
เอกสารชุดนี้มี ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ : ฉบับบทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ : ฉบับแผนยุทธศาสตร์

เอกสารเล่มนี้คือ ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ
ส�ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
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พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔



(๒)
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔
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นโยบายภาษาแห่งชาติมีเป้าประสงค์ส�าคัญ

ในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และความมั่นคงให้สังคมไทยโดยส่งเสริมการเรียนรู้

และใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาประจ�าชาติและภาษาราชการ

รวมทั้งภาษาท้องถิ่นที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุน

การศึกษาภาษาส�าหรับคนพิการ ตลอดจนการเรียนรู้

และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในการเรียนรู้



(๔)
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
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(๕)
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ค�าน�า

ส ำนกังานราชบัณฑิตยสภาพจิารณาเหน็ว่า “ภาษา” มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อสันติสขุและความ
เจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองเพราะนอกจากภาษาจะสามารถเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความ

สามัคคีและผนึกก�าลังร่วมกันของคนในชาติแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วย

ดังนั้น ส�านักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้เริ่มจัดท�าร่างนโยบายภาษาแห่งชาติขึ้นโดยผ่าน
กระบวนการรบัฟังความคดิเหน็อย่างกว้างขวางจากทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง ร่างนโยบายดังกล่าวประกอบ
ด้วยนโยบายภาษาไทยส�าหรบันกัเรียนไทยและคนไทย รวมทัง้ภาษาไทยส�าหรับคนต่างชาติในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ นโยบายภาษาท้องถิ่นทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ นโยบายภาษา
เศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน นโยบายภาษาส�าหรับผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทย นโยบาย
ภาษาส�าหรับคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยิน และนโยบายภาษาส�าหรับการแปล 
การล่าม และล่ามภาษามือ

ต่อจากนั้น ส�านักงานราชบัณฑิตยสภาได้น�าร่างนโยบายดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบจาก
รัฐบาล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ โดยมอบให้ส�านักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ ต่อมาในช่วง
พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก็ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ�านวยการและก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติข้ึน มีศาสตราจารย์ ดร. อุดม  
วโรตม์สิกขดิตถ์ เป็นประธาน เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษา
แห่งชาตแิละรปูแบบการบรหิารจดัการการขบัเคลือ่นนโยบายภาษาแห่งชาติ จากนัน้คณะกรรมการ
ดังกล่าวก็ได้จัดตั้งอนุกรรมการขึ้น ๖ คณะเพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายภาษา
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แห่งชาติในแต่ละด้าน
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ข้อเสนอแนะร่างยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติของคณะ

อนุกรรมการในแต่ละด้านได้รับการบูรณาการเป็นภาพรวม ส�านักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัด
ตั้งคณะกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน�าข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตามนโยบายภาษา
แห่งชาตใินแต่ละด้านรวมทัง้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางจากเวทปีระชมุสมัมนากลุม่ 
เป้าหมายที่จัดข้ึน และการขอรับความคิดเห็นจากทุกช่องทางมาประมวลยกร่างแผนยุทธศาสตร์
ตามนโยบายภาษาแห่งชาต ิ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขึน้ เพือ่ให้การด�าเนนิการขบัคลือ่นนโยบายภาษา
แห่งชาติบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

ร่างแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์ส�าคัญที่
จะใช้ภาษาเป็นเครือ่งมอืเพือ่สร้างความเข้มแขง็และความมัน่คงให้สงัคมไทย โดยมุ่งให้มีการพฒันา
และการสืบสานภาษาไทยมาตรฐานซึ่งเป็นภาษาประจ�าชาติควบคู่กับการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นภาษาตระกูลไทและตระกูลอื่น ๆ อันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาภาษาส�าหรับคนพิการ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ภาษาต่างประเทศท้ังท่ีเป็นภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน การแปลและการล่าม และภาษา
ส�าหรับผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทย ผู้ด้อยโอกาสและผู้แสวงหางานท�า
ในประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในสังคม อันจะน�าไปสู่การลดความเหล่ือมล�้าท่ีมีอยู่ในสังคม
ไทยและส่งเสริมให้ชนทุกกลุ่มในสังคมไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพ้ืนฐานของการ
ปรองดองสามคัคขีองคนในชาติ เพือ่น�าพาชาตบ้ิานเมอืงไปสู่ความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
กรอบพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ
นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัง่คงแห่งชาต ิ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้บรรลผุลอย่างแท้จรงิ 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “รู้ใช้-รู้รักษ์ภาษาไทย เปิดใจรับสิทธิทางภาษา พัฒนาทักษะภาษาระดับสากล  
สู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”

                ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(7)
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

สารบัญ

    หน้ำ

บทที่ ๑ บทน�ำ ๓-๑๒
  ๑. เหตุผลและความเป็นมา
  ๒. นโยบายภาษาแห่งชาติ
  ๓. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ
บทที่ ๒ แนวคิดกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ตำมนโยบำยภำษำแห่งชำติ ๑๕-๓๑
  ๑. แนวคิดหลัก : ภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน
  ๒. แนวทางการด�าเนินงานแต่ละกลุ่มนโยบาย
บทที่ ๓ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนภำษำ
  และสถำนกำรณ์ทำงภำษำของประเทศไทย ๓๓-๕๓
  ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านภาษา
  ๒. สถานการณ์ทางภาษา
บทที่ ๔  ข้อค้นพบและประเด็นควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำ
  ด้ำนภำษำในประเทศไทย ๕๕-๗๓
  ๑. ประเด็นท้าทายในภาพรวม
  ๒. ประเด็นท้าทายของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ ๕  วิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำษำในประเทศไทย ๗๕-๑๐๓
  ๑. วิสัยทัศน์
  ๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก
   ๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์เฉพาะกลุ่มนโยบาย
บทที่ ๖  แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ตำมนโยบำยภำษำแห่งชำติ
  สู่กำรปฏิบัติ และปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ ๑๐๕-๑๒๐
ภำคผนวก  ๑๒๑
  - นิยามศัพท์ ๑๒๓-๑๒๗
  - ช่ื่อคณะกรรมการที่ด�าเนินโครงการนโยบายภาษา ๘ คณะ ๑๒๘



(8)
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

สารบัญแผนภูมิ

    หน้ำ
แผนภูมิที่  ชื่อแผนภูมิ
๑   ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนภำษำในประเทศไทย
   (อยู่ในบทที่ ๑) ๗
๒   กรอบแนวคิดแผนยุทธศำสตร์ตำมนโยบำยภำษำแห่งชำติ
   (อยู่ในบทที่ ๒) ๑๖
๓   แผนยุทธศำสตร์ตำมนโยบำยภำษำแห่งชำติ
   (อยู่ในบทที่ ๔) ๗๓
๔   กรอบกำรพัฒนำวิสัยทัศน์ตำมนโยบำยภำษำแห่งชำติ
   (อยู่ในบทที่ ๕) ๗๖
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ความมั่นคงของชาติในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วมีความหลากหลายสลับซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งมิติของความมั่นคงจากเดิมที่มุ่งให้ความส�าคัญที่
อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน แต่ความมั่นคงแห่งชาติแนว
ใหม่ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงความมั่นคงของมนุษย์ที่ค�านึง
ถึงสิทธิมนุษยชนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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บทที่ ๑

บทน�ำ

๑. เหตุผลและควำมเป็นมำ

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากท่ีตั้งของประเทศเป็นที่
อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีต ส่งผลให้สังคมไทยมีลักษณะเป็น “สังคมพหุ

ลักษณ์” โดยมีภาษาของคนพื้นถ่ินดั้งเดิมมากกว่า ๗๐ ภาษากระจายอยู่ทั่วประเทศ ซ่ึงการเป็น
สงัคมพหลุกัษณ์ดงักล่าวได้ก่อให้เกดิประโยชน์ท่ีจะช่วยให้กลุม่ชาติพนัธุต่์าง ๆ  ได้เรียนรูใ้นการปรบั
ตัวเข้าหากันในลักษณะของการแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ท�าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
ขณะเดียวกันก็มีการน�าจุดแข็งของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน ท�าให้สังคม
ไทยมีความเข้มแข็งสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่าง ๆ มาได้ดังเช่นในอดีต

ปัจจบุนัสถานการณ์และสภาพปัญหาทีก่ระทบต่อความมัน่คงของชาติในยคุโลกาภวิตัน์มกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายสลับซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติ
ของความมัน่คงจากเดมิทีมุ่ง่ให้ความส�าคญัทีอ่ธปิไตยและบรูณภาพแห่งดินแดน แต่ความมัน่คงแห่ง
ชาติแนวใหม่ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงความมั่นคงของมนุษย์ท่ีค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน การ
พฒันาอย่างยัง่ยนื และภยัคกุคามความมัน่คงรปูแบบใหม่ อาท ิการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาต ิปัญหาความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน รวมท้ังการแพร่ระบาดของโรคอบุตัใิหม่ประกอบกบั
ยทุธศาสตร์ชาตใินปัจจบุนัได้เน้นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกนัทางสังคม 
โดยก�าหนดแนวทางท่ีส�าคัญคือการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 



๔
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

และความเข้มแข็งของชุมชนควบคูก่ับด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการป้องกนั
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงจ�าเป็นที่สังคมไทยจะต้องสร้างสภาวะแวดล้อมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ทัง้ภายในประเทศและกับประเทศรอบบ้าน เพือ่ให้สามารถสร้างภูมคิุม้กนั และได้รบัประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าว

ดังนั้น “ภาษา” จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการส่งเสริมความมั่นคงของชาติ และความเจริญ
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

๑)  ภาษาเป็นรากฐานส�าคัญของการเรียนรู้ของมนษุย์ ด้วยเป็นเคร่ืองมอืส�าคญัในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบุคคลและข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
พฒันาความรู ้ความคดิ วเิคราะห์ วจิารณ์และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงสงัคม
และเศรษฐกิจ

๒) ภาษาเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงมี และเป็นหนึ่งในหลักการส�าคัญของ 
ธรรมนูญยูเนสโก (UNESCO Constitution) ที่ว่า “สันติภาพจะต้องวางรากฐานอยู่
บนความร่วมมือทางภูมิปัญญา และจิตส�านึกของมนุษยชาติ ดังน้ัน ยูเนสโกจึงมุ่งเน้น

การส่งเสริมสันติภาพ เพื่อให้
ทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม 
กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพที่
มนุษย์พึงมีโดยไม่ถือเชื้อชาติ
เพศ ภาษา หรือศาสนา”

๓)  ภาษาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติ รวมทั้งแสดงความเป็นมนุษย์เพราะได้รวบรวม
ไว้ซ่ึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในชุมชนในด้านวัฒนธรรม ประเพณี โลกทัศน์ และ
สนุทรยีภาพต่าง ๆ  และภาษาท�าให้เกดิการถ่ายทอดวฒันธรรมของคนในชมุชนและสงัคม
สามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างต่อเนือ่งและมลัีกษณะเฉพาะในวฒันธรรมของตน ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

๔)  ภาษาเป็นสือ่ในการตดิต่อเช่ือมโยงระบบความสมัพนัธ์ในสงัคมโลก ทัง้เศรษฐกจิ การเมอืง 
สังคม และวัฒนธรรม การเข้าใจในภาษาที่มีการสื่อสารระหว่างกัน นอกจากจะสามารถ
ท�าให้เข้าถึงสาระส�าคญัของการตดิต่อระหว่างกนัแล้ว ยงัท�าให้สงัคมโลกรบัรูย้อมรบัและ
เคารพต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมและการคดิสร้างสรรค์ของมนษุย์ในทุก ๆ  กลุ่ม
สังคม สอดรับกับมิติการพัฒนาแบบใหม่ที่ไม่ใช่การพัฒนาเพียงมิติเศรษฐกิจอย่างเดียว 
หากมีมิติแห่งมนุษยธรรมและการพัฒนาแบบองค์รวมเป็นเป้าหมาย

๕)  ภาษาเป็นสือ่ทางการในการประสานความร่วมมอื ประสานผลประโยชน์ รวมทัง้แก้ปัญหา

“ภาษา” เป็นเครื่องมือส�าคัญในการส่งเสริมความมั่นคง 
ของชาติ และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ความไม่เข้าใจระหว่างชุมชน/สังคมทีม่กัออกมาในรปูแบบของข้อตกลงหรือกติการะหว่าง
ชุมชน/สังคม นอกจากนี้ ปัจจุบันหลักการของภาษายังถูกน�ามาใช้ในกระบวนการแปลง
เปลี่ยนความขัดแย้ง (conflict transformation) เพื่อมุ่งให้เกิดความเข้าใจ ทั้งมุมมอง
ของตนและของผู้อื่นได้ดียิ่งข้ึนในรูปแบบของการสนทนา หรือที่เรียกว่าการสานเสวนา 
(dialogue) ภาษาจงึเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการเสริมสร้างความปรองดองของคนในสังคม
พหุภาษาพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดียิ่ง

อย่างไรกต็าม สงัคมไทยในปัจจบุนัได้ประสบปัญหาและวกิฤติทางด้านการเรียนการสอนและ
การใช้ภาษาซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคม สาระส�าคัญดังนี้

๑. วิกฤติกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย

ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาประจ�าชาตทิีใ่ช้ในการสือ่สารกนัทัว่ประเทศทัง้ในระบบราชการ 
วงการสื่อสารมวลชนและระบบการศึกษา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยยัง
ขาดประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเชิงลึกอย่างถูก
ต้องชัดเจน และเป็นการเรียนการสอนที่ยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ที่
ควรเริ่มต้นจากการฟังพูด อ่าน และเขียนตามล�าดับ ดังนั้น ในการจัดการศึกษาระยะเริ่มต้นจึงควร
เน้นการเรยีนทกัษะการใช้ภาษามากกว่าการเรยีนทีเ่น้นไวยากรณ์และหากเดก็นกัเรียนเป็นคนกลุม่
ชาตพินัธุท์ีไ่ม่ใช้ภาษาไทยทีบ้่านกค็วรใช้ภาษาแม่เป็นฐานในการเรียนรู้ภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาท่ีสอง
เป็นต้น การเรยีนการสอนภาษาไทยทีไ่ม่สอดคล้องกบัธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาดังกล่าวท�าให้ผู้เรียน
อ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ซึ่งท�าให้เด็กเบื่อการเรียนภาษาไทย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตกต�่าในทุกรายวิชาที่เรียน นอกจากนี้ ยังมีความบกพร่องในการใช้ภาษาไทยมาตรฐานจนท�าให้
การสื่อสารขาดประสิทธิภาพหรือใช้ค�าพูดไม่เหมาะสมในที่สาธารณะน�าไปสู่ทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของ
คนในชาติให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

๒. วิกฤติของภำษำท้องถิ่น

สังคมไทยประกอบด้วยภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ  มากกว่า ๗๐ ภาษา ทั้งภาษาตระกูลไทและภาษา
ตระกูลอื่น ๆ แต่ปัจจุบันหลายภาษาอยู่ในภาวะวิกฤติ และพบว่ามีอย่างน้อยถึง ๑๕ ภาษาที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤติรุนแรงใกล้สูญด้วยเหตุผลและความจ�าเป็น เช่นการประกอบอาชีพซึ่งต้องใช้ภาษาใหญ่ 
(ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ) การแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ ความเจริญด้านการสื่อสาร
มวลชน อินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย รวมถึง
บริการของรัฐด้านต่าง ๆ ซึ่งใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ การใช้เฉพาะภาษาไทยมาตรฐานเพียงภาษา
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เดียวเป็นสื่อในการเรียนการสอนและในสื่อสารมวลชน ท�าให้ภาษาท้องถิ่นหมดบทบาทและหน้าที่
ทางสังคม เยาวชนไม่เห็นความส�าคัญของภาษาท้องถิ่นของตน ประกอบกับชุมชนท้องถิ่นยังขาด
ความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาของตน เลือกใช้ภาษาใหญ่ จึงท�าให้ภาษาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในสังคมไทยอยู่ในภาวะถดถอย บางกลุ่มอยู่ในภาวะวิกฤติและอาจสูญสิ้นไป ซึ่งมี
ผลโดยตรงต่อการสูญเสียความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. ปัญหำด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
    เพื่อเศรษฐกิจและกำรงำนอำชีพ

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิกลายเป็นดชันสี�าคญัอย่างหนึง่ทีใ่ช้ชีว้ดัความเจรญิของประเทศ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวจ�าเป็นต้องอาศัย “ภาษา” เป็นเคร่ืองมือ
ส�าคัญเพื่อการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และใช้ในการสื่อสารที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความมั่นคงและ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจน�าไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีความเสียเปรียบในด้านภาษาต่างประเทศโดย
เฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ใช้ภาษาอังกฤษต่อประชากรทั้งหมดเพียงร้อยละ ๑๐ ดังนั้น 
คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับต�่ามาก และต�่ากว่าหลายประเทศในประชาคมอาเซียน นอกจากนี ้
ยังมีปัญหาในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาจีนควบคู่กับการพัฒนาทักษะภาษา
ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญของประเทศไทย อาทิ ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาเกาหลี ภาษาอาหรับ ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรได้พิจารณาทบทวน
นโยบายด้านการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศให้ชดัเจนและด�าเนินการจดัการเรยีนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพและจริงจัง  

๔. ปัญหำสิทธิทำงภำษำ  สิทธิมนุษยชน
    และควำมมั่นคงของมนุษย์ 

ตามหลกัการด้านสทิธมินุษยชนโดยเฉพาะสทิธทิางภาษาและการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร องค์กร
สากลด้านสทิธมินษุยชนยนืยนัว่า กลุม่ชาติพันธุต่์าง ๆ  และคนพิการมสีทิธทิางภาษาและการเข้าถงึ
ข้อมูลข่าวสาร โดยสามารถที่จะใช้ภาษาของตน ทั้งในบ้าน ในชุมชนและในที่สาธารณะต่าง ๆ รวม
ทัง้สามารถใช้ภาษาของตนในการจดัระบบการศกึษาแก่เยาวชน อย่างไรกต็าม แม้ว่ามกีฎหมายและ
แนวปฏิบัตท่ีิเอือ้ให้ประชาชนสามารถใช้สทิธทิางภาษาตามหลกัการด้านสทิธิมนษุยชนอย่างชดัเจน 
แต่ในสถานการณ์ทางสังคมของไทยในปัจจุบันยังพบปัญหาที่ส�าคัญ ดังนี้
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

 ๑.๔.๑ เกิดการถดถอยทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ละทิ้ง
มรดกทางวฒันธรรมของบรรพบรุษุ ในขณะเดยีวกนักไ็ม่สามารถประสบผลส�าเรจ็ทางการศกึษาใน
ระบบโรงเรยีนรวมท้ังไม่สามารถเข้าถึงบรกิารของรฐัด้านต่าง ๆ  ได้อย่างเตม็ทีเ่นือ่งจากยงัมอุีปสรรค
ทางภาษา 

 ๑.๔.๒ คนพิการยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเน่ืองจากการบริการของ
รัฐยังมีจ�ากัด  ไม่ครอบคลุมความต้องการที่แท้จริงของคนพิการ  หรือขาดวิธีการท่ีเหมาะสมใน 
การสนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร 

 ๑.๔.๓ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานระดับท้องถิ่นยังขาดแนวทางสนับสนุนอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีต้องเคารพต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภาษาของเด็กกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและจะต้องมีการลงทุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากร โดยเฉพาะ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่พิเศษห่างไกลบริเวณชายแดน ในทะเลหรือบนภูเขา ซ่ึงรัฐควรต้อง
พิจารณาก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษที่ค�านึงถึง “สิทธิทางภาษา” 

และ “สิทธิในการใช้ภาษา” 
ส�าหรับคนทุกกลุ ่มโดยให้
ความส�าคัญกับการได ้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกีย่วข้อง แนวทางการจดัการ
ศึกษานี้ควรมีความยืดหยุ่น 
ทั้งรูปแบบ วิธีการ ภาษา 
หลักสูตร และความจ�าเป็นที่

ต้องเร่งรัดผลิตบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอ และใช้บุคลากรในพ้ืนท่ีจากกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีผ่านการฝึก
ทักษะเข้าร่วมในการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน 

๕. ปัญหำด้ำนกำรแปล กำรล่ำม และล่ำมภำษำมือ

การสื่อสารข้ามภาษาผ่านทางการแปล การล่าม และล่ามภาษามือมีบทบาทส�าคัญในการ
เป็นเครื่องมือหรือช่องทางท่ีจะช่วยลดอุปสรรคของความแตกต่างด้านภาษาในกิจกรรมทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศที่ต้องอาศัยบริบทและวัฒนธรรมข้ามภาษา มูลค่าที่เกิดจาก
การแปล การล่าม และล่ามภาษามือ  นอกเหนืองานแปลและล่ามที่เป็นอาชีพแล้ว  ยังแฝงอยู่ใน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นจ�านวนมากและมีมูลค่ามหาศาล อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังประสบปัญหา
ด้านการแปล การล่าม และล่ามภาษามือดังนี้

 ๑.๕.๑ ขาดแคลนนักแปล ล่ามอาชีพ และล่ามภาษามืออาชีพเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการค้าและการบริการสากล

 ๑.๕.๒ ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพัฒนา ตรวจสอบดูแลคุ้มครองผู้ให้

สาระส�าคัญของนโยบายภาษาแห่งชาติคือท�านุบ�ารุงและส่ง
เสริมภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ�าชาติ และภาษาท้องถิ่น

ซึ่งประกอบด้วยภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ เพื่อสงวน
รักษาความหลากหลายของภาษาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม…
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

บริการและผู้ใช้บริการตลอดจนสาธารณชนที่บริโภคข้อมูลจากการแปล ล่าม และล่ามภาษามือ
 ๑.๕.๓ ขาดหน่วยงานให้บริการแปล ล่าม และล่ามภาษามือ ซึ่งจัดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของมนษุย์ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย สาธารณสุข และภาษาใช้งานให้มมีาตรฐานและคณุภาพระดับ
สากล

๒. นโยบำยภำษำแห่งชำติ

ส ำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เริ่มจัดท�านโยบายภาษาแห่งชาติ (National Language Policy) 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนโยบายภาษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์ส�าคัญที่จะใช้ภาษา

เป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้สังคมไทย โดยส่งเสริมการเรียนรู้และ
การใช้ภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นภาษาประจ�าชาติและภาษาราชการ รวมทั้งภาษาท้องถิ่นซึ่งเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้คนไทย ผู้ด้อย
โอกาส และผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในสังคมอย่างเท่าเทียม อันจะ
น�าไปสู่การลดความเหลื่อมล�้าแตกต่างที่มีอยู่ในสังคมไทยและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบน 
พืน้ฐานของความปรองดองและความสามคัคขีองคนในชาติอนัประกอบไปด้วย ๖ นโยบายหลักได้แก่

(๑) นโยบายภาษาไทยส�าหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ

(๒) นโยบายภาษาท้องถิ่น ทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ
(๓) นโยบายภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน 
(๔) นโยบายภาษาส�าหรับผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทย
(๕) นโยบายภาษาส�าหรับคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยิน
(๖) นโยบายภาษาส�าหรับการแปล การล่าม และล่ามภาษามือ

โดยสาระส�าคัญของนโยบายภาษาแห่งชาติคือท�านุบ�ารุงและส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา
ประจ�าชาต ิและภาษาท้องถิน่ซึง่ประกอบด้วยภาษาตระกลูไทและภาษาตระกูลอืน่ ๆ  เพือ่สงวนรกัษา
ความหลากหลายของภาษาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การส่งเสริมการเรียนภาษาของคนพิการ 
เช่น ภาษามือของคนพกิารทางการได้ยนิเพือ่สร้างพืน้ฐานทางการศกึษา เศรษฐกิจ การเข้าถงึข้อมลู
ข่าวสารและเสริมสร้างการมีวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและการ
สร้างสันติสุขแก่ชนในชาติ การส่งเสริมสนับสนุนการสอนภาษาต่างประเทศทั้งภาษาเศรษฐกิจและ
ภาษาของประเทศเพือ่นบ้านให้กบันกัเรียนไทยเพ่ือเป็นการพัฒนาความร่วมมือและความสามารถใน
การแข่งขนักบันานาประเทศ อกีท้ังส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนแบบทวภิาษาศกึษา (Bilingual 
Education) หรอืพหภุาษาศกึษา (Multilingual Education) ส�าหรบัเยาวชนกลุม่ชาตพินัธุท์ีม่ภีาษา



10
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

แม่แตกต่างจากภาษาราชการ (ภาษาไทย) และกลุ่มผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทย โดยใช้ภาษา
แม่เป็นฐาน (Mother Tongue - Based) ในการสร้างความเข้มแขง็ของการเรยีนการสอนภาษาไทย 
และเพือ่พฒันาการทางสตปัิญญาและการเรียนรู้ของเด็ก รวมท้ังส่งเสริมและสนบัสนนุการแปล การ
ล่าม และล่ามภาษามือให้มีมาตรฐานด้วยโดยมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้

๒.๑ รฐัพงึดแูลให้ประชาชนชาวไทยทกุคนได้เรียนรู้และใช้ภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาประจ�าชาติ
และภาษาราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงรักษาและสืบทอดไว้ซึ่งภาษาแม่ของตน

๒.๒ รัฐพึงดูแลรักษาและส่งเสริมสนับสนุนภาษาท้องถิ่น รวมทั้งวรรณกรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ  ซึ่ง
เป็นมรดกของชาติที่มีคุณค่าให้มีบทบาทการใช้ภาษาในการศึกษา ในสื่อมวลชน (ท้องถิ่น) และใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

๒.๓ รัฐพึงปกป้องรักษาภาษาในภาวะวิกฤตใกล้สูญซ่ึงเป็นมรดกของมนุษยชาติ โดยพัฒนา 
ฟื้นฟูสงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย โดยเพ่ิมหน้าที่การใช้และผู้ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการสื่อสารและการศึกษา

๒.๔ รัฐพึงส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐ
๒.๕ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษานานาชาติ เช่น ภาษา

อังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ภาษาเวียดนาม 
ภาษาเขมร เพือ่เป็นประโยชน์ด้านอาชีพการงาน ด้านเศรษฐกจิ และด้านความสมัพนัธ์กบัคนต่างชาติ

๒.๖ รัฐพึงส่งเสริมให้ผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทยได้มีความรู้ในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ�าวันเพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ในประเทศไทย และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและสิทธิขั้นพื้นฐาน

๒.๗ รัฐพึงส่งเสริมการจัดการศึกษาการแปล การล่าม นวัตกรรมการแปลเพ่ือปลายทาง  
(localization) และล่ามภาษามือด้วยการสนับสนุนการฝึกอบรมการวิจัยพัฒนาอาชีพ และการ
บริการให้มีมาตรฐานเชิงคุณภาพ

นายกรฐัมนตร ีนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เหน็ชอบนโยบายภาษาดังกล่าว เมือ่วนัท่ี ๗ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๓ และมอบหมายให้ส�านกังานราชบณัฑติยสภาเป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนนิการจดัท�าแผน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ ต่อมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลโดยนางสาวย่ิงลักษณ์ 
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการและก�าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติท�าหน้าที่ก�าหนดยุทธศาสตร์และรูปแบบการบริหารจัดการ
ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงานตามนโยบายภาษาแห่งชาติ  คณะกรรมการดังกล่าวได้แต่งต้ัง
คณะอนกุรรมการรวมทัง้สิน้ ๗ คณะ เพ่ือก�าหนดกรอบแผนยทุธศาสตร์และยกร่างแผนยทุธศาสตร์
ของนโยบายท้ัง ๖ นโยบาย และส�านักงานราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติเพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติให้
ส�าเร็จต่อไป

ทัง้นี ้ส�านกังานราชบณัฑติยสภาได้มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามนโยบายภาษาแห่งชาติ
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

อย่างต่อเนื่องมาเป็นล�าดับ ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

• การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์การสอนภาษาไทยในอดีตและความคาดหวัง
การสอนภาษาไทยในอนาคต” วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

•  การประชุมทางวิชาการ เร่ือง “มิติใหม่ของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสังคม
พหุภาษา” วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

• การประชุมทางวชิาการ เรือ่ง “มาตรฐานการแปลและล่าม : สภาและศนูย์ข้อมูลพหภุาษา
เพื่อความเป็นวิชาชีพ” (Translation and Interpreting Standardization: Council 
and Multilingual Data Center for Professionalism) ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน–๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ สตูดิโอส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) 

• การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การแปล การแปลเพื่อปลายทาง ล่าม และล่ามภาษา
มือของประเทศไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : วิสัยทัศน์ พันธกิจ และศักยภาพ” 
(Translation, Localization, Interpretation and Sign Language in ASEAN Eco-
nomic Community: Vision, Mission and Potential)  ระหว่างวนัที ่๓๐ กนัยายน – ๑ 
ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สตดิูโอส�านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตวิทยุเอฟเอ็ม ๙๐.๗๕ และ
โทรทัศน์ดาวเทียม)

๓. กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์

    ตำมนโยบำยภำษำแห่งชำติ

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติด�าเนินการขึ้นเพื่อเป็นกลไกส�าคัญใน
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามนโยบายภาษาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการในการจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์ตามล�าดับ ดังนี้
๓.๑. แต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการและก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ 

๑ คณะ คณะอนุกรรมการก�าหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์และจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ ๑ คณะ คณะกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ ๑ คณะ
และคณะอนุกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติชุดต่าง ๆ จ�านวน ๖ คณะ
ที่สอดคล้องกับแนวคิดกรอบแผนยุทธศาสตร์ ๖ ด้านได้แก่ (๑) นโยบายภาษาไทยส�าหรับนักเรียน
ไทยและคนไทย รวมทัง้ภาษาไทยส�าหรบัชาวต่างชาตใินฐานะภาษาต่างประเทศ (๒) นโยบายภาษา



1๒
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ท้องถิ่น ทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ (๓) นโยบายภาษาเศรษฐกิจ ภาษาเพื่อนบ้าน 
(๔) นโยบายภาษาส�าหรับผู้ที่เข้ามาแสวงหางานท�าในประเทศไทย (๕) นโยบายภาษาส�าหรับคน
พิการทางสายตา และคนพิการทางการได้ยิน (๖) นโยบายภาษาส�าหรับการแปล การล่าม และล่าม
ภาษามอื ซึง่คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการแต่ละคณะประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุแิละผู้เชีย่วชาญ
ในสาขานั้น ๆ

๓.๒ คณะอนุกรรมการฯ ๖ คณะด�าเนินการจัดท�าร่างแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ ๖ ด้านใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ ส�านกังานราชบัณฑิตยสภาน�าร่างแนวคิดแผนยทุธศาสตร์ฯ เสนอและรับฟังความคิดเห็น
จากนกัวชิาการ ผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชนและประชาชนทัว่ไป โดย
การจัดประชุมสนทนากลุ่ม

๓.๔ คณะกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติด�าเนินการรวบรวม
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและสังเคราะห์เนื้อหาสาระทั้งหมดจากร่างแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะอนุกรรมการฯ มาจัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๓.๕ ส�านักงานราชบัณฑิตยสภาน�าร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการอ�านวยการและขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษา
แห่งชาตเิพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ และน�าเสนอแผนยทุธศาสตร์ฯ เข้าสูก่ารพิจารณาของคณะ
รัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป.
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดในการพัฒนากรอบแนวคิดนี้คือ การใช้ภาษา
แม่เป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็น

ภาษาราชการ และเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



1๔
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

บทที่ ๒

แนวคิดกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ตำมนโยบำยภำษำแห่งชำติ

จากนโยบายภาษาแห่งชาติที่ครอบคลุมผู้ใช้ภาษาทุกกลุ่มในสังคมไทยและบทบาทหน้าที่ของ
ภาษาประกอบด้วยนโยบายหลัก คือ  ๑) นโยบายภาษาไทยส�าหรับนักเรียนไทยและคนไทย

รวมทัง้ภาษาไทยส�าหรบัชาวต่างชาตใินฐานะภาษาต่างประเทศ ๒) นโยบายภาษาท้องถิน่ ทัง้ภาษา
ตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ  ๓) นโยบายภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน ๔) นโยบาย
ภาษาส�าหรับผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทย ๕) นโยบายภาษาส�าหรับคนพิการทางการเห็นและ
คนพิการทางการได้ยิน และ ๖) นโยบายภาษาส�าหรับการแปล การล่าม และล่ามภาษามือนั้น 
กรอบแนวคิดหลักในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติในครั้งนี้คือ “ภาษา
เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่เชื่อว่าภาษาเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาติอันจะน�าไปสู่
ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ประกอบด้วยหลักการส�าคัญ ๓ ประการ  ได้แก่

๑)  หลกัการ “ภาษาเพือ่การด�ารงอยูข่องอตัลกัษณ์ชมุชนและความสมานฉนัท์ของคนในชาต”ิ
๒) หลักการ “ภาษาเพื่อการรับรู้ เข้าใจ และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน” 
๓) หลักการ “ภาษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ”

ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดในการพัฒนากรอบแนวคิดนี้คือ การใช้ภาษาแม่เป็นรากฐานส�าคัญของ
การพฒันาการเรยีนรูภ้าษาไทยทีเ่ป็นภาษาราชการ และเชือ่มโยงไปสู่การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



1๖
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

เนื่องจากสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ โดยไม่ละเลยการใช้ภาษาท้องถิ่นและ
ภาษาส�าหรบัผูด้้อยโอกาส ท้ังนี ้การยอมรบัความความหลากหลายทางภาษา ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และการเปิดโอกาสในเรื่องการใช้และการเข้าถึงภาษาของคนทุกกลุ่มในสังคมไทยย่อม
น�ามาซึ่งความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดหลักของนโยบาย
ภาษา คือ “ภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนภูมิที่ ๒ กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

๑. แนวคิดหลัก : ภำษำเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน

การจัดท�ายทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติได้ด�าเนนิการตามแนวคดิ “ภาษาเพ่ือสันติสุขท่ี
ยัง่ยนื” โดยมเีจตนารมณ์ท่ีจะใช้ภาษาเป็นเครือ่งมอืในการเสริมสร้างสนัติสขุอย่างยัง่ยนืให้เกดิ

ขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งสังคมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และสังคมไทยกับสังคมโลก ทั้งนี้ เพื่อธ�ารง
รักษาองค์ความรู้ด้านภาษา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ตลอด
จนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของไทยให้สามารถด�าเนินไปอย่างราบรื่นท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ในขณะนี้

จากการที่สังคมไทยมีพื้นฐานมาจากสังคมพหุลักษณ์ที่มีความหลากหลายของภาษาตามกลุ่ม
ชาตพัินธุต่์าง ๆ  โดยมภีาษาไทยเป็นภาษากลางทีใ่ช้สือ่สารร่วมกนัทัว่ประเทศนัน้ ข้อเทจ็จริงปรากฏ
ว่า ปัจจุบนัการเรยีนภาษาไทยของเดก็ไทยทัว่ประเทศยงัคงประสบปัญหาสะท้อนได้จากผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ มีค่าเฉลี่ยทุกวิชาต�่ากว่าร้อยละ ๕๐ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยกเว้น
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ (ร้อยละ ๕๒.๙๘) ในขณะ
ทีค่วามสามารถในการอ่านออกเขยีนได้ของนักเรยีนในระดบัประถมศกึษายงัคงเป็นข้อจ�ากดัในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง ขณะเดยีวกนัยงัมคีนไทยอกีหลายกลุ่มท่ียงัคงอยูใ่นภาวะด้อยโอกาสทาง
ด้านการศึกษา ดงัจะเหน็ได้จากกลุม่คนพกิารทางการเหน็และคนพกิารทางการได้ยนิยงัคงมอุีปสรรค
ในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร รวมท้ังยงัมีกลุม่ชาติพนัธ์ุบางกลุม่ยงัไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้เท่าเทยีม
กับกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�าวัน อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในทุกด้าน นอกจากนี้ผล
จากกระแสโลกาภวิตัน์ได้ท�าให้การตดิต่อสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านและกบั
สงัคมโลกมคีวามใกล้ชดิกนัมากยิง่ขึน้ จงึจ�าเป็นท่ีสังคมไทยจะต้องปรับตัวให้สามารถเข้าสู่สังคมโลก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ในการใช้ “ภาษา” เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม
ไทย สงัคมไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านและสงัคมไทยกบัสงัคมโลกนัน้ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องด�าเนนิ
การเพื่อให้ภาษาไทย หรือภาษาราชการซึ่งเป็นภาษาประจ�าชาติมีความเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมให้
กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคมไทยได้รับความเท่าเทียมเสมอภาคและลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม 
อีกทั้งยังควรสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาเศรษฐกิจและภาษา 
เพือ่นบ้าน เพ่ือเพิม่สมรรถนะและความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนสร้างมาตรฐานการแปลและ
ล่ามแปลในการติดต่อสื่อสารข้ามภาษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ทั้งนี้ โดยเริ่มจากการเรียนรู้ภาษาแม่ (mother tongue) ซึ่งสอดรับกับธรรมชาติการรับภาษาของ
มนุษย์ก่อนพัฒนาไปเรียนภาษาไทยและหรือภาษาต่างประเทศอื่น

หลักการ “ภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” ประกอบด้วยหลักการส�าคัญ ๓ หลักการ ได้แก่ ๑) 
ภาษาเพือ่การด�ารงอยูข่องอตัลกัษณ์ชมุชนและความสมานฉนัท์ของคนในชาต ิ๒) ภาษาเพือ่การรับรู้
เข้าใจ และการเข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน และ ๓) ภาษาเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้
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๑.๑ ภำษำเพื่อกำรด�ำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชน
 และควำมสมำนฉันท์ของคนในชำติ

ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารและถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นสิ่ง
ที่ชุมชนและกลุ่มชนสร้างหรือพัฒนาขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 

และเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน ภาษาจึงเป็นแหล่งรวบรวมมรดก
ทางภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความคิด ระบบความรู้ ความเข้าใจโลกและ 
สิง่แวดล้อม อนัแสดงออกถึงภูมปัิญญาและอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม หรอืความเป็นตัวตนของชมุชน

และชาติ 
ด้วยความส�าคญั

ดังกล่าว สมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ
(United Nations 
General Assembly) 
จึ ง ได ้ รับรองกติกา
ระหว่างประเทศว่า
ด ้ วยสิ ทธิ พล เมื อ ง 

สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights:ICCPR)1 ซึ่งมีผล
บงัคบัใช้เมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยประเทศสมาชกิให้ค�ามัน่สญัญาว่า ภาคจีะเคารพสทิธิ 
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพในศาสนา เสรีภาพ 
ในการพูด เสรีภาพในการรวมตัว สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิการได้รับการพิจารณาความอย่างยุติธรรม

ภาษาได้รับการบรรจุไว้ให้เป็นหน่ึงในแนวทางหลักของแผนปฏิบัติการส�าหรับการด�าเนิน
งานตามปฏิญญาสากลแห่งยูเนสโกว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมซ่ึงองค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization: UNESCO)2 ได้ให้การรับรองเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยถือว่า “เป็นการยกระดับความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้นสู่ขั้นมรดกร่วมของ

1 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองโดยการภาคยานุวัติ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐

2 องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO: United Nation Educa-
tional, Scientific, and Cultural Organization) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ.๒๔๘๙) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพ การขจัดความยากจน การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความร่วมมือทางวัฒนธรรม 
โดยผ่านทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การสื่อสารและสนเทศ  ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก จ�านวน 
๑๙๕ ประเทศ ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. ๑๙๔๙)

ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารและถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่น
หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นสิ่งที่ชุมชนและกลุ่มชนสร้างหรือ

พัฒนาขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และ
เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน ภาษาจึงเป็น
แหล่งรวบรวมมรดกทางภูมิปัญญาด้านต่างๆ



19
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

มนุษยชาติ เป็นความจ�าเป็นส�าหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์เท่า ๆ กับความหลากหลายทางชีวภาพใน
อาณาจักรของธรรมชาต ิและจ�าเป็นต้องปกป้องคุม้ครองควบคูก่บัความเคารพในศกัด์ิศรีของมนษุย์” 
ดังรายละเอียดในแผนปฏิบัติการ ข้อ (๕) คุ้มครองมรดกภาษาของมนุษย์และให้การสนับสนุนการ
แสดงออก การสร้างสรรค์และการเผยแพร่ออกเป็นภาษาต่าง ๆ  ในจ�านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ 
และ ข้อ (๖) กระตุน้ให้เกดิความหลากหลายทางภาษา ในขณะทีเ่คารพต่อภาษาแม่ในทกุระดบัของ
การศึกษาในที่ที่สามารถท�าได้ และสนับสนุนการเรียนรู้หลายภาษานับแต่วัยเยาว์

นอกจากนั้น ภาษาได้รับการยอมรับให้เป็นสาขาหนึ่งใน “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
(Intangible Cultural Heritage)” ซึง่ยเูนสโกได้ประกาศถึงความส�าคญัและมุง่ประสงค์สงวนรักษา
ไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้3 ในการประชุมใหญ่ของ 
ยูเนสโกที่กรุงปารีส พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วยตระหนักว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้4 เหล่านั้นท�าให้คน
เกดิความรู้สกึภาคภมู ิมอีตัลกัษณ์และความต่อเนือ่งในวฒันธรรมของตน ก่อให้เกดิความเคารพต่อ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและการคดิสร้างสรรค์ของมนษุย์ จงึเหน็ควรให้ประเทศภาคสีมาชกิ
เร่งรัดการจัดท�ามาตรการที่จ�าเป็น อาทิ การจัดท�าทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
(Inventory List) การจดัตัง้องค์กรเพือ่ดแูลมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ การพฒันากฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ไม่ให้มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้สญูหาย และ/หรอืน�าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายตั้งถิ่นฐานกระจาย
อยู่ทั่วทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  ถึงแม้กลุ่มชนต่าง ๆ จะมีการปรับเปล่ียนสังคม
วฒันธรรมไปตามกระบวนการสร้างรฐัสมยัใหม่ของแต่ละประเทศ แต่ทว่ากลุม่ชาตพินัธุเ์หล่าน้ีล้วน
มีจุดก�าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีใกล้เคียงกัน มีเชื้อชาติและ
สัญชาติสอดคล้องกัน และที่ส�าคัญคือมีการเชื่อมโยงสื่อสารกันด้วยภาษาที่มีรากฐานเดียวกัน เช่น 
ภาษาชาตพินัธุท์างภาคใต้เชือ่มโยงกบัภาษาในประเทศมาเลเซยี อนิโดนเีซยี ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์
ในแถบภาคอีสานเช่ือมโยงกับภาษาในกัมพูชาและลาว ซึ่งยังผลให้ชุมชนเกิดความรู้สึกผูกพันและ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและชาติพันธุ์ เพราะมีท�าเลที่ต้ังอยู่ใจกลางของ

3 อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ปัจจุบันมีรัฐภาคีจ�านวน ๑๖๘ ประเทศ
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เป็นล�าดับที่ ๑๖๙ ซึ่งมีผลในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

4 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ประกอบด้วย: 

 (ก) ประเพณีและการแสดงออกของมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะพาหะของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่
ได้

 (ข) ศิลปะการแสดง
 (ค) แนวปฏิบัติทางสังคม  พิธีกรรม  และงานเทศกาลต่าง ๆ
 (ง) ความรู้และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
 (จ) ฝีมือช่างแนวประเพณีนิยม
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทางอารยธรรมและชาติพันธุ์วรรณนา โดย
ประเทศไทยมีจ�านวนประชากรกว่า ๖๐ ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า ๗๐ กลุ่ม กระจาย
อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทางหรือภาษา
สญัลกัษณ์ของตนเองเป็นเครือ่งมอืในการบอกเล่าและถ่ายทอดเรือ่งราวประวตัศิาสตร์ความเป็นมา 
ระบบความคิด จินตนาการ ความรู้ ความเข้าใจโลกและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการด�ารงอยู่ของกลุ่มชน
จากรุ่นสู่รุ่นโดยมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการหรือภาษากลาง  ดังนั้นภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น
จึงเป็นแหล่งเก็บภูมิปัญญาที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนสร้างความ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของกลุ่มชนและชาติ

รัฐบาลไทยได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ตน รวมทัง้เป็นการปกป้องคุม้ครองและส่งเสรมิมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมของท้องถิน่และของ
ชาติให้คงอยู่และน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และได้ประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติขึ้น5 ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน โดยประเทศไทยได้ประกาศขึ้นทะเบียน
มรดกภมูปัิญญาทางภาษาแล้วรวมทัง้ส้ิน ๒๗ รายการได้แก่ ภาษากะซอง ภาษาก๋อง ภาษากยู/กวย 
ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษาชอง ภาษาชอุง ภาษาซัมเร ภาษาโซ่ (ทะวืง) ภาษาญ้อ ภาษาญัฮกุร ภาษา
ตากใบ (เจ๊ะเห) ภาษาไทยโคราช/ไทยเบิ้ง ภาษาบีซู ภาษาผู้ไทย ภาษาพวน ภาษาพิเทน ภาษา 
มลาบร ีภาษามอแกน ภาษามาน ิ(ซาไก) ภาษาเลอเวอืะ ภาษาสะกอม ภาษาแสก ภาษาอมึป้ี ภาษา
อูรักลาโวยจ อักษรไทยน้อย อักษรธรรมล้านนาอักษรธรรมอีสาน 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ  ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มภาษาเล็กและกลุ่มภาษา
ใหญ่ก�าลงัอยู่ในภาวะวกิฤต ิโดยอยู่ในภาวะวกิฤตรินุแรงใกล้สญูอย่างน้อยถงึ ๑๕ กลุม่ภาษา นอกจาก
นีภ้าษาของกลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่ ๆ  นอกจากทีก่ล่าวมากอ็ยูใ่นสภาวะถดถอย เนือ่งจากกลุม่ชาตพินัธุไ์ม่
ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ภาษาท้องถิ่น แต่เปลี่ยนไปใช้ภาษากลางของภูมิภาคหรือภาษา
ราชการซึ่งสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้สะดวกกว่า  ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ค�าศัพท์
และไวยากรณ์ให้เทียบเคียงกบัภาษาราชการ อนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นนโยบายและค่านิยมในการใช้ภาษาราชการ
เป็นสื่อในการเรียนการสอนในระยะต้นและในการสื่อสารอย่างเป็นทางการส่งผลให้ความนิยมใน

5 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมใช้ค�าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เมื่อกล่าวถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่
ได้ Intangible Cultural Heritage และได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ แล้วรวม ๓๑๘ รายการ จ�าแนกสาขาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้
ดังนี้ 

 ๑) สาขาภาษาจ�านวน ๒๗ รายการ
 ๒) ศิลปะการแสดง  จ�านวน ๖๗ รายการ     
 ๓) สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม  จ�านวน ๕๗ รายการ    
 ๔) สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน  จ�านวน ๕๘ รายการ    
 ๕) สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย  จ�านวน ๓๔ รายการ    
 ๖) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล จ�านวน ๓๕ รายการ    
 ๗) สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลจ�านวน  ๔๐ รายการ



๒1
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

การใช้ภาษาท้องถิ่นลดน้อยลง ซึ่งกระทบไม่เฉพาะแต่อัตลักษณ์ทางภาษาเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ที่ได้สะสมมานานนับร้อยนับพันปี อันน�าไปสู่การสูญเสียความเป็น 
อัตลกัษณ์ของกลุม่ชนอกีด้วย  ในขณะเดยีวกนักลุม่ชาตพินัธุเ์จ้าของภาษาบางกลุม่ต้องการอนรุกัษ์
ภาษาท้องถิ่นของตนไว้เพราะถือเป็นอัตลักษณ์ส�าคัญของชุมชน อีกทั้งมีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมที่
เป็นมรดกสืบทอดกลุ่มชาติพันธุ์ได้ต่อเนื่องต่อไป  สถานการณ์เช่นน้ีท�าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ทางวัฒนธรรมที่อาจส่งผลต่อสันติสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวมได้ 

นอกจากนี้ ตามหลักภาษาศาสตร์ยังชี้ชัดว่าการเรียนรู้ภาษาโดยเริ่มต้นจากภาษาแม่ซึ่งอาจ
เป็นภาษาท้องถ่ินหรือภาษาชาติพันธุ์จะเป็นพื้นฐานส�าคัญในการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้อัตลักษณ์ของชุมชนและชาติด�ารงอยู่อย่างมีคุณค่า ประชาชน
ชาวไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ชุมชนและภาครัฐจึงพยายามที่จะพัฒนาพร้อมทั้งฟื้นฟูภาษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาภาษาท้องถิ่นให้สามารถมีการจด
บนัทกึและถ่ายทอดแก่เยาวชน การสร้างวรรณกรรมด้วยภาษาท้องถิน่ การจดัให้มกีารเรยีนการสอน
ภาษาท้องถิน่ การจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูช้มุชนเก่ียวกบัภาษา วัฒนธรรม ประวติัศาสตร์และภมูปัิญญา 
ท้องถิ่น และในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย รัฐบาลได้ลดความ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรมส่วนหนึ่งโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อแสดงถึงการยอมรับอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน เช่น การปรับป้ายช่ือสถานที่สาธารณะทุกแห่งเป็นอักษรยาวีควบคู่กับอักษร
ไทยรวมทั้งการส่งเสริมการเรียนการสอนทวิภาษา โดยให้ความส�าคัญกับภาษาท้องถิ่นหรือภาษา
แม่ควบคู่กับภาษาไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 
ในขณะเดียวกันคนไทยทุกคนจ�าเป็นต้องใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชการและทุกคนใช้ในการ
สื่อสารในชีวิตประจ�าวันอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสุภาพ เพราะจะท�าให้เกิดความเข้าใจและ
สมัพนัธไมตรทีีด่ต่ีอกนั ทัง้นี ้การใช้ภาษาท่ีไม่ถูกต้อง การใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพ การใช้ถ้อยค�าไม่เหมาะ
สมกับกาลเทศะและบุคคล การใช้ภาษาผิดระดับ การใช้ค�าที่กระทบความรู้สึกของผู้อื่น อาจก่อให้
เกิดความสับสน โกรธเคือง และเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนหรือสังคมได้  ดังนั้นการเรียน
การสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานควรต้องมุ่งเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ถูก
ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์มากกว่าการเรยีนรูไ้วยากรณ์ทีส่มควรเรยีนรูใ้นการศกึษาระดบัทีส่งูขึน้

๑.๒ ภำษำเพื่อกำรรับรู้กำรเข้ำใจ และกำรเข้ำถึงสิทธิขั้นพื้นฐำน

ประชาชนได้รับการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ จ�าแนกออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ (๑) สิทธแิละเสรภีาพส่วน
บุคคล (๒) สิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ และ (๓) สิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการ
เมอืง ซึง่ครอบคลมุถึงสทิธใินการคุ้มครองและการเข้าถงึบรกิารขัน้พ้ืนฐานตามแนวนโยบายพืน้ฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ทั้งด้านสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ การศึกษา กระบวนการยุติธรรม 
สทิธแิละเสรภีาพส่วนบคุคล การประกอบอาชพี การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร และสิทธใินการร้องเรียน 



๒๒
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

นอกจากน้ี ในความเป็นประชาคมโลกท่ีมีความแตกต่างกันตามอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ มีวิถี
ปฏบิตัต่ิอประชาชนของตนแตกต่างกัน และเพือ่ให้มนษุย์ได้รบัการคุม้ครองสทิธิเสรภีาพขัน้พ้ืนฐาน 
เหมือนกัน จึงได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับที่ประเทศภาคีสมาชิกยึดถือปฏิบัติ เช่น 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หากพบว่าประเทศภาคีสมาชิกใดละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อตกลง ย่อมได้รบัการลงโทษ ตอบโต้ หรือน�ามาตรการทางเศรษฐกิจมาก�าหนดด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศได้

ดังนั้น ภาษาจึงเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับการสื่อสาร การรับรู้การเข้าใจ และ
การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  และสทิธขิัน้พืน้ฐานตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐตามรฐัธรรมนญู
ตลอดจนสทิธขิองการทีป่ระชาชนควรได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังเพ่ือให้มศีกัยภาพในการด�ารงชวีติ 
การประกอบสัมมาอาชีพ การมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและสงัคม และด้วยกลุม่คนในประเทศไทยทีม่คีวามหลากหลาย จงึมคีวามจ�าเป็นต้องพฒันา
ทกัษะด้านภาษาทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัศกัยภาพและบริบทเชงิพืน้ทีส่งัคม เพือ่ให้กลุม่เป้าหมาย
สามารถรบัรู ้เข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน และได้รบัการคุม้ครองอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ชน
ในท้องถิ่นต่าง ๆ กลุ่มผู้แสวงหางานท�า กลุ่มคนพิการ รวมถึงกลุ่มคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ดังนี้

๑) กลุ่มชนในท้องถิ่นต่ำง ๆ 
ด้วยความหลากหลายของภาษาและชาติพันธุ์ในประเทศไทย ประชาชนชาวไทยจึงมีการใช้

ภาษาต่าง ๆ มากกว่า ๗๐ ภาษา ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์
แต่ละกลุ่มล้วนมีคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เนื่องจากเป็นระบบสื่อสารที่สร้าง
ขึ้นมาจากภูมิปัญญาเฉพาะของชนแต่ละกลุ่ม อีกทั้งเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือความเป็นตัว
ตนของแต่ละกลุ่ม ส�าหรับภาษาของกลุ่มชนต่าง ๆ  สามารถแบ่งออกเป็น ภาษาไทยถิ่นตามภูมิภาค 
เช่น ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษาชาติพันธุ์ 
เช่น ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษามลายูปาตานี ภาษาม้ง ภาษามอแกน โดยมีภาษาไทยมาตรฐาน
เป็นภาษาราชการและใช้เช่ือมโยงกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แต่เน่ืองจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม่ ส่งผล
ให้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและตกอยู่ในภาวะถดถอย มีการใช้
ภาษาไทยมาตรฐานอย่างแพร่หลายมากขึ้น ส่วนการใช้ภาษาท้องถิ่นมีจ�านวนลดลงมากในหลาย
พื้นที่ เนื่องจากเยาวชนไม่เห็นคุณค่าและความจ�าเป็นในการใช้ภาษาท้องถิ่นของตน 

ปัญหาการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากความแตกต่างด้าน 
อัตลักษณ์ทางภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อและสื่อความหมาย ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ
ด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการศึกษา การปกครอง ซึ่งจะใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร อาทิ การจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในพื้นท่ีบางแห่งก�าหนดให้ใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียวเป็นสื่อการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ซ่ึงเป็นความยากล�าบากในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนท่ี 
ต่าง  ๆ  เพราะผูเ้รยีนยงัไม่เข้าใจภาษาไทย ท�าให้ผู้เรียนเกดิความเครียด ไม่อยากไปโรงเรียน ผู้เรียน



๒3
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ต้องออกกลางคัน และไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งไม่สามารถหางานท�าได้ น�าไปสู่
การขาดความเท่าเทียมกันและเกิดเป็นปัญหาสังคมในที่สุด 

ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นในการอนุรักษ์การใช้ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้
สามารถด�ารงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและมรดกทางภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อีกทั้งเป็นเครื่อง
มือในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน และถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนการใช้ภาษาท้องถิ่น
เป็นสื่อในการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับภาษาไทย เพ่ือความเข้าใจเนื้อหาในการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน นอกจากน้ีควรส่งเสริมการใช้ภาษาราชการควบคู่กับภาษาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความเท่าเทียม 
และมีความมั่นคงในชีวิต

๒) กลุ่มผู้ที่แสวงหำงำนท�ำ 
ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาในประเทศไทย

และ/หรือแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการ
ท�างานในประเทศไทยมีความจ�าเป็นต้อง
ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร การท�างานและ
การด�ารงชีวิตในประเทศไทย ส�าหรับการ
เข้ามาแสวงหางานท�าในประเทศไทยของ
แรงงานข้ามชาติในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปอาศัยอยู่
ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจัย
ทางด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ภาวะการขาดแคลนแรงงานของไทยจ�านวน
มาก โดยเฉพาะแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะเดียวกันการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้
ว่า แรงงานต่างชาติที่เข้ามาท�างานหรือผู้ติดตามจะมีการรวมกลุ่มกันโดยใช้ภาษาแม่ในการสื่อสาร 
จึงท�าให้ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประเทศไทย เนื่องจากยังขาดความรู้และความเข้าใจภาษา
ไทย จึงไม่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้

ส�าหรับการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มผู้แสวงหางานท�า พบว่าส่วนใหญ่ประสบปัญหา
การเข้าไม่ถึงบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และกลไกในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ
ตามกฎหมายก็ไม่เอื้ออ�านวยต่อการเข้าถึงสิทธิพ้ืนฐานของแรงงานมากนัก เนื่องจากตัวแรงงาน
ข้ามชาติมีปัญหาในการใช้ภาษา รวมทั้งทัศนคติของสังคมไทยต่อตัวแรงงานข้ามชาติ การท�าความ
เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวแรงงานเอง และแนวปฏิบัติที่ยังค�านึงถึงสิทธิต่าง ๆ ของ
แรงงานข้ามชาติค่อนข้างน้อย ปัญหาต่าง ๆ  เหล่านีเ้ป็นส่วนหนึง่ท่ีอาจก่อให้เกดิการละเมดิสทิธิด้าน
ต่าง ๆ ของแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย และอาจก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ 

การด�ารงชีวิตในโลกอนาคตนั้น  ประชาชน
ต้องมีศักยภาพอย่างสูงทางด้านภาษาและ

สื่อสารที่สร้างสรรค์ ดังนั้น ทักษะด้านภาษาจึงเป็น
สมรรถนะพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ



๒๔
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ดงันัน้ จงึมคีวามจ�าเป็นต้องให้กลุม่ผู้แสวงหางานท�าได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยทีถ่กูต้อง 
เพือ่ใช้ในการสือ่สาร การประกอบอาชีพ และการด�ารงชวีติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ให้สามารถเข้าถึงสทิธิ
พื้นฐานต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งและในฐานะเป็นผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย ตลอดจน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นได้รับความคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ 

๓) กลุ่มคนพิกำร หมายถึง กลุ่มคนพิการทางการได้ยิน และกลุ่มคนพิการทางการเห็น ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการใช้ภาษาเป็นการเฉพาะ 

	 ๓.๑)	 กลุ่มคนพิการทางการได้ยิน

  เป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดและการฟังได้ ซึ่งวิธีที่คนพิการกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่ใช้ในการสื่อสาร คือ การใช้ “ภาษามือ” และมีความจ�าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านล่าม
ภาษามือเพื่อท�าหน้าที่เป็นคนกลางถ่ายทอดข้ามภาษาด้วยการตีความสัญญาณที่ได้จากสัญลักษณ์
มือมาเป็นภาษาพูด หรือจากภาษาพูดมาเป็นภาษามือเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ซึ่งส�านักงานส่ง
เสรมิและพฒันาคณุภาพคนพกิารแห่งชาติรายงานว่ามคีนพิการทางการได้ยนิหรือสือ่ความหมายที่
ได้รบัการออกบตัรประจ�าตวัคนพิการ จ�านวน ๓๓๒,๒๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๗ ของคนพิการ
ที่ได้รับการออกบัตรประจ�าตัวคนพิการ จ�านวน ๑,๘๐๘,๕๒๔ คน (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๕ ของ
ประชากรทั้งประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐) ในขณะที่มีล่ามภาษามือที่ขึ้นทะเบียน
ไว้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จ�านวน ๖๒๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมาธิการการสังคม 
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ซึ่งหากพิจารณา
สัดส่วนล่ามภาษามือต่อคนพิการทางการได้ยินมีอัตราอยู่ที่ ๑ : ๕๓๓ สะท้อนให้เห็นว่าล่ามภาษา
มือมีจ�านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ เกิดภาวะขาดแคลนล่ามภาษามือ

 จากปัญหาการขาดแคลนล่ามภาษามือได้ส่งผลกระทบให้คนพิการทางการได้ยินขาด
โอกาสการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย อาทิ สิทธิการขอรับบริการรักษาพยาบาล การไม่มีล่ามภาษา
มอืท�าให้คนพกิารทางการได้ยินไม่สามารถสือ่สารบอกอาการกบัเจ้าหน้าทีห่รอืแพทย์ในโรงพยาบาล
ให้เข้าใจ ท�าให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร แพทย์จึงไม่ทราบอาการที่แน่ชัดและไม่สามารถ
รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที อีกท้ังอาจท�าให้เกิดการรักษาท่ีล่าช้าได้ นอกจากนี้ คน
พิการทางการได้ยินยังขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ เช่น ความ
รู้ในเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ความรู้เรื่องข้อมูลการป้องกันการติดเชื้อ HIV

 ดังนั้น ล่ามภาษามือจึงมีความจ�าเป็นมากเสมือนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความส�าคัญต่อ
ประเทศไทย ซึง่จะเป็นวธีิทีช่่วยให้คนทีพิ่การทางการได้ยินสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ต่าง ๆ ในสังคมได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ เพื่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และกิจกรรมทางสังคม ทั้งใน



๒๕
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล การสมัครงาน การประกอบอาชีพ การร้องทุกข์หรือแจ้งความ 
และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรม อีกท้ังเป็นการเพ่ิมการเรียนรู้ภาษามือข้ันพ้ืนฐานใน
สังคมไทย อันเป็นแนวทางเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารด้วยภาษามือในสังคมไทยได้
อีกทางหนึ่ง

	 ๓.๒)		กลุ่มคนพิการทางการเห็น

  คนพิการกลุ่มนี้จะใช้ “อักษรเบรลล์” ในการส่ือสาร ซ่ึงส�านักงานส่งเสริมและ
พฒันาคณุภาพคนพกิารแห่งชาติรายงานว่ามคีนพกิารทางการเหน็ทีไ่ด้รบัการออกบตัรประจ�าตวัคน
พิการ จ�านวน ๑๘๗,๒๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๕ ของคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจ�าตัว
คนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐) หากพิจารณากลุ่มคนพิการทางการเห็นในปัจจุบัน
มักถูกทอดทิ้ง ขาดการปฏิบัติที่เหมาะสม ไม่สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และถูกละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐาน อีกทั้งระบบการศึกษาที่มีอยู่ยังไม่สามารถสนองสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการได้ 

  ส�าหรบัการเข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานของพิการทางการเหน็ พบว่า ยงัคงเผชญิปัญหา
การเลือกปฏิบัติ อาทิ การกีดกันการเข้าท�างานในสถานประกอบการ โดยให้เหตุผลว่าคนพิการ
ทางการเห็นไม่มีความสามารถในการท�างาน การไม่รับนักเรียนพิการทางการเห็นเข้าเรียนโดยอ้าง
ว่ามคีรไูม่เพยีงพอ อกีทัง้ยงัไม่มกีารจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนให้เอือ้กบันกัเรยีนพกิาร ซึง่รวมถงึ
สถานทีร่าชการและเอกชนบางแห่งทีไ่ม่มกีารจดัสิง่อ�านวยความสะดวกให้กับคนพกิารทางการเหน็
ตามกฎหมาย นอกจากนีค้นพกิารทางการเหน็ทีเ่ป็นคนตาบอดยงัไม่สามารถเปิดบญัชธีนาคารตาม
ล�าพังด้วยตนเองได้ แต่จะต้องให้คนที่มีการเห็นจ�านวน ๒ คนเป็นผู้ลงนามรับรอง

  ดังนั้น กลุ่มคนพิการทางการเห็นจึงมีความจ�าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ/สิ่งอ�านวย
ความสะดวก โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีการใช้อักษรเบรลล์ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นช่องทาง
ให้คนพิการทางการเห็น สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ รวม
ทั้งการติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของความพิการ

๔) กลุ่มคนที่อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้
 เป็นกลุ่มคนไทยที่สามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารหรือในการพูด แต่ไม่สามารถอ่าน

และเขียนภาษาไทยได้ ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดอย่างมากในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในด้าน
กฎหมาย และหากพจิารณาอตัราการรูห้นังสอืของประชากรไทยผูม้อีาย ุ๑๕ ปีขึน้ไปทีส่ามารถอ่าน
และเขียนได้ต่อประชากรทั้งหมดใน พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ที่ร้อยละ ๙๔.๑ และลดลงใน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เหลือร้อยละ ๙๓ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ)

 ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นให้กลุ่มคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้รับการพัฒนาทักษะภาษา
โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้คนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่พึง
ได้รับ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐจะให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
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ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ตาม แต่การด�าเนินการยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้า
หมายในทุกพื้นที่ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการพัฒนาและจัดการศึกษาและการเรียน
รู้ให้กับประชาชน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วน
ต�าบล กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเข้าไปมีบทบาทใน
การให้ความรู้ และทักษะในการอ่านและเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย

ประเดน็การรบัรู ้เข้าใจ และการเข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานของประชากรทกุคนเป็นประเดน็ส�าคญั
ยิง่ทีส่ะท้อนถึงความเสมอภาคหรือการลดความเหลือ่มล�า้ของสงัคม แนวทางของการพฒันาในเรือ่ง
นีส้ามารถด�าเนนิการได้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การด�าเนนิการในระยะส้ันนัน้ รัฐควรจัดบริการ
ล่ามภาษาต่าง ๆ  รวมท้ังล่ามภาษามอื และวัสดอุปุกรณ์เครือ่งมอืส�าหรบักลุม่ผูด้้อยโอกาสอย่างเพยีง
พอ ส�าหรบัแนวทางการด�าเนินการในระยะยาว รฐัควรเน้นการจดับรกิารการเรยีนรูก้ารใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้องของกลุ่มชนต่าง ๆ อย่างจริงจังต่อไป

๑.๓ ภำษำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิกลายเป็นดชันสี�าคญัอย่างหนึง่ทีใ่ช้ชีว้ดัความเจรญิของประเทศ 
อีกทั้งยังถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสันติภาพในทุกพื้นที่เรื่อยมา เช่น  การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศและภูมิภาค 
ตลอดจนอาจมีการก�าหนดมาตรการหรือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อแทรกแซงการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ  

กจิกรรมทางการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศมบีทบาทส�าคญัต่อการพัฒนาเศรษฐกจิไทย
มาโดยตลอด สะท้อนได้จากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศชีใ้ห้เห็นว่า การค้าของประเทศไทยกบั
ต่างประเทศในระหว่างเดอืนมกราคม-ตลุาคม ๒๕๖๐ มมีลูค่ารวม ๑๒,๙๗๕,๙๗๘.๒๐ ล้านบาท และ
เป็นการค้าชายแดน (มาเลเซีย เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา) และ
การค้าผ่านแดน (สงิคโปร์-จนีตอนใต้-เวยีดนาม) ของประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านมมีลูค่ารวม 
๑,๐๘๒,๒๖๖.๗๗ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีมูลค่า ๙๘๗,๖๒๕.๔๘ 
ล้านบาท นอกจากนี ้กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีาได้รายงานว่าสถานการณ์การท่องเทีย่วระหว่าง
เดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๖๐ สามารถสร้างรายได้เป็นจ�านวนมากถึง ๑,๔๗๒,๖๙๘.๘๑ ล้าน
บาท 

การขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศดงักล่าวจ�าเป็นต้องอาศยั “ภาษา” เป็นเครือ่ง
มือส�าคญัเพ่ือการเข้าถงึข้อมลูองค์ความรูใ้นการพัฒนาทกัษะ ประยกุต์และต่อยอดองค์ความรู ้และ
ใช้ในการสือ่สารทีส่ร้างสรรค์เพือ่สร้างความมัน่คงและความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิบนฐานของความ
ร่วมมอืและความเป็นหุน้ส่วนทีเ่กือ้กลูกนั น�าไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน
และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
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ด้วยตระหนักในความส�าคัญดังกล่าว ทักษะแห่งอนาคตหรือทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้
ความส�าคัญกับทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ อีกทั้งมีวิชาแกนและ
แนวคิดหลักของการเรียนรู้ส�าหรับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ (Core Subjects and 21st Learning 
Themes)  อาทิ ภาษาองักฤษ การอ่าน หรือศลิปะการใช้ภาษา ภาษาส�าคัญของโลก และวิชาอืน่ ๆ 
เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครอง หน้าที่พลเมือง และเศรษฐศาสตร์  จึงเห็นได้ว่า การ
ด�ารงชวีติในโลกอนาคตนัน้  ประชาชนต้องมศีกัยภาพอย่างสงูทางด้านภาษาและส่ือสารทีส่ร้างสรรค์  
ดงัน้ัน ทกัษะด้านภาษาจงึเป็นสมรรถนะพ้ืนฐานทีป่ระชาชนควรได้รบัการเตรยีมความพร้อมเพือ่ให้
สามารถปรบัตวัให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงและสามารถขบัเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ
ในอนาคตด้วยเหตุผล ดังนี้ 

๑.๓.๑  ทักษะด้านภาษาเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการเสริมสร้างทกัษะให้คนมกีารเรยีนรู้ สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต น�าไปสู่การ
พฒันาทกัษะการท�างานและการสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความ
สามารถให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิต

๑.๓.๒  ภาษามีความเชื่อมโยงกับมิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับภูมิภาคและ
โลก ซึ่งบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันก่อให้เกิดความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี ดังนั้น ทักษะด้านภาษาจึงมีความ
จ�าเป็นและทวีความส�าคัญยิ่งขึ้นในการเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถรู้เท่าทัน
ความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจ  มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองทางการค้า  และ
พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมปีระสิทธภิาพ เป็นธรรมและ
เท่าเทียมประเทศต่าง ๆ  ทั้งในระดับภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน และในระดับ
โลก   

๑.๓.๓  ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในระดับบุคคลนั้น ความสามารถด้านภาษาท�าให้เกิดการ
ติดต่อ สื่อสาร และสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือและเชื่อมโยงการด�าเนิน
ธรุกจิและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทนุ รวมถงึสร้างโอกาสและเพ่ิมขดีความ
สามารถของแรงงานไทยในการออกไปท�างานต่างประเทศหรือแสวงหาโอกาสทีดี่กว่า
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี นอกจากนี้ ความสามารถด้านภาษาท�าให้เกิดความ
เข้าใจ ความสมัพนัธ์อนัด ี น�าไปสู่การสร้างทศันคต ิความร่วมมอืและการเป็นหุน้ส่วน
บนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

๑.๓.๔  นอกเหนอืจากการพฒันาทักษะด้านภาษาให้กบัประชาชนแล้ว การสือ่สารข้ามภาษา
ต่างประเทศและภาษากลุ่มชาติพันธุ์ท้ังด้านการแปลและล่ามผ่านผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาก็ควรได้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นสื่อกลางใน
การติดต่อสื่อสาร การเจรจาธุรกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ
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อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นภาษากลางในการสื่อสาร 
และติดต่อธุรกิจการค้าของโลกและประชาคมอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีความเสียเปรียบทั้งใน
ด้านภาษาอังกฤษและความหลากหลายของภาษาที่ใช้ หากพิจารณาจ�านวนและสัดส่วนของผู้ใช้
ภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศส่วนใหญ่ยังมีจ�านวนผู้ใช้ภาษาอังกฤษไม่มาก
นัก ยกเว้นประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ส�าหรับประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
ต่อประชากรทั้งหมดเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้น ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยรายงานว่า สถาบัน IMD World Competitiveness Center  
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เผยแพร่รายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 2017 
ซึ่งเป็นการรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ๖๓ ประเทศ
ทั่วโลก พบว่าผลการจัดอันดับของไทยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังอยู่
ในอันดับค่อนข้างต�่าโดยได้รับการจัดอันดับที่ ๔๙ เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเฉพาะประชาชนไทย
ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาท่ีสอง โดยประเทศสิงคโปร์มีระดับทักษะภาษาอังกฤษสูงสุด ตามมาด้วยประเทศฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ารวจความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่
ในประเทศซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษา (EF English Proficiency Index 2017) จ�านวน ๘๐ ประเทศ พบ
ว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๕๓ เป็นกลุ่มประเทศที่มีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษระดับ
ต�่า แต่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๕๖ เป็นกลุ่มประเทศที่มีประสิทธิภาพในการใช้ภาษา
อังกฤษทักษะภาษาอังกฤษระดับต�่ามาก

 ดังนั้น นอกจากการพัฒนาภาษาแม่ให้คนไทยสามารถสื่อสารได้ดีแล้ว ยังมีความจ�าเป็น
เร่งด่วนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษากลางที่จะมีอิทธิพลใน
การสื่อสารเพื่อติดต่อธุรกิจกับคนต่างชาติทั่วโลก รวมทั้งภาษาจีนควบคู่กับการพัฒนาทักษะภาษา
ของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาลาว และภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้
ติดต่อสื่อสารในพื้นที่ชายแดนซึ่งท�ารายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล ตลอดจนภาษาในกลุ่ม
ประเทศเอเชีย หรือ “ภาษาของประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ” ของประเทศไทย อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษา
เกาหลี ภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นภาษาส�าคัญอีกส่วนหนึ่งส�าหรับการติดต่อการค้ากับประเทศเหล่านี้

 นอกจากน้ี ยังมีชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท�างานหรือเข้ามาอยู่อาศัย 
รวมท้ังชาวต่างชาติที่อยู่ในต่างประเทศและมีความต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อ
แสวงหางานท�า ก็มีความจ�าเป็นต้องได้รับความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยเพ่ือใช้ในการด�ารง
ชีวติ การประกอบอาชพี รวมทัง้การเข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานทีค่วรจะได้รบัขณะอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
หากชาวต่างชาติที่เข้ามาท�างานเหล่านี้มีข้อจ�ากัดในการรู้หรือเข้าใจภาษาไทยแล้ว อาจเกิดปัญหา
ต่าง ๆ  ตามมา เช่น การถกูเอารดัเอาเปรียบในสัญญาจ้างแรงงาน หรือการสือ่สารท่ีผิดพลาดระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างในกิจการงานที่ท�า 

 ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้ 
ดังนี้
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 กลุ่มที่	๑ คือ กลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการ
พัฒนาภาษาแม่ซึ่งอาจเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาไทยให้สามารถใช้สื่อสารได้ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่
แข็งแรงในการพัฒนาภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน  รวมทั้ง
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และภาษาของประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาภาษาท้องถ่ินบริเวณชายแดนจะเป็นการเพ่ิม
โอกาสในการพฒันาความสมัพนัธ์ด้านเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้านและเชือ่มต่อไปยงัสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประชาคมโลกมุสลิมด้วย 

 นอกจากนี้ ควรได้พัฒนาบุคลากรด้านการแปลและล่ามทั้งภาษาต่างประเทศและภาษา
กลุม่ชาตพินัธุ ์ให้เกดิความเชีย่วชาญ มคีณุภาพ และได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นส่ือกลางในการติดต่อ
สือ่สารทีท่�าให้เกดิความเข้าใจท่ีถูกต้องชดัเจนทัง้ในเชงิความสมัพนัธ์ในบรบิทของมติิทางวฒันธรรม
ของการแปลและล่ามจากภาษาต้นทางไปสูภ่าษาปลายทาง และความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิและ
สังคมที่เกื้อกูลกัน 

	 กลุ่มที่	๒ คือ กลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการ
พัฒนา “ภาษาไทย” เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องแม้จะอยู่ต่างเมือง
เป็นเวลานานก็ตาม และได้เรยีนรูว้ถีิชวีติและวฒันธรรมไทยเพือ่เป็นสือ่กลางเชือ่มโยงมติทิางภาษา
และมติทิางวฒันธรรมระหว่างสงัคมไทยกบัสงัคมต่างประเทศ มคีวามพร้อมทีจ่ะต่อยอดภมูปัิญญา
ไทยและสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในทางเศรษฐกิจ

 และในกรณทีีค่นไทยไปอาศยัอยูใ่นประเทศทีม่ไิด้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางในการ
สื่อสาร ก็อาจมีความจ�าเป็นในการเพิ่มศักยภาพ “ภาษาอังกฤษ” ด้วยเช่นกัน เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การสื่อสารเพื่อติดต่อธุรกิจกับคนชาติอื่นซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

	 กลุ่มที่	 ๓ คือ กลุ่มคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
จ�าเป็นในการเรียนรู้ “ภาษาไทย” เพื่อใช้ในการด�ารงชีวิตอยู่ในประเทศไทย การเข้าถึงข้อมูลสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานที่ควรจะได้รับและทราบช่องทางหรือวิธีการในการเยียวยาหรือขอรับสิทธิดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของคนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส�าหรับผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทยซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย 
จะช่วยให้การประกอบการงานของผู้แสวงหางานท�าและนายจ้างเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย

	 กลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ  ซึ่งมีความประสงค์เรียนรู้
และใช้ “ภาษาไทย” เพื่อการสื่อสาร ติดต่อค้าขาย การแสวงหาความรู้ การท�างาน หรือลงทุนใน
กิจการต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยซึ่งท�าให้เข้าใจวิถีไทย และสามารถ
น�าไปเผยแพร่ในเชงิสร้างสรรค์ทัง้ด้านสงัคมและเศรษฐกจิได้อย่างกว้างขวางขึน้ รวมทัง้จูงใจให้เข้า
มาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตไทยในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มระดับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

 จะเห็นได้ว่า ความร่วมมือในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกจ�าเป็นต้องอาศัยการ
ยอมรับที่จะเรียนรู้ภาษาของกันและกัน น�าไปสู่ความเข้าใจในความแตกต่างและหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตระหนักรู้ตลอดจนเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม  
มทีศันคตทิีด่ต่ีอกนั ซึง่นบัเป็นต้นทนุส�าคญัในการส่งเสรมิการค้า การลงทุน และสร้างฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี  

๒. แนวทำงกำรด�ำเนินงำนแต่ละกลุ่มนโยบำย 

ความมุ่งหมายในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ ตามแนวคิดหลัก
เรื่อง “ภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” มีแนวทางด�าเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบ สาระส�าคัญ

สรุปได้ ดังนี้
๒.๑	 นโยบายภาษาไทยส�าหรับนักเรียนไทยและคนไทยรวมทั้งภาษาไทยส�าหรับชาวต่าง

ชาติในฐานะภาษาต่างประเทศ มุง่ให้ทกุคนได้เรยีนรูแ้ละใช้ภาษาไทยซึง่เป็นภาษาประจ�าชาตแิละ
ภาษาราชการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัคงรกัษาไว้ซ่ึงภาษาท้องถ่ินของตนโดยการจดัการเรยีน
การสอนภาษาไทยให้สอดคล้องกบัธรรมชาตกิารเรยีนรู้ภาษาของมนษุย์  โดยเฉพาะการจดัการเรยีน
การสอนภาษาไทยตามผู้เรียนที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน

๒.๒	นโยบายภาษาท้องถิน่ทัง้ภาษาตระกลูไทและภาษาตระกลูอ่ืน	ๆ   มุ่งปกป้องรักษาภาษา
ทีว่กิฤติใกล้สญู ส่งเสรมิภาษาท้องถ่ินรวมทัง้วรรณกรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่ของกลุม่ชาตพินัธุโ์ดย
การใช้ภาษาท้องถิ่นท่ีเป็นภาษาแม่ของผู้เรียนร่วมกับภาษาไทยในระบบการศึกษาแบบทวิภาษา 
(bilingual education) หรือแบบพหุภาษา (multilingual education) เพื่อเชื่อมโยงและสร้าง
ความเข้มแขง็ในการเรยีนภาษาไทยอนัน�าไปสู่การพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก นอกจาก
น้ียังมุ่งส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถ่ินอย่างกว้างขวางทั้งในชีวิตประจ�าวัน สื่อสารมวลชนและการ
เข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาษาท้องถ่ินในการ 
เชื่อมโยงกับภาษาของกลุ่มชนในประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาราชการของประเทศในประชาคม
อาเซียนซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน

๒.๓	นโยบายภาษาเพือ่เศรษฐกจิและภาษาเพ่ือนบ้าน มุง่ส่งเสรมิประชาชนทุกคนให้มคีวาม
สามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่ประโยชน์ด้านการงานอาชพีโดยการเสรมิสร้างความรูแ้ละ
ทกัษะภาษาต่างประเทศ ทัง้ภาษาเศรษฐกจิทีใ่ช้ในการประกอบอาชพีและภาษาประเทศเพือ่นบ้าน
แก่คนไทยให้สามารถใช้ภาษาดังกล่าวในการสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ  และส่งเสริม ตลอดจน
สนับสนุนให้ชาวต่างชาติสามารถใช้ภาษาไทยในการประกอบอาชีพ

๒.๔	นโยบายภาษาส�าหรับผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทย  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้ามาแสวงหา
งานท�าในประเทศไทยมคีวามรูใ้นการใช้ภาษาไทยเพือ่การสือ่สารในชวีติประจ�าวนัให้ด�ารงชวีติและ
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อยู่ในสังคมไทยได้อย่างปรกติสุข รวมถึงเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยการจัดองค์ความรู้และจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒.๕	นโยบายภาษาส�าหรบัคนพกิารทางการเหน็และคนพิการทางการได้ยนิ มุง่ส่งเสรมิให้คน
พกิารได้รบัการศกึษาท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติของผูเ้รยีนอย่างเท่าเทียมกบัคนท่ัวไป  และได้รบัสทิธิ
และสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข่าวสารโดยสนบัสนนุการพฒันาภาษามอืไทยส�าหรบั
คนพกิารทางการได้ยนิให้เป็นมาตรฐาน และส่งเสริมให้คนพิการทางการเหน็สามารถใช้ภาษาไทยได้
อย่างมีประสทิธภิาพและมมีาตรฐาน  รวมถงึเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร การเรยีนรู ้และการพฒันา
คุณภาพชีวิตตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบที่คนพิการสามารถ 
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อการศึกษา การสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับคนพิการและการสื่อสาร

๒.๖	นโยบายภาษาส�าหรบัการแปล	การล่ามและล่ามภาษามอื มุง่ส่งเสริมการจัดการศกึษา
ผ่านการฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ และสนับสนุนให้มีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมโอกาสและสร้างความ 
เท่าเทียมให้แก่คนในสังคมที่มีความหลากหลายทางภาษาหรือมีข้อจ�ากัดทางร่างกาย ให้สามารถ
เข้าถึงความรู้หรือการบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ โดยมิให้ภาษามาเป็นอุปสรรคและเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดมาตรฐานและคณุภาพเป็นทีย่อมรบัในนานาประเทศ  ซึง่จะเป็นการพฒันาบรกิารด้านภาษา
ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
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“ความมั่นคงของชาติในมิติใหม่” ใช้กรอบความคิดแบบสันติวิธีที่ยอมรับ
สังคมแบบพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย จะเอื้อต่อ

นโยบายการส่งเสริมภาษาไทย ควบคู่กับภาษาท้องถิ่น เนื่องจากหัวใจของความ
มั่นคงของชาติ คือ ความรัก ความสามัคคี และการผนึกก�าลังร่วมกันของคนใน
ชาติ รวมทั้งการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งจะท�าให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  
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บทที่ ๓

ปัจจัยที่มีผลต่อ
กำรพัฒนำด้ำนภำษำ

และสถำนกำรณ์ทำงภำษำของประเทศไทย

จากความส�าคญัของภาษาท่ีเป็นเครือ่งมอืในการติดต่อสือ่สารระหว่างกันของมนษุย์ ซ่ึงนอกจาก
จะประกอบไปด้วยระบบสญัลกัษณ์ท่ีมแีบบแผนโครงสร้างทีแ่ต่ละกลุม่ชนได้สร้างสรรค์ข้ึนเพือ่

ใช้ในการสื่อความรู้ ความคิด ความรู้สึก และการสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้ว ภาษายังรวบรวมไว้
ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความคิด ระบบความรู้ ความเข้าใจโลก
และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชนท่ีเป็นเจ้าของภาษาอันแสดงออกถึงวัฒนธรรม ความเป็นตัวตนหรือ 
อัตลักษณ์ของกลุ่มชน

กลุ่มชนเจ้าของภาษานั้นประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในสังคมโลกที่ยังคงมีภาษาใช้อยู่
กว่า ๖,๐๐๐ กลุ่มภาษา และหมายรวมถึงภาษาส�าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ภาษามือ
ส�าหรบัคนพกิารทางการได้ยนิ อกัษรเบรลล์ของคนพกิารทางการเหน็ ซ่ึงเป็นกลุม่ภาษาท่ีมข้ีอจ�ากัด
หรอืขาดโอกาสในการแสดงออกซึง่อัตลกัษณ์ของตน ตลอดจนการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ข่าวสารในสังคมด้วย

๑. ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนำกำรด้ำนภำษำ

ด้วยการที่ภาษามีความผูกพันโดยตรงกับความเป็นมนุษย์และสังคมมนุษย์ ท�าให้มีขอบข่าย
ครอบคลุมบุคคล ชุมชน และสังคมอย่างกว้างขวางในหลายมิติ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนางาน

ด้านภาษาประกอบด้วย
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๑.๑ ยุคโลกำภิวัตน์และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของสังคมระดับโลกที่เรียกกันว่า โลกาภิวัตน์ (Globalization) และความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการตดิต่อสือ่สารระหว่างประเทศทีส่ะดวกรวดเรว็ ท�าให้ประเทศต่าง ๆ  
ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น “ภาษา” ซึ่งส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ ทั้งจากช่องทางการสื่อสาร
หลากหลายประเภท และแรงงานที่เคลื่อนย้ายไปมา จึงนับเป็นสื่อที่ส�าคัญยิ่งในการเชื่อมโยงระบบ
ความสัมพันธ์ในสังคมโลกซึ่งส่งผลทั้งในทางบวกและทางลบเพราะความเจริญและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีน้ีก่อให้เกิดโอกาสอย่างมากมายกับมนุษย์ในทุกกลุ่มสังคมในการติดต่อการค้า การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมระหว่างกัน ในทางกลับกันก็ส่งผลเสียกับบุคคลและชุมชน
ด้วย โดยเฉพาะการที่สื่อใช้เฉพาะภาษาใหญ่ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาราชการ เพื่อให้ประชากร 
ทกุกลุม่สงัคมสามารถสือ่สารและเข้าถึงข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  พร้อมกนั แต่ในเวลาเดียวกันก็มผีลเสยี
ต่อภาษาท้องถิน่ ท�าให้คนไม่เหน็ความส�าคญัและความจ�าเป็นในการใช้ภาษาท้องถิน่ ภาษาท้องถิน่
จึงหมดความหมายและหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของชุมชนแต่ละกลุ่มในแต่ละประเทศ 
ความเจริญก้าวหน้าทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยียังส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานของ
คนทั้งโลกสู่ระบบและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่  ความแตกต่างทางภาษาและความไม่สามารถในการเข้า
ถงึข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญัหรอืถกูต้องก่อให้เกดิการครอบง�าโดยข้อมลูข่าวสาร การเอารัดเอาเปรียบ 
การแย่งชิงทรัพยากร ฯลฯ อันส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลและชุมชนอีกด้วย

๑.๒  กำรเข้ำเป็นภำคีระดับนำนำชำติ 

ในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของสนธิสัญญาระดับนานาชาติของประเทศไทยได้ให้ความ
ส�าคัญเกี่ยวกับ “ภาษา” “สิทธิทางภาษา” และที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

๑.๒.๑  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)  ให้ความส�าคัญในเรื่องสิทธิใน
การก�าหนดเจตจ�านงตนเอง  และกล่าวถงึพนัธกรณขีองรฐัภาคทีีร่บัรองจะเคารพและ
ประกันสิทธิของบุคคล รวมถึงการห้ามเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ 
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ 
สังคม ถิ่นก�าเนิด หรือสภาพอื่นใด  

๑.๒.๒ กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights -ICESCR) กล่าวถึงสิทธิ
ในการก�าหนดเจตจ�านงตนเอง  และกล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการท�างาน 
สิทธิในด้านการศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิในวัฒนธรรม
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๑.๒.๓  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination-CERD) ก�าหนดให้
รฐัภาคมีพีนัธกรณทีีจ่ะต้องมนีโยบายขจัดการเลือกปฎบิติัทางเชือ้ชาติในทกุรูปแบบ

๑.๒.๔  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC) มีข้อ
บททีเ่กีย่วข้องกบัสทิธใินด้านภาษาของเด็กในข้อที ่๒๙ รัฐภาคตีกลงว่า การศกึษาของ
เดก็จะมุง่ไปสูก่ารพฒันาความเคารพต่อบดิามารดาของเด็ก เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ภาษา และค่านิยมของเด็กนั้นเอง และต่อค่านิยมของชาติที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ และต่อ
ค่านิยมของชาติถิ่นก�าเนิดของเขา และต่ออารยธรรมอื่น ๆ  ที่แตกต่างไปจากของเขา
เอง

๑.๒.๕  ความตกลงต่อต้านการเลอืกปฏบิติัในด้านการศกึษาขององค์การยเูนสโก (UNESCO 
Convention against Discrimination in Education 1960) ข้อที่ ๕ สมาชิกชน 
กลุ่มน้อย ชนพื้นเมืองของประเทศมีสิทธิที่จะด�าเนินกิจกรรมทางการศึกษาของตน 
รวมไปถึงใช้หรือสอนภาษาของพวกเขาเอง

๑.๒.๖ ความตกลงเวียนนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (The Vienna Declaration and Pro-
gramme of Action adopted by the World Conference on Human Rights) 
ส่วนท่ี ๑ ย่อหน้าที ่๑๙ บุคคลทีเ่ป็นชนกลุ่มน้อย ชนพืน้เมอืง มสีทิธทิีจ่ะใช้ภาษาของ
ตนในการตดิต่อระหว่างกนัตลอดจนใช้ภาษาในทีส่าธารณะอย่างมเีสรภีาพ ปราศจาก
การแทรกแซงหรือการเลือกปฏิบัติประการใด  

๑.๒.๗ อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  (Convention 
for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage) เป็นข้อตกลงร่วม
กันระหว่างรัฐภาคีที่มีจุดประสงค์ที่จะสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทั้ง
ในการให้ความเคารพในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชน กลุ่มชน และ
ปัจเจกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความตระหนักรับรู้ในระดับต่าง ๆ เพื่อ
ให้เกิดความช่ืนชมร่วมกัน  รวมไปถึงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันใน
ระหว่างประเทศ  เน้นถึงมรดกของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างสรรค์และปฏิบัติสืบทอดกัน
มาตัง้แต่อดตี และส่งต่อผ่านลกูหลานแต่ละรุ่น จนกลายมาเป็นอตัลักษณ์ (Identity) 
ของชมุชนหรอืกลุม่ชนทีย่ดึถอืปฏบิตักินัจนถงึทกุวนันี ้โดยอาจจะแสดงออกมาในรปู
ลกัษณะต่าง ๆ  เช่น วรรณกรรมมขุปาฐะ  ภาษา ประเพณ ีพธิกีรรม งานเทศกาล การ
ช่างฝีมือดั้งเดิม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
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๑.๒.๘ ปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิของชนพื้นถิ่น (UN Declaration on 
the Rights of the Indigenous People) ค.ศ. ๒๐๐๗ มาตราที่ ๑๓ ระบุว่า 

 
 “ชนพืน้ถิน่มสีทิธิท์ีจ่ะฟ้ืนฟู พฒันาและสบืทอดเร่ืองราวเกีย่วกบัประวติัศาสตร์ ภาษา 

องค์ความรู้มุขปาฐะ ระบบเขียนและวรรณกรรมไปสู่คนในยุคต่อไป”

 มาตราที ่๑๔.๓ รฐัมมีาตรการในการจัดการศกึษาเกีย่วกบัชนพ้ืนถ่ิน โดยทีบ่คุคลหรือ
ชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งรวมทั้งผู้ที่อยู่นอกชุมชนของตนได้รับการศึกษาที่อยู่บน
ฐานวัฒนธรรมของตน และใช้ภาษาของตนเป็นสื่อ

๑.๒.๙ ที่ประชุมองค์กรสหประชาชาติ (ซ่ึงประเทศไทยเป็นสมาชิก) ได้พิจารณารับรอง 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใน ๑๕ ปี (Sustainable Development Goals 
2015-2030) ซึง่มทีัง้หมด ๑๗ เป้าหมาย ส�าหรับในภาคการศกึษา SDGs4 ได้ก�าหนด
ให้มีการสร้างหลักประกันว่า ทุกคนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม 
ทั่วถึง และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัดที่ส�าคัญคือ จ�านวน
โรงเรยีนทีจ่ดัให้มกีารใช้ภาษาแม่ของนกัเรยีนทีม่ภีาษาต่างจากภาษาราชการ/ภาษา
ประจ�าชาติที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน นอกจากนี้ยังเชื่อว่า ภาษา
แม่จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเข้าถึงเป้าหมายทั้ง ๑๗ ประการ 

  
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืภายใน ๑๕ ปีนีส้อดคล้องกบัหลกัการเกีย่วกบัภาษาและการศกึษา

ของยูเนสโก ที่ระบุดังนี้

หลักการที่	๑	ยูเนสโกสนับสนุนการใช้ภาษาแม่เป็นสื่อของการเรียนการสอน เพื่อช่วยในการ
สร้างคุณภาพทางการศึกษา โดยสร้างจากความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนและครูผู้สอน

หลักการที่	 ๒	 ยูเนสโกสนับสนุนการสอนแบบทวิภาษาหรือพหุภาษาทุกระดับการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ความเท่าเทียมทางเพศ และเป็นกุญแจของสังคมที่มีความ 
หลากหลายทางภาษา

หลักการที่	 ๓ ยูเนสโกสนับสนุนการใช้ภาษาเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการศึกษาระหว่าง
วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของประชากรกลุ่มต่าง ๆ และเกิดการเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน

จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศภาคขีองสนธสิญัญาระดบันานาชาตข้ิางต้น ประเทศไทยจึง
มีพันธกรณทีีต้่องปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัสนธสิญัญาดงักล่าว ทัง้การเคารพในเจตจ�านงของบคุคลใน
การใช้ภาษา การเคารพในสิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิในการศึกษา เคารพในสิทธิทางภาษาของกลุ่ม
ชาตพินัธ์หรอืชนพืน้เมอืงของประเทศ และรฐัภาคจีะต้องรบัรอง เคารพ และประกนัสทิธขิองบคุคล 
รวมถึงการห้ามเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
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ทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นก�าเนิด หรือสภาพอื่นใด  
การพฒันาการสือ่สารเพือ่เชือ่มโยงในระดบัสังคมโลก เพ่ือการพัฒนาของนานาประเทศ โดยท่ี

ไม่ลืมที่จะค�านึงถึงสิทธิทางภาษาและสิทธิมนุษยชน และเคารพเจตจ�านงของบุคคล อัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องที่ด้วย เช่นนี้แล้ว จึงถือเป็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมอย่างแท้จริง

๓. กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศไทย (ASEAN : Association of Southeast 
Asian Nations) ซึ่งประชาคมอาเซียนมีสาระส�าคัญและพันธกรณีดังนี้

๑.๓.๑ ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community หรือ AEC) เพื่อให้อาเซียน
มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรีและเงินทุนที่เสรีขึ้น อาเซียนได้
ก�าหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ส�าคัญดังนี้

 • การเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน

 • การเป็นภูมิภาค
ที่มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูง

 • การเป็นภูมิภาค
ทีม่กีารพฒันาทางเศรษฐกจิท่ี
เท่าเทียมกัน และ

 • การเป็นภูมิภาค
ที่มีการบูรณาการเข ้า กับ
เศรษฐกิจโลก

๑.๓.๒ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 
หรือ APSC) รัฐภาคีสมาชิกต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการเมือง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ร่วม
มือป้องกันทางทหารและความมั่นคงเพื่อความสงบสุข เป็นเอกภาพและแข็งแกร่งของประชาคม

๑.๓.๓ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ 
ASCC)  ประเทศสมาชิกมีความตกลงร่วมมือใน ๖ ด้าน ได้แก่

 (๑) การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
 (๒) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)

การส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้ภาษา
ไทยอย่างถูกต้อง ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศหลัก รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม 
และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรม และ
สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นการ
เตรียมความพร้อม สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย
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 (๓) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
 (๔) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
 (๕) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)
 (๖) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)

๔. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องและสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับการด�าเนินแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ โดยได้ก�าหนดสิทธิและหน้าท่ี
ของบุคคล ชุมชน และรัฐตามกฎหมายในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสมอภาคเท่าเทียม การเคารพใน
ความแตกต่าง การมสีทิธเิสรภีาพในการแสดงออก การประกอบอาชพี การรวมกลุ่มเป็นสมาคมหรือ
ชมรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติ
รบัรองทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาและภาษา เช่น การด�าเนนิการให้เด็กทุกคนได้รบัการศกึษาเป็นเวลา 
๑๒ ปีอย่างมคีณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย รวมทัง้ให้ประชาชนได้รบัการศกึษาตามความต้องการและ
ส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวติ การส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาในศาสตร์ทกุแขนง การปฏริปูด้านการ
ศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ รายละเอียดส�าคัญ มีดังนี้

๑.๔.๑ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองทาง
กฎหมายเท่าเทยีมกนัโดยการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมต่อบคุคลจะกระท�ามไิด้ ไม่ว่าด้วยเหตคุวาม
แตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๗)

๑.๔.๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพต่าง ๆ ดังนี้

๑.๔.๒.๑ เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การพดู การเขยีน การพมิพ์ การโฆษณา
และการสือ่ความหมายโดยวธิอ่ืีน การจ�ากดัเสรภีาพดังกล่าวจะกระท�ามไิด้ 
เว้นแต่เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพบุคคล
อื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน 
อย่างไรก็ตามเสรีภาพทางวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครองแต่ต้องไม่ขัด
ต่อหน้าทีห่รอืศีลธรรมของประชาชนและต้องเคารพ รวมท้ังไม่ปิดกัน้ความ
เห็นต่าง (มาตรา ๓๔)

๑.๔.๒.๒ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ามิได้ 
เว้นแต่เพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเท่าที่
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จ�าเป็น แต่ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของ
สถาบันศึกษา (มาตรา ๔๐)

๑.๔.๒.๓ เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือ
หมู่คณะ การจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ามิได้ เว้นแต่เพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะเพือ่รักษาความสงบเรยีบร้อยหรอืเพือ่การป้องกนัหรอื
จัดการกีดกันหรือผูกขาด (มาตรา ๔๒)

๑.๔.๒.๔ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถ่ิน
และของชาติ จัดการ บ�ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
สิง่แวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดลุและยัง่ยนื (มาตรา 
๔๓)

๑.๔.๔  รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ ต้องด�าเนนิการให้เดก็ทกุคนได้รบัการศกึษาเป็นเวลา ๑๒ ปีอย่างมคีณุภาพ 

โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย รฐัต้องด�าเนนิการให้เดก็เลก็ได้รบัการดแูลและพฒันา
ก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม รวมท้ังต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการ ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชวีติ โดยรัฐมีหน้าทีด่�าเนนิการก�ากับ 
ส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้จัดการศกึษาร่วมกบัทุกภาคส่วนเพ่ือให้มคีณุภาพ
และมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน
ด ีมวีนิยั ภมูใิจในชาต ิสามารถเชีย่วชาญตามความถนดัของตน และมคีวาม 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยรัฐต้อง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ด�าเนินการ
ในรูปของการจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
(มาตรา ๕๔)

๔.๒  ต้องอนุรักษ์ฟื ้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ รวม
ทัง้อนรุกัษ์ คุม้ครอง บ�ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชวีภาพ (มาตรา 
๕๗)
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๔.๓  พึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะต่าง ๆ 
ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคม
และความสามารถของคนในชาติ (มาตรา ๖๙)

๔.๔  พึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิ
ด�ารงชีวิตในสังคม ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความ 
สมัครใจอย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย (มาตรา ๗๐)

๔.๕  พึงส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ทั้งเรื่องการจัดที่อยู่ การสร้าง
สุขภาพ ตลอดจนพัฒนาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ นอกจากนี้รัฐต้องให้
ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาสให้สามารถด�ารงชวีติได้อย่างมคีณุภาพและได้รับการคุม้ครอง รวมทัง้
การบ�าบัด ฟื้นฟูและเยียวยา ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณจะต้องค�านึงถึง
ความจ�าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพบุคคล 
เพื่อความเป็นธรรม (มาตรา ๗๑)

๑.๔.๕ การปฏริปูด้านการศกึษาท่ีค�านงึถึงการพัฒนาต้ังแต่ระดับเด็กเล็ก ท้ังร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างสมวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งยังให้มีการ
จัดตั้งกองทุน มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพครู
และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ตามความถนัด โดยให้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ในการปฏิรูปด้านการศึกษา 
ดังกล่าวให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อน�าเสนอคณะ
รัฐมนตรีภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (มาตรา ๒๕๘ และ ๒๖๑)

๑.๕  นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงเฉพำะด้ำน

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมุ่งเสริมสร้างฐานรากความมั่นคง
และเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมสันติสุข เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้สามารถด�าเนินไป
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ได้อย่างยัง่ยนื อนัจะน�าไปสูก่ารฟ้ืนคนืความสมานฉันท์ของคนในชาติ และสร้างภมูคิุม้กนัของสงัคม
ในทุกระดับ ได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็น 
แกนหลักในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศแล้ว ในการแก้ปัญหาเฉพาะพ้ืนท่ีหรือกลุ่ม 
ต่าง ๆ ยังได้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านอีกด้วย ดังนี้

	 ๑.๕.๑	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔	
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติมีกรอบแนวคิดหลักที่ค�านึงถึงผลประโยชน์
แห่งชาติ คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “ภาษา” คือ 
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความ
ภาคภมูใิจในความเป็นชาตไิทย และเป็นสงัคมพหวัุฒนธรรมทีเ่ข้มแขง็ โดยมแีนวทางหรอืการด�าเนนิ
การทีส่่งเสริมค่านยิมทีด่ขีองสงัคมไทย การสบืสานวฒันธรรม การเคารพในศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการยอมรับความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษา และ
วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน

	 ๑.๕.๒	ยทุธศาสตร์ความมัน่คงเฉพาะด้านก�าหนดขึน้ภายใต้กรอบทศิทางตามนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบทางยุทธศาสตร์ส�าหรับประเด็นความมั่นคงที่มีความส�าคัญ 
โดยมียุทธศาสตร์ฯ ที่ให้ความส�าคัญกับ “ภาษา” “การเคารพความแตกต่างหลากหลาย” และ 
“สิทธิมนุษยชน” อย่างชัดเจน  ได้แก่

 	 ๑.๕.๒.๑	นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
	 	 พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๒
              เป็นนโยบายฉบับใหม่ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่

มีกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุนทางปัญญาที่
หลากหลายในการน�ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ และยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ 
นิติธรรม ตระหนักและเคารพในกติการะหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทยและ
สังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และพฒันาศกัยภาพของคน สงัคม และเศรษฐกจิ 
ทีส่อดคล้องกบัความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภมูปัิญญาท้องถิน่ เกดิความเสมอภาค มภีาวะ
ทางสังคมจิตวิทยาที่เหมาะสมและเข้มแข็ง ให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน โดย 

(๑) ส่งเสริมคุณค่าและการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
อย่างมเีกยีรต ิศกัด์ิศร ีและเท่าเทยีมกัน โดยเคารพคณุค่าของทกุศาสนาและ
ชาติพันธุ์ ให้ความส�าคัญกับภาษาวัฒนธรรมและการศึกษาของท้องถิ่น

(๒) พฒันาศกัยภาพของคนในสังคม โดยเร่งรัดการจัดการและการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาในทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
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พื้นที่อย่างแท้จริง
(๓) ส่งเสรมิการเรียนภาษาไทย ภาษามลาย ูภาษามลายถูิน่ ภาษาอาหรบั และภาษา

ต่างประเทศที่ส�าคัญ โดยด�าเนินการในทุกระดับการศึกษาให้เป็นเครื่องมือ 
แสวงหาความรู้ การสื่อสาร และโอกาสในการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพส�าคัญ ในการเตรียมความพร้อมรองรับการติดต่อสื่อสารและการ
เช่ือมสัมพันธ์กับโลกมลายูในบริบทของประชาคมอาเซียน รวมทั้งภาษา
อาหรับซึ่งเป็นจุดแข็งในพื้นที่ และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับโลกอาหรับ

	 	 ๑.๕.๒.๒	ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ	
    เพื่อแก้ปัญหากลุ่มประชากรจากภายนอกประเทศที่หลบหนีเข้าเมือง

อย่างผดิกฎหมายและกลุม่ชาตพัินธุที์ม่ปัีญหาสถานะบคุคลไม่ชดัเจน ประกอบด้วย  ๑) ชนกลุ่มน้อย
และกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานานและกลับประเทศต้นทางไม่ได้ ๒) แรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และ ๓) สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ได้ก�าหนดให้การจัดการปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมืองท่ีอยู่ในประเทศไทยโดยครอบคลุมสิทธิด้านต่าง ๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างตาม
สถานะของบคุคล ได้แก่ สทิธด้ิานการศกึษา สทิธิด้านการสาธารณสขุ สทิธใินการเดนิทาง สทิธิอืน่ ๆ 
อาทิ สิทธิในการครอบครองสังหาริมทรัพย์

	 	 ๑.๕.๒.๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	
	 	 											(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)	
    ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน  

ซึ่งกลุ่มชาติพันธ์เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง  โดยมุ่งให้การศึกษาของประชาชนสามารถสื่อสาร อ่าน
และเขียนภาษาไทย การได้รับการส่งเสริมอาชีพ และบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน 

๑.๖ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ววิฒันาการของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) จนถงึ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) มีแนวคิดการพัฒนาที่มุ่ง
เน้นด้านเศรษฐกจิเป็นส�าคญั โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูและการขยายตัวทางเศรษฐกจิอย่างมเีสถยีรภาพ 
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศทีผ่่านมาบรรลเุป้าหมายการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ ดงัจะเหน็ได้จาก
อัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง รายได้ต่อหัวของคนไทยเพิ่มขึ้น สัดส่วนคนยากจนของประเทศ 
ลดลง ฐานะการเงินการคลังของประเทศมีความมั่นคงและได้รับการยอมรับโดยท่ัวไปจากนานา
ประเทศ ส่วนการลงทุนของภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการพื้นฐานทางสังคมโดยต่อ
เนื่องนั้น ได้ท�าให้คนไทยมีรายได้ ฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาโดยตลอด อย่างไร
กต็าม จากการเร่งรดัพฒันาเศรษฐกจิทีเ่น้นการแข่งขันเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ในด้านรายได้ การเติบโต
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ดงักล่าวอยูบ่นพ้ืนฐานความไม่สมดุลของการพฒันา กล่าวคอื ปัญหาความเหล่ือมล�า้ของการกระจาย
รายได้และผลประโยชน์จากการพัฒนาระหว่างภาคีระหว่างชนบทกับเมือง และระหว่างกลุ่มคนใน
สังคม คนไทยและสังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น การพัฒนาที่ไม่ได้ค�านึงถึงต้นทุนและการ
จดัการด้านทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้มองข้ามการพัฒนาคณุค่าของความเป็นคน ละเลยภมูปัิญญา 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย อาจส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

การพัฒนาในระยะ ๕ ปีต่อมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ได้ปรับแนวคิด
และกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม ช่วยแก้ปัญหาการ
พัฒนาที่ขาดความสมดุลคือ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” และเพื่อก้าวไปสู ่
วสิยัทศัน์การพฒันาทีพ่งึปรารถนาในระยะยาว แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๘ ได้เริม่ต้นจากการเปิดโอกาส
ให้คนไทยทุกกลุ่มสาขาอาชีพและภูมิภาคของประเทศเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและก�าหนด
ทศิทางการพฒันาประเทศอย่างกว้างขวางตัง้แต่การเริม่จดัท�าแผน การปรบัแนวคดิการพฒันาจาก
เดิมที่เน้นเศรษฐกิจ มาเป็นการเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนจาก
การแยกส่วน มาเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อให้เป็นแผนพัฒนาฯ ที่จะเอื้ออ�านวยประโยชน์
ให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแท้จริง ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว จึงได้ให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพของคน โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและใช้ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติและของท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความอ่อนโยนทางจิตใจ ที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
ศลิปวฒันธรรม ค่านยิมทีด่งีามและภมูปัิญญาท่ีมอียูใ่นท้องถ่ินและน�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้น้อมน�า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาเป็นปรชัญาน�าทางในการพฒันาและบรหิารประเทศ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาแบบองค์รวมท่ียดึคน
เป็นศูนย์กลางของการพฒันา และการพฒันาอย่างม ี“ดลุยภาพ” ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนในสังคมมีความสุขถ้วนหน้า สามารถพึ่งตนเองและก้าวตามโลกได้อย่าง
รู้เท่าทัน โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ นี้ได้ให้ความส�าคัญ
กับภาษาและวัฒนธรรม โดยก�าหนดเป็นแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ
การคุ้มครองทางสังคม ในการสนับสนุนบทบาทชุมชน ธุรกิจเอกชน สถาบันต่าง ๆ ในสังคมและ
สื่อมวลชนในการท�านุ บ�ารุง และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเชิดชูเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดย
เฉพาะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง การรณรงค์แต่งกายประจ�าชาติและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
และท้องถิน่ อกีทัง้ส่งเสรมิการวจิยั การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยในทุกพื้นที่อย่างเป็นระบบ และเลือกสรรวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
มาผสมผสาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
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(Green and Happiness Society)” คนไทยมีคุณธรรมน�าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  
ด�ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้ 
อย่างมศีกัดิศ์ร ีทัง้นี ้ได้ให้ความส�าคญักบัการพัฒนาคณุภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภมูปัิญญา
และการเรียนรู้ โดยพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน�าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทย
เกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ จัดการองค์ความรู้ทัง้ภูมปัิญญาท้องถิน่และองค์ความรู้สมยั
ใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มุ่งเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
โดยให้ความส�าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยให้มคีณุภาพ มโีอกาสเข้าถงึทรพัยากรและได้รบั
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ส�าหรบัประเดน็ในด้านภาษาและวฒันธรรมนัน้ ได้ก�าหนดเป็นแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ดัง
จะเห็นได้จากแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม การส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การ
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก รวมทั้งการ
เรียนรู้ภาษาสากลอื่นที่เหมาะสมและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรม และ
สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
การเตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบท่ีจะเข้ามาพร้อมกับการ 
เข้าออกของแรงงานอย่างเสร ีสร้างโอกาสและเพ่ิมขดีความสามารถของคนไทยในการออกไปท�างาน
ต่างประเทศ ยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการสื่อสาร
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ยังได้ก�าหนดมาตรการสนับสนุนการยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน ทักษะด้านภาษาและความรอบรู้ด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อ
เตรียมความพร้อมแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการคุ้มครองและ 
ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศด้วย

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลกัปรชัญาพืน้ฐานในการก�ากบัทศิทางการพฒันาประเทศให้เติบโตอย่าง
มีดุลยภาพ ค�านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนาให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส�านึกค�านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นส�าคัญ รวม
ถึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนากลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้
องค์ความรู้ เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้ในอนาคต  ทั้งนี้ ได้ให้
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ความส�าคัญกับการเสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์ โดยเฉพาะมุง่พฒันาคนไทยให้มทีกัษะ
เพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท�างาน 
ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๑.๗ กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดท�ากรอบยุทธศาสตร์
ชาตริะยะ ๒๐ ปีเพือ่เป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในระยะยาว และเพ่ือใช้ในการขบัเคลือ่น
การพฒันาประเทศสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืภายใต้วสิยัทศัน์ “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ 
ยัง่ยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น�าไปสู่การ
พฒันาให้คนมไีทยความสขุ และตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการทีจ่ะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มุ่งสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกัน
ภยัคกุคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเชือ่มัน่ในกลุม่ประเทศอาเซยีนและประชาคม
โลกที่มีต่อประเทศไทย 

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับผลิตภาพการผลิต
และการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ รู้คุณค่าความเป็นไทย 

(๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มุ่งเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล�้าไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรม 

(๕)  ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม  มุง่อนรัุกษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาต ิและมคีวามมัน่คงด้านน�า้ ตลอด
จนพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
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 (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้หน่วย
งานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง กระจายภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และมีธรรมาภิบาล

 

๒. สถำนกำรณ์ทำงภำษำ

ถึงแม้ว่า “ภาษา” มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การบริการของรัฐ การติดต่อค้าขาย และความเข้าใจกันระหว่างคน

ทีมี่วฒันธรรมเดยีวกนัและต่างวฒันธรรม  ในขณะเดยีวกนัภาษายงัเป็นตวับ่งชีช้าตพินัธุแ์ละเป็นสือ่
ถ่ายทอดวฒันธรรมของชาตพัินธ์ุทีส่�าคญัทีส่ดุ การอนรุกัษ์และพฒันาภาษาประจ�าชาติและภาษาของ
กลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆ  ในประเทศไทยควบคูก่นัไปจงึเป็นการสบืทอดวฒันธรรมของบรรพบรุษุ ซ่ึงเป็น
สมบตัลิ�า้ค่าของชาต ิและสอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตติลอดจนกติการะหว่างประเทศทีว่่าด้วยการให้ความส�าคญัในเร่ืองสิทธิ
ทางภาษา สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทย
ได้พยายามพัฒนาองค์ความรู้และได้ปฏิบัติการด้วยวิธีการอย่างหลากหลายเรื่อยมา อย่างไรก็ตาม 
จากการศึกษาทบทวนสถานการณ์ของภาษาต่าง ๆ  ในประเทศไทย  ท�าให้พบประเด็นที่น�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านภาษาของประเทศไทย ดังนี้

๒.๑  กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและสภำวะวิกฤติทำงภำษำ

ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มมีคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ แสดงให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาเฉพาะในวิถีการด�ารงชีวิตของกลุ่มชนที่สืบเนื่องกันมาเป็นร้อยเป็นพันปี ภาษาจึงเป็น
ทั้งระบบคิด  ระบบความรู้ ความเข้าใจในโลกและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาด้าน 
ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม แสดงความเป็นตัวตนของกลุ่มชนแต่ละกลุ่ม  ในโลก
ปัจจุบนัซึง่เป็นโลกยคุโลกาภวิตัน์ทีม่รีะบบเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรมสมัยใหม่ ท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภาษาในสังคมไทยอย่างรวดเร็วจนท�าให้มีปัญหาและเกิดวิกฤติ ดังนี้

 ๒.๑.๑ ปัญหำของภำษำไทย

 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ�าชาติที่ใช้ในการสื่อสารกันทั่วประเทศ ทั้งในระบบราชการ 
วงการสื่อสารมวลชน และระบบการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพจึง
มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความสามารถด้านภาษาไทยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ  
น�าไปสู่การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  ซึ่งเป็น
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ภาษาต่างประเทศต่อไป  ภาษาไทยจงึมคีวามส�าคญัในการสร้างความเข้าใจของคนในชาติ และเสริม
สร้างความม่ันคงของชาต ิ อย่างไรกต็าม ในปัจจบุนัได้เกดิปัญหาขึน้กบัภาษาไทย คอื มกีารใช้ภาษา
ไทยอย่างบกพร่องจนขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญ ดังนี้

• การเน้นการสอนไวยากรณ์และหลกัภาษาให้แก่เด็กระดับประถมศึกษาไม่สอดคล้อง
กับหลักการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ท่ีเร่ิมต้นจากการเรียนรู้ทักษะการฟังและการ
พูดก่อนแล้วจึงเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียน การให้เด็กประถมศึกษาเรียน
ไวยากรณ์ภาษาไทยจึงท�าให้เด็กเบื่อ เกลียด และกลัวการเรียนวิชาภาษาไทย  เมื่อ
ภาษาไทยไม่เข้มแข็งกท็�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกุวชิาตกต�า่ รวมทัง้ขาดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทั้งยังไม่มีแรงจูงใจหรือไม่มีความสนใจที่จะเรียน
วิชาภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น

• การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบันส�าหรับกลุ ่มผู ้เรียนที่มีความ 
หลากหลาย ทางภาษาและชาติพันธุ์ควรใช้ภาษาแม่เชื่อมโยงในการเรียนการสอน
ภาษาไทย ซ่ึงถือว่า เป็นการเรยีนการสอนทีส่อดคล้องกบัธรรมชาติการเรยีนรูภ้าษา
ของมนุษย์และความแตกต่างของกลุ่มผู้เรียนท่ีมีความหลากหลายทางภาษาและ
ชาติพันธุ์ แต่การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบันยังขาดการเชื่อมโยงดังกล่าว
จึงท�าให้เด็กไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่มีปัญหาด้านพัฒนาการและความ
สามารถในการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาอื่น ๆ และวิชาการอื่น ๆ เนื่องจากมีความ
ยากล�าบากในการเชือ่มโยงมโนทศัน์กบัรูปภาษาของภาษาไทยโดยไม่ผ่านภาษาแม่
ของตน ทั้งนี้ การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดควรเริ่มต้นจาก
การใช้ภาษาแม่สื่อสารได้ดีและมีประสิทธิภาพ แล้วจึงเชื่อมโยงไปสู่ภาษาที่ ๒ และ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น การใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียวเป็นสื่อใน
การเรียนการสอนจึงท�าให้การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่
ควร  การปรบัเปลีย่นแนวคดิการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาแม่เป็น
ฐาน (Mother Tongue Based) จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของการเรียนการ
สอนภาษาไทย อันน�าไปสู่การพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้น�าหรือผู้บริหารการศึกษาและผู้จัดหลักสูตรจ�าเป็นต้องปรับ
กระบวนทศัน์ด้านการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาไทยให้สอดคล้องกบัหลกัการเรยีนรูภ้าษาของ
มนุษย์ อันน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาไทยของคนในชาติให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพราะหากท�างานตามรูปแบบและแนวทางเดิมก็จะได้รับผลเหมือนเดิม คือ พัฒนาการทางภาษา
ของเด็กไทยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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๒.๑.๒ วิกฤติของภำษำท้องถิ่น

สังคมไทยประกอบด้วยภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๗๐ ภาษา ทั้งภาษาตระกูลไทและ
ภาษาตระกูลอื่น ๆ แต่ปัจจุบันภาษาดังกล่าวอยู่ในภาวะวิกฤติด้วยสาเหตุต่อไปนี้

• อ�านาจและความเจริญด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งส่ือวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ 
อินเทอร์เน็ต ท�าให้ข้อมูลข่าวสารแพร่ขยายไปอย่างไร้พรมแดน  เกิดการเผยแพร่ข้อมูล 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนให้ความบันเทิงโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ท�าให้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ใน สังคมไทยอยู่ใน
ภาวะถดถอย วิกฤต และอาจสูญสิ้นไป

• สภาวะการด�ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากโอกาสของอาชีพการงานมีความสัมพันธ์ 
กับความสามารถในการใช้ภาษาหลักได้แก่ ภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ�าชาติ และภาษา
ต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น 

• การท�างานตามแหล่งงานนอกชุมชนท�าให้มีการใช้ภาษาไทยมากขึ้นและใช้ภาษาท้องถิ่น
น้อยลง

• การแต่งงานข้ามกลุ่มท�าให้ความเข้มข้นของการใช้ภาษาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ลดลง 
โดยใช้แต่ภาษาของคู่สมรสหรือภาษาที่มีผู้ใช้กันมากในพื้นที่หรือใช้ภาษาไทยสื่อสารกัน  

• การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐจ�าเป็นต้องใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชการ 
ท�าให้คนในท้องถิ่นนิยมใช้ภาษาไทยมากขึ้นและละทิ้งภาษาท้องถิ่นของตน

• การก�าหนดให้ประชาชนใช้ภาษาไทยในทกุกจิกรรมของรัฐ ยกตัวอย่างเช่น ใช้เป็นส่ือในการ
เรียนการสอน ในการสื่อสารมวลชน ส่งผลท�าให้การใช้ภาษาท้องถิ่นลดลง และเยาวชนไม่
เหน็ความส�าคญัของภาษาท้องถิน่ของตน ส่งผลให้องค์ความรู้และภูมปัิญญาท้องถิน่เลือน
หายไป 

ในปัจจุบันพบว่ามีอย่างน้อยถึง ๑๕ ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในภาวะวิกฤติรุนแรงใกล้
สูญ ได้แก่ ๑) ชอง  ๒) กะซอง  ๓) ซัมเร  ๔) ชุอุง  ๕) มลาบรี ๖) เกนซิว (ซาไก) ๗) ญัฮกุร  ๘) โซ่ 
(ทะวืง)  ๙) ลัวะ (ละเวือะ) ๑๐) ละว้า (ก๋อง) ๑๑) อึมปี  ๑๒) บิซู  ๑๓) อูรักละโวย ๑๔) มอเกล็น  
และ ๑๕) แสก ในจ�านวนนี้มีถึง  ๙ กลุ่ม เป็นภาษาตระกูลมอญ-เขมร  ตระกูลออสโตร-เอเชียติก 
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ซึ่งเป็นตระกูลภาษาดั้งเดิมของดินแดนสุวรรณภูมิ โดยที่ภาษากะซอง ซัมเร และชุอุง มีโอกาสน้อย
มากที่จะด�ารงอยู่ได้และคงสูญสิ้นไปตามอายุขัยของผู้พูดสูงอายุที่มีอยู่ไม่กี่สิบคน

นอกจาก ๑๕ กลุ่มภาษาวิกฤติใกล้สูญดังกล่าว ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ แม้กลุ่มขนาด
ใหญ่ก็ล้วนอยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัย แสดงให้เห็นความถดถอย มีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษา 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่เยาวชน เช่น กลุม่ภาษาวกิฤติตามแนวชายแดน ได้แก่ ภาษามอญ  ภาษา
มลายูถิ่น  ภาษาเขมรถิ่นไทย หรือแม้แต่ภาษาค�าเมือง ภาษาไทยอีสาน ภาษาปักษ์ใต้ ซึ่งเป็นภาษา
ที่ใชเ้ปน็ภาษากลางในแต่ละภูมภิาค  ในปัจจุบันแม้วา่ยังคงมีพูดทั่วไปโดยใชส้�าเนียงทอ้งถิน่  แต่ค�า
ศัพท์และลักษณะทางไวยากรณ์จ�านวนมากเปลี่ยนเป็นแบบภาษาไทย

๒.๒ ปัญหำควำมมั่นคงของมนุษย์ 
  สิทธิมนุษยชน และสิทธิทำงภำษำ

เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ซ่ึงภาษาอยู่ในภาวะวิกฤตินั้น  โดย
ทั่วไปกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอยู่ในสภาพอ่อนแอ ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและในกลุ่ม
ของตน เยาวชนส่วนใหญ่ละทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ในขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถ
ปรับตัวเองเข้าสู่สังคมใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์  ท�าให้ไม่ประสบผลส�าเร็จทางการศึกษาตามที่ต้องการ
ในระบบโรงเรยีน ขาดอนาคตและเส้นทางเดินทีช่ดัเจน ขาดความมัน่คงท้ังด้านสถานภาพทางสงัคม
วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตซึ่งในสายตาของคนทั่วไปมักจะมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่พัฒนา
ได้ยาก  เป็นชุมชนล้าหลัง  ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์เล็ก ๆ จึงค่อย ๆ สูญสลายไป  กลุ่มคนดังกล่าว
เปลีย่นไปพดูภาษาหลกัเพือ่ปรบัตวัเข้ากบัสงัคมใหญ่ภายนอกซ่ึงบางส่วนกป็ระสบความส�าเร็จ  แต่
จ�านวนมากก็ยังไม่สามารถปรับตัวได้ หรือยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก  นอกจากปัญหา 
ข้างต้นแล้วยงัมปัีญหาวกิฤตด้ิานอตัลกัษณ์และจติวญิญาณ อนัเนือ่งมาจากมคีวามแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก  น�าไปสู่ความไม่เข้าใจระหว่างคนในพื้นที่และคนต่างพื้นที่  กลุ่มคน
ไทยดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่  จึงมีปัญหาด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ซึ่งสื่อสารผ่านภาษาไทย  ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต�่ากว่าเกณฑ์  น�าไปสู่การ
ขาดความเท่าเทียมในการด�ารงชีวิต  การที่ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่เป็นที่ยอมรับ  ท�าให้เกิด
ปัญหาในการบริหารงานของรัฐ บางครั้งก่อให้เกิดปัญหาการต่อต้านอย่างรุนแรงจนควบคุมได้ยาก 
จึงกล่าวได้ว่า ความไม่มั่นคงทางภาษาน�าไปสู่ปัญหาด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอด
จนความมั่นคงภายในประเทศ

ในแง่ของปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิทางภาษาและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
องค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชนยืนยันว่า กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และคนพิการมีสิทธิทางภาษาและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยสามารถท่ีจะใช้ภาษาของตน ทั้งในบ้าน ในชุมชนของตน และในที่
สาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาของตนในการจัดระบบการศึกษาแก่เยาวชน  ปัจจุบันมี
ผลงานวิจัยจากประเทศต่าง ๆ ที่พิสูจน์และสนับสนุนประโยชน์ของการใช้ภาษาแม่ซ่ึงเป็นภาษา
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แรกเป็นสื่อในการศึกษาเบื้องต้นและเชื่อมโยงเข้าสู่ภาษาราชการหรือภาษาประจ�าชาติเพื่อน�าไปสู่
สาระความรู้และสังคมต่อไป  สหประชาชาติได้มีการเฉลิมฉลองวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น
วันภาษาแม่ (International Mother Language Day) ซึ่งภาษาท้องถิ่นของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ได้
รับการยกย่องและเห็นความส�าคัญ ดังที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นปี
สากลของภาษา (International Year of Languages)

๒.๓ กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำเพื่อเศรษฐกิจและกำรงำนอำชีพ 
   รวมทั้งภำษำเพื่อผู้แสวงหำงำนท�ำ

ภาษาเพื่อเศรษฐกิจและการงานอาชีพจัดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มภาษาตะวัน
ตก เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน  (๒) กลุ่มภาษาตะวันออกและตะวันออกกลาง เช่น ภาษา
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ (๓) กลุ่มภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา

ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ�าวัน 
เนือ่งจากเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการตดิต่อสือ่สาร การศกึษา การแสวงหาความรู ้การประกอบอาชีพ 
การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงมีส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น ได้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี มเีจตคตท่ีิดต่ีอการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร ตลอดจนเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขวางขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนด
ให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ส่วน
ภาษาต่างประเทศอืน่ ๆ  เช่น ภาษาฝรัง่เศส เยอรมนั จนี ญีปุ่น่ อาหรบั บาล ีและภาษากลุม่ประเทศ
เพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่น ๆ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท�ารายวิชาและจัดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม

ส�าหรับภาษาเพื่อผู้แสวงหางานท�า ทั้งที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อ
ประกอบอาชีพหรือพักอาศัย และชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในต่างประเทศและมีความประสงค์จะ
เข้ามาในประเทศไทยเพื่อประกอบอาชีพ ควรจะต้องเรียนรู้ภาษาไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย
เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทั้งในการด�ารงชีวิตอยู่ในประเทศไทย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสิทธิขั้น 
พื้นฐานที่พึงได้รับ ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพ

๒.๔  ควำมจ�ำเป็นด้ำนกำรแปล กำรล่ำม ล่ำมภำษำมือ
  และกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำส�ำหรับคนพิกำรทำงกำรเห็น

	 ๒.๔.๑	ความจ�าเป็นด้านการแปล	การล่าม	ล่ามภาษามือ
   การแปล การล่าม และล่ามภาษามือส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน เป็นทักษะ

ทางการสื่อสารข้ันสูงท่ีรวมการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนไว้ด้วยกัน  ประวัติศาสตร์ของ
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การแปลบ่งบอกว่า  มนุษย์ใช้การแปลในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนต่างภาษาในกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อ
จรรโลงรักษาความเชื่อ ความคิด  ความรู้ประสบการณ์  จารีตประเพณี ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความ
รู้  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงข้ามภาษา การแปล ล่าม และล่ามภาษามือมีบทบาท
มากยิ่งขึ้นในโลกยุคสังคมข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันมากขึ้น  ดังนั้น  การแปลและ
การล่ามจึงเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่จะช่วยลดอุปสรรคของความแตกต่างด้านภาษา

  ประเทศไทยตัง้อยูใ่นภมูภิาคทีม่กีารใช้ภาษาหลากหลายเป็นอย่างมาก การสือ่สาร
ข้ามภาษาผ่านทางการแปล การล่าม และล่ามภาษามือจึงมีความส�าคัญท้ังระดับพหุภาษาภายใน
ประเทศและพหภุาษาข้ามประเทศ เนือ่งจากฐานเศรษฐกจิประเทศไทยปัจจุบนัสร้างรายได้จ�านวน
มากจากการติดต่อและการค้าสากลระหว่างประเทศและการแลกเปล่ียนค้าขายตามชายแดนที่
ต้องอาศัยบริบทและวัฒนธรรมข้ามภาษา  ตลอดจนการใช้แรงงานพหุภาษา มูลค่าที่เกิดจากการ
แปล ล่าม และล่ามภาษามือ นอกเหนืองานแปลและล่ามที่เป็นอาชีพแล้ว  จึงยังแฝงอยู่ในกิจกรรม 
ดังกล่าวเป็นจ�านวนมากและมีมูลค่ามหาศาล  อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านการ
แปล การล่าม และล่ามภาษามือ ดังนี้

(๑) ขาดแคลนนกัแปล ล่ามอาชพี และล่ามภาษามอือาชพีเพ่ือการติดต่อสือ่สาร 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนการค้า
และการบริการสากล

(๒) ขาดหน่วยงานท่ีสนับสนุนพัฒนา รับผิดชอบ ตรวจสอบดูแล คุ้มครองให้
ผู้บริการและผู้ใช้บริการตลอดจนสาธารณชนที่บริโภคข้อมูลจากการแปล 
การล่าม และล่ามภาษามือ

(๓) ขาดหน่วยงานให้บรกิารแปล การล่าม และล่ามภาษามอื ซ่ึงจัดเป็นสิทธขัิน้
พื้นฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย สาธารณสุข และภาษาใช้งาน

	 ๒.๔.๒	การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาส�าหรับคนพิการทางการเห็น
    ส�าหรบัคนพกิารทางการเหน็ทีใ่ช้อกัษรเบรลล์เป็นช่องทางหลกัในการเรยีนรูท้าง

ด้านภาษาและการสือ่สารซึง่เทยีบได้กบัการเรียนรู้ภาษาไทย หรือภาษาอืน่ ๆ  โดยผ่านการใช้อกัษร
ไทย หรืออักษรอื่น ๆ  ของคนทั่วไป ดังนั้น การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ให้ถูกต้องตามหลักภาษา
จงึมคีวามส�าคญัและเป็นรากฐานส�าคญัของการเข้าถึงสิทธข้ัินพ้ืนฐานของคนพิการทางการเหน็ เช่น 
การศึกษา การประกอบอาชพี การด�ารงชวีติประจ�าวนั แต่ด้วยการพฒันาทกัษะทางภาษาขึน้อยูก่บั
ประสาทรับภาพและความสามารถในการเห็น ดังนั้น ความบกพร่องทางการเห็นจึงส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อพัฒนาการและการใช้ภาษาของคนพิการทางการเห็น อย่างไรก็ตาม คนพิการทางการ
เห็นทัว่ไปสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาได้ทดัเทยีมบคุคลทีม่กีารเหน็ปรกต ิหากได้รบัการส่งเสรมิ
การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม ในปัจจุบันการด�าเนินงานยังประสบปัญหาส�าคัญดังนี้ 

(๑) สงัคมยงัขาดความรูแ้ละความเข้าใจในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คนพกิารทางการ
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เห็นเข้าถึงข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้ 
(๒)  ขาดนโยบายในการส่งเสริมศักยภาพในการใช้ภาษา การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ของคนพิการทางการเห็น
(๓)  อปุกรณ์และเทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวกในการช่วยเหลอืคนพกิารทางการเหน็

ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ส่วนใหญ่ผลิตจากต่างประเทศและมี
ราคาแพง

ประเทศไทยจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องสร้างและพฒันามาตรฐานและคุณภาพของการ
แปล การล่าม และล่ามภาษามอื ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของคนพิการทางการเหน็ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม

๒.๕ ควำมมั่นคงของชำติในมิติใหม่ 

  นับแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็น “ความมั่นคง” มีพลวัตสูงและมีความยุ่งยาก สลับ 
ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รวมถึงมีความหลากหลายและความขัดแย้งรุนแรงรูปแบบ
ใหม่ ๆ ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “ความมั่นคง” มีความหมายกว้างขวางมากกว่า
การให้ความส�าคัญกับอ�านาจอธิปไตยหรือเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดน  แต่ขยายความครอบคลุมไป
ถึง “ความมั่นคงของประชาชน” แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงจึงได้มีการพัฒนาเพื่อให้ทันต่อสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและการใช้มุมมองแก้ไขปัญหาที่หลากหลายมากขึ้น  กล่าวคือ ได้เริ่มใช้
แนวคิด “ความมั่นคงแห่งชาติในมิติใหม่” ซึ่งมีกรอบความคิดแบบสันติวิธีที่ยอมรับสังคมแบบพหุ
วัฒนธรรม  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของการยอมรับความจริง เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนษุย์ทีเ่ท่าเทยีมกนั มทีศันคตทิีด่ต่ีอกนั และตระหนกัในคณุค่าความหลากหลายของความคดิ 
วิถชีีวิตและวฒันธรรมของทกุกลุม่ชาตพินัธุท์ีเ่ป็นสมาชกิรฐัชาต ิโดยปรากฏอย่างชดัเจนในนโยบาย
ความมัน่คงแห่งชาตเิกีย่วกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ มจีดุเด่นทีส่�าคญั คอื เป็น
นโยบายทีใ่ห้ความส�าคญักบัการเคารพและยอมรบัการอยูร่่วมกนับนความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยสันติสุข เป็นต้นทุนทางสังคม
เพือ่น�าไปสูค่วามมเีอกภาพของคนในชาติ  รวมท้ังการให้ความส�าคญัในคณุค่าของความเป็นมนษุย์ท่ี
เท่าเทยีมกนั  เพือ่เป็นพลงัหลกัในการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื  ซ่ึงการจัดท�านโยบายและยทุธศาสตร์
ด้านความมัน่คงในระยะต่อมาได้ใช้ “ความมัน่คงแห่งชาติในมติิใหม่” ทีม่กีรอบความคดิสนัติวิธเีป็น
ส่วนส�าคญัของหลกัการพืน้ฐาน การก�าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์มาอย่างต่อเนือ่งดังทีป่รากฏใน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) และนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒

“ความมั่นคงของชาติในมิติใหม่” ซ่ึงใช้กรอบความคิดแบบสันติวิธีที่ยอมรับสังคมแบบพหุ
วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย จะเอื้อต่อนโยบายการส่งเสริมภาษาไทยควบคู่
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กับภาษาท้องถิ่น เนื่องจากหัวใจของความมั่นคงของชาติ คือ ความรัก ความสามัคคี และการผนึก
ก�าลงัร่วมกนัของคนในชาต ิรวมทัง้การให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะท�าให้ทกุคนสามารถอยูร่่วมกนั
อย่างสันติสุข  การยอมรับว่าสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
วิถีชีวิต ศาสนา  ภาษาและชาติพันธุ์  โดยทุกคนมีความภูมิใจในศักดิ์ศรี  อัตลักษณ์ท้องถิ่นและมี
เกียรติเสมอกัน นับเป็นต้นทุนที่เป็นจุดแข็งของความมั่นคงในชาติสืบไป



๕๔
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ประเด็นท้าทายในการพัฒนาภาษาของประเทศในภาพรวม 
ประกอบด้วยการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การยอมรับ 

การเป็นสังคมพหุลักษณ์และมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุขและยั่งยืนทั้งในและระหว่างประเทศ 
และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชาต ิ
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
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บทที่ ๔

ข้อค้นพบ
และประเด็นควำมท้ำทำย

ในกำรพัฒนำด้ำนภำษำในประเทศไทย

ด้วยตระหนักในบทบาทและความส�าคัญของภาษา ซึ่งนับว่าเป็นกลไกหลักประการหนึ่งของ
การพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ การด�าเนินการให้ประสบผลส�าเร็จตาม

นโยบายภาษาแห่งชาติจึงมีความส�าคัญยิ่ง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทบทวนบริบทและแนวทาง
พัฒนาด้านภาษานั้น ท�าให้เห็นข้อค้นพบและประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ของสังคมไทยในด้านที ่
เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านภาษาในประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเด็นส�าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ
ของการพฒันาและเสริมสรา้งความมั่นคงของประเทศ  สามารถสรปุเป็นประเด็นท้าทายทัง้ในภาพ
รวมและประเดน็ท้าทายของแต่ละกลุม่เป้าหมายซ่ึงจะน�าไปก�าหนดเป็นประเด็นยทุธศาสตร์ในการ
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาในบทต่อไป รายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้

๑. ประเด็นท้ำทำยในภำพรวม

๑.๑ กำรขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่กำรยอมรับกำรเป็นสังคมพหุลักษณ์
 และมุ่งเน้นกำรพัฒนำเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
 และยั่งยืนทั้งในและระหว่ำงประเทศ  

	 บริบทที่เกี่ยวข้อง	: ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยจะประสบความส�าเร็จใน
การพฒันาด้านเศรษฐกจิ และยกระดบัคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องประชากรได้ดีในระดับหนึง่ แต่
สังคมไทยปัจจบุนัยงัคงเผชญิกบัปัญหาความขดัแย้งของกลุม่คนในชาตอิยูเ่นอืง ๆ  โดยเฉพาะในช่วง
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สงครามเยน็ท่ีประเทศไทยมุ่งสร้างความเป็นชาตินยิมจนละเลยความเป็นพหวุฒันธรรมและมุง่สร้าง
ชาตไิปสูป่ระเทศอตุสาหกรรมอย่างรวดเรว็ ได้ก่อให้เกดิความเหล่ือมล�า้แตกต่างอย่างรนุแรงระหว่าง
กลุ่มคนต่าง ๆ อันเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งแตกแยกที่น�าไปสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสังคมไทย 
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
ระบบสังคม และกติการะหว่างประเทศต่าง ๆ ผลักดันให้สังคมไทยตระหนักรู้และเริ่มยอมรับการ
ด�ารงอยู่ของกลุ่มคนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมไทยพร้อมกันกับการยอมรับการเป็นส่วน
หนึ่งของประชาคมโลกที่พึงต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพ และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อป้องกันการรุกรานและเอารัดเอาเปรียบทางการค้าและเศรษฐกิจ โดยการเข้าร่วมเป็นภาคีใน
กติการะหว่างประเทศท่ีส�าคัญ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) และ กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม (International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights: IESCR) ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาต่าง ๆ 
ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรวม ๑๑ ฉบับ ทั้งนี้ ได้มีการอนุวัติตามสนธิสัญญา/กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ๗ ฉบับจากทั้งสิ้น ๙ ฉบับ

พฒันาการของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยนบัต้ังแต่ฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๐ ถงึฉบบัปัจจุบนั 
ได้สร้างความชัดเจนในการยอมรับสิทธิและเสรีภาพตลอดจนการมีส่วนร่วมของคนและชุมชน  
อนัเป็นผลให้มกีารปรบัทศิทางของนโยบายและแผนในระดับชาติให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญู โดยมี
มาตราส�าคญัว่าด้วยการคุม้ครองศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ การคุม้ครองความเสมอภาคตามกฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกันของบุคคล ยังผลให้มีการพัฒนากฎหมาย นโยบาย มาตรการในด้านต่าง ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าของกลุ่มคนในสังคมท่ีมุ่งสร้างสภาวะแวดล้อมสันติสุขบนพื้นฐานความ
มั่นคงของประชาชน อาทิ นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี นโยบายความมั่นคงแห่ง
ชาติ การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ การพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการจดัการศกึษาถ้วนหน้าของประเทศไทย การจัดการเรียนการสอนในเร่ืองสิทธิมนษุยชนเร่ือง
ชาติพันธุ์ เช่น การจัดท�าหลักสูตร การจัดท�าข่าวสารข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ โดยสื่อมวลชน 
องค์กรภาคเอกชน และองค์กรของชนเผ่า มีการศึกษาสภาพการณ์ในพื้นที่ทั้งด้านประวัติศาสตร์ 
สงัคม สิง่แวดล้อมและวางแนวทางเสรมิสร้างความสมานฉันท์เสนอต่อรฐับาลเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิติั
โดย คณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัท์แห่งชาต ิทัง้ยงัให้ความส�าคญักบัการอนรัุกษ์ ส่งเสรมิ
และปกป้องคุม้ครองศลิปวฒันธรรมของกลุ่มชน ชมุชนต่าง ๆ  ในการอนรุกัษ์หรอืฟ้ืนฟจูารตีประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ดังปรากฏเรื่อยมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ถงึฉบบัปัจจบุนั และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๘ ถงึฉบบัปัจจบุนั

ข้อค้นพบ	: การด�าเนินงานที่ผ่านมาของสังคมไทย อาจกล่าวได้ว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้นและ
ขาดความเชื่อมโยงในแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ยังผลให้ในทางปฏิบัติของการด�าเนินงานข้างต้น
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นั้น สังคมไทยไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ เป็นช่องว่างที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้ง  ซึง่ในความขดัแย้งบางสถานการณ์ได้แปลงเปลีย่นไปสูก่ารใช้ความรนุแรงในสงัคมอยู่
เนือง ๆ  และการด�าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนในบางประการของหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ มิใช่แต่เพียงสะท้อนความอ่อนแอของภาครัฐ ซึ่งมีโครงสร้าง
การพัฒนาแบบรวมศูนย์อ�านาจ หรือผู้บริหารนโยบายขาดความจริงจังในการแปลงนโยบายสู่แผน
บรหิารราชการ แผนปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่งเท่านัน้ ยงัสะท้อนให้เหน็ว่าคนในกลุม่สงัคมวฒันธรรม 
โดยเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มด้อยโอกาสเอง ก็ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของตนเอง สิทธิ
ของชุมชนอีกด้วย

ทัง้นี ้หากพจิารณาในมติทิางสงัคมและวฒันธรรม สงัคมไทยประกอบไปด้วยกลุม่คนทีม่คีวาม
แตกต่างหลากหลาย แต่ละชุมชนจึงมีวัฒนธรรมย่อยของตนเอง ในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะในห้วง
ของกระบวนการสร้างชาติที่ให้ความส�าคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ  โดยการ
จัดระเบียบอ�านาจรัฐที่มีลักษณะรวมศูนย์อ�านาจและการยึดค่านิยมและอัตลักษณ์ของส่วนกลาง
เป็นแบบแผนมาตรฐาน  ซึ่งวิธีคิดดังกล่าวยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมไทยกล่าวคือ สังคมไทยบางส่วน
ยงัไม่เปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลายทางอตัลักษณ์และวฒันธรรมอย่างเพยีงพอ อาท ิการไม่
ตระหนกัถงึการถ่ายทอดความรูแ้ละภูมปัิญญาท้องถิน่ รวมถงึวฒันธรรมกลุ่มย่อย เช่น กลุม่คนพกิาร 
คนด้อยโอกาส  ไม่ได้รับการส่งเสริมโอกาสในการด�ารงชีวิตและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
เพื่อให้เท่าเทียมกับคนทั่วไป  ซึ่งการรวมให้มีลักษณะเพียงหนึ่งเดียวโดยไม่ได้ตระหนักและเข้าใจ
ถึงความแตกต่างทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมนี้  ท�าให้อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรม
ย่อยอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก�าลังจะเลือนหายไป  จากลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มิติ
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมสามารถเป็นต้นเหตุพื้นฐานที่น�าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนของสังคมได้เช่นกัน

ประเด็นความท้าทาย	: การขบัเคลือ่นสงัคมไทยไปสูก่ารยอมรบัการเป็นสงัคมพหลุกัษณ์และ
มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนทั้งในและระหว่างประเทศ โดยค�านึง
ถงึวิธกีารที่ท�าให้คนในสงัคมไทยเขา้ใจและยอมรบัถงึความแตกต่างและหลากหลายทางวฒันธรรม 
การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน การยอมรับว่ายังมีวัฒนธรรมย่อยอื่น ๆ ที่มีความส�าคัญและ
สามารถด�ารงอยูใ่นสงัคมเดยีวกนัได้โดยไม่มีความขดัแย้งหรือมอีคติทางชาติพนัธุ ์และจะท�าอย่างไร
ที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมร่วมอื่น ๆ ให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ การน�าจุดแข็งของ
สงัคมพหลุกัษณ์ให้มาเป็นพลงัทีส่ร้างสรรค์และทางเลอืกของการพฒันาทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบั
ประเทศ  โดยยอมรบัและเคารพความแตกต่างหลากหลายว่า เป็นส่วนส�าคญัในการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างชุมชน และลดความขดัแย้งท่ีอาจเป็นเง่ือนไขทีน่�าไปสูก่ารใช้ความรนุแรงภายในสงัคม  ดงันัน้ 
จึงต้องมีการเปิดพ้ืนท่ี เปิดโอกาสทางสังคมให้ผู้คนที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลาย ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพความสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมในสังคม  เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็ง
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ที่จะมุ่งสู่เป้าหมายส�าคัญคือท�าให้สังคมไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

๑.๒  พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
  ของคนในชำติโดยใช้ภำษำแม่เป็นฐำน

	 	 บริบทที่เกี่ยวข้อง	 :	 ในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน รวมทั้งการที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและ
อิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ทุกประเทศจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้
คงขดีความสามารถในการแข่งขนั ซึง่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศต่าง ๆ  จะต้องมี
การก�าหนดยุทธศาสตร์และปรบัตวัอยูเ่สมอเพ่ือให้สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงได้อย่างมพีลวตัร 
โดยปัจจัยแห่งความส�าเร็จท่ีส�าคัญของประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ซ่ึง
จะเห็นได้จากการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพอย่าง 
ต่อเนือ่ง การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของคนในชาติจึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม 
และระบบเศรษฐกจิของประเทศ ให้สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงท้ังภายนอกและ
ภายในประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนรวดเร็วและซับซ้อนมาก

สอดคล้องกบัปฏญิญาอินชอน (Incheon Declaration) ในการประชมุการศกึษาโลกระหว่าง
ประเทศสมาชกิยเูนสโกทัง้หมด ๑๙๕ ประเทศทีเ่มอืงอนิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเม่ือเดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศปฏิญญาอินชอนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาภายใน ค.ศ. 
๒๐๓๐ ซึง่มุง่ให้ทัว่โลกจดัการศึกษาโดยค�านงึถงึการให้การศกึษากบัทกุคน (inclusive) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน และการศึกษาตลอดชีวิต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้ความส�าคัญใน
การพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึงปรารถนา โดยพัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ ความ
สามารถ ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็น
คนที่มีความสุข ตลอดจนเป็นคนดีมีคุณธรรม ยึดถือวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีจิตส�านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท�างาน ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ข้อค้นพบ : 

๑.๒.๑ การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลนั้น จ�าเป็นต้องเรียนรู้ผ่านสื่อที่เราเรียกว่า “ภาษา” เพราะ 
ภาษาเป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีมาจากการรับรู้ของระบบประสาทและสมองที่ครอบคลุมหลาย
มิติของการเรียนรู้ ภาษาเป็นระบบคิดซึ่งก่อร่างมาจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน ภาษา
จึงเป็นเครื่องมือการเก็บบันทึกและถ่ายทอดวัฒนธรรม ความรู้ท้องถิ่น และภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ 
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ของแต่ละกลุม่ชน การเรียนรูภ้าษาทีม่คีณุภาพนัน้ ทกุคนควรจะได้รับการเรียนรู้ภาษา (Language 
Acquisition) อย่างเป็นธรรมชาติ ตามบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ซึ่งก็คือ ภาษา
แม่ (mother tongue) เพราะภาษาแม่คือภาษาที่ใช้ในบ้าน และในชุมชน เป็นภาษาที่เข้าใจและ 
เข้าถงึจติใจของคนในชมุชนได้มากทีส่ดุ (ดงัที ่เนลสัน แมนเดลลา อดีตผู้น�าของประเทศแอฟริกาใต้
ได้กล่าวว่า “ If you speak to a man in a language he understands that goes to his 
head but if you speak to him in his language that goes to his heart.”) ภาษาแม่จึงเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส�าหรับการสื่อสารและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษา 
เช่น กระบวนการอ่านออกเขียนได้ท่ีได้ผลที่สุดคือผ่านภาษาแม่ของเด็ก เนื่องจากไม่มีอุปสรรค
ด้านความไม่เข้าใจ และยังสามารถถ่ายโอนความรู้ ความเข้าใจไปสู่การเรียนรู้ภาษาที่ ๒ หรือภาษา
ไทย และส่งต่อสูภ่าษาสากลอืน่ ๆ  ต่อไป การเร่ิมต้นการศกึษาด้วยภาษาท้องถิน่ทีเ่ป็นภาษาแม่ของ
เด็ก เด็กจะไม่เครียด เพราะเด็กเข้าใจสิ่งที่ครูพูดครูสอน การเรียนการสอนสิ่งใหม่ที่เด็กต้องเรียนรู้ 
หากเด็กสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นที่มีพ้ืนฐานมาจากบ้านจะ
ท�าให้เด็กเรียนได้อย่างเข้าใจ สนุกสนาน น�าไปสู่การคิดวิเคราะห์ อันเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงและ
การพัฒนาสติปัญญาความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การเรียนภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะดีขึ้น ท�าให้มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงใน
สาขาที่ต้องการ และ/หรือหางานท�าได้ตามความประสงค์ได้มากขึ้น ภาษาแม่ยังปรากฏอยู่ในทุก
กลุ่มสังคมวัฒนธรรม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มวัฒนธรรมย่อยต่าง ๆ เช่น คนพิการทางการได้ยิน ก็
ใช้ภาษามือเป็นภาษาแม่

 ๑.๒.๒ ธรรมชาติการรับภาษาของมนุษย์เป็นรากฐานส�าคัญของการเรียนรู้  โดยการ
เรียนรู้และพัฒนาภาษาของคน ๆ หนึ่ง เริ่มจากการเรียนรู้ภาษาแม่หรือภาษาที่หนึ่งเรียกว่าการรับ
ภาษาที่หนึ่งหรือการรับภาษาแรก มีความส�าคัญต่อธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ เนื่องจาก
ธรรมชาติของการเรียนรู้ การใช้ภาษาของมนุษย์จะเริ่มที่ภาษาแม่โดยการฟังและการพูดก่อน จาก
น้ันจึงค่อยพัฒนาเป็นการอ่านและการเขียน  ซ่ึงเป็นการเสริมช่วยให้การพัฒนาภาษาเป็นไปโดย
รวดเร็ว  ดังนั้น จึงต้องให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้และการใช้ภาษาแม่ ซึ่งเป็นภาษาแรกให้มีความ
เข้มแข็ง  แล้วจึงใช้ภาษาแม่เป็นสะพานเชื่อมภาษาแม่กับภาษาที่สอง โดยการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษา
ของตนเองให้มีความเข้มแข็งและจัดการเรยีนการสอนภาษาทีส่องหลงัจากทีผู่เ้รยีนสามารถใช้ภาษา
แม่สื่อสารได้ดีและมีประสิทธิภาพแล้ว นอกจากนี้ ภาษาแม่ที่เข้มแข็งมีผลต่อการพัฒนาสติปัญญา
และความรูข้องเดก็ในช่วงต้นของการเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจวชิาความรู้ ต่าง ๆ   ซึง่จะน�าไปสูก่าร
คดิวเิคราะห์ กล่าวได้ว่า การใช้ภาษาแม่สือ่สารได้ดแีละมปีระสทิธภิาพจะน�าไปต่อยอดองค์ความรูแ้ละ
ภาษาอืน่ ๆ  รวมถงึการเรยีนรูแ้ละพฒันาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  ต่อไป ทัง้การศกึษาในภาคบังคบั ใน
ระดับสูง ตลอดจนการเรียนรู้ตามความสนใจ

 ๑.๒.๓ ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศยืนยันตรงกันว่าการใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในการ



๖0
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

เรียนรู้ (Learning) มีความส�าคัญที่ส่งผลเชิงบวกต่อพัฒนาการการสื่อสารข้ามภาษาและการศึกษา
องค์ความรู้อื่น ๆ เป็นอย่างมาก เช่น การเรียนภาษาแม่หรือภาษาที่ ๑ ที่เริ่มจากวัยของเด็กจะ
เป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งท�าให้สามารถเรียนภาษาราชการหรือภาษาที่ ๒ ได้ดีขึ้น (Jim Cummins, 
๒๐๐๐) และในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชากรในส่วนต่าง ๆ  ของโลก องค์การยูเนสโก 
 (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) มีข้อเสนอให้น�าภาษาแม่มา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยใน ค.ศ. ๑๙๕๐ ได้มีประกาศส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาแม่ของแต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในการศึกษา นอกจากนี้ ในประเทศไทยได้มีการจัดท�า (ร่าง) ตัวชี้วัดรายเป้าประสงค์ตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเป้าหมายที่ ๔ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันว่า
ทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทยีมและสนับสนนุโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 ๑.๒.๔ ผลงานวิจัยเร่ือง “การยกเคร่ืองการศึกษาไทยสู่การศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ัวถึง” 
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า ถึงแม้ว่าเด็กไทยจะมีเวลาเรียนมากหาก
เปรียบเทียบกับเด็กในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วัดจากผลสอบมาตรฐานทั้ง
ในประเทศ คือ O-NET กลับพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยตกต�่าลงอย่างต่อเนื่อง และผลของ PISA หรือ 
Programme for international Student Assessment ซึ่งเป็นการทดสอบนานาชาติ ก็ยังพบ
อีกว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับท้าย ๆ และยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาก การเรียนการสอน 
เช่นนีส่้งผลกระทบอย่างมากต่อการพฒันาทรัพยากรบคุคลของประเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ซึง่จะเป็นก�าลงัการพฒันาของชาตต่ิอไป บ่อเกิดของปัญหาเหล่านีม้าจากการเรยีนการสอน “ภาษา” 
ในประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพไม่สอดคล้องกับธรรมชาติการรับภาษาหรือการไม่ใช้ภาษาแม่
เป็นฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีภาษาที่ใช้อยู่ในกลุ่มคนต่าง ๆ ประมาณกว่า ๗๐ 
ภาษา ก�าหนดให้ภาษาไทยที่ใช้เป็นภาษาราชการเป็นภาษาหลักในการจัดการเรียนการสอนให้คน 
ทุกกลุ่มท่ัวประเทศ โดยยังขาดการเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาไทยกับภาษาแม่ของผู้เรียน ยังผล
ให้การเรยีนรูข้องเดก็เกิดข้อขดัข้องในกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธ์ุ ท�าให้ 
ผูเ้รยีนอ่านเขยีนภาษาไทยไม่คล่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนตกต�า่ในทุกรายวชิาท่ีเรียน และ
ส่งผลต่อไปยังการเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ไม่สามารถใช้ภาษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในกลุ่มของคนพิการ เช่น คนพิการทางการได้ยินที่ใช้ภาษามือเป็นภาษา
แม่ คนพิการทางการเห็นใช้อักษรเบรลล์เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสาร พบ
ว่า การจดัการเรยีนการสอนท่ีไม่สอดคล้องกบัธรรมชาตขิองคนพกิารคอื ไม่ได้จดัการเรยีนการสอน
ผ่านภาษามอืส�าหรบัคนพกิารทางการได้ยนิหรือไม่ได้ใช้อักษรเบรลล์เป็นเคร่ืองมอืในการเรียนรู้ของ
คนพิการทางการเห็นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า

ประเดน็ความท้าทาย	: การให้ความส�าคญักบัภาษาแม่ซึง่เป็นภาษาแรกในการเรยีนรูข้องเดก็
และเยาวชนในชาตถิอืว่าเป็นสิง่ส�าคญั ด้วยเป็นการเตรยีมความพร้อมของเดก็ให้เกดิการปรบัตวัต่อ
การเรยีนรูค้วามรูพ้ืน้ฐานในการด�ารงชวีติ หรือการทีจ่ะพัฒนาไปสู่การเรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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ต่อไป เพราะภาษาแม่เป็นรากฐานการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเรียนรู้ ต่อยอดสู่องค์ความรู้แขนงอื่น ๆ  เนื่องจากทักษะภาษาที่
ดที�าให้นกัเรยีนสามารถพฒันาทกัษะการคดิ วเิคราะห์ แก้ปัญหาและเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง ตลอดจน
สามารถต่อยอดการเรียนรู้ข้ามภาษา วัฒนธรรม และวิทยาการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
องค์ประกอบส�าคัญของการวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้เต็มศักยภาพ และมีความร่วมมือด้วยกัน

ทัง้นี ้ นกัการศกึษาควรได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการด�าเนนิการดังกล่าว และมกีารเตรียม
ความพร้อมครู โดยเฉพาะครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

๒. ประเด็นท้ำทำยของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย

๒.๑  ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
  ให้เป็นไปตำมธรรมชำติกำรเรียนรู้ของมนุษย์

	 	 บริบทที่เกี่ยวข้อง	 : ในการประเมินสถานการณ์ของกลุ่มนโยบายภาษาไทยส�าหรับ
นักเรยีนไทยและคนไทย รวมทัง้ภาษาไทยส�าหรบัชาวต่างชาตใินฐานะภาษาต่างประเทศพบว่า การ
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมีความส�าคัญยิ่งในการด�ารงชีวิตอยู่ในประเทศไทย เพราะนอกจากจะ
เป็นภาษาประจ�าชาติและเป็นภาษากลางในการสื่อสารที่ทุกคนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ต้องเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพในประเทศไทยแล้ว ยังพบอีกว่า
ความสามารถด้านภาษาไทยส�าหรับนักเรียนไทยมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้วิชาการอื่น ๆ 
เพราะจะท�าให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนการเรียนรู้ภาษาหรือวิทยาการอื่น ๆ  อีกด้วย นอกจากนี้ ภาษาไทยยังเป็นภาษาที่ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ให้ความสนใจและเรียนรู้มากขึ้นในปัจจุบัน

ข้อค้นพบ	: สถานการณ์ปัจจบุนัของกลุม่ผู้เรียนรู้ภาษาไทยซ่ึงประกอบด้วยบคุคล ๔ กลุ่ม คอื 
(๑) กลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (รวมทั้งคนพิการทางการเห็น) ซึ่งใช้ภาษาไทยที่ใช้เป็นภาษา
ราชการเป็นภาษาแม่ (๒) กลุม่ผู้ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยแต่มไิด้ใช้ภาษาไทยทีใ่ช้เป็นภาษาราชการ
เป็นภาษาแม่  (๓) กลุม่ผูท้ีอ่าศยัอยูน่อกประเทศไทยซึง่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และ (๔) กลุม่ชาว
ต่างประเทศที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทยซึ่งมิได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ปรากฏดังนี้

๑) การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีให้กับผู้ใช้ภาษาไทยหลายกลุ่มในสังคม ปัจจุบัน
ไม่มกีารแบ่งกลุม่ผูเ้รยีนตามศกัยภาพความสามารถและความจ�าเป็นในการใช้ภาษาทีไ่ม่เหมอืนกนั

๒) การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้เด็กและเยาวชนไทยปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทย
ที่ใช้เป็นภาษาราชการเป็นหลักในการเรียนการสอน โดยไม่ตระหนักถึงปัญหาในการเรียนรู้ของ
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เด็กชาติพันธุ์และเด็กที่อยู่ตามชายแดนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยที่ใช้เป็นภาษาราชการในชีวิตประจ�าวัน 
๓) การศึกษาของไทยเน้นระบบการแข่งขันและการให้สอบผ่าน นักเรียนไทยส่วนมากจึงมี 

เป้าหมายในการเรยีนภาษาไทยเพือ่ให้สอบผ่านเท่านัน้ ผูท้ีม่โีอกาสจงึเรยีนพเิศษและกวดวชิาอย่าง
เข้มข้น นักเรียนจึงไม่ต้องการเรียนเพื่อให้รู้และเข้าใจในเนื้อหาภาษาไทยอย่างแท้จริง 

๔) หลกัสตูรภาษาไทยระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานยงัก�าหนดให้นกัเรียนเรียนรู้ไวยากรณ์ตัง้แต่
ระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ โดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษาที่ควรเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาตามล�าดับคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาไทยยังมีน้อย

๕) ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ซ่ึงมีการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เพ่ือการสื่อสารทั้งใน
ระดบัโลกและระดบัภมูภิาค ท�าให้ผูเ้รยีนละเลยการเรียนรู้ภาษาไทย โดยอาจจะมไิด้ตระหนกัว่าการ
เรยีนรู้ภาษาต่างประเทศนัน้จะไม่ประสบความส�าเรจ็ถ้าภาษาแม่ของผูเ้รยีนยงัไม่มัน่คง ซึง่จะท�าให้
เกิดปัญหาของการไร้ราก ไม่รู้จักตนเอง ไม่อาจศึกษาวิชาความรู้อื่น ๆ และไม่อาจจะแก้ปัญหา 
พื้นฐานของชีวิตได้

๖) หลักสูตรการสอนภาษาไทยส�าหรับคนต่างชาติปัจจุบัน เป็นหลักสูตรเฉพาะของผู้สอน/
มหาวิทยาลัย ยังไม่มีหลักสูตรกลางที่เป็นมาตรฐาน

ประเด็นความท้าทาย	 : ประเด็นความท้าทายกลุ่มนโยบายภาษาไทยส�าหรับนักเรียนไทย
และคนไทย รวมทั้งภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศที่ส�าคัญก็คือ ควรได้มี
การปรบัเปลีย่นหลกัสตูรและระบบการเรยีนการสอนภาษาไทยของประเทศให้สอดคล้องกบัล�าดับ/ 
ขั้นตอนการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์ และไม่เน้นการเรียนการสอนหลักไวยากรณ์ใน
ระดับประถมศึกษา โดยควรเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยที่เริ่มต้นจากการฟัง พูด อ่าน
และเขียน ซึ่งเป็นการเสริมช่วยให้การพัฒนาภาษาเป็นไปโดยรวดเร็ว นอกจากนี้ ในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยควรมกีารแบ่งกลุม่ผูเ้รยีนภาษาไทยตามความจ�าเป็นและความต้องการของ
คนแต่ละกลุ่ม  ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างเห็นตรงกันให้มีการแบ่ง 
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนภาษาไทยออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ  (๑)  กลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและใช้
ภาษาไทยทีเ่ป็นภาษาราชการเป็นภาษาแม่  (๒) กลุ่มผู้ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยแต่มไิด้ใช้ภาษาไทย
ทีเ่ป็นภาษาราชการเป็นภาษาแม่ ประกอบด้วยผูใ้ช้ภาษาไทยถิน่ตามภมูภิาค เช่น ภาษาไทยถิน่อสีาน  
ภาษาไทยถิ่นเหนือ  ภาษาไทยถิ่นใต้  ผู้ใช้ภาษาชุมชนท้องถิ่น เช่น ภาษามลายูถิ่น  ภาษาเขมรถิ่น
ไทย  ภาษาโคราช  ภาษากะเหรี่ยง  ภาษามอญ  และผู้ใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส 
เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มลายู เวียดนาม พม่า เขมร ลาว  (๓) กลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทย
และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และ (๔) กลุม่ผูท้ีอ่าศยัอยูน่อกประเทศไทยและมไิด้ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่ ทัง้นี ้การจัดระบบการเรยีนการสอนภาษาไทยของทกุกลุ่มดังกล่าวต้องมคีวามเป็นเอกภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน  สิ่งส�าคัญนอกจากนี้ คือการปรับทัศนคติให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมีความส�าคัญต่อการพัฒนาด้านภาษา ทั้งของ 
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ผูบ้รหิารการศกึษา ผูท้ีม่หีน้าทีจ่ดัหลกัสตูรและการสอน และผู้สอนภาษาไทย ตลอดจนนกัเรียนด้วย

๒.๒ รักษำและสืบทอดกำรใช้ภำษำท้องถิ่น
  ทั้งในชีวิตประจ�ำวันและในระบบกำรศึกษำ

	 		บริบททีเ่กีย่วข้อง	: ในการประเมนิสถานการณ์ของกลุม่นโยบายภาษาท้องถิน่ทัง้ภาษา
ในตระกูลไทและตระกูลอื่น ๆ พบว่าเนื่องจากประเทศไทยต้ังอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
(ภาคพื้นดิน) ซ่ึงเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายของภาษาและชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก ประเทศไทยจึงมีประชากรท่ีมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นลักษณะร่วม
ของประเทศในเอเชียอาคเนย์ โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาแตกต่างกันอาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศจ�านวนทั้งสิ้นกว่า ๗๐ กลุ่มภาษา ซึ่งแต่ละภาษานั้นเป็นภาษาท้องถิ่นที่เป็นภาษาแม่
ของกลุ่มชนต่าง ๆ เหล่านั้น นับว่าสังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรม

   ภาษาท้องถิ่นซึ่งเป็นภาษาแม่ของกลุ่มชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศมีความส�าคัญ
มากเพราะเป็นทัง้ภาษาทีใ่ช้ส่ือสารในชีวิตประจ�าวนัในครอบครวัและในชมุชน ภาษาจงึเป็นเครือ่งมือ 
สื่อสารที่เข้าถึงจิตวิญญาณของประชากรที่เป็นเจ้าของภาษาและยังเป็นแหล่งท่ีเก็บของความรู้ 
ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มชน เช่น อาหารและสมุนไพร ศิลปะประดิษฐ์และงาน
ฝีมือต่าง ๆ  นิทาน เพลง บทกวี พิธีกรรม ประเพณี รวมทั้งความรู้และวิธีจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น พืช สัตว์ ดิน น�้า ลม เพื่อการด�ารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ มาแต่ดั้งเดิม ดังนั้น ภาษาท้องถิ่น
จึงเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน และเป็นเครื่องมือส�าคัญของการสื่อสารและการ
ศกึษาท่ีมพีลงัและเข้าถงึจติใจของแต่ละกลุม่ชนอนัเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาการสงัคมและชมุชน

ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถ่ินดังปรากฏในนโยบายและ
แผนต่าง ๆ เช่น 

๑)  นโยบายความมัน่คงแห่งชาตแิละนโยบายการบรหิารและพฒันาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
ความส�าคญักับการเคารพความแตกต่างหลากหลายของอตัลกัษณ์ วถิชีวิีต และวฒันธรรม 
โดยก�าหนดให้เร่งรดัการขบัเคลือ่นการพฒันาระบบและกระบวนการศกึษาในทกุระดบัที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของพื้นที่อย่างแท้จริง และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
ไทยเป็นภาษาหลกัควบคูไ่ปกบัภาษามลาย ูภาษามลายถูิน่ และภาษาต่างประเทศทีส่�าคญั 
เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารและพัฒนาทกุด้าน พร้อมกนักบัเป็นศกัยภาพส�าคญัในการ 
เตรยีมความพร้อมรองรบัการสือ่สารและสานสมัพนัธ์กบัโลกมลายใูนบรบิทของประชาคม
อาเซียน รวมถึงส่งเสริมคุณค่าและการด�ารงอยู่ของวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่

๒)  นโยบายภาษาแห่งชาติ ก�าหนดนโยบายภาษาท้องถิ่นเป็นนโยบายภาษาหนึ่งใน ๖ กลุ่ม
ของนโยบายภาษาแห่งชาต ิและผลจากการประชมุชีแ้นะ (Public Forum) เรือ่งนโยบาย
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ภาษาแห่งชาติ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศได้พบว่ามากกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วม
งานมคีวามเหน็พ้องในนโยบายด้านการดแูลรกัษาภาษาท้องถิน่และน�ามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนสังคม และการศึกษา

๓)  หน่วยงานภาครัฐของไทยเริม่ตระหนกัถงึความส�าคญัของภาษาท้องถิน่และได้ด�าเนนิการ
ส่งเสริมภาษาท้องถ่ินมากยิง่ข้ึน อาท ิกระทรวงวฒันธรรม (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ได้
ประกาศขึน้ทะเบยีนภาษาท้องถิน่ ๒๗ ภาษาเป็นมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมของชาติ 
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้จัดท�าโครงการทดลองสอนโดยใช้
ภาษาท้องถิน่ควบคูก่บัภาษาไทยและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกบัท้องถ่ิน สถาบนัวจัิย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด�าเนินการส่งเสริมการศึกษาและการ
บ�ารุงรักษาความหลากหลายทางภาษา โดยการบันทึกองค์ความรู้และจัดเก็บไว้ในคลัง
ข้อมลูเพือ่การศกึษาค้นคว้า การฟ้ืนฟภูาษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมผีลงานการศกึษา
วิจัยที่เกี่ยวกับภาษาในภาวะวิกฤต การเสื่อมสลายของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม
ทั้งการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม และการพัฒนาการศึกษาในระบบทวิภาษา-พหุภาษา
โดยใช้ภาษาท้องถิ่นควบคู่กับภาษาไทย

ข้อค้นพบ	: ข้อค้นพบทีส่รปุได้จากสถานการณ์ปัจจบัุนของกลุม่นโยบายภาษาท้องถิน่ทัง้ภาษา
ในตระกูลไทและตระกูลอื่น ๆ พบว่า

๑) ภาษาท้องถิ่นเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความสมานฉันท์ในประเทศและสร้างความ
เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากภาษาท้องถ่ินที่ใช้อยู่ในสังคมไทยส่วนใหญ่เป็น
ภาษาของกลุม่ชาตพินัธ์ุเดยีวกนัหรอืคล้ายคลงึกนักบัภาษาของประเทศเพือ่นบ้าน ท�าให้
สามารถเรียนรู้ข้ามสังคมวัฒนธรรมผ่านภาษาได้โดยง่าย อันส่งผลดีต่อการสร้างความ
สัมพันธ์และโอกาสในการติดต่อระหว่างกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านความมั่นคงทาง
สังคมวัฒนธรรมและสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้ 

๒)  คนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นและในสังคมไทยไม่ให้ความส�าคัญ ยอมรับ และเห็นประโยชน์
ของภาษาท้องถิ่น ท�าให้ขาดการอนุรักษ์ พัฒนา ดูแล ยกย่อง และส่งเสริมการใช้อย่าง 
กว้างขวาง

๓)  ปัจจุบันภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งกลุ่มภาษาขนาดเล็กและกลุ่มภาษาขนาดใหญ่ก�าลังอยู่
ในภาวะวกิฤต ิจากความเจรญิเตบิโตของทกุพืน้ทีใ่นสงัคมไร้พรมแดน เนือ่งจากอทิธพิล
ของการสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน ยังผลให้คนไทยใช้ภาษาท้องถิ่นลดลง ท�าให้ภาษา 
ทอ้งถิน่ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทยถิน่ตามภูมภิาคและภาษาของกลุ่มชาตพิันธุ์ต่าง ๆ  ใน
สังคมไทยก�าลังอยู่ในภาวะถดถอยและอาจสูญหายไป สอดคล้องกับการคาดคะเนของ 
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นกัภาษาศาสตร์หลายท่าน เช่น Krauss (ค.ศ. ๑๙๙๒) ท่ีว่าหากไม่มกีารด�าเนินการอย่างใด
ภายในศตวรรษนี ้ร้อยละ ๙๐ ของภาษาในโลกจะสูญส้ินไป ในประเทศไทยปัจจุบนัพบว่า 
มีภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างน้อยถึง ๑๕ ภาษาทั้งภาษาตระกูลไทและตระกูลภาษา 
อื่น ๆ อยู่ในภาวะวิกฤติรุนแรงใกล้สูญ หลายกลุ่มเป็นภาษาเก่าแก่ของดินแดนเอเชีย
อาคเนย์ 

๔)  การเสื่อมถอยของภาษาท้องถ่ินยังผลให้ชุมชนและสังคมไทยสูญเสียภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านต่าง ๆ ที่ได้สะสมมานานนับร้อยนับพันปี

๕)  ภาษาท้องถ่ินส่วนใหญ่มีแต่การใช้ภาษาพูดโดยไม่มีภาษาเขียนที่เป็นระบบแบบแผน 
ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�าคัญกับภาษาท้องถ่ิน แต่ในความเป็นจริงภาษาพูดก็
เป็นการถ่ายทอดระบบความคดิและความรูท้ีม่คีณุค่าของท้องถิน่ สมควรทีจ่ะเกบ็รกัษา
ไว้ นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนาระบบเขียนให้กับภาษาท้องถิ่นเหล่านี้

๖)  ภาษาท้องถ่ินบางภาษามีอักษรและระบบเขียนของตนเอง ซึ่งได้สร้างมาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษ เป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญในการบันทึกรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณค่า
ต่อการเรียนรู้แต่ภาษาเขียนเหล่านี้มักเป็นภาษาโบราณ ยากแก่การเรียนรู้ ยังขาด 
ผู้สนใจและผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญ

๗)  คนจ�านวนหนึ่งยังเข้าใจว่าการเสื่อมถอยและสูญหายของภาษาและวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ในความเป็นจริงเกิดจากการขาด
การสนับสนุนโดยผ่านระบบกฎหมาย นโยบายและการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ

๘)  การรณรงค์ขององค์การนานาชาตแิละวงวชิาการเพ่ือการรักษาภาษาท้องถิน่และน�ามา
ใช้ประโยชน์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและรับรู้ของคนโดยทั่วไป

๙)  การขาดการศึกษาเชิงลึกในภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศไทยและความไม่เข้าใจใน
ภาษาของชนต่างวัฒนธรรมยงัผลให้เกดิความเข้าใจผดิและความคลาดเคลือ่นในการสือ่
ความหมาย อีกทั้งท�าให้องค์ความรู้ซึ่งเป็นมรดกทางภาษาและวัฒนธรรมเลือนหายไป

๑๐) หน่วยงานภาครัฐยังขาดการน�างานวิจัยด้านภาษาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างเป็น 
รปูธรรม โดยเฉพาะงานวจิยัเชงิปฏบิติัการทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้ตามบริบทของ
พื้นที่และชุมชน

ประเด็นความท้าทาย	 : ประเด็นความท้าทายกลุ่มนโยบายภาษาท้องถิ่นทั้งภาษาตระกูลไท
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และภาษาตระกลูอืน่ ได้แก่ การรกัษาและสืบทอดการใช้ภาษาท้องถิน่ในชวีติประจ�าวัน การส่งเสรมิ
การใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ในระบบการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในภูมิภาคของ
ประเทศไทย การสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาของชุมชนและชาติให้คงอยู่สืบไป และการใช้ภาษา
ท้องถิ่นเพื่อเช่ือมโยงความเข้าใจกับประชากรในประเทศเพื่อนบ้าน อันน�าไปสู่การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง การเพิ่มศักยภาพการค้าระหว่างประเทศ อันน�าไปสู่ความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของประเทศ

 ๒.๓ พัฒนำทักษะและควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ
  เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

	 	 บรบิททีเ่กีย่วข้อง	: ในกลุม่นโยบายภาษาเศรษฐกจิและภาษาเพือ่นบ้านและกลุม่
นโยบายภาษาส�าหรับการแปล การล่าม และล่ามภาษามอืมคีวามชดัเจนในการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็น
ภาษาต่างประเทศหรอืภาษามอืเป็นเคร่ืองมอืในการเข้าถงึข้อมลู องค์ความรู้และการส่ือสารเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาค

สงัคมไทยมคีวามตืน่ตวัในการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ
มาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน และเมือ่เกดิข้อตกลงความร่วมมอืการพฒันาระหว่างภมูภิาคของประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ส่งผลให้ภาษาองักฤษเป็นประเด็นทีไ่ด้
รบัความส�าคญั นอกจากนี ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ก�าหนดเป้าหมายประการหน่ึงในการพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ
ที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มคีวามคิดสร้างสรรค์ มทีกัษะการท�างานและการใช้ชวิีตทีพ่ร้อมเข้าสู่ตลาดงาน โดยรวม
ถึงการมีทักษะภาษาต่างประเทศด้วย

การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงข้ามภาษาและ
วัฒนธรรมจากภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่งก็มีความส�าคัญไม่แตกต่างกับการใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อสารด้วยตนเอง การแปล การท�างานล่ามและล่ามภาษามือจึงมีบทบาทส�าคัญยิ่งในโลกยุคสังคม
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันมากข้ึน ดังน้ันการแปลและการล่ามจึงเป็นเคร่ืองมือ
หรือช่องทางสร้างความเข้าใจและทัศนคติระหว่างกันที่ถูกต้อง ช่วยลดอุปสรรคของความแตกต่าง
ด้านภาษา ตลอดจนการติดต่อเชื่อมโยงกันทางธุรกิจที่ปัจจุบันรายได้ของรัฐจ�านวนมากมาจาก
ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว การประชุมสัมมนาและการติดต่อด้านการลงทุนและการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการค้าขายตามแนวชายแดน ตลอดจนการใช้แรงงานของผู้แสวงหางานท�า ซ่ึงมี
ความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับบริบทและวัฒนธรรมข้ามภาษา มูลค่าของการแปล การท�างานล่าม
และล่ามภาษามอื นอกเหนอืจากงานแปลและงานล่ามทีเ่ป็นอาชพีแล้วยงัแฝงอยูใ่นกจิกรรมดงักล่าว
เป็นจ�านวนมากและมีมูลค่ามหาศาลโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ การแปล การท�างานล่าม
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และล่ามภาษามือ เป็นวิชาชีพท่ีต้องใช้ทักษะทางการสื่อสารขั้นสูง ที่รวมทั้งการพูด การฟัง การ
อ่านและการเขียนไว้ด้วยกัน 

ข้อมูลจากภาคธรุกจิและบริการของประเทศ สะท้อนให้เหน็ถงึความต้องการบุคลากรทีม่ทีกัษะ
ด้านภาษาเพื่อมาเป็นบุคลากรส�าคัญในกลุ่มนี้ดังนี้

๒.๓.๑ ข้อมลูผลการส�ารวจของกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬาพบว่า จ�านวนนกัท่องเทีย่วที่
เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดใน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชน
จีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น

๒.๓.๒  ข้อมูลผลการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ผู ้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียน ๖,๕๓๕ ราย จาก ๑๐,๓๓๔ เว็บไซต์ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๕ มอีตัราการเจรญิเตบิโตประจ�าปีแบบมวลรวมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งร้อยละ ๒๕ 

๒.๓.๓  ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ต้องการล่ามภาษาอังกฤษ จ�านวน ๗๙๑ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗ รองลงมาคือ ภาษาพม่า จ�านวน ๙๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ 
ภาษาจีน จ�านวน ๕๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๓ และภาษากัมพูชา จ�านวน ๑๖ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๒

๒.๓.๔ ข้อมูลของศาลยุติธรรมพบว่า มีความต้องการล่ามภาษาอังกฤษมากที่สุด [ส�านักงาน
ศาลยุติธรรม กองการต่างประเทศ (ต.ค. ๒๕๕๔-ก.ย. ๒๕๕๕)]

๒.๓.๕ ข้อมูลผลการส�ารวจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์พบว่า การให้บริการล่ามภาษามอืของหน่วยจดั
บริการในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ได้แก่ ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๕ การประชุม สัมมนา 
หรือฝึกอบรมเป็นประเภทของงานบริการที่ได้บริการคนพิการทางการได้ยิน ได้รับ
บริการล่ามภาษามือจ�านวน ๓,๒๘๖ คน และ ๔,๖๗๙ คน ตามล�าดับ ซึ่งเป็นอันดับ
แรกเมื่อเทียบกับการให้บริการด้านอื่น

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง

ชาต ิได้มปีระกาศเรือ่ง การส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธขิองคนพกิารให้เข้าถงึหรอืรับรูแ้ละใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง เมื่อ 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หมวด ๑ มาตรการพื้นฐาน ข้อ ๕ ดังนี้ 

 
ข้อ ๕ ผู้รบัใบอนญุาตต้องจดัให้มบีรกิารล่ามภาษามือ ค�าบรรยายแทนเสยีง เสยีงบรรยายภาพ
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และบริการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�าหนดในรายการที่ออกอากาศประเภทข่าวสารหรือสาระที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดบริการดังกล่าวให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
รูปแบบของแต่ละรายการ โดยอย่างน้อยต้องมีสัดส่วน ดังนี้

(๑)  บรกิารล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการทีเ่ป็นข่าวสารหรือสาระ
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกจิการทีไ่ด้รับอนญุาต และ
ต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ ๙ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อ
รวมเวลาทีจั่ดให้มบีรกิารดงักล่าวตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ นาทต่ีอ
วัน

(๒) บรกิารค�าบรรยายแทนเสยีงอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของสดัส่วนรายการทีเ่ป็นข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับ
อนญุาต และต้องจดัให้มีเพ่ิมข้ึนจนถึงร้อยละ ๖๐ ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดในภาค
ผนวก ซึง่เมือ่รวมเวลาท่ีจัดให้มบีริการดังกล่าวตลอดท้ังวนัเฉล่ียแล้วต้องไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ นาทีต่อวัน

(๓)  บรกิารเสยีงบรรยายภาพอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสดัส่วนรายการทีเ่ป็นข่าวสาร หรอื
สาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาต 
และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ ๑๐ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดในภาคผนวก 
ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าวตลอดท้ังวันเฉล่ียแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ 
นาทีต่อวัน

	 	ข้อค้นพบ : ข้อค้นพบทีส่รปุได้จากสถานการณ์ปัจจุบนัของกลุ่มนโยบายภาษาเศรษฐกจิ
และภาษาเพื่อนบ้าน และกลุ่มนโยบายภาษาส�าหรับการแปล การล่ามและล่ามภาษามือ พบว่า

 ๑) ปรากฏข้อมลูเชิงประจกัษ์จากหลายสถาบนัพบว่า  ศกัยภาพด้านการใช้ภาษาองักฤษ
ของประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับต�่ามากดังนี้

• การจัดอันดับของ IMD World Competitive Yearbook 2012 พบว่าภาษา
อังกฤษของประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีความเสียเปรียบทั้งในด้านภาษาอังกฤษ
และความหลากหลายของภาษาที่ใช้  โดยยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

• จากการจดัล�าดบัความสามารถด้านการใช้ภาษาองักฤษของประเทศต่าง ๆ  จ�านวน 
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๕๔ ประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่  โดย  สถาบัน English 
First ( EF English Proficiency Index 2012 : EF EPI 2012) ใน ค.ศ. ๒๐๑๒ 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ ๕๓ จาก ๕๔ ประเทศ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มี “ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษต�่ามาก” ซึ่ง ๕ ล�าดับสุดท้ายประกอบ
ด้วยประเทศโคลัมเบีย ปานามา ซาอุดิอาระเบีย ไทย และลิเบีย 

• เมื่อเทียบสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประเทศในอาเซียน ใน
รายงานของ IMD World Competitive Yearbook 2011 พบว่า คนไทยที่สื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษได้มีเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้น ซึ่งท�าให้ไทยอยู่ในอันดับที่ ๕ จาก 
๑๐ ประเทศ 

• จากการส�ารวจข้อมูลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษจากการสอบ TOEFLของบัณฑิต 
จากประเทศอาเซียน ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า สิงคโปร์กับฟิลิปปินส์เป็นสองชาติที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
๕๕๐ มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 
๕๐๐ ในขณะทีค่ะแนนเฉลีย่ของบณัฑิตไทยได้ต�า่กว่า ๕๐๐ คะแนน ซ่ึงอยูใ่นระดับ
เดียวกับบัณฑิตจากประเทศลาว

 ๒) สังคมไทยขาดความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการแปล การล่าม
และล่ามภาษามอืว่าเป็นอาชพีทีส่ร้างความเข้าใจในสังคมพหภุาษาและเป็นอาชพีทีม่รีายได้สูงและ
อยู่ในกลุ่มขาดแคลน เนื่องจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ น�ารายได้เข้าประเทศ

 ๓) ขาดการบูรณาการด้านนโยบายและการผลักดันจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มี
สภาวิชาชีพ เพ่ือให้อาชีพการแปล การท�างานล่ามและล่ามภาษามือเป็นวิชาชีพที่ท�างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มาตรฐานและคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองและยอมรับอย่างแพร่หลาย

 ๔) ขาดแคลนนกัแปล ล่ามและล่ามภาษามอือาชพีทีม่คีณุภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เพือ่การตดิต่อสือ่สาร ถ่ายทอดเทคโนโลย ีข้อมลูข่าวสารและองค์ความรูต่้าง ๆ  ตลอดจนการค้าและ
การบริการด้านภาษา

 ๕) ขาดหน่วยงานผลิตนักแปล ล่ามและล่ามภาษามือ และหน่วยงานให้บริการการแปล 
การท�างานล่ามและล่ามภาษามือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการบริการรูปแบบใหม่ที่
เข้าถึงง่ายและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจัดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การ
สาธารณสุข การจ้างงาน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วน
ร่วมทางสังคมและการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ

 ๖) ขาดความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาการแปล ล่ามและล่ามภาษามือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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ประเด็นปัญหาส�าคัญ น่าจะเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษา
ต่างประเทศท่ีมักเน้นการเรียนรู้ไวยากรณ์มากกว่าการเน้นสมรรถนะทางด้านการสื่อสาร จึงท�าให้
คนไทยสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศได้น้อย ประเทศไทยมักให้ความส�าคัญกับ
การเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์มากกว่าสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีการส่งเสริม 
สนบัสนนุและลงทุนในการศึกษาด้านนีน้้อย อีกทัง้ประชากรส่วนใหญ่ยงัคงไม่สนใจการเรยีนรูภ้าษา
ต่างประเทศเป็นภาษาที่ ๒-๓ ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางภาษามากมาย เนื่องจากมีคน
หลากหลายกลุ่มอาศัยอยู่ในประเทศซึ่งมีภาษาที่สามารถเชื่อมโยงกับภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
ได้ เช่น ภาษาเขมรถ่ินไทยซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภาษาเขมรในกัมพูชา ภาษาถ่ินอีสานที่เช่ือมโยง
กับภาษาลาว ภาษามลายูถิ่นที่เชื่อมโยงกับภาษามลายูในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน 

ประเด็นความท้าทาย	 : ประเด็นความท้าทายกลุ่มนโยบายภาษาเศรษฐกิจและภาษา 
เพือ่นบ้านและกลุม่นโยบายภาษาส�าหรบัการแปล ล่ามแปล และล่ามภาษามอื คอืการให้ความส�าคญั
ในการพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านภาษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของคนไทย โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาซึ่งจะเป็นทรัพยากรส�าคัญในการพัฒนาชาติให้มั่นคง
ยั่งยืนต่อไป   และการพัฒนาให้การแปล การท�างานล่ามและล่ามภาษามือมีคุณภาพและมาตรฐาน

๒.๔  ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 
  กำรด�ำรงชีวิต และรักษำสิทธิขั้นพื้นฐำนให้กับคนพิกำร
  และผู้แสวงหำงำนท�ำในประเทศไทย

	 	 บริบทที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มคนท่ีมีข้อจ�ากัดด้านโอกาสและการเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานใน
สงัคม คอืกลุม่ผูแ้สวงหางานท�าในประเทศไทย กลุม่คนพกิารทางการเหน็และกลุม่คนพกิารทางการ
ได้ยิน พบว่า

  ผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทยท่ีเข้ามาทดแทนแรงงานขาดแคลนบางประเภทเพ่ือ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานและช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้น พึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ภาษา เพราะนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองในด้านการคุม้ครองจากกฎกตกิา/พนัธกรณรีะหว่างประเทศ และกฎหมายต่าง ๆ  ในประเทศ 
ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองสิทธิและกระบวนการยุติธรรม 
และการได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการจัดการศึกษาแล้ว ผู้ประกอบการที่รับผู้เข้ามา
แสวงหางานท�าเอง ก็ยังได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากความสามารถในการสื่อสารในการประกอบ
อาชีพของประชากรกลุ่มนี้ด้วย

  คนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยิน ซ่ึงเป็นคนกลุ่มหน่ึงในสังคมไทยนั้น
พงึได้รบัสทิธขิัน้พืน้ฐานโดยไม่แตกต่างไปจากกลุ่มอืน่ ๆ  ในสังคม แต่เนือ่งจากมรูีปแบบการส่ือสาร
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของสังคม
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	 	 ข้อค้นพบ : ข้อค้นพบที่สรุปได้จากสถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มนโยบายท้ัง ๒ กลุ่ม 
ดังกล่าว พบว่า

๑)  การเข้ามาแสวงหางานท�าในประเทศไทยของคนต่างด้าวในภาพรวมยังคงมี 
แนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งและกระจายไปอาศยัอยูใ่นพ้ืนทีต่่าง ๆ  ทัว่ประเทศ 
เนื่องจากปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจและค่าเงินของประเทศไทยดีกว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับภาวะการขาดแคลนแรงงานของไทยจ�านวน
มาก โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือสะดวกขึ้น ท�าให้จ�านวนแรงงานต่างด้าวม ี
แนวโน้มเพิม่ข้ึน จะท�าให้สภาพปัญหาในปัจจุบนัขยายใหญ่ขึน้  ซ่ึงความหลากหลาย 
ในการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกนัของผู้เข้ามาแสวงหางานท�าส่งผลให้ประสบปัญหาใน
การสื่อสาร และความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวัน การที่ผู้เข้ามาแสวงหางานท�าไม่
เข้าใจภาษาไทย ท�าให้ขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสทิธขิัน้พืน้ฐานทีค่วรจะได้
รับ เสียโอกาสในการได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน อาทิ การบริการด้านการศึกษา  
สาธารณสุข แรงงานถูกแสวงหาผลประโยชน์ จนเกิดเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน อีกทั้ง ผู้เข้ามาแสวงหางานส่วนใหญ่ขาดความสนใจในการเพิ่มความ
รู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย และมีข้อจ�ากัดด้านเวลาสถานที่ ดังนั้น จึงควร
ส่งเสริมให้แรงงานได้เรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและ
พัฒนาศักยภาพในการท�างานด้วย

๒) ในกลุ่มคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยิน พบว่าครอบครัวคน
พิการขาดความรู้/ความเข้าใจในการเล้ียงดูลูกที่พิการ ท�าให้ขาดการส่งเสริม
การพัฒนาภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้
ของลูก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว คนพิการทางการได้ยินมีภาษามือเป็นภาษา
แม่เป็นของตนเอง ทั้งนี้ เพราะโดยธรรมชาติ มนุษย์จะพัฒนา “ภาษา” เพื่อการ
สื่อสารด้วยการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิด ไม่ว่าจะเป็นภาษามือของคนพิการทางการ
ได้ยิน (คนหูหนวก คนหูตึง) หรือคนพิการทางการเห็น (คนตาบอด คนสายตา
เลือนราง) ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้ทัดเทียมบุคคลที่มีการเห็นปกติ 
หากได้รับการส่งเสริมการเรียนภาษาผ่านอักษรเบรลล์ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มี
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าส่งผลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิน่ และเอกชนมกีารจดัเกบ็ข้อมลูในรปูแบบไฟล์อเิลก็ทรอนกิส์มากขึน้ อาทิ 
เวบ็ไซต์ เอกสารอิเลก็ทรอนกิส์ และหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์
เหล่านีค้นพกิารทางการเหน็สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้โดยผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ช่วยในการอ่านข้อมูล
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๓) การสื่อสารด้วยภาษามือไทยในชุมชนคนหูหนวกและในสถานศึกษาส�าหรับคน
หูหนวกมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ลักษณะภาษามือไทยที่ใช้ในชุมชน ถึงแม้
จะมคีวามคล้ายคลงึกนัเป็นส่วนใหญ่ แต่กย็งัมคีวามหลากหลายและแตกต่างกนั
ไปตามภูมิภาค สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของศาสตราจารย์เจมส์  วูดวอร์ด 
(Professor James Woodward) ที่ระบุว่าภาษามือของคนหูหนวกของแต่ละ
ภาคมีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ ส่วนลักษณะภาษามือไทยที่ใช้ในสถาน
ศกึษาส�าหรับคนหูหนวกหรอืในโรงเรยีนสอนคนหูหนวกนัน้ค่อนข้างแตกต่างจาก
ภาษามือไทยที่ใช้ในชุมชนคนหูหนวก 

 
๔) ประชาชนทั่วไปยังมีเจตคติที่ไม่ถูกต้องต่อความสามารถของคนพิการ ขาดความ

รู้และข้อมูลในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อคนพิการ ซ่ึงเป็นการปิดกั้นโอกาส
คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ  ทุกด้าน ทั้งด้านการแพทย์ การ
ศึกษา และการมีส่วนร่วมทางสังคม

 
๕) รฐัมข้ีอจ�ากดัหรอืขาดวธิกีารทีเ่หมาะสมในการสนบัสนนุให้คนพิการ/ด้อยโอกาส

ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ประเด็นความท้าทาย : ประเด็นความท้าทายกลุ่มนโยบายผู้เข้ามาแสวงหางานท�าใน
ประเทศไทย และกลุม่คนพกิารทางการเหน็และคนพกิารทางการได้ยนิ คอืท�าอย่างไรจงึจะสามารถ
พฒันาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสือ่สารเพือ่พฒันาประสทิธภิาพในการท�างานและการด�ารงชวีติ 
ตลอดจนรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาสทั้ง ๒ กลุ่มนี้ได้
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รูใ้ช้-รู้รักษ์ภาษาไทย เปิดใจรับสิทธิทางภาษา พัฒนาทักษะภาษาระดับ
สากล สู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
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บทที่ ๕

วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำนภำษำในประเทศไทย 

ด้วยปัจจยัแวดล้อมและบรบิทการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ท่ีประเทศก�าลงัเผชิญอยู ่ประกอบกบัความ
เจริญก้าวหน้าท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ จึงมีความจ�าเป็นต้อง 

เตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
“ภาษา” เป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู ้
และการตดิต่อสือ่สาร เพือ่ให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ และความสัมพันธ์อนัดี ตลอดจนสร้างความมัน่คง 
และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจบนฐานของความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเกื้อกูลกัน อันจะ
น�าไปสู่การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้
มีความมั่นคง มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่ม ี
รายได้สูง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติจึงได้
ก�าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และการน�าไปสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์

“รู้ใช้-รู้รักษ์ภาษาไทย เปิดใจรับสิทธิทางภาษา พัฒนาทักษะภาษาระดับสากล สู่สังคมสันติสุข
อย่างยั่งยืน” 
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แผนภูมิที่ ๔ กรอบการพัฒนาวิสัยทัศน์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ

๒. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

๒.๑   วัตถุประสงค์

 ๒.๑.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของภาษาที่แสดงออกถึงวิถี
ชีวิตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลาย น�าไปสู่การเห็นคุณค่าและการยอมรับ
ความแตกต่างทางภาษาและสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ๒.๑.๒ เพือ่ธ�ารงรกัษาภาษาไทยในฐานะภาษาประจ�าชาติให้ด�ารงอยูอ่ย่างยัง่ยนื และ
สร้างความเป็นเอกภาพให้กับประเทศไทย

 ๒.๑.๓ เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรูแ้ละทกัษะการใช้ภาษาไทยให้แก่คนทกุกลุม่
ในสงัคมไทยเพือ่ให้มปีระสทิธิภาพในการสือ่สารและสร้างความเข้าใจอนัด ีทัง้นีร้วมถงึกลุม่ชาตพินัธุ์ 
กลุม่ผูแ้สวงหางานท�าในประเทศไทย คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และชาวต่างชาติท่ีต้องการเรียนรู้ภาษา
ไทย 

 ๒.๑.๔ เพ่ือส่งเสริมการใช้และพัฒนาภาษาท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและ
ถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ให้เดก็และเยาวชน อนัเป็นการธ�ารงรักษามรดกภมูปัิญญาทางภาษาและ
สังคมวัฒนธรรมของชุมชนและชาติให้คงอยู่

 ๒.๑.๕ เพือ่ยกระดบัวชิาชพีการแปล การล่าม และล่ามภาษามอืให้เป็นมาตรฐาน และ
ส่งเสริมให้มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ อันเป็นเครื่องมือช่วยลดอุปสรรค
ของความแตกต่างด้านภาษาและมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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 ๒.๑.๖ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้านให้
แก่คนไทย เพื่อประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ อันเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

๒.๒  เป้ำหมำย
 ๒.๒.๑ คนในสงัคมไทยตระหนกัถงึความส�าคญัของภาษา เหน็คณุค่าและยอมรบัความ

แตกต่างของภาษาและสงัคมวฒันธรรม  สามารถอยูร่่วมกันในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างสันติสขุ
และยั่งยืน

 ๒.๒.๒ ภาษาไทยได้รับการธ�ารงรักษาและพัฒนาอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
 ๒.๒.๓ คนทุกกลุ ่มในสังคมไทยสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทย คนพิการ ผู้
ด้อยโอกาสทางภาษา และชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย

 ๒.๒.๔ คนในท้องถิ่นใช้ภาษาท้องถ่ินอย่างกว้างขวางมากข้ึนท้ังในชีวิตประจ�าวันและ
การศึกษา

 ๒.๒.๕ นกัแปล และล่ามแปล มมีาตรฐานวชิาชพี และล่ามภาษามอืท่ีมคีณุภาพมจี�านวน
มากขึ้น

 ๒.๒.๖ คนไทยที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้านมีจ�านวนมากขึ้น 
และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

๒.๓  ตัวชี้วัด 

 ๒.๓.๑ จ�านวนโครงการ/กจิกรรมทีแ่สดงออกถึงการยอมรับความหลากหลายของภาษา
และวัฒนธรรมในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น

 ๒.๓.๒ อัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยสูงขึ้น 
 ๒.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษา

ปีที่ ๖ จากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
 ๒.๓.๔ จ�านวนผลงานวิจัยด้านหลักภาษาไทยและวรรณกรรมไทยเพิ่มขึ้น  
 ๒.๓.๕ จ�านวนหลักสูตรและการฝึกอบรมภาษาไทยโดยสถาบันการศึกษาและหน่วย

งาน/องค์กรเพิ่มมากขึ้นอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยสูงขึ้น 
 ๒.๓.๖ ร้อยละของสถานศกึษาท่ีใช้ภาษาท้องถิน่ควบคูก่บัภาษาไทยเป็นสือ่ในการสอน

เพิ่มขึ้น 
 ๒.๓.๗ ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมการใช้ การเรียนรู้ การอนุรักษ์ การพัฒนาภาษา

ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
  ๒.๓.๘ มีมาตรฐานวิชาชีพนักแปลและล่ามแปล 
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 ๒.๓.๙ มีสภาวิชาชีพการแปลและการล่าม
 ๒.๓.๑๐ ร้อยละ ๗๐ ของล่ามภาษามือที่ลงทะเบียนได้รับใบรับรองมาตรฐาน
 ๒.๓.๑๑ จ�านวนการสอนหรืออบรมภาษาต่างประเทศและภาษาเพ่ือนบ้านในสถาบัน

การศึกษาและหน่วยงาน/องค์กรเพิ่มมากขึ้น 
 ๒.๓.๑๒  จ�านวนรายการวทิยุ โทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือใหม่ (new media) ท่ีใช้ภาษา

ต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น  

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

การก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันาน�ามาจากประเดน็ความท้าทายในการพฒันาภาษาใน
ประเทศไทยที่ค้นพบทั้งในภาพรวมและแต่ละกลุ่มเป้าหมายจากการศึกษาในบทที่ ๔  และน�า

มาก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน มีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์   ดังนี้

๓.๑   ประเด็นยุทธศำสตร์หลัก

 ๓.๑.๑ การขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การยอมรับการเป็นสังคมพหุลักษณ์
    และมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน
    ทั้งในและระหว่างประเทศ  

	 ยทุธศาสตร์ที	่๑	ยอมรบัความแตกต่างหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรม เพือ่ขบัเคลือ่น 
สังคมไทยสู่กระบวนการพัฒนาแบบสังคมประชาธิปไตยและการปฏิบัติตามกติกามาตรฐานสากล
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน การน�าจุดแข็งของสังคมไทยที่มีกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธ์รวมกันอยู่ใน
ชาติ ถือเป็นพลังสร้างสรรค์และทางเลือกในการพัฒนาประเทศได้อย่างม่ังคั่งและยั่งยืน หากได้มี
การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะและความคิดที่แตกต่างกัน และสามารถน�ามาเป็นพลังในการ 
ขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อประสานประโยชน์และลดความขัดแย้ง โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) เสรมิสร้างทศันคต ิ ความเข้าใจให้สงัคมไทย  เปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย
ทางภาษาและวฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นการแสดงความเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์
ทีม่คีวามคดิ ความเชือ่ อตัลกัษณ์และวถีิชวีติทีแ่ตกต่างกัน เพ่ือน�าไปสู่ความปรองดอง
และสมานฉันท์ โดยสร้างกระแสการยอมรับเรื่องสิทธิทางภาษา สิทธิมนุษยชน โดย
การรณรงค์ สือ่สารและสร้างความตระหนกัรู้เร่ืองสิทธทิางภาษาให้กบัสังคม/ชมุชน 
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงด้วยกิจกรรม/สื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดเวที
ระดมความคิด การสัมมนา เป็นต้น
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(๒) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและการบริหารจัดการที่มีมาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
หรอืแผนด�าเนนิงานท่ีชดัเจนในการส่งเสรมิ คุม้ครอง สทิธมินษุยชน สทิธิชมุชน สทิธิ
ทางภาษา การมีส่วนรว่มของชุมชน และสรา้งความเข้มแขง็ให้กับชมุชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ค�านึงถึงพันธกรณีและกติการะหว่างประเทศควบคู่ไป
กับกฎหมายหลักของประเทศ

 
(๓) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิทางภาษาและวัฒนธรรม สิทธิขั้นพื้นฐานของ

บุคคล ชุมชนและสังคมให้กับกลุ่มส�าคัญอย่างทั่วถึง ได้แก่ ผู้บริหารราชการ ผู้น�า
ชุมชน สื่อมวลชน บุคลากรทางการศึกษา

 
(๔) สนับสนุนการกระจายอ�านาจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและชุมชน ตระหนักและมีบทบาทในการอนุรักษ์ ดูแล และส่งเสริมภาษา
วฒันธรรมของชมุชนท้องถิน่  ตลอดจนการดแูล คุม้ครองสทิธพิืน้ฐานของประชากร
ในชุมชนของตน

(๕) ส่งเสริมการจัดเวทีความร่วมมือ/เวทีสานเสวนา (Dialogue) เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจ ความร่วมมือและกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่		๒ พัฒนาการใช้ “ภาษาไทย” ให้กับคนทุกกลุ่มสังคมอย่างมีมาตรฐาน
และทัว่ถงึเพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะในการอยูร่่วมกนัและเพิม่โอกาสในการเข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน 
การเรยีนรู้ “ภาษาไทย” เป็นปัจจยัพืน้ฐานส�าคญัทีท่�าให้คนทกุกลุม่ทีอ่าศยัอยูใ่นสงัคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลในชุมชนท้องถิ่น กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้อพยพที่เข้ามาแสวงหางานท�าในประเทศไทย 
สามารถเรยีนรู ้และเข้าถงึสงัคมวฒันธรรมไทย ตลอดจนสิทธอินัพึงมพึีงได้ในการอยูร่่วมกนัในสังคม
ไทย  โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) ส่งเสริมการสอนภาษาไทยหรือภาษาราชการให้แก่คนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในสังคม
ไทย  โดยจัดองค์ความรู้และส่งเสริมจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมและ
มปีระสทิธิภาพตามลกัษณะความจ�าเป็นและการใช้ประโยชน์ เพ่ือการด�ารงชวิีต การ
ประกอบอาชีพ การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีการด�ารงชีวิต โดยค�านึงถึง
สภาพแวดล้อม สภาพการท�างานทีแ่ตกต่างกันและลดข้อจ�ากดัในการเข้าถงึสทิธขิัน้
พื้นฐานและบริการของรัฐที่จ�าเป็น รวมถึงการถูกแสวงประโยชน์ที่จะน�าไปสู่ปัญหา
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

(๒) จดัต้ังศนูย์การเรยีนรูภ้าษาไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอนภาษา



80
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ไทยและวัฒนธรรมไทยที่มีมาตรฐานเหมาะสมส�าหรับกลุ่มคนต่าง ๆ  ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในการท�าหน้าที่สอนและถ่ายทอดอย่างเพียงพอ

	 ยทุธศาสตร์ที	่๓ เสรมิสร้างโอกาส สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยใีนการพฒันาศกัยภาพ
การเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมให้กบัคนทกุกลุม่ในสงัคมไทยอย่างมปีระสทิธภิาพและท่ัวถงึ การเข้า
ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนในประเทศ ถือเป็นบริบทส�าคัญท่ีถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับของ
ประเทศ และเป็นมาตรฐานสากล มีแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร และความ
จ�าเป็นข้ันพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมโดยการผลิตสื่อ เช่น ป้ายประกาศ และข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการปกครอง การสาธารณสุข  
หลากหลายภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น และภาษาส�าหรับคนพิการ

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ การ
ส่งเสรมิให้สือ่มวลชนในส่วนกลางใช้ภาษาท้องถิน่และภาษาของคนพกิารตามบรบิท
อันควร เพื่อให้ประชาชนในชาติเห็นความส�าคัญ รับรู้และยอมรับการเป็นสังคม 
พหุภาษา พหุวัฒนธรรม และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้
และใช้ภาษาท้องถิน่ในการปฏบิติัราชการ โดยเฉพาะบคุลากรด้านสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม และก�าหนดให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร
สาธารณะควบคูก่บัภาษาราชการในการติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมในพ้ืนทีจั่งหวดั
ชายแดนและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

(๔) ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาการถ่ายทอดองค์ความรูร้วมถงึการพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมในการอ�านวยความสะดวกการสือ่สารข้ามภาษาทีจ่ะน�าไปสูก่ารสร้างความ
เข้าใจในสงัคมพหภุาษา พหวุฒันธรรม และลดอปุสรรคของความแตกต่างด้านภาษา
ในการถ่ายทอดแลกเปลีย่นความรู้ การเข้าถงึข้อมลูข่าวสารข้ามภาษาเพือ่สร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างกัน 

๓.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
     ของคนในชาติโดยใช้ภาษาแม่

	 ยุทธศาสตร์ที่		๔  ส่งเสริมการใช้ “ภาษาแม่” เป็นฐานการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  
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การเรียนรู้ “ภาษาแม่” เป็นภาษาแรกในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นการเตรียมความ
พร้อมการเรียนรู้ “ภาษา” ของเด็ก ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต การพัฒนาไปสู่การเรียน 
ทวภิาษาและพหภุาษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ยงัผลให้สามารถพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์ การแก้
ปัญหา สามารถต่อยอดการเรียนรูข้้ามภาษา วฒันธรรม ตลอดจนสามารถน�ามาประยกุต์และต่อยอด 
องค์ความรู ้และใช้ในการสือ่สารทีส่ร้างสรรค์เพือ่สร้างความมัน่คง และความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ
อย่างมีประสิทธิภาพได้ มีแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) เสริมสร้างทัศนคติ และความเข้าใจให้สังคมและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนัก และให้ความส�าคัญกับภาษาแม่ที่เป็นรากฐานของการเรียนรู้
และเสรมิให้เดก็มพีฒันาการ การคดิ วเิคราะห์ และเรยีนรูท้ัง้ภาษาต่างประเทศและ
วชิาการความรู้อืน่ ๆ  อย่างมปีระสทิธภิาพ และบคุลากรทางการศกึษา มทีศันคตเิชงิ
บวกต่อความแตกต่าง แสดงให้เห็นถึงการยอมรับความแตกต่างทางภาษา ชนชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม

(๒) พฒันาและปรับโครงสร้างหลกัสูตรการศกึษาให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัความ
ต้องการและความจ�าเป็นของผูเ้รยีนทีม่ภีาษาแม่แตกต่างกนัเพือ่ใช้ภาษาแม่เป็นสือ่
การเรียนการสอนร่วมกับภาษาที่ ๒ ได้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของ
มนุษย์ และปรับปรุงโครงสร้างรวมทั้งหลักสูตรการผลิตครูด้านภาษา โดยให้ความ
ส�าคัญกับการใช้ภาษาแม่เป็นรากฐานการเรียนรู้และการสอนแบบทวิภาษาศึกษา 
พหุภาษาศึกษา

(๓) ขยายผลการสอนโดยใช้ภาษาท้องถ่ินร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอน
ตามหลักการของทวิภาษาศึกษา (bilingual education) หรือพหุภาษาศึกษา 
(multilingual education) ที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐานต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน ในพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายในการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ตามแนวชายแดนทกุภาค ท�าให้
สามารถพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาความเข้มแข็งในการเรียนภาษาไทยซึ่งเป็น
ภาษาที่ ๒ ของเด็ก โดยเชื่อมโยงจากภาษาแม่ไปสู่ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) เสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการสอน
โดยใช้ภาษาแม่เป็นรากฐานการเรียนรู้และเป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา
ของมนุษย์  โดยการจัดรูปแบบการเรียนการสอน การจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนากระบวนการรับภาษาที่ ๒ ให้คล้ายคลึงกับการรับภาษาแม่ และการจัด
สภาพแวดล้อมภายในสถาบนัการศกึษาทีม่ผีูเ้รยีนทีม่าจากสงัคมต่างวฒันธรรม ต่าง
เชือ้ชาตหิรอืกลุม่ชาตพินัธุ ์ภาษา ศาสนา เพศ ช้ันทางสงัคมและความต้องการพเิศษ 
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อื่น ๆ ได้เกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ไม่มีอคติต่อกัน 
ไม่เกดิการแบ่งแยกและเลอืกปฏบิตั ิลดความขดัแย้งระหว่างกนั  รวมถงึการจดัอัตรา
ก�าลงัหรอืก�าหนดให้มตี�าแหน่งส�าหรบัครทูีส่ามารถสอนแบบทวภิาษาศกึษาหรือแบบ
พหุภาษาศึกษา ภาษาต่างประเทศ ภาษาส�าหรับคนพิการ เน้นภาษาท้องถิ่นที่เป็น
ภาษาแม่ของนกัเรยีน และภาษาไทยในระดับปฐมวยัและประถมศกึษาตอนต้น โดย
เฉพาะโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาของคนพิการ

(๕) พฒันาบุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามช�านาญในการใช้หลกัสตูรการศกึษาแบบทวิ
ภาษาศกึษาหรอืพหภุาษาศกึษา  และธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาทีเ่น้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้

(๖) ผลิตและพัฒนาสื่อรวมทั้งเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 
ผู้เรียนที่มีภาษาแม่ที่แตกต่างกัน

๓.๒  ประเด็นยุทธศำสตร์เฉพำะกลุ่มนโยบำย
 
 ๓.๒.๑ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาประจ�าชาติและปรับเปล่ียนการจดัการ

เรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์  ครอบคลุมนโยบายภาษา
ไทยส�าหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่าง
ประเทศ มุ่งให้ทุกคนได้เรียนรู้และใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ�าชาติและภาษาราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ ๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่	 ๑  สร้างจิตส�านึกให้เห็นคุณค่าและความส�าคัญของภาษาไทยในฐานะ
ภาษาประจ�าชาติ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในเชิงสร้างสรรค์ การเสริมสร้างและทะน ุ
บ�ารงุศลิปวฒันธรรมไทย เอกลกัษณ์ไทย และภมูปัิญญาท้องถิน่ของไทย มแีนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นความส�าคัญของภาษาไทย
และผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส�าหรับเด็กในทุกช่วงวัย นับต้ังแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดา ปฐมวัย และวัยเรียน ที่สอดคล้องตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของ
มนุษย์และตามหลักภาษาศาสตร์ สามารถพัฒนาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(๒) รณรงค์ ก�ากบั และตรวจสอบการใช้ภาษาไทยทีถ่กูต้องในเชงิสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
ในสื่อโฆษณาและในสื่อมวลชนทุกประเภท
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(๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนองค์ความรู ้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเพื่อเป็นการสืบสานองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดก
ทางภูมิปัญญาของชาติ และความรู้ที่ก้าวทันศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ไทยและสังคมโลก

(๔) สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในชั้นเรียน เพ่ือน�า
ผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยได้
อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

(๕) เปิดพื้นที่/เวทีสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยส�าหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผ่านกิจกรรมใน 
รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ เวทีเสวนา การโต้วาที การประกวดการอ่าน/
การฟังจบัประเดน็ การบรรยายและการน�าเสนอผลงานวชิาการ ค่ายการเขยีน-การ
อ่านภาษาไทย เพือ่แสดงถงึองค์ความรู้และศกัยภาพในเชงิสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๒  ปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ได้อย่างถกูต้อง เหมาะสม และเชือ่มโยงกบัการเรียนรู้รายวชิาอืน่ ตลอดจนผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของผู้เรียนดีขึ้น มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) จดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทยท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ  และระดับความ
สามารถในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ครอบคลุมกลุ่มคนไทย
ที่อยู่ในประเทศไทยและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ กลุ่มคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย
แต่มิได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เช่น กลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดน กลุ่มคนที่อยู่
บนพื้นที่สูง กลุ่มคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ และกลุ่มชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ใน
และนอกประเทศไทย

(๒) พฒันาหลกัสตูรและต�าราเรียนวชิาภาษาไทยให้มมีาตรฐาน โดยบรูณาการการเรยีน
รูว้ชิาภาษาไทยทีเ่ชือ่มโยงกบัการเรียนรู้วชิาแขนงอืน่ ๆ  ผ่านทกัษะการใช้ภาษาไทย
อย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา วัฒนธรรม ศาสนา วรรณกรรมและ
ความเป็นไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อความ
หมายได้อย่างชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(๓) ปรับกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
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ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส�าคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาประจ�าชาติ รวม
ท้ังมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟัง และพูด ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ
การคิด วิเคราะห์มากกว่าการท่องจ�า สร้างนิสัยใฝ่รู้และรักการอ่าน การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ และการต่อยอดความรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้

(๔) ประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน หลากหลายวิธี ครบ
ทกุทกัษะการเรยีนรู ้ทัง้การฟังพูด อ่าน และเขียน โดยเฉพาะการเพ่ิมสัดส่วนข้อสอบ
อัตนัยให้มากขึ้นในทุกระดับการศึกษาและประเมินการอ่านอย่างต่อเนื่อง

(๕) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชนทีม่คีวามสามารถพเิศษด้าน
ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและเยาวชนอื่น ๆ

	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	ยกระดับคุณภาพครูผู้สอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษา
ไทย นับเป็นปัจจัยน�าเข้าที่ส�าคัญในกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยก็ได้มีการพัฒนาควบคู่กับระบบ
การบริหารจัดหารตามแนวทางด�าเนินการ ดังนี้

(๑) ส่งเสริมกระบวนการผลิตครูภาษาไทยให้มีความรู้ลึกและเข้าใจภาษาไทยตามหลัก
ภาษาศาสตร์  ธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ ขั้นตอนและวิธีการสอนภาษา
ไทยที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตวิญญาณของความเป็นครู

(๒) ปรับระบบการพัฒนาครูภาษาไทยอย่างจริงจัง เน้นการฝึกอบรมท้ังแบบบรรยาย
และเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูมีความรู้และเข้าใจตามหลักภาษาศาสตร์ท่ีถูกต้อง มี
ทักษะการสอนเพิ่มขึ้น สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถผลิตและพัฒนาสื่อการสอนวิชาภาษาไทยที่ทันสมัย
และเข้าใจง่าย เพื่อจูงใจผู้เรียนได้เรียนรู้และรักการเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น

(๓) จดัให้มรีะบบจงูใจให้ครภูาษาไทยพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้พร้อมรบับรบิท
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่เก้ือหนุนการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนควบคู่กับการปรับวิธีประเมินสมรรถนะครูที่สะท้อนประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน อาทิ ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทย

(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลครูสอนภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการ
ผลิต พัฒนา และกระจายครูภาษาไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลด
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ปัญหาการขาดแคลนครูภาษาไทยในระยะยาว

(๕) ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มครูผู้สอนภาษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ 
การมีสมาคมวิชาชีพครูสอนภาษาไทยในระดับจังหวัด และสนับสนุนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการของครูภาษาไทย

(๖) ส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุและยกย่องครภูาษาไทย “สอนด”ี 
เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ครูภาษาไทยอื่น ๆ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ
ของครูภาษาไทย

 ยุทธศาสตร์ที่	 ๔ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านลักษณะ
ภาษาไทย การพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาวิจัยหรือการน�าทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) ส่งเสริมการศกึษาวจิยัด้านลกัษณะภาษาไทย / ศกึษาวจิยัและพฒันาความรูเ้กีย่วกบั
ลกัษณะภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎทีางภาษาศาสตร์อย่างกว้างขวาง และจัดเวทีสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

(๒) สนบัสนนุการน�าผลงานวจิยัด้านลักษณะภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎทีางภาษาศาสตร์มา
ใช้ในการพัฒนาต�าราเรียนภาษาไทยที่เหมาะกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย อันส่งผลให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๕  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติ การ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
ให้กับชาวต่างชาติ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อคนไทยแล้วยังเกื้อหนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศโดยมีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) จัดหลักสูตร และเน้ือหาสาระการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการและความสามารถของกลุ่มผู้เรียนเพื่อน�าไปใช้ในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย

(๒) จดัหาและพฒันาครผููส้อนภาษาไทยส�าหรบัชาวต่างชาติทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะในการ
จดัการสอนภาษาไทยด้วยวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม และจดัท�าสือ่การสอนทีเ่อือ้ต่อการ
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
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(๓) สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับสถาบัน
อดุมศกึษาของประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเทศอืน่ ๆ  ในการจดั/พัฒนาหลกัสตูร
การเรียนการสอนภาษาไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

๓.๒.๒  การรักษา และสืบทอดการใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาแม่ทั้งในชีวิตประจ�าวันและ
ในระบบการศึกษา ครอบคลุมนโยบายภาษาท้องถิ่น ทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ 
มุง่บ�ารงุรกัษาและสบืทอดภาษาท้องถิน่ รวมท้ังวรรณกรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ินของกลุ่มชนต่าง ๆ  
ในประเทศ และน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและความมั่นคงของชาติ มียุทธศาสตร์ที่
ส�าคัญ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

	 ยทุธศาสตร์ที	่๑  ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูและสงวนรกัษาภาษาท้องถิน่และภาษาในภาวะวกิฤตให้
คงอยู่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและน�ามาใช้ประโยชน์ ภาษาท้องถิ่นทั้งภาษาพูด
และภาษาเขยีน เป็นแหล่งรวบรวมระบบความคดิ ระบบความรู้ ทีก่ลุ่มชนสร้างขึน้ อนัแสดงออกถงึ
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน บางท้องถิ่นมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์ด้วยตัว
อักษรซึ่งปัจจุบันมีผู้รู้น้อย จึงสมควรเก็บรักษา ฟื้นฟู และสืบทอดภาษาและตัวอักษรให้คงอยู่ ซึ่ง
จ�าเป็นต้องมีการจัดการองค์ความรู้ ตลอดจนน�าองค์ความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและประเทศ มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

 
(๑) รณรงค์เผยแพร่กระบวนทัศน์ใหม่ให้ประชาชนเข้าใจคุณค่าความส�าคัญของภาษา

ท้องถิน่ในฐานะทีเ่ป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางภมูปัิญญาของชมุชนท้องถิน่ และสร้าง
ความตระหนักรู้และการยอมรับในการคงอยู่ของชุมชนต่างภาษาและวัฒนธรรมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้คนในสังคมมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน และ
สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนต่างวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข

(๒) ส่งเสริมชุมชนให้ร่วมกันปกปักรักษาภาษาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดท�า
โครงการเพื่อฟื้นฟูภาษาท้องถิ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตรุนแรงใกล้สูญ การพัฒนาระบบ
ตัวเขียน การบันทึกรวบรวมเรื่องเล่าท้องถิ่น  การตั้งชมรมหรือศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
ให้เยาวชนหรือคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
สนับสนุนในการรักษาสิทธิทางภาษาและวัฒนธรรมของชุมชน พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมท่ีเอื้อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงองค์ความรู้
ด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างชุมชน เช่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาและ
วฒันธรรมชมุชน การจดัตัง้สภา/เครอืข่ายชมุชนท้องถิน่ทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาติ
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(๓) ส่งเสริมการก�าหนดมาตรการและกลไกขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครองภาษาและ
ภมูปัิญญาท้องถิน่ อาท ิการประกาศขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภมูปัิญญาของชมุชน/ชาติ  
การจดทะเบียนรับรองสิทธิความเป็นเจ้าของของชุมชน (การจดสิทธิบัตร) การออก
กฎหมายภายในประเทศหรอืข้อก�าหนดระหว่างประเทศ เพือ่ปกป้องคุม้ครองการน�า
องค์ความรู้ของชุมชนไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

(๔) ส่งเสริมการอนุรักษ์อักษรดั้งเดิมเพื่อการเข้าถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ดัง้เดิมทีไ่ด้บนัทกึไว้ในรปูของวรรณกรรมลายลักษณ์ และส่งเสริมการสืบทอดภาษา
ท้องถิ่นด้วยการใช้อักษรปัจจุบันส�าหรับเยาวชนและเชื่อมโยงสู่อักษรดั้งเดิมและ
วรรณกรรมท้องถิ่น

(๕) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลด้านภาษาท้องถิ่นและองค์ความรู้ที่เกี่ยว
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ศัพท์ 
ท้องถ่ินเพือ่การเรยีนรู ้การรวบรวม ถ่ายทอด สบืทอดและการสร้างสรรค์วรรณกรรม
ท้องถิ่น ตลอดจนการน�าองค์ความรู้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรภาครัฐน�าภาษาท้องถิ่นมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาชุมชนในพื้นท่ี โดยการปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรของรัฐให้เห็น
ประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นเพื่อการเข้าใจ เข้าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชนท้องถิ่นและน�ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ

(๗) ส่งเสรมิให้มบีทบาทในการพฒันาพ้ืนทีท่างวฒันธรรม (Cultural Area) ขึน้ในแต่ละ
ท้องถิน่ เพือ่ใช้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้นวทางการบรหิารจดัการองค์
ความรู้ในภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน โดยให้
ชุมชนเป็นผู้ก�าหนดแนวคิด รูปแบบ ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการตาม
ความต้องการของคนในชุมชน โดยรัฐเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณ
ตามความเหมาะสม

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๒  ใช้ภาษาท้องถิ่นในการศึกษา ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการ
สบืสานภาษาท้องถ่ินในหมูเ่ยาวชน จงึเหน็สมควรให้จัดการเรียนการสอนภาษาท้องถิน่ รวมทัง้อกัษร 
วรรณกรรม และองค์ความรู้ท้องถิ่นที่ผ่านภาษาเป็นรายวิชา และเพื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กท่ีใช้ภาษาท้องถ่ินท่ีต่างไปจากภาษาที่ใช้ในโรงเรียน พร้อมกับการพัฒนาความเข้มแข็งใน
การใช้ภาษาไทย จึงสมควรส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับภาษาไทย 
ในระบบการศึกษาแบบทวิภาษาศึกษา-พหุภาษาศึกษาส�าหรับสถานศึกษาบริเวณชายแดน อันจะ
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น�าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย และ
ยังเป็นการรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ท้ังนี้ สามารถจัดได้ทั้งการศึกษาในระบบ
โรงเรยีน การศกึษาทางเลอืก การศกึษานอกระบบโรงเรียน และการศกึษาตามอธัยาศยั การส่งเสริม 
การใช้ภาษาท้องถิ่นเพื่อการศึกษามีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) ก�าหนดนโยบายการศกึษาทีส่่งเสริมการสอนวชิาภาษาท้องถ่ินและภมูปัิญญาท้องถิน่ 
ตามแต่บริบทของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น มีการเช่ือมโยงศัพท์
และส�าเนียงระหว่างภาษาไทยถิ่นและภาษาไทยที่ใช้เป็นภาษาราชการ ทั้งความ
เหมือนและความต่าง เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาไทยที่ใช้เป็นภาษา
ราชการ ทั้งนี้ การเรียนการสอนควรจะมีครูที่เป็นเจ้าของภาษาและวัฒนธรรม หรือ
ครูภูมิปัญญาด้วย 

(๒) ก�าหนดนโยบายการศกึษาทีส่่งเสรมิการใช้ภาษาท้องถิน่เป็นสือ่ในการเรยีนการสอน 
ร่วมกับภาษาไทย โดยเปิดโอกาสให้พื้นที่ที่มีความหลากหลายในการใช้ภาษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดนทุกภาค  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษา 
ท้องถิน่ร่วมกบัภาษาไทยเป็นสือ่ในการเรยีนการสอนตามหลกัการของทวภิาษาศกึษา
หรือพหุภาษาศึกษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐานตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พฒันาการเรยีนรูแ้ละพฒันาความเข้มแขง็ในการเรยีนภาษาไทย ซึง่เป็นภาษาทีส่อง
ของเด็ก โดยเชื่อมโยงจากภาษาแม่ไปสู่ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) สนบัสนนุให้ท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิการใช้ภาษาท้องถิน่เป็นสือ่ในการเรยีน
การสอนร่วมกบัภาษาไทยโดยผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น การออกแบบเนือ้หา ผลติสือ่
การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องภาษา วรรณกรรม
ท้องถ่ิน และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเห็นความส�าคัญของภาษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เป็นภาษา 
ท้องถ่ิน เช่น  สื่อการอ่าน  นิทานพื้นบ้าน  เพลงพื้นบ้าน เรื่องเล่า พจนานุกรม
ภาษาท้องถิ่น  บทเรียนภาษาท้องถิ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม

(๕) สนบัสนนุสถาบันอดุมศกึษาในพืน้ทีใ่ห้จดัหลกัสูตรผลติครแูละฝึกอบรมครทูีม่คีวาม
พร้อมให้สามารถสอนแบบทวภิาษาศกึษาหรอืพหภุาษาศกึษาทีใ่ช้ภาษาท้องถิน่เป็น
ฐานในพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายในการใช้ภาษา ทัง้นีห้มายรวมถงึครูทีไ่ม่ได้มภีาษา
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แม่เป็นภาษาเดยีวกบัผูเ้รยีน และครูท่ีมภีาษาแม่เป็นภาษาเดียวกบัผู้เรียนโดยค�านงึ
ถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นด้วย เนื่องจากท้องถิ่นแต่ละภาคแต่ละพ้ืนที่มี
ลักษณะเฉพาะทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่แตกต่างกัน

(๖) ก�าหนดให้มตี�าแหน่งส�าหรับครทูีส่ามารถสอนแบบทวภิาษาศกึษาหรอืแบบพหภุาษา
ศกึษา (เน้นภาษาท้องถิน่ทีเ่ป็นภาษาแม่ของนกัเรียน และภาษาไทย) ในระดับปฐมวยั
และประถมศึกษาตอนต้น ส�าหรับโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น

(๗) ก�าหนดให้มีหน่วยรับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ท�าหน้าที่ส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
รวมถึงการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาภาษาท้องถ่ิน  รวมท้ังการศึกษา
วิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาศึกษาและแบบพหุภาษาศึกษา หรือ 
รูปแบบอ่ืน ๆ ส�าหรับโรงเรียนท่ีมีนักเรียนใช้ภาษาหลายภาษาในชั้นเรียนเดียวกัน  
โดยเน้นการใช้ภาษาท้องถิน่เข้ามาใช้จัดการเรียนการสอน เพ่ือน�าผลการศกึษาวจัิย
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา

	 ยุทธศาสตร์ที่	๓  สร้างจิตส�านึกให้เห็นคุณค่าของภาษาท้องถิ่น และส่งเสริมการสื่อสาร
ด้วยภาษาท้องถิ่นทั้งในชีวิตประจ�าวัน การบริการสาธารณะ และสื่อสารมวลชน ภาษาท้องถิ่นเป็น
ภาษาแม่หรือภาษาแรกของแต่ละคนในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม จึงเป็นเคร่ืองมือที่สามารถใช้สื่อสาร
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณค่าที่ดีที่สุดของคนในชุมชน เนื่องจากคนทุกเพศทุกวัยและทุกอายุ
สามารถสื่อสารและรับรู้ได้ตรงกัน ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ ตลอดจนประชากรในประเทศเพือ่นบ้านทีใ่ช้ภาษาท้องถิน่ใกล้เคยีงกนัด้วย มแีนวทาง
ด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) ส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน ทั้งในที่ท�างาน โรงเรียน 
หน่วยงานบรกิารของรฐั เพือ่ให้การสือ่สารของคนในชมุชนหรอืการสือ่สารกบัคนใน
ชุมชนสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ทั้งนี้ ควรมีการผลิตสื่อเช่น ป้ายประกาศ เพื่อเผยแพร่ความ
รู้ด้านต่าง ๆ เช่นด้านการปกครอง การสาธารณสุข ด้วยภาษาท้องถิ่นด้วย

(๒) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนท้องถิ่นใช้ภาษาท้องถิ่นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้คน
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในส่วนกลาง
ใช้ภาษาท้องถ่ินตามบรบิทอนัควร เพือ่ให้ประชาชนในชาติเหน็ความส�าคญั รบัรูก้าร
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ใช้ภาษาท้องถิ่นและยอมรับการเป็นสังคมพหุภาษา พหุวัฒนธรรม

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐให้เรียนรู้และใช้ภาษาท้องถิ่น
ในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้าน
กระบวนการยุติธรรม

(๔) ก�าหนดใช้ภาษาท้องถ่ินในการสือ่สารสาธารณะควบคูก่บัภาษาราชการในการติดต่อ
ราชการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

(๕) ประชาสัมพันธ์  ผลิตสื่อ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว  ชุมชนใช้ภาษาท้องถิ่น
ในชีวิตประจ�าวัน

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๔	  ใช้ภาษาท้องถ่ินเพ่ือเชื่อมโยงความเข้าใจกับประชาชนของประเทศ
เพือ่นบ้านภาษาท้องถิน่ของไทยหลายภาษาจดัเป็นภาษาในกลุม่หรอืตระกลูเดยีวกบัภาษาประเทศ
เพ่ือนบ้าน การเรียนรู้และใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาแม่ของตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ 
ผูเ้รียนมคีวามมัน่คงในอตัลกัษณ์ของตนเอง และภาคภมูใิจในภาษาและวัฒนธรรมของตน และช่วย
ให้ผู้เรียนกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มหรือตระกูลเดียวกันได้ง่ายและ
รวดเร็ว มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) ส่งเสรมิให้โรงเรยีนในชุมชนทีม่ภีาษาท้องถิน่ซ่ึงเป็นภาษากลุ่มเดียวกบัภาษาประเทศ
เพื่อนบ้านสอนภาษาท้องถิ่นที่เป็นภาษาแม่ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาก่อน
เรียนภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีชุมชนพูดภาษาเขมร 
ท้องถิน่ นกัเรยีนระดบัปฐมวยัหรือประถมศกึษาควรเร่ิมจากการเรียนรู้ภาษาแม่หรือ
ภาษาเขมรท้องถิ่น ก่อนการเรียนภาษาเขมรกัมพูชา หรือในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การสอนภาษามลายูมาตรฐานควรเริ่มจากการเรียนรู้ภาษามลายูปาตานีด้วย เพื่อ
เปรียบเทียบและเชื่อมโยง

(๒) ส่งเสรมิ สนบัสนนุการเรียนการสอนภาษาประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนือ่งในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาของสถานศึกษาตามจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เนื่องจากผู้เรียนในระดับนี้มีความมั่นคงในอัตลักษณ์ทางภาษาท้องถิ่น
ของตนแล้ว

(๓) ให้ทุนการศึกษาหรือจัดการอบรมให้บุคลากรที่มีความรู้ภาษาท้องถิ่นเป็นอย่างดี
ได้รับการพัฒนาความรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกันทั้งในประเทศและ
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ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้ง ๒ ภาษา

(๔) ส่งเสรมิให้มกีารใช้ประโยชน์จากบุคลากรทีม่คีวามรูภ้าษาท้องถิน่ทีส่ามารถใช้ภาษา
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสารเป็นภาษาเศรษฐกิจ การค้า และความมั่นคง

๓.๒.๓  การพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจ  ครอบคลุมนโยบายภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน และนโยบายภาษา
ส�าหรับการแปล การล่าม และล่ามภาษามือ

๑)	 นโยบายภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน มุ่งส่งเสริมประชาชนทุกคนให้มี
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือประโยชน์ด้านการงานอาชีพโดยการ 
เสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาเศรษฐกิจที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและภาษาเพื่อนบ้านแก่คนไทยให้สามารถใช้ภาษาดังกล่าวในการ
สือ่สารได้อย่างมีประสทิธภิาพและส่งเสรมิสนบัสนนุให้ชาวต่างชาติสามารถใช้ภาษา
ไทยในการประกอบอาชีพมียุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๑  พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับศักยภาพและ
คุณภาพของคนไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงและความเช่ือมโยงมติขิองการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมทัง้ในระดับภมูภิาค
และโลก สังคมไทยควรให้ความส�าคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษา
ต่างประเทศหลกั ท่ีมุง่พฒันาหลกัสตูรท่ีเหมาะสม เน้นให้เกดิทกัษะและความสามารถในการสือ่สาร
ทีมี่ประสทิธภิาพ การพฒันาศกัยภาพครผููส้อน การใช้ทรัพยากร ส่ือเทคโนโลยท่ีีทันสมยั รวมท้ังการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้และความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการ
เรยีนรูแ้ละฝึกฝนผูเ้รยีน และมทีกัษะด้านการสอนภาษาองักฤษแบบสือ่สาร สามารถ
จดัท�าสาระและสือ่การเรยีนการสอนทีท่นัสมัย (Syllabus and Materials) มเีทคนคิ
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ (Strategies and Techniques) เพ่ือให้ส่งผลต่อ 
ผู้เรียนทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างถูกต้อง

(๒) สร้างครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ โดยก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและมี
ความพร้อมในการสอนภาษาองักฤษ สร้างแรงจูงใจทัง้ในรูปแบบการให้ทนุการศกึษา
และ/หรอืการประกนัการมงีานท�า โดยการบรรจุเข้ารับราชการครูในพ้ืนทีท่ีก่�าหนด
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เมื่อส�าเร็จการศึกษา รวมทั้งการสร้างระบบจูงใจให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับคุณภาพของผลงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career path)

(๓) ทบทวนหลกัสตูรภาษาองักฤษทีเ่หมาะสมกบัช่วงวยั ความพร้อมของสถานศกึษาและ
ครูผู้สอน สอดคล้องกับพื้นฐานภาษาแม่ของผู้เรียน โดยการเรียนในระดับประถม
ศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นการสื่อสาร ในทักษะการพูดและการฟัง

(๔) พฒันาวธิกีารสอนภาษาองักฤษให้สอดคล้องกบัธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องมนษุย์ โดย
เริ่มสอนภาษาอังกฤษ เมื่อผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาแม่ได้เป็นอย่างดีแล้ว 
โดยเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าการเรียนด้านไวยากรณ์ และ
เน้นด้านการฟังและพูดเป็นล�าดับแรกในชั้นต้น ๆ ควบคู่กับการสร้างบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกห้องเรียนอย่าง 
ต่อเนือ่งและจรงิจงั อีกทัง้มกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รียนทีม่คีณุภาพ
และประสิทธิภาพ

(๕) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลายและเหมาะสมเพื่อให้
เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเช่น 
การจัดการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ สื่อดิจิทัลสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อรูปแบบ 
Interactive Multimedia รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์

(๖) พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาด้านภาษา และระบบการวัดและติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์

(๗) ส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู ้และใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ให้ตระหนักถึง
ประโยชน์และความส�าคัญในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร การประกอบอาชพี 
และการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ตนเอง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาและเรียน
รู้ภาษาอังกฤษ

(๘) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านภาษาโดยเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและ 
ผูส้นใจท่ัวไปท�าวจิยัเพือ่พฒันาสมรรถนะ และประสทิธภิาพการใช้ภาษาองักฤษของ
คนไทย เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก และสร้างครู
ให้เป็นนักวิจัยเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของประเทศ อีกทั้งสร้างเครือข่ายกับ
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หน่วยงานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ให้ครไูด้เปิดโลกทศัน์ ปรบัเปลีย่น
กระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของประเทศให้ก้าวไกลและทันสมัย

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๒ จัดการเรียนการสอนและยกระดับความรู้และสมรรถนะด้านภาษา 
ต่างประเทศอืน่ ๆ  เช่น ภาษาจนีกลาง ภาษาญีปุ่น่ ภาษาเกาหลี ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมนั ภาษา
อาหรบั และภาษาฮนิด ีเพือ่เพิม่โอกาสในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ มุง่พฒันาให้นกัเรยีน 
นกัศกึษา บคุลากรภาครฐั และบคุลากรทัว่ไปมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศตามความ
สนใจและความจ�าเป็น ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร การประกอบอาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสถาน
ศกึษาทีม่คีวามพร้อม ครท่ีูมคีณุภาพ หลกัสตูรและสือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและได้มาตรฐาน 
มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) ส่งเสริมการผลิตครูเพื่อสอนภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้องตามหลักการสอนภาษา 
มุ่งผลิตครูมืออาชีพด้านภาษาที่เพียงพอกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและ
คณุภาพ รวมทัง้ให้มกีารบรรจ/ุกระจายครูอาจารย์ทีม่คีวามรู้และทกัษะในการสอน
ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ด้วยการเข้าร่วมประชุม
สมัมนา การฝึกอบรม การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละความคดิเหน็ระหว่างครผููส้อน เพือ่
สามารถน�ามาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศในสถาบันการ
ศึกษาให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียนทั้ง
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การติดต่อสื่อสาร การศึกษา การประกอบอาชีพและธุรกิจการค้า

(๔) พัฒนาหลักสูตร ต�าราและสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนกลางให้เป็นมาตรฐานและ
มีคุณภาพ มเีนื้อหาสาระที่สอดคล้องตามความต้องการและบริบทของผู้เรียน มีการ
แบ่งระดบัการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่มโยงกนัและต่อยอดสู่ระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
น�าไปใช้ในการสื่อสารและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง

(๕) จดัท�าแบบทดสอบภาษาต่างประเทศระดบัชาต ินอกเหนอืจากภาษาองักฤษ เพือ่วดั
ระดบัความรูแ้ละความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนโดยเฉพาะใน
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ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

(๖) พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาภาษาต่างประเทศ มีระบบการวัดและติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู การจัดท�าสื่อสาระเรียนรู้ด้านภาษาที่
มุ่งให้ครู/อาจารย์มีความลุ่มลึกในศาสตร์การสอน มีการปรับกระบวนการเรียนการ
สอนทีเ่อือ้ต่อผูเ้รียน อนัเป็นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนและพฒันาการสอนของครไูป
พร้อมกัน

(๗) ส่งเสริมเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศึกษาของไทยกบัสถาบนัการศึกษา
ในต่างประเทศให้มคีวามเข้มแขง็ ทัง้ในด้านวชิาการ การศกึษาวจัิย การแลกเปล่ียน 
เรียนรู ้บุคลากรสอนด้านภาษา และกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาและต่อยอด 
องค์ความรูแ้ละทกัษะความช�านาญ การผลิตผลงานวจัิยทีน่�าไปสู่การพัฒนาและยก
ระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๓	  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน และเสริม
สร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาเพื่อนบ้านในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) สร้างค่านิยมให้คนไทยยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เรียนรู้ 
ตระหนักถึงความส�าคัญ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน

(๒) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่มีความพร้อมและหรือต้ังอยู่ใน
บริเวณพื้นท่ีติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/
ฝึกอบรมภาษาเพื่อนบ้านให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ และประชาชน
ทั่วไป ตามความเหมาะสมและความต้องการในบริบทของพื้นที่

(๓) สนบัสนนุให้มกีารศกึษาวจัิยภาษาเพ่ือนบ้าน ทัง้การวจัิยเชงิเด่ียวและการวจัิยเปรียบ
เทียบ เพื่อน�าผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตสื่อภาษาเพื่อนบ้าน 
รวมทั้งส่งเสริมให้ครูอาจารย์ที่สอนภาษาเพื่อนบ้านมีโอกาสไปฝึกอบรมและศึกษา
วิจัยภาษานั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น
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(๔) ส่งเสรมิการผลติและพฒันาคร/ูอาจารย์ด้านการสอนภาษาเพือ่นบ้านให้เพยีงพอกบั
ความต้องการทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ รวมทัง้ให้มกีารกระจายคร/ูอาจารย์ทีม่ี
ความรู้และทักษะในการสอนภาษาเพื่อนบ้านได้อย่างเหมาะสม

(๕) สนับสนุนการสร้าง/ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของไทย
ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเพ่ือนบ้านกับสถาบันการศึกษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
และครู/อาจารย์

	 ๒)	นโยบายภาษาส�าหรับการแปล	การล่าม	และล่ามภาษามือ มุ่งสร้างความตระหนัก
รู้ ยกระดับวิชาชีพ  การก�าหนดมาตรฐาน และพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการแปล การล่าม และ
ล่ามภาษามอืตลอดจนการพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืด้านการแปล การท�างานล่ามและล่ามภาษา
มือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มียุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ ๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

	 ยุทธศาสตร์ที่	๑ สร้างความตระหนักรู้ ความส�าคัญ และบทบาทของการแปล  การล่าม 
และล่ามภาษามือ  งานแปล การท�างานล่าม และล่ามภาษามือเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทักษะทางการ
สื่อสารขั้นสูง ที่รวมทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนไว้ด้วยกันอันน�าไปสู่ความรู้ ความ
เข้าใจในความเชื่อ ความคิด ความรู้ ประสบการณ์ จารีตประเพณี และความบันเทิงข้ามภาษาและ
วัฒนธรรม การแปล การท�างานล่าม และล่ามภาษามือจึงมีบทบาทส�าคัญยิ่งที่จะช่วยลดอุปสรรค
ของความแตกต่างด้านภาษา มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) รณรงค์และเผยแพร่เพือ่สร้างความตระหนกัรู ้ความส�าคญั และบทบาทของงานแปล 
และการท�างานล่าม เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาต่าง ๆ และช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่

(๒) สร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัลแก่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และงานแปล ที่มีคุณค่าและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน

(๓) ติดตามและประเมินผลการสร้างความตระหนักรู้ ความส�าคัญ และบทบาทของงาน
แปล และการท�างานล่าม

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ให้บริการการแปลการ
ท�างานล่ามและล่ามภาษามือ การส่งเสริมการแปล การล่าม และล่ามภาษามือ เป็นการเพิ่มโอกาส
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และสร้างความเท่าเทียมให้แก่คนในสังคมที่มีความหลากหลายทางภาษาให้สามารถเข้าถึงความ
รู้หรือการบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ โดยมิให้ภาษามาเป็นอุปสรรค การพัฒนาบริการด้านภาษาที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศมีโอกาสส�าคัญในการสร้างตลาดบริการด้านภาษาท่ีมี
ศักยภาพ มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) พัฒนาระบบและรูปแบบการผลิตและพัฒนานักแปล ล่ามและล่ามภาษามือให้มี
มาตรฐาน คณุภาพเพยีงพอโดยพฒันาผูส้อนนกัแปล ล่าม และล่ามภาษามอืทัง้ด้าน
คณุภาพและปรมิาณตลอดจนพฒันาด้านหลกัสตูร วธิกีารสอน ต�ารา วธีิการทดสอบ 
สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงการแนะแนวอาชีพนักแปล ล่าม และล่ามภาษามือ

(๒) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนานักแปล ล่าม และล่ามภาษามือให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และเพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานและในบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจน
ปลูกฝังคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(๓) ส่งเสรมิการศกึษาและวจิยั พฒันาองค์ความรูด้้านการแปล การท�างานล่ามและล่าม
ภาษามืออย่างต่อเนื่อง

(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของนักแปล  ล่ามและล่ามภาษามือที่มีศักยภาพและ
สถานะความพร้อมในการให้บริการเพ่ือสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๓ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการแปล การท�างาน
ล่ามและล่ามภาษามอืทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสรมิและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านการแปล การท�างานล่ามและล่ามภาษามือท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท�าให้เกิดการรับรู้
การท�างานในบริบทนวัตกรรมใหม่ มีการบูรณาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้ให้เป็นที่
ยอมรับในสากล มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) ส่งเสรมิการรวมตัวของบุคคลและองค์กรด้านการแปล การท�างานล่ามและล่ามภาษา
มือในระดับต่าง ๆ รวมทั้งในระดับกลุ่มประเทศอาเซียน

(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรด้านการ
แปล การท�างานล่ามและล่ามภาษามือระดับต่าง ๆ เพื่อจัดท�า พัฒนา รับรอง รับ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
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(๓) สนับสนุนและส่งเสริมนักแปล ล่ามและล่ามภาษามืออาชีพท่ีเป็นชาวไทยให้มี
มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(๔) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการประชุมนานาชาติและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ และเทคโนโลยีทางด้านการแปล การท�างานล่ามและล่ามภาษามือ
ระดับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที	่๔ พฒันามาตรฐานวิชาชพีของนกัแปลและล่าม การยกระดบัวชิาชพีของนกัแปล 
และล่ามเป็นสิ่งส�าคัญและมีความจ�าเป็นในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน โดยมีการ
จัดท�าและพัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพด้านการแปลและการท�างานล่าม โดย 
น�าเทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติมีแนวทางด�าเนินงานดังนี้

(๑) จดัตัง้สมาคม/สภาวิชาชพีการแปลและการท�างานล่ามเป็นองค์กรอสิระตามกฎหมาย
เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีพระราชบัญญัติสภา
วิชาชีพการแปล และการท�างานล่ามตามข้อเสนอของสมาคมนักแปลและล่ามแห่ง
ประเทศไทยและสมาคมล่ามไทย

(๒) ก�าหนดมาตรฐานผูผ้ลตินกัแปลและล่าม โดยมกีารรบัรองมาตรฐานฝึกอบรมคณุวฒุิ
วิชาชีพ

(๓) ก�าหนดมาตรฐานองค์กรและมาตรฐานคุณวฒุวิชิาชีพของบคุคลทีใ่ห้บรกิารการแปล 
และการท�างานล่ามท้ังท่ีเป็นมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานเฉพาะทาง เช่น ด้าน
กฎหมาย การแพทย์ เป็นต้น

(๔) ก�าหนดมาตรฐานกระบวนการและข้อก�าหนดในการให้และใช้บริการการแปลและ
การท�างานล่าม  รวมทั้งพิจารณาด้านการประกันชีวิตและความปลอดภัยให้ล่าม
ขณะเดินทางไปประกอบอาชีพ

(๕) ก�าหนดมาตรฐานการรับรองผลงานแปล งานล่าม และให้ความส�าคัญต่อผลกระทบ
ของทรัพย์สินทางปัญญา

(๖) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการท�างานล่าม

(๗) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนงานแปลและงานล่ามให้สอดคล้องกับ
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มาตรฐานนานาชาติ

	 ยุทธศาสตร์ที่	๕ ยกระดับวิชาชีพและพัฒนาการบริการล่ามภาษามือ งานล่ามภาษามือ 
เป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้แก่คนในสังคมท่ีมีข้อจ�ากัดทางร่างกาย ให้สามารถ
เข้าถึงความรู้หรือการบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ โดยมิให้ภาษามาเป็นอุปสรรคมีแนวทางด�าเนินงาน 
ดังนี้

(๑) จดัตัง้สมาคม/สภาวชิาชพีล่ามภาษามอืเป็นองค์กรอสิระตามกฎหมายเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพล่าม
ภาษามือตามข้อเสนอของสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย

(๒) ส่งเสรมิให้ทกุหน่วยงานทัง้ภาครฐัภาคเอกชน และสือ่สารมวลชนให้บรกิารล่ามภาษา
มือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นภาษาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น มีการ
สรุปข่าวภาษามือประจ�าวัน  มี application ในโทรศัพท์มือถือ มีล่ามภาษามือใน
รายการท่ัวไปทางโทรทัศน์ เช่น ล่ามภาษามืออธิบายค�าสอนทางศาสนา  อธิบาย
วันส�าคัญของชาติ การจัดให้มีภาษามือแจ้งข่าวสารบนรถไฟ รถทัวร์ เรือ เครื่องบิน 
พพิิธภณัฑ์และแหล่งท่องเทีย่วและการขยายตูบ้ริการล่าม (TTRS) ให้ครอบคลมุพืน้ที่ 
เป็นต้น

(๓) ส่งเสริมให้มีภาษามือมาตรฐานเพื่อสื่อสารได้ตรงกันและมีการพัฒนาค�าศัพท์ภาษา
มือไทยในรายวิชาต่าง ๆ ค�าสแลง และค�าศัพท์ใหม่เพื่อการเรียนรู้และสื่อสารอย่าง
เพียงพอและทันสมัย อันน�าไปสู่การพัฒนาทักษะให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถ
เข้าสู่การศึกษาในระดับสูง และงานอาชีพที่ตนสนใจ

๓.๒.๔ การส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและสือ่เพือ่การสือ่สาร การด�ารงชีวิต 
และรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาส ครอบคลุมนโยบายภาษาส�าหรับผู้แสวงหา
งานท�าในประเทศไทย และนโยบายภาษาส�าหรับคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยิน

 ๑)	นโยบายภาษาส�าหรับผูแ้สวงหางานท�าในประเทศไทย	มุง่ส่งเสรมิให้ผูแ้สวงหางาน
ท�าในประเทศไทยได้มคีวามรูใ้นการใช้ภาษาไทยเพือ่การสือ่สารในชวีติประจ�าวันและการเข้าถงึสทิธิ
ขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ มียุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่	๑ พัฒนาผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทยให้มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็น 
การพัฒนาความรู้และทักษะดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ท่ี
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สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ มีแนวทาง
ด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมให้แก่แรงงานข้ามชาตใินการเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะการ
ใช้ภาษาไทยทีจ่�าเป็นและเหมาะสมกบัการใช้งานตามกลุม่อาชพี ได้แก่ ภาษาทีใ่ช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน ภาษาเพื่อการท�างาน ภาษาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ และภาษา
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

(๒) พัฒนารูปแบบและสื่อการสอนหรือการฝึกอบรมระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 
ความพร้อมและความต้องการของแรงงานข้ามชาติตามกลุม่อาชีพได้อย่างเหมาะสม

(๓) ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะส้ัน และ
สือ่การสอนทีส่อดคล้องกบัการท�างานของแรงงานข้ามชาติ รวมทัง้สนบัสนนุสถานท่ี
ที่ใช้ในการสอนหรือฝึกอบรม งบประมาณ และบุคลากร

 ยทุธศาสตร์ที	่๒ สร้างปัจจยัสนบัสนนุการพัฒนาภาษาและวฒันธรรมไทยในการส่งเสรมิ
สนับสนุนการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมให้เน้นการมีส่วนร่วม และการก�าหนดมาตรการจูงใจใน
การพัฒนา มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) ก�าหนดมาตรการจงูใจให้ผูป้ระกอบการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมไทย
ส�าหรับลูกจ้างที่ไม่ใช่คนไทย อาทิ มาตรการด้านภาษี

(๒) สนับสนุนให้สถานประกอบการเปิดพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ 
และการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมของลูกจ้างชาวไทยและลูกจ้างท่ีเป็น
แรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน

(๓) จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาของผู้ใช้แรงงาน 
ต่างชาติ เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานร่วมกัน

(๔) พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษา
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้แสวงหางานท�า และเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

(๕) พฒันาทักษะการใช้ภาษาของแรงงานข้ามชาติทีจ่�าเป็นให้กบัหวัหน้างานหรือลกูจ้าง
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ในสถานประกอบการที่ต้องท�างานร่วมกัน

 ยุทธศาสตร์ที่	 ๓ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการด�ารงชีวิต 
โดยแรงงานข้ามชาตสิามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ทัง้ท่ีเป็นภาษา วฒันธรรม และปรบัสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) สร้างความตระหนกัถงึประโยชน์และความส�าคญัของการเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรม
ไทย ทีน่�าไปสูค่วามสามารถในการด�ารงชวีติ การประกอบอาชพี และสทิธทิีจ่ะได้รบั

(๒) จดัให้มช่ีองทางการเรยีนรู้ภาษาไทยทีห่ลากหลาย เข้าใจง่ายทัง้ภายในสถานประกอบ
การ และสถานท่ีราชการ อาท ิสือ่ประชาสมัพนัธ์ ป้ายภาพ/ค�าแนะน�า คูม่อืภาษาไทย

(๓) ส่งเสริมให้สถาบันภาษา สถาบันการศึกษา และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการ
เรยีนการสอนและฝึกอบรมส�าหรบัแรงงานข้ามชาติ เพือ่ให้มคีวามรูพ้ืน้ฐานทีจ่�าเป็น
อาทิ ภาษา วัฒนธรรม กฎหมาย

(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของแรงงานข้ามชาติให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
น�าไปใช้ในการจัดการความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต และท�างานใน
ประเทศไทย

 ยุทธศาสตร์ที่	 ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับแรงงาน
ก่อนเข้ามาท�างานในประเทศไทย  การด�าเนินงานมุ่งเน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศต้นทางในการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจอันดีต่อกัน มีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) ส่งเสรมิความรูแ้ละความเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะ
ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยที่จ�าเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับแรงงานข้ามชาติก่อนเข้ามาท�างานในประเทศไทย

(๒) ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันภาษา และสถาบันการศึกษาใน 
ต่างประเทศท่ีจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการท�างานในไทย

	 ๑)	นโยบายภาษาส�าหรบัคนพกิารทางการเหน็และคนพกิารทางการได้ยนิ	มุง่ส่งเสรมิ
คนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยินมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
เข้าถงึองค์ความรู ้ข้อมลูข่าวสาร เพือ่การด�ารงชวีติอย่างปกตสิขุ มยีทุธศาสตร์ทีส่�าคญั ๒ ยทุธศาสตร์ 
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ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่	 ๑ พัฒนาคนพิการทางการเห็นให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย
อย่างถกูต้อง กลุม่คนพิการทางการเหน็ใช้อักษรเบรลล์เป็นช่องทางหลกัในการเรยีนรูท้างด้านภาษา
และการสื่อสารซึ่งเทียบได้กับการเรียนรู้ภาษาของคนทั่วไป ดังนั้น การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์
ให้ถกูต้องตามหลกัภาษาจงึมคีวามส�าคญัและเป็นรากฐานส�าคญัของการเข้าถงึสิทธขิัน้พืน้ฐานของ
คนพิการเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา การประกอบอาชีพ การด�ารงชีวิตประจ�าวัน ทั้งนี้ คนพิการ
ทางการเห็นทัว่ไป สามารถพฒันาทกัษะทางภาษาได้ทดัเทยีมบคุคลทีม่กีารเหน็ปกต ิหากได้รบัการ
ส่งเสริมการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม การพัฒนาคนพิการทางการเห็นมีแนวทางด�าเนินงาน
ดังนี้

(๑)  พฒันาศกัยภาพคนพกิารทางการเหน็ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะการใช้อักษรเบรลล์ให้ถกู
ต้องตามหลกัไวยากรณ์ตามมาตรฐานอกัษรเบรลล์ไทยให้แพร่หลายในกลุ่มคนพิการ
ทางการเห็น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้อักษรเบรลล์ใน
การสื่อสารกับคนพิการทางการเห็นได้

(๒)  สร้างความรู ้ความเข้าใจให้สงัคมตระหนกัในสทิธด้ิานการได้รบัทราบและการเข้าถงึ 
ข้อมูลข่าวสารของคนพิการทางการเห็นเพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษา การส่ือสาร 
การรบัรูข้้อมลูข่าวสาร การประกอบอาชพี รวมทัง้การด�ารงชวีติประจ�าวนัได้ทดัเทยีม
กับบุคคลทั่วไปในสังคม

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนมีการผลิต  จัดหาและมีระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร รวมถึงพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารส�าหรับคนพิการทางการเห็นเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก เช่น โปรแกรมอ่าน 
หน้าจอท่ีช่วยในการอ่านข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นรปูของข้อความตัวอกัษร 
(text) ออกมาเป็นเสียงให้แก่คนพิการทางการเห็น รวมถึงการอธิบายรูปภาพเป็น
ตัวหนังสือ

(๔) พฒันาครผููส้อนนกัเรยีนทีม่คีวามพิการทางการเหน็ให้มคีวามรู้และทกัษะในการสอน
ภาษาไทยมีความเข้าใจหลักสูตร  สามารถคัดเลือกเนื้อหาผลิตสื่อการสอน และวิธี
สอนโดยใช้อักษรเบรลล์ในทุกระดบัอย่างถกูต้องตามมาตรฐานอกัษรเบรลล์ไทย เพือ่
จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนพิการทางการเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๕)  ปรบัปรงุสือ่การเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีเ่ป็นคนพกิารทางการเห็น และ
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มีความหลากหลาย อาทิ เบรลล์ดิสเพลย์คู่กับหนังสือเสียง มูนเลตเตอร์

(๖)  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทางการเห็น
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านภาษาส�าหรับคนพิการทางการเห็น  ด้านการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของคนพิการทางการเห็น  ด้านการพัฒนา ขีดความ
สามารถของบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อักษรเบรลล์
ให้มปีระสทิธภิาพรวมท้ังการผลติต�าราส�าหรบัคนพกิารทางการเหน็ในรปูแบบอกัษร
เบรลล์และตัวอักษรขยายส�าหรับคนสายตาเลือนราง

(๗) สนบัสนนุให้มกีารใช้อกัษรเบรลล์ทีท่นัสมยั สะดวกและเข้าถงึง่ายในพืน้ทีส่าธารณะ
ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ส�าหรับคนพิการทางการเห็นในทุกพื้นที่

	 ยุทธศาสตร์ที่	๒  พัฒนาคนพิการทางการได้ยินและผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะการใช้ภาษา
มือเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คนพิการทางการได้ยินไม่สามารถรับรู้ภาษาพูดจากการฟัง
และไม่สามารถเปล่งเสียงภาษาพูด จึงต้องสื่อสารด้วย “ภาษามือ” ซึ่งประกอบด้วยการใช้ “ตาดู” 
เพื่อรับสาร และใช้ “มือหรือแบบสะกดนิ้วมือ” เพื่อส่งสาร  ภาษามือของแต่ละภูมิภาคมีโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับภาษาทั่วไป แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ ภาษา
มือไทยจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องมาช้านาน นับเป็นสมบัติของชาติที่ 
ควรค่าแก่การศึกษา วิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนพิการทางการได้ยิน และผู้เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้และ
ใช้อย่างกว้างขวาง ท้ังเพือ่การสือ่สาร การเรยีนรู ้การศกึษา และการพัฒนาทกัษะชวีติอย่างมศีกัดิศ์รี
และเท่าเทียมกับคนทั่วไป การพัฒนาคนพิการทางการได้ยินมีแนวทางด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) สร้างเสรมิให้คนพกิารทางการได้ยนิมเีจตคติเชงิสร้างสรรค์ต่อการเรียนรูแ้ละพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษามือเพ่ือการส่ือสาร รวมทั้งการพัฒนาการอ่าน และการเขียน
ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะท�าให้คนพิการทางการได้ยินได้เรียนรู้ความคิด 
ความเชือ่ เจตคตขิองผูอ้ืน่ รวมถึงทักษะหรือประสบการณ์ทกุอย่างในชวีติผ่านภาษา
อันน�าไปสู่การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะผู้น�า การพัฒนาและเช่ือมั่นใน 
อัตลักษณ์ของตนเอง และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

(๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนส�าหรับคนพิการทางการได้ยินโดยการสื่อสารด้วย
ภาษามอืไทยมาตรฐานในทกุระดบัชัน้และทกุประเภท/รปูแบบการศกึษาท่ีเหมาะสม 
ทันสมัยและเป็นสากล จัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สนับสนุน
ให้มีรายวิชาภาษามือไทยเป็นวิชาบังคับ/วิชาเลือก/วิชาเอกที่เหมาะสมตามระดับ
การศึกษา และส่งเสริมให้ครอบครัว ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้สนใจท่ัวไปมี
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ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของผู้พิการทางการได้ยินอย่างถูกต้อง และมีทักษะใน
การสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน

(๓)  ส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานครแูละผูป้ฏบิตัหิน้าทีส่อนคนพกิารทางการได้ยนิให้ใช้
ภาษามือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถจดัการเรยีนการสอนทีส่อดคล้องกบัธรรมชาติของคนพกิาร
ทางการได้ยินให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นและมีระบบการชี้แนะ (coaching) ติดตาม 
(monitoring) เพื่อพัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนส�าหรับ
คนพิการทางการได้ยินอย่างต่อเนื่อง

(๔)  สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับคนพิการทางการได้ยิน  
พัฒนาหลักสูตร วิธีสอน สื่อการสอนการวัดและประเมินผลการสื่อสารด้วยภาษา
มือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นของคนพิการทางการได้ยิน

(๕)  ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และสังคมทั่วไปตระหนัก และมีความ
รู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคนพิการทางการได้ยิน และการสื่อสารด้วยภาษามือที่
ถูกต้องผ่านสื่อทุกประเภท และจัดให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและได้รบับรกิารการสือ่สารด้วยภาษามอื เช่น มบีริการล่ามภาษามอืส�าหรับ
คนพิการทางการได้ยินให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารสาธารณะอย่าง
เท่าเทียมกับคนทั่วไป รวมถึงการจัดอุปกรณ์ช่วยฟังส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน   
ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ทุกด้าน 
ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา และการมีส่วนร่วมทางสังคม
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หลักการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติควรสร้างการยอมรับ  
การรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมภายใต้เจตนารมณ์

ส�าคัญที่จะใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้
สังคมไทย
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บทที่ ๖

แนวทำงกำรขับเคลื่อน

แผนยุทธศำสตร์ตำมนโยบำยภำษำแห่งชำติ

สู่กำรปฏิบัติ และปัจจัย
แห่งควำมส�ำเร็จ

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการส�าคัญที่จะน�าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิด
ผลตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผน การด�าเนนิการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ตามนโยบาย

ภาษาแห่งชาติอยู่ในห้วงเวลาที่สังคมไทยก�าลังเผชิญกับความท้าทายที่มีความสลับซับซ้อนและ 
หลากหลายมากข้ึน ดังน้ัน การผนึกก�าลังของทุกภาคส่วนจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญของการบริหารจัด
การแผนฯ สูก่ารปฏิบัตใินการเสรมิสร้างให้สงัคมไทยอยูร่่วมกนัอย่างมีความสขุ ความสามคัค ีภายใน
ชาติ การเห็นคุณค่าและการยอมรับความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม และมีความเสมอภาค
กันรวมทั้งการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการด�าเนินงานตามนโยบายนี้

๑. กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์

    ตำมนโยบำยภำษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ

หลกัการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาตสิูก่ารปฏบัิตคิวรด�าเนนิการอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน สร้างการยอมรับ การรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

ในสังคมในการร่วมด�าเนินการพัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนภายใต้
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เจตนารมณ์ส�าคัญท่ีจะใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้สังคม
ไทย อันเป็นการผนึกพลังสังคมให้เป็นเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังการติดตามตรวจสอบผลการด�าเนินงานตามแผนอย่าง 
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ส�านักงานราชบัณฑิตยสภาจะได้เสนอ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ( สศช.) คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้การด�าเนินงานประสบ
ผลส�าเร็จ โดยมีแนวทางด�าเนินการ ดังนี้

๑.๑  การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญและพร้อมเข้าร่วม
ในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติดังนี้

 ๑.๑.๑  ก�าหนดให้แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติเป็นแผนระดับชาติที่ทุก
หน่วยที่เกี่ยวข้องต้องก�าหนดแผนงาน/โครงการรองรับ เพื่อให้การด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๑.๑.๒ ส�านักงานราชบัณฑิตยสภาสร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์โดยด�าเนนิการส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมและหลากหลาย 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
สมัยใหม่ สื่อพื้นบ้านบุคคล สื่อมวลชนทั้งระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูล
ข่าวสารกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

 ๑.๑.๓  สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองและสื่อมวลชนในแนวทางการพัฒนาของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และตระหนักถึงความส�าคัญของภาษาในสังคมไทยท่ีเป็นสังคมพหุลักษณ์ ท่ียอมรับ
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม เกิดความเข้าใจอันดี มีความสมัครสมานสามัคคี และเกิด
เอกภาพภายใต้ความหลากหลายของกลุ่มประชาชนที่ใช้ภาษาต่างกันในประเทศไทย

๑.๒  การเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในการจัดท�าแผนปฏิบัติการ
ในระดับต่าง ๆ  ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ โดยให้ความส�าคัญ 
กิจกรรมดังต่อไปนี้

 ๑.๒.๑  จัดแบ่งบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีการพัฒนาเพื่อสามารถด�าเนินภารกิจและ
ความร่วมมอืให้สนบัสนนุซึง่กนัและกนัอย่างเหมาะสมในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์สูก่ารปฏบิตั ิทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันทางสังคม และภาคชุมชน

 ๑.๒.๒  สนับสนุนการจัดท�า และใช้แผนระดับต่าง ๆ ที่สอดรับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยใช้กลไก
กระบวนการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีของส่วนราชการ ขับเคลื่อนและบูรณาการเข้ากับมิติ
ภารกิจงานตามอ�านาจหน้าท่ีปกตขิองส่วนราชการทีต้่องอาศยัความร่วมมอืจากหลายหน่วยงานมา
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ร่วมด�าเนินการอย่างมีบูรณาการ เพื่อสามารถจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 

๑.๓  การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาต ิยทุธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ง
ชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย 

 ๑.๓.๑ ก�าหนดประเดน็การพฒันาส�าคญัของนโยบายภาษา ๖ นโยบายภายใต้ยทุธศาสตร์
ตามนโยบายภาษาแห่งชาติน�าไปสูก่ารก�าหนดแผนงาน/โครงการ การระดมทรพัยากร และแนวทาง
การร่วมด�าเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ  อย่างมปีระสทิธภิาพอนัประกอบด้วย ๑) นโยบายภาษาไทย
ส�าหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทัง้ภาษาไทยส�าหรบัชาวต่างชาตใินฐานะภาษาต่างประเทศ ๒) 
นโยบายภาษาท้องถิ่น ทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ ๓) นโยบายภาษาเศรษฐกิจและ
ภาษาเพือ่นบ้าน ๔) นโยบายภาษาส�าหรบัผูแ้สวงหางานท�าในประเทศไทย ๕) นโยบายภาษาส�าหรับ
คนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยิน และ ๖) นโยบายภาษาส�าหรับการแปล การล่าม 
และล่ามภาษามือ

 ๑.๓.๒ บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดท�า
เป็นแผนพัฒนาเฉพาะด้าน/กลุ่มนโยบายครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการพัฒนาที่กว้างขวาง 
มีแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ งบประมาณด�าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้
มีส่วนร่วม กระบวนการท�างาน และระยะเวลา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้
อย่างจรงิจงั โดยส�านกังานราชบณัฑติสภาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมจัดท�าและติดตามประเมนิ
ผลแผนดงักล่าวทีส่ะท้อนความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่ง
ชาติ รวมถึงให้ความส�าคัญกับการบูรณาการแผนงาน/โครงการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

๑.๔  การจัดท�ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก�าหนดล�าดับความส�าคัญของภารกิจหน่วยงาน
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ เพ่ือให้การ
ด�าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผล 
ส�านกังานราชบณัฑิตยสภาน�าแผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติบรูณาการกับยทุธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ เป็นกรอบส�าหรบักระทรวง/กรมพจิารณาใช้ประกอบการจดัท�าแผนปฏิบตัิ
ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีและจัดท�าค�าของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีภายใต้ภารกิจหลักที่รับผิดชอบ

๑.๕  การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้
 ๑.๕.๑  น�าการศึกษาวิจัยมาเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ สู่การ
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ปฏิบัติ โดยบูรณาการการท�างานของหน่วยงานระดับนโยบายและใช้ทรัพยากรในการวิจัย รวมถึง
น�าการวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย เช่น
การร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานและภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวข้องเพื่อน�ากระบวนการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

 ๑.๕.๒  น�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารและสร้างความสมัพนัธ์ 
ท�าให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เลื่อนไหลระหว่างภาคีการพัฒนา สามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้
อย่างถูกต้อง พร้อมท้ังปรบัปรงุข้อมลูให้ทนัสมยั น�าไปสูก่ารจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันาทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในบริบทของพื้นที่

 ๑.๕.๓  จัดท�าระบบฐานข้อมูลรองรับการขับเคลื่อนนโยบายภาษาแห่งชาติ ทั้งการสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจ เป็นคลงัข้อมูลสือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายทีป่ระชาชนและภาคกีารพฒันาสามารถ
เข้าถึงและน�าไปใช้ประโยชน์ ตัวอย่าง/รูปแบบการเรียนรู้ด้านภาษา รวมถึงส�าหรับการติดตาม 
ประเมินผลการด�าเนินงาน

 ๑.๕.๔  สร้างช่องทางให้ประชาสงัคมมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และเข้าร่วมกจิกรรมด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม โดยจัดให้มีเวที/พื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรม การประสานการเชื่อมโยง
เครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อน�ามาพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดการด�าเนินงานให้สามารถ
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามนโยบายภาษาแห่งชาติให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล

๑.๖ การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ

 ๑.๖.๑  ให้ความส�าคญักบัการตดิตามความก้าวหน้า การประเมนิผลส�าเรจ็และผลกระทบ 
ของการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และผลการพัฒนาใน
ภาพรวม โดยใช้การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ และติดตาม
ความก้าวหน้าการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ พร้อมทั้งประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ ในข้ันปฏิบัติควรก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานเป็น 
ระยะ ๆ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี เพื่อก�ากับติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 ๑.๖.๒  กลไกการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ
ในภาพรวมโดยมกีารก�าหนดรปูแบบและแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการแผน 
ยทุธศาสตร์ฯ สูก่ารปฏบิตัแิละก�าหนดหน่วยงานผูรั้บผดิชอบหลกัในการขบัเคลือ่นและก�ากบัตดิตาม
การด�าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และรายงานผลต่อส�านักงานราชบัณฑิตยสภาทุกปี
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๒. ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ

ปัจจยัในการเสรมิสร้างประสทิธภิาพการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏบิติัให้บรรลุผล
ส�าเร็จ ควรมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีการพัฒนา โดยการพัฒนาขีดความสามารถของ

ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ สามารถผลักดันและด�าเนินการตามแนวทางการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติได้อย่างเหมาะสม โดย

๒.๑ ภาคราชการ ต้องตระหนักถึงความส�าคัญต่อการพัฒนาด้านภาษาในประเทศไทย 
ปรับทัศนคติ เปลี่ยนวิธีคิดและจัดการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาและการเรียนรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความพร้อมและเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคม และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้
มีความเชื่อมโยงและเกื้อหนุนการพัฒนาระหว่างกัน

๒.๒ ภาคชุมชนและภาคประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ตระหนักในบทบาทและความส�าคัญของภาษาที่มีส่วนในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชุมชน สังคม และประเทศ โดยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้างขวาง
ในทุกระดับ จากชุมชน ต�าบล สู่อ�าเภอและจังหวัด เกิดความรู้ที่สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนา  
ส่งเสริมการรวมกลุ่มร่วมคิดร่วมท�าในชุมชนอย่างกว้างขวาง การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ของชุมชนและสงัคม สามารถท�าแผนพฒันาทีส่อดคล้องกบัวฒันธรรมอนัหลากหลายของชมุชน และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตนเอง อันเป็นก�าลังส�าคัญที่จะสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้าและสังคมสันติสุข

๒.๓ ภาคธุรกิจเอกชน มีบทบาทในการเสริมสร้างสังคมที่ดี ยึดหลักบรรษัทภิบาล มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ปรับแนวคิดภาคเอกชนให้สามารถท�างานร่วมกับชุมชนและสถาบันทางสังคม
ได้อย่างเป็นพันธมิตร และสร้างเครือข่ายความรับผิดชอบทางสังคม อันน�าไปสู่การท�ากิจกรรมเพื่อ
สังคมร่วมกัน และเกิดความปรองดองสมานฉันท์

๒.๔ ภาคส่ือมวลชน เป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นส่ือสาธารณะที่
มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีความเป็นกลาง น�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและ
สะท้อนความต้องการของประชาชน

๒.๕ องค์กรพัฒนาเอกชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกับภาคประชาสังคมอย่าง
เข้มแขง็ โดยภาครฐัสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้องค์กรพฒันาเอกชนเข้าร่วมกจิกรรม/เวทแีลกเปล่ียน
เรียนรู้มากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๓. กลไกกำรขับเคลื่อน

เพื ่อให้การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติยังผลอย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถบรรลุผลดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงก�าหนดให้หน่วยงานหลายภาคส่วนที่มีส่วน

เกีย่วข้อง ร่วมกันด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์และแนวทางต่าง ๆ   ใน ๖ ประเด็นยทุธศาสตร์ และ ๒๗ 
ยทุธศาสตร์ ตามตารางแบ่งมอบหน่วยรบัผดิชอบ (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   ท้ายนี้

ตำรำงแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ยุทธศาสตร์หลัก

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑
การขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การยอมรับการเป็นสังคมพหุลักษณ์และมุ่งเน้น
การพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนทั้งในและระหว่างประเทศ  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
ยอม รั บ ค ว ามแตก
ต่างหลากหลายทาง
ภาษาและวัฒนธรรม 
เพื่อขับเคลื่อนสังคม
ไทยสู ่ กระบวนการ
พั ฒ น า แ บ บ สั ง ค ม
ประชาธิป ไตยและ
การปฏิบัติตามกติกา
มาตรฐานสากลในเรือ่ง
สิทธิมนุษยชน

มท วธ/พม/รง/สธ/ศธ/กต/ 
ยธ/นร (สมช, กปส) ฯลฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ยุทธศำสตร์ที่  ๒
พัฒนาการใช้ “ภาษา
ไทย” ให้กับทุกกลุ่ม
สงัคมอย่างมมีาตรฐาน
และทั่วถึงเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้และทักษะใน
การอยู ่ ร ่ วมกันและ
เพิ่มโอกาสในการเข้า
ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

ศธ วธ/พม/รง/กต/ยธ/รภ 
ฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๓
เ ส ริ ม ส ร ้ า ง โ อ ก าส 
สภาพแวดล ้อมและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร
พัฒนาศักยภาพการ
เ รี ย น รู ้ ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมให ้กับคน
ทุกกลุ ่มในสังคมไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง

มท ศธ/ดศ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์หลัก

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชาติโดยใช้ภาษาแม่

ยุทธศำสตร์ที่  ๔
ส่งเสริมการใช้ “ภาษา
แม่” เป็นฐานการเรยีน
รู้ของเด็กและเยาวชน

ศธ มท/กทม/วธ/สตช (ตชด) 
ฯลฯ



11๒
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ยุทธศาสตร์เฉพาะกลุ่มนโยบาย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาประจ�าชาติ และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ภาษา

ไทยให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์

ก. นโยบายภาษาไทยส�าหรับนักเรียนไทยและคนไทยรวมทั้งภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ

ยุทธศำสตร์ที่  ๕
สร้างจิตส�านึกให้เห็น
คุณค่าและความ
ส�าคัญของภาษาไทย
ในฐานะภาษาประจ�า
ชาติ 

รภ วธ/ศธ/มท/นร (กปส) 
ฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๖
ปฏิรูปการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทย 

ศธ มท/อป/รภ/สตช(ตชด)/
กทม ฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๗
ยกระดับคุณภาพครู
ผู ้สอนภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพ

ศธ มท (สถ)/สตช (ตชด)/
กทม ฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๘
ส ่ ง เสริ มการศึ กษา
วิ จั ย เพื่ อสร ้ า งและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ลักษณะภาษาไทย

รภ ศธ/สกว/วช ฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๙
ส ่ง เสริมการเรียนรู ้
ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยให้แก่ชาวต่างชาติ

ศธ วธ/รงฯลฯ



113
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
การรักษา สืบทอดการใช้ภาษาท้องถิ่น หรือภาษาแม่ทั้งในชีวิตประจ�าวันและในระบบการ

ศึกษา

ข. นโยบายภาษาท้องถิ่น ทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ

ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐
ปกป้อง ฟื ้นฟู และ
สงวนรักษาภาษาท้อง
ถิ่นและภาษาในภาวะ
วิกฤตให ้คงอยู ่ เป ็น
มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ 
และน�ามาใช้ประโยชน์

วธ มท/ศธ ฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๑๑ 
ใช้ภาษาท้องถิน่ในการ
ศึกษา

ศธ มท/วธ/รภฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๑๒
สร้างจิตส�านึกให้เห็น
คุณค่าของภาษาท้อง
ถิ่น และส่งเสริมการ
สื่อสารด้วยภาษาท้อง
ถิน่ท้ังในชีวติประจ�าวนั 
การบริการสาธารณะ 
และสื่อสารมวลชน

มท ศธ/พม/วธ/ สธ/ยธ/นร
(กปส)/กสทช/ศอบต/
สมช/กอ. รมน. ฯลฯ



11๔
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ยุทธศำสตร์ที่ ๑๓
ใช้ภาษาท้องถิ่นเพื่อ
เชื่อมโยงความเข้าใจ
กั บ ป ร ะ ช า ช น ข อ ง
ประเทศเพื่อนบ้าน

ศธ มท/วธ/พม ฯลฯ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านภาษาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจ

ค. นโยบายภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน

ยุทธศำสตร์ที่ ๑๔
พัฒนาความรู ้ แ ละ
ทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อยกระดับศักยภาพ
และคุณภาพของคน
ไ ท ย แ ล ะ ขี ด ค ว า ม
สามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ศธ กต/กก/ดศ/มท/
ฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๑๕
จัดการเรียนการสอน
และยกระดับความรู ้
และสมรรถนะด ้าน
ภาษาต่างประเทศ
อื่น ๆ 

ศธ กต/กก/ดศ/มท/
ฯลฯ



11๕
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ยุทธศำสตร์ที่ ๑๖
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น
การสอนภาษาของ
ประเทศเพื่ อนบ ้าน 
และเสริมสร้างความ
ร ่ ว ม มื อ แ ล ะค ว าม
เข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

ศธ กต/กก/ดศ/มท/
ฯลฯ

ง. นโยบายภาษาส�าหรับการแปล การล่าม และล่ามภาษามือ

ยุทธศำสตร์ที่ ๑๗
สร้างความตระหนัก
รู ้ ความส�าคัญ และ
บทบาทของการแปล  
การล ่าม และล ่าม
ภาษามือ

รภ กต/พม/ศธ/พณ/กห/
มท/รง/สธ/ทท/ดท/ยธ/ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สมาคมนักแปลและล่าม
แห่งประเทศไทย
สมาคมล่ามภาษามือฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๑๘
ส ่ง เสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู ้ผลิต 
และผู ้ให ้บริการการ
แปล การท�างานล่าม
และล่ามภาษามือ

รภ ศธ/พณ/กห/มท/
รง/สธ/ทท/ดศ/ยธ/ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สมาคมนักแปลและล่าม
แห่งประเทศไทย
สมาคมล่ามภาษามือฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๑๙
ส ่ง เสริมและพัฒนา
เครือข ่ายความร ่วม
มือด้านการแปล การ
ท�างานล่ามและล่าม
ภาษามอืท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ

กต, พม ศธ/พณ/กห/มท/
รง/สธ/ทท/ดศ/ยธ/ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สมาคมนักแปลและล่าม
แห่งประเทศไทย
สมาคมล่ามภาษามือฯลฯ



11๖
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ยุทธศำสตร์ที่ ๒๐
พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพของนักแปล 
ล่าม

รภ กต/ศธ/ ทท/ดท/ยธ/
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สมาคมนักแปลและล่าม
แห่งประเทศไทย
ฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๒๑
ยกระดับวิชาชีพและ
พัฒนาการบริการล่าม
ภาษามือ

พม ศธ/รง/
สธ/ดศ/ยธ/ กสทช/
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สมาคมล่ามภาษามือฯลฯ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ 
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและสื่อเพื่อการสื่อสาร การด�ารงชีวิต และ

รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาส

จ. นโยบายภาษาส�าหรับผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทย

ยุทธศำสตร์ที่ ๒๒
พัฒนาผู ้แสวงหางาน
ท�าในประเทศไทยให้
มีความรู ้และทักษะที่
จ�าเป็น

รง ศธ/วธ/ มท/พม/
ฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๒๓
สร้างปัจจัยสนับสนุน
การพัฒนาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

รง. ศธ/วธ/ มท/พม/ ฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๒๔
ส ่งเสริมการจัดการ
เ รี ย น รู ้ ภ า ษ า แ ล ะ
วฒันธรรมไทยเพ่ือการ
ด�ารงชีวิต

รง วธ/ศธ/มท/พม/ ฯลฯ



117
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ยุทธศำสตร์ที่ ๒๕
เสริมสร้างความเข้ม
แข็งด ้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้กับ
แรงงานก ่อนเข ้ามา
ท�างานในประเทศ

รง ศธ/ วธ/กต/ฯลฯ

ฉ.  นโยบายภาษาส�าหรับคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยิน

ยุทธศำสตร์ที่ ๒๖
พั ฒ น า ค น พิ ก า ร
ทางการเห็นให้มีความ
รู ้ และทักษะการใช ้
ภาษาไทยอย่างถกูต้อง

พม ดศ/ศธ/ ฯลฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๒๗
พั ฒ น า ค น พิ ก า ร
ทางการได้ยิน และผู้
เกี่ยวข้องให้มีทักษะ
การใช ้ภาษามือเพื่อ
การสื่ อสารอย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ

พม ดศ/ศธ /ฯลฯ



118
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔



119
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงำนรับผิดชอบ

ล�าดับ อักษรย่อ หน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุน

๑ กก ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๒ กต กระทรวงการต่างประเทศ

๓ กทม กรุงเทพมหานคร

๔
กปส

กรมประชาสัมพันธ์

๕ กสทช
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๖ กห กระทรวงกลาโหม

๗ ดศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๘ ตชด กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

๙ ทท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๐ นร ส�านักนายกรัฐมนตรี

๑๑ พณ กระทรวงพาณิชย์

๑๒ พม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๓ มท กระทรวงมหาดไทย

๑๔ ยธ กระทรวงยุติธรรม

๑๕ รง กระทรวงแรงงาน



1๒0
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ล�าดับ อักษรย่อ หน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุน

๑๖ รภ ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา

๑๗ วช ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๑๘ วธ กระทรวงวัฒนธรรม

๑๙ ศธ กระทรวงศึกษาธิการ

๒๐ ศอบต ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒๑ กอ. รมน. กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๒๒ สกว ส�านักงานสนับสนุนการวิจัย

๒๓ สตช ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

๒๔ สถ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๕ สธ กระทรวงสาธารณสุข

๒๖ สมช ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๒๗ อปท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



1๒1
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

ภำคผนวก



1๒๒
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔



1๒3
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
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นิยำมศัพท์

๑.		 ภาษาแม่	(mother	tongue) คือภาษาที่บุคคลเรียนรู้เป็นภาษาแรกเพื่อใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ�าวันในบ้านหรือในชุมชน บางคนอาจมีภาษาแม่หลายภาษา แต่โดยทั่วไปเป็นภาษาของ
แม่ผู้ให้ก�าเนิด ในบางกรณีเรียกว่าภาษาที่หนึ่ง

๒.		 ภาษาที่สอง	(the	second	language)  คือภาษาที่บุคคลเรียนรู้หลังจากภาษาแรก 
เป็นภาษาที่มีบทบาทในสังคมในฐานะภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ�าวันและการศึกษา 
มกัเป็นภาษาราชการ เช่น เดก็กลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศไทยซึง่มภีาษาแม่เฉพาะกลุม่ของตนจะต้อง
เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

 ทั้งนี้ ในปัจจุบันคนไทยในประเทศไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจ�าวันจึง
ไม่ถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแต่เป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้สื่อสารกับชาวต่างประเทศ

๓.		 ภาษามาตรฐาน	 (standard	 language)	 คือภาษาท้องถ่ินท่ีได้รับการยอมรับและ
พัฒนาให้เป็นภาษามาตรฐานของประเทศเพื่อใช้ในราชการ การศึกษา และการสื่อสาร เป็นภาษา
ที่มีการจัดท�าพจนานุกรม ต�าราไวยากรณ์ หรือกฎเกณฑ์การใช้ภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษามาตรฐาน
ของประเทศไทยหรือภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาราชการของประเทศไทย ภาษามาตรฐานของ
ประเทศจีนคือภาษาจีนแมนดาริน

๔.		 ภาษาราชการ		(official	language)	คอืภาษาทีใ่ช้ในกจิกรรมต่าง ๆ  ของประเทศ เช่น
การประกาศของทางราชการ การเขียนหนังสือราชการ การประชุมรัฐสภา การออกกฎหมาย

 ประเทศไทยมภีาษาราชการคอืภาษาไทยมาตรฐาน  อย่างไรกต็ามบางประเทศอาจจะมี
ภาษาราชการได้มากกว่า ๑ ภาษา เช่น ประเทศสิงคโปร์มีภาษาราชการ ๔ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีนแมนดาริน ภาษามาเลเซีย และภาษาทมิฬ 

 สมาพนัธ์สาธารณรฐัสวสิมภีาษาราชการ ๓ ภาษา คอื ภาษาฝรัง่เศส ภาษาเยอรมนั และ
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ภาษาโรมานซ์ (Romansch)
 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีภาษาราชการ ๑๑ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาแอฟริกานส์ 

(Afrikaans) และภาษาพื้นเมืองอีก ๙ ภาษา

๕.		 ภาษาประจ�าชาติ	 (national	 language) คือภาษาท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษา
หลักของชาติและต้องมีการประกาศเป็นทางการ รัฐบาลหรือผู้ปกครองของแต่ละประเทศอาจจะ
ประกาศให้ภาษาใดภาษาหน่ึงหรือภาษาถิ่นใดถิ่นหน่ึงท่ีมีใช้อยู่ในประเทศให้เป็นภาษาประจ�าชาติ
ก็ได้ เช่นรัฐบาลจีนประกาศให้ใช้ภาษาจีนมาตรฐานหรือจีนแมนดารินเป็นภาษาประจ�าชาติของ
ประเทศจีน

 ส�าหรบัประเทศไทยน้ัน  เมือ่วนัที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๘๓ จอมพลแปลก พบูิลสงคราม 
ได้ประกาศรฐันยิมฉบบัที ่๙ เรือ่งภาษาและหนงัสือไทยกับหน้าท่ีพลเมอืงดี และได้ระบวุ่า ภาษาไทย
เป็นภาษาของชาติ

 ภาษาไอรชิมปีระชาชนพดูเพยีงร้อยละ ๕ แต่ตามรัฐธรรมนญูระบุว่าภาษาไอริชเป็นภาษา
ประจ�าชาติตามรัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษที่คนส่วนใหญ่ใช้

 ในกรณขีองประเทศสหรฐัอเมริกา เมือ่วนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วฒุสิภาได้ออกเสียง
ยอมรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ�าชาติ

๖.		 ภาษากลาง	 (lingua	 franca)	คือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนที่พูดภาษา
ต่างกันเช่น ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกันระหว่างประเทศ ภาษากลางอาจเป็นภาษาแม่ของกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงหรือภาษาท่ีมิได้เป็นภาษาแม่ของกลุ่มใดก็ได้ เช่น ประเทศไทยเป็นสังคมพหุภาษาพหุ
วัฒนธรรมจึงใช้ภาษาราชการเป็นภาษากลางในการสื่อสารกันในประเทศ

๗.		 ภาษาท้องถิ่น	(local	languages) คือภาษาที่ใช้สื่อสารในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งและ
มักเป็นภาษาแม่ของคนในท้องถิ่นนั้น ในประเทศไทยมีภาษาท้องถ่ินท้ังท่ีเป็นภาษาตระกูลไทและ
ภาษาตระกูลอื่น ๆ แบ่งออกเป็น ๑) ภาษาไทยถิ่นตามภูมิภาค (regional Thai languages) ซึ่ง
เป็นภาษาทีใ่ช้สือ่สารในแต่ละภมูภิาคของประเทศไทย เช่น ภาษาไทยทีใ่ช้เป็นภาษาราชการ ภาษา
ไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นใต้ และ ๒) ภาษาชาติพันธุ์ (ethnic languages) ซึ่ง
เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษามลายู
ปาตานี ภาษาม้ง ภาษาอาข่า ภาษาชอง ภาษามอแกน ภาษาลื้อ ภาษาญ้อ ภาษาภูไท ภาษาพวน

๘.		 ภาษาต่างประเทศ	 (foreign	 language) คือภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ คนในประเทศ
ศึกษาภาษาต่างประเทศเพื่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศหรือเพื่อใช้อ่านเอกสารที่เขียนเป็นภาษา
ต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศที่ศึกษากันในประเทศไทย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษา
เยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษามาเลเซยี
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๙.		 ภาษาเศรษฐกิจ คือภาษาที่ใช้ในการงานอาชีพเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งหมายรวมทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาเพื่อนบ้าน

๑๐.		ภาษาเพื่อนบ้าน คือภาษาที่ใช้ในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน

๑๑.		ภาษามอื	(sign	language) คอืภาษาทีค่นหหูนวกใช้ส่ือสารในชวีติประจ�าวนั ประกอบ
ด้วย ท่ามือ ต�าแหน่งของมือ ทิศทางการหันของมือ การเคลื่อนไหวของมือ สีหน้าและท่าทาง เช่น 
ภาษามือไทย ภาษามืออเมริกัน ภาษามือจีน

๑๒.		ภาษามือไทย	(Thai	sign	language) คือภาษาที่คนหูหนวกไทยใช้ในการเรียนรู้และ
สื่อสารในชีวิตประจ�าวันและเป็นภาษาประจ�าชาติของคนหูหนวกไทย ซึ่งได้รับการประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๓.		ภาษามลายูถิ่น คือภาษามลายูส�าเนียงที่พูดในจังหวัดต่าง ๆ  ในภาคใต้ของประเทศไทย 
ภาษามลายูถิ่นท่ีส�าคัญและมีผู้พูดมากท่ีสุดคือ ภาษามลายูถ่ินที่พูดในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส รวมทั้งใน ๔ อ�าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ�าเภอจะนะ อ�าเภอเทพา อ�าเภอนาทวี 
และอ�าเภอสะบ้าย้อย ซึ่งมีชื่อเรียกทางวิชาการว่า ภาษามลายูปาตานี

๑๔.	ผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทย คือคนต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างาน
ในประเทศไทย ซึ่งมีความจ�าเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อการท�างานและการด�ารงชีวิต
ในประเทศไทย

๑๕.	คนพิการทางการได้ยิน คือบุคคลที่มีความพิการดังนี้ 
๑) หหูนวก หมายถึง การทีบุ่คคลมข้ีอจ�ากดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�าวันหรอื

การเข้าไปมส่ีวนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมซึง่เป็นผลมาจากการมคีวามบกพร่องในการ
ได้ยนิจนไม่สามารถรบัข้อมลูผ่านทางการได้ยนิเมือ่ตรวจการได้ยนิโดยใช้คล่ืนความถ่ี
ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ์ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ์ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสีย
การได้ยินที่ความดังของเสียง ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป

๒) หตูงึ หมายถงึ การทีบ่คุคลมข้ีอจ�ากดัในการปฏบิติักจิกรรมในชวีติประจ�าวนัหรือการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการ
ได้ยินเมื่อตรวจวัดการได้ยินโดยใช้คลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ์ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ์ และ 
๒,๐๐๐ เฮริตซ์ ในหขู้างทีไ่ด้ยนิดกีว่าจะสูญเสียการได้ยนิท่ีความดังของเสียงน้อยกว่า 
๙๐ เดซิเบลลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล
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๓) ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเป็นผล
มาจากการมคีวามบกพร่องทางการสือ่ความหมาย เช่น พดูไม่ได้ พดูหรอืฟังแล้วผูอ้ืน่ 
ไม่เข้าใจ

(ข้อมูลจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐)

๑๖.	คนพิการทางการเห็น	คือบุคคลที่มีความพิการดังนี้ 

๑) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือ
การเข้าไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางสงัคมซึง่เป็นผลมาจากการมคีวามบกพร่องในการ
เห็นเม่ือตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างท่ีดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้วอยู่ใน
ระดับแย่กว่า ๓ ส่วน ๖๐ เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ลงมา
จนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างหรือมีลานสายตาแคบกว่า ๑๐ องศา

๒) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต
ประจ�าวนัหรอืการเข้าไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางสงัคมซึง่เป็นผลมาจากการมคีวาม
บกพร่องในการเห็นเมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตา
ธรรมดาแล้วอยู่ในระดับตั้งแต่ ๓ ส่วน ๖๐ เมตร  (๓/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๔๐๐ 
ฟุต (๒๐/๔๐๐) ไปจนถึงแย่กว่า ๖ ส่วน ๑๘ เมตร (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ ฟุต  
(๒๐/๗๐) หรือมีลานสายตาแคบกว่า ๓๐ องศา

 (ข้อมูลจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐)

๑๗.	การรบัภาษา	(language	acquisition) คือการเรยีนรูแ้ละพฒันาภาษาเพือ่การสือ่สาร
ของคน ๆ  หนึง่ เช่น การเรียนรูภ้าษาแม่หรอืภาษาทีห่นึง่เรยีกว่าการรบัภาษาทีห่นึง่หรอืการรบัภาษา
แรก การเรียนรู้ภาษาที่สองเรียกว่าการรับภาษาที่สอง

๑๘.	การแปล	 (translation) คือกระบวนการถ่ายโอนระหว่างภาษา ประกอบด้วย การ
ตคีวามหมายตวับทต้นฉบบั และการผลติตัวบทปลายทาง มจีดุมุง่หมายทีจ่ะสร้างความสมัพนัธ์ของ
การเทียบเท่าหรือเทียบเคียงระหว่าง ๒ ตัวบท โดยขึ้นอยู่กับบริบทและข้อจ�ากัดที่เกี่ยวข้อง

๑๙.	การล่าม	 (interpretation) คือผลงานที่เกิดจากการท�างานล่าม หรืออีกนัยหนึ่ง คือ
สารที่แปลงเป็นค�าพูด ภาษามือ งานเขียน สัญญาณที่ไม่ใช่ภาษามือหรือรูปแบบภาษาอื่น ๆ
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

๒๐.	การท�างานล่าม	 (Interpreting) คือการท�างานเป็นคนกลางด้วยการสื่อสารฉับพลัน
หรือภายหลังของการพูดหรือแสดงท่าทางระหว่างผู้พูด ๒ คนหรือมากกว่าที่ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกัน 
ทฤษฏีหรอืหลกัหรอืการปฏิบัติของล่ามจะเป็นในแนวทางเดียวกบัการแปล เพยีงแต่เปลีย่นจากการ
ใช้ตัวบทและเอกสารเป็นการพูดและท่าทาง โดยจะมีวิธีการปลีกย่อยออกไป ในวงอาชีพล่าม อาจ
ใช้ค�านีว่้า ‘ท�าล่าม’ โดยผูช้�านาญเฉพาะในการสือ่สารด้วยค�าพดูหรอืท่าทางโดยท�างานเป็นคนกลาง
ระหว่างผู้พูด ๒ คนหรือมากกว่าที่ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกัน

๒๑.	ล่ามภาษามือ	(sign	language	interpreting) หมายถึงการท�างานล่ามภาษามือ คือ
การถ่ายทอดข้ามภาษาระหว่างภาษาพดูกบัภาษามอื หรอืระหว่างภาษามอืกบัภาษามอื ซึง่เป็นการ
ตีความสัญญาณที่ได้จากสัญลักษณ์มือ เช่น จากภาษาไทยเป็นภาษามือไทย จากภาษามือไทยเป็น
ภาษามือต่างประเทศ งานของล่ามภาษามือ (sign language interpreter) จะมีทั้งแบบท่ีแปล
จากภาษาพูดเป็นภาษามือ (voice to sign interpreting) และแบบที่แปลจากภาษามือเป็นภาษา
พูด (sign to voice interpreting) ด้วยวิธีการส่ือสารฉับพลัน (simultaneous) หรือภายหลัง  
(consecutive) ล่ามภาษามือจะอยู่ในต�าแหน่งที่คนหูหนวกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๔

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานในโครงการนโยบายภาษา
แห่งชาติ

๑. คณะกรรมการอ�านวยการและก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาต ิ 
(ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๒. คณะอนกุรรมการก�าหนดกรอบแผนยทุธศาสตร์และจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ตามนโยบาย
ภาษาแห่งชาติ (ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๓. คณะอนกุรรมการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ : นโยบายภาษาไทย
ส�าหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศ  
(ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๔. คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ : นโยบายภาษา 
ท้องถิ่นทั้งภาษาตระกูลไทยและภาษาตระกูลอื่นๆ (ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๙/๒๕๕๕ ลง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๕.  คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ : นโยบายภาษา
เศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน (ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕)

๖. คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ : นโยบายภาษา
ส�าหรับผู้แสวงหางานท�าในประเทศไทย (ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๗.  คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ : นโยบายภาษา
ส�าหรบัคนพกิารทางการเห็นและคนพกิารทางการได้ยนิ (ค�าสัง่ส�านกันายกรัฐมนตร ีที ่๑๗๒/๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๘. คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ : นโยบายภาษา
ส�าหรับการแปล การล่าม และล่ามภาษามือ (ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ 
๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๙. คณะกรรมการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (ค�าส่ังราชบณัฑิตยสถาน 
ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
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