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บทสรุปผู้บริหาร
ระบบการศึกษาไทยทิ้งเด็กจ�ำนวนมากไว้เบื้องหลัง

สองทศวรรษที่ผ่านมา อัตราการเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เป็นเพราะ
รัฐบาลลงทุนมหาศาลด้านการศึกษา อย่างไรก็ตาม ความไม่เท่าเทียมและไม่ทั่วถึงยังคงปรากฏให้เห็นเด่นชัด เช่น เด็กด้อยโอกาสยังเข้าไม่ถึง
ระบบการศึกษา ทั้งคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ก็ยังแตกต่างกันตามพื้นที่ ภาษา และฐานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัวของเด็ก1 หากไม่ศึกษา
สถานการณ์ความเหลือ่ มล�ำ้ และไม่แก้ปญ
ั หาด้วยนโยบายทีอ่ า้ งอิงหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจยั แล้ว ประเทศไทยจะไม่ประสบความส�ำเร็จ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาอันเนื่องมาจากภาษา

ในประเทศไทย เด็กที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ต้องเผชิญปัญหาในการเรียนหลายประการ จึงเป็นกลุ่มพิเศษที่ต้องการ
ความช่วยเหลือดูแลด้วยกลยุทธ์เฉพาะ โดยเฉลี่ยพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีโอกาสอยู่ในระบบโรงเรียนน้อยกว่าประชากรเด็กทั่วไป กล่าวคือ
มีแนวโน้มออกกลางคันสูงกว่า และยังมีผลคะแนนสอบ O-NET ต�่ำกว่าอีกด้วย ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อขจัด
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทีเ่ กิดจากภาษา ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ข้อ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลวิจัยจากทั่วโลกสนับสนุนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อ

งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ในหลายประเทศชี้ชัดว่า เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อใช้ภาษาแม่ในการเรียนชั้นประถมศึกษาต้น
ซึง่ พืน้ ฐานทีแ่ ข็งแกร่งนีจ้ ะเป็นทักษะในการเรียนภาษาและสาระการเรียนรูอ้ นื่ ได้อย่างดี ดังนัน้ การก�ำหนดนโยบายภาษาและการศึกษาแห่งชาติ
โดยอ้างอิงหลักฐานดังกล่าว และส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ
ซึง่ เด็กในท้องถิน่ ไม่ได้พดู ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ จะมีสว่ นช่วยอย่างยิง่ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติและผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน
ในประเทศไทย
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตหลักฐานเชิงประจักษ์ของไทยที่รองรับแนวทางดังกล่าว และจัดท�ำแม่แบบส�ำหรับการด�ำเนินงานจัดการ
ศึกษารูปแบบทวิ–พหุภาษา ยูนิเซฟร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงออกแบบ พัฒนา ทดลองใช้ และ
ประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรทวิ-พหุภาษาในโรงเรียนน�ำร่องในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเด็กใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในอันดับรั้งท้ายของประเทศ
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ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติและยูนิเซฟ, 2559

สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาษาเป็นสะพานเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่เท่าเทียมและทั่วถึง

การจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถนิ่ ) ทีน่ ำ� เสนอในรายงานฉบับนี้ เป็นโครงการวิจยั ปฏิบตั กิ ารทีเ่ ริม่ ด�ำเนินงาน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 หรือกว่าทศวรรษแล้ว พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
โดยเปรียบเทียบผลการเรียนของเด็กในโรงเรียนน�ำร่องกับโรงเรียนคู่เทียบ โรงเรียนน�ำร่องจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรที่ใช้ภาษามลายูถิ่น
เป็นสือ่ หลักในการเรียนการสอนชัน้ ปฐมวัยหรือปีแรก ๆ ของการเข้าเรียน และสอนภาษาไทยในฐานะหลักสูตรพิเศษส�ำหรับเด็กไทยกลุม่ ชาติพนั ธุ์
เพื่อเป็นพื้นฐานเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ด้านภาษา วัฒนธรรม และวิชาการ โดยเพิ่มสัดส่วนภาษาไทยมากขึ้นตามล�ำดับจนจบช่วงชั้นประถม
ศึกษา ส่วนโรงเรียนคู่เทียบจะจัดการศึกษา โดยใช้ “ภาษาไทยภาษาเดียว” ในการจัดการเรียนการสอน แล้วประเมินผล
ประจ�ำปีเพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียนและทัศนคติของชุมชน

“ความส�ำเร็จสี่ประการ” ของการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา

นักวิชาการชาวไทยที่ประเมินโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) มาตลอด 8 ปี พบว่า การจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษามลายูถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อประสบผลส�ำเร็จหลายประการ สรุปได้ดังนี้
• พัฒนาการภาษาไทยล�ำ้ หน้า แม้วา่ นักเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา ใช้เวลาเรียนรูภ้ าษาไทยในชัน้ เรียนน้อยกว่านักเรียนคูเ่ ทียบ และ
เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฟังพูดก่อนการอ่านเขียน แต่ผลการทดสอบในชั้น ป.1 กลับพบว่า นักเรียนทวิ-พหุภาษามีทักษะการเขียน
ในระดับค�ำและประโยคสูงกว่านักเรียนคู่เทียบอย่างมีนัยส�ำคัญ ถึง 2 เท่าและผลการทดสอบเขียนเรียงความภาษาไทยของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทวิ-พหุภาษา มีทกั ษะการใช้คำ� และการสือ่ ความหมายสูงกว่าคูเ่ ทียบทุกด้าน โดยเฉพาะการใช้คำ� ยาก
และหลากหลาย โดยจ�ำนวนค�ำที่ใช้โดยเฉลี่ย 104 ค�ำ สูงกว่านักเรียนคู่เทียบที่ท�ำได้เพียง 52 ค�ำ
• คะแนนเหนือกว่าทุกกลุ่มสาระ นักเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ร้อยละ 72.5
สอบผ่านเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะการอ่าน สูงกว่าโรงเรียนคู่เทียบซึ่งได้
คะแนนเพียงร้อยละ 44.5 อย่างมีนัยส�ำคัญทุกระดับชั้น
• O-NET ประจักษ์แจ้งพัฒนา นักเรียนทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท�ำคะแนนการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
• ชุมชนรักษาสนับสนุนและส่งเสริม จากการสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองกว่า 200 คน โดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เมื่อปี พ.ศ.2553 และ ปี พ.ศ.2558 พบว่า มีการตอบรับและความพึงพอใจในโครงการทวิ–พหุภาษา ในระดับมาก ประโยชน์ส�ำคัญ
ที่ส่วนใหญ่ระบุได้แก่ “การอ่านเขียนภาษาไทยเก่งขึ้น” และ“มั่นใจมากขึ้น”

ความร่วมมือและภาคีเครือข่ายช่วยให้โครงการประสบความส�ำเร็จ

การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการอ�ำนวยการที่ได้รับคัดเลือกมาจาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาความมัน่ คงแห่งชาติ ยูนเิ ซฟ กองทุนสนับสนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ราชบัณฑิตยสภา เอสไอแอลอินเตอร์เนชั่นแนล ครูอาจารย์ในพื้นที่ ตลอดจนผู้น�ำทางศาสนาในท้องถิ่น

การยอมรับจากประชาคมโลก

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการรู้หนังสือ โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO King Sejong Literacy Prize 2016)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 แก่โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหวินฮุย
ด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Wenhui (文晖) Award 2017) จากการฝึกอบรม
และพัฒนาครูตามแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกในภูมิภาคเอเชียที่มีการสอนและฝึกอบรมครูตาม
แบบทวิ-พหุภาษา นอกจากนี้ยังมีการน�ำเสนอความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประชุมสหประชาชาติ
งานประชุมวิชาการนานาชาติ และวารสารวิชาการ

ข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ

ขณะที่ประเทศไทยก�ำลังเร่งขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาอยู่นี้ ผู้วางนโยบายควรได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากผลการวิจัยที่ชี้ว่า
“อะไรคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพ (what works)” อะไรคือเครื่องมือที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงเนื้อหาการศึกษา
อย่างทั่วถึงทุกระดับการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) เป็นนวัตกรรมการศึกษาใหม่ที่มีพื้นฐานจาก “แนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (best practices)” ด้านการสอนยุคใหม่และผ่านการประเมินโดยนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ
ต่อการศึกษาไทยหลายประการ พอสรุปได้ดังนี้
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ntegrating บูรณาการแนวทางจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานให้เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ในด้านหลักสูตร การพัฒนาครู และการวัดและประเมินผล
eveloping พัฒนาโครงการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส�ำหรับเด็กกลุม่ ชาติพนั ธุ์
บนพื้นที่สูง โดยเฉพาะเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ โดยอาศัยการถอดบทเรียน
ที่ได้รับจากโครงการนี้
xpanding ต่อยอดขยายผลโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
ไปสู่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเป็นหลักสูตรที่ปรับเหมาะสมแล้ว
สือ่ การเรียนการสอนพร้อมใช้งาน และแนวทางในการพัฒนาครูทผี่ า่ นการตรวจสอบประสิทธิผล
เรียบร้อย พร้อมให้น�ำไปต่อยอดขยายผลแบบเต็มรูปแบบ
dapting ปรับใช้สื่อการสอน “ภาษาไทยส�ำหรับเด็กไทยกลุ่มชาติพันธุ์” ของโครงการฯ
กับเด็กที่เป็นบุตรหลานแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ส�ำหรับจัดการเรียนการ
สอนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่จัดให้โดยรัฐและเอกชนในประเทศไทย
etting up จัดระบบสรรหา ฝึกอบรม พัฒนา และบรรจุแต่งตั้งครูกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อคืนถิ่น
ภูมิล�ำเนา รวมทั้งรองรับโครงการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ตลอดจนแก้ปัญหา
อัตราการย้ายออกของครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล

เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง

การจัดการศึกษาแบบครอบคลุม (Inclusive Education) เล็งเห็นความส�ำคัญของการด�ำเนิน
งานเพือ่ มุง่ เป็น “โรงเรียนส�ำหรับเด็กทุกคน” โดยมีหลักคิดว่า โรงเรียนควรรองรับเด็กทุกคน ไม่กดี กัน้
พื้นเพหรือสถานะ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ หรือภาษา ทั้งนี้สถานศึกษาควรจัดให้
เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงเนื้อหาในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายทาง
ภาษาและวัฒนธรรมของเด็ก พร้อมทั้งจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการพิเศษของแต่ละคน
ซึ่งความมุ่งมั่นในวิธีการนี้เป็นหัวใจส�ำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การยูนิเซฟ
ขณะที่ประเทศไทยก�ำลังเร่งขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาอยู่นี้ ผู้กำ� หนดนโยบายควรได้เห็นหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ว่า “อะไรคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพ” อะไรคือเครื่องมือที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เข้าถึงเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ทุกระดับการศึกษา การจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) เป็นนวัตกรรมการศึกษาทีม่ พี นื้ ฐานจาก “แนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ” (best practices)
ด้านการสอนยุคใหม่ ทั้งยังผ่านการประเมินโดยนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศ เอกสารฉบับนี้
น�ำเสนอ “สาเหตุ” และ “วิธีการ” รวมถึงผลการศึกษาของโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อ
การศึกษาของประเทศไทย ทัง้ นี้ “การถอดบทเรียน” จากโครงการนีอ้ กี หลายประการ ยังมีประโยชน์
น่าสนใจต่อนักการศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย

องค์การยูนิเซฟมุ่งมั่นปฏิบัติงาน
ด้านสิทธิเด็กและความเสมอภาค
จึงสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ
ทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
โครงการทวิ–พหุภาษา ร่วมกับ
ผู้น�ำชุมชน ครูอาจารย์ ปราชญ์ชาวบ้าน
และศิลปินในท้องถิ่นกว่า 65 คน
ผลิตสื่อวัสดุการศึกษามากกว่า
1,400 ชิ้นงาน ทั้งภาษามลายูถิ่น
และภาษาไทย และจัดท�ำหลักสูตร
ประถมศึกษา ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ระบุในหลักสูตรแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา
ครู 145 คน และครูผู้ช่วย 13 คน
ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน
นักเรียนในโครงการทวิ–พหุภาษา
มาแล้วกว่า 2,500 คน
ในโรงเรียนประถมศึกษาศึกษา 15 โรง
ให้มีผลสัมฤทธิ์ระดับดีเยี่ยม
เป็นที่น่าพึงพอใจ

โปรดพิจารณาและด�ำเนินการ

ในฐานะผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ข้าพเจ้ามั่นใจว่า งานที่เราได้ร่วมปฏิบัติกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนในโครงการนี้
จักมีประโยชน์นานัปการต่อเด็กหลายพันคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และแม้กระนั้น เราก็ยังปรารถนาได้เห็นผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นกับ
เด็กอีกจากพันเป็นหมื่น จากหมื่นเป็นแสนคน
การจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้จัดท�ำหลักสูตรปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เหมาะสมกับเด็กไทย
เชือ้ สายมลายู ตรงตามมาตรฐานการเรียนรูท้ รี่ ะบุในหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และยกระดับผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนได้สงู ขึน้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก�ำหนดให้มีการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) เป็นกระบวนวิชาหนึ่งของหลักสูตรวิชาชีพ
ครู อบรมนักศึกษาครูรนุ่ ใหม่หลายร้อยคน ให้รเู้ ทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษา ผูว้ างนโยบายจึงควรน�ำทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่า
เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โปรดพิจารณาด�ำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อขยายผลนวัตกรรมนี้
ไปสู่โรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆ ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีนักเรียนในโรงเรียนใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาหลัก รวมทั้งน�ำแนวทาง
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานควบคู่กับภาษาไทย ไปสู่นักเรียนชาติพันธุ์ในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย
เด็กนักเรียนหลายพันคนยังคงรอความช่วยเหลือสนับสนุนจากเรา ให้ชว่ ยสร้างสะพานเชือ่ มโยงไปสูอ่ นาคตอันสดใส ก่อนทีจ่ ะสายเกินไป
นายโธมัส ดาวิน
ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
5
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เสนบอกเวลา
ลำดับเหตุการณสำคัญ
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• สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
มีมติรับรอง ปฏิญญา
สหประชาชาติวาดวย
สิทธิของชนเผาพ�้นเมือง
• สถาบันว�จัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหิดลทำว�จัยสำรวจ
สถานการณภาษา (ครั้งที่ 2)
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• การประชุมว�ชาการ
นานาชาติวาดวยการ
พัฒนาภาษา การฟ��นฟ�ภาษา
และการศึกษาแบบพหุภาษา
ในเอเชียครั้งที่ 1

• สถาบันว�จัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหิดล
เร��มตนทำว�จัยพ�้นฐาน
การสำรวจสถานการณภาษา
(ครั้งที่ 1)
• กระทรวงศึกษาธิการร�เร��ม
แนวคิดเร�่องการใช
ภาษามลายูถิ�นและภาษาไทย
ในโรงเร�ยน

49

25
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• ยูเนสโกเผยแพรเอกสารเร�่อง
การศึกษาในสังคมพหุภาษา

25

• ยูนิเซฟเผยแพรเอกสาร เร�่อง
การสงเสร�มและคุมครองสิทธิเด็ก
ชนเผาพ�้นเมือง
• เหตุการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
เร��มรุนแรงบานปลายข�้น

• กอส. เสนอแนะใหมีนโยบาย
ใชภาษามลายูถิ�นเปนสื่อ
การสอนตั้งแตชั้นอนุบาล
• ยูนิเซฟ–มหาว�ทยาลัยมหิดล
(สถาบันว�จัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย)
เร��มตนความรวมมือ
ดำเนินโครงการทว�-พหุภาษา
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• โครงการทว�–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ�น)
เร��มจัดการเร�ยนการสอน
ชั้นอนุบาลปที่ 1
ในโรงเร�ยนนำรอง 4 โรง
• ยูนิเซฟเผยแพรรายงานเร�่อง
วันเวลาแหงความหวาดกลัว:
การรับรูของเด็กตอการ
ดำเนินชีว�ตในพ�้นที่
ชายแดนใตของประเทศไทย

• ครม. เห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพ�เศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต
(พ.ศ. 2552-2555)

• ศอ.บต.
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ผลทว�-พหุภาษา
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สำหรับนักศึกษา
โดยการสนับสนุนของ
สหภาพยุโรป

60
25

59

25
• นักเร�ยนโครงการ
ทว�–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ�น)
รุนที่หนึ่ง เร�ยนจบชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6
• สถาบันว�จัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
ม.มหิดลไดรับรางวัล
นวัตกรรมการรูหนังสือ
โดยยูเนสโก
• นำเสนอผลการดำเนิน
โครงการทว�–พหุภาษา
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ตารางที่ 10 วิธีสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย __________________________________________ 98
ตารางที่ 11 ผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทย ตอนที่ 1 (เขียนอักษรตามค�ำบอก)
ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้น ป. 1 รายบุคคล ______________________________________________ 112
ตารางที่ 12 ผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทย ตอนที่ 5 (เขียนประโยค)
ภาคเรียนที่ 1ของนักเรียนชั้น ป. 1 รายบุคคล _______________________________________________ 112
ตารางที่ 13 อัตราการผ่านเกณฑ์และภาวะน่าจะเป็นของการสอบผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการทวิ–พหุภาษา ____ 118
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สารบัญกล่องข้อความ
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ _______________________________________________________________________
โรงเรียนตกเป็นเป้า ___________________________________________________________________________
คณะกรรมการ กอส. กับการศึกษา ________________________________________________________________
ความรู้สึกเศร้าใจของครู
____________________________________________________________________
ตัวอย่างค�ำถามในการส�ำรวจสถานการณ์การใช้ภาษา ___________________________________________________
รูปแบบโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ _______________________________________________________
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องศาสนากับภาษา ________________________________________________________
ข้อค้นพบส�ำคัญด้านสถานการณ์ภาษาและการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ________________________________
การเรียนสามัญศึกษาควบคู่กับศาสนา _____________________________________________________________
วัตถุประสงค์ของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ____________________________________________
ค�ำถามการวิจัยเดิมของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ________________________________________
บทเรียนจากภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ไม่ควรปฏิบัติตาม __________________________________________________
ภาษามลายูอักษรยาวี กับภาษามลายูถิ่น ____________________________________________________________
ท�ำไมจึงไม่ใช้ภาษามลายูมาตรฐาน ________________________________________________________________
เหตุใดการแปลแบบเรียนจึงใช้ไม่ได้ผล _____________________________________________________________
อย่าลืมผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ____________________________________________________________________
แพะกินผัก เรื่องราวในหนังสือเล่มยักษ์ _____________________________________________________________
ไปหาปลากับพ่อ : การเรียงนิทานภาพตามล�ำดับเหตุการณ์ _______________________________________________
ความพยายามในการสอนภาษาไทย _______________________________________________________________
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ _________________________________________________
การสอนโฟนิคส์ (การสะกดค�ำ) ___________________________________________________________________
ความคิดเห็นจากครู และผู้ปกครอง ________________________________________________________________
จากผู้ประเมินกลายเป็นผู้สนับสนุน ________________________________________________________________
ทักษะคณิตศาสตร์กับทักษะภาษา _________________________________________________________________
การถอดบทเรียนจากทีมประเมิน มรย. _____________________________________________________________
การพัฒนาแบบทดสอบ _______________________________________________________________________
ข้อความส�ำคัญในนโยบายภาษาแห่งชาติ ____________________________________________________________
ข้อความรับรองในรัฐธรรมนูญ ___________________________________________________________________
ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาแม่ __________________________________________________________________
เสียงจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทวิ–พหุภาษา มรย. ___________________________________________
ถ่ายโอนความรู้ทวิ-พหุภาษาสู่ชายแดนเหนือ __________________________________________________________
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ปกครองและครู ___________________________________________________________
ข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติม ___________________________________________________________________________

29
29
29
30
34
37
38
39
39
51
51
54
57
57
81
81
91
101
108
108
115
125
126
127
129
129
134
135
139
139
141
144
148
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รายการค�ำย่อและอักษรย่อ
ASEAN
CSO
CUP
EFA
EU
G1...G6
ISOC
K1, K2
L1
L2
MLE
MLE WG
MOE
MT
MTB-MLE
NGO
NLP
NRC
NSC
OBEC
PM
PMT-MLE
RILCA
SDG
SEAMEO
SIL
SLA
SM
SPBAC
TRF
YRU
14

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
องค์กรภาคประชาสังคม
องค์ความรู้พื้นฐานร่วม
การศึกษาเพื่อปวงชน
สหภาพยุโรป (อียู)
ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 (ป. 1 - ป. 6)
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ. 1 อ. 2)
ภาษาแรก (ภาษาแม่)
ภาษาที่สอง (ภาษาใหม่)
การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
คณะท�ำงานว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ยูเนสโก กรุงเทพฯ)
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ภาษาแม่
การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
องค์การนอกภาครัฐ
นโยบายภาษาแห่งชาติ (ประเทศไทย)
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ภาษามลายูปาตานี (ภาษามลายูถิ่น)
โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ)
สถาบันเอสไอแอล
การรับภาษาที่สอง (การเรียนรู้ภาษาที่สอง/ภาษาใหม่)
ภาษามลายูมาตรฐาน (ภาษามาเลเซีย)
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.)
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ค�ำน�ำผู้เขียน
เมือ่ ยูนเิ ซฟตกลงท�ำสัญญาให้เขียนรายงานโครงการจัดการเรียน
การสอนแบบทวิ–พหุภาษาโดยใช้ภาษามลายูถนิ่ และภาษาไทยเป็นสือ่
ผู ้ เ ขี ย นทราบดี ว ่ า ตั ว เองต้ อ งพบความท้ า ทายหลายประการ
อันดับแรกโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) ไม่ใช่โครงการ
“ทัว่ ไป” ทีม่ เี นือ้ หาตามรูปแบบการเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์
ซึง่ องค์กรเพือ่ การพัฒนาต่าง ๆ มักก�ำหนดให้ระบุวตั ถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั
และผลลัพธ์ไว้ชดั เจน ประการทีส่ อง ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียก็ใช่จะมีแต่ครู
ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนเท่านั้น หากยังรวมถึงผู้น�ำทางศาสนา
นักวิชาการ บุคลากรด้านความปลอดภัยนักการเมืองและผู้สื่อข่าว
ด้วยเช่นกัน และข้อสุดท้าย แม้โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–
มลายูถิ่น) จะด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา แต่ประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั ยังส่งผลดีตอ่ การเสริมสร้างสังคมสันติสขุ สมานฉันท์ให้เกิดขึน้
ได้อีกด้วย
การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน พิสูจน์ชัด
ว่าเด็กจะประสบความส�ำเร็จในการเรียนมากทีส่ ดุ หากได้เริม่ ต้นการ
ศึกษาด้วยภาษาแม่ ภาษาที่เด็กใช้คล่องดีอยู่แล้ว จึงค่อยสอนภาษา
อืน่ ทีหลัง หลักการส�ำคัญของการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษา
แม่เป็นฐาน ก�ำหนดให้ใช้ภาษาแม่เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน
ตลอดทั้งวันที่โรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษาศึกษาตอนต้น ซึ่งในช่วงนี้เด็กจะพัฒนาทักษะการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียนภาษาแม่ ฝึกฝนจนช�ำนาญ แล้วจึง
ค่อยเริ่มเรียนรู้ภาษาอื่นอย่างเป็นระบบ ต่อยอดขึ้นไปจากพื้นฐาน
ทักษะภาษาแม่ที่มั่นคงแล้วนั่นเอง

โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) เกิดขึน้ ท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งผลให้
มียอดผูเ้ สียชีวติ นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 สูงเกือบ 7,000 คน ในจ�ำนวน
นี้เป็นครูและผู้บริหารโรงเรียนกว่า 180 คนแต่ก่อนหน้านั้น แม้จะ
เป็นช่วงเวลาทีไ่ ม่มเี หตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงก็ตาม เด็กไทยทีพ่ ดู
ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแรกและเรียนในโรงเรียนของรัฐก็ยังมีผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนต�ำ่ หลายคนอ่านเขียนภาษาไทยในระดับใช้งาน
จริงยังไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ใช้ภาษาไทยภาษาเดียวในการเรียนการสอนมา
โดยตลอดจนจบหลักสูตรประถมศึกษา ปัญหาการศึกษาก็ดี การเมืองก็ดี
ล้วนมีรากฐานมาจากประวัตศิ าสตร์ทางภาษา วัฒนธรรม และการเมือง
ในพื้นที่ เราคงไม่อาจเข้าใจพัฒนาการหรือผลกระทบของโครงการ
ทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้เลย หากไม่เข้าใจเบื้องหลัง
ดังกล่าวนี้ด้วย
องค์การยูนเิ ซฟประเทศไทยยึดถือวิธกี ารเรียนรูท้ เี่ น้นความเสมอ
ภาคตามสิทธิของเด็กเป็นแนวทางส�ำคัญ จึงสนับสนุนโครงการ
ทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) มาโดยตลอดกว่าสิบปี เอือ้ อ�ำนวย
ให้องค์ประกอบในการวิจัยที่มุ่งมั่นแน่วแน่นี้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และเป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งว่าท�ำไมรายงานฉบับนี้จึงต้องน�ำเสนอ
โครงการแบบองค์รวมรอบด้าน กล่าวคือ ไม่ใช่การน�ำเสนอเฉพาะ
ข้อมูลที่จะพบได้ในรายงานของผู้บริจาคเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็น
ภาพโครงการในบริบทที่กว้างขึ้นอีกด้วย
ในการนี้ผู้เขียนต้องสืบค้นเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง อาทิ
เอกสารทางประวัติศาสตร์ บทความหนังสือพิมพ์ บทสัมภาษณ์

15

สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(พ่อแม่ ครูอาจารย์ กรรมการโครงการ บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
มากกว่า 50 รายการ) รายงานประจ�ำปีที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับหน่วยงาน
ภาคี (องค์การยูนเิ ซฟประเทศไทย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย) รายงานการประเมิน
ภายนอกประจ�ำปีด�ำเนินการส�ำหรับการศึกษาระยะยาว (7 ปี)
ของโครงการ บทความวารสารวิชาการ รายการสารคดีทางโทรทัศน์
ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เขียนเองในฐานะนักภาษาศาสตร์และ
ผู้สังเกตการณ์โครงการจัดการเรียนการสอนตามแบบทวิ-พหุภาษา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอดกว่า 20 ปี
กล่าวอีกนัยหนึ่ง รายงานฉบับนี้น�ำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพจากแหล่งข้อมูลและมุมมองที่หลากหลาย เป็นไปตาม
เกณฑ์ในการพิจารณาความน่าเชือ่ ถือของงานวิจยั ทีล่ นิ คอนและกูบา
(Lincoln and Guba, 1985) ก�ำหนด ได้แก่ การมีส่วนร่วมระยะ
ยาว การสังเกตอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบสามเส้า การตรวจสอบ
โดยกลุม่ เพือ่ นนักวิจยั การวิเคราะห์ทบทวนกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะ
แตกต่างกัน และการบรรยายบริบทของการวิจัยอย่างละเอียด
ในเอกสารฉบับนี้ เนือ้ หาจะมีลกั ษณะเหมือนบทความหนังสือพิมพ์
บ้าง เหมือนรายงานสถิติบ้าง ต�ำราวิชาการบ้าง หรือคู่มือ “ฮาวทู”
สอนวิธีการต่าง ๆ บ้าง หลายบทจะขึ้นต้นด้วยหัวข้อที่บอกผู้อ่านว่า
“เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ” ที่น่าสนใจเป็นพิเศษของบทนั้นมีอะไร
บ้าง เนือ้ หาในกล่องข้อความทีแ่ ทรกอยูต่ ามส่วนต่าง ๆ ให้ขอ้ มูลเพิม่
เติมที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ผู้เขียนหวังว่า ลักษณะเช่นนี้จะสื่อสารและ
เป็นประโยชน์กับผู้อ่านยิ่งขึ้น
นวัตกรรมการศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จทุกนวัตกรรมย่อมมี
นักรบอยู่เบื้องหลัง เป็นกลุ่มคนที่ยอมอุทิศตัวเข้าเสี่ยงและทุ่มเท
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แรงกายแรงใจท�ำความฝันให้เป็นจริง โครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) ก็เช่นกัน คณะท�ำงานทีม่ ารวมตัวกันด้วยความ
มุ่งมั่นนี้ ต่างไปโน้มน้าวหน่วยงานของตนให้สนับสนุนโครงการ
(ซึ่งต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงกับโครงการที่หน่วยงานก�ำหนดให้เจ้า
หน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั )ิ ดังนัน้ จึงสมควรประกาศรายชือ่ บุคคลดังกล่าวไว้
ในที่นี้ แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของหน้ากระดาษ ท�ำให้ไม่สามารถเอ่ยนาม
ภาคีส�ำคัญอีกหลายคนได้ เช่น ครู ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิน่ พ่อแม่ผปู้ กครอง ผูน้ ำ� ทางศาสนา ก�ำนันผูใ้ หญ่
บ้าน และผูน้ ำ� ชุมชน ทัง้ นี้ ความร่วมมือทีท่ า่ นมอบให้กไ็ ม่ได้ลดคุณค่า
ลงเลยแม้แต่น้อย
นีค่ อื ประเด็นท้องถิน่ ทีเ่ ชือ่ มถึงปัญหาระดับโลก เพราะประเทศ
ต่าง ๆ ล้วนเร่งปรับปรุงยกระดับระบบการศึกษาของตนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
ข้อ 4 ทั้งยังส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคม
ความเสมอภาคทางการศึกษาและสิทธิเด็กไปพร้อมกันการตัดสินใจ
เรือ่ งภาษาทีใ่ ช้ในโรงเรียนอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความส�ำเร็จ
หรือความล้มเหลวของเด็กจากชุมชนทีม่ คี วามเปราะบาง เช่น ผูอ้ พยพ
ลี้ภัยกลุ่มชาติพันธุ์ และคนยากจน ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนีจ้ ะให้ประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ยแก่นกั การศึกษา ผูก้ ำ� หนด
นโยบาย และสมาชิกในชุมชนผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นบริบทพหุภาษาทัว่ โลก
ผศ. ดร. เคิร์ก อาร์ เพอร์สัน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561
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กลุ่มชาติพันธุ์ ในประเทศไทย:
ปัญหาท้าทายนักการศึกษา
“เหตุผลหนึง่ ทีเ่ ด็กชาติพนั ธุจ์ ำ� นวนมากมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต�ำ่ คือ เด็กเหล่านี้ มักจะถูกสอนด้วยภาษาทีต่ อ้ งใช้ความพยายามอย่าง
มากให้การเรียน เด็กประมาณ 221 ล้านคน มีภาษาพูดทีบ่ า้ นกับภาษาทีใ่ ช้เรียนในโรงเรียนเป็นคนละภาษา....” รายงานการติดตามผลทัว่ โลก
เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน2
โลกของเรามีความหลากหลายทางภาษา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และศาสนาอย่างไม่น่าเชื่อ รายงาน ดิเอทโนลอก (The Ethnologue)
ปี ค.ศ. 2017 ระบุว่ามี “ภาษาที่มีการใช้อยู่” มากถึง 7,097 ภาษา ที่ยังปรากฏสังคมผู้ใช้พูดสื่อสารในโลกปัจจุบัน จากจ�ำนวนรัฐสมาชิก
สหประชาชาติ 193 ประเทศ เราสามารถสรุปได้ว่า ประเทศส่วนใหญ่เป็นสังคมพหุภาษา มีเพียงไม่กี่ประเทศที่เป็นสังคมภาษาเดียว
ข้อสรุปนี้เป็นจริงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นแหล่งรวมนานาภาษามากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ นักภาษาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรม กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
สังคมพหุภาษาแต่ “คิดว่าตัวเองเป็นสังคมภาษาเดียว”3 ดิเอทโนลอก4 แสดงรายการภาษาในประเทศไทยจ�ำนวน 72 กลุ่มภาษา จ�ำแนกได้
5 ตระกูลภาษา ในจ�ำนวนนี้ หลายภาษา เช่น ภาษามลายูถิ่น ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษากะเหรี่ยง และภาษาม้ง เป็นชุมชนภาษาขนาดใหญ่ มี
ผูพ้ ดู หลายแสนคน บางภาษา เช่น ภาษาบีซู ภาษากว๋อง และภาษาชอง มีผพู้ ดู ไม่ถงึ 1,000 คน แผนทีด่ า้ นล่างนีแ้ สดงให้เห็นว่า ภาษาชาติพนั ธุ์
จะพบตามเขตชายแดนของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่
รูปที่ 1 แผนที่ภาษาทางตอนเหนือของประเทศไทย (Ethnologue, 2017. ใช้โดยได้รับอนุญาตแล้ว)
see inset
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รูปที่ 2 แผนที่ภาษาทางตอนใต้ของประเทศไทย (Ethnologue, 2017. ใช้โดย
ได้รับอนุญาตแล้ว)
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ประเทศไทยได้รบั ค�ำยกย่องจากเวทีโลกในด้าน
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็ง ปรับฐานะ
ขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเมื่อ
ปี พ.ศ. 2554 ตามประกาศของธนาคารโลก ดังนี้
ในรอบสีท่ ศวรรษทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยประสบ
ความส�ำเร็จอย่างมากในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
เลือ่ นฐานะจากประเทศทีม่ รี ายได้ตำ�่ ขึน้ เป็นประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางระดับล่างภายในระยะเวลา
ไม่ถึงหนึ่งชั่วคน ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงเป็น
ประเทศหนึง่ ทีเ่ รือ่ งราวความส�ำเร็จในการพัฒนาซึง่
ได้รับการอ้างถึงอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืนและขจัดปัญหาความยากจนได้
อย่างน่าชื่นชม5
ในด้านการศึกษา ประเทศไทยมีความรุดหน้า
อย่างมากเช่นกัน อัตราการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 52.6 ในปี พ.ศ. 2536 เป็นร้อยละ
73.82 ในปี พ.ศ. 25586 อัตราการเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาเพิ่มขึ้นมากจนเกือบร้อยละ 100
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิร้อย
ละ 91 และสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
อัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยอายุ 15 ปี
ขึ้นไป อยู่ที่ระดับสูงกว่าร้อยละ 95 ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2523 ส่วนการใช้จา่ ยงบประมาณด้านการศึกษานับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เรื่อยมา โดยปกติแล้วจะเกิน
กว่าร้อยละ 20 ของรายจ่ายของรัฐบาลทั้งหมด7
อย่างไรก็ดี ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษากลับ
ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ ข้อมูลนี้จะยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อ
จ�ำแนกออกเป็นรายภาคหรือจ�ำแนกตามภาษา
เมื่อ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปีแรกของโครงการ
ทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) อัตราการไม่รู้
หนังสือในเด็กชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ของ
กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ร้อยละ 1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ แต่ตรงกันข้าม ในอ�ำเภอ
10 อ�ำเภอทีม่ ปี ระชากรกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ ยูเ่ ป็นจ�ำนวน
มาก อัตราการไม่รู้หนังสือในประชากรเด็กมากถึง
ร้อยละ 25–36 ข้อมูลดังกล่าวนี้ส่งผลเสียต่อสถิติ
โดยรวมของประเทศ ฉุดอัตราการไม่รหู้ นังสือในเด็ก
ชัน้ ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 โดยรวมพุง่ สูงถึงร้อยละ 11
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5 ที่ก�ำหนดโดยกระทรวง
ศึกษาธิการไปอย่างมาก8
5
6
7
8

World Bank, 2016
Office of the Permanent Secretary, 2016
UNESCO/EduStat/World Bank, 2016
The Nation, 2007
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รูปที่ 3 อัตราการไม่รู้หนังสือในเด็กชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ของประเทศไทย (The Nation, 2007)
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กรุงเทพมหานคร

เปาหมาย

ทั่วประเทศ

กลุมชาติพันธุ

หนึ่งปีถัดมา มีการเปิดเผยข้อมูลอัตราการรู้หนังสือระดับประเทศ (ตารางที่ 1 และ 2 ด้านล่าง) ระบุว่าเขตพื้นที่การศึกษาจ�ำนวน 8 เขต
จาก 10 เขต ทีม่ ผี ลการประเมินการอ่านเขียนในอันดับรัง้ ท้ายของประเทศอยูท่ ภี่ าคใต้ ส่วนอีก 2 เขต มาจากภาคเหนือในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
และแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีประชากรชาติพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ตารางที่ 1 เขตพื้นที่การศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินการอ่านต�่ำที่สุด (OBEC, 2008)

สพป. นราธิวาส เขต 3
สพป. นราธิวาส เขต 2
สพป. ปัตตานี เขต 1
สพป. ยะลา เขต 2
สพป. ปัตตานี เขต 3
สพป. ปัตตานี เขต 2
สพป. นราธิวาส เขต 1
สพป. ยะลา เขต 1
สพป. เชียงใหม่ เขต 5
สพป. แม่ฮ่องสอนเขต 2
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อ่านไม่ออก (%)

ปรับปรุง/
ปรับปรุงเร่งด่วน (%)

รวม (%)

25.5
24.76
24.75
24.45
24.09
18.82
16.27
15.56
12.15
12

17.09
13.23
12.76
14.47
12.38
9.96
14.83
9.79
10.97
9.49

42.59
37.99
37.51
38.92
36.47
28.78
31.1
25.35
23.12
21.49
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ตารางที่ 2 เขตพื้นที่การศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินการเขียนต�่ำที่สุด (OBEC, 2008)

สพป. ยะลา เขต 2
สพป. ปัตตานี เขต 1
สพป. นราธิวาส เขต 2
สพป. ยะลา เขต 1
สพป. ปัตตานี เขต 2
สพป. นราธิวาส เขต 1
สพป. นราธิวาส เขต 3
สพป. เชียงใหม่ เขต 6
สพป. แม่ฮ่องสอนเขต 2
สพป. ยะลา เขต 3

เขียนไม่ได้ (%)

ปรับปรุง/
ปรับปรุงเร่งด่วน (%)

รวม (%)

42.11
37.5
35.13
30.3
24.83
24.24
23.84
23.29
21.28
19.5

20.86
19.62
21.37
21.03
25.57
18.8
22.04
17.2
18.41
13.78

62.97
57.12
56.5
51.33
50.4
43.04
45.88
40.49
39.69
33.28

ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาดังกล่าวนี้ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ผลการส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
พ.ศ. 2558–2559 โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติและยูนิเซฟ จ�ำแนกข้อมูลตามภาษาแม่ของหัวหน้าครัวเรือนว่าพูดภาษาไทยหรือภาษาอื่น
รูปที่ 4 แสดงช่องว่างที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางภาษาที่ส่งผลต่อการศึกษา
รูปที่ 4 ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาจ�ำแนกตามภาษาของหัวหน้าครัวเรือน (ภาษาไทยหรือภาษาอื่น)9
98.3%

การรูหนังสือในเยาวชนหญิง

ภาษาอื่น

98.4%

การรูหนังสือในเยาวชนชาย

63.8%

รอยละของเด็กอายุ 6 ขวบ
ที่กำลังเร�ยนชั้น ป. 1

76.9%
59.7%

อัตราการเขาเร�ยนสุทธิ
ระดับประถมศึกษา

95.2%
89.5%
83%

อัตราการเขาเร�ยนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาศึกษา

56.8%
0

9
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ข้อมูลจาก National Statistical Office & UNICEF, 2016
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า เยาวชนหญิงและชาย อายุระหว่าง
15–24 ปีในครัวเรือนทีพ่ ดู ภาษาไทย ส่วนใหญ่เป็นผูร้ หู้ นังสือ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 98.3 และ 98.4 แต่ตัวเลขนี้จะลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 66.7
และ 63.8 เมื่อหัวหน้าครัวเรือนมีภาษาแม่เป็นภาษาอื่น ท�ำนองเดียวกัน
เด็กอายุ 6 ปี จากครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวพูดภาษาไทยเข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 76.9 เทียบกับร้อยละ 59.7
จากครัวเรือนที่พูดภาษาอื่น แม้เด็กจากครัวเรือนทั้งสองประเภทจะ
เข้าเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาในอัตราใกล้เคียงกัน แต่เด็กจาก
ครัวเรือนที่พูดภาษาอื่นไม่เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาศึกษาเป็นสัดส่วน
เกือบครึ่งหนึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการเองก็สงั เกตเห็นแนวโน้มลักษณะเดียวกันนีจ้ าก
ข้อมูลภายในของกระทรวง เมื่อปี พ.ศ. 2556 การสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานพบว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาศึกษาปีที่
3 ร้อยละ 8 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 4 อ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ ซึง่ เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กลุม่ นี้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุม่
ชาติพันธุ์ นายชินภัทร ภูมิรัตน อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงกรณีนี้ ดังนี้
เด็กนักเรียนกลุ่มชายขอบและกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตรอบนอกที่
ประสบปัญหาในการสื่อสารภาษาไทยก็เป็นกลุ่มหลักที่เราต้อง
คอยติดตามอย่างใกล้ชิด10
เช่นเดียวกันนี้ ในที่ประชุมข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 มีการแจ้งข้อมูล ดังนี้
ผลการประเมินการอ่านเขียนระบุว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวนมากยังอ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม [ชาติพันธุ์] ดังกล่าวข้างต้น11
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีวา่ เด็กกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นระบบโรงเรียน
ไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ แต่จะมีวิธีการใดที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
เรื้อรังยาวนานนี้ได้

10 Khaosod English, 2013
11 Matichon, 2015
12 National Statistical Office & UNICEF, 2016
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“เยาวชน

ทั้งชายและหญิง
ในครัวเรือนที่
หัวหน้าครอบครัว
พูดภาษาอื่น
มีแนวโน้ม
เป็นผู้ ไม่รู้หนังสือ
สูงที่สุด12”
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บริบทโลก
“เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ได้ดีที่สุดส�ำหรับเด็กก็คือภาษาแม่”
ยูเนสโก พ.ศ. 2496

เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• หลายประเทศพยายามเร่งแก้ปัญหาด้านภาษากับการจัดการศึกษา
• หลักฐานเชิงประจักษ์เรือ่ งการก�ำหนดภาษาแม่เป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรเป็นทีร่ จู้ กั ในกลุม่ นักการศึกษา
มานานกว่า 70 ปีแล้ว
• บางประเทศขานรับโครงการริเริ่มใหม่ด้านการศึกษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน แต่หลายประเทศเน้น
ภาษาราชการหรือภาษาประจ�ำชาติโดยยอมแลกด้วยการสูญเสียภาษาแม่ไป
• กลุม่ การเคลือ่ นไหวเพือ่ การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในเอเชียแปซิฟกิ เริม่ ต้นขึน้ จากความร่วมมือระหว่าง
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ องค์กรเอกชนในประเทศ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ
องค์กรภาครัฐบางหน่วยงาน
• โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้รับทั้งประโยชน์และมีส่วนส�ำคัญต่อการเคลื่อนไหว
ในระดับวงกว้างนี้

ประเทศไทยมิใช่ประเทศเดียวที่พยายามแสวงหาวิธีจัดการเรียนการสอนเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นักวิชาการและ
นักการศึกษาจ�ำนวนมากเริ่มค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในบริบทท้องถิ่นของตนตั้งแต่หลายทศวรรษที่แล้ว
ประสบการณ์จากประเทศเปรู กัวเตมาลา และเม็กซิโก ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ถึง 1940 เผยให้เห็นว่า เด็กชาติพันธุ์ที่อ่านเขียนภาษาแม่ได้
และเรียนในโรงเรียนของรัฐที่ใช้ภาษาสเปนเป็นสื่อกลาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเพื่อนนักเรียนที่ไม่มีทักษะการอ่านเขียนภาษาแม่
เด็กเหล่านั้นต้อง “ซึมซับ”ภาษาสเปนด้วยตนเองผ่านการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาหลักเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การทดลองการใช้ภาษา
แม่ในชั้นเรียนของประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2490 ส�ำหรับเด็กนักเรียนที่พูดภาษาฮีลีไกโนนเป็นภาษาแม่ เปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษภาษาเดียว ผลพบว่าการใช้ภาษาแม่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ช่วยท�ำให้ผลคะแนนสอบสูงขึ้นร้อยละ 10–50 ในทุกวิชา
แม้แต่ในวิชาภาษาอังกฤษก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเรื่องที่ทางของภาษาแม่ในการจัดการศึกษาในการประชุม
สมัยสามัญขององค์การยูเนสโกประจ�ำปี พ.ศ. 2493 และในปี พ.ศ. 2494 ยูเนสโกจึงได้จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ณ กรุงปารีสเพื่อศึกษา
หารือเรื่อง “ภาษาพื้นถิ่นในการศึกษา” เมื่อได้พิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์จากนานาประเทศแล้ว ที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นระบุ
ไว้ตอนหนึ่ง ดังนี้
... ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มีการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน....ส�ำหรับเหตุผลทางด้านการศึกษาแล้ว เราขอแนะน�ำให้
ยืดระยะเวลาการใช้ภาษาแม่ไปจนถึงช่วงประถมศึกษาศึกษาตอนปลาย กล่าวให้ชดั เจนคือ เด็กนักเรียนควรเริม่ การเรียนในระบบโรงเรียน
โดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพราะเด็กเข้าใจภาษานั้นดีอยู่แล้ว อีกทั้งการเริ่มต้นชีวิตการเรียนด้วยภาษาแม่จะเป็น
การลดรอยเส้นแบ่งระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้เบาบางลง13

13 UNESCO, 1953
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ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่า หลายประเทศไม่ยอมรับข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าว จึงรายงานผลไปยังเบื้องบนเพื่อให้รัฐบาลมีค�ำคัดค้าน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการน�ำไปปฏิบัติ โดยอ้างว่าไม่มีระบบเขียน ขาดตัวอักษร ขาดครูผู้สอน และมีข้อกังวลเรื่องความเป็นเอกภาพ
ของชาติ และกล่าวว่า อุปสรรคทั้งหมดเหล่านี้ควรปิดบังเอาไว้
แต่นา่ เสียดายทีป่ ระเทศส่วนใหญ่ไม่สนใจค�ำแนะน�ำของยูเนสโก รวมทัง้ หน่วยงานสหประชาชาติหลายหน่วยงานก็ไม่เห็นด้วย คณะมิชชันนารี
และพัฒนากรกลุ่มอื่น ๆ ยังคงด�ำเนินโครงการสอนอ่านเขียนภาษาแม่ในกลุ่มเล็กๆ ต่อไป ยกเว้นในประเทศเปรู กัวเตมาลา โบลิเวีย เม็กซิโก
อินเดีย ปาปัวนิวกินีและอีกสองสามประเทศไม่เต็มใจเปิดรับการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เพราะระบบการศึกษาของรัฐในประเทศก�ำลัง
พัฒนาเช่นเดียวกันกับหลายประเทศในภูมภิ าคแอฟริกาและเอเชียทีก่ ำ� หนดให้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรัง่ เศสเป็นภาษาราชการทีใ่ ช้ในโรงเรียน
โดยคาดหวังว่าจะช่วยบรรลุผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาและโอกาสความส�ำเร็จระดับสูง แต่คงต้องผิดหวัง ดังทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมได้รบั ทราบข้อมูล
จากงานประชุมทางการศึกษาที่บริติช เคานซิล เป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ที่แอฟริกา มีข้อความตอนหนึ่ง ดังนี้
ประเทศในทวีปแอฟริกาหลายประเทศไม่พอใจกับผลลัพธ์ของระบบการศึกษาของตน....อัตราการออกกลางคันสูง อัตราการเรียนต่อต�ำ่
อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ อัตราการรู้หนังสือในผู้ใหญ่ต�่ำ งานวิจัยด้านคุณภาพการศึกษาบ่งชี้ถึง...การขาดหลักสูตรที่สอดคล้อง
เกีย่ วเนือ่ งกัน การขาดแคลนครูทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ และความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา โดยมีสาเหตุมาจากความสามารถทางภาษา เพศ สถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมชาติพันธุ์ และพื้นที่ภูมิศาสตร์ประเด็นท้าทายส�ำคัญคือ ระบบการศึกษาที่รัฐได้รับสืบทอดมายังคงเป็นวัฒนธรรม
ต่างด้าวและภาษาต่างแดนของประชากรส่วนใหญ่ในแอฟริกา14

การเริ่มต้นขับเคลื่อนการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในเอเชีย

แม้หลักฐานเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานจะหนักแน่นพอสมควร แต่ค�ำถามยังคงมีอยู่ เช่น ต้องเรียนด้วยภาษาแม่นาน
เท่าใดจึงจะเปลี่ยนไปเป็นภาษาราชการ อายุเท่าไหร่ที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กในการรับเอาภาษาที่สอง นอกจากนี้ รูปแบบการศึกษาแนวทาง
ทวิภาษาในโลกตะวันตกยังมีหลายรูปแบบ ค�ำถามคือ องค์ประกอบใดของแนวทางเหล่านี้ที่เหมาะส�ำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศก�ำลัง
พัฒนา แต่ละประเทศจะยกร่างนโยบายการศึกษาของตนให้ตอบสนองความต้องการของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างไร และที่ส�ำคัญคือ
จะด�ำเนินนโยบายนี้โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างไร
ค�ำถามดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้เดนนิส มาโลนและซูซาน มาโลน เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในช่วงทศวรรษที่ 1990 สามีภรรยา
คู่นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้หนังสือคนส�ำคัญของสถาบันวิจัยภาษาศาสตร์นานาชาติ หรือเอสไอแอล (SIL) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา
ชนกลุ่มน้อย หรือภาษาชาติพันธุ์ได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะท�ำงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการปาปัวนิวกินี ในโครงการ
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่ (ภาษาทอกพิซิน) ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ทั้งสองสามีภรรยาได้ย้ายมาประเทศไทย
เพื่อมาปฏิบัติงานสอนที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย ทั้งคู่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการรู้หนังสือแก่โครงการต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียอีกด้วย จึงมีโอกาสในการปฏิบัติ
หน้าที่ในสองประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์และกัมพูชา
ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 นักวิจยั ในฟิลปิ ปินส์สนใจศึกษาอัตราการออกกลางคันของเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาศึกษาในเมืองลูบอู ากัน
จังหวัดกาลิงกา พบว่าภาษาเป็นปัจจัยส�ำคัญ เนื่องจากเด็กนักเรียนจ�ำนวนมากไม่สามารถเข้าใจภาษาทางการที่ใช้ในการเรียนการสอนคือ
ภาษาฟิลิปปินส์และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเดียวที่มีปัญหา กล่าวคือ ประชากรที่พูดภาษาฟิลิปปินส์คิดเป็นเพียงร้อย
ละ 30 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงท�ำให้ “ลูกค้า” ร้อยละ 70 กลายเป็นกลุ่มชายขอบโดยไม่เจตนา เพื่อเป็นการรับมือ
กรณีนี้ กรมการศึกษาจึงเห็นชอบให้ดำ� เนินโครงการน�ำร่องการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานส�ำหรับเด็กทีพ่ ดู ภาษากาลิงกา15
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกัมพูชาในช่วงทศวรรษที่ 1990 น�ำไปสู่ “ยุคองค์การเอกชน (NGO)” เนื่องจากหน่วยงานความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศหลายสิบคณะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศ เพื่อช่วยบูรณะซ่อมแซมความเสียหายที่เขมรแดงท�ำลายล้าง องค์การ
เวิลด์คอนเซินร่วมกับยูเนสโก ริเริ่มโครงการเพื่อการรู้หนังสือภาษาชาติพันธุ์ 5 ภาษาอย่างไม่เป็นทางการขึ้นในพื้นที่จังหวัดรัตนคีรีต่อมา
ในปี พ.ศ. 2545 องค์การแคร์นานาชาติได้น�ำภาษากลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่ระบบโรงเรียน เกิดเป็นโครงการการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา โดยใช้
ภาษาแม่เป็นฐานอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มในโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนพูดภาษาเกรือง16
จากฐานประจ�ำการที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. เดนนิส มาโลน และ ดร. ซูซาน มาโลน เดินทาง
ไปให้คำ� ปรึกษาโครงการส่งเสริมการรูห้ นังสือและโครงการการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานทีเ่ พิง่ เริม่ ต้นใหม่ในหลายพืน้ ที่
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอีกหลายที่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรี
รัตน์ นักภาษาศาสตร์ที่มีประสบการณ์วิจัยด้านภาษาชาติพันธุ์มาอย่างกว้างขวาง เมื่อปี พ.ศ. 2543 ดร.สุวิไล17 และคณะ เริ่มโครงการฟื้นฟู
ภาษาในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชองในภาคตะวันออกของประเทศไทย ชาวชองส่งสัญญาณตอบรับอย่างดีมาก โดยเฉพาะความพยายามในการ
พัฒนาระบบเขียนภาษาชองอักษรไทยและการสร้างสื่อการสอนอ่านเขียนภาษาชอง ตลอดจนแนะน�ำให้มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นการ
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สอนภาษาและวัฒนธรรมชองในโรงเรียนประถมศึกษาศึกษาในพืน้ ทีโ่ ดยครู ผูบ้ ริหาร และพ่อแม่ตา่ งสังเกตเห็นพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิข์ อง
นักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการว่าเพิ่มขึ้นในระดับมาก ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เด็กมีคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ18
ความส�ำเร็จของโครงการภาษาชองในโรงเรียนและชุมชนดังกล่าวจุดประกายให้ ดร.สุวิไล จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม
ในภาวะวิกฤต” ซึ่งได้รับการสนับสนุนก่อตั้งจากเจแปน ฟาวเดชั่น และได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการ
ด�ำเนินโครงการฟื้นฟูภาษาในภาวะวิกฤตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยท�ำงานกับชาติพันธุ์ต่าง ๆ กว่า 25 กลุ่มภาษา และโครงการการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานอีก 2 กลุ่มภาษา ซึ่งนับเป็นผลส�ำเร็จยิ่งใหญ่ของคณาจารย์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักวิจัยและ
เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้
ในขณะเดียวกัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับยูเนสโก มหาวิทยาลัย
พายัพ และเอสไอแอล เริ่มโครงการจัดการศึกษานอกระบบตามแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ส�ำหรับเด็ก
ในหมู่บ้านที่พูดภาษากะเหรี่ยงโปเหนือ ซึ่งมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก19 ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุโลมให้ใช้
ภาษาชาติพันธุ์เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในบริบทการศึกษาของรัฐ20

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาภาษา การฟื้นฟูภาษา และการศึกษาแบบพหุภาษาในชุมชน
กลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชีย ครั้งที่ 1

ยูเนสโก เอสไอแอล และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาภาษา
การฟื้นฟูภาษา และการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชีย ครั้งที่ 1 ขึ้นในปี พ.ศ. 2546 มีผู้ลงทะเบียนกว่า 300 คน
จาก 30 ประเทศ เข้าร่วมประชุมและน�ำเสนอบทความวิชาการเกี่ยวกับการส�ำรวจทางภาษา การพัฒนาระบบการเขียนและตัวอักษร
การฟื้นฟูภาษา และโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือโดยมีชุมชนเป็นฐาน
ลักษณะพิเศษข้อหนึง่ ของการประชุมครัง้ นีค้ อื สามารถดึงดูดผูป้ ฏิบตั งิ านจริง ซึง่ เป็นกลุ่มชาติพนั ธุท์ มี่ ีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรม
การเคลื่อนไหวทางภาษาในระดับรากหญ้ารวมทั้งผู้แทนหน่วยงานสหประชาชาติ ตัวแทนองค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐ และนักวิชาการ
ช่วงเวลาทีจ่ ดั การประชุมนับว่าเป็นเวลาทีเ่ หมาะสม กล่าวคือ หลายเดือนก่อนหน้านัน้ ยูเนสโกได้เผยแพร่เอกสารทีส่ ง่ เสริมภาษาแม่เรือ่ ง
การศึกษาในสังคมพหุภาษา เนื้อหาในการประชุมจึงเกี่ยวกับการพิจารณาว่าหลักการดังกล่าวจะสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง
การบรรยายพิเศษจาก ดร.ซูซาน มาโลน น�ำเสนอภาพรวมสถานการณ์ภาษาชาติพันธุ์กับการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย การถอดบทเรียน
ร่วมจากโครงการทวิภาษาในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และปาปัวนิวกินี) และวิสัยทัศน์ส�ำหรับอนาคต
ส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ ดร.ซูซาน น�ำเสนอกลายเป็นประเด็นหลักของการเสวนาเกี่ยวกับการศึกษาแบบพหุภาษาในภูมิภาคเอเชีย
ซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการด�ำเนินเรือ่ งนีใ้ นเวลาต่อมา นอกจากนีข้ อ้ ความเหล่านัน้ ยังได้มกี ารแปลเป็นหลายภาษา เผยแพร่ตอ่ ในงานน�ำเสนอ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและแผ่นพับชี้แนะสาธารณะเพื่อผลักดันนโยบายด้านนี้อย่างกว้างขวาง
แผนภาพการน�ำเสนอแรกมาจากสหรัฐอเมริกา แสดงรูปแบบการศึกษาทวิภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ส�ำหรับเด็กทีไ่ ม่ได้พดู ภาษาอังกฤษทีบ่ า้ น
ซึ่งน�ำมาใช้ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ต่อมาในปลายทศวรรษที่ 1980 ถึงทศวรรษที่ 1990 กลุ่มสนับสนุนแนวคิด “ภาษาอังกฤษ
ต้องมาก่อน” แย้งว่า โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง เป็นรูปแบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าส�ำหรับเด็กผู้อพยพลี้ภัยและ
เด็กที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จึงเรียกร้องให้แต่ละรัฐคัดค้านรูปแบบการศึกษาทวิภาษา21 ดร.เวย์น พี โทมัส เห็นด้วยกับแนวคิด
“ภาษาอังกฤษต้องมาก่อน” แต่ ดร.เวอร์จิเนีย คอลิเออร์ ฝ่ายภรรยากลับเห็นตรงข้าม เพื่อแก้ปัญหาความไม่ลงรอยนี้ ทั้งสองจึงส�ำรวจ
ทะเบียนประวัติการศึกษาของเด็กที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกจ�ำนวน 42,000 คน เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
ศึกษาแบบดั้งเดิมและทวิภาษาในรูปแบบต่าง ๆ22

18 Premsrirat, 2002
19 Person & Siltragool, 2007
20 Kosonen & Person, 2014
21 ในปี ค.ศ. 1998 ผู้สนับสนุนแนวคิด “ภาษาอังกฤษต้องมาก่อน” พยายามวิ่งเต้นหาเสียงโน้มน้าวให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านกฎหมายข้อเสนอ
227 หรือที่เรียกว่า “ธรรมนูญภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐ” ท�ำให้โปรแกรมสองภาษาส่วนใหญ่ในรัฐต้องยุติลง ต่อมาปี ค.ศ. 2016 จึงออกเสียงลงคะแนนรับข้อเสนอ 58
ให้กลับมาใช้โปรแกรมสองภาษาได้ตามเดิม
22 Kamenetz, 2016
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ดังที่แสดงในรูปที่ 5 ดร.เวย์น โทมัส และ ดร.เวอร์จิเนีย คอลิเออร์ (Thomas & Collier, 1997) พบว่ายิ่งนักเรียนมีเวลาเรียนโดยใช้
ภาษาแม่มากเท่าไหร่ สัมฤทธิผลทางการศึกษาระยะยาวก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น (กราฟเส้นที่ 1 และ 2) ส่วนเด็กในชั้นเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเพียง
ภาษาเดียว (กราฟเส้นที่ 5 และ 6) กับเด็กที่ได้เรียนด้วยภาษาแม่เพียงเล็กน้อยก่อนจะ “เข้าสู่โปรแกรมหลัก” ในชั้นเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาเดียว (กราฟเส้นที่ 3 และ 4) พบว่ามีสัมฤทธิผลทางการศึกษาระยะยาวในระดับต�่ำ23 ทั้งนี้มักพบว่า ความแตกต่างของรูปแบบการ
จัดการศึกษาแบบทวิภาษาจะยังไม่ปรากฏชัดเจนก่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กเรียนเนื้อหาวิชาการและค�ำศัพท์เฉพาะ
ทางมากขึ้น
รูปที่ 5 รูปแบบสัมฤทธิผลระยะยาวของเด็กผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปลายจ�ำแนกตามรูปแบบการจัดการศึกษา
6 รูปแบบ (ดัดแปลงจาก Thomas & Collier, 1997)
คาคะแนนสมมูลเสนโคงปกติขั้นสุดทาย
70

คาคะแนนสมมูลเสนโคงปกติ (คาเปอรเซ็นไทล)

61
60

1. ทว�ภาษาแนวเสร�มสรางแบบสองทาง

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของผูพ�ดภาษาอังกฤษเปนภาษาแรก

52

50

40
35

40

2. ทว�ภาษาแนวเสร�มสรางแบบทางเดียว
3. ทว�ภาษาแนวปรับเปลี่ยน+ถายโอนสูภาษาอังกฤษ

30

34

4. ทว�ภาษาแนวปรับเปลี่ยน+ถายโอนสูภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม
5. เร�ยนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองผานเนื้อหาว�ชาการ

20

24

6. แยกเร�ยนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองแบบดั้งเดิม

10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ระดับชั้นเร�ยน

แผนภาพการน�ำเสนอที่สองแสดงปัจจัยส�ำคัญที่จ�ำเป็นส�ำหรับกรอบการด�ำเนินโครงการการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่
เป็นฐานให้เข้มแข็ง ซึ่ง ดร.ซูซาน มาโลนน�ำเสนอโดยมีพื้นฐานมาจากงานวิจัยและประสบการณ์ในหลายประเทศ ต่อมาได้พัฒนาเป็น
“โครงข่ายการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา” ดังแสดงในรูปที่ 6 ด้านล่างนี้

23 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) เป็นต้นมา ดร.เวย์น โทมัส และ ดร.เวอร์จิเนีย คอลิเออร์ขยายขอบเขตการวิจัยครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทะเบียนประวัติการศึกษา
ของเด็ก 8 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาและยังคงเชื่อมั่นในคุณค่าความส�ำคัญของการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (Kamenetz, 2016)
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รูปที่ 6 องค์ประกอบการด�ำเนินงานโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (UNESCO, 2016)

การว�จัยเบื้องตน
นโยบายที่รองรับ
การศึกษาแบบทว�-พหุภาษา
โดยใชภาษาแมเปนฐาน

ความรวมมือ
ระหวางภาคี
เคร�อขาย

แผนการดำเนินงาน
ที่ใชไดจร�ง

การสรางความ
ตระหนักและระดม
สรรพกำลัง

องคประกอบ
การดำเนินงาน
โครงการจัดการศึกษา
แบบทว�-พหุภาษา
ที่ใชภาษาแมเปนฐาน

การนิเทศติดตาม
และประเมินผล

การพัฒนาระบบ
เข�ยนที่เปนที่ยอมรับ

การสรรหาและ
ฝกอบรมครู
การผลิตสื่อการอาน
และสื่อการเร�ยน
การสอน

หลักสูตรและ
แผนการเร�ยน
การสอน

องค์ประกอบ ข้างต้นนี้ จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นแผนการด�ำเนินงานโครงการการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในหลายสิบประเทศทัว่ ภูมภิ าคแอฟริกา
เอเชีย และแปซิฟิก ซึ่งอันที่จริงแล้ว เนื้อหาถัดจากนี้ไป เป็นการให้รายละเอียดว่าองค์ประกอบแต่ละปัจจัยตามแผนภาพนี้ ส่งผลต่อการ
วางแผน การด�ำเนินงาน และการประเมินผลโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) อย่างไรบ้างนั่นเอง
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ก�ำเนิดโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

“เราเข้าใจดีว่าเด็กนักเรียนในภาคใต้มีผลการประเมินยังไม่ดีเท่าไหร่ หลายครั้ง เรามักต�ำหนิคนกลุ่มต่าง ๆ
หรือไม่ก็โทษเด็ก แต่ผมเชื่อว่า นี่เป็นความผิดของพวกเรานักการศึกษาและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย”
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ พ.ศ. 256024
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• งานด้านฟืน้ ฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตของสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ น�ำไปสู่การท�ำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• เหตุการณ์ความไม่สงบถูกมองว่าส่งผลต่อความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• การหารือภายในกระทรวงการศึกษาธิการเกิดเป็นนโยบายทีจ่ ดุ ประกายโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
จากงานฟื้นฟูภาษาสู่การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา

เมื่อปี พ.ศ. 2546 แนวคิด “โครงข่ายการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา” ถูกน�ำเสนอเป็นครั้งแรกในการประชุมวิชาการนานาชาติที่
กรุงเทพมหานคร ในตอนนั้น ยังไม่มีใครนึกถึงการน�ำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศ.ดร.สุวิไล และคณะท�ำงานสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ยังด�ำเนินโครงการฟื้นฟูภาษาในภาวะวิกฤตของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มชองในภาคตะวันออก ทั้งนี้บางโครงการด�ำเนินงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษา
ชาติพันธุ์เป็นรายวิชาสาระเพิ่มเติมสัปดาห์ละไม่กี่ชั่วโมงเพื่อฟื้นฟูภาษาให้กลับคืนสู่ชุมชน แต่ยังไม่มีพื้นที่ใดใช้ภาษาแม่เป็นสื่อหลักในการ
เรียนการสอนตลอดหลักสูตร
ช่วงต้นปี พ.ศ. 2547 ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ผูส้ นับสนุนโครงการฟืน้ ฟูภาษาชองโดยสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย ได้นำ� คณะนักวิจยั จากพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ขนึ้ มาศึกษาดูงานของสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ซึง่ เป็นการจุดประกาย
ความคิดของคณะผูศ้ กึ ษาดูงานจากภาคใต้วา่ ภาษามลายูถนิ่ เองก็จำ� เป็นต้องมีการฟืน้ ฟู ดร.สุวไิ ลเห็นด้วย จึงได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานลงพืน้ ทีเ่ พือ่
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นขึ้น
คณะท�ำงานวิจัยจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ของ สกว. ในพื้นที่หมู่บ้านที่มีผู้พูดภาษามลายู
ถิ่นเป็นหลักหลายหมู่บ้าน นับเป็นการเดินทางสู่ภาคใต้เพื่อศึกษาพื้นที่ด้านภาษาเป็นครั้งแรกของ ดร.สุวิไล ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจอย่างยิ่ง
ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจ�ำวัน ชาวบ้านหลายคนพูดภาษาไทยได้น้อยมาก แล้วจะสื่อสารให้เข้าใจตรงกันกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างไร และบุตรหลานมีชีวิตรอดอยู่ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลักได้อย่างไร
นักวิชาการกลุ่มอื่น ข้าราชการ รวมทั้งผู้น�ำชุมชน ล้วนตั้งค�ำถามคล้ายกันนี้ หลายคนรู้สึกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต�่ำ ผนวกกับภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา ร่วมกันก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงถาโถมทัว่ พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ บางกลุม่ จึงเริม่ กล่าวถึง “การศึกษาแบบทวิภาษา”
(ซึ่งผู้น�ำกลุ่มคนไทยเชื้อสายมลายูเสนอมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490) เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพการศึกษา
บุคคลที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
หรือ กอส. ที่ท�ำหน้าที่ประมวลความคิดและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้
“การศึกษาแบบทวิภาษา” ที่ว่านั้นหมายถึงอะไร คนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักมักคุ้น โรงเรียน “สองภาษา” ที่จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเป็นสื่อ แต่แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาชาติพันธุ์ ในโรงเรียนรัฐบาล ยังถือเป็นเรื่องใหม่แกะกล่อง แม้แต่กระทรวงศึกษาธิการและสภาความมั่นคงแห่งชาติ ยังเพิ่งบรรจุ
“การศึกษาแบบทวิภาษาหรือสองภาษา” ไว้ในแผนการด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งแต่ละ
ฝ่ายต่างก็ยังไม่แน่ใจว่า หมายถึงโรงเรียนแบบไหน หรือจะเริ่มด�ำเนินการอย่างไร
24 UNESCO, 2007
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ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

ประเด็นท้าทายการท�ำงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หลายประเด็นมีต้นตอมาจากเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของพื้นที่
ในอดีต ปาตานี คือรัฐส�ำคัญแห่งหนึง่ ของอาณาจักรมลายู เจริญรุง่ เรือง
เป็นศูนย์กลางติดต่อค้าขายและการศึกษาอิสลาม ในช่วงศตวรรษที่สิบ
แปดและสิบเก้า อาณาจักรปาตานีเริ่มเสื่อมลง จนตกอยู่ในอ�ำนาจของ
สยามและกลายเป็นเมืองขึน้ เรือ่ ยมา อังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมคาบสมุทร
มลายู รับรองอธิปไตยของสยามเหนือ “รัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย”
ที่ครอบคลุมปาตานีโดยให้สัตยาบันในสนธิสัญญาบางกอก พ.ศ. 2452
(สนธิสัญญาแองโกล–สยาม ค.ศ. 1909)25
สภาพการณ์ทเี่ ป็นอยูอ่ ย่างน่าอึดอัดใจนี้ น�ำไปสูก่ ารประท้วงและเหตุ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นประปรายในภาคใต้ สืบต่อเรื่อยมาตลอดศตวรรษที่
20 แต่แล้วทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไป ในรุ่งเช้าวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547
เมื่อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เปิดฉากบุกโจมตีกองก�ำลังต�ำรวจทหาร
ในพื้นที่ 9 อ�ำเภอ และลอบวางเพลิงโรงเรียนรัฐ 18 โรง ท�ำให้สถานการณ์
ความไม่สงบรุนแรงบานปลายขึ้นจนถึงปัจจุบัน26

โรงเรียนตกเป็นเป้า

กลุม่ ผูก้ อ่ ความไม่สงบมองระบบการศึกษา
ของรัฐว่า เป็นภัยคุกคามต่อภาษามลายู
ปาตานีและศาสนาอิสลาม จึงพุง่ เป้าโจมตี
สถานศึกษา โรงเรียนนับร้อยโรงถูกลอบ
วางระเบิดหรือเผาท�ำลาย ครูถูกซุ่มโจมตี
หลายคนถูกดักสังหารขณะเดินทางไป
โรงเรียน บางส่วนถูกบุกยิงคาห้องเรียน
สถิติถึงสิ้นปี พ.ศ. 2559 ระบุว่า ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบไปแล้วรวม 180 คน

คณะกรรมการ กอส. กับการศึกษา

“รัฐต้องพัฒนานโยบายภาษาส�ำหรับการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล ซึ่งรวมถึงนโยบาย
การใช้ภาษาแม่เป็นสื่อการสอน วิธีการภาษาพูดและภาษาเขียนที่มีประสิทธิผล ทั้งภาษาไทย ภาษามลายู
ปัตตานี และภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมของครู และการผลิตสื่อการเรียนการสอน”27

25 สนธิสัญญาฉบับนี้ยังมีสาระส�ำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ให้สยามยกสิทธิการปกครองและบังคับบัญชาเหนือไทรบุรีกลันตันตรังกานูและปะลิส (ปัจจุบันคือมาเลเซีย) ให้แก่
อังกฤษ
26 Gunaratna, 2005
27 คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2549
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“การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา” คืออะไร

ปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่บุกโจมตีโรงเรียนในช่วงปีพ.ศ. 2547–2548 ท�ำให้นักการศึกษาต่างรู้สึกเสียขวัญ เมื่อครูตกเป็นเป้า
ที่ถูกหมายเอาชีวิต จนมีการยื่นค�ำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังเขตพื้นที่อื่นกว่า 2,700 ค�ำร้อง28 และถึงแม้
หลายคนจะกล้าหาญอยู่ต่อเพื่อสอนนักเรียนในพื้นที่แต่ก็เห็นชัดเจนว่า เด็กไทยเชื้อสายมลายู มีผลสัมฤทธิ์ไม่ดีเลยในระบบโรงเรียนที่ใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมใหญ่ ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับภาษาและการศึกษา
ส�ำหรับพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการและนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ในการนี้
ดร.สุวิไลได้แนะน�ำแนวคิด “การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน” และมี ดร.ซูซาน มาโลน และ ดร.เดนนิส มาโลน น�ำเสนอ
ผลการวิจัยในต่างประเทศ สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีส่ ำ� คัญอีกคนหนึง่ คือ นายเจะฮูเซ็น เจะอุบง นักการศึกษาทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ เกิดความประจักษ์
แจ้งอันส�ำคัญในระหว่างการประชุม และเปลีย่ นแนวคิดของตนเอง จากการเป็นผูค้ ดั ค้านการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา กลายเป็นผูส้ นับสนุนแนวทาง
นี้อย่างจริงจัง
แต่เดิมนั้น เราห่วงว่า เด็ก ๆ จะพูดหรือเขียนภาษาไทยไม่ได้ ก็เลยเน้นการเรียนภาษาไทยตั้งแต่อายุน้อย ๆ ซึ่งบางครั้ง ดูเหมือน
จะได้ผลดี แต่แล้วพอถึงชั้น ป. 4 เด็ก ๆ ก็จะมีปัญหาทางวิชาการอีกจนถึงชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ผมจึงตระหนักว่า เราให้ความส�ำคัญกับภาษา
ไทยมากเกินเหตุ จนละเลยมองข้ามภาพใหญ่ไป เราไม่ได้สอนให้เด็กคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ให้คิดสร้างสรรค์ และไม่ได้เสริมสร้าง
ความมั่นใจในตัวเองให้แก่เด็ก ๆ เลย ตอนนี้ ผมเริ่มเห็นแล้วว่า การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเป็นวิธีการแบบองค์รวม ที่จะช่วยสร้างเสริม
พัฒนาการอันสมบูรณ์ในเด็ก และผมก็ยงั ตระหนักว่า การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาจะไม่เป็นการบ่อนท�ำลายภาษามลายูถนิ่ ของเราอีกด้วย29
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้คือ โครงการน�ำร่อง “โรงเรียนสองภาษา” ที่กระทรวง
ศึกษาธิการริเริ่มขึ้น โดยให้ใช้ภาษามลายูถิ่นร่วมกับภาษาไทยในโรงเรียนน�ำร่อง 12 โรง เริ่ม
ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 นับเป็นการปรับนโยบายการใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
ความรู้สึกเศร้าใจของครู
ในชั้นเรียนที่มีมาอย่างยาวนาน ถึงแม้ครูในพื้นที่หลายคนจะสารภาพว่า ได้ใช้ภาษามลายูถิ่น
ในชั้นเรียนเป็นประจ�ำอยู่แล้ว เพราะถ้าไม่ท�ำเช่นนั้น ก็จะไม่สามารถสื่อสารกับเด็กนักเรียนได้
“หลายปีมาแล้ว ผมได้รับรางวัล 'ครูดีเด่น
แห่งชาติ' ด้านการสอนภาษาไทยส�ำหรับเด็ก
เลย คณะผู้แทนนักการศึกษาภาคใต้ได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงาน โครงการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนไทยเชื้อสายมลายู แต่ผมไม่คู่ควร
แนวทางทวิ-พหุภาษา (ภาษากะเหรีย่ งโปว์เหนือ) อ�ำเภออมก๋อย เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกาย
กับคุณค่ารางวัลที่ได้รับเลย ความจริงก็คือ
การท�ำงาน และหลังจากนั้นไม่นาน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อเพลงและเกม
ผมไม่รู้หรอกว่าควรจะสอนเด็กยังไง ผมได้
เพื่อการสอนภาษามลายูถิ่น อย่างไรก็ดี กลวิธีการสอนตามแนวทาง “โรงเรียนสองภาษา”
รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ แต่นักเรียนของ
จ�ำกัดให้ใช้กับนักเรียนอนุบาลเท่านั้น ทั้งยังไม่ให้สอนการอ่านการเขียนภาษาแม่อีกด้วย
ผมหลายคนกลับสอบไม่ผา่ น ตอนนี้ ผมอายุ
โครงการ “โรงเรียนสองภาษา” ประสบความส�ำเร็จในเบื้องต้น จากรายงานที่ภูมิใจน�ำ
มากแล้ว ผมจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่า
เสนอต่อที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 21
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ครูผู้สอนระบุว่า สถิติการเข้าชั้นเรียนดีขึ้น ความสนุกเพลิดเพลินโดยรวม
นี่แหละคือทางออกที่เรารอคอย เป็นความ
มีมากขึ้น เด็ก ๆ มีความสุขกับการร้องเพลงและเล่นเกมเป็นภาษาแม่ และเนื่องจากกลวิธี
หวังเดียวของปักษ์ ใต้บ้านเรา” นายแวยูโซะ
“สองภาษา” น�ำไปปฏิบัติง่าย และมีเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง กลวิธีนี้จึง
สามะอาลี, 2549
แพร่กระจายไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของกลวิธีนี้ก็ชัดเจนไม่แพ้กัน ในที่ประชุมคราวเดียวกันนั้นเอง
ดร.ซูซาน มาโลน เตือนกระทรวงศึกษาธิการว่า รูปแบบ “โรงเรียนสองภาษา” ที่เน้นภาษาพูดอย่างเดียวมีพื้นฐานทางการสอนที่หนักแน่น
ไม่พอ ผลการทดลองใช้กลวิธีนี้ในประเทศต่าง ๆ พิสูจน์แล้วว่า ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดร.ซูซาน มาโลนยังได้คาดการณ์ไว้ด้วย
ว่า กลวิธี “โรงเรียนสองภาษา” นี้ จะท�ำให้ผลคะแนนสอบทางการศึกษา ต�่ำกว่ารูปแบบที่ใช้ภาษาไทยโดยตรงภาษาเดียวในการจัดการเรียน
การสอน และอาจท�ำให้ผกู้ ำ� หนดนโยบายสรุปเหมารวมว่า การศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานไม่มปี ระสิทธิผล อนึง่ การขาดระบบการประเมิน
ภายนอกก็นับเป็นอีกปัญหาหนึ่งด้วยเช่นกัน30
ดร.สุวิไลเล็งเห็นว่า ถ้าจะใช้ภาษามลายูถิ่นในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กอย่างแท้จริง
แล้วนัน้ จ�ำเป็นจะต้องมีโครงการต้นแบบ “การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเต็มรูป” ดังนัน้ จึงอาศัยแผนงานตาม “องค์ประกอบการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษา” พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และตัดสินใจเริ่มต้นโครงการนี้ในที่สุด
28 BBC News, 2005
29 Jeh-ubong, 2016
30 ข้อมูลที่ ดร.มาโลนคาดการณ์ไว้ กลายเป็นจริงแล้ว เมื่อปลายปีพ.ศ.2559 เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาปัตตานีเขต 1 ยืนยันว่าผลการ
สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของเด็กชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3 จาก “โรงเรียนสองภาษา” ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดและ
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมาก (Prachan, 2016)
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การด�ำเนินงานตามกรอบ
แนวคิดการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษา
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
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การท�ำวิจัยพื้นฐาน
เพื่อเข้าใจสถานการณ์

“การท�ำวิจัยพื้นฐานจะช่วยให้ ได้ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ (1)สภาพการใช้ภาษาในโรงเรียน (2)ทรัพยากรที่จะระดม
มาใช้ ในโครงการ และ (3)ปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินโครงการและความยั่งยืนของโครงการ....”
ซูซาน มาโลน, 2010
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• การวิจัยที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาให้ประสบความส�ำเร็จ
• การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับนักวิชาการและคนในท้องถิ่นช่วยให้ ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ส�ำคัญ
• การท�ำวิจัยพื้นฐานส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ช่วยให้เห็นสถานการณ์การใช้ภาษา
ในชีวิตประจ�ำวัน ระดับความสามารถในการอ่านภาษาต่าง ๆ และระบบตัวอักษรที่พบในพื้นที่พหุภาษานี้
ความแตกต่างของการวิจัยพื้นฐานในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

รัฐบาลส่วนใหญ่มักเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรไว้เป็นจ�ำนวนมาก กล่าวคือ ข้อมูลด้านอายุ รายได้ ระดับการศึกษา เพศ
ที่พักอาศัยใน/นอกเขตเทศบาล อาชีพ ฯลฯ จะเก็บรวบรวมโดยการท�ำส�ำมะโนประชากรและเคหะระดับชาติ หรือโครงการวิจัยอื่น ๆ
โดยหลักการแล้ว ข้อมูลชุดนี้จะน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายและยกระดับผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ
ในการวางแผนด�ำเนินงานโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา จ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูลอีกชุดหนึง่ ซึง่ ไม่อาจหาได้จากชุดข้อมูลส�ำมะโน
ประชากรและเคหะทั่วไป ทั้งข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการก็ยังไม่เพียงพอ เพราะมีค�ำถามส�ำคัญหลายประการ ได้แก่
• ประชาชนเข้าใจและใช้ภาษาอะไรบ้างตามสถานที่ต่าง ๆ (บ้าน ที่ท�ำงาน โรงเรียน ตลาดสถานที่ราชการ ศาสนสถาน ฯลฯ)
• ครูพูดภาษาอะไรบ้าง
• ภาษากลุ่มชาติพันธุ์มีระบบตัวอักษรที่เหมาะสมหรือไม่
• ประชาชนมีทัศนคติอย่างไรต่อภาษาต่าง ๆ ที่พบทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน
• นักเรียนมีปัญหาตามสภาพจ�ำเพาะอะไรบ้างที่โรงเรียน มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาบ้างหรือไม่
• มีปัจจัยอื่น (เช่น ปัจจัยทางสังคม ภูมิศาสตร์ ศาสนา ฯลฯ) อีกหรือไม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
• มีทรัพยากรในท้องถิ่น (เช่น ปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปวัฒนธรรม ครูเกษียณอายุราชการ สื่อการสอนอ่านเขียนตามที่มี ผู้น�ำศาสนา
องค์การนอกภาครัฐในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน) ที่จะช่วยวางแผนโครงการได้บ้างหรือไม่
เพื่อให้สามารถตอบค�ำถามดังกล่าวได้ จ�ำเป็นต้องลงไปท�ำวิจัยภาคสนามในพื้นที่ ผู้วิจัยต้องระวังรอบคอบในการสรุปข้อค้นพบที่ได้จาก
ข้อมูลของประชากรในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพราะความเห็นของบุคคลนอกวัฒนธรรมท้องถิ่น (เช่น ข้าราชการ ผู้บริหารการศึกษา และ
นักวิชาการ) อาจไม่เที่ยงตรงเสมอไป ตัวอย่างเช่นในประเทศเวียดนาม เดิมเจ้าหน้าที่บางคนเชื่อว่า บางพื้นที่ไม่สามารถจัดการศึกษาแบบ
ทวิ-พหุภาษาได้ โดยอ้างว่า ในชั้นเรียนทุกชั้น มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ หลายกลุ่มเรียนร่วมกัน และไม่มีครูคนใดพูดภาษาชาติพันธุ์
อย่างไรก็ดี การส�ำรวจเชิงลึกแบบใกล้ชิดแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 51 ของโรงเรียนที่ส�ำรวจ มีนักเรียนเป็นชาติพันธุ์กลุ่มเดียวกัน และครูหลาย
คนในพื้นที่ก็เป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ซึ่งมีภาษาแม่เป็นภาษาเดียวกันกับเด็กนักเรียน31
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังต้องละเอียดอ่อนในเรื่องชื่อกลุ่มภาษาอีกด้วย กล่าวคือ กลุ่มภาษาหนึ่งอาจเรียกได้หลายชื่อ ตัวอย่างเช่น ประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ ระบุ “ภาษาลาหู่” กับ “ภาษามูเซอ” แยกกันในเอกสารราชการ ราวกับว่าเป็นคนละภาษา
แต่ในความเป็นจริง ทั้งสองชื่อเป็นกลุ่มภาษาเดียวกัน32 และหลายครั้ง กลุ่มภาษาต่างกัน กลับเรียกด้วยชื่อเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ภาคเหนือ
31 UNICEF Vietnam, 2012
32 Numkaew, 1987
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ของประเทศไทย มีชาติพันธุ์จ�ำนวนหลายกลุ่ม มักถูกเรียกด้วยชื่อเดียวกันว่า “ลัวะ” แม้ว่าภาษา วัฒนธรรม และชุดประจ�ำเผ่า จะแตกต่าง
กันอย่างสิ้นเชิงก็ตาม33
โดยหลักการแล้ว การวิจัยพื้นฐานควรครอบคลุมข้อมูลสถิติทางการศึกษา ที่จะสามารถใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับการทดสอบนักเรียนและ
การประเมินผลโครงการในภายหลัง นอกจากนี้ ควรแสวงหาภาคีในท้องถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพในการร่วมมือรวมทัง้ พิจารณาตัวแปรอืน่ ทีอ่ าจเกีย่ วข้อง
และส่งผลต่อโครงการด้วย

การท�ำวิจัยพื้นฐานในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล สนใจประเด็นกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา คณาจารย์น�ำนักศึกษาออกภาคสนามไปยังหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อท�ำงานวิจัยด้านภาษา
และวัฒนธรรม นักศึกษาก็สนใจท�ำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจนส�ำเร็จการศึกษาหลากหลายหัวข้อ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ระบบเสียง
ไวยากรณ์ ลักษณะทางวาทกรรม และสถานการณ์ทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมของภาษาชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2536–2537 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมกับสถาบันเอสไอแอล จัดท�ำโครงการแผนที่ภาษา
โดยมี เอสไอแอลเป็นทีป่ รึกษา ด�ำเนินการส่งแบบสอบถามกว่าเจ็ดหมืน่ ชุดไปยังก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข รวมทัง้ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภาษาในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และหมู่บ้าน หลังจากนั้น จะติดตามแบบสอบถามโดยการออกภาค
สนาม ไปยังพื้นที่ส�ำรวจโดยเฉพาะกลุ่มภาษาขนาดเล็กหรือกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อตรวจทานและทวนสอบข้อมูลกับเอกสารเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดแล้วเผยแพร่ผลที่ได้เป็นเอกสารฉบับภาษาไทยชื่อ แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย34
โครงการแผนทีภ่ าษา จุดประกายสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้ขยายผลการท�ำงานไปสูก่ ารฟืน้ ฟูภาษาในภาวะวิกฤต ท�ำให้
คณะท�ำงานสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเพิม่ พูนประสบการณ์ดา้ นทักษะในการพัฒนาภาษา ซึง่ จ�ำเป็นส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) แท้ทจี่ ริงแล้วในการสนทนาครัง้ แรก ระหว่างสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล กับยูนเิ ซฟ เรือ่ งโครงการ
ทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) เกิดขึ้นก็เพราะ ยูนิเซฟสนใจแผนที่ภาษา ซึ่งจะได้อธิบายในบทอื่นต่อไป
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมาส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ
โครงการท�ำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของตน ด้วยตนเอง และได้ให้ทุนแก่สถาบันวิจัยภาษาฯ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ดูแลและส่งเสริมการท�ำวิจัยของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548 สกว. (ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) ได้ส่งเสริมให้สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ท�ำหน้าที่ใน
การดูแลและประสานงานโครงการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ประเด็นภาษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยด�ำเนินการในปี 2548 –2552 เป็นจ�ำนวน
มากกว่าสิบโครงการ โดยโครงการต่างๆ ด�ำเนินงานโดย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ครูในโรงเรียน และปราชญ์ชุมชน โดยมีพี่เลี้ยง
นักวิชาการในพื้นที่ที่ส�ำนักงานปัตตานีและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียคอยให้ค�ำแนะน�ำ แม้ว่าโครงการวิจัยเพื่อท้อง
ถิ่นไม่มีประเด็นภาษาเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) แต่โครงการเหล่านี้ท�ำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในแง่ภาษา
และวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในภายหลัง ดังตัวอย่างโครงการต่อไปนี้
• การศึกษาและจัดท�ำพจนานุกรมสามภาษา ภาษามลายูถิ่น ไทย มาเลเซีย (ได้ระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทย)
• การพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด้วยอักษรยาวี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
• การพัฒนาและจัดท�ำศัพทานุกรมต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
• การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลสมุนไพรพื้นบ้านผ่านการบันทึกด้วยภาษามลายูถิ่น
• บทขับร้องซางี สรรเสริญท่านนบีมูฮัมหมัด
• เพลงในพิธีกรรมรับขวัญเด็กในภาษามลายูถิ่นสตูล
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นภาษาดังกล่าว มีส่วนส�ำคัญเกี่ยวกับภาษามลายูปาตานีควรมีระบบเขียนอย่างไร ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่า
อักษรยาวีที่เขียนตามภาษาอาหรับแบบดั้งเดิมที่ใช้ในคัมภีร์ทางศาสนา ไม่ตรงกันกับการออกเสียงตามภาษาพูดสมัยใหม่หลายครั้งจะพบว่า
ค�ำท้องถิ่นบางค�ำไม่มีตัวเขียนด้วยอักษรยาวีที่เทียบเคียงกันได้ หากเขียนตามกฎการสะกดค�ำอักษรยาวีแล้ว โคลงกลอนมุขปาฐะพื้นบ้าน
จะไม่มสี มั ผัสเลย หากเขียนด้วยอักษรรูมหี รืออักษรโรมัน (ภาษามาเลเซีย) หรือตามระบบสัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet: IPA)
จะยิง่ เป็นการจ�ำกัดขอบเขตจ�ำนวนผูอ้ า่ นทีส่ ามารถอ่านออกให้แคบลงไปอีก การมีระบบเขียนด้วยอักษรไทย จึงน่าจะท�ำให้สอื่ ต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น ทั้งผู้อ่านชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายมลายู ที่เข้าศึกษาในโรงเรียนไทย อีกทั้งนักวิจัยและหน่วยงานภาครัฐจ�ำนวนมาก
ต่างก็ใช้ระบบเขียนด้วยอักษรไทยที่แตกต่างกันหลายระบบในการถ่ายเสียงภาษามลายูปาตานี อย่างไรก็ตาม ระบบการถอดเสียงที่ไม่เป็น
ทางการเช่นนี้ ไม่มพี นื้ ฐานมาจากการวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์อย่างละเอียดนอกจากนีผ้ พู้ ดู ภาษามลายูถนิ่ บางคน ยังคัดค้านแนวคิดนีอ้ ย่างยิง่
33 Ethnologue.com แสดงรายชื่อต่าง ๆ ทุกชื่อเท่าที่ทราบว่ามีส�ำหรับกลุ่มภาษาเดียวกัน และมาตรฐานไอเอสโอ 639-3 ก�ำหนดตัวอักษรสามตัวเป็นรหัสแทน
แต่ละภาษา
34 Premsrirat et al., 2004
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สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวอย่างค�ำถามในการส�ำรวจ
สถานการณ์การใช้ภาษา

• ภาษาทีค่ ณ
ุ ใช้บอ่ ยทีส่ ดุ ในชีวติ ประจ�ำวัน
กับครอบครัวคือภาษาอะไร
• ภาษาทีค่ ณ
ุ ใช้บอ่ ยทีส่ ดุ ในชีวติ ประจ�ำวัน
เวลาอยู่นอกบ้านคือภาษาอะไร
• ภาษาทีค่ ณ
ุ มีทกั ษะความสามารถในการ
ใช้คล่องที่สุดคือภาษาอะไร
• คุณคิดว่าทักษะความสามารถในการ
ฟัง/พูดภาษาไทยของคุณเมื่อแรกเข้า
โรงเรียนอยู่ในระดับใด
• คุณคิดว่าทักษะความสามารถในการ
ฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาไทยของคุณใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับใด
• คุณใช้เวลาเรียนกีป่ จี งึ สามารถฟัง/พูด/
อ่าน/เขียนภาษาไทยได้ในระดับคล่อง
• คุณคิดว่าทักษะความสามารถในการพูด
ภาษามลายูปาตานีของคุณอยูใ่ นระดับใด
• คุณเคยเขียนภาษามลายูปาตานีหรือไม่
• คุณใช้ภาษามาเลเซียในชีวิตประจ�ำวัน
หรือไม่
• คุณคิดว่าทักษะความสามารถในการ
อ่าน/เขียนภาษามาเลเซียอักษรยาวีของ
คุณอยู่ในระดับใด
• คุณคิดว่าทักษะความสามารถในการ
อ่าน/เขียนภาษามาเลเซียอักษรรูมีของ
คุณอยู่ในระดับใด
• ภาษาที่ส�ำคัญที่สุดที่บุตรหลานจะต้อง
พูดให้ ได้คือภาษาอะไร
• ภาษาทีค่ ณ
ุ รูส้ กึ อายทีส่ ดุ เวลาใช้คอื ภาษา
อะไร
• ควรใช้ภาษามลายูปาตานีในสื่อท้องถิ่น
หรือไม่
• ควรใช้ภาษามลายูปาตานีที่เขียนด้วย
อักษรไทยเพือ่ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หรือไม่36

โดยไม่เห็นด้วยกับการเขียนภาษาของตนเอง เป็นตัวอักษรไทยซึ่งเป็นอักษรของ
ภาษาที่หลายคนเห็นว่าเป็นอ�ำนาจของจักรวรรดินิยม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จึงได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
สถานการณ์ทางภาษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ ประเมินมิตกิ ารใช้ภาษาด้านต่าง ๆ (แต่ละภาษาโดยประเมินในแง่ปริมาณการใช้
การประเมินระดับความสามารถในการพูดและเขียนแต่ละภาษา และการประเมิน
ทัศนคติต่อการใช้ภาษาต่างๆ รวมทั้งระบบเขียนภาษามลายูถิ่นด้วยอักษรไทย
อักษรรูมี และอักษรยาวี35 โดยการส�ำรวจสถานการณ์ภาษานี้ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล(หรือปัจจุบัน คือ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา)

การส�ำรวจสถานการณ์การใช้ภาษาครัง้ ที่ 1: การใช้ภาษา ความสามารถ
และทัศนคติต่อภาษาต่าง ๆ

การส�ำรวจสถานการณ์การใช้ภาษาต่าง ๆ ของคนไทยเชื้อสายมลายู เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ด�ำเนินการใน
เดือนกุมภาพันธ์ถงึ สิงหาคม พ.ศ. 2549 ผูพ้ ดู ภาษามลายูถนิ่ ในพืน้ ทีส่ ำ� รวจ ผ่านการ
ฝึกอบรมให้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กลุม่ ตัวอย่างเป็นคนไทยมุสลิมเชือ้ สายมลายู
ซึ่งมีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และเพศ แตกต่างกัน จ�ำนวน 1,255 คนที่อาศัยใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการส�ำรวจในภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ
82.9) ยังคงอาศัยอยูใ่ กล้บา้ นเกิดของตนเอง ไม่เคยเดินทางออกนอกพืน้ ทีเ่ ป็นระยะ
เวลาต่อเนื่องยาวนาน มีเพียงร้อยละ 20 ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ
มีน้อยกว่านั้นอีกที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เกือบหนึ่งในสามของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ) ในบางอ�ำเภอ ไม่ได้เข้ารับการศึกษา ดังนั้น
กลุม่ ตัวอย่างจึงถือเป็นตัวแทนของประชากรของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม
ดังแสดงในรูปที่ 7 ด้านล่างแสดงผลการส�ำรวจ โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อย
ละ 75.20 รายงานว่าใช้ภาษามลายูถนิ่ มากทีส่ ดุ ในชีวติ ประจ�ำวัน รองลงมาคือ ภาษา
ไทย “ปน” มลายูถิ่น คิดเป็นร้อยละ 13.20 โดยมีผู้ที่พูดภาษาไทยเป็นหลักในชีวิต
ประจ�ำวัน คิดเป็นเพียงร้อยละ 8 ของผู้ตอบแบบสอบถาม และมีเพียงจ�ำนวนหนึ่ง
ที่ตอบว่าใช้ “ภาษาอื่น” “ภาษาไทยใต้” และอันดับสุดท้ายคือ “ภาษามาเลเซีย”
นอกจากนี้ ดังแสดงในรูปที่ 8 ผูต้ อบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 95 มีทกั ษะความ
สามารถทางภาษามลายูถิ่น “ดี” ที่สุด เทียบกับทักษะภาษาไทยอยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 45.40 และภาษามาเลเซียอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ
11.80 ซึ่งข้อมูลนี้น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากภาษามลายูถิ่นกับภาษามาเลเซีย แม้
จะมีความเกี่ยวข้องกันทางภาษาประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มักย้ายถิ่นไป
ยังประเทศมาเลเซีย เพือ่ โอกาสในการประกอบอาชีพ อย่างไรก็ดี ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่รู้สึกว่า ทักษะความสามารถทางภาษาไทยของตนเอง ดีกว่าทักษะความ
สามารถในการใช้ภาษามาเลเซีย นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติ
ที่ดีต่อภาษามลายูถิ่นมากกว่าภาษาอื่น ๆ
ทีน่ า่ สนใจเป็นพิเศษคือ ค�ำตอบเกีย่ วกับทัศนคติและความต้องการใช้อกั ษรไทย
ในการเขียนภาษามลายูถิ่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา รูปที่ 9 แสดงให้เห็นว่า
สองในสามของผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ส่วนทีเ่ หลืออีกหนึง่ ในสาม
ไม่เห็นด้วยหรือไม่ตอบ การค้นพบที่ส�ำคัญนี้ จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งยวดต่อการ
ด�ำเนินโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
35 Premsrirat & Samoh, 2012
36 Premsrirat et al., 2009
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รูปที่ 7 ภาษาที่ใชมากที่สุดในชีว�ตประจำวัน37
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รูปที่ 8 ทักษะความสามารถ ความมั่นใจในการใชภาษาตาง ๆ
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รูปที่ 9 ความคิดเห็นตอการเร�ยนและเข�ยนภาษามลายูถิ�นโดยใชอักษรไทยในโรงเร�ยน
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37 ดัดแปลงจาก Premsrirat & Samoh, 2012
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การส�ำรวจสถานการณ์การใช้ภาษาครั้งที่ 2: สื่อและการรู้หนังสือ

การท�ำวิจัยพื้นฐานครั้งแรก เป็นการส�ำรวจทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาต่าง ๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง โดย
ไม่มีการทดสอบทักษะความสามารถในการใช้ภาษา แม้ว่าค�ำตอบจากการส�ำรวจครั้งแรกจะชี้ว่า ประชาชนต้องการให้ใช้ภาษามลายูถิ่น
ในสื่อต่าง ๆ มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบเชิงลึกเป็นรายกรณีแต่อย่างใด จึงเกิดเป็นช่องว่างที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ต้องท�ำการวิจัยเป็นครั้งที่สอง จึงยื่นเสนอโครงการวิจัยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2550 กระทั่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อด�ำเนินการวิจัยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่
• เพื่อจัดท�ำรายงานบันทึกการใช้ภาษามลายูถิ่นในสื่อสาธารณะ (วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ ฯลฯ)
• เพือ่ ประเมินรูปแบบการรูห้ นังสือโดยการทดสอบความถูกต้องแม่นย�ำ (การออกเสียง) และความเข้าใจ (การเข้าใจภาษา) ในการอ่าน
ระดับค�ำประโยคและย่อหน้าที่เขียนด้วยตัวอักษรและภาษาต่างๆ
กลุ่มตัวอย่างที่ส�ำรวจ ได้แก่ ประชากรในพื้นที่จ�ำนวน 387 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ โดยมีเพศชายและเพศหญิงจ�ำนวนเท่ากัน
คณะวิจัยพบว่า บางครั้งภาษามลายูถิ่นปรากฏในลักษณะค�ำและวลีโดด ๆ ตามสื่อท้องถิ่นฉบับภาษาไทย เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และสิง่ ตีพมิ พ์อนื่ ๆ ซึง่ ในบริบทนี้ ค�ำภาษามลายูถนิ่ จะถูกถ่ายเสียงด้วยอักษรไทยหรืออักษรยาวี โดยบทความทีเ่ ขียนเป็นภาษามลายูถนิ่ จริง ๆ
ทั้งฉบับมีน้อยมาก นอกจากนี้ ยังพบภาษามลายูถิ่นแบบค�ำโดด ๆ ตามป้ายนามบัตรและที่อื่น ๆ อีกด้วย ส่วนเอกสารทางศาสนายังคง
มีลักษณะส�ำคัญในการใช้อักษรยาวีอย่างต่อเนื่อง แต่ในสื่อยอดนิยมกลับไม่พบลักษณะพิเศษนี้เลย
การทดสอบการอ่านครั้งแรก เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความถูกต้องในการออกเสียงกับความเข้าใจเนื้อหา ระดับค�ำ ประโยค และ
ย่อหน้าขั้นพื้นฐานง่าย ๆ ภาษาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษามาเลเซียอักษรยาวี และภาษามาเลเซียอักษรรูมี พบว่า กลุ่มตัวอย่างท�ำคะแนน
การอ่านออกเสียงระดับค�ำและประโยคภาษาไทยได้สงู กว่าภาษาอืน่ ผลการทดสอบความถูกต้องในการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ
ระดับค�ำ แสดงไว้ในเห็นรูปที่ 10 และ 11 ตามล�ำดับดังนี้
รูปที่10 ทักษะความสามารถในการอ่านออกเสียงระดับค�ำภาษาไทยและมาเลเซียที่เขียนด้วยอักษรต่าง ๆ (ดัดแปลงจาก Samoh, 2010)
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รูปที่11 ความสามารถในการอ่านจับใจความระดับค�ำภาษาไทยและมาเลเซียที่เขียนด้วยอักษรต่าง ๆ (ดัดแปลงจาก Samoh, 2010)
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โดยพบว่า ผู้เข้ารับการทดสอบ กลุ่มอายุ 25–35 ปี มีคะแนนรวมสูงสุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15–24 ปี คะแนนดังกล่าวเป็นผลสะท้อน
ของระบบการศึกษาไทย และประสบการณ์จริงในชีวิตของผู้ใหญ่วัยท�ำงาน เพราะการรู้หนังสือภาษาไทยมีความส�ำคัญต่อการมีงานท�ำ
ของคนในวัยนี้
อย่างไรก็ตาม พบว่าประเด็นน่าสนใจคือ มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับการอ่านจับใจความระดับย่อหน้า ดังแสดงในรูปที่ 10 จะเห็นว่า
ผู้เข้ารับการทดสอบที่อ่านออกเสียงระดับค�ำภาษาไทยได้คะแนน “ดี” หรือ “ดีมาก” มีจ�ำนวนสูงถึงร้อยละ 93.8 เทียบกับร้อยละ 86.8
ส�ำหรับอักษรยาวี และร้อยละ 84.8 ส�ำหรับอักษรรูมี นอกจากนี้ รูปที่ 11 ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการทดสอบส่วนใหญ่ เข้าใจความหมาย
ของค�ำภาษาไทยมากกว่าค�ำอักษรยาวีหรืออักษรรูมี แต่กลับพบว่า จ�ำนวนผู้ท�ำคะแนนได้ระดับ “ดีมาก” ในการเข้าใจข้อความอักษรยาวี
(ร้อยละ 79.6) และอักษรรูมี (ร้อยละ 60.2) สูงกว่าอักษรไทย (ร้อยละ 50) ดังรูปที่ 12 (ด้านล่าง)

รูปแบบโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

79.6% หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ�ำมัสยิด พบได้ทั่วไปแทบทุกหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่
ตาดีกา:80เป็นสถานที่อบรมเด็กอายุ 5-12 ปี โดยใช้
มักจะตั้งอยู่ใกล้กับมัสยิดหรือสุเหร่า เปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงเย็นของวันธรรมดาภาษาส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูอดีักมาก
ษรยาวี ยกเว้นวิชา
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สถาบัน60ศึกษาปอเนาะ: เป็นสถาบันสอนศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิมส�ำหรับวัย60.1%
รุ่นและเยาวชน มีหอพักอยู่ในบริเวณสถาบั
เนื้อหาทางศาสนาอิสลาม เช่น การอ่านอัล-กุรอาน อรรถอธิบายอัล-กุรอานและวิชาภาษาอาหรับ รัฐบาลเข้มงวดเรื่องสถาบั
ปรับปรุนง ศึกษาปอเนาะ
50%
เพราะมีข้อสงสั
50 ยว่า พวกแบ่งแยกดินแดนอาจใช้ปอเนาะเป็นฐานในการปลุกระดม
โรงเรีย40นเอกชนสอนศาสนาอิสลาม: เดิมจัดการศึกษาในรูปแบบ “ปอเนาะ”แล้วพัฒนาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบัน
เปิดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสามารถเลือกเรียนสายศาสนาหรือสายสามัญ (เรียนวิชาสามัญ เช่น คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์30เช่นเดียวกับโรงเรียนทัว่ ไป ควบคูก่ บั วิชาทางศาสนาอิสลาม) แม้จะเป็นโรงเรียนเอกชน แต่ก็ได้รบั เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ที20.8%
่รัฐจัดสรรให้ตามจ�ำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน บางครั้งจึงเกิดการแข่งขันกับโรงเรียนรัฐบาลเพื่อ
20 กเรียน 20.2%
18%
เพิ่มยอดจ�ำนวนนั
12.5%
โรงเรีย10
นรัฐบาล: เป็นโรงเรียนของรั
ฐที่พบได้ทั่วไป โดยโรงเรี
ยนประถมศึกษาจะตั้งอยู่ตามหมู
9%
9.4% ่บ้านต่าง ๆ ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษาจะพบใน
6.5% 7.5% 6.5%
ต�ำบลและเมืองใหญ่ ๆ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรเดียวกันกับโรงเรียนรัฐบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศ มีวิชาอิสลามศึกษาเป็นสาระเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ในพื้นที่ช0นบทส่วนใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนรัฐบาลมีผู้เรียนเป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูคิดเป็นร้อยละ 100 ในขณะที่
โรงเรียนในเขตเมืองจะมีนักเรีภาษาไทย
ยนทั้งชาวไทยมุสลิมเชื้อภาษามาเลเซี
สายมลายูยกอักับษรยาว�
เด็กไทยพุทธ ภาษามาเลเซียอักษรรูมี
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รูปที่12 การอ่านจับใจความระดับย่อหน้า (ดัดแปลงจาก Samoh, 2010)
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ผลการออ่านจับใจความระดับย่อหน้าพบว่าทักษะภาษามาเลเซียอักษรยาวีสูงที่สุด อาจเนื่องมาจาก ข้อความอักษรยาวีเป็นค�ำสอนทาง
ศาสนาซึง่ ผูเ้ ข้ารับการทดสอบคุน้ เคยเนือ้ หาดีอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตาม การเข้าใจข้อความภาษาไทยในระดับต�ำ่ อาจบ่งชีว้ า่ แม้คนในพืน้ ทีส่ ามารถ
อ่านและเข้าใจภาษาไทยระดับค�ำได้ดี แต่ยังขาดทักษะขั้นสูงซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการถอดความหมายและเข้าใจภาษาไทยในระดับข้อความ

ข้อค้นพบส�ำคัญจากการท�ำวิจัยพื้นฐาน

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่อง
ศาสนากับภาษา
กระทรวงศึกษาธิการจัดเก็บทะเบียนประวัติ
นักเรียน โดยระบุศาสนาแต่ไม่ระบุภาษา
ซึง่ อาจกลายเป็นปัญหาส�ำหรับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพราะเด็กไทยมุสลิมในเขตเมืองบาง
ส่วนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ดังนัน้ การระบุ
ข้อความเช่น “เด็กไทยมุสลิมมักประสบปัญหา
ในการเรียนภาษาไทย”จึงเป็นการท�ำให้เข้าใจ
ผิดและสับสนเรือ่ งอัตลักษณ์ทางศาสนากับ
อัตลักษณ์ทางภาษาชาติพันธุ์
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ข้อค้นพบจากโครงการส�ำรวจสถานการณ์การใช้ภาษาทั้งสองครั้งมีหลาย
ประการ ที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
• ภาษามลายูถนิ่ เป็นภาษาทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ ในครอบครัวและทีท่ ำ� งานในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงมีบทบาทส�ำคัญในสังคม
• พ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทยเชื้อสายมลายู ต้องการให้บุตรหลานมีทักษะภาษาดี
ทั้งภาษามลายูถิ่นและภาษาไทย
• อักษรยาวีเป็นทีเ่ คารพอย่างสูงและใช้แพร่หลายในเอกสารทางศาสนา ประชาชน
ไม่คุ้นเคยกับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา
• ชาวไทยเชื้อสายมลายู มีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาไทยดีกว่าภาษาและ
อักษรอื่น ๆ ผสมกัน แต่ทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยระดับข้อความยัง
ค่อนข้างต�่ำ
• กลุ่มตัวอย่างชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูที่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยและ
สนับสนุนการใช้อักษรไทยในการเขียนภาษามลายูถิ่นเพื่อการเรียนการสอนใน
โรงเรียน
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ข้อค้นพบส�ำคัญด้านสถานการณ์ภาษาและการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทัศนคติในแง่ดีต่อภาษาไทย
จากกลุ่มตัวอย่างคนไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชนบทที่ส�ำรวจจ�ำนวน 1,255 คน ส่วนใหญ่ตอบว่าภาษาไทย
ส�ำคัญและคาดหวังให้บุตรหลานเรียนภาษาไทยให้เก่ง เพื่อจะได้มีอนาคตที่ดี
ภาษาในโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาศึกษาของรัฐกว่า 700 โรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนักเรียนร้อยละ 100 เป็นเด็กที่
พูดภาษามลายูถิ่น มีเพียงบางส่วน (น้อยกว่า 150 โรง) ซึ่งส่วนมากอยู่ในเขตเมืองที่มีพูดทั้งภาษาไทย และ
ภาษามลายูถิ่น
การศึกษากับสถานการณ์ความไม่สงบ
สถิติของรัฐระบุว่า เด็กนักเรียนไทยเชื้อสายมลายูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำมาตลอด แม้ในช่วงเวลาที่ไม่มี
เหตุการณ์ความไม่สงบก็ตาม ดังนั้น สัมฤทธิผลต�่ำจึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในปัจจุบัน
แต่เพียงอย่างเดียว (แม้ว่าสัมฤทธิผลต�่ำในบางเขตพื้นที่จะมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากเวลาเรียนที่หายไปเพราะการ
ปิดโรงเรียนก็ตาม)
การสอนที่มุ่งใช้ภาษาไทยเพียงอย่างเดียวไม่เกิดประสิทธิผล
ด้วยแนวทางการจัดการศึกษาบนฐานภาษาไทยภาษาเดียว ที่ใช้กันมายาวนานกว่า 70 ปี พบว่า เด็กนักเรียนไทย
เชือ้ สายมลายูยงั คงมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยต�ำ่ เยาวชนจ�ำนวนมากยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ งานวิจยั ทัว่ โลก
พบว่า แนวทางที่เหมาะส�ำหรับเด็กชาติพันธุ์ ในการเรียนภาษาราชการได้ดีที่สุดคือ การบรรจุภาษาแม่ของเด็ก
ให้เป็นภาษาในระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ

การเรียนสามัญศึกษาควบคู่กับศาสนา
“นักเรียนไทยมุสลิมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ใช้เวลาในการเรียนมากกว่านักเรียนไทยพุทธโดยทัว่ ไป เพราะ
ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานของตนเรียนศาสนาควบคู่ไปกับวิชาสามัญ และวิชาอิสลามศึกษาที่เรียนกันใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น เข้มข้นกว่าวิชาศาสนาที่สอนอยู่ในโรงเรียนของรัฐมาก ผลก็คือ เด็กไทย
มุสลิมประมาณ 2 ใน 3 ถูกผู้ปกครองส่งไปเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีชั่วโมงเรียนรวมกัน
ประมาณสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง เทียบกับโรงเรียนของรัฐที่มีชั่วโมงเรียน 25 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์”38

38 คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2549
39

สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

40
© RILCA

สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจร่วมกันกับมวลชนและภาคี
“คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย”
สุภาษิตไทย

เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• ความส�ำคัญของการสร้างความตระหนักและระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่อโครงการ
• วิธีการระดมความร่วมมือและบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเครือข่ายผู้ปกครอง นักการศึกษา นักวิชาการ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั (รวมถึงหน่วยงานรักษาความมัน่ คง) ผูส้ อื่ ข่าว และหน่วยงานระหว่างประเทศ ทัง้ อย่างไม่เป็นทางการ
และในรูปแบบคณะกรรมการอ�ำนวยการจากหลายภาคส่วน
ท�ำไมจึงต้องระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย

โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากหลายฝ่ายในทุกระดับ
ดังนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรเข้าใจว่า ท�ำไมการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาจึงอาจเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของตน ฝ่ายสมาชิกในชุมชน ได้แก่
ครู นักดนตรีพื้นบ้าน นักเล่านิทาน และศิลปินท้องถิ่น ต้องระดมสรรพก�ำลังเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อใช้
ประกอบหลักสูตรการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาส�ำหรับบุคลากรฝ่ายบริหารการศึกษา จ�ำเป็นต้องอนุมตั โิ ครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
และคอยติดตามให้งบประมาณของโครงการบางส่วนได้รับการสนับสนุนโดยผู้บริจาคจากภายนอก ส่วนสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับชาติ ควรได้
รับแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และส�ำหรับนักวิชาการ สามารถศึกษาวิจัยองค์ประกอบ
ส�ำคัญของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนประเมินความคืบหน้าของโครงการ รวมทั้งชี้แนะการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยล�ำดับ

การพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ภาคีเครือข่ายที่ช่วยให้โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) เกิดขึ้นได้นั้น
มีอยู่ก่อนแล้วบางส่วน ตั้งแต่โครงการยังไม่เริ่มเป็นรูปร่าง โดยฝ่ายอื่น ๆ ตามเข้ามาสมทบอย่างรวดเร็วในช่วงการท�ำวิจัยพื้นฐาน
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิจัยที่ส�ำคัญของประเทศไทย นักภาษาศาสตร์ประจ�ำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสัมพันธ์อนั ยาวนานกับหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีส่ นับสนุนเงินทุนการวิจยั เช่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ซึ่งความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวนี้ ยิ่งทวีความส�ำคัญมากขึ้น เมื่อโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) เริ่มด�ำเนินการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งยูเนสโกและยูนิเซฟ จากการร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาภาษา การฟื้นฟูภาษา และการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาในเอเชีย ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ดังนั้น สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงยินดีให้การ
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการจัดท�ำแผนที่ภาษา และการศึกษาฟื้นฟูภาษาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2549 ดังจะได้อธิบายในบทอื่นต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรก
ที่พัฒนาไปสู่การร่วมเป็นภาคีท�ำงานในระยะยาว
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสัมพันธ์อันดีกับนักวิชาการระดับนานาชาติ มาอยู่แล้วตั้งแต่
ก่อนปี พ.ศ. 2546 เช่น นักภาษาศาสตร์ประจ�ำสถาบันเอสไอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีการประสานความร่วมมือกับบุคลากรสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 แต่เดิมเป็นการร่วมงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ และภายหลังจึงขยายเนื้องาน
ออกไปเป็นโครงการส�ำรวจภาษาและฟื้นฟูภาษาต่าง ๆ ซึ่งโครงการศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต มีรูปแบบการด�ำเนิน
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งานประกอบด้วย การสร้างระบบเขียน การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน และด�ำเนินการฟืน้ ฟูภาษาและความรูท้ อ้ งถิน่ ด้วยวิธกี ารต่างๆ ด้วยตนเอง
โดยประสบการณ์เรียนรูที่บุคลากรสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับจากโครงการนี้ เป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่ง
ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในการนี้ ดร.ซูซาน มาโลน และ ดร.เดนนิส มาโลน ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาของสถาบันเอสไอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล ตกลงรับเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิควิธีการตลอดระยะเวลาด�ำเนินงานโครงการ
ส่วนบุคลากรสถาบันเอสไอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล คนอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยาการดนตรี (Ethnomusicology) และ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ตกลงช่วยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีต่าง ๆ
นอกจากนี้ ทรัพยากรที่มีคุณค่าอีกแหล่งหนึ่งคือ ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ส�ำคัญ ได้แก่
อาจารย์แวมายิ ปารามัล หัวหน้าแผนกวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในการท�ำวิจัยพื้นฐาน รวมทั้งแนะน�ำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้รู้จักกับนักวิชาการในพื้นที่ภาคใต้คนอื่น ๆ ซึ่งรวม
ถึง อาจารย์สาเหะอับดุลเลาะ อัลยุฟรี จากแผนกวิชาเดียวกัน และ ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู อดีตสมาชิกวุฒิสภาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์
สังคม โดยได้ส่งลูกศิษย์หัวกะทิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนและเป็นผู้ช่วยวิจัยโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ไปในคราวเดียวกัน
เช่นเดียวกับการเป็นภาคีเครือข่ายทั่วไปกล่าวคือ เครือข่ายหนึ่งจะสามารถแตกแขนงเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายอื่นได้เรื่อย ๆ ดังที่ได้กล่าว
ไว้แล้วก่อนหน้านี้ นายเจ๊ะฮูเซ็น เจะอุบง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษส�ำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา ศูนย์อ�ำนวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดิมเคยคัดค้านโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) แต่ภายหลังได้กลายเป็นผู้สนับสนุนอย่าง
จริงจัง โดยมีเครือข่ายอยู่ในระบบการศึกษาของรัฐ จึงช่วยระบุโรงเรียนน�ำร่องที่มีศักยภาพให้แก่โครงการ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเหลือในเรื่อง
อื่นด้วย เนื่องจากเคยเดินทางเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะหลายครั้ง และเป็นกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดปัตตานี จึงมีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้น�ำทางศาสนาหลายคน
อาจารย์เจ๊ะฮูเซ็น เจะอุบง และอาจารย์แวยูโซะ สามะอาลี (อดีต “ครูดีเด่นแห่งชาติ” ที่รู้สึกถึงความล้มเหลวของระบบการเรียนการ
สอน) ช่วยระบุชื่อโรงเรียนเครือข่ายที่มีศักยภาพ ซึ่งทั้งสองรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยเกณฑ์ส�ำคัญในการคัด
เลือก มีดังนี้
• ตั้งอยู่ในเขตชนบทที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาหลักในชีวิตประจ�ำวัน
• มีนักเรียนเป็นเด็กที่พูดภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ทั้งหมดทุกคนในโรงเรียน
• มีครูที่พูดภาษามลายูถิ่นอยู่จ�ำนวนหนึ่งและมีผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน
• เต็มใจเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยระยะยาว
อาจารย์เจ๊ะฮูเซ็นและอาจารย์แวยูโซะ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักระดับชุมชมตามมัสยิดหมู่บ้าน รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ใช้เวลาหลายเดือนจึงมีโรงเรียนที่มีบริบทคล้ายกันมาก ตกลงเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 8 โรง (ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 โรง) โดย 4 โรง จะเป็นโรงเรียน “น�ำร่อง” หรือโรงเรียน “ทดลอง”
ที่จัดการเรียนการสอนตาม “รูปแบบการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา” เป็นระยะเวลา 8 ปี39 ส่วนอีก 4 โรง จะเป็นโรงเรียน “คู่เทียบ” หรือ
โรงเรียน “ควบคุม” ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติ ที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการเรียนการสอนเพียงภาษาเดียว การตกลงเข้าร่วม
โครงการนี้ แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสูงของผู้อ�ำนายการและครูที่มีส่วนร่วม รายชื่อโรงเรียนน�ำร่องและโรงเรียนคู่เทียบในแต่ละ
จังหวัด มีดังนี้
• โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 และ โรงเรียนบ้านโคกสยา (จังหวัดนราธิวาส)
• โรงเรียนบ้านประจัน และ โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ (จังหวัดปัตตานี)
• โรงเรียนบ้านบึงน�้ำใส และ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ40 (จังหวัดยะลา)
• โรงเรียนบ้านต�ำมะลังเหนือ และ โรงเรียนบ้านต�ำมะลังใต้ (จังหวัดสตูล)
การเข้าร่วมเป็นภาคีของโรงเรียนต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือพันธสัญญาใด ๆ
กับโรงเรียน มีเพียงค�ำมั่นของผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติราชการด้วยอ�ำนาจตัดสินใจตามขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการฉบับใหม่ อย่างไรก็ดี มีการรายงานเรื่องการเข้าร่วมเป็นภาคีนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบและอนุมัติให้ด�ำเนินการ อีกทั้งผู้แทน
กระทรวงยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกรรมการอ�ำนวยการด้วยทุกครั้ง แม้กระทรวงศึกษาธิการจะมิได้ลงนามในสัญญาหรือบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ แต่การเข้าร่วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างภาคีเครือข่าย ถือเป็นการ
ยืนยันได้ว่า โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการต่อไป รวมทั้งขยายผลออกสู่วงกว้างอีกด้วย
39 โรงเรียนรัฐบาลจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2 ปี (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2) และระดับประถมศึกษาศึกษาอีก 6 ปี (ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1-6)
40 หลังจากได้เห็นผลเชิงบวกของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) โรงเรียนบ้านตะโละหะลอตัดสินใจขอเปลี่ยนเป็นโรงเรียนขยายผล ดังนั้น นักเรียนชั้น
อ.1 ที่นี่ จึงเริ่มใช้หลักสูตรโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในปี พ.ศ. 2555 ส่วนเด็กโตยังคงใช้หลักสูตร “แกนกลาง” ที่สอนโดยใช้ภาษาไทยภาษาเดียว
ต่อไป และประเมินผลประจ�ำปีโดยใช้แบบประเมินส�ำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการดังนั้นโรงเรียนนี้จึงเป็นทั้งโรงเรียนคู่เทียบและโรงเรียนขยายผล
42
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รูปที่ 13 สถานที่ตั้งโรงเรียนน�ำร่อง โรงเรียนคู่เทียบและโรงเรียนขยายผล
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โรงเร�ยนนำรอง
โรงเร�ยนคูเทียบ
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Malaysia

1.
2.
3.
4.

บ้านประจัน
บ้านบึงน�้ำใส
ไทยรัฐวิทยา 10
บ้านต�ำมะลังเหนือ

5.
6.
7.
8.

ชุมชนบ้านสะนอ
บ้านตะโละหะลอ
บ้านโคกสยา
บ้านต�ำมะลังใต้

9.
10.
11.
12.

บ้านลดา
บ้านใหม่พัฒนวิทย์
บ้านกรือเซะ
บ้านบูโกะ

13.
14.
15.
16.

บ้านบน
บ้านบึงน�้ำใส
บ้านกูวา
บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128

การประชาสัมพันธ์โครงการกับสื่อต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง ฝ่ายที่ขัดแย้งกันทั้งสองฝ่าย ต่างมีอิทธิพลส�ำคัญต่อการสร้างสรรค์
และควบคุมข้อมูลข่าวสาร ในระยะแรก ๆ ภาคีเครือข่ายของโครงการมีความระมัดระวังในการน�ำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน ในช่วงต่อมา
จึงเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับส�ำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกันน�ำสื่อมวลชนและทูตานุทูต
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนน�ำร่องของโครงการ ยูนิเซฟเองก็ได้น�ำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโครงการด้วยเช่นกัน ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ
“รายการพันแสงรุ้ง” รายการสารคดีเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ตอน “ทวิภาษา ไทยกลาง-มลายูปาตานี” แบ่งออกอากาศ
สองตอน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อปี พ.ศ. 2554 น�ำเสนอบทสัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรของโครงการ41 นอกจากนี้
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ผลิตแผ่นพับและดีวดี ปี ระชาสัมพันธ์โครงการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อแจกจ่ายสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ปกครอง นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป
ภาคีร่วมงานบางส่วนเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แตกแขนงขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ แต่บางส่วนก็เกิดขึ้นตาม
ความจ�ำเป็น เนือ่ งจากผูว้ างแผนการด�ำเนินงานและผูส้ นับสนุนงบประมาณ ต่างให้ความส�ำคัญด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนัน้
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงติดต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพือ่ เชิญเข้าร่วมติดตามและประเมิน
ผลโครงการวิจัย ด้านผู้สัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจาก มรย. เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคณาจารย์และ
เจ้าหน้าทีพ่ ดู ภาษามลายูถนิ่ และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตครูได้มากทีส่ ดุ ในภาคใต้ อธิการบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา ผูอ้ ำ� นวย
การสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรย. ให้จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการวิจัย ด้วยเหตุนี้ มรย. จึงกลายเป็นที่ปรึกษาและ
ภาคีส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการฝึกอบรมครูในระยะต่อมา
สถานการณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ท�ำให้จำ� เป็นต้องมีการสือ่ สารอย่างชัดเจนกับหน่วยงานราชการทีร่ บั ผิดชอบด้านความมัน่ คง
และการพัฒนาส่วนภูมภิ าค สภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) จึงเป็นภาคีสำ� คัญตัง้ แต่ชว่ งแรก โดยแผนระยะห้าปีทยี่ กร่างขึน้ เพือ่ แก้ปญั หาสถานการณ์
ภาคใต้ มีการระบุถึงการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา และยังมีการส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมโครงการครั้งส�ำคัญ ๆ เสมอ นอกจากนี้ โครงการ
ยังติดต่อประสานการท�ำงานกับศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจากนั้นเรื่อยมา ตลอดระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต. แต่ละคน
ล้วนให้ความสนับสนุนในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น การขยายผลโครงการโดยให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณ42 นอกจากนี้ กรรมการ
โครงการวิจัย ยังได้ไปเข้าพบคณะผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่สี่ (ดูแลค่ายทหารในพื้นที่ภาคใต้) และกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน. ในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี) ด้วยเช่นกัน
41 https://www.youtube.com/watch?v=QUNdL66hiiw
42 Utairat, 2017
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กรรมการปรึกษาหารือเรื่องโครงการทวิภาษาฯ กับผู้อาวุโสในหมู่บ้าน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการนโยบายภาษาแห่งชาติของราชบัณฑิตยสภา และโครงการจัดท�ำแผนที่และ
การฟื้นฟูภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่สนใจของ
ยูนิเซฟอย่างยิ่ง ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 จึงมีส่วนผลักดันให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การยูนิเซฟ และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขึ้นในระยะต้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมทุนสนับสนุน
ในเวลาต่อมานับเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมเป็นภาคีที่เข้มแข็งโดยตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ ซึ่งจะได้อธิบายโดยละเอียดในบทอื่นต่อไป
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารขยายผลจาก 4 โรงเรียนน�ำร่องไปสูโ่ รงเรียนอืน่ ๆ โดยการสนับสนุนของศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ในปี พ.ศ. 2556 คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย ได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
นักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกจิ กรรมทีส่ ง่ เสริมพัฒนาคณาจารย์ให้มอี งค์ความรูแ้ บบทวิ-พหุภาษาขึน้ หลายกิจกรรม
(ซึง่ รวมถึง การเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานโครงการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาในแคว้นปกครองตนเองบาสก์และเวลส์) พร้อมทัง้ เปิดสอน
หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาเพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา และพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
แนวทางการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) และจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางทวิ–พหุภาษา”
เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งบริการสื่อทางการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของครูและผู้เรียน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในการด�ำเนินงานโครงการทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) เพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่าง
ภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย คณะผู้วิจัยได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นสองคณะ คณะแรกคือ “คณะกรรมการด�ำเนินงานวิจัย” ประกอบด้วย ทีมวิจัย
จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร และกรรมการในพื้นที่ครูในโครงการ และกรรมการผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งกรรมการชุดนี้ประชุมกันเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีหน้าที่ในการประสานงานในเขตพื้นที่ รวมทั้งก�ำกับดูแล
การท�ำงานของครูผู้สอนในโครงการ คณะกรรมการชุดที่สอง คือ “คณะกรรมการอ�ำนวยการวิจัย” ประกอบด้วยคณะวิจัยจากสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยูนิเซฟ กระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สพฐ. สกศ.
เป็นต้น สถาบันเอสไอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล ราชบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ศอ.บต. คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูงฝ่ายอื่น ๆ โดยคณะกรรมการ
อ�ำนวยการวิจัยมีการประชุมเป็นประจ�ำทุกปี แต่กรรมการมักจะปรึกษาหารือกันนอกรอบอยู่เสมอ เพิ่มเติมจากการประชุมตามวาระ
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำและให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่โครงการ
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การประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการวิจัย ประจ�ำปี 2559 ณ จังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการอ�ำนวยการวิจัยพร้อมด้วยตัวแทนโรงเรียนและชุมชน
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นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ น�ำคณะเอกอัครราชทูตจาก 9 ประเทศ เข้าเยีย่ มชมห้องเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

นาย Tawfeeq Al Mansoor เอกอัครราชทูตองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เข้าเยีย่ มชมห้องเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
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ยูนิเซฟกับโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

“เมื่อเราเสริมพลังเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากล�ำบากที่สุด ด้วยการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ...ให้เขามีทักษะ...และสามารถบรรลุเป้าหมายของแต่ละคนแล้ว เด็ก ๆ จะไม่เพียงแค่
สร้างอนาคตที่ดีขึ้นส�ำหรับตนเองเท่านั้น ในวันข้างหน้า เมื่อเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ พวกเขายังจะลดความเหลื่อมล�้ำลงได้ ใน
ยุคของเขาเอง และสืบต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน” แอนโทนี เลก ผู้อ�ำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ43
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• ภาพรวมการท�ำงานขององค์การยูนิเซฟในประเทศไทย
• จุดเน้นด้านสิทธิเด็กของยูนิเซฟ น�ำไปสู่การมีส่วนร่วมในประเด็นโรงเรียนเพื่อนเด็กและความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์
• จุดแข็งที่ยูนิเซฟช่วยเสริมให้แก่โครงการ
43 Lake, 2015
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องค์การยูนิเซฟ จัดตั้งส�ำนักงานในประเทศไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 โครงการที่ด�ำเนินงานในช่วงแรกเน้นประเด็นการพัฒนาพื้นฐาน
ได้แก่ โภชนาการการ ฉีดวัคซีน การสุขาภิบาล การจัดหาน�้ำดื่มสะอาด เป็นต้น เมื่อเวลาผ่านไป ภารกิจของยูนิเซฟเพิ่มมากขึ้น ครอบคลุม
ประเด็นทางสังคมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ได้แก่ โครงการด้านเด็กติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์สิทธิเด็กการคุ้มครองเด็กและปัญหาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง44
ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 ยูนิเซฟเริ่มเป็นกังวลว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะก้าวหน้าในการด�ำเนินงานไปสู่เป้าหมายด้านการศึกษาเพื่อ
ปวงชนอย่างชัดเจน แต่การขับเคลือ่ นเรือ่ งสิทธิเด็กและความเสมอภาคทางการศึกษายังคงเป็นไปอย่างช้าๆ ยูนเิ ซฟจึงด�ำเนินการตามอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นท�ำงานร่วมกับรัฐบาลไทย จัดท�ำโครงการ “โรงเรียนเพื่อนเด็ก” ส�ำหรับโรงเรียนกว่า 1,500 โรง ใน
ถิน่ ทุรกันดารทัว่ ประเทศ(รวมถึงพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้) นอกจากนี้ ยูนเิ ซฟยังมีสว่ นอย่างมากในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินด้านการศึกษาและ
การคุ้มครองเด็ก จากกรณีคลื่นยักษ์สึนามิถล่มบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเมื่อปี พ.ศ. 2547
เมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2547–2548 ยูนิเซฟได้ด�ำเนินการวิเคราะห์
สถานการณ์และเผยแพร่รายงานเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากจะน�ำเสนอผลกระทบส�ำคัญด้านการ
ศึกษาเนื่องจากการเผาโรงเรียนและการสังหารครูแล้ว เอกสารฉบับนี้ยังศึกษาว่า เหตุใดเยาวชนและผู้ใหญ่ชาวไทยเชื้อสายมลายูจึงไม่ค่อย
พึงพอใจโรงเรียนรัฐบาล และพบว่า ภาษาเป็นความกังวลหลัก ที่ต้องแก้ไขแตกต่างกันไปตามบริบท ดังนี้
ผู้ปกครองในเขตเมืองมักไม่พอใจว่า บุตรหลานที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล มีความสามารถในการพูดภาษามลายูถิ่นถดถอย
ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นความกลัวที่ยังมีอยู่ว่า ภาษาและวัฒนธรรมอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของภูมิภาคจะหายไป.... ความต้องการแท้จริง
ของชุมชนเมืองคือ ให้จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาถิ่นเพื่อป้องกันการสูญสลายไป แต่ในพื้นที่ชนบท เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
ที่เรียนโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อ ยังคงเสียเปรียบ...การตอบสนองความต้องการนี้ จะต้องอาศัยการศึกษาแนวทางทวิ-พหุภาษาโดยใช้
ภาษาถิ่น45
เมื่อปี พ.ศ. 2549–2550 ยูนิเซฟร่วมกับองค์กรนอกภาครัฐในประเทศไทย 4 องค์กร ด�ำเนินการศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงต่อเด็ก โดยสัมภาษณ์เด็กกว่า 2,300 คน และผูใ้ หญ่อกี กว่า 700 คน และเผยแพร่ผลการสัมภาษณ์ พร้อมภาพวาดของเด็กบางคน
(ดังแสดงด้านล่าง) เมือ่ พ.ศ. 2551 ในรายงานการวิจยั เรือ่ ง วันเวลาแห่งความหวาดกลัว : การรับรูข้ องเด็กต่อการด�ำเนินชีวติ ในพืน้ ทีช่ ายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
...เด็กเหล่านี้มีความวิตกกังวลและความเครียด สืบเนื่องมาจากความรุนแรงและความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
ตลอดจนประสบการณ์ดา้ นความรุนแรงทีเ่ ด็กได้รบั มา และจากการทีต่ อ้ งอยูใ่ กล้ชดิ กับพืน้ ทีซ่ งึ่ ต้องเสีย่ งต่อการถูกโจมตี ในชีวติ แต่ละวัน
เด็ก ๆ ต้องรับรู้เหตุการณ์การโจมตีและเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงอื่น ๆ ซึ่งท�ำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต46

ภาพประสบการณ์ที่ “ดี” และ “เลวร้าย” วาด
โดยเด็กหญิงชาวไทยพุทธ อายุ 10 ปีจากหมูบ่ า้ น
หนึ่งในจังหวัดยะลา ในภาพประสบการณ์ที่ดี
พีช่ ายก�ำลังสอนเต้นแอโรบิคในพืน้ ที่ “ห่างไกล
จากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ” ส่ ว นภาพ
ประสบการณ์เลวร้าย เป็นภาพพ่อของเพื่อน
ชาวไทยมุสลิมถูกยิงขณะเดินไปละหมาด

ภาพประสบการณ์ที่ “ดี” และ “เลวร้าย”
วาดโดยเด็กชายชาวไทยมุสลิม อายุ 12 ปี
จากหมูบ่ า้ นหนึง่ ในจังหวัดยะลา เป็นรูปครอบครัว
ก�ำลังเที่ยวสวนสัตว์ ตรงข้ามกับรูปคนร้ายยิง
เหยื่อเสียชีวิตในร้านน�้ำชา

เด็กชายชาวไทยมุสลิม อายุ 17 ปี จาก
พืน้ ทีช่ นบทในจังหวัดยะลา เลือกวาดภาพ
ประสบการณ์ที่ดี เป็นรูปแสดงการช่วย
เหลือพ่อแม่กรีดยาง ส่วนภาพประสบการณ์
เลวร้าย เป็นรูปโรงเรียนถูกเผาท�ำลาย

44 Martin, 2000
45 UNICEF, 2005
46 UNICEF, 2008
49

สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

© RILCA

ในขณะเดียวกัน ภารกิจหลักขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด้านโรงเรียนที่มีสัมฤทธิผลต�่ำ ซึ่งด�ำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน
มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยให้จัดการศึกษาแก่เด็กทุกคน โดยตระหนักถึงความต้องการอันหลากหลายของชุมชนตามพื้นที่ต่าง ๆ
ทัว่ ประเทศ ยูนเิ ซฟจึงเริม่ สนใจโครงการจัดท�ำแผนทีภ่ าษาของกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ในประเทศไทย ของสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้าหารือที่มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี พ.ศ. 2549 และตกลงเข้าร่วมโครงการ หลังการพบปะพูดคุยกัน ดร.สุวิไล
เปรมศรีรัตน์ ซึ่งเป็นนักภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ได้เอ่ยขึ้นว่า ตนเองและคณะท�ำงานวิจัย ก�ำลังพิจารณาด�ำเนินโครงการ “การจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาเต็มรูปแบบ” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยูนิเซฟรู้สึกสนใจ จึงเข้าร่วมเป็นภาคี จึงเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีและร่วม
งานกันเรื่อยมานับทศวรรษ
การร่วมเป็นภาคีของยูนิเซฟ ท�ำให้อุดมการณ์โดดเด่นขึ้นในด้านการส่งเสริมสิทธิเด็ก กอปรกับค�ำกล่าวขวัญถึง “ความมีชื่อเสียง”
ยิ่งไปกว่านั้น ยูนิเซฟยังให้ข้อมูลเชิงลึกด้วยว่า ประเด็นปัญหาภาษาและการศึกษาสามารถโยงไปถึงประเด็นปัญหาอื่นได้อย่างไร เช่น
ประเด็นสิทธิเด็ก ประเด็นทางเพศและประเด็นโรงเรียนเพื่อนเด็ก
ตัง้ แต่ตน้ ยูนเิ ซฟมองโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) ว่าเป็นโครงการน�ำร่องระยะยาวทีส่ ร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ทสี่ ำ� คัญ
ของการวิจัยได้ ดังนั้น ยูนิเซฟจึงช่วยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ก�ำหนดค�ำถามและวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ของโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การคอยช่วยเหลือก�ำกับดูแลให้องค์ประกอบการวิจัยของโครงการส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ถือเป็นความส�ำคัญล�ำดับแรก ๆ ของยูนิเซฟ
จึงก�ำหนดให้ด�ำเนินการประเมินผลโครงการอย่างเข้มงวด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อหาข้อบกพร่องของโครงการแล้ว
แก้ไขปรับปรุง และ 2) เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์จากการศึกษาผลกระทบระยะยาว โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
โครงการจากโรงเรียนน�ำร่องกับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบที่ใช้หลักสูตร จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยภาษาเดียว
ยูนิเซฟยังมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการกับกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวคือ การที่ยูนิเซฟร่วมเป็นภาคีกับโครงการ
ช่วยยกระดับสถานะของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ให้มีความส�ำคัญมากขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยูนิเซฟ
ยังท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานให้นักภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กับนักการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ สามารถสื่อสารเชื่อมโยงหลักการและประโยชน์ที่ส�ำคัญของการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา ให้สอดคล้องกับล�ำดับความส�ำคัญและ
ความเข้าใจของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวอย่างเช่น ยูนิเซฟอธิบายว่า การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษามีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็ก
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย และช่วยให้สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถจัดท�ำ
ภาพประกอบที่แสดง “สะพานเชื่อมโยงจากภาษาท้องถิ่นสู่ภาษาไทย” และ “หลักการขั้นบันไดพัฒนาการไปสู่การอ่านออกเขียนได้” (ซึ่งจะ
ได้กล่าวถึงในบทอื่นต่อไป)เพื่อตอบข้อสงสัยของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเจาะจงและชัดเจน

ภาคีเครือข่ายยูนิเซฟ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมน�ำเสนอการถอดบท
เรียนจากประสบการณ์ท�ำงาน 10 ปี ของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยภาษาและ
การศึกษา ครั้งที่ 5
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วัตถุประสงค์ของโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
(ยูนิเซฟ, 2006)

ค�ำถามการวิจัยเดิมของโครงการ
ทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
(ยูนิเซฟ, 2006)

1.เพือ่ วางแผนจัดการเรียนการสอนและด�ำเนินการจัดการ
ศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเต็มรูปแบบโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
(ระยะ 8 ปี) ในโรงเรียนน�ำร่อง4 โรงในพืน้ ทีส่ จี่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้

1.โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเต็มรูปแบบโดย
ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นและภาษาไทย
เป็นสือ่ ในการจัดการเรียนการสอนจนถึงระดับประถมศึกษา
ศึกษา จะช่วยให้นักเรียนไทยเชื้อสายมลายูมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาดีกว่านักเรียนไทยเชือ้ สายมลายูทเี่ รียนด้วย
ภาษาไทยเพียงภาษาเดียวหรือไม่

2. เพือ่ พัฒนาหลักสูตรและสือ่ การเรียนการสอนเป็นภาษา
มลายูถิ่นและภาษาไทย ส�ำหรับโครงการจัดการศึกษาแบบ
ทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยกระดับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนไทยที่พูด
ภาษามลายูถนิ่ และเป็นแบบอย่างให้แก่โครงการทีค่ ล้ายคลึง
กันส�ำหรับชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ในประเทศไทย
3. เพื่อท�ำให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชนชาวไทยเชื้อสายมลายู
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์การนอกภาครัฐ
และองค์การระหว่างประเทศ เพือ่ พัฒนาและผลักดันโครงการ
จัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเต็มรูปแบบโดยใช้ภาษาแม่
เป็นฐานและมีประสิทธิภาพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
โครงการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า
ประสบผลส�ำเร็จ
4. เพือ่ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของเยาวชน
ไทยที่พูดภาษามลายูถิ่นในโรงเรียนน�ำร่อง 4 โรง เมื่อ
เรียนครบตามหลักสูตรของโครงการจัดการศึกษาแบบ
ทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน แล้วเรียนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น

2. โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเต็มรูปแบบ
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน จะช่วยให้เด็กไทยเชื้อสายมลายู
พัฒนาทักษะภาษาไทยได้ดกี ว่านักเรียนไทยเชือ้ สายมลายู
ที่เรียนด้วยภาษาไทยเพียงภาษาเดียวหรือไม่
3. โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเต็มรูปแบบ
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ที่อนุรักษ์มรดกทางภาษาและ
วัฒนธรรมของนักเรียนไทยเชื้อสายมลายู จะส่งผลให้
นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของภาษา
และวัฒนธรรมท้องถิน่ ตนได้ลกึ ซึง้ กว่าเด็กทีเ่ รียนในโรงเรียน
ที่ใช้ระบบภาษาไทยภาษาเดียวหรือไม่
4. โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเต็มรูปแบบ
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน จะส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนท้องถิ่นมากกว่าสถานการณ์
ในปัจจุบนั ของชุมชนทีม่ โี รงเรียนทีใ่ ช้ระบบการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาไทยภาษาเดียวหรือไม่
5. กิจกรรมและทรัพยากรใด ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่าย
ใดบ้าง (ชุมชนท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
องค์การนานาชาติ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ) ที่ส�ำคัญอย่าง
ยิ่งต่อความส�ำเร็จและความยั่งยืนของโครงการจัดการ
ศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
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ประเด็นเกี่ยวกับระบบตัวเขียน
การสะกดค�ำในภาษาที่มีแต่ภาษาพูด
จะท�ำได้อย่างไร
“...การพัฒนาระบบการเขียนส�ำหรับภาษาที่ไม่มตี วั อักษรสามารถท�ำได้จริง และปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา
นานนับศตวรรษแล้ว เครื่องมือทางภาษาศาสตร์ช่วยเร่งกระบวนการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี”
ยูเนสโก, 200347
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างระบบเขียนกับภาษาเป้าหมายที่เป็นภาษาพูด
• ค�ำอธิบายเชิงเทคนิคเกีย่ วกับปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะต้องพิจารณาในการประดิษฐ์ระบบตัวเขียนขึน้ ใหม่ (หรือดัดแปลง
ระบบภาษาเขียนเดิมที่มีอยู่แล้ว) ส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
• กระบวนการสร้างและพัฒนาระบบตัวเขียนโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
และแนวทางแก้ ไขประเด็นท้าทายการท�ำงาน

อักขรวิธีกับกลุ่มภาษาต่างๆ

ย้อนหลังไปเมื่อ 6,000 ปี ที่แล้ว ไม่มีภาษาใดมีตัวเขียน หลังจากนั้น คนในดินแดนเมโสโปเตเมียและจีนแผ่นดินใหญ่ จึงมีความคิดที่จะ
พัฒนาเครือ่ งหมายต่าง ๆ ทีป่ รากฏตามดินเหนียว กระดูก เครือ่ งปัน้ ดินเผา หรือก้อนหิน สามารถใช้แทนเสียงค�ำและสือ่ ความคิดได้ การเขียน
จึงเกิดขึ้นนับแต่นั้น ตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษเรื่อยมา มีการประดิษฐ์และพัฒนาอักขรวิธีหรือระบบตัวเขียนขึ้นส�ำหรับกลุ่มภาษาต่าง ๆ
ในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่มีผู้พูดจ�ำนวนมาก
อย่างไรก็ตามหลายภาษายังคงไม่มรี ะบบตัวอักษร ซึ่งไม่ได้หมายความว่าภาษาเหล่านัน้ จะไม่สามารถเขียนได้ เพียงแต่ยงั ไม่มีใครเริม่ ต้น
เขียนเท่านั้นเอง อันที่จริง เฉพาะศตวรรษที่ 20 ศตวรรษเดียว พบว่ามีการสร้างและพัฒนาระบบตัวเขียนขึ้นส�ำหรับภาษาต่าง ๆ อย่างน้อย
1,500 กลุ่มภาษา48 ระบบตัวอักษรใหม่บางระบบ สร้างขึ้นโดยเจ้าของภาษาเอง บางส่วนมีนักภาษาศาสตร์จากภายนอกเป็นผู้สร้างร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น
บางภาษาอาจมีระบบตัวอักษรต่างกันหลายระบบ ซึง่ เกิดขึน้ เนือ่ งจากความแตกต่างตามภาษาถิน่ สถานการณ์ทางการเมืองหรืออิทธิพล
ทางศาสนา ตัวอย่างเช่น ภาษาม้ง มีระบบตัวเขียนอย่างน้อยสิบวิธี เช่น อักษรจีนโบราณที่ใช้เกี่ยวกับศาสนาดั้งเดิม อักษรโรมันหลายระบบ
(บางระบบพัฒนาขึ้นโดยหมอสอนศาสนา บางระบบประดิษฐ์โดยนักวิชาการชาวจีน) อักษรไทยสามระบบ อักษรลาวสองระบบ และอักษร
“กึ่งพยางค์” ที่เชื่อว่าถูกส่งผ่านมาจากพระเจ้ามายังชาวนาม้ง ในขณะเดียวกัน ชนเผ่าอาข่าในประเทศเมียนมาร์ จีน ไทยและลาว เพิ่งตกลง
ร่วมกันเรื่องการใช้อักษรโรมันที่เป็นระบบมาตรฐานหนึ่งเดียว เพื่อใช้แทนระบบตัวเขียนด้วยอักษรโรมันและอักษรไทยที่มีอยู่หลายระบบ
ซึ่งใช้กันในหมู่ชาวอาข่ากลุ่มต่าง ๆ หลากหลายตามบริบททางศาสนาและภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน49
47 Robinson & Gadelii, 2003
48 Person, 2009
49 Person, 2009
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ปัจจัยส�ำคัญในการสร้างหรือดัดแปลงระบบตัวเขียน

วิลเลียม สมอลเลย์ ก�ำหนดเกณฑ์ต่างๆที่สามารถน�ำมาใช้ในการสร้างภาษาเขียนขึ้นใหม่หรือใช้ประเมินความเหมาะสมของระบบตัว
เขียนที่มีอยู่ ซึ่งนักภาษาศาสตร์เรียกว่า “เกณฑ์สูงสุดของสมอลเลย์ (Smalley’s Maximums)” มีดังนี้
• มีแรงจูงใจสูงสุด “ผู้เรียนรู้สึกต้องการอยากเรียนระบบตัวเขียนหรือไม่ และสังคมชุมชนในภาพรวมจะยอมรับระบบบตัวเขียน
นี้หรือไม่?”
• สามารถแทนเสียงได้มากที่สุด“หากใช้ระบบตัวเขียนนี้ เจ้าของภาษาจะสามารถเขียนค�ำพูดทุกค�ำได้โดยง่ายหรือไม่ และผู้อื่น
จะสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายด้วยหรือไม่?”
• เรียนรู้ได้ง่ายที่สุด “ระบบภาษาเขียนและการสะกดค�ำเรียนง่ายหรือไม่?”
• ถ่ายโอนได้มากที่สุด“ระบบตัวเขียนคล้ายคลึงกับภาษาที่ส�ำคัญอื่น ๆ ในพื้นที่หรือไม่? โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาราชการหรือไม่?”
• ประยุกต์ใช้ได้สะดวกที่สุด“สามารถเขียนภาษานี้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ได้หรือไม่ [เช่น คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน] ?”50

การพัฒนาระบบตัวเขียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

ผู้มาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มักจะได้เห็นความโดดเด่นสะดุดตาของหลากหลายภาษาบนป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย
อังกฤษจีน มลายู และอาหรับ ปรากฏเด่นชัดด้วยอักษรของภาษานั้น ๆ เองบ้าง รวมทั้งภาษามลายูกลางที่เขียนด้วยทั้งอักษรยาวีที่ใช้อักษร
อาหรับดัดแปลงและอักษรรูมีที่ใช้อักษรโรมันบ้าง และยังมีมลายูปาตานีที่เขียนด้วยอักษรไทยอย่างไม่เป็นมาตรฐานร่วมด้วย

บทเรียนจากภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ไม่ควรปฏิบัติตาม

ภาษาอังกฤษมีเสียงพยัญชนะและสระรวมกันเพียง 44 เสียงเท่านั้น แต่สามารถเขียนสะกดเสียงออกมาได้ต่าง ๆ กัน
รวมแล้วมากกว่า 200 วิธี51 ตัวอย่างเช่น เสียงสระ ‘เ-’ ในค�ำว่า ‘เซย์ (say)’ เขียนสะกดแตกต่างกันอย่างมากและ
หลายวิธี เช่น เบก (bake) บัลเล่ต์ (ballet) เมด (maid) สเตรท (straight) เกจ (gauge) เกรท (great) เวล (veil)
เกรย์ (grey) และ เว (weigh) ซึ่งเป็นสาเหตุข้อหนึ่งว่าท�ำไมเด็กในอังกฤษจึงเรียนการอ่านได้ช้ากว่าเด็กจากประเทศยุโรป
อื่น ๆ อีกหลายประเทศ52
การ “ปรับแก้” ระบบภาษาอังกฤษนั้นเป็นไปไม่ได้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่มีผู้ใช้ทั่วโลกจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ดี หากจะ
สร้างระบบภาษาเขียนขึ้นใหม่หรือจะดัดแปลงระบบตัวเขียนที่มีอยู่เดิม เพื่อใช้ในโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
จะต้องคอยก�ำกับดูแลความคงเส้นคงวาให้มากที่สุด ถ้าเป็นไปได้ควรตั้งเป้าหมายที่ก�ำหนดความสัมพันธ์แบบ
“1 เสียง = 1 สัญลักษณ์” และมี “ข้อยกเว้น” เรื่องการสะกดให้น้อยที่สุด ด้วยวิธีนี้ เด็กจะเรียนรู้ ได้อย่างรวดเร็ว

50 Smalley, 1959
51 Vangelova, 2015
52 Seymour, Aro, & Erskine, 2003
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รูปที่ 14 ภาษาและอักษรที่หลากหลายบนป้ายสุสานของมุสลิม (กูโบร์)
ภาษาอาหรับ
(อักษรอาหรับ)

© Samoh

ภาษามลายูถิ่น
(อักษรไทย)

ภาษาไทยกลาง
(อักษรไทย)

ภาษามลายูกลาง
(อักษรรูมี)

ภาษามลายูกลาง
(อักษรยาวี)

ดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ผลการวิจัยพื้นฐานส�ำรวจความคิดเห็นต่อการเขียนภาษามลายูถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่า
มีตัวเลือกในการใช้อักษรสามชนิด ได้แก่ อักษรไทย อักษรยาวี (อักษรอาหรับดัดแปลง) และอักษรรูมี (อักษรโรมัน) อีกทั้งสองในสามของ
ชาวไทยเชื้อสายมลายูที่ส�ำรวจจ�ำนวน 1,255 คน เห็นด้วยกับการใช้อักษรไทยเพื่อการเรียนการสอนภาษามลายูถิ่นในโรงเรียน53
นอกเหนือจากแรงสนับสนุนจ�ำนวนมากที่ให้ใช้อักษรไทยแล้ว ยังมีปัจจัยทางภาษาศาสตร์ที่ควรน�ำเข้ามาพิจารณาด้วยหรือไม่
เพื่อตอบค�ำถามนี้ จ�ำเป็นต้องตรวจสอบความเหมาะสมของแต่ละตัวเลือก โดยใช้ “เกณฑ์สูงสุดของสมอลเลย์” เป็นหลักคิดพิจารณา

อักษรยาวี

อักษรยาวีคืออักษรอาหรับดัดแปลงส�ำหรับเขียนภาษามลายูที่ใช้กันมานานหลายศตวรรษ ส่วนใหญ่ใช้ในแวดวงศาสนา ทั้งนี้
ภาษาอาหรับกับอักษรยาวีมีลักษณะความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันมาก จนกระทั่งคนท้องถิ่นหลายคนเชื่อว่าเป็นภาษาเดียวกัน54 ในทางปฏิบัติ
เด็กไทยเชื้อสายมลายูทุกคน ได้เรียนการอ่านอักษรยาวีจากการศึกษาทางศาสนาทั้งในระบบและนอกระบบ แต่ไม่คุ้นเคยกับการเขียนอักษร
ยาวีในชีวิตประจ�ำวัน นอกจากนี้ อักษรยาวียังใช้เขียนแทนภาษามลายูดั้งเดิมตามที่พูดกันเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งแตกต่างจากการออกเสียง
ภาษามลายูถิ่นที่ใช้ในปัจจุบัน
ถ้าจะพัฒนาอักษรยาวี ให้เข้ากับภาษาพูดที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน จะต้องเปลี่ยนกฎการสะกดค�ำ และสร้างตัวอักษรและเครื่องหมาย
เสริมสัทอักษรขึน้ ใหม่ แต่เนือ่ งจากอักษรยาวีได้รบั การยกย่องว่าเป็นอักษรศักดิส์ ทิ ธิ์ การดัดแปลงอักษรยาวีจงึ เป็นเรือ่ งทีส่ งั คมไม่อาจยอมรับได้
เพราะจะถือเป็นการลบหลูด่ หู มิน่ และท�ำให้อกั ษรยาวีแปดเปือ้ น ถึงแม้จะพบการใช้อกั ษรยาวีบนเว็บไซต์บา้ ง แต่ไม่คอ่ ยพบในการส่งข้อความ
อีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์ ส�ำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่ามีการใช้ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบ้างเป็นครั้งคราว แต่มักเป็นค�ำโดดหรือในคอลัมน์สั้น ๆ
เกี่ยวกับศาสนา นอกจากนี้ ระบบการสะกดค�ำอักษรยาวีที่มีหลากหลายรูปแบบ ยังท�ำให้เกิดความก�ำกวมขึ้นได้ส�ำหรับบางค�ำ55
53 Premsrirat et al., 2009
54 Samoh, 2016
55 Samoh, 2016
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ในยุคปัจจุบันนี้ อักษรยาวีปรากฏตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ มากขึ้น แต่ก็ยังประสบปัญหาอยู่ ดังที่อาจารย์แวมายิ ปารามัล หัวหน้า
แผนกวิชาภาษามลายูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามลายูอธิบายว่า
ปัจจุบัน สถานที่ราชการต่าง ๆ จะมีป้ายชื่อส่วนราชการภาษามลายูอักษรยาวี แต่สะกดผิดเต็มไปหมด ตามปกติ คนเขาจะอ่าน
ภาษาไทยเท่านั้น เพราะเขาคุ้นเคยมากกว่า องค์การนานาชาติมักขอให้ผมช่วยแปลงานเป็นอักษรยาวีซึ่งมีเอกสารด้านสิทธิมนุษยชน
รวมอยูด่ ว้ ยผมจึงบอกเขาว่าไม่มีใครอ่านเอกสารพวกนี้เป็นอักษรยาวีหรอก แต่เขาก็ยงั ขอให้ผมแปลอยูด่ ี ส�ำหรับผลทางจิตวิทยานั่นเอง
ถ้าให้คนเลือกอ่าน ส่วนใหญ่จะเลือกฉบับภาษาไทย และทิ้งอักษรยาวีไว้ให้ฝุ่นจับ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มีค�ำบรรยายอักษรยาวี
แต่ไม่มีใครอ่านเลย ถ้าไม่เกี่ยวกับแวดวงศาสนาแล้ว อักษรยาวีก็เป็นเพียงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเท่านั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ส�ำคัญมาก
แต่ไม่ใช่อักษรส�ำหรับการใช้งานในชีวิตประจ�ำวัน56
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ถึงแม้อักษรยาวีจะเป็นไปตามเกณฑ์สูงสุดของสมอลเลย์ เกณฑ์ที่ 1 (มีแรงจูงใจสูงสุดส�ำหรับผู้เรียนในสังคม
ชุมชน) แต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สูงสุดที่เหลืออีกสี่เกณฑ์เลย (ยกเว้นว่าอาจจะช่วยในการถ่ายโอนไปสู่ภาษาอาหรับได้)

อักษรรูมี

ชาวไทยเชือ้ สายมลายูมกั จะพบเห็นภาษามาเลเซีย (มลายูมาตรฐาน) ทีเ่ ขียนด้วยอักษรโรมันเป็นประจ�ำ หลายคนเคยไปท�ำงานทีป่ ระเทศ
มาเลเซีย ส่วนคนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ก็จะรับชมรายการโทรทัศน์มาเลเซีย และยังพบค�ำภาษามลายูมาตรฐานตามป้ายต่าง ๆ
ในนามบัตร และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหลายฉบับ แม้ว่าจะพบค�ำสะกดผิดเป็นเรื่องปกติก็ตาม
คนนอกพืน้ ทีม่ กั จะแนะน�ำให้ใช้หนังสือแบบเรียนของมาเลเซีย ทีเ่ ขียนด้วยอักษรรูมี ในโรงเรียนเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไร
ก็ดี ผลการวิจัยพื้นฐานระบุว่า คนไทยเชื้อสายมลายูส่วนใหญ่รู้สึกว่า ตนเองมีทักษะความสามารถในการใช้ภาษามาเลเซียไม่ดี ส�ำหรับเด็ก
เล็กในพื้นที่ชนบทแล้ว ภาษามลายูมาตรฐานก็ยังคงเป็นภาษาต่างประเทศส�ำหรับเด็กอยู่ดี เพราะค�ำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ค่อนข้าง
แตกต่างจากภาษามลายูถิ่นพอสมควร
หลายคนแนะน�ำให้ดัดแปลงอักษรรูมี เพื่อใช้ส�ำหรับระบบการเขียนภาษามลายูถิ่นในปัจจุบัน ที่จริงเยาวชนในพื้นที่บางคนก็ใช้ระบบ
อักษรรูมตี ามใจชอบบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้ว ทัง้ นี้ อักษรรูมดี ัดแปลง จะเป็นไปตามเกณฑ์สงู สุดของสมอลเลย์ เกณฑ์
ที่ 2-5 แต่มีเหตุผลทางสังคมที่หนักแน่น (เกณฑ์สูงสุดข้อ 1) ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้อักษรรูมี ถึงแม้อักษรรูมีจะเป็นประโยชน์ในการถ่าย
โอนไปสู่ภาษามาเลเซียและภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีส่วนช่วยให้เด็กเล็กสามารถเชื่อมโยงไปสู่ภาษาไทยได้เลย ซึ่งเป็นภาษาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่
เห็นว่าส�ำคัญที่สุดที่เด็กต้องเรียนให้เก่ง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ตอบแบบสอบถามการส�ำรวจยังรายงานว่า ตนเองมีทักษะความสามารถต�่ำในการใช้
ภาษามาเลเซียหรืออักษรรูมี ดังนัน้ ผูป้ กครองส่วนใหญ่จงึ อาจจะช่วยบุตรหลานท�ำการบ้านทีเ่ ป็นอักษรรูมไี ม่ได้ อีกทัง้ ครูสว่ นใหญ่กอ็ า่ นเขียน
อักษรรูมไี ม่ได้ ประการสุดท้าย อักษรรูมดี ดั แปลงจะมีลกั ษณะโดยรวมคล้ายภาษามาเลเซียอย่างมาก และอาจถูกมองว่าเป็นการส่งสารทางการ
เมือง ชี้เป็นนัยว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรอยู่ภายใต้การปกครองของมาเลเซีย ซึ่งจะขัดต่อมาตราที่ 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้”

อักษรไทย

แนวคิดในการเขียนภาษามลายูถิ่นโดยใช้อักษรไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการถอดค�ำศัพท์แบบถ่ายเสียงเป็นภาษาไทยใช้มานานหลาย
ทศวรรษแล้ว โดยมากจะพบในหนังสือที่ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่พูดภาษาไทยกลางเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น และในปัจจุบัน พบว่า
มีการใช้เขียนบอกชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ป้ายชื่อหมู่บ้าน อย่างไรก็ดี การถอดเสียงดังกล่าวมีความลักลั่นไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน และ
ไม่สามารถแทนเสียงได้ทุกเสียง (เกณฑ์สูงสุดข้อ 2) เช่นเดียวกับทั้งอักษรรูมีและอักษรยาวี อักษรไทยก็จ�ำเป็นจะต้องดัดแปลงและจัดระบบ
ใหม่ เพื่อให้ตรงกับเสียงภาษามลายูถิ่นที่พูดกันในปัจจุบัน ระบบดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจส�ำคัญของนักเรียนและผู้ปกครอง และดูง่ายขึ้นว่า
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะภาษาไทยให้ดีขึ้นได้ ซึ่งมีความส�ำคัญล�ำดับแรก ๆ ส�ำหรับทั้งผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ได้
กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ การถอดเสียงภาษามลายูถิ่นโดยใช้อักษรไทยแบบไม่เป็นมาตรฐาน ใช้กันอย่างแพร่หลายบนสื่อสังคมออนไลน์และ
สื่อรูปแบบอื่น ๆ และผู้ปกครองส่วนใหญ่ในเขตชนบทรู้สึกว่า ทักษะความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยดีกว่าทักษะความสามารถใน
การอ่านเขียนอักษรยาวีและอักษรรูมี ดังนั้น ผู้ปกครองจะสามารถช่วยดูแลบุตรหลานท�ำการบ้าน และส่งเสริมประสบการณ์ที่โรงเรียนด้าน
อื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดี ฝ่ายอนุรักษ์นิยมบางส่วนอาจรู้สึกว่า การใช้ตัวอักษรไทยจะเป็นภัยคุกคามต่ออักษรยาวี
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ภาษามลายูอักษรยาวี กับภาษามลายูถิ่น57

ภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับยุคเชกสเปียร์ ภาษามลายูก็มีความแตกต่างด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะความ
แตกต่างระหว่างวิธีสะกดค�ำภาษามลายูอักษรยาวีกับวิธีการออกเสียงภาษามลายูถิ่น ค�ำในภาษามลายูถิ่นจะสั้นกว่า เพราะ
มีการลดค�ำเติมหน้า (ค�ำอุปสรรค) และละพยัญชนะท้าย ลักษณะเช่นนี้จะท�ำให้เด็กเล็กที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เริ่มเรียน
อ่านเขียนภาษามลายูอกั ษรยาวีได้ยาก เพราะเด็ก ๆ จะต้องเริม่ จากการเรียนรูค้ ำ� ศัพท์และการออกเสียงทีแ่ ตกต่างกันเสียก่อน
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ภาษามลายูอักษรยาวี

ภาษามลายูถิ่น

ความหมาย

ڤڠكالن

/pkalan/

/kkal/

'กาแล

ท่าเรือ

كريتا

แ'กตอ

รถยนต์

'ลีมุ

ห่มคลุม

/kreta/

/kkt/

سليموت

/slimut/

/llimu/

นอกจากนีย้ งั มีความแตกต่างด้านโครงสร้างไวยากรณ์ระหว่างภาษามลายูอกั ษรยาวีกบั ภาษามลายูถนิ่ อีกด้วย จากตัวอย่าง
ด้านล่างจะเห็นว่า ภาษามลายูอักษรยาวีเรียงค�ำขยายกริยาไว้ตรงกลางประโยค ส่วนภาษามลายูถิ่นวางไว้ท้ายประโยค
ภาษามลายูอักษรยาวี
ภาษามลายูถิ่น

saya

sudah

makan

nasi

ฉัน

เสร็จแล้ว

กิน

ข้าว

say

mak

nasi

dh

ฉัน

กิน

ข้าว

เสร็จแล้ว

ฉันกินข้าวเสร็จแล้ว

ท�ำไมจึงไม่ใช้ภาษามลายูมาตรฐาน?58

แม้ว่าภาษามลายูถิ่นและภาษามลายูมาตรฐาน จะมีความใกล้เคียงกันอย่างมาก แต่ก็พบความแตกต่างในด้านการออก
เสียงและโครงสร้างพยางค์หลายจุด ซึ่งอาจเป็นปัญหาท้าทายส�ำหรับเด็กที่พูดภาษามลายูถ่ิน และที่ไม่ได้ใช้ภาษามลายู
มาตรฐานเป็นประจ�ำ ดังตัวอย่างค�ำที่พบบ่อยต่อไปนี้
มลายูถิ่น

มลายูมาตรฐาน

ความหมาย

ay

ayam

mak

makan

by

buaya

sua

suaj

hake

hakim

sspa

trsepa

bbulu

brbulu

kkju

trkut

ddal:

di dalam

ไก่
กิน
จระเข้
คลอง
ผู้พิพากษา
สะดุด
ขนดก
ตกใจ
ด้านใน

57 ดัดแปลงจาก Samoh, 2016
58 ดัดแปลงจาก Samoh, 2016
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ภาษามลายูถิ่นอักษรไทยไม่เป็นทางการบนสื่อสังคมออนไลน์

สติกเกอร์ภาษามลายูถิ่นอักษรไทยแบบไม่เป็นทางการที่ขายบน “ไลน์” แอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม
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การพัฒนาระบบตัวเขียนภาษามลายูถิ่นอักษรไทย

© RILCA

การตกลงใช้อักษรไทยในการเขียนภาษามลายูถิ่น ไม่ได้ตัดสินใจตามผลการส�ำรวจสถานการณ์การใช้ภาษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ยังผ่านการอภิปรายหารือกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการเขียน ที่จัดขึ้นหลายครั้ง และมีภาคีส�ำคัญในท้องถิ่นเข้าร่วม
หลายฝ่าย ได้แก่ ผู้น�ำทางศาสนา ครู และผู้เชี่ยวชาญภาษามลายู

การอภิปรายเรื่องสระอักษรยาวี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการเขียน
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การทดสอบอักษรไทยส�ำหรับภาษามลายูถิ่น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการเขียน
ประเด็นส�ำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการคือ ความแตกต่างที่เปลี่ยนแปรไปตามภาษาถิ่นย่อยต่างๆ
กล่าวคือ ภาษามลายูถิ่นมีผู้พูดจ�ำนวนมากกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ เป็นวงกว้าง และต่างพื้นที่อาจออกเสียงค�ำบางค�ำต่างกัน ซึ่งไม่ใช่
เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด เช่น ประเทศอังกฤษมีภาษาอังกฤษถิ่นต่าง ๆ มากถึง 27 ส�ำเนียง เป็นอย่างน้อย ซึ่งแทบจะฟังไม่ออกเลยส�ำหรับ
คนเมืองในกรุงลอนดอน59 อย่างไรก็ตาม ภาษาถิน่ จะแตกต่างจากกันและกันในรูปแบบเฉพาะทีส่ ามารถระบุได้ดว้ ยการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์
นอกจากนี้ ภาษาถิ่นบางภาษา ยังอาจเป็นที่ยอมรับว่าส�ำคัญกว่าภาษาถิ่นอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ส�ำหรับกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสียงบางเสียงและค�ำบางแตกต่างกันตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ด้วย ภาษาถิ่นในจังหวัดยะลา
นราธิวาส และปัตตานี ค่อนข้างคล้ายกัน แต่ที่จังหวัดสตูล (ที่ตั้งของโรงเรียนน�ำร่อง 1 โรง) จะแตกต่างค่อนข้างชัดเจน เรื่องนี้จึงส่งผลต่อ
โครงการว่า ต้องเตรียมผลิตสื่อการเรียนการสอนสองชุดคือ ชุดหนึ่งส�ำหรับจังหวัดสตูล และอีกชุดส�ำหรับสามจังหวัดที่เหลือ
นอกเหนือจากความแตกต่างที่เปลี่ยนแปรไปตามภาษาถิ่นย่อยแล้ว สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งส�ำหรับนักภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือ
การสร้างคลังหน่วยเสียงภาษามลายูถิ่น และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สูงสุดของสมอลเลย์ด้าน “การแทนเสียงได้มากที่สุด” แล้ว หน่วยเสียง
แต่ละหน่วย (หมายถึง หน่วยเสียงพืน้ ฐานทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในภาษา) ควรแทนด้วยตัวอักษรเพียงตัวเดียว จากการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ สามารถ
ระบุได้ว่า ภาษามลายูถิ่นมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น 30 หน่วยเสียง และหน่วยเสียงสระ 15 หน่วยเสียง เทียบกับระบบพยัญชนะ 21 หน่วย
เสียง และสระ 15 หน่วยเสียงในภาษาไทย
ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์ หน่วยเสียงพยัญชนะ 21 หน่วยเสียง ในภาษาไทย เขียนแทนด้วยตัวอักษร 44 รูป
ดังแสดงในตารางที่ 3 ในบางกรณีหน่วยเสียงพยัญชนะหนึ่งหน่วยเสียงเขียนแทนด้วยรูปตัวอักษรที่ต่างกัน 2 รูป 3 รูป หรือมากถึง 6 รูป ก็มี
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ตารางที่ 3 หน่วยเสียงพยัญชนะไทย (21 หน่วยเสียง) และตัวอักษรไทย (44 รูป)

ล�ำดับที่

หน่วยเสียง

ตัวอักษร

ล�ำดับที่

หน่วยเสียง

ตัวอักษร

1

p

ป

12

f

ฟฝ

2

t

ตฏ

13

s

ซสษศ

3

k

ก

14

h

ฮห

4



อ

15

l

ลฬ

5

ph

พภผ

16

m

ม

6

th

ทธฒฑถฐ

17

n

นณ

7

kh

คฅฆขฃ

18



ง

8

b

บ

19

w

ว

9

d

ดฎ

20

r

ร

10

c

จ

21

j

ยญ

11

ch

ชฌฉ

พยัญชนะไทย 44 รูป แบ่งออกเป็นอักษรสามหมู่ ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต�่ำ นอกจากนี้ ยังมีวรรณยุกต์ก�ำกับเสียง
ที่ส่งผลท�ำให้ความหมายแตกต่างอีก 5 เสียง ซึ่งอักษรแต่ละหมู่จะผันเสียงแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น พยางค์ที่ประกอบด้วยพยัญชนะและ
สระแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ก�ำกับ จะออกเสียงสามัญเมื่อเขียนด้วยอักษรกลางหรืออักษรต�่ำ และออกเสียงจัตวาเมื่อเขียนด้วยอักษรสูง
อีกทั้งภาษาไทยยังมีเครื่องหมายเสริมสัทอักษรหรือรูปวรรณยุกต์ ที่ใช้ก�ำกับเสียงของพยางค์ ซึ่งจะเขียนแตกต่างกันออกไปตามหมู่อักษร
ของพยัญชนะต้นอีกเช่นกัน ความเกี่ยวโยงอันซับซ้อนของอักษรสามหมู่และรูปวรรณยุกต์ ท�ำให้การสะกดค�ำในภาษาไทยเป็นเรื่องท้าทาย
อย่างยิ่ง
ถึงแม้เสียงวรรณยุกต์จะมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในภาษาไทย แต่กลับไม่ปรากฏในภาษามลายูถิ่น นี่จึงเป็นสาเหตุอีกข้อหนึ่งที่ท�ำให้เด็ก
ไทยเชื้อสายมลายูมีปัญหาในการเรียนพูดภาษาไทยให้เก่ง ส่วนการเขียนนั้นยิ่งมีข้อผิดพลาดมากขึ้นไปอีก ถ้าหากเด็กไม่สามารถจดจ�ำระบบ
วรรณยุกต์ได้จนขึ้นใจแล้ว ก็จะไม่สามารถแยกแยะเสียงและเขียนสะกดค�ำได้ถูกต้อง เช่น ‘เสือ’ ‘เสื่อ’ หรือ ‘เสื้อ’ ที่มีวรรณยุกต์ต่างกัน
ดังนั้นจึงตัดสินใจเลือกใช้พยัญชนะในหมู่อักษรกลางเท่านั้น ส�ำหรับระบบการเขียนภาษามลายูถิ่น เพราะพยัญชนะในหมู่อักษรกลาง
ตามปกติจะออกเสียงสามัญ ซึ่งเทียบเท่ากับเสียงไร้วรรณยุกต์ในภาษามลายูถิ่น การท�ำเช่นนี้ช่วยลดจ�ำนวนตัวอักษรแทนเสียงพยัญชนะลง
ไปได้อย่างมาก ซึ่งเป็นพยัญชนะที่เด็กไทยเชื้อสายมลายูต้องเรียนเพื่อเริ่มอ่านเขียนภาษาแม่
ประเด็นท้าทายอีกประการหนึ่งคือ หน่วยเสียงอีก 8 หน่วยเสียง ในภาษามลายูถิ่นที่ไม่ปรากฏในระบบภาษาไทย ผลก็คือ ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการตกลงร่วมกันว่า ให้ใช้ระบบจุดและเส้นเป็นเครื่องหมายก�ำกับเพิ่มเติม โดยให้เขียนไว้ใต้พยัญชนะไทยแทนเสียงที่แตก
ต่างนี้
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รูปที่ 15 พยัญชนะภาษามลายูถิ่นอักษรไทย (พยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย) เครื่องหมายเส้นและจุดใต้ตัวอักษรก�ำกับเสียงที่ไม่ปรากฏใน
ภาษาไทย

ดังกล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทั้งภาษามลายูถิ่นและภาษาไทยมีสระเดี่ยว 15 ตัว ซึ่งภาษาไทยมีสระเพิ่มเติมเป็นสระประสมอีก 17 ตัว
(บางส่วนจะเปลีย่ นรูปตามเสียงท้ายของพยางค์) ส่วนภาษามลายูถิ่นจะมีสระเพิ่มเติมเป็น “สระเรียง” อีก 9 ตัว ที่ต้องใช้วธิ ีพิเศษในการเขียน
ด้วยอักษรไทย ดังแสดงในรูปที่ 16 ต่อไปนี้ ส่วนบนคือสระที่ปรากฏเป็นเสียงเดียวกันในภาษามลายูถิ่นและภาษาไทย ส่วนล่างเป็นสระที่มี
เฉพาะภาษามลายูถิ่น
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รูปที่ 16 สระภาษามลายูถิ่นอักษรไทย ส่วนล่างเป็นสระที่มีเฉพาะภาษามลายูถิ่น

แผนภาพตัวอักษรข้างต้น แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ส�ำคัญประการหนึ่งส�ำหรับองค์ประกอบหลักในด้านการถ่ายโอนทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้ กล่าวคือ กว่านักเรียนในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) จะเริ่มเรียนพยัญชนะไทย เด็กจะรู้จ�ำตัวอักษรไทยจน
ขึน้ ใจไปแล้วครึง่ หนึง่ อีกทัง้ ยังรูจ้ กั วิธปี ระสมพยัญชนะกับสระเพือ่ สร้างค�ำใหม่อกี ด้วย แนวทางเช่นนีจ้ ะช่วยท�ำให้เด็กเรียนภาษาไทยได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเด็กสามารถเชื่อมโยงทักษะการอ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่ไปสู่ภาษาไทยนั่นเอง
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หลักการทางการศึกษาส�ำหรับ
การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
“ในการกระท�ำทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเป็นล�ำดับแรก”
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มาตรา 3
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• หลักการส�ำคัญทางการศึกษาเจ็ดประการที่เป็นพื้นฐานของโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
• ตัวอย่างที่โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ด�ำเนินการตามหลักการ
แนวคิดทฤษฎีมีความส�ำคัญและมีประโยชน์ต่อครูหรือนักเรียนอย่างไร

จากการที่แบบเรียนทุกเล่ม ฉากภาพทุกแผ่น กิจกรรมในชั้นเรียนทุกกิจกรรม ล้วนมี
พื้นฐานมาจากทฤษฎีทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ตัวอย่างเช่น แนวคิด “เด็กเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดโดยการท�ำซ�้ำ”ส่งผลให้มีการฝึกซ�้ำ ๆ แนวคิด “เด็กจะเรียนรู้การอ่านจากการเลียน
แบบครู” ส่งผลให้ครูอ่านประโยคแล้วให้เด็กออกเสียงตาม หรือแนวคิด “วิธีเรียนรู้และ
จดจ�ำได้ดีที่สุดคือการคัดลอก” ส่งผลให้นักเรียนต้องลอกเนื้อหาเป็นหน้า ๆ วิธีการปฏิบัติ
ดังกล่าวช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้บ้าง แต่ยังไม่ส่งเสริมการเรียนรู้และสติปัญญา
แต่ส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ทุกส่วนจัดขึ้นตามรูปแบบ
การเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งออกแบบโดยค�ำนึงถึงหลักการทางการศึกษา
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาของเด็กนักเรียน ทั้งนี้วัตถุประสงค์
หลักของบทนี้คือ การอธิบายแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวแต่พอสังเขป เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่า
เหตุใดสือ่ การเรียนการสอนจึงต้องผลิตขึน้ เป็นพิเศษ และครูผสู้ อนต้องเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างไรเพื่อใช้สื่อเหล่านั้นในชั้นเรียน60

“เราได้เรียนทฤษฎีทางการ
ศึกษาจากสถาบันฝึกหัดครู
แต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าท�ำไม
ทฤษฎีถึงส�ำคัญ จนได้มา
ท�ำโครงการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษานี่แหละ”
ครูในแอฟริกา

ทฤษฎีโครงสร้างความคิด เชื่อมโยงจากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้

เวลาเด็กมาเรียนหนังสือ เด็กมาโรงเรียนแบบสมองว่างเปล่าอย่างนัน้ หรือ แน่นอนอยูแ่ ล้ว ค�ำตอบก็คอื “ไม่ใช่เลย” แม้แต่เด็กทารกแรกเกิด
ก็สามารถจดจ�ำเสียงของแม่ได้ตงั้ แต่กอ่ นคลอด เด็กอ่อนวัยเตาะแตะก็เข้าใจค�ำพูดของผูใ้ หญ่ ได้ตงั้ แต่กอ่ นพูดเป็นถ้อยความ เด็กเล็กวัยอนุบาล
ก็เล่าเรื่องจากรูปภาพได้ตั้งแต่ก่อนอ่านหนังสือออก และบอกได้ว่าพี่น้องมีขนมมากกว่าตัวเอง ตั้งแต่ก่อนเรียนบวกลบเลขคณิต
การเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ตระหนักถึงความส�ำคัญของความรู้ที่ติดตัวเด็กมาสู่ห้องเรียน และใช้ความรู้ดังกล่าว
(เรียกว่า “สิ่งที่รู้”) เป็นฐานไปสู่มโนทัศน์ใหม่ที่ต้องการจะสอน (เรียกว่า “สิ่งที่ไม่รู้”) ด้วยขั้นตอนดังกล่าวนี้ เด็กนักเรียนสร้าง “โครงสร้าง
ทางความรู้ (schema)” ซึ่งเป็นวิธีการจัดระบบความรู้ให้เป็นระเบียบ61 ตัวอย่างเช่น ในการเรียนรู้กระบวนการสังเคราะห์แสง เด็กเล็กอาจ
มีความรู้เรื่องพืช ดิน น�้ำ และแสงแดดมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าปัจจัยดังกล่าวเกี่ยวข้องกันอย่างไร ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ เด็กจึงจะได้
เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการที่ปัจจัยเหล่านี้ท�ำงานร่วมกัน เพื่อช่วยให้พืชเจริญเติบโตด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “การสังเคราะห์แสง” ดังนั้น
ครูที่ดีย่อมจะใช้ความรู้เดิมเรื่องพืชของนักเรียน มาช่วยให้เข้าใจความรู้ใหม่ที่ก�ำลังเรียน ซึ่งจะเป็นการต่อยอด “โครงสร้างทางความรู้”
เกี่ยวกับพืชของเด็ก
60 บทนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวคิดทฤษฎีเหล่านี้โดยละเอียด หากผู้อ่านสนใจ โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
61 Anderson, 1984
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แต่ถ้าสมมติว่า นักเรียนอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือมาตลอดชีวิต เด็กก็คงไม่มีประสบการณ์เรื่องดิน น�้ำ หรือพืชมาก่อนเลย ดังนั้น
ครูจะต้องใช้วิธีการอื่นในการปูโครงสร้างทางความรู้เดิมของเด็กเสียก่อน จึงค่อยเริ่มสอนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง62
การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาตระหนักในคุณค่าและยอมรับว่า เด็กกลุม่ ชาติพนั ธุม์ คี วามรูม้ ากมายติดตัวมาสูห่ อ้ งเรียน หน้าทีข่ องโรงเรียน
ก็คือ ใช้ความรู้นั้นเป็นพื้นฐานในการสอนความรู้ใหม่ ดังนั้นจึงใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่บ้านเป็นฐานส�ำหรับการสอนภาษาและวัฒนธรรม
ที่โรงเรียนให้แก่เด็ก สื่อการเรียนการสอนก็ต้องผลิตขึ้นจากฐานความรู้ที่เด็กมี และครูผู้สอนก็ต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องการสอนโดยใช้
มโนทัศน์ “สิ่งที่รู้” เป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่ “สิ่งที่ไม่รู้” หรือความรู้ใหม่
รูปที่ 17 การเชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้จาก “สิ่งที่รู้” ไปสู่ “สิ่งที่ไม่รู้”ในโครงการทวิภาษาฯ (ดัดแปลงจาก RILCA)

ภาษาและวัฒนธรรมที่บาน

ภาษาและวัฒนธรรมที่โรงเร�ยน

ภาษาทองถิ�น (ภาษาแม)

ภาษาราชการและภาษาอื่น

ภาษาพ�ด

ภาษาเข�ยน

ภาษาพ�ดในชีว�ตประจำวัน

ภาษาว�ชาการ

ส�ำหรับกรณีโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ภาษาและวัฒนธรรมที่บ้าน (ภาษามลายูถิ่นและสังคมอิสลามในชนบท)
แตกต่างอย่างยิ่งจากภาษาและวัฒนธรรมที่โรงเรียน (ภาษาไทยและสังคมชาวพุทธในเขตเมือง) ดังนั้น สื่อการเรียนการสอนชั้นปฐมวัยของ
โครงการ ต้องเสริมสร้างสิง่ ทีเ่ ด็กรูอ้ ยูแ่ ล้วเกีย่ วกับวัฒนธรรมทีบ่ า้ น และช่วยเด็กให้สามารถใช้ความรูเ้ ดิมนัน้ เชือ่ มโยงไปสูว่ ฒ
ั นธรรมทีโ่ รงเรียน
ตัวอย่างเช่น เด็กนักเรียนทราบดีอยู่แล้วว่า ต้องแสดงท่าทางและกล่าวค�ำทักทายผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเพื่อแสดงความเคารพอย่างไร
ครูโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อน เพื่อให้เด็กมีฐานความรู้ แล้วจึงสอนวิธีแสดงความเคารพผู้ใหญ่
ในวัฒนธรรมไทย โดยอาจพูดดังนี้
เวลาเด็ก ๆ เห็นเพื่อนคุณแม่ที่ตลาด เด็ก ๆ จะต้องกล่าวค�ำว่า “ซาลาม อัลเลกุม” แล้วสัมผัสมือท่าน จากนั้นแตะหน้าอกตัวเองตาม
ด้วยหน้าผาก นี่คือวิธีแสดงความเคารพแบบมลายู แต่เวลาเด็ก ๆ มาโรงเรียนแล้วพบคุณครูไทยพุทธ เด็ก ๆ ต้องพนมมือระดับอก
แล้วก้มศีรษะลงให้นิ้วชี้จรดปลายจมูก พร้อมกล่าวค�ำว่า “สวัสดีครับ” ส�ำหรับเด็กผู้ชาย หรือ “สวัสดีค่ะ” ส�ำหรับเด็กผู้หญิง นี่คือ
วิธีแสดงความเคารพแบบไทย
ด้วยวิธีเช่นนี้ “สิ่งที่รู้” อยู่แต่เดิมจะกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ใหม่

62 การศึกษาครั้งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ทดลองมอบหมายงานให้นักเรียนมัธยมศึกษาปลายชาวอเมริกันอ่านบทความเกี่ยวกับการเล่นคริกเก็ต แม้จะเป็นกีฬายอดนิยม
ของหลายพื้นที่ทั่วโลก แต่ในสหรัฐอเมริกาแทบจะไม่มีใครรู้จักคริกเก็ตเลย ดังนั้น นักเรียนจึงมีปัญหาในการอ่านจับใจความบทความดังกล่าวอย่างมาก แต่ในทางตรงกัน
ข้ามนักเรียนที่อินเดียหรือปากีสถานจะสามารถเข้าใจบทความนี้ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากความรู้เดิมที่เด็กมี (Anderson, 1984)
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การจัดล�ำดับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาแบบบลูมเพื่อการตั้งค�ำถามกระตุ้นความคิด

แนวคิดการจัดล�ำดับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญา (Bloom’s Taxonomy) ที่บลูมน�ำเสนอไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 แม้จะมีนักวิชาการ
ปัจจุบันปรับปรุงขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยังคงเป็นส่วนส�ำคัญของปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่ แต่การพัฒนาการดังกล่าวหมายถึงอะไร ครูหลายคน
(หรืออาจจะระบบการศึกษาบางระบบ) เข้าใจเรื่องนี้คลาดเคลื่อน โดยคิดว่า ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องเริ่มจากล�ำดับขั้นล่างสุด แล้วจึงค่อยพัฒนาขึ้น
สู่ล�ำดับขั้นที่สูงขึ้นไป กล่าวคือ ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องมีความรู้ (“รู้จ�ำได้”) ก่อนจึงจะสามารถเข้าใจ ประเมิน และสร้างสรรค์ได้
อันทีจ่ ริง การจัดล�ำดับขัน้ พัฒนาการทางสติปญั ญาดังกล่าว มีประโยชน์ตอ่ ครูในการใช้เป็นเครือ่ งมือตัง้ ค�ำถามประเภทต่าง ๆ เพือ่ กระตุน้ ความ
คิดของผู้เรียนได้ทุกระดับ หรือแม้แต่ในคาบเรียนเดียวกันก็สามารถน�ำไปใช้ได้ เช่น ค�ำถามปลายปิดเน้นข้อเท็จจริง เหมาะส�ำหรับล�ำดับขั้น
พัฒนาการในระดับล่าง ส่วนล�ำดับขั้นพัฒนาการระดับบน ต้องใช้ค�ำถามปลายเปิด เป็นต้น
รูปที่ 18 การจัดจ�ำพวกแบบบลูม (ดัดแปลงจาก https://www.uaa.alaska.edu/studentaffairs/assessment/ assessment-cycle.cfm)

ประเมินคา
สังเคราะห
ว�เคราะห
ประยุกต ใช
เขาใจ
รูจำได

ผูเร�ยนสามารถตัดสินคุณภาพของสิ�งตาง ๆ
ตามความเพ�ยงพอ คุณคาเหตุผลหร�อประโยชน ใชงานได
ผูเร�ยนสามารถสรางสรรคสิ�งใหม ผสานความคิดออกมาเปนแนวทางใหม
วางแผนและเสนอว�ธีการดำเนินงานใหมกำหนดรูปแบบการจัดหมวดหมูข�้นมาใหม
ผูเร�ยนสามารถระบุโครงสรางขององคประกอบสำคัญได สามารถมองเห็น
และแยกแยะออกเปนสวนยอย บอกความสัมพันธและหลักการขององคประกอบได
ผูเร�ยนสามารถนำความรู ไปใชกับสถานการณ ใหมได
สามารถแกปญหาได
ผูเร�ยนเขาใจและสามารถตีความเปร�ยบความเหมือน
ความตางได หร�ออธิบายได
ผูเร�ยนรูและสามารถจดจำขอเท็จจร�ง คำศัพท
แนวคิด หลักการ หร�อทฤษฎีได

การทีน่ กั เรียนจะสามารถตอบค�ำถามทุกล�ำดับขัน้ ได้ดีเพียงใดนัน้ เป็นผลมาจากทักษะความสามารถทางภาษาของเด็กด้วย ถ้าพูดภาษา
ได้ไม่คล่องพอ อาจท�ำให้ดูเหมือนว่า เด็กไม่สามารถแสดงพฤติกรรมทางพุทธิพิสัยในล�ำดับขั้นสูง ๆ โดยใช้ภาษานั้น ๆ ได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่า
ท�ำไมการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้ภาษาที่เด็กพูดได้คล่องและเข้าใจดีที่สุด เพื่อให้เด็กสามารถพูดทุกสิ่งตามที่คิดได้อย่างเต็มที่ จึงเป็น
เรื่องส�ำคัญ
นี่คือประสบการณ์อันเด่นชัดที่โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้พบมาตลอด โดยปกติ ชั้นเรียนทั่วไปในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะเงียบมาก ได้ยินแต่เสียงของครูผู้สอนเท่านั้น เมื่อครูถามค�ำถามง่าย ๆ (ล�ำดับขั้นความรู้และจดจ�ำ หรือ “รู้จ�ำได้”) นักเรียน
ก็จะตอบสั้น ๆ เมื่อครูถามค�ำถามในล�ำดับขั้นที่สูงขึ้น เด็กก็จะเงียบ อันที่จริง ครูภาษาไทยในภาคใต้ยอมรับเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาว่า
ครูจะตั้งค�ำถาม “ตอบรับ-ปฏิเสธ” หรือถามนักเรียนว่า “ใช่หรือไม่” เท่านั้น ถ้าไม่เช่นนั้น เด็กก็จะตอบไม่ได้หรือไม่ตอบเลย63 นอกจากนี้
ครูจะตั้งถามค�ำถาม “อะไร” บ้าง แต่จะไม่ตั้งค�ำถาม “ท�ำไม” เลย
ในทางตรงกันข้าม ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองหลายคน ได้แสดงความเห็นว่า ชั้นเรียนในโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) มักจะส่งเสียงดังเซ็งแซ่ เนื่องจากเด็กนักเรียนต่างกระตือรือร้นที่จะตอบค�ำถามและแสดงความคิดเห็น ที่เป็นเช่นนี้
ก็เพราะเด็กสามารถใช้ภาษาแม่ได้ อีกทั้งครูในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ยังผ่านการฝึกอบรมให้สามารถตั้งค�ำถาม
ปลายเปิดจากล�ำดับขั้นสูง ๆ ตามแนวคิดการจัดล�ำดับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาได้ อันเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ด้วยการตั้งค�ำถามทั้งประเภท “อะไร” “อย่างไร” และ “ท�ำไม”

63 Burarungrot, 2016
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แบบจ�ำลองภูเขาน�้ำแข็งของคัมมินส์ แนวเทียบความรู้และทักษะที่มองไม่เห็น

ทฤษฎีโครงสร้างความคิดอธิบายวิธีการต่อยอดความรู้ของมนุษย์ แต่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
จ�ำเป็นหรือไม่ที่จะต้องสร้างความรู้เดียวกัน ในภาษาแม่และภาษาราชการ เช่น หลังจากวางโครงสร้างทางความรู้เรื่องการสังเคราะห์แสง
เป็นภาษาแม่แล้ว เด็กยังต้องปูฐานโครงสร้างความรู้เรื่องการสังเคราะห์แสงขึ้นใหม่อีกโครงสร้างหนึ่งเป็นภาษาราชการหรือไม่ ที่สำ� คัญ
ยิ่งกว่านั้นคือ ทักษะการคิดในล�ำดับขั้นสูง ๆ ของเด็กต้องพัฒนาแยกเป็นภาษาต่าง ๆ ด้วยหรือไม่
ค�ำแนะน�ำของจิม คัมมินส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาแนวทางทวิภาษาชาวแคนาดา คือ “ไม่ต้อง” เนื่องจากความรู้ที่เราสร้างขึ้นแล้ว
ในภาษาหนึ่ง สามารถถ่ายโอนไปยังภาษาอื่นทุกภาษาที่เราเรียนได้ โดยให้ภาพประกอบเป็นแนวเทียบกับภูเขาน�้ำแข็งสองยอด ก้อนน�้ำแข็ง
ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น�้ำ มีเพียงยอดภูเขาน�้ำแข็งเท่านั้นที่ปรากฏให้คนบนเรือมองเห็น
รูปที่ 19 “องค์ความรู้พื้นฐานร่วม” ที่สัมพันธ์กันระหว่างภาษาแรกกับภาษาที่สอง (ดัดแปลงจาก Cummins 1996)

ลักษณะโครงสราง
ผ�วของภาษาแรก

ลักษณะโครงสราง
ผ�วของภาษาที่สอง

องคความรูพ�้นฐานรวม

คัมมินส์เปรียบเทียบยอดภูเขาน�้ำแข็งกับภาษาแรก (ภาษาแม่) และภาษาที่สอง (ภาษาที่โรงเรียน) นั่นคือ สิ่งที่เราสามารถพูดหรือ
เขียนเป็นภาษาแรกและภาษาที่สอง ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน�้ำคือ “องค์ความรู้พื้นฐานร่วม (Common Underlying Proficiency: CUP)”
องค์ความรู้พื้นฐานร่วมประกอบด้วยทักษะและความรู้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นแล้วและจะต่อเติมเพิ่มพูนขึ้นมาใหม่ ดังนั้น เมื่อเด็กนักเรียน
ในโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ได้เรียนรู้แนวคิดใหม่เป็นภาษาแรกแล้ว เด็กก็จ�ำเป็นเพียงแค่เรียนรู้
ค�ำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาที่สองที่เหมาะสมส�ำหรับการพูดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นภาษาที่สอง ไม่จ�ำเป็นต้องวางโครงสร้าง
ความรู้แยกกันเป็นสองภาษา เพียงแค่เพิ่มเติมค�ำศัพท์ภาษาที่สองต่อยอดขึ้นไปจากโครงสร้างความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น เด็กนักเรียน
ที่ได้เรียนเรื่องการสังเคราะห์แสงเป็นภาษาแม่มาแล้ว ก็เพียงแค่เรียนค�ำศัพท์ภาษาที่สองเพิ่มเติมเพื่ออธิบายแนวคิดดังกล่าว โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องเรียนแนวคิดเรื่องการสังเคราะห์แสงใหม่อีกครั้ง
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เราเรียนการรู้หนังสือเพียงแค่ครั้งเดียว

แนวคิดองค์ความรูพ้ นื้ ฐานร่วมยังอธิบายอีกหลักการหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา คือ เราเรียนการอ่านเพียงแค่ครัง้ เดียว
เมื่อเราเรียนจนสามารถอ่านออกเขียนได้ในภาษาแรกแล้ว เราจะสามารถถ่ายโอนทักษะดังกล่าวไปยังภาษาอื่น ๆ ได้
เด็กที่ถูกบังคับให้เรียนการอ่านครั้งแรกด้วยภาษาที่พูดไม่คล่อง ต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ เพราะจะเป็นเรื่องยากส�ำหรับเด็ก ในการ
เชื่อมโยงความคิด-เสียง-ตัวอักษรเข้าด้วยกัน การออกเสียงของเด็กอาจจะยังไม่ถูกต้อง จึงท�ำให้สับสนว่าเสียงกับรูปตัวอักษรเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกันอย่างไร ดังนั้น การสะกดค�ำจึงเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่มีความหมาย จึงท�ำให้เด็กมักจดจ�ำค�ำเป็นภาพ แทนที่จะเรียนรู้เสียงของ
ตัวอักษรแต่ละตัวและวิธปี ระสมเสียงเหล่านัน้ ขึน้ เป็นค�ำ64 การรูจ้ ำ� ค�ำเป็นภาพโดยไม่ทราบว่าค�ำนัน้ ประกอบขึน้ มาอย่างไร ไม่ใช่การอ่านออก
อย่างแท้จริง
นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ท�ำไมการเรียนทักษะการอ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่จนช�ำนาญ จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ส�ำหรับ
การพัฒนาทักษะการอ่านในภาษาที่สองทั้งนี้เพราะทักษะการอ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่ อันได้แก่ การรู้จ�ำตัวอักษร การถอดรหัสและ
เข้ารหัสค�ำ ตลอดจนทักษะระดับสูง เช่น การแปลความหมายของข้อความ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ล้วนแต่สามารถถ่ายโอนไปยัง
ภาษาที่สองได้ทั้งสิ้น
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) จึงก�ำหนดโครงสร้างหลักสูตร เพื่อใช้ประโยชน์จากการถ่ายโอนทักษะการรู้หนังสือ
ในภาษาแม่อย่างเต็มที่ หลังจากพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาแม่เป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งมีทักษะการฟังและ
การพูดภาษาไทยที่ดีด้วยแล้ว นักเรียนจึงจะใช้แบบเรียนอ่าน–เขียนแบบเชื่อมโยง เพื่อเชื่อมโยงสู่การอ่านเขียนภาษาไทย เนื้อหาในบทเรียน
15 บทแรกของแบบเรียนอ่าน–เขียนแบบเชื่อมโยง เป็นการทบทวนตัวอักษรที่มีเหมือนกันทั้งในภาษามลายูถิ่นและภาษาไทย โดยรูปแบบ
ของแบบเรียนอ่าน–เขียนแบบเชือ่ มโยง มีลกั ษณะเดียวกันกับแบบเรียนอ่าน–เขียนภาษามลายูถนิ่ เพือ่ ทีว่ า่ นักเรียนจะได้รจู้ กั คุน้ เคย “กติกา”
ก�ำกับล�ำดับขั้นตอนการใช้งาน หลังจากนั้น จึงค่อยน�ำเสนอตัวอักษรภาษาไทยตัวใหม่อย่างเป็นระบบ โดยจะสอนตัวอักษรที่ใช้บ่อยกว่าตาม
ล�ำดับ
หลักฐานเชิงประจักษ์จากผลการประเมินผลโครงการ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการถ่ายโอนทักษะการอ่านออกเขียนได้จาก
ภาษาแม่ไปสูภ่ าษาราชการ (ซึง่ จะได้อธิบายโดยละเอียดในบทต่อไป) ตัวอย่างเช่น นักเรียนชัน้ ป. 1 ของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
ซึ่งได้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพียง 200 ชั่วโมง ท�ำคะแนนสอบวิชาภาษาไทยสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบ ซึ่งได้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมากถึง 350 ชั่วโมง (และยังได้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเป็นภาษาไทยอีกด้วย)65

64 เรื่องนี้อาจเป็นปัญหาส�ำหรับเด็กที่พูดภาษาถิ่นที่ไม่ใช่ภาษามาตรฐาน เช่น เด็กเล็กผู้พูดภาษาอังกฤษของคนผิวด�ำสื่อสารในชุมชนคนผิวด�ำในสหรัฐอเมริกา
มักจะไม่ออกเสียงพยัญชนะท้ายที่เป็นอักษรควบ จึงท�ำให้สะกดค�ำผิด เช่น ‘gold’ หรือ ‘told’ เขียนเป็น ‘gol’ และ ‘tol’ เป็นต้น (Treiman & Bowman, 2015)
65 Burarungrot, 2016
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คลานก่อนเดิน ความก้าวหน้าตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา

การที่เด็กมีปัญหาในการเรียนอ่านเขียนภาษาที่ยังพูดไม่ได้ น�ำไปสู่แนวความคิดหลักอีกประการหนึ่งของการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
ในสถานการณ์ตามธรรมชาติ เด็กสามารถฟังและเข้าใจถ้อยค�ำพูดได้ก่อนที่ตนเองจะพูดเป็น และไม่มีใครคาดหวังให้เด็กเล็กอ่านหรือเขียนได้
ก่อนที่จะพูดเป็นเช่นกัน แต่กระนั้นก็ตาม ในหลายพื้นที่จะพบว่า ครูพยายามสอนให้เด็กพูดภาษาที่สอง โดยให้เด็กเขียนตามที่ครูบอก
ท�ำนองเดียวกันเด็กมักถูกบังคับให้พูดภาษาที่สองทั้งที่ยังไม่ได้พัฒนาทักษะการฟังให้ดีพร้อม ครูอาจใช้วิธีการสอนแบบ “พูดตามครู”
ที่นักเรียนแค่ออกเสียงค�ำต่าง ๆ ตามที่ครูพูดแบบนกแก้วนกขุนทอง โดยไม่ทราบความหมายของค�ำเลยก็เป็นได้ อีกทั้งการแทรกแซงจาก
ภาษาแม่อาจส่งผลให้เด็กออกเสียงผิด
ด้วยเหตุนี้การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา จึงเน้นความส�ำคัญของการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามล�ำดับ
ในภาษาแม่ก่อน จึงค่อยพัฒนาทักษะภาษาที่สองตามล�ำดับเดียวกัน
ส�ำหรับนักเรียนในโครงการทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ท�ำอย่างไร หลักการขั้นบันไดในการรู้หนังสือและการเชื่อมโยงทักษะ
ภาษาส�ำหรับแต่ละชั้น แสดงไว้ในรูปที่ 20 ด้านล่าง
รูปที่ 20 หลักการขั้นบันไดในการรู้หนังสือ และการเชื่อมโยงทักษะภาษาในโครงการทวิภาษาฯ (ดัดแปลงจาก RILCA)

ชั้นประถมศึกษาปที่

3-6
ชั้นประถมศึกษาปที่
2
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สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วงครึง่ แรกของชัน้ อนุบาลปีที่ 1 เด็กนักเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
จะใช้เวลาส่วนใหญ่ฟังเรื่องเล่าเป็นภาษาแม่ แล้วเล่าเรื่องของตัวเองหลังจากฟัง
เรื่องที่ครูเล่า ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการพูดให้ดีพร้อม และเสริมสร้างความมั่นใจ
ในการแสดงออก จากนัน้ จะเริม่ เข้าสูก่ จิ กรรมเตรียมอ่าน–เตรียมเขียนภาษามลายูถนิ่
พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟังภาษาไทยโดยการปฏิบัติตามค�ำสั่งด้วยวิธีการตอบสนอง
ความเข้าใจด้วยท่าทางหรือการปฏิบัติ (Total Physical Response: TPR) ก่อน
จึงค่อยเริม่ พูดภาษาไทย ในระหว่างนัน้ เด็กจะปรับหูและสมองให้เข้ากับเสียงภาษาไทย
โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเสียงทีไ่ ม่ปรากฏในภาษาแม่ เพือ่ ทีเ่ ด็กจะได้ฝกึ แยกแยะ
เสียงเหล่านั้น จนฟังออกและออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
ส�ำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กนักเรียนในโครงการจะพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาแม่ ควบคู่ไปกับชั้นเรียนพิเศษที่ยังคงสอนทักษะการฟังและ
พูดภาษาไทยอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ เลือ่ นขึน้ สูช่ นั้ ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 หลังจากทีเ่ ด็ก
ฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาไทยจนคล่องแล้ว (และหลังจากฝึกฝนจนมีทักษะการ
อ่านเขียนภาษาแม่คล่องดีแล้ว) เด็กจึงจะเริ่มเรียนการอ่านภาษาไทย และสุดท้ายจึง
เป็นการฝึกเขียนภาษาไทย ขัน้ ตอนดังกล่าวนี้ ด�ำเนินการโดยใช้ “แบบเรียนอ่าน–เขียน
แบบเชื่อมโยง” ซึ่งเริ่มต้นด้วยการสอนพยัญชนะที่มีเหมือนกันในภาษามลายูถิ่นและ
ภาษาไทย แล้วจึงค่อยสอนพยัญชนะไทยตัวที่แตกต่าง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงจากสิ่งที่
รูไ้ ปสูส่ งิ่ ทีไ่ ม่รู้ เสริมสร้างองค์ความรูพ้ นื้ ฐานร่วม จากนัน้ จะเป็นการฝึกฝนเพือ่ พัฒนา
ทักษะภาษาแม่และภาษาไทยอย่างต่อเนื่องตลอดชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 และ
3 ช่วยให้เด็กสามารถสร้างสะพานเชือ่ มโยงทางภาษาทีแ่ ข็งแรงได้ ดังแสดงในรูปที่ 21

ครูและผู้ปกครองทุกคนที่
สัมภาษณ์ ในการประเมินผล
โครงการ ระบุว่า “เด็กมั่นใจ
ในการแสดงออกมากขึ้น”
คือประโยชน์อันดับที่ 1
ของโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

รูปที่ 21 “สะพานเชื่อมโยงทางภาษาส�ำหรับการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา” (ดัดแปลงจาก RILCA)
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Mother Tongue (L1) Patani Malay
National Language (L2) Thai
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กลวิธีการสอนแบบ “สองแนวทาง (Two track approach)”: ความเข้าใจกับความถูกต้อง

แนวคิดส�ำคัญอีกประการหนึ่งของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) และโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาอื่น ๆ คือ
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนสามารถท�ำได้สองแนวทางได้แก่ กิจกรรมส�ำหรับ “แนวทางที่เน้นความเข้าใจ” ให้นักเรียนมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหรือผิด และกิจกรรมส�ำหรับ “แนวทางที่เน้นความถูกต้อง” ให้เด็กท�ำกิจกรรมการเรียนการสอน
ทัว่ ไปมากขึน้ เน้นการเขียนสะกดค�ำทีถ่ กู ต้อง ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ทเี่ หมาะสม ฯลฯ กิจกรรมส�ำหรับทัง้ สองแนวทางแสดงไว้ในตารางด้านล่าง
ตารางที่ 4 แนวทางที่เน้นความเข้าใจและเน้นความถูกต้องส�ำหรับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ (ดัดแปลงจาก Susan and Dennis
Malone, 2010)

เน้นความเข้าใจ
(เน้นเนื้อหาโดยรวมทั้งหมด)

เน้นความถูกต้อง
(เน้นโครงสร้างภาษาแต่ละส่วน)

ทักษะการฟัง

นักเรียนฟังเพื่อให้เข้าใจ ติดตาม และตอบสนองต่อ
สิ่งที่ฟังได้อย่างสร้างสรรค์

นักเรียนสามารถรู้จ�ำและแยกแยะเสียง พยางค์ ค�ำ
และประโยค

ทักษะการพูด

นักเรียนพูดด้วยความเข้าใจ เพือ่ สือ่ สารความนึกคิด
และความคิดเห็นกับผู้อื่นได้

นักเรียนสามารถพูดโดยใช้ค�ำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
ออกเสียงชัดเจน และถูกไวยากรณ์

ทักษะการอ่าน

นักเรียนอ่านด้วยความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อความ
เข้าใจ น�ำข้อมูลความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
สร้างสรรค์

นักเรียนสามารถรู้จ�ำส่วนของค�ำ (พยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ ฯลฯ ) ประโยค และย่อหน้า และสามารถ
แยกส่วนและสร้างใหม่ได้

ทักษะการเขียน

นักเรียนสามารถเขียนเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด
และความคิดเห็นได้

นักเรียนเขียนตัวอักษรได้ถกู ต้องและสวยงาม สะกด
ค�ำถูกต้อง และเขียนถูกหลักไวยากรณ์

ส�ำหรับแนวทางที่เน้นความเข้าใจ ครูต้องกระตุ้นให้เกิดการคิดในล�ำดับขั้นสูง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนวิเคราะห์และประเมินค่าสิ่งที่ได้
ฟังและอ่าน แล้วประยุกต์ใช้สิ่งที่รู้กับสถานการณ์ใหม่ รวมทั้งพูดและเขียนอย่างสร้างสรรค์ ครูต้องไม่ชี้ข้อผิดพลาดด้านภาษา
ในระหว่างท�ำกิจกรรมเน้นความเข้าใจ
ส�ำหรับแนวทางที่เน้นความถูกต้อง ครูต้องแก้จุดบกพร่องและข้อผิดพลาดของนักเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ภาษาแรก และ
ภาษาอื่น ๆ ที่ถูกต้องเหมาะสม
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เนื่องจาก “ความถูกต้อง” เป็นจุดเน้นหลักของห้องเรียน จึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งที่ครูจะต้องเน้น “ความถูกต้อง” ให้ถูกที่ถูกเวลา นั่นคือ
ในระหว่างกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อความถูกต้องเท่านั้น และคอยระวังไม่ให้ “ต�ำรวจไวยากรณ์” โผล่เข้ามารุกรานในระหว่างกิจกรรมที่
เน้นความสร้างสรรค์หรือความเข้าใจ (เพราะจะบั่นทอนความมั่นใจและหยุดยั้งกระบวนการคิดจินตนาการ จนไม่กล้าคิดกล้าแสดงออก)
นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่นักเรียนจะต้องเข้าใจความหมายของทุกสิ่งที่ท�ำในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นภาพทุกภาพ ถ้อยค�ำทุกค�ำ
เรื่องเล่าทุกเรื่อง หรือเพลงทุกเพลง เพราะฉะนั้น พยางค์ที่ไม่สื่อความหมาย จะไม่น�ำเข้ามาใช้ในแบบฝึกการอ่านการเขียน นักเรียนควรได้
ฝึกการอ่านหรือเขียนค�ำทีส่ อื่ ความหมายและเด็กเข้าใจเท่านัน้ ค�ำศัพท์ในระดับทีย่ ากขึน้ ก็เช่นเดียวกัน การสะกดค�ำได้ถกู ต้องนัน้ ยังไม่เพียงพอ
หากนักเรียนไม่ทราบความหมายของศัพท์ทเี่ ขียน ในท�ำนองเดียวกัน เด็กนักเรียนควรจะสามารถอธิบายวิธแี ก้ปญ
ั หาโจทย์เลขได้ เพือ่ แสดงว่า
เด็กเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ท�ำให้ได้ค�ำตอบที่ถูกต้อง
การใช้กลวิธีการสอนแบบ “สองแนวทาง” ในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ตรงข้ามกันอย่างชัดเจนกับวิสัยทัศน์ที่เน้น
ความถูกต้องของระบบการศึกษาไทย ครูไทยหลายคนเชื่อว่า ทุกครั้งที่เด็กท�ำผิด ครูต้องแก้จุดบกพร่องนั้นโดยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อผิด
พลาดนั้น “หยั่งรากฝังลึก” ลงไปในใจของเด็ก ที่น่าเสียใจคือ ทัศนคติที่เกือบจะถูกครอบง�ำด้วยความถูกต้อง กอปรกับการมุ่งเน้นการหาค�ำ
ตอบที่ “ถูกต้อง” จากข้อความที่อ่านแทนที่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับเนื้อหาของข้อความ อาจเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่นักเรียน
ไทยท�ำคะแนนประเมินการอ่านได้ต�่ำในการสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติ (PISA)66

การแปลไม่ใช่การสอน

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากที่สุดประการหนึ่งเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาคือครูควรจะ “แปลให้เด็กฟังไปพร้อมกัน
ในคราวเดียว” ทั้งสองภาษา แท้จริงแล้ว การแปลแบบค�ำต่อค�ำหรือแปลทีละประโยค จะท�ำให้บรรยากาศน่าเบื่อเร็วมาก แล้วเด็กก็จะไม่
สนใจภาษาใหม่เพราะ “ยาก” แต่จะรอฟังการแปลเพราะ “ง่าย” การแปลให้เด็กฟังอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ใช่เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ
แผนการสอนส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) จึงระบุว่าต้องใช้ภาษาใด ส�ำหรับท�ำกิจกรรมใด ในช่วงเวลาใด
อย่างชัดเจน เพือ่ ป้องกันไม่ให้ภาษาปนกันหรือไม่ให้การแปลภาษาเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ตัวอย่างเช่น ในชัน้ เรียนกลุม่ สาระหลัก เช่น วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ชัน้ ป. 2 หรือ ป. 3 คาบเรียนอาจเริม่ ต้นโดย ครูนำ� เข้าสูบ่ ทเรียนเป็นภาษามลายูถนิ่ พร้อมทัง้ ค�ำอธิบายค�ำศัพท์ภาษาไทยทีส่ ำ� คัญ
หลังจากนั้น ครูจะสอนเนื้อหาและท�ำกิจกรรมเป็นภาษาไทย แล้วสรุปเป็นภาษามลายูถิ่นตอนท้ายคาบ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหา
บทเรียน วิธีสอนแบบ “แซนด์วิช” ดังกล่าวนี้ มีประสิทธิภาพมากกว่าการแปลแบบประโยคต่อประโยคอย่างยิ่ง เพราะท�ำให้เด็กมีเครื่องมือ
ในการถอดสลักเนื้อหาบทเรียนด้วยตัวเอง แทนที่จะรอครูผู้แปลให้ฟัง เช่นนี้แล้ว โครงสร้างความรู้ของเด็กก็จะแผ่ขยายงอกงาม

66 ในการสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติ (PISA) ประจ�ำปี 2558 ประเทศไทยท�ำคะแนนการอ่านได้ล�ำดับที่ 57 จาก 70 ประเทศ (Bangkok Post, 2016d)
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การสร้างหลักสูตร
การฝึกอบรมครู
“...การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่... การพัฒนาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ภาษา และค่านิยมของเด็กนั้นเอง [และ] ต่อค่านิยมของชาติที่เด็กนั้นอาศัยอยู่....”
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มาตรา 29 (ค)
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• การท�ำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนและครูในพื้นที่กับ “ผู้เชี่ยวชาญ” ช่วยให้สามารถผลิตหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับเด็กในเชิงวัฒนธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
• วิธีการท�ำงานของครู 145 คน และครูผู้ช่วย 13 คน พร้อมด้วยนักดนตรี ศิลปิน ผู้น�ำศาสนา สมาชิกในชุมชน
และนักภาษาศาสตร์ ในการผลิตแบบเรียน เพลง เกม ฉากภาพใหญ่ และสื่อการเรียนการสอนอื่น ส�ำหรับเด็ก
ไทยเชื้อสายมลายู รวมกว่า 1,400 รายการ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 106 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลา 9 ปี
• การจัดฝึกอบรมครูประจ�ำการส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ควบคู่ไปกับกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร
“ไม่มีเป้าหมาย ท�ำอะไรก็พลาด”

การได้เห็นเด็กเรียนรู้แนวความคิดใหม่ รู้สึกมั่นใจในทักษะใหม่ยิ่งขึ้น หรือรักการอ่านมากขึ้น นับเป็นประสบการณ์ยอดเยี่ยมแสนวิเศษ
ช่วงเวลาทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความสุขนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้ครูปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั ทรงคุณค่าและยากล�ำบากเรือ่ ยไป ด้วยได้เห็นความหวังความส�ำเร็จ
ที่ฉายอยู่ในแววตาของเด็ก ๆ
แต่ผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความหมายของความส�ำเร็จที่แตกต่างออกไป ซึ่งมักจะ
เป็นรายการตรวจสอบทักษะเฉพาะด้านที่คาดหวังว่าเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น ประเทศส่วนใหญ่จะก�ำหนดวัตถุประสงค์การเรียน
รูแ้ ละตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพผูเ้ รียนไว้อย่างชัดเจนส�ำหรับเด็กนักเรียน ความสุขสบายใจและปฏิกริ ยิ าหรือการกระท�ำทีเ่ ป็นธรรมชาติ ส�ำคัญเป็นล�ำดับ
รองถัดจากความส�ำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว ที่สามารถวัดได้ด้วยการทดสอบ
โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในเอเชียหลายกรณี ขยายผลออกมาจากโครงการส่งเสริมการรูห้ นังสือในชุมชน ซึง่ ก�ำหนดเกณฑ์
ความส�ำเร็จเป็นความสามารถในการอ่านและเขียนตัวอักษร ตัวเลข และค�ำจ�ำนวนหนึ่งเท่านั้น เช่นนี้แล้ว การน�ำไปเทียบกับวัตถุประสงค์
และตัวบ่งชี้ที่มีรายละเอียดเชิงลึกของกระทรวงศึกษาธิการ จึงอาจดูต�่ำกว่ามาตรฐานจนหมดก�ำลังใจ บ่อยครั้งที่พบว่า ครูและนักเรียน
ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามทีร่ ฐั คาดหวังไว้ได้ อีกทัง้ ความลักลัน่ ระหว่างนโยบายทีก่ ำ� หนด “จากเบือ้ งบน” กับความเป็นจริงที่
“ปฏิบัติในพื้นที่” อาจน�ำไปสู่ความคับข้องใจและเหยียดหยามหวาดระแวง
ด้วยเหตุนี้ โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา ทีม่ ที รัพยากรเพียงเล็กน้อย จะมีความหวังในการบรรลุตามข้อก�ำหนดของรัฐได้อย่างไร
ค�ำตอบก็คือ การเสริมพลังโดยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชุมชน ให้สามารถผลิตและสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนภาษาแม่ชุดใหม่
ทีส่ อดคล้องเหมาะสมกับชีวติ เด็ก และเชือ่ มโยงกับตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพการศึกษาของรัฐ โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) คือตัวอย่าง
ที่ท�ำให้เห็นว่า การด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถท�ำได้จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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การสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรม เริ่มต้นอย่างไร

นักวิจัยที่ท�ำงานคนเดียวในพื้นที่ห่างไกล อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีในการบันทึก ถ่ายถอดเสียง และแปลเพื่อเรียบเรียง
ชุดนิทานพืน้ บ้านสักชุดหนึง่ แต่ในทางตรงกันข้าม กลุม่ สมาชิกชุมชนทีอ่ ทุ ศิ ตนมุง่ มัน่ ท�ำงาน ในบริบทการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
จะสามารถผลิตสื่อชุดเดียวกันนั้นได้ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ กุญแจส�ำคัญคือ การหาบุคคลที่เหมาะสม แล้วให้เครื่องมือ สร้างแรงจูงใจ
ให้คณะบุคคลนัน้ ร่วมกันสร้างสรรค์สอื่ ทีส่ ามารถน�ำไปใช้สำ� หรับงานใดก็ได้ ตัง้ แต่โครงการส่งเสริมการรูห้ นังสือส�ำหรับผูใ้ หญ่โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน
ไปจนถึงประกอบหลักสูตรในโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเต็มรูปแบบ
ในระยะแรก ดร.สุวิไลและทีมวิจัย ได้สร้างเครือข่ายบุคคลผู้อุทิศตนมุ่งมั่นท�ำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งใช้แนวทาง
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในช่วงต้นด้วยเช่นกัน ครั้งแรกเป็นการจัดท�ำมาตรฐานระบบการเขียนภาษามลายูถิ่นอักษรไทย
จากนั้นเป็นการทดสอบระบบการเขียนที่พัฒนาขึ้น โดยทดลองใช้แต่งนิทาน บทกวีและเพลง ครั้งนี้ช่วยให้ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบ
การเขียนบางประการ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้เขียนสิ่งที่คนไทยเชื้อสายมลายูพูดได้ทุกถ้อยค�ำ
ขั้นตอนแรก ๆ ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ขั้นตอนหนึ่งคือ การท�ำปฏิทิน
วัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจะได้รับปฏิทินว่าง เพื่อระดมความคิดว่า แต่ละเดือนเด็ก ๆ จะพบประสบการณ์อะไรบ้าง เช่น
กิจกรรมชุมชนกิจกรรมทางการเกษตร สภาพอากาศ วันหยุด เป็นต้น จากนั้นจะใช้ปฏิทินวัฒนธรรมในการก�ำหนด “หัวข้อ” หน่วยการเรียน
รู้ประจ�ำสัปดาห์ ดังแสดงในตารางด้านล่าง
ตารางที่ 5 หัวข้อหน่วยการเรียนรู้ประจ�ำสัปดาห์ส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2

สัปดาห์ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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หัวข้อ
น�้ำ
ฝน
สัตว์เป็นพาหะน�ำโรค
วันส�ำคัญ
เวลา
กลางวันกลางคืน
การคมนาคม
การติดต่อสื่อสาร
วันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก
วันครู
เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน
ผัก
อาหารดีมีประโยชน์ 1
อาหารดีมีประโยชน์ 2
ว่าว
เมาลิด
วิทยาศาสตร์น่ารู้
สนุกกับคณิตศาสตร์
ดิน หิน ทราย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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หัวข้อหน่วยการเรียนรู้ข้างต้น เป็นแนวทางส�ำหรับการพัฒนาหลักสูตร กล่าวคือ นักเขียนทราบว่าจะต้องแต่งเรื่องอะไรบ้าง นักดนตรี
ก็จะสามารถเสนอรายชือ่ บทเพลงทีม่ อี ยูแ่ ล้วหรืออาจแต่งขึน้ ใหม่ ให้เข้ากับหัวข้อ ส่วนศิลปินก็จะได้รบั แรงบันดาลใจในการวาดฉากภาพใหญ่
และสื่อทัศนวัสดุอื่น ๆ
โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาทั่วโลกก็ใช้สื่อการเรียนการสอนชุดที่คล้ายกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยสื่อดังนี้
เรื่องเล่าจากท้องถิ่นส�ำหรับครูอ่านให้เด็กฟังแล้วหยุดถามค�ำถามง่าย ๆ เพื่อให้เด็กเดาเนื้อเรื่อง หรือถามค�ำถามตรวจสอบความเข้าใจ
แล้วให้เด็กช่วยกันเล่าเรื่องใหม่ด้วยตัวเอง
หนังสือเล่มยักษ์ ใช้ควบคู่กับกลวิธีการสอนแบบอ่านร่วมกัน ใช้สอนนักเรียนทั้งชั้นอ่านพร้อมกัน โดยปกติ หนังสือเล่มยักษ์มักมีเนื้อหา
ทีค่ าดเดาได้ ใช้คำ� และรูปประโยคซ�ำ้ ๆ และอาจมีตอนจบทีน่ า่ ตืน่ เต้นน่าแปลกใจบ้าง ภาพประกอบต้องชัดเจน จดจ�ำได้ ใกล้เคียงตัวเด็ก
อาจเป็นภาพวาดระบายสีหรือภาพลายเส้นขาวด�ำ ต้องมีขนาดใหญ่พอให้เด็กทั้งชั้นมองเห็นได้พร้อมกัน ควรมีภาพประกอบเนื้อเรื่อง
จ�ำนวน 8-12 ภาพ ต่อเรื่อง
หนังสือเล่มเล็กใช้ควบคูก่ บั กลวิธกี ารสอนแบบอ่านด้วยตนเองโดยล�ำพังหรืออ่านเป็นคู่ มักจะสัน้ กว่าหนังสือเล่มยักษ์ และไม่จำ� เป็นต้อง
มีเนื้อหาที่สามารถเดาได้หรือใช้ค�ำและรูปประโยคซ�้ำ แต่ต้องน่าสนใจและอ่านสนุก โดยปกติ เด็กจะได้รับหนังสือเล่มเล็กคนละเล่ม
โดยสามารถน�ำกลับบ้านได้ และยังสามารถระบายสีภาพได้ หากต้องการ
นิทานภาพ เป็นการน�ำภาพนิทานที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกัน 4-6 ภาพ มาเรียงล�ำดับเหตุการณ์ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีข้อความ เด็กสามารถ
เรียงล�ำดับภาพได้ตามเหตุผลของตนเอง แล้วเล่าเรื่องตามล�ำดับภาพที่เรียงไว้ นิทานภาพชุดเดิมนี้ สามารถน�ำกลับมาใช้ได้อีก
ในชั่วโมงเรียนภาษาใหม่
ฉากภาพวัฒนธรรมขนาดใหญ่ (เรียกอีกอย่างว่า“รูปภาพใหญ่”) ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้พูดสื่อสารโต้ตอบเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ
ที่เห็นในภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะการพูด ทักษะความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อม
ทางวัฒนธรรมที่เด็กคุ้นเคย ฉากภาพ 1 แผ่น สามารถใช้ท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับหัวข้อในภาพได้หลากหลายมากถึง 16-20 กิจกรรม
โดยปกติจะยาวประมาณ 1 เมตร กว้าง 70-80 เซนติเมตร เพื่อให้เด็กทั้งห้องสามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพได้ทั่วถึง นอกจากนี้
ยังสามารถใช้ในการเรียนการสอนภาษาใหม่ได้อีกด้วย เพราะเด็กสามารถเชื่อมโยงความคิดที่รู้แล้วไปสู่ค�ำศัพท์ใหม่ ๆ67
สื่อการเรียนการสอนทุกชิ้นงาน สร้างสรรค์ขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหลายครั้ง ระหว่างรอการประชุมแต่ละครั้ง
ผู้เข้าร่วมการประชุมจะพิจารณาไตร่ตรองผลงานของตนเอง แสวงหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และน�ำสื่อไปใช้กับเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน
เพื่อทดสอบ/รับฟังเสียงตอบรับ โดยได้เรียนรู้หลักการส�ำหรับการตรวจแก้ไขงานด้วยตนเองและการตรวจแก้ไขงานให้เพื่อน กล่าวคือ
ผู้สร้างหลักสูตรจ�ำเป็นต้องรู้สึก “ปลอดภัย” เพียงพอที่จะให้และได้รับค�ำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ บางกรณี กรรมการโครงการอาจจ�ำเป็นต้อง
“เติมช่องว่าง” ด้วยการผลิตสื่อที่ไม่สามารถจัดท�ำได้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านเวลา ตามปกติ การประชุมเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม จะจัดระหว่างช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม และเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมสื่อที่จะใช้ใน
ภาคเรียนถัดไป
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายสัปดาห์ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2546 ก�ำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส�ำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 2 จ�ำนวน 12 มาตรฐาน (ประกอบด้วยพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัดและ “สภาพที่พึงประสงค์” ด้านต่าง ๆ
ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างการแจกแจงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์สาระวิชาภาษาของชั้นอนุบาล 2 ในโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ดังต่อไปนี้

67 ดัดแปลงจาก Foerster and Saurman, 2013
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ตารางที่ 6 การแจกแจงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) กับมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

ตัวบ่งชี้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
(พัฒนาจากหลังสูตรแกนกลาง)

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสาร ตัวบ่งชี้ที่ 1 สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้ผู้อื่น 32. สนทนา โต้ตอบ เล่าเป็นเรื่องราวได้
ได้เหมาะสมกับวัย
เข้าใจ โดยใช้ภาษาแรก (ภาษาแม่)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 ฟังและพูด อย่างมัน่ ใจและถูกต้อง 33. ฟังเรื่องในภาษาแรกและเล่าให้เพื่อนฟังได้
34. วาดรูปต่อเนื่องและเล่าเรื่องจากภาพที่วาด
35. คิดและเล่าเรื่องของตนเองในภาษาแรกได้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 มีมารยาทและปฏิบตั ติ นได้เหมาะ 36. ปฏิบัติและกล่าวค�ำต้อนรับ ทักทาย ค�ำอ�ำลา และ
สมกับวัฒนธรรม
ขออนุญาตในภาษาไทยได้
37. ใช้ค�ำสรรพนามภาษาไทยแทนตนเอง เพื่อน บุคคล
ในโรงเรียน และครอบครัวได้เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 จ�ำและออกเสียงพยัญชนะ 38. บอกชื่อพยัญชนะในภาษามลายูถิ่นและออกเสียง
มลายูถิ่นได้ถูกต้อง
ได้ถกู ต้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ประสมอักษรสร้างค�ำในภาษา 39. ประสมอักษรที่เรียนแล้วเพื่อสร้างค�ำในภาษามลายู
มลายูถิ่นได้
ถิ่นได้
ตัวบ่งชี้ที่ 6 รู้พื้นฐานของระบบเสียงใน 40. แยกแยะเสียงที่คล้ายกันและต่างกันในค�ำต่าง ๆ ได้
ภาษาแรก (ภาษาแม่)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 อ่านข้อความอย่างถูกต้องและเข้าใจ 41. อ่านพยางค์ได้อย่างถูกต้องและมีจังหวะดี
42. อ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กภาษามลายูถนิ่ ได้อย่างถูกต้อง
43. ตอบค�ำถามจากเรื่องที่อ่านได้
ตัวบ่งชี้ที่ 8 เขียนค�ำ ประโยค และเรื่องสั้น ๆ 44. เขียนชื่อตัวเอง ชื่อครู และชื่อโรงเรียนได้
45. คัดลายมือถูกต้องตามแบบ ชัดเจน และเรียบร้อย
46. คิดและเขียนเรื่องสั้น ๆ ของตัวเองได้
ตัวบ่งชี้ที่ 9 เชื่อมโยงภาษาแรก (ภาษาแม่) 47. ปฏิบัติตามค�ำสั่งง่าย ๆ ได้
กับภาษาที่สองได้เหมาะสมกับวัย
48. ออกค�ำสั่งง่าย ๆ ให้เพื่อนปฏิบัติตามได้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 เข้าใจค�ำศัพท์ภาษาไทยได้อย่าง 49. บอกชื่อสิ่งของต่าง ๆ ในภาษาไทยได้
น้อย 950 ค�ำ
50. ออกค�ำสั่งง่าย ๆ ให้เพื่อนปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องได้
51. ตอบค�ำถามง่าย ๆ โดยใช้ภาษาไทยได้
ตัวบ่งชี้ที่ 11 สนทนา โต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้ 52. วาดรูปต่อเนื่องและเล่าเรื่องจากภาพที่วาดได้ 1-3
ประโยค ในภาษาไทย
อื่นเข้าใจ โดยใช้ภาษาไทย
53. สนทนา โต้ตอบ และเล่าเรือ่ งต่อเนือ่ งยาว 1-3 ประโยค
ในภาษาไทย
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การระดมความคิดเพื่อบูรณาการ
การจัดจ�ำพวกล�ำดับขั้นพุทธิพิสัย
แบบบลูมสูแ่ ผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ ฝึกอบรมครู

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระบุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่สอนในแต่ละสัปดาห์
ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สัปดาห์ที่ 24 ชั้น อ. 2 แจกแจงตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
สัปดาห์นี้นักเรียนจะ...

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้

สภาพที่พึงประสงค์

บอกชื่อและออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง
สะกดค�ำ ประสมค�ำ คัดพยัญชนะ
ใช้ภาษาสนทนา โต้ตอบค�ำถาม
ฟังและปฏิบัติตามค�ำสั่ง
จัดหมวดหมู่สิ่งของตามลักษณะต่าง ๆ
เปรียบเทียบจ�ำนวนสิ่งของต่าง ๆ
จัดหมวดหมู่สิ่งของตามความจุ
รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของศาสนาต่าง ๆ
ฟัง ร้องเพลง และออกท่าทางได้อย่างเหมาะสม
สร้างสรรค์งานศิลปะได้
ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กได้คล่อง
แสดงสภาพจิตใจ/อารมณ์ที่ดี
เล่นการละเล่นพื้นบ้านตามกติกา
เข้าใจหลักจริยธรรม

9
9
9
9
10
10
10
7
5
11
2
3
2
7

4
5
1
9
2
8
2
1
1
1
1
1
3
1

38
39
32,35
47
3
54
58
23,24,26
20
61
4, 5
1
12
26

หัวข้อหน่วยการเรียนรูป้ ระจ�ำสัปดาห์และมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นกรอบก�ำหนดแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูป้ ระจ�ำวัน ตารางที่ 8 แสดงตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ ำ� หรับโครงการ
ทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ส�ำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 วันแรกของสัปดาห์ที่ 24 ทั้งนี้ โปรดสังเกตวิธีการเน้นหัวข้อ
วัฒนธรรมและกิจกรรมทีค่ นุ้ เคยในกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเกมการศึกษา เพลง และประสบการณ์ (ได้แก่ กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมลงมือปฏิบัติ เช่น การท�ำอาหารตามวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น)จะรวมไว้ในตารางกิจกรรมประจ�ำสัปดาห์อยู่ด้วย
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รูปภาพใหญ่/สนทนาโต้ตอบ
เพื่อการพัฒนาภาษา

แบบเรียนอ่าน-เขียน
บทที่ 46 อักษร ญ
1.ครูแนะน�ำนักเรียนว่าหนังสือทีจ่ ะ
อ่านร่วมกันมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัน
ส�ำคัญ ครูเปิดหนังสือทีละหน้าให้
เด็กมองเห็นอย่างทั่วถึง เดาเนื้อ
เรื่องก่อน จึงค่อยอ่านพร้อมกัน

กิจกรรมอ่านร่วมกัน หนังสือ
เล่มยักษ์เรื่อง “ปีใหม่อิสลาม”

ภาษามลายูถิ่น ฟัง-พูด-อ่านเขียนอย่างสร้างสรรค์
(30 นาที)
กีฬาประจ�ำวัน มาราธอน
ขาเดียว

พลศึกษา
(20 นาที)

แบบฝึกทีพอี าร์ชรี้ ปู ภาพ ครูตดิ ภาพ อบอุ่นร่างกาย ยืดซ้ายขวา ข้างละ
บ้าน มัสยิด สุสานตามจุดต่าง ๆ 5 ครัง้
รอบห้อง แล้วสอนค�ำภาษาไทย
จากนั้นสั่งให้เด็กทีละคนและทีละ
กลุ่มไปหารูปภาพ และออกค�ำสั่ง
ต่าง ๆ

แบบฝึกตอบสนองค�ำสั่งด้วยการ
ปฏิบัติ (TPR)

ฟัง-พูดภาษาไทย (TPR)
(30 นาที)

*วิ่งไปที่มัสยิดแล้วขอดุอาอ์

การบ้าน: ถามผูป้ กครองเรือ่ งกิจกรรม 2. การเขียนเชิงสร้างสรรค์นกั เรียน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับวันปีใหม่อสิ ลามและ เขียนเรือ่ งเกีย่ วกับกิจกรรมวันหยุด
การถือศีลอดของชาวมุสลิม
(หรือหัวข้ออื่นตามสนใจ)เด็กอาจ
วาดรูปภาพอย่างเดียว หรือเขียน
เนื้อเรื่องอย่างเดียว หรือทั้งสอง
อย่าง อาสาสมัคร “อ่าน” เรื่องให้
เพื่อนฟัง

*รูปภาพวันสงกรานต์และลอย
กระทงแตกต่างกันอย่างไร

*รู้ได้อย่างไรว่าต้องเริ่มถือศีลอด *ทั้งชั้นอ่านพร้อมกันกับครูอีกครั้ง
เมื่อไหร่

*ปีใหม่ไทยคือเมื่อไหร่ รู้ได้อย่างไร *ครูขออาสาสมัครอ่านด้วยตนเอง
ว่าใกล้จะถึงวันปีใหม่ไทยแล้ว

*ปีใหม่อสิ ลามคือเมือ่ ไหร่ รูไ้ ด้อย่างไร *ครูขออาสาสมัครอ่านพร้อมกันกับ *กระโดดไปที่สุสาน
ว่าใกล้จะถึงวันปีใหม่อิสลามแล้ว ครู

*ครูและนักเรียนช่วยกันสร้างประโยค *เคยเห็นคนละหมาดที่มัสยิด/ *นักเรียนอ่านพร้อมกันกับครู
ใหม่โดยใช้คำ� ทีม่ ตี วั อักษรประจ�ำวัน สาดน�ำ้ /ลอยกระทง หรือไม่ ถ้าเคย
เคยเห็นที่ไหน

ครูและนักเรียนสรุปเกม และอุปกรณ์

นักเรียนเล่นเกม

*ครูใช้ “กล่องอักษร” สร้างค�ำใหม่ *คนในภาพนีเ้ ป็นคนมลายู จีน หรือ *ครูอ่านทีละหน้า ใช้ไม้บรรทัดชี้ *เดินไปที่บ้านแล้วทักทายครูแบบ ครูสาธิตวิธีเล่นเกม
(ประสมตัวอักษรประจ�ำวันกับอักษร ไทยท�ำไมจึงคิดอย่างนั้น
ด้านล่างของค�ำทีละค�ำแล้วเลื่อน ไทย
ที่เรียนมาแล้วเป็นค�ำใหม่)
ตามขณะอ่าน

*ครูสอนตัวอักษรตามขัน้ ตอนปกติ *ครูแสดงภาพคน 3 ภาพ คนแรก
และสอน “แจกลูก” สะกดค�ำ และ ไปมัสยิด คนทีส่ องสาดน�ำ้ (สงกรานต์/
“ประสม” ค�ำ ตามวิธี 5 ขั้นตอน ปีใหม่ไทย) และอีกคนปล่อยกระทง
จุดธูปเทียนลงน�้ำ (เทศกาลลอย
กระทง)แล้วถามค�ำถามเพื่อการ
สนทนาโต้ตอบ

ครอบครัว ชุมชน ศิลป
วัฒนธรรม กิจกรรมอิสระ
(50 นาที)

ภาษามลายูถิ่น แบบเรียน
อ่าน-เขียน
(40 นาที)

ตารางที่ 8 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 24 ส�ำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2

ภาพตัวต่อ 6 ชิ้น เกี่ยวกับกิจกรรม
ในวันส�ำคัญ แบ่งกลุม่ นักเรียนกลุม่
ละ 3 คน ช่วยกันจับคู่กิจกรรมให้
ตรงกับวันส�ำคัญ ได้แก่ ปีใหม่อสิ ลาม
ปีใหม่ยุโรป และปีใหม่ไทย

ภาพตัวต่อประจ�ำวัน
การฉลองปีใหม่

คณิตศาสตร์และเกมการศึกษา
(30 นาที)
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“การฝึกอบรมครูท�ำอย่างไร”

โดยปกติแล้ว บุคลากรทางการศึกษาหรือส�ำนักพิมพ์จะเป็นฝ่ายผลิตสื่อ
การเรียนการสอน แล้วจัดฝึกอบรมแนวการสอนโดยใช้สื่อดังกล่าวให้แก่ครู
การฝึกอบรมครูประจ�ำการในระยะแรกส่วนใหญ่ จัดขึ้นในลักษณะของ
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ครูจึงทั้งผลิต
สือ่ การเรียนการสอนชุดใหม่และเรียนรูว้ ธิ ใี ช้สอื่ ประกอบการสอน และจะได้ทำ� ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ก�ำลังผลิตสื่ออะไร ท�ำไมจึงต้องผลิตสื่อนั้น แล้วจะน�ำสื่อไปใช้
สอนได้อย่างไร
การฝึกใช้สื่อและการส่งเสริมเป็นก�ำลังใจให้กันโดยเพื่อนครู คือส่วนส�ำคัญของ
กระบวนการนี้ ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าฝึกอบรมได้
เรียนรู้วิธีการให้ (และรับฟัง) ค�ำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ จากนั้น ครูจะฝึกซ้อมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน วิธีนี้จะช่วยเพิ่มพูนความมั่นใจและ
ทักษะความสามารถในการสอน ซึ่งแตกต่างจากที่เคยปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างชัดเจน
กรรมการโครงการจะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเป้าหมายแต่ละที่เป็นประจ�ำเพื่อให้
มั่นใจว่าครูใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาทีพ่ บ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการให้ผลสะท้อนกลับ โดยครูตอ้ งท�ำบันทึก
เกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ได้ผลดีและสิ่งที่ใช้ไม่ได้ผล รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสื่อ
กรรมการโครงการจะเก็บรวบรวมบันทึกข้อเสนอแนะเพือ่ การแก้ไขเหล่านี้ ในระหว่าง
การออกเยี่ยมที่โรงเรียนและระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนั้น คุณภาพ
โดยรวมของหลักสูตรจึงปรับปรุงดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยล�ำดับ
ครูที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการในระยะหลัง ๆ จะมีภาระน้อยลง เพราะต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมเพือ่ ใช้สอื่ การเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว เนือ่ งจากครูทเี่ ข้าโครงการ
ในรุน่ ก่อนหน้าได้ผลิตสือ่ ไว้เรียบร้อยแล้ว แม้กระนัน้ ก็ตาม ครูรนุ่ หลังก็ยงั จ�ำเป็นต้อง
พัฒนาสือ่ การเรียนการสอนของตนเองขึน้ บ้างบางชุด เพือ่ แสดงให้เห็นว่าเข้าใจหลัก
การที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน บางครั้ง สื่อการเรียนการสอนชุดใหม่ก็จะน�ำไปใช้แทน
ชุดเก่า ซึ่งเอื้อต่อการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

เหตุใดการแปลแบบเรียนจึงใช้ ไม่ได้ผล
การเขียนหลักสูตรการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาขึน้
ใหม่ดูเหมือนจะเป็นงานใหญ่ แปลแบบเรียนจาก
ส่วนกลางแค่นั้นไม่ได้หรือ ค�ำตอบคือ อาจจะใช้ ได้
ผลในบางสาระการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กโต แต่ไม่ใช่
แนวทางทีด่ สี ำ� หรับเด็กเล็ก ผูแ้ ปลมักไม่คอ่ ยคุน้ เคย
กับเนือ้ หาสาระหรือค�ำศัพท์เฉพาะในภาษาแม่ทคี่ รู
ใช้ในห้องเรียน นอกจากนี้ แบบเรียนจากส่วนกลาง
อาจมีเนือ้ หาและค�ำศัพท์ทางวัฒนธรรมทีเ่ ด็กกลุม่
ชาติพันธุ์ ไม่คุ้นเคยปนอยู่ด้วยไม่มากก็น้อย

อย่าลืมผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
โครงการยังต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น
ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาด้วย โดยเชิญให้เข้า
ร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อผลิตสื่อและฝึกอบรมครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ�ำเป็นต้องเข้าใจหลักการของการศึกษา
แบบทวิ - พหุ ภ าษา เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ครู แ ละ
ตอบค�ำถามผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่น และผู้น�ำชุมชนได้

ตารางที่ 9 สื่อการเรียนการสอนในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ที่ผลิตขึ้นโดยโครงการ
ส�ำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1
ฉากภาพวัฒนธรรม (“รูปภาพใหญ่”)
เพลงเพื่อการศึกษา
นิทานภาพ
เกมการศึกษา

12
40
41
27

ส�ำหรับเด็กชั้นอนุบาล 2
แบบเรียนอ่าน–เขียนภาษามลายูถิ่นอักษรไทย
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ 1
ฉากภาพวัฒนธรรม (“รูปภาพใหญ่”)
เพลงเพื่อการศึกษา
เกมการศึกษา
หนังสือเล่มเล็ก ระดับ 2
เรื่องเล่าจากท้องถิ่น
หนังสือเล่มยักษ์

1
95
7
60
17
22
90
39

ส�ำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1
หนังสือเล่มยักษ์
ภาษามลายูถิ่น
ภาษาไทย

7
9
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หนังสือเล่มเล็ก
ภาษามลายูถิ่น
ภาษาไทย

8
2
9

ภาษามลายูถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย

4
1
38
10
21

หนังสือเล่มเล็กแบบสองภาษา
นิทานภาพ

ฉากภาพวัฒนธรรม (“รูปภาพใหญ่”)
เรื่องเล่าจากท้องถิ่น
สื่อการสอนภาษาไทยส�ำหรับเด็กไทยกลุ่มชาติพันธุ์
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบเรียนอ่าน–เขียนแบบเชื่อมโยง
หนังสือเล่มยักษ์
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ฉากภาพใหญ่ภาษาไทย
ใบงาน/กิจกรรมแบบสองภาษาส�ำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
บัตรภาพและบัตรค�ำ

30 บท
1
18
5
6 กลุ่มสาระ

สิ่งของ
พืชและผลไม้
สัตว์
คณิตศาสตร์
อวัยวะในร่างกายมนุษย์
วัฒนธรรมประจ�ำชาติ
ภาษาไทย(กลุ่มสาระการเรียนรู้)
บุคคลและการกระท�ำ

34
63
41
81
14
5
97
47

ภาษามลายูถิ่น

1

ภาษามลายูถิ่น

1
6 กลุ่มสาระ

ส�ำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2
หนังสือเล่มยักษ์
หนังสือเล่มเล็ก
ใบงาน/กิจกรรมแบบสองภาษาส�ำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
บัตรภาพและบัตรค�ำ
ภาษาไทย(กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ทัศนศิลป์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
การงานอาชีพ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
สุขศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ภาษาอังกฤษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้)
วัฒนธรรมประจ�ำชาติ
บุคคลและการกระท�ำ

162
53
75
35
56
5
47

ส�ำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ใบงาน/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
บัตรภาพและบัตรค�ำ

8 กลุ่มสาระ
8 กลุ่มสาระ
8 กลุ่มสาระ

ส�ำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ใบงาน/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
บัตรภาพและบัตรค�ำ

8 กลุ่มสาระ
8 กลุ่มสาระ
7 กลุ่มสาระ

สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมข้างต้นนี้ น�ำไปใช้ประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างไร เทคนิคการสอนใหม่ส�ำหรับใช้สื่อที่ผลิตขึ้นนี้มีอะไรบ้าง รายละเอียดจะได้น�ำเสนอในบทถัดไป
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เด็กนักเรียนก�ำลังสนุกกับเกมจับคู่
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สร้างเสริมทักษะ
การอ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่
“วัตถุประสงค์ของการอ่านก็คอื เพือ่ ให้เข้าใจ เด็กจะเข้าใจได้กต็ อ่ เมือ่ ได้เชือ่ มโยงสิง่ ทีก่ ำ� ลังอ่านเข้ากับ
ความรู้เดิมที่มีอยู่ เด็กที่ ไม่สามารถเข้าถึงสื่อส�ำหรับฝึกทักษะการอ่านที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานความรู้
เดิมทีเ่ ด็กมี ทัง้ ด้านภาษา วัฒนธรรม และภูมศิ าสตร์ นับว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสทีข่ าดโอกาสอย่างมาก”
โรเบิร์ต เพราตี, ธนาคารโลก68
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• สื่อและวิธีจัดการเรียนการสอนในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนในภาษาแม่อย่างเป็นระบบในช่วงอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) แต่ละขั้นโดยละเอียด

ในช่วงต้นที่เนื้อหาเกี่ยวกับ “หลักการทางการศึกษา” ได้กล่าวถึงโครงการไว้ว่า ใช้แนวทางตามล�ำดับขั้น “ทีละขั้น” เพื่อการเรียนรู้
ภาษาและพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ดังสรุปไว้ในรูปที่ 21 ด้านล่าง
เนือ้ หาในบทนี้ กล่าวถึงสือ่ วัสดุและกลวิธกี ารจัดการเรียนการสอนในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) เพือ่ เสริมสร้างทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในภาษาแม่อย่างเป็นระบบในช่วงวัยอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนต้น ส่วนเนื้อหาในบทถัดไปจะได้
อธิบายวิธีการสอนทักษะภาษาไทย ตามล�ำดับเดียวกันกับภาษาแม่
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รูปที่ 22 ล�ำดับขั้นความก้าวหน้าทางทักษะภาษาในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) (ดัดแปลงจาก RILCA)

ชั้นประถมศึกษาปที่

3-6
ชั้นประถมศึกษาปที่
2
ชั้นประถมศึกษาปที่

1

ชั้นอนุบาล

2

ชั้นอนุบาล

1

ฟ�ง–พ�ด–อาน–เข�ยนภาษาอังกฤษ
ฟ�ง–พ�ด–อาน–เข�ยนภาษาไทย
สาระว�ชามลายูศึกษา (ขอมูลความรูทองถิ�น วัฒนธรรมและวรรณกรรม)
ฟ�ง – พ�ด – อาน – เข�ยนภาษามาเลเซีย (อักษรยาว�และรูมี)
ฟ�ง–พ�ดภาษาอังกฤษ
ฟ�ง–พ�ด–อาน–เข�ยนภาษาไทย
ฟ�ง–พ�ด–อาน–เข�ยนภาษามลายูถิ�น
ฟ�ง–พ�ดภาษาไทย
ฟ�ง–พ�ด–อาน–เข�ยนภาษามลายูถิ�น
ฟ�ง–พ�ดภาษาไทย
อาน–เข�ยนภาษามลายูถิ�น
ฟ�ง–พ�ดภาษาไทย
เตร�ยมอาน–เข�ยนภาษามลายูถิ�น
ฟ�ง–พ�ดภาษามลายูถิ�น (พัฒนาการดานสติปญญา)

ชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 สร้างเสริมทักษะการฟัง พูด และคิดวิเคราะห์ในภาษาแม่

การไปโรงเรียนครั้งแรกอาจเป็นความทรงจ�ำที่เลวร้ายของเด็ก เพราะเด็กต้องออกจากบริเวณคุ้นเคยที่บ้านกับครอบครัว เข้าไปอยู่
ในอาคารหลังใหญ่ มองไปทางไหนก็มีแต่คนแปลกหน้า แล้วจะให้เด็กท�ำอย่างไร จะให้ไปที่ไหนและยิ่งถ้าเด็กฟังผู้ใหญ่แปลกหน้าที่เรียกว่า
“คุณครู” ไม่รู้เรื่อง เพราะพูดกันคนละภาษาแล้วละก็ อะไรจะเกิดขึ้น เด็กหลายคนร้องไห้เวลาไปโรงเรียนวันแรกครูจะปลอบเด็กได้อย่างไร
ถ้าพูดภาษาที่เด็กพูดไม่ได้ ครูจะอธิบายแนวปฏิบัติพื้นฐานในชั้นเรียนได้อย่างไรถ้าเด็กไม่เข้าใจค�ำที่ครูพูดเลย
ครูและผู้ปกครองเด็กในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ยอมรับว่า การอนุญาตให้ครูใช้ภาษาแม่พูดกับเด็กนักเรียน
จะช่วยท�ำให้การเปลี่ยนผ่านจากบ้านสู่โรงเรียนง่ายขึ้นส�ำหรับเด็ก ครูและผู้ปกครอง เพราะเด็กจะเรียนรู้ว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เขาจะได้
รับความรักและการยอมรับ เพราะฉะนั้น โรงเรียนเพื่อนเด็กจะต้องพูดภาษาของเด็ก
แต่โรงเรียนก็ยงั เป็นสถานทีเ่ พือ่ การพัฒนาสติปญ
ั ญาและความรูท้ างวิชาการอีกด้วย ผลการวิจยั ระดับนานาชาติระบุวา่ มีความเชือ่ มโยง
ระหว่างการศึกษาปฐมวัยและสัมฤทธิผลทางการเรียนในระยะยาวโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ถือปฏิบัติตามข้อมูลนี้อย่าง
จริงจังและด้วยความช่วยเหลือของภาคีในพื้นที่ จึงร่วมกันเขียนหลักสูตรและใช้วิธีสอนที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กเริ่มต้นวัยเรียนได้อย่างเต็มที่
เป้าหมายโดยรวมส�ำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) คือ “เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ในภาษาแม่ให้เป็นรากฐานส�ำหรับการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ” ซึ่งสามารถท�ำให้ส�ำเร็จได้ด้วยกิจกรรมที่ “เน้นพัฒนาการด้านพุทธิปัญญา
และเสริมสร้างความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมที่จัดโดยใช้ภาษาแม่”69 ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ครูจะใช้สื่อการเรียนการ
สอนบางประเภทดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทก่อนหน้า ดังนี้
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1. เรื่องเล่าจากท้องถิ่นครูอ่านนิทานท้องถิ่นที่มีเนื้อหาสนุกสนานให้เด็กฟัง โดยหยุดเล่าในบางช่วงเพื่อถามค�ำถามให้เด็กเดาเนื้อเรื่อง
แล้วเล่าต่อเนื่องจนจบ และถามค�ำถามง่าย ๆ ทั้งค�ำถามปลายปิดและปลายเปิด
2. นิทานภาพเด็กน�ำภาพนิทานที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกัน 4-6 ภาพ มาเรียงล�ำดับเหตุการณ์ จากนั้นให้เด็กเป็นผู้ “เล่า” เรื่องตามการ
ล�ำดับภาพของตนเองให้เพื่อนฟัง
3. ฉากภาพวัฒนธรรมเด็กพูดโต้ตอบและสือ่ สารเกีย่ วกับฉากภาพขนาดใหญ่ ซึง่ เป็นรูปสภาพแวดล้อมและกิจกรรมวัฒนธรรมในท้องถิน่
แล้วตอบค�ำถามกระตุ้นการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมที่มองเห็นในภาพ
4. เพลงภาษามลายูถนิ่ เด็กเรียนรูเ้ พลงและท่วงท�ำนองมลายูทอ้ งถิน่ รวมทัง้ บทเพลงทีเ่ รียบเรียงขึน้ ใหม่จากการประชุมระดมความคิด
ของปราชญ์ด้านดนตรีและครู ซึ่งแต่งขึ้นเป็นการเฉพาะส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
5. การเล่าเรื่องผลัดครูใช้รูปภาพหรือหัวข้อตามที่ก�ำหนด แล้วให้เด็กนักเรียนเล่าเรื่องตามล�ำดับเหตุการณ์ เวลา วัตถุ หรือจ�ำนวนวัตถุ
คนละประโยค จากนั้นครูเขียนประโยคที่เด็กพูดเพื่อแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างค�ำพูดกับการเขียน เพื่อให้เด็กตระหนักว่า
ความคิดและถ้อยค�ำเขียนออกมาเป็นตัวอักษรได้ ถึงแม้เด็กจะยังอ่านไม่ออกก็ตาม
6. เรื่องจากประสบการณ์ครูและเด็กนักเรียนท�ำกิจกรรมร่วมกัน (เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง) และช่วยกันเล่าสิ่งที่ได้ท�ำพร้อมทั้งบอก
ความรู้สึก จากนั้นครูเป็นผู้ขัดเกลาค�ำพูดและเขียนเรื่องที่เด็กช่วยกันเล่าอีกเช่นเดิม แล้วจึงอ่านให้เด็กทั้งชั้นฟัง

เด็กนักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องผลัด
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ฉากภาพวัฒนธรรมขนาดใหญ่ เป็นรูปเหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
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ชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 เตรียมเขียน

ช่วงครึ่งหลังของปี เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จะพัฒนาทักษะการฟัง การพูดและการใช้เหตุผลในภาษาแม่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กิจกรรม
เดิมดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ เด็กยังได้เรียนรู้การฝึกแยกแยะภาพและเสียง รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับการอ่านเขียนขั้นพื้นฐาน ดังที่ มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ อธิบายไว้ว่า
การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก จะช่วยส่งเสริมการฝึกเขียนในขั้นต่อไป ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การปั้นดินน�้ำมัน การฉีกกระดาษ
และการลากเส้นตามรูปร่าง ซึ่งท�ำเหมือนกันทั้งในโรงเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา และโรงเรียนคู่เทียบ แต่โรงเรียนในโครงการจะเพิ่ม
หน่วยการเรียนรูก้ ารจัดกลุม่ และแยกแยะวัตถุและรูปภาพทีเ่ หมือนและแตกต่างกัน.... จากนัน้ จึงจะได้เรียนรูเ้ พิม่ เติมในการจัดกลุม่ รูปร่าง
และในขั้นสุดท้าย จะได้ฝึกจับคู่และแยกแยะพยัญชนะและตัวเลข กิจกรรมดังกล่าวนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต ซึ่งจะส่งเสริมให้
ทักษะการรู้จ�ำตัวอักษรดียิ่งขึ้น และเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับอักษรไทย เพราะพยัญชนะหลายตัวแตกต่างกันเพียงเส้นหางยาว
กับสั้นหรือต�ำแหน่งหัวตัวอักษร70
ทั้งนี้โปรดสังเกตว่า ถึงแม้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1ในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) จะได้เรียนรู้การแยกแยะตัวอักษร
แต่เด็กจะยังไม่ได้เรียนชื่อตัวอักษรและการออกเสียงตัวอักษรเหล่านั้น โดยเด็ก ๆ จะรู้เพียงว่าเป็นรูปร่างอย่างหนึ่งเท่านั้น และฝึกสังเกต
ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันของตัวอักษรแต่ละตัว ซึง่ จะแตกต่างกันอย่างมากกับจุดเน้นของโรงเรียนไทย “สามัญ” ทัว่ ไป ทีใ่ ห้เด็กท่องจ�ำพยัญชนะ
ทั้ง 44 ตัว ให้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ และตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า
ทุกอย่างที่น�ำมาใช้กับเด็กต้องสื่อความหมาย ซึ่งการท่องจ�ำเพียงอย่างเดียวไม่สื่ออะไร71
ส�ำหรับกิจกรรมการฟังเพื่อจ�ำแนกเสียง ครูจะสั่งให้เด็กนักเรียนหลับตาแล้วฟังเสียงต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นเสียงธรรมชาติ หรือเสียงครูร้อง
เพลงภาษามลายูถิ่น แล้วให้เด็กออกท่าทางประกอบค�ำร้องในบทเพลง จากนั้น ครูจะอ่านค�ำที่ออกเสียงคล้ายกัน แล้วให้เด็กแสดงท่าทาง
ตามค�ำทีไ่ ด้ยนิ เพือ่ บอกว่าเด็กฟังค�ำทีต่ า่ งกันออกทุกค�ำหรือไม่ การท�ำกิจกรรมนีใ้ นภาษาแม่ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทักษะการฟังแยกแยะ
เสียง ซึ่งจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาไทยในล�ำดับต่อไป ที่เด็กจะต้องเรียนรู้การแยกแยะเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และวรรณยุกต์ “เสียงใหม่”
ที่ไม่ปรากฏในภาษาแม่ และเมื่อเด็กเริ่มเรียนรู้ทักษะการฟังภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียนลักษณะเดียวกัน เด็กก็จะรู้จักและคุ้นเคย
“กติกาก�ำกับล�ำดับขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้” อยู่แต่เดิมแล้ว

ชั้นอนุบาล 2 อ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 จะเพิ่มพูนประสบการณ์ต่อยอดจากของเดิมเมื่อปีที่แล้ว แต่จะเน้นทักษะการอ่านเขียนภาษามลายูถิ่นมากขึ้น
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองโดยใช้ภาษาแม่ได้ กิจกรรมส�ำคัญ ได้แก่
1. การเตรียมอ่าน-เขียน เช่น เกมภาพจับคู่ กิจกรรมเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก การฝึกคัดเขียน
2. ชื่ออักษรและการเขียนตัวอักษร ใช้สื่อแผ่นภาพพยัญชนะภาษามลายูถิ่น
3. การอ่านและการเขียน ใช้สื่อแบบเรียนอ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่น (กลวิธีการสอนแบบล่างขึ้นบน)
4. หนังสือเล่มยักษ์/หนังสือเล่มเล็ก ส�ำหรับประสบการณ์การอ่านร่วมกันทั้งชั้นและอ่านตามล�ำพัง (กลวิธีการสอนแบบบนลงล่าง)
5. การเขียนเชิงสร้างสรรค์เปลี่ยนเรื่องเล่าที่เด็กคิดขึ้นเองให้เป็นเรื่องเขียน
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ด�ำเนินการโดยอาศัยกลวิธีการสอนแบบ “สองแนวทาง”
เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ โดยแนวทาง “เน้นความเข้าใจ” มีจุดเน้นที่การอ่านเพื่อความเข้าใจและการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ส่วนแนวทาง “เน้นความถูกต้อง” มีจดุ เน้นทีก่ ารเขียนสะกดค�ำและการใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องครูได้รบั การฝึกอบรมให้จดั การ
เรียนการสอนโดยใช้ทั้งสองแนวทางแยกจากกันใช้กลวิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอนต่างกันส�ำหรับแต่ละแนวทาง ด้วยเกรงว่า
“ต�ำรวจไวยากรณ์” จะกินเวลาของหลักสูตรมากเกินไป ซึ่งเป็นแนวโน้มตามธรรมชาติของห้องเรียนโดยทั่วไป

แนวทางที่เน้นความเข้าใจโดยการอ่านร่วมกัน/การอ่านด้วยตนเองและการเขียนสร้างสรรค์

หนังสือเล่มยักษ์มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการสอนเด็กอ่าน ดังที่ชื่อของสื่อบอกเป็นนัย หนังสือเล่มยักษ์มีขนาดใหญ่ ภาพประกอบ
แต่ละฉากระบายสีเต็มหน้า ส่วนอีกหน้าหนึ่งพิมพ์เนื้อเรื่องสั้น ๆ หนึ่งประโยค ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ โดยปกติ หนังสือเล่มยักษ์มีภาพ
ประกอบเนื้อเรื่องจ�ำนวน 8-12 ฉาก ต่อเรื่อง โดยใช้ค�ำและรูปประโยคซ�้ำ ๆ ส�ำหรับเด็กเล็ก

70 Burarungrot, 2016
71 เนื่องจากแรงกดดันจากหน่วยงานท้องถิ่นครูบางคนในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) จึงต้องยอมรับว่าได้สอนชื่อตัวอักษรทั้งหมด 44 ตัว ให้เด็ก
นักเรียนชั้น อ. 1 ในภาคเรียนที่ 2 แต่ก็เสริมว่า เด็ก ๆ ลืมชื่อตัวอักษรไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องสอนใหม่อีกครั้งในชั้น อ. 2 ภาคเรียนที่ 2
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การใช้หนังสือเล่มยักษ์ในชั้นเรียน
รูปที่ 23 กระบวนการห้าขั้นตอนส�ำหรับสอนการอ่าน (ดัดแปลงจาก Malone & Malone, 2010)

ทุกครั้งที่ใช้หนังสือเล่มยักษ์ (และกิจกรรมการอ่านร่วมกันทั้งชั้นทุกกิจกรรม)
ให้ด�ำเนินการตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ครูอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดให้นักเรียนฟัง (ถ้าเด็กได้เรียนตัวอักษรในเนื้อเรื่องแล้ว ให้อ่านไปพร้อมกันกับครู)
2. ครูอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดพร้อมกันกับนักเรียนทั้งชั้นเรียน
3. ครูอ่านเนื้อเรื่องทีละประโยคพร้อมกันกับนักเรียนอาสาสมัคร 1 หรือ 2 คน
4. นักเรียนอาสาสมัคร 1 หรือ 2 คน อ่านเนื้อเรื่องเองทีละประโยค
5. ครูอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดพร้อมกันกับนักเรียนทั้งชั้น
สิ่งส�ำคัญ: ในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ครูต้องอ่านไปพร้อมกับเด็กเสมอ เด็กนักเรียนไม่ควรฟังครูอ่านจบทีละประโยคแล้วพูดตาม
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แพะกินผัก เรื่องราวในหนังสือเล่มยักษ์

เรื�องโดย : ทีมงานวิ จยั ทวิ ภาษาฯ
ภาพโดย : อาเด่น

ดัดแปลงเรือ� ง และจัดพิ มพ์โดย
ศูนย์ศึกษาและฟื� นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิ กฤต สถาบันวิ จยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ปะดอมะปลูกผักข้างบ้าน
ปะดอมะใส่ปุ๋ยและรดน�้ำทุกวัน
แพะชอบมากินผักของปะดอมะทุกวัน
ปะดอมะขว้างไม้ใส่แพะ
วันรุ่งขึ้นแพะก็กลับมากินอีก
ปะดอมะขว้างหินใส่แพะ
วันรุ่งขึ้นแพะก็กลับมากินอีก
ปะดอมะท�ำรั้วกันแพะ
แพะเข้ามากินไม่ได้แล้ว ผักจึงงาม
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กระบวนวิธีนี้ เป็นกลวิธีการสอนแบบ “บนลงล่าง” ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้
เด็ก “รู้สึก” ว่าการอ่านมีความหมาย เพราะต่อไปจะช่วยท�ำให้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างข้อความทีเ่ ขียนกับถ้อยค�ำทีพ่ ดู ได้ ในระยะแรก เด็กไม่ได้ “อ่าน” ประโยค
จริง ๆ แต่จะพูดคลอไปกับครูเท่านั้น ซึ่งในระหว่างนี้ เด็กจะค่อย ๆ เริ่มเดาได้ว่า
ค�ำต่อไปจะเป็นค�ำอะไร ที่จริงในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ครูมักจะหยุดเมื่อจบแต่ละ
หน้าแล้วถามค�ำถามปลายเปิด เช่น “ท�ำไม ก. จึงท�ำอย่างนั้น” หรือ “นักเรียนคิด
ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น” บางครั้งในขั้นตอนที่ 3 หรือ 4 ครูอาจให้เด็กอาสาสมัคร
ออกมาชี้ค�ำตามที่ครูบอก อย่างไรก็ดี เด็กก็ยังไม่ได้อ่านค�ำนั้นตามหลักการออก
เสียงอักษรสะกดค�ำอย่างแท้จริง เด็กเพียงแค่เดาอย่างมีความรู้โดยอาศัยต�ำแหน่ง
อัสนะ บินสุหลง,
ของค�ำในประโยค(บนพื้นฐานของความรู้ว่าการอ่านเป็นกิจกรรมตามล�ำดับ)และ
ครูโครงการทวิ-พหุภาษา
บางทีอาจเป็นเพราะเด็กจดจ�ำ “รูปร่างลักษณะ” ทั่วไปของค�ำได้ เช่นเดียวกันกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
ทุกกิจกรรม เมื่อเด็กตอบถูก ครูจะชมเชยให้ก�ำลังใจเป็นการตอบแทน แต่ถ้าตอบ
ผิด ครูจะช่วยแก้ให้อย่างนุ่มนวล ไม่ต�ำหนิให้เด็กเสียหน้าหรือรู้สึกว่าตนเองโง่
“หนังสือเล่มเล็ก” อาจใช้ประกอบกิจกรรมการฟังร่วมกันก็ได้ (ครูอ่านเรื่อง
ให้เด็กทัง้ ชัน้ ฟังพร้อมกัน หรือบางครัง้ อาจให้เด็กเป็นคนอ่านให้เพือ่ นทัง้ ชัน้ ฟัง) หรืออ่านตามล�ำพังก็ได้ ซึง่ ได้รบั ความนิยมจากเด็ก ๆ อย่างมาก
จนกระทั่งครูและเด็ก ๆ บ่นว่ามีหนังสือเล่มเล็กไม่เพียงพอต่อความกระตือรือร้นอยากอ่านหนังสือของเด็ก ๆ เป็นผลให้โครงการต้องติด
ค�ำแปลภาษามลายูถิ่นลงในหนังสือนิทานภาษาไทยที่มีอยู่เดิม แต่กระนั้นก็ตาม ความต้องการใช้ก็ยังล้นหลามเกินกว่าจ�ำนวนทรัพยากรที่มี
ซึง่ นับว่าเป็นปัญหาในแง่ดที คี่ วรเกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ พิจารณาจากข้อเท็จจริงทีว่ า่ คนไทยโดยทัว่ ไปมักไม่คอ่ ยอ่านหนังสือเพือ่ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน72 ทั้งนี้ ความส�ำเร็จของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน นับเป็นตัวบ่งชี้
ความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของโครงการ
การใช้หนังสือเล่มยักษ์และหนังสือเล่มเล็ก ตลอดจนกิจกรรมการเล่าเรื่องผลัดและเรื่องจากประสบการณ์อย่างต่อเนื่องจากที่เคยท�ำใน
ชั้นอนุบาล 1 เป็นการวางรากฐานและสร้างแรงจูงใจในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่เด็กคิดเอง ครูจะส่งเสริมให้เด็ก ๆ เขียนเรื่องราวของตัวเอง
และวาดภาพประกอบ แล้วน�ำไปแลกเปลี่ยนกันดูกับเพื่อนในชั้น เช่นเดียวกัน จุดเน้นของกิจกรรมนี้คือความหมายไม่ใช่ความถูกต้อง ซึ่งครู
ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วว่า ไม่ให้แก้การสะกดค�ำผิดหรือการใช้ไวยากรณ์ผิดในกิจกรรมนี้ นอกจากนั้น การที่เด็กได้เล่าเรื่องของตนเองให้
เพื่อนในชั้นฟัง จะช่วยให้เขาได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเพื่อนอีกด้วย ซึ่งตรงกันข้ามกับห้องเรียนภาษาไทย “สามัญ” ทั่วไป ที่กิจกรรมการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์มีน้อยมาก แต่ถ้ามีงานดังกล่าว ก็จะมีเฉพาะครูเท่านั้นที่ได้อ่านงานเขียนของเด็ก และการให้คะแนนก็จะตรวจตามเกณฑ์
การสะกดค�ำและไวยากรณ์ (ความถูกต้อง) ดังนั้น “อ�ำนาจ” ในชั้นเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ค่อนข้างเป็นการ
กระจายอ�ำนาจไปสู่ผู้เรียน ที่ตรงกันข้ามกับรูปแบบการสอนที่เน้นครูเป็นส�ำคัญ ที่ยังคงเป็นบรรทัดฐานในโรงเรียนไทยหลายโรงมาตลอด
20 ปี นับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้นโยบาย “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ” อย่างเป็นทางการ

“เวลาว่าง เด็ก ๆ ชอบ
วิ่งไปหยิบหนังสือมา
อ่านเอง เขาสนใจอ่าน
หนังสือกันมากค่ะ”
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แนวทางที่เน้นความถูกต้องโดยการเรียนรู้ตัวอักษรและการเขียนสะกดค�ำ

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ว่าด้วยการพัฒนาระบบตัวเขียนว่า พยัญชนะภาษามลายูปาตานี อักษรไทย ประกอบด้วยพยัญชนะต้น
30 ตัวพยัญชนะท้าย 2 ตัวสระเดี่ยว 15 ตัวและสระเรียง 9 ตัวเช่นเดียวกันกับพยัญชนะไทย ตัวอักษรภาษามลายูปาตานีแต่ละตัวจะเกี่ยว
เนื่องกับสิ่งของในชีวิตประจ�ำวันที่เด็กคุ้นเคย โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า กิจกรรมทุกอย่างในโครงการต้อง
สื่อความหมาย ในทางตรงกันข้าม อักษรไทยบางตัวเกี่ยวโยงกับสิ่งของนอกบริบทสภาพแวดล้อมปกติของเด็กไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู
(เช่น ฤๅษี เรือส�ำเภา ฐานพระพุทธรูป เป็นต้น)
รูปที่ 24 แผ่นภาพพยัญชนะและสระภาษามลายูปาตานี (อักษรไทย)

เด็กเรียนรู้ตัวอักษรผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ เกมเพลงและกิจกรรมที่สนุกสนานอื่น ๆ
เมื่อเด็กรู้จ�ำตัวอักษรจนขึ้นใจแล้ว ก็จะเริ่มเรียนรู้ทักษะการประสมค�ำ โดยใช้แบบเรียนเตรียมอ่าน-เขียน 76 บทเรียน ซึ่งบทต่าง ๆ
ของแบบเรียนเตรียมอ่าน-เขียนจะเรียงล�ำดับตามความถี่ของการใช้ตัวอักษร โดยพยัญชนะและสระที่ใช้บ่อยที่สุด จะน�ำมาสอนก่อน
การท�ำเช่นนี้จะช่วยให้เด็กสามารถอ่านและเขียนค�ำคุ้นเคยได้หลายค�ำและค่อนข้างรวดเร็ว
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บทเรียนปกติทั่วไปในแบบเรียนเตรียมอ่าน-เขียน จะวางโครงสร้างบทเรียนตามตัวอักษรประจ�ำบท พิมพ์ไว้ด้านบนของหน้าดังแสดงใน
รูปที่ 23 ภาพประกอบเป็นรูปของค�ำง่ายๆที่สะกดด้วยพยัญชนะประจ�ำบท ถ้าเป็นไปได้ ค�ำนั้นจะแจกลูกค�ำเป็นพยางค์ (เด็กนักเรียนเคย
ฝึกปรบมือตามจ�ำนวนพยางค์ของค�ำมาแล้ว) เขียนเป็นสองแถวขนานกัน แถวแรกแจกลูกค�ำเป็นพยางค์ ลงไปเหลือเพียงตัวอักษรประจ�ำบท
อีกแถวจะกลับกันโดยเริม่ จากตัวอักษรประจ�ำบท ลงไปเป็นพยางค์และค�ำตัวอย่าง ในการสอนแจกลูกค�ำและประสมค�ำ ครูจะใช้กระบวนการ
5ขั้นตอน แบบเดียวกับที่ใช้สอนหนังสือเล่มยักษ์ ถัดจากแถวคู่ขนานลงไปเป็นกล่องอักษร มีตัวพยัญชนะประจ�ำบทและตัวอักษรหรือพยางค์
ที่เรียนมาแล้ว เด็กนักเรียนจะประสมอักษรและค�ำในคลังอักษรนี้สร้างเป็นค�ำใหม่ แล้วเขียนบนกระดาน ค�ำกริยาที่ประสมค�ำขึ้นมาจาก
ตัวอักษร/พยางค์ในกล่องอักษร ก็น�ำเข้ามารวมเป็นประโยคในแถวคู่ขนานชุดที่สอง (ด้านล่างของหน้าแบบเรียนอ่าน-เขียน) แถวแรกจะแตก
ประโยคลงไปจนเหลือแค่ค�ำกริยาส�ำคัญประจ�ำบท อีกแถวจะเริ่มจากค�ำกริยาประจ�ำบทลงไปจนเป็นประโยค โดยการท�ำเช่นนี้ บทเรียนหน้า
เดียวจะท�ำได้หลายอย่าง ได้แก่ สอนตัวอักษรใหม่/ค�ำใหม่ ทบทวนสิ่งที่เรียนแล้วทั้งตัวอักษร/พยางค์/ค�ำ ตลอดจนเสริมสร้างหลักคิดในการ
ประสมค�ำและประสมประโยค
รูปที่ 25 ส่วนประกอบของแบบเรียนเตรียมอ่าน-เขียนภาษามลายูปาตานี บทเรียนที่ 19
หมายเลขบทเร�ยน
พยัญชนะใหม
รูปภาพคำศัพท
คำศัพท (พยัญชนะใหม)
แตกพยางค/แจกลูกสะกดคำ
ซาย: คำ พยางค พยัญชนะ
ขวา: พยัญชนะ พยางค คำ
คลังพยางคฝกสรางคำใหม
พยัญชนะและ
พยางคที่รู + พยัญชนะใหม
คำกร�ยา
(พยัญชนะใหม + คลังพยางค)
ฝกประสมประโยค

ประธาน+กร�ยา+กรรม
กร�ยา+กรรม
กร�ยา

กร�ยา
กร�ยา+กรรม
ประธาน+กร�ยา+กรรม

แบบเรียนเตรียมอ่าน-เขียนแต่ละบท จะพิมพ์เป็นแบบเรียนส�ำหรับแจกเด็กนักเรียนก็ได้ แต่จะดียิ่งขึ้นหากเขียนลงบนกระดานหรือ
บนฉากภาพขนาดใหญ่ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์กลุ่มแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้อย่างเต็มที่ อันที่จริง เด็กนักเรียนจะสนุกสนาน
เพลิดเพลินอย่างมาก เมื่อได้ผลัดกันแสดงบทบาทสมมติเป็น “ครู” และสอนแบบเรียนเตรียมอ่าน-เขียนให้เพื่อนในชั้นนี่คืออีกวิธีหนึ่งที่
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) เสริมสร้าง “ความมั่นใจในการแสดงออก” ของเด็ก ซึ่งครูและผู้ปกครองมักกล่าวอยู่บ่อย ๆ
ว่าเป็นประโยชน์ส�ำคัญข้อหนึ่งของโครงการ
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“วิธีสอนแบบนี้น่าจะ
ทดลองท�ำมาตั้งนาน
แล้ว ถ้าฉันได้เรียน
ในโรงเรียนโครงการ
ทวิ–พหุภาษาฉันก็คง
ไม่ต้องเป็นคนไม่รู้
หนังสืออย่างทุกวันนี้”

© UNICEF Thailand/2012/Jingjai N.

นางสารูมะ มะมิง
อายุ 57 ปี
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เชื่อมโยงภาษาแรกไปสู่ภาษาที่สอง
ธ�ำรงภาษาแม่เพิ่มพูนภาษาไทย
“ระดับพัฒนาการทักษะภาษาแม่ของเด็กเป็นตัวพยากรณ์ที่ชัดเจนว่า เด็กจะมีพัฒนาการทักษะ
ภาษาที่สองในระดับใด...เด็ก...ที่มีรากฐานมั่นคงในภาษาแม่ ย่อมมีพัฒนาการด้านการอ่านออก
เขียนได้ ในภาษาทางการของโรงเรียนดีขึ้น” ศาสตราจารย์ จิม คัมมินส์73
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• ความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้สะพานเชื่อมระหว่างภาษาและวิธีสร้าง
• การเรียนการสอนทักษะการฟังและพูดภาษาไทยส�ำหรับเด็กในโครงการ
• ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการถ่ายโอนทักษะการรู้หนังสือในภาษาแม่ไปสู่ภาษาประจ�ำชาติ
จะสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างภาษาได้อย่างไร

โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในหลายประเทศ ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในระยะแรก แต่เมื่อถึงเวลาถ่ายโอนไปสู่
ภาษาประจ�ำชาติกลับต้องสะดุดซวนเซ นั่นเป็นเพราะผู้ประสานงานโครงการ มีความเข้าใจอย่างไม่ถ่องแท้ ถึงความส�ำคัญของการเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบจากภาษาแม่ไปสูภ่ าษาประจ�ำชาติ หลักสูตรแกนกลางของชาตินำ� เข้ามาสอนพร้อมกันทัง้ หมดในคราวเดียวโดยไม่ได้เชือ่ มโยง
กับความรู้เดิมของเด็กนักเรียนเลย
เช่นนั้นแล้ว “สิ่งที่รู้” ที่จะเป็นรากฐานส�ำหรับการเชื่อมโยงได้แก่อะไรบ้าง “สิ่งที่รู้” ต้องครอบคลุมการรับรู้ว่า รูปแบบการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนเป็นอย่างไร ครอบคลุมการจดจ�ำว่า ครูใช้เทคนิคการสอนอะไรในการเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดในภาษาแม่ เด็กจึงจะ
สามารถน�ำเทคนิคคล้ายกันนี้มาใช้ในการเรียนรู้ภาษาใหม่ได้
นอกจากนี้ “สิ่งที่รู้” ยังครอบคลุมทักษะการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งรวมถึงคลังอักษรและความรู้เกี่ยวกับการประสมค�ำอีกด้วย และ
จะเป็นการดีอย่างยิง่ หากภาษาแม่สว่ นใหญ่ใช้ตวั อักษรเดียวกันกับภาษาประจ�ำชาติ (เกณฑ์ถา่ ยทอดได้สงู สุดของสมอลเลย์) ซึง่ จะช่วยให้เด็ก
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มีเครื่องมือง่าย ๆ ส�ำหรับการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนไปสู่ภาษาประจ�ำชาติ
สิ่งส�ำคัญในบรรดาความรู้เดิมดังกล่าวทั้งหมดก็คือ การจดจ�ำล�ำดับตาม “ธรรมชาติ” ของการรับภาษา โดยใช้กระบวนการเช่นเดียวกับ
ที่เด็กมีพัฒนาการทางภาษาแรกตามธรรมชาติ โดยจะพัฒนาทักษะการฟังก่อนการพูดและพัฒนาทักษะการอ่านก่อนการเขียน กระบวนการ
เชื่อมโยงไปสู่ภาษาประจ�ำชาติก็ต้องเริ่มโดยการสอนทักษะการฟังก่อน แล้วจึงค่อยเพิ่มโดยล�ำดับเป็นทักษะการพูดการอ่านและการเขียน
ซึ่งครูอาจพลั้งเผลอไปสอนการออกเสียงโดยให้เด็กนักเรียนเขียนสะกดค�ำ ทั้งนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง เพราะจะท�ำให้เด็กพัฒนาการ
ออกเสียงได้ไม่ดี เด็กต้องฝึกปรับหูเพื่อฟังเสียงในภาษาที่สองและปรับลิ้นเพื่อเปล่งเสียงให้ได้อย่างถูกต้องเสียก่อน จึงค่อยฝึกอ่านและเขียน
เป็นล�ำดับต่อไป
เด็กเล็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อไม่เครียดดังนั้นเทคนิคการเรียนรู้ภาษาที่สองหรือภาษาใหม่จึงควรเน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
ตั้งเป้าหมายให้เด็กท�ำได้โดยสะดวกง่ายดาย
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การพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทย

ดังแสดงไว้ใน “ล�ำดับขั้นความก้าวหน้าทางทักษะภาษาในโครงการทวิ–พหุภาษา” (รูปที่ 22) เด็กนักเรียนในโครงการจะเริ่มเรียนรู้
ทักษะการฟังภาษาไทยตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ต่อเนือ่ งเรือ่ ยไปถึงชัน้ อนุบาล 2 จนถึงประถมศึกษาตอนต้น วิธสี อนเฉพาะกิจส�ำหรับ
การสอนภาษาไทยแสดงไว้ในตารางที่ 10 และจะได้อธิบายในล�ำดับต่อไปถัดจากนี้
ตารางที่ 10 วิธีสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย (ดัดแปลงจาก Burarungrot 2016)

กลวิธีการสอนภาษาไทยส�ำหรับเด็กไทยกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย
ชั้นอนุบาล 1–2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2

• วิธกี ารตอบสนองความเข้าใจด้วยท่าทางหรือการปฏิบตั ิ (Total
Physical Response หรือ TPR)
TPR-Body การสอนค�ำศัพท์ที่เป็นค�ำกริยาแสดงอาการต่าง ๆ
TPR-Object การสอนค�ำศัพท์โดยใช้คำ� สัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ ของ
TPR-Picture การสอนค�ำศัพท์โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ
TPR-Story การสอนค�ำศัพท์ระดับประโยคโดยใช้การเล่าเรื่อง
และแสดงบทบาทตามเนื้อเรื่องที่เล่า
(รวมสอนค�ำศัพท์ภาษาไทยทั้งสิ้น 900 ค�ำ)
• ประโยคค�ำถามในภาษาไทย ได้แก่ ค�ำถามตอบรับ-ปฏิเสธ
ค�ำถาม “อะไร” และ “ใคร” (อ. 2)

• กิจกรรมแยกแยะเสียง (เรียนรู้การฟังแยกแยะเสียงในอักษร
การใช้คู่เทียบเสียง (minimal pairs) บัตรภาพ และกิจกรรม)
• การเล่าเรื่องผลัด (เรียงบัตรภาพเพื่อสร้างประโยค)
• ฉากภาพวัฒนธรรม (พูดโต้ตอบเกี่ยวกับบุคคล วัตถุสิ่งของ
กิจกรรม)
• เล่าเรือ่ งตามล�ำดับภาพ (ใช้บตั รภาพเล่าเรือ่ งตามล�ำดับแล้วถาม
ตอบตามเรื่องที่เล่า)
• เรื่องเล่าภาษาไทย (ฟังเรื่องเล่า แสดงบทบาทสมมติ ถามตอบ
ค�ำถาม)
• การสนทนาภาษาไทยง่าย ๆ (พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม)

วิธีสอนภาษาใหม่แบบตอบสนองความเข้าใจโดยใช้การปฏิบัติ (Total Physical Response หรือ TPR)

วิธหี ลักทีใ่ ช้ในการสอนทักษะภาษาไทยในชัน้ อนุบาล 1-2 คือ TPR ซึง่ เป็นเทคนิคการสอนภาษาทีส่ องหรือภาษาใหม่ (Second Language
Acquisition หรือ SLA) ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยเด็กนักเรียนจะแสดงท่าทางหรือปฏิบัติตามค�ำสั่งที่ครูบอก
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้ระดมความคิดจัดท�ำคลังค�ำภาษาไทยเพื่อใช้ส�ำหรับกิจกรรม TPR ประกอบด้วยวัตถุ
สิ่งของที่พบบ่อยในบริบทสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของเด็กแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
• ชุดค�ำสั่งที่มีค�ำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายและค�ำกริยาแสดงอาการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ (TPR-B)
• ชุดค�ำสั่งที่มีค�ำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของและค�ำกิริยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของนั้น (TPR-O)
• ชุดค�ำสั่งที่มีค�ำศัพท์ที่ใช้รูปภาพเป็นสื่อและค�ำกิริยาชี้ วาด-ลบ ติด-เอาออก เดินทาง (TPR-P)
• ชุดค�ำสั่งที่มีค�ำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเล่า เหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึก (TPR-S)
รายการข้างต้นนี้บอกเป็นนัยว่า กลวิธีการสอนแบบ TPR ที่ใช้ในโครงการนี้ ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แต่เพียงค�ำกริยาแสดงการกระท�ำ หรือเป็น
แค่ค�ำพยางค์เดียวเท่านั้นแต่ยังมีโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนและเรื่องราวให้เด็ก ๆ แสดงท่าทางประกอบอีกด้วย โดยการใช้กลวิธีการสอน
แบบ TPR นี้ เด็ก ๆ จะคุ้นเคยกับการฟังประโยคในภาษาไทยแล้วจดจ�ำความหมายจากการปฏิบัติท่าทางเหล่านั้น ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับ
ที่เด็กเล็กสามารถตอบสนองต่อค�ำพูดของผู้ใหญ่ได้ตั้งแต่ก่อนตัวเองจะพูดเป็น เด็กนักเรียนในโครงการจะค่อย ๆ เรียนรู้การฟังค�ำศัพท์
ภาษาไทยเข้าใจความหมายของค�ำ แล้วแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
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ด้วยกลวิธีการสอนแบบ TPR นี้ เด็ก ๆ ชั้นอนุบาล 1 และ 2 จะขยายวงค�ำศัพท์ภาษาไทยได้ประมาณ 900 ค�ำทั้งยังเรียนรู้การใช้ค�ำ
สื่อความหมายและโต้ตอบด้วยโครงสร้างประโยคภาษาไทยที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากค�ำกริยาง่าย ๆ แล้วพัฒนาไปสู่ค�ำถามตอบรับปฏิเสธ ตลอดช่วงเวลาหลายเดือน เด็ก ๆ อาจพบชุดค�ำศัพท์ดังต่อไปนี้
• นั่ง
• ชี้ไปที่พื้น
• นั่งบนพื้น
• นั่งบนพื้นและยิ้ม
• เด็กผู้ชายนั่งบนพื้น
• ชี้ไปที่ตุ๊กตา
• จัดท่าให้ตุ๊กตานั่งบนพื้น
• ตุ๊กตานั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่หรือไม่ใช่ (พยักหน้าตอบรับ ส่ายหน้าปฏิเสธ)
อย่างไรก็ดี เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 จะยังไม่เริ่มพูดภาษาไทยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ การเร่งให้เด็กรีบพูดภาษาใหม่ก่อน
การเรียนรู้จนขึ้นใจเรื่องระบบเสียงและค�ำศัพท์พื้นฐาน อาจน�ำไปสู่การออกเสียงผิดอย่างคงรูปถาวรและก่อให้เกิดความเครียดในเด็กได้
ดังนัน้ จึงยังคงน�ำกลวิธกี ารสอนแบบ TPR มาใช้จนถึงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 เพือ่ ขยายวงศัพท์และเพิม่ โครงสร้างประโยคทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้
โดยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะเริ่มตั้งค�ำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh ง่าย ๆ (ใคร อะไร เมื่อไหร่ที่ไหน) และอนุญาตให้เด็กตอบค�ำถามด้วยค�ำโดด
หรือประโยคที่ซับซ้อนเป็นภาษาไทย เช่น
• ตุ๊กตานั่งที่ไหน (ตอบ: พื้น)
• ใครนั่งบนพื้น (ตอบ: ตุ๊กตา)
• ตุ๊กตาท�ำอะไร (ตอบ: นั่ง)
• ตุ๊กตานอนเมื่อไหร่ (ตอบ: กลางคืน)

กลวิธีการสอนเพิ่มเติม

แม้ว่ากลวิธีการสอนแบบ TPR จะเป็นวิธีหลักในการสร้างเสริมทักษะการฟังภาษาไทยในชั้นอนุบาล 1 และ 2 แต่วิธีสอนอื่น ๆ ก็น�ำเข้า
มาใช้เพิ่มเติมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย ทั้งนี้ หลายวิธีเป็นกลวิธีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาษาแม่ในชั้นอนุบาล 1 และ 2 ซึ่งเป็น
อีกครั้งหนึ่งที่โครงการใช้ความรู้เดิม (วิธีเล่นเกมและท�ำกิจกรรม) เป็นพื้นฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ (ภาษาไทย) จริง ๆ แล้ว
ฉากภาพขนาดใหญ่ นิทานภาพ และหนังสือเล่มยักษ์ชุดเดิมที่เคยใช้จัดกิจกรรมภาษาแม่ในชั้นอนุบาล บางชุดก็นำ� มาใช้ในการจัดกิจกรรม
ภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีรายละเอียดของวิธีสอนและสื่อดังต่อไปนี้

การเรียนรู้เสียงวรรณยุกต์ (กิจกรรมการฟังแยกแยะเสียง)  

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้เสียงวรรณยุกต์มีความส�ำคัญมากในภาษาไทย ตัวอย่างเช่น ค�ำว่า “ไม” ซึ่งอาจเขียนสะกดแตกต่างกันได้
หลายค�ำ เมื่อผันวรรณยุกต์ครบทุกเสียงทั้งสามัญ เอก โท ตรี และจัตวา ก็จะสื่อความหมายที่แตกต่างกันไปทั้ง 5 เสียง ได้แก่ ไม ใหม่ ไม่/
ไหม้ ไม้ ไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนดให้สอนวรรณยุกต์ทั้งห้าเสียงไปพร้อมกัน
โดยให้เด็กฝึกผันวรรณยุกต์โดยการอ่านออกเสียงพยางค์ (ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นพยางค์ทไี่ ม่มคี วามหมาย) เพือ่ ให้เห็นว่าแต่ละวรรณยุกต์เขียนอย่างไร
ดังตัวอย่างแบบฝึกผันเสียงวรรณยุกต์ต่อไปนี้ (ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียนทั่วประเทศ) มีเพียง 1 ค�ำเท่านั้นที่มีความหมาย
จากทั้งหมด 5 ค�ำ

กา
สามัญ

ก่า
เอก

ก้า
โท

ก๊า
ตรี

ก๋า
จัตวา

99

สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ อีกนับพันภาษา ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากส�ำหรับเด็ก
ไทยเชื้อสายมลายู ในการเรียนรู้ความแตกต่างของเสียงวรรณยุกต์ มีน้อยคนที่จะออกเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง แล้วมาเรียนการเขียนค�ำตาม
รูปวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันออกไปอีก
เพือ่ ให้เด็กสามารถรูจ้ ำ� เสียงวรรณยุกต์ โครงการจึงได้รว่ มกันจัดท�ำแบบฝึกขึน้ หลายชุด ซึง่ นักภาษาศาสตร์เรียกว่า “การใช้คเู่ ทียบเสียง หรือ
minimal pairs” โดยใช้คู่ค�ำที่สื่อความหมาย ซึ่งออกเสียงใกล้เคียงกันแต่แตกต่างกันที่วรรณยุกต์ ตัวอย่างบัตรภาพด้านล่างแสดงคู่ค�ำที่
สับสนได้ง่ายคือ “ปู” (เสียงสามัญ) และ “ปู่” เสียงเอก
รูปที่ 26 ตัวอย่างบัตรภาพคู่เทียบเสียงวรรณยุกต์ (ดัดแปลงจาก Burarungrot 2016: 103)

“ปู”
“ปู่”

ครูติดบัตรภาพทั้งสองไว้บนกระดาน จากนั้นสอนตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ครูน�ำเข้าสู่การสอนค�ำคู่เทียบเสียงโดยใช้กลวิธี TPR (“ชี้ไปที่รูป ปู... ชี้ไปที่รูป ปู่....ปู่....ปู...ปู่...ปู...ปู...”)
2. ครูและนักเรียนท�ำท่าทางแสดงเสียงวรรณยุกต์พร้อมกันดังนี้
• เสียงสามัญ:กางแขนระดับไหล่
• เสียงตรี: ยกแขนขึ้นท�ำมุม 45 องศา
• เสียงเอก: ปล่อยแขนลงท�ำมุม 45 องศา
• เสียงโท: “วาด” รูปตัววีคว�่ำบนอากาศ
• เสียงจัตวา: “วาด” รูปตัววีบนอากาศ
3. ครูออกเสียงค�ำนักเรียนท�ำท่าตามเสียงวรรณยุกต์
4. ครูท�ำท่าตามเสียงวรรณยุกต์ นักเรียนบอกค�ำตามเสียงวรรณยุกต์ที่ตรงกัน
5. ครูออกเสียงสองค�ำนักเรียนท�ำท่า “เท่ากัน” หรือ “ไม่เท่ากัน” เพื่อบอกว่าครูพูดค�ำซ�้ำกันหรือคนละค�ำ
6. ครูพูดค�ำใหม่ (ไม่อยู่ในบัตรภาพ) ที่มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกันกับค�ำในบัตรภาพ นักเรียนตอบโดยท�ำท่า “เท่ากัน” หรือ “ไม่เท่ากัน”
ทั้งนี้ โปรดสังเกตว่า แบบฝึกการรู้จ�ำเสียงวรรณยุกต์ ไม่ใช่การสอนเด็กนักเรียนว่า ค�ำคู่เทียบเสียงนั้นเขียนสะกดต่างกันอย่างไรในภาษาไทย
ซึง่ ขัน้ ตอนการเขียนจะเกิดขึน้ เป็นล�ำดับหลัง ๆ ของกระบวนการเมือ่ เด็กเรียนรูร้ ะบบเสียงในภาษาไทยจนขึน้ ใจแล้ว ดังนัน้ ครูตอ้ งไม่พลัง้ เผลอ
ไปใช้การเขียนเพื่อสอนออกเสียง เพราะตามล�ำดับการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติแล้ว การฟังและพูดย่อมเกิดขึ้นก่อนการเขียน

100

สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นิทานภาพภาษาไทย

เพราะเด็ก ๆ ชอบฟังนิทาน เด็กนักเรียนในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ชั้นอนุบาล 1 และ 2 จึงได้ฟังครูเล่าเรื่องง่าย ๆ
สั้น ๆ ที่มีภาพประกอบ 4 ภาพหรือเกินกว่านี้นิดหน่อย เด็ก ๆ จะช่วยกันเรียงภาพตามล�ำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องให้ถูกต้อง จากนั้น
เด็กจะใช้ภาพชุดเดิมเพื่อเขียนเล่าเรื่องราวสร้างสรรค์ตามที่ตัวเองคิดขึ้น
กิจกรรมเดียวกันนี้ (และบางครั้งก็เป็นเรื่องเดียวกัน) จะน�ำมาใช้ประกอบการสอนทักษะภาษาไทยด้วย โดยเน้นทักษะการฟังและ
การจับใจความ ระหว่างที่ฟงั ครูเล่าเรือ่ งเป็นภาษาไทย เด็กจะจ�ำเนือ้ หาไปจับคูก่ บั ภาพ แล้วน�ำมาเรียงล�ำดับตามเหตุการณ์ จากนั้นครูจะถาม
ค�ำถามง่าย ๆ เกีย่ วกับเนือ้ เรือ่ ง ซึง่ เป็นค�ำถามตอบรับ-ปฏิเสธและค�ำถามปลายปิด จากกิจกรรมนีเ้ ด็กจะค่อย ๆ สร้างความรูอ้ ย่างเป็นธรรมชาติ
เกีย่ วกับล�ำดับค�ำในประโยคภาษาไทยรวมถึงการจัดวางโครงสร้างประโยคค�ำถามในภาษาไทยซึง่ อาจแตกต่างจากวิธกี ารตัง้ ค�ำถามในภาษาแม่
นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้คุณลักษณะทางสัมพันธสารที่ใช้ถ่ายทอดเรื่องเล่าในภาษาไทย เช่น ประโยคเปิดเรื่องที่ขึ้นต้นด้วย “วันหนึ่ง” หรือ
“ที่บ้านของฉัน” มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องอย่างไรในภาษาที่เป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ การเรียงนิทานภาพตามล�ำดับเหตุการณ์
เป็นกิจกรรมที่ท�ำได้ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
ยกตัวอย่างเช่น นิทานเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ขอให้พ่อพาไปทะเล (สถานการณ์คุ้นเคยในพื้นที่ภาคใต้) ครูอ่านเรื่องให้เด็กฟัง
(เนื้อเรื่องเขียนไว้ด้านหลังบัตรภาพ) แล้วเด็กเรียงบัตรภาพตามล�ำดับเหตุการณ์ที่ถูกต้องของเนื้อเรื่องตามที่ได้ยิน จากนั้นครูอ่านเนื้อเรื่อง
อีกครั้งและถามค�ำถามที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น (ค�ำถามก็เขียนไว้ด้านหลังบัตรภาพเช่นกัน) โดยให้นักเรียนตอบค�ำถามเป็นภาษาไทย

ไปหาปลากับพ่อ : การเรียงนิทานภาพตามล�ำดับเหตุการณ์

1

2

3

4

บัตรภาพหมายเลข 1 เนื้อเรื่อง :วันหยุดวันหนึ่ง ด.ช. มะเฮาะชวนพ่อไปทะเล
บัตรภาพหมายเลข 1 ค�ำถาม :
1. ในวันหยุด ด.ช. มะเฮาะชวนพ่อไปทะเลใช่ไหม (ใช่)
2. ในวันหยุด ด.ช. มะเฮาะชวนใครไปทะเล (พ่อ)
3. ในวันหยุด ด.ช. มะเฮาะชวนพ่อไปท�ำอะไร (ไปทะเล)
4. ใครชวนพ่อไปทะเล (ด.ช. มะเฮาะ)
5. ด.ช. มะเฮาะท�ำอะไร (ชวนพ่อไปทะเล)
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จากตัวอย่างในเรื่องไปหาปลาจะเห็นว่า ค�ำถามจะสั้นลง แต่ค�ำตอบที่พึงประสงค์จะยาวขึ้น เพื่อให้เด็กได้ใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อเด็กท�ำกิจกรรมถามตอบค�ำถามตามล�ำดับขั้นตอน
เช่นเดียวกันกับทีใ่ ช้กจิ กรรมการเรียงล�ำดับนิทานภาพ เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการทักษะการฟัง/เรียงล�ำดับเหตุการณ์ในภาษาแม่กจิ กรรมแรก
แล้วต่อมาก็ใช้อกี ครัง้ ในกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในภาษาแม่ (โดยให้เด็กเขียนเรือ่ งทีค่ ดิ ขึน้ เองให้ตรงกับภาพ) เด็กจะใช้นทิ านภาพชุด
นี้อีกครั้ง ในกิจกรรมการเขียนเรื่องเป็นภาษาไทย

เรื่องเล่าภาษาไทยและการแสดงบทบาทสมมติ

ในกิจกรรม TPR ส�ำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เด็กจะตอบสนองชุดค�ำสั่งของครูด้วยการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เช่น “หยิบดินสอ
สีแดงและดินสอสีน�้ำเงิน เดินไปที่โต๊ะของคุณครู วางดินสอสีน�้ำเงินบนโต๊ะของคุณครู....” เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กได้ท�ำท่าทางตาม
เนื้อเรื่องที่ครูเล่าเป็นภาษาไทย และเช่นกันกับกิจกรรมอื่น ๆ เด็ก ๆ คุ้นเคยวิธีการสอนนี้ดีอยู่แล้ว เพราะเคยท�ำกิจกรรมแบบเดียวกันนี้
เป็นภาษาแม่ตอนอยู่ชั้นอนุบาล กิจกรรมบทบาทสมมติในครั้งนี้ ไม่มีบัตรภาพประกอบ โดยมีล�ำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ครูอ่านเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยตั้งแต่ต้นจนจบ
2. ครูอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดทีละประโยค แสดงท่าทางประกอบเพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องอย่างชัดเจน
3. ครูอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดทีละประโยค แสดงท่าทางประกอบ และถามค�ำถามปลายปิด (เขียนไว้ในแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้)
4. เด็กสรุปเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทย โดยครูคอยตั้งค�ำถามช่วยตามจ�ำเป็น (เช่น “เด็กท�ำอะไรหลังจากที่จับปลาได้แล้ว”)
5. ครูอ่านทั้งเรื่อง และให้เด็กแสดงท่าทางประกอบ (เป็นกลุ่มหรือคนเดียว)

สนทนาภาษาไทยตามสถานการณ์และแสดงบทบาทสมมติ

แม้ว่ากิจกรรม TPR กับการฟังเรื่องเล่าจะช่วยเสริมสร้างทักษะการฟังและพูดภาษาไทย แต่เด็กนักเรียนก็จ�ำเป็นต้องพัฒนาทักษะ
การสนทนาโต้ตอบภาษาไทยในสถานการณ์ทั่วไปด้วย ทั้งนี้ เด็กต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านการประพฤติปฏิบัติและ
การใช้ค�ำพูดที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ
ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร คณะวิจัยและคณะครูได้ร่วมกันระดมความคิดก�ำหนดสถานการณ์การสนทนาที่เกิดขึ้นบ่อย
ซึ่งเด็ก ๆ จะได้พบในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันกับคนไทยพุทธ ได้แก่ การทักทายบุคคลต่าง ๆ (ครู ข้าราชการ เพื่อนพ่อแม่)
อย่างเหมาะสม การรับของขวัญและการขอบคุณความส�ำคัญของการค้อมศีรษะเพื่อแสดงความนอบน้อมเมื่อเดินผ่านผู้อาวุโส การขอ
ความช่วยเหลือและการช่วยเหลือผู้อื่น การขอยืมสิ่งของ การรับและให้ค�ำชมเชย ฯลฯ โดยให้ความส�ำคัญพิเศษเรื่องสถานการณ์ที่
ความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นได้ถ้าเด็กไม่รู้จักค�ำไทยที่ถูกต้องหรือภาษากายที่เหมาะสม
ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้คือการไหว้ อันเป็นส่วนส�ำคัญของวัฒนธรรมไทย นับแต่แรกเกิด พ่อแม่ชาวไทยพุทธก็เริ่มสอนลูกน้อย
ให้รู้จักไหว้ โดยจับมือลูกท�ำท่าพนมมือ ในระหว่างที่เด็กเติบโต ก็จะเรียนรู้กฎการไหว้ต่าง ๆ โดยไม่ต้องมีใครบอกตรง ๆ เช่น การเรียนรู้ว่า
เมื่อพบผู้ใหญ่เด็กจะต้องไหว้ก่อน และการยกมือไหว้ระดับต่าง ๆ เป็นการบ่งชี้ระดับความเคารพนบนอบ เช่น การไหว้ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
เด็กต้องก้มศีรษะให้ปลายนิ้วแนบปลายจมูก แล้วผู้อ�ำนวยการจะรับไหว้โดยพนมมือระดับอก เพราะเด็กนักเรียนเป็นผู้น้อยและอ่อนอาวุโส
กว่าผูอ้ ำ� นวยการ แต่ถา้ เด็กนักเรียนไหว้ผอู้ ำ� นวยการด้วยการไหว้ระดับอก จะถูกมองว่าไม่สุภาพเสียมารยาทอย่างยิ่ง ดังนัน้ การไหว้ผดิ ระดับ
อาจส่งผลกระทบทางสังคมอย่างรุนแรงได้
ความซับซ้อนของการไหว้ระดับต่าง ๆ เป็นเรื่องท้าทายส�ำหรับเด็กไทยเชื้อสายมลายูอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมที่แตกต่าง
กันเด็กไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูบางคนมองว่า การไหว้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศาสนาพุทธอย่างลึกซึ้ง เพราะคนไทยพุทธกราบไหว้พระสงฆ์และ
พระพุทธรูป ดังนั้น พ่อแม่ชาวไทยมุสลิมบางคนจึงเลียงที่จะสอนการไหว้ให้กับลูก
กิจกรรมสนทนาภาษาไทยตามสถานการณ์แต่ละครั้ง ประกอบด้วยค�ำอธิบายบริบทสถานการณ์และเป้าหมายของบทเรียนตามด้วย
บทสนทนาสั้น ๆ ส�ำหรับสองคน พร้อมด้วยค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมส�ำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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สถานการณ์:
เป้าหมาย:
บทสนทนา:
หญิงชรา:
เด็ก:
หญิงชรา:

เด็กคนหนึ่งเห็นหญิงชราพยายามหิ้วของหนักพะรุงพะรังจึงอยากเข้าไปช่วย
เรียนรู้การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อาวุโสอย่างสุภาพ
“โอ๊ย หนักจังเลย” (ท�ำท่าเหมือนถือของหนัก)
“คุณยาย เดี๋ยวหนูช่วยถือให้นะคะ/นะครับ” (วิ่งเข้าไปช่วย)
“ขอบใจมากเลยนะ หนูเป็นเด็กดีจริง ๆ จ้ะ” (ส่งของบางอย่างให้เด็กช่วยถือ)

การเรียนการสอนบทเรียนนี้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ครูแนะน�ำสถานการณ์และความรูท้ างวัฒนธรรมไทยทีเ่ กีย่ วข้องเป็นภาษามลายูถนิ่ (ในกรณีนี้ ค�ำสุภาพทีเ่ ด็กควรใช้เรียกหญิงสูงอายุ
ชาวไทยพุทธคือ “คุณย่า หรือ คุณยาย” ถึงแม้จะไม่ใช่ครอบครัวจริง ๆ)
2. ครูแสดงท่าทางประกอบสถานการณ์ เล่นทั้งสองบทบาทพร้อมพูดบทภาษาไทย
3. นักเรียนแสดงท่าทางตามสถานการณ์ (รอบแรกท�ำพร้อมครู รอบหลังท�ำเอง) พร้อมพูดบทภาษาไทย
4. ครูสรุปสถานการณ์ (เป็นภาษามลายูถิ่น) และย�้ำเตือนเด็กเรื่องข้อมูลเชิงวัฒนธรรมและภาษาที่ใช้

การถ่ายโอนทักษะการอ่านเขียนภาษาแม่ไปสู่การอ่านเขียนภาษาไทย

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่า ภาษามลายูถิ่นอักษรไทย พัฒนาขึ้นเพื่อ “การ ถ่ายทอดได้สงู สุด” ซึง่ หมายความว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ ดียวกัน
กับอักษรไทยหลายประการ ท�ำให้เด็กพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยได้งา่ ยขึน้ พยัญชนะมลายูถนิ่ ทัง้ หมด 30 หน่วยเสียง มี 22 หน่วยเสียง
เขียนแทนด้วยตัวอักษรไทยหน่วยเสียงเดียวกันได้ อีก 8 หน่วยเสียง ทีไ่ ม่ปรากฏในภาษาไทย จะใช้เครือ่ งหมายจุดหรือขีดก�ำกับไว้ขา้ งใต้ตวั อักษร
ที่หน่วยเสียงใกล้เคียงที่สุด เช่น หน่วยเสียง ‘g’ ในภาษามลายูถิ่นไม่ปรากฏในภาษาไทย จึงเขียนแทนด้วยอักษรไทย ‘ก’ โดยมีเครื่องหมาย
จุดเขียนก�ำกับไว้ข้างใต้ตัวอักษร ดังเช่น ‘กฺ’ ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แสดงไว้ด้านล่างในรูปที่ 27
รูปที่ 27 โปสเตอร์พยัญชนะภาษามลายูปาตานีและพยัญชนะไทย วงกลมรอบอักษรที่มีหน่วยเสียงเดียวกัน
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ภาษามลายูถิ่นอักษรไทยจึงเป็นพื้นฐานส�ำหรับการเสริมสร้างพัฒนาการทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยใช้กลวิธีและสื่อการสอนที่
หลากหลาย เช่นเดียวกับที่เด็กเคยท�ำเป็นภาษาแม่ในชั้นอนุบาล 1 และ 2 ได้แก่ หนังสือเล่มยักษ์ หนังสือเล่มเล็ก การเล่าเรื่องผลัด
เรื่องจากประสบการณ์ และแบบเรียนอ่าน-เขียน

การเรียนพยัญชนะในภาษาไทย

อักษรไทยทุกตัวจะผูกโยงติดกับค�ำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวนั้น ๆ เช่น อักษรตัวแรกของพยัญชนะไทยคือ ก ออกเสียงว่า /k/
เวลาท่องจ�ำพยัญชนะ เด็กต้องอ่านว่า “ก ไก่” ระบบการเขียนภาษามลายูถนิ่ อักษรไทยก็เป็นไปตามรูปแบบดังกล่าวนี้ โดยใช้คำ� ทีเ่ หมาะสมแทน
เช่น “ก กูจิง” หมายถึง แมว เป็นต้น
ไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษาหรือผู้ปกครองก็ตาม การที่เด็กท่องพยัญชนะไทยได้ครบ 44 ตัว อย่างถูกต้องตามล�ำดับ ถือเป็นความส�ำเร็จ
ครั้งยิ่งใหญ่ของเด็ก ๆ ปัจจุบันมีเพลงเกมวิดีโอและแอปพลิเคชันส�ำหรับสมาร์ตโฟนจ�ำนวนมากที่ใช้ในการสอนพยัญชนะส�ำหรับเด็ก
กลุ่มอายุน้อยลงทุกที หลายคนคิดเหมารวมว่าเด็กที่ท่องพยัญชนะได้ ย่อมอ่านออกเขียนได้ เพราะเชื่อว่า ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรจะถูก
ถ่ายโอนไปสูทักษะการอ่านและการเขียนโดยอัตโนมัติความจริงก็คือเด็กไทยจ�ำนวนมากท่องตัวอักษรได้ แต่ไม่เข้าใจว่า ตัวอักษรมา
ประสมกันเป็นค�ำได้อย่างไร
ด้วยจุดเน้นที่ว่าทุกกิจกรรมการศึกษาต้องมีความหมาย แต่เดิมกรรมการโครงการจึงอยากชะลอการท่องจ�ำตัวอักษรไทยไว้จนกว่าเด็ก
จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่เด็กได้เรียนรู้ระบบพยัญชนะภาษามลายูถิ่นอักษรไทยจนแม่นย�ำ และจดจ�ำระบบเสียงภาษาไทย
ได้ข้ึนใจเพื่อการท่องจ�ำตัวอักษรให้มีความหมายได้มากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ดี ครูผู้สอนในโครงการต่างยืนยันว่าเด็กจ�ำตัวอักษรได้ครบแล้ว
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 เนื่องจากความคาดหวังของผู้ปกครอง ข้าราชการและผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการรายอื่น ๆ เช่น เมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสิ่งแรก ๆ ที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมมักจะท�ำ ได้แก่ การสุ่มเรียกเด็กให้ท่องพยัญชนะไทย หากเด็กท่องไม่ได้ ผู้ตรวจเยี่ยม
อาจมีภาพลบต่อโรงเรียน
อย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่โรงเรียนในโครงการได้รับพบว่า เด็กนักเรียนที่ท่องจ�ำพยัญชนะได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล มักจะลืมเมื่อขึ้นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องเรียนใหม่อีกครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เด็กระดับนี้จะเรียนตัวอักษรวันละ 3 ตัว โดยใช้บัตรค�ำตัวอักษร
เพลงและการเขียนบนกระดาน
เมื่อเด็กจ�ำตัวอักษรได้ครบทั้ง 44 ตัวแล้ว ครูจะติดโปสเตอร์พยัญชนะมลายูปาตานีและพยัญชนะไทยไว้ข้างกัน แล้วให้เด็กวงกลม
ล้อมรอบตัวอักษรทีเ่ หมือนกัน กิจกรรมนีเ้ ป็นการต่อยอดกิจกรรมการแยกแยะรูปร่างตัวอักษรทีเ่ คยท�ำในชัน้ อนุบาลวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นี้ก็เช่นเดียวกัน นั่นคือการเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ซึ่งเป็นการแตกขยายโครงสร้างความคิดของเด็ก

แบบเรียนอ่าน–เขียนแบบเชื่อมโยง

แบบเรียนอ่าน–เขียนแบบเชื่อมโยง น�ำมาใช้เพื่อต่อยอดทักษะการอ่านเขียนภาษาแม่ช่วยให้เด็กเชื่อมโยงไปสู่ภาษาไทยบทเรียน
15 บทแรกครอบคลุมพยัญชนะและสระที่ปรากฏในทั้งภาษามลายูปาตานีและภาษาไทย โดยใช้ค�ำภาษาไทยที่เด็กเคยเรียนแล้วจากกิจกรรม
TPR ซึ่งแตกต่างจากแบบเรียนอ่านเขียนภาษาไทย “สามัญทั่วไป” ที่สอนอ่านพยางค์ที่ไม่มีความหมายหลายค�ำ
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รูปที่ 28 หน้าแรกของแบบเรียนอ่าน–เขียนแบบเชื่อมโยงไปสู่ภาษาไทย เรื่อง “ตาตีงู” โปรดสังเกตว่าอักษรทุกตัวที่สอนในบทนี้ เป็นอักษร
ที่พบได้ทั้งภาษามลายูถิ่นและภาษาไทย และคุณตาในรูปสวมชุดท้องถิ่น

ด้านบนของหน้าระบุสระและพยัญชนะทุกตัวที่จะสอนในบทเรียน โดยเป็นตัวอักษรตัวเดิมที่เด็กรู้จักแล้วทุกตัว เพราะเป็นตัวเดียวกัน
กับภาษามลายูถนิ่ ข้างใต้รปู ภาพหลักของบทคือประโยคหลักว่า “ตาตีง”ู ถัดลงไปเป็นรูปอืน่ ๆ พร้อมค�ำภาษาไทยทีใ่ ช้ตวั อักษรทีเ่ น้นประจ�ำบท
ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้ประสมตัวอักษรที่รู้จักแล้วจากบทเรียนการอ่านเขียนภาษามลายูถิ่น เพื่อสร้างค�ำศัพท์จริงที่รู้จักแล้วจากกิจกรรมเสริม
สร้างทักษะการฟังพูดเพื่อต่อยอดไปสู่ภาษาไทย ซึ่งเป็นวิธีการถ่ายโอนทักษะการอ่านเขียนระหว่างสองภาษาให้สะดวกง่ายดายและ
มีประสิทธิภาพ
บทเรียนที่ 16 จึงเริ่มสอนพยัญชนะไทยที่ไม่ปรากฏในพยัญชนะมลายูถิ่น รูปแบบของบทเรียนเป็นลักษณะเดียวกันกับแบบเรียน
อ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่น ซึ่งเด็กเคยเรียนในชั้นอนุบาล โดยใช้ภาพประกอบ ค�ำหลักตัวอย่างการประสมค�ำ และประโยคสั้น ๆ สิ่งของ
คุ้นเคยอื่น ๆ ที่ใช้อักษรตัวเดียวกันในต�ำแหน่งที่ต่างกัน (พยัญชนะต้น พยัญชนะกลาง) และ “กล่องอักษร” เพื่อให้น�ำไปสร้างค�ำภาษาไทย
ค�ำอื่นที่เด็กรู้จัก และเขียนไว้เส้นบรรทัดว่างด้านล่างของหน้า จากนั้น บทเรียนยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่น จับคู่ค�ำและเขียนเรื่องที่คิดขึ้นเอง
จากรูปภาพที่ครูก�ำหนดให้
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กล่องอักษรไทยส�ำหรับกิจกรรมการสร้างค�ำ

แบบเรียนอ่าน-เขียนภาษาไทย บทที่ 30 สระเอีย
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หนังสือเล่มยักษ์ หนังสือเล่มเล็ก เรื่องเล่าจากประสบการณ์ และสื่ออื่น ๆ
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เด็กนักเรียนในโครงการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยปกติจะเรียนแบบเรียนอ่าน–เขียนแบบเชื่อมโยงสัปดาห์ละ 4 วัน และใช้เวลา
อีก 1 วันต่อสัปดาห์ เรียนกับสื่ออื่น ๆ ที่เด็กคุ้นเคยแล้วตั้งแต่เรียนภาษาแม่ เช่น หนังสือเล่มยักษ์และหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น โดยบางเล่ม
ของสื่อชุดนี้ (ไม่ใช่ทั้งหมด) แปลเนื้อเรื่องที่เด็กเคยเรียนในชั้นอนุบาลจากภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาไทย และอีกเช่นเคย เพื่อให้เด็กเชื่อมโยง
ความรู้เดิมไปสู่ค�ำศัพท์ภาษาไทยและโครงสร้างประโยคใหม่ครูยังคงอ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ให้เด็กทั้งห้องฟัง แล้วจึงให้เด็กเขียนเรื่อง
ที่คิดขึ้นเองเป็นภาษาไทย รวมทั้งกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ และอีกครั้งหนึ่ง จุดเน้นของกิจกรรมนี้ก็คือความเข้าใจ ไม่ใช่
ความถูกต้อง กล่าวคือ ครูจะไม่แก้การใช้ไวยากรณ์ผิดและการสะกดผิดโดยทันที แต่จะกระตุ้นให้เด็ก ๆ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และ
มั่นใจ ส่วนการแก้ไวยากรณ์ผิดและการสะกดผิดจะเก็บไว้สอนแยกต่างหากในบทเรียนที่เน้นความถูกต้อง

บทเรียนกลางแจ้งที่เด็กลงมือปฏิบัติเรื่องการชั่งตวงวัด

เปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่เทียบ

เนื่องจากเด็กนักเรียนในโครงการ มีประสบการณ์ที่ดีต่อการอ่านและเขียนภาษาแม่มาแล้ว เด็กจึงเข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเขียนภาษาไทยด้วยความมั่นใจและกระตือรือร้น ซึ่งแตกต่างกันอย่างมากกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบ เพราะเด็กหลายคน
รู้สึกท้อแท้และหวาดกลัวบทเรียนภาษาไทยที่เน้นความถูกต้องเป็นส�ำคัญ

107

สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความพยายามในการสอนภาษาไทย
“โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส�ำหรับพื้นที่
ภาคใต้เดี๋ยวก็ท�ำเดี๋ยวก็เลิก หลายปีก่อน ก็มีโครงการ
ชั้นเด็กเล็ก ที่พยายามสอนค�ำศัพท์พื้นฐาน 1,200 ค�ำ
เพื่อให้เด็กชั้น ป. 1 พูดภาษาไทยได้คล่องเห็นใช้กันอยู่
สักพักหนึ่ง แล้วก็เงียบหายไปเลย จากนั้นก็มีโครงการ
ใหม่ชื่อ แรกเริ่ม(Head Start)พยายามสอนภาษาไทย
แบบเข้มข้นเป็นเวลา 2 เดือนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูรอ้ น
ก่อนที่เด็กจะเข้าเรียนชั้น ป. 1 แต่สุดท้ายแล้วก็หายไป
จากนัน้ ก็มโี ครงการ ก ไก่ สวัสดี จัดได้สกั พักแล้วเงียบไป
วิธีสอนพวกนี้ใช้การไม่ได้ผลจริง ๆ สักวิธีหรอก เพราะ
หมกมุ่นอยู่แต่กับการสอนภาษาไทย โดยละเลยไม่ใส่ใจ
พัฒนาการทางสติปญ
ั ญาแบบองค์รวมของตัวเด็กเลย
มีแต่โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเท่านั้น
แหละที่สนใจเรื่องนี้”
อาจารย์เจ๊ะฮูเซ็น เจะอุบง บุคลากรทางการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเกษียณอายุราชการ และ
กรรมการโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )

กลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ เช่น คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 โครงการได้จัดเตรียม
“เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทวิพหุภาษา” ส�ำหรับบทเรียนแต่ละบทโดยใช้แบบเรียน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาทีร่ ฐั จัดสรร
ให้ โดยเอกสารชุดนี้ประกอบด้วย ค�ำศัพท์ส�ำคัญของ
แต่ละบทในภาษามลายูถนิ่ และภาษาไทยรวมทัง้ ข้อแนะน�ำ
ส�ำหรับการใช้สื่อท้องถิ่นหรือตัวอย่างทางวัฒนธรรม
เมื่อเด็กมั่นใจในทักษะภาษาไทยระดับหนึ่งแล้ว ครูจะใช้
กลวิธกี ารสอนแบบ “แซนด์วชิ (sandwich method)”
ในการสอนวิชาดังกล่าว ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. น�ำเข้าสู่บทเรียนด้วยการแนะน�ำหัวข้อประจ�ำบท
โดยใช้ภาษาแม่แล้วอธิบายค�ำศัพท์ภาษาไทยทีจ่ ะ
ใช้ในบทเรียน
2. ด�ำเนินการสอนเนือ้ หาประจ�ำบทโดยใช้ภาษาไทย
3. สรุปบทเรียนโดยใช้ภาษาแม่ถามนักเรียนด้วย
ค�ำถามปลายเปิดเพื่อตรวจสอบและย�้ำว่าเด็ก
นักเรียนเข้าใจเนื้อหา

ในขณะที่เด็กนักเรียนในโครงการได้เรียนรู้ที่จะ “ปรับตัว”
ให้เข้ากับสถานการณ์การใช้ไวยากรณ์ไทยจากกลวิธีการสอนแบบ
“บนลงล่าง (Top down)” ด้วยการใช้หนังสือเล่มยักษ์และเรื่องเล่า
จากประสบการณ์รวมทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการสะกดค�ำในภาษาไทย
จากกลวิธีการสอนแบบ “ล่างขึ้นบน (Bottom up)” ด้วยแบบเรียน
อ่าน-เขียนแบบเชื่อมโยง เด็กนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบได้เรียนด้วย
กลวิธีการสอนแบบ “ล่างขึ้นบน (Bottom up)” เท่านั้น โดยใช้เวลา
ส่วนใหญ่ท�ำแบบฝึกอ่านเขียนซึง่ มีศพั ท์ทไี่ ม่คนุ้ เคยหรือค�ำทีไ่ ม่มคี วาม
หมายอยู่ด้วย และมักเป็นการลอกตามที่ครูเขียนให้อ่านบนกระดาน
โดยมีจดุ เน้นหลักอยูท่ กี่ ารเขียนสะกดและใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์พบว่า ทั้ง ๆ ที่ผลการวิจัยจากทั่วโลกยืนยันความ
ส�ำคัญของการอ่านนิทานให้เด็กฟังโดยครูและผู้ปกครอง นิทานที่เด็ก
ในโรงเรียนคู่เทียบได้พบมีเพียงประเภทเดียวคือ เรื่องสั้น ๆ ที่ครูเขียน
ให้อ่านบนกระดาน (ไม่มีภาพประกอบ) แล้วจดลงในสมุดโดยไม่ให้มี
ทีผ่ ดิ เมือ่ เด็กนักเรียนคูเ่ ทียบเขียนประโยคภาษาไทยตามความคิดของ
ตนเอง โดยใช้ค�ำตามที่ครูก�ำหนดให้ เฉพาะครูคนเดียวเท่านั้นที่อ่าน
งานของเด็ก ไม่มีการแลกกันอ่านกับเพื่อนนักเรียนในชั้น ดังเช่นที่
ปฏิบัติกันที่โรงเรียนในโครงการ74
ถึงแม้ว่าโรงเรียนในโครงการจะใช้กลวิธีการเชื่อมโยงจากภาษา
แม่ไปสูภ่ าษาไทยอย่างเป็นระบบ แต่โรงเรียนคูเ่ ทียบ (เหมือนโรงเรียน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้) กลับไม่ได้ค�ำนึงถึงประเด็นปัญหาทางภาษา
และวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่เด็กนักเรียนไทยเชื้อสายมลายูต้องเผชิญ
นักการศึกษาไทยทราบดีว่า ชาวต่างชาติจะมีปัญหาในการเรียน
วรรณยุกต์ในภาษาไทย ดังนั้นจึงมีหนังสือ ดีวีดี และแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ตโฟนมากมายที่ผลิตขึ้นเพื่อช่วยในการเรียนการสอน
ภาษาไทยส�ำหรับชาวต่างชาติแต่กลับไม่มกี ารใช้สอื่ เหล่านีเ้ พือ่ ช่วยเด็ก
ไทยกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ลย ไม่วา่ จะเป็นเด็กไทยทีม่ ภี าษาแม่เป็นภาษามลายู
ถิ่นหรือกลุ่มภาษาชาติพันธุ์อื่นก็ตาม และถึงแม้จะมีการจัดโครงการ
ยกระดับความสามารถทางภาษาไทยของเด็กไทยเชื้อสายมลายู
ในโรงเรียนรัฐบาลขึ้นหลายโครงการในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่
มักเป็นโครงการที่น�ำหลักสูตรมาตรฐานมาตั้งชื่อใหม่ โดยให้เด็ก
ท�ำแบบฝึกซ�้ำ ๆ มากขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นจากกลวิธีการสอนที่แตกต่างกันนี้จะอธิบายให้เห็น
เด่นชัดในบทถัดไป หัวข้อ ผลการด�ำเนินโครงการ

74 Burarungrot, 2016
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ผลการด�ำเนิน
โครงการ
“ข้อผิดพลาดใหญ่หลวงประการหนึ่งคือการตัดสินนโยบายและโครงการต่าง ๆ โดยเอาวัตถุประสงค์
เป็นที่ตั้ง แทนที่จะดูผลการด�ำเนินงาน” มิลตัน ฟรีดแมน
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• การประเมินโครงการด้านต่าง ๆ ทั้งห้าครั้งที่ด�ำเนินการโดยภาคส่วนต่าง ๆ ล้วนยืนยัน “ความส�ำเร็จสี่ประการ”
ของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้แก่
• พัฒนาการภาษาไทยล�้ำหน้า แม้ว่านักเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา ใช้เวลาเรียนรูภ้ าษาไทยในชั้นเรียนน้อยกว่า
นักเรียนคู่เทียบ และเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฟังพูดก่อนการอ่านเขียน แต่ผลการทดสอบในชั้น ป.1 กลับพบว่า
นักเรียนทวิ-พหุภาษามีทักษะการเขียนในระดับค�ำและประโยคสูงกว่านักเรียนคู่เทียบอย่างมีนัยส�ำคัญ ถึง 2 เท่า
และผลการทดสอบเขียนเรียงความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทวิ-พหุภาษา มีทักษะ
การใช้ค�ำและการสื่อความหมายสูงกว่าคู่เทียบทุกด้าน โดยเฉพาะการใช้ค�ำยากและหลากหลาย โดยจ�ำนวนค�ำ
ที่ใช้โดยเฉลี่ย 104 ค�ำ สูงกว่านักเรียนคู่เทียบที่ท�ำได้เพียง 52 ค�ำ
• คะแนนเหนือกว่าทุกกลุม่ สาระ นักเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถนิ่ ) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1–6
ร้อยละ 72.5 สอบผ่านเกณฑ์การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะการอ่าน
สูงกว่าโรงเรียนคู่เทียบซึ่งได้คะแนนเพียงร้อยละ 44.5 อย่างมีนัยส�ำคัญทุกระดับชั้น (ก�ำกับด้วยดาวสีเหลือง)
• O-Net ประจักษ์แจ้งพัฒนา นักเรียนทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท�ำคะแนนการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• ชุมชนรักษาสนับสนุนและส่งเสริม จากการสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองกว่า 200 คน โดยส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย เมื่อปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ.2558 พบว่า มีการตอบรับและความพึงพอใจในโครงการ
ทวิ–พหุภาษา ในระดับมาก ประโยชน์ส�ำคัญที่ส่วนใหญ่ระบุ ได้แก่ “การอ่านเขียนภาษาไทยเก่งขึ้น” และ
“มั่นใจมากขึ้น”
เหตุใดจึงต้องประเมิน

การประเมินสัมฤทธิผลทางวิชาการระยะยาวอย่างเคร่งครัด เป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา ผู้สนับสนุน
ส่วนใหญ่มักก�ำหนดให้มีการประเมินโครงการเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ ส่วนภาพจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการอันชัดเจน ก็ย่อมเป็นประโยชน์
ต่อวงจรการวางแผนโครงการแต่การประเมินผลก็ไม่ควรด�ำเนินการเฉพาะเด็กนักเรียนเท่านั้น ทัศนคติของครูผู้ปกครองและผู้น�ำชุมชน
ล้วนแต่มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาด้วยกันทั้งสิ้น การวัดผลที่ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และการตอบรับจากชุมชน จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมโครงการที่มีประสิทธิภาพ

ผลการด�ำเนินโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

นับแต่ระยะเริม่ ต้นเรือ่ ยมา โครงการได้เก็บรวบรวมข้อมูลระยะยาวทีจ่ ะเป็นประโยชน์สำ� หรับการปรับปรุงโครงการ รวมทัง้ เป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์เพื่อแสดงประสิทธิผลของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ต่อผู้วางนโยบาย นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เมื่อการด�ำเนินโครงการรุดหน้าไปมากขึ้น หลายภาคส่วนก็เข้ามาประเมินโครงการด้านต่าง ๆ โดยมีค�ำถาม
การวิจัยที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
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1. มิรนิ ด้า บูรรุง่ โรจน์ กรรมการโครงการและนักศึกษาปริญญาเอกสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำ� ถาม
การวิจัยว่า “ทักษะการอ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่ถ่ายโอนไปสู่ภาษาไทยหรือไม่” จึงพัฒนาแบบทดสอบทักษะการอ่านเขียน
ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ3 และด�ำเนินการทดสอบกับโรงเรียนในโครงการและโรงเรียนคู่เทียบ
2. คณะกรรมการประเมินผลจากภายนอก โดยมี ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นหัวหน้าคณะ และได้รับ
การสนับสนุนจากยูนิเซฟ มีค�ำถามการวิจัยว่า “นักเรียนทวิ–พหุภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับนักเรียนคู่เทียบ” ดังนั้น มรย. จึงด�ำเนินการทดสอบประจ�ำปีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สองรุ่นแรกของโครงการจัดการศึกษาแนวทางทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานและนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบ
3. คณะผูป้ ระเมินจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (ผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุนโครงการและภาคีฝา่ ยเทคนิควิชาการ)โดยมี ศ.นพ.วีระศักดิ์
จงสูว่ วิ ฒ
ั น์วงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ ตัง้ ค�ำถามว่า “ชุมชนครูและผูป้ กครอง มีทศั นคติตอ่ โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
อย่างไร” ส�ำรวจในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งนักเรียนรุ่นแรกก�ำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4. คณะผู้ประเมินจากภายนอกที่แต่งตั้งโดยคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำไทยโดยมี ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ
ตัง้ ค�ำถามว่า “ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายมีทศั นคติอย่างไร และความพยายามผลักดันการจัดตัง้ โครงการผลิตบัณฑิตครูทวิ–พหุภาษา
มีความก้าวหน้าอะไรบ้าง” ส�ำรวจในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งนักเรียนรุ่นแรกเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5. กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งค�ำถามการวิจัยว่า “นักเรียนทวิ–พหุภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับนักเรียน
ทั่วประเทศ” จึงให้นักเรียนในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ
O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรายงานผลการทดสอบต่อผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหาร
การศึกษาในท้องถิ่น

1. “ทักษะการอ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่ถ่ายโอนไปสู่ภาษาไทยหรือไม่”

ความเป็นมา: มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์เป็นนักภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์จากทีมวิจัยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
มีสว่ นช่วยออกแบบวิธกี ารสอนและผลิตสือ่ “การสอนภาษาไทยส�ำหรับเด็กกลุม่ ชาติพนั ธุ”์ ในหลักสูตรโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
หน้าที่อีกส่วนหนึ่งคือ การประเมินความเหมือนและความต่างทางภาษาศาสตร์ระหว่างสองภาษาซึ่งรวมถึงการศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทย
ของนักเรียนไทยเชื้อสายมลายูและการพัฒนากลยุทธ์ในการเชื่อมโยงจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งอย่างเป็นระบบ ดังนั้นดุษฎีนิพนธ์ที่ท�ำ
จึงเป็นการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิผลของกลวิธีการสอนอ่านเขียนภาษาไทยที่ใช้ในโครงการเป็นหลัก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 จากโรงเรียนในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) 2 โรง
และโรงเรียนคู่เทียบ 2 โรง เมื่อต้นปีการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทวิ–พหุภาษามี 54 คน นักเรียนคู่
เทียบมี 47 คน ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทวิ–พหุภาษา 51 คน และนักเรียนคู่เทียบ 46 คน
การพัฒนาเครื่องมือวิจัย: จากประสบการณ์ในการด�ำเนินโครงการนี้ พร้อมด้วยค�ำชี้แนะของ ดร.สตีฟ วอลเตอร์ จาก Graduate
Institute for Applied Linguistics (GIAL) ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดแบบทดสอบขนาดสั้นขึ้นเพื่อประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 โดยเป็นแบบทดสอบที่เน้นพยัญชนะ ค�ำและโครงสร้างไวยากรณ์บางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งจะเป็นตัวบ่ง
ชี้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนที่วัดได้ชัดเจนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด (ที่ระบุรายการค�ำที่
นักเรียนพึงทราบในแต่ละระดับชั้น) นอกจากนี้ แบบทดสอบยังได้รับข้อมูลจากครูผู้สอนอีกด้วย (เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ทดสอบเป็นสิ่งที่ครู
สอนจริงในชั้นเรียน)อีกทั้งยังน�ำไปทดลองภาคสนามกับเด็กที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายทั้งในโรงเรียนโครงการและโรงเรียนคู่เทียบ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการออกแบบเครื่องมือวิจัยและการแปลผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ประเมินชั้นเรียนโดยดูจากวีดิทัศน์บันทึกการเรียนการสอน 46
ชั่วโมงจากโรงเรียนในโครงการ 2 โรง และโรงเรียนคู่เทียบ 2 โรง
การด�ำเนินการทดสอบ: ด�ำเนินการโดยครูผสู้ อนในชัน้ เรียนปกติเพือ่ ไม่ให้เด็กนักเรียนสับสนหรือกลัวคนแปลกหน้าทีม่ สี ำ� เนียงไม่คนุ้ เคย
โดยครูจะได้รบั คูม่ อื การสอบทีบ่ อกขัน้ ตอนชัดเจน พร้อมระบุขอ้ ความให้ครูพดู อธิบายการทดสอบให้นกั เรียนฟัง ซึง่ ครูจะพูดกับเด็กเป็นภาษา
ไทยเท่านั้น และข้อความในแบบทดสอบก็มีแต่ภาษาไทยเพียงอย่างเดียว
ข้อจ�ำกัดของการศึกษา: การศึกษานี้ทดสอบนักเรียนคนละกลุ่มกัน กล่าวคือ เด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นคนละกลุ่มกันกับเด็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยทดสอบนักเรียนจาก 4 โรงเรียน (ในโครงการ 2 โรง คู่เทียบ 2 โรง) เท่านั้น ซึ่งแบบทดสอบผ่านการทดลอง
ภาคสนามในโรงเรียนโครงการและคูเ่ ทียบทีเ่ หลืออีก 1 โรง ดังนัน้ จ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้ารับการทดสอบจึงค่อนข้างต�ำ่ อย่างไรก็ตามกระบวนการวิจยั
เป็นไปตามหลักสถิติ
เนือ้ หาแบบทดสอบระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท1ี่ : แบบทดสอบระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัง้ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มี 5 ตอน
เหมือนกันและมีความซับซ้อนยากขึ้นตามล�ำดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 เขียนอักษรตามค�ำบอก
ตอนที่ 2 เติมพยัญชนะต้น (เติมพยัญชนะต้นลงในช่องว่างให้เป็นค�ำที่สมบูรณ์)
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ตอนที่ 3 เรียงล�ำดับค�ำ (เรียงค�ำที่ก�ำหนดให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์)
ตอนที่ 4 เขียนค�ำ (จากรูปที่ก�ำหนดให้)
ตอนที่ 5 เขียนประโยค (จากค�ำที่ก�ำหนดให้)
ผลการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1: ดังแสดงในรูปที่ 29 และ 30 จะเห็นว่า นักเรียนทวิ–พหุภาษามีคะแนนสอบทุกตอนสูงกว่า
นักเรียนคู่เทียบทั้งสองภาคเรียน โดยมีคะแนนสูงกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ก�ำกับด้วยดาวสีเหลือง) ด้านการเขียนตัวอักษรตามค�ำบอก
(ตอนที่ 1) การเขียนค�ำ (ตอนที่ 4) และการเขียนประโยค (ตอนที่ 5) ทัง้ สองภาคเรียน และด้านการเติมพยัญชนะต้น (ตอนที่ 2) ในภาคเรียนที่ 1
และด้านการเรียงล�ำดับค�ำ (ตอนที่ 3) ในภาคเรียนที่ 2
รูปที่ 29 ผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป. 1ภาคเรียนที่ 1 (ดัดแปลงจาก Burarungrot, 2016)
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รูปที่ 30 ผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 (ดัดแปลงจาก Burarungrot, 2016)
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อย่างไรก็ดี การพิจารณาเฉพาะรูปที่ 29 และ 30 อาจแสดงภาพผลลัพธ์ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากแสดงเฉพาะคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
โดยรวมทุกคนเท่านั้น ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างนักเรียนทวิ–พหุภาษากับนักเรียนคู่เทียบนั้นจะยิ่งชัดเจนขึ้นอีก เมื่อดูอย่างละเอียด
เป็นรายบุคคล โดยจะพิจารณาจากผลการสอบรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ตอนที่ 1 และ 5 ซึ่งเป็นโจทย์ที่ง่ายที่สุดและยากที่สุดตามล�ำดับ
ตอนที่ 1 เขียนอักษรตามค�ำบอก: จากข้อมูลดิบส�ำหรับตอนที่ 1 ดังแสดงในตารางด้านล่างจะเห็นว่า มีสหสัมพันธ์แบบผกผัน
อย่างชัดเจนระหว่างเด็กนักเรียนทั้งสองกลุ่ม กล่าวคือ นักเรียนทวิ–พหุภาษาร้อยละ 63 เขียนพยัญชนะและสระได้ถูกต้องทุกตัว ขณะที่
นักเรียนคู่เทียบร้อยละ 62 มีข้อผิดทั้งสระและพยัญชนะ โดยมีเด็กคู่เทียบเพียง 8 คนเท่านั้นที่เขียนพยัญชนะและสระได้ถูกต้องทุกตัว และ
เด็กทวิ–พหุภาษาเพียง 5 คนเท่านั้นที่มีข้อผิดทั้งสระและพยัญชนะ
ตารางที่ 11 ผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทย ตอนที่ 1 (เขียนอักษรตามค�ำบอก) ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้น ป. 1 รายบุคคล
(ดัดแปลงจาก Burarungrot, 2016)
1. พยัญชนะและสระ
ถูกทุกตัว

2. พยัญชนะถูกทุกตัว
แต่สระผิดบางตัว

3.สระถูกทุกตัว
แต่พยัญชนะ
ผิดบางตัว

4. มีข้อผิดทั้งสระและ
พยัญชนะ

ทวิ-พหุภาษา (n=54)

34 (63%)

7 (13%)

8 (15%)

5 (9%)

คู่เทียบ (n=47)

8 (17%)

7 (15%)

3 (6%)

29 (62%)

ตอนที่ 5 เขียนประโยค (จากค�ำที่ก�ำหนดให้): ข้อมูลดิบส�ำหรับตอนที่ 5 ก็แสดงให้เห็นสหสัมพันธ์แบบผกผันอีกเช่นกัน กล่าวคือ
เด็กนักเรียนทวิ–พหุภาษาร้อยละ 88 เขียนระดับประโยคและวลีได้ เทียบกับนักเรียนคู่เทียบเพียงร้อยละ 28 เท่านั้นที่เขียนระดับประโยค
และวลีได้ ตรงกันข้าม มีนักเรียนคู่เทียบมากถึงร้อยละ 64 ที่ไม่เขียนอะไรเลยหรือเขียนเพียงตัวอักษรเท่านั้นลงในแบบทดสอบ
ตารางที่ 12 ผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทย ตอนที่ 5 (เขียนประโยค) ภาคเรียนที่ 1ของนักเรียนชั้น ป. 1 รายบุคคล
(ดัดแปลงจาก Burarungrot, 2016)
1.ประโยคสมบูรณ์
ประธาน + กิริยา
+ กรรม

2. วลีเท่านั้น
(กริยาวลี / นามวลี)

3.ค�ำเท่านั้น

4.ตัวอักษรเท่านั้น

5.ไม่ตอบ

ทวิ-พหุภาษา (n=54)

24 (44%)

24 (44%)

3 (6%)

0 (0%)

3 (6%)

คู่เทียบ (n=47)

13 (28%)

0 (0%)

4 (8%)

14 (30%)

16 (34%)

กระนั้นก็ตาม ถึงแม้คะแนนข้างต้นจะแตกต่างกันอย่างมาก แต่ก็ยังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดเนื่องจากประโยคความเดียวที่ถูกไวยากรณ์
ก็ได้คะแนนเท่ากันกับประโยคความซ้อนทีย่ ากกว่า ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงระบุเพิม่ เติมว่า เด็กนักเรียนคูเ่ ทียบทัง้ 13 คนทีเ่ ขียนประโยคสมบูรณ์ได้นนั้
ตอบด้วยประโยคความเดียวที่มีประธาน กริยา และกรรมเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามนักเรียนทวิ–พหุภาษาทั้ง 24 คน ที่เขียนประโยคสมบูรณ์
มักตอบด้วยประโยคความซ้อนที่มีคุณศัพท์ บุพบท ตัวเลขและลักษณะนามอยู่ด้วย
สรุปผลการประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่า เด็กนักเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) มีทักษะความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูงกว่าเด็กนักเรียนคู่เทียบ ถึงแม้ว่านักเรียนทวิ–พหุภาษาจะได้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพียง 200 ชั่วโมง/ปีการศึกษา ขณะที่นักเรียนคู่เทียบได้เรียน 350 ชั่วโมง (ทั้งยังได้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นเป็นภาษาไทยอีกด้วย) โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) จึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่า ในการช่วยให้นักเรียนส่วนใหญ่
มีผลการประเมินสูงขณะที่นักเรียนคู่เทียบเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลการประเมินสูงระดับเดียวกัน ส�ำหรับผู้วิจัยแล้ว มีค�ำอธิบายได้เพียง
ประการเดียวคือนักเรียนทวิ–พหุภาษามีพัฒนาการทักษะการอ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่จนดีอยู่ก่อนแล้ว จากนั้นจึงค่อยถ่ายโอนทักษะ
ดังกล่าวไปสู่ภาษาไทยในทางตรงกันข้ามนักเรียนคู่เทียบต้องพยายามอย่างหนัก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ในภาษาที่เรียนรู้
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ถัดจากภาษาแม่ ซึ่งเป็นภาษาที่เด็กยังพูดได้ไม่คล่องพอ จึงกล่าวได้ว่า การอ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่ มีส่วนช่วยให้นักเรียนทวิ–พหุภาษา
เรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ในภาษาไทยจนช�ำนาญได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดังนั้นค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามวิจัยว่า “ทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้ในภาษาแม่ถ่ายโอนไปสู่ภาษาไทยหรือไม่” จึงชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า “ใช่”
เนื้อหาแบบทดสอบระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3: แบบทดสอบระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 มีขอ้ ค�ำถามเพียงข้อเดียวทีก่ ำ� หนดประเด็น
ส�ำหรับการเขียนเรียงความ ดังนี้ “ชีวิตประจ�ำวันของฉัน” ส�ำหรับภาคเรียนที่ 1 และ “โตขึ้นฉันจะเป็นอะไรดีนะ” ส�ำหรับภาคเรียนที่ 2
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อประเมินทักษะ 3 ด้าน ได้แก่
ก. การใช้ภาษา (ประโยค ค�ำ การสะกด ลายมือ การเว้นวรรคตอน)
ข. โครงสร้างเนื้อหา (การเปิดเรื่อง การวางโครงเรื่อง ตัวละคร การปิดเรื่อง)
ค. กระบวนการคิด (การจัดวางองค์ประกอบ ความสมเหตุผล การสะท้อนความคิดเห็น)
ผลการประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3: ดังแสดงในรูปที่ 31 และ 32 จะเห็นว่า นักเรียนทวิ–พหุภาษามีทักษะทุกด้านสูงกว่า
นักเรียนคูเ่ ทียบทัง้ สองภาคเรียน โดยแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นด้านการใช้ภาษาส�ำหรับภาคเรียนที่ 1 และด้านโครงสร้างเนือ้ หา
ส�ำหรับภาคเรียนที่ 2
รูปที่ 31 คะแนนเฉลี่ยการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทย ชั้น ป. 3 ภาคเรียนที่ 1 (ดัดแปลงจาก Burarungrot, 2016)
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31.22%
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รูปที่ 32 คะแนนเฉลี่ยการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทย ชั้น ป. 3 ภาคเรียนที่ 2 (ดัดแปลงจาก Burarungrot, 2016)
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ดาน ค กระบวนการคิด
ดาน ค กระบวนการคิด

เช่นเดียวกับกรณีของผลการประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ความแตกต่างที่แท้จริงของผลการประเมินทักษะนักเรียนจะเห็นได้
ชัดเจนขึ้นเมื่อพิจารณาในเชิงลึกกว่าคะแนนเฉลี่ย โดยดูผลคะแนนเป็นรายบุคคล ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 33 และ 34 ว่านักเรียนทวิ–พหุภาษา
เขียนเรียงความโดยใช้จ�ำนวนค�ำมากกว่านักเรียนคู่เทียบอย่างมาก คิดเป็นประมาณสองเท่าในการประเมินครั้งที่สองและมีแนวโน้มสูงกว่า
ในการใช้ค�ำศัพท์ระดับสูง (“ค�ำยาก”)
รูปที่ 33 การแจกแจงรายละเอียดการใช้คำ� ในผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยชัน้ ป. 3 ภาคเรียนที่ 1 (ดัดแปลงจาก Burarungrot, 2016)
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0
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รูปที่ 34 การแจกแจงรายละเอียดการใช้คำ� ในผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยชัน้ ป. 3 ภาคเรียนที่ 2 (ดัดแปลงจาก Burarungrot, 2016)
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เรียงความทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดของทัง้ สองกลุม่ แสดงให้เห็นความ
แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน เด็กนักเรียนทวิ–พหุภาษาที่ได้คะแนน
สูงสุดในการประเมินภาคเรียนที่ 1 เป็นเด็กผู้หญิงเขียนเรียงความ
ได้ยาว 160 ค�ำ (โดยใช้ค�ำยาก 20 ค�ำ) สะกดผิดเพียง 1 ค�ำ กล่าว
(การสะกดค�ำ)
ถึงตัวละครหลายตัวใช้ประโยคความซ้อนและอธิบายว่าเหตุใดจึง
ท�ำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ใช้ค�ำว่า‘แล้วก็’ เพียง 3 ครั้ง เพราะใช้สันธานและ
การสอนโฟนิคส์ (การสะกดค�ำ) จะให้ผลสัมฤทธิท์ ดี่ ยี งิ่
วลีอื่น ๆ เชื่อมประโยค ส่วนเด็กนักเรียนคู่เทียบที่ได้คะแนนสูงสุด
หากเด็กนักเรียนพูดภาษานัน้ ได้คล่องแล้ว รวมทัง้ เข้าใจ
เป็นเด็กผู้ชาย เขียนได้ยาวเพียง 86 ค�ำ (โดยใช้ค�ำยาก 9 ค�ำ)
แล้วว่าเสียงกับตัวอักษรสัมพันธ์กัน แต่โฟนิคส์
สะกดผิด 4 ค�ำ ถึงแม้จะให้เหตุผลอธิบายการกระท�ำต่าง ๆ แต่ก็ใช้
(การสะกดค�ำ) มักเป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิผลส�ำหรับเด็ก
ประโยคความเดียวเป็นส่วนใหญ่ ใช้ค�ำว่า ‘แล้วก็’ 6 ครั้ง ท�ำให้
นักเรียนที่พูดภาษานั้นไม่คล่อง เพราะเสียงที่เด็ก
อ่านแล้วเป็นเรื่องทื่อ ๆ และซ�้ำซากกว่างานของเด็กทวิ–พหุภาษา
เปล่งออกมา มักไม่ตรงกับตัวอักษรที่เขียน และถึงแม้
อย่างมาก
เด็กจะอ่านออกเสียงได้ แต่กลับไม่เข้าใจความหมายของ
สรุปผลการประเมินระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3: จากข้อมูล
ค�ำนั้นเลย
ข้างต้น ผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่า เด็กนักเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 มีทกั ษะความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทยสูงกว่าเด็กนักเรียนคู่เทียบอย่างมาก
แม้ว่านักเรียนคู่เทียบจะมีพัฒนาการขึ้น แต่ทักษะการเขียนภาษา
ไทยก็ยังคงเป็นระดับพื้นฐาน ผู้วิจัยระบุว่า
ข้อมูลของเด็กในโครงการทวิ–พหุภาษาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่าความส�ำเร็จทางการศึกษาขั้นแรกในภาษามลายูถิ่น
เป็นสื่อกลางที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาไทยจนอ่านเก่งเขียนคล่องได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นข้อมูลดังกล่าวยังเป็นหลัก
ฐานพิสูจน์ประสิทธิผลทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ภายในระยะเวลาที่จ�ำเป็นในการเรียนรู้ทักษะที่ก�ำหนด75
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วิธีที่ดีที่สุดส�ำหรับเด็กนักเรียนไทยเชื้อสายมลายู ในการพัฒนาทักษะการอ่านเก่งเขียนคล่องในภาษาไทย ได้แก่
การท�ำให้เด็กมีรากฐานที่มั่นคงในการอ่านออกเขียนได้ในภาษาแม่

การสอนโฟนิคส์

75 Burarungrot, 2017
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2. “นักเรียนทวิ–พหุภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับ
นักเรียนคู่เทียบ”

ความเป็นมา: ช่วงเริ่มด�ำเนินงานระยะแรก โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้ติดต่อ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา และ
คณะท�ำงาน โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผูป้ ระสานการด�ำเนินการประเมินโครงการ ซึง่ บุคลากร
ที่ท�ำหน้าที่ประเมินมาจากคณะต่างๆของมรย.ส่วนงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ มรย. คือตัวเลือกที่เหมาะสมโดยธรรมชาติ
เพราะตั้งอยู่ในเขตชายแดนภาคใต้ ผลิตบัณฑิตครูได้มากกว่าสถาบันอื่นในภูมิภาค บุคลากรเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาที่เด็กนักเรียนไทย
เชื้อสายมลายูต้องเผชิญ และบางส่วนก็พูดภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่อีกด้วย ซึ่งจะเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการประเมิน
เบื้องต้นครั้งแรก ๆ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องด�ำเนินการเป็นภาษามลายูถิ่น
การพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั : การพัฒนาเครือ่ งมือส�ำหรับแต่ละระดับชัน้ จัดท�ำแยกเป็นคนละชุดกัน ในขัน้ แรก ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ พร้อมคณะ
ได้ประชุมร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประถมศึกษา เพื่อสร้างแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น
โดยอาศัยตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด จากนั้นตรวจสอบโดยครูช�ำนาญการสอนระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ และอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเรื่องการวัดผลเมื่อน�ำแบบทดสอบไปเก็บข้อมูลจริงจึงได้พบว่านักเรียนไม่สามารถท�ำข้อสอบที่วัดเนื้อหาท้าย ๆ
ของหลักสูตร ทั้งนี้เป็นเพราะครูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จะจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมเพียงร้อยละ 75 ของหลักสูตรที่กระทรวง
ศึกษาธิการก�ำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงเนื้อหาในแบบทดสอบให้ครอบคลุมเฉพาะสาระที่สอนนักเรียนได้จริงในชั้น
เรียน ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะจัดท�ำแบบทดสอบฉบับภาษาไทยขึ้นก่อน แล้วจึงแปลเป็นฉบับภาษามลายูถิ่นโดยอาจารย์ที่เป็น
ภาคีของโครงการ เพื่อคอยระวังการใช้ค�ำศัพท์เฉพาะทางให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ต้องสร้าง
แบบทดสอบฉบับ “จ�ำลอง” ขึ้นอีกชุดที่มีลักษณะคล้ายกันและด�ำเนินการทดสอบกับเด็กนักเรียนประมาณสองเดือนก่อนการประเมินจริง
เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับขั้นตอนการทดสอบ ซึ่งทีมวิจัยจาก มรย. สังเกตเห็นประเด็นปัญหาที่จะต้องปรับปรุงก่อนการประเมินจริง
การประเมินจัดขึน้ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ เป็นช่วงใกล้สนิ้ ปีการศึกษา โดยทีมวิจยั จาก มรย. เป็นผูด้ ำ� เนินการประเมินในโรงเรียน
ทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อลดการแทรกแซงจากส�ำเนียงภาษาท้องถิ่น นักศึกษา มรย. จากพื้นที่เป้าหมายได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมการด�ำเนินการ
ประเมินผล เช่น การบอกขั้นตอนการปฏิบัติตนในการเข้าสอบแก่เด็กนักเรียน เป็นต้น แบบทดสอบน�ำไปตรวจนับคะแนนอย่างรวดเร็ว
เพื่อที่ว่าทีมวิจัยจะได้ย้อนกลับมายังโรงเรียนในโครงการ เพื่อตรวจสอบปัญหาที่เห็นได้จากผลการประเมินและให้ค�ำแนะน�ำแก่โครงการเพื่อ
ด�ำเนินการตามความเหมาะสม โดยแจ้งผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ข้อจ�ำกัดของการศึกษา: การประเมินโครงการครั้งนี้ ด�ำเนินการเฉพาะโรงเรียนในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) และ
โรงเรียนคู่เทียบ (รวม 8 โรงเรียน) แต่ละห้องมีเด็กประมาณ 20 คนซึ่งมีจ�ำนวนน้อยมาก ดังนั้นจึงไม่ได้สุ่มตัวอย่างผลที่ได้จึงไม่สามารถอ้างอิง
ไปยังกลุ่มอื่น
ผลการวิจัย: ผลการประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 จะพิจารณาโดยละเอียด จากนั้นจะดูสรุปผลการประเมินชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในภาพรวม
ผลการประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย มรย.
รายงานผลเป็นตารางแผนภูมิและกราฟจ�ำนวนมาก เพราะศึกษาวิเคราะห์หลายปัจจัยอย่างไรก็ดี มีหนึ่งแผนภูมิที่โดดเด่นเป็นพิเศษ รูปที่ 35
รวมฮิสโตแกรม 2 แผนภาพเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ยของ 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ การอ่าน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา76 และ
วิทยาศาสตร์แผนภูมิดังกล่าวยังน�ำไปอ้างอิงและเผยแพร่หลายครั้งในบทความวิชาการการน�ำเสนอในงานประชุมวิชาการ และสื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของโครงการได้อย่างชัดเจน77

76 การประเมินครั้งหลังไม่ทดสอบกลุ่มสาระสังคมศึกษาเนื่องจากความแปรผันด้านจ�ำนวนสื่อที่ครูแต่ละคนใช้และมีเวลาจ�ำกัดในการด�ำเนินการทดสอบที่โรงเรียน
77 กราฟและข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อนี้ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและน�ำเสนอโดยได้รับอนุญาตแล้ว
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รูปที่ 35 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทวิ–พหุภาษาและนักเรียนคู่เทียบในการประเมินภาพรวมระดับชั้น ป.1 (ดัดแปลงจาก Walter, 2011)
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เด็กนักเรียนคู่เทียบส่วนใหญ่ท�ำคะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 20–40 ขณะที่
นักเรียนทวิ–พหุภาษาท�ำคะแนนได้ร้อยละ 80 หรือมากกว่า โดยมีนักเรียน
คู่เทียบที่ท�ำคะแนนได้สูงอยู่เพียงไม่กี่คน นั่นอาจเป็นเพราะว่า ในกลุ่มประชากร
กลุ่มใดก็ตาม เด็กนักเรียนที่มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมตามธรรมชาติบางคน
ย่อมท�ำคะแนนได้ดี ไม่ว่าสถานการณ์ที่โรงเรียนจะเป็นอย่างไร และแน่นอน
ส�ำหรับการประเมินผลตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ย่อมมีเด็กนักเรียนคู่เทียบ
บางคนทีท่ ำ� คะแนนได้ดอี ยูเ่ สมอ หากแต่เป็นส่วนน้อย ในทางกลับกัน เด็กนักเรียน
ทวิ–พหุภาษาบางคนก็ท�ำคะแนนได้ไม่ดีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการสนทนากับครู
จะท�ำให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่า เด็กกลุ่มนี้โดยมากจะเป็นเด็กผู้ชายที่อาจมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ประเด็นส�ำคัญก็คือ โครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ช่วยให้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการดีขึ้นจากกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ตำ�่ ถึงปานกลางไปอยู่ในกลุ่มผลสัมฤทธิ์ปานกลางถึงสูง ท�ำให้นักเรียน
ทุกคนในภาพรวมได้รับประโยชน์78

“โครงการนี้แก้ปัญหา
ความบกพร่อง
ทางการใช้ภาษาได้
นอกจากจะภูมิใจ
ในภาษาแม่
ของตัวเองแล้ว
เด็กยังได้เรียนรู้
ที่จะอยู่กับคนที่พูด
ภาษาอื่นอีกด้วย”
ต่วนเยาะ นิสะนิ
ครูโรงเรียนบ้านประจัน

78 ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ตั้งข้อสังเกตว่า เด็กนักเรียนทวิ–พหุภาษาเกือบทุกคนเรียนรู้การอ่านเขียนได้อย่างดียิ่ง
แต่ในชั้นเรียนที่ไม่ได้สอนแบบทวิ–พหุภาษา จะมีเด็กที่เรียนรู้ภาษาไทยจนอ่านเก่งเขียนคล่องน้อยมาก
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ประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาจะยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาร้อยละของนักเรียนที่ “ผ่านเกณฑ์” การประเมินผล
หมายถึงเด็กทีท่ ำ� คะแนนการทดสอบครัง้ นัน้ ๆ ได้รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป ดังแสดงในตารางที่ 13 จะเห็นได้วา่ เด็กนักเรียนในโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ท�ำให้แนวโน้มของนักเรียนในการสอบผ่านทุกกลุ่มสาระเพิ่มสูงขึ้น
ตารางที่ 13 อัตราการผ่านเกณฑ์และภาวะน่าจะเป็นของการสอบผ่านเกณฑ์เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากโครงการทวิ–พหุภาษา (ดัดแปลงจาก Walter, 2011)
ภาวะน่าจะเป็นของการสอบ
ผ่านเกณฑ์

อัตราผ่านเกณฑ์
ของเด็กทวิ-พหุภาษา

อัตราผ่านเกณฑ์
ของเด็กคู่เทียบ

(Increased likelihood of passing)

การอ่าน (นักเรียนทุกคน)

72.4 %

41.7 %

73.6%

นักเรียนหญิง

72.5 %

51.4 %

41.1%

นักเรียนชาย

72.3 %

32.4 %

123.3%

คณิตศาสตร์ (นักเรียนทุกคน)

50.0 %

25.0 %

100.0%

นักเรียนหญิง

51.0 %

20.0 %

154.9%

นักเรียนชาย

48.9 %

29.7 %

64.8%

วิทยาศาสตร์ (นักเรียนทุกคน)

95.9 %

80.6 %

19.2%

นักเรียนหญิง

96.1 %

77.1 %

24.6%

นักเรียนชาย

95.7 %

83.8 %

14.3%

สังคมศึกษา (นักเรียนทุกคน)

88.8 %

52.8 %

68.1%

นักเรียนหญิง

90.2 %

45.7 %

97.4%

นักเรียนชาย

87.2 %

59.5 %

46.6%

ภาษาไทย (นักเรียนทุกคน)

65.3 %

34.7 %

88.2%

นักเรียนหญิง

72.5 %

40.0 %

81.4%

นักเรียนชาย

57.4 %

29.7 %

93.4%

โดยรวม (นักเรียนทุกคน)

77.6 %

47.2 %

64.3%

นักเรียนหญิง

80.4 %

51.4 %

56.4%

นักเรียนชาย

74.5 %

43.2 %

72.4%

ส�ำหรับกลุม่ นักเรียนชายนัน้ โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) ส่งผลกระทบต่อทักษะการอ่านมากทีส่ ดุ โดยภาวะน่าจะเป็น
ในการสอบผ่านเกณฑ์ด้านการอ่านเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12379 ส่วนกลุ่มนักเรียนหญิง ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือคณิตศาสตร์ ซึ่งการเข้าร่วม
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ช่วยเพิ่มภาวะน่าจะเป็นในการสอบผ่านเกณฑ์ได้ถึงร้อยละ 155
กล่าวโดยสรุป “โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) จะท�ำให้นักเรียนมีภาวะน่าจะเป็นของการสอบผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยที่ผลคะแนนสอบจะไม่ลดลงอีกเลย80”
79 ในงานปาฐกถาเมื่อปี พ.ศ. 2556 ที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจ�ำประเทศไทยพลตรีนักรบ บุญบัวทอง ขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้บัญชาการศูนย์ประสาน
การปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. แสดงทรรศนะว่า เยาวชนชายที่ไม่รู้หนังสือมีแนวโน้มเข้าร่วมการก่อความไม่สงบสูง เพราะระดับการศึกษาต�่ำท�ำให้ตัวเลือกในการประกอบอาชีพ
มีจ�ำกัด
80 Walter, 2011
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สรุปผลการประเมินระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-6: ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้นการประเมินโดย มรย. แสดงให้เห็นอย่างต่อเนือ่ งว่า เด็ก
นักเรียนทวิ–พหุภาษามีผลสัมฤทธิส์ งู กว่าเด็กนักเรียนคูเ่ ทียบระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทัง้ การประเมินรุน่ ที่ 1 และรุน่ ที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 3681
รูปที่ 36 คะแนนเฉลี่ย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้และการอ่าน (ป. 1-6 รุ่นที่ 1 และ 2)
100
100

ทว�-พหุภาษา
ทว�-พหุภาษา
คูเทียบ
คูเทียบ
50.76
50.76
49.38
49.38
52.49
52.49
47.31
47.31

52.69
52.69
47.57
47.57
54.78
54.78
45.78
45.78

52.86
52.86
47.51
47.51
50.67
50.67
49.23
49.23

52.24
52.24
48.24
48.24
53.93
53.93
46.30
46.30

40
40

56.22
56.22
43.78
43.78
53.35
53.35
45.30
45.30

60
60

54.86
54.86
43.84
43.84
53.23
53.23
46.15
46.15

รอรยละ
อยละ

80
80

2557 2558
2557ป. 2558
5
ป. 5

2558 2559
2558ป. 2559
6
ป. 6

20
20

0
0

2553 2554 2554 2555
2553ป. 2554
2554ป. 2555
1
2
ป. 1
ป. 2

2555 2556 2556 2557
2555ป. 2556
2556ป. 2557
3
4
ป. 3
ป. 4

ผลการประเมินที่ได้รับจะยิ่งน่าพึงพอใจขึ้นไปอีก เมื่อดูร้อยละของนักเรียนที่ “ผ่าน” การประเมินผล กล่าวคือ นักเรียนที่ท�ำคะแนน
ได้ร้อยละ 50 หรือสูงกว่าในแบบทดสอบทุกกลุ่มสาระ ดังแสดงในรูปที่ 37
รูปที่ 37 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้และการอ่าน (ป. 1-6 รุ่นที่ 1 และ 2)

37.50
37.50

51.72
51.72
52.11
52.11
53.62
53.62

57.81
57.81

ทว�-พหุภาษา
ทว�-พหุภาษา
คูเทียบ
คูเทียบ

36.76
36.76

27.94
27.94

40.98
40.98

44.00
44.00

64.40
64.40

66.67
66.67

70.90
70.90
54.83
54.83

39.13
39.13

36.17
36.17

35.00
35.00

29.63
29.63

23.08
23.08

40
40

75.00
75.00

65.15
65.15

63.21
63.21

74.24
74.24

60
60

30.14
30.14

รอรยละ
อยละ

80
80

76.67
76.67

100
100

20
20

0
0

2553 2554 2554 2555
2553ป. 2554
2554ป. 2555
1
2
ป. 1
ป. 2

2555 2556 2556 2557
2555ป. 2556
2556ป. 2557
3
4
ป. 3
ป. 4

2557 2558
2557ป. 2558
5
ป. 5

2558 2559
2558ป. 2559
6
ป. 6

พบว่า ความแตกต่างระหว่างเด็กนักเรียนทวิ–พหุภาษากับเด็กคู่เทียบ เกิดมากที่สุดในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการใช้ภาษาแม่มีผลกระทบมากที่สุดต่อเด็กนักเรียนกลุ่มอายุน้อย ๆ ทั้งนี้ ความแตกต่างจะเริ่มลดลงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ
แทบจะหายไปในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาเหตุที่ผลปรากฏเช่นนี้จะได้จะอธิบายต่อไปในภายหลัง
81 รูปที่ 35 และตารางที่ 13 รวมโรงเรียนน�ำร่องและคู่เทียบกลุ่มละ 4 โรง แต่ตั้งแต่รูปที่ 36 เป็นต้นไป จะครอบคลุมโรงเรียนน�ำร่องและคู่เทียบกลุ่มละ 3 โรง
เพื่อความเหมาะสม เนื่องจากมีกรณีการเปลี่ยนภาษาเกิดขึ้นที่จังหวัดสตูล จึงต้องตัดโรงเรียนน�ำร่องและคู่เทียบที่สตูลออกไป กล่าวคือประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
เชื้อสายมลายูแต่พบว่าภาษาที่พูดที่บ้านเป็นภาษาไทยกลางมากกว่าภาษามลายูถิ่น
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ผลการประเมินรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
ดังแสดงในรูปที่ 38 จะเห็นได้ว่า เด็กนักเรียนทวิ–พหุภาษาทั้งสองรุ่น มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติทุกระดับชั้น ทั้งยังมีแนวโน้มสอบผ่านเกณฑ์ (หมายถึงท�ำคะแนนได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่า
เด็กคู่เทียบ ดังแสดงในรูปที่ 39
รูปที่ 38 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ป. 1-6 รุ่นที่ 1 และ 2)
100

20
0
20

2553 2554 2554 2555
ป. 1
ป. 2

2555 2556 2556 2557
ป. 3
ป. 4

53.47 53.47
53.47
46.26 46.26
46.26

52.01
48.36
52.01 52.01
48.36 48.36

54.34 54.34
54.34
46.58 46.58
46.58
53.68 53.68
53.68
46.53 46.53
46.53

53.74 53.74
53.74
46.63 46.63
46.63
54.75 54.75
54.75
45.80 45.80
45.80

40
20
40

52.37 52.37
52.37
47.94 47.94
47.94
53.73 53.73
53.73
45.71 45.71
45.71

60
40
60

53.00 53.00
53.00
47.00 47.00
47.00
52.54 52.54
52.54
46.43 46.43
46.43

80
60
80

53.96 53.96
53.96
44.97 44.97
44.97
53.79 53.79
53.79
45.48 45.48
45.48

รอยละรอยละ รอยละ

100
80
100

ทว�-พหุภาษา
คูเทียบ
ทว�-พหุภาษา
คูทว�เที-ยพหุ
บ ภาษา
คูเทียบ

2557 2558 2558 2559
ป. 5
ป. 6

0

2553 2554 2554 2555 2555 2556 2556 2557 2557 2558 2558 2559
1
ป. 2555
2
3
4
ป. 2558
5
ป. 6
2553กป.เรี2554
2555ป.น2556
2556ป. 2557
รูปที่ 39 ร้อยละของนั
ยนที่ผ่า2554
นเกณฑ์
การประเมิ
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้วิท2557
ยาศาสตร์
(ป.2558
1-62559
รุ่นที่ 1 และ 2)
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6

0
0
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62.07

62.32

62.07 62.07
45.07

62.32 62.32
35.94

45.07 45.07

35.94 35.94

29.41 29.41

67.80 67.80
67.80
33.33
60.94 60.94
60.94
29.41

23.53

33.33 33.33

65.00

65.45

65.45 65.45
39.34
65.00 65.00
23.53 23.53

25.93

39.34 39.34

66.13

65.00

65.00 65.00
42.02
66.13 66.13
42.02 42.02

36.17 36.17

60.92

80.30 80.30

68.33 68.33
68.33
38.33
62.12 62.12
62.12
36.17
38.33 38.33

25.93 25.93

20
0
20

16.44

40
20
40

16.44 16.44

60
40
60

34.61
60.92 60.92

80
60
80

34.61 34.61

รอยละรอยละ รอยละ

100
80
100

80.30

0
100

2553 2554 2554 2555
ป. 1
ป. 2

2555 2556 2556 2557
ป. 3
ป. 4

2557 2558 2558 2559
ป. 5
ป. 6

2553 2554 2554 2555
1
2
2553ป. 2554
2554ป. 2555
ป. 1
ป. 2

2555 2556 2556 2557
3
4
2555ป. 2556
2556ป. 2557
ป. 3
ป. 4

2557 2558 2558 2559
5
6
2557ป. 2558
2558ป. 2559
ป. 5
ป. 6

ทว�-พหุภาษา
คูเทียบ
ทว�-พหุภาษา
คูทว�เที-ยพหุ
บ ภาษา
คูเทียบ
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ผลการประเมินรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ดังแสดงในรูปที่ 40 จะเห็นว่า ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนทวิ–พหุภาษากับนักเรียน
คู่เทียบไม่แตกต่างกันมากนัก ทังนี้ นักเรียนทวิ–พหุภาษารุ่นที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ารุ่นที่ 1 โดยคะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5
รูปที่ 40 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ป. 1-6 รุ่นที่ 1 และ 2)
100
100

ทว�-พหุภาษา
ทว�
คูเที-ยพหุ
บ ภาษา

80

51.97 51.97
47.87 47.87

49.38 49.38
50.51 50.51

51.26 51.26
49.01 49.01
53.05 53.05
47.13 47.13

51.73 51.73
48.44 48.44
53.52 53.52
46.90 46.90

40

51.39 51.39
48.79 48.79
52.14 52.14
47.54 47.54

60

คูเทียบ
50.81 50.81
49.19 49.19
51.99 51.99
47.21 47.21

รอยละรอยละ

60

54.27 54.27
44.58 44.58
51.24 51.24
48.98 48.98

80

40

20
20

0
0

2553 2554 2554 2555
1
2
2553ป. 2554
2554ป. 2555
ป. 1
ป. 2

2555 2556 2556 2557
3
4
2555ป. 2556
2556ป. 2557
ป. 3
ป. 4

2557 2558 2558 2559
5
6
2557ป. 2558
2558ป. 2559
ป. 5
ป. 6

รูปที่ 41 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ป. 1-6 รุ่นที่ 1 และ 2)
100

20
20

0
0

42.03 42.03
37.50 37.50

43.10 43.10
52.11 52.11

39.71 39.71

ทว�-พหุภาษา
ทว�
คูเที-ยพหุ
บ ภาษา
คูเทียบ

17.30 17.30

40

61.01 61.01
54.67 54.67
57.81 57.81

45.59 45.59

60.00 60.00
42.62 42.62

65.00 65.00
53.62 53.62
54.84 54.84
46.30 46.30

40

45.00 45.00
48.33 48.33
62.12 62.12
44.68 44.68

60

43.84 43.84

รอยละรอยละ

60

63.21 63.21

80

62.12 62.12

80

70.00 70.00

100

2553 2554 2554 2555
1
2
2553ป. 2554
2554ป. 2555
ป. 1
ป. 2

2555 2556 2556 2557
3
4
2555ป. 2556
2556ป. 2557
ป. 3
ป. 4

2557 2558 2558 2559
5
6
2557ป. 2558
2558ป. 2559
ป. 5
ป. 6

รูปที่ 41 แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญเพียงเล็กน้อยด้านจ�ำนวนนักเรียนที่ท�ำคะแนนได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป การเข้าตรวจเยี่ยม
โรงเรียนหลังการประเมินพบว่าครูคณิตศาสตร์บางส่วนที่สอนนักเรียนทวิ–พหุภาษารุ่นที่ 1 ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษา นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในการเลือกค�ำศัพท์ภาษาแม่ที่เหมาะส�ำหรับการอธิบายศัพท์เฉพาะทางเทคนิคด้วยเหตุนี้ครูบางคน
จึงใช้ภาษาไทยในการสอนคณิตศาสตร์แทนภาษาแม่ กรรมการโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) จึงแก้ปัญหา โดยระดม
ความคิดเพื่อจัดท�ำคลังค�ำศัพท์เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาษามลายูถิ่นขึ้น เด็กนักเรียนรุ่นที่ 2 จึงมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และ
มีนัยส�ำคัญทางสถิติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 4 และ 5
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ผลการประเมินรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ดังแสดงในรูปที่ 42 จะเห็นว่า นักเรียนทวิ–พหุภาษา ทัง้ รุน่ ที่ 1 และรุน่ ที่ 2 ทุกระดับชัน้ มีคะแนนเฉลีย่ ในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
สูงกว่านักเรียนคู่เทียบ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเกือบทุกระดับชั้น
รูปที่ 42 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ป. 1-6 รุ่นที่ 1 และ 2)
100
100

ทว�-พหุภาษา
ทว�
คูเที-ยพหุ
บ ภาษา
คูเทียบ
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รูปที่ 43 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ป. 1-6 รุ่นที่ 1 และ 2)
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ทั้งนี้พบว่า รูปที่ 43 แสดงให้เห็นรูปแบบแนวโน้มเดียวกัน กล่าวคือ นักเรียนกลุ่มทดลองรุ่นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ 5 มีผล
การประเมินสูงกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ และรุ่นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีคะแนนสูงกว่า การเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลังการประเมินท�ำให้
ทราบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1 ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างแบบทดสอบกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนจริง ๆ กล่าวคือ แบบทดสอบมีค�ำถาม
เกีย่ วกับวรรณคดีและไวยากรณ์ทคี่ รูในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) ไม่ได้สอนเพราะเวลาไม่พอ นอกจากนี้ มีโรงเรียนน�ำร่อง
1 โรง ที่เพิ่งจัดจ้างครูคนใหม่ซึ่งยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา ให้มาปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1 แต่นักเรียนทวิ–พหุภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 2 ก็แสดงให้เห็นว่าได้รับประโยชน์ โดยมีผลการทดสอบการอ่าน
ดีขึ้น และมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับครูคนใหม่
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ผลการประเมินรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ : การอ่าน
จากรูปที่ 44 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มทั่วไปมีรูปแบบเดียวกัน โดยนักเรียนทวิ–พหุภาษามีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านสูงกว่านักเรียนคู่
เทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกระดับชั้น ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 182
รูปที่ 44 คะแนนเฉลี่ยการอ่าน (ป. 1-6 รุ่นที่ 1 และ 2)
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48.24 48.24
53.9353.93
53.93 53.93
46.3046.30
46.30 46.30

40
40

52.6952.69
52.69 52.69
47.5747.57
47.57 47.57
54.7854.78
54.78 54.78
45.7845.78
45.78 45.78

60

52.8652.86
52.86 52.86
47.5147.51
47.51 47.51
50.6750.67
50.67 50.67
49.2349.23
49.23 49.23

รอยละ
รอยละรอยละ

60
60

54.8654.86
54.86 54.86
43.8443.84
43.84 43.84
53.2353.23
53.23 53.23
46.1546.15
46.15 46.15

80

56.2256.22
56.22 56.22
43.7843.78
43.78 43.78
53.3553.35
53.35 53.35
45.3045.30
45.30 45.30

80

ทว�-พหุภาษา
ทว�
คูเที-ยพหุ
บ ภาษา
ทว�
พหุ
คูเทียบ ภาษา
คูเทียบ

40
20
20
20
0
0
0

2553 2554 2554 2555
2553ป. 2554
2554ป. 2555
1
2
ป.
1
ป.
2
2553 2554 2554 2555
ป. 1
ป. 2

2555 2556 2556 2557
2555ป. 2556
2556ป. 2557
3
4
ป.
3
ป.
4
2555 2556 2556 2557
ป. 3
ป. 4

2557 2558 2558 2559
2557ป. 2558
2558ป. 2559
5
6
ป.
5
ป.
6
2557 2558 2558 2559
ป. 5
ป. 6

20
20

55.0755.07
55.07 55.07
39.0639.06
39.06 39.06

51.7251.72
51.72 51.72
39.4439.44
39.44 39.44

69.5069.50
69.50 69.50
46.6746.67
46.67 46.67
54.6954.69
54.69 54.69
35.2935.29
35.29 35.29

69.0969.09
69.09 69.09

71.6771.67
71.67 71.67
25.0025.00
25.00 25.00

40

35.0035.00
35.00 35.00

40
40

30.1430.14
30.14 30.14

60

28.8428.84
28.84 28.84

รอยละ
รอยละรอยละ

60
60

39.3439.34
39.34 39.34

80

68.3368.33
68.33 68.33
40.5940.59
40.59 40.59
50.0050.00
50.00 50.00
50.0050.00
50.00 50.00

80

75.7675.76
75.76 75.76

80

64.3764.37
64.37 64.37

100

78.7978.79
78.79 78.79

100

36.1736.17
36.17 36.17

95.0095.00
95.00 95.00

รูปที่ 45 100ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน (ป. 1-6 รุ่นที่ 1 และ 2)
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ส�ำหรับร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังแสดงในรูปที่ 45 จะเห็นว่า นักเรียนทวิ–พหุภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 2 มีคะแนน
เท่ากันกับนักเรียนคู่เทียบ ซึ่งอาจเป็นปัญหามาจากแบบทดสอบอีกเช่นกัน กล่าวคือ แบบทดสอบการอ่านมีค�ำถามเกี่ยวกับการอ่านจับใจ
ความส�ำคัญและการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคยนอกจากนี้โรงเรียนน�ำร่อง 1 โรง เพิ่งจัดจ้างครูใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์สอน และ
ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 2 ส่งผลให้คะแนนสอบ
ต�่ำลง และฉุดค่าเฉลี่ยของโรงเรียนน�ำร่องให้ต�่ำลงอีกด้วย
82 แบบทดสอบ “การอ่าน” และ “ภาษาไทย” แตกต่างกันอย่างไร ส�ำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แบบทดสอบการอ่านของโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) จะเป็นภาษามลายูถิ่น ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องทดสอบทักษะความสามารถด้านภาษาไทยเพิ่มเติม ส�ำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบบทดสอบ
การอ่านเป็นภาษาไทยส�ำหรับเด็กนักเรียนในทั้งโรงเรียนน�ำร่องและคู่เทียบ โดยไม่มีการประเมินการอ่านภาษามลายูถิ่น แบบทดสอบการอ่านส�ำหรับระดับชั้นประถม
ศึกษาตอนปลาย เน้นการอ่านจับใจความส�ำคัญ แต่แบบทดสอบภาษาไทย จะเน้นความหมายของค�ำและวลีที่ขีดเส้นใต้ให้ในประโยคข้อความสั้น ๆ หรือบทร้อยกรอง
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สรุปผลการประเมิน: การประเมินผลประจ�ำปีที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอโดยทีมวิจัย มรย. แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งยวด ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ดี ทีค่ วามแตกต่างของผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียนเริม่ ลดลงเมือ่ ถึงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 และแทบไม่เหลืออยูเ่ มือ่ ถึงชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 เป็นเพราะอะไร ทีมวิจัย มรย. อธิบายสาเหตุไว้สองข้อ ดังนี้
ประการแรก การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาแม่ของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถ่ิน) ส่งผลกระทบอย่างเต็มที่ต่อ
นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูจะใช้ภาษาแม่น้อยลง ขณะเดียวกัน สื่อการสอนส่วนใหญ่
ก็ต้องใช้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงศึกษาธิการยังเร่งผลักดันให้
โครงการถ่ายโอนไปสู่การใช้ภาษาไทยเร็วขึ้นกว่าเดิมตามที่วางแผนไว้ (ทั้ง ๆ ที่ผลการวิจัยทั่วโลกยืนยันให้เห็นแล้วว่า “การปรับเปลี่ยนภาษา
ในระยะปฐมวัย” จากภาษาแม่ไปสู่ภาษาราชการจะลดประสิทธิผลของการเรียนรู้ลงอย่างมาก) ดังนั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้น
ไป การใช้ภาษามลายูถิ่นจึงจ�ำกัดให้เหลืออยู่เพียงรายวิชาเดียวคือ “วัฒนธรรมมลายูถิ่น” โดยให้สอนเพียงสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงนอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการยังก�ำหนดให้โรงเรียนต้องจัด “กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน” เพิ่มพิเศษอีก ซึ่งมักจะจัดแทนคาบเรียนวัฒนธรรมมลายูถิ่น
จ�ำนวนชั่วโมงที่ใช้จัดการเรียนการสอนภาษาแม่ที่ลดลงอย่างมากนี้ อาจมีส่วนท�ำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดลง
ประการที่สอง การที่ผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเท่ากันทั้งสองกลุ่มนั้น สะท้อนปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย
ทั้งระบบ ไม่ว่าครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาต่างก็มีแรงกดดันอย่างมากในการท�ำให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น
ฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนสูง ๆ ครูหลายคนจึงงดคาบเรียนปกติแล้วทดแทนด้วยการสอนพิเศษเพื่อเตรียมเด็กเข้า
สอบหรือการติว O-Net ปัญหานี้ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น หากแต่เป็นปัญหาระดับประเทศบางครั้งโรงเรียนขนาดเล็ก
จะน�ำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มารวมกันเพื่อจัดติวสอบโดยเฉพาะ ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นกับโรงเรียนน�ำร่องโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) 2 โรง โดยจัดติวร่วมกับโรงเรียนคู่เทียบที่อยู่ใกล้เคียงสัปดาห์ละ 2 วัน ดังนั้น นักเรียนทวิ–พหุภาษาและนักเรียนคู่
เทียบจึงได้เรียนเหมือนกันแทบตลอดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อถึงเวลาที่ทีมวิจัย มรย. เข้าด�ำเนินการประเมินที่โรงเรียนในช่วง
ปลายปีการศึกษา เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่างก็มีอาการ “เหนื่อยล้าการสอบ” เพราะต้องเข้าติวเพื่อเตรียมสอบ O-Net เข้าสอบ
O-Net จริง เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-Net) ดังนั้น
เด็กนักเรียนจึงมีเสียงตอบรับค่อนข้างไม่ดี เมื่อได้รับแจ้งว่าจะต้องเข้าสอบอีกครั้งหนึ่ง และหลายคนส่งกระดาษค�ำตอบเร็วมาก และ
เหลือเวลาอีกนานกว่าจะหมดเวลาสอบที่ก�ำหนด

3. “ชุมชน ครู และผู้ปกครอง มีทัศนคติต่อโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) อย่างไร”

ความเป็นมา: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในฐานะที่เป็นภาคีส�ำคัญของโครงการ รู้สึกสนใจอย่างมากในการวัดความส�ำเร็จของ
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) การประเมินผลโครงการที่ได้อธิบายไว้แล้วก่อนหน้านี้ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
แต่การประเมินโครงการโดย สกว. เน้นการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและครู ตลอดจนการจัดประชุมแสดงความคิดร่วมกับกรรมการโครงการ
นักวิชาการท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาหัวหน้าคณะวิจัย สกว. ได้แก่ ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศาสตราจารย์ประจ�ำ
คณะแพทยศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีในพื้นที่ภาคใต้การวิจัยครั้งนี้ ด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งนักเรียนรุ่นที่ 1
ก�ำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เครื่องมือการวิจัย: การสัมภาษณ์โดย สกว. ทุกครั้งจะบันทึกภาพวีดีทัศน์และเสียง โดยทีมวิจัย สกว. จะถามค�ำถามพื้นฐานเป็นภาษา
ไทยเกี่ยวกับทรรศนะของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ว่าเปลี่ยนทัศนคติไปหรือไม่ และจะให้เกรดเป็น
ระดับคะแนนเท่าไหร่แก่โครงการ นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลด้านเชื้อชาติศาสนาเพศและอายุของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนไว้อีกด้วย รวมทั้งระดับ
เกรดแบบร้อยละที่ให้โครงการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ครูและผู้ปกครองจากโรงเรียนในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) และโรงเรียนคู่เทียบ
จ�ำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยและรายบุคคล
ผลการวิจัย: ผลการประเมินพบว่า ครูและผู้ปกครองรู้สึกพึงพอใจโครงการเป็นอย่างยิ่งหลายคนเปิดเผยว่าเดิมมีความคลางแคลงใจ
แต่ไม่นานก็เปลี่ยนเป็นคล้อยตามและสนับสนุนอย่างเต็มก�ำลัง ทั้งยังรู้สึกว่าน่าจะด�ำเนินโครงการในพื้นที่ภาคใต้เร็วกว่านี้ครูและผู้ปกครอง
ที่ให้สัมภาษณ์แทบทุกคน จะกล่าวถึงประโยชน์ที่ส�ำคัญหลัก ๆ สองประการ ได้แก่
• เด็กมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
• เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านเก่งเขียนคล่องดีขึ้นและเร็วกว่าในอดีต
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โดยมีผกู้ ล่าวถึงประโยชน์อนื่ ๆ ทีเ่ ด็กได้รบั เพิม่ เติมอีก ได้แก่
• การเรียนรู้แบบสหมิตร (peer learning) เมื่อเด็ก
ได้แลกเปลีย่ นกันอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อเรือ่ งราว
เชิงสร้างสรรค์ของกันและกัน
• การเรียนรูแ้ บบเกือ้ หนุนระหว่างวัย (intergenerational
learning) เมื่อเด็กสนุกที่ได้ปรึกษาการบ้านกับพ่อแม่
ปู่ย่าตายาย(บางคนพูดภาษาไทยไม่ได้)เด็ก ๆ จะถาม
ผูป้ กครองเกีย่ วกับค�ำศัพท์ภาษามลายูถนิ่ และภาษาไทย
รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของ
ชาวไทยเชื้อสายมลายูที่เด็กได้ฟังในชั้นเรียน ซึ่ง
เป็นการท�ำให้ประสบการณ์ชวี ติ ของคนรุน่ ก่อน ๆ มีคณ
ุ ค่า
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้คะแนนโครงการร้อยละ 90 ขึ้นไป
ในขณะทีค่ รูให้คะแนนโครงการเฉลีย่ ร้อยละ 80 ทัง้ นีค้ รูหลายคน
แสดงความเห็นว่าโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
ใช้วิธีการสอนแบบโต้ตอบแนวใหม่ซึ่งครูจะต้องทุ่มเทมากขึ้น
แต่นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
สรุปผลการประเมิน: ผลการประเมินโดย สกว. พบว่าชุมชน
ให้การสนับสนุนโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
อย่างดียิ่ง ซึ่งส�ำคัญอย่างมากต่อระยะเริ่มต้นโครงการ เพราะ
ช่วงนั้นบุคคลบางกลุ่มยังไม่มั่นใจเต็มที่ว่าวิธีจัดการศึกษาแบบ
ทวิ-พหุภาษาจะใช้การได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ สกว.
ยังพบอีกว่า กลุ่มบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์โครงการอย่างเปิดเผย
ต่อสาธารณะนั้น เป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ

ความคิดเห็นจากครู
และผู้ปกครอง
“ลูกชายคนโตเรียนอยูช่ นั้ ป. 5 ยังอ่านภาษาไทยไม่ออกตัง้ หลายค�ำ
ลูกชายคนรองอยู่แค่ชั้น ป. 1 โครงการทวิ–พหุภาษา แต่อ่าน
ได้คล่องแล้ว พอลองให้เขาอ่านหนังสือดู กลายเป็นว่าคนน้อง
สอนคนพี่อ่านหนังสือค่ะ”
นางโสมาวรรณแวหะยีผู้ปกครอง
“เด็ก ๆ ไปถึงโรงเรียนตัง้ แต่ประตูยงั ไม่เปิดเลยค่ะ ชอบถามอะไร
ต่ออะไร และอ่านนั่นนี่ไปเรื่อยค่ะ เขาจะสะกดค�ำแล้วก็พยายาม
ออกเสียงน่ะค่ะ ต่างจากเมื่อก่อนมากเลย ฉันให้เกรดเต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์เลยค่ะ”
ผู้ปกครอง (ไม่ระบุชื่อ)
“ลูกสาวผมอ่านออกเขียนได้แล้ว ติดนิสยั อ่านหนังสือไม่ยอมวาง
และเขียนเองคนเดียวก็ได้ด้วย”
นายวีซู ยาเงาะ ผู้ปกครอง
“เด็ก ๆ เรียนรู้ ได้เร็วขึ้นจริง ๆ ค่ะ”
แวมีเนาะ วาเลาะ ครูชั้นอนุบาล 1
“ผู้ปกครองเราอยากให้จัดโครงการทวิ–พหุภาษาต่อไป
แม้ว่าจะต้องจ่ายเงินเราก็ยอม”
ผู้ปกครอง (ไม่ระบุชื่อ)
“ถึงแม้โรงเรียนจะออกจากโครงการทวิ–พหุภาษา ฉันก็จะสอน
แบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ค่ะ”
ครู (ไม่ระบุชื่อ)
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4. “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีทัศนคติอย่างไร และความพยายามผลักดันการจัดตั้งโครงการผลิตบัณฑิต
ครูทวิ–พหุภาษามีความก้าวหน้าอะไรบ้าง”

ความเป็นมา: เมื่อปีพ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับทุน
จากคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย ภายใต้โครงการ “การน�ำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ/พหุภาษาศึกษา
เข้าสู่ระบบการผลิตครูทวิ/พหุภาษาส�ำหรับจังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร มรย. ในการฝึกอบรม
ครูประจ�ำการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่
เป็นฐาน ทั้งนี้ เนื้อหาโดยละเอียดจะได้น�ำเสนอในบทอื่นต่อไป เงื่อนไขการรับทุนตามสัญญาของสหภาพยุโรป ก�ำหนดให้ต้องด�ำเนินการ
ประเมินผลโครงการขัน้ สุดท้ายโดยผูป้ ระเมินภายนอกพร้อม
กันนีส้ ำ� นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ก็มแี ผนการติดตาม
ผลการประเมินโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2553 และเป็นอีกครั้ง
หนึ่งที่ ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ได้รับการติดต่อเพื่อ
ขอให้จัดตั้งทีมวิจัยและจัดท�ำรายงานแยกกันสองฉบับที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกัน
ระเบียบวิธีวิจัย: เช่นเดียวกับโครงการวิจัยเมื่อปี
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา เป็นนักวิจัยทางการศึกษา
ส่วน ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูว่ วิ ฒ
ั น์วงศ์ เป็นอาจารย์แพทย์ (ด้านระบาด
พ.ศ. 2553 โครงการวิจัยในปี พ.ศ. 2558–2559 ใช้เทคนิค
วิทยา)ทั้งสองท่านกลายเป็นผู้สนับสนุนโครงการทวิ–พหุภาษา
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์กลุ่ม
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) อย่างจริงจัง หลังจากที่ได้เข้ามาด�ำเนินการ
ย่อยและรายบุคคล โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
ประเมินผลโครงการ
เสียจ�ำนวน 165 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้อ�ำนวยการสถาน
ศึกษา ครู ผู้ปกครอง อาจารย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เปิดเผยว่า “เมื่อปี2553ท่านอธิการได้มี
วิชาชีพครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ค�ำสัง่ ให้ดฉิ นั ด�ำเนินการประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทวิ–พหุภาษา
ผลการวิจยั : รายงานทัง้ สองฉบับสรุปว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
แต่ตัวเองไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับการศึกษาประเภทนี้ จึงไม่รู้เรื่องเลย
เสียทุกฝ่ายยังคงสนับสนุนโครงการนีต้ อ่ ไป ข้อค้นพบทีส่ ำ� คัญ
ว่ามันคืออะไร ดิฉันได้ ไปที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงได้ทราบว่า นี่คือ
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เริ่มมีความรู้สึกถึงการเป็น
วิธแี ก้ปญ
ั หาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อีกอย่างหนึง่ ผูช้ ว่ ยดิฉนั คน
เจ้าของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) อย่าง
หนึง่ ได้ฟงั ดร.สุวไิ ล พูดถึงโครงการนี้ แล้วได้เห็นแผ่นภาพพยัญชนะ
แท้จริงแสดงให้เห็นว่าการถ่ายโอนความรู้และการสร้าง
ภาษามลายูปาตานี และได้พบปะพูดคุยกับกรรมการโครงการ
สมรรถนะเกิดขึน้ จริงตามทีต่ อ้ งการนักศึกษาคณะครุศาสตร์
จึงรูส้ กึ ตืน่ เต้นมากและต้องการมีสว่ นช่วยโครงการ การประเมินผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แสดงความจ�ำนงเข้าสู่โครงการ
โครงการนัน้ ท�ำยากมาก เพราะต้องเดินทางเยอะมากและเรายังต้อง
ทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) อย่างล้นหลาม กล่าว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบทดสอบนัน้ พัฒนาขึน้ อย่างถูกต้องเหมาะสม
คือ มีนักศึกษายื่นค�ำร้องขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับชั้น ป. 1-3 ที่จะต้องท�ำเป็นสองภาษาเรา
ในโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา ประจ�ำปีการ
ได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก ทั้งเรื่องการท�ำงานเป็นทีมและการจัดการ
ศึกษา 2559 มากถึง 169 คน ซึ่งเปิดรับเพียง 30 คน แม้ว่า
เวลาแล้วพอได้เห็นผลลัพธ์ออกมาในแง่ดี ดิฉนั ก็ตระหนักว่าโครงการ
บัณฑิตครูทผี่ า่ นการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูทวิ–พหุภาษา
นีช้ ว่ ยเด็ก ๆ ได้จริงๆและดิฉนั ขออุทศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลืออย่างเต็มทีค่ ะ่ ”
ทั้ง 88 คน จะไม่ได้ปฏิบัติงานสอนเป็นครูประจ�ำการใน
ศ.นพ.วีระศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ประเมินของส�ำนักงานกองทุน
โรงเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
สนับสนุนการวิจัยและสหภาพยุโรป กล่าวว่า “ตั้งแต่เริ่มต้นท�ำงาน
ทั้ง 15 โรง หลายคนก็รายงานว่า ตนเองได้ใช้กลวิธีการสอน
จนได้เห็นผลกระทบในแง่บวกของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษา
แบบทวิ–พหุภาษาศึกษา ในโรงเรียนรัฐบาลที่ใช้หลักสูตร
ไทย–มลายูถิ่น) ผมก็แน่ใจเลยว่า เราจะเป็นแค่ผู้ประเมินที่เป็นกลาง
แกนกลางปกติ หรือในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เฉย ๆ ไม่ได้แล้ว ผมต้องสนับสนุนโครงการนี้และต้องผลักดันให้
ซึ่งแต่ละคนก�ำลังปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น
รัฐบาลสนับสนุนอีกด้วย นักมานุษยวิทยาคนหนึง่ ในทีมของเราแนะน�ำ
โครงการจึงก่อให้เกิด “ผลกระทบแบบระลอกคลื่น”
ให้จัดท�ำดีวีดีบทสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองเพื่อให้สาธารณชนได้
ทีก่ ระเพือ่ มเกีย่ วเนือ่ งกันเป็นระลอกในการยกระดับคุณภาพ
เห็นผลกระทบของโครงการด้วยตาของตัวเอง”
การจัดการศึกษาในโรงเรียนทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมโครงการ รายงาน
ทั้งสองฉบับจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยสนับสนุนและ
“ในฐานะแพทย์ ผมเชื่อเหลือเกินว่า โครงการทวิ–พหุภาษา
เร่งผลักดันขยายผลโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
คือยารักษาโรคไม่รู้หนังสือ”
เมื่อได้ภาพมุมมองที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียน
ต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์จากแนวทางนี้อย่างไรบ้าง

จากผูป้ ระเมินกลายเป็นผูส้ นับสนุน
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5. “นักเรียนทวิ–พหุภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับนักเรียนทั่วประเทศ”

ความเป็นมา: การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สทศ., 2558) ผลคะแนนสอบ O-Net น�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจด้านงบประมาณ
เช่น การขึ้นเงินเดือนครูและผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ท�ำให้หลายโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ “สอนเตรียมสอบ”
การพัฒนาเครือ่ งมือวิจยั : แบบทดสอบ O-Net พัฒนาขึน้ และจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NIETS) ซึง่ เป็นองค์การ
มหาชนมีความเป็นอิสระภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐเพื่อให้บริการ ทางด้านการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาส�ำหรับ
นักเรียนและครูทุกระดับ83
ผลการวิจัย: คะแนน O-Net ของนักเรียนทวิ–พหุภาษา สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาไทยดังแสดงในรูปที่ 46
รูปที่ 46 คะแนน O-Net ของนักเรียนทวิ–พหุภาษา (รุ่นที่ 1) เทียบกับค่าเฉลี่ยท้องถิ่น (มรย.,2559)
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ในการแปลความหมายคะแนน O-Net ของเด็กทวิ–พหุภาษา เทียบ
กับค่าเฉลีย่ ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นนั้ โปรดสังเกตว่าประชากร
ภาคใต้ประมาณร้อยละ 20 มีภาษาแม่เป็นภาษาไทยนอกจากนีเ้ ด็กไทย
เชื้อสายมลายูในเขตเมืองมักจะพูดภาษาไทยเก่งกว่าเด็กกลุ่มเดียวกัน
ในเขตชนบทเนือ่ งจากเด็กในเขตเมืองมีแนวโน้มสูงกว่าทีจ่ ะเข้าเรียนใน
โรงเรียนร่วมกับเด็กทีพ่ ดู ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ อีกทัง้ ยังมีโอกาสได้ฟงั
และพูดภาษาไทยในชีวติ ประจ�ำวันมากกว่าเด็กชนบท อันทีจ่ ริง เยาวชน
ไทยเชื้อสายมลายูในเขตเมืองบางคนไม่พูดภาษามลายูถิ่นแล้ว หรือพูด
“ภาษามลายูถิ่นปนไทย” ที่ครอบง�ำโดยไวยากรณ์และค�ำศัพท์ภาษา
ไทยในทางตรงกันข้ามเด็กในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
และเด็กคู่เทียบเป็นคนในพื้นที่ชนบท ซึ่งแทบจะไม่เคยปฏิสัมพันธ์กับ
เด็กไทยที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่เลย ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสม
ที่จะอนุมานว่าถ้าค่าเฉลี่ยของจังหวัดรวมเฉพาะเด็กในพื้นที่ชนบทและ
มาจากครัวเรือนที่พูดภาษามลายูถิ่นเท่านั้นแล้ว ความแตกต่างระหว่าง
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) กับ โรงเรียนที่สอนโดย
ใช้ภาษาไทยภาษาเดียว จะยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจน

ภาษาไทย

ทักษะคณิตศาสตร์กบั ทักษะภาษา
คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ว่าด้วยตัวเลขไม่ใช่ถ้อยค�ำแต่เรา
จ�ำเป็นต้องอาศัยถ้อยค�ำเพือ่ ท�ำความเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ผลการวิจัยจากนานาชาติยืนยัน ความส�ำคัญของการสอน
เลขคณิตโดยใช้ภาษาแม่ เด็กนักเรียนชาวไนจีเรียทีเ่ รียนคณิตศาสตร์
เป็นภาษาแม่มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเพื่อนนักเรียนที่เรียนเป็นภาษา
อังกฤษ (Oginni Omoniyi & Owolabi Olabode, 2013)
ท�ำนองเดียวกันเด็กผู้หญิงในโรงเรียนทวิ–พหุภาษา ในชั้น ป.1
มีแนวโน้มสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์สงู กว่าเด็กผูห้ ญิงในโรงเรียน
คู่เทียบถึงร้อยละ 155 (Walter, 2011:20)

83 National Institute of Educational Testing Service, 2012
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จากการประเมินเชิงปริมาณพบว่านักเรียนทวิ–พหุภาษา มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนคู่เทียบทุกวิชา โดยมี “ความแตกต่าง” ระหว่าง
สองกลุ่มเด่นชัดมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาตอนต้น แสดงให้เห็นว่า กลวิธีการจัดการเรียนการสอนแนวทางนี้มีผลกระทบต่อเด็กเล็กมาก
ที่สุด เด็กนักเรียนทวิ–พหุภาษามีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยได้เร็วกว่านักเรียนคู่เทียบอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าการ
ใช้ภาษาแม่ไม่ได้ท�ำให้ “เสียเวลา” ในการเรียนภาษาไทย หากแต่มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะ
ถ่ายโอนไปสู่ภาษาไทยได้ตามล�ำดับ ความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มที่ลดแคบลงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อาจเป็นผลมาจาก
การลดชั่วโมงเรียนในภาษาแม่ให้เหลือแค่คาบเรียน “วัฒนธรรมมลายูถิ่น” เพียงอย่างเดียว ส่วนครูก็เน้นเตรียมนักเรียนเพื่อการสอบ O-Net
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การประเมินเชิงคุณภาพแสดงให้เห็นการสนับสนุนอย่างมากจากผูป้ กครอง ครูและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบางส่วน ครูและผูป้ กครองเกือบทุกคน
ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์รายงานว่า “เด็กมีความมัน่ ใจในตัวเองมากขึน้ / กล้าแสดงออกมากขึน้ ” และ “ทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนดีขนึ้ ”
คือประโยชน์สำ� คัญของการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางนี้ ผูป้ กครองหลายคนแสดงความคิดเห็นว่า ลูกคนเล็กอ่านเก่งเขียนคล่องกว่าพี่ ๆ
นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากลายเป็นผูส้ นับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ เมือ่ ปีพ.ศ. 2559 มีนกั ศึกษา 169 คน แสดงความ
จ�ำนงขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย – มลายูถิ่น) ที่เปิดรับเพียง 30 คน บัณฑิตครูที่ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครูทวิ–พหุภาษา ได้นำ� เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนรัฐบาลทีไ่ ม่ได้ใช้แบบ
ทวิ-พหุภาษา รวมทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอีกด้วย
ดังนั้นโครงการจึงประสบความส�ำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยเชื้อสายมลายู พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และผลักดันหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) เป็นส่วนหนึง่
ของกระบวนการผลิตครู

นายมูฮามัดยามิน วารัม ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านบน ก�ำลังพูดคุยกับผู้ปกครองเรื่องการใช้หนังสือเล่มยักษ์ภาษามลายูถิ่น
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การถอดบทเรียนจากทีมประเมิน มรย.
• ทีมงานสหสาขาวิชาเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาแบบทดสอบที่ดี (อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท�ำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประถมศึกษา)
• แม้วา่ แบบทดสอบจะอิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง จ�ำเป็นต้องผ่านการคัดเลือก
โดยครูท้องถิ่นผู้ช�ำนาญการ (ในโรงเรียนที่สอนโดยใช้ภาษาไทยภาษาเดียว) ซึ่งจะทราบดีว่าในหนึ่งปีการ
ศึกษามีแนวโน้มที่จะสอนเนื้อหาได้มากเท่าไร (มักจะน้อยกว่าที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด)
• เป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องระมัดระวังว่า เด็กนักเรียนคุ้นเคยกับประเภทค�ำถามในข้อสอบ ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับ
แบบทดสอบการอ่านระดับชั้น ป. 4 รุ่นที่ 2
• การเข้าตรวจเยี่ยมตามสถานศึกษาอาจเป็นเรื่องยากล�ำบากและใช้เวลานาน (เนื่องจากสภาพอากาศและ
เหตุการณ์ความไม่สงบ) การสื่อสารที่ชัดเจนการท�ำงานเป็นทีมและความยืดหยุ่นจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
• แบบทดสอบสร้างขึ้นเป็นภาษาไทยก่อน แล้วจึงแปลเป็นภาษามลายูถิ่น ส�ำหรับเด็กนักเรียนทวิ–พหุภาษา
ระดับชั้น ป. 1-3 ผู้แปลต้องระมัดระวังในการเลือกใช้ค�ำศัพท์วิชาการภาษามลายูถิ่นซึ่งเป็นค�ำเดียวกันกับที่
ครูในโครงการใช้สอนเด็ก เนื่องจากค�ำศัพท์ชุดนี้ยังไม่ได้ก�ำหนดให้เป็นมาตรฐาน
• เป็นเรื่องส�ำคัญที่ผู้ด�ำเนินการทดสอบจะต้องพูดด้วยส�ำเนียงเดียวกันกับนักเรียนเพื่อให้การสื่อสารชัดเจน
ดังนัน้ นักศึกษา มรย. ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาใกล้โรงเรียนในโครงการจึงได้รบั คัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมเพือ่ ด�ำเนิน
การทดสอบ
• “ความเหนื่อยล้าจากการสอบ” อาจเป็นปัญหาได้ เด็กนักเรียนชั้น ป. 6 รุ่นที่ 1 ต้องเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานหลายครัง้ แล้วในช่วงสิน้ ปีการศึกษา จึงไม่พอใจเมือ่ ต้องเข้าสอบอีก บางคนท�ำข้อสอบเสร็จเร็วมาก
และดูเหมือนว่าไม่ตั้งใจอ่านค�ำถามให้ละเอียดรอบคอบ

การพัฒนาแบบทดสอบ
การประเมินผลไม่ควรเป็นเรือ่ งเกรดเท่านัน้ แต่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพเพือ่ ดูวา่ นักเรียนก�ำลัง
เรียนรู้อะไรบ้างแล้วน�ำมาก�ำหนดแนวทางปรับปรุงโปรแกรมอย่างไรก็ดี เครื่องมือประเมินผลมักพัฒนาขึ้นโดยที่ปรึกษา
จากภายนอกผู้ซึ่งไม่คุ้นเคยกับกิจวัตรประจ�ำวันในชั้นเรียน อันได้แก่ ค�ำศัพท์วิชาการที่นักเรียนและครูใช้ รวมถึงวิธีการที่ครู
ตัง้ ค�ำถามด้วยเหตุนี้เครือ่ งมือประเมินผลโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา จึงควรพัฒนาขึน้ โดยมีข้อมูลจากครูผสู้ อน
และน�ำไปทดลองสอบนักเรียนที่มีธรรมชาติคล้ายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่า 1)เนื้อหาที่ทดสอบเป็นสิ่งที่สอนจริง ๆ และ
เด็กได้เรียนในห้องเรียนจริง 2)ค�ำศัพท์ที่ใช้ทดสอบตรงกันกับค�ำที่ครูใช้ และ 3)เด็กนักเรียนเข้าใจค�ำถาม
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ว่าด้วยนโยบาย:
จากการอนุญาตพิเศษสู่นโยบายชาติ
“เรายินดีทจี่ ะใช้ขอ้ เท็จจริงจากการวิจยั เป็นแนวทางยกร่างแผนนโยบายภาษาแห่งชาติของประเทศไทย
หรือไม่” นายมูฮัมหมัดอับดุลกาเดร์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา84
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• เหตุที่โครงการริเริ่มการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาจ�ำเป็นต้องได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษและ/หรือ
มีนโยบายระดับชาติที่สนับสนุน
• นโยบายที่จ�ำเป็นส�ำหรับโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาที่ประสบความส�ำเร็จ
• แผนงานด้านการศึกษาและการรักษาความปลอดภัยส�ำหรับภาคใต้ที่เป็นจุดเริ่มต้นโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
• โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) มีส่วนช่วยสนับสนุนการร่างนโยบายภาษาแห่งชาติและ
ได้รับประโยชน์จากร่างนโยบายดังกล่าว
เหตุใดจึงต้องค�ำนึงถึงนโยบาย

เมล็ดพันธุห์ นึง่ เมล็ดจะต้องมีสารอาหารทีจ่ ำ� เป็นครบถ้วนส�ำหรับการเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ เช่นเดียวกับโครงการน�ำร่องการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษา ก็ควรพิจารณาปัจจัยทุกประการที่จ�ำเป็นส�ำหรับการน�ำโครงการไปขยายผลต่อ85 ถึงแม้ผู้ด�ำเนินงานโครงการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาหลายคน จะปฏิบตั งิ านในชุมชนได้ แต่การค�ำนึงถึงนโยบายระดับชาติทมี่ ผี ลกระทบต่อโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
ก็เป็นสิ่งส�ำคัญด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้โครงการประสบความส�ำเร็จและยั่งยืน จ�ำเป็นต้องมีนโยบายเฉพาะที่สนับสนุน

จ�ำเป็นต้องมีนโยบายใดบ้าง

ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษามักได้รับมอบหมายให้ก�ำหนดนโยบายใหม่ ๆ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของข้าราชการระดับสูงและ
นักการเมืองที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลา หลายครั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายก็เป็นเรื่องดี แต่บางครั้งนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก
ในเมืองอาจเป็นผลเสียต่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล
ยกตัวอย่างเช่น นโยบายภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการในเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ต่างเร่งผลักดันให้เด็กได้เรียนภาษาอังกฤษ
มากขึน้ โดยให้เริม่ เรียนตัง้ แต่อายุ 4 ปี ทัง้ ๆ ทีม่ ผี ลการวิจยั จากนานาชาติยนื ยันแล้วว่า การชะลอเวลาจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ในโรงเรียนออกไปจนกว่าเด็กจะอายุ 11 ปีจะมีประสิทธิผลสูงกว่า86 นโยบายดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ใช้ภาษาประจ�ำชาติยังไม่คล่อง เมื่อต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นท�ำให้เวลาส�ำหรับการเรียนวิชาอื่น ๆ ต้องลดน้อยลงซึ่งรวมถึง
วิชาภาษาประจ�ำชาติด้วย ดังนั้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาจึงควรชะลอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ล่าช้าออกไป
เป็นกรณีพิเศษเพื่อ เน้นการปูพื้นฐานภาษาแม่และภาษาประจ�ำชาติให้เข้มแข็งเสียก่อน

84 Kadir, 1989
85 Lo Bianco, 2016
86 Lambelet & Berthele, 2015
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อีกตัวอย่างหนึง่ ได้แก่ การวัดและประเมินผล หลายประเทศอาศัย
แบบทดสอบมาตรฐานชุดเดียวกันทั่วประเทศในการประเมินผลสัมฤทธิ์
นโยบายภาษาที่เกี่ยวกับภาษาท้องถิ่น
ทางการเรียน เด็กที่มีผลคะแนนสอบไม่ดีอาจถูกบังคับให้ซ�้ำชั้น ส่วนครู
ที่สอนให้เด็กสอบตกก็อาจถูกลงโทษ ในการนี้โรงเรียนที่จัดการศึกษา
และกลุม่ ชาติพนั ธุส์ ามารถท�ำให้เข้มแข็ง
แบบทวิ-พหุภาษาควรเปิดโอกาสให้มีการใช้แบบทดสอบที่เป็นภาษาแม่
ขึ้นได้โดยน�ำไปเชื่อมโยงเข้ากับกรอบ
ของเด็กนักเรียนเพื่อให้เด็กแสดงความรู้ความสามารถที่แท้จริง
นโยบายภาษาระดับชาติทมี่ ขี อบเขตและ
หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเด็กนักเรียนที่มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลม
ผลในวงกว้าง
อาจท�ำคะแนนได้ต�่ำเพราะไม่เข้าใจภาษาราชการที่ใช้ในแบบทดสอบ
และอาจท�ำให้เจ้าหน้าทีส่ รุปโดยเหมารวมว่า โครงการจัดการศึกษาแบบ
ทวิ-พหุภาษาไม่มีประสิทธิผล หรือกรณีร้ายแรงที่สุดก็คือ เด็กนักเรียน
ผู้มีสติปัญญาปกติสมบูรณ์ดี อาจถูกบังคับให้ซ�้ำชั้นได้ ซึ่งจะเป็นการ
บั่นทอนความมั่นใจในตนเองของเด็ก
อีกประเด็นหนึ่งคือ มาตรฐานการเรียนภาษาในระดับชาติอาจเป็นปัญหาได้กล่าวคือ บางประเทศก�ำหนดจ�ำนวนค�ำศัพท์ภาษาประจ�ำ
ชาติที่นักเรียนทุกคนต้องรู้ในแต่ละภาคเรียน หรือระบุรายชื่อหนังสือบางเล่มที่เด็กต้องอ่านในภาคเรียนนั้น ๆ เช่นเดียวกัน โรงเรียนที่จัดการ
ศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา อาจจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการตามมาตรฐานการเรียนภาษาระดับชาติในช่วงเวลาที่ยาวกว่าปกติ เพราะเป็นระยะเวลา
ที่เป็นไปได้จริงส�ำหรับเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ หรือให้เด็กอ่านหนังสือที่ส่วนกลางก�ำหนดที่เป็นฉบับแปลภาษาแม่
ประการสุดท้าย นโยบายการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ครูแบบรวมศูนย์อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อโครงการจัดการศึกษาทวิ-พหุภาษาได้
บางประเทศอาจมีนโยบายก�ำหนดให้ครูกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงเรียนทีอ่ ยูไ่ กลจากถิน่ ฐานภูมลิ ำ� เนา โดยมีความเชือ่ (อย่างเข้าใจผิด)
ว่านักเรียนจะเรียนรู้ภาษาประจ�ำชาติได้ดียิ่งขึ้น หากครูพูดแต่ภาษาประจ�ำชาติอย่างเดียว ซึ่งมักจะสร้างความล�ำบากแก่เด็กนักเรียนท�ำให้
เกิดความสับสนฟังครูไม่รู้เรื่อง ส่วนครูที่ย้ายมาสอนที่โรงเรียนห่างไกลก็ต้องทนคิดถึงบ้าน ดังนั้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
ต้องขอให้มีการจ้างครูในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษหรืออย่างน้อยควรจ้างครูผู้ช่วยที่พูดภาษาแม่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้

การสร้างพื้นที่ให้แก่ “การศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา” ในประเทศไทย

ในวันแรกของการเข้ารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 นายจาตุรนต์ ฉายแสง ได้ประชุม
ร่วมกับผู้น�ำชาวมุสลิมภาคใต้ พร้อมแจ้งว่าการยกระดับการศึกษาส�ำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในประเทศไทย คือหนึ่งในห้าเป้าหมาย
หลักของการบริหารงานของตน87 หลังจากนัน้ ไม่นาน ได้เดินทางไปตรวจเยีย่ มโครงการทดลองน�ำร่องระบบทวิภาษาแห่งแรกของประเทศไทย
โดยส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงโปเหนือ อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
โดยประกาศว่าโครงการนี้เป็น “ปาฏิหาริย์” ที่ต้องขยายผลไปสู่หมู่บ้านชาวเขาหลายร้อยหมู่บ้าน88 ด้วยเหตุนี้ คณะผู้แทนข้าราชการ
ในกระทรวงรวมทัง้ เจ้าหน้าทีจ่ ากภาคใต้ จึงเข้าศึกษาดูงานทีอ่ ำ� เภออมก๋อยหลายคณะ หลังจากนัน้ “การศึกษาทวิภาษา” ทีก่ ล่าวถึงเพียงสัน้ ๆ
ว่าเป็นรูปแบบเหมาะสม จึงมีระบุไว้ในแผนระยะสามปีของกระทรวงศึกษาธิการในชื่อ “แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัด
ชายแดนภาคใต้”89
ในท�ำนองเดียวกันแผนระยะห้าปีของสภาความมั่นคงแห่งชาติส�ำหรับภาคใต้ ที่ประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2554 ระบุให้
ภาษาเป็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างสันติภาพผ่านการยอมรับภาษามลายูถิ่น นับเป็นสัญญาณบ่งบอกการยอมรับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของ
ประชาชนดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติได้กลายเป็นภาคีส�ำคัญของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
โดยส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมการประชุมประจ�ำปีของคณะกรรมการอ�ำนวยการวิจยั พร้อมทัง้ ให้คำ� ปรึกษาแก่คณะกรรมการด�ำเนินการวิจยั เป็นประจ�ำ
ถึงแม้ว่าแผนงานของทั้ง ศธ. และ สมช.จะไม่ได้ระบุโดยละเอียดว่า ให้น�ำระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาไปปฏิบัติอย่างไร หรือ
ให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบก�ำกับดูแล แต่แผนดังกล่าวก็ได้สร้างพื้นที่ส�ำหรับการเริ่มต้นโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
ขึ้นอย่างเป็นทางการ แผนงานนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่า ถึงแม้ข้าราชการบางคนจะไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ใช้ภาษามลายูถิ่นในโรงเรียน
ของรัฐแต่อีกหลายคนก็มีมุมมองจากความเป็นจริงที่เป็นประโยชน์มากกว่า โดยมองว่าการรวมภาษานี้เข้าไว้ในระบบการศึกษา ถือเป็น
ย่างก้าวส�ำคัญในการเสริมสร้างสันติภาพในสังคมและเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

87 The Nation, 2005
88 Person & Siltragool, 2007
89 Office of the Education Council, 2005, 2009, 2013
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ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีนโยบายภาษาหรือไม่

ค�ำถามที่ว่าประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีนโยบายภาษาแห่งชาติหรือไม่นั้นเป็นหัวข้ออภิปรายของนักวิชาการไทยและต่างชาติในที่ประชุม
นานาชาติว่าด้วยพลังแห่งภาษา ครั้งที่ 1 หรือ The First World Congress on the Power of Language ระหว่างวันที่ 22–25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2549 ณ กรุงเทพมหานคร90 ศาสตราจารย์ ดร. อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ราชบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ มีความเห็นว่า แม้แต่ประเทศที่ก่อตั้งขึ้นใหม่เช่นประเทศติมอร์–เลสเต ยังมีนโยบายภาษาแห่งชาติ เพราะฉะนั้น ประเทศไทย
ก็ควรจะมีเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ศ.ดร.อุดม จึงผลักดันประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่างนโยบายภาษาแห่งชาติโดย ศ.ดร.อุดม เป็นประธานกรรมการ และใช้แนวทางตามหลักการนโยบายภาษาแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian
National Policy on Language (1987)) และจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 6 คณะเพื่อร่างนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาษาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนไทยและคนไทย
2. นโยบายภาษาท้องถิ่นทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ
3. นโยบายภาษาเศรษฐกิจ ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาการงานอาชีพ
4. นโยบายภาษาส�ำหรับผู้เข้ามาแสวงหางานท�ำในประเทศไทย
5. นโยบายภาษาส�ำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน
6. นโยบายภาษาส�ำหรับการแปล การล่าม และการล่ามภาษามือ91
นโยบายภาษาส�ำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในสังคมหลายประเทศ คนส่วนใหญ่ในสังคมอาจรู้สึกไม่พอใจ
ที่กลุ่มชาติพันธ์ุได้รับการปฏิบัติเป็น “พิเศษ” และบางครั้งกลุ่มชาติพันธ์ุก็ไม่พอใจที่ถูกท�ำให้รู้สึก “แปลกแยก” ในลักษณะที่อาจน�ำไปสู่
การเลือกปฏิบัติยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงเป็นเรื่องดีที่ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ก�ำหนดให้มีนโยบายภาษาท้องถิ่นซึ่งรวมภาษากลุ่มชาติพันธุ์
เข้ามาไว้เป็นหนึ่งในนโยบายภาษาแห่งชาติที่มีผลในวงกว้างยิ่งขึ้นส�ำหรับประชาชนทุกคนในประเทศไทย
ในการจัดท�ำนโยบายนี้ ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็น
เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและเวทีสาธารณะขึน้ ทัว่ ประเทศถึง
17 ครั้ง92 โดยมีคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบ
ด้วย นักธุรกิจ นักแปล นักการทูต ครู อาจารย์ นักการเมือง
เจ้าหน้าที่องค์กร ฝ่ายความมั่นคง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ และผู้แทนจากเครือข่าย
กลุม่ ชาติพนั ธ์แุ ละชนเผ่าพืน้ เมือง การประชุมรับฟังความคิดเห็นดัง
กล่าวนีเ้ ผยแพร่ทวั่ ประเทศหลายงาน โดยออกอากาศทางวิทยุหรือ
ถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต การจัดเวทีประชุมครั้งต่าง ๆ ท�ำให้
คณะกรรมการมีมุมมองต่อสถานการณ์ทางภาษาในประเทศไทย
ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการร่างนโยบายภาษาอีกด้วย
นโยบายภาษาแห่งชาติและโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษา
ไทย–มลายูถิ่น) เกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกันเนื่องจาก ศ.ดร.สุวิไล
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับทัง้ สองโครงการ ผลการด�ำเนินโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)ได้น�ำเสนอต่อส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ซึ่งช่วยให้คณะกรรมการเข้าใจถึงการจัดการศึกษาที่เน้นภาษาแม่
ก่อนในระยะแรก มีสว่ นช่วยให้เด็กนักเรียนกลุม่ ชาติพนั ธุม์ ผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึน้ รวมทัง้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์

“รัฐจะต้อง โดยร่วมมือกับ
ชนเผ่าพื้นเมือง มีมาตรการ
ที่มีประสิทธิผล เพื่อให้
ปัจเจกบุคคลที่เป็น
ชนเผ่าพื้นเมือง
โดยเฉพาะเด็ก และผู้อาศัย
อยู่นอกชุมชนของตน
มีการเข้าถึงการศึกษา
เมื่อสามารถกระท�ำได้
ตามแบบวัฒนธรรม
และภาษาของตนเอง”

ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรา 14 วรรค 3
90 Warotamasikkhadit & Person, 2011
91 Warotamasikkhadit & Person, 2011
92 Kosonen & Person, 2014
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ข้อความส�ำคัญ
ในนโยบายภาษาแห่งชาติ
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มมีคุณค่าเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
สังคมไทยประกอบด้วยภาษาท้องถิ่นต่างๆ ไม่น้อย
กว่า70 ภาษา ทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ
ในแง่ของปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิทาง
ภาษาและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์กรสากลด้าน
สิทธิมนุษยชนยืนยันว่ากลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆและคนพิการ
มีสทิ ธิทางภาษาและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยสามารถ
ที่จะใช้ภาษาของตนทั้งในบ้านในชุมชนของตนและ
ในที่สาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาของตน
ในการจัดระบบการศึกษาแก่เยาวชน
…ในการประกาศให้ปี พ.ศ. 2551 เป็น “ปีสากลของ
ภาษา หรือ International Year of Languages”
นั้น องค์การสหประชาชาติเน้นย�้ำว่าภาษาท้องถิ่นของ
ทุกกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ได้รบั การยกย่อง และเห็นความส�ำคัญ
นโยบายความมัน่ คงฉบับใหม่ใช้กรอบความคิดแบบสันติ
วิธที ยี่ อมรับสังคมแบบพหุวฒ
ั นธรรมซึง่ จะเอือ้ ต่อนโยบาย
การส่งเสริมภาษาไทยควบคู่กับภาษาท้องถิ่นเนื่องจาก
หัวใจของความมัน่ คงของชาติคอื ความรัก ความสามัคคี
ของคนในชาติ รวมทั้งการให้เกียรติซึ่งกันและกัน....
การยอมรับว่าสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศาสนา
ภาษา และชาติพันธุ์ โดยทุกคนมีความภูมิใจในศักดิ์ศรี
อัตลักษณ์ท้องถิ่นและมีเกียรติเสมอกัน นับเป็นต้นทุน
ที่เป็นจุดแข็งของความมั่นคง
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการเรียน
การสอนแบบทวิ-พหุภาษา ส�ำหรับเยาวชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ที่มีภาษาแม่ ต่างจากภาษาราชการ (ภาษาไทย) ...
ในการสร้างความเข้มแข็งของการเรียนการสอนภาษา
ไทยและเพื่อพัฒนาสมองและการเรียนรู้ของเด็ก
นโยบายภาษาแห่งชาติ (ฉบับร่าง) พ.ศ. 2556

นอกจากนี้ผลดีของการใช้ภาษาแม่ในการเรียนการสอน
ยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของคณะกรรมการในชุดนโยบายภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและอื่น ๆ) ซึ่งนักเรียนไทยยังมีปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ต�่ำ อันเนื่องมาจากฐานการเรียนภาษาในเบื้องต้นไม่
เข้มแข็งและยังสอดคล้องกับคณะกรรมการชุดนโยบายภาษาไทย
ซึง่ มีความเห็นว่านักเรียนไทยทีม่ าจากพืน้ ทีต่ า่ งๆ ซึง่ พูดภาษาท้องถิน่
จึงมีปัญหาในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งนี้อาจเป็นผล
มาจากการละเลยในการใช้ประโยชน์ภาษาท้องถิน่ ซึง่ เป็นภาษาแม่
ของผูเ้ รียน รวมทัง้ ยังสอดคล้องกับคณะกรรมการชุดนโยบายภาษา
ส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ โดยเฉพาะ ทีเ่ ห็นด้วยกับการสอนภาษา
มือซึง่ เป็นภาษาแม่ของผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ก่อนการเรียนอ่าน-เขียน
ภาษาไทย โดยกรรมการร่างนโยบายภาษาแห่งชาติเห็นว่า การสอน
ภาษาไทยให้แก่เด็กไทยทัว่ ไป ก็จำ� เป็นต้องปรับเปลีย่ นให้เหมาะสม
กับธรรมชาติของผู้เรียนกลุ่มต่างๆ ยิ่งขึ้น
ในระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำนโยบายภาษาแห่งชาติสำ� นักงาน
ราชบัณฑิตยสภาได้ติดต่อประสานงานกับคณะท�ำงานว่าด้วย
การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(Asia - Pacific MLE Working Group) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
องค์การสหประชาชาติองค์กรพัฒนาเอกชนสากล และนักวิชาการ
ร่วมกันอุทศิ ตนท�ำงานเพือ่ ยกระดับการศึกษาของเด็กกลุม่ ชาติพนั ธุ์
โดยผลักดันให้บรรจุภาษาแม่ไว้ในระบบการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นทางการ โดยส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับคณะท�ำงาน
ชุดนี้ ได้น�ำจุดเน้นของนโยบายภาษาไปเสนอในการประชุมหลาย
เวที รวมทัง้ จัดแปลเอกสารส�ำคัญของสหประชาชาติทเี่ กีย่ วกับภาษา
แม่ให้เป็นฉบับภาษาไทย การยกร่างนโยบายภาษาแห่งชาติที่
ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภาพยายามด�ำเนินการอยู่นี้ ได้รับความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ด้วยการติดต่อประสานงานกับองค์การ
สหประชาชาติโดยผ่านคณะท�ำงานว่าด้วยการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษา
แม้ว่าคณะกรรมการร่างนโยบายภาษาแห่งชาติส่วนใหญ่จะ
เป็นนักวิชาการ แต่ก็มีตัวแทนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ และข้าราชการ
ระดับสูงจากหน่วยงานราชการส�ำคัญเข้าร่วมด้วย เช่น ผู้แทนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสภาความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายภาษาแห่งชาติได้รับอนุมัติโดยนายกรัฐมนตรีถึง
สองคนคือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2553) และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(2556)93 ซึง่ มอบหมายให้สำ� นักงานราชบัณฑิตยสภาเร่งจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ โดยประสานการท�ำงานกับ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง94 ทั้งนี้ ขณะที่เขียนเอกสารฉบับนี้ การจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
93 นายกรัฐมนตรีทงั้ สองต่างได้ประชุมกับยูนเิ ซฟประเทศไทยขณะด�ำรงต�ำแหน่ง
เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องปัญหาส�ำคัญด้านการพัฒนาเด็กทั่วประเทศ
ซึ่งรวมถึงโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
94 Kosonen & Person, 2014
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ข้อความรับรองในรัฐธรรมนูญ
“บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม
ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ....รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครอง
ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด�ำรงชีวิตในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจ
ได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวนทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย”

© RILCA

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 43 และ 70
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ครูของวันพรุ่งนี้
โครงการผลิตครูพันธุ์ ใหม่
“ค�ำถามส�ำคัญก็คือ จะท�ำให้การพัฒนาการศึกษามีความยั่งยืนในพื้นที่ได้อย่างไร หลังจากขั้นตอน
การวิจัยสิ้นสุดลงแล้ว” เกสรี ลัดเลีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
• สถาบันการฝึกหัดครู มีความส�ำคัญต่อความยัง่ ยืนของการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (รวมทัง้ นวัตกรรมอืน่ ๆ)
• ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยูนิเซฟ กับ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดเป็นโครงการผลิตและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูทวิ–พหุภาษาระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกในทวีปเอเชีย
• บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มรย. ก่อให้เกิด “ผลกระทบแบบระลอกคลื่น” โดยการผลิตสื่อการเรียนการสอน
และใช้เทคนิคการสอนทวิ–พหุภาษาในโรงเรียนที่สอนโดยใช้ภาษาไทยภาษาเดียวทั่วไป
• โครงการผลิตครูทวิ–พหุภาษาของ มรย. ได้รับรางวัล 2017 UNESCO Wenhui Award จากนวัตกรรม
การพัฒนาศักยภาพครู
สถาบันการฝึกหัดครูกับการเชื่อมโยงที่ขาดหายไป

ในช่วงหลายปีมานี้ เราได้พบเห็นโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาผุดขึ้นมากมายทั่วโลก เนื่องจากองค์กรผู้บริจาคองค์การนอกภาครัฐ
ภายในประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศ ต่างทดลองใช้วิธีการใหม่ในการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย “การศึกษาเพื่อปวงชน”
หลายโครงการมีระยะเวลาด�ำเนินงาน 2-3 ปี และถึงแม้จะมีการรายงานโดยละเอียดถึงผลกระทบของโครงการ การถอดบทเรียน รวมทั้ง
กิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมต่าง ๆ แต่กลับไม่คอ่ ยน�ำผลการวิจยั เข้าสูร่ ะบบการผลิตครู หลักสูตรการฝึกหัดครูมกั จะมีลกั ษณะ “เป็นแบบแผนตายตัว”
มีอุปสรรคทางด้านการบริหารจัดการหลายอย่างขัดขวางการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย อีกทั้งการชะลอการน�ำแนวปฏิบัติใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบ
การผลิตครูออกไปเรือ่ ย ๆ ยังเป็นแนวโน้มทีช่ ดั เจน (ซึง่ เป็นลักษณะของมนุษย์ปถุ ชุ น) ว่าครูรนุ่ ใหม่จะ “สอนตามทีเ่ คยถูกสอน” เมือ่ ตอนเป็นเด็ก
ดังนั้นศักยภาพของนวัตกรรมที่ยั่งยืนก็จะถูกลดทอนลงไป

การฝึกอบรมครูโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้โครงการได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมครูประจ�ำการส�ำหรับโรงเรียนน�ำร่อง ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมและการนิเทศติดตามโรงเรียน แม้ว่าการฝึกอบรมที่จัดให้โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
จะตอบสนองความต้องการของโรงเรียนในปัจจุบัน แต่ยังต้องการระบบฝึกหัดครูที่ยั่งยืนเพราะปัญหาส�ำคัญคือครูมีการโยกย้ายอยู่บ่อยครั้ง
ส่งผลให้โครงการต้องจัดอบรมครูใหม่เพื่อทดแทนครูเก่าที่ย้ายออกเป็นประจ�ำ โครงการจึงต้องพิจารณาหาวิธีการท�ำให้การฝึกอบรมครู
ยั่งยืนยิ่งขึ้น และน�ำไปสู่ความจ�ำเป็นในการถ่ายโอนความรู้ในการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาให้แก่ภาคีท้องถิ่น
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตกลงรับด�ำเนินการวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายปีของนักเรียนในโครงการและโรงเรียนคูเ่ ทียบ ผลการประเมินโครงการทีอ่ อกมาในแง่ดี จึงเป็นทีป่ ระจักษ์แก่คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันที่ผลิตครูได้มากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลายังเป็นกังวลมาโดยตลอดเรื่องเด็กไทยเชื้อสายมลายูมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต�่ำกว่าเกณฑ์ ดังนั้น โครงการจัดการศึกษาแบบ
ทวิ-พหุภาษาจะเป็นค�ำตอบที่คณาจารย์ที่นี่ก�ำลังมองหาอยู่หรือไม่
ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและคณะ จึงตัดสินใจว่าจะร่วมค้นหาค�ำตอบดังกล่าว
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การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

เมื่อปี พ.ศ. 2555 คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย ทราบว่ามีการด�ำเนินโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
จึงต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม หลังจากประชุมหารือกับดร.สุวไิ ลและทีมวิจยั ผ่านไปหลายรอบ เจ้าหน้าทีส่ หภาพยุโรปได้แนะน�ำให้สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยื่นเรื่องขอรับทุนจากโครงการ “ส่งเสริมผู้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนานอกภาครัฐ” เพื่อเป็นฐานรากในการต่อยอดขยายผลโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
นับเป็นช่วงเวลาที่ลงตัวอย่างยิ่ง เนื่องจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความจ�ำเป็นต้องการแหล่งผลิต
ครูทยี่ งั่ ยืนมานานแล้ว อีกทัง้ ฝ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเองก็กำ� ลังต้องการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
จึงได้มีความร่วมมือกับ สกว. เพื่อต่อยอดโครงการทวิ-พหุภาษาโดยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ชีวิตครู ส่วน
คณะผู้แทนสหภาพยุโรปก็มองว่า การศึกษาแนวทางทวิ–พหุภาษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการปรองดองระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้นใน
ปีพ.ศ. 2556 จึงได้มีการจัดท�ำโครงการความร่วมมือระยะสามปี ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “การน�ำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ทวิ-พหุภาษาศึกษา เข้าสูร่ ะบบการผลิตครูทวิ-พหุภาษาส�ำหรับจังหวัดชายแดนใต้” (Institutionalizing Mother Tongue Based Multilingual
Education in Thailand’s Deep South) หรือ “โครงการผลิตครูทวิ-พหุภาษาศึกษา”

ทวิ–พหุภาษาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดิมคือวิทยาลัยครูยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ. 2547 ปัจจุบันเป็นตัวเลือกท้องถิ่นระดับแถวหน้าส�ำหรับเยาวชนชาวไทยเชื้อสายมลายูที่ต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาในสาขาที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา
วัตถุประสงค์หลักในภาพรวมของโครงการมี 2 ข้อ ได้แก่
1. เพื่อถ่ายโอนความรู้ด้านการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาจากโครงการไปสู่กระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.เพื่อน�ำรูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตั้งแต่ระยะเริ่มโครงการเป็นต้นมา ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุ่มเทพลังเพื่อวางโครงสร้างบริหารจัดการที่จ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ข้างต้น ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญมีดังนี้

ผลการด�ำเนินงานด้านที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ทวิ–พหุภาษาศึกษา

ศูนย์ทวิ–พหุภาษาศึกษา (MTB MLE Center) ตั้งอยู่ที่ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์สื่อ
การเรียนการสอนทวิ–พหุภาษาศึกษาและแหล่งทรัพยากรส�ำหรับครู นักศึกษา และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา นอกจากนี้ ศูนย์ทวิ–พหุภาษา
ศึกษายังจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้หลายรูปแบบ รวมทั้งดูแลเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อีกด้วย

ผลการด�ำเนินงานด้านที่ 2 การพัฒนาและขออนุมัติหลักสูตรทวิ–พหุภาษาศึกษา

กิจกรรมทีท่ มี วิจยั จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด�ำเนินการในเบือ้ งต้นคือ การศึกษาดูงานในโรงเรียนทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ )
เพื่อประเมินความต้องการจ�ำเป็น (needs assessment) โดยสัมภาษณ์สมาชิกชุมชน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองเพื่อรวบรวม
ค�ำตอบมาจัดท�ำเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับโครงการทวิ–พหุภาษาได้ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทวิ–พหุภาษาศึกษา ในโครงการผลิตครูทวิ-พหุภาษา
ศึกษาขึ้น โดยมอบหมายภาระหน้าที่ให้พัฒนาร่างหลักสูตรทวิ–พหุภาษาศึกษา ส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระดับปริญญาตรี รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมครูประจ�ำการและผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา การพัฒนาหลักสูตร
ดังกล่าวผ่านการประเมินภายใน พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่ออนุมัติขั้นสุดท้าย โดยได้จัดท�ำคู่มือครู
จ�ำนวนเจ็ดเล่มส�ำหรับหลักสูตรดังกล่าว ได้แก่
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา ชาติพันธุ์ และการจัดการศึกษา
• การจัดการเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• ภาษามลายูถิ่นปาตานีและระบบตัวเขียน
• การผลิตสื่อการสอนตามแนวทางทวิ-พหุภาษาศึกษา
• เทคนิคและกลวิธีการสอนภาษามลายูปาตานี (ภาษาแม่) เพื่อพัฒนาระบบคิดและสติปัญญา
• เทคนิคและกลวิธีการสอนภาษาไทยตามแนวทางทวิ-พหุภาษาศึกษา
• การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาศึกษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น)
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โดยคู่มือดังกล่าวได้ใช้ในหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ส�ำหรับนักศึกษาปีที่ 4-5 คณะครุศาสตร์ทเี่ ลือกการสอนแบบทวิ-พหุภาษา
และบางส่วนเลือกฝึกสอนในโรงเรียนทีใ่ ช้รปู แบบทวิ-พหุภาษาในพืน้ ที่
ชายแดนภาคใต้
เมือ่ ปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้บรรจุกระบวนวิชา
“หลักการและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา/
พหุวฒ
ั นธรรม” ลงในหลักสูตรปกติเป็นวิชาเอกบังคับส�ำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผลการด�ำเนินงานด้านที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถนะและ
พัฒนาวิชาชีพครู

ในปีแรกของการด�ำเนินโครงการ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา จ�ำนวน 15 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม 6 ครั้ง (รวมเป็นระยะเวลา 21 วัน) ร่วมกับทีมวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพื่อเรียนรู้
หลักการทวิ–พหุภาษาศึกษาและเทคนิคการสอนตามแนวทางดังกล่าว
นอกจากนี้ คณาจารย์จากทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวนหนึ่งยังได้ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการ
ศึกษาแบบทวิภาษาในยุโรปเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยได้ไป
เยี่ยมชมโรงเรียน มหาวิทยาลัย ส�ำนักงานส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและนักวางแผนด้านภาษาในแคว้นปกครองตนเองแห่ง
บาสก์ (สเปน) และแคว้นเวลส์ (สหราชอาณาจักร)

ผลการด�ำเนินงานด้านที่ 4 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครูทวิ–พหุภาษาในโรงเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทุกคนจะต้องไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา
1 ปีการศึกษา ตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยง ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จดั ท�ำโปรแกรมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครูทวิ–พหุภาษาขึ้นเป็นพิเศษโดยคัดเลือกนักศึกษาปีละ 30 คน
ให้เข้ารับการอบรมเรื่องหลักการและเทคนิคการสอนตามแนวทาง
ทวิ–พหุภาษาศึกษาแล้วจัดสรรให้ไปปฏิบตั กิ ารสอนในโรงเรียนน�ำร่อง
หรือโรงเรียนขยายผล 1 โรง จากทั้งหมด 15 โรง นักศึกษากลุ่มนี้จะ
ต้องผลิตสื่อการสอนทวิ–พหุภาษาศึกษาขึ้นใหม่ เขียนบันทึกการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งศึกษาวิจัยว่าโครงการทวิ–พหุภาษา
ศึกษาส่งผลกระทบต่อเด็กและชุมชนอย่างไร เนื่องจากโรงเรียนใน
โครงการมักตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนักศึกษาจึงได้รับเงินจ�ำนวนหนึ่ง
เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ส่วนอาจารย์
นิเทศจะออกไปนิเทศตามสถานศึกษาภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และ
ในช่วงปลายปีการศึกษาแต่ละปี นักศึกษาฝึกสอน จะจัดแสดงผลงาน
ทีไ่ ด้จากการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในนิทรรศการของมหาวิทยาลัย
เมือ่ ครบสามปีการศึกษา พบว่ามีนกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
88 คน ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทวิ–พหุภาษา
การทีน่ กั ศึกษาฝึกสอนทวิ–พหุภาษาศึกษา ได้ถา่ ยทอดประสบการณ์
สูร่ นุ่ น้อง กลายเป็น “การปลุกเร้ากระแสนิยม” โครงการนีข้ นึ้ มาอย่าง
เห็นได้ชัด กล่าวคือ ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ครูผู้เชี่ยวชาญ
การสอนภาษาแม่
ครูประถมศึกษาอาจมีความเชีย่ วชาญ/ช�ำนาญ
การเฉพาะด้านอย่างใดอย่างหนึง่ ตามทีร่ ฐั ก�ำหนดได้
เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความต้องการ
จะเสนอขอให้เพิ่ม “ความเชี่ยวชาญด้านการ
สอนภาษาแม่” เข้าในรายการความช�ำนาญการ
พิเศษดังกล่าว เพือ่ เปิดโอกาสในการบรรจุแต่งตัง้
ครูทวิ–พหุภาษา

เสียงจากนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูทวิ–พหุภาษา มรย.
“ทวิ–พหุภาษาศึกษาเป็นการเปิดโอกาสส�ำหรับ
เด็กทีพ่ ดู ภาษามลายูถนิ่ ตอนเป็นเด็ก หนูกเ็ รียน
ใช้ ได้ เพราะเข้าใจภาษาไทยแล้ว แต่ก็สงสัยว่า
ท�ำไมเพือ่ น ๆ ไม่ชอบโรงเรียน เขาก็บอกว่าเพราะ
เขาไม่เข้าใจภาษาไทย” ซากีนะห์ แวอารง
“นักเรียนเรียนได้เร็วขึ้นค่ะ เพราะครูสอนโดย
ใช้ภาษามลายูถิ่น ซึ่งเป็นภาษาแม่ของเด็ก ๆ
ก็เลยเข้าใจและตอบโต้กบั ครูได้เร็วขึน้ ” อลิสสา มะซัน
“เด็ก ๆ สนใจเรียนมากค่ะ แต่งเรือ่ งตามความคิด
ของตัวเองจากภาพก็ได้ เวลาเราพูดอะไรออกไป
เด็ก ๆ ก็เข้าใจได้เลย ไม่ตอ้ งให้เราแปลให้อกี รอบ
แต่ถ้าถามอะไรเป็นภาษาไทย เด็กก็จะงงและ
สงสัยว่าเราพูดอะไร” ซูไฮมา สาแนะฮาดี
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ราชภัฏยะลา สนใจสมัครเข้าร่วมโปรแกรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทวิ–พหุภาษามากถึง 168 คน ซึ่งเปิดรับได้เพียง 30 คน เนื่องจากมี
โรงเรียนในโครงการทวิ–พหุภาษาศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการฝึกสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงตัดสินใจให้โอกาสแก่ผู้สมัครทุก
คนได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการเป็นระยะเวลาสองสามวันก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียน “สามัญทั่วไป”
จนครบปีการศึกษา
แม้จะไม่มีต�ำแหน่งงานว่างในโรงเรียนโครงการทวิ–พหุภาษาศึกษาแต่บัณฑิตครูที่ผ่านการฝึกสอนในโครงการนี้เกือบทุกคน ก็ได้งาน
ในโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างรวดเร็ว หลายคนรายงานว่ายังคงใช้กลวิธีการสอนตามแนวทางทวิ–พหุภาษา
ศึกษาในโรงเรียนที่ตนก�ำลังปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ ถึงแม้ว่าโรงเรียนดังกล่าวจะยังไม่น�ำกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอนตามโครงการ
ทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) มาใช้เต็มรูปแบบก็ตาม ดังนั้น บัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูทวิ–พหุภาษา จึงสร้าง “ผลกระทบแบบระลอกคลื่น” กระเพื่อมวงการการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้

นักศึกษาฝึกสอนทวิ–พหุภาษาศึกษาโชว์ผลงานหนังสือเล่มยักษ์ที่ตนเองผลิต
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คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลสืบเนื่อง

ถ่ายโอนความรู้ทวิ-พหุภาษา
สู่ชายแดนเหนือ

โครงการทวิ–พหุภาษาศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สร้างผลกระทบที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาภาคใต้ ดังที่ระบุไว้ใน
ผลการประเมินภายนอกประจ�ำปี พ.ศ. 2559 โดยส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยว่า
คณะวิจยั จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากส�ำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับการถ่ายโอนโครงการจัดการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการถ่ายโอนองค์ความรู้
ศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นทีเ่ รียบร้อย
ทวิ-พหุภาษาศึกษา โดยน�ำคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
แล้ว โครงการทวิ–พหุภาษาศึกษาจึงกลายเป็นจุดแข็งของ
จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมร่วมกับคณาจารย์และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจากจังหวัดชายแดน
มหาวิทยาลัยซึง่ จะพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไปเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
ภาคเหนือ เป็นจ�ำนวนหลายครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วม
ของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ ทัง้ นี้ สถาบัน
มือในการพัฒนาหลักสูตรทวิ–พหุภาษาศึกษาส�ำหรับเด็ก
ยังจะเป็นหน่วยสนับสนุนด้านวิชาการส�ำหรับสังคมโดยทั่วไป
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
อีกด้วย ดังนัน้ รัฐบาลจึงควรสนับสนุนโครงการนีอ้ ย่างเต็มก�ำลัง
95
สืบไป
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงกลายเป็นผู้สนับสนุนโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) อย่างแข็งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคลากรผู้ที่เป็นชาวไทยมุสลิมเป็นผู้ที่เหมาะสมส�ำหรับการแก้ปัญหาข้อวิตกกังวลที่เกิดจากความคลางแคลงใจในท้องถิ่น นอกจาก
นี้ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทบจะทุกที่ในภาคใต้ ดังนั้น
การสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มภาคีเครือข่ายนี้ จึงอาจเป็นรากฐานที่มั่นคงส�ำหรับการต่อยอดขยายผลโครงการให้เต็มรูปแบบได้ และ
เนื่องจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าใจกระบวนการท�ำงานภายในของระบบการศึกษาในพื้นที่ จึงสามารถ
ช่วยชีแ้ นวทางที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาศึกษาบางประการ เช่น หลักสูตรการสอนภาษาไทยส�ำหรับผู้เรียน
ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โดยท�ำให้เป็นกลวิธีหลัก ทั้งในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือแม้แต่โรงเรียน
ที่ยังไม่พร้อมจะน�ำกระบวนทัศน์ทวิ–พหุภาษาศึกษามาใช้เต็มรูปแบบก็ตาม
แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทวิ–พหุภาษานี้ เป็นผลงานที่ได้ไป
น�ำเสนอบนเวทีการประชุมใหญ่ของการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยภาษาและการศึกษาครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2559)
และล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับรางวัลนวัตกรรมเหวินฮุยด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูจากองค์การ
ยูเนสโก (UNESCO Wenhui (文晖) Award 2017)
95 Chongsuvivatwong, 2016
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ผลสะท้อนในทศวรรษแรก
ของโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
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ประเด็นท้าทาย
การด�ำเนินโครงการ
“การศึกษามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งยวดในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งในสถานการณ์ความ
ขัดแย้งรุนแรง เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด โรงเรียนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดจ�ำเป็นต้องสอนทักษะที่เชื่อว่า
ส�ำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวส�ำหรับสังคมพหุวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองให้แก่เด็ก ๆ นั่นคือทักษะ
การด�ำรงชีวติ อย่างสันติสขุ ร่วมกับผูอ้ นื่ ....ทัง้ นี้ ไม่ควรละเลยการสอนในชัน้ เรียนเรือ่ งการสร้างความ
ตระหนักรู้ ในด้านความหลากหลายทางศาสนา ชาติพันธุ์ ภาษาและเชื้อชาติ แต่ตรงกันข้ามความ
หลากหลายควรได้รบั การยอมรับและชืน่ ชมยินดี” รายงานการติดตามผลทัว่ โลกเรือ่ งการศึกษาเพือ่ ปวงชน96
เรื่องเด่นประเด็นส�ำคัญ
การจัดการประเด็นท้าทายที่ส�ำคัญในการด�ำเนินโครงการ ได้แก่
• ความกลัวสิ่งใหม่
• การฝึกอบรมและนิเทศครู
• ความกลัวด้านความมั่นคงในงานของครู
• ความสับสนกับ “โรงเรียนสองภาษา”
• ความรุนแรง
• ปัญหาเรื่องตัวอักษร
ความกลัวสิ่งใหม่

นวัตกรรมท�ำให้คน (บางคนบางกลุม่ ) รู้สกึ ไม่สบายใจ การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ยังคงเป็นแนวคิดใหม่ส�ำหรับ
ประเทศไทย ทั้งยังขัดต่อความเชื่อทางภาษาที่ยึดถือกันอย่างแพร่หลายว่า “วิธีเรียนรู้ภาษาใหม่ส�ำหรับเด็กที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้เด็ก
อยู่ในห้องเรียนที่ไม่ใช้ภาษาแม่ของเด็กเลย” เป็นการยากที่ พ่อแม่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษาจะเปิดใจยอมรับว่าการใช้ภาษาแม่จะช่วยให้
เด็กเรียนรู้ภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ ได้จริง
ครู ผูป้ กครองและผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาจากโรงเรียนในโครงการหลายคนเคยมีความกลัวนีเ้ ช่นกัน แต่เมือ่ เวลาผ่านไปความกลัวนีก้ บ็ รรเทา
เบาบางลงไป กระทั่งหลายคนกลายมาเป็นผู้สนับสนุนโครงการอย่างเข้มแข็ง

ประเด็นท้าทายการฝึกอบรมและนิเทศครู

การจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาก�ำหนดให้ครูต้องรู้และใช้เทคนิคและวิธีการสอนแบบใหม่อย่างเชี่ยวชาญ จึงเป็นภาระหนักของครู
ที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและเตรียมสอนในชั้นเรียน ข้อสมมติฐานส�ำคัญของทวิ–พหุภาษาศึกษาบางประการ เช่น เรื่องเล่าที่เด็กคิด
จินตนาการขึน้ เองไม่ควรตรวจให้คะแนนด้านการสะกดและไวยากรณ์ ดูเหมือนจะเป็นเรือ่ งทีข่ ดั กันกับ “สามัญส�ำนึก” ซึง่ ท�ำให้เกิดความกลัว
ว่าถ้าไม่แก้ข้อผิดพลาดของเด็กโดยทันที เด็กจะท�ำผิดเช่นนั้นตลอดไป นอกจากนี้ ครูไทยเชื้อสายมลายูที่เข้าใหม่บางคนขาดความมั่นใจ
ในความสามารถด้านภาษาแม่ของตัวเอง กังวลว่าตนจะดูแลจัดการเด็กไม่ได้หรือเรียนภาษามลายูถิ่นอักษรไทยเองไม่ได้ ทั้งนี้การฝึกอบรม
ก่อนปฏิบัติการสอนช่วยคลายความกังวลนี้ได้
96 UNESCO, 2011
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากผู้ปกครองและครู
“ตอนแรกก็งงอยูว่ า่ ท�ำไมลูกหลานจึงเขียนภาษามลายูแทนที่
จะเขียนภาษาไทย แต่แล้วก็ได้เห็นว่าเด็ก ป. 1 เขาอ่านเขียน
ภาษาไทยได้อตั โนมัติ ก็เลยรูแ้ ล้วว่ามันเป็นประโยชน์กบั เด็ก ๆ
เขาเปรียบเทียบภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทยได้ และก็รู้ว่า
ค�ำต่าง ๆ ออกเสียงต่างกันอย่างไร”
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านบ้านบน จังหวัดปัตตานี
“ทีแรก เราก็เป็นกังวลเรื่องทวิ–พหุภาษาศึกษามากเลยนะ
แต่พอเวลาผ่านไป ได้เห็นว่าเด็กสามารถเขียนเรือ่ งตามความ
คิดสร้างสรรค์ของตัวเองเป็นภาษามลายูถิ่นได้ แล้วก็
แลกเปลี่ยนกันอ่านกับเพื่อน ๆ ได้ จนบางครั้งห้องเรียนก็จะ
ดูวุ่นวายเพราะเด็กเขาเข้าใจและมีส่วนร่วมกันใหญ่ แต่ก่อน
เราไม่ได้สอนจริง เราแค่ให้เด็กลอกตามนั่นนี่ไปเรื่อย แต่ก่อน
จะเขียนเรื่องไม่ได้ แต่พอมีโครงการทวิภาษา เด็ก ๆ ก็ท�ำได้
แม้แต่การวาดรูป เด็กสามารถทีจ่ ะบอกรายละเอียดของรูปภาพ
ได้ แต่เราเหนื่อยไหม...เรายอมรับว่าเราผู้สอนต้องทุ่มเท
ให้กับเด็ก”
ครูต่วนเยาะ นิสะนิ ครูชั้นอนุบาล 2
“เมื่อก่อนจะเรียนแบบภาษาเดียวคือ ภาษาไทย ลูก ๆ คนเล็ก
ได้เรียนทวิภาษา จะเห็นว่าเด็กจะต่างจากพวกพี่ ๆ ของเขา
คือ แกจะสื่อได้ทั้งภาษามลายูและภาษาไทย กลับไปถึงบ้าน
ก็มีการเปลี่ยนแปลงคือ ชอบคุยกับพ่อแม่ รู้สึกพอใจมาก”
เซียนุง แวหะยี ผู้ปกครองนักเรียน
“ลูกคนโตไม่ได้เรียนอ่านเขียนที่โรงเรียนเลย แม่เขาต้องสอน
เองทีบ่ า้ น แต่ลกู คนเล็กอ่านออกเขียนได้สบาย ๆ แกชอบเขียน
แล้วมาอ่านให้พ่อแม่ฟัง ผมว่าวิธีนี้ดีนะ ผมให้ 99% ไปเลย”
พ่อนักเรียน (ไม่ระบุชื่อ)
“ถ้าเราได้พูดกับผูป้ กครองคนอืน่ ๆ เราจะบอกประโยชน์ของ
โครงการทวิภาษา โดยเฉพาะเรื่องที่เด็กอ่านออกเขียนได้
อีกอย่างคือเด็กชอบเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้พ่อแม่ฟัง แกคง
เล่าไม่ได้แบบนี้ถ้าทุกอย่างเป็นภาษาไทยอย่างเดียว”
แม่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบน (ไม่ระบุชื่อ)
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อย่างไรก็ดี การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ที่จะสร้างครูทวิ–พหุภาษาที่มั่นใจและมีทักษะดีพร้อม การนิเทศติดตาม
และเยี่ยมชมสถานศึกษาและสังเกตการสอนในห้องเรียนโดยกรรมการ
โครงการ จึงส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางทวิ–พหุภาษาให้ถกู ต้องเหมาะสม อีกทัง้ ยังเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับ
การให้แรงเสริมก�ำลังใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่การหาเวลาและ
โอกาสเข้านิเทศติดตามสถานศึกษาก็เป็นเรือ่ งท้าทายอีกเช่นกัน เนือ่ งจาก
กรรมการโครงการในพืน้ ทีม่ ภี าระรับผิดชอบหลายอย่าง และการเดินทาง
ไปยังพืน้ ทีห่ า่ งไกลในภาคใต้กอ็ าจมีอปุ สรรค์ดา้ นความปลอดภัยและปัญหา
สภาพอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ทีมประเมินจาก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา และอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้องเผชิญด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การก�ำกับ
ดูแลและติดตามให้คำ� ปรึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ต้องเป็นส่วนหนึง่ ของแผนการ
ต่อยอดขยายผลโครงการเต็มรูปแบบในอนาคต

ความกังวลด้านความมั่นคงในหน้าที่การงานของครู

ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเผชิญปัญหาท้าทายต่างๆ
มากมาย เนื่องจากต้องอาศัยและปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งบางครั้งตนเอง
ก็ตกเป็นเป้าของการถูกท�ำร้าย หลายคนขอย้ายไปยังโรงเรียนในเขตพืน้ ที่
อื่นแต่บางส่วนก็ยังคงอยู่และมีความกังวลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยใน
หน้าที่การงานในอนาคตของตน แต่เดิม สันนิษฐานกันว่าผู้พูดภาษาไทย
เป็นภาษาแม่ คือผูท้ เี่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการท�ำให้เด็กไทยเชือ้ สายมลายูปรับ
ตัวเข้ากับบริบทของโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยอย่างเดียว
แต่แนวทางการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาศึกษาได้ปรับเปลีย่ น
ข้อสันนิษฐานดังกล่าว โดยยืนยันความส�ำคัญของครูที่พูดภาษาแม่
โดยเฉพาะระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น นั่นหมายความว่าครู
เชือ้ สายไทยจะต้องย้ายไปสอนระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ อย่างไรก็ตามเรือ่ งนีท้ ำ� ให้
เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงส�ำหรับครูเชื้อสายไทยบางคนเพราะบางคนเกิด
และเติบโตในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ จึงรูส้ กึ ผูกพันกับพืน้ ทีอ่ ย่างลึกซึง้
แต่ทุกคนก็ต้องเผชิญความเสี่ยงในการอยู่อาศัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนห่างไกลเหมือนกัน การเสียสละเช่นนี้ไม่ได้
รับการยกย่องชื่นชมอีกแล้วหรือ ครูเชื้อสายไทยจะถูกแทนที่โดยครูไทย
เชื้อสายมลายูจนหมดเช่นนั้นหรือ ครูเชื้อสายไทยจะต้องเรียนมลายูถิ่น
จนคล่องแล้วใช้สอนในห้องเรียนเช่นนั้นหรือ ความกลัวดังกล่าว กอปร
กับการเข้ารับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ทำ� ให้โรงเรียน
น�ำร่องรุน่ แรกโรงหนึง่ (ซึง่ เป็นโรงเรียนทีเ่ ข้มแข็งทีส่ ดุ ) ประกาศว่าจะออก
จากโครงการเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2559/2560
ดังนัน้ ครูเชือ้ สายไทยจะต้องได้รบั การยืนยันให้มนั่ ใจว่า ตนมีบทบาท
ส�ำคัญในกระบวนทัศน์ของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
และอาจมีความพึงพอใจอย่างมืออาชีพมากขึน้ เมือ่ ครูได้ใช้ทกั ษะภาษาไทย
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนในการให้ความรู้แก่เด็กที่โตเพียงพอและ
สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนเป็นภาษาไทยได้บ้างแล้ว ให้เกิดการเรียนรู้
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ เพราะอย่างไรเสีย ครูเชือ้ สายไทยน่าจะรูส้ กึ กังวล
ใจยิ่งกว่าเมื่อต้องสอนเด็กเล็กที่ไม่เข้าใจภาษาไทยเลย ไม่ค่อยตอบสนอง
ใด ๆ เนื่องจากไม่สามารถจะสื่อสารกับครูได้ ดังนั้นการสอนเด็กโตที่พูด
ภาษาไทยเก่งแล้วจะไม่สนุกกว่ากันหรอกหรือ

สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความสับสนกับ “โรงเรียนสองภาษา”

ปัจจัยที่ซับซ้อนอีกประการหนึ่งของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) คือโครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่มีชื่อคล้ายกัน
ซึ่งเริ่มต้นขึ้นไม่นานก่อนหน้าโครงการทวิ–พหุภาษาในโรงเรียนรัฐบาล 12 โรงเรียกว่า “โรงเรียนสองภาษา” ซึ่งค�ำว่า “สองภาษา” มีความ
หมายเดียวกันกับค�ำว่า “ทวิภาษา” ที่เป็นชื่อเรียกโรงเรียนในโครงการแบบย่อ และความสับสนยังไม่ได้จบอยู่แค่ชื่อโครงการเท่านั้น
โครงการ “โรงเรียนสองภาษา” อนุญาตให้ครูระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 ใช้ภาษามลายูถิ่นในการพูดคุยสื่อสารโต้ตอบกับเด็กเท่านั้น
โดยไม่มกี ารสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ในภาษามลายูถนิ่ จุดประสงค์ของกลวิธนี คี้ อื การช่วยให้เด็กถ่ายโอนไปสูห่ อ้ งเรียนทีใ่ ช้ภาษาไทยภาษา
เดียวในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ง่ายขึ้น ในการเข้าร่วมเป็น “โรงเรียนสองภาษา” ครูต้องเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 3 วันนอกจากนี้
ครูยงั ต้องผลิตสือ่ การสอนปีละ 2 ชุด ทีเ่ หมาะส�ำหรับการน�ำไปแลกเปลีย่ นกับผูอ้ นื่ ได้97 เนือ่ งจากมีงบประมาณและการสนับสนุนจากผูป้ กครอง
อย่างดี ประกอบกับการด�ำเนินงานได้ง่าย กลวิธีการสอนแนวทาง “สองภาษา” จึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลปีพ.ศ. 2560 มี
“โรงเรียนสองภาษา” ของรัฐจ�ำนวน 153 โรง เทียบกับโรงเรียนโครงการทวิ–พหุภาษาเพียง 15 โรง
ใน “โรงเรียนสองภาษา” ครูชั้นอนุบาล 1 จะแบ่งเวลาเรียนเป็น 50-50 ระหว่างภาษาไทยกับภาษามลายูถิ่น ส่วนครูชั้นอนุบาล 2
จะพูดภาษาไทยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในภาคเรียนที่หนึ่ง และเกือบร้อยละ 100 ในภาคเรียนที่สองในระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อเขียนรายงาน
ฉบับนี้ผู้เขียนได้ไปสังเกตกลวิธีการเรียนการสอนแนวทาง “สองภาษา” ในชั้นเรียนอนุบาล 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 2 ที่โรงเรียนในจังหวัด
ปัตตานี พบว่า ครูชนั้ อนุบาล 1 จะพูดสลับไปมาระหว่างสองภาษา โดยมักจะพูดประโยคภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษามลายู ส่วนครูชนั้ อนุบาล 2
จะแปลเพียงบางค�ำเท่านัน้ แต่ทงั้ สองกรณี ครูจะพูดภาษาไทยก่อน ผูอ้ ำ� นวยการโครงการสองภาษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี
เขต 1 เปิดเผยว่า ถึงแม้จะอยู่ในเอกสารที่ระบุชื่อว่าแผนการสอนส�ำหรับ “โรงเรียนสองภาษา” แต่แผนการสอนดังกล่าวก็ไม่ได้แตกต่างจาก
แผนการสอนมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใด โดยขึ้นอยู่กับครูผู้สอนว่าจะใช้สองภาษาปนกันอย่างไร ตามดุลยพินิจของครูว่า
รูปแบบใดจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน จากการสัมภาษณ์หลังสอน ครูคนหนึ่งกล่าวว่า “กลวิธีการสอนแบบสองภาษาจริง ๆ แล้วก็ไม่ได้
แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยท�ำมาเลย เราต้องคอยแปลให้เด็กเล็กอยู่แล้ว”
บุคลากรทางการศึกษาจาก สพป. ปัตตานี เขต 1 ก็ยืนยันว่า ถึงแม้กลวิธี “โรงเรียนสองภาษา” จะช่วยให้เด็ก (และผู้ปกครอง) รู้สึกดี
ขึ้นเกี่ยวกับการไปโรงเรียนและช่วยลดความเครียดลงได้ แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กกลับต�่ำกว่าเพื่อนในโรงเรียนใกล้เคียงที่ใช้ภาษา
ไทยล้วนเสียอีก
แม้ว่าครู “สองภาษา” จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอนการอ่านเขียนภาษาแม่ แต่บางครั้งครูก็ใช้วิธีถ่ายเสียงค�ำภาษามลายูถิ่นด้วยตัวอักษร
ไทยเพื่อช่วยเด็กเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อปี พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้ผลิตสื่อดีวีดีเพลงคาราโอเกะที่แปลเป็นภาษามลายูถิ่นโดยใช้
การถอดเสียงด้วยอักษรไทยเพื่อช่วยนักเรียนเวลาร้องคลอ แต่เป็นการถอดเสียงที่ไม่เป็นทางการและไม่สม�่ำเสมอ ซึ่งอาจสร้างความสับสน
ให้กับนักเรียนได้เพราะไม่มีตัวอักษรส�ำหรับเสียงพยัญชนะภาษามลายูถิ่น 8 ตัวที่ไม่ปรากฏในภาษาไทย ทั้งเสียง /k/ และ /g/ ถ่ายเสียงเป็น
อักษร ก ไก่ ทั้งสองเสียง และเสียง /z/ กับ /s/ ก็ถ่ายเสียงเป็นอักษร ซ โซ่ และหลายครั้งที่เสียง /h/ ท้ายค�ำก็ไม่มีการถ่ายเสียงเลย มี
2 เพลง ที่ใช้ชื่อภาษามาเลเซียแทนที่จะเป็นภาษามลายูถิ่น ทั้งนี้ เมื่อมีผู้วิจารณ์ประท้วงว่าไม่มีทางเขียนภาษามลายูถิ่นให้ถูกต้องโดยใช้ตัว
อักษรไทยได้นั้น บางทีตัวอย่างข้างต้นนี้อาจเป็นสิ่งที่ผู้วิจารณ์คาดคิดไว้ก็ได้ จังหวะและท�ำนองของเพลงแต่เดิมนั้นก็เป็นของไทย จึงเข้ากับ
ถ้อยค�ำภาษาไทยมากกว่า เมือ่ ขับร้องเป็นภาษามลายูถนิ่ บางค�ำก็ตอ้ งรวบพยางค์ให้เร็วขึน้ บางค�ำก็ตอ้ งเอือ้ นเสียงออกไปให้ยาวผิดธรรมชาติ
เพื่อให้เข้ากับจังหวะท�ำนอง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมากกับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ที่มีเพลงมากกว่า 100 เพลง
โดยเป็นเพลงต้นฉบับที่ประพันธ์ขึ้น ผ่านการตรวจสอบความเป็นธรรมชาติและน�ำไปบูรณาการกับแผนการสอนอย่างลงตัว
โดยส่วนตัวแล้ว ครู “สองภาษา” บางคนยอมรับว่าไม่พอใจการใช้กลวิธีที่ใช้อยู่นี้ บางคนมาขอยืมสื่อจากโครงการทวิ–พหุภาษาไปใช้
สอนเด็กนักเรียนของตนเอง ครูคนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมแนวทางทวิ–พหุภาษาก่อนทีจ่ ะย้ายไปสอนทีโ่ รงเรียนอืน่ ยอมรับว่าตนได้ใช้กลวิธี
การสอนทวิ–พหุภาษากับชั้นเรียน “สองภาษา”
ที่กล่าวมานี้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเกี่ยวกับ “โรงเรียนสองภาษา” จะเป็นลบทั้งหมด การที่ภาษาแม่ของเด็กได้รับอนุญาตให้ใช้ใน
โรงเรียนก็นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้ว อีกทั้งครูและเจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการนี้ ก็ได้ผลิตเกมและเพลงภาษาแม่
ที่เป็นประโยชน์ บางที “โรงเรียนทวิ–พหุภาษา” กับ “โรงเรียนสองภาษา” อาจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันก็ได้ โดยจัด
ฝึกอบรมและผลิตสื่อเพิ่มเติมร่วมกัน

97 Prachan, 2016
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รายชื่อเพลงสื่อดีวีดีคาราโอเกะส�ำหรับ “โรงเรียนสองภาษา” ชื่อเพลง 3 เพลง (ล�ำดับที่ 24 และ 6) ตัวอักษรไม่ครบ ส่วนอีก 2 เพลง (ล�ำดับที่ 7 และ 10)
ใช้ค�ำภาษามาเลเซียแทนภาษามลายูถิ่น ดังนั้นชื่อเพลง 5 ชื่อ จากทั้งหมด 11 ชื่อ ไม่ตรงกับภาษาในชีวิตประจ�ำวันของเด็กนักเรียนการถอดเสียงแบบคาราโอเกะในวิดีโอ
มีข้อผิดพลาดจ�ำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ระบบเขียนภาษามลายูถิ่นอักษรไทยที่เป็นมาตรฐานซึ่งโครงการทวิ–พหุภาษาได้พัฒนาขึ้นแล้ว

ความรุนแรง

ภาคใต้เป็นพื้นที่การก่อเหตุความไม่สงบที่ครูและโรงเรียนมักตกเป็นเป้าของการท�ำร้าย ข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียวก็เป็นประเด็นท้าทาย
การท�ำงานแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีโรงเรียนน�ำร่อง โรงเรียนขยายผล หรือครูคนใดที่ถูกลอบโจมตีในระหว่างด�ำเนินโครงการ (บางโรงเรียนถูก
โจมตีก่อนด�ำเนินโครงการ) แต่ความรุนแรงก็ส่งผลกระทบต่อโครงการในลักษณะอื่น
ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมอบรมครู ในช่วง 8 ปีแรก โครงการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจ�ำนวน 106 ครั้ง
เนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัย จึงจัดการอบรมส่วนใหญ่นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พักและ
อาหารสูงขึ้น รวมถึงเวลาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องออกจากบ้านและที่ท�ำงานนานขึ้น และในตอนท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าอบรมจะต้องถึงบ้านก่อนมืดค�่ำ นั่นหมายความว่าวันสุดท้ายของการประชุมมักจะจัดได้เพียงครึ่งวันเท่านั้น98
ครูในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่อย่างไร
ก็ดี ส�ำหรับกรณีทมี่ นี วัตกรรมการศึกษาจ�ำนวนมาก ผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินโครงการ ต้องอาศัยการนิเทศติดตามสถานศึกษา เพือ่ คอยติดตาม
ว่าครูใช้เทคนิคอย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างขวัญก�ำลังใจ ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ หลายครั้งการนิเทศติดตามสถานศึกษาต้องถูก
เลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิกเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยเช่น การวางระเบิดหรือดักซุ่มโจมตีระหว่างทางไปโรงเรียน แต่กระนั้นก็ตาม
โครงการระบุว่าท้ายที่สุดแล้ว การนิเทศสถานศึกษาถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากฝนตกหนักและน�้ำท่วมมากกว่าความรุนแรง
ผลกระทบอีกประการหนึ่งต่อครูในโครงการ (และครูทั่วภาคใต้) คือต้องพึ่งพาทหารดูแลความปลอดภัยระหว่างการเดินทางไปและ
กลับจากโรงเรียน ซึ่งมีความต้องการเด่นชัดที่สุดในช่วงปีแรก ๆ ของโครงการ เมื่อมีเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบลอบท�ำร้ายบุคลากร
ทางการศึกษาบ่อย ๆ แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาของครูหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้ เจ้าหน้าที่ทหารต้องใช้เวลาที่แม่นย�ำแม้ว่าตารางเวลาและ
เส้นทางจะเปลีย่ นไปในบางครัง้ ด้วยหวังว่าจะช่วยหลีกเลีย่ งการซุม่ โจมตีได้ เป็นผลให้ครูจำ� นวนมากในภาคใต้มเี วลาอยูท่ โี่ รงเรียนน้อยกว่าครู
ในพื้นที่อื่นของประเทศไทย เช่น ครูจะอยู่ต่อหลังเลิกเรียนเพื่อสอนเสริมให้แก่เด็กไม่ได้ เมื่อทหารบอกว่า “ไปได้” ครูก็ต้องไปทันที
98 เนื่องจากตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าใช้จ่ายจึงลดลงมากและ
เวลาเดินทางก็น้อยลง
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สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้บานปลายเป็นปัญหาระดับประเทศ กล่าวคือมีครูขอย้ายและลดจ�ำนวนลงอย่างมาก ในช่วงแรกของ
เหตุการณ์ความไม่สงบครูและผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาเชื้อสายไทยนับพันคนขอย้ายออกนอกพื้นที่ชายแดนภาคใต้ แม้แต่ครูไทยเชื้อสาย
มลายูในพื้นที่ก็ยังท�ำตามกระแสนี้ โดยขอย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายไปยังโรงเรียนใกล้บ้าน (ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์
ความขัดแย้งเป็นชาวไทยมุสลิมมากกว่าชาวไทยพุทธ) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายด้านบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ครูบรรจุใหม่
มักจะต้องไปปฏิบัติราชการเป็นเวลาสองปีในโรงเรียนห่างไกลก่อน จึงจะยื่นค�ำร้องขอย้ายไปรับต�ำแหน่งในเขตพื้นที่ที่ตนต้องการได้
ซึ่งหมายความว่าการอบรมครูจะไม่มีวันสิ้นสุดเนื่องจากมีครูใหม่มาทดแทนครูที่ย้ายออกจากโรงเรียนในโครงการอยู่เสมอ ผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษาก็มีแนวโน้มย้ายบ่อยเช่นกัน การถอดบทเรียนหนึ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ก็คือผู้อ�ำนวยการโรงเรียนจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับทวิ–พหุภาษา หากต้องสนับสนุนด้านการบริหารจัดการที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูในบางกรณี ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
ที่ย้ายมาใหม่ไม่ค่อยสนับสนุนโครงการทวิ–พหุภาษาเท่ากับผู้อ�ำนวยการคนเก่า และมีอยู่กรณีหนึ่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมา
เมื่อปีพ.ศ. 2560 ได้ถอนตัวออกจากการเข้าร่วมโครงการโดยทันที99
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบคือ ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน การซุบซิบปล่อยข่าวลือ และข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งผุดขึ้นมากมายเต็ม
ไปหมด ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างความเชือ่ ถืออย่างเข้มแข็งระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั กองก�ำลังรักษา
ความมั่นคงของรัฐบาลไทย ตลอดจนผู้น�ำชุมชนชาวไทยเชื้อสายมลายูเช่นกัน ความไว้วางใจกันจะแน่นแฟ้นขึ้นเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท�ำงาน
ร่วมกัน

ประเด็นปัญหาด้านตัวอักษร

ปัญหาความไม่ไว้วางใจได้ขยายตัวเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากประเด็นปัญหาการเลือกใช้
ตัวอักษรไทยในการเขียนภาษามลายูถิ่น
เป็นเวลากว่าหนึง่ ศตวรรษแล้วทีค่ นไทยเชือ้ สายมลายูระแวงสงสัย
รัฐบาลไทย ดังทีด่ อน ปาทาน ผูส้ อื่ ข่าวอาวุโสและนักวิเคราะห์ชายแดน
ใต้ให้ความเห็นว่า รัฐบาลไทยมองว่าการกระท�ำของตนเป็นความพยายาม
ที่จะสร้างสันติภาพ ความมั่นคงและความมั่งคั่งให้แก่คนไทยที่บังเอิญ
เป็นมุสลิมทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีด่ อ้ ยพัฒนาของประเทศ แต่ในทางตรงกัน
ข้ามเรือ่ งเล่าของคนเชือ้ สายมลายูทเี่ ชือ่ กันอย่างแพร่หลายกลับมองว่ารัฐบาล
ไทยคืออ�ำนาจรัฐเจ้าอาณานิคมทีก่ ำ� ลังใช้นโยบายกลืนกลายทีอ่ อกแบบ
มาเพื่อกัดกร่อนภาษาวัฒนธรรมและศาสนาของคนเชื้อสายมลายู100
ขณะนี้กรรมการในโครงการทวิ-พหุภาษา คนส�ำคัญต่างยอมรับ
ว่า ได้เคยประเมินค่าอารมณ์ทรี่ ุนแรงนี้ต�่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจจะ
ปะทุขนึ้ ได้จากการใช้ตวั อักษรไทยเขียนภาษามลายูถนิ่ แต่ไม่วา่ อย่างไร
ก็ตามผลการวิจยั ส�ำรวจสถานการณ์การใช้ภาษาฯ เบือ้ งต้น (ปี พ.ศ.2558)
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้อักษรไทยมากกว่าอักษร
ยาวีหรืออักษรรูมี ยิง่ ไปกว่านัน้ ระบบการถ่ายเสียงด้วยอักษรไทยอย่าง
ไม่เป็นทางการก็มีใช้ในพื้นที่มานานหลายสิบปีแล้ว ซึ่งล่าสุดพบว่า
มีการใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย ครูผู้สอนในโครงการรุ่นแรก
ต้องปรับตัวในการเรียนวิธใี ช้ระบบการเขียนด้วยอักษรไทยบ้างเล็กน้อย
แต่ไม่ชา้ ก็อา่ นเขียนได้อย่างง่ายดาย อีกทัง้ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงกลาโหม ทีเ่ คยกังขาเรือ่ งการใช้ภาษามลายูถนิ่ ในสถานศึกษา
ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นกับการใช้อักษรไทยมากกว่าอักษรยาวีหรืออักษรรูมี

“คุณแม่ของผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนโทรมาขอร้องแกว่า
อย่าเข้าโครงการทวิ–พหุภาษา
เพราะจะท�ำลายภาษามลายูถิ่น
เราโชคดีนะที่แกกับผู้น�ำชุมชน
คนอื่น ๆ เข้าใจความจริง
โครงการทวิ–พหุภาษา
ช่วยสงวนรักษาความเป็น
มลายูถิ่นไว้ต่างหากล่ะ”
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบน

99 นี่เป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการปรับขั้นเงินเดือนและเลื่อนวิทยฐานะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “นวัตกรรม” ที่ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่ม ดังนั้น
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนคนใหม่จึงมีแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยที่จะด�ำเนินการตาม “นวัตกรรม” ที่ผู้อ�ำนวยการคนเดิมได้ท�ำไว้ แม้ว่าผลสัมฤทธิ์จะดีเพียงใดก็ตาม
100 Pathan, 2017
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ข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติม

การสอนภาษาไทยในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ใช้ภาษาแม่เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงไปสู่การเรียนการ
สอนภาษาไทย ครูภาษามลายูถิ่นสอนร่วมกับครูภาษาไทย โดยแบ่งช่วงเวลากันสอนแต่ละภาษา
คนละช่วงเวลาตามตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรูป้ ระจ�ำวัน ในช่วงปีแรก ๆ การจัดประสบการณ์เรียน
รู้ในชัน้ เรียนจะใช้ภาษาแม่เป็นหลัก แต่พอถึงชัน้ ป. 3 จะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการจัดการเรียนการสอน

เสริมสร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์ด้วยโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ช่วยให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์
โดยราบรื่นไม่ขัดแย้งกับทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมประจ�ำชาติ รู้จักเคารพเชื่อฟังผู้น�ำชุมชน
และผู้น�ำประเทศ

“โรงเรียนสองภาษา”กับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
“โรงเรียนสองภาษา” ของกระทรวงศึกษาธิการ อนุโลมให้ครูพูดภาษามลายูถิ่นกับเด็กอนุบาล 1 และ 2
แต่ไม่มีการสอนอ่านเขียนภาษาแม่ เป็นคนละโครงการกับการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาที่ยูนิเซฟ
ม.มหิดล และ สกว. สนับสนุน ซึ่งใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่ทั่วโลกยอมรับและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ดังนั้น
การถอดบทเรียนจากโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) จะช่วยพัฒนารูปแบบการจัดการ
ศึกษาของ “โรงเรียนสองภาษา” ได้

ปัญหาเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มคนที่สนใจในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประกาศในรายการสนทนาสดออกอากาศทางวิทยุว่าการใช้
“ภาษาคาราโอเกะ” ของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) เป็นการวางแผนของรัฐบาลในการท�ำลายภาษามลายูถิ่น ซึ่งเป็นการ
บ่อนท�ำลายอักษรยาวีที่เขียนด้วยอักษรอาหรับอันศักดิ์สิทธิ์ (และด้วยเหตุนี้ย่อมหมายความไปถึงศาสนาอิสลามด้วย) ข้อกล่าวหานี้เชื่อมโยง
กับความหวาดระแวงสงสัยต่อรัฐบาลไทยที่ฝังลึกมานาน ในการนี้ ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภา นักภาษาศาสตร์ภาษามลายูปาตานี
นักการเมืองและผูส้ นับสนุนโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) ได้โทรศัพท์ไปยังสถานีวทิ ยุและพยายามอธิบายออกอากาศถึงความ
ตั้งใจจริงและความบริสุทธิ์ใจของโครงการ ตลอดจนความจ�ำเป็นทางภาษาและสังคมที่จะต้องใช้อักษรไทย
อย่างไรก็ตามเพราะกรรมการโครงการฯ ที่อยู่ในท้องถิ่นต่างถูกเพื่อนฝูงกล่าวหาโดยทันทีว่าร่วมกันวางแผนการบ่อนท�ำลายภาษาแม่
ของตนเอง ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตอบกลับค�ำวิจารณ์ในที่ประชุมวิชาการและเวทีสาธารณะต่าง ๆ โดยยืนยันว่าโครงการนี้คือ
ความพยายามธ�ำรงรักษาภาษาและวัฒนธรรมมลายูปาตานี รวมทั้งส่งเสริมอนาคตของเยาวชนเชื้อสายมลายูด้วยการศึกษา แต่การพูดคุย
สื่อสารกันเป็นเรื่องยากมาก แม้ว่ากรรมการโครงการในท้องถิ่นจะใช้ภาษามลายูถิ่นเพื่อพยายามอธิบายเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจารณ์ฟังก็ตาม
ซึ่งกลุ่มผู้วิจารณ์มักปฏิเสธค�ำเชิญครั้งแล้วครั้งเล่าและไม่ยอมไปเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการแต่อย่างใด
ในการตอบกลับเสียงวิจารณ์นี้ โครงการจึงเริ่มให้ความส�ำคัญกับอักษรยาวีบนสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเพิ่มชื่อเรื่องอักษรยาวี
บนหน้าปกหนังสือเล่มยักษ์และหนังสือเล่มเล็ก และจัดให้มีการเรียนการสอนภาษามาเลเซียโดยใช้อักษรยาวีในหลักสูตรอิสลามศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งอาจดูซ�้ำซ้อนกันไปบ้าง เพราะเด็กนักเรียนทุกคนได้เรียนอักษรยาวีอยู่แล้วที่โรงเรียนตาดีกาในตอนเย็นและวันเสาร์
อาทิตย์ อย่างไรก็ตาม โครงการก็ยงั พยายามน�ำหลักการทวิ–พหุภาษาศึกษาไปใช้ในการสอนอักษรยาวี โดยสอนให้นกั เรียนรูจ้ กั ข้อแตกต่างด้าน
การออกเสียงระหว่างภาษามาเลเซียกับภาษามลายูถนิ่ และท�ำกิจกรรมฝึกฟังก่อนการเรียนอ่านเขียนอักษรยาวี แต่นา่ เสียดายอย่างยิง่ ทีค่ วาม
พยายามดังกล่าวนี้ไม่ได้จัดท�ำเป็นเอกสารโดยละเอียดเท่ากับส่วนอื่น ๆ ของโครงการ อีกทั้งยังไม่เคยมีการประเมินใด ๆ เพื่อดูว่ากลวิธีการ
สอนอ่านเขียนที่ใช้ในโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้อักษรยาวีของเด็กหรือไม่
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ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ารณ์กลับไม่คอ่ ยกังวลเรือ่ งอักษรรูมี
ที่เขียนด้วยอักษรภาษาอังกฤษดังที่ใช้ในประเทศ
มาเลเซีย สมาชิกชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลายคนเห็นข้อดีทบี่ ตุ รหลานของตนพูดภาษามาเลเซีย
และอ่านเขียนอักษรรูมีได้ เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาส
การท�ำงานในประเทศมาเลเซียในอนาคต ดังนั้น
จึงเริม่ สอนภาษามาเลเซียอักษรรูมใี นหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในโครงการ
นักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการคนอืน่ ๆ และส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ร่วมกันด�ำเนินงานจนรัฐบาลยอมรับระบบการเขียน
ภาษามลายูปาตานีอักษรไทยอย่างเป็นทางการโดย
ส� ำ นั ก งานราชบั ณ ฑิ ต ยสภาได้ จั ด ท� ำ หนั ง สื อ
“คู่มือระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทย”
ทีม่ เี นือ้ หาอธิบายลักษณะทางภาษาศาสตร์ของภาษา
มลายูปาตานี รวมทั้งบอกรายละเอียดการดัดแปลง
ที่จ�ำเป็นในการเขียนแทนเสียงภาษามลายูปาตานี
ด้วยอักษรไทยให้ได้ครบทุกหน่วยเสียง นับเป็น
ก้าวส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์อกี ก้าวหนึง่ ซึง่ ก่อนหน้า
นีส้ ำ� นักงานราชบัณฑิตยสภายังไม่เคยมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับภาษากลุ่มชาติพันธุ์ย่อยมาก่อน ภาษามลายู
ปาตานีอักษรไทยจึงเปิดโอกาสให้ภาษาชาติพันธุ์
กลุ่มอื่น ๆ มีระบบการเขียนด้วยอักษรไทยให้เป็น
ที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ
ขณะทีเ่ ขียนรายงานฉบับนี้ เสียงวิจารณ์จาก
สาธารณะเรือ่ งตัวอักษรดูเหมือนจะเบาบางลงไปแล้ว
แนวทางการเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทยอย่างเป็นทางการ จัดพิมพ์โดย
ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2553
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การถอดบทเรียน
“การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งไม่ใช่แค่การประเมินผลการเรียนรู้ จะดูทั้งผลในวันข้างหน้าและ
ผลย้อนหลังไปในคราวเดียวกัน” โฟลเรซและแซมมอนส์ (2013)
จากประเด็นท้าทายการด�ำเนินโครงการและประสบการณ์การด�ำเนินงานในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การถอดบทเรียนที่ส�ำคัญ ๆ
ที่ควรน�ำไปปรับปรุงโครงการหรือประยุกต์ใช้กับโครงการทวิ-พหุภาษาศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทยและในต่างประเทศมีอะไรบ้าง
การถอดบทเรียนที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการโดยละเอียด จ�ำเป็นต้องอ้างถึงแผนผังโครงข่ายองค์ประกอบการด�ำเนินโครงการ
การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาของ ดร. ซูซาน มาโลน ดังที่เคยน�ำเสนอไว้แล้ว เพราะแผนผังโครงข่ายดังกล่าวคือกรอบการด�ำเนินงาน
ของโครงการนี้ แนวทางการด�ำเนินงานนี้มีประสิทธิภาพหรือไม่ และสอดคล้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ระดับใด
รูปที่ 47 องค์ประกอบการด�ำเนินงานโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (UNESCO, 2016)

การว�จัยเบื้องตน
นโยบายที่รองรับ
การศึกษาแบบทว�-พหุภาษา
โดยใชภาษาแมเปนฐาน

ความรวมมือ
ระหวางภาคี
เคร�อขาย

แผนการดำเนินงาน
ที่ใชไดจร�ง

การสรางความ
ตระหนักและระดม
สรรพกำลัง

องคประกอบ
การดำเนินงาน
โครงการจัดการศึกษา
แบบทว�-พหุภาษา
ที่ใชภาษาแมเปนฐาน

การนิเทศติดตาม
และประเมินผล

การพัฒนาระบบ
เข�ยนที่เปนที่ยอมรับ

การสรรหาและ
ฝกอบรมครู
การผลิตสื่อการอาน
และสื่อการเร�ยน
การสอน

หลักสูตรและ
แผนการเร�ยน
การสอน
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การท�ำวิจัยเบื้องต้น

จากประสบการณ์ในโครงการนี้ จะเห็นว่าการท�ำวิจยั เบือ้ งต้นทีค่ รอบคลุมรอบด้านในวงกว้างมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ แผนการด�ำเนินงาน
แต่เดิม ก�ำหนดเวลาท�ำวิจัยเบื้องต้นไว้หนึ่งปีเต็มท�ำให้กรรมการด�ำเนินงานมีเวลาวิจัยเอกสาร จัดการประชุมกับครูผู้สอน เจ้าหน้าที่รัฐ
สมาชิกชุมชนและผู้มีประสบการณ์ท�ำงานในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งยังช่วยให้นักวิจัยได้ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้ถึงกว่า 1,300 คน
ท�ำให้ผปู้ ระสานงานโครงการมี “ภาพรวม” ของสถานการณ์ในมุมมองต่าง ๆ เป็นแนวทางในการวางแผนการด�ำเนินโครงการ แม้บางประเด็น
จะยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนสมบูรณ์ในเวลานั้น ทั้งนี้ ถ้าหากจัดสรรเวลาส�ำหรับการท�ำวิจัยเบื้องต้นไว้น้อยเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินโครงการโดยรวม

แผนการด�ำเนินงานที่ใช้ได้จริง

แผนการด�ำเนินงานในภาพรวมของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) น�ำไปปฏิบัติได้จริง แม้จะมีข้อจ�ำกัดด้านเวลาอยู่บ้าง
อีกทัง้ ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมและเดือนมีนาคม
ถึงพฤษภาคมท�ำให้กรรมการโครงการและครูผู้สอนมีแรงกดดันด้านเวลามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามนับเป็นเรื่องดีที่โครงการแบ่งผลิตสื่อ
การสอนเป็นปีต่อปีตามระดับชั้นในแต่ละปีการศึกษาแทนการผลิตพร้อมกันในคราวเดียว ในอนาคตหากมีการขยายผลโครงการในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้อาจมีการปรับแผนและสือ่ การเรียนการสอนเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เนือ่ งจากภาระงานทีย่ ากล�ำบากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนา
หลักสูตรการผลิตสื่อและรูปแบบการฝึกอบรมครูได้เตรียมไว้พร้อมแล้ว

การสร้างความตระหนักและระดมสรรพก�ำลัง

การถอดบทเรียนที่ส�ำคัญในโครงการนี้อีกประการหนึ่งคือการสร้างความตระหนักการระดมสรรพก�ำลัง และการรณรงค์ส่งเสริม
ความเข้าใจต่อโครงการ เป็นกระบวนการที่ต้องด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ใช่กิจกรรมที่ท�ำครั้งเดียวเสร็จแล้วขีดฆ่าออกได้ เนื่องจาก
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ต้องย้ายโอนหมุนเวียน ครูผสู้ อนย้ายออกและรับเข้ามาใหม่ อีกทัง้ นักการเมืองยังเสนอโครงการยกระดับการศึกษารูปแบบต่าง ๆ
มากมาย ในรอบหนึง่ ทศวรรษทีผ่ า่ นมานับตัง้ แต่เริม่ โครงการนี้ ประเทศไทยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการศึกษา 13 คน มีนายกรัฐมนตรี 6 คน
มีรัฐประหาร 2 ครั้ง มีรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ
การสร้างความตระหนักในโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาจะต้องด�ำเนินการทุกระดับเช่น การคัดเลือกโรงเรียนน�ำร่องเพื่อ
เริ่มต้นโครงการมีการด�ำเนินการร่วมกับชุมชนซึ่งอาจจัดที่มัสยิด โรงเรียน โดยมีผู้ปกครอง ผู้น�ำศาสนา ปราชญ์และศิลปินท้องถิ่นและ
ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วม
ชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล และความน่าเชือ่ ถือของยูนเิ ซฟในฐานะองค์กรระหว่างประเทศในการดูแลปกป้องสิทธิเด็กท�ำให้สามารถ
ขยายเครือข่ายและประสานงานกับผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส�ำนักงาน
ราชบัณฑิตยสภา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานรักษาความ
มั่นคงส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกองทัพภาคที่ 4 อย่างไรก็ตาม
กรรมการโครงการยังคงประสบปัญหาอุปสรรคในการติดต่อประสานงานกับข้าราชการฝ่ายการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
นอกเหนือจากหน่วยงานข้างต้น การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สือ่ ท้องถิน่ และสือ่ ระดับชาติมคี วามส�ำคัญต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการด้วยเช่นกัน ในระยะแรกโครงการมีความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลแก่แหล่งข่าวเนื่องจากเป็นการท�ำงานในพื้นที่ที่มีความ
อ่อนไหวสูง อย่างไรก็ตามในระยะเวลาต่อมาจากผลพัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนโดยตรง ส่งผลให้สอื่ มวลชนฝ่ายพัฒนาการศึกษาในประเทศ
ให้ความสนใจทัง้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละส่วนกลาง โดยมีการน�ำสือ่ ต่าง ๆ ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เยีย่ มชมและให้กำ� ลังใจโรงเรียนเป็นระยะ พร้อมทัง้ มีบทความ
ตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์และรายการสารคดีโทรทัศน์ออกอากาศเผยแพร่ทวั่ ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามโครงการยังมีอปุ สรรคปัญหาในการสือ่ สาร
กับสื่อมวลชนบางส่วนในระดับท้องถิ่นซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อโครงการรวมทั้งทัศนคติของผู้น�ำเสนอ หากเป็นไปได้
โครงการควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับสื่อทุกระดับทั้งในท้องถิ่น ส่วนกลาง และนานาชาติ พร้อมกันนี้
ควรมีการวางแผนการท�ำความเข้าใจกับผู้น�ำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น
ในท�ำนองเดียวกัน อีกประเด็นหนึ่งที่โครงการควรมีการวางแผนเพิ่มเติม คือ การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่
(CSOs) เพื่อระดมสรรพก�ำลังในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาระบบพยัญชนะที่เป็นที่ยอมรับ

ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วในบททีว่ า่ ด้วยการพัฒนาระบบตัวเขียน โครงการเลือกระบบการเขียนอย่างละเอียดรอบคอบ ทัง้ ยังตัง้ ใจท�ำงานหนัก
เพื่อสร้างระบบตัวอักษรที่ถูกหลักการและทุกฝ่ายยอมรับได้ ซึ่งควรเป็นงานหนึ่งที่โครงการทวิ–พหุภาษาทุกโครงการต้องท�ำ เพราะการใช้
ตัวอักษรดั้งเดิมหรือตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้เรียน
ในการจัดท�ำระบบตัวเขียนภาษามลายูถิ่นได้มีการศึกษาทางภาษาศาสตร์โดยละเอียดเพื่อหาหน่วยเสียงภาษามลายูถิ่นและก�ำหนด
ตัวอักษรทีใ่ ช้แทนเสียงนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ตัวอักษรทีใ่ ช้เขียนแทนภาษามลายูถนิ่ ทีเ่ รียนง่ายและถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ อาจจะพัฒนาขึน้ ได้โดย
ดัดแปลงอักษรไทยยาวี หรือรูมี เพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามแต่ละตัวอักษรนี้ ต่างก็มีข้อเสียในสายตาของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งน�ำไปสู่
การถกเถียงและความสับสน แต่อย่างไรก็ตามตัวอักษรไทยอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากคนส่วนใหญ่พึงพอใจ ครูผู้สอนก็ใช้ได้อย่าง
คุ้นเคยและท�ำให้เด็กเชื่อมโยงกับภาษาราชการได้ง่ายขึ้น ในการนี้ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะได้เสนอความเห็นว่า ควรมีการจัดเวทีสาธารณะ
ให้มากขึ้นในช่วงต้น เพื่ออธิบายหลักการและเหตุผลในการใช้อักษรไทย รวมทั้งเพื่อชี้แจงว่าอักษรชุดนี้มีไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนเท่านัน้ และจะไม่ใช้ในสือ่ เพือ่ วัตถุประสงค์ทางศาสนา (ซึง่ เป็นการแย่งบทบาทหน้าทีข่ องอักษรยาวี)101 ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
เสียงวิพากษ์วิจารณ์อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้เครื่องหมายจุดและขีดเส้นใต้ก�ำกับพยัญชนะไทย 8 ตัว ซึ่งเป็นหน่วยเสียงที่ไม่ปรากฏในระบบ
ภาษาไทย เพราะอาจมีข้อด้อยเมื่อน�ำไปใช้ในสื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชันคอมพิวเตอร์บางประเภท

หลักสูตรและแผนการเรียนการสอน

โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้รวมกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ครูผู้สอน สมาชิกชุมชนศิลปินและนักดนตรีท้องถิ่นและ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมกันจัดท�ำแผนการเรียนการสอนและสื่อที่มีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรัฐได้ ผลลัพธ์
ทีด่ เี ยีย่ มด้านต่าง ๆ ของโครงการ เป็นเครือ่ งยืนยันการท�ำงานดังกล่าว ทัง้ ยังเป็นเครือ่ งบ่งชีป้ ระสิทธิผลของแนวทางการท�ำงานด้วยการประชุม
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการใช้กลวิธีการสอนแบบ “สองแนวทาง (Two track approach)” ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะ
ในการอ่านเขียน

การผลิตสื่อการอ่านและสื่อในการเรียนการสอน

อีกหนึ่งบทเรียนที่ชัดเจนจากโครงการนี้คือ ไม่เคยมีค�ำว่า มีหนังสือภาษาแม่มากเกินไป เพราะเด็กนักเรียนในโครงการกลายเป็น
นักอ่านตัวยง เด็ก ๆ จะอ่านหนังสือทีจ่ ดั หาให้จนครบทุกเล่มอย่างรวดเร็ว จนกระทัง่ กรรมการโครงการต้องเอาใจเด็ก ๆ ทีต่ อ้ งการอ่านหนังสือ
อย่างมากนี้ ด้วยการติดแถบค�ำแปลภาษามลายูถนิ่ ลงในหนังสือส�ำหรับเด็กฉบับภาษาไทย แม้กระนัน้ ก็ตาม ก็ยงั มีหนังสือไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเด็ก ดังนั้นในอนาคต อาจต้องระดมนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก มหาวิทยาลัย
ราชภักยะลามาช่วยกันผลิต ปรับแก้ และวาดภาพประกอบหนังสือภาษาแม่ให้มีจ�ำนวนมากขึ้นทั้งที่ท�ำด้วยตนเองหรือด้วยการใช้โปรแกรม
Bloom ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มจ�ำนวนหนังสือให้มากขึ้น102

การสรรหาและฝึกอบรมครู

การศึกษาแนวทางทวิ–พหุภาษาใช้เทคนิคและกลวิธกี ารสอนใหม่ ๆ ทีท่ งั้ ท้าทายและให้ผลดีแก่ครูในการเรียนรูแ้ ละน�ำไปปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียน
ดังที่ได้กล่าวแล้วก่อนหน้าการให้ค�ำปรึกษาด้วยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนในโรงเรียน เป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับการก�ำกับดูแลให้ครู
ใช้เทคนิคการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาอย่างเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ โครงการยังชีใ้ ห้เห็นอีกว่า ประเทศอืน่ ๆ ก็เช่นเดียวกัน จ�ำเป็นต้องมีการน�ำกระบวนการเข้าสูร่ ะบบอย่างเป็นทางการส�ำหรับ
การสรรหาและฝึกอบรมครูทวิ–พหุภาษา ตลอดจนรักษาครูไว้ในระยะยาว หลายประเทศเก็บระเบียนคุณวุฒิและเกียรติประวัติผลงานของ
ครูแต่ไม่ค่อยมีที่ใดระบุภาษาแม่ของครูไว้ด้วยเลย การเก็บข้อมูลความสามารถทางภาษาไว้ในฐานข้อมูลของกระทรวงอาจช่วยจัดสรรครูให้
ตรงกับโรงเรียนที่ต้องการความสามารถทางภาษาแม่ของครู ซึ่งจะท�ำให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนที่มีภาษาแม่ต่างจากภาษาในห้องเรียน
ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลียได้เสนอระบบบรรจุแต่งตั้งของกระทรวงให้เพิ่ม “ทักษะเชี่ยวชาญด้านภาษาแม่ (ส�ำหรับพื้นที่ที่ภาษาแม่ต่างจากภาษา
ไทยซึง่ เป็นภาษาของโรงเรียน)” ควบคูไ่ ปกับความเชีย่ วชาญด้านอืน่ ๆ เช่นภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ เพือ่ แสดงการยอมรับ
ความส�ำคัญของความรู้ด้านทวิ–พหุภาษาและช่วยในการจัดสรรก�ำลังคน

101 Samoh, 2016
102 http://bloomlibrary.org
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การนิเทศติดตามและประเมินผล

โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้จัดให้มีการติดตามศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระยะยาวอย่างเคร่งครัด ซึ่งยูนิเซฟ
ถือว่ามีความส�ำคัญในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการทดลองใช้และพบข้อผิดพลาดต่าง ๆ ช่วยให้ทีมประเมินได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับครูผู้สอนในชั้นเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าแบบทดสอบตรงตามเนื้อหาที่สอนจริงในห้องเรียนและ
ใช้ค�ำศัพท์วิชาการภาษาแม่ค�ำเดียวกันกับที่ครูใช้ โดยประเด็นนี้ชัดเจนในระดับประถมศึกษาตอนปลายด้วย ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่เนื้อหาวิชาหลัก
ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางของชาติ
การประเมินผลประจ�ำปีช่วยให้โครงการปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ดังเช่นที่การประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าครูไม่ได้
ใช้ภาษาแม่ในการสอนคณิตศาสตร์เพราะครูไม่รู้ศัพท์วิชาการภาษาแม่
นอกจากนี้ โครงการยังได้รับรู้ถึงความจ�ำเป็นของการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ที่แตกต่างหลากหลายมุม
มอง เนือ่ งจากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียนน�ำร่องกับโรงเรียนคูเ่ ทียบเพียงอย่างเดียว ยังให้ภาพได้ไม่สมบูรณ์ เช่น การพิจารณา
จ�ำนวนผู้เรียนที่ท�ำคะแนนได้สูงกว่าหรือต�่ำกว่าร้อยละ 50 หรือการนับจ�ำนวนค�ำและประเภทรูปประโยคที่ใช้ในเรียงความของเด็ก ท�ำให้
ทราบว่า โครงการทวิ–พหุภาษา ส่งผลต่อผูเ้ รียนทีม่ รี ะดับผลการเรียนต�ำ่ ถึงปานกลางมากทีส่ ดุ ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ กั จะถูกทิง้ ไว้ขา้ งหลังในโรงเรียน
คู่เทียบที่ “ใช้ภาษาไทยเป็นหลักภาษาเดียว”
ประการสุดท้าย โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ค้นพบความส�ำคัญของการน�ำเสนอข้อมูลครบถ้วนด้วยรูปภาพเดียว
ซึ่งแสดงข้อมูลที่บ่งชี้ความส�ำเร็จของโครงการได้อย่างชัดเจนกราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รูปที่ 35) รับบทบาท
นีไ้ ด้อย่างดีและใช้อา้ งอิงในการน�ำเสนอบทความในการประชุมวิชาการต่าง ๆ แสดงในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ หนังสือรายงาน และ
แม้แต่รายการโทรทัศน์ โดยกราฟสัญลักษณ์เพียงรูปเดียวนี้เป็นประโยชน์ต่อการอธิบายประสิทธิผลของโครงการได้มากกว่าการบรรยายเป็น
ตารางและแผนภูมิที่ซับซ้อนและยืดยาวหลายหน้า

ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่ายในการท�ำงานนับเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) เช่นเดียวกับโปรแกรมทวิ–พหุศกึ ษา
อื่น ๆ ทั่วโลก จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน หรือยูนิเซฟเอง คงไม่อาจริเริ่มและด�ำเนินโครงการทวิ–พหุภาษาได้โดยล�ำพัง
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ได้รับการสนับสนุนอย่างดีย่ิงจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน (ต่างวาระกัน) ได้แก่
ยูนิเซฟ ยูเนสโก ซีมีโอ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทยสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกระทรวง
ศึกษาธิการศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและ
เอสไอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โดยแต่ละฝ่าย ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอ�ำนวยการวิจัย

นโยบายที่รองรับการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา

อย่างไรก็ดีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่เรียกร้องให้จัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้เปิดพื้นที่ให้เริ่มมีโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) และด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนร่างนโยบาย
ภาษาแห่งชาติของส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่แม้จะยังไม่ได้น�ำไปด�ำเนินการเต็มรูปแบบ ก็มีส่วนสนับสนุนโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) เช่นกันในขณะเดียวกัน องค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ ก็มีส่วนช่วยส�ำคัญแก่ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา เช่น
ช่วยให้คณะยกร่างนโยบายเข้าถึงงานวิจัยด้านภาษาแม่ในประเทศไทยและในภูมิภาคได้ ตลอดจนเอกสารสหประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเช่นกัน อนึ่ง สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทวิ–พหุภาษาควรท�ำ ไม่ใช่รอคอยให้มีนโยบายสนับสนุน หากแต่ควรเตรียมพร้อมเจรจากับผู้มีอ�ำนาจ
เพื่อสร้างนโยบายขึ้นมาเองด้วย
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ทั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีนโยบายพิเศษเพื่อที่จะปกป้องดูแลนักเรียนที่มีพื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่าง หรือนักเรียนที่อยู่ใน
โครงการทดลอง กรณีตัวอย่างของประเด็นนี้ ได้แก่ นโยบายภาษาอังกฤษที่ประกาศใช้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งก�ำหนดให้เด็กไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องมีเวลาเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง (เพิ่มขึ้นจาก 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) เรื่องนี้สร้างความกังวลใจ
อย่างมากแก่กรรมการโครงการ เนื่องจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคใต้ยังมีปัญหาในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก
ยิง่ เป็นภาษาอังกฤษแล้วยิง่ จะไม่รเู้ รือ่ งเลย การแบ่งเวลาร้อยละ 20 ของตารางเรียนไปให้ภาษาอังกฤษ หมายถึงการเสียเวลาเรียนวิชาอืน่ ๆ ไป
ถ้าหากนโยบายนี้ไม่ยกเลิกไปเสียก่อน เมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2560 โครงการอาจยื่นเรื่องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพื่อเริ่มสอนภาษาอังกฤษ
ในภายหลัง โดยใช้กลวิธกี ารสอนตามหลักการขัน้ บันไดแบบเดียวกัน เพือ่ ใช้เสริมสร้างพัฒนาการด้านทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ103

สรุป

โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาต้องใช้กลยุทธ์แบบหลากหลายวิธี โดยเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีม่ คี วาม
เชี่ยวชาญหลากหลายเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานให้บรรลุผลส�ำเร็จในแต่ละองค์ประกอบของการด�ำเนินงานโครงการจัดการ
ศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

103 ผลการวิจัยล่าสุดในยุโรปและญี่ปุ่นได้ข้อสรุปว่าเด็กที่เริ่มเรียนภาษาต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อย มีข้อได้เปรียบระยะยาวไม่แตกต่างจากเด็กที่เริ่มเรียนช้ากว่า
โดยมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าอายุ 11 ปี อาจเป็นอายุที่มีประสิทธิผลมากกว่าส�ำหรับการเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศในบริบทโรงเรียนทั่วไป ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อที่ยึดถือ
ตามกันมาว่า “ยิ่งเด็กยิ่งดี” Lambelet & Berthele, 2015
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ข้อเสนอแนะและการด�ำเนินงานขั้นต่อไป
การศึกษาของประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่าน ทั้งนักการเมืองและผู้ปกครองต่างเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องขานรับโดยใช้พนื้ ฐานจากผลการวิจยั และนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั การพิสจู น์เชิงประจักษ์แล้วว่ามีประสิทธิผล
มารองรับ
ผลการวิจยั โครงการนีส้ อดคล้องกับผลการวิจยั ทัว่ โลกโดยพบว่า โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) ส่งผลต่อท้องถิน่ ในระดับ
ดีเยี่ยมส�ำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยที่พบว่าร้อยละ 72.5 ของนักเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในรายวิชาภาษาไทยการอ่านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เมือ่ เทียบกับเพียงร้อยละ 44.5 ของนักเรียนคูเ่ ทียบนอกจากนี้
ผลคะแนนสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในโครงการทวิ–พหุภาษา ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถ่ิน) สร้างเสริมทักษะภาษาไทยให้มีพัฒนาการอ่านออกเขียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแม้ว่านักเรียน
โครงการทวิ–พหุภาษาใช้เวลาเรียนรูภ้ าษาไทยในชั้นเรียนน้อยกว่านักเรียนคู่เทียบ และเริม่ ต้นเรียนรูด้ ว้ ยการฟังพูดก่อนการอ่านเขียน แต่ผล
การทดสอบในชั้น ป.1 กลับพบว่า นักเรียนทวิ-พหุภาษามีทักษะการเขียนในระดับค�ำ และประโยคสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบอย่างมี
นัยส�ำคัญถึง 2 เท่า และผลการทดสอบเขียนเรียงความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทวิ-พหุภาษามีทักษะ
การใช้ค�ำและการสื่อความหมายสูงกว่าคู่เทียบทุกด้าน โดยสรุปแล้ว วิธีการสอนภาษาไทยในโครงการทวิ-พหุภาษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการการสอนภาษาไทยในโรงเรียนทั่วไปที่ใช้ภาษาไทยเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ผู้ปกครองสนันสนุนการจัดการ
ศึกษารูปแบบนี้เป็นอย่างมาก
องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ดังนัน้ องค์การยูนเิ ซฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนภาคีเครือข่ายของ
โครงการทุกฝ่าย จึงขอแสดงความพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
ในการด�ำเนินงานตามแนวคิด IDEAS พร้อมข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่4
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 4.5.2
“ร้อยละของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีภาษาแรก
(ภาษาแม่) หรือภาษาที่บ้าน
เป็นภาษาที่ใช้ในการ
เรียนการสอน”
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ntegrating บูรณาการแนวทางจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
ให้เป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายการศึกษาแห่งชาติในด้านหลักสูตรการพัฒนา
ครูและการวัดและประเมินผล
eveloping พัฒนาโครงการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
ส�ำหรับเด็กไทยกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงโดยเฉพาะเขตพื้นที่ชายแดน
ภาคเหนือ โดยอาศัยการถอดบทเรียนที่ได้รับจากโครงการนี้
xpanding ต่อยอดขยายผลโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) ในโรงเรียนเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เพราะ
เป็นหลักสูตรที่ปรับเหมาะสมแล้ว มีสื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้ และ
แนวทางในการพัฒนาครูที่ตรวจสอบประสิทธิภาพเรียบร้อยพร้อมให้น�ำไป
ต่อยอดขยายผลแบบเต็มรูปแบบ
dapting ปรับใช้สอื่ การสอน “ภาษาไทยส�ำหรับเด็กไทยกลุม่ ชาติพนั ธุ”์
ของโครงการฯ กับเด็กที่เป็นบุตรหลานแรงงานข้ามชาติจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ส�ำหรับจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบนอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ที่จัดให้โดยรัฐและเอกชนในประเทศไทย
etting up จัดระบบสรรหา ฝึกอบรม พัฒนา และบรรจุแต่งตั้งครู
กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อคืนถิ่นภูมิล�ำเนารองรับโครงการจัดการศึกษาโดยใช้
ภาษาแม่เป็นฐาน รวมทั้งแก้ปัญหาอัตราการย้ายออกของครูในพื้นที่ชนบท
ห่างไกล
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การด�ำเนินงานขั้นต่อไปที่ใช้ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะข้างต้นในระดับต่าง ๆ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้
ระดับประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ + ภาคีเครือข่ายของโครงการ)
• จัดตัง้ หน่วยงานภายในส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะในด้านงานส่งเสริมโครงการ
ทวิ–พหุภาษาส�ำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
• ก�ำหนดนโยบายแนวปฏิบัติ และงบประมาณที่ชัดเจนส�ำหรับการด�ำเนินงานโครงการทวิ–พหุภาษาที่เข้มแข็งทั่วประเทศ
• อนุโลมให้โครงการทวิ–พหุภาษาได้รับการยกเว้นจากนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การเริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้นเพื่อให้เด็กมีเวลาตั้งใจเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาไทยมากขึ้น
• ประสานงานกับสถาบันฝึกหัดครูเพือ่ ก�ำหนดกรอบคุณวุฒวิ ชิ าชีพครูปฐมวัย/ประถมศึกษาขึน้ ใหม่ โดยให้ครอบคลุม “ความเชีย่ วชาญ
ด้านภาษาแม่ในบริบที่ภาษาแม่ต่างจากภาษาไทย”
• ก�ำหนดแนวทางพิเศษส�ำหรับเยาวชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีคุณสมบัติเพียงพอเพื่อการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูในพื้นที่ที่เป็นภูมิล�ำเนา
ของตนเอง
• อนุญาตให้เด็กเล็กในช่วงชั้นต้น (อนุบาล 1–ประถมศึกษาปีที่ 3) ในโครงการทวิ–พหุภาษา ท�ำแบบทดสอบมาตรฐานด้วยภาษาที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ
• ส่งเสริมให้ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
ในการประเมินโครงการน�ำร่องต่าง ๆ แล้วน�ำองค์ประกอบส�ำคัญของโครงการที่ประสบความส�ำเร็จมาบูรณาการเข้าสู่ระบบ
• ผลักดันการผลิตสื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศตามกรอบแนวคิดของโครงการทวิ–พหุภาษา
• ศึกษากลวิธีการสอนแบบ “สองแนวทาง (Two track approach)” เพื่อใช้กับเด็กที่มีภาษาแม่เป็นภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิดสร้างสรรค์และทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึง่ เป็นจุดอ่อนทีส่ ำ� คัญของนักเรียนไทย (จากผลคะแนนทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ จากการสอบ PISA)
ส�ำหรับเขตพื้นที่ภาคใต้ (ส�ำนักงานบริหารเขตพื้นที่ภาคใต้ + ภาคีเครือข่ายของโครงการ)
• จัดท�ำแผนการขยายผลโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ไปสู่โรงเรียนอื่นอย่างเป็นระบบโดยสมัครใจ
• อ�ำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ บ่งปันประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง “โรงเรียนสองภาษา” กับโรงเรียน
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
• เร่งผลิตหนังสือภาษามลายูถนิ่ ส�ำหรับเด็กเพิม่ เติม โดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วมกับครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู และปราชญ์
ชาวบ้าน เพือ่ ผลิตสือ่ ทัง้ ในรูปแบบท�ำมือและอิเลคทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม
“โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา
คอมพิวเตอร์ เช่น Bloom เป็นต้น
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ปฏิบัติตามเจตนารมณ์
• ผลิตสือ่ ภาษามลายูอกั ษรยาวีเพิม่ เติมตามหลักวิชาการของโครงการทวิ–พหุภาษา
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก
(ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) และออกแบบเครือ่ งมือประเมินผลภาษามลายูอกั ษร
เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการทั่วโลก
ยาวีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
ตั
ง
้
อยู่บนพื้นฐานงานวิจัยทางการศึกษา
• สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนภาษาแม่ (ภาษามลายูปาตานีอักษรไทย)
สมัยใหม่และวิทยาการทางสมองปลูกฝังให้เด็ก
เพิ่มเติมส�ำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ส�ำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตก (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา +
ภาคีเครือข่ายท้องถิ่น)
• ปรับปรุงระบบบรรจุแต่งตั้งต�ำแหน่งครู โดยให้ครูที่พูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์
ได้รับโอกาสในการพิจารณาเป็นอันดับต้น ที่จะได้รับการบรรจุในเขตพื้นที่
ตามถิ่นฐานภูมิล�ำเนาของตน
• จัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนรูปแบบอืน่ ๆ ให้แก่โรงเรียนทีจ่ ัดการ
เรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษา
• ด�ำเนินการส�ำรวจสถานการณ์การใช้ภาษาระดับโรงเรียนเพือ่ ระบุกลุม่ ภาษา
ต่าง ๆ ที่นักเรียนและครูพูด
• ปรับประยุกต์ใช้สื่อการสอน “ภาษาไทยส�ำหรับเด็กไทยกลุ่มชาติพันธุ์”
ของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) เพื่อใช้กับเด็กที่เป็นบุตร
หลานแรงงานข้ามชาติ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง ผู้รักการอ่าน
หนังสือเตรียมความพร้อมให้เด็กก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และทักษะการแก้ปัญหาสอนให้รู้จักเคารพ
เชื่อฟังผู้น�ำท้องถิ่นและรัฐบาลและจะช่วยให้
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อ 4 ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงควร
เข้ามาสนับสนุนและต่อยอดขยายผลโครงการ
ที่ประสบความส�ำเร็จเช่นนี้”
รองศาสตราจารย์ ดร. โคทม อารียา
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาคผนวก ก

ความเคลือ่ นไหวด้านทวิ–พหุภาษาศึกษา
ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
“เมื่อดูงานวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาศึกษา ในรอบ 10–15 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า
ผลการวิจัยที่สนับสนุนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก.... เมื่อวิเคราะห์
ถึงสิ่งที่ควรแจ้งให้กับผู้ก�ำหนดนโยบายทราบ...เราไม่สามารถปฏิเสธความถูกต้องและชอบธรรม
ของการจัดการศึกษาตามแนวทางทวิ–พหุภาษาส�ำหรับเด็กนักเรียนชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชายขอบ
ไปได้เลย” จิม คัมมินส์, 2013
ภาคผนวกโดยสังเขป
• พัฒนาการในเชิงบวกของการเคลือ่ นไหวด้านการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาในเอเชียผ่านมุมมองของการ
ประชุมวิชาการว่าด้วยการศึกษาแบบพหุภาษา
• โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) มีคณ
ุ ปู การและได้รบั ประโยชน์จากการเคลือ่ นไหวด้านการจัดการ
ศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาในวงกว้าง
คุณประโยชน์ของการเป็นสื่อกลาง

โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ไม่ใช่โครงการที่เกิดขึ้นแบบแยกเดี่ยวโดยล�ำพัง หากแต่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติอันเป็นผลมาจากการที่นักภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมกับการที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว
กับความเชื่อมโยงระหว่างภาษากับการศึกษาโดยการติดต่อสัมพันธ์กับนักวิชาการนานาชาติ ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินงานด้านการจัดการศึกษาแบบ
ทวิ–พหุภาษาในต่างประเทศ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีอ่ งค์การสหประชาชาติ กรรมการโครงการเป็นทัง้ ผูเ้ ดินทางไปศึกษาดูงานโปรแกรมทวิ–พหุภาษาศึกษา
ในต่างประเทศในเอเชียและยุโรปและเป็นเจ้าภาพต้อนรับผูส้ นใจเข้าเยีย่ มชมโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) ดังนัน้ สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลจึงกลายเป็นส่วนหนึง่ ของ “สือ่ กลาง” ด้านทวิ–พหุภาษาศึกษาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งมีคุณูปการและได้รับประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและองค์กรที่มีความสนใจคล้ายกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วท�ำให้เกิดขึ้นได้
ด้วยรูปแบบคณะท�ำงานว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยทวิ–พหุภาษาศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องการประชุมดังกล่าวนี้ นับเป็นป้ายบอกทางได้เป็นอย่างดี ที่ใช้บอกความก้าวหน้าและการเติบโตของการเคลื่อนไหวด้านการจัดการ
ศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในภูมิภาคเอเชีย

คณะท�ำงานว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

การขานรับเชิงบวกต่อการประชุมว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา ในปี พ.ศ. 2546 โน้มน้าวให้ผู้สนับสนุนโครงการเห็น
ความจ�ำเป็นของการให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการด�ำเนินการประชุมและเจ้าหน้าที่คนส�ำคัญของ
ยูเนสโกและยูนิเซฟได้ร่วมกันจัดตั้งคณะที่ปรึกษาด้านภาษาแห่งยูเนสโกขึ้นเพื่อส่งเสริมการท�ำงานด้านการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา
ในภูมิภาค (Kosonen 2013) เมื่อปี พ.ศ. 2551 คณะที่ปรึกษาได้กลายเป็นคณะท�ำงานว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
(Asia Multilingual Education Working Group หรือ MLE WG) ภายใต้กลุ่มงานเฉพาะกิจของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของ
เอเชียและแปซิฟกิ แห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ซึง่ เป็นคณะท�ำงานว่าด้วยการศึกษาเพือ่ ปวงชน ทัง้ นี้ คณะท�ำงานว่าด้วยการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาได้ประกาศเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองไว้ดังนี้
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• วัตถุประสงค์ : เพื่อระบุความต้องการส�ำคัญส�ำหรับการเคลื่อนไหวด้านการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในระดับภูมิภาคและ
ประสานงานด้านทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการนั้น
• วิสัยทัศน์ : การศึกษาที่มีคุณภาพส�ำหรับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาต่าง ๆ ในทุกประเทศทั่วภูมิภาค
• เป้าหมาย : ขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส�ำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาต่างๆโดยการสนับสนุนการจัดการศึกษา
พหุภาษาและผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้อง104
สมาชิกผูก้ อ่ ตัง้ คณะท�ำงานว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา ได้แก่ ยูเนสโกยูนเิ ซฟองค์การช่วยเหลือเด็กองค์การแคร์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล เอสไอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล และองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีมีโอ การประชุมเลขาธิการ
คณะท�ำงานว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา จัดขึน้ โดยแผนกการศึกษาเพือ่ ปวงชนแห่งภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟกิ ยูเนสโก กรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นโอกาสส�ำหรับการปรึกษาหารือเรื่องการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอื่น ๆ ของแผนก ได้แก่
การศึกษาแบบเรียนรวม การศึกษาเพื่อปวงชน และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
แม้ว่าคณะท�ำงานว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา จะมาประชุมร่วมกันเพื่อจัดงานประชุมใหญ่ประจ�ำปี แต่ก็มีกิจกรรมต่าง ๆ
เพิ่มขึ้น เช่น การออกจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์รายไตรมาส ซึ่งขณะนี้เผยแพร่ไปยังสมาชิกผู้รับข่าวสารเกือบ 1,000 ราย รวมทั้งโครงการ
จัดท�ำแผนทีก่ ารจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ (เพือ่ ระบุโครงการทวิ–พหุภาษาและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักในระดับ
ภูมภิ าคซึง่ เป็นงานเชิงปริมาณ) และการพัฒนากรอบการวิเคราะห์สำ� หรับการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (เพือ่ ศึกษาลักษณะเชิงคุณภาพ
ของโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา) (UNESCO Bangkok, 2015b) นอกจากนี้ คณะท�ำงานยังมีสว่ นร่วมในการผลิตและแปลทรัพยากร
ทวิ–พหุภาษาศึกษารูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือจุลสาร เอกสารรายงานการประชุม วีดทิ ศั น์ และบทความในหนังสือพิมพ์ ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์
ส�ำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับทั้งภายนอก และเป็นผลดีต่อการรณรงค์ส่งเสริมภายในองค์กรสมาชิกของคณะท�ำงาน เช่นยูนิเซฟและ
ยูเนสโกเนื่องจากการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษามีธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อปรัมปราที่นิยมยึดถือกันมานานเรื่องการรับภาษา
ของเด็ก ดังนั้น กรณีการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา จึงต้องมีการกล่าวถึงซ�้ำ ๆ บนเวทีต่าง ๆ

การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาการทางภาษา การฟื้นฟูภาษา และการศึกษาแบบพหุภาษา
ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาครั้งที่ 2 (2551)

ภายหลังจากการประชุมในปี พ.ศ. 2546 นับเป็นช่วงที่มีพัฒนาการของการเคลื่อนไหวด้านการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้
ภาษาแม่เป็นฐานที่ส�ำคัญเกิดขึ้นจ�ำนวนมากในประเทศฟิลิปปินส์มีรายงานว่าผลการทดสอบแห่งชาติปี ค.ศ. 2006 ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียนชนเผ่าคาลิงกาในโรงเรียนพหุภาษา มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่ใช่พหุภาษา
ร้อยละ 25 ในวิชาภาษาอังกฤษและร้อยละ 28 ในวิชาภาษาฟิลปิ ปินส์105 กระบวนการถ่ายโอนโครงการพหุภาษาในกัมพูชาจากภาคการศึกษา
นอกระบบไปสู่การศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐได้รับการผลักดันอย่างดียิ่ง โดยมีส่วนช่วยจากผลลัพธ์ในแง่บวกและกฎหมายการศึกษาปี
พ.ศ. 2550 ทีใ่ ห้หน่วยงานท้องถิน่ มีสิทธิเลือกภาษาทีใ่ ช้เป็นสือ่ ในการเรียนการสอนในเขตพืน้ ทีข่ องตน106 ประเทศไทยพบว่าการเริม่ โครงการ
ทดลองน�ำร่องการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่ในภาคเหนือครั้งแรกต้องหยุดลงกลางคัน เนื่องจากไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ พร้อมกันนั้นก็มีการเริ่มต้นโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
โดยมหาวิทยาลัยมหิดลและในพืน้ ทีภ่ าคตะวันตกและภาคเหนือ โดย มูลนิธภิ าษาศาสตร์ประยุกต์ รวมทัง้ การริเริม่ ของส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ในการยกร่างนโยบายภาษาแห่งชาติอกี ทัง้ ยังมีโครงการน�ำร่องการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยูใ่ นประเทศบังคลาเทศ
ปากีสถานเนปาลและเวียดนามนอกจากนี้ในระดับนานาชาติยังมีซีมีโอร่วมกับธนาคารโลกได้เริ่มต้นโครงการระยะยาวที่มีชื่อว่า
“ภาษาแม่ในฐานะภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนเชื่อมโยงส�ำหรับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายยุทธศาสตร์ และการผลักดัน”
หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “Mother Tongue as Bridge Language of Instruction in Southeast Asian Countries: Policy, Strategies
and Advocacy.”107 รายงานของธนาคารโลกที่ศึกษานโยบายภาษาที่ใช้ในการศึกษาและผลลัพธ์ของนโยบายดังกล่าวในหลายประเทศ
ได้ข้อสรุปดังนี้
ร้อยละห้าสิบของเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนทั่วโลกอาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งภาษาที่ใช้ในโรงเรียนมักไม่ค่อยได้ใช้ที่บ้าน หรือไม่มี
โอกาสได้ใช้เลย นับเป็นข้อท้าทายใหญ่หลวงที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) แนวปฏิบัติที่สืบทอดกันมา แล้วไม่
ก่อให้เกิดประสิทธิผล ย่อมน�ำไปสู่การเรียนรู้ในระดับต�่ำและการออกกลางคันหรือซ�้ำชั้นสูง108
104
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108
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เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติรับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง
(United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ซึ่งเนื้อหาในมาตรา 14 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง มีดังนี้
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะก่อตั้งและควบคุมระบบและสถาบันการศึกษาของตน โดยจัดให้มีการศึกษาที่สอนด้วยภาษาของตนซึ่งเหมาะ
สมกับวิธกี ารเรียนและการสอนตามวัฒนธรรมของตน... รัฐควรใช้มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ รัฐกับชนเผ่าพืน้ เมืองทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันสร้างขึน้
เพื่อให้ชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะเด็กๆ...สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่เป็นไปตามพื้นฐานวัฒนธรรมของตน และมีการเรียนการสอน
ด้วยภาษาของตน109
พัฒนาการดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นแรงผลักดันส�ำคัญส�ำหรับการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คนจาก
30 ประเทศ มารวมตัวกันที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าฟังการน�ำเสนอบทความ 99 บทความ และรับชมนิทรรศการ 18 รายการ ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการประชุม ดังนี้
• สร้างความตระหนักในวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการพัฒนาภาษาการฟื้นฟูภาษาและการจัดการศึกษาแบบ
ทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์จากผู้ที่มีส่วนร่วมในโปรแกรม
ดังกล่าวอย่างเต็มที่
• สร้างและขยายเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมในความพยายามด�ำเนินการดังกล่าว110

การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยภาษาการศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) (2553)

ในปี พ.ศ. 2553 คณะท�ำงานว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษามีจ�ำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากสมาชิกผู้ก่อตั้งที่มีอยู่แต่เดิม โดยมี
ผู้เข้าร่วมใหม่ ได้แก่ ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา สมาคมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาผู้ใหญ่แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกใต้ และ
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคอาเซียนทางด้านเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ด้วยเวลาที่เหลือ
อีก 5 ปีก่อนถึงก�ำหนดเวลาเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในปีค.ศ. 2015 การประชุมครั้งนี้พยายามให้ความส�ำคัญกับบทบาทของภาษา
ทีม่ ตี อ่ การศึกษาและประเด็นทางด้านเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษด้านอืน่ ๆ เช่นสุขภาพและความเสมอภาคทางเพศ ดังนัน้ เป้าหมาย
ของการประชุมจึงมีดังต่อไปนี้
• เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างภาษากับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและการศึกษาเพื่อปวงชน
• ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบูรณาการภาษากับการศึกษาเป็นรูปแบบสหสาขาวิชาเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและการศึกษาเพื่อปวงชน
• แจ้งให้ผู้ก�ำหนดนโยบายและภาคีด้านการพัฒนาทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อบูรณาการภาษาและการศึกษา
เข้ากับยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและการศึกษาเพื่อปวงชน111
ครั้งนี้มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษามากที่สุด โดยมีผู้เข้าประชุมกว่า 400 คนจาก 30 ประเทศทั่วโลก
โดยมีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถา โดยเล่าถึงการอนุมัติร่างนโยบายภาษา
แห่งชาติฉบับราชบัณฑิตยสถาน รวมทัง้ ความส�ำเร็จของโครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถนิ่ ) ส่วนองค์ปาฐกหรือผูพ้ ดู ประเด็นหลักอืน่ ๆ
ได้บรรยายภาพความสนใจของทั่วโลกที่มีต่อประเด็นการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ได้แก่ ศาสตราจารย์ซูซาน โรเมน
(มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด) ลอเร็นเชียส เซบาสเตียนัส เดวิดส์ (สถาบันแห่งชาติภาษาแอฟริกนั เพือ่ การพัฒนาการศึกษา) ราชาเทวาศิษย์ รอย
(ศาลฎีกาบังคลาเทศ) และ ออกทาเวียนา วี ทรูจิลโล (มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นแอริโซนา)
หลายประเทศรายงานว่ามีนโยบายด้านภาษาฉบับใหม่หรือฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในประเทศฟิลิปปินส์เครือข่ายมหาวิทยาลัยและ
องค์กรนอกภาครัฐ ได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย “ตาลีอาตายัน” หรือ ‘สะพาน’ งานของเครือข่ายมีส่วนท�ำให้เกิดการออกประกาศค�ำสั่ง
ของฝ่ายบริหาร ฉบับที่ 74 พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นค�ำสั่งที่ให้น�ำการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา “เข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ” ภายในกระทรวง
ศึกษาธิการ112 ในท�ำนองเดียวกันกัมพูชาก็ยกระดับสถานะการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาขึ้นได้ส�ำเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบันทึก
ประวัติผลงานที่โดดเด่นของโครงการแคร์ (CARE) โดยการประกาศใช้ “แนวทางการด�ำเนินงานด้านการศึกษาแบบทวิภาษาส�ำหรับเด็ก
ชนเผ่าพื้นเมืองบนพื้นที่สูงพ.ศ. 2553”113
ผลงานที่ส�ำคัญของการประชุมครั้งนี้คือหนังสือประมวลความรู้จากการประชุมความยาว 45 หน้า ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยองค์การยูเนสโก
ชื่อเรื่อง Why Language Matters for the Millennium Development Goals หรือ เหตุใดภาษาจึงส�ำคัญส�ำหรับเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ114 หนังสือฉบับนี้แจกจ่ายไปทั่วโลกพร้อมกับแผ่นพับสรุปเนื้อหาในชื่อเดียวกัน
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สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเพือ่ ปวงชนในภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟกิ : นโยบายแนวปฏิบตั แิ ละกระบวนการ (2556)

การประชุมในปี พ.ศ. 2556 มีองค์กรเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น ได้แก่ องค์กรรูมทูรีด (Room to Read) องค์การแพลน อินเตอร์
เนชั่นแนล องค์การดีวีวี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาคมนักแปลแห่งประเทศฟิลิปปินส์ สมาคมภาษาศาสตร์แห่งประเทศฟิลิปปินส์ และ
เครือข่าย170+ตาลีอาตายัน อันที่จริงการประชุมครั้งนี้ก�ำหนดว่าจะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์จนกระทั่งเป็นที่ชัดเจนว่า ภาคีเครือข่ายใน
ฟิลิปปินส์ติดภารกิจจึงต้องเปลี่ยนสถานที่จัดงานเป็นประเทศไทย
เพียงไม่กี่เดือนก่อนการประชุม นายเบนิกโน เอสอากีโนที่สาม ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ลงนามในรัฐบัญญัติฉบับที่ 10533 ที่พลิก
โฉมหน้าระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์โดยสิ้นเชิง ด้วยการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นจาก 10 ปี เป็น 12 ปีและให้ใช้ “หลักการและ
กรอบการด�ำเนินงานการศึกษาแบบพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน” ทั่วประเทศเป็นผลให้กลุ่มภาษาชนเผ่าพื้นเมือง 50 ภาษา ได้น�ำมาใช้
ในระบบโรงเรียนประถมศึกษารัฐบัญญัติฉบับนี้เป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวด้วย “พลังประชาชน” ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ นักพัฒนา
ครูผู้น�ำทางธุรกิจ และนักการเมือง115
รัฐบัญญัติฉบับที่ 10533 นี้ ยกร่างโดยองค์ปาฐกที่ส�ำคัญคนหนึ่งในการประชุม นั่นคือ นายมักตันกอล “เมไจ” ที กูนิกุนโด สมาชิก
รัฐสภาคองเกรส โดยมีผู้ร่วมบรรยายบนเวทีคือ นางโตน ซา อิม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศกัมพูชา ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลที่จะขยายการศึกษาแบบพหุภาษาให้ครอบคลุมภาษาชนพื้นเมืองเพิ่มเติมอีกถึง 19 กลุ่มภาษา รวมทั้ง ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ที่ได้บรรยายสรุปให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงแผนยุทธศาสตร์ส�ำหรับการด�ำเนินงานตามนโยบายภาษาแห่งชาติและความคืบหน้าของ
โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
นอกจากนี้ มีการน�ำเสนอเนือ้ หาทีเ่ น้นเรือ่ งนโยบายและการมีสว่ นร่วมทางการเมือง บนเวทีบรรยายรวมอีกหลายเรือ่ ง ศ.ดร. เฟอร์นานด์
เดอ วารองส์ (มหาวิทยาลัยวิทอทาส แมกนัส) ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายและผู้รับรางวัลลิงกัวแพกซ์ (Linguapax Award) บรรยายเกี่ยว
กับสถานะทางกฎหมายของอนุสญ
ั ญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติทเ่ี กีย่ วกับสิทธิทางภาษาวัฒนธรรมและชนเผ่าพืน้ เมือง ศ.ดร.โจเซฟ โล เบียนโก
(มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น) บรรยายความคืบหน้าของโครงการ “ภาษาเพื่อสังคมสมานฉันท์” หรือ “Language for Social Cohesion”
ที่ยูนิเซฟและรัฐบาลเนเธอร์แลนด์สนับสนุนงบประมาณ โดยจัดให้ผู้น�ำชนกลุ่มน้อยและเจ้าหน้าที่รัฐเมียนมาร์ เข้าร่วมการประชุมหารือว่า
ด้วยนโยบายภาษาที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่น ดร. อันเหว่ย เฟิง (มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม วิทยาเขตหนิงโป ประเทศจีน) บรรยายถึงโครงการ
วิจัยทั่วประเทศจีนที่ศึกษาประสิทธิผลของโครงการที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐานเพื่อช่วยเด็กชนกลุ่มน้อยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นจุดขาย
ที่ส�ำคัญให้แก่รัฐบาลต่าง ๆ ทั่วทั้งภาคพื้นเอเชีย
ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือปาฐกถาเปิดการประชุมที่ถ่ายทอดผ่านวีดิทัศน์ โดย ศ.ดร.จิม คัมมินส์ (มหาวิทยาลัยโตรอนโต) ผู้เชี่ยวชาญชั้น
น�ำของโลกด้านการศึกษาทวิ–พหุภาษา โดยประกาศว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นประสิทธิผลของการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
มีความชัดเจนอย่างยิ่งในหลายประเทศ จนกระทั่ง “เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาเหมาะส�ำหรับเด็กนักเรียนชาติพันธุ์
และเด็กชายขอบ”116
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการให้ข้อคิดเห็นที่น่ายินดีจากนักการเมืองผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ แต่เนื้อหาสาระ
หลักโดยแท้จริงของการประชุมในปี พ.ศ. 2556 คือการรายงานผลการด�ำเนินงานโดยผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา ที่ว่าด้วย
ประเด็นท้าทายการท�ำงานและการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ จนประสบความส�ำเร็จ การเคลื่อนไหวด้านทวิ–พหุภาษามีพัฒนาการเติบโต
เต็มที่อย่างชัดเจน และค�ำถามที่กล่าวถึงกันมานานแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเร่งด่วน ได้แก่ ควรเริ่มสอนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่และ
เริ่มสอนอย่างไร เราจะถ่ายโอนรูปแบบการฝึกอบรมครูประจ�ำการไปสู่การมีส่วนร่วมกับวิทยาลัยฝึกหัดครูได้อย่างไร แล้วห้องเรียนที่มีเด็ก
พูดภาษาแม่หลายภาษาจะท�ำอย่างไร ค�ำถามดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกบรรจุไว้ใน “รายการเนื้อหา” ส�ำหรับการประชุมครั้งต่อไปในอนาคต

115 Dekker, 2013
116 Cummins, 2013
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การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยภาษาและการศึกษาครั้งที่ 5 : การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการศึกษาพหุภาษา
(2559)

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
หน่วยงานด้านการพัฒนาต่าง ๆ ต้องประเมินการท�ำงานของตนเองใหม่อีกครั้งตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว การประชุมว่าด้วย
“การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา ครั้งที่ 5” จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ที่พยายาม “รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน” กลุ่มหัวข้อ
การประชุมซึ่งก�ำหนดขึ้นบางส่วนจากข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่แล้ว มีดังนี้
• นโยบายและการวางแผนด้านภาษาและภาษาที่ใช้ในการศึกษา
• การฝึกอบรมครูทวิ–พหุภาษา
• แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาส�ำหรับการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา
• ประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแบบสหสาขาวิชากับภาษา
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 300 คนจาก 30 ประเทศ ซึ่งจนถึงขณะนี้ หลายคนได้กลายเป็นเพื่อนเก่ากันไปแล้ว
ต่างฝ่ายต่างต้องการเล่าข่าวคราวความคืบหน้าของโครงการของตัวเองให้กันและกันฟังว่าก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วตั้งแต่การประชุม
ครั้งก่อน
ตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ หลายหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมเป็นประจ�ำ ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการทวิ–พหุภาษา
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) มาโดยตลอด และตอนนี้ก็มารวมตัวกันแน่นขนัดห้องประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง“Eight Years of MLE in
Southern Thailand: Reflections, Results, and Future Directions” หรือ “แปดปีทวิ–พหุภาษาศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย:
ภาพสะท้อนผลลัพธ์ และทิศทางในอนาคต” โดยมีนายฮิวจ์ เดลานีย์ จากองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย บรรยายร่วมกับ ศ.ดร.สุวิไล
เพื่อให้ภาพรวมของโครงการ นายยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำเสนอผลการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์
เรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูปาตานีที่เกี่ยวกับประเด็นทางภาษาและแบบตัวเขียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาวมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกัน น�ำเสนอผลการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์เรื่องประสิทธิผลของ
การถ่ายโอนทักษะการอ่านออกเขียนได้ในภาษามลายูถนิ่ ไปสู่ภาษาไทย โดยสรุปว่าเด็กนักเรียนในโครงการน�ำร่องมีความสามารถด้านทักษะ
ภาษาไทยสูงกว่าเด็กในโรงเรียนควบคุมทีใ่ ช้โปรแกรมสามัญซึง่ สอนโดยใช้ “ภาษาไทยภาษาเดียว” โดยใช้เวลาพัฒนาการสัน้ กว่า ผศ.ดร.ศุภลักษณ์
สินธนา และ อ.ยะพา เจะนิ น�ำเสนอผลการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่องระยะ 6 ปี โดย มรย. ซึ่งสรุปได้ว่ากลวิธีการสอนตามแนวทาง
ทวิ-พหุภาษาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับต�่ำถึงปานกลาง และในการ
ประชุมวันถัดไปผศ.ดร.เกสรี ลัดเลียเป็นจุดเด่นจากการร่วมอภิปรายบนเวทีบรรยายรวมว่าด้วยเรือ่ งการศึกษาวิชาชีพครูทวิ–พหุภาษา เนือ่ งจาก
มรย. เป็นสถาบันฝึกหัดครูแห่งแรกในเอเชีย ที่เปิดสอนหลักสูตรทวิ–พหุภาษาศึกษา ส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรี
และยังเป็นสถาบันเพียงแห่งเดียวในภาคพื้นเอเชียที่จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทวิ–พหุภาษา
ด้านนอกห้องประชุม มีนิทรรศการโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) โดยได้มีการจัดแสดงเหรียญรางวัล
นวัตกรรมการรูห้ นังสือ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็นรางวัลยูเนสโกทีส่ นับสนุนโดยรัฐบาลเกาหลีเพือ่ ร�ำลึกถึงพระเจ้าเซจอง ทีเ่ ป็นผูส้ ร้างระบบ
เขียนภาษาเกาหลี โดย ศ.ดร.สุวิไล ได้ไปร่วมพิธีมอบรางวัล ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อหนึ่งเดือนก่อน
หน้าการประชุม ในนามของผู้ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษาทั่วโลก
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สรัญญา กฤษณานุวัตร, สราวุฒิ ไกรเสม และณัฐมน โรจนกุล
ราชบัณฑิตยสภา ได้แก่ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, นิตยา กาญจนะวรรณ และชลธิชา สุดมุข
คณะวิจัยในพื้นที่ ได้แก่ สาเหะอับดุลเลาะ อัลยุฟรี, เจ๊ะฮูเซ็น เจะอุบง, ฮัสนะ เจะอุบง, ต่วนซอฟียะห์ อัลยุฟรี, อาซีย๊ะ ดอเลาะ,
บาดือรู อาแว, อัศศิดิกร์ มะนอ, อับดุลเลาะ หลงสะ, รีดวาน บอเฮาะ, เจ๊ะไซนับ บากา, แวฮามีดะห์ ยาเมาะ, ซูไลกอ ดอเลาะ,
อิมรอน ดอเลาะ, รุจญ์ฮาน มาซอ, ฮีลมี ดือเระ, รัตนา สมาเฮาะ, อามีนะห์ เจะซามะ, รอฮานี นิสะนิ, นูรีดา มะสารี, อัสนะ บินสุหลง,
รุสน๊ะ มะดิเยาะ, สาแลฮ๊ะ จางวาง, มาเรียม สาและ, นูรนี า มะสารี, นิฮสั น๊ะ เจะมัน, รุสนานี มะหะมิง, ณูสอื รี อาแวกือจิ, ซิรญาณ บินฮายีอาแว,
นูรมี สะอุ, ซูรอยา อาแว, อารีนา เจะอาแว, ศราวุธ ดอล๊ะ, นาตยา บูสมัน, นอร์ดศิลา หลงกูนัน, นัจมี ยีวา, สุกัญยา หลงสาม๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ เกสรี ลัดเลีย, ศุภลักษณ์ สินธนา, ฟารีดา สามะอาลี, มูหมั มัดตอลาล แกมะ, ยะพา เจะนิ, ปราณี หล�ำเบ็ญสะ,
อามีเนาะ ดือแม, นิฮารง โต๊ะสู
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้แก่ อานีซะห์ ประจัน, จุฑารัตน์ อรุโณทัย,อับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน, นปภา ศรีเอียด,
ประเสริฐ วาเล๊าะ, ฐิติรัต ภูริพันต์
บุคลากรและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านบน ได้แก่ นูรีดา มะแซ, ฟารีดา เจ๊ะสาแม, นาซีฮะห์ เบามา, สาการียา มานะมา, สากรี เจ๊ะแม,
มูฮามัดยาริม วารัม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่ แวมายิ ปารามัล,รุสดี มาซอและอับดลเล๊าะ ขรีดาโอ๊ะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
สถาบันเอสไอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แก่ ซูซาน มาโลน, เดนนิส มาโลน, คิมโม โคโซเน็น, สตีเฟนวอลเตอร์, วิน โอเวน และจิมโอเวน
โรงเรียนบ้านบึงน�้ำใส ได้แก่ อุสมาน อาแซ
โรงเรียนบ้านปงตา ได้แก่ ปรีดา ไชยศรี
กลุ่มโรงเรียนปูยุด ได้แก่ นูไรเซาะ มูหนะ, สารีบัส ยีคาเร็ง, สมพร คุมภะสาโน, อับดุลเลาะ บานาเว็ง
ขอขอบคุณเป็นพิเศษ ได้แก่ กิตติพงษ์ ณ ระนอง, จริย์วัฒน์ สันตะบุตร, ภาณุ อุทัยรัตน์, แคทริน อิมฮอฟฟ์, อนันต์ เพอร์สัน และ
ดอน ปาทาน
และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงส�ำหรับผลงานของจิราพรบุนนาค(อดีตรองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติผลู้ ว่ งลับ) และแวยูโซะ สามะอาลี
(ครูดีเด่นแห่งชาติผู้ล่วงลับ)
ผู้แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้แก่ สุนทร เจริญทัศน์
ออกแบบรูปเล่ม ได้แก่ ธนัท สุพิชญางกูร
บรรณาธิการ ฉบับภาษาไทย ได้แก่ มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
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