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บทคัดยอ
ทวิภาษา (Bilingual Education) ในแงหนึ่งถูกมองวาเปนรูปแบบการจัดการศึกษา ที่แสดงถึงความเปนพหุ
วัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism ) อันคํานึงถึงความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของผูเรียน ในขณะทีใ่ นแงหนึ่ง ทวิ
ภาษาก็ไดถูกนํามาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในการเรียนภาษาของนักเรียนชาติพันธุที่ไมไดมภี าษาแมเปนภาษาไทย
ราชการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทางภาษาใหนักเรียนเหลานีเ้ ขาสูการเรียนรูในวัฒนธรรมกระแสหลักไดเร็วขึ้นและให
เกิดปญหานอยที่สุดในการเรียนในชั้น อาจกลาวไดวาทวิภาษาเปนเสมือนรูปแบบการกลืนกลายทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม
นั่นเอง (Neo Assimilation)
บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทําการนําเสนอที่มาและรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาสําหรับนักเรียนชาติพันธุท ี่
เคลื่อนตัวมาในประเทศไทย จากนั้นจะทําการตรวจสอบนัยของการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาทีป่ รากฏในประเทศไทยวา
เปนไปเพื่อการสนับสนุนความเปนพหุนิยมหรือเปนไปเพื่อกาสนับสุนนการกลืนกลาย
คําสําคัญ : พหุวัฒนธรรมศึกษา การกลืนกลาย ทวิภาษา
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บทความนี้ไดรับทุนสนับสนุนบางสวนจากศูนยพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Abstract
Bilingual Education, in a sense, is viewed as education management that represents
multiculturalism since it considers the learner’s language and cultural diversity. On the other hand,
Bilingual Education is used as a tool to solve language learning problems for ethnic students, whose
official Thai language is not their mother tongue. This is to help prepare their language readiness as they
enter mainstream education, and minimise obstacles which may occur in a classroom as much as
possible. It can be said that Bilingual Education is a form of Neo Assimilation.
This article aims at presenting the background and education management model of Bilingual
Education for ethnic students moving throughout Thailand. This article then plans to investigate the
implication of such education management in Thailand, and whether it supports Multiculturalism or
Cultural Assimilation.
Keywords : Multicultural Education, Assimilation, Bilingual Education

บทนํา
นับตั้งแตเริ่มการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all-EFA) เปนตนมาทําใหกลุมคนชายขอบ
โดยเฉพาะกลุ มชาติ พันธุ ในประเทศไทย ไดมีโอกาสเขาสู การศึกษาภาคบังคับ ที่รัฐจัด สรรใหมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง แตการจัดการศึกษาใหกลุมเด็กชาติพันธุนั้น ไมไดใชภาษาแรก (First language) ของเด็กในการเรียน
การสอน หากแต จ ะใช สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ เ ป น ภาษาไทยราชการ ที่ ผ ลิ ต จากส ว นกลางโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติและจํากัดการเขาถึงของสิทธิทางการเรียนรู
อันถือเปนอุปสรรคที่จะทําให “Education for all” เกิดขึ้นไดจริง จึงทําใหการศึกษาเพื่อปวงชนในทางปฏิบัติ
นั้น กลับกลายเปนการผลักเด็กบางกลุมออกไป นักเรียนชาติพันธุจํานวนมากตองออกจากระบบการศึกษา
เพราะอุปสรรคทางภาษา (สุวิไล และคณะ 2552) การจัดการศึกษาบนฐานภาษาเดียว (Monolanguage) ทํา
ใหนักเรียนที่ไมไดมีภาษาแมเปนภาษาไทยราชการ เปนจํานวนไมนอย ตองเผชิญกับอุปสรรคทางภาษาในชั้น
เรียน ทําใหผลการเรียนตกต่ํา สอดคลองกับผลการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในปการศึกษา 2556 พบวา เขตพื้นที่การศึกษาที่ไดคะแนนโอเนตต่ําสุดนั้นสวนใหญเกิดกับผูเรียน
กลุมชนเผาและเด็กตามจังหวัดชายแดน ซึ่งสวนใหญเปนเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ
เขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ดังนี้ แมฮองสอน เขต 1คาเฉลี่ย 40.65 นราธิวาส เขต 3คาเฉลี่ย 40.49
คะแนน เชียงใหมเขต 6 คาเฉลี่ย 39.97 คะแนน เขต 2คาเฉลี่ย 39.93 คะแนน เชียงใหมเขต 5 คาเฉลี่ย
39.04 คะแนน ตาก เขต 2คาเฉลี่ย 38.97 คะแนน แมฮองสอน เขต 2 คะแนน 38.75 คะแนน ยะลา เขต 2
คาเฉลี่ย 37.98 คะแนน ปตตานี เขต 1 คาเฉลี่ย 37.34 คะแนน และ ยะลา เขต 3 คาเฉลี่ย 36.51 คะแนน
โดยตลอดระยะเวลากวา 50 ปที่ผานมา พบวาผลการประเมินสัมฤทธิผลทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงรั้งอยูใน 10 อันดับสุดทายของประเทศมาโดยตลอด (อับดลเลาะและคณะ, 2558)
นักวิจัยเชื่อวาเด็กจํานวน 2 ใน 3 ของโลกเติบโตขึ้นมาในบริบท ของภาษาพูดมากกวาหนึ่งภาษา
(Multilingual Education Group, 2013) ในขณะที่ ในประเทศไทยนั้นประชากรที่พูดภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ
ตั้งแตกําเนิด มีอยูเพียงประมาณรอยละ 25 ขณะที่อีกกวารอยละ 55 พูดภาษาทองถิ่น และภาษาไทยสําเนียง
อื่นๆ และที่เหลืออีกประมาณรอยละ 20 เปนประชากรไทยที่พูดภาษาอื่นๆที่ไมใชภาษาตระกูลไท (ปนัดดา,
2556, หนา 112) นอกจากนั้นแลว นักวิจัยยังเชื่ออีกวา การมีหลายภาษาในพื้นที่ไมใชปญหา แตกลับสามารถ
ใชเปนตนทุนทางทรัพยากรได อยางไรก็ดี เปนที่นาเสียใจวา เมื่อเด็กๆตองเขารับการศึกษาในระบบที่รัฐจัดให
พวกเขาจะถูกบังคับใหละทิ้งภาษาแรกของตนเอง และพยายามเรียนภาษาที่ตนเองแทบไมเขาใจ จึงทําให
ผูเรียนเหลานี้ไมประสบความสําเร็จในการเรียน (อับดลเลาะ และคณะ, 2558)
สําหรับสภาพการณในประเทศไทยนั้น กลุมนักเรียนชาติพันธุตองเผชิญกับปญหาที่มมี ากไปกวาการ
เรียกรองถึงความเปนธรรมทางการเขาถึงการเรียนรูโดยผานภาษาแม แตเปนการเรียกรองไปถึงสิทธิทางภาษา
และวัฒนธรรม ดังเชนงานบทความ และงานวิจัย ของ สุวิไล (2552) ที่เรียกรองใหเห็นคุณคาของตนทุนทาง
ความแตกตางภาษาที่หลากหลาย ที่แสดงถึงความหลากหลายของระบบการคิด ภูมิปญญา ปรัชญา วัฒนธรรม
และการดํารงชีวิต อันมีประโยชนและมีคุณคากับกลุมผูเรียนที่ไมไดมาจากครอบครัวที่พูดภาษาไทยมาตรฐาน
เปนภาษาที่หนึ่ง ในการรักษาอัตลักษณของกลุมตนไว อีกทั้งยังไดชี้ใหเห็นความคับแคบของการจัดการศึกษา
โดยผานระบบภาษาไทยมาตรฐานเพียงภาษาเดียววา เปนการลิดรอนสิทธิทางภาษา ทําใหเกิดการกลืน
กลายอัตลักษณ ซึ่งนํามาสูการสูญภาษาทองถิ่น และสูญภูมิปญญาทองถิ่น
จากปญหาดังกลาว จึงเกิดการเรียกรองใหมกี ารจัดการศึกษาแนวทางพหุภาษา โดยใชภาษาแมของ
ผูเรียนเปนฐาน ซึ่งเปนการจัดการศึกษาสําหรับทุกคน เพื่อใหทุกคนเขาถึงการศึกษาไดอยางแทจริง และเพื่อ

เปนการรักษานักเรียนชาติพันธุใหยังเรียนอยูในโรงเรียนได โดยไมออกกลางคัน ในตางประเทศนั้นมีการนําเอา
วิธีการสอนแบบทวิภาษาเขามาแกไขปญหาดังกลาว ในวิธีการที่แตกตางกันออกไป สําหรับในประเทศไทยนั้น
มีหลักฐานจากงานวิจัย ของ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตป พ.ศ. 2549
แสดงใหเห็นวา ไดมีการเริ่มนําการจัดการศึกษาในแนวทางพหุภาษา เขามาใชในโรงเรียนนํารอง 4 โรงเรียน ใน
จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล เพื่อเปนตนแบบสําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุมชาติพันธุที่มีภาษา
แมตางจากภาษาราชการ ภายใตรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบทวิภาษา ทีเ่ ห็นความสําคัญของการใชภาษา
ทองถิ่นเปนรากฐานสําคัญสูการเรียนรูภาษาไทยของเยาวชนกลุมชาติพันธุ รูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิ
ภาษาในประเทศไทยนั้นไดประกาศตัว วาเปนไปเพื่อการเปนขั้วตรงขามกับ การจัดการศึกษาแบบกลืนกลาย
(Assimilation) ทีส่ อนดวยเอกภาษา และเอกวัฒนธรรมดังที่เปนมาแตอดีต และยังคงเปนแนวการสอนกระแส
หลักมาจวบจนปจจุบันนี้ อีกทั้งยังประกาศตนวาเปนการจัดการศึกษาที่คํานึงถึงความเปนพหุวัฒนธรรมนิยม
(Multiculturalism) และสอดคลองกับการจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural education) ดัง
ปรากฏในงานวิจัยของ ปรารถนา(2554) และ สุวิไล (2552)
ปรากฏการณการสรางนวตกรรมการเรียนการสอนแบบทวิภาษา ทีน่ ํามาสงเสริมการจัดการเรียนที่
คํานึงถึงความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมของผูเรียนนั้น เกิดขึ้นในหลายประเทศไมเฉพาะแคในประเทศ
ไทย
ซึ่งเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ก็คือการใหผูเรียนสามารถเรียนรูตามหลักสูตรของ
วัฒนธรรมกระแสหลักไดดียิ่งขึ้น (Banker,2006 ) จึงไดเกิดคําถามที่ทาทายตามมาวา แทที่จริงแลวการจัดการ
เรียนการสอนแบบทวิภาษานั้น เปนเครื่องมือที่สงเสริมความเปนพหุวัฒนธรรมนิยม หรือเปนการกลับมาของ
การกลืนกลาย (Neo assimilation) ในรูปแบบใหม( García,2010) ที่ซอนตัวอยูภายใตวาทกรรม “การ
สงเสริมความหลากหลายทางภาษา” อยางแยบยลกันแน เนื่องจากเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาใน
รูปแบบนี้ ในทายที่สุดก็เพื่อเปนสะพานเชื่อมทางภาษา ที่พาผูเรียนเขาไปสูโลกแหงวัฒนธรรมกระแสหลัก
นั่นเอง
ในบทความตอไปนี้จะทําการวิเคราะหรูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยวา
เปนไปเพื่อ
สงเสริมการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรมนิยม (Multicultural education) หรือเปนไปเพื่อการกลืนกลาย
(Assimilation) โดยไดทําการนําเสนอเนื้อหาเปน 4 สวน สวนที่ 1. การกอตัวของการจัดการศึกษาแบบทวิ
ภาษาในประเทศไทย สวนที่ 2. ประเภทของทวิภาษา สวนที่ 3. ทวิภาษาในประเทศไทย ในฐานะเครื่องมือ
สงเสริมการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม และ สวนที่ 4 บทสรุป
การกอตัวของการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาในประเทศไทย
ประเทศไทยนั้นเปนประเทศที่มีความเปนพหุภาษาสูง มีภาษาถิ่นและภาษากลุมชาติพันธุอยูมากถึง
60 ภาษา (ยุกติ, 2551;สุวิไล, 2551) จึงทําใหมีกลุมผูเรียนที่ไมไดใชภาษาไทยราชการเปนภาษาแม กระจายตัว
อยูตามถิ่นตางๆมากมาย ไมวาจะเปนพื้นในจังหวัดภาคเหนือตอนบที่มีกลุมชาติพันธุชาวเขา เชน ปาเกอญอ
มง ลาหู ลีซู อาขา หรือพื้นที่เขตจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีคนพื้นถิ่นคือชาวมลายู ที่สื่อสารดวยภาษามลายู
เปนหลักในชีวิตประจําวัน ในเขตพื้นที่ชายแดนใต มีความชัดเจน ของการเรียกรองการตอตานการถูกกด
ทับทางการศึกษาจากภาครัฐ ในลักษณะการกลืนกลายทางภาษาและทางวัฒนธรรมเดนชัดกวาและรุนแรงกวา
ในพื้นที่อื่น ซึ่งออกมาในกระแสของการตอตานที่ใชความรุนแรง อันเปนผลสืบเนื่องมาตั้งแต นโยบายเกี่ยวกับ
การศึกษาภาคบังคับ ป พ.ศ.2464 ในสมัยรัฐบาลโดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดออกประกาศฉบับที่ 3 ให
เยาวชนทุกคนในประเทศรวมทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เขาเรียนในโรงเรียนของรัฐ ซึ่งใชภาษาไทย

ในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้นโยบายในพื้นที่ยังมีความพยายามที่จะสงเสริมใหคนในพื้นที่ใช
ภาษาไทยมากขึ้น โดยใหใชภาษาไทยติดตอกับสวนราชการตางๆ
ป พ.ศ. 2500 จากนโยบายดังกลาว สงผลใหเกิดการยกเลิกการใชภาษามลายูในโรงเรียน (ซึ่งแตเดิม
มีการใชภาษาทองถิ่นสอนตามความตองการและความเหมาะสมของพื้นที่) มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบาน ชื่อ
โรงเรียน ชื่อสถานที่ตางๆ จากชื่อภาษามลายูถิ่นเปนภาษาไทย มีการสงเสริมใหคนในพื้นที่เปลี่ยนชื่อจากภาษา
ทองถิ่นเปนชื่อที่มีความหมายในภาษาไทย และใหใชภาษาไทยในการสอนวิชาอิสลามศึกษาในอดีต (อับดล
เลาะ และคณะ, 2557)
ป พ.ศ. 2500-2507 จากการใหการศึกษาดวยภาษาไทย หรือการจัดการเรียนการสอนดวย
ภาษาไทยตอเนื่องเรื่อยมา สงผลตอสัมฤทธิผลดานการเรียน นักเรียนมีผลการเรียนต่ํา ซึ่งหนวยงานการศึกษา
ในพื้นที่ไดสรุปวาปญหาดานการศึกษาของเด็กเกิดขึ้นเนื่องจากไมสามารถสอนใหเด็กพูดภาษาไทยได จึงมีการ
เรงใหเด็กพูดภาษาไทยไดกอนที่จะเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งทําใหเกิดกระแสการตอตานการ
สนับสนุนการพูดภาษาเดียวจากภาคประชาชน ทวีความรุนแรงมากขึ้น (เพิ่งอาง)
ทามกลางกระแสความรุนแรง ในการตอตานการยัดเยียดภาษาเดียวและวัฒนธรรมเดียว จากรัฐ
ไทย ทางศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลไดริเริ่มโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาทองถิ่นและภาษาไทยเปนสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิ
ภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4จังหวัดชายแดนภาคใต” ขึ้นในป 2549 ซึ่งถือเปน
การดําเนินการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาเต็มรูปแบบ อยางเปนทางการครั้งแรกในประเทศไทย เปาหมาย
สําคัญของโครงการนี้คือตองการใชทุนทางภาษาและวัฒนธรรมที่เด็กมีอยูในการเชื่อมโยงไปสูภาษาไทย โดย
คาดวาเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาไดเร็วขึ้น คณะผูวิจัยมองวาการใชภาษาไทยเปนสื่อในการเรียนการสอน
เพียงอยางเดียวอยางที่ปฏิบัติกันมานั้นทําใหผลการศึกษาของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานของประเทศมาโดยตลอด โรงเรียนที่เขารวมในโครงการนํารองนี้มี 4 แหง ไดแก โรงเรียนบาน
ประจัน อ.ยะรัง จ.ปตตานี โรงเรียนบานบึงนําใส อ.รามัน จ.ยะลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บานใหม) อ.
เมือง จ.นราธิวาส โรงเรียนตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยในป พ.ศ. 2550 ไดเตรียมการผลิตสื่อ รูปแบบและ
กลวิธีการสอน แผนการสอน และระบบตัวเขียน (ภาษามลายูถิ่นอักษรไทย) และในป พ.ศ. 2551 จึงไดเริ่ม
ทดลองใชในชั้นอนุบาลปที่ 1 ป พ.ศ. 2552 เปนชั้นอนุบาลปที่ 2 และป พ.ศ. 2553 เริ่มทดลองใชในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษานี้จะใชภาษาทองถิ่นและภาษาไทยเปนสื่อใน
การเรียนการสอนไปจนถึงชั้นประถม ศึกษาปที่ 6 โดยกําหนดอัตราสวนการใชภาษาทองถิ่นและภาษาไทย
ผกผันตามชั้นปที่สูงขึ้นของผูเรียน การจัดการศึกษาแบบทวิภาษาในครั้งนั้น มีแนวคิดวา เด็กจะเรียนภาษาไทย
ไดดีตองใชภาษาแมเปนสะพานเชื่อมโยงไปสูภาษาไทย แลวเด็กจะเรียนรูอยางมีความสุข โดยศึกษาจาก
หลักการสอนแบบทวิภาษามาประยุกตใช เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต
และในป 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาไดทําการประเมินโครงการ พบวาผลการเรียนทั่วไปของ
เด็กๆ ดีขึ้น จากการทดสอบในโรงเรียนที่เขารวมโครงการและโรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการจํานวนอยางละ
4 แหง พบวาเด็กๆ ในโรงเรียนที่เขาโครงการแบบสองภาษากลับไดคะแนนทักษะภาษาไทยสูงกวาเด็กๆ ใน
โรงเรียนที่สอนแตภาษาไทยนอกจากนี้ เด็กนักเรียนในโรงเรียนแบบสองภาษายังไดคะแนนในวิชาอื่นๆ สูงกวา
เชน เลข และวิทยาศาสตร

โครงการนี้มีสวนผลักดันใหเกิดยุทธศาสตรสําคัญดานการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต
โดย
กระทรวงศึกษาธิการไดสนับสนุนใหโรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนใต หันมาใชวิธีการเรียนการ
สอนแบบสองภาษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน ตอมาเกิดการนํารูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาษาไป
ใชในพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเปนพหุภาษาสูง เชน ใชกับผูเรียนในพื้นที่สูงที่เปนชนเผา ในจังหวัดภาคเหนือ และ
กระทรวงศึกษาธิการก็สนับสนุนใหเกิดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันนี้ ในพื้นที่อื่นๆ ที่มผี ูเรียนที่ไมไดใช
ภาษาไทยเปนภาษาแม ออกมาในระดับนโยบายและการปฏิบัติการ
ประเภทของทวิภาษา
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาถูกนํามาใชในโรงเรียนทั่วโลก ในลักษณะทีห่ ลากหลายไป
ตามแตจุดมุงหมายและบริบทที่แตกตางกันออกไป Banker (2006) ไดรวบรวม รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบทวิภาษาที่พบไวทั้งหมด 10 รูปแบบ แตรูปแบบที่เปนที่รูจักและมักจะถูกนํามาใชอางอิงในงานวิจัย
และถูกนํามาใชในการเรียนการสอนตามโรงเรียนตางๆ มากที่สุดนั้น Banker ไดเสนอไว 4 รูปแบบดังนี้
Type of
education
รูปแบบทวิภาษา

Submersion

Learners'
mother tongue
ภาษาแมของ
ผูเรียน

Minority
language

ภาษาชาติพันธุ

Transition

Minority
language

Language of
instruction
ภาษาที่ใชสอนใน
ชั้นเรียน

Social and
educational
goals

Linguistic goals
เปาประสงคทาง
ภาษา

เปาประสงคทาง
สังคมและทางการ
ศึกษา

Majority
language

Assimilation

Monolingualism
in dominant
language
Monolingualism
in dominant
language

ภาษาราชการ

การกลืนกลาย

เอกภาษา(ภาษา
ราชการ)เต็ม
รูปแบบเอกภาษา
(ภาษาราชการ)เต็ม
รูปแบบ

Transition from
minority
language to
majority

Assimilation

Relative
monolingualism
in dominant
language

language

Immersion

ภาษาทองถิ่น
ภาษาชาติพันธุ

ใชภาษาแมเปนฐาน
ไปสูภาษาราชการ

Majority
language

Bilingual, with
initial
importance of
L2 (minority
language)

Pluralism and
development

Bilingual, with
emphasis on L1
(minority
language)

Maintenance,
pluralism and
development

ภาษาราชการ

Maintenance

(subtractive
bilingualism)

Minority
language

ภาษาทองถิ่น
ภาษาชาติพันธุ

การกลืนกลาย

เกือบกลายสูเอก
ภาษาเต็มรูปแบบ
(ยังมีลักษณะทาง
ความสามารถแบบ
สองภาษาบาง)
Bilingualism and
biliteracy

การเปนพหุลักษณ มีความสามารถสอง
ใชทั้งภาษาราชและ
และการพัฒนา
ภาษา
ภาษาชาติพันธุทั้ง
สองภาษา โดย
ชี้ใหเห็น
ความสําคัญของ
ภาษาของ
วัฒนธรรมรอง

ใชทั้งภาษาราชการ
และภาษาชาติพันธุ
ทั้งสองภาษา โดย
ชี้ใหเห็น
ความสําคัญของ
ภาษาราชการดวย

รักษาภาษาถิ่นและ
ชาติพันธุ การเปน
พหุลักษณและการ
พัฒนา

Bilingualism and
biliteracy

มีความสามารถสอง
ภาษา

ที่มา: Banker (2006, หนา 194, แปลโดยผูเขียน)
Banker ไดอธิบายไววารูปแบบการสอนภาษาในสองรูปแบบแรกนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อการกลืนกลาย

แตรูปแบบการสอนทวิภาษาในสองรูปแบบหลังนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใน
สองภาษา โดย Banker ไดขยายรายละเอียดของรูปแบบของทวิภาษาทั้ง 4 แบบ ไวดังนี้
1. รูปแบบ Submersion การสอนแบบ Submersion นี้เปนการสอนใหกับกลุมผูเรียนที่มา
จากวัฒนธรรมรอง และใชภาษาแมของตนในการสื่อสารในทองถิ่น จุดมุงหมายของรูปแบบการสอนภาษาแบบ
นี้เปนไปเพื่อการกลืนกลายผูเรียนเขาสูวัฒนธรรมกระแสหลัก และมีความสามารถในการใชภาษาแหงชาติได
เพียงภาษาเดียว และผูเรียนจะถูกทําใหเห็นวาภาษาแมของตนมีความเปนรอง และไมมีความสําคัญเทากับ
ภาษาหลักที่กําลังเรียนอยู Banker ไมอยากจะนับรูปแบบนี้วา เปนการสอนดวยเทคนิคแบบทวิภาษาดวยซ้ํา
เพราะการ
ไมไดนําภาษาแมของผูเรียนเขามาเกี่ยวของในชั้นเรียน
ภาษาของผูเรียนจะถูกแทนที่ดวย
ภาษากลางมาตรฐาน โดยภาษาที่ใชในชั้นเรียน รวมทั้งสื่อการเรียนรูนั้นจะเปนภาษามาตรฐานภาษาเดียว
เทานั้น ผูเรียนจะตองอดทน นั่งฟงภาษาที่แตกตางจากภาษาแรกที่ตนรูจักในชั้นเรียน โดยไมมีครู หรือผูชวยที่
จะคอยเปนผูชวยอธิบายให การเรียนในรูปแบบนี้จะทําใหผูเรียน หลายคนไมสามารถไปถึงเปาหมายในการ
เรียนภาษามาตรฐานไดสําเร็จ (Cummins,1981) เนื่องจากภาษาแมของผูเรียนนั้นแตกตางจากภาษา
มาตรฐานกลาง จึงทําใหผูเรียนบางกลุมไปไมรอด ซึ่ง Cummins เรียกวา Sink (จมน้ํา) แตก็มีบางสวนอยูบาง
ที่สามารถปรับตัวเรียนรูในภาษาที่แตกตางไดอยางกาวกระโดดนี้ได ซึ่ง Cummins เรียกคนกลุมนี้วา Swim
(วายพนเหนือน้ํา)
2. รูปแบบ Transition การจัดการเรียนการสอนแบบ transition เปนการสอนใหกับกลุมเด็กใน
วัฒนธรรมรอง โดยวิธีการสอนจะเปนการใชภาษาสองภาษาเปนสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยใชภาษา
แม (ภาษาที่ 1 หรือภาษาที่ใชในชุมชน) เปนฐานในการเรียนรูผานการฟงพูดและอานเขียน และเชื่อมโยงไปสู
ภาษาราชการ หรือภาษาของรัฐชาติ แนวคิดสําคัญทางภาษา คือ “การใชภาษาแมเปนสะพานเชื่อมไปสูการ
เรียนรูในภาษาราชการ” โดยภาษาราชการ หรือภาษารัฐชาตินั้นถูกทําใหมีอภิสิทธิ์เหนือกวา ภาษาแมของ
ผูเรียน Transition ถือเปนนวัตกรรมใหมที่แกไขปญหาผูเรียนที่ไมไดใชภาษาของรัฐชาติเปนภาษาแรก ใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเปาประสงคหลักของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้คือการ ใหผูเรียน
รูภาษาชาติเปนสําคัญ หากเมื่อผูเรียนมีความชํานาญในการใชภาษาชาติแลว ภาษาแมที่เคยนํามาใชในชั้นเรียน
นั้นก็จะถูกละเลยไปทันที
3. รูปแบบ Immersion: การสอนในแนวนี้ เปนการสอนใหกับกลุมผูเรียนที่มาจากวัฒนธรรมหลัก
และพูดภาษาชาติเปนภาษาแม
แตมีจุดมุงหมายที่อยากจะใหผูเรียนมีอัตลักษณทางภาษาและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย โดยการสงเสริมใหผูเรียน มีความสามารถในการใชภาษาของวัฒนธรรมรองในชาติตนดวย รูปแบบ
การสอนแบบ Immersion นี้ถือกําเนิดมาจากประเทศแคนนาดา ซึ่งเปนประเทศที่จัดการศึกษาตามแนวทาง
พหุวัฒนธรรม ที่คํานึงถึงความหลากหลายทางภาษาของผูเรียน ที่สวนใหญพื้นที่ในเมือง คิวเบ็ค เต็มไปดวย
ประชากรที่พูดภาษา ฝรั่งเศส และประชากรอีกเกือบคอนประเทศ (40%) มีภาษาแมที่ไมใชภาษาอังกฤษ การ
จัดการศึกษาจึงเปนในลักษณะที่มีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดรูภาษาสองภาษาไปพรอมๆกัน โดยในโรงเรียนจะใช
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาแมของนักเรียน ซึ่งขึ้นอยูกับพื้นที่วาจะมีผูเรียนพูดภาษาอะไร ใน
การจัดการเรียนการสอนไปพรอมๆกัน และในสัดสวนที่เทากัน โดยทั้งภาษาอังกฤษ ซึง่ ถือเปนภาราชการ และ
ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาแมอื่นๆ จะมีบทบาทเทากันในการเปนสื่อการสอน และทั้งสองภาษานี้มีความสําคัญ
เทากัน และเสมอภาคเทากัน (Cummins, 1981)
4. รูปแบบ Maintenance รูปแบบนี้จะถูกนํามาใชกับผูเรียนที่เปนกลุมคนในวัฒนธรรมรอง และมี
ภาษาแมที่ไมใชภาษาราชการ จุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ก็เพื่อเปนการเคารพใน

สิทธิทางภาษาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผูเรียน และมีจุดมุงหมายเพื่อใหรักษาภาษาถิ่นและวัฒนธรรมถิ่นของ
ผูเรียนไมใหถูกกลืนไปกับ วัฒนธรรมกระแสหลัก (เพิ่งอาง) โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะเปนการนําทั้ง
ภาษามาตรฐานชาติและภาษาแมของผูเรียนเขามาสอนในสัดสวนที่เทากัน โดยทั้งสองภาษามีอภิสิทธิ์เทาเทียม
กัน แตจะเริ่มจากการเรียนภาษาแมของผูเรียนกอน จึงพัฒนาไปสูการเรียนภาษาที่ 2 ผูเรียนจะถูกทําใหเห็น
ความสําคัญของการเรียนภาษาราชการ และเห็นความสําคัญในการเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมหลัก แตก็ตอง
ไมทิ้งอัตลักษณในวัฒนธรรมรองของตน
หากจะทําการวิเคราะหรปู แบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาในประเทศไทย โดยใชตาราง
ของ Banker (2006) มาเปนกรอบการวิเคราะห นั้น ควรจะแยกการวิเคราะหออกเปน 2 สวนดังนี้
1. ทวิภาษาในฐานะเครื่องมือการจัดการศึกษาของรัฐชาติ
ในประเทศไทยนั้น ทวิภาษาถูกรัฐไทย นํามาเปนเครื่องมือในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน
ชนเผา และนักเรียนตามพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีรองรอยวาเริ่มมีการนํามาใช
ตั้งแตป 2549 โดยสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 12 ไดจัดทําโครงการ การจัดการเรียนรู
ระบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) แบบประยุกตในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเนนการฟง-พูด
ภาษามลายูถิ่นและภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับปฐมวัย โดยมีแนวคิดวา เด็กจะเรียนภาษาไทยไดดีตองใช
ภาษาแมเปนสะพานเชื่อมโยงไปสูภาษาไทย แลวเด็กจะเรียนรูอยางมีความสุข โดยศึกษาจากหลักการสอนแบบ
ทวิภาษามาประยุกตใช เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้เปนการสอนแบบทวิ
ภาษา (ไมเต็มรูปแบบ) เนื่องจากเนนการฟง-พูด ในระดับชั้นปฐมวัยเทานั้น ซึ่งยังไมมีการเตรียมกระบวนการ
สอนที่เปนระบบไปสูการอานและเขียนในระดับประถม
ตอมาในป 2555 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดดําเนินการสํารวจขอมูล
ภาษาของนักเรียนโรงเรียนพื้นที่แนวชายแดน 30 จังหวัด 45 เขตพื้นที่ พบวามีภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
(ภาษาแม ภาษาบาน ภาษาชาติพันธุ) กวา 30 ภาษา โรงเรียนบางแหงมีการใชภาษามากกวา 3 ภาษา
และเนือ่ งจากภาษาที่นักเรียนใชประจําวันคุนเคย กับภาษาในการจัดการเรียนการสอนนั้นแตกตางกัน มีผลให
นักเรียนในพื้นที่เหลานั้น มีความยากลําบากในการเรียนรูเนื้อหาสาระตามหลักสูตร และไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร
ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทยโดยนําภาษาทองถิ่นรวมจัดการเรียนรู (ทวิภาษา) เนนดําเนินการพัฒนากระบวนการ
สอนภาษาไทยในโรงเรียนแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษ
ซึ่งนักเรียนใชภาษาทองถิ่นในชีวิตประจําวัน
โดยเฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัยและชั้นเรียนตนๆ ซึ่งมีความยากลําบากในการเรียนรูภาษาไทย
ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2553 สพฐ. โดย สวก. สถาบันภาษาไทย ไดดําเนินการโครงการทวิภาษาลงไปในโรงเรียน 500
โรงเรียน
รวมถึงการสรางสื่อการเรียนรูทเี่ หมาะสมกับความสามารถทางภาษาของนั กเรี ยนซึ่งใชภาษา
ทองถิ่น แตกตางจากภาษาไทย โดยเฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัยและชั้นเรียนตนๆ ซึ่งจําเปนตองมีครูที่รูทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาที่เด็กใชในชีวิตประจําวัน รวมจัดการเรียนรู นอกจากนั้นแลว สพฐ. ยังฝกอบรมดาน
ความรู และกระบวนการสอนภาษาไทยเปนภาษาที่สองแบบ (ฟง-พูด TPR /Total Physical Response)
การฝกจัดทําสื่อการเรียนรูภาษาไทย ภาษาทองถิ่น สื่อเชื่อมโยงภาษาทั้งสอง รวมถึงการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา แผนการสอน และการฝกอบรมครูใหสามารถแตงเพลงและใชเพลงเปนสื่อในการจัดการเรียนรู
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มี ๒ ลักษณะ คือ ในพื้นที่นํารองแนวทางทวิภาษา
(เต็มรูป) และในพื้นที่แนวชายแดนและที่หางไกลอื่นๆ ซึ่งนักเรียนใชภาษาทองถิ่นในชีวิตประจําวัน ปจจุบัน
สพฐ. มีโรงเรียนนํารองในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยนําภาษาทองถิ่นรวมจัดการเรียนรู

(ทวิภาษาเต็มรูป) 11 โรงเรียน ไดแกที่ปตตานี เขต 2 , ยะลา เขต 1, นราธิวาส เขต 1, สตูล, กาญจนบุรี
เขต 3, เชียงราย เขต 4 , และที่เชียงใหม เขต 5, โครงการทวิภาษา (เต็มรูปแบบ) นี้ สพฐ. ดําเนินงาน
รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิภาษาศาสตรประยุกต และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาของ
แตละพื้นที่
อยางไรก็ตาม จุดมุงหมายหลัก ที่ระบุไวในวัตถุประสงคของโครงการ นั้นเปนไปเพื่อ การพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์นักเรียนในการเรียนภาษาไทย โรงเรียนแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษซึ่งใช
ภาษาทองถิ่นในชีวิตประจําวันแตกตางจากภาษาไทย
ผลที่เกิดขึ้นตอเด็กนักเรียน พบวานักเรียนมีพัฒนาการดานภาษาทองถิ่น พรอมกับมีพัฒนาการในดาน
ภาษาไทยสูงกวาเดิม (ผลการทดสอบทักษะการฟง-พูดภาษาไทย กอนเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 19 หลังเรียนสูง
ถึงรอยละ 57 และนักเรียนทวิภาษาฯ ไดคะแนนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบปกติซึ่งใชภาษาไทยในการ
เรียนการสอน นอกจากนี้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 สามารถสะกดคําและอานหนังสือภาษามลายูที่เขียนดวย
อักษรไทยได) นักเรียนมีความรูสึกรักโรงเรียน รักการเรียนรู และกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหมๆ มีความ
มั่นใจในตนเอง กลาแสดงออกโดยการพูดและแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู
ดวยตนเองโดยผานกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู อยางเปนขั้นตอน
และเปน
ระบบ จากสิ่งที่อยูใกลตัวไปสูสิ่งที่ไกลตัว และจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม จากการฟง-พูด อาน-เขียน
ภาษาแมไปสูการฟง-พูด อาน-เขียนภาษาราชการ ในชุมชนนักเรียนรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและ
สามารถปฏิบัติตนอยูในสังคมอยางเหมาะสมและมีความสุข ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถปฏิบัติตนอยูใน
สังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางดี
หากทําการวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบทวิภาษา ที่รัฐชาตินําเขามาจัดการสอนใน
โรงเรียนของเด็กชาติพันธุและชนเผา โดยใชตารางของ Banker เปนกรอบนั้น จัดไดวาเปนแบบ Transition ที่
เนนการกลืนกลาย (Assimilation) อยูภายใตอุดมการณชาตินิยม ใหนักเรียนเขาไปสูวัฒนธรรมหลัก ซึ่งเปน
เปาหมายอันสําคัญที่สุดของการเรียนทวิภาษาในรูปแบบนี้ ดังที่ไดปรากฏ อยูในวัตถุประสงคหลักของการ
ดําเนินโครงการ “พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยนําภาษาทองถิ่นรวมจัดการเรียนรู” ที่
เนนการแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ําของนักเรียนเนื่องจากขาดทักษะทางภาษาไทยที่ดี แมวาทวิ
ภาษาในรูปแบบนีจ้ ะเห็นคุณคาของภาษาแมของเด็ก
แตก็เปนไปในเชิงการเห็นคุณคาของการพึ่งพิงเพื่อใช
ประโยชน โดยการใชภาษาแมเปนสะพานเพื่อเชื่อมใหผูเรียนเรียนภาษาไทยชาติ ไดดีขึ้น อยางไรเสีย ในการจัด
การศึกษาในลักษณะทวิภาษารูปแบบนี้ ภาษาแมของผูเรียนก็ยังคงมีคุณคาไมเทาเทียมกับภาษาไทยมาตรฐาน
และยังมีฐานะที่เปนรอง เนื่องจากบทเรียนและสื่อการสอนที่เปนวิชาแกนหลักทั้งหมดนั้นก็ยังคงเปนแบบเรียน
ที่ใชภาษาไทยมาตรฐานเปนหลัก อีกทั้งชุดความรูในหลักสูตรก็เปนชุดความรูในวัฒนธรรมกระแสหลัก ที่
หางไกลกับวิธีชีวิตในชุมชน การสรางสะพานเชื่อมภาษาระหวางภาษาแมของผูเรียนไปสูภาษาไทยมาตรฐาน
จึงหมายถึงการสรางหนทางพาผูเรียนไปสูการกระแสวัฒนธรรมเดี่ยวไดเร็วขึ้น และเขาไปสูการศึกษาในระบอบ
รัฐชาติที่รับใชโลกทุนนิยมที่พึ่งพากลไกตลาดไดอยางเร็วขึ้น
เปนการสนับสนุนใหผูเรียนเห็นถึงคุณคาของ
วัฒนธรรมกระแสหลัก และคุณคาของการมีชีวิตที่รับใชวัฒนธรรมกระแสหลักมากกวา การใชชีวิตในถิ่นตน
ถึงแมวาโครงการทวิภาษา ที่รัฐสนับสนุนใหมีการจัดขึ้นในโรงเรียนที่ผูเรียนเปนกลุมชนเผา และชาติ
พันธุ จะมีจุดมุงหมายรองเพื่อสรางใหเกิดสังคมพหุนิยม ใหยอมรับการอยูรวมกันในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
และสรางใหผูเรียนเห็นคุณคาของภาษาแมและวัฒนธรรมถิ่นของตน
แตจุดประสงคดังกลาวเปรียบเหมือน
โฆษณาชวนเชื่อที่ทําใหผูเรียนและชุมชนทองถิ่น เขาใจวาทวิภาษาในรูปแบบนี้เปนการสรางใหเกิดความเปน

พหุนิยมอยางแทจริง และจะทําใหภาษาของกลุมตนไมไดดอยคาไปกวาภาษารัฐชาติ แตแทจริงแลวเปนเพียง
วาทกรรม “การฟนฟูภาษาถิ่น” ที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือใหเกิดการสรางการกลืนกลายในรูปแบบใหม (Neo
assimilation) ไดอยางแยบยลมากขึ้น จะเห็นไดจากเมื่อผูเรียนสามารถมีทักษะภาษาไทยไดดรี ะดับหนึ่งแลว
ภาษาแมของผูเรียนตองถูกตัดขาดและถูกละทิ้งออก เมื่อตองเรียนในระดับชั้นที่สูงตอไปเรื่อยๆ ซึ่งทําใหผูเรียน
ขาดศักยภาพในการใชชีวิตในทองถิ่นแมของตน หลักสูตรในบทเรียนก็ยังคงเนนใหผูเรียนชื่นชมโลกกระแสหลัก
ผูเรียนมองไมเห็นความเชื่อมโยงระหวางความรูที่เรียนมากับการใชชีวิตในถิ่นแม
2. ทวิภาษาในฐานะเครื่องมือจัดการศึกษาของกลุมคนในวัฒนธรรมรอง
ในขณะที่ทวิภาษาของรัฐชาติ มีรูปแบบ Transition ที่มีจุดมุงหมายการกลืนกลาย ใหผูเรียนเขา
ไปสูวัฒนธรรมกระแสหลัก ทวิภาษาของภาคประชาชนนั้น สามารถพิจารณาผานการปฏิบัติการ ของกลุม
นักวิชาการ ที่เขาไปเปนแกนหลักในการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาษาใหกับพื้นที่ที่ผูเรียนเปนคนในวัฒนธรรม
รองที่ไมใชภาษาไทยราชการเปนภาษาแม โดยกลุมนักวิชาการเหลานี้ (ดังเชน สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล) เปนกลุมที่เขาไปมีบทบาทสรางพื้นที่การตอรองในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา
กับทางภาครัฐ ใหเปนไปเพื่อการเคารพและเห็นความสําคัญในภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่นเปนหลัก โดยจาก
งานวิจัยของ ปรารถนา(2554) และ สุวิไล (2552) ที่ไดทํารูปแบบการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนในกลุมชาติ
พันธุและชนเผานั้น สามารถสรุปประเด็นที่กลาวถึงวัตถุประสงคหลักๆ ของจุดหมายในการจัดการศึกษาทวิ
ภาษา เพื่อการแกไขและบรรเทาปญหาตางๆ ดังนี้
1. ปญหาการถูกกลืนกลายทางอัตลักษณและวัฒนธรรม
2. ปญหาการสูญสิ้นภูมิปญญาทองถิ่น
3. ปญหาการทิ้งทองถิ่น
4. ปญหาขาดทักษะการคิด
รูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาษาของภาคนักวิชาการนั้น จะเปนไปโดยการเขาไปรวมมือกับทาง
ภาครัฐ เพื่อสรางพื้นที่ตอรอง และเรียกรองผลประโยชนทางสิทธิทางภาษาและวัฒนธรรมใหกับผูเรียน จึงเกิด
โครงการ “วิจัยปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาทองถิ่นเปนสื่อ: กรณีการจัด
การศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายู) ในเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต” ขึ้นเปนโครงการ
แรก ซึ่งถือเปนทวิภาษาแบบเต็มรูปแบบครั้งแรก
การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาเต็มรูปแบบ เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมองของเด็ก และการเรียนรูภาษาตามลําดับขั้นของการพัฒนาภาษา โดยใชภาษาแม ควบคูไป
กับภาษาไทยในชวงแรกของการเริ่มเรียน เปนการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดาน คือ การฟง พูด อาน และเขียน เพื่อ
สรางพื้นฐานการเรียนรู และการอานออกเขียนไดในภาษาทองถิ่นกอน แลวเชื่อมโยงไปสูภาษาไทยอยางเปน
ลําดับคลายบันได ซึ่งการเชื่อมโยงดังกลาวจะเกิดขึ้นไดงายและรวดเร็ว โดยแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ทวิภาษาจะแบงเปน 2 สวน ไดแก
1.การจัดการเรียนรูวิชาภาษาถิ่นเปนสาระเพิ่มเติมควบคูกับภาษาไทย
ซึ่ง
ประกอบดวย การเรียนรูภาษาถิ่น การเรียนรูวัฒนธรรมถิ่นในสังคมพหุภาษา และพหุวัฒนธรรม และ
การเชื่อมโยงระหวางภาษาถิ่นไปสูการเรียนรูภาษาไทย

2.การจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานทั้ง 8 กลุมสาระ โดยใชภาษาถิ่นควบคูกับ
ภาษาไทยในปริมาณที่เหมาะสมแกการเรียนรู โดยเริ่มตั้งแตชั้นอนุบาล – ป.6
ขอดีของการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (เต็มรูปแบบ) คือ สรางความมั่นใจและชวยให
ผูเรียนใชภาษาไดอยางลื่นไหลในการฟง พูด อาน และเขียน ทั้งในภาษาทองถิน่ ของตนเองและภาษาไทยเพื่อ
ใชติดตอสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน และเปนพื้นฐานของการเรียนรูในกลุมสาระอื่นๆ ตอไป ลักษณะเดนของ
การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (เต็มรูปแบบ) ไดคัดสรรขอดีไวในแผนการเรียนการสอนแบบทวิภาษา
คือ เนนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ (หรือเนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง) เนนการเรียนรูโดยใช
ฐานความรูเดิมของเด็กตอยอดไปสูความรูใหม ซึ่งลวนอยูในแผนการสอนที่เนนการเรียนรูภาษาตามลําดับขั้น
ของการพัฒนาภาษาแบบขั้นบันได และเนนพัฒนาทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้น (Bloom’s Taxonomy of
Education Objectives) มีการสอดแทรกความเปนทองถิ่นโดยใชวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นในการเรียนรู
เนนใหเกิดการเรียนรูดวยความเขาใจไมใชทองจํา และพัฒนากลวิธีการสอนที่สราง ความสนุกในหองเรียน
หลากหลายรูปแบบ
นอกจากแผนการสอนแลว สื่อการเรียนการสอนไดมีการผลิตและสรางสรรคขึ้นใหม โดยบันทึกดวย
ภาษาทองถิ่น และภาษาไทย สําหรับใชในการเรียนรูแบบ 2 ภาษา ทั้งนี้สื่อตางๆ ลวนสรางโดยตัวแทนชุมชน
เจาของภาษาและวัฒนธรรม ครูและคณะวิจัยซึ่งเปนคนในพื้นที่
แนวคิดตางๆ ดังกลาว เริ่มตนจากการเรียนรูสิ่งที่อยูใกลตัวไปสูสิ่งที่ไกลตัว ทําใหเด็กปรับตัวจากสังคม
วัฒนธรรมที่บานของตนไปสูสังคมภายนอกไดงายขึ้น เรียนรูจากภาษาที่บานไปสูภาษาที่โรงเรียน จากภาษาพูด
ไปสูภาษาเขียน และจากภาษาทองถิ่นที่ใชในชีวิตประจําวันไปสูภาษาราชการหรือภาษาไทยที่ไมคุนเคย ซึ่งการ
เรียนรูนั้นเปนไปตามลําดับทักษะทางภาษา คือ ฟง พูด อาน เขียน ที่เนนใหเกิดความเขาใจกอนแลวนําไปสู
ความถูกตองเปนลําดับ
การจัดการเรียนการสอนที่ใชตนทุนทางภาษาและวัฒนธรรมของเด็กไปสูภาษาและวัฒนธรรม
สวนกลางเปนแนวทางที่เหมาะสมกับเยาวชนในพื้นที่ เนื่องจากเปนการใหเกียรติตอภาษาและวัฒนธรรมของ
คนในพื้นที่ ไมไดเปนการเพิกเฉยตอคุณคาในภาษาและวัฒนธรรมของคนในชุมชน แตสามารถสรางประโยชน
จากภาษาและความรูในวัฒนธรรมเพื่อใชพัฒนาการศึกษาแกเยาวชนที่อยูในชุมชนนั้นๆ ไดอยางเปนรูปธรรม
ผลการดําเนินงานในโครงการดังกลาว พบวา โรงเรียนและชุมชนพึงพอใจ เด็กมีความสุขในการ
เรียน สามารถเขาใจภาษาไทยไดดีขึ้น พรอมที่จะเรียนรูเรื่องตางๆ ไดตามหลักสูตร
โดยที่ยังดูแลรักษา
ภาษาและภูมิปญญาทองถิ่นไวไดดวย โรงเรียนและผูปกครองพึงพอใจ ครูภูมิปญญาทองถิ่นสามารถจัดการ
เรียนรูแกนักเรียนชั้นตนๆ ไดดี ครูภูมิปญญาทองถิ่นมีความพรอมทางจิตใจและตั้งใจทุมเทแกการสอนและการ
ทํางาน นอกจากชวยจัดการเรียนรูแลว ยังชวยทํางานดานอื่นๆ ของโรงเรียน เชน การผลิตสื่อการเรียนการ
สอน จัดการสอนแทนครูอื่นๆ ที่เดินทางออกนอกพื้นที่ งานดานธุรการ อยูเวรยามแทนครู และที่สําคัญไดชวย
ประสานสัมพันธกับผูปกครองและชุมชนใหเขามารวมงาน สนับสนุนโรงเรียน ในโครงการการจางงาน โรงเรียน
จึงไดรับประโยชนจากครูภูมิปญญาทองถิ่นและชุมชนอยางมาก ขณะเดียวกัน สพฐ. ก็ไดมีสวนรวมมือกับ
กระทรวงทบวงกรมอืน่ ๆ ในการยกระดับบุคลากรในชุมชน และสามารถนําชุมชนเขารวมจัดการเรียนรู และการ
พัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชนในพื้นที่ยากลําบาก ที่หางไกล และที่เคยมีจุดบอดในการพัฒนา ไดมีความสําเร็จเปน
อยางดี
จากลักษณะการจัดการศึกษาทวิภาษาในรูปแบบขางตน สามารถวิเคราะหไดวามีลักษณะที่เปน
แบบ Transition ผสมกับ Maintenance ตามกรอบของ Banker ทวิภาษาในรูปแบบนี้ เปนมากกวาการ

สรางสะพานเชื่อมใหผูเรียนเขาสูภาษาและวัฒนธรรมกระแสหลัก แตยังเปนการ รักษาสิทธิทางภาษาและ
วัฒนธรรมของผูเรียน มีเปาหมายเพื่อ ไมใหเกิดการกลืนกลายอัตลักษณของผูเรียน แตตรงกันขามกลับ
สนับสนุนความเปนพหุลักษณในตัวผูเรียน ที่สงเสริมใหนักเรียนอยูในชุมชนและอยูในทองถิ่นตนเองได ดวย
ตนทุนภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตนเอง มีภูมิคุมกันตัวเอง และยังสามารถเขาไปอยูและปรับตัวในวัฒนธรรม
กระแสหลักได การสอนทวิภาษาในรูปแบบนี้ ไมไดปฏิเสธวัฒนธรรมกระแสหลัก และไมไดปฏิเสธการเรียนรู
ภาษาราชการ เพราะเปนสิ่งที่สรางใหผูเรียนสามารถเขาถึงสิทธิอันพึงมีของตนเองได และเปนการเปดโลกใหม
ความรูใหม และเปนสมาชิกในสังคมใหมได ทวิภาษารูปแบบนี้ทาทาย รูปแบบจากทางภาครัฐวา การทีผ่ ูเรียน
จะเขาสูภาษาและวัฒนธรรมกระแสหลักนั้น ผูเรียนไมจําเปนตองทิ้งภาษาแมและวัฒนธรรมแมของตน (สุวิไล,
2551) แตทวาทวิภาษารูปแบบนี้ ก็ยังคงไปไมถึงขั้นแบบ Maintenance ที่สามารถจัดการเรียนการสอนควบคู
ทั้งสองภาษาในชั้นเรียน อยางสมบูรณแบบได ซึ่งจะพาผูเรียนไปสูการมีทักษะในสองภาษา (Bilingualism) ได
ไกลกวานี้ เนื่องจากภาคประชาชน ยังไมสามารถสรางอํานาจตอรองภาครัฐไดเต็มที่ในดานการศึกษา (เพิ่งอาง)
บทสรุป
การเปดโอกาสทางการศึกษา เพื่อใหเยาวชนทุกคนในเขตรัฐชาติตน เขาถึงความรูกระแสหลักและ
ความรูทางภาษาวัฒนธรรมกระแสหลัก นัยหนึ่งถือเปนการปลดปลอยใหกับคนกลุมชาติพันธุและชายขอบ ไปสู
พื้นที่ (Space) ใหม โดยการเปนการหยิบยื่นความรูใหม อีกทั้งเปนการยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้น โดยการใช
ภาษาในวัฒนธรรมกระแสหลักเปนเครื่องมือของการเชื่อมตอ ใหสามารถเขาถึงสิทธิทางพลเมือง หรือสิทธิอื่นๆ
อันพึงมีพึงไดของตน แตอีกนัยหนึ่งการศึกษาก็เปนการกดทับสิทธิทางภาษา สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางมรดก
ภูมิปญญาของกลุมวัฒนธรรมรอง และทําใหเกิดการกลืนกลาย สูญเสียความสามารถในการใชชีวิตในทองถิ่นได
อยางมีศักยภาพ การศึกษาทําใหผูเรียนใหกลายเปนผลผลิตของกลุมทุน เพื่อปอนคนเขาสูระบบการรับใชภาค
การตลาด แตไมไดรับใชทองถิ่น ทวิภาษา จึงถือเปนเครื่องมือที่เปดโอกาสใหเกิดพื้นที่การตอรองระหวาง กลุม
คนชาติพันธุและคนชายขอบตางๆในรัฐไทยตอการจัดการศึกษาจากภาครัฐ ในการที่จะกําหนดสรางตัวตนของ
ตนเองผานการศึกษาได สามารถที่จะเรียนรูความรูจากวัฒนธรรมกระแสหลัก โดยไมถูกกดทับ พรอมๆไปกับ
ความภูมิใจในภูมิปญญาและอัตลักษณเดิมของตน
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