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เรื่องเล่าชีวิตนักศึกษาในปักกิ่งกับการเรียนภาษาจีนกลาง
The Story of Thai Students in Beijing and Chinese Language Study
อาอีส๊ะ มามุ ศศ.ม. (Aesah Mamuh M.A.)1
เลือกจีน เลือกปักกิ่ง
ปี 2006 สำาหรับผู้เขียนแล้วเป็นปีที่พิเศษ เพราะในปีนั้นผู้เขียนโชคดีมากที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการหนึ่งอำาเภอ
หนึ่งทุน นักเรียนที่ได้รับทุนโครงการนี้สามารถที่จะเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในต่างประเทศมีให้เลือกเรียนหลายประเทศด้วยกัน หลายคนเลือกที่
จะไปเรียนที่ยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดา(ควิเบก) ฝรั่งเศส แต่สำาหรับผู้เขียน
แล้ว เลือกที่จะเรียนต่อที่ประเทศจีนอย่างไม่ลังเล เนื่องจากเหตุผล
หลายประการ ประการแรกผู้เขียนสนใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับประเทศ
จีนตัง้ แต่สมัยยังเด็กๆ ชอบทีจ่ ะดูภาพยนตร์จนี และรายการโทรทัศน์จนี
แม้ว่าภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์เหล่านั้นจะสะท้อนชีวิตทั้งในด้าน
สถานทีแ่ ละยุคสมัย รวมถึงสภาพแวดล้อมทีต่ า่ งจากชีวติ ผูเ้ ขียนอย่างสิน้ เชิง
ประการที่สองขณะนั้นผู้เขียนเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจอนปลายอายุ
บรรยากาศในปีแรกของนักเรียนทุนในปักกิ่ง
เพียง 18 ปี ยังไม่กล้าที่จะไปศึกษาต่อในประเทศที่ไกลๆ และประการ
สุดท้ายซึ่งเป็นเหตุผลที่สำาคัญที่สุด คือ ผู้เขียนพบว่าจำานวนคนจีนในประเทศไทยมีมาก ไม่ว่าจะมาค้าขายติดต่อธุรกิจ ศึกษาต่อ
หรือท่องเทีย่ วก็ตาม ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าในอนาคตภาษาจีนจะต้องมีบทบาททีส่ าำ คัญยิง่ ขึน้ ในประเทศไทยการทีเ่ รามีโอกาสทีจ่ ะศึกษาภาษา
จีนกลาง ย่อมถือว่ามีประโยชน์อย่างยิง่ ไม่เพียงแต่สามารถใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สารทัว่ ไปเท่านัน้ เราสามารถใช้ภาษาเพือ่ สร้างความ
เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆทัง้ ในระดับบุคคล และระดับประเทศ เช่น การประกอบธุรกิจการลงทุน การศึกษาความรู้วิทยาการ และ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้เขียนจึงมุงมั่นและไม่ลังเลที่จะศึกษาต่อประเทศจีน
จนถึงวันนี้ยังจำาความรู้สึกครั้งแรกที่มาถึงกรุงปักกิ่งได้อย่างแม่นยำา ความรู้สึกตื่นเต้น ฮึกเหิมเหมือนเบื้องหน้ามี
อะไรมากมายที่รอให้เราได้ศึกษาค้นคว้าบวกกับความรู้สึกเดียวดายว้าเหว่ที่เพิ่งจากบ้านและครอบครัวผสมผสานเกิดขึ้นในใจ
แต่ผู้เขียนก็ต้องเดินหน้าแบกสำาภาระใบเล็กใบใหญ่ขึ้นรถบัสร่วมกับ
นักเรียนไทยคนอื่นๆเพื่อเดินทางสู่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม
ปักกิ่ง เส้นทางระหว่างสนามบินไปยังตัวเมือง ทิวทัศน์ภายนอก
หน้าต่างรถทีผ่ เู้ ขียนได้เห็นคือ ทุกตรอกทุกซอยและถนนใหญ่เต็มไป
ด้วยผูค้ นมากมายล้นหลามไปหมด ถนนแต่ละสายกว้างใหญ่เป็นแนว
ตรงขนานกันและตัดกันเป็นบล็อกๆ อาคารสองข้างทางมีขนาดใหญ่
โตสร้างทัง้ แบบโบราณและแบบสมัยใหม่ และอีกหลายแห่งทีก่ าำ ลังอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง แสดงให้เห็นว่ากรุงปักกิง่ ยังคงมีการพัฒนาเป็น
เมืองสมัยใหม่ ต้องบอกเลยว่า นัน่ คือ ‘‘จีนใหม่”
แสงจากตึกระฟ้ายุคใหม่ยามค่ำาคืนของกรุงปักกิ่ง
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หลังจากเดินทางมาถึงกรุงปักกิ่ง ผู้เขียนพบว่าปักกิ่งมีเรื่องน่าสนใจมากมาย เช่น คนปักกิ่งมีความชำานาญด้าน
ทิศทางเป็นพิเศษ ในศตวรรษที่13 ชนชาติมองโกเลียเป็นชนชาติที่ปกครองเมืองจีนในขณะนั้น ได้ก่อตั้งเมืองหลวงขึ้นที่ปักกิ่ง
และสร้างแผนผังพื้นฐานให้แก่เมืองปักกิ่ง โครงสร้างเมืองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมแบบกระดานหมากรุก ผ่านไปหลายร้อยปี ปักกิ่งยังคงใช้
โครงสร้างเมืองเดิมของเมื่อหลายร้อยปีก่อน ถนนหนทางเส้นหลักใน
เมืองกระจายไปตามแนวเส้นละติจูดและลองจิจูด โครงสร้างเมืองที่
พิเศษเช่นนี้ทำาให้คนปักกิ่งโดยกำาเนิดมีความชำานาญด้านทิศทางอย่าง
มาก ผู้เขียนเคยได้ยินเรื่องตลกเรื่องหนึ่ง คือ สามีภรรยาคู่หนึ่ง ใน
ตอนกลางดึกสามีถูกภรรยานอนเบียดจนชิดขอบเตียง สามีไม่ได้พูด
ว่า “ขยับไปด้านข้างหน่อย” แต่กลับพูดว่า “ขยับไปทางใต้หน่อย”
วิวพระราชวังต้องห้ามยามค่ำาคืน
ชีวิตการเรียนกับวัฒนธรรมจีน
ผู้เขียนศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University) เป็นมหาวิทยาลัยที่พิเศษมากแห่งหนึ่ง แม้จะจัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เล็กมากในบรรดามหาวิทยาลัยอื่นๆในปักกิ่ง แต่
กลับมีชื่อเสียงโด่งดัง นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่จีนไม่มีใครไม่รู้จักมหาวิทยาลัยนี้ เมื่อพิจารณาตามเหตุผลแล้ว ผู้เขียนคิดว่า
อาจมีอยู่ 2 ข้อที่ทำาให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงคือ ข้อแรก มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง กลุ่มสาขาภาษาจีนสำาหรับต่างชาติก็ติดอันดับ 1 ของประเทศ ดังนั้นหลังจากที่ผู้
เขียนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เพื่อนชาวจีนมักจะถามผู้เขียนว่าปรับตัวเข้ากับมาตรฐานที่เข้มงวด
ที่มหาวิทยาลัยมีต่อนักศึกษาต่างชาติได้ไหม เมื่อตอนเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆ ผู้เขียนเหมือนกับเพื่อนร่วมชั้นส่วนใหญ่ เรียน
ภาษาจีนมาเพียงไม่กี่เดือน หรือบางคนก็ไม่เคยเรียนมาเลย แต่อาจารย์ก็ไม่เคยลดมาตรฐานลงเพียงเพราะว่าพวกเราเพิ่งเริ่ม
เรียนภาษาจีน การเรียนการสอนในห้องเรียนอาจารย์จะใช้ภาษาจีนทั้งหมด จะไม่ใช้ภาษาอังกฤษช่วยอธิบายเนื้อหาที่สอน
พวกเรา ส่วนการเรียนและจดจำาอักษรจีน นับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำาหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน ยังจำาได้ว่าช่วงเวลานั้น
เหนื่อยมากเกือบทุกวัน มีความกดดันมาก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
พวกเราก็อดทนจนถึงที่สุด ต่อมาพวกเราจึงเข้าใจแล้วว่าความ
กดดันที่พอเหมาะจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อน ช่วยพวกเราให้ข้าม
ผ่านอุปสรรคเพื่อความก้าวหน้าไปได้ แล้วประสบความสำาเร็จใน
ที่สุด นอกจากมีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพการศึกษาแล้ว ยังมีอีกหนึ่ง
เหตุผลที่ทำาให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จัก มหาวิทยาลัยภาษา
และวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่เน้นการเรียนการ
สอนภาษาและวัฒนธรรมของจีนให้แก่นักศึกษาต่างชาติแห่งเดียว
ที่มาเรียนที่จีน ดังนั้นคนต่างชาติจึงให้ฉายาแก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
วิวฤดูหนาวของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ว่า “สหประชาชาติขนาดย่อม” ที่นี่ผู้เขียนมีโอกาสรู้จักนักศึกษาจาก
หลายประเทศมากมาย หลังจากรู้จักพวกเขา ทำาให้ผู้เขียนนึกถึง คำาพูดโบราณของจีนที่ว่า “ดินน้ำาฝั่งไหนเลี้ยงดูคนฝั่งนั้น”ถูก
ต้องที่สุด คนที่มาจากคนละประเทศต่างก็มีนิสัยและพฤติกรรมต่างกัน ตัวอย่างเช่น นักศึกษาชาวเกาหลีแทบทุกคนชอบความ
ทันสมัย ดูได้จากการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา
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ผูช้ ายใส่หมวกเบสบอล สวมเสือ้ แจ็คเก็ตและกางเกงทรงกระบอก
เหมือนกัน ส่วนผูห้ ญิงชอบสวมเสือ้ ยืด กระโปรงสัน้ และเลคกิง้ สีดาำ
แบบนี้ทำาให้คนอื่นสามารถแยกแยะพวกเขาออกจากกลุ่มนักศึกษาต่าง
ชาติได้งา่ ย นักศึกษาชาวญีป่ นุ่ จะเรียบง่ายสบายๆ การแต่งกายไม่ได้มี
เอกลักษณ์เฉพาะอย่างนักศึกษาชาวเกาหลี แต่มนี สิ ยั ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
อย่างหนึง่ คือไม่ชอบรบกวนคนอืน่
ไม่ชอบสร้างความรำาคาญให้คน
อื่น ดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงทำาให้ชาวต่างชาติรู้สึกว่าไม่ชอบเปิดเผยและรัก
สันโดษ ส่วนนักศึกษาอเมริกาธรรมดาทั่วไปที่ผู้เขียนรู้จักนั้นต่างก็เป็น
มิตรและอัธยาศัยดีมาก พวกเขายินดีคบเพื่อนต่างถิ่น คนจีนก็เหมือน
รูปถ่ายกับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียน
กับคนอเมริกา เป็นมิตรมีอัธยาศัยดี โดยเฉพาะเมื่อคนจีนรู้ว่าคุณเป็น
คนต่างชาติ ความเป็นมิตรของพวกเขาก็ยิ่งแสดงออกชัดเจน ตัวอย่างเช่น ตอนผู้เขียนทบทวนบทเรียนนอกเวลาเรียน แล้ว
มีปัญหาไม่เข้าใจ ก็จะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนจีน และพวกเขามักจะช่วยผู้เขียนเสมอ แล้วผู้เขียนมักจะถูกเชิญไป
เที่ยวบ้านพวกเขา ถ้าว่างก็จะไปทุกครั้ง เพราะรู้ว่าจะมีอาหารจีนอร่อยๆรอต้อนรับอยู่เต็มโต๊ะ ด้านการเรียนและทำางาน คนจีน
ส่วนใหญ่มีความตั้งใจสูงมาก ตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนจีน จะขยันเรียนกันมาก อ่านตลอดปี นอกจากวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ผู้เขียนมักจะเห็นนักศึกษาชาวจีนอ่านหนังสือและท่องจำาบทเรียนในมหาวิทยาลัยทุกเช้า คนจีนมีคำาพูดหนึ่งว่า “หนุ่มสาว
เข้มแข็งประเทศชาติกเ็ ข้มแข็ง” เชือ่ เถอะว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีนยุคนีเ้ ป็นผลมาจากบัณฑิตทุกคนของทีน่ ท่ี พ่ี ร้อมใจกัน
ขยันขันแข็ง ช่วงทีไ่ ม่มาประเทศจีน ภาพคนจีนในสายตาผูเ้ ขียนนัน้ ทัง้ ไม่สะอาดและไม่มมี ารยาท แต่หลังจากมาอยูป่ ระเทศจีนแล้ว
ผูเ้ ขียนจึงได้พบว่า ความจริงคนจีนจำานวนมากก็ไม่ได้เลวร้าย เช่น
บนรถเมล์หรือรถไฟใต้ดนิ ทีแ่ น่นเบียดเสียด เมือ่ คนหนุม่ สาวทีน่ ง่ั
อยูเ่ ห็นผูส้ งู วัยขึน้ รถมา พวกเขามักจะลุกให้ทน่ี ง่ั แก่ผสู้ งู วัย ส่วน
ในสายตาใครหลายคนทีเ่ ห็นว่าคนจีนชอบพูดเสียงดังราวกับไม่มี
ใครอยูร่ อบข้าง ผูเ้ ขียนมาลองคิดดูแล้วว่าในบางสถานการณ์ก็
พอเข้าใจได้ พวกเราต่างก็รวู้ า่ ประเทศจีนมีประชากรเยอะมาก ยิง่
เมืองใหญ่อย่างปักกิง่ ก็ยง่ิ เยอะ บนถนนทีผ่ คู้ นคึกคัก ถ้าพูดคุย
กันแล้วเสียงไม่ดงั พอ ก็ยากทีจ่ ะทำาให้อกี ฝ่ายได้ยนิ ดังนัน้ คนจีน
จึงพูดเสียงดังโดยไม่รตู้ วั พอนานไปก็กลายเป็นความเคยชิน แต่
ผูเ้ ขียนรูส้ กึ ว่าตอนนีค้ นจีนหลายคนเริม่ เข้าใจแล้วว่า การพูดเสียง
บรรยากาศในชั้นเรียนภาษาจีน
ดังเป็นมารยาททีไ่ ม่ดี ดังนัน้ พวกเขาจึงระวังและเวลาพูดให้เสียง
เบาลง เพือ่ ไม่ให้คนอืน่ รูส้ กึ ไม่ดี ส่วนปัญหาต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมจีนยุคปัจจุบนั อาจารย์กเ็ คยให้พวกเราถกเถียงกัน ผลสรุปที่
ออกมาคือจีนยุคปัจจุบนั กำาลังอยูใ่ นช่วงการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีร่ วดเร็วมาก เช่น การพัฒนาเมืองทีร่ วดเร็ว โครงสร้างประชากร
มีแนวโน้มว่าผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ สังคมเกษตรกรรมเป็นหลักกำาลังพัฒนาไปเป็นสังคมสารสนเทศอย่างรวดเร็ว เป็นต้น จึงกระทบต่อ
ประเทศจีนและประชากรทีอ่ าศัยอยูป่ ระเทศจีนหลายด้าน ประเทศจีนตอนนีก้ เ็ หมือนกับอยูใ่ นช่วงเด็กวัยรุน่ เลีย่ งไม่ได้ทจ่ี ะพบกับ
ปัญหาหลายรูปแบบของการเจริญเติบโต พวกเราจึงควรอดทนต่อช่วงเวลานี้ เพราะทุกประเทศบนโลกนีท้ ป่ี ระสบความสำาเร็จก็มา
จากช่วงเวลานีก้ นั ทัง้ นัน้ เชือ่ ว่าในเวลาไม่กป่ี ี ประเทศจีนและคนจีนจะเปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี น้ึ
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กีฬามหาวิทยาลัยที่รวบรวมนักศึกษาต่างชาติไว้ด้วยกัน

พวกเราซึ่งเป็นนักศึกษาชาวไทยได้พักอยู่ในหอพักที่ดีมากของมหาวิทยาลัย และหอนี้ก็มีนักศึกษาที่มาจากทั่วทุก
มุมโลก ปกติพวกเราจะทบทวนบทเรียน พักผ่อนในห้องของตัวเอง พอถึงเวลาทานข้าว พวกเราก็จะไปทำาอาหารที่ห้องครัวรวม
เวลานี้พวกเราก็จะพบคนหลากหลายเชื้อชาติ สีผิว ในห้องครัวนี้ อาหารที่ทุกคนทำาก็มีหลายอย่าง นักศึกษาชาวไทยและเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มั ก ทำ า อาหารที่ ทำ า มาจากกะทิ แ ละอาหาร
ทะเล นักศึกษาเกาหลีชอบทำากิมจิ นักศึกษาชาวอินเดียชอบทำา
อาหารประเภทแกงกะหรี่และนักศึกษาฝรั่งมักจะทำาสลัดหรือ
สปาเกตตี้ อาหารคนละอย่างส่งกลิน่ หอมทีต่ า่ งกันไป กระตุน้ ต่อม
หิวของเราทุกคน นักศึกษาบางคนจะแบ่งอาหารทีต่ วั เองทำาให้
กับเพือ่ นทีเ่ จอกันในห้องครัว นีก่ เ็ ป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีพ่ วกเราทุกคน

หอพักสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ

ถึง
ทำาอาหารกับเพื่อนๆต่างชาติ

ปรารถนา นักศึกษาที่เพิ่งมาประกาศจีนมักจะพูดจีนไม่ค่อยได้ ดัง
นั้นคำาพูดที่ใช้ได้ยินบ่อยๆ คือคำาว่า “หนีห่าว” บวกกับรอยยิ้มที่สดใส
ทำาให้ทุกคนกลายเป็นเพื่อนกันแล้ว ผู้เขียนชอบที่ได้พบปะเพื่อนจาก
หลายๆประเทศ เพราะพวกเขาทำาให้ผู้เขียนได้รับความรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมความเคยชินของประเทศต่างๆ การพูดคุยกับคนที่มา
จากหลากหลายวัฒนธรรมนั้นสนุกมาก แล้วมีประโยชน์ต่อพวกเรา
อีกด้วย
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หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแห่งนีแ้ ล้ว ผูเ้ ขียนเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโทต่อทีม่ หาวิทยาลัยครุศาสตร์ปกั กิง่ (Beijing
Normal University) เมือ่ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยภาษาและ
วัฒนธรรมปักกิง่ แล้วมหาวิทยาลัยแห่งนีถ้ อื ว่าใหญ่โตกว่ามากและเป็น
มหาวิทยาลัยครูที่ดีที่สุดของประเทศจีนด้วย กล่าวได้ว่าบรรดาผู้ที่
ต้องการมีอาชีพครู ล้วนใฝ่ฝันอยากที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีคำาขวัญที่ดีมากคือ “学为人师、行为
世范” (เรียนรู้เพื่อเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม) ซึ่งหมายถึง
ผู้เขียนและเพื่อนๆกับคำาขวัญมหาวิทยาลัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นครูของสังคม เมื่อเราสำาเร็จการศึกษา
กลายเป็นครูแล้ว ความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมของเรา ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ความคาดหวังที่สูงมากของ
คำาขวัญทำาให้สถาบันแห่งนี้ได้สร้างครูชั้นนำาของประเทศจีนมานับไม่ถ้วน ในความคิดของนักศึกษาที่นี่แล้ว คำาขวัญนี้ถือว่าเป็น
ความคาดหวังที่สูงมาก แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นอุดมคติสูงสุดในใจของนักศึกษาทุกคนที่นี่เหมือนกัน ผู้เขียนเองเพิ่งเรียนจบจาก
ที่นี่ได้ไม่นานไม่สามารถบอกได้ว่าผู้เขียนนั้นได้เข้าถึงความคาดหวังของคำาขวัญที่นี่แล้วหรือยัง แต่คำาขวัญนี้จะเป็นเป้าหมาย
และอุดมคติของผู้เขียนตลอดไป เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เขียนไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ดีกว่า
ที่เป็นอยู่
ผู้เขียนใช้เวลาร่วมเจ็ดปีในการศึกษาภาษาจีน แม้ว่าจะเคยได้ยินหลายคนพูดว่าการเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องยาก แต่
จากประสบการณ์ทำาให้ผู้เขียนรู้ว่าจริงๆแล้วการพูดภาษาจีนให้ได้ไม่ใช่เรื่องยาก เห็นได้จากเพื่อนนักศึกษาต่างชาติร่วมชั้นของผู้
เขียนเอง ส่วนใหญ่แล้วสามารถสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้ภายในเวลาหนึ่งปี ที่นี่เราสามารถมองเห็นชาวต่างชาติมากมายพูด
ภาษาจีนโดยไร้เสียงวรรณยุกต์ (ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งมีเสียงวรรณยุกต์ทั้งหมด 4 เสียง พยางค์เดียวกัน
ถ้าเสียงวรรณยุกต์ไม่เหมือนกัน ความหมายก็จะไม่เหมือนกัน) พูดคุยกับคนจีนอย่างมีความสุข ที่เห็นจะเป็นเรื่องยากในการ
เรียนภาษาจีนนั้น ผู้เขียนคิดว่าเป็นตัวหนังสือจีนหรืออักษรจีน ซึ่งเป็นอักษรภาพจะอาศัยรูปร่างของตัวอักษรแสดงความหมาย
และตัวหนังสือจีนแต่ละตัวจะมีความหมายในตัวเอง
ดังนั้นระบบการเขียนภาษาจีนจึงเป็นระบบแสดง
ความหมาย (แตกต่างไปจากระบบการเขียนที่ใช้
ระบบอักษรอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นระบบการเขียน
ที่แสดงการออกเสียง โดยรูปร่างของตัวอักษรไม่ได้
แสดงความหมายแต่อย่างใด) ดังนั้นการท่องจำาคำา
ศัพท์ภาษาจีนจึงเป็นสิ่งจำาเป็นในการเรียนภาษาจีน
จุดนี้เองที่ยากลำาบากสำาหรับนักศึกษาเกือบทั้งหมด
ศิลปะการเขียนพู่กันจีน
ที่เรียนภาษาจีน แต่ผู้เขียนคิดว่าจริงๆแล้วการเรียน
ภาษาอื่นๆ (ที่ใช้ระบบอักษร) ก็เหมือนการเรียน
ภาษาจีนที่จำาเป็นต้องท่องจำาคำาศัพท์ ท่องครั้งหรือสองครั้งแล้วไม่จำาเป็นเรื่องที่ปกติมาก แต่ถ้าเราหมั่นเขียน ท่องจำาบ่อย ๆ ก็จะ
ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องยากในการเรียนภาษาจีน
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การศึกษาในจีน
ที่จีนมีคำาหนึ่งที่มักได้ยินบ่อยๆ : จุนซือจ้งเจี้ยว (尊师重教) เข้าใจได้ง่ายตรงตามตัว คือ เคารพอาจารย์และให้
ความสำาคัญของการศึกษา ทั้งสองอย่างต้องควบคู่กัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ คำานี้ ยกตัวอย่างเรื่องการเคารพอาจารย์
มีครั้งหนึ่งผู้เขียนได้รับเชิญไปเป็นแขกที่บ้านของเพื่อน ในช่วงที่พูดคุยกันเมื่อพ่อแม่ของเขาทราบว่าผู้เขียนจะกลับประเทศไป
เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยภายหลังจบการศึกษา สายตาและน้ำาเสียงของพวกเขาที่พูดออกมาแสดงถึงความเชื่อมั่นและ
ชื่นชมในตัวผู้เขียนทันที ผู้เขียนจึงเข้าใจแล้วว่าที่นี่ แม้ว่าเป็นเพียงอาจารย์ระดับประถมศึกษา ก็จะได้รับการยกย่องและเคารพ
เสมอ เพราะการเคารพอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีของจีน ตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเคารพอาจารย์มีมากมาย แต่
มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนค่อนข้างประทับใจ ชื่อเรื่อง “ตากหิมะหน้าบ้านอาจารย์เฉิง” เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์เป่ยส้งเมื่อ
ศตวรรษที่ 9 เรื่องมีอยู่ว่ามีคนๆหนึ่งชื่อเฉิงอี เป็นคนเก่งมีความรู้มาก นักเรียนหลายคนคารวะเขาเป็นอาจารย์ มีอยู่วันหนึ่ง มี
นักเรียนสองคนไปบ้านอาจารย์เฉิงอีเพื่อขอคำาชี้แนะบางอย่าง แต่พอไปถึงพวกเขาพบว่าอาจารย์กำาลังพักผ่อน ทั้งสองจึงยืนรอ
อยู่หน้าประตูบ้านด้วยความเกรงใจ ขณะนั้นหิมะก็ตกลงมา
ทั้งสองคนยืนตากหิมะรอเป็นเวลานาน จนกระทั่งอาจารย์
ตื่นขึ้นมาพบพวกเขา หิมะก็กองขึ้นมาสูงถึง 30 เซนติเมตร
ดังนั้นคนรุ่นหลังจึงมักนำาตัวอย่างพวกเขาไปสอนนักเรียน
คนอื่น ให้ยึดพวกเขาเป็นแบบอย่าง อีกอย่างที่ประเทศจีน
อาชีพครูค่อนข้างมั่นคง มีเงินเดือนและวันหยุดแน่นอน
สวัสดิการต่างๆก็ดีจึงทำาให้พ่อแม่คาดหวังว่าลูกเมื่อจะหาคู่
ครองแต่งงาน ให้เลือกคนที่มีอาชีพครูเป็นอันดับแรก ส่วน
เรื่องความสำาคัญกับการศึกษาในวิชาความรู้ทั่วไปของจีน
ที่เรียนกล่าวไว้ว่า ประเทศจีนสมัยก่อนรัฐบาลได้มีการก่อ
ตั้งกระทรวงศึกษาธิการมาช้านาน เช่น ก่อนคริสตศักราชหนึ่งศตวรรษ รัฐบาลกลางสมัยนั้นได้ก่อตั้งสถาบันลักษณะเดียวกับ
มหาวิทยาลัย เคยมีนักศึกษาสูงสุดราวหนึ่งหมื่นคน นอกจากนี้รัฐบาลกลางยังจัดตั้งและปรับปรุงระบบคัดเลือกบุคคล เพื่อ
กระตุ้นให้คนหนุ่มสาวตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นหนึ่งในสิ่งยืนยันว่าคนจีนให้ความสำาคัญกับการศึกษา หลังจากประเทศจีนใหม่
ก่อตั้งขึ้น (1 ตุลาคม 1949) เนื่องจากผ่านความวุ่นวายและสงครามมากกว่าศตวรรษ บ้านเมืองรอคอยการฟื้นฟู การศึกษายิ่ง
ได้รับผลกระทบกว่าสิ่งใด รอคอยการพัฒนาอย่างเร่งด่วน แต่ผ่านไปไม่นานประเทศที่เกิดใหม่นี้ก็เข้าสู่ความโกลาหลของการ
ปฏิวัติ จนสิ้นสุดปฏิวัติเมื่อปี 1976 ประเทศจีนกลับมาใช้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกครั้ง การศึกษาเดินเข้าสู่ระบบของการ
พัฒนาอย่างเข้มแข็ง หลายปีมานี้ ปัญหาการศึกษาได้รับการใส่ใจจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลลงทุนกับการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นทุกปี ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศจีนเริ่มประกาศการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีมานานแล้ว โดยให้เรียนฟรีในระดับ
ประถมศึกษา 6 ปีและมัธยมต้น 3 ปี มีการอมรบและทดสอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการสอนของตัวบุคลากรครูอย่างต่อเนื่อง
ด้านการศึกษาขั้นสูง ระดับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก จำานวน
มหาวิทยาลัยของจีนที่ติดอันดับมีเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 90 ของศตวรรษก่อน มหาวิทยาลัยทำาการประกาศ
รับสมัคร เพื่ออบรมบุคลากรด้านการศึกษาระดับสูงจำานวนมาก สร้างกำาลังพัฒนาประเทศให้ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้าน
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของจีนย่อมหนีไม่พ้นการสนับสนุนจากการศึกษาของจีนรวมทั้งด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจีน
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ท่องเที่ยวในจีน
ประเทศจีนมีประโยคหนึ่งกล่าวไว้ว่า “อ่านตำาราหมื่นเล่มไม่เท่าเดินทางหมื่นลี้” ความหมายก็คือคนเราไม่ควรอ่าน
แต่หนังสืออย่างเดียว ควรออกไปดูโลกภายนอกบ้าง ระหว่าง
ทางอาจจะได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ประเทศจีนกว้างใหญ่
อารยธรรมมีความหลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ก็มีมากมาย เพื่อนนักศึกษาต่างชาติต่างก็เคยไปเที่ยวที่อื่น
นอกจากปักกิ่งกันแล้วทั้งนั้น อาจจะไปกับมหาวิทยาลัย หรือ
ไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ตามคำาแนะนำาของเพื่อน แต่สถานที่ที่ผู้
เขียนประทับใจมากที่สุดก็คือ ทะเลสาปชิงไห่ กับ โจวจ้วง ตั้ง
อยู่ที่ชายแดนของที่ราบสูงธิเบตซึ่งเป็นหลังคาโลก นอกจากจะ
เป็นทะเลสาปภายในแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดในจีนแล้ว ยังเป็นทะเล
ดอกโหยวไช่เริ่มบานในเดือนมกราคมถึงสิงหาคม
สาปน้ำาเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีนอีกด้วย ในช่วงฤดูร้อนปี2008 ผู้
เขียนและเพื่อนนั่งรถออกเดินทางจากหลานโจว มุ่งหน้าไปยังเมืองน้ำาลึกลับที่ผู้เขียนไม่รู้จักเลยแม้แต่นิดเดียว ณ เมืองที่อยู่
ไม่ไกลจากทะเลสาปชิงไห่ สิ่งแรกที่พวกเรามองเห็นเลยคือดอกโหยวไช่ชื่อดัง (พืชผลชนิดหนึ่ง เมื่อผลสุกแล้วสามารถนำาไป
แปรรูปเป็นน้ำามันสำาหรับบริโภค) ที่ปลูกอยู่เต็มสองข้างทาง
ก่อนมาก็เคยได้ยินเพื่อนหลายคนพูดถึงวิวของดอกโหยวไช่
บนที่ราบสูงนี้ พอมาเห็นด้วยตาตัวเอง จึงรู้ว่าสมกับคำาร่ำาลือ
จริงๆ ดอกโหยวไช่ที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตากลายมาเป็นผืน
ทะเลดอกไม้สีทอง สวยงามตระการตาบนที่ราบสูงใต้ท้องฟ้า
กับเมฆสีขาว ลมพัดกระทบดอกไม้สีทอง ราวกับคลื่นลูกแล้ว
ลูกเล่าบนท้องทะเลใหญ่ รถยนต์ที่เรานั่งก็เหมือนเรือลำาน้อย
ล่องลอยไปตามคลื่นบนมหาสมุทรแห่งดอกไม้ สกัดการเดิน
ทางไปสู่จุดหมายครั้งนี้ของพวกเรา รถยนต์มุ่งหน้าเดินทาง
ต่อไป ทันใดนั้นก็มองเห็นภูเขาที่อยู่ไกลๆเชื่อมต่อกับท้องฟ้า
ภูเขาหิมะกับทะเลสาปชิงไห่
มีแผ่นสีขาวสะท้อนตา ราวกับเมฆสดใสลอยบนยอดเขา ความ
สงสัยของพวกเราได้รับคำาตอบอย่างรวดเร็ว คือ ภูเขาหิมะนั่นเอง พวกเราพูดออกมาพร้อมกันอย่างไม่ได้ตั้งใจ รอบกายยังคง
เป็นดอกโหยวไช่ที่เบ่งบานในฤดูร้อน ไกลออกไปเป็นภูเขาหิมะที่
พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อน รู้สึกเลยว่าธรรมชาติช่างอัศจรรย์จริงๆ
บนโลกใบนีม้ วี วิ ทิวทัศน์หลายแบบทีแ่ ตกต่างกันโดยสิน้ เชิง ถ้าก้าว
เข้ามาแผ่นดินผืนนี้ คุณถึงจะรูส้ กึ จริงๆเลยว่า ท้องฟ้าอยูส่ งู แค่ไหน
แผ่นดินกว้างใหญ่เท่าไหร่ ภูเขาลึกลับยังไง และแสงอาทิตย์
สดใสขนาดไหน ขณะที่พวกเรากำาลังชื่นชมกับวิวทิศทัศน์ที่อยู่
ตรงหน้า รถยนต์ก็วิ่งไปยังเนินเขาลูกต่อไป อีกไม่นานก็ถึงทะเล
สาปชิงไห่แล้ว ผู้เขียนยอมรับว่าก่อนมาทะเลสาปชิงไห่
มีคลื่นซัดริมทะเลสาปให้ความรู้สึกคล้ายทะเลจริง
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ฤดูต่างกัน ให้ความสวยงามในแบบต่างกัน

ไม่เคยได้ยนิ และรูอ้ ะไรเกีย่ วกับทะเลสาปผืนนีม้ าก่อนเลย ตนเองเคยชินและเห็นแต่ทะเลจึงคิดว่าทะเลสาปชิงไห่กค็ งเป็นแค่ทะเล
สาปเล็กๆบนทีร่ าบสูงทีไ่ ม่สะดุดตาเท่านัน้ แต่ทนั ทีทม่ี ายืนอยูต่ รงหน้ารูส้ กึ ตะลึงในความยิง่ ใหญ่และสวยงามของมันทันที ทะเล
สาปชิงไห่ทอ่ี ยูต่ รงหน้ากว้างใหญ่ไร้ทส่ี น้ิ สุด ถ้าไม่รวู้ า่ เป็นแค่ทะเลสาป คุณอาจคิดว่าข้างกายคุณนีค้ อื ทะเล น้าำ ทะเลสาปใสสะอาด
ใกล้ๆสามารถมองเห็นก้อนหินน้อยใหญ่ทอ่ี ยูใ่ ต้ผวิ น้าำ จากใกล้ขยับไกลออกไป สีของน้าำ จะค่อยๆเข้มขึน้ ผิวน้าำ สีเขียวอ่อน เขียว
เข้ม และน้าำ เงิน ผสานกันราวกับภาพวาดสวยงามขนาดมหึมา ตัง้ แสดงบนแผ่นดินทีก่ ว้างใหญ่ เหยียดยาวไปไกลจนเชือ่ มต่อกับ
ท้องฟ้า รวมเป็นสีเดียวกัน ณ เวลานัน้ ในใจเต็มไปด้วยความนับถือและชืน่ ชมความงามของธรรมชาติทแ่ี สนยิง่ ใหญ่น้ี ตรงข้าม
กับความสวยงามยิง่ ใหญ่ของทะเลสาปชิงไห่ คือสวนจัวเจิง้ (The Humble Administrator Garden) ทีม่ คี วามงดงามปราณีต
สวนจัวเจิง้ ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองซูโจว มณทลเจียงซู สร้างขึน้ ในยุคราชวงศ์หมิง (ก่อนคริสตศักราช1491-1521) เป็นหนึง่ ในสีส่ วนชือ่ ดัง
ของจีน และเป็นสวนทีใ่ หญ่สดุ ชือ่ ดังทีส่ ดุ ของเจียงซู ถูกขนานนามว่า “มารดาของสวนจีน” ถูกยกให้เป็น “มรดกโลก” (world
heritage) สวนจัวเจิง้ เป็นตัวแทนของสวนทางใต้แม่นาำ้ แยงซีเกียง ทัง้ สวนมีนาำ้ เป็นศูนย์กลาง ศาลาทีพ่ กั งดงาม ต้นไม้ดอกไม้เรียง
ราย เต็มไปด้วยกลิน่ อายของบทกวี มีเอกลักษณ์ของธรรมชาติทางใต้แห่งแม่นาำ้ แยงซีเกียง ผูเ้ ขียนมีโอกาสมาซูโจวเยีย่ มชมสวน
จัวเจิง้ ในปี 2009 ซึง่ มหาวิทยาลัยเป็นผูจ้ ดั พาทุกคนมาท่องเทีย่ ว จากทีเ่ คยเห็นความยิง่ ใหญ่และอลังการของสิง่ ก่อสร้างในปักกิง่
อย่างเช่น พระราชวังต้องห้าม มาจนชิน แต่สวนจัวเจิง้ ทีจ่ ดั อยูใ่ นสวนทางใต้ของจีนกลับเป็นสวนส่วนตัวมากกว่า เพราะพืน้ ทีข่ อง
สวนค่อนข้างมีจาำ กัด ดังนัน้ การออกแบบของสวนจึงเป็นความ
สวยงามอีกรูปแบบหนึง่ เป็นความสวยงามทีล่ ะเอียดปราณีต การ
ออกแบบโดยช่างหลายร้อยปีกอ่ น ทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความฉลาด
หลักแหลม ตัวอย่างเช่น เสีย่ วเฟยหงเป็นสะพานทีเ่ จอน้อยมากใน
สวนของซูโจว ราวสะพานสีแดงปักลงกลางน้าำ น้าำ กระเพือ่ มเป็นริว้
คลืน่ ราวกับสายรุง้ บนท้องฟ้า จึงถูกเรียกว่าเสีย่ วเฟยหง (สะพาน
สายรุง้ ) มันไม่เพียงเป็นเส้นทางเชือ่ มต่อผิวน้าำ กับพืน้ ดิน ยังสร้าง
ทัศนียภาพอันโดดเด่นทีม่ สี ะพานเป็นศูนย์กลาง เป็นทัศนียภาพ
สุดคลาสสิคของสวนจัวเจิง้
ความสวยงามของสะพานสายรุ้ง
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ภูมิทัศน์รอบพระราชวังต้องห้ามใจกลางเมืองกรุงปักกิ่ง

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวในปักกิ่ง จะพบว่าสิ่งที่ดึงดูดคนมากที่สุดของเมืองนี้ก็คือความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นได้ในหลายๆด้านด้วยกัน ที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นสถาปัตยกรรมโบราณของกรุงปักกิ่ง ณ.ตอนนี้คงจะไม่มีใครไม่รู้
จักสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่นพระราชวังต้องห้าม หอบูชาสวรรค์เทียนถัน กำาแพงเมืองด่านปาต๋าหลิ่งและพระราชวังฤดู
ร้อนอี๋เหอหยวน สมัยที่ผู้เขียนเรียนอยู่ปักกิ่งก็ได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเหล่านี้กับเพื่อนๆ ก่อนอื่นที่ต้องกล่าว
ถึงก็คือพระราชวังต้องห้ามที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ถูกสร้างขึ้นมาในราชวงศ์หมิง (สร้างเสร็จเมื่อค.ศ. 1420) มีประวัติศาสตร์
ยาวนานถึง 600 ปี เป็นที่ประทับของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงและชิง มีตำาหนักและห้องต่างๆรวม 8,000 กว่าห้อง มีคนคำานวณไว้
ว่าหากใครต้องการพักทั่วทุกห้องของพระราชวังแล้วจะต้องใช้เวลานานถึงยี่สิบกว่าปี ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ผู้เขียนได้ไปมาแล้วกว่าสามครั้งซึ่งแต่ละครั้งไม่เคยเดินจนทั่วพระราชวังเลย
กำาแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของ
กรุงปักกิ่ง อยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 75 กิโลเมตร คนจีน
จะไม่ใช้คำาว่า “ดู” หรือ “เที่ยว” กำาแพงเมืองจีน แต่จะคุ้นเคยใช้คำาว่า “ปีน” กำาแพง
เมืองจีนมากกว่า และนี้ก็เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสูงชันของภูเขาที่นี่ แม้ว่า
การปีนกำาแพงเมืองจีนจะไม่ง่ายและเหนื่อยมาก แต่ในประเทศจีนมีคำากล่าวซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดีว่า “ถ้าไม่ได้ไปถึงกำาแพงเมืองจีนก็ไม่ถือว่าเป็นวีรบุรุษ” และคำานี้เองที่เป็น ครั้งแรกกับการปีนกำาแพงเมืองจีนของผู้เขียน
แรงบันดาลใจให้ผู้คนอดทนเอาชนะความยากลำาบากเพื่อปีนขึ้นไป และเมื่อคุณปีนกำาแพงเมืองจีนได้แล้ว คุณจะรู้สึกถึงความ
สวยงามและความยิ่งใหญ่ของมัน
มองภาษาจีนในอนาคต
ในขณะนีป้ ระเทศจีนเป็นประเทศทีก่ าำ ลังเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ในปัจจุบนั
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมส่งผลให้ประเทศจีนมีบทบาททัง้ ต่อภูมภิ าคเอเชียอาคเนย์และต่อภูมภิ าคอืน่ ๆของโลก ขณะ
เดียวกันความร่วมมือระหว่างไทยจีนรวมไปถึงอาเซียนกับจีนก็แน่นแฟ้นขึน้
ทำาให้มกี ารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางใน
ประเทศไทยอย่างกว้างขวางทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค โดยจะเห็นได้วา่ มีการสอนภาษาจีนกลางอยูใ่ นทุกระดับ ตัง้ แต่ชน้ั
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันสอนภาษาเอกชนทีเ่ ปิดสอนภาษาจีนกลางให้กบั ผูท้ ่ี
สนใจทัว่ ไปแสดงให้เห็นถึงภาษาจีนได้ยกระดับเป็นภาษาสากลและมีความสำาคัญมากขึน้ ทำาให้มคี วามต้องการบุคลากรทีม่ คี วามรูใ้ น
การใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งหากเราเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษานั้น สามารถสร้างข้อได้เปรียบและ
เพิ่มโอกาสทางการทำางานในอนาคต ดังนั้นหากใครที่สนใจภาษาต่างประเทศแต่ไม่รู้ว่าควรเรียนภาษาอะไรดี ลองมาเรียนภาษา
จีนกันดีกว่า สุดท้ายนี้ขอฝากศัพท์จีนไว้หนึ่งคำา ที่หมายถึง แล้วพบกันใหม่หรือลาก่อน 再见！(ไจ่เจี่ยน) ค่ะ

