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บทสรุปผู้บริหาร 

เอกสารฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อแนะน�าแนวทางเพื่อขจัดช่องว่างการเรียนรู้ส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (MTB-MLE) นอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ยังระบุช่องว่างของการเรียนรู้ที่เป็นปัญหามายาวนาน
ผ่านประสบการณ์ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยโดยต่อยอดจากแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) ฉบับใหม่
ของรฐับาลไทยและใช้โมเดล “ผลติในประเทศไทย (Made in Thailand)” ทีป่ระสบความส�าเรจ็มาใช้เพ่ือให้ข้อเสนอแนะตามล�าดับความส�าคญั
และเป็นยุทธศาสตร์สร้างกลับไปให้ดีขึ้นหลังจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19

ช่องว่างของการเรียนรู้ที่เป็นปัญหามายาวนาน
รัฐบาลไทยสามารถพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมากในทุก ๆ ด้าน โดยธนาคารโลกเรียกความก้าวหน้าของการพัฒนาประเทศของไทย
ว่าเป็น “เรื่องราวความส�าเร็จด้านการพัฒนาประเทศที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง”1 โดยเฉพาะในด้านการศึกษา เด็กแทบทุกคน 
ในพืน้ทีห่่างไกลทีส่ดุสามารถเข้าถงึโรงเรยีนประถมศกึษาในท้องถ่ินได้ ซึง่นบัเป็นความส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ท่ีกระทรวงศึกษาธกิารสมควรได้รับการยกย่อง

แต่การเข้าเรยีนในสถานศกึษาไม่ได้เป็นหลกัประกนัว่าเดก็สามารถเรยีนรูไ้ด้ ข้อมลูจากการส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 
โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟ มีการระบุข้อมูลช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ  แบ่งตามกลุ่มสังคม โดยเด็กที่มาจากครอบครัว
ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยมีทักษะการอ่านและการค�านวณพื้นฐานน้อยที่สุด2 การที่เด็กมีพื้นฐานการเรียนรู้ไม่ดีท�าให้เด็กเหล่านี้เรียนรู้ไม่ทันเพื่อน ๆ 
ที่สามารถพูดภาษาไทยได้ตลอดวงจรการศึกษา 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่มีมายาวนานในการขจัดช่องว่างการเรียนรู้ เป็นเวลาหลายทศวรรษท่ีรัฐบาลได้ลงทุนอย่างมาก
ในด้านการศึกษาผ่านช่องทางทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อันเป็นผลให้เด็กประถมและมัธยมต้นเกือบทั้งหมดได้เข้าสู่ระบบโรงเรียน 
ซ่ึงรวมถึงเด็กที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร3 อย่างไรก็ตาม คะแนนสอบ O-NET ของเด็กท่ีเรียนอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังคงมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต�่าที่สุดในประเทศไทย4 ในขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรั้งอยู่ในอันดับสุดท้าย
ในดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index)5 และยังเป็นจังหวัดที่มีความยากจนหลายมิติในเด็กที่มีระดับความรุนแรงที่สุด
ในราชอาณาจักร6 แม่ฮ่องสอนมีโรงเรียนขนาดเล็กจ�านวนมากในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมักขาดแคลนทรัพยากรอยู่เสมอ 

เดก็จ�านวนมากในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเข้าโรงเรยีนสูร่ะบบการศกึษาแต่ยงัพดูภาษาไทยไม่ได้ และล้าหลงัเพือ่นทีพ่ดูภาษาไทยมากในโรงเรยีนประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา มีเด็กอายุ 3 ถึง 4 ขวบในแม่ฮ่องสอนเพียงร้อยละ 45.1 ท่ีมีพัฒนาการด้านการอ่านออกและรู้จักตัวเลขตามวัย (เทียบกับเด็ก
ในกรุงเทพฯ ที่มีพัฒนาการด้านการอ่านออกและรู้จักตัวเลขถึงร้อยละ 83.9) ในขณะที่มีเด็กนักเรียนส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพียงร้อยละ 40.7 เท่านั้น7 สถานการณ์ในแม่ฮ่องสอนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าช่องว่างทางภาษามีส่วนท�าให้เกิดช่องว่างในการเรียนรู้

เหล่าข้าราชการ คร ูและผู้ปกครองต่างเหน็พ้องต้องกนัว่าจ�าเป็นต้องด�าเนนิการปรบัปรงุการเรียนรู้ของเด็กทีเ่ป็นกลุม่ชาติพนัธุใ์นแม่ฮ่องสอนให้เติบโต
เป็นพลเมืองไทยที่มีความมั่นใจ มีประสิทธิผล และมีความรู้ แต่การจะท�าให้ผลลัพธ์เหล่านี้เกิดได้ควรท�าอย่างไร? 

1 ธนาคารโลก พ.ศ. 2563b
2 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พ.ศ. 2563
3 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พ.ศ. 2560
4 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NIETS) พ.ศ. 2561
5 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560
6 องค์การยนูเิซฟ พ.ศ. 2562b; โครงการรเิริม่ด้านความยากจนและการพฒันามนุษย์ของอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford Poverty and Human Development Initiative), ส�านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พ.ศ. 2562
7 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2564
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แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติฉบับใหม่
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) ตามที่ส�านักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา (รภ.) เสนอร่างสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้านนโยบาย
ภาษาแห่งชาติฉบับใหม่นี้ยกขึ้นจากแนวคิดท่ีว่าทุกภาษามีความส�าคัญและควรถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถน�าไปใช้เพื่อการพัฒนาทางสังคม
และเศรษฐกจิของประเทศชาต ิพร้อมกนันี ้แผนปฏิบตักิารด้านนโยบายภาษาแห่งชาตฉิบับใหม่เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของภาษาแม่ของแต่ละปัจเจกบคุคล 
โดยมีแผนปฏิบัติการระบุไว้ว่า “หัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ สามารถด�าเนินการโดยส่งเสริมการเรียนและการใช้
ภาษาแม่เป็นฐานที่แข็งแกร่ง เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้และการใช้ภาษาไทย ในฐานะที่เป็นภาษาประจ�าชาติและภาษาราชการ และเช่ือมโยงไปสู่
การเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาเศรษฐกิจ ภาษานานาชาติ และภาษาเพื่อนบ้าน”8 

วัตถุประสงค์หนึ่งของแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติฉบับใหม่ คือ “เพ่ือส่งเสริมการใช้และพัฒนาภาษาท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน” โดยมีเป้าหมายเพื่อ “คนในท้องถิ่นใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างกว้างขวางขึ้น 
อีกทั้งส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในการศึกษาควบคู่กับภาษาไทย” ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทางนโยบายเป็นแนวทางในการเรียกร้องให้ “ร้อยละของสถานศึกษา
ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นควบคู่กับภาษาไทยเป็นสื่อในการสอน”9 เพิ่มขึ้น

ดังน้ัน แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติฉบับใหม่จึงเป็นแนวทางที่ชัดเจนส�าหรับโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ชายแดนอื่น ๆ 
ที่เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนท่ีมีความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม จึงเป็นที่มาของความสงสัยที่ว่า นโยบายที่เน้นการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่
สามารถช่วยขจัดช่องว่างการเรียนรู้ได้หรือไม่?

โมเดล “ผลิตในประเทศไทย หรือ Made in Thailand” ที่ประสบความส�าเร็จ
การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (MTB-MLE) ได้ถูกน�าไปใช้ในพื้นที่หลายภาคส่วนของประเทศไทย ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว
เป็นการใช้ภาษาแม่หรือภาษาที่เด็กนักเรียนใช้ที่บ้านเป็นภาษาหลักในเรียนการสอนในระดับปฐมวัยก่อนที่เด็กจะเชื่อมโยงการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โดยใช้ภาษาประจ�าชาติได้ โครงการฯ ดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีท่ีประหยัดต้นทุนในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุ ์
ในจังหวัดเชียงรายมีการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน โดยมีการใช้ภาษาม้ง-ไทยเป็นภาษาที่ใช้ส่ือสารสอนรายวิชา 
ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5 ให้ผ่านการคัดกรองการอ่านการเขียน10 
ในเขตพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา (Education Sandbox) มโีรงเรียนทีอ่ยู่ในถ่ินทรุกันดารจ�านวน 17 แห่งทีไ่ด้ด�าเนินการจดัการศึกษาแบบทว-ิพหภุาษา 
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) (PMT-MLE) ได้พัฒนา
ความสามารถภาษาไทยและคะแนน O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างชัดเจนมาก11 

นอกจากนี้แล้ว การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานยังมีการน�าไปใช้ในประเทศอินเดีย เนปาล เวียดนาม จีน กัมพูชา และ
ติมอร์-เลสเต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิเชิงบวกที่คล้ายคลึงกัน12 อันท่ีจริงโครงการน�าร่องด้านการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้
ภาษาแม่เป็นฐานหลายโครงการในประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้เกิดนโยบายระดับชาติเช่นกัน โดยที่ในประเทศฟิลิปปินส์มีภาษาแม่มากถึง 65 ภาษา
ทีย่งัใช้ควบคูก่นัไปกบัภาษาองักฤษ และภาษาฟิลปิปินส์ ซึง่เป็นภาษาท่ีใช้ส�าหรบัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนของรฐัระดบัปฐมวัยและในระดบัประถม
ศึกษา13 

ผลงานวิจัยขององค์การยูนิเซฟเรื่อง กรณีการลงทุนเพื่อการศึกษาและความเท่าเทียม (Investment Case for Education and Equity) พบว่า 
การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเป็นหนึ่งในวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปรับปรุงให้เด็กที่ด้อยโอกาส 
ทางภาษาศาสตร์อยู่รอดในระบบการศึกษา ซึ่งมีส่วนท�าให้เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคม14 ในท�านองเดียวกัน คณะกรรมการระหว่างประเทศด้าน
การจัดหาเงินทุนโอกาสทางการศึกษาระดับโลก หรือ International Commission for Financing Global Education Opportunity พบว่า 
การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่ด้อยโอกาส โดยมีอันดับความคุ้มทุน
สงูกว่าการจดัโครงการอาหารกลางวนั การให้เงินอดุหนุน และการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน15 นอกจากนี ้การลงทนุพฒันาจดัการศกึษาแบบทว-ิพหุภาษา 

8 ส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2564
9 ส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2564
10 มูลนิธิบ้านเด็กเพซตาล็อตซี่ พ.ศ. 2562
11 องค์การยูนิเซฟ พ.ศ. 2561
12 องค์การยูนิเซฟ พ.ศ. 2561 และองค์การยูนิเซฟ พ.ศ. 2562
13 Kosonen พ.ศ. 2560 และ Areola พ.ศ. 2564
14 ยูนิเซฟ พ.ศ. 2558
15 International Commission for Financing Global Education พ.ศ. 2559
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โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานส�าหรับเด็กเล็กยังให้ “ผลตอบแทนจากการลงทุน” ที่สูงตามที่ศาสตราจารย์ เจมส์ เฮคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล 
ได้ท�าการวิจัยได้ค้นพบไว้ อีกท้ังมีรายงานของธนาคารโลกปี พ.ศ. 2564 ระบุว่า “เด็กจะเรียนรู้ได้มากข้ึนเม่ือเด็กได้รับการสอนครั้งแรกในภาษา 
ที่พวกเขาพูดและเข้าใจดี และเมื่อมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีแล้วนั้นเด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย และมีแนวโน้มที่จะสามารถ
เรียนรู้ในระบบโรงเรียนและไม่ออกกลางคัน และเพลิดเพลินกับประสบการณ์ในโรงเรียนที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมและสถานการณ์ในท้องถ่ิน …. 
นโยบายในการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนยังช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในโรงเรียนและในตลาดแรงงาน เพิ่มประสิทธิผล
ของการจัดการศึกษาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างเท่าเทียม (inclusiveness)”16 

ข้อเสนอแนะตามล�าดับความส�าคัญ
เอกสารนี้จึงเป็นการรวมรวมข้อเสนอที่ว่าการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่สองท่ีน�าไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยสามารถน�าไปด�าเนินการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยและจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ือสร้างให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการปูพื้นฐานให้มีพัฒนาการด้านการอ่านออกและรู้จักตัวเลข และเข้าใจ
ภาษาไทยให้เป็นเครื่องมือส�าหรับเด็กเหล่านี้ให้ประสบความส�าเร็จ ความส�าเร็จจากโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
ในจังหวัดอื่น ๆ สามารถน�าไปขยายผลไปยังโรงเรียน 342 แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ครูจ�านวนมากได้รับการอบรมและรับค�าปรึกษาเพื่อฝึก
การใช้เทคนิคโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่และสอนความเข้าใจภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
โดยการด�าเนินการควรได้รับการพัฒนาสามด้านด้วยกันกล่าวคือ 

ดา้นสื่อการเรยีนรู้ (Materials): ควรมกีารประเมนิสื่อการเรยีนรูต่้าง ๆ  ทีใ่ชใ้นโครงการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหุภาษา 
(ท้ังสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล) ที่มีการน�าไปใช้แล้วในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ นอกจากน้ันควรปรับสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกับการใช้ในบริบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมครูในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนใหม่ ๆ และสนับสนุน
ให้ครูบุกเบิกการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาส�าหรับการสอนแบบทวิ-พหุภาษา

ดา้นทรัพยากรมนษุย์ (Human Resources): ควรรบัสมคัรครใูนท้องถิน่ทีใ่ช้ภาษาแม่เช่นเดยีวกนักับนกัเรยีนมากขึน้ 
ฝึกอบรมครอูตัราจ้างและข้าราชการครู ูรวมถึงอบรมนสิติ นกัศกึษาวชิาชพีครูในโครงการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษา นอกจากนัน้ 
ควรมีการพัฒนาแผนเพื่อให้ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในทุกด้านของชีวิตในโรงเรียน 
รวมถึงการหาบุคลากรด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมส�าหรับจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา

การวิจัยเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง (Strategic Ongoing Research): ควรมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาษาแม่ทีใ่ช้ในแต่ละโรงเรยีนภายในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและเชือ่มโยงข้อมูลนีก้บัผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน นอกจากนีค้วรรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ด้านการอ่านออกและรู้จักตัวเลขจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษา
แบบทว-ิพหภุาษา อีกทัง้พฒันาระบบทีเ่หมาะสมทางวฒันธรรมส�าหรบัการประเมินและตดิตามผลการด�าเนนิงาน และวเิคราะห์
ระบบการศกึษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพือ่ระบอุปุสรรคทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ของนกัเรยีน (รวมถงึข้อจ�ากดัด้านงบประมาณและ
บุคลากร) และจุดเริ่มต้นส�าหรับการปฏิรูปแนวทางการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา

นอกเหนือจากการด�าเนินการข้างต้นแล้ว การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานให้ประสบความส�าเร็จในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ�าเป็นต้องอาศยัการเปลีย่นทศันคตใิห้มองภาษากลุม่ชาตพัินธุเ์ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูแ้ทนทีจ่ะเป็นอุปสรรค นอกจากนี ้คร ูผูบ้รหิารโรงเรยีน และ
ผู้ปกครองจะต้องเข้าใจว่าการใช้ภาษาแม่อย่างเหมาะสมในช่วงปีแรก ๆ ของการเรียนรู้จะท�าให้การเรียนภาษาไทยสนุกสนาน มีประสิทธิภาพ และ
ได้ผลมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลทวีคูณต่อการเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ อีกด้วย

16 ธนาคารโลก พ.ศ. 2564: 8.
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สร้างกลับไปให้ดีขึ้น (Build Back Better)
การระบาดของ COVID-19 ท�าให้เรื่องการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเป็นประเด็นเร่งด่วนย่ิงขึ้น มีหลักฐานจากทั่วโลก
ระบไุว้อย่างชดัเจนว่าเด็ก ๆ  ทีด้่อยโอกาสทางการศกึษาตัง้แต่ก่อนเกดิโรคระบาดมีระดบัการเรยีนรูท้ีช้่ากว่าและตกอยูใ่นระดับทีแ่ย่กว่าเพือ่นคนอืน่ ๆ 17 
การประกาศปิดเมืองและการมีกฎในการจ�ากัดการเดินทางท�าให้ครูจากภายนอกชุมชนท้องถ่ินเข้าถึงและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลได้ยากขึ้น 
การปิดโรงเรียนท�าให้เด็กที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มีประสบการณ์เรียนรู้ภาษาประจ�าชาติน้อยลง และความเหลื่อมล�้าในสังคมที่เกิดจากโอกาส
ในการเข้าถึงสารสนเทศที่ไม่เท่าเทียมกันมีส่วนจ�ากัดการเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์18 มีเด็กหลายคนที่การศึกษาหยุดชะงักอันเนื่องมาจากโควิด-19 
และอาจไม่มีวันได้กลับไปโรงเรียนอีก ซึ่งสถานการณ์นี้ท�าให้พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ ถูกป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร 
และการแต่งงานก่อนวัยอันควร19 

อย่างไรก็ตาม ความตื่นตระหนกของการระบาดของโควิด-19 ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมด้านการศึกษาได้อีกด้วย ถือเป็นการน�าพลังใหม่ ๆ 
เข้าไปแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนาน น�าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นส่วนชี้น�าเพื่อแก้ไขให้เกิดความหวังส�าหรับอนาคต 

ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องภาษาที่ใช้ในการจัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะจัดการฝึกอบรมทั้งข้าราชการครู 
และครูอัตราจ้างให้สามารถใช้วิธีการที่ทันสมัยของการสอนภาษาแม่และภาษาไทย ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะผลิตสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการสอนภาษาเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นการใช้แนวทางเด็กเป็นศูนย์กลางและค�านึงถึงการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ของเด็กด้วย นอกจากนี้ 
ควรมีเจตจ�านงทางการเมืองและความมุ่งมั่นต่อแนวคิดที่ว่าปัญหามีไว้เพ่ือแก้ไขซ่ึงความตั้งใจจริงจะท�าให้สิ่งนี้เป็นไปได้ โดยการยกระดับการเรียนรู้
ของเด็ก ๆ ในแม่ฮ่องสอนและท�างานร่วมกันเพื่อให้เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน เกิดความมั่งคั่ง และเท่าเทียมกันมากขึ้น 

วตัถปุระสงค์หลักของเอกสารนีค้อืเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจและส่งเสริมให้บคุลากรทางการศึกษาทีท่�างานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ท�างานดงัทีก่ล่าวมาแล้ว 
โดยบรรลตุามวสิยัทศัน์ของแผนปฏิบัตกิารด้านนโยบายภาษาแห่งชาตขิองไทย ในขณะเดยีวกนัจะช่วยปรบัปรงุชวีติเดก็ชาตพินัธุห์ลายพนัคนด้วยการ
ขจัดช่องว่างในการเรียนรู้ได้

17 องค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2563
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ภาพรวมเกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากรเบาบางทีส่ดุในประเทศ พืน้ท่ีส่วนใหญ่ยงัเป็นพืน้ทีป่่า 
เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุด และเป็นจังหวัดที่มีคนยากจน
มากที่สุดจาก 77 จังหวัดของประเทศไทย20 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจ�านวนประชากร
ท้ังสิ้นประมาณ 274,322 คนโดยมีสัดส่วนประชากรชาติพันธุ์ประมาณร้อยละ 60 
ของประชากรในพื้นที่21 โดยในแต่ละกลุ่มต่างมีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นทิวเขาสลับทับซ้อนซึ่งท�าให้
การเดินทางล�าบากโดยเฉพาะในช่วงมรสุม

ความท้าทายในการจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็ ๆ  ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนน้ันเป็นท่ีรู้กนัดีและ
ยากที่จะแก้ไข โดยความท้าทายต่าง ๆ รวมถึงพ้ืนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล 
โรงเรยีนหลายแห่งเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ การเข้าถงึไฟฟ้ามจี�ากดั สญัญาณอนิเทอร์เนต็/
โทรศพัท์มอืถอืทีไ่ม่เสถยีร เด็กนกัเรยีนและผูป้กครองมคีวามเข้าใจภาษาไทยเพยีงเลก็น้อย 
หรือไม่รู้ภาษาไทยเลย อัตราการลาออกของครูสูง มีเด็กไร้สัญชาติ มีเด็กอพยพ
จากประเทศพม่ามายังประเทศไทย เป็นต้น อีกปัญหาที่เด็กนักเรียนในแม่ฮ่องสอน
ต่างเผชิญเหมือนกันคือการมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต�่า อันที่จริงแล้วมีเพียงแค่เด็ก
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบอย่างเช่นเด็กที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท่ีใช้ภาษามาลายูมีผลคะแนนการสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่อยู่ในระดับต�่ากว่า22 ครูมีอัตราการลาออกสูง บางครั้งต�าแหน่งครูว่างไปหลายสัปดาห์
กว่าที่ข้าราชการครูคนใหม่จะได้รับการรับรองจากกระทรวงเข้ารับต�าแหน่ง นี่เป็นเหตุ
ให้แทบจะทุกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพึ่งพาครูอัตราจ้าง 
(Local Contract Teachers – LCTs) ซึง่เป็นครทูีม่าจากกลุม่ชาตพินัธุท์ีไ่ด้รบัการศกึษา
ในระดับอุดมศึกษาเข้ามาช่วยสอน เพื่อที่จะท�าให้สามารถสื่อสารกับเด็กนักเรียนและ
แก้ปัญหาครูขาดแคลน23 

การระบาดของโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงปัญหาท้าทายให้แก่ประชากรกลุ่มเปราะบางทั่วโลก เด็กที่มาจากครอบครัวด้อยโอกาส เช่น เด็กชาติพันธุ์
และเด็กอพยพได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ เพราะเด็กเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทางไกลที่เป็นเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบการศึกษา
ให้แก่เด็กหลายล้านคนทั่วโลก24 

อย่างไรกต็าม การระบาดใหญ่ของโควดิ-19 ยงัเปิดโอกาสให้ผูก้�าหนดนโยบายและผูด้�าเนนิโครงการได้สะท้อนคดิถงึวธิกีารให้บริการทีด่ขีึน้แก่ประชากร
ผู้ด้อยโอกาส และรักษาระดับการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่ 4 ในการ “สร้างการศึกษา
ที่เท่าเทียมและทั่วถึง” ส�าหรับทุกคนและเพื่อ “สร้างกลับไปให้ดีขึ้น”

20 หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น พ.ศ. 2557
21 ยูเนสโก พ.ศ. 2560
22 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
23 องค์การยูนิเซฟ พ.ศ. 2564
24 ยูเนสโก พ.ศ. 2564
25 หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น พ.ศ. 2563

มีการด�าเนินการที่ชัดเจน
ในวนัที่ 1 เมษายน 2563 จังหวดัแมฮ่อ่งสอน
กลายเป็น 1 ใน 3 จังหวัดแรกของไทย
ที่ประกาศปิดเมืองเนื่องมาจากการระบาด
ของโควิด-19 โดยมีการห้ามนักท่องเที่ยว
ตา่งชาตเิดนิทางเขา้และก�าหนดใหอ้าสาสมค้ร 
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านให้ค�าแนะน�า
เรื่องการกักตัว 14 วันส�าหรับชาวบ้านที่ 

เดนิทางมาจากจงัหวดัอื่น25 การตอบสนอง
ความต้องการด้านการศึกษาในจังหวัด
จ�าเป็นต้องอาศัยการด�าเนินการที่ชัดเจน
เช่นกัน
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ข่าวดี – การเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นแล้ว
รัฐบาลไทยท�างานอย่างหนักรวมถึงสร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและถ่ินทุรกันดารเพื่อขยายการเข้าถึงการศึกษาในระดับประถมศึกษาท่ัวจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ส่งผลให้มีเด็กเพียงไม่กี่คนออกจากโรงเรียนกลางคัน มีบ้างที่ออกจากโรงเรียนก่อนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือซ�้าชั้น ความเท่าเทียม
ทางเพศในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย แม้ว่าเด็กผู้ชายจะมีโอกาสออกจากโรงเรียนกลางคันในระดับมัธยมศึกษามากกว่า
เด็กผู้หญิงเล็กน้อย 

โรงเรียนได้รับไฟฟ้าจากจังหวัด หรือหากไฟฟ้าไปไม่ถึงโรงเรียนจะมีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐานเพื่อให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ในห้องเรียนในชนบทแทบทุกแห่ง โดยผู้บริหารพยายามพัฒนาระบบเหล่านี้ให้ดีขึ้น และมักได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน ในท�านองเดียวกัน 
โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่มีระบบน�้าและห้องน�้าแบบพื้นฐาน แม้ว่าจ�าเป็นต้องมีการบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องและต้องการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การท�างานเหล่านี้ด�าเนินต่อไปได้ โรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการสนับสนุน
ด้านโภชนาการแก่เด็กรูปแบบอื่น ๆ  ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของนักเรียนและความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน แม้ว่าภาวะแคระแกร็นยังคงเป็นปัญหา
อยู่ก็ตาม26 สิ่งเหล่านี้เป็นความส�าเร็จที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากโรงเรียนหลายแห่งตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกลอย่างมาก

รูปที่ 1 ที่ตัง้โรงเรยีน 342 แหง่ของจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน (ฐานขอ้มูล iSee จากกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา ปีพ.ศ. 2564)27

26 ข้อมูลในย่อหน้านี้สรุปโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟประเทศไทย พ.ศ. 2564 และองค์การยูนิเซฟ พ.ศ. 2564
27 ฐานข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีข้อมูลของทุกโรงเรียน ใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย https://isee.eef.or.th/screen/pmt/cctall_map_school.html

https://isee.eef.or.th/screen/pmt/cctall_map_school.html
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ข่าวร้าย – ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับต�่า
แม้ว่าจงัหวัดแม่ฮ่องสอนมกีารปรบัปรงุการเข้าถงึการศกึษาอย่างมาก แต่ผลการเรียนรู้ของเด็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยงัคงอยูใ่นระดับต�า่อย่างมากเช่นกนั 
สะท้อนจากผลคะแนนการสอบ O-NET ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รั้งท้ายอยู่ในกลุ่ม
ที่ต�่าที่สุดในประเทศ ส่งผลให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกจัดอันดับโดยกระทรวงศึกษาตาม O-NET ให้อยู่ในพื้นที่ “เขตสีแดง” ซึ่งกลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับ
ผลสมัฤทธิก์ารศกึษาทีต่�า่กว่าเดก็ในแม่ฮ่องสอนมเีพียงเดก็ทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีท่ี่มสีถานการณ์ความไม่สงบซึง่เป็นเด็กทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีส่ามจงัหวดัชายแดน28,29 
เด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอยู่ในอันดับต�่าจะมีความชุกอยู่ในกลุ่มเยาวชนในชนบทที่มีภูมิหลังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยครูและผู้บริหารโรงเรียน
มีการรายงานว่าเด็กในเขตเมืองที่พูดภาษาไทยเหนือหรือภาษาไทใหญ่เป็นภาษาแม่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีกว่ามาก (ซ่ึงภาษาท้ังสองมีความ
คล้ายคลึงภาษาไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในโรงเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยเป็นส่ือกลางในการเรียนการสอน) จึงเป็นเหตุผลท่ีต้อง
ให้ความสนใจปรับปรุงผลการเรียนของเด็กชาติพันธุ์ในชนบทท่ีเผชิญปัญหาการเข้าโรงเรียนด้วยข้อจ�ากัดด้านการเข้าใจภาษาไทย โดยประชากร
ร้อยละ 60 ของแม่ฮ่องสอนมาจากกลุ่มชาติพันธุ์30 จึงเป็นเหตุผลที่ว่า เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนมากเป็นเด็ก
ที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ 

รูปที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, พ.ศ. 2561)31 

28 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NIETS) พ.ศ. 2561
29 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดให้การสอบ O-NET ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เป็นการทดสอบตาม “ความสมัครใจตามสิทธ์ิของปัจเจกบุคคล” แทนที่จะเป็นภาระหน้าที่ของนักเรียนไทยทุกคน ในระหว่างการเขียนรายงานฉบับนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าโรงเรียน 
ผู้ปกครอง หรือนักเรียนเองก�าลังตัดสินใจว่าจะสอบหรือไม่ รวมถึงผลกระทบจากนโยบายใหม่จะส่งผลต่อคะแนนสอบจะเป็นอย่างไร (หนังสือพิมพ์บางกอกโพส พ.ศ. 2564 และหนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564)
30 ยูเนสโก พ.ศ. 2560
31 ข้อมูลน�ามาจากเวปไซต์ http://www.serviceapp.niets.or.th/onetmap/ 

กลุมสูง (คะแนนเฉล่ียของจังหวัด อยูใน 15 อันดับแรก)

กลุมปานกลาง (คะแนนเฉล่ียของจังหวัด อยูในอันดับท่ี 16-62)

กลุมต่ํา (คะแนนเฉล่ียของจังหวัด อยูในอันดับท่ี 63-77)
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ปัญหาเร่ืองการเข้าถงึระบบการศกึษาที่อยูใ่นอตัราสงูแตผ่ลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาต�่านัน้ไมไ่ดเ้กดิขึน้เฉพาะกบัประเทศไทย 
การวิเคราะห์อภิมานของการวิจัยทางการศึกษา 238 เรื่องใน 52 ประเทศที่มีรายได้ต�่าและปานกลางที่ด�าเนินการโดย
โครงการริเริ่มระดับนานาชาติเพื่อการประเมินผลกระทบ หรือ International Initiative for Impact Evaluation 
(3ie) พบว่าการท�าโครงการเข้าช่วยเหลือนักเรียนด้านการศึกษาส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้เพียงเล็กน้อย 
แต่โครงการที่สร้างผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดมาจาก “โครงการปรับวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ” ซ่ึงรวมถึง “การพัฒนา
เนื้อหาใหม่ที่เน้นหัวข้อเฉพาะ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนและครู และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้
ส�าหรับครูในการน�าเสนอเนื้อหาใหม่ ๆ”32 

เสียงจากกลุ่มรากหญ้า 
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นมองสถานการณ์นี้อย่างไร?
รายงานฉบับนีไ้ด้รับการสนบัสนนุด้านข้อมลูจากบคุลากรทางการศกึษา ผูอ้�านวยการสถานศกึษา ครแูละนักเรยีนประมาณ 100 คนร่วมการสมัภาษณ์
กลุ่มและการอภิปรายแบบโต๊ะกลมระหว่างปีพ.ศ. 2561 ถึง 2563 กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีได้ให้มุมมองสะท้อนเสียงจากกลุ่มรากหญ้าเก่ียวกับปัญหา
ในทางปฏิบัติที่เด็กด้อยโอกาสที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเผชิญทุกวันและประเด็นที่นักการศึกษาต้องใช้ปรับปรุงชีวิตของพวกเขา

ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 100 คนมีมุมมองที่ต่างกัน แต่มีหลายคนมีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน โดยมีข้อกังวลที่คล้ายคลึงจากผู้ให้สัมภาษณ์
มากกว่าหนึ่งคนแสดงไว้ตามรายละเอียดดังนี้

• มช่ีองว่างทางภาษา เนือ่งจากมีนกัเรียนจ�านวนมากไม่สามารถพดูภาษาไทยได้เมือ่เริม่เข้าศกึษาในโรงเรยีน จงึเป็นสาเหตใุห้นกัเรยีนไม่สามารถ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางได้อย่างแท้จริง ครูหลายคนที่สอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นจ�าเป็นต้องทุ่มเทเวลาอย่างมากในการสอน
ภาษาไทยจนไม่มีเวลาส�าหรับวิชาอื่น (เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา) สิ่งนี้ส่งผลกระทบในระยะยาว เนื่องจากเด็กที่เป็น 
กลุ่มชาติพันธุ์เพียงไม่กี่คนสามารถ “เรียนตามทัน” เด็กที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันที่พูดภาษาไทย

• การสอบคัดเลือกครูและการคงอยู่ของครูยังคงเป็นปัญหา เพราะเมื่อข้าราชการครูบรรจุใหม่จากกระทรวงเข้ารับต�าแหน่ง กลับใช้เวลา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารไม่นาน เมื่ออายุราชการครบเกณฑ์มักจะขอโยกย้ายไปยังเขตเมืองท่ีมีความสะดวกสบายมากกว่า 
ในทางตรงกันข้ามครูอัตราจ้างกลับได้รับเงินเดือนเพียงเล็กน้อย ไม่ได้รับสวัสดิการ และขาดโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ 

• ความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ (ถนนลาดยาง ไฟฟ้า และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้สัญญาณเข้าถึงที่เสถียร) และการขาดแคลน
งบประมาณ (งบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแบบรายหัว หมายความว่าโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับงบประมาณเพียงเล็กน้อย) 
ท�าให้การจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นไปด้วยความยากล�าบาก

• ปัญหาการจัดการข้อมูล เนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ส่งผลให้เกิดความคลุมเครือเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐาน 
เช่น จ�านวนเดก็ทีเ่ข้าเรยีนในชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 หรือจ�านวนผูส้�าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นทีไ่ด้ศกึษาต่อในโรงเรียนมัธยมศกึษา
ตอนปลายหรือระดับชั้นอาชีวศึกษา

• ปัญหาความตึงเครียดในครอบครัว เนื่องจากมีเด็กโตและเด็กเล็กกลุ่มชาติพันธุ์บางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงจ�าเป็นต้องอาศัย
อยู่ในโรงเรียนประจ�าแบบกินนอนซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านบ้านเกิดของพวกเขา โดยอาจไม่ค่อยมีผู้ใหญ่คอยดูแล เด็กเหล่านี้อาจเกิดทัศนคติ
เชิงลบและพฤติกรรมเสี่ยงที่ขัดกับค่านิยมดั้งเดิม

• ผู้ปกครองไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับการศึกษาของลูก แม้จะมีผู้ปกครองหลายคนยินดีที่จะช่วยดูแลเรื่องการบ�ารุงรักษาโรงเรียน แต่ไม่ค่อย
เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูเนื่องจากช่องว่างทางภาษา สิ่งนี้กลายเป็นปัญหามากขึ้นในช่วงปิดเมืองอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้มีผู้ปกครองจ�านวนมากไม่สามารถช่วยเหลือลูก ๆ ของพวกเขาด้วยการศึกษาทางไกล

• โอกาสการจ้างงานส�าหรับคนหนุ่มสาวที่ค่อนข้างจ�ากัด

• แม่ฮ่องสอนมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในประเทศไทย

32 Snilstveit et al พ.ศ. 2558
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ช่องว่างทางภาษา 
ท�าให้เกิดช่องว่างในการเรียนรู้

จากความท้าทายต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ช่องว่างทางภาษามักเป็นปัญหาที่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในท้องถ่ินกล่าวถึงบ่อยท่ีสุด นอกจากนี้ 
ในระหวา่งการสมัภาษณก์บันกัเรยีนระดับมธัยมศกึษาและระดบัมหาวทิยาลัยที่เป็นกลุ่มชาตพิันธุย์ังมกีารระบุถงึปัญหาช่องว่างทางภาษาอยู่บ่อยครัง้ 
ช่องว่างทางภาษาถอืเป็นส่วนหนึง่ท่ีท�าให้เกดิช่องว่างการเรยีนรู ้โดยปัญหานีเ้ก่ียวโยงกับความท้าทายในการฝึกอบรมคร ูการบรหิารงบประมาณการศกึษา 
การจัดการระบบภายในโรงเรียน และการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในส่วนต่อจากนี้จะอภิปรายว่าช่องว่างทางภาษาท�าให้เกิดช่องว่าง
ทางการเรียนรู้อย่างไร โดยอาศัยหลักฐานจากภายในประเทศไทย ตลอดจนประสบการณ์ของประเทศอื่น ๆ เพื่อประกอบการอภิปราย

ประเทศไทยเผชิญปัญหาเรื่องช่องว่างทางภาษาหรือไม่?
ประเทศไทยเห็นคุณค่าของภาษาประจ�าชาติและได้สร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยผ่านความพยายามในการสร้างมาตรฐานของราชบัณฑิตยสภา 
โดยมกีารเน้นหนกัในการเรยีนรูภ้าษาไทยในหลกัสตูรประจ�าชาต ิและการก�าหนดใช้มาตรฐานภาษาไทยอย่างเข้มงวดในสือ่มวลชน (เช่น หนงัสอืพมิพ์ 
วิทยุ และโทรทัศน์) และในขณะที่ในอดีต ประเทศไทยได้ประเมินความส�าคัญของภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในระบบการศึกษาต�่าเกินไป  
แต่แผนปฏิบัติการนโยบายภาษาแห่งชาติฉบับใหม่ได้มีการพัฒนาประเด็นนี้ไปทิศทางที่ถูกต้อง

ในขณะท่ีเยาวชนไทยมากกว่าร้อยละ 98 นัน้อ่านออกเขยีนได้ ซ่ึงถอืเป็นความส�าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่ของการจัดการศกึษาในประเทศไทย แต่ยงัมเีดก็ทีเ่ตบิโต
ในครัวเรือนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยกลับมีโอกาสน้อยท่ีจะอ่านออกเขียนได้ หลายคนไม่ได้เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์อายุ 6 ขวบ 
หรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา33 จึงไม่ได้เป็นที่น่าแปลกใจว่าท�าไมสิบเอ็ดจังหวัดที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในพื้นท่ี
ของ O-NET “เขตสีแดง” (ภาพที่ 2 ในบทที่แล้ว) จึงเป็นพื้นที่ที่ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ ดังที่แสดงในรูปที่ 4 ว่ามีเด็กที่มาจากครัวเรือน
ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยที่มีอายุระหว่าง 7 ถึง 14 ปีมากกว่าครึ่งขาดทักษะการอ่านและการค�านวณขั้นพื้นฐาน34 ช่องว่างในทักษะของเด็กในการอ่าน
และการค�านวณระหว่างเดก็ทีส่ามารถพดูภาษาไทย และจากเดก็ทีไ่ม่ได้พดูภาษาไทยมคีวามกว้างมากกว่าช่องว่างของเดก็ทีม่าจากครอบครัวร�า่รวยทีส่ดุและ
ยากจนท่ีสุด หรือเด็กที่อาศัยในเขตเมืองและในเขตชนบท จึงเห็นได้ชัดว่าเด็กที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์จะไม่ได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา
จนกว่าปัญหาเรื่องช่องว่างทางภาษาจะได้รับการแก้ไข

33 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และยูนิเซฟประเทศไทย พ.ศ. 2563
34 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และยูนิเซฟประเทศไทย พ.ศ. 2563
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รูปที่ 3 สัดส่วนของของเด็กอายุ 7 ถึง 14 ปี ที่มีทักษะการอ่านและการค�านวณพื้นฐาน  

(ปรับจากข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟ ปีพ.ศ. 2562)

“แต่เด็ก ๆ พูดไทยได้บ้าง…”
ครูและผู้อ�านวยการสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่
ห่างไกลอื่น ๆ ไม่แปลกใจกับสถิติด้านการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับต�่า
ของเด็กในจังหวัดเพราะพวกเขาประสบปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ทุกวัน 
อย่างไรก็ตาม หลายคนชี้ให้เห็นว่าหลังจากผ่านไปไม่ก่ีปี นักเรียน
ท่ีเป็นกลุม่ชาตพัินธุไ์ด้เรยีนรูภ้าษาไทยเพยีงพอท่ีจะปฏสิมัพนัธ์กบัครไูด้  
แต่ระดบัผลการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนกย็งัคงไม่ดพีอ เหตใุดจึงเป็นเช่นนี?้

ดร. จิม คัมมินส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสองภาษาชาวแคนาดาได้
ให้ค�าตอบที่ตอบค�าถามนี้ได้ดี จากการวิจัยของเขาได้พบว่าความ
สามารถทางภาษามีสองประเภท คือ ทักษะภาษาในชีวิตประจ�าวัน 
(Basic Interpersonal Communication Skills หรือ BICS) และ 
ทักษะภาษาระดับวิชาการ (Cognitive Academic Language 
Proficiency หรือ CALP) โดยทักษะภาษาในชีวิตประจ�าวัน (BIS) 
เป็นประเภทของภาษาทีเ่ราใช้ในการสือ่สารในชวีติประจ�าวนั ในขณะที ่
ทักษะภาษาในชีวิตประจ�าวัน (CALP) เป็นภาษาทางเทคนิคหรือ 
ทางวิชาการมากกว่า เด็กสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
มนุษย์สัมพันธ์พ้ืนฐานในภาษาใหม่ได้ภายในหนึ่งถึงสามปี  
แต่ทักษะทางภาษาเชิงวิชาการใช้เวลานานกว่านั้น ในเด็กที่ได้รับ 
การศึกษาด้วยภาษาแม่จะสามารถพัฒนาภาษาเชิงวิชาการได้
ภายในห้าถึงเจ็ดปี ทั้งนี้ส�าหรับเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาด้วยภาษาแม่
จะสามารถพัฒนาเรียนรู้ภาษาเชิงวิชาการได้ภายในเจ็ดถึงสิบปี 
(และบางกรณีอาจไม่สามารถพัฒนาได้เลย)35 

35 Cummins พ.ศ. 2551, 2564
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รัฐบาลไทยตระหนักถึงช่องว่างทางภาษาและ
ไดด้�าเนนิการในระดบันโยบายเพื่อแกปั้ญหาประเด็นนี้ 
(เพ่ิมเตมิจากการเห็นชอบแผนปฏบิตักิารดา้นนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ) เพื่อช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น:

• โครงการการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ส่งเสริม 
“การเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ภาษา วฒันธรรม และสงัคมท้องถิ่น…[เพื่อให]้ คนทกุเพศทกุวยั 

ในพื้นที่พิเศษสามารถอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นได้” 

• นโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เรียกร้องให้โรงเรียนช่วยนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล
เรียนรู้ “ภาษาท้องถิ่น (ภาษาแม่) เพื่อการสื่อสาร”

• กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้ในปี  

พ.ศ. 2561) ก�าลังคัดสรรและฝึกอบรม “ครูรัก(ษ์) ถิ่น”  
จากพื้นที่ห่างไกล ซ่ึงหลายคนพูดภาษากลุ่มชาติพันธ์ุ 

• ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่รบัรอง
แถลงการณ์กรุงเทพฯ เรื่องภาษาและการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วนของยูเนสโก ซ่ึงมีประเด็นการด�าเนินการท่ีชัดเจน
ในการปรับปรุงการศึกษาของเด็กที่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์  

รวมถึงการสรรหาครูที่พูดภาษาแม่มากขึ้น (ดูภาคผนวก ง) 
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การอ่าน การรู้จักตัวเลข

สถานการณ์นี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในหมู่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์จ�านวนมากในพ้ืนที่เขตชายแดนของประเทศไทย หลังจากที่พวกเขาเข้าเรียนในโรงเรียน
ที่สอนเพียงแต่ภาษาไทยเท่านั้นเด็กเหล่าน้ันจะได้ทักษะการสื่อสารมนุษย์สัมพันธ์พ้ืนฐาน (BIS) มากพอที่จะสนทนากับครูของพวกเขา 
แต่ขาดความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในทกัษะภาษาระดบัวชิาการ (CALP) ทีเ่พยีงพอให้เกดิทกัษะการเรียนรู้วิชาในข้ันสงู โดยทกัษะการสือ่สารมนุษย์สมัพนัธ์
พื้นฐานที่ไม่เพียงพอมีส่วนท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่ต�่าในระดับมัธยมศึกษาต้นตอนต้นและยิ่งต้องด้ินรนมากในระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ทันกับเพื่อนที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่

อนัท่ีจริงแล้ว เมือ่เดก็ทีม่าจากกลุม่ชาตพินัธ์ขาดทกัษะทางภาษาเชงิวชิาการจงึเป็นเหตผุลให้มผีูส้�าเรจ็การศึกษาระดับมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นกลุม่ชาตพินัธุ์
เพียงไม่กี่คนที่ผ่านการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูที่มีการแข่งขันสูง การที่ขาดแคลนครูผู้สอนด้วยภาษาแม่ท�าให้เกิดช่องว่างทางภาษาและ
ช่องว่างการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวงจรที่น่าหดหู่

ช่องว่างทางภาษามีผลต่อ 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากประเมิน PISA หรือไม่?
การวิเคราะห์คะแนนการสอบจากโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ 
PISA) ในปีพ.ศ. 2561 ของนักเรียนไทยอายุ 15 ปี โดยธนาคารโลก (World Bank) พบว่า

มีช่องว่างที่กว้างของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่พูดภาษาเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบ (ภาษาไทย) ที่บ้าน 
กับนักเรียนท่ีพูดภาษาอื่น ๆ ที่บ้าน ทว่ายังไม่มีนโยบายท่ีจะให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มชาติพันธุ์….มีนักเรียน
ร้อยละ 77 ที่พูดภาษาอื่น [ไม่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่] ที่บ้านที่ได้คะแนนทักษะการอ่านต�่ากว่าเกณฑ์ขั้นต�่า36 

ผลคะแนนสอบ PISA ในหมูน่กัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ชาตพัินธุท์ีม่รีะดบัต�า่บ่งบอกถงึช่องว่างผลลพัธ์การเรยีนรูท่ี้เริม่ต้นตัง้แต่การศึกษาระดบัปฐมวยัต่อเนือ่ง
ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและในวัยผู้ใหญ่

แล้วประเทศอื่น ๆ เป็นอย่างไร?
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีช่องว่างทางภาษาที่สร้างช่องว่างทางการเรียนรู้หรือไม่? ค�าตอบคือไม่ ในปีพ.ศ. 2548 ธนาคารโลกพบว่าครึ่งหนึ่ง
ของเด็กท่ัวโลกที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ได้พูดภาษาที่โรงเรียนใช้ในการเรียนการสอน37 เม่ือเร็ว ๆ นี้ ธนาคารโลกได้ประมาณการว่ามีเด็ก
ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางร้อยละ 37 ท่ีไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในภาษาเดียวกับที่เด็กใช้ที่บ้าน ซึ่งสิ่งนี้
ส่งผลเสียต่อการศึกษาของพวกเขา38 

ประเทศเพื่อนบ้านของไทยภายในอาเซียนเองก็เป็นที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่หลายกลุ่มเช่นกันกับประเทศไทย โครงการวัดผลการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) ที่ด�าเนินการโดยองค์การยูนิเซฟและ
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO) พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญในความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ของเด็กจากประเทศกัมพูชา สปป. ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม โดยผลสัมฤทธิ์ขึ้นอยู่กับว่าภาษาที่เด็กพูดที่บ้านและที่เรียนรู้ในโรงเรียนตรงกันหรือไม่ตามกราฟที่แสดงด้านล่าง39 

36 ธนาคารโลก พ.ศ. 2563c
37 ธนาคารโลก พ.ศ. 2548
38 ธนาคารโลก พ.ศ. 2564
39 องค์การยูนิเซฟและองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2020.
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รูปที่ 4 ความแตกต่างของคะแนนในการทดสอบการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์โดยแยกตามภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
เหมือนกับที่บ้านหรือไม่ (องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การยูนิเซฟ ปีพ.ศ. 2563)

สถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันมีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก นักการศึกษาในทวีปลาตินอเมริกา แอฟริกา และส่วนอื่น ๆ ของเอเชียยังต้องดิ้นรน
เพื่อเข้าถึงนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล ประเทศตะวันตก รวมทั้งสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สเปน และฟินแลนด์ ได้พยายาม
ปรับปรุงการศึกษาส�าหรับทั้งชนพื้นเมืองและชุมชนผู้อพยพโดยจัดการกับอุปสรรคด้านภาษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้ช่องว่างทางภาษาแย่ลงหรือไม่?
มีเด็กนักเรียนจ�านวนมากกว่า 1.5 พันล้านคนท่ัวโลกได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ว่าสิ่งน้ี
จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเด็กทุกคน แต่ยังมีเด็กที่มีความเปราะบางหลายมิติอันเนื่องมาจากความยากจน อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ขาดการเข้าถึง
อนิเทอร์เน็ต และผูป้กครองไม่รูห้นงัสอื ฯลฯ ทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างหนกั40 จากกรณีศกึษาจากทัว่ทวปีเอเชยี “กระบวนการสร้างสภาวะความเป็นชายขอบ 
(Marginalization) ทวีความรุนแรงขึ้นโดยการกีดกันชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาเฉพาะออกจากการเรียนรู้ทางไกลเนื่องจากพวกเขาขาดการสื่อสาร
ภาษาของพวกเขา”41 ครูชาวไทยบางคนรายงานว่ามีการส่งแบบฝึกหัดไปให้กับเด็กท่ีอาศัยอยู่ครัวเรือนในชนบทโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต 
เนื่องจากพบว่าผู้ปกครองของเด็กไม่รู้หนังสือและไม่สามารถช่วยเหลือลูกเรียนทางไกลได้ การปิดโรงเรียนท�าให้เด็กที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มีปฏิสัมพันธ์
กับเจ้าของภาษาน้อยลง ซึ่งหมายความว่าเด็กที่เรียนรู้ภาษาประจ�าชาติได้ล่าช้าอยู่แล้ว โดนซ�้าเติมให้ล่าช้าไปกว่าเดิม42 

40 ยูเนสโก พ.ศ. 2564
41 องค์การยูนิเซฟและยูเนสโก พ.ศ. 2564
42 เป็นที่น่าประหลาดใจที่โรงเรียนห่างไกลบางแห่งในแม่ฮ่องสอนสามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้งก่อนที่โรงเรียนในพื้นที่เขตเมือง เช่น กรุงเทพฯ และเชียงใหม่
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ส่วนมาเด็กพูดภาษาท่ีใช�ในการเรียนการสอนต่างจากท่ีบ้าน การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์

ส่วนมาเด็กพูดภาษาท่ีใช�ในการเรียนการสอนเหมือนกับท่ีบ้าน
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ขจัดช่องว่างการเรียนรู้ได้ด้วยภาษาแม่
เหตุผลหนึ่งที่ท�าให้การขจัดช่องว่างทางภาษาเป็นเรื่องยาก คือมีหลายคนเชื่อว่า 
“เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาใด ๆ ก็ได้อย่างง่ายดาย” ผ่านการใช้ชีวิตในโรงเรียน43 
อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยพบว่าความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง จากวิจัยที่ใช้วิธีศึกษาระยะยาว
และเป็นการศึกษาขนาดใหญ่ในหลายประเทศที่มาจากทั้งประเทศ “พัฒนาแล้ว” และ 
“ก�าลังพัฒนา” เช่น ประเทศออสเตรเลียและปาปัวนิวกินี แคนาดาและกัมพูชา 
เนเธอร์แลนด์และเนปาล แสดงให้เห็นว่าเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาของตนเอง 
ยังสามารถเรียนรู้ท้ังภาษาประจ�าชาติและภาษาต่างประเทศได้ดีกว่ามากหากพวกเขา
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่เข้มข้นในภาษาแม่ก่อน ยกตัวอย่างเช่น 
การวิจัยโดยนักวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่าเด็กที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เริ่มต้น
เรยีนรูห้นงัสอืด้วยภาษาแม่ของพวกเขา สามารถเรยีนรูท้ัง้ภาษาจนีกลางและภาษาองักฤษ 
ได้ดีข้ึน44 ในทางกลับกัน มีการวิจัยระดับโลกแสดงให้เห็นว่าการที่โรงเรียนกีดกัน
การเรียนรู ้ด้วยภาษาแม่เกือบจะรับประกันว่าเด็กกลุ่มชาติพันธุ์จะไม่สามารถ
พัฒนาทักษะความเข้าใจภาษาประจ�าชาติหรือภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ให้แข็งแกร่งได้เลย45 

ช่องว่างทางภาษาจึงเป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กที่มาจาก
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยและอยู่ในโรงเรียนขาดแคลน
ทรัพยากร และนีคื่อเหตผุลทีง่านวจิยัของธนาคารโลกในประเทศไทย หวัข้อ “ค�าแนะน�า
ในการจ�ากัดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน” ซึ่งได้รับมอบหมายจากกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย กล่าวว่า “นักเรียนที่เป็น 
กลุ่มชาติพันธ์ุทกุคน [ควร] ได้รบัสือ่การสอนทีเ่สริมสร้างการเรยีนรูภ้าษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
หลังจากที่ได้เรียนรู้ในภาษาแม่”47

การเรียนรู้ด้วยภาษาแม่ในฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์มีช่ือเสียงในการส่งออกครูสอนภาษาอังกฤษไปยังประเทศต่าง ๆ  ในทวีปเอเชีย แต่ประเทศฟิลิปปินส์เอง
เป็นบ้านของชุมกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีความหลากหลายทางภาษา หลายปีที่ผ่านมา มีเพียงภาษาฟิลิปปินส์และภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ที่ใช้เป็นภาษาการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม โครงการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่
เป็นฐานในคริสต์ทศวรรษ 1990 (หรือเป็นทศวรรษที่เริ่มต้นตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2533 ถึง 31 ธันวาคม 2542) 
แสดงให้เห็นว่าเด็กที่ เป็นชนกลุ่มน้อยเรียนรู้ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ได้ดีกว่ามากเม่ือเริ่มต้น
การเรียนรู้ด้วยภาษาแม่ ต่อมาในปีพ.ศ. 2556 ประธานาธิบดี เบนิกโน อากีโนได้ลงนามในกฎหมายการศึกษา
ที่สร้างโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน โดยน�าใช้ในภาษาแม่ 19 ภาษา ปัจจุบันมีการใช้
ภาษาแม่ถึง 66 ภาษาในโครงการส�าหรับเด็กที่ศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาทั่วประเทศฟิลิปปินส์ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนอย่างเข้มแข็ง48 มีหนังสือที่เขียนในภาษาแม่หลายพันเล่มที่สร้างขึ้นโดยครูในท้องถิ่นและ
ได้รับการแปลงเป็นสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลในช่วงการระบาดของการระบาดโควิด-19 

43 Lambelet และ Berthele พ.ศ. 2558
44 Feng และ Adamson พ.ศ. 2558
45 Collier และ Thomas พ.ศ. 2562
46 กองทุน Center on International Education Benchmarking ปีพ.ศ. 2560
47 ธนาคารโลก พ.ศ. 2563: 98.
48 Areola พ.ศ. 2564

โรงเรียนต่าง ๆ ที่มีช่ือเสียง
ในประเทศฟินแลนด์ 
เป็นอย่างไร?

ประเทศฟินแลนดเ์ป็นบา้นของชนกลุม่น้อย
และเดก็อพยพเฉกเช่นเดยีวกบัประเทศไทย 
มีโรงเรียนในฟินแลนด์กว่า 200 แห่ง
เปิดสอนหลักสูตรสองภาษา โดยจะใช้
ภาษาแม่ของนักเรียนเป็นสื่อกลาง 

ในการสอน และสอนภาษาฟินแลนด ์
เป็นภาษาที่สอง ภาษาชนกลุ่มน้อยที่ใช้
ในโรงเรยีนฟินแลนด ์ไดแ้ก ่ภาษาอาหรบั 
โซมาเลีย รัสเซีย เวียดนาม เอสโตเนีย 
ซามี และสวีเดน46
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ส่วนมาเด็กพูดภาษาท่ีใช�ในการเรียนการสอนต่างจากท่ีบ้าน การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์

ส่วนมาเด็กพูดภาษาท่ีใช�ในการเรียนการสอนเหมือนกับท่ีบ้าน
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แต่การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา 
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเป็นเพียงหนึ่งในความ
เป็นไปได้ที่มีมากมายในการขจัดช่องว่าง
ทางการศึกษาจริงหรือไม่? 
การศกึษาแบบทว-ิพหภุาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการจดัการศกึษา
ในรปูแบบอืน่ ๆ  สามารถเข้าถงึเด็กด้อยโอกาสอย่างไร? องค์การยนูเิซฟปฏบัิติตามภารกิจ
ระดับโลกโดยมีพันธกิจ “ร่วมมือกันเพื่อเด็ก” จึงได้ด�าเนินการวิจัยอย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษาและการท�าโครงการด้านการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือแก่เด็กที่มีปัญหา แม้ว่าเด็กที่ด้อยโอกาสของโลกจะมีพ้ืนฐานด้านภาษา 
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย แต่นักการศึกษาพยายาม
ด�าเนินการด้วยโครงการต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มจ�านวนการเข้าถึงการศึกษาและ
สามารถอยู่รอดในโรงเรียนได้ ผลงานวิจัยขององค์การยูนิเซฟเร่ือง กรณีการลงทุน
เพื่อการศึกษาและความเท่าเทียม (Investment Case for Education and Equity) 
เมื่อปีพ.ศ. 2558 ใช้การวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) เพื่อวิเคราะห์โครงการพิเศษ
ต่าง ๆ ที่น�าใช้ในหลายประเทศ รายงานดังกล่าวมีการจัดอันดับโครงการทางการศึกษา
ตามประสิทธิภาพในการส่งเสริม “ความอยู่รอดในโรงเรียน”เพื่อให้เด็ก ๆ ยังคงอยู่
ในระบบโรงเรียนและสามารถเรียนรู้ได้ ผลจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รูปที่ 5 โครงการและผลกระทบต่อนักเรียนด้อยโอกาสต่อการคงอยู่ของนักเรียน (องค์การยูนิเซฟ พ.ศ. 2558)

คณะกรรมการระหว่างประเทศด้านการจัดหาเงินทุนโอกาสทางการศึกษาระดับโลก หรือ International Commission for Financing Global 
Education Opportunity ซึ่งประกอบด้วยผู้น�าระดับโลก รวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ กอร์ดอน บราวน์ และอดีตนายกรัฐมนตรีจูเลีย กิลลาร์ด
ของออสเตรเลีย ได้ข้อสรุปท่ีคล้ายกันเมื่อพวกเขาค้นคว้าหาโครงการทางการศึกษาที่สามารถช่วยเหลือแก่เด็กที่มีปัญหาและเป็นโครงการที่
ประสบความส�าเร็จให้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ใช้งบประมาณไม่มาก รายชื่อโครงการต่าง ๆ ของอังกฤษและออสเตรเลียแทบจะไม่ต่างจากรายชื่อโครงการ
ในงานศึกษาขององค์การยูนิเซฟ (ปีพ.ศ. 2558) แต่จากการศึกษาพบว่าการใช้ภาษาแม่และการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาเป็นวิธีที่ประหยัด
ต้นทนุมากทีส่ดุในการปรบัปรงุการเรียนรูข้องเดก็ ๆ  คุม้ทนุสงูกว่าการจดัโครงการอาหารกลางวนั การให้เงนิอดุหนนุ และการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน

ตอนท่ีผมท�างานท่ีแม่ฮ่องสอน เราได้
ลองใช้นวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย
เพื่อปรับปรุงการศึกษา เช่น ครูขี่ม้า 
ขับมอเตอร์ไซค์เพื่อไปสอน การผลิต
ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ การติดจานดาวเทียม 
โครงการปลูกผัก และสุดท้ายคือโมเดล 
“ทอ้งถิ่น” ผมเสยีใจที่ตอนนัน้เราไมรู่จั้ก
การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้
ภาษาแมเ่ป็นฐานเพราะมนัสามารถช่วย
เดก็ ๆ  หลายคนได ้ตอนนีแ้มผ้มเกษยีณแล้ว 
แต่ผมยังท�างานอย่างหนักเพื่อช่วย
การท�างานของเครอืขา่ยการศกึษาแบบ
ทว-ิพหภุาษาโดยใช้ภาษาแมเ่ป็นฐานอยู่

นาย โกศล ปราค�า ประธานคณะอนกุรรมการ
บรหิารจดัการเชิงพืน้ที่นวตักรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 

การศึกษาระดับปฐมวัย
การให้เงินอุดหนุน

การจัดการเรียนรู้โดยใช�ภาษาแม่
การเรียนฟรี
เรียนใกล้บ้าน
ลดการซํ� าชั�น

การจัดอาหารกลางวัน
การจัดชุดนักเรียนฟรี

การส่งเสริมให้มีครูผู้หญิง
การสนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมผู้ปกครองและครู

การจัดอัตราส่วนนักเรียนต่อครูท่ีเหมาะสม
การแจกหนังสือเรียนให้เด็ก

การจัดครูอาสา

ร้อยละของช่องว่างท่ีปิดได้
O-100 100

ขนาดผลกระทบต่อการคงอยู่ของนักเรียน
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รูปที่ 6 โครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (คณะกรรมการระหว่างประเทศด้านการจัดหาเงินทุนโอกาสทางการศึกษา 

ระดับโลก ปีพ.ศ. 2559 ขอใช้ข้อมูลโดยได้รับอนุญาตแล้ว)

นักเรยีนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนได้รบัประโยชน์จากโครงการทางการศกึษาเกอืบทัง้หมดทีส่ามารถช่วยเหลอืเดก็ดงัแสดงในรปูที ่5 และ 6 โดยเด็กทกุคน 
ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัย หรือระดับชั้นอนุบาลอย่างน้อย 2 ปี นอกจากนี้ มีเงินอุดหนุนเด็กยากจนพิเศษผ่านช่องทางการสนับสนุนจากรัฐบาล
หลายช่องทาง ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนได้ และมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ  พยายามท�างานอย่างหนัก
เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลสามารถเปิดได้ เพื่อช่วยเหลือไม่ให้เด็กเล็ก ๆ ถูกบังคับให้ต้องเดินทางไกลหรือต้องแยกจากครอบครัว
เพือ่เข้าโรงเรยีน ในประเทศไทยในปัจจบุนัไม่มกีารซ�า้ชัน้ และด้วยความสนพระทยัของสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
และพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ ตลอดจนความพยายามอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของนักการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ห่างไกล
ได้มอบอาหารฟรีให้กับนักเรียนท่ียากจน ในส่วนของชุดนักเรียนนั้นมีองค์กรเอกชนและผู้บริจาครายบุคคลมักจัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียน 
และสามารถพบเจอคุณครูผู้หญิงได้ในทุกโรงเรียน ทุกโรงเรียนมีการระบุว่ามีกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูส�าหรับทุกโรงเรียนในจังหวัด และ
ในขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มีแนวโน้มน้อยท่ีจะเข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู (เนื่องจากผู้ปกครองมีทักษะการส่ือสาร
เป็นภาษาไทยที่จ�ากัดและมีความจ�าเป็นที่ต้องท�างานยาวหลายชั่วโมง) แม้จะมีปัญหาแบบนั้นแต่พวกเขายินดีท่ีจะช่วยซ่อมแซมโรงเรียนและ
บริจาคอาหารส�าหรบัครแูละนกัเรยีน ในประเทศไทย อตัราส่วนนกัเรียนต่อครูในแม่ฮ่องสอนมกัจะต�า่กว่าโรงเรียนในเขตเมือง เนือ่งจากมีครูอตัราจ้างช่วย 
และมีการจัดหนังสือเรียนให้บริการฟรี แม้ในพื้นที่ห่างไกลมากที่ยังไม่พบไฟฟ้าและมีอินเตอร์เน็ตที่เสถียร แต่ยังเจอว่าโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ 

แล้วมีโครงการแบบไหนที่ยังไม่เคยจัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้าง นั่นก็คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน โดยมากเด็กที่ด้อยโอกาส
ที่สุดของในแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (เด็กอาจพูดภาษาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกับภาษาไทใหญ่หรือภาษาไทยเหนือ) 
อันทีจ่รงิ เดก็ทีอ่าศยัในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่สามารถพดูภาษาในตระกลูชโิน-ธเิบต ซ่ึงแตกต่างจากภาษาไทยมากในแง่ของไวยากรณ์ การออกเสยีง 
และค�าศัพท์ต่าง ๆ  มีครูสัญญาจ้างในแม่ฮ่องสอนใช้ภาษาแม่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสอนเด็กแต่ปฏิบัติแบบไม่เป็นทางการ ครูเหล่านี้ไม่ได้รับ
การอบรมกระบวนการสอนว่าจะสามารถสอนเดก็โดยใช้ภาษาแม่อย่างไรให้มปีระสทิธภิาพ ในท�านองเดยีวกนั ครไูทยทีไ่ด้รบัการบรรจเุป็นข้าราชการ
กลับไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่ทันสมัยและเป็นระบบส�าหรับการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองแก่เด็กที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช�ภาษาแม่ภาษาแม่/การสอนสองภาษา
การพัฒนาแนวทางการเรียนการสอน

การจัดการสอนแบบซ่อมเสริม
การเพ่ิมเวลาเรียนเป�นสองเท่า 

การจัดกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ
การอัปเดตความคืบหน้าของนักเรียน

การให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
การศึกษาระดับปฐมวัย (ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้สะท้อนในชั�นป. 5)

การให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักเรียน
การสร้างโรงเรียนใหม่ในหมู่บ้าน
การตรวจสอบโดยชุมชนเป�นฐาน

โครงการอาหารกลางวัน
โครงการคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและส่ือการสอน

โครงการป�องกันและควบคุมการระบาดของโรคมาลาเรีย
การดูแลห้องนํ้าและนํ้าด่ืม

การให้เงินอุดหนุน
การลดค่าเล่าเรียน

การแจกหนังสือเรียน
การเสริมสารอาหารสําหรับนักเรียน

การอบรมเร่ืองการบริหารจัดการโรงเรียน

คุณภาพการสอน 
กระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

คุณภาพการสอน 
กระทบต่อการเข้าถึงระบบการศึกษา 

อ่ืน ๆ กระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

อ่ืน ๆ กระทบต่อการเข้าถึงระบบการศึกษา

ค่าใช�จ่ายประมาณร้อยละ 0-3 
ของราคาต้นทุนมาตรฐาน (พื�นฐาน)

ค่าใช�จ่ายประมาณร้อยละ 4.9 
ของราคาต้นทุนมาตรฐาน (พื�นฐาน)

ค่าใช�จ่ายประมาณมากกว่าร้อยละ 10 
ของราคาต้นทุนมาตรฐาน (พื�นฐาน)

ท่ีมา: Education Commission analysis (2016) หมายเหตุ: ผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินโครงการตาง ๆ ขางตนมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับขอมูลพ้ืนฐานรอยละ 50 (ของการ ลงทะเบียน
เขาศึกษา สําเร็จระดับการศึกษา หรือการบรรลุเปาหมายการเรียนรู) และเปนการวัดเปนรอยละ คาใชจายเปนการประมาณการจากคาใชจายตนทุนพ้ืนฐานโดยเฉล่ีย โดย คํานวณกับขนาดเฉล่ีย
ของช้ันเรียน ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช การสนับสนุนการเรียนรูและคาใชจายเงินเดือนบุคลากร กราฟท่ีระบุเปนสีเขียนหมายถึง โครงการท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนา แนวทางการสอน และ
การสรางแรงจูงใจใหแกครู ในขณะท่ีกราฟท่ีระบุเปนสีเทาหมายถึงโครงการในรูปแบบอ่ืน ๆ
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ครูอัตราจ้างคืออะไร? แล้วท�าไมพวกเขาจึงมีความส�าคัญ? 

ความต้องการครูในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ชนบทส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทยมีมากกว่าจ�านวนครูข้าราชการดังนัน้ 
โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งจึงอาศัยครูอัตราจ้างจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็ก

ครูอตัราจา้งเป็นสมาชิกในชุมชนที่ไดรั้บการวา่จา้งโดยตรงจากผูอ้�านวยการสถานศกึษา โดยไดร้บัคา่จา้งผา่นงบประมาณ
ของโรงเรียนในท้องถิ่น หรือรับงบประมาณจากภายนอก เช่น องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรหรือมูลนิธิต่าง ๆ49 โดยทั่วไป
แลว้ครูอตัราจ้างไดร้บัเงินเดอืนจะนอ้ยกวา่หนึ่งในสามของที่ครูไทยที่ได้รบัการบรรจุเป็นขา้ราชการไดร้บั โดยครูอตัราจา้ง
ไม่ได้รับสวัสดิการ และขาดโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ ในขณะที่ครูอัตราจ้างส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตจบจากมหาวิทยาลัย 
แต่ก็มีบางคนจบแค่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านัน้

เนื่องจากครูอตัราจ้างมกัจะพูดภาษาแมใ่นทอ้งถิ่นได ้จงึมกัไดรั้บมอบหมายใหส้อนนกัเรยีนระดบัปฐมวยัและระดับประถมศกึษา 
ครูไทยที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจะขอให้ครูอัตราจ้างช่วยแปลภาษาเพื่อท�าให้สามารถสื่อสารกับเด็กเล็ก ๆ และ
สมาชิกในชุมชนได้ มีเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับอ�าเภอคนหนึ่งกล่าวว่า “หากไม่มีครูอัตราจ้างแล้วนั้นคงจะไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนที่นี่ได้50 

การปรับปรุงแนวทางการฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ครูอัตราจ้างที่ท�าอย่างเป็นระบบจะช่วยให้
ครูเหล่านัน้กลายเป็นครูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะสามารถลดช่องว่างในการเรียนรู้ได้ในที่สุด (ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพครูและการจัดสรรครูอย่างยั่งยืน โปรดดูภาคผนวก ก) 

งานวิจัยของไทยบอกอะไรกับเราบ้าง? 
ในประเทศไทยได้มีโครงการจดัการศึกษาแบบทว-ิพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานอยูห่ลายโครงการ51 อนัได้แก่ โครงการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษา 
(ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนสนับสนุนการวิจัย และ 
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย) และโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่ ม้ง-ไทย กะเหร่ียง-ไทย และลาหู่-ไทย เป็นฐาน
ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย (กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์, มูลนิธิบ้านเด็กเพซตาล็อตซี่ หรือ Pestalozzi Children’s 
Foundation มูลนิธิเกื้อฝันเด็กและเครือข่ายจิตอาสา หรือ Child Dream Network 

โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานที่ได้รับการพัฒนาในประเทศไทยยังแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ
ในภาษาแม่เป็นอันดบัแรกจะช่วยปรบัปรงุการเรยีนรูภ้าษาไทยของนักเรยีนอย่างมาก ตวัอย่างเช่น นักเรยีนจากโครงการจดัการศกึษาแบบทวิ-พหภุาษา 
(ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยสูงกว่านักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบ
ในโรงเรียนที่สอนภาษาไทยเพียงอย่างเดียว ดังภาพที่แสดงด้านล่าง

49 ยูนิเซฟประเทศไทยสนับสนุนครูอัตราจ้างจ�านวน 41 คน ในโรงเรียนห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านผู้บริจาคในประเทศไทย
50 ยูนิเซฟ พ.ศ. 2564
51 โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานของประเทศไทยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ ซึ่งรวมถึงรางวัล King Sejong Literacy Prize 
ของยูเนสโกเป็นรางวัลประจ�าปีที่มอบให้กบัสองสถาบัน องค์กร หรือบุคคล “ส�าหรับการมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือ” ในปีพ.ศ. 2559 รางวัลชมเชยส�าหรับรางวัล UNESCO Wenhui 
ประจ�าปีพ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2560 ด้านนวัตกรรมการศึกษา และรางวัลระดับประเทศจากกองทุนวิจัยประเทศไทยและส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
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รูปที่ 7 ผลการประเมินการเขียนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 

(ปรับมาจากงานวิจัยของมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ ปีพ.ศ. 2559)

 

ในท�านองเดียวกัน คะแนนสอบ O-NET ของเด็กนักเรียนในโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
ในด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนระดับภาคและใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศ แสดงว่าช่องว่าง
ทางการเรียนรู้ของเด็กลดลง

รูปที่ 8 คะแนนสอบ O-NET ของเด็กนักเรียนในโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) 

ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (องค์การยูนิเซฟ ปีพ.ศ. 2561)
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ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาเชงิบวกเหล่านีไ้ม่ได้จ�ากดัอยูแ่ค่ในพ้ืนทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เท่านัน้ นกัเรยีนในโครงการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษา
โดยใช้ภาษาแม่ ม้ง-ไทย เป็นฐานในจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ มีโอกาสสอบผ่านคะแนนการอ่านและการเขียนในระดับ “ดีเยี่ยม” ของการคัดกรอง
การอ่านการเขียนของผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5 สูงกว่านักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในโรงเรียนที่สอนด้วยภาษาไทยอย่างเดียว
เป็นสองเท่า ตามรูปที่ 9 ดังปรากฎด้านล่าง

รูปที่ 9 การเปรียบเทียบผลการประเมินการคัดกรองการอ่านการเขียนของผู้เรียนในโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางทวิ-พหุภาษา
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ระหว่างเด็กที่พูดภาษาม้ง-ไทยและเด็กกลุ่มเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558-2559 
(มูลนิธิบ้านเด็กเพซตาล็อตซ่ี ปีพ.ศ. 2562 ขอใช้ข้อมูลโดยได้รับอนุญาตแล้ว)

มีหลักฐานชัดเจนสนับสนุนว่าประเทศไทยได้พัฒนาความเช่ียวชาญในระดับสากลในการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
ผ่านโครงการส่งเสรมินวตักรรมในภาคเหนอืทีอ่ยูห่่างไกลและสามจงัหวดัชายแดนใต้ซ่ึงช่วยลดช่องว่างในการเรยีนรู ้ความท้าทายทีเ่ผชญิอยูใ่นปัจจบุนั
คือการขยายผลโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานไปยังพ้ืนท่ีห่างไกลอื่น ๆ ของประเทศ รวมถึงการขยายผลทั่วทั้ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อประโยชน์ของเด็กที่ด้อยโอกาสมากขึ้น
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การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา 
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานช่วยขจัด 
ช่องว่างทางการเรียนรู้ได้อย่างไร?

ส่วนก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าโมเดลการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสามารถส่งผลในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของเด็กไทยที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ในความเป็นจริงการจัดการศึกษาแนวนี้จะน�าไปใช้งานจริงได้อย่างไร? นอกจากนี้การเริ่มต้นในภาษาแม่
ท�าให้การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ง่ายขึ้นส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์อย่างไร? 

การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเป็นวิธีการน�าความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพ้ืนเมือง
ของนกัเรยีนเป็นเครือ่งมอืช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ ดงัท่ีแสดงในรูปด้านล่างจะเหน็ว่านกัเรยีนในโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษา 
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานจะพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างเข้มแข็งในภาษาแม่ของตน ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้เนื้อหา
ทางวิชาการ (เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา) ผ่านภาษาแม่ หลักสูตรการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองหลักสูตรพิเศษจะสามารถ
ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการฟังและการพูดในภาษาประจ�าชาติผ่านเทคนิคการสอนภาษาที่ผ่านการรับรองในระดับสากล หลังจากนั้น 
นักเรียนจะอาศัยการรู้หนังสือในภาษาแม่เป็นตัวเช่ือมไปสู่การเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ส่ือเชื่อมอักษรไทยกับภาษาแม่ซึ่งพัฒนาขึ้นพิเศษ สุดท้าย 
นักเรียนจะรู้จักค�าศัพท์ภาษาประจ�าชาติในบริบทเนื้อหาวิชามากข้ึน โดยครูจะน�าเข้าสู่บทเรียนโดยอธิบายค�าศัพท์ แนะน�าเนื้อหาวิชาการที่ส�าคัญ
เป็นภาษาไทย และสรุปเป็นภาษาท้องถิ่นในตอนท้าย ซึ่งเป็นวิธีการสอนแบบ “แซนวิช” (องค์การยูนิเซฟปีพ.ศ. 2561)

รูปที่ 10 สะพานเช่ือมโยงจากภาษาท้องถิ่นสู่ภาษาไทย (มูลนิธิบ้านเด็กเพซตาล็อตซ่ี และมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ ปีพ.ศ. 2562 
ขอใช้ข้อมูลโดยได้รับอนุญาตแล้ว)

สังคมพหุภาษาบ้าน

ภาษาประจําชาติ (ภ 2)
(ภาษาไทย)ภาษาแม่ (ภ 1)

ฟัง

พูด
อ่าน เขียน ใช้ได้ท้ัง 2 ภาษาไดค้ล่อง
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ในประเทศไทย โครงการการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานส่วนใหญ่ครอบคลุมระดบัชัน้อนบุาล 1 จนถึงชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
และน�าภาษาแม่รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามาบูรณาการด้วยสัดส่วนเวลาเรียนเล็กน้อยไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รูปต่อไปน้ี 
อ้างอิงตามโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายดังที่แสดงให้เห็นตามล�าดับขั้นบันไดดังนี้

รูปที่ 11 ล�าดับการเรียนรู้ภาษาทีละขัน้ตอนในโครงการทวิ-พหุภาษา (มูลนิธิบ้านเด็กเพซตาล็อตซ่ีและมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ปีพ.ศ. 2562 ขอใช้ข้อมูลโดยได้รับอนุญาตแล้ว)

โครงการการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานท่ีริเริ่มจัดในประเทศไทยจึงใช้วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งจากแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติมีการระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาควร “สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์” 
การจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานแบบไทยเริม่ต้นด้วยสิง่ท่ีนักเรียนรูซ้ึง่คอืภาษาแม่และวัฒนธรรมท้องถ่ินเพือ่ช่วยให้พวกเขา
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมถึงสามารถท�าความเข้าใจวิชาการด้านอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การด�าเนินการดังกล่าว
เป็นการขจัดช่องว่างการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มีความพร้อมส�าหรับการเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาต่อไป 
ตลอดจนเรียนรู้ชีวิตเพื่อสามารถเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิผลของประเทศไทย

ป.3
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อนุบาล2

อนุบาล1

ภาษาแม่

ภาษาไทย 

ภาษาแม่/ภาษาไทย

ภาษาแม่ในช่ัวโมงวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ภาษาไทยเป�นภาษาหลักท่ีใช�ในการเรียนการสอน

ฟัง

พูด

อ่าน

เขียน

ขนมปังสอดไส้ ‘แซนวิช’ ในรายวิชาอ่ืนๆ
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การเริ่มต้นโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
แนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน 
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยใช้ “ประโยชน์ของการมาทีหลัง”

สิ่งที่จ�าเป็นในการเร่ิมต้นโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานอย่างย่ังยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีอะไรบ้าง? 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในแม่ฮ่องสอนมี “ความได้เปรียบ์ของผู้มาทีหลัง” อย่างมาก 
เนือ่งจากสามารถเรยีนรูไ้ด้จากโครงการพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรูแ้นวทางทว/ิพหภุาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานจากพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ภาษาแม่เดียวกันบางภาษาที่ใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งจะท�าให้ช่วยเติมเต็มคุณภาพโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษาให้เริ่มในแม่ฮ่องสอนได้อย่างรวดเร็ว

มหาวทิยาลยัมหดิลและมลูนิธิภาษาศาสตร์ประยกุต์เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการด�าเนนิโครงการพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรูแ้นวทางทว/ิพหภุาษา
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานมาก่อน มีความเห็นว่าในการเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
ในระยะแรกควรเริ่มท�าในกลุ่มโรงเรียน 10 ถึง 15 แห่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวทางของโครงการน้ันแตกต่างจาก “แนวทางการสอนโดยทั่วไป” 
ในโรงเรียนไทยมากจนจ�าเป็นต้องมีการให้ค�าปรึกษาเพิ่มเติมส�าหรับครูในตอนเริ่มต้น เพ่ือให้แน่ใจว่าครูจะใช้เทคนิคการสอนของการจัดการเรียนรู้
แนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานอย่างสม�่าเสมอ และไม่หวนกลับไปสู่แนวทางการสอนแบบเดิม ๆ ที่ไม่เกิดผลอีก ครูที่มีประสบการณ์
จากกลุม่ทีด่�าเนนิการโครงการในกลุ่มโรงเรยีนทีด่�าเนนิการระยะแรกสามารถเป็นพีเ่ลีย้งช่วยเหลอืโรงเรยีนอืน่ ๆ  ได้ (ทัง้แบบตวัต่อตวัและแบบดจิทิลั) 
เป็นวิธีการขยายผลที่ “ออกแบบมาส�าหรับขยายผลวงกว้าง” ในระยะต่อไปของโครงการเพื่อเข้าถึงโรงเรียนหลายแห่ง

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานต้องค�านึงถึงปัจจัยหลายประการ 
แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า “ส่วนประกอบ” ต่าง ๆ ส�าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่
เป็นฐานที่ประสบความส�าเร็จในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเชื่อมต่อกันได้อย่างไร

รูปที่ 12 สว่นประกอบของโครงการพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรูแ้นวทางทว/ิพหภุาษาโดยใช้ภาษาแมเ่ป็นฐานในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

MTB-MLE
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การคัดเลือกและ
การพัฒนา
ศักยภาพครู

การวิจัย
และข้อมูล

เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

การผลักดัน
นโยบายและ
ความร่วมมือ

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
และการมีส่วนร่วม

ของชุมชน

การประดิษฐ์
อักขรวิธี หลักสูตร
และส่ือท้องถ่ิน

การติดตาม
และประเมินผล
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การวิจัยและข้อมูล
โครงการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานท่ีประสบความส�าเรจ็ 
เริ่มต้นด้วยขั้นตอนวิจัยเบ้ืองต้นโดยใช้เวลาในการศึกษาประมาณหนึ่งปี 
แม้ว่าระยะวิจัยเบื้องต้นอาจท�าให้สั้นลงได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทรัพยากร
ในท้องถิ่นและความมุ่งมั่นของผู้วางแผนโครงการ52 ในช่วงขั้นตอนการวิจัย
จะเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านภาษาศาสตร์และด้านสังคมเพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนโครงการ ตลอดจนระบุโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ โดยข้อมูล
ส�าคัญที่ทีมวิจัยควรรวบรวมในช่วงนี้ตามรายละเอียดจากเอกสารของ 
องค์การยูนิเซฟ (ปีพ.ศ. 2561) มีดังนี้

• ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีที่จัดโครงการเข้าใจและใช้ภาษาอะไรบ้าง
ในชีวิตประจ�าวัน?53 

• ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างพูดภาษาอะไรบ้าง?

• ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์มีตัวอักษรภาษาไทยท่ีเหมาะสมในการ
สะกดหรือไม่?

• ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จัดโครงการมีทัศนคติอย่างไรต่อภาษาต่าง ๆ 
รอบ ๆ ตัวเขา? 

• พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนอย่างไรบ้าง? ในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียนนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองพบเจออุปสรรค (ด้านภาษา 
ด้านวัฒนธรรม และด้านฐานะครัวเรือนที่ยากจน) อย่างไร? 

• มีปัจจัยอื่น ๆ  ด้านใดบ้าง (สังคม ภูมิศาสตร์ ศาสนา ฯลฯ) ที่อาจส่งผล
ต่อโครงการจัดการศึกษาแบบพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน 

• มีทรัพยากรในท้องถิ่นด้านใดบ้างที่พร้อมจะช่วยเหลือในการ 
ด�าเนินโครงการ (เช่น ผู ้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ครูเกษียณ 
สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ ผู้น�าศาสนา องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรในท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานรัฐบาลที่สนับสนุน)?

• โรงเรียนใดบ้างมีความพร้อมที่สุดในการด�าเนินการโครงการ
ให้ประสบผลส�าเร็จ? เกณฑ์ส�าคัญในการคัดเลือกรวมถึงโรงเรียน
มคีวามเป็นเนือ้เดยีวกนัทางภาษา ซึง่หมายความว่านกัเรยีนทกุคนและ
ครูอย่างน้อยหนึ่งคนพูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน รวมถึงการที่มี
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้น�าชุมชนให้การสนับสนุน 
การสนับสนุนโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่
เป็นฐานโรงเรียนมกีารเกบ็ข้อมลูพืน้ฐาน (baseline) เกีย่วกบัผลสมัฤทธิ์
ทางการศกึษาของนกัเรยีนทีเ่ป็นปัจจบุนัอย่างไร? และมกีารเกบ็ข้อมลู
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ในช่วงระยะวิจัยเบื้องต้น
เพื่อวิเคราะห์ตามวิธีศึกษาระยะยาวอย่างไร? 

ค�าถามต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านบนควรได้รับการทบทวนเป็นระยะเพื่อติดตาม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่อาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนและ
การด�าเนินการของโครงการ

52 ยูนิเซฟ พ.ศ. 2561
53 ดูภาคผนวก ค - การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแม่ที่ใช้ในแต่ละโรงเรียน

โรงเรียนที่มีภาษาแม่หลายภาษา 
ควรท�าอย่างไร? 

โรงเรยีนในหมู่บา้นเลก็ ๆ  ในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน
มักจะมีความเป็นเนื้อเดียวกันทางภาษา 
หมายความว่านกัเรียนแทบทกุคน (และรวมถึง
ครูสญัญาจา้งท้องถิ่น) ตา่งพูดภาษาแมเ่ดยีวกนั 
โรงเรียนดงักลา่วเหมาะส�าหรับโครงการจดัการ
ศกึษาแบบทวิ-พหภุาษาโดยใช้ภาษาแมเ่ป็นฐาน 
โดยนกัเรยีนเรยีนรูภ้าษาไทยเป็นภาษาที่สองได้

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบางแห่งที่มีขนาดใหญ่
กว่าเล็กน้อยสามารถจัดการเรียนการสอน
ให้แก่เด็กที่พูดภาษาแม่ได้หลายภาษาแม้ว่าครู
และบุคลากรในโรงเรยีนไมส่ามารถพูดภาษาแม่
ของนักเรียนได้เลย ในสถานการณ์เช่นนี้ 
การสอนความเข้าใจภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
แบบเฉพาะจะเหมาะสมมากกวา่แนวทางจดัการ
ศกึษาแบบทวิ-พหภุาษาโดยใช้ภาษาแมเ่ป็นฐาน
ที่ท�าทั่วไป แนวทางนี้อาจะไม่สามารถเน้น
เชิงวิชาการได้มากเท่ากับแบบทวิ-พหุภาษา
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานแต่จะสามารถพัฒนา
ความสามารถผูเ้รยีนอยา่งมากกวา่แนวปฏิบติั
ในปัจจุบัน

การสอนความเข้าใจภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
แบบเฉพาะถูกจัดเป็นโครงการน�าร่องในหลาย
โรงเรียนในเขตพืน้ที่นวตักรรมการศกึษาจงัหวดั
เชียงใหม่

การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับภาษาแมท่ี่ใช้ในแต่ละ
โรงเรียน (ดูภาคผนวก ค) เป็นสิ่งจ�าเป็น
เพื่อก�าหนดจ�านวนโรงเรียนในแม่ฮ่องสอน
ที่มีการใช้ภาษาที่ความคล้ายคลึงหรือต่างกัน 
มีโครงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแม่ที่

คล้ายกันกับท่ีประเทศไทยท�าอยู่ในประเทศ
เวียดนามและตมิอร-์เลสเต โดยพบวา่หอ้งเรยีน
ที่มกีารใช้ภาษาคลา้ยคลงึกนัมจี�านวนมากกว่า
ที่ทางการคาดการณ์ไว้
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การผลักดันนโยบายและความร่วมมือ
การผลักดันนโยบายและความร่วมมือเริ่มขึ้นในช่วงขั้นตอนการวิจัย เนื่องจากทีมวิจัยโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
สามารถสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไปยังเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้น�าชุมชน ดังนั้นโครงการที่มีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องมีทีมที่แข็งแกร่ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความได้เปรียบทางด้านช่วงเวลาจากการเป็นผู้มาทีหลังสามารถใช้ประโยชน์จากการผลักดันด้านนโยบายที่ได้มีการด�าเนินการ
ไปแล้วมากมายในระดับชาติ การผลักดันทางนโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติและนโยบายต่าง ๆ 
ในกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบางท่านเคยทราบถึงโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานผ่านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูงและเครือข่ายกลุ่มครูแกนน�าวิชาการ
ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทาง ทวิ/พหุภาษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างและ 
ขยายการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

นอกจากนี ้จงัหวัดแม่ฮ่องสอนจ�าเป็นต้องขบัเคลือ่นนโยบายทีช่่วยสนบัสนนุการวิเคราะห์ระบบการศึกษาเพือ่สร้างแนวทางท่ีครอบคลมุซ่ึงให้ความส�าคญั 
กบัการฝึกอบรมครู การจัดสรรคร ูและการจดัสรรงบประมาณอย่างจรงิจงั เพือ่ให้โรงเรยีนมีทรพัยากรทีจ่�าเป็นในการสนบัสนนุนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ชาตพินัธุ์

ในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย ผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเปลี่ยนไปเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน
นโยบายในระดับชุมชนอย่างกระตือรือร้น และยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียง ผู้ปกครองบอกว่าลูกคนเล็ก ๆ  ของพวกเขา
ซึ่งเรียนในโรงเรียนที่เพิ่งเร่ิมจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน อ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีกว่าพี่ ๆ และมีนิสัยรักการอ่าน
อย่างมากกว่าพี ่ๆ 54 ผูป้กครองยงัชีใ้ห้เหน็อกีว่าการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานช่วยให้เดก็ ๆ  สร้างสมัพนัธ์อนัดีกบัปูย่่าตายาย 
และรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขา

การประดิษฐ์อักขรวิธี หลักสูตร  
และการผลิตสื่อท้องถิ่น
โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในประเทศไทย
ในช่วงแรกเริม่ประสบปัญหาในการเขียนภาษาแม่ซึง่ก่อนหน้านีม้เีฉพาะในภาษาพดู 
เท่านั้น โครงการทั้งหมดเหล่านี้ได้พัฒนาอักขรวิธีแบบไทยที่ง่ายต่อการเรียนรู้และ
ถูกต้องตามหลักภาษาส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งขั้นตอนการประดิษฐ์อักขรวิธี
ใช้เวลามากแต่มีความส�าคัญ มีภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์หลายภาษาที่ใช้อักขรวิธี
แบบไทยเหล่านี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในภายหลังจากส�านักงาน
ราชบณัฑติยสภาซึง่เป็นหน่วยงานของรฐัท่ีรบัผิดชอบก�าหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย

โครงการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
จะมีข้อได้เปรียบอีกมาก เน่ืองจากสามารถพัฒนาต่อยอดระบบอักขรวิธีแบบไทย
ทีพ่ฒันาก่อนหน้านีส้�าหรบัโครงการในจงัหวดัเชยีงใหม่และเชยีงราย อย่างไรกต็าม 
จ�าเป็นต้องมกีารตรวจสอบการประดษิฐ์อักขรวธิบีางส่วนเพือ่ให้แน่ใจว่าสอดคล้อง
กับภาษาท้องถ่ินของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อาจแตกต่างออกไป ทั้งน้ี ภาษาแม่
ที่ใช้ในโครงการในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ได้แก่:

• ชาวกะเหรี่ยงสะกอ (S’gaw Karen)

• ชาวกะเหรี่ยงโป (Pwo Karen) 

• ม้งเขียว (Hmong (green))

• ลาหู่ด�า (Black Lahu) 

• ลาหู่เหลือง (Yellow Lahu)  

54 ส�าหรับค�ารับรองจากผู้ปกครอง โปรดดูที่รายงานองค์การยูนิเซฟ พ.ศ. 2561 และมูลนิธิบ้านเด็กเพซตาล็อตซี่ พ.ศ. 2562
55 ยูเนสโก พ.ศ. 2564b

ฉันทามติระดับโลก

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้ช่วงทศวรรษระ
หว่างปีพ.ศ. 2565 ถึงปีพ.ศ. 2575 ให้เป็น “ทศวรรษสากล
ของภาษาพืน้เมือง” (International Decade of Indigenous 
Languages - IDIL) แผนปฏบัิตกิารสง่เสริมภาษาพ้ืนเมอืง
ระดับโลกรวบรวมแนวทางการปฏบิตัแิละนโยบายการพัฒนา
ทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานโดยจัดอันดับให้เป็น
ผลลพัธท์ี่ตอ้งการมากที่สดุเป็นอนัดบัที่หนึ่ง55 มหีนว่ยงาน
ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศหลายแห่งตระหนักเช่นกัน
ว่าการพัฒนาทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
มีความส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 4 ที่ว่าด้วย 
“การศกึษาที่มคีณุภาพส�าหรับทกุคน” ภายในปีพ.ศ. 2573 
โดยแท้จริงแล้วตัวช้ีวัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 
4.5.2 ขอให้ประเทศต่าง ๆ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ “อัตรา
ร้อยละของนักเรียนในช้ันประถมศึกษา ซ่ึงมีภาษาแรกหรือ
ภาษาแม่เป็นภาษาเดียวกับภาษาที่ใช้ในการสอน” ซ่ึงเด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถรับประโยชน์
จากการที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญกับการใช้ภาษาแม่
ในการศึกษาในระบบ
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อย่างไรก็ตาม หากผู้ด�าเนนิการโครงการเลอืกทีจ่ะพฒันาอกัขระจากภาษานอกเหนอืจากทีร่ะบไุว้ข้างต้น ทมีจ�าเป็นต้องร่วมมอืพฒันากับนักภาษาศาสตร์
มอือาชีพจากมหาวิทยาลัยมหดิล และ/หรอืมูลนธิภิาษาศาสตร์ประยกุต์เพือ่พฒันาพฒันาอกัขรวธิแีบบไทยแบบใหม่ทีเ่หมาะส�าหรบัเดก็ส�าหรบัภาษานัน้ ๆ  
การพัฒนาและการทดสอบการเขียนตามอักขรวิธีแบบไทยแบบใหม่อาจใช้เวลาในการพัฒนาหลายเดือน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจได้รับประโยชน์อย่างมากจากส่ือการเรียนการสอนที่โครงการที่มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้พัฒนาไว้แล้วและท่ีได้กล่าวไว้
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ครูทุกคนควรมีประสบการณ์ในการสร้างและทดสอบการใช้สื่อการสอนของตนเอง เพื่อเพิ่มความเข้าใจของครูเกี่ยวกับศาสตร์
การสอนแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในชุมชนท้องถ่ิน และเพ่ิมสื่อในภาษาแม่และจัดท�าสื่อการสอน
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองให้ส�าหรับครูผู้สอนแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานทุกคน ควรมีการสร้างสื่อที่เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิศาสตร์ 
และประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย แนวทางที่ดีที่สุดคือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูประจ�าการ

โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายรวมถึง

• หนังสือรูปภาพที่นักเรียนสร้างสรรเรื่องราวจากการเล่านิทานสร้างสรรค์และการเขียนเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์จากชุดภาพจัดเป็นชุด
เรื่องละสี่ถึงหกภาพ

• ฉากภาพวัฒนธรรม (เรียกอีกอย่างว่า “ภาพใหญ่”) ซึ่งกระตุ้นการอภิปรายในห้องเรียนโดยอิงจากภาพสะท้อนชีวิตประจ�าวันและ
ประเพณีในหมู่บ้าน

• หนังสือเล่มใหญ่ส�าหรับกิจกรรมการอ่านร่วมกันเป็นกลุ่ม

• หนังสือเล่มเล็ก (เหมาะตามระดับชั้นเรียน) ส�าหรับให้นักเรียนอ่านรายบุคคล

• การฟังนิทานโดยให้ครูอ่านออกเสียงดัง ๆ (ไม่มีภาพ)

• แบบเรียนอ่าน-เขียน เพื่อให้รู้หนังสือทั้งในภาษาแม่และปรับไปสู่การอ่านและการเขียนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ

• แผนการสอนโดยละเอียดเพื่อเป็นแนวทางให้ครูใช้สื่อการสอนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

การคัดเลือกและการพัฒนาศักยภาพครู
ในประเทศไทย ระบบการสรรหาข้าราชการครูมีการแข่งขันสูง โดยคัดจากผู้ที่ได้คะแนนสูงจากการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ คนหนุ่มสาว
ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และมีภูมิหลังที่ด้อยโอกาสจึงแทบจะไม่ได้บรรจุเป็นครูข้าราชการที่ผ่านการรับรอง และไม่กี่คนท่ีสอบผ่านกลับไม่ได้รับจัดสรร
ให้ประจ�าการในพื้นที่ที่พูดภาษาแม่ของตน56 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาควรให้ความส�าคัญกับการจัดจ้างครูท้องถิ่นที่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรม
ของนักเรียน ตามขอบเขตความรับผิดชอบของผู้อ�านวยการสถานศึกษา 
แม้ว่าจะมผีูส้มคัรจากพืน้ทีน่อกแม่ฮ่องสอนทีด่จูะมคีวามสามารถทางวชิาการ
มากกว่าก็ตาม 

ทั้งครูที่ผ่านการกระบวนการสรรหาซึ่งพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่และครูที่ใช้
ภาษาแม่เดียวกันกับนักเรียนนั้นมีความส�าคัญต่อโครงการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเองมีความ
ได้เปรียบอีกเช่นกัน เน่ืองจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มอบหมายให้
ครอัูตราจ้างสอนนักเรยีนในชัน้ปฐมวยัและประถมศกึษาตอนต้น ซึง่ปกตแิล้ว
ครูกับนักเรียนจะใช้ภาษาแม่เดียวกัน ดังนั้น หากจัดการอบรมที่เหมาะสม 
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างสามารถร่วมกันท�างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ
สงูในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาแม่และหลกัสตูรในการสอนภาษาไทย 
เป็นภาษาที่สอง 

56 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพครู และการจัดสรรครูอย่างยั่งยืน โปรดดูข้อมูลจากภาคผนวก ก

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำหลำยแห่งในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนกล่ำวว่ำพวกเขำต้องกำรจ้ำงครู
ที่จบกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยและเรียนเอก
ภำษำไทยมำกขึน้เพือ่อธบิำยภำษำไทยใหเ้ด็กกลุม่
ชำติพันธุ์ฟัง อย่ำงไรก็ตำม มหำวิทยำลัยไทย
ให้ควำมส�ำคัญกับไวยำกรณ์และวรรณคดีไทย 
แต่ไม่ค่อยให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรสอน
ภำษำไทยให้เด็กทีเ่ป็นชำติพันธ์ุ



ขจัดช่องว่างการเรียนรู้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรณีศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาแม่เปน็ฐาน 21

ศาสตร์การสอนแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานแตกต่างจาก “แนวทางการสอนโดยทั่วไป” ในห้องเรียนภาษาไทย ด้วยเหตุนี้ การฝึกอบรม
ครูประจ�าการที่เป็นระบบและอบรมต่อเนื่องจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้าร่วมการอบรม
ทั้งหมด ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

• ทฤษฎีพื้นฐานของการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

• การฝึกเขียนภาษาชาติพันธุ์ (ส�าหรับครูที่ใช้ภาษาแม่เหมือนนักเรียน)

• การฝึกสร้างสื่อการสอนในภาษาแม่

• การฝึกใช้เทคนิคการสอนแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานและเทคนิคการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

ในด้านการผลิตเอกสารการฝึกอบรมครูนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เปรียบมากกว่าโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเช่นกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้ผลิตเอกสารการฝึกอบรมครู
ที่สอนแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์มีประสบการณ์มากมายในการ
จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารส�าหรับครท่ีูสอนแบบทว-ิพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในภาคเหนอืของประเทศไทย เอกสารเหล่านีจ้งึสามารถปรบัเปลีย่น
ได้ง่ายตามบรบิทของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ (ซึง่มวีทิยาเขตอยูใ่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน) รวมถงึมลูนธิภิาษาศาสตร์
ประยุกต์และมูลนิธิบ้านเด็กเพซตาล็อตซี่ หรือ Pestalozzi Children’s Foundation เพิ่งเปิดตัว MOOC หรือการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด
ส�าหรับมหาชน เพื่อสนับสนุนครูผู้สอนแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน โดยการเรียนการสอนนี้ (มีค�าอธิบายเพิ่มเติมในภายหลังในเอกสาร
ฉบับน้ี) อาจมีบทบาทส�าคัญในการขยายผลโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากข้อจ�ากัดด้านการเดินทางข้ามจังหวัดอันเนื่องมาจากข้อก�าหนด
ระหว่างการระบาดใหญ่ของโควิด-19 

รูปที่ 13 เอกสารประกอบการอบรมครูเรื่องการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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รูปที่ 14 แบบเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองได้รับการออกแบบ ผลิต และทดลองใช้โดยมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
และมูลนิธิบ้านเด็กเพซตาล็อตซ่ี

การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการทั่วไป ประกอบกับการสอบถาม
พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน และครู ข้อมูลที่ได้มาจะช่วยให้ทีมงานด�าเนินการปรับปรุงโครงการได้ ทั้งนี้ การประเมินควรด�าเนินการที่สามารถวิเคราะห์
ตามวิธีศึกษาระยะยาวได้เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านการศึกษาระดับชาติและระดับโลกต่อไป

เครื่องมือประเมินที่มีอยู่สามารถน�าไปใช้เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานและติดตามความคืบหน้าของเด็กได้ ซึ่งรวมถึง:

• การประเมินทักษะการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานในการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 หรือ Multiple Indicator 
Cluster Survey (MICS) 

• การคัดกรองการอ่านการเขียนของผู้เรียนในโรงเรียนไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

• การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test – NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

• การประเมินผลการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กชาติพันธุ์ที่พัฒนาโดยมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

การรับรู้ของชุมชนควรได้รับการติดตามอย่างรอบคอบ โดยครูสามารถมีบทบาทในการติดตามผลจากการสนทนากับผู้ปกครองอย่างไม่เป็นทางการ 
หรือผ่านวิธีการสนทนากลุ่มภายในชุมชนแบบเดียวกับที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยประเทศไทยจัดท�าในปีพ.ศ. 2553 และ 2556 ส�าหรับโครงการ
จัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้57 

57 ยูนิเซฟ พ.ศ. 2561
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พ่อแม่ ผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของชุมชน
จากกลุ่มครูและผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนหลายท่านที่ได้รับการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการนี้ มีหลายคนสะท้อนว่าผู้ปกครอง
ขาดการมีส่วนร่วมในการศึกษาของบุตรหลาน โดยทั่วไปแล้ว สมาชิกในชุมชนยินดีท่ีจะช่วยลงแรงร่วมสร้างหรือซ่อมแซมตึกเรียนหรือ
ซ่อมสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในโรงเรียน และมักจะช่วยจัดหาอาหารให้แก่ครู อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ปกครอง
และครูกลับมีน้อย และมีส่วนน้อยที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน นั่นเป็นเพราะผู้ปกครองต่างรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้มีการศึกษาระดับสูง 
และมีข้อจ�ากัดเรื่องในการสื่อสารภาษาไทย 

โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายมากขึ้น
ในการศึกษาของบุตรหลาน เนื่องจากโครงการให้คุณค่าความส�าคัญกับภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และสมาชิกในชุมชนอื่น ๆ 
จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ข้อมูลที่มีค่าเพื่อแบ่งปันภายในและภายนอกโรงเรียน เหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาสามารถช่วยให้ครูพัฒนาสื่อการสอน 
ช่วยอธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้าน และสอนดนตรี การฟ้อนร�า และบทกวีพื้นบ้าน นักเรียนอาจได้รับมอบหมายงานให้สัมภาษณ์
สมาชิกในครอบครัว ไปทัศนศึกษาที่น�าโดยปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านสมุนไพร และ เรียนรู้วิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม ฯลฯ

ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยลดช่องว่างความรู้ที่รับรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนตลอดจน
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
“ข้อได้เปรียบของการมาทีหลัง” อีกประการหนึ่งส�าหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ การน�าเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วยซึ่งยังไม่ค่อยน�ามาใช้
ในโครงการอื่น ๆ ท่ีจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในประเทศไทย เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ครูและผู้บริหาร
อาจมีความพร้อมมากขึ้นที่จะน�าเครื่องมือและสื่อดิจิทัลที่หลากหลายมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

โรงเรียนส่วนใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ Distance Learning Television (DLTV) ที่จะช่วยให้
สามารถถ่ายทอดบทเรียนภาษาแม่ได้ในพื้นที่กว้าง นอกจากนั้นยังมีแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอย เช่น Bloom Reader (พัฒนาโดยองค์กร SIL และ
มูลนธิภิาษาศาสตร์ประยกุต์), แอปพลเิคชนั LearnBig (พฒันาโดยยเูนสโก) และ โครงการ Let’s Read (พฒันาโดยมลูนิธเิอเซยี) มหีนงัสืออเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-book) และหนังสือเสียง (talking books) มีภาษากลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศไทยอยู่แล้ว ครูท่ีใช้ภาษาชาติพันธุ์เป็นภาษาแม่สามารถก�าหนด
ล�าดับหนังสือที่เหมาะส�าหรับเด็กที่สุด ในขณะนี้มีการทดสอบแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวต่ออักขระภาษา ชื่อ Alphabet Tiles literacy 
scaffolding app ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผลงานที่องค์กร SIL ได้รับรางวัล

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เปิดตัว MOOC หรือ Massive Open Online Course เพื่อจัดส่งการฝึกอบรม
การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานและการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองให้กับครูชั้นอนุบาล 2 และในปี พ.ศ. 2565 เปิดหลักสูตร  
MOOC ส�าหรบัครอูนบุาล 3 และชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 อกีด้วย นอกจากนัน้ยงัมกีารใช้แอพพลเิคชัน่ Line, What’s App และ Facebook Messenger 
อย่างแพร่หลายเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานที่เพิ่งเริ่มต้นสามารถบันทึกวิดีโอการสอนของตนเพื่อส่งไปขอ 
รับค�าปรึกษาจากครูพี่เลี้ยงเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนสามารถขยายขอบเขตของโครงการ MTB-MLE ด้วยการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในรปูแบบทีน่่าตืน่เต้นทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง
ส�าหรับจังหวัดอื่น ๆ ของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
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รูปที่ 15 โครงการพัฒนาหลักสูตรดิจิตัลการฝึกอบรมครูเพื่อการจัดการศึกษาตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน 
ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2564 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอใช้ข้อมูลโดยได้รับอนุญาตแล้ว)

 

รูปที่ 16 แอพพลิเคช่ันบนแอนดรอย Alpha Tiles รองรับการรู้หนังสือของกลุ่มชาติพันธุ์ในหลายอักขระ  

(SIL International ขอใช้ข้อมูลโดยได้รับอนุญาตแล้ว)

Choose The Correctly
Spelled Word

Choose The Matching
Word

Identify The Missing
V/CIdentify The Initial TileLearn The Tiles

Memory
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การจัดสรรงบประมาณส�าหรับโครงการ
จัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา 
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การเร่ิมต้นจดัโครงการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษาโดยใช้ภาษาแม่จ�าเป็นต้องมกีารจดัสรรงบประมาณอย่างแน่นอน แต่ไม่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณ
สูงอย่างที่หลายคนอาจกลัว 

มีงานวิจัยในลาตินอเมริกา แอฟริกา และบางพื้นที่ของยุโรปพบว่าโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสามารถ
ประหยดังบประมาณของรฐับาลได้ในระยะยาว เนือ่งจากอตัราการออกจากโรงเรยีนกลางคนัและอตัราการซ�า้ซัน้ของนักเรียนลดลง นั่นจงึเป็นเหตผุล
ที่ค่าใช้จ่ายในช่วงแรกท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตส่ือการเรียนการสอนภาษาแม่จะคุ้มค่าภาย้ในเวลาอันสั้น อันท่ีจริง ธนาคารโลกได้ท�าการวิเคราะห์
พบว่าการเปล่ียนไปใช้การศึกษาสองภาษาในกัวเตมาลาจะช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณได้ถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี58 ดังนั้น โครงการ
จัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนของรัฐบาลได้เช่นกัน

งบประมาณบ่งบอกถึงล�าดับความส�าคัญ นอกจากนี้ งบประมาณการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างปีพ.ศ. 2562 ถึง 2565 สะท้อนถึงความกังวล
ต่อปัญหาที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในเอกสารนี้ งบประมาณจัดสรรรวม 366,646,800 บาท ($11,743,000) แบ่งเป็น 36 หมวดหมู่งบประมาณ 
ในบรรดารายการงบประมาณ 5 อนัดบัแรก สามรายการมคีวามเก่ียวข้องโดยตรงกับนกัเรียนท่ีด้อยโอกาสมากท่ีสดุของจงัหวดั (มเีคร่ืองหมายดอกจนั (*) 
ในตารางด้านล่าง) โดยมีเงินอุดหนุนเพิ่มเติมส�าหรับการพัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารใน “ภูมิภาคพิเศษ” รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันในตาราง
ที่ 1 มูลค่ารวมกันเป็น 1 ใน 3 ของงบประมาณจังหวัดทั้งหมด59 ส่วนรายการงบประมาณอื่น ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูที่อยู่ในสภาวะ
เปราะบางเช่นกัน 

ตารางที่ 1 การจัดสรรงบประมาณหลักด้านการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2562-2565)

58 Patrinos และ Velez พ.ศ. 2552
59 ไม่รวมถึงเงินเดือนครู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานราชการอื่น ๆ สนับสนุน

แถวที่ # ล้านบาท ร้อยละ

5.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 60 16.36%

2.5 *โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 40 10.91%

4.3
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
โดยใช้ระบบ STEM

40 10.91%

2.7
*โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ การจัดการศึกษาทาง
ไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

36 9.82%

3.11 *โครงการขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ 36 9.82%

2.4.3 *โครงการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 8 2.18%
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การจัดสรรงบประมาณการศึกษาส่วนใหญ่ในปีพ.ศ. 2562 ถึง 2565 เป็นการจัดสรรไปยังโครงการและโปรแกรมการศึกษาเฉพาะโครงการแล้ว 
อย่างไรก็ตาม สามารถปรึกษาหารือได้ว่าจะจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานได้หรือไม่ 
รวมถึงหารือความเปน็ไปไดท้ี่จะรวมโครงการนีใ้นการเสนอของบประมาณในอนาคต หรืออาจแยกหรอืใชง้บประมาณจากโครงการที่ไดร้ับการจดัสรร
แล้วข้างต้น ตวัอย่างเช่น การพฒันาบคุลากรเป็นเป้าหมายทีส่�าคญัอยูแ่ล้ว และการจดัการประชมุเชิงปฏบิตักิารให้กบัครทูีจ่ดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษา 
โดยใช้ภาษาแม่จะมีผลอย่างรวดเร็ว การเรียนทางไกลมีความส�าคัญอยู่แล้ว และการจัดท�าวิดีโอเพื่อการศึกษาและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในภาษาแม่
ของนักเรียนสามารถช่วยท�าให้เป้าหมายนี้เป็นรูปธรรมได้ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือเป็นเป้าหมายส�าคัญอยู่แล้ว และโครงการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานและการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงส�าหรับ
การปรับปรุงทักษะการอ่านออกเขียนได้อย่างมาก

ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการสนับสนุนโครงการ? 

ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2562 มีเจ้าหน้าที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่หลายท่านร่วมมือกับมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมโครงการ
จัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในโรงเรียนห่างไกล 16 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
โดยงบประมาณเริ่มต้นส�าหรับปีแรกของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ็ดครั้ง การเยี่ยมติดตามโรงเรียน
โดยทีมวิทยากรมูลนิธิภาษาศาสตร์ การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ภาษากลุ่มชาติพันธุ์สี่ภาษาและภาษาไทย) เป็นต้น60 

ค่าใช้จ่ายในการเร่ิมต้นโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นน่าจะเทียบเคียงได้กับค่าใช้จ่าย
ในโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่อาจต้องมีการเพิ่มการจัดสรรงบการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานคิดเป็นน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของงบประมาณการศึกษาระดับจังหวัด และให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในแง่ของผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู

60 โปรดดูภาคผนวก ข ส�าหรับประมาณการค่าใช้จ่ายแจกแจงตามรายละเอียดส�าหรับค่าใช้จ่ายปีแรก
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บทสรุป
แม้ว่าเด็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นเด็กด้อยโอกาส แต่ยังมีข้อได้เปรียบหลายอย่าง พวกเขามีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามตระการตา 
พวกเขามีโอกาสในการเติบโตในชุมชนที่ใกล้ชิด สนิทสนมซึ่งผู้คนมีความห่วงใยกัน และพวกเขามีโอกาสในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมที่ค�้าจุนคนรุ่นต่อรุ่นและโลก “สมัยใหม่” นอกจากนี้ เด็ก ๆ  ยังมีคณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐจ�านวนมากมายผู้อุทิศตน 
ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของพวกเขา

อย่างไรกต็าม พวกเขาประสบกบัช่องว่างการเรยีนรูข้นาดใหญ่ ส่วนหนึง่เนือ่งมาจากช่องว่างทางภาษา ทว่าช่องว่างนีส้ามารถปิดได้โดยการมองภาษาแม่ 
เป็นทรัพยากรแทนอุปสรรค เพราะนอกจากภาษาแม่จะช่วยส่งเสริมให้ครูในท้องถิ่นตระหนักถึงศักยภาพในอาชีพของตนอย่างเต็มที่ การศึกษา
ด้วยภาษาแม่ยังยังเน้นที่งบประมาณการศึกษาในโมเดลโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานและการสอนภาษาไทย
เป็นภาษาทีส่อง ทีไ่ด้รบัการพสิจูน์แล้วว่าเป็นโครงการทีไ่ด้ผลที ่“ผลติในประเทศไทย” ทีเ่หน็ผลจรงิ อกีทัง้ยงัสอดคล้องกับแผนปฏบิตักิารด้านนโยบาย
ภาษาแห่งชาติที่ให้ความส�าคัญกับการศึกษาด้วยภาษาแม่

ในการด�าเนินการตามวิสัยทัศน์นี้ โดยการด�าเนินการควรได้รับการพัฒนาสามด้านด้วยกันกล่าวคือ

ดา้นสื่อการเรยีนรู้ (Materials): ควรมกีารประเมนิสื่อการเรยีนรูต่้าง ๆ  ทีใ่ชใ้นโครงการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหุภาษา 
(ทั้งสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล) ท่ีมีการน�าไปใช้แล้วในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ นอกจากนั้นควรปรับสื่อเหล่านั้นให้เหมาะสม
กับการใช้ในบริบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมครูในการผลิตสื่อการเรียนใหม่ ๆ และสนับสนุนให้ครูบุกเบิกการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษาส�าหรับการสอนแบบทวิ-พหุภาษา

ดา้นทรพัยากรมนษุย ์(Human Resources): ควรรบัสมคัรครใูนท้องถ่ินทีใ่ช้ภาษาแม่เช่นเดยีวกันกบันกัเรยีนมากขึน้ 
ฝึกอบรมครอูตัราจ้างและข้าราชการครู ูรวมถึงอบรมนสิติ นกัศกึษาวชิาชพีครูในโครงการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษา นอกจากนัน้ 
ควรมีการพัฒนาแผนเพื่อให้ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในทุกด้านของชีวิตในโรงเรียน 
รวมถึงการหาบุคลากรด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมส�าหรับจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา

การวิจัยเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง (Strategic Ongoing Research): ควรมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาษาแม่ทีใ่ช้ในแต่ละโรงเรยีนภายในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและเชือ่มโยงข้อมูลนีก้บัผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน นอกจากนีค้วรรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ด้านการอ่านออกและรู้จักตัวเลขจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษา
แบบทวิ-พหุภาษา อีกทั้งพัฒนาระบบที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมส�าหรับการประเมินและติดตามผลการด�าเนินงานของโครงการ 
และวิเคราะห์ระบบการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อระบุอุปสรรคที่มีผลต่อความส�าเร็จของนักเรียน (รวมถึงข้อจ�ากัดด้าน
งบประมาณและบุคลากร) และจุดเริ่มต้นส�าหรับการปฏิรูปแนวทางการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา

ถึงเวลาแล้วท่ีจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงเวลาแล้วที่การฝึกอบรมข้าราชการครูและ
ครอูตัราจ้างด้วยวธิกีารทีท่นัสมยัของการสอนภาษาแม่และภาษาไทย ถงึเวลาแล้วทีจ่ะผลติสือ่การเรียนการสอนทีม่เีดก็เป็นศนูย์กลางโดยใช้สือ่ดจิทิลั
และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เด็กเข้าถึงได้และเป็นภาษาชาติพันธุ์ิ เจตจ�านงทางการเมืองและความมุ่งมั่นต่อแนวคิดที่ว่าปัญหามีไว้เพื่อแก้ไขจะท�าให ้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยการยกระดับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในแม่ฮ่องสอนและท�างานร่วมกันเพื่อให้เป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน เกิดความมั่งคั่ง 
และเท่าเทียมกันมากขึ้น

M
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ภาคผนวก ก: การสรรหา การพัฒนาศักยภาพครู 
และการบรรจุและแต่งตัง้ครูอย่างยั่งยืน 

ครูมีความส�าคัญต่อการศึกษาที่ย่ังยืนและเท่าเทียมกัน แล้วมีส่ิงใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ครูผู้ที่ให้บริการ
แก่เด็กด้อยโอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้าง?

มคีรจู�านวนมากในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีทุม่เทต่อวชิาชพีตนเองอย่างสงูและมีความรักให้แก่นกัเรียนอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ข้าราชการครูจากภูมิล�าเนาอืน่ 
ท่ีถูกบรรจุให้ท�างานในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจ�านวนมากที่ลาออกหรือขอย้ายทันทีที่อายุราชการครบเกณฑ์ กว่าที่ครูคนใหม่จะมา
ทดแทนก็ใช้เวลาหลายสัปดาห์ อตัราการลาออกของครยัูงคงสงูอย่างต่อเนือ่งซึง่ส่งผลเสยีต่อนกัเรยีนและเพิม่ภาระให้กับผูอ้�านวยการสถานศกึษาและ
ครูที่เหลืออยู่

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ เด็กที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์จึงมีโอกาสขาดครูมากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศเกือบสองเท่า61 

ปัญหาเรื่องการลาออกของครูเป็นภาระด้านการเงินของการบริหารโรงเรียนในจังหวัดอีกด้วย (เช่น การสูญเสียงบประมาณกับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเรื่องจ้างครูใหม่) ปัญหาเรื่องการลาออกของครูยัง

ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเช่นกัน เนื่องจากข้าราชการครูที่ผ่านการรับรองจากส่วนกลางตั้งใจจะย้ายออกโดยเร็วที่สุด จึงไม่มีการลงทุน
หรือซื้อของเพื่อลงหลักปักฐานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมากมักเลือกที่จะลงทุนในพื้นที่บ้านเกิดของตน

โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทยจึงต้องพึ่งพาครูอัตราจ้างเพื่อชดเชยปัญหาการขาดแคลนครูของรัฐ ครูอัตราจ้าง
ได้รับสัญญารายปีโดยได้รับเงินเดือนที่ไม่สูง (โดยมากได้รับเงินเดือนหนึ่งในสามของที่ครูไทยที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ) โดยครูอัตราจ้าง
ไม่ได้รับสวัสดิการ และขาดโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ แต่เดิมครูอัตราจ้างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตจบจากมหาวิทยาลัย 

ครูอัตราจ้างมักใช้ภาษาแม่เดียวกันกับนักเรียน มักจะได้รับมอบหมายให้สอนนักเรียนในชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้นที่ยังมีความรู้
ในภาษาไทยค่อนข้างจ�ากัด ด้วยเหตุนี้ ครูอัตราจ้างจึงเป็นก�าลังส�าคัญที่มีส่วนในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน เจ้าหน้าที่การศึกษาระดับอ�าเภอ
คนหนึ่งกล่าวว่า “หากไม่มีครูอัตราจ้างแล้วนั้นคงจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่นี่ได้”

อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลบันทึกของจังหวัดหรือส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับจ�านวนครูอัตราจ้างที่ได้รับการว่าจ้างในแต่ละปี เนื่องจาก
ครูอัตราจ้างได้รับการว่าจ้างโดยตรงจากโรงเรียนในท้องถิ่น 

ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่พึ่งพาครูอัตราจ้างเพียงประเทศเดียว หลายประเทศในแอฟริกาและเอเชียพึ่งพาครูอัตราจ้าง โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ที่มีนัยส�าคัญของก�าลังแรงงานของครู รวมถึงสถานการณ์ด้านการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมอย่างประเทศตะวันตก (รวมถึงโรงเรียน Charter school 
ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่แตกต่างไปจากโรงเรียนรูปแบบเดิม ๆ ของรัฐ ที่สามารถด�าเนินงานได้อย่างอิสระ)

ผลงานของครอูตัราจ้างในหลายส่วนของโลกเทยีบได้กบัครปูระจ�าการทีผ่่านการรบัรองโดยรฐั อย่างน้อยคอืครใูนระดบัปฐมวยัและประถมศกึษาตอนต้น 
การวิจัยของยูนิเซฟพบว่าครูที่ผ่านการรับรองและครูครูอัตราจ้างสร้างผลกระทบในการเข้าถึงและการอยู่รอดของนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน62 
เนื่องจากครูอัตราจ้างเป็นครูที่มาจากในพื้นที่ ครูจึงสามารถเป็นตัวเชื่อมกับชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งเอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ที่มากขึ้นและท�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเชื่อถือในครูมากขึ้น ในช่วงเวลาที่เกิดภัยธรรมชาติหรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น ครูอัตราจ้างมักจะยังคงอยู่กับชุมชน 
ไม่หนีหายไปไหนและยังยืนหยัดท�าหน้าที่ครูคู่กับชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญในยุคโควิด-1963 

ครูสัญญาจ้างส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ส�าหรับเอกสารนี้ต้องการได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูที่ได้รับการรับรองสักวันหนึ่ง และมีหลายคน
เคยเข้าสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการครูที่มีการแข่งขันสูงหลายคร้ัง ส่วนใหญ่ล้มเหลว อาจเป็นเพราะภูมิหลังทางวิชาการที่ไม่เท่าเทียมกันและ
ความรู้ทางวิชาการภาษาไทยที่จ�ากัด มีครูบางคนที่สอบบรรจุผ่านแต่ก็ได้รับมอบหมายให้ไปประจ�าที่โรงเรียนในจังหวัดอื่นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
ซึ่งความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของพวกเขาสูญเปล่า สิ่งนี้มีส่วนท�าให้เกิดปรากฏการณ์สมองไหลอย่างต่อเนื่องในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

61 ส�านักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซพ พ.ศ. 2559
62 องค์การยูนิเซฟ พ.ศ. 2558
63 ยูเนสโก พ.ศ. 2564
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ข้าราชการครูเองเห็นคุณค่าของงานที่ครูอัตราจ้างท�า เมื่อถูกถามระหว่าง
การอภิปรายโต๊ะกลมแบบมีส่วนร่วมว่าการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
ท่ีข้าราชการครูอยากเห็นมากที่สุด มีค�าตอบที่เขียนว่า “ค่าตอบแทน
ที่เท่าเทียมกันส�าหรับครูอัตราจ้าง” ข้าราชการครูเห็นว่าความรู้ด้านภาษา
และวฒันธรรมของครอูตัราจ้างมคีวามส�าคญัต่อการมส่ีวนร่วมของเดก็ท่ีและ
ผู้ปกครองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ แม้ว่าโดยท่ัวไปแล้ว ครูอัตราจ้างจะได้รับ
มอบหมายให้สอนเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยหรือประถมศึกษาตอนต้น 
แต่ข้าราชการครูเองมักจะขอให้พวกเขาช่วยอธิบายเนื้อหาที่ยากที่จะเข้าใจ
ด้วยภาษาแม่ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนบนได้ทราบ

ครูอัตราจ้างไม่สามารถเข้าถึงงบประมาณและโอกาสการพัฒนาวิชาชีพ
ได้เหมือนกับข้าราชการครู ซ่ึงถือเป็นประเด็นความไม่เสมอภาค เนื่องจาก
เป็นการขัดขวางโอกาสในการพัฒนาครูที่มีคุณสมบัติน้อยกว่า ในขณะที่
ครูที่มีคุณสมบัติสูงกว่าสามารถเพิ่มคุณสมบัติได้อย่างต่อเนื่อง

ดงันัน้ จึงควรให้ความสนใจมากขึน้ในการพฒันาการฝึกอบรมเฉพาะทางต้ังแต่
ช่วงทีย่งัเป็นนกัศกึษาฝึกหดัครูและการอบรมครอูตัราจ้างในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
การฝึกอบรมนี้ควรประกอบด้วยข้อมูลภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานศึกษา และ
การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และวิธีการใช้วัฒนธรรมท้องถ่ิน
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ นอกจากนี้ ควรเน้นการใช้ศิลปะชาติพันธุ์
เพื่อการเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคมและการสนับสนุนทางจิตสังคม
ส�าหรับครูอีกด้วย

ท้ายที่สุดนี้ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับจังหวัดควรพัฒนา
รูปแบบค่าตอบแทนส�าหรับครูอัตราจ้างที่เป็นธรรมมากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการรับรองครูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นหลักว่า 
การจัดครูลงพื้นที่ประจ�าการให้อยู่ในพื้นที่บ้านเกิดส�าหรับครูอัตราจ้างที่มีประสบการณ์ 

64 วงสิงห์ พ.ศ. 2563

โครงการ “ครูรัก (ษ์) ถิ่น” ภายใต้การด�าเนินการ
โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2561จะช่วยให้เยาวชน
จากพื้นที่ห่างไกลกลายเป็นครูที่ผ่านการรับรอง 
โดยมีการมอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
มีการให้ค�าปรึกษา และรับประกันการได้งาน
ในพื้นที่บ้านเกิด64 แนวทางการด�าเนินการ
ท่ีชาญฉลาดของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษาเป็นการท�างานผา่นระบบของรฐับาล
ท่ีมีอยู่เพื่อน�าเยาวชนท่ีด้อยโอกาสเข้ามาท�างาน
ในครูผู้สอน อย่างไรก็ตาม ครูรัก(ษ์) ถิ่นจะเข้า
มาแทนที่พนักงานที่เกษียณอายุในพื้นที่หมู่บ้าน
ของตนเทา่นัน้ ดังนัน้โรงเรยีนขนาดเล็กที่ขาดแคลน
จ�านวนมากจะยังคงพึ่งพาครูสัญญาจา้งท้องถิ่น
ต่อไป 
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ภาคผนวก ข: รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีแรกส�าหรับโครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษา 
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิภพหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�านวน 10 โรงเรียน (ประมาณการ)
ระยะเวลาด�าเนินการ 1 ปี

รายการ รวมค่าใช้จ่าย
ทัง้หมด %

หัวข้อที่ 1: การประชุมสร้างความเข้าใจแก่โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการใหม่และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 149,200 10%

ค่าที่พัก (4 วัน * 600 บาท * 20 ห้อง) 48,000

ค่าอาหาร (4 วัน * 350 บาท * 300 คน) 42,000

ค่าเดินทาง (รถเช่า 1,800 บาท * ค่าน�้ามัน 2,500 บาท * 4 คัน) 19,200

ค่าวิทยากร (20,000/ทีม * 2 วัน) 40,000

หัวข้อที่ 2: การผลิตสื่อการสอนและอบรมการสอน 2 ครั้ง 790,000 52%

ค่าที่พัก (6 วัน * 600 บาท * 20 ห้อง * 2 ครั้ง) 144,000

ค่าอาหาร (6 วัน * 500 บาท * 30 คน * 2 ครั้ง) 180,000

ค่าเดินทาง (3,000 บาท * 11 โรง * 2 ครั้ง) 66,000

ค่าวิทยากร (20,000/ทีม * 5 วัน * 2 ครั้ง) 200,000

ค่าอุปกรณ์ท�าสื่อ (10,000 บาท * 10 โรง * 2 ครั้ง) 200,000

หัวข้อที่ 3: การนิเทศ ติดตาม การด�าเนินงาน 412,800 27%

14.01 - อบรมหลักสูตรการนิเทศ ติดตาม (TOT: Training of Trainer) 154,000

ค่าที่พัก (3 วัน * 600 บาท * 20 ห้อง) 36,000

ค่าอาหาร (3 วัน * 500 บาท * 30 คน) 45,000

ค่าเดินทาง (3,000 บาท * 11 โรง) 33,000

ค่าวิทยากร (20,000/ทีม * 2 วัน) 40,000

4.02 - รับการนิเทศติดตามการสอนในโรงเรียน 412,800

ค่าที่พัก (4 วัน * 600 บาท * 5 ห้อง * 4 ครั้ง) 48,000

ค่าอาหาร (4 วัน * 500 บาท * 5 คน * 4 ครั้ง) 40,000

ค่าเดินทาง (1,800 บาท * 4 วัน * ค่าน�้ามัน 3,500 * 1 คัน * 4 ครั้ง) 84,800

ค่าวิทยากร (20,000/ทีม * 3 วัน * 4 ครั้ง) 240,000

หัวข้อที่ 4 : สร้างเครือข่ายโรงเรียนแกนน�า (ครูแกนน�า) + การประเมิน ทบทวนการด�าเนินงาน และการแลกปลี่ยนเรียนรู้ 154,000 10%

ค่าที่พัก (3 วัน * 600 บาท * 20 ห้อง) 36,000

ค่าอาหาร (3 วัน * 500 บาท * 30 คน) | 45,000

ค่าเดินทาง (3,000 บาท * 11 โรง) 33,000

ค่าวิทยากร (20,000/ทีม * 2 วัน) 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งหมด (บาท) 1,506,000
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ภาคผนวก ค: การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแม ่
ที่ใช้ในแต่ละโรงเรียน

การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาแม่และการจัดสรรครูที่พูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ลงปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพจะไม่สามารถท�าได้หาก
ไม่มีการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดของประเทศ โดยประมาณร้อยละ 60 ของประชากร
พูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ภาษาใดภาษาหนึ่งจากประมาณ 12 ภาษา อย่างไรก็ดี ยังไม่มีข้อมูลว่าภาษาไหนใช้พูดในพื้นที่ใดซึ่งเป็นข้อมูลที่หาได้ยาก 
นักการศึกษาในจังหวัดที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์โครงการนี้รายงานว่าไม่มีการเก็บข้อมูลว่านักเรียนมาจากกลุ่มหรือภาษาแม่ตามกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่ 
แม้ฐานข้อมูลโรงเรียน iSee ที่พัฒนาโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับนักเรียน แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่พูดในโรงเรียน (แม้ว่าจะระบุว่าโรงเรียนมีนักเรียนจากสิงคโปร์ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เมียนมา หรือ สปป. ลาว เข้าเรียนด้วยก็ตาม)

รูปที่ 17 ฐานข้อมูล iSee ที่พัฒนาโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับโรงเรียน
 

และนักเรียนแต่ละแห่ง แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับภาษาหรือข้อมูลกลุ่มชาติพันธ์ุ 

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแม่ที่ใช้ในแต่ละโรงเรียนในรูปแบบแผนที่ (mapping) จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการท�าความเข้าใจความท้าทาย
ระดับท้องถิ่น การรวบรวมแผนที่ภาษาที่ใช้ในโรงเรียนน้ันสามารถอาศัยแบบอย่างจากแผนท่ีภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย 
(Premsrirat, 2004) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดึงข้อมูลที่ผู้อ�านวยการสถานศึกษารายงานไว้ แล้วจึงด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องโดย 
นกัภาษาศาสตร์ไทย ตลอดจนโครงการจดัท�าแผนทีภ่าษาของโรงเรียนท่ีด�าเนนิการโดยองค์การยนูเิซฟในเวียดนามและตมิอร์-เลสเต ตลอดจนแนวทาง
การเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์แบบใหม่ที่ใช้ในฟิลิปปินส์ ข้อมูลดังกล่าวสามารถน�าไปหนุนเสริมฐานข้อมูล iSee ท่ีพัฒนาโดยกองทุนเพื่อความ 
เสมอภาคทางการศึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองให้แก่โรงเรียนตามความเหมาะสม นอกจากน้ียังจะช่วยให้นักวิจัยมีเคร่ืองมือที่ส�าคัญ 
ในการพิจารณาว่าช่องว่างการเรียนรู้ถูกปิดได้ดีเพียงใดและกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มมีความท้าทายมากกว่ากลุ่มอ่ืนในเร่ืองภาษาหรือไม่ (และต้องการ
ความสนใจเพิ่มเติมหรือต้องการวิธีเฉพาะทางในการให้ความช่วยเหลือหรือไม่)
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รูปที่ 18 แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ในประเทศไทย (Premsrirat 2004, used by permission) 

 

รูปที่ 19 การรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาษาโรงเรียนในหล่าวกาย (องค์การยูนิเซฟ เวียดนาม ขอใช้ข้อมูลโดยได้รับอนุญาตแล้ว)
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อย่างไรก็ตาม ข้อมูลภาษาไม่ควรถูกเก็บรวบรวมเพื่อจุดประสงค์ในการท�าแผนที่เท่านั้น ชาติพันธุ์และภาษาแม่ของนักเรียนควรระบุไว้ในบันทึก
ของโรงเรียนด้วย เนื่องจากข้อมูลเหล่าน้ีจะช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุได้ว่าโรงเรียนมีเด็กบางกลุ่มด้อยโอกาสเป็นพิเศษหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 
การวิจัยเบ้ืองต้นเก่ียวกับการคัดกรองการอ่านการเขียนของผู้เรียน แสดงให้เห็นว่าเด็กจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาไทใหญ่ (Shan) มีผลสัมฤทธิ์ 
สูงกว่าเด็กที่พูดภาษาม้ง (Hmong)65 ทั้งยูนิเซฟและยูเนสโกสนับสนุนให้แยกข้อมูลการศึกษาของเด็กตามภาษาและชาติพันธุ์ ข้อมูลดังกล่าว 
สามารถน�าไปรายงานเป้าหมายที่ 4 ของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ส�าหรับตัวบ่งชี้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

 4.5.2: ร้อยละของการศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีภาษาแรกหรือภาษาที่พูดที่บ้านเป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

 4.5.3: การจัดสรรทรัพยากรให้กับประชากรที่ด้อยโอกาส

 4.6.2: อัตราการรู้หนังสือของเยาวชน/ผู้ใหญ่

 4.6.3: อัตราการมีส่วนร่วมของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือในโครงการการจัดการเรียนรู้

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาควรควรร่วมมือกับนักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานของรัฐ
ในการเพิ่มข้อมูลด้านภาษาศาสตร์/ข้อมูลเด็กชาติพันธุ์ลงในฐานข้อมูล iSee ซึ่งสามารถน�าไปทดลองใช้ในโรงเรียน 15 ถึง 20 แห่ง ก่อนที่จะขยายให้
ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน (และบางส่วนของจังหวัดในประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เช่น ตาก เชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
ปัตตานี กาญจนบุรี เป็นต้น) บทเรียนที่ได้รับจากโครงการจัดท�าแผนที่ภาษาดังกล่าวควรมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่การศึกษาของจังหวัดได้ทราบถึง
ความพยายามในการรวมภาษา/ชาติพันธุ์ไว้ในบันทึกของนักเรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีแยกส่วนซ่ึงให้ข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของเด็ก
ที่เปราะบางที่สุดในจังหวัด

65 ยูนิเซฟ พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก ง: แถลงการณ์กรุงเทพฯ เรื่องภาษา 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

1

แถลงการณ์์กรุงเทพฯ เร่�องภาษาและการมีีส่่วนร่วมีของทุกภาคส่่วน

เวทีประชุมนโยบายระดับสูงว่าด้วยการศึกษาแบบพหุภาษา

การประชุมวิชาการด้านการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา การย้ายถิ่นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน: 

ศึกษาบทบาทของภาษาต่อการพัฒนาและการจัดการศึกษา

25 กันยายน 2562 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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2

ส่่วนท่ี่� 1 ส่่วนนำ�

1. คณะรฐัมนตร ีผูแ้ทนรัฐมนตรีที่ไดร้ับมอบหมายจาก 16 ประเทศในเอเชยีแปซิฟิก ผูแ้ทนหน่วยงานสหประชาชาต ิหน่วยงานพัฒนา 

และองค์กรประชาสังคม พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนนักวิจัยและผู้สอน ได้รวมตัวกันท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในวันท่ี  

25-26 กันยายน 2562 เพ่่อร่วมกันศึกษาบทบาทของภาษาในการพัฒนาและการจัดการศึกษา

2. เราตระหนักดว่ีา ความส�าคญัของนโยบายภาษาในการจดัการศกึษา โดยเฉพาะการจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษา เป็นประเด็น

ที่น�ามาอภิปรายในการประชุมระดับสูงด้านการศึกษาหลายครั้งท่ีผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นในมติต่างๆ อาทิ “ปฏิญญาจอมเทียน 

ว่าด้วยการศึกษาเพ่่อปวงชน” (2553) ข้อสรุปซูโจว (2557) แถลงการณ์เอเชียแปซิฟิกด้านการศึกษาต่อจากหลังปี 2015 (2557) 

ปฏิญญาอินชอนและกรอบปฏิบัติการด้านการศึกษา (2558) และความท้าทายของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในการ “สร้าง

หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (SDG 4) 

3. นอกจากน้ี เรายังตระหนักถึงความก้าวหน้าที่ชัดเจนในการพัฒนานโยบายและการด�าเนินงานด้านการจัดการศึกษา 

แบบทวิ-พหุภาษาท่ัวท้ังภูมิภาค รวมถึงงานวิจัยท่ียืนยันว่าแนวทางดังกล่าวเป็นประโยชน์ในภูมิภาคเอเชียแปซิิฟิิกและอ่ืน ๆ

ตามท่ีได้รายงานในการประชุมด้านการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาเอเชียแปซิฟิกหลายครั�งท่ีผ่านมา (2546, 2551, 2553, 2556, 

2559) และการประชุมเชิงนโยบายอ่่น ๆ ซ่ึงจัดขึ�นในเวลาไล่เล่ียกัน นับแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา จนกระท่ังถึงการประชุมในครั�งนี�

ส่่วนท่ี่� 2 มุ่่่งส่่่นโยบ�ยท่ี่�ต้ั้�งอย่่บนหล้ักฐ�นเชิิงประจ้ักษ์์ 

4. ภูมิภาคเอเชียแปซิิฟิิกมีความหลากหลายทางภาษา ภูมิภาคของเราเป็นแหล่งก�าเนิดภาษาถึง 3,615 ภาษา (มากกว่าครึ่งของ

ภาษาในโลกซึ่งมีจ�านวน 7,105 ภาษา) ผู้คนที่มีภาษาพูดและมีวัฒนธรรมหลากหลาย ถ่อเป็นพลเม่องท่ีมีค่าส�าหรับประเทศ 

ของเราในการ “ส่งเสริมสังคมท่ีสันติสุขและประชาชนมีส่วนร่วมอย่างท่ัวถึงเพ่่อการพัฒนาท่ียั่งย่น” (SDG 16)

5. ภาวะพหุภาษาคือสภาพความจริง ทั้งยังเป็นสิ่งมีค่าที่ควรส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทั่วทั�งเอเชียแปซิฟิก ประชาชน 

มีโอกาสเรียนรู้ภาษาท่ีหลากหลาย ทั�งภาษาท้องถ่ิน ภาษาประจ�าภูมิภาค ภาษาประจ�าชาติและภาษาต่างประเทศ ความเช่ียวชาญ

มากกว่าหน่ึงภาษา เป็นส่ิงจ�าเป็นต่อบุคคลหน่ึง ๆ ในการท�างานท่ัวไป และจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8)

6. ภาษาสัมพันธ์กับการเรียนรู้ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ อาจถูกจ�ากัดอย่างมาก หากขาด 

ความเข้าใจภาษาซ่ึงผู้สอนใช้เป็นส่่อการเรียน ใช้เขียนต�าราและใช้ในทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิตัล (SDGs 4.4, 4.6) ช่องว่างทางภาษานี� 

ส่งผลให้ประชากรในกลุ่มเปราะบางหร่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ดังกล่าวมีอัตราการการลาออกกลางคันในระดับสูง ดังนั�น นโยบายหร่อ

แนวทางการใช้ภาษาของโรงเรียนจึงอาจเป็นอุปสรรคมิให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม (SDG 4) ซ่ึงยิ่งจะสร้าง

ความเหล่่อมล��าในสังคมให้มากขึ�น (SDG 10)

7. นโยบายเก่ียวกับภาษาท่ีเป็นส่ือการเรียนการสอน ส่งผลต่อผู้เรียนในจังหวะชีวิตท่ีส�าคัญหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา

ปฐมวัยและความพร้อมในการเข้าเรียนในโรงเรียน (SDG 4.2) หร่อช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ชั�นประถมศึกษา (SDG 4.1) ต่อเน่่องไป

ยังชั�นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ (SDG 4.4) นโยบายภาษาใน

แต่ละระดับมีส่วนส�าคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เชิงบวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพที่ย่นยาว (SDG 16) 

ความเท่าเทียมทางเพศ (SDG 4.5) และการพัฒนาที่ยั่งย่น (SDG 4.7)

8. ภาษาหลักในชั้นเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาควรเป็นภาษาท่ีเด็กเข้าใจได้ดีท่ีสุด ในกรณีท่ีเด็กไม่อาจพูด “ภาษาแม่”  

ได้คล่องแคล่ว “ภาษาแม่” สามารถสอนเป็นอีกหน่ึงรายวิชา โดยใช้ภาษาท่ีเด็กเข้าใจมากท่ีสุดเป็นหลักในการเรียนการสอน 

ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้บุตรหลานรักษาภาษาแม่และวัฒนธรรมท้องถ่ินไว้ ในขณะท่ีเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอ่่น ๆ  ไปพร้อมกัน 

9. การจดัการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเรยีนรูภ้าษาประจ�าชาตหิรอืภาษาต่างประเทศแต่อย่างใด แต่กลับ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ�น แนวคิดนี�สอดคล้องกับงานวิจัยระยะยาวในหลายประเทศแถบ

เอเชียแปซิฟิกและท่ีอ่่น ๆ โดยพบว่า ผลสัมฤทธิ�การเรียนรู้ในทุกรายวิชาดีขึ�น รวมถึงภาษาประจ�าชาติกับภาษาต่างประเทศ  

เช่น ภาษาอังกฤษ โดยวัดผลในกลุ่มเด็กท่ีอยูใ่นโครงการการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาอย่างเข้มข้น โดยมีการเรียนรู้ภาษาอ่่น ๆ  

อย่างเป็นระบบในช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อพัฒนาการเรียนรู้ (ไม่ควรเรียนรู้หลายภาษาในเวลาเดียวกัน) 
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10. นโยบายและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษาในการจัดการศึกษา จะประสบผลส�าเร็จท่ีสุดก็ต่อเม่่ออยู่บนฐานจากงานส�ารวจและ 

งานวิจัยท่ีแท้จริง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏขึ�นในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ท�าให้ประชากรโลกจ�าเป็นต้องมีความรู้มากขึ�นและพัฒนา

ทักษะใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วกว่าคนรุ่นก่อน ดังนั�น หากจะตัดสินว่า ควรใช้ภาษาใดในการเรียนการสอนเม่่อใดและอย่างไรนั�น  

ควรตั�งอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อส่ิงท่ีเกิดขึ�นจริงตามท้องถ่ินต่าง ๆ ในเชิงภาษาศาสตร์สังคม 

น่ีค่อส่ิงส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับผู้เรียนท่ีอาศัยในชุมชนซ่ึงเสียเปรียบในด้านภาษา เช่น ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธ์ุภาษาหร่อ 

กลุ่มผู้โยกย้ายถ่ินฐาน หร่อแม้กระท่ังผู้เรียนท่ีมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีดีกว่า แต่ถูกผลักดันให้เรียนรู้เน่�อหาวิชาการด้วยภาษาสากล 

ซ่ึงยังไม่สามารถเข้าใจได้ดีก่อนวัยอันควร

ส่่วนท่ี่� 3 แผนปฏิิบ้ติั้ก�รเพ่ื่�อนโยบ�ยแลัะก�รปฏิิบ้ติั้ด้้�นภ�ษ์�ในก�รจ้ัด้ก�รศึึกษ์�

11. ทั้งนี้ เราขอประกาศความมุ่งมั่นในการท�าให้ “การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” เกิดขึ้นจริง (SDG4) ซิึ่งสอดคล้อง

กบัความต้องการทางภาษาของผูเ้รยีนทกุคน โดยเคารพและยกระดับนโยบายในปัจจบัุนของแต่ละประเทศ ด้วยวธีิการดงัต่อไปนี้

ก. เน้นย�้าความส�าคัญของภาษาในการจัดการศึกษา รวมถึงงานวิจัย นโยบายและการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ในการอภิปราย 

การจัดการศึกษาระดับชาติ

ข. ส่งเสริมให้มีการลงทุนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาท่ีมีคุณภาพ ด้วยการสร้างระบบการเงินท่ีเข้มแข็งเพ่่อมุ่งเน้น 

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ต่อการขยายโครงการน�าร่องการจัดการศึกษา 

แบบทวิ-พหุภาษาท่ีประสบความส�าเร็จแล้วอย่างเป็นระบบ

ค. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา ด้วยการพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมถึง

ระบบติดตามผลและแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะในชั�นอนุบาลและประถมศึกษา โดยมีทางเล่อกช่วยให้ผู้เรียนยังคงใช้ภาษาแรก

หร่อภาษาแม่ได้อย่างต่อเน่่องจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาส�าหรับผู้ใหญ่ แม้ว่าจะ

มีภาษาอ่่น ๆ (เช่น ภาษาประจ�าชาติ และภาษาต่างชาติ) เพ่ิมเติมเข้ามา

ง. ผลักดันครูผู้สอนให้มีความหลากหลายและเสริมสร้างความสามารถแก่ครูผู้สอนให้มากข้ึน โดยมีนโยบาย กลยุทธ์  

และแนวปฏบัิติท่ีชัดเจน รวมถงึแผนปฏบัิติการเพ่อ่จัดหาและจา้งครผูู้สอนท่ีเป็นเจ้าของภาษาทอ้งถ่ินต่าง ๆ  ทั�งนี�ต้องตระหนกัว่า  

การให้ได้มาซ่ึงบุคคลท่ีพึงประสงค์ดังกล่าว อาจต้องเร่ิมในขณะท่ีบุคคลเหล่านั�นยังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

และการให้ค�าปรึกษาและความช่วยเหล่อต่าง ๆ นั�น มีความจ�าเป็นตลอดกระบวนการการเตรียมตัวของครูผู้สอน

จ. รวบรวมข้อมูลการใช้ภาษาแม่ ภาษาท่ีใช้ในบ้าน หรือภาษาท้องถ่ิน ซ่ึงสัมพันธ์กับการเข้าเรียนในโรงเรียนและผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (SDG thematic indicator 4.5.2)

ฉ. สร้างสัมพันธภาพท่ีเข้มแข็งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ร่วมงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ทั�งผู้ปกครอง ชุมชนท้องถ่ิน 

องค์กรเอกชน นักวิชาการ คณะท�างานการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาแห่งเอเชียแปซิฟิกของยูเนสโก และองค์กร 

พัฒนานานาชาติ เพ่่อพัฒนาโครงการการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสมตามวิธีการสอน โดยมคีรูผู้สอนท่ีผ่าน 

การฝึึกอบรมพร้อมด้วยเอกสารการสอนท่ีมีคุณภาพในทุกภาษาท่ีเก่ียวข้องเป็นส่วนสนับสนุน

ช. เตรียมรายงานความก้าวหน้าระดับชาติส�าหรับการประชุมวิชาการคณะท�างานว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา

เอเชียแปซิฟิกในอนาคต ซ่ึงจัดขึ�นทุก ๆ 3 ปี ตลอดกรอบวาระ 2030 (the 2030 agenda) นอกจากนั�น เรายังจะส่งเสริม

ให้รัฐบาลต่างๆ ติดตามพัฒนาการเร่่องภาษาในการจัดการศึกษารวมถึงความก้าวหน้าของตัวชี�วัด SDG ท่ี 4.5.2 ในรายงาน 

ความกา้วหนา้การด�าเนนิงานขบัเคล่อ่นเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยน่ (Voluntary Report) และการประชมุรฐัมนตรรีะดบัภมิูภาค

ในอนาคต
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ภาคผนวก จ: แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ 
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วันนี้ (29 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ 
Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ท�าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส�าคัญดังนี้

17. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

  คณะรัฐมนตรมีมีติเห็นชอบตามทีส่�านกังานราชบัณฑิตยสภา (รภ.) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบตักิารด้านนโยบายภาษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2564 - 2565) 
โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานไปพิจารณาด�าเนินการ และให้เร่งด�าเนินการตามร่างแผนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว

  สาระส�าคัญของเรื่อง

  รภ. รายงานว่า

1. รภ. ได้จัดท�า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) และเสนอต่อ สศช. เพื่อพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2563 และ 27 ธันวาคม 2564 โดยที่ผ่านมามีการด�าเนินการสรุปได้ ดังนี้

1.1 ในคราวประชมุราชบณัฑติยสภา ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วันท่ี 11 มนีาคม 2563 ทีป่ระชมุได้ให้ความเหน็ชอบ (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์
ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) 

1.2 รภ. ได้เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) ต่อ สศช. ซึ่งในคราวประชุมสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยให้ รภ. ปรับปรุง ในประเด็นต่าง ๆ เช่น

(1) การก�าหนดวิสัยทัศน์เรื่องภาษาควรมีความชัดเจนว่าจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ใช้สองภาษา 
(bilingual) หรือไม่

(2) ควรปรับชื่อเป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน ... และระยะเวลาของแผนฯ ให้สิ้นสุดในปีพ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้อง
กับห้วงเวลาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(3) ควรเพิ่มเติมประเด็นการยกระดับภาษาไทยในมิติต่าง ๆ โดยควรเน้นไปที่การรู้หนังสือในระดับท่ีสามารถ
ใช้การได้จริงมากกว่าเพียงการอ่านออกเขียนได้ 

(4) ควรท�าให้ภาษาไทยก้าวทันบริบทการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มเติมในการนิยามของค�าศัพท์สมัยใหม่ (5) แนวทาง
การเรียนการสอนภาษาไทย – ภาษาท้องถิ่น ควรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นท่ีและ
ความต้องการของผู้เรียน 

(6) การอนรุกัษ์ การสร้างความภมูใิจ และการสร้างความเข้าใจในภาษาท้องถิน่ ควรส่งเสรมิให้เกดิการถ่ายทอดออกมา 
ในหลายรูปแบบ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ เป็นต้น
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1.3 รภ. ได้ปรับเปลี่ยนเป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) และปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ 
ตามข้อคิดเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ซ่ึง สศช. ได้น�าเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้ 
รภ. น�าไปปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น

(1) การพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็น bilingual ควรก�าหนดทิศทางการพัฒนาในแผนให้ชัดเจนว่าประเทศไทย
ควรเลือกภาษาต่างประเทศใดเป็นภาษาที่ 2 ที่จะเป็นจุดคานงัดให้กับประเทศ โดยควรก�าหนดแนวทางดังกล่าว
และด�าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมภายในปี 2564

(2) การใช้ภาษาแม่เป็นฐานควรอยู่บนหลักการของความสมดุลระหว่างภาษาไทยและภาษาถิ่น ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการ
เสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) มีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

หัวข้อ สาระส�าคัญ

แนวคิด

กรอบแนวคิดหลักในการพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ คือ “ภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” ประกอบด้วยหลักการส�าคัญ 
3 ประการ ได้แก่

1) ภาษาเพื่อการด�ารงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนและความสมานฉันท์ของคนในชาติ

2) ภาษาเพื่อการรับรู้ เข้าใจ และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

3) ภาษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดในการพัฒนากรอบแนวคิดนี้คือ การใช้ภาษาแม่เป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการ และเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากสอดคล้องกับ 
ธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์โดยไม่ละเลยการใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาส�าหรับผู้ด้อยโอกาส

วิสัยทัศน์ “รู้ใช้-รู้รักษ์ภาษาไทย เปิดใจรับสิทธิทางภาษา พัฒนาทักษะภาษาระดับสากล สู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของภาษาที่แสดงออกถึงชีวิตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

2) เพื่อธ�ารงรักษาภาษาไทยในฐานะภาษาประจ�าชาติให้ด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นเอกภาพ 
ให้แก่ประเทศไทย

3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมไทย 
ให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดี

4) เพื่อส่งเสริมการใช้และพัฒนาภาษาท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่ 
นให้แก่เด็กและเยาวชน

5) เพื่อยกระดับวิชาชีพการแปล การท�างานล่าม และล่ามภาษามือให้เป็นมาตรฐาน 

6) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้านให้แก่คนไทย
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เป้าหมาย

คนในสังคมไทยตระหนักถึงความส�าคัญของภาษา เห็นคุณค่า และยอมรับความแตกต่างของภาษาและสังคม
วัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายรองรับคือ

1) ภาษาไทยได้รับการธ�ารงรักษาและพัฒนาอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

2) คนทุกกลุ่มในสังคมไทยสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) คนในท้องถิ่นใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างกว้างขวางขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในการศึกษา
ควบคู่กับภาษาไทย

4) นักแปลและล่ามแปลมีมาตรฐานวิชาชีพ ล่ามภาษามือที่มีคุณภาพมีจ�านวนมากขึ้น

5) คนไทยที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้านมีจ�านวนมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวช้ีวัด

ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด ได้แก่

1) จ�านวนโครงการ/กิจกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

2)  อัตราการรู้หนังสือและความสามารถในการใช้ภาษาไทยของประชากรไทยเพิ่มขึ้น

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 

4) จ�านวนผลงานวิจัยด้านหลักภาษาไทยและวรรณกรรมไทยเพิ่มขึ้น

5)  จ�านวนหลักสูตรและการฝึกอบรมภาษาไทยเพิ่มขึ้น

6) ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้ภาษาท้องถิ่นควบคู่กับภาษาไทยเป็นสื่อในการสอนเพิ่มขึ้น

7) ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมการใช้ การเรียนรู้ การอนุรักษ์ การพัฒนาภาษาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

8) มีมาตรฐานวิชาชีพนักแปลและล่ามแปล

9) มีสภาวิชาชีพการแปลและการล่าม

10) ร้อยละ 70 ของล่ามภาษามือที่ลงทะเบียนได้รับใบรับรองมาตรฐาน

11) จ�านวนการสอนหรืออบรมภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น

12) จ�านวนรายการในสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การยอมรับการเป็นสังคมพหุลักษณ์และมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขและยั่งยืนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

 หน่วยงานหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เช่น กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ (พม.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) 

2) พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชาติด้วยการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย

 หน่วยงานหลัก : ศธ.

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เช่น อว. มท. วธ.

3) ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาประจ�าชาติและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์

 หน่วยงานหลัก : อว. ศธ. รภ.

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เช่น มท. รง. วธ. กรมประชาสัมพันธ์

4) รักษา สืบทอดการใช้ภาษาท้องถิ่น หรือภาษาแม่ทั้งในชีวิตประจ�าวันและในระบบการศึกษา 

 หน่วยงานหลัก : อว. มท. วธ. ศธ.

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เช่น พม. รภ. ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

5) พัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 หน่วยงานหลัก : กต. พม. อว. ศธ. รภ.

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เช่น มท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รง. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน) สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย สมาคมล่ามภาษามือ

6) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและสื่อเพื่อการสื่อสาร การด�ารงชีวิต และรักษาสิทธิขั้นพื้นฐาน
ให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาส

 หน่วยงานหลัก : พม. รง.

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เช่น กต. มท. วธ. ศธ.
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แนวทาง 
การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ

1) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน 
แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

2) เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในการจัดท�าแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ  
ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ

3) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4) จัดท�าแผนงานการจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม เพื่อสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก�าหนด 
ล�าดับความส�าคัญของภารกิจหน่วยงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการฯ

5) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

6) ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติโดยให้ความส�าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า 
การประเมินผลส�าเร็จและผลกระทบของการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนา 
ตามแผนปฏิบัติการและผลการพัฒนาในภาพรวม

ประโยชน์ 
ที่จะได้รับ

เช่น

1) ประชาชนชาวไทยทุกคนได้เรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ประชาชนชาวไทยดูแลรักษาและส่งเสริมสนับสนุนภาษา วรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3) คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐ

4) ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษานานาชาติและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

5) ผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทยใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่ใช้ด�าเนินการเพื่อจัดประชุมการขับเคลื่อนแผนและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ  
จะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของ รภ.
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อรนุช พงศ์พันธุ์, พเนตร์ แกล้วกล้า, ปาริชาติ มานพมณี, ภัทรพงศ์ เล่อกา, ปิ่นวิเศษ มงคลวิไล, พรเลิศ สอาดจิตต์, ปรียาภรณ์ ก๋าแก้ว, เสาวณีย์ โพธิ์คุ้มไพร, 
ศรัญญา เล็กอ่ิง, สารตัน์ กรองบริสทุธิ,์ สาวติร ีด�ารงสรุศร,ี สนิจยั โรจน์ชีวนิ, ศิริขวญั เพญ็จติต์, สมชาย ดสิีงห์, สมศักดิ ์ชจัูนทร์, สมศรี สกลุสิริวฒัน์, สุวรรณ ีกองแก้ว, 
ศรีใจ วงค์ค�าลือ, ศรีเพ็ญ วัฒนาไกรเวช, สุรัตน์ กรองบริสุทธิ์, สุธิดา ชอบวนาไพรสน, สุธิดา โสภณพรต, สุดธิดา โตสุวรรณ , สุทธิพร สวัสดิ์อวยพร,  
สุวรรณี มีทรัพย์ถ้วน, ทัก สุกกูล, ธนกฤต โตสุวรรณ, ธงชัย เจริญพระธรรมดี, ทองคล จันทร์ประถม, อุบลวรรณ พ่วงฟู, วัชรธร ค�าภีระ 

ศษิยเ์ก่า “โรงเรยีนเขตพืน้ที่การศกึษา” ที่ก�าลงัเรียนระดับมธัยมศึกษา เอ้, อศัราชัย ลาวสาง, บญุญาลติ พนมปราย, จริาภรณ์ ปัญญาชัย, กานต์สดุา พนมปราย, 
เกศินี ดูเจ, กฤตติยา ชัยยันกา, มณฑิรา ชัยยันกา, มวยแดง ทุนอี, มวยหอม ทุนอี, นุสดี แซ่เต่า, อรทัย แซ่เต่า, พิทักษ์ พนมปราย, พิจักษ์ จองขมัง, พงพัฒน์ สิริอัง, 
สราวุฒิ ชีวีมหาร, สิริฉัตร นุริตรี, วิมลพร พีรวุฒวิเดช, และ วิทย์ 

ศิษย์เก่า “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ที่ก�าลังเรียนระดับมหาวิทยาลัย ศศิธร ผูกพันธ์นวคุณ, สิทธิชัย แลงามตา 

มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ วรรณา เทียนมี และ อรณี จริยาพจน์งาม 

มูลนิธิบ้านเด็กเพซตาล็อตซี่ สุรพร สุริยะมณฑล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สายฝน แสนใจพรม และ จันทร์วรรณ วิทูช�านาญ

กราฟฟิคดีไซน์ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ธนัท สุพิชญางกูร

ผู้แต่ง เคิร์ก เพอร์สัน

ผู้พิสูจน์อักษร พุชการ์ ชาร์มา

ผู้แปล (ฉบับภาษาไทย) ธนภร พีระเพทย์





ขจัดช่องว่างการเรียนรู้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรณีศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาแม่เปน็ฐาน48

ข้อมูลติดต่อ

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
19 ถนนพระอาทิตย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200

โทรศัพท์: +66 2 356 9499
โทรสาร: +66 2 281 6032
อีเมล: thailandao@unicef.org

Facebook: facebook.com/unicefthailand
Twitter: twitter.com/unicef_thailand
IG: @UNICEF_Thailand
LINE: UNICEF Thailand
Youtube: youtube.com/unicefthailand
Website: www.unicef.or.th

เพื่อการบริจาค
โทรศัพท์: +66 2 356 9299
โทรสาร: +66 2 356 9229
อีเมล: psfrbangkok@unicef.org
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