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Abstract

Teaching Thai as a foreign language from concept to practice is a
Thai language teaching textbook for foreign learners, authored by Assoc. Prof.
Dr. Watcharapol Wiboonyasarin, Suan Dusit University. It is an attempt to
present the viewpoint of Thai language teaching in Thailand and abroad in
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Asia, Europe and America, presenting the 8 concepts and strategies of foreign
language teaching, the application of the concepts of foreign language
teaching and teaching Thai as a foreign language, application of language
teaching methods for communication and teaching Thai as a foreign language
including the problems and methods of solving Thai language learning
problems of foreigners, organizing activities to improve listening, speaking,
reading and writing skills, together with examples, application of technology
and teaching Thai as a foreign language such as website, online chat, blog,
wiki and the preparation of teaching plans for foreign learners.
Keywords: Teaching Thai as a Foreign Language, Application of Technology
in Language Teaching, Activity Arrangement for Development of Language’s
Skill

บทคัดย่อ

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศจากแนวคิดสู่การปฏิบัติเป็นต�ำรา
สอนภาษาไทยส� ำ หรั บ ผู ้ เรี ย นชาวต่ า งประเทศ แต่ ง โดย รศ.ดร.วั ช รพล วิ บู ล ยศริ น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นความพยายามหนึ่งที่มุ่งน�ำเสนอมุมมองการเรียนการสอนภาษา
ไทยในประเทศไทยและในต่างประเทศทัง้ ในทวีปเอเชีย ยุโรป และ อเมริกา การเสนอแนวคิด
และกลวิธกี ารสอนภาษาต่างประเทศ 8 แนวคิด การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการสอนภาษา
ต่างประเทศกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การประยุกต์วธิ กี ารสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารกับการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ตลอดทั้งปัญหา
และวิธีการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน พร้อมตัวอย่างประกอบ การประยุกต์
เทคโนโลยีกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เช่น เว็บไซต์ การสนทนา
ออนไลน์ บล็อก วิกิ และ การจัดเตรียมแผนการสอนส�ำหรับสอนผู้เรียนชาวต่างประเทศ
ค�ำส�ำคัญ: การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ, การประยุกต์เทคโนโลยีในการ
สอนภาษา, การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา
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ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารของชนชาติต่าง ๆ ที่ต้องการ
คบค้าสมาคมกันและกัน ภาษาไทยนอกจากจะเป็นภาษาแม่ของคนไทยแล้ว ยังเป็นอีกภาษา
ต่างประเทศหนึ่งในภาษาของโลกที่ชาวต่างประเทศ นิยมศึกษา ด้วยความจ�ำเป็นทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ท�ำให้ภาษาไทยเป็นที่ต้องการและสนใจศึกษาของ
ชาวต่างประเทศจ�ำนวนมาก ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา
ต่างประเทศทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และ
ออสเตรเลีย นักวิชาการไทยหลายท่านได้แต่งต�ำราส�ำหรับสอนภาษาไทยส�ำหรับผูเ้ รียนชาว
ต่างประเทศขึน้ ตัวอย่างเช่น พืน้ ฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ แต่งโดย
ศรีวิไล พลมณี (Ponmanee, 2002) การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
แต่งโดย สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ (Witthayasakphan, 2006) สอนไทยให้ต่างชาติ จาก
อเมริกาถึงญี่ปุ่น แต่งโดย นิตยา กาญจนะวรรณ (Kanchanawan, 2007) ทฤษฎีและวิธี
สอนภาษาไทยส�ำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ แต่งโดย นวลทิพย์ เพิ่มเกษร (Permkesorn,
2012) การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ แต่งโดย สร้อยสน สกลรักษ์ (Sakolrak,
2010) ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ แต่งโดย รุ่งฤดี แผลงศร
(Plaengsorn, 2018) และหนึ่งในจ�ำนวนนั้น คือ ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ :
แนวคิดสู่การปฏิบัติ แต่งโดย วัชรพล วิบูลยศริน (Wiboolyasarin, 2015) ผู้แต่ง ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ ประจ�ำสาขาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ภูมหิ ลังผูแ้ ต่งส�ำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตด้านการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศ จากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่เปิดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาในแขนงวิชา การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยตรง ภายหลัง
ผูแ้ ต่งได้ผลิตผลงานเกีย่ วกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง เช่น
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารบนสื่อสังคม
เนื้อหาของต�ำราเล่มนี้จึงเป็นการน�ำเสนอทั้งทฤษฎีการสอนและแนวทางปฏิบัติ
โดยทีผ่ แู้ ต่งได้ใช้หนังสือเล่มนีเ้ ป็นเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา วิธกี ารสอนภาษาไทย
ภาษาไทยส�ำหรับชาวต่างประเทศ ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ ยังไม่แพร่หลายในวงวิชาการนัก
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วิชาการมากนักเหมือนเล่มอื่นๆที่ผ่านมาที่พิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์มีชื่อเสียง เนื่องจากเป็น
หนังสือทีแ่ ต่งขึน้ เพือ่ ใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ จึงไม่มขี ายตาม
ท้องตลาด และปรากฎในวงแคบ ว่าโดยสาระส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้ผู้แต่งได้แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 6 บท แต่ละบทมีประเด็นส�ำคัญดังต่อไปนี้
บทที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่าง
ประเทศ ในบทนีผ้ แู้ ต่งได้แบ่งเนือ้ หาสาระออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีห่ นึง่ 1) กล่าวถึงความ
เป็นมาของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ในประเด็นนี้ ผูแ้ ต่ง
ได้ชใี้ ห้เห็นความส�ำคัญของการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศโดยยกถ้อยค�ำของ เจ้าพระ
ยาวิชเยนทร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนหนึ่งว่า “พวกบาทหลวงควรจะหัดภาษาไทยให้ถูก
ต้องเสียก่อนจึงจะท�ำให้ผอู้ นื่ เชือ่ ตาม” (Wiboolyasarin, 2015:2) ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
มีภรรยาของมิชชัน่ นารีชอื่ แอนน์ เฮาซไทน์ จัด๊ สัน และภรรยาของศาสตราจารย์อะโดนิราม
จั๊ดสัน เรียนภาษาไทยหนึ่งปีครึ่งสามารถแปลคัมภีร์ศาสนาคริสต์เป็นภาษาไทยได้ ในช่วงนี้
ศูนย์ภาษาแห่งสมาพันธ์มหาวิทยาลัยอเมริกาเหนือได้กอ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ สอนภาษาไทยให้แก่ชาว
อเมริกัน ภายหลังคริสตจักรได้เปิดสอนภาษาไทยแก่มิชชั่นนารีที่เข้ามาสอนศาสนาใน
ประเทศไทยเหมือนกัน
หัวข้อต่อไป ผูแ้ ต่งได้นำ� เสนอสถาบันการศึกษาของไทยทีเ่ ปิดสอนภาษาไทยส�ำหรับ
ชาวต่างประเทศ ได้แก่ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด
หลักสูตรนานาชาติสาขาไทยศึกษา และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้เปิดหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับ
ประกาศนียบัตรและปริญญาโท นอกจากนี้ยังมีสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่เปิดหลักสูตร
ดังกล่าว เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยไทยเปิดสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ
โดยเปิดเป็นหลักสูตรเฉพาะกิจและรายวิชาในหลักสูตร และมีสถาบันการศึกษาเอกชนเปิด
สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศโดยจัดเป็นหลักสูตรเร่งรัด ในหัวข้อนี้ ผู้แต่งได้แทรก
เนือ้ หาด้านการแต่งต�ำราภาษาไทยส�ำหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ ซึง่ ท�ำให้มองว่าเนือ้ หาไม่
โยงกับการจัดการเรียนการสอนแต่สมควรเป็นหัวข้อแยกต่างหาก และ ส่วนที่ 2) กล่าวถึง
ความเป็นมาของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในต่างประเทศ ในประเด็นนี้
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ผูแ้ ต่งได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการสอนภาษาไทยในต่างแดนและเสนอมุมมองการจัดการ
เรียนการสอนจาก มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล มหาวิทยาลัยภาษา
และการค้าต่างประเทศกวางตุง้ ประเทศจีน มหาวิทยาลัยฮันกุก๊ มหาวิทยาลัยปูซาน ประเทศ
เกาหลี มหาวิทยาลัยไซนส์มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ ประเทศ
สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในตอนท้ า ยผู ้ แ ต่ ง ได้ ใ ห้ ร ายชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆในต่ า งประเทศอี ก หลาย
มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เปิดสอนในระดับหลักสูตรและระดับ
รายวิชา ผู้แต่งสรุปไว้ว่า มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศนัน้ ได้จดั หลักสูตรในลักษณะเป็นหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษาและไทยศึกษา โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ก�ำหนดให้เป็นรายวิชา
เอกหรือรายวิชาเลือก (Wiboolyasarin, 2015: 1-7)
จะเห็นได้วา่ ผูแ้ ต่งได้แสดงให้เห็นมุมมองการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในต่างประเทศทีเ่ ปิดสอนภาษาไทยหลากหลายและความร่วมมือกับทางราชการไทย
ที่มีส่วนช่วยในการส่งบุคลการไปช่วยเปิดสอนภาษาไทยซึ่งแต่ละแห่งแต่ละประเทศจะมี
ความเป็นมาที่แตกต่างกัน ในหัวข้อนี้จึงเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านทั่วไปให้ทราบว่าภาษา
ไทยนอกจากจะถูกสอนในประเทศไทยแล้วในต่างประเทศมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร
บ้าง
บทที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการสอนภาษาต่างประเทศที่ส�ำคัญ 8 แนวคิด
ได้แก่
1) แนวคิดของการสอนแบบไวยากรณ์และแปล แนวคิดนี้เชื่อว่า การเรียนภาษา
ไม่ใช่การสื่อสารแต่เป็นการอ่านภาษานั้น ๆ เหตุผลของการเรียนภาษาต่างประเทศในสมัย
ก่อนคือการอ่านบทประพันธ์ทแี่ ต่งเป็นภาษาดัง้ เดิม การสอนแบบไวยากรณ์และแปลเป็นการ
ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาและใช้การแปลแทนความเข้าใจ วิธกี ารสอนแบบนีไ้ ม่เน้นการออก
เสียงค�ำในภาษาเป้าหมายแต่เน้นการท่องจ�ำไวยากรณ์แทน อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนแบบ
นี้ในปัจจุบันหลายแห่งเลิกใช้หันมาใช้วิธีการสอนแบบอื่นๆ แทน แต่ก็ยังมีผู้น�ำแนวคิดนี้ไป
สอนภาษาต่างประเทศอยู่บ้าง
2) แนวคิดของการสอนแบบตรง เป็นแนวคิดส่งต่อจากไวยากรณ์และแปล แนวคิด
นีม้ งุ่ ให้ผเู้ รียนคิดและพูดออกมาเป็นภาษาเป้าหมาย ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแม่ในชัน้ เรียน แต่
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ผู้สอนจะใช้ทัศนวัตถุและสื่อจริงไปใช้ในการสร้างความเข้าใจภาษาในการเรียนการสอน
อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ปัจจุบันโรงเรียนสอนภาษาหลายแห่งเลิกใช้แล้วและหันไปใช้วิธีการ
อื่นแทน
3) แนวคิดของการสอนแบบฟังและพูด แนวคิดนีม้ องว่า ภาษาคือค�ำพูด ไม่ใช้การ
เขียน ยิง่ ถ้าฝึกสนทนามากยิง่ เท่าไรยิง่ พัฒนาประสิทธิภาพในการพูดมากเท่านัน้ วิธกี ารนีจ้ ะ
หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาแม่ในการเรียนการสอน แนวคิดนี้เชื่อว่ายิ่งผู้เรียนฝึกฝนมากจะกลาย
เป็นนิสัยและสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้เรียนจะยังจ�ำบท
สนทนาได้ แต่ก็ไม่สามารถพูดภาษาต่างประเทศไทย แนวคิดนี้จึงยังไม่บรรลุเป้าหมายหลัก
ได้
4) แนวคิดการสอนแบบชักชวน แนวคิดนี้เชื่อว่า บรรยากาศในห้องเรียนเป็นสิ่ง
ส�ำคัญมาก ต้องสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ผ่ี อ่ นคลาย เป้าหมายคือการให้ผเู้ รียนซึมซาบ
เนื้อหาบทเรียนโดยปราศจากความตึงเครียด แนวคิดนี้มองว่าผู้เรียนรู้สึกอย่างไรก็จะท�ำให้
การเรียนรู้เป็นอย่างนั้น เช่น รู้สึกว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นอย่างไรก็จะท�ำให้เรียนภาษา
ได้ดีวิธีการสอนคือจัดห้องเรียนให้น่าเรียน เปิดเพลงให้สบายใจ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาแม่
ในชั้นเรียนได้ อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้ไม่สามารถสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ได้
5) แนวคิดการสอนแบบเงียบ แนวคิดนีต้ อ้ งการให้ผสู้ อนคงความเงียบไว้ให้ได้นาน
เพือ่ ว่าผูเ้ รียนจะรับผิดชอบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียนจะเริม่ เรียนรูแ้ ละรับภาษาอย่างอิสระ
แต่ผสู้ อนจะแสดงภาษาให้เป็นตัวอย่างก่อนแล้วเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ทำ� งานร่วมกัน ในการ
สอนผูส้ อนจะเรือ่ งเสียงจากตารางเสียงทีเ่ ป็นรหัสสี ผูส้ อนจะสอนโครงสร้างภาษาโดยใช้แท่ง
พาสติกสีเพื่อแสดงส่วนประกอบของค�ำหรือประโยค ทุกขั้นตอนผู้สอนจะแสดงให้ดูเป็น
ตัวอย่าง และผู้เรียนจะท�ำตามอย่างตั้งใจ อย่างไรก็ดี ผู้สอนต้องได้รับการฝึกและช�ำนาญจึง
จะประสบความส�ำเร็จได้
6) แนวคิดการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง แนวคิดนี้เชื่อว่า มนุษย์เรียนรู้ได้ดี
เมือ่ ร่างกายและจิตใจสัมพันธ์กนั ผูเ้ รียนจะต้องตอบสนองแบบไม่ใช้คำ� พูดต่อค�ำสัง่ ของผูส้ อน
ทีส่ งั่ ให้ปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียน ผูส้ อนจะทราบจากการตอบสนองด้วยท่าทางของผูเ้ รียน การสอน
เริ่มต้นจากค�ำสั่งแบบง่ายเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ค�ำสั่งจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเมื่อผู้เรียน
พัฒนาความเข้าใจด้านการฟังและความรู้ด้านเนื้อหาไปมากแล้ว อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้
เหมาะส�ำหรับใช้กบั ผูเ้ รียนทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนผลิตภาษาเพราะผูเ้ รียนทีย่ งั พูดไม่ได้สามารถมีสว่ น
ร่วมในกระบวนการนี้ได้
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7) แนวคิดการสอนแบบธรรมชาติ เป้าหมายหลักคือ การพัฒนาความสามารถ
ด้านการสื่อสาร การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนจึงส่งเสริมการสื่อสารมากกว่าอธิบาย
ไวยากรณ์ ส่วนใหญ่จะเน้นการฟังและพูดไม่อธิบายไวยากรณ์ใดๆ ในชั้นเรียน การท�ำแบบ
ฝึกหัดจะให้ท�ำนอกชั้นเรียน จุดเน้นของการสอนตามวิธีการนี้อยู่ที่การฟัง ถ้าผู้เรียนตอบ
สนองเป็นภาษาแม่ได้แสดงว่าเข้าใจภาษาต่างประเทศแล้วเช่นกัน ผู้สอนจะใช้ทัศนวัสดุ
ท่าทาง การสาธิต การพูดซ�้ำ ๆ
8) แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เป้าหมายหลัก คือ ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา
พัฒนาความสามารถทางด้านการสือ่ สารและใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสังคม
กิจกรรมที่เน้น คือ การให้ผู้เรียนเจรจาแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ต้องพูดซึ่งในกระบวนการนี้
ต้องการสร้างช่องว่างของข้อมูล ระหว่างผู้พูด กิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติคนเดียวได้ต้องใช้
เพื่อนร่วมท�ำงานเพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมในชั้นเรียนจะมีหลากหลาย เช่น
เกมส์ภาษา การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม การตอบสนองด้านการพูดทีไ่ ม่ได้เตรียมมาก่อน และ
การใช้สอื่ ตามสภาพทีแ่ ท้จริงเช่นหนังสือพิมพ์ แนวคิดนีไ้ ด้นำ� หลักการเรียนรูโ้ ดยการกระท�ำ
มาใช้ส่งเสริมการเรียนภาษาตั้งแต่เริ่มต้น
ในท้ายบท ผูแ้ ต่งสรุปว่า การเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ผลดีนนั้ ควรมาจากองค์
ประกอบส�ำคัญ 3 ประการ คือ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม และ จิตวิทยา ภาษาและ
วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากภาษาไม่ได้แยกตัวออกจากวัฒนธรรม
แต่มาจากการรวบรวมสืบทอดต่อกันมาทางสังคมของสิ่งทีปฏิบัติกันเป็นกิจวัตร (Wiboolyasarin, 2015: 37-50) จะเห็นได้ว่าในต�ำราการสอนภาษาไทยส�ำหรับชาวต่างประเทศ
เล่มอืน่ ๆ เช่น นวลทิพย์ เพิม่ เกษร และ รุง่ ฤดี แผลงศร จะแบ่งวิธกี ารสอนภาษาต่างประเทศ
ออกเป็น 10 วิธี ตามแนวทางที่สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งขาดไปในหนังสือเล่มนี้ คือ การสอน
แบบตรง และ การสอนแบบกลุม่ สัมพันธ์ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าวิธกี ารสอนสองแบบนีม้ คี วาม
ใกล้เคียงกับกับสอนแบบอืน่ ๆ เช่น การสอนแบบตรงและแบบธรรมชาติจะมีความคล้ายคลึง
กันอยู่บ้าง ส่วนการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ มีวิธีการสอนที่ไม่เด่นเหมือนกับวิธีการสอนแบบ
อื่น ผู้แต่งจึงไม่ได้แยกการสอนแบบนี้ออกเป็นวิธีการสอนอีกประเภทหนึ่ง
บทที่ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในบทนี้
ผู้แต่งได้เน้นความส�ำคัญว่า การเลือกวิธีสอนใด ๆ ขึ้นอยู่กั้บผู้เรียนและลักษณะของ
สถานการณ์เรียนรู้เป็นส�ำคัญ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาวิธีสอนที่เหมาะสมดังนี้ 1) ผู้เรียน
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เรียนรู้อย่างตื่นตัว 2) ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม 3) ผู้เรียนได้รับการเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ 4) ผูเ้ รียนได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ 5) ผูส้ อนใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ในทัศนะ
ของผูแ้ ต่ง การสอนภาษาไทยควรเริม่ ต้นฝึกทักษะการสือ่ สาร เพราะภาษาเป็นเครือ่ งมือการ
ค้นคว้าหาความรู้เพื่อใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้
ผู้แต่งได้น�ำเสนอแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นแนวทางในการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างงานวิจยั ในประเทศไทยทีส่ นับสนุน
แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่นักวิชาการได้น�ำมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษา
แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีจุดเด่นคือ
1) มีการก�ำหนดเป้าหมายของการเรียนภาษา 2) การจัดกิจกรรมตอบโต้ในชั้นเรียน 3) การ
ให้ความส�ำคัญกับการสือ่ สารแบบสองทาง 4) การให้ผเู้ รียนเปิดรับภาษาเป้าหมายอย่างเพียง
พอ 5) การรวมทักษะทางภาษา 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนไว้
ด้วยกัน ผู้แต่งน�ำเสนอ แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขัน้ ตอนการสอนภาษาไทยตามแนวคิดของการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร มีขนั้
ตอนย่อย คือ 1.1 การน�ำเสนอภาษา 1.2 การฝึกใช้ภาษา 1.3 การน�ำภาษาไปใช้
2) รูปแบบการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดของการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นการน�ำเสนอขั้นตอนทั้งสามประการข้างต้น
3) กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เน้นแนวทาง
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน
4) สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดภาษา
เพื่อการสื่อสาร ได้แก่ สื่อของจริง การเรียงประโยคที่จัดวางอย่างสับสน เกมส์ทางภาษา
ภาพเล่าเรื่องราว และ บทบาทสมมติ
5) เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตาม
แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในระยะเริ่มต้น ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและ
โทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการน�ำภาพและแผ่นฟิล์มมาใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และ คอมพิวเตอร์เพื่อขยายขอบเขตของการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมี ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล กระดานอภิปราย ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา การประชุม
ทางไกล เป็นต้น
6) บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิด
นี้ ได้แก่ บทบาทผู้สอน ผู้จัดการ ที่ปรึกษา ผู้ร่วมสื่อสาร ผู้กระตุ้น ผู้ประเมิน ส่วนบทบาท
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ผู้เรียนจะเป็น ผู้สื่อสาร ผู้สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง
ในท้ายของบท ผูแ้ ต่งได้นำ� เสนอปัญหาและวิธกี ารแก้ไขของการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ โดยได้อ้างถึงงานของ ศรีวิไล พลมณี ที่พูดถึงปัญหาการเรียนการ
สอนภาษาไทยและแนวทางการแก้ไข 10 หัวข้อ ได้แก่ 1) การขาดพืน้ ฐานในการเรียนภาษา
ไทยของผู้เรียน 2) นักศึกษาไม่สามารถจ�ำได้ 3) นักศึกษาไม่ยอมพูด 4) นักศึกษาออกเสียง
ไม่ถกู 5) นักศึกษาเรียงค�ำในโครงสร้างภาษาไทยไม่ถกู 6) ความเข้าใจวัฒนธรรมและประเพณี
7) นักศึกษาเบื่อการเรียน 8) นักศึกษามีข้อจ�ำกัดของเวลาเรียน 9) การสอนขาดเนื้อหรือ
เนือ้ หาไม่เหมาะสม 10) ผูเ้ รียนไม่เข้าสังคม ซึง่ ในแต่ละปัญหาผูแ้ ต่งได้เสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไข (Wiboolyasarin, 2015 : 67-101)
ในบทนี้จะเห็นได้ว่า ผู้แต่งได้น�ำเสนอการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อเป็น
แนวทางในการสอนแบบบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างไรก็ตาม ในประเด็น
ของปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนชาวต่างประเทศที่ผู้แต่งรวมเข้าไว้ในบทเดียวกัน
ซึ่งประเด็นนี้ผู้แต่งสามารถจะแบ่งออกเป็นอีกบทได้ต่างหากเนื่องจากมีเนื้อหาที่ต่างกัน อีก
ทัง้ ยังมีงานวิจยั ใหม่ๆในปัจจุบนั ทีส่ นับสนุนการวิธกี ารแก้ไขปัญหาการเรียนรูภ้ าษาไทยของ
ผู้เรียนชาวต่างประเทศมากมาย ซึ่งผู้แต่งสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้
บทที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในบทนี้ ผูแ้ ต่งชีใ้ ห้เห็นว่าการสอนภาษาไทยควรควบคูก่ บั การฝึกทักษะ คือ สอนให้ฟงั สอน
ให้อา่ น สอนให้พดู และเขียนในเรือ่ งทีไ่ ม่ยากเกินความสามารถ ผูแ้ ต่งได้อา้ งอิงงานเขียนของ
นวลทิพย์ เพิ่มเกษร ที่ว่าปัจจัยส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา
ต่างประเทศ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและรายวิชา 2) การจัดเนื้อหารายวิชา
3) วิธีจัดการเรียนการสอน 4) การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ในทัศนะผู้แต่ง กิจกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศควรมุ่งเน้น
2 ประเด็น คือ ความคล่องแคล่วและความถูกต้อง ในสองอย่างนั้น กิจกรรมพัฒนาความ
คล่องแคล่วจะเน้นการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นสัมฤทธิผลของการสื่อสาร ใช้ภาษา
อย่างมีความหมาย ใช้กลยุทธ์การสื่อสาร ผลิตภาษาได้และค้นหาจุดเชื่อมโยงการใช้ภาษาสู่
บริบท ส่วน กิจกรรมพัฒนาความถูกต้องนัน้ จะเน้นใช้ภาษาเหมาะสมกับผูเ้ รียน เน้นรูปแบบ
ของภาษาทีถ่ กู ต้อง ใช้ภาษานอกเหนือบริบท ใช่หน่วยย่อยของภาษา ไม่เน้นการสือ่ สารอย่าง
มีความหมาย และควบคุมการใช้ภาษา นอกจากนี้ ผู้แต่งได้เสนอการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาไทยที่ประสบความส�ำเร็จนั้นควรเป็นดังนี้ 1) กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
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เนื้อหาบทเรียน 2) กิจกรรมก�ำหนดเป้าหมายการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3) กิจกรรมสร้าง
ความจ�ำเป็นในการสื่อสาร 4) กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทราบผลของการสื่อสาร 5)
กิจกรรมมีความน่าสนใจและท้าทาย 6) กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีโอกาสเลือกตามความ
ต้องการ 7) กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้และประสบการณ์ของตน ส่วนแนวทาง
การวัดและประเมินผลทักษะการฟังและพูดนั้น
ผูแ้ ต่งได้กล่าวว่า อาจด�ำเนินการระหว่างการท�ำกิจกรรมและในตอนท้ายของการ
ท�ำกิจกรรม ตามแนวทางต่อไปนี้ 1) ตอบค�ำถามจากการฟังสื่อเสียง 2) ฟังแล้วล�ำดับภาพ
เหตุการณ์ตามสถานการณ์ที่ก�ำหนด 3) ฟังเนื้อเรื่องจากสื่อเสียงหรือผู้สอนเป็นผู้อ่านให้ฟีง
4) แสดงภาพบุคคลสถานที่แล้วให้พูดอภิปรายลักษณะต่าง ๆ 5) จับคู่แล้วสนทนาตาม
สถานการณ์ทกี่ ำ� หนดหรือผูส้ อนเป็นผูส้ มั ภาษณ์ 6) บรรยายเรือ่ งราวตามจินตนาการของตน
หรือจากประสบการณ์ที่ประทับใจของตน ในขณะที่การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน
ผูแ้ ต่งได้แนะน�ำว่า ควรปฏิบตั ติ ามล�ำดับจากง่ายไปหายาก ดังนี้ 1) อ่านแบบคร่าวๆ
2) อ่านแบบกวาด 3) อ่านแบบทั่วไป 4) อ่านแบบละเอียด 5) อ่านเชิงวิพากษ์ การพัฒนา
ทักษะการอ่านอาจจัดเป็นกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม 3 ระยะ คือ ก่อนอ่าน ระหว่าง
อ่าน และ หลังอ่าน
ส่ ว นแนวทางการวั ด และประเมิ น ผลทั ก ษะการอ่ า น อาจท� ำ ได้ โ ดยการ
1) หาความหมายของค� ำ ศั พ ท์ จ ากเรื่ อ ง 2) หาความหมายจากประโยคที่ ก� ำ หนดให้
3) ตอบค�ำถามจากเรื่องที่อ่าน 4) เรียงล�ำดับเรื่องที่อ่านให้ถูกต้อง 5) เติมค�ำลงในช่องว่างที่
เป็นเนือ้ ความยาว ๆ 6) แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ า่ น 7) ตัง้ ชือ่ เรือ่ งให้เหมาะสมกับ
เรื่อง
ในขณะที่การพัฒนาทักษะการเขียน อาจกระท�ำได้ ดังนี้ 1) เขียนแบบคุมควบ
2) เขียนแบบแนะแนว 3) เขียนแบบอิสระ การพัฒนาทักษะการเขียนอาจจัดกิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่ม
การวัดและประเมินผลทักษะการเขียน อาจท�ำได้ดงั นี้ 1) เลือกค�ำหรือกลุม่ ค�ำเติม
ลงในเนื้อความให้ถูกต้อง 2) เขียนค�ำ วลี หรือประโยคตามค�ำบอก 3) ก�ำหนดสถานการณ์
แล้วให้เขียน 4) เขียนข้อความต่อจากประโยคที่ก�ำหนด 5) เปลี่ยนบทสนทนาที่ได้ฟังหรือ
อ่านเป็นเรื่องเล่า
ในท้ายบท ผูแ้ ต่งให้ตวั อย่างของใบงานต่าง ๆ เช่น อ่านสถานการณ์แล้วเขียนตาม
ความคิดของตน แต่งเรื่องสั้น นิทานตามจินตนาการ แต่งเรื่องจากภาพเหตุการณ์ที่ก�ำหนด
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ให้ คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด คัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึง่ บรรทัด คัดลายมือด้วย
ตัวอาลักษณ์ครึ่งบรรทัด ฟังการพูดของเพื่อน ชมภาพยนต์แล้วเติมค�ำตอบในช่องว่างให้
ถูกต้อง สานต่อความคิดจากการอ่านนิทาน เขียนตามค�ำถามจากการฟังและดูนิทาน
พื้นบ้าน อ่านสถานการณ์ที่ก�ำหนดให้แล้วพูดสแสดงความคิดเห็นของตนหน้าชั้นเรียน
(Wiboolyasarin, 2015: 113-131)
จะเห็นได้ว่า ในบทนี้ผู้แต่งได้ขยายความจากบทที่แล้วที่ผู้แต่งประยุกต์ใช้ทฤษฎี
และวิธีการสอนแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นแนวทางการสอนทักษะโดยที่ผู้แต่ง
ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ควรจัดให้การสอนตามแนวทางนี้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเหล่าอาจจะ
ปรับแก้ไขได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้สอนแต่ละคนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร
บทที่ 5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่าง
ประเทศ ได้แก่ เว็บไซต์ การสนทนาออนไลน์ บล็อก วิกิ ในบทนี้ผู้แต่งชี้ให้เห็นว่า การน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสอนภาษาต่างประเทศไม่ได้เป็นเรือ่ งใหม่แต่อย่างใด แต่เทคโนโลยีได้
เข้ามามีบทบาทในการเรียนรูภ้ าษามานานแล้ว เหตุผลในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในชัน้ เรียน
และเป็นส่วนหนึ่งของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คือ 1) การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตสะดวกสามารถเข้าถึงได้ทุกแห่ง 2) ผู้เรียนในยุคดิจิทัลเติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีซงึ่ เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ 3) เทคโนโลยีสร้างโอกาสในการเรียนรูท้ ำ� งานและใช้งาน
สื่อตามสภาพจริง 4) อินเทอร์เน็ตช่วยให้เกิดการสื่อสารและการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ผู ้ เรี ย นแม้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ส ถานที่ เ ดี ย วกั น 5) เทคโนโลยี น� ำ เสนอสื่ อ ที่ น ่ า สนใจเช่ น หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ 6) สถานศึกษาจะส่งเสริมให้ผสู้ อนน�ำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 7) เทคโนโลยีปรับรูปแบบให้ใช้งานบนโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบพกพา 8) การใช้เครือ่ ง
มือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารจะสนับสนุนให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ฝนและแสดงทักษะทาง
ภาษา
ผูแ้ ต่งได้นำ� เสนอเทคโนโลยีชว่ ยสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศทีน่ า่ สนใจ
คือ เว็บไซต์ (website) การใช้เว็บไซต์เป็นการเริม่ ต้นใช้เทคโนโลยีในชัน้ เรียนทีง่ า่ ยทีส่ ดุ เพราะ
สือ่ ทรัพยากรบนเว็บมีปริมาณมากและขยายตัวเพิม่ มากขึน้ ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศสามารถ
เลือกทรัพยากรตามสภาพจริง ผู้สอนแต่ละคนต่างมีเว็บที่ตนชื่นชอบและอาจใช้เว็บไซต์ใน
การสอนหรือหยิบมาใช้งานได้ วิธีคัดเลือกเว็บไซต์ที่น�ำมาใช้ในการเรียนการสอน ควรให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทผี่ สู้ อนก�ำหนดไว้แต่แรก ผูส้ อนควรเลือกเว็บไซต์ทมี่ เี นือ้ หาภาษา
ไทยให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน และควรหาเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างเว็บไม่ซับซ้อนและ
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ปริมาณเนื้อหาต่อหน้าไม่มาก สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้แต่งได้ให้ การค้นหาเว็บไซต์ ท�ำได้
3 วิธี ดังนี้ 1) เครื่องมือสืบค้นกูเกิล (google) การค้นหาข้อมูลที่ต้องการบนกูเกิลท�ำได้โดย
ผู้สอนควรทราบก่อนว่าข้อมูลที่ต้องการสืบค้นเป็นข้อมูลประเภทใด 2) การแนะน�ำเนื้อหา
โดยใช้เครื่องมือสืบค้นหัวเรื่อง เครื่องมือสืบค้นค�ำส�ำคัญ ยาฮู (yahoo) ยาฮูจะจัดหมวดหมู่
ของเนื้อหาให้เป็นหัวเรื่องหลักและหัวเรื่องรองแทนการค้นหาค�ำส�ำคัญจากหน้าเว็บหลัก
นับว่าเป็นวิธีการที่สะดวกสบายเพราะผู้ใช้เลือกหัวเรื่องที่ตรงกับความต้องการของคนและ
สืบค้นต่อไป 3) การสืบค้นภาษาตามจริง อ๊าก (ask) เหมาะส�ำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีความรู้
และทักษะทางภาษาไทย แต่มีความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยให้ผู้ใช้พิมพ์ค�ำถามง่าย ๆ
ในการสืบค้นข้อมูล การสืบค้นด้วยอ๊ากจะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ที่เป็นค�ำตอบของค�ำถามไว้
ด้านบนสุดและมีจุดเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไว้ การประเมินคัดเลือกเว็บไซต์
ผู้สอนอาจจะใช้แนวทางการประเมินคัดเลือกเว็บไซต์เพื่อน�ำเว็บไซต์ที่เหมาะสม
ไปใช้ในชั้น ได้แก่ 1) ดูความถูกต้อง 2) พ้องกับปัจจุบัน 3) สารพันเนื้อหา 4) หน้าที่ถูกต้อง
ผูแ้ ต่งได้อธิบาย วิธกี ารใช้เว็บไซต์กบั การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศว่า ผูส้ อน
ควรบันทึกหน้าเว็บที่ต้องการเรียกใช้ในภายหลังโดยกดตัวเลือก และคั่นหน้า เพื่อจัดเก็บไว้
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการวางแผนบทเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) อุ่นเครื่อง เป็นการแนะน�ำการท�ำกิจกรรมสร้างแนวคิดที่น่า
สนใจและอื่น ๆ 2) เรื่องเว็บ จะให้ผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์โดยน�ำผู้เรียนไปยังห้อง
คอมพิวเตอร์ 3) เก็บตก ผู้สอนควรเชื่อมโยงให้เข้ากับชีวิตประจ�ำวันความสนใจ และ
ประสบการณ์ภายนอกชัน้ เรียนอันจะท�ำให้ผเู้ รียนมองเห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยีในชัน้
เรียน
ข้อเสนอแนะในการใช้เว็บไซต์มดี งั นี้ 1) การใช้เทคโนโลยีควรมีแผนส�ำรองไว้เสมอ
เพราะเว็บไซต์อาจจะล่มได้ 2) ถ้าในบทเรียนจ�ำเป็นต้องใช้หน้าเว็บเพียง 2-3 หน้าให้บันทึก
และจัดเก็บหน้าเว็บนัน้ ลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์แทน 3) หากผูส้ อนไม่ได้มอบหมาย
ให้ผู้เรียนเขียนจดหมายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนผ่านทางอีเมลกิจกรรมโดยมากจะก�ำหนดให้ผู้
เรียนท�ำงานเพียงล�ำพังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ 4) ผู้สอนควรจัดห้องคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
เดินดูผู้เรียนได้ทั่วถึงขณะท�ำกิจกรรมการสนทนาออนไลน์ (chat) การสนทนาออนไลน์เป็น
เครือ่ งมือทีด่ งึ ผูเ้ รียนจากทุกมุมโลกเข้าหากัน เป็นเทคโนโลยีทผี่ เู้ รียนหลายคนคุน้ เคยและใช้
กันอยู่ในชีวิตประจ�ำวันแม้เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ต้องใช้การจูงใจผู้เรียนสูง
การน�ำเอาเทคโนโลยีการสนทนาออนไลน์ร่วมกั้นมาใช้ในชั้นเรียนก็เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
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วัฒนธรรมได้
ผู้แต่งได้กล่าวถึง ประเภทของการสนทนาออนไลน์ ไว้ดังนี้ 1) การสนทนาด้วย
ข้อความ 2) การสนทนาด้วยเสียง 3) การสนทนาแบบกลุ่ม 4) การสนทนาส่วนตัว ผู้แต่งได้
แนะน�ำโปรแกรมสนทนา ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในปัจจุบนั ทีผ่ เู้ รียนส่วนใหญ่คนุ้ เคยและสามารถ
น�ำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ โปรแกรมสไคป์ ไลน์ โปรแกรมสนทนาเหล่านี้
นอกจากจะสนทนาด้วยเสียงแล้วยังมองเห็นคู่สนทนาด้วยทั้งสองฝ่ายที่มีเว็บแคม ความ
ส�ำคัญของการสนทนาออนไลน์ ผู้แต่งได้สรุปความส�ำคัญของการการสนทนาออนไลน์ไว้ว่า
ขึ้นอยู่กับการตอบโจทย์ต่อไปนี้ 1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียน
ชาวต่างประเทศหรือไม่ 2) การใช้ภาษาไทยลักษณะใดเหมาะสมกับการสนทนาออนไลน์ 3)
ผู้สอนและผู้เรียนควรมีทักษะความสามารถใดเพื่อสนทนาออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การสนทนาออนไลน์ให้ประโยชน์อะไรบ้างแก่ผู้เรียน 5) ผู้สอนควรเลือกใช้การสนทนา
ออนไลน์ประเภทใดระหว่างการสนทนาด้วยข้อความและการสนทนาด้วยเสียง
การสนทนาออนไลน์กบั การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ควรด�ำเนิน
การตามขั้นตอนที่แนะน�ำต่อไปนี้ 1) ลงโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม 2) ฝึกฝน
การสนทนาออนไลน์ในชัน้ เรียน 3) ติดต่อกับผูเ้ รียนอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม การสนทนาออนไลน์
ควรก�ำหนดเป้าหมายและโครงสร้างการสนทนาที่ชัดเจนและการสนทนาออนไลน์ควร
วางแผนไว้ 3 ขัน้ ตอน คือ 1) อุน่ เครือ่ ง เป็นการแนะน�ำแลกเปลีย่ นข้อมูลส่วนตัวส�ำหรับการ
สนทนาด้วยกันเป็นครั้งแรก 2) เรื่องฮิต เป็นกิจกรรมส�ำคัญที่ผู้เรียนจะต้องด�ำเนินตามใบ
งานทีผ่ เู้ รียนก�ำหนดไว้ 3) ปิดท้าย เป็นการสรุปบทสนทนาและกล่าวอ�ำลากัน บล็อก (blog)
เป็นตัวอย่างของซอร์ฟแวร์ที่เชื่อมสังคมที่เชื่อมต่อผู้คนเข้ากัน บล็อกเป็นหน้าเว็บคล้ายกับ
บันทึกไดอารี่ประจ�ำวัน บล็อกอาจประกอบด้วยข้อเขียนหรือรูปภาพ ภาพถ่าย เสียงและ
วีดิโอ โดยทั่วไปผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองลงบนบล็อกใด ๆ ก็ได้ เป็นการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ส�ำหรับผู้เรียนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
การใช้บล็อกนอกจากจะฝึกฝนการเขียนภาษาไทยแก่ผู้เรียนแล้วยังเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนชาวต่างประเทศติดต่อกันกับเพื่อนชาวไทยคนอื่นๆ นอกจากเพื่อนในชั้นเรียนด้วย
บล็อกเปิดกว้างให้ผู้อ่านทั่วไปที่รู้จักกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
การใช้บล็อกกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ควรท�ำดังนี้ 1) สร้าง
บล็อกตัวอย่าง 2) สร้างบล็อกของตน 3) โพสต์และเยี่ยมชมบล็อก 4) ติดตามบล็อก วิกิ
(wiki) เป็นเว็บไซต์ทนี่ ำ� เทคโนโลยีวกิ มิ าใช้เพือ่ ให้ผใู้ ช้ทวั่ โลกร่วมสร้างบทความหรืองานเขียน
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ที่ตนมีความรู้ ความถนัดและความสนใจร่วมกัน ทั้งยังสามารถปรับแก้ข้อมูลให้ทันสมัยได้
ตลอดเวลา
วิกิ เป็นเว็บไซต์ทใี่ ห้ผใู้ ช้คนแรกเป็นคนผูเ้ ริม่ เขียน แล้วให้ผใู้ ช้คนต่อไปปรับเปลีย่ น
แก้ไขหรือลบข้อความทีไ่ ม่ตอ้ งการได้ วิธกี ารน�ำวีกไิ ปใช้กบั กลุม่ ผูเ้ รียนคือ การท�ำโครงงานการ
เขียนร่วมกัน โดยก�ำหนดหัวข้อทีน่ า่ สนใจ เช่น ให้ผเู้ ขียนแต่ละคนเขียนค�ำอธิบายสัน้ ๆ เกีย่ ว
กับบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแบบตลกขบขันแทนและส่งให้เพื่อนอีกคู่เป็น
ผู้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนนี้ 1) เตรียมตัวก่อนเรียน 2) เขียนเรื่องแย่ 3) แก้ถูก
ต้อง
ในตอนท้ายเรื่องว่า ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศควรปรับเปลี่ยน
การสอนแบบเดิมของตนสู่การสอนแบบใช้เทคโนโลยีช่วยและเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยี (Wiboolyasarin, 2015: 149-189) ในบทนีผ้ แู้ ต่งได้เน้นการประยุกต์ใช้สอื่ ออนไลน์ 4 ประเภท
ได้แก่ เว็บไซต์ การสนทนาออนไลน์ บล็อก วิกิ ซึ่งน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ท�ำให้หนังสือเล่มนี้
แตกต่างจากหนังสือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเล่มอื่น ๆ
แต่อย่างไรก็ตาม วิธกี ารสอนโดยใช้เทคโนโลยียงั ไม่สามารถระบุได้ชดั ว่า ท�ำให้การ
เรียนการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้จริงหรือไม่ เพราะยังขาด
รายงานวิจัยที่เป็นเครื่องยืนผลการการใช้กิจกรรม แต่ความพยายามของผู้แต่งในครั้งนี้จะ
เป็นการน�ำเสนอความเป็นไปของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งเริ่มพบในงานวิจัยหลายชิ้นในปัจจุบัน
บทที่ 6 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่าง
ประเทศ ในบทนี้มีประเด็นส�ำคัญคือ องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฟอร์ม
แผนการจัดการเรียนรู้ ขัน้ ตอนการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ และตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในบทนี้ ผู้แต่งชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
แผนการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนเพื่อด�ำเนินการส่งผ่าน
เนือ้ หาไปยังผูเ้ รียนผ่านกิจกรรมและสือ่ การเรียนการสอน ในทัศนะของผูแ้ ต่ง แผนการจัดการ
เรียนรูท้ จี่ ะประสบความส�ำเร็จนัน้ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และกลยุทธ์ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
ผู้แต่งกล่าวว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้จะต้องประกอบด้วยองค์
ประกอบ 8 ประการคือ 1) สาระส�ำคัญ 2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3) จุดประสงค์การเรียน
รู้ 4) สาระการเรียนรู้ 5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) สือ่ และแหล่งการเรียนรู้ 7) การวัดผลประเมิน
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ผล และ 8) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ในจ�ำนวนนี้ สาระส�ำคัญ เป็นการอธิบายถึงความส�ำคัญของเนือ้ หาทีจ่ ะน�ำมาสอน
เป็นการกล่าวเฉพาะความส�ำคัญของเนือ้ หาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จุดประสงค์ปลายทาง เป็นการ
ระบุเป้าหมายสุดท้ายทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนไปถึงเมือ่ สิน้ สุดการเรียนการสอนในแต่ละคาบ จุด
ประสงค์การเรียนรู้ เป็นการก�ำหนดสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหรือพฤติกรรมที่ผู้เรียนปรับเปลี่ยน
ในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง สาระการเรียนรู้เป็นการอธิบายเนื้อหาภาพรวมที่จะสอนใน
คาบเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดสภาพการณ์ของประสบการณ์และการกระท�ำทุก
สิ่งทุกอย่างที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอน
ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นน�ำ ขั้นสอน และ ขั้นสรุป แหล่งและสื่อ
การเรียนรู้ เป็นการระบุสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์
โปรแกรมน�ำเสนอพาวเวอร์พอยต์ เอกสารประกอบการสอน แบบบันทึก แบบประเมิน แบบ
สังเกต วิทยุ โทรทัศน์ รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ ไฟล์เพลง เป็นต้น
การวัดผลประเมินผล เป็นการเขียนระบุให้ทราบว่าผูเ้ รียนจะบรรลุจดุ ประสงค์การ
เรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารใด เป็นการประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกต การบันทึก การรวบรวม
ข้อมูลจากผลงานเพื่อเก็บเข้าแฟ้มสะสมงาน ผู้สอนจะต้องก�ำหนดกการวัดและประเมินผล
ให้ชดั เจน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ วิธกี ารวัดและประเมินผล เครือ่ งมือวัดและประเมิน
ผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องท�ำงาน
ทุกครั้งภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละคาบ และต้องท�ำทันทีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์มากที่สุด ผู้แต่งได้แสดงขั้นตอนการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยชี้ให้เห็นว่า
ก่อนเริ่มเขียนแผนการจัดกาเรียนรู้ ผู้สอนควรจะด�ำเนินการตามค�ำถามแต่ละขั้นตอนเพื่อ
ช่วยออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ขัน้
ที่ 1 ร่างกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 พัฒนาขั้นน�ำ ขั้นที่ 3 พัฒนาขั้นสอน ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ
ความเข้าใจ ขั้นที่ 5 พัฒนาขั้นสรุป ขั้นที่ 6 ก�ำหนดระยะเวลาตามความเป็นจริง ขั้นที่ 7 น�ำ
เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ ขัน้ ที่ 8 สะท้อนคิดแผนการจัดการเรียนรู้ ในตอนท้ายผูแ้ ต่งสรุป
ไว้วา่ แผนการจัดการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ ไม่จำ� เป็นต้องมีเอกสารประกอบหรือค�ำอธิบาย
มากมาย แต่ควรมีโครงสร้างที่ระบุไว้ในเป้าหมายการสอน และวิธีการบรรลุเป้าหมาย เป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนทราบถึงสิ่งที่ท�ำและวิธีการท�ำ
และในตอนสรุปท้ายบท ผู้แต่งยังได้เน้นย�้ำว่า การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวควรมุ่งเน้นตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเสริมสร้างความสามารถด้าน
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การสื่อสารของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (Wiboolyasarin, 2015: 195-217)
จะเห็นได้ว่า ในบทนี้เป็นบทที่ต่อเนื่องการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ
การแผนการสอนซึ่งผู้แต่งได้น�ำเสนอแผนการสอนตามรูปแบบของครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
ที่เน้นให้ผู้สอนต้องท�ำแผนการสอนก่อนที่จะเริ่มลงมือท�ำการสอน แม้ว่าการเขียนแผนการ
สอนนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ศึกษาทางด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์โดยตรง
อย่างไรก็ตาม ในหนังสือเล่มนี้ ผู้แต่งได้น�ำเสนอวิธีการเขียนแผนการสอนแบบ
ง่ายๆ เน้นความไม่ซบั ซ้อนในการเขียน ไม่ตอ้ งก�ำหนดตัวบ่งชีม้ าก เพือ่ ให้ผอู้ า่ นทัว่ ไปสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่ยากนักจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไปด้วย

สรุป
ต�ำราการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเล่มนี้ มุง่ เสนอประวัตแิ ละความ
เป็นมาของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งหนังสือส�ำหรับสอนภาษา
ไทยที่เขียนโดยชาวไทยและชาวต่างประเทศ การเสนอมุมมองการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศและการเรียนการสอนภาษา
ไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาไทยในต่างแดนนั้น ถูกจัดให้เรียนอยู่
ในกลุ่มของภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มไทยศึกษา มีการเปิดการเรียนการสอน
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรส่วนใหญ่ มีการแบ่งเป็นสาม
ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง
ในต�ำรานี้ผู้แต่งได้น�ำเสนอแนวคิดการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
8 แนวคิดทีแ่ ตกต่างจากหนังสือเล่มอืน่ ทีใ่ ช้ 10 แนวคิด ผูแ้ ต่งพยายามเสนอข้อดีขอ้ ด้อยของ
แนวคิดแต่ละวิธี พร้อมทัง้ น�ำเสนองานวิจยั ทีส่ นับสนุนการน�ำแนวคิดเหล่านัน้ ไปประยุกต์ใช้
ในการสอนจริง ผูแ้ ต่งน�ำเสนอวิธกี ารประยุกต์ใช้จากทฤษฎีการสอนภาษาทีส่ องกับการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ พร้อมทัง้ น�ำเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการสอนภาษาต่างประเทศกับการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ การระบุปญ
ั หาการเรียนรูภ้ าษาไทยของชาวต่างประเทศและแนวทางการ
แก้ไข การบูรณาการวิธีการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ได้แก่
การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน วิธกี ารวัดผลพร้อมทัง้ ตัวอย่างของใบงานทีส่ งั เคราะห์
จากประสบการณ์ มีการน�ำเสนอเทคนิคแนวใหม่ในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่าง
ประเทศ กล่าวคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาไทย ได้แก่ การใช้เว็บไซต์
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การสนทนาออนไลน์ บล็อก และ วิกิ เพือ่ ประโยชน์ในการสอน ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่พรมแดนแห่งการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ผู้แต่งได้ย�้ำเน้นให้
ทราบว่า วิธีการเขียนแผนการสอนส�ำหรับการสอนภาษาไทยให้กับผู้เรียนชาวต่างประเทศ
เป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งผู้แต่งได้อธิบายวิธีการเขียนแผนการสอนแบบง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้อ่าน
ทั่วไปสามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริง
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