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กระทรวงศึกษาธิการ

สังคมไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคต 
	 	 ศตวรรษที่	๒๑	เป็นห้วงเวลาที่เทคโนโลยีและเครือข่ายสื่อสารไร้สายก้าวหน้าอย่างยิ่ง	ข่าวสาร
ข้อมูลและการโฆษณาชวนเชื่อเชื่อมต่อถึงกันอย่างรวดเร็ว	 ประเทศไทยก็อยู่ในกระแสของความก้าวหน้า
นี้ด้วย	กว่าสิบปีมานี้	 สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย	ๆ	ด้าน	และดูเหมือนว่าก�าลัง
เผชญิกบัภาวะความสบัสน	อ่อนแอเช่นกนั	คงไม่มใีครอยากให้เกดิเหตกุารณ์อนัไม่พงึปรารถนา	บรรยากาศ
ที่หดหู่	และแรงเฉื่อยในการพัฒนาประเทศ	เพราะหลายประเทศได้ก้าวล�้าหน้าประเทศไทยไปไกลแล้ว	
	 	 แม้เราไม่สามารถมองเหน็อนาคต	แต่กอ็าจคาดการณ์บางสิง่บางอย่างได้จากสภาพการณ์ในปัจจบุนั	
ไม่นานมานี	้ สถาบนัคลงัสมองของชาตร่ิวมกบัศนูย์เทคโนโลยเีอเปค	และ	ส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สวทน.)	 ได้จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดและ 
ข้อเสนอของคนไทยทกุอาชพี	เพศวยั	แล้วรวบรวมสงัเคราะห์จดัพมิพ์เป็นหนงัสอืชือ่	“ภาพอนาคตประเทศไทย
ในอกี	๑๐	ปีข้างหน้า”	มุง่หมายเพือ่เป็นจดุเริม่ต้นให้คนในสงัคมหนัมามองอนาคตของประเทศไทยร่วมกนั	และ
ช่วยกนัหาจดุต่างและจดุร่วม	ส�าหรบัการเตรยีมก้าวเดนิไปสูถ่นนสายอนาคต	ทีท่กุคนในสงัคมสร้างสรรค์ร่วม
กนัได้(๑)	จากการระดมความคดิดงักล่าว	ได้สร้างเป็นภาพอนาคตของสงัคมไทยหลายรปูแบบ	แล้วสงัเคราะห์
ออกเป็น	๓	แบบคร่าว	ๆ	คอื	แบบ	“เกาเหลาไม่งอก	แบบน�า้พรกิปลาท	ูหรอืแบบต้มย�ากุง้น�า้โขง”	และสรปุ
ว่า	สงัคมทีอ่าจเกดิในอนาคตอาจเป็นแบบใดแบบหนึง่หรอืหลายแบบปะปนกนั	ขึน้อยูก่บัการปฏบิตัขิองคน
ไทยปัจจบุนัและรวมถงึการปลกูฝังเดก็และเยาวชนซึง่จะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต

ค�าประกาศสงัคมทีด่งีามเป็นอย่างไร
	 	 เมือ่เดอืนกนัยายน	ค.ศ.	๒๐๐๐	องค์การสหประชาชาตซิึง่มบีทบาทคล้ายเป็นสภาผูน้�านานาชาติ
ของประเทศในโลก	ได้ลงนามในค�าประกาศแห่งสหัสวรรษ	(United Nations Millennium Declaration) 
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เรยีกร้องให้นานาประเทศในโลก	ร่วมมอืกนัสร้างสงัคมโลกทีเ่ป็นธรรมและมสีนัตภิาพถาวร	โดยได้เสนอค่า
นิยมสังคมโลกที่พึงให้เกิดขึ้น	๖	ประการ	ได้แก่สังคมที่ผู้คนมีเสรีภาพในชีวิต	ปราศจากความหิวโหยและ
ความกลวั	มรีฐับาลประชาธปิไตย	รฐับาลทีส่่งเสรมิการมส่ีวนร่วม	และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	มคีวามเสมอ
ภาค	มีความเป็นปึกแผ่น	คนที่มีโอกาสมากที่สุดต้องช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส	สังคมที่มีความอดทน	อด
กลั้นต่อความแตกต่างหลากหลาย	เคารพต่อธรรมชาติ	และมีความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมของโลก	และป้องกนัการคกุคามต่อสนัตภิาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ(๒)	ประเทศ
ส่วนใหญ่และรัฐบาลไทยก็ได้ลงนามรับรองค�าประกาศแห่งสหัสวรรษนี้
	 	 คน	 และ/หรือ	 มนุษย์	 อาจเป็นได้ทั้งผู้สร้าง	 ผู้ตกแต่งให้สังคมงดงามน่าอยู่	 หรือในทางตรงกัน
ข้าม	คนก็อาจเป็นผู้ผลิตผลงานด้านลบให้แก่สังคมได้เช่นเดียวกัน	คนไทยในปัจจุบัน	อยากให้เด็ก	ๆ	ลูก
หลานในอนาคตอยู่ในสังคมแบบใด	และในฐานะผู้ใหญ่	หรือผู้ที่เกิดมาก่อน	ควรจะวางรากฐานที่ดีและท�า
อย่างไรให้แก่ลูกหลานและประเทศไทยในอนาคต	

หรือจะให้เป็นอย่างปัจจุบัน : คุณภาพของเยาวชนไทย ?
	 	 มีข้อมูลทางการศึกษาที่น่าตกใจอย่างหนึ่ง	คือ	ผลการประเมินคุณภาพของเยาวชนไทยปัจจุบัน	
(ซึ่ง	 ก็คือผู้ดูแลสร้างสรรค์สังคมในอนาคต)	 โดยองค์กรระดับชาติชื่อ	Organization for Economic Co-

Operation and Development (OECD)	 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
(สสวท.)	จัดสอบวัดคุณภาพของเยาวชนไทยช่วงอายุ	๑5	ปี	เพื่อดูว่าเยาวชนช่วงจบการศึกษาภาคบังคับ	
จะมศีกัยภาพในการใช้ความรูแ้ละทกัษะทีเ่รยีนมาในชวีติจรงิได้ดเีพยีงใด (PISA) โดยวดัจากความสามารถ
ในการอ่าน	(literacy	ทางภาษา)	ความสามารถทางคณติศาสตร์	และ	ความสามารถทางวทิยาศาสตร์	ของ
นกัเรยีนทัว่ประเทศ	คะแนนทีไ่ด้จดัอยูใ่น	๖	ระดบั	ตามความสามารถตัง้แต่ระดบัต�า่หรอืระดบัพืน้ฐาน	(คอื
ระดับ	๑)	จนถึงระดับสูง	(คือระดับ	๖)
	 	 ผลการประเมินทักษะการอ่าน	 พบว่า	 นักเรียนไทยร้อยละ	 ๔๓	 มีความสามารถในระดับ	 ๑ 
(คืออ่านออกแต่จับใจความไม่เป็น),	ร้อยละ	๓๗	มีทักษะการอ่านในระดับ	๒	(คืออ่านออกและจับใจความ
ได้ก็ต่อเมื่อเนื้อหานั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา),	 ร้อยละ	๒๐	 มีผลการอ่านสูงกว่าระดับ	 ๒	 โดยในจ�านวนนี้	
มีร้อยละ	 ๐.๓	 สอบได้ในระดับ	 5	 (คือสามารถเข้าใจข้อเขียนที่ยากและซับซ้อน	 วิเคราะห์และประเมิน
เนื้อหาเป็น	 สามารถสร้างสมมุติฐานจากสิ่งที่อ่าน	 และดึงเอาความรู้สาระในนั้นมาสร้างเป็นแนวคิดของ
ตนได้)	และนักเรียนที่มีความสามารถในระดับ	๖	มีเพียงร้อยละ	๐.๐๓	ผลการประเมินการอ่าน	ลดต�่าลง
กว่าที่ได้ประเมินครั้งแรก	(PISA)	เมื่อ	พ.ศ.	๒5๔๓	และผู้จัดประเมินได้สรุปในภาพรวมว่า	ความสามารถ
ของเยาวชนไทยในทกัษะการอ่าน	ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพืน้ฐานและต�า่กว่าพืน้ฐาน	เทยีบกบัประเทศอืน่	ๆ 	
คืออยู่อันดับที่	๔๗-5๑	จาก	๖5	ประเทศ	และมีเพียงอินโดนีเซียประเทศเดียวในย่านเอเชียที่ได้คะแนน 



นวตักรรมทางการศกึษาและสหวทิยาการกบัการพฒันาประเทศ๒๒๖

The Journal of the Royal Institute of Thailand
Vol. 37 No. 4 Oct-Dec 2012

ต�่ากว่าไทย	นักเรียนกลุ่มความสามารถต�่า	ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนในภาคเหนือ	ภาคอีสาน	และภาคใต้	ส่วน
นักเรียนที่มีผลการอ่านสูงกว่าระดับพื้นฐาน	ได้แก่นักเรียนในโรงเรียนสาธิต	
	 	 ด้านความสามารถทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์	เยาวชนไทยกต็ดิอยูใ่นอนัดบัท้าย	ๆ 	เช่นกนั	
คือในทักษะทางคณิตศาสตร์	นักเรียนไทยร้อยละ	๘๐	มีความสามารถอยู่ในระดับ	๑-๒	และนักเรียนที่ได้
ระดับ	5-๖	มีจ�านวนน้อยมาก	เช่นเดียวกับในทักษะทางวิทยาศาสตร์	ซึ่งเยาวชนไทยร้อยละ	๔๒.๘	สอบ
ได้คะแนนต�่ากว่าระดับพื้นฐาน	และที่สอบได้ในระดับคะแนนสูง	(ระดับ	5-๖)	ก็มีเพียงร้อยละ	๐.๖	
	 	 บางคนอาจกล่าวว่า	 ก็มีเด็กไทยที่ชนะการแข่งขันระดับนานาชาติด้วย	 จากข่าวที่ปรากฎเป็น
ระยะๆ	 แต่ถ้าลองคิดค่าร้อยละเปรียบเทียบกับเด็กเยาวชนทั้งหมดในประเทศไทย	 เราก็ไม่ควรจะดีใจ 
นกั	เพราะจ�านวนเดก็เก่งมน้ีอยมาก	เมือ่เทยีบกบัเดก็เยาวชนส่วนใหญ่ทีถ่กูจดัอยูใ่นกลุม่ผลประเมนิต�่า	และ
ว่าไปแล้ว	จะมเีดก็เก่งสกักีค่นทีจ่ะเป็นก�าลงัให้แก่การสร้างสรรค์สงัคมไทยต่อไป	ผลการประเมนินานาชาติ	
(PISA) ซึ่งเยาวชนไทยสอบได้คะแนนต�่าลงอย่างต่อเนื่อง	นับแต่	พ.ศ.	๒5๔๖	สอดรับกับผลการสอบของ
ส�านกัทดสอบระดบัชาต	ิทีแ่สดงว่าคณุภาพการศกึษาของเดก็เยาวชนไทย	อยูใ่นระดบัพอใช้	สถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	จึงสรุปว่า	“ประเทศไทยยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายความ
เข้มแข็งทางการศึกษาและไม่สามารถเตรียมเยาวชน	 ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต	และนักเรียน
ไทยมีผลการประเมินต�่าทุกวิชาในมาตรวัดนานาชาติ”	
	 	 อย่างไรกต็าม	การประเมนิดงักล่าวมข้ีอดคีอืเป็นสญัญาณบอกเหตเุตอืนภยัให้คนไทยรูว่้า	เรายงัมี
จดุอ่อนทีต้่องแก้ไขอย่างจรงิจงัในหลาย	ๆ 	ด้าน	ไม่เฉพาะด้านการศกึษา	แต่ต้องนบัเริม่ต้นจากในครอบครวั	
ซึง่เป็นแหล่งปลกูฝังสร้างตวัตนของเดก็ตัง้แต่วยัเริม่ต้น	และต่อมาคอืทกุคนทีม่ปีฏสิมัพนัธ์โดยตรงและโดย
อ้อมกบัเดก็	ๆ 	ท�าอย่างไรทกุองคาพยพในสงัคม	ทกุองค์กรและทกุภาคส่วนจะมองเหน็ภยัร้ายของการขาด
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่	และยอมรับว่าที่ผ่านมาตนเองก็อาจมีส่วนท�าให้เกิดจุดอ่อนแอในสงัคม
ด้วย	ท�าอย่างไรเราจะมองเห็นสิ่งต่าง	ๆ	อย่างใจเป็นกลาง	ทบทวน	ส�ารวจตัวเองให้มากขึ้น	โทษคนอื่นให้
น้อยลง	และลงมอืท�าสิง่ทีค่วรท�าตามบทบาทหน้าทีใ่นสงัคมอย่างตรงไปตรงมา	และมองให้ลกึลงไปว่า	อะไร
คือแก่น	เปลือก	กระพี้	ท�าอย่างไรข้าราชการซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง
ได้มาก	 จะท�างานอย่างเข้มแข็งและตรงไปตรงมาในบทบาทภาระหน้าที่	 ท�าอย่างไรเราจะมีต้นแบบของ
บุคคลที่ควรยกย่องอยู่มากมายในทุกด้านของสังคม	 ใครบ้างที่เป็นมืออาชีพ	 และองค์กรใดบ้างที่สามารถ
สร้างบุคคลหรือสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาก	ๆ	ในสังคมไทย
	 	 เราคงรู้สึกเจ็บปวดถ้าประเทศไทยซึ่งเคยรุ่งเรือง	 ถอยหลังออกไปอยู่ปลายแถว	 ตามหลัง 
ประเทศอื่น	ๆ	เราคงไม่อยากให้สันติสุขและรอยยิ้มเหือดหายไปจากสังคมไทยจริง	ๆ	
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บทบาทหน้าที่และภารกิจต่อสังคม
	 	 ในเวลานีค้งไม่มใีครปฏเิสธว่า	ภาพสงัคมทีเ่ป็นดัง่อดุมคตแิละอยากให้เกดิขึน้จรงินัน้	ได้แก่สงัคม
ที่สะอาด	งดงาม	สถาบันของชาติมีความมั่นคง	ประชากรมีปัญญาความรู้	มีภูมิคุ้มกัน	และสามารถแข่งขัน
กบันานาประเทศได้	ส่วนภาพสงัคมทีไ่ม่มใีครอยากให้เกดิ	คอืสงัคมทีอ่่อนแอ	ง่อนแง่น	แตกแยก	ประชากร
ปราศจากศลีธรรม	ไม่ยดึถอืกฎระเบยีบ	และเหน็แก่ตวั	และจากแนวโน้มอนาคตของประเทศไทย	ตามการ
วเิคราะห์ของนกัอนาคตศกึษาและกลุม่องค์กรต่าง	ๆ 	ดงักล่าว	และการทีร่ฐับาลไทยได้ลงนามเหน็ชอบกบั
ค�าประกาศแห่งสหัสวรรษ	ได้บ่งบอกถึงพันธสัญญาที่รัฐบาลและประชากรทุกกลุ่ม	ฝ่าย	สังกัด	ต้องจริงจัง
กับการท�างานในบทบาทและหน้าที่ต่อสังคม	ไม่เพียงแค่ท�าพอให้พ้น	ๆ	ไป	
	 	 ถ้าเราถอยห่างจากความยุ่งเหยิงของสังคมปัจจุบัน	 หลายคนเสนอให้คิดถึงสัจธรรมในชีวิต	 นั่น
คือ	ความเปลี่ยนแปลง	และเสนอแนวคิดว่าการสร้างความสุขในชีวิตนั้น	 สามารถท�าได้พร้อม	ๆ	กับการ
สร้างสรรค์สิ่งดี	ๆ	ให้เกิดในสังคม	ข้อเสนอประการหนึ่งคือ	การมองสิ่งต่าง	ๆ	อย่างที่เป็นจริงในธรรมชาติ	
การมีชีวิตที่อิสระจากมายาคติ	มีปัญญา	มีความอดทนอดกลั้น	ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย	ฟังกัน
และให้โอกาสแก่กัน	ซื่อสัตย์	กล้าหาญในงานอาชีพ	ทั้งต่อตนเองและภาระหน้าที่ต่อสังคม	ข้อเสนอเหล่า
นี้อาจเป็นค�าตอบให้แก่ทุกคนในแนวทางการสร้างสรรค์สังคมที่ดีในอนาคต	

คุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และสังคมเป็นอย่างไร 
	 	 คงไม่มีใครปฏิเสธว่า	 ครูเป็นบุคคลที่สร้างให้เกิดผลกระทบโดยตรงแก่เด็ก	 นอกจากครู	 ก็คือ
สื่อประกอบการเรียนการสอนและหนังสืออ่านที่มีคุณภาพ	ส่วนสื่อด้านเทคโนโลยี	หรือ ICT	นั้น	จากผล
การประเมินนานาชาติ	 (PISA)	 ไม่ชี้ถึงผลกระทบทางบวกของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน 
การสอน	 ตรงกันข้าม	 นักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีมากที่สุด	 กลับมีคะแนนต�่าที่สุดทั้งสามวิชา	 ผลประเมินนี้
ปรากฏมาตั้งแต่	PISA พ.ศ.	๒5๔๖	และ	๒5๔๙(๓)	

	 	 เด็ก	ๆ	ต้องการครูที่มีคุณภาพ	ครูที่เป็นดั่งพ่อแม่	ครูที่รับผิดชอบ	มีเมตตา	รักและมีศรัทธาต่อ
อาชพีคร	ูครทูีเ่ข้าใจเดก็	ทีอ่ยูใ่นห้องเรยีน	ครทูีม่อีงค์ความรู	้ทีเ่รยีนรูแ้ละมวีธิจีดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะ
สม	ท�าอย่างไรสังคมไทยจะมีครูอย่างนี้มาก	ๆ	และท�าอย่างไรองค์กรที่ผลิตครู	ดูแล	และสร้างเสริมครู	จะ
ส่งเสริมครูได้ถูกทาง	การเพิ่มเงินเดือน	ค่าตอบแทนสูง	ๆ 	โดยไม่พัฒนาองค์ประกอบอื่น	ๆ 	หรือโดยวิธีการ
ที่ผ่านมาควรต้องถูกทบทวน	 วิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาเชิงลึกให้มากขึ้น	 และเงินอาจจะไม่ใช่ค�าตอบที่ส่ง
เสริมให้ครูมีคุณภาพ	 เราควรต้องสะสางกฎ	 ระเบียบ	 ค่านิยมบางอย่างที่ไม่ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา	
เมื่อใดเราจะมีต้นแบบครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาก	ๆ	และเมื่อใดเราจะมีต้นแบบบุคคล
ที่ควรนับถือในทุกอาชีพ	เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เด็ก	ๆ	ได้เห็นและซึมซับสร้างเป็นคุณสมบัติประจ�าตัว	
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เด็กๆ ในท้องถิ่นมีหลากหลายประเภท ภาษาและวัฒนธรรม 
	 	 เด็ก	ๆ	ของสังคมไทยมีหลายประเภทหลายระดับ	เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กปรกติ	มีความสามารถ
พืน้ฐานทีพ่ฒันาให้สงูขึน้ได้	นอกจากนีย้งัมเีดก็กลุม่พเิศษ	ได้แก่	เดก็เก่ง	และเดก็ด้อยโอกาส	เราคงไม่อยาก
เหน็ประเทศไทยมเีดก็ส่วนใหญ่ทีด้่อยคณุภาพ	และมเีพยีงเดก็ส่วนน้อยทีฉ่ลาด	และในส่วนน้อยนีก้ย็งัเป็น
ผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
	 	 นอกจากเด็กปรกติ	และเด็กเก่ง	เราก็ยังมีเด็กด้อยโอกาสอีกมากมาย	ที่เคยถูกสังคมปล่อยปละ
ละเลย	ถูกละเมิดสิทธิ	เช่น	เด็กพิการ	เด็กยากจน	เด็กติดเอดส์	เด็กขาดโอกาสด้วยประการต่าง	ๆ	เด็กชน 
กลุ่มน้อย	 เด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทย	 ที่ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ารวจพบว่า	
ประเทศไทยยังมีเด็กตกหล่น	 (คือยังไม่ได้เข้าเรียน)	 5๓,55๔	 คน	 เด็กออกกลางคันระหว่างภาคเรียน	
๑๓,๒๗๓	คน	เดก็ทีไ่ม่เรยีนต่อในมธัยมศกึษาปีที่	๑	จ�านวน	๖,๙5๒	คน	และเดก็ทีไ่ม่เรยีนต่อในมธัยมศกึษา
ปีที่	๔	อีก	๓๑,๘๑๘	คน	โดยเกิดจากปัญหาครอบครัวและปัญหาอื่น	ๆ	รวมถึงปัญหาการขาดโอกาส
	 	 ตัง้แต่	พ.ศ.	๒5๔๙-๒55๒	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ได้ส�ารวจข้อมลูด้านภาษา 
ของนักเรียน	 ครู	 และชุมชน	 โดยจัดท�าแบบสอบถามไปที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่ห่างไกลและ
แนวชายแดน	 รวมทัง้สุม่ถามจากคร	ู และชมุชน	 ผลส�ารวจพบว่า	 นกัเรยีนไทยใน	๔5	 เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ในภาคเหนอื	 ภาคตะวนัออก	 และภาคตะวนัตก	 มโีรงเรยีนมากกว่า	 ๗๐๐	 แห่ง	 ทีน่กัเรยีนส่วนใหญ่หรอื
นกัเรยีนทัง้โรง	พดูภาษาประจ�าวนัแตกต่างจากภาษาไทย	มจี�านวนชือ่ภาษาในแบบสอบถามมากกว่า	๓๐	
ชือ่ภาษา	บางโรงเรยีนมนีกัเรยีนพดูภาษาเดยีวกนั	บางโรงเรยีนกม็นีกัเรยีนพดูภาษาต่าง	 ๆ	 กนัมากกว่า	๓	
ภาษาอยูร่่วมโรงเรยีนเดยีวกนั	 การส�ารวจดงักล่าวยงัไม่รวมโรงเรยีนชายแดนภาคใต้	 ซึง่นกัเรยีนส่วนใหญ่
ใช้ภาษามลายูถิ่น	 ผลส�ารวจดังกล่าวท�าให้ทราบว่าภาษาท้องถิ่น	 (ภาษาแม่/ภาษาที่	 ๑/ภาษาครอบครัว) 
ที่เด็ก	 ๆ	 ใช้	 เป็นภาษาเดียวกับภาษาที่ชุมชนรอบโรงเรียนใช้	 และแบบสอบถามให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 
ครใูนโรงเรยีนทีเ่ป็นเดก็ชนเผ่าต่าง	 ๆ	 เหล่านี	้ มกัมาจากต่างพืน้ที	่ อยูช่ัว่คราวกย้็าย	ครไูม่รูว้ธิสีอนเดก็ทีพ่ดู
ต่างภาษา	 โดยเฉพาะการสอนนกัเรยีนช่วงชัน้ต้น	ๆ	ครพูดูภาษาแตกต่างจากภาษาทีน่กัเรยีนใช้หรอืคุน้เคย	
การส�ารวจข้อมลูดงักล่าวสอดคล้องกบัผลวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล	 ซึง่กล่าวว่าประเทศไทยมปีระชากร
ซึง่ใช้ภาษาต่าง	 ๆ	 กว่า	๗๐	ภาษา	และภาษาทีน่กัเรยีนและชมุชนใช้นัน้อยูใ่นภาษา	5	ตระกลูใหญ่	 ได้แก่	 
ภาษาตระกูลไทย	 ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก	 ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต	 ภาษาตระกูลม้ง-เมี่ยน	 และ 
ภาษาตระกลูออสโตรเนเชยีน	

นวตักรรมทางแนวคดิ กฎหมายและนโยบายด้านการศกึษาส�าหรบัเดก็ทกุคน 
	 	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทยนั้นก้าวหน้าไม่แพ้ประเทศอื่น	 ๆ	
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แนวทางการพัฒนาการศึกษา	 เช่น	 มาตราที่	 ๘๐	 รัฐต้องด�าเนินตามนโยบายด้านสังคม	 สาธารณสุข	 
การศึกษา	 และวัฒนธรรม	 คุ้มครองและพัฒนาเด็ก	 และเยาวชน	 สงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ผู้อยู่ใน
สภาวะยากล�าบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 และพึ่งพาตนเองได้	 พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ	ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	สังคม	ส่งเสริม
และสนับสนุนการกระจายอ�านาจเพื่อให้ชุมชน	 องค์กรทางศาสนาและเอกชนจัดและมีส่วนร่วม	 ในการ
จัดการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.	๒5๔๒	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒5๔5	หลายมาตรา	ก็ได้
กล่าวถึงการจัดการศึกษาซึ่งต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน	ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ไม่
น้อยกว่า	๑๒	ปี	อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย	สนบัสนนุการจดัหลกัสตูรการศกึษาทีเ่หมาะ
กับบุคคล	ผู้บกพร่องทางร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	อารมณ์	สังคม	ฯลฯ	ผู้ด้อยโอกาส	คนพิการ	และผู้มี
ความสามารถพเิศษ	ซึง่หมายถงึการมหีลกัสตูรทีห่ลากหลาย	สอดคล้อง	และน�าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ	ทีพ่ฒันา
คุณภาพของนักเรียนได้เหมาะสมแก่ลักษณะ	วัย	ศักยภาพ	และสังคม	
	 	 รฐับาลยงัได้ลงนามในพนัธะสญัญาต่าง	ๆ 	ระหว่างประเทศ	เช่น	อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ ค.ศ.	
๑๙๘๙	ซึ่งรัฐต้องให้โอกาสแก่เด็กทุกคนในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	ปฏิญญาจอมเทียน ค.ศ.	๑๙๙๐	
ซึ่งว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	 (Education for All) อย่างเสมอภาค	ทั่วถึง	 และเป็นธรรม	และ
ในข้อตกลงของการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษหรือมิลเลเนียมซัมมิตขององค์การสหประชาชาติ	 เมื่อ 
พ.ศ.	๒5๔๓	ก็ได้ลงนามรับว่า	การศึกษาเป็นสิทธิอันพึงมีของประชากรโลก	และเป็นพันธกิจที่ทุกรัฐบาล
ต้องด�าเนินการให้บรรลุความส�าเร็จในปี	 พ.ศ.	 ๒55๘	 รวมถึงการลงนามใน	อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒5๔๖	 ซึ่งกล่าวถึงการประกันสิทธิของทุกคนให้
เสมอภาคกันตามกฎหมายและในการศึกษาและฝึกอบรม	โดยไม่แบ่งแยกหรือจ�ากัดชนชั้น	เชื้อชาติ	สีผิว	
หรือเผ่าพันธุ์ก�าเนิด
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(๔)	 ได้ระบุความตั้งใจ	 ดังที่ปรากฏในเอกสาร
ราชการหลายฉบับว่าภายในปี	 พ.ศ.	 ๒5๖๓	 จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย	
พัฒนาประชากรไทยให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ	มีผลสอบสูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก,	พัฒนาและส่งเสริม	
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	เป็นบุคคลที่มีความ
รู้	คุณธรรม	มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล,	รวมทั้ง
จะพัฒนากฎ	ระเบียบ	และปรับแก้ไขสิ่งต่าง	ๆ	ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนให้เข้าเรียน
และจบจากสถานศึกษาได้โดยไม่ถูกกีดกันแบ่งแยก	ปรับระบบการเทียบโอนความรู้	สนับสนุนการจัดการ
ศึกษาที่ยืดหยุ่น	และมีรูปแบบหลากหลาย,	มีการวัดประเมินผล	และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ,	เร่งพัฒนา
ครู	 สนับสนุนให้รวมตัวกันพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน	 และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ให้เด็ก
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เป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้,	สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	ชุมชน	และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น,	กระจายอ�านาจให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และสถานศึกษา	ในการบริหารจัดการ,	รวม
ทั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้และชายแดนภาคอื่น	ๆ		

ในทางปฏิบัติ ยังมีสิ่งที่ต้องท�าและปรับปรุงอีกมาก
	 	 วนัที	่๓	มถินุายน	๒5๔๖	คณะกรรมาธกิารวฒุสิภาได้น�าเสนอเอกสารผลการศกึษาและข้อเสนอ	
ต่อคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น	ซึ่งมีสาระข้อความเกี่ยวกับผลการพัฒนาขององค์กรภาครัฐ	ว่า	“ในการท�าให้
เกดิผลส�าเรจ็ต่อการพฒันาประเทศชาต	ินัน้	ผูเ้กีย่วข้อง	ควรจะน�าอดุมการณ์และนโยบายทีเ่ขยีนในเอกสาร	
มาสูก่ารปฏบิตัใิห้มากขึน้	โดยการมส่ีวนร่วมของคณะผูป้ฏบิตัอินัหลากหลายทีม่าร่วมกนั	กระจายความรบั
ผดิชอบ	และการด�าเนนิงานลกัษณะสหวทิยาการ	ไม่เอาความคดิของตนครอบง�าคนอืน่	ๆ 	กจ็ะเป็นหนทาง
น�าสู่ความส�าเร็จ	ตามอุดมการณ์ที่กล่าวไว้ในเอกสาร”
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ได้ด�าเนินงานเชิงรูปธรรม	ส�าเร็จแล้วหลายเรื่อง	
เช่น	มีความส�าเร็จอย่างสูงในการด�าเนินการช่วยให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง	และโดย
ไม่เสยีค่าใช้จ่าย,	มกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้าง	โดยยบุ	แยก	และรวมหน่วยงานทางการศกึษาบางหน่วย	เพือ่
การด�าเนินงานที่เป็นเอกภาพ,	ออกแบบการสอน	บูรณาการ	ประสานการด�าเนินงานตามสภาพพื้นที่และ
ปัญหา,	เปลีย่นแปลงโครงสร้างและโยกย้ายส�านกังานบางแห่ง	แต่การพฒันาด้านวตัถสุถานที	่นัน้ท�าได้ง่าย
และเร็วกว่าการปรับเปลี่ยนความคิดและความเคยชินของคน	
	 	 หลาย	 ๆ	 สิ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งปรากฏและเขียนไว้ในเอกสารราชการ	 สิ่งที่ยังต้องปรับปรุงคือ 
การท�าความเข้าใจกับนโยบาย	สาระเรื่องราวใหม่	ๆ	เหล่านั้น	และน�าสู่การรับรู้ของบุคลากรทุกระดับให้
มากทีส่ดุ	โดยมอีงค์กรตดิตาม	ตรวจสอบ	และช่วยเหลอืให้สามารถปฏบิตัไิด้จรงิและต่อเนือ่ง	ซึง่หมายความ
ว่า	ในระหว่างทางก็จ�าเป็นต้องถากถาง	แก้ไขกฎเกณฑ์ที่ไม่ก้าวหน้า	ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยและสังคมที่
เปลี่ยนไป	

แนวทางจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งใช้ภาษาท้องถิ่นแตกต่างจากภาษาไทย
	 	 ภาษามีระดับชั้นแตกต่างกัน	 ภาษาระดับพื้นฐานคือภาษาที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ�าวัน	
เกี่ยวข้องกับการกิน	อยู่	หลับ	นอน	และการใช้ชีวิตปรกติประจ�าวัน	ภาษาอีกระดับหนึ่งเป็นภาษาที่ใช้ใน
การเรียนรู้	 เป็นภาษาระดับมาตรฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสตร์	ศิลป์	และในสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	 เพื่อยก
ระดับและเสริมสร้างให้เกิดปัญญา	อันมีผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาชีวิต	และอาชีพการงาน	
	 	 จากข้อมูลภาษาของนักเรียนในโรงเรียนแนวชายแดนและที่ห่างไกล	 ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่าปัจจัยด้านภาษามีความส�าคัญและส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และความส�าเร็จ
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ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก	การที่ครูกับเด็กใช้ภาษาแตกต่างกัน	ครูเปลี่ยน	ย้ายบ่อย	สื่อการเรียนรู้มีภาษา
และเรื่องราวที่ไกลตัวเด็ก	 เหล่านี้เป็นสาเหตุส�าคัญน�ามาซึ่งความล้มเหลวของการจัดการศึกษาส�าหรับ
โรงเรียนในพื้นที่เหล่านี้	เพราะเด็ก	ๆ	เมื่อเข้าสู่โรงเรียนก็จะมีภาษาและวิถีวัฒนธรรมแบบบ้านและชุมชน
ติดมาด้วย	 ดังนั้นการจัดการศึกษาที่โรงเรียน	 จึงไม่ควรบังคับให้เด็กต้องละทิ้งสิ่งที่เคยเรียนรู้มา	 หากแต่
ต่อยอดและเตมิเตม็สิง่ใหม่	ๆ 	ให้แก่เดก็อย่างมจีงัหวะก้าวพร้อม	ๆ 	กบัเรยีนรูภ้าษาใหม่	(ภาษาในการสอน) 
และเรื่องราวใหม่	ๆ	ตามหลักสูตร	ทั้งตัวอย่างเชิงรูปธรรมและเชิงนามธรรม	
	 	 ดังนั้น	 หากในพื้นที่พิเศษ	 แนวชายแดนและที่ห่างไกลยังมีระบบการสอบบรรจุครูแบบเดิม	 ๆ	
ครูที่ไม่รักการเรียนรู้	 ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีสอน	 เปลี่ยน	 ย้ายบ่อย	 และไม่ทุ่มเทแก่เด็ก	 ๆ	 แล้วลองประเมิน
ทกัษะการอ่าน	ทกัษะทางคณติศาสตร์	และทกัษะทางวทิยาศาสตร์	เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่	ๆ 	(PISA)   
เราก็อาจจะเห็นผลการสอบของเด็กในพื้นที่ชายแดนต�่ากว่าที่เห็นกันอยู่แล้วก็เป็นได้

กระบวนการสอนแบบทวภิาษาส�าหรบัเดก็กลุม่ชาตพินัธุ์
	 	 จากข้อเทจ็จรงิทีพ่บว่า	เดก็	ๆ	ในพืน้ทีห่่างไกลและบรเิวณตะเขบ็ชายแดน	นัน้จ�านวนมากมภีาษา
ทีใ่ช้ในบ้านและในชมุชนแตกต่างจากภาษาไทย	ทัง้ในระดบัค�า	ความหมาย	และโครงสร้างประโยค	นกัเรยีน
ชัน้ต้น	ๆ	มกัสือ่สารกบัครไูม่เข้าใจเพราะพดูกนัคนละภาษา	และมนีกัเรยีนชัน้โต	ๆ	จ�านวนมาก	ทีแ่ม้เข้าใจ
ภาษาไทย	แต่กไ็ม่มากพอทีจ่ะเรยีนรูส้าระเรือ่งราว	ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้อย่างมคีณุภาพ
	 	 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จงึสนบัสนนุให้โรงเรยีนในพืน้ทีต่ะเขบ็ชายแดนเหล่า
นี	้น�าภาษาท้องถิน่เข้าร่วมจดัการเรยีนรู	้โดยมกีระบวนการสอนแบบทวภิาษา	(ภาษาไทย-ภาษาท้องถิน่)	เป็น
โครงการน�าร่องอยูใ่นหลายโรงเรยีนทีเ่ป็นเดก็กลุม่ชาตพินัธุภ์าษาเดยีวกนัและพดูภาษาในบ้านและในชมุชน
แตกต่างจากภาษาไทย	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ให้การสนบัสนนุมหาวทิยาลยัมหดิล	
จดัท�าโครงการน�าร่องการสอนแบบทวภิาษา	(ภาษาไทย-มลายถูิน่)	ในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้	และการสอนแบบ
ทวภิาษา	(ภาษาไทย-เขมรถิน่ไทย)	ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	นอกจากนีส้�านกังานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานยงัได้ด�าเนนิงานร่วมกบัมลูนธิภิาษาศาสตร์ประยกุต์	ในโครงการทวภิาษา	(ภาษาไทย-มอญ)	
พืน้ทีภ่าคตะวนัตก	และโครงการทวภิาษา	(ภาษาไทย-ม้ง	และภาษาไทย-กะเหรีย่งโปว)	ในพืน้ทีภ่าคเหนอื	ซึง่
การด�าเนนิโครงการทวภิาษาในพืน้ทีเ่หล่านี	้ค�านงึถงึความพร้อมของโรงเรยีนและชมุชน	องิหลกัสตูรแกนกลาง	
มาตรฐานและตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของชาต	ิการสอนแบบทวภิาษา	(ภาษาไทย-ท้องถิน่)	
มแีนวทางดงันี้	
	 	 ๑.		จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ทัง้สองภาษา	(คอืภาษาไทยและภาษาทีเ่ดก็ใช้ประจ�าวนั/ภาษาแรกของเดก็)	
เป็นสือ่ในการสอน	โดยมเีนือ้หาสาระตามอดุมการณ์	มาตรฐาน	และตวัชีว้ดัของหลกัสตูรปฐมวยัและหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เริม่จากในชัน้อนบุาล	ซึง่ครจูะใช้ภาษาท้องถิน่	(ทกัษะฟัง-พดู	แล้วทกัษะอ่าน-เขยีนด้วย
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อกัษรไทย)	เป็นสือ่หลกัในการสอนก่อน	และค่อย	ๆ 	เชือ่มโยงเข้าสูก่ารเรยีนโดยใช้ภาษาไทยเป็นสือ่ในการ
สอน	ขณะเดยีวกนัภาษาท้องถิน่กย็งัใช้อยู่	จนเมือ่เดก็	ๆ 	เข้าใจภาษาไทยได้มากขึน้ดแีล้ว	กจ็ะจดัการเรยีน
รู้โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก	และใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นตัวช่วยในการอธิบายความหมายที่เข้าใจยาก	น�้าหนัก
ของภาษาท้องถิน่และภาษาไทยทีใ่ช้เป็นสือ่ในการสอน	จะผกผนัไปตามความสามารถทางภาษาของผูเ้รยีน
และชั้นเรียนที่สูงขึ้น	(มีแผนภูมิประกอบท้ายบทความ)
	 	 ๒.	 จดัการเรยีนการสอนทัง้ภาษาท้องถิน่และภาษาไทยเป็นรายวชิาแยกจากกนั	โดยเน้นการฝึก
ทักษะฟัง-พูด	ก่อนทักษะอ่าน-เขียน	เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	หรือจบชั้น
ประถมศกึษาปีที	่๓	เป็นอย่างน้อย	บางโรงเรยีนอาจจดัการเรยีนการสอนภาษาท้องถิน่เป็นรายวชิาเพิม่เตมิ
ในชั้นเรียนที่สูงขึ้น	
	 	 ๓.	 สังเคราะห์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระที่ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน	ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เรียนรู้จากเรื่องใกล้
ตัวก่อนเรียนเรื่องไกลตัว	
	 	 ๔.	 จดัการเรยีนการสอนภาษาท้องถิน่ก่อน	แล้วเชือ่มโยงเข้าสูก่ารเรยีนภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศอืน่	ๆ 	อย่างมรีะบบ	และค่อยเป็นค่อยไปตามหลกัการสอนภาษาทีส่อง	โดยอาศยัหลกัสหวทิยาการ
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง	 หลักการทางภาษาศาสตร์	 และหลักการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับผู้เรียน	 เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง	 เน้นการเรียนรู้และฝึกทักษะที่ผู้เรียนมีความเข้าใจทั้งด้าน
ความหมาย	และสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องแม่นย�า	จัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาที่อิงกับหลักสูตรการ
ศกึษาของชาต	ิตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั	อย่างทีเ่ดก็ไทยทกุคนจกัต้องได้รบัการพฒันาตามอดุมการณ์การ
จัดการศึกษาของชาติ
	 	 5.	 มีครูที่สื่อสารได้สองภาษา	(คือภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น)	ในครูคนเดียวกันหรือครู	๒	คน
ช่วยกันจัดการสอนตามแผนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน	 มีสื่อการเรียนรู้ที่ใกล้ตัวผู้เรียนโดยเฉพาะใน
ชั้นเรียนต้น	ๆ 	ครูได้รับการฝึกอบรมวิธีสอนและการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับผู้เรียน	มีการนิเทศติดตามช่วย
เหลือครูอย่างต่อเนื่อง	และชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการก�าหนดคุณลักษณะและความส�าเร็จของผู้เรียน	
	 	 ในโรงเรียนแนวทางทวิภาษา	เด็ก	ๆ	จะได้รับการพัฒนาให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	เช่นเดียวกับ
เด็กไทยในเมือง	ซึ่งจากการประเมินผลการเรียนพบว่า	เด็ก	ๆ	ในโรงเรียนโครงการทวิภาษา	มีความพร้อม	
และมทีกัษะในการเรยีน	เดก็	ๆ 	แสดงออกอย่างมัน่ใจตนเอง	มคีวามสขุในการมาโรงเรยีน	และรกัการอ่าน	
เด็กๆ	 มีทักษะในการฟัง-พูด	 และอ่าน-เขียนภาษาท้องถิ่นและภาษาไทย	 ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการจัดการเรียนรู้	ครูได้รับการพัฒนา	ทั้งด้านความรู้ความสามารถและจิตใจที่เสียสละ	
	 	 การจดัการเรยีนรูโ้ดยแนวทางทวภิาษา	(ภาษาไทย-ท้องถิน่)	นบัว่าเป็นสิง่ใหม่ส�าหรบับคุลากรใน
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ซึง่ความส�าเรจ็	(จะมากหรอืน้อย)	ทีจ่ะเกดิแก่เดก็และเยาวชน 
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ในพืน้ทีเ่หล่านัน้	นอกจากเป็นภารกจิด้านการศกึษาทีส่�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานรบัผดิ
ชอบโดยตรง	แล้วยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายการด�าเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง	องค์กร	และสถาบันต่าง	ๆ	ของไทย
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาของสังคม	และความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง	

เราวาดหวังให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าหรือผู้ตามในอนาคต 
	 	 ในทางภูมิประเทศ	 ภูมิอากาศ	 พื้นฐานทางเศรษฐกิจ	 สังคมวัฒนธรรม	 และสติปัญญาความรู้ 
ของคนไทย	ประเทศไทยก็น่าจะสามารถเป็นผู้น�าได้บ้าง	ทั้งนี้หมายความว่า	เราต้องขจัดจุดอ่อนต่าง	ๆ	ที่ 
ไม่ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งแก่สังคม	 เรามีภาษาของชาติ	 มีภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่	ๆ	ให้สังคม	เรามีความก้าวหน้ารุ่งเรืองมาโดยล�าดับ	ปัจจุบัน
สังคมก�าลังเข้าสู่ภาวะอันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง	 เราคงต้องหยุดและคิดใคร่ครวญอย่าง
รอบคอบ	ละอคติ	รับฟังความรู้	ความคิดจากผู้คนอันหลากหลาย	และร่วมมือกันฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ความ
ส�าเร็จในอนาคต	
  ความรู้ที่ถูกต้องแม่นย�า ทั้งทางลึกและกว้างประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฐิ ถูกต้อง 
ด้วยเหตุผลหลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานให้ส�าเร็จผล
ตรงตามจุดมุ่งหมาย อีกประการหนึ่ง เป็นปัจจัยส�าคัญของการท�างาน. ผู้ปฏิบัติราชการโดยอาศัยปัจจัย
สามส่วนนี้โดยครบถ้วนสม�่าเสมอ จะประสบความส�าเร็จและความเจริญรุ่งโรจน์ ทั้งจะท�าให้ราชการ
และชาติบ้านเมืองพัฒนาก้าวหน้าไปได้ด้วยความมั่นคงสวัสดี (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรอืน เนือ่งในโอกาสวนัข้าราชการพลเรอืน ปีพทุธศกัราช 
๒๕๓๕)
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ใช้ภาษา
ท้องถิ่น
(จัดกิจกรรม
ตามหลักสูตร
ปฐมวัยและ
แผนการสอน
สถานศึกษา)

อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5-6

เรียนภาษา
ท้องถิ่น
(ทักษะฟัง-พูด)

เรียน
ภาษาไทย
(ทักษะฟัง-พูด
แบบ	TPR)

เรียนภาษา
ท้องถิ่น
(อ่าน-เขียนภาษา
ท้องถิ่นอักษรไทย)

เรียน
ภาษาไทย
( ฟ ั ง -พู ด - อ ่ า น -
เขียน)

ภาษาอังกฤษ
(ฟัง)

เรียนภาษา
ท้องถิ่น
(อ ่าน-เขียนภาษา
ท้องถิ่นอักษรไทย)

เรียน
ภาษาไทย
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

เรียน
ภาษาอังกฤษ
(ฟัง-พูด)

เรียนภาษา
ท้องถิ่น
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

เรียนภาษาไทย
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

เรียน
ภาษาอังกฤษ
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

เรียนภาษา
ท้องถิ่น
(อ่าน-เรียนภาษาท้อง
ถิ่นเสริมการเรียนรู้ใน
บทเรียน)

เรียนภาษาไทย
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

เรียนภาษา
อังกฤษ
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

เรียนภาษา
ท้องถิ่น
(ทักษะฟัง-พูด-
อ่าน-เขียน)

เรียน
ภาษาไทย
(ทักษะฟัง-พูด
เริ่มฝ ึกทักษะ
อ่านเขียน)

ใช้ภาษา
ท้องถิ่น
(จัดกิจกรรม
ตามหลักสูตร
ปฐมวัยและ
แผนการสอน
สถานศึกษา)

ใช้ภาษา
ท้องถิ่น
(-จัดกิจกรรม
อธิบายสาระและ
ความคิด	รวบยอด
ในบทเรียน
-ตรวจสอบความ
เข้าใจสิ่งที่เรียน)

ใช้ภาษาไทย
(เชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนรู้ในบทเรียน
สู่การสอนค�าศัพท์
วิชาการการภาษา
ไทย)

ใช้ภาษา
ท้องถิ่น
(-จัดกิจกรรม
อธิบายความหมาย
สาระที่เรียน
-ตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้เรียน)

ใช้ภาษาไทย
(-เชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนรู้สู่ค�าศัพท์
วิชาการในภาษา
ไทย
-สรุปความคิดรวบ
ยอดในภาษาไทย)

ใช้ภาษาไทย
(จัดกิจกรรม	
อธิบายความหมาย
สาระที่เรียน
ใช้ค�าศัพท์วิชาการ	
สรุปความคิดรวบยอด	
และตรวจสอบความ
เข้าใจ)

ใช้ภาษาท้องถิ่น
(สนับสนุน/ช่วย
อธิบายสิ่งที่ผู้เรียนยัง
ไม่เข้าใจในบทเรียน
ที่ใช้ภาษาไทย)

ใช้ภาษาไทย
(จัดกิจกรรม
อธิบายความหมาย
สาระที่เรียน
ใช้ค�าศัพท์วิชาการ	
สรุปความคิดรวบ
ยอดและตรวจสอบ
ความเข้าใจ)

ใช้ภาษาท้องถิ่น
(สนับสนุน/ช่วย
อธิบายเรื่องที่เข้าใจ
ยาก)

ใช้
ภ า ษ า
ไทย
เป็นสื่อ
ใน
การ
เรียน
การ
สอน

เรียน
ภาษา
ท้องถิ่น
เป็น
วิชา
ภูมิ
ปัญญา

ใช้
ภาษา
เป็น
สื่อ
ใน
การ
เรียน
การ
สอน

เรียน
ภาษา
เป็น
วิชา
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