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บทคัดยอ
การสอนวัฒนธรรมศึกษาในสาขาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศในประเทศไทยยังใหความสําคัญกับการสอนเนื้อหา
เชิ งข อมู ลและขอเท็ จจริงดา นภู มิ ศาสตร ระบบการเมื องการปกครองและประเด็นทางวั ฒ นธรรมของสหพั นธ สาธารณรัฐ
เยอรมนีเปนหลัก ซึ่งไมสอดรับกับแนวโนมดานการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาในแวดวงวิชาการดานภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตางประเทศในปจจุบันที่ใหน้ําหนักกับวัฒนธรรมของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการมากขึ้น บทความ
วิจัยนี้อภิป รายกรอบความคิดเชิงทฤษฎีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุมประเทศที่ใชภ าษาเยอรมันเปนภาษา
ราชการ พรอมศึกษาความเปนไปไดและขอจํากัดในการนําแนวคิดดังกลาวมาใชในบริบทอุดมศึกษาในประเทศไทยอยางเปน
รูปธรรม
คําสําคัญ: วั ฒนธรรมศึกษา, ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ, กลุมประเทศที่ ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ,
วิธีการสอนภาษาตางประเทศ, อุดมศึกษาในประเทศไทย
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Abstract
Teaching cultural studies in the field of German as a Foreign Language in Thailand tends to focus on
providing information and facts about the geography, political-administrative systems and cultural issues
of the Federal Republic of Germany. This approach doesn’t conform with current trends in learning and
teaching cultural studies in the wider academic community of German as a Foreign Language, which place
more emphasis on the culture of German speaking countries. This article discusses a theoretical
framework in relation to learning and teaching about the cultures of German speaking countries, and
investigates the possibilities and limitations of the tangible application of this concept in the context of
higher education in Thailand.
Keywords: cultural studies, German as a foreign language, German speaking countries, foreign language
teaching methods, higher education in Thailand
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1. บทนํา: สถานการณการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาในวงการการสอนภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย
การเรียนการสอนวัฒ นธรรมศึกษาเปนองค ป ระกอบหนึ่ งของเนื้ อ หาในหลั กสู ตรระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาเยอรมันของทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นอกเหนือจากรายวิชาที่มุงพัฒนาทั กษะภาษาเพื่อการสื่อสารโดยทั่ วไป
และการสื่อสารเฉพาะทางหรือเฉพาะอาชีพ รวมทั้งรายวิชาที่เนนการศึกษาวรรณคดีภาษาเยอรมันและภาษาศาสตรเยอรมัน3
ในวงวิชาการผูสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทยมักเรียกสาขานี้วา “ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี”
ในอดี ต อาจารย ผู สอนภาษาเยอรมั น ในประเทศไทยมัก เลื อ กใช ห นั ง สื อ ชื่ อ “Tatsachen über Deutschland”
(“ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี”) เปนหนังสือหลักหรือหนังสือประกอบการเรียนการสอน ซึ่งหนังสือดังกลาวไดรับความ
อนุ เคราะหจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี โดยแจกใหผูสนใจไดอานเพื่อรับทราบขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ส วนในปจจุ บันแต ละมหาวิท ยาลัยไดเขีย นตํ า ราหรือ เอกสารประกอบการสอนขึ้ นเอง โดยดั ดแปลงเนื้ อ หาจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ (Kussler and Kaewwipat 2010, 1522-1523)
ทั้งนี้ การตั้งชื่อรายวิชา เชน “เยอรมนีในปจจุบัน” (2232250 รายวิชาของคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณหาวิทยาลัย)
“วั ฒ นธรรมเยอรมั น” (ย. 377/GR 377 รายวิชาของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ) หรื อ “เยอรมัน ศึกษา”
(01357271 รายวิชาของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) รวมทั้งการใชหนังสือหรือสื่อการสอนดังกลาวขางตน
สะทอนใหเห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาใน 2 ลักษณะ กลาวคือ
1. การเนนการใหความรูและขอมูล (faktologisch und informationsbezogen) ที่ผูสอนมองวาควรรู โดยเฉพาะ
ขอมูลทางภูมิศาสตร ระบบการเมืองการปกครองตลอดจนลักษณะการดํารงชีวิตโดยทั่วไปของผูคน เพื่ อใหผูเรียนนําความรู
เหลานั้นไปใชในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
2. การเรียนการสอนที่ยังเนนเนื้อหาเฉพาะสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ
และการเมืองในทวีปยุโรปและสหภาพยุโรป โดยยังไมไดใหความสําคัญกับ ประเทศอื่ นที่ใชภ าษาเยอรมันเปนภาษาราชการ
เทาที่ควร หรือถาจะกลาวถึง ก็จะใชสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนกรณีอางอิงเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นวาแตกตางไป
อยางไร
ทั้ง 2 ประเด็นที่กลาวไปสอดคลองกับขอถกเถียงในวงวิชาการดานภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศในชวง
หลายปที่ผานมา ที่มองวาควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนวัฒ นธรรมศึกษาเพื่ อใหเกิดการเรี ยนรูอยางลุ มลึกและ
สามารถพัฒ นาศักยภาพผู เรียนได อยา งรอบดาน ประเด็นเหลานี้กระตุ นให ผูวิจัยเกิดความสนใจศึกษารู ป แบบและวิธี การ
การเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเพื่อพัฒนารูป แบบการเรียนการสอนที่ มีประสิท ธิภ าพอยางเป น
ระบบ

3 ดูเปรียบเทียบงานวิจัย ของวรรณา

แสงอรามเรือง (Saengaramruang 2007) ซึ่งศึกษาพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ในงานดังกลาว ผูวิจัยไดวิเคราะหโครงสรางหลักสูตรภาษาเยอรมันระดับปริญญาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยไทยไวโดยสังเขป
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
ผูวิจัยเนนศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาใน 2 สวน ไดแก
1. ศึกษาแนวคิดทางวิชาการดานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อนํามาวิเคราะหความเป นไปไดและขอจํ ากัดในการนําแนวคิ ด
ดังกลาวมาใชในการเรียนการสอนดานวัฒนธรรมศึกษาในบริบทของประเทศไทย
2. ศึกษาแนวทางการประยุกตแนวคิดการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษา
ราชการ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนสาขาดังกลาวในบริบทอุดมศึกษาของประเทศไทยใหสอดรับกับพัฒนาการ
ทางวิชาการดานภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศในปจจุบัน

3. พั ฒ นาการการเรี ย นการสอนวั ฒ นธรรมศึ ก ษาใน สาขาภ าษ าเยอรมั น ในฐานะ
ภาษาตางประเทศโดยสังเขป
การเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษามีชื่อเรียกในภาษาเยอรมันแตกตางกันไปทั้ง “Kulturkunde” “Landeskunde”
หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “Kulturstudien” ทั้งนี้ชื่อที่รูจักกันแพรหลายที่สุดในวงวิชาการผูสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย ไดแก
ชื่อ “Landeskunde” (ซึ่งแปลตรงตัวไดวา “ความรูเกี่ยวกับประเทศ”) สวนชื่อสุดทาย “Kulturstudien” (ซึ่งแปลตรงตัวได
วา “การศึกษาวัฒนธรรม”) นั้น เปนชื่อที่บัญญั ติขึ้นใหมและเริ่มใช กันแพรหลายมากขึ้ น (Altmayer 2007; Koreik 2009,
2011) เพื่อแสดงใหเห็นจุดยืนทางวิชาการที่ตางไปจากการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาแบบเดิม
ในที่นี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงภาพรวมของพัฒนาการและกระแสหลักทางวิชาการดานวัฒนธรรมศึกษาในบริบทของประเทศ
ที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการโดยสังเขป4
3.1 การตื่นตัวทางวิชาการดานวัฒนธรรมศึกษาในสาขาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ
ในบริบทของภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ การเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาไดรับความสนใจเปนอยาง
มากในชวงกลางทศวรรษ 1980 จนถึงปลายทศวรรษ 1990 อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมื องในยุโรปในชวงเวลา
ดังกลาว ทั้งการลมสลายของสหภาพโซเวียต การรวมชาติของประเทศเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตก ตลอดจนการ
รวมตัวของประเทศตาง ๆ เขาเปนสหภาพยุโรป ซึ่ งปจ จัยที่กลาวมานี้ถือเปนการเปลี่ ยนแปลงทางภู มิศาสตรการเมืองและ
ระบอบการเมืองการปกครองรวมทั้งทางสังคมที่มีผลกระทบตอการดํ ารงชีวิตของคนในยุโรปเป นอย างยิ่ ง จึ งไมนา แปลกที่
4

ทั้งนี้จะไมกลาวถึ งการปรับเปลี่ยนแนวคิดเชิงทฤษฎี เชน ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหคําจํากัดความคําวา “วัฒนธรรม” จากมุมมองทางวิชาการ
สาขาตาง ๆ ทั้งเชิงปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รวมทั้งความตื่นตัวดานวัฒนธรรมศึกษาในประเทศยุโรปตะวันออก ผูสนใจสามารถดูเพิ่มเติม
ที่ อั ล ท ไมเออร (Altmayer 2007, 2010), อั ล ท ไมเออร และโคไรค (Altmayer and Koreik 2010a), บี เชอเลอและพา-ดร็อ ส (Biechele and
Padrós 2013), โคไรค (Koreik 2011, 2016)
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วงการวิชาการจะใหความสนใจศึกษาประเด็นดานวัฒนธรรมของแตละชนชาติ เพื่อเรียนรูซึ่งกันและกันจนสามารถอยูรวมกัน
ในสภาวะที่การเมืองและสังคมผกผันเปนอยางมากได
ในช ว งประมาณ 15 ป ที่ผานมา วัฒ นธรรมศึกษาไดรับ ความสนใจขึ้ นอี กครั้ง ซึ่ งในครั้งนี้ มีป จจั ยผลั กดั นได แก การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วและรุนแรงจากกระแสโลกาภิวัตน การเคลื่อนยายของผูคนดวยเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนสภาวะการกอตัวขึ้นใหมของกลุมชาตินิยมแบบขวาจัดในหลายประเทศในยุโรป โดยเปาหมายของการ
เรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาก็เพื่อใหเกิดความเขาใจและยอมรับซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการอยูรวมกันไดอยางสันติแมจะ
มีความแตกตางกันทางเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา หรืออุดมการณทางการเมืองก็ตาม
ในสวนของภาคการศึกษานั้นก็ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาทางวิชาการดานดังกลาว โดยภาควิชาหรือคณะ
ในมหาวิทยาลัยที่ถือวาเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการวิจัยการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศใน
ปจจุบัน เชน มหาวิทยาลัยไลพซิช (Universität Leipzig) มหาวิทยาลัยบีเลอเฟลท (Universität Bielefeld) และมหาวิ ทยาลัย
เยนา (Friedrich-Schiller-Universität Jena) รวมถึงมหาวิทยาลัยเวียนนา (Universität Wien) ไดบรรจุอัตราศาสตราจารย
และอาจารยผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเฉพาะสาขาภาษาศาสตรหรือการเรียนการสอนทั่วไป ซึ่งผลที่
ตามมาจากการเพิ่มบุคลากรในดานดังกลาวคือเกิดการผลิตผลงานวิจัยในสาขาวัฒนธรรมศึกษาเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดและ
ครอบคลุมรอบดานแบบสหศาสตรดว ย5
3.2 กระแสหลักทางวิชาการดานวัฒนธรรมศึกษาในสาขาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ
ผูวิ จัยแบ งชวงเวลาพัฒ นาการทางวิชาการดานวั ฒนธรรมศึกษาในสาขาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต างประเทศ
ออกเปน 2 ชวงใหญ ๆ กลาวคือ
3.2.1 ชวงกลางทศวรรษ 1980 จนถึงปลายทศวรรษ 1990
ดวยเงื่อนไขทางการเมืองและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงเวลานี้ วัฒนธรรมศึกษาจึงไดรับความสนใจเปนอยางมาก
โดยได เกิ ด แนวทางวิ ช าการที่ มุ ง ศึ ก ษาประเด็ น ต อ ไปนี้ (Bettermann 2010b; Biechele and Padrós 2013, 28-53;
Pauldrach 1992; Koreik 2000, 2016)
1. การเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการสื่อสาร (kommunikativer Ansatz) ซึ่งมี วัตถุป ระสงคคือการนํ า
ความรูที่ไดจากการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาไปประยุกตใชในบริบทการสื่อสารจริงในชีวิตประจําวัน ใหความสําคัญกับวิถี
ชีวิตประจําวัน (Alltagskultur) และรูปแบบการดํารงชีวิตที่พบเห็ นไดโดยทั่ว ไป นอกจากนี้ ยังเป ดโอกาสให ผูเรียนไดแสดง
ความเห็ นเกี่ยวกับประเด็นทางวัฒ นธรรมที่อยูรอบตัว โดยแนวคิ ดนี้ป รากฏอย างเด นชัดในแบบเรียนที่ ผลิ ตขึ้ นในชวงเวลา

5

ดูสรุปภาพรวมของการตื่น ตั วทางวิชาการดานวัฒนธรรมศึกษาในสาขาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ ไดที่ อัล ทไมเออร (Altmayer
2007), อั ลท ไมเออร และโคไรค (Altmayer and Koreik 2010b), ฟอรน็อฟ อั ลท ไมเออรแ ละโคไรค (Fornoff, Altmayer, and Koreik 2017),
โคไรค (Koreik 2009, 2011) รวมถึ ง บทความวิ จั ย ด า นวั ฒ นธรรมศึ ก ษาอื่ น ๆ ในวารสาร Info DaF ป ที่ 44 ฉบั บ ที่ 4 (Themenheft
Kulturstudien/Landeskunde)
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เดียวกัน งานวิจัยที่เกี่ยวของก็จะมุงวิเคราะหรูปแบบและวิธีการนําเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรมในแบบเรียนตาง ๆ วาสมจริง
เพียงใดหรือลดทอนอะไรไปบางเพื่อใหผูเรียนชาวตางชาติยังสามารถเขาถึงเนื้อหาได
2. การเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาเพื่อความเขาใจระหวางวัฒนธรรม (interkultureller Ansatz) ซึ่งมุงเนน
กระบวนการที่ใหผูเรียนไดเปรียบเทียบความเหมือ นหรือความแตกตางระหวางวัฒ นธรรมของผูเรียนเองกับ วัฒนธรรมของ
ภาษาเปาหมาย แลวสะทอนความคิดเพื่อใหเกิดความตระหนักรูและความแวดไวทางวัฒนธรรมในมิติตาง ๆ จนผูเรียนสามารถ
ลดอคติ ยอมรับความแตกตางเพื่ออยูรวมกับผูอื่นไดอยางสันติ ทั้งนี้มีผูใหความเห็นวา นาจะเปนเรื่องยากที่จะนําแนวคิดนี้ไป
ปฏิบัติใชจริงอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากสัมพันธกับการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยโดยองครวมและเกินขอบเขตของชั้นเรียน
ภาษาตางประเทศไปมาก อีกทั้งการวัดผลเพื่อชี้ใหเห็นพัฒนาการเชิงบุคลิกภาพลักษณะนี้แทบจะไมสามารถทําไดอยางเป น
รูปธรรม (Altmayer 2016a; Boeckmann 2006; Neuner 1994; Thimme 1995)
3. การเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ โดยเปนที่รูจักกันในชื่อ
วา “ABCD-Thesen” ซึ่งอักษร ABCD ในชื่อนั้น เปนตัวอักษรยอของประเทศที่รวมจัดทํ าแนวปฏิ บัติเพื่อสงเสริมการเรียน
การสอนวั ฒ นธรรมศึ ก ษาตามแนวคิ ด ดั งกล า ว ได แ ก A = Austria (ชื่ อ ในภาษาละติ น ของสาธารณรั ฐ ออสเตรี ย ) B =
Bundesrepublik Deutschland (สหพั น ธ ส าธารณรัฐ เยอรมนี ห รื อ เยอรมนี ต ะวั น ตกในขณะนั้ น ) C = Confoederatio
Helvetica (ชื่ อ ในภาษาละติ น ของสมาพั น ธรั ฐ สวิ ส ) และ D = Deutsche Demokratische Republik (สาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยเยอรมนี หรือเยอรมนีตะวันออกในขณะนั้น) ทั้งนี้แนวปฏิบัติทั้ง 22 ขอซึ่ งเผยแพร อย างเป นทางการใน พ.ศ.
2533 ครอบคลุมประเด็นดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศโดยทั่วไป การผลิตสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาครูผูสอน
และความรวมมือระหวางองคกร (“ABCD-Thesen” 1990; Krumm 2017, 6-96) โดยแนวคิดนี้ตองปรับเปลี่ยนไปเมื่อเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญในยุโรป ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอที่ 4 ตอไป
3.2.2 ชวงตั้งแต ค.ศ. 2000 เปนตนมา
ตั้ งแต ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543 และโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงประมาณ 10 ป ท่ีผานมา ได เกิ ดความสนใจทาง
วิ ช าการด า นวั ฒ นธรรมศึ ก ษาอย า งกว า งขวางอี ก ครั้ ง ซึ่ ง ผู วิ จั ย สรุ ป กระแสหลั ก ได 3 กระแส (Koreik 2009, 2011;
Schiedermair 2019) ดังนี้
1. การศึกษาประเด็นเกี่ยวกับความทรงจําทางวัฒนธรรมและพื้นที่แหงความทรงจํา (kulturelles Gedächtnis
und Erinnerungsorte) ซึ่ งเป นแนวคิดที่นํามาใชในการเรียนการสอนเนื้ อหาเชิ งประวั ติศาสตรที่ ไม ใช แคเพี ยงให ผูเรีย น
ท อ งจํ าเวลาหรื อลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ ท างประวั ติศาสตร แต ตอ งการกระตุ น ให ผูเรียนได ไตร ตรองเพื่ อ ตระหนั ก ถึ งที่ ม าและ
ความสําคัญของเหตุการณในอดีตในฐานะความทรงจํารวมทางสังคม รวมถึงพื้นที่และสถานที่ตาง ๆ ที่สัมพันธหรือสงผลตอ
รูปแบบการคิดและดํารงชีวิตของผูคนในแตละกลุมวัฒนธรรม7 (Badstübner-Kizik 2015; Riedner and Dobstadt 2018)
6

ครุมม (Krumm 2017) ไดกลาวถึงความพยายามของผูแทนจากทั้ง 4 ประเทศในการรวมมือกันสรางแนวปฏิบัติทั้ง 22 ขอขึ้น ตลอดจนอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากความแตกตางทางระบบการเมืองการปกครองและความไมลงรอยกันดานอุดมการณหรือทัศนคติทางการเมืองในหลากหลายประเด็น
7 เปนการประยุกตแนวคิด “Les Lieux de Memoire” ของปแอร นอรา (Pierre Nora) นั กประวัติศาสตรชาวฝรั่งเศสมาใชในบริบทของการเรีย น
การสอนภาษาเยอรมั น ในฐานะภาษาต างประเทศ โดยสํ า นั ก พิ ม พ ค อร เนลเซิ น (Cornelsen) ได ผ ลิต หนั ง สื อ เรี ย นชื่ อ “Erinnerungsorte –
Deutsche Geschichte im DaF-Unterricht” (Schmidt and Schmidt 2007) ที่ ใช แนวคิ ดนี้ ในการนําเสนอประเด็นคัดสรรทางประวัติศาสตร
13 เรื่อง พรอมสื่อประกอบเนื้อหาในรูปแบบ DVD ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และเอกสารทางประวัติศาสตรอื่น ๆ
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2. แนวคิ ด เรื่ อ งรู ป แบบ การตี ค วามเชิ ง วั ฒ นธรรมและวั ฒ น ธรรมศึ ก ษ าเชิ ง วาท กรรม (kulturelle
Deutungsmuster und diskursive Landeskunde) ซึ่ งเนนการเรีย นรู ผานการสะท อ นความคิดเพื่ อ เข า ใจและเข าถึ ง
กระบวนการการตีความสัญลักษณเชิงวัฒนธรรมดวยการใหผูเรียนศึกษาประเด็นทางวัฒนธรรมผานวาทกรรมที่เกี่ยวของ โดย
ศึกษาตัวบทคัดสรรที่มีเนื้อหาและรูปแบบหลากหลาย 8 (Altmayer 2007, 2013a, 2013b) ทั้งนี้ผูเรียนและผูสอนในโลกยุค
ดิ จิ ทั ล สามารถเข า ถึ ง ตั ว บ ทที่ ห ลากหลายในประเด็ น ที่ ต อ งการศึ ก ษาได ง า ยขึ้ น อั น เป น การเอื้ อ ให ส ามารถจั ด
การเรียนการสอนตามแนวนี้ไดเปนอยางดี
3. แนวคิดเรื่องวั ฒ นธรรมศึกษาของกลุ มประเทศที่ ใช ภ าษาเยอรมัน เป น ภาษาราชการ (Landeskunde der
deutschsprachigen Länder หรือ DACH-Landeskunde) ซึ่งเนนวาในการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาตองตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ โดยแนวคิดดานการเรียน
การสอนนี้เปนแนวคิดที่พัฒนาตอมาจาก “ABCD-Thesen” ที่กล าวไปแลวในหั วขอ 3.2.1 แตไดมีการปรับ เปลี่ยนและเพิ่ ม
รายละเอียดเขาไปอีกหลายประเด็น ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนออยางละเอียดในหัวขอถัดไป

4. กรอบความคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ก ารเรี ย นการสอนวั ฒ นธรรมศึ ก ษาของกลุ ม ประเทศที่ ใ ช
ภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ
ตั้ ง แต ป 2533 เป นต น มา ได เกิ ดการความสนใจศึ ก ษาด า นการเรี ย นการสอนวั ฒ นธรรมของกลุ ม ประเทศที่ ใช
ภาษาเยอรมั นเป นภาษาราชการอย างเป นระบบ ประเทศที่ เกี่ ยวของในชวงแรกอันไดแ ก สาธารณรั ฐออสเตรีย สหพั น ธ
สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนีตะวันตก) สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก) ไดรวมมือ
กันจัดทําแนวปฏิบัติดานการเรียนการสอนซึ่งเปนที่รูจักกันในชื่อ “ABCD-Thesen” ไว 22 ขอ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในยุโรปที่สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนีไดรวมกันเปนหนึ่ง จึงไดเกิดการปรับปรุง
แนวปฏิบัติดังกลาวเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเรียกแนวคิดที่ปรับปรุงใหมใน พ.ศ. 2551 นี้
วา “DACH-Prinzip”9 ทั้งนี้ ตัวอักษร D เปนตัวอักษรยอแทนชื่อในภาษาเยอรมันของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (มาจากคํา
วา Deutschland) ตัวอักษร A เปนตัวอักษรยอแทนสาธารณรัฐออสเตรีย (มาจากคําวา Austria ซึ่งเปนชื่อในภาษาละตินของ
สาธารณรัฐออสเตรีย) และตัวอักษร CH เปนตัวอักษรยอแทนสมาพันธรัฐสวิส (มาจากคําวา Confoederatio Helvetica ซึ่ง
8

สํ านั ก พิ ม พ เคล็ ท (Klett) ได ผ ลิ ต หนั งสื อเรี ยนชื่ อ “Mitreden. Diskursive Landeskunde für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache”
(Altmayer 2016b) ที่ ใช แนวคิ ดนี้ในการออกแบบสื่อการสอน โดยแบงเนื้ อหาออกเปน 3 สวนใหญ ๆ ไดแก เรื่องของผูคน การบริโภค และการ
เคลื่อนยาย โดยในแตละสวนยังแบงออกเปนหัวข อยอย รวมไดทั้งสิ้น 25 หัวขอ สวนวิธีการนํ าเสนอแตละหัวขอนั้น จะใชทั้งภาพปกนิตยสาร ภาพ
โฆษณา แผนสถิติ รวมทั้งบทความในหนังสือพิมพที่ตัดตอนมา หรือบทสัม ภาษณ ซึ่งเปนขอมูลที่ผูเรียนตองวิเคราะหอยางลึกซึ้งและยังกระตุนให
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนกับผูอื่น
9 หรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว า “DACH-Konzept” (Bettermann 2010a) ทั้ ง นี้ นั ก วิ ช าการด า นการเรี ย นการสอนภาษาเยอรมั น ในฐานะ
ภาษาตางประเทศใชทั้ง 2 คําปะปนกัน ดังนั้นในที่นี้จะถือวาทั้ง 2 คําเปนคําเหมือนที่กลาวถึงหลักการเรื่องเดียวกัน
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เปนชื่อในภาษาละตินของสมาพันธรัฐสวิส) ตอมาไดพิจารณารับราชรัฐลิกเตนสไตน (Liechtenstein) เขาเปนประเทศหนึ่งใน
แนวคิดนี้ คณะทํางานจึงปรับชื่อเรียกแนวการสอนดังกลาวโดยเพิ่มตัวอักษร L เขาไปขางทายกลายเปน “DACHL-Prinzip”
แตเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ก็ไดป รับ ชื่อกลับ ไปเปน “DACH-Prinzip” อีกครั้ง เนื่ องจากหลายฝายมองว าราชรัฐลิกเตน
สไตนไมไดมีอัตลักษณเชิงวัฒนธรรมที่โดดเดนหรือแตกตางไปจากสมาพันธรัฐสวิสเทาใดนัก จึงสามารถกลาวรวมไปเปนกลุม
เดี ยวกั นได อี กทั้ งถ าจะคงตัวอัก ษรย อ ของราชรัฐ ลิกเตนสไตนไว ในชื่ อ แล วก็อ าจต องบรรจุ ตั ว อั กษรยอ ของประเทศอื่น ที่
เกี่ยวของลงไปดวยอันจะทําใหเกิดความยุงยาก
ในป จจุ บัน ใหถือเปนหลักการวา แมวาชื่อของแนวคิดการเรียนการสอน “DACH-Prinzip” จะระบุ ตัวอักษรยอของ
เพียง 3 ประเทศ กลาวคือ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐออสเตรียที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการหลักเพียง
ภาษาเดียว (solo-offizielle Amtssprache) และสมาพันธรัฐสวิสซึ่งเปนประเทศพหุภาษาที่ กําหนดใหมีภาษาราชการทั้งสิ้น 4
ภาษา ไดแก ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลียน และภาษาโรมานซ 10 แตในกระบวนการเรียนการสอนใหคํานึงถึง
ประเทศที่ ใช ภ าษาเยอรมั น เป น ภาษาราชการประเทศ (ขนาดเล็ ก ) อื่ น ๆ ด วย (Badstüber-Kizik et al. [n.d.], 9-10)
กล า วคือ ทั้งประเทศที่ ใชภ าษาเยอรมัน เป นภาษาราชการเพี ยงภาษาเดี ยว ไดแ ก ราชรั ฐลิ ก เตนสไตน และประเทศที่ ใช
ภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการควบคูไปกับภาษาอื่น (ko-offizielle Amtssprache) ไดแก ราชรัฐลักเซมเบิรก ตลอดจนบาง
เขตพื้นที่ที่ถือวาภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการของทองถิ่นหรือบางกลุมชนเทานั้น (regionale Amtssprache) เชน บริเวณ
ตอนเหนือของสาธารณรัฐอิตาลี (ในภูมิภาคทิโรลใต) หรือบริเวณฝงตะวันออกของราชอาณาจักรเบลเยียม
แนวคิ ดการเรีย นการสอนวัฒ นธรรมศึก ษาของกลุ มประเทศที่ ใช ภ าษาเยอรมั น เป น ภาษาราชการหรื อ “DACHPrinzip” ซึ่งพั ฒ นาต อยอดมาจาก “ABCD-Thesen” ที่ กลา วไปขา งตนนั้น ไดใหความสํา คั ญ ใน 5 ประเด็ นหลั ก (DACHPrinzip [n.d.]; Badstüber-Kizik et al. [n.d.]; Bettermann 2010a, 41; Demmig 2015, 222-224; Schweiger, Hägi,
and Döll 2015, 7-10; Sorger 2013, 39-43) กลาวคือ
1. กระบวนการการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนศึกษาเปรียบเทียบประเด็นคัดสรร
2. การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการการเรียนการสอน
3. การใชสื่อสมัยใหมเพื่อสนับสนุนกระบวนการการเรียนการสอน
4. การผลิตสื่อการเรียนการสอน
5. การอบรมผูสอนภาษาเยอรมันในทุกระดับ
ในที่นี้ ผูวิจัยจะขยายความแตละประเด็นโดยละเอียด ดังตอไปนี้
4.1 กระบวนการการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนศึกษาเปรียบเทียบประเด็นคัดสรร
การเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการใหความสําคัญกับกระบวนการ
การเรียนการสอนที่ใหผูเรียนศึกษาประเด็นคัดสรรในเชิงเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุมดังกลาว โดยไมตองคํานึงวาประเทศใดมีบทบาทในเชิงการเมืองหรือวัฒนธรรมมากหรือนอยกวากัน และใน
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ขณะเดียวกันก็ตองไมมองแบบเหมารวมวาประเทศเหลานี้มีลักษณะทางภาษาและวัฒนธรรมเหมือนกันทั้งหมดเพราะตางก็ใช
ภาษาเยอรมันเชนเดียวกัน
ในประเด็ น ของความหลากหลายทางภาษานั้ น นั ก วิ ช าการด า นการเรี ย นการสอนภาษาเยอรมั น ในฐานะ
ภาษาตางประเทศนิยมใชคําวา “Plurizentrik” หรือ “Plurizentrismus” ในบริบทนี้ (Hägi 2013, 98-108; KellermeierRehbein 2014, 28-33) ทั้งนี้คําทั้ง 2 คําสามารถแปลตรงตัวไดวา “สภาวะความมีหลายศูนยกลาง” ซึ่งใชอธิบายสภาวะของ
ภาษาหลายภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน รวมทั้งภาษาเยอรมัน ที่มีผูพูดในฐานะเจาของภาษาอยูใน
หลายประเทศจนไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวาประเทศใดเปน “ประเทศเจาของภาษา” ที่แทจริง หรือไมสามารถชี้ชัดไดวา
ภาษาของประเทศใดถือเปนมาตรฐานในเชิงภาษาศาสตรแตเพียงผูเดียว ในกระบวนทั ศนนี้ประเทศตาง ๆ ที่ใช ภาษานั้ น ๆ
เปนภาษาราชการจึงตางเปน “ศูนยกลาง” ของภาษาที่เทาเทียมกันและถือเปนมาตรฐานไดเชนเดียวกัน
การเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการถือเปนโอกาสในการบูรณาการ
(Integration) หลายศาสตรเขาดว ยกัน โดยเฉพาะอยา งยิ่งการเชื่อมโยงการศึกษาเปรียบเที ยบภาษาเยอรมัน ที่ ใช ในแตละ
ประเทศทั้งในดานสัทศาสตรและสัทวิทยา การสรางคํา ศัพทวิทยา วากยสัมพันธ วัจนปฏิบัติศาสตร และการแปรของภาษา
เขากับมุมมองเชิงสังคมวิทยาหรือประเด็นดานวัฒนธรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4.2 การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการการเรียนการสอน
การใหความสําคัญกับบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน (Lernendenorientierung und Partizipation) ถือเปน
องคประกอบหลักขอหนึ่งของแนวคิดนี้ โดยสถาบันการศึกษาตองสรางสภาวะการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทและ
หน า ที่ ในการควบคุ มการเรี ย นรูข องตนเอง 11 ที่ ค รอบคลุ ม ตั้ งแต ก ารเลื อ กเนื้ อ หาที่ ต นเองสนใจศึ ก ษา การจั ดสรรเวลา
การกําหนดรูป แบบและวิธีการทํางานที่ตนเองถนั ดและพิจารณาแลว วา ดําเนินการได อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Bimmel and
Rampillon 2000, 33-35) ในสวนของกระบวนการในชั้นเรียนนั้น ผูสอนควรเป ดโอกาสใหผูเรียนมีสว นรวมตั ดสิ น ใจตาม
โอกาสและสงเสริมใหผูเรียนไดทํากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน (Handlungsorientierung) เพื่อแสวงหาความรู
และทําความเขาใจเนื้อหาที่กําหนดอยางลึกซึ้ง แทนที่ผูเรียนจะเปนเพียงฝายรับรูและทองจํามูลที่ผูสอนปอนใหเทานั้น ดังนั้น
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนจึงเปนปจจัยหลักขอหนึ่งซึ่งสัมพันธกับประเด็นที่จะกลาวถึงตอไป
4.3 การใชสื่อสมัยใหมเพื่อสนับสนุนกระบวนการการเรียนการสอน
ดวยความกาวหนาทางวิทยาการในปจจุบัน ผูสอนนอกจากจะสามารถแสวงหาขอมูลความรูที่ทันสมัยจากแหลงตาง ๆ
เพื่อใช เตรียมการสอนแลว การนําสื่อสมัยใหม (Neue Medien) ซึ่งหลอมรวมเทคโนโลยีตาง ๆ เขาดวยกันทั้งสื่อมัลติ มีเดี ย
และสื่อสังคมออนไลนมาใชในชั้นเรียนจะชวยเปดโลกทัศนและกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝรูมากขึ้น อีกทั้ งยังเปนการ
ทาทายความสามารถของผูเรียนไดดวย เชน การกําหนดใหใชอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูลเพื่อการนําเสนอประเด็นที่ไดรับ
11
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มอบหมายหรือการจัดทํ าโครงงานลักษณะตาง ๆ ตามหัวขอที่ ผูเรียนสนใจ ทั้งนี้การใชสื่อสมั ยใหมตองคํานึงถึ งเงื่อนไขและ
ขอจํากัดอยางรอบดาน ทั้งสภาพหองเรียนและอุปกรณที่จําเปน ความพรอมของผูเรียนในฐานะผูใชสื่อ ระยะเวลาที่จะใชใน
การจั ดการเรี ยนการสอน บทบาทของผูสอนที่ตอ งเป นผูชี้ แนะและให คํา ปรึกษาในระหว างการดํ าเนิ นงาน ตลอดจนการ
ประเมินผลที่ครอบคลุ มทั้งการประเมินชิ้นงานที่ ผลิ ตขึ้ นและกระบวนการการทํางานอย างเป น ระบบ (Brasch and Pfeil
2017, 16-20)
4.4 การผลิตสื่อการเรียนการสอน
ในปจจุบัน สํานักพิ มพและองคกรตาง ๆ ไดผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาดานวัฒนธรรมของกลุมประเทศที่ใช
ภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการออกมาจํานวนหนึ่ง ทั้งนี้มักจะแยกนําเสนอเนื้อหาออกเปนประเทศ ๆ ไป อาทิ สื่อที่ผลิตโดย
กระทรวงศึกษาธิการแหงสาธารณรัฐออสเตรีย (Bundesministerium für Bildung) เช น Österreich … schon gehört?
(Allmayer et al. 2017) Österreich. Feste feiern (Mitterhumer et al. 2017) Österreich im Bild (Thalhammer
2017) สื่ อ ที่ มีเนื้ อ หาเกี่ ยวกั บ สมาพั นธรัฐ สวิ ส เช น Schweiz im Bild (Haver and Mix & Remix 2012) ซึ่ งนํ า เสนอทั้ ง
เนื้ อหาเชิงข อมูลทางประวัติศาสตร การเมือ งการปกครอง สถานที่ สําคัญ รวมทั้งตํา นาน ความเชื่อและภาพจําเจ (cliché)
ตลอดจนสื่ อ ที่ ผลิต ขึ้น เพื่ อ ใชในชั้ นเรีย นเฉพาะสํา หรับ ผู อ พยพหรือ ย ายถิ่นฐานมาพํ า นั ก ในสหพั น ธ สาธารณรั ฐ เยอรมนี
(Integrationskurs) เชน 100 Stunden Deutschland (Butler et al. 2017) ซึ่ งให ความสํา คั ญ ทั้ งเนื้ อหาดา นภาษาและ
วัฒนธรรมไปพรอมกัน ในสวนของสื่อที่กลาวถึงกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการในภาพรวมนั้นยังมีอยูจํานวน
จํ า กั ด ที่ เป น ที่ รู จั ก กั น อย า งแพร ห ลาย ได แ ก Dreimal Deutsch. In Deutschland. In Österreich. In der Schweiz.
(Matecki 2009) โดยยังเนนนําเสนอเนื้อหาในลักษณะบทอานและรูปภาพประกอบเป นสวนใหญ และ Entdeckungsreise
D-A-CH (Pilaski et al. 2013) ซึ่งใชสื่อประสมคอนขางหลากหลายทั้งบทอาน บทฟง และวีดีทัศนในรูปแบบ DVD
ทั้งนี้ สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตคือการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาทันสมัยและใชตัวบทที่เจาของภาษาผลิต
ขึ้นและใชงานจริง (authentisch) นอกจากนั้นเนื้อหาควรสอดคลองกับชวงวัย ประสบการณ และความรูที่ผูเรียนมี มากอน
และเนื้อหาที่นําเสนอควรสนองตอความตองการของผูเรียนโดยตรง เพื่อจะสามารถพัฒนาผูเรียนให มีความรูและทักษะการ
สื่อสารที่ ดีพอจนสามารถดํารงตนในฐานะที่เปนส วนหนึ่งของสังคมพหุภ าษาและพหุวัฒ นธรรมในโลกปจจุ บันได ทั้ งนี้ ควร
ประสมประสานสื่อดั้งเดิมกับสื่อสมัยใหมเพื่อใหสามารถเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกรณีที่จําเปนได
4.5 การอบรมผูสอนภาษาเยอรมันในทุกระดับ
ปจจัยสําคัญซึ่งจะเปนตัวผลักดันใหการดําเนินการตาง ๆ บรรลุเปาหมายไปไดคือ การอบรมผูสอนในทุกระดับตั้งแต
ผู ส อนระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึก ษาจนถึ งอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ กลุ ม ประเทศที่ ใช
ภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ พรอมทั้งพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอนในฐานะที่เปน “กระบวนกร” ซึ่งมี
บทบาทชวยสนับสนุนกระบวนการการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเขาใจและเขาถึงความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุม
ประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ
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การอบรมผูสอนภาษาเยอรมันที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับที่สุดในดานนี้ ไดแก “การสัมมนานานาชาติดานวัฒนธรรม
ศึกษาของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ” (IDV-DACHL-Seminar) ซึ่งจัดขึ้นทุก 4 ป12 โดยผูเขารวมการ
สั มมนาจะได ศึกษาวิเคราะหขอ มูลเชิงวัฒ นธรรม อีก ทั้งยังไดเข า ดู งานในองค กรบริหารสวนท อ งถิ่ นของเมื อ งที่จัดสัมมนา
นอกจากนั้นยังไดเรียนรูเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละกลุมโดยใชขอมูลที่ไดจากสถานที่จริง
เชน ขอมูลจากการสัมภาษณผูคนตามทองถนน
สวนอีกประเด็นหนึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนที่กลาวไปแลวทั้งหมดคือ การสงเสริมความรวมมือขององคกร
ตัวแทนของแตละประเทศในการดําเนินกิจกรรม เชน การเวียนกันจัดประชุมคณะทํางานที่เกี่ยวของ การจัดประชุมครูผสู อน
ภาษาเยอรมั นหรือ งานสัมมนาอื่นอยา งสม่ําเสมอ ทั้ งนี้ ความรวมมือ ระหวางองคกรจะช วยผลักดั นนโยบายเชิ งวั ฒ นธรรม
(Kulturpolitik) ในระดับมหภาคอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะเปนการสงเสริมบทบาทของกลุมประเทศดังกลาวในเวที
โลกดวย
นอกจากประเด็นหลักที่กลาวไปขางตนแลวนั้น ในกระบวนการการเรียนสอนยังควรใหความสําคัญกับหลักการเรียน
การสอนทั่วไปอีก 3 ดาน (Badstüber-Kizik et al. [n.d.], 10-11; Schweiger, Hägi, and Döll 2015, 7-10) ไดแก
1. เรื่อ งที่ นํ า มาใช ในการเรีย นการสอนควรครอบคลุ ม ความต อ งการพื้ น ฐานและจํ าเป น ต อ ผู เรี ย น (generative
Themen) เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูไปใชในการดํารงชีวิตโดยทั่วไปหรือในบริบทของการทํางานตอไปได
2. การคัดเลือกเนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอนตองเปนพลวัตและยืดหยุน (Dynamik und Flexibilität) กลาวคือตอง
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของชั้นเรียนและเงื่อนไขของผูเรียน เชน จํานวนระยะเวลาของชั้นเรียน ระดับความรู และ
เปาหมายของผูเรียน
3. กระบวนการเรียนการสอนตองเสริมสรางความคิดสรางสรรค (Kreativität) กลาวคือ ผูสอนตองเปดพื้นที่ใหผูเรียน
ไดแสดงความคิดสรางสรรค ในลักษณะตาง ๆ ตั้งแตการแสดงความคิดเห็นสวนบุ คคลและการนํ าเสนอผลงานที่ผลิตขึ้ นใน
ชั้นเรียนดวยรูปแบบที่หลากหลาย
กลาวโดยสรุปไดวา การเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการนั้นไมมี
รูป แบบและเนื้อหาที่ตายตัว ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนความรูทั่ วไปเกี่ยวกั บ ประเทศตา ง ๆ แบบเดิ มที่ มีชุด
ความรูหรือเนื้อหาที่พึงรูอยางคอนขางตายตัวอยูแลว อนึ่ง แนวคิดนี้ไมไดปฏิเสธการใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ
ดังที่เคยทํากันมาเสียทั้งหมด ในทางตรงกันขามความรูเหลานี้ลวนเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนตองมี เพื่อใชเปนฐานในการเรียนรู
ตอไป หากแตการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาไมควรหยุดอยูแคเพียงการรับทราบขอมูลเทานั้น ผูเรียนควรมีบทบาทในชั้น
เรียนเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมตาง ๆ ตองกระตุนใหผเู รียนไดลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งเปดโอกาสใหไดคิดวิเคราะหวิพากษและ
เชื่อมโยงประเด็นทางวัฒนธรรมอยางมีเหตุผล นอกจากนั้น ควรสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมมากขึ้น กลาวคือ ใหมีสวนรวมใน
กระบวนการคัดเลือกและกําหนดเนื้อหาบางสวนตามความสนใจหรือความสําคัญในชวงเวลานั้น ๆ รวมทั้งในการตกลงรูปแบบ
12 จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันนานาชาติ

(Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband e. V. หรือ IDV) ดวย
ความร ว มมื อ ขององค ก รต า ง ๆ ได แ ก สถาบั น เกอเธ (Goethe-Institut) หน ว ยงาน interDaF am Herder-Institut กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(Bundesministerium für Bildung) แห งสาธารณรัฐออสเตรีย กรมการศึกษา (Schulamt) แหงราชรัฐลิกเตนสไตนและกระทรวงการตางประเทศ
(Departement für auswärtige Angelegenheiten) สมาพันธรัฐสวิส มหาวิทยาลัยศาสตรประยุกตแหงเมืองซื อลิช (Züricher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften) และมหาวิทยาลัยฟรีบูร (Fribourg)
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การวัดผลที่ไมใชผูสอนเปนผูประเมินเพียงฝายเดียว แตใหผูเรียนสามารถรวมประเมินผูเรียนคนอื่นไดดวย อยางไรก็ตาม สิ่งที่
สําคัญเปนอยางยิ่งและควรจะดําเนินการกอนที่จะออกแบบเนื้อหาและกําหนดรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียนของแตละกลุมคือ
การวิ เคราะห เงื่อนไขการเรี ยนการสอนอยางรอบดา น ทั้ งสภาวะการเรี ยนการสอนในเชิ งกายภาพ เช น ความพร อมของ
หองเรียนและโสตทัศนูปกรณ และโดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิหลังและคุณลักษณะของตัวผูเรียน ไดแก ประสบการณการใชชีวิตอยู
ในกลุ มประเทศที่ ใชภ าษาเยอรมัน เปนภาษาราชการทั้ งระยะสั้น และระยะยาว ทัก ษะภาษาและความถนั ดด า นอื่ น เชน
การแสดง การวาดภาพ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะชวยสงเสริมการทํางานรวมกันในชั้นเรียน รวมทั้ง
การผลิตชิ้นงานหรือโครงงานตาง ๆ ในระหวางภาคเรียนใหสําเร็จลุลวงไปได

5. ความเปนไปได ขอจํากัดและการประยุกตใชแนวคิดดานการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษา
ของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการในบริบทของประเทศไทย
หลั งจากที่ ได นํ า เสนอประเด็ น ที่ เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด เรื่อ งการเรี ย นการสอนวั ฒ นธรรมศึ ก ษาของกลุ ม ประเทศที่ ใ ช
ภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการไปแลว ในหัวขอถัดไปผูวิจัยจะวิเคราะหความเปนไปไดและขอจํากัดในการนําแนวคิดดังกลาว
มาใช โดยเนนศึกษาบริบทของการเรียนการสอนเนื้อหาดานวัฒนธรรมในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
5.1 ความเปนไปไดและขอจํากัด
ผูวิจัยแบงประเด็นวิเคราะหออกเปน 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานเนื้อหาและกระบวนการการเรียนการสอน ปจจัยดาน
ผูเรียนและปจจัยดานผูสอน
5.1.1 ปจจัยดานเนื้อหาและกระบวนการการเรียนการสอน
ดังที่กลาวไปแลวในหัวขอ 4.1 วา การเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาของกลุม ประเทศที่ใชภ าษาเยอรมันเปนภาษา
ราชการเปนโอกาสที่ดีเปนอยางยิ่งที่จะไดบูรณาการความรูภาษาเยอรมันที่ผูเรียนมีอยูเขากับการศึกษาเนื้อหาดานวัฒนธรรม
แตสิ่งที่ตองระมัดระวังเปนอยางยิ่งคือการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงวัย แตละระดับการศึกษา และความรู
พื้นฐานที่แ ตกตางกัน ในบางกรณี การนํา เสนอเนื้ อหาอาจตอ งทํ าอยา งคอยเป นค อยไป โดยสอดแทรกเนื้ อหาเข าไปในสื่ อ
การสอนแตละระดับในรูปแบบขอมูล ตัวอยางสถานการณ หรือแบบฝกหัดสั้น ๆ แตในบางกรณี เชน ในรายวิชาสําหรับนิสิต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจะนําประเด็นเรื่องความเหมือนและความแตกตางดานภาษาของแตละประเทศในกลุมประเทศ
ที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการมาเปนหัวขอหลักในการเรียนการสอนได (Hägi 2013, 108-115) เชน ในรายวิชาทักษะ
ภาษาหรือรายวิชาดานภาษาศาสตร
เนื่อ งจากแบบเรียนภาษาเยอรมันที่ใชกันในประเทศไทยในขณะนี้เปนแบบเรียนที่ ผลิตขึ้นโดยสํานั กพิ มพ ในสหพั นธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งหมด ดังนั้นรูป แบบภาษาที่ผูเรียนชาวไทยสว นใหญ มั กคุ นเคยก็ คือ ภาษาเยอรมั น ที่ ใช ในสหพั น ธ
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สาธารณ รั ฐ เยอรมนี (หรื อ ที่ นั กวิ ช าการจํ า นวนหนึ่ ง เรี ย กว า “Bundesdeutsch” หรื อ “Bundesdeutsches
Hochdeutsch”) แต สิ่ ง ที่ ต อ งชี้ ใ ห เ ห็ น และทํ า ให ต ระหนั ก รู คื อ ลั ก ษณะการใช ภ าษาเยอรมั น แบบอื่ น ที่ ต า งไปจาก
ภาษาเยอรมันที่ใชในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้นไมไดถือเปนขอผิดพลาดในการใชภาษาแตตองมองความแตกตางนี้อยางมี
วิจารณญาณ เชน ความแตกตางดานสัทศาสตรและสัทวิทยาของภาษาเยอรมันในแตละประเทศนั้นเปนตัวบงชี้อัตลักษณของ
ผูพูดแตละสําเนียงวามีถิ่นที่มาจากภูมิภาคหรือประเทศใด ความแตกตางดานหนวยคํา อาทิ การใชปจจัย -ieren ประกอบทาย
คํากริยาที่มาจากภาษาตางประเทศเพื่อเปลี่ยนใหเปนคํากริยาในภาษาเยอรมั น เช น คํากริยา “parkieren” (จอดรถ) หรือ
“grillieren” (ยางดวยความรอน) นั้นเปนปรากฏการณ ทั่วไปในภาษาเยอรมันมาตรฐานที่ ใช ในสมาพั นธรัฐสวิ ส (หรื อที่
เรียกวา “Schweizer Hochdeutsch”) นอกจากนี้ยังมีความแตกตางในเชิงไวยากรณที่ หากมองเพียงผิวเผินก็อาจนับเปน
ขอผิดพลาดในการใชภาษาได อาทิ การใชคํากริยาชวย “sein” กับคํากริยาที่บอกสภาพ เชน คํากริยา “sitzen” (นั่ง) หรือ
“stehen” (ยื น ) เมื่ อ สร า งประโยคอดี ต กาลรู ป Perfekt (“Er ist gesessen/gestanden.”) แทนที่ จ ะใช คํ า กริ ย าช ว ย
“haben” ดังเชนในภาษาเยอรมันที่ใชทั่วไปในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งปรากฏการณนี้พบไดในภาษาเยอรมันที่ใชทาง
ตอนใต ข องสหพั น ธ ส าธารณ รั ฐ เยอรมนี รวมทั้ ง ภาษาเยอรมั น ที่ ใ ช ใ นสาธารณ รั ฐ ออสเตรี ย (หรื อ ที่ เรี ย กว า
“Österreichisches Deutsch”) และในสมาพันธรัฐสวิสบางสวนอีกดวย ผูเรียนตองเรียนรูวาทั้งหมดเปนวิธภาษาภูมิภาค
(regionale Varietäten) ในภาษาเยอรมันที่แตกตางกันและยอมรับวาไมมีรูปแบบไหนที่ผิดหรือถูกในเชิงไวยากรณอยาง
สิ้นเชิง13
ในสวนของความคาดหวังตอผูเรียนนั้น ผูวิจัยเห็นวาเมื่อผูเรียนไดเรียนรูและตระหนักถึงความแตกตางของวิธภาษาใน
ภาษาเยอรมั นดังที่ยกตั วอยางไปขางตน ผูเรียนไมจําเปนตองฝกทวงทํานองเสียงเพื่อใหอ อกเสียงตามสํ าเนียงทุ กรูป แบบได
หรือไมจําเปนตองฝกใชรูปคําตลอดจนโครงสรางไวยากรณที่ไดเรียนรูใหมเพื่อใหใชไดอยางคลองแคลว แตผูเรียนยังสามารถใช
ภาษารูปแบบที่ผูเรียนคุนชินและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพอยูแลวตอไปได ซึ่งแนวคิดลักษณะนี้สอดคลองกับ การ
เรียนเพื่อรับรูภาษาในเชิงตระหนักรู (Rezeptionsorientierung) (Hägi 2013, 118) ที่ไมเนนวาผูเรียนภาษาตางประเทศ
จะตองฝกฝนรูปแบบการใชภาษานั้น ๆ จนสามารถใชในการสื่อสารจริงได
ประเด็ นถัดไปเกี่ยวของกับ การขยายวงเนื้อ หาเพื่อใหครอบคลุม กลุ มประเทศที่ ใช ภาษาเยอรมั นเป นภาษาราชการ
ทั้งหมด อันจะทําใหไมสามารถนํา เสนอเนื้อหาทุกประเด็ นอยางละเอียดได แนวทางหนึ่งที่สามารถนํ า มาใชไดคือการเลื อก
ประเด็นเพื่อนํามาวิเคราะหเปนตัวอยางเชิงกรณีศึกษา (exemplarisch)14 ทั้งนี้ การคัดสรรเนื้อหาสําหรับผูเรียนแตละกลุม
ควรอยูบนพื้นฐานที่ทั้งผูสอนและผูเรียนไดตกลงรวมกัน กลาวคือผูสอนมีเปาหมายที่ตองบรรลุซึ่งสัมพันธกับคําอธิบายรายวิชา
หรือวัตถุประสงคของรายวิชาที่กําหนดโดยหลักสูตร ในสวนผูเรียนที่มีความสนใจและความถนัดแตกตางกันไปนั้นก็ควรไดมี
สวนรวมในการกําหนดรายละเอียดเนื้อหารวมถึงรูปแบบการประเมินผลบางสวน ทั้งนี้การกําหนดเนื้อหานั้นตองยืดหยุนและ
พรอมปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณหรือโอกาสสําคัญในชวงเวลานั้น ๆ เชน ใน พ.ศ. 2562 ราชรัฐลิกเตนสไตนเฉลิมฉลอง
13 ดูรายละเอี ยดความแตกตางทางภาษาศาสตรข องวิธ ภาษาภู มิภ าคในประเทศที่ ใชภ าษาเยอรมัน เป นภาษาราชการที่ เค็ลเลอรไมเออร-เรไบน

(Kellermeier-Rehbein 2014, 75-121)
14 โดยเฉพาะประเด็ นการใช ภ าษาที่อ าจทํ า ให เกิ ด ป ญ หาในการสื่ อ สารระหวา งวัฒ นธรรมได เช น การระบุ คํ า นํ าหน า หรือ ตามหลั งชื่ อเพื่ อบอก
ตําแหนงทางวิชาการหรืออาชีพ (เชน ศาสตราจารย ดอกเตอร นายแพทย) ซึ่งผูใชภาษาในแตละประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการให
ความสําคัญไมเทากัน
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300 ปแหงการกอตั้งราชรัฐ รายวิชาก็อาจใหน้ําหนักเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับราชรัฐลิกเตนสไตนเพิ่มขึ้น อันจะทําใหผูเรียนชาวไทย
ไดรูจักประเทศดังกลาวในมิติตาง ๆ มากขึ้น
นอกจากจะตองคัดสรรเนื้อหาแลว ในบางกรณีอาจตองจัดกลุมการนําเสนอเนื้อหาใหม เชน ในสื่อการเรียนการสอน
โดยทั่วไป มักนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตรหรือวัฒนธรรมของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแยกตามรัฐ (Bundesland) ซึ่งแบง
ออกเปน 16 รัฐ แตเมื่ อเนื้อหาการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาของกลุมประเทศที่ใช ภาษาเยอรมันเป นภาษาราชการนั้ น
กว างขึ้ น การเพิ่ มข อมู ลของสาธารณรัฐออสเตรี ยแยกตามรัฐ (Bundesland) 9 รัฐ และของสมาพั น ธรัฐ สวิ สแยกตามรั ฐ
(Kanton) อีก 26 รัฐ เขาไปในการเรียนการสอนจะทําใหปริมาณเนื้อหามากเกินไป การจัดแบ งเนื้อหาอิงตามลักษณะรวม
ทางวัฒนธรรมนาจะเปนทางออกหนึ่งในการแกปญหานี้ เชน การมองวารัฐบาวาเรีย (Bayern) กับบางสวนของสาธารณรัฐ
ออสเตรียซึ่งมีภูมิหลังทางการเมืองและวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกันนั้นเปนพื้นที่ที่มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมรวมหรือคลายคลึงกัน
(Kulturraum) การจัดการเนื้อหาในลักษณะนี้เปนการชี้ใหผูเรียนเห็นดวยวาเสนแบงพรมแดนรัฐหรือประเทศทางภูมิศาสตรนั้น
ไมไดสัมพันธกับพื้นที่เชิงวัฒนธรรมของแตละกลุมชนเสมอไป ทั้งนี้สิ่งที่ตองระมัดระวังคือตองไมนําเสนอภาพในลักษณะเหมา
รวมจนเกิดความเขาใจผิดได
ประเด็นสุดทายที่ควรใหความสําคัญไดแก การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนชาวไทย โดยตระหนัก
ถึงเงื่อนไขและความตองการตาง ๆ ของผูเรียนซึ่งตองเก็บขอมูลอยางเปนระบบและวิเคราะหเปนกรณี ๆ ไป ประเด็นสําคัญขอ
หนึ่งคือตัวบทที่จะนํามาใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอนควรเปนตัวบทหลากหลายรูปแบบ อาทิ บทอาน บทสนทนา เสียง
ในสถานที่ ต า ง ๆ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว โดยที่ ชไวเกอร เฮกี และเดิ ล (Schweiger, Hägi, and Döll 2015, 9) เสนอ
ความเห็นไววา ตัวบทเหลานั้นควรเปนตัวบทที่เจาของภาษาผลิตขึ้นและใชจริง หรือในบางกรณีอาจเปนตัวบทที่สรางขึ้นอยาง
สมจริงเพื่อวัตถุประสงคทางการศึกษาก็ได ทั้งนี้การไดมาซึ่งตัวบทหรือการสรางตัวบทดังกลาวไมใชเรื่องที่บุคคลเพียงคนเดียว
จะทําได ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย เชน สถานทูต รวมทั้งผูเชี่ยวชาญจากองคกรการศึกษาและวัฒนธรรมของแตละ
ประเทศดวย ดังนั้นรูปแบบการทํางานจึงควรจะเปนคณะทํางานที่ประกอบขึ้นจากนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญที่มีความสนใจ
รวมกัน ชวยกันผลิตและตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนการสอน แลวจึงนําสื่อที่ผลิตขึ้นไปทดลองใชจริงในสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ เพื่อนําขอคิดเห็นที่ไดจากภาคปฏิบัติกลับมาปรับปรุงสื่อดังกลาวอีกครั้ง กระบวนการที่กลาวไปนั้นอาจตองใชระยะ
เวลานานแตจะเปนการประกันคุณภาพของสื่อที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนจริงไดเปนอยางดี
5.1.2 ปจจัยดานผูเรียน
ดังที่กลาวไปแลวในหัวขอ 4.2 และ 4.3 ในสวนที่เกี่ยวกับบทบาทและการมีสวนรวมในชั้นเรียนของผูเรียนและการใช
สื่อสมัยใหมเพื่อสนับสนุ นกระบวนการการเรียนการสอนนั้น จะเห็นวาผูเรียนในอุดมคติ ตามแนวคิ ดด านการเรียนการสอน
วัฒนธรรมศึกษาของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการนั้นคือผูเรียนที่ตื่นตัว มีจุดยืน เปนตัวของตัวเอง และมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งลวนเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูคนในศตวรรษที่ 21 ที่อยูในโลกยุคโลกาภิวัตนและตอง
เผชิญกับกระแสทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการตาง ๆ จึงตองแสวงหาความรูและขอมูลเพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อให
รูเทาทันจนสามารถปรับตัวตามความสภาวการณใหมได
ผูเรียนภาษาเยอรมันในประเทศไทยสวนใหญมักอยูในชวงวัยรุนหรือวัยผูใหญตอนตนซึ่งคุนเคยกับการใชสื่อสมัยใหม
รูปแบบตาง ๆ จึงแทบจะไมตองกังวลเรื่องความสามารถในการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่ อการสืบคนหรือจัดทําขอมูลเพื่ อ
การนํ าเสนอขั้ นพื้ นฐาน โดยเฉพาะอยา งยิ่งนิสิตนักศึกษาที่ โดยทั่ว ไปมี ศักยภาพด านนี้ คอนข างสู ง แตป ญ หาหลั กคื อจะใช
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เครื่องมือเหลานี้อยางไรใหสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่กี ําหนดขึ้นโดยผูสอนหรือที่ตนเองวางแผนไว ดังนั้นตองให
ความสําคัญกับกระบวนการทํางานอันจะนํามาซึ่งผลงานปลายทางของผูเรียนดวย ไมใชสนใจเพียงผลงานที่เกิดขึ้นเทานั้น
งานที่มอบหมายอาจเปนการนําเสนอผลงานดวยปากเปลาหรือในรูปแบบโปสเตอร รวมทั้งการจัดทําโครงงานซึ่งเปน
โอกาสที่ผูเรียนจะไดเรียนรูขั้นตอนการทํางาน ตั้งแตกระบวนการคัดกรองขอมูลเนื้อหาที่สืบคนมาวาถูกตองหรือจําเปนตอการ
ดําเนินงานของตนหรือไม วิธีการปรับ เนื้อหาที่ไดให เหมาะสมกั บวัตถุป ระสงค และรูป แบบการนํ าเสนอ นอกจากนี้ ยังตอง
กําหนดกรอบการทํางานใหผูเรียนไดรวมกันคิดอยางมีวิจารณญาณ ไดแลกเปลี่ยนจุดยืนทางความคิดกับเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือ
เพื่อนรวมกลุมทํางาน ซึ่งในบริบทนี้เองที่ผูเรียนจะไดใชความรู ประสบการณสวนบุคคลและความสามารถเฉพาะตัว รวมทั้ง
ความคิดสรางสรรคใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม
การเรียนรูโดยผ านการจั ดทําโครงงาน (projektorientiertes Lernen) เป น รูป แบบการเรียนรูที่มีรายละเอียด
ขั้นตอนมาก ตั้งแตการระดมความคิด การแลกเปลี่ยน การลงมือดํ าเนินการเพื่ อผลิตชิ้ นงานอยา งมีป ระสิ ท ธิภ าพ และการ
นํ าเสนอผลงาน (Hammoud and Ratzki 2009, 9-10; Legutke 2016, 352) ยังไม เป นที่ คุนเคยของผูเรีย นจํ านวนมาก
ดังนั้นจึงควรฝกฝนการจัดทําโครงงานอยางเปนระบบจนเกิดเปนทักษะ โดยเริ่มจากการทําโครงงานขนาดเล็กที่กําหนดเงื่อนไข
เวลาใหดําเนินการแลวเสร็จภายในชั้นเรียน แลวเพิ่มความซับซอนของกระบวนการทํางานจนกลายเปนโครงงานขนาดใหญที่มี
เปาหมายใหนําเสนอผลงานตอนปลายภาคการศึกษา ทักษะการจัดการที่ไดจากการจัดทําโครงงานเหลานี้จะเปนประโยชนตอ
การศึกษาและประกอบอาชีพของผูเรียนในอนาคต รวมทั้งจะเปนทักษะที่สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตได
นอกจากการเรียนการสอนภายในหองเรียนแลว ควรสงเสริมใหผูเรียนได เขาร วมกิจกรรมสนั บ สนุน การเรี ยนรูดาน
วัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน กิ จกรรมดานศิลปะและดนตรีที่จัดโดยสถาบั นเกอเธ กรุงเทพฯ
(Goethe-Institut Bangkok) กิจ กรรม “ค่ํ า คื นแห งวรรณกรรม” (Literarische Nacht) ที่ เชิ ญ นั กเขี ยนจากประเทศที่ ใช
ภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการมาอานงานของตนและรวมพูดคุยกับผูฟง
5.1.3 ปจจัยดานผูสอน
ปจจัยดานผูสอนนี้เปนสวนสําคัญในการขั บเคลื่อนแนวคิ ดการเรียนการสอนวัฒ นธรรมศึกษาของกลุมประเทศที่ ใช
ภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ กลาวคือ ผูสอนตองปรับทัศนคติและบทบาทของตนเอง โดยไมมองตนเองเปนเพียงผูรอบรูใน
ศาสตรใดศาสตรหนึ่ งเทา นั้ น แตตองเปนกระบวนกรที่มี สมรรถนะด านการจัดการชั้นเรียน 15 โดยเป นผู ออกแบบและวาง
ขั้นตอนกระบวนการเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ ลุมลึก และเกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะเมื่อตองการใหผูเรียน
จัดทําโครงงานที่มีขั้นตอนการดําเนินงานอันซับซอนนั้น การวางแผนขั้นตอนการดําเนินงานอยางละเอียดและการติดตามการ
ทํ างานเพื่ อ ป องกั นไม ให เกิ ดความลมเหลวจึงเป น สิ่งที่สํา คั ญ ยิ่ ง นอกจากนี้ผู สอนยั งต อ งทํ างานนอกเหนือ จากการเตรียม
กิจกรรมในชั้นเรียน เชน การคัดเลือกแหลงขอมูลเอกสารหรือเว็บไซตในอินเทอรเน็ตเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูนอกชั้นเรียนหรือ
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ชาร ท และเลกู ท เคอ (Schart and Legutke 2012, 55-62) เสนอสมรรถนะ 6 ด านที่ ผู ส อนในยุค ป จ จุ บั นพึ งมี ไดแก สรรถนะทางวิช าการ
(fachliche Kompetenz) สมรรถนะดานการเรียนการสอน (didaktische Kompetenz) กลาวคือการนําเนื้อหาทางวิชาการมาปรับใชในการเรียน
การสอนและการใช เทคนิ ค การสอนอย า งเหมาะสม สมรรถนะด า นการจั ด การชั้ น เรี ย น (unterrichtsorganisatorische Kompetenz) ซึ่ ง
ครอบคลุ ม ความสามารถในการวางแผนและจั ดการกระบวนการการเรี ย นการสอน สมรรถนะในการควบคุม ตนเอง (Selbstkompetenz) ซึ่ ง
สั ม พั น ธ กั บ การจั ด การอารมณ แ ละความเครี ย ดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น สมรรถนะในการติ ด ต อ สื่ อ สาร (Gesprächskompetenz) และสมรรถนะเชิ ง
ความสัมพันธระหวางบุคคล (Beziehungskompetenz)
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เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนอื่น ๆ โดยกลั่นกรองตามความถูกตองของเนื้อหา รวมทั้งความเหมาะสม
กับระดับภาษาและความรูของผูเรียนแตละกลุม
ดั งที่ กลา วไปแลว ในหัว ข อ 4.5 วา การอบรมผูสอนภาษาเยอรมั นเพื่ อ เพิ่ ม พู นความรู และความเข าใจเกี่ ยวกั บ กลุ ม
ประเทศที่ ใชภ าษาเยอรมันเปนภาษาราชการนั้ นเป นป จจั ยสํ าคัญ ที่จะช วยผลักดันใหเกิ ดการนํ าแนวคิ ดดั งกล าวไปใช จริง
เนื่องจากจะเปนโอกาสที่ผูสอนจะไดเรียนรูจากตัวอยางการปฏิบัติจริงของผูสอนรายอื่นแลวนํารูปแบบเหลานั้นไปประยุกตใช
ในบริบทของตนเองตอไป นอกจากการเขาอบรมหรือรวมการสัมมนาอยางสม่ําเสมอแลวผูสอนยังตองกระตือรือรนที่จะเปดรับ
ขอมูลขาวสารใหม ๆ เพื่ อใหทันเหตุการณ รอบตัว รวมถึงขวนขวายเพิ่มเติม ความรูเพื่ อพั ฒ นาทั กษะการเรียนการสอนดวย
ตนเองอีกดวย ทั้งนี้ผูวิจัยมองวาในดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในระดับอุดมศึกษานั้นยังมีโอกาสในการพัฒนาและ
ตอยอดออกไปไดอีกมาก หากแตผูสอนตองเปดใจยอมรับแนวคิดหรือนวัตกรรมดานเรียนการสอนแลวนําไปทดลองปรับใชใน
สถานการณจริง โดยไมยึดติดกับรูปแบบการเรียนการสอนที่สืบทอดตอกันมาหรือที่คุนชินกันมากจนเกินไป
ประเด็นทั้งหมดที่กลาวไปแลวในหัวขอที่ 5.1 นี้ สามารถนําไปปรับ ใชหรือพัฒนาต อยอดในรายวิชาด านวั ฒนธรรม
ศึกษาตามแตความเปนไปไดเทาที่ขอกําหนดของแตละหลักสูตรหรือสถาบันจะเอื้ออํ านวย ทั้ งนี้ ในหลักสู ตรระดับ ปริญญา
บัณฑิต สาขาวิช าภาษาเยอรมัน ไดแก มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร16 และมหาวิทยาลัยรามคําแหง17 ได ปรากฏรายวิช าที่มี
เนื้อหาเกี่ยวของกั บวัฒ นธรรมศึกษาของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ ซึ่งเป นนิมิตหมายอันดีวาวงการ
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศในประเทศไทยนั้นเริ่มใหความสนใจเรื่องดังกลาวมากขึ้น
5.2 ตัวอยางการประยุกตใชในบริบทอุดมศึกษาของประเทศไทย
ตามที่ผูวิจัยไดวิเคราะหความเปนไปไดรวมทั้งขอจํากัดในการนํ าแนวคิ ดดานการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษาของ
กลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการมาใชจริงในบริบทอุดมศึกษาของประเทศไทยไปแลวนั้น ในลําดับตอไป ผูวิจัย
ขอนําเสนอตัวอยางการประยุกตใชแนวคิดนี้ในการเรียนการสอนรายวิชาระดับ อุดมศึ กษาอยางเปนรูปธรรม อั นอาจจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาแนวคิดดังกลาวในประเทศไทยตอไป
เมื่อ พ.ศ. 2557 ผูวิจัยไดริเริ่มเปดสอนรายวิชา 2232253 ประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการในปจจุบัน
(German-Speaking Countries Today) ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
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รายวิช า 01357273 ภาษาและวั ฒ นธรรมในประเทศที่ ใชภ าษาเยอรมัน ในหลั กสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://eduserv.ku.ac.th//academics%202008/PDF/ku/human/CD_B.A.German_59.pdf, accessed December 10, 2019
17 กระบวนวิ ชา GER 3505 เยอรมนี ออสเตรียและสวิต เซอรแลนดในโลกปจ จุบัน และ GER 4508 ภาพยนตรและบทเพลงในกลุมประเทศที่ใ ช
ภาษาเยอรมัน ตลอดจนรายวิชาที่เนนทักษะการอาน เชน GER 3503 บทอานภาษาเยอรมันเกี่ยวกับประวัติศาสตรและการเมืองของกลุมประเทศที่
ใชภาษาเยอรมั น GER 4506 บทอ านภาษาเยอรมั น เกี่ ย วกั บสถานที่ สํ าคั ญ ในกลุ ม ประเทศที่ ใชภาษาเยอรมัน ในหลั กสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.human.ru.ac.th/images/document/course2560/GER.pdf, accessed December 10, 2019
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กําหนดสถานะรายวิชาเปนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตทุกชั้นปจากคณะตาง ๆ รวมถึง
นิสิตวิชาเอกและโทของสาขาวิชาฯ สามารถลงทะเบียนเรียนได18
การเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกครั้งจะเริ่มจากการที่ผูสอนใหขอมูลพื้นฐานในแตละหัวขอ โดยจะนําเสนอเนื้อหาดาน
ภาษาและวัฒนธรรมของกลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการในเชิงเปรียบเทียบพรอมตั้งประเด็นคําถามใหผู เรียน
ซึ่งไดแกนิสิตจากคณะตาง ๆ ไดโตตอบดวยการแสดงความคิดเห็นจากมุมมองและประสบการณของตนโดยสมัครใจ ในลําดับ
ถัดไปจะเปนกิจกรรมกลุมยอยที่นิสิตจะตองรวมกลุมเพื่อทํางานรวมกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยนิสิตหลากหลายคณะ
การที่ ผูสอนกํ าหนดให สมาชิกในหนึ่ งกลุม ตอ งเป นนิ สิตต า งคณะกั นนั้ นก็ เพื่ อ เป ดโอกาสให นิ สิตได แลกเปลี่ ยนความรูและ
ความเห็นจากมุมมองที่แตกตางกัน ในสวนของเนื้อหานั้น ผูสอนจะกําหนดประเด็นใหนิสิตในกลุมไดวิเคราะหแลวหาคําตอบ
หรื อ ทางออกรว มกัน โดยสามารถสืบ ค นขอ มู ลเพิ่ ม เติ มทางอิน เทอรเน็ ตเพื่ อ ใช ป ระกอบการทํ า งานกลุ ม ได ในที่ นี้จ ะขอ
ยกตัวอยางกิจกรรมที่ไดใชจริง 3 ตัวอยาง ดังตอไปนี้
ตั วอย างที่ 1: หลังจากที่นิสิตไดรับ ทราบสาระสําคัญ เกี่ยวกับ ระบบการศึกษาระดั บอุดมศึกษาในกลุมประเทศที่ ใช
ภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ ไดแก การใหความสําคัญเรื่องความเปนหนึ่งเดียวของการวิจัยและการสอน (Einheit von
Forschung und Lehre) ซึ่ งเป นอุดมการณท างการศึกษาข อหนึ่ งที่ วิลเฮลม ฟ อน ฮุ ม โบลท (Wilhelm von Humboldt)
ประกาศไวเมื่อครั้งที่กอตั้งมหาวิทยาลัยเบอรลินใน พ.ศ. 2353 ตลอดจนการเปดกว างใหอิสระทางวิชาการแกทั้งผูสอนและ
ผูเรียนโดยเนนความเปนปจเจก งานที่มอบหมายใหนิสิตเพื่อฝกฝนการคิดเชื่อมโยงและการคิดแบบมีวิจารณญาณคือ ใหนิสิต
รวมกันออกแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปลักษณะสหศาสตรที่นิสิตเห็นวามีความจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พรอมระบุ
วัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนมาโดยสังเขป
ตั วอย างที่ 2: ในหัวขอ ปญ หาสิ่งแวดลอม ซึ่งผูสอนไดนําเสนอนโยบายภาครัฐ การปลูกฝ งเรื่ องสิ่ งแวดล อ ม ตั้ งแต
วัยเยาว ตัวอยางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา เชน พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีการจัดการขยะและการรีไซเคิล ตลอดจนแนวคิด
ทางสังคมตาง ๆ งานที่มอบหมายไดแก ใหนิสิตเลือกปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทยที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวนมา
หนึ่งประเด็น แลวอภิปรายปญหาดังกลาวอยางรอบดาน พรอมคิดหาวิธีการปลูกจิตสํานึกเรื่องดังกลาวในสังคม รวมทั้งกําหนด
แนวทางขอบังคับหรือขอกฎหมายที่จําเปนโดยตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทุกฝายวาใครจะไดหรือเสียประโยชน
หากดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดขึ้น
ตัวอยางที่ 3: ในหัวขอที่เกี่ยวกับสังคมผูสูงวัยซึ่งเปนความทาทายที่กลุมประเทศที่ใชภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการ
กํ าลั งเผชิ ญ อยูนั้น นิสิตไดรับ ทราบขอ มูลด านโครงสรางประชากรและอายุ ขัยเฉลี่ย ระบบประกั นสั งคมซึ่งดํ ารงอยูไดดว ย
18 ก อนหนานี้ไม มีรายวิชาในหลัก สูตรอักษรศาสตรบัณฑิตที่นําเสนอเนื้อ หาดานวัฒ นธรรมของกลุม ประเทศที่ใชภาษาเยอรมั นเป นภาษาราชการ

อยางเป นระบบ ผูวิจัยจึงพัฒนารายวิช าดั งกลาวและพยายามนํ าขอคิดที่ไดจากการวิจัยไปปรับใชใหมากที่สุด โดยรายวิชานี้รับนิสิตสูงสุดจํานวน
100 คน ที่ ผ า นมานิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นมาจากหลายคณะและจากทุ กชั้ น ป ซึ่ ง เป น ทั้ งนิ สิ ต ที่ ไม มี ค วามรู ภ าษาเยอรมั น นิ สิ ต ที่ เคยเรีย น
ภาษาเยอรมั น ในระดั บ โรงเรี ย นมาก อ นรวมทั้ งนิ สิ ต ที่ เคยไปแลกเปลี่ ย นในประเทศที่ ใช ภ าษาเยอรมั นเป นภาษาราชการ และนิ สิ ต ที่ ศึ ก ษา
ภาษาเยอรมันเปนวิช าเอก วิชาโท และวิชาเลือก ขอดีของรายวิชาที่มีผูเรียนหลากหลายแบบนี้คือการไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน เมื่อผูสอน
นําเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับ ภาษาเยอรมันในภาพรวม เชน ระบบไวยากรณ การใชคําศัพท ตลอดจนรูปแบบการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ในหั วข อ
“ลักษณะของภาษาเยอรมันและบทบาทของภาษาเยอรมันในสหภาพยุโรป ทวีปยุโรปและประเทศไทย” นิสิตที่ไมมีความรูภาษาเยอรมันมากอนก็
ยังสามารถเขาถึงเนื้อหาไดดวยความชวยเหลือจากนิสิต 2 กลุมหลังนี้ที่เขามามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือเพิ่มเติมประเด็นเนื้อหา
บางอยาง ทําใหเกิดปฏิสัมพันธในระหวางการเรียนการสอนเปนอยางดี
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หลักการความเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม (solidarity) ตลอดจนการสรางจิตสํานึกเรื่องการเรียนรูระหวางรุนเพื่อการอยู
รวมกั นอยา งสันติ กิจกรรมที่มอบหมายใหนิสิตทําไดแก ใหรวมกันคิดรูป แบบและวิธีการพั ฒนาคุณภาพชีวิตประจํ าวันของ
ผูสูงวัยในประเทศไทยที่นาจะปฏิบัติไดจริง อาทิ การสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวัย ระบบการ
จางงานของบริษัทและองคกรตาง ๆ ที่ยืดหยุน การออกแบบระบบขนสงมวลชน
อนึ่ง ดวยขอจํากัดของนิสิตที่มาจากคณะตาง ๆ กัน การทํางานกลุมรวมกันนั้นจะตองแลวเสร็จภายในกรอบเวลาที่
กําหนดใหภายในชั่วโมงเรียนแตละครั้ง เพื่อไมใหเปนภาระเพิ่มเติมแกนิสิตในการนัดหมายทํางานนอกชั้นเรียนและเพื่อสราง
สภาวะที่ตองทํางานอยางกระตือรือรนใหแลวเสร็จตามที่มอบหมาย ทั้งนี้การทํางานกลุมแตละครั้ง นิสิตตองบันทึกความเห็น
แนวทางและทางออกของปญหาที่ไดแลกเปลี่ยนกันในกลุ มเป นลายลักษณ อักษรแลวสงตอนทายชั่วโมงเรียนเพื่อเก็บไวเปน
หลั กฐานซึ่ งเปนส วนหนึ่งของการประเมิน ผลในรายวิชานี้ ในกรณี ที่มี เวลาในชั้นเรียนเหลื อ จะเป ดโอกาสให นิสิตนํ าเสนอ
ประเด็นของกลุมตนเพื่อใหเกิดการเรียนรูระหวางกันได
ตัวอย างรายวิชาที่ กล าวไปขางตนนี้ เป นความพยายามของผู วิจัยที่จะนํ าแนวคิดด านการเรี ยนการสอนตา ง ๆ มา
ประยุกตใชในกระบวนการการเรียนการสอนจริง โดยพิจารณาจากความเปนไปไดและขอจํากัดของผูเรียนในรายวิชาดังกลาว
ในกรณีของรายวิชาลักษณะอื่น เชน รายวิชาสําหรับนิสิตวิชาเอกและวิชาโทภาษาเยอรมันที่มีจํานวนผูเรียนในชั้นเรียนไมมาก
นัก อาจสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปไดอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การกําหนดรายละเอียดเนื้อหา รวมทั้งรูป แบบการประเมิ นผล ดังที่กลาวไปแลวในหัวข อ 5.1.1 และ 5.1.2 และการจัดทํา
โครงงานที่นําเสนอประเด็นเนื้อหาอันซับซอนและหลากหลาย พรอมกับนําเสนอผลงานดวยวาจาเปนภาษาเยอรมันดวยระดับ
ภาษาที่เหมาะสม

6. บทสรุปและแนวทางการพัฒนา
ในบทความนี้ ผูวิ จั ยไดศึก ษากรอบความคิ ดเชิงทฤษฎี ก ารเรียนการสอนวั ฒ นธรรมศึก ษาของกลุ ม ประเทศที่ ใช
ภาษาเยอรมันเปนภาษาราชการซึ่งใหความสําคัญกับ 5 ประเด็ นหลัก กล าวคือ กระบวนการการเรียนการสอนที่กระตุนให
ผูเรียนศึกษาเปรียบเทียบประเด็นคัดสรร การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม การใชสื่อสมัยใหม การผลิตสื่อการเรียนการสอน
และการอบรมผูสอนภาษาเยอรมันในทุกระดับ อีกทั้งยังศึกษาความเปนไปไดและขอจํากัดในการนําแนวคิดดังกลาวมาใชใน
บริบทอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยครอบคลุมทั้งปจจัยดานเนื้อหาและกระบวนการการเรียนการสอน ปจจัยดานผูเรียนและ
ปจจัยด านผูสอน พรอมนําเสนอตัวอยางการประยุกตใชอยางเปนรูปธรรม ซึ่งตัวอยา งที่ยกมานี้สามารถปรับเปลี่ ยนไปตาม
ความเหมาะสมสํา หรับ ผู เรียนกลุมอื่ น อันจะเปน การตอยอดการศึ กษาและวิ จัยด านการเรียนการสอนวัฒ นธรรมศึ กษาใน
ประเทศไทยตอไป
ประเด็นเชิงการวิจัยที่นาสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ การศึกษาเปรียบเทียบวาผูสอนรายวิชาดานวัฒนธรรมศึกษาของ
แตละสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนรูป แบบการประเมินผลในรายวิชาเหลานี้ ไว
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อยางไร ปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจวางแนวทางการสอนนั้น ๆ ซึ่งการวิจัยในแงมุมนี้จะสามารถศึกษาทัศนคติสวน
บุคคลและความเชื่อทางดานการเรียนการสอนของผูสอนแตละรายไปพรอมกันไดดวย
สวนประเด็นสุดทายคือ การพัฒนางานวิจัยดานวัฒนธรรมเยอรมันศึกษาที่ใหความสําคัญกับการศึกษากระบวนการ
การเรียนรูดานวัฒนธรรมของผูเรียนภาษาเยอรมันชาวไทย ซึ่งการวิจัยดานนี้ตองดําเนินการเชิงสหศาสตรโดยอาศัยทฤษฎีและ
แนวคิ ดที่ เกี่ยวของทั้งด านวัฒ นธรรมศึก ษา สังคมวิท ยา มานุษ ยวิ ทยา ตลอดจนศึก ษาศาสตรเป นฐาน รวมทั้ งการพั ฒ นา
รูป แบบการเรี ย นการสอนเนื้ อ หาวั ฒ นธรรมศึกษาที่เหมาะสมกั บ กลุม ผูเรียนแตละสถาบั น ทั้ งในระดั บ มั ธยมศึ กษาและ
ระดับอุดมศึกษารวมทั้งในระบบการศึกษาตอเนื่องเพื่อสงเสริมการเรียนรูในดานดังกลาวอยางเปนรูปธรรม
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