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ยูนิเซฟ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ปฏิบัติงาน
อยู่ใน 190 ประเทศ และเขตปกครองต่าง ๆ  ทั่วโลก เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของเด็กและวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ 
โภชนาการ ระบบน�้าสะอาดและสุขาภิบาล การศึกษาข้ันพื้นฐาน
ส�าหรับเด็กชายหญิงทุกคน การคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง 
การถูกท�าร้าย และการถูกแสวงประโยชน์ และความเสี่ยงต่อการ
ตดิเช้ือเอชไอว ีส�าหรบัการปฏบิติังานด้านการศกึษาในประเทศไทย 
ยูนิเซฟประสานการท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ข้อ 4 ให้เด็กหญิงชายทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถม
และมัธยมที่มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก
และมีประสิทธิภาพ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูท่ีเว็บไซต์ 
www.unicef.or.th

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีก�าเนิดจาก “โรงศิริราชพยาบาล” ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
นับแต่ทรงก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2431 ต่อมา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” 
ในปี พ.ศ. 2512 อันเป็นพระนามของ “สมเด็จพระราชบิดา 
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์” ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันที่มีขอบเขตการด�าเนินงานกว้าง
ขวางยิ่งขึ้น ได้มาตรฐานระดับโลก เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก
มากที่สุดในประเทศไทย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) เป็นหน่วยงาน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์และ
นกัวจิยัของสถาบัน ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในระดบัสากล
ในฐานะผู้ด�าเนินการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม
ของกลุม่ชาตพินัธุ ์ผ่านการท�างานวจิยัในพืน้ทีภ่าคสนาม การพฒันา
ระบบเขียน การผลิตวรรณกรรมท้องถิ่น และการจัดการศึกษาโดย
ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่เว็บไซต์ 
www.lc.mahidol.ac.th/en/
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บทน�า
ระบบการศึกษาไทยทิ้งเด็กจ�านวนมากไว้เบื้องหลัง
	 สองทศวรรษที่ผ่านมา	 อัตราการเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทยรุดหน้าไปอย่างมาก	 เป็นเพราะรัฐบาล
ลงทุนมหาศาลด้านการศึกษา	 อย่างไรก็ตาม	 ความไม่เท่าเทียมและไม่ทั่วถึงยังคงปรากฏให้เห็นเด่นชัด	 เช่น	 เด็กด้อยโอกาสยังเข้าไม่ถึงระบบ
การศึกษา	ทั้งคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ก็ยังแตกต่างกันตามพื้นที่	 ภาษา	และฐานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัวของเด็ก1	หากไม่ศึกษาสถานการณ์
ความเหลือ่มล�า้	และไม่แก้ปัญหาด้วยนโยบายทีอ้่างองิหลกัฐานเชงิประจกัษ์จากงานวิจยัแล้ว	ประเทศไทยจะไม่ประสบความส�าเรจ็ในการยกระดบั
คุณภาพการศึกษาและไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาอันเนื่องมาจากภาษา
	 ในประเทศไทย	เด็กที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ต้องเผชิญปัญหาในการเรียนหลายประการ	จึงเป็นกลุ่มพิเศษที่ต้องการความช่วยเหลือ
ดแูลด้วยกลยทุธ์เฉพาะ	โดยเฉล่ียพบว่า	เด็กกลุ่มนีม้โีอกาสอยูใ่นระบบโรงเรยีนน้อยกว่าประชากรเดก็ทัว่ไป	กล่าวคอื	มแีนวโน้มออกกลางคนัสงูกว่า	
และยังมีผลคะแนนสอบ	O-NET	 ต�่ากว่าอีกด้วย	 ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องหาแนวทางใหม่	 ๆ	 เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าที่เกิดจากภาษา	 ให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ข้อ	4	สร้างหลักประกันว่าทุกคน	มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม	และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลวิจัยจากทั่วโลกสนับสนุนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อ
	 งานวจิยัและหลกัฐานเชงิประจกัษ์ในหลายประเทศชีช้ดัว่า	เด็กเรียนรูไ้ด้ดีทีสุ่ดเม่ือใช้ภาษาแม่ในการเรยีนชัน้ประถมศึกษาตอนต้น	ซึง่พ้ืนฐาน
ที่แข็งแกร่งน้ีจะเป็นทักษะในการเรียนภาษาและสาระการเรียนรู้อื่นได้อย่างดี	 ดังนั้นการก�าหนดนโยบายภาษาและการศึกษาแห่งชาติโดยอ้างอิง
หลักฐานดังกล่าว	 และส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยแนวทางพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในเขตพื้นที่ต่าง	ๆ	 ของประเทศ	 ซึ่งเด็กในท้องถ่ิน
ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่	จะมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในประเทศไทย		
	 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตหลักฐานเชิงประจักษ์ของไทยที่รองรับแนวทางดังกล่าว	และจัดท�าแม่แบบส�าหรับการด�าเนินงานจัดการศึกษา
รูปแบบทวิ–พหุภาษา	ยูนิเซฟร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล	จึงออกแบบ	พัฒนา	ทดลองใช้	และประเมินผล
การทดลองใช้หลักสูตรทวิ-พหุภาษาในโรงเรียนน�าร่องในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งเด็กใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่	และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในอันดับรั้งท้ายของประเทศ	

ภาษาเป็นสะพานไปสู่การเรียนรู้ที่เท่าเทียมและทั่วถึง
	 การจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น)	 ที่น�าเสนอในรายงานฉบับนี้	 เป็นโครงการวิจัยปฏิบัติการท่ีเริ่มด�าเนินงาน
มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2550	 หรือกว่าทศวรรษแล้ว	 พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา	
โดยเปรียบเทียบผลการเรียนของเด็กในโรงเรียนน�าร่องกับโรงเรียนคู่เทียบ	 โรงเรียนน�าร่องจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็น
สื่อหลักในการเรียนการสอนชั้นปฐมวัยหรือปีแรก	ๆ	ของการเข้าเรียน	และสอนภาษาไทยในฐานะภาษาใหม่หรือภาษาที่สองส�าหรับเด็กไทยกลุ่ม
ชาติพันธุ์	 เพื่อเป็นพื้นฐานเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ด้านภาษา	 วัฒนธรรม	 และวิชาการ	 โดยเพิ่มสัดส่วนภาษาไทยมากขึ้นตามล�าดับจนจบช่วงชั้น
ประถมศกึษา	ส่วนโรงเรยีนคูเ่ทยีบจะจดัการศกึษา	โดยใช้	“ภาษาไทยภาษาเดยีว”	ในการจดัการเรยีนการสอน	แล้วประเมนิผลประจ�าปีเพือ่ตดิตามผล
การเรียนของนักเรียนและทัศนคติของชุมชน

“ความส�าเร็จสี่ประการ” ของการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
	 นักวิชาการชาวไทยที่ประเมินโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	 มาตลอด	 8	 ปี	 พบว่า	 การจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษามลายูถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ	ประสบผลส�าเร็จหลายประการสรุปได้ดังนี้
	 •	 พัฒนาการภาษาไทยล�้าหน้า
	 •	 คะแนนเหนือกว่าทุกกลุ่มสาระ
	 •	 O-NET	ประจักษ์แจ้งพัฒนา
	 •	 ชุมชนรักษาสนับสนุนและส่งเสริม

ความร่วมมือและภาคีเครือข่ายช่วยให้โครงการประสบความส�าเร็จ
	 การจดัการศกึษาแบบทว–ิพหภุาษา	(ภาษาไทย-ภาษามลายถูิน่)	ขบัเคลือ่นโดยคณะกรรมการอ�านวยการทีไ่ด้รบัคดัเลอืกมาจากหลายภาคส่วน	
ได้แก่	กระทรวงศกึษาธกิาร	ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้	สภาความมัน่คงแห่งชาต	ิยนูเิซฟ	กองทนุสนบัสนนุการวจิยั	มหาวทิยาลัย
ราชภัฏยะลา	ราชบัณฑิตยสภา	เอสไอแอลอินเตอร์เนชั่นแนล	ครูอาจารย์ในพื้นที่	ตลอดจนผู้น�าทางศาสนาในท้องถิ่น

1	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติและยูนิเซฟ,	2559.
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การยอมรับจากประชาคมโลก
	 มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการรู้หนังสือ	โดยองค์การยูเนสโก	(UNESCO	King	Sejong	Literacy	Prize	2016)	ประจ�าปี	
พ.ศ.	 2559	 แก่โครงการทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	 และ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหวินฮุย	 ด้านการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพครู	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2560	 จากองค์การยูเนสโก	 (UNESCO	Wenhui	 (文晖)	 Award	 2017)	 จากการฝึกอบรมและพัฒนาครู
ตามแนวทางพหุภาษาศึกษา	 (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกในภูมิภาคเอเชียที่มีการสอนและฝึกอบรมครูตามแนวทางพหุภาษา	
นอกจากน้ียังมีการน�าเสนอความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยรูปแบบต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การประชุมสหประชาชาติ	 งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ	และวารสารวิชาการ

ข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ
	 กระทรวงศึกษาธิการควรใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น)	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
โดยบรูณาการแนวทางจดัการศกึษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายการศกึษาแห่งชาต	ิพฒันาการจดัการศกึษาแบบทว–ิพหภุาษา 
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานส�าหรบัเดก็กลุม่ชาตพินัธ์ุบนพืน้ทีส่งูทางภาคเหนือ	ต่อยอดขยายผลการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษา	(ภาษาไทย-มลายถูิน่)	
ในโรงเรยีนเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	ปรบัใช้สือ่การสอน	“ภาษาไทยส�าหรบัเดก็ไทยกลุม่ชาตพินัธุ”์	กบัเดก็ทีเ่ป็นบตุรหลานแรงงานข้ามชาติ	
และจัดระบบสรรหา	พัฒนา	และบรรจุแต่งตั้งครูกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อคืนถิ่นภูมิล�าเนา

เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง
	 การจัดการศึกษาแบบครอบคลุม	(Inclusive	Education)	เล็งเห็นความส�าคัญของการด�าเนินงาน
เพื่อมุ่งเป็น	“โรงเรียนส�าหรับเด็กทุกคน”	โดยมีหลักคิดว่า	โรงเรียนควรรองรับเด็กทุกคน	ไม่กีดกั้นพื้นเพ
หรือสถานะ	ทั้งทางร่างกาย	สติปัญญา	สังคม	อารมณ์	หรือภาษา	ทั้งนี้สถานศึกษาควรจัดให้เด็กทุกคน
ได้มโีอกาสเข้าถงึการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั	โดยค�านงึถงึความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรมของเดก็	
พร้อมทั้งจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการพิเศษของแต่ละคน	 ซึ่งความมุ่งมั่นในวิธีการนี้เป็นหัวใจ
ส�าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การยูนิเซฟ	
	 ขณะที่ประเทศไทยก�าลังเร่งขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาอยู่นี้		ผู้ก�าหนดนโยบายควรได้เห็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่ชี้ว่า	 “อะไรคือสิ่งท่ีมีประสิทธิภาพ”	 อะไรคือเคร่ืองมือท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้
เข้าถงึเด็กทกุคนอย่างทัว่ถงึ	ทกุระดบัการศกึษา	การจดัการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา	(ภาษาไทย–มลายถูิน่)	
เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มีพื้นฐานจาก	“แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ”	(best	practices)	ด้านการสอนยุคใหม่	
ทั้งยังผ่านการประเมินโดยนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศ	 เอกสารฉบับนี้น�าเสนอ	 “สาเหตุ”	 และ	
“วิธีการ”	 รวมถึงผลการศึกษาของโครงการ	 ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการศึกษาของประเทศไทย	
ทัง้น้ี	“การถอดบทเรยีน”	จากการจดัการศึกษาแบบทว-ิพหุภาษานี	้ยงัมปีระโยชน์น่าสนใจอกีหลายประการ
ต่อนักการศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย

โปรดพิจารณาและด�าเนินการ
	 ในฐานะผูแ้ทนองค์การยูนเิซฟ	ประเทศไทย	ข้าพเจ้ามัน่ใจว่า	งานทีเ่ราได้ร่วมปฏบิตักิบัภาคีเครอืข่าย 
หลายภาคส่วนในโครงการนี้	 จักมีประโยชน์นานัปการต่อเด็กหลายพันคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	 และ
แม้กระนัน้	เรากย็งัปรารถนาได้เหน็ผลสบืเนือ่งทีจ่ะเกดิขึน้กบัเด็กอีกจากพนัเป็นหมืน่	จากหมืน่เป็นแสนคน
	 การจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถ่ิน)	 ได้จัดท�าหลักสูตรปฐมวัยจนถึง
ประถมศึกษาปีที่	6	ที่เหมาะสมกับเด็กไทยเชื้อสายมลายู	ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุในหลักสูตร
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ	 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้สูงขึ้น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาก�าหนดให้มีการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	 เป็นกระบวนวิชาหนึ่ง
ของหลักสูตรวิชาชีพครู	 อบรมนักศึกษาครูรุ่นใหม่หลายร้อยคน	 ให้รู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
แบบทวิ-พหุภาษา	ผู้วางนโยบายจึงควรน�าทรัพยากรที่มีคุณค่าเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
	 ดังนั้น	 ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 โปรดพิจารณาด�าเนินการตามที่
เห็นสมควร	 เพ่ือขยายผลนวัตกรรมนี้	 ไปสู่โรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆ	 ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	
ที่มีนักเรียนในโรงเรียนใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาหลัก	 รวมทั้งน�าแนวทางจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่
เป็นฐานควบคู่กับภาษาไทย	ไปสู่นักเรียนชาติพันธุ์ในภูมิภาคอื่น	ๆ	ของประเทศไทย	
	 เด็กนักเรียนหลายพันคนยังคงรอความช่วยเหลือสนับสนุนจากเรา	 ให้ช่วยสร้างสะพานเชื่อมโยง
ไปสู่อนาคตอันสดใส	ก่อนที่จะสายเกินไป

นายโธมัส ดาวิน
ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ	ประเทศไทย

องค์การยูนิเซฟมุ่งมั่นปฏิบัติงาน

ด้านสิทธิเด็กและความเสมอภาค 

จึงสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ

ทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

โครงการทวิ–พหุภาษา ร่วมกับ 

ผู้น�าชุมชน ครูอาจารย์ ปราชญ์ชาวบ้าน 

และศิลปินในท้องถิ่นกว่า 65 คน 

ผลิตสื่อวัสดุการศึกษามากกว่า 

1,400 ชิ้นงาน ทั้งภาษามลายูถิ่น

และภาษาไทย และจัดท�าหลักสูตร

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
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ความหวังใหม่
“เมื่อดูงานวิจัยเรื่องการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา

ในรอบ 10-15 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าผลการวิจัย

ท่ีสนับสนุนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

เพ่ิมจ�านวนข้ึนอย่างมากแม้บริบททางสังคมและ

ภาษาจะต่างกนัแต่มผีลสรุปเป็นแนวทางเดยีวกนั

ดงัน้ันผูก้�าหนดนโยบายควรจะทราบข้อมูลชุดน้ี... 

เราไม่อาจปฏเิสธได้ว่าการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษา

เหมาะส�าหรับเด็กนักเรียนชาติพันธุ์.....” 

ศาสตราจารย์จิม คัมมินส์ (Jim Cummins)

มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา

เยาวชนในครอบครัวที่ใช้ภาษาอื่น อายุ 15-24 ปี

ร้อยละ 35 เป็นผู้ไม่รู้หนังสือภาษาไทย

(สสช. และยูนิเซฟ, 2559)

ช่องว่างทางภาษา =
ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา

	 ประเทศไทยลงทุนงบประมาณมหาศาลให้กับ
การพฒันาระบบการศกึษา	และประสบความส�าเรจ็ในการ
ผลกัดนัอตัราการเข้าเรยีนชัน้ประถมศกึษาได้เกอืบร้อยละ	100	
แต่เด็กจ�านวนหนึง่กลบัไม่ประสบความส�าเร็จในการเรยีนรู้
	 เดก็ไทยเชือ้สายมลายแูละกลุม่ชาตพัินธุอ์ืน่พูดภาษา
ไทยได้น้อยหรือไม่ได้เลยเมื่อแรกเข้าเรียน	การไปโรงเรียน 
จึงเป็นเสมือนการไปต่างประเทศ	เพราะเด็กไม่เข้าใจสิ่งที่
ครูพูด	 เด็กกลุ่มนี้จึงมีโอกาสออกจากโรงเรียนกลางคันสูง
และมีแนวโน้มเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาค่อนข้างต�่า
	 สาเหตุส�าคัญมาจากช่องว่างทางภาษาโดยพบว่า
เดก็กลุ่มชาตพัินธุจ์�านวนมากในระบบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ที่สอนตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบใช้ภาษาไทย
เพียงอย่างเดียวจนครบ	 8	 ปี	 ยังอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้
กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาโดยทดลองใช้แผน 
การสอนภาษาไทยหลายรูปแบบ	 แต่ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่า
สามารถพฒันาทกัษะได้จรงิอย่างยัง่ยนืจงึจ�าเป็นต้องแสวงหา
วิธีการใหม่	ๆ	เพื่อแก้ปัญหาช่องว่างทางภาษาดังกล่าว

25% - 36%
in 10 districts

0 20 40 60 80 100

ภาษาอื่นไทย

อัตราการเข�าเร�ยนสุทธิ

ระดับมัธยมศึกษา

อัตราการเข�าเร�ยนสุทธิ

ระดับประถมศึกษา

ร�อยละของเด็กอายุ 6 ขวบที่กำลัง

เร�ยนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1

การรู�หนังสือในเยาวชนชาย

การรู�หนังสือในเยาวชนหญิง
98.3%

66.7%

98.4%

63.8%

76.9%

59.7%

95.2%

89.5%

83%

56.8%

ข�อมูลคัดสรรจาก สสช. และยูนิเซฟ, 2559

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจำแนกตามภาษาของหัวหน�าครัวเร�อน (ภาษาไทย หร�อ ภาษาอี่น)

	 เมื่อปี	พ.ศ.	2549	กระทรวงศึกษาธิการ	องค์การยูนิเซฟประเทศไทย
และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมกัน	
จัดท�าโครงการพัฒนาและทดลองใช้แนวทางจัดการศึกษา	 โดยใช้ภาษาแม่
เป็นฐานในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยทางการศึกษาและ
แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ	 (best	 practices)	 ในด้านการเรียนการสอนภาษาแรก
และภาษาที่สองที่ได้รับการตรวจสอบรับรองในระดับนานาชาติ
	 ผลการวิจัยทั่วโลกยืนยันสอดคล้องกันว่าการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานมีประสิทธิภาพอย่างมาก	รายงานผลการเรียนของ
เด็กที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในสหรัฐอเมริกาจ�านวน	8	ล้านคน
ชี้ว่ายิ่งส่งเสริมให้ใช้ภาษาแม่ของเด็กในโรงเรียนยาวนานเท่าไร	 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระยะยาวก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น	 ในสถานการณ์ส่วนใหญ่
แนวทางการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษภาษาเดียว	 หรือ	 English	
Submersion	เป็นวธิกีารทีใ่ช้ได้ผลน้อยอย่างยิง่ส�าหรบัเดก็กลุม่นี้2	ซึง่ยนืยนั
โดยผลการวิจัยที่ด�าเนินการในอเมริกาใต้	ยุโรป	แอฟริกา	ออสเตรเลีย	และ
เอเชีย

2	 Thomas	and	Collier,	1997;	Kamenetz,	2016
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 ข้อค้นพบที่ส�าคัญ

• จากกลุ่มตวัอย่างทีพ่ดูภาษามลายู

ถิ่นในพื้นที่ชนบทที่ส�ารวจจ�านวน 

1,255 คนส่วนใหญ่ตอบว่าภาษา

ไทยส�าคัญและต้องการให้บตุรหลาน

เรียนภาษาไทยให้เก่ง

• ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐกว่า 

700 โรงนักเรียนท้ังหมดหรือ

ร้อยละ 100 พูดภาษามลายูถิ่น

เป็นภาษาแม่มีเพียงไม่ถึง 150 โรง

เท่าน้ันท่ีมีนักเรียนพูดภาษาไทย

เป็นภาษาแม่เรียนร่วมด้วยซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่อยู ่ใน 

ตัวเมือง

• นักเรียนท่ีพูดภาษามลายูถิ่นเป็น

ภาษาแม่ในโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต�่ามาตลอดหลาย

สบิปีแม้ในช่วงเวลาท่ีไม่มเีหตกุารณ์

ก็ตาม

• แนวทางการจัดการศึกษาโดยใช้

ภาษาไทยภาษาเดยีวท่ีใช้กนัมานาน

กว่า 70 ปีไม่ประสบความส�าเร็จ

ในการยกระดบัคุณภาพการศกึษา

ภาคใต้ให้ได้มาตรฐานชาติ

ผลการวิจัยพื้นฐาน
	 ก่อนที่จะมีการด�าเนินโครงการทวิ–พหุภาษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้ด�าเนินวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับ
การส�ารวจสถานการณ์การใช้ภาษาในชวีติประจ�าวนัของคนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	(ปี	2549-2550)3 
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้พูดภาษามลายูถิ่น	 1,255	 คนเก่ียวกับการใช้ภาษาในชีวิต
ประจ�าวัน	 ทักษะความสามารถ	 ความม่ันใจในการใช้ภาษาต่าง	 ๆ	 และทัศนคติความต้องการ
ระบบเขียนภาษามลายูถิ่นอักษรไทย	 เพื่อใช้เป็นสื่อการศึกษาในโรงเรียน	 และในงานวิจัยเพื่อส�ารวจ
การใช้ภาษาในสือ่ท้องถ่ินใช้กลุม่ตวัอย่างอกี	387	คน	เข้ารบัการทดสอบอย่างง่ายเพือ่วดัความสามารถ
ในการอ่านอักษรไทย	อักษรยาวี	และอักษรรูมี
	 ร้อยละ	 75	 รายงานว่า	 ใช้ภาษามลายูถิ่นมากที่สุดในชีวิตประจ�าวัน	 เทียบกับร้อยละ	 8	 ที่ใช้
ภาษาไทยมากที่สุด	ร้อยละ	95	มีทักษะความสามารถและรู้สึกมั่นใจในการใช้ภาษามลายูถิ่นเทียบกับ
เพียงร้อยละ	 45	 ที่รู้สึกมั่นใจในการใช้ภาษาไทย	 ส�าหรับกลุ่มที่ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
พบว่า	 สามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้คล่องกว่าอักษรยาวีและอักษรรูมีแต่ร้อยละ	 70	 ไม่เข้าใจ
ในข้อความภาษาไทยที่อ่าน
	 ร้อยละ	66	เหน็ด้วยและต้องการให้ใช้ตัวอกัษรไทยในการเรยีนอ่านเขยีนภาษามลายถิูน่ในโรงเรยีน

3	 Adapted	from	Premsrirat	and	Samoh,	2012

ภาษาที่ใช�มากที่สุดในชีว�ตประจำวัน
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การเขียนภาษามลายูถิ่น

แผ่นภาพพยัญชนะภาษามลายูปาตานี	และพยัญชนะภาษาไทย	โดยวงกลมตัวอักษรที่เหมือนกัน	(Burarungrot,	2016)

	 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	 จัดประชุม
ร่วมกับนักวิชาการ	 ผู้น�าศาสนา	 และครูอาจารย์ชาวไทยเชื้อสายมลายู	 เพื่อหารือเก่ียวกับ
การจัดท�าระบบตัวเขียนภาษามลายูถิ่นให้เป็นมาตรฐาน	โดยมีตัวเลือกสามแนวทาง	ได้แก่

• อักษรไทย พบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ค�าในภาษามลายูถิ่น
มักเขียนด้วยอักษรไทย

• อักษรยาวี เป็นอักษรอาหรับที่ใช้เขียนภาษามลายูกลาง	 ส่วนใหญ่ใช้ในแวดวงการ
ศกึษาอิสลาม	ค�าในภาษามลายถูิน่ทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนับางค�าเขยีนด้วยตวัอกัษรยาวไีม่ได้

• อักษรรูมี เป็นอักษรโรมันท่ีใช้เขียนภาษามลายูกลางหรือภาษามาเลเซียแต่ครูและ
พ่อแม่ที่อ่านอักษรรูมีได้คล่องถึงคล่องมากมีอยู่น้อยกว่าร้อยละ	20

	 จากการส�ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างสองในสาม	 เห็นด้วยกับการให้บุตรหลานเรียนและ
เขียนภาษามลายูถิ่น	 โดยใช้อักษรไทยในโรงเรียนคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ
ทว–ิพหภุาษา	(ภาษาไทย–มลายถูิน่)	พร้อมด้วยภาคจีงึได้ร่วมกนัพฒันาระบบตัวเขยีนภาษา
มลายูถิ่นท่ีเป็นมาตรฐาน	 โดยใช้อักษรไทยและใช้เครื่องหมายก�ากับตัวอักษรส�าหรับหน่วย
เสียงที่ไม่พบในภาษาไทยระบบนี้ช่วยให้ชาวไทยเชื้อสายมลายูสามารถเขียนค�าที่ตนเองพูด
สื่อสารได้ครบทุกค�า	เพื่อความเชื่อมโยงไปสู่ภาษาไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น
	 แผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	 หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษามลายูปาตานีจ�านวน	
22	 หน่วยเสียง	 ปรากฏในภาษาไทย	 ดังนั้น	 เด็กที่เรียนในโครงการทวิ–พหุภาษา	
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	จะเรียนรู้พยัญชนะไทยกว่าครึ่งหนึ่งได้โดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อ
	 ราชบณัฑติสภา	หน่วยงานหลกัทีก่�าหนดหลกัเกณฑ์ต่าง	ๆ 	เกีย่วกบัการใช้ภาษาของชาต ิ
ได้รับรองและจัดพิมพ์คู่มือระบบการเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทยเมื่อปี	พ.ศ.	2553
	 การเรียนการอ่านภาษามลายูปาตานีในช่วงแรก	ๆ	 จะใช้ระบบอักษรไทยแต่หนังสือ
บางเล่มจะมีทั้งอักษรไทยและอักษรยาวีควบคู่กัน	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 จะเริ่ม
เรียนอักษรยาวีในรายวิชาเพิ่มเติม	 (มลายูศึกษา)	 ส่วนภาษามาเลเซียและอักษรรูมีจะเริ่ม
สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมส�าหรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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สังคมพหุภาษา

บ�าน

Mother Tongue (L1) Patani Malay

National Language (L2) Thai

ฟ
�ง

พ�ด
อ�าน

เข�ยน

ใช�ภาษาทั้งสองได�อย�างคล�องแคล�ว

ภาษาแม�

(ภาษาท�องถิ�น/ภาษามลายูถิ�น)

ภาษาราชการ

(ภาษาไทย)

	 แนวคิดสะพานเชื่อมโยงทางภาษามีหลักการอย่างไร
	 การจดัการศกึษาแบบทว–ิพหภุาษา	(ภาษาไทย–มลายถูิน่)	เริม่ต้น
ด้วยภาษาแม่	กล่าวคือเด็กจะพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาแม่ก่อน
แล้วจึงเรียนรู้การอ่านและเขียนภาษาแม่	 ส่วนภาษาไทยจะเร่ิมต้ังแต่
ภาคเรียนที่สองในชั้นอนุบาล	 1	 ตามล�าดับข้ันตอนเดียวกันคือพัฒนา
ทกัษะการฟังก่อนจงึจะฝึกพดู	หลังจากนัน้เดก็จะถ่ายโอนทักษะการอ่าน
และเขียนภาษามลายูถ่ินไปสู่การอ่านและการเขียนภาษาไทย	 โดยใช้
แบบเรียนเตรียมอ่านเขียนที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ
	 ขัน้ตอนการเรยีนรูต้ามล�าดบัฟัง–พดู–อ่าน–เขยีน	เป็นไปตามล�าดบั
ธรรมชาติของการรับภาษาของมนุษย์ในการเรียนรู้และพัฒนาภาษาแม่
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากจากโรงเรียนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ซึง่ครมูกัจะเริม่ต้นด้วยการสอนเขยีน	โดยสัง่ให้นกัเรยีน
คัดตัวอักษร	 ค�าศัพท์	 และลอกประโยคภาษาไทยก่อนท่ีเด็กจะเข้าใจ
ภาษาพดูในภาษาไทยด้วยซ�า้	น่ีเป็นเหตุผลส�าคัญอีกประการหนึง่ทีท่�าให้
นักเรียนไทยเชื้อสายมลายูชั้นประถมศึกษาปีที่	3	กว่าครึ่งหนึ่งมีทักษะ
อ่านเขียนภาษาไทยต�่ากว่าเกณฑ์มาก	 เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อย
มากทีเ่ด็กจะสามารถอ่านและเขยีนภาษาทีต่นเองพดูได้ยงัไม่คล่องดพีอ
	 การจดัการศกึษาแบบทว–ิพหุภาษา	(ภาษาไทย–มลายูถิน่)	ช่วยให้
เด็กสามารถเชื่อมโยงภาษาวัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตจากที่บ้าน
สู่การเรียนรู้ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี	เพราะเด็กมีพื้นฐานจาก	“สิ่งที่รู้”	
ส�าหรับการเรียน	“สิ่งที่ไม่รู้”	เพิ่มเติมในโรงเรียน

สะพานเชื่อมโยงจากภาษาท้องถิ่นสู่ภาษาไทย

ภาษาและวัฒนธรรมที่บ�าน ภาษาและวัฒนธรรมที่โรงเร�ยน

ภาษาพ�ด ภาษาเข�ยน

ภาษาพ�ดในชีว�ตประจำวัน ภาษาว�ชาการ

ภาษาท�องถิ�น (ภาษาแม�) ภาษาราชการและภาษาอื่น

การเชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้จาก	“สิ่งที่รู้”	ไปสู่	“สิ่งที่ไม่รู้”	ในโครงการทวิภาษาฯ	(ข้อมูลจาก	RILCA)

©RILCA
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	 โครงการทว–ิพหุภาษา	(ภาษาไทย–มลายถูิน่)	ไม่ใช่การแปลหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภาษามลายูถิ่นแต่เป็นการผลิต
สื่อการสอนชุดใหม่ขึ้นโดยจัดท�าให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด
	 มีวิธีด�าเนินงานอย่างไร?
	 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรหลายสิบครั้ง
แต่ละครั้งมีนักวิจัยนักดนตรีและศิลปินในท้องถ่ินกว่า	 65	 คนเข้าร่วม
พร้อมกับครูในพื้นที่และนักภาษาศาสตร์	 ช่วยกันผลิตสื่อการเรียน
การสอนกว่า	1,400	ชุด	 (หนังสือเล่มยักษ์	หนังสือเล่มเล็ก	แบบเรียน

ชั้นประถมศึกษาป�ที่

3-6
ชั้นประถมศึกษาป�ที่

2
ชั้นประถมศึกษาป�ที่

1
ชั้นอนุบาล

2

ชั้นอนุบาล

1

ฟ�ง–พ�ด–อ�าน–เข�ยนภาษาอังกฤษ

ฟ�ง–พ�ด–อ�าน–เข�ยนภาษาไทย

สาระว�ชามลายูศึกษา (ข�อมูลความรู�ท�องถิ�น วัฒนธรรมและวรรณกรรม)

ฟ�ง – พ�ด – อ�าน – เข�ยนภาษามาเลเซีย (อักษรยาว�และรูมี)

ฟ�ง–พ�ดภาษาอังกฤษ

ฟ�ง–พ�ด–อ�าน–เข�ยนภาษาไทย

ฟ�ง–พ�ด–อ�าน–เข�ยนภาษามลายูถิ�น

ฟ�ง–พ�ดภาษาไทย

ฟ�ง–พ�ด–อ�าน–เข�ยนภาษามลายูถิ�น 

ฟ�ง–พ�ดภาษาไทย 

อ�าน–เข�ยนภาษามลายูถิ�น

ฟ�ง–พ�ดภาษาไทย 

เตร�ยมอ�าน–เข�ยนภาษามลายูถิ�น

ฟ�ง–พ�ดภาษามลายูถิ�น (พัฒนาการด�านสติป�ญญา)

หลักการขั้นบันไดในการรู้หนังสือและการเชื่อมโยงทักษะภาษาในโครงการทวิภาษาฯ	(ดัดแปลงจาก	RILCA)

©RILCA

การพัฒนาหลักสูตร
และการฝึกอบรมครู

อ่านเขียนภาษามลายูถิ่น	 เกมการศึกษา	 ฉากภาพขนาดใหญ	่ เอกสาร
และคู่มือประกอบการเรียนการสอน	ฯลฯ)
	 ครูผู้สอนในโครงการทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	 ได้รับ
เชิญให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร	 และ
เข้ารับการอบรมในเรื่องหลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่
เป็นฐานรวมทัง้ฝึกเทคนคิการสอน	และการใช้สือ่การศกึษาเมือ่น�าไปใช้
ในการจัดการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน	ครจูะสงัเกตพฤตกิรรมตอบสนอง
ต่อบทเรียนของเด็ก	 และบันทึกพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อปรับปรุงสื่อให้
สอดคล้องเหมาะสมต่อไปจึงส่งผลให้โครงการทวิ–พหุภาษา	
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	 สามารถพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย
และประถมศึกษาท่ีต่อเนื่องและเข้มแข็งท้ังยังพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสม
ส�าหรับการน�าไปต่อยอดขยายผลสู่โรงเรียนอื่นต่อไป
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การพัฒนาทักษะ
การอ่าน-เขียน ภาษาแม่

“เวลาว่างเด็ก ๆ มักจะวิ่งไปหยิบ
หนังสือมาอ่านเองเขาสนใจ

อ่านหนังสือกันมากค่ะ”
อัสนะ บินสุหลง, ครูผู้ประสานงานโครงการทวิ–พหุภาษา 

(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

	 โครงการทว–ิพหภุาษา	(ภาษาไทย–มลายถ่ิูน)	ใช้กลวิธีการสอนแบบ	
“สองแนวทาง	 (Two	 track	method)”	 ส�าหรับพัฒนาการด้านการ
อ่านเขียนภาษาท้องถิ่น	 ได้แก่	 การอ่านเขียนที่เน้นความเข้าใจและ
การอ่านเขียนที่เน้นความถูกต้อง	 แนวทางแรกเป็นการปูพื้นฐานความ
คดิสร้างสรรค์และกระตุน้การน�าเสนอความคดิ	แนวทางทีส่องเน้นความ
ถูกต้องเพื่อตรวจสอบความถูกผิดในการใช้ภาษาในระดับเสียง	ค�า	และ
ประโยค	โดยแบ่งชัว่โมงเรียนและสอนควบคู่กนั	กล่าวคือ	ระหว่างกจิกรรม
การเขียนอย่างสร้างสรรค์	 ครูจะไม่มีการช้ีข้อผิดพลาดด้านภาษา	
โดยทนัทเีพือ่ไม่ให้เดก็อายบ่ันทอนความมัน่ใจ	และหยุดย้ังกระบวนการ
คิดจินตนาการ	จนไม่กล้าคิดกล้าแสดงออกในที่สุด
	 นอกจากนี้	 โครงการฯ	 ยังใช้กลวิธีการสอนด้วย	 “กระบวนการ
บนลงล่าง	(top-down)”	ส่วน	“กระบวนการล่างขึน้บน	(bottom-up)”	
ผ่านสือ่และกลวธิปีระกอบการเรยีนการสอนหลายรปูแบบ	“หนงัสอืเล่มยักษ์”	
ใช้ควบคูก่บักลวธิกีารสอนแบบการอ่านร่วมกนั	ให้นกัเรยีนทัง้ชัน้มส่ีวนร่วม 
ในการอ่านไปพร้อมกันกับครูผู้สอน	โดยไม่ต้องกังวลว่านักเรียนจะรู้จัก
ตวัอกัษรครบทกุตวัหรือไม่กลวธิกีารสอน“เร่ืองจากประสบการณ์”	โดย
สร้างกิจกรรมที่ให้นักเรียนท�าร่วมกัน	 (เช่นกิจกรรมกลางแจ้ง)	 และ
ช่วยกนัเล่าสิง่ทีไ่ด้ท�าพร้อมทัง้บอกความรูส้กึ	ครเูป็นผูข้ดัเกลาค�าพูดและ
เขียนเรื่องที่เด็กช่วยกันเล่า	 ให้เด็กเข้าใจและเห็นว่าความคิดหรือ
เรื่องราวของตนเองสามารถถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้	 กระตุ้นให้เด็ก
เขียนเร่ืองราวของตนเองแล้วเล่าให้เพื่อนในชั้นฟังส่วน	 “กระบวนการ
ล่างขึ้นบน”	 ใช้สอนบทเรียนด้วยแบบเรียนเตรียมอ่าน-เขียนเพื่อฝึกให้
เด็กรู้ว่าเสียงและตัวอักษรมีความสัมพันธ์กัน	 รู้จักประสมอักษรเป็นค�า
และประสมค�าเป็นประโยค	 และฝึกเขียนอักษรและค�าโดยใช้สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ใช้ดินสอเขียนบนกระดาษ	 ใช้น้ิววาดบนอากาศ	
พื้นทราย	และบนหลังเพื่อน

คำกร�ยา
(พยัญชนะใหม� + คลังพยางค�)

หมายเลขบทเร�ยน

พยัญชนะใหม�

รูปภาพคำศัพท�

คำศัพท� (พยัญชนะใหม�)

แตกพยางค�/แจกลูกสะกดคำ

ซ�าย: คำ พยางค� พยัญชนะ

ขวา: พยัญชนะ พยางค� คำ 

คลังพยางค�ฝ�กสร�างคำใหม�

พยัญชนะและ

พยางค�ที่รู� + พยัญชนะใหม�

กร�ยา

กร�ยา+กรรม

ประธาน+กร�ยา+กรรม

ประธาน+กร�ยา+กรรม

กร�ยา+กรรม

กร�ยา

ฝ�กประสมประโยค

©RILCA
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กลวิธีการสอนภาษาไทยส�าหรับเด็กไทยกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย

ชั้นอนุบาล 1–2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2

• วธิกีารตอบสนองความเข้าใจด้วยท่าทางหรือการปฏบัิติ (Total Physical Response หรือ TPR)  

 TPR-Body การสอนค�าศัพท์ที่เป็นค�ากริยาแสดงอาการต่าง ๆ 

 โดยใช้ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

 TPR-Object การสอนค�าศัพท์โดยใช้ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ

 TPR-Picture การสอนค�าศัพท์โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ 

 TPR-Story การสอนค�าศัพท์ระดับประโยคโดยใช้การเล่าเรื่องและ

 แสดงบทบาทตามเนื้อเรื่องที่เล่า

 (รวมสอนค�าศัพท์ภาษาไทยทั้งสิ้น 900 ค�า)

• ประโยคค�าถามในภาษาไทย ได้แก่ ค�าถามตอบรับ-ปฏิเสธ ค�าถาม “อะไร” และ “ใคร” (อ. 2)

• กิจกรรมแยกแยะเสียง (เรียนรู้การฟังแยกแยะเสียงในอักษรการใช้

คู่เทียบเสียง (minimal pairs) บัตรภาพ และกิจกรรม)

• การเล่าเร่ืองผลัด (เป็นการเล่าเร่ืองตามท่ีก�าหนด โดยเล่าทีละคนให้เกีย่ว

เนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน)

• ฉากภาพวัฒนธรรม เป็นการต้ังค�าถาม(พูดโต้ตอบเก่ียวกับบุคคล 

วัตถุสิ่งของ กิจกรรม) 

• เล่าเร่ืองตามล�าดับภาพ (ใช้บัตรภาพเล่าเร่ืองตามล�าดับแล้วถามตอบ

ตามเรื่องที่เล่า)

• เรื่องเล่าภาษาไทย (ฟังเรื่องเล่า แสดงบทบาทสมมติ ถามตอบค�าถาม) 

• การสนทนาภาษาไทยง่าย ๆ  (พดูสือ่สารในสถานการณ์ต่าง ๆ  ทางสงัคม

ได้อย่างเหมาะสม) 

ปู ปู่

ข้อมูลส�าคัญ
การสอนภาษาไทยโครงการทวิ–พหุภาษา 
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)

โครงการทว–ิพหภุาษา (ภาษาไทย–มลายูถิน่) 

ใช้ภาษาแม่เป็นพื้นฐานในการเช่ือมโยงไปสู่

การเรียนการสอนภาษาไทยในปีแรก ๆ 

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในช้ันเรียนจะใช้

ภาษาแม่เป็นหลักจนถงึชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

จึงเร่ิมใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการจัดการ

เรียนการสอน

โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
เสริมสร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์

โครงการทว–ิพหภุาษา (ภาษาไทย–มลายูถิน่) 

ช่วยให้นักเรียนมีทกัษะในการสือ่สารมีปฏสิมัพนัธ์

โดยราบรืน่ไม่ขดัแย้งกบัท้ังวฒันธรรมท้องถิน่

และวัฒนธรรมประจ�าชาติ

โครงการทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)
กับ“โรงเรียนสองภาษา”

“โรงเรยีนสองภาษา” ของกระทรวงศกึษาธกิาร

อนโุลมให้ครพูดูภาษามลายูถิน่กบัเดก็อนบุาล  

1 และ 2 แต่ไม่มีการสอนอ่านเขียนภาษาแม่

ซ่ึงเป็นคนละโครงการกับการจัดการศึกษา

แบบทว–ิพหภุาษาดงัน้ันการถอดบทเรียนจาก

โครงการนีอ้าจช่วยพฒันารูปแบบการจดัการ

ศกึษาของ "โรงเรียนสองภาษา” ให้ดย่ิีงขึน้ได้

	 หนังสือ	 ดีวีดี	 และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยส�าหรับ
ชาวต่างชาติมีอยู่มากมายในปัจจุบัน	 แต่สื่อวัสดุท่ีออกแบบส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ประเทศไทยเองกลบัไม่มอียู่เลย	ทัง้	ๆ 	ทีเ่ด็กกลุม่นีม้ปัีญหาในการเรยีนภาษาไทยหลายประการ
เช่นเดียวกันกับชาวต่างชาติ
	 โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	 จึงพัฒนาหลักสูตร	
“ภาษาไทยส�าหรับเด็กไทยกลุ่มชาติพันธุ์	หรือ	ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง”	ขึ้น	ด้วยหลักการ
กลวิธีการเรียนรู้และรับเอาภาษา	 ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
โดยเด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชั้นอนุบาล	 2	 และประถมศึกษาปีที่	 1	 พัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาไทยใช้วิธีการตอบสนองค�าสั่งด้วยการปฏิบัติ	(Total	Physical	Response	หรือ	TPR)	
เพื่อเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาไทยกว่า	 900	 ค�า	 ควบคู่ไปกับการปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาไทย
จากการฟังเรื่องเล่าสั้น	ๆ	แล้วแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องที่ได้ฟัง
	 นอกจากนี้	เด็กนักเรียนยังได้เรียนรู้การฟังแยกแยะเสียงในภาษาไทยที่ผู้พูดภาษามลายู
ถิ่นมักมีปัญหาในการออกเสียง	ค�าในภาษาไทยจะมีความหมาย	(และการสะกด)	แตกต่างกัน
ออกไปตามเสียงวรรณยุกต์	 5	 เสียง	 แต่ภาษามลายูถิ่นไม่มีการผันเสียงวรรณยุกต์	 ดังนั้น
โครงการทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	 จึงใช้กิจกรรมพิเศษเพื่อฝึกเด็กให้สามารถ
ฟังแยกแยะเสียงวรรณยกุต์ในค�าต่าง	ๆ 	ได้	โดยใช้หลกัการเปรยีบเทยีบทางภาษา	และรปูภาพ
ประกอบความหมาย	เช่น	“ปู-ปู่”	เป็นต้น
	 แบบเรียนอ่าน–เขียนแบบเชื่อมโยงภาษามลายูถิ่น–ภาษาไทย	 15	 บทแรกเน้นสอน
พยญัชนะและสระทีม่หีน่วยเสยีงเหมอืนกนัทัง้สองภาษาบทที	่16–60	จงึค่อยเริม่สอนพยญัชนะ
ภาษาไทยตัวใหม่	ซึ่งเป็นไปตามหลักการ	“เชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้จากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้”

การสอนภาษาไทย
ส�าหรบัเด็กไทยกลุม่ชาตพินัธ์ุ
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เสียงตอบรับจากชุมชน
“ลูกชายคนโตเรียนอยู่ชัน้ ป. 5 ยังอ่านภาษาไทยไม่ออกตัง้หลายค�า

ลูกชายคนรองอยู่แค่ชัน้ป. 1 โครงการทวภิาษาฯแต่อ่านได้คล่องแล้ว

ตอนนี้น้องก็เลยเป็นคนสอนพี่ชายเขาอ่านหนังสือค่ะ” 

นางโสมาวรรณแวหะยี, ผู้ปกครอง

“ลูกสาวผมอ่านเขียนได้แล้ว ติดนิสัยอ่านหนังสือไม่ยอมวาง และ

เขียนเองคนเดียวก็ได้ด้วย” 

วีซูยาเงาะ, ผู้ปกครอง

“เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นจริง ๆ” 

แวมีเนาะวาเลาะ, ครูอนุบาล 1

“แต่เดิม ครูไม่ได้สอนจริงจัง จะเน้นให้เด็กคัดลายมือเป็นหลัก

เขียนเร่ืองอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้ แต่เด็กโครงการทวิภาษาฯ ท�าได้

เด็กตั้งใจตอบโต้ดีมาก แย่งกันตอบค�าถามจนครูฟังไม่ทัน ยอมรับ

ว่าเหนื่อยแต่ก็ชื่นใจ” 

ต่วนเยาะนิสะนิ, ครูอนุบาล 2

ผลการด�าเนินโครงการ: 
“ความส�าเรจ็” สีป่ระการ
 พัฒนาการภาษาไทยล�้าหน้า	 แม้ว่านักเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา	
ใช้เวลาเรียนรู้ภาษาไทยในชั้นเรียนน้อยกว่านักเรียนคู่เทียบ	และเริ่มต้นเรียนรู้
ด้วยการฟังพูดก่อนการอ่านเขียน	 แต่ผลการทดสอบในชั้น	 ป.1	 กลับพบว่า	
นกัเรยีนทว-ิพหภุาษามทีกัษะการเขยีนในระดับค�า	และประโยคสงูกว่านกัเรยีน
คูเ่ทยีบอย่างมนียัส�าคญั	ถงึ	2	เท่าและผลการทดสอบเขยีนเรยีงความภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่	3	นักเรียนทวิ-พหุภาษา	มีทักษะการใช้
ค�าและการสื่อความหมายสูงกว่าคู่เทียบทุกด้าน	 โดยเฉพาะการใช้ค�ายากและ
หลากหลาย	โดยจ�านวนค�าทีใ่ช้โดยเฉลีย่	104	ค�า	สงูกว่านกัเรยีนคูเ่ทยีบทีท่�าได้
เพียง	52	ค�า
 คะแนนเหนือกว่าทุกกลุ ่มสาระ	 นักเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา	
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	1–6	ร้อยละ	72.5	สอบผ่านเกณฑ์
การศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และทักษะ
การอ่านสูงกว่าโรงเรยีนคูเ่ทยีบ	ซึง่ได้คะแนนเพยีงร้อยละ	44.5	อย่างมนียัส�าคญั
ทุกระดับชั้น	(ก�ากับด้วยดาวสีเหลือง)
 O-NET ประจกัษ์แจ้งพฒันา นกัเรยีนทว–ิพหภุาษา	(ภาษาไทย–มลายถูิน่)	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ท�าคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

หรอื	O-NET	รายวชิาภาษาไทย	คณติศาสตร์	
และวทิยาศาสตร์	สงูกว่าค่าเฉล่ียของโรงเรยีน
เขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้
หมายเหตุ: ครอบคลุมทุกโรงเรียนซึ่งมีผู้พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ในเขตเมืองอยู่ด้วย
ไม่ใช่โรงเรียนคู่เทียบอย่างเดียว
 ชมุชนรกัษาสนบัสนนุและส่งเสรมิ 
จากการสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองกว่า	
200	คนโดยส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2553	 และในปี	 พ.ศ.	 2558	
พบว่ามีการตอบรับโครงการทวิ–พหุภาษา	
(ภาษาไทย–มลายถูิน่)	ในระดบัมากประโยชน์
ส�าคัญที่ส่วนใหญ่ระบุ	ได้แก่	“การอ่านเขียน
ภาษาไทยเก่งขึ้น”	และ	“มั่นใจมากขึ้น”
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จะท�าให้นักเรียนมีภาวะ

น่าจะเป็นของการสอบผ่าน

เกณฑ์เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยที่

ผลคะแนนสอบจะไม่ลดลง

อีกเลย”

ดร. สตีเฟ่น วอลเตอร์
(Dr. Stephen Walter)
สถาบันบัณฑิตภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(สหรัฐอเมริกา)
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การฝึกอบรมครูรุ่นใหม่

เสยีงจากนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมรย.
“ทวิ–พหุภาษาศึกษา เป็นการเปิดโอกาสส�าหรับเด็กท่ี

พดูภาษามลายถูิน่ ตอนเดก็ ๆ  เราเคยสงสัยว่าท�าไมเพือ่น ๆ  

ไม่ชอบโรงเรียน เขาก็บอกว่าเพราะเขาไม่เข้าใจภาษาไทย”

ซากีนะห์ แวอารง

“นักเรียนเรียนได้เร็วข้ึนจริง ๆ เพราะครูสอนโดยใช้ภาษา

มลายถูิน่ ซึง่เป็นภาษาแม่ของเดก็ ๆ  กเ็ลยเข้าใจและตอบโต้

กับครูได้เร็วขึ้น”

อลิสสา มะซัน

การยอมรับจากนานาชาติ

	 มกีารน�าเสนอความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โครงการ
ทวิ–พหุภาษา	(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	บนเวทีต่าง	ๆ	มากมาย
อาท	ิการประชมุสหประชาชาติ	งานประชมุวชิาการนานาชาติ
ทั้งยังมีการตีพิมพ์บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในวารสารวชิาการชัน้น�าฉบบัต่าง	ๆ 	กระทรวงการต่างประเทศ

©RILCA

©RILCA

	 เมื่อพ.ศ.	 2556	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมมือกับ	 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัยะลา	(มรย.)	สถาบนัอดุมศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญและมศีกัยภาพ
ในการผลติครูท่ีใหญ่ท่ีสดุในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้	โดยได้รบัทนุสนบัสนนุ
จากสหภาพยโุรปในการผลิตและพฒันาคร	ูรวมทัง้การฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครทูว-ิพหภุาษา	ซึง่เป็นโครงการแรกในภมูภิาคเอเชยี	โดยก�าหนด
รายวิชาต่าง	 ๆ	 ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาขึ้น
เพิม่เตมิส�าหรบันกัศึกษามรย.	รวมทัง้จดัท�าหลกัสตูรฝึกอบรมส�าหรบัครู
และผู้บริหารประจ�าการโดยมีโครงการจัดต้ังศูนย์ทวิ-พหุภาษาศึกษา	
(MLE	Center)	ท�าหน้าทีเ่ป็นศูนย์วทิยทรัพยากรส�าหรับครูทว–ิพหภุาษา	
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

	 ตัง้แต่ปีพ.ศ.	2557	เป็นต้นมานกัศกึษามรย.	ผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในโรงเรียนโครงการทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถ่ิน)	
มาแล้วกว่า	 100	 คนในปีการศึกษา	 2559	 มีนักศึกษาจ�านวนมากถึง	
169	คนยืน่ค�าร้องขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทวิ-พหุภาษา
ศึกษาที่เปิดรับเพียง	 30	 คนส่วนบัณฑิตครูที่ส�าเร็จการศึกษาก็ได้น�า
เทคนคิการสอนตามแนวทางการจัดการเรยีนการสอนแบบทว–ิพหภุาษา
ไปขยายผลต่อในโรงเรียนของรัฐที่ไม่ได้จัดการศึกษาทวิ-พหุภาษารวม
ทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอีกด้วย

ได้น�าคณะทตูานุทูตและผู้น�าตา่งประเทศหลายคณะ	รวมทั้งคณะผู้แทนองค์การ
ความร่วมมอือสิลาม	(OIC)	เข้าเยีย่มชมโรงเรยีนในโครงการ	ตลอดจนคณะศกึษา
ดูงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเดินทางเข้าเยี่ยมชมเป็นประจ�า
	 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสผลิตรายการสารคดีน�าเสนอเรื่องราวโครงการ
ทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	 ท�าให้ผู้ชมชาวไทยหลายล้านคนมีโอกาส
รับชมห้องเรียนในโครงการฯ	 ทั้งยังมีการตีพิมพ์บทความน�าเสนอข่าวโครงการ
ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 บางกอกโพสต์	 เดอะเนชั่น	 ไทยรัฐ	 และมติชน	
รวมทั้ง	เดอะการ์เดียน	(สหราชอาณาจักร)
	 โครงการทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น	
“ผลงานวจิยัเด่นกลุม่งานวจิยัและพฒันา”	โดยส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	
(สกว.)	 รางวัล	 “ผลงานประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมดีเด่น”	 โดยสภาวิจัยแห่งชาติ
รางวลั	“นวตักรรมการรูห้นงัสอืในกษตัรย์ิเซจอง”	โดยองค์การยเูนสโก	(UNESCO	
King	Sejong	Literacy	Prize)	ประจ�าปี	2559	และรางวลั	“นวตักรรมการพฒันา
ศักยภาพครูเหวินฮุย	 (UNESCO	Wenhui	 (文晖)	Award	 for	Educational	
Innovation)”	โดยองค์การยูเนสโก	ประจ�าปี	2560
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ข้อเสนอแนะส�าหรับกระทรวงศึกษาธิการ

“โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นท่ี

ยอมรับของนักวิชาการทั่วโลก ต้ังอยู่บนพื้นฐานงานวิจัยทางการศึกษาสมัยใหม่ และวิทยาการทางสมองปลูกฝังเด็กให้เป็น

คนที่มีความมั่นใจในตนเอง ผู้รักการอ่านหนังสือ เตรียมความพร้อมให้เด็กก้าวสู่ประชาคมอาเซียนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

และทักษะการแก้ปัญหา สอนให้รู้จักเคารพเช่ือฟังผู้น�าท้องถิ่นและรัฐบาล และจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนข้อ 4

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงควรเข้ามาสนับสนุน และต่อยอดขยายผลโครงการที่ประสบความส�าเร็จเช่นน้ี”

รองศาสตราจารย์ ดร. โคทม อารียา
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 4 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 4.5.2 

“ร้อยละของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่มีภาษาแรก

[ภาษาแม่]

หรือภาษาที่บ้าน

เป็นภาษาที่ใช้

ในการเรียนการสอน”

	 ขณะที่ประเทศไทยก�าลังเร่งขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาอยู่นี้	 ผู้วางนโยบายควรได้เห็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์จากผลการวิจัยที่ชี้ว่า	“อะไรคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพ	(what	works)”	อะไรคือเครื่องมือที่
มผีลต่อการเปลีย่นแปลงเพือ่ให้เด็กทุกคนเข้าถงึเนือ้หาการศกึษาอย่างทัว่ถงึทกุระดับการจดัการศกึษา
แบบทวิ–พหุภาษา	 (ภาษาไทย–มลายูถ่ิน)	 เป็นนวัตกรรมการศึกษาใหม่ท่ีมีพื้นฐานจาก	 “แนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ	 (best	 practices)”	 ด้านการสอนยุคใหม่และผ่านการประเมินโดยนักวิชาการชาวไทย	
และต่างประเทศ	โดยมีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญต่อการศึกษาไทยหลายประการ	พอสรุปได้ดังนี้

Integrating บรูณาการแนวทางจดัการศกึษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานให้เป็นส่วนหนึง่ของนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติในด้านหลักสูตรการพัฒนาครูและการวัดและประเมินผล

Developing พัฒนาโครงการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานส�าหรับเด็กไทย
กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงโดยเฉพาะเขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ	โดยอาศัยการถอดบทเรียน

ที่ได้รับจากโครงการนี้

Expanding ต่อยอดขยายผลโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา	(ภาษาไทย–มลายูถิ่น)	
ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพราะเป็นหลักสูตรที่ปรับเหมาะสมแล้ว	 มีสื่อ

การเรียนการสอนพร้อมใช้	 และแนวทางในการพัฒนาครูที่ตรวจสอบประสิทธิภาพเรียบร้อย
พร้อมให้น�าไปต่อยอดขยายผลแบบเต็มรูปแบบ

Adapting ปรับใช้ส่ือการสอน	 “ภาษาไทยส�าหรับเด็กไทยกลุ่มชาติพันธุ์”	 ของโครงการฯ	
กบัเดก็ทีเ่ป็นบุตรหลานแรงงานข้ามชาตจิากประเทศเพ่ือนบ้าน	ส�าหรบัจัดการเรยีนการสอน

ทั้งในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	ที่จัดให้โดยรัฐและเอกชนในประเทศไทย

Setting up จัดระบบสรรหา	 ฝึกอบรม	 พัฒนา	 และบรรจุแต่งตั้งครูกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อคืน
ถิ่นภูมิล�าเนา	 รองรับโครงการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน	 รวมท้ังแก้ปัญหาอัตรา

การย้ายออกของครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล
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15สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นวัตกรรมการรู้หนังสือ เป็นรางวัลยูเนสโกที่สนับสนุนโดย

รัฐบาลเกาหลีเพื่อร�าลึกถึงพระเจ้าเซจอง ซึ่งเป็นผู้สร้างระบบเขียนภาษาเกาหลี

มอบแด่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ส�านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

เพื่อประกาศเกียรติคุณนวัตกรรมที่ประสบผลส�าเร็จของ

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น)

ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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