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Abstract
This analysis of Materials Assessment is based on Learning English Through Literature. Its aim
is to be a model for the assessment of materials for the ESL beginning level teaching. This article points
out the major parts, theme approaches, and activities in the textbook English, Yes!. It is designed into
seven different layouts from different perspectives: stories, multiple choice exercises, Exercise To Help
You, Adding Vocabulary, Grammar Section and appendix of irregular verbs. There is no an absolutely
perfect textbook. It depends on several factors: the types of classes, students’ levels of competency, and
teaching methods.
Introduction
This article is interesting in order to select the best choice for an ESL class. The ENGLISH, YES!
Was the proper book for teaching ESL at a beginning level. This textbook consists of a creative choice of
approaches: text-driven and text based approaches. In addition, this textbook is designed with seven
different perspectives which ESL teachers can choose to adapt to suit their own classes.
Keywords : materials assessment, text-driven approach, text-based approach, effective filter
overgeneralization, cognitive learning styles, Cloze Tasks, neurology theory, formal schemata, content
schemata

มองชาวจีนโพ้นทะเลสืบทอดวัฒนธรรมและจริยธรรมจีนในต่ างแดนจากเรื่อง
<<เยาวราชในพายุฝน>>
สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ

บทคัดย่ อ
ประเทศจีน มีประวัติศาสตร์ และจริ ยธรรมอันยาวนานผูค้ นทัว่ ไปจึงเข้าใจว่า จุดกาเนิดของศีลธรรม
และจริ ยธรรมของชนชาติจีนมาจากปรมาจารย์ “ขงจื้อ, เล่าจื้อและเมิ่งจื้อ” แท้จริ งแล้ว จริ ยธรรมของชนชาติ
เริ่ มตั้งแต่สมัย “เอี๋ยนฮว๋ าง” (ผูน้ าชนชาติในยุคแรก) ยุคนั้นชนชาติจีนมีจริ ยธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง
ดังจะเห็นได้วา่ ชนชาติจีนจะเคารพและศรัทธาในตัวของ “เอี๋ยนตี้และฮว๋ างตี้” เป็ นอย่างมาก
ชนชาติจีนกับวัฒนธรรมตะวันตกและประเทศใกล้เคียงถึงจะมีวฒั นธรรมและจริ ยธรรมที่แตกต่าง
กัน แต่ก็มีความเหมือนกันในหลายๆด้าน ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจาก
ตะวันตก อินเดีย และจีน แต่ประเทศไทยมีศาสนาพุทธและประเพณี อนั ตกทอดมาแต่โบราณ ได้ผสมผสาน
กับวัฒนธรรม จริ ยธรรมของชนชาติจีน ทาให้สังคมของชาวไทยเชื้อสายจีนมีเอกลักษณ์ลกั ษณะเด่นในด้าน
จริ ยธรรมที่คล้ายคลึงกับชาวจีน
ในศตวรรษที่ 20 ทศวรรษที่ 60 ได้มีวรรณกรรมเรื่ องยาว คือ “เยาวราชในพายุฝน” ซึ่ งกล่าวถึง
วัฒนธรรมและจริ ยธรรมไทย-จีน ที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างเห็นได้ชดั ชาวจีนที่อพยพมาอาศัยอยูใ่ น
ประเทศต่างๆก็ได้นาเอาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชนชาติจีนติดตัวออกมาด้วย ชาวจีนโพ้นทะเลจะ
ถือเอาจริ ยธรรมอันดีงามของชนชาติจีนมาเป็ นมาตรฐานในการดารงชีวติ สื บทอดต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย
แม้กระทัง่ ลูกหลานชาวจีนที่พดู ภาษาจีนไม่ได้ก็ยงั ได้รับอิทธิ พล วัฒนธรรม และจริ ยธรรมของจีนโดยไม่
รู ้ตวั วัฒนธรรมและจริ ยธรรมของชนชาติจีนจะปรากฏเห็นเด่นชัด ในสังคมชาวไทยเชื้ อสายจีนโดยเฉพาะ
ทางใต้ของประเทศจีน ก็มีชาวจีนอพยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พวกเขาเหล่านั้นได้มาอาศัย
อยูภ่ ายใต้โพธิ สมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯอย่างมีความสุ ข ชนชาติจีนจะมีความซื่ อสัตย์ อดทน
ขยันหมัน่ เพียร จนสามารถตั้งหลักปั กฐานอยูใ่ นประเทศไทยได้อย่างมัน่ คง ดังจะเห็นได้จากวรรณกรรมเรื่ อง
“เยาวราชในพายุฝน” ได้กล่าวถึงชาวจีนโพ้นทะเลให้ความสาคัญในการศึกษากับลูกหลานมาก ดังตัวเอกใน
เรื่ อง ซึ่ งได้เข้ามาทางานในกรุ งเทพ งานแรกที่ทาก็คือ สอนภาษาจีนให้แก่เด็กๆสายเลือดจีนที่อยากเรี ยนรู ้
ภาษาจีน นอกจากสอนภาษาแล้ว ยังสอดแทรกจริ ยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามของชนชาติจีนเข้าไปด้วย ทา

ให้เด็กๆได้เกิดการเรี ยนรู ้และนาไปปฏิบตั ิสืบต่อกันมา หาพูดถึงการศึกษาและจริ ยธรรมของชนชาติจีนก็
จะต้องนึกถึงปรัชญาของท่านปรมาจารย์ “ขงจื้อ, เล่าจื้อ และเมิ่งจื้อ” ไม่วา่ จะเป็ นชนชั้นใด ถ้ามีสายเลือดของ
ชาวจีนอยูใ่ นตัวก็สามารถสื บทอดจริ ยธรรมอันดีงามของจีนได้ โดยเฉพาะที่ถนนเยาวราช (ไชน่าทาวน์) ที่มี
ชาวจีนโพ้นทะเลและลูกหลานชาวจีนอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึ่ งเต็มไปด้วยบรรยากาศและกลิ่นไอของ
ประเพณี และวัฒนธรรมจีน ซึ่งในวรรณกรรมเรื่ อง “เยาวราชในพายุฝน” ได้พดู ไว้ 3 ด้านดังนี้คือ 1. ความรัก
และความผูกพันระหว่างญาติพี่นอ้ ง 2. ความรักระหว่างมิตรสหาย 3. ความรักของสามีภรรยา ทั้งหมดนี้ได้
สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมและจริ ยธรรมของชาวจีนและชาวไทยได้หล่อหลอมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
มาตราบจนทุกวันนี้
คาสาคัญ : วัฒนธรรมไทยจีน จริ ยธรรมจีน ผสมผสานกลมกลืน วรรณกรรม “เยาวราชในพายุฝน”

ผลกระทบสีสันเชิงนิเสธของศาสนาพุทธต่ อจิตสานึกเชิงโศกนาฏกรรมของวัฒนธรรม
ประเพณีจนี
ลักขณา อัครศรีประไพ

บทคัดย่ อ
ประเพณี วฒั นธรรมจีนยังคงแฝงด้วยจิตสานึกเชิงโศกนาฏกรรมที่เข้มข้นและเป็ นอัตลักษณ์แห่ง
วิวฒั นาการประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ จิตสานึกได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาและศาสนา ในด้าน
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันที่ยงั คงมีสีสันแห่ งการมองโลกเชิงนิเสธ นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮนั่
ตะวันออกเป็ นต้นมา หลังจากที่ศาสนาพุทธได้เผยแผ่เข้ามาในประเทศจีน และถูกหลอมรวมเข้ากับ
วัฒนธรรมจีน จึงทาให้สีสันแห่งเชิงนิ เสธทางพุทธศาสนามีผลกระทบต่อจิตสานึกเชิงโศกนาฏกรรมของจีน
เป็ นอย่างมาก วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบสี สันเชิงนิเสธของวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่มีตจ่อ
จิตสานึกเชิงโศกนาฏกรรมของวัฒนธรรมประเพณี จีนโดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
1.จุดเด่นของวัฒนธรรมประเพณี จีนและจิตสานึกเชิงโศกนาฏกรรมของพุทธศาสนา
2.วิวฒั นาการของศาสนาพุทธและจิตสานึกเชิงโศกนาฏกรรมของวัฒนธรรมประเพณี จีน
3.การเกิดใหม่ของพระพุทธศาสนากับจิตสานึกเชิงโศกนาฏกรรมและการมองโลกเชิงนิเสธของ
วัฒนธรรมประเพณี จีน
คาสาคัญ : อิทธิพล วัฒนธรรมประเพณี จีน วัฒนธรรมพุทธศาสนา จิตสานึกเชิงโศกนาฏกรรม การมองโลก
เชิงนิเสธ

การศึกษาบทประพันธ์ ร้อยแก้วเชิงศิลป์ ของนักประพันธ์ เมิ่งลี่
วิภา แซ่ องึ่

บทคัดย่ อ
การศึกษาบทประพันธ์ร้อยแก้วของนักประพันธ์เมิ่งลี่ เป็ นการศึกษาชีวติ และงานประพันธ์ของนักประพันธ์
ที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ โดยมองจากโลกและจิตวิญญาณแห่งวรรณกรรมยุคสมัย รวมถึงศึกษาถึงต้นสาย
ปลายเหตุและแรงบันดาลใจ โดยศึกษาชีวติ และเนื้ อหาที่เขียนถึงส่ วนลึกของชีวทัศน์และร้อยแก้งเชิงศิลป์
ค้นหาต้นสายปลายเหตุและวัฒนธรรมอันงดงาม เมิ่งลี่สามารถใช้วาทะนัยคมคายในการเขียนบทประพันธ์
ได้อย่างสละสลวย เช่น การเขียนถึงชีวติ อันแสนรันทดเมื่อเยาว์วยั และพรรณนาถึงความรักของชายหญิง
บรรยายถึงชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่มีสีสัน การอธิ บายถึงปรัชญาชีวติ มนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ ง การเปิ ดใจกว้างและชื่น
ชมต่ออารมณ์ความรู ้สึกต่างๆ ของคนเราได้อย่างดีเยีย่ ม เช่น ความรัก มิตรภาพ ความสัมพันธ์ สายใยใน
ชนบท เป็ นต้น งานประพันธ์และชีวประวัติของเมิ่งลี่แสดงถึงผลสาเร็ จของการเขียนงานร้อยแก้วภาษาจีนใน
ประเทศไทย มีการเปรี ยบเปรยว่าร้อยแก้วของเมิ่งลี่ประหนึ่งเสี ยงเงียบเหงาคืนดึกสงัด ด้วยเหตุที่เขียนได้
ประทับใจ เหมือนจริ งดัง่ ภาพ โดดเด่นมีอตั ลักษณ์ที่ซ้ าไม่เหมือนใคร ดังนั้นบทประพันธ์ของเมิ่งลี่จึงได้รับ
การชื่นชมและได้รับรางวัลมากมาย

ภาษาใน “ซื่อซัวซินอวี”่ ที่ส่งผลสะท้ อนต่ อเรื่องสั้นขนาดเล็ก
วนิดา วงศ์ สันติชน

บทคัดย่ อ
“ซื่อซัวซินอวี”่ หรื อเรี ยกอีกนามหนึ่งว่า “ซื่อซัว” เป็ นการรวมสันนิพนธ์ที่ที่จดบันทึกการใช้ภาษา
และเกร็ ดประวัติชีวติ ผูค้ นในระดับขุนนางทั้งหลาย รวมถึงปั ญญาชนตั้งแต่สมัย “ฮัน่ เว่ย” ถึง”ตงจิ้น” ของจีน
โบราณ สะท้อนถึงความคิด การดาเนิ นชีวติ ภายใต้กระแสความนิยมในสังคมนั้นโดยใช้ภาษาง่ายและได้
ใจความ เป็ นหนังสื อที่เขียนขึ้นอย่างมีชีวติ ชีวา แฝงด้วยความหมายที่ลึกซึ้ ง “ซื่อซัวซินอวี”่ เป็ นงานเขียนที่
ส่ งผลสะท้อนถึง โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีผลกระทบอย่างมากต่อการประพันธ์เรื่ องสั้นขนาดเล็ก หากพิจารณา
ตามลักษณะพิเศษเฉพาะของบทประพันธ์ประเภทนี้ ภาษาที่ใช้ในการรวมสรรค์นิพนธ์น้ ี ส่ งผลต่อการ
ประพันธ์ของเรื่ องสั้นขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์จากภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาพูด และสุ นทรี ภาพทาง
ภาษา เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในการสื บสอดระหว่างภาษาที่ใช้ใน “ซื่อซัวซินอวี”่ กับภาษาที่ใช้ในการ
ประพันธ์เรื่ องสั้นขนาดเล็ก หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า วิทยานิพนธ์เรื่ องนี้จะช่วยจุดประกายผูเ้ ชี่ยวชาญและวิญญูชน
ในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับภาษาบทประพันธ์ในวรรณกรรมจีนสมัยโบราณ โดยเชื่อมความสัมพันธ์กบั
วรรณกรรมยุคปั จจุบนั ในระดับลึกต่อไป
คาสาคัญ : “ซื่อซัวซินอวี”่ เรื่ องสั้นขนาดเล็ก ภาษา เกลาสานวน ส่ งผลสะท้อน

เปรียบเทียบงานแปลนิยายจีนกาลังภายใน เรื่อง “ต้ า เหยิน อู้” ของโกวเล้ง
ฉบับภาษาไทย
สุ จินดา อึง๊

บทคัดย่ อ
ตามที่ประเทศไทยและประเทศจีนมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างต่อเนื่ องนอยายจีนกาลัง
ภายใน จัดเป็ นการเผยแพร่ วฒั นธรรมชนิดหนึ่ง จึงถูกนาเข้าประเทศไทยอย่างมากมาย ดังนั้นการแปลนิยาย
จีนกาลังภายในจึงกลายเป็ น “อาณาจักรที่นบั วันยิง่ มีความสาคัญ column การเป็ นสื่ อระหว่างภาษาเดิมกับ
ภาษาแปล ผูแ้ ปลนั้นมีส่วนสาคัญของการแปลเป็ นอย่างยิง่ ผูแ้ ปลที่ต่างกันย่อมมีผลงานแปลที่ต่างกัน ผลงาน
ทางวรรณกรรมของผูแ้ ปลที่แตกต่างกันก็จะมีผลงานแปลที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งเป็ นกฎของธรรมชาติ
บทความบทนี้ เป็ นการเปรี ยบเทียบวิธีการแปลนิยายจีนกาลังภายในของโกเล้ง เรื่ อง “ต้า เหยิน อู”้
ฉบับภาษาไทยทั้ง 2 เล่ม คือ “ผูย้ งิ่ ใหญ่” ของ ว. ณ เมืองลุง และ “เทพบุตรยุทธจักร” ของกิตติพิรุณ และ
วิเคราะห์การแปลข้อเหมือนและแตกต่างรวมทั้งข้อดีและข้อด้อยของนิผลงานแปลทั้งสองฉบับชี้ให้เห็นถึง
“การแปลแบบตรง” และ “การแปลแบบถ่ายทอดความหมาย” อย่างสุ ดโต่งนั้นไม่ควรปฏิบตั ิ ควรนาหลัก
วิธีการแปลทั้ง 2 แบบมาใช้ ประกอบซึ่ งกันและกันเพื่อให้ถ่ายทอดความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
คาสาคัญ : โกวเล้ง “ต้า เหยิน อู”้ ฉบับแปลไทย วิธีการแปล

การเปรียบเทียบลักษณะเด่ นในการประพันธ์ ตวั ละครในนวนิยายของอวีต้ ๋ าฟูกบั หม่ อม
เจ้ าอากาศดาเกิง
ชาญณรงค์ เอกนลินสุ นทร

บทคัดย่ อ
อวี้ต๋าฟูและหม่อมเจ้าอากาศดาเกิงได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของนักเขียนสองชาติในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านสังคม ด้านการดาเนินชีวิต ด้านวัฒนธรรม ด้านการประพันธ์ และการสร้างสรรค์บุคลิกตัว
ละครเป็ นต้น นั้นกับพบความเหมือนในหลายๆด้าน ยกตัวอย่างเช่น เราพบว่านวนิยายของอวี้ต๋ารฟูจะมุ่งเน้น
นาเสนอภาพปั ญหาของสังคมคนชั้นล่างและระดับปั ญญาชน ส่ วนนวนิยายของหม่อมเจ้าอากาศดาเกิง จะ
มุ่งเน้นนาเสนอภาพของคนชั้นสู ง ซึ่ งความต่างเหล่านี้กบั พบความเหมือนกันในแง่ที่วา่ นักเขียนทั้งสองต่างก็
ได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมและอิทธิ พลทางด้านประพันธ์วรรณกรรมจากประเทศตะวันตก ซึ่ งต่อมามี
อิทธิ พลต่องานเขียนของนักเขียนทั้งสองเป็ นอย่างมาก ดังนั้นด้วยอิทธิ พลเหล่านี้ ส่ งผลให้เกิดตัวละคน
ประเภท “คนไร้ค่า” ซึ่ งในงานประพันธ์นวนิยายของนักเขียนทั้งสอง ซึ่ งตัวละครประเภทนี้ลว้ นถูกสร้างมา
จากชีวติ จริ งของตัวนักเขียนเอง เช่น ความทุกข์ที่เกิดจากความผิดหวังในความรัก ความยากลาบากในการ
ดารงชีวิตเป็ นต้น ซึ่ งเราเรี ยกการประพันธ์นวนิยายลักษณะนี้วา่ “นวนิยายใกล้ตวั ” กล่าวคือ เป็ นนวนิยายที่
มุ่งบรรยายความรู ้สึก ปลกปล่อยลักษณะนิสัยอารมณ์ การไขว่คว้าอิสรภาพ อิสระในชีวติ รวมถึงการค้นหา
คุณค่าและความหมายของการมีชีวติ อยู่ โดยนักเขียนทั้งสองใช้ประสบการณ์จริ งมาบรรยายเพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงสภาพของสังคมและคนในสังคมโดยผ่านตัวละครที่นกั เขียนทั้งสองสร้างสรรค์ข้ ึน
คาสาคัญ : อวี้ต๋าฟู หม่อมเจ้าอากาศดาเกิง คนทรยศ คนไร้ค่า เปรี ยบเทียบ

วิวฒ
ั นาการของการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาจีน และหลักสู ตรภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศจีนและไทย
ดร.จรัสศรี จิรภาส

บทคัดย่ อ
การก่อตั้งสาขาวิชาภาษาจีนและการบริ หารโครงสร้างหลักสู ตรภาษาจีนในประเทศไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั เนื่ องจากข้อจากัดในปั จจัยหลายๆด้านรวมถึงด้านพื้นฐานและระดับความรู ้ของผูเ้ รี ยนทาให้ที่
ผ่านมาการร่ างหลักสู ตรภาษาจีนของสถาบันการศึกษาในประเทศไม่สามารถอ้างอิงหรื อศึกษาหลักสู ตร
ภาษาจีนของประเทศจีนทั้งด้านโครงสร้างของหลักสู ตรและเนื้อหารายวิชาโดยรวมได้ท้ งั หมด เมื่อผูเ้ ขียนได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบวิวฒั นาการของการก่อตั้งวิชาภาษาจีนและหลักสู ตรภาษาจีนระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยและจีน พบว่ามีประเด็นที่คล้ายคลึงและแตกต่างที่น่าศึกษาอยูห่ ลายประการ นอกจากนั้นยังพบว่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสู ตรภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศจีนมีโครงสร้างและขอบข่ายการ
บริ หารงานอย่างกว้างขวาง โครงสร้างของหลักสู ตรมีความกระชับและเข้มข้น หากสถาบันการศึกษาของ
ไทยตระหนักถึงความสาคัญต่อการพัฒนาหลักสู ตรภาษาจีนระดับอุดมศึกษา และในอนาคตคาดว่านักศึกษา
ระอุดมศึกษาที่เลือกศึกษาหลักสู ตรสาขาวิชาภาษาจีนจะมีพ้นื ฐานความรู ้ภาษาจีนที่ดีข้ ึนเรื่ อยๆ การ
เปรี ยบเทียบหลักสู ตรสาขาวิชาภาษาจีนของประเทศจีนเพื่อนามาปรับปรุ งแลพัฒนาให้หลักสู ตรสาขาวิชา
ภาษาจีนของไทยมีโครงสร้างที่เป็ นระบบและมีความเข้มข้นอย่างมากที่สุดจึงเป็ นแนวทางดาเนินการไม่ควร
ละเลย
คาสาคัญ : สาขาวิชาภาษาจีน หลักสู ตรภาษาจีน หลักสู ตรภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน
หลักสู ตรภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

แฟชั่น นศ.สั้น รัด คับติว้ : สื่อกาเมสุ มิจฉาจารกับปัญหาสังคม
ธีรโชติ เกิดแก้ว

บทคัดย่ อ
บทความนี้มุ่งนาเสนอปั ญหาการแต่งกายที่ล่อแหลมของนักศึกษาในบริ บทของสื่ อกาเมสุ มิจฉาจาร
หมายถึง การแต่งกายที่ล่อแหลมประเภทนุ่งสั้น รัด คับติ้ว เผยให้เห็นส่ วนสัดของเรื อนร่ าง เป็ นสิ่ งเร้าที่ไป
กระตุน้ ความต้องการทางเพศของอาชญากร เป็ นเหตุให้ถูกกระทาอนาจารหรื อถูกละเมิดทางเพศ ซึ่งปัญหา
การแต่งกายที่ล่อแหลมนั้นมีปัจจัยมาจากผูป้ กครองที่ป้อนค่านิยมให้แก่บุตรหลานตั้งแต่เยาว์วยั และค่านิยม
ทางสังคมที่ส่วนใหญ่มกั เกิดจากการเลียนแบบจากสื่ อและตัวแบบในสังคม สาหรับวิธรการแก้ไขปั ญหานี้
ผูป้ กครอง สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และคนทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่ วมมือกันแก้ไข โดยใช้กระบวนการ
ปลูกฝังปั ญญาให้เยาวชนไทยได้รู้จกั คิด จาแนกแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของการสวม
ใส่ เสื้ อผ้าตามกรอบแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
คาสาคัญ : แฟชัน่ นักศึกษา สื่ อกาเมสุ มิจฉาจาร ปัญหาสังคม

