ. 2012: 25) 
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หลังจากได้บ่งชี้ปัญหาแล้ว ผู้เขียนยังได้นําเสนอความแตกต่างระหว่างเสียง ต กับ ด 
และเสียง ป กับ บ โดยอาศัยความรู้ด้านสัทศาสตร์ พร้อมได้ยกตัวอย่างให้สังเกต ดังนี้ 
 

เสียง ต และ ด ต่างกันที่ การเข้าออกของลมเท่านนั้น เสียง ต ในภาษาจีน ปลายล้ิน ปิดที่ปุ่ม
เหงือกด้านบน แล้วปล่อยให้ลมดันออกข้างนอก ส่วนเสียง ด ในภาษาไทยล้ินอยู่ที่เดียวกนักับเสียง ต แต่
เวลาออกเสียงต้องดูดลมเข้าข้างใน ลองฝึกคู่คําต่อไปนี้ยกล้ินปิดไว้ที่ปุ่มเหงือกด้านบน โดยสลับกันให้
ลมเข้า และออก 

ตา --- ดา 
ตี --- ดี 
ตู --- ดู 

(Lu Sheng; และคนอื่น ๆ.2012: 25) 
 

จากเนื้อหาข้างต้น เห็นได้ว่า เสียงสองคู่นี้ต่างกันตรงที่ เสียง ต และ ป ลมออกข้าง
นอก แต่เสียง ด และ บ ลมเข้าข้างใน ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนชาวจีนสามารถแยก
เสียงนี้ได้ถูกต้องและชัดเจน 

การที่ผู้เขียนต้ังใจเน้นย้ําเรื่องดังกล่าวไว้ เนื่องจากผู้สอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานส่วน
ใหญ่เป็นชาวจีน ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาไทยไม่เท่าเทียม คําแนะนําสําหรับผู้สอน
จึงเป็นการชี้แนะความสําคัญของเนื้อหาและแนวคิดการสอนที่ดี ซึ่งจะช่วยผู้เรียนเข้าใจ และนําไป
ฝึกฝนให้มากขึ้น 

1.4.2 กลวิธีการฝึกออกเสียงคู่เทียบเสียงท่ีฟังยากส าหรับผู้เรียนชาวจีน 
ผู้เขียนใช้กลวิธีการฝึกออกเสียงคู่เทียบเสียงสําหรับหน่วยเสียงภาษาไทยที่ฟังยาก

และมักแยกหน่วยเสียงไม่ออกว่าเป็นหน่วยเสียงใด ผู้เขียนจะเสริมเรื่องดังกล่าวไว้ในแบบฝึกท้าย
บท เพื่อให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงคู่เทียบเสียงต่าง ๆ ที่ฟังยาก พร้อมกับการฝึกออกเสียงตามเนื้อหา
แต่ละบท จนสามารถแยกเสียงต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และสามารถออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจนขึ้น 

ผู้วิจัยได้รวบรวมคู่เทียบเสียงที่นําเสนอในตําราเรียน โดยแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้ 
1.4.2.1 การนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงสระ 
ผู้เขียนได้นําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงสระที่แยกยากสําหรับผู้เรียนชาวจีนมา

ให้ฝึกอ่านออกเสียง ดังนี้ 
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ตาราง 48 แสดงการนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงสระ 
 

คู่เทียบเสียงหน่วยเสียงสระ บทที่น าเสนอ ตัวอย่างแบบฝึก 
- ื [ɯ:]  เ-อ  [ə:] บทที่ 2 สระเด่ียว

และสระประสม 
กือ-เกอ จือ-เจอ ดือ-เดอ  

– ือ [ɯ:] เ- ือ [ɯ:a] บทที่ 2 สระเด่ียว
และสระประสม 

กือ-เกือ จือ-เจือ บือ-เบือ  

โ- [o:] -อ [ɔ:]   บทที่ 2 สระเด่ียว
และสระประสม 

โก-กอ โต-ตอ โจ-จอ โป-ปอ 

บทท่ี 8 คําเป็น โกง-กอง โจม-จอม โชน-ชอน  
บทท่ี 10 คําตาย โบก-บอก โลก-ลอก โสด-สอด 

– ู [u: ] โ– [o: ] -อ [ɔ:] บทท่ี 5 อักษรสูง ขู-โข-ขอ หู-โห-หอ ถู-โถ-ถอ  
สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว บทท่ี 7 คําเป็น กั้ง-ก้าง จํา-จาม หั่น-ห่าน  

บทท่ี 9 คําตาย กัด-กาด ขับ-ขาบ หัด-หาด  
โ–ะ [o]  โ– [o: ] บทท่ี 8 คําเป็น กง-โกง จม-โจม ทน-โทน 

บทท่ี 10 คําตาย บก-โบก สด-โสด หด-โหด 
– ุ [u] โ–ะ [o] บทท่ี 8 คําเป็น กุ้ง-ก้ง กุม-กม ดุม-ดม ชุน-ชน 

บทท่ี 10 คําตาย กุด-กด ทุบ-ทบ ยุค-ยก อุบ-อบ 

-อ  [ᴐ:] - ัว [u:a]   บทท่ี 8 คําเป็น คอน-ควร ทอง-ทวง รอย-รวย 
บทท่ี 10 คําตาย กอด-กวด ขอบ-ขวบ ยอด-ยวด 

 

จากตารางข้างต้นเห็นได้ว่า คู่เทียบเสียงหน่วยเสียงสระที่แยกยากสําหรับผู้เรียน
ชาวจีนที่ผู้เขียนได้นําเสนอมามีทั้งหมด 8 คู่ ได้แก่  

หน่วยเสียงสระ  - ื [ɯ:] และ เ-อ  [ə:] 
หน่วยเสียงสระ  – ือ [ɯ:] และ เ- ือ [ɯ:a]  
หน่วยเสียงสระ โ- [o:] และ -อ [ɔ:]   
หน่วยเสียงสระ  ู [u: ] โ– [o: ] และ -อ [ɔ:] 
หน่วยเสียง สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว 
หน่วยเสียงสระ โ–ะ [o] และ โ– [o: ] 
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หน่วยเสียงสระ – ุ [u] และโ–ะ [o] 
หน่วยเสียงสระ -อ  [ᴐ:] และ - ัว [u:a]   
นอกจากนี้ ยังสังเกตได้ว่า ผู้เขียนได้ให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงคู่เทียบเสียงสระต่าง ๆ 

พร้อมกับการฝึกออกเสียงตามเนื้อหาแต่ละบท อย่างเช่น ในการฝึกออกเสียงคู่เทียบเสียงหน่วย
เสียงสระ โ- [o:] -อ [ɔ:]  ในบทที่ 8 คําเป็น ผู้เขียนก็ได้นําคําที่มีพยัญชนะท้ายคําเป็นมาให้ผู้เรียน
ฝึกออกเสียงเทียบเสียงคู่นี้ เช่น กง-โกง จม-โจม ทน-โทน  

1.4.2.2 การนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะ 
ผู้เขียนได้นําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะที่แยกยากสําหรับผู้เรียนชาว

จีนมาให้ฝึกอ่านออกเสียง ดังนี้ 
 

ตาราง 49 แสดงการนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะ 
 

คู่เทียบเสียงหน่วย
เสียงพยัญชนะ 

บทที่น าเสนอ ตัวอย่างแบบฝึก 

ต [t] ด [d]  บทที่ 1 สระเด่ียว
และอักษรกลาง 

ตา-ดา ตี-ดี ตือ-ดือ ตู-ดู 

บทที่ 2 สระเด่ียว
และสระประสม 

โต-โด ตอ-ดอ เตือ-เดือ ตัว-ดัว 

บทท่ี 3 สระเกิน ตํา-ดํา ใต-ใด เตา-เดา 
บทท่ี 7 คําเป็น ตัน-ดัน ต่าง-ด่าง ตาม-ดาม ตาว-ดาว 
บทท่ี 8 คําเป็น เติม-เดิม เตียง-เดียง เตือน-เดือน 
บทท่ี 9 คําตาย ตัด-ดัด ตับ-ดับ ตาบ-ดาบ   
บทท่ี 10 คําตาย แตก-แดก ตอก-ดอก ตก-ดก  
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ตาราง 49 (ต่อ)  
 

คู่ เทียบเสียงหน่วย
เสียงพยัญชนะ 

บทที่น าเสนอ ตัวอย่างแบบฝึก 

ป [p]  บ [b] บทที่ 1 สระเด่ียว
และอักษรกลาง 

ปา-บา ป-ีบี ปือ-บือ ป-ูบู 

บทที่ 2 สระเด่ียว
และสระประสม 

เปอ-เบอ ปัว-บัว เปีย-เบีย เปือ-เบือ 

บทท่ี 3 สระเกิน ป า-บํา ไบ-ใบ เปา-เบา 
บทท่ี 7 คําเป็น ปัง-บัง ปั่น-บั่น ป่าย-บ่าย 
บทท่ี 8 คําเป็น  ป่น-บ่น ป้อม-บ้อม 
บทท่ี 9 คําตาย ปัด-บัด ปาด-บาด ปาก-บาก ปิด-บิด 
บทท่ี 10 คําตาย ปก-บก ปด-บด ปวด-บวช  

น [n] ล [l] และ ร [r]   บทท่ี 6 อักษรตํ่า นา-ลา-รา นี่-ลี่-รี่ เนา-เลา-เรา 
บทท่ี 7 คําเป็น นาง-ลาง-ราง น่าน-ล่าน-ร่าน 
บทท่ี 8 คําเป็น นม-ลม นอน-ลอน ลอง-รอง ลอย-

รอย 
บทท่ี 9 คําตาย นัก-ลัก-รัก นัด-ลัด-รัด นาด-ลาด-ราด  
บทท่ี 10 คําตาย นวด-ลวด-รวด นอก-ลอก-รอก 

ง [ŋ] อ  [ɂ] บทท่ี 6 อักษรตํ่า งา-อา งํา-อํา โง่-โอ่ ไง-ไอ 
 

จากตารางข้างต้นเห็นได้ว่า คู่เทียบเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะที่แยกยากสําหรับ
ผู้เรียนชาวจีนที่ผู้เขียนนําเสนอมามีทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่  

หน่วยเสียงพยัญชนะ ต [t] และ ด [d] 
หน่วยเสียงพยัญชนะ ป [p] และ บ [b] 
หน่วยเสียงพยัญชนะ น [n] ล [l] และ ร [r]   
หน่วยเสียงพยัญชนะ ง [ŋ] และ อ  [ɂ] 
สังเกตได้ว่า ผู้เขียนได้ให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะ  ต 

[t] และ ด [d] หน่วยเสียงพยัญชนะ ป [p] และ บ [b] หน่วยเสียงพยัญชนะ น [n] ล [l] และ ร [r]  
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ค่อนข้างบ่อย ซึ่งการฝึกคู่เทียบเสียง ต [t] และ ด [d] ป [p] และ บ [b] มีประกฎในจํานวน 7 บท 
และคู่เทียบเสียง น [n] ล [l] และ ร [r]  มีปรากฏใน 5 บท เนื่องจากว่าในการเรียนภาษาไทย
เบื้องต้น ผู้เรียนชาวจีนมักจะพบปัญหาในการออกเสียงหน่วยเสียงพวกน้ี  

1.4.2.3 การนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย 
ผู้เขียนได้นําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายที่แยกยากสําหรับผู้เรียน

ชาวจีนมาให้ฝึกอ่านออกเสียง ดังนี้ 
 

ตาราง 50 แสดงการนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย 
 

คู่เทียบเสียงหน่วยเสียง
พยัญชนะท้าย 

บทที่น าเสนอ ตัวอย่างแบบฝึก 

เสียงพยัญชนะท้าย [ŋ] [n] 
หรือ [m] 

บทท่ี 7 คําเป็น ก้าง-ก้าน จาน-จาม ห่าง-ห่าน 
บทท่ี 8 คําเป็น คง-คม สอง-สอน แรง-แรม 

เสียงพยัญชนะท้าย[k] [t] 
หรือ[p] 

บทท่ี 9 คําตาย กัก-กัด สาก-สาด ทุก-ทุบ 
บทท่ี 10 คําตาย กด-กบ อวด-อวบ แรก-แรด 

 

  จากตารางข้างต้น สังเกตได้ว่า ผู้เขียนเน้นให้ผู้เรียนฝึกแยกเสียงพยัญชนะท้ายทั้ง 6 
หน่วยเสียง เพราะว่าในการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ผู้เรียนชาวจีนมักจะพบปัญหาในการออกเสียง
หน่วยเสียงพยัญชนะตัวสะกด 

1.4.2.4 การนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
ผู้เขียนได้นําเสนอคู่เทียบเสียงเสียงวรรณยุกต์ที่แยกยากสําหรับผู้เรียนชาวจีนมา

ให้ฝึกอ่านออกเสียง ดังนี้ 
 

ตาราง 51 แสดงการนําเสนอคู่เทียบเสียงหน่วยเสียงงวรรณยุกต์ 
 

คู่เทียบเสียงเสียงวรรณยุกต์ บทที่น าเสนอ ตัวอย่างแบบฝึก 
เสียงสามัญและเสียงตรี บทท่ี 6 อักษรตํ่า คา-ค้า ชู-ชู้ ซือ-ซื้อ งา-ง้า ร-ูรู้  
 

 จากตารางข้างต้นเห็นได้ว่า ผู้เขียนเน้นให้ผู้เรียนฝึกเทียบเสียงสามัญ และเสียงตรี 
เนื่องจากในการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ผู้เรียนชาวจีนมักจะออกเสียงวรรณยุกต์เสียงตรีไม่ค่อยได้  
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จากการศึกษา พบว่า เนื้อหาการฝึกออกเสียงคู่เทียบเสียงที่แยกยากสําหรับผู้เรียน
ชาวจีนที่ผู้เขียนนําเสนอในตําราเรียนได้ยึดแนวคิดตามผลการวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียง
ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนจากงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบการสอนการออกเสียง

ภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักศึกษาชาวจีน” ของLu Sheng   
 

1.5 กลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงแบบการซ้ าเสียง 
กลวิธีการฝึกออกเสียงแบบการซ้ําเสียงเป็นกลวิธีที่ใช้กันมากในการฝึกอ่านและการ

เขียนคําในภาษาไทยในระดับต้น กลวิธีดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติ มีโอกาสฝึกทักษะ
การอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว จนเกิดความแม่นยําและชํานาญทั้งในด้านการอ่าน การเขียนและการ
สะกดคําเช่นเดียวกับแบบเรียนในระดับประถมศึกษาของไทย 

ผู้วิจัยได้พบว่า กลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงแบบการซ้ําที่ผู้เขียนได้นําเสนอในตําราเรียน
มีอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ กลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในการแจกลูกอักษรกลางในมาตรา แม่ ก กา 
กลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในกลุ่มคําพยางค์เดียว และกลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในกลุ่มคํา
สองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ ดังนี้ 

1.5.1 กลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงซ้ าในการแจกลูกอักษรกลางในมาตรา แม่ ก 
กา 

ในการนําเสนอเนื้อหาอักษรกลางและสระแต่ละบท ผู้ เขียนได้นําพยางค์ที่
ประกอบด้วยอักษรกลางและสระในมาตรา แม่ ก กา มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงในลักษณะการ
แจกลูก ดังตัวอย่างการฝึกการประสมอักษรกลางกับสระประสมในมาตรา แม่ ก กา ต่อไป  
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ภาพประกอบ 186 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในการแจกลูกอักษรกลางในมาตรา แม่ ก กา 
 
ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 

21 

 

จากตัวอย่างการฝึกการประสมอักษรกลางกับสระประสมในมาตรา แม่ ก กาข้างต้น 
เห็นได้ว่า ผู้เขียนได้ใช้วิธีการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําอย่างเป็นระบบ โดยคงพยัญชนะอักษรกลางไว้ 
เปลี่ยนสระประสมตามพยางค์แต่ละตัว ให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงอักษรกลางซ้ํา ๆ จนสามารถอ่าน
ออกเสียงอักษรกลางประสมกับสระได้อย่างคล่องแคล่ว 

ผู้วิจัยพบว่า ในการสอนสระแต่ละกลุ่ม ทั้งสระเด่ียว สระประสมและสระเกิน ผู้เขียน
ได้นําอักษรกลางแต่ละตัวมาประสมกับสระที่เรียนมาแต่ละตัวให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง โดยใช้
กลวิธีการแจกลูกตามตัวอย่างข้างต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านออกเสียงคําที่ประสมด้วย
อักษรกลางในมาตรา แม่ ก กา ให้หลากหลาย จนเกิดความคล่อง ส่วนอักษรสูงและอักษรตํ่า 
ผู้เขียนไม่ได้นํามาให้ฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในลักษณะการแจกลูกเหมือนอักษรกลาง กล่าวคือไม่ได้
นําอักษรสูงและอักษรตํ่ามาประสมกับสระแต่ละตัวให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง แต่จะเน้นให้ฝึกผัน
เสียงวรรณยุกต์ เช่น ขา ข่า ข้า ฉี ฉี่ ฉี้ คา ค่า ค้า แง แง่ แง้ เนื่องจากว่าผู้เรียนได้ฝึกอ่านออกเสียง
ซ้ําในการแจกลูกอักษรกลางในแม่ ก กา มีประสบการณ์ในการอ่านการประสมอักษรกลางในแม่ ก 
กาแล้ว จึงสามารถประสมอักษรสูงและอักษรตํ่าในแม่ ก กา ได้ สิ่ งที่ยากในการประสมอักษรสูง
และอักษรตํ่าในแม่ ก กา อยู่ที่เสียงวรรณยุกต์ ผู้เขียนจึงเน้นในการฝึกผันเสียงวรรณยุกต์ 
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1.5.2 กลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงซ้ าในค าหนึ่งพยางค์ 
ในแบบฝึกการออกเสียงท้ายบท ผู้เขียนได้นําคําหนึ่งพยางค์มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออก

เสียงตามเนื้อหาแต่ละบท เน้นให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงซ้ํา ๆ จนเกิดความแม่นยําและความชํานาญ
ในการอ่านออกเสียงคําศัพท์  

ในช่วงการสอนเรื่องสระ พยัญชนะอักษร 3 หมู่ และวรรณยุกต์ ผู้เขียนได้นําเสนอคํา
หนึ่งพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะตัวสะกดมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านตามลําดับการสอน ดังตัวอย่างแบบฝึกใน
บทท่ี 5 อักษรสูงต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 187 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําหนึ่งพยางค์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
39 
 

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ในบทนี้ผู้เขียนเน้นสอนเรื่องอักษรสูง โดยเน้นฝึกออกเสียงคํา
หนึ่งพยางค์ที่มีอักษรสูง และมีการซ้ําเสียงพยัญชนะอักษรสูง อย่างเช่น คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะ ข 
ได้แก่ ขา ขอ ข้อ ขี่ ขู่ ไข่ ไข้ คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะ ถ ได้แก่ ถ้า ถี่ ถือ ถู เถา เถ้า ไถ สังเกตได้อีกว่า
ผู้เขียนได้จัดลําดับคําหนึ่งพยางค์ในแบบฝึกท้ายบทไว้อย่างเป็นระบบ คําที่มีเสียงพยัญชนะต้น
เหมือนกัน ผู้เขียนได้จัดไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านซ้ํา ๆ อย่างต่อเนื่องจนเกิดความแม่นยํา  

ในช่วงการสอนเรื่องคําเป็นคําตาย ผู้ เขียนได้นําเสนอคําหนึ่งพยางค์ที่มี เสียง
พยัญชนะท้ายในมาตราต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านตามลําดับการสอน ดังตัวอย่างแบบฝึกในบทที่ 
7 คําเป็นต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 188 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําหนึ่งพยางค์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
61 

 

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ในบทนี้ผู้เขียนเน้นสอนเรื่องคําเป็น โดยเน้นฝึกออกเสียงคําที่มี
เสียงพยัญชนะท้ายแม่กน กม กง เกย เกอว และมีการซ้ําเสียงพยัญชนะต้นและเสียงพยัญชนะ
ท้ายที่เปน็แม่กน กม กง เกย เกอว การซ้ําเสียงพยัญชนะต้น อย่างเช่น คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะต้น จ 
ได้แก่ จีน จึง จูง คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะต้น ด ได้แก่ ดัง ด้าน ด้าม ด้าย ดาว ดิน ดึง ด่ืม คําที่ซ้ํา
พยัญชนะต้น  บ ได้แก่ บ้าง บ้าน บ่าย ส่วนคําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะท้าย อย่างเช่น คําที่ ซ้ําเสียง
พยัญชนะท้าย น ได้แก่ จีน ด้าน ดิน บ้าน คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะท้าย ง ได้แก่ จึง จูง ดัง ดึง บ้าง 
และสังเกตได้ว่าคําที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน ผู้เขียนได้จัดไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่าน
ออกเสียงได้แม่นยําด้วยวิธีการซ้ํา 

ในการสอนเรื่องอักษรควบ ผู้ เขียนได้นําเสนอคําหนึ่งพยางค์ที่มีอักษรควบมาให้
ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 189 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําหนึ่งพยางค์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
102 

 

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ผู้เขียนเน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงคําที่มีอักษรควบ โดยมี
การซ้ําเสียงอักษรควบ อย่างเช่น คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะอักษรควบ กร- ได้แก่ กริ่ง กรีด กรุง เกรง 
เกรด โกรธ คําที่ซ้ําเสียงอักษรควบ กล- ได้แก่ กลม กล้วย กลอง กลับ กลัว กลาง กล้า กลาย และ
สังเกตได้ว่า คําที่มีพยัญชนะอักษรควบเหมือนกัน ผู้เขียนได้จัดไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านซ้ํา 
ๆ จนสามารถอ่านคําที่มีอักษรควบได้คล่องและแม่นยําขึ้น 

ในการสอนเรื่องอักษรนํา ผู้เขียนได้นําเสนอคําหนึ่งพยางค์ที่มีอักษรนํามาให้ผู้เรียน
ฝึกอ่านออกเสียง ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 190 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําหนึ่งพยางค์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
112 
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จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ผู้เขียนเน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงคําที่มีอักษรนํา โดยมี
การซ้ําเสียงอักษรนํา อย่างเช่น คําที่มีการซ้ําอักษรนํา ห นํา ได้แก่ หนัก หนัง หนา หน้า หนาว หนี 
หนี้ หน่ึง หนุ่ม หนู หมด หมวด หมอ หมอน หมัด หมัน หมั้น และสังเกตได้อีกว่า คําที่มีอักษรนําใน
กลุ่มเดียวกัน ผู้เขียนได้จัดไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านซ้ํา ๆ จนสามารถอ่านคําศัพท์ที่มี
อักษรนําได้คล่องและแม่นยําขึ้น 

1.5.3 กลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงซ้ าในค าสองพยางค์หรือค าหลายพยางค์ 
นอกจากมีการให้ฝึกอ่านออกเสียงคําหนึ่งพยางค์โดยใช้วิธีการซ้ําเสียงแล้ว ในแบบ

ฝึกการออกเสียงท้ายบท ผู้เขียนยังได้นําคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์มาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน
ออกเสียงตามเนื้อหาแต่ละบท โดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงซ้ํา จนเกิดความแม่นยําและความ
ชํานาญในการอ่านออกเสียงคําศัพท์  

ในช่วงการสอนเรื่องสระ พยัญชนะอักษร 3 หมู่ และวรรณยุกต์ ผู้เขียนได้นําเสนอคํา
สองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะตัวสะกดมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านตามลําดับการสอน 
ดังตัวอย่างแบบฝึกในบทที่ 5 อักษรสูงต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 191 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
40 

 

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ผู้เขียนเน้นไห้ฝึกออกเสียงคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์
ที่มีอักษรสูง และเน้นการซ้ําเสียงพยัญชนะอักษรสูงในพยางค์แรก อย่างเช่น คําที่ซ้ําเสียง
พยัญชนะต้น ข ได้แก่ ขาไก่ ขาเข้า ข้าเก่า ไขข้อ ไขสือ ไข่ไก่ ไข้ใจ คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะต้น ถ 
ได้แก่ ถือตัว ถูตัว ถูไถ เถ้าแก่ เถ้าดํา ไถนา ไถ่ตัว คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะต้น ผ ได้แก่ ผ้าใบ ผ้าปู
โต๊ะ ผีเสื้อ ผู้ใด ผู้ดี เผื่อแผ่ ไผ่ป่า เข้าเฝ้า เฝ้าไข้ ใฝ่ใจ คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะต้น ส ได้แก่ สะใจ 
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สะดือ สะเดาะ สาขา สีจําปา สีดํา สู่ขอ เสียใจ และสังเกตได้อีกว่าผู้เขียนได้จัดลําดับคําสอง
พยางค์หรือคําหลายพยางค์ไว้อย่างเป็นระบบ คําที่พยางค์แรกมีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน 
ผู้เขียนได้จัดไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านซ้ํา ๆ อย่างต่อเนื่องจนเกิดความแม่นยํา  

ในช่วงการสอนเรื่องคําเป็นคําตาย ผู้เขียนได้นําเสนอคําสองพยางค์หรือคําหลาย
พยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะท้ายในมาตราต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนฝึกอ่านตามลําดับการสอน ดังตัวอย่าง
แบบฝึกในบทที่ 8 คําตายต่อไปนี้ 

 

  
 

ภาพประกอบ 192 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
85 

 

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ผู้เขียนเน้นให้ฝึกออกเสียงคําที่มีเสียงพยัญชนะท้ายแม่กก กด 
กบ โดยเน้นการซ้ําเสียงพยัญชนะต้นและเสียงพยัญชนะท้ายแม่กก กด กบในพยางค์แรก การซ้ํา
เสียงพยัญชนะต้น อย่างเช่น คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะต้น ก ในพยางค์แรก ได้แก่ กักตัว กัดกัน กัดฟัน 
กับข้าว กิจการ กีดกัน คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะต้น ข ในพยางค์แรก ได้แก่ ขัดข้อง ขัดขืน ขัดคอ ขัด
ใจ ขัดตา ขัดหู ขับขี่ ขับไล่ ขาดกัน ขาดอาหาร ขุดดิน ขูดรีด คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะต้น ค ใน
พยางค์แรก ได้แก่ คัดค้าน คัดเลือก คับขัน คับแค้น คาดว่า คิดค้น คิดดู คิดถึง คิดว่า คึกคัก 
คืบหน้า คุกเข่า คุกคาม ส่วนคําที่มีการซ้ําเสียงพยัญชนะท้ายในพยางค์แรก อย่างเช่น คําที่ซ้ําเสียง
พยัญชนะท้าย ก ได้แก่ กักตัว คึกคัก คุกเข่า คุกคาม จักสาน คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะท้าย ด ได้แก่ 
กัดกัน กัดฟัน กิจการ กีดกัน ขัดข้อง ขัดขืน ขัดคอ ขัดใจ ขัดตา ขัดหู ขาดกัน ขาดอาหาร ขุดดิน ขุด
รีด คัดค้าน คัดเลือก คาดว่า คิดค้น คัดดู คิดถึง คิดว่า คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะท้าย บ ได้แก่ กับข้าว 
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ขับขี่ ขับไล่ คับขัน คับแค้น คืบหน้า และสังเกตได้อีกว่าคําที่พยางค์แรกมีเสียงพยัญชนะต้น
เหมือนกัน ผู้เขียนได้จัดไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงได้แม่นยําด้วยวิธีการซ้ํา 

ในการสอนเรื่องอักษรควบ ผู้เขียนได้นําเสนอคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ที่มี
อักษรควบมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 193 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
102 

 

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ผู้เขียนเน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงคําที่มีอักษรควบ โดย
เน้นการซ้ําเสียงอักษรควบในพยางค์แรก อย่างเช่น คําที่ซ้ําเสียงพยัญชนะอักษรควบ ปล - ได้แก่ 
ปลายทาง ปลายเท้า ปลีกย่อย ปลื้มใจ ปลูกฝัง เปลี่ยนใจ เปลี่ยนตัว เปลืองเงิน แปลกใจ แปลก
ตา คําที่ซ้ําเสียงอักษรควบ กว- ได้แก่ กว้างใหญ่ กวาดล้าง แกว่งเท้าหาเสี้ยน คําที่ซ้ําเสียงอักษร
ควบ ขว- ได้แก่ ขวัญใจ ขวัญตา ขวางหน้า คําที่ซ้ําเสียงอักษรควบ คร- ได้แก่ ครบถ้วน ครบรอบ 
ครองชีพ ครองเมือง ครั้งแรก ครัวเรือน ครึ่งทาง และสังเกตได้ว่า คําที่พยางค์แรกมีอักษรควบ
เดียวกัน ผู้เขียนได้จัดไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านซ้ํา ๆ จนสามารถอ่านได้คล่องและแม่นยํา
มากขึ้น  

ในการสอนเรื่องอักษรนํา ผู้เขียนได้นําเสนอคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ที่มี
อักษรนํามาให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 194 ตัวอย่างการฝึกอ่านออกเสียงซ้ําในคําสองพยางค์หรือคําหลายพยางค์ 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1. หน้า 
116 

 
จากตัวอย่างเห็นได้ว่า ผู้เขียนเน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงคําที่มีอักษรนํา โดยเน้น

การซ้ําเสียงอักษรนําในพยางค์แรก อย่างเช่น คําที่มีการซ้ําอักษรสูง ข นํา ได้แก่ ขนมเค็ก ขนมจีน 
ขนมปัง ขยันขันแข็ง ขยันหมั่นเพียร ขยายความ ขยายตัว ขยะแขยง คําที่มีการซ้ําอักษรสูง ส นํา 
ได้แก่ สงบศึก สง่างาม สนมเอก สลากกินแบ่ง สนับสนุน สนามบิน สนามแม่เหล็ก สนามหลวง 
สมัครงาน สมัครใจ สมัครเล่น สมัยก่อน สมัยโบราณ สมัยใหม่ สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุนไพร 
สยามรัฐ สว่างไสว และสังเกตได้ว่า คําที่พยางค์แรกมีอักษรนําในกลุ่มเดียวกัน ผู้เขียนได้จัดไว้
ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านซ้ํา ๆ อย่างต่อเนื่องจนสามารถอ่านได้คล่องและแม่นยําขึ้น 

 
กลวิธีการน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการสอนทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาส่วนอักขรวิธีภาษาไทย มีทักษะและความสามารถใน
การอ่านและการเขียนภาษาไทยในขั้นต้นแล้ว จึงนําไปสู่ขั้นการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลเพื่อการสื่อสาร 
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ความรู้ทางภาษาไทย และความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อให้
ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจบริบทสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม และยังมีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมจีน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคล้ายและความต่างระหว่างทั้งสองประเทศ และ
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแปลและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้น
ประกฎในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 เล่ม 3 และเล่ม 4 เนื้อหาหลักประกอบด้วย
สองลักษณะ คือ เนื้อหาที่เน้นสอนทักษะการอ่านและการเขียนในรูปแบบบทอ่าน และเนื้อหาที่เน้น
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สอนทักษะการฟังและการพูดในรูปแบบบทสนทนา เนื้อหามีความหลากหลาย ครอบคลุมถึงด้าน
ต่าง ๆ  และพบว่า กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมี 
5 ประการ ได้แก่ กลวิธีการนําเสนอบทอ่านโดยผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเอง กลวิธีการนําเสนอบทอ่านที่
นํามาจากเอกสาร หรือหนังสือภาษาไทย กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบท
อ่านหลัก กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม 
และกลวิธีการนําเสนอบทสนทนาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทอ่านหลักและบริบทสังคมไทย ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 กลวิธีการน าเสนอบทอ่านโดยผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเอง 
ในการนําเสนอบทอ่านในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 เล่ม 2 และ

ช่วงต้นของตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 ได้นําเสนอบทอ่านที่ผู้เขียนเรียบเรียง
ขึ้นมาเอง เพื่อให้มีเนื้อหาและภาษาที่เหมาะสมกับระดับและศักยภาพของผู้เรียนชาวจีนมากขึ้น 
ลักษณะบทอ่านมีทั้งเรื่องเล่า นิทาน และบทความต่าง ๆ  

ในตําราเรียนเล่ม 1 และช่วงต้น ๆ ของตําราเรียนเล่ม 2  ผู้เขียนได้สร้างบทอ่านสั้น ๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่าน และปูพื้นฐานการสื่อสารในชีวิตประจําวันให้แก่ผู้เรียน ได้แต่งบทอ่านหลาย
เรื่องที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนชาวจีน อย่างเช่น เรื่อง “เรียนในเมืองไทย” “ฉันกําลังเรียน
ภาษาไทย” “เสียงสั้นเสียงยาว” ซึ่งเป็นปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีน 
เนื่องจากในภาษาจีนไม่มีเสียงสั้นเสียงยาว เรื่องเหล่านี้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียนชาวจีนที่เริ่มเรียนภาษาไทย จะช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น 
และมีกําลังใจในการเรียนภาษาไทยต่อไป ดังตัวอย่างเรื่อง “ฉันกําลังเรียนภาษาไทย” ในบทที่ 5 
ของตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 ต่อไป 
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ภาพประกอบ 195 ตัวอย่างการนําเสนอบทอ่านโดยผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเอง 
 

ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
31 

 

ในช่วงหลัง ๆ ของตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 ผู้เขียนได้สร้างบท
อ่านที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทยมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านจับใจความ บทอ่านไม่ยาวมากนัก เน้นให้
ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ไปกับความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
ของคนไทยในด้านต่าง ๆ มีบทอ่านที่เกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน เช่น “การ
คมนาคมในประเทศไทย” “ที่พักอาศัย” “เงินของไทย” “ธนาคารในประเทศไทย” “ห้างสรรพสินค้า” 
เป็นต้น มีบทอ่านที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เช่น “ช้าง” “เพลงไทยไพเราะ” “มวยไทย” “สีกับความ
เชื่อของคนไทย” “มารยาทในสังคมไทย”  และมีบทอ่านที่เกี่ยวกับการศึกษาไทย เช่น “การศึกษา
ในประเทศไทย” “พระราชทานปริญญาบัตร” เป็นต้น ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จะทํา
ให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจความรู้พื้นฐานของประเทศไทย เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในชีวิตจริงได้ ดังตัวอย่าง
เรื่อง “ธนาคารในประเทศไทย” ใน บทที่ 14 ของตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 ต่อไป 
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ที่มา: Lu Sheng; และคนอ่ืน ๆ. (2012).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2. หน้า 
132 

 

จากเนื้อหาบทอ่านที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ ในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 เห็นได้ว่า ผู้เขียนเน้นนําเสนอสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และเรื่องที่เป็น
ปัจจุบัน ไม่ใช่เฉพาะอยู่ในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่อยู่
รอบตัวในชีวิตประจําวันของคนไทยในปัจจุบัน อย่างเงินของสังคมไทยในปัจจุบัน ธนาคารสําคัญ
ในสังคมไทยปัจจุบัน  ช่องโทรทัศน์ไทย ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ในสังคมไทยปัจจุบัน เป็นต้น ส่วน
เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อ ผู้เขียนก็ได้เลือกเรื่องที่มีความสัมพันธ์หรือยังคงมีอิทธิพล
ต่อชีวิตประจําวันของคนไทยในปัจจุบัน สําหรับเด็กไทยเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ อาจเป็นเนื้อหาที่ง่าย
เกินไป ไม่จําเป็นต้องนําไปสอนในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย เพราะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมากในชีวิต
จริง แต่สําหรับผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยอยู่ในต่างสงคมต่างวัฒนธรรม ล้วนเป็นความรู้ใหม่ 
และเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ และสภาพของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียน
สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
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ผู้วิจัยยังได้สังเกตว่า ในการนําเสนอบทอ่านที่เกี่ยวกับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
บางเรื่อง ผู้เขียนได้แทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีนไว้ด้วยเพื่อเปรียบเทียบกัน และ
เป็นการเพิ่มความรู้ด้านคําศัพท์อีกด้วย เช่น การนําเรื่องหมีแพนด้ามาเพิ่มเติมเทียบดูกับเรื่อง 
“ช้าง” เพราะว่าหมีแพนด้าและช้างต่างก็เป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศ บางบทได้นําสิ่งที่มีความ
ต่างกับประเทศไทยมาเพิ่มเติมในตัวบท ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองประเทศ 
เช่น ในบทอ่าน “การคมนาคมในประเทศไทย” ผู้เขียนได้นําเรื่องการขับรถในประเทศไทยและใน
ประเทศจีนมาเปรียบเทียบว่า ในประเทศไทยจะขับรถไปทางซ้าย แต่ประเทศจีนจะขับรถไป
ทางขวา เพื่อใหผู้เรียนชาวจีนเข้าใจกฎการจราจรของสังคมไทย และในบางบท ผู้เขียนได้นําเสนอ
ข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนชาวจีนที่อาจจะเดินทางเข้ามาเที่ยวในสังคมไทย เช่น 
ข้อมูลการแลกเงินไทยกับเงินหยวน ข้อมูลการใช้ตู้เอทีเอมด้วยบัตรเดเบท และบัตร visa ของจีน 
นอกจากนี้ ในเนื้อหาบทอ่านบางบท ผู้เขียนยังได้พยายามปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้แก่ผู้เรียนชาวจีน
ที่ดํารงชีวิตอยู่ในต่างวัฒนธรรม เช่น ในบทอ่านเรื่อง “เงินของไทย” มีการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีต่อ
การใช้เงินไทยอย่างเคารพ ด้วยเหตุที่ว่า บนเงินไทยมีรูปในหลวง ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูนเหนือสิ่งใด 
เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นความรู้ที่น่าสนใจ และจะช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนสามารถใช้ภาษาไทยในการ
ติดต่อสื่อสารกับคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองสําคัญ ๆ ของประเทศไทย ประเพณี
ไทยและวันสําคัญของไทยในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3  ผู้เขียนก็ได้เขียนบท
อ่านขึ้นเอง เช่น เรื่อง “ประเทศไทย” “กรุงเทพมหานคร” “จังหวัดเชียงใหม่” “จังหวัดภูเก็ต” “วัน
สงกรานต์” “วันลอยกระทง” เป็นต้น เนื่องจากว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่มีคําศัพท์ยาก ถ้านํา
บทความที่ผู้เขียนชาวไทยแต่งขึ้นมาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน จะยากเกินสําหรับผู้เรียน ผู้เขียนจึงเรียบเรียง
เนื้อหาบทอ่านเอง เพื่อให้มีเนื้อหาและภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อเรื่องในบทอ่านได้ดีขึ้น 

จากการศึกษาบทอ่านที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเอง ผู้วิจัยสังเกตว่า นอกจากบทอ่านที่
เป็นผู้เขียนแต่งเองทั้งหมด มีหลายเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย 
ผู้เขียนน่าจะได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารหรือหนังสือของไทย แล้วนํามาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาที่
เรียบง่าย และปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้เรียนชาวจีนมากขึ้น เช่น เรื่อง “ช้าง” “ภูมิประเทศของไทย” 
“การคมนาคมในประเทศไทย” “เงินของไทย” “ธนาคารในประเทศไทย” “โทรศัพท์ในประเทศไทย” 
“โทรทัศน์ไทยมีอะไรน่าดู” “ห้างสรรพสินค้า” “เพลงไทยไพเราะ” “มวยไทย” “มารยาทใน
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สังคมไทย” “ภาษาอังกฤษในภาษาไทย” “การศึกษาในประเทศไทย” “กรุงเทพมหานคร” “จังหวัด
เชียงใหม่” “จังหวัดภูเก็ต” “วันสงกรานต์” “วันลอยกระทง” เป็นต้น 

2.2 กลวิธีการน าเสนอบทอ่านที่น ามาจากเอกสาร หรือหนังสือภาษาไทย 
ในการนําเสนอบทอ่านในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 และเล่ม 4 

ผู้เขียนได้คัดเลือกเนื้อหาบทอ่านจากเอกสารหรือหนังสือภาษาไทยด้านต่าง  ๆ เพื่อมุ่งให้ผู้ เรียนฝึก
อ่านภาษาไทยที่เจ้าของภาษาใช้กันอย่างแท้จริง ทั้งแบบทางการและกึ่งทางการ ช่วยให้ผู้เรียนได้
เพิ่มพูนประสบการณ์การอ่านภาษาไทย เรียนรู้การใช้ภาษาและความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม
ตามเจ้าของภาษา อีกทั้งได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแปล จากการศึกษา พบว่า 
กลวิธีการนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากเอกสารหรือหนังสือภาษาไทยมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ การ
นําเสนอบทอ่านที่นํามาจากสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย และการนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากเว็บไซต์
ภาษาไทย  

2.2.1 การน าเสนอบทอ่านท่ีน ามาจากสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย 
การนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย พบ 3 ลักษณะ ได้แก่ การ

นําเสนอบทอ่านที่นํามาจากแหล่งข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญ การนําเสนอบท
อ่านที่นํามาจากหนังสือภาษาไทย และการนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากตําราเรียนภาษาไทย ดังนี้ 

2.2.1.1 การนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากแหล่งข่าวและบทความที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์สําคัญ 

ในการนําเสนอบทอ่านประเภทข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญ 
ผู้เขียนไม่ได้นําเสนอเอกสารอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนแน่นอนว่าบทอ่านนั้นนําเสนอจากแหล่งใด แต่
จากการศึกษาลักษณะเนื้อหาบทอ่านประเภทข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญ เห็นได้
ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะบทประกาศ แถลงการณ์ คํากล่าว ข้อตกลง นโยบาย สุนทรพจน์ เป็น
ต้น ซึ่งมักจะพบในแหล่งข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญ เช่นหนังสือพิมพ์ วารสาร 
เอกสารหรือหนังสือเกี่ยวกับเหตการณ์สําคัญทางการเมือง หรือเว็บไซต์ เป็นต้น และบางเรื่อง
ค้นพบได้ในแหล่งข้อมูลหลายที่ เช่น เรื่อง “แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความร่วมมือใน
ศตวรรษที่ 21 ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย ที่กรุงเทพฯ วันที่ 5 เดือน 
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2542” ผู้วิจัยได้ค้นพบทั้งในหนังสือ “30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

ไทย-จีน : ความร่วมมือระหว่างกัลยาณมิตร 2518- 2548” ของจุลชีพ ชินวรรโณ และเว็บไซต์
ต่าง ๆ เรื่อง “ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา” ได้ค้นพบ
ทั้งในหนังสือ “การศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน” ของกลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สํานัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น 
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ผู้เขียนได้นําเนื้อหาจากแหล่งข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาทางการในโอกาสต่าง ๆ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแปล 
โดยเน้นนําเสนอเอกสารที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน เช่น “แถลงการณ์ร่วมว่าด้วย
แผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ 21 ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย ที่
กรุงเทพฯ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2542” “สุนทรพจน์นายกสมาคมมิตรภาพจีน-ไทย 
เพื่อฉลอง 35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย” “คํากล่าวของกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันชาติไทย วันจันทร์ที่ 3 
ธันวาคม 2550 ห้อง Golden Ballroom ชั้น 2 โรงแรม Green Lake” “ความตกลงการขยายความ
ร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิงกว้างและเชิงลึกระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” “ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษา” “โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
Greater MeKong Subregion(GMS)” “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน” “คําอวยพรของ 
ฯพณฯ ก่วนมู่ เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย วันที่ 27 กันยายน 2011” “ความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน” “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการดําเนินการด้านการศึกษาตาม
ปฏิญญาชะอํา-หัวหินฯ” และ “ความคืนหน้าของ GMS” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสารด้านการเมืองที่มี
ผลต่อสังคมปัจจุบัน เพื่อทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
ได้ อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

2.2.1.2 การนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากหนังสือภาษาไทย  
ผู้เขียนได้คัดเลือกเนื้อหาบทอ่านจากหนังสือภาษาไทยหลายเล่ม ซึ่งส่วนใหญ่

ปรากฏในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนได้ฝึกอ่านบทอ่านที่
เจ้าของภาษาเขียนขึ้น พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแปล และให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ในด้านต่าง ๆ เรียนรู้การใช้ภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งบทอ่านที่
ผู้เขียนได้คัดเลือกมาส่วนใหญ่เป็นงานเขียนที่นักวิชาการชาวไทยแปลหรือแต่งขึ้น หรือไม่ก็เป็น
หนังสือที่องค์การภาครัฐของประเทศไทยจัดทําขึ้น  

จากการศึกษา พบว่า หนังสือภาษาไทยที่ผู้เขียนได้อ้างอิงในการนําเสนอบทอ่าน
มีหลายเล่ม ได้แก่ “จดหมายถึงหลาน” ของโครงการจดหมายถึงหลานเพื่อปีผู้สูงอายุ โครงการ
ร่วมระหว่าง 10 ประเทศในเอเชีย “วรรณคดีไทย” ของเอกรัตน์ อุดมพร “การเกษตรไทย” ของ
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ลินด์ซีย์ ฟาลวีย์ “อุตสาหกรรมไทยในอดีต”ของไพฑูรย์ สายสว่าง “การพัฒนาอุตสาหกรรม

ของไทย” ของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมไทย ๒๐๒๐” 
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  “เอกสารแสดงสถานภาพทางวิทยาศาสตร์และเทศ
โนโลยีของประเทศไทย” ของสง่า สรรพศรี “นาโนเทคโนโลยีกับเทคโนโลยีอนุภาคใคร
ยิ่งใหญ่กว่า” ของวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล  “การเกษตรของประเทศไทย” ของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  “การค้าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ มาเลเซีย พม่า จีนตอน
ใต้ ลาว และกัมพูชา” ของสํานักงานภาคและสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ 
“ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย” ของประทีป ชุมพล 

การนําเสนอบทอ่านจากหนังสือภาษาไทยเพื่อเน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านภาษาที่
ทางการ และเรียนรู้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  โดยเฉพาะในการนําเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจไทย ด้านวรรณคดี และด้านการค้าชายแดนของประเทศไทย เป็นต้น เช่น บทอ่าน
เรื่อง “การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้” ได้นํามาจากหนังสือ “การค้าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน 
5 ประเทศ มาเลเซีย พม่า จีนตอนใต้ ลาว และกัมพูชา” ซึ่งจัดพิมพ์โดยสํานักงานภาคและ
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย บทที่ 11 “การเกษตรไทย” ได้นํามาจากหนังสือ 
“การเกษตรของประเทศไทย” ซึ่งจัดพิมพ์โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหนังสือ 
“การเกษตรไทย” ที่เขียนโดยลินด์ซีย์ ฟาลวีย์ แปลโดยแม้นมาส จันทลักขณาและคณะ บทที่ 12 
“อุตสาหกรรมไทย” ได้นํามาจากหนังสือ “อุตสาหกรรมไทยในอดีต” และหนังสือ “การพัฒนา

อุตสาหกรรมของไทย” ซึ่งจัดพิมพ์โดยบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บทที่ 13 
“วรรณคดีไทย” ได้นํามาจากหนังสือ “วรรณคดีสมัยสุโขทัย” หนังสือ“วรรณคดีสมัยอยุธยา” 
“วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี” “วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” ของเอกรัตน์ อุดมพร ดังตัวอย่าง
การนําเสนอ “การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้” ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 197 ตัวอย่างเนื้อหาบทอ่าน “การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้” 
 

ที่มา: Yang Lizhou, และคนอ่ืน ๆ. (2014).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4. หน้า 
42 
 

เรื่องนี้ได้คัดเลือกมาจากบทท่ี 4 “การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้” ของหนังสือ 
“การค้าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ มาเลเซีย พม่า จีนตอนใต้ ลาว และกัมพูชา” ซึ่ง
จัดพิมพ์โดยสํานักงานภาคและสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 198 ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ “การค้าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ” 
 

ที่มา: สํานักงานภาคและสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2548). การค้าชายแดน
ไทยกับเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ มาเลเซีย พม่า จีนตอนใต้ ลาว และกัมพูชา. หน้า 72 

 
2.2.1.3 การนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากตําราเรียนภาษาไทย  
ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ยังมีการนําบทอ่านจากตําราเรียน

ภาษาไทย ได้แก่ “หลักและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” ของเสนีย์ วิลาวรรณ “เอกสาร
การสอนชุด วิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 9 - 15” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  “เขียน
ไทย” ของบุญยงค์ เกศเทศ 

พบว่า การนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากตําราเรียนภาษาไทยปรากฏในบทอ่าน
หลักและบทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย เช่น บทอ่านเรื่อง “จดหมายถึงอาจารย์” 
“จดหมายเตือนและทวง” และเรื่อง “จดหมายขอเปิดเครดิต” นํามาจาก “เอกสารการสอนชุด 
วิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 9 - 15” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บทอ่านเรื่อง “จดหมาย
สมัครงาน” ได้นํามาจาก “เขียนไทย” ของบุญยงค์ เกศเทศ เป็นต้น ผู้เขียนได้นําบทอ่านที่เกี่ยวกับ
การเขียนจดหมายจากตําราเรียนในประเทศไทย เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้เห็นรูปแบบและการใช้ภาษาที่



  330 

ถูกต้อง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้เกี่ยวกับจดหมายประเภทต่าง ๆ และสามารถนําไปใช้ในการ
เขียนจดหมายภาษาไทยต่อไป ดังตัวอย่างการนําเสนอ “จดหมายเตือนและทวง” ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 199 ตัวอย่างเนื้อหาบทอ่าน “จดหมายเตือนและทวง” 
 

ที่มา: Yang Lizhou. (2013).  ต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3. หน้า 219 

 

เรื่องนี้ได้นํามาจากหน่วยที่ 13 “กระบวนการเขียนเชิงปฏิบัติ” ตอนที่ 13.4 การ
เขียนจดหมายและบันทึก เรื่องที่ 13.4.1 “จดหมายส่วนตัวและจดหมายธุรกิจ” ของ “เอกสารการ
สอนชุดวิชา การใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 9 – 15” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 200 ตัวอย่างเนื้อหาในตําราเรียน “เอกสารการสอนชุดวิชา การใช้ภาษาไทย” 
 

ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2533). เอกสารการสอนชุดวิชา การใช้ภาษาไทย 
หน่วยที่ 9 – 15. หน้า 839 

 

2.2.2 การน าเสนอบทอ่านท่ีน ามาจากเว็บไซต์ภาษาไทย 
ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาบทอ่านบางเรื่องมาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ มีปรากฏในตํารา

เรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 4 เช่น ในบทที่ 14 การประชุมสองสภา ปี 2012 ได้คัดเลือก
มาจากเว็บไซต์ “สถานีวิทยุซีอาร์ไอ (CRI)” หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศแห่งชาติ
จีน ซึ่งเป็นสถานีวิทยุของรัฐบาลจีนที่นําเสนอข่าวสารต่าง ๆ ของประเทศจีนทั้งข่าวในประเทศ และ
ต่างประเทศ ได้เผยแพร่ ออกอากาศสู่ทั่วโลกด้วย 59 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย ในบทที่ 14 “ดาว
เคราะห์ในระบบสุริยะ” ได้คัดเลือกมาจากเว็บไซต์ “บ้านมหา” ในบทที่ 16 “ประวัติความเป็นมา
ของคอมพิวเตอร์” มีการคัดเลือกจากเว็บไซต์ “บทเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ” บทที่ 17 เรื่อง “ประวัติยานยนต์ไทยและผลการใช้
รถยนต์” ได้นําเสนอเนื้อหาที่คัดเลือกจากเว็บไซต์ “บ้านจอมยุทธ” เป็นต้น ในการนําเสนอข้อมูล
ที่มาจากเว็บไซต์ ผู้เขียนจะเน้นคัดเลือกเนื้อหาจากเว็บไซต์ของรัฐบาลหรือเว็บไซต์ด้านวิชาการ 
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรง 
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2.3 กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก 
ผู้เขียนได้นําบทอ่านเสริมมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านจับใจความต้ังแต่ตําราเรียนภาษาไทย

ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 จนถึงเล่ม 4 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภาษา ความรู้เรื่องคําศัพท์ และ
ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่ อสาร
ในชีวิตจริง  

บทอ่านเสริมในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะนําเสนอเนื้อเรื่องที่
มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหาบทอ่านหลัก เพื่อขยายความรู้และประสบการณ์ทางภาษาไทยใน
ด้านต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ได้กว้างและลึกซึ้งขึ้น ช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนา
ทักษะการอ่าน อีกทั้งได้เรียนรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทอ่านหลักเพิ่มเติม ทําให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยมากขึ้น อย่างเช่น ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 
2 บทที่ 10 “เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา” มีบทอ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก
เรื่อง “การทําบุญของคนไทย” ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาพุทธของคนไทยเช่นกัน 
บทท่ี 18 “ผลไม้ไทย” มีบทอ่านเสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลัก 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง 
“ถิ่นกําเนิดผลไม้ของไทย” และเรื่อง “ทุเรียนไทย” บทที่ 24 “สีกับความเชื่อของคนไทย” มีบทอ่าน
เสริมที่มีเนื้อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทอ่านหลักเรื่อง “สีประจําพระองค์” ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อเรื่องสีของคนไทยเช่นกัน ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 บทที่ 2 
“กรุงเทพมหานคร” มีบทอ่านเสริมเกี่ยวกับกรุงเทพฯ จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “ชื่อของ
กรุงเทพมหานคร” เรื่อง “อาณาเขตของกรุงเทพมหานคร” และเรื่อง “พระบรมมหาราชวังของไทย” 
บทที่ 7 “วันลอยกระทง” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมเกี่ยวกับวันลอยกระทง เรื่อง “เพลงลอยกระทง” 
บทที่ 15 “อาเซียน” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมเรื่อง “สัญลักษณ์ของอาเซียน” และเรื่อง “กฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter)” ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาเล่ม 4 บทที่ 1 “ภาวะโลก
ร้อน” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมเรื่อง “ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดผลกระทบที่สําคัญอะไรบ้าง” ซึ่งเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเช่นกัน บทที่ 6 “การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้” มีบทอ่านเสริมเรื่อง 
“ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-สปป. ลาว” ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าชายแดนของ
ประเทศไทยเช่นกัน เป็นต้น 

กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลักเห็นได้จากตารางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



  333 

ตาราง 52 แสดงการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก 
 

เนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
ลักษณะเน้ือหาข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญ 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 11 แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความ

ร่วมมือในศตวรรษที่  21 ระหว่าง
ส า ธ า ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า ช น จี น กั บ
ราชอาณาจักรไทย ที่กรุงเทพฯ 

1.แถลงการณ์ ร่ วมว่ า ด้วยการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 1 
กรกฎาคม พ  .ศ  . 2518 ณ กรุง
ปักกิ่ง 
2.ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3 12 สุนทรพจน์นายกสมาคมมิตรภาพจีน-
ไทย เพื่อฉลอง  35 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตจีน -ไทย  

รมต   .ไทยระบุความสัมพันธ์ไทย-
จีนเป็นความสัมพันธ์ที่สมบ ูรณ์
แบบ 

3 13 คํากล่าวของกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวัน
ชาติไทย วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2550 

คํ าอวยพรของ  ฯพณฯ ก่ วนมู่ 
เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศ
ไทย วันที่ 27 กันยายน 2011  

3 14 ความตกลงการขยายความร่วมมือทวิ
ภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าในเชิงกว้าง
แ ล ะ เ ชิ ง ลึ ก ร ะ ห ว่ า ง รั ฐ บ า ล แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

3 15 อาเซียน 1, สัญลักษณ์ของอาเซียน 
2, กฎบัตรอาเซียน 
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ตาราง 52 (ต่อ)  
 

เนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 16 ปฏิญญาชะอํา -หั วหิน  ว่ า ด้ วยการ

เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ใน
การดําเนินการด้านการศึกษาตาม
ปฏิญญาชะอํา-หัวหินฯ 

3 17 โครงการพัฒนาความร่ วมมื อทาง
เศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

ความคืบหน้าของ GMS 

4 1 ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่สําคัญอะไรบ้าง 

4 2 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทางออกของปัญหาภาวะโลกร้อน 
4 5 ส่ ง เ ส ริ ม สั ง ค ม ส ม า น ฉั น ท์  ด้ ว ย

วัฒนธรรมสมานฉันท์ 
สภาพแวดล้อมในการพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ จี น ยั ง ค ง มี ค ว า ม
สลับซับซ้อนมาก 

4 6 การค้าชายแดนไทย -จีนตอนใต้  ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
ไทย -สปป. ลาว  

4 7 พัฒนาอย่างสันติ พัฒนาอย่างเปิดกว้าง 
พัฒนาแบบร่วมมือกัน 

ยูนนานกับไทยยกระดับความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าใน
ภาพรวมให้สูงขึ้น 

4 8 จีนเร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในชนบท 

รถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน 

4 9 รัฐสภาไทย -อดีต-ปัจจุบัน  ระบบศาลไทย 
4 10 ระบอบการปกครองและกฎหมาย การเมืองระบอบประชาธิปไตยใน

ปัจจุบัน 
4 15 การประชุมสองสภา ปี 2012 ความรู้ เ กี่ ยวกับสองสภาแห่ ง

ประเทศจีน 
4 17 ประวั ติยานยนต์ไทยและผลการใช้

รถยนต์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ 
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ตาราง 52 (ต่อ)  
 

เนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 9 ภูมิประเทศของไทย 1.ประกาศสถานกงสุลใหญ่   ณ 

นครคุนหมิง 
2. สึนามิ 

2 11 การคมนาคมในประเทศ 1.ระบบทางหลวงในประเทศไทย 
2.สถานีรถไฟฟ้า 

2 12 ที่พักอาศัย 1.สถาปัตยกรรมไทยแบบผสม 
2. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
3. พระมหากษัตริย์  สมัย
รัตนโกสินทร ์

2 14 ธนาคารในประเทศไทย การทําธุรกิจระหว่างประเทศ 
2 21 ห้างสรรพสินค้า ห้างทองเยาวราช 
3 1 ประเทศไทย การแบ่งภูมิภาคของไทย 
4 11 การเกษตรไทย ผลิตภัณฑ์และสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับ

การเกษตรของไทย 
4 12 อุตสาหกรรมไทย สนธิสัญญาเบาว์ริง 
เนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 10 เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา 1. ศาสนาต่าง ๆ ในโลก 

2. การทําบุญของคนไทย 
2 22 เพลงไทยไพเราะ 1. เพลงพื้นบ้านของไทย 

2. ตัวอย่างเพลงไทย 
2 23 มวยไทย นักมวยประวัติศาสตร์ 
2 24 สีกับความเชื่อของคนไทย สีประจําพระองค์ 
2 25 มารยาทในสังคมไทย พิธีขึ้นบ้านใหม่ 
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ตาราง 52 (ต่อ)  
 

เนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 5 ประเพณีไทย 1. วัฒนธรรมชื่อและนามสกุลของ

คนจีน 
2. ประเพณีดื่มชา 

3 7 วันลอยกระทง เพลงลอยกระทง 
3 8 วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา 
เนื้อหาเกี่ยวกับเมืองส าคัญของประเทศไทย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 2 กรุงเทพมหานคร 1. ชื่อของกรุงเทพมหานคร 

2. อาณาเขตของกรุงเทพมหานคร 
3. พระบรมมหาราชวังของไทย 

3 3 จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 
3 4 จังหวัดภูเก็ต 1. ความเป็นมาของชื่อภูเก็ต 

2. ชาวภูเก็ต 
เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาไทย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 26 ภาษาอังกฤษในภาษาไทย ภาษาจีนในภาษาไทย 
2 27 การศึกษาในประเทศไทย ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษา 
2 28 พระราชทานปริญญาบัตร 1. กําหนดการ 

2. คําปฏิญาณ  
3. พระราโชวาท 

เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและผลไม้ไทย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 18 ผลไม้ไทย 1. ถิ่นกําเนิดผลไม้ของไทย 

2. ทุเรียนไทย 
2 19 ร้านอาหารฟาสต์ฟูดในประเทศไทย ร้านอาหารจีนในประเทศไทย 
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ตาราง 52 (ต่อ)  
 

เนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 20 อาหารไทย 1. เมนูอาหารไทยที่น่าสนใจ 

2. การประกอบอาหารบางอย่าง
ของไทย 

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 5 ฉันกําลังเรียนภาษาไทย คนไทย 
2 6 ครอบครัวของฉัน 1. ครอบครัวของสุดา  

2. โครงสร้างคําเรียกญาติใน
ภาษาไทย 

เนื้อหาเกี่ยวกับบทอ่านในสื่อร่วมสมัย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
2 16 โทรทัศน์ไทยมีอะไรน่าดู เทคนิคการเรียนภาษาไทยให้เก่ง 
4 16 คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง

คอมพิวเตอร์ 
4 18 ละครโทรทัศน์ไทย เรื่องย่อของละครลอยไหม 
เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
3 18 จดหมายถึงหลานย่า จดหมายถึงอาจารย ์
3 19 จดหมายสมัครงาน จดหมายสมัครงาน 
3 20 จดหมายเชิญ จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
4 3 การตรวจหาโรคมะเร็ง การฝังเข็มแบบจีน 
4 4 โรคไข้เลือดออก คําย่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ 
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ตาราง 52 (ต่อ)  
 

เนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลักในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและอื่น ๆ 
เล่มที่  บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 
4 13 วรรณคดีไทย ตัวอย่างวรรณคดีไทย 
4 14  ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ป ร ะ วั ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีของไทย 

 
2.4 กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้าม

วัฒนธรรม 
ในการนําเสนอบทอ่านหลักที่สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมไทยหลายเรื่อง ผู้เขียนได้

นําเสนอบทอ่านเสริมที่สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมจีนที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่นํามาสอนในบทอ่าน
หลักมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านจับใจความ เพื่อให้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสังคมวัฒนธรรมไทยและ
สังคมวัฒนธรรมจีน ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจความคล้ายและความต่างของวัฒนธรรมระหว่างทั้ง
สองประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ทําให้ผู้เรียน สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ เช่น ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 
บทที่ 8 “ช้าง” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมเรื่อง “หมีแพนด้า” ซึ่งต่างก็เป็นสัตว์ประจําชาติ สัตว์
คู่บ้านคู่เมืองของประเทศ ในบทที่ 13 “เงินของไทย” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมเรื่อง “ธนบัตรของจีน” 
ในบทที่ 17 “การรักษาพยาบาล” ซึ่งเป็นเรื่องที่กล่าวถึงการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน 
ได้นําเสนอบทอ่านเสริมเรื่อง “แพทย์แผนจีน” เป็นต้น  ในการนําเสนอบทอ่านที่เกี่ยวกับเมือง
สําคัญของประเทศไทยในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 ผู้เขียนก็ได้นําบทอ่านเสริม
ที่ เกี่ยวกับเมืองสําคัญที่คล้าย ๆ ในประเทศจีนมาให้ผู้ เ รียนฝึกอ่าน อย่างเช่น บทที่  2 
“กรุงเทพมหานคร” มีการนําเสนอบทอ่านเสริมเรื่อง “เมืองปักกิ่ง” บทที่ 3 “จังหวัดเชียงใหม่” มีการ
นําเสนอบทอ่านเสริมเรื่อง “เมืองเซี่ยงไฮ้” บทที่ 4 “จังหวัดภูเก็ต” มีการนําเสนอบทอ่านเสริมเรื่อง 
“เมืองคุนหมิง” ในการนําเสนอบทอ่านหลักที่เก่ียวกับประเพณีวันสําคัญของไทย ผู้เขียนได้นําเสนอ
บทอ่านเสริมที่เกี่ยวกับวันสําคัญที่คล้าย ๆ กันในประเทศจีนมาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน อย่างเช่น  ในบท
ที่ 6 “วันสงกรานต์” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมเกี่ยวกับประเพณีวันสําคัญของประเทศจีนเรื่อง 
“เทศกาลตรุษจีน” ในบทที่ 7 “วันลอยกระทง” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมเกี่ยวกับประเพณีวันสําคัญ
ของประเทศจีน เรื่อง “เทศกาลไหว้พระจันทร์” ในบทที่ 8 “วันเข้าพรรษา” ได้นําเสนอบทอ่านเสริม
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เรื่อง “เทศกาลเช็งเม็ง” ในบทที่ 10 “วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช” ได้นําเสนอบทอ่านเสริมเรื่อง 
“เทศกาลตวนอู่” เป็นต้น 

กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม
เห็นได้จากตารางดังนี้ 
 

ตาราง 53 แสดงการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม 
 

เนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรมในต าราเรียน
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
เล่ม
ที่  

บทที ่ บทอ่านหลักประจ าบท  บทอ่านเสริม 

2 8 ช้าง หมีแพนด้า 
2 13 เงินของไทย ธนบัตรของจีน 
2 15 โทรศัพท์ในประเทศไทย ไปซื้อซิมโทรศัพท์ 
2 17 การรักษาพยาบาล แพทย์แผนจีน 
3 1 ประเทศไทย ประเทศจีน 
3 2 กรุงเทพมหานคร เมืองปักกิ่ง 
3 3 จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเซี่ยงไฮ้ 
3 4 จังหวัดภูเก็ต เมืองคุนหมิง 
3 6 วันสงกรานต์ เทศกาลตรุษจีน 
3 7 วันลอยกระทง เทศกาลไหว้พระจันทร์ 
3 8 วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา เทศกาลเช็งเม็ง 
3 9 วันพ่อแห่งชาต ิ เทศกาลหยวนเซียว 
3 10 วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 1. เทศกาลตวนอู่ 

2. อาหารเทศกาลสําคัญ 3 อย่างของจีน 
– ขนมอี๋ บ๊ะจ่าง และขนมไหว้พระจันทร์  
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2.5 กลวิธีการน าเสนอบทสนทนาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทอ่านหลักและบริบท
สังคมไทย 

ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาบทสนทนาไว้ในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 
หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องอักขรวิธีไทย มีความรู้และความสามารถในการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยในขั้นต้น มีทั้งหมด 32 เรื่อง นอกจากได้นําเสนอบทสนทนาเพื่อปูพื้นฐานการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันจํานวน 9 เรื่องแล้ว ได้นําเสนอบทสนทนาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย
ในบทอ่านบทจํานวน 23 เรื่อง ได้แก่  “ไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ ”   “เที่ยวเมืองไทย ”   “ไปเที่ยววัด

พระแก้ว “ ”โดยสารรถไปวัดพระแก้ว “ ”ติดต่อที่พักในไทย ”   “ไปแลกเงินไทย ”   “เรื่องที่น่ารู้ก่อนไป
ธนาคารไทย“ ”การพูดโทรศัพท์ของคนไทย “ ”นัดหมายที่สนามบิน ”   “นัดไปดูฟุตบอล “ ”ไปหาหมอ”  

 “ซื้อผลไม้ที่ตลาด ”   “ไปกินอาหารในเมืองไทย  ”   “สั่งก๋วยเต๋ียว “ ”อาหารพื้นเมือง  ” “คุณป้าเข้าเซเว่น  
ฯ  “ ”ซื้อซีดีเพลงร้านแมงป่อง “ ”ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ”   “สวมชุดไปงานแต่งงาน ”   “วัน
ไหว้ครู ”   “สงสัยเรื่องภาษาต่างประเทศ  ” “แอด มิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัย  ”และ  “เตรียมพร้อมก่อนรับ
ปริญญา ”  

ในการนําเสนอบทสนทนา ผู้เขียนเน้นนําเสนอบทบทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหา
บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยในบทอ่านหลักประจําบท โดยสร้างสถานการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
บทอ่านหลักเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนฝึกฟังพูดบทสนทนาภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยที่นําเสนอ
ในบทอ่านหลัก และต้ังชื่อหัวข้อตามสถานการณ์ที่อาจพบในชีวิตจริงของผู้ เรียนในอนาคต 
อย่างเช่น ในบทที่ 12 “ที่พักอาศัย” มีการนําเสนอบทสนทนา เรื่อง “ติดต่อที่พักในไทย” บทที่ 13 
“เงินของไทย” มีการนําเสนอบทสนทนา เรื่อง “ไปแลกเงินไทย” บทที่ 17 “การรักษพยาบาล” มีการ
นําเสนอบทสนทนา เรื่อง  “ไปหาหมอ” บทที่ 18 “ผลไม้ไทย” มีการนําเสนอบทสนทนา เรื่อง “ซื้อ
ผลไม้ที่ตลาด” บทที่ 24 “สีกับความเชื่อของคนไทย” มีการนําเสนอบทสนทนา เรื่อง “สวมชุดไป
งานแต่งงาน” เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาสนทนาภายใต้บริบทสังคม
วัฒนธรรมไทย สามารถนําภาษาสนทนาที่เรียนมาในตําราเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

กลวิธีการนําเสนอบทสนทนาที่มี เนื้อหาสอดคล้องกับบทอ่านหลักและบริบท
สังคมไทยเห็นได้จากตารางดังนี้ 
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ตาราง 54 แสดงการนําเสนอบทสนทนาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทอ่านหลักและบริบทสังคมไทย 
 

บทที่ บทอ่านหลัก บทสนทนา 
บทท่ี 8  ช้าง ไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ 
บทท่ี 9  ภูมิประเทศของไทย เที่ยวเมืองไทย 
บทท่ี 10  เมืองไทยเมืองพุทธศาสนา ไปเที่ยววัดพระแก้ว 
บทท่ี 11 การคมนาคมในประเทศไทย โดยสารรถไปวัดพระแก้ว 
บทท่ี 12 ที่พักอาศัย ติดต่อที่พักในไทย 
บทท่ี 13 เงินของไทย ไปแลกเงินไทย 
บทท่ี 14 ธนาคารในประเทศไทย เรื่องที่น่ารู้ก่อนไปธนาคารไทย 
บทท่ี 15 โทรศัพท์ในประเทศไทย 1. การพูดโทรศัพท์ของคนไทย 

2. นัดหมายที่สนามบิน 
บทท่ี 16  โทรทัศน์ไทยมีอะไรน่าดู นัดไปดูฟุตบอล 
บทท่ี 17 การรักษพยาบาล ไปหาหมอ 
บทท่ี 18 ผลไม้ไทย ซื้อผลไม้ที่ตลาด 
บทท่ี 19 ร้านอาหารฟาสต์ฟูดในประเทศไทย ไปกินอาหารในเมืองไทย 
บทท่ี 20 อาหารไทย 1. สั่งก๋วยเตี๋ยว 

2. อาหารพื้นเมือง 
บทท่ี 21 ห้างสรรพสินค้า คุณป้าเข้าเซเว่น ฯ 
บทท่ี 22 เพลงไทยไพเราะ ซื้อซีดีเพลงร้านแมงป่อง 
บทท่ี 23 มวยไทย ฟุตบอลประเพณีจุฬา -ธรรมศาสตร์  
บทท่ี 24 สีกับความเชื่อของคนไทย สวมชุดไปงานแต่งงาน 
บทท่ี 25 มารยาทในสังคมไทย วันไหว้คร ู
บทท่ี 26 ภาษาอังกฤษในภาษาไทย สงสัยเรื่องภาษาต่างประเทศ 
บทท่ี 27 การศึกษาในประเทศไทย แอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัย 
บทท่ี 28  พระราชทานปริญญาบัตร เตรียมพร้อมก่อนรับปริญญา  

 จ านวน 21 เรื่อง จ านวน 23 เรื่อง 

 



  342 

และสังเกตได้ว่า ผู้เขียนได้นําเสนอบทสนทนาหลังจากการสอนบทอ่านในแต่ละบท 
เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยของบทสนทนานั้น แล้วค่อยนําไปสู่
การฝึกทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก อันจะทําให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจภาษาไทยในบทสนทนาได้ง่ายขึ้น และสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ได้ดีขึ้น ดังที่สมพงศ์ วิทยศักด์ิพันธุ์ (2549: 233) ได้กล่าวไว้ว่าการอ่านคือพลังของการเรียนรู้ ในการ
เรียนภาษาต่างประเทศระดับต้น การอ่าน คือการนําผู้เรียนเข้าไปสู่โลกใหม่ที่จะช่วยให้เข้าใจสิ่งที่
ปรากฏอยู่รอบตัวในสังคมใหม่ การอ่านจะนําไปสู่การเข้าใจความคิด วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของเจ้าของภาษา 
  



  343 

บทที่ 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในตํารา

เรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ผู้วิจัยจะนําเสนอสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลําดับ ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยประกอบด้วย 2 หัวข้อใหญ่  ไ ด้แก่  เนื้อหาในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษาและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

1. เนื้อหาในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาประกอบด้วยเนื้อหา

หลัก 2 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย และเนื้อหาเก่ียวกับการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

เนื้อหาเกี่ ยวกับอักขรวิธี ไทย  ผู้ เ ขี ยนไ ด้นํ า เสนอในตํารา เรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องอักขรวิธีภาษาไทย ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยในขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยเนื้อหาสําคัญ 7 ประเด็น ได้แก่ สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ 
คําเป็นคําตาย อักษรควบ อักษรนํา และการประสมอักษร  

ผู้เขียนได้ยึดแนวคิดด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทยและการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาว
จีนจากผลงานทางวิชาการหลายเล่ม เช่น หนังสือ “หลักภาษาไทย” ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 
หนังสือ “ระบบเสียงภาษาไทย” ของกาญจนา นาคสกุล หนังสือ “หลักภาษาไทย” ของกําชัย ทอง
หล่อ และหนังสือ “บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1” ผู้เขียนได้นําความรู้สัทศาสตร์และสัทอักษรสากล
มาใช้ในการสอนการออกเสียงภาษาไทย นอกจากนี้ ได้นําเสนอตัวเลขแทนเสียงวรรณยุกต์ตาม
แนวคิดการสอนวรรณยุกต์ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวจีนใน “หนังสือเรียนภาษาไทย เล่ม 1” ของ
Pan Deding และได้นําเสนอความรู้การเปรียบเทียบหน่วยเสียงภาษาไทยและภาษาจีนกลางตาม
แนวคิดในผลการวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนจากงานวิจัย “การ
พัฒนารูปแบบการสอนการออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์สําหรับนักศึกษา
ชาวจีน” ของLu Sheng   
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เนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ผู้เขียนได้นําเสนอหลังจาก
เนื้อหาอักขรวิธี มีปรากฏต้ังแต่ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาเล่ม 1 ถึงเล่ม 4 มุ่งพัฒนา
ทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล 
พร้อมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ เนื้อหาสําคัญประกอบด้วยสอง
ลักษณะ ได้แก่  ได้แก่ เนื้อหาบทอ่าน และเนื้อหาบทสนทนา เนื้อหามีความหลากหลาย เน้น
นําเสนอเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย และเนื้อหาที่สัมพันธ์กับยุคสมัยในปัจจุบัน เพื่อมุ่ง
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาที่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เข้าใจบริบทสังคมไทยและวัฒนธรรม
ไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

เนื้อหาบทอ่านประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ เนื้อหาบทอ่านหลักและเนื้อหาบทอ่าน
เสริม เนื้อหาบทอ่านหลักมีทั้งหมด 69 เรื่อง เนื้อความหลากหลาย สามารถแบ่งตามลักษณะ
เนื้อหาได้เป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ ลักษณะเนื้อหาข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญ 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สภาพสังคมและเศรษฐกิจไทย เรื่องใกล้ตัวผู้เรียน บทอ่านในสื่อร่วม
สมัย เมืองสําคัญของประเทศไทย นิทาน การเขียนจดหมาย การศึกษาไทย อาหารและผลไม้ไทย 
สุขภาพอนามัย วรรณคดีไทยและอ่ืน ๆ บทอ่านเสริมท้ายบทมีทั้งหมด 90 เรื่อง มีทั้งลักษณะที่
สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก ซึ่งจะช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ทางภาษาไทยในด้านต่าง ๆ  และ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทอ่านได้กว้างและลึกซึ้งขึ้น และมี
ลักษณะการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นการเปรียบเทียบสังคมวัฒนธรรม
ไทยและสังคมวัฒนธรรมจีน ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจความคล้ายและความต่างระหว่างทั้งสอง
ประเทศ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ 

เนื้อหาบทสนทนา มีปรากฏในทุกบทของตําราเรียน เล่ม  2 มีจํานวน 32 เรื่อง โดย
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 คือ บทสนทนาในการปูพื้นฐานการสื่อสารในชีวิตประจําวัน มี
จํานวน 9 เรื่อง เน้นนําเสนอบทสนทนาที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันทั่วไป 
ลักษณะที่ 2 คือ บทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยในบทอ่านหลักประจํา
บท มีจํานวน 23 เรื่อง ผู้เขียนได้สร้างสถานการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทอ่านหลักเพื่อเน้นให้
ผู้เรียนฝึกฟังพูดบทสนทนาภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยที่นําเสนอในบทอ่านหลัก โดยต้ัง
ชื่อหัวข้อตามสถานการณ์ที่อาจพบในชีวิตจริงของผู้เรียนในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจ
เรื่องการใช้ภาษาสนทนาภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทย สามารถนําภาษาสนทนาที่เรียนมาใน
ตําราเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
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เนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารมุ่งพัฒนาทักษะทั้งการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และการแปลให้แก่ผู้เรียน ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน เน้นให้
ผู้เรียนฝึกอ่านจับใจความ เรียนรู้คําศัพท์ด้านต่าง ๆ จากบทอ่าน ให้ฝึกเขียนคําศัพท์ วลี แต่ง
ประโยคและเขียนข้อความตามเนื้อหาบทอ่าน ในการพัฒนาทักษะการแปล มีการให้ฝึกแปล
ประโยคหรือข้อความที่เกี่ยวกับบทอ่านจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน ในการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด เน้นให้ฝึกฟังพูดบทสนทนาและประโยคที่ใช้ใน
การสนทนาเกี่ยวกับสภานการณ์ต่าง ๆ   และยังมีการฝึกพูดในลักษณะการนําเสนอหรือสัมมนาใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทอ่าน 

นอกจากนี้  ผู้ เขียนยังได้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวจีวิภาค และวากยสัมพันธ์ เป็น
องค์ประกอบเสริมท้ายบท โดยให้ความรู้เกี่ยวกับคํา วลี และประโยคในภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียน
ชาวจีนเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแม่นยําขึ้น 

2. กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาในต าราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา 
กลวิธีการนําเสนอในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูน

นาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือกลวิธีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย และกลวิธีการนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับการสอนทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทยที่ผู้เขียนได้ใช้เป็นหลักมี 5 ประการ ได้แก่ 
กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาด้านอักขรวิธีตามลําดับคล้ายตําราภาษาไทย กลวิธีการนําความรู้ทาง
สัทศาสตร์และสัทอักษรมาใช้ในการสอนการออกเสียงภาษาไทย กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาการออก
เสียงโดยเปรียบเทียบความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยและภาษาจีนกลาง  
กลวิธีการเทียบเสียงหน่วยเสียงภาษาไทยที่ไม่มีในภาษาจีน และหน่วยเสียงที่ฟังยากสําหรับผู้เรียน
ชาวจีน และกลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงแบบการซ้ําเสียง 

กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาด้านอักขรวิธีตามล าดับคล้ายต าราภาษาไทย  คือ การ
จัดลําดับเนื้อหาการสอนภาษาไทยจากเรื่องเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ และอ่ืน ๆ ต้ังแต่
ระดับพื้นฐานการฝึกออกเสียง โดยคํานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน กลวิธีดังกล่าวจะเป็นการปู
พื้นฐานของผู้เรียนให้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาไทยไปตามลําดับ และสามารถเข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนได้ดีขึ้นกลวิธีดังกล่าวผู้เขียนยึดเนื้อหามาจากตําราเรียนภาษาไทย เพื่อความถูกต้องตาม
แบบแผนของภาษาไทย การหยิบยกรายละเอียดเนื้อหามาให้ผู้เรียนชาวจีนได้ใช้เรียน ผู้เขียนได้
คํานึงถึงศักยภาพทางภาษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยคัดสรรมาเฉพาะเรื่องและปรับให้เหมาะกับ
สภาพของผู้เรียนชาวจีนที่ต้องเรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง  
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กลวิธีการน าความรู้ทางสัทศาสตร์และสัทอักษรมาใช้ในการสอนการออกเสียง
ภาษาไทย ผู้เขียนได้นําความรู้ทางสัทศาสตร์มาใช้ในการอธิบายวิธีการออกเสียงภาษาไทยและ
นําสัทอักษรสากลมาประกอบเพื่อใช้ฝึกการออกเสียง กลวิธีนี้จะทําให้ผู้เรียนชาวจีนได้เรียนรู้
วิธีการออกเสียงทางสัทศาสตร์และฐานกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียงของหน่วยเสียงภาษาไทยแต่ละ
หน่วยเสียง ช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาไทยสามารถออกเสียงได้ถูกต้องหรือ
ใกล้เคียงที่สุดตามหลักสัทศาสตร์ และการนําสัทอักษรมากํากับในช่วงเริ่มเรียนจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถฝึกออกเสียงได้เองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียง
ได้อย่างถูกต้องแม่นยําขึ้น 

กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาการออกเสียงโดยเปรียบเทียบความคล้ายและความ
ต่างระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยและภาษาจีนกลาง ในการสอนวิธีการออกเสียงหน่วยเสียง
สระ พยัญชนะต้น และพยัญชนะท้ายแต่ละหน่วยเสียง ผู้เขียนได้อธิบายถึงความคล้ายและความ
ต่างระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยกับภาษาจีนกลาง เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจความคล้ายและ
ความต่างระหว่างทั้งสองภาษา และหลีกเลี่ยงการนําสําเนียงภาษาแม่มาใช้ในการออกเสียง
ภาษาไทย โดยได้เปรียบเทียบความคล้ายและความต่างระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยนั้นกับหน่วย
เสียงในภาษาจีนกลางด้วยสัทอักษรสากล 

กลวิธีการเทียบเสียงหน่วยเสียงภาษาไทยท่ีไม่มีในภาษาจีน และหน่วยเสียงที่ฟัง
ยากส าหรับผู้เรียนชาวจีน กลวิธีด้านอักขรวิธีภาษาไทยในบางกรณี ผู้เขียนเจาะจงและชี้ให้เห็น
ถึงปัญหาด้านการออกเสียงภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีนโดยเฉพาะ รวมทั้งชี้แนวทางแก้ปัญหา
การออกเสียง เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติการออกเสียงของผู้เรียนภาษาไทยชาวจีน 
ให้ความสําคัญแก่การฝึกออกเสียงเฉพาะเสียงที่ยาก และช่วยให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงภาษาไทยจน
แม่นยํา หน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาจีนจะทําให้ผู้เรียนชาวจีนออกเสียงไม่ถูกต้อง ดังนั้นจะต้องมีการ
ฝึกและเน้นย้ําเพื่อช่วยให้การออกเสียงนั้นถูกต้องยิ่งขึ้น ในลักษณะคล้ายกันหน่วยเสียงใน
ภาษาไทยบางหน่วยเสียงผู้เรียนชาวจีนแยกไม่ออกและไม่สามารถออกเสียงตามได้ ผู้เขียนได้
เทียบเสียงหน่วยเสียงเฉพาะเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกออกเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   

กลวิธีการฝึกอ่านออกเสียงแบบการซ้ าเสียง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความแม่นยําและ
ชํานาญทั้งในด้านการอ่าน การเขียน และการสะกดคํา กลวิธีดังกล่าวคล้ายแบบฝึกอ่านใน
แบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาของไทย 

กลวิธีด้านต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ตลอดจน
ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาไทยที่เกิดจากความเคยชินต่อภาษาแม่และความ
ไม่คุ้นเคยต่อภาษาไทยได้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนชาวจีนสามารถเข้าใจอักขรวิธีภาษาไทยอย่าง
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ถ่องแท้ เกิดทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทยในเบื้องต้น นําไปใช้ในการเรียนภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารต่อไป 

กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารพบว่า มี 5 
ประการ ได้แก่ กลวิธีการนําเสนอบทอ่านโดยผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเอง กลวิธีการนําเสนอบทอ่านที่
นํามาจากเอกสาร หรือหนังสือภาษาไทย กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบท
อ่านหลัก กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม 
และกลวิธีการนําเสนอบทสนทนาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทอ่านหลักและบริบทสังคมไทย 

กลวิธีการน าเสนอบทอ่านโดยผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเอง ในการนําเสนอบทอ่านใน
ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม  1 เล่ม 2 และช่วงต้นของตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 ได้นําเสนอบทอ่านที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นมาเอง เพื่อให้มีเนื้อหาและภาษาที่
เหมาะสมกับระดับและศักยภาพของผู้เรียนชาวจีนมากขึ้น ลักษณะบทอ่านมีทั้ งเรื่องเล่า นิทาน 
และบทความต่าง ๆ  

กลวิธีการน าเสนอบทอ่านที่น ามาจากเอกสาร หรือหนังสือภาษาไทย  ในการ
นําเสนอบทอ่านในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 และเล่ม 4 ผู้เขียนได้คัดเลือก
เนื้อหาบทอ่านจากเอกสารหรือหนังสือภาษาไทยด้านต่าง  ๆ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนฝึกอ่านภาษาไทยที่
เจ้าของภาษาใช้กันอย่างแท้จริง ทั้งแบบทางการและกึ่งทางการ ช่วยให้ผู้ เรียนได้เพิ่มพูน
ประสบการณ์การอ่านภาษาไทย เรียนรู้การใช้ภาษาและความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมตาม
เจ้าของภาษา อีกทั้งได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการแปล จากการศึกษา พบว่า กลวิธี
การนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากเอกสารหรือหนังสือภาษาไทยมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ การนําเสนอ
บทอ่านที่นํามาจากสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย และการนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากเว็บไซต์ภาษาไทย 

การนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย ประกอบด้วยการนําเสนอบทอ่าน
ที่นํามาจากแหล่งข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญ การนําเสนอบทอ่านที่นํามาจาก
หนังสือภาษาไทย และการนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากตําราเรียนภาษาไทย  

การนําเสนอบทอ่านที่นํามาจากเว็บไซต์ภาษาไทย ผู้เขียนได้นําเสนอเนื้อหาบทอ่านบาง
เรื่องมาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยเน้นคัดเลือกเนื้อหาจากเว็บไซต์ของรัฐบาลหรือเว็บไซต์ด้านวิชาการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรง 

กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก ผู้เขียนได้นําบท
อ่านเสริมมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านจับใจความต้ังแต่ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 จนถึง
เล่ม 4 เพื่อขยายความรู้และประสบการณ์ทางภาษาไทยในด้านต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
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ในด้านต่าง ๆ ได้กว้างและลึกซึ้งขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่าน อีกทั้งได้เรียนรู้คําศัพท์ที่
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทอ่านหลักเพิ่มเติม ทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยมากขึ้น 

กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาบทอ่านเสริมที่มีการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้าม
วัฒนธรรมในการนําเสนอบทอ่านหลักที่สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมไทยหลายเรื่อง ผู้เขียนได้
นําเสนอบทอ่านเสริมที่สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมจีนที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่นํามาสอนในบทอ่าน
หลักมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านจับใจความ เพื่อให้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสังคมวัฒนธรรมไทยและ
สังคมวัฒนธรรมจีน ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจความคล้ายและความต่างของวัฒนธรรมระหว่างทั้ง
สองประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ทําให้ผู้เรียน สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ 

กลวิธีการน าเสนอบทสนทนาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทอ่านหลักและบริบท
สังคมไทย ในการนําเสนอบทสนทนา ผู้เขียนเน้นนําเสนอบทบทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบริบท
สังคมวัฒนธรรมไทยในบทอ่านหลักประจําบท โดยสร้างสถานการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทอ่าน
หลักเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนฝึกฟังพูดบทสนทนาภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยที่นําเสนอในบท
อ่านหลัก เข้าใจการใช้ภาษาสนทนาภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทย สามารถนําภาษาสนทนาที่
เรียนมาในตําราเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิ เคราะห์ เนื้อหาและกลวิธีการนําเสนอในตําราเรียนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน จะอภิปรายผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

เนื้อหาในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา จํานวน 4 เล่ม พบว่า ผู้เขียนได้นําเสนอ
เนื้อหาไว้เป็น 2 ช่วง ช่วงแรกได้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีภาษาไทย มุ่งให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านและเขียนภาษาไทยในระดับต้นได้ ช่วงที่สอง ได้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสาร เน้นพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และ
การแปลเพื่อการสื่อสาร 

ในด้านการฝึกทักษะการอ่านเบื้องต้น ผู้เขียนให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงต้ังแต่อักษรไทย 
คําพยางค์เดียว คําหลายพยางค์ และประโยคตามลําดับ คําพยางค์เดียวและคําหลายพยางค์ที่
ผู้เขียนนํามาให้ผู้เรียนฝึกอ่านส่วนใหญ่เป็นคําที่มีความหมายที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน นอกจาก
จะได้พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงแล้ว ยังทําให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยมาก
ขึ้น อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานทางด้านคําศัพท์ให้แก่การเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในขั้นต่อไป 
ประโยคที่นํามาให้ผู้เรียนฝึกอ่านเน้นนําเสนอประโยคที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน ถึงแม้ว่า ใน



  349 

ตําราเรียนจะให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงและเขียนประโยค โดยไม่เน้นความหมายของประโยค แต่ก็
จะทําให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับประโยคภาษาไทยมากขึ้น 

ในด้านการฝึกทักษะการเขียนเบื้องต้น ผู้เขียนใช้รูปแบบการฝึกทักษะการเขียนจากตํารา
เรียนภาษาไทยของประเทศไทย โดยมีการใช้ลูกศรนําการลากเส้นตามตัวอักษรทุกตัว เหมือน
แบบเรียนในประถมศึกษาของไทย แต่การฝึกเขียนตัวอักษร ฝึกเขียนตามกลุ่มตัวอักษร 3 หมู่ คือ
อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรตํ่า ส่วนรูปสระแบ่งฝึกการเขียนเป็นคู่ ๆ สระเสียงสั้นและสระเสียง
ยาว นอกจากน้ี ยังมีให้ฝึกเขียนคําศัพท์และประโยคภาษาไทย  

ในด้านการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร ผู้เขียนได้นําบทอ่านจํานวน
มากมาให้ผู้เรียนฝึกอ่านจับใจความ เรียนรู้คําศัพท์ในด้านต่าง ๆ  โดยเน้นนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
สังคมไทยและวัฒนธรรไทยและเรื่องที่ทันสมัยต่อสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบริบท
ความเป็นไทย และสามารถนําไปใช้ในการสื่อสารได้จริง ผู้เขียนยังได้นําเสนอบทอ่านเสริมท้ายบท 
มีทั้งลักษณะที่สัมพันธ์กับบทอ่านหลัก ซึ่งจะช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ทางภาษาไทยใน
ด้านต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ได้กว้างและลึกซึ้งขึ้น และมีลักษณะการ
เปรียบเทียบเนื้อหาแบบข้ามวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นการเปรียบเทียบสังคมวัฒนธรรมไทยและสังคม
วัฒนธรรมจีน ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจความคล้ายและความต่างของสังคมและวัฒนธรรม
ระหว่างทั้งสองประเทศ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ดี การนําเสนอ
เริ่มต้นจากบทความสั้น ๆ ที่มีภาษาง่าย ๆ ไปยังบทความที่มีความยาวและยากขึ้น ในด้านการ
เขียน ในบทเรียนมีแบบฝึกให้ผู้เรียนเขียนคําศัพท์ วลี แต่งประโยคและเขียนข้อความตามเนื้อหา
บทอ่าน  

ในด้านการฝึกทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร ผู้เขียนได้นําบทสนทนามาให้
ผู้เรียนฝึกฟังพูด โดยเน้นนําเสนอบทสนทนาที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยในบท
อ่านหลักประจําบท มุ่งให้ผู้เรียนชาวจีนฝึกฟังพูดภาษาสนทนาภายในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ไทย นอกจากนี้  ในท้ายบทสนทนาบางเรื่อง ผู้ เขียนได้นําเสนอประโยคสื่อสารที่ เกี่ยวกับ
สถานการณ์ในบทสนทนาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
ให้มากขึ้น นอกจากน้ี ในบทอ่านบางเรื่อง ผู้เขียนยังให้ฝึกการพูดโดยให้ผู้เรียนนําเสนอหน้าชั้นหรือ
สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทอ่านแต่ละบท สามารถทําให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง 
และการพูดได้มากขึ้น 

ในด้านการฝึกทักษะการแปลเพื่อการสื่อสาร มีการให้ฝึกแปลประโยคหรือข้อความที่
เกี่ยวกับบทอ่านจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ซึ่งส่วนใหญ่มีเนื้อหา
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เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทอ่าน รวมทั้งเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้ผู้เรียนได้นําไปใช้เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
ในอนาคต 

จากการศึกษา เห็นได้ว่า ในตําราเรียน เล่ม 1 จะเน้นพัฒนาทักษะการอ่านโดยเฉพาะ
การอ่านออกเสียง และทักษะการเขียนในเบื้องต้น เล่ม 2 เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งในด้าน
การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และการแปลไปพร้อมกัน โดยเน้นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันของคนไทยในปัจจุบัน ส่วนในตําราเรียน เล่ม 3 และเล่ม 4 เน้นพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียนและการแปลในระดับที่ยากขึ้น การนําเสนอตามลําดับจากง่ายไปหายาก ทําให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น และสังเกตได้ว่า การนําบทสนทนามาฝึกทักษะการฟัง-การพูด
มีปรากฏในตําราเรียน เล่ม 2 เท่านั้น แต่การนําบทอ่านมาฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการ
แปลมีปรากฏต้ังแต่ช่วงท้ายของตําราเรียน เล่ม 1 จนถึงตําราเรียน เล่ม 4 ทั้ง 4 เล่ม ผู้วิจัยเห็นว่า 
เนื่องจากในตําราเรียน เล่ม 2 เน้นนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันมากกว่า แต่ในตํารา
เรียน เล่ม 3 และเล่ม 4 จะนําเสนอเนื้อหาที่ยากขึ้น ส่วนมากเป็นลักษณะข่าวและบทความ
เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญทางการเมือง และเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย เป็นต้น ผู้เขียนจึงเน้นให้
ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง-การพูดบทสนทนาที่สามารถนําไปในชีวิตประจําวันได้ ส่วนการฝึกทักษะ
การฟัง-การพูดในระดับที่สูงขึ้น จะมีแบบฝึกให้ผู้เรียนนําเสนอหน้าชั้นหรือสัมมนาในประเด็นที่
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทอ่าน ไม่ได้เน้นเรื่องบทสนทนาอีก 

นอกจากนี้ สังเกตได้ว่า ในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาษาไทย ผู้เขียนเน้น
นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอักขรวิธีไทย ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ไม่ได้นําเสนอ
เป็นเนื้อหาหลัก และไม่ได้ลงลึกเหมือนอักขรวิธีไทย และไม่พบการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับฉันท
ลักษณ์ เห็นได้ว่า ในฐานะเป็นตําราเรียนภาษาไทยที่ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
พื้นฐานสําหรับผู้เรียนชาวจีน ผู้เขียนจะมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้การอ่าน การเขียนภาษาไทยในขั้น
พื้นฐาน และเกิดทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันและในการประกอบอาชีพที่สัมพันธ์กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงไม่
เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ในลักษณะเดียวกับตําราเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวไทย 

จากผลการวิเคราะห์ เห็นได้ว่า เนื้อหาในตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 - 4 
มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้เบื้องต้นของ
ภาษาไทย มีทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล มี
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ความสามารถการใช้ภาษาไทยในชีวิตจริง และรู้จักสภาพของประเทศไทยในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบประเพณี ศาสนา และภูมิศาสตร์ เป็นต้น 

กล่าวได้ว่า ตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาชุดนี้มีความโดดเด่นและความน่าสนใจ
ในฐานะเป็นตําราเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวจีน ซึ่งเป็นผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาที่
สอง สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการสอนภาษาไทยให้แก่
ผู้เรียนชาวจีนที่น่าสนใจ เช่น ได้เปรียบเทียบระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยและภาษาจีนโดยใช้สัท
อักษรสากลเป็นสื่อกลาง มีการนําเสนอเนื้อหาเพื่อชี้แนะความสําคัญของเนื้อหาส่วนที่เป็นปัญหา
สําหรับผู้เรียนชาวจีน แนะแนวทางการสอนให้แก่ผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา มีการนําเสนอเนื้อหา
ที่สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ทําให้ผู้เรียนชาวจีนเข้าใจประเทศ
เจ้าของภาษาได้มากขึ้น นอกจากน้ี ยังมีการนําเสนอการเปรียบเทียบระหว่างสังคมวัฒนธรรมไทย
และสังคมวัฒนธรรมจีน ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

นอกจากนี้แล้ว ตําราเรียนชุดนี้ยังมีรูปแบบที่ทันสมัย มีแผ่น  CD-ROM ที่เป็น
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ประกอบด้วย เป็นการดึงดูดให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวน
ความรู้ด้วยตัวเองได้ ปูพื้นฐานภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มีเสียงเจ้าของภาษาช่วย
พัฒนาการฟังและการออกเสียงภาษาไทย และในการนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม
ไทย มีภาพประกอบและวีดีโอให้ชม ช่วยให้ผู้ เรียนชาวจีนที่ดํารงชีวิตอยู่ในต่างสังคมต่าง
วัฒนธรรมสามารถเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทยได้ดีขึ้น การนําเสนอเนื้อหาตํารา
เรียนในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนอกจากจะทําให้การเรียนการสอนภาษาไทยนั้นได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นแนวทางให้แก่การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตําราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาที่เป็นตําราเรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของชาติต่าง ๆ  

2. ควรมีการศึกษาตําราเรียนหรือหนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติที่เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

3. กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาบางประการน่าจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศต่อไป 
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