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บรรณาธิการ

Ce bulletin de l’ATPF est le numéro 124 (juillet-décembre 2012), un an après la vaste 
inondation en Thaïlande, dont les traces demeurent encore. Dans ce numéro, vous trouverez 
divers articles, aussi bien académiques que culturels. Commençons donc par celui qui nous 
parle des « Arts Libéraux » : Frédéric CARRAL de l’Université Thammasat nous retrace en 
effet l’histoire des Arts Libéraux, depuis leur origine en Occident jusqu’à leur arrivée en 
Thaïlande. Vient ensuite un article de Nicolas REVIRE, lecteur de français à la Faculté des 
Arts Libéraux de l’Université Thammasat, qui porte son intérêt sur un manuscrit siamois du 
XIXe siècle conservé en Suisse et récemment traduit en français.  Ces deux articles sont  
suivis de quatre rapports de recherche venant de quatre universités thaïlandaises : Rajabhat 
Chandrakasem, Burapha, Thammasat et Naresuan ; leur but est d’apporter un nouvel éclairage 
sur la progression de l’enseignement de la langue française. Enfin, nous terminerons ce  
numéro par le travail de M. Chakarit, étudiant en Maîtrise de l’Université Thammasat ; il 
traite de la traduction des vers libres de Jacques Prévert, poète français mondialement connu.

Editeur

บทบรรณาธิการ

Editorial
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Les arts libéraux. Quelle identité disciplinaire 
pour les étudiants thaïlandais en études françaises ?

Frédéric CARRAL*

Le département de français de l’université 
Thammasat propose deux masters, l’un en 
études françaises et l’autre en traduction 
français-thaï. Régulièrement, le département 
organise une journée d’étude ouverte aux 
universitaires francophones thaïlandais pour 
faire l’état des travaux de recherche en cours 
et réfléchir ensemble aux problématiques du 
moment. La journée qui s’est tenue le 16 mars 
2012 marquait le cinquantième anniversaire 
de la création de la faculté des Arts libéraux 
de l’université Thammasat. 

À cette occasion, il m’a été demandé 
en ouverture de la journée, de rappeler quelle 
est la signification de l’appellation « les arts 
libéraux ». C’est l’intérêt des anniversaires, 
de permettre de faire une pause et de se 
poser des questions de mémoire. La question 
est intéressante en soi. Tout d’abord selon la 
langue utilisée, anglais « Liberal Arts », thaï 
« Si-la-pa-sat » (ศิลปศาสตร์), les connotations 
associées au terme ne seront pas forcément 
les mêmes qu’en français « les arts libéraux 
» ou en latin « Artes liberales ». Ensuite, il 
suffit d’évoquer le terme « arts libéraux » dans 
un congrès pluridisciplinaire de chercheurs 
francophones pour obtenir toujours la même 
réaction de surprise et d’incompréhension. 
Seuls les historiens médiévistes sont familiers 

* lecteur à l’Université Thammasat, Bangkok.

du terme. Pour les autres scientifiques, le 
cadre de référence disciplinaire, la matrice 
théorique d’origine, c’est très souvent la science 
positiviste du XIXe siècle. Pour beaucoup 
d’universitaires francophones, l’expression 
« art libéral » n’a même pas une valeur surannée 
et obsolète inclinant à la nostalgie, elle est 
tout simplement inconnue. 

Cependant, s’il est important de réfléchir 
à la signification du terme qui donne son 
identité sociale à l’organisme dans lequel on 
travaille – même de façon subliminale, les 
mots que l’on emploie ont toujours une influence 
sur les modalités de notre action – ce n’est 
pas le seul objectif de cette communication. 
En effet, comme l’indique le sous-titre de ma 
communication, si j’ai répondu positivement 
à la demande qui m’était faite de définir ce 
que sont les arts libéraux, ce n’est pas pour 
initier une réflexion sur la science dans le 
moyen-âge européen mais c’est pour initier 
une réflexion sur la situation actuelle des 
jeunes chercheurs thaïlandais francophones. 
Comment des jeunes universitaires, affublés 
d’une double étiquette « études françaises » 
et « arts libéraux », peuvent-il se définir en 
termes de choix de sujets de recherche, de 
positionnement disciplinaire et de coopération 
universitaire internationale ?

Prolégomènes
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Parler des « arts libéraux », c’est 
présenter l’état de la science en Europe en 
l’An Mil et la création des premières universités 
européennes aux XIIe et XIIIe siècles. Pour 
être légitime en traitant ce sujet (« légitime » 
au sens bourdieusien du terme, d’une autorité 
académique institutionnellement reconnue), 
il faudrait que les arts libéraux soient un objet 
d’étude de sa discipline de spécialité. Il faudrait 
être un médiéviste distingué, un spécialiste 
du Moyen-âge, comme l’est Umberto Eco 
auteur d’une esthétique médiévale ; ou bien 
un philosophe des sciences comme Michel 
Serres (« Récit de l’humanisme ») ou Michel 
Foucault (« Les mots et les choses », « Une 
archéologie du savoir ») ; ou bien il faudrait 
être un historien de l’éducation et de la culture 
comme l’ont été les médiévistes Jacques 
Verger, Jacques Le Goff, Jacques Paul (on 
dirait que les Jacques sont prédisposés à 
l’étude du Moyen-âge) ; ou bien, au moins, 
un sociologue de l’éducation ou un pédagogue. 
À défaut d’une légitimité universitaire, des 
érudits comme les Francs-Maçons pourraient 
intervenir sur le sujet car, en France, c’est 
dans la franc-maçonnerie que l’héritage des 
arts libéraux est, de nos jours, encore revendiqué 
et toujours vivace. 

Personnellement, ce n’est qu’à l’occasion 
de cet anniversaire que je me suis intéressé 
au sujet des arts libéraux. Je suis professeur 
de français et de sciences humaines, ma  
spécialité universitaire est la sociolinguistique 
et mes sujets d’étude de prédilection sont 
toujours exotiques ou décalés, très éloignés 
du moyen-âge européen. Ce que je propose 
ici, c’est de retracer schématiquement l’évolution 
de la science et de la culture, les différents 

découpages de la science en disciplines selon 
les époques pour réfléchir à l’orientation 
disciplinaire actuelle en master, en doctorat, 
pour les Thaïlandais francophones. Si je 
choisis le mot « discipline », c’est qu’il peut 
renvoyer aux matières d’enseignement mais 
surtout il permet de sous-entendre discipline 
artistique et discipline scientifique. Cela me 
dispense donc de devoir choisir dès maintenant 
entre l’art et la science. Comme disent certains 
linguistes « Les langues ne se différencient 
pas par ce qu’elles permettent de dire mais 
par ce qu’elles obligent à dire ». En utilisant 
le mot « discipline », j’évite donc l’obligation 
de choisir entre l’art et la science.

    

C’est une question à laquelle on peut 
consacrer une vie de recherche. Mais on peut 
aussi se contenter de la définition de Pierre 
Larousse ou bien de l’article correspondant 
dans une encyclopédie, selon son goût  
Encyclopedia Universalis ou Wikipedia.

Les arts libéraux sont au nombre de sept 
(comme les étoiles du septentrion ou les sept 
piliers de la sagesse). Cette structuration  
de la connaissance humaine a été le modèle 
de l’organisation des premières universités  
européennes. On attribue la paternité de  
la définition des arts libéraux au moine  
anglo-saxon Alcuin (ou Alcuinus, 730-804), 
précepteur de l’empereur Charlemagne,  
directeur de l’académie palatine, décédé à 
Tours. Il aurait formulé le premier la séparation 
en sept disciplines, le trivium et le quadrivium. 
Le trivium est formé des trois arts de la langue 
: la grammaire, la rhétorique, la dialectique. 
Le quadrivium est formé des quatre arts  
du calcul : l’arithmétique, la géométrie, 
l’astronomie, la musique.

A.1) Que sont les arts libéraux (dans  
  l’Europe du Moyen-âge) ?

A) Les arts libéraux et l’histoire  
 de la science
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Pourquoi « art » et pourquoi « libéral » ?
L’art et non pas la science. L’art est une 

aptitude, un don de Dieu. La science est un 
discours explicatif du monde. La science est 
la vision laïque du progrès de l’esprit humain, 
d’une connaissance basée sur l’observation 
du réel et la recherche d’une explication  
rationnelle. La science, discipline autonome 
de la religion, est une conception qui s’affirme 
au XIXe siècle. L’art est un terme plus ancien 
qui renvoie aux neuf Muses de l’Antiquité et 
à la connaissance de Dieu (du divin) par le 
Beau.

Dans l’expression « art libéral », le mot 
« libéral » se comprend par opposition au mot 
« servile ». Si l’on précise art libéral, c’est 
que l’on sous-entend l’existence d’autres 
types d’arts, les arts serviles ou arts mécaniques 
et plus tard les beaux-arts ou arts plastiques. 
Les arts libéraux, sont libres, libérés de la 
matière. Ce sont des arts de la construction 
idéelle, de la construction dans la pensée.

On comprend mieux que les arts 
libéraux soient actuellement revendiqués par 
la franc-maçonnerie comme la base de 
l’instruction maçonnique. L’étude des arts 
libéraux, c’est la formation d’esprits libres, 
d’artisans de la libre pensée. 

Dans le même ordre d’idées sur la  
définition de l’art, une collègue me demandait 
si les écrivains sont des artistes. De mon point 
de vue, sur un plan sémantique, les écrivains 
sont des artistes car la création littéraire est 
un art. Le but de Marcel Proust n’est pas de 
raconter sa vie mais de bâtir une œuvre, de 
transcender la réalité qui l’entoure dans une 
création esthétique. Cependant dans les 
habitudes de langue du français, l’usage veut 
que l’on distingue entre les hommes de lettres 
(et les femmes de lettres) et les artistes ; et à 
l’intérieur des artistes on distinguera les artistes 
plastiques des artistes du spectacle vivant. 

Revenons à nos arts libéraux de l’An 
Mil. Les arts libéraux sont les arts des lettres 
et des chiffres, du langage et du calcul. C’est 

l’activité de la pensée indépendante du support 
matériel. Nous sommes donc encore assez 
éloignés des sciences humaines et sociales du 
XIXe siècle qui cherchent à décrire l’homme 
et la société. Les arts libéraux sont une formation 
de l’activité intellectuelle, ils regroupent les 
disciplines de la méthode, de l’exercice pur 
de la pensée. Ces disciplines sont la base 
nécessaire à l’exercice des autres arts et surtout, 
à l’époque, à l’étude de la théologie. Il s’agit 
d’une propédeutique, d’une formation de 
base.

Du trivium aux études de lettres
En tant que professeurs de français, 

nous sommes surtout sensibles aux trois  
disciplines du trivium. 

La grammaire, c’est le parler juste. 
C’est la connaissance des règles du langage, 
la construction correcte des phrases, l’emploi 
approprié des mots. La rhétorique, c’est le 
parler beau. On peut maintenant y voir l’étude 
de la fonction poétique de Roman Jakobson, 
mêlant esthétique et ludique. Mais à l’époque, 
il s’agit surtout de la maîtrise d’un art oratoire, 
de la persuasion par la séduction. La  
dialectique, c’est le parler vrai. C’est la  
recherche de la vérité par l’exercice de 
l’argumentation contradictoire, c’est la base 
de la pensée philosophique. 

« Grammaire, Rhétorique, Dialectique », 
« Parler juste, parler beau, parler vrai », 
voilà un programme bien attrayant pour 
l’apprentissage de la maîtrise de la langue. 
Lorsque j’emploie le mot « parler », il s’agit 
de l’expression du langage tant oral qu’écrit.

Une des manières, de personnaliser ces 
arts libéraux, a été de les associer à des pères 
fondateurs. La connaissance est une entreprise 
collective mais il semble que les humains ont 
toujours eu besoin de héros, de modèles à qui 
s’identifier, de figures paternelles et de 
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prophètes. Voilà les savants que l’on associe 
traditionnellement à chaque art : 

En ce qui concerne le trivium,
Pour la grammaire, c’est Donat le 

grammairien latin. Pour la rhétorique, c’est 
Cicéron,  le  grand orateur.  Pour la  
dialectique, c’est Aristote. On aurait pu 
imaginer le grand philosophe associé à la 
rhétorique car il a consacré un livre entier au 
sujet. Mais la place était déjà prise par  
un praticien de la rhétorique et on a  
probablement voulu rendre hommage au 
théoricien de la méthode scientifique plus 
qu’à l’analyste du langage. 

En ce qui concerne le quadrivium,

Pour l’arithmétique, c’est Boèce, 
mathématicien et philosophe du VIe siècle. 
Pour la géométrie, c’est Euclide, la  
géométrie euclidienne était la géométrie, 
toute la géométrie et la géométrie tout court, 
sans adjectif avant qu’Albert Einstein ne nous 
amène vers des mondes relatifs. Pour la 
musique, c’est Pythagore. La musique est, 
selon les catégories de pensée de l’époque, 
une science des proportions, des écarts, des 
fréquences, une sorte de proto-mécanique 
ondulatoire. Pythagore se trouve associé à la 
musique car il est le concepteur du nombre 
d’or, le rapport idéal de la proportion. Pour 
l’astronomie, c’est Ptolémée, le grand  
géographe et astronome, dont le modèle de 
description de l’univers fera autorité jusqu’à 
Copernic et Galilée. 

Comment sommes nous passés de l’An 
Mil, de cette formation linguistique et  
mathématique préalable à l’étude et de la 
théologie et des arts mécaniques, à l’An Deux 
Mil, à l’étude des langues vivantes et mortes, 
à l’étude de la philosophie, à l’étude des 
statistiques et de l’informatique pour aborder 

les sciences du langage et les sciences humaines 
et sociales ? C’est ce que nous allons chercher 
à montrer dans la partie suivante. 

  
 

L’histoire des sciences et de la pensée 
humaine est un sujet auquel il faut consacrer 
au moins un séminaire de 45 heures (15 séances 
de 3 heures), c’est-à-dire le format universitaire 
d’un cours semestriel. Je vais tenter en 
quelques mots de dégager les principales 
phases et points d’articulation, science de 
l’Antiquité, science du moyen-âge, Humanisme, 
Encyclopédisme, Rationalisme du XIXe,  
Sciences humaines et sociales du XX

e
,  

pluridisciplinarité actuelle. Ce qu’il faudra 
en retenir, c’est que la pensée scientifique est 
en permanente construction, déconstruction 
et reconstruction, et que les catégories  
disciplinaires pour l’organiser diffèrent dans 
le temps. Chaque société humaine, selon ses 
croyances, ses idéologies, son modèle économique 
et politique son histoire culturelle, sa maîtrise 
des technologies et des arts, va concevoir 
différemment la science.

Les préhistoriens proposent divers 
critères pour identifier ce qui fait la différence 
entre un mammifère, un primate et un humain. 
Cela peut-être des critères morphologiques, 
la maîtrise du feu ou la fabrication d’outils, 
la pratique de rites funéraires, la capacité au 
langage ou à l’abstraction par la production 
d’images. Certains voient déjà dans les grottes 
du Périgord à Lascaux ou dans les mains 
rouges de Gargas, les prémisses d’une pensée 
scientifique.

A.2)	 Quel	cadre	scientifique	en	l’An	
  Deux Mil ?

1) L’homme et la bête (il y a un  
 million d’années)
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Le passage d’une vie de chasseur-cueilleur 
à celle d’un éleveur et d’un cultivateur va 
amener une sédentarisation, l’accroissement 
démographique et le début d’une vie urbaine. 
Avec l’urbanité viendra la politique (la gestion 
de la cité). 

de la danse. Thalie : muse de la poésie pastorale. 
Uranie : muse de l’astronomie.

Le nombre des muses et leurs attributs 
ont variés dans l’histoire mais on peut voir 
une certaine filiation avec nos arts libéraux. 
Les muses protègent le spectacle vivant, 
chanteurs, acteurs, danseurs, poètes et  
dramaturges. Trois des arts libéraux peuvent 
se réclamer de la protection des muses : la 
rhétorique avec Polymnie et Calliope, la 
musique avec Euterpe et Erato, l’astronomie 
avec Uranie.

Au cinquième siècle avant le Christ, 
dans les cités grecques devenues indépendantes 
de l’empire Perse, va se produire la première 
expression à nous être parvenue de la pensée 
philosophique. C’est la nécessité de gérer la 
cité par consensus, sur la base du débat 
d’idées et non de manière autoritaire qui va 
permettre la pratique de l’argumentation et 
ensuite l’émergence de la philosophie et avec 
elle la science moderne. Pour illustrer cette 
catégorie, notons la querelle entre les sophistes 
et les socratiques et les trois figures majeures 
que sont Socrate, Platon et Aristote.

Contemporains de ces philosophes 
grecs, n’oublions pas les philosophes chinois, 
Lao-Tseu et Confucius et en Inde le fondateur 
du bouddhisme, le prince Siddhârta.  
Méditerranée, Chine et Inde sont les trois 
pôles d’une pensée philosophique et scientifique 
dont la transmission a été permise par 
l’écriture, chacune étant le reflet du monde 
social et politique dans lequel elles sont  
apparues.

Il y a trois mille ans les civilisations du 
Croissant fertile inventent les premières 
écritures, les écritures cunéiformes sur 
tablettes d’argile des Sumériens, les hiéroglyphes 
égyptiens gravés dans la pierre. Ils seront 
suivis par les Chinois et par les Indiens. Avec 
l’écriture, nous entrons dans l’histoire, dans 
la possibilité de garder une trace du langage 
et du calcul. D’après l’anthropologue Jack 
Goody, les premières écritures sont nées de 
la nécessité d’établir des listes, de classer. Ce 
n’est que bien plus tard qu’elles auraient 
servi à noter les mythes, les religions et 
l’histoire des rois.

Les Grecs de l’Antiquité adoraient les 
neufs Muses, les filles de Zeus dieu de la 
foudre (l’éclair de la lucidité) et de Mnémosyne, 
la déesse de la mémoire. Les Muses inspirent 
les artistes mais elles se consacrent aux arts 
de la parole et de la musique et non aux arts 
plastiques. Les neufs muses sont : Calliope : 
muse de l’éloquence et de la poésie épique. 
Clio : muse de l’histoire. Erato : muse de l’art 
lyrique et choral. Euterpe : muse de la musique. 
Melpomène : muse de la tragédie. Polymnie 
: muse de la rhétorique. Terpsichore : muse 

L’Empire romain s’effondre politiquement 
et militairement avec les invasions germaniques 
mais la religion chrétienne avec l’institution 
de l’Église survit à l’Empire. De cette période 

2) Le néolithique, la charrue et  
 la bête de trait, il y a 35 000 ans

3) L’écriture. Il y a 3 000 ans, le  
 scribe

5) Fin de l’Empire Romain

4) La philosophie de l’Antiquité.  
 Le cinquième siècle avant le  
 Christ



Bulletin de 1’ATPF, No. 124, année 35 (juillet–décembre 2012)   9

du Ve siècle après le Christ, notons, la figure 
de Saint-Augustin d’Hippone (354-430), 
l’auteur de « La cité de Dieu ». 

centre de l’intérêt des savants. Il faut  
redécouvrir les textes anciens et partir à la 
découverte des mondes nouveaux. Il y a un 
nouvel intérêt pour les textes de l’Antiquité 
qu’il faut lire dans leurs langues d’origine. 
Cela amène la création du Collège de France 
en 1530 par François Ier, le collège des 
lecteurs royaux dirigé par Guillaume Budé. 
Au Collège de France, concurrent de la  
Sorbonne, l’on enseignera le grec, le latin et 
l’hébreu dans le but de lire les grands textes 
en version originale mais aussi l’arabe et le 
turc pour établir des relations diplomatiques 
avec La Sublime Porte. Le début de 
l’enseignement des langues orientales au 
Collège de France donnera plus tard la  
création de l’Institut des langues orientales 
où l’on enseigne actuellement le siamois.

Le changement du cadre de pensée à 
l’époque de l’Humanisme est dû à de  
nombreuses évolutions politiques, techniques 
et économiques. Il y a bien sûr la fin du  
féodalisme et l’affirmation de l’état-nation. 
Il y a les expéditions militaires en Italie de 
François Ier qui vont incidemment diffuser 
l’art italien dans toute l’Europe. Il y a les 
guerres de religions entre catholiques et  
protestants. Il y a surtout la découverte  
du Nouveau-Monde (l’Amérique) et le  
contournement de l’Afrique et du Moyen-Orient 
musulman pour établir un lien maritime direct 
entre l’Europe et l’Extrême-Orient. Nous 
entrons dans l’ère de la première mondialisation, 
ce qui va bousculer les croyances religieuses 
et scientifiques. 

Quelques dates repères de cette période 
charnière :

1488 : Bartolomé Dias double le cap 
de Bonne-Espérance,

1492 : Christophe Colomb découvre 
l’Amérique,

Nous l’avons vu, à l’époque de Charlemagne 
(742-814), l’Europe continentale va émerger 
comme une puissance culturelle et certains 
historiens parlent maintenant de Renaissance 
carolingienne. De l’autre côté de la méditerranée, 
face à l’Europe chrétienne, les hommes de 
sciences du monde musulman, persans et 
arabes, échangent dans un espace unifié  
par l’Islam et ils perpétuent la civilisation 
méditerranéenne de l’Antiquité. Notons le 
Persan Avicenne (Ibn Sina, 980-1037), les 
Andalous Averroès (Ibn Rouchd, 1126-1198) 
et Ibn Arabi (1165-1240), le Marocain Ibn 
Battuta (1304-1369), le Tunisien Ibn Khaldun 
(1332-1406).

Avec Saint Thomas d’Aquin (1225-
1274), les penseurs chrétiens tentent la synthèse 
(ou la coexistence raisonnée) entre la  
philosophie de l’Antiquité et le dogme chrétien. 
C’est le courant de pensée que l’on appellera 
la scolastique et qui présidera à la création 
des premières universités européennes.  
Affrontement entre monde chrétien et musulman, 
la période des Croisades (1095-1291) que 
l’on peut prolonger jusqu’à la fin de la  
Reconquista en 1492 et à la bataille de Lépante 
en 1571, est une période de guerres mais 
aussi d’échanges entre culture européenne 
chrétienne et culture proche-orientale  
musulmane. 

L’Humanisme est un changement profond 
du cadre de pensée de l’Europe chrétienne. 
C’est l’homme et non plus dieu qui vient au 

7) La Renaissance et l’Humanisme  
 XVIe siècle

6) An Mil et arts libéraux
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1498 : Vasco de Gama établit des  
relations commerciales avec l’Inde,

1511 : Prise de Malacca par les  
Portugais (relations diplomatiques avec  
Ayutthaya),

1515 : Victoire de François Ier à Marignan 
(en Italie), 

1519 : La flotte de Magellan effectue 
le premier tour du monde.

L’époque de l’humanisme, c’est celle 
de François Rabelais et de Michel de Montaigne, 
c’est celle de Léonard de Vinci. C’est 
l’ambition de devenir un homme complet 
maîtrisant tous les savoirs de son époque, 
médecin, philosophe, artiste peintre, écrivain. 
La science devient l’ambition de comprendre 
l’homme tout autant que de servir Dieu. 

Au XIXe siècle, le passage à l’énergie 
fossile pour générer le travail mécanique  
va transformer profondément la société. 
L’industrialisation s’accompagne de la deuxième 
colonisation. Après la première colonisation 
du XVIIe siècle, celle de la plantation de  
canne à sucre dans les Caraïbes et du commerce 
triangulaire, nous entrons au XIXe siècle,  
suite aux indépendances américaines, dans la 
colonisation de l’Afrique, de l’Inde, de l’Asie 
du sud-est et dans la tentative de colonisation 
de la Chine. Le cycle économique n’est plus 
celui du sucre et des épices mais celui du 
coton et du thé (et de l’opium). 

Les grands penseurs de cette époque 
sont surtout les philosophes allemands.  
Notons dans les grands changements de 
paradigmes scientifiques à l’époque, l’œuvre 
de Karl Marx (1818 – 1883) qui impose  
une analyse déterministe dite du matérialisme 
historique ; celle aussi du Britannique  
Charles Darwin (1809 – 1882) et la révolution de 
l’évolutionnisme, théorie qui passera du domaine 
biologique à celui du social ; celle aussi du 
Français Auguste Comte (1798 – 1857) dont 
la philosophie positiviste donnera, à la fin  
du XIXe, un cadre aux nouvelles sciences 
humaines et sociales. 

Ralentissons un peu en ce moment du 
percement du canal de Suez (1869). Dans 
l’histoire de la science vue par les Français, 
l’épisode moyen-âgeux des arts libéraux a été 
beaucoup délaissé ou occulté pour focaliser 
sur la création de la science moderne à la fin 
du XIXe siècle. Pour les écoliers en blouses 
grises de la IIIe république, il y avait trois 
grandes étapes à l’humanité sur le chemin du 
Progrès (que rien n’arrête) :

Retenons deux débats d’idées de cette 
période, le débat entre Blaise Pascal et René 
Descartes sur la raison et la foi et le débat 
entre le baron de Montesquieu et Thomas 
Hobbes sur la meilleure façon de faire concilier 
les lois de la nature et les lois de la société.

Dans les salons et les cafés parisiens  
se réunissent les esprits libertaires, les  
encyclopédistes. Ils débattent sur la place de 
l’homme dans la nature et sur la démocratie. 
C’est l’époque de l’opposition entre  
Jean-Jacques Rousseau et Voltaire sur la  
question de savoir si l’homme est naturellement 
bon mais perverti par la société ou si l’homme 
est naturellement brutal mais civilisé par la 
société. 

8) La période classique XVIIe

9) Le XVIIIe Le café et le tabac

10) Révolution industrielle et  
 colonialisme
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- Les philosophes de l’Antiquité grecque,

- Les humanistes de la Renaissance,

- Les positivistes et les rationalistes de  
la révolution industrielle.

C’est à la fin du XIXe siècle que vont 
être créées ou restructurées les universités 
républicaines laïques, indépendantes de 
l’autorité religieuse de l’Église. Elles ont été 
modelées suivant les principes positivistes et 
les facultés ont pris les noms des disciplines 
nouvellement créées.

- La faculté de philosophie, la philosophie  
étant la science de la méthode scientifique.

- La faculté de lettres et la faculté de  
langues étrangères, pour les disciplines  
jugées non scientifiques, héritières du trivium 
des arts libéraux.

- La faculté d’histoire et la faculté de  
géographie. L’histoire et la géographie  
deviennent deux disciplines majeures  
de références. Il s’agit de l’histoire de  
Jules Michelet exaltant l’esprit national et de 
la géographie de l’espace national de Paul 
Vidal de La Blache et puis la géographie 
internationaliste d’Elisée Reclus. L’histoire 
et la géographie, la connaissance du temps  
et de l’espace, sont alors les préalables,  
les pré-requis de toutes les autres sciences 
sociales mais leur fort développement en 
France et en Allemagne est lié à la nécessité 
de former des citoyens qui deviendront de 
futurs soldats. Après la guerre de 1870 et 
pendant la période des conquêtes coloniales, 
l’histoire doit justifier le discours nationaliste 
et guerrier, créer une identité nationale.  
La géographie doit, elle, fixer les frontières 
(théorie des frontières naturelles, le Rhin, 
ou théorie des frontières humaines, le  
peuplement germanique). 

- La faculté d’économie (Léon Walras,  
Karl Marx).

- La faculté de sociologie et d’ethnologie  
(Emile Durkheim, Max Weber) 

- La faculté de psychologie (Théodule  
Ribot) en conflit avec la psychanalyse de 
Sigmund Freud qui ne parviendra jamais à se 
faire reconnaître comme science. 

- La faculté de linguistique. L’étude du  
langage se détachera des études de lettres  
via la philologie et les néo-grammairiens  
pour devenir une science humaine. Le père 
fondateur étant Ferdinand de Saussure.

- Et bien sûr les facultés des sciences  
de la vie (biologie, médecine) et des sciences 
de la matière (physique, chimie).

- Les universités doivent proposer  
l’ensemble des disciplines de base et tout 
d’abord une faculté de mathématiques.

Après la première guerre mondiale qui 
a été la grande guerre des nationalismes  
européens, le monde entre dans une période 
où l’idéologie qu’elle soit libérale, fasciste 
ou communiste, prend le devant sur le  
nationalisme. La seconde guerre mondiale 
avec la Shoah, la tentative d’extermination 
des juifs européens et l’utilisation de la bombe 
atomique à Hiroshima est un changement 
radical. La période de la guerre froide (1945- 
1989) sera celle des décolonisations et des 
néo-impérialismes. Les affrontements d’idées 
amèneront les intellectuels à s’engager sur  
le plan politique en particulier lors des  
mouvements étudiants de 1968.

On ne peut dans ce court article  
commenter tous les débats scientifiques du 
XXe siècle qui furent nombreux dans un  
contexte de forte spécialisation disciplinaire. 
Cette forte spécialisation de la discipline  

11) Le XXe siècle. Guerres 
 mondiales et totalitarismes
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allant de pair avec des positionnements 
théoriques qui pouvaient être transdisciplinaires, 
je pense en particulier au structuralisme. On 
peut citer à titre d’exemples de ces débats  
du XXe siècle : le structuralisme et la  
phénoménologie, la fin de l’idéalisme  
scientifique (Louis Wittgenstein, Karl Popper, 
Gaston Bachelard), le modèle sociologique 
inspirant l’histoire et l’analyse littéraire, le 
modèle structuraliste de la linguistique  
inspirant les autres sciences humaines et 
sociales (Claude Lévi-Strauss), l’opposition 
entre les maîtres à penser (Jean-Paul Sartre, 
Albert Camus, Raymond Aron), les écoles 
sociologiques (Pierre Bourdieu, Alain  
Touraine, Raymond Boudon), les French 
Philosophers (Michel Foucault, Jacques  
Derrida, Gilles Deleuze) associés à Roland 
Barthes et Jacques Lacan, etc.

doivent repenser leur développement pour ne 
pas être victimes des effets pervers de ce 
développement. Cette période est aussi au 
niveau économique et technologique, la  
généralisation de nouvelles technologies de 
l’information, de l’électronique, l’informatique, 
la robotisation. C’est l’expérimentation de 
nouvelles technologies médicales et génétiques 
qui remettent en question l’identité même du 
vivant. 

Nous sommes donc entrés, depuis une 
décennie, au niveau scientifique et universitaire 
dans un nouveau monde qui ne peut plus se 
contenter des catégories scientifiques héritées 
de l’époque positiviste du XIXe siècle et a 
fortiori des catégories de la scolastique et des 
arts libéraux. À l’opposition théorique et 
méthodologique forte des disciplines au XXe 
siècle où chaque secteur des sciences sociales 
revendiquait sa spécificité, ses outils, ses  
terrains, ses méthodes propres, a succédé une 
période de forte interdisciplinarité. Les  
chercheurs scientifiques se regroupent, se 
redistribuent en fonctions de terrains, de 
problématiques, de questions communes. Il 
est probable que cette pluridisciplinarité ou 
interdisciplinarité va donner naissances à de 
nouvelles disciplines que nous verrons 
émerger et se structurer dans les vingt  
prochaines années. Il est trop tôt pour dire ce 
qu’elles seront exactement mais on peut déjà 
faire des hypothèses. 

Nous aurons probablement des nouvelles 
disciplines du type : L’écologie ou le  
développement durable, Les biotechnologies, 
l’interaction homme-machine, Les sciences 
du cerveau et la cognition, L’urbanisme, 
L’étude du nomadisme (tourisme, migrations, 
mobilités), L’étude du genre (la redistribution 
des identités sexuées et des structures  
familiales), Les mondes virtuels et le texte 
électronique, La sémiologie culturelle, La 
sémiotique des textes, L’histoire globale, La 

Avec la fin de la guerre froide (1989 ou 
1991, selon que l’on choisit la date de la chute 
du Mur de Berlin ou celle de la fin de l’URSS), 
nous sommes entrés dans un monde nouveau. 
Les attentats du 11 septembre 2001 ont  
relancés un nouveau cycle de conflits, celui 
des guerres asymétriques entre la puissance 
militaire américaine (sous influence des  
intégristes évangélistes) et les mouvements 
islamistes (intégristes musulmans de 
l’organisation Al-Qaïda). Ce qui caractérise 
cette nouvelle ère, outre la guerre asymétrique, 
c’est d’une part la raréfaction des ressources 
fossiles, ressources qui avaient permis la 
révolution industrielle au XIXe. C’est d’autre 
part, le réchauffement climatique qui amène 
une nouvelle menace apocalyptique venant 
remplacer la menace d’un conflit nucléaire 
entre deux grandes puissances. Les humains 

12) Le XXIe siècle  
 La mondialisation et 
 la révolution informatique
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micro-histoire, La géopolitique, et bien 
d’autres.

Faire de la recherche scientifique, ce 
n’est pas reproduire indéfiniment les recherches 
de ses prédécesseurs mais c’est observer les 
changements du monde et se poser les questions 
pouvant amener une meilleure compréhension 
de ces changements. L’histoire de la science 
nous apprend que la science parfaite et  
immuable n’existe pas. La science est en 
reconstruction permanente et elle propose un 
modèle d’explication du monde qui est  
toujours dépendant des contraintes matérielles 
et des croyances des chercheurs scientifiques. 
Les scientifiques sont des individus sociaux 
avant d’être de purs esprits. 

Nous avons l’avantage de vivre une 
époque intéressante de forts bouleversements 
où toutes les certitudes de la veille sont  
remises en question. Mais dans ce monde en 
ébullition qu’en est-il de notre activité 
d’universitaires en Thaïlande ? C’est ce que 
nous allons essayer de voir dans le deuxième 
volet de l’exposé.

Le système universitaire thaïlandais 
s’est construit au XXe siècle. Dès le milieu 
du XIXe siècle, il y avait un projet de  
réformer l’éducation au Siam et de s’adapter 
aux sciences européennes. L’université  
Chulalongkorn est créée en 1911 avec d’abord 
une faculté de médecine et une faculté de 
lettres. L’université Thammasat est créée en 
1934, deux ans après le changement de régime 
politique de 1932. Elle doit former les cadres 
juridiques et administratifs de la nouvelle 
administration. Les universités Kasetsart 
(agriculture), Silpakorn (Beaux-arts et  
archéologie), Mahidol (médecine) seront 
créées à la sortie de la seconde guerre mondiale. 
Ensuite viendront les universités régionales 
Chiang Mai, Khon Kaen, Prince of Songkla, 
et dans les années 1980 de nombreuses  
institutions tant privées que publiques vont 
être créées. 

Actuellement, il y a une centaine 
d’institutions d’enseignement supérieur en 
Thaïlande. Quinze universités proposent des 
cursus de licence de français et une douzaine 
d’autres proposent l’enseignement du français 
comme matière optionnelle. Dans les quinze 
universités proposant des licences de français, 
il peut y avoir une ou deux sections de français 
dans des facultés différentes, ces sections sont 
généralement inclues dans des départements 
de langues occidentales. À ma connaissance, 
seules les universités Thammasat et Assomption 
ont administrativement des départements 
spécifiques de français et non des sections. 
Ces quinze universités proposent 18 cursus 
de licence. Ces 18 licences sont réparties en 
14 licences de lettres, deux licences en français 
des affaires et deux licences en français pour 

Maintenant que nous avons essayé de 
dire ce que sont les arts libéraux et ensuite de 
situer les arts libéraux comme un moment 
particulier dans l’histoire de la science, il est 
temps de se poser la question : « Comment 
définir les études françaises dans une faculté 
d’arts libéraux à l’université Thammasat 
(université des sciences morales et politiques) 
en Thaïlande ? »

B) Quelle réalité actuelle des 
 Arts libéraux et des Études  
 françaises en Thaïlande ?

B.1) Le système universitaire thaïlandais
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l’enseignement (les deux seules licences qui 
donnent droit à enseigner directement dans 
le secondaire). 

L’enseignement des langues occidentales 
peut se faire dans différentes facultés. Il  
n’y a pas, à ma connaissance, d’université 
thaïlandaise avec une faculté ayant pour nom 
« faculté des langues étrangères ». Les  
enseignements de français se rencontrent dans 
des facultés de sciences humaines (ou sciences 
humaines et sociales) au nombre de neuf, dans 
des facultés de lettres au nombre de quatre, 
dans des facultés d’arts libéraux au nombre 
de deux (Thammasat et Rangsit), dans des 
facultés de pédagogie au nombre de deux, et 
dans une faculté d’archéologie. Il existe des 
facultés d’arts libéraux dans plusieurs autres 
universités thaïlandaises mais elles ne dispensent 
pas d’enseignement de langues étrangères. 

Je rappelle les noms des quinze universités 
ayant une section de français. Il y a neuf 
universités sur Bangkok et sa banlieue : ABAC 
(Assomption), Chandrakasem, Chulalongkorn, 
Kasetsart, Ramkhamhaeng, Rangsit, Silpakorn, 
Srinakharinwirot, Thammasat. Et, il y a sept 
universités en province : Burapha, Chiang 
Mai, Khon Kaen, Mahasarakham, Naresuan, 
Prince of Songkla, Silpakorn campus Nakhon 
Pathom. Neuf et sept font seize et non quinze. 
C’est parce que j’ai compté les deux campus 
de Silpakorn comme deux universités alors 
que je n’ai compté qu’une seule fois Chiang 
Mai, Chulalongkorn, Naresuan ou Kasetsart 
qui pourtant comptent chacune deux sections 
de français. C’est une difficulté méthodologique 
fréquente en sciences sociales de trouver un 
critère de dénombrement et de classement 
opérationnel rendant compte de la réalité. 

Les étudiants de ces 18 cursus de licence 
choisissent à la fin de leurs études de travailler 

ou de continuer en master. Ceux qui continuent 
leurs études vont à l’étranger ou dans une 
formation en Thaïlande. Ils choisissent de 
s’inscrire dans un master qui n’est pas  
forcément en lien direct avec leur compétence 
de français mais qui peut être une formation 
complémentaire (anglais, MBA, etc.). Ceux 
qui choisissent de continuer en master de 
français en Thaïlande, ont le choix entre trois 
ou quatre possibilités. Ils peuvent faire un 
master de lettres à Chulalongkorn, un master 
en études françaises ou en traduction à  
Thammasat, ou bien un master traduction à 
Ramkhamhaeng. 

L’université Kasetsart avait interrompu 
depuis plusieurs années son master en didactique 
du français. Cette université proposera cette 
année un nouveau cursus international en 
didactique du français et de l’anglais. Ce 
programme étant une coopération avec une 
université française, cela ne manquera pas de 
stimuler la recherche dans ce domaine en 
Thaïlande.

Une autre université a, longtemps, 
proposé des masters pour les étudiants de 
français, c’est l’université Silpakorn avec 
trois masters (linguistique, littérature, études 
franco-thaïes) à la faculté de lettres et par 
ailleurs un master tourisme culturel à la faculté 
d’archéologie. Ces quatre programmes sont 
actuellement interrompus. Nous espérons 
qu’ils puissent rouvrir dans l’avenir, en proposant 
par exemple un seul programme international 
de master en études franco-thaïes. Cela  
complèterait l’offre de formation pour les 
étudiants licenciés en français et il serait 
dommage de laisser sans postérité tout le 
travail de recherche en histoire et en archéologie 
mené dans cette université. 

Pour ce qui est de la rentrée de juin 
2012, nos étudiants de licence ont le choix 
entre continuer en formation de traducteur à 
Thammasat ou à Ramkhamhaeng ou bien de 
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continuer dans un master recherche en études 
françaises à Thammasat ou à Chulalongkorn, 
ou bien de continuer dans un master  
professionnalisé en didactique à Kasetsart.

 

 
 

Depuis deux ans, les nouvelles règles 
administratives imposent que chaque cursus 
de master compte au moins cinq enseignants 
titulaires dont trois docteurs. Seuls les  
détenteurs d’un doctorat sont maintenant 
agréés pour devenir directeur de recherche et 
il faut, de plus, faire appel à des professeurs 
docteurs extérieurs à l’université pour  
intégrer les jurys de soutenance. 

Lorsque ces nouvelles règles sont  
entrées en vigueur, j’ai fait un comptage des 
professeurs docteurs francophones en  
Thaïlande pouvant potentiellement encadrer 
les futurs étudiants de master. Je me suis 
contenté de recenser les professeurs de  
français car il y a dans les autres facultés, de 
droit ou de sciences sociales, beaucoup 
d’autres professeurs qui ont fait leurs doctorats 
en France. Ce recensement est un travail  
assez facile, chaque section de français publie 
une page Internet plus ou moins bien actualisée 
et documentée et ensuite le site SUDOC-Abes, 
le service de documentation universitaire 
donne les références de chaque thèse. Les 
quinze universités avec cursus de français 
comptent environ 250 professeurs dont 70 
sont titulaires du doctorat. Plusieurs de ces 
docteurs sont proches de la retraite mais une 
partie des enseignants sont aussi des doctorants 
qui devraient, plus ou moins, les remplacer. 
Regarder ce que sont les choix des sujets de 
doctorat, cela donne une idée des thématiques 
de la recherche en études françaises en 
Thaïlande. 

Les 70 professeurs docteurs 
Si l’on regarde les spécialisations des 

professeurs docteurs, on peut les regrouper 

en quatre ou cinq catégories, les docteurs  
en littérature française, les docteurs en  
didactique du FLE, les docteurs en linguistique 
(généralement étude contrastive franco-thaï), 
les docteurs en études thaïlandaises et les 
divers.

On relève 18 thèses en littérature  
française dont on peut classer les sujets par 
ordre chronologique : Molière (1622-1673), 
le théâtre XVIIIe, Gustave Flaubert (1821-
1880), Marcel Proust (1871-1922), Roger 
Martin du Gard (1881-1658), Jean Giraudoux 
(deux thèses) (1882-1944), André Maurois 
(1885-1967), Jean Giono (1895-1970), 
Henri Michaux (1899-1984), André Malraux 
(1901-1976), Raymond Queneau (1903-
1976), Marguerite Yourcenar (1903-1987), 
Simone de Beauvoir (1908-1986), Jean 
Genet (1910-1986), Albert Camus (1913-
1960), Claude Seignolles (né en 1917), seul 
auteur encore vivant de cette liste.

Il y a 34 docteurs en linguistique et en 
didactique du français. Les sujets des quinze 
docteurs en didactique du français concernent 
plusieurs thèses sur les pratiques de classes, 
trois thèses sur l’enseignement de la lecture, 
deux thèses sur les nouvelles technologies, 
deux thèses sur la didactique du français du 
tourisme, deux thèses sur les représentations 
sociales et l’histoire du français en Thaïlande. 
On rencontre la problématique de l’approche 
contrastive et de l’interaction entre français 
et thaï dans les thèses de FLE mais elles se 
retrouvent aussi dans des thèses à dominante 
plus linguistique. Les 19 thèses en linguistique 
portent sur l’approche contrastive, la  
traductologie, les études des temps verbaux, 
la morpho-syntaxe, la lexicographie, la 
phonétique et la phonologie, la stylistique.

Il y a enfin quatorze thèses orientalistes. 
Ces 14 thèses concernent des sujets  
d’ethnologie sur la littérature orale en Thaïlande, 
des thèses d’histoire sur les contacts entre la 

B. 2) Quels professeurs pour quels 
 étudiants ?
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France et le Siam, des thèses sur les études 
bouddhistes et quatre thèses d’analyse du 
discours sur la presse française et thaïe que 
j’aurais pu tout aussi bien classer en linguistique. 

Si nous additionnons, 18 + 15 + 19 + 
14 = 66. Il faut rajouter une thèse en histoire 
de l’art, une en cinéma et deux autres cas 
particulier pour arriver à 70. J’ai compté 
parmi les 70 professeurs docteurs en Thaïlande, 
les six lecteurs de nationalité française titulaires 
d’un doctorat. Les professeurs docteurs sont 
très inégalement répartis selon les universités. 
Trois universités regroupent à elles seules 
plus de la moitié des titulaires du doctorat.  
Il s’agit de l’université Silpakorn avec 16 
professeurs docteurs (10 en faculté de lettres 
et 6 en faculté d’archéologie) et les universités 
Thammasat et Chulalongkorn avec 10 
docteurs chacune. Ensuite, viennent six  
universités avec trois ou quatre docteurs par 
section. Ce comptage a été fait en 2010 et a 
déjà beaucoup évolué.

Il faut donc s’adapter aux nouvelles 
règles d’encadrement des étudiants de master 
en fonction du nombre d’enseignants potentiels. 
Il est possible de revoir les cursus, de  
proposer, au lieu de plusieurs masters, un seul 
master avec des options. Il est possible de 
proposer davantage de master enseignement 
ou de master professionnel et moins de  
master recherche. On peut aussi encourager 
les co-directions en établissant des partenariats 
inter-universitaires, etc. Des solutions existent 
pour continuer à fonctionner malgré les  
nouvelles contraintes. Maintenant que nous 
avons une idée plus nette du potentiel 
d’encadrement des recherches en études 
françaises au niveau national thaïlandais, 
nous pouvons nous intéresser aux étudiants. 

 
 

Nous pouvons réfléchir à la finalité d’un 
master en études françaises. S’agit-il d’un 

perfectionnement linguistique ? d’une  
préparation à enseigner en lycée ou à 
l’université ? d’une formation professionnelle 
vers les métiers du tourisme ou de la culture 
ou vers le secrétariat de direction ? d’une 
préparation à la poursuite des études en  
doctorat et donc au métier de chercheur  
scientifique ? ou autres ?

Il peut y avoir différents types de master 
mais si le master s’intitule master-recherche, 
il faut préparer les étudiants à la recherche 
scientifique. Il faut donc que, dès leur inscription, 
les étudiants aient des thèmes d’intérêt et se 
posent des questions sur ces thématiques. Il 
faut que très rapidement, ils se décident  
sur un sujet de recherche et sur un cadre  
disciplinaire, théorique et méthodologique.  

Pour aider nos étudiants dans leur choix 
d’un sujet de recherche, nous avons établi la 
liste des sujets de mémoire soutenus à 
l’université Thammasat depuis la création du 
cursus du master en 1993. Pour cela, il a 
fallu consulter la bibliothèque universitaire 
de Thammasat où tous les mémoires sont en 
accès libre et parfois en version électronique. 
À titre de comparaison, le site Internet de la 
section de français de Chulalongkorn publie 
la liste des mémoires soutenus depuis la 
création de leur master en 1973. Il y a eu, à 
Chulalongkorn, 83 mémoires de master dont 
72 en littérature française et 11 en linguistique 
(analyse de la presse, morpho-syntaxe,  
français de spécialité). Il y a eu aussi quatre 
thèses, trois en littérature et une en analyse 
du discours. Je n’ai pas encore fait le recensement 
des sujets des mémoires soutenus pour les 
universités Kasetsart et Silpakorn, où dominent 
les sujets en didactique du FLE et en relations 
franco-thaïes. 

En ce qui concerne l’université Thammasat, 
le master a ouvert en 1993 et le premier  
mémoire a été soutenu en 1997. La première 

B. 3) Quels étudiants pour quelles 
 recherches ?
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étudiante diplômée du Master de Thammasat 
sera ensuite le premier docteur diplômé du 
programme de doctorat langue et littérature 
françaises de l’université Chulalongkorn et 
elle est maintenant enseignante à l’université 
Durakij Pundit. En 20 ans, à Thammasat, 39 
étudiants ont été diplômés et 20 étudiants sont 
actuellement inscrits. 

Les sujets choisis par nos étudiants 
concernent tout d’abord la linguistique et la 
didactique du FLE, dix mémoires ont été 
soutenus et trois sont en préparation. Il s’agit 
souvent de travaux morpho-syntaxique ou 
lexicographiques de descriptifs de corpus. 
Ensuite vient les études sur les arts, le cinéma, 
la para-littérature, les modes culturelles, neuf 
mémoires soutenus et trois en préparation. 
Dans ce domaine artistique, il y a eu des 
sujets très techniques sur la peinture et la 
sculpture. Ensuite, vient la littérature française, 
avec des choix d’auteurs similaires à ceux 
étudiés à l’université Chulalongkorn, huit 
mémoires soutenus et deux en préparation. 
Après, avec quatre mémoires soutenus et un 
en préparation, ce sont les sujets sur les études 
féministes et sur le genre. Nous notons ensuite 
quatre mémoires sur l’histoire de France, en 
particulier l’histoire de l’éducation et l’histoire 
du travail. Puis trois mémoires ont été  
soutenus, et un en préparation, sur l’histoire  
franco-thaïe.

Le recensement des sujets de mémoires 
donne une image de la réalité des études 
françaises à Thammasat. Il y a actuellement 
trois grandes options disciplinaires qui se 
dégagent : 

- Les études de littérature française et 
de para-littérature auxquelles on peut joindre 
les études sur l’art et la sémiologie ; 

- Les études de linguistiques où le  
travail sur corpus est privilégié, un seul  
mémoire à orientation FLE ;

- Les études historiques et anthropologiques, 
avec un intérêt pour les études franco-thaïes, 
pour les études sur l’éducation et le travail en 
France, pour les études féministes. 

Après cet état des lieux, des études 
menées par les étudiants et les professeurs en 
Thaïlande, il est temps de conclure notre 
communication en discutant les perspectives 
d’évolution des études françaises dans une 
faculté d’arts libéraux.

« Études françaises », « French Studies » 
ou « Farangset Sueksa » ? 

Nous avons posé la question de l’origine 
des arts libéraux. Nous nous sommes  
demandé qu’elle était la place des arts libéraux 
dans l’histoire des disciplines scientifiques. 
Nous nous sommes demandé ce qu’étaient 
réellement les spécialités et les recherches 
des étudiants thaïlandais à la sortie de leurs 
cursus de licence de français. Il est temps  
pour conclure de se poser la question de la 
prospective, d’imaginer quelles orientations 
peuvent prendre les études françaises en 
Thaïlande. 

En titre de ma conclusion, j’ai repris 
l’appellation du master études françaises dans 
les trois langues, « French Studies » en anglais, 
« études françaises » en français, « ฝรัง่เศสศกึษา » 
« farangset sueksa » en thaï. Si j’ai alterné  
les langues, ce n’est pas pour faire un effet 
de style mais parce que nous travaillons dans 
une réalité trilingue, anglais-français-thaï, et 
que cela a des conséquences concrètes dans 
les modalités de travail. Il ne faut pas 
s’illusionner, penser que l’on peut enseigner 
en français sur la rive droite du Chao Phraya 
de la même façon que sur la rive gauche de 
la Seine. L’environnement linguistique  
trilingue conditionne en partie le contenu de 

Conclusion :
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la formation. La science est universelle mais 
la langue de travail dans laquelle elle se  
formalise peut influer sur sa modélisation. 
Les histoires et les cultures nationales influent 
aussi sur la pratique de la science. 

En termes d’évolution de contenus et 
de positionnement théorique, pour les études 
françaises, il y a trois options possibles. 

Option a) « études françaises » ou 
études francophones.

Tout d’abord, il y a l’option de développer 
la coopération bilatérale franco-thaïe  
et  l’ intégrationdans les insti tutions  
francophones, l’OIF, l’AUF, la FIPF, etc. Cette 
option nécessite de s’adapter, de s’intégrer 
au système universitaire de type français. 

En France, les études françaises 
n’existent pas (et les arts libéraux n’existent 
plus). Lorsque je dis « les études françaises 
n’existent pas », je parle de l’intitulé, de 
l’appellation, de l’étiquette « études françaises ». 
Par nature, les chercheurs français qui  
étudient la vie sociale et culturelle française 
font des études françaises mais comme Monsieur 
Jourdain fait de la prose sans le savoir. En 
termes identitaires, ils se pensent comme 
historiens, analystes littéraires, sociologues, 
psychologues, linguistes et à aucun moment 
comme chercheur en études françaises.  
Ils privilégient, dans leur identité, le  
positionnement disciplinaire à l’aire 
géographique sur laquelle ils travaillent. On 
rencontre en France des chercheurs africanistes, 
orientalistes, américanistes, etc. mais pas de 
chercheurs qui se diront chercheurs en études 
françaises. 

Les étudiants thaïlandais voulant  
continuer leurs études en France doivent donc 
choisir, se positionner par rapport aux  
disciplines étudiées dans les universités  
françaises : lettres modernes, lettres  

classiques, histoire, sociologie, ethnologie,  
linguistique ou sciences du langage, sciences 
de l’éducation ou pédagogie, etc. sans oublier 
les études siamoises, les études bouddhistes. 
L’intégration au système français est une  
option difficile. En ce qui concerne l’exigence 
académique, les étudiants thaïlandais sont 
traités comme s’ils étaient des étudiants  
francophones natifs. Cependant, il leur faudra 
être particulièrement performants pour 
s’imposer auprès des Français comme  
« légitimes » pour analyser la culture et la  
société française. Il leur sera plutôt demandé 
de faire des études en français sur leur pays 
d’origine ou bien d’adopter un point de vue 
comparatif.

Option b) Les « French Studies » ou 
études françaises en langue anglaise.

La deuxième option est celle des  
« French Studies ». Dans les universités  
britanniques et nord-américaines se sont créés 
des départements de « French Studies ». En 
Angleterre, les French Studies concernent 
essentiellement des études de linguistique 
descriptive sur le français (linguistique  
diachronique, variance, morpho-syntaxe,  
applications didactiques, etc.). Les contenus 
ne varient guère de celui des facultés de  
sciences du langage en France. Les universitaires 
britanniques entretiennent des liens de  
collaboration très serrés avec leurs homologues 
français. La différence tiendra dans la langue 
de publication, l’anglais est préféré au français. 

En Amérique du nord, les « French 
Studies » ont pris une autre voie. Ce n’est pas 
la linguistique qui est la principale discipline, 
ce sont la philosophie, l’anthropologie et les 
sciences politiques. De nombreux universitaires 
français partent enseigner en anglais aux 
États-Unis. Ils y acquièrent souvent une influence 
intellectuelle, une autorité académique  
internationale. On pense en particulier aux 
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French Philosophers qui ont marqué le courant 
post-modernistes et les gender studies actuelles. 
Les French Studies sont donc en Amérique 
du nord, une étude de certains philosophes 
français (qui peut se faire essentiellement à 
travers des traductions en anglais) et une 
tentative de transposer les cultural studies et 
les gender studies à l’étude de la civilisation 
française.

Option c) Les « Farangset Sueksa » 
ou la voie nationale.

Il y a une troisième option que nous 
pouvons appeler localement « farangset 
sueksa » faute de mieux. Il s’agit de trouver 
un cadre scientifique national alternatif au 
modèle francophone et au modèle anglophone. 
C’est cette démarche que l’on retrouve en 
partie dans les universités chinoises. À Taiwan, 
l’étude du français prendra sa place dans une 
étude des langues et civilisations européennes. 
En Chine populaire, on mettra l’accent sur 
l’apprentissage de la langue couplé avec 
d’autres langues européenne. C’est en Chine 
populaire que l’esperanto est le plus enseigné 
dans le monde car il est perçu comme une 
préparation à l’apprentissage des autres 
langues latines et européennes. En 2011, nous 
avons pu écouter à l’Alliance française de 
Bangkok, M. Denis Meyer, professeur du 
département French Studies de l’université 
de Hong-Kong. Il était venu présenter son 
livre sur les clichés de la culture française. 
Ce type de travaux interdisciplinaires d’analyse 
sémiologique inspirée par les Mythologies de 
Roland Barthes, convient très bien aux étudiants 
asiatiques en master qui s’intéressent à la 
culture européenne. 

Études françaises, French Studies,  
Farangset sueksa, nous n’avons pas forcément 
à choisir, ou du moins pas tout de suite. Nous 
verrons quel modèle s’imposera. Les questions 
sont nombreuses, elles concernent surtout la 
langue et l’objet de la recherche : 

Quelles langues étudier ? Quels contacts 
de langue étudier ? En quelle langue enseigner? 
En quelle langue se documenter ? En quelle 
langue rédiger le mémoire de recherche en 
master ? En quelle langue rédiger l’article de 
recherche à publier ? En quelle langue 
présenter les communications dans les colloques? 
Quelle doit être la spécialité disciplinaire? 
L’histoire et la littérature ? La philosophie et 
la sociologie ? Les études linguistiques et la 
sémiologie ? 

 L’avenir des études françaises dans 
une faculté des arts libéraux en Thaïlande est 
donc à discuter et décider. Mais cela sera 
probablement le sujet de réflexion en 2013 
où nous marquerons le quarantième anniversaire 
de la création du département de français et 
le vingtième anniversaire de la création des 
cursus de master à l’université Thammasat. 

En vous donnant rendez-vous à la  
prochaine journée d’études, je terminerai par 
un petit conseil pratique de documentation 
en rapport avec ce sujet sur l’évolution de la 
science en langue française. Dans une section 
de français d’une université thaïlandaise, il 
fallait être abonné au moins à deux magazines, 
un hebdomadaire généraliste comme Le  
Nouvel Observateur (certains préfèrent Le 
Point ou L’Express) et un mensuel professionnel 
spécifique sur la didactique du français, la 
revue « Le français dans le monde ». Pour 
accompagner l’évolution des sciences humaines 
et des études françaises, je vous conseille 
aussi la lecture du mensuel de vulgarisation 
scientifique « Sciences Humaines ». Face aux 
plus de 300 revues scientifiques spécialisées 
consultables en ligne, ce magazine s’est imposé 
depuis une dizaine d’années comme un outil 
de veille scientifique qui dégage les grandes 
tendances et les évolutions au-delà des 
clivages disciplinaires et des querelles d’écoles. 
Restons attentif à un monde qui bouge. 
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Les manuscrits traditionnels siamois1  

ont généralement pour support l’un de ces 
deux matériaux fabriqués à la main : l’ôle2, 
un type de feuille de palmier comme le latanier, 
ou bien le papier de mûrier. Un manuscrit sur 
ôle (bailan ใบลาน3)  est réalisé à partir de 
feuilles séchées au soleil et taillées aux 
mesures  appropr iées  à  l eur  usage  
(approximativement six centimètres sur  
quarante). Les feuilles sont alors gravées à 
l’aide d’un stylet de métal puis frottées avec 
un tampon de chiffon imbibé de pâte de  
charbon et de suie. Ce procédé permet au texte 
gravé d’être plus visible à la lecture. Les 
manuscrits de type bailan sont principalement 
utilisés pour les textes bouddhiques et sont 
généralement écrits en langue palie ou dans 
un mélange de  pal i  e t  de  langues  
vernaculaires4. Quant au manuscrit en papier 
de mûrier (samut khoi สมุดขอย ou samut thai 

สมุดไทย), il est toujours plié en forme 
d’accordéon. Le papier est fabriqué avec 
l’écorce interne d’un arbuste appelé khoi en 
thaï (streblus asper). L’écorce est bouillie 
jusqu’à devenir une pâte très tendre ; elle est 
alors étendue à l’air libre sur un cadre de bois. 
Une fois la pâte à papier sèche, on la lamine 
jusqu’à former une fine feuille5. 

Les textes sont généralement rédigés 
par des moines ou scribes, lesquels ont en 
majorité suivi une éducation monastique. En 
effet, dans le Siam du XIXe siècle, très peu 
de personnes avaient le privilège de pouvoir 
lire et écrire. Le plus souvent, les hommes 
qui prenaient la robe de moine au monastère  
apprenaient des rudiments de pali et d’écriture 
siamoise. De nos jours, les monastères jouent 
encore un rôle actif dans le domaine de 
l’éducation, notamment auprès des classes 

* Cet article fait suite à une communication donnée par l’un des auteurs le 19 mars 2012 dans le cadre de la  
« Journée d’études françaises et traduction », organisée par le Département de français de l’université  
Thammasat à Bangkok. Nicolas Revire est actuellement lecteur à l’université Thammasat (Bangkok,  
Thaïlande) et doctorant à l’université Paris 3-Sorbonne nouvelle (France) ; Dr. M.L. Pattaratorn  
Chirapravati est Professeur d’histoire de l’art asiatique à California State University (Sacramento, États-Unis).

1 Nous préférons utiliser ici l’adjectif « siamois » à « thaï » car la plupart de ces manuscrits sont antérieurs à 
1949, date à laquelle le Siam devient définitivement la Thaïlande.

2 Le mot tamoul ôlei (feuille) a donné le français « ôle » ou « olle », qui désigne, depuis la fin du XVIIe siècle, 
la feuille de palme employée pour l’écriture des manuscrits de l’Inde et des pays du sud-est asiatique. 

3 Les transcriptions des termes thaïs suivent ici les règles de l’Institut royal de Thaïlande (ratchabandittayasathan
 ราชบัณฑิตยสถาน). Site Internet : www.royin.go.th. 
4 Pour plus d’informations sur ces manuscrits bouddhiques siamois, voir Cœdès (1921), Ginsburg (1989, 9–12), 

McDaniel (2008) et Skilling & Pakdeekham (2002).
5 Sur ces arbres dont l’écorce sert de papier ou à faire du papier, voir en particulier La Loubère (1691, 42) ou 

l’édition critique de Jacq-Hergoualc’h (1987, 148–149 n. 12–15).

Prologue aux manuscrits siamois

À propos d’un manuscrit siamois du XIXe siècle conservé             
en Suisse et récemment traduit en français

Nicolas REVIRE et M.L. Pattaratorn CHIRAPRAVATI*
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défavorisées. On considère habituellement 
que l’acte même de recopier des textes  
bouddhiques aide à accroître les mérites des 
copistes ; cette activité était donc courante 
dans l’enceinte des monastères. Cependant, 
les scribes pouvaient être amenés à modifier 
quelque peu les textes qu’ils recopiaient, si 
bien que la même œuvre peut se trouver sous 
des versions différentes. Il nous faut donc être 
conscient des particularités de la version du 
document sur lequel on travaille. 

Même si les manuscrits de type bailan 
sont parfois ornés d’illustrations, ces dernières 
sont plus courantes dans les ouvrages de type 
samut khoi .  Le thème commun des  
illustrations reste souvent d’inspiration  
bouddhique et inclut la vie du Bouddha, les 
Jātakas (ชาดก), récits de vies antérieures du 
Bouddha, ou encore l’histoire de Phra Malai 
(พระมาลัย ), un moine « légendaire »  
bouddhiste qui par ses grands mérites avait 
la possibilité de se transporter dans les cieux 
et les enfers. Par ailleurs, d’autres œuvres de 
littérature religieuse, comme le Rāmakien 
(รามเกียรติ)์, version siamoise de la célèbre  
épopée du Rāmayāna indien, sont elles aussi 
fréquemment illustrées. Les textes siamois les 
plus anciens qui nous soient parvenus de 
poètes célèbres datent seulement du XVIIe 
siècle1. 

Les manuscrits traditionnels siamois 
passent, de par leur nature même, pour être 
plutôt fragiles et se détériorer assez rapidement 
à cause de l’humidité ou à cause des insectes 
et rongeurs. Cependant, bien conservés dans 
1 Ginsburg (1989, 12). Par ailleurs, la première collection européenne de manuscrits sur ôles provenant du 

Siam, constituée sous Louis XIV et Louis XV, se trouve aujourd’hui conservée à la Bibliothèque nationale 
de France, Département des manuscrits, division orientale, fonds des manuscrits en pali ou fonds indochinois. 
Site Internet : http://www.bnf.fr. Voir aussi Filliozat (2009).

2 Site Internet : http://fondationbodmer.ch/
3 Numéro d’inventaire : Codex Bodmer 727. Pour la traduction publiée, voir Pattaratorn Chirapravati et  

Revire (2011). 

des conditions naturelles et traditionnelles, 
ils peuvent passer les siècles. Les manuscrits 
sur ôles sont, à cet effet, plus solides que ceux 
sur papier de mûrier car ils sont capables de 
flotter dans l’eau des inondations, lesquelles 
sont récurrentes dans l’Asie des moussons. 
Ils supportent donc mieux l’humidité sans 
s’altérer puisqu'ils sont gravés. L’écriture 
perdure si l’encre s’efface, il suffit simplement 
de les ré-encrer. Malheureusement, les vers 
et les rats en viennent souvent à bout quand 
ils ne sont pas mis en sécurité, même s’il y a 
encore des endroits au monde où on s’attache 
à les conserver intacts. Un certain nombre de 
fragments de ces manuscrits siamois  
traditionnels, souvent richement illustrés, 
sont ainsi conservés hors de Thaïlande dans 
des grands musées, bibliothèques et autres  
collections publiques ou privées en Occident.

Présentation du manuscrit de la 

Fondation Martin Bodmer

Conservé à la Fondation Martin Bodmer, 
l’une des plus importantes bibliothèques 
privées au monde sise à Cologny, près de 
Genève, en Suisse2, le manuscrit reproduit en 
fac-similé, traduit et annoté par nos soins et 
publié en français aux Presses universitaires 
de France (PUF) que nous présentons  
brièvement ici [Figures 1–2] est composé de 
soixante-dix-huit plis peints sur leurs deux 
faces mesurant chacun trente-six centimètres 
sur douze, soit cent cinquante-quatre plis au 
total3. Entièrement déployé, il mesure ainsi 
quelque neuf mètres trente-six. Il est couché 
sur papier de mûrier, fait à la main et plié en 
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accordéon selon le mode caractéristique des 
ouvrages traditionnels siamois appelés samut 
khoi ou samut thai. [Figure 3] Son texte est 
en langue siamoise, écrit principalement dans 
l’alphabet thaï avec parfois quelques  
caractères khom (ขอม1). Cinquante-deux plis2 
contiennent des illustrations, des figures 
anatomiques et des diagrammes finement 
esquissés à l’encre noire avant d’être coloriés ; 
soixante et onze transcrivent du texte.

De nombreux plis ont été laissés vierges 
surtout à la fin du manuscrit. Les plis vierges 
dispersés dans le texte ont peut-être été  
malencontreusement omis par le copiste.  
Rappelons néanmoins que les scribes et les 
illustrateurs n’étaient ordinairement pas les 
mêmes personnes et que la copie des textes 
était plus rapide que l’exécution des peintures ; 
il est ainsi possible que certaines pages 
blanches aient été destinées aux peintres afin 
qu’ils y ajoutent des illustrations ou des  
diagrammes.

Ce long manuscrit révèle des croyances 
et coutumes « oubliées » du royaume de Siam 
au XIXe siècle. Sur le ton solennel de la 
prophétie, il combine en fait trois traditions, 
d’ordinaire exposées séparément : un traité 
de prédictions à l’usage des guerriers  
(tamraphichaisongkhram ต�าราพิชัยสงคราม),  
un recueil d’instruction sur les massages  
thérapeutiques (tamranuat ต�ารานวด) et un 
manuel de divination proprement dit  
(phrommachat พรหมชาติ). C’est une œuvre 
unique qui a sans doute été exécutée sur  
commande dans un atelier royal de Bangkok, 
peut-être pour satisfaire la curiosité d’un riche 
collectionneur étranger de l’époque. 

 

Le premier pli du manuscrit Bodmer 
débute par le mot naton (หน้าต้น) signifiant  
littéralement la « page de commencement ». 
Celui-ci est suivi du nom de six mueang (เมอืง) 
ou anciennes cités importantes dans l’histoire 
du Royaume de Siam : Chiangmai, Phitsanulok, 
Khamphangphet, Sankhalok, Sukhothai et 
Ayutthaya3. Les quinze plis suivants sont  
illustrés de soixante-dix-sept figures du Soleil  
a c c o m p a g n é e s  d e  p r é d i c t i o n s  e t 
d’avertissements liés à la guerre. Dix plis 
offrent ensuite cinquante-six miniatures de la 
Lune et de comètes complétées, elles aussi, de 
prédictions et d’avertissements. La dernière 
section de cette partie contient neuf plis avec 
vingt-huit représentations imagées de nuages, 
également suivies de prédictions. 

Ces illustrations sont suivies de seize 
plis de texte transcrivant des prédictions divisées 
en quatre autres catégories : étoiles, arcs-en-
ciel, brouillard et orages. La position de 
chaque élément ou astre dans le ciel a une 
signification particulière et correspond à une 
prédiction précise. Le changement de position 
est indiqué pour chaque nuage et est consigné 
dans le texte. On peut par exemple lire :  
« Quand l’Étoile sera éloignée de la Lune, au 
nord, les bonnes grâces le Monarque  
obtiendra », mais « Quand un arc-en-ciel  
apparaîtra à l’est au moment où les troupes 
avancent, la débâcle elles subiront ». Les huit 

1  L’alphabet khom est semblable au vieux khmer.
2 Le terme « pli » plutôt que « folio » ou « feuillet » révèle bien la nature pliable du manuscrit.
3 Les cinq premières cités sont localisées dans les régions plus ou moins septentrionales et furent importantes 

pendant la période dite de Sukhothai (XIIIe-XIVe siècles). Ayutthaya, dans la vallée centrale, était la capitale 
d’un royaume qui prospéra entre 1350 et 1767. Sukhothai fut vassalisée par ce dernier vers 1378.

Prédictions liées à la guerre 

(Tamraphichaisongkhram)
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plis suivants ont été laissés vierges, peut-être 
dans l’intention d’y ajouter d’autres  
diagrammes de guerre.

À titre de comparaison, le premier 
traité de prédictions et stratégies de guerre de 
ce type (tamraphichaisongkhram) fut rédigé 
sous le règne de Ramathibodi II d’Ayutthaya 
(1491–1529), puis révisé et augmenté au cours 
du règne de Naresuan (1590–1605)1. Cette 
version continua d’être utilisée jusqu’au 
règne de Rama Ier (1782–1809), au début de 
la période de Bangkok. Au moins six copies 
de cette époque ont survécu et sont  
actuellement conservées dans les collections de 
la Bibliothèque nationale de Bangkok ; l’un 
de ces manuscrits est même daté du 13 août 
17932. Puis Rama III (r. 1824–1851) ordonna 
en 1825 la compilation d’une nouvelle édition. 
Le Roi soupçonnait en effet que le contenu 
des anciens manuels était fautif ; aussi  
nomma-t-il son jeune frère, le prince Kromphra 
du Palais du Devant (Wang Na วังหน้า3), pour 
superviser cette entreprise. 

Les illustrations des figures et les  
prédictions liées à la guerre du manuscrit 
Bodmer sont très apparentées à celles du 
manuel de 1793 conservé à la Bibliothèque 
nationale de Bangkok sous le numéro 
d’inventaire 1224. Toutefois, il est plus 
vraisemblable que le manuscrit qui nous occupe 
ait été copié plutôt d’après la version de 1825 

et non celle de 1793. En effet, les deux  
manuscrits comparés utilisent des matériaux 
différents. Celui de 1793 appartenant à la 
Bibliothèque nationale est réalisé à la main 
sur un papier de mûrier noir (samut thai dam 
สมุดไทยด�า) avec des légendes inscrites en 
lettres dorées (samut saen thong สมุดเส้นทอง), 
ce qui est d’usage courant pour les copies 
royales. Le manuscrit Bodmer, en revanche, 
est exécuté sur un papier de mûrier blanc 
(samut thai khao สมุดไทยขาว) et ses lettres sont 
tracées à l’encre noire. Les reproductions de 
nuages dans ces deux manuscrits sont  
également différentes. Ce serait là un indice 
supplémentaire montrant que le manuscrit 
Bodmer a été copié à partir du modèle de 
1825. Malheureusement, il n’existe plus 
d’exemplaires de cette version de 1825 avec 
lesquels le comparer. Seules nous restent les 
informations prodiguées dans son récit de 
voyage par un certain Adolf Bastian qui se 
trouvait au Siam en 18635. Ce dernier a 
vraisemblablement eu accès à cette version 
révisée aujourd’hui disparue6. Le manuscrit 
B o d m e r  s e r a i t  d è s  l o r s  l e  s e u l  
témoignage connu de la version de 1825.

N’oublions pas qu’au XIXe siècle, déjà 
sous le règne de Rama III, quelques  
Occidentaux comme le capitaine James Low 
ou le diplomate américain Edmund Roberts 
vivaient à Bangkok et entretenaient des relations 

1 Damrong Rajanubhab (1969, 1–3).
2 Fine Arts Department of Thailand (2002). 
3 Traditionnellement dans l’histoire du Royaume de Siam, deux rois se partageaient le pouvoir au cours de 

chaque règne. Le « Vice-roi » résidait au Palais du Devant et était subordonné au « Roi » qui demeurait au 
Grand Palais. En général, le vice-roi était un frère cadet du premier. En 1886, Rama V abolit cette tradition 
et fit remplacer la fonction de  vice-roi par celle de prince héritier.

4 Fine Arts Department of Thailand (2002, 126–129).
5 Adolf Bastian passa quatre ans en Asie du Sud-Est entre 1861 et 1865 au cours desquels il rédigea un récit 

de voyage en six volumes. Il retourna en Prusse avec une grande quantité d’informations et d’objets à  
caractère ethnographique. Sa collection était conservée au Folk Museum à Berlin qui fut détruit au cours de 
la deuxième guerre mondiale. Voir Bastian (2005).

6 Quaritch Wales (1983, 132). Voir aussi Quaritch Wales (1952).
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cordiales avec le Roi, des membres de la 
famille royale ou de hauts fonctionnaires. 
Nous savons par exemple que le capitaine 
Low passa commande de plusieurs manuscrits 
traditionnels qui sont maintenant conservés 
dans les collections de la British Library à 
Londres1. Edmund Roberts, quant à lui, reçut 
également un manuscrit de divinations 
comme présent du prince Isaret qui deviendra 
plus tard le vice-roi ou second-roi Phra 
Pinklao2 sous le règne de Rama IV (1851–
1868), le 22 avril 18363. Certes, les sujets liés 
à la guerre étaient traditionnellement réservés 
au Roi, aux membres masculins de la famille 
royale ou aux hauts fonctionnaires et ne  
pouvaient en aucun cas être partagés avec le 
commun des mortels. Aussi le fait même 
qu’un recueil de prédictions relatives à la 
guerre soit ici inclus dans le manuscrit  
Bodmer peut-il laisser entendre que la  
personne qui est à l’origine de la commande 
avait des liens très étroits avec des membres 
de  l a  f ami l l e  roya le  ou  de  hau t s  
fonctionnaires. De plus, étant donné que le 
manuscrit Bodmer incorpore également deux 
autres types de manuels, sur les massages et 
la divination, il est raisonnable de penser qu’il 
a pu être réalisé à la demande d’un  
Occidental ou pour le lui offrir en cadeau. 

 

Le second volet du manuscrit Bodmer, 
qui se déplie sur quatorze plis, est un manuel 
de massages thérapeutiques. Quatre esquisses 
dessinées de corps humains, deux d’hommes 

et deux de femmes, sont marquées de points 
de massage. Chaque figure se tient debout, 
frontalement, les jambes légèrement repliées. 
Les points de massage importants sont indiqués 
en noir et sont reliés par de fines lignes 
rouges à des indications à usage thérapeutique.

La première figure masculine s’étire sur 
qua t r e  p l i s .  E l l e  e s t  marquée  de  
quarante-sept points de pression sur le corps. 
Chaque point indique un traitement spécifique. 
La deuxième figure masculine, qui comprend 
également quatre plis, est quant à elle marquée 
de quarante et un points. La première figure 
indique les points pour des symptômes  
généralement associés aux problèmes  
gastriques (diarrhée, indigestion, flatulence…) 
ainsi qu’aux problèmes de respiration 
(asthme, toux…). La seconde indique les 
points pour les traitements de douleurs variées 
(migraine, nausée, douleurs dorsales, fatigue 
musculaire…) et relatifs aux troubles du  
sommeil. 

Les deux figures féminines, s’étalant 
chacune sur trois plis, dévoilent vingt-cinq 
points de pression pour le traitement  
thérapeutique. Les points indiqués sont  
semblables à ceux des figures masculines. De 
plus, le nombre requis de pressions est  
également indiqué. Les jambes ou genoux 
engourdis, par exemple, nécessitent sept  
pressions et les problèmes de picotement ou 
de paralysie des membres inférieurs ou  
supérieurs en requièrent neuf. Notons que 
plusieurs des termes médicaux siamois  
employés dans le manuscrit Bodmer sont 
aujourd’hui obsolètes et il n’existe pas de 

1 Ginsburg (1989, 25–28).
2 Le prince Isaret parlait et écrivait l’anglais et était très curieux de tout ce qui était de provenance occidentale. 

Il fut l’avant-dernier des vice-rois de la dynastie Chakri avec des pouvoirs spéciaux qui lui conféraient le droit 
unique de signer des traités avec les puissances étrangères. On peut donc dire de lui qu’il était un véritable  
second-roi.

3 Ginsburg (2000, 125).

Manuel de massages thérapeu-

tiques (Tamranuat)  [Figures 4–7]
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références précises pour identifier avec certitude 
les symptômes décrits en langue moderne. 
Aussi avons-nous été souvent dans l’obligation 
d’utiliser les termes généraux pour les  
symptômes en lieu et place de termes spécifiques 
aujourd’hui désuets.

Rappelons que c’est Rama III qui fut à 
l’origine de l’établissement de la première 
école dite de médecine du Royaume. Cette 
école se voulait garante de la préservation des 
techniques de massage traditionnel rendues 
populaires depuis le règne de Rama Ier1. 
Ainsi lorsque le Roi fit rénover le Wat  
Phrachetuphon ou Wat Pho (วัดพระเชตุพนหรือ
วัดโพธ์ิ) à Bangkok, il ordonna de faire  
graver et exposer à la vue du public des 
dizaines d’inscriptions et de peintures  
murales dans un but éducatif  et  de  
p r é s e r v a t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  
traditionnelles. Les inscriptions concernent 
des traités divers de médecine, massage,  
astrologie, rêves et bien d’autres sujets  
e n c o r e 2.  E n  1 8 3 1 ,  i l  o r d o n n a  l a  
compilation de savoirs anciens relatifs aux 
massages thérapeutiques avec soixante 
représentations de figures marquées de points 
de pression ; ces savoirs furent exposés dans 
les petits pavillons situés au nord du Wat 
Phrachetuphon, autour du Mahachedi (stūpa 
ou reliquaire principal). En 1836, il établit 
également une école de médecine à Wat 
Ratchaorot (วัดราชโอรส). Les croquis sont  
toujours visibles à leur emplacement original. 
On le voit ,  le manuel de massages  
thérapeutiques du manuscrit Bodmer reflète 
un deuxième centre d’intérêt cher au règne 
de Rama III. 

Autrefois, les événements marquants 
de la vie des Siamois tels que les mariages 
ou l’édification d’une nouvelle demeure 
étaient jalonnés de cérémonies de protection 
et de bénédictions intimement liées au service  
religieux bouddhique. Les Siamois avaient 
une croyance très forte dans les influences 
astrales touchant à divers aspects de leur vie, 
a u s s i  l e s  a s t r o l o g u e s  é t a i e n t - i l s  
habituellement consultés pour trouver les 
dates et heures les plus favorables des  
cérémonies. Les astrologues calculaient ainsi 
le jour, l’heure, le mois et l’année de naissance 
avant de les inscrire dans un diagramme. 
Ensuite, ils consultaient un manuscrit de 
divinations afin d’en tirer des prédictions 
idoines.

Le recueil de divinations (phrommachat3)
du manuscrit Bodmer débute ainsi avec deux 
types de diagrammes divinatoires pour énoncer 
des présages. Ces types de diagrammes 
étaient utilisés lorsque les astrologues  
disposaient des renseignements du client sur 
le jour, l’heure, le mois et l’année de  
naissance. Chaque section du texte qui suit 
dans le manuscrit Bodmer requiert donc  
souvent un des deux diagrammes pour faire 
des prédictions.

Le texte du recueil de divinations  
proprement dit s’étend sur cinquante-quatre 
plis entrecoupés de certains plis laissés vierges. 
Chaque nouvelle prédiction débute avec la 

1 Pour plus d’informations sur les techniques de massages traditionnels du Wat Pho, voir Vallard (2003, 73–120).
2 Wyatt (1982, 175).
3 Phrommachat dérive du sanskrit brahmājati. Il s’agit d’un recueil traditionnel siamois d’art divinatoire  

compilant divers traités anciens. La date de rédaction de ces textes anciens n’est généralement pas connue. 
Pour plus d’informations, voir Ginsburg (1989, 22).

Recueil de divinations 

(Phrommachat) 
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formule Sithikariya (สิธีการิยะ) qui peut être  
traduite comme « Puis-je être entendu ». Le 
premier sujet abordé dans ce recueil divinatoire 
concerne les douze jours favorables ou  
défavorables qui se répartissent tout au long 
de chaque mois : les jours fu (ฟ)ู ou « fastes »1 
et les jours chom (จม)  ou « néfastes »2. Le 
texte indique donc les jours favorables ou non 
pour réaliser telle ou telle activité, comme la 
construction d’une demeure par exemple. 

Une autre section de prédictions concerne 
le meilleur moment pour porter des habits 
neufs. Il s’agit d’avertir les gens de la manière 
de se vêtir en fonction des jours de la Lune 
croissante ou décroissante, de la couleur à 
porter selon le jour de la semaine, ou encore 
de les informer des bénéfices acquis avec la 
confection et le port d’habits neufs au cours 
du mois.

Diverses prédictions concernent les 
mariages en indiquant les associations  
favorables et défavorables entre partenaires 
ou pour permettre d’évaluer par exemple si 
le couple s’entendra à long terme. D’autres 
formules divinatoires permettent de prédire 
le fruit de leur union, à savoir si les couples 
auront un garçon ou une fille en premier ou 
bien encore calculent le potentiel du couple 
en fonction de l’année de naissance respective 
des deux partenaires. Les couples les plus 
prospères sont souvent comparés aux divinités 
hindoues (Shiva พระศิวะ, Vishnu พระวิษณุ et 
Indra พระอินทร)์ et sont appréciés au nombre 
d’esclaves qu’ils possèdent ainsi qu’au  
montant de la dot des épouses. La classe 
sociale et la profession des personnes sont 
ainsi décrites dans les prédictions. Les hautes 

classes de la société (khunnang ขุนนาง) étaient 
les nobles et les personnes riches (setthi เศรษฐ)ี 
qui se distinguaient par le nombre d’esclaves 
inscrits dans leur « trésor » (sombat สมบัต)ิ. 
Le texte se réfère aussi à diverses professions 
liées au commerce maritime telles que  
négociant en jonque (samphao ส� า เภา),  
capitaine de jonque (naisamphao นายส�าเภา), 
batelier (rueachang เรือจ้าง), etc. Dans la  
société du XIXe siècle, ces professions étaient 
incontestablement des plus communes dans 
la grande plaine centrale, notamment autour 
de la capitale Bangkok. 

Généralement, un recueil de divinations 
inclut des illustrations de figures associées à 
la littérature, tout particulièrement aux épisodes 
populaires du Rāmakien. Si le manuscrit 
Bodmer ne contient aucune reproduction de 
ce genre, il y fait pourtant souvent référence. 
En effet, l’histoire du Rāmakien faisait  
véritablement partie de la vie des Siamois, si 
bien que chaque épisode important de ce 
poème épique était une métaphore pour le 
développement personnel des individus. Le 
Rāmakien était aussi communément utilisé 
pour les prédictions concernant l’agriculture 
et le négoce3. Il est d’ailleurs remarquable 
que cette section du manuscrit Bodmer soit 
écrite en vers, dans le style poétique de la 
grande épopée, et non en prose, comme le 
reste du manuscrit.

Notre manuscrit se termine par des 
combinaisons aléatoires d’années zodiacales. 
Cette dernière section est également écrite 
sous forme de poème. Les derniers vers sont 
suivis de onze plis vierges. Il apparaît évident 
que le scribe n’avait pas fini de recopier son 
texte car celui-ci ne se termine pas par la 

1 Le terme fu est une abréviation de fuangfu (เฟื่องฟู) qui signifie « prospérité ».
2 Le terme chom signifiant également « sombrer ».
3 Pour davantage d’informations à ce sujet, voir Quaritch Wales (1983, 95).
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traditionnelle formule de fin (chopthaoni จบ
เทานี้หรอืจบเทานี)้, que l’on trouve pourtant dans 
les autres sections du manuscrit.

 

La datation de la fabrication du manuscrit 
peut être approchée en observant des éléments 
textuels (orthographe, graphisme des lettres 
et des symboles, etc.) et artistiques (figures 
sur lesquelles sont placées les points de  
massage, travail du pinceau, etc.).

Dans le passé, les mots étaient épelés 
différemment d’aujourd’hui sur une base 
phonétique qui pouvait varier d’une personne 
à une autre. De plus les tons sont rarement 
indiqués contrairement à aujourd’hui. Il faut 
attendre 1933, avec l’établissement de 
l’Institut royal (ratchabandittayasathan 
ราชบัณฑิตยสถาน), pour que l’orthographe  
siamoise soit standardisée et devienne  
systématique. Les écrits postérieurs à  cette 
date sont ainsi très différents de ceux des  
périodes antérieures. L’orthographe des mots 
dans le manuscrit Bodmer n’est pas fixe et la 
calligraphie est similaire à celles de plusieurs 
manuscrits datés du premier quart du XIXe 
siècle conservés dans les collections de la 
Bibliothèque nationale à Bangkok et de la 
British Library à Londres. De plus, le  
manuscrit Bodmer utilise de nombreux  
symboles communs aux autres manuscrits 
siamois datant des trois premiers règnes de 
la période de Bangkok (1782–1851). Ces 
symboles, tels que le kruangmai takai  
(เคร่ืองหมายตาไก) au début d’une nouvelle phrase 
ou pour aborder un nouveau sujet, sont  
caractéristiques des écrits anciens. Si l’on 
prend en considération toutes ces particularités, 
on peut en déduire que le manuscrit Bodmer 
a probablement été produit au cours de la 
première moitié du XIXe siècle.

En ce qui concerne le contenu, comme 
nous l’avons souligné plus haut, les manuels 
de massages thérapeutiques n’étaient pas 
populaires antérieurement au règne de Rama 
III celui-ci ayant fait établir une école de 
médecine traditionnelle et de massages au 
Wat Phrachetuphon en 1831. Ainsi les quatre 
corps humains indiquant les points de  
massage n’ont sans doute pas été réalisés 
avant cette date. De plus, le rendu des  
couleurs sans texture ni ombres ou perspectives 
reflète un style artistique plus ancien que celui 
pratiqué plus tard sous le règne de Rama IV 
(1851–1868). En conclusion, le manuscrit 
Bodmer daterait plus précisément des années 
1830.

 

Dans cette section, nous aimerions 
présenter brièvement notre approche du travail 
de traduction du manuscrit Bodmer, à la fois 
d’un point de vue méthodologique et du style. 
Mais d’abord, qu’il nous soit permis d’évoquer 
les conditions et les limites de ce travail. Outre 
le manque de temps dont nous, les traducteurs, 
avons cruellement souffert pour réaliser  
correctement cette entreprise et satisfaire 
ainsi aux exigences de délais très courts des 
éditeurs, s’est ajouté les  grandes distances 
qui nous séparaient chacun l’un de l’autre et 
de notre objet de travail, c’est-à-dire le manuscrit 
à traduire. L’un d’entre nous résidant en 
Californie et l’autre à Bangkok, et le manuscrit 
se trouvant entre les deux en Suisse, il a 
fallu naturellement recourir aux divers outils 
technologiques à notre disposition (liaisons 
Internet et téléphoniques, photos numériques, 
etc.) pour pouvoir nous atteler convenablement 
à la tâche. Précisons aussi que l’un des  
traducteurs n’étant pas francophone, la langue 
de travail commune était l’anglais. En somme, 
les conditions n’étaient pas réunies pour  

Datation du manuscrit

Traduction du manuscrit 
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véritablement pouvoir proposer une co- 
traduction1. Il a donc été décidé de nous 
répartir le travail en plusieurs étapes. Tout 
d’abord, l’un d’entre nous s’est chargé de 
translittérer le texte du manuscrit siamois, 
rédigé en thaï boran (ไทยโบราณ), c’est-à dire 
ancien, vers le thaï moderne (étapes 1–2). 
Ensuite, une traduction très fidèle, quoique 
quelque peu dénuée de charme, a été réalisée 
vers l’anglais moderne, ou plus précisément 
l’américain (étape 3). C’est à partir de cette 
version anglaise que la traduction en français 
a pu se faire en deux temps : d’abord mot-à-
mot (étape 4) puis de manière retravaillée et 
stylisée (étape 5). Rappelons à ce titre que 
seule la traduction française finale (étape 5) 
faisait foi et était vouée à être publiée aux 
PUF. Voici donc un exemple du processus de 
traduction mis en œuvre pour un vers extrait 
du manuscrit de divination :

1) ถาพระอาทิดเปนดังนีทุกขยากนักหน้า (vers 
original en thaï ancien). 

2) ถ ้าพระอาทิตย ์ เป ็นดังนี้ทุกข ์ยากหนักหนา  
(translittération en thaï moderne de Pattaratorn 
Chirapravati).

3) « If the sun looks like this, [life will 
be] suffering » (traduction en anglais de  
Pattaratorn Chirapravati).

4) « Si le soleil ressemble à ceci, la vie 
ne sera que souffrance » (première traduction 
littérale en français de Nicolas Revire).

5) « Quand ainsi le Soleil apparaîtra, 
que souffrance la vie ne sera » (traduction 
finale de Nicolas Revire publiée aux PUF,  
p. 36).  

Pour des raisons liées à la nature même 
du manuscrit, mais aussi en raison d’éléments 
esthétiques et linguistiques propres à la 

langue française, une traduction littérale ou 
mot-à-mot en français (étape 4) ne pouvait 
être sérieusement envisagée pour publication. 
Dans la version imprimée, nous avons ainsi 
privilégié « l’esprit » du texte à la « lettre », 
en tentant de trouver un style qui soit autant 
que possible approprié à son genre suranné, 
solennel et mystique (étape 5). Une explication 
s’impose donc sur le choix final de notre 
traduction et le mécanisme qui s’est opéré 
entre les étapes quatre et cinq.

Reprenons notre première version du 
vers traduit littéralement : « Si le soleil  
ressemble à ceci, la vie ne sera que souffrance » 
(étape 4). Force est de constater que le style 
est lourd, notamment dans la première partie 
du vers, qui comprend de plus une préposition 
superflue : « Si le soleil ressemble à ceci… » 
(étape 4a). Certes cette préposition « à » est 
rendue nécessaire ici par l’usage du verbe  
« ressembler » qui implique un complément 
indirect : « ressembler à quelqu’un ou à 
quelque chose ». L’idée était donc de trouver 
une construction plus esthétique et plus concise 
avec un autre verbe qui soit à complément 
d’objet direct ou, mieux, intransitif et qui 
puisse si possible donner un rôle actif au  
« Soleil » auquel nous avons d’ailleurs ajouté 
une majuscule au passage. Heureusement, la 
langue française est très riche de ces verbes 
synonymes tel « évoquer », « paraître » ou  
« apparaître », ou bien de forme pronominale 
comme « se parer », « s’habiller », « s’orner », 
etc. Il y a aussi le verbe intransitif « naître »... 
Notre choix s’est finalement reporté sur  
« apparaître ». Nous avons aussi décidé de 
remplacer « ceci » par « ainsi » afin d’insister 
davantage sur la conséquence, ce qui donne 
alors : « Si ainsi le Soleil apparaît…».  
Toutefois, une formulation au futur nous est 

1 Sur les spécificités et techniques de la « co-traduction », voir Fouquet (1994).
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très vite apparue plus convenable pour mieux 
marquer la sentence prédictive de la  
divination. Aussi avons-nous substitué le « si » 
de la condition à « quand » qui implique 
nécessairement une construction au futur 
simple : « Quand ainsi le Soleil apparaîtra… » 
(étape 5a).

Dans la deuxième partie du vers, nous 
avions : « … la vie ne sera que souffrance » 
(étape 4b). Afin de jouer sur des effets de 
style, nous avons volontairement procédé à 
l’inversion du verbe et de l’objet mettant 
mieux en valeur la conséquence : «… que 
souffrance la vie ne sera » (étape 5b). Ce qui 
donne le résultat final suivant : « Quand 
ainsi le Soleil apparaîtra, que souffrance la 
vie ne sera » (étape 5). Un autre avantage de 
cette inversion systématique du verbe et de 
l’objet consiste en la nouvelle rime que 
produit le verbe final généralement conjugué 
à la troisième personne (singulier ou pluriel) 
du futur simple. Voici par exemple un couplet 
de prédictions liées à la guerre dans le  
manuscrit Bodmer, basées sur l’observation 
de la Lune, et telles qu’elles apparaissent 
publiées aux PUF :

Quand ainsi la Lune apparaîtra,  
imminente la mort du Monarque sera.

Quand ainsi la Lune apparaîtra, fertile 
la terre sera ; prospère le peuple vivra.

Quand ainsi la Lune apparaîtra, buffles 
et vaches une calamité touchera.

Quand ainsi la Lune apparaîtra,  
imminente la guerre sera.

Quand ainsi la Lune apparaîtra,  
imminent le tremblement de terre sera. 

Quand ainsi la Lune apparaîtra,  
surabondantes les pluies seront ; imminente 
une catastrophe sera1. 

Cette inversion volontaire du verbe et 
de l’objet dans les sentences prédictives n’est 
pas sans rappeler la façon de parler du mystique 
personnage Yoda, « Grand Maître Jedi » de 
la saga de science-fiction Star Wars devenue 
culte aux quatre coins du monde. Le dialecte 
de Yoda a pour particularité, en effet, d’utiliser 
la syntaxe « Objet + Sujet + Verbe » (OSV) 
totalement à l'inverse de la plupart des langues 
indo-européennes qui suivent généralement 
la syntaxe « Sujet + Verbe + Objet » (SVO). 
La formation de ces nouvelles phrases de type 
inversé (OSV) serait une résultante d'une 
figure stylistique appelée hyperbate.

Pour finir cette section sur une touche 
plus légère, voici donc quelques exemples et 
citations de Maître Yoda extraites des films 
Star Wars2  et recomposées en français  
standard selon leur typologie syntaxique 
propre (OSV/SVO) :

1) « Le côté obscur de la Force, redouter 
tu dois » (OSV)

Ÿ « Tu dois redouter le côté obscur de 
la Force » (SVO)

2) « Quand neuf cents ans comme moi 
tu auras, moins en forme tu seras » (OSV)

Ÿ « Quand tu auras neuf cents ans 
comme moi, tu seras moins en forme » (SVO)

3) « En grand danger, vous êtes » 
(OSV)

Ÿ « Vous êtes en grand danger » (SVO)

1 Pattaratorn Chirapravati et Revire (2011, 43).
2 Citations tirées de Wikipédia et Wikiquote : http://fr.wikipedia.org/wiki/Yoda#Le_dialecte_de_Yoda ;  

http://fr.wikiquote.org/wiki/Yoda. 
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4) « T’aider, je puis » (OSV)

Ÿ « Je puis t’aider » (style archaïque) 
ou « Je peux t’aider » (SVO)

5) « Beaucoup encore il te reste à  
apprendre » (OSV)

Ÿ « Il te reste encore beaucoup à  
apprendre » (SVO)

6) « Ton père, il est » (OSV)

Ÿ « Il est ton père » (SVO)

7) « Ni les pleurer ni les regretter tu ne 
dois » (OSV)

Ÿ « Tu ne dois ni les pleurer ni les 
regretter » (SVO).

Après cette note d’humour, revenons à 
des considérations plus sérieuses. Car le cas 
de ce manuscrit siamois isolé en Suisse et 
traduit en français par nos soins doit à la fois 
servir d’exemple à d’autres et inviter à une 
réflexion utile. En effet, grâce à cette entreprise 
d’édition en fac-similé et à sa traduction dans 
une langue soignée et accessible, ce document 
unique est aujourd’hui non seulement sorti 
de l’ombre mais également sauvé de l’oubli 
pour les générations futures. Toutefois, et plus 
généralement, l’avenir s’annonce plutôt sombre 
pour la conservation de milliers d’autres 
manuscrits traditionnels en Thaïlande, qui 
n’auront jamais cette chance d’être publiés. 
Comme en Europe, depuis le développement 

des premières imprimeries, et surtout depuis 
l’apparition toute récente des « livres  
électroniques », la production de tels manuscrits 
traditionnels est vouée à disparaître, même 
s’il reste bien quelques moines qui s’y essayent 
encore parfois par nostalgie des traditions 
passées voire pour l’amusement des touristes 
étrangers.

Et pourtant, outre quelques rares  
collections prestigieuses, il y a encore à ce 
jour dans les monastères thaïlandais des milliers 
de manuscrits anciens qui attendent qu’on s’y 
intéresse, les déchiffre, les classe ou les 
traduise. Plusieurs institutions et universités 
thaïlandaises s’en occupent modestement (le 
Centre d’Anthropologie Sirindhorn, le Social 
Research Institute de Chiang Mai, le Palm 
Leaf Manuscript Preservation Center in 
Northeast  Thai land de l ’univers i té  
Mahasarakham…), mais trop rares sont encore 
les catalogueurs et chercheurs qui s’y attèlent 
vraiment. À titre d’exemple, la Bibliothèque 
nationale ou la Siam Society (สยามสมาคม) à 
Bangkok n’a pas de déchiffreurs de textes 
anciens sinon un seul retraité bénévole, 
l’honorable Achan Term Mitem, qui continue 
encore et toujours d’y classer inlassablement 
ces antiquités. Force est donc de constater 
que les plus grandes menaces qui pèsent 
aujourd’hui sur les manuscrits siamois  
restent la négligence et l’oubli1.

Et malgré tous les beaux discours sur 
le patrimoine matériel et immatériel, il ne 
semble y avoir en haut lieu aucune motivation 
sérieuse pour le sauvetage du patrimoine écrit 
thaïlandais. Cette situation grave n’est pas 

1 Profitons de cette occasion pour citer les efforts louables d’une équipe de l’EFEO (École française d’Extrême-
Orient), dirigée par François Lagirarde, sur l’étude de textes littéraires inédits et la collecte numérique de 
manuscrits du Nord de la Thaïlande. Le corpus de ces textes numérisés devrait prochainement être accessible 
aux chercheurs sur le site Web de l’EFEO : www.efeo.net. Voir également Lagirarde 2007.

Quel avenir pour le patrimoine 

écrit en Thaïlande ?
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sans rappeler l’état de délabrement constant 
d’un autre haut lieu du « Patrimoine thaïlandais », 
supposé pourtant en recueillir ses plus belles 
œuvres. Il s’agit bien évidement du Musée 
national de Bangkok à la muséographie obsolète 
et au système de catalogage quasi-inexistant1. 
Le premier et dernier à avoir produit un 
catalogue raisonné digne de ce nom était le 
savant français George Cœdès il y a près d'un 
siècle2!

Somme toute, la Thaïlande a grandement 
besoin de véritables institutions, à l’image de 
l’École des chartes en France3, capables de 
former des étudiants avec toute l’expertise 

nécessaire et voués à la véritable préservation 
du patrimoine écrit. Idéalement, ces « nouveaux 
Champollion » devraient non seulement avoir 
des bases solides dans les langues classiques 
comme le pali et le sanskrit pour pouvoir accéder 
aux sources primaires mais aussi dans 
d’autres langues et dialectes modernes usités 
en Thaïlande ou dans les pays voisins du  
sud-est asiatique. Et de préférence le plus tôt 
serait le mieux car, à l’heure de l’ASEAN, le 
temps presse. Comme l’écrivait le grand 
historien français Marc Bloch (1886–1944) : 
« L’incompréhension du présent naît  
fatalement de l’ignorance du passé »4. Cet 
adage doit donner à réfléchir pour agir. 

1 Pour quelques modestes réflexions à ce sujet, voir Revire (2010).
2 Cœdès (1928). Rappelons que le Professeur Cœdès (1886–1969) fut le premier conservateur en charge des 

collections du Musée national et de la Bibliothèque nationale de Bangkok qu’il avait aidé à établir. 
3 Site Internet : www.enc.sorbonne.fr/.
4 Bloch (1952, 13).
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  Figure 3 : samut khoi ou samut thai
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Figure 4 

Figure 5

Figures 4–7 : manuel de massages thérapeutiques
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Figure 6

Figure 7
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้
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pour les étudiants de la section de français des affaires, 
Faculté des sciences humaines et sociales - Université Rajabhat Chandrakasem, Bangkok
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Les objectifs de cette recherche étaient 
les suivants : 1) pour construire le plan d’étude 
pour le développement de compétences  
cognitives par l’apprentissage axé sur les 
problèmes pour les étudiants de la section de 
français des affaires, Faculté des sciences 
humaines et sociale – Université Rajabhat 
Chandraksem, Bangkok. 2) d’étudier les 
acquis des étudiants selon le plan d’étude pour 
le développement de compétences cognitives 
par l’apprentissage axé sur les problèmes. 
Onze étudiants ont été délibérément choisis 
parmi les étudiants de la section de français 
des affaires de l’année académique 2010. 
Après le test de diagnostic, les activités visant 
à développer les compétences cognitives par 
l’apprentissage axé sur les problèmes ont été 
entrepris. Puis un test de niveau a été  
administré au groupe de l’échantillon. Les 
données ont été analysées par la moyenne, le 
pourcentage et l’analyse de contenu. Les 
résultats ont montré que onze étudiants ont 
été mis au point par le plan d’étude pour le 
développement de compétences cognitives 

par l’apprentissage  axé sur les problèmes et 
ces onze étudiants étaient tous en mesure 
d’atteindre au moins 80 pour cent des critères 
énumérés à l’avance.
Mots-clés  :  compétence cognit ive,  
apprentissage par problèmes (APP), français 
des affaires

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อสร้าง
แผนการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสด้วยวิธกีารสอนทักษะ
การคดิวเิคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยวธิกีารเรยีน
รู้จากกรณีปัญหา ส�าหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษา
ฝรัง่เศสธรุกจิ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๒) เพื่อสร้างแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ กลุ ม
ตวัอยางทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีใ้ช้วธิเีจาะจงนกัศกึษา
วิชาเอกภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชั้น

* อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ปีที่ ๔ จ�านวน ๑๑ คน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๓ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อทดสอบวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อก�าหนดระดับของผู้เรียนเพื่อเตรียมการ
จดัการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกบัพืน้ความรูข้อง
นักศึกษา ทดลองสอนด้วยแผนการเรียนรู้ภาษา
ฝรัง่เศสด้วยวธิกีารสอนทกัษะการคดิวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้จากกรณีปัญหา 
และทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจหลัง
เรียนด้วยแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคาเฉลี่ย ร้อยละ และการ
พรรณนาโยงความสัมพันธ์ตามหลักตรรก ผลการ
วิจัยพบวา นักศึกษาทั้ง ๑๑ คน ได้รับการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาจากการ
เรยีนรูด้้วยแผนการสอนทกัษะการคดิวเิคราะห์และ
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้จากกรณีปัญหาใน
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา
ฝรั่งเศส และนักศึกษาทั้ง ๑๑ คน สามารถท�าแบบ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธิภ์าษาฝรัง่เศสรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีภาษาฝรัง่เศส หลงัเรยีนได้ผาน
เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 

 

 ทกัษะการคดิวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การ
เรียนรู้จากกรณีปัญหา ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  

 

จากการที่ส�านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาได้ด�าเนนิโครงการจดัท�ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai 
Qualifications Framework for Higher  
Education : TQF) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ

บัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและส่ือสารให้
สังคมชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการ
เรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาวามีมาตรฐานที่
สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
ทั้งในและตางประเทศ 

กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง
ชาติ ได้ก�าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิต 
มีอยางน้อย ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(Ethics and Moral) ด้านความรู้ (Knowledge) 

ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้าน
ทักษะความสมัพันธ์ระหวางบุคคลและความรบัผดิ-
ชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information 
Technology Skills) (ส�านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, ๒๕๕๒) 

การปฏริปูการศกึษาและการพฒันาหลกัสตูร
ภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพคนสูสังคม
แหงภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่ง
จ�าเป็นรบีดวนในการยกระดบัคณุภาพการศกึษาให้
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมพร้อมทัง้พฒันาความสามารถและทกัษะ
ในการใช้ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารในระดับ
สากลให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศเพื่อการ
แขงขันในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากรัฐบาลให้
ความส�าคญัแกยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ ฉบบัที ่ ๑๐ 
(๒๕๕๐–๒๕๕๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐, ๒๕๕๐–๒๕๕๔) 
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ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ
การพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และลักษณะพึงประสงค์ ครผููส้อนควรต้องวางแผน
การสอนอยางเป็นระบบเพือ่ให้เกดิผลดใีนการเรยีน
การสอน และเกดิความสัมพนัธ์อันดีระหวางจดุมุง-
หมายการเรยีนการสอน เนือ้หาวชิาทีส่อน และการ
ประเมินผลการเรียน เพราะการทดสอบมีความ
สมัพนัธ์กบัการเรยีนการสอนและยงัมคีวามสมัพนัธ์
กับการวัดผลและการประเมินผล (สุนทร โคตร-
บรรเทา, ๒๕๓๒)

จากข้อทดสอบวิเคราะห์ปัญหาที่ผู ้วิจัยใช้
ก�าหนดระดบัของผูเ้รยีนเพือ่เตรยีมการจดัการเรยีน
การสอนให้เหมาะสมกบัพืน้ความรูข้องนกัศกึษาใน
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา
ฝรั่งเศสธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ผู้วิจัยพบวา ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 
นักศึกษายังมองไมเห็นความสัมพันธ์ระหวางวิชาที่
เรยีนกบัสถานการณ์จรงิ ไมสามารถเชือ่มโยงเนือ้หา
ในชั้นเรียนกับวิชาชีพ ไมได้ตระหนักถึงความ
สัมพันธ์ของรายวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจกับรายวิชา
อื่น ๆ รวมถึงรายวิชาการศึกษาทั่วไปตามที่ 
ก�าหนดไว้ในหลกัสูตร นอกจากน้ี ผลสัมฤทธิท์างการ
อานจับใจความภาษาฝร่ังเศสของนักศึกษาต�่ากวา
สมรรถภาพอ่ืน และพบวาสาเหตุหนึ่งที่นักศึกษา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานต�่า เนื่องมาจากนักศึกษา 
ไมรู้ความหมายของค�าศัพท์ วัฒนธรรมทางภาษาที่
แตกตางกันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้นักศึกษาจับ 
ใจความจากเร่ืองที่อานไมได้ ไมเข้าใจโครงสร้าง
ประโยค และบทเรียนยากเกินไป 

จากการศกึษาแนวความคดิในเรือ่งการเรยีน
รู้จากกรณีปัญหา (H. S. BARROWS, 1986, 
1996) และจากการศึกษาแนวทางการเรียนรู้แบบ 

สร้างสรรค์นยิม (Constructivism) การเรยีนรูแ้บบนี้
มคีวามเชื่อพื้นฐานวาผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดย
การอาศัยประสบการณ์แหงชีวิตที่ได้รับเพื่อค้นหา
ความจริง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและ
ปรชัญาการศกึษาทีห่ลากหลายและยงัสอดคล้องกบั
แนวทางการเรียนรู ้แบบแสวงหาความรู ้ได้ด้วย
ตนเอง (Self-Study) เป็นการให้ผู้เรียนศึกษาและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เชน การจัดการเรียน
การสอนแบบสืบค้น (Inquiry Instruction) การ
เรยีนแบบค้นพบ (Discovery Learning) การเรยีน
แบบแก้ปัญหา (Problem Solving) การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning) ซึ่งการ
เรียนการสอนแบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนี้ใช้
ในการเรียนรู้ท้ังท่ีเป็นรายบุคคลและกระบวนการ
กลุม (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
๒๕๕๓) การวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ควรวัดทักษะความสามารถในการคดิแก้ปัญหาแบบ 
รวม ๆ  ควรเป็นปัญหาใกล้ตัวผู้เรียนและมทีางออก
หลาย ๆ  ทาง ซึง่ผูเ้รยีนจะสามารถอธบิายให้เหตุผล
ตามกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา มีการเชื่อมโยง
ความคิดและสรุปได้ทั่ว ๆ ไป และการตัดสินใจมี
หลายรปูแบบขึน้อยูกบัจดุมุงหมายและลกัษณะของ
ปัญหา (มยุรี หรุนข�า, ๒๕๔๔)

แนวคิดการเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem 
Solving) หรือการ เรียนรู ้ จ ากกรณีป ัญหา  
(Problem-based Learning : PBL) นี ้เป็นรปูแบบ
การเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวความคิดตามทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม โดยให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ใหมจากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหง
ความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้
เรยีนเกดิทกัษะในการคดิวเิคราะห์และคดิแก้ปัญหา 
รวมท้ังได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศกึษา
ด้วย ผู้สอนเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า การจัดสถานการณ์
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นิยามศัพท์
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ที่เหมือนจริง สงเสริมการแสดงออกและการน�าไป
ใช้อยางมีประสิทธิภาพ ปัญหาสวนใหญมาจาก
สถานการณ์จริง  มีหลายค�าตอบหรือแก้ไขปัญหา
ได้หลายทาง เป็นการสงเสริมให้เกิดการแก้ปัญหา
มากกวาการจ�าเนือ้หาข้อเทจ็จรงิ มีการใช้กระบวน- 
การกลุม ดังนั้น การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นโดยกลุมยอย 
ใช้ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการท�างานกลุม  
ผูเ้รยีนเกดิการเรียนรูท้ีด่ ีมคีวามส�าคญัผูเ้รยีนและ
ผู้เรียนน�าความรู้ไปใช้ได้จริง เป็นแนวทางในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหวางการจดัการศกึษากบัการ
ด�าเนนิชีวติของมนษุย์ทัง้ในด้านจดุมุงหมาย เนือ้หา
การจัดกิจกรรม ตลอดจนการวัดผลประเมินผล 
โดยมเีป้าหมายส�าคญัสงูสดุ เพือ่การแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเนื้อหาวิชาที่จัดต้องให้สัมพันธ์
กบัประสบการณ์และวิถีชวิีตจริงของผู้เรียน จัดการ
เรียนรู ้ ท�าให้ผู ้ เรียนได้ประยุกต์ใช ้ความคิด
ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะตาง ๆ  โดย
ใช้ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในวิชาตาง ๆ 
มากกวาหน่ึงวิชาขึ้นไปเพื่อแก้ปัญหาหรือแสวงหา
ความรู้ความเข้าใจเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ท�าให้ได้รบัความ
รูค้วามเข้าใจในลักษณะองค์รวม ผูเ้รยีนจะได้เรยีน
รูอ้ยางมคีวามหมายเมือ่มกีารบรูณาการเข้ากบัชวีติ
จริง

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผู้วิจัยจึง
ใช้เทคนิคการเรียนรู้ จากกรณีปัญหาเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของนักศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 

๑. เพื่อสร้างแผนการเรียนรู้รายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจด้วย
เทคนิคการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้

ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้จากกรณีปัญหา 

๒. เ พ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาฝรั่งเศส
ธุรกิจ 

 ๑. ทักษะการคดิวเิคราะห์และการแก้ปัญหา 
(Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วเิคราะห์สถานการณ์ และใช้ความรู ้ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ 
ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้อง
เผชญิกบัสถานการณ์ใหม ๆ  ทีไ่มได้คาดคดิมากอน

 ๒. วธิกีารเรยีนรูจ้ากกรณปัีญหา (Problem-
based Learning : PBL) หมายถึง รูปแบบการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ด�าเนินการเรียนรู้ ก�าหนดวัตถุประสงค์ และเลือก
แหลงเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค�า
แนะน�า สงเสรมิให้เกดิการแก้ปัญหามากกวาการจ�า
เนื้อหาข้อเท็จจริงและสงเสริมการท�างานเป็นกลุม
เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม โดยมีเง่ือนไขท่ีท�าให้
เกดิการเรยีนรู ้คอื ความรูเ้ดมิของผูเ้รยีนท�าให้เกดิ
ความเข้าใจข้อมูลใหมได้ การจัดสถานการณ์ท่ี
เหมอืนจรงิสงเสรมิการน�าไปใช้อยางมปีระสทิธภิาพ 

 ๓. นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 
หมายถึง นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ชั้น
ปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชา  FREN 4804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการ
ศึกษา ๒๕๕๓
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

(Materials and Methods)

 การวจิยัในชัน้เรียนเร่ืองการพฒันาทกัษะการ
คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้
จากกรณีปัญหา ผูว้จิยัได้ด�าเนนิงานตามล�าดบัขัน้-
ตอนของวิธีวิจัยดังตอไปนี้

ประชากร คอื นกัศกึษาวชิาเอกภาษาฝรัง่เศส
ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาวิชาเอกภาษา
ฝรั่งเศสธุรกิจ ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา FREN 4804 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ภาคการ
ศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แผนการเรียนรู้ภาษาฝร่ังเศสด้วยวิธกีารสอนทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรยีนรู้
จากกรณีปัญหา โดยการศึกษาขอบเขตของเนื้อหา
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา
ฝรั่งเศสธุรกิจ ก�าหนดเนื้อหาการสอน จุดมุงหมาย
ทั่วไป จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของแผนการสอน 
จากนั้นสร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและประเด็นท่ี
ต้องการศกึษาผลการเรยีนรูข้องรายวชิาการเตรยีม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจเพื่อ
สร้างแผนการเรียนรู้ ขอบเขตของกรณีปัญหาที่น�า
มาศึกษาเป็นการใช้ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์
ด้านการโรงแรมและภัตตาคาร ผู้วิจัยสร้างแผน 
การเรียนรู ้ด ้วยเทคนิคการสอนทักษะการคิด
วเิคราะห์และการแก้ปัญหาโดยยดึหลักวธิกีารเรยีน
รูจ้ากกรณปัีญหา โดยมกีระบวนการสอน ดงัแสดง
ตารางที่ ๑ :

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ทักษะทาง
ปัญญา

ประเด็นที่ต้องการศึกษา
กิจกรรมที่

คาดหวังจาก
ผู้เรียน

ตัวชี้วัดพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา

การประเมิน
สถานการณ์

๑. การประเมิน  
   สถานการณ์
๒.  การวิเคราะห์ถึง   
   สภาพปัญหา  
๓. การวิเคราะห์ถึง 
   ขอบเขตปัญหา
๔. การวิเคราะห์ถึงขนาด 
   ปัญหา

ผู้เรียนเกิด
ความอยากรู้

 ๑. เกิดความอยากรู้
 ๒. ประเมินสถานการณ์
 ๓. วิเคราะห์ถึงสภาพของปัญหา  
 ๔. วิเคราะห์ถึงขอบเขตของปัญหา  
 ๕. วิเคราะห์ถึงขนาดของปัญหา

การค้นหา
ต้นเหตุของ
ปัญหา

การศึกษาถึงต้นเหตุ
ปัจจัยของปัญหา

ผู้เรียนทำ 
ความกระจาง
เกี่ยวกับเรื่อง

 ศึกษาถึงต้นเหตุหรือปัจจัยของปัญหา
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ในสวนของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาฝรัง่เศส
ธุรกิจ เป็นชุดของข้อสอบที่สร้างขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ดังแสดงตารางที่ ๒ :

ตารางที ่๑ : กระบวนการสอนทกัษะการคดิวเิคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยวธิกีารเรยีนรูจ้ากกรณปัีญหา

ทักษะทาง
ปัญญา

ประเด็นที่ต้องการศึกษา
กิจกรรมที่

คาดหวังจาก
ผู้เรียน

ตัวชี้วัดพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา

การค้นหาวิธี
การแก้ปัญหา

๑. การแสวงหาแนวทาง 
   และทางเลือกที่
   เหมาะสมในการแก้ 
   ปัญหา
๒.  การประเมินหาทาง 
   เลือกที่เหมาะสมที่สุด

๑. ผู้เรียนแบง
   กลุมศึกษา
   ค้นคว้า
๒.  ผู้เรียน
   สังเคราะห์
   ข้อมูล
๓.  ผู้เรียน
   ประเมิน
   หาทางเลือก

 ๑. กำ หนดประเด็นที่จะรวบรวมข้อมูล
 ๒.  ค้นหาข้อมูลจากแหลงข้อมูลหลากหลาย
 ๓. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหลงท่ีเช่ือถือได้
 ๔. บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวม
 ๕. เลือกข้อมูลที่ต้องการนำ มาใช้ตาม 
     เป้าหมาย 
 ๖. จำ แนกข้อมูล
 ๗. เปรียบเทียบข้อมูล
 ๘. จัดกลุม
 ๙. จัดลำ ดับ
๑๐. สร้างข้อสรุป
๑๑. แสวงหาแนวทาง ทางเลือก
      ที่เหมาะสม

การดำ เนินการ 
แก้ปัญหา

การเลือกโดยการ
ประเมินวิธีการ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้เรียนนำ -
เสนอและ 
ประเมินผล

 ๑. ประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
 ๒. เลือกโดยการประเมินวิธีการให้เกิด
     ประโยชน์สูงสุด
 ๓. ใช้ความรู้อยางสร้างสรรค์
 ๔. ขยายความรู้ให้รู้จริงมากขึ้น
 ๕. สังเคราะห์

การกำ กับการ
ดำ เนินการ

การติดตามผลการ
ปฏิบัติเป็นระยะ

ผู้เรียน
ประเมนิตนเอง

 ๑. ตรวจสอบและควบคุมการคิดของ
    ตนเอง
 ๒. มีคานิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรม
 ๓. สร้างนิสัยการคิดและเรียนรู้ด้วย
    ตนเอง
 ๔. สร้างคานิยมการคิดเพื่อสวนรวม
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ตารางที ่๒ : ตารางวเิคราะห์ข้อสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาการเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาฝรัง่เศสธรุกจิ

เนื้อหา
เครื่องมือ

ที่ใช้
ในการวัด

ระดับพฤติกรรม*
จำ นวนข้อ

จำ นวน
คะแนน๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ภาษาฝรั่งเศสในงาน
อาชีพ Comment 
vous comportez-
vous en situation 
professionnelle ?

แบบ
ทดสอบ
เลือกตอบ 
๔ ตัวเลือก

3 3 3 3 ๖๐ ๖๐

รวม ๖๐ ๖๐

* หมายเหตุ : ระดับพฤติกรรม
๑ หมายถึง ระดับความรู้ความจำ   ๒ หมายถึง ระดับความเข้าใจ  
๓ หมายถึง ระดับการนำ ไปใช้     ๔ หมายถึง ระดับการวิเคราะห์
๕ หมายถึง ระดับการสังเคราะห์   ๖ หมายถึง ระดับการประเมินผล

ผู ้วิจัยได ้อาศัยปริเฉทการเรียนรู ้ภาษา  
(Taxonomics) ของ Bloom ในการก�าหนดจุดมุง-
หมายการศึกษาเชิงพฤติกรรม (TAGLIANTE, 

1991: 126–128) และน�ามาหาประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบ หมายถึง ชดุของข้อสอบทีม่กีารหาคา
ความยากงาย คาอ�านาจจ�าแนกและคาความเชือ่มัน่
ของแบบทดสอบ โดยยึดหลักเกณฑ์ที่วา ข้อสอบ
ที่มีประสิทธิภาพควรมีคาความยากงายระหวาง 
๐.๒๐–๐.๘๐ คาอ�านาจจ�าแนกตั้งแต ๐.๒๐ ขึ้นไป 
(บุญเรียง ขจรศิลป์, ๒๕๓๓, หน้า ๑๑๘) ผู้วิจัย
ได้น�าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปหาประสิทธิภาพ 
โดยผานการพิจารณาจากผูเ้ชีย่วชาญภาษาฝรัง่เศส 
ทดลองใช ้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝร่ังเศส 
มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ในการทดสอบครัง้
น้ี ผู้วิจัยเป็นผู้ท�าการทดสอบด้วยตนเอง แล้วน�า
กระดาษค�าตอบมาตรวจให้คะแนน และน�าผลการ
สอบที่ได้มาวิเคราะห์เป็นรายข้อ หลังจากนั้นน�าผล

ผลการศึกษา

คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบ
ทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบ ค� านวณโดยใช ้ วิ ธี ของ Kruder–  
Richardson formular 20 (บุญเรียง ขจรศิลป์, 
๒๕๓๓)
 การวิ เคราะห์ข ้อมูลเชิงบรรยายใช ้การ
พรรณนาโยงความสัมพันธ์ตามหลักตรรกะ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ใช้คาเฉลี่ย ร้อยละ  

 
 
 การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ก�าหนดประเด็น
ความรูท้ีต้่องการศกึษาด้วยแผนการเรยีนรูร้ายวชิา
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาฝรัง่เศสธรุกจิด้วย
เทคนิคการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้
ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้จากกรณีปัญหาและน�าผล
การศกึษามาวเิคราะห์ ดงันี ้แผนการเรยีนรูร้ายวชิา
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การฝึกประสบการณ์วิชาชพีภาษาฝรัง่เศสธรุกิจด้วย
เทคนิคการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้
ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้จากกรณีปัญหา ส�าหรับ
นกัศกึษาวชิาเอกภาษาฝรัง่เศสธรุกจิ ชัน้ปีที ่๔ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมช วยพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาฝรั่ ง เศสธุรกิจได ้อย างมีประสิทธิภาพ  
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจทั้ง ๑๑ คน มี
ผลการเรียนรู้ ผานเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐ จะเห็นได้
จากนกัศกึษาสามารถแสดงออกในกจิกรรมทีค่าดหวงั 
ตามตัวชี้วัดพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และการแก้
ปัญหา ๒๖ ตัวชี้วัด ได้แก เกิดความอยากรู้  
ประเมนิสถานการณ์  วเิคราะห์ถงึสภาพของปัญหา  
วิเคราะห์ถึงขอบเขตของปัญหา วิเคราะห์ถึงขนาด
ของปัญหา  ศึกษาถึงต้นเหตุหรือปัจจัยของปัญหา 
ก�าหนดประเด็นที่จะรวบรวมข้อมูล ค้นหาข้อมูล
จากแหลงข้อมลูหลากหลาย เกบ็รวบรวมข้อมลูจาก
แหลงท่ีเช่ือถอืได้ บนัทกึข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวม เลอืก
ข้อมูลที่ต ้องการน�ามาใช้ตามเป้าหมายการคิด 
จ�าแนกข้อมลู เปรยีบเทยีบข้อมลู จดักลุม จดัล�าดบั 
สร้างข้อสรปุ แสวงหาแนวทางและทางเลอืกทีเ่หมาะ-
สม ประเมินหาทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุ เลอืกโดย
การประเมินวิธีการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้
ความรู้อยางสร้างสรรค์ ขยายความรู้ให้รู้จริงมาก
ขึ้น สังเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมการคิดของ
ตนเอง มีคานิยมที่ถูกต้องมีคุณธรรม สร้างนิสัย
การคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างคานยิมการคดิเพือ่
สวนรวม ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษา
พฒันากระบวนการคดิให้กบัผูเ้รยีนของ เฉลมิ ฟักออน 
(๒๕๕๐) พบวา ในการคิดเรื่องอะไรก็ตามต้องมี
การรวบรวมข้อมูล (Gathering) ให้สอดคล้องกับ
เรื่องที่คิดและเพียงพอตอการน�าไปใช้ในการ 

ตดัสนิใจด�าเนนิการตอไป เมือ่ได้ข้อมลูมาแล้ว ต้อง
น�าข้อมูลมาจัดกระท�า (Processing) และน�าข้อมูล
ที่จัดกระท�าแล้วไปใช้ (Applying) เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายของการคิดท่ีก�าหนดไว้ โดยทุกขั้นตอน
ของการคดิตามกรอบนีผู้ค้ดิต้องคดิอยางรอบคอบ
และมีคุณธรรม คือ มีการควบคุม ก�ากับตนเองขณะ
คิด (Self-regulation)

 ในภาพรวม นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
ธรุกิจชัน้ปีท่ี ๔ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้ง ๑๑ คน 
สามารถท�าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา
ฝรั่งเศสธุรกิจได้ผานเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ และเมื่อ
พิจารณาผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล จะเห็นได้วา 
นักศึกษาแตละคนสามารถท�าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผาน
เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ทุกคน 

 แผนการเรยีนรูด้้วยวธิกีารสอนทกัษะการคดิ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้จาก
กรณีปัญหาสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในรายวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาฝรัง่เศส
ธรุกจิเพือ่ชวยพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์และการ
แก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ได้อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความวาแผนการ
เรียนรู ้ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพในการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากแผนการ
เรียนรู้เป็นเอกสารซึ่งมีวิธีการสร้างและวิธีการใช้ท่ี
เป็นระบบ ประกอบด้วย ปัญหาที่ต้องแก้ไข การ

อภปิรายผลการศกึษา
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สรปุผลการศกึษา

ประเมินสถานการณ์ การค้นหาต้นเหตุของปัญหา 
การค้นหาวธิกีารแก้ปัญหา การด�าเนนิการแก้ปัญหา 
การก�ากับการด�าเนินการ และแบบทดสอบส�าหรับ
ประเมนิผลการเรียน โดยผูส้อนเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�า
หรือผู้อ�านวยความสะดวก การเรียนรู้เกิดขึ้นโดย
กลุมยอย สงเสริมการท�างานเป็นกลุมและพัฒนา
ทักษะทางสังคม เงื่อนไขที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้คือ
ความรูเ้ดมิของนกัศกึษาท�าให้เกดิความเข้าใจข้อมลู
ใหมได้ การจัดสถานการณ์ที่เหมือนจริง สงเสริม
การแสดงออกและการน�าไปใช้อยางมปีระสทิธภิาพ 
การให้โอกาสนักศึกษาได้ไตรตรองข้อมูลอยางลึก-
ซึง้ ท�าให้นกัศกึษาตอบค�าถาม สรุป วิพากษ์วิจารณ์
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ได้ดี เป็นการศึกษาที่ใช้ปัญหา
เป็นหลักและเป็นตวักระตุน้การเรยีนรู ้ และปัญหา
สวนใหญมาจากสถานการณ์จริง  ปัญหาที่น�ามาใช้
อาจมหีลายค�าตอบหรอืแก้ไขปัญหาได้หลายทาง สง-
เสริมให้เกิดการแก้ปัญหามากกวาการจ�าเนื้อหาข้อ
เท็จจริง  ผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหา
ข้อมูลใหม ๆ ด้วยตนเองและประเมินผลจาก
สถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการ
ปฏิบัติ และหากนักศึกษาเกิดทักษะการคิด 
วเิคราะห์และการแก้ปัญหาอยางเป็นระบบ นกัศกึษา
ยงัสามารถถายโยงการเรยีนรูท้กัษะการคดิวเิคราะห์
และการแก้ปัญหาด้วยวธิกีารเรยีนรูจ้ากกรณปัีญหา
จากรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจไปสูการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ
ได้ ซึ่งถือได้วาเป็นกลยุทธ์การศึกษาอยางหนึ่งของ
ผู้เรียน สงเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส�าคัญและอิงพัฒนาการของนักศึกษา นักศึกษา
สามารถประยกุต์ใช้เทคนคิคดิวิเคราะห์และการแก้
ปัญหากับชีวิตประจ�าวันได้ด้วย ซึ่งเป็นการศึกษา
นอกเหนือจากต�าราในชั้นเรียนและตอบสนอง
นโยบายการสร้างสังคมแหงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(life-long learning)  

 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา
ฝรั่งเศสธุรกิจด้วยแบบทดสอบที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น 
สามารถใช้วัดความรู้ภาษาฝรั่งเศสในงานอาชีพใน
ระดับการน�าไปประยุกต์ใช้ ระดับการวิเคราะห์  
ระดับการสังเคราะห์ และระดับการประเมินคา ซึ่ง
เป็นการวัดระดับความรู้ในระดับสูงตามแนวคิด
ทฤษฎขีองบลมู และเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ภาษาฝรั่งเศสที่แตกตางจากการวัดความรู้ภาษา
ฝรั่งเศสในระดับความรู้ ความจ�า และระดับความ
เข้าใจ ที่เน้นเฉพาะความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ความรู้เทานั้น 

 

 แผนการเรยีนรูภ้าษาฝรัง่เศสด้วยวธิกีารสอน
ทักษะการคดิวเิคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยวิธกีาร
เรียนรู้จากกรณีปัญหา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถใช้
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด ้านทักษะการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้อยางมีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตามอุปสรรคของการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการเรียนรู้จากกรณีปัญหา คือ ต้องใช้เวลามาก  
ผู้สอนต้องวางแผนการสอนลวงหน้าเป็นเวลานาน  
โดยเฉพาะต้องเตรียมปัญหาที่จะน�ามาให้ศึกษาให้
ด ีและในชวงแรกของการเรยีนการสอน  นกัศกึษา
พอใจที่จะเรียนรู้อยางผิวเผินมากกวาที่จะเรียนรู้
แบบเจาะลึก นักศึกษาบางคนเกิดความวิตกกังวล
เมือ่รูว้าผูส้อนใช้กระบวนการเรยีนรูจ้ากกรณปัีญหา
ในการสอน ทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษายังไมได้ปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเรียน แตเงื่อนไขของ
การเรยีนรูจ้ากกรณปัีญหา ซึง่ได้แก ปัญหา (problem) 
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การบูรณาการความคดิ (integration of idea)  การ
ท�างานเป็นทมี (teamwork)  กระบวนการแก้ปัญหา 
(problem solving process) และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (self-learning) หลักวิธีการเรียนรู ้จาก 
กรณีปัญหาเหลานี้จะชวยสงเสริมการท�างานเป็น 
กลุมและพฒันาทกัษะทางสงัคมของนกัศกึษาได้เป็น
อยางดี  ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Howard Barrows ทีเ่สนอกรณปัีญหากบัการ
เรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัย 
แมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา และใช้กนัแพรหลาย
ตอมาในศาสตร์อื่นทั้งด้านสาธารณสุข กฎหมาย 
คณิตศาสตร์ การศึกษา เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (Barrows, 
1996)    
 ถึงแม้วา นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทั้ง ๑๑ คน ม ี
ผลสัมฤทธิ์ ท า งการ เ รียนราย วิช าการฝ ึ ก -
ประสบการณ์วชิาชพีภาษาฝรัง่เศสธรุกจิผานเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ แตผู้วิจัยยังไมสามารถสรุปได้วา 
นักศึกษาที่ได้รับการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาด้วยวธิกีารเรยีนรูจ้ากกรณปัีญหา
จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูทกุคน เนือ่งจากยงั

มีปัจจัยหรือตัวแปรอื่นที่อาจสงผลกระทบการสัม- 
ฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา เชน แรงจูงใจ 
ทัศนคติ เป็นต้น ผูวิ้จยัจงึมข้ีอเสนอแนะในการวจิยั
ครั้งตอไป ดังเชน การศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหวางทกัษะการคดิวเิคราะห์และการแก้ปัญหากบั
ผล สัมฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยนรายวิ ช าการฝ ึ ก -
ประสบการณ์วชิาชพีภาษาฝรัง่เศสธรุกจิหรอืกบัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน ซึ่ง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง
ชาติได้ก�าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี
ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) และด้านทักษะทาง
ปัญญา (Cognitive Skills) ทักษะทั้งสองด้านอาจ
มีการถายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 

จากการเรียนรู้อยางหนึ่งแล้วมีผลตอการเรียนรู้อีก
อยางหนึ่ง การสร้างคลังข้อสอบที่มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ในการวัดผลและ
ประเมนิผล เชน ข้อสอบเชาวน์ปัญญาและความถนดั
ท่ีใช้วดัสมรรถภาพของสมองท่ีแสดงความสามารถ
ด้านความจ�า การคิดอยางมีเหตุผล และน�ามา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ เป็นต้น ซึ่งการสร้างแบบ
ทดสอบประเภทนี้ต้องการวัดทักษะขั้นสูงทั้งด้าน
ความรู้ (Knowledge) และด้านทักษะทางปัญญา 
(Cognitive Skills) ไปพร้อม ๆ กัน  
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*ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

 จากการสังเกตการเรยีนการสอนชัน้เรยีนวิชา
ภาษาฝรัง่เศสมหาวทิยาลยับรูพาพบวาผูส้อนเน้น
การอธิบายเนื้อหาการเรียนการสอนเป็นหลัก แต
อยางไรก็ตามปัญหาความไมเข้าใจเนื้อหาสามารถ
เกิดข้ึนได้กบัผูเ้รียนภาษาฝรัง่เศสซึง่สงผลกระทบ
ตอการจดัการเรียนการสอนให้มปีระสทิธภิาพเมือ่
ผู้เรียนประสบปัญหาความไมเข้าใจเนื้อหา ผู้เรียน
ไมสามารถโต้ตอบกับผูส้อนได้และไมสามารถตอบ
ค�าถามได้อยางถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความไม
เข้าใจเนือ้หาของผูเ้รียนผู้สอนจึงต้องใช้เทคนิคการ
อธิบายไวยากรณ์ฝรั่งเศสและการอธิบายค�าศัพท์ที่
หลากหลายเชนการอธิบายค�าศัพท์ภาษาฝรั่งเศส
โดยการแปลเป็นภาษาไทย การใช้ภาษาอธิบาย
ภาษา(metalinguistics)หรอืการสร้างสถานการณ์
สมมุติในช้ันเรียนภาษาฝรั่งเศส (fiction in a 
French classroom) เป็นที่นาสังเกตวาการใช้
เทคนคิการอธบิายไวยากรณ์และค�าศพัท์ของผูส้อน
มีผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนภาษาฝร่ังเศสอยางหลีกเลี่ยงมิได้ กลาวคือ
เทคนิคการอธิบายบางอย  างสามารถท� าให ้

บรรยากาศการเรียนการสอนนาสนใจ แตในทาง
ตรงกันข้าม เทคนิคบางอยางไมสงเสริมให้ผู้เรียน
มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  ท�าให้
ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสมีลักษณะที่เรียกวา “ผู้รับ”
มากเกนิไป(passif students)ดงันัน้ผูส้อนจงึต้อง
ระมัดระวังการใช้เทคนิคการอธิบายไวยากรณ์
ฝรัง่เศสและค�าศพัท์ในชัน้เรยีนเป็นอยางสงูเทคนคิ
การอธบิายท่ีใช้ต้องมคีวาม“ยดืหยุน”และสามารถ
ประยุกต์ให้ใช้การได้กับสถานการณ์การเรียนการ
สอนแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ผู้สอนไม
สามารถใช้เทคนคิการอธบิายไวยากรณ์ฝรัง่เศสและ
ค�าศัพท์อยางใดอยางหนึ่งได้กับทุกบริบทของการ
เรียนการสอนเพราะเทคนิคการอธิบายแบบหนึ่งที่
มีประสิทธิภาพในบริบทหนึ่งอาจไมสามารถใช้ได้ดี
ในอกีบรบิทหนึง่ทีแ่ตกตางกนัออกไปดงันัน้ผูส้อน
จึงจ�าเป็นต้องมีเทคนิคการอธิบายที่หลากหลาย
เพือ่ให้การเรยีนการสอนบรรลวุตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ตัง้
เอาไว้ การถายทอดความรู้จะไมประสบผลส�าเร็จ
หากปัญหาความไมเข้าใจเนือ้หาบทเรยีนของผูเ้รยีน
ไมได้รับการแก้ไขอยางทันทวงที
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 Notre hypothèse de départ part du fait 
que les apprenants thaïlandais  éprouvent des 
difficultés à comprendre le contenu 
d’enseignement dans une classe de français. 
Les difficultés viennent certes de deux  
problèmes majeures : la non compréhension 
de la grammaire de la langue cible et celle du  
vocabulaire de cette langue. Les questions se 
posent donc : comment l’enseignant transmet-
il un savoir aux apprenants en difficulté ? 
Quels sont les obstacles les empêchant de 
comprendre le contenu ? Comment résolvent-
ils ce genre de problèmes pour arriver aux 
buts prédéfinis ? Comment se produit-elle la 
non compréhension grammaticale et lexicale  
dans une classe de français ? La situation 
d’enseignement/apprentissage de cette langue 
est récemment enrichie par l’expérience  
professionnelle que nous avons vécue en tant 
qu’enseignant de français à l’Université 
Burapha en Thaïlande. Il est vrai que cet 
établissement n’est qu’un cas d’étude qui 
montre les difficultés de l’acquisition de la 
langue cible, ces problèmes se généralisent 
cependant un peu partout dans ce pays. Les 
difficultés de comprendre la grammaire et le 
vocabulaire constituent un problème sérieux 
de l’enseignement/apprentissage de la langue 
française et il faut que tous les secteurs  
concernés travaillent en coopération pour 
résoudre ces problèmes avant qu’il ne soit 
trop tard.
 L’observation d’une classe de français 
à l’Université Burapha nous a permis de  
remarquer que les étudiants qui ont du mal à 
comprendre la grammaire française et à  
connaître le sens de mots de cette langue ont 

besoin de stratégies d’explication variées, ce 
qui nous fait penser que l’enseignant doit 
chercher  e t  t rouver  les  techniques 
d’enseignement de la grammaire et du 
vocabulaire bien adaptées à leur besoins et 
notamment à la situation didactique dans 
laquelle ils se trouvent à un moment donné. 
On s’aperçoit en plus qu’une technique 
d’explication grammaticale et lexicale n’est 
pas valable pour tous les contextes didactiques: 
une technique qui correspond bien à  
une telle situation n’est peut-être pas adaptée 
à une autre situation. Il en résulte que la même 
technique peut susciter des explications ou 
des pratiques en classe de langue relativement 
différentes les unes des autres, et que ce que 
nous pouvons utiliser dans celle-ci ne relève 
pas nécessairement de celle-là. C’est pour cela 
que les stratégies d’explication grammaticale 
et  lexicale auxquelles  l ’enseignant  
a recours doivent être diversifiées.
 Il s’agit en fait de plusieurs pratiques  
grammaticales et lexicales en classe de  
français. H. Besse et R. Porquier (1999)  
proposent sur ce point trios grands types de 
techniques utilisés en classe de langue. Ce 
sont la grammaire explicitée, les exercices 
grammaticaux et la grammaire implicitée. 
Selon ces deux auteurs, il s’agit pour le  
premier type de technique de l’enseignement/
apprentissage, systématique ou ponctuel, 
d’une description de la grammaire de la cible 
et cette description est particulièrement  
explicitée par l’enseignant. Pour les exercices 
grammaticaux, G. Vigner les définit comme 
« l’exercice comme technique d’apprentissage 
traverse les modes et constitue une  
composante essentielle de toutes les méthodes 
de langues, quelles que soient par ailleurs 
leurs options linguistiques et méthodologiques. 
» (G. Vigner, 1982, p. 17). Ce qui veut dire 
que les exercices grammaticaux, qu’ils soient 
dits « explicite » ou «implicite » présuppose 
une description ou une explication présentée 
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par l’enseignant sous forme de tableaux. La 
grammaire implicitée est, quant à elle, « le 
savoir  grammatical  p lus  ou moins  
méthodiquement « enfoui » dans la  
présentation de la langue étrangère et dans le 
travail qu’on demande aux étudiants de 
mener sur elle ». (H. Besse et R. Porquier, 
1991, p. 148). L’apprenant intériorise, ici, les 
règles grammaticales de la langue apprise.
 Il en va de même pour l’explication 
lexicale en classe de français. Dans une  
classe de français, une grande partie d’une 
situation d’enseignement/apprentissage est 
essentiellement consacrée à l’explication du 
sens des mots ou du texte. Il arrive cependant 
que l’apprenant ont du mal à connaître le sen 
d’un mot et cette difficulté l’empêche de 
comprendre le contenu d’enseignement.  
De ce fait, l’enseignant doit résoudre ce 
problème en faisant appel à plusieurs  
techniques d’explication lexicale. L’activité 
métalinguistique joue dans ce cas un rôle 
important : la dénominasion, la paraphrase, 
la définition, ou la fiction en classe de langue.
 Notre recherche est donc basée sur les 
hypothèses ci-dessus. On recherche à décrire 
la situation d’enseignement/apprentissage de 
la langue française dans une classe observée 
et surtout à montrer les stratégies d’explication 
grammaticale et lexicale du professeur. À 
partir de cette description nous analyserons 
l’efficacité et les problèmes de ces techniques 
d’enseignement pour pouvoir trouver les 
vraies causes et les solutions adéquates.

 

 Notre travail répond principalement à 
deux object i fs .  Le  premier  repose  
essentiellement sur la nature descriptive des 
problèmes d’enseignement/apprentissage de 
la langue française et des pratiques  

grammaticales et lexicales en classe de  
français observée. La description que nous 
allons mener permet de trouver comment ces 
problèmes d’enseignement/apprentissage se 
produisent et notamment de comprendre  
comment ces difficultés prennent effets sur 
l’acquisition langagière des apprenants. C’est 
à travers cette description détaillée que nous 
pouvons étudier les pratiques grammaticales 
et lexicales auxquelles l’enseignent à recours. 
La question se pose donc : par quels moyens 
ces pratiques grammaticales et lexicales 
peuvent-elles résoudre les problèmes  
didactiques en classe de français.
 La description et l’étude des pratiques 
utilisées par l’enseignant en classe de français 
r e l è v e n t  d e  p l u s i e u r s  c o u r a n t s  
méthodologiques donnant lieu à l’analyse des 
problèmes d’acquisition de la langue cible. 
Parmi ces courants, celui du modèle de 
Krashen (1982) est un ouvrage de référence 
important. Deux convictions opposées  
paraissent se partager l’histoire de la  
didactique des langues. En effet, certains  
croient que l’intériorisation d’une règle  
grammaticale d’une langue étrangère dans 
une classe peut se produire de la même 
manière que l’intériorisation de la grammaire 
de la langue maternelle. D’autres sont  
cependant convaincus que l’intériorisation 
d’une grammaire de la langue cible dans une 
classe se fait essentiellement selon des  
processus différents de ceux qui déterminent 
l’intériorisation dite naturelle des grammaires 
maternelles. De cette conviction opposée, 
S.D. Krashen propose la définition d’une 
dichotomie entre ce qu’il appelle l’acquisition 
des langues étrangères et ce qu’il appelle leur 
apprentissage. Pour lui, ces deux processus 
se font d’une manière différente l’un de 
l’autre. Sur ce point, H. Besse et R. Porquier 
le résument ainsi :

Objectifs de la recherche et 

cadres théoriques
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« L’acquisition est un processus subconscient 
(l’intériorisation des régularités se fait à  
l’insu de l’apprenant), l’implicite (l’apprenant 
n’acquiert pas un savoir sur la langue),  
et orienté vers la signification plus que vers 
les formes qui véhiculent. L’acquisition  
se développe, en contexte naturel ou  
institutionnel, (…) l’apprentissage, à  
l’opposé, est conscient (il suppose chez 
l’apprenant une connaissance réflexive de ce 
qu’il fait), explicite (en ce qu’il fait appel à 
des savoirs constitués sur la langue ou ses 
emplois), et plus orienté vers les formes que 
vers les significations, qu’elle véhicule (…) 
L’apprentissage développe une capacité de 
jugement grammatical par référence à des 
règles enseignées par le professeur(…) » (H. 
Besse et R. Pourquier, 1991, p. 75).
 Pour  déc r i r e  l ’ ense ignemen t / 
apprentissage du vocabulaire en classe de 
français observée, on se réfère à des activités 
métalinguistiques utilisées par l’enseignant. 
Par métalangage, on entend « langage naturel 
ou formalisé) qui sert à décrire la langue 
naturelle ». (Dictionnaire le Petit Robert 
2000, p. 1565). R. Jakobson (1963) indique, 
quant à lui, que le métalangage est la faculté 
de parler une langue donnée qui implique de 
parler de cette langue. Et pour parler de cette 
langue, il faut que l’attention des apprenants 
soit orientée vers le code plus que vers la 
communication, qu’on ait les moyens  
lexicaux pour le faire explicitement, et qu’on 
en ait donc une certaine conscience. C’est 
ainsi que dans la classe de français observée 
les activités métalinguistiques prédominent. 
F. Cicurel est d’accord avec R. Jakobson pour 
dire que « l’objet à apprendre est la langue et 
le moyen d’y parvenir est également la langue 
». (F. Cicurel 1985, p. 15). C’est pour cela que 
tout objet extérieur introduit dans une classe 
de langue est susceptible de se transformer 
en objet métalinguistique. Les activités  

métalinguistiques auxquelles l’enseignant fait 
appel sont donc considérées comme une 
boîte d’outil permettant aux apprenants en 
difficulté de mieux connaître le sens d’un mot 
inconnu.
 Des méthodologies de l’enseignement 
des langues étrangères s’avèrent également 
nécessaires pour la description et l’étude des 
pratiques grammaticales et lexicales dans  
la classe de français qu’on a observée. En 
effet, l’enseignant a recours à plusieurs  
méthodes (la méthode naturelle, la méthode  
grammaire-traduction ou la méthode directe) 
pour répondre aux besoins langagiers des 
apprenants variés. Certes, cet enseignant 
prépare son enseignement avant le cours, mais 
il doit adopter ses méthodes didactiques déjà 
préparées à une situation donnée à un moment 
donné, c’est ce qu’on appelle la flexibilité de 
l’enseignement du professeur.
 Le second objectif de notre travail de  
recherche est de nature analytique. À partir 
de la description détaillée - l’étude des  
pratiques grammaticales et lexicales dans la 
classe de français observée - ce travail a pour 
but d’analyser ces pratiques ainsi que leur 
efficacité de l’enseignement/apprentissage de 
la langue française. Notre recherche se réfère 
principalement à l’analyse contrastive et à 
l’analyse d’erreurs, erreurs grammaticales 
commises par l’apprenant.
 Dans une situation d’enseignement/
apprentissage d’une langue, il arrive que 
l’apprenant commet une erreur grammaticale 
en produisant une phrase en langue cible. 
C’est un problème fondamental auquel 
l’apprennent étranger ne peut pas échapper. 
Cela tient à trois raisons principales. 
L’apprenant est d’abord défiché de tenir 
compte de ce qui a déjà existé. Il est ensuite 
difficile d’effacer et surtout de détruire cet 
acquis, ce qui permet enfin à l’apprennent  
de superposer de nouvelles habilités et  
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connaissances à une autre langue apprise. 
Cette problématique de l’apprentissage d’une 
langue seconde renvoie évidemment à ce que 
l’on appelle l’analyse contrastive, qui est 
largement connue dès 1945. Parlons-en 
brièvement. C.C. Fries (1945) affirme que la 
méthode la plus efficace est celle qui est  
basée sur une description de la langue cible, 
comparée avec une description de la langue 
seconde de l’apprenant. C’est avec cette idée 
que R. Lado (1957) propose une description  
constative à des fins pédagogiques. Sa  
proposition qui renvoie sans aucun doute à 
une théorie de l’interférence réside dans le 
fait que l’apprenant a tendance à transférer 
dans la langue cible les caractéristiques 
formelles et sémantiques de sa langue de 
départ. Cet auteur indique en outre que les 
éléments linguistiques à caractère similaire 
entre la L1 et la L2 sont facile à transférer, 
donc facile à apprendre. C’est pour cela que 
l’analyse contrastive s’avère indispensable 
pour notre analyse des pratiques langagières 
en classe de français observée.
 On ne peut pas parler de l’analyse  
contrastive sans se référer à l’analyse des 
erreurs, considérée comme un complément 
ou substitut à l’analyse contrastive.  
Développée à partir des années 1960, 
l’analyse des erreurs montre les difficultés 
r encon t r ée s  pa r  l ’ app renan t  dans 
l’enseignement/apprentissage de la langue 
cible. Dans une classe de langue, les erreurs 
sont considérées comme un phénomène  
naturel et inévitable parce qu’elles peuvent 
se produire systématiquement ou/et non  
systématiquement. C’est avec les erreurs que 
l’enseignant doit trouver une/des pratique(s) 
adéquate(s). 
 Les erreurs commises par l’apprenant 
en difficulté renvoient évidemment à ce que 
l’on appelle ici interlangue. Par interlangue, 
on entend « la connaissance et l’utilisation  

« non-natives » d’une langue quelconque par 
un sujet non-natif et non-équilingue,  
c’est-à-dire un système autre que celui de la 
langue cible mais qui, à quelque stade 
d’apprentissage qu’on l’appréhende, en  
comporte certaines composantes ». (H. Besse 
et R. Porquier 1991, p. 216)

 

 Notre  réflexion descr ip t ive  e t  
analytique est principalement basée sur 
l’observation d’une classe de français à 
l’Université Burapha en Thaïlande. Il s’agit 
plus précisément d’un cours de français VII 
destinés aux étudiants thaïlandais qui ont 
choisi le français comme matière majeure. Il 
faut cependant remarquer que la plupart de 
ces apprenants sont au niveau intermédiaire  
en quatrième année de licence. C’est une 
classe de français qui est composée par un 
enseignant thaïlandais et une trentaine 
d’apprenants thaïlandais.
 Ce cours de français dure trois heures 
d’enseignement/apprentissage et Festival 3 
est le manuel de français utilisé dans la classe. 
L’enseignant explique aux apprenants le 
complément d’objet direct et indirect  
(désormais le COD et le COI) et le  
subjonctif. Après l’explication, l’enseignant 
évalue leur connaissance grammaticale en 
leur proposant deux exercices à faire : l’un 
vise à tester la compréhension des COD et 
des COI, l’autre teste leur connaissance sur 
le subjonctif. Festival 3 propose d’ailleurs 
aux apprenants une partie intitulée La  
civi l isat ion  dest inée à  faire  mieux  
comprendre la France et les Français, ce qui 
renvoie à l’enseignement/apprentissage de la 
langue française à des fins communicative. 
L’approche communicative, développée très 
largement dans l’Amérique du Nord à partir 
des années 1960, met l’accent sur la  

Constitution des corpus



Bulletin de 1’ATPF, No. 124, année 35 (juillet–d'ecembre 2012)   55

compétence de communication. Cette  
compétence est d’après S.Moirand (1990) 
composée de quatre composantes comme 
suite :
 - une composante linguistique
 - une composante discursive
 - une composante référentielle
 - une composante socioculturelle 
 Si nous regardons de plus près ce que 
propose S. Moirand, nous trouverons que la 
partie La civilisation insérée dans tous les 
chapitres du manuel Festival 3 a un double 
objectifs : Festival 3 ne vise pas seulement à 
faire apprendre la grammaire de la langue 
cible, mais  à apprendre sa culture. On peut 
dire dans ce cas que la compétence  
linguistique ne suffit pas à communiquer avec 
les natifs. Il faut en revanche que l’apprenant 
possède la compétence socioculturelle. C’est 
ainsi qu’on ne peut pas apprendre une langue 
sans connaître sa culture.
 La partie La civilisation que propose 
Festival 3 correspond à la conception-clé de 
l’approche communicative. L’intérêt de cette 
partie n’est pas seulement de faire mieux 
connaître une culture française, mais de faire 
lire un texte. Et c’est la lecture du texte sur 
laquelle l’enseignant met l’accent que nous 
pouvons observer les stratégies de lecture des 
apprenants et surtout les difficultés qu’ils 
rencontrent. Ces difficultés proviennent  
principalement des mots inconnus, difficultés 
qui les empêchent de comprendre clairement 
le contenu du texte. Pour résoudre ce genre 
de problème, l’enseignant fait appel à des 
pratiques du vocabulaire diversifiées. Et c’est 
à travers cela que l’on trouve les techniques 
d’explication des mots inconnus permettant 
aux apprenants en difficulté d’accéder au 
sens.

 Il faut tout d’abord rappeler que cette 
conclusion n’a pas pour objectif de reprendre 
toutes les observations descriptives et  
analytiques proposées dans les chapitres 
précédents parce que celles-ci ont déjà fait 
l’objet de bilan dans les parties conclusives 
intermédiaires de notre travail de recherche. 
Notre démarche est de rappeler et de  
synthétiser les points importants que nous 
avons relevés dans ce travail. Cette  
conclusion est donc considérée comme une 
«vue d’ensemble» permettant de mieux  
comprendre une situation d’enseignement/
apprentissage de la grammaire française et 
du vocabulaire en milieu thaïlandais.
 Notre travail de recherche répond à 
deux objectifs principaux. Le premier est de 
nature descriptive : nous avons retracé 
l’histoire de l’enseignement/apprentissage de 
la langue française en Thaïlande. La mise  
en lumière de cet aperçu historique s’avère  
productive parce qu’elle a permis de constater 
comment la didactique du français évolue 
dans ce pays. Cela nous autorise à dresser 
l’état des lieux concernant l’engagement de 
cette langue en Thaïlande. Cet éclairage nous 
a également permis de mieux comprendre la 
pensée et les idéologies dites pédagogiques 
des Thaïlandais.
 Le deuxième objectif est de nature 
analytique. À l’issue de l’analyse et de notre 
observation d’une classe de français à 
l’Université Burapha, il nous est possible de 
décrire les techniques d’explication  
grammaticale dans la classe de français  
observée. On remarque par là que l’enseignant 
a fait appel à plusieurs techniques explicatives 
– la grammaire explicite, la grammaire  
implicite ou l’exercice de conceptualisation 
–    pour réussir son cours. Lors qu’un problème 
d’enseignement/apprentissage se produit, 

Conclusion
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l’enseignant doit adapter ces stratégies de 
résolution de problèmes rencontrés à la  
situation didactique. L’explication explicite 
à laquelle l’enseignant a recours joue un rôle 
essentiel dans la méthodologie traditionnelle 
parce qu’elle permet aux apprenants de  
comprendre facilement et rapidement  
les règles de grammaire. Cependant, cette 
technique explicative semble «inappropriée» 
 en ce sens qu’elle ne leur apprend pas à agir 
et à penser : les apprenants intériorisent les 
règles de grammaire à l’aide du tableau de  
grammaire de la L2 et de la description  
explicitée par l’enseignant. Pour surmonter 
cet obstacle, l’enseignant a la possibilité 
d’utiliser un exercice de conceptualisation 
permettant aux apprenants de jouer un rôle 
plus actif ; c’est-à-dire que l’enseignant ne 
cherche pas à amener les apprenants à la règle 
ou à la conceptualisation qui est la sienne ou 
celle de la description grammaticale à laquelle 
il se réfère.
 Par ailleurs, l’observation d’une classe 
de français à l’Université Burapha nous a 
permis de découvrir que la conquête du sens 
d’un mot inconnu constitue une démarche 
pédagogique non négligeable dans la  
compréhension d’un contenu d’enseignement. 
Malgré les techniques explicatives de la  
grammaire française souvent bien adaptées à 
une situation didactique, la non compréhension 
des apprenants peut se produire. Autrement 
dit, la transmission d’un savoir grammatical 
ne peut pas atteindre au but prévu si les  
apprenants éprouvent des difficultés à  
comprendre le sens d’un mot dans un texte. 
C’est pour cette raison que l’enseignant a 
besoin de techniques explicatives du  
vocabulaire permettant aux étudiants en  
difficulté de mieux saisir le sens recherché. 
Plusieurs pratiques d’explication lexicale ont 
été mises en œuvre dans la classe que nous 
avons observée : le recours à la langue  

maternelle, le recours à des opérations  
métalinguistiques ou l’utilisation de la fiction 
en classe de français. Tous les moyens sont 
bons pour amener les apprenants à accéder 
au sens d’un mot incompris.
 Toutefois, il ne faut pas oublier que 
cer ta ines  techniques  d’expl ica t ion  
grammaticale et lexicale ne leur permettent 
ni de s’exprimer et ni de jouer un rôle plus 
actif dans la classe. Les apprenants passifs  
ne font preuve aucune initiative: ils se  
contentent d’accepter les directives  
professorales que l’enseignant leur impose. 
Cette attitude passive des apprenants  
thaïlandais renvoie incontestablement à la 
culture éducative, voire collectiviste de la 
Thaïlande. Cela se traduit manifestement par 
une faible participation en classe et par le 
manque d’initiative des apprenants. Il faut 
cependant savoir que pour ces apprenants il 
ne s’agit pas d’une passivité, mais d’une  
attitude légitime vécue et partagée par 
l’ensemble des apprenants dans la société 
thaïlandaise. Nous constatons que cette  
attitude réservée relève des habitudes 
d ’ense ignemen t / appren t i s sage  des  
participants thaïlandais – l’enseignant et les 
apprenants.
 Pour conclure, pour que la transmission 
d’un savoir grammatical et lexical soit  
efficace, les pratiques explicatives de 
l ’enseignant  doivent  être  flexibles .  
«Flexible» signifie ici que l’enseignant, face 
à des problèmes d’enseignement inattendus, 
a la possibilité de les adapter à une situation 
didactique et surtout aux besoins langagiers 
des apprenants. Toutes les techniques  
explicatives utilisées par l’enseignant ne sont 
pas applicables dans toutes les situations 
d’enseignement/apprentissage. Ce qui est 
demandé et accepté dans un contexte peut est 
refusé ou contesté dans un autre. Une  
technique explicative qui est théoriquement 
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intéressante et profitable peut être inefficace 
et inutile dans la pratique.
 Nous espérons que les résultats de notre 
travail de recherche contribueront à  
améliorer la situation d’enseignement/ 
apprentissage de la grammaire française et 
du vocabulaire en Thaïlande. Nous espérons 
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également que cela permettra aux enseignants 
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En 2002, le Bureau de la commission 
pour l’éducation supérieure auprès du 
Ministère de l’éducation en Thaïlande a 
manifesté son intérêt pour la promotion  
de l’« éducation coopérative », notamment  
pour le développement des capacités des  
apprenants, grâce à des expériences de 4 mois 
directement acquises dans le monde du travail.  
Le programme de formation coopérative est 
créé par un accord entre l’université et 
l’entreprise. Les apprenants doivent en plus 
créer un projet spécifique répondant au besoin 
de l’entreprise. Nous espérons que cette  
formation aidera les apprenants à s’adapter 
aux problèmes posés dans le monde du travail.

 Dans cette communication, nous 
présenterons en premier lieu les motivations 
de ce projet de recherche. En second lieu, 
nous exposerons notre travail de recherche 
sur les bénéfices et les problèmes des  
étudiants ayant accompli leur stage entre 2007 
et 2010 dans les entreprises francophones qui 
participaient à l’« éducation coopérative ». Nous 
nous appuierons sur trois types de sources : 
les documents officiels de notre faculté  
concernant les projets des étudiants en français 
pendant leur pratique professionnelle, les 
rapports de stage des apprenants, et des  
entretiens menés auprès des deux acteurs 
principaux : les responsables des entreprises 

 บทความวิจัยชิ้นนี้มุ งศึกษาเชิงสังเคราะห์
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางการจัดการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศสกับการปฏิบัติวิชาชีพใน
สถานประกอบการแบบสหกิจศึกษารวมถึงศึกษา
วเิคราะห์ผลการประเมนิการปฏบิตัวิชิาชพีในสถาน
ประกอบการของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสใน
โครงการสหกิจศกึษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้ยังไมเคยมีการ
เสนอแผนการพัฒนาสหกิจศึกษาและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องโดยตรงกับสหกิจศึกษาด้านสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสอยางเป็นรูปธรรมในประเทศไทย
ข้อมลูท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ได้แกเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของนสิติสหกจิศกึษา

* ผู้ชวยศาสตราจารย์และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

et les étudiants. Profitant de notre position 
privilégiée de professeur-conseillers du stage 
et d’enseignantes de la faculté, nous chercherons 
notamment à analyser les points forts et les 
points faibles de ce programme. Dans notre 
conclusion, nous viserons à apporter aux 
responsables des formations des points de 
repère leur permettant de mieux adapter leurs 
offres de formation aux situations réelles de 
la vie active des futurs diplômés.

Résumé

แนวทางการพัฒนาสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
กรณีศึกษานิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิไลศิลปอาชาและศิรพัชร์ฌานเชาว์วรรธน์*

บทคัดย่อ
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รายงานการปฏิบัติวิชาชีพ และการสัมภาษณ์นิสิต
สหกจิศกึษาทีป่ฏบิตัวิชิาชพีในปีการศกึษา๒๕๕๐–
๒๕๕๓สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศสมหาวทิยาลยันเรศวร
ได้เน้นให้ความส�าคัญตอการปฏิบัติวิชาชีพแบบ
สหกิจศึกษามาอยางตอเนื่อง และได้สนับสนุนให้
นิสิตพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษาอยางจริงจัง
 ผลการวจิยัในภาพรวมพบวาสถานประกอบ-
การมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนิสิต
สหกจิศกึษาในระดบัดีมนีสิติสหกจิศกึษาสาขาวชิา
ภาษาฝร่ังเศสท่ีประสบความส�าเร็จได้รับรางวัล
ในระดับตาง ๆ ดังนี้ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ นิสิต
สหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ซึ่งปฏิบัติ
วิชาชีพที่บริษัท Club Med Phuket, Holliday 
Villages Ltd.ได้รบัคดัเลอืกระดบัคณะเป็นตวัแทน
เข้าแขงขันโครงงานสหกิจได้รับรางวัลยอดเย่ียม
ระดบัมหาวทิยาลยัฯในปี๒๕๕๒นสิติสหกจิศกึษา
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสซึ่งท�างานในต�าแหนงผู้ชวย
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารนติยสารกราวรอช(Gravroch 
Magazine)บริษทัพเีอชแอนด์พเีอชได้รบัคดัเลอืก
ให้เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฯและได้รับรางวัล
ยอดเยีย่มระดบัเครอืขายภมูภิาคด้านโครงการสาขา
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์จากสมาคมสหกจิ-
ศึกษาแหงประเทศไทย ทั้งนี้จากงานวิจัยยังพบวา
นิสิตสวนหนึ่งตระหนักวาในขณะที่ปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ ตนยังไมมีความพร้อมด้าน
ข้อมลูเชิงสังคมวฒันธรรมและทกัษะการใช้ภาษา
ฝร่ังเศสอยูในระดับทีน่าพอใจงานวจิยัชิน้นีย้งัแสดง
ให้เหน็วาการพฒันาสหกจิศกึษาของสาขาวชิาภาษา
ฝรั่งเศส จนสามารถน�าไปสูความส�าเร็จดังกลาว
มีปัจจัยเกื้อหนุนหลายด้าน ซึ่งต้องอาศัยความ
รวมมือกันอยางใกล้ชิดของทั้งสถานประกอบการ

สถาบันศึกษา และนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา
ของสหกจิศกึษาในสวนของบทสรปุและข้อเสนอแนะ
ผูว้จิยัได้น�าเสนอแนวทางซึง่มุงไปทีก่ารปรบัเปล่ียน
การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษา
ตางประเทศไปสูการเรยีนการสอนท่ีมวัีตถปุระสงค์
เฉพาะด้าน1 ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์
โครงการของนิสิตสหกิจศึกษา

1 วิไลศิลปอาชาและศิรพัชร์ฌานเชาว์วรรธน์,ภาษาฝรั่งเศสกับวิชาชีพทัศนคติและความพึงพอใจของนิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส,มหาวิทยาลัยนเรศวร๒๕๕๓
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร๒๕๔๙

 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติระดบัปรญิญาตรี
สาขาวิชาภาษาฝรั่ ง เศส คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรก�าหนดให้นิสิตสามารถเลือก
ในภาคเรยีนสดุท้ายของการศกึษาลงเรยีนรายวชิา2
 – การฝึกงาน หรือประสบการณ์วิชาชีพ
(stage professionnel)
 – สหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานวิชาชีพ
(formation coopérative)
 – การศึกษาอิสระ (étude indépendante)
 เพ่ือความชัดเจนและความเข้าใจตรงกัน
จะขออธิบายโดยสรุปถึงข้อแตกตางระหวางการ
ฝึกงานประสบการณ์วชิาชพี(stage professionnel)
และการปฏบัิตงิานวชิาชพี(formation coopérative) 
ดังนี้
 การฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ (stage 
professionnel) นสิติสามารถเลอืกสถานประกอบการ
และติดตอขอเข้ารับการฝึกงานวิชาชีพในสถาน-

ค�ำส�ำคัญ : สหกิจศึกษา,การท�างานด้วย
 ภาษาฝรัง่เศส,การปฏบิตัวิชิาชพี
 ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน

๑.	 ควำมส�ำคัญและท่ีมำของปัญหำ
	 กำรวจิยั
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ประกอบการน้ันๆ ด้วยตนเองโดยขอค�าแนะน�าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา การฝึกงานดังกลาว เป็นการน�า
ผูเ้รยีนเข้าสูสถานการณ์ด้านอาชพีซึง่นิสติจะสามารถ
น�าความรู้เชิงทฤษฎีจากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้
ปฏบิตังิานได้อยางเป็นรูปธรรมระยะเวลาการฝึกงาน
๓เดือนหรือไมน้อยกวา๓๐๐ชั่วโมง1
 การปฏิบัติ ง านวิ ช าชีพ (formation  
coopérative)เรียกอีกชื่อหนึ่งวาโครงการสหกิจ
ศึกษา(CO-opérative Education Co-op)2เป็น
ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสานการเรียน
ของนิสิตในสถานศึกษาเข้ากับการหาประสบการณ์
จริงจากการท�างานอยางมีหลักการและเป็นระบบ
ในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานชั่วคราว
ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาเป็นเวลาอยางน้อย๔เดือน
หรือ๑๖สัปดาห์ในรูปแบบที่มีภาระหน้าที่ส�าคัญ
ในสถานประกอบการ รวมทั้งการด�าเนินโครงงาน
ให้ลุลวงเพ่ือตอบสนองความต้องการของสถาน-
ประกอบการ โดยนิสิตสหกิจศึกษาจะได้รับคา
ตอบแทนอยางเหมาะสม พันธกิจตาง ๆ เชนนี้
ท�าให้การปฏบิตัวิชิาชพีสหกิจศึกษาได้รับการยกยอง
วามีคุณคาเหนือกวาการฝึกงานประสบการณ์
วิชาชีพ(stage professionnel)
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสใน
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติมาตัง้แตปีพ.ศ.๒๕๔๒
โดยก�าหนดให้นิสิตภาคปกติชั้นปีที่๔ภาคเรียน
ท่ี๒สามารถเลือกการฝึกงานประสบการณ์วชิาชพี
(stage professionnel)จ�านวนไมน้อยกวา๓๐๐
ชัว่โมงเพ่ือให้นิสิตมโีอกาสน�าความรูท้ีไ่ด้จากชัน้เรยีน
มาประยุกต์ใช้กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ง
เป็นการเตรยีมความพร้อมให้เกิดความคุน้เคยและ

ปรับตัวเข้ากับการท�างาน ในปีการศึกษา ๒๕๔๕
กระทรวงศึกษาธิการโดยส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.)ได้ด�าเนินโครงการสงเสริม
และพฒันาสหกจิศกึษาอยางจรงิจงัในสถาบนัอดุม-
ศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต–นักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถท�างานได้อยางมี
ประสิทธิภาพด้วยการศึกษาเรียนรู ้จากประสบ-
การณ์ตรงในสถานประกอบการเพื่อให้สอดคล้อง
กบัแนวทางโครงการสหกจิศกึษาทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสจึงมีนโยบายสงเสริมให้นิสิตออก
ฝึกงานและเพิ่มระยะเวลาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้นานขึ้น คือ ไมน้อยกวา ๑๖ สัปดาห์
หรือ๔ เดือน เชนเดียวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในโครงการสหกิจศึกษา
 การปฏบัิติวิชาชพีของนสิิตสหกจิศกึษาสาขา
วชิาภาษาฝรัง่เศสคณะมนษุยศาสตร์มหาวทิยาลยั
นเรศวรถือได้วาเป็นกรณีศึกษาที่นาสนใจเพราะ
การปฏบิตัวิชิาชพีดงักลาวนสิติต้องมผีลการเรยีนดี
มีความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
การสือ่สารและต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจเนือ้หาด้าน
ศลิปวฒันธรรมควบคูกนัไปด้วยผูท้�าการวจิยัได้รบั
มอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศและ/หรือ
อาจารย์ทีป่รกึษาวชิาการของนสิติทีป่ฏบิตัวิชิาชพีใน
สถานประกอบการท่ีเข้ารวมโครงการสหกิจศึกษา
จงึท�าให้ผูว้จิยัมโีอกาสได้รบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัผล
การประเมนินสิิตจากผูแ้ทนของสถานประกอบการ
ได้อานรายงานการปฏบิตังิานของนสิติและอภปิราย
ปัญหาตาง ๆ กับอาจารย์ทานอื่นและกับนิสิต
ภายหลังการปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งการสนทนากับ
พ่ีเล้ียงตัวแทนฝ่ายสถานประกอบการในระหวาง

1 ตอมาในการประชุมสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสสาขาวิชาฯตระหนักถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกงานวิชาชีพจึงได้ขยายระยะเวลาการฝึกงานเป็น๔เดือนหรือไมน้อยกวา
๔๐๐ชั่วโมง

2 วารสารสหกิจศึกษาไทยปีที่๑ฉบับที่๑เดือนมกราคม๒๕๕๒
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การไปนเิทศตัง้แตปีการศกึษา๒๕๕๐จนถงึ๒๕๕๓
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสยังไมเคยน�าข้อมูลทั้งด้าน
เอกสารและการอภิปราย รวมทั้งการสัมภาษณ์
ดังกลาวมาศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ท�าให้
ขาดข้อมลูทีส่ามารถตอบค�าถามวาการจดัการเรยีน
การสอนหลกัสตูรภาษาฝรัง่เศสของมหาวทิยาลยัฯ
มีสวนในการสร้างปัจจัยสงเสริมการพัฒนาสหกิจ
ศึกษาของนิสิต เพื่อการปฏิบัติวิชาชีพด้วยภาษา
ฝรั่งเศสอยางมีประสิทธิภาพหรือไม

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

ขอบเขตกำรวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวางการจดัการเรยีน
การสอนภาษาฝรั่งเศสในหลักสูตรศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสกับการปฏิบัติวิชาชีพแบบ
สหกจิศึกษาเพ่ือหาแนวทางพฒันาสหกิจศกึษาของ
สาขาวิชาฯ

 ๑.ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลที่จะน�าไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับสหกิจศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยนเรศวร
 ๒.ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและสงเสริมประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เพื่อสงเสริม
คุณภาพและให้สอดคล้องกับความประสงค์ของ
นิสิตสหกิจศึกษาและสถานประกอบการที่เข้ารวม
โครงการสหกิจ
 ๓.การวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ท�าวิจัย ส�าหรับการปฏิบัติวิชาชีพในสาขาวิชาอื่น
และในสถานประกอบการอื่น ๆ เพื่อน�าผลไป
ปรบัปรงุแก้ไขพัฒนาหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
การสอนแบบสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๑.ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัคอืนสิติสหกจิ
ศกึษาสาขาวชิาภาษาฝรัง่เศสหลกัสตูรศลิปศาสตร-
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ๒.กลุมตัวอยางคอืนสิิตท่ีศกึษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตภาคปกติ(ทวิภาค)สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวรที่เข้ารวมโครงการสหกิจศึกษาในระหวาง
ปีการศึกษา๒๕๕๐–๒๕๕๓จ�านวน๑๓คน
 ๓.ตัวแปรท่ีศกึษาได้แกแนวทางการพัฒนา
สหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคณะมนุษย-
ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 งานวิจัยชิ้นนี้มุ งศึกษาเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการปฏิบัติวิชาชีพของนิสิตโครงการ
สหกจิสาขาวิชาภาษาฝรัง่เศสมหาวทิยาลัยนเรศวร
โดยเน้นที่งานวิจัยข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปรมิาณจากเอกสารของมหาวทิยาลยันเรศวรในรอบ
สี่ปี เริ่มตั้งแตปีการศึกษา๒๕๕๐ถึงปีการศึกษา
๒๕๕๓ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการเรยีนการสอนแบบ
สหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมหาวิทยาลัย
นเรศวรโดยมเีอกสารและแหลงข้อมลูท่ีส�าคญัดงันี้
 ๑)งานวิจัยสรุปผลโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ�าปีการศึกษา๒๕๕๐–
๒๕๕๓
 ๒)งานวจิยัผลประเมนินสิิตสหกจิศกึษาของ
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสโดยสถานประกอบการต้ังแต
ปีการศกึษา๒๕๕๐–๒๕๕๓จัดท�าโดยฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร



64   วารสารสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯฉบับท่ี๑๒๔ปีท่ี๓๕เลม๒(ก.ค.–ธ.ค.๒๕๕๕)

 ๓)หลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหา-
วทิยาลยันเรศวรตัง้แตปีการศกึษา๒๕๕๐–๒๕๕๓
และผลการเรียนของนิสิตที่เข้ารวมโครงการสหกิจ
ศึกษา
 ๔)เทปบันทึกเสียงการสนทนากับนิสิต
สหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รายการวิทยุ
โลกกว้างกบัภาษาฝรัง่เศสสถานวีทิยมุหาวทิยาลัย
นเรศวร
 ๕)รวบรวมข้อมูลด้านตางๆและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (X–  ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)และคาร้อยละ

1 ดูภาคผนวกตารางที่๑
2 ภาคผนวกตารางที่๑–๒

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย

 ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จากการประเมินการ
ปฏบัิติงานของนสิิตสหกิจศกึษาโดยสถานประกอบการ
นสิติสหกจิศกึษาได้คะแนน๘๖.๑๕คาเฉลีย่๔.๓๑
อยูในเกณฑ์ “ดี” และผลประเมินแบบรายงาน
นสิติสหกจิศกึษาได้คะแนน๘๑.๗๖คาเฉลีย่๔.๐๙
อยูในเกณฑ์“ดี”
 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จากการประเมินการ
ปฏบัิติงานของนสิิตสหกิจศกึษาโดยสถานประกอบการ
นสิิตสหกจิศกึษาได้คะแนน๙๐.๓๙คาเฉล่ีย๔.๕๒
อยูในเกณฑ์ “ดี” และผลประเมินแบบรายงาน
นสิติสหกจิศกึษาได้คะแนน๘๖.๕๓คาเฉลีย่๔.๓๓
อยูในเกณฑ์“ดี”
 สรุปการประเมินผลโดยสถานประกอบการ
ในภาพรวมตัง้แตปี๒๕๕๐–๒๕๕๓การปฏบิตังิาน
ของนิสิตสหกิจศึกษาได้คะแนน๘๘.๙๕คาเฉลี่ย
๔.๔๕ อยูในเกณฑ์ “ดี” และผลประเมินแบบ
รายงานนิสิตสหกิจศึกษาได้คะแนน ๘๖.๕๓
คาเฉลี่ย๔.๓๓อยูในเกณฑ์“ดี”
 ในสวนของการประเมินสถานประกอบการ
ซึ่งประเมินโดยอาจารย์นิเทศได้ประเมินศักยภาพ
ของสถานประกอบการ(ปีการศกึษา๒๕๕๐–๒๕๕๕)
จ�านวน๔แหงดังนี้2
 ปีการศึกษา๒๕๕๐ผลการประเมินสถาน-
ประกอบการโดยอาจารย์นิเทศสถานประกอบการ
ได้คะแนน๘๖.๖๑คาเฉลี่ย๔.๓๓อยูในเกณฑ์
“ดี”
 ปีการศึกษา๒๕๕๑ผลการประเมินสถาน-
ประกอบการโดยอาจารย์นิเทศสถานประกอบการ
ได้คะแนน๘๗.๒๒คาเฉลี่ย๔.๓๖อยูในเกณฑ์
“ดี”

 ผลการวจิยัในภาพรวมพบวาสถานประกอบ-
การได้ประเมินศักยภาพของนิสิตสหกิจศึกษา
สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส(ปีการศกึษา๒๕๕๐–๒๕๕๕)
จ�านวน๑๓คนดังนี้1

 ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จากการประเมินการ
ปฏบัิติงานของนิสิตสหกจิศกึษาโดยสถานประกอบการ
นสิติสหกจิศกึษาได้คะแนน๘๖.๙๖คาเฉลีย่๔.๓๕
คาเฉลี่ยอยูในเกณฑ์ “ดี” และผลประเมินแบบ
รายงานนิสิตสหกิจศึกษาได้คะแนน ๘๘.๕๗
คาเฉลี่ย๔.๔๓อยูในเกณฑ์“ดี”
 ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จากการประเมินการ
ปฏบัิติงานของนิสิตสหกจิศกึษาโดยสถานประกอบการ
นสิติสหกจิศึกษาได้คะแนน๙๒.๒๘คาเฉลีย่๔.๖๑
อยูในเกณฑ์ “ดี” และผลประเมินแบบรายงาน
นสิติสหกจิศกึษาได้คะแนน๘๙.๒๕คาเฉลีย่๔.๔๖
อยูในเกณฑ์“ดี”
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 ปีการศึกษา๒๕๕๒ผลการประเมินสถาน-
ประกอบการโดยอาจารย์นิเทศสถานประกอบการ
ได้คะแนน๘๖.๐๐คาเฉลีย่๔.๓อยูในเกณฑ์“ด”ี
 ปีการศึกษา๒๕๕๓ผลการประเมินสถาน-
ประกอบการโดยอาจารย์นิเทศสถานประกอบการ
ได้คะแนน๗๘.๗๘คาเฉลี่ย๓.๙๔อยูในเกณฑ์
“ดี”
 สรุปการประเมินผลสถานประกอบการโดย
อาจารย์นิเทศในภาพรวมตั้งแตปี๒๕๕๐–๒๕๕๓
สถานประกอบการ ได้คะแนน ๘๔.๖๕ คาเฉลี่ย
๔.๒๓อยูในเกณฑ์“ดี”

ท�างานในระดับดี ผลการประเมินในภาพรวม
ของโครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้ังแตปีการศึกษา ๒๕๕๐
ถึงปีการศึกษา๒๕๕๓อยูในเกณฑ์ดีผลประเมิน
สถานประกอบการโดยอาจารย์นิเทศ ได้คะแนน
๘๖.๑๙คาเฉล่ีย๔.๓๑อยูในเกณฑ์ดีผลประเมนิ
นิสิตโดยพนักงานท่ีปรึกษา/พ่ีเล้ียงของสถาน-
ประกอบการได้คะแนน๘๖.๖๓คาเฉลี่ย๔.๓๓
อยูในเกณฑ์ดีผลประเมนิรายงานนสิติโดยพนกังาน
ทีป่รกึษา/พีเ่ลีย้งของสถานประกอบการได้คะแนน
๘๒.๕๐คาเฉลีย่๔.๑๓อยูในเกณฑ์ดีนอกจากนัน้
ในสวนผลสัมฤทธิ์ของโครงงานสหกิจศึกษาของ
นิสิตสาขาวิชาฝรั่งเศสพบวา ปีการศึกษา ๒๕๕๐
มีนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับ
รางวัลระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ๑ คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลดีเดนในระดับเครือขาย
นอกจากนัน้นสิิตสหกจิศกึษาสาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส
ยังได้รับการเสนอต�าแหนงงานจากสถานประกอบการ
ให้ท�าทันทีเมื่อส�าเร็จการศึกษา
 ผลวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ปฏิบัติวิชาชีพของนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศสมีดังนี้ นิสิตพบวาตนเองประสบปัญหาใน
เรื่องสวัสดิการที่จ�าเป็น และสถานประกอบการ
บางแหงไมได้จายคาตอบแทนแกนิสิต นิสิตขาด
ความรูค้วามเข้าใจค�าศพัท์เฉพาะทางเป็นอปุสรรค
ในการส่ือสารภาษาฝรัง่เศสธรุกจิเกดิความประหมา
เมื่อต้องพูดกับเจ้าของภาษา มีปัญหาเรื่องส�าเนียง
จังหวะ การพูดเร็ว และขาดความรู้ความช�านาญ
ในการใช้อปุกรณ์ส�านกังานส�าหรบัสถานประกอบการ
มีความเห็นวานิสิตยังต้องได้รับการพัฒนาในด้าน
ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ1 เพื่อ
การส่ือสารทัง้ในด้านการฟังพูดในด้านบคุลิกภาพ

 ความหมายของสหกิจศึกษาและแนวทางปฏิบติั
ของระบบสหกิจศึกษาที่แตละสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยน�ามาใช้ล้วนเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
คือกระบวนการจดัการศกึษาทีก่ระท�ารวมกนัระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อการ
ศึกษาที่ดี ให้ได้ความรู้ที่จ�าเป็นตอการประกอบ
วิชาชีพ โครงการน�ารองสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย
นเรศวรเริม่ตัง้แตปีพ.ศ.๒๕๔๕ซึง่มหาวิทยาลยัฯ
ได้รับการพิจารณาจากส�านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาน�ารองคณะ
มนษุยศาสตร์ได้ด�าเนนิตามนโยบายของมหาวทิยาลัย
นเรศวร น�าระบบสหกิจศึกษามาใช้ คณาจารย์
ในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก
ได้ให้ความสนใจและเข้ารวมกิจกรรมและเข้ารบัการ
อบรมโครงการสหกิจศึกษาอยางตอเนื่อง
 ในภาพรวมกลาวได้วา หลังการปฏิบัติงาน
นิสิตสหกิจศึกษาสวนใหญมีความเห็นวา สามารถ
ประยุกต์ความรู้และการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการ

บทสรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย

1 สอดคล้องกับความเห็นของดร.วิจิตรศรีสะอ้านเรื่องนักศึกษาสหกิจออนภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่๒๓พฤษภาคม๒๕๕๕
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ความมัน่ใจและความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในสวนของ
สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศสนสิติสหกจิศกึษามจี�านวนน้อย
ท้ังนี้สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสค�านึงถึงคุณภาพเป็น
ส�าคญัจงึได้พจิารณาคดัเลอืกนสิติทีม่ผีลการเรียน
อยูในเกณฑ์ดีเทานั้นเข้ารวมโครงการฯ

มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ�าปีการศึกษา๒๕๕๐–
๒๕๕๓พบวายังขาดข้อมลูท่ีส�าคญับางประการคอื
ข้อมลูเกีย่วกบัอปุสรรคปัญหาของสถานประกอบการ
ทีเ่ข้ารวมโครงการฯกบัสาขาวชิาภาษาฝรัง่เศสและ
ของอาจารย์นเิทศข้อมลูเกีย่วกบัการประเมนิสถาน-
ประกอบการโดยนิสิตข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
อาจารย์นิเทศโดยสถานประกอบการและโดยนิสิต
ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและความเห็น
ของผู้ปกครองนิสิต ที่มีตอโครงการสหกิจศึกษา
เพราะผู้ปกครองอาจต้องชวยสนับสนุนคาใช้จาย
บางสวนแกนิสิตผู้วิจัยจึงเสนอให้ท�าการรวบรวม
ข้อมลูดงักลาวซึง่จะมสีวนส�าคญัในการประกอบการ
พิจารณาหาแนวทางเพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษา
ของสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสตอไป ความส�าเร็จของ
โครงการสหกิจศกึษานอกจากจะเกิดจากความรวมมอื
อยางจริงจังจากสถานประกอบการ สถาบันศึกษา
นสิิต–นกัศกึษาและสถาบันครอบครวัสถาบันศกึษา
ควรมีการจัดท�าแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง ผู้วิจัย
ขอเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท�าแผนงานในเชิงรุก
เพื่อสร้างปัจจัยไปสูความส�าเร็จดังนี้
 ๑.จัดท�าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาโครงงาน
ด้านสหกิจศกึษาโดยปรับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาตาง ๆ ให้มีลักษณะแบบบูรณาการ
โครงงานซึง่อาจจะจดัท�าในลกัษณะสหสาขาวชิาได้
เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้อยาง
เต็มที่
 ๒.ปัจจุบันคณาจารย์ในสาขาวิชาได้เข้ารวม
อบรมสหกิจศึกษาแล้วทุกทาน หากมีการตอยอด
ด้วยการอบรมเชงิปฏบิตักิารเฉพาะด้านโดยใช้ฐาน
ข้อมลูจากการวจิยัชิน้นีเ้ป็นสวนหนึง่ในการอภปิราย
รวมกัน เพื่อจัดท�าแผนงานที่เป็นรูปธรรมส�าหรับ
นิสิตในแตละรุนจะท�าให้สามารถจัดการฝึกอบรม

1 สถานประกอบการที่นิสิตสหกิจศึกษาไปฝึกงานบางแหงยังไมได้เข้ารวมโครงการสหกิจศึกษากับทางสถาบันการศึกษาอยางเป็นทางการ

ข้อเสนอแนะ

 การวิจัยพบวา มีสถานประกอบการที่นิสิต
สหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสไปปฏิบัติงาน
วิชาชีพ เพียง ๔ แหง ได้แก ๑) พิพิธภัณฑ์
จมิทอมป์สัน(มลูนธิเิจมส์เอชดบัเบลิยูทอมป์สนั)
๒)บริษัทฮอลิเดย์วิลเลเจส(ไทยแลนด์)จ�ากัด
(Club Med Phuket, Holliday Villages Ltd.)
๓) ห้างหุ ้นส วนคณะบุคคลชินวัตรไหมไทย
๔)Gavroche Magazine(บรษิทัพเีอชแอนด์พเีอช
จ�ากดั)1ผูว้จิยัขอเสนอให้ทบทวนปรบัปรงุหลกัสตูร
โดยให้บรรจุเนื้อหาที่ครอบคลุมการท�างานในด้าน
ตางๆของสถานประกอบการทั้ง๔แหงข้างต้น
ไว้ในรายวชิาของสาขาวชิาภาษาฝรัง่เศสโดยอาจารย์
ในสาขาวชิาภาษาฝรัง่เศสควรจะหาโอกาสไปเย่ียม
สถานประกอบการเพือ่ศกึษาเรยีนรูล้กัษณะงานและ/
หรอืเชิญตัวแทนจากสถานประกอบการมาบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและลักษณะงานที่นิสิต
จะต้องปฏิบติัเพ่ือให้นสิติได้มโีอกาสรูจ้กัท�าความ
เข้าใจและประเมนิศักยภาพของตนเองประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการและน�า
ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ได้ในสถานการณ์จรงิควรเน้น
การฝึกทักษะภาษาในด้านการสื่อสารให้เข้มแข็ง
ปลกูฝังเรือ่งระเบยีบวนิยัความรบัผดิชอบในหน้าที่
ให้แกนิสิตนอกจากนัน้จากสรปุผลโครงการสหกจิ
ศึกษาสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะมนุษยศาสตร์
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และให้ค�าปรึกษาแกนิสิตสหกิจศึกษาของสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสได้อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ๓.ประชาสมัพนัธ์หลกัการและแนวทางของ
สหกจิศกึษาแกสถานประกอบการอยางจรงิจงัและ
แสวงหาสถานประกอบการเพิ่มเติม ในปัจจุบัน
สาขาวิชามีโครงการสหกิจกับสถานประกอบการ
เพียง๔แหงคือพิพิธภัณฑ์จิมทอมป์สันบริษัท
ชินวัตรไหมไทยบริษัทวากองซ์สยามและบริษัท

 งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนการน�าเสนอผลงานจากส�านักวัฒนธรรมสถานทูตฝรั่งเศสประจ�า
ประเทศไทย และจากกองทุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อน�าเสนอบทความในการประชุมคองเกรสระดับโลก ครั้งที่ ๑๓ จัดโดยสมาพันธ์นานาชาติ
ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส(FIPF)ที่เมืองเดอร์บัน(Durban)ประเทศอัฟริกาใต้ระหวางวันที่๒๓ถึง๒๗
กรกฎาคม๒๕๕๕

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา๒๕๔๙มหาวิทยาลัยนเรศวร
สรุปผลโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา๒๕๕๐–๒๕๕๓
วารสารสหกิจศึกษาไทยปีที่๑ฉบับที่๑เดือนมกราคม๒๕๕๒
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่๒๓พฤษภาคม๒๕๕๕
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กิตติกรรมประกำศ

บรรณำนุกรม

พีเอชแอนด์พีเอชจ�ากัดซึ่งหมายความวาบริษัท
สัญชาติฝร่ังเศสกวา๒๐๐–๓๐๐แหงในประเทศไทย
มีเพียง๒แหง(บริษัทวากองซ์สยามและบริษัท
พีเอชแอนด์พเีอช)ทีเ่ข้ารวมโครงการสหกจิศกึษา
การขยายฐานความรวมมือทางวิชาการในเชิงรุก
จะท�าให้มหาวทิยาลยัไทยเป็นผูบ้กุเบกิทีม่ศีกัยภาพ
ในการจัดท�าโครงการสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาฝรั่งเศสในระดับอาเซียนได้
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ตารางที่ ๑
โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๐–๒๕๕๓

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปผล
การประเมินสถานประกอบการโดยอาจารย์นิเทศNu_Co-op 03
การประเมินปฏิบัติงานของนิสิตณสถานประกอบการโดยสถานประกอบการNu_Co-op 08
การประเมินแบบรายงานนิสิตสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการNu_Co-op 09

ปีการศึกษาที่ประเมิน

Nu_Co-op 03 Nu_Co-op 08 Nu_Co-op 09

คะแนน
ประเมิน

ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ประเมิน

ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ประเมิน

ค่าเฉลี่ย

๑.ปีการศึกษา๒๕๕๐ ๘๓.๗๕ ๔.๓๓ ๙๔.๒๕ ๔.๗๑ ๙๕.๒๐ ๔.๗๖

๒.ปีการศึกษา๒๕๕๑ ๘๓.๗๕ ๔.๓๖ ๘๒.๓๘ ๔.๑๒ ๗๓.๐๐ ๓.๖๕

๓.ปีการศึกษา๒๕๕๒ ๘๔.๗๕ ๔.๓ ๘๔.๖๕ ๔.๒๓ ๘๔.๘๐ ๔.๒๔

๔.ปีการศึกษา๒๕๕๓ ๙๒.๕๐ ๓.๙๔ ๘๕.๒๕ ๔.๒๖ ๗๗.๐๐ ๓.๘๕

ผลรวม ๘๖.๑๙ ๔.๓๑ ๘๖.๖๓ ๔.๓๓ ๘๒.๕๐ ๔.๑๓

Nu_Co-op 03 ประเมินสถานประกอบการโดยอาจารย์นิเทศคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ์“ดี”
Nu_Co-op 08 ประเมินการปฏิบัติงานของนิสิตโดยสถานประกอบการคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ์“ดี”
Nu_Co-op 09 ประเมนิแบบรายงานนสิติสหกจิศกึษาโดยสถานประกอบการคาเฉลีย่อยูในเกณฑ์“ด”ี
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
คาเฉลี่ย๔.๕๑–๕.๐๐หมายถึงดีมาก 
คาเฉลี่ย๓.๕๑–๔.๕๐หมายถึงดี

ภำคผนวก

http://www.wace.com 
http://www.tace.com 
http://www.fr.tfi-europe.com/tfi-sites/tfi-france/preparer-le-tfi/cours-de-francais
http://www.fie.fr/bibli/data/flePro.pdf
http://www.fdlm.org/fle/article/346/mourlhon.php
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexfranaff.htm

Sitographie
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ตารางที่ ๒
สรุปผลการประเมินสถานประกอบการ โดยอาจารย์นิเทศ

โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๐–๒๕๕๓
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานประกอบการ

ผลการ
ประเมิน
คะแนน
เต็ม ๑๐๐

ค่าเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์

ปีการศึกษา ๒๕๕๐
๑.พิพิธภัณฑ์จิมทอมป์สัน(๑) ๘๘.๗๕ ๔.๔๔ ดีมาก

๒.บริษัทฮอลิเดย์วิลเลเจส(ไทยแลนด์)จ�ากัด(๔) ๘๑ ๔.๐๕ ดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๑
๑.ห้างหุ้นสวนคณะบุคคลชินวัตรไหมไทย(๑) ๙๖ ๔.๘๐ ดีมาก

๒.พิพิธภัณฑ์จิมทอมป์สัน(๑) ๘๘ ๔.๔๐ ดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๒
๑.พิพิธภัณฑ์จิมทอมป์สัน(๑) ๘๔ ๔.๒๐ ดี

๒.บริษัทฮอลิเดย์วิลเลเจส(ไทยแลนด์)จ�ากัด(๓) ๘๑ ๔.๐๕ ดี

๓.บริษัทพีเอชแอนด์พีเอชจ�ากัด(๑) ๙๔ ๔.๗๐ ดีมาก

ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๑.บริษัทพีเอชแอนด์พีเอชจ�ากัด(๑) ๘๓ ๔.๑๕ ดี

ผลรวม ๘๖.๙๗ ๔.๓๕ ดี

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
คาเฉลี่ย ๔.๕๑–๕.๐๐หมายถึง ดีมาก 
คาเฉลี่ย ๓.๕๑–๔.๕๐หมายถึง ดี 
คาเฉลี่ย ๒.๕๑–๓.๕๐หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ย ๑.๕๑–๒.๕๐หมายถึง พอใช้
คาเฉลี่ย ๑.๐๐–๑.๕๐หมายถึง ควรปรับปรุง

ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ()แสดงจ�านวนนิสิตในสถานประกอบการ



บทนำ�

วิวัฒน�ก�รก�รสอนวัฒนธรรม
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ชนยาดานสวัสดิ์*

 ในการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศไมอาจ
มีใครปฏิเสธได้วาการเรียนรู้“วัฒนธรรม”เป็นส่ิงท่ี
จำเป็นและไมอาจแยกออกจากการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศได้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบท
โลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะการเรียนรู้วัฒนธรรม
จะชวยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาตางประเทศและเข้าใจ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆมากขึ้นผู้เรียน
จะเรียนภาษาอยางมีเหตุผลอีกท้ังการเรียนการสอน
วัฒนธรรมยังชวยสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับ
ผู้เรียนภาษาตางประเทศด้วยการเรียนรู้ ค้นคว้า
และสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องทาง
วัฒนธรรมตางๆ
 บริบทและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยน
ไปสงผลให้การสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษา
ตางประเทศพัฒนามาเป็นล�าดับ ทั้งในสวนของ
ทฤษฎกีารสอนภาษาตางประเทศเน้ือหาวัฒนธรรม
ที่สอน และบทบาทของครูผู้สอนด้วย บทความนี้
จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะน�าเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเพื่อให้เข้าใจที่มาความเป็นไปและสภาพ
ปัจจุบันของการสอนวัฒนธรรม

*อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาฝรั่งเศสคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การสอนวฒันธรรมในชัน้เรยีนภาษาฝรัง่เศส
เป็นภาษาตางประเทศนั้นมีวิวัฒนาการและทฤษฎี
การสอนท่ีเป็นไปในแนวเดียวกันกับวิธีการสอนภาษา

ตางประเทศอื่นๆโดยในระยะแรกที่เป็นการสอน
แบบขนบนิยม (méthode traditionnelle) นั้น
ยังไมได้มีการสอนวัฒนธรรม(culture)ในช้ันเรียน
อยางเป็นเรื่องเป็นราว ผู้เรียนได้เรียนรู้ปรัชญา
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ชีวิตความเป็นอยู วิธีคิด
ของคนฝรั่งเศส ซึ่งรวมเรียกวาวัฒนธรรมชั้นสูง
(culture savante) ผานทางบทอานวรรณคดีซึ่ง
ผู้สอนใช้เป็นเนื้อหาหลักในการสอน
 ในชวงคริสต์ศตวรรษที่๒๐หลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวทางการค้าและ
อุตสาหกรรม วิธีการสอนภาษาจึงเปล่ียนไปเป็น
การสอนแบบตรง(méthode directe)ซึ่งมีวัตถุ-
ประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนภาษา
ตางประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตอสื่อสาร
ทางธุรกิจได้ ดังนั้น การเรียนการสอนจึงเน้น
การฟัง–พูด และการโต้ตอบระหวางครู–นักเรียน
โดยใช้สถานการณ์จริงในห้องเรียนเป็นตัวกำหนด
การเรียนการสอน สวนในเรื่องของวัฒนธรรมนั้น
ก็ยังคงเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมผานทางงาน
วรรณกรรมเหมือนเชนเดิม
 ในชวงค.ศ.๑๙๔๐–๑๙๗๐ได้เกิดวิธีการ
สอนภาษาแบบใหมท่ีพัฒนามาจาก “The Army 
Method” ซึ่งเป็นวิธีการสอนภาษาตางประเทศให้
กบัทหารทีจ่ะถกูสงไปประจำการตามภมูภิาคตางๆ 
ของโลกในชวงสงครามโลกครัง้ที่๒การสอนภาษา

การสอนวัฒนธรรมในบริบทโลกปัจจุบัน
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แบบใหมนี้คือ การสอนแบบฟัง–พูด (méthode 
audio-orale) โดยให้ผู้เรียนพูดตามเสียงของ
เจ้าของภาษาที่ได้อัดเทปไว้ การสอนแบบนี้เน้น
การทำซ้ำเพื่อให้เกิดความเคยชิน(habitude)จน
สามารถใช้ภาษาได้อยางไรก็ตามยังไมปรากฏวามี
การสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษาอยางเป็นจริง
เป็นจังผู้เรียนยังคงเรียนรู้เน้ือหาวัฒนธรรมผานทาง
คำศัพท์ตัวอยางประโยคและบทสนทนาที่ผู้สอน
นำมาใช้ในห้องเรียนเทานั้น
 กลาวได้วาการสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียน
ภาษาตางประเทศเริม่ขึน้อยางจรงิจงัในชวงหลงัของ
การสอนแบบโสตทัศนะ (méthode structuro-
globale audiovisuelle) ดังจะเห็นได้จากเน้ือหา
ของแบบเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาตางประเทศ
ในสมัยนั้นที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลจากภาษา
ฝร่ังเศสพ้ืนฐาน๑และ๒(Français fondamental 
I et II) แบบเรียนในยุคนั้นได้สะท้อนวัฒนธรรม
ของคนฝร่ังเศสผานทางคำศัพท์ในหมวดตาง ๆ
ที่ปรากฏในแบบเรียนอยางชัดเจนขึ้นดังเชน
 – เสื้อผ้า(les vêtements)
 – บ้าน (la maison)
 – เคร่ืองเรือน(les meubles de la maison)
 – อาหารและเครื่องดื่ม (les aliments et 
les boissons des repas)
 – เครื่องครัว(les ustensiles de cuisine) 
 – โรงเรียนและสิ่งที่เกี่ยวข้อง (l’école et 
le matériel correspondant) 
 – เมือง(la ville)หมูบ้าน (le village)
 – การคมนาคม(les moyens de transport)
 – อาชีพตางๆ(les différents métiers)
 – สัตว์(les animaux) 
 นอกจากนี้การสอนแบบโสตทัศนะยังมี
การนำเอกสารจริง (documents authentiques)

มาประกอบการเรียนการสอนภาษาได้แกเอกสาร
จริงที่เป็นเสียง (document oral) เชน เทปบท
สนทนา เทปเพลง วีดิทัศน์สารคดี ภาพยนตร์
เปน็ตน้และเอกสารจรงิทีเ่ปน็ขอ้เขยีน(document 
écrit)เชนหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสวารสารรายการ
อาหารแผนพับโฆษณาใบประกาศต๋ัวรถไฟเป็นต้น
ซึ่งการนำเอกสารจริงตาง ๆ มาใช้ในห้องเรียนนี้
ทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้นผานทาง “สื่อ” ที่มีอยูจริงใน
ชีวิตประจำวันของคนฝร่ังเศส การเรียนการสอน
วัฒนธรรมที่ดูเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนี้ เป็นจุด
เริ่มต้นของการพัฒนาไปสูการสร้างเอกสารการ
เรียนการสอนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ (dossier 
de civilisation) เชน Langue et civilisation 
(๑๙๗๑) และ Interlignes (๑๙๗๕–๑๙๗๙)
เป็นต้น ทั้งนี้ผู้สอนสามารถดึงเนื้อหาจากเอกสาร
การเรียนการสอนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะนี้ไปใช้
สอนเพิ่มเติมจากหนังสือแบบเรียนได้ ในสวนของ
เน้ือหาทางวัฒนธรรมของการสอนแบบน้ีน้ันนอกจาก
จะสอนวัฒนธรรมชั้นสูงแล้วยังเพิ่มเนื้อหาในสวน
ของวัฒนธรรมประจำวัน (culture quotidienne/ 
culture courante)ซึง่ไดแ้กชวีติประจำวนัอาหาร
การกินฤดูกาลสังคมเศรษฐกิจการเมืองฯลฯ
เข้าไปอีกด้วย
 การเรียนการสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียน
ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาตางประเทศจึงมีความสำคัญ
มากขึ้นคูขนานไปกับการเรียนการสอนตัวภาษามา
จนถงึปัจจบัุนท่ีเป็นการสอนภาษาตามแนวคดิภาษา
เพ่ือการส่ือสาร(approche communicative)ตาม
แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนี้การสื่อสาร
จะประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากความรู้ทาง
ด้านตัวภาษาแล้ว (composante linguistique)
ผูพ้ดูจะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมกฎเกณฑ์



เนือ้ห�วฒันธรรมในแบบเรยีนยคุใหม่
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สังคม(composante sociolinguistique)เพื่อที่
จะสามารถเลือกใช้ภาษาได้อยางถูกต้องเหมาะสม
กับสถานการณ์และเจตนารมณ์ในการส่ือสารรวมท้ัง
จะตอ้งมคีวามสามารถในการสือ่ความอยางเปน็เหตุ
เป็นผล มีเอกภาพ เชื่อมโยงกัน (composante 
discursive)และมีกลยุทธ์ในการส่ือสาร(composante 
stratégique)ที่เหมาะสม(Cuq & Gruca,2003)
จะเห็นได้วาการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารน้ัน
ให้ความสำคัญกบัความรูด้า้นวัฒนธรรมของผูเ้รยีน
ภาษาตางประเทศในฐานะองค์ประกอบหนึ่งที่จะ
ทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ
 เหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้
การเรียนการสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษา
ตางประเทศพัฒนาไปอยางมากคอืการรวมตวักนั
ของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปเพื่อกอตั้งสหภาพ
ยุโรปดังจะเห็นได้วาทวีปยุโรปประกอบด้วยประเทศ
มากมายซ่ึงตางก็มีภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน
เปน็เอกลักษณ์เฉพาะของตนเองการสือ่สารเพือ่ให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามความหมายจึง
จำเปน็ตอ้งคำนงึถงึวฒันธรรมทีแ่ตกตางกนันัน้ดว้ย
สหภาพยุโรปตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว ดัง
จะเห็นได้วาต้ังแตปีค.ศ.๑๙๙๐เป็นต้นมาCECRL
(Le cadre européen commun de référence 
pour les langues) ได้ดำเนินการวิจัยและผลิต
ผลงานด้านการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีเน้น
เรื่องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม (socioculturel)
และความเขา้ใจระหวางวฒันธรรม(interculturel)
ออกมามากมายCECRLเน้นวาความสามารถใน
การสือ่สารและความเขา้ใจระหวางวัฒนธรรมนีเ้ปน็
กุญแจสำคัญของการศึกษาสำหรับพลเมืองยุโรป
ที่จะทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอยูในสังคมพหุ-
วฒันธรรม(société pluriculturelle)เรยีนรูค้วาม
แตกตางระหวางกันเพื่อสร้างสังคมที่มีความเข้าใจ

ซ่ึงกันและกันมีความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
 ในปัจจุบันนี้จึงพบวานอกจากการเรียนการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารแล้ว ยังมีการสอนภาษา
อีกแบบหนึ่งท่ีเน้นการสอนวัฒนธรรมและความ
เข้าใจระหวางวัฒนธรรม(approche culturelle et 
interculturelle)วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
แบบนี้ไมใชการเปรียบเทียบให้ผู้เรียนเห็นความ
เหมือนหรือความตางกันของวัฒนธรรมหากแตใช้
การเปรยีบเทยีบความเหมอืนหรอืความตางกนัของ
วัฒนธรรมเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักเปิดใจเรียนรู้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมแตกตางจากตน และจากการ
เข้าใจผู้อื่นและวัฒนธรรมของผู้อื่นนี้จะทำผู้เรียน
เข้าใจตนเองและตระหนักถึงคุณคาวัฒนธรรมของ
ตนเองดีย่ิงขึ้น ผู้เรียนจะต้องเกิดความตระหนักรู้
ระหวางวัฒนธรรม(conscience interculturelle)
คือเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อ่ืนเคารพในความแตกตาง
ซึง่กนัและกนั(Windmüller,2011)ในดา้นเนือ้หา
ทางวัฒนธรรมของการสอนแบบนี้ พบวายังคง
คล้ายคลึงกับเนื้อหาวัฒนธรรมท่ีสอนในการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารเพียงแตเน้นเรื่องความเข้าใจ
ระหวางวัฒนธรรมมากขึ้น
 เป็นที่ประจักษ์วา การสอนวัฒนธรรมใน
ชั้นเรียนภาษาตางประเทศทวีความสำคัญขึ้นโดย
ลำดับ ซึ่งเป็นไปตามบริบทและความต้องการของ
สังคมที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงไปของบริบท
และความต้องการของสังคมนี้ยังสงผลกระทบตอ
การก�าหนดเนื้อหาวัฒนธรรมในแบบเรียนภาษา
ฝรั่งเศสสำหรับชาวตางชาติอีกด้วย

 จากการศึกษาเนื้อหาทางวัฒนธรรมในแบบ
เรียนภาษาฝรั่งเศสส�าหรับชาวตางชาติระดับ A1
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1 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากชนยาดานสวัสดิ์และคณะ(๒๕๕๓)

และA2ตามกรอบมาตรฐานสากลส�าหรับการสอน
ภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศที่ก�าหนดโดย
สหภาพยุโรป(Le cadre européen commun de 
référence pour les langues) ซึ่งตีพิมพ์โดย
ส�านกัพมิพ์ในประเทศฝรัง่เศสระหวางค.ศ.๒๐๐๕–
๒๐๐๙จ�านวน๘เลมได้แกEntrée en matière I, 
Festival I, Métro Saint-Michel I, Métro  
Saint-Michel II,  Alors? I, Echo I, Ici II และ 
Scénario Iสามารถจดัรายละเอยีดเนือ้หาวฒันธรรม
ได้เป็น๖กลุมดังตอไปนี้1
 ๑) La découverte de la Franceลกัษณะ
ประเทศฝรั่งเศสในภาพรวมได้แก
  – Géographieลักษณะกายภาพ
  – Populationประชากร
  – Symbols nationauxสัญลักษณ์
   ประจำชาติ
 ๒)La culture traditionnelleวฒันธรรม
ประเพณีดั้งเดิมได้แก
  – Littératureวรรณกรรม
  – Histoireประวัติศาสตร์
  – Artศิลปะ
  – Rétrospectivesเรื่องราวเกาๆ
  – Politiquesการเมืองระบอบเกา
 ๓)La culture vivanteวัฒนธรรมประเพณี
รวมสมัยได้แก
  – Langueภาษา
  – Musique et chansonเพลงและดนตรี
  – Cinémaภาพยนตร์
  – Spectaclesมหรสพ
  – Loisirsงานอดิเรก
  – Fêtesงานฉลองในเทศกาลตางๆ

  – Vacancesวันหยุดและวันหยุด
   พักผอน
  – Presse et médiaสื่อมวลชน
   แขนงตางๆ
  – Art multiculturelศิลปะเชิงพหุ-
   วัฒนธรรม
 ๔)La découverte de la vie française
วิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศสได้แก
  – Famille/Foyerครอบครัว
  – Éducationการศึกษา
  – Modes de vieการดำเนินชีวิต
  – Travail/Métierการทำงาน/อาชีพ
  – Consommationการบริโภคอุปโภค
  – Transports et voyageการขนสง
   มวลชนและการทองเที่ยว
  – Politique/Loiการเมือง/กฎหมาย
  – Nouvelle typologie de la famille
   รูปแบบของครอบครัวยุคใหม
  – Nouvelle technologieเทคโนโลยี
   สมัยใหม
  – Écologieการรักษาสิ่งแวดล้อม
  – Féminismeสิทธิสตรี
 ๕)La culture française dans le monde
บทบาทของวัฒนธรรมฝร่ังเศสท่ีมีตอประเทศตางๆ 
ได้แก
  – Union européenneสหภาพยุโรป
  – Francophonie ประชาคมโลกผู้พูด
   ภาษาฝรั่งเศส
  – Personnalités du monde 
   francophoneบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงของ
   ประเทศผู้พูดภาษาฝรั่งเศส
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  – Richesses linguistiques et artistiques
   ความรุงเรืองของภาษาและศิลปะ
   ฝร่ังเศสท่ีปรากฏในประเทศตางๆ
  – Attraction touristique การดึงดูด
   นักทองเที่ยว
 ๖)La problématique intercuturelle 
ปัญหาความแตกตางระหวางวัฒนธรรมได้แก
  – Immigrationการอพยพ
  – Discrimination/Droit de l’homme
   การแบงแยก/สิทธิมนุษยชน
  – Réflexion interculturelle ความ
   แตกตางระหวางวัฒนธรรม
  – La vie des étudiants étrangers en  
   France ชีวิตนักศึกษาตางชาติใน
   ประเทศฝรั่งเศส
  – Humanitéมนุษยธรรม
 เมื่อวิเคราะห์หัวข้อเนื้อหาทางวัฒนธรรม
ที่ปรากฏในแบบเรียนภาษาฝร่ังเศสส�าหรับชาว
ตางชาติท้ัง ๘ เลมดังกลาวเปรียบเทียบกับการ
วิ เคราะห์ เนื้ อหาวัฒนธรรมในแบบเรียนชุด
Méthode Orange เลม๑ เลม๒และเลม๓
(รัศมีจ๋ิวเจียม,๒๕๓๘)พบแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
หัวข้อเน้ือหาทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแบบเรียน
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวตางชาติดังนี้

 •ลักษณะประเทศฝรั่งเศสในภาพรวม
  ในแบบเรียนสมัยใหมจะมีการกลาวถึง
ประวัติความเป็นมาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของ
ชาวฝรั่งเศส บุคคลผู้มีชื่อเสียงในอดีต สภาพ-
ภูมิศาสตร์สถานที่ส�าคัญๆของประเทศฝรั่งเศส
น้อยลงเมื่อเทียบกับแบบเรียนยุคเกาทั้งนี้เพราะ
แบบเรียนยคุเกาจะเน้นการน�าเสนอวฒันธรรมระดบั
ชาติ(culture nationale)ทีเ่ป็นบรบิทเฉพาะประเทศ

ฝรั่งเศสเทานั้น แตในแบบเรียนสมัยใหมจะให้
น�้าหนักกับการน�าเสนอข้อมูลเนื้อหาภูมิศาสตร์
สถานที่ทองเที่ยวที่อยูนอกเหนืออาณาเขตประเทศ
ฝรัง่เศสโดยเฉพาะอยางยิง่ประเทศตางๆ ในยโุรป
และประเทศผู้พูดภาษาฝรั่งเศส

 •วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
  เป็นที่นาสังเกตวาในแบบเรียนสมัยใหม
บทอานท่ีเป็นเรือ่งเกีย่วกบัวรรณกรรมมนีอ้ยลงเมือ่
เทียบกับแบบเรียนสมัยกอน เทาที่พบจะมีการนำ
บทกวีสั้น ๆหรือนิทานมาเป็นบทอานบ้างหัวข้อ
เนื้อหาวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ
กม็นีอ้ยลงเชนเดยีวกนัสวนทางดา้นศลิปะจะเปน็
การนำเสนอรูปภาพผลงานทางศิลปะมากกวาเป็น
บทอาน แตสิ่งที่ปรากฏมากในแบบเรียนสมัยใหม
คอืหัวขอ้เนือ้หาวัฒนธรรมเก่ียวกับเร่ืองราวในอดตี
เชน รูปแบบบ้านในสมัยโบราณ (les maisons 
traditionnelles)ความเป็นมาของยานเกาแกในปารีส
ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่
สำคัญท่ีเป็นเอกลักษณ์และเป็นท่ีรู้จักอยางแพรหลาย
หรือการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตในวัยเยาว์
ของตวัละครสะทอ้นใหเ้หน็การหวนระลกึถงึความ
เป็นมา และความต้องการดำรงอัตลักษณ์ของตน
ทามกลางการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกท่ีหมนุไป
อยางรวดเร็ว

 •วัฒนธรรมประเพณีร่วมสมัย
  หัวข้อเนื้อหาวัฒนธรรมที่ยังคงพบมาก
เหมือนในแบบเรียนสมัยกอน ได้แก งานอดิเรก
วันหยุดและวันหยุดพักผอนงานฉลองในเทศกาล
ตางๆสื่อมวลชนแขนงตางๆซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัวถิชีวีติของคนฝรัง่เศสสวน
หัวข้อท่ีปรากฏน้อยลงได้แกเพลงดนตรีภาพยนตร์
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มหรสพของประเทศฝรั่งเศส โดยมีการนำเสนอ
วัฒนธรรมประเพณีรวมสมัยในบริบทของประเทศ
ผู้พูดภาษาฝรั่งเศสอื่น ๆ เชน ประเทศแคนาดา
ประเทศเบลเยยีมกลุมประเทศในทวปีแอฟรกิาใต้
มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับ
ศิลปะเชิงพหุวัฒนธรรมซ่ึงช้ีให้เห็นวาประเทศฝร่ังเศส
เน้นความเป็นสากลมากขึ้นรวมทั้งให้ความสำคัญ
กับวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับสังคม
ของประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน

 •วิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส
  หัวข้อเนื้อหาวัฒนธรรมเก่ียวกับวิถีชีวิต
ของชาวฝรั่งเศสที่ไมได้เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
เรียนสมัยกอน ได้แก การศึกษาการด�าเนินชีวิต
การท�างาน/อาชพีการขนสงมวลชนและการทองเทีย่ว
การเมือง/กฎหมาย แตรายละเอียดของเนื้อหาจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจะมีความสอดคล้อง
กบัยคุสมยัและเหตกุารณ์ทีเ่ปลีย่นไปอยางไรกต็าม
พบวามีหัวข้อที่ปรากฏขึ้นใหม ได้แก รูปแบบ
ครอบครวัยคุใหมเชนการทีห่ญิงชายอยูกินรวมกนั
โดยไมจัดพิธีแตงงานตามประเพณี การท�าสัญญา
การใช้ชวีติอยูรวมกนั(PACS)หรอืรปูแบบครอบครัว
ยคุใหมทีพ่อแมตางมีลกูตดิแล้วมาใช้ชวิีตอยูรวมกนั
เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการน�าเสนอหัวข้อเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมในแบบเรียนด้วยเชนการหา
ความรู้การเลนเกมการสือ่สารผานทางอนิเทอร์เนต็
และการโคลนนิงเป็นต้นซึง่ก็สอดคล้องกับรปูแบบ
การด�าเนนิชวีติทามกลางกระแสโลกาภวิตัน์ในปัจจบุนั
รวมทัง้พบวามกีารพดูถงึเรือ่งสทิธสิตรแีละการรกัษา
สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ทันสมัย
ตามภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน

 •บทบาทของวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่มีต่อ
ประเทศต่าง ๆ
  หวัข้อเนือ้หาวฒันธรรมทีเ่กีย่วกบับทบาท
ของวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่มีตอประเทศตาง ๆ มี
ความเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ในแบบเรียนสมัย
กอนจะมีการกลาวถึงแตเพียงเมืองควิเบกซึ่งได้รับ
อทิธพิลทางภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศฝร่ังเศส
โดยตรง แตในแบบเรียนสมัยใหม มีการกลาวถึง
สหภาพยุโรป ประชาคมโลกผู้พูดภาษาฝรั่งเศส
บุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศผู้พูดภาษาฝรั่งเศส
ความรุงเรืองของภาษาและศิลปะฝรั่งเศสที่ปรากฏ
ในประเทศตางๆแสดงให้เห็นวาประเทศฝรั่งเศส
ต้องการรกัษาไว้ซึง่บทบาทและความส�าคญัของภาษา
ฝรั่งเศส รวมทั้งเผยแพรวัฒนธรรมฝรั่งเศสให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อรักษาพื้นที่ “ความเป็น
ฝรัง่เศส”ไว้ในสังคมโลกท่ีไร้พรมแดนทางวัฒนธรรม

 •ปัญหาความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
  หัวข้อเนื้อหานี้เป็นสิ่งใหมในแบบเรียน
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวตางชาติที่ไมเคยปรากฏ
มากอนในแบบเรียนยุคเกาเนื้อหาที่พบเป็นเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับปัญหาของผู้อพยพ การแบงแยก สิทธิ
มนุษยชน ความแตกตางระหวางวัฒนธรรม ชีวิต
นักศึกษาตางชาติในประเทศฝรั่งเศส ปัญหาด้าน
มนุษยธรรม เป็นต้น ซึ่งปัญหาตาง ๆ เหลานี้
สืบเนื่องมาจากการท่ีมีคนหลากหลายเชื้อชาติ
ตางภาษาตางศาสนาตางวฒันธรรมมาอยูรวมกนั
ในประเทศฝรั่งเศส เห็นได้จากแบบเรียนภาษา
ฝรั่งเศสสำหรับชาวตางชาติในยุคใหมนี้ จะมีการ
เดินเรื่องผานทางตัวละครหลากหลายเชื้อชาติเชน
ชาวโมร็อกโก ชาวเอธิโอเปีย ชาวโปแลนด์ และ
ชาวจนีในขณะทีแ่บบเรยีนยคุเกาจะมแีตตวัละคร
ท่ีเป็นชาวฝรั่งเศสโดยกำเนิดเทานั้น หัวข้อเนื้อหา
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วฒันธรรมทีพ่บใหมนีส้ะทอ้นใหเ้หน็ปญัหาในสภาพ
สงัคมปัจจบัุนของประเทศฝรัง่เศสซึง่ประกอบดว้ย
พลเมืองที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม
 กลาวโดยสรุปแล้วเนื้อหาทางวัฒนธรรมใน
แบบเรียนภาษาฝรัง่เศสสำหรบัชาวตางชาตทิีเ่ปลีย่น
ไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
ทัง้ยงัสะท้อนให้เหน็วาความรูท้างวัฒนธรรมมคีวาม
สำคญัตอการเรยีนภาษาตางประเทศผูเ้รยีนจงึตอ้ง
ไดรั้บข้อมลูดา้นวฒันธรรมทีท่นัสมยัสะทอ้นสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมที่แท้จริงในขณะนั้น เพื่อ
ประโยชน์ในการสื่อสารด้วยภาษาเป้าหมายให้
ประสบความสำเร็จ

 – ผู้สอนจะต้องท�าให้ผู้เรียนตระหนักถึง
  อุปสรรคทางวัฒนธรรม (cultural  
  barriers)วามผีลตอความส�าเรจ็ของการ
  สือ่สารภาษาเป้าหมายเพือ่ให้ผูเ้รยีนเหน็
  ความส�าคญัจ�าเป็นของการเรยีนวฒันธรรม
 – ผู้สอนจะต้องเป็นคนทันสมัย ทันโลก
  ใสใจติดตามเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นและ
  เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอผู้สอนจะต้องมี
  ความรู้ความเข้าใจด้านสังคมวัฒนธรรม
  นั้นๆ อยางถองแท้สามารถอธิบายและ
  ตอบข้อสงสัยของผู้เรียนได้อยางถูกต้อง
  ชัดเจน การอธิบายที่ไมถูกต้องชัดเจน
  อาจน�าไปสูความเข้าใจผดิหรอืความรูสึ้ก
  ไมชอบเจ้าของภาษาได้
 – ผู้สอนต้องใสใจวิเคราะห์เน้ือหาวัฒนธรรม
  ท่ีแทรกอยูในบทเรียน ชี้ให้ผู้เรียนเห็น
  เนื้อหาวัฒนธรรมนั้น โดยเฉพาะผู้เรียน
  ระดับเริ่มต้นซึ่งยังไมมีความละเอียด
  ในการสังเกตเพียงพอ
 – ในการเปรยีบเทยีบวฒันธรรมนัน้ผูส้อน
  ต้องไมบอกวาวัฒนธรรมไหนดีกวาไมแสดง
  ให้ผู้เรียนเห็นวาวัฒนธรรมน้ันสูงกวาดีกวา
  วัฒนธรรมนี้ ไมตัดสินวาวัฒนธรรมใด
  เป็นอยางไรตามความรู้สึกของผู้สอนเอง
  ผูส้อนควรสรา้งทศันคตทิีด่ีไมควรทำให้
  ผู้เรียนมอีคติหรือพยายามท่ีจะให้ผู้เรียน
  เปลี่ยนความคิด การอธิบายจะต้องเป็น
  การให้ข้อเท็จจริง เป็นการวิเคราะห์และ
  ให้รายละเอียดเทานั้น
 – ในการเปรียบเทียบวัฒนธรรม ผู้สอน
  อาจทำได้โดยชี้ให้ผู้เรียนเห็นมุมมองที่
  แตกตางทางวัฒนธรรมหรือมุมท่ีขัดแย้งกัน
  ทางวัฒนธรรมเชนนาดงึดดูใจ–นาตกใจ

ผู้สอนวัฒนธรรม

 ในฐานะที่ ผู ้สอนเป ็นสื่อกลางระหว าง
วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมายกับผู้เรียน ผู้สอน
จึงมีสวนส�าคัญมากที่จะท�าให้การสอนวัฒนธรรม
นั้นๆประสบความส�าเร็จหรือไมส�าหรับการสอน
วัฒนธรรมในยุคนี้ซึ่งเน้นในเรื่องสังคมวัฒนธรรม
และความเข้าใจระหวางวัฒนธรรมนั้น ผู้สอนควร
ค�านึงถึงประเด็นตอไปนี้
 – กอนทีผู่ส้อนจะสอนให้ผู้เรียนรู้จักเปิดใจ
  พร้อมเรยีนรูผู้้อืน่เข้าใจผู้อืน่ทีม่วัีฒนธรรม
  ตางจากตนนัน้ผูส้อนควรจะส�ารวจทศันคติ
  ของตนด้วยวาตนเองรู้จักเปิดใจ พร้อม
  เรียนรู้ผู ้อื่น เข้าใจผู้อื่นที่มีวัฒนธรรม
  แตกตางจากตนหรือไม ประเด็นนี้เป็น
  เรื่องส�าคัญมาก หากผู้สอนยังไมเปิดใจ
  ไมเปิดโลกทัศน์ยอมรับความแตกตาง
  ทางวัฒนธรรมของผู้อื่น ก็เป็นการยาก
  ที่จะท�าให้ผู ้เรียนรู ้จักยอมรับผู ้อื่นที่มี
  วัฒนธรรมแตกตางจากตน
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  เหมือนกัน–ตางกัน มุมมืด–มุมสวาง
  ข้อเท็จจริง–พฤติกรรมประวัติศาสตร์–
  สมัยใหม คนชรา–คนหนุมสาว เมือง–
  ชนบท ความเชื่อทางสังคม–พฤติกรรม
  สวนบคุคลเปน็ตน้(Cullen & Sato, 2000)
 – ผู้สอนควรทำให้ผู้เรียนตระหนักวาเรามี
  วิธีที่จะมองสิ่งตางๆได้หลายวิธีและมี
  วิธีแสดงออกตางๆ กันด้วยความแตกตาง
  นั้นไมได้หมายความวาใครผิดใครถูก
 – ผู้สอนตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัไตรตรอง
  วเิคราะหข์อ้มลูทางวฒันธรรมทีไ่ดร้บัและ
  ในทีสุ่ดผูเ้รยีนจะเขา้ใจวาวฒันธรรมของ
  ภาษาเป้าหมายแตกตางจากวัฒนธรรม
  ของตนอยางไรอนัจะนำไปสูการยอมรบั
  ความเข้าใจในเจ้าของภาษา ความเข้าใจ
  ในตนเอง และตระหนักรู้ถึงคุณคาของ
  วัฒนธรรมของตนเอง
 – ผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียนมี “lecture  
  autonome” ด้านวัฒนธรรม สามารถ
  “อาน”คูสนทนาเจ้าของภาษาออกน่ันคือ
  สามารถเข้าใจคูสนทนาได้จริง ๆ โดย
  มองขา้มความคดิแบบเหมารวมวาเจา้ของ
  ภาษานั้นๆ จะต้องเป็นเหมือนกันหมด
  (stéréotypes) รวมทั้งต้องไมมีอคติกับ
  คูสนทนาด้วย
 – ผูส้อนควรระมดัระวงัการเลอืกใชส้ือ่การ
  สอนทีอ่าจกอใหเ้กิดการตอตา้นหรืออคติ
  ทางวัฒนธรรม
 – ผู้สอนควรใช้สื่อการสอนและกิจกรรม
  ที่หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
  ความสนใจของผู้เรียน
 – เน่ืองจากเนื้อหาวัฒนธรรมเป็นหัวข้อ
  ที่คอนข้างนาสนใจสำหรับผู้เรียนผู้สอน
  จึงควรเปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้เรียน

  ค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้านวัฒนธรรม
  ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจด้วยตัวเอง ซึ่ง
  จะเป็นการสงเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนใฝ่รู้
  และรู้จักการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  อีกด้วย
 การเรยีนรูว้ฒันธรรมโดยให้ความส�าคญักบั
เร่ืองสังคมวัฒนธรรมและความเข้าใจระหวาง
วฒันธรรมนัน้นอกจากจะจ�าเป็นส�าหรบัการสือ่สาร
ภาษาตางประเทศแล้ว ยังจ�าเป็นตอการด�ารงชีวิต
ของเราทุกคนในสังคมโลกท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม
ในปัจจุบันนี้ด้วย หากจะมองให้ใกล้ตัวเข้ามา อีก
ไมนานนีค้นไทยทุกคนต้องด�ารงตนในฐานะพลเมอืง
อาเซยีนอยางเตม็ตวัการกระตุน้ให้ผูเ้รยีนมจีติส�านกึ
เรื่องความแตกตางระหวางวัฒนธรรมหรือแม้แต
การทีผู่ส้อนย้อนส�ารวจทศันคตตินเองเกีย่วกบัเรือ่งนี้
ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เตรียมตัวรับมือกับการ
เปิดพรมแดนเศรษฐกิจของอาเซียนในอีกไมกี่ปี
ข้างหน้านี้ด้วย

 สังคมโลกทุกวันนี้ เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วเมื่อเทียบกับสมัยกอนและดูเหมือนวาการ
เป ล่ียนแปลงนี้ จะสงผลกระทบตอการสอน
วัฒนธรรมอยางหลีกเล่ียงไมได้ท้ังในสวนของวิธีการ
สอนทีจ่ะตอ้งพฒันาไปเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของสังคม เนื้อหาวัฒนธรรมที่ต้องปรับเปลี่ยนให้
ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนแ์ละสามารถนำไปใชไ้ดจ้รงิใน
สังคมขณะนั้นหรือแม้แตในสวนของครูผู้สอนเอง
ท่ีต้องปรับตัว ปรับวิธีคิดและบทบาทของตนให้
สอดคล้องกับส่ิงท่ีเปล่ียนไปเพ่ือให้การเรียนการสอน
วัฒนธรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์
สูงสุดตอผู้เรียนเมือ่โลกยังคงหมนุไปก็นาติดตาม
วาการสอนวัฒนธรรมจะหมุนตามโลกไปอยางไร

บทสรุป
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ศิลปะเชิงพหุวัฒนธรรม

ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม

ที่มา:Alors? I p.161

ที่มา:Ici II p. 9

ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม

ที่มา:Entrée en matière I p. 7

ภ�คผนวก ตัวอย่�งเนื้อห�วัฒนธรรมที่ปร�กฏในแบบเรียนสมัยใหม่
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ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม

การแบ่งแยกสีผิว

ที่มา: Métro Saint-Michel II p. 91

ที่มา:Entrée en matière I p. 168
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การเหยียดสีผิวในโลกการทำ งาน

ที่มา:Ici II p. 33
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 Cet article a pour but de présenter des 
réflexions sur la traduction, de français en 
thaï, des vers libres extraits de Paroles, de 
Jacques Prévert. Il donne les exemples de  
la traduction de trois types de vers libres  
prévertiens : le vers libre du type calligramme 
(Pour toi mon amour), le vers libre dans le 
cadre des syllabes  (Chanson des escargots 
qui vont à l’enterrement) et les vers libres 
caractéristiques  (Le paysage changeur,  
Histoire du cheval et La grasse matinée).
 Selon la «Traduction littéraire et théorie 
du sens» par Fortunato Israël de l’É.S.I.T., 
«la langue» et «la forme » jouent le rôle très 
important pour l’effet produit sur le lecteur. 
Ainsi, pour traduire le poème français à forme 
fixe, le traducteur doit choisir une des  
versifications thaïes qui convient le mieux 
(un nombre de syllabes et de vers qui permette 
de conserver tous les éléments du sens de 
l’original). Inversement, pour le poème en 
vers libres, «la forme» est élaborée par le 
poète. Il entremêle les rythmes et les mètres, 
croise, redouble, espace les rimes; le tout  
est déterminé strictement par les nuances  
de l’idée qu’il exprime. Les vers libres  
prévertiens ne sont pas affaire de hasard ni 
de caprice, il moule exactement la forme sur 

le fond. Grâce à sa forme très caractéristique, 
le traducteur n’a pas le droit d’utiliser «une 
autre forme» : soit la versification thaïe soit 
la forme recréée. Mais il faut respecter 
l’élaboration de «la forme» prévertienne, 
c’est-à-dire tous les éléments esthétiques : la 
position des vers, l’anaphore, l’existence  
d’un refrain, l’anadiplose, la rime riche, 
l’assonance, la consonance et la contrepèterie. 
Cette démarche permet au lecteur de la  
traduction non seulement de ressentir l’effet 
produit comme dans le poème original mais 
aussi de découvrir le génie de la langue de 
Jacques Prévert.

* นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการแปลภาษาฝร่ังเศส–ไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บทความน้ีเป็นสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ืองการแปลบทร้อยกรอง
อิสระคัดสรรจากหนังสือรวมกวีนิพนธ์ “น้ำ คำ ” ของฌาคส์  เพรแวรต์

Résumé

การแปลบทร้อยกรองอิสระ: ข้อคิดสำ หรับการแปลกวีนิพนธ์
คัดสรรจากหนังสือ “น้ำ คำ ” ของฌาคส์ เพรแวรต์

Traduire la poésie en vers libres:
Réflexions sur la traduction de poèmes de Paroles, de Jacques Prévert

ชาครัตน์บัวเกตุุ*

 บทร้อยกรองอสิระ(poème en vers libres)
หรือบทร้อยกรองที่ไมเคารพแบบแผนฉันทลักษณ์
ดั้งเดิม จัดเป็นกวีนิพนธ์ประเภทหนึ่งเชนเดียวกับ
บทร้อยกรองที่มีฉันทลักษณ์ (poème à forme 
fixe) แม้วาจะมีรูปแบบที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง
และถือก�าเนิดขึ้นภายหลังในคริสต์ศตวรรษที่๑๗
ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อกวีอยางลาฟงแตน(La 
Fontaine) เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
เสรีในงานกวีนิพนธ์ และได้แสวงหารูปแบบใหม

บทนำ�
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 ในครสิตศ์ตวรรษที่๒๐นีเ้องทีบ่ทรอ้ยกรอง
อิสระได้รับความนิยมสูงสุดโดยเฉพาะผลงานหนังสือ
รวมบทร้อยกรองอิสระ “Paroles” ของฌาคส์
เพรแวรต์ เพราะเขาคือกวีผู้สร้างความแตกตาง
อยางไมมใีครเหมอืนเขาไมเคารพทัง้การใชจ้ำนวน
พยางค์และการใช้สัมผัสที่เป็นแบบแผน แตสร้าง
สัมผัสเฉพาะตัวขึ้นใหมโดยปรับเปล่ียนไปตาม
“สาร”ทีเ่ขาตอ้งการสือ่ในบทรอ้ยกรองอสิระแตละ
บทยิ่งไปกวานั้นเขามักนำเอากวีนิพนธ์ในรูปแบบ
ตาง ๆ ทั้งแบบมีการเลือกสรรจำนวนพยางค์หรือ
แม้แตกวีนิพนธ์แบบรูปของอาโปลลิแนร์มาผสม-
ผสานเข้าด้วยกันเกิดเป็นบทร้อยกรองอิสระที่มี
รูปแบบเฉพาะตัวและฌาคส์เพรแวรต์ยังนำเอา
วรรณศิลป์ตางๆ ท่ีมีอยูเดิมมาปรับปรุงเปล่ียนแปลง
และสร้างสรรค์จนเกิดเป็นวรรณศิลป์รูปแบบใหม
อยางที่ไมเคยมีกวีคนใดทำมากอน
 ด้วยเหตุที่บทร้อยกรองอิสระของฌาคส์
เพรแวรต์มีรูปแบบที่หลากหลายและมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงด้านวรรณศิลป์ แตกตาง
จากบทร้อยกรองท่ีมีแบบแผนฉันทลักษณ์ตายตัว
อยางสิ้นเชิง การจะแปลบทร้อยกรองอิสระของ
ฌาคส์ เพรแวรต์จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย
ให้ได้เนือ้หาอรรถรสครบถ้วนทดัเทยีมกบัต้นฉบบั
และท�าให้ผู้อานได้เข้าถึงอัจฉริยะด้านภาษาและ
จินตนาการสร้างสรรค์อนัแท้จริงของฌาคส์เพรแวรต์
ได้อยางลกึซึง้นัน้คงจะมใิชเรือ่งงายดงันัน้กอนทีจ่ะ
ลงมือแปลผู้แปลควรจะต้องศึกษาเอกลักษณ์และ
ศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรองอิสระของฌาคส์
เพรแวรต์ให้เข้าใจถองแท้ เพ่ือท่ีจะพิจารณาวาจะ
สามารถสรรหารูปแบบกวีนิพนธ์ไทยที่เหมาะสม
และสอดคล้องกบัธรรมชาติในการรบัรูข้องคนไทย
มาถายทอดได้อยางอิสระเชนเดียวกับการแปล
บทร้อยกรองแบบมฉีนัทลกัษณ์อยางทีเ่คยมผีูแ้ปล

ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการสื่อเพราะเขาเชื่อ

วาบทร้อยกรองท่ีละทิง้แบบแผนฉนัทลกัษณ์ดัง้เดมิ

ที่ก�าหนดตายตัวจะท�าให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด

และดีท่ีสุดและเขาเรยีกกวนีพินธ์รปูแบบใหมนีว้า

“vers irrégulier” หรือบทร้อยกรองที่ไมเคารพ

ฉันทลักษณ์ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของบทร้อยกรอง

อิสระและ“vers irrégulier”นี้ได้พัฒนาเรื่อยมา

จวบจนคริสต์ศตวรรษที่๑๙ในปีค.ศ.๑๘๔๒

แอลอยเชียส แบร์ตรองด์ (Aloisius Bertrand)

ได้ตีพิมพ์บทกวีที่มีจังหวะ สัมผัส และจินตภาพ

เชนบทร้อยกรองแบบมีฉันทลักษณ์ แตไมบังคับ

จ�านวนพยางค์และจัดเรียงข้อความในรูปแบบ

ร้อยแก้ว และได้เรียกกวีนิพนธ์ประเภทนี้ว า

“poème en prose”หรือบทกวีร้อยแก้วสงผลให้

กวีรุนหลังที่มีชื่อเสียงอยางชาร์ลส์ปิแยร์โบดแลร์

(Charles Pierre Baudelaire)และอาร์ตร์ูแรงโบด์

(Arthur Rimbaud)หันมาประพันธ์บทร้อยกรอง

ท่ีมฉีนัทลกัษณ์อสิระอยางจริงจังมากขึน้นบัแตนัน้

มากวกีเ็ร่ิมเรียกกวนีพินธ์ประเภทนีว้า“vers libre”

หรอืบทร้อยกรองอสิระแม้จะไมปรากฏแนชดัวากวี

คนใดเป็นผู้บัญญัติค�าเรียกกวีนิพนธ์ประเภทนี้

แตเป็นที่ทราบกันวากุสตาฟ คาห์น (Gustave 

Kahn)เป็นชาวฝรั่งเศสคนแรกที่ได้อธิบายทฤษฎี

“vers libre”เอาไว้ในค�าน�าของหนังสอื“Premiers 

poèmes”ในปีค.ศ.๑๘๙๗สงผลให้บทร้อยกรอง

อสิระกลายเป็นกวนีพินธ์รปูแบบใหมในทีส่ดุและ

ได้พฒันารปูแบบไปอกีระดบัหนึง่เมือ่กโียมอาโปล

ลิแนร์ (Guillaume Apollinaire) ได้ตีพิมพ์

หนังสือรวมบทร้อยกรองอิสระที่เขาจัดวางค�าใน

บทกวีให้เกิดเป็นรูปภาพที่ชวยสื่อความเรียกวา

“Calligramme” หรือ “กวีนิพนธ์แบบรูป” ในปี

ค.ศ.๑๙๑๘
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มากอนหน้านี้หรอืในทางตรงกันข้ามผู้แปลจ�าต้อง
คงรูปแบบของกวีและอรรถรสเอาไว้ตามต้นฉบับ
โดยไมมี “อิสระ” ที่จะสร้างสรรค์รูปแบบใหมขึ้น
มาแตอยางใด ด้วยเหตุนี้ ผู ้แปลควรจะศึกษา
ลักษณะและโครงสร้างของบทร้อยกรองอิสระ
โดยทั่วไปเพื่อที่จะเข้าใจเอกลักษณ์และศิลปะการ
ประพันธ์บทร้อยกรองอิสระของฌาคส์ เพรแวรต์
ได้อยางลึกซึ้ง

มาจากบทละครของเชกสเปียร์ เชน เรื่องตามใจ

ทาน(As You Like It)เวนิสวาณิช(The Merchant 

of Venice) และโรมิโอกับจูเลียต (Romeo and 

Juliet)”1แตในความเป็นจริงกลอนเปลาน้ันแตกตาง

จากบทร้อยกรองอิสระอยางส้ินเชิงกลาวคือ“กลอน

เปลา (Blank verse)คือกลอนที่ไมมีสัมผัสนอก

บาทหน่ึงมี๑๐คำและแตละบาทมีการลงเสียงหนัก

เนน้เสยีง๕ตำแหนง”2สวนบทรอ้ยกรองอสิระนัน้

เปน็กวนีพินธท์ีไ่มจำกดักฎเกณฑต์างๆ ตามฉนัท-

ลกัษณท์ีเ่ปน็แบบแผนดัง้เดมิไมมกีารบงัคบัสมัผสั

จำนวนพยางคแ์ละเสยีงหนกัเบาใดๆ ทัง้สิน้เพราะ

มุงเสนอความคิดมากกวาเน้นสุนทรียะทางเสียง

จากการศึกษากวีนิพนธ์ฝรั่งเศสอังกฤษและไทย

สามารถสรปุลกัษณะของบทรอ้ยกรองอสิระไดด้งันี้

 ๑.บทร้อยกรองอิสระจะไมกำหนดจำนวน

พยางค์ที่เป็นแบบแผนตายตัวเอดูอาร์ดูฌาคแด็ง

(Édouard Dujardin)อธบิายวาบทรอ้ยกรองอสิระ

คือ “le vers où l’on ne compte pas les  

syllabes”3 หรือคำประพันธ์ที่ผู้แตงไมคำนึงถึง

จำนวนพยางค์ ดังนั้นจำนวนพยางค์ในแตละบาท

อาจจะสั้นหรือยาวตามแตจุดมุงหมายของกวี

 ๒.บทรอ้ยกรองอสิระจะไมบงัคบัสมัผสัตาม

แบบแผนฉันทลักษณ์ดั้งเดิม แตกวีอาจนำสัมผัส

นอกมาใช้ได้หลากหลายตามแบบที่ตนต้องการ

 ๓.บทร้อยกรองอิสระจะไมนิยมแบงข้อความ

โดยใชเ้ครือ่งหมายวรรคตอนการไมใชเ้ครือ่งหมาย

วรรคตอนนั้นจะทำให้อานได้หลายจังหวะ และ

ทำให้เกิดการตีความได้หลากหลาย

1 วราภรณ์บำรุงกุล.ร้อยกรอง.กรุงเทพฯ:ต้นอ้อจำกัด,๒๕๓๗.
2 ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ–ไทย. กรุงเทพฯ:นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น(พิมพ์ครั้งที่๑),๒๕๔๕.
3 Dujardin, Édouard. Mallarmé par un des siens. Paris: Albert Messein,1936.

 แมว้า“vers libre”จะถือกำเนิดในประเทศ
ฝรั่งเศสตั้งแตคริสต์ศตวรรษที่๑๙แตในประเทศ
ไทย“บทร้อยกรองอิสระ”เพ่ิงจะเป็นท่ีรู้จักอยางเป็น
ทางการเม่ือซะการีย์ยาอมตยาได้รับรางวัลวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเย่ียมแหงอาเซียน(ซีไรต์)จากผลงาน
บทร้อยกรองอิสระรวมเลมเรื่อง“ไมมีหญิงสาวใน
บทกวี”ในปีค.ศ.๒๐๑๐หรือในคริสต์ศตวรรษ
ที่๒๑นี้เองทั้งๆที่กอนหน้านี้ในปีค.ศ.๑๙๖๖
จาง แซต้ัง กวีผู้มีชื่อเสียงของไทยได้ประพันธ์
บทร้อยกรองที่ไมเคารพฉันทลักษณ์ซึ่งมีลักษณะ
เดยีวกนักบับทร้อยกรองอสิระนีแ้ลว้แตในครัง้นัน้
คนไทยยงัเรยีกกวนีพินธป์ระเภทนีว้า“กลอนเปลา”
เนื่องจากคุ้นชินกับกวีนิพนธ์อเมริกัน “Blank 
verse”ซึ่งไทยรับมากอนหน้านี้ราวปีค.ศ.๑๕๙๕
เน่ืองจาก“พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว
รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงนำกลอนเปลาเข้ามาใช้ในกวี
นิพนธ์ไทยโดยใชเ้ปน็บทสนทนาในบทละครทีแ่ปล

๑.	ลักษณะและโครงสร้�ง
	 ของบทร้อยกรองอิสระ
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 ๔.บทร้อยกรองอิสระมีการซ้ำคำ ข้อความ
หรอืโครงสรา้งประโยคซึง่ปกตจิะไมใชใ้นกวนีพินธ์
ท่ีมีฉันทลักษณ์การเน้นซ้ำคำข้อความหรือประโยค
จะชวยย้ำแกนสารหลักที่กวีต้องการสื่อ เชื่อมโยง
สารแตละบาทให้เกิดเอกภาพ
 ๕.บทรอ้ยกรองอสิระมกีารจัดแนวขอ้ความ
ได้ตามแตจินตนาการของกวี อาจทำให้เกิดเป็น
รปูภาพบนหนา้กระดาษรปูทีอ่อกมาจะสมัพนัธก์บั
“สาร”ทีก่วตีอ้งการสือ่ซึง่เรยีกวากวนีพินธแ์บบรูป

แตในทางตรงกันข้ามหากชาตินั้นภาษานั้นไมมี
รูปแบบฉันทลักษณ์ที่ตรงกันจึงถือเป็นหน้าที่ของ
ผูแ้ปลทีจ่�าต้องสรรหารปูแบบฉนัทลกัษณ์ทีส่อดคล้อง
กับการรับรู้ของผู้อานในภาษาของตนมาใช้เพื่อสื่อ
เนือ้หาและอารมณ์ให้ทดัเทยีมกบัต้นฉบบัเชนการ
แปลกวีนพินธ์แบบมีฉนัทลักษณจ์ากภาษาฝรั่งเศส
เป็นภาษาไทย เนื่องจากในภาษาไทยไมมีรูปแบบ
ฉนัทลกัษณ์ใดเลยทีส่อดคล้องกบักวนีพินธ์ฝรัง่เศส
หากผูแ้ปลดงึดนัจะใช้รปูแบบฉนัทลักษณ์เดยีวกนั
กับต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสก็จะมีผลให้“เกิดความ
ประดกัประเดดิในการอานท�าลายอรรถรสอนัแท้จรงิ
ของบทกวีเสียสิ้น”2 หมายความวาการแปลบท
ร้อยกรองแบบมีฉันทลักษณ์บังคับ ผู้แปลกลับมี
อิสระในการเลือกฉันทลักษณ์ของไทยให้ตรงกับ
การรับรู้ และสร้างผลกระทบทางอารมณ์ตอผู้อาน
ได้เทยีบเทากบัต้นฉบบัแตในการแปลบทร้อยกรอง
อิสระซึ่งไทยได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกนั้น
มิอาจใช้วิธีการเดียวกันได้เนื่องจากบทร้อยกรอง
อิสระจัดเป็นกวีนิพนธ์ประเภทหนึ่งท่ีกวีได้บรรจง
เลือก“รปูแบบ”โดย“ระดม ‘ทรพัยากร’ ทางภาษา
มาใช้เพือ่แสดงเจตนาเฉพาะของตน ได้แก่ เลอืกสรร
ค�ามาร้อยเรยีง ก�าหนดความหมาย ล�าดบัค�า จงัหวะ 
การเล่นเสียงสัมผัส และการเน้นเสียงหนักเบา  
จนกระทั่งเกิดเป็นรูปแบบที่มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง 
ในการสร้างความหมายรวม ในกรณน้ีีความหมาย 
รวมเป็นผลประมวลระหว่างความคิดกับวิธีการ
แสดงออก สองสิ่งนี้ประสานสัมพันธ์กันอย่าง 
แนบสนิทจนแต่ละสิง่ไม่อาจด�ารงอยูต่ามล�าพงัได้”3

 ทฤษฎีการแปลแบบยึดความหมายให้ความ
ส�าคัญกับการถายทอด“ความหมาย”หรือ“สาร”
ที่ผู้เขียนต้องการสื่อโดยไมยึดติดกับตัว “ภาษา”
ในต้นฉบับ แต “ในกรณีที่เป็นตัวบทวรรณกรรม
การแยกเอาภาษากับความหมายรวมออกจากกัน
ท�าได้ยาก”1โดยเฉพาะอยางยิง่งานประเภทกวนีพินธ์
นั้น“สาร”หมายรวมถึงตัวภาษาเนื้อหารูปแบบ
ลีลาและอารมณ์ที่ผู ้ เขียนต้องการสื่อ ในการ
ถายทอดงานกวีนิพนธ์ ผู้แปลจึงต้องค�านึงถึง
องค์ประกอบเหลานี้โดยเฉพาะ“รูปแบบ”ซึ่งเป็น
สวนส�าคัญในการชวยสือ่ความดงันัน้ในการแปล
บทร้อยกรองแบบมฉีนัทลกัษณ์หากชาตใิดภาษาใด
มีรูปแบบฉันทลักษณ์ที่พ้องกันตรงกับการรับรู้
ของคนในชาตนิัน้อยูแล้วผูแ้ปลกส็ามารถถายทอด
โดยใช้ฉันทลักษณ์เดียวกันกับต้นฉบับได้โดยตรง

๒.	ทฤษฎกี�รแปลแบบยดึคว�มหม�ย	
	 กับก�รแปลบทร้อยกรองอิสระ

1 สดชื่นชัยประสาธน์และสุมาลีวีระวงศ์(ผู้แปล).“ทฤษฎีความหมายกับการแปลวรรณกรรม”.ศาสตร์การแปล รวมบทความเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๐หน้า๑๐๐.

2 อภิชาตเพิ่มชวลิต.“ทฤษฎีความหมายกับการแปลวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย”.สืบค้นเมื่อวันที่๒๕กรกฎาคม๒๕๕๔,จาก
http://www.bonjourajarnton.com.

3 สดชื่นชัยประสาธน์และสุมาลีวีระวงศ์(ผู้แปล).“ทฤษฎีความหมายกับการแปลวรรณกรรม”.ศาสตร์การแปล รวมบทความเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๐หน้า๑๐๐.
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กลาวคือถ้าถอดเอารูปแบบที่กวีเลือกใช้เป็นพิเศษ

ออกแล้วก็จะเหลือแตเนื้อหาพื้นๆธรรมดา เชน

บทร้อยกรองอิสระของฌาคส์เพรแวรต์หากน�ามา

เขียนโดยไมแบงจังหวะของประโยคตัดค�าซ�้าและ

สัมผัสออก บทกวีของเขาก็จะกลายเป็นข้อเขียนที่

ไมเร้าอารมณ์เนื่องจากขาด“รูปแบบ”ที่ท�าให้เกิด

วรรณศลิป์เมือ่ไร้วรรณศิลป์เจตนาเร้าอารมณ์ของ

“สาร”นัน้จงึหมดไปดงัที่ศาสตราจารย์ฟอร์ตนูาโต

อสิราแอล(Fortunato Israël)ได้กลาวไว้วา“รปูแบบ

เป็นพ้ืนฐานของวรรณศิลป์ เป็นสิ่งที่แปลงค�าพูด

ธรรมดาให้เป็นวตัถสุนุทรย์ี และท�าเจตนาสือ่ความ

ให้เป็นเจตนาเร้าอารมณ์ วรรณศิลป์ซึ่งเป็นสิ่งท่ี 

แลเห็นได้ง่ายแต่นิยามยากนั้น เป็นสิ่งที่เติมคุณค่า

ทางวรรณกรรมให้แก่ข้อความธรรมดา และนบัตัง้แต่

สิ้นยุคคลาสสิก ถือกันว่าวรรณศิลป์นี้เป็นผลท่ี 

เกดิจากความเสมอสมานระหว่างความหมายรวมกบั

รปูแบบทีใ่ช้เพ่ือสร้างผลกระทบทางอารมณ์มากกว่า

จะเป็นข้อก�าหนดเกี่ยวกับความงามตามอุดมคต ิ

ที่ถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น”1 ค�ากลาวนี้ชี้ชัดวา

วรรณศิลป์ในงานวรรณกรรมหลังยุคคลาสสิกนั้น

เกิดจาก “รูปแบบ” ที่ผู้เขียนบรรจงสร้างหรือวาง

แนวทางเอาไว้อยางอิสระตามแบบของตนดังนั้น

การแปลบทร้อยกรองอสิระตามหลกัทฤษฎกีารแปล

แบบยึดความหมายผู้แปลจะต้องระดมทรัพยากร

ทางภาษาไทยมาร้อยเรยีงให้เกดิบทร้อยกรองอสิระ

ที่คง“รูปแบบ”อันเป็นเอกลักษณ์โดดเดนของกวี

ไว้ได้ครบถ้วนและในขณะเดียวกันสามารถสื่อทั้ง

“อรรถ”และ“รส”ได้ทัดเทียมกับต้นฉบับ

1 สดชื่นชัยประสาธน์และสุมาลีวีระวงศ์(ผู้แปล).“ทฤษฎีความหมายกับการแปลวรรณกรรม”.ศาสตร์การแปล รวมบทความเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๐หน้า๑๐๐.

 บทร้อยกรองอิสระของฌาคส์ เพรแวรต์
สวนใหญจะมรีปูแบบหลากหลายไมตายตัวแตกม็ี
บางบททีเ่ขาพยายามสรา้งสรรคร์ปูแบบเฉพาะตวัให้
กบับทกวขีองเขาบทรอ้ยกรองอสิระในหนงัสือรวม
กวีนิพนธ์ “Paroles” (น้ำคำ)จึงแบงออกได้เป็น
๓ ประเภท คือ บทร้อยกรองอิสระที่มีลักษณะ
คล้ายกวีนิพนธ์แบบรูปบทร้อยกรองอิสระที่มีการ
เลือกสรรจำนวนพยางค์และบทร้อยกรองอิสระท่ีมี
วรรณศิลป์เฉพาะตัว

๓.	รปูแบบบทร้อยกรองอสิระอนัเป็น	
	 เอกลักษณ์ของฌ�คส์	เพรแวรต์	
	 ใน	“Paroles”

๓.๑	บทร้อยกรองอสิระทีม่ลีกัษณะ	
	 คล้�ยกวีนิพนธ์แบบรูป

 ในบทร้อยกรองอิสระ “Pour toi mon 
amour”ท่ีฌาคส์เพรแวรต์ต้องการส่ือถึงชายคนรัก
ที่หาซื้อโซมาเพื่อหวังผูกมัดให้หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
ใชช้วีติรวมกบัเขาไปตลอดกาลเยีย่งทาสเขาไดน้ำ
ลักษณะของกวีนิพนธ์แบบรูปมาใช้ โดยให้บท
ร้อยกรองอสิระบทนีป้ระกอบดว้ย๔ชวงมจีำนวน
บาทในแตละชวงใกล้เคียงกัน และเลือกสรรคำใน
แตละบาทให้มปีรมิาณลดหล่ันกนัไปกอให้เกดิเป็น
รูปโซที่พิเศษคือในชวงที่๓ฌาคส์เพรแวรต์ได้
เพ่ิมข้อความเข้าไปหนึ่งบาททำให้ชวงนี้มีความยาว
มากกวาชวงอื่นเพ่ือให้สัมพันธ์กับสาร คือ “De 
lourdes chaînes”ท่ีสะท้อนความคิดหลักของผู้ชาย
ในบทกวีที่ซื้อโซเส้นใหญมาเพื่อลามคนรักเอาไว้
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 รูปแบบท่ีฌาคส์เพรแวรต์เลอืกใช้นี้มคีวาม

สอดคล้องกับ “สาร”ที่เขาต้องการสื่อ เขาใช้การ

เน้นซ�้าโครงสร้างในชวงที่ ๑และ๒ ในสองบาท

แรกวา “Je suis allé au marché à… /Et j’ai 

acheté des…” และใช้สร้อย “Pour toi/mon 

amour”ในบาทที่๓และบาทที่๔เพื่อให้ผู้อาน

เหน็วา“Je”หรอืชายผูเ้ลาเรือ่งตระเวนไปตามตลาด

อยูหลายแหง สรรหาซื้อของมาก�านัลหญิงที่รัก

เพื่อต้องการผูกใจเธอสวนในชวงที่๓มีการซ�้า

โครงสร้างเชนเดียวกับสองชวงแรกทุกประการ

แตมกีารเพิม่“De lourdes chaînes”เข้ามา๑บาท

เขาจงใจเน้นให้ผู้อานรับรู้วาเจตนาของชายผู้นี้ได้
เปลีย่นไปจากทีเ่คยหวงัได้ครอบครองใจหญงิคนรกั
เปล่ียนมาเป็นหวังจะครอบครองกายไว้เยี่ยงทาส
เพราะเขาถึงขนาดซื้อโซเส้นโตมาเพื่อหวังลาม
หญงิสาวไว้ให้อยูกบัเขาไปตลอดกาลนอกจากผูอ้าน
จะรับรู้ความหมายผานทางค�าวา “De lourdes 
chaînes” แล้ว ผู้อานยังเห็นภาพโซเส้นโตบน
หน้ากระดาษอีกด้วย เพราะในชวงที่๓มีจ�านวน
บาทมากที่สุดสวนในชวงที่๔ซึ่งเป็นชวงสุดท้าย
ฌาคส์เพรแวรต์จงใจเปลีย่นแปลงโครงสร้างประโยค
ของบาทแรกให้ตางจาก๓ชวงที่ผานมาโดยเพิ่ม
ค�าในบาทที่ ๑ เป็น “Et puis je suis allé au 
marché aux esclaves” และเปลี่ยนสร้อยค�าใน
บาทที่๓จาก“Pour toi” มาเป็น “Mais je ne t’ai 
pas trouvée” เพื่อสะท้อนเนื้อหาหรือความหมาย
ที่ตางออกไป ถ้าหากใน ๓ ชวงแรก เขาพบของ
ทุกอยางแม้กระท่ังโซท่ีเขาต้องการซือ้ให้หญิงคนรัก
แตในชวงสุดท้ายเมื่อเขาไปตามหาคนรักที่ตลาด
ค้าทาสแล้วกลับไมพบเธอเพราะฌาคส์เพรแวรต์
ต้องการสื่อวาไมมีผู ้หญิงคนไหนที่จะยอมเป็น
ทาสรักของผู้ชาย

๓.๒	บทร้อยกรองอิสระที่มีก�ร
	 เลือกสรรจำ�นวนพย�งค์

 บทร้อยกรองอิสระของฌาคส์ เพรแวรต์

สวนใหญจะไมบังคับจ�านวนพยางค์ แตเมื่อใด

ก็ตามที่เขาจงใจก�าหนดจ�านวนพยางค์ให้กับบทกวี

นั่นแสดงวาเขาต้องการสร้างรูปแบบจ�านวนพยางค์

อยางอิสระที่สอดรับกับ “สาร” ที่เขาต้องการสื่อ

ดังตัวอยางจาก “Chanson des escargots qui 

vont à l’enterrement”

Je suis allé au marché aux 
oiseaux

Et j’ai acheté des oiseaux
Pour toi

mon amour

Je suis allé au marché aux 
fleurs

Et j’ai acheté des fleurs
Pour toi

mon amour

Je suis allé au marché à la 
ferraille

Et j’ai acheté des chaînes
De lourdes chaînes

Pour toi
mon amour

Et puis je suis allé au marché 
aux esclaves

Et je t’ai cherchée
Mais je ne t’ai pas trouvée

mon amour.
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À l’enterrement d’une feuille morte
Deux escargots s’en vont 
Ils ont la coquille noire 
Du crêpe autour des cornes 
Ils s’en vont dans le soir 
Un très beau soir d’automne 
Hélas quand ils arrivent 
C’est déjà le printemps 
Les feuilles qui étaient mortes 
Sont toutes ressuscitées 
Et les deux escargots 
Sont très désappointés 
Mais voilà le soleil 
Le soleil qui leur dit 
Prenez prenez la peine 
La peine de vous asseoir 
Prenez un verre de bière 
Si le coeur vous en dit 
Prenez si ça vous plaît 
L’autocar pour Paris 
Il partira ce soir 
Vous verrez du pays 
Mais ne prenez pas le deuil                   
C’est moi qui vous le dis

Ça noircit le blanc de l’oeil     
Et puis ça enlaidit         
Les histoires de cercueils 
C’est triste et pas joli 
Reprenez vos couleurs 
Les couleurs de la vie 
Alors toutes les bêtes 
Les arbres et les plantes 
Se mettent à chanter 
À chanter à tue-tête 
La vrai chanson vivante 
La chanson de l’été 
Et tout le monde de boire 
Tout le monde de trinquer 
C’est un très joli soir 
Un joli soir d’été 
Et les deux escargots 
S’en retournent chez eux 
Ils s’en vont très émus 
Ils s’en vont très heureux 
Comme ils ont beaucoup bu 
Ils titubent un p’tit peu 
Mais là-haut dans le ciel 
La lune veille sur eux.

 บทร้อยกรองอิสระบทนี้กลาวถึงหอยทาก
สองตัวที่เดินทางไปรวมพิธีฝังศพใบไม้แห้งใบหนึ่ง
แตกวาพวกมนัจะไปถึงทีน่ัน่ก็เข้าสูฤดใูบไม้ผลแิละ
ใบไม้ทั้งหมดก็กลับฟื้นคืนชีพ ฌาคส์ เพรแวรต์
ได้ประพันธ์บทร้อยกรองอิสระให้มีจังหวะพยางค์
คล้ายกรอบเกณฑ์ของรูปแบบค�าประพันธ์ดั้งเดิม
เพือ่ส่ือถงึการเดนิทางเขาได้เลอืกสรรจ�านวนพยางค์
ในแตละบาทไว้ที่๖พยางค์คล้ายกับฉันทลักษณ์
“hexasyllabe” หรือบทร้อยกรองหกพยางค์ของ
ฝรั่งเศส เว้นไว้แตบาทแรกที่มีจ�านวนพยางค์มาก
ที่สุดถึง๑๐พยางค์และบาทที่๒๓–๒๖ซึ่งเขา
ใช้จ�านวนพยางค์๗–๖–๗–๖สลับกันเป็นที่นา

(๑๐พยางค์) (๗พยางค์)

(๖พยางค์)

(๗พยางค์)

(๖พยางค์)

(๖พยางค์)
จ�านวน๒๑บาท

(๖พยางค์)
จ�านวน๒๒บาท

สังเกตวาบทร้อยกรองอิสระที่ยาวถึง ๔๓ บาทนี้
ฌาคส์เพรแวรต์จงใจแบงบทกวีออกเป็น๒ชวง
คือชวงแรกมี๒๑บาทชวงที่สองมี๒๒บาททั้งนี้
จ�านวนพยางค์ท่ีเขาเลือกใช้นั้นมีนัยส�าคัญในการ
ชวยส่ือความหมายของเนือ้หากลาวคอืในบาทแรก
ทีม่พียางค์๑๐พยางค์เขาต้องการสือ่วตัถปุระสงค์
ของการเดินทางอันยาวนานของหอยทากท้ังสอง
สวนชวงที่มี๖พยางค์ทั้ง๒ชวงฌาคส์เพรแวรต์
ต้องการสร้างจังหวะให้แกบทกวี เนื่องจากเนื้อหา
ในสวนนี้เกี่ยวข้องกับการเดินทางการสร้างจังหวะ
จึงท�าให้เกิดพลังขับเคล่ือนน�าพาผู้อานไปกับการ
เดนิทางโดยเฉพาะอยางยิง่เขาประพันธ์ให้ชวงที่๒
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ยาวกวาชวงที่๑เพือ่สือ่อารมณ์ครืน้เครงสนกุสนาน
ตรงข้ามกบัชวงแรกทีส่ือ่อารมณ์หดหูในตอนกลาง
ของบทกวีบาทที่๒๓–๒๖ซึ่งเป็นจุดพลิกผันของ
เรื่อง ฌาคส์ เพรแวรต์จงใจใช้จ�านวนพยางค์ใน
แตละบาทสลับกัน ๗–๖–๗–๖ เพื่อปรับเปลี่ยน
เสียงและท�าให้ผู้อานสะดุดใจ เพราะเป็นตอนที่
พระอาทิตย์แนะน�าให้หอยทากเลิกใสชุดไว้ทุกข์
และให้เดินทางไปทองเที่ยว

 ฌาคส์เพรแวรต์เป็นกวีผู้สร้างสรรค์นอกจาก
เขาจะไมเคารพแบบแผนฉันทลักษณ์ดั้งเดิมแล้ว
เขายังสร้างสัมผัสและวรรณศิลป์อันมีรูปแบบ
เฉพาะตัวขึ้นใหมโดยปรับเปลี่ยนไปตาม “สาร”
ท่ีเขาต้องการสื่อในบทร้อยกรองอิสระแตละบท
ในบรรดาบทกวีของฌาคส์ เพรแวรต์ เราจะพบ
บทร้อยกรองอิสระประเภทนี้มากที่สุดซึ่งในที่นี้จะ
ขอยกตัวอยางซ่ึงตัดตอนมาจากกวีนิพนธ์๓บทคือ
“Le paysage changeur”“Histoire du cheval” 
และ “La grasse matinée”

บทร้อยกรองอิสระ “Le paysage changeur”
 […]
 le paysage de briques de fenêtres à  
 courants d'air de corridor 
 le paysage éclipse 
25 le paysage prison 
 le paysage sans air sans lumière sans  
 rires ni saisons 
 le paysage glacé des cités ouvrières  
 glacées en plein été comme au cœur de  
 l’ hiver 
 le paysage éteint 
 le paysage sans rien 

๓.๓	บทร้อยกรองอิสระ
	 ที่มีวรรณศิลป์เฉพ�ะตัว

30 le paysage exploité affamé dévoré es 
 camoté 
 le paysage charbon 
 le paysage poussière 
 le paysage cambouis 
 le paysage mâchefer 
35 le paysage châtré gommé effacé relégué  
 et rejeté dans l’ombre
 dans la grande ombre 
 l’ombre du capital 
 l’ombre du profit 
 Sur ce paysage parfois un astre luit 
40 un seul 
 le faux soleil 
 le soleil blême 
 le soleil couché 
 le soleil chien du capital 
45 le vieux soleil de cuivre 
 le vieux soleil clairon 
 le vieux soleil ciboire 
 le vieux soleil fistule 
 le dégoûtant soleil du roi soleil 
50 le soleil d’Austerlitz 
 le soleil de Verdun 
 le soleil fétiche 
 le soleil tricolore et incolore 
 l’astre des désastres 
55 l’astre de la vacherie 
 l’astre de la tuerie 
 l’astre de la connerie 
 le soleil mort.
 […]

 บทร้อยกรองอิสระบทนี้กลาวถึงคนงาน
ยากไร้ที่กร�างานหนักในภูมิประเทศอันมืดมิดและ
บรรยากาศเลวร้ายพวกเขามชีวิีตอยูอยางแร้นแค้น
เพราะถกูพวกนายทนุกดขีข่มเหงฌาคส์เพรแวรต์
ใช้การเน้นซ�า้ค�ามากเป็นพิเศษจนอาจเรยีกได้วาถงึขัน้
“พิสดาร”เขาซ�้าค�าวา“le paysage”“l’ombre”
“le soleil”และ“l’astre”ในชวงบาทที่๒๓ถึง
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บาทที่๕๘รวมแล้ว๓๔บาทยกเว้นเพียงบาทที่
๓๙และ๔๐เฉพาะค�าวา“le paysage”ค�าเดียว
เขาเน้นซ�้าค�าตอเนื่องกันถึง ๑๓ บาท สวนค�าวา
“l’ombre” เขาเน้นซ�้าค�านี้๔บาทยิ่งไปกวานั้น
เขายังเน้นซ�้าค�าวา “le soleil” ติดตอกันมากถึง
๑๓บาทและตอนท้ายของตัวอยางที่ยกมานี้มีการ
ซ�้าค�าวา “l’astre” ติดตอกัน ๔บาททั้งหมดนี้
นับเป็นการเน้นซ�้าค�าหลากหลายรูปแบบและมี
จ�านวนมากที่สุดแสดงถึงความ “พิสดาร” อยาง
สร้างสรรค์ การเน้นซ�้าค�าเชนนี้มีผลชวยตอกย�้า
จินตนาการของผู้อานให้เห็นวาสภาพภูมิประเทศ
แหงนีก้นัดารแร้นแค้นเพยีงใดย่ิงไปกวานัน้เพือ่ให้
ผู้อานเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เขาได้น�าค�าวา “le 
paysage”ประกอบรวมกับค�าคณุศพัท์และค�านาม
ตางๆมากมายเชน“le paysage éclipse”หรือ
“le paysage prison” เขาใช้ค�าสั้น ๆ ซึ่งกิน
ความหมายลึกซึ้ง และท�าให้ผู ้อานเห็นภาพวา
ภูมิประเทศนี้ปิดทึบโหดร้ายและไร้อิสรเสรีหรือ
ยิ่งกวานั้นเขาใช้ค�าคุณศัพท์เชน“éteint”มาขยาย
“le paysage”ท�าให้ผูอ้านรูส้กึได้ทนัทวีาภมูปิระเทศนี้
มดืมดิจนไมอาจเหน็แสงเดอืนแสงตะวนันอกจาก
นี้การเน้นซ�้าค�า“l’ombre”ทั้งในต�าแหนงต้นบาท
และท้ายบาทบงบอกวาทุนนิยมนั้นได้ครอบง�าทุก
พืน้ทีเ่ป็นเงาตามตวัไมวาเราจะเดินหน้าหรือถอยหลงั
เราก็จะต้องพบเจอระบบทุนนิยมนี้และยากที่จะ
ตอกรกบัมนัสวนการเน้นซ�า้ค�า“le soleil”ซึง่ปกติ
สื่อถึงความหวังของชีวิต กลับชวยตอกย�้าความ
ชัว่ร้ายของดวงอาทติย์วาเป็น“le faux soleil”หรอื
“le soleil chien du capital”ที่อยูใต้อาณัติของ
นายทุน ท�าให้พวกคนงานมองดวงอาทิตย์วาเป็น
สิ่งที่นาขยะแขยง “le dégoûtant soleil du roi 
soleil”ซึง่ก�าลังท�าลายชวีติพวกเขาในสายตาของ
คนงานดวงอาทติย์จงึมคีณุคาลดน้อยลงจนกลาย

เป็นเพยีงแค“l’astre”หรอืดวงดาวดวงหนึง่เทานัน้
ดวงดาวที่รังแตจะสร้างความหายนะให้แกพวกเขา
“l’astre des désastres” เพราะท้ายที่สุดพวกเขา
ถือวาดวงอาทิตย์จริงๆ เป็นแค“le soleil mort”
ที่ได้ดับสูญไปเสียแล้ว

บทร้อยกรองอิสระ “Histoire du cheval”
5  hue donc ... 
 Un jour un général 
 ou bien c’était une nuit 
 un général eut donc 
 deux chevaux tués sous lui 
10  ces deux chevaux c’étaient 
 hue donc ... 
 que la vie est amère 
 c’étaient mon pauvre père 
 et puis ma pauvre mère 
15  qui s’étaient cachés sous le lit 
 sous le lit du général qui 
 qui s’était caché à l’arrière 
 dans une petite ville du Midi. 
 Le général parlait 
20  parlait tout seul la nuit 
 parlait en général de ses petits ennuis 
 et c’est comme ça que mon père 
 et c’est comme ça que ma mère 
 hue donc ... 
25  une nuit sont morts d’ennui. 
 Pour moi la vie de famille était déjà  
  finie 
 sortant de la table de nuit 
 au grand galop je m’enfuis 
 je m’enfuis vers la grande ville
30  où tout brille et tout luit 
 en moto j’arrive à Sabi en Paro 
 excusez-moi je parle cheval 
 un matin j’arrive à Paris en sabots 
 […] 
 car il y avait la guerre 
 la guerre qui continuait 



Bulletin de 1’ATPF, No. 124, année 35 (juillet–décembre 2012)   91

40  on me colle des œillères 
 me v’là mobilisé 
 […] 
 hue donc... 
 tous ceux qu’étaient vivants 
 et qui me caressaient 
55  attendaient que j’sois mort 
 pour pouvoir me bouffer. 
 […] 
 j’entends un drôle de bruit 
60  une voix que je connais 
 c’était le vieux général 
 le vieux général qui revenait 
 qui revenait comme un revenant 
 […] 
75  Maintenant la guerre est finie 
 et le vieux général est mort 
 est mort dans son lit
 mort de sa belle mort 

 บทร้อยกรองอสิระ“Histoire du cheval”นี้
กลาวถึงลูกม้าก�าพร้าที่เลาชีวิตอันรันทดของมัน
ในชวงสงครามวาพอแมของมันระอาใจตายเพราะ
ฟังนายพลทีห่นสีงครามพร�า่บนถงึความทกุข์เลก็ๆ 
น้อย ๆ ของเขา และตัวมันเองก็หนีเตลิดไปจน
ถูกจับไปเกณฑ์ทหารสุดท้ายเมื่อสงครามยุติมันก็
รอดชวีติมาได้สวนนายพลชรากลบัเสยีชวิีตลงตาม
อายขุยัอยางไมสมศกัดิศ์รชีายชาตทิหารจากตวัอยาง
จะเห็นได้วามีสร้อย“hue donc…”ปรากฏอยูใน
บทร้อยกรองอสิระบทนีถ้งึ๔แหงในบาทที่๕๑๑
๒๔และ๕๒เพ่ือบงบอกถงึความกระอกักระอวนใจ
ของม้าก�าพร้าทีจ่ะเลาเหตกุารณ์ตางๆ ดงันัน้ทกุครัง้
ทีม่นัจะเลาเหตกุารณ์ทีม่นัอดึอดัใจไมอยากจะพดูถงึ
ก็จะมีสร้อย “hue donc…” แทรกเข้ามา เชน
ตอนท่ีลูกม้าก�าพร้าไมอยากจะเลาวาม้าสองตวัทีถ่กู
ฆาตายอยูใต้เตียงนายพลคือพอแมของมันเอง
หรือแม้แตตอนที่มันรู้สึกหดหูมากที่มีคนจ้องจะ

กินมันในยามท่ีขาดแคลนอาหารในชวงสงคราม
ลีลาการเขียนโดยใช้สร้อยมาคั่น การเลาของม้า
จงใจท�าให้ผูอ้านรูสึ้กสะดดุแม้จะเป็นการขดัจงัหวะ
การเลา แตกลับชวยสร้างอรรถรสให้แกเนื้อเรื่อง
มากยิง่ขึน้นอกจากผูอ้านจะอยากตดิตามเรือ่งแล้ว
ยงัเข้าใจหวัอกของลกูม้าและสงัเวชใจตอเหตกุารณ์
ตางๆ ทีม้่าก�าพร้าได้ประสบพบเจอในชวงสงคราม
อีกด้วย
 นอกจากนี้บทร้อยกรองอิสระบทนี้ยังโดด
เดนด้านการทวนคำซึ่งนำคำกลุมคำหรือประโยค
ยอยทีอ่ยูทา้ยบาทขา้งตน้มากลาวซ้ำทีต่น้บาทถดัมา
เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้แกคำและร้อยเรียงเรื่องราวใน
แตละบาทให้มีความสัมพันธ์ตอเนื่องกันไปฌาคส์
เพรแวรต์ใช้การทวนคำหลากหลายรูปแบบและมี
จำนวนมาก เชน ในบาทที่ ๑๕–๑๗, ๒๘–๒๙,
๓๘–๓๙ และ ๗๖–๗๗ ที่พิเศษสุดก็คือเขาได้
ทวนคำในชวงต้นบาทและท้ายบาทโดยไมมีคำอ่ืนใด
มาค่ันในบาทท่ี๖๑–๖๓“c’était le vieux général/
le vieux général qui revenait / qui revenait 
comme un revenant”ในชวงนี้เขาใช้การทวนคำ
เพื่อเน้นย้ำการกลับมาของนายพล และบงบอกวา
ลกูมา้กำพรา้ตกใจเหมอืนเหน็ปศิาจเมือ่นายพลชรา
ผู้น้ีกลับมาย่ิงไปกวาน้ันเขายังผสมผสานการทวนคำ
กบัการเนน้ซ้ำคำในบาทที่๑๙–๒๑อกีดว้ยวา“Le 
général parlait/parlait tout seul la nuit/parlait 
en général de ses petits ennuis” เพื่อบงบอก
ลักษณะการพูดของนายพลวาพูดถึงความทุกข์
เล็กๆน้อยๆซ้ำๆซากๆแทนที่จะกังวลเรื่อง
การรบของประเทศ ยิ่งไปกวานั้นเขายังเลนความ
หมายกับคำวา “en général” ใน “parlait en 
général de ses petits ennuis” เพื่อที่จะเสียดสี
นายพลผู้หลบหนีสงครามโดยปกติแล้ว“en général”
เป็นคำวิเศษณ์มีความหมายวา “โดยสวนใหญ”
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หรือ“โดยท่ัวไป”แตในท่ีน้ีฌาคส์เพรแวรต์ใช้คำวา
“en général” ขยายกริยา “parler” เพื่อจงใจ
สื่อความในเชิงเสียดสีวา“ตามแบบนายพล”หรือ
“ในฐานะนายพล”
 นอกจากวรรณศิลป์ที่ใช้เพื่อย้ำแกนสารแล้ว
ฌาคส์ เพรแวรต์ยังใช้คำผวนเพื่อสร้างอารมณ์ขัน
เสียดสีประชดประชันให้กับบทร้อยกรองอิสระ
บทนี้ด้วยโดยเขาจงใจเลือกสรรคำผวน“Sabi en 
Paro” มาส่ือในบริบทที่ม้ากำลังเลาวามันไปปารีส
ด้วยวิธีใด และพูดตอในบาทถัดมาวา “excusez-
moi je parle cheval”ทำให้ผู้อานหลงเข้าใจวานี่
คือภาษามา้จริงๆ แตในบาทตอมาฌาคส์เพรแวรต์
ก็ได้ใสถ้อยคำต้นแบบคำผวน“Paris en sabots”
มาในบทกวีเพ่ือเลนกับความรู้สึกของผู้อานและ
สร้างอารมณ์ขันเพิ่มมากขึ้น

บทร้อยกรองอิสระ “La grasse matinée”
 […]
 sardines à manger
 œuf dur café-crème
 café arrosé rhum
 café-crème
 café-crème
 café-crime arrosé sang!...
 […]

 บทร้อยกรองอิสระบทนี้เลาถึงชายเรรอน
ที่ทำร้ายผู้อื่นจนเสียชีวิต เพียงเพราะต้องการเงิน
จำนวนน้อยนิดไปซือ้อาหารมาบรรเทาความหวิโหย
ฌาคส์ เพรแวรต์จงใจซ้ำเสียงพยัญชนะ โดยซ้ำ
คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นและตัวสะกดเหมือนกัน
แตเสยีงสระตางกนัซึง่นบัเปน็การซ้ำเสยีงพยัญชนะ
ท่ีเหมาะเจาะกับบริบทเป็นอยางยิ่ง ทำให้ “สาร”

ที่เขาต้องการสื่อนั้นมีพลังทางความคิดมากยิ่งขึ้น
ทั้งยังเร้าอารมณ์และเพิ่มอรรถรสในการอานอีก
ด้วยเขาซ้ำเสียง[kR_m]ในคำวา“crème”และ
“crime”ท้ังยังเลนเสียง[R]ท่ีใกล้เคียงกันในคำวา
“arrosé rhum”อีกด้วยเขาเชื่อมโยงความหมาย
และเสียงของคำวา “café-crème” เข้ากับคำวา
“crime”เป็น“café-crime”เพ่ือส่ือวาชายผู้อดอยาก
หิวโหย มองดูอาหารหลายอยางในร้านทั้งไขต้ม
กาแฟใสเหล้ารัมและเม่ือเห็น“café-crème”เขาก็
นึกถึงแต“café-crème”ซ้ำๆ ในหัวแตเนื่องจาก
ชายผู้หิวโหยไมได้กินอะไรมาแล้วถึง๓วันเต็มๆ
ทำให้“café-crème”และ“café-arrosé rhum”
ในความคิดของเขาน้ันเพ้ียนไปเป็นคำวา“café-crime 
arrosé sang”เขาจึงสังหารชายผู้มีช่ือเสียงในยานน้ัน
อยางอุกอาจเพียงเพื่อเอาเงินจำนวนเล็กน้อยไปซื้อ
อาหารประทังชีวิต

๔.	ก�รถ่�ยทอดบทร้อยกรองอิสระ
	 ของฌ�คส์	เพรแวรต์

 การแปลบทร้อยกรองอิสระนั้นจะตางจาก
การแปลบทร้อยกรองทีม่ฉีนัทลกัษณ์ตรงทีไ่ทยไมมี
รูปแบบของบทร้อยกรองอิสระเป็นของตนเอง
เนื่องจากไทยได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก
ซึ่งชาติตะวันตกท้ังหลายล้วนได้รับอิทธิพลมาจาก
ฝรั่งเศส โครงสร้างของบทร้อยกรองอิสระจึงมี
ลักษณะเป็นสากลดงันัน้ผูแ้ปลจงึไมสามารถเลือก
ใช้ “รูปแบบ” ได้ตามใจตน หากแตจะต้องรักษา
“รูปแบบ” ท่ีกวีจงใจเลือกใช้เพ่ือส่ือความคิดกับ
อารมณ์เป็นส�าคญัดงันัน้ในขัน้ตอนการถายทอด
บทร้อยกรองอสิระของฌาคส์เพรแวรต์หลงัจากที่
ผูแ้ปลได้พิจารณาบทบาทของ“รปูแบบ”ท่ีเพรแวรต์
เลือกใช้เพ่ือส่ือความและสกดัคณุคาเชงิวรรณศลิป์
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อันเป็นตัวก�าหนดรูปโฉมของบทกวีบทนั้นแล้ว
ผู้แปลต้องใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เลือกสรร
วัตถุดิบจากขุมคลังทางภาษาไทยมาใช้ถายทอด
“รูปแบบ” อันหมายถึง สุนทรียะและวรรณศิลป์
ตาง ๆ ได้แก สร้อย การเน้นซ�้าค�า การซ�้าเสียง
พยัญชนะการทวนค�าการผวนค�าการเลนค�ากับ
ความหมายตลอดจนต้องรกัษาสมัผสัซ�า้ค�าสมัผัส
สระ สัมผัสอักษร และจ�านวนพยางค์ที่ฌาคส์
เพรแวรต์จงใจเลือกใช้เพื่อสื่ออรรถรสของ “สาร”
ตามเจตนาของกวี และกอให้เกิดผลกระทบทาง
อารมณ์ตอผูอ้านได้เทยีบเทากบัต้นฉบบัขัน้ตอนนี้
มีความละเอยีดมากดงัทีศ่าสตราจารย์ฟอร์ตนูาโต
อิสราแอลได้กลาวไว้วา“บางคราวผู้แปลอาจเลือก
ทีจ่ะเล่นค�าจนถงึขนาดทีต้่องลดการสือ่เนือ้ความลง
ไปบ้างกม็”ี1 ในการแปลบทร้อยกรองอสิระหรอืงาน
ทีม่กีารเล่นค�าเล่นเสยีง ผูแ้ปลอาจจะลงัเลอยูน่านว่า
จะเลอืกรกัษาเสียงหรอืความเอาไว้ด ีแต่หากวเิคราะห์
ได้ชัดว่าผูแ้ต่งจงใจเล่นค�าเล่นเสยีง และ “รปูแบบ” 
นีเ้ป็นลักษณะเด่นของบทกวีนี ้ ผูแ้ปลก็มทีางเลอืก
เพยีงประการเดยีวคอืต้องรกัษาเจตนาเดมิของผูแ้ต่ง
เอาไว้ให้ได้ด้วยการเลอืกสรรค�าหรอืส�านวนในภาษา
เป้าหมายมาใช้เล่นเสียงเช่นเดียวกัน ซึ่งการแปล 
ที่มีลักษณะเช่นนี้เจคอบสันเรียกว่า “การถ่ายทอด
อย่างสร้างสรรค์”

1 สดชื่นชัยประสาธน์และสุมาลีวีระวงศ์(ผู้แปล).“ทฤษฎีความหมายกับการแปลวรรณกรรม”.ศาสตร์การแปล รวมบทความเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๐หน้า๑๐๖.

 เนือ่งจากบทรอ้ยกรองอสิระ“Pour toi mon 
amour”ฌาคส์เพรแวรต์ไดจั้ดวางคำและประโยค
ในบาทตางๆ ให้ออกมาเป็นรูปโซซึง่เป็นสัญลักษณ์
สื่อถึงการครอบครองไว้เยี่ยงทาส รูปแบบนี้สร้าง
ผลกระทบทางอารมณ์แกผู้อานอยางมาก จึงต้อง
ถายทอดโดยแบงบทกวีออกเป็น ๔ ชวง และคง
ความสั้นยาว ซึ่งกอให้เกิดเป็นรูปโซเชนเดียวกับ
ต้นฉบับ

ก�รถ่�ยทอดบทร้อยกรองอิสระ
ที่มีลักษณะคล้�ยกวีนิพนธ์แบบรูป

 ดังนั้น ในการแปลบทร้อยกรองอิสระของ
ฌาคส์เพรแวรต์ผูแ้ปลตอ้งนำ“สาร”ทีก่วตีอ้งการ
สือ่มาถายทอดเปน็ภาษาไทยใหไ้ดเ้นือ้หาทีค่รบถว้น
สอดคลอ้งกบัอจัฉรยิลกัษณข์องภาษาไทยประการ
ที่สำคัญที่สุดคือยังคงรักษาเอกลักษณ์ของฌาคส์
เพรแวรตท์ัง้ในดา้น“รปูแบบ”และวรรณศลิป์เพือ่
ทีจ่ะถายทอดบทรอ้ยกรองอสิระทีส่ะทอ้นความคดิ
ของฌาคส์เพรแวรต์และกอให้เกดิผลกระทบทาง
อารมณ์ตอผู้อานไทยได้เทียบเทากับผู้อานต้นฉบับ
ภาษาฝรั่งเศส
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Pour toi mon amour

Je suis allé au marché aux oiseaux
Et j’ai acheté des oiseaux

Pour toi
mon amour

Je suis allé au marché aux fleurs
Et j’ai acheté des fleurs

Pour toi
mon amour

Je suis allé au marché à la ferraille
Et j’ai acheté des chaînes

De lourdes chaînes
Pour toi

mon amour
Et puis je suis allé au marché aux esclaves

Et je t’ai cherchée
Mais je ne t’ai pas trouvée

mon amour.

ให้เธอ สุดที่รัก

ผมไปตลาดขายนก
แล้วผมก็ซื้อนก

ให้เธอ
สุดที่รัก

ผมไปตลาดขายดอกไม้
แล้วผมก็ซื้อดอกไม้

ให้เธอ
สุดที่รัก

ผมไปตลาดขายเศษเหล็ก
แล้วผมก็ซื้อโซ่
เส้นโตเชียวโซ่

ให้เธอ
สุดที่รัก

จากนั้นผมไปตลาดค้าทาส
แล้วผมก็ตามหาเธอ
แตผมหาเธอไมเจอ

สุดที่รัก

 นอกจากนีก้วบีทนีย้งัโดดเดนด้านการเน้นซ�า้
ค�าควบคูไปกบัสัมผสัซ�า้ค�าทีเ่ขาน�าค�าเดยีวกนัมาไว้
ท้ายบาทซึ่งเป็นต�าแหนงของสัมผัสนอก จึงได้
ถายทอดสัมผัสซ�้าค�า “oiseaux” และ “fleurs”
ท้ายบาทที่๑และบาทที่๒ในสองชวงแรกวา“นก”
และ“ดอกไม้”เชนเดียวกับต้นฉบับในชวงที่๓
ซึง่ต้นฉบบัเน้นซ�า้ค�าวา“chaînes”จงึต้องคงต�าแหนง
ค�าวา “โซ” ให้อยูท้ายบาทเหมือนต้นฉบับเชนกัน
แตในบาทที่ ๓ ฌาคส์ เพรแวรต์ใช้ค�าคุณศัพท์
“lourdes” ซึ่งหมายถึง “หนา” หรือ “ใหญโต”
ขยายค�าวา“chaînes”ท�าให้มีความหมายวา“โซ
เส้นโต” แตหากถายทอดวา “โซเส้นโต” ตรงตัว
ก็จะท�าให้สัมผัสซ�้าค�าในต้นฉบับหายไป และหาก
เปลี่ยนมาใช้วา “เส้นโตโซ” เพื่อจะรักษาสัมผัส

ซ�้าค�าเอาไว้ ก็จะท�าให้ค�าแปลกแปรงไมตรงตาม
การรบัรูข้องคนไทยและอจัฉรยิลกัษณ์ของภาษาไทย
ดงันัน้จงึถายทอดวา“เส้นโตเชยีวโซ”ซึง่นอกจาก
จะรกัษาสัมผสัซ�า้ค�าไว้ได้ตามต้นฉบับแล้วยงัสอด
รับกับอัจฉริยลักษณ์ของภาษาไทยอีกด้วย
 ในการถายทอดสูบทแปลนอกจากจะตอ้งใช้
ถ้อยคำสำนวนที่ตรงตามอัจฉริยลักษณ์ของภาษา
ไทยแล้ว ยังต้องให้สอดคล้องกับความนิยมใช้ใน
ภาษาไทยด้วยเชนคำวา“marché aux oiseaux”
“marché aux fleurs”“marché à la ferraille”
สามารถถายทอดโดยคงโครงสร้างตามต้นฉบับได้วา
“ตลาดขายนก”“ตลาดขายดอกไม้”และ“ตลาด
ขายเศษเหล็ก”ตามลำดับ เพราะตลาดที่จำหนาย
สินค้าเหลานั้นในภาษาไทยนิยมเรียกตรงกันวา
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 ในบทร้อยกรองอิสระ “Chanson des  

escargots qui vont à l’enterrement” ฌาคส์

ก�รถ่�ยทอดบทร้อยกรองอสิระ
ทีม่กี�รเลอืกสรรจำ�นวนพย�งค์

“ตลาดขาย...”แตไมอาจถายทอด“marché aux 

esclaves” ซึ่งหมายถึงตลาดที่มีการค้าทาสกันวา

“ตลาดขายทาส”อยาง๓คำแรกได้เพราะจะทำให้

ฟงัแปรงหูเน่ืองจากคนไทยนยิมพดูวาตลาดคา้ทาส

เชนเดียวกับที่เรียกตลาดค้ามนุษย์และตลาดค้า

ของเถื่อนดังนั้นจึงควรถายทอด“marché aux 

esclaves” วา “ตลาดค้าทาส” ซึ่งให้ความหมาย

เดียวกัน เพียงแตปรับเปลี่ยนรูปคำไปตามความ

นิยมใช้ของภาษาไทย

 นอกจากนีก้ารถายทอดชือ่บทร้อยกรองอิสระ

บทน้ีก็นับวามีความส�าคัญไมน้อย เพราะฌาคส์

เพรแวรต์ได้น�าสร้อย “Pour toi/mon amour”

มาตั้งเป็นช่ือบทกวี “Pour toi” มีความหมายวา

“เพือ่เธอ”หรือ“ส�าหรบัเธอ”เพือ่ให้สอดคล้องกบั

บรบิททีผู่ช้ายซือ้ของมาก�านลัหญงิคนรกัจงึถายทอด

ได้วา“ให้เธอ”สวนค�าวา“mon amour”ตรงกับ

ภาษาไทยที่ชายนิยมเรียกหญิงคนรักวา “ที่รัก”

“ยอดรกั”หรอื“สดุทีร่กั”ซึง่ทัง้สามค�าสือ่ความรกั

ในระดับตาง ๆ กัน แตเมื่อค�านึงถึงความรัก

อันเปี่ยมล้นที่ชายคนนี้แสดงตอหญิงคนรัก จึง

ถายทอด “mon amour” ได้วา “สุดที่รัก” ซึ่ง

นอกจากจะสื่ออารมณ์รักในระดับเดียวกันได้แล้ว

ยงัมี๓พยางค์เทากบัต้นฉบบัท�าให้ได้ความหมาย

ครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถรักษาจังหวะพยางค์

ไว้ได้เทียบเทาต้นฉบับ ซึ่งจะชวยสร้างผลกระทบ

ทางอารมณ์ให้กับผู้อานได้เทียบเทากับต้นฉบับ

เชนกัน

เพรแวรต์ได้เลือกสรรพยางค์ในแตละบาทไว้ท่ี ๖

พยางค์จ�านวนสองชวงคือตั้งแตบาทที่๒–๒๒

และบาทท่ี ๒๗–๔๘ ยกเว้นบาทแรกท่ีมีจ�านวน

พยางค์ถึง ๑๐พยางค์ และบาทที่ ๒๓–๒๖ ใช้

จ�านวนพยางค์ ๗–๖–๗–๖ สลับกัน ฌาคส์

เพรแวรต์เลือกใช้จ�านวนพยางค์เพื่อสื่อถึงการ

เดินทางของหอยทาก ดังนั้น จึงถายทอดโดยคง

รปูแบบจ�านวนพยางค์ไว้เชนเดยีวกบัต้นฉบบัทกุบาท

บทเพลงของหอยทากผู้เดินทางไปพิธีฝังศพ

 ณ พิธีฝังศพใบไม้แห้งใบหนึ่ง

 หอยทากสองตัวมุงไป

 มันสวมเปลือกหอยสีดำ 

 ก้านตาพันผ้าทุกข์อยู่

๕ มันเดินทางตอนเย็นย่ำ 

 เย็นสดใสสารทฤดู

 อนิจจาเมื่อมาถึง

 ก็เข้าฤดูวสันต์

 ใบไม้ที่เหี่ยวแห้งตาย

๑๐ ก็ฟื้นคืนชีพทั้งหมด

 แล้วเจ้าหอยทากทั้งสอง

 ก็รู้สึกโศกสลด

 แตแล้วนี่ไงตะวัน

 ตะวันที่บอกมันวา

๑๕ ขอเชิญขอเชิญพวกเจ้า

 ขอเชิญพวกเจ้านั่งลง

 จงมาดื่มเบียร์สักแก้ว

 ถ้าใจพวกเจ้าเรียกร้อง

 จงขึ้นรถไปปารีส

๒๐ ถ้าพวกเจ้ายินดีไป

 รถโดยสารออกเย็นนี้

 พวกเจ้าจะได้เที่ยวเลน

(๑๐พยางค์)

(๖พยางค์)
รวม๒๑บาท
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สอดรับกับอัจฉริยลักษณ์ของภาษาไทย อาจเลือก

ที่จะถายทอดโดยสลับความหรือบาทวา“หอยทาก

สองตัวมุงไป/ณ พิธีฝังศพใบไม้แห้งใบหนึ่ง” แต

เนือ่งจากในท่ีนีรู้ปแบบมสีวนส�าคญัในการส่ือความ

เป็นอยางยิง่จงึต้องลดการสือ่เนือ้ความตามธรรมชาติ

ของภาษาไทยเพ่ือรกัษาเจตนาการเลือกสรรจ�านวน

พยางค์เอาไว้จงึถายทอดวา“ณ พธิฝัีงศพใบไม้แห้ง

ใบหนึ่ง/หอยทากสองตัวมุงไป” การถายทอดใน

ลักษณะเชนนี้ท�าให้สามารถรักษารูปแบบที่ฌาคส์

เพรแวรต์จงใจเลือกใช้เพ่ือส่ือความถึงการเดินทาง

อันยาวนานได้เชนเดียวกับต้นฉบับ

 นอกจากนี้ฌาคส์เพรแวรต์ยังได้สอดแทรก

สัมผัสนอกแบบไขว้ไว้หลายชวงในบทกวี ได้แก

บาทที่๓–๖บาทที่๒๓–๒๘บาทที่๓๖–๓๙และ

บาทที่๔๒–๔๖ในการแปลจะตอ้งเลอืกเฟน้คำและ

สรา้งสัมผัสนอกตามต้นฉบับไว้ใหค้รบถว้นทุกชวง

สวนชวงที่มีความพิเศษมากในบทกวีนี้ คือบาทที่

๒๓–๒๘ ซึ่งมีสัมผัสแบบไขว้สอดแทรกเข้ามาถึง

๖บาทโดยเฉพาะอยางยิ่งบาทที่๒๓–๒๖ฌาคส์

เพรแวรต์ได้เปลี่ยนจำนวนพยางค์จาก ๖ พยางค์

มาเป็น๗–๖–๗–๖สลับกันเพื่อเน้นสารที่ฌาคส์

เพรแวรต์ต้องการสื่อวาให้หอยทากลืมความทุกข์

แล้วให้กลับไปมีชีวิตชีวาดังเดิม ดังนั้นจึงเลือกใช้

คำในภาษาไทยทีร่กัษาทัง้สมัผสัแบบไขวแ้ละจงัหวะ

พยางค์ ๗–๖–๗–๖ เอาไว้เชนเดียวกับต้นฉบับ

มาถายทอดวา “แตอยาใสชุดไว้ทุกข์นา/ข้าเอง

บอกพวกเจ้าไว้/มันทำให้ตาขาวดำพร่า/และทำให้

นาเกลียดได้/เรื่องการม้วยมรณา/เศร้าและหา

รื่นรมย์ไม่” การถายทอดดังกลาวทำให้สามารถ

รักษาสุนทรียะทางเสียงและรูปแบบที่ชวยสื่อความ

ได้อยางครบถ้วน

 แต่อย่าใส่ชุดไว้ทุกข์นา  

 ข้าเองบอกพวกเจ้าไว้  

๒๕ มันทำ ให้ตาขาวดำ พร่า 

 และทำ ให้น่าเกลียดได้

 เรื่องการม้วยมรณา 

 เศร้าและหารื่นรมย์ไม่ 

 จงใสสีสันดังเดิม

๓๐ สีสันแหงชีวิตไง

 วาแล้วสัตว์แตละตัว

 ทั้งต้นไม้และใบหญ้า

 ก็เริ่มต้นร้องเพลงกัน

 ร้องเพลงเสียงดังสนั่น

๓๕ เพลงที่เริงราแท้จริง

 เพลงแหงฤดูคิมหันต์

 วาแล้วทุกคนตางดื่ม

 ทุกคนตางชนแก้วกัน

 เป็นค่ำคืนแสนสุขปลื้ม

๔๐ ค่ำคืนสุขปลื้มคิมหันต์

 แล้วเจ้าหอยทากทั้งสอง

 ก็เดินทางกลับบ้านมัน

 มันเดินทางแสนอิ่มใจ 

 มันเดินทางแสนสุขสันต์

๔๕ เนื่องจากมันดื่มมากไป 

 เลยเดินเซนิดหนอยกัน

 แตในท้องฟ้าเบื้องบน

 พระจันทร์เฝ้าดูแลมัน

 

 ในบาทแรกมีจ�านวนพยางค์ถึง๑๐พยางค์

ดังน้ัน จึงถายทอดบาทแรกให้มีจ�านวนพยางค์

เทากับต้นฉบับวา“ณพิธีฝังศพใบไม้แห้งใบหนึ่ง”

และแปลบาทท่ี ๒ ให้มี ๖ พยางค์ตามต้นฉบับ

อนัท่ีจริงแล้วในท่ีนี้เพือ่ให้บทแปลเป็นธรรมชาตแิละ

(๖พยางค์)
รวม๒๑บาท

(๖พยางค์)

(๗พยางค์)

(๗พยางค์)

(๖พยางค์)



Bulletin de 1’ATPF, No. 124, année 35 (juillet–décembre 2012)   97

 ในเงามืดสนิท
 เงามืดของนายทุน
 เงามืดของผลประโยชน์
 เหนอืภมูปิระเทศแหงนีบ้างคราดาวดวงหนึง่
  ก็ทอแสง
๔๐ เพียงดวงเดียว
 ดวงตะวันจอมปลอม
 ดวงตะวันสีซีด
 ดวงตะวันตกดิน
 ดวงตะวันสุนัขรับใช้ของนายทุน
๔๕ ดวงตะวันชราแหงทองแดง
 ดวงตะวันชราแตรทหาร
 ดวงตะวันชราผอบศีล
 ดวงตะวันชรากลัดหนอง
 ดวงตะวันอันน่าขยะแขยงแหงสุริยกษัตริย์
๕๐ ดวงตะวันแหงสมรภูมิเอาสเทอร์ลิทซ์
 ดวงตะวันแหงสมรภูมิแวร์เดิง
 ดวงตะวันเครื่องรางของขลัง
 ดวงตะวันไตรรงค์และไร้รงค์
 ดวงดาวแหงความหายนะ
๕๕ ดวงดาวแหงความร้ายกาจ
 ดวงดาวแหงการเขนฆา
 ดวงดาวแหงความบัดซบ
 ดวงตะวันดับสูญ
 […]

 ในการถายทอดบทร้อยกรองอิสระบทนี้จะ
ต้องคงการเน้นซ�้าค�าในปริมาณท่ีมากเชนเดียวกับ
ต้นฉบับ คือตั้งแตบาทท่ี ๒๓ ถึงบาทท่ี ๕๘
รวมทัง้สิน้๓๔บาทมทีัง้การใช้ค�านามค�าคณุศพัท์
การใช้บุพบทบอกสวนประกอบหรือบอกคณุสมบัติ
ขยายค�านามดงันัน้จงึต้องรกัษาโครงสร้างค�าขยาย
ตางๆไว้ตามต้นฉบับจึงควรจะถายทอดโดยใช้
ค�านามขยายค�านามวา“ภมูปิระเทศคราส/ภมูปิระเทศ

ก�รถ่�ยทอดบทร้อยกรองอิสระ
ที่มีวรรณศิลป์เฉพ�ะตัว

 บทร้อยกรองที่มีวรรณศิลป์เฉพาะตัวเป็น
บทร้อยกรองท่ีฌาคส์เพรแวรต์ประพันธ์ไว้มากท่ีสุด
เพราะตอ้งการสรา้งสมัผสัและวรรณศลิปท์ีส่ามารถ
สอดรับกับ “สาร” ที่เขาต้องการสื่อได้อยางลงตัว
มากที่สุด ในการถายทอดจึงต้องคงวรรณศิลป์ไว้
ให้ครบถ้วน ดังจะเห็นได้จากการถายทอด “Le 
paysage changeur”“Histoire du cheval”และ
“La grasse matinée”เพือ่ใหผู้อ้านไดร้บัสนุทรยีะ
เทียบเทากับต้นฉบับ

ภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปร
 […]
 ภมูปิระเทศแหงอฐิแหงหนา้ตางทีม่ลีมโกรก
  ตรงโถงทางเดิน
 ภูมิประเทศคราส
๒๕ ภูมิประเทศคุก
 ภูมิประเทศไร้อากาศ ไร้แสงสวาง ไร้เสียง
  หัวเราะและไร้ฤดูกาล
 ภูมิประเทศอันเย็นยะเยือกของที่พักคนงาน
  อันเย็นยะเยือกกลางฤดูร้อนเหมือน
  ทามกลางฤดูหนาว
 ภูมิประเทศอันมืดมิด
 ภูมิประเทศปราศจากสิ่งใด
๓๐ ภูมิประเทศหิวโซ ที่ถูกขูดรีด ถูกเขมือบ
  ถูกฉกฉวย
 ภูมิประเทศถานหิน
 ภูมิประเทศฝุ่นละออง
 ภูมิประเทศคราบน้ำมัน
 ภูมิประเทศเถ้าถาน
๓๕ ภูมิประเทศที่ถูกตอนถูกกำจัด ถูกลบล้าง
  ถูกขจัดถูกทิ้งขว้างไว้ในเงามืด
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คุก”และ“ดวงตะวันชราแตรทหาร/ดวงตะวันชรา
ผอบศีล”และถายทอดค�าคุณศัพท์ขยายค�านามวา
“ภูมิประเทศหิวโซ ที่ถูกขูดรีด ถูกเขมือบ ถูก
ฉกฉวย”และ“ดวงตะวนัจอมปลอม”นอกจากนี้
ยังได้ถายทอดการใช้บุพบทบอกสวนประกอบ
หรือบอกคุณสมบัติตามที่นิยมใช้ในภาษาไทยวา
“ภูมิประเทศแหงอิฐ แหงหน้าตางที่มีลมโกรกตรง
โถงทางเดิน” “ดวงตะวันชราแหงทองแดง” และ
“ดวงดาวแหงการเขนฆา”“ดวงตะวันสนุขัรบัใช้แหง
นายทุน”และ“เงามืดแหงผลประโยชน์” เพื่อคง
การซ�้าค�าวา“de”ให้มีจังหวะตามแบบต้นฉบับ

เรื่องของม้า
 […]
 ทานนายพลพร่ำ พูด
๒๐ พร่ำ พูดอยูคนเดียวตอนกลางคืน
 พร่ำ พูดตามประสานายพลถึงความทุกข์
  เล็กๆน้อยๆของเขา
 และก็ด้วยเหตุนี้เองที่พอของข้า
 และก็ด้วยเหตุนี้เองที่แมของข้า
 เอ้าเอาละ…
๒๕ จึงระอาใจตายในคืนหนึ่ง
 สำหรบัตวัขา้ชวีติครอบครวัไดจ้บสิน้ลงแลว้
 พอพ้นออกมาจากโต๊ะหัวเตียง
 ข้าก็วิ่งห้อควบหนี
 ควบหนีไปยังเมืองใหญ
๓๐ ที่ทุกสิ่งทอประกายและทุกสิ่งเรืองรอง
 ข้าขี่มอเตอร์ไซค์สวมเกือกมีดมาถึงปาร้า
 โปรดอภัยที่ข้าพูดภาษาม้า
 เช้าวันหนึ่งข้าสวมเกือกม้ามาถึงปารีส
 […]
๖๑ คือท่านนายพลชรา
 ท่านนายพลชราผู้ที่กลับมา
 ผู้ท่ีกลับมาเหมือนปิศาจท่ีกลับมาหลอกหลอน

 บทร้อยกรองอสิระบทนีโ้ดดเดนด้านการทวน
ค�าเป็นอยางมาก นอกจากการทวนค�าตามรูปแบบ
ปกติแล้วฌาคส์เพรแวรต์ยังใช้การทวนค�าผสม-
ผสานกับการเน้นซ�้าค�าจึงควรถายทอดเอกลักษณ์
เฉพาะตวันี้โดยคงรปูแบบการทวนค�าผสานกบัการ
เน้นซ�า้ค�าตามต้นฉบับนอกจากนีฌ้าคส์เพรแวรต์
ยังเลนความหมายกับค�าวา “en général” ใน
“parlait en général de ses petits ennuis”ค�าวา
“général”เป็นค�านามมีความหมายวา“นายพล”
สวน“en général”เป็นค�าวิเศษณ์มีความหมายวา
“โดยทั่วไป” แตเขาน�าค�านี้มาแผลงเพื่อเสียดสี
นายพลทีก่�าลงัพร�า่พดูถงึความทกุข์ของตนดงันัน้
จึงถายทอดโดยคงการเลนค�าเอาไว้เพื่อสื่ออารมณ์
เสยีดสเีชนเดยีวกบัต้นฉบบัวา“พร�า่พดูตามประสา
นายพลถึงความทุกข์เล็กๆ น้อยๆ ของเขา”การ
ถายทอดเชนนี้นอกจากจะสร้างผลกระทบทาง
อารมณ์ตอผูอ้านได้เทยีบเทากบัต้นฉบบัยงัสะท้อน
การใช้ลูกเลนทางภาษาของฌาคส์ เพรแวรต์ให้
ผู้อานไทยได้รับรู้อีกด้วย
 นอกจากการทวนค�ารูปแบบทั่วไปแล้ว ที่
พเิศษสดุฌาคส์เพรแวรต์ได้สร้างสรรค์การทวนค�า
ที่ไมมีค�าอื่นมาคั่นในบาทที่ ๖๒ ดังนั้นจึงต้อง
ถายทอดการทวนค�าโดยไมมีค�าอื่นมาคั่นเชนเดียว
กับต้นฉบับวา “ทานนายพลชราผู ้ที่กลับมา”
นอกจากนี้ฌาคส์เพรแวรต์ยังเลนเสียง[Rәvәn_]
ในค�ากริยา“revenir”ซึ่งหมายถึง“กลับมา”และ
ค�านาม“un revenant”ซึ่งมีความหมายวา“คนที่
กลับมา” หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง “ผีหรือปิศาจ”
จึงนาจะถายทอดโดยซ�้าค�าวา “กลับมา” เพ่ือคง
ลักษณะการเลนเสียงนี้ไว้เป็น “ผู้ที่กลับมาเหมือน
ปิศาจที่กลับมาหลอกหลอน” ซึ่งจะท�าให้ได้ความ
ครบถ้วนทัง้ยงัสร้างสนุทรยีะทางเสยีงและอารมณ์
ตอผู้อานได้เทียบเทากับต้นฉบับ
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 หากจะลงมือแปลบทร้อยกรองอิสระจาก
หนังสือรวมกวีนิพนธ์ “Paroles” (น้ำคำ) ของ
ฌาคส์ เพรแวรต์ กอนอื่นผู้แปลต้องเริ่มทำความ
เขา้ใจลกัษณะและโครงสรา้งของบทรอ้ยกรองอสิระ

บทสรปุก�รแปลบทร้อยกรองอิสระของ
ฌ�คส์	เพรแวรต์

 สิง่ทีส่ร้างอารมณ์ขนัในบทร้อยกรองอสิระบทนี้
มากทีสุ่ดกค็อืการใช้ค�าผวนได้อยางลงตวัในบรบิท
ที่ลูกม้าก�าลังเลาเรื่องการเดินทางของมัน จึงต้อง
ถายทอดค�าผวนนีเ้พือ่สร้างอารมณ์ขนัแกผูอ้านไทย
ให้ได้เทียบเทาต้นฉบับ ทั้งน้ีค�าผวนของไทยมีวิธี
การผวนตางจากของฝรั่งเศสกลาวคือค�าผวนของ
ฝรั่งเศสเป็นการสลับค�าโดยน�าพยัญชนะต้นของ
พยางค์หน้า มาสลับกับพยัญชนะต้นของพยางค์
สุดท้ายสวนค�าผวนของไทยจะใช้สระและมาตรา
ตวัสะกดของพยางค์หน้ามาสลบักับสระและมาตรา
ตัวสะกดของพยางค์สุดท้าย เชน จิตร ภูมิศักดิ์
ผวนเป็น จักร ภูมิสิทธิ์ ดังนั้น จึงต้องถายทอด
ค�าผวนให้อยูในรปูแบบของไทยเพือ่ให้คนไทยรบัรู้
และเกิดอารมณ์ขันได้ในทันทีวา“ข้าขี่มอเตอร์ไซค์
สวมเกือกมีดมาถึงปาร้า”และถายทอดค�าต้นแบบ
ตามปกติวา“เช้าวนัหนึง่ข้าสวมเกอืกม้ามาถงึปารสี”
อิ่มหนำ สำ ราญ
 […]
 ไขต้มกาแฟครีม
 กาแฟราดเหล้ารัม
 กาแฟครีม
๕๐ กาแฟครีม
 กาแฟไครม์ราดเลือด!...
 ชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตามาก
  ในยานนั้น
 ถูกฆาปาดคอกลางวันแสกๆ
 […]

 ส่ิงทีเ่ป็นลักษณะพเิศษสดุในบทกวนีีค้อืการ
ซ�้าเสียงพยัญชนะอยางเหมาะเจาะลงตัวกับบริบท
ฌาคส์ เพรแวรต์ซ�้าเสียง [kr] ในค�าวา “café-
crème”และ“café-crime”เพือ่สือ่วาความหวิโหย
ท�าให้ความคิดของชายผู้นั้นเปลี่ยนไปจากที่นึกถึง
“café arrosé rhum”และ“café-crème”เพีย้นไป

เป็นค�าวา “café-crime arrosé sang” จึงกอคดี
ฆาตกรรมขึ้นค�าวา“café-crème”หรือ“กาแฟ
ใสนม” นั้นคนไทยรู้จักในอีกชื่อหนึ่งที่เป็นค�าทับ
ศัพท์คือ “กาแฟครีม” สวนค�าวา “café-crime”
หมายถึงกาแฟท่ีกอให้เกิดคดฆีาตกรรมหากผู้แปล
ถายทอดวา“กาแฟฆาตกรรม”ก็จะท�าให้ลดทอน
อรรถรสของต้นฉบับลงไปมากและผู้อานบทแปล
ก็จะไมมีโอกาสได้รับรู้วาฌาคส์เพรแวรต์มีลูกเลน
ทางภาษาอันยอดเยี่ยมเพียงใด การยืมค�าภาษา
อังกฤษคือ “crime” หรือ “ไครม์” ซึ่งหมายถึง
ฆาตกรรม มาถายทอดได้วา “กาแฟครีม/กาแฟ
ครีีม/กาแฟไครม์ราดเลือด !...”จึงเป็นทางออกที่
ท�าให้สามารถรกัษาการซ�า้เสยีงพยญัชนะและเจตนา
เร้าอารมณ์ได้เชนเดยีวกบัต้นฉบบัดงัทีศ่าสตราจารย์
ฟอร์ตูนาโตอสิราแอลได้กลาวไว้วา“หากวเิคราะห์
ได้ชดัวาผูแ้ตงแสดงโดยนยัวาจงใจเลนค�าเลนเสยีง
และการเลนค�าพ้องเสียงเป็นลักษณะเดนของงาน
ชิ้นนั้น ผู้แปลก็มีทางเลือกเพียงประการเดียวคือ
ต้องรกัษาเจตนาเดมิของผูแ้ตงเอาไว้ให้ได้”ดงันัน้
แม้ค�าวา “ไครม์” ซึ่งเป็นค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
จะไมส่ือความตอผู้อานไทยในทันทีเมื่อแรกเห็น
แตค�านี้ก็เป็นค�าที่ส่ือความหมายได้ไมยาก เพราะ
นอกจากจะเป็นค�าศัพท์ที่คนไทยคุ้นเคยแล้วยังมี
บริบทค�าวา “ราดเลือด” ชวยส่ือความ ท�าให้
ผูอ้านไทยเข้าถงึอารมณ์ทีฌ่าคส์เพรแวรต์ต้องการ
สื่อได้ตามต้นฉบับ
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บรรณ�นกุรม

ทั่วไปรวมถึงต้องศึกษาศิลปะการประพันธ์อันเป็น
เอกลักษณ์ของฌาคส์เพรแวรต์อยางถองแท้เพื่อ
ให้เข้าใจบทบาทของวรรณศิลป์ที่เขาจงใจใช้สร้าง
ความหมายรวมและผลกระทบทางอารมณต์อผูอ้าน
ในสวนของการถายทอดบทร้อยกรองอิสระทั้งตัว
ภาษาและ “รูปแบบ” ถือวามีความสำคัญอยาง
แยกกนัไมออกตอการสร้างความหมายรวมอกีทัง้
“รูปแบบ” นั้นเป็นวิธีการสื่อความคิดตามความ
มุงหมายของกวี ดังนั้น ในการแปลบทร้อยกรอง
อิสระซ่ึงไทยรับมาจากชาติตะวันตกผู้แปลจึงมิอาจใช้
รูปแบบฉันทลักษณ์ใดๆของไทยท่ีใกล้เคียงกันมา
สวมใสได้อีกท้ังผู้แปลก็ไมมีสิทธ์ิเลือกใช้“รูปแบบ”

ได้อยางอิสระตามใจตน หากแตจะต้องรักษา
“รูปแบบ” ที่กวีจงใจเลือกใช้เพื่อสื่อความคิดกับ
อารมณ์เป็นสำคัญดังนั้นในขั้นตอนการถายทอด
ผู้แปลต้องใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ระดมความ
สามารถทางภาษาและวรรณศิลป์มาถายทอดบท
ร้อยกรองอิสระโดยคง“รูปแบบ”และเอกลักษณ์
ทางภาษาของฌาคส์เพรแวรต์ไว้ได้อยางครบถ้วน
เพื่อที่จะให้บทแปลสื่อทั้งเนื้อหา ลีลา อารมณ์
ตามเจตนาของกวีและสร้างผลกระทบทางอารมณ์
ตอผู้อานไทยได้เทียบเทากับผู้อานต้นฉบับภาษา
ฝร่ังเศส ท้ังยังทำให้ผู้อานบทแปลได้เข้าถึงอัจฉริย-
ลักษณ์ทางภาษาของกวีอีกด้วย
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กิจกรรมของสมาคมฯ และมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศส
และฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ

คณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าพบคณะกรรมการสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน  ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา

ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดกิจกรรม Bonjour Bangkok 2012

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 จากการที่ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑๐ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วัฒนธรรม และที่ส�าคัญคือด้านการศึกษา เพื่อให้ประชากรของประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะตามมา

สคฝท. จัดสัมมนาเดือนตุลาคม และประชุมสมาชิกสมาคมฯ
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวโน้มการศึกษาและการใช้ภาษาต่างประเทศในประชาคมอาเซียน

Éducation et Usage des Langues dans l’ASEAN
วันที่ ๑๘–๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเฟิสท์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ

๑. หลักการและเหตุผล
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 ๒.๑ เพื่อให้ข้อมูลด้านภาษาและความส�าคัญของภาษาตางๆในประชาคมอาเซียน
 ๒.๒ เพือ่ระดมความคดิเก่ียวกับบทบาทภาษาตางประเทศที่๒ในประเทศไทยในประชาคมอาเซยีน
 ๒.๓ เพื่อพัฒนาเครือขายการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่๒ในภูมิภาค

 – การบรรยายให้ความรูโ้ดยผูท้รงคณุวฒุิและเสวนาระดมความคดิเห็นของผูท่ี้มบีทบาทเกีย่วข้อง
กับการศึกษาในองค์รวม

๒. วัตถุประสงค์

๓. กิจกรรมและวิธีด�าเนินการ

 ในด้านภาษา ทุกฝ่ายเห็นพ้องวาการติดตอ
สือ่สารระหวางคนตางชาติตางภาษาจะเพิม่มากขึน้
การใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารในประชาคมอาเซยีนได้
เป็นสิ่งจ�าเป็นที่สุดและแนนอนวาภาษาอังกฤษจะ
เป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลาง นอกเหนือจากภาษา
เพือ่นบ้านในประชาคมอาเซยีนทีจ่ะทวคีวามจ�าเป็น
ยิ่งขึ้น

 ภาษาตางประเทศที่๒เชนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันหรือภาษายุโรปอื่นๆที่มีความส�าคัญ
ในการศึกษาและในสังคมไทยตลอดมาจะยังคงมีบทบาทและความส�าคัญไว้ได้หรือไมอยางไรค�าถาม
เหลานี้เป็นค�าถามที่สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯให้ความสนใจเพื่อจะ
สงเสริมให้การใช้ภาษาตางประเทศที่๒นี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยและประชาคมอาเซียนในการเปิด
ประตูเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสูโลกภายนอกประชาคมได้อยางภาคภูมิ
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 วันพฤหัสบดีที่๑๘และวันศุกร์ที่๑๙ตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๕เวลา๐๙.๐๐–๑๖.๐๐น.โรงแรม
เฟิสท์(First Hotel)ถนนเพชรบุรีกรุงเทพฯ

๔. ระยะเวลาและสถานที่

 ๖.๑ ได้รับข้อมูลด้านภาษาและความส�าคัญของภาษาตางๆในประชาคมอาเซียน
 ๖.๒ ได้ระดมความคิดเก่ียวกับบทบาทภาษาตางประเทศที่๒ในประเทศไทยในประชาคมอาเซยีน
 ๖.๓ ได้สร้างเครือขายการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่๒ในภูมิภาค

 ๕.๑ สมาชิกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทยฯ
 ๕.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา
 ๕.๓ คณาจารย์ผู้สอนภาษาตางประเทศระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
 ๕.๔ ผู้สนใจทั่วไป

๕. ผู้เข้าร่วมประชุม

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าผู้เข้าประชุมจะได้รับ
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

๐๘.๐๐–๐๙.๑๕น. ผู้เข้ารวมประชุมลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๙.๑๕–๐๙.๓๐น. พิธีเปิด

๐๙.๓๐–๑๐.๔๕น. การบรรยายพเิศษหวัข้อ“ประชาคมอาเซยีน: ทิศทางการศึกษาไทยและบทบาท 

     ของภาษาต่างประเทศ”โดยคุณหญิงลักษณาจันทรเลาหพันธุ์นายกสมาคม

     อาเซียนประเทศไทย  

๑๑.๐๐–๑๒.๐๐น. การบรรยายหวัข้อ“ASEAN  project  with  the  embassies  in  the  region” 
     โดยMme Anne-Emmanuelle GROSSIผู้ชวยที่ปรึกษาด้านความรวมมือ

     ด้านภาษาฝรั่งเศสสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย

๑๓.๐๐–๑๖.๐๐น. เวทีเสวนา หัวข้อ “เส้นทางการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน” โดยนางสาว

     จุไรรัตน์แสงบุญน�ารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,นางสาวบุษฎีสันติพิทักษ์

     รองอธบิดกีรมอาเซยีนกระทรวงการตางประเทศ,นางเมทนิีศริสิวสัดิ์ผูอ้�านวยการ

     สวนสาขาธุรกิจบริการ กรมเจรจาการค้าระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย์,

     อาจารย์ชัยวัฒน์มีสัณฐานผู้ชวยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์

     มหาวิทยาลัยรังสิต

๗. ก�าหนดการ
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วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

๐๙.๓๐–๑๑.๐๐น. การบรรยายหัวข้อ“ประชาคมอาเซียนกับอุดมศึกษาไทย” 

     โดยรศ.ดร.พินิติรตะนานุกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๑.๑๕–๑๒.๐๐น. การประชุมใหญสามัญประจ�าปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย

     ในพระราชูปถัมภ์ฯโดยคณะกรรมการบริหารสคฝท.ชุดที่๑๘ 

๑๓.๐๐–๑๖.๐๐น. เวทเีสวนาหวัข้อ “ภาษาต่างประเทศที ่๒: สะพานสูอ่าเซยีนและประชาคมโลก” โดย

     รศ.ดร.นิตยากาญจนะวรรณ,รศ.อรุณีวิริยะจิตรา,

     รศ.ดร.ประพิณมโนมัยพิบูลย์นายกสมาคมครูภาษาจีนแหงประเทศไทย,

     รศ.วรินทรวูวงศ์นายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแหงประเทศไทย,

     อาจารย์อรนุชทองทักษิณนายกสมาคมครูภาษาเยอรมันแหงประเทศไทย,

     รศ. ดร.ธิดา บุญธรรม อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย

     ในพระราชูปถัมภ์ฯ, คุณโสมวรรณ เลาหพันธุ์ Business Support Senior  

     Manager & Promosalons GM Franco-Thai Chamber of Commerce.

๑๖.๐๐–๑๖.๒๐น. ประเมินผล–ปิดการประชุม
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มลูนธิส่ิงเสรมิภาษาฝรัง่เศสและฝรัง่เศสศกึษา ในพระอปุถมัภ์ฯ จดัแข่งขนัม้าการกศุล 

เพื่อน�ารายได้สมทบทุนกิจกรรมของมูลนิธิ ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
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กิจกรรมประจ�ำปีที่เซนต์จอห์น
Fête de l’ATPF 2012

Sa Majesté : Règne aux mille lumières  
2 décembre 2012
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122   วารสารสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯฉบับท่ี๑๒๔ปีท่ี๓๕เลม๒(ก.ค.–ธ.ค.๒๕๕๕)

ท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส Récitation de poésie française ระดับอุดมศึกษา

ท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส Récitation de poésie française ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม นายชีวันสันธิ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลที่๑ นางสาวนัดธิดาศรีเลิศ คณะมนษุยศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
รางวัลที่๒ นายภูมิพัฒน์บุดดาเจริญ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลที่๓ นางสาววริษฐานาครทรรพ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย นางสาวนลพรรณเหลี่ยมไทย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลชมเชย นางสาววันวิษาคุ้มผล คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน
รางวัลชมเชย นางสาวกรนัฎฐ์ถาทุมมา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลการแข่งขันกิจกรรมประจำ ปี ๒๕๕๕
Sa Majesté : Règne aux mille lumières

๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส (เพลงหมู่) Chanson française : (groupe) ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวพัชรพรนันทพรม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
รางวัลที่๑ นางสาวซาราแรแวก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลที่๒ นายธีรภัทรขอดเดชะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่๓ นางสาวนีรชาศิริโท โรงเรียนพรตพิทยพยัต
รางวัลชมเชย นางสาวณัชชาสุวรรณมาลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย นางสาวภัทธินีพัฒนพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รางวัลชมเชย นางสาวศุภวรรณวิไลวุฒิบัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา๒

รางวัลยอดเยี่ยม ชื่อเพลง Ô je t’aime โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลที่๑ ชื่อเพลงCocorico โรงเรียนพรตพิทยพยัต
รางวัลที่๒ ชื่อเพลงLes rois du monde โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รางวัลที่๓ ชื่อเพลงAvec la foi โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
รางวัลชมเชย ชื่อเพลงLa pluie โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
รางวัลชมเชย ชื่อเพลงLes chansons françaises โรงเรียนสตรีวิทยา
รางวัลชมเชย ชื่อเพลงClic clac cloc โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
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ร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส (เพลงเดี่ยว) Chanson française : (solo) ระดับมัธยมศึกษา

พดูบทสนทนาภาษาฝรัง่เศส Conversation française sur un thème donné ระดบัอดุมศกึษา

พดูบทสนทนาภาษาฝรัง่เศส Conversation française sur un thème donné ระดบัมธัยมศกึษา

รางวัลยอดเยี่ยม
นางสาวศุภศินขุมทอง ชื่อเพลงJe t’aime โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
รางวัลที่ ๑
นางสาวณิชากรพฤกษ์อมรกุล ชื่อเพลง S’il suffissait d’aimer โรงเรียนสตรีภูเก็ต
รางวัลที่ ๒
นายอิสระสิงหะรา ชื่อเพลงPuisque tu pars โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
รางวัลที่ ๓
นางสาวจิณห์วราโพธิ์รักษา ชื่อเพลงPour que tu m’aimes encoreโรงเรียนราชินีบน
รางวัลชมเชย
นายจีธณัฐอูศิลา ชื่อเพลงTant pis โรงเรยีนศรอียธุยาในพระอปุถมัภ์ฯ
รางวัลชมเชย
นางสาวมินทราแดงพัด ชื่อเพลง Je ne vous oublie pas โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
รางวัลชมเชย
นายชลัชพลตรีนงลักษณ์ ชื่อเพลงJe veux y croire โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

รางวัลยอดเยี่ยม คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลที่๑ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่๒ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่๓ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รางวัลชมเชย คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน
รางวัลชมเชย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลที่๑ โรงเรียนราชินีบน
รางวัลที่๒ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
รางวัลที่๓ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รางวัลชมเชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลชมเชย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รางวัลชมเชย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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ตอบค�าถามความรู้ทั่วไป Questions-Réponses de culture générale sur la France et la  
Thaïlande ระดับมัธยมศึกษา

เขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส  Présentation d’un texte en rapport avec un thème 
photographique donné ระดับอุดมศึกษา

เขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส Présentation d’un texte en rapport avec un thème 
photographique donné ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม นายภรตพรมค�า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลที่๑ นางสาวมุกดาภายั่งยืนภราดร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รางวัลที่๒ นางสาววัศยาเนตรศิริ โรงเรียนราชินี
รางวัลที่๓ นางสาวพิมพ์วรีย์ตรีวิชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา๒
รางวัลชมเชย นางสาวปิยวรรณจันทรานุกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รางวัลชมเชย นางสาวปิยมนมุนีกาญจน์ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
รางวัลชมเชย นายสุทธิวัจน์ประสมพันธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวณัฎฐยาภรณ์ขาวผอง คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่๑ นางสาวปฐมาพรชัยสา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลที่๒ นางสาวจันทิมาพรรณรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน
รางวัลที่๓ นายจีรพงษ์ฉลอม คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลชมเชย นางสาววีนัสอยูดี คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวณิชาภัทรพัลลภ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รางวัลที่๑ นางสาวเทียนทิพย์โฉลกคงถาวร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
รางวัลที่๒ นางสาวกนกวรรณศรีอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ตอบค�าถามความรู้ทั่วไป Questions-Réponses de culture générale sur la France et la 
Thaïlande ระดับอุดมศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวรุจีลักษณ์ลีลาเขต คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่๑ นายพัชรพงศ์เลิศปัญญาธรรม คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่๒ นายภาณุพันธ์จันทร์เฟื่อง คณะมนษุยศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
รางวัลที่๓ นายทศพลพุกพิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รางวัลชมเชย นางสาวสุพัตราแก้วขุนทอง คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลชมเชย นายฉัตรชัยสุขขัง คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน
รางวัลชมเชย นางสาวพรวรรณเพ็ญพรหมสีดา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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บอร์ดนิทรรศการ Panneau ระดับอุดมศึกษา

บอร์ดนิทรรศการ Panneau ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่๑ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่๒ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลที่๓ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลชมเชย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลชมเชย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
รางวัลที่๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
รางวัลที่๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รางวัลที่๓ โรงเรียนโยธินบูรณะ
รางวัลชมเชย โรงเรียนสตรีทุงสง
รางวัลชมเชย โรงเรียนพรตพิทยพยัต
รางวัลชมเชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวปาลิตาจุนแสงจันทร์ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่๑ นางสาวณัฐชยาแสงวันลอย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่๒ นางสาวปิยมาภรณ์สุดประเสริฐ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่๓ นางสาวกฤษณ์พรนันท์ศุภวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รางวัลชมเชย นายอนันต์รักแย้ม คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลชมเชย นางสาวนิรัชฏาขาวดี คณะมนษุยศาสตร์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
รางวัลชมเชย นางสาวชนธิดาตรงสันติพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส Elocution française ระดับอุดมศึกษา

รางวัลที่๓ นางสาวชวัลรัตน์บุญสม โรงเรียนราชินีบน
รางวัลชมเชย นายภาณุพงศ์ไชยมาตร โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
รางวัลชมเชย นายตฤณรัตนจันทร์ โรงเรียนจิตรลดา
รางวัลชมเชย นายธนศักดิ์แรงจบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
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ตอบค�าถามจากวีดิทัศน์ Questions-Réponses sur les passages de cassettes-vidéo
ระดับอุดมศึกษา

ตอบค�าถามจากวีดิทัศน์ Questions-Réponses sur les passages de cassettes-vidéo
ระดับมัธยมศึกษา

วาดภาพตามหัวข้อที่ก�าหนดให้ Dessin sur un thème donné ระดับอุดมศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม นายบูรพาวุนพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่๑ นางสาวพธูสิรีจรัญวัฒนากิจ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่๒ นายสันติชาเลโอนาร์ต คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน
รางวัลที่๓ นางสาวอิสริยาเมฆรุงจรัส คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รางวัลชมเชย นายลีลวุฒิเพ็ชรคงทอง คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลชมเชย นางสาวณัฐิณีประวัง คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลชมเชย นายธนาคารพัดทอง คณะมนษุยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลที่๓ นางสาวไพจิตรไชยะพล คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลชมเชย นางสาวกรรณิการ์แก้วถนอม คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลชมเชย นายวัลลภแก้วปัญญา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน

รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวนภัสกรวิภาศเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลที่๑ นางสาวอัญญาแสนศิริพันธ์ โรงเรียนราชินีบน
รางวัลที่๒ นางสาวประกายดาวพฤกษาเกษมสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่๓ นางสาวปานนิธิเสยยงคะ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย นายวัชระทัพชัย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
รางวัลชมเชย นางสาวปีย์วราจิตรสุภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รางวัลชมเชย นายตองกียเดอก็อค โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวนัชชาเจสสอป โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
รางวัลที่๑ นายปราชญาศรีวัชโรดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลที่๒ นางสาวนนทิภาแก้วเกตุทอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
รางวัลที่๓ นายอธิปโพธิวิจิตร โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
รางวัลชมเชย นายเมธาวุฒินวลฉวี โรงเรียนโยธินบูรณะ
รางวัลชมเชย นายวชิรพงศ์ทรงประทุม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา๒
รางวัลชมเชย นางสาวกานพลูอิทธิรัตนะโกมล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส Elocution française ระดับมัธยมศึกษา
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วาดภาพตามหัวข้อที่ก�าหนดให้ Dessin sur un thème donné ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวอรพิมพ์วงศ์ลิขิต คณะมนษุยศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
รางวัลที่๑ นางสาวชนกนันท์มรรคผล คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่๒ นางสาวอาจรีย์จุลาสัย คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่๓ นายรัชพนธ์พีระพล คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัลชมเชย นางสาวไอริณมีแทน คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รางวัลชมเชย นายอมเรศจันต๊ะ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน
รางวัลชมเชย นางสาววรานิตย์อรุณมณี คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวพัชชาพูนพิริยะ โรงเรียนราชินีบน
รางวัลที่๑ นางสาวอภิญญาพัฒนเกียรติชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รางวัลที่๒ นายวัชรพงษ์ทรงสกุล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
รางวัลที่๓ นางสาวภัทรมนเลิศไพศาลวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รางวัลชมเชย นางสาวอรกัญญาศักดิ์ศรี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
รางวัลชมเชย นางสาวรุงรวินไกรรอด โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รางวัลชมเชย นายจิรภาสอมรปิติเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม นางสาวอณัณฎิบรรเทิงสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลที่๑ นางสาวศุภรามีแฟง โรงเรียนสารวิทยา
รางวัลที่๒ นางสาวชญานิษฐ์ชาญสงาเวช โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
รางวัลที่๓ นางสาวปิยะธิดาไกรกิจราษฏร์ โรงเรียนจานกร้อง
รางวัลชมเชย นายนฤปีติหาเรือนทรง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
รางวัลชมเชย นางสาวพัณณ์ชิตาภัทรชัยวรพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
รางวัลชมเชย นางสาววรัชยาเนื่องจ�านงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย นางสาวศุภาพิชญ์ศรีสกุน โรงเรียนเซนต์จอห์น

วาดภาพตามค�าบอก Dessin d’après une histoire racontée ระดับอุดมศึกษา

วาดภาพตามค�าบอก Dessin d’après une histoire racontée ระดับมัธยมศึกษา
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 ตั้งแตเออร์ลีรีไทร์ มีคนมาชวนไปเป็น
บรรณาธกิารหนงัสอืแบบเรยีนอยูสองปีชวงแรกๆ 
ก็รู้สึกสนุกกับการท�าสิ่งใหมๆ และยังได้ใช้ความรู้
เกาเรื่องการท�าหลักสูตรมาใช้แตพอนานไปกลับ
รู้สึกเหมือน“ปลาผิดน�้า”ก็เลยโบกมือลา
 แลว้วนัหนึง่พีค่นหนึง่ซึ่งท�างานเป็นอาจารย์
ใหญโรงเรียนนานาชาติแหงหนึ่งโทรศัพท์มาหา
เมื่อรู้วาฉันอยูบ้านเฉยๆหลังเออร์ลีรีไทร์พี่คนนี้
เคยพานักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษา
ตางประเทศไปดูการสอนของฉันหลายครั้งที่
โรงเรียนเดิมที่ฉันเคยท�างานอยู
 “หนูไมสนใจมาท�างานที่นี่หรือ ท�างานครึ่ง
เวลาก็ได้นะที่นี่ครูมาท�างานเมื่อถึงเวลาสอน พอ
สอนเสร็จก็กลับบ้านได้เลยนะ ที่นี่เขาไม่สนใจ
หรอกว่าเราจะไปเตรียมการสอนที่ไหน ขอให้ถึง
เวลาสอน เรามาสอน เท่านั้นแหละ”
 ฉนัฟังแล้วรูส้กึสะดดุหูมาท�างานเมือ่ถงึเวลา
สอนพอสอนเสร็จก็กลบับ้านได้เลยฟังแล้วดดูมีาก
นกึภาพวาได้นัง่เตรียมการสอนทีบ้่านในบรรยากาศ
ทีส่งบสบายๆ ฉันเริม่รูส้กึสนใจอกีอยางหนึง่อด
ถามตัวเองไมได้วา สิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุด และมี
ความสุขเมื่อท�าก็คือสอนหนังสือใชไหม
 หวนคิดวาเราใช้เวลากับการเรียนภาษาตาง-
ประเทศนี้มานานกี่ปีนะ สองปีสมัยเรียนชั้นมัธยม
ปลายสี่ปีในมหาวิทยาลัยได้ทุนไปเรียนที่ประเทศ

ของเขาอกีสองปีได้ทนุไปอบรมสองเดอืนทีป่ระเทศ
นีอ้กีคร้ังสอนให้เดก็ไทยเกิดความชืน่ชอบในภาษา
นี้มาเกินสามสิบปี รวมแล้วเวียนวายตายเกิดกับ
ภาษานี้มาเกือบสี่สิบปีเกินครึ่งอายุจะปลอยให้สิ่ง
ที่เคยเรียนรู้คอยๆ เสื่อมไปตามกาลเวลาหรือฉัน
ก็เลยเดินทางไปดูสภาพของโรงเรียนนี้กอนตัดสิน
ใจวาควรไปสอนที่นี่ไหม
 เมือ่ไปถงึโรงเรยีนต้องแลกบัตรกบัพนกังาน
รักษาความปลอดภัยที่แตงเครื่องแบบเหมือน
ต�ารวจในภาพยนตร์จีน โรงเรียนเงียบมาก เงียบ
มากเหมือนไมมีคนอยูทั้งๆที่มีการเรียนการสอน
หลังจากได้คยุกบัพ่ีอาจารย์ใหญโรงเรยีนนานาชาติ
ที่นี่ ก็เริ่มรู้สึกเอนเอียง คิดจะมาท�างานที่นี่ โดย
เฉพาะประโยคที่วา
 “ท่ีน่ีเขาท�างานประมาณเดือนคร่ึง หยุดคร่ึง
เดือน หยุดกลางเทอมบ้าง หยุดตามเทศกาลบ้าง 
อีกอย่างหนึ่งฝรั่งเขาถือว่า หลังจากท�างานหกถึง
เจ็ดสัปดาห์ ทั้งร่างกายทั้งหัวสมองคนเราก็ล้าแล้ว 
ทั้งครูทั้งนักเรียน ต้องหยุดพัก”อืม...ท�าไมฟังดู
ดีจังก็เลยตอบตกลงแล้วยอมกรอกใบสมัครคิด
วาเขาก็คงรับเราเข้าท�างานเลยเพราะทาทางของพี่
อาจารย์ใหญอยากให้ฉันท�างานที่นี่มาก ผานมา
สองอาทิตย์พี่เขาก็โทรศัพท์มาบอกวา
 “หนูต้องมาสอบสอนแล้วสัมภาษณ์ด้วยนะ
คนทีด่กูารสอนและสมัภาษณ์เป็นอาจารย์ใหญฝ่าย

ที่นี่มีความแตกต่างมากมาย

ครูแอ๋ว

ตอนที่ ๑ ก่อนจะได้เข้ามาท�างานที่นี่
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ฝรั่งหนึ่งคน กรรมการโรงเรียนสองคน ก็เป็น
ตัวแทนผู้ปกครองนั่นแหละแล้วก็พี่รวมสี่คนหนู
เตรยีมการสอนมาสกัสามสบินาทนีะมคีนมาสมคัร
ต�าแหนงนี้เก้าคนนะ”
 ฟังวูบแรกเกิดความเซ็งเบื่อการแขงขันวัย
กป็นูนีต้้องมาแขงขันอีกหรือก็อุตสาห์บอกลาความ
วุนวายการแขงขันแล้วนี่จะต้องมาเจอกับอะไรอีก
 เมื่อกลับมาคิดทบทวนเราควรยอมแพ้หรือ
สอนมาตั้งสามสิบสองปี ถูกแตงตั้งให้เป็นเลขาฯ
ศูนย์สาธิตนิเทศก์การสอนวิชาภาษานี้เพื่อนๆ ครู
พี่ ๆ ที่สอนอยูมหาวิทยาลัยพานักศึกษาปริญญา
ตรีปรญิญาโทสาขาการสอนภาษาตางประเทศมาดู
การสอนศึกษานิเทศก์อุตสาห์พาฝรั่งมาดูการสอน
ต้องเป็นวิทยากรอบรมครูมารวมยี่สิบปีเอาละเมื่อ
ต้องสอนให้ดูก็สอน ความจริงก็คือสอบสอน
นัน่แหละตลกดีมาสอบสอนเมือ่อายหุ้าสบิกวาใกล้
หกสิบเต็มที ฉันคงเป็นผู้สมัครสอบคนเดียวที่มี
ผมสีเทา
 หลังจากนั้นก็สนุกกับการคิดวาจะสอนอะไร
ดีนะที่สนุกแล้วให้กรรมการเห็นภาพชัดเจนวาวิธี
การสอนของเราเป็นอยางไรจะใช้อุปกรณ์การสอน
อะไรดีนะแล้วส่ิงทีเ่ตรยีมก็คอือปุกรณ์เกาทีเ่คยใช้
กับนักเรียนแตยังเก็บเอาไว้เพราะรักชิ้นงานที่ท�า
กลองกระดาษที่บรรจงวาดภาพเองที่ด้านหน้าของ
กลอง เป็นภาพห้องตางๆ ห้องนอน ห้องน�้า
ห้องนั่งเลน ห้องครัว ห้องกินข้าว ระบายสีสดใส
เพือ่เอาใจวยัรุนนอกจากนีก้ม็ภีาพเสือ้ผ้าทีว่าดเอง
กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กระโปรง เสื้อเชิ้ต
เสื้อยืด ฝึกทดลองสอนและจับเวลาให้ได้สามสิบ
นาทีสิง่ทีต้่องปรบัเหมือนเป็นการ“สวิตช์”กลบัจาก
การสอนภาษาตางประเทศให้กับเด็กไทย เปลี่ยน
เป็นสอนภาษาไทยให้กับเด็กตางชาติ หาภาพบ้าน
ไทยโบราณเพ่ือสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเอาละฉนั

จะให้กรรมการฝรัง่เป็นนกัเรยีนเลนเกมหาเสือ้ผ้าที่

ฉันจะซอนไว้ในห้องตาง ๆ พวกเขาจะต้องสร้าง

ประโยคภาษาไทยวา“กางเกงขายาวอยูในห้องนอน

ใชไหม”แล้วก็ต้องป้อนค�าถามไปเรื่อยๆจนกวา

จะหาพบค�าตอบท่ีถูกต้องวาเส้ือผ้าชิน้นัน้อยูในห้อง

ไหน จริง ๆ แล้วเป็นกระบวนการฝึกโครงสร้าง

ประโยคโดยใช้เกมมาชวย

 วันไปสอบสอน ก็เอากลองกระดาษทั้งห้า

กลองมาพับให้แบนเพ่ือสะดวกในการใสถงุถอืไปจะ

ได้ไมดูพะรุงพะรังที่หน้าห้องสัมภาษณ์มีผู้สมัคร

สอบมานัง่รออยูห้าคนอกีสีค่นจะมาสมัภาษณ์ตอน

บายฉันเป็นคนที่สามคนแรกสอบสัมภาษณ์เสร็จ

เดินออกมาพร้อมกับแผนป้ายส�าหรับติดบัตรค�า

ใหญมากคนที่สองหายไปเกือบครึ่งชั่วโมงได้ยิน

เสียงกรรมการหัวเราะเป็นชวง ๆ ฉันอดคิดในใจ

ไมได้วากรรมการคงพอใจผู้สมัครคนนั้น

 แล้วก็ถึงตาของฉัน เมื่อเดินเข้าไปในห้อง

มีผู้ชายฝรั่งคอนข้างมีอายุนั่งอยู คาดวาคงเป็น

อาจารย์ใหญฝ่ายฝรั่ง ผู้หญิงฝรั่งสองคนซึ่งเป็น

กรรมการบริหารของโรงเรียนท่ีได้รับเลือกจาก

ผู้ปกครองนักเรียนใสเสื้อเชิ้ตนุงกางเกงดูล�าลอง

ชางแตกตางกบัชดุผ้าไหมกลบีคมกรบิของกรรมการ

บริหารคนไทยเวลามาประชุมที่โรงเรียนพี่อาจารย์

ใหญฝ่ายไทยท่ีฉนัรูจ้กันัง่อยูด้วยกรรมการทุกคน

นัง่เรยีงกนัมกีระดาษข้อมลูของผูส้มคัรและมตีาราง

การให้คะแนนการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์

บรรยากาศเป็นแบบห้องเรยีนมกีระดานไวต์บอร์ด

ตั้งอยูหน้าห้อง ฉันวางถุงอุปกรณ์การสอนลงบน

โต๊ะและกลาวทักทายกรรมการผูห้ญงิฝรัง่คนหนึง่

บอกฉันวา

 “คุณใช้เวลาแคสิบห้านาทีนะ เพราะเรามี

ผู้สมัครหลายคน”
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 ฉันฉุนกึกขึ้นมาทันที ไมรู้วาเป็นเพราะนิสัย
เดิมที่พอแมให้มาหรือเป็นเพราะความเป็นครูที่
ถอืวาเวลาเป็นตวัประกอบทีส่�าคญัของกระบวนการ
เรียนการสอนจึงตอบสวนเขาทันทีด้วยความรู้สึก
ขุนมัวนิดๆวา
 “แล้วคุณมาบอกให้ฉันเตรียมสามสิบนาที
ท�าไม สิ่งที่เตรียมมาสามสิบนาที แตคุณให้ฉันใช้
เวลาสิบห้านาที แล้วคุณจะเห็นกระบวนการสอน
ชัดเจนได้ยังไง”
 ผู้หญิงฝร่ังคนเดิมบอกฉันวา “ถ้ายังงั้นเรา
ขอให้คุณรวบรัดหนอยได้ไหม”
 “ก็ได้” ฉันตอบอยางไมคอยจะสบอารมณ์
นัก
 ฉันน�าเข้าสูการเรียนการสอนด้วยภาพบ้าน
ไทยโบราณโดยถามค�าถามวา “คุณรู้จักหรือเคย
เห็นบ้านไทยโบราณบ้างไหม” “ปัจจุบันเราจะพบ
บ้านไทยโบราณมากไหม” “คนไทยในยุคนี้อาศัย
อยูในบ้านแบบไหน แตกตางกับบ้านของพวกคุณ
มากไหม”
 แล้วฉันกส็รปุขัน้ตอนการสอนให้กรรมการรู้
วา ฉันจะสอนค�าศัพท์ห้องห้าห้อง ค�าศัพท์เสื้อผ้า
อีกห้าค�า หลังจากมีการฝึกออกเสียงแล้วก็จะให้
นักเรียนออกมาจับคู บัตรค�าศัพท์กับบัตรภาพ
(เสียงอานช่ือห้องและชื่อเสื้อผ้าในบัตรค�าเป็น
เหมือนเสียงคาราโอเกะ)หลังจากฝึกแล้วฉันก็จะ
ให้นักเรียนเลนเกม“หาเสื้อผ้าในห้อง”
 หลังจากสรปุขัน้ตอนโดยยอๆ ให้กรรมการ
ฟังฉันก็หยิบกลองห้องตางๆจากถุงกระดาษมา
คลี่วางบนโต๊ะ สายตาของกรรมการดูสนใจกับ
อปุกรณ์ท่ีฉันวางจากกระดาษพบัแบนๆ กลายเป็น
กลองส่ีเหล่ียมเหมือนห้องตางๆ สวนบนเปิด
กว้างไว้ส�าหรับหยอนภาพเสื้อผ้าที่ต้องแอบซอนใน
ภายหลัง

 ฉันแจกเอกสารตารางส�าหรับเลนเกม บอก
สถานการณ์ของเกมดังนี้ บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไร้
ระเบียบ เสื้อผ้าอยูผิดที่ผิดทาง ให้พวกคุณตั้ง
ค�าถามตามประโยคตวัอยางบนกระดานวา“กางเกง
ขายาวอยูในห้องนอนใชไหม”เพื่อหาเสื้อผ้าถ้าไม
พบให้ใสเลขศูนย์ถ้าพบให้กากบาทแตละห้องจะ
มเีส้ือผ้าเพียงหนึง่ชิน้เมือ่พบแล้วให้เปล่ียนค�าศพัท์
เสื้อผ้าและชื่อห้องใหม โดยพูดประโยคที่ใช้โครง-
สร้างประโยคเดิมเพื่อค้นหาเสื้อผ้าชิ้นตอไป ฉัน
ได้ยินเสียงกรรมการผู้หญิงคนหนึ่งพูดพึมพ�าวา
“เป็นบ้านที่แปลกนะวางของไมเป็นระเบียบ”ฉัน
นึกหมั่นไส้นิดๆนี่แหละฝรั่งมีสัญชาตญาณของ
การวิจารณ์ตลอด
 แล้วฉันก็บอกให้กรรมการที่จ�าเป็นต้องเลน
บทเป็นนักเรียนฝึกออกเสียงค�าศัพท์และประโยค
ตัวอยาง“กางเกงขายาวอยูในห้องนอนใชไหม”ใน
ขณะนั้น ฉันก็รีบฉวยโอกาสที่กรรมการฝึกอาน
ค�าศัพท์ในตารางเกม แอบหยิบเสื้อผ้าหยอนลงใน
กลองภาพแตละห้อง กรรมการผู้หญิงคนหนึ่งเงย
หน้าขึ้นดูด้วยความสงสัยวาฉันก�าลังท�าอะไร ฉัน
กลัววาเขาจะเห็นวาฉนัแอบใสเส้ือผ้าแตละชิน้ไว้ใน
กลองไหนวิญญาณครูพุงขึ้นวูบเผลอตัวสงเสียง
ดวุา“ไมต้องดวูาฉนัก�าลังท�าอะไรฝึกออกเสียงไป”
กรรมการผู้หญิงคนนั้นสะดุ้งรีบก้มหน้าฝึกออก
เสียงทันที แล้วฝรั่งท้ังสามคนก็พยายามผลัดกัน
พูดออกเสียงประโยคเพ่ือหาเส้ือผ้า ในท่ีสุดก็พบ
ค�าตอบท่ีถูกต้องหนึง่ค�าตอบทาทางฝร่ังท่ีพบค�าตอบ
รู้สึกพอใจฉันก็ชมเขาแล้วบอกวาสิ้นสุดการสอน
 หลังจากนั้นฉันก็นั่งลงเพื่อตอบค�าถาม
สัมภาษณ์เขาถามวา“ท�าไมถึงคิดมาสอนที่นี่”ฉัน
ก็ตอบวา “เพราะฉันสุขใจเมื่อสอน” หลังจาก
กรรมการผลัดกันต้ังค�าถามสัมภาษณ์กันไปสักพัก
พ่ีอาจารย์ใหญถามวาสนใจท่ีจะมาสอนเต็มเวลา
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ไหม ซึ่งพี่เขาเคยบอกฉันวา “ถ้าสอนเต็มเวลา
ประมาณสิบแปดชั่วโมงตอสัปดาห์ครูที่มีประสบ-
การณ์หลายสบิปีอยางหนจูะได้รบัเงนิเดอืนประมาณ
แปดหม่ืน”ฉันตอบกรรมการวา“ยงัไงๆ กข็อเป็น
ครูครึ่งเวลาไมอยากเหนื่อยอยากสอนด้วยความ
รู้สึกพอใจมากกวา เมื่อไหรที่รู้สึกเหนื่อย ความ
พอใจจะหมดไปคะ”
 หลังจากสอบสมัภาษณ์เสรจ็ ฉนันกึเปรยีบ-
เทียบกระบวนการรับครูเข้าสอนในโรงเรียนไทย 
เมือ่ตอนทีฉ่นัสอบบรรจุเข้าเป็นครู จ�านวนคนสอบ
คงจะมากจึงไม่สามารถสอบสอนได้ แล้วโรงเรียน
เอกชนท่ีรับสมัครครูครั้งละไม่กี่คนจะมีกระบวน- 
การสอบสอนไหมนะ ถ้ามคีงจะดทีีจ่ะเลอืกใครเข้า
มาเป็นครูสักคนโดยมีการสอบสอนก่อน และการ
ทีม่ตีวัแทนผูป้กครองมานัง่ดกูารสอนเพ่ือเลือกคน
ที่จะมาสอนลูกของเขาถือว่าเป็นการคัดกรองที่ดี 
เป็นจดุเริม่ต้นแรกของการเลอืกครเูพือ่ลกูของเขา
จริง ๆ
 แล้วพี่อาจารย์ใหญก็โทรศัพท์มาบอกวาฉัน
และครูอีกหนึ่งคนถูกเลือกจากผู้สมัครเก้าคนฉัน
ต้องสอนเด็กฝร่ังสามระดับชั้น ชั้นเด็กสุดอายุ
ประมาณสิบขวบถัดมาประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสอง
และช้ันสุดท้ายประมาณสบิสองถงึสบิสามขวบสวน
ครอูกีคนสอนเดก็ลกูคร่ึงฝร่ังไทยฉันมีเวลาเตรียม
ตัวประมาณสองเดือนกอนเปิดเทอมในเดือน
กันยายน ฉันเมามันกับการสร้างเอกสารประกอบ
การสอน“สวิตช์”เนื้อหาจากต�าราฝรั่งส�าหรับเด็ก
ไทยเป็นภาษาไทยให้เด็กฝรั่ง พยายามแทรกภาพ
การ์ตูนมากมายเพื่อชวยความเข้าใจ ทฤษฎีการ
อบรมการเรียนการสอนเกาๆถูกน�ามาใช้

 แล้ววันเปิดเทอมก็มาถึง ฉันไปท�างานวัน
จันทร์สอนสามชั่วโมงเช้าแล้วกลับบ้านวันพุธสอน
เต็มวันสี่ชั่วโมงวันพฤหัสไปสอนบายโมงสามโมง
ก็กลับบ้านแล้ว รู้สึกวามีเวลาวางมากมาย ได้ตื่น
สาย นอนเต็มอิ่ม รู้สึกสดชื่นมีพลังงานเต็มที่เมื่อ
ก้าวเข้าห้องสอนได้ใช้เวลาวางทีเ่หลอืบรรจงเตรยีม
การสอน ได้มีเวลามากมายที่จะเตรียมการสอนที่
ตวัเองคดิว่าดทีีส่ดุ มคีวามสขุตัง้แต่เตรยีมการสอน
แต่ละบท ประณีตกับการค้นหาภาพการ์ตูน
ประกอบการสอน สนกุกบัการประดษิฐ์สือ่การสอน
แต่ละชิ้น มีความสุขกับการเป็นครูอีกครั้ง เหมือน
กับช่วงเวลาแรก ๆ ที่เริ่มเป็นครู และคิดว่าตัวเอง
ยังโชคดีมากที่ยังได้เป็นครู แม้วาจะเป็นครูสอน
เด็กตางชาติ
 นึกดีใจท่ีเหมือนได้เอาคืนเจ้าของภาษานี้
สามสบิปีทีเ่คยท�าให้เดก็ไทยสนกุกบัการเรยีนภาษา
นี้จนเพื่อนครูวิชาอื่นหมั่นไส้เด็กวาทุมเทกับวิชานี้
มากกวาวิชาอื่น เคยลุ้นให้นักเรียนไทยพยายาม
ออกเสียงภาษานี้ และดีใจที่หลายคนออกเสียงได้
ดี แตตอนนี้เหมือนภาพที่ถูก “สวิตช์”กลับฉัน
ยืนอยูหน้าชั้นเรียนพยายามลุ้นให้เด็กตางชาติผม
สารพัดสีตาสีน�้าตาลสีฟ้าสีเทาที่พยายามออก
เสียงภาษาไทย อดอมยิ้มไมได้เมื่อเห็นเด็กท�าคอ
ยืดยาวเพื่อพยายามออกเสียงค�าที่มีเสียงตรี เสียง
จัตวายิ่งเวลาที่ต้องพูดประโยคยาวๆธรรมชาติ
ภาษาแมของเด็กที่ต้องขึ้นเสียงสูงเมื่อยังไมจบ
ประโยคท�าให้เกิดเสียงเพี้ยนๆ แตนาเอ็นดูรู้สึก
สุขใจที่ยังไง ๆ ก็ยังได้เป็นครู

(อานตอฉบับหน้า)



* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แนะนำ�หนังสือ

Le Siam à Fontainebleau, l’Ambassade du 27 juin 1861
ปรีดี พิศภูมิวิถี*
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 ย้อนเวลากลับไปเกือบ ๑๕๐ ปี อันเป็นช่วง

เวลาที่สยามยังอยู่ในภาวะของอาณาจักรที่ก�าลัง

เผชิญกบัความเปลีย่นแปลง ทัง้ในเรือ่งของอ�านาจ

ของประเทศตะวันตกที่คุกคามพื้นที่ใกล้เคียง 

ดินแดน และความเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึ้น

จากการหล่ังไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก  

ส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และโลกทัศน์ของ

คนในทุกระดับเริ่มเปลี่ยนแปลงไป หากด้วยพระ-

ปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า-

อยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ที่ทรงเห็นความส�าคัญของการ

ปรับตัวเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับสังคมนั้น จึง

มิได้ทรงต่อต้าน หากแต่เรียนรู้แบบเท่าทัน

 ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหีนงัสอืเล่มหนึง่ปรากฏ

ออกมาสู ่สายตาคนฝร่ังเศส พร้อมกับการจัด

นิทรรศการอันงดงามย่ิงที่พระราชวังฟงแตนโบล 

ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราชส�านักสยามใน

รชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และ

ราชส�านักของพระจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ แห่ง

ฝรัง่เศส และทีส่�าคญัคอืการน�าเครือ่งราชบรรณา-

การของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่

หัวออกแสดงอีกครั้ง เพื่อประกาศมิตรสัมพันธ์ 

คร้ังน้ันไว้ หนังสือเล่มดังกล่าวชื่อ Le Siam à  

Fontainebleau, l’Ambassade du 27 juin 1861 

ซึ่งมี Xavier SALMON และคณะ เป็นบรรณา-

ธิการ พิมพ์ที่ส�านักพิมพ์ Grand Palais Paris  

จ�านวน ๑๔๔ หน้า ภาพสตีลอดทัง้แล่ม ราคาเพยีง 

๒๙ ยูโร หรือประมาณ ๑,๕๐๐ บาท ในเมืองไทย

สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Carnet d’Asie 

 อนึ่งนิทรรศการที่จัดขึ้นในโอกาสเดียวกัน

น้ันจดัข้ึนในบรเิวณพระราชวงัฟงแตนโบล ระหว่าง

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่อาจเป็นช่วงเวลาทีช่าว

ไทยอาจไม่ได้ให้ความสนใจในกิจกรรมมากนัก 

เพราะในประเทศไทยยังประสบปัญหาน�้าท่วมครั้ง

ใหญ่อยู่

 หนังสือเล่มส�าคัญนี้มีหน้าปกงดงามเป็นรูป

คณะทูตไทยก�าลังเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการ

แด่พระเจ้านโปเลียนที่ ๓ ซึ่งทรงออกรับราชทูตที่

พระราชวังฟงแตนโบล ภาพวาดประวัติศาสตร์นี้

เป็นผลงานของ Jean-Léon Gérôme เขียนขึ้น

เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๖๔ หลังจากเหตุการณ์การถวาย

พระราชสาส์น ๓ ปี โดยที่จิตรกรได้รับค่าวาดรูป

เป็นเงินถึง ๒๐,๐๐๐ ฟรังก์

 สิ่งส�าคัญของหนังสือเล่มนี้คือข้อมูลและ 

Catalogue เครื่องราชบรรณาการของพระบาท

สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึง่คณะภณัฑารักษ์ 

(Conservateurs) ของพิพิธภัณฑ์พระราชวังฟง-

แตนโบลเป็นผู้เรียบเรียงและถ่ายภาพประกอบ 

พร้อมเขียนค�าอธิบาย เนื้อหาในหนังสือแบ่งออก

ได้เป็น ๒ ส่วนคือ

 ส่วนแรกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ ประเทศ โดยแบ่งเป็น

เนื้อหาย่อยคือเรื่อง La France et le Siam de 

Louis XIV à Napoléon III (ฝรั่งเศสและ 

สยาม : จากหลุยส์ที่ ๑๔ ถึงนโปเลียนที่ ๓) ของ  

Yves Bruley,  Rama IV, Un Monarque  

Progressiste (พระเจ้าแผ่นดนิผูท้รงก้าวหน้า) ของ 

Thierry Zéphir, Le voyage en France des  

Ambassadeurs de Siam (การเดนิทางของราชทตู

สยามในฝรั่งเศส) ของ Isabelle Tamaisier 

Vétois, Parade de Cour dans la Maison des 

siècles (พนิจิราชส�านกัใน Maison des siècles) 
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ของ Christophe Beyeler, Les Cadeaux  

diplomatiques du Siam (เครื่องราชบรรณาการ

จากสยาม) ของ Pierre Baptise, Les Siamois 

au service de l’Anthropologie Française (ชาว

สยามในงานมานุษยวิทยาฝรั่งเศส) ของ Xavier 

Salmon, Les objets de l’Ambassade de Siam 

à Fontainebleau (ศิลปวัตถุของราชทูตสยามที่ 

ฟงแตนโบล) ของ Vincent Droguet  

 ในส่วนที ่๒ ของหนงัสอืเป็นภาพถ่ายเครือ่ง

ราชบรรณาการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะวัตถุอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ งดงาม และมีภาพพิมพ์ ภาพเขียน ทั้ง

บุคคลส�าคัญและสิ่งของต่าง ๆ จัดแสดงอย่างน่า

สนใจ

 จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อาจกล่าวได้ว่าอยู่

ท่ีภาพเครื่องราชบรรณาการของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวที่ทรงส่งไปยังฝรั่งเศส 

เพราะเป็นภาพที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อน อย่างไร

กดี็ผู้ทีคุ้่นเคยกบัหนงัสอืประวัตคิวามสมัพนัธ์ของ

สยาม–ฝร่ังเศสอาจรูจ้กัหนงัสอืเรือ่งราชอาณาจกัร

สยามในงานแสดงศิลปหัตถกรรม ณ ชังป์ เดอ 

มารส์ พ.ศ. ๒๔๒๑ และ ณ พระราชวังแวร์ซายส์ 

พ.ศ. ๒๒๒๙ กบัพระเจ้ากรงุสยามทัง้สองพระองค์ 

ของเอเตียน กาลลัวส์ (Le Royaume de Siam 

au Champ de Mars en 1878 et à la cour de 

Versailles en 1686, deux rois de Siam,  

Etienne Gallois) มาบ้างแล้ว แต่ในหนังสือ Le 

Siam à Fontainebleau นี้มีความสมบูรณ์และ

งดงามกว่ามาก เช่นมีค�ากราบบังคมทูลที่ราชทูต

สยามได้กล่าวหน้าพระพักตร์พระเจ้านโปเลียน 

ที ่๓ พร้อมทัง้มภีาพพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าฯ และสมเด็จพระเทพศิริน- 

ทราบรมราชินี (หน้า ๘๔ – ๘๕) ภาพพระมหา- 

พิชัยมงกุฎซึ่งเป็นเครื่องราชบรรณาการท่ีงดงาม 

(หน้า ๘๕) เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปถมาภรณ์ 

ช้างเผือก พระวอสีวิกากาญจน์ซึ่งเป็นเสล่ียงท่ี

ประทับของเจ้านายฝ่ายใน นอกจากนี้ยังมีภาพ

ขุนนางในคณะราชทูตสยามท่ีเดินทางไปเจริญ 

พระราชไมตรีในครั้งนั้น

 อย่างไรก็ดี ส�าหรับผู ้ ท่ีไม ่มีความรู ้ใน

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและ

ฝรั่งเศสมาก่อน อาจประสบความยากล�าบากบ้าง

ในการล�าดับเหตุการณ์ ถ้ามีตารางเหตุการณ์ 

(Tableau chronologique) ช่วยท�าความเข้าใจก็

จะล�าดับเหตุการณ์ได้ง่ายขึ้นหรือถ้ามีรายชื่อของ

บุคคลในคณะราชทูตก็จะเข้าใจประวัติศาสตร์ได้ 

ดีขึ้น
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หลักเกณฑ ในการเขียน และ จัดสง บทความ

 ๑. เป็น บทความ ข้อเขียน หรือ รายงาน การ วิจัย ภาษา ฝรั่งเศส หรือ ภาษาไทย ซึ่ง ผู้เขียน ไม่เคย ส่งให้  

กอง บรรณาธิการ วารสาร ใด พิจารณา ตีพิมพ์ มา ก่อน

 ๒. หาก เป็น บทความ ที่ เคย ตีพิมพ์ แล้ว และ กอง บรรณาธิการ เห็นว่า สมควร ตีพิมพ์ อีกครั้ง ต้อง ระบุ ว่า  

เคย ตีพิมพ์ เมื่อใด จาก ที่ใด ให้ ครบถ้วน

 ๓. บทความ หรือ ข้อเขียน มี ความ ยาว ไม่ เกิน ๑๕ หน้า A4 พร้อม การ ทำ  เชิงอรรถ และ บรรณานุกรม ที่ ถูก

ต้อง ตาม ระบบ การ อ้างอิง สำ หรับ นิสิต ปริญญาโท ที่ ต้องการ เผยแพร่ งานวิจัย สามารถ ส่ง บทความ ที่ มี 

ความ ยาว ไม่ เกิน ๑๐ หน้า A4 พร้อม จดหมาย รับรอง จาก อาจารย์ ที่ปรึกษา

 ๔. สำ หรับ บทความ ภาษา ฝรั่งเศส ให้ ใช้ อักษร Time New Roman ขนาด อักษร ๑๒ ส่วน บทความ  

ภาษาไทย ให้ ใช้ อักษร Cordia ขนาด อักษร ๑๖ โดย กั้น หน้า–หลัง บน–ล่าง ด้าน ละ ๑ นิ้ว หรือ 
๒.๕ เซนติเมตร

 ๕. การ จดัส่ง บทความ เพือ่ พจิารณา ให้ ส่ง ฉบบั พิมพ์ สมบูรณ์ ๑ ชดุ พรอ้ม ไฟล์ โดย คดัลอก ลง ซดี ี๑ แผน่  

หาก มี รูปประกอบ บทความ ให้ แยก เป็น คนละ ไฟล์ และส่ง ไฟล์รูปในระบบ jpeg
 ๖. กรุณา ส่ง เอกสาร และ ไฟล์ ทาง ไปรษณีย์ ที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี บรรณาธิการ

วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ คณะมนุษยศาสตรและ

สงัคมศาสตรมหาวทิยาลยับรูพา๑๖๙ถนนลงหาดบางแสนต.แสนสขุอ.เมอืงจ.ชลบรุี๒๐๑๓๑ 

และ สามารถ ยืนยัน การ ส่ง บทความ ได้ที่ pdphis@yahoo.com

ขอกำาหนด ใน การ พิจารณา บทความ เพื่อ ตีพิมพ
 ๑. เมือ่ กอง บรรณาธกิาร ได้รบั บทความ แล้วจะ จดั ส่งให้  คณะ กรรมการ พิจารณา กล่ันกรอง บทความวชิาการ  

พิจารณา โดย ไม่ ระบุชื่อ–ที่อยู่ ของ ผู้เขียน บทความ นั้น ๆ

 ๒. หาก คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรองฯ เห็นว่า เป็น บทความ ที่ มี คุณภาพ มี มาตรฐาน ตามที่กำ หนด 

กอง บรร ณาธิ การ จะ นำ  ลง พิมพ์ ใน วารสาร สมาคมฯ โดย จะ มี จดหมาย แจ้ง ตอบรับ การ ลง พิมพ์ และ 

เมื่อ พิมพ์ เรียบร้อย แล้ว ผู้เขียน จะ ได้รับ วารสารฯ ฉบับ นั้น จำ นวน ๓ เล่ม

 ๓. หาก คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรองฯ เห็นว่า ควร ปรับปรุง แก้ไข บทความ กอง บรรณาธิการ จะ จัด

ส่ง บทความ กลบั ไป เพือ่ ปรบัปรงุ ภายใน ระยะเวลา ท่ี กำ หนด และ ส่งกลับ มา ท่ี กอง บรรณาธกิาร อกีครัง้

 ๔. กอง บรรณาธิการ จะ ไม่ ส่งคืน บทความ หรือ ซีดี ให้ แก่ ผู้เขียน

 ๕. คำ  ตัดสิน ของ คณะกรรมการ พจิารณา กลัน่กรอง บทความ วชิาการ ของ วารสาร สมาคม คร ูภาษา ฝรัง่เศส 

แห่ง ประเทศ ไทย  ใน พระ ราชูปถัมภ์ฯ ถือ เป็นที่ ยุติ
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รายชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบทความวิชาการ(Peer review)
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภฯ

คุณหญิง ไข ศรี ศรี อรุณ   ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ, นายก สภา มหาวิทยาลัย ศิลปากร

จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ข้าราชการบำ นาญ

จุฑารัตน์  เบญจ ฤทธิ์ รอง ศาสตราจารย์ ดร., คณะ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

ช นาเนา วรัญู ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร., คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

นิรมล  ตัญญะ แสน สุข ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร., คณะ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

บุปผา อยู่ ทรัพย์ อาจารย์ ดร. คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ  

     สวน ดุสิต

ประภา ศรี แสวง ทรัพย์ อาจารย์ , คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

ปรีดี พิศ ภูมิ วิถี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร., คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

     มหาวิทยาลัย บูรพา

ปา จารีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร., คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

มาริสา กา รี เวทย์ อาจารย์ ดร., คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

รัตนา ภรณ์ ธ นานุ รักษ์ รอง ศาสตราจารย์, คณะ อักษรศาสตร์ จุฬา ลง กรณ์ มหาวิทยาลัย

วิไลวรรณ ฉ่ำ  พิรุณ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์, คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพ สตรี

สิร จิตต์ เดช อมร ชัย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร., คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

สุรภี รุ โจ ปการ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร., คณะ ครุศาสตร์ จุฬา ลง กรณ์ มหาวิทยาลัย

อดิเทพ เวณุ จันทร์ ดร., สมาคม ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

อารี รัตน์ ปน ทอง อาจารย์, คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

อุบล วรรณ โชติวิ สิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ข้าราชการ บำ นาญ

Patrick BINOT อาจารย์, คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนค ริน ทร วิโรฒ
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โปรดกรอกรายละเอียดดวยขอความตัวบรรจง
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................
อาชีพ................................................................... ตำ แหน่ง.....................................................................
สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท....................................................................................................................
เลขที่.................... หมู่.................. หมู่่บ้าน.......................................... ตรอก/ซอย.....................................
ถนน............................................ เขต........................................... จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์............................................... โทรสาร........................................
E-mail.................................................................
 มีความประสงค สมัครสมาชิกวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ประจำปี......................... 
 รวม2ฉบับตอปีปีละ250บาท
ประเภทสมาชิก (  ) ครู อาจารย์ (  ) นักเรียน นิสิต นักศึกษา
    (  ) บุคคลทั่วไป (  ) สถาบัน/หน่วยงาน................................................................
ชำ ระค่าสมาชิกวารสาร
 (  ) เช็ค ขีดคร่อม ส่ังจ่าย “สมาคม ครู ภาษา ฝร่ังเศส แห่ง ประเทศ ไทย วารสาร สมาคมฯ” (ส่ง พร้อม ใบสมัคร น้ี)
 (  ) ธนาณัติ สั่งจ่าย “มาริสา การีเวทย์”
   ปณฝ. ธรรมศาสตร์รังสิต 12121 จำ นวนเงิน................................บาท (ส่งพร้อมใบสมัครนี้)
 (  ) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
   ช่ือบัญชี “สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย วารสารสมาคมฯ” หมายเลขบัญชี 091 0 118 603
   จำ นวนเงิน.........................................บาท (กรุณาส่งสำ เนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครนี้)
ออกใบเสร็จในนาม................................................................................................................................... 
ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร

ใบสมัครสมาชิก
วารสารสมาคมครูภาษาฝรัง่เศสแหงประเทศไทย
ประจำปี......................

(เฉพาะเจาหนาที่)
เลขที่สมาชิก.....................ประจำ ปี.............ฉบับที่.........และ..........
ใบเสร็จเล่มที่................เลขที่..................ลงวันที่...........................
(  ) ส่งใบเสร็จรับเงินแล้ว ลงนามผู้รับเงิน
(  ) จ่ายหนังสือแล้ว เมื่อวันที่..................................และ..............
ลงนาม...........................................(ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและจัดส่ง)

ชื่อ–สกุล........................................................................................
เลขที่..................... หมู่...................... หมู่่บ้าน...............................
ซอย......................................... ถนน............................................  
เขต.................................. จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................

มาริสา การีเวทย์

ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและจัดส่ง

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำ บลคลองหนึ่ง อำ เภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12121

โปรดส่งใบสมัครสมาชิกวารสารฯ ไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้
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