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บทคััดย่่อ
ตััวอักั ษรจีีนเป็็ นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของภาษาจีีน ในกระบวนการการจััดการเรีียนการสอนภาษาจีีนจำำ�เป็็ นต้้องให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับการจััดการเรีียนการสอนตััวอักั ษรจีีน ปััจจุบัุ นั ประเทศไทยมีีผู้เ้� รีียนภาษาจีีนเป็็ นจำำ�นวนมากขึ้้น� แต่่ความรู้้�ที่่เ� กี่่�ยวกัับ
ตััวอักั ษรจีีนยัังคงเป็็ นปัั ญหาและอุุปสรรคสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย บทความนี้้�มุ่่�งเน้้นในการศึึกษาผ่่านหลัักการและกฎเกณฑ์์
ของตััวอักั ษรจีีน ค้้นหากลวิิธีที่่ี ส� ามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการสอนตััวอักั ษรจีีนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย เพื่่�อเป็็ นแนวทาง
พััฒนาการจััดการด้้านการเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทยให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากขึ้้น� ผลการวิิจัยั พบว่่า หลัักการและ
กลวิิธีกี ารสอนตััวอักั ษรจีีนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย ได้้แก่่ 1. การตั้้�งวััตถุุประสงค์์และข้้อกำำ�หนดของการเรีียน 2. การกำำ�หนด
ขอบเขตของตััวอักั ษรจีีนที่่�จะศึึกษาและต้้องมีีความรู้้เ� กี่่�ยวกัับโครงสร้้างและความหมายของตััวอักั ษรจีีน 3. การลำำ�ดับั ความ
ยากง่่าย โดยเริ่่ม� เรีียนรู้้�จากสิ่่�งที่่�ง่่ายก่่อนแล้้วเข้้าสู่่�สิ่่ง� ที่่�ยากขึ้้น� 4. การลงในรายละเอีียดของการศึึกษาตััวอักั ษรจีีน เช่่น
โครงสร้้างของตััวอักั ษรจีีน ตำำ�แหน่่งของส่่วนประกอบในตััวอักั ษรจีีน และการเปรีียบเทีียบส่่วนประกอบอัักษรจีีนที่่�คล้า้ ยกััน
คำำ�สำ�ำ คััญ : 1. หลัักการและกฎเกณฑ์์ของตััวอักั ษรจีีน 2. การสอนภาษาจีีน 3. การสอนตััวอักั ษรจีีน
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Abstract
Chinese characters are a key element of Chinese language. In the process of teaching and learning Chinese,
it is necessary to focus on teaching and learning Chinese characters. Nowadays, there are more and more people
in Thailand learning Chinese, but Chinese characters are still a problem and obstacle for Thai learners. This article
explores the principles and rules of Chinese characters and research strategies that could be applied in the practice
of teaching Chinese characters, and this will lead to the development of teaching and learning Chinese in Thailand.
The results suggested that the principles and strategies of Chinese character teaching for Thai learners should
comprise these steps: 1) setting goals and learning requirements; 2) clarifying the learning scope of Chinese
characters and understand the structure and meaning of Chinese characters; 3) setting the level of the characters’
difficulty by starting from the easiest level to the most difficult level; and 4), in terms of the content, having students
study the details of Chinese characters in depth, such as looking at the structure of Chinese characters, the position
of the component in Chinese characters, and comparing the similar Chinese Radicals.
Keywords: 1. Principles and rules of Chinese characters 2. Chinese characters teaching 3. Chinese language
Teaching
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ภาษาจีีนที่่�โรงเรีียนกาญจนาภิิเษกวิิทยาลััย นครปฐม พบว่่า
นัักเรีียนในระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 - 6 จำำ�นวน 1,056 คน
ส่่วนมากมีีความคิิดเห็็นว่่า การเขีียนตััวอักั ษรจีีนยากที่่�สุุด
ในการเรีีย นภาษาจีีน รองลงมา คืือ การออกเสีีย ง
หลัักไวยากรณ์์ และคำำ�ศัพั ท์์ ตามลำำ�ดับั นัักเรีียนในระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4 มีีความคิิดเห็็นว่่า ภาษาจีีนยาก และ
ตััวอักั ษรจีีนยากเป็็ นอัันดัับที่่�หนึ่่�ง คิิดเป็็ นร้้อยละ 84.6
จึึงกล่่าวได้้ว่่า การสอนตััวอักั ษรจีีนยัังคงเป็็ นปัั ญหา
ที่่�ยากต่่อการเรีียนภาษาจีีนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย ผู้้เ� รีียน
อาจเกิิดความสนใจในการเรีียนภาษาจีีนในช่่วงแรก ๆ แต่่
สุุดท้้ายล้้มเลิิกการเรีียนภาษาจีีน เพราะมีีปััญหาในการเรีียนรู้้�
เกี่่�ยวกัับตััวอักั ษรจีีน Zhang (2013: 71) อธิิบายเหตุุผลของ
ผู้้�เรีียนล้้มเลิิกการเรีียนภาษาจีีนไว้้ว่่า เกิิดจากการขาด
ความเข้้าใจที่่�ชัดั เจนเกี่่�ยวกัับระบบของตััวอักั ษรจีีน อีีกทั้้�งยััง
ไม่่มีคว
ี ามเข้้าใจถึึงความเป็็ นมาของตััวอักั ษรจีีน ตััวอย่่างเช่่น
ผู้้เ� รีียนที่่�ไม่่ได้้ใช้้ภาษาจีีนเป็็ นภาษาแม่่ ตอนเริ่่ม� เรีียนการเขีียน
ตััวอักั ษรจีีนนั้้�น มัักจะเรีียนตััวอักั ษรจีีนที่่�มีโี ครงสร้้างประสม
( 合体字 ) โดยผู้้�เ รีีย นมััก จะเขีีย นตััวอั ัก ษรจีีน แยกกััน
เป็็ นสองตััว ซึ่่ง� เกิิดจากการที่่�ไม่่มีกี ารเรีียนรู้้เ� กี่่�ยวกัับเส้้นขีีด
และลำำ�ดับั การขีีดของตััวอักั ษรจีีน จึึงทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียนมีีข้อ้ จำำ�กัดั
ด้้านความรู้้� การสัังเกต และความเข้้าใจที่่�ไม่่เพีียงพอ ซึ่ง�่ อาจ
ก่่อให้้เกิิดเป็็ นข้้อบกพร่่องตามมา นอกจากนี้้� จากงานวิิจัยั
ของ Wasinanon, & Wasinanon (2019: 85-100) สรุุป
สาเหตุุที่่�ก่่อให้้เกิิดปัั ญหาในการเรีียนตััวอักั ษรจีีนสำำ�หรัับ
ผู้้เ� รีียนชาวไทย ได้้แก่่ 1) ผู้้เ� รีียนมีีความรู้้แ� ละความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับระบบตััวอักั ษรจีีนน้้อย 2) ทัักษะการสัังเกตราย
ละเอีียดของการเรีียนตััวอักั ษรจีีนไม่่ละเอีียดพอ 3) วิิธีกี าร
สอนตััวอักั ษรจีีนไม่่มีปี ระสิิทธิิภาพ 4) ระหว่่างการเรีียนการ
สอน ผู้้�สอนส่่วนใหญ่่จะเน้้นแต่่จำ�ำ นวนตััวอักั ษรจีีน ซึ่�ง่ ไม่่
สามารถช่่วยทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียนเข้้าใจลัักษณะของระบบตััวอักั ษรจีีน
ได้้ดีเี ท่่าที่่�ควร จึึงทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียนเกิิดความเข้้าใจและการจดจำำ�
ตััวอักั ษรจีีนอย่่างไม่่เป็็ นระบบ 5) ผู้้เ� รีียนส่่วนใหญ่่เรีียนรู้้�
ตััวอักั ษรจีีนโดยขาดความเข้้าใจในโครงสร้้างของตััวอักั ษร
จีีน
จึึงเห็็นได้้ว่า่ อัักษรจีีนเป็็ นอุุปสรรคที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ประการหนึ่่�ง
ที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้เ้� รีียนภาษาจีีนล้้มเลิิกความคิิดที่่�จะเรีียนภาษาจีีน
ต่่อไป แต่่ตัวอั
ั กั ษรจีีนถืือว่่า เป็็ นความรู้้�พื้้�นฐานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
สำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย เนื่่อ� งจากภาษาจีีนเป็็นภาษาที่่�มีลัี กั ษณะ
การใช้้ตัวอั
ั กั ษรจีีนเป็็ นสััญลัักษณ์์ แทน คำำ� หรืือเรีียกว่่า
หน่่ วยคำำ� (ideogram) ซึ่่ง� จะต่่างกัับภาษาไทยที่่�เป็็ นอัักษร

บทนำำ�
ประเทศไทยกัับ ประเทศจีี น มีีก ารติิ ด ต่่ อ สััมพั ัน ธ์์
กัันมาอย่่างยาวนาน ทั้้�งสองประเทศมีีความร่่วมมืือ และการ
แลกเปลี่่�ย นทั้้�ง ในด้้า นเศรษฐกิิจ การเมืือง การทหาร
วััฒนธรรม และด้้านอื่่�น ๆ อย่่างใกล้้ชิดิ ดัังนั้้�น ภาษา
จึึงกลายเป็็ นเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับการแลกเปลี่่�ยนและการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมต่่าง ๆ ประชาชนทั้้�งสองประเทศเกิิดความสนใจและ
ได้้รับั โอกาสในการเรีียนรู้้�ภาษาซึ่่ง� กัันและกัันมากขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ
โดยเฉพาะในประเทศไทย ไม่่ว่า่ จะเป็็ นระดัับประถมศึึกษา
ระดัับมััธยมศึึกษา ระดัับอุุดมศึึกษา หรืือแม้้แต่่การศึึกษา
นอกระบบหรืือการศึึกษาตามอััธ ยาศััย ล้้ว นแต่่ มี ีผู้้�เ รีีย น
ภาษาจีีนเป็็ นจำำ�นวนมาก
Zhao (2019) อธิิบายวััตถุุประสงค์์ของการสอนภาษา
ในฐานะภาษาที่่�สอง คืือ เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความสามารถ
ในการสื่่อ� สารด้้วยภาษาที่่�สอง ความสามารถนี้้�รวมถึึงทัักษะ
การสื่่�อสารด้้วยปากเปล่่า (การฟัั งและการพููด) และทัักษะ
การสื่่�อสารเป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษร (การอ่่านและการเขีียน)
ซึ่่ง� เป็็ นไปตามแนวคิิดของ Dai (2014: 1) ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั
ของการสอนตััวอั ัก ษรจีีน ไว้้ว่่ า การเรีีย นรู้้�ตั ัวอั ัก ษรจีีน
เป็็ นพื้้�นฐานการเรีียนรู้้�ภาษาจีีน ตััวอักั ษรจีีนเป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั
ของการสอนภาษาจีีน และเป็็ น พื้้�น ฐานในการฝึึ ก ทััก ษะ
การฟัั ง การพููด การอ่่าน และการเขีียนของผู้้เ� รีียน หากไม่่มี ี
พื้้�น ฐานอััก ษรจีีน ที่่�ดีีจ ะทำำ� ให้้พั ฒ
ั นาทััก ษะด้้า นภาษาจีีน
ได้้ยาก อย่่างไรก็็ตาม ตััวอักั ษรจีีนนั้้�นจะเกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะ
การสื่่�อสารเป็็ นลายลัักษณ์์โดยตรง เนื่่�องจากตััวอักั ษรจีีน
เป็็ นระบบสััญลัักษณ์์การเขีียนภาษาจีีน หากเพีียงต้้องการ
เรีียนรู้้�ทักั ษะการฟัั งและการพููดภาษาจีีนในระดัับต้้น อาจยััง
พอที่่�จะหลีีกเลี่่ย� งตััวอักั ษรจีีนได้้ แต่่หากต้้องการมีีทักั ษะ
การสื่่อ� สารภาษาจีีนอย่่างเป็็ นระบบและรอบด้้าน การเรีียน
ตััวอักั ษรจีีนเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องเรีียนรู้้�
ถึึงแม้้ประเทศไทยให้้ความสำำ�คัญ
ั และส่่งเสริิมการเรีียน
ภาษาจีีน แต่่ผลการเรีียนรู้้�ภาษาจีีนระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ยัังไม่่ประสบความสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควร ดัังผลการวิิจัยั การศึึกษา
การเรีียนการสอนภาษาจีีนในประเทศไทยระดัับประถม
ศึึกษา และระดัับมััธยมศึึกษาของ Theeravit et al. (2008)
มีีผลการศึึกษาพบว่่า ผู้้เ� รีียนมีีผลสัมั ฤทธิ์์�ทางการเรีียนต่ำำ��
ผู้้เ� รีียนจำำ�นวนมากไม่่สามารถนำำ�ความรู้้ไ� ปใช้้ประโยชน์์ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นัักเรีียนมีีความคิิดเห็็นว่่า ภาษาจีีน
เรีียนยากโดยเฉพาะการเขีียนตััวอักั ษรจีีน นอกจากนี้้� Gong
(2008: 10-11) ได้้ทำ�ำ การสำำ�รวจสภาพการเรีียนการสอน
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แทนหน่่วยเสีียง (alphabet) การเรีียนตััวอักั ษรจีีนยัังคงเป็็ น
อุุปสรรคและยากสำำ�หรัับผู้้เ� รีียน การสอนตััวอักั ษรจีีนจึึงเป็็ น
หนึ่่�งในปัั จจัยั และจุุดเชื่่�อมโยงที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการสอนภาษาจีีน
ในฐานะภาษาต่่างประเทศ Lyu (1998) ได้้กล่่าวไว้้ว่า่ การสอน
ตััวอักั ษรจีีนเป็็ นปััญหาโดยภาพรวม การตระหนัักถึึงลัักษณะ
เฉพาะและความสััมพันั ธ์์ระหว่่างตััวอักั ษรจีีนกัับภาษาจีีน
เป็็ นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ในการแสวงหาวิิธีกี ารสอนใหม่่ ดัังนั้้�น ผู้้�วิจัิ ยั
จึึงสนใจการศึึกษาหลัักการและกลวิิธีกี ารสอนตััวอักั ษรจีีน
สำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย เพื่่อ� เสนอแนวทางแก้้ไขปััญหาการสอน
ตััวอักั ษรจีีนและส่่งเสริิมการสอนภาษาจีีนในประเทศไทย
ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากขึ้้น�

พาน เหล่่ย และคณะ

& Zhang (2021: 106-107) ศึึกษากลยุุทธ์์การสอนตััวอักั ษรจีีน
ให้้แก่่ชาวต่่างชาติิโดยเสนอวิิธีกี ารสอน ได้้แก่่ 1) การให้้ผู้เ้� รีียน
เข้้าใจวิิวัฒ
ั นาการของตััวอักั ษรจีีน 2) การอธิิบายวิิธีกี ารสร้้าง
ตััวอักั ษรจีีนให้้แก่่ผู้เ้� รีียนในการสอน 3) การเน้้นสิิงเซิิงจื้้อ�
(形声字) ในการสอนตััวอักั ษรจีีน 4) การสอนลำำ�ดับั เส้้นขีีดของ
ตััวอักั ษรจีีนให้้ถููกต้้องตามหลััก
การวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสอนตััวอักั ษรจีีนในประเทศไทย
ส่่วนใหญ่่ศึึกษาในมุุมมองการสร้้างแบบฝึึกทัักษะการเขีียน
ตััวอักั ษรจีีน ส่่วนงานวิิจัยั ที่่�ศึึกษาหลัักการและแนวทางการสอน
ตััวอักั ษรจีีนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทยยัังมีีน้้อย Wasinanon, &
Wasinanon (2019: 85-100) สรุุปสาเหตุุที่่ก่� ่อให้้เกิิดปัั ญหา
ในการเรีียนตััวอักั ษรจีีนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย และมีีข้อ้
เสนอแนะในการแก้้ไขสาเหตุุของการเขีียนอัักษรจีีนผิิดไว้้ 4
ข้้อ ได้้แก่่ 1) การให้้ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับรููปลัักษณ์์อักั ษรจีีน
2) การเขีีย นลำำ�ดั บั ของเส้้น ขีีด ตััวอั ัก ษรจีีน ต้้อ งแม่่น ยำำ�
3) การให้้ความสำำ�คัญ
ั ของการเขีียนอัักษรจีีนโครงสร้้างเดี่่�ยว
4) การเข้้าใจรููปเขีียนหมวดคำำ�อักั ษรจีีนหรืือส่่วนประกอบ
อัักษรจีีน
จากการศึึกษาข้้างต้้นจึึงสรุุปได้้ว่่า งานวิิจัยั ในอดีีตที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการสอนอัักษรจีีนส่่วนมากจะศึึกษาหลัักการสอน
โดยภาพรวมสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวต่่างชาติิ หรืืออาจเน้้นการ
สร้้างแบบฝึึกการเขีียนอัักษรจีีน ผู้้�วิจัิ ยั จึึงมีีความสนใจในการ
ศึึกษาด้้วยกระบวนการศึึกษาที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์เฉพาะของ
ตััวอักั ษรจีีน เพื่่อ� วิิเคราะห์์หลัักการ และเสนอกลวิิธีกี ารสอน
ตััวอักั ษรจีีนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย

วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
งานวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์ที่่จ� ะศึึกษาผ่่านหลัักการ
และกฎเกณฑ์์ของตััวอักั ษรจีีน ค้้นหากลวิิธีที่่ี ส� ามารถนำำ�มา
ประยุุก ต์์ใ ช้้ใ นการสอนตััวอั กั ษรจีีน สำำ�หรัับผู้้�เ รีีย นผู้้�ใ หญ่่
ในประเทศไทย เพื่่อ� เป็็ นแนวทางพััฒนาการจััดการการเรีียน
การสอนภาษาจีีนในประเทศไทยให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มุ่่�งศึึกษาหลัักการการสอนตััวอักั ษรจีีน
สำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย เพื่่อ� วิิเคราะห์์หลัักการ และเสนอกลวิิธีี
การสอนอัักษรจีีนสำำ�หรัับผู้้�เรีียนชาวไทย ผู้้�วิจัิ ยั จึึงศึึกษา
แนวคิิด ทฤษฎีีที่่�เ กี่่�ย วข้้อ งกัับ การจััด การเรีีย นการสอน
ตััวอักั ษรจีีนดัังต่่อไปนี้้�
ผลการศึึกษาในด้้านการสอนตััวอักั ษรจีีนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียน
ชาวต่่างชาติิมีจำี �ำ นวนมากในประเทศจีีน Zhang (2013: 71)
ศึึกษาจากเอกลัักษณ์์ เฉพาะของตััวอักั ษรจีีน เพื่่�อเสนอ
แนวทางการสอนอัักษรจีีนแก่่ผู้้�เรีียนต่่างชาติิ โดยมีีผล
การศึึกษาว่่า การสอนตััวอักั ษรจีีนให้้แก่่ชาวต่่างชาติินั้้น� ผู้้�สอน
ควรมีีการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และมาตรฐานของการสอน
และมีีการวางแผนเนื้้�อหาที่่�จะใช้้ในการสอน เช่่น ความรู้้�
จำำ�นวน ลำำ�ดับั การเรีียน และลำำ�ดับั ของเส้้นขีีดตััวอักั ษรจีีน
เป็็ นต้้น ซึ่ง�่ มีีความคล้้ายคลึึงกัับงานวิิจัยั ของ Du (2019: 65)
ศึึกษาความหมายและเอกลัักษณ์์เฉพาะของตััวอักั ษรจีีน และ
สรุุปหลัักการ และกลวิิธีกี ารสอนตััวอักั ษรจีีนไว้้ 4 ประการ
ได้้แก่่ 1) ฝึึ กการอ่่านก่่อน สอนการเขีียนหลััง 2) มีีการ
เปรีียบเทีียบอัักษรจีีนที่่�คล้า้ ยกััน และมีีการทบทวนบ่่อย ๆ
3) การสอนตััวอักั ษรจีีนด้้วยคำำ�ศัพั ท์์ 4) การสอนอัักษรจีีน
ตามด้้วยสื่่อ� ความหมาย และการออกเสีียง นอกจากนี้้� Sun,

ผลการวิิ จัยั
1. เอกลัักษณ์์เฉพาะของตััวอักั ษรจีีน
เอกลัักษณ์์เฉพาะของตััวอักั ษรจีีนแตกต่่างจากอัักษร
อื่่น� ๆ ซึ่่ง� สามารถสรุุปเอกลัักษณ์์เฉพาะของตััวอักั ษรจีีนเป็็ น
3 ประการ ได้้แก่่ 1) การสื่่อ� ความหมายและการออกเสีียง
2) ระดัับขั้้�นตอนของระบบการเขีียน 3) ความสััมพันั ธ์์ระหว่่าง
ตััวอักั ษรจีีนและภาษาจีีน โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
1.1 การสื่่�อความหมายและการออกเสีียง
ตััวอักั ษรจีีนระยะเริ่่ม� แรกพััฒนามาจากรููปสััญลัักษณ์์
จากนั้้�นได้้วิวัิ ฒ
ั นาการโดยมีีการเพิ่่�มส่ว่ นของอัักษรที่่�บ่ง่ บอก
ถึึงการออกเสีียง ด้้วยวิิธีกี ารใช้้จย่่าเจี้้ย� จื้้อ� (假借字) และ
สิิงเซิิงจื้้อ� (形声字) หลัังจากผ่่านไปหลายพัันปีี ตััวอักั ษรจีีนได้้
กลายเป็็ นตััวอักั ษรที่่�บอกเสีียง และบอกความหมายที่่�มี ี
ความซัับซ้้อน
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ตััวอักั ษรจีีนไม่่ใช่่ตัวอั
ั กั ษรบอกเสีียงได้้อย่่างสมบููรณ์์แบบ
แต่่เป็็ นอัักษรที่่�เกิิดจากการรวมกัันของส่่วนประกอบ เพราะ
แม้้แต่่ ส่่ว นประกอบด้้า นข้้า งของตััวอั กั ษรที่่�ใ ช้้บอกเสีีย ง
ก็็ส ามารถเป็็ น หน่่ ว ยที่่�บ่่ ง บอกถึึงความหมายได้้เ ช่่ น กััน
ในขณะเดีีย วกััน ตััวอั ัก ษรจีีน ก็็ไ ม่่ ไ ด้้ เ ป็็ นอััก ษรที่่� แ สดง
ความหมายเพีียงอย่่างเดีียว แต่่เนื่่�องจากมีีเปลี่่�ยนแปลง
และพััฒ นาในระบบของการออกเสีีย งและระบบแสดง
ความหมาย ส่่ง ผลให้้ก ารออกเสีีย งและความหมายใน
ตััวอักั ษรจีีนลดลง ด้้วยเหตุุปััญหานี้้�จึึงเป็็ นความยากลำำ�บาก
ในการสอนที่่�หลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้
เมื่่�อเทีียบกัับอัักษรต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในหลาย ๆ ประเทศ
ในโลกแล้้ว อัักษรที่่�เกิิดจากการผสมของพยััญชนะ สระ
และวรรณยุุกต์์ในบางภาษาสามารถบอกเสีียงได้้โดยตรง
กล่่าวคืือ เมื่่อ� เห็็นตััวอักั ษรแล้้วจะรู้้�ถึึงเสีียงทัันทีี หากเรีียนรู้้�
ระบบพยััญชนะ และกฎเกณฑ์์การสะกดคำำ�ที่่ถูู� กต้้องก็็จะง่่าย
ที่่�จะเรีียนรู้้� ส่่วนตััวอักั ษรจีีน ถึึงแม้้ว่่าตััวอักั ษรจีีนมีีส่่วน
ประกอบบอกเสีียงในบางตััว แต่่อักั ษรที่่�เห็็นแล้้วสามารถรัับรู้้�
ถึึงเสีียงทัันทีีนั้้น� ยัังมีีไม่่มากและไม่่เด่่นชััด ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็ นที่่�
จะต้้องเรีียนรู้้�ทีลี ะตััว อีีกทั้้�งคำำ�เหล่่านี้้�มีจำี �ำ นวนมากจึึงกลาย
เป็็ นหนึ่่�งในอุุปสรรคสำำ�หรัับการเรีียนการสอน
1.2 ระดัับขั้้�นตอนของระบบการเขีียน
จากมุุมมองของรููปแบบ และการเขีียนตััวอักั ษรจีีนแล้้ว
ตััวอักั ษรจีีนเป็็ นตััวอักั ษรที่่�มีลัี กั ษณะเป็็ นรููปทรงสี่่�เหลี่่ย� มที่่�
ประกอบด้้วยเส้้นขีีดในแนวราบ ซึ่่ง� แตกต่่างกัับการจััดเรีียง
ลำำ�ดับั อัักษรที่่�เป็็ นการประกอบกัันของพยััญชนะ สระ และ
วรรณยุุกต์์ สำำ�หรัับประเภทรููปแบบพื้้�นฐานของโครงสร้้าง
ตััวอักั ษรจีีน Huang, & Liao (2007: 148) ได้้แบ่่งเป็็ น
5 โครงสร้้างหลััก ได้้แก่่ 1) โครงสร้้างแบบบน + ล่่าง เช่่น
六，今，前 ฯลฯ 2) โครงสร้้างแบบบน + กลาง + ล่่าง เช่่น
赢，高，爱 ฯลฯ 3) โครงสร้้างแบบซ้้าย + ขวา เช่่น 娃，
比，的 ฯลฯ 4) โครงสร้้างแบบซ้้าย + กลาง + ขวา เช่่น
树，湖，班 ฯลฯ 5) โครงสร้้างแบบผสมจากตััวอัก
ั ษร
品 เช่่น 晶，森，鑫 ฯลฯ นอกจากนี้้�ยังั มีีรููปแบบอื่่�น ๆ
อีีกมากมาย อาทิิ ในบางโครงสร้้างอาจผสมกัับโครงสร้้าง
อื่่น� ๆ ร่่วมด้ว้ ย เช่่น 最，熊，国 ฯลฯ เป็็ นต้้น ซึ่ง�่ จะมีีความ
ซัับซ้้อนกว่่าโครงสร้้างของการประกอบกัันของพยััญชนะ สระ
และวรรณยุุกต์์ ที่่�ประกอบด้้วยเส้้นขีีดเดี่่�ยว ด้้วยเหตุุผลนี้้�
ทำำ�ให้้เกิิดเป็็ นอุุปสรรคในการอ่่านและการเขีียนตััวอักั ษรจีีน
แก่่ผู้เ้� รีียนภาษาจีีนชาวไทย

หากพิิจ ารณาโดยรวมแล้้ว เอกลััก ษณ์์ เ ฉพาะของ
ตััวอักั ษรจีีนเป็็นตััวกำ�ำ หนดความสำำ�คัญั ของการสอนตััวอักั ษรจีีน
การสอนจึึงจำำ�เป็็ นต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของการวิิเคราะห์์รููปแบบ
โครงสร้้างของตััวอักั ษรจีีน กล่่าวคืือใช้้การวิิเคราะห์์รููปแบบ
โครงสร้้างเป็็ นหลััก แล้้วทำ�ำ การเชื่่อ� มโยงเข้้ากัับการออกเสีียง
และการแสดงความหมายของตััวอักั ษร เพื่่อ� ช่่วยให้้ผู้เ้� รีียน
ภาษาจีีนสามารถแก้้ไขอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้น� ในระหว่่างการเรีียนรู้้�
ภาษาเขีียนและภาษาพููดได้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น�
1.3 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวอักั ษรจีีนและภาษาจีีน
ตระกููลภาษาจีีนประกอบด้้วยคำำ�พยางค์์เดีียวเป็็ นหลััก
โดยทั่่�วไปแล้้ว หน่่วยคํํา กัับ ตััวอักั ษร มัักจะเป็็ นสิ่่�งเดีียวกััน
ดัังนั้้�น ตััวอักั ษร จึึงกลายเป็็ นหน่่วยความหมายที่่�เป็็ นพื้้�นฐาน
ที่่�สุุด ตััวอักั ษรจีีนและคำำ�ศัพั ท์์จึึงมีีความสััมพันั ธ์์กันั อย่่าง
ใกล้้ชิดิ ทั้้�งในด้้านของเสีียง รููปแบบ และความหมาย ดัังนั้้�น
โดยทั่่�วไปแล้้ว การเรีียนรู้้�คำ�ศั
ำ พั ท์์จะเป็็ นพื้้�นฐานของการ
เรีียนรู้้ใ� นด้้านการประสมคำำ�ได้้ ตััวอย่่างเช่่น ในภาษาจีีน
คำำ�ว่่า 马车、火车、自行车 ล้้วนมีีคำ�ำ ว่่า 车แตกต่่างกัับ
คำำ� carriage, train, bicycle ในภาษาอัังกฤษที่่�ไม่่มีหี น่่วยคำำ�
ที่่�เหมืือนกััน เนื่่�องจากภาษาจีีนและภาษาไทยจััดอยู่่�ในกลุ่่�ม
ตระกููลภาษาจีีน – ธิิเบต มีีระบบภาษาที่่�มีคว
ี ามคล้้ายคลึึงกััน
ในระดัับหนึ่่�ง ดัังนั้้�นในตััวอย่่างข้้างต้้นพบว่่ามีีคำ�ศั
ำ พั ท์์ภาษาไทย
ที่่�คล้า้ ยกััน ได้้แก่่ รถม้้า รถไฟ รถจัักรยาน ซึ่�ง่ มีีหน่่ วยคำำ�
เดีียวกััน คืือ คำำ�ว่่า รถ
หน่่ วยคํําและรููปแบบการเขีียน ความสััมพันั ธ์์พิเิ ศษ
ระหว่่างตััวอักั ษรจีีนและภาษาจีีน เป็็ นตััวกำ�ำ หนดที่่�ทำ�ำ ให้้
การเรีียนการสอนภาษาจีีนในฐานะภาษาที่่�สองแตกต่่างจาก
ภาษาในกลุ่่�มอิินโด - ยููโรเปีี ยน แต่่สำ�ำ หรัับผู้้เ� รีียนภาษาจีีน
ในประเทศไทยแล้้ว สามารถเพิ่่�มความเข้้าใจในการเรีียนรู้้�
ตััวอักั ษรจีีนมากขึ้้น� ได้้โดยอาศััยวิิธีกี ารเปรีียบเทีียบ
2. หลัักการการสอนตััวอักั ษรจีีนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย
การสอนภาษาจีีนของประเทศจีีนมีีประวััติิศาสตร์์ที่่�
ยาวนาน การเรีียนการสอนภาษาจีีนดั้้�งเดิิมให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการศึึกษาตััวอักั ษรเป็็ นอัันดัับแรกเสมอ สิ่่�งแรกในการ
เรีียนสำำ�หรัับเด็็ก คืือ การอ่่านออกเขีียนได้้ ในช่่วงเวลาหลาย
พัันปีี ที่่ผ่� ่านมา มีีตำ�ำ ราสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ตัวอั
ั กั ษรจีีนหลาก
หลายประเภทที่่�ได้้สืืบต่่อกัันมา และได้้พัฒ
ั นาเป็็ นตำำ�รา
การสอนสมััยใหม่่สำ�ำ หรัับเด็็กที่่�มีกี ารพััฒนาสร้้างระบบที่่�
สมบููรณ์์ขึ้น�้ แต่่วิธีิ กี ารสอนแบบดั้้�งเดิิมนั้้น� ไม่่สามารถนำำ�มา
ใช้้ในการเรีียนการสอนภาษาจีีนให้้แก่่ชาวไทยได้้อย่่างเต็็ม
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การศึึกษาหลัักการและกลวิิธีกี ารสอนตััวอักั ษรจีีนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย

ประสิิทธิิภาพ เนื่่�องจากผู้้เ� รีียนแตกต่่างกััน ในชาวจีีนเป็็ นผู้้�
ใช้้ภาษาจีีนเป็็ นภาษาแม่่ แต่่กลุ่่�มในปัั จจุบัุ นั เป็็ นผู้้เ� รีียนชาว
ไทยที่่�ไม่่ได้้ใช้้ภาษาจีีนเป็็ นภาษาแม่่ นอกจากนี้้� ชาวไทยที่่�มา
เรีียนภาษาจีีนในประเทศไทยนั้้�นส่่วนใหญ่่เป็็ นผู้้�ที่่เ� รีียนภาษา
จีีนในฐานะภาษาต่่างประเทศ ซึ่่ง� แตกต่่างจากชาวจีีนที่่�เรีียน
ภาษาจีีนเป็็ นภาษาแม่่ที่่ส่� ว่ นใหญ่่จะเริ่่ม� เรีียนตั้้�งแต่่วัยั เด็็ก ดััง
นั้้�นการสอนสำำ�หรัับชาวไทยจึึงจำำ�เป็็ นต้้องคิิดอย่่างรอบคอบ
ว่่า ผู้้เ� รีียนเป็็ นผู้้�ที่่ไ� ม่่ใช่่เจ้้าของภาษา และยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงช่่วง
อายุุของผู้้เ� รีียนอีีกด้้วย
2.1 ลัักษณะการสอนตััวอักั ษรจีีน
เนื่่� อ งจากผู้้�เ รีีย นเป็็ น ชาวไทยที่่�ไ ม่่มี ีคว ามรู้้�พื้้�น ฐาน
ภาษาจีีน ภาษาจีีนและตััวอักั ษรจีีนจึึงเป็็ นสิ่่�งที่่�ไม่่คุ้้�นเคย
สำำ�หรัับผู้้เ� รีียน ซึ่่ง� แตกต่่างจากเด็็กนัักเรีียนชาวจีีนที่่�เรีียน
ตััวอักั ษรจีีน โดยมีีความรู้้�พื้้น� ฐานภาษาจีีนมาก่่อนแล้้ว เมื่่อ�
เรีียนรู้้�ตัวอั
ั กั ษรจีีน เด็็กนัักเรีียนชาวจีีนจึึงเรีียนรู้้เ� พีียงแค่่
รููปแบบการเขีียนของคำำ�บางคำำ�ที่่ผู้� ้เ� รีียนรู้้�จักั เท่่านั้้�น เรื่่�อง
เสีียงและความหมายของตััวอักั ษรจีีนจะไม่่ใช่่ปััญหาสำำ�หรัับ
ผู้้เ� รีียนโดยสิ้้น� เชิิง สิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในที่่�นี้้� คืือ รููปร่่างของตััวอักั ษร
แต่่สำ�ำ หรัับผู้้�เรีียนไทยจะมีีความแตกต่่างกัันอย่่างสิ้้�นเชิิง
ผู้้เ� รีียนจะต้้องเรีียนรู้้�ทั้้ง� หน่่วยคำำ�ภาษาจีีน (รวมทั้้�งเสีียง และ
ความหมาย) ในขณะเดีียวกัันยัังต้้องเรีียนรู้้�รููปแบบการเขีียน
ตััวอักั ษรจีีนอีีกด้้วย ไม่่ว่า่ จะเป็็ นการออกเสีียง รููปร่่าง และ
ความหมายของตััวอักั ษรจีีน ล้้วนเป็็ นสิ่่�งที่่�แปลกใหม่่และ
ไม่่คุ้้�นเคยสำำ�หรัับผู้้เ� รีียน ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงกลายเป็็ นอุุปสรรค
และความยากลำำ�บากในการเรีียนรู้้�ที่่ไ� ม่่สามารถหลีีกเลี่่ย� งได้้
ดัังนั้้�น ในการจััดการสอนสำำ�หรัับชาวไทยนั้้�น จำำ�เป็็ นต้้องสอน
ทั้้�งรููปแบบ การออกเสีียง และความหมายของตััวอักั ษร
ไปพร้้อม ๆ กัันจะขาดส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งไปไม่่ได้้
สำำ�หรัับเด็็กนัักเรีียนชาวจีีนแล้้ว การมีีคำ�ที่่
ำ อ่� า่ นออกเสีียง
เหมืือนกัันแต่่มีคว
ี ามหมายต่่างกััน ซึ่่ง� มีีอยู่่�เป็็ นจำำ�นวนมาก
ในภาษาจีีนและเป็็ นสิ่่�งคุ้้�นเคยสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนอยู่่�แล้้ว ดัังนั้้�น
คำำ�พ้อ้ งเสีียงจึึงไม่่ใช่่เรื่่�องยากในการเรีียนรู้้�สำ�ำ หรัับผู้้เ� รีียน
อาศััยเพีียงแค่่การเชื่่อ� มโยงความรู้้ท� างภาษาด้้านรููปแบบคำำ�
ให้้ส อดคล้้อ งกัับ ความหมายของอััก ษรนั้้�น ๆ เท่่ า นั้้�น
แต่่สำ�ำ หรัับผู้้�เรีียนชาวไทยที่่�คุ้้�นเคยกัับระบบการสะกดคำำ�
ด้้วยพยััญชนะ สระ และวรรณยุุกต์์แล้้ว จำำ�เป็็ นต้้องใช้้เวลา
พอสมควรที่่�ศึึกษาเรีียนรู้้� เนื่่�องจากคำำ�พ้อ้ งเสีียงมีีจำ�ำ นวนมาก
จึึงเป็็ นอุุ ปส รรคใหญ่่ อ ย่่ า งหนึ่่� ง สำำ� หรัับ ผู้้� เ ริ่่�มต้้ น เรีีย นรู้้�
ในตััวอักั ษรจีีน ในช่่วงเวลาหนึ่่�งของการเรีียนรู้้�ตัวอั
ั กั ษรจีีน
ในผู้้เ� รีียนระดัับเริ่่มต้
� น้ มัักจะพบปััญหา คืือ รู้้�จักั การออกเสีียง

พาน เหล่่ย และคณะ

และรู้้�ความหมาย แต่่ไม่่รู้้�จักั รููปร่่างของตััวอักั ษร หากทำำ�การแยก
ระหว่่างการพููด และการเขีียนออกจากกัันจะเห็็นได้้ว่า่ การใช้้
ตััวอักั ษรจีีนสามารถแยกความเข้้าใจผิิดของความหมาย
ในคำำ�พ้อ้ งเสีียงออกจากกัันได้้
2.2 การหลีี ก เลี่่� ย งอิิ ท ธิิ ผล การถ่่ า ยโอนเชิิ ง ลบ
จากภาษาแม่่
ปัั จจุุ บั ัน การสอนให้้แ ก่่ ช าวต่่ า งชาติิส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น
วััยผู้้ใ� หญ่่ ซึ่่ง� แตกต่่างจากการสอนให้้แก่่ผู้เ้� รีียนวััยเด็็ก ผู้้ใ� หญ่่
มีีความรู้้�พื้้น� ฐานเกี่่�ยวกัับภาษาแม่่ ได้้สร้า้ งรููปแบบในการ
จดจำำ�ตัวอั
ั กั ษรไว้้แล้้ว มีีทักั ษะในการเข้้าใจและตรรกะที่่�ดีี
ในแง่่หนึ่่�ง ประสบการณ์์จากภาษาแม่่จะก่่อให้้เกิิดอิิทธิิผล
การถ่่ายโอนเชิิงลบจากภาษาแม่่ (negative transfer of
mother tongue) และกลายเป็็ นอุุปสรรคต่่อการเรีียนรู้้�
ตััวอักั ษรจีีน แต่่ในอีีกแง่่หนึ่่�งผู้้เ� รีียนจะมีีความสามารถในการ
สรุุปรวบยอดและการใช้้เหตุุผลพิจิ ารณา สามารถนำำ�ความรู้้�
ที่่� มี ีอ ยู่่�มาคิิด วิิเ คราะห์์ ไ ด้้ อ ย่่ า งมีีเ หตุุ มี ีผล ซึ่่� ง การใช้้
ประสบการณ์์ และกลวิิธีต่ี ่าง ๆ จะมีีส่ว่ นช่่วยในการเรีียนรู้้�
ตััวอักั ษรจีีนแก่่ผู้้เ� รีียน ดัังนั้้�นผู้้�สอนจึึงควรใช้้วิธีิ กี ารเรีียน
การสอนที่่�สอดคล้้องกัันตามลัักษณะของผู้้เ� รีียน
ข้้อดีีด้า้ นความสามารถในการใช้้เหตุุผลเชิิงอุุปนัยั ของ
ผู้้เ� รีียนที่่�เป็็ นวััยผู้้ใ� หญ่่ ผู้้�สอนควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเรีียน
การสอนแบบใช้้เหตุุผลในการกระตุ้้�นผู้้เ� รีียน สามารถนำำ�
ความเป็็ นระบบและเอกลัักษณ์์ เฉพาะของตััวอักั ษรจีีนมา
ประกอบกัับ องค์์คว ามรู้้�แ ละทฤษฎีีใ นการเรีีย นการสอน
ตััวอย่่างเช่่น การวิิเคราะห์์โครงสร้้างของตััวอักั ษรจีีน การนำำ�
ส่่ว นประกอบของตััวอั ัก ษรจีีน ( 偏旁 ) มาอธิิบ ายและ
วิิเคราะห์์สิงิ เซิิงจื้้อ� การสรุุป และจััดเรีียงลำำ�ดับั ของอัักษรที่่�มี ี
การออกเสีียงเหมืือนกัันแต่่รููปร่า่ งต่่างกััน (同音异形字) หรืือ
อัักษรที่่�มีรููปร่
ี า่ งเดีียวกัันแต่่มีหี ลายความหมาย (异形多意
字) เป็็ นต้้น การสอนให้้ผู้เ้� รีียนมีีความสามารถในการเรีียนรู้้�
สิ่่�งต่่าง ๆ ได้้ด้ว้ ยตนเอง ทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียนรู้้�สึึกว่่าตััวอักั ษรจีีนมีี
รููปแบบและกฎเกณฑ์์ของตััวเองที่่�สามารถปฏิิบัติั ติ ามได้้
ในการปฏิิบัติั จริ
ิ งิ ได้้พิสููจน์
ิ ์ให้้เห็็นแล้้วว่่า การอธิิบายความรู้้�
เกี่่�ยวกัับตััวอักั ษรจีีนโดยใช้้ทฤษฎีีที่่เ� หมาะสมสามารถส่่งเสริิม
ความสนใจของผู้้เ� รีียนในการเรีียนรู้้�ตัวอั
ั กั ษรจีีน และเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการเรีียนรู้้ไ� ด้้ การสอนให้้แก่่ชาวไทยนั้้�นแม้้ว่า่
จะต้้องนำำ�ความรู้้เ� ชิิงทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับตััวอักั ษรจีีนมาใช้้อย่่าง
เหมาะสม ก็็จะแตกต่่างกัับการสอนให้้แก่่ผู้้เ� รีียนชาวจีีนที่่�
เรีียนวิิชาเอกภาษาจีีนอย่่างสิ้้�นเชิิง เนื่่�องจากคำำ�อธิิบาย
ทางทฤษฎีีที่่ใ� ช้้นั้้น� จะเป็็ นการใช้้สำ�ำ หรัับการเรีียนรู้้�ตัวอั
ั กั ษรจีีน
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อยู่่�แล้้ว จึึงไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีีระบบทางทฤษฎีี และความเฉพาะทาง
เข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง ด้้วยเหตุุผลนี้้คว
� รจะควบคุุมไว้้เพีียงระดัับหนึ่่�ง
ไม่่ควรทำำ�ให้้การสอนให้้กับั ชาวต่่างชาติิกลายเป็็ นการสอน
หลัักสููตรทฤษฎีีตัวอั
ั กั ษรจีีน เพราะจะทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียนเกิิดความ
ตื่่�นกลััวหรืือตกใจ
3. กลวิิธีีการสอนตััวอักั ษรจีีนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย
3.1 วััตถุุประสงค์์และข้้อกำำ�หนด
เป้้ าหมายสููงสุุดของการสอนตััวอักั ษรจีีนให้้กับั ผู้้เ� รีียน
ชาวต่่างชาติิ คืือ การฝึึกฝนให้้ผู้เ้� รีียนสามารถใช้้ตัวอั
ั กั ษรจีีน
ในการอ่่าน และการเขีียนในการสื่่อ� สาร ในแง่่มุมุ ของการเรีียน
การสอนให้้แก่่ผู้เ้� รีียนชาวต่่างชาติิ จุุดประสงค์์ของการสอน
ควรมีีข้อ้ กำำ�หนดที่่�แตกต่่างกัันทั้้�งการอ่่าน และการเขีียน
กล่่าวคืือ ไม่่สามารถใช้้วิธีิ แี บบเดีียวกัันในการเรีียนการสอน
โดยไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงสภาพความเป็็ นจริิง แม้้แต่่เจ้้าของภาษาเอง
ก็็มักั จะจดจำำ� และอ่่านตััวอักั ษรจีีนได้้มากกว่่าการเขีียน
ตััวอักั ษรจีีน ฉะนั้้�นไม่่ควรตั้้�งข้้อกำำ�หนดที่่�สููงมากเกิินไป
สำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวต่่างชาติิ
นอกจากนี้้� เนื่่�องจากตััวอักั ษรจีีนมีีจำ�ำ นวนมาก จึึงไม่่
สามารถสอนทีีละตััวในห้้องเรีียนได้้ ผู้้�เรีียนจำำ�เป็็ นต้้องมีี
ความสามารถในการเรีียนรู้้�ตัวอั
ั กั ษรจีีนด้้วยตนเอง ผู้้เ� รีียน
ควรจะมีีความสามารถในการคาดเดาความหมายคร่่าว ๆ
ของตััวอักั ษรจีีนบางตััวตามรููปร่่างของอัักษรในบริิบทต่่าง ๆ
และสามารถใช้้พจนานุุ กรมเพื่่�อค้้นหาตััวอักั ษรจีีนได้้อย่่าง
คล่่องแคล่่ว ตััวอย่่างเช่่น หลัังจากเรีียนรู้้�ส่ว่ นประกอบของ
ตััวอักั ษรตััว 氵 แล้้ว เมื่่อ� พบกัับคำำ�ใหม่่ คำำ�ว่่า 湖 (ทะเลสาบ)
ก็็จะสามารถเดาความหมายเบื้้อ� งต้้นได้้ และสามารถค้้นหา
ในพจนานุุกรมได้้ด้ว้ ยวิิธีกี ารใช้้ส่ว่ นประกอบของตััวอักั ษร
จึึงสรุุปได้้ว่่า การสอนคืือการสอนให้้ผู้้�เรีียนมีีความ
สามารถที่่�จะใช้้ตัวอั
ั กั ษรจีีนในการสื่่อ� สารและมีีความสามารถ
ในการเรีียนรู้้�ตัวอั
ั กั ษรจีีนได้้ด้ว้ ยตััวเอง
3.2 เนื้้� อหาการสอนตััวอักั ษรจีีน
3.2.1 การกำำ� หนดจำำ� นวนตััวอั ัก ษรจีี น ที่่� ใ ช้้ใน
การเรีียนการสอน
ตััวอักั ษรจีีนมีีจำ�ำ นวนมาก แต่่อักั ษรที่่�ใช้้เป็็ นประจำำ�นั้้น�
มีีจำ�กั
ำ ดั ซึ่่ง� มีีประมาณ 3,000 กว่่าตััวเท่่านั้้�น และครอบคลุุม
ถึึง 99.9% ที่่�พบเจอได้้ในหนัังสืือทั่่�วไป จำำ�นวนตััวอักั ษรจีีน
ที่่�ถููกรวบรวมอยู่่�ในหลัักสููตรปัั จจุบัุ นั มีีไม่่เกิิน 3,000 ตััว ใน
หนัังสืือหลัักสููตรการสอนภาษาจีีนสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิ
ของสถาบัันอุุดมศึึกษา (《高等学校外国留学生汉语教
学大纲》) Office of Teaching Chinese as a Foreign Lan-

guage (2002) มีีการรวบรวมตััวอักั ษรจีีนไว้้ทั้้ง� หมด 2,605 ตััว
สำำ�หรัับหลัักสููตรระยะยาว โดยแบ่่งเป็็ นระดัับต้้น 1,414 ตััว
ระดัับกลาง 700 ตััว และระดัับสููง 491 ตััว
จำำ�นวนตััวอักั ษรจีีนที่่�กำ�ำ หนดในหลัักสููตรนั้้�นไม่่จำ�ำ เป็็ น
ต้้องสอนให้้ผู้้เ� รีียนทั้้�งหมด ในการสอนควรสอนเฉพาะตััว
อัักษรจีีนที่่�มีคว
ี ามถี่่�ในการใช้้งานทั่่�วไปสููงเท่่านั้้�น ตามสถิิติิ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีจำ�ำ นวนประมาณ 950 คำำ� ก็็สามารถครอบคลุุม
ได้้ ร้้อยละ 90 ของหนัังสืือและหนัังสืือพิิมพ์ทั่่์ �วไป
3.2.2 ความรู้้�เกี่่�ยวกัับตััวอักั ษรจีีน
ประการแรก คืือ ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับการประกอบโครงสร้้าง
ของตััวอักั ษรจีีน ซึ่่ง� รวมถึึงองค์์ประกอบหลััก ๆ ของตััวอักั ษร
จีีน (เส้้นขีีด ส่่วนประกอบ ฯลฯ ) และวิิธีกี ารจััดโครงสร้้าง
(อัักษรโครงสร้้างเดี่่�ยว (独体字) และอัักษรที่่�มีโี ครงสร้้าง
ประสม) สามารถนำำ�ไปสู่่�แนวคิิดเกี่่�ยวกัับวิิธีกี ารสร้้างตััวอักั ษร
จีีน เช่่น อัักษรเหมืือนภาพ (形象字) อัักษรบ่่งชี้้�ความ
(指事字) อัักษรผสานความ (会意字) และอัักษรบอก
ความหมาย และเสีียง (形声字) เป็็ นต้้น ได้้ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับ
โครงสร้้างของตััวอักั ษรจีีนถืือเป็็ นเนื้้�อหาที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั สำำ�หรัับ
การสอน แต่่ในการเรีียนการสอนสามารถนำำ�ไปปรัับให้้เกิิด
ความยืืดหยุ่่�น แต่่เนื่่�องจากไม่่ใช่่ทุกุ คำำ�ที่่จ� ะสามารถยึึดหลัักการ
พื้้�นฐานในการสร้้างอัักษร จึึงไม่่จำ�ำ เป็็ นจะต้้องยึึดตามกฎเกณฑ์์
ที่่�ตายตััวเสมอไป ควรเน้้นการทำำ�ความเข้้าใจ และจดจำำ�เป็็ น
หลััก
ประการที่่�สอง คืือ วิิธีแี ละระดัับของการบอกเสีียง และ
ความหมายของตััวอักั ษรจีีน รวมถึึงการวิิเคราะห์์ตัวอั
ั กั ษร
บอกความหมาย และเสีียงที่่�สามารถบ่่งชี้้ถึึ� งการออกเสีียง
(ความหมาย) และตััวอักั ษรที่่�สููญเสีียหน้้าที่่�ของการออกเสีียง
(ความหมาย) เพื่่อ� เข้้าสู่่�กระบวนการจััดแบ่่งระบบคำำ�ที่่มี� ส่ี ว่ น
ประกอบที่่�บ่ง่ บอกการออกเสีียง และรููปร่่าง เป็็ นต้้น
โดยสรุุปแล้้ว เนื้้�อหาในการสอนมีีความสััมพันั ธ์์กันั
ระหว่่างตััวอักั ษรจีีนพื้้�นฐานและความรู้้เ� กี่่�ยวกัับตััวอักั ษรจีีน
นอกเหนืือจากเนื้้�อหาการเรีียนการสอนที่่�กล่่าวไว้้แล้้ว ยััง
สามารถปรัับเปลี่่�ยน ฝึึกฝนการเรีียนรู้้�ร่วมกั
่ นั หรืือเสริิมสร้า้ ง
จิิตสำำ�นึึกในการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตััวเองได้้อีกี ด้้วย
3.3. การจััดลำำ�ดับั ในการสอนตััวอักั ษรจีีน
3.3.1 การเรีียนรู้้�การอ่่านก่่อนการเขีียน เน้้นการ
อ่่านให้้มากขึ้้�น ลดการเขีียนให้้น้้อยลง
ในคู่่�มืือแนวทางการปฏิิบัติั ิสำำ�หรัับครููสอนภาษาจีีน
ระดัับนานาชาติิแห่่งประเทศจีีน (《国际汉语教师标准》)
Office of Chinese Language Council International (2007)
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ระบุุไว้้อย่่างชััดเจนว่่า เน้้นเรื่่อ� งการเรีียนรู้้ก� ารอ่่านก่่อนการ
เขีียน ในความเป็็ นจริิงสิ่่�งนี้้�เป็็ นความสััมพันั ธ์์ระหว่่างการรัับ
เข้้าและการส่่งออก การเรีียนรู้้�ภาษาจะมีีการรัับเข้้าก่่อนการ
ส่่งออกเสมอ เช่่นเดีียวกัับการสอน ก่่อนอื่่�นจำำ�เป็็ นต้้องให้้
ผู้้เ� รีียนเรีียนรู้้�ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับรููปแบบโครงสร้้าง เสีียง และ
ความหมายโดยรวมของตััวอักั ษรจีีนก่่อน เมื่่อ� ผู้้เ� รีียนสามารถ
เข้้าใจถึึงรููปร่่าง เสีียง และความหมายของอัักษรแล้้ว จึึงจะ
เรีียนรู้้เ� รื่่อ� งการเขีียน ซึ่่ง� เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับข้้อกำำ�หนดของ
การเรีียนการสอน กล่่าวคืือ ขั้้�นตอนแรกคืือ การเรีียนรู้้ก� ารอ่่าน
ก่่อน จากนั้้�นจึึงต่่อด้้วยการเขีียน
สำำ�หรัับการสอนให้้แก่่ผู้เ้� รีียนระดัับชั้้�นประถมศึึกษาใน
ประเทศจีีนนั้้�น มีีกฎระเบีียบอย่่างชััดเจนในด้้านการเขีียน
และการจดจำำ�ตัวอั
ั กั ษร การสอนเขีียนตััวอักั ษรจีีนเป็็ นจุุดสำำ�คัญั
ที่่�ไม่่สามารถมองข้้ามผ่่านได้้ แต่่การกำำ�หนดให้้เขีียนได้้ทุกุ ตััว
อัักษรนั้้�น จะก่่อให้้เกิิดความยากลำำ�บากในการเรีียนรู้้� วิิธีเี ดีียว
ที่่�จะแก้้ปััญหาความขััดแย้้งนี้้�ได้้ คืือ การใช้้หลัักการการแบ่่ง
การจดจำำ� และการเขีียน หลัักการจะช่่วยให้้ผู้เ้� รีียนมีีความ
สามารถในทััก ษะด้้า นการเขีีย นตััวอั ัก ษรจีีน ขั้้�น พื้้�น ฐาน
นอกจากนี้้� การให้้ความสำำ�คัญ
ั แก่่การแยกตััวอักั ษรจีีนให้้กับั
ผู้้เ� รีียนจะช่่วยลดความยากลำำ�บากในการจดจำำ�ให้้น้อ้ ยลง ทั้้�งยััง
สามารถตอบสนองความต้้องการด้้านการอ่่าน ซึ่่ง� สามารถ
ยกระดัับความสามารถทางภาษาจีีนได้้ควบคู่่�กัันไป
3.3.2 การเขีียนตััวอักั ษรจีีนจะต้้องมีีการสอนชื่่�อ
เส้้นขีีดพื้้�นฐานก่่อน จึึงสอนกฎเกณฑ์์ในการเขีียน
กฎเกณฑ์์การเขีียนตััวอักั ษรจีีนขึ้้น� อยู่่�กัับชื่่อ� ของเส้้นขีีด
ตััวอักั ษร เช่่น การเขีียนเส้้นขวางก่่อนเส้้นตั้้�ง (先横后竖)
การเขีียนเส้้นลากซ้้ายก่่อน จึึงเขีียนเส้้นลากขวา (先撇后捺)
ดัังนั้้�นชื่่อ� ของเส้้นขีีดต่่าง ๆ จึึงเป็็ นหนึ่่�งในเนื้้�อหาที่่�มักั จะสอน
ในการสอนคาบแรก ๆ และด้้วยในการเรีียนพื้้�นฐานนี้้� จะมีี
การยกตััวอย่่างอัักษรพร้้อมอธิิบายกฎเกณฑ์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของ
การเขีียนทีีละขั้้�นตอน
3.3.3 แนวคิิ ดการสอนตััวอักั ษรจีีนที่่� ใช้้บ่่อยก่่อน
โดยเริ่่�มจากตััวอักั ษรจีีนที่่�มีโี ครงสร้้างเดี่่�ยว จึึงจะเรีียนรู้้�
ตััวอักั ษรจีีนที่่�มีีโครงสร้้างประสม
การเรีียนการสอนสามารถเริ่่มป
� ฏิิบัติั จิ ากง่่ายไปยาก
ตามหลัักการทั่่�วไปได้้ดังั นี้้� 1) เริ่่มส
� อนตััวอักั ษรที่่�มีโี ครงสร้้าง
เดี่่�ยวที่่�มีคว
ี ามหมาย และเส้้นขีีดง่่าย ๆ ที่่�พบเห็็นบ่่อย (เช่่น
人、山、口、多、少ฯลฯ) จากนั้้�นสอนตััวอัก
ั ษรที่่�มีโี ครงสร้้าง
เดี่่�ย วที่่�มี เี ส้้น ขีีด เยอะมากขึ้้�น (เช่่น 水、气、马、身 ฯลฯ)
แล้้วต่่อด้้วยการสอนอัักษรที่่�มีโี ครงสร้้างประสมที่่�มีคว
ี าม

พาน เหล่่ย และคณะ

หมาย และเส้้นขีีดง่่าย ๆ สุุดท้้ายถึึงจะเป็็ นการสอนตััวอักั ษร
ที่่�มีโี ครงสร้้างประสมที่่�ค่อ่ นข้้างซัับซ้้อน
เมื่่�อกล่่าวถึึงประเด็็นนี้้�แล้้ว สิ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ คืือ
ต้้องจััดการความสััมพันั ธ์์ระหว่่างความยากง่่ายของตััวอักั ษรจีีน
และภาษาจีีนให้้ดีี เนื่่�องจากตััวอักั ษรจีีนที่่�มีรููปร่
ี า่ งเรีียบง่่าย
อาจไม่่ได้้ใช้้เป็็ นประจำำ� และอาจไม่่ได้้มีคว
ี ามหมายที่่�ง่่าย
(เช่่น 歹, 殳) ส่่วนคำำ�ที่่มี� คว
ี ามหมายง่่าย ๆ และใช้้เป็็ นประจำำ�
อาจมีีรููปทรงที่่�ซับั ซ้้อน (เช่่น 薄、谢) คู่่�มืือแนวทางการ
ปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับครููสอนภาษาจีีนระดัับนานาชาติิแห่่งประเทศ
จีีนกำำ�หนดให้้การสอนเป็็ นไปตามหลัักการ กล่่าวคืือ ให้้
ทำำ�การเรีียนการสอนตััวอักั ษรที่่�ใช้้ประจำำ�ก่่อน และสอน
ซ้ำำ�� ๆ จนเป็็ นประจำำ� สำำ�หรัับตััวอักั ษรจีีนที่่�ใช้้เป็็ นประจำำ�
แต่่มีรููปร่
ี า่ งซัับซ้้อน สามารถนำำ�หลัักการจดจำำ�ก่อ่ น แล้้วค่อ่ ย
เขีีย นทีีห ลััง ( 先认后写 ) หรืือจดจำำ� เพีีย งอย่่ า งเดีีย ว
แต่่ไม่่ต้อ้ งเขีียน (只认不写) มาใช้้ ซึ่่ง� สิ่่�งนี้้�สามารถกำำ�หนด
ให้้ผู้เ้� รีียนเรีียนรู้้ก� ารจดจำำ� แต่่ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องเขีียนได้้ เพื่่อ� ให้้
ผู้้เ� รีียนนำำ�ไปใช้้กับั การอ่่านต่่าง ๆ ได้้ สำำ�หรัับอัักษรที่่�มีรููปร่
ี า่ ง
เรีียบง่่ายแต่่ไม่่ได้้ใช้้กันั บ่่อยนั้้�น ให้้พิจิ ารณาว่่าเป็็ นส่่วน
ประกอบของตััวอั ัก ษรจีีน หรืือไม่่ ถ้้า ตััวอั ัก ษรนั้้�น เป็็ น
ตััวอักั ษรที่่�ไม่่ได้้ใช้้บ่่อย แต่่พบเจอบ่่อยในฐานะเป็็ นส่่วน
ประกอบของตััวอักั ษรจีีน ในกรณีีจะต้้องดึึงแยกออกจาก
อัักษรที่่�มีโี ครงสร้้างประสม (เช่่น 皿、央 ฯลฯ) และอธิิบาย
อย่่า งเหมาะสม หากส่่ว นประกอบนี้้� เ ป็็ น ส่่ว นที่่�กำ�ำ หนด
ความหมาย (形旁) ควรสอนให้้ผู้้เ� รีียนเข้้าใจความหมาย
โดยรวม หากเป็็ น ส่่ว นประกอบที่่�กำ�ำ หนดเสีีย ง ( 声旁)
ควรสอนให้้ผู้เ้� รีียนรู้้ห� ลัักพื้้�นฐานการออกเสีียง
3.3.4 การสอนโดยเน้้นส่่วนประกอบของอัักษรจีีน
ในช่่วงไม่่กี่่ปี� ี ที่่ผ่� า่ นมานี้้� มีีนักั วิิชาการได้้เสนอวิิธีกี ารเรีียน
การสอนตััวอักั ษรจีีนหลายวิิธีี Zhang (1997) เสนอว่่า ตััวอักั ษร
หลััก ๆ พร้้อมตััวอักั ษรอื่่�น (基本字带字) Zhang (1999)
เสนอว่่า การสร้้างผัังมโนทััศน์์ตัวอั
ั กั ษรจีีน (建立汉字联
想网) และ Cui (1998) เสนอให้้ใช้้ส่ว่ นประกอบพื้้�นฐานและ
ตััวอักั ษรจีีนหลัักอย่่างเต็็มที่่� (基本部件和基本字) เป็็ นต้้น
วิิธีกี ารสอนเหล่่านี้้�สามารถสรุุปได้้เป็็ นประเด็็นเดีียว คืือ การ
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับบทบาทของส่่วนประกอบในการสอน เรีียก
ว่่า ตััวอักั ษรพื้้�นฐาน (基本字) นั้้�น ส่่วนใหญ่่เป็็ นตััวอักั ษร
โครงสร้้ า งเดี่่� ย วโดยสามารถใช้้ เ ป็็ นส่่ ว นประกอบของ
ตััวอั กั ษรได้้ การสอนสามารถดำำ� เนิิ น อย่่างเป็็ นระบบได้้
โดยอาศััยส่่วนประกอบต่่าง ๆ เป็็ นจุุดพื้้�นฐาน
การสอนที่่�เน้้นส่่วนประกอบเป็็ นแกนกลางกลายเป็็ น
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กระแสหลัักของการสอนให้้แก่่ชาวต่่างชาติิ จากการปฏิิบัติั ิ
การเรีียนการสอนจริิงก็็สามารถพิิสููจน์์ให้้เห็็นได้้ว่า่ เป็็ นการ
ดำำ�เนิินการในทิิศทางที่่�ถููกต้้อง
1) แนวคิิ ด การสอนตััวอั กั ษรจีี น โดยเน้้นส่่ ว น
ประกอบ
ส่่วนประกอบ (部件) เป็็ นหน่่ วยโครงสร้้างอิิสระใน
การสร้้างตััวอักั ษร การทำำ�ความเข้้าใจตััวอักั ษรจีีนผ่่านส่่วน
ประกอบที่่�มีใี นการสื่่อ� ความหมายจะช่่วยให้้ผู้เ้� รีียนสามารถ
สร้้างตััวอักั ษรด้้วยส่่วนประกอบพื้้�นฐาน ซึ่่ง� จะเอื้้อ� ต่่อการจำำ�
รููปร่่างของตััวอักั ษรได้้อย่่างถููกต้้อง การเรีียนการสอนส่่วน
ประกอบจะเริ่่มจ
� ากโครงสร้้างทีีละขั้้�นตอน ได้้แก่่ เส้้นขีีด
ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างเส้้นขีีดต่่าง ๆ ลำำ�ดับั ขีีด ส่่วนการ
ประกอบ การประกอบกัันของส่่วนต่่าง ๆ บทบาทของส่่วน
ประกอบ อัักษรโครงสร้้างเดี่่�ยว อัักษรโครงสร้้างประสม
ส่่วนประกอบนำำ� เป็็ นต้้น แต่่เนื่่�องจากบางครั้้�งตััวอักั ษรจีีน
ส่่วนประกอบ และเส้้นขีีดที่่�มีรููป
ี แบบที่่�ซ้ำ��กั
ำ นั แต่่มีลัี กั ษณะ
แตกต่่างกััน ดัังนั้้�นเพื่่อ� ไม่่ให้้นักั เรีียนสัับสนการสอนจึึงควร
มีีหลัักการและวิิธีกี ารที่่�แตกต่่างออกไป
จากมุุมมองของประวััติิความเป็็ นมาของการพััฒนา
ตััวอักั ษรจีีน เส้้นขีีดของตััวอักั ษรจีีนในยุุคแรก ๆ นั้้�นไม่่มี ี
ความแน่่นอน วิิวัฒั นาการของรููปร่่างตััวอักั ษรจะมีีการเกิิดขึ้้น�
ตามส่่วนประกอบต่่าง ๆ แม้้ว่า่ ในกระบวนการวิิวัฒั นาการของ
ตััวอักั ษรจีีนจะมีีการแยกส่่วนประกอบออกแล้้วรวมกัันใหม่่
แต่่การเปลี่่�ยนแปลงต่่อจากนั้้�นก็็ยังั คงเกิิดขึ้้น� ในส่่วนประกอบ
ใหม่่เช่่นกััน กล่่าวได้้ว่า่ ตั้้�งแต่่ตอนประดิิษฐ์์ตัวอั
ั กั ษรจีีนขึ้้น� มา
ส่่วนประกอบก็็ถืือเป็็ นองค์์ประกอบพื้้�นฐานของตััวอักั ษรจีีน
ต่่อมาส่่วนประกอบยัังถืือเป็็ นหน่่วยการออกเสีียงและแสดง
ความหมายของตััวอักั ษรจีีนอีีกด้้วย
การสอนตััวอักั ษรจีีนได้้พิสููจน์
ิ ์แล้้วว่่า การสอนความรู้้�ที่่�
เหมาะสมเกี่่�ยวกัับส่่วนประกอบสามารถส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ตััวอักั ษรจีีนของผู้้เ� รีียนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�นไม่่ว่า่
จากมุุมมองในด้้านจิิตวิิทยา ประวััติคว
ิ ามเป็็ นมาของการ
พััฒนาตััวอักั ษรจีีน การดำำ�เนิินการการเรีียนการสอน หรืือจาก
มุุมมองของผู้้เ� รีียน ส่่วนประกอบของตััวอักั ษรจีีนควรเป็็ น
แกนหลัักของการสอน โดยเฉพาะการเรีียนการสอนขั้้�น
พื้้�นฐาน
2) การดำำ�เนิิ นการเรีียนการสอนอย่่างละเอีียด
2.1) เริ่่�มต้้นด้้วยการวิิเคราะห์์โครงสร้้างและเรีียนรู้้�
ผ่่านความหมายแบบสรุุปรวบยอด
หลััง จากเข้้า สู่่�ขั้้�น ตอนการเรีีย นการสอนตััวอั ัก ษร

ทั้้�งหมดแล้้ว สำำ�หรัับการสอนแต่่ละตััวนั้้น� ขั้้�นตอนแรก คืือ
การวิิเคราะห์์โครงสร้้างเพื่่�อให้้ผู้้เ� รีียนรู้้ว่� ่าอัักษรที่่�เรีียนนั้้�น
ไม่่ได้้เกิิดจากการสร้้างขึ้้น� ด้้วยเส้้นขีีดที่่�ผิดิ ปกติิ แต่่กลัับ
สร้้างขึ้้น� ด้้วยส่่วนประกอบที่่�มีคว
ี ามหมาย หากมีีการสัังเกต
วิิเคราะห์์ตัวอั
ั กั ษรจีีนที่่�มากก็็จะสามารถสรุุปส่ว่ นประกอบที่่�
ปรากฏซ้ำำ��กันั บ่่อย ๆ ได้้ เมื่่อ� เห็็นส่่วนประกอบนี้้�ในตััวอักั ษร
อื่่�น ๆ ผู้้เ� รีียนจะรู้้�สึึกคุ้้�นเคยกัับส่่วนประกอบที่่�เคยเจอใน
ตััวอักั ษรใหม่่ ๆ ได้้
ตััวอย่่างเช่่น ส่่วนประกอบของตััวอักั ษร 亻เป็็ นหนึ่่�งใน
ส่่ว นประกอบแรกที่่�ผู้้�เ รีีย นสััมผั สั เมื่่�อ ผู้้�เ รีีย นได้้เ รีีย นรู้้�
คำำ�ว่่า 你 (คุุณ) และ 他 (เขา) ผู้้เ� รีียนจะรู้้�จักั ส่่วนประกอบนี้้�ใน
ขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์โครงสร้้าง ต่่อมาเมื่่�อผู้้�เรีียนเรีียนรู้้�
คำำ�ว่่า 们 (พวก) 休 (พััก) 位 (ตำำ�แหน่่ ง) 住 (พััก) ฯลฯ
ยัังสามารถทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียนมีีความรู้้�สึึกความเข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้ง� ยิ่่�งขึ้้น�
ในเวลานี้้�ผู้้�สอนสามารถบอกผู้้�เรีียนได้้ว่่าอัักษรหรืือส่่วน
ประกอบนี้้� เรีียกว่่า 单人旁 (คนยืืนเดี่่�ยว) ซึ่่ง� เป็็ นรููปหนึ่่�งที่่�
เปลี่่�ยนมาจากคำำ�ว่่า 人 (คน) ซึ่่�งมัักจะแสดงถึึงหมวดหมู่่�
การกระทำำ� พฤติิกรรม ลัักษณะนิิสัยั รวมถึึงสภานภาพที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับคน ในขั้้�นตอนนี้้� ผู้้�เรีียนนอกจากได้้เรีียนรู้้�
คำำ�หลายคำำ�แล้้ว ยัังได้้เรีียนรู้้�ส่่วนประกอบของตััวอักั ษรที่่�
เรีียกว่่า 单人旁 (คนยืืนเดี่่�ยว) อีีกด้้วย
2.2) การเสริิ มสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับตำำ�แหน่่ ง
ของส่่วนประกอบตััวอักั ษรจีีน
ตำำ� แหน่่ ง ของตััวอั ัก ษรจีีน หลายส่่ ว นมีีก ารกำำ� หนด
ตายตััว เช่่น 氵、扌 และ 言 ที่่�มักั จะปรากฏอยู่่�ด้้านซ้้ายของ
ตััวอักั ษรเสมอ ส่่วนประกอบที่่�กำ�ำ หนดความหมาย เช่่น 火
(ไฟ) และ 衣 (เสื้้อ� ผ้้า) หากปรากฏอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�แตกต่่าง
กัันก็็จะมีีรููปร่า่ งที่่�แตกต่่างกััน เช่่น 灯 (โคมไฟ) 热 (ร้้อน)
衬 (ซัับไว้้ข้า้ งใน) 袋 (กระเป๋๋า) ดัังนั้้�นในการเรีียนการสอน
เกี่่�ยวกัับส่่วนประกอบเหล่่านี้้� จะต้้องให้้ความสนใจเป็็ นพิิเศษ
ในเรื่่อ� งตำำ�แหน่่งของส่่วนประกอบเหล่่านี้้�ที่่อ� ยู่่�ในตััวอักั ษรจีีน
จากการวิิเคราะห์์ข้้อผิิดพลาดของตััวอักั ษรจีีนของ
งานวิิจัยั ของ Wasinanon, & Wasinanon (2019: 85-100)
พบว่่า ข้้อผิิดพลาดในการเรีียนตััวอักั ษรจีีนของผู้้เ� รีียนมีี
ส่่วนหนึ่่� งมัักเกิิดจากการสลัับตำำ�แหน่่ งของส่่วนประกอบ
ความสามารถในการแยกอัักษรผิิด (错别字) อัักษรที่่�มี ี
การวางส่่วนประกอบผิิดตำำ�แหน่่ ง มัักใช้้เป็็ นหนึ่่�งในเกณฑ์์
การตััดสิินความแข็็งของแนวคิิดเรื่่อ� งการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการ
เขีียนคำำ�ที่่ถูู� กต้้อง ดัังนั้้�นการเสริิมสร้า้ งความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับตำำ�แหน่่งของส่่วนประกอบจะช่่วยให้้ผู้เ้� รีียนตระหนััก
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การศึึกษาหลัักการและกลวิิธีกี ารสอนตััวอักั ษรจีีนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทย

ถึึงแนวคิิดการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการเขีียนคำำ�ให้้ถููกต้้องและ
ลดความผิิดพลาดในการเขีียน
2.3) การจัับประเด็็นส่่วนประกอบที่่�กำ�ำ หนดเสีียงและ
ส่่วนประกอบที่่�กำ�ำ หนดความหมาย เพื่่�อเสริิ มสร้้างการ
ตระหนัักถึึงเกี่่�ยวกัับอัักษรบอกความหมายและเสีียง
อัักษรบอกความหมาย และเสีียงเป็็ นส่่วนหลัักของ
ตััวอักั ษรจีีน และยัังเป็็ นส่่วนประกอบที่่�สามารถสะท้้อนถึึง
ระบบและกฎเกณฑ์์ของตััวอักั ษรจีีนได้้มากที่่�สุุด ทั้้�งส่่วน
ประกอบที่่�กำ�ำ หนดเสีียง และส่่วนประกอบที่่�กำ�ำ หนดความหมาย
สามารถใช้้เป็็ นแนวทางในการเรีียนรู้้�ตัวอั
ั กั ษรจีีนได้้
2.4) การเปรีี ย บเทีี ย บส่่ ว นประกอบอััก ษรจีี น ที่่�
คล้้ายกััน
จากแนวคิิดจิิตวิิทยาปริิชาน (Cognitive psychology)
พบว่่า ผู้้เ� รีียนตััวอักั ษรจีีนมัักจะเข้้าใจรููปร่่างโดยประมาณ
ของตััวอักั ษรจีีนได้้ง่า่ ยกว่่าและมัักจะมองข้้ามความแตกต่่าง
ของตััวอักั ษรจีีนที่่�มีรููปร่
ี า่ งใกล้้เคีียงกััน Liu (2019) สำำ�หรัับ
ปััญหานี้้ผู้� ้�สอนจำำ�เป็็ นต้้องจััดกระบวนการเรีียนการสอนด้้วยวิิธีี
การเปรีียบเทีียบ และมุ่่�งเน้้นไปที่่�ส่ว่ นที่่�มีคว
ี ามแตกต่่างกััน
นอกจากนี้้�ยังั มีีวิธีิ อื่ี �น่ ๆ เช่่น สรุุปและทบทวนส่่วน
ประกอบของอัักษรที่่�เรีียนรู้้ใ� นคาบเรีียน ช่่วยผู้้เ� รีียนเสริิมสร้า้ ง
ความจำำ�เพื่่อ� ไม่่ให้้ลืืมตัวอั
ั กั ษรจีีนที่่�เรีียนรู้้� เรีียนรู้้แ� นวคิิดทั่่�วไป
ของหมวดนำำ�ตัวอั
ั กั ษรจีีนโดยผ่่านการสรุุปเรื่่อ� งส่่วนประกอบ
ของอัักษร ใช้้หนัังสืือคู่่�มืือที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้เป็็ น

พาน เหล่่ย และคณะ

จะเน้้นแต่่จำ�ำ นวนตััวอักั ษรจีีน ซึ่่ง� ไม่่สามารถช่่วยทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียน
เข้้าใจลัักษณะของระบบตััวอักั ษรจีีนได้้ดีเี ท่่าที่่�ควร จึึงก่่อให้้
ผู้้เ� รีียนเกิิดความเข้้าใจและการจดจำำ�ตัวอั
ั กั ษรจีีนอย่่างไม่่เป็็ น
ระบบ 5) ผู้้เ� รีียนส่่วนใหญ่่เรีียนรู้้�ตัวอั
ั กั ษรจีีนโดยขาดความ
เข้้าใจในโครงสร้้างของตััวอักั ษรจีีน อาศััยเพีียงการเขีียนตาม
โครงสร้้างของตััวอักั ษรจีีนที่่�ถููกต้้อง แต่่ผู้เ้� รีียนจะไม่่เข้้าใจว่่า
อัักษรนั้้�น ๆ มีีการกำำ�เนิิดและถููกสร้้างขึ้้น� อย่่างไร
ดัังนั้้�นในการสอนสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนชาวไทยจะต้้องอาศััย
หลัักการและกลวิิธีี เพื่่อ� แก้้ไขปัั ญหาและลดอุุปสรรคในการ
เรีียนรู้้แ� ก่่ผู้เ้� รีียนโดย 1) การตั้้�งวััตถุุประสงค์์และข้้อกำำ�หนด
ของการเรีียน ในส่่วนนี้้�เป็็ นการตั้้�งเป้้ าหมายเพื่่อ� ให้้ผู้เ้� รีียนมีี
ความสามารถที่่�จะใช้้ตัวอั
ั กั ษรจีีนในการสื่่อ� สารและมีีความ
สามารถในการเรีียนรู้้�ตัวอั
ั กั ษรจีีนได้้ด้ว้ ยตััวเอง 2) เนื้้�อหา
การสอน จะต้้องมีีการกำำ�หนดขอบเขตของตััวอักั ษรจีีนที่่�จะ
ศึึกษาและจะต้้องมีีความรู้้เ� กี่่�ยวกัับโครงสร้้างและความหมาย
ของตััวอักั ษรจีีน 3) การลำำ�ดับั ความยากง่่าย โดยเริ่่ม� เรีียนรู้้�
จากสิ่่�งที่่�ง่่ายก่่อนแล้้วเข้้าสู่่�สิ่่ง� ที่่�ยากขึ้้น� 4) การลงในราย
ละเอีียดของการศึึกษาตััวอักั ษรจีีน เช่่น โครงสร้้างของตััว
อัักษรจีีน ตำำ�แหน่่งของส่่วนประกอบในตััวอักั ษรจีีน และการ
เปรีียบเทีียบส่่วนประกอบอัักษรจีีนที่่�คล้า้ ยกััน เพื่่อ� เสริิมสร้า้ ง
ให้้ผู้เ้� รีียนเข้้าใจอย่่างเป็็ นระบบและสามารถจดจำำ�ตัวอั
ั กั ษร
จีีนได้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น�
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