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สารจากอธิการบดี
การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยถือเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนให้สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ซึ่งบทความในหนังสือเล่มนี้ เป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอใน
การประชุมวิชาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยร่วมมือกับภาคีทางวิชาการ ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563 อัน
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยสู่
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งสามารถสร้า งเครือข่ายในการเรียนรู้การวิจัยกับนานา
ประเทศ
งานวิชาการในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ อยู่ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โควิด 19 จึงมีการนำเสนอทั้งแบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่ง เป็นการทบทวนองค์ความรู้ ทำความเข้าใจ
ใน สถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การประชุมวิชาการในหัวข้อ “การเรียน
การสอนภาษาอั ง กฤษในยุ ค นิ ว นอร์ ม อล” (Teaching and Learning English in the New
Normal) จึงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่กำลังถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม
วิชาการในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะบรรณาธิการ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ภาคีทางวิชาการทุก
ภาคส่วน บุคลากรสถาบันภาษา ตลอดถึงภาคีจิตอาสาจากส่วนงานงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์อาเซียน
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และอีก
หลายส่วนงานหลายท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมบทความวิจัยและบทความทางวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการในครั้งนี้

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สารจากผู้อํานวยการสถาบันภาษา
“ภาษา” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ความคิด ความต้องการ และอารมณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึงใช้บันทึก
เรื่องราว เหตุการณ์ ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ ภาษากับวัฒนธรรมจึงมี
ความเกี่ ย วเนื ่ อ งกั น เพราะภาษาช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถดำรงวั ฒ นธรรมไว้ ไ ด้ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของชาวโลกและของประชาคมอาเซียน อีกทั้ง สถาบันภาษา มจร
มีพันธกิจในการให้บริการด้านภาษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการ
ประชุมสัมมนาวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ขึ้น ภายใต้
หัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคนิวนอร์มอล” (Teaching and Learning English in
the New Normal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจด้านภาษาและ
วัฒนธรรม ระหว่างส่วนงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ขยายวิสัยทัศน์และมุมมอง
ด้านภาษาและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ
การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกัน ภายในงานจึงได้จัดกิจกรรม
การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การนำเสนอให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 การจัดประชุมนี้จะประสบ
ผลสำเร็จและลุล่วงไปไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรในทุกภาคส่วน
ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมสัมมนา พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
ฝ่ า ยต่ า ง ๆ รวมถึ ง ผู ้ ด ำเนิ น รายการ และบุ ค ลากรของสถาบั น ภาษา และส่ ว นงานอื ่ น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้เกิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3
The 1st National and International Conference in Languages and Culture

“Teaching and Learning English in the New Normal”
--------------------------------------------------------------------------------------

Message from the Rector
Developing academic capacity, strength and creating a network of cooperation with
internal and external organizations of Mahachulalongkornrajavidyalaya University is
considered as a key mechanism in driving language institute to be recognized in international
level. The academic papers in these proceedings are research articles and academic articles
presented at the 1st National and International Academic Conference in “Languages and
Cultures” organized by Language Institute, Mahachulalongkornrajavidyalaya University in
collaboration with academic partners together, held on 29 August 2020. The academic
conference also encourages personnel from various divisions to disseminate academic and
research papers to internal and external organizations along with creating network towards
learning about research with other countries.
The academic papers in this conference was organized during the Covid-19 pandemic
and all the papers were presented online, which was reviewing the knowledge, understanding
the rapidly changing social situation. The academic conference was under the theme of
“Teaching and Learning English in the New Normal”. Therefore, it was consistent with the
social situation that was being challenged by aforementioned situation.
I sincerely appreciate all the participants who were interested in submitting their articles
to present in this academic conference and also thanks the editorial team, director of language
institute and academic network partners, personnel of language institute, as well as all the
volunteers from ASEAN Studies Centre of MCU, Faculty of Education, Buddhist Research
Institute and many other divisions who took part in collecting the research articles and
academic articles for this academic conference.

Prof. Dr. Phra Rajpariyattikavi
Rector
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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Message from the Director
“Language” is a man-made cultural heritage to use as a means of communicating
thoughts, needs and emotions in order to achieve mutual understanding. It is also used record
the events, different cultures and traditions to the future generation. Language and culture are
therefore related because language allows human beings to maintain culture, especially English
which used as a common language of the world and ASEAN community. Moreover, one of the
missions of language institute of MCU is to provide language services and promote arts and
culture. Therefore, language institute in collaboration with the academic partners co-organized
the 1st National and International Academic Conference on Languages and Culture under the
theme “Teaching and Learning English in the New Normal” with the aims to develop the
knowledge and understanding towards language and culture between both internal and external
divisions of the university, to expand the vision and aspects of language and culture towards
international level, to promote the study and dissemination of academic and research works at
national and international level, and to develop a network of cooperation in language and
cultural education towards international level.
This academic conference is an activity that stimulates and creates an atmosphere of
exchanging the knowledge about the social change together. This event thus organized an
online presentation for all the academic papers which is considered to adjust the presentation
platform in accordance with the Covid-19 pandemic situation. This conference would not have
been successful and possible without the cooperation of personnel from all the sectors.
I sincerely appreciate all the academic network partners who participated this academic
conference, Prof. Dr. Phra Rajpariyattikavi, rector of MCU, Asst. Prof. Phra
Suwannamethaphorn, vice rector to academic affairs of MCU, experts, committee of the
conference, steering committee, including moderators and personnel of language institute and
other divisions of MCU who contributed to this academic conference.

Asst. Prof. Dr. Phramaha Surasak Paccantaseno
Director of Language Institute
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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Propagating Humanistic Buddhism Internationally
Braj Mohan
Faculty of Buddhism,
Mahachulalongkornrajavidyalaya university, Thailand
Email: chengfafgs@gmail.com

Abstract
The objective of this research paper is to analyze my idea of the use of English in
propagating Humanistic Buddhism internationally, and it mainly focused on five points (1) The
relationship between Buddhism and Language since at the time of Buddha until now and its
significance. (2) The development of Buddhism, including biography of the Buddha and the
spread of Buddhism in India and abroad. (3) Challenges and some issues of Buddhism faced
during the Propagation in Western Countries such as language, culture, and localization. (4)
Humanistic Buddhism; its propagation through Translating, culture exchanging with the help
of communication which is going internationally. (5) to overcome these challenges with the
help of academic research such as translating of Sutra, dictionaries in different languages,
established universities which focus on education development to propagate Buddhism
internationally. The work is prominent to the relationship between language (English) and
religion (Buddhism) and its significance in the contemporary times. It is mainly focused on the
important role of English language as a conveyor of knowledge in propagating Humanistic
Buddhism worldwide. Regarding the survey study, it was found that the model of English
language for propagating Dharma throughout the world by communication, translation of
Sutras, culture exchanging with the western people and bringing Buddhism internationally.
Keywords: Humanistic Buddhism, English language, Communication, Challenges, Buddhism
as Internationally.
Introduction
While Hinduism was influential throughout the region, Buddhism took hold and
remained prominent in many countries. From the 9th century through the 13th centuries,
Mahayana Buddhism was the major religious practice, and it went on to influence language,
art, and architecture. Theravada Buddhism spread through mainland Southeast Asia and by
500AD was present in Burma, Thailand, Cambodia, and Laos. Unlike other religions,
Buddhism spread through the people, not the ruling class. Today Buddhism in Thailand is
98.3%. In Burma. 89% of the population practice Buddhism, in Laos it is 67%. Vietnam,
majority of Buddhist now has a population of 16.4% which is identified with the religion.
Buddha’s teaching has been known in countries throughout Asia for over 2,500 years,
they have limited people in Europe or America have known what Buddhist meant unless they
had been born in the last 50 years. Over a century ago people from France, the Netherlands,
Great Britain, and other European countries began to travel towards the east. Some of them had
such experiences, with fully eastern ideas, and went back to their countries to share with the
community, since then European began to hear about Buddhism. There are such international
Buddhist Organizations: Soka Gakkai International Buddhism in action for peace, Fo Guang
Shan Monastery etc. which propagate Buddhism around the world.
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Prakrit were used to preach Dharma. Most of the time, Buddha spoke in a language called
Magadha Prakrit, which is the language of the Magadha kingdom. But for Brahmin (Higher
cast) Buddha used Sanskrit.
With over 1,130 million native speakers, English is the most spoken language in the
world. English is the official language of the Commonwealth of Nations and one of the official
languages of the European Union, United Nations, and International Olympic Committee.
Today, English remains the official language form Australia, New Zealand, to Hong Kong,
Singapore, India in Asia, to Egypt, Sudan, Nigeria in Africa, to the USA and Canada in North
America. The economic and cultural the influence of the US also contributes a lot to the
importance and popularity of English around the world.
Before the beginning of the twentieth century, the study of Buddhism was confined
mainly to scholars and there was not much practice of the teachings. In the meanwhile,
propagating Buddhism, there were lots of challenges. In the last section of this paper presents
some challenges which are overcome through the effort of the people and through the different
activities in local language (English). Which brings out successfully in propagating Buddhism
internationally.
The relationship between language and Buddhism
The interaction between religion and language has been a major attention from the
linguistics and communication researchers. Some scholars hypothesized that language plays a
significant role in influencing the view of the people to see the world.
Such scholars as Dan Jurafsky said emphasizes that “understanding why and how language
differs tells about the range of what is human”. “Discovering what’s universal about language
can help us to understand the core of our humanity,” said by Jackson Eli Reynolds Professor
in Humanities and chair of the Department of linguistics in the School of Humanities and
Sciences at Stanford.
Language plays a very important role in human lives. It helps with communication between
people, and hence understanding each other. The use of language in propagating Buddhism is
extraordinarily significant, especially in terms of mass religious spread. It relies heavily on
translation of the sutra in both verbal and written communication means.
Buddhist View of Language
Any tradition that seeks mystical silence becomes intensely involved in the question of the
role of language in faith. Even Buddhism would reveal a number of important strands inside
its tradition that depend on such sacred language.
Concern with the sacred word and acceptance of language as a practical tool play a
much more significant role in Buddhist religious life than does the philosophical understanding
of Buddhist silence.
Historical background of Buddhism in India
The origin and spread of Buddhism has been a landmark in the history of India. Buddhism
was founded by prince Gautama Shakyamuni, who lived during the sixth and fifth centuries
BC, more than 2,500 years ago in India. He was the son of the king Suddhodana of a tiny state
at the foot of the Himalayas and was brought up in luxuries and pleasures in one of his birth
and class. literally down to medieval times spoke of Adherents to Buddhism as Shakya, that is,
men of the cult of the Sakyas, the northern clan to which the founder and many first disciples
belonged. However, unlike other Indian princes, Shakyamuni soon let down the life of sensual
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home to become a religious sage.
He attained enlightenment at the age of thirty-five after religious striving to find the
truth, later known as the Buddha. Later, he spent forty-five years of his life preaching his
message to his followers and all the fellow-men.
People at the time of the Buddha got inspired by his preaching, his popularity spread far
and wide. Spread the light of his enlightened wisdom and conduct without taking any rest out
of loving mercy and compassion for humanity. While preaching Dhamma there were many
issues from the opposition side but he overcame it with his wit and wisdom, selfless service
and generosity. The most important part is that he did not write anything; his teachings were
preserved and subsequently codified by his disciples who intelligently assembled the teachings
with mutual consultation. Almost the entire Tripitaka literature is a collection of sayings,
utterances, narratives, rules of the order and other teachings known as ‘Buddha vacana’.
Languages Spoken During Buddhas’ Period
languages belonging to four language families are spoken. These four language families
are: Indo-European, Tibeto- Burman, Austro-Asiatic and Dravidian. From these four families
of language classified different dialects, which were spoken in Northern India. All dialects
were probably not very different from each other, and also not quite different from Sanskrit.
Pali is more standardized from those dialects, even now we can find traces of different dialects
in Pali. Therefore, Pali texts probably are as close to the Buddha's own language, and also close
to the people at that period.
The Buddha spoke in a language called Magadhi Prakrit. Magadhi Prakrit is the spoken
language of the ancient Magadha Kingdom, one of the 16 city state kingdoms at the time.
Magadhi also got classified in different dialects. There is one famous Hindi saying about
language.“Tin kos par paani badale, saat kos par baani” It translated as: The climate changes
after every three Kosas and language changes after every seven kosas (is an Indian unit of
measurement for distance). It means that a language remains in constant flux and it undergoes
changes after certain distance.
In ancient Magadha, languages like Sanskrit, Magadhi Prakrit, Apbhransha and Pali
were in use by most people. Among them Sanskrit is said to be the language of Aryans and
Brahmin (higher cast), which are Vedas and were written in this language.
Early Buddhist Councils
Soon after his Mahaparinirvana it grew by leaps and bounds and continued to hold its
sweep in India till the 13th century A.D. During this period Buddhist councils were held to
draw canonical and other expository literature. Due to some issues in history, a vast literature
of varied nature which was produced in India had been lost, therefore it is not fully available
in modern time. M.Winternitz in his “History of Indian Literature”, vol. ii, and Taranatha in
his “History of Buddhism in India”, had played an important role to provide a brief description
of the extant part of it.
The Buddha did not appoint any successor, and asked his followers to work toward
liberation following the instruction he had left. The teaching of the Buddha existed only in oral
traditions. The Sangha held a number of Buddhist councils in order to reach consensus on
matters of Buddhist doctrine and practice.
The first great councils took place, immediately after the Buddha’s Mahaparinirvana,
at Rajagriha presided over by Mahakasyapa, a disciple of the Buddha, along with him Upali
and Ananda took major part. In this council the three Pitakas, or at least two of them were
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At that time some of the scholars consider this council has been fabricated or being imaginary.
This has been a landmark in the history of Buddhism as it provided a foundation to all
subsequent developments in Buddhism, religion, philosophy, culture and a way of life.
The fourth council was organized under the king Kaniska at Jalandhar at Kashmir,
situated in the Northern part of India. King Kaniska who ruled up to Afghanistan and Iran.
Vibhasa literature was composed during the period of King Kaniska. He made Sanskrit as the
medium and prepared the ground for the rise of Mahayana Buddhism. In the history he comes
after the Ashoka for the propagation of Buddhism and brings improvement in Buddhist thought
and culture.
Spread and Influence of Buddhism Abroad
There was nothing mentioned the exact date of the introduction of Buddhism outside India
and there are no definite historical records available to this effect. But there is such evidence
of Indian settlements in different parts of Asia practicing Vedic modes of living and that paved
the way of the spread of Buddhism in those places. From the point of view of cultural history
of humankind, it is indeed significant that originated in India Buddhism soon penetrated almost
the whole Asia. For the Indian it is really significant to know as to how and why Buddhism
could get such a fascination and strong foothold outside India with notable impact on thought
and culture of these countries.
Some of the valuable Buddhist literature lost in India have been found preserved elsewhere
either in original and translation. It is a needed task for the Indian scholars to restore them back
in Indian language. It is well- known that China and Tibet played an important role in
preserving the largest and richest Buddhist culture heritage. Except India and China, countries
like Japan, Korea, Germany, United States, Thailand do a lot in sharing, preserving the
translations and teachings of Buddha.
Buddhism and it influenced in China
Buddhism first reached China from India roughly 2,000 years ago during the Han
Dynasty. It was probably introduced to China by Silk Road traders from the west in about the
1st century CE. One of the most remarkable phenomena in the history of human relations is the
introduction of Indian thoughts and institutions into China. These two cultural giants have
thousands of years of mutual contacts and cultural exchanges with the Vedic dharma.
The people of China accepted the ideas, beliefs and practices propagated in Buddhism
and absorbed in their view and way of life. Even though they still remain Confucian and Taoist
while accepting Buddhism. Buddhism has influenced to Chinese culture and their life. Many
sculptures, philosophy, and literature greatly relate to Buddhism culture. Somehow, Buddhism
makes a great contribution to Chinese culture. This resulted in happy and wonderful crossfertilization of Indian Buddhism and traditional Chinese thought and culture. Very soon it
became the Chinese mode of thinking and the way of living.
The Discourses in the West
International Buddhist organization based in East Asia (Fo Guang Shan, Tzu Chi
Foundation, Soka Gakkai), South Asia (The Foundation for the preservation of the Mahayana
Tradition, New Kadampa Tradition- international Kadampa Buddhist union, Triratna Buddhist
Order), Southeast Asia (Wat Dhammakaya, Thich Nhat Hanh’s Order of interbeing, Thai
Forest Tradition) as well as those focused on Social Issue (Sakyadhita international,
International Network of Engaged Buddhist) all have unique ways of attracting members and
spreading the Buddha’s teachings. These examples represent just a few of the many new
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must engage in diverse contexts and speak to overlapping interest communities as they attempt
to carry out their missions.
(from Aar 2016- CEP “Missionizing Strategies of International Buddhist Organizations”)
For the Western Buddhist, Buddhism means Meditation
The meditative traditions form which they are sourced are three broad categories: 1. There
has been an explosion of interest about “Zen” originally a form of Japanese Buddhism
introduced to the West over a century ago, but becoming popular in North America after the
US occupation of Japan after the second world war. On the other hand, “Zen” is now a chic
brand to sell anything from “Organic Optimum Zen” cereal to the new Asus range of Zen Book
computers and Zen Book computers and Zenfone cellular phone. 2. The Theravadin based
Vipasana “insight” traditions promoted first by people like Goenka, and later by western
students, has led to the ever growing “mindfulness” movement in the west. This has had an
important influence over various forms of psychology and stress reduction techniques, though
secular contexts have roused no shortage of criticism from more traditional Buddhist based
Theravadin practitioners. 3. Tibetan tantric teachings, in particular the so-called high-end
formless tantras of Mahamudra, which were brought to the West by a range of remarkable
lamas after the Tibetan diaspora following aggression by the communist Red army. These are
the three main types that have set the standard perceptions of meditation for this new audience.
For the Western Buddhist’s, Buddhism means meditati
Humanistic Buddhism
The Buddha taught not only the necessity of an inner revolution of the individual for
human happiness but also the need for an outer revolution in the life of Society. (p. 75, G.P.
Malalasekera in Gems of Buddhist Wisdom, Dr. Sri. K. Dhammapada).
Humanistic Buddhism is not just a reforming Buddhism, but also reviving its old traditions.
When the Buddha was alive, he did not have any profound Sutra to teach his disciples. Most
of the time things happened around society and took those examples to teach people e.g. how
to live happily, treating others positively, living harmonically among people etc. Humanistic
Buddhism teaches sentient beings how to deal with life today and how to make themselves
better for tomorrow.
Humanistic Buddhism in the West
Just as Buddhism underwent a process of localization as it was brought from India to
China, the same it localized into the west. Ven. Master Hsing Yun and his Humanistic
Buddhism as found at Fo Guang Shan have given broad guidelines for localization over the
last few decades. In the west Humanistic Buddhism plays an important role which mainly
focuses on traditional meditation and study which is more important in daily life; as people are
busy in their life, they do not have much time to take a leisure time to sit and do meditation, in
the meanwhile knowing themselves. Humanistic Buddhism also made an open approach to
democracy, egalitarianism and gender equality. These are some important ideas for some time
in the west, the post-war events of 1960 and 1970, e.g. the feminist movement and civil rights
movement, were taking place at the very moment of the blooming of Buddhism in the west
through increased contact with Asia.
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Fo Guang Shan International Translation Center is dedicated to translating and distributing
quality translations of classical Buddhist texts as well as works by contemporary Buddhist
teachers and scholars.
Interpreters and Translators in the beginning of a new era in Fo Guang Shan, this era of
internationalization and localization. There are lots of Branche of temples around the world
which are highly committed to translating Buddhist works to spread the ideas of Humanistic
Buddhism in the native languages.
80 translators from Humanistic Buddhism Translation projects worldwide with different
project members, some are from the Fo Guang Shan Dictionary of Buddhism English
Translation Project, Global Humanistic Buddhism Journal Translation Project, The Complete
Works of Venerable Master Hsing Yun Translation Project, promising students from Fo Guang
Shan Tsung Lin University, as well as people involved in branch temples translation works.
(Translation Forum 2019)
Conclusion
Language allows us to express our thoughts and feelings. It allows us to communicate
and share knowledge with one another. you would not fully master a language unless you
understand the culture, just like you will never fully understand a culture until you have
immersed in a study of their language. Using English language in propagating Buddhism is
extraordinarily significant, especially in terms of mass religious spread. English language is
the most common language on the earth as most people communicate with the same language,
they have a significant relationship among people. In Buddhism it relies heavily on translation
of the Sutra in both verbal and written communication.
Spreading Buddhism throughout the world by different international Buddhist
Organizations, through culture exchanges, translating Sutras, by organizing such extra
activities in local language (English), established Buddhist university, open the meditation
courses, English language played a significant role in it. which helps Buddhism go
Internationally.
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Abstract
Buddhism underwent a process of localization just like how it spread to China from
India to other countries. Looking back into the history of Buddhism, one of the events that is
considered relevant, is on how pilgrims, missionaries, and travelers on the silk road were able
to introduce and spread Buddhist traditions in China- which in contemporary era made China
to have created its own identity which most people referred to as "Chinese Buddhism". Its
ancient Buddhist tradition created various sects and schools that differ in tradition and practices
through merging in some folk religions and other beliefs which is a big factor in localization.
In connection to this, one of the objectives of this research is to discuss the root of Chinese
Buddhism, and how it reached and was localized in China. One of the aforementioned kinds of
Buddhism that developed in China is the “Humanistic Buddhism” which began in the early
20th century. Today, it is still being practiced and propagated by Fo Guang Shan, a monastic
order that was founded by Venerable Master Hsing Yun, a Buddhist monk from China who
brought Humanistic Buddhism to Taiwan and spread it worldwide. In relation to this, the
research also aims to discuss the journey of a humble monk, Venerable Master Hsing Yun in
propagating Dharma and to study how Fo Guang Shan uses "localization" in propagating
Humanistic Buddhism. Additionally, this research will also study the benefits and the
challenges encountered by the Sangha community in localizing Humanistic Buddhism. Lastly,
the role of the Sangha youth in the future development of Buddhism will also be discussed.
Definition of Terms: Localization, Chinese Buddhism, Humanistic Buddhism, Venerable
Master Hsing Yun
Introduction
Buddhism is a religion and philosophy that began in India 2500 years ago. It was then
considered as the dominant religion in the East that was based and developed from the
teachings of the Buddha, a teacher and an enlightened being who has achieved liberation from
suffering and has awakened from the truth of ignorance. After he attained Nirvana, the
Buddha’s teachings were preserved and was transmitted by the Sangha (monastic community)
into many places which made Buddhism a common faith in most Asian Countries. The
simplicity of how the laypeople preached the teachings on compassion in Pali language is said
to have helped in the spread of Buddhism and that they have filled the gap between the
understanding of common people by simplifying the teachings of the noble conduct.
The extensive spread of Buddhism is also because of some reasons including the rich
history of spiritual and intellectual innovation in India and its political and economic stability.
Buddhism, as a faith that originated in India, was greatly accepted and adapted by many
neighboring Asian countries. The teachings on middle way have also provided equity on the
renunciation to the society emphasizing the equality among the intellectual class and the
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on ethics or living a life with good moral. In Asian countries, the Buddhist teachings on
compassion has also been an image of success as it was treated as an ethical revolution.
Moreover, the Sangha community and Buddhist practitioners also have a great part on the
spreading and propagation of Buddhism through socializing the spiritual practices and
teachings of the Buddha. Due to this, the monastics were able to receive support from the
society. Likewise, Emperor Ashoka of India supported the Sangha and propagated Buddhism
by sending missionaries all over Asia and converted vast regions to Buddhism. Lastly, there
was also a universal acceptance of Buddhism as the principles are all applicable and is
accepting any people of different backgrounds which greatly helped Buddhism to spread easily
in Asian countries. It has undergone a process of localization just like how it spread to China
from India to other countries.
The Silk road- root of Chinese Mahayana Buddhism and how Buddhism spread from
India to China. Locating in each country by the culture of the Dynasty.
It is not certain when Buddhism reached China, but with the Silk Road opened in the second
century BC, missionaries and pilgrims began to travel between China, Central Asia and India.
The record described that Chang Ch'ien, on his return from Ta-hsia (Ferghana) in the 2nd
century BC, heard of a country named Tien-chu (India) and their Buddhist teaching. This is
probably the first time a Chinese heard about Buddhism. A century later, a Buddhist
community is recorded at the court of a Han prince. However, the most famous story is the Han
emperor Mingdi's dream about Buddha. In 68 A.D., Mingdi sent his official Cai Yin to Central
Asia to learn more about Buddhism after a vision of a golden figure appeared to him in a dream.
The next morning, he asked his ministers what the dream meant and was told that he had seen
the Buddha - the god of the West. Cai Yin returned after 3 years in India and brought back with
him not only the images of Buddha and Buddhist scriptures but also two Buddhist monks
named, She-mo-teng and Chu-fa-lan to preach in China. This was the first time that China had
Buddhist monks and their ways of worship. A few years later, a Buddhist community was
established in Loyang, the capital, itself. From then on, the Buddhist community grew
continuously. They introduced the sacred books, texts and most importantly the examples of
Buddhist art, never before seen in China. In 148 A.D., a Parthian missionary, An Shih-kao
arrived China. He set up a Buddhist temple at Loyang and began the long work of the
translation of the Buddhist scriptures into the Chinese language. The work of scripture
translation continued until the 8th century when access to Central Asia and India by land was
cut off by the Arabs. In 166 AD Han Emperor Huan formally announced Buddhism by having
Taoist and Buddhist ceremonies performed in the palace. The unrest situation in China at the
end of the Han dynasty was such that people were in a receptive mood for the coming of a new
religion.
During the 4th century, Kumarajiva, a Buddhist from Central Asia organized the first
translation bureau better than anything that had existed before in China. He and his team
translated some 98 works from many languages into Chinese, of which 52 survive and are
included in the Buddhist canon. By around 514, there were 2 million Buddhists in China.
Marvelous monasteries and temples were built and the work of translating the scriptures into
Chinese was undertaken with great industry.
Buddhism in China reached its apogee during the Sui and Tang dynasties (581-907). Popular
forms of Buddhism percolated down to the ordinary folk. A fully Sinicized Buddhist religion
and art. (Figure on the right: Buddha preaching to his disciples. Silk banner from the Dunhuang
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century. However, in 845 a persecution of Buddhists in China had 4600 temples destroyed and
260,500 monks and nuns defrocked; this was a severe setback Buddhism.
While numerous pilgrims arrived in China from the West, Chinese Buddhist pilgrims
were sent to India during different times and the accounts which some of them have left of their
travels in the Silk Road provide valuable evidence of the state of Buddhism in Central Asia
and India from the 4th to the 7th centuries. Some of the more famous Chinese pilgrims were
Fa-hsien (399 to 414), Xuan-zang (629-645), and I-tsing (671-695).
We do not know precisely when Buddhism first reached China, but we do know that
Buddhist missionaries and pilgrims traveled along the Silk Road between India, Central Asia,
and China during the second century BC.
The Silk Road was a vital route not just for physical goods but ideas as well, and it had
a significant impact on the spread of Buddhism through Central Asia. The cradle of Buddhism
is to be found in Iron Age India. Around the middle of the 1st millennium BC, this region went
through a socio-cultural change known as the second urbanization; an era marked by
intellectual ferment, the composition of the Upanishads and the emergence of Sramanic
traditions. Out of this, Buddhism formed between the 6th and 4th centuries BC.
The spread of Buddhism was slow until the time of the time of Emperor Ashoka the
Great, who rules most of the Indian subcontinent from circa 268 to 232 BC. He supported the
spread of Buddhism, as did his descendants, and mighty efforts were put into the construction
of religious memorials and the spread of Buddhism throughout Central Asia and south into Sri
Lanka. The Central Asia effort is what eventually brought Buddhism to China, while the Sri
Lankan mission helped spread the religion to the coastal lands of Southeast Asia.
Ashoka sent out emissaries to many of the lands west of India, reaching Hellenistic
countries in Central and West Asia, and even the Mediterranean and some evidence indicates
that these emissaries were accompanied by Buddhist missionaries.

Buddhist Localization from China to other countries.
‘Localization’. According to Collins online dictionary, the word ‘localize’ means, “To
make or become local in attitude, behavior, etc.”14 Therefore, for this thesis, ‘Localization’
means, “the becoming of local in attitude, behavior and so on.”
"Buddhist localization (bĕntŭhuà 本土化) is the process of taking Buddhist teachings
and transplanting, having them take root, their growth, flowering and bearing fruit in a new
cultural environment."
During the Buddha's time, there have been various changes and adaptations in the Vinaya
(Monastic Discipline Code) to go along with the culture in environments where they are
preaching and propagating the Dharma. Buddhism has reached its peak of globalization on the
twentieth century and along with this, is the birth of the three different main traditions such as
Theravada, Mahayana, Tibetan, and Vajrayana Buddhism. Theravada spread in South Asia,
Mahayana in East Asia, Tibetan around the Himalayan and Vajrayana Buddhism that spread
in Europe, America and other places. This resulted in the existence of other Buddhist sects,
especially in Central Asia.
The twentieth century was a crucial time for the globalization of Buddhism, as it spread
from various Asian cultures—South Asian Theravāda, East Asian Mahāyāna, and Tibetan-
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Australasian / Oceania and Africa. The development of the Fo Guang Shan monastic tradition,
the best representative of modern Chinese Humanistic Buddhism, is an excellent case study of
this process, as it established temples and Saṅgha communities in North America, Australasia,
South America, Europe and Africa from the 1980s into the start of the 21st century. The FGS
monastics who were assigned from Taiwan to be based at these temples thus found themselves
at the front line of this remarkable event in the long history of humanity’s cultural and religious
exchange.
The Silk Road and the localization of Buddhism in China
Silk Road opened in the second century BC, missionaries and pilgrims began to travel
between India, Central Asia and China. Along with the spread of Buddhism it the birth of the
three different main traditions such as Theravada, Tibetan, and Mahayana Buddhism which
later resulted to the existence of other Buddhist sects, especially in Asia. Looking back into the
history of Buddhism, one of the events that are considered relevant, is on how pilgrims,
missionaries, and travelers on the silk road were able to introduce and spread Buddhist
traditions in China- which in contemporary era made China to have created its own identity
which most people referred to as "Chinese Buddhism".
The silk road refers to an ancient route for the trade of Silk and other goods during the
Han Dynasty. The routes are used by the Chinese travelers in trading from China to other
ancient regions between 130 BCE-1453 CE. Aside from the silk and other goods, silk road was
also considered as a route for ideas, which is very significant in the spread of Buddhism in
Central Asia.
There was no certain date when Buddhism reached China but along with the opening
of the silk road on second century BC, is the start of travel of the Buddhist missionaries and
pilgrims along the interconnecting places along the silk road which includes India, China and
Central Asia. It was recorded that Buddhism was first heard in China during the 2nd century,
when Chang Chi'en returned to Ferghana (capital of Eastern Uzbekistan) and has brought the
Buddhist teachings from India. Moreover, there was a famous tale from China that the Emperor
Mingdi of the Han Dynasty dreamed about the Buddha and thus decided to send a missionary
(Cai Yin) to Central Asia to learn about Buddhism. After three years, Cai Yin returned to China
from India and has brought Buddhist figures and scriptures, and two Buddhist monks (She-moteng and Chu-fa-lan) with him to preach the dharma in China. It was the first encounter of
China with Buddhist monks and later they established their Buddhist community in Loyang,
and they grew in number as the years passed.
Buddhist art, texts and scriptures were also introduced to China. Another missionary
named A Shih Kao arrived in China and built Buddhist temple in Loyang and began the
translations of original Buddhist scriptures into Chinese Language. Buddhism was openly
accepted by the Chinese people and many more Buddhist travelers have come to spread
Buddhism in China. Including Kumarajiva who have organized the translation of Buddhist
texts to Chinese and which most are collected and included in the Buddhist canon. Buddhism
in China was popular during the Tang dynasty wherein Buddhism reached out to the ordinary
folk. The Buddhist arts and religion kare Sinicized and some evidence are still reflected in the
Buddhist images carved and painted in the Dun Huang cave. However, there was a setback in
Buddhism when Buddhists are persecuted in China and many temples are destroyed which
causes the monastic community to defrock.
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4th to 7th century were found and retrieved. These are the evidence that were left by the
Buddhist pilgrims that travels along the silk road, weather from the West to China or from
China to India. Some of these Chinese pilgrims were Fa-hsien, Xuan-Zang, and I-tsing and
they were known for their great contribution to the history of Buddhism.
In China, Buddhism was localized through the sinicization or transforming Buddhism
into something that is relatable to Chinese culture. Buddhism has traveled along the silk road,
and through its long years of moving from India to Central Asia and China, Buddhism in China
has become a native form.
Buddhism gradually changes into a form of Buddhism that suits with the Chinese
perspectives and way of life. The rapid spread of Buddhism in northern China broke the cultural
barriers between society and elite ruling families. However, the aristocrats and the royal family
from southern China secured their monopoly on power. The ancestral faith and worship of
India that are related to filial piety are adopted by Buddhism in China as part of the core belief
systems. When Buddhism from India reached the East, the Indian monks put emphasis on the
translations of the Buddhist scriptures. On the other hand, the Chinese monks are all engaged
in building monasteries. This event is very significant for the existence of Chinese Buddhism.
Various significant records of how Buddhism (as a foreign religion) was localized in
China and has preserved and established its own cultural identity in East Asia even before
Confucian (Rújiā 儒家) and Daoist teachings (Daòjiaò 道教) and Philosophy (Daòjiā 道家;
Laŏ-Zhuāng 老莊) become dominant in China.
Humanistic Buddhism and A Humble Monk’s journey: Venerable Master Hsing Yun’s
story of bringing Humanistic Buddhism to Taiwan
"Humanistic Buddhism is a new lotus blossom rising out of the mud and opening up to
the world." (Venerable Master Hsing Yun)
Humanistic Buddhism was not created by Fo Guang Shan nor by Venerable Master
Hsing Yun. Thus, it is rooted in the idea of Master Taixu, on (人生佛教 – Buddhism of Human
Life). Master Taixu was considered as "the most prominent Buddhist Modern activist during
the era of the Republic" and for him, Buddhism of Human Life is a Buddhism that focuses not
only on theory but also putting it into practice. For him, people have a great capability and
position to cultivate wisdom and gain merits for them to be enlightened, and thus Buddhists
should focus and these capabilities for themselves and for the fellows. He also advocated to
reform and renew the Chinese Buddhism by calling it (人生佛教 – Buddhism of Human Life)
The first two characters, "human" and "life", indicating his criticism of several aspects
of late Qing dynasty and early Republican Chinese Buddhism that he wished to correct namely
an emphasis on spirits and ghosts ("human") and funeral services and rites ("life"). His disciples
continued this emphasis.
According to Venerable Yin Shun, the disciple of Master Taixu, Humanistic Buddhism
is about emphasizing the active participation in the society and not just on the living. He defined
Humanistic Buddhism as what the Buddha have transmitted to the people for the Buddha
himself have once lived with the people. Moreover, Humanistic Buddhism was based and

19
The 1st National and International Conference in Languages and Culture

“Teaching and Learning English in the New Normal”
-------------------------------------------------------------------------------------originated from the Buddha for he was born and raised as a human and have cultivated himself
until he attained enlightenment and vowed to liberate all sentient beings in the human world.
Hence, the enlightenment of human is the main purpose and focus of Humanistic Buddhism.
According to Venerable Master Hsing Yun, Humanistic Buddhism refers to “Whatever
was spoken by the Buddha and needed by the people; all that is pure, good and beautiful; any
teachings that can help in increasing human happiness.”
He also said that if Buddhism should be humanistic and life-oriented so that it will be
able to reach out to society and the human heart as well as to build cooperation and oneness in
life. Once it is reached, then Buddhism becomes what the people need.
Dr. Ananda W.P. Guruge stated that Buddhism should always be grounded in monastic
and lay communities that emphasize Buddhist teachings and practices and are engaged in
giving service to everyone.
According to Richard Kimball (2000), Venerable Master Hsing Yun have come up with
the idea on Humanistic Buddhism through capturing the essential teachings of the Buddha and
the teachings of some famous buBuddhisteachers like Master HuiNeng and Master Taixu.
These teachings are soon developed into a kind of Buddhism that can be applied in today's era.
Through developing the teachings of the Buddha and putting his own interpretations,
Humanistic Buddhism has become something that is suitable to what the people need in their
lives. Buddhism has to reach out to the society, only by this that people would know and accept
its relevance to their lives.
The Buddha taught ways for transcending earthly suffering as well as how to deal with
day-to-day issues in this lifetime. He advocated equality of every human, the
interconnectedness of all sentient beings, the sanctity of life and created principles related to
developing positive living. In building upon these humanistic ideals, the Grand Master
promotes integrating the Buddha's teachings of kindness, compassion, joyfulness and
equanimity into daily life for the benefit of both self and others. He has created a world-wide
network of temples and chapters which work to bring Buddhism to every corner of this planet.
It is his hope that through this process a Pure Land can be developed here so that all sentient
beings can positively live their lives in order to move on to the higher levels of existence such
as Bodhisattva Hood, Buddhahood and Nirvana.
Venerable Master Hsing Yun and the "Localization" of Fo Guang Shan’s Humanistic
Buddhism
"When we actualize altruism, joyfulness, and universality, we are practicing the
fundamental concepts of Humanistic Buddhism. When we give faith, hope, joy, and service,
we are helping all beings, as well as ourselves." (Venerable Master Hsing Yun)
Venerable Master Hsing Yun was born in Jiangsu Province, China in 1927. At age
twelve, he entered the monastery at twelve under the supervision of Venerable Master Zhi Kai.
He became a novice monk at Qixia Vinaya College and was fully ordained in 1941. He is the
Patriarch of the 48th patriarch of the Linchi (Rinzai) Ch'an school. Due to the civil war in China
in the year 1949, he went to Taiwan. There, he began revitalizing the Chinese Mahayana
Buddhism and propagate Humanistic Buddhism. He fulfills his dream of propagating the
Dharma by building Lei Yin temple in Yilan and started forming chanting groups, students and
youth groups and other organizations. In 1967, he founded the Fo Guang Shan International
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than three hundred other branch temples around the world. For more than fifty years, Venerable
Master Hsing Yun devotes himself to put efforts in transforming the world through the
teachings and practice of Humanistic Buddhism.
While in Taiwan, he has always been spending his full effort in reaching out to the
people in the community. His Dharma lectured are full of insights and sincerity which have
captured the attention and the hearts of his audiences. In these dharma lectures, he always
reminds the people that they can transform the world into a better one by working together as
one in transcending and every individual in the most possible and complete way.
Venerable Master Hsing Yun promotes Humanistic Buddhism by emphasizing that
Enlightenment can be found anywhere. Additionally, he stated that the true nature could be
found at the present moment (here and now) just within the cycle of human birth and the world.
Thus, he vows to propagate Humanistic Buddhism to be part of the spiritual practice of the
society in their daily living.
To propagate the message of the Dharma, Venerable Master Hsing Yun have created
the Four Objectives of Fo Guang Shan which are; (1) To propagate Buddhist teachings through
cultural activities, (2) To nurture talents through education, (3) To benefit society through
charitable programs, and (4) To purify human hearts and minds through Buddhist practices.
(1) To propagate Buddhist teachings through cultural activities
Buddhism reached and was propagated in China more than two thousand years ago.
Localization was visible through the unification of both the religious beliefs of the people and
their way of daily living. Through centuries, Buddhism from India have become "Chinese
Buddhism" because of the merging influences in Chinese literature, dance, music, visual arts,
tea ceremony, architectural structures and even the Chinese language. These influences have
become an essential part of the Chinese Buddhists' culture, education and philosophy and these
have been preserved and recognized through various artistic representations. In connection to
this, Fo Guang Shan propagates the Dharma and promotes Humanistic Buddhism through
literary and media publications, culture-related activities, as well as music and arts works and
creations.
(2) To nurture talents through education. "Eminent monastics in the past have made the
same vows: To build temples for the monastics and propagate the Dharma for the liberation of
all."
The founder of Fo Guang Shan, Venerable Master Hsing Yun, arrived in Taiwan in the
midst of chaotic times. Upon seeing the declination of true Buddhism, he deeply felt the
importance of education, and comprehended the need for talented people to teach the Buddha’s
teachings, organize events, and initiate Buddhist enterprises so that the true Dharma could be
preserved.
Venerable Master Hsing Yun, together with his disciples, has established more than 40
Buddhist colleges, systematized rules and regulations, proactively built schools, fostered
talented monastics, and constructed the image of monastics. These resulted in many benefits
being brought about in society from the works of education and propagation of the Dharma;
also bringing many devotees together to support and protect the monasteries and preserve
Buddhism. In the future, Fo Guang Shan will actualize the works of education through the 16
Buddhist colleges, four universities, many primary and secondary schools, kindergartens, as
well as branch temples in Taiwan and overseas.
Fo Guang Shan emphasizes education and service through building and operating
University consortium schools (Fo Guang University, Nanhua University, University of the
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children's home, high school, retirement home, tea houses, free mobile medical clinics, mobile
libraries and television station. They also built a Buddhist organization called the "Buddha's
Light International Association", which also has active chapters and branches around the world.
"By providing and supporting educational and leadership opportunities, he has worked to
improve the status of women in Taiwan. He has held full ordination ceremonies for women of
the Mahayana, Theravada, and Vajrayana traditions."
One method that Venerable Master Hsing Yun use in promoting Humanistic Buddhism is by
annually organizing several conferences that bring together other Buddhist schools that tackles
about discourse on religious topics, especially about the Buddhist community and other major
religious groups. He is also a great writer and have written more than a hundred books. These
books were translated into many languages and have garnered awards. Some of his famous
works are the Life of Shakyamuni Buddha and the sixteen-volume Fo Guang Buddhist
Dictionary that have both won Taiwan's highest humanitarian awards. His biography Handing
Down the Light, Hsing Yun's Ch'an Talks, The Lion's Roar, The Hundred Sayings Series, and
The Humanistic Buddhism Series are published in Taiwan and are in English. Being Good: A
Guide to Buddhist Ethics, only a Great Rain, Lotus in a Stream, where is Your Buddha Nature:
Stories to Instruct and Inspire are published by American publishers and are in English.
(3) To benefit society through charitable programs
Buddhism began two thousand five hundred years ago, when Prince Siddhartha attained
enlightenment under the bodhi tree and became the Buddha. He has realized about the
liberation from any form of suffering and so he spoke about ways and practice in giving relief
and acquiring happiness. In connection to this, Buddhists in ancient times practice the Buddha's
teaching on compassion by being engaged in charitable acts that are helpful for the peaceful
and healthy body and mind. In the hope of realizing the pure land on earth, they are helping the
people to attain happiness by trying to lessen their suffering and by distributing medicines for
physical illnesses. Likewise, Fo Guang Shan are doing charitable works that are long lasting
and can continuously benefit humanity. This has become possible because of the support from
people coming from around the world. For Venerable Master Hsing Yun, charity is one way of
cultivating oneness and loving-kindness.
Wherever he goes, he encourages people to unite both the local and global community
into a world of complete equality, joyfulness, and perfect peace.
(4) To purify human hearts and minds through Buddhist practices. Fo Guang Shan has
been propagating Humanistic Buddhism for over fifty years. And they have built over three
hundred branch temples around the world. This is to provide places of cultivation and to reach
out to both buddhists and the non-ddhists society. On behalf of Buddhism, Fo Guang Shan has
been contributing in purifying the minds of people by actively giving the Buddhists practices
of meditation, Sutra transcription, Dharma Chanting etc. This has been proven to have created
a rippling positive effect on people’s lives.
Based on a sense of gratitude towards the Buddha, the country, the parents, and all living
beings, resident monastics and many lay devotees at Fo Guang Shan get up at 5:30 am daily to
conduct and participate in the morning services of chanting and prostration. In addition, oneday, three-day or seven-day retreats are held frequently at meditation centres affiliated with Fo
Guang Shan for both monastics and laity.
Throughout the year there are regular, scheduled and special ceremonies that include, but
not limited to, services involving Amitabha, Bhaisajya-guru, Shakyamuni Buddha's Birthday,
Great Compassion Chanting, and the Peaceful Lantern Festival. The programs of sutra
recitation and lectures associated with these various ceremonies assist the attendants in their
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roots of benevolence and the generation of wisdom. Also, there are often organized pilgrimages
to Fo Guang Shan from all over the world. During these visits’ devotees will receive Dharma
lectures and classes in Buddhism in the hope of achieving an inner spiritual transformation.
The role of the Sangha Youth community in the localization of Buddhism.
Sangha is a Pali word which means association or assembly, who come under the triple gems.
And cultivating the Young generation towards Buddha path and right path.However, in the
early years of Buddhism, it refers to the community of lay and ordained Buddhists. They were
also called “fourfold assembly" referring to monks, nuns, laywomen, laymen.
The Sangha was originally established by Gautama Buddha. After becoming Buddha, the
starting sangha from five monks in the fifth century BCE in order. Who were detected and
highly disciplined, free from the restrictions and responsibilities of household life. But the
function of Sangha preserves the Buddha's original teaching to support from family to family
and to Buddhist lay community. On the concept of family by a monk\nun that for cultivating
self toward buddha's teaching and let every generation of people to the deep teachings of the
buddha that they can use it in daily life, as we already discussed about humanistic Buddhism.
Everyone whoever come and meet that is the other reason of course and effect. And relationship
form previous life.so meet in this life. Ordained women and men have many opportunities
available to them within the sangha, however, among which are the chance to continue their
education and the chance to teach and engage in a variety of social services. Bhikshu and
bhikshuni have the same opportunities and responsibilities. Bhikshuni are becoming quite
influential to Taiwanese society as their numbers increase and as they expand their activities
in society. Among the best known and most revered clerics in contemporary Taiwan are nuns
such as Venerable Bhikshuni Cheng-yen who founded the Buddhist welfare society Tzu-chi,
the largest charitable organization in Taiwan, and Vener- able Bhikshuni Hiu Wan who is a
respected scholar, teacher, artist, and Chan Buddhist master.
There are many communities in all Buddhist sects that have their own communities to let the
generation of Buddhism grow more and more in this way development IP and revivling of
Buddhism have a big role youth monk, to let Buddhism spreading more and more, for each and
every buddhism people. Youth are like back born of Buddhism, who are holding Buddhism not
only the monk communities but also the communities of lay people.
The community monks, particularly the younger generation, became more aware of their
strength and responsibility for the country. In Myanmar, most independent activity is
suppressed or under the strict control of the state. The monkhood, in contrast, enjoys a high
level of immunity and freedom, for instance, with regard to freedom of movement (within the
country and abroad)3 or various social activities, mostly in the local area. The recent events
showed that their role in society is not limited to the preservation of religion and rituals.
Although there is a developed administration, the dependence of an ordinary monk on the
administrative hierarchy is minimal. The Sangha State Committee, the highest administrative
body of the Burmese, is regarded by the new generation of monks rather as a care-taker of the
government’s religious activities and maintenance of its, than as the body of moral authority
for ordinary monks. Most of the members of the Committee are elderly, traditional monks
enjoying high privileges and material welfare. They have no real power on community matters
because this lies in the hands of the Ministry of Religious Affairs.
Conclusion
Buddhism underwent a process of localization just like how it spread to China from India to
other countries. The Silk Road is considered as the root of this spread of Buddhism.This opened
in the second century BC where missionaries and pilgrims began to travel between India,
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in promoting the Buddha’s teachings and definitely become influential. Along with the spread
of Buddhism it the birth of the three different main traditions such as Theravada, Tibetan, and
Mahayana Buddhism which later resulted to the existence of other Buddhist sects, especially
in Asia.The spread Buddhist traditions in China- led to the creation of today's "Chinese
Buddhism". The merging in some folk religions and other beliefs are the big factors in
localization in China. The initiatives of the Buddhist travellers are reflected with the
responsibilities of the Buddha to propagate his teachings. In the 20th century, a kind of
Buddhism that developed in China is the “Humanistic Buddhism”. Today, Humanistic
Buddhism is still being practiced and propagated by Fo Guang Shan, a monastic order that was
founded by Venerable Master Hsing Yun, a Buddhist monk from China who have spread
Humanistic Buddhism in Taiwan and other countries worldwide through localization. Fo
Guang Shan uses "localization" in propagating Humanistic Buddhism and it is reflected in their
four main objectives such as (1) propagating Buddhist teachings through cultural activities, (2)
nurturing talents through education, (3) benefiting society through charitable programs, and (4)
purifying human hearts and minds through Buddhist practices. In the lens of Mahayana Chinese
Buddhism and Modern Chinese Humanistic Buddhism, Fo Guang Shan is considered as the
best representative for most developed and influential. Their Sangha community from Taiwan,
North and South America, Africa and Europe and other countries have become remarkable in
having created many events related to cultural and religious exchanges. Though localization
have contributed in Buddhism, there are many challenges that Sangha community encountered.
Buddhism today is considered dominant in Asia and is famous in the West, and the Sangha
youth community have a great responsibility to maintain and secure the future development of
Buddhism.
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ABSTRACT
In the following paper, second language (L2) students’ online learning experiences are
explored as students learned online for the first time (June-August, 2020). As the Thai
international college responded to the COVID-19 pandemic, teachers and students were
required to engage learning online. The purpose of this study is to improve Second Language
(L2) online pedagogy by exploring students’ online learning experiences. A qualitative
methodology was designed for teacher “insider” research that utilizes classroom activities and
assignments as data to be collected and analyzed. Data was analyzed using selective coding:
open, axial, and theoretical that could be used to qualify students’ online learning experiences.
Using Google Classroom, students downloaded course reading materials and PowerPoint slides
designed by the instructor to improve students’ resilience and attention while online. In
addition, classroom meetings were held once a week online in Google Meet where students
could obtain “direct” connection with their instructor and classmates. Initially, the L2 students
struggled with the new online instructional medium, potentially detouring any L2 acquisition,
learning, and development. As a result, the instructor implemented instructed learning to help
students build character strengths through Mindful communication and Mindful breathing
activities and practice. Specifically, students gained basic instruction in mindfulness sessions
titled: Mindfulness and autopilot; Your signature strengths; Obstacles and opportunities;
strengthening mindfulness in everyday life; and valuing your relationships (Niemiec, 2014).
Data analysis indicated that students’ determination and ability to focus their attention while
online improved. In addition, students’ interpersonal skills improved online as they overcame
L2 learning obstacles online. Overall, students’ ability to read intentions, recognize patterns,
and engage others online improved, allowing students to acquire, learn, and develop English
online.
Keywords: e-learning, instructed learning, mindfulness, character strengths
Introduction
In light of the COVID-19 pandemic, universities in Thailand turned to e-learning through
teaching online in an effort to combat the viral spread. Subsequently, after midterm exams
during the Spring semester of 2019, teachers and students were required to adapt to e-learning
instruction that was unbeknownst to many. While it’s clear that millennials are net savvy,
today’s second language (L2) learners must become adept at a medium of learning that may
not be conducive to language acquisition, and may require learning and development
interventions, or what is being referred to here as “instructed learning”. In this research
instructed Learning was used to solve three concerns: (i) Learning online lacks some of the
essential characteristics that are needed for acquiring a second language; (ii) students may be
internet savvy, but may lack the necessary skills to acquire, learn, and develop an L2 online;
(iii) teachers may be experts in their fields, and internet savvy, but may not be adequately
prepared to deliver L2 instruction online.
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Burapha University International College uses English as a Medium of Instruction (EMI), a
methodology typically used for students with advanced language proficiency, but in the last
decade there has been an influx of local students entering the college with basic and
intermediate English proficiency. While this has been a boon financially for the college, it has
created a campus where English usage is mainly in the classroom, but limited outside the
classrooms, and seldom used socially, creating problematic difficulties for L2 students
struggling to find opportunities to use English. Students entering tertiary education in Thailand
are required to take the Ordinary National Education Test (O-NET), nonetheless, while it is not
a global language proficiency test, and does not determine L2 students’ stage of development,
it is used for admission purposes. Students entering BUUIC, must complete the O-NET, have
a high school GPA of 2.5, and take an oral proficiency test (OPT) with a fluent or native English
speaker. The OPT is typically a 10-minute conversation on general topics that qualifies and
quantifies students’ conversational competency from basic to advanced using 5 levels. For
many students entering BUUIC, the OPT may be the first opportunity they have to engage a
fluent English speaker, and because of this result may be unrepresentative of their
communication competency. In accordance, BUUIC accepts students based mainly on their
O-NET score and GPA.
Subsequently, administrators, instructors, and staff should be uniquely qualified by having a
basic grasp of L2 pedagogy, in an effort to better understand the ramifications, minimize biases,
and learns ways to support L2 students. Towards this end, Cummins theorized and
conceptualized the differences between conversational fluency and academic registers, using a
model based on context (Cummins, 2000). In this model, context is either embedded, as in
Basic Interpersonal Communication Skills (BICS), or reduced, as in Cognitive Academic
Language Proficiency (CALP) (Cummins, 2000). Context embedded refers to conversations
that are face-to-face, where cues are embedded from facial expressions and hand gestures. In
contrast, context reduced refers to cues that are non-verbal and abstract as in typical academic
discussions. In addition, the model discusses language that is cognitively undemanding as with
BICS, and demanding as with CALP. Hence, it is challenging and problematic for L2 learners,
regardless of level, to learn academic content in a second language while learning the second
language. This is problematic not only because of students’ limited proficiency, but because
schooling has its own language (Schleppegrell, 2010). Therefore, Colleges and Universities in
Thailand must design EMI curriculums that are not only student centered, but learning
centered, and use the best approaches and methods to create classroom activities that meet L2
students’ needs (Lier, 2017: Atkinson, 2011). If not, the results can be detrimental to future
generations, and therefore educators must start with the individual learner and their unique
stage of development.
Having taught English as a Second Language (ESL) for 30 years in Thailand, and 10 years at
BUUIC, I’ve discovered two main areas Thai learners should focus on; (i) being prepared for
social English; and (ii) being prepared for academic English. This includes having the
interpersonal skills for authentic English conversations (speaking and listening), and academic
skills for learning in class (reading and writing). Both areas require Learners’ Autonomy (LA)
a well-known ESL concept that has gained limited traction in Thailand (Rungwaraphong,
2012). Nonetheless, these problematic areas can be addressed through Positive Psychology,
and can be eliminated through strengths building and mindfulness (Niemiec, 2014).
Furthermore, language acquisition requires what Tomasello calls “instructed learning”, a
concept purposely constructed from the learner’s perspective that views teaching as:
generalizing objects and activities, passing on generic cultural knowledge, simplifying tasks,
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2019). Teachers do this through ostensive eye signals and cooperative communication, where
learning is mediated by more knowledgeable others (MKO), and conceptualized in Vygotsky’s
zone of proximal development (ZPD) (Tomasello, 2019).
According to Tomasello, language is constructed by two skill sets: intention-reading & patternfinding, while language acquisition depends on joint attention, shared attention, and collective
internationalities which allow learners to comprehend communicative intentions (Tomasello,
2019). In addition, language learners gain emerging capacities of collective intentionality
which lead to conventionality and normativity of group-level language and cultural practices,
and the differentiation between subjectivity and objectivity (Tomasello, 2019). Subsequently,
language acquisition is dependent on these characteristics but are difficult to develop in an EFL
context where English speaking communities are limited or non-existent. In addition, current
anecdotal evidence suggests that sustainable international campuses rely on fluent Englishspeaking instructors who help L2 learners engage in emerging emotional and relational
processes while speaking English. Such emotional and relational processes emerge in living
communities that depend on language to establish cultural norms (Cull, 2013).
Moreover, the interdependent structure of these relationship helps learners develop new
“identities” and “meanings” that are vulnerable to challenges (Thompson, 2010). If normative
teaching practices are challenged within an L2 community, student dissatisfaction can lead to
“epistemic vigilance”, a cognitive coping mechanism that is used to challenge traditions
(Tomasello, 2019). Challenges can be detrimental to an L2 community’s effectiveness by
questioning trust (Mercier & Sperber, 2017). To counter this, Csibra & Gergely have theorized
the importance of “Natural Pedagogy”, demonstrating that learners are prepared through
evolution to be instructed by adults (Csibra & Gergely, 2009; Tomasello, 2019). In this sense,
learners are sensitive to ostensive communication and pedagogy (Csibra & Gergely, 2009).
Hence, the following paper explores three key areas related to natural pedagogy or instructed
learning: (i) creating online activities that are conducive to L2 acquisition, learning, and
development; (ii) assuring that L2 students are prepared for online learning; (iii) assuring that
instructors are prepared for online L2 instruction.
Accordingly, interdisciplinarity was used to frame the research theoretically and conceptually
while instructed learning was used to guide students by giving students practical experience
through mindfulness. The mindful practice and exercises were meant to improve students’
ability to read intentions and find patterns, while improving students’ ability to focus their
attention, and share their intentions both intersubjectively and collectively. The mindful
exercises were explained online and practiced ubiquitously, and included mindful
communication and mindful breathing with focused attention on physical aspects, bodily
feelings, thoughts and Dharma (Niemiec, 2014).
Significance of study
Improving Second Language (L2) pedagogy is crucial for contexts where English is learned as
a Foreign Language (EFL), as in Thailand. EFL learners have limited opportunity to engage in
authentic language conversations, and because of this struggle with acquiring, developing, and
learning English as a second language (ESL). L2 learners must depend on quality L2 pedagogy,
but historically, L2 pedagogy has been an extension of ESL contexts where learners have ample
opportunities to acquire English, and are surrounded by English words and sounds. This study
explores L2 pedagogy in an EFL context where students need to overcome the lack of English
opportunities. Moreover, with the arrival of COVID-19, universities, colleges, and schools are
adapting forms of e-learning which are typically non-conducive to L2 acquisition, learning,
and development.
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Acquiring, learning, and developing a second language (L2) depends on learners’ participation
and language use, but this usage depends on students’ access to reliable and supportive fluent
speakers. An argument can be made that Thailand’s English learners lack an appropriate
amount of direct contact with reliable and supportive fluent English speaker. Currently, out of
the 100 countries and territories listed in the latest EF English Proficiency Index 2019, Thailand
ranks 74th (47.61), ranking 64th (48.54) out of 88 in 2018, and ranked 53rd (49.7) out of 80 in
2017, steadily decreasing each year (EF Education First, 2020). This is in lieu of compulsory
English education since 2000. Typically, Thailand uses the Communicative Language
Teaching (CLT) approach which some suggest is not designed for EFL contexts (Lier, 2017:
Johnson, 2004). This suggests an approach to L2 pedagogy in need of change, and with the
adaptation to online teaching, English proficiency levels can drop even further. As stated
above, language is constructed through intention-reading and pattern-finding, which are not
easily identifiable online. Moreover, gaining emerging capacities of joint and collective
intentionality online may be beyond some students’ ability. With universities turning to online
instruction, this shift could be detrimental to Thai language learners. In addition, L2 language
learners rely on their adult instructors to help them engage English, but many instructors have
limited experience teaching online. In its current state, online English teaching and learning are
a problem that needs to be solved.
Summary of rationale of study
Improving L2 pedagogy must be a major concern for Thai higher education, and this study is
directly related to achieving such goals. To improve L2 pedagogy, teachers and students’
experiences should be explored in the classroom under normal conditions while being guided
by the latest L2 theories and practices. This combination of theory and practice (praxis) is the
gold standard of educational research, but due to the constraints of classroom research,
specifically teacher research, certain principles should be followed (Hanks, 2017: CochranSmith & Lytle, 2009). These principles include: (i) putting the quality of life first; (ii) work
primarily to understand language classroom life; (iii) involve everybody; (iv) work to bring
people together; (v) work for mutual development; (vi) integrate the work for understanding
into classroom practice; (vii) make the work a continuous enterprise (Hanks, 2017).
Issue 1
How can online English as a Medium of Instruction (EMI) be conducive to L2 acquisition,
learning, and development? To answer this question, we must explore theoretical and practical
concerns dealing with the nature of language, and the process of language acquisition.
Moreover, we must be concerned with theories and practice concerning with L2 pedagogy and
instruction.
Issue 2
How can EMI students be better prepared for L2 acquisition, learning, and development during
online instruction? Online learning has a number of concerns, especially for second language
learners at international colleges who have limited English language proficiency. As posited
above, language is acquired through intention-reading & pattern-finding, while language
learning and development depend on joint attention, shared attention, and collective
intentionality which allows learners to comprehend communicative intentions. These
characteristics can be extremely difficult to perceive while online.
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How can EMI lecturers improve instruction for online L2 acquisition, learning, and
development? As is common, many instructors have limited teaching experiences online, while
some are prepared having become e-learners themselves, and having switched to Learning
Management Systems (LMS) such as Google Classroom to prepare for the future. With this in
mind, it was decided to rely heavily on interdisciplinary and integrated teaching.
Interventions using Instructed Learning
As we began learning online, I detected that many of the L2 students were struggling to follow
my speaking and instructions. Much of this has to do with the nature of language acquisition,
which many theorists believe is an ontogenetic characteristic that developed through
enculturation (Tomasello, 2019: Everett, 2019). This belief, that language is a cultural artifact
created in open system that develops from usage, is an alternative to the cognitive approach
initiated by Chomsky that sees language as innate (Tomasello, 2019: Everett, 2019: Atkinson,
2011). In this new approach, the focus is on students’ usage and participation rather than
grammar, form, and accuracy (Atkinson, 2011). ESL instructors look to relationships as the
keys to L2 acquisition or what Atkinson et al., call language socialization in which students
gain cultural and linguistic knowhow from more knowledgeable individuals (Atkinson, 2011).
In addition, the focus is on support or “scaffolding” as conceptualized by Vygotsky and Bruner
(Tomasello, 2019: Atkinson, 2011).
In Cull, the term used is languaging, in which Cull suggests “Every distinction that we bring
forth as observers arises in language or languaging, the doing of language in our manner of
living… that “appears in the doing, in the relations, in the domain of behaviors” (Cull, 2013,
p. 38). In other words, language acquisition emerges in languaging, as we participate in various
relations, and in our behaviors. Subsequently, language can be difficult to acquire when L2
learning activities are focused on grammar and accuracy, when the act of participating,
socializing, or languaging should be our goal. And while Communicative Language Teaching
was meant to create more opportunities for L2 leaners to speak, the initial goal was accuracy,
not usage (Johnson, 2004). Therefore, as mentioned above, language is acquired when learners
engage more knowledgeable others (MKO) who are able to generalize objects and activities,
pass on generic cultural knowledge, simplify tasks, and direct students’ attentions to relevant
information through “scaffolding”. This is actualized with ostensive eye signals and
cooperative communication which can be extremely difficult when students learn via online. I
found it difficult to generalize information, simplify tasks, and “scaffold” the without the use
of ostensive eye signals, had gestures, and cooperative communication.
To address these issues, Instructed Learning was implemented using character strengths and
mindfulness in four online lessons: (i) Mindfulness and autopilot; (ii) Your signature strengths;
(iii) Obstacles and opportunities; (iv) Strengthening mindfulness in everyday life; and (v)
Valuing your relationships (Niemiec, 2014).
Mindfulness and autopilot
Nonetheless, L2 students have a tendency to learn English in autopilot while online. They have
a difficult time recognizing such ques as eye signals and cooperative communication. If
students are not able to scaffold, they will struggle online. What is required is instructed
learning that focuses on these areas. Therefore, Mindfulness and autopilot, a 20-minute
exercise was adapted to online learning from an Overview of Mindfulness-Based Strengths
Practice (MBSP) (Niemiec, 2014). MBSP can be explained as “an 8-session program that
brings the practice of mindfulness and the practice of character strengths together. It includes
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two general categories of integration: (i) Strong mindfulness: improving mindfulness practices
by weaving in character strengths; (ii) Mindful strengths use: improving character strength use
by weaving in mindfulness” (Niemiec, 2014, Handout 1.1). In addition, the program claims the
following benefits:
• Builds knowledge of the best qualities in people;
• Promotes strengths awareness and strengths use;
• Boosts mindfulness;
• Practices are intended to manage stress and difficulties (Niemiec, 2014).
Modified for my L2 online learners, together we discussed examples of autopilot, such as
listening to lectures, studying, reading, and eating. Most of my learners where aware of this
concept having gained learning experiences in middle and high school. The lesson continues
by giving two examples of Mindfulness: keeping one’s attention alive in the present moment
(Nhat Hanh) and paying attention on purpose, in the present moment, without judgment (KabatZinn).
Your signature strengths
The second integration of instructed learning, character strengths, and mindfulness drew
students’ attention to their own particular strength. To accomplish this lesson, students visited
the VIA website and took the survey in Thai. The survey has over 150 questions that deal with
everyday issues, with responses indicating students’ character strengths by ranking 1 through
24 (VIA Character Strengths Survey). The top five strengths are considered their signature
strengths which can be developed by that spotting the strengths of others. Sometimes learners
can spot strengths in others before spotting their own. While signature strengths seem to matter
the most, all strengths are important to be aware of and to develop, and during this instructed
learning session, students became familiar with their strengths. The main teaching points
included: identifying a common language to be used; offering background knowledge about
positive psychology, specifically PERMAH model; why signature strengths are important, and
what research indicates. Students were also encouraged to conduct their own inquiry off line,
first by starting their own writing journal.
Obstacles and opportunities
In the next set of exercises, students focused on the obstacles they faced during online learning,
and the opportunities they gained when using online learning. First, students identified the
problems associated with learning online. While each had different obstacles, the main areas
were on listening and speaking. Students were given a handout on Growing from Obstacles, in
which students learned that life is full of obstacles and barriers, and what’s required is having
a “growth mindset” and learning from different experiences in life (Niemiec, 2014, Handout
3.3). As we learn from Dweck, that humans have two mindsets, a “fixed” mindset, and a
“growth” mindset which is based on the belief in change (Dweck, 2006). Exploring “change”,
or contemplating “change” can be a fundamental foundation for mindfulness, and as all
dharmas, whether physical, physiological, or psychological, are objects of the mind, and can
be transformed (Hanh, 2006). Subsequently, these exercises became significant as students
discussed some of the obstacles they face online, and how they could overcome these obstacles.
Students discussed such topics as, loosing focus with a wondering mind, or being overly
judgmental when learning online, and how they could transform their beliefs. Additional
obstacles were discussed such as: Tiredness, Pain or discomfort, Excessive self-talk, Irritation,
Perfectionism, Expectations, Schedule challenges, and the conditions aren’t right. Each student
was able to recognize these online learning obstacles, and were able to give examples from
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overcome these obstacles while learning and growing.
Concerning opportunities, many times students have opportunities to engage others, but they
aren’t aware of the importance of engagement. For many L2 students, they have the belief that
the classroom is where they will learn a second language, and focus their attention to what
takes place in the classroom. Many students lack the ability to recognize opportunities outside
the classroom or what Duff and Talmy call affordances (Atkinson, 2011). These affordances
can arise almost anywhere, through a number of modalities that include oral, written, visual,
and electronic (Ibid, 2010). Larsen-Freeman and Cameron use the term “soft-assembly” to
signify how students use various resources to engage situations where English usage is needed
(Ibid, 2010). In addition, the concept or notion of contingency is central in interaction, making
L2 learning possible (Lier, 2017: Bruton, 2017). Moreover, the concept contingency is used in
Buddhism to explain the term anatta, or voidness, or interdependent co-arising, in which
nothing is independent (Thēpwisutthimēthī, 2014).
Strengthening mindfulness in everyday life
In the next intervention, students focused on strengthening mindfulness in their everyday life,
especially during online learning. As discussed above, language is developed by reading others
intentions, and recognizing patterns. These two skills require focused attention on speakers’
intentions and implications during the course of a conversation, while being able to discern the
grammatical patterns that are being spoken. Not only do students struggle in normal everyday
contexts, students struggle online to maintain both attention and focus. These interventions
were particularly important exercises, implemented to increase students’ attention and focus.
For these exercises we used MBSP Handout 4.1 that included:
• Walking meditation, 1×/day;
• Character strengths breathing space exercise;
• Tracking all mindfulness practices;
• Conducting a strengths interview online;
• Creating a Gatha (chant) that reflects or inspired their practice with mindfulness and strengths
(Handout 4.3). Coming up with a chant was relatively easy for Thai students, as they are
accustomed to chanting as a form of meditative practice (Niemiec, 2014).
Consequently, these exercises depend on students’ full cooperation, as they may need to be
accomplished off-line, during students’ free time.
Valuing your relationships
The final intervention dealt with relationships; with others and with ourselves. Students learned
the importance of positive emotions over negative emotions and that flourishing was directly
related to a ratio of 3 positive emotions to 1 negative emotion (Niemiec, 2014). This is
significant, as humans are hard wired to focus on negative aspects, having a negative bias that
evolved as a survival mechanism (Hanson, 2010). A negative bias can generate unpleasant
feelings that can be continually associated with language learning, making the experience
disagreeable. If the online learning experience generates negative feelings, this can be
associated with those involved such classmates and the instructor. Therefore, it becomes crucial
to help student value the relationships involved with language learning by focusing on ways to
view the experiences as positive. Niemiec suggests using signature strengths to help students
build resilience, while at the same time improving relationships with ourselves (Niemiec,
2014). This can be a difficult concept for young adults to understand, but more intelligible
through mindfulness practice. Niemiec suggests Loving-kindness meditation through both
guided mindfulness meditation (GMM), and open-ended meditation (Ibid, 2014).

33
The 1st National and International Conference in Languages and Culture

“Teaching and Learning English in the New Normal”
-------------------------------------------------------------------------------------Conclusion
Throughout this paper acquisition, learning, and development have been discussed without
distinction, but as we analyze and draw conclusions it’s important to make subtle distinctions
with significant implications. When discussing L2 acquisition, we recognize a natural process
that occurs socially when students interact using common everyday language. However, when
discussing L2 learning, we recognize a process that occurs through instruction, typically in
relation to classrooms and academic content (Lier, 2017: Cummins, 2000). Development, on
the other hand, refers to the stages an L2 learner progresses through, such as basic,
intermediate, and advanced proficiency, Cummins suggesting that students should be at an
advanced proficiency when entering tertiary (Cummins, 2000). Hence, when improving L2
pedagogy in EMI contexts, it is crucial to distinguish between “how” and “what” can be
acquired, “how” and “what” can be learned, and the stage students’ stage of development.
Subsequently, L2 students are learning the target language and learning academic content in
the target language while acquiring and developing the target language socially. Such a
learning context can be problematic and debilitating for students with basic and intermediate
proficiency.
Of course, students’ L2 development became adversely challenged when BUUIC switched to
online instruction to combat the COVID-19 spread. Many basic and intermediate year one
students were just getting accustomed to the EMI program, and had just completed midterm
exams for the Spring semester when they were required to learn online. As mentioned above,
students may acquire the L2 through authentic discussions while at the same time learning an
academic point through discussion, progressing the student through the stages of development.
Nonetheless, these distinctions are theoretical and conceptual as determining what is acquired,
learned, and developed is beyond the scope of this study. However, the purpose of this study
was to improve pedagogy, understanding that acquisition, learning, and development take place
holistically, through engagement, participation, and feedback. Therefore, there is no attempt
here to distinguish what is acquisition, what is learning, or what is development. Subsequently,
the data analysis relies on a qualitative assessment through observation, interview, and student
writing.
The data was selected and collected from my observations during online classes and the
interactions that took place. In addition, data was selected and collected from the weekly
assignments, and the final exams. Analyzing was performed using open, axial, and theoretical
coding in accordance with the three prescribed issues:
(i) How can online English as a Medium of Instruction (EMI) be conducive to L2 acquisition,
learning, and development?
(ii) How can EMI students improve L2 acquisition, learning, and development during online
instruction?
(iii) How can EMI lecturers improve instruction for L2 online acquisition, learning, and
development?
It was obvious at the beginning of online instruction that if instruction was to be conducive to
L2 acquisition, learning, and development it needed an element of authenticity and feedback.
Nonetheless, students were reluctant to engage online, and limited their responses to “yes” and
“no”. Without engagement, determining student comprehension is limited to intuition. There
were some students I “knew” would eventually respond online, and there were students I
“knew” would struggle participating. Obviously, I was concerned with those students who from
past experience were most likely not to participate. Nonetheless, year one students in a course
on Principles of Communication were asked about their communication apprehension online
(Table 1). I’ve chosen a few examples from the selective coding in an effort to demonstrate the
effect on students concerning issues one and two.
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S# Explain how you have overcome your apprehension using English online.
S1 I overcome my communication apprehension with my bravery to interact others, and always
consider that if I don't start, it won't happen anything. I learn to be calm and composed from
mindful practice.
S2 I must present online. At first, I was not confident until time passed, understand my
strength, practice meditation. I became more courageous and not afraid of English anymore.
S3 I started by talking online to the teacher because I have to use English and when presenting
my work. In the beginning, I wasn't confident in speaking because I was afraid that I would
make a mistake. But I have confidence from my character strength, and I do the meditation
practice, like walking meditation.
Table 1 demonstrates student change after instructed learning interventions, responses who I
initially observed as being reluctant to engage during online instruction. that students were able
to improve their e-learning online by the aide of instructed learning. Specifically, students’
determination and ability to focus their attention while online improved. In addition, students’
interpersonal skills improved online as they overcame L2 e-learning obstacles. Overall,
students’ ability to read intentions, recognize patterns, and engage others online improved,
allowing students to acquire, learn, and develop English through e-learning. In addition,
Mindful communication activities resulted in students being able to adapt to the e-learning by
improving their listening and speaking as students gained more improved communicative
competence and interpersonal skills. Student responses indicated an adequate listening
comprehension, and an ability to use reflective listening effectively with friends. Moreover,
students mentioned an improved capacity to use empathy, and apply it to their experiences
which demonstrated their ability to focus attention.
As mentioned above, change is a major factor in L2 students’ lives, as they transform to second
language users. Some students are not comfortable with change, and go to great lengths not to
change for fear of losing their identity. For many identity requires a negotiation between an
individual and their place within a social community (Wenger, 2018). In addition, some
students may even avoid opportunities knowing they may change in the process of
participating, especially among year one students, who are on a path of self-discovery (Norton,
2013). Nonetheless, instructed learning must foster opportunities that lead to change. In Table
2, students are asked to explore their attitudes, beliefs, and preferences after mindful practice.
It’s important to consider this question in context, as many years one students have been part
of the national curriculum their entire education, and are faced with an international curriculum
that requires them to voice their opinions in class. For many, this change is difficult to
accomplish, and I feared many would not make the change due to online learning.
Table 2: Student attitudes after mindful practice
S# Explain how your attitudes, beliefs, and preferences changed after mindful practices.
S1 I got new attitudes after these practices can help me to improve my communication and
relationship between me and other people.
S2 I think I have good attitudes, beliefs, preferences, and abilities after the meditation practice
because it makes me have good time with friend and teacher online. And if I have confusion, I
can ask them when I'm not understand.
S3 I think everyone online have different attitudes. And after practice meditation and learning
about character strengths, I believe that nothing is difficult if we try enough to do that, I will
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-------------------------------------------------------------------------------------use my passion and ability to develop myself to the highest goal. Through difficult experiences
the difficulty will make me stronger.
While these two tables are just a glimpse of the overall study, students identified a number of
issues and problems with online classes, such as day dreaming during and loss of focus,
nonetheless, through the mindful exercises they gained self-reflexivity and awareness, and
were able to bring their attention back to instructed learning. As noted, students mentioned
personal listening issues, but used mindfulness to direct their attention rather than become
discouraged as they had in the past. In this research, instructed learning was used through
mindful communication that gave L2 students the necessary time and space to improve their
awareness. This helped students overcome the learning barriers created by online learning.
Finally, students indicated that their instructed learning led to improved English interpersonal
skills, specifically concerning approachability, and how it improved their L2 language
acquisition, learning, and development. Disciplinary demands in L2 tertiary education, may be
beyond what normal L2 students can fulfill, and because of this L2 pedagogy must finds way
to ease students’ burdens.
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ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study the needs of Sanuan Nok’s villagers for the
English multimedia development to promote tourism of Sanuan Nok Village, 2) to develop the
English multimedia, and 3) to investigate the satisfaction of the sample group of 40 Sanuan
Nok’s villagers on the multimedia development. Set of questionnaire form, semi-structured
interview form, and satisfaction assessment form were used. The three experts were asked to
verify the correctness of the multimedia. The quantitative data were analyzed by using
Percentage, Mean, Standard Deviation and qualitative data were analyzed by using content
analysis. The results revealed that: 1) The need on the development was found at a high level.
2) Video clips included the slogan, background, the route to the village, tourist attractions,
learning stations, local food, accommodation, products and souvenirs were needed and
developed. 3) The satisfaction was found at a high level.
Keywords: Multimedia, Development, Tourism Promotion
Introduction
Language is a primary source and essential for communication. It’s the method that
people share an ideas and thoughts with others. Also, some say that language is what separates
people from animals and makes us human. English has become the most important language
around the world nowadays. More and more people are dedicating their time for studying
English as a second language. People around the world with difference language use English
to communicate. Language skills are very important in business. When pursuing job
opportunities or completing a job application, English is important to be proficient in the
language. Moreover, English is the main language of international communication and is
essential for people working in the tourism industry. The tourism industry is one of the most
important in the world and English is the main language of international communication. The
travelers are travelling to a different location, for either business or pleasure purposes. Buriram
province in Thailand is developed as sport city; however, the cultural tourism is still provided.
Tourism brings a lot of changes in many impoverished areas, but often it is restricted to highprofile attractions. Sanuan Nok village is a small village in Buriram. Most of the villagers make
a living by producing, weaving, and selling silk using their folk wisdom which has been passed
down from generation to generation. Nowadays, Sanuan Nok village welcomes tourists and
interested visitors to learn the full process of silk production and weaving. Visitors can also be
able to shop for a rich variety of beautiful silk fabrics and products. Unfortunately, from
previous studies, it was found that English multimedia of Sanuan Nok village has not been
developed to promote the village to the visitors of the world. It is interesting to conduct a
research to study the needs of Sanuan Nok’s villagers on the English multimedia development,
to develop the English multimedia for promoting tourism of Sanuan Nok village, and to
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results of this study will provide video presentation about Sanuan Nok village in English
language. The foreign tourists can imagine and gain more information about the village’s
background and interesting activities. In addition, Sanuan Nok’s villagers can use the
multimedia for promoting and increasing the opportunity to sell their products and services as
well as generating income for the villagers. Visitors can access information about Sanuan Nok
village on English fan page. The villagers can communicate with their customers directly and
correctly. Furthermore, the results of this study can be used as a guideline for developing
multimedia to promote other tourist attractions in Buriram.
Purposes of the Study
1. To study the needs of Sanuan Nok’s villagers on the English multimedia
development to promote tourism of Sanuan Nok Village.
2. To develop the multimedia to promote tourism of Sanuan Nok Village.
3. To investigate the satisfaction of Sanuan Nok’s villagers on the multimedia
development.
Significance of the Study
1. The results of this study will provide video presentation about Sanuan Nok village in
English language. The foreign tourists can imagine and gain more information about the
village’s background and interesting activities.
2. The results of this study will be useful for Sanuan Nok’s villagers for promoting and
increasing the opportunity to sell their products and services as well as generating income for
the villagers.
3. The results of this study will provide information about Sanuan Nok village on
English fan page. The villagers can communicate with their customers directly and correctly.
4. The results of this study can be used as a guideline for developing multimedia to
promote other tourist attractions in Buriram.
Theoretical Background
Hospitality Industry
While many business niches are composed of only a handful of different businesses, the
hospitality industry applies to nearly any company that deals with customer satisfaction and is
focused on meeting leisurely needs rather than basic ones (Novak, 2017). The hospitality
industry is made up of thousands of exciting organizations including hotels, restaurants, food
service management, fast food, coffee shops and pubs, bars and nightclubs. One of the most
defining aspects of this industry is that it focuses on customer satisfaction. While this is true of
nearly every business, this industry relies entirely on customers’ being happy. This is because
these businesses are based on providing luxury services. Very few hospitality businesses
provide a basic service that people need, like food or clothing. Another defining aspect of this
industry is its reliance on disposable income and leisure time. For this reason, the majority of
these businesses are for tourists. If disposable income decreases due to a slump or recession,
then these are often the first businesses to suffer because customers won’t have the extra money
to enjoy their services. Most people think that hotels alone belong to the hospitality industry,
but hotels are only one sector of this industry. Many forms of transportation that cater to tourists
are also part of this business world. For example, this niche includes airlines, cruise ships and
even fancier trains. Restaurants, general tourism and event planning also belong to this niche.
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restaurant would be considered convenient. A restaurant that provides fancy food with amazing
service would be providing a hospitality service.
To sum up, the hospitality industry refers to a businesses and services related to leisure and
customer satisfaction. It focuses on ideas of luxury, pleasure, enjoyment and experiences, as
opposed to catering for necessities and essentials. Also, the hospitality industry is concerned
with services related to leisure and customer satisfaction. This may well mean offering services
to tourists, but it can also include the provision of services to people who are not tourists, such
as locals enjoying their free time, or people coming to an area for reasons other than tourism.
Multimedia
Multimedia or digital media is defined as products and services that come from the media,
entertainment and information industry and its subsectors. It includes digital platforms (e.g.
websites and applications), digitized content (e.g. text, audio, video and images) and services
(e.g. information, entertainment and communication) that can be accessed and consumed
through different digital devices.
The use of digital media as an information resource and communication platform has grown,
especially for tourists, such as through online information that can be accessed from websites,
email, blogs, and social networking sites. Electronic gadget industries also have united with
telecommunications providers to facilitating information, travel plans, itineraries, reservations,
and sharing their travel experiences. Heung (2003) acknowledged that travelers are
increasingly utilizing digital sources such as tourism websites in their information search and
communication exchange. Digital users in tourism can get an immediate of where they want to
go by viewing videos that other tourists have uploaded through social media such as YouTube.
Photo and video are the most attractive media to share experiences and tend to encourage
people to visit some places. This is also one of benefit of digital media in tourism industry,
because digital media have contributed to promoting tourism, not only official promote but
also by review by other tourists such as self-made travel video blog.
Needs Analysis
The term needs analysis was originated by Michael West in the1920s when he was trying to
establish why learners should learn English and how learners should learn English. West was
dealing with students of General English in What Abbott (1981:12) calls a TENOR (Teaching
English for No Obvious Reason) situation and it was perhaps for this reason that the term then
disappeared until around 1970. It then seems reappear for two main reasons: the work of the
Council of Europe and early work in ESP (West, 1994; Howard & Brown, 1997)
Needs assessments are tools. They are tools designed to identify what a particular group of
persons lacks to achieve more satisfactory lives. Despite the absence of a single standardized
methodology or cohesive body of guiding theory, needs assessment has become increasingly
popular (Reviere, 1996). It is used by a variety of organizations, agencies, and social scientists
with differing needs for information.
In the field of language program planning, needs analysis is the first step in developing a
language curriculum (Brown: 1987). It is a systematic and ongoing process of gathering
information about students ‘needs and preferences, interpreting the information, and then
making course decisions based on the interpretation in order to meet the needs. It is an
orientation toward the teaching learning process which views it as a dialogue between the
teacher and learners; among learners. It is based on the belief that learning is not simply a
matter of learners absorbing pre-selected knowledge the teacher gives them, but is a process in
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and changeable. When needs analysis is used as an ongoing part of teaching, it helps the
learners to reflect on their learning. It establishes learning as a dialogue between the teacher
and the learners and among the learners (Graves, 2000). It can be seen that it is the
responsibility of the teachers and planners in investigating the learners to which the language
they need in order to produce and teach an effective course. Needs analysis is important in
terms of creating English language courses which helps the instructor to know learners’ needs
and learners' goals because data obtained will help the instructor to design a teaching such as
teaching materials, so the instructor are suitable for students. This will help the instructor in
teaching effectively and it also will help the students in their learning to achieve their goals
(Limsiriruengrai, 2020).
Satisfaction
The satisfaction is originated as mankind’s ability to learn from previous experiences (Peyton
and Kamery, 2003). Many experts define the concept of satisfaction such as Chanpreecharat
(2000: 52) states that satisfaction is a person’s feeling toward positive performance, such as
favor, love, satisfy, and good attitude to work which occur from the need response. The word
satisfaction is a concept that has appeared in many fields such as in office evaluation by
employee satisfaction, and site evaluation by visitor satisfaction amongst others. As the most
extensive use of satisfaction has been in literature concerned with customer satisfaction, it has
been fundamental to the marketing concept for over three decades. Kim (1997) views
satisfaction as a consumer’s attitude in relation to its belief and evaluation about merchandise
and buying behavior. Further conceptualization of satisfaction notes that satisfaction is a
moving away from an experience and evaluating it. One could have a pleasurable experience
that caused dissatisfaction, so satisfaction is not an emotion, on the other hand it is the
evaluation of the emotion (Hunt, 1977). However, the satisfaction is known to occur when
product or service is better than expected. It is also a process of evaluation between what was
received and what was expected, which is the most widely adopted description of satisfaction
in most current literature. Satisfaction can be viewed as an outcome of a consumption activity
or experience; which is also refers to as a process (Parker and Mathews, 2001). Currently, there
are two principal clarifications of satisfaction within the literatures: satisfaction as a process
and satisfaction as an outcome. However, these are complementary classifications as; often one
depends on the other. Parker and Mathews (2001) further promotes that when satisfaction is
viewed as a process that the definition concentrates on the antecedents to satisfaction rather
than satisfaction itself. While, when satisfaction is viewed as an outcome, it is perceived as a
consumption activity or experience, which is moderated by different variables.
Sanuan Nok Village
Som-on et al. (2019) developed the Bilingual Brochures (Thai-English) for Sanuan Nok
village. They were provided the village’s background as follows:
Sanuan Nok, Thai silk village, is a small village located at Moo 2 in Sanuan Sub-district, Huai
Rat District, Buriram Province. The village is about 12 kilometers from Buriram downtown by
using Huai Rat - Krasang Road toward to Huai-Rat District and Sanuan Nok village is 2 km.
far away from Huai Rat District Office. Originally, this area is a thick forest long lasted 150
years ago. There is a tree called Sanuan. Mr. Dam who was born in Roi Et person came firstly
to settle up in this area. Normally, the villagers use the Khmer language as a local language.
Sanuan Nok village also has a unique artistic and cultural performance called ‘Ruem Tarod’ or
Tarod dancing. Formerly it was a Khmer recreation dance to invite people to make merit with
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called “Baai Sri Sùu Kwǎn” is provided and the villagers will bind the tourists’ wrist with some
holy thread. Moreover, Sanuan Nok village has local food such as Kaeng Kluay or banana
curry with local chicken, Tom Khai Baan or chicken curry with mulberry top-leaf, chili sauce
with non-toxic vegetable and pupa or silk worm. Besides the village has many tourist
attractions such as ancient markets and ancient houses which are more than 100 years old. The
silk weaving learning center is strengthening tourist attractions that should not miss. As this is
the village weaving learning center, the tourists will see the weaving tools as a loom and
different kinds of fabric, spinning, silk, draw a line and the village’s products store. Another
tourist attraction is Yai Chun Bridge which is built by the villagers as a memorial to
Grandmother Chun donated the land and pond for agriculture. There are 5 learning stations in
Sanuan Nok village as follows:
1) Sericulture station: the tourists will learn how to grow mulberry, feed silkworms
from larvae to cocoon;
2) Bell’s house station: the tourists will learn how to make ancient wooden bells for
cow’s and buffalo’s neck strap;
3) Basketry station: the tourists will learn how to weave from bamboo for various kinds
of utensils;
4) Bird’s house station: the tourists will learn how to make toys from coconut shells;
5) Sufficiency Agriculture Station: the tourists will learn how to plant vegetables
without chemicals based on the sufficiency economy of the King Rama 9.
The Sanuan Nok villagers earn a living from silk production which is a wisdom that
has been inherited since ancient times. The other career is basketry as basket making, bell
making, and bird making from coconut shell. The village’s products and souvenirs are silk in
different patterns such as sarong in Hangkrarok (Kra Nuea) pattern, loincloth, scarfs in Yok
Dok Kaew, and Pikul patterns. There are also silk-processing products such as shirts,
multipurpose bags, pencil, bags, key chain, clothed dolls, etc.
Methodology
Population and Samples
The population and samples of this research were 40 Sanuan Nok’s villagers who were the
stakeholders of the village tourism. They were selected purposively because they are village
representatives who are in charge of welcoming and taking care of visitors. Also, they need to
give information related to the village for promoting their village.
Instruments
The instruments used in this research were questionnaires and semi-structured interview. The
instruments were settled as follows:
1. A questionnaire form was used to collect data in this study. The questionnaire was
focused on the needs of Sanuan Nok’s Villagers on multimedia development to promote
tourism of Sanuan Nok Village. The questionnaire was written in Thai language in order to
minimize problems of ambiguity and misinterpretation. The questionnaire was divided into 3
parts: 1) the samples-self-reported as gender and age, 2) the questions of needs on multimedia
development allowing five levels of needs as the highest level, high level, moderate level, less
level and the least level, 3) the suggestions and recommendations on multimedia development.
2. The semi-structured interview was used to collect the needed information for
multimedia creation. The interview questions included 5 questions on characteristics of
multimedia development.
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Nok’s Villagers on the multimedia development.
Data Collection
1. The questionnaire of needs on multimedia development to promote tourism of
Sanuan Nok Village was distributed to 40 Sanuan Nok’s villagers, who were the stakeholders
of the village tourism during the middle of January, 2020.
2. The samples were then interviewed in order to collect the needed information for
multimedia creation.
3. The multimedia was developed according to the villagers needed. After that, the 3
experts were asked to verify the correctness of the multimedia content and its format.
4. The multimedia developed as video clip and Facebook fan page was presented to
the villagers for obtaining their comments for the multimedia improvement.
5. The multimedia was edited and shown to the villagers again before evaluating the
satisfaction.
Data Analysis
1. The samples’ information status of gender, and age were analyzed by using
frequencies and percentage.
2. The data from questionnaires identifying needs and satisfaction on multimedia
development to promote tourism of Sanuan Nok Village were analyzed by mean and standard
deviation. The criteria based on the standardized criteria of Srisa-ard (2002) are represented
the following:
1.00-1.50 refers to least
1.51-2.50 refers to
less
2.51-3.50 refers to
moderate
3.51-4.50 refers to
high
4.51-5.00 refers to
highest
3. The data on suggestions and recommendations were analyzed by content analysis.
4. The data obtained from the semi-structured interview with the sound recorder were
transcribed and interpreted. The data were then analyzed by content analysis.
Findings
The developmental research on The Development of Multimedia to Promote Tourism of
Sanuan Nok Village in Buriram is revealed the results as shown below:
1. Need on Multimedia Development to Promote Tourism of Sanuan Nok Village
This part presents the need on multimedia development to promote tourism of Sanuan
Nok Village. The finding is shown as Table 1.
Table 1 Need on Multimedia Development to Promote Tourism of Sanuan Nok Village
Rank
1
2
3
4
5
Total

Multimedia
English video clip
English Facebook fan page
English graphic design
Brochure
Booklet

4.37
4.20
4.17
3.90
3.67
4.06

S.D.
.49
.40
.44
.59
.65
.51

Meaning
High
High
High
High
High
High
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development to promote tourism of Sanuan Nok Village was found at a high level ( =4.06). It
was also shown that the highest multimedia needed was the English video clip ( =4.37),
followed by the English Facebook fan page ( =4.20) and English graphic design ( =4.17),
respectively.
2. Characteristics of Multimedia Development to Promote Tourism of Sanuan Nok
Village
This part presents the characteristics of multimedia development to promote tourism of Sanuan
Nok Village. As the English video clip, English Facebook fan page, and English graphic design
were the multimedia needed, the data from semi-structured interview was presented the
characteristics of multimedia development as follows: the slogan of the village, village’s
background, the route to the village, tourist attractions in the village, learning stations, local
food, accommodation, and village’s products and souvenirs.
3. Satisfaction on Multimedia Development
This part presents the satisfaction on multimedia development to promote tourism of Sanuan
Nok Village. The result is shown as Table 2.
Table 2 Satisfaction on Multimedia Development to Promote Tourism of Sanuan Nok
Village
No
1
2
3
4
5
6
7

8
Total

Satisfactions
The contents in video clip are complete and
correct.
The contents in video clip are based on the needs
of villagers
The contents in video clip are interesting and
beautiful.
The storytelling in video clip is well organized.
The length of video clip is appropriate.
The design of Facebook fan page can motivate in
giving an information.
The pictures used in graphic design is consistent
with content and presents an interesting
information.
The contents of English graphic design well give
an information of the village.

4.45

S.D.
.50

Meaning
High

4.30

.46

High

4.25

.49

High

3.95
3.73
4.25

.67
.71
.43

High
High
High

4.15

.57

High

4.17

.54

High

4.16

.55

High

Table 2 is presented the satisfaction of Sanuan Nok’s villagers on the multimedia development.
The result indicates that the satisfaction of Sanuan Nok’s villagers in overall was found at a
high level ( =4.16). It was also revealed that the highest satisfaction was “The contents in
video clip are complete and correct.” ( =4.45), followed by “The contents in video clip are
based on the needs of villagers.” ( =4.30), and “The design of Facebook fan page can motivate
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=4.25), respectively.
Discussion
The following points based on the results of the study will be discussed:
1. The needs of Sanuan Nok’s villagers on the multimedia development to promote tourism of
Sanuan Nok Village was found at a high level: the highest multimedia needed was the English
video clip, followed by the English Facebook fan page and English graphic design. Multimedia
is very crucial for promoting tourism as Kotler and Armstrong (2008) stated that Tourism
Media can serve millions of travelers because it can reflect the true value of the tourism product
in the destination area. Moreover, Heung (2003) acknowledged that travelers are increasingly
utilizing digital sources such as tourism websites in their information search and
communication exchange. Since multimedia was very important, the sample group needed its
development. This is in line with many research studies such as the study of Designing and
Developing Digital Advertising Media through Participatory Research for Conserving
Southern Isan Weaving Wisdom (Prasertsri and Vongporamat, 2019) and Multimedia
Development for Promoting the Wisdom of Nakhon Si Thammarat Woven Textile towards
Improving the Quality of Life of Ban Mamuang Plai Khaen Villagers (Vonnasopon and Saijun,
2019) where the villagers needed the multimedia development for promoting the tourism in
their local area. As for the formation of the multimedia, the sample group of this current study
needed English video clip, English Facebook fanpage and also English graphic design,
respectively. The result is in accordance with the study of Content Needs of Thai and Foreign
Customers towards Hand Weaving Silk Products (Limsiriruengrai and Lertcharoenwanich,
2019) as the Thai and foreign customers needed content on hand weaving silk products through
many channels such as social media. This may because the customers would like to gain
information before visiting the tourism attractions or going to buy the products on site. The
accurate information must be provided to the customers based on the information provided by
the sample groups who are the stakeholders.
2. After gaining the information through semi-structured interview from the stakeholders, it
was found that English video clip, English Facebook fan page, and English graphic design were
needed. This included the slogan of the village, village’s background, the route to the village,
tourist attractions in the village, learning stations, local food, accommodation, and village’s
products and souvenirs. The result of this part is similar to Som-on et al. (2019) developed the
Bilingual Brochures (Thai-English) for Sanuan Nok village and the finding of the study entitled
Analysis of Tourism Personnel for English Communicative Innovation in Sai Yao Community
Silk Village, Thalunglek Subdistrict, Muang District, Buriram Province (Limsiriruengrai et al.,
2018). It can be seen that the basic information are needed to prepare the tourists before their
arrival and facilitate the tourists when they are in the area. The most important process in the
development was getting the correct information from the stakeholders then developing the
multimedia to be in accordance with the information and getting the experts to check and
rechecking the multimedia by the stakeholders (Prasertsri and Vongporamat, 2019).
3. The satisfaction of Sanuan Nok’s villagers on the multimedia development in overall was
found at a high level because the developed multimedia was in line with the need of the sample
groups. It is not only correct and complete but it is also interesting and beautiful, so it can catch
people attentions to watch and gain the information the sample groups would like to offer. This
result is in line with the studies of many researchers such as Vonnasopon and Saijun (2019),
Som-on et al. (2019), and Anantasomboon et al., (2017). The multimedia they have developed
satisfied the sample groups at a high level. This is because they have studied about the needs
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feedbacks and comments from the sample groups after the multimedia has developed as the
prototype. Therefore, the needs should be analyzed and the multimedia should be developed
to be in line with the needs will offer a high-level satisfaction to the users and people involved.
Last but not least, the comments and feedbacks of the experts and the users should be utilized.
Recommendations for Further Research
Based on the research findings of this study, some suggestions are proposed here for future
researches.
1. This research was conducted to develop the multimedia to promote tourism of Sanuan Nok
village. Most of the samples were the stakeholders of the village tourism. The future study
should conduct with all villagers in Sanuan Nok village.
2. The future study should try to develop the multimedia to promote tourism of other Thai silk
villages in Buriram and other fields should be examined.
9.3 The comparison of satisfaction among Sanuan Nok’s villagers and the tourists on the
multimedia development should be done.
9.4 The English and Thai subtitles should be added.
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ABSTRACT
The pandemic has resulted in an unprecedented change to education system, resulting in a new
reality. As a result, there is a dramatic change in education system with the distinctive rise of
e-learning, whereby teaching is undertaken on digital platforms. It is important to make sure
that learners are able to take advantage of the learning opportunities offered to them not only
in Thai language but also in English. The amount of information available with just a few
keystrokes is astounding as vast majority of information is in English. Having English
proficiency, rather than depending on translation apps, can certainly go a long way. It is
therefore, imperative that Thai learners must be well equipped with English language to help
themselves keep pace with the global standards. In the light of this background, this paper is
an attempt to examine some of the challenges encountered by Thai learners with regard to the
production of consonant clusters of English. Thai students learning English have problems with
the consonant clusters that do not match their own pronunciation system. This is because Thai
has relatively fewer consonant clusters than English. English has initial two and three-clustered
consonant distribution; and the final-clustered distribution. Among those, the two-clustered
consonant is the only correspondence feature of English consonant cluster to Thai while the
three-type clusters are new to the Thai phonological system. The final cluster distribution is
also considered new to Thai learners. Therefore, the pronunciation problems of Thai native
speakers can be quite severe because of the radical differences between the sound system of
Thai and English. Schreier (2005) states that the structural constraints of cluster formation vary
according to the phonotactic systems of individual languages because they are language
specific. Therefore, the study provides a contrastive study of consonant clusters of these two
languages, expatiating on the similar and dissimilar features of the two sound systems.
Dissimilarities are especially important since they may result in production of deviant sounds
by Thai learners
Keywords: consonant clusters, Thais, contrastive analysis, pronunciation
Introduction
Background
In the new normal, all schools and universities have been blending or pure online
course. Teaching, learning and training have been available for both teachers and students until
to the present day. It can be noted that online course is a good choice not only for studying but
also for keeping social distancing. Moreover, students can use internet for proper purpose in
studying.
In Thailand, Thai is used as a medium instruction in schools, institutions. However, foreign
language or second language is still important for Thai people, particularly English language.
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study is to gain the knowledge regarding teaching of pronunciation of consonant clusters to
Thai speakers learning English. The subject of this study was a second- year students of the
academic year 2018 at Loei Rajabhat University, Thailand. In this study English and Thai
consonant clusters are compared to help Thai learners understand the nature of errors of Thai
speakers learning English.
Thai language has consonant clusters only at the initial position of words restricted to only twomember clusters while English has both in initial and final positions. In this regard, consonant
is represented by (C), and vowel is represented by (V). Initial two-member cluster is
represented /CCV/, three-member cluster is represented /CCCV/, final two-member is
represented /VCC/, three-member cluster is represented /VCCC/ and four-member is
represented /VCCCC/. In English, it is allowed two, three- member cluster at the initial position
and two, three and four-member clusters at the final position. In Thai, there are six plosive
phonemes which can occur as the initial consonant in the two member clusters. They are /p/,
/t/, /k/, /ph/, /th/, /kh/ and these phonemes can only be followed by three approximants: /r/, /l/
and /w/. According to Thai phonological rules the permutations and combinations of these two
sets of consonants we can find twelve clusters. This is illustrated below with the help of Thai
examples: [p+r=/pr-/ /prap/ “fine”], [t+r=/tr-/ /tra:/ “stamp”], [k+r=/kr-/ /kra:p/ “worship”],
[ph+r=/phr-/ /phra/ “monk”], [th+r=/thr-/ /thritsadi:/ “theory”], [kh+r=/khr-/ /khrop/
“complete”], [p+l=/pl-/ /pla:/ “fish”], [k+l=/kl-/ /kl:/ “box”], [ph+l=/phl-/ /phla:t/ “fail”],
[kh+l=/khl-/ /khl:j/ “move”], [k+w=/kw-/ /kwian/ “cart”], [kh+w=/khw-/ /khwa:j/
“buffalo”].
English allows up to three consonants in the initial position and up to four consonants in the
final position (CCC)V(CCCC). Examples include attempts, strengths, texts, and twelfths. This
makes the pronunciation of English consonant clusters immensely difficult for most English
learners. Thus, it can be imagined how challenging this would be for speakers of languages,
like Thai, whose native language allows restricted consonant clusters only in the initial
positions but does not allow any consonant clusters in the final positions.
For initial position, two-member clusters the first set of phonemes are /p, t, k, b, , f, v, , s, ,
h/ and followed by such as [p + l/r/j “play, pray, pure”], [t + r/j/w “tray, tune, twin”] etc., threemember clusters are allowed the first sound /s/ after that the second will be followed by the set
of phonemes p, t, k, then the third will be followed by the set of phonemes l, r, w, j such as
“splash”, “sprain”, “spurious”, “strain”, “strew”, “screen”, “sclerosis”, “squander”, “skew” etc.
For final position, two-member clusters are allowed to form several sounds such as [p + t//s
“swept”, “depth”, “caps”], [t + /s “eighth”, “puts”], [ + d/z “bathed”, “oaths”] etc. threemember clusters are also allowed to form several sounds such as [/-pts/ “scripts”], [/-tst/
“blitzed”], [/-mpt/ “bumped”], [/-nt/ “lunched”], [/-lfs/ “sylphs”], [/-skt/ “asked”] etc. and
four-member clusters are formed very less in English word such as [/-ns/ “thousandths” ],
[/-mpts/ “exempts”], [/-mpst/ “glimpsed”] etc. (*for four-member clusters are not included in
this paper due to the limited time). Therefore, Thai learners face many problems in pronouncing
due to the differences between Thai and English consonant cluster form.
Statement of the problem
Thai learners who use English as a foreign language, many of them face the difficulties in
pronouncing of English consonant cluster. In this case, the differences are; English has two and
three consonant clusters in the initial position, while Thai has only two consonant clusters in
the initial position. For the final position of consonant clusters, English has two, three and four
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gone through in this area namely, Sarapan (1990) studied English consonant pronunciation
problems by Matthayom 3 students (class 9). 70 Thai students were selected to read the test
with 508 tokens collected from three textbooks. He did both coda sounds and simplex
onset/coda consonants, and complex onset consonants. It was revealed that students faced high
problem with /-mp/, and low problems with /-ft, -pt, -k], fair problems with /rt, -rt, -rm, -rd,
-lm, -kt, -nt, -ns]. Winaitham and Suppasetseree (2012) states in the investigation of English
pronunciation errors and factors affecting English pronunciation of Thai Undergraduate
students that Thai undergraduate students pronounced words with very high errors in stress
placement, with moderate error in long vowels and diphthongs and with low error in consonant
sound. Rungruang (2014) works on the relationship between the perception and production of
English coda clusters by EFL Thai Learners. He emphasizes the coda clusters which is divided
into three major groups; namely 64 two-member clusters, 49 three-member clusters, and 7 fourmember clusters. The findings indicate that no relationship between their production and
perception. And it is also found that Thai participants do much better in the perception task
than the production one, which cover 70 percent of all cluster tokens. Finally, the longest
consonant margins or the four-member final consonant clusters pose the most difficulty
perceiving and producing. He also states that this is compatible with the markedness principle
in that the longer consonant margin, the more marked and difficult to perceive and produce.
While Sonsri and Soontornwipat (2016) also point out the pronunciation of two English final
consonant clusters by Huachiew chalermprakiet University Students. The result shows that the
final /-ft/ is most correctly pronounced and the final cluster /-sk/ is less correctly pronounced.
Moreover, it is found that the students pronounce the clusters as one sound, they pronounce the
first consonant more than the second consonant. Therefore, producing English consonants
clusters is not an easy task for the Thai students, especially when they are not exposed to the
native speakers in their environment. Moreover, some teachers are not competent enough in
the proper articulation of English consonant clusters. Therefore, it is a great cause of concern
as students persist on committing mistakes which might lead to distortion of messages which
they wish to convey.
Objectives of the study
The study aims at:
1) F inding the challenges that Thai students face in pronunciation of consonant clusters,
as a result of linguistics interference.
2) Investigating the factors that cause the phonological interference between Thai and
English, and finding fundamental solutions to this problem.
To achieve the aforesaid objectives, the researchers try to answer the following
questions:
1) What are the challenges that Thai students encounter in the articulation of English
consonant clusters?
2) What factors cause these challenges?
3) What solutions can be suggested to ease these challenges?
Significance of study
This study aims to investigate of phonological errors in English consonant clusters by Thai
Speakers. It becomes major causes for the errors by non-native English speakers, particularly
Thai students, Thailand, a country where English is not used as a medium language in
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instruction in the classroom. English language is rarely used. Therefore, they lack English
speaking and listening skills. Krashen (1982:83) states that leaning second language should be
focused on encouraging acquisition, on providing input that stimulates the subconscious
language acquisition potential all normal human beings have. Otherwise, learners do not absorb
the language into their subconscious. To investigate the challenges faced by Thai students in
pronunciation, it is essential to pinpoint the problem by using. The finding of this study will be
beneficial to both Thai learners and teachers who work in professional college as they will be
able to understand the influence or mother tongue in learning and teaching English.
Contrastive Analysis Theory:
It was developed by Charles Fries (1945) and was further explained by Robert Lado (1957). A
contrastive analysis (CA) is concerned to study of comparison between two languages (mother
tongue, known as L1 and Native language, known as L2) with a view to identifying their
structural differences and similarities. CA is also known as Contrastive Analysis Hypothesis
(CAH). It is difficult to learn new language/target language (TL) is caused by the interference
of the native language (NL). This interference is called the L1 interference. And Contrastive
analysis (CA) is reasonable the difficulties which a learner encounters in learning the target
language (TL). Fries (1945:9) The advocate of CA stated: “The most efficient materials are
those that are based upon a scientific description of the language to be learned, carefully
compared with a parallel description of the native language of the learner”, claiming that the
insensible transfer of native language (NL) grammatical and lexical patterns to the learning of
the second language (SL) produces characteristic errors in those areas where such patterns are
different or nonexistent. According to Lado (1957:2) based on this assumption “the student
who comes into contact with a foreign language will find some features of it quite easy and
others extremely difficult. Those elements that are similar to his native language will be simple
for him, and those elements that are different will be difficult. The teacher who has made a
comparison of the foreign language with the native language of the students will know better
what the real learning problems are and can better provide for teaching them.
Methodology
The subject of this study was a second-year students of the academic year 2018 at Loei Rajabhat
University, Thailand. The total of the subjects comprised six classes of English Major. There
were 245 students. Ten students were selected from each class, totaling the number of English
major students to 60. All these students were under the School of Education and The School of
Humanities and Social Sciences. This research adopts a mixed approach of quantitative and
descriptive methods. The instruments used comprised consonant clusters Test, video records
and camera. The students were asked to read aloud the difficult sounds of English which
contain consonant clusters in the initial and final positions. The procedure of this research was
that the students were assigned a list of consonant clusters both in the initial and final positions.
Their speeches were recorded in a quiet room. They were asked to pronounce the word already
listed. One more chance was given to the students when the need arose for them to be repeated
particularly for the unclear speech. The clusters were divided two major groups, 1) the
deviation of initial position /CCV/ 22 sounds (two-member clusters) and the deviation of final
position /VCC/ 56 sounds (two-member clusters), and 2) the deviation of initial position
/CCCV/ 3 sounds (three-member clusters) and the deviation of final position /VCCC/ 46
sounds (three-member clusters). After the recording, data was analyzed word by word in the
initial and final positions together with the percentage of errors out of 60 students’
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/VCC/ is summarized and the same is done in the initial and final positions in the deviation of
/CCCV/ and /VCCC/. Example is shown below;
The pronunciation of initial position in the deviation of /CCV/
Position

Student’s
Actual
Pronunci
ation
//

Deviations

Phonological
Environment

play

RP
(Received
Pronunciati
on)
//

[]

#_Vv#

pray

//

//

[]

#_Vv#

tray

//

//

[]

#_Vv#

% of Total
Erro % of
rs
Error
s
16.7
16.7%
%
13.3
13.3%
%
10%
13.3%

//

[]

#_Vv#

3.3%

//

[]

#_VC#

13.3
%

Word
s

Initial

twin

//

It can be observed from the table that a list of words containing consonant clusters in the initial
and final positions is placed in first column followed by transcribed word according to
Received Pronunciation (RP) in the second column. In the third column the transcription of
actual pronunciation of the subjects is placed so that we see the types of errors in pronunciation
of the clusters. In the next column the phonological environment where the errors were made
is given. After having calculated, the percentage of each sound the total of percentage given in
the last column.
Strategies used by Thai speakers in pronouncing English consonant clusters:
Thai learners adopt certain strategies in their interlanguage phase to help them pronounce
the consonant clusters in English words. These strategies describe the mechanism of how they
avoid these target consonant clusters thus resulting to phonological changes that ultimately
lead to changes in the syllable structure. Here we will have a brief description of frequently
used strategies.
1) Vowel insertion occurs when a speaker inserts a vowel between consonant
clusters.
The word “lapsed” is a good example, the proper pronunciation is /lapst/, while
learners pronounce it as /lapst/ adding the vowel // to split the final consonant clusters.
Another example of vowel insertion is the consonant cluster in the initial position for example,
the word “screen” the proper pronunciation is // while learners pronounce it as
// adding the vowel // splitting the initial cluster into two syllables.
2) Deletion is another strategy learner adopt to facilitate pronunciation if the consonant
clusters do not exist in Thai.
Results and discussion
As this paper focuses on only English consonant clusters which are challenging for Thai
English Major Students at Loei Rajabhat University the errors were counted and marked, and
explained in each position. It could be divided into two main groups; 1) Initial position of the

13.3%
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deviation of /CCCV/ and final position of the deviation of /VCCC/.
A. Initial position of the deviation of /CCV/ and final position of the deviation of
/VCC/:
The deletion of consonants in the initial clusters of /CCV/ with 22 sounds (two-member
clusters) could be categorized into three types of deviations of pronunciation depending on
which element is deleted.
1) Deletion of second element of English consonant clusters /CCV/:
[plp], [trt], [klk], [krk], [blb], [brb], [gl], [gr], [flf],
[frf], [r].
What is interesting is even though Thai shares some of the English clusters (for
example, voiceless consonants /p/, /t/, /k/ followed by liquids /l/, /r/) Thai speakers delete the
second element. It may be because Thai speakers have a habit of deleting the second element
even in their own language. Deleting the second element in the cluster in Thai is not an issue
because it is a rule in Thai pronunciation but in English it is a great cause of miscommunication.
Examples of the deletion of second element in the clusters are shown below;
Initial cluster position /CCV/
Word
RP
Students
Deviation
play
//
//
plp
tray
//
//
trt
clime
//
//
klk
glow
//
//
gl
2) Insertion of vowel between consonant clusters:
They tried to insert vowel // in between consonant clusters. In this regard, The rules
were found the errors as followings; [trtr], [twtw], [slsl], [swsw], [spsp],
[stst], [sksk], [sm sm], [snsn]. Examples of vowel insertion shown below;
Initial cluster position /CCV/
Word
RP
Students
Deviation
twin
//
//
twtw
slow
//
//
slsl
spoil
//
//
spsp
sky
//
//
sksk
3) The phoneme substitution. Some of them were substituted into another sound. It
could happen when the sounds were produced as overgeneration by Thai students. in this
research. It could be found only in unaspirated sound into aspirated sound like [spsp],
[sksk] as examples below;
Initial cluster position /CCV/
Word
RP
Students
Deviation
spoil
//
//
spsp
sky
//
//
sksk
Regarding the final position of the deviation of /VCC/ with 56 sounds (two-member
clusters) could be divided into three categories;
1) Deletion of first member of English consonant clusters /VCC/:
Normally, the rule of /VCC/ in the final consonant clusters do not exist in Thai
phonological system. In this case, Thais actually delete first cluster because they choose the
sound which is comfortable to pronounce for them. The process is as follows: [ptt],
[tss], [mpp], [mff], [ntt], [nss], [kk], [lpp], [ltt], [lkk],
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[stt], [skk], [zdd], [stt]. Examples are shown below;
Final cluster position /VCC/
Word
RP
Students
Deviation
puts
//
//
tss
build
//
//
ldd
left
//
//
ftt
hearths
//
//
ss
2) Deletion of the second member of English consonant clusters /VCC/:
According to the Markedness principle, the unmarked form of /CV/ or /VC/ is not
complex, but if the number of consonants increases, the level of markedness will increase too.
The more marked form, the more difficulty to perceive and produce the sound. Ekman (1977)
claims Markedness Differential Hypothesis (MDH) that, language A marks structure at
particular point and language B has this point unmarked or less marked structure, therefore,
learners of A will more easily acquire the unmarked structure in B than learners of B will
acquire the marked structure in A. The deletion process is represented as [ptp], [pp],
[psp], [tt], [tst], [ktk], [bdb], [bzb], [dzd], [z], [mpm],
[mdm], [mfm], [mm], [mzm], [ntn], [ndn], [nn], [ndn],
[nn], [nsn], [nzn], [z], [lpl], [ltl], [lkl], [lbl], [ld[l],
[ll], [ldl], [lml], [lfl], [lvl], [ll], [lsl], [lzl], [ll],
[ftf], [ff], [fsf], [vdv], [vzv], [t], [s], [sps], [sts],
[sks], [t], [d]. Examples are shown below;
Final cluster position /VCC/
Word
RP
Students
Deviation
limp
//
//
mpm
mint
//
//
ntn
help
//
//
lpl
fifth
//
//
ff
3) Deletion of two-member cluster at the final position of words:
Data shows Thai learners delete the two-member clusters which occur at the final
position of words. The process of deletion is as [bz], [mp], [mf], [m],
[nt], [nd], [nd], [n], [ns], [k], [z], [lp],
[lt], [lk], [lb], [ld], [lt], [ld], [lm], [lf],
[lv], [fs], [s], [sp], [st], [zd] ,[ft]. Examples are
shown below;
Final cluster position /VCC/
Word
RP
Students
Deviation
nymph
//
//
mf
filch
//
//
l
shelve
//
//
lv
seized
//
//
zd
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From the column chart shown above, out of 60 students, the errors in production of the
consonant clusters in the initial position (red column) was found in the average 14.8%. Whereas
the total average errors are (blue column) 21.6%. The errors found in the production of the final
consonant clusters in the final position (orange column) is in the average 16% while the errors
found in the total average (purple column) is 81.6%. The errors produced in the final positions
is relatively much higher in the production of consonant clusters than the consonant clusters in
the initial position.
B. Initial position of the deviation of /CCCV/ and final position of the deviation of
/VCCC/:
With regard to the initial-consonant-clusters made up of three consonants, it seems no
one pronounces them appropriately and properly. They fail to pronounce them correctly. This
aspect of pronunciation which is the initial-consonant clusters made up of three consonants
and final-consonant clusters are completely absent in Thai. Throughout the recorded data, it
was noted that all the subjects mispronounced words containing initial-consonant clusters
and final-consonant clusters. Regarding the initial position of the deviation of /CCCV/ with
3 sounds (three-member clusters) based on the data the errors produced in this cluster
pronunciation could be divided into three types of errors.
1) Complete deletion of all the elements of the cluster:
The phenomenon of pronouncing initial-consonant clusters made up of three consonants
are completely absent in Thai. As the longer consonant margin, it becomes more marked and
difficult to perceive and produce the sound for Thai speakers. Therefore, Thai students avoid
pronouncing the three consonant clusters in the beginning of words [as spl, str].
Examples of this deletion are given below;
Initial cluster position /CCCV/
Word
RP
Students
Deviation
splash
//
//
spl
strain
//
//
str
2) Deletion of third member of cluster:
Another deviation noticed in the data is that some subjects deleted the third member of
the cluster. The following examples are illustrative of this deviation.
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Word
RP
Students
Deviation
splash
//
//
splsp
strain
//
//
strst
screen
//
//
skrsk
3) Insertion of vowel between consonant clusters:
In addition to the above deviation subjects try to insert vowel // in between consonant
clusters breaking the syllable containing the cluster into two syllables as [splspl, strstr,
skr skr]. A representative sample of this deviation is given below.
Initial cluster position /CCCV/
Word
RP
Students
Deviation
splash
//
//
splspl
strain
//
//
strstr
screen
//
//
skrskr
Regarding the final position of the deviation of /VCCC/ with 46 sounds (three-member
clusters) the types of errors found in the data could be classified into seven categories.
1) Complete deletion of cluster in the final position of words:
Final clusters do not exist in Thai Phonological system. It is quite natural that final
clusters would be a great challenge for the subjects to articulate. It was found that subjects
skipped the final three-member consonant clusters while reading resulting to serious
mispronunciation and miscommunication. Deletion of three-member consonant clusters
observed are [ps], [tst], [ds}, [dst], [mps],
[ndz], [nst], [nzd], [k], [lps], [lts],
[lkt], [lbz], [ldz], [lt], [ld], [lmd],
[lfs], [lf], [lvd], [lvz], [fts], [spt], [sks].
Some examples are given below.
Final cluster position /VCCC/
Word
RP
Students
Deviation
blitzed
//
//
tst
cleansed
//
//
nzd
filched
//
//
lt
shelved
//
//
lvd
2) Deletion of the third member of cluster:
It is observed from the data that some Thai students even though clusters do not exist
in Thai they could produce only first two members of the final cluster by deleting the last
member as given below.
[ptspt], [pstps], [psp], [tstts], [dsd], [dstds], [ktskt],
[ksks], [mptmp], [mpsmp], [mfsmf], [ntsnt], [ndznd], [nstns],
[sts], [ktk], [kk], [ksk], [lptlp], [lpslp], [ltslt],
[lktlk], [lkslk], [lbzlb], [ldzld], lmdlm], [lmzlm], [lfslf], [lflf],
[lvdlv], [lvzlv], [lflf], [ftsft], [fsf], [sptsp], [spssp], [stsst],
[sktsk], [skssk]. A representative example is given below.
Final cluster position /VCCC/
Word
RP
facts
//

Students
//

Deviation
ktskt
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//
//
ntsnt
linked
//
//
ktk
lifts
//
//
ftsft
3) Deletion of second element of the cluster:
It is also observed from the data that some Thai students delete the second element of
the cluster. Deletion process takes place like this [ptsps], [pstpt], [psps],
[dsds], [dstdt], [ktdkd], [kstkt], [mptmt], [mpsms], [mfsms],
[ntsns], [nsns], [nstnt], [k], [kss], [lpsls], [ltsls],
[lktlt], [lksls], [ldzlz], [lfl], [lsls], [ftsfs], [fsfs] .Sample
examples are given below.
Final cluster position /VCCC/
Word
RP
Students
Deviation
scripts
//
//
ptspt
midst
//
//
dstdt
next
//
//
kstkt
tenths
//
//
nsns
4) Deletion of second and third members of clusters:
There are some consonant sounds which can occur in the final positions of Thai words.
They are //, //, //, //, //, //, //, // and //. The possible selection of first member of the
cluster may be because these sounds occur in the final positions of Thai words. The deletion
process may go like this: [ptsp], [pstp], [psp], [tstt], [dsd],
[dstd], [ktsk], [kstk], [ksk], [mptm], [mpsm],
[mfsm], [ntsn], [ndzn], [ntt], [nsn], [nstn], [nzdn],
[st], [kt], [k], [ks], [lptl], [lpsl], [ltsl],
[lktl], [lksl], [lbzl], [ldzl], [lttl], [lddl], [lmdl],
[lmzl], [lfsl], [lfl], [lvdl], [lvzl], [lsl], [ftsf],
[fsf], [spts], [spss], [stss], [skts], [skss]. Examples are
shown below;
Final cluster position /VCCC/
Word
RP
Students
Deviation
lapsed
//
//
ptsp
thanks
//
//
ks
lifts
//
//
ftsf
risks
//
//
skss
5) Deletion of the first element in the three -member consonant clusters:
Some of Thai students omitted first member of the three consonant member cluster, but
second and third were still pronounced. The deletion of the first member is as follows
[tstst], [dstst], [mfsfs], [spsps]. Examples are shown below;
Final cluster position /VCCC/
Word
RP
Students
Deviation
blitzed
//
//
tstst
midst
//
//
dstst
nymphs
//
//
mfsfs
lisps
//
//
spsps
6) Deletion of first and third members of the cluster:
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case, Thai students omitted first and third cluster. The deletion process of first and third
members of the cluster is as follows: [tstst], [dsts], [mpsp], [mfsf],
[ntst], [ndzd], [nsts], [sts], [ktk], [lptp], [lpsp],
[ltst], [lksk], [lbsb], [lmdm], [lfsf], [lff], [lvdv],
[lvzv], [sptp], [spsp], [stst], [sktk], [sksk]. Examples are
shown below;
Final cluster position /VCCC/
Word
RP
Students
Deviation
midst
//
//
tsts
asked
//
//
sktk
lisps
//
//
spsp
helped
//
//
lptp
7) Insertion of vowel between consonant clusters:
The vowel schwa // is inserted between the clusters at final position by Thai students.
Mostly it occurs when the word ends with /-ed/ such as “helped”. They try to break into two
syllables. The insertion process is given here: [pstpst], [tsttst], [dstdst],
[mptmpt], [nstnst], [ktkt], [lptlpt], [lktlkt], [lmdlmd],
[lvdlvd], [sptspt], [sktskt] as examples below;
Final cluster position /VCCC/
Word
RP
Students
Deviation
lapsed
//
//
pstpst
linked
//
//
ktkt
helped
//
//
lptlpt
asked
//
//
sktskt
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From the column chart shown above, out of 60 students, the errors of consonant clusters in the
initial position produced by the learners (red column) was found in the average 7.6% of errors.
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clusters the final position (orange column) was found in the average 13.4% while the total
average of errors (purple column) is 97.6% of errors. The errors produced in the final positions
is relatively much higher in the production of consonant clusters than the consonant clusters in
the initial position.
Conclusion
This investigation and assessment of Thai learners' oral production could bring about some
new insights about the difficulties that learners deal with.
The findings of the types of errors show that the most serious errors made by Loei Rajabhat
university students occurred in two and three final-consonant clusters. It is the major cause of
interlingual phonological errors of Loei Rajabhat students in the English consonant clusters.
It is observed that this group of learners learning English as foreign language dealt with
consonant clusters not present in their first language structure, they resort to their first
language rules to cope with such difficulties.
Accordingly, they used the phonological system available in their mother tongue to the target
language, i.e., English. As discussed above, of the 60 students 81.6 % made errors in using
/VCC/. And the deviation of /VCCC/ is 97.6% which is higher than /VCC/. The findings
correspond to the previous studies done by Sarapan (1990), Winaitham and Suppasetseree
(2012), Rungruang (2014), Sonsri and Soontornwipat (2016). In order to address these
problems students should be exposed more to English consonant clusters through
demonstrations and explanations. Consonant cluster sounds can be drawn to the students’
attention every time they appear in conversation. In this way the students’ ears can gradually
be trained. On hearing frequently, the students will be able to speak correctly. This information
can also help English language teachers to be more sensitive to learners' problems and
consequently to take new steps in their teaching methods
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Abstract
Covid- 19 has struck us resulting in an unprecedented change in the education system.
Switching over to the online mode of teaching is a huge challenge. However, the digital
platform provides an opportunity for learners to access their English learning skills. Learning
English is important in today’ s world as it provides opportunities to access vast knowledge in
all fields. To access the vast knowledge and ideas around the world and to share our research
findings globally English proficiency is a must. Therefore, Thadou Kuki learners need to
utilize new digital learning to equip with the new standard. Having said the importance of
English proficiency, the objective of this paper is to study the problems encountered by the
Thadou Kuki English learners in the production of consonants which are not present in their
language. In learning English, the importance of comprehensible pronunciation has been
gaining recognition through the influence of Communicative Language Teaching which views
pronunciations as a critical element in successful communication ( e. g. , Hinofotis and Bailey,
1980) . L2 pronunciation errors are often caused by the transfer of well- established L1 sound
systems; therefore, this paper examines some of the characteristics of phonological differences
between Thadou Kuki and English. Comparing consonant sounds of both languages, this study
discusses several problematic areas of pronunciation for Thadou Kuki learners of English.
There are noticeable differences in consonantal distributions between Thadou Kuki and
English. We find several fricatives and affricates which are much more widely distributed in
English than in Thaodu Kuki for example: /f/, /r/, /w/, / d/, //, //, and /t/ do not exist in
the Thadou Kuki consonantal system. Based on the contrastive analysis, some of the
challenges faced by Thadou Kuki speakers learning English are being examined.
Keywords: consonant, Thadou Kuki, contrastive analysis, L1
Introduction
The Thadou Kuki language has been one of the major languages spoken in hill districts of
Manipur state. However, in all educational institutions, English has been the medium of
instruction and communication. In all educational institutions’ private schools, missionary
schools, and government schools English have been the only medium of instruction. The main
purpose of this study was to gain a practical knowledge and understanding about the teaching
of the pronunciation of consonant sounds to Thadou Kuki speakers learning English. This study
is done through an investigation and detailed analysis comparing the pronunciation of
consonant sounds of both languages. This study will help us established the nature of the errors
of Thaodu Kuki speakers learning English. Thadou Kuki has 20 consonants and English has
24 consonants. Thadou Kuki used the Roman alphabets which are used by English. As Thadou
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correspondence between the phonemes and letters in English. These differences also cause
trouble for Thadou learners to learn English. Thadou Kuki learners of English usually face
difficulties in the production of sounds, how to pronounce which speech sounds, and how to
pattern speech sounds to convey the meaning which will be intelligible to other speakers. It is
very common that Thadou Kuki learners mispronounce English words because of the
difference of sounds and their pattern from their own language consequently, learn many of
the sounds wrongly. For example, rose /rz/ became /dos/, fail /fel/ became /pel/, that
/t/ becomes /det/, thank /k/ become /t/, etc.
This mainly happens because of the fault in teaching, the indifference of the teacher how the
learners learn the pronunciation of difficult words, and the teacher’s lack of training.
According to Kelly (2013) “pronunciation in a vital element in effective communication”
pronunciation is hardly given enough attention though it is the most difficult part of the English
language. In learning English, the importance of comprehensible pronunciation has been
gaining recognition through the influence of Communicative Language Teaching which views
pronunciations as a critical element in successful communication (e.g., Hinofotis and Bailey,
1980). L2 pronunciation errors are often caused by the transfer of well-established L1 sound
systems; therefore, this paper examines some of the characteristics of phonological differences
between Thadou Kuki and English. This study is a collaborated action research investigation
to develop pronunciation training and communicative competence for Thadou Kuki students
studying English in hill areas of Manipur where Thadou Kuki people are residing.
One of the most important criteria in learning English is both listening and speaking which
have a minor focus in Thadou Kuki schools. Considering the importance of pronunciation as a
component of English, the teacher as the role model of the students. Pronunciation should be
given more attention to the students. In fact, the teachers do not pay much attention to their
student’s pronunciation. They just teach vocabulary found in the text of the material but do not
address the pronunciation errors. This fact motivates the researcher to do research that focused
on the students’ pronunciation to find the possible cause of this problem. Therefore, in this
study, the researcher tries to find out the problematic sounds and the factors that cause these
problems. Then find some techniques that can help the Thadou Kuki students learning English.
Contrastive Analysis Theory:
Contrastive Analysis, developed by Charles C. Fries (1945) and was further expanded by
Robert Lado (1957), systematically compares the similarities and differences between the
native languages and the target language systems and predicts the problems that learners might
encounter when learning a new language. Contrastive Analysis is the systematic study of a pair
of languages with a view to identifying their structural differences and similarities. Although
Contrastive analysis has often been criticized for its inadequacy to predict the transfer of errors
that learners will make in actual learning contexts (Whitman and Jackson, 1972), it cannot be
easily denied that “such interference does exist and can explain difficulties” (Brown, 1994, P.
200), especially in the phonological aspects of second language learning. In this sense, the
significance of contrastive analysis may not necessarily lie in the explanatory potential of
learner errors that teachers encounter in their daily practices (Celce Murcia & Hawkins, 1985).
This paper, thus, examines some of the characteristic phonological differences between Thadou
Kuki and English by focusing on few challenging segmental aspects of English: fricative
sounds /f/, //, //, //, affricate sounds /t/, /d/, and approximant /r/ and through comparison
between the two languages, this study also points out several problematic areas of
pronunciation for Thadou Kuki learners of English. One of the challenges is the consonant
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able to recognize the problems that make Thadou Kuki students fail to communicate fluently,
the contrastive analysis can be used to find out the difference and similarities between English
and Thadou Kuki phonemes.
Purpose of the study
This study aims to investigate errors of Thadou Kuki speakers’ English pronunciation which
affect perception and speaking.
Subject of the study
The subject of the study is the students who are at their high school standard, at Omega Public
and Kindergarten school at Motbung, Kangpokpi district, Manipur. The data was collected
from the students belonging to the class-viii to class-x standard. 60 students were interviewed,
both boys and girls through voice recording, video recording for analysis.

Research design
The research designed is a combination of qualitative and descriptive methods.
Instrument used
The research instrument in English pronunciation tests includes voice recording, video
recording. The students were to read aloud a list of English vocabulary which contain all the
consonant sounds which are absent in the Thadou Kuki language. All the recorded
pronunciations are analyzed minutely.
Research limitation
This paper focuses only on fricative, affricate, and approximant sound which does not exist in
the Thadou Kuki sound system. These sounds are pronunciation problems where Thadou Kuki
English speakers commit errors.
Procedure
The headmaster of the school was requested before conducting research work to allow some
selected students to carry out the research work. The researcher booked a room in advance for
a quiet room for recording the student’s speech. The recording took few days carried out in the
month of December 2019 in the school boarding itself. The difficulty of this work is that the
students sometimes do not like to participate in the interview because they are shy to sit and
speak in front of the camera. The students are asked to pronounce each and every word already
listed. They were asked to read two-three times when it was necessary to repeat.
Data analysis
After carefully listening to the data produced by the students they were transcribed. If there
was any confusion with the students’ pronunciation the sounds were heard repeatedly to get a
clear picture of the sound. After transcribing data with phonetic transcription, it was analyzed
carefully. The errors were marked and counted. The result of the counting shows pronunciation
errors. They are: fricative sounds /f/, //, //, //, affricate sounds /t/, /d/, and approximant
/r/.
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The Thadou Kuki language does not have the labio-dental fricative /f/ sounds. Whenever /f/
sound occurs while learning English they will either replace it by bilabial plosive /p/ or
alveolar lateral sound /l/ under the native tongue influence.
Examples
Replacement of /f/ sound by / p/ when it occurs at the initial position.
Examples:
English words
R.P
Thadou Kuki
Free
fri
pd
Film
flm
pl
Flop
flp
plp
Replacement of /f/ sound at the medial position.
Examples:
English words
R.P
Woofer
w.fr
Sofa
s.f
Soft
sft

Thaodu Kuki
vupel
spa
sp

Replacement of voiceless labio-dental fricative /f/ by a bilabial plosive /p/ in final
positions:
Examples:
English words
R.P
Thadou Kuki
Surf
sf
slp
Off
f
op
Staff
stf
stp
In the above examples, it is clear that the Thadou Kuki language does not allow labio-dental
/f/ at the final position. Thus, whenever this sound occurs it will be replaced by voiceless
bilabial fricative /p/ sound at the initial but in the final position by bilabial voiceless stop /p/.
The pronunciation of // sound
The English // is a voiceless dental fricative. // is another consonantal sound that is typically
English, therefore, other language speakers have a problem. Thadou Kuki speakers are no
exception to it. Since the sound does not exist in Thadou Kuki, it is natural that Thadou Kuki
speakers tend to replace this sound by Thadou sound /t/, which is the nearest possible sound
to English //. The substitution of // by /t/ occurs only in the initial and medial positions
while in the final position it is replaced by /t/ sound or simply deleted because the aspirated
sound does not exist /t/ in Thadou phonological system.
Examples:
Initial position
English word
Thank
Three

R.P
k
ri

Thadou Kuki
te
tidi
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English word
Method
Anthem

R.P
med
nm

Thadou Kuki
metod
entem

R.P
mʌnθ
tiːθ
bɑːθ

Thadou Kuki
mon
tit
bat

Final position
English word
Month
Teeth
Bath

The pronunciation of // sound
Because of the non-existence of // sound in Thadou Kuki, the speakers often commit errors
and it is replaced by/t/ sound when it occurs at the final position. But when it occurs in the
initial position the English sound // is replaced by /d/.
Thadou Kuki English learners will often produce the unaspirated voiced alveolar stop /d/ sound
instead of dental voiced fricative // sound. This type of replacement is also seen in Japanese,
Thai, etc. English second language learners. The learners also had problems with dental
fricative sound //. For this sound, among other variations that appeared in the data, there are
two common pronunciation errors they made.
Initial position
English word
That
Them
This

R.P
t
em
ðɪs

Thadou Kuki
det
dem
dis

Medial position
In the medial position also the voiced dental fricative // sound is replaced by /d/ sound among
the Thaodu Kuki English learners. The addition of /l/ sound is also produced in place of /r/
sound. Few examples are given below:
English word
R.P
Thadou Kuki
Father
ˈfɑː.ðər
padel
Although
l
ldo
Mother
ˈmʌð.ər
madel
Final position
When // occurs at the final position it is replaced by voiceless plosive sound /t/ under the
influence of their mother tongue. Whereas in the initial and medial position it was replaced by
a voiced alveolar plosive /d/. Some of the examples are given below:
English word
R.P
Thadou Kuki
With
wi
vit
Earth
buːð
ait
Smooth
smu:
smut
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There is no voiced post-alveolar fricative sound // in the Thadou Kuki language. So the
Thadou Kuki ESL learners will replace it by voiced alveolar fricative /z/ sound.
Examples
Initial position
English word
Vision
Pleasure
Treasure

R.P
ˈvɪʒ.n
ˈpleʒ.ər
ˈtreʒ.ər

Thadou Kuki
vizon
Palezel
trezer

Affricate
There are no fricative sounds in the Thadou Kuki language. The alveolar fricative sound of
Thadou Kuki are /c/ and /z/ which is considered to be the closest possible sounds to represent
the English affricates /t and d/ sounds.
Pronunciation of /t/
The production of English voiceless palate-alveolar affricate is often replaced by voiceless
alveolar fricative by Thadou Kuki English learners whereby causing an error in pronouncing
correct English words.
Replacement of /t/ voiceless palo-alveolar affricates by /c/ voiceless alveolar fricative by
Thadou Kuki English learners when it occurs in the initial position are shown below:
English word
R.P
Thadou Kuki
Chalk
tʃɔːk
cok
Chip
tʃɪp
cip
Replacement of voiceless palate-alveolar affricates /t/ by alveolar fricatives /c/ when it
occurs in the medial position:
English word
R.P
Thadou Kuki
Picture
ˈpɪk.tʃər
pikchel
Capture
ˈkæp.tər
kepchel
Butcher
ˈbʊtʃ.r
kepchel
In the final position when English /t/ occurs, unlike the initial and the medial positions, there
is an addition of vowel /i/ sound whereby, the addition of vowel /i/ caused the error. Examples
are given below:
English word
R.P
Thadou Kuki
Batch
bt
bets
Catch
kt
kets
Lunch
lnt
lans
Pronunciation of /d/ sound
The Thadou Kuki language does not have these fricative /d/ sound. Whereby they will replace
it by voiced alveolar fricative /z/. The replacement of voiceless palate-alveolar affricate /d/
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are given below:
Initial position
English word
R.P
Thadou Kuki
Jump
dʒʌmp
zm
Jungle
ˈdʒʌŋ.gl
zgl
June
dʒuːn
zun
Job
dʒɒb
zop
The replacement of voiceless palate-alveolar affricate /d/ by the voiced alveolar /z/ when it
occurs in the medial position are given below:
Examples
English word
R.P
Thadou Kuki
Soldier
ˈsəʊl.dʒər
solzl
Religion
rɪˈlɪdʒ.ən
delizn
Pigeon
ˈpɪdʒ.ən
pezn
Replacement of /d/ by /z/ in the final position. Some of the examples are given below:
English word
Bridge
Large
Page

R.P
brɪdʒ
lɑːdʒ
peɪdʒ

Thadou Kuki
biditz
lalz
peiz

Problems with /r/ sound
The Thadou Kuki language has no /r/ sound. Thus whenever /r/ sound occurs it will be replaced
with some other sound commonly with a /d/ sound at the initial position and medial position
and sometimes with /l/ sound. There are many occasions where Thadou Kuki English learners
commit mistakes with regards to /r/ sound at the final position which eventually caused an error
in learning English.
Problems with /r/ sound at the initial position
Examples:
Initial Position
English words
Roll
Rail
Rickshaw

R.P
rl
rel
rk

Thadou Kuki
dol
del
dkso

R.P
mr.
mr.d

Thaodu Kuki
midol
madisi

Medial position
English words
Mirror
Marriage
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dra.vr
dival
Final position
English words
Pastor
Master

R.P
p.str
m.str

Thaodu Kuki
pstl
mstol

Conclusion
We have examined some of the challenging consonant sounds, fricative sounds /f/, //, //, //,
affricate sounds /t/, /d/, and approximant /r/ where Thadou Kuki English learners commit
mistakes. There are various measures that could be adopted so as to address and lessen the
phonological problems of Thadou English learners. Having analyzed the main cause of these
problems is the difference between Thadou Kuki and English, it is important that teachers
should identify learners’ need. These needs are to be incorporated during lesson planning and
preparation and also teaching strategies should explicitly consider these problems. It is also
very important to ensure that competent and well-trained teachers reach learners of English.
Teachers should have a thorough knowledge of the linguistics elements of English.
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Abstract
In this article I describe my experience in learning and using English as a student in the former
British colony of Hong Kong until my adulthood. From conventional classroom learning of
the primary to tertiary stage, until entering into the career life first as a text book editor, and
then in the legal industry which heavily depends on English usage.
I conclude that the on the job application is indeed a watershed of my overall English
competency. During formal education and a job of being an Editor, though I am competence
in the sense of language rules and meeting academic needs, having the ability of editing English
texts, I consider myself slow and sluggish in English usage until I changed to an International
work environment which requires working in English in a fast pace, working with foreign
people which composes of native English speakers and other foreigners with English as their
second language, and the compulsory daily use of English, both general and professional.
I then conclude from my experience some suggestions of improving English, targeting to those
learning English as a second language, emphasizing the real-life usage of English as a way to
improve.
Also, I reviewed my real-life experience with the hypothesis of second language acquisition
("SLA") as proposed by S. D. Krashen. The hypothesis is namely Acquisition-Learning
hypothesis, the Monitor Theory, the Comprehension Hypothesis and the Affective filter
Hypothesis. It was found that my experience on learning and acquiring English basically are
basically consistent with these hypotheses. This could form the theoretical basis of my
language-improving suggestions and shed lights on the direction of self-improvement that fits
different needs.
Thanks to the encouragement of venerable monks in MCU, I have this chance to present this
article to share my experiences in English learning and usage, and my experience in
overcoming the fear and boosting confidence in English as a foreign language. Though we are
from different countries and specializing in different academic areas, I hope that this article
would give you some insight in the path of English studying.
Keyword: from learning English to learning in English
Early Education
I was born in Hong Kong in the 1970s. Hong Kong is a former British colony, while most
local Hong Kong are Cantonese-speaking Chinese, English education is of crucial importance
in the government's education policies. Students must start learning English at early age.
English is also one of the central subjects in the 9-years compulsory education.
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children do, I started from alphabets, vocabularies, simple sentences.
During 6 years of primary education, English is heavily counted in students' achievement.
There were English education TV program available, with foreign children casting in the TV
program, but in reality, I could hardly catch up with those, so did other local children. Back to
the 1980s Hong Kong ordinary schools had no resources hiring native English-speaking
teachers ("NET Teachers"), our teachers are local Chinese who were trained in teaching of
English. The traditional way of teaching is traditionally composed of dictation, composition,
reading comprehension and grammar exercises.
Upon graduation I had already having English classes for 8 years, but my language skill
definitely does not justify the years of exposure – apparently the method of learning was not
the most efficient one. By that time though I could read and write simple passages, I had no
contact of "real" English speakers, and was still unable to watch the English TV channel
without the subtitle.
Secondary Education
Secondary education consists of 7 years in Hong Kong. Back in the 1990s, students took 2
public examinations in the 5th and 7th grade of secondary education to gain the qualification
of university entrance. English is the major subject that greatly counts. Local secondary
schools in Hong Kong are divided into two types: we called this "Chinese schools" and
"English schools". "English schools" are schools which use English as the medium of teaching
and learning of all subjects. That is, all subjects are taught in English, with the text books are
written in English, the examinations conducted in English, and teachers speak English during
class. For example, I took science subjects such as physics, chemistry and biology. I learnt all
these science subjects through English.
I went to an English school. By then I successfully passed the two public exams with
satisfactory grades. My English level is like, I can study subjects in English as most other
students do. I can read and write most ideas and explain ideas in subjects such as science and
history; I can generally communicate with foreigners though I still have not much experience
interacting with real foreigners.
University Years
I took English/Chinese translation as my postgraduate major. The studying of translation is
like getting in depth in more genres in both English and Chinese, in contexts of different areas
such as literature, poetry, law, commercial, etc. I also took linguistics in both English and
Chinese, and special courses such as English/Chinese interpretation.
Our lecturers and professors are mostly native English speakers – I eventually encounter NET
teachers during tertiary education.
After finishing the degree, though I have gone through 16 years of conventional education, I
still consider myself not a good English user as I did not use it much in my daily life – English
is only for academic purpose, not the real life, street life. It is a tool of taking exams, handing
in essays and assignments, and occasional speaking and listening. I would still take 1 or 2
seconds' "reaction time" converting the mother language to English if I needed to express more
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because writing gives me more room to think before I put the idea into words. I think this is
very common among my schoolmates, whom are mostly Chinese speakers and living in an
environment which most people we met are locals.
Career Life, and a Big leap
I worked as an editor after graduation. I edited both Chinese and English school text books.
The nature of editorial work is review of books. In the broad sense, it is about the development
of education materials, such as: what kind of books meets the needs of students in learning a
particular subject; what contents are relevant; how the sequences and length of each part is. In
a narrower sense, an editor deals with the language itself: whether the sentences are in a logical
and sensible sequence; whether ideas are conveyed clearly; whether the grammar is accurate;
whether the vocabularies used are precise; whether the tone and language style is appropriate
and consistent.
Having editing as a full-time job like this, I habitually keep a critical eye on the use of
languages. Upon the 6th year as an editor I felt myself did not making any progress – I was
just making use of my education background and existing skills to create some books, which
are mostly in Chinese. While I graduated with a translation degree, I am supposed to be good
in English, and yet, to be true to myself, I had little real-life experience of using the language.
I felt myself wasted. I should have done better. I needed a change in field.
What problems did I have?
• Same as most other local HK students, my language is too academic, but it seems staying
away from real life. The "reaction time" as mentioned before is still significant while I could
not regard myself being a fluent user of English.
• My social circle is local and I have no confidence and experience of interacting with
foreigners.
• To me English is a language which I studied with, and a tool I made money with. It is not
something embedded in my daily life or which have real interests on.
Then what changes should I make?
• The easiest way is to study, and then to change career area. But what subject should that be?
• It has to be practical – anyway school fees are high and I still need to make a living. If it is
practical subject, it could also be deemed as an investment. If the field of career is wellregarded then it has the double benefit of making myself a stable career.
• The main language of this area has to be English.
• It should have something related to my present qualifications (a degree of translation). If I
could synchronize both, the effect is greater than I study 2 separate subjects.
In considering all these, I chose studying English law.
Hard Times and Growth
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are exhausting; changing career field at the same time doubles the exhaustion. I changed to a
working environment that people are coming from different countries – my bosses and
colleagues British, Irish, Singaporean, Malaysian and other European countries. The firm has
overseas offices across the globe which I need to liaise with them often. English is the only
language at work.
A Personal Assistant's work is tedious. It is about "taking care of the boss in a professional
way" – to be precise it is handling telephone, make various bookings, scheduling meetings,
travel arrangements, liaison, preparing documents, and all kinds of odd instructions that bosses
may come up with from time to time.
Nevertheless, we all know that our work life is not always smooth. We learn from mistakes,
from miscommunications, and even from conflicts. Changing to a new industry is even more
difficult for us. Apart from blending into the new environment, I had have times which I need
to fight for my own rights and fair treatments; to work with difficult bosses and clients; to
negotiate with difficult colleagues or to deal with office bullies…and, luckily or unluckily,
during these circumstances I have no choice but to use English, and that the communication
has to be in made good time otherwise it is an disadvantage. All these pressures are indeed
live training which pushed me to minimize the "reaction time" that I took to convert my inner
lexicon into English, to an extent that I could somewhat "think in English".
As to my studies, law is a new subject to me. Law is a subject which strongly base on reasoning.
Legal issues are seldom black and white issues. There are a lot of grey areas, which is arguable
in in the court, discussable in the public, and could be interpreted in many ways. To establish
a case, one has to have strong logic reasoning to form the ground of the argument. Even for
non-contentious legal practice such as corporate and commercial law, usually there are
contracts in place and contractual language has to be very accurate – one may incur serious
legal liability (and thus financial lost) if there are ambiguity/vagueness in the contractual terms.
As such, law is a desirable subject to train ones' mind, and that mind is also running in English.
My Suggestions
I've never scored high in English during my school life, nor is my English perfect. I did find
my "point of enlightenment" at a later age after I changed my career, and from then on I am
confidence enough with my English on studying and work. I regard myself as a "street smart"
rather than a "school smart" in terms of learning and using the language.
Base on my experiences I would give the following suggestions of refining your English:
1. It is never too late.
I recall that one of my teachers in university, a mainland China professor, told us that he started
to learn English as late as the age of 20 – and after around 15 years he is already a professor in
English and Chinese translation. This is very inspiring to me, since at my university age I have
already taken conventional English classes for 15 years and passed numerous exams,
nevertheless my English was far less than a professor level. My professor must have made
extra efforts and the right way so as to succeed. From his example we know that even we start
a new language in older age, say during adulthood, it is still possible for you to excel.
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I changed to an English work environment and face the real life, be it bitter or sweet. It is also
never too late to change career path. The key of success is always determination.
2. Immense into the Environment. "Think in English".
By changing my work environment to an English one, I got many chances of practise and feel
my English reaches a next level. The key is: using the language every day, no matter the
English used are only not about something important and profound, be it trivial, tedious and
daily matters. It is about building a habit to use the language so that your "reaction time" could
be shortened, and eventually, you could "think in English".
What do I mean by "think in English"? I give an adverse example here. We all learned a foreign
language, whether or not it is English. Say, for example, I am now learning Thai language. I
know how to count numbers in Thai. Yet when I am doing mathematics, the language inside
my brain that did the calculation is always my mother language (i.e. Cantonese) but not any
foreign language I have learned. In this sense, I cannot say I am "thinking in Thai".
As a foreigner it is sufficient when you can convey clearly in daily context and in your
professional work. It is an extra merit if you could understand more of the western culture, and
enjoy small talks with foreigners – whereas the latter is actually more difficult as you have to
immense deeply into their culture and know their way of thinking.
3. Be confident.
As a foreigner and a non-native speaker, please understand that we don't have to be perfect in
English. We don't need to have perfect grammar, or use flourish vocabularies, or be able to
write a novel in English that could move English readers.
If you try to make friends with foreigners you will find their English is not perfect as well if
they are not native speakers. No problem at all. The key is the sincerity of communication.
Even amongst English-speaking countries, English has different accents and vocabs. Every
country has its own version of English. The key is to be confidence.
4. Learn from people. Learn from something that you really interested.
The conventional way is to choose something which has practical use to your development.
My example is to choose studying law to serve as a tool to change career path and polish up
English, and the result seems satisfactory.
If you are not the academic type of person, choose something which you really interested in.
Even if it is not academic, you could also choose learn from entertainments such as movies,
TV series, and magazines or even travelling.
I recall that, in my secondary school age, I have a classmate who loves to read English teenage
novels – there was nothing profound with those novels, only school-life stories and love stories.
However, she learned English very well and later became a professor in English media. So
explore all probabilities and never limit your exposures.
Theoretical aspect: looking through my experience from the Krashen hypothesis
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real-life experience with the theory of second language acquisition ("SLA") as summarised by
S Kreshen. The relevant theories are as follows.
Acquisition-Learning Hypothesis and Monitor Theory
There are two different ways of developing second language ability:
Acquisition – occur subconsciously. While it is happening, we are not aware that it is
happening. It is very similar to the process children use in acquiring first language. It requires
meaningful interaction in the target language. Acquirers need not have conscious awareness
of the "rules" they possess,
Learning – happens consciously. We aware that we are learning and are trying to learn. Similar
as what we did in school, and when we talk about "rules" and "grammar".
In the process of using a language, the language comes from acquired language. The learned
language only performs as the Monitor which monitors or edits (i.e. improving accuracy) the
output of language. "Fluency" depends on this. The acquirer must have time: conversation,
does not provide enough time to think much about grammar rules.

Looking back, my classroom experiences throughout primary and secondary stages, such as
studying gramma rules and grammar exercises, dictation, memorizing vocabularies, reading
and writing, could be grouped into the categories of "Learning" of the Krashen model – which
I learnt about "rules", did it consciously with considerable amount of effort. Though classroom
activities such as movies and TV watching, speaking and listening exercises or class
discussions do create an environment yet Acquisition, it is as limited as hours per week.
The local schools’ environment lacks resources of "Acquisition", which usually take place in
meaningful interactions with English users. It then highly depends on whether the student has
the right kind of background – for example, whether they have English-speaking relatives and
friends.
This well explain why students who have finished tertiary education, knew all grammatical
rules and sentence structures, have considerable amount of vocabularies, being able to
comprehend most passages, and even able to edit passages, but are still not fluent in spoken
English: they relatively lack Acquisition in the language, which occur subconsciously and
simultaneously, while their learned languages skills are only the "monitor" of the language
output, and that process takes time. That is what I mentioned as "reaction time" in the previous
passage. The characteristics of real-life using of English in the law firm are: hectic or even
oppressive, working with English users, for practical purpose and for problem solving – this
make an environment of English Acquisition where prompt and subconscious interaction is
important, and that subconscious response is what I called "thinking in English".
Nevertheless, we could not undermine the value of formal classroom education, as anyway the
trainings and reciting do form the basis of further acquisition and learning, as I will illustrate
below.
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"We acquire language when we understand what people tell us or when understand that what
we read. We acquire language when we understand massages that contain aspects of language
(vocabulary, grammar) we have not yet acquired but are ready to acquire. We are able to do
that with the help of the language we have already acquired, our knowledge of the world, and
context." All that is necessary for language acquisition is input that is interesting and
comprehensible.
This hypothesis tells us why formal education is important. Curricula are designed
progressively, step by step, being a formal device that provide students with comprehensible
inputs and progressively adding language elements that the learners is ready to learn.
This may also explain the success of my schoolmate who acquired English really well through
leisure reading of teenage romantic novels. These novels were easily comprehensible by her,
and yet contain some vocabularies, grammars and expressions that she is ready to acquire. The
process of reading is relaxed. The most important is that she has genuine interests on the topic
(whatever the topic is), and thus she actively takes part in the extra-curricular reading and the
associated cultural materials, such as American popular culture, that interests her.
The Affective Filter Hypothesis
"If the acquirer is anxious, has low esteem, does not consider himself a potential member of
the group that speaks the language, he may understand the input but it will not reach the
Language Acquisition Device in the Noam Chomsky's theory. "
This simply tells us the importance of interest and confidence. Adversely, if we lack confident
in English, feeling us not a member of the English using community, then we would pick up
English further slowly.
Conclusion
Learning is a journey without end. I have shared my experiences in learning English, though
it may be nothing profound or novel with my experiences, it is a path that I have sincerely
explored, through various failures and successes. This would be my great pleasure and honor
if this experience sharing could give you some insights and thoughts.
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ABSTRACT
This research analyzes the message of the Holocaust in Harold Pinter’s theatrical play “Ashes
to Ashes” and how the dialogues between the female protagonist and the two male characters
reveal the trauma of the victims to the audiences. The Sadomasochism theory is employed to
discuss how the violent relationship and implicit sexual dialogues unearth the tragedy of the
Jewish to the audiences. The analysis reveals that through the Sadomasochism, the
interpretation of the persecutor and the victims becomes clearer. Sadomasochism implies the
power, bondage, and humiliation. As the male characters are defined as “Sadists”, their
physical abuse connotes the authority over the others spontaneously remind the audiences of
the Nazis. Similarly, the passive female protagonist is identified as a “Masochist” due to her
inescapable enslavement. Her paradox between the kiss of the fist and the passive body could
associate with the Jewish in the concentration camp. The research intends to indicate that this
psychoanalysis helps render the voice from the voiceless victims. Instead of burying the
violence of the Holocaust under silence, Pinter creates disturbing and aggressive relationship
which evokes the fundamental trauma in the audiences. Therefore, the audiences share the same
psychology with the female protagonist and the Jewish under the Nazis, and could penetrate
into their traumatic memory of the mankind’s horror.
Key Words: Holocaust, Sadomasochism, Psychological Trauma
Introduction
“Holocaust” is an unforgettable tragedy of mankind. Described as “the systematic statesponsored killing of six million Jewish men, women, and children and millions of others
by Nazi Germany during World War II” (Encyclopedia Britannica, 2014), this tragic history
seems to involve merely German and Jewish nations in specific time of 1940s, which possibly
detaches non-Jewish, non-survival people experientially from comprehending its damaging
effect. Significantly, the systematic control in concentration camp reflects the objectification,
emphasizing that the Jewish were voiceless victim. Hence, it is questionable how we could
surface the deafened experience and make it universal for social recognition.
Harold Pinter’s play Ashes to Ashes is the Holocaust play. Scrutinizing the title, it is assumable
that Pinter’s “ashes” refer to remains of the burning corpses of the Jewish in concentration
camp. This is proved in an interview discussing the politics of Ashes to Ashes in which Pinter
explains that he wrote Ashes to Ashes out of the ‘image and horror of man’s inhumanity to
man’ which had haunted him since the end of Second World War. (Pinter as cited in Milne,
2009). Ashes to Ashes is the one-acted play written by Harold Pinter, the British playwright,
in 1996 and first staged in the same year by Titus Muizelaar in Netherland. The play depicts
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seems to be the woman’s lover. The setting is simply a living room. Yet as the plays goes on,
Rebecca slowly reveals the identity of her ex-lover. Although he is mentioned in implicit way,
it could be inferred that he is Nazi of the concentration camp; for example, Rebecca says “It
was a factory, I suppose … They all were wearing caps . . . the workpeople . . . soft caps . . .
and they took them off when he came in, leading me…” (p. 23). The play goes back and forth
between past and present through the memory of Rebecca, and displays the female
protagonist’s psychological disorder as the physical abuse, police siren, chaos outside the
window of the room, and her memory flood upon her. The conjunction of the past and present
finally echoes Rebecca’s trauma as metaphor of the Holocaust victims. It is intriguing that
Pinter simply represents male-female relationship within a small living room rather than
projecting cacophony scenes of Nazi’s invasion or imitating Holocaust incident onto stage. We
know that Ashes to Ashes does amplify the voice of the victims to the audiences as stated by
Pinter as follows:
“If I write something in which two people are facing each other over a table … I’m
talking about two people living socially, and if what takes place between them is a
meaningful and accurate examination of them, then it’s going to be relevant to you
and to society. This relationship will be an image of other relationships, of social
living, of living together…” (Pinter as cited in Quigey, 2009).
It is worth scrutinizing how Ashes to Ashes could bring the meaning of the Holocaust
to the surface and expose it to the public. Most importantly, how the helpless character such as
Rebecca, who remained silent and never articulated directly to us about her sufferings,
communicates with the audiences and shares the tragic experiences of the Jewish. It is in the
sphere of “Sadomasochism” that helps analyze the relationship between Rebecca and the male
protagonist and exposes the victims’ voices to the world.
Methodology
Rebecca, our female protagonist, was physically violated by her sadistic Nazi lover who caused
her fallen into a depressive state since her suffering resembles those Jewish victims under the
abuse by the Nazis as in the following recount by Rebecca;
REBECCA: Well . . . for example . . . he would stand over me and clench his fist. And
then
he’d put his other hand on my neck and grip it and bring my head towards him. His fist
. . . grazed my mouth. And he’d say, “Kiss my fist.” (p.3)
Rebecca’s reference to her ex-lover reveals his Sadist characteristic. She was also
under control and violence. Moreover, she completely falls into melancholic state as soon as
her current lover Devlin repeats the Nazi’s abusive act. The sudden shift from the third person
narration “she” to “I” at the end of the play suggests that she fully identifies herself with the
woman whose baby was torn apart by the Nazi;
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REBECCA (cont.): I held her to me. She was breathing. Her heart was breathing (p.73).
Although Rebecca’s change of self-identification successfully connects the audiences
in the theatre with the Holocaust victims and makes us easily understand the protagonist (and
victims’) psychological suffering, it pauses Rebecca at a helpless state. A critic like Motahareh
Sadat Peyambarpour might argue that Rebecca’s depression may spread the melancholic
condition of the play to the readers, as to his criticism; “…Therefore, Rebecca's inability to rise
above her inner desolation results in her psychological collapse and further more in her
"passion for death" which in its turn can transfer melancholia to the readers” (Peyambarpour,
2013). However, Rebecca’s melancholia that remains after silent ending implies her inevitable
failure. If it is true to Pinter’s interview that “A silence equally means that something has
happened to create the impossibility of anyone speaking for a certain amount of time” (Pinter
as cited in Oliveira, 1999), it connotes that Pinter intends to evoke social awareness of the
Holocaust after the silence. Pausing the play “Ashes to Ashes” at Rebecca’s fall, how could
the ashes of the Jewish victim exist if we cease them as remains of the past? Rebecca’s
melancholic echo, as a result of Devlin’s aggressive strangling, would not only drag the
audience into unresolved depression but also encapsulate us within her submissive body. It
should be noted that Rebecca’s body juxtaposes with the victims of the Holocaust. If the play
leaves the Jewish victimization in the silence at the end of the play, the tragic history becomes
absurd. Consequently, this article aims to examine the victimization of the female protagonist
and the Sadomasochism relationship between the characters in Ashes to Ashes.
Rebecca’s memory of the Holocaust is evoked by the male’s violence, it is not
exaggerated to say that she is the central subject of hegemonic violence and the relationship
between Rebecca and her two lovers could be considered Sadomasochism. The contemporary
study on sadomasochism upends the formulation of the pain-recipient from psychosis to sociocultural dynamic. Employing this study in these essays expect to bring the victims to the light,
at the same time, releasing them and the audiences from voiceless landscape. Often, when
speaking of Sadomasochism, people tend to think about sexual behavior that involves getting
pleasure from causing or feeling pain (Merriam-Webster Dictionary, 2014). Yet, in coining the
term masochism, Kraff-Ebing was giving Masoch1 credit for having redefined a clinical entity
not merely in terms of the link between pain and sexual pleasure, but in terms of something
more fundamental by connected with bondage and humiliation. (Deleuze, 1991). In other word,
Sadomasochism potentially relates to the interpersonal relationship between the persecutor
(Sadist) and the sufferer (Masochist), in which the former serves his satisfaction by causing
mental or corporeal pain to the latter. In Ashes to Ashes, there are two male characters that use
violence in controlling the female protagonist to submit under their power. The first dominant
male character is Rebecca’s ex-lover who is a Nazi, and the second one is Devlin. Both of them
can be considered the Sade (Sadist) because they demonstrate physical violence to make the
others submissive, according to Deleuze’s definition2;

1 Leopold von Sacher-Masoch, German novelist who writes Venus in Furs, originates the term Mosochism.
Gille Deleuze philosophically examined the work of German novelist Leopold von Sacher-Masoch “Venus in
Furs” and wrote the essay on politics of sadomasochistic relationship “Coldness and Cruelty”. Since this
2
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persuade, in short to educate. He is interested in something quite different, namely to
demonstrate that reasoning itself is a form of violence. . .
. . .[H]e is not even attempting to prove anything to anyone, but to perform a
demonstration related essentially to the solitude and omnipotence of its author. The
point of the exercise is to show that the demonstration is identical to violence. … The
act of violence inflicted on the victims are a mere reflection of higher form of violence
to which the demonstration testifies. (Deleuze, 1991, p.18-19)
Undoubtedly, this clearly makes us see Rebecca’s ex-lover as a sadist. According to her
narration, he appeared at the beginning of the play, demonstrating his omnipotence by physical
violence to Rebecca;
REBECCA: Well . . . for example . . . he would stand over me and clench his fist. And
then
he’d put his other hand on my neck and grip it and bring my head towards him. His
fist . . . grazed my mouth. And he’d say, “Kiss my fist.”
DEVLIN: And did you?
REBECCA: Oh yes. I kissed his fist. The knuckles. And then he’d open his hand and
give me the palm of his hand . . . to kiss . . . which I kissed. (p.3)
Rebecca’s kiss, in a way, suggests the sense of sexual pleasure. Although the Nazi lover
abused her with physical attack, she still responds with love and pleasance, serving his ultimate
desire to “educate” her. It seems that Rebecca is willing to be his victim and it possibly leads
us to see her as a masochist. However, her continuous digression implies the “bondage” which
Devlin, the current lover, enslaves her. He implies his domineering authority over one’s life by
mentioning the story about the hairdresser;
DEVLIN: More personal, about something within your own immediate experience. I
mean, for example, when the hairdresser takes your head in his hands and starts to
wash your hair very gently and to massage your scalp, when he does that, when your
eyes are closed and he does that, he had your entire trust, doesn’t he? It’s not just
your head which is in his hands, is it, it’s your life, it’s your spiritual . . . welfare
(p.43)
Devlin’s implication re-echoes the scene in which Rebecca was accompanied by the
Nazi lover to the concentration camp where the workpeople stood in rows and the workpeople
showed her lover their absolute respect that could even “follow him over a cliff and into the
sea” (p.98). The workpeople’s obedience and their enslavement under the Nazi lover’s
concentration resemble hers. It is when she starts mentioning this memory that she starts to
analysis employs Deleuze’s assumption, the term “Sade” and “Masoch” will refer to Sacher-Masoch’s meaning
of “Sadist” and “Mosochist”, respectively.

80
The 1st National and International Conference in Languages and Culture

“Teaching and Learning English in the New Normal”
-------------------------------------------------------------------------------------realize herself as a victim of the Nazis. From this point, her Holocaust memories are pouring
out.
Consequently, this reminds us of Rebecca’s first memory at the opening scene in which
she told Devlin her sadomasochistic affairs. Rebecca’s response toward the ex-lover’s sadistic
act -- her body that “truly” went back as he grasped her neck and her legs that spread apart
makes us question her masochistic pleasure that she tends to enjoy. For instance, she kisses his
fist and asks for more violence (REBECCA: I said, “Put your hand around my throat.” I
murmured it through his hand, as I was kissing it, p.92). Significantly, the modern study on
sadomasochistic relationship extends the explanation from merely psycho-pathology to sociocultural explanation, which shifts the Sadomasochist relationship from individual pleasure to
social violation. The new discourse interestingly brings the new meaning to the masochist. John
K. Noyes writes that the late 19th century coining of the term “masochism” refers to both a
symptomatic move and an attempt to resolve some of the crises in liberal concept of agency
(Noyes as cited in Schaffner, 2010). In other words, Rebecca’s submission to the sadistic lover
is not superficially a fulfillment of sexual preference. This is confirmed by Deleuze (1991) that
masochism is a psychological strategy to regain control over the body under inescapable
circumstance. Therefore, it proves that Rebecca’s submission to the pain is her pleasure
because it could resolve her unutterable slavery. Noticeably, the play shows that Rebecca could
not remember her ex-lover’s appearance, which contradicts to people’s common sense. When
Devlin asks “Physically, I mean, what did he actually look like?” (p.13), Rebecca ignores his
question and ceases conversation with a pause. However, she could remember every details of
his sadistic act, even how she responded him. Thus, the pause implies the damaging psychology
of Rebecca. The fundamental details of the ex-lover are absent. There left only the deep
damaging psychology, and that’s why Rebecca’s memory is clinging merely within
Sadomasochist interaction. Rebecca detaches herself from love intimacy but concerns merely
bodily affect because it is this painful experience that she could later expose to the public.
While the male persecutor uses physical violence as a mean to demonstrate his authority, the
female embraces the pain he offers and exposes its affect through body language (e.g. her kiss,
her body that went back slowly, her voice that asks “Put your hands around my throat”). This
not only collapses the belief that sadomasochistic relationship is consensual, but it also proves
that masochism is possibly a manifestation of the pain. Therefore, the merging identity between
Rebecca and the Jewish apparently voices the sufferings of the Holocaust victims to the
audiences. According to Scarry’s claim, pain has no voice because pain itself has no referential
content -- it lacks an object on which to articulate itself (Scarry as cited in Hammers, 2014),
the conditioned sufferer therefore shares the unbearable trauma to public through this nonverbal response. It is by this private relationship between Rebecca and her ex-lover that
amplifies the atrocity of the Holocaust. The Jewish in concentration camps were tortured and
killed with systematic order of the Nazis. The number tattoos they had as replacement of their
name dissolved their identity and who they used to be. Under the command of the Nazis, the
Jewish worked, lived, and walked to the gas chamber without voices. Pinter’s play might start
with sadomasochistic relationship, but by the female protagonist’s masochism, the pain of
mankind begins to resonate.
Nevertheless, the trauma, by its nature, would not occur unless there are repeating
events. It is at this point that Ashes to Ashes imports Devlin to the scene as a catalyst, so
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as an interlocutor, a psychiatrist, or even as simple as Rebecca’s husband, it shows that the play
prompts him to become a Sadist, as we can through Devlin’s dialogues in the beginning of the
play;
DEVLIN: … Put yourself in my place. I’m compelled to ask you questions. There are
many things I don’t know. I know nothing . . . about any of this…, (p.11).
The word “my place” underlines his hidden desire to control her within his private
sphere. It re-echoes the “bondage” and “concentration camp” which are relevant to the Sadist
and the Nazi, respectively. However, the more he tries to convince her, the more Rebecca seems
to dissociate herself from him. In the middle of the play, Devlin takes great effort to obey
Rebecca to follow his issues, not allow her to have her authority to choose her place, as
displayed in the following scene;
DEVLIN: You can’t sit there and say things like that.
REBECCA: I can sit here.
DEVLIN: You can’t sit there and say things like that.
REBECCA: You don’t believe I’m entitled to sit here? You don’t believe I’m entitled to
sit in this chair, in the place where I live?
DEVLIN: I’m saying that you’re not entitled to sit in that chair or in or on any other
chair and say things like that and it doesn’t matter whether you live here or not. (p.37)
Noticeably, Devlin has thoroughly denied Rebecca’s claim by stealing her words to be
his. When she says “…I can sit here”, he rejects her by using the same words “you can’t sit
there”. When she claims “You don’t believe I’m entitled to sit here?”, he stresses her words in
denial way “…you’re not entitled to sit…”. His tone is rigid, instructive, and repetitive, which
is similar to the soldier’s command. Thus, it is easy for the audiences to associate him with the
Nazis. He tries to gain controlling power over Rebecca, but she continues responding with a
long story of her memories, indifferently overlooks his persuasion, as we can see in the
following scene (which happens after the previous dialogues about Rebecca’s entity to sit on
the chair);
DEVLIN: Did he have a name, this chap? Was he a foreigner? And where was I at the
time? What do you want me to understand? Were you unfaithful to me? Why didn’t
you confess? You would have treated me like a priest. You could have put me on my
mettle ...
...
DEVLIN (cont.): A man who doesn’t give a shit. A man with a rigid sense of duty.
Pause
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me.
Pause
DEVLIN (cont.): Do you follow the drift of my argument?
REBECCA: Oh yes, there’s something I’ve forgotten to tell you. I was funny. I looked
out of the garden window . . . (p.45-46)
The collision between past and present, his power and the ex-lover’s power, ends up at
Devlin’s becoming Sadism. Harold Pinter slowly displays Devlin’s will to gain power as
similar to Rebecca’s Nazi lover. He develops to become a lover, not a lover with empathetic
mind and understanding but a lover who always makes her focuses merely on his point. As he
says “Let’s start again” (p.67), it connotes that Rebecca’s memories about the Holocaust and
her ex-lover shall be repeated. It means she has to suffer the psychological trauma again, and
that’s the reason she claims that she would like to “end again” (REBECCA: Oh, we have.
Again, and again and again. And we can end again. And again, and again. And again. (p.67).
Under the shade of Sadomasochism theory, Devlin can be inferred as a Sadist because he shows
his tireless effort to cause mental pain to Rebecca. As the play ends up portraying Devlin’s
violence with the same forceful quality to Rebecca’s Nazi lover by coercing her to kiss his fist,
shown in the following scene;
He clenches his fist and holds it in front of her face. He put his left hand behind her
neck and grips it. He brings he head towards his fist. His fist touches her mouth.
DEVLIN: Kiss my fist. (p.74-75)
At this point, Rebecca becomes paralysis. Her mind and body are fallen. She completely
submits to Devlin’s control. Her reaction might not show a clear pleasure towards violence,
which could make us question if she is really a masochist in this scene. But if we hold the
intrinsic nature of the masochist that he or she serves the persecutor without rebel, Rebecca
could be inferred as a masochist as well. Hence, the symbols of the Holocaust are resonated
through Rebecca’s fall. The trains that took the Jewish to concentration camps, the babies that
were robbed from the mothers, the grasp of the Nazis that stole the babies from the mothers’
arms, the cries, all are finally sounded. Pinter makes Rebecca’s thorough submission as a mean
to bring back the traumatic experience of the Jewish to the audiences. It could be said that by
the Sadomasochism interpretation, the play connects the victims whose voices were dissolved
by the great killing to the modern audiences. The audiences are invited to absorb Rebecca and
the victims’ tragedy. By the relation between the persecutor and the sufferer, the collapse of
the later renders the psychology of the victims. Humanity share fundamental psychology of
being victims or the sufferers, thus through the lenses of Sadomasochism, the voice of the
voiceless victims finally sounded.
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Harold Pinter’s Ashes to Ashes, as it attempts to share a sense of loss and the tragic experience
of the Holocaust victims, might lead the ethical question as to whether the play posits nothing
to punish the prosecutor. However, by studying the protagonist’s engagement in the
sadomasochistic relationship, the research reveals that sadomasochism becomes politics of the
victims to speak. The cruelty and violence in the play does disturb the audiences, but this
psychological impact amplifies specific experience to public acknowledgement.
Suggestion
The sadomasochistic relationship between the female protagonist and the male
characters could be studied deeper in the light of psychoanalysis. Since this article refers to
Gille Deleuze’s theory, we could develop the traumatic body of the masochism to the Body
with Organs. Furthermore, the issue of hegemonic power, violence, and feminine body as a
reflection of Jewish could be analyzed as well.
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Abstract
With the growth of the Internet, Technology and World Economy, the teachers and
academic have begun to question the notion of new strategies for learning and techniques of
teaching spoken English. As the consequences, traditional approaches for teaching spoken
English has been re-evaluated. In this article, I am critically analyzing the pedagogical
methodology for language acquisition, teaching tactics in order to determine or certify my own
used methods of teaching spoken English to verify whether those systems or procedures are
valid. The linguist like Comenius also has outlined one of the best theory language acquisition
that had informed us the types of language learning strategies and teaching techniques. In the
final part of the article, I look at the implications that this research has upon the teaching and
learning the spoken English.
Keywords: Methods, Strategies, Techniques, Approaches, Internet, Pedagogy, Learning
Process, Team Work
Introduction
The effective and innovative learning and teaching that the teachers and researchers
talk in the certain papers and seminars are the pragmatic strategies, techniques and
methodologies for schooling and the procedures of language acquisition. Moreover, this article
discusses the pedagogical methodologies of teaching and the modern adopted and bygone
methodologies of language acquisition, and the peer practice, the new trend, new teaching
designs that the author himself uses in his coaching and training sessions. ‘The language
processing and acquisition has been changed tremendously, especially, last ten years.’ (Karthik
Salman – May 2014).
Due to these changes, the students are burdened with studying, learning, grasping the
materials and, of course, the methodologies of the teachers and the lectures as well as their
prescribed the lessons. The development of the internet, technology and the competition of
economic growth imply the needs and the importance of the effective communication, technical
and interpersonal skills, hence, it is very important to have the development or the betterment
of spoken English learning strategies and teaching techniques. The subtle arts of successful
processes of teaching and language is the tough competition in the global market rather than
the prestigious schools, language centers and the teachers. The world changes, seasons change,
fashions change and the language teaching and acquisitions need to be changed. In the 21st
century, we need to focus on the communicative language technique which is what the author
appreciates the most.
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Language education is the techniques of teaching and the strategies of language
acquisition which is also could be recognized as a one of the branches of applied linguistic.
Although the need and necessities of language acquisition has become one of the major needs
for the people, it was actually started since the human history but, was officially recognized in
the 17th century when the needs of Latin were in extreme due it’s education, commerce,
religion and the strong government. John Amos Camos one of those linguists who emerged to
write and compose the complete course for learning Latin (Teaching English Language –
Methods and Approaches). He systematically syllabized that the learning language must be
‘oral, the classroom must have models or lesson plans along with the pictures.’ As the result,
he published a book called “Orbis Sensualum Pictus.”
During the 16th to 17th century, the study of Latin diminished slowly and, the
educationist started claiming that the oral language acquisition individually is not enough, but
need to be focused in intellectual abilities. This is where the birth of ‘grammar school’
happened.
The oral work was minimal in the Grammar School; the students were taught to be
memorized the grammar rules and apply the codes for written skills individually.
The most effective and innovative teaching techniques and learning strategies emerged
in the 19th to 20th century. It also let to have different methods; conflicting sometimes. The
earliest modern linguists are Jean Manesca, Heinrich Gottfried Ollendroft (1803-1865) and,
Henry Sweet (1845-1912) etc. These linguists introduced the branches like the descriptive,
empirical, theoretical and applied and these, all the branches have completely different
histories, strategies, methods and techniques. The descriptive linguists seem to claim that they
were the first to introduce the scientifically based teaching methods and learning strategies. As
the results, the U.S. Army developed the audio-lingual methods to communicate during the
War II. Meanwhile, the empiricists discussed the language acquisition through the condition or
the drill which exactly mean is learning the language through the human communication
behavior. Alternative to the ‘descriptive and empiricists,’ the theorists held the different views.
Basically, they focused into the grammar-translation techniques. With these methods, the
students learned to generate the original, meaningful and intellectual sentences.
Psychologically speaking, the human beings are born to be thinker and the used language is the
trait to express their feelings and emotions. Hence, whether the descriptive, empiricist and
theories, their prime goals were to build humanity both mentally and physically to express
themselves out to the competitive world.
Widely Used Strategies and Techniques
There are many kinds of English teaching techniques and language acquisition
methodologies and; it is different to each and other language institutions. Some language
institutions have fallen into relative obscurity and others are applying widely used
methodologies. Some of the institutions are even confused about the term strategies,
techniques, approaches, methodologies and hierarchies of the procedures.
Strategy or technique means granting the language tactically to make students absorb
the language easily.
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acquisitions but, without the procedures of the expectations or presumptions.
Method means is a plan or technique to present the designed lessons appropriately and
more clearly.
With the growth and expansion of the Internet and technology, the language acquisition
strategies, techniques, approaches, methodologies and the hierarchies have become easier to
practice. There has been generated new strategies and techniques and, are still generating daily
basis.
Methodologies
1. Face to face learning
Face to face learning is equivalent both to the classroom and the distance; possibly the internet;
the electronic devices, either the computer-based or the web-based. This is one of the famous
and most applied techniques in the English language proceeding and acquisitions. Even though,
most of the teachers play the card games to practice the languages, but the main intentions for
face to face learning is to communicate with the students and make them hear the spoken
sentences and words to adapt with it. The expert says “mother tongue mirroring is the
adaptation of the time-honored technique of literal translation or word for word translation for
pedagogical process.”
2. Back chaining
One of the fun ways to acquire or procure the language is to back chain the words, especially
the difficult words. For instance, you want to teach the students the word called “blackboard,”
the teacher will pronounce the word “board” first and, the “black” later. The students will
phonate the correct word as a “blackboard” repeatedly.
3. Audio Recordings and Books
The purpose of audio recordings technique is to practice the correct pronunciations. This
technique most the Native Speaker’s use to teach their students. Some of the recordings have
the pauses to speak along with the recordings. It also could be applied the students as individual.
Meanwhile, reading books is also very important techniques and strategies to acquire and
procure the languages. There have been published many books, books for storytelling, teaching
vocabulary and the grammar. These books help to the students learn the new usable English
phrases, idioms and sentences. More complete book reading helps to be developed even more
vocabularies, grammars, exercises, translation abilities and writing practices.
There are many available audiobooks, picture texts and worksheets all over the internet. As an
English teacher, I often use the BBC, CNN and Fox News to teach my students to develop their
listening, reading, writing and speaking skills; and, they have achieved the instant results.
4. Listening as a way of learning
Listening to understand is one level of things but, listening to focus is an act of practicing the
languages which not every student employ. Though, it is an effective teaching techniques and
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speaking and, practice and adapt the words and sentences.
5. Reading
It is well known fact that the reading has huge impact for teaching and language acquisitions,
though, most of the people read to understand the details but, forget that it also helps the
students to learn the grammar and the styles of discourse (phrases, idioms and the sentences).
6. Skills teaching
The main purpose for the teaching strategies and language acquisition is to help the
students/learner developed with the four skills called “listening, speaking, reading and writing.
One of the ways to develop these skills is summarizing, describing and narrating etc. which I
personally apply in my classes. In addition, most of my business English students found it
productive in their professional life that helped them to develop the skills of reading the Emails,
new projects and write Emails to contact back to the customers instantly.
7. Sandwich Technique
The sandwich technique is oral oriented strategies of idiomatic translation into the student’s
mother tongue. For instance; ‘why do you want to study English?’ ‘tummai yak riyan bhasa
angkit?’ Even though, I am using here simple sentence to clarify the techniques, most of the
time the good teacher uses the passage which is wired meaning and unknown phrases.
I have seen teachers using the wrong-written ad-boards to teach the students that I personally
feel right because, most of the time the students grasp wrong sentences faster than the right.
Hence, the students perceive that it is wrong sentences or words and he needs to correct them.
Conclusions
Across the world, with the development of the social and media and technology, the
teaching strategies and language acquisition is dramatically changing. The demands for the
language learners are continuously rising, the colleges and universities are doing and
monitoring much and more researches on language teaching strategies and learning techniques.
Technology is also changing the classroom experiences. For instance, the students are learning
PCs, projectors, IPad and IPhones. It is imperative to understand the current trends and it is
good to accept them. The most significant factors are the teachers need to be abstained from
the hallmarks’ traditional method like repetition, mechanic drills and memorizations. Instead,
with the objectives of the sharing ideas and knowledge to the students’ mind, the teachers
should be updated and practice the modern available approaches and methodologies to teach
English to the students.
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Abstract
Language and culture are intricately connected. Culture enriches language and it can
markedly affect the English language leaners’ ability to learn English language to a high level.
Language, in turn, supports socio-cultural context. This research emphasized the socio-cultural
perspective on learning English as a foreign language. Data was collected through
questionnaires and interviews. The qualitative method of analysis was employed to justify this
paper and a total number of nineteen English major students participated in this survey.
Findings showed that sociocultural perspectives raised the participants’ awareness of
circumstances surrounding the language and it was advantageous for the English language
learning process.
Key words: socio-cultural / language learning / language learner
Introduction
The globalization of the world expands rapidly nowadays. It is the integration of the
exchange of technology, information, and the movement of people. Language is a social and
uniquely human tool of representing and communicating meaning. Especially, there has been
a phenomenal of English language which plays a major role in human lives.
In Thailand, Thai serves as the official national language and Thai is used in all official
capacities. However, English is also considered to be a language that plays a vital role in
Thailand's educational system. This partially leads Thai learners to learn English to better equip
themselves in a globalized world. Hence, English can be a challenging language to learn as a
foreign language for non-native speakers.
In the process of learning English as a foreign language. Thai students will inevitably face
linguistic and socio-cultural aspects they are unfamiliar with. Foreign language should be
viewed not only as a system of linguistic norms, but also as a system of social norms, behavior,
and spiritual values. Language is central to historical and social interaction in every society
(Garayeva 2015). Language is a powerful tool of expressing the communication which both
written and spoken, necessarily interacts with all the aspects and patterns of culture. This
enables language learners to acquire linguistic and cultural competencies.
The researcher attempts to view how socio-cultural background of English-speaking countries
can affect a person's learning of English language. In this regard, this paper will mainly discuss
the socio-cultural issues affecting the learning of English.
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Learning English as a second and a foreign language. There are several theories which attempt
to describe how people learn English as a second and a foreign language. Krashen’s (1982)
hypothesis called “affective filter” shows that motivation, self-confidence, and anxiety, called
affective variables, are attached to the language acquisition process. These dynamic variables
are expected to involve in learning process. Krashen & Terrell (1983) divided learning a second
language into five stages: preproduction, early production, speech emergence, intermediate
fluency, and advanced fluency. The principle pointed that comprehensible input needs to be at
the learners’ appropriate level. Improving learners’ capacity in second and foreign language
through these stages depends on several factors. One of the important factors in learning a
language is the affective side of students (Oxford 1990). A second language learner is quite
different from a first language learner in terms of individual characteristics and the environment
in which learning takes place (Lightbown & Spada, 2006). It can lead learners to make
erroneous hypotheses about the second language, especially when the first and second
languages do not share common structures; mistakes are an inseparable part of the language
learning process.
Learning a foreign language is a complex process that is influenced by linguistic and nonlinguistic elements. Vygotsky (1962), the socio-cultural theorist, stated that cultural and social
activity reconstructed as an individual, psychological phenomenon. The successful second
language learners’ endeavor to adopt various aspects of another linguistic and cultural
classification. “Language use, organization, and structure are the primary means of mediation.
Practically speaking, developmental processes take place through participation in cultural,
linguistic, and historically formed settings such as family life and peer group interaction, and
in institutional contexts like schooling, organized sports activities, and work places, to name
only a few (Lantolf and Thorne, 2006)”. Ideally learning a language also includes culture,
social group, psychological traits, and motivation.
Learning English Language and Culture
Many scholars have emphasized that language learning and culture have played critical
roles. Hamers & Blanc (1989) stated that language is a main part of culture along with values,
beliefs, and norms, transmitted from generation to generation through socialization. Language
represents culture. In order to think and speak fluently and naturally, like native speakers,
learners need culture in addition to the language itself (Lafayette, 1975). When learning
English, it is insufficient to know just the linguistic aspects; but learners should be aware of
the cultural aspects of the community as well. Kramsch (1991) claimed that cultural awareness
of the second language’s norms assists in the achievement of second language learner’s
proficiency. In addition, language learners necessarily learn the target culture since a language
is definitely used within a context, drawn from its culture.
Regarding other crucial factors involved in second language learning, Montero, María José
Chaves, Alvarado (2004) founded that the social factors involved in second language learning
are motivation, cultural background and economic status. It is important to learn the behavior
of the society and its cultural customs. Klink (1980) pointed out that “research on second
language learning suggests that students learn better in contact with the target language and
culture. Classroom experiences alone cannot fulfill this need”. Language learners should be
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particular language points to a particular culture of a social group. The understanding of the
target culture is a valuable part of the language learning process since this is going to promote
the intrinsic pleasure of discovering more about a new culture (Prodromou 1992). In language
classrooms, learners need to involve with the ways in which context influences communication.
Both the learner’s culture and the culture itself in which meaning is communicated have an
influence on the ways in which likely meanings are understood. Learners also need to know
how language is used to create and represent meanings and how to communicate with others
and to engage with the communication of others.
It is obvious that language learning and culture are closely tied. Culture is now acknowledged
and perceived as an important factor in language learning. Learning a second or foreign
language, learners will inevitably encounter another culture. There exists both similarities and
dissimilarities between the source and target cultures. Therefore, second or foreign language
learners necessarily become learners of the second culture.
Research Methodology
Participants
This study considered a total of nineteen participants both male and female. The participants
were third year students of the English major, Faculty of Education at Roi Et Rajabhat
University. All of the participants enrolled in the socio-cultural background of Englishspeaking countries course.
Instrument
The research instruments used in this study were questionnaires and semi-structured interview
protocols. The questionnaire was divided in two parts: personal and academic information, and
ten statements with a scale of agreement (strongly agree, agree, neutral, and disagree). The
instruments were applied in English since participants are English major students.
Procedure
The participants were asked to fill out the instruments in the last week of class. The researcher
interviewed each of the participants.
Data Analysis and Discussion
1. Do you enjoy learning English language?
The results showed that thirty-seven percent of participants strongly agreed that they
enjoy learning English. The participants answered that they are English major students and
they are interested in learning. Learning English can help them reach their academic and
personal goals.
Fifty-eight percent somewhat agreed that they enjoy learning English language. When
instructors show greater enthusiasm and passion for English, students are also motivated and
spend their learning time productively.
Five percent of the participants took a neutral attitude on the matter. From the
interviews the participants claimed that they preferred group discussion and sharing ideas
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to stay engaged. Some said that sometimes learning through textbooks and lessons can be
boring occasionally.
2. Do you learn and practice English by yourself?
Twenty-one percent of the respondents always practice English by themselves.
Independent practice is a good way to assist learning English since the language requires
regular practice and revision. When learners have practiced frequently enough, it almost
becomes second nature.
Forty-two percent of the students responded that they usually practice English language
at their homes when they have free time.
Thirty-seven percent responded that they sometimes practice English by themselves.
They sometime have low motivation since there is no-one physically around to encourage them
to practice and concentrate on learning.
3. Do you speak English with your friends or family?
It was revealed that none of the participants always communicate in English with
friends or family.
Sixteen of the respondents often speak English with their friends or family. They answered that
they attempt to communicate in English outside the classroom with friends or family to get
familiar with the target language and it can help them prepare for real-life scenarios.
Forty-seven of the participants said they sometimes speak English with friends or
family. When their interlocutors don’t understand the language or the participants find
themselves struggling to keep words flowing, they switch back to the first language (L1) with
which they feel more comfortable.
Thirty-seven percent said that they never communicate in English with family or friends
outside class. Participants said they are generally in Thai communities and communicate with
people in the first language (L1). They answered that it is ordinarily simpler for them to
communicate in Thai. English is used in classroom or involved activities.
4. Do you feel comfortable to communicate in English?
Ten percent of the respondents strongly agreed that they feel comfortable
communicating in English. They said they have studied a lot of English as their major in
university, and have the capability to communicate in English language. When they are
confident in their ability to communicate, they relate well to others.
Sixteen percent of the respondents somewhat agreed. They said that they feel
comfortable communicating in English. They can understand and be understood by others,
however, sometimes they have trouble speaking fluently and hesitate because of their grammar
and vocabulary.
Sixty-three percent of the respondents replied that they can communicate in English but
they do not really comfortable while communicating. Some say that they are afraid of making
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people understood what they really meant.
Eleven percent said they don't feel comfortable while communicating in English. They
indicated that they are anxious when speaking English and it is very difficult for them to express
ideas clearly.
5. Do you have motivation for learning English Language?
With regard to the motivation for learning English Language, eleven percent of the
participants strongly agreed that they had motivation for learning English. They indicated that
learning English was in their self-interest. In particular, their goal is to be English teachers as
they study in the faculty of Education by learning English, preparing them to become teachers
in the future.
Sixty-eight percent of the respondents were of the view that yes, they have motivation
for learning English. In the interviews, the majority of participants say they like listening to
music, watching movies, and playing computer games in English. Songs, movies, and games
are motivating and enjoyable for them. Some say they have their favorite foreign superstars,
singers and sports players. These reasons also positively affect their motivation to learn
English.
Twenty-one percent of the participants responded with a neutral level of motivation.
They answered that sometimes they may not enjoy lessons. In fact, studying can be boring at
times and decrease their motivation.
6. Does English Language change your behavior and belief?
Sixteen percent of the respondents said that learning English language affected their
behavior and belief. They answered that when learning the target language, they had to study
more about the English-speaking countries and nation's people. This knowledge allowed them
to think in English as well as communicate and interact in an English environment, resulting
in a change in behavior.
Sixty-three percent agreed that English can change their behavior and belief. Learners'
beliefs about the causes of success in language learning and tend to follow their favorite foreign
superstars in a positive way. Learning a language that is relevant to their lifestyle.
Sixteen percent of them responded that learning English changed their behavior and
belief a little.
Five percent said that learning English did not have any impact or change in their
behavior and belief.
7. Do social networks help you in learning English language, e.g. Facebook, Twitter,
Instagram, etc.?
Fifty-three percent of the respondents strongly agreed that social networks can help
them learn English. The findings from the interviews revealed that the participants use social
media sources like Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and many tools of social media.
Some said they always surf YouTube because it is very useful tool since there are tons of videos
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best fit their tastes.
Forty-seven percent of the respondents mostly agreed that technology is helpful in
learning and with it comes nearly limitless alternatives on how to learn a language. The
participants like Facebooking. The participants said they set the Facebook language to be
English language to help familiarize themselves with English. This site allows them to build
their English skills by reading and writing various messages in English. This way, they have a
chance to learn their way with words, as well as their word choice. Some said it helps them to
understand more about how English varies among different groups of people.
8. Do you think visiting native English-speaking countries contribute to learning English
language?
Seventy-four percent of the respondents strongly agreed that visiting native Englishspeaking countries is a great way to expose themselves to English. They replied that visiting
native countries provided plenty of opportunities to practice English skills in real situations.
Some said that speaking English with native-speakers, ordering food, reading the notice board,
and so on provided useful practice. Every interaction helped learners to enhance their
knowledge of the target language.
Twenty-six percent of the participants mostly agreed that being immersed in a naturally
English-speaking environment was helpful. However, it also depends on how eager the
individual is to adjust an environment where English is the primary language.
9. Do you think English language learners need to learn about background of English-speaking
countries and culture?
Fifty-three percent of the respondents strongly agreed that to learn English, it’s
important to learn about background and culture of English-speaking countries. Some said
understanding the history, literature, and lifestyle of English-speaking countries can help them
use language appropriately and live the language while they learn.
Forty-two percent agreed with this point. They answered that learning about culture is
essential to learn English language. Learning about the background and cultural aspects of
English-speaking countries offers new experiences for them. It can be a great way to stay
motivated and excited while learning English.
Five percent of the participants took a neutral attitude to this point.
10. Do you think English course books that describe the socio-cultural background, and life
from the English-speaking countries affect your point of view or life?
Sixty-three percent of the participants strongly agreed on this point. They replied that
English course books that describe the socio-cultural background and life from English
speaking countries can become a positive feature in learning English. By considering the
ideological values of society the material extends beyond a means of providing the practical
English skills. This can become a positive feature in learning English. To be effective English
language learners, it's also essential that they can expand their worldview through the sociocultural English course books.
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background of the native countries are essential features, as being a logical process of learning
English. Furthermore, English has become adopted as a part of the culture of several nonEnglish speaking countries.
Five percent of the respondents replied that they get new knowledge, but it affects their point
of view or life minimally.
Discussion and Conclusion
According to the results, socio-cultural perspective on English language learning has
an amount of influence on the language learning process of the majority of the participants and
a minor influence for a few participants. The deviation may result from various reasons; the
purposes, attitudes, and motivation of participants as well as many other aspects of learning a
foreign language. Learners’ expectations are influenced by their prior social and educational
background, leading language learners to desire a structured learning program (Brindley 1989).
Besides, English as a foreign language setting where the exposure to English is confined merely
to the classroom. The learners have had little opportunity to practice using English outside
classes, depending on their living environment or other situations in life. Also, learners may
not use entirely English requests amongst themselves and family since they are more
comfortable in the first language.
Furthermore, the researcher considerably recommends that in language class and curriculum,
it may be meaningful to maintain the course of socio-cultural background of English-speaking
countries to expand the learners’ worldview and increase the socio-culture based classrooms
activities. Socio-cultural theory considers language as an important mediational tool in the
development of higher mental processes of learners (Vygotsky, 1986). A system of various
historical, cultural, social and human factors should be established and viewed in learning a
foreign language. “Cultural awareness is a process in which language learning offers an
opportunity for students to develop a shared world of interaction and experience through
discovering the meaning of text in relation to its context of situation” (El-Hussari 2007:405).
Learners could develop their learning paths to negotiate and create a situation by applying
practically from their experiences with and comprehension of English-speaking countries’
socio-cultural background. Thus, it will enable leaners to participate in the interaction based
on the particular social and cultural environments, facilitating and enhancing the learners’
English ability.
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Introduction
With its significant presence in the pre-modern world, theater vibrantly expresses
human experience and different scenario of human life. This strongest medium is immensely
popular on the global platform of drama for not only representing the world but also for its
societal transformation power within its structures of consciousness. The word theater is
derived from the Greek word ‘theatron’ which signifies ‘a place for seeing’ that consistently
searching the meaning of life. As a participatory ritual, theatrical experience formulates a
strong interface between the actor and spectator by cyclic interchange of reactions. The
informative and educational features of theater help in increasing awareness about significant
issues, like social, political and educational aspects, among its specific target audience.
Therefore, Bert O states that “the real intimacy of the theater is not the intimacy of being within
its world, but of being present at its worlds’origination under all the constraints visible an
invisible of immediate actuality.”3
The modern theater is dealing with life in realistic, naturalistic and surrealistic ways.
However, the Theater of the Absurd is a new form of drama, originated from France after the
Second World War, going beyond superficial rationalizations of the modern drama to find the
deeper meaning of life. While every theater has its own artistic features in respect of its special
background and social demands, the Theater of the Absurd uses multiple artistic features to
express a tragic theme in a comic form. The absurdist plays shake up our mindset by revealing
the strange isolation of human beings in this modern society (Weiss, 2013). As such, we can
observe the ambiguous relationship between consciousness and perceptual world in the
postmodern drama. By using the modern theater as an innovative dramatic device, they not
only transform the plot and characterization of the same but also being able to give a valuable
message to the society. Theatre of absurd states or shows, the striving for existence of human
being in this modern society and how people influence the artistic features of the Theater of
the Absurd.
Theater of the Absurd
Mainly a Western phenomenon, this term coined by the English critic Martin Esslin in
his 1961 book The Theater of the Absurd and subsequently associated with the styles of many
playwrights, like Samuel Beckett, Edward Albee, Eugène Ionesco, Jean Tardieu and Harold
Pinter. During the 1940s-1960s, this distinct style of drama was written largely by the European
playwrights with spreading its popularity beyond France. By rebelling against theatrical
traditions, the ‘Theater of the Absurd’ is shaping the characters in an absurd sense to reveal
their pessimistic outlook toward life and society. This absurdity arose in the life and society at
that time for several reasons and due to socio-political changes, the West was more inclined to
scientific temperament which resulted in growing disbelief toward God and religion. As a
3 States, Bert O. (1985). Great Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of Theater. Berkeley University
of California Press, 154.
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human concept of the world as a safe place (Abraham, 2009). Due to all these events, a major
transformation took place in the society with sensing the difficulty to communicate human’s
ideas and sensibilities properly.
Although no definite timeline has been found in the postmodern literature about the
rise of absurd plays, yet it can be said that the influential and philosophical movement called
Existentialism gathered momentum during the post-war period to search the meaning of life.
Further, the explanatory journey of this twentieth century philosophy of finding self and the
meaning of life stresses upon freedom of choice and action. In spite that after war effect brought
destruction and disillusionment to every human being, yet the society enlightened at that time
with the intellectual philosophical works of the outstanding philosophers, like Jean Paul Sartre,
Nietzsche and Albert Camus. Nietzsche believed that in spite of persistent suffering, human
can make their life purposeful with their challenging personality (Gordon, 2002). Thereby, the
critical insight on meaninglessness explains that in context of absurdity, this philosophy has
helped the human being to create a meaningful life and purpose for future with own decisive
choices.
Obviously, the features of absurd plays include anti-character, anti-language, antidrama and anti-plot. Contrary to the conventional plays in ‘Theater of the Absurd’ no regular
rules are followed while staging a story. Since it does not have any normal starting, developing
and resolving on-stage story, therefore common people will find difficulty in understanding
the character’s words as well as behaviors. In the traditional plays the life is represented in
realistic, naturalistic or symbolic ways with proper resolution to the conflict. However, the
focal point of the absurdist plays rather lies in the poetic images and dream situations with
almost no conflict during the entire performance (Power, 2008). Recurring situations represent
human position in life and anonymous characterization with completely unmotivated,
purposeless and nonsensical acts. The construction of anti-hero characterization with pathetic
and guilty features will compel the audience to alienate themselves from what is going on the
stage. In this regard ‘Waiting for Godot’ can be considered as a benchmark in the dramatic
career of the absurd playwright Samuel Beckett as the themes demand the audience to be
sensible and face the situation consciously.
While language is the most critical element in conventional plays, the absurdist plays
are acknowledged for the dysfunction of the language. By becoming the very medium for
evading the communication, the nonsense and repetitive wordings of the characters make the
language as a vehicle for passing time, expressing daily routines and meaningless babbling.
Since nothing is understandable, thereby many questions remain unanswered with no
significant points and progress have been identified (Esslin, 1961). Emphasis on basic human
needs and symbolic encounter with grotesque images may carry importance to the audience on
the basis of their judgment. However, the playwrights portrayed such images only to shock the
audience and in Ionesco’s Rhinoceros they rather symbolize the conformist fascism. The
absurd plays not only deplore the loss of human values in an apparently meaningless world,
but also the language communicates a different set of assumptions, like vulgarity, shattering of
illusions, non-communicability and sense of irresponsibility. Thereby, on the nature of absurd
plays.
The ‘Theater of the Absurd’ is quite different from traditional drama due to its own
special social background. In spite of having some common features, absurdist plays have some
uniqueness for characterization of typical behavior and personalities. While in traditional
drama people can easily grasp the content and enjoy them, the audience in the absurdist plays
is confronted with the characters whose motivations and actions are rather incomprehensible.
From a normal point of view, it is difficult to understand the mysterious and unexplained nature
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tragedy.
In drama plot is an indispensable part. While in traditional drama plots are arranged in
a logical order, in absurdist plays they are represented in a rather fractured and scattered way.
However, in the theater of absurd surprising or obscure nature of the plot is often producing no
end or results. The unexplained words and mysterious behaviors reveal the meaning of human
existence in the modern society with signifying nothingness as an essence (Abolfateh & Khalid,
2006). Since in the modern society emptiness of heart and people seeking their own status form
the atmosphere, therefore anti-plot constitutes an important feature of the ‘Theater of the
Absurd’.
Theatrical Features
Due to having highly unusual and innovative form, ‘Theater of Absurd’ can be
considered as a rebel against traditional dramas and thereby anti-theater. The surreal, illogical,
distrust of language, anti-conflict and anti-plot establish it as beyond convincing and
incomprehensible (Mitra, 2011). Since it lost its validity. The circular form of life does not
have any moral values, religious belief and any existence of time as well as space concept.
Purposeless human existence portrays the characters mechanically with unexplained theme.
1.. Anti_character
There are no regular rules are followed while staging a story, therefore, common people will
find difficulty in understanding the character's words as well as behavior.
2. Anti_language
It is the most critical element because of the dysfunction of the language and the repetition of
words that makes the language as a tool for passing time.
3. Anti_drama
Actions are not incomprehensible; the audience and readers fail to indentify the characters in
the play.
4. Anti_plot
In the plot of theatre of absurd, there is no beginning, no end, and no results, but in traditional
drama the plot is arranged.
Themes of Theatre of Absurd
1.. The crisis and cruelty of human being.
2. The dissimilation of the society.
It means that many abnormal things have appeared after the wars such as disease, hunger,
crimes, violence, evil, and there is no trust among people, all these things are exposed by theatre
of absurd.
3. The meaningless of the existence of human beings.
4. The isolation among people.
The positive impacts of Theatre of Absurd
Theatre has made a strong impact on people with its pragmatic and philosophical
approaches. Theatre of absurd aims at bringing and transferring people from unawareness to
awareness, from unconscious to conscious to know their reality in life, and it makes men and
women face the fears, doubts, difficulties, and despair in life smartly. It makes people aware to
know their positions in the world. It helps us to explore of different cultures and traditions and
it shows what is right and what is wrong, justice and injustice, life and death, and simply theatre
keeps our cultures and traditions alive and it can be considered as a powerful tool of social
change.
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despair, excommunication, frustration, and loss of human values people can make their life
purposeful and meaningful and make the human being strong enough to face all these issues
and challenges smartly and strongly and we should strive, fight, and struggle to make our life
better instead of waiting for someone to make our life better. Theatre of absurd can make
readymade solutions to the issues of modern life.
Conclusion
The aim of the theatre of absurd is to find a positive message on absurdity, selfidentification, ambiguity and human interrelationship in this materialistic society. According
to Shakespeare, this world is a stage where all men and women are performing their parts.
Thereby, all the players should have the responsibility to perform their roles with artistic
excellence. Theater, irrespective of Western or Indian ones, has made a strong impact on people
with its pragmatic and philosophical approaches. Friedrich Nietzsche clearly observed that
sufferings make the human beings strong enough to face the challenges smartly. Absurd drama
believes that meaningless life will ultimately questions the basic existence of human beings.
Their view to accept the world, as it is, and rejection of language, principles and realities
represent the absurdist plays in a powerful way. They completely indicate that nothingness is
the essence of life and unconsciousness of oneself as well as space is the reality. Recognition
of the absurdity and communicating the incommunicable will bring readymade solutions to the
problems in life. Since ultimate truths cannot be represented in black and white, therefore the
realization of basic existential questions will bring solution to the mysteries of life. All absurd
plays that have written put emphasis on fragmentation and elements of the absurd with
minimalist style has been followed, along with providing a multiple possible interpretation.
Some of the absurd plays represent a combination of tragic and comedy to convey a strong
message on complex issue sand that struggle will make the human beings stronger. As a
consequence, the human spirit will win and at the same time by their own perseverance they
will find the inner meaning of life in this world of absurd.
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Abstract
Pronunciation is an integrated part of second language learning since it directly affects learner’s
communicative competency. Because of differences in phonetic patterns of Bangla and English
language, Bengali leaners often face some difficulties in pronouncing specific phonemes of
English. However, the Bengali learners frequently encounter different phonetics and
Phonological problems which are hindering learners learning and also making obstacles from
acquiring expected general proficiency within the teaching of the pronunciation of English as
a foreign language (EFL). The purpose of this study is to find out the phonetics and
Phonological problems of Bengali learners to the acquisition of the English language as a
foreign language. Moreover, it will provide some possible suggestions or recommendations for
overcoming the problems and ensuring the smooth and maximal learning of EFL pronunciation
of Bengali learners (L2).
Keywords: Bengali language, English Language, Bengali Learners, Pronunciation, Phonetic,
Phonology, Problems and, Recommendation.
Introduction:
Language is a norm of nurturing and developing culture and establishing human relations.
It has a particular form, content, style within the phonetic, syntactic, and semantic features as
social interaction. Bengali is one of the major Indic (or Indo-Aryan) language and of similar
linguistic lineage as English and other Indo-European languages are spoken by over 175
million people in Bangladesh and the Indian states of West Bengal, Tripura, and South Assam
((Dasgupta 2003: 352; Lewis 2009). Acquiring a second language/ foreign language, the
learners initially have to improve basic skills of target language such as listening, speaking,
reading, and writing. There are distinct points of differences between the Bengali and English
Phonological systems, for instance, differences in the vowel and consonant phonemes, stress,
patterns, and syllable structures as a result the Bengali learners frequently face some difficulties
in pronouncing English phonemes. Pronouncing is an integrated part of a second language. As
Tench (1981: 1), pronouncing is a very important part of the language learner. It is not an extra
optional part and more than grammar or vocabulary or any other aspect of language. Learner's
general aim is to talk understandably to others in another language; therefore, a reasonable
pronunciation is most important.
To learn smooth and clear pronunciation the second language learners frequently encounter
different phonetic and phonological problems that hamper to second language learners
acquiring expected general proficiency in the oral and auditory skills of the target language.
However, the purpose of this paper is to identify the problems which are faced by the Bengali
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-------------------------------------------------------------------------------------learners in speaking English and will provide some possible suggestions or recommendations
for overcoming the problems and ensuring the smooth and maximal learning of EFL
pronunciation of Bengali learners (L2).
Problem allied to Vowels:
English and Bangla have their distinct phonemic systems. They differ considerably in terms
of phonemic inventory and their pronunciation. There are 11 vowels in Bangla- অ, আ, ই, ঈ,
উ , ঊ , এ , ঐ , ও , ঔ , ঋ . There are 35 consonants but they are arranged in a sequence or ব র্ গ
according to their place of articulation. On the other hand, In English there are 20 vowel
phonemes among them 12 are pure vowels and 8 are compound vowels and they have different
places of articulation and they are not in a sequence like Bangla language.
In a study of Rahman (1996) mentioned that English is spoken with an accent related to the
mother tongue, which pays little attention to sound patterns, stress, and rhythm and intonation
system of English. Haque et al show that a Bengali vowel is not conditioned by length (1990,
as cited in Rahman, 1996, p.15). on the other side, range distinguishes English vowel sounds
/iː i, ɔː ɔ, uː u/. however, Bengali speakers do not usually make any distinctions between long
and short vowels. For example-they pronounce /ful/ and /fuːl/ in the same way.
Pronouncing of English vowels [ ə] and [ɜː] could be problematic for Bengali learners of
English, as these vowels do not have any exact equivalents in Bangla (although [ ə] is not a
phoneme but an allophone for unstressed vowels in English, it is heavily used in English
pronunciation and sounds like a mid-central vowel). Although Bangla vowel inventory doesnot
have any mid-central vowel such as [ə] or [ɜː], Bangla has one low-central vowel /ɐ/. Thus,
Bengali ESL learners of English might have difficulty in pronouncing English words with
vowels like [ə] and [ɜː], as they might pronounce [ə] and [ɜː] as [ɐ], the only central vowel in
Bangla vowel inventory. The Best’s PAM theory mentioned, this can also be an example of
‘single category pattern’ where two L2 sounds ([ə] and [ɜː]) are perceived as ‘equally good
exemplars’ of a single L1 sound (/ɐ/), and it is supposed to be very difficult for L2 learners to
discriminate between those sounds (Strange, W & Shafer, 2008, p.171).
Problem allied to Consonants:
As the Bengali, speaking learner is naturally trained to articulate Bengali consonants and
as there are heaps of variations between Bengali and English consonants, he/she finds the
pronunciations of variety of English consonants tough in each production and perception. The
Bengali language has 20 plosives whereas the English language has only six (p,b, t, d, k, g ).
The Bengali speaking learner is used to using both aspirated and unaspirated sounds in his/her
first language because it has separate aspirated and unaspirated phonemes manufacturing which
means distinction. However, the voiced palatal plosive /z/ and the voiced palate alveolar
affricate /ʤ/ Bengali speaker pronounce as allophones of the same phoneme such as the
speakers read the letter „z‟ as /ʤ/ and the letter „j‟ as /z/ (Mujaffar,1999, pp. 69-71).
Therefore, we can find some mispronunciation of Bengali speakers of English in some
consonant sounds like /f/ and /v/; /z/. /ʤ/ and /ᴣ/; /θ/ and / ð /; /t/ and /d/, etc. In his observation,
students commonly adopt the labiodentals /f/ and /v/ as the bilabial aspirated plosives /pʰ/ and
/bʰ/, even some speakers take them as bilabial plosives /p/ and /b/. According to Mujaffar
perception, the mispronunciation is because of the absence of them in the Bangla phonemic
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voiced dental plosives /tʰ/ and /d͵/ to the Bengali speakers. Bengali students have problems as
well with consonant clusters /sp/, /st/ and /sm/. These are dealt with by prosthesis or epenthesis
of a glottal stop or a vowel.
Problem allied to Diphthongs:
Perhaps natural (mother) language interference is one of the main reasons of the Bengali
speaking learner faced difficulties in pronouncing similarly as perceiving English diphthongs.
The English language has eight diphthongs /ɪə, eə, ʊə, eɪ, aɪ, ɔɪ, əʊ, aʊ/, every of that could be
a combination of 2 monophthongs one sailplaning into the opposite and naturally longer than
a pure vowel, whereas the Bengali language possesses eighteen regular diphthongs which are
characteristically different from and shorter than the English ones. As a consequence, he/she
pronounces solely the primary a part of a diphthong makes it just like a monophthong. For
Instance, ‘late’/lθɪt/ is pronounced like ‘let’ /lθt/. The paper Problems of teaching English sound
system.” ELT: Directions and Orientations by Hasan mentioned that“They mispronounce most of English diphthongs; they fail to provide
these
sounds their due length as they typically pronounce solely the primary part of the sound and
pay no heed to the second, therefore English diphthongs stop to be gliding sounds in their
pronunciation, e.g. for English /eı/ and /∂U/, they often use the Bangla pure vowels /e/ and /ο/
respectively (Hasan, A. D., 2000. p. 66).
This type of replacement of phonemes within the English plainly affects the learner’s auditory
and perceptive ability and definitely ends up in vast confusion and misunderstanding
Problem allied to Monophthongs:
A monophthong is where there is one vowel sound in a syllable, and a diphthong is where
there are two vowel sounds in a syllable (Jhon, 2017). The English language has twelve
monophthongs or pure vowels − 5 long /¡: a: ɔː ɜː u:/ and seven short /I e æ Ȝ ∂ ɒ U/. The
Bengali learner usually finds the long monophthongs of the English language, for
instance, feel, eat, bird, happy, concrete, and the like, seriously problematic since his/her
mother tongue does not have them and he/she is not naturally accustomed to differentiating
between short and long monophthongs.
To emphasize an issue or express totally different attitudes and emotional effects, Bengali
vowels area unit typically elongated to some extent. all the same, vowel length within the
Bengali language could be a phonetic aspect not a phonological one as within the English
language. The contrastive monophthongs, like /I/ in ‘ship’ versus /¡:/ in ‘sheep’, /e/ in ‘men’
versus /æ/ in ‘man’, / ʌ / in ‘cut’ versus /a:/ in ‘cart’, / ɒ/ in ‘pot’ versus /ɔː/ in ‘port’, /U/ in
‘full’ versus /u:/ in ‘fool’ and /a:/ in ‘bard’ versus / ɜː/ in ‘bird’ conjointly typically cause
substantial issues within the learner’s articulation likewise as perception of utterances because
the distinction between them isn't that abundant exercised within the Bengali language
(Maniruzzaman M., 2017, p. 3).
Moreover, the Bengali speaker cannot simply and properly pronounce the mid, central and
short monophthong schwa / ∂ /, as in the first syllables of the words ‘ago’, ‘today’ and
‘perhaps’, since this phoneme is absent from his/her first language and receives inadequate or
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accustomed nasalization of vowels with none nasal consonant in his/her mother tongue, for
example, the primary vowel in the word ‘kada’ /kʌnð∂/ (weeping) or the vowel within the word
‘chad’ /tʃʌnd/ (moon) being clearly nasalized. nasalization of vowels within the Bengali
language may be a phonologic feature because it clearly produces that means distinction and/or
differentiates between words. This issue sometimes affects his/her pronunciation of English
vowels devoid of nasalization.
Problem allied to Stress and Intonation:
Stress and intonation are two significant aspects of pronunciation. English is a ‘stress-timed
rhythm’ language that means ‘stress syllable which will tend to occur at relatively regular
intervals whether they are separated by unstressed syllables or not (Roach (2000, p. 134). There
are three level of English stress system: (1) primary stress (the ‘strongest type of stress’), (2)
secondary stress (weaker than the primary stress but stronger than unstressed syllables) and (3)
absence of any stress (Roach (2000, p. 96). The system of English stress is complicated and
stress on a particular syllable can be dependent on whether that syllable is heavy (having a long
vowel, or diphthong, or a vowel followed by a coda) or light (having a short vowel without any
coda), whether a word is morphologically simple or complex (having one or more affixes or a
compound word), or what the historical origin (French, German, Latin etc.) or the grammatical
category of a particular word (noun, verb, adjective etc.) (Roach 2000).
Bengali language all ‘all syllables of a multi-syllabic Bengali word are, for all practical
purposes, stressed equally’ (Dimock, Bhattacharji & Chatterjee 1976, p. 54). According to
Roach,” Bangla seems to have a ‘syllable-timed rhythm’ in which all syllables ‘tend to occur
at regular time-intervals” ((Roach 2000, p. 135). Thus, there is no distinction between syllables
with primary, secondary, or no stress. Therefore, the Bengali speakers might be faced problem
in the stress placement of English words because according to grammatical categories English
has various stress placement. for instance, ‘abstract’, ‘conduct’, ‘contract’, ‘contrast’, ‘import’,
‘incline’, ‘insult’, ‘perfect’, ‘present’, ‘produce’, ‘rebel’, and so forth as verbs receiving stress
on the second syllables and as nouns on the first, and on the other, he/she is used to assigning
stress almost invariably on the first syllable of every word in his/her first language. Bangladeshi
learners might also have difficulty in hearing the unstressed syllables (for example, the initial
unstressed syllables in words like ‘around’ [ə ˈɹaʊnd] or ‘about’ [əˈbaʊt]) in casual native
speech, which might hinder their ability to successfully communicate with native English
speakers (Mostafa Tamanna, 2013).
On the other hand, Intonation is supra-segmental part of phonology in English, basically
constituted of the rising tone and it is used to carry information over and above that which is
expressed by the words in the utterance. However, it is obvious that the Bengali speaking
learner faces difficulty in mastering English intonation because of interference of mother
language and lack of enough training, and his/her speech then sounds unnatural and even
unintelligible.
Recommendation for overcoming the problems:
It is obvious that Bengali the Bengali speaking EFL learner encounters diverse phonetic
and phonological problems based on three causes, one is mother tongue interference; second
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faulty and inadequate teaching of EFL pronunciation. Therefore, we have to address the causes
and reduce these causes. Here, I provide some possible recommendation to reduce these causes:
1. The learners essentially need and want, especially those generated by the
differences between his/her first language and target language. However, mother
tongue interference (MTI) has a direct relation to syllabus design, teacher,
qualification and training, materials development, use of the equipment, and the
testing tool (Haque and Maniruzzaman, 1994, p.79). In this respect, all the
components of teaching process might help the teacher overcome the phonetic and
phonological problems and improve his/her oral and auditory ability. Pronunciation
is one of the essential skills of the language. In the field of teaching English as a
foreign language to teach learners, the correct pronunciations are very important.
The teacher can teach to learners the correct pronunciation of English fricatives for
instance, /f/, /v/, /θ/, /ð/, /z/, and /ʒ/, how to these phonemes are pronounced, for
example, the teacher can explain that the upper teeth should be in touch with lower
lip in pronouncing /f/ and /v/.
English has some sounds which are more similar to some sounds in Bengali but
which involve different articulatory organs. For example, English has labiodental
sounds like /f/ and /v/ whereas Bengali has the bilabial stops / pʰ/ and /bʰ/. It happens
that in pronouncing those two English sounds, Bengali speakers use both their lips
instead of using the upper teeth and the lower lip. Therefore, all the words with
these sounds are heard as aspirated bilabial plosives rather than /f/ or /v/. Example
words can be given from the conversation like fine, very, fish, etc. However native
English speakers may confuse these words as aspirated /pʰ / and /bʰ/. The correct
pronunciation of those phonemes’ teachers can act as a role model to learners, if
possible, learners can build up the accurate mental models of those sounds through
exposure to native speakers pronouncing those sounds. However, “Visual
illustrations” can be used to show learners the differences in articulation between,
such as /f/ and / pʰ/, /v/ and / bʰ/, /θ/ and / tʰ/, /ð/ and /d/, /z/ and /ɟ /, and /ʒ / and /ɟ/.
This kind of visual illustration of articulators may help learners perceive, how those
Bangla and English phonemes, which sounds similar (but are different), are
pronounced differently. Therefore, to acquire correct pronunciation of those sounds
“explicit instruction” of pronunciation which belongs to non-native sounds could
help (Bradlow 2008, p. 287). Minimal pairs can help to learners perceive the
differences in the pronunciation of different English phonemes. For example,
teachers can use minimal pairs to help learners practice the correct pronunciations
of the target sounds [z] and [ʒ]. In this regard, presenting these sounds in a variety
of phonetic contexts (beginning, middle, end of words) would be helpful for
learners because when learners are presented with the target sounds in variable or
different contexts, they can develop their sensitivity to perceive necessary contrasts
in those sounds. Some of these minimal pairs could be like the following: Composer
[kəmpəʊzər] (a person who composes) Composure [kəmpəʊʒər] (calmness) Rues
[ruz] (to feel sorrow or regret) Rouge [ruʒ] (a kind of cosmetics). It can also be used
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this regard, teachers can use minimal pairs like the following: Still [stɪl]
(motionless) Steel [stiːl] (a form of iron) Bid [bɪd] (to command/direct) Bead [biːd]
(an ornamental part of necklace).
2. The teacher can introduce to the beginner the rules of aspiration and also these
English sounds: /p/, /t/, /k/, / ph /, / th/, /kh/. After that, teachers can prepare a list of
example words (possibly accompanied with images) with the phonemes /p/, /t/,
and /k/ at different positions of words (initial, medial, and final), and they can
show learners which of the above-mentioned six sounds should occur when.
Initial

Medial

Final

Pan

Spin

Hoop

Top

Stop

Light

Car

Scar

Back.

Teachers can make a model the correct pronunciation of these words by showing
that “Pan” should be pronounced as [ph æn], but “Spin” and “Hoop” should be
pronounced as [spɪn] and [hʊp] respectively, and they can do the same with other
words in the list. Learners can imitate teachers (follow the correct pronunciations
of the voiceless stops) while reading such word-lists aloud. Such word-lists should
contain as many words as possible so that learners can get enough opportunities to
practice producing the aspirated and unaspirated stops of English in appropriate
environments without being introduced to the complex rules of aspiration.
However, advanced level learners could be introduced to the rules of aspiration of
English stops, as according to Bradlow (2008), instruction and effortful learning
can help L2 learners acquire the non-native sound contrasts.
3. The leaners should get exposure to the correct pronunciation and correct stress
pattern so the teacher should be careful while pronouncing words. The learners can
be practiced more speaking English words with the correct stress pattern, the better
their accent will be, as after puberty, adults have to learn a foreign language
‘through a conscious and labored effort’ (Gass and Selinker 2008, p. 406). When
learner learn to spell, they should be taught correct pronunciation simultaneously.
IPA chart should be arranged and can be offered learners English pronunciation
course with sufficient sessions.
4. To develop confidence and help the leaners to feel ease computer-based
technologies and videos can also be used. It would help learners perceive the pitch
contour or stress patterns of English speech because ‘visual display of a pitch
contour’ can more effectively facilitate learners’ production of English accent than
‘auditory-only input’ (Chun, Hardison & Pennington 2008, p. 330). watching
English movies, listen to English news or other programs (such as talk shows) on
radio/television or You-Tube
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speech. However, if possible, interact with native English speakers that can help
improve their ability to comprehend casual native speech and to make their own
speech comprehensible to a native speaker.
Conclusion
With the above discussion, interpretation, and exemplification, we can come to the
conclusion that the differences between Bangla and English phonology, the mother tongue
interference and inadequate teaching processing of EFL pronouncing could create problems
for Bengali learners of English as an L2. The possible recommendation which we discussed
above could help to overcome phonological problems. And the learners can able to increase
comprehensibility speech that can immensely help them in successful communications with
others in English.
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ABSTRACT
Learning English through the multicultural ASEAN "Baisri": Laos, Cambodia, Thailand. The
objectives of the study were as follows: (1) To study the motto from Baisri, a case study of
Laos, Cambodia, and Thailand (2) to study the role of Baisri, a case study of Laos, Cambodia,
and Thailand. To the heart as an offering in Laos, Cambodia, and Thailand. (3) To study the
traits affecting the mind as an offering in Laos, Cambodia, and Thailand. The results of the
study can be summarized as follows: (1) The motto derived from Baisri is beliefs and rituals
that result in cultural traditions. This was defined as a ritual as a practice, such as religious and
spiritual beliefs, that were established in their group and incorporating the moral of worship
related to the sacrifice and sacrifice according to the beliefs of each locality for the happiness
of both body and soul and believe that it was also the source of merit. (2) The role of Baisi is
something as important as present offerings, including Buddhist and Brahmin rituals and local
rituals held by the ethnic group associated with life, spirit, and auspicious events. The roles
raised in this study are based on 4 characteristics that are widely used locally: those involved
in birth and death, the roles in ceremonies of sacrifices to the gods, the roles as making wishes,
and the roles as sacrifices according to local specific patterns. (3) The traits that affect the mind
as an offering Baisri with the belief that it will bring success and it was important to invent.
Because it was believed to be a sacrifice that used to invite sacred things to an event held. It
was believed that Baisi is a device that helps to enhance the auspicious ceremony for the
ceremony which was called in the same way as "Baisri", The differences were the ways we use
it and the appearance which is specific to each area. To give the meaning and importance was
to use in worship, thus becoming the culture of each area, all 3 areas have adopted the same
symbol "Baisi". together with the same importance, it became the multiculturalism of Baisi in
this study.
Keywords: multicultural, English Learning, Baisri
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"Multicultural Gave a meaning and tried to explain With building an understanding of
society, politics, economy, education, and history by using the structure of ethnicity, race,
socioeconomic status, gender, exceptionalities, language, religion ( Religion, gender roles, and
geographic areas. (Geographical Area) ”in line with Mitchell and Salsbury (1999), which
explains “Multicultural education is an education that seeks to conceptualize positive values
about human coexistence and contribute to improving the learning ability of all
learners.”Besides, Banks and Banks (2003) describes educational management according to a
multicultural approach: “It is a revolutionary approach designed to transform the educational
environment holistically for students from the diversity of races, groups, genders, talents of
students and social classes by providing an equal educational experience in schools, colleges,
and universities "
From the above, we can summarize the understanding of educational management
according to the multicultural approach. Educational management according to the
multicultural approach not only limited to language and religion but also social class
differences and talent. The 12th edition of the 2007 Encyclopedia for Thai Youths mentions
"Education" that "people must know things. about ourselves, knowing about our parents,
brothers, and sisters in our home. Know our neighbor knows about our school and must know
many things around us and that we are using etc.
Various knowledge subjects that need to study such as literacy know why it rains. These
subjects give us a better understanding of the subject by observation known to look carefully
at things, inquire of knowledgeable adults, remember things that have been seen, heard, heard,
and tangled for themselves. The more you grow, the more you have to learn things to increase
with age” (Office of Small and Medium Enterprises Promotion, 2007: 35). Friedrich Froebel,
John Dewey, Professor M.L Pin Malakul, Professor Dr. Saroj Buasri, has identified several
aspects of the study. In conclusion, education is life. Education is personality development.
The growth in the person is a social process that allows people to learn and develop to become
a good member of a high moral society, which includes the development of physical,
emotional, mental, social and intellectually complete.
The word "culture", Major General Chao Worawong her Krommuen Naratip
Phongprapan It was re-established by explaining in the Thai Encyclopedia Volume 26 that "the
word culture was tied to the meaning of the word culture. Cultivating and exuberant is a sign
of prosperity, bloom, and fruit for the benefit of mankind in which he can use it for his benefit.
Regardless of the body, such as consumption, use to make things, appliances that humans can
use psychologically, such as viewing in the bases that are pleasurable, etc., and the cultivation
of animals to thrive is similar. It is also included in the conceptual part of the word culture.
Culture means the aforementioned prosperity. ”(Royal Academy, 2006: 16525).The dictionary
edition of the Royal Academy of Thailand 1999 gives the meaning of the word "plural" and
gives the meaning of "culture" which means things that grow to the group, such as Thai culture,
culture in the dress. The way of life of the group, such as indigenous culture hill tribe culture
was the commission for making a dictionary of the Royal Institute of Education. The
terminology has defined multicultural education as a means of organizing a learning process
that covers subject matter and ideas. Beliefs of multicultural peoples although in the
community where the educational institution is located. There are no minorities or dialect
speakers but the curriculum and teaching linking knowledge and relationships about
indigenous cultures such as traditions, languages, beliefs, livelihoods, and lifestyles to create a
good understanding for one another and to live together in peace are still important and
necessary.
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in lifestyle and the well-being of most people in the world in many respects. Especially in the
era of transportation communication much more advanced than the era when animals were
used as vehicles for such operations, people of this age were flocked to one another through
fast-acting vehicles such as motorcycles, commuter trains, subways, ships, and marine vessels.
Passenger planes, tools, equipment, and equipment could also be performed through vehicles
for sending news information. They were mainly available in two forms, which are still
delivered in forms of paper, letters, publications, books, journals, documents, or electronically
in various forms such as through the Internet, mobile phone systems, fax systems. (Facsimile)
etc.
Characteristics of changes affecting human life and livelihoods, subject to the above causing
more permanent migration in addition to foreign tourists foreign languages and cultures, travel
to different countries to relax or to gain knowledge and experience in tourist attractions of
almost every country as well, so the diversity of people of different races, languages, and
cultures that was very common to see it in general. In almost every society Multicultural
education (Multicultural Education) had been more and more evident during the year 2500
onwards, especially in the United States and some European countries.
Due to the large population of other countries able to move permanently, such
migrants must learn the language culture and lifestyle under legal terms and new regulations.
However, such people did not abandon the original language, culture, beliefs, religion, even in
the early stages of the owner's population will not accept race and other cultures. But later,
when the education of the human rights of the individual increased, the migrant population is
increasingly recognized. Therefore, the subject of multiculturalism was generally accepted not
only in the United States and in Europe but including various countries all continents of the
world as well.It could be said that almost every country in the world was made up of primitive
people minorities and migrant groups with different languages, cultures, beliefs, religions, and
livelihoods occupy, live, and become permanent citizens of one another. They could live
together happily, even though they are far apart from their original residence, they still travelled
to visit each other or send the news to each other easily.
Multicultural Education, therefore, refers to the educational process at the basic level
that educational institutions must help children, youths, and the public to understand, disgust
and accept the differences in minority in terms of race, language, religion, creed, livelihood,
gender (especially women in some countries) that may not be equal in some areas, the school
administrators, teachers, parents, and the community must find ways for children, youth, the
general public to understand and gradually absorb the difference. Most educational
establishments prescribe multicultural education as part of the curriculum and organize various
activities to strengthen that understanding. These activities provide opportunities for children
and youth of minorities to express themselves for large groups of children to learn history,
culture, and beliefs that are diverse considered to provide education with a broad perspective.
"Baisri" is something that happens in the local cultural context. It may be derived from
religion, beliefs, literature, or inheritance from ancestors from generation to generation for
many eras. It is something valuable and contributes to and is regarded as What is causing the
effect of the life of the local people (Yasothara S. 2017: 5-6), Baisri is a heavenly flower or
meaning in the form of Baisi. It is a meeting of many kinds of flowers that are all auspicious
flowers that are decorated with banana leaves to be a part of the ritual. It is believed to be high
It is an essential component of a ritual that is a blend of Brahmanism, Hinduism, Buddhism,
and ancient traditional beliefs. It was blended with belief in the power of the soul, including
gods and ancestors (Yasothara Siripa Prapakorn, 2019: 7). Baisi has been arranged as an
essential complement to rituals and beliefs and involves all kinds of worship. Baisri is part of
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performs the ritual as well because it was classified as hard offerings and exquisite and
beautiful. It was considered an important part of performing rituals and so on. In this study of
the area, the students went to the area and interviews, both participate in cultural exchanges
and carry on the merit of traditions between traditions to gain importance. Holistic conditions
and rituals that use Baisri are essential components. From the study of all 3 contexts in this
area, the students studied Laos (Lao PDR), Cambodia, and Thailand, limiting the context in
which Baisri was used as an important component of worship, moreover, people come to
worship every day.
The Benefits of the study
The benefits of this study enable us to know that under various cultures according to the
authors' meaning that things that exist but were combined and used in a cultural context of
tradition under the word "Baisri" because Baisri can be regarded as a universal offering. Each
country used in different fields, this may be the result of an exchange of traditional, ancient
cultures, or one's, religion and motto that makes it a different form according to the area context
but have the same name considered as a multicultural, Baisi. These 3 areas should be useful for
education with creating, developing, extending, and learning from what has been achieved.
This is considered a small study but big and useful in terms of culture, traditions, beliefs, rituals,
identity, and motto, the importance of Baisri.
Research objectives
1. To study the motto from Baisri, a case study of Laos, Cambodia, and Thailand.
2. To study the role of Baisri, a case study of Laos, Cambodia and the country
3. To study the traits affecting the mind as sacrifices, a case study of Laos, Cambodia, and
Thailand.
Scope of the study
1. Documents Baisri were studied from related books, research textbooks, related academic
articles that indicate the history, significance, identity, role mentioned by Baisri, etc.
2. Areas in this study included (1) the Southern Isan area of the Lao Kui and Khmer ethnic
groups living in the Southern Isan (2) the Jek Ong Chom Shrine area. Angkor Wat Prasat, Loab
Province, Kingdom of Cambodia (3) Phra That Ing Hang Suwan area, Laos area
3. The population of this study, the study participants interviewed the three populations that
have roles and beliefs on Baisi and able to provide answers that are useful to study "Baisri" to
understand that are (1) 3 monks in each area (2) 2 persons who perform rituals in each area and
bring to worship sacred places such as Prasat Hin, Phra That, Stupa, Chedi and Buddha image
at home in the area of 3 people (4) 2 religious and cultural scholars, total of 26 persons.
Criteria for Selection of Study / Area
1. Criteria for selecting an educational area because it is an area where there is large worship
of the ethnic group and each area is different in terms of language, identity, and area.
2. Because it is an area with a distinct identity of each place that can be studied in all areas of
study.
3. It is an area that has faith to worship and use of Baisi in worship and focus on Baisri
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structural system, including the gods and spirits that help promote life enhancement related to
the way of life, living and the combination, etc.
Benefits in education
1. To get knowledge about the identity of each area and also its origins along with the motto.
It is an academic benefit and the development of local knowledge as well
2. To be aware of the specificity of Baisri and understand the origin and role in each area.
3. Make it possible to develop and know the important points that are beneficial to education
and other developments as well.
Results
1. Thai Khmer ethnic group, Lao group, Kui group in Thailand, South Isan. The Khmer
Lao Kui ethnic Thai people in the Southern Isan area who live in Surin Province, Buriram,
Sisaket have a long history and history, with culture, traditions, beliefs, rituals, the specificity
of each ethnic group. In this area, it was an ancient Khmer city with ruling power during the
Khmer period. There are many cultural traditions, simple living, strict to the customs in the
invention of Baisri. When the ritual is held, it is very important to the ritual and it is unique.
(Surin Provincial Office 1996: 1-2) "Baisri" is of indispensable importance, it is a specific
culture that plays a role in the way of life, these 3 groups had been held since the ancestor
period. Baisri is a high item and it was used in connection with power, leftover nature, ancestor,
worship of gods. Baisri appears in the way of beliefs and rituals which give importance to the
ritual, they must have Baisri in their lives.
There will be a process for creating a design such as a ritual material that needs to be
spent time, place, and invention. Baisri is intended for psychological stability and there is an
effect on beliefs related to life, living, and age as well in the rituals of the people that appear to
be outstanding and unique. It is often done by Baisri to engage with the ritual as a tradition that
becomes a guideline to preserve, inherit, and maintain the duckweed loop as a result of
transmission from ancestors until it becomes a value that can be touched. Baisri has appeared
in the ritual, allowing the person to attend the ceremony it was formed a bow in mind Intend to
follow every step causing concentration and wisdom to follow. This makes it possible to control
the mind to be calm and be able to suppress the trembling. Besides, the ritual creates unity
among the group. The belief in gods, spirits, and gods has been believed for a long time, with
community beliefs and communal associations reflected in the form of rituals with Baisri
outstanding appearance and uniqueness (Yasothara Siripaprapakorn, 2017: 3).
Thai people of Khmer descent are referred to by the word Baisri as Baisai or Bai Sarai,
meaning that utilizing Bai-sai, meaning that women have meaning in various dimensions,
including what women have done. In the center of Baisri, rice for worship (Sam Ruen
Inthayung, 14 November 2019), for the Thai Kui and Lao people, the same Bai-Sri is called,
but they differ only in the accent of the calling. But Lao people are also often referred to as
Khan Mak Ben (Khamla Viyasingha, 11 November 2019). These three ethnic groups tend to
give Baisri a lot of importance and take Baisi as part of their rituals and religious worship etc.
2. People who live around Prasat Ong Jek Ong Chom Smooth skewer city the
Kingdom of Cambodia in the context of the Kingdom of Cambodia, great importance is given
to the invention of Baisri in every ritual, including sacrifices, sacrifices related to religion and
sacred things. There will be components of Baisri as part of the ritual and that It is an important
offering (Supeobtay, 1 November 2019)."Bye-sri" is known as "by-sri", or Cambodians say
by-sai, meaning "bye" means "rice". It means the sacred rice that is born from invention the
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and decorated in layers. The Most popular are, 3 layers, 5 layers, 7 layers, 9 layers, and 16
layers. They will be made in two styles: artificial and fresh banana leaves and paper, usually
gold, green and silver paper. This paper material for worship in important places such as stone
castle, temple, the ledge of the worship to decorate the beauty and more durable than fresh, but
when performing important rituals, they are often made with fresh items such as banana leaves
(Phra Kumarachon, 15 November 2019).
Baisri was called Baisei, a tradition and belief that comes from giving importance
to the mother (the birth of the Khmer people, born from the mother, and respect the mother,
father, grandfather, monk and the gods. The word "bye" in Khmer language mean rice
(cooked), cooked rice for mother and the word Sri (Siri) seri (female) means noble and the
banana tree used must be a banana tree. Because there is a lot of water (water), the Ganga, and
another, number 5 is the largest number of Khmer. (One motto that comes from the top of
Angkor Wat) and instead of five fingers of one's hand and means "water, earth, wind, fire and
spirit"
Ong Chek Ong Chom, Siem Reap City Pillar Shrine, both Cambodian people in
Siem Reap Province And other provinces were often known to this place very well, Phra Chek
Chom Phra Chom is important, has a long history and is believed to be very sacred. And is also
of interest to foreigners who travel and come to visit until creating a sound and outside the
shrine grounds that are enshrined, flowers, incense, candles, and bai-sri are a popular
Cambodian art form. The importance of bai-sri "Bai" comes from the Khmer language meaning
rice and "Sri" comes from Sanskrit meaning prosperity. Baisri has ingredients such as cooked
rice that is scooped into the mouth of the pot, boiled eggs, and a hostess, which is a sweet and
savory dish. Baisri is an invention that is both a science and an art that hides the beliefs of
making various karma. The lifestyle-related which has been influenced by Brahmanism, such
as birth, shaving, ordination, marriage, and death, must offer respect to the sacrifice and
worship of the Arak deities.
3. Phra That Ing Hang Savannakhet, Laos (Lao PDR) Phra That Ing Hang Priceless
relics of the Savannakhet people It is approximately 12 kilometers from the city on Highway
13 along the road to Ban Phon Sin. It is said to be the relics created as Phra That Phanom twin
with Phra That Phanom in Thailand, every year Lao people will have Worshiping Phra That
Ing Hang It's a big event In the same way, Thai people hold a ceremony to worship Phra That
Phanom. Both events include a candle procession and a dance offering to the relics as well. But
Phra That Ing Hang will be held in December. Phra That Phanom will be held during the lunar
month of the third month which corresponds to the month of February every year. Phra That
Ing Hang or That Ing Hang was built around 400 BC during the Sri Khotbu Kingdom period.
Which later brought the Buddha's relics to be enshrined in the word "Ing Hang" from the word
"Ping Rang" or Phing Ton Rang Phrathat was restored again in 1892 when Phrachao Fa Ngum.
He gathered the kingdom of Laos firmly and assigned to the governor of that era Take action
on this Including taking care of dating During December every year Which is the 13th, 14th
and 15th lunar month Ai Phra That Ing Hang will have an annual worship event.
Picture 2: Baisi, which was used to pay homage to Phra That Ing Hang Savan, Laos.
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The person who is going to worship the relics must have a sacrifice that must be offered,
consisting of incense, candles, flowers, and Baisi. Baisri, often referred to as Khan Mak Ben,
a conical shape. There are small cones assembled on the sides, may overlap all 4 or 8 sides of
the large cone, the number of layers can be 5 layers, some 7, some 9, but that is often popular
to worship Phra Ing Hang, there are 5 layers and usually used to worship 1 pair (Mrs. Kham
Boon Lue, 20 April 2019) To worship Phra That Ing Hang is considered an important Buddhist
place of the country. It has a long history and it is the center of Buddhist faith both in the
country and abroad. It was the place where the relics of the Lord Buddha were enshrined and
the important things that were offered as a Buddhist worship. Besides, Lao people believe that
this Phra Ing Hang is very sacred. Therefore, there are people who come to pray for blessings
(Nang Khanitha Khamlue, 20 April 2019) and have to wear a skirt to cover the skin to be
modest and should pay respect to the place and the surrounding area.
The motto towards "Baisi"
The motto towards "Baisi", beliefs and rituals has resulted in culture and tradition and
defined as a norm to be a practice, such as beliefs about religion, spirit, spirit, superstition,
mystical power, human beings adopt rituals, beliefs to practice in their own people (Isaraphon
Chanthong. 1994: 41) is the acceptance of teachings, believe in auspiciousness and help to
promote the prosperity of the ritualists and beliefs about the soul (Siriporn Sumetharat, 2010:
372). This belief in Baisri is a sacrifice. It was believed to be high as Baisri features were
considered replicas of sacred places such as Phra Sumen Mountain, Kailas Mountain of Lord
Shiva, and a castle or pagoda. According to the shape, because these symbols were believed to
be a place of residence. The presence of people with virtue and divine energy such as gods, etc.
These things were hidden in the form of Bai Sri.
Therefore, Baisri is considered to be one of the symbols that is important to the human
soul to the gods and what they worship as well. Moreover, inside the Bai-sri cones that contain
items such as steamed rice and banana snacks, Nam Wa, and incense sticks that are placed in
the center of the cone when the light is formed.The person who is going to worship the relics
must have a sacrifice that must be offered, consisting of incense, candles, flowers, and Baisi.
Baisri, often referred to as Khan Mak Ben, a conical shape. There are small cones assembled
on the sides, may overlap all 4 or 8 sides of the large cone, the number of layers can be 5 layers,
some 7, some 9, but that is often popular to worship Phra Ing Hang, there are 5 layers and
usually used to worship 1 pair (Mrs. Kham Boon Lue, 20 April 2019)ใTo worship Phra That
Ing Hang is considered an important Buddhist place of the country. It has a long history and is
the center of Buddhist faith both in the country and abroad and is the place where the relics of
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within. Besides, Lao people believe that this Phra Ing Hang is very sacred. Therefore, some
people who come to pray for blessings (Nang Khanitha Khamlue, 20 April 2019) and have to
wear a skirt to cover the skin to be modest and should pay respect to the place and the
surrounding area.
The motto towards "Baisi"
The motto towards "Baisi", beliefs and rituals has resulted in culture and tradition and
defined as a norm to be a practice, such as beliefs about religion, spirit, spirit, superstition,
mystical power, human beings adopt rituals, beliefs to practice in their people (Isaraphon
Chanthong. 1994: 41) was the acceptance of teachings, believe inauspiciousness and help to
promote the prosperity of the ritualists and beliefs about the soul (Siriporn Sumetharat, 2010:
372). This belief in Baisri was a sacrifice. It was believed to be high as Baisri features are
considered replicas of sacred places such as Phra Sumen Mountain, Kailas Mountain of Lord
Shiva, and a castle or pagoda. According to the shape, because these symbols are believed to
be a place of residence. The presence of people with virtue and divine energy such as gods, etc.
These are things that are hidden in the form of Bai Sri.
Therefore, Baisri is considered to be one of the symbols that is important to the human
soul to the gods and what they worship as well. Moreover, inside the Bai-sri cones that contain
items such as steamed rice and banana snacks, Nam Wa, and incense sticks that are placed in
the center of the cone. When the light is formed considered himself close to the power of the
gods and sacred. It is also an invitation that is believed to be the spirit's pattern to acknowledge
one's purpose and to achieve the desired success as well (Phra Maha Suphan Suwanno, 25
November 2019).
Baisi will come out of the attributes inside the Baisri, there will be offerings, flowers,
candles, and shapes that should be abbreviated to the appearance of a Chedi, castle (Yasothara
Siripapaprapakorn, 2019: 4) with meanings. Or it is the place containing the highest things such
as gods, gods, and the magic of sacred things. It is believed that the worship of Baisi and the
prosperity of the merit may be difficult to explain because it requires resolution and delicacy
too. These things should try to explain that a person who is impatient and rude cannot do
something beautiful if he wants to be beautiful, it must be calm and the patient should be a
trick. In one way of training as well, people often believe that Baisri will be a reinforcement.
Human being in a prosperous and beautiful way (Colanyasiri Sanguan 2013: 80) to life and
property, and also has an important effect on the mind (spirit) of the ritual practitioners.
Therefore, Baisri is a beautiful, bright, cold, abundant, and holistic appearance of man, spirit,
symbol, and god, etc. (Yasothara s. 2017: 2-3). In the southern Isan region where ethnic groups,
namely the Lao Khmer (Khmer) Kui, believe in supernatural power. The Brahmin motto with
the sacrifice and the local beliefs of the people to worship the sacred That objective is
happiness, prosperity as well as to add merit to oneself (Suphanthit Panyo 2001: 21). Even
some types of Baisi, they are also used in funeral rituals. In this regard, it is important to offer
sacrifices to the spirits and used in the ritual of worship that appears at the funeral local
traditional Baisi, Baisri trays, and Baisri Pakcham. Although the Khmer accent (Salatl) is
classified as another form of Baisri used to worship the jewels and the Dharma of the Buddha
according to the local group's way of life.
Beliefs of the Cambodian people in the education area even international level Baisi
was invented to worship the sacred things that he respects, such as the Angkor Wat, Angkor
Wat, the Shrine of Jake Ong Chom Temple, and the sacred mantel with special worship.
Cambodians believe that worshiping with Baisri is necessary to do because the ancient
ancestors will give great importance It is necessary to have every ritual. One of the mottos of
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-------------------------------------------------------------------------------------Bai Sri (by Sai) is the motto that comes in a shape with a high cone decorated with petals, Baisri cones in layers, usually 3 layers, 5 layers, 7 layers, 9 layers, 16 levels, arranged from low to
high, set up the highest cones, usually embroidered candles (called Tian Chai) and wreathed
with jasmine garlands. Baisri character is assumed from the castle, which is the residence of
the gods and the Himmapan forest. The characteristics of the layers can describe the origin of
the substitutes, such as the 3 crystals (when influenced by Buddhism) 16 levels, like 16 levels
of heaven. Baisri is considered a symbolic presence of the deities as well, becoming a specific
culture of the Cambodian people, namely the Kuakru believed as the home of gods and deities,
playing a role in the healing of the family and an important role in the worship of the deities of
the ancient Khmer culture (Yasothara Siripapaprapakorn, 2019: 2-6). The motto towards Baisi
of education in the Sawan Khet (Lao PDR) area surrounding Phra That Ing Hang. Baisri, also
known as Khan Mak Ben, is used for worshiping as a tall item that was invented for worship.
Basically, Baisi is used in religious rituals such as grand merit, parades, and annual events,
which gives Baisi great importance to other auspicious ceremonies consisting of Baisi. It is
important in worshiping relics and important religious objects or worshiping deities. Lao
people always use Mak Ben to worship. The Bai-sri shape, characteristic of the Lao people, is
often very important to the religion. Therefore, it is considered a substitute for the main theme,
namely the Mahajedi Sathan, Maha Stupa containing Phra Kaew Chulamanee. In the design,
flowers such as gardenia and stars are used that are easy to find in the area to decorate until the
result is beautiful until it becomes an identity in this area. An important motto says that Bai Sri
means fertility, beauty, and auspiciousness, and it is considered that if worshiped with this
sacrifice will be of great reward and worshiped the Lord Buddha and worshiped related to merit
and all kinds of auspicious works, etc.
The important role as Baisri is a very important role as sacrifices, where there are
rituals such as Buddhism and Brahmin, and local rituals held by the ethnic group that is related
to spiritual life and auspicious events (interviewed Phra Kumarathay, 15 November 2019),
Baisi will be created to assemble, quoted in the study here, has four characteristics that are
most commonly used in local communities: Baisi plays a large role in infant birth ceremonies.
(interviewed Thongda Klangrit, 17 November 2019) ceremonies of worshiping gods, angels
for blessing, etc. These Baisi will be featured in such ceremonies according to local patterns
(interviewed Phra Kru Sophon Thamrangsri, 7 November 2019). Baisi and the traits that affect
the mind as an offering Baisri with the belief that it will bring success. It was important to
invent and it was believed that it was a sacrifice used to invite sacred things to the event being
held (Samroeng Govido, 5 January 2019). It was considered as a device that helps to enhance
the auspicious ceremony for the ceremony.
Baisri of Southern Isan Thai people which are popular in important rituals.

Baisri Kala

Baisri Ton

Baisi Pak Cha

Baisri Tard
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child will have an angel to heal himself when he is born. Notice for safety and grow strong
2. Baaisri from the beginning (Baisarai, formerly) used to summon high gods to come
to a grand celebration for offering the offerings such as rice porridge, dessert, banana, flower,
there are 5 levels, 7 levels, and 9 levels.
3. Bai Sri Pak Cha, traditionally used for sign worshiping the soul and notices can be
used for various tasks.
4. Khmer-style Baisri tray used for ceremonies of great merit important sacrifices such
as the new house to worship the monks may be used in ancestor worship rituals, ceremonies or
important favors and celebrations, etc.
The value of Baisri
1. Baisri holds an offering that has a long history considered the highest offering. Baisri
is a value of esthetics (beauty) from Baisri himself and the worshipers who have to relate to
each other.
2. To cover the assembly machine edification It is a feature that connects humans with a
strong mind and beautiful mentally resulting in satisfaction and relaxation. Besides, this makes
humans participate in the rituals that are held by focusing on what respect he has, for example.
3. Baisri is a link between people and people. People with the supernatural, gods, spirits
that make human beings revered through the Bai Sri and people with philosophy, teachings,
rituals, and practices. This makes human beings follow their values to lead humans to the paths
that can continue to develop according to good social systems.
Baisi, which appears in the ritual, is used to show the importance of the Khmer people.
To emphasize Baisi as a symbol of worship to supreme gods, gods, and ancestral spirits and
the holy spirit. It is a symbol of worship and sacrifices to show respect Baisri is another way
to build morale and encouragement. Baisi is also a legacy that remains in the beliefs, rituals
that have become a cultural heritage that has been passed down until it has become something
that has been arranged in all popular traditions. To the present (Yasothara S.1017: 2-3).
Summary of the study
Learning English Through the Multicultural ASEAN "Baisi": Laos, Cambodia,
Thailand, the results of the study can be summarized as follows: (1) The moral base derived
from the 3 areas, beliefs and rituals have resulted in a culture and a tradition and defined as a
norm to be a practice, such as beliefs about religion, spirit, spirit, superstition, mystical power,
human beings adopt rituals, beliefs to practice in their people. They have belief in supernatural
power Brahmin motto with the sacrifice and the local beliefs of the people to worship the sacred
for happiness, prosperity as well as to add merit to oneself. (2) The role of Baisri is an important
and important role as an offering, where there are rituals of worship, such as Buddhist and
Brahmin rituals and local rituals held by people concerning spiritual life and auspicious work.
Baisi is created for the ritual. Baisri, quoted in the study here, has four characteristics that are
most commonly used in local communities: Baisri plays a large role in infant birth ceremonies.
Ceremonies of worshiping gods, angels to bless, etc. These Baisri will be displayed in the
ceremony in the local style. (3) Characteristics affecting the mind as a sacrifice. Baisri with the
belief that it will bring success and it was important to invent to be a sacrifice used to invite
sacred things to attend an event. It was believed that Baisri was a device that helps to enhance
the auspicious ceremony for the ceremony.
In summary, "Bai Sri", was called with Khmer accent "by-sri" or Cambodia, called Bysai means in the Khmer language. "Bye" means "rice". It refers to the auspicious rice produced
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Ben and Kui. Lao Khmer is referred to the same way as Bai Sri and the specific appearance of
each place, etc. Other than that, it gives meaning and the main theme is to be used in the worship
of worship, and etc. From becoming the culture of each area of the three areas, but the symbol
"Bai Sri" is used in the same way together with the same culture. The importance is that it
became the multicultural of Bai Sri that people could learn in this study.
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Introduction
Human has significant power of doubts more than any other creatures on this planet,
especially the doubts in how to live happily and safe from surrounding dangers such as disasters
caused by the change of climate or the infectious diseases etc. Some of these causes are the
factors, which influence human to start telling stories and keeping record of any important
situation that happens from generations, which later become a legend or a narrative story. In
the past, human has very close connection with natures. They have no idea of what causes
natural phenomenon, so they believe that whatever happens, are made by God who creates
everything in a different time. The belief in superstition, in earthy god, sky and river that they
could create a good or a destructive situation because human during that time, did not have a
good knowledge enough in natural phenomenon e.g. lightening, thunder, storm, earthquake,
flood, volcano etc. so they believed that these were all created by god. They also believed that
if they please god, bad phenomenon would not be happening. This is the cause of sacrifice and
a birth of Theism, and it’s developed to become a culture in every part of the world.
The word “Culture” derives from a French term, which derives from the Latin
“Colere” which means to tend to the earth and grow, or cultivation and nature. It shares its
etymology with a number of other words related to actively fostering growth4. Culture is the
characteristics and knowledge of a particular group of people, encompassing language,
religion, cuisine, social habits, music and arts. Culture encompasses, food, what we wear, how
we wear it like “Thai’s Pasin or Indian’s Sarie”, our language, marriage, music and what we
believe is right or wrong how we greet visitors, how we behave with loved ones, and a million
other things. Culture is the way of life of a group of people, the behavior, beliefs values and
symbols that they accept generally without thinking about them. We can see western culture,
eastern culture, African culture pass through music and arts, cuisine, cloths, language and
literature.
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a reginal grouping that
promotes economic, political, and security cooperation among ten countries in Southeast Asia
are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines,
Singapore, Vietnam and Thailand. ASEAN was established on 8 August 1967 in Bangkok by
the five original member countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand
Brunei Darussalam joined on 8 January1984, Vietnam on 28 July 1995, Laos and Myanmar on
23 July1997, and Cambodia on 30 April1999. The ASEAN Declaration states that aims and
purpose of the Association are 1) to accelerate the economic growth, social progress and culture
development in the region through joint endeavors in the spirit of equality and partnership in
order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian
nations. 2) To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the
rule of law in the relationship among countries in the region and adherence to the principles of
the United Nations Charter5. All of member countries are in Southeast Asia which had been
4

Christina De Rossi an anthropologist at Barnet and Southgate Collage in London.
https://culturacollection.com,06 Aug.2020.
5

https://www.nti.org./learn/treaties/and regimes/association-southeast Asian/ 26 March 2019.
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-------------------------------------------------------------------------------------combined with many similar cultures such as religion, food and literature. The culture of Asia
encompasses the collective and diverse customs and traditions of art, architecture, music,
literature, lifestyle, philosophy, politics and religion that have been practiced and maintained
by the numerous ethnic groups of the continent of Asia since prehistory. Some culture and
tradition of lifestyle are very similar such as the relationship in family most of them give the
important role to the man and woman have to follow him, husband have to earn his family,
wife have duty in taking care children and managing house in the proper way. The culture in
religion also similar, most of Asian people believe in the founder of the religious, Myanmar,
Indonesia, Laos, Vietnam, Cambodia and Thai mostly believe in Lord Buddha (Guatama) we
have the same culture in making merit especially on the important day like Vesak Day. The
main Buddhist principles to be observed on this day are Gratefulness to Lord Buddha, they
went to the temple, observed the precepts, listened to a sermon, made merit and offered food
to monks and novices. People also made donations to the poor, the orphans, the impoverished,
the aged and the cripples, while some bought animals, such as tortoise and fish to set free as
people believed it was a means to lengthen their lifespan. Another member countries, Brunei
Darussalam, Philippines, Singapore and Malaysia are mixed in religious culture between
Muslim, Hindu and Buddhism they have the specific way in chanting or make merit to the
prophet. Beside these all of ASEAN members are combined with the same literature called
“Ramayana”. As we knew Asia is home to several of the world’s oldest civilizations that
produced the majority of the great religious systems the oldest known recorded myths and
codices on ethics and morality. Especially India 2,000 years before the Buddha era, there were
people who collected all these prayers into section called “Vedas”. There are 4 Vedas scriptures
reflecting the social image of that time, which are considered source of good knowledge in
understanding the origin of human’s development in ancient time. Vedas are the oldest of
Sanskrit literature and Hindu scripture, Sanskrit is the ancient language of India and Hinduism
is a multi-god religion that originate in India. There are four parts of the Vedas: the Samhitas,
the Brahmanas, the Aranyakas and the Upanishads. The Samhitas are hymns that praise the
gods. The Brahmanas are prayers for priest, the Aranyakas are about worshiping and meditation
and Upanishads are the philosophies of Hinduism.
The literature of those languages depended largely on the ancient Indian background,
which include two Sanskrit epic poems the Mahabharata and Ramayana as well as the
Bhagavata-purana and the others purana In addition, the Sanskrit philosophies were the source
of philosophical writing in the later literatures, and the Sanskrit schools of rhetoric were of
great importance for the development of court poetry in many of the modern literatures.
The Influence of culture and art by the same literature Ramayana:
Asian literature refers to the literature that was written over a period of thousands of
years in a variety of countries in Asia. Much of Indian literature was originally written in
Sunsakrit and it’s often closely related to religion and this is true of Ancient Asian literature as
well. The ancient literature of India is primarily connected with Hinduism. The glory of Ram
is derived from the Hindu epic, said that Sita was the daughter of Ravana and Mandodari
(thotsakan and montho). Vibhishana (phiphek), the astrologer brother of Ravana, predicts the
death of Ravana from the horoscope of Sita. Ravana has thrown her into the water, but she is
later rescued by Janaka(chanok) the hermit which raised her like a daughter.
Ramayana: The ancient Indian literature written by sage Valmiki had a deep
influence in Southeast Asia. The story line is apparently simple with the good king Rama who
fights and is victorious over the evil Ravana. Ramayana has been interpreted and adapted in
different ways it according to the different local cultures fostering a multitude context specific
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of ASEAN which had Ramayana for their art and literature’s culture are Laos, Philippines,
Cambodia, Malaysia, Indonesia and Thailand.
The Cambodian version of the Ramayana Reamker (Khmer- Glory of Ram, is the
most famous story of Khmer literature since the Kingdom of Funan era. It adapts the Hindu
concepts to Buddhist themes and shows the balance of good and evil in the world. The exact
time when was Ramayana introduced to Cambodia is unknown, however, the earliest
mentioning of the epic dated to 7th century according to a stone inscription at Veal
Kantel, Stueng Treng. Based on the same inscription, the manuscript of this epic already
existed in Cambodia as the inscription mentioned the offering of the epic's manuscript to a
temple which expressed its importance in Khmer belief. Statues of the poem's heroes were
worshiped in temple sanctuaries, akin to the wall paintings at Cambodia's Royal Palace and
Wat Bo6. Reamker in Cambodia is not confined to the realm of literature but extends to all
Cambodian art forms, such as sculpture, Khmer classical dance, theatre known as Lakhorn
Luang (the foundation of the royal ballet), poetry and the mural and bas-reliefs seen at the
Silver Pagoda and Angkor Wat.
Indonesia, especially Java and Bali, Ramayana has become a popular source of
artistic expression for dance drama and shadow puppet performance in the region. Sendratari
Ramayana is Javanese traditional ballet of wayang orang 7 genre, routinely performed
in Prambanan Trimurti temple and and in cultural center of Yogyakatar.
Malaysia The Hikayat Seri Ram of Malaysia incorporated element of both Hindu
and Islamic mythology. Ramayana has also been depicted in many paintings, most notably by
the Malaysian artist Syed Thajudeen in 1972. The epic tale was picturized on canvas in epic
proportions measuring 152 x 823 cm in 9 panels. The painting depicts three prolific parts of
the epic, namely The Abduction of Sita, Hanuman visits Sita and Hanuman Burns Lanka. The
painting is currently in the permanent collection of the Malaysian National Visual Arts Gallery.
Myanmar Rama (Yama) and Sita (Me Thida) Yama Zatdaw, the Burmese version
of Ramayand Yama Zatdaw is the Burmes version of Ramayana. It is also considered the
unofficial national epic of Myanmar. There are nine known pieces of the Yama Zatdaw in
Myanmar. The Burmese name for the story itself is Yamayana, while zatdaw refers to the acted
play or being part of the jataka tales of Theravada Buddhism. This Burmese version is also
heavily influenced by Ramakien (Thai version of Ramayana) which resulted from various
invasions by konbaung Dynasty kings toward the Ayutthaya Kingdom.
Philippines Main article: Maharadia Lawana8 an epic poem of the Maranao people
of the Philippines, has been regarded as an indigenized version of the Ramayana since it was
documented and translated into English by Professor Juan R. Francisco and Nagasura Madale
in 1968. The poem, which had not been written down before Francisco and Madale's
translation, narrates the adventures of the monkey-king, Maharadia Lawana, whom the Gods
have gifted with immortality.
Laos Phra Lak Phra Lam is a Lao language version, whose title comes from
Lakshmana and Rama. The story of Lakshmana and Rama is told as the previous life of
Gautama Buddha.

6

https://wikipedia.org./wiki/Ramaker: This page was last edited on 23 June 2020.
Wayang wong, also known as wayang orang (literally "human wayang"), is a type of
classical Javanese dance theatrical performance with themes taken from episodes of
the Ramayana or Mahabharata. Performances are stylised, reflecting Javanese court culture: https
://wikipedia.org. /wiki/wayong orang, 23 Jul/2020
7

8

https://en Wikipedia.org/wiki.Ramayana, Philippins, p.264.
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The very concept of Thai Kingship itself has been greatly influenced by Buddhist
and Brahmin philosophies, and one can still notice Indian cultural traces in many ceremonies
and rituals of the Royal Court of Thailand to this day. Historically, Thai kings of various eras
have always tried to follow the Buddhist ideal of the “Ten Virtues or Dharmas of Kingship”
(Dosabidh Raja Dham)9
The traditional names of many ruling Thai kings at least since the period of the
Ayutthaya Kingdom (1351-1767) was either “Ramesuan” or “Ramathibodi” (Rama the Ruler),
and of course, the old capital city of Ayutthaya itself was named after Rama’s city Ayodhya.
The kings were considered to be the incarnation of the Hindu Lord Vishnu, as well as the
Buddhist Bodhisattwa. By royal tradition that has been observed unto the modern day, all Thai
Kings are Buddhists, with the role of the supreme Patrons of Buddhism in the land, as well as
the Defenders of all the Faiths that the Thai people observe apart from being a Buddhist, a
warrior, and an administrator, King Rama 1 was also interested in the arts and literature, with
help from Brahmins, scholars and poets, he translated and composed a completed Thai version
of Ramayana in Thai and built the Temple of the Emerald Buddha in his own Grand Palace.
The 2-km long walls of the temple’s compound are decorated in murals telling the story of
Ramakian. The most popular versions of Ramakian in Thailand are the ones authored by King
Rama I, and the version composed by his artistic son, King Phra Buddha Loetla, Rama II,
which was intended to be the script for the “Khon” mask dance play in Thai art culture.
4. Conclusion: in my opinion, Ramayana is ultimately a love story between Rama
and Sita, this literature conveys complex messages of dharma, karma, loyalty, devotion to
parents and duty toward citizens. It gives many knowledges, army, philosophy and astrology
especially in prediction. The sage of Thai Astrology Mr. Thep Salikabutra10 had mentioned
that; “in being a good astrologist, one must adhere firmly to the ethics of astrologists. In case
an astrologist uses his knowledge wrongly it can create devastation to its believers. The major
principles that any astrologist must be obliged to, is to refrain from; 1. Prediction of couples’
virtue 2. prediction of one’s death timing 3. Prediction of infant’s future.
In this literature Phiphek the astrologer should not predict the little princess Sita that
she will bring the death to her father Ravana and she was thrown into the water, she had rescued
by the hermit and become Rama’wife. This literature not only had been taught about the law
of kamma but also the way how to pass through the problems with a prudent.
At present, Ramakien and Knon are widely recognized as Thailand’s cultural
heritage while the puppets of the main characters of Rama and Laxman are always in high
demand for tourists at local Cambodian souvenir markets. In Indonesia’s Java and Bali, the
Kakawin Ramayana is considered the pinnacle of artistic expression among both Muslim and
Hindu communities. In most other Southeast countries too plays based on Ramayana are a
regularity.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to understand the place of the English language in ASEAN
culture, and how we can all benefit through language learning and creative culture. The
Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in
Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) by the
founding fathers of ASEAN, who were Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and
Thailand. Brunei Darussalam joined on 7 January 1984, followed by Viet Nam on 28 July
1995, Lao PDR and Myanmar on 23 July 1997. With the inclusion of Cambodia on 30 April
1999, the ten states that comprise the ASEAN that we know and are so fond of today finally
came together!
The English language is the most well-known language in the world. People from all
over the globe use the English language to communicate with each other, and it is the main
language used as the second language by people who speak native languages other than
English. It is the most truly international language. Within the ASEAN community, too,
English remains the lingua franca. The states that make up ASEAN contain an incredibly
diverse range of cultures and languages; in fact, over 1000 languages are spoken within the
region and member states have between one and four official languages, and included are
English, Filipino, Indonesian, Khmer, Lao, Malay, Putonghua, Burmese, Spanish, Tamil, Thai
and Vietnamese. It is perhaps because of ASEAN’s striking cultural diversity that it has just
one working language, which happens to be English. This is somewhat in contrast to the EU,
which recognizes 24 official and working languages. In this paper, we will examine the
importance of the English language within ASEAN, and look at some reasons why it is
important to develop our teaching and learning of the language.
Keywords: ASEAN Culture, Learning through Language
ASEAN Culture: Aims and Purposes
In this day and age, people often hear that as good citizens of ASEAN, they should become
proficient in the English language so they can become good and influential regional citizens
and so they can improve the region’s place in the world. Furthermore, this rings extra true
because indeed the ASEAN region is becoming a global powerhouse in many ways. Then,
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with the day to day individual need to be well skilled in English?

1. It seems a good idea to be able to speak and write to a reasonable level because today people
use English as the number one language of travel. If people know some English, there is no
need for them to ‘fear’ the hometown languages of the countries in which they will travel.
2. A good working level of English can greatly help people to get and keep a job in their own
country and when they go abroad. The ASEAN area, now with its shared benefits for citizens
in the region, is a place of great exchange of capital, goods and humanity.
3. English is the language of business spoke in the ASEAN region. Many deals regionally are
done in English.
4. When it comes to international study, English continues to be the language in demand.
5. English is the language of science and technology.
These days, people face new challenges and increasing competition. As a result, ASEAN,
which as we noted consists in the ten nations, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore,
Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia, needs to come
together to be even stronger and to collectively increase its bargaining power. ASEAN provides
its members with the ability to reduce their dependence on the world economy but become
increasingly competitive in the international arena, and be able to, as a group, solve problems
in various dimensions. It seems clear that, despite the challenges that the members states are
facing, ASEAN is helping to create more prosperous, more stable and more versatile
prosperous members state economies, and thus provides an ideal base for new development.
Moreover, these big scale societal level issues, which ASEAN deals with, translate through to
the local, family and individual end of things. ASEAN is not just a meeting of nations. It is a
meeting of the people who make up those nations, and its aim is to give its member peoples an
improved sense of belonging and improvement in their good quality of life.
This raises the question of competition among the ASEAN members. Competition is also a
good thing and challenges everybody to find and do their best. And learning a second language,
and the advantages it can bring, is right in line with the idea of improvement through critical
comparison of one’s standing and level. People need to bear in mind that two or more languages
is a good and necessary thing. If folks are not good in English, they should try very hard to
improve and even be better than others. Actually, if people cannot use English well these days,
they will face an uphill battle. ASEAN, although it is like a big brother or sister in many ways,
it is a big field of competition and one of the tools of battle is the English language. Speaking
poetically of course, to be able to speak and write English well in ASEAN is like having a
quality shield and sword. Those items are necessary; without them, people cannot thrive, and
may even perish!
The English language is not that difficult to learn, but to improve in English, people have to
practice every day and try to study and learn in a variety of ways. Actually, the Thais are weak
in English compared to many of the other AEC countries. Thailand is ranked number 8 in
ASEAN in terms of its English language skills. Many believe that the Thais now need to try
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the competition has started, it will be like big fish eating a smaller fish; if the Thais don’t know
how to speak and read well particularly in terms of regional communications, they are going
to get eaten..
It may be worthwhile to think more on the questions to do with why English is so important to
us. First, as we can see, most foreigners from different countries and different linguistic
backgrounds come to Thailand on a trip or a holiday, and many of them use the English
language when they get here. In many ways, ASEAN is just like all those foreigners who come
here. It has ten countries, ten cultures, ten main languages, and ten different life styles, but in
general the shared language is English. English is used then for communication because it is
the language that is known all over the world, and especially within the ASEAN region. And,
this is why people need to be concerned about their level of English and be more active to learn
English. If people do not see the importance of the English language, they and their country
will lose their competitiveness. As time passes, their economy will become weak relative to
other economies and many people will lose their jobs because others who can speak and read
English well will take their jobs.
Second, people who want to work in the ASEAN countries must have a good grasp of the
English language. These days many people dream about working in other countries but they
do not have a chance to do so because they do not know English well enough. They do not
have a high degree and because of these factors they do not get the opportunities they dream
about. That is why it is just a dream for many folks who want to have a good job and good life.
Now that the AEC community is growing and becoming more integrated, there are many
chances to work in countries such as Malaysia, Singapore, Laos, Indonesia, Cambodia, Brunei,
Vietnam, Myanmar, and the Philippine. Moreover, to live and work around different parts of
Thailand is also a goal of many Thai people, and of this course this increasingly requires sound
English skills.
Third, people who know English well can travel easily to other ASEAN countries because
whenever they do so, they just have to pack a bag before they leave. They do not have to be
fluent in the native tongue of their destination because hopefully the people there can speak
English too. The English language is the key to further accessing new communities, new
worlds, new friends, and new competition. People cannot do anything well regionally if they
are not competent in English.
Next, I want to look at some of the features of ASEAN because when we do so, we can further
see the important role that the English language plays in ASEAN. There are three of pillars that
support the structure of ASEAN, which are:
1.

ASEAN Political Security community (APSC): has various determined goals and
objectives. The main mission for member countries is to co-exist peacefully. ASEAN is
about building stability and it includes a good system to prevent and resolve conflicts that
may arise. In other words, within ASEAN, there exists the structures that enable working
together and dealing with all kinds of security threats, thus ensuring that people have a
stable and secure living. It goes without saying that smooth, clear and accurate
communication is an important component of ASEAN’s political and security issues, and
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region.
2.

ASEAN Economic Community (AEC): also has carefully designed and communicated
goals and missions for the countries who make up the community. The members state and
their representatives regularly meet. One of the chief goals has been the creation of a
common market which has a shared production base. Since ASEAN’s last integrative
steps, the movement of goods and services, investments and professional personnel has
stepped up. The circulation of capital has improved, and priority policy issues are being
addressed in ways that further promote economic integration, leading to increased
competitiveness within ASEAN, and with the region’s external trading partners. ASEAN’s
economic goals are based on its agreed upon values, which emphasize the importance of
equality, personnel economic freedom, the value of private property, competition and
security. Once again, it goes without saying that English as the lingua franca of the region
is vitally important. It is important for Thais at the government and management,
entrepreneurial and employee level to be as proficient as possible in English in order to
benefit the Thai nation and the ASEAN community.

3.

ASEAN Socio-Cultural community (ASCC): has goals and missions that aim to make the
ASEAN zone a people centered community. One strong objective of ASEAN is to help its
member states create caring societies and to create a region-wide unity through in the
solving of the problems of poverty, in the promotion public health, and in the prevention
and management of natural disasters. The sustainable use of natural resources also features
in ASEAN’s socio-cultural aims, as does the building of a regional identity that fosters the
preservation and development of the region’s unique cultures. Unity through diversity of
ASEAN is a theme of the ASEAN approach. Once again, we see the importance of the
English language as it is used as the tool by which many people grow in their understanding
of each other. In a region which is as culturally diverse as ASEAN region is, members
really need to sit down and talk and listen to each other patiently and try hard to come to
deep levels of understanding. This process of course takes place in various languages;
however, the universally used language, English has played, and continues to play, a vital
role in the socio-cultural affairs of ASEAN.

ASEAN Languages
Next, we examine the official languages of each member state.
1. The official language of the state of Brunei is the standard Malay Brunei language and
English is commonly used in both government and trade. The Chinese minority in Brunei
speak a number of Chinese languages.
2 The official language of Cambodia is Khmer. Other languages spoken are French,
Vietnamese and Chinese.
3. The official language of Indonesia is Bahasa Indonesian.
4.The official language of Lao is Lao.
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Chinese and Tamil are also widely used.
6. The official language of Myanmar is Burmese. English is widely understood.
7. The official language of The Philippines is Filipino.
8. Singapore has four official languages: English, Malay, Mandarin and Tamil.
9. The official language of Vietnam is the Vietnamese language.
10. The official language of Thailand is Thai language.
ASEAN Culture is committed to opening a world of opportunities to collectively deliver and
fully realize human development, resiliency and sustainable development via the cooperation
of the member states in a wide range of areas including:
-

Culture and Information

-

Education, Youth and Sports

-

Social Welfare and Development

-

Women and Gender

-

Rural Development and Poverty Eradication

-

Environment

-

Disaster Management and Humanitarian Assistance Health

The increased regional cooperation that has taken place over the last five or so years has seen
extreme poverty decline dramatically in a number of ASEAN member states. The region has
also experienced an expansion in the size of the middle class, improving health and education,
a growing workforce serving regional and global labor needs, a rapidly rising urban population
that generates new services, city infrastructure development, and finally rapidly evolving
lifestyles.
The importance of English language in ASEAN Culture:
One current that faces the ASEAN community is how its aims and plans can be better
communicated to the grassroots level and not only to people in the government including
business, leaders, scholars, development workers. Bering in mind the diversity of all 10
members of states, it is essential that the ASEAN policy on communication and media is clear
and effective so all ASEAN countries can get to know and understand each other, regardless
of their choice of official language. When communicating with people of different languages
and cultures, people should and do use English as the primary language. Everyone should learn
and use it. The English language is already used in so many areas of life, especially by
government officials, business leaders, managers and company employees. To have a
proficiency in English is a must in 2020 because it seems that English will be increasingly used
as the lingua franca by the citizens of the ten ASEAN countries, who now, more than ever, are
practicing it in order to develop their ability to communicate. As stated earlier, because the
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has become the second language of ASEAN people. It is best used in conjunction with the first
or official language of each country. My feeling is that we in Thailand have a lot of work to do
on our English skills, and that English being a weak point in Thailand is holding the country
back to some degree, whether it is in the area of business, commerce, medical service, or
tourism. It seems that we have some catching up to do to achieve an English usage that can
rival that of Singapore or the Philippines.
Conclusion
Thailand has become one of the members of the ASEAN Community. People in each member
country have to communicate with each other in the economic, social, political, government,
education, arts, cultural, tradition, tourism areas. English has become the common language
for that communication. Actually, ASEAN specifies that English is the common language in
its rules. ASEAN Card Article 34 states that “The working language of ASEAN is English.”
Because of this, the English language has become very important to Thailand as a member of
ASEAN. Thais therefore need to cooperate and improve the English levels in Thailand at every
level. They need to further research and implement the best methods for teaching and learning
English, so that Thai people can communicate effectively with others in the ASEAN
Community. They also need to develop better English as it is the language of science,
technology and information and knowledge handling and processing. Finally, then let us
develop our individual English language skills in order to better ourselves, our countries and
all the people that form the great institution of ASEAN.
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Abstract
In this paper I summarize some main lines of criticism which have been, or might
plausibly be, brought against Bell's theory. I present a brief, balanced discussion, indicating
where Bell's theory seems to have gone badly wrong, as well as what are some of its interesting
insights. My thesis is that although Clive Bell’s theory of aesthetic Formalism has been
criticized by Kennick and Weitz, Langer, Kennick, Beardlsy, and others, and is amenable to
criticism from a Wittgenstein’s anti-essentialist point of view, the theory does have some
redeeming virtues. Bell’s theory has significant insights and historical importance. The theory
is historically important in justifying post-Impressionism, and in emphasizing the value of nonrepresentational art. Bell tries to give a clean account of ‘aesthetic experience’ by sorting out
emotions of a personal sort, reveries, and desires separately from the aesthetic experience of
art. And whatever more detailed account might be given, this is an important step if any
philosophical account of aesthetic experience is to be given at all. Bell’s sensitivity to the link
between art and religion, as shown in his statement that art may be a manifestation of “man’s
sense of ultimate reality” is very stimulating. In the final analysis, Bell rightly recognizes that
the aesthetician must have both intellect and sensibility.
Keywords: Aesthetics, Formalism, Clive Bell, significant form
Introduction
Art was published by Clive Bell in 1914, in part to include post-Impressionism. In the preface
to the 1948 edition of his book, Art, Bell observes that when he wrote the book the battle of
post-Impressionism had just begun, and giving some details states (William G. Bywater, 1975,
pp. 22):
“The best that even Sickert would say for Cézanne, in 1911, was that he was
"un grand rate", while Sargent called him a "botcher," and the director of the
Tate Gallery refused to hang his pictures. Van Gough was denounced every day
almost as an incompetent and vulgar madman; M. Jacques-Emile Blanche
informed us that, when cleaning his palette, he often produced something better
than a Gauguin; and when Roger Fry showed a Matisse to the Art-Workers
Guild the cry went up "drunk or drugs?" ... Hark to Sickert: " Matisse has all
the worst art-school tricks" "Picaso, like all Whistler's followers, has annexed
Whistler's empty background without annexing the one quality by which
Whistler made his empty background interesting.”
On Bell's view, photographic exactitude of representation is hardly the desideratum in
painting. By focusing on “significant form”, works by Cezanne, Van Gough, Gaugin et al. may
be evaluated in a way independent of representation of a naturalistic sort, and Primitive and
Oriental art turn out to be valuable in their extreme stylization and lack of naturalistic detail.
But as Bell himself later realized, in this period of reaction and justification as against the sort
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116)
The Bloomsbury Group, consisting of Clive Bell and kindred spirits, was in some ways
influenced by G.E. Moore's work, Principia Ethica. For example, following Moore Bell takes
“good” to mean an indefinable non-natural property, and states: “Creating works of art is as
direct a means to good as a human being can practice.” (Clive Bell, 2005, 110 and 115) Good
art would not, of course, be identifiable merely on the basis of its having a certain natural
property or set of natural properties (such as roundness, smoothness, etc.), but would, according
to Clive Bell, be identifiable on the basis of its having “significant form”. Bell develops his
notion of “significant form” with respect to visual art as the ‘relations and combinations of
lines and colors’. (Frank A. Tillman and Steven M. Cahn, 1969, 417). As in Moore's conception
of the intuitive apprehension of “good”, such relations and combinations are either intuitively
perceived on inspection of the work of art or not. But in either case, on Bell's view, reasons are
not relevant to the determination of whether an art object has “significant form”. I doubt
whether this sort of aesthetic intuitionism, which allows no place for reasoning in aesthetic
judgment, takes into account all the relevant facts about how people actually make such
judgments. But that issue is beyond the scope of this paper. (Clive Bell, 2005, 33)
In his book, Art, Bell offers both an aesthetic and a metaphysical hypothesis. The
aesthetic hypothesis holds that “the essential quality in a work of art is significant form”. (Clive
Bell, 2005, 100) The concept of significant form is articulated by Bell in order to solve what
he considers to be the central problem in aesthetics viz., providing a quality which is common
and peculiar to all works of art. Thus, Bell reveals himself as an essentialist rather than as a
“family resemblance” theorist with respect to the concept of art. Briefly, to say that there are
“family resemblances” between works of art is to say that, although they have no feature
common to them all, they are related. For a discussion of the concept of “family resemblances”
see (Ludwig Wittgenstein, G.E.M. Anscombe (trans.), 1958, 71) On the essentialist view there
must be something common to all works of art in order for the word ‘art’ to have any meaning.
Is the “something common” a property or a relation? Since Bell holds that the essence of art
does not consist in a natural property or properties, he proceeds to find it in the sort of relation
which he calls “significant form”.
As against those who believe that the artist's intention is relevant to the interpretive
understanding and/or evaluation of a work of art, Bell argues that in aesthetic appreciation: “we
need bring with us nothing from life”. (Frank A. Tillman and Steven M. Cahn, 1969, 424) This
implies that historical and biographical material need not be consulted, for example. In so doing
he attempts to safeguard the autonomy of art. On this view, “aesthetic isolationism”, the work
of art can and should stand on its own, and the aesthetic experience has nothing to do with
cognitive considerations provided by extraneous material. The aesthetic isolationist position is
at odds with aesthetic contextualism, the thesis that a work of art can only be appreciated by
considering it in its social, historical, and cultural context.
In addition to the aesthetic hypothesis just discussed, Bell also puts forth a metaphysical
hypothesis: significant form is the expression of a peculiar emotion felt for Reality. (Clive Bell,
2005, 100) He holds that art may be a manifestation of “man’s sense of ultimate reality”,
thereby envisioning a link between art and religion. (Clive Bell, 2005, 102) Thus he predicts
that when “significant form” is rarely to be found in a period, religion, too, will be at a low ebb
and culture degenerate. On the other hand, when the sense of reality mentioned in the
metaphysical hypothesis is achieved, people tend to value spiritual rather than materialistic
concerns according to Bell (cf. Leo Tolstoy). Thus, the spiritual and the aesthetic function in
unison here. And because of the close kinship between art and religion envisioned, artworks
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morality on Bell's reasoning. (Frank A. Tillman and Steven M. Cahn. 1969, 421)
In what follows I shall summarize some main lines of criticism which have been, or
might plausibly be, brought against Bell’s theory. It would be unrealistic to hope to deal
exhaustively with the topic of formalism in a short paper. I shall try to present a brief, balanced
discussion, indicating where Bell's theory seems to have gone badly wrong, as well as what are
some of its interesting insights.
In a work entitled Clive Bell's Eye, William Bywater argues in favor of Bell and against
Bell's critics, Kennick and Weitz. These critics emphasize the on-going character of art and
how the concept of art changes to include what, at a previous time, would not have been
considered art at all (e.&, sounding sculptures, stylized urinals by Marcel Duchamp, etc.). The
term ‘open-textured’ is applied to the concept of art to express the on-going character of art.
Critics such as Kennick and Weitz take their task to be a descriptive one in emphasizing
the open-textured character of the ordinary concept of art. By contrast, they see Bell's theory
as conceptually confused or, at best, quite vague, a revisionary attempt to view art in an
extraordinary manner (as “significant form”). (William G., Bywater, 1975, 29)
Why would anyone think that Bell's account is conceptually confused? Recall his
aesthetic hypothesis, that the essential quality in a work of art is significant form. It does not
say that this quality is found only in good works of art, and thus the aesthetic hypothesis seems
to be a descriptive one. The word “significant”, however, has an evaluative tone, and is
criticized by Langer as a poor word choice. (Susanne K. Langer, 1953, 15)
Other evidence that there may be some descriptive/evaluative confusion in Bell's theory
accrues when one considers the question, what is the logical relationship between the aesthetic
hypothesis and the metaphysical hypothesis? Are they descriptive and evaluative hypotheses
respectively which are logically independent of each other? Bell gives a strong commitment to
the aesthetic hypothesis and a weak commitment to the metaphysical one, wishing to keep them
separate. But in the chapter on the aesthetic hypothesis when attempting to elucidate the notion
of “significant form”, the only feature of his overall theory which allows him to do so is the
expressionistic slant of the metaphysical hypothesis. There he emphasizes that “significant
form” is “the expression of a peculiar emotion felt for reality.”
Some philosophers might find the arguments of the preceding two paragraphs
inconclusive since the arguments rely heavily on a distinction between fact and value which
requires further discussion and may not be as clear as it at first sight seems. For my part I think
that the distinction may be useful in philosophy, and, in general, would only caution against its
crude employment in belittling important areas of humanistic concern (such as aesthetics,
ethics, and religion).
Beardsley points out another type of conceptual confusion in Bell's theory. He observes,
as do Hospers and Weitz, that there is a circularity in Bell's treatment of the relationship
between ‘aesthetic emotion’ and “significant form”. For while “aesthetic emotion” is defined
as that which is produced by “significant form”, “significant form” is defined as that which is
produced by “aesthetic emotion”. (Monroe C. Beardsley, 1958, 298) Hence Bell's definition is
circular.
Is it a vicious circle? Clearly if the objective is to offer independent definitions of both
terms and this is not done, then the circularity is indeed vicious. But could Bell argue that he
does not take this as the objective, since the meanings of the terms, “significant form” and
“aesthetic emotion”, are linked in such a way as to make the circularity inevitable, and
therefore, not vicious? This type of argument is plausible in cases where, to explain the
meaning of X one appeals to y, and where Y is better known than X. Is this true in the case at
hand? If one is trying to understand “significant form” and is given an explanation in terms of
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one has some account of ‘aesthetic emotion’, and this Bell fails to provide. Whether (and if so
how) ‘aesthetic emotion’ may be distinguished from other emotions, and whether (and if so
how) ‘aesthetic emotion’ may be classified into types, are questions which would have to be
considered before concluding that an adequate explanation of “significant form” may be
couched in terms of ‘aesthetic emotion’. Explaining X in terms of Y is useless in cases where
Y is just as vague, and hence in need of explanation, as X. Thus, the circularity is vicious since
Bell's account of “significant form” in terms of “aesthetic emotion” does not amount to an
adequate explanation.
Another sort of criticism of Bell is a pragmatic critique of the applicability of
“significant form” as a criterion to distinguish art objects from ordinary objects which are not
artworks. W. E. Kennick, for example, argues that if there was a warehouse filled with all sorts
of things and someone had to bring out all art objects, that person would have a comparatively
easy time in contrast to one instructed to bring out all objects of “significant form”. Bywater
presents and criticizes Kennick's “warehouse argument” to defend Bell's theory. Specifically,
Bywater argues that Kennick's argument does not address the issue, since no one needs to
suppose that the average person will be able, without training and guidance to understand Bell's
theory or to recognize something with “significant form.” (William G., Bywater. 1975, 29)
Although Bywater's point is correct as far as it goes, it does not go far enough, for the
plausibility of Bell's position still depends on whether his theory is clear enough so that even a
trained observer would know what to look for in Kennick's hypothetical warehouse.
Yet Bywater formulates an important criticism of another topic which Bell deals with.
Bell holds that a copy cannot be as moving as an original, since there is an idea in the mind of
the artist which the copyist does not possess. And Bywater points out that in so doing Bell runs
the risk of diluting his formalism by removing attention from works of art themselves to the
creative process of the artist. (Frank A. Tillman and Steven M. Cahn, 1969, 422)
Clive Bell's treatment of intention also deserves critical comment. Bell drives a wedge
between the artist's intention to promote aesthetic emotion (the emotive) and the artist’s
intention to convey information (the cognitive) in his rejection of Italian Futurism. (Frank A.
Tillman and Steven M. Cahn, 1969, 422) By this move Bell unwittingly rejects much of
traditional art, since often if not always traditional art has an informative function (e.g., as to
religious belief structures). It might also be asked, does Bell believe that the intention to evoke
aesthetic emotion underlies all works of art that he sees as having “significant form”? If so,
then his high evaluation of Primitive Art seems strange in view of the unlikelihood of (socalled) primitives having such rarefied intentions.
When purely formal considerations are inadequate to show that an esteemed work of
art is valuable, Bell slides towards expressionism (e.g., when Cezanne's working out his
salvation is taken into consideration). (Frank A. Tillman and Steven M. Cahn, 1969, 422) And
the various references to expressing “significant form” give the impression that ‘form’ is being
substituted for ‘idea’ in a. revision of expression theory. (Frank A. Tillman and Steven M.
Cahn, 1969, 422 and 426)
Furthermore, from Ludwig Wittgenstein’s view a fundamental critique of Bell's method
is possible. Whereas Bell assumes an essentialist stance with respect to defining “art” by
seeking a property common to all and only what is called art -- which on his analysis turns out
to be the relational property of “significant form” -- it might be objected (with Morris Weitz,
e.g.) that the concept of art is an “open-textured” concept, and therefore that Bell’s approach
fundamentally mistaken.
Since so many criticisms may be made of Bell’s theory of art, what value does it have?
Does the theory offer significant insights, despite difficulties of detail? I think it does. The
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of non-representational art. Bell tries to give a clean account of “aesthetic experience” by
sorting out emotions of a personal sort, reveries, and desires separately from the aesthetic
experience of art. (Frank A. Tillman and Steven M. Cahn, 1969, 422 and 426) And whatever
more detailed account might be given, this is an important step if any philosophical account of
aesthetic experience is to be given at all. I find his sensitivity to the link between art and
religion, as shown in his statement that art may be a manifestation of “man’s sense of ultimate
reality”, very stimulating and, of course, in need of further discussion. (Clive Bell, 2005, 102)
In the final analysis, Bell rightly recognizes that the aesthetician must have both intellect and
sensibility.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิชบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเคชันเอคโค่ อิง
ลิชบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน
103 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิชบนโทรศัพท์มือถือ และแบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิชบนโทรศัพท์มือถือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความนิยมนิยมใช้แอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิชบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเนื่องจากใช้งานง่าย และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อใช้แอปพลิเคชันเอค
โค่ อิงลิชบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : แอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิช, การเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ABSTRACT
The purposes of this research were to study “Echo English” applications for learning and
improving english skills and to study on students’ satisfaction with “Echo English” applications
for learning and improving english skills of students in General Education course. The sample
was purposive selected 103 students who studying in Information Literacy subject, first
semester, academic year 2020 in General Education course at Valaya Alongkorn Rajabhat
University under the Royal Patronage. The research tools used in this study were: the “Echo
English” applications for learning and improving english skills of students and the assessment
form for students’satisfaction with “Echo English” applications for learning and improving
english skills of students. Analytical statistics were mean, standard deviation.
The research found that the most students easy to use the “Echo English” applications
for learning and improving english skills. The students’satisfaction with students’satisfaction
with “Echo English” applications for learning and improving english skills of students in
General Education course, was the highest level.
Keywords: “Echo English” applications, Learning and improving english skills, General
Education course
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บทนำ
การเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น การเรียนรู้ยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันนำไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถใน
การแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ (วิจารณ์ , 2555) เทคโนโลยีจึงเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมขุมทรัพย์
ทางปัญญาไว้อย่างมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล ให้แก่ผู้เรียน แอปพลิเคชันเพื่ อ
การศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอน อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อสมัยใหม่
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษาอีกด้วย แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์และ
สร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ได้มากเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารสมาร์ ท โฟน หรื อ แอนดรอยด์ เพราะมี ค วามสะดวกสบาย พกพาง่ า ย เพี ย งแค่ ค ุ ณ มี
โทรศัพท์มือถือ ทุกคนก็สามารถเข้าถึงภาษาอังกฤษได้เพียงแค่ปลายนิ้ว แอปพลิเคชันนับเป็นสิ่งที่จำเป็น
เช่นกันในด้านการศึกษา อาทิเช่น การพัฒนาทางด้ านมการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะด้านภาษา การ
จัดระบบทางด้านสารสนเทศ เป็นต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นวิชาพื้นฐานที่บูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่ ม
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 10 รายวิชา รวม 30 หน่วย
กิต โดยจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมเป็นฐาน ให้ผู้เรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ลง
มือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ สถานการณ์จริงสามารถรู้เท่าทันและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยการ
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ มุ่งเน้นทักษะการสื่อสาร การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน ตระหนักถึงความเสี่ยงในสังคมออนไลน์
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี ตลอดจนมีทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหนึ่งในทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่โลกไร้พรหมแดน
คือ ทักษะการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญที่จัดเป็นภาษาสากลที่ใช้
สำหรับการสื่อสารระหว่างคนทั่วโลก จึงทำให้ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และนำไปใช้
งานในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดจนการประกอบอาชีพอีกด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน
มีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจ พอเพียง เสริมสร้าง
สังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ ให้ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยมีพันธกิจในการ
เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงได้
สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิช (Echo English) เพือ่ ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้กล่าวกับคณะรัฐมนตรีและฝาก
ถึ ง ข้ า ราชการทุก คน ให้ ด าวน์ โ หลดแอพพลิ เ คชั่ น สอนภาษาอั งกฤษเอคโค่ อิ ง ลิ ช (Echo English) ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ไว้ ใ นโทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟน หรื อ แท็ บ เล็ ต สำหรั บ เพื ่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการศึ ก ษา
ภาษาอังกฤษและใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันครูและนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะศึกษา
ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ รวมถึงครูสามารถพิจารณานำข้อมูลในแอปพลิเคชั่นนี้ไปใช้ในการเรียนการ
สอนและออกข้อสอบสำหรับนักเรียนได้อีกด้วย ดังนั้นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในการเรียน
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ภาษาอั ง กฤษ ประกอบไปด้ ว ย 3 ปั จ จั ย คื อ 1) เรี ย นรู้ จากต้ น แบบภาษาอัง กฤษที่ ถ ูก ต้ อ ง 2) มี ร ะบบ
Feedback ที่ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องในทันที ซึ่งทั้งสองปัจจัย รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมให้กับประชาชน
เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงประการสุดท้ายคือ 3) หมั่นฝึกฝน ขวนขวายเรียนรู้สม่ำเสมอ อันเป็นหน้าที่สำคัญ
ของประชาชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ตามที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำแอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิช มาประยุกต์ใช้
ในรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ เพื่อใช้สำหรับการเรียนรู้และเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็น
แอปพลิเคชันที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีบทเรียนสำเร็จรูปครอบคลุมด้านต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาอย่างถูกต้อง
ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการใช้แอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิชบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิช บนโทรศัพท์มือถือสำหรับ
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิธีการดำเนินการ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 623 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2563 โดยการสุ่มตัวอย่างง่าย (simple random sampling) คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทักษะ
การรู้สารสนเทศ จํานวน 103 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ในระหวางวันที่ 1 – 31 กรกฏาคม
2563
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิช และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเ คชัน เอคโค่ อิงลิช บนโทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนรู้และพัฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยข้อคำถาม 10 ข้อ เป็นแบบมาตรฐานแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า Rating scale 5 ระดับ (บุญชม, 2535) และมีคำถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นอยู่
ตอนท้ายของแบบสอบถาม ผู้วิจัยนำเครื่องมือไปหาความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเหมาะสมได้ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 และประบปรุงแบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ของคอน บาค
(Conbach’salpha coeffient) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90
3. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการ
เรียนรู้การพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพ หลังจากนั้นให้ทําแบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเคชันเอคโค่
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อิงลิช บนโทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ผ่าน Google Form จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์
เพื่อหาค่าหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลศึกษาการใช้แอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิชบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
แอปพลิเคชัน Echo English จัดทำขึ้นโดยทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ไทยในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยให้การ
สนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.1 ขั้นตอนการติดตั้ง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Echo English ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถ
รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จากระบบ Google
play แ ล ะ App Store เ ว อ ร ์ ช ั ่ น 1.5.1 Copyright © 2017 Enconcept E-Academy ด ั ง ภ า พ ท ี ่ 1

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Echo English บนโทรศัพท์มือถือ
1.2 การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น Echo English หน้าจอหลัก ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบด้วยการสมัคร
สมาชิก หรือ ใช้บัญชีเฟสบุ๊คที่มีอยู่แล้ว เมื่อเข้าสู่หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงเมนูต่างๆ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอแอปพลิเคชัน Echo English บนโทรศัพท์มือถือ
1.3 บทเรียนภาษาอังกฤษจัดเป็นประเภทฟัง พูด อ่าน เขียน และทำแบบทดสอบ โดยผู้ใช้งานได้
เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก ผู้ใช้สามารถเข้าเรียนในหมวดที่ตนเองสนใจบน
แอปพลิเคชั่น Echo English เมื่อเรียนจบแล้วทำแบบทดสอบระบบแจ้งคะแนนให้ผู้ใช้งานทราบ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการเรียนรู้แต่ละบทเรียนของแอปพลิเคชัน Echo English บนโทรศัพท์มือถือ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิช บนโทรศัพท์มือถือ
สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิชบนโทรศัพท์มือ
โสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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รายการ
S.D.
ระดับ
ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
1. ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4.68
0.33
มากที่สุด
2. แอปพลิเคชันมีความเร็วในการตอบสนองต่อการใช้งาน
4.59
0.31
มากที่สุด
3. แอปพลิเคชันแสดงผลเนื้อหาถูกต้องตรงตามความต้องการ
4.62
0.36
มากที่สุด
ด้านคุณสมบัติการทำงานของแอปพลิเคชัน
4. อธิบายวิธีการใช้งานแต่ละเมนูอย่างละเอียด
4.53
0.38
มากที่สุด
5. แอปพลิเคชันประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
4.57
0.44
มากที่สุด
6. ระบุช่องทางการช่วยเหลือ หากพบปัญหาการใช้งาน
4.28
0.47
มาก
ด้านความสะดวกต่อผู้ใช้งาน
7. แอปพลิเคชันมีขั้นตอนการติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
4.62
0.37
มากที่สุด
8. แอปพลิเคชันมีโครงสร้างหน้าจอเหมาะสมกับหน้าจอโทรศัพท์
4.59
0.42
มากที่สุด
9. แอปพลิเคชันมีเมนูและเนื้อหาเข้าใจง่ายไม่เบื่อหน่าย
4.52
0.39
มากที่สุด
10. โดยภาพรวมแอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนา
4.67
0.32
มากที่สุด
ทักษะภาษาอังกฤษ
รวมเฉลี่ย 4.59
0.34
มากที่สุด
จากตารางที ่ 2 ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ต ่ อ แอปพลิ เ คชั น เอคโค่ อิ ง ลิ ช บน
โทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59, S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน
พบว่าด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุก
ข้อ และรายข้อพบว่า ข้อที่มีค าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ( =4.68, S.D.=0.33) รองลงมา คือ ด้านการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน หัวข้อโดย
ภาพรวมแอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ( =4.67, S.D.= 0.32) และข้อ
ที่นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ระบุช่องทางการช่วยเหลือ หากพบปัญหาการ
ใช้งาน ( =4.28, S.D.=0.47)
อภิปรายผล
การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิชบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีประเด็นนำมาอภิปรายและสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1) การศึกษาการใช้แอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิชบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบว่าแอปพลิเคชัน Echo English เป็นแอปพลิเคชันการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน และทำแบบทดสอบ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รองรับทั้งระบบ
iOS และ Android ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จากระบบ Google play และ App Store
เวอร์ชั่น 1.5.1 โดยทำการติดตั้ง เข้าใช้งานได้ง่าย สะดวก และมีเนื้อหาถูกต้อง สามารถใช้สำหรับการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณนุช พุ่มจิต และอังค์วรา เหลืองนภา
(2562) ได้ศึกษาการใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พบว่ าแอปพลิเคชันสามารถ
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นำไปใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีแอปพลิเคชั่นที่ถูกนำมาใช้เพื่อการพัฒนา
ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากที่สุดคือ Youtube
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าแอปพลิเคชั่นดังกล่าวมีสื่อการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟัง
เพลงสากล หรือติดตามรายการสอนภาษาจากยูทูปเบอร์ชื่อดังที่มีมากมายหลากหลายให้เลือกชม ทำให้เกิด
ความเพลิดเพลินและไม่เกิดความน่าเบื่อหน่ายที่จะเรียนรู้รองลงมา คือ แอปพลิเคชั่น BBC Learning English
โดยนักศึกษาให้เหตุผลในการเลือกใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวว่าเป็นการใช้เพื่อการฝึกฟังสำเนียงและการออก
เสียงสำเนียงที่ถูกต้อง และงานวิจัยของรมณียา สุรธรรมจรรยา (2558) ได้ศึกษาผลการใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับ
สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่าแอปพลิเคชันสามารถทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ และยังเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้รายบุคคลได้
2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิช บนโทรศัพท์มือถือสำหรับ
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59, S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน พบว่าด้านความตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรวีพร จรูญพันธ์เกษม (2561) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยอาศัยแอปพลิเคชันการอ่าน
ออกเสียงด้วยระบบรู้จำเสียงพูด และเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.13, S.D. = 0.67) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.53/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยสื่อที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ แอปพลิเคชันมีเสียงชัดเจน ( Mean = 4.80, S.D. = 0.44) และใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.50, S.D. = 0.51) และงานวิจัยของอุบลรัตน์ ศิ
ริสขโภคา และ สรเดช ครุฑจ้อน (2562) ได้ศึกษาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะการอ่านออก
เสียงภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรียนด้วยเทคนิคการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ผลการวิจัยพบว่า 1) โมบายแอปพลิเคชันเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สามารถโต้ตอบกับผู้เรียน
โดยแสดงผลตัวอย่างเสียงที่ถูกต้องและประมวลผลเสียงของผู้เรียน ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่
ในระดับดีมาก (Mean = 4.67, S.D. = 0.50) 2) โมบายแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพ 86.32/83.52 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ ก ํา หนดไว้ 3) ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนด้ว ยโมบายแอปพลิ เ คชัน เสริ ม ทั ก ษะการอ่ านออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรีย นมีความพึงพอใจ
โมบายแอปพลิเคชันเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในระดับมากที่สุด (Mean= 4.71, S.D. = 0.44)
ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจัยการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเอคโค่ อิงลิชบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สามารถนำไปต่อยอดในการจัดการเรียนการ
สอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากแอปพลิเคชั่นเอโค่ อิ งลิชใช้งานง่าย แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ตาม ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอแนะในการทำ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
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1) นำแอปพลิเคชันเอโค่ อิงลิชไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
2) รวบรวมแอปพลิเ คชั น ที ่ม ี การใช้ งานในลั กษณะเดีย วกัน มาทำการศึ ก ษา และเปรียบเที ย บ
คุณสมบัติ ความสามารถของแอปพลิเคชันนั้นๆ
3) ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้น และศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
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การพัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model
เพื่อการสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา
The E-learning via T5 Model system developmet of Thai-ASEAN language and culture
course for Thai and foreigner teaching in Nakhonrachasima province.

วรเดช มีแสงรุทรกุล
ทิพย์วารี สงนอก
รุจิรา ศรีสุภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Email: vt.m.rudrakul@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาโครงการ การพัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model เพื่อการสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชนแบบแผนทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียนอันได้แก่ ภาษาเขมร จีน
และลาว พร้อมทั้งองค์ความรู้ในวรรณกรรมของชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาการสอน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model (ประเภทเขมร จีน และ
ลาว) การสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และความเข้า ใจทางภูม ิป ัญ ญาไทย-อาเซียน (ประเภทภาษาเขมร จีน ลาว) เพื่อการสอนชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมาระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน และวัดต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
โดยแบ่งกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มเรียนภาษาเขมร ลาว และจีน จำนวนประมาณ 40 คนขึ้นไป
พบว่า 1) ผลความพึ่งพอใจโครงการสอนภาษาเขมรค่าเฉลี่ยคือ 3.82 จากกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีวิชาเลือกเสรีภาษาเขมรพื้นฐาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ โครงการสอนภาษาลาวค่าเฉลี่ยคือ
4.58 จากกลุ่มผู้เรียนศิษย์เก่า ผู้บรรจุเป็นครูผู้สอน โครงการสอนภาษาจีนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยคือ 4.0
เพราะว่ากลุ่มผู้เรียนต่างกันทำให้คะแนนความพึ่งพอใจที่ได้ต่างกัน 1) โดยร่วมทั้งสามกลุ่มเรียนผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้การเรียนการสอนโดยใช่สื่อออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 76%
คำสำคัญ : การสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน, T5 Model
ABSTRACT
Project study Development of teaching via electronic system. Thai-ASEAN Language
and Culture Using the T5 Model for Teaching Thais and Foreigners in Nakhon Ratchasima
Province The objective of this time was to study the community context, Thai-ASEAN
language and culture patterns, including Khmer, Chinese and Lao languages, as well as literary
knowledge of communities within Nakhon Ratchasima Province. To develop teaching through
electronic system, Thai-ASEAN language and culture course set by using T5 Model (Khmer,
Chinese and Lao type) teaching Thai and foreigners in Nakhon Ratchasima Province. And to
build a network of academic cooperation and understanding of Thai-ASEAN wisdom (Khmer,
Chinese, Lao) for teaching Thais and foreigners in Nakhon Ratchasima Province between
educational institutes, schools and temples in Nakhon Ratchasima Province by dividing the
group to learn Khmer, Lao and Chinese, approximately 40 people or more.
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the average was 3.82 from the students who were undergraduate students in Elective Khmer
Basic And monastic university students. The average Lao language teaching project is 4.58
among the alumni learners, who is the teacher. The Chinese language teaching project was on
the average level of 4.0; because different groups of learners gave different scores for
satisfaction. 2) So, all three groups, the achievement of learning and teaching using online
media accounted for 76%.
Keywords E-learning, The ASEAN language and culture via e-learning, T5 Model

บทนำ
ความเป็นมาของ (Main Idea/ประเด็นศึกษา)
จังหวัดนครราชสีมายังเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญเช่นปราสาทหินพิมาย ซึ่งเชื่อว่าเคยเป็น
แห่งอารยธรรมพราหมณ์ - พุทธของขอมโบราณ นอกจากนี้ด้วยภูมิประเทศของเมืองนครราชสีมาที่เป็นจังหวัด
หนึ่งที่มีทรัพยากรที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่
ในจังหวัดนครราชสีมามาแต่ครั้งโบราณ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ จังหวัดนครราชสีมามีความหลากหลายทางด้าน
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมความเชื่อ และภาษาที่แตกต่างกันออกไป ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และยิ่งในปัจจุบันเมือง
นครราชสีมากลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรม การทำงาน และการเรียนรู้สำหรับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาว
ยุโรป จีน แขก ลาว เขมร มอญ และพม่า ฯลฯ ได้เข้ามาอยู่ร่วมกับชาวนครราชสีมาหรือชาวโคราชมากขึ้น ทำ
ให้สังคมนครราชสีมาเริ่มเปลี่ยนเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ภาษาต่างชาติต่าง ๆ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนจึง
มีความสำคัญอย่างยิ่งกับจังหวัดนครราชสีมา11
ความสำคัญของ (Main Idea /ประเด็นที่ศึกษา)
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ e-Learning เป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิม เป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่มีประสิทธิ์ภาพ ทำให้ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของ
บทเรียนซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ เสียงวิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web
Browser โดยผู้เรียน ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียน ในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย (e-mail,
web-board, chat) จึงเป็นการเรียนสำหรับทุกคน ทุกที่และทุกเวลา 12 สามารถนำมาประยุกต์เข้าการการ
เรี ย นการสอบแบบ โมเดล T5 พั ฒ นาโดย Mr. Leslie Richards และคณะคณาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
Waterloo ประเทศแคนาดา โมเดล T5 พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่มีอยู่ อาทิเช่น การเรียน
การสอนในลักษณะการถ่ายทอดเนื้อหามากกว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติผู้เรียนขาดความสนใจและแรงจูงใจ
ในการเรียน การให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนรายบุคคลเป็นไปได้ยากในผู้เรียนกลุ่มใหญ่ การให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนทำได้ยาก ผู้เรียนมีพื้นฐานที่แตกต่า งกันการผลิตสื่อการเรียนทำได้ยากไม่ครอบคลุมสิ่งที่
สอนหรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการสอนนี้ โดยให้ชื่อรูปแบบนี้
11

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา. บรรยายสรุปจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา, 2555. หน้าคำ

นำ.
12

สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ และคณะ, การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์์ ระหว่างประเทศโดยใช้ T5
Model. การวิจยั ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2550, กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2550, หน้า 8 –9.
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ว่าการมอบหมายงาน (task-based approach) ซึ่งเป็นการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
เข้าด้วยกัน
ปัญหาเชิงพื้นที่หรือเชิงปัญหาเชิงสถานการณ์ (Main Idea)
ดังนั้นเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ และครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้นำทางความรู้และความคิดในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ประเภทภาษาเขมร จีน และลาว) ที่มี
ความจำเป็นอย่างยิ่งกับชุมชนและสถานการณ์ปัจจุบัน ก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการ การ
ประสานงาน และศูนย์การศึกษาเรียนรู้ที่ดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย - อาเซียน
สรุปหลักการและเหตุผล (Main Idea)
เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่มีค วามสำคัญอย่างยิ่งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีศักยภาพ
และความพร้อมทุกด้าน ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย -อาเซียนผ่าน
ระบบ e – learning via T5 model หรือการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาเซียน โดยใช้ T5 Model เพื่อการสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนที่สามารถพัฒนากลายเป็นต้นทุนทางภาษาและ
วัฒนธรรมให้กับชุมชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นให้มีความสามาร ถทาง
ภาษาและวัฒนธรรมไทย – อาเซียน (ประเภทภาษาเขมร จีน และลาว) ทำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ
และพร้อมรับกับวิถีชีวิตในโลกยุคประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ให้กับชุมชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
และประชาชนชาวไทยทั่วไป
บริบทชุมชน แบบแผนทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน
มีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อได้แก่ 1) บริบทชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา 2) องค์
ความรู้วรรณกรรมของชุมชน 3) องค์ความรู้การศึกษาเปรียบเทียบเชิงภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ไทย เขมร
ลาว และจีน) ได้แก่
1.1 บริบทชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา
จากการศึกษาและลงพื้นด้านบริบทชุมชนพบว่า
1.1.1 บริบทชุมชนเขมร ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่นของบางชุมชนในอำเภอเสิงสางของจังหวัด
นครราชสีมา เช่นบ้านหนองตะเข บ้านสมบัติเจริญ และบ้านสมบัติพัฒนา แต่การเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษา
เขมรในชุมชนมีน้อยมากเป็น แต่ชาวไทย เขมรในชุมชนยังมีการทำพิธีไว้บรรพบุรุษแซนโฏนตา การยกธงตั้ง
เครื่องสังเวยเทวดาไปพร้อมกับงานมงคล และพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งคนในพื้นที่พูดภาษาไทย-เขมรได้ แต่
ยังเขียนอักษรเขมรไม่ได้เท่านั้น และควรจะมีการศึกษาภาษาเขมรถิ่นของ อำเภอเสิงสางในอนาคต
1.1.2 บริบทชุมชนลาว ภาษาลาว ซึ่งบางครั้งก็ถูกนับว่าเป็นภาษาอีสานโคราชมีผู้พูดมากที่สุดใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยชุมชนไทยลาวที่สำคัญยังคงภาษาและวัฒนธรรมไทย-ลาวไว้อย่างเข้มแข็ง ชุมชน
แรกคือ ชุมชนไทย-ลาว บ้านตะคุ เขตปักธงชัย ที่มีวัดหน้ าพระธาตุเป็นศูนย์ร่วมจิตใจและแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน ส่วนชุมชนไทย-ลาวที่สองคือ บ้านแก่นท้าว ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
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วัฒนธรรมและภาษาในชุมชนไทย-ลาวในนครราชสีมานั้นมีความเข็มแข็งมาก เพียงแต่ขาดการเรียนรู้เรื่อง
อักษรลาวเท่านั้น
1.1.3 บริบทชุมชน ภาษาจีน เป็นภาษาที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปในเขตเมืองของจังหวัดนครราชสีมาซึ่ง
มีคนไทย-เชื้อสายจีนมากมายในชุมชน อำเภอในเมืองนครราชสีมา และกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอใหญ่ ๆ
เนื่องจากชาวจีนนิยมค้าขาย แต่ภาษาจีนเป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้น มีชาวจีนภาษาถิ่นอย่างจีนแคะ แต่จิ๋ว ฮกเกี้ยน
ฯลฯ ในพื้นที่มาก แต่การเรียนรู้ภาษาจีนจากผ่านอักษรพินอิน ก็เป็นภาษากลางของคนจีนทั่วโลกอยู่แล้ว ทำให้
มีการเรียนการสอนเอกวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนั้นการทำสื่อเพื่อการสอนภาษาจีน
กลางผ่านตัวพินอินจึงตอบโจทย์และความต้องการของคนในพื้นที่
1.2 องค์ความรู้วรรณกรรมของชุมชน
จากการศึกษาและลงพื้นที่ด้านองค์ความรู้วรรณกรรมของชุมชนพบว่า
1.2.1 องค์ความรู้วรรณกรรมเขมร
ชุมชนบ้านหนองเข้ บ้านสมบัติเจริญ และบ้านสมบัติพัฒนา มีความเสี่ยงว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
วรรณกรรมเขมรกำลังจะสูญหายไปโดยเฉพาะความรู้ทางคติชนวิทยา ที่เป็นนิทาน เพลง และภาษา แต่
ประเพณีและเอกลักษณ์เขมรในท้องถิ่นยังมีการสืบทอดต่อกันมาโดยอาศัยการติดต่อกับชาวไทย -เขมรใน
จังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์
1.2.2 องค์ความรู้วรรณกรรมลาว
ชุมชนบ้านตะคุ อำเภอปักธงชัย และชุมชนบ้านแก่นท้าว อำเภอสู งเนิน ทั้งสองชุมชนนี้อพยพมา
จากแขวงเวีย งจัน ทน์ และไชยบุร ี สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้ช าวบ้านเหล่านี้ได้น ำ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนนิทานพื้นบ้านของลาวมาด้วยเช่น เรื่องลูกไภ้ไปยามพ่อปู่ , เต่า
คำ, อยากกินตะกวด และของต๊ก เป็นต้น 13
1.2.3 องค์ความรู้วรรณกรรมจีน
โดยวั ฒ นธรรมจี น นั ้ น เป็น สากลทำให้ช ุ ม ชนชาวไทย-จี น มี ก ารแลกเปลี ่ ย นความรู ้ เ กี ่ ย วกับ
วรรณกรรมจีนต่าง ๆ ผ่านภาพยนตร์จีน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องไซอิ๋ว แปดเซียน เจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อเสือ ซึ่งเป็น
เทพจีนของพุทธศาสนามหายาน และลัทธิเต๋า ที่มีการกราบไหว้เคารพบูชาในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
1.3 องค์ความรู้การศึกษาเปรียบเทียบเชิงภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ไทย เขมร ลาว และจีน)
1.3.1 อักษรไทย เขมร ลาว จีน
อักษรไทยสามารถเปรียบเทียบได้กับอักษรเขมร ลาว และสามารถใช้แค่ตัวพินยินเรียนเสียง
อักษรไทยลาวได้ แต่ก็ยังมีอักษรจีนอีกมากมายที่ไม่มีเสียงในภาษาไทย ลาวและเขมร เพราะเดิมอักษรจีนเป็น
ลักษณะของอักษรภาพ ต่างจากอักษรไทย เขมร ลาว ที่เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงที่พัฒนามาจากอักษรอินเดีย
ใต้

13 จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม และประเทือง ทินรัตน์. ลักษณะร่วมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกับ

นิทานพื้นบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557, หน้า 31-43.
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เนื่องจากตามหลักภาษาจีนถือว่า เสียงพยัญชนะ (声母) ในภาษาจีนมีทั้งหมด 23 โดยผ่าน
อักษรซูยิน注音และพินอิน拼音ดังนี้

ในภาษาจีนเสียงตัวสะกดบางตัวเช่น ง ย ว อยู่กับเสียงสระ ในภาษาเขมรปัจจุบันใช้แต่อักษร ส
ออกเสียง ซ แทนอักษร ศ และษ ส่วนอักษรลาว วรรคฏะใหญ่ (ฏ ฐ ฑ ฌ ณ ) ไม่ได้แล้ว เช่นเดียวกับอักษร ฆ
ธ และ ฬ ส่วน ร ก็พึ่งกลับมานิยมใช้ใหม่เนื่องจากต้องใช้กับคำภาษาต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
พยัญชนะพิเศษคือ ຢ แทน /อย/ เป็นต้น
1.3.2 วัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับสัตว์ในวรรณคดี
โดยสามารถสรุปวัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับสัตว์ในวรรณคดี ไทย เขมร ลาว และจีนเป็นตาราง
ได้ดังนี้
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หมายเหตุเรื่อง เย่เสีย้ น (叶限) เป็นนิทานเมืองโหย่วหยาง (酉阳) มีการดำเนินเรื่องและโครงเรื่องเหมือนเรื่องปลา
บู่ทอง แต่ปลาวิเศษในเรื่องเป็นเพือ่ นของเย่เสี้ยนไม่ใช้แม่ที่ตายมาเกิดใหม่

มังกรตรงกับจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ อันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน แต่ในความคิดของ
คนอินเดียและจีนจระเข้คือปลาชนิดหนึ่ง เป็นเจ้าแห่งปลาทั้งปวง ส่วนพญานาคเป็นงูก็จริง แต่ในตำนานจีนรับ
พญานาคจากพุทธศาสนามาแล้วเปลี่ยนเป็นมังกรจะเห็นได้จากพญานาคในสัทธรรมปุณฑริกสูตรในตำนานจีน
เรียกว่ามังกร แม้ว่าเดิมจีนก็มังกรในตำนานพื้นเมืองดังเดิมอยู่แล้ว แต่ด้วยอิทธิพลของพญานาคที่เปลี่ยนเป็น
มังกรในพุทธศาสนา จีนจึงมีตำนานว่าสัตว์ต่างที่บำเพ็ญตนแล้วก็กลายเป็นมังกรได้ เช่นปลาลีฮื้อกระโดดข้าม
ประตูสวรรค์ก็กลายเป็นมังกรได้ ดั งนั้นจึงจัดให้มังกรและปลาเป็นสัตว์น้ำ แม้ว่ามังกรจีนก็บินได้ แต่มังกรจีน
สัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องการให้ฝน บาดาลโลกและทะเล จีนเช่นเดียวกับพญานาค
นอกจากนี้สิบสองราศี และสิบสองนักษัตรของจีนเป็นที่รู้จักดีในตำราพรหมชาติของไทย เขมร ลาว
โดยในปีนักษัตรของเขมรก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคล หมายถึงสัตว์ประจำปีนักษัตรที่น่าจะใช้ในการดูคู่แต่งงาน ส่วน
ในจีนนอกสัตว์ประจำราศีทั้ง 12 ปี ยังมีสัตว์ประจำฤดูทั้งสี่ด้วย14
14 วรเดช

มีแสงรุทรกุล และคณะ, วรรณกรรมโหราศาสตร์ของไทย จีน และอินเดีย :กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
กับ 12 ราศี 12 นักษัตร และดาวนักษัตรทั้ง 28 กลุ่มดาว, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครัง้
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1.3.3 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
โน้ตเพลงเขมรเปรียบเทียบกับโน้ตอินเดีย จีน ลาวและไทยสามารถเปรียบเทียบเป็นตารางได้
ดังนี้15

หมายเหตุ
1. 聲類 (Shēng lèi) คือระบบดนตรีโบราณจีนที่มเี สียงหลักห้าเสียง
2. 简谱 (Jiǎnpǔ) คือระบบสากลที่แทนเสียงโน้ตสากลทั้งเจ็ดเป็นตัวเลขแบบจีน

พัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model
ประเภทเขมร จีน และลาว
จากการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model (ประเภทเขมร จีน และลาว) เพื่อการสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัด
นครราชสีมา คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน ในกลุ่ม
ภาษาเขมร ลาว และจีน แล้วนำมาพัฒนาเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การสร้างแบบเรียนอีเล็กทรอนิกส์
2.1.1 วิธีสร้างแบบเรียนอีเล็กทรอนิกส์
ศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบหนังสือภาพและเสียง ข้อมูลการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย
และนำเสนอในรู ป หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด ้ ว ยโปรแกรม PowerPoint, Camtasia Studio 8, Adobe
ที่ 8 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร ：มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560,
หน้า 2105-2113.
15 许国屏. Shaonianertongdizijiaocheng (少年儿童笛子教程). China:上海音乐出版社. 2000,

p. 1-5 and C.S.Shri Vastva Vijay. Bansuri Shiksha. India: Sangeet Karyalaya, 2007, p.68-70.
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Photoshop CS6 และ Flip PDF Corporate Edition และข้อมูลทางด้านระบบพิมพ์ต่างๆ และการนำไปใช้
งาน
2.1.1.1 ขั้น ตอนการสร้างสื่อมัล ติมีเดียต่าง ๆ โดยการนำข้อมูล ที่ได้มาทำการผลิตหนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1.1.2 ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล เริ่มจากเนื้อหาโดยการนำข้อมูลด้านการพิมพ์ระบบต่างๆ จาก
หลายแหล่งข้อมูล มาจัดพิมพ์ในรูปแบบของเอกสาร จากนั้นจัดการภาพที่จะใช้ในหนังสือโดยนามาสแกนหรือ
การวาดภาพประกอบโดยโปรแกรมวาดภาพและตกแต่ง Adobe Photoshop CS6
2.1.1.3 ขั ้ น ตอนการสร้า งสื ่อ มั ล ติม ี เดี ย โดยการนำเอกสารและภาพที ่ไ ด้ ม าเข้า โปรแกรม
PowerPoint เพื่อจัดหน้าสิ่งพิมพ์ในลักษณะแนวนอนและแนวตั้งต่อไป จากนั้นทำการถ่ายวีดิโอคำศัพท์ภาษา
มือของระบบการพิมพ์ต่างๆ แล้วนำมาตัดต่อวีดิโอ โดยโปรแกรม Camtasia Studio 8 และนำมาประกอบใน
งานหนังสือ ต่อไปคือการออกแบบสร้างปกหนังสือ บรรณานุกรม หน้าเมนูหลัก เมนูรองเมนูย่อย และส่วน
ต่างๆ เพื่อให้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip PDF Corporate Edition เมื่อครบองค์ประกอบ
ของหนังสือก็ทำการสร้าง Hyperlink เพื่อเชื่อมโยงสิ่งต่างๆของหนังสือเข้าด้วยกันจนได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่สมบูรณ์มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน ประกอบด้วย เนื้อหาความรู้ทางการพิมพ์ระบบต่างๆแบบฝึกหัด ใน
รูปแบบไฟล์นามสกุล exe โดยสามารถทำการอ่านหนังสือได้ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ผ่านบนคอมพิวเตอร์พกพา
(tablet) ได้
2.1.1.4 ขั้นตอนการตรวจสอบและศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียที่นำเสนอในรูปหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของหนังสือ เนื้อหาภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอสำคัญที่เป็นสื่อการสอนเป็นสไลด์โชว์ ใส่
ภาพการ์ตูน และนำเสียง (Sound) .mp3 ไปลงสไลด์ภาพบันทึกลงวิดีโอสร้างเป็นการ์ตูน หรือวิดีโอสอน
(Video Clips, ) .mpeg, .wav, .avi นำไปบันทึกไว้ในยูทูป และสร้างลิงก์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรืออีบุ๊ก
จากนั้นทำการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแนะนำ จากนั้นออกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการออกแบบ ด้านองค์ประกอบ ด้านเนื้อหาและด้านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดีย และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แล้วทำการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
2.1.2 โครงสร้างของหน้าเว็บไซต์แบบเรียนออนไลน์ไทย - เขมร ลาว จีน
ลักษณะโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์จะมี โครงสร้างทั่วไป โดยใช้ google site สร้างประกอบด้วย
ตารางที่ 5 โครงสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ทำเป็นแบบเรียนออนไลน์
หน้าเว็บ ฯ /เนื้อหา
คำอธิบาย
หน้าตอนรับ
อธิบายเกี่ยวกับโครงการวิจัย
โครงสร้างเว็บไซต์ เป็นหน้าสารบัญภาพ บอกหัวข้อสำคัญที่เชื่อมโยงลิงก์หน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์
google site
หน้าลิงก์เนื้อหา
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1) อักษรไทย-เขมร ลาว จีน
2) วัฒนธรรม-เขมร ลาว จีน
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หน้าเว็บ ฯ /เนื้อหา
คำอธิบาย
เนื้อหาต่าง ๆ
หมายถึง หน้าที่บรรจุเนื้อหาสาระภายในหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเพิ่มข้อมูลได้นี้
- ข้อความ (Texts) องค์ความรู้บนหน้าเว็บ หรือไฟล์สไลด์โชว์ .ppt บันทึก
เป็น pdf.
- ภาพประกอบ (Graphics) .jpg , .bmp,
- ภาพเคลื่อนไหว .gif
- จุดเชื่อมโยง (Link) กับไฟล์วิดีโอที่สร้างและบันทึกไว้ใน YouTube
อ้างอิง
หมายถึง แหล่งข้อมูลที่ใช้นำมาอ้างอิง บทความ เอกสาร ตำรา และเว็บไซต์
หน้าคณะผู้จัดทำ หมายถึง คณะผู้จัดทำโครงการต่าง ๆ
2.1.3 วิธีนำเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาและวัฒนธรรมไทย- เขมร ลาว จีน
มีการสร้าง blog ต่าง ๆ และแบบเรียนในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ แล้วนำมาปรับปรุงนำไปสร้างเว็บไซต์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ไทย-เขมร ลาว จีน เพื่อสร้างแบบเรียนออนไลน์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนระบบ T5 ในชั้นเรียนเชื่อมโยง
กับแบบถามและทดสอบออนไลน์ Google form โดยใช้กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง กลุ่มละ 40 คนขึ้นไป ผล
ปรากฏว่า
ตารางที่ 6 ผลการประเมิน
โครงการต่าง ๆ
โครงการภาษาและวั ฒ นธรรม
เขมร
โครงการภาษาและวัฒนธรรมลาว
โครงการภาษาและวัฒนธรรมจีน
รวม

ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจ
3.82

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้
77%

4.58
4.1
/3=4.1

81%
71%
/3=76%

1) ผลความพึ่งพอใจโครงการสอนภาษาเขมรค่าเฉลี่ยคือ 3.82 จากกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีวิชาเลือกเสรีภาษาเขมรพื้นฐาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ โครงการสอนภาษาลาวค่าเฉลี่ยคือ
4.58 จากกลุ่มผู้เรียนศิษย์เก่า ผู้บรรจุเป็นครูผู้สอน โครงการสอนภาษาจีนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยคือ 4.0
เพราะว่ากลุ่มผู้เรียนต่างกันทำให้คะแนนความพึ่งพอใจที่ได้ต่างกัน 2) โดยร่วมทั้งสามกลุ่มเรียนผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้การเรียนการสอนโดยใช่สื่อออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 76%
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไทย-อาเซียน (ประเภทไทย เขมร ลาว จีน)
การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
1. ด้านการเรียนการสอน
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาเขมรพื้นฐานรหัส 061111 ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว
โดยใช้นักศึกษาผู้สนใจลงเรียนวิชาเลือกเสรี และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา ส่วนภาษาลาวพื้นฐานรหัส 061113 ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว ได้ใช้ศิษย์เก่าผู้ได้
ทำอาชีพครู และวิชาวัฒนธรรมจีน ประเพณีจีนและศิลปะจีนรหัส 210130 ของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยนักศึกษามีโอกาสลงพื้นที่
ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ศึกษาสภาพวัฒนธรรมของกลุ่ม ศึกษาวัฒนธรรมจีน ออกค่ายภาษาจีน ณ โรงเรียนเทพ
นิมิตรที่อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา ร่วมกับอาจารย์เป็นการต่อยอดงานวิจัยและลงพื้นที่โครงการค่าย
ภาษาจีน และโครงการภาษาอาเซียนสัญจรที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา
2. ด้านบริการวิชาการและจากประสบการณ์ การถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยี ได้นำระบบการเรียน
ไปเผยแพร่ให้กับมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา ผู้นำชุมชนเขมร
อำเภอเสิงสาง บัณฑิตจบใหม่ผู้ทำงานอาชีพครูตามโรงเรีย นต่าง ๆ ที่สนใจภาษาลาว และโรงเรียนบุญวัฒนา
อ. เมือง จ.นครราชสีมา และโรงเรียนปากช่อง อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา ส่วนบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียน
ภาษาจีน รวมถึงชาวต่างชาติที่สนใจได้แก่ พนักงานชาวจีนที่ทำงาน ณ บริษัท oppo อ. เมือง จ.นครราชสีมา
และเจ้าของสถาบันกวดวิชาบ้านภาษา เป็นต้น
3. ด้านการวิจ ัย ใช้ร ูป แบบกระบวนการการมีส ่ว นร่ว ม ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒ นา โดยมี
คณาจารย์ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร์ บ ั ณ ฑิ ต ภาษาจี น คณาจารย์ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร์ บ ั ณ ฑิ ต ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พระอาจารย์ชาวเขมร “พระมหาสุเจีย” นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เป็นผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพทางการวิจัย
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
มีการจัดประชุมสัญจรนำไปเผยแพร่ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน (เขมร ลาว และจีน) ที่
มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัดหนองตะเข และชุมชมบ้านสมบัติพัฒนาที่อำเภอเสิงสาง
และโรงเรียนเทพนิรมิตที่ปักธงชัย และมอบสื่อออนไลน์ให้ใช้ประโยชน์ ซึ่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำ
วิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต
สรุป
การวิจัยและพัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน โดยใช้
T5 Model เพื่อการสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้วิจัยได้สรุปผลทั้งหมดของการ
ดำเนินของการวิจัยทั้งหมด โดยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. ศึกษาบริบทชุมชนไทย-เขมร ลาว จีน
พบว่าการภาษาและวัฒนธรรมไทย-เขมร ลาว และจีนในชุมชนจังหวัดนครราชสีมามีความเป็นอัต
ลักษณ์ของตนเอง ต่างจากภาษาเขมร ลาว และจีนที่ใช้ในต่างประเทศ แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายถอด
อักษรเขมร ลาว และตัวพินอินจีนของภาษาจีนกลางที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน ควบคู่
ไปกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวอัตลักษณ์ของภาษาไทย-เขมร ลาว จีน ของชุมชนในอนาคต
2. พัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model
(ประเภทเขมร จีน และลาว)
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ผลการพัฒนาสื่อภาษาไทย-เขมร ลาว จีน เพื่อให้ความรู้ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัยย่อยที่
แตกต่างกัน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแตกต่างกัน และไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือระดับ 80% คือได้เพียง 76%
เนื่องจากโครงการย่อยและโครงการแยกกันทำและใช้กลุ่มตัวอย่างที่ยากง่ายแตกต่างกัน โดยโครงการภาษา
และวัฒนธรรมลาวเลือกใช้บัณฑิตจบให้ผู้เป็นครูในโรงเรียนต่าง ๆ จึงมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ 81% โครงการภาษา
และวัฒนธรรมเขมรใช้ผู้ที่สมัครใจเลือกเรียนภาษาเขมร จึงมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 77% ส่วนโครงการภาษาและ
วัฒนธรรมจีนเลือกใช้ผู้นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องเรียนภาษาจีน ด้วยความยากของภาษาจีนจึงมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 71 % แสดงว่าจะต้องปรับปรุงพัฒนาสื่อต่อไปในอนาคต โดยร่วมค่าความพึ่งพอใจอยู่ในระดับ
มากคือ 4.1
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไทย-อาเซียน ประเภทภาษาเขมร จีน ลาว
จากการจัดประชุมสัญจรนำไปเผยแพร่ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน (เขมร ลาว และ
จีน) ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัดหนองตะเข้ และชุมชนบ้านสมบัติพัฒนาที่อำเภอ
เสิงสาง และโรงเรียนเทพนิรมิตที่ปักธงชัย และมอบสื่อออนไลน์ให้ใช้ประโยชน์ ทำให้รู้จักผู้นำชุมชนต่าง ๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ จนถึงผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ผู้พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม และประเทือง ทินรัตน์. ลักษณะร่วมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทาน
พื้นบ้านไทยกับนิทานพื้นบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วรเดช มีแสงรุทรกุล และคณะ, วรรณกรรมโหราศาสตร์ของไทย จีน และอินเดีย :กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
กับ 12 ราศี 12 นักษัตร และดาวนักษัตรทั้ง 28 กลุ่มดาว, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ครั ้ ง ที่ 8 ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุน ันทา,
กรุงเทพมหานคร ：มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ และคณะ, การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์์ ระหว่าง
ประเทศโดยใช้ T5 Model. การวิจัยทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2550,
กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2550.
C.L.Shri Vastva Vijay. Bansuri Shiksha. India: Sangeet Karyalaya, 2007.
许国屏. Shaonianertongdizijiaocheng (少年儿童笛子教程). China: 上海音乐出版社. 2000.
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การสอนภาษาบาลี : พัฒนาการและการปรับตัว สู่การเรียนรู้แบบออนไลน์
Teaching Pali: Development and Adaptation to Online Learning

พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน (หินศิลา)16
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี (ชรินทร์)17
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Email: louis2520@hotmail.com

บทคัดย่อ
ชนชาติไทยมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณ ในสมัยลานนาชาวไทยได้ติดต่อกับชาว
ลังกา มีพระสงฆ์ไทย มอญ พม่าเดินทางไปศึกษาที่ลังกา สำหรับพระสงฆ์ไทยที่ไปศึกษาที่ลังกาได้รับการยก
ย่องและให้มาดำรงตำแหน่งสังฆนายก การที่พระสงฆ์ต่างถิ่นเข้าไปศึกษาในลังกาต่างไม่รู้ภาษาลังกา แม้
พระสงฆ์ลังกาก็ไม่รู้ภาษาของพระสงฆ์ที่ไปศึกษาในลังกา เมื่อต่างฝ่ายไม่รู้ภาษาของกันจึงใช้ภาษาบาลีในการ
ติดต่อ ผลจากการเข้ ามาของพระพุ ทธศาสนาทำให้ว ัฒ นธรรมประเพณีต่ างๆ มีความเกี่ยวเนื ่ องด้ ว ย
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ตลอดจนการศึกษา โดยเฉพาะภาษาที่ทรงใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็คือภาษา
บาลี การจัดการศึกษาภาษาบาลีตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา มีพัฒนาการในการเรียนการสอนมาโดยลำดับ เริ่มตั้งแต่
การเรียนการสอนแบบมุขปาฐะ วัดผลประเมินผลด้ว ยการสอบปากเปล่า ต่อมาได้จารึกลงในคัมภีร์ ท าง
พระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก รวมทั้งอรรถกถา และฎีกา เป็นต้น เมื่อมีการจารึกภาษาบาลีลงในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาแล้ว พระสงฆ์สามเณร หรือพุทธศาสนิกชน จึงต้องเรียนภาษาบาลีจากคัม ภีร์หรือหนังสือ
เหล่านั้น และภาษาบาลี ได้รับการสืบทอดพัฒนาต่อยอดและปรับตัวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบัน
สังคมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นยุคดิจิตอลหรือยุคที่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ ช้และส่งเสริมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อแบบออนไลน์มากขึ้น การสอน
บาลีจึงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกทางการศึกษาและเป็นแนวทางในการปรับตัวของ
พัฒนาการการเรียนการสอนภาษาบาลี เพื่อให้การสอนภาษาบาลีอยู่รอด และแพร่หลายสืบต่อไป
คำสำคัญ : พัฒนาการ การปรับตัว ออนไลน์
Abstract
Thai peoples have been associated with Buddhism since ancient times, during the Lanna
period, Thai people contacted with the Lankan peoples. Thai Monks, Mon monks and Burmese
monks traveled to study in Lanka. Thai monks who went to study in Lanka were honored and
appointed to be Sangha Nayaka. The foreign monks went to study in Lanka did not know the
16
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study in Lanka. When each other did not know each other's language, they used Pali to
communicate. As a result of the entry of Buddhism, various cultures and traditions is related to
all Buddhism, as well as education, especially the language used in the spread of Buddhism is
Pali. Pali teaching from the past has developed in teaching and learning respectively, starting
from teaching by oral or “ Mukhapatha” and the exam is done orally, later inscribed in the
Buddhist scriptures, such as the Tipitaka, including the commentary and the petition. When the
Pali language is inscribed in the Buddhist scriptures, the monks and novice or Buddhists
peoples has to be learned from the scriptures or books, and Pali has been inherited, developed
and adapted throughout the present, and now, society has entered the 21st century, which
requires the use of higher technology media and easier access as a result, technology is applied
and promotes learning, increased use of online media, teaching Pali therefore provides online
teaching, for serve as an educational option and to guide the adaptation of teaching and learning
Pali for teaching Pali to survive and spread in the future.
Keyword: Development, Adaptation, Online

บทนำ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อ ๒,๖๐๐ กว่าปีที่ล่วงแล้ว ภายหลัง
แห่งการตรัสรู้ พระองค์ทรงมีพระหฤทัยเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้าไม่แบ่งแยก ได้ประกาศศาสนธรรม
ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปี พระองค์ทรงใช้ภาษาของชาวมคธ คือ ภาษาที่รู้กันในปัจจุบันว่า ภาษาบาลี แสดงธรรม
สั่งสอนประชาชน พระสาวกทั้งหลายได้ใช้ภาษามคธเรียนและทรงจำคำสั่ งสอนของพระองค์ด้วยใจ สั่งสอนต่อ
กันด้วยปาก ด้วยภาษามคธ18
พระธรรมคำสั่งสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีจำนวนมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์19 ด้วย
จำนวนพระธรรมคำสอนที่มีจำนวนมากนี้เองทำให้จำต้องมีการสืบทอดรักษาคำสอนด้วยวิธีที่เรียกว่า มุข
ปาฐะ20 ในภายหลังแห่งพุทธปรินิพพาน บรรดาพระสาวกทั้งหลายปรารภเหตุที่จะทำให้พระสัทธรรมเสื่อมสูญ
ได้มีการประชุมตรวจสอบพระธรรมวินัยขึ้น ที่เรียกว่า สังคายนา จนกาลเวลาล่วงเลยไปหลายร้อยปีจึงเริ่มมี
การจดจารเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนคัมภีร์ใบลาน ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๕ ปรารภพระสงฆ์แตกกันเป็น ๒ พวกคือ
พวกมหาวิหารกับพวกอภัยคีรีวิหาร และคำนึงว่าสืบไปภายหน้ากุลบุตรจะถอยปัญญา ควรจารึกพระธรรมวินัย
ลงในใบลาน พระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ประชุมกันสวดซ้อมแล้วจารพุทธพจน์ลงในใบลาน ณ อาโลกเลณสถาน ใน
มลยชนบท ในลังกาทวีป เมื่อ พ.ศ. ๔๕๐ (ว่า ๔๓๖ ก็มี) โดยพระเจ้าวัฏฏคามณี อภัยเป็นศาสนูปถัมภ์ ; บาง
คัมภีร์ว่า สังคายนาครั้งนี้จัดขึ้นในความคุ้มครองของคนที่เป็นใหญ่ในท้องถิ่น21 พระสงฆ์ในกลุ่มประเทศที่นับถือ
18

รังษี สุทนต์, ความจำเป็นของการศึกษาภาษาบาลี ในการศึกษาพระพุทธศาสนา,(กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑.
19
ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๐๒๗/๕๐๘
20
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๗๕-๗๘, สารตฺถฏีกา (ไทย) ๑/๘๗,๙๑ อ้างในรังษี สุทนต์ , ความจำเป็นของ
การศึกษาภาษาบาลี ในการศึกษาพระพุทธศาสนา, หน้า ๑.
21
พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ต ฺ โ ต), พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสน์ ฉบั บ ประมวลศั พ ท์ , พิ ม พ์ ค รั ้ ง ที ่ ๑๒
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๔๑๔.
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พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงต้องศึกษาภาษาบาลีให้เข้าใจลึกซึ้งและสามารถเทียบเคียงสอบทานกับพระไตรปิฎก
ที่เก็บไว้ในสถานที่ต่างกันได้ เพื่อรักษาการแปลความหมายจากพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกให้ถูกต้องไม่
คลาดเคลื่อนและหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
การสอนภาษาบาลีในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการศึกษาภาษาบาลีมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกที่ พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศ
ไทย มีหลักฐานปรากฏในสมัยทวารวดี มีหลักฐานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีอย่างเป็นระบบในสมัย
อยุธยา22 การศึกษาบาลีรุ่งเรืองยิ่งในสมัย ล้านนา มีการแต่งคัมภีร์บาลีขึ้นมากมาย คัมภีร์ที่แต่งในครั้งนั้นยังใช้
เป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันด้วยคือ คัมภีร์มังคลัตถทีปนี โดย
แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ภาคที่ ๑ กับ ภาคที่ ๒ ภาคที่หนึ่งใช้เป็นหลักสูตรวิชาแปลมคธเป็นไทยชั้นประโยค ป.ธ.๔
และวิชาแปลมคธเป็นไทย หรือวิชากลับ ประโยค ป.ธ.๗ ภาคที่สองใช้เป็นหลักสูตรวิชาแปลมคธเป็นไทย
ประโยค ป.ธ.๕ การศึกษาภาษาบาลีตั้งแต่สมัย สุโขทัยสืบมานั้น มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปภัมภ์ให้การ
สนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระราชมณเฑียรเป็นที่เล่าเรียนศึกษาของพระสงฆ์ มีการยกย่องและถวายนิตย
ภัตรแก่พระสงฆ์ผู้มีความรู้ภาษาบาลี จนถึงแม้พระมหากษัตริย์ไทยบางพระองค์ ที่ทรงเป็นปราชญ์เชี่ยวชาญใน
ภาษาบาลี สามารถลงบอกบาลี สอนบาลีแก่พระสงฆ์ส ามเณรด้ว ยพระองค์เ องก็ มีตลอดมาจนสมั ย กรุ ง
รัตนโกสินทร์ การจัดสอบบาลีหรือการสอบสนามหลวงจัดว่าเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยโดยพระ
บรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่พระปริยัติธรรมบาลีได้
องค์พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณจะยกย่องและให้เกียรติถวายสมณศักดิ์โดยเฉพาะ อนึ่ง การเล่าเรียนศึกษา
พระปริยัติธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐให้ความสำคัญมาตลอด ดังที่ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตรัสไว้
ในอธิบายเรื่องการสอบพระปริยัติธรรมว่า “การสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร นับเป็นราชการ
แผ่นดินอย่างหนึ่ง ด้วยอยู่ในพระราชกิจของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภก”23
สมัยสุโขทัย
การเรียนการสอนภาษาบาลีในสมัยสุโขทัยนั้นอาศัยวัด เพราะวัดเป็นสถาบันสังคมที่ให้การศึกษาแก่
คนไทยมาช้านานตั้งแต่โบราณ โดยพระเป็นผู้สอน มีทั้งการอบรมสั่งสอนพระด้วยกันเอง ถวายพระธรรม
เทศนาแด่พระมหากษัตริย์ และเทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนทั่วไป พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงส่งเสริมให้มี
การศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก แม้พระองค์เองก็ทรงสั่งสอนประชาชนตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา การศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้เรียกว่า “การศึกษาพระปริยัติธรรม” ซึ่งการหมายถึงการจัดการ

22

สำนักศาสนาศึกษาวัดเทพลีลา, คู่มือเปิดตำราเรียนบาลี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๓.
23
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
http://wigipedia.org.wigi/ [๑ มี.ค.๒๕๖๐].
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เรียนการสอนภาษาบาลีนั้นเอง แบ่งการศึกษาเป็น ๓ ตอน โดยเริ่มต้นให้ ศึกษาพระสุตตันตปิฎก เมื่อศึกษาจบ
แล้วให้ศึกษาพระวินัยปิฎก เมื่อศึกษาพระวินัยจบแล้วให้ศึกษาพระอภิธรรมปิฎก
สมัยนั้น พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แบ่งคณะสงฆ์เป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายคามวาสี และ อรัญญวาสี ทำให้
การจัดการศึกษาสำหรับสงฆ์แตกต่างออกไป คือฝ่ายคามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในเมืองมีหน้าที่ศึกษาเล่า
เรียนคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และอบรมพระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชนให้ ปฏิบัติดีประพฤติชอบอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เรียกว่า คันถธุระ คือ ฝ่ายที่ศึกษาคัมภีร์ และฝ่ายอรัญญวาสี ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่อยู่
ตามป่า มีหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ในทางปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน เรียกว่า
“วิปัสสนาธุระ”คือ ฝ่ายบำเพ็ญภาวนา พระสงฆ์ ทั้ง ๒ ฝ่าย แบ่งกันทำหน้าที่ ทำให้เกิดผลดีต่อการปกคร อง
คณะสงฆ์ และช่วยให้การพระศาสนาในกรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมาก
สมัยล้านนา
การเรียนการสอนภาษาบาลีในสมัยล้านนานี้ มีหลักฐานที่พบคือองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏ ในยุคสมัยต่าง ไม่ว่าจะเป็นการถือศาสนาแบบลังกาวงศ์ และการอุปถัมภ์การสังคายนา การแต่ง
วรรณกรรมภาษาบาลี กล่าวคือเมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๓ พระเจ้ากือนาแห่งอาณาจักรล้านนา ได้ส่งพระราชทูตมา
อาราธนาพระสั ง ฆราชสุ ม นเถร จากพญาลิ ไ ทยแห่ ง กรุ ง สุ โ ขทั ย ขึ ้ น ไปยั ง ล้ า นนา ซึ ่ ง เป็ น การเริ ่ ม ต้ น
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในล้านนา ต่อมาในรัชกาลพระเจ้าติโลกราช ได้อุปถัมภ์ให้มีการทำสังคายนาครั้ง
ที่ ๘ ที่วัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด และในรัชกาลพระเมืองแก้ว (พ.ศ.๒๐๓๘-๒๐๖๘) เป็นยุครุ่งเรืองของ
วรรณคดีบาลีพระพุทธศาสนาในยุคสุโขทัย 24 กล่าวคือมีพระสงฆ์เป็นนักปราชญ์คัมภีร์ภาษาบาลีจำนวนมาก
เช่น พระสิริมังคลาจารย์ แต่งหนังสือเรื่อง มังคลัตถทีปนีเวสสันตรทีปนีจักรวาฬทีปนี และสังขยาปกาสฎีกา
พระรัตนปัญญาแต่งหนังสือเรื่อง วชิรสารัตถสังคห และชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นต้น
สมัยอยุธยา
ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงโปรดให้คณะสงฆ์เอาภารธุระในการเรียนการสอน
อย่างจริงจัง โดยกำหนดหลักสูตร เวลาเรียน การประเมินผล และฐานะของผู้สอบไล่ได้เป็นการแน่นอน ใช้
พระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นหลักสูตร โดยแบ่งเป็น ๓ ชั้นเรียน คือ ๑. บาเรียนตรี ต้องแปลภาษาบาลีจบพระ
สูตร ๒. บาเรียนโท ต้องแปลภาษาบาลีจบพระสูตร และพระวินัย ๓. บาเรียนเอก ต้องแปลภาษาบาลีจบพระ
สูตร พระวินัย และพระอภิธรรม การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมใช้บริเวณพระบรมมหาราชวังเป็นที่เล่า
เรียน ส่วนวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนส่วนย่อยเท่านั้น ผู้สอนผู้สอน ได้แก่ พระมหากษัตริย์
บ้าง ราชบัณฑิตบ้าง พระเถระผู้มีความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกบ้าง
เริ่มแรกเรียนคัมภีร์มูลกัจจายน์ (หลักภาษา) ใช้เวลาประมาณ ๒ - ๓ ปี จึงเรียนแปล พระไตรปิฎกที่
จารึกในใบลานเป็นหนังสือแบบเรียน เมื่อมีความรู้ความสามารถในการแปลได้ดีแล้ว ผู้สอนบาอาจารย์และเจ้า
24

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓๑.
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สำผู้เรียนก็จะทูลถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงทราบ และทรงโปรดให้ประกาศการสอบ
ไล่ความรู้ของพระภิกษุสามเณรขึ้น เรียกว่า “สอบสนามหลวง” หมายถึงการสอบในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรง
ยกย่องผู้สอบได้ให้มีสมณศักดิ์เป็น “มหา” นำหน้า ชื่อ แล้วพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะ เป็น
เกียรติแก่พระพุทธศาสนาสืบไป ซึ่งสมณศักดิ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งมักมีคำว่า อาจารย์ มุนี กวี
ลงท้าย25 ในสมัยอยุธยาก็คือ พระพุทธโฆษาจารย์ พระพุฒาจารย์ พระพรหมมุนี พระเทพกระวี เป็นต้น สถาน
ที่สอบใช้พระบรมหาราชวังเป็นที่สอบ และใช้ระยะเวลาเรียน ๓ ปี จึงมีการสอบ ๑ ครั้ง
เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงประกาศให้มีการสอบพระปริยัติธรรมขึ้นแล้ว พระมหาเถระและ ราชบัณฑิต
ทั้งหลาย ก็แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น โดยมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธาน การสอบแปล ผู้สอบต้องจับสลาก
ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ ถ้าจับได้คัมภีร์ผูกใดก็แปลผูกนั้น โดยเริ่มจาก พระสูตรก่อน ต้องแปลปากเปล่า
ต่อหน้าคณะกรรมการ ผิดศัพท์หรือประโยคได้เพียง ๓ ครั้ง ถ้า กรรมการทักท้วงเกิน ๓ ครั้ง ถือว่า ตก ถ้าแปล
ได้คล้องเป็นที่พอใจ ไม่มีการทักท้วงถือว่าสอบได้ ในประโยคนั้น ๆ เมื่อผ่านพระสูตร ก็ให้เกียรติคุณเป็น
“บาเรียนตรี” เรียนพระวินัยปิฎกต่อไป อีก ๓ ปี สอบผ่านก็เป็น “บาเรียนโท” จากนั้นศึกษาพระอภิธรรมปิฎก
อีก ๓ ปี สอบผ่านก็ได้รับ ยกย่องเป็น “บาเรียนเอก”
กล่าวโดยสรุป การเรียนการสอนภาษาบาลีในสมัยอยุธยา มีพัฒนาการที่สืบเนื่องมาจากสมัยสุโขทัย
โดยได้รับการอุปถัมภ์ และการสร้างค่านิยมในการศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี โดยให้โอกาสเจริญหน้าที่การงาน
สำหรับผู้ที่ผ่านการบวชเรียน และมีความรู้ทางภาษาบาลีเข้ารับราชการอันเป็นเหตุให้การเรียนการสอนภาษา
บาลีมีความสำคัญต่อชนชั้นต่างๆ ในสมัยนั้น
สมัยกรุงธนบุรี
กรุงในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัด วาอารามต่างๆ หลาย
พระอารามพระอารามที่ได้โปรดให้สถาปนาขึ้นในรัชกาลของพระองค์ พร้อมทั้งบูรณะพระพุทธรูป พระสถูป
เจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร ตลอดทั่วทั้งพระอาราม พร้อมกับการปฏิสังขรณ์วัดบางยี่เรือนอก คือ วัดหงส์
รัตนารามซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “วัดหงส์อาวาสวิหาร” แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๓๑๙ ได้ทรงยกย่องขึ้นเป็น
พระอารามชั้นเอกอีกวัดหนึ่ง โดยให้เป็นวัดฝ่ายการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม26 ทรงส่งเสริมการศึกษาเล่า
เรียนพระไตรปิฏก พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระราชดำริว่า พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ตลอดไปชั่วกาล
นานได้ ก็เพราะพระภิกษุสามเณรเอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฏก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สังฆกา
รีธรรมการทำสารบัญชีสำรวจดูว่า พระสงฆ์องค์ใดบ้างที่บอกเล่าเรียนไตรปิฎกได้มาก พระองค์ได้ทรงเอา
พระทัยใส่สืบเสาะหาต้นฉบับพระไตรปิฏกตามบรรดาหัวเมืองต่างๆ ที่ยังหลงเหลือรอดพ้นจากทำลายของ
ข้าศึก แล้วนำมาคัดลอกจำลองไว้ เพื่อสร้างเป็นพระไตรปิฏกฉบับหลวง
25

พระมหาปกรณ์ จัดไธสง, “การศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะสมัยรัตนโกสินทร์”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาจารึกษภาษาไทย (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร) ๒๕๕๑, หน้า ๑๒๔.
26
สมพร เทพสิทธา, การกู้พระศาสนาของพระเจ้าตากสินมหาราช, [ออนไลน์].
แหล่งที่มา:http://www.dhammajak.net/ [๑๖ ต.ค. ๒๕๕๘].
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สุดท้ายของรัชกาล ได้เกิดการจลาจลขึ้นที่กรุงธนบุรี พระองค์ทรงเห็นแก่ชีวิตคนไทยด้วยกัน ไม่ทรง
คิดจะต่อสู้เพราะเป็นคนไทยด้วยกัน พระองค์ห้ามผู้ที่จงรักภักดีว่า "สิ้นบุญพ่อแล้วอย่าให้ยากแก่ไพร่เลย" 27
กล่าวโดยสรุป ในสมัยธนบุรี พัฒนาการการเรียนการสอบบาลี ได้ขาดเนื่องไปด้วยเหตุมีสงคราม บ้านเมือง
ได้รับความเสียหาย การเรียนการสอนบาลีระส่ำระสาย แต่ก็ได้อาศัญพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริย์ ที่
พระองค์เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนามอบภาระธุระในการเรียนการสอนแก่พระภิกษุอุปถัมภ์บำรุง
อย่างยิ่งยวด เป็นเหตุให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปจนถึงยุครัตนโกสินทร์
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ ๑ – ๓
การเรียนการสอนบาลีในสมัยนี้ เจริญรุ่งเรืองไม่แพ้ยุคใด ทั้งนี้ เพราะมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรง
เป็นอัครศาสนูปถัมภก ส่งเสริมปรับปรุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน ในสมัยรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงรวบรวมพระไตรปิฎกและส่งเสริม
การศึกษาของสงฆ์ การพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไปพร้อมกับการพัฒนาบ้านเมือง ทรงอาราธนาพระสงฆ์ทรง
สมณศักดิ์และราชบัณฑิตเป็นกรรมการชำระพระไตรปิฎก จารึกเป็นอักษรขอมขึ้นใช้เวลา ๕ เดือน จึงเสร็จ
สมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นการทำสังคายนา ครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้น หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมยังใช้พระไตรปิฎก เรียน ๓ ปี จึงมีการ
สอบ ๑ ครั้ง เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชกาลที่ ๒ ได้มีการปรับปรุง หลักสูตรการเรียนการเรียนการ
สอนขึ้นใหม่ โดยจัดหลักสู ตรเป็น ๙ ชั้น เรียกว่า ประโยค ประโยค ๑-๒- ๓ เป็นเปรียญตรี ประโยค ๔-๕-๖
เป็นเปรียญโท ประโยค ๗-๘-๙ เป็นเปรียญเอก และผู้ที่สอบ ไล่ได้ ๓ ประโยคแล้วจึงจัดว่าเป็นเปรียญ ถ้าเป็น
ภิกษุใช้คำนำหน้าว่า พระมหา และถ้าเป็นสามเณร ก็ใช้อักษรย่อและตัวเลขต่อท้าย เช่น สามเณรพุ่ม ป.๓ เป็น
ต้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑ และที่ ๒ โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระที่นั่งมณเฑียร ธรรมในวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์และ เจ้านาย ส่วนข้าราชการ
ชั้นผู้น้อยให้ไปศึกษาตามวัดต่าง ๆ พอถึงยุครัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระอารามบ้าง ทรงสร้างเก๋งบริเวณ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังบ้าง เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน โปรดเกล้าฯ ให้เลี้ยงเพล
พระภิกษุและพระราชทานรางวัลด้วย ภายหลังสถานที่ไม่เพียงพอจึงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทเป็นที่เล่าเรียน
กล่าวโดยสรุป พัฒนาการการเรียนการสอนภาษาบาลีการศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีศูนย์กลาง
อยู่ที่วัด วัง และตำหนักเจ้านาย โดยรัชกาลที่ ๓ ได้โปรดให้มีการจารึกตำราการแพทย์แผนโบราณเอาไว้ที่
วัดพระเชตุพน หรือ วัดโพธิ์ ทำให้วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่
รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง ของไทยเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็น และทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

27

เรื่องเดียวกัน
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เมื่อ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑28 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นช่วงสมัยที่มีการทำนุบำรุงศาสนาเป็นอย่างมาก โดย
เห็นได้จากการทำสังคายนาชำระพระไตรปิฎก อีกทั้งในสมัยรัชกาลที่ ๒ ยังโปรดให้มีการส่งทูตไปศึกษา
ประวัติทางพระพุทธศาสนาในลังกาอีกด้วย และในครั้งนั้นก็ได้มีการนำเอาหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากลังกา
กลับมาที่ไทยด้วย รัตนโกสินทร์จึงถือเป็นยุคสมัยแห่งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง สมัยรัชกาลที่ ๔ – ๖
การศึกษาของสงฆ์สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คงดำเนินไปเหมือนเช่นในรัชกาล
ก่อน และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเก๋งอีก ๔ หลัง ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับราชบัณฑิตบอกหนังสือ
พระ ในสมัยนี้ มีปราชญ์ด้านการสงฆ์ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีตำแหน่งเป็น
สมเด็จพระสังฆราช ได้ปรับปรุงการเรียนการเรียนการสอนของสงฆ์ให้พัฒนาขึ้น การวัดผลการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมนับเป็นราชการแผ่นดิน อย่างหนึ่งด้ว ย อยู่ในพระราชกิจของพระมหากษัตริย์ผู้เป็น พุทธ
ศาสนูปถัมภก เพราะฉะนั้น การสอบแต่ละครั้งได้มีเจ้าพนักงานฝ่ายราชอาณาจักรช่วยปฏิบัติดูแลอำนวยความ
สะดวกด้วย เพราะการสอบพระปริยัติธรรมแต่ก้อนสอบกันเป็นคราว ๆ หลาย ๆ ปีสอบครั้ง ที่ต้องใช้
เวลานานเพราะ นักเรียนต้องนั่งแปลด้วยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการทีละองค์เรียงกันไปตามลำดับ
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างพระไตรปิฎก คัมภีร์ใบลานฉบับหอหลวงจบหนึ่งเรียกว่า “ฉบับทอง
ทึบ” เพราะปิดทองทึบเหมือนกับฉบับทองใหญ่และทองน้อย ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๑ ได้โปรดเกล้าฯ ให้
ชำระพระไตรปิฎกให้ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อเป็นหลักฐาน ของพระธรรมคำสอนสืบไป แล้วโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศร์วริยาลงกรณ์ เป็นประธานในการชำระและโปรดฯ ให้อาราธนาพระราชา
คณะผู้รู้ปริยัติธรรม คือ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มาร่วมกันทำสังคายนาที่ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม29 เมื่อเสร็จแล้วก็โปรดฯ ให้จัดพิมพ์ พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทย จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
เรียกว่า “พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์” สำเร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๖ นับเป็นครั้งแรกที่มีการพิมพ์พระไตรปิฎก
เป็นอักษรไทย แล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานพระไตรปิฎกชุดนี้ไปตาม พระอารามหลวง หอสมุด และ
สถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ แห่ ง ละชุ ด ต่ อ มารั ฐ บาลและสถานศึ ก ษาชั ้น สูง ในต่ างประเทศได้ ข อ พระราชทาน
พระไตรปิฎกดังกล่าว เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้า ในประเทศของตน เป็นผลให้พระไตรปิฎกชุดนี้เผยแพร่หลาย ไปทั่ว
โลก นับเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างขวาง อีกทางหนึ่ง
ครั ้ น มาถึ ง รั ช กาลที ่ ๖ สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ ากรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส ทรงเป็ น ผู ้ อำนวย
การศึกษาของคณะสงฆ์ได้ร่วมมือกับพระเถระในสมัยนั้น (พ.ศ. ๒๔๕๔) จัดให้มีการศึกษาพระธรรมวินัยใน
แบบภาษาไทย โดยคัดเลือกหัวข้อธรรมวินัยในพระไตรปิฎก จัดเป็นหมวดหมู่เป็นชั้นๆ ตามความยากง่าย ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้บวชเข้ามาใหม่เรียนได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งเป็น ๓ ชั้นเรียน คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ผู้ที่เรียนจึงได้ชื่อ
ว่านักธรรม พระเณรที่สอบได้ ก็เรียกกันว่า “พระนักธรรม” หลักสูตรนี้ต่อมาอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าสอบด้วย
เรียก “ธรรมศึกษา” สำหรับผู้ที่สอบบาลีได้เป็นเปรียญ และสอบนักธรรมได้อีก เรียกว่า “เปรียญธรรม” ใช้
อักษรย่อว่า “ป.ธ.” อนึ่ง ผู้ที่จะสอบบาลีนั้นจะต้องสอบนักธรรมให้ได้ก่อน ถ้าสอบนักธรรมตก บาลีก็โมฆะ คือ
28

วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี, วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.
th.wikipedia.org/ [๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘].
29
ประดิษฐ์ ดีเลิศ, “ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและโรงเรียนการกุศลวัดในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๒, หน้า ๒๗.
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นักธรรมตรี มีสิทธิ์สอบได้แค่ ประโยค ๑-๒-๓ นักธรรมโท มีสิทธิ์สอบประโยค ๔-๕-๖ ส่วนนักธรรมเอก มี สิทธิ์
สอบประโยค ๗-๘-๙
ยุคแรกการสอบพระปริย ัติธรรมใช้เวลาศึกษา ๓ ปี สอบ ๑ ครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ จึงได้
กำหนดให้สอบปีละ ๑ ครั้ง ตลอดมา วิธีสอบพระปริยัติธรรมในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังคงใช้ สอบแบบเดิม คือ
สอบด้วยปากเปล่า ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้เปลี่ยนแปลงมาสอบด้วยวิธีเขียน เฉพาะประโยค ๑ และประโยค
๒ ส่วนตั้งแต่ประโยค ๓ ขึ้นไป สอบแปลด้วยปากตามแบบเดิม
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลาย รัชกาลที่ ๗ – ๘
การพัฒนาการศึกษาของสงฆ์สมัย ร.๗ ถึงรัชกาลปัจจุบันนั้น นโยบายการศึกษาได้เปลี่ยนไป โดยแยก
การศึกษาของภิกษุสามเณร และเด็กนักเรียนออกจากกัน ตลอดจนถึงส่วนราชการที่รับผิดชอบด้วย โดยให้
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเฉพาะการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนเท่านั้น ส่วนการศึกษาสำหรับภิกษุ
สามเณรให้สังกัดกระทรวงธรรมการ ได้มีการจัดการเรียนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมขึ้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้มีการเริ่มศึกษาแบบนักธรรมขึ้นควบคู่กับฝ่าย
เปรียญ แต่ยังเป็น การศึกษาของสงฆ์เท่านั้น จนถึงรัชกาลที่ ๗ จึงเปิดโอกาสให้ฆราวาสชายหญิงเข้าเรียนด้วย
โดย แยกเป็นแผนกธรรม สำหรับภิกษุสามเณรและแผนกธรรมศึกษาสำหรับฆราวาสชายหญิงแบ่งเป็น ๓ ชั้น
นักธรรมศึกษาตรี ชั้นโทและชั้นเอก
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตั้งแต่โบราณมาไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก
ส่วนใหญ่ยังคงรูปเดิมอยู่ ทั้งทางด้านหลักสูตร การวัดผลและวิธีสอบ ยังยากต่อการเล่าเรีย น ต้องใช้เวลามาก
และเดิมทีการสอบบาลีต้องสอบด้วยปากเปล่า จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๙ จึงให้ยกเลิกการสอบความรู้บาลี
ด้วยวิธีแปลปากเปล่า มาใช้เป็นการสอบด้วยวิธีเขียนแทนทุกประโยค ในปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวง
ป.ธ. ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕ เมื่อสอบได้วิชาหนึ่งและ ตกวิชาหนึ่งแล้ว แม่กองบาลีสนามหลวงเปิดโอกาสให้สอบแก้ตัว
อีกครั้ง
อนึ่งการสอบบาลี เมื่อก่อนไม่กำหนดวันสอบแน่นอน กรรมการจะประกาศเป็นคราว ๆ ไปจนถึงปี
พ.ศ. ๒๔๓๖ จึงกำหนดให้สอบปีละครั้งตลอดมา เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นสอบ ๒ ครั้ง ใน รัชกาลปัจจุบันเมื่อ พ.ศ.
๒๔๙๑ นี้เอง
การสอนบาลีในยุคปัจจุบัน
อนึ ่ ง การเรี ย นการสอนภาษาบาลี ใ นปั จ จุ บ ั น การศึ ก ษาพระปริ ย ั ต ิ ธ รรมแผนกบาลี 30
ของคณะสงฆ์ มี ๙ ชั้นหรือ ๙ ประโยค มีวิชาบาลีไวยากรณ์เป็นพื้นฐาน จากนั้นจึงเรียนวิชาแปลมคธเป็น
ภาษาไทย และแปลไทยเป็นภาษามคธ โดยกำหนดให้มีการสอบวิชาบาลีไวยากรณ์ในชั้น ประโยค ๑-๒ และ
ประโยค ป.ธ. ๓ ตามหลักสูตรประโยคบาลีสนามหลวงที่ใช้ยุติอยู่ในปัจจุบัน กำหนดไว้ว่า วิชาบาลีไวยากรณ์
หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถามความจำ สำหรับประโยค ๑-๒ ประเภทสอบถามความจำ
และความเข้าใจประกอบกันสำหรับประโยค ป.ธ.๓ และต่อด้วยการเรียนการแปลจากบาลีเป็นไทย และไทย
เป็นบาลี ในชั้นประโยค ป.ธ. ๔ ๕ ๖ และ ๗ ส่วนประโยค ป.ธ.๘ นอกจากการแปลบาลีเป็นไทย และไทยเป็น
30

แม่กองบาลีสนามหลวง. เรื่องสอบบาลีของสนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการ
พิมพ์,๒๕๕๐) หน้า ๑๑๙.
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บาลีแล้ว ก็ยังเพิ่มวิชา ฉันท์ เข้ามา และเพิ่มวิชาแต่งไทยสำหรับการเรียน ประโยค ป.ธ.๙ มีรายละเอี ยด
หลักสูตรดังนี้
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แบ่งออกเป็น ๙ ระดับ ในปัจจุบันได้กำหนดวิชาและหนังสือ
เรียนไว้ดังนี้ คือ
ประโยค ๑ – ๒
๑. วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑
ถึงภาค ๔
๒. วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตร ใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถามความจำ
ประโยค ป.ธ. ๓
๑. วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕
ถึง ภาค ๘
๒. วิชาสัมพันธ์ไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ ถึง ภาค ๘
๓. วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถามความจำและความเข้าใจ
ประกอบกัน
๔. วิชาบุรพภาค ข้อเขียนภาษาไทย โดยแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบลักษณะ วรรคตอน ตัวอักษร
ตามสมัยนิยม หลักสูตรใช้หนังสือที่ควรรู้ เช่น จดหมายทางราชการ เป็นต้น
ประโยค ป.ธ. ๔
๑.วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑
๒. วิชาแปลมคธเป็นไทยหลักสูตรใช้หนังสือมงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑
ประโยค ป.ธ. ๕
๑. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๒ ถึง ภาค ๔
๒. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือมงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๒
ประโยค ป.ธ. ๖
๑. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ ถึงภาค ๘ แต่ในการสอบ
กรรมการจะแปลประโยคที่ออกสอบเป็นความไทยโดยสันทัด หรืออาจดัดแปลงสำนวนและท้องเรื่อง หรือตัด
ตอนที่ต่าง ๆ มาเรียงติดต่อกันเป็นประโยคสอบไล่ก็ได้
๒. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ตติย -จตุตฺถ-ปญฺจม-สมนฺตปาสาทิกา แต่ในการสอบ
กรรมการจะแปลประโยคที่ออกสอบเป็นความไทยโดยสันทัด หรืออาจดัดแปลงสำนวนและท้องเรื่อง หรือตัด
ตอนที่ต่างๆ มาเรียงติดต่อกันเป็นประโยค สอบไล่ก็ได้
ประโยค ป.ธ. ๗
๑. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือมงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑
๒. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือปฐม-ทุติย-สมนฺตปาสาทิกา
ประโยค ป.ธ. ๘
๑. วิชาแต่งฉันท์มคธ แต่งฉันท์เป็นภาษามคธ ๓ ฉันท์ในจำนวน ๖ ฉันท์ คือ
(๑)
ปัฐยาวัตร (๒) อินทรวิเชียร (๓) อุเปนทรวิเชีย ร (๔) อินทรวงศ์ (๕) วังสัฏฐะ (๖) วสันตดิลก ข้อความ
แล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้
๒. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ปฐมสมนฺตปาสาทิกา
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๓. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือวิสุทฺธิมคฺค
ประโยค ป.ธ. ๙
๑. วิชาแต่งไทยเป็นมคธ แต่งมคธจากภาษาไทยล้วน ข้อความแล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้
๒. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ วิสุทฺธิมคฺค
๓. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสืออภิธมฺมตฺถวิภาวินี
ในส่วนของการพัฒนาส่งเสริมการในการเรียนการสอนบาลี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
รัชกาลปัจจุบันยังมีการให้ความอุปถัมภ์ตามโบราณราชประเพณี เพราะทรงยึดหลักที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่พระราชปรารภถึงการสอบพระปริยัติธรรมภิกษุสามเณร ที่ทรงนับเป็นราชการ
แผ่นดินอย่างหนึ่งด้วย อยู่ในพระราชกิจของแผ่นดินผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภก เพราะฉะนั้นต้องมีรับสั่งสังฆ
นายกทั้งปวง จึงประชุมสอบพระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณรและมีเจ้าพนักงานฝ่ายพระราชอาณาจักรช่วย
ดูแลตามตำแหน่งจนสำเร็จราชการ แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ส่งเอาพระทัยใส่ในเรื่องการศึกษาของ
พระภิกษุสามเณรเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน ได้พระราชทานทุน
เล่าเรียนหลวงสำหรับภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี31 เหตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระอนุสรณ์คำนึงถึงว่า โดยที่พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยโดยเคร่งครัดและธำรงรักษา
ตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้น แก่สังคม
ประเทศชาติและแก่โลก ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถ
ค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์ได้ด้วยตนเองและ
นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจนบรรลุธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระภิกษุ
สามเณรด้วยวิธีการนี้ จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
การปรับตัวของการศึกษาภาษาบาลี
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ขาดการปรับปรุงมาอย่างยาวนาน ทั้งๆ ที่การศึกษา
ประเภทนี้ ยังจำเป็นต่อโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ เพราะพระนักปกครองในระบบของมหาเถระสมาคม
โดยเฉพาะการเลื่อนสมณศักดิ์ต้องมีวุฒินักธรรม-บาลีคอยกำกับ จำเป็นที่คณะสงฆ์เองยังต้องรักษาระบบ
การศึกษานี้ไว้ โดยไร้การปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของคณะสงฆ์
นั้นมีถึง ๓ แผนกคือ แผนกบาลี แผนกนักธรรม และแผนกสามัญ พระเณรที่บวชเข้ามาใหม่หลายวัดต้องเรียน
ทั้งสามแผนกพร้อมกันซึ่งแต่ละแผนกนั้นต่างก็ต้องอาศัยเวลาในการเรียนและทำความเข้าใจไม่หย่อนไปกว่ากัน
ในระดับนักธรรมชั้นตรีนั้นตามหลักสูตรต้องเรียนถึงหนึ่งปี การเรียนบาลีประโยค ๑-๒ ต้องเรียนถึงสองปีใน
ขณะที่การเรียนสายสามัญนั้นจัดตารางเรียนตามโรงเรียนมัธยมทั่วไป ทำให้สำนักเรียนต่างๆ ไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนทั้งสามแผนกนี้พร้อมกันในปีเดียวได้ แต่จำเป็นต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเนื่องจากเป็น
การศึกษาภาคบังคับ ทางเลือกที่ถูกนำมาใช้จึงขึ้นอยู่กับว่าสำนักเรียนไหนจะเน้นหนักไปทางใด หากเป็นสำนัก
เรียนที่เน้นแผนกสามัญก็มักจะเรียนนักธรรมบาลีเป็นวิชาเสริม จัดอบรม ๗ - ๑๕ วัน ก่อนสอบ หากเป็นสำนัก
31

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการปฏิรูป
การศึกษาพระพุทธศาสนา, ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗), หน้า ๖.
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เรียนที่เน้นนักธรรม-บาลี ก็จะบังคับหรือออกกฎ ไม่ให้พระเณรเรียนสามัญ หรือให้เรียนแค่การศึกษานอก
โรงเรียน จนกว่าจะจบชั้นบาลีตามที่กำหนด32
แม้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จะยังไม่ได้การแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จ จน
บางครั้งคณะสงฆ์เหมือนจะใช้หลักอุเบกขาในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือมองอีกนัยยะหนึ่งก็คื อ
ยอมรับกับสภาพปัญหา อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหายังเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม โดยเฉพาะแม่กองธรรมสนามหลวง แม่กองบาลีสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนใหญ่แล้วมักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นจุดเล็กๆ ที่พอแก้ไขได้ เช่นการแก้ไขปัญหาครูผู้สอนที่มีจำนวนน้อยลง และขาดแรงจูงใจในการสอน ด้วย
การจัดทำบัญชีครูสอนและจัดหานิตยภัต แม้จะไม่มากนักแต่ก็พอแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาที่
พอจะแก้ไขได้ ในส่วนของปัญหาของผู้เรียน วัดต่างๆก็พยายามให้แรงจูงใจผู้เรียนด้วยการมอบรางวัลและจัด
กิจกรรมแสดงมุฑิตาต่อผู้สอบได้ เป็นต้น
สำหรับความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์นั้น ในทุกๆปี
คณะสงฆ์ โดยแม่กองธรรมสนามหลวง และแม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาครูสอนปริยัติธรรมประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีค วามรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและเทคนิค วิธีการสอนสมัยใหม่ และเพื่อเป็นการทบทวน
บทบาทและภาระหน้าที่ของครูสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ถือเป็นความพยายามของคณะสงฆ์ในการกลับมาร่วมมือกับรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาของคณะ
สงฆ์ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน การได้รับตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ในครั้งนี้
จะช่วยทำให้ระบบการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์มีความเข้มแข็ง ทั้งในความมั่นคงในด้าน
การจัดการ และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ตลอดถึงสิทธิที่ผู้เรียนและผู้สอนที่พึงมีพึงได้ และจะเป็น
ปัจจัยนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนาต่อไป การปรับตัว ในปัจ จุ บั น ได้ มี ท ุน เล่า เรีย นหลวง
สำหรับคณะสงฆ์ไทย เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้จ ัดตั้ง โครงการทุ น เล่ าเรีย นหลวงสำหรั บ พระสงฆ์ ไ ทย ในมหามงคลวโรกาส ทรงเจริ ญ พระ
ชนมพรรษา ๗๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย แบ่งเป็น ๑๐ ประเภท
อาทิ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ทุนการศึกษาระดับเปรียญธรรม ๖ ๗ ๘
และ ๙ กำกับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง ทุนหน่วยปฏิบัติการพระธรรมทูตดีเด่น กำกับดูแลโดยกองงานพระ
ธรรมทูต ทุนสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาดีเด่น ส่งเสริมสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาในแต่ละเขต
ปกครองคณะสงฆ์ที่มีผลงานดีเด่น กำกับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง รวมไปถึง ทุนสถาบันพระบาลีศึกษา
ดีเด่น เพื่อส่งเสริมสถาบันบาลีศึกษา อันได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัด สำนักเรียน
ทุนสำนักปฏิบัติธรรม สถานปฏิบัติธรรมดีเด่น เพื่อส่งเสริมสำนักปฏิบัติ ธรรมในเรื่องการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและพุทธศาสนิกชน จึงได้จัดสรร ทุน
สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นให้กับวัดและสำนักปฏิบัติธรรม กำกับดูแลโดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
32

ชัยวัฒน์ อติชาโต. (๒๕๖๐). กลยุทธ์การบริหารศาสนศึกษาเชิงเครือข่าย. วารสาร ครุศาสตร์ ปริทรรศน์, ๓ (๒)
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และ ทุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญดี เด่น เพื่อส่งเสริมการศึกษาในกลุ่มสามเณรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญดีเด่น กำกับดูแลโดยกองธรรมสนามหลวง เป็นต้น33
สรุปการปรับตัวของการสอนภาษาบาลี ทั้งสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง ได้พยายามร่วมกับภาครัฐ คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่กำกับดูแลการจัดการเรียนการ
สอนของพระเณรทั่วประเทศ พยายามแก้ไขปัญหาด้านผู้เรียนที่มีจำนวนน้อย และการจัดการสอบที่ ไ ม่
เหมือนกับการเรียนการสอนทั่วไป ยุคสมัยเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่การจัดการเรียนภาษาบาลี ก็ยังคงรูปแบบเดิม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งล่าสุดโลกถูกคุกคามด้วยไวรัสสายพันธ์ใหม่ ที่ชื่อว่า ไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)
ทำให้ภาครัฐล็อคดาวน์ประเทศ ห้ามผู้คนอยู่รวมตัวกัน ให้อยู่ห่างกันระยะ ๒ เมตร (Social Distancing) เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้หลายสำนักเรียนบาลีหันมาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย
ใช้ระบบ Zoom หรือ Google meet หรือแล้วแต่สำนักนั้นสะดวก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ
หลังจากภาครัฐได้มีการปลดล็อคแล้ว หลายสำนักก็ยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่ นั่นแสดงให้
เห็นว่า การเรียนการสอบบาลีมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
การสอนบาลีออนไลน์
การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning)34 จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอน
นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล , การเรียนผ่านเว็บไซต์ การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Online learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็น
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่
จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษา
ตลอดชีวิตให้กับประชากร เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตาม
ความชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหาของเรียน ประกอบด้ว ย ข้อความ , รูปภาพ , เสียง , VDO และ
Multimedia อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน และเพื่อนร่วม
ชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดย
การใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเป็นเหมาะสำหรับทุก
คน เรียนได้ทกุ เวลา
ลักษณะสำคัญของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning)
๑.) ผู้เรีย นเป็น ใครก็ได้ อยู่ที่ใดก็ได้ เรียนเวลาก็ใด เอาตามความสะดวกของผู้เรียนเป็นสำคัญ
เนื่องจากโรงเรียนออนไลน์ได้เปิดเว็บไซต์ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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พิมพ์ผกามาศ ใจฉลาด, ๑๐ปีทุนเล่าเรียนหลวง พระมหากรุณาวงการสงฆ์ไทย, [ออนไลน์], แหล่งทีม่ า:
http://www.komchadluek.net/ [๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓].
34
บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด, การเรียนการสอนออนไลน์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:http://www.
https://www.worathan.co.th// [๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓].
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๒.) มีสื่อทุกประเภทที่นำเสนอในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทั้ง ข้อความ , ภาพนิ่ง , ภาพเคลื่อนไหว , เสียง ,
VDO ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำให้เหตุภาพของเนื้อหา
ต่างๆง่ายดายมากขึ้น
๓.) ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการ
๔.) เอกสารบนเว็บไซต์ ที่มี Links ต่อไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ ทำให้ขอบเขตการเรียนรู้กว้างออกไป
และเรียนอย่างรู้ลึกมากขึ้น
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน เนื่องจากไม่ได้จำกัดอยู่ในสถานที่เดียวเท่านั้น อีกทั้งเกิดเครือข่ายความรู้ โยงใยออกไปไกล โดย
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ในเมืองกับท้องถิ่สรุปแล้ว
การเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการเรียนที่มีความมีความยึดหยุ่นสูง เพราะฉะนั้นผู้เรียนจำต้องมี
ความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ เพราะไม่มีใครมานั่งจ้ำจี้จ้ำไช ยิ่งเรียนยิ่งได้กับตัวเอง อีกทั้งยังทราบ
ผลย้อนกลับของการเรียน ทั้งจาก E-Mail , การประเมินย่อย การประเมินผลหลัก โดยใช้เว็บไซต์เป็นที่สอบ
รวมทั้งการประเมินผลรวมตามการสอบ เพื่อเป็นการเช็คว่าผู้เรียนได้เข้ามาเรียนจริง สามารถทำข้อสอบได้ มี
ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาบาลีในระบบมัลติมีเดียเริ่มมีปรากฏด้วยเช่นกัน โดยแรกทีเดียว
จัดทำในรูปแบบวีดีโอบันทึกการสอน โดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับแม่กองธรรมบาลีและ
สำนักเรียนต่างๆทั่วราชอาณาจักร จัดทำเทปวีดีทัศน์ ชุดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมกับดาวเทียมไทยคม ซึ่งมีพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) พระราชปริยัติเมธี (ประกอบ ธมฺม
เสฏฺ โ ฐ ป.ธ.๙) เป็ น ผู ้ ด ู แ ลการบรรยายวิ ช าภาษาบาลี และการทำสื ่ อ การสอนธรรมบทของสำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาบาลี สำหรับนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีสำหรับคอมพิวเตอร์ พัฒนาและออกแบบโปรแกรมโดย รศ.เวทย์ บรรณกรกุล โปรแกรมนี้น่าจะมี
ประโยชน์สำหรับผู้ศึกษาภาษาบาลีสนามหลวง หรือผู้สนใจทั่วไป35 ตลอดจนท่านได้ทำวิจัย เรื่อง "การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาบาลีไวยากรณ์” ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ และงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแปลมคธเป็นไทย ประโยค ๑-๒” ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ 36 และยังได้มีการสร้างเวปไซด์
เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศ คือ เวป บาลีดิค
สำนักเรียนที่จัดการเรีย นการสอนแบบออนไลน์อย่างเห็นได้ช ัด ยกตัวอย่าง เช่น สำนักเรียนวัด
พระธรรมกาย ปทุมธานี ได้มีการเรียนการสอนออนไลน์และบริการข้อมูลทางด้านการศึกษาโดยจริงจัง ผ่าน
Zoom โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน โดยเจ้าหน้าที่จะส่งไฟล์เสียงท่องไวยากรณ์ ในบทที่จะเรียนนั้น ๆ ก่อน
ครึ่งชั่วโมง โดยส่งลิงก์เข้าโปรแกรม Zoom ก่อนเรียนจริง ๓๐ นาที หลังจากสอนแล้วพระอาจารย์สอนจะส่ง

35

บาลีศึกษา, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:
https://web.facebook.com/sikkhapali/[๑๕ ต.ค.๒๕๖๓].
36
บาลีดิค, ผศ.เวทย์ บรรณกรกุล, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:http://www.palidict.com/.com/sikkhapali/[๑๕
ต.ค.๒๕๖๓].
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บทเรียนเข้าในระบบ เพื่อให้ดูย้อนหลัง และนักเรียนที่จะอ่านบทเรียนก่อนล่วงหน้า ก็สามารถอ่านได้ในระบบ
ส่วนแบบฝึกหัดและบทเรียนและเฉลยจะเก็บไว้ในกูลเกิ้ลไดร์ฟ นักเรียนมารถดาวโหลดไปทบทวนได้37
สรุป
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาบาลีในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นไปในลักษณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและ
อุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์ในราชวงศ์จักรี ตั้งแต่ การพระราชทานรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่งเสริมผู้เรียน ผู้สอนถึงขนาดให้จัดการศึกษาในพระบรมมหาราชวัง ทรงเสด็จไปในการสอบวัดผลการศึกษา
และสถาปนายกย่องในตำแหน่งที่สำคัญเพื่อผลักดันการศึกษาภาษาบาลีให้มีความก้าวหน้า และพระองค์เองก็
ทรงใช้ภาษาบาลีในการสื่อสาสน์ สำคัญในทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการให้ความสำคัญในการตั้งพระนาม
พระราชบุตร พระราชธิดา เป็นภาษาบาลี หรือการที่พระองค์ทรงนิพนธ์คาถาว่าด้วยพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์สังเขป38 ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระองค์ได้สร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองให้เป็นสถานที่เล่าเรียน
สำหรับพระภิกษุสามเณร ในรัชกาลปัจจุบันทรงจัดตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงและได้รับความอุปถัมภ์จาก
รัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริม ในหลายรูปแบบ และพัฒนาไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษา
พระปริยัติธรรม
อย่างไรก็ตามในการพัฒนาการสอนแบบออนไลน์ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการศึก ษาบาลีที่จะต้อง
พัฒนาไปควบคู่กับระบบการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระการทางสังคมที่มีรูปแบบการศึกษาที่พัฒนาไปอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเราปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปแบบของการจัดการศึกษา การเรียน การสอนต้องเปลี่ยนไป การสอนการ
สอบแบบบาลีสนามหลวงยังคงต้องรักษารูปแบบและเอกลักษณ์ท างการศึกษาไว้ ในขณะเดียวกัน คณะสงฆ์
ต้องมีการบริการประชาชนด้านการศึกษาภาษาบาลี ทำให้เกิดประเพณีและค่านิยมในการศึกษาภาษาบาลีให้มี
ขึ้นมาให้เกิดความหลากหลาย ให้เกิดรูปแบบการศึกษาบาลีที่ไร้พรมแดนแห่งการเรียนรู้ เรียนบาลีสามารถเอา
ไปเป็นคะแนน แก็ทแพ็ท เพื่อเข้าศึ กษาต่อได้ หรือการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิต เทียบโอนในระบบการศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์ได้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับความคิดแนวคิดสมัยใหม่ในสังคมต่อไป
บรรณานุกรม
รังษี สุทนต์, ความจำเป็นของการศึกษาภาษาบาลี ในการศึกษาพระพุทธศาสนา,(กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑.
ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๐๒๗/๕๐๘
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๗๕-๗๘, สารตฺถฏีกา (ไทย) ๑/๘๗,๙๑ อ้างในรังษี สุทนต์, ความจำเป็นของ
การศึกษาภาษาบาลี ในการศึกษาพระพุทธศาสนา, หน้า ๑.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๔๑๔.
37

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระ,เปิดเรียนบาลีผ่านซูม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:http:// www.com/[
๑๕ ต.ค.๒๕๖๓].
38
สุภาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย: จารึก ตำนาน พงศาวดาร สาส์น
ประกาศ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๒๙), หน้า ๔๖๔.
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สำนักศาสนาศึกษาวัดเทพลีลา, คู่มือเปิดตำราเรียนบาลี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๓.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย, [ออนไลน์].
แหล่งที่มา: http://wigipedia.org.wigi/ [๑ มี.ค.๒๕๖๐].
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓๑.
พระมหาปกรณ์ จัดไธสง, “การศึกษาราชทินนามของพระราชาคณะสมัยรัตนโกสินทร์”, วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขาจารึกษภาษาไทย (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร) ๒๕๕๑, หน้า
๑๒๔.
สมพร เทพสิทธา, การกู้พระศาสนาของพระเจ้าตากสินมหาราช, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.dhammajak.net/ [๑๖ ต.ค. ๒๕๕๘].
วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี, วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.
th.wikipedia.org/ [๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘].
ประดิษฐ์ ดีเลิศ, “ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยตามพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาและโรงเรียนการกุศลวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),
๒๕๕๒, หน้า ๒๗.
แม่กองบาลีสนามหลวง. เรื่องสอบบาลีของสนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร :
อาทรการพิมพ์,๒๕๕๐) หน้า ๑๑๙.
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการ
ปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา, ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๗), หน้า ๖.
ชัยวัฒน์ อติชาโต. (๒๕๖๐). กลยุทธ์การบริหารศาสนศึกษาเชิงเครือข่าย. วารสาร ครุศาสตร์
ปริทรรศน์, ๓(๒)
พิมพ์ผกามาศ ใจฉลาด, ๑๐ปีทุนเล่าเรียนหลวง พระมหากรุณาวงการสงฆ์ไทย, [ออนไลน์],
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การเคารพผู้สูงอายุ: วัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยแบบพำนัก
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่
Respect for the Elderly: A Creative Culture Contributing to The Promotion of Long-stay
Elderly Tourism in Chiang Mai Province.
พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ39
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Email: brimcu@gmail.com

บทคัดย่อ
ความโดดเด่นด้านการให้บริการดูแลผู้สูงอายุด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อ และอ่อนน้อมถ่อมตน รวมไปถึง
การดูแลใส่ใจทั้งมิติทางกาย จิต และสังคม ประดุจลูกดูแลพ่อแม่ ของคนไทยเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปในสายตา
ชาวโลก และมีความเข้มข้น แม้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เนื่ องจากสังคมไทยได้รับอิทธิพลทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งมีหลักปฏิบัติในมิติของการให้ความเคารพและความรักต่อกันระหว่างพ่อแม่และบุตรธิดา
สังคมไทยยังมีกระบวนการให้ความร่วมมือกับญาติในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นอย่างดี ถือเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมและทุนทางสังคมที่โดดเด่นของสังคมไทยที่ยังคงสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน และถูกขับเคลื่อนไปสู่การ
การเป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ เพราะภาพลักษณ์การดูแลผู้สูงอายุอย่างอบอุ่น เป็นเหตุผล
หนึ่งที่นักท่องเที่ยวผู้สูงวัยตัดสินใจมาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ซึ่งพบเห็นได้มากในจังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ: การเคารพผู้สูงอายุ, วัฒนธรรมสร้างสรรค์, ผู้สูงวัย, การพำนักระยะยาว
Abstract
Uniqueness in providing respect and generous care for the elderly and humble Including taking
care of both the physical, mental and social dimensions, like a child taking care of parents Of
Thai people is generally perceived by the world. It is also concentrated. Even though society is
constantly changing Since Thai society has been influenced by Buddhism, there is a practice
in the dimension of respect and love for one another between parents and children. Thai society
that has a good cooperation model with relatives in taking care of the elderly in the community.
It is an outstanding cultural and social capital of Thai society that continues to exist today. And
being driven to be a creative culture to promote the economy Because of the image of taking
care of the elderly warmly It is one of the reasons why elderly travelers decide to visit for
longer stays. Which can be seen in the province of Chiang Mai
Keywords: Respect for the elderly, creative culture, long stay
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บทนำ
ในปัจจุบันทุนทางวัฒนธรรมสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ธุรกิจเชิงวัฒนธรรมนั้น
เป็นการนำวัฒนธรรมมาผลิตในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ ซึ่งถือเป็นการบริการเชิงวัฒนธรรมที่มี
การประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ ผลิตภัณ ฑ์ทางวัฒนธรรมหรือการบริการ
เชิงวัฒนธรรมนี้ เกิดขึ้นจากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและแหล่งทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่จริงในท้องถิ่น และ
ถูกพัฒนาเป็นสินค้าการบริการในรูปแบบต่างๆ ปัจจุบันการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมนั้น มีความสำคัญ
และน่าสนใจอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการสืบสานต่อยอดผลิตภัณ ฑ์
วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๒ นั้นมีการยกระดับการดำเนินโครงการด้วยการ จัดให้มี
กิจกรรมอบรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างเครือข่ายการค้าทั่วประเทศ
รวมทั้งการจดลิขสิทธิ์ของกลุ่มสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในระดับนานาชาติ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย พัฒนามาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราว ด้าน
วัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่ได้รับการสืบสาน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ เพิ่ มมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จ สร้ า งเป็ น สิ น ค้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ CPOT กระตุ ้ น ให้ ค นในชุ ม ชนเกิ ด ความรั ก ความภาคภู ม ิ ใ จใน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดรากวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน40
ทุนวัฒนธรรมหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นของคนไทยนั่นก็คือ “การเคารพผู้สูงอายุห รือผู้
อาวุโส” ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมได้สร้างให้กับผู้คนในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นบรรทัดฐานที่กำกับให้คน
ไทยถือปฏิบัติโดยไม่มีเงื่อนไข ในทำนองเดียวกัน สังคมไทยยังมีค่านิยมกตัญญูกตเวทีที่ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณค่า
และศักดิ์ศรี วัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเป็นค่านิยมที่เปรียบผู้สูงอายุเป็น “ผู้ให้” เป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อ
ครอบครัวและสังคม และเป็นผู้ที่ควรได้รับการตอบสนองอย่างยกย่องเชิดชู กล่าวคือเป็นผู้ทำประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจให้กับครอบครัวและสังคมในครั้งที่อยู่ในวัยทำงาน และเป็นผู้ที่ให้การเกื้อกูลทางวัฒนธรรมตลอดจน
ช่วยเหลือสนับสนุนภาระในครอบครัวและสังคมมาชั่วชีวิต 41 ดังนั้นสังคมไทยจึงยังให้ความเคารพยกย่อง
ผู้สูงอายุ ทั้งจากลูกหลานและบุคคลทั่วไป ในฐานะการเป็นบุคคลที่พึ่งทางใจ ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุเอง
ยังคงมองเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนอยู่ในระดับสูง กอรปกับลูกหลานและบุคคลทั่วไปที่มีหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุ ยังคงมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเคารพผู้สูงอายุอย่างไม่เสื่อมคลาย 42 ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
เข้มแข็งของทุนทางวัฒนธรรมด้านการให้ความเคารพผู้สูงอายุ ของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี
40

ข่าวออนไลน์ RYT9. วธ. สืบสานต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยปี 2562. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
https://www.ryt9.com/s/prg/2989419. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
41
Thaniwattananon, Nan, and Kettawa Boonprakarn. "การสร้างคุณค่าและเครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุ
ที่ไม่ยอมจํานนต่อโชคชะตาผ่านพืน้ ที่ชมรมกีฬาผูส้ ูงอายุ."
42

ยงยุทธ บุราสิทธิ์, และ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์. "การส่งเสริมค่านิยมไทย “คุณค่า และ ศักดิ์ศรี” ของผู้สูงอายุใน

สังคมเมือง." Journal of Language and Culture 37.2 (2018).
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การเคารพผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโส หากมองในมิติของการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่
ต้องการของคนทั่วไป และเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ดูจะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและถูกกล่าวขานไปทั่วโลก
นั่นก็คือ ธุรกิจการให้บริการที่พักอาศัยระยะยาวในประเทศไทยของผู้สูงวัยชาวต่างประเทศ ดัง จะเห็นได้จาก
รายงานพิเศษของสำนักข่าวอัลจาซีรา 43 ที่นำเสนอประเด็นของความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ แบบเขต
ร้อน ค่าครองชีพที่ไม่สูงมากและวัฒนธรรมการเคารพผู้สูงอายุของคนไทย เป็นปัจจัยที่ชาวต่างชาติในยุโรป
เลือกว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกในการเป็นที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุชาวตะวันตก ในขณะที่แนวโน้ม
ของประชากรโลกมีผู้สูงอายุจำนวนเพิ่มขึ้น44 และมีช่วงอายุการทำงานที่ลดลงมีการเกษียณอายุการทำงานเร็ว
กว่าในอดีต ทำให้ชาวต่างชาติสามารถใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้น จากข้อมูลดังกล่าวผู้สูงอายุที่
เกษียณอายุทำงานแล้ว จึงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ประเทศไทยได้ให้ความสนใจ เนื่องจากผู้เกษียณอายุจากการ
ทำงานแล้ว จะมีส วัส ดิการหรือเงิน บำนาญที่รัฐ บาลของตนจ่ายให้เป็นรายเดือน อันเป็นรายได้ที่มั่นคง
นอกจากนี้ยังมีเงินเก็บสะสมส่วนตัว ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีกำลังในการใช้จ่ายสูงและสามารถเข้ามาพำนัก
ระยะยาวได้ ทำให้เกิดระยะเวลาในการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น จากสถิติพบว่าอัตราการเดินทางเข้ามาประเทศ
ไทยของกลุ่ม ผู้สูงอายุต่างชาติที่เกษียณอายุทำงานมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖ ต่อปี
และระยะเวลาการอยู ่ อ าศั ย ที ่ ร ะยะที ่ ย าวนานสามารถนำรายได้ เ ข้ า มาประเทศไทยเป็ น จำนวนมาก 45
เช่นเดียวกับข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รายงานจำนวนการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของคน
ต่างด้าวด้วยวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว ด้วยเหตุผล “ใช้ชีวิตบั้นปลาย” ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 46
พำนักระยะยาว วีซ่ารหัส O-A ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก ๔๒,๕๒๓ เป็น ๗๒,๙๖๙ คน ซึ่ง
เรี ย งลำดับ จากจำนวนมากสุด ๑๐ ประเทศ เป็ น ผู ้ ส ูง อายุ จาก ประเทศอั ง กฤษ อเมริ ก ั น เยอรมั น จี น
สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย และนอร์เวย์ ซึ่งน่าจะพอทำให้กล่าวได้ว่า จำนวนผู้สูงอายุ
ต่างชาติที่เข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย ปัจจุบันน่าจะมีจำนวนรวมอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า ๗ หมื่นกว่าคน47
การเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของหลายประเทศทั่วโลก ถือเป็นสถานการณ์ทางสังคมที่ทั่วโลกพยายาม
แก้ไข ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจ สังคม หน้าที่การงาน ที่ทำให้หลายคนไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุได้อย่ างเต็มที่
การมองหาสถานที่ที่เหมาะสมภายใต้วัฒนธรรมการให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุของสังคมไทย เป็นหนึ่งใน
43

Al Jazeera English. Thailand's Last Resort | 101 East. . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
https://www.youtube.com/watch?v=i7yeiO-UZoM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2YSTfyxhi8D9vT7abCgjnbm9TnxcYBTWpT0G_J4PQegG4ItmecZ1g514. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
44
World Evolution, 2002 อ้างถึงในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๕๔๗
45
กมลรัฐ อินทรทัศน์ และคณะ. ศักยภาพของไทยต่อการดำเนินการ่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว. รายงานการวิจัย.
สาขาวิชานิเศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๙.
46
ในที่นี้ หมายถึง กลุ่มที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
47
เฉลิมพล แจ่มจันทร์. สูงอายุ – ย้ายถิ่น – พำนักยาว. จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒
.
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เหตุผลสำคัญในการตัดสินใจหันมาใช้บริหารพำนักแบบระยะยาวในประเทศไทย ของผู้สูงอายุชาวตางชาติ จึง
เป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์สำหรับการส่งเสริมธุรกิจการให้ บริการที่พำนักระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของไทย ดังกรณีตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งใน
จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อปักหลัก "พักอยู่อาศัยระยะยาว" มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีนักท่องเที่ยว
เข้าพำนักระยะยาวกว่า ๒-๓ หมื่นคนต่อปี และสร้างมูลค่าเงินหมุนเวียนกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทโดยทางภาครัฐ
และเอกชนได้ร่วมโครงการผลักดันไปสู่ต้นเเบบเมืองสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาการเติบโตของสังคม
ผู้สูงอายุ พร้อมกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน48
อย่างไรก็ตามแม้ทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมการให้ความเคารพผู้สูงอายุจะมีความโดดเด่น
เป็น ที่กล่าวขานไปทั่ว โลก จนสามารถนำมาเป็นส่ว นหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจแบบพำนักระยะยาวของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่วัฒนธรรมการเคารพผู้สูงอายุยังอยู่ภายใต้สถานการเสี่ยงที่จะ
นำไปสู่ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม ภายใต้สังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการกระจายทางวัฒนธรรม
อย่างทั่วถึงและนำมายึดถือปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกแห่งทุนนิยม
สมัยใหม่ วัฒนธรรมดั้งเดิมเริ่มสูญหาย สังคมไทยรับเอาวัฒนธรรมใหม่มาถือปฏิบัติ และมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทย ย่อมส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตทั้งในด้านความคิด
ความเชื่อ ของคนไทยอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาเหตุให้เกิดความเสื่อมทางสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 49
แม้ทุนทางวัฒนธรรมด้านการให้ความเคารพผู้สูงอายุจะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และยังคงถูกสืบ
ทอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่สังคมไทยยังคงกังวลต่อปัญหาความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมอันดีของคนไทย รวมทั้ ง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเคารพผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจและความคิดเห็น ตลอด
ระยะเวลา ๔ ปี ที่ก่อตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาพบว่า วัฒนธรรมไทยที่ประชาชนเห็นว่ากำลังเป็นปัญหาและ
ต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๑๐ ปัญหา ได้แก่ ปัญหาการแต่งกายไม่สุภาพส่อไปในทาง
ยั่วยุของวัยรุ่นหรือดารารูปแบบชุดนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เหมาะสม ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม การเสื่อม
ถอยของจิตสำนึกที่ดีงามและความซื่อสัตย์ สุจริต ปัญหาการขาดความกตัญญูไม่เชื่อฟังบิดามารดา/ขาดความ
สำรวมในกิริยามารยาท และการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ปัญหาการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ขาดการ
รณรงค์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างพอเพียง ปัญหาในเรื่องอบายมุข การมั่วสุมของเด็กวัยรุ่น เช่น การดื่มสุรา การ
เสพยาเสพติด การค้าประเวณี การเที่ยวกลางคืน ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาวัฒนธรรมไทย
ถูกชาวต่างชาติกลืน ปัญหาสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่ภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ลามก ฉากเลิฟซีน
48

ประชาชาติธุรกิจ. ธุรกิจแห่งอนาคต!ส่อง“ลองสเตย์เพื่อผูส้ ูงอายุ"ในเชียงใหม่ รองรับต่างชาติอยู่นาน-เงินหนัก! .
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1467025308
49
พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์และคณะ. ความเสื่อมและการเปลี่ยนแปลง. รายงานการวิจัย.คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.๒๕๔๙
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ในละครซีดีล ามก เป็น ต้น 50 สอดคล้องกับผลการสำรวจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา (สกศ.)
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “สวนดุสิตโพล” (๒๕๕๐) ซึ่งพบว่า คุณธรรม ๑๐
อย่างของเยาวชนไทยที่ควรเร่งสร้าง/ปลูกฝัง คือ (๑)ความมีระเบียบวินัย (๒) ความซื่อสัตย์ (๓) ความ
ขยันหมั่นเพียร (๔) ความมีน้ำใจ/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (๕) ความสุ ภาพ/มีสัมมาคารวะ (๖) ความกตัญญู (๗) ปลูก
จิตสำนึกที่ดี (๘) ความสามัคคี (๙) ความมีเหตุมีผล (๑๐) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน51
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยด้านการให้ความเคารพผู้สูงอายุ เป็นเอกลักษณ์เด่นของคนไทย และได้รับ
การยอมรับในสายตาชาวโลก ทั้งยังเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงธุรกิจการ
ท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของผู้สูงอายุชาวต่างชาติของผู้ประกอบการไทย ในขณะที่สังคมไทยในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการกระจายทางวัฒนธรรมที่รวดเร็วและทั่วถึง สังคมไทยถูกท้าทายต่อสภาพการ
ถดถอยทางคุณธรรม และอาจส่งผลต่อการละวางการยึดถือปฏิบัติวัฒนธรรมการเคารพผู้สูงอายุ คำถามคือ รัฐ
และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ซึ่งสามารถ
นำประเด็นความเข้มแข็งด้านทุนทางวัฒนธรรมด้านการเคารพผู้สูงอายุ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่ มมูลค่าเชิง
ธุรกิจ จะมีกระบวนการอย่างไรในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมธุรกิจ พร้อมๆกับส่งเสริมให้วัฒนธรรม
ดังกล่าว ยังคงโดดเด่นเป็นที่ประทับใจต่อสายตาชาวต่างชาติ และสะท้อนย้อนกลับมาสร้างความตระหนักและ
หวงแหนวัฒนธรรมอันดีงามของคุณในชุมชนไปพร้อมกัน
การเคารพและการดูแลผู้สูงอายุ
วัฒนธรรมการเคารพผู้สูงอายุในสังคมไทยได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการวางตำแหน่งผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่ควรได้รับการเคารพบูชา เปรียบได้ดัง
พรหมซึ่งลูกหลานควรดูแลและกตัญญูกตเวที ดังงานวิจัยของสมบู รณ์ วัฒนะ52 ที่นำเสนอหลักปรัชญาทาง
พระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุ โดยงานวิจัยได้ระบุว่าผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่เป็นบิดามารดา เป็นบุคคลที่
บุตรธิดาและคนหนุ่มสาว คนวัยทำงานควนดูแลท่านอย่างเต็มศักยภาพ พระพุทธศาสนามีโลกทัศน์ต่อผู้สูงอายุ
ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง มีการยกย่องไว้สูงส่งเทียบเท่าพระพรหม พระอรหันต์ ของบุตรและธิดา ควรอย่าง
ยิ่งที่จะได้รับการดูจากบุตรและธิดา ในการดูแลบิดาและมารดาหรือผู้สูงอายุนี้ พระพุทธศาสนาได้สรรเสริญการ
ดูแลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้สุขสบาย แต่ไม่อาจตอบแทนบุญคุณท่านได้หมด หากบุต รและธิดา

50

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่ม
เด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ. รายงานการวิจัย กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม. ๒๕๕๒.
51
สวนดิสติ โพล. วิกฤต !! คุณธรรมเยาวชนไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
https://suandusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2550/PS-2550-1465810976.pdf
สมบูรณ์ วัฒนะ. "พุทธปรัชญา กับการดูแลผูส้ ูงอายุ." Journal of MCU Social Development (JMSD) 3.2
(2018): 13-31.
52
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สามารถดูแลท่านตามคำสอนเรื่องสัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ได้แก่ ๑) ศรัทธาสัมปทา ๒) ศีลสัมปทา ๓)
จาคสัมปทา และ ๔) ปัญญาสัมปทา และการดูแลเช่นนี้ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณของบิดาและมารดาได้
หากหันมาดูในมิติของการปฏิบัติจริงในสังคมไทย จากงานวิจัยของยงยุทธ บุราสิทธิ์ และ
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์53 จะพบว่าผู้สูงอายุในสังคมไทย ยังมองเห็นความมีคุณค่าและการมีศักดิ์ศรีในตนเอง
ภายใต้การมีอิสระในการตัดสินใจ การเป็นบุคคลอันเป็นที่พึ่งทางใจ โดยได้รับความเคารพยกย่องอย่างสูงจาก
ลูกหลาน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าบุคคลที่ดูแลผู้ สูงอายุที่เป็นเพศหญิงจะมีทัศนคติที่ดีในการให้ความ
เคารพผู้สูงอายุ มากกว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเพศชาย ในขณะที่ครอบครัวและผู้ดูแลผู้สูงอายุมีกระบวนการ
สร้างฐานสุขภาพที่แข็งแรงให้กับผู้สูงอายุ มีระบบป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง มีการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับ
ผู้สูงอายุ ด้วยการให้ความรัก ความผูกพัน และตอบแทนบุญคุณต่อผู้สูงอายุ การดำเนินการดังกล่าวล้วน
แล้วแต่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมองเห็นตนเองมีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ พบว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุ ยังขาดประสบการณ์และความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง
ประสบปัญหาส่วนตัวอันได้แก่ปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ เชาวลิต สวัส
พล และคณะ54 ซึ่งได้นำเสนอประเด็นน่าเป็ นห่วงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูก
สาวที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะจำต้องพึ่งพิงโดยครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้น
ผลงานวิจัยยังนำเสนอความน่าเป็นห่วงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งได้แก่ลูกสาวที่ยังมีปัญหาด้านสุ ขภาพและการ
เจ็บป่วยร่วม สมรรถนะทางร่างกายลดลง มีปัญหาด้านอารมณ์จิตใจ รวมทั้งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม
แม้จะยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับ ความรู้ ประสบการณ์และปัญหาของผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลภายใน
ครอบครัว แต่สภาพสังคมคนไทย ที่เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ ออาทรต่อกัน ลักษณะเช่นนี้ส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุในฐานะผู้ดูแลวงนอก ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ดูแลผู้สูงอายุวงในซึ่งได้แก่
ลูกหลานหรือคนในครอบครัว เป็นการลดความกังวลต่อปัญหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ลงไปได้บ้าง ดังจะเห็นได้จาก
ผลการวิจัยของประยงค์ จันทร์แดง55 ที่พบว่าการดูแลผู้สูงอายุ นั้น เริ่มจากผู้สูงอายุ ครอบครัว ขยายไปสู่สังคม
ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เช่น การตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมให้ ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ส่วนการดูแลผู้ สูงอายุตามแนวพุทธเป็นการแสดง
ความกตัญญูกตเวที โดยการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถพัฒนาตนตามแนวทางของไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นอกจากนั้นสังคมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยซึ่งเป็นชาวพุทธมีวิถีชีวิตที่ยึดโยงกับ
53

ยงยุทธ บุราสิทธิ์, และ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์. "การส่งเสริมค่านิยม ไทย “คุณค่าและศักดิ์ศรี” ของผู้สูงอายุใน

สังคมเมือง." Journal of Language and Culture 37.2 (2018).
54
Sawatphol, Chavalit, et al. "Care for elderly dependents in the Northeast of Thailand." Journal
of MCU Peace Studies 5.Sp1 (2017): 387-405.
55

ประยงค์ จันทร์แดง. "การดูแลผูส้ ูงอายุตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาโรงเรียนผูส้ ูงอายุในวัด เขตตำบลแม่กา อ.

เมือง จ.พะเยา." วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26.52 (2018): 28-48.
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ศาสนาพุทธโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนบุญวิถี ประเพณีไทย และ
วิถีสังคมแบบพุทธ ดังที่หลายๆวัดเริ่มหันมาดำเนินการเพื่อเปิดพื้นที่อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเยียวยาเชิงจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุ เช่นการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานปกครองท้อ งถิ่น และภาครัฐ จัด
ให้วัดมีการดูแลผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมบุญ ประเพณี อันมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนว
พุทธศาสนาด้วย โดยมีวัดและพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนอย่างสำคัญ56
เมื่อมองในภาพที่ กว้างขึ้น ในระดับประเทศจะพบว่า การดู แลผู้ส ูง อายุน ั้นสัง คมไทยให้
ความสำคัญและมีกระบวนการดูแลทั้งมิติทางร่างกายและจิตใจจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต โดยเฉพาะการดูแล
ในระยะท้ายผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพในมิติเชิงชีวการแพทย์ 57 ในขณะที่ ครอบครัว เพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นคนในชุมชน และองค์กรส่วนท้อ งถิ่น ยังคงเป็นผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุทุกระยะโดยเฉพาะระยะสุดท้ายใน
มิติเชิงสังคม จิตวิญญาณและความเชื่อ ในรูปแบบการช่วยเหลื่อกันเอง ทั้งในด้านการจัดสวัสดิการ การดูแลให้
กำลังใจ การเยี่ยมเยียนสร้างความสัมพันธ์ แสดงออกถึงความห่วงใยเอื้ออาทร 58 กล่าวอย่างชัดเจนจะเห็นได้
ว่าประเทศไทยมีการสร้างเครือข่ายทางสังคมให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนดังงานวิจัยของ
สมชั ย ใจดี และยรรยง ศรี ว ิ ร ิ ย าภรณ์ 59 ที ่ น ำเสนอช่ ว งชั ้ น แห่ ง การดู แ ลสุ ข ภาพประชาชน ซึ ่ ง มี ๕ ชั้น
ความสัมพันธ์ของการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งได้แก่ ได้แก่ ๑) การดูแลตนเองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ได้รับ
ผลกระทบ ๒) การดูแลโดยครอบครัวและเครือญาติ ๓) การดูแลโดยเพื่อนบ้าน กลุ่มช่วยเหลือกัน องค์กรใน
ชุมชน เช่น อสม. อาสาสมัครช่วยเหลือดูแลเครือข่ายต่างๆ ๔) การดูแลโดยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ ๕) การดูแลโดยภาควิชาชีพจากหน่วยบริการสุขภาพ
ศาสนาพุทธมีหลักคำสอนที่มีการกำหนดบทบาทอันพึงปฏิบัติต่อกัน ระหว่างบุตรและพ่อแม่
โดยเปรียบพ่อแม่เป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในทิศเบื้องหน้า ที่บุตรพึงปฏิบัติด้วยความกตัญญูรู้คุณและไม่ทอดทิ้ง
นอกจากนี้ พระพุทธศาสนายังมีหลักคำสอนที่เน้นเรื่องความกตัญญูและเป็นการสร้างเครือข่ายการเกื้อกูล
อุดหนุนต่อกันในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมไปถึงคำสอนที่มุ่งปรับพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนให้
มีการประพฤติต่อกันอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน(อปจายนมัย) ซึ่งถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งบุญ ในหลักบุญกิริยาวัตถุ
หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพ่อแม่ และการปฏิบัติอ่อนน้อมต่อกัน ถูกถ่ายทอด
ผ่านสังคม โดยเฉพาะพ่อแม่เองก็พยายามเน้นนำคำสอนดังกล่าวมาปลูกฝังให้ลูกหลายยั งคงยึดมั่นในหลักคำ
สอนดังกล่าว ส่งผลให้คนไทย ทุกเพศ ทุกวัย แม่กระทั่งวัยรุ่นไทย ยังคงตระหนักและเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ และ
56

สุภัทรชัย สีสะใบ และคณะ. "ถอดบทเรียนจากพื้นที่: การดูแลผูส้ ูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ." วิจ
ยวิชาการ 2.1 (2019): 149-170.
57
อารยา ทิพย์วงศ์, และ บำเพ็ญ จิตแสงชาติ. "วัฒนธรรมการดูแลผูส้ งู อายุระยะท้ายในชุมชน." Thai Journal of
Nursing 68.1 (2019): 11-19.
58
ขนิษฐา นันทบุตร. สุขภาพชุมชน: จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน (สพช). 2550.
59
สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์. ประเพณีและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 2553.
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ปฏิบัติจนเคยเป็นนิสัย ดังผลการศึกษาพบว่าค่านิยมกตัญญูกตเวทีด้วยการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในกลุ่ม
ลูกหลานในพื้นที่สังคมเมืองยังคงสูงอยู่ทั้งในแง่ความคิดและพฤติกรรมการดูแล แม้พบว่าการควบคุมทางสังคม
(Social control) ในสังคมเมืองไม่ได้ทำหน้าที่ในการควบคุมให้ลูกหลานต้องตอบแทนคุณพ่อแม่ มีลักษณะต่าง
คนต่างอยู่และไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกัน แต่กลไกที่ควบคุมให้เกิดการดูแลนั้นมาจากการควบคุมทาง
จริยธรรม (Moral control) ความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษ ยังคงเข้มข้นในลูกรุ่นปัจจุบัน นอกจากนี้ การ
ควบคุมตัวเอง (Self-control) ความรัก ความผูกพัน ที่ลูกมีต่อพ่อแม่ของตนเองมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ลูกดูแล
เอาใจใส่พ่อแม่สูงอายุ ดังนั้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การสร้างความอบอุ่นและความผูกพัน
จะส่งผลระยะยาวต่อพ่อแม่สูงอายุ และอาจเป็นแนวทางที่มีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากการควบคุม
ทางสังคม (Social control) และการควบคุมทางศาสนา (Religious control) มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลง60
สรุป การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการเคารพผู้สูงอายุและการดูแล พบว่า วัฒนธรรมการเคารพ
ผู้สูงอายุในสังคมไทย ยังคงเข้มข้น เนื่องจากสังคมไทยได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาซึ่งหลักปฏิบัติต่อพ่อ
แม่ของบุตรธิดา รวมไปถึงหลักการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อ และการประพฤติอ่อนน้อมซึ่งถือเป็นบำเพ็ญบุญกุศลทาง
พระพุทธศาสนา หลักการทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการให้ความเคารพผู้สูงอายุและการประพฤติเอื้อเฟื้อ
ถูกถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อิทธิพลแนวคิดทางพระพุทธศาสนาในการดูแลเอื้อเฟื้อต่อกันอันเป็นบ่อเกิดแห่ง
บุญกุศล ช่ว ยให้ส ังคมไทยเป็น สังคมที่มีการให้ความเคารพซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการเคารพผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะกลุ่มสังคมและหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่นสถานพยาบาลต่างๆ ตลอดถึงเครือข่ายสังคม ที่
ให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในฐานะผู้ดูแลภายนอก อย่างไรก็ตามผู้ที่มีบทบาทในการดูแล
ผู้สูงอายุยังคงเป็นลูกหลานหรือญาติใกล้ชิดในฐานะผู้ดูแลภายใน
ทุนทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๑(2555-2559) ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมุ่งไปที่การเชื่อมโยงระหว่างทุน6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติทุนกายภาพทุนสังคม ทุน
มนุษย์ ทุนการเงินและทุนวัฒนธรรม โดยทุนวัฒนธรรมเป็นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทุนประเภทอื่นๆ เพราะ
ทุนวัฒนธรรมถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบำรุงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและ
การนำทุนวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ได้ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายในการดูแลและฟื้นฟูทุนวัฒนธรรมที่สัมผัส ได้ โดยการอนุรั ก ษ์
บำรุงรักษา ฟื้นฟูบูรณะ ทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมศิลปากร
ดังจะเห็นได้จาก การขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูคูกำแพงเมืองสุโขทัย โครงการฟื้นฟูมรดกโลกอยุธยา เป็นต้น
60

ยงยุทธ บุราสิทธิ์, and ขวัญจิต ศศิวงศา โรจน์. "การส่งเสริมค่านิยมไทย “คุณค่า และ ศักดิ์ศรี” ของ ผู้ สูงอายุ

ใน สังคม เมือง." Journal of Language and Culture 37.2 (2018).
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และยังมีการส่งเสริม บำรุงและรักษารวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทย ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการลานบุญปัญญา โครงการอนุรักษ์แหล่งอารยธรรมล้านนาสู่การ
เป็นมรดกโลก เป็นต้น โดยเฉพาะเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วยโครงการย่อยมากมายโดย
จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ เช่นโครงการ “มหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ” โครงการ “บางกอกวัฒนธรรมสรรค์สร้าง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ฯลฯ และในส่วนภูมิภาค เช่นโครงการ “ภูมิปัญญาพิษณุโลก แดนสี่แยกอินโดจีน”
จังหวัดพิษณุโลก โครงการ “การอนุรักษ์สืบสาน และพัฒนาการด้านวัฒนธรรม เมืองดอกบัวงาม” จังหวัด
อุบลราชธานีฯลฯ ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนในระดับจังหวัดทั่วประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวัฒนธรรมและแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้น
ทุนวัฒนธรรมซึ่งมีทั้งรูปแบบที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เมื่อถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต
เป็นสินค้าและบริการ จะเรียกสินค้าและบริการนั้นว่า สินค้าวัฒนธรรม ธุรกิจสามารถนำทุนวัฒนธรรมมาสร้าง
ความโดดเด่นให้กับสินค้าได้ผ่านการนำเสนอด้วยเรื่องราว (Story) เนื้อหา (Content) เพื่อสร้างความแตกต่าง
และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ทุนวัฒนธรรมยังเป็นต้นน้ำในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัจจุบันรัฐบาล มีนโยบายและแผนงานพัฒนาและ
ส่ ง เสริ ม ทุน วั ฒ นธรรมในเชิ งพาณิ ช ย์เ นื ่ อ ง ซึ ่ ง เป็ น โอกาสดี สำหรั บ กลุ่ ม ธุ รกิ จหรื อ ผู ้ป ระกอบการด้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์61 ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจอาจเลือกทำธุรกิจส่งออกสินค้าด้านวัฒนธรรม เช่น สินค้า
หัตกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สวยงาม ไปขายยังต่างประเทศ และสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า
ด้วยการนำเสนอทุนวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบเรื่องราว เนื้อหา ของวัฒนธรรมไทยที่ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ โดย ควรมีการปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้เหมาะสม มีความทันสมัยการออกแบบ
ให้เกิดความ แปลกใหม่โดยนำความโดดเด่นของวัฒนธรรมมาผสมกลมกลืนกับค่านิยมและวิถีชุมชน มีการสร้าง
แบรนด์ สินค้าโดยการสร้างความเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมผ่านสินค้า และมีการส่งเสริมการพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ในชุนชนไปพร้อมกัน62
ในปัจจุบันเศรษฐกิจยุคใหม่ภายใต้ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอและส่งสินค้าให้
ถึงมือของลูกค้าได้ทั่วถึงทั่วโลก ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรมใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์( Creative Economic)
มาสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ โดยอาจเริ่มต้นจากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็น
แรงบันดาลใจผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิต สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ส่งผลให้
ผู้ประกอบการหลายรายประสบความสำเร็จและมีการขยายฐานการผลิตเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากหลาย
61

ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว,“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและโอกาสทางธุรกิจ,” วารสารนักบริหาร,ปีที่ 31,ฉบับที่ 1,
หน้า 32-37,2554.
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บุษราภรณ์ พวงปัญญา, สัญญา เคณาภูมิ, and ยุภาพร ยุภาศ. "แนวทาง การ จัดการ เพื่อ ยก ระดับ สินค้า

ทาง วัฒนธรรม." Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University 1.1 (2016): 80-101.

181
The 1st National and International Conference in Languages and Culture

“Teaching and Learning English in the New Normal”
--------------------------------------------------------------------------------------

ประเทศมีการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม เช่น สหรัฐอเมริกาขายวัฒนธรรมอเมริกาผ่าน
อุตสาหกรรมภาพยนต์ฮอลลีวูด ไม่ว่าจะเป็นสินค้ายี่ห้อต่างๆ เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นที่นำทุนวัฒนธรรมด้าน
ความมีวินัย ความประณีต ภายใต้หลัก “บูชิโด” นำเสนอผ่านรูปแบบต่างๆให้ชาวโลกยอมรับ ขณะที่ประเทศ
เกาหลีใต้ ได้สร้างปรากฏการณ์วัฒนธรรมเกาหลีใต้ผ่านอุตสาหกรรมภาพยนต์ ดนตรี การท่องเที่ยว และความ
งาม ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง63
สำหรับประเทศไทย ในปัจจุบันพบว่า มีกลุ่มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการนำทุนวัฒนธรรมมาเป็น
ส่วนสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าสนใจและประสบความสำเร็จระดับโลก ยกตัวอย่าง เช่น HARNN
ซึ่งเป็นธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์โฮมสปา ที่ใช้ ทุนวัฒนธรรมของไทยที่เกี่ยวกับการแพทย์สมุนไพรแผนโบราณ การ
บำบัดโรคด้วยสมุนไพร ผสมผสานกับน้ำมันรำข้าว มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธการ
ตลาด ทุกผลิตภัณฑ์จะมีการนำเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์64 HARNN
เป็นแบรนด์สัญชาติไทยชื่อดังในการเป็นผลิตภัณฑ์สปาและอโรมาเธอราพีจากธรรมชาติที่อยู่ในตลาดตั้งแต่ปี
๒๕๔๒ ปัจจุบันมีการส่งออกไปจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนในกว่า ๑๖ ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน , ญี่ปุ่น, สิงคโปร์,
มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเก๊า, ไต้หวัน, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, อเมริกาใต้, กรีซ, มัล
ดีฟส์ และนิว คาเลโดเนีย โดยจีน ถือเป็นตลาดส่งออกที่สร้างรายได้ให้ถึง ๗๐% รองลงมา ได้แก่ ไต้หวัน และ
ญี่ปุ่นเพราะเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในตลาดมานาน และสามารถสร้างการเติบโตให้กับธนจิราใน
ระยะยาว โดยในปี ๒๕๖๓ จะทำรายได้ให้ ๒๕% จากรายได้รวมกว่า ๒,๒๐๐ ล้านบาท65
อย่างไรก็ตามการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการ
นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เป็นฐานผลิตสินค้าวัฒนธรรม จำเป็นต้องมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เป็นกลไกสำคัญในการร่วมคิดร่วมทำอย่างจริงจัง ภายใต้การธำรง
รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม อันจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงเกิด
ความซาบซึ้งต่อวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผ่านการใช้สินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมในหลากหลายรูปแบบ66
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ส่วนพัฒนาส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. "ทุน

วัฒนธรรมไทยสู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจ." อุตสาหกรรมสาร 58 (2559): 5.
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ดาริน วรุณทรัพย์, et al. "รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศ
ไทย." ARU Research Journal Humanities and Social Sciences 5.1 (2018): 17-24.
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Market Oups. ‘HARNN’ จะเป็นอย่างไร หลัง‘ธนจิรา’ ทุ่มพันล้านซื้อกิจการแบบ 100%. [ออนไลน์].
แหล่งที่มา: https://www.marketingoops.com/news/biz-news/harnn-tanachira/
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Janpetch, Katchaphon, and Phitak Siriwong. "การบูร ณา การ ทุน ทาง วัฒนธรรม สู่ การ เป็น แหล่ง
ท่องเที่ยว เชิง สร้างสรรค์ ด้วย กระบวนการ มี ส่วน ร่วม ของ ชุมชน: กรณี ศึกษา ชุมชน บ้าน ชา ก แง้ ว อ า เภ อ บางละ
มุง จังหวัด ชลบุรี." Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 10
(2017): 1.
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การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในลักษณะเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีการ
ดำเนินการและขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่ชุมชนต่างๆ ล้วนมีความสมบูรณ์
ในมิติของทุนทางวัฒนธรรมแตกต่างกันไป การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้ งนี้ได้นำกรณีศึกษาบางพื้นที่มา
นำเสนอให้เห็นรูปแบบการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมซึ่งจะสามารถสรุปในภาพรวมให้เห็นแนวโน้มที่ประเทศ
ไทยดำเนินการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ง
มีกรณีศึกษาตัวอย่างดังนี้
ภูวนาถ วิจิตรธงชัย ได้นำเสนอผลการวิจัยวัฒนธรรมจาวยอง โดยพบว่า วัฒนธรรมจาวยอง มีความ
โดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ การมีอยู่ของปราชญ์ชุมชน ความสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาและวิถี
การเกษตร รวมไปถึงการมีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในชุมชน ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญใน
การนำมาสร้างสรรค์กิจกรรมและการบริหารจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบ “หมู่บ้านวัฒนธรรม” ซึ่งรูปแบบการ
บริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นมีการดำเนินการทั้งในมิติเชิงเศรษฐกิจชุมชน เช่นการ
จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านวัฒนธรรมเวียงท่ากาน การสร้างกลุ่มโฮมสเตย์ท่า กาน ในมิติของการเรียนรู้มีการจัดการ
ด้วยการสร้างข่วงวัฒนธรรมจาวยองเวียงท่ากาน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถึชีวิตจาวยอง การ
ถ่ายทอดมรดรวัฒนธรรมให้กับเยาวชน และการจัดการในมิติทางกายภาพเชิงพื้นที่ ได้แก่การขุดลอกคูเมือง
และการสร้างสะพานข้ามคูเมือง67
งานวิจัยของเรณู เหมือนจันทร์เชย 68 ซึ่งทำการศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยทุน
วัฒนธรรม ชุมชนไทยทรงดำ ซึ่งพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อทุนวัฒนธรรม
ของชุมชนไทยทรงดำ มีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงมากน้อยต่างกัน วัฒนธรรมข้าว วัฒนธรรมการบริโภค
การอยู่อาศัย การแต่งกาย ภาษาที่ใช้ของคนรุ่นใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ในขณะที่วัฒนธรรมเชื่อผี
บรรพบุรุษ วัฒนธรรมความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ แนวคิดและภาษาพูดของคนรุ่นเก่า ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้
และมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย
ในขณะที่งานวิจัยของ เปรมชัย จันทร์จำปา69 ที่ระบุว่าจังหวัดสงขลามีการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
ภายใต้การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของประชาชน โดยเฉพาะภาคีคนรักเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคม
ที่กระตุ้น และสร้างกระแสการจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยยังพบว่า
ภูวนาถ วิจิตรธงชัย. 2018. “Cultural Capital Development and Tourism Attraction Management for
Culture Village Wiang Tha Kan, San Pa Tong District, Chiang Mai Province”. Journal of Community
Development and Life Quality 5 (1), 14-23.
67

เรณู เหมือนจันทร์เชย. "ทุน วัฒนธรรม ไทย ทรง ดำ กับ การ เปลีย่ น ผ่าน ยุค สมัย ของ ชุมชน." Damrong
Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University 12.2 (2013): 175-202.
69
Premchai Janjumpa. “Cultural Capital Management for Urban Development, Songkhla
Municipality, Thailand." Proceedings of the 4th International conference on Magsaysay Awardees, Good
Governance and Transformative leadership in Asia, College of Politics and Governance. 2016.
68
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การจัดการทุนทางวัฒนธรรม มี ๓ องค์ประกอบสำคัญ คือ ๑) มีเครือข่ายเชื่อมโยงครอบคลุมกลุ่มองค์กรที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการทางวัฒนธรรม ๒) มีความพร้อมทั้งสถานะองค์กร องค์ความรู้ และทรัพยากร เช่น
งบประมาณ สถานที่ ยานพาหนะ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของกลุ่ม ๓) มีวัตถุประสงค์ใน
การดำเนินงานที่ชัดเจน ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานว่า “สงขลาสู่มรดกโลก” อีกทั้งการขับเ คลื่อนงานยัง
ปราศจากประเด็นการเมือง จึงทำให้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดี อย่างไร
ก็ตามงานวิจัยยังพบว่า แผนแม่บทการจัดการทุนทางวัฒนธรรม ยังไม่อาจทำให้เครือข่ายองค์กรต่างๆ และ
ประชาชนชาวสงขลา มองเห็นภาพความสำเร็จหรือความก้าวหน้าในอนาคตได้ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้าน
ความต่อเนื่องของการลงทุนหากเกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน
นอกจากนั้นทุนทางวัฒนธรรมของชาวสงขลายังมีเอกลักษณ์และความน่าสนใจ ต่อการเข้ามาบริโภค
ในฐานะสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว แต่ยังพบว่าทุนทางวัฒนธรรมบางส่วนได้ถูกทำลายลงไปบ้างแล้ว
โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมในการครอบครองของเอกชน ซึ่งรัฐยังไม่มีมาตรการในการอนุรักษ์และรับรองสิทธิ์
ความเป็นเจ้าของ รวมไปถึงการจัดสรรประโยชน์ชดเชยกรณี ถูกลิดรอนสิทธิ์ นอกจากนี้รัฐควรมีการส่งเสริม
และเปิดพื้นที่สำหรับปราชญ์ท้องถิ่นในการนำเสนอองค์ความรู้และภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่สาธารณะ
ให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “ประเด็นถูกใช้” มากกว่า ทุนทางวัฒนธรรมใน
ฐานะ “เครื่องมือ” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายต่างๆ ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ “เครื่องมือง” อาจ
กลายเป็นเพียง “ตัวเลือก” ที่ไม่มีความโดดเด่น มากกว่าเครื่องมืออื่นๆ ในการนำนโยบายต่างๆมาใช้70
วัฒนธรรมไทยถูกนำมาสร้างให้โดดเด่น ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ แบบ “ไทย” แต่ยังต้อง
เพิ่มการสร้าง เวที (platform) สำหรับผู้สร้างนวัตกรรมที่แตกต่างภายใต้ทุนฐานวัฒนธรรมไทย ที่ถูกนำมาต่อ
ยอดผ่านความคิดสร้างสรรค์ด้วยการนำเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการยกระดับ
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมไทย ให้มีความสร้างสรรค์และน่าสนใจอย่างแพร่หลายไปทั่ว โลก อย่างไรก็ตามแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมสำหรับวัฒนธรรมไทยนั้น ควรพิจารณาถึงแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๖ ประการคือ
๑) ทุน ทางปัญญาหรือองค์ความรู้ ๒) ความคิดสร้างสรรค์ ๓) ทักษะการออกแบบในการเพิ่มมูล ค่า ๔)
เทคโนโลยีดิจิทัล ๕) การสร้างบรรยากาศให้เกิดนวัตกรรม ๖) บทบาทของภาครัฐในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่ง
ปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมวัฒนธรรมไทย ให้เพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน
และประชาชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่มีฐานมาจากวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม71

70

อ้างแล้ว

71

ธัชภรณ์ ศรีเมือง*. “บทวิเคราะห์นวัตกรรมกับวัฒนธรรมไทยในศตวรรษที่ ๒๑: การสร้างนวัตกรรม ทุนทาง

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์.” เอกสารสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่
๒ (4th TECHCON 2018 and 2 nd ITECH 2018) “การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”. ๒๐๑๘
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วัฒนธรรมรากฐาน ถูกขับเคลื่อน ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยการรวมตัวของประชาชน
ในท้องถิ่นที่อาศัยความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันหรือการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดทั้งเชิงวิถีชีวิตและพื้น ที่
แหล่งอาศัย แล้วนำนโยบายจากภาครัฐ มาเชื่อมโยงกับทุนทางสังคม บวกกับทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน อันเป็นการยกระดับความเข้มแข็งในชุมชน รวมไปถึงการสร้าง
ความอบอุ่น และความสามัคคีในชุมชน ซึ่งท้ายที่สุดวัฒนธรรมและทุนทางสังคมถือเป็นองค์ประกอบสำคัญใน
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจในการขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีการบริหารจัดการภายใต้
การมีส่วนร่วมของชุมชน72
สรุปประเด็นภาพรวมของทุนทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์จะพบว่า ประเทศไทยภายใต้การดูแล
ของกระทรวงวัฒนธรรม ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พร้อมทั้งมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย การขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ได้ กระจาย
ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุนทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าแตกต่างกันไปในแต่ล ะ
ชุมชน การนำทุนทางวัฒนธรรมไปส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ปรากฏให้เห็นทั้งในรูปแบบการผลิตสินค้าและ
บริการ ส่งผลให้ชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจประสบผลสำเร็จสามารถเพิ่มมูลค่ าทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี
และขยายผลด้ว ยการเพิ่มยอดขายไปยังต่างประเทศทั่ว โลกได้ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทั้ง รัฐ เอกชน และ
ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของทุนทางวัฒนธรรมร่วมกัน นอกจากนั้นยังพบว่า ในหลายครั้งทุนทางวัฒนธรรม ถูก
นำมาใช้ในรูปแบบของ “เครื่องมือ” ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ แต่หากนำทุนทางวัฒนธรรมมาอยู่ในฐานะ “ทุนที่ถูกใช้” จะ
สามารถสร้างความมั่งคั่งและยังยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุล
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นสถานะและ
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้ ให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแต่ละ
แห่งถือเป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ถูกผลิตจากคน
ในชุมชน ดังนั้น การมีส ่ว นร่ว มในชุมชนเพื่อกำหนดและพัฒ นาไปตามทิศทางที่ช ุมชนเห็นชอบด้ว ยเป็ น
กระบวนการแรกในการขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดำเนินการไปได้อย่างประสบความสำเร็จ73

72

ชวดี โกศล. "การ บริหาร จัดการ ทุน ทาง วัฒนธรรม ของ กลุ่ม ชาติพันธุ์ ใน เขต พื้นที่ ภาค เหนือ ของ

ประเทศไทย." Journal of Administrative and Management 6.2 (2018): 64-73.
นุช นา รถ รัตน สุ วงศ์ ชัย. "กลยุทธ์ การ พัฒนาการ ท่องเที่ยว เชิง วัฒนธรรม." Manutsayasat
Wichakan 18.1 (2011): 31-50.
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เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม งานวิจัยส่วนใหญ่ต้องมีประเด็นกล่าวถึง ศาสนสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งควรได้รับการยกระดับเชิงคุณค่าที่สอดคล้อง
กั บ มิ ต ิ ท างพระพุ ท ธศาสนา ด้ ว ยควรดำเนิ น การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ปรั บ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม มีความสะดวกสบาย ทั้งยังจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา รวมถึงมีการฝึกอบรมบุคคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบุคคลากรด้านการจัดการท่องเที่ยว และควร
มีการส่งเสริมการตลาดซึ่งอาจดำเนินการด้วยการจัดชุดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ74
ในขณะที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งกำลังพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม โดยมีกลยุทธ์เพื่อยกระดับให้
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นศูนย์กลางความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานใต้ ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมในการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ทั้งยังมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีมาตรการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยว เพิ่มความโดดเด่นเชิงอัตลักษณ์ด้วยการสร้างเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นตัวตนของแหล่งท่องเที่ยว
และวิถีวัฒนธรรมของชาวศรีษะเกษ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ
เครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว75
สำหรับ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการนำแนวคิดจากวรรณกรรมสินไซ ซึ่งเป็นทุนทางวัฒ นธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กับหน่วยงานต่ างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมตัดสินใจและ
พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการให้ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ภาพจิต
กรรมฝาผนั ง การพั ฒ นาชุ ม ชนเพื ่ อ การท่ อ งเที ่ ย ว พร้ อ มทั ้ ง จั ด ทำฐานข้ อ มู ล และเผยแพร่ ค วามรู้
เกี่ยวกับวรรณกรมสินไซเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับสู่การฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดจาก
วรรณกรรมสินไซ76
อารยธรรมล้านนาในจังหวัดภาคเหนืต่างมีความโดดเด่นที่แตกต่าง แต่มีความคล้ายคลึงกันในส่วนของ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตบ้านนา ความโดดเด่นทางอารยธรรมล้านนาควรได้ รับการจัดสร้างรูปแบบในการ
ส่งเสริมกลยุทธ์ด้านการตลาด ด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้าง
และสื่อสารภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อีกทั้งควรมี
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พระมหากวินท์ ยสินฺทวํโส. "การ พัฒนาการ ท่องเที่ยว เชิง วัฒนธรรม ของ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา." Journal of MCU Social Science Review 7.1 (2018): 145-156.
75
Pengnorapat, Udomlak. "ยุทธศาสตร์ การ พัฒนา ศักยภาพ การ ท่องเที่ยว เชิง วัฒนธรรม จังหวัด ศรีสะ
เกษ." Journal of Thai Hospitality and Tourism 12.2 (2017): 28-43.
76
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การเพิ่มระยะเวลาพำนัก พร้อมทั้งยกระดับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 77 เมื่อ
วิเคราะห์ในรายจังหวัดในพื้น ที่ภาคเหนือ ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดแพร่ ซึ่งมีการประเมินศักยภาพแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยพบว่าความน่าสนใจเชิงประวัติศาสตร์ และความโดดเด่นในเอกลักษณ์ของความ
เป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อันเรียบง่าย ในขณะที่การเข้าถึงจังหวัดมีความสะดวกสบาย พร้อม
ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มีการบริหารจัดการในลักษณะ
กรรมการชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่าภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบการ
ร่วมสนับสนุนงบประมาณ การกำหนดนโยบาย การจัดกิจกรรมของวัดและชุมชน การตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น กระตุ้นและส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ถือเป็นความโดดเด่นในการสร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดแพร่78
เมื ่ อ สำรวจลึ ก ลงไปในพื ้ น ที ่ ช ุ ม ชน ก็ พ บว่ า แต่ ล ะชุ ม ชนจะมี ค วามโดดเด่ น ในเอกลั ก ษณ์ ทั้ ง
ประวัติศาสตร์และวิถีว ัฒ นธรรมที่น ่ าสนใจ ซึ่งควรได้รับการพัฒ นาเป็ นแหล่ งท่ องเทียวทางวัฒ นธรรม
ยกตัวอย่างชุมชนไทยพวนจังหวัดนครนายก ที่นำเสนอความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ชุมชนที่ยาวนานเกือบ
200 ปี และการมีความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการมีทรัพยกรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งยังมี
การสร้างความตระหนักต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
ส่งผลให้ชุมชนรับรู้คุณค่าวัฒนธรรมชาวไทยพวน และร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย พร้อมกับการส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการบริหารจัดการด้วยกระบวนการกลุ่ม
รับผิดชอบ จนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จนสามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน79
ย้ายลงไปยังภาคใต้เพื่อมองเห็นสภาพการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
พบว่ามีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยการสร้างกิจกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น แม้
การจัดกิจกรรมจะมีการดำเนินในบางพื้นที่เท่านั้น เช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา กิจกรรมเชิงวิถีชุมชน
ท้องถิ่น กิจกรรมเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่น และกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
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นาย ธีรศานต์ สหัสสพาศน์, and รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา. "การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา:
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นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวประทับใจจากการได้รับประสบการณ์ตรง
จากการร่ว มกิจ กรรม 80 สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ Chen & Rahman81 ที่ได้เสนอแนะให้จุดหมาย
ปลายทางของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมควรจะพัฒนาประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ ยว
และเจ้าบ้านเพื่อ การแลกเปลี่ย นทางวัฒ นธรรมและการส่ง มอบประสบการณ์ท างวัฒ นธรรมแท้จริ ง ต่ อ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนิยามของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ที่แท้จริง ทั้งนี่การมีส่วนร่วมของคน
พื้นถิ่นกับนักท่องเที่ยวในการร่วมทำกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและร่ว มกันอนุรัก ษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อีกด้วย
สรุปจากการสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จะพบว่าการเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีการดำเนินการทุกพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่ง
ในแต่ละพื้นที่จะมีการวิเคราะห์จุดเด่น ที่สำคัญของชุมชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด มาจัดทำเป็นกลยุทธ์เพื่อ
ขับ เคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนต้องเข้ามามีส่ว นร่ว มกัน อย่างจริงจัง การขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมจึงจะประสบ
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จะเป็นเพียงการจัดกิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐหรือที่เรียกว่าเป็น “เครื่องมือ” อาจะมีความไม่แน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน
ของการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จ จะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชน เป็น “ทุนใช้” ให้เกิดความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนั้นๆต่อไป
การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุชาวต่างชาติ
การสำรวจงานวิจัยในประเด็นการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุชาวต่างชาติส่วนใหญ่
ศึกษาวิจัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น สำหรับงานวิจัย
ทำศึกษานักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรปหรือจากประเทศอื่นๆนั้นมีจำนวนน้อย งานวิจัยที่พอสำรวจได้สำหรับ
สำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรป จากงานวิจัยของธฤติมา อัญญะพรสุข ที่พบว่า นักท่องเที่ยวสูงอายุชาว
ยุโรปที่ตัดสินใจมาเที่ยวในเมืองไทย เกิดจากปัจจัยดึงดูดอันได้แก่สถานที่ท่องเที่ยว การสร้างความน่าสนใจด้าน
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ย ว และด้านวัฒ นธรรมประเพณี เน้นเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยพร้อมกั บ
ครอบครัว และมีการจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง82
80

Anantamongkolkul, Chidchanok. "พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จังหวัดภูเก็ต." International Thai Tourism Journal 15.2 (2019): 1-20.
81
Chen, Han, and Imran Rahman. "Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact,
memorable tourism experience and destination loyalty." Tourism Management Perspectives 26 (2018):
153-163.
82

ธฤติมา อัญญะพรสุข. "ปัจจัย และกระบวนการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยว

วัยสูงอายุชาวยุโรป." RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 1.1 (2016): 29-42.

188
The 1st National and International Conference in Languages and Culture

“Teaching and Learning English in the New Normal”
--------------------------------------------------------------------------------------

เนื่องจากชาวญี่ปุ่นสูงอายุเป็นกลุ่มที่นิยมมาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในเมือ งไทย โดยส่วนใหญ่
ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 61-70 ปี ซึ่งเกษียณอายุแล้ว83 ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
ญี่ปุ่นในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มาพักผ่อนที่เมืองไทย อีกทั้งเมืองไทยยังมีอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี มีค่า
ครองชีพที่ไม่สูงมาก84 มีสิ่งอำนวยความสะดวก ณ แหล่งท่องเที่ยว85 คนในท้องถิ่นมีความเป็นมิตรและเอื้อเฟือ
เผือแผ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามน่าสนใจ รสชาติอาหารที่หลากหลาย รวมไปถึงการมีญาติหรือเพื่อนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นปัจจัยส่งผลต่อความสนใจท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว
ของนักท่องเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยังคงกังวลด้านความปลอดภัย
ความมั่นคง การเดินทางและการปฏิบัติตามกฏจราจร86
คนญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายไปเชียงใหม่เพื่อค้นหาการดำเนินชีวิตที่ดีกว่าทั้งทางร่างกายและจิตใจ 87 และยัง
พบว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มตัดสินใจมาใช้บริการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เนื่องด้วยการได้รับ
อิทธิพลจากกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริหาร รวมไปถึงการบริหารจัดการที่ดีของสถาน
ประกอบการ และความชอบเฉพาะตนในการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ดังนั้ นผู้ประกอบการโรงแรมหรือ
กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก ควรยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลิตสินค้าการท่องเที่ยวและ
การบริการให้มีคุณภาพด้ว ยการปรับ กลยุทธ์การตลาดให้ส อดคล้องกับความต้องการที่ห ลากหลายของ
นักท่องเที่ย วชาวญี่ป ุ่น 88 และควรหัน มาให้ความสำคั ญ และดำเนิน การสร้ างสรรค์ กิจกรรมที่จ ะช่ ว ยให้
นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นให้มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น 89 เป็นการ
83

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ. "การตลาดการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในจังหวัด

เชียงใหม่." Journal of Thai Hospitality and Tourism 8.2 (2013): 48-61.
84
ปานเสก อาทรธุระสุข, et al. "การรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวเพื่อรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นใน
ประเทศไทย."
85

อรชร มณีสงฆ์, and พัชรา ตันติประภา. "ความพึงพอใจต่อบรรยากาศการตลาดกับความตั้งใจในการมาซ้ำของผู้

มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่." International Thai Tourism Journal 14.1 (2018):
59-76.
86

เฉลิมพล แจ่มจันทร์, and อรไท โสภารัตน์. "การพำนักระยะยาวของคนญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่: การวิเคราะห์

ปัจจัยกำหนดในช่วงก่อนและหลังการพำนัก." วารสารญีป่ ุ่นศึกษา 29.1 (2012): 16-34.
87

สุดปรารถนา ดวงแก้ว. "การย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนญี่ปนุ่ : กรณีศึกษาคนญี่ปุ่นวัยเกษียณในจังหวัด

เชียงใหม่ ประเทศไทย." jsn Journal 5.1 (2015): 35-52.
พัทรียา หลักเพ็ชร. "การจำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจัยจิตพิสัย
พฤติกรรมการตลาดและรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุปจั จัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเพื่อการ
88

พำนักระยะยาว." Chulalongkorn Business Review 39.3 (2017): 20-58.
89
Pichayakul, Pichayalak, and Adisak Theeranuphattana. "การรับรูเ้ กี่ยวกับเชียงใหม่ของกลุ่มชาวญี่ปุ่น
สูงอายุที่พำนักระยะยาว." jsn Journal 8.2 (2018): 38-57.
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ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวญี่ปุ่นมีโอกาสทำความเข้าใจสังคมไทยรวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทยและการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมไทย จนสามารถเป็นตัวกลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น 90 ซึ่งเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นคนอื่นๆ
แม้ความสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมตลอดถึงระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเมื อง
เชียงใหม่ เช่น ด้านสุขภาพ การพึ่งพาตนเอง การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ภาษาและการสื่อสาร ความแออัด
ของชุมชน การจัดการขยะ และการคมนาคมขนส่งไม่สะดวก ในความรู้สึกของคนญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาว จะอยู่
ในระดับปานกลาง แต่ปัจจัยด้านค่าครองชีพที่ต่ำกว่าเมื่อเที่ยบกับค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่น เป็นปัจจัยสำคัญ
ที่สุดในการตัดสินใจพักอยู่ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเลือกที่พักในคอนโดมิเนียมมากกว่าพักบ้านเดียว
แต่กลับพบว่าคนญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวมีความพึงพอใจมากในเรื่องอัธยาศัยไมตรีที่ดีและการอยู่ร่วมกับคนใน
ท้องถิ่น ในทางตรงกันข้ามคนญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวมีความพึงพอใจน้อยเกี่ยวกับ อายุวีซ่าและการต่ออายุวี
ซ่า91 ดังนั้นกระบวนทัศน์ในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
หน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ป ระกอบการท้องถิ่นควรมีส่วนร่ว มในการพัฒ นาปรับปรุง โดยเริ่มจาก
หน่วยงานภาครัฐต้องมีการวางแผนและกำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมุ่งหมายอย่างชัดเจนและมี
ความสอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุช าวญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการควรให้
ความสำคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและราคา
ยุติธรรม มีความปลอดภัยในสิน ค้าและการบริการ พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้กับพนัก งานผู้
ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว92
สรุปการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการท่องเที่ย วแบบพำนักระยะยาวสำหรับผู้สู งอายุ
ชาวต่างชาติ งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มาพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย อันเกิดจาก
นโยบายสวัสดิการของรัฐบาลญี่ปุ่น และความชอบภูมิอากาศของเมืองเชียงใหม่ แม้สภาพแวดล้อม คุณภาพ
ชีวิตในเมืองเชียงใหม่อาจจะไม่ดีเท่ากับการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น แต่ด้วยค่าครองชีพที่ต่ำกว่า ทำให้
ผู้สูงอายุสนใจพำนักอยู่ระยะยาวในเมืองเชียงใหม่ นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าดึงดูดใจแล้วชาว
ญี่ปุ่นสูงวัยยังชื่นชอบบุคลิกนิสัยใจคอของคนไทยที่มีความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟือเผื่อแผ่ อย่างไรก็ตามการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงวัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องควร
ร่วมมือกันพัฒนา ด้วยการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้สูงอายุ มีการพัฒนาคุณภาพ
90

สุดปราถนา ดวงแก้ว. "การปรับตัวทางสังคม และวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น วัยหลังเกษียณที่พำนักระยะยาวใน

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย." วารสาร ญี่ปุ่น ศึกษา 31.2 (2014): 57-75.
91

ภัณฑิลา ทองพูล. "พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่มาพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่."
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สุดปรารถนา ดวงแก้ว. "การย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนญี่ปนุ่ : กรณีศึกษาคนญี่ปุ่นวัยเกษียณในจังหวัด

เชียงใหม่ ประเทศไทย." jsn Journal 5.1 (2015): 35-52.
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สินค้าและบริการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมถึงมีการยกระดับด้านการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
สรุป
วัฒ นธรรมการเคารพผู้ส ูงอายุในสังคมไทย ยังคงเข้มข้น เนื่องจากสังคมไทยได้รับอิทธิพลทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งมีหลักปฏิบัติต่อกันระหว่างพ่อแม่และบุตรธิดา นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมว่าด้ว ยการ
สงเคราะห์เอื้อเฟื้อ และการประพฤติอ่อนน้อม ซึ่งถือเป็นบำเพ็ญบุญกุศลอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา
ในขณะที่กลุ่มสังคมและหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่นสถานพยาบาล และหน่ว ยงานที่ทำหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุ อื่นๆ และเครือข่ายสังคมในชุมชน ต่างมีกระบวนการให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวม
กับลูกหลานหรือญาติใกล้ชิดในฐานะผู้ดูแลภายในเป็นอย่างดี ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมที่โดด
เด่นของสังคมไทยที่ยังคงสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน ความโดดเด่นในส่วนนี้จึงเป็นประเด็นให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
วิเคราะห์เพิ่มเติมในมุมมองของเครือข่ายทางสังคมต่อความเข้มแข็งของทุนทางวัฒนธรรมด้านการเคารพ
ผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับทุนทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกขับเคลื่อนไปสู่การยกระดับทางเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อม
ทั้งมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย และมีการขยายผลการดำเนินงานไปทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย ซึ่งมีทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกนำไปใช้ดูจะมี
ความสำเร็จ มากกว่า การนำทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกนำไปเป็นเพียงเครื่องมือของรัฐ ยกตัวอย่างธุรกิจเอกชน
ด้านสปาและเครื่องสำอางยี่ห้อ HAAN ซึ่งนำทุนทางวัฒนธรรมการนวดและสมุนไพรของไทยมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งมีสินค้าส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก
ตัวอย่างของ HAAN และความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมการเคารพและประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นที่
รับรู้กันทั่วโลก จึงทำให้ผู้วิจัยยิ่งสนใจศึกษาวิจัยแนวทางในการพัฒนาสินค้าด้านการให้บริการที่พำนักระยะยาว
สำหรับผู้สูงอายุ ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรมหรือที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความน่าสนใจ
และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยยังสนใจศึกษาในประเด็นของการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมด้านการเคารพผู้สูงอายุ ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในฐานะเจ้าของพื้นที่ เนื่องจากข้อสรุปจากการทบทวนงานวิจัยพบว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทั้ง รัฐ เอกชน และ
ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของทุนทางวัฒนธรรม
ในประเด็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จะพบว่ามีการขับเคลื่อนไปพร้อมกับการพัฒนาทุนวัฒนธรรม
ในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมีการขยายผลไปทั่วประเทศไทยเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากในแต่ละ
จังหวัด มีการนำเอกลักษณ์อันเป็นจุดเด่นของตนเอง มาจัดทำเป็นกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ภายใต้การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนงาน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยเห็นว่ากระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมผ่ าน
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นโยบายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำเอาทุนวัฒนธรรมด้านการเคารพผู้สูงอายุ
มาเป็นประเด็นพูดคุยเพื่อสร้างกรอบแนวคิดร่วมกันในการขับเคลื่อน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมด้านการเคารพผู้ สูงอายุถูกนำไปใช้ในรูปแบบ “ทุนใช้”
อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนทั้งวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนไปพร้อมกัน
ในส่วนของภาพรวมการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุชาวต่างชาติ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นเพศชายที่เกษียณอายุการทำงานแล้ว ส่วนใหญ่
มาพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีสวัสดิการผู้สูงอายุและรัฐเห็น
ว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่ประสงค์จะพักนักระยะยาวในต่างประเทศ ดังนั้นจังหวัด
เชียงใหม่ ของไทยจึงมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาพักเป็นจำนวนมาก อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่เองยังมีภูมิอากาศที่
เหมาะสม มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าดึงดูดใจ มีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าญี่ปุ่น ซึ่งทำให้สามารถพักในเชียงใหม่
แบบระยะยาวได้อย่างสบายใจ และที่สำคัญชาวญี่ปุ่นสูงวัยมีความชื่นชอบเป็นพิเศษกับบุคลิกนิสัยใจคอของคน
ไทยที่มีความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟือเผื่อแผ่ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวผู้สูงอายุยังกังวลเรื่อง
ความปลอดภัย ความไม่สะดวกในการเดินทางและขนส่ง ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ควรร่วมมือกันพัฒนา ด้วยการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ มีการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและบริการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่มุ่งนำ
ประเด็นที่เกี่ยวกับทุนวัฒนธรรมด้านความเคารพผู้สูงอายุของไทย มาศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาให้เห็นแนวทางการ
ยกระดับสินค้าประเภทการพำนักระยะยาวของผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ด้วยการให้บริการดูแลผู้สูงอายุด้วยความ
เคารพเอื้อเฟื้อ และอ่อนน้อมถ่อมตน รวมไปถึงการดูแลใส่ใจทั้งมิติทางกาย จิต และสังคม ประดุจลูกดูแลพ่อ
แม่ ทั้งๆที่วัฒนธรรมดังกล่าวของไทยมีความโดดเด่น และเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปในสายตาชาวโลก
เอกสารอ้างอิงการวิจัย
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ ในการศึกษาวิจัยได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารสถาบันภาษา คณาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตร และนักศึกษาในหลักสูตร จากผล
การศึกษาพบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มีปัญหา
และอุ ป สรรคหลายด้ า น เนื ่ อ งจากสถาบั น ภาษายั ง ขาดประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารหลั ก สู ต รในระดั บ
ประกาศนียบัตร ตลอดจนปัญหาด้านอื่น ๆ อีก 5 ด้าน ได้แก่ 1. ปัญหาด้านหลักสูตร 2. ปัญหาด้านการจัดการ
เรียนการสอน 4. ปัญหาด้านผู้สอน 4. ปัญหาด้านผู้เรียน และ 5. ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ
2) ส่วนแนวทางแก้ปัญหาการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ โดยการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและประชุมอาจารย์ผู้สอน เพิ่มสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอน ปรับลดค่าหน่วยกิต มี
ตารางเวลาเรียนที่แน่นอน และมีครูผู้สอนที่ดึงดูดผู้เรียน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
คำสำคัญ : สภาพปัญหา, การเรียนการสอน, ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ABSTRACT
The objectives of this research article are: 1) to study the problems and obstacles in
managing program of certificate in English for Careers, and 2) to study the solutions in
managing certificate program in English for Careers. The research study was analyzed with the
relevant research papers, in-depth interview with the executives of language institute, lecturers,
staffs and students from the programs. The results found that: 1 ) There are various aspects of
problems and obstacles of instructional management for program of certificate in English for
Careers due to lack of experience in curriculum management along with six other aspects
including: 1 ) curriculum, 2) assessment and evaluation, 3) instructional management, 4)
instructor, 5) learners and facilitation. 2) The results suggested that the solution for the program
management of certificate in English for careers should provide; facilities, revising the contents
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attract students, sufficient textbooks, additional staffs to follow up the works and motivating
students to make both the program’s instructional management more efficient and effective.
Keyword: Problems, Instructional Management, English for Careers

บทนำ
ความก้ า วหน้ า ด้ า นการสื ่ อ สารและความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ย ุ ค โลกาภิ ว ั ต น์
(Globalization) ทําให้การสื่อสารไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากลที่จําเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในการเรียน
การใช้ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาในสังคมไทย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงควรมี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และเป็นเครื่องมือติดต่อระหว่างชน
ชาติต่าง ๆ (บัญชา อึ๊งสกุล, 2551) การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษาต่าง ๆ
ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการศึ กษา โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับ
ทําให้เกิดแนวคิดเทคนิควิธี และพัฒนาการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ทั้งครูและผู้เรียน
เข้าถึงสื่อได้หลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแต่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
เช่น สื่อโทรทัศน์ มีรายการภาคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ และหลายรายการช่วยฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้
เช่น รายการข่าว News Line รายการ Morning Talk รายการเรียนภาษาอังกฤษกับ Chris Delivery ฯลฯ
เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี, 2550) แม้ว่าจะมีสื่อมากมายที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง แต่ก็ยัง
ได้ผลไม่น่าพอใจ กล่าวคือ นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษารวมเวลา
10 ปี แต่พูดติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษาไม่ได้ (ปราณี อมรรัตนศักดิ์ , 2551) ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ จุดอ่อนคือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ในภาษาเขียนไม่ถูกต้อง มีคลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษจํากัด จึงเป็นอุปสรรคในการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ดี สาเหตุ
อีกประการหนึ่งคือในชีวิตประจําวันของคนไทยส่วนใหญ่ไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ สื่อมวลชนแทบทุก
แขนงเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาไทย สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
(English Exposure) นอกห้องเรียน
สำหรับแรงจูงใจที่สำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะภาษา ดังที่บราวน์ (Brown, H. Douglas,1981)
ได้กล่าวถึงความสำคัญของแรงจูงใจว่า มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของผู้เรียน
เพราะเป็นกุญแจไขสู่การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับลิตเติ้ลวูด (Littlewood William T.,1990) ว่าแรงจูงใจเป็น
พลังสำคัญที่กำหนดได้ว่าผู้เรียนจะมุมานะเรียนรู้หรือไม่ ผู้ เรียนจะอุทิศตนทุ่มเทแรงกายและจะมีความเพียร
พยายามมากน้อยเพียงใดในการเรียนรู้ภาษาที่สอง องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการสอนของผู้สอนก็เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่อาจมีผลต่อการเรียนรู้ภาษา เนื่องจากพฤติกรรมการสอนของผู้สอนทั้งในด้านวิธีการและ
กระบวนกการสอน การใช้ภาษา การปฏิ บัติตน ในการสอน การใช้สื่อการสอนฯลฯ สามารถบ่งบอกและมี
ความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนะหรือเจตคติต่อการเรียนภาษาและส่งผลต่อการเรียนรู้ได้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” (มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2558) โดยในระดับนานาชาตินั้น ได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลก ให้เป็น
เจ้าภาพหลักจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกมาโดยตลอด อีกทั้งชาวพุทธทั่วโลกมี
มติให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น
มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกในอนาคต ขณะนี้มีนิสิตชาวต่างประเทศสนใจ
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เข้ า ศึ ก ษา เพิ ่ ม ขึ ้ น ทุ ก ปี การดำเนิ น นโยบายดั ง ที ่ ก ล่ า วมาทำให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ จำเป็ น ต้ องพั ฒ นา
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงมีเป้าหมาย
เพื่อให้น ำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและเป็นเครื่องมือติดต่อระหว่างชนชาติต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง “สถาบันภาษา มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาภาษาต่างประเทศแก่พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป (สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2558) ปัจจุบันสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรให้แก่ นิสิตทุกระดับ มีพันธกิจที่สำคัญคือการบริการ
วิชาการ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตทุกระดับ ตลอดถึงผู้ที่สนใจ เพื่อรองรับการเป็นประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในทุก
ๆ ด้าน อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของพระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ที่มองว่ามหาวิทยาลัยจัดงานวิสาขบูชาโลกทุกปี และมหาวิทยาลัยมีนิสิตนานาชาติจำนวน
มาก การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การเจรจา การส่งอีเมล์ ฯลฯ ต่าง ๆ ก็เป็นภาษาอังกฤษ จึงให้สถาบัน
ภาษาเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพขึ้น เพราะเป็นการตอบสนองความจำเป็นของมหา
มหาวิทยาลัย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ สถาบันภาษาจึงได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ขึ้น เพื่อตอบสนองความจำเป็นด้านการเรียนภาษาอังกฤษของบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าได้ประสบปัญหาหลายประการ เช่น จำนวนนักศึกษาลดลง
นั ก ศึ ก ษาหยุ ด เรี ย นบ่ อ ย บางรู ป /คนเรี ย นไม่ จ บหลั ก สู ต รตามระยะเวลาที ่ ก ำหนด ฯลฯ เป็ น ต้ น
จากสภาวการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำเป็นต้อง
สืบหาสาเหตุของปัญหา แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับใช้ในการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ สถาบันภาษา มหามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยทำการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาและ
อุปสรรคการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
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ผู้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล สำคั ญ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารคณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที ่ และนั ก ศึ ก ษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 18 รูป/คน ประกอบด้วย
1) ผู้บริหารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 2 รูป คือ
1. พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายวิชาการ
2. พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา
2) อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จำนวน 4 รูป/คน คือ
1. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ,ดร.
2. พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร.
3. ดร.พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย
4. ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลหลักสูตร จำนวน 2 คน
1. นายกัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์ นักจัดการงานทั่วไป
2. นางสาวนาฏวดี ปรักกโมดม นักจัดการงานทั่วไป
4) นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร
การแปล สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 10 รูป/คน แบ่งเป็น
ก. กลุ่มที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 5 รูป/คน คือ
1. พระครูกิตติชัยกาญจน์
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
2. พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก, ดร. หลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล
3. พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
4. พระมหาอาศิร วชิรนาโค
หลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล
5. นางสาวมัลลิกา ภูมะธน
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ข. กลุ่มที่ไม่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 5 รูป/คน คือ
1. พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที
หลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล
2. ดร.อดุลย์ คนแรง
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3. ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
4. นางสาวอัลมินทร์ แก้วดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
5. นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะพื้นที่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ดำเนิ น การวิ จ ั ย ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ ๑ เดื อ น พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึ ง วั น ที ่ ๓๐ เดื อ นกั น ยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๕ เดือน
วิธีดำเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
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งานวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนีย บัตร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการศึกษาโดยการใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้รูปแบบวิธีวิจัยโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการวิจัยตามลำดับหัวข้อประเด็นที่ทำการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจเอกสาร (Documentary Research)
ในขัน้ ตอนนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยจะทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร คือ งานวิจัย ตำราวิชาการ และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด
ให้เกิดความเข้าใจให้ชัดเจนมากที่สุด และนำข้อมูลที่ได้แล้วมากำหนดเป็นกรอบคำถามการวิจัยเพื่อสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview)
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
1. ออกแบบสัมภาษณ์โดยตรง เพื่อยกร่างเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างครอบครัวสันติสุข
ตามหลักฆราวาสธรรม
2. นำเสนอแบบสัมภาษณ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. คัดเลือกผู้ให้ให้สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อการสัม ภาษณ์เชิงลึก คือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
(Key Informants) จำนวน 18 รูป/คน โดยแบ่งเป็น
1) ผู้บริหารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 2 รูป
2) อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จำนวน 4 รูป/คน
3) เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบดูแลหลักสูตร จำนวน 2 คน
4) นักศึกษาในหลักสูตรฯ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 10
รูป/คน
5. ติดต่อประสานงานผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อขอสัมภาษณ์เชิงลึก
6. ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามวันเวลาและสถานที่
ที่กำหนด โดยมีขั้นตอนการสัมภาษณ์ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้
เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่าง ๆ ผู้วิจัยจะต้องศึกษา
ประเด็นคำถามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์
2) ขั้นดำเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้
สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่อง บันทึกเสียงในขณะที่
สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้รูปเป็นเอกสารอ้างอิง แจ้งว่าผู้ว ิจัยจะเก็บข้อมูล ต่าง ๆ ที่
บันทึกเสียงไว้เป็นความลับ จากนั้นผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ทีละประเด็นด้วยตนเองในลักษณะการสนทนาโต้ตอบ
โดยใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงเพื่อจัดเก็บข้อมูลแต่ละท่าน เมื่อเสร็จสิ้นผู้วิจัยจะนำข้อมูลเรียบเรียงแบบสรุปลงใน
แบบสัมภาษณ์ต่อไป
ขั้น ตอนที่ 3 นำข้อมูล ที่ได้จ ากการสำรวจเอกสาร และข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่ออธิบายและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ขั้นตอนที่ 4 สรุป เสนอแนะ และนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ ได้แก่ งานวิจัย ตำรา
วิชาการ และวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) และ
เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) และสมุดบันทึก
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. การเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร ผู้วิจัยใช้วิธีสืบค้น รวบรวมข้อมูลจาก เอกสารงานวิจัย ตำราวิชาการ
และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรวมทั้งจากอินเตอร์เน็ต ผู้วิจัยจะสืบค้นจากหลายแหล่งแตกต่างกัน เพื่อให้
ได้ข้อมูลรอบด้าน จากนั้นจะตรวจสอบเนื้อหาของเอกสาร จำแนกประเภทข้ อมูลตามประเด็นต่าง ๆ ที่จะ
ดำเนินการวิจัย และคัดลอกเอาแต่เฉพาะเอกสารซึ่งมีข้อมูลและเนื้อหาที่ถูกต้องชัดเจน ที่เชื่อถือได้ และมี
เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. การเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In - depth Interview)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องใช้
เทคนิคในการตรวจสอบด้านวิธีการรวบรวมข้อมูลจากต่างแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน
โดยใช้วิธีค้นคว้าแบบวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ประกอบกับทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้วิจัยจึงต้องจำแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonmy) ทั้ง 2 ส่วน อย่าง
เป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ และแนวทางแก้ปัญหา
2. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วทำการวิเคราะห์
เนื้อหา แนวความคิด ทัศนคติ ของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละท่าน เพื่อสังเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นในกา ร
นำเสนอ
3. ผู้วิจัยนำข้อมูลเอกสารซึ่งได้สังเคราะห์แล้ว ไปพิจารณาประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกแต่ละท่าน ซึ่งได้สังเคราะห์แล้ว มาประมวลผลเป็นองค์ความรู้เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ สภาพปัญหา
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
4. อภิปราย สรุปผลการวิจัย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ผลการวิจัย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ 1 พบว่ า พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการจั ด หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการเรียนการสอนหลายด้าน อันเนื่องมาจากบุคลากรขาดประสบการณ์ในการบริหารหลักสูตรในระดับ
ประกาศนียบัตร ตลอดจนปัญหาด้านอื่น ๆ อีก 5 ด้าน ได้แก่ 1. ปัญหาด้านหลักสูตร 2. ปัญหาด้านการจัดการ
เรียนการสอน 3. ปัญหาด้านผู้สอน 4. ปัญหาด้านผู้เรียน และ 5. ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า แนวทางแก้ปัญหาการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้จากข้อค้นพบในการศึกษา
วิจัยเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัด หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ของสถาบันภาษา
ดั ง ต่ อ ไปนี ้ ต้ อ งดำเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นต่ า ง ๆ โดยการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
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ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ทั้งหมด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาใน
ปัจจุบัน และป้องกันปัญหาในอนาคต รวมถึงต้องมีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องเรียน มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอน ปรับลดค่าหน่วยกิต มีตารางเวลาเรียนที่แน่นอน และ
มีครูผู้สอนที่ดึงดูดผู้เรียน ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อภิปรายผล
1. ปัญหาอุปสรรคของการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จากการการศึกษา
บริบทสภาพปัญหาอุปสรรคการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
หลัก เกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 ด้าน คือ 1. ด้านหลักสูตร 3. ด้านการจัดการเรียนการ
สอน 3. ด้านผู้สอน 4. ด้านผู้เรียน และ 5. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ จึงทำให้ทราบว่า ตั้งแต่
สถาบันภาษาได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ได้ประสบปัญหา
อุปสรรคในการเรียนการสอนหลายอย่าง เนื่องจากผู้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวมีความหลากหลาย และแตกต่าง
กั น ทั ้ ง เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และระดั บ ความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษ และมี ท ั ้ ง บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ และผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้
1. ปัญหาด้านหลักสูตร สถาบันภาษา ยังไม่มีตำราเรียนเป็นของตนเองและไม่มีคู่มือที่ชัดเจน
จึงต้องใช้ตำราอื่นในการเรียนการสอน
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1) ในการจัดการเรียนการสอนเน้นทฤษฎีมากไป และเนื้อหาการเรียนการสอนยังไม่สัมพันธ์กับ
ความต้องการของผู้เรียน และไม่ค่อยให้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน และไม่มีเอกสารประกอบการเรียนที่ชัดเจน
ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนว่าจะสอนอะไรในแต่ละครั้ง จึงทำให้ผู้เรียนมองว่าหลักสูตรไม่ ได้มาตรฐานและขาด
แรงจูงใจในการเรียน
2) การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง มีการหยุดการเรียนการสอนบ่อย และมีการขยายเวลาเรียน
ออกไปมาก ทำให้ผู้เรียนต้องเปลี่ยนแผนในการเรียนจนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนหายไปก่อนเรียนจบ
หลักสูตร
3. ด้านผู้สอน พบว่าสถาบันภาษายังไม่มีอาจารย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็น
ของตนเอง เนื่องจากเป็นส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ไม่ใช่ส่วนงานจัดการศึกษา จึงต้องมีการทำข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่น เพื่อให้มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษามาเป็นอาจารย์พิเศษใน
หลักสูตรดังกล่าว แต่สถาบันภาษาเองก็ต้องมีการแบกรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างมาก
4. ด้านผู้เรียน
1) ผู้เรีย นยังขาดความพร้ อ ม เนื่องจากในการเรี ยนการสอนเน้น การแปลภาษาอัง กฤษด้ า น
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมด้านนี้
2) ผู้เรียนบางส่วนยังมีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่ดีพอ จึงติดขัดเรื่องการเรียน อีกทั้งบางรายวิชา
ต้องเรียนเกี่ยวกับธรรมะทำให้ผู้เรียนบางส่วนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะเรียน และเลิกเรียน
ในที่สุด
3) ผู้เรียนเรียนไม่เต็มที่ เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนให้เรียนฟรี อีกทั้งเวลาเรียนในหลักสูตรดังกล่าวตรงกับเวลาทำงานของบุคลากร เมื่อบุคลากรมาเรียน
ก็อาจทำให้กระทบกับงานประจำที่ทำอยู่ ซึ่งบางครั้งหัวหน้าส่วนงานของผู้เรียนยังขาดความเข้าใจก็อาจตำหนิ
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ผู้เรียนได้ และผู้เรียนก็มีความวิตกกังวลเลยเลือกที่จะอยู่ปฏิบัติงานและยอมขาดหรือลาเรียน และเมื่อเรียนไม่
ต่อเนื่องก็เกิดการตามงานที่ผู้สอนมอบหมายไม่ทัน และไม่ได้เรียนต่อเนื่อง เมื่อถึงเวลากลับมาเรียนใหม่ทำให้
เกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ และเลิกเรียนในที่สุด
4) ผู้เรียนการขาดแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากข้อแรกคือเมื่อเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย
ก็เริ่มไม่อยากเรียน อีกทั้งผู้เรียนเองบางครั้งก็ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วเนื่องจาก
บางรูป/คน ไม่ได้นำใช้ในการแปลจริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งประเด็นนี้ ผู้วิจัยมองว่า สถาบันภาษาเองยังขาดการ
ประสานงานและทำความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ และยังไม่มีมาตรการที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนมี
กำลังใจในการเรียน เช่น มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ว่าเมื่อมีผลการประเมินด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศดีขึ้นแล้ว จะมีผลกับการขึ้น
เงินเดือนหรือมีค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ เป็น
5. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ มีเปลี่ยนห้องเรียนบ่อย บางห้องเรียนยังมีอุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ทำให้ผู้เรียนมองว่าขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร
ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนในหลัก สูตร
ดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวมีความหลากหลาย และ
แตกต่ า งกั น ทั ้ ง เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และมี ท ั ้ ง บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ และบุ ค คลภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.แนวทางแก้ปัญหาการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนนั้น สถาบันภาษาต้องหันกลับมาทบทวนตนเอง
โดยการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรฯ ทั้งหมด เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยสรุป ดังนี้
1) สถาบันภาษา ต้องตระหนักว่า หลักสูตรประกาศนีบัตรภาอังกฤษเพื่ออาชีพที่เปิดทำการเรียน
การสอนอยู่ จะฑน่Rเป็นบันไดหรือเส้นทางไปสู่การเปิดปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันภาษาในอนาคต
จะทำให้มีลูกศิษย์เป็นของสถาบะนภาษาเอง เพราะหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการแปล มีเปิด
มาแล้วที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2) สถาบันภาษาไม่ควรเน้นการให้บริการภาษาเพียงอย่างเดียว ต้องให้สถาบันภาษาขึ้นไปสู่การ
เปิดปริญญาโทปริญญาเอกในอนาคต และต้องสร้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษา ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญภาษา เป้าหมายของสถาบันภาษาจึงไม่ได้จบที่สถาบันภาษา ต้องพาเข้าไปหาหลักสู ตรอินเตอร์ให้ได้
นั่นคือสิ่งที่อธิการบดีบอก อย่าให้จบแค่นี้ สถาบันภาษาเป็นเครื่องมือ เป็นสะพานที่จะพานิสิตมาเรียนต่อ
ปริญญาโทและปริญญาเอกตรงนี้ได้
3) สถาบันภาษาต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ควรคิดแต่งานประจำ เพราะหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ
เป็นหลักสูตรนี้เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับความเป็นอินเตอร์ รองรับการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก จึงเป็นหลักสูตที่เป็นความจำเป็นไม่ใช่ความต้องการ
4) ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะผู้อำนวยการส่วนวิชาการ ต้องให้ความสำคัญ
กับหลักสูตรฯ และควรจัด หาบุคลากร จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกปรับปรุงเรื่องอัตราการเก็บค่าเล่าเรียน
เพราะหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่าง อยู่ที่ผู้บริหารที่จะเข้ามา และก็ปรับปรุงวิธีการทำงาน หาสิ่งที่จะมาสนับสนุน
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ให้หลักสูตรเป็นไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องเรียนที่จะต้องชัดเจนว่าเรียนห้องไหน เวลาใด หลักสูตร
จะต้องเข้าไปสัมภาษณ์
5) สถาบันภาษา ต้องมีการสอบถามครูอาจารย์ที่สอนและผู้เรียนเพื่อศึกษาข้อมูลว่าการเรียนการ
สอนยากหรือง่าย ควรจะมีการปรับปรุงในรายวิชาใด ควรจะทำตำราในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้หลักสูตร
มีความน่าเชื่อถือน่าสนใจ ถึงแม้ว่า หลักสูตรจะเป็นเพียงระดับประกาศนียบัตร แต่ทุกคนได้รับการบริการที่ดี
ได้รับการเอาใจใส่จากสถาบันภาษาอย่างเต็มที่ ก็จะทำให้ผู้ที่เข้ามาเรียนหรือผู้ที่ต้องการจะฝึกภาอังกฤษโดยไม่
หวังว่าจะนำประกาศนียบัตรของเราไปใช้ ก็มีกำลังใจในการเรียนได้เต็มที่เพื่อพัฒนาตนเอง
6) สถาบั น ภาษาต้ อ งเชิ ญ คณะผู ้ บ ริ ห ารหลั ก สู ต รฯ และอาจารย์ ผ ู ้ ส อนทั ้ ง หมด มาประชุ ม
ปรึกษาหารือ ชี้แจง ทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจะปรับหลักสูตรและวิธีการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด และควรมีการจัดทำตำราและคู่มือในการจัดการเรียน การสอนให้
ครอบคลุมและเพียงพอ เพื่อทำหลักสูตรให้ชัดเจนทั้งเนื้อหา ผู้สอน เวลาเรียน และห้องเรียน
7) สถาบันภาษา ต้องประสานงานและทำความเข้าใจกับผู้บริห ารทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ
เกี่ยวกับการให้บุคลากรในส่วนงานมาเรียน ว่าเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และควรให้มีผล
กับผู้เรียนโดยตรงหลังสำเร็จการศึกษา เช่น ถ้ามาเรียนแล้วภาษาอังกฤษดี ก็มีการพิจารณาความดีความชอบ
ขึ้นเงินเดือน การให้โบนัสพิเศษหรือมีงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการแปลรองรับ
8) สถาบันภาษาควรจัดสอนพิเศษ 1 ชั่วโมง ในตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตามความต้องการของ
ผู้เรียน
จากแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้ทราบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกมีทัศนะในการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งทำให้สถาบันภาษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปลอย่างแท้จริง ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ของ
สถาบันภาษา เพื่อให้หลักสูตรฯ ดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
ซึ่งเป็น การพัฒ นาบุคลากรของมหาวิ ทยาลั ย อันจะนำไปสู่การพัฒ นาถาบั นภาษา พัฒ นามหาวิทยาลั ย
และพัฒนาประเทศชาติต่อไป
สรุป
สถาบันภาษาจึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ป.ออ.) ขึ้น เพื่อตอบสนองความจำเป็นด้านการเรียนภาษาอังกฤษของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป และได้รับอนุมัติให้ทำการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว ตั้ งแต่ปีการศึกษา
2558 เป็นต้นมา แต่ปรากฏว่าได้ประสบปัญหาหลายประการ เช่น จำนวนนักศึกษาลดลง นักศึกษาหยุดเรียน
บ่อย บางรูป/คนเรียนไม่จบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด ฯลฯ เป็นต้น จากสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น
สะท้อนให้เห็นว่า สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำเป็นต้องหาสาเหตุของปัญหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งในบทความนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ของสถาบันภาษา
มหามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่ งจะเห็นได้ว่าสถาบันภาษา จะต้องมีการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล ด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. การแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตร 2. การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน 3. การแก้ไขปัญหาด้าน
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ผู้สอน 4. การแก้ไขปัญหาด้านผู้เรียน และ 5. การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ ที่ได้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมดโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอย่างรอบด้าน
พิจารณาทุกแง่ทุกมุม ด้วยการระดมความคิดจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการ
ทำวิจัยในครั้งนี้เป็นกรอบแนวคิด เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและในอนาคต
2) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ให้ตรงกับความสนใจและ
ความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
3) ควรสร้างความเชื่อมั่นต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสร้างแรงจูงใจ
ในการเรีย นในหลักสูตรนี้ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ แก่ผ ู้บริห าร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัย
2.ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเท่านั้น
ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรประกาศนีบัตรการแปล (ป.กป.) ของสถาบัน
ภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วย
2) ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอื่น ๆ ของสถาบันภาษาที่ทำ
การเปิดการเรียนการสอนด้วย
บรรณานุกรม
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การพัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model
เพื่อการสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา
The E-learning via T5 Model System Development of Thai-ASEAN Language and
Culture Course for Thai and Foreigner Teaching in Nakhonrachasima Province.
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บทคัดย่อ
การศึกษาโครงการ การพัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model เพื่อการสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชนแบบแผนทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียนอันได้แก่ ภาษาเขมร จีน
และลาว พร้อมทั้งองค์ความรู้ในวรรณกรรมของชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาการสอน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model (ประเภทเขมร จีน และ
ลาว) การสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และความเข้า ใจทางภูม ิป ัญ ญาไทย-อาเซียน (ประเภทภาษาเขมร จีน ลาว) เพื่อการสอนชาวไทยแล ะ
ชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมาระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน และวัดต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
โดยแบ่งกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มเรียนภาษาเขมร ลาว และจีน จำนวนประมาณ 40 คนขึ้นไป
พบว่า 1) ผลความพึ่งพอใจโครงการสอนภาษาเขมรค่าเฉลี่ยคือ 3.82 จากกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีวิชาเลือกเสรีภาษาเขมรพื้นฐาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ โครงการสอนภาษาลาวค่าเฉลี่ยคือ
4.58 จากกลุ่มผู้เรียนศิษย์เก่า ผู้บรรจุเป็นครูผู้สอน โครงการสอนภาษาจีนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยคือ 4.0
เพราะว่ากลุ่มผู้เรียนต่างกันทำให้คะแนนความพึ่งพอใจที่ได้ต่างกัน 1) โดยร่วมทั้งสามกลุ่มเรียนผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้การเรียนการสอนโดยใช่สื่อออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 76%
คำสำคัญ : การสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน, T5 Model
ABSTRACT
Project study Development of teaching via electronic system. Thai-ASEAN
Language and Culture Using the T5 Model for Teaching Thais and Foreigners in Nakhon
93
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-------------------------------------------------------------------------------------Ratchasima Province The objective of this time was to study the community context, ThaiASEAN language and culture patterns, including Khmer, Chinese and Lao languages, as well
as literary knowledge of communities within Nakhon Ratchasima Province. To develop
teaching through electronic system, Thai-ASEAN language and culture course set by using T5
Model (Khmer, Chinese and Lao type) teaching Thai and foreigners in Nakhon Ratchasima
Province. And to build a network of academic cooperation and understanding of Thai-ASEAN
wisdom (Khmer, Chinese, Lao) for teaching Thais and foreigners in Nakhon Ratchasima
Province between educational institutes, schools and temples in Nakhon Ratchasima Province
by dividing the group to learn Khmer, Lao and Chinese, approximately 40 people or more.
It was found that 1) the satisfaction result of the Khmer language teaching project,
the average was 3.82 from the students who were undergraduate students in Elective Khmer
Basic And monastic university students. The average Lao language teaching project is 4.58
among the alumni learners, who is the teacher. The Chinese language teaching project was on
the average level of 4.0; because different groups of learners gave different scores for
satisfaction. 2) So, all three groups, the achievement of learning and teaching using online
media accounted for 76%
Keywords E-learning, The ASEAN language and culture via e-learning, T5 Model

บทนำ
จังหวัดนครราชสีมายังเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญเช่นปราสาทหินพิมาย ซึ่งเชื่อว่าเคยเป็น
แห่งอารยธรรมพราหมณ์ - พุทธของขอมโบราณ นอกจากนี้ด้วยภูมิประเทศของเมืองนครราชสีมาที่เป็นจังหวัด
หนึ่งที่มีทรัพยากรที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่
ในจังหวัดนครราชสีมามาแต่ครั้งโบราณ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ จังหวัดนครราชสีมามีความหลากหลายทางด้าน
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมความเชื่อ และภาษาที่แตกต่างกันออกไป ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และยิ่งในปัจจุบันเมือง
นครราชสีมากลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรม การทำงาน และการเรียนรู้สำหรับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาว
ยุโรป จีน แขก ลาว เขมร มอญ และพม่า ฯลฯ ได้เข้ามาอยู่ร่วมกับชาวนครราชสีมาหรือชาวโคราชมากขึ้น ทำ
ให้สังคมนครราชสีมาเริ่มเปลี่ยนเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ภาษาต่างชาติต่าง ๆ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนจึง
มีความสำคัญอย่างยิ่งกับจังหวัดนครราชสีมา95
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ e-Learning เป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิม เป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่มีประสิทธิ์ภาพ ทำให้ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของ
บทเรียนซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ เสียงวิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web
Browser โดยผู้เรียน ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรี ยนทุกคน สามารถติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียน ในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย (e-mail,

95 สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา. บรรยายสรุปจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา, 2555. หน้า

คำนำ.
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web-board, chat) จึงเป็นการเรียนสำหรับทุกคน ทุกที่และทุกเวลา 96 สามารถนำมาประยุกต์เข้าการการ
เรียนการสอบแบบ โมเดล T5
เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีศักยภาพ
และความพร้อมทุกด้าน ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย -อาเซียนผ่าน
ระบบ e – learning via T5 model หรือการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาเซียน โดยใช้ T5 Model เพื่อการสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนที่สามารถพัฒนากลายเป็นต้นทุนทางภาษาและ
วัฒนธรรมให้กับชุ มชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นให้มีความสามารถทาง
ภาษาและวัฒนธรรมไทย – อาเซียน (ประเภทภาษาเขมร จีน และลาว) ทำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ
และพร้อมรับกับวิถีชีวิตในโลกยุคประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ให้กับชุมชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
และประชาชนชาวไทยทั่วไป
1 บริบทชุมชน แบบแผนทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน
มีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อได้แก่ 1) บริบทชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา 2) องค์
ความรู้วรรณกรรมของชุมชน 3) องค์ความรู้การศึกษาเปรียบเทียบเชิงภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ไทย เขมร
ลาว และจีน) ได้แก่
1.1 บริบทชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา
จากการศึกษาและลงพื้นด้านบริบทชุมชนพบว่า
1.1.1 บริบทชุมชนเขมร ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่นของบางชุมชนในอำเภอเสิงสางของจังหวัด
นครราชสีมา เช่นบ้านหนองตะเข บ้านสมบัติเจริญ และบ้านสมบัติพัฒนา แต่การเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษา
เขมรในชุมชนมีน้อยมากเป็น แต่ชาวไทย เขมรในชุมชนยังมีการทำพิธีไว้บรรพบุรุษแซนโฏนตา การยกธงตั้ง
เครื่องสังเวยเทวดาไปพร้อมกับงานมงคล และพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งคนในพื้นที่พูดภาษาไทย-เขมรได้ แต่
ยังเขียนอักษรเขมรไม่ได้เท่านั้น และควรจะมีการศึกษาภาษาเขมรถิ่นของ อำเภอเสิงสางในอนาคต
1.1.2 บริบทชุมชนลาว ภาษาลาว ซึ่งบางครั้งก็ถูกนับว่าเป็นภาษาอีสานโคราชมีผู้พูดมากที่สุ ดใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยชุมชนไทยลาวที่สำคัญยังคงภาษาและวัฒนธรรมไทย-ลาวไว้อย่างเข้มแข็ง ชุมชน
แรกคือ ชุมชนไทย-ลาว บ้านตะคุ เขตปักธงชัย ที่มีวัดหน้าพระธาตุเป็นศูนย์ร่วมจิตใจและแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน ส่วนชุมชนไทย-ลาวที่สองคือ บ้านแก่นท้าว ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
วัฒนธรรมและภาษาในชุมชนไทย-ลาวในนครราชสีมานั้นมีความเข็มแข็งมาก เพียงแต่ขาดการเรียนรู้เรื่อง
อักษรลาวเท่านั้น
1.1.3 บริบทชุมชน ภาษาจีน เป็นภาษาที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปในเขตเมืองของจังหวัดนครราชสีมาซึ่ง
มีคนไทย-เชื้อสายจีนมากมายในชุมชน อำเภอในเมืองนครราชสีมา และกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอใหญ่ ๆ
เนื่องจากชาวจีนนิยมค้าขาย แต่ภาษาจีนเป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้น มีชาวจีนภาษาถิ่นอย่างจีนแคะ แต่จิ๋ว ฮกเกี้ยน
96 สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ และคณะ, การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์์ ระหว่างประเทศโดยใช้ T5

Model. การวิจยั ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2550, กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2550, หน้า 8 –9.
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ฯลฯ ในพื้นที่มาก แต่การเรียนรู้ภาษาจีนจากผ่านอักษรพินอิน ก็เป็นภาษากลางของคนจีนทั่วโลกอยู่แล้ว ทำให้
มีการเรียนการสอนเอกวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนั้นการทำสื่อเพื่อการสอนภาษาจีน
กลางผ่านตัวพินอินจึงตอบโจทย์และความต้องการของคนในพื้นที่
1.2 องค์ความรู้วรรณกรรมของชุมชน
จากการศึกษาและลงพื้นที่ด้านองค์ความรู้วรรณกรรมของชุมชนพบว่า
1.2.1 องค์ความรู้วรรณกรรมเขมร
ชุมชนบ้านหนองเข้ บ้านสมบัติเจริญ และบ้านสมบัติพัฒนา มีความเสี่ยงว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
วรรณกรรมเขมรกำลังจะสูญหายไปโดยเฉพาะความรู้ทางคติชนวิทยา ที่เป็นนิทาน เพลง และภาษา แต่
ประเพณีและเอกลักษณ์เขมรในท้องถิ่นยังมีการสืบทอดต่อกั นมาโดยอาศัยการติดต่อกับชาวไทย-เขมรใน
จังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์
1.2.2 องค์ความรู้วรรณกรรมลาว
ชุมชนบ้านตะคุ อำเภอปักธงชัย และชุมชนบ้านแก่นท้าว อำเภอสูงเนิน ทั้งสองชุมชนนี้อพยพมา
จากแขวงเวีย งจัน ทน์ และไชยบุรี สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้ช าวบ้านเหล่า นี้ ไ ด้ น ำ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนนิทานพื้นบ้านของลาวมาด้วยเช่น เรื่องลูกไภ้ไปยามพ่อปู่ , เต่า
คำ, อยากกินตะกวด และของต๊ก เป็นต้น 97
1.2.3 องค์ความรู้วรรณกรรมจีน
โดยวั ฒ นธรรมจี น นั ้ น เป็น สากลทำให้ช ุ ม ชนชาวไทย-จี น มี ก ารแลกเปลี ่ ย นความรู ้ เ กี ่ ย วกับ
วรรณกรรมจีนต่าง ๆ ผ่านภาพยนตร์จีน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องไซอิ๋ว แปดเซียน เจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อเสือ ซึ่งเป็น
เทพจีนของพุทธศาสนามหายาน และลัทธิเต๋า ที่มีการกราบไหว้เคารพบูชาในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
1.3 องค์ความรู้การศึกษาเปรียบเทียบเชิงภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ไทย เขมร ลาว และจีน)
1.3.1 อักษรไทย เขมร ลาว จีน
อักษรไทยสามารถเปรียบเทียบได้กับอักษรเขมร ลาว และสามารถใช้แค่ตัวพินยินเรียนเสียง
อักษรไทยลาวได้ แต่ก็ยังมีอักษรจีนอีกมากมายที่ไม่มีเสียงในภาษาไทย ลาวและเขมร เพราะเดิมอักษรจีนเป็น
ลักษณะของอักษรภาพ ต่างจากอักษรไทย เขมร ลาว ที่เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงที่พัฒนามาจากอักษรอินเดีย
ใต้

97 จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม และประเทือง ทินรัตน์. ลักษณะร่วมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกับ

นิทานพื้นบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557, หน้า 31-43.
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เนื่องจากตามหลักภาษาจีนถือว่า เสียงพยัญชนะ (声母) ในภาษาจีนมีทั้งหมด 23 โดยผ่าน
อักษรซูยิน注音และพินอิน拼音ดังนี้

ในภาษาจีนเสียงตัวสะกดบางตัวเช่น ง ย ว อยู่กับเสียงสระ ในภาษาเขมรปัจจุบันใช้แต่อักษร ส
ออกเสียง ซ แทนอักษร ศ และษ ส่วนอักษรลาว วรรคฏะใหญ่ (ฏ ฐ ฑ ฌ ณ ) ไม่ได้แล้ว เช่นเดียวกับอักษร ฆ
ธ และ ฬ ส่วน ร ก็พึ่งกลับมานิยมใช้ใหม่เนื่องจากต้องใช้กับคำภาษาต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
พยัญชนะพิเศษคือ ຢ แทน /อย/ เป็นต้น
1.3.2 วัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับสัตว์ในวรรณคดี
โดยสามารถสรุปวัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับสัตว์ในวรรณคดี ไทย เขมร ลาว และจีนเป็นตาราง
ได้ดังนี้
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หมายเหตุเรื่อง เย่เสี้ยน (叶限) เป็นนิทานเมืองโหย่วหยาง (酉阳) มีการดำเนินเรื่องและโครง
เรื่องเหมือนเรื่องปลาบู่ทอง แต่ปลาวิเศษในเรื่องเป็นเพื่อนของเย่เสี้ยนไม่ใช้แม่ที่ตายมาเกิดใหม่
มังกรตรงกับจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ อันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน แต่ในความคิดของ
คนอินเดียและจีนจระเข้คือปลาชนิดหนึ่ง เป็นเจ้าแห่งปลาทั้งปวง ส่วนพญานาคเป็นงูก็จริง แต่ในตำนานจีนรับ
พญานาคจากพุทธศาสนามาแล้วเปลี่ยนเป็นมังกรจะเห็นได้จากพญานาคในสัทธรรมปุณฑริกสูตรในตำนานจีน
เรียกว่ามังกร แม้ว่าเดิมจีนก็มังกรในตำนานพื้นเมืองดังเดิมอยู่แล้ว แต่ด้วยอิทธิพลของพญานาคที่เปลี่ ยนเป็น
มังกรในพุทธศาสนา จีนจึงมีตำนานว่าสัตว์ต่างที่บำเพ็ญตนแล้วก็กลายเป็นมังกรได้ เช่นปลาลีฮื้อกระโดดข้าม
ประตูสวรรค์ก็กลายเป็นมังกรได้ ดังนั้นจึงจัดให้มังกรและปลาเป็นสัตว์น้ำ แม้ว่ามังกรจีนก็บินได้ แต่มังกรจีน
สัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องการให้ฝน บาดาลโลกและทะเล จีนเช่นเดียวกับพญานาค
นอกจากนีส้ ิบสองราศี และสิบสองนักษัตรของจีนเป็นที่รู้จักดีในตำราพรหมชาติของไทย เขมร ลาว
โดยในปีนักษัตรของเขมรก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคล หมายถึงสัตว์ประจำปีนักษัตรที่น่าจะใช้ในการดูคู่แต่งงาน ส่วน
ในจีนนอกสัตว์ประจำราศีทั้ง 12 ปี ยังมีสัตว์ประจำฤดูทั้งสี่ด้วย98
98 วรเดช

มีแสงรุทรกุล และคณะ, วรรณกรรมโหราศาสตร์ของไทย จีน และอินเดีย :กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
กับ 12 ราศี 12 นักษัตร และดาวนักษัตรทั้ง 28 กลุ่มดาว, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครัง้
ที่ 8 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร ：มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560,
หน้า 2105-2113.
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1.3.3 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
โน้ตเพลงเขมรเปรียบเทียบกับโน้ตอินเดีย จีน ลาวและไทยสามารถเปรียบเทียบเป็นตารางได้
ดังนี้99

หมายเหตุ
1. 聲類 (Shēng lèi) คือระบบดนตรีโบราณจีนที่มีเสียงหลักห้าเสียง
2. 简谱 (Jiǎnpǔ) คือระบบสากลที่แทนเสียงโน้ตสากลทั้งเจ็ดเป็นตัวเลขแบบจีน
2 พัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model
ประเภทเขมร จีน และลาว
จากการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model (ประเภทเขมร จีน และลาว) เพื่อการสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัด
นครราชสีมา คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน ในกลุ่ม
ภาษาเขมร ลาว และจีน แล้วนำมาพัฒนาเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การสร้างแบบเรียนอีเล็กทรอนิกส์
2.1.1 วิธีสร้างแบบเรียนอีเล็กทรอนิกส์
ศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบหนังสือภาพและเสียง ข้อมูลการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย
และนำเสนอในรู ป หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด ้ ว ยโปรแกรม PowerPoint, Camtasia Studio 8, Adobe
Photoshop CS6 และ Flip PDF Corporate Edition และข้อมูลทางด้านระบบพิมพ์ต่างๆ และการนำไปใช้
งาน
2.1.1.1 ขั้น ตอนการสร้างสื่อมัล ติมีเดียต่าง ๆ โดยการนำข้อมูล ที่ได้มาทำการผลิตหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
99 许国屏. Shaonianertongdizijiaocheng (少年儿童笛子教程). China:上海音乐出版社. 2000,

p. 1-5 and C.S.Shri Vastva Vijay. Bansuri Shiksha. India: Sangeet Karyalaya, 2007, p.68-70.
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2.1.1.2 ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล เริ่มจากเนื้อหาโดยการนำข้อมูลด้านการพิมพ์ระบบต่างๆ จาก
หลายแหล่งข้อมูล มาจัดพิมพ์ในรูปแบบของเอกสาร จากนั้นจัดการภาพที่จะใช้ในหนังสือโดยนามาสแกนหรือ
การวาดภาพประกอบโดยโปรแกรมวาดภาพและตกแต่ง Adobe Photoshop CS6
2.1.1.3 ขั ้ น ตอนการสร้ างสื่ อ มั ล ติม ี เ ดี ย โดยการนำเอกสารและภาพที ่ไ ด้ ม าเข้ า โปรแกรม
PowerPoint เพื่อจัดหน้าสิ่งพิมพ์ในลักษณะแนวนอนและแนวตั้งต่อไป จากนั้นทำการถ่ายวีดิโอคำศัพท์ภาษา
มือของระบบการพิมพ์ต่างๆ แล้วนำมาตัดต่อวีดิโอ โดยโปรแกรม Camtasia Studio 8 และนำมาประกอบใน
งานหนังสือ ต่อไปคือการออกแบบสร้างปกหนังสือ บรรณานุกรม หน้าเมนูหลัก เมนูรองเมนูย่อย และส่วน
ต่างๆ เพื่อให้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip PDF Corporate Edition เมื่อครบองค์ประกอบ
ของหนังสือก็ทำการสร้าง Hyperlink เพื่อเชื่อมโยงสิ่งต่างๆของหนังสือเข้าด้วยกันจนได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่สมบูรณ์มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน ประกอบด้วย เนื้อหาความรู้ทางการพิมพ์ระบบต่างๆแบบฝึกหัด ใน
รูปแบบไฟล์นามสกุล exe โดยสามารถทำการอ่านหนังสือได้ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ผ่านบนคอมพิวเตอร์พกพา
(tablet) ได้
2.1.1.4 ขั้นตอนการตรวจสอบและศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียที่นำเสนอในรูปหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของหนังสือ เนื้อหาภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอสำคัญที่เป็นสื่อการสอนเป็นสไลด์โชว์ ใส่
ภาพการ์ตูน และนำเสียง (Sound) .mp3 ไปลงสไลด์ภาพบันทึกลงวิดีโอสร้างเป็นการ์ตูน หรือวิดีโอสอน
(Video Clips, ) .mpeg, .wav, .avi นำไปบันทึกไว้ในยูทูป และสร้างลิงก์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรืออีบุ๊ก
จากนั้นทำการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแนะนำ จากนั้นออกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการออกแบบ ด้านองค์ประกอบ ด้านเนื้อหาและด้านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดีย และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แล้วทำการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
2.1.2 โครงสร้างของหน้าเว็บไซต์แบบเรียนออนไลน์ไทย - เขมร ลาว จีน
ลักษณะโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์จะมี โครงสร้างทั่วไป โดยใช้ google site สร้างประกอบด้วย
ตารางที่ 5 โครงสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ทำเป็นแบบเรียนออนไลน์
หน้าเว็บ ฯ /เนื้อหา
คำอธิบาย
หน้าตอนรับ
อธิบายเกี่ยวกับโครงการวิจัย
โครงสร้างเว็บไซต์ เป็นหน้าสารบัญภาพ บอกหัวข้อสำคัญที่เชื่อมโยงลิงก์หน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์ google
site
หน้าลิงก์เนื้อหา
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1) อักษรไทย-เขมร ลาว จีน
2) วัฒนธรรม-เขมร ลาว จีน
เนื้อหาต่าง ๆ
หมายถึง หน้าที่บรรจุเนื้อหาสาระภายในหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเพิ่มข้อมูลได้นี้
- ข้อความ (Texts) องค์ความรู้บนหน้าเว็บ หรือไฟล์สไลด์โชว์ .ppt บันทึกเป็น pdf.
- ภาพประกอบ (Graphics) .jpg, .bmp,
- ภาพเคลื่อนไหว .gif
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หน้าเว็บ ฯ /เนื้อหา
อ้างอิง
หน้าคณะผู้จัดทำ

คำอธิบาย
- จุดเชื่อมโยง (Link) กับไฟล์วิดีโอที่สร้างและบันทึกไว้ใน YouTube
หมายถึง แหล่งข้อมูลที่ใช้นำมาอ้างอิง บทความ เอกสาร ตำรา และเว็บไซต์
หมายถึง คณะผู้จัดทำโครงการต่าง ๆ

2.1.3 วิธีนำเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาและวัฒนธรรมไทย- เขมร ลาว จีน
มีการสร้าง blog ต่าง ๆ และแบบเรียนในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ แล้วนำมาปรับปรุงนำไปสร้างเว็บไซต์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ไทย-เขมร ลาว จีน เพื่อสร้างแบบเรียนออนไลน์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนระบบ T5 ในชั้นเรียนเชื่อมโยง
กับแบบถามและทดสอบออนไลน์ Google form โดยใช้กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง กลุ่มละ 40 คนขึ้นไป ผล
ปรากฏว่า
ตารางที่ 6 ผลการประเมิน
โครงการต่าง ๆ
ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้
โครงการภาษาและวั ฒ นธรรม 3.82
77%
เขมร
โครงการภาษาและวัฒนธรรมลาว 4.58
81%
โครงการภาษาและวัฒนธรรมจีน 4.1
71%
รวม
/3=4.1
/3=76%
1) ผลความพึ่งพอใจโครงการสอนภาษาเขมรค่าเฉลี่ยคือ 3.82 จากกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีวิชาเลือกเสรีภาษาเขมรพื้นฐาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ โครงการสอนภาษาลาวค่าเฉลี่ยคือ
4.58 จากกลุ่มผู้เรียนศิษย์เก่า ผู้บรรจุเป็นครูผู้สอน โครงการสอนภาษาจีนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยคือ 4.0
เพราะว่ากลุ่มผู้เรียนต่างกันทำให้คะแนนความพึ่งพอใจที่ได้ต่างกัน 2) โดยร่วมทั้งสามกลุ่มเรียนผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้การเรียนการสอนโดยใช่สื่อออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 76%
สรุป
การวิจัยและพัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน โดยใช้
T5 Model เพื่อการสอนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้วิจัยได้สรุปผลทั้งหมดของการ
ดำเนินของการวิจัยทั้งหมด โดยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
4. ศึกษาบริบทชุมชนไทย-เขมร ลาว จีน
พบว่าการภาษาและวัฒนธรรมไทย-เขมร ลาว และจีนในชุมชนจังหวัดนครราชสีมามีความเป็นอัต
ลักษณ์ของตนเอง ต่างจากภาษาเขมร ลาว และจีนที่ใช้ในต่างประเทศ แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายถอด
อักษรเขมร ลาว และตัวพินอินจีนของภาษาจีนกลางที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน ควบคู่
ไปกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวอัตลักษณ์ของภาษาไทย-เขมร ลาว จีน ของชุมชนในอนาคต
5. พัฒนาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน โดยใช้ T5 Model
(ประเภทเขมร จีน และลาว)

214
The 1st National and International Conference in Languages and Culture

“Teaching and Learning English in the New Normal”
--------------------------------------------------------------------------------------

ผลการพัฒนาสื่อภาษาไทย-เขมร ลาว จีน เพื่อให้ความรู้ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัยย่อยที่
แตกต่างกัน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแตกต่างกัน และไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือระดับ 80% คือได้เพียง 76%
เนื่องจากโครงการย่อยและโครงการแยกกันทำและใช้กลุ่มตัวอย่างที่ยากง่ายแตกต่างกัน โดยโครงการภาษา
และวัฒนธรรมลาวเลือกใช้บัณฑิตจบให้ผู้เป็นครูในโรงเรียนต่าง ๆ จึงมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ 81% โครงการ
ภาษาและวัฒนธรรมเขมรใช้ผู้ที่สมัครใจเลือกเรียนภาษาเขมร จึงมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 77% ส่วนโครงการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลือกใช้ผู้นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องเรียนภาษาจีน ด้วยความยากของภาษาจีนจึงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 71 % แสดงว่าจะต้องปรับปรุงพัฒนาสื่อต่อไปในอนาคต โดยร่วมค่าความพึ่งพอใจอยู่
ในระดับมากคือ 4.1
เอกสารอ้างอิง
จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม และประเทือง ทินรัตน์. ลักษณะร่วมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทาน
พื้นบ้านไทยกับนิทานพื้นบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
วรเดช มีแสงรุทรกุล และคณะ, วรรณกรรมโหราศาสตร์ของไทย จีน และอินเดีย :กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
กับ 12 ราศี 12 นักษัตร และดาวนักษัตรทั้ง 28 กลุ่มดาว, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ครั ้ ง ที่ 8 ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ น ันทา,
กรุงเทพมหานคร ：มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ และคณะ, การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์์ ระหว่าง
ประเทศโดยใช้ T5 Model. การวิจัยทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2550,
กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2550.
C.L.Shri Vastva Vijay. Bansuri Shiksha. India: Sangeet Karyalaya,
Shaonianertongdizijiaocheng
2000.

(少年儿童笛子教程).

2007. 许国屏.

China:上海音乐出版社.
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การใช้ภาษาสร้างแรงจูงใจเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
Using Language to Create Motivation for Health Promotion

รุ่งทิวา สุภานันท์ 100,
จิรนนท์ พุทธา101
และชัชวาลย์ เกตุศิริ102
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,
Email: rungtiva212121@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ การใช้ภาษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเป็นภาษาที่ดึงดูด
ใจ มีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจของบุคคลให้เกิดการตอบสนองและปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติ กรรม
สุขภาพในทางที่ดี โดยผลจากการวิเคราะห์พบการใช้ภาษาดังนี้ 1. จุดจูงใจด้านบวก ได้แก่ จุดจูงใจด้านอารมณ์
ขัน จุดจูงใจด้านความรัก จุดจูงใจด้านเพศ จุดจูงใจด้ านคุณงามความดี จุดจูงใจโดยใช้รางวัล จุดจูงใจโดยใช้
แรงจูงใจ 2. การใช้ภาษาสร้างแรงจูงใจ เช่น การใช้คำพูดที่เสริมกำลังใจ การให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่ดี การใช้
ภาษาในการสื่อสารที่สละสลวย สร้างสรรค์ เหมาะสม ในสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อย่างตรงประเด็นสามารถ
ขับเคลื่อนให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ตระหนัก และสร้างแรงจูงใจของบุคคลในการนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีและ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3. สามารถนำการใช้ภาษาสร้างแรงจูงใจไปประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกิดความ
น่าสนใจ และจูงใจได้ตรงเป้าหมายกับบุคคลที่ต้องการ โดยเฉพาะตนเอง องค์กร ธุรกิจ หรือการประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ ที่ต้องการจูงใจเกี่ยวกับสุขภาพ
คำสำคัญ : การใช้ภาษา, แรงจูงใจ, การสร้างเสริมสุขภาพ
ABSTRACT
This academic article has analytical purposes. Using language for motivation Which
was an attractive language It contributes to stimulating a person's interest in responding and
modifying healthy thinking and behavior. The results of the analysis showed the use of
language as follows: 1. Positive incentive was humor incentive. Love incentives Sexual
motives the incentive of virtue Incentives using rewards Motivation point using motivation 2.
The use of language to motivate, such as the use of encouraging words. Providing good
information and advice the use of language in communication that is elegant, creative and
appropriate in public relations media and campaigning in a relevant way can drive people to
perceive, realize and motivate people to lead to a well-being and to change healthy behavior.
3. Can apply motivational language to the application Resulting in an interesting and
motivating to meet the goals of the desired person Especially for oneself, business organization
or various occupations that need to motivate about health.
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บทนำ
การมีสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต ซึ่งทุกคนต้องมีองค์ความรู้และความ
เข้าใจ เพื่อสามารถดูแลตนเองได้ ดังที่ยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2562 – 2566 กระทรวง
สาธารณสุข (2562)103 ได้มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุข ภาพตนเองได้และพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี คือ บุคคลสามารถดูแลตนเองได้ มีทัศนคติที่ถูกต้องใน
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวัน ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ยกระดับและเพิ่ม
ความสามารถของบุคคล เพื่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการสร้างสารจูงใจที่ส่งผลให้ผ้รู ับ
สารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อได้
ด้วยเหตุนี้ การใช้ภาษา จึงมีความสำคัญในส่วนช่วยสร้างสารให้ส่งผลต่อแรงจูงใจของบุคคลได้ นั่นคือ
การนำทฤษฎีการสร้างสาร โดยใช้จุดจูงใจในสาร มาสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลเพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพ
สาเหตุที่ต้องนำทฤษฎีทางด้านภาษา การสร้างจูงใจมาใช้ เพราะปัญหาสำคัญของการดูแลสุขภาพนั้น
แรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากหากขาดความน่าสนใจในข้อมูล ขาดการให้คำปรึกษา การประชาสัมพันธ์ที่ดี
การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ก็จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ แต่หากได้รับการสร้างแรงจูงใจที่ดี ก็จะทำให้บุคคล
สามารถเชื่อและลงมือปฏิบัติตาม ตลอดจนให้ความร่วมมือที่ดีได้
ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการรวบรวมข้อมูลรอบด้านจากประเด็น การใช้
ภาษา การสร้างแรงจูงใจ และการเสริม สร้างสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอแนวทางการใช้ภาษา
เพื่อมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้ดูแลสุขภาพ โดยการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
นำไปใช้ประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจด้านสุขภาพทั้งระดับตนเอง และระดับสังคม สืบต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการใช้ภาษาไทยสำหรับการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการดำเนินชีวิตของบุคคล
ให้เป็นปกติสุข
นิยามความหมายและแนวคิด การใช้ภาษา การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างเสริมสุขภาพการใช้ภาษา
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการดึงดูดความสนใจของบุคคลให้เกิดการตอบสนองและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนความเชื่อและทัศนคติ เป็นเทคนิคการใช้ภาษารูปแบบหนึ่ง เรียกว่า การใช้
ภาษาจูงใจ หรือ โน้มน้าวใจ มีรายละเอียด ดังนี้ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554)104
อธิบายไว้ สรุปว่า การสื่อสารของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่นโดยการเปลี่ยนความเชื่อ
ค่านิยมหรือทัศนคติ” โดยการโน้มน้าวใจมีลักษณะ คือ สิ่งที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการ คือ การเปลี่ยนแปลงหรือการ
สร้าง หรือการดำรงไว้ซึ่งความเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยอื่น
4 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2562). กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2562 – 2566 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข.
104 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554: 4). การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
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อันได้แก่ อารมณ์ พฤติกรรม เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ การใช้ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาโน้มน้าวใจเพื่อ
เปลี่ยนความคิดและการกระทำ โดยมีวิธีการสร้างสารให้น่าสนใจ
การสร้างแรงจูงใจ
แรงจูงใจ คือ กระบวนการด้านจิตวิทยาที่ให้ความมุ่งหมายหรือทิศทางที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมผลักดัน
ให้คนมีพฤติกรรม และยังกำหนดทิศทางและเป้าหมาย ของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความ
พยายามในการกระทำไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ำ จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก
การกระทำ ก่อนบรรลุเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ ภูษณพาส สมนิล (2558)105 จากเอกสารประกอบการ
สอน จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย อธิบายไว้ สรุปว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นให้
ความต้องการของมนุษย์ได้รับความพอใจและจะมีผลทำให้พฤติกรรมของมนุษย์บรรลุจุดมุ่งหมาย การจูงใจ
เป็นกระบวนการส่งการแสดงออกของพฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจุดมุ่งหมายที่พฤติกรรมนั้นไปสู่จุดมุ่งหมาย
ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจที่ส ำคัญได้แก่ วิธีการสื่อสารที่สร้างความมั่นใจในตนเอง ภาษาเชิงบวกที่
ใช้ในการจูงใจ ที่สร้างการกระตุ้น หรือ สร้างสิ่งเร้าเพื่อช่วยให้เกิดการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจ เป็นการกระตุ้นหรือเป็นสิ่งเร้าเพื่อช่วยให้เกิดการกระทำสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย และภาษาเชิงบวกที่ใช้ในการจูงใจ ที่สร้างการกระตุ้น หรือ สร้างสิ่งเร้าเพื่อ
ช่วยให้เกิดการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
การสร้างเสริมสุขภาพ
สุรเกียรติ อาชานุภาพ (2550)106 กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยบุคลากรสาธารณสุข เป็นการบริการการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ เช่น การให้ความรู้ด้านสุขภาพ
และเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการที่จะทำให้ประชาชนมีความสามารถในการควบคุมปัจจัยที่
กำหนดสุขภาพอัน จะมีผ ลดีต่อสุขภาพ ส่ว น Edelman and Mandle (1994)107 กล่าวว่า การสร้างเสริม
สุขภาพ คือ กระบวนการกระตุ้นบุคคล กลุ่ม ให้สามารถควบคุมและปรับปรุงสุขภาพเพื่อให้มีความสมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งสามารถบ่งบอก และเกิดความตระหนักที่จะทำให้เกิดความพึ งพอใจทั้ง
บุคคลและสิ่งแวดล้อม
ในขณะที ่ Donatelle and Davis (1993)108 กล่ า วว่ า การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ หมายถึ ง ผลรวม
ทางด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคลที่นำไปสู่การมีสุขภาพ
ดี รวมถึงวิทยาศาสตร์และศิลป์ของการปรับเปลี่ยนลักษณะการดำรงชีวิต ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้เอื้อต่อการเกิดสภาวะสุขภาพสมบูรณ์ และ Kemm and Close (1995)109 ที่กล่าวว่า
การสร้างเสริมสุขภาพว่า เป็นการรวมทุกกิจกรรมใด ๆ ที่กระทำเพื่ อป้องกันโรค หรือทำให้มีภาวะสุขภาพ

105 ภู ษ ณพาส สมนิ ล . (2558: 91-115). เอกสารประกอบการสอน วิ ช าจิ ต วิ ท ยาการกี ฬาและการออกกำลั งกาย (พิ ม พ์ ครั้ งที ่ 1).อุ ด รธานี :

สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
106 สุรเกียรติ อาชานุภาพ. (2550). การสร้างเสริมสุขภาพ: แนวคิด หลักการและบทเรียนของไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.
107 Edleman, C.L. & Mandle, C.L. (1994). Health Promotion Throughout the Lifespan. (3rd ed.). United State of America:
Mosby-Year Book
108 Donatelle, R.J. & Davis, L.G. (1993). Access to Health. (2nd ed.) New Jersy: Prince-Hall.
109 Kemm, J. & Close, A. (1995). Health Promotion Theory and Practice. London: Mac Millian Press.
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สมบูรณ์ รวมทั้ง Pender, Murgaugh, & Parsons (2011)110 ที่ให้ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ คือ
การจูงใจหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล อีกทั้งยังให้ความหมายเกี่ยวกับ
การสร้างเสริมสุขภาพในมุมมองที่กว้างขึ้นซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การให้ความรู้ (Health
Education) การป้องกัน (Health Prevention) และการให้ภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ (Health Protection)
ดังนั้น สรุปจากความหมายและคำจำกัดความของการสร้างเสริมสุขภาพสามารถสรุปได้ว่า การสร้าง
เสริมสุขภาพเป็นการจูงใจหรือการกระทำใด ๆ ที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล ที่ก่อให้เกิดผลดี
ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล โดยการสนับสนุนพฤติกรรมทางสุขภาพด้วยกระบวนการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการทำให้บุคคล
มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยเหตุนี้ นิยามความหมายของทุกประเด็นข้างต้น มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้คนดูแลสุขภาพ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ทฤษฎี และแนวทางการศึกษา การใช้ภาษาในการสร้างแรงจูงใจ
การศึกษาการใช้ภาษาสำหรับการสร้างแรงจูงใจ พบว่า มีวิธีการ ดังนี้
เทคนิคการใช้จุดจูงใจในสาร (Message Appeals)
วรวัฒน์ จินตกานนท์ (2549)111 อธิบายไว้สรุปได้ว่าการสร้างสารเพื่อโน้มน้าวใจจะให้ความสำคัญกับ
“จุดดึงดูดใจของสาร” ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาของสารเข้ากับความต้องการของผู้รับสารให้เกิดผลตาม
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่วางไว้ จะพบมากในสารโฆษณา จุดดึงดูดใจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ จุด
ดึงดูดใจเชิงเหตุผล และจุดดึงดูดใจเชิงอารมณ์
1) จุดดึงดูดใจเชิงเหตุผลจะเน้นการนำสนอหลักฐาน ข้อมูล ข้อโต้แย้ง ผ่านทางความคิด สารมักมี
ความสำคัญหรือเกี่ยวพันกับผู้รับสารสูง ซึ่งนอกจากตัวข้อมูลแล้ว ผู้ส่งสารหรือแหล่งสารเองสามารถมีอิทธิพล
ร่วมในการดึงดูดใจด้วย โดยแหล่งสารที่มีความน่าเชื่อถือสูง หลักฐานจะมีความสำคัญต่ำ แต่ในทางตรงกันข้าม
หากแหล่งสารมีความน่าเชื่อถือต่ำควรใช้ข้อมูลเพื่อช่วยดึงดูดใจ และข้อมูลนั้นควรเป็นข้อมูลใหม่ที่ผู้รับสารไม่
เคยรู้มาก่อน หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งสารที่มีความน่าเชื่อถือสูง นอกจากนี้วิ ธีการนำเสนอข้อมูล เช่น น้ำเสียง
ลีลาท่าทาง สีหน้า อารมณ์ ก็มีผลต่อการดึงดูดใจ และผลการดึงดูดใจอาจไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่จะเกิดขึ้นเมื่อ
เวลาผ่านไปและผู้รับสารได้รับสารนั้นหลายๆครั้ง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัคร
จะเริ่มหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งเป็นเวลาหลายเดือนด้วยการนำเสนอนโยบายของตนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จุดดึงดูดใจ
เชิงเหตุผลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยมั่นคง ความสะดวกสบาย ความคุ้มค่าด้าน
ราคา ความทนทาน สุขภาพอนามัย เป็นต้น
2) จุดดึงดูดใจเชิงอารมณ์ จะเล่นกับความรู้สึกหรือผ่านทางจิตใจ ซึ่งสามารถเพิ่มความตั้งใจใน
การรับสาร และช่วยให้การใช้เหตุผลวิเคราะห์สารดีขึ้น หรือในอีกทางหนึ่ง อารมณ์จะทำให้ผู้รับสาร เกิด
พฤติกรรมได้โดยลืมเรื่องของเหตุผล จุดดึงดูดใจเชิงอารมณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ จุดดึงดูดใจเชิงอารมณ์
ด้านบวก และจุดดึงดูดใจเชิงอารมณ์ด้านลบ
2.1) จุดดึงดูดใจเชิงอารมณ์ด้านบวก ได้แก่
2.1.1) จุดจูงใจด้านอารมณ์ขัน ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้รับสาร อีกทั้งยังเบี่ยงเบน
ความสนใจจากข้อโต้แย้ง แต่บางครั้งอารมณ์ขันอาจทำให้ผู้รับสารลืมเรื่อ งราวที่สื่อสารได้ หรือรบกวนการทำ
110 Pender, N.J., (2011). Health Promotion in Nursing Practice. (4rd ed.). USA: Appleton & Lange.
111 วรวัฒน์ จินตกานนท์. (2549: 289). กลยุทธ์การสร้างสาร : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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ความเข้าใจในสารได้ การใช้อารมณ์ขันยังต้องคำนึงถึงความแตกต่างด้านวัฒ นธรรมด้ว ย และต้องใช้ใ ห้
เหมาะสมกับเรื่องที่สื่อสาร
2.1.2) จุดจูงใจด้านความรัก อาจใช้ได้ทั้งความรักแบบหนุ่มสาว ความรักระหว่างพ่อแม่
ลูก ความรักระหว่างเพื่อน หรือความรักระหว่างมนุษยชาติ
2.1.3) จุดจูงใจด้านเพศ พบมากในงานโฆษณาเพื่อสร้างความสนใจในตัวสาร อย่างไรก็ดี
มีการศึกษาพบว่าแม้จุดดึงดูดใจเรื่องเพศจะกระตุ้นความสนใจของผู้รับสารได้สูงแต่กลับมีระดับของการ
ก่อให้เกิดผลหรือพฤติกรรมต่ำ
2.1.4) จุดจูงใจด้านคุณงามความดี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีหรือคุณค่าในตัวผู้รับ
สารทำให้เกิดความรู้สึกดีและคล้อยตามสารนั้น ตัวอย่างจุดดึงดูดใจด้านนี้ ได้แก่ จุดดึงดูดใจด้านความยุติธรรม
การนึกถึงผู้อื่น ความกล้าหาญ การนับถือตนเอง เป็นต้น
2.2) จุดจูงใจเชิงอารมณ์ด้านลบ ได้แก่
2.2.1) จุดจูงใจด้านความกลัว ซึ่งจะบอกผู้รับสารว่าผลเสียบางอย่างจะเกิดขึ้นหากไม่ทำ
ตามที่สารบอก ความกลัวมี 2 ประเภท คือ ความกลัวเกี่ยวกับผลเสียต่อร่างกาย เช่น การเมาแล้วขับอาจทำให้
เสียชีวิตหรือพิการ และความกลัวเกี่ยวกับการไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น หากไม่ใช้น้ำยาบ้วนปากยี่ห้อ
x จะทำให้คนอื่นรังเกียจ ในการใช้จุดดึงดูดใจด้านความกลัวให้มีประสิทธิภาพผู้สร้างสารควรจะนำเสนอ
แนวทางแก้หรือทางเลี่ยงความกลัวนั้นด้วย
2.2.2) จุดจูงใจด้านความผิด เป็นการกระตุ้นความรู้สึกผิดหรือความละอาย หากไม่มี
พฤติกรรมบางอย่างเช่น การเปิดน้ำทิ้งไว้ระหว่างแปรงฟัน เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่าได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับจุดจูงใจในสารไว้เช่นกัน ดังนี้ อรวรรณ ปิลันธน์
112
โอวาท (2554) ได้กล่าวถึงอธิบายจุดจูงใจในสาร (Message Appeals) สรุปได้ว่า การโน้มน้าวใจจะได้ผลดี
ยิ่งขึ้นถ้ามีจุดจูงใจที่ผู้รับสารสามารถเชื่อมโยงได้กับกรอบอ้างอิงของตัวเอง จุดจูงใจที่ใช้กันทั่วไป 6 ประเภท
ได้แก่
1) จุดจูงใจโดยใช้ความกลัว (Fear Appeals) ตัวอย่างของการจูงใจประเภทนี้ เช่น เลิกสูบบุหรี่
เสียเถิดเพราะการสูบบุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งในปอด มีการศึกษาด้านการใช้จุดจูงใจโดยใช้ความกลัว ปรากฏว่า
ความกลัวในระดับต่ำมีผลในทางโน้มน้าวใจมากกว่าความกลัวระดับสูง ถ้าความกลัวมีมากเกินไปแล้ว ผู้รับสาร
อาจจะเกิดความกระวนกระวาย แต่ผู้ส่งสารก็อาจใช้ความกลัวในระดับสูงมาโน้มน้าวใจได้ เช่น ถ้าผู้ส่งสารพูด
ถึงอันตรายจากโคเลสเตอรอล และผู้ฟังเป็นผู้สูงอายุ การใช้ความกลัวในระดับสูงมาโน้มน้าวใจจะได้ผลมากกว่า
ถ้าผู้ฟังเป็นเพียงเด็ก ๆ ซึ่ง จะเห็นได้ว่ามีตัวแปรที่จะอธิบายประสิทธิผลของการใช้ความกลัวในการโน้มน้าวใจ
มีหลากหลาย อาทิ ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร ความสำคัญของเนื้อหาที่มีต่อผู้รับสาร บุคลิกภาพของผู้รับสาร
เป็นต้น
2) จุดจูงใจโดยใช้อารมณ์ (Emotional Appeals) สารที่ใช้อารมณ์จะโน้มน้าวใจได้มากกว่าสารที่
ไม่ใช้อารมณ์ ตามปกติ การโน้มน้าวใจโดยใช้อารมณ์ คือ การใช้ภาษาที่เจืออารมณ์เพื่อบรรยายสถานการณ์
หนึ่งสถานการณ์ใด เช่น แทนที่จะพูดว่า “ผู้ที่เสนอความคิดนี้ขึ้นมาไม่ควรทำเพียงเพราะอยากจะทำ หรือ ช่วย
ให้หัวหน้ามีผลงานเสนอผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป แต่ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ มิฉะนั้นอาจถูกตำหนิได้”
สารที่ใช้ภาษาเจืออารมณ์อาจพูดว่า “ผู้ที่เสนอความคิดนี้ขึ้นมาไม่ควรทำเพียงเพื่อสนองตัณหา
ตัวเอง หรือเลียแข้งเลียขาสอพลอให้เจ้านายมีผลงานเสนอระดับสูงขึ้นไป เขาหรือพวกเขาเหล่านี้ต้องคำนึงถึง
112 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554: 4). การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ปัจจัยอื่น ๆ ได้มาก มิฉะนั้น อาจถูกตำหนิได้ว่า คอยแต่จ้องจะเลียนแบบคนอื่น” การใช้ภาษาเจออารมณ์แบบ
นี้ จะก่อให้เกิดความตระหนัก (Awareness) ในตัวผู้รับสาร แต่อาจสร้างทัศนคติได้ทั้งบวกและลบ
3) จุดจูงใจโดยใช้อารมณ์ขัน (Humorous Appeals) วิธีนี้โน้มน้าวใจโดยการลดความเครียด
4) จุดจูงใจโดยใช้รางวัล (Rewards Appeals) ปกติแล้วสารที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับ
สารจะประสบความสำเร็จมากกว่าสารที่ไม่ได้ให้คำสัญญาสิ่งใดกับคนฟัง ยิ่งสารที่มีรางวัลหรือสิ่งตอบแทนมาก
ก็จะยิ่งเรียกร้องความสนใจหรือจูงใจคนฟังได้มาก บทบาทของการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจอาจจะเห็นได้ชัดเจนดี
ขึน้
5) จุดจูงใจโดยใช้แรงจูงใจ (Motivational Appeals) แท้ที่จริงแล้วจุดจูงใจทุกชนิดที่กล่าวมาแล้ว
ถือเป็นแรงจูงใจ แต่มีแรงจูงใจบางอย่างที่มนุษย์เรียนรู้เมื่อมีประสบการณ์ผ่านเข้ามาในชีวิต แรงจูงใจเหล่านี้
ได้แก่ ความรักชาติ ความรักในเพื่อนมนุษย์ ศาสนา และค่านิยมต่าง ๆ
สอดคล้องกับแนวคิดและความหมายของ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา (2550)113 ได้อธิบายถึงจุดดึงดูดใจ
ของสารสรุปได้ว่า การโน้มน้าวใจนั้น ผู้ทำการสื่อสารต้องเลือกใช้จุดดึงดูดใจ (Message Appeals) ที่เหมาะสม
เพิ่มเข้าไปในสาร 4 ประเภท ดังนี้
1) การใช้จุดดึงดูดใจด้านความกลัว (Fear Appeals) มีหลักการ คือ สารที่สร้างขึ้นโดยใช้ดึงดูดใจ
ด้านความกลัว พยายามที่จะเขย่าขวัญให้คนคิดหรือทำในสิ่งที่ต้องการ เพราะความกลัวทั้งมากและน้อย
สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ แต่ถ้าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการกระทำตามมาด้วย ต้องให้
คำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อลดความกลัว
2) การใช้จุดดึงดูดใจด้านอารมณ์ (Emotional Appeals) เมื่อผู้ทำการสื่อสาร สามารถเชื่อมโยง
ความคิด หัวข้อ ข้อความ และข้อเสนอแนะ เข้ากับความปรารถนาของผู้รับสารแล้ว สารนั้นจะสามารถกระตุ้น
และเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของผู้รับสารได้
3) การใช้รางวัลเป็นจุดดึงดูดใจ (Rewards as Appeals) สารที่ให้สัญญาว่าผู้รับสารจะได้รับสิ่งที่
ต้องการจะประสบความสำเร็จมากกว่าสารที่ไม่ได้ให้สัญญาใด ๆ เช่นเดียวกับสารที่ให้สัญญาว่าจะให้รางวัล
มากย่อมจะประสบความสำเร็จมากกว่าสารที่ให้สัญญาว่าจะให้รางวัลน้อยกว่า
4) การใช้แรงจูงใจเป็นจุดดึงดูดใจ (Motivational Appeals) คือ จุดจูงใจในสาร ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ เช่น การรักชาติ
จากคำอธิบายข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า จุดจูงใจในสารมีหลายวิธี หากเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมจะสามารถ
จูงใจผู้รับสารได้ดี ภาษามีความน่าสนใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสุขภาพได้
5. การศึกษาปัญหา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ และแนวทางการประยุกต์ใช้
ด้านแรงจูงใจ
ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์และคณะ (2559)114 ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการ
ออกกำลังกายฯ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน อายุระหว่าง 35-59 ปี พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจที่
113 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. (2550: 153-155). การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. กรรณิการ์ อัศว

ดร
เดชา. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ.
114 ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์และคณะ. (2559: 47-63). ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการ ตนเองต่อสมรรถภาพทางกายและการลด ความเจ็บปวด

ของ

221
The 1st National and International Conference in Languages and Culture

“Teaching and Learning English in the New Normal”
--------------------------------------------------------------------------------------

สำคัญในงานวิจัยนี้ คือ การให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ
การเลือกรูป แบบการพูดและการใช้ภาษาเพื่อสร้างการกระตุ้นในด้านบวก ตามระดับความพร้อมของกลุ่ม
ตัวอย่าง มุ่งหวังให้เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
พนิดา ไขแสง (2554)115 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายของนักศึกษา
คือ ด้านการสร้างความสนใจ การจูงใจให้นักศึกษาดูแลสุขภาพ จากสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนังสือหรือ
โปสเตอร์ในเรื่องการออกกำลังกายที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อจูงใจให้มีความต้องการ มีเจตคติ ทัศนคติที่ดี มี
เป้าหมาย ที่จะเสริมสร้างสุขภาพใน ชีวิตประจำวัน
ธารารัตน์ แสงดาว (2555)116 จากงานวิจัย แรงจูงใจที่มีผลต่อการออกกำลังกายของสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์จำนวน 400 คน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจที่สำคัญในงานวิจัยนี้ คือ แรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอก โดยแรงจูงใจภายในคือการที่ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรง เสริมสร้างบุคลิกภาพ มี
แรงจูงใจที่จะเข้ามาออกกำลังกาย โดยการสร้างแรงจูงใจในด้านนี้ เกิดจากสื่อการประชาสัมพันธ์ของการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ที่มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย การเข้าปรึกษากับบุคลากรที่มีความเชียวชาญในด้านการออกกำลังกายของ
ทางฟิตเนสที่สามารถใช้ภาษาในการจูงใจคนให้เข้ามาเริ่มดูแลสุขภาพ แรงจูงใจภายนอกคือ การที่คนได้เข้า
พบปะสังคมเพิ่มมากขึ้น แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย จูงใจให้เกิดการ
ดูแลสุขภาพ
สรุป ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจ คือ สิ่งที่กระตุ้นหรือเป็นสิ่งเร้าเพื่อช่วยให้เกิดการกระทำสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย มีแนวทางที่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดจากความต้องการของตนเองหรือได้รับสิ่ง
เร้าภายนอก จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่สามารถสร้างแรงจูงใจ การได้รับคำปรึกษาและการพูดคุยกับ
บุคคลที่มีภาษาที่สามารถสร้างแรงจูงใจ เพราะเมื่อคนเรามีแรงจูงใจ จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ
ของบุคคลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงสร้างการตระหนักในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ เพราะการที่
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการเสริมสร้างสุขภาพ พฤติกรรมในด้านการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การ
พักผ่อน ย่อมจะทำให้พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ในสิ่งนั้ น ๆ ย่อมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวดเร็ว
มากกว่าบุคคล ที่ไม่เกิดแรงจูงใจ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
จากที่ศึกษางานวิ จ ัย ของ สมศิร ิ นนทสวัส ดิ์ศรี (2554)117 ได้ศึกษาเรื่อ งยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ สรุปปัญหาที่พบในงานวิจัย คือ ปัญหา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพน้อย ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ไม่กระจายข่าวสารเท่าที่ควร
และมีทัศนคติเกี่ย วกับ การสร้างเสริม สุขภาพไม่ถูกต้องจึงไม่เข้าร่ว มกิจกรรม โดยงานวิจัยดังกล่าวนี้มี

ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม: วารสารการพยาบาลและ การดูแลสุขภาพ ปีที่ 34 การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ .ฉบับที่ 4(ต.ค.-ธ.ค.59) หน้า
136-144. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
115 พนิดา ไขแสง. (2554). แรงจูงใจในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
116 ธารารัตน์ แสงดาว. (2555). แรงจูงใจที่มีผลต่อการออกกำลังกายของสมาชิกที่มาใช้บริการสถานบริการ คลาคแฮทช์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2553. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
117 สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี. (2554). ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
ดุษฎี
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เน้นประชาสัมพันธ์
วงกว้าง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ควรมีรางวัลเป็นแรงเสริมเพื่อสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
จากการศึกษา แนวคิดของเพนเดอร์ (1996)118 ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์และลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในอดีต ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุแรงจูงใจ ความสามารถของ
ตนเองในการกระทากิจกรรมวัฒนธรรม เชื้อชาติก ารศึกษา เป็นต้น 2) ความคิดและความรู้สึกต่อพฤติกรรม
เฉพาะ คือ การรับรู้ ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง กิจกรรมที่สัมพันธ์กับอารมณ์ อิทธิพลระหว่าง
บุคคลและอิทธิพลด้านสถานการณ์ และ 3) ผลที่เกิดจากพฤติกรรม คือ พันธะสัญญาเพื่อวางแผนการกระทำ
ความต้องการและความชอบ
แนวทางการใช้ภาษาในการสร้างแรงจูงใจ
งานวิจัยของ นพวัฒน์ สุวรรณช่าง (2553)119 มีวัตถุประสงค์ คือ การศึกษาลักษณะภาษาที่ส่งผลต่อ
การโน้มน้าวใจผู้อ่านในบทโฆษณาสิ่งพิมพ์ประเภทสุขภาพ โดยพบการใช้จุดจับใจเชิงข่าว เป็นต้น การศึกษา
ของ นันทา ทองทวีวัฒนา (2557)120 มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและโดดเด่นที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางอภิปรายผลพอ
สังเขป ดังนี้
การโน้มน้าวใจด้วยภาษา เช่น การใช้ภาษาพูด เพื่อให้รู้สึกคุ้นเคยเป็นกันเอง การใช้คำทรงพลัง ใช้
ความเปรียบให้น่าสนใจ การใช้คำภาษาต่างประเทศ สามารถโน้มน้าวใจได้ ใช้ภาษาแบบคำขวัญ ใช้คำสัมผัส
คล้องจอง ทำให้มีเสียงไพเราะ เพื่อความน่าสนใจ จำง่าย และนอกจากนี้ มีวิธีการโน้มน้าวใจด้วยกระแสต่าง ๆ
เช่น เศรษฐกิจ ความเชื่อ การร่วมมือต่าง ๆ

118 Pender, N.J. (1996). Health Promotion in Nursing Practice. Connecticut: Stamford. Appleton & Lange.
119 นพวัฒน์ สุวรรณช่าง. (2553). การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในบทโฆษณาในนิตยสารสุขภาพ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .กรุงเทพฯ.
120 นันทา ทองทวีวัฒนา สุกัญญา (2557). การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในบทโฆษณาในอนุสาร อ.ส.ท. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย

บูรพา
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ประเด็นร่วมระหว่างการใช้ภาษาและการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้น สรุปแนวทางการใช้
ภาษาสร้างแรงจูงใจได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แนวทางการใช้ภาษาสร้างแรงจูงใจ
การสร้างภาษาสร้างแรงจูงใจโดยการใช้จุดจูงใจในสาร (Message Appeals)
จุดจูงใจ
ตัวอย่าง
1. จุดจูงใจด้านอารมณ์ขัน จะสร้างทัศนคติ - (คำผวน, คำคล้องจอง) “ถ้าแขนเป็นฟอ คือ ขอเป็นแฟน แต่ถ้าอยากมีคน
ที่ดี ให้กับผู้รับสาร เป็นการเปิดใจให้รู้สึกดี ควงแขน ต้องเริ่มดูแลร่างกาย หมั่นออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดี”
เข้าถึงง่าย เช่น แต่ เช่น
- (คำขวัญ) “ชวนกันขยับวันละนิด ให้ชีวิตได้เคลื่อนไหว จิตใจจะสดใส ห่างไกล
จากโรคร้าย”
- (คำคม) “ร่างกายแข็งแรงนั้นดีต่อใจ ออกกำลังกายกันทุกวัย นั้นดีต่อคนที่คณ
ุ
รัก”
- (เพลง คิดเนื้อเพลงใหม่จากเพลงที่เป็นที่นิยม) “จะชวนกันวิ่งทั้งอำเภอ เพื่อ
สุขภาพดีไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะรู้ไหม”
2. จุดจูงใจด้านความรัก สามารถนำมาเป็น - (คำคม) รักลูก รักชีวิต คิดรักสุขภาพ
จุดเน้นทั้งการรักตัวเอง และรักผู้อื่น
3. จุดจูงใจด้านเพศ สามารถนำเสน่ห์ของ - (คำคม) ปลุกความแข็งแรง กำยำ ล่ำสันแบบลูกผู้ชาย ด้วยการออกกำลังกาย
แต่ละเพศมาจูงใจได้
อย่างถูกวิธี
4. จุดจูงใจด้านคุณงามความดี นำความดีมา - วิ่งปันน้ำใจให้ผู้พิการ (ซึ่งการเข้าร่วมงานนี้เป็นการได้ทำบุญทำความดี)
จูงใจ จะส่งผลให้ผู้รับสารรู้สึกดี ส่งผลให้
อยากเข้าร่วมได้ หากใช้จุดจูงใจที่เสริมแรง
กว่านั้น
5. จุดจูงใจโดยใช้รางวัล ก็จะส่งผลต่อการ - ปั่นจักรยานชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน
ร่วมมือมากยิ่งขึ้นเพราะมีรางวัลเป็นส่งตอบ
แทน เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
6. จุดจูงใจโดยใช้แรงจูงใจ จะเป็นสิ่งตอบ - แรงจูงใจให้รักบ้านเกิด วิ่งมาราธอนรักบ้านเกิด
แทนที่เป็นนามธรรม ความรู้สึกดีในใจ

สรุปผลการศึกษา
การใช้ภาษาสร้างแรงจูงใจในการเสริมสร้างสุขภาพสามารถใช้จุดจูงใจในสารที่เน้นทางด้านบวกเพื่อมา
เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้ดูแลสุขภาพ ซึ่งจากการวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพ
และปัจจัยการสร้างแรงจูงใจ พบว่า มีความสอดคล้องกัน เนื่องจากจุดจูงใจในสารสามารถสร้างแรงจูงใจให้
เกิดขึ้นได้ การที่บุคคลเกิดแรงจูงใจในการเสริมสร้างสุขภาพ พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การ
รับประทานอาหาร การพักผ่อน ย่อมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวดเร็วมากกว่าบุคคลที่ไม่เ กิด
แรงจูงใจ ซึ่งจากการศึกษาสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ใ นการสร้างแรงจูงใจด้านสุขภาพในระดับต่าง ๆ ทั้ง
ระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องการใช้ภาษาสร้างแรงจูงใจเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสามารถอภิปรายผลการศึกษา
ได้ดังนี้
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7.1 นอกจากจุดจูงใจด้านบวก ในส่วนจุดจูงใจด้านลบ การนำมาใช้จะมีตัวแปรที่หลากหลาย เช่น จุดจูงใจด้าน
ความกลัว ตัวอย่าง “ระดับน้ำตาลในเลือดสูงไม่ดี” ใช้จุดจูงใจด้วยความกลัวการเป็นโรค แต่ถ้าตัวแปรเป็นเด็ก
สารนี้ก็ไม่น่ากลัวสำหรับเด็ก จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม
7.2 การใช้ภาษาสร้างแรงจูงใจ สามารถใช้ได้กับทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น การใช้คำพูดที่เสริม
กำลังใจ การให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่ดี การใช้ภาษาในการสื่อสารที่สละสลวย สร้างสรรค์ เหมาะสม ในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อย่างตรงประเด็นสามารถขับเคลื่อนให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ตระหนัก และสร้าง
แรงจูงใจของบุคคลในการนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
7.3 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกิดความน่าสนใจ และจูงใจได้ ตรงเป้าหมายกับบุคคลที่
ต้องการ โดยเฉพาะตนเอง องค์กร ธุรกิจ หรือการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่ต้องการจูงใจเกี่ยวกับสุขภาพ
เอกสารอ้างอิง
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2562). กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2562 – 2566
(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สำนักพิมกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
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The

1st

Program
National and International Conference in Languages and Culture
“Teaching and Learning English in the New Normal”

Language Institute of Mahachulakongkornrajavidyalaya University
29 August B.E. 2020 (B.E. 2563)
Time

Activities

08.30 – 09.00

Arrival of participants on the Google Meet online conference

09.00 – 10.20

• Welcoming address and report by Asst. Prof. Dr. Phramaha Surasak
Paccantaseno, Director of Language Institute
• Opening ceremony and speech by Asst. Prof. Phrasuwannamethaphorn
Deputy Rector to Academic Affairs of Mahachulalongkornrajavidyalaya
University
• Keynote Speech on ‘Teaching and Learning Pali and English to Propagate
Buddhism during New Normal’ by Baidyanath Labh, Indian Council of
Historical Research, Nava Nalanda Mahavihara – NNM, Nalanda, India
• Special talk on ‘how to train to be good in English with natural techniques’
by Mr. Nirut Thongsaudsaeng
Luncheon

10.20 – 10.50
10.50 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 17.00

• Special talk on ‘Languages in Buddhist Perspectives’ by Assoc. Prof. Dr.
Phramaha Somboon Vutthikaro, Dean of Graduate School
Online registration on Google Meet at https://meet.google.com
• Symposium room 1: Language for communication and propagation of
Buddhist teachings Meeting room: https://meet.google.com/xmf-pkcg-fub
Meeting code: xmf-pkcg-fub | Scholars: Assoc Prof. Dr. Phramaha Smboon
Vutthikaro | Phrasivinayaphorn, Ph.D.
• Symposium room 2: Teaching and Learning Techniques
Meeting room: https://meet.google.com/sbq-vsuo-iga Meeting code: sbqvsuo-iga | Scholars: Asst Prof. Dr. Phramaha Phadrawiz Panyavajiro | Dr.
Suleephorn Sawetphong
• Symposium room 3: Innovation and Technology in enhancing English
language skills Meeting room: https://meet.google.com/nmv-tuyu-kwi
Meeting code: nmv-tuyu-kwi | Scholars: Dr. Phramaha Chamnarn
Mahachano | Asst Prof. Dr. Kasem Saengnon
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17.00

• Symposium room 4: ASEAN culture: learning through language and creative
literary works Meeting room: https://meet.google.com/xzp-ukgx-toq Meeting
code: xzp-ukgx-toq | Scholars: Asst Prof. Phramaha Boonsuk Suthiyano | Asst
Prof. Dr. Phramaha Jirawat Kantawanno
• Symposium room 5: Concept, knowledge, and application of linguistics
Meeting room: https://meet.google.com/jmy-oaqo-ezd Meeting code: jmyoaqo-ezd | Scholars: Asst. Prof. Dr. Boonna Thanavaro | Dr. Narongsak
Lunsamrong
• Symposium room 6: Language and Culture: teaching and learning in new
normal (English version) Meeting room: https://meet.google.com/zdb-kxythwj Meeting code: zdb-kxyt-hwj | Scholars: Asst. Prof. Dr. Veerakarn
Kanokkamalet | Asst. Prof. Dr. Sarawut Na Phatthalung | Dr. Lim Hui Ling
Closing ceremony Asst. Prof. Phra Suwanmethaphorn, Vice Rector to Academic
Affairs of MCU

Master of Ceremony
- Dr. Roongroj Siriphan (Thai)
- Phramaha Ashir Vajiranago (English)
Note: The program is subject to change as appropriate
Details about the online conference: www.mcucon.com/iclc2020/
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โครงการสร้างเครือข่าย มจร ภาษาและวัฒนธรรมสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. เจ้าของโครงการ
๔. แผนงาน
๕. หลักการและเหตุผล

โครงการสร้างเครือข่าย มจร ภาษาและวัฒนธรรมสู่ความร่วมมือระดับ
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีส่วนสําคัญในการ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามนโยบายและการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชํานาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ
อันจะนํามาซึ่งการเอื้ออํานวยประโยชน์ทางการศึกษาต่อกันอย่างยั่งยืน
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อ
ยกระดับความร่วมมือสู่ น านาชาติ ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียน
การสอนการบริหารด้านภาษาอังกฤษรวมทั้งบทความทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การพัฒนาการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมอาเซีย นและ
นานาชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
๖. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างส่วนงาน
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านภาษาและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย
๒. เพื่อขยายวิสัยทัศน์และมุมมองด้านภาษาและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
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๓. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ระดับชาติและ
นานาชาติ
๔. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อยกสู่ระดับนานาชาติ
๗. วัน เวลา สถานที่
โครงการมีต่อเนื่องระยะยาว โดยในปี ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินการดังนี้
๑. การประชุมสัมมนาวิชาการภาษาและวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “การเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในยุคนิวนอร์มอล” (Teaching and Learning English in the New Normal) วันที่
๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การบริหาร การจัดการการเรียนการสอน
และบริการวิชาการต่าง ๆ สำหรับนิสิต คณาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และบุคคลอื่น
๘. ลักษณะกิจกรรม
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการและมีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการดำเนินการ
๒. สร้างความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. ติดต่อประสานงานหน่วยงานสอนภาษาต่า ง ๆ และผู้เรียนที่จบการศึกษาแล้วเพื่อสร้างความ
เข้าใจและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
๔. จัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัยสู่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
๕. มีการอภิปรายกลุ่ม การบรรยาย การจัดนิทรรศการ Workshop, Show Share Shop ตลาด
ภาษาจากคณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ โดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมชี้วัดผลงาน
๙. เป้าหมาย
๙.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
- หน่วยงานทางภาษาและวัฒนธรรม ๑๐ หน่วยงาน
- คณาจารย์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ๔๐ รูป/คน
- เจ้าของศูนย์/สถาบันภาษา ๑๐ รูป/คน
- ครูในนามศิษย์เก่าที่บรรจุเป็นอาจารย์ในโรงเรียนประถมและมัธยม ๒๐ คน
- ผู้ประกอบอิสระ เช่น มัคคุเทศก์ ล่าม ผู้บริการ ๒๐ คน
- นิสิตนักศึกษา จำนวน ๔๐๐ รูป/คน
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ รูป/คน
๙.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. ได้มีการติดต่อประสานงาน เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนภาษา ประสบการณ์ในการเรียนการสอน
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด การพัฒนาการดําเนินงานและปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมโลก ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ศึกษาความหลากหลายของเชื้อชาติขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทแี่ ตกต่างของประชากรในปัจจุบันของอาเซียน
๑๐. การประเมินผลโครงการ
รายงานสรุปผลการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมสัมพันธ์ด้านภาษา
๑๑. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อยกระดับความร่วมมือสู่นานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น
๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าพาหนะเดินทาง
- ค่าตอบแทน
- ค่าที่พักและอาหาร
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
รวม ๓๖๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ
๑๒. แหล่งที่มาของงบประมาณ
๑. งบประมาณจากกองทุนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน
๓๖๐,๐๐๐ บาท
๑๓. ขั้นตอนดำเนินโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑๓.๑ ขั้นเตรียมการ
- ขออนุมัติโครงการ
๑๓.๒ ขั้นดำเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
- ดำเนินการจัดกิจกรรม
๑๓.๓ ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
- ส่งรายงานสรุปผลดำเนินงาน
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๑๔. ตัวชี้วัด
๑๔.๑ ผลผลิต
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ
๑๔.๒ ผลลัพธ์
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
ส่วนงานสอนภาษาอังกฤษภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหน่วยงานสอนภาษาอังกฤษ
ภายนอก รวมไปถึงความร่วมมือกับนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วย
๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒ นธรรมระหว่างส่ว นงาน
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านภาษาและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย
๒. ได้วิสัยทัศน์และมุมมองด้านภาษาและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
๓. ได้เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อยกสู่ระดับนานาชาติ
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