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ค�ำนิยม
ศนูย์ศกึษำและฟ้ืนฟภูำษำและวัฒนธรรมในภำวะวกิฤต สถำบนัวจิยัภำษำและวฒันธรรมเอเชยี มหำวทิยำลยั

มหดิล ได้ขอให้ผมพจิำรณำหนงัสอืเรือ่ง “กำรจดักำรศกึษำแบบทว-ิพหภุำษำในจงัหวดัชำยแดนภำคใต้” โดยหนังสอื
น้ีได้รวมบทควำมที่กล่ำวถึงกำรด�ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกโครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิ่นและภำษำไทยเป็นสื่อ: กรณีกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (ภำษำไทย-มลำยูถิ่น) 
ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้” ซึ่งด�ำเนินกำรต่อเนื่องมำ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2559 โดยเริ่มจำก
ระดับอนุบำลถึงระดับประถมศึกษำปีที่ 6

โครงกำรนี้ได้แสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในระดับสำกล โดยได้รับรำงวัลนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ “UNESCO 
King Sejong Literacy Prize ปี 2016” เนือ่งในโอกำสวนัรูห้นังสือโลกจำกองค์กรยเูนสโก ในปีพ.ศ. 2559 เป็นรำงวลัที่
สะท้อนให้เห็นถึง “ผล” จำกกำรท�ำงำนอย่ำงจริงจังในโครงกำรวิจัยที่พัฒนำกำรศึกษำส�ำหรับเด็กและเยำวชนใน
พื้นที่ชำยแดนใต้ โครงกำรนี้ได้แสดงให้เห็นถึงกำรท�ำงำนที่ใช้หลัก “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” อย่ำงแท้จริง 
โดยคณะวิจัยได้เข้ำใจถึงปัญหำอันเป็นเหตุแห่งกำรไม่รู้หนังสือว่ำเกิดจำกควำมเหลื่อมล�้ำทำงภำษำ และเข้ำถึง
กำรแก้ไขปัญหำว่ำไม่จ�ำเป็นต้องขจัดภำษำใดภำษำหนึง่เพือ่ให้ง่ำยต่อกำรเรยีนรู้ในระบบ แต่ใช้วธิกีำรพฒันำทีค่�ำนงึ
ถึงพื้นฐำนทำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของพื้นที่ น�ำไปสู่กำรวำงแผนกำรศึกษำที่มีควำมหลำกหลำยทำง
ภำษำ-วัฒนธรรมในครำวเดียวกัน เพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิ โอกำส ควำมทัดเทียม และให้เกียรติแก่ภำษำและวัฒนธรรมที่
หลำกหลำยในสังคม ซึ่งนับเป็นสิ่งที่พึงกระท�ำในปัจจุบัน

ยิ่งไปกว่ำนั้น จำกกำรท�ำงำนโครงกำรทวิ-พหุภำษำฯ ได้ส่งผลสู่พันธมิตรทำงวิชำกำรในพื้นที่ชำยแดนใต้ 
โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ซึ่งร่วมมือกับมหำวิทยำลัยมหิดลด�ำเนินงำนโครงกำรวิจัยพัฒนำหลักสูตรทวิภำษำ
ส�ำหรบันกัศึกษำฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีคร ูคณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ และได้รับรำงวลั “UNESCO 
Wenhui Award for Educational Innovation 2017” ด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพครูจำกองค์กำรยูเนสโก 
ในปี พ.ศ. 2560 ด้วยเหตุนี้งำนพัฒนำกำรศึกษำของเยำวชนไทยเชื้อสำยมลำยูตำมแบบทวิ-พหุภำษำฯ ควรด�ำเนิน
ต่อไปและขยำยผลไปยังโรงเรียนอื่นที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

กำรพัฒนำกำรรู้หนังสือแก่เยำวชนทุกกลุ่มในประเทศ ไม่ได้ตอบโจทย์เพียงด้ำนกำรศึกษำเท่ำนั้น แต่ยัง
ส่งเสริมศักยภำพของประเทศโดยรวม ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน SDGs ขององค์กำรสหประชำชำติ 
โดยเฉพำะเป้ำหมำยที่ 4 และ 10 ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง ควำมส�ำเร็จใน
กำรพัฒนำชำติ คือ กำรสร้ำงเด็กและเยำวชนคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภำพน�ำพำประเทศให้ก้ำวหน้ำในอนำคต 

เยำวชนไทยทุกคนไม่ว่ำชำติก�ำเนิดจะเป็นอย่ำงใด พูดภำษำใด ศำสนำใดล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่
มีค่ำส�ำหรบัประเทศไทย ทกุคนต้องได้รบักำรศกึษำทีมี่คณุภำพมำกพอทีจ่ะน�ำไปใช้ในกำรประกอบอำชพีเลีย้งตนเอง
และผู้ชรำอย่ำงน้อยในสัดส่วน 1:4 คนในสังคมผู้สูงอำยุที่ก�ำลังจะมำถึง เยำวชนไทยในพื้นที่ชำยแดนใต้ก็ต้องรับ
หน้ำที่นี้เช่นเดียวกัน จึงควรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพแก่พวกเขำอย่ำงเต็มที่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มิถุนายน 2561



ค�ำนิยม
ผมคิดว่ำคนไทยส่วนใหญ่มองดินแดนทำงใต้สุดว่ำเป็นดินแดนของคนไทย แต่มองภำพคนที่อำศัยอยู่ที่นั่น

ไม่ชัดเจนนัก ดินแดนของคนไทยหมำยควำมว่ำคนที่นั่นเป็นคนไทยมิใช่หรือ อ้อ! พวกเขำส่วนใหญ่ถือศำสนำ
อิสลำม แต่ก็ไม่เป็นไร ไม่ว่ำศำสนำใดก็สอนให้คนเป็นคนดี เรำยอมรับมุสลิมได้ เอ! พวกเขำพูดภำษำยำวีไม่ใช่
หรือ เรำก็สอนให้เขำพูดภำษำไทยซิ โอ้! เขำมีกำรแสดงศิลปะกำรป้องกันตัวที่เรียกว่ำปันจักสีลัต (Pencak silat) 
มีกำรร้องเพลงหมู่ที่เรียกว่ำดิเกฮูลู หรือร้องเพลงเกี่ยวกับควำมศรัทธำที่เรียกว่ำอนำชีด (Anasyid) ผู้ชำยชอบ
นุ่งสะโหร่งและสวมหมวกกะปิเยำะห์ใช่ไหม ท้ังหมดนี้ก็ดีไป เรำชอบควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมอยู่แล้ว 
แต่ในยุคโลกำภิวัตน์ เรำทั่วถึงกันอยู่แล้ว ถ้ำอยำกรู้จักสังคมวัฒนธรรมไม่ว่ำในที่ใดบนโลกนี้ ก็หำดูได้ไม่ยำกทำง
สื่อสังคมออนไลน์ และยิ่งเรำมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ก็ดีส�ำหรับกำรท่องเที่ยวไม่ใช่หรือ สรุปก็คือ
เรำยอมรับอะไรได้หลำยอย่ำง ขำดแต่กำรยอมรับควำมเป็นตัวตนของเขำ ในทำงนิตินัย เขำเป็นคนสัญชำติไทย 
แต่ในทำงควำมรู้สึกเขำมีชำติพันธุ์มลำยู พูดภำษำมลำยูถิ่น ซึ่งบำงคนเรียกว่ำ มลำยูปำตำนี (ส่วนยำวีไม่ใช่ภำษำ 
แต่เป็นช่ือเรียกตวัอักษรทีด่ดัแปลงจำกอกัษรอำหรบั) สิง่ทีเ่ขำหวงแหนทีส่ดุคอืภำษำของเขำ และส่ิงทีเ่ขำกลวัคอื
กำรบังคับกลืนกลำยทำงวัฒนธรรม เพรำะวัฒนธรรมคือกำรแสดงตัวตน มิใช่เพื่อกำรท่องเที่ยว

ควำมขัดแย้งในชำยแดนใต้มีมำนับศตวรรษ เหตุที่เกิดปะทุรุนแรงมำกว่ำ 14 ปี ในครั้งนี้ อำจเป็นเพรำะ
ควำมรูส้กึถกูคุกคำมทำงภำษำและวฒันธรรมนีแ่หละ ควำมรูส้กึน้ีถกูน�ำไปใช้ทำงกำรเมอืง เลยกลำยเป็นกำรต่อสู้
ที่ผู ้น�ำของแต่ละฝ่ำยต่ำงก็มีควำมเป็นชำตินิยมสูงมำก ฟังหรือรับรู ้ควำมรู ้สึกซ่ึงกันและกันน้อยมำก 
เมือ่มกีำรแบ่งขัว้เช่นน้ี คนธรรมดำเลยแยกกนั ต่ำงมคีวำมรูส้กึร่วมกบัฝ่ำยตน คนในพืน้ทีรู่ส้กึร่วมในเชงิอตัลกัษณ์
มลำย ูคนนอกพืน้ทีส่่วนใหญ่ไม่สนใจ ทีส่นใจก็รูส้กึร่วมในเชงิอตัลกัษณ์ “ไทยมำตรฐำน” ผมคดิว่ำรฐัไทยสำมำรถ
ควบคุมสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงในชำยแดนใต้ได้ หำกรัฐเข้ำใจควำมรู้สึกเชิงอัตลักษณ์และเปิดใจกว้ำงก่อน 
คนไทยทั่วไปก็จะคล้อยตำมรัฐ หรืออีกทำงหนึ่งอำจต้องรอให้คนไทยทั่วไปจ�ำนวนมำกพอเกิดตระหนักในเร่ือง
ควำมรู้สึกดังกลำ่ว แล้วจึงหวังให้รัฐคล้อยตำมและด�ำเนินนโยบำยพหุวัฒนธรรมที่ไม่ผิวเผิน เมื่อนั้น ควำมเห็นใจ
ของคนในพื้นที่ที่มีต่อขบวนกำรที่ต่อสู้กับรัฐก็จะลดลง และกำรต่อสู้ดังกลำ่วก็จะค่อย ๆ หมดควำมชอบธรรมลง

ศูนย์ศึกษำและฟื ้นฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ใช้เครื่องมือท่ีถนัดคือ กำรวิจัยในเรื่องภำษำเพื่อให้เกิดข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
โดยอำจหวงัทีจ่ะขยำยกรอบคดิชำตนิยิมให้กว้ำงข้ึนและมส่ีวนช่วยในกำรก�ำหนดนโยบำยวฒันธรรมบนฐำนควำม
รู ้บ่อยครัง้ทีผ่มไปบรรยำย ผมมโีอกำสถำมว่ำภำษำแม่หรอืภำษำถิน่ทีพ่ดูในประเทศไทยมกีีภ่ำษำ ผมก็อ้ำงข้อมลู
จำกศูนย์ฯ นี่แหละว่ำมีกว่ำ 70 ภำษำ แบ่งเป็นภำษำตระกูลไต 24 ภำษำ ตระกูลออสโตรเอเซียติก 22 ภำษำ 
ตระกูลออสโตรนีเซียน 3 ภำษำ ตระกูลม้ง-เมี่ยน 2 ภำษำ และตระกูลจีน-ธิเบต 20 ภำษำ ผมเข้ำใจว่ำภำษำแม่
คือภำษำที่เด็กพูดกับแม่เมื่อเกิดมำ หมำยควำมว่ำถำ้ไม่พูดภำษำไทยมำตรฐำนมำแต่เกิด เด็กจะไม่เข้ำใจภำษำนี้ 
ผมชอบหน้ำปกหนังสอืเล่มนีท้ีย่กภำษำแม่เป็นภำษำทีห่นึง่ หมำยถงึภำษำแรกของเรำ พวกชำตนิยิมสงูจะยอมรบั
ได้ไหมว่ำ ส�ำหรับคนท่ีพูดภำษำแม่ต่ำงกันออกไปถึง 70 ภำษำนั้น ภำษำชำติหรือภำษำไทยมำตรฐำนเป็น
ภำษำที่สองส�ำหรับเขำ ส่วนภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน มำเลเซีย ฯลฯ ถือเป็นภำษำต่ำงประเทศที่ต้องเรียนหรือ
เลือกเรียน



ศูนย์ศึกษำและฟื้นฟูภำษำฯ ก็คงมีแนวคิดในเรื่องกำรศึกษำเช่นกัน ซึ่งสรุปได้ว่ำกำรเรียนควรถือเด็กเป็น
ส�ำคัญ และให้เด็กเรียนรู้จำกใกล้ตัวออกสู่ภำยนอก คือจำกภำษำและวัฒนธรรมบ้ำนสู่ภำษำและวัฒนธรรม
โรงเรียน จำกภำษำแม่สู่ภำษำชำติ จำกภำษำพูดสู่ภำษำเขียน จำกภำษำในชีวิตประจ�ำวันสู่ภำษำทำงวิชำกำร 
จำกเนือ้หำท้องถิน่สูเ่นือ้หำสำกล ทัง้นี ้ไม่มกีำรก้ำวกระโดดทีอ่ำจสร้ำงอปุสรรค จนเดก็เบือ่หรอืก้ำวข้ำมไปไม่ได้

ศูนย์ศกึษำและฟ้ืนฟภูำษำฯ ไม่เพยีงแต่คดิอย่ำงเดยีวหำกเอำควำมคดิไปศึกษำวจิยัในพืน้ทีด้่วย ผมดใีจที่
มีส่วนให้ก�ำลังใจ ศำสตรำจำรย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ตั้งแต่ปี 2548 ให้เลือกท�ำกำรวิจัยเรื่องภำษำและกำรศึกษำ
ของเด็กในชำยแดนใต้ ซึ่งต่อมำได้พัฒนำขึ้นเป็นโครงกำรภำยใต้ชื่อว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้” โดยโครงกำรนี้ถือเด็กเป็นส�ำคัญดังที่กล่ำวข้ำงต้น เป็นธรรมดำที่กำรวิจัยที่ใช้เวลำถึง 
9 ปีนี้ จะได้รับทั้งค�ำชมเชยและค�ำต�ำหนิ ค�ำชมเชยจะมำจำกนักวิชำกำรและองค์กรตำ่งประเทศที่ได้กำรศึกษำ
วิจัยในหลำยประเทศมำก่อนแล้ว ซึ่งผลออกมำล้วนแต่ชี้ให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรเริ่มเรียนจำกสิ่งที่ใกล้ตัว
เดก็ คอืภำษำแม่และวฒันธรรมท้องถ่ิน เพือ่น�ำไปสู่เรือ่งทีย่ำกขึน้คอื ภำษำเขยีน ทัง้ในภำษำแม่ ภำษำชำติ และ
ภำษำต่ำงประเทศตำมล�ำดับ ส่วนค�ำต�ำหนิมักมำจำกฝ่ำยรำชกำรส่วนหนึ่งที่เชื่อว่ำต้องเริ่มท่ีภำษำชำติเลย 
ท้ังในกำรฟัง พูด อ่ำน เขยีน แต่อนโุลมให้ใช้ภำษำแม่เป็นภำษำพูดในกำรอธบิำยบทเรียน และใช้ชือ่ว่ำกำรเรียน
กำรสอนแบบสองภำษำ (ซึง่หลำยคนคดิว่ำคงคล้ำยกบัทวภิำษำทัง้ ๆ  ทีม่แีนวคดิทีต่่ำงกนัมำก) ค�ำต�ำหนอิกีส่วน
หนึง่อำจเป็นกำรกล่ำวโทษเจตนำ โดยใช้คติชำตนิยิมมลำยวู่ำกำรใช้อกัษรไทยเพือ่ให้เด็กอนบุำลเริม่เรียนรู้ระบบ
กำรเขียนในภำษำแม่น้ันเป็น “กำรท�ำลำยอักษรยำวี” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น อันที่จริงจุดเน้นอยู่ที่ภำษำแม่
มิใช่อักษร กำรใช้อักษรไทยในกำรอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่น จะช่วยในกำรเรียนของเด็ก ทั้งในกำร
ฟัง-พูด-อ่ำน-เขียนภำษำไทยในล�ำดับประถมต้น ส่วนกำรใช้อักษรอื่น เช่น กำรใช้อักษรยำวีในกำรเรียนภำษำ
มลำยูกลำง หรือกำรใช้อักษรโรมันในกำรเรียนภำษำมำเลเซียและภำษำอังกฤษน้ัน ก็จะไม่ยำกนักส�ำหรับกำร
เรียนกำรสอนนักเรียนในชั้นประถมปลำย อักษรยำวีก็ยังใช้สอนเมื่อเด็กเรียนรู้ระบบเขียนดีพอสมควรแล้ว

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในชำยแดนใต้เป็นปัญหำมำตลอด แต่ยังไม่มีกำรแก้ไข ข้อมูลจำกหนังสือพิมพ์
บำงกอกโพสต์ วันท่ี 3 ตุลำคม 2553 ระบุว่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่สำมอ่ำนภำษำไทยไม่ออกหรือยัง
ใช้ไม่ได้ ทั้งประเทศมีปัญหำเพียงร้อยละ 7.3 แต่ในชำยแดนใต้มีปัญหำร้อยละ 42 ส่วนที่เขียนภำษำไทยไม่ได้
หรือแทบไม่ได้มีร้อยละ 16.3 และร้อยละ 63 ตำมล�ำดับ ส�ำหรับโครงกำรทวิภำษำฯ ได้มีกำรศึกษำเปรียบเทียบ
โรงเรยีนท่ีใช้ทว-ิพหภุำษำกบัโรงเรยีนคูเ่ทียบ พบว่ำผลกำรศกึษำของโรงเรยีนทวภิำษำดกีว่ำทัง้ในกำรเรยีนภำษำ
ไทยและกำรเรียนวิชำสำมัญ

ผมขอแสดงควำมชื่นชมในควำมอุตสำหะของผู้เข้ำร่วมโครงกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำทุกคน 
ที่เริ่มท�ำตั้งแต่กำรเตรียมกำร ตั้งแต่ชั้นอนุบำลจนถึงชั้นประถม 6 ประกอบด้วยกำรพัฒนำตัวเขียน หลักสูตร 
กำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนรูปแบบต่ำง ๆ  และกำรอบรมครู และกำรเตรียม
นักศึกษำคณะครุศำสตร์ให้เป็นครูทวิภำษำ เป็นต้น โครงกำรวิจัยนี้ได้ศึกษำกำรใช้อักษรไทยให้เหมำะแก่ภำษำ
มลำยูถิ่น กำรเรียนกำรสอนภำษำมลำยูถิ่นที่ได้มำตรฐำนทั้งในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน กำรขยับเลื่อนจำก
กำรเรียนภำษำมลำยูถิ่นสู่ภำษำไทยอย่ำงรำบรื่นและง่ำยต่อผู้เรียน กำรเรียนกำรสอนภำษำมลำยูกลำงโดยใช้
อักษรยำวีและอักษรโรมัน (มักใช้ค�ำว่ำอักษรรูมีในภำษำพูด) กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษท่ีเป็นภำคบังคับ 



และชี้ให้เห็นว่ำ โครงกำรนี้สำมำรถปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเมื่อจบประถม 6 ได้ แต่ที่ส�ำคัญไม่ใช่เพียง
คะแนนสอบ หำกรวมถึงกำรเรียนอย่ำงสนุก กำรรักเรียน ควำมภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น และควำมพึงพอใจของ
พ่อแม่และชุมชน

กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำยังจะต้องผ่ำนพ้นอุปสรรคอีกมำก กำรอธิบำยด้วยเหตุด้วยผลย่อม
ไม่เพียงพอ ต้องสร้ำงควำมรู้สึกท่ีดีและควำมไว้วำงใจกันให้เพ่ิมมำกขึ้น ต้องอดทนต่อค�ำต�ำหนิและขอโอกำสใน
กำรสือ่สำรอย่ำงถ้อยทถ้ีอยรบัฟัง ทัง้นีต้้องใช้เวลำ โดยหวงัว่ำ เวลำจะอยูข้่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยท่ีมฐีำนจำกศกึษำ
วิจัย และมีกำรท�ำควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันให้มำก 

ผมชอบสไลด์แผ่นสุดท้ำยของเพำเวอร์พอยต์ที่ ศำสตรำจำรย์สุวิไลส่งมำให้อ่ำน อำจำรย์เขียนว่ำ 
“การมองว่าภาษาเป็น ‘ปัญหา’ ได้มีส่วนท�าให้เกดิความรนุแรง การมองภาษาว่าเป็น ‘ทรพัยากร’ และเป็น ‘สทิธ’ิ 
สามารถช่วยสร้างสันติภาพได้”

โคทม อารียา
พฤษภาคม 2561

รองศำสตรำจำรย์ ดร.โคทม อำรียำ
ที่ปรึกษำสถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล



ค�ำน�ำ
กำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำ เป็นแนวทำงกำรศึกษำที่นิยมใช้กันในบริบทสังคมโลกปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะ

เป็นสังคมพหุภำษำ-พหุวัฒนธรรม หนังสือนี้น�ำเสนอตัวอย่ำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส�ำหรับนักเรียนใน
เขตพืน้ทีพ่เิศษจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ ซึง่ผูเ้รยีนส่วนใหญ่หรือกว่ำร้อยละ 80 มอีตัลักษณ์ทำงภำษำและวฒันธรรม
ทีแ่ตกต่ำงจำกภำษำและวฒันธรรมไทยส่วนกลำง ได้แก่ ภำษำมลำยทู้องถ่ิน หรอืเรยีกว่ำ ภำษำมลำยปูำตำน ีและ
นบัถอืศำสนำอิสลำมอย่ำงเคร่งครดั ในกำรนี ้จึงควรมวีธิกีำรจดักำรศกึษำทีเ่หมำะสมกบับรบิทของพืน้ที ่เพือ่ช่วย
เด็กที่เริ่มเข้ำเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษำในโรงเรียนของรัฐสำมำรถปรับตัวได้ทันต่อกำรเรียนด้วย
ภำษำไทย ซึ่งเป็นภำษำที่ต่ำงจำกภำษำและวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนของตนเป็นอย่ำงมำก กำรใช้ภำษำไทยเพียง
ภำษำเดียวเป็นสื่อของกำรเรียนกำรสอนทั้งกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ท�ำให้ผลกำรเรียนของเด็กในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ต�่ำท่ีสุดในประเทศอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด แม้จะมีควำมพยำยำมที่จะหำนวัตกรรมต่ำง ๆ 
มำใช้เพือ่แก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขยีนไม่ได้ แต่ปัจจบุนัเดก็ส่วนใหญ่กย็งัมปัีญหำในกำรอ่ำนเขยีนเป็นอย่ำงมำก 
เพือ่กำรพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ คณะผูว้จิยัจำกมหำวทิยำลยัมหดิล มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ นกัวชิำกำร และ
ชุมชนท้องถิ่นจึงได้ร่วมมือด�ำเนินกำรวิจัยปฏิบัติกำรเรื่อง กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำ โดยด�ำเนินกำรใน
โรงเรียนปฐมวัย-ประถมศึกษำ ในควำมดูแลของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
เป็นควำมพยำยำมที่จะแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วยกำรใช้ทุนทำงภำษำและวัฒนธรรมท้องถ่ินของเด็กเป็นฐำนของ
กำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรใช้ “ภำษำแม่” เป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอนในช่วงปีแรก ๆ และเชื่อมโยง
เข้ำสูก่ำรใช้ภำษำไทยเป็นสือ่ในกำรศกึษำได้อย่ำงเหมำะสมกบับริบทของพืน้ที ่ตัง้แต่ปี พ.ศ.2550-2558 ซึง่ท�ำให้
เกิดผลเชิงประจักษ์ในกำรสร้ำงเยำวชนให้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรศึกษำ ผลจำกควำมส�ำเร็จดังกล่ำว ท�ำให้
โครงกำรได้รับรำงวัล UNESCO King Sejong Literacy Prize ในปีพ.ศ. 2559

หนงัสือเล่มนีป้ระกอบด้วย บทควำมทัง้หมด 9 บทควำมกล่ำวถงึแง่มมุต่ำง ๆ  ของกำรท�ำงำนโครงกำรวจิยั
เรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิ่นร่วมเป็นส่ือในกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำไทย- มลำยู 
ซึ่งด�ำเนินกำรในโรงเรียนในสี่โรงเรียน จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสตูล ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2551-2558 
ในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษำปีที่ 6 ทั้งนี้โดย บทความที่หนึ่ง จะกล่ำวถึงแนวคิดและภำพรวมของงำนวิจัย
ปฏิบัติกำรนี้ ตำมมำด้วย บทความท่ีสอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทำงกำรใช้ภำษำมลำยูถิ่นซึ่งเป็นภำษำแม่ของ
นักเรียนในกำรจัดกำรศึกษำ บทความที่สาม เป็นเร่ืองของแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
โดยเชื่อมโยงวิธีกำรเรียนรู้จำกภำษำแม่ของผู้เรียนไปสู่ภำษำไทย ซ่ึงนับเป็นภำษำใหม่ส�ำหรับเยำวชนในพ้ืนท่ี 
ส�ำหรับ บทความที่สี่ เป็นเรื่องของกำรจัดท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอนทั้งสื่อภำษำมลำยูและสื่อเชื่อมโยงสู่ภำษำไทย 
บทความทีห้่า เป็นแบบเรียนอ่ำนเขยีนทีเ่ป็นภำษำมลำยถ่ิูน ซึง่เป็น “ก้ำวแรก” ของกำรรูห้นังสือ ใน บทความทีห่ก 
กล่ำวถึง “ก้ำวที่มั่นคง” ของกำรรู้หนังสือในภำษำไทย บทความที่เจ็ด กลำ่วถึง กำรวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำของนักเรียนในโรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบ ท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติต้ังแต่ 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงประถมศึกษำปีที่ 6 บทความที่แปด เป็นเรื่องแนวทำงกำรน�ำควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ
แบบทวิ-พหุภำษำเข้ำสู่ระบบกำรผลิตครูส�ำหรับคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เพื่อควำมยั่งยืนของ
กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และบทความที่เก้า ซึ่งเป็นบทควำมสุดท้ำย 



จะกล่ำวถึง ผลกำรประเมินโครงกำรโดยผู ้ประเมินจำกภำยนอกของคณะกรรมกำรประเมินผล น�ำโดย
ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

หนงัสือรวมบทควำมชดุนี ้จะเป็นประโยชน์ยิง่ส�ำหรับผูท้ีส่นใจวธิกีำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ ซ่ึงใช้ภำษำ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำสติปัญญำและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และเชื่อมโยงสู่ควำมเข้มแข็ง
ของกำรเรียนรู ้หนังสือในภำษำไทยอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรเรียนภำษำและสำระ
กำรเรียนรู้อื่น ๆ ด้วย

คณะผู้วิจัยฯ ขอขอบคุณแหล่งทุนหลัก ได้แก่ องค์กำรยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) ส�ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) และมหำวิทยำลัยมหิดล ที่ให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหลำย
ท่ำนช่วยสนบัสนุนกำรท�ำงำนและขวัญก�ำลงัใจในระยะต่ำง ๆ  รวมทัง้ ขอขอบคณุ รองศำสตรำจำรย์ ดร.โคทม อำรยีำ 
ประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรของโครงกำรฯ ที่ให้ควำมเมตตำ ควำมเข้ำใจ และสนับสนุนอุดมกำรณ์
กำรท�ำงำนของทีมวิจัยเสมอมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปี สร้ำงก�ำลังใจที่ส�ำคัญแก่ ทีมมหิดลจำกส่วนกลำงและ
ทีมนักวิจัยในพื้นที่ให้สำมำรถท�ำงำนวิจัยปฏิบัติกำรจนภำรกิจที่วำงไว้ส�ำเร็จลุล่วง และคณะผู้วิจัยฯ ขอขอบคุณ 
ดร.ศิริรัตน์ นีละคุปต์ และรองศำสตรำจำรย์ อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้อ่ำนและให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ยิ่ง

สุวิไล เปรมศรีรัตน์
หัวหน้าโครงการวิจัยฯ
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1 การจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษา (ไทย–มลายู)
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สุวิไล เปรมศรีรัตน์1

1. บทน�า

จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโลกมลายู อันได้แก่ จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสี่อ�ำเภอในจังหวัด
สงขลำในปัจจุบนั มปีระชำชนกว่ำร้อยละ 83 หรอืกว่ำล้ำนคน พดูภำษำมลำยท่ีูเรยีกว่ำ ภำษำมลำยปูำตำนี2 หรอื 
บำซอ นำย ูตำนงิ ภำษำมลำยปูำตำนมีเีอกลกัษณ์เฉพำะของตนเองและมคีวำมแตกต่ำงจำกภำษำมลำยมูำตรฐำน3 
ทีใ่ช้พดูกนัในประเทศมำเลเซยีและอนิโดนเีซยี แต่มีควำมคล้ำยคลึงกบัภำษำทีพู่ดในรัฐกลันตันทำงตอนเหนอืของ
ประเทศมำเลเซีย ซึง่มอีำณำเขตตดิต่อกบัชำยแดนใต้สุดของไทย บรเิวณนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโลกมลำย ูNusantara 
หรอื Malay Cultural World ซึง่อยูใ่นเขตพืน้ทีต่ัง้แต่ตอนเหนอืของคำบสมทุรมลำย ูต่อเนือ่งไปทีห่มูเ่กำะต่ำง ๆ 
ในประเทศอินโดนีเซีย เกำะสุมำตรำ และตอนใต้ของหมู่เกำะประเทศฟิลิปปินส์ แต่เดิมมีสถำนภำพเป็นรัฐอิสระ
ที่ปกครองโดยสุลต่ำน

เมือ่รฐัปำตำนไีด้รบัเข้ำสูศ่ำสนำอสิลำมจงึได้รบัอทิธพิลหลำย ๆ ด้ำนจำกศำสนำอสิลำม ส่ิงทีส่�ำคญัประกำร
หนึ่งคือ กำรดัดแปลงใช้อักษรภำษำอำหรับเพื่อเขียนภำษำมลำยู ซึ่งเรียกว่ำ “อักษรยำวี” รัฐปำตำนีได้เป็น
ศนูย์กลำงของควำมเจรญิทำงเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และศนูย์กลำงของกำรศกึษำศำสนำอสิลำมทีส่�ำคัญทีส่ดุ
แห่งหน่ึงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มำเป็นเวลำกว่ำร้อยปี ก่อนจะตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของสยำม
หรือรัฐไทย รัฐปำตำนีเป็นรัฐที่อยู ่ในกำรดูแลของสยำมในฐำนะรัฐบรรณำกำร ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14-20 
ในปีค.ศ. 1909 ไทยได้มีกำรตกลงกับประเทศอังกฤษเพื่อแก้ปัญหำกำรล่ำอำณำนิคมของประเทศตะวันตก 
โดยรัฐปำตำนีถูกแยกเป็นสองส่วน ส่วนตอนใต้อยู่ภำยใต้ประเทศอังกฤษซึ่งปกครองคำบสมุทรมลำยู ส่วนทำง
ตอนเหนอืถกูผนวกเข้ำกบักำรปกครองของประเทศสยำม ซ่ึงเป็นประเทศท่ีประชำกรส่วนใหญ่นบัถือศำสนำพุทธ4 
ท�ำให้เกิดปัญหำอัตลักษณ์ทำงภำษำ ควำมขัดแย้งทำงวัฒนธรรม รวมทั้งกำรเมืองกำรปกครองและ
กำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนของรฐัซึง่เป็นกำรศกึษำภำคบงัคบั ในขณะท่ีในพืน้ทีม่กีำรจดักำรศกึษำตำมวถิอีสิลำม
อยู่แล้ว สิ่งนี้เป็นพื้นฐำนของปัญหำควำมขัดแย้งและควำมไม่สงบในพื้นที่ประกำรหนึ่ง

อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบัน เนื่องจำกจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นประตูสู ่อำเซียนตอนใต้ ในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนในปีพ.ศ. 2558 จังหวัดชำยแดนภำคใต้จึงมีควำมส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ

1ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ศูนย์ศึกษำและฟ้ืนฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต, สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหำวิทยำลัยมหิดล
2ภาษามลายูปาตานี เป็นภำษำกลุ่มมลำยูที่พูดกันในประเทศไทย โดยเฉพำะในจังหวัดปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส รวมทั้งสี่อ�ำเภอในจังหวัดสงขลำ 
ได้แก่ อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอเทพำ อ�ำเภอนำทวี และอ�ำเภอสะบำ้ย้อย มีควำมคล้ำยคลึงกับภำษำในรัฐกลันตันของประเทศมำเลเซีย
3ภาษามลายูมาตรฐาน หมำยถึงภำษำมลำยูที่ใช้เป็นภำษำรำชกำรของประเทศมำเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งภำษำมลำยูของทั้งสองประเทศมีควำม
แตกต่ำงกันอยู่บำงประกำร
4รำยงำนคณะกรรมกำรอิสระเพื่อควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ (กอส.) แต่งตั้งโดยค�ำสั่งส�ำนักนำยกรัฐมนตรี เมื่อปี 2548
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กำรเมอืงและสงัคมวฒันธรรม ควำมเข้ำใจในประชำกรในพืน้ทีใ่นด้ำนต่ำง ๆ รวมทัง้ประวตัศิำสตร์และสถำนกำรณ์
ด้ำนภำษำและวัฒนธรรม จึงมีควำมส�ำคัญต่อควำมพยำยำมที่จะสร้ำงสังคมสมำนฉันท์หรือสังคมพหุวัฒนธรรม
ในปัจจุบัน

สภาพปัญหาพืน้ฐานของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ำมกลำงควำมไม่สงบและควำมรุนแรงทีก่�ำลังเกดิขึน้
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของไทยในปัจจุบัน ได้มีควำมพยำยำมที่จะหำทำงแก้ไขจำกหลำยฝ่ำยเพื่อหำแนวทำง
สู่สันติสุขและควำมมั่นคงในชีวิตของประชำกรในพื้นที่และในประเทศไทยโดยภำพรวม แม้ว่ำประวัติศำสตร์ 
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และกำรเมอืง ดจูะเป็นสำเหตุและปัญหำทีช่ดัเจน แต่ปัญหำพืน้ฐำนส�ำคญัท่ีควรแก้ไข
โดยเร่งด่วนมี 2 ประกำรคือ

1) ปัญหาอัตลักษณ์ทางภาษาและความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ปัญหำนี้สืบเนื่องมำจำกภำษำมลำยู 
(มลำยูปำตำนี) ซึ่งเป็นภำษำแม่5 ของคนในพื้นท่ี ซึ่งกว่ำร้อยละ 80 เป็นคนไทยมุสลิมเชื้อสำยมลำยูที่ใช้ภำษำ
มลำยูท้องถิ่นสื่อสำรในชีวิตประจ�ำวัน ยังไม่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อส่งเสริม
ควำมเข้ำใจอันดี ทั้งในกำรศึกษำและสื่อมวลชนของรัฐแม้ในระดับท้องถิ่น ในขณะเดียวกันสภำพกำรณ์ปัจจุบัน
ในเขตเมืองมีกำรใช้ภำษำมลำยูปนกับภำษำไทยเป็นอย่ำงมำกและเยำวชนบำงคนพูดภำษำมลำยูไม่ได้ ซึ่งเป็น
ควำมถดถอยของกำรใช้ภำษำมลำยูที่เห็นได้ชัดเจน

2) ปัญหาคุณภาพทางการศกึษา เนือ่งจำกผลสมัฤทธิท์ำงกำรศกึษำของเยำวชนไทยมสุลมิเชือ้สำยมลำยู
ต�ำ่กว่ำเกณฑ์มำตรฐำนชำต ิ(ต�ำ่ทีส่ดุในประเทศ) อนัเป็นผลส่วนหนึง่จำกกำรศกึษำภำคบงัคบั (ต้ังแต่พ.ศ. 2464) 
ที่ก�ำหนดให้โรงเรียนใช้ภำษำไทยเป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอนเพียงภำษำเดียว ขำดกำรเชื่อมโยงภำษำและ
วฒันธรรมท้องถิน่กบัภำษำและวฒันธรรมของโรงเรยีนอย่ำงเป็นระบบ ท�ำให้เด็กส่วนมำกไม่เข้ำใจบทเรยีนต่ำง ๆ 
ทีค่รสูอนได้ชัดเจน อกีทัง้เนือ้หำของกำรเรยีนไม่สอดคล้องกบับรบิททำงสงัคมวฒันธรรมในพืน้ท่ี เยำวชนจ�ำนวน
มำกจึงไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรศึกษำ ยังอ่ำนไม่ออก-เขียนไม่ได้จ�ำนวนมำก จำกตัวเลขของสถำบันทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำรปี 2551 พบว่ำในกรณีที่ต�่ำสุดนักเรียนประถมศึกษำปีที่ 3 จ�ำนวน
ร้อยละ 25.11 ยังอำ่นหนังสือไม่ออก และร้อยละ 17.08 ยังต้องปรับปรุง ส�ำหรับกำรเขียนนั้นร้อยละ 42.11 
ยังเขียนไม่ได้ และร้อยละ 20.88 ยังต้องปรับปรุง ซึ่งนับว่ำเป็นปัญหำใหญ่ที่ต้องกำรกำรแก้ไข เพรำะก่อให้เกิด
ควำมทกุข์แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและชมุชนโดยทัว่ไป ท�ำให้ไม่เชือ่มัน่ในระบบกำรศกึษำไทย เน่ืองจำกเยำวชนจ�ำนวน
มำกไม่สำมำรถจะเข้ำเรียนในระดับสูงได้ในสำขำวิชำที่ต้องกำรหรือเรียนไม่ประสบผลส�ำเร็จ มีผลต่อกำรหำงำน
ท�ำไม่ได้อย่ำงที่หวัง ท�ำให้เกิดปัญหำทำงสังคมและปัญหำควำมไม่เท่ำเทียม เนื่องจำกกำรที่ทั้งสองปัญหำมี
ควำมเกี่ยวเนื่องกัน สำเหตุพื้นฐำนเกิดจำกกำรก�ำหนดใช้เคร่ืองมือทำงภำษำที่ยังไม่เหมำะสมในพ้ืนท่ี แนวทำง
กำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำว นอกจำกจะต้องอนุรกัษ์หรอืปกป้องรกัษำภำษำท้องถิน่ซึง่ถอืว่ำเป็นมรดกของมนษุยชำติ
แล้ว ยังต้องมีกำรด�ำเนินกำรที่จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำภำษำท้องถิ่นและพัฒนำกำรเรียนรู้ของเยำวชนในพื้นท่ี 

5ภาษาแม่ หมำยถึง ภำษำที่ใช้ในครอบครัวในกลุ่มชนและชุมชนมำแต่บรรพบุรุษ เป็นภำษำที่เด็กเข้ำใจมำกที่สุด ภำษำแม่ที่พบในประเทศไทย ได้แก่ 
ภำษำไทยของคนไทย ภำษำท้องถิ่นของชนกลุ่มต่ำง ๆ เช่น ภำษำค�ำเมือง ของคนแปดจังหวัดภำคเหนือตอนบน ภำษำปักษ์ใต้ ของคนในจังหวัด
ภำคใต้ ภำษำมลำยูปำตำนี ของคนในสี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ภำษำเขมรถิ่นไทย ของคนจ�ำนวนมำกในเขตอีสำนใต้ ภำษำอะขำ่ ของชำวเขำเผ่ำหนึ่ง
ในภำคเหนือ เป็นต้น
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เพือ่แก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขยีนไม่ได้และเพือ่ให้สำมำรถน�ำภำษำท้องถิน่ไปใช้เป็นพืน้ฐำนหรอืเครือ่งมอืใน
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำรำชกำร/ภำษำประจ�ำชำติ ซึ่งเป็นภำษำที่สองและภำษำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในบทความนี้ ผู้เขียนได้น�ำเสนอข้อมูลพื้นฐำน แนวคิดทฤษฎี และปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำ (ไทย–มลำยู) แก่เยำวชนไทยมุสลิม
เช้ือสำยมลำยูในจังหวัดชำยแดนภำคใต้6 ที่ด�ำเนินกำรในโรงเรียนทดลองตั้งแต่ระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ 
ซ่ึงมีควำมส�ำคัญต่อกำรวำงฐำนรำกกำรศึกษำที่มั่นคงแก่เยำวชน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้เยำวชนประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรศึกษำ มีควำมสำมำรถทั้งภำษำมลำยูและภำษำไทย สำมำรถรักษำอัตลักษณ์ควำมเป็นมลำยู
ในระดบัท้องถ่ิน ในขณะเดยีวกนั กมี็ควำมรูค้วำมเข้ำใจและมคีวำมสำมำรถทีจ่ะใช้ภำษำไทยซ่ึงเป็นภำษำรำชกำร 
และปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมำะสมตำมวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ในระดับชำติ อีกทั้งยังสำมำรถพัฒนำและ
เชื่อมโยงเข้ำสู่ควำมเป็นสมำชิกในประชำคมอำเซียนโดยมีฐำนทำงภำษำไทยและมลำยูที่เข้มแข็ง อันจะเป็น
ควำมมั่นคง ควำมสมำนฉันท์ และสันติสุขของชนในชำติอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ดังกลำ่วได้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550-2558

2. การส�ารวจสถานการณ์ทางภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เนือ่งจำกภำษำเป็นอตัลกัษณ์ส�ำคญัและลกัษณะกำรใช้ภำษำในพ้ืนทีจั่งหวดัชำยแดนภำคใต้มคีวำมซับซ้อน 
คณะวิจัยโดยกำรสนับสนุนของศูนย์ศึกษำและพัฒนำสันติวิธี มหำวิทยำลัยมหิดล จึงได้ส�ำรวจกำรใช้ภำษำของ
คนในสำมจังหวัด (ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส) จ�ำนวนกว่ำ 1,200 คน (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2548) 
เพื่อศึกษำข้อมูลกำรใช้ภำษำของประชำกรส่วนใหญ่ว่ำใช้ภำษำใดมำกที่สุด และมีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำต่ำง ๆ อย่ำงไร รวมท้ังทัศนคติควำมต้องกำรกำรใช้ภำษำแต่ละภำษำเพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลประกอบ
กำรวำงแผนทำงภำษำในพื้นที่ ทั้งนี้ทีมวิจัยส่วนกลำง (มหิดล) และทีมวิจัยในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้ำงแบบสอบถำม
และตรวจสอบ ทีมในพื้นที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดวิธีกำรเก็บข้อมูลโดยเลือกพ้ืนท่ีและเลือกบุคลำกรท่ี
คุ้นเคยกับพื้นที่เป็นผู้เก็บข้อมูล กำรเก็บข้อมูลส่วนมำกเป็นกำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนแทนกำรตอบด้วยกำรเขียน 
ซ่ึงผลปรำกฏว่ำในด้ำนกำรใช้ภำษำ ควำมสำมำรถ และทัศนคติภำษำมลำยูท้องถิ่น (มลำยูปำตำนี) มำเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมำเป็นภำษำมลำยูปนไทย ภำษำไทย ภำษำไทยใต้ ภำษำมำเลเซีย ตำมล�ำดับ กำรศึกษำนี้จึง
ได้ชีใ้ห้เหน็ว่ำ คนในพืน้ทีส่ำมจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ไม่ได้มคีวำมใกล้ชดิกบัภำษำมำเลเซยีนกั (ยกเว้นพ้ืนทีบ่ริเวณ
ชำยแดน) และจำกกำรศึกษำกำรเปรียบต่ำงระหว่ำงภำษำมำเลเซียและภำษำมลำยูปำตำนี ก็ได้พบว่ำมี
ควำมแตกต่ำงเป็นอย่ำงมำก ทั้งด้ำนระบบเสียง ค�ำศัพท์ และไวยำกรณ์ (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2548) 
ดังปรำกฏในภำพที่ 1 ซึ่งแสดงว่ำกำรจะใช้ภำษำมำเลเซียหรือรวมทั้งภำษำอินโดนีเซียนั้น คนในพื้นที่ยังจะต้อง
มีกำรเรียนกำรสอนจึงจะใช้กำรได้ดี และยังได้พบว่ำ เด็กก่อนเข้ำโรงเรียนมีควำมรู้ในภำษำมลำยูปำตำนีซึ่งเป็น
ภำษำแม่มำกทีส่ดุ และรูภ้ำษำไทยจำกสิง่แวดล้อมและส่ือมวลชน เช่น โทรทศัน์ มำเป็นอนัดับท่ีสองหรือประมำณ
ร้อยละ 12
6โครงกำรวิจัยปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิ่นและภำษำไทยเป็นสื่อ: กรณีกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (ภำษำไทย-
มลำยูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้” เป็นโครงกำรวิจัยปฏิบัติกำรด�ำเนินกำรในระยะเวลำ 9 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2558 โดย
ด�ำเนินกำรในสี่โรงเรียนในจังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสตูล ปัจจุบันนักเรียนกลุ่มทดลองก�ำลังเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
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ภำพที่ 1: กำรส�ำรวจสถำนกำรณ์ทำงภำษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2553ก)

นอกจำกนี้ จำกกำรส�ำรวจยังมีข้อเสนอแนะให้น�ำภำษำมลำยูมำใช้ในกำรสอนในโรงเรียนร่วมกับ
ภำษำไทยเพื่อควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริงของเยำวชน ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของผู้น�ำคนไทยมุสลิม
เชื้อสำยมลำยูในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ท่ีขอให้มีกำรใช้ภำษำมลำยูในกำรศึกษำของเยำวชน และให้มี
กำรพัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและบริบทท้องถ่ินจังหวัดชำยแดนภำคใต้ นอกจำกนี้ ยังเป็น
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรอิสระเพื่อควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ ซ่ึงรัฐบำลตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2548 ให้หำ
แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรศึกษำที่เหมำะสมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยค�ำนึงถึงฐำนทำงภำษำและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
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3. การวางแผนสู่แนวทางการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา เพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ 
(Quality Education)

ผลจำกกำรศึกษำสถำนกำรณ์ทำงภำษำและสภำวกำรณ์ทำงกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น น�ำมำสู ่
ควำมพยำยำมที่จะน�ำภำษำท้องถิ่นหรือภำษำมลำยูปำตำนีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนควบคู่กับภำษำไทย 
(ภำษำรำชกำร) ในระบบของกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำ นอกจำกจะเป็นควำมพยำยำมที่จะช่วยรักษำ
อัตลักษณ์ทำงภำษำท้องถิ่นไว้ได้ในกระแสแห่งกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันตำมควำมปรำรถนำของ
เจำ้ของภำษำแล้ว ยังช่วยให้เด็กได้เรียนอย่ำงมีควำมสุข ไม่เครียด ไม่มีปัญหำเรื่องกำรสื่อควำมหมำย เนื่องจำก
เป็นภำษำแม่ที่เด็กคุ้นเคย สอดคล้องกับผลกำรวิจัยทั้งในประเทศและระดับสำกล ซ่ึงล้วนชี้ให้เห็นถึงผลดีของ
กำรใช้ภำษำท้องถ่ินหรือภำษำแม่เป็นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำ และยังสอดคล้องกับกำรรณรงค์ของ
องค์กรนำนำชำติด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่มีคุณภำพแก่ประชำกรโลกทุกคนโดยถ้วนหน้ำ หรือโครงกำร 
Education for All ในปีพ.ศ. 2558 ต่อด้วยโครงกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืในปี พ.ศ 2573 Sustainable Development 
Goals (SDGs 2030) โดยเฉพำะในข้อที ่4 (SDG4) กำรพัฒนำกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน (ประเทศไทยร่วมเป็นสมำชกิ) 
ซึ่งก�ำหนดให้กำรศึกษำจะต้องเข้ำถึงเด็กทุกคนและทุกกลุ่มชำติพันธุ์ โดยมีสิทธิ์ที่จะได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
บนฐำนของวัฒนธรรมของตน และใช้ภำษำแม่ของตนเป็นส่ือในกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรธ�ำรงรักษำ
ควำมหลำกหลำยของภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นมรดกของมนุษยชำติอีกด้วย

กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำเป็นแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำท่ีนิยมกันในยุคปัจจุบัน ท้ังน้ี
เนื่องมำจำกในสังคมหนึ่ง ๆ มักจะมีกำรใช้ภำษำมำกกว่ำหนึ่งภำษำ และแต่ละภำษำจะมีบทบำทและ
ควำมส�ำคัญ กำรศึกษำแบบทวิภำษำหมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำโดยใช้สองภำษำเป็นส่ือในกำรเรียนกำรสอน 
ซึ่งหมำยถึง ภำษำรำชกำร (หรือภำษำประจ�ำชำติ) และภำษำท้องถิ่น (หรือภำษำแม่ของกลุ่มชำติพันธุ์) งำนวิจัย
ชิ้นส�ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำ (ภำษำอังกฤษและภำษำอื่น) ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
โดยโทมัสและคอลิเออร์ (Wayne T.P.& Collier, V., 1977) ได้ศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำแบบดั้งเดิม
และแบบทวิภำษำต่ำง ๆ รวม 6 รูปแบบ โดยดูจำกสัมฤทธิ์ผลทำงกำรศึกษำของเยำวชนกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ 
(จำกจ�ำนวนนักเรยีน 42,000 คน ใช้เวลำนำนกว่ำ 14 ปี นกัเรียนประมำณคร่ึงหนึง่พูดภำษำสเปนเป็นภำษำแรก 
นอกนั้นเป็นภำษำอื่น ๆ เช่น อำหรับ จีน เกำหลี รัสเซีย เวียตนำม ฯลฯ) ซึ่งเรียนในโรงเรียนที่ใช้ภำษำอังกฤษ
เป็นหลัก ผลกำรเรียนของเด็กมีระดับควำมแตกต่ำงกันออกไปตำมรูปแบบวิธีกำรเรียนกำรสอน
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ภำพที่ 2: กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำแบบอื่น ๆ (Wayne, T.P. & Collier, V., 1977)

ผลกำรศึกษำจำกกรำฟ รูปแบบที่  1 Two-way development  หมำยถึง กำรเรียน
กำรสอนทวิภำษำแบบสองแนวทำงโดยใช้ท้ังภำษำรำชกำรและภำษำแม่สอนควบคู ่กันไป โดยใช้กลวิธี
กำรสอนภำษำรำชกำรเป็นภำษำที่สองซึ่งเป็นวิธีกำรที่ได้ผลมำกท่ีสุด กลวิธีนี้จะเหมำะสมกับห้องเรียน
ท่ีมีเด็กที่พูดภำษำรำชกำรและภำษำแม่ในจ�ำนวนใกล้เคียงกัน และสถำนภำพของแต่ละภำษำไม่ต่ำง
กันมำกนัก และเด็กทั้งสองกลุ ่มช ่วยกันแลกเปลี่ยนภำษำของกันและกันในห้องเรียน รูปแบบที่  2 
One-way development หมำยถึง กำรเรียนกำรสอนทวิภำษำแบบทำงเดียว โดยใช้ภำษำแม่เป็น
สื่อในกำรเรียนกำรสอนร่วมกับภำษำรำชกำร และสอนภำษำรำชกำรด้วยกลวิธีกำรสอนเป็นภำษำที่สอง 
ส่วน รูปแบบที่ 3 Transitional+Content ESL หมำยถึง กำรสอนทวิภำษำโดยใช้ภำษำแม่และภำษำรำชกำร
อย่ำงละครึ่งวันในแต่ละวัน และใช้กลวิธีกำรเชื่อมโยงถ่ำยโอนเข้ำสู่ภำษำรำชกำรภำยในเวลำ 2-3 ปี รูปแบบ
ที่ 4 Transitional+Standard ESL หมำยถึง กำรเรียนกำรสอนทวิภำษำแบบถ่ำยโอนระหว่ำงภำษำแม่ไป
สู่ภำษำรำชกำร แต่สอนภำษำรำชกำรแบบดั้งเดิม (ไม่มีกำรถ่ำยโอนย้อนกลับ) รูปแบบที่ 5 ESL Through 
Academic Content หมำยถึง กำรเรียนกำรสอนภำษำรำชกำรในด้ำนวิชำกำรและอนุโลมให้ใช้ภำษำแม่ใน
กำรอธิบำย และ รูปแบบที่ 6 Traditional ESL Pullout หมำยถึง กำรเรียนกำรสอนภำษำรำชกำรเพียงอย่ำง
เดียวและไม่อนุญำตให้ใช้ภำษำแม่ในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบำล
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ในกำรวำงแผนพฒันำกำรศกึษำในจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ รปูแบบกำรศกึษำทีเ่หมำะสมสำมำรถก่อให้เกดิ
กระบวนกำรเรยีนรู้ทำงวชิำกำรและกำรใช้ภำษำรำชกำรคอื รูปแบบกำรจัดกำรศกึษำระบบทวภิำษำรูปแบบที ่2 
จำกงำนวิจัยข้ำงต้นซึ่งเป็นรูปแบบท่ีคล้ำยคลึงกับหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ทีใ่ช้ภำษำแม่หรอืมลำยถิูน่7 เป็นสือ่กำรเรยีนกำรสอนร่วมกบัภำษำไทย ซึง่จะท�ำให้เยำวชนสำมำรถ
รักษำอัตลักษณ์ของควำมเป็นคนไทยมุสลิมเชื้อสำยมลำยูเอำไว้ได้ตำมควำมปรำรถนำของชุมชน โดยใช้วิธี
กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ด�ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสี่โรงเรียนน�ำร่องในจังหวัด
ปัตตำน ียะลำ นรำธวิำส และสตูล8 ซึง่เป็นโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนพูดภำษำมลำยถูิน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อนัเป็นลักษณะ
ท่ัวไปของโรงเรียนส่วนมำกในพื้นที่เขตนอกเมือง (มีจ�ำนวนกว่ำ 700 โรงเรียน) และโรงเรียนควบคุมซ่ึง
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมปกติอีกสี่โรงเรียน เพื่อศึกษำเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนกำรสอน 
โดยด�ำเนินงำนเป็นระยะเวลำ 9 ปี (พ.ศ. 2550-2558) เร่ิมต้ังแต่ระดับชั้นอนุบำลและชั้นประถมศึกษำซ่ึง
เป็นกำรศึกษำภำคบังคับ ทั้งนี้ในปีแรก (พ.ศ. 2550) เป็นกำรเตรียมกำร เช่น ท�ำวิจัยพื้นฐำน สรรหำผู้เข้ำร่วม
โครงกำรทดลอง จัดท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยภำษำท้องถิ่น เป็นต้น และเตรียมควำมพร้อมก่อนเริ่มเข้ำสู่
โรงเรียนในปีพ.ศ. 2551 โดยเป็นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำคีต่ำง ๆ ได้แก่ คนจำกชุมชน บุคลำกรจำก
สถำนศึกษำ นักวิชำกำรท้องถิ่น และนักวิชำกำรจำกส่วนกลำง รวมทั้งหน่วยงำนตำ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทวภิำษำทีใ่ช้ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นโครงกำรทวภิำษำ (เต็มรูปแบบ) 
เริ่มต้นจำกกำรที่ใช้ภำษำสองภำษำเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน กลำ่วคือใช้ภำษำแม่ (ภำษำที่หนึ่งหรือ
ภำษำทีใ่ช้ในชมุชน) เป็นฐำนในกำรเรยีนรูผ่้ำนกำรฟัง พดู อ่ำน และเขยีน และเชือ่มโยงไปสู่ภำษำรำชกำร (ภำษำไทย) 
ซึง่เป็นภำษำทีใ่ช้ในโรงเรยีนก่อนไปสูภ่ำษำอืน่ตำมหลักสตูรแกนกลำงของกระทรวงศกึษำธกิำร ซึง่สอดคล้องกบั
แนวคิดพื้นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำและแนวคิดหลักของกำรจัดกำรศึกษำที่รู้จักกันเป็นอย่ำงดี 
ได้แก่ “กำรใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง” และ “กำรเรียนรู้สิ่งใหม่จำกสิ่งที่รู้อยู่แล้ว” ซึ่งทั้ง 2 ประกำรนี้เกี่ยวข้องกัน
โดยตรง เน่ืองจำกเดก็จำกบ้ำนมำสูโ่รงเรยีนโดยมทีนุทำงสังคมและวฒันธรรมของตนติดตัวมำ เมือ่เข้ำสู่โรงเรยีน
และมีกำรเรียนกำรสอนด้วยเนื้อหำที่เป็นสำกลเพื่อสู่โลกภำยนอก จึงต้องมีกำรเชื่อมโยงภำษำและวัฒนธรรมที่
บ้ำนไปสูภ่ำษำและวฒันธรรมทีโ่รงเรยีน จำกภำษำฟัง-พดู ไปสูภ่ำษำอ่ำน-เขยีน จำกภำษำทีห่นึง่ (ภำษำแม่/ภำษำ
มลำยูถิ่น) ไปสู่ภำษำที่สอง (ภำษำรำชกำร/ภำษำไทย) ที่ไม่คุ้นเคย จำกภำษำที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันไปสู่
ภำษำวิชำกำร (ซึ่งมักเป็นภำษำนำมธรรม) จำกสื่อเร่ืองของท้องถ่ินสู่เร่ืองของสังคมและโลกภำยนอกอย่ำงเป็น
ขั้นตอน จะท�ำให้เกิดควำมมั่นใจ เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ได้พัฒนำสติปัญญำและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยสำมำรถ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้รู้อยู่แล้วไปทีละขั้นอยำ่งมั่นคง (ดูภำพที่ 3)

7มลายูถิ่น หมำยถึง ภำษำมลำยูส�ำเนียงที่พูดในจังหวัด ต่ำง ๆ ในภำคใต้ของประเทศไทย ภำษำมลำยูถิ่นที่ส�ำคัญคือ ภำษำมลำยูที่พูดในจังหวัด
ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส รวมทั้งในสี่อ�ำเภอของจังหวัดสงขลำ ได้แก่ อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอเทพำ อ�ำเภอนำทวี และอ�ำเภอสะบ้ำย้อย ซึ่งเป็นส่วน
ของรัฐปำตำนีแต่เดิม จึงมีค�ำเรียกว่ำ ภำษำมลำยูปำตำนี อีกด้วย และมีส�ำเนียงที่คล้ำยคลึงกับรัฐกลันตัน ประเทศมำเลเซีย
8ภาษามลายูสตูล มีลักษณะที่แตกตำ่งไปจำกภำษำมลำยูปำตำนีที่ใช้ในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และสี่อ�ำเภอในจังหวัดสงขลำ แต่ได้น�ำมำศึกษำ
ร่วมด้วยเพื่อประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบในเบื้องต้นของกำรวิจัย



8 | สุวิไล เปรมศรีรัตน์

ภำพที่ 3: แนวคิดกำรเชื่อมโยงภำษำและวัฒนธรรม (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2553ข)

แนวคดิกำรเชื่อมโยงดังกลำ่ว เป็นเสมือนกำรสร้ำงสะพำนเชื่อมกำรเรียนรู้จำกสังคมวัฒนธรรมทีบ่้ำนของ
ตนไปสู่สังคมภำยนอกได้ง่ำยขึ้น เป็นกำรเริ่มต้นจำกกำรเรียนรู้ส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวไปสู่ส่ิงท่ีไกลตัว ท�ำให้เด็กปรับตัว 
เรยีนรูจ้ำกภำษำทีบ้่ำนไปสูภ่ำษำท่ีโรงเรยีน ดงันัน้ เดก็จงึสำมำรถก้ำวข้ำมจำกบ้ำนไปสูโ่รงเรยีนและสงัคมภำยนอก
ได้อย่ำงมั่นคง โดยอำศัยสะพำนที่แข็งแกร่งเชื่อมกำรเรียนรู้ (ดูภำพที่ 4)

ภำพที่ 4: สะพำนเชื่อมกำรเรียนรู้ – ทวิภำษำเต็มรูปแบบ (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2553ข)

ภาษาและวัฒนธรรมที่บ้าน

ภาษาท้องถิ่น (ภาษาแม่)

ภาษาพูด

ภาษาในชีวิตประจ�าวัน

เนื้อหาท้องถิ่น

ภาษาและวัฒนธรรมที่โรงเรียน

ภาษาราชการ

ภาษาเขียน (อ่าน-เขียน)

ภาษาวิชาการ

เนื้อหาสากล
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4.1 การพัฒนาภาษามลายูปาตานีให้เป็นมาตรฐาน

ในกำรน�ำภำษำท้องถิ่นเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำมีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำภำษำ 
เนื่องจำกในปัจจุบันภำษำมลำยูปำตำนีหรือนำยู‘ตำนิง เป็นภำษำมลำยูท้องถิ่นที่ใช้เป็นภำษำพูดในชีวิต
ประจ�ำวันเท่ำนั้น ไม่เคยมีกำรน�ำไปใช้อย่ำงเป็นทำงกำรในกำรศึกษำหรือเป็นส่ือของกำรศึกษำ ดังนั้น 
ในกระบวนกำรน�ำภำษำมลำยูปำตำนีมำใช้ในกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกำรยกสถำนะของภำษำมลำยูท้องถิ่นมำใช้งำน
อย่ำงเป็นทำงกำร ท�ำให้จ�ำเป็นต้องมกีำรพฒันำภำษำให้เป็นมำตรฐำน โดยมีระบบเขียนท่ีมมีำตรฐำนทำงวชิำกำร
และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง มีพจนำนุกรมเพื่อกำรค้นคว้ำอ้ำงอิง มีวรรณกรรมท้องถิ่น เช่น เรื่องเล่ำ นิทำน 
เพลง บทกลอน มีกำรศึกษำและจัดระบบโครงสร้ำงไวยำกรณ์ แบบเรียนอ่ำน-เขียน และหนังสืออ่ำนประกอบ
ต่ำง ๆ เป็นต้น ในกำรน�ำภำษำมลำยปูำตำนีเข้ำสูก่ำรศกึษำในระบบ กำรเลอืกภำษำเขยีนมคีวำมส�ำคญัมำกเพรำะ
เป็นเครื่องมือของกำรอ่ำน-เขียนและกำรรู้หนังสือ เนื่องจำกภำษำมลำยูปำตำนียังไม่มีระบบเขียนใดที่จะแสดง
ลักษณะของภำษำมลำยูปำตำนีได้ชัดเจน เมื่อจะน�ำมำใช้ในกำรศึกษำจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนำระบบภำษำเขียนให้
เป็นมำตรฐำน เพื่อน�ำไปสู่กำรด�ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ หรือน�ำเข้ำสู่กำรเรียนกำรสอนในระบบโรงเรียนต่อไป

การเขยีนภาษามลายู ในพืน้ท่ีจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ปรำกฏรูปเขยีนของภำษำมลำย ู3 ระบบอกัษร ได้แก่ 
1) ภาษามลายอัูกษรยาว ีหรอืภำษำมลำยทูีเ่ขยีนด้วยอกัษรอำหรบัทีไ่ด้น�ำมำดดัแปลงเพือ่ใช้เขยีนภำษำมลำยกูลำง 
(ภำษำมลำยูแบบคลำสสิค) มีควำมคล้ำยคลึงกับภำษำมลำยูมำเลเซีย แต่แตกต่ำงจำกภำษำมลำยูปำตำนี) 
ซ่ึงปรำกฏกำรใช้ในเอกสำรค�ำสอนของศำสนำอสิลำมและเอกสำรส�ำคญัต่ำง ๆ เช่น ทะเบยีนสมรส เอกสำรทีดิ่น 
ป้ำยชื่อสถำนที่ เป็นต้น คนส่วนมำกจะถือว่ำอักษรยำวีเป็นอัตลักษณ์ทำงภำษำของตน 2) ภาษามลายูอักษรรูมี 
หรือภำษำมลำยูที่เขียนด้วยอักษรละติน ซึ่งใช้ในกำรเขียนภำษำมลำยูมำเลเซีย (บำฮำซำมำเลเซีย) และภำษำ
อินโดนีเซีย (บำฮำซำอินโดนีเซีย) ระบบอักษรรูมีจะเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ที่มีกำรศึกษำจำกประเทศมำเลเซียและ
อินโดนีเซีย 3) ภาษามลายูอักษรไทย หรือภำษำมลำยูถิ่นในประเทศไทยที่เขียนด้วยอักษรไทย ใช้ทั่วไปใน
กำรเขียนชื่อบุคคลและปำ้ยชื่อสถำนที่ต่ำง ๆ เช่น รำ้นค้ำ โรงเรียน มัสยิด หมู่บ้ำน ป้ำยประกำศ เป็นต้น รวมทั้ง
ใช้ในกำรเรียนกำรสอนในระบบนอกโรงเรียนหรือกำรสอนภำษำมลำยูท้องถิ่นแก่ข้ำรำชกำรหรือบุคคลภำยนอก
ที่เข้ำมำท�ำงำนในพื้นที่ แต่มีกำรเขียนหลำยระบบและตำ่งคนตำ่งเขียน เป็นกำรใช้ภำษำที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ
และควำมจ�ำเป็นของกำรใช้งำนในชีวิตประจ�ำวัน

หลังจำกได้มีกำรพิจำรณำเหตุผลทำงด้ำนกำรเมืองและด้ำนควำมเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทำงกำรศึกษำแล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้ตกลงเลือกใช้ภำษำมลำยูปำตำนีอักษรไทยเป็นสื่อในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบทวิภำษำ (ภำษำไทย-ภำษำมลำยูถิ่น) ในระบบโรงเรียนของรัฐ เพรำะระบบอักษรไทยเป็น
ที่ยอมรับของกระทรวงศึกษำธิกำร และยังช่วยให้ถ่ำยโอนกำรเรียนรู ้สู ่กำรเรียนภำษำไทยได้สะดวกข้ึน 
ช่วยให้เด็กอ่ำนเขียนภำษำไทยง่ำยขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรที่จะน�ำภำษำมลำยูปำตำนีมำใช้ในระบบกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจ�ำเป็นต้องพัฒนำภำษำมลำยูปำตำนีอักษรไทยให้เป็นมำตรฐำน เพื่อให้สำมำรถน�ำ
ไปสร้ำงสื่อกำรอ่ำนเขียนต่อไปได้ กำรพัฒนำระบบเขียนภำษำมลำยูปำตำนีได้ด�ำเนินกำรโดยคณะนักภำษำ
และภำษำศำสตร์ในพื้นท่ี ได้น�ำไปใช้ในกำรจัดท�ำพจนำนุกรมภำษำมลำยูปำตำนี-ไทย-มำเลเซีย และใช้ใน
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กำรบันทึกข้อมูลควำมรู้ท้องถิ่นต่ำง ๆ รวมทั้งนิทำน วรรณกรรมท้องถ่ิน เร่ืองเล่ำพ้ืนบ้ำน เพลง และบทกวี 
(ปำตง) เป็นต้น ระบบเขียนภำษำมลำยูปำตำนีอักษรไทยชุดนี้ได้รับกำรรับรองจำกรำชบัณฑิตยสภำ โดยได้
จัดพิมพ์คู่มือระบบเขียนภำษำมลำยูปำตำนี ฉบับรำชบัณฑิตยสภำเมื่อปีพ.ศ. 2554 

ภำพที่ 5: ภำษำมลำยูปำตำนีอักษรไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ

4.2 หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษา: จุดเน้นและลักษณะเฉพาะ

กำรจัดท�ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำใช้หลักสูตรแกนกลำงตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด
ของกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหลัก แต่ได้เพิ่มเติมหรือเน้นพัฒนำกำรของเด็ก 3 ประกำรคือ 

1) พัฒนาการทางภาษา เน้นการใช้ภาษาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นเครื่องมือของกำรเรียนรู้และ
กำรสื่อสำรระหว่ำงครูและนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเลือกใช้ภำษำท้องถิ่นซึ่งเป็น
ภำษำแม่ของเดก็เป็นสือ่ในกำรเรียนกำรสอนในช่วงปีแรกของกำรเรยีน และจดัให้มกีำรเรยีนกำรสอน
ภำษำท้องถิน่เป็นภำษำทีห่นึง่ โดยเน้นพฒันำกำรทำงภำษำทัง้ 4 ทกัษะ คอื ฟัง-พูด แล้วจึงอ่ำน-เขยีน
ตำมล�ำดับ เพื่อสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ที่เข้มแข็ง และในขณะเดียวกันเมื่อเด็กพร้อม (ประมำณ
ภำคเรียนที่สองของชั้นอนุบำลหนึ่ง) จะมีกำรเชื่อมเข้ำสู่กำรเรียนกำรสอนภำษำไทยซ่ึงจะสอนเป็น
ภำษำที่สองอย่ำงเป็นระบบ อันจะมีผลท�ำให้ผู้เรียนและผู้สอนมีควำมมั่นใจในสัมฤทธิผลที่จะเกิดขึ้น
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2) พัฒนาการด้านวิชาการ โดยอิงมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดให้ มีกำรเรียนรู้
สำระวิชำต่ำง ๆ เช่น คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย เป็นต้น โดยใช้ต�ำรำภำษำไทย 
ทั้งนี้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนนั้นจะค�ำนึงถึงกำรให้คุณค่ำในบริบทของท้องถ่ิน เพ่ือเชื่อมโยงสิ่งที่มีใน
ท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับควำมรู้สำกลที่ก�ำลังเรียนอยู่

3) พัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม ท�าให้เด็กมีความภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมของตน 
ในขณะเดียวกัน ก็เคำรพควำมคิดควำมเชื่อของบุคคลจำกวัฒนธรรมอื่น โดยบรรจุควำมเป็นท้องถ่ิน
พร้อมกับควำมเข้ำใจวัฒนธรรมส่วนกลำงและวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ใกล้เคียง อันจะน�ำ
ไปสู่กำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมแบบสังคมไทยอย่ำงเป็นสุข มีคุณภำพชีวิตที่มั่นคงตำม
ควำมปรำรถนำ สำมำรถรักษำอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมท้องถ่ินของตนไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็เข้ำใจ
และพัฒนำอัตลักษณ์ควำมเป็นไทยในระดับชำติได้ด้วย

กำรออกแบบหลักสูตรทวิ-พหุภำษำจึงแตกต่ำงจำกหลักสูตรปกติทั่วไปโดยแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ 
1) กำรเรียนกำรสอนภำษำเป็นรำยวิชำ ซึ่งจัดสอนทั้งภำษำท้องถิ่นที่เป็นภำษำแม่ของเด็ก ภำษำไทย และอื่น ๆ 
และ 2) กำรใช้ภำษำท้องถิ่นท่ีเป็นภำษำแม่เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนในขั้นต้นร่วมกับภำษำไทยเพื่อควำมเข้ำใจ
และเพื่อกำรเรียนสำระวิชำต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

5. การจัดท�าแผนการเรียนการสอน กลวิธีการสอน และสื่อประกอบการเรียนการสอนแบบ
ทวิ-พหุภาษา

กำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำ (เต็มรูป) จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้ภำษำมลำยูถ่ินต้ังแต่
ปฐมวัยไปสู่สำระเพิ่มเติม “มลำยูศึกษำ” ในช่วงชั้นที่สูงขึ้นจำกชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จนจบประถมศึกษำปีที่ 6 
โดยจ�ำนวนเวลำของกำรเรยีนกำรสอนภำษำท้องถิน่และกำรใช้ภำษำท้องถิน่เป็นสือ่ในกำรเรยีนกำรสอนจะลดลง
เรื่อย ๆ ผกผันกับกำรเรียนภำษำไทยที่เพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งภำษำอื่น ๆ เช่น ภำษำอังกฤษ ดังนั้น ภำษำมลำยูถิ่น
หรือภำษำแม่ จึงเปรียบเสมือนนั่งร้ำนที่ช่วยเสริมพื้นฐำนและโครงสรำ้งที่แข็งแกร่งส�ำหรับกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ทั้งในภำษำแม่ของตนและในภำษำไทยหรือภำษำอื่น ๆ เช่น ภำษำอังกฤษ ที่ตำมมำ ดังจะ
เห็นได้จำกภำพรวมของกำรวำงแผนกำรจัดหลักสูตรในภำพที่ 5



ขั้นเรียน
อ.1

อ.2
ป.1

ป.2
ป.3

ป.4
ป.5

ป.6

การสอนภาษาเป็นรายวิชา
ฟ

ัง- พ
ูด 

และอ่าน-
เขียน

ภาษาท้องถิ่น

ฟ
ัง- พ

ูด 
และอ่าน-เขียน
ภาษาท้องถิ่น

ฟ
ัง - พ

ูด 
และอ่าน-เขียน
ภาษาท้องถิ่น

มลายูศึกษา
(+ยาวี)

 

มลายูศึกษา
(+ยาวี)

มลายูศึกษา
(+รูมี)

มลายูศึกษา
(+รูมี)

ภาษาท้องถิ่น
ฟ

ัง–พ
ูด

ภาษาท้องถิ่น
เตรียมการอ่าน

เตรียมการ
เขียน

ฟั
ง-พู

ด และ
อ่าน-เขียน ไทย

ฟั
ง-พู

ด และ
อ่าน-เขียน ไทย

ฟ
ัง-พ

ูด และ
อ่าน-เขียน ไทย

ฟ
ัง-พ

ูด และ
อ่าน-เขียน ไทย

ฟ
ัง-พ

ูด และอ่าน-
เขียน ไทย

ภาษาไทย
ฟ

ัง-พ
ูด ไทย

ฟ
ัง-พ

ูด ไทย

ฟ
ัง-พ

ูด และ
อ่าน-เขียน ไทย

ภาษาอังกฤษ 

ฟ
ัง-พ

ูด
อังกฤษ

ฟ
ัง-พ

ูด
อ่าน-เขียน
อังกฤษ

ฟ
ัง-พ

ูด
อ่าน-เขียน
อังกฤษ

ฟ
ัง-พู

ด
อ่าน-เขียน
อังกฤษ

ฟั
ง-พ

ูด
อ่าน-เขียน
อังกฤษ

ฟั
ง-พู

ด
อ่าน-เขียน
อังกฤษ

การใช้ภาษาเป็นสื่อ
ในการเรียนการสอน

สาระวิชาต่างๆ

สื่อด้วยมลายู
ปาตานี

- สื่อเนื้อหา
  ด้วยมลายู
  ปาตานี
- แนะนำ าศัพ

ท
  วิชาการภาษา
  ไทย
- ตรวจสอบ
  ความรู้
  ความเข้าใจ
  ด้วยมลายู
  ปาตานี

- สื่อเนื้อหา
  ด้วยมลายู
  ปาตานี
- แนะนำาศัพ

ท์ 
  วิชาการภาษา
  ไทย
- ตรวจความรู้ 
  ความเข้าใจ
  ด้วยมลายู
  ปาตานี

- สื่อเนื้อหด้วย
 ไทยและมลายู
- ประเมินผล
  การเรียนด้วย
  ภาษาไทย

- สื่อเนื้อหาด้วย 
  ภาษาไทย
  และมลายู

- สื่อเนื้อหาด้วยภาษาไทย
-ตรวจสอบความเข้าใจด้วย
  ภาษามลายูปาตานี

ภาษามลายู      
ปาตานีและ
ภาษาไทย

สื่อด้วยมลายู
ปาตานี

ตำรำงที่ 1: กำรวำงแผนหลักสูตรทวิภำษำ (ไทย-มลำยูปำตำนี) สู่ไทย-มลำยู-อังกฤษ (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณ
ะ, 2553ข)
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ด้วยเหตุที่กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำใช ้ภำษำท้องถิ่นที่ เป ็นภำษำแม่ของคนในพ้ืนที่ 
ในกำรด�ำเนินงำนทุกขั้นตอน คนในพื้นที่จึงสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วม ตั้งแต่กำรสร้ำงระบบเขียนภำษำมลำยู
ปำตำนีอกัษรไทย กำรสร้ำงหลกัสตูร แผนกำรจดัประสบกำรณ์ แผนกำรเรยีนกำรสอน และส่ือประกอบกำรเรยีน
กำรสอน รวมทั้งเป็นครูผู้สอนในชั้นเรียนภำษำท้องถิ่นที่เป็นภำษำแม่ของเด็ก (ภำษำมลำยูปำตำนี) เป็นรำยวิชำ 
เช่นเดียวกับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอนทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง-พูด 
อ่ำน-เขียน โดยเฉพำะในปีต้น ๆ ของกำรเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ โดยที่กำรสอนภำษำมลำยูถิ่น
จะผกผันกับกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ภำษำไทยซึ่งเป็นภำษำรำชกำร ด้วยกำรเริ่มกำรเรียนกำรสอนด้วย
กำรฟัง-เข้ำใจทีละน้อย (TPR) แล้วจึงเพิ่มปริมำณและควำมยำกให้มำกขึ้นต่อไปตำมพื้นฐำนและควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนรู้ของเด็ก ส่วนกำรเรียนสำระวิชำต่ำง เช่น คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ จะใช้วิธีกำรสอน
แบบประกบภำษำ หรือกำรสอนแบบแซนด์วิช โดยอธิบำยควำมคิดรวบยอดของเนื้อหำ (Concept) 
เป็นภำษำท้องถิ่นให้เข้ำใจก่อน แล้วจึงสอนค�ำศัพท์วิชำกำรหรือค�ำศัพท์นำมธรรมที่ใช้เป็นภำษำไทย เพื่อให้เด็ก
สำมำรถอ่ำนต�ำรำภำษำไทยและใช้เป็นภำษำไทยได้ทัง้หมดในขัน้ทีส่งูขึน้ แล้วสรปุบทเรยีนด้วยภำษำท้องถิน่เพือ่
ตรวจสอบควำมเข้ำใจในช่วงท้ำย

ภำพที่ 6: ครูสอนอ่ำนหนังสือเล่มยักษ์
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กำรสอนภำษำท้องถ่ินเป็นกำรสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ที่แข็งแกร่งให้แก่เด็กที่ใช้เชื่อมโยงไปสู่กำรเรียน
ภำษำไทยและภำษำอื่น ๆ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เมื่อเด็กอ่ำนเขียนภำษำไทยได้คล่องแล้ว จึงมี
กำรเชื่อมโยงเขำ้สู่กำรฟัง-พูดและอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูกลำงอักษรยำวีตำมศรัทธำและควำมต้องกำรของคนใน
พื้นที่ และในชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และ 5 ก็จะเข้ำสู่กำรอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูกลำงอักษรรูมี (ภำษำมำเลเซีย) 
เพือ่ใช้เป็นฐำนของกำรใช้ภำษำในประเทศอำเซยีนต่อไป กำรจดัท�ำแผนกำรเรยีนกำรสอนจงึเป็นไปตำมหลกักำร
ข้ำงต้น โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ทดลองคิดค้นหำด้วยตนเองและร่วมท�ำงำนเป็นกลุ่ม พยำยำมเชื่อมโยงควำมรู้
ท้องถิ่นที่มอียู่กบัควำมรู้สำกลที่ก�ำลังเรียน และพร้อมกนันัน้กฝ็กึใหเ้ดก็ไดค้ิดวิเครำะห์ในระดบัต่ำง ๆ  ซึง่ทั้งหมด
นี้ใช้ภำษำแม่ที่เด็กเข้ำใจได้ดี ไม่เป็นอุปสรรคของควำมเข้ำใจ

ภำพที่ 7: ครูสอนแบบเรียนอ่ำน-เขียน



กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำ (ไทย-มลำยู) ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ | 15

5.1 การเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางภาษาแบบขั้นบันได

โดยมลี�ำดบัขัน้ของพฒันำกำรทีน่อกจำกเริม่ต้นด้วยภำษำทีห่นึง่ (ภำษำแม่) ไปสูภ่ำษำทีส่อง (ภำษำรำชกำร) 
แล้วยังต้องมีกำรสร้ำงทักษะที่ดีในกำรฟัง (กำรคิด) และกำรพูด แล้วจึงพัฒนำไปสู่ทักษะกำรอ่ำน-เขียน ซึ่งเป็น 
แนวคิดพัฒนาการเรียนรู้ผ่านภาษาเป็นขั้นตอนตามหลักการ “ข้ันบันได” ที่ได้ดัดแปลงจำกแนวคิดของ 
Susan Malone (2006)

ภำพที่ 8: พัฒนำกำรเรียนรู้ผำ่นภำษำระดับอนุบำล 1 ถึงประถมศึกษำปีที่ 1 (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2553ข)

ในกำรจัดกำรศกึษำทีม่ปีระสทิธภิำพ กำรใช้ภำษำแม่หรอืภำษำทีห่นึง่ของเดก็เป็นสือ่ในกำรเรียนกำรสอน
ในชั้นปฐมวัยหรือปีแรกของกำรเข้ำเรียนมีควำมส�ำคัญมำก เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงฐำนที่มั่นคงแก่เด็ก 
เป็นกำรปูพื้นฐำนด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรน�ำเด็กจำกบ้ำนเข้ำสู่โรงเรียน เป็นกำรต่อยอดจำกภำษำที่บ้ำนไป
สู่ภำษำที่โรงเรียน ซึ่งเด็กจะใช้ระยะเวลำในกำรปรับตัวและเรียนรู้กับสถำนที่ใหม่ด้วยภำษำที่เด็กคุ้นเคยก่อน 
จำกนั้นเมื่อเด็กมีควำมพร้อมระยะหนึ่ง เช่น ในภำคกำรศึกษำที่สอง จึงเริ่มกำรสอนภำษำที่สอง (ภำษำไทย) 
ด้วยกำรฟังให้เข้ำใจและปฏบัิต ิจำกนัน้จงึเตรยีมกำรเข้ำสู่กำรเขียน โดยเชือ่มโยงภำษำทีใ่ช้ฟัง-พูดเข้ำสู่ภำษำอ่ำน
และเขยีน (ในภำษำทีห่น่ึงหรือภำษำท้องถิน่) และพร้อมกนันัน้กเ็ชือ่มโยงภำษำจำกภำษำทีห่นึง่เข้ำสูภ่ำษำทีส่อง 
โดยวำงพื้นฐำนทำงภำษำที่สองด้วยกำรฟัง-คิด-พูดเช่นเดียวกับภำษำแรกและน�ำเข้ำสู่กำรอ่ำนและเขียนใน
ภำษำที่สองโดยกำรเชื่อมโยงด้วยตัวอักษร (ใช้ภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย) ทั้งน้ีกำรเริ่มสอนภำษำที่สองก่อน 
(ด้วยกำรฟัง-พูด) และมีกำรทิ้งระยะให้ห่ำงจำกกำรพัฒนำระบบคิดด้วยกำรฟัง-พูดภำษำท่ีหนึ่ง โดยอำจเริ่มใน
จังหวะที่เด็กเตรียมควำมพร้อมในกำรอ่ำน-เขียนภำษำแรก (ในปีที่สอง-อนุบำล 2) หรือหลังจำกนั้นก็เพื่อไม่ให้
เด็กเกิดควำมสับสนและรับภำระหนักเกินไปในกำรเรียนรู้ ด้วยกำรวำงแผนตำมล�ำดับนี้ ในปีที่สองของกำรเรียน 
เดก็ก็จะสำมำรถอ่ำนออก-เขยีนได้ในภำษำแม่ของตนก่อน จำกนัน้ในปีถดัไป (ประถมศกึษำปีที ่1) ซึง่เดก็ได้เรยีน
ภำษำไทยมำกขึ้น และมีกลวิธีกำรสอนและมีกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมที่เน้นทั้งควำมเข้ำใจและ
ควำมถูกต้องของกำรใช้ภำษำ เด็กก็จะสำมำรถอ่ำนออก-เขียนได้ในภำษำไทย (นอกจำกนี้ ปีนี้ยังต้องเร่ิมมี
กำรเรียนภำษำนำนำชำติ เช่น ภำษำอังกฤษ ตำมก�ำหนดของกระทรวงศึกษำธิกำรอีกด้วย)

ชั้นประถม
ศึกษา 1

อนุบาล 2

อนุบาล 1

อ่าน-เขียนภาษาไทย

ฟัง – พูดภาษาไทย
อ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่น

เริ่มฟัง-พูดภาษาไทย
เตรียมอ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่น

ฟัง – พูดภาษามลายูถิ่น (คิดในบรรยากาศของโรงเรียน)
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5.2 การจัดท�าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน กลวิธี และสื่อที่ใช้สะท้อนจุดเน้นของลักษณะ
ทวิ-พหุภาษาที่ปรากฏในหลักสูตร

กลวธิกีำรสอนและสือ่ท่ีใช้ในกำรเรยีนกำรสอนแบบทว-ิพหุภำษำมคีวำมหลำกหลำย โดยเน้นทัง้ควำมเข้ำใจ 
(Meaning/Understanding) และควำมถูกต้อง (Accuracy) แนวคิดในกำรสรำ้งสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน
และกำรพัฒนำกลวิธีกำรสอนจะสอดคล้องกับหลักกำรและแนวคิดของหลักสูตรท่ีปรำกฏในแผนกำรสอน 
ดังตัวอยำ่งของสื่อทั้งสองประเภท ได้แก่ เรื่องเล่ำจำกท้องถิ่น (ครูเป็นผู้อ่ำนเรื่องให้เด็กฟังเสียงและค�ำในภำษำ 
เพ่ือเข้ำใจเนื้อเรื่อง ครูตั้งค�ำถำมให้เด็กตอบ) และนิทำนภำพ (เป็นกำรจัดล�ำดับภำพและเล่ำเป็นเรื่องตำม
กำรจัดล�ำดับควำมคิด) กำรอ่ำนหนังสือเล่มยักษ์ (อ่ำนด้วยกันทั้งห้องเรียน) และหนังสือเล่มเล็กระดับต่ำง ๆ 
เป็นกำรเรียนรู้เพื่อควำมเข้ำใจและเรียนรู้ลักษณะค�ำและไวยำกรณ์ กำรเขียนเรื่องเล่ำ (บอกล�ำดับเนื้อหำ) 
แบบเรียนอ่ำน-เขียน (กำรประกอบพยำงค์ ค�ำ และประโยค) กำรเขียนเรื่องจำกภำพและประสบกำรณ์
เป็นกำรฝึกล�ำดับควำมและกำรสะกดค�ำที่ถูกต้อง เป็นต้น

นอกจำกนี้ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรคิดวิเครำะห์ของเด็กไทย กำรจัดกำรเรียนแบบทวิ-พหุภำษำจึง
มีกำรกระตุ้นควำมคิดเพื่อพัฒนำกำรทำงสมองผ่ำนกำรใช้ภำษำ ในกำรเรียนรู ้ระดับต่ำง ๆ (ด้วยกำรตั้ง
ค�ำถำมระดับต่ำง ๆ) โดยที่กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของโครงกำรทวิ-พหุภำษำจะมีกำรตั้งค�ำถำมกระตุ้น
ให้เด็กคิดและตอบในเรื่องใกล้ตัวเด็ก และกำรตั้งค�ำถำมที่ใช้กระตุ ้นพัฒนำกำรทำงควำมคิดดังกล่ำวใช้ 
ระดับขั้นของการพัฒนาการเรียนรู้ (Level of Learning) ตำมแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy of 
Education Objectives) เป็นพื้นฐำนซึ่งไม่เพียงแต่จะสอนให้เด็กรู้ จ�าได้ และเข้ำใจเท่ำนั้น ยังต้องสำมำรถ 
ประยกุต์ และ วเิคราะห์ รวมท้ังมกีำร ประเมนิผล ให้ค่า และ การสร้างสรรค์ ได้ตำมวยัของเดก็ ดังตวัอย่ำงต่อไปนี้

ภำพที่ 9: ระดับขั้นพัฒนำกำรทำงกำรคิดวิเครำะห์กำรเรียนรู้ (ปรับปรุงจำก Bloom, B.S. et al., 1956)
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จำกล�ำดบัขัน้ของพฒันำกำรทำงสมอง น�ำมำสู่กำรออกแบบ “ค�ำถำม” ท่ีจะน�ำไปสู่ “พัฒนำกำรท้ัง 6 ข้ัน” 
โดยค�ำถำมพืน้ฐำน เช่น ใคร อะไร ทีไ่หน เท่ำไหร่ เป็นค�ำถำมทีพั่ฒนำสมองและสตปัิญญำในขัน้ต�ำ่สุด แต่ค�ำถำม
เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีทักษะควำมคิดที่สูงข้ึน ควรเป็นค�ำถำมที่แสดงถึงควำมเข้ำใจและแสดงให้เห็นว่ำเด็กรู้จัก
ประยกุต์ใช้ด้วยตนเอง ควำมส�ำเรจ็ของกำรสร้ำงพฒันำกำรเรียนรูร้ะดับต่ำง ๆ  ในตัวเด็กข้ึนอยูก่บั “ค�ำถำม” และ 
“เนือ้หำทีจ่ะใช้ในกำรตัง้ค�ำถำม” ซ่ึงเนือ้หำดงักล่ำวต้องเป็นเรือ่งรำวทีใ่กล้ตัวเด็กก่อน และเป็นภำษำทีเ่ด็กเข้ำใจดี

กล่ำวโดยสรุป กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำ (เต็มรูปแบบ) เป็นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ค�ำนึงถึงต้นทุนทำงภำษำของเด็ก สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมองของเด็กและกำรเรียนรู้ตำมล�ำดับข้ันของ
กำรพัฒนำภำษำ โดยเริ่มจำกกำรใช้ภำษำมลำยูปำตำนีควบคู่ไปกับภำษำไทยในช่วงแรกของกำรเริ่มเรียน 
เป็นกำรพัฒนำทักษะทั้ง 4 ด้ำนคือ กำรฟัง-พูด แล้วจึงอ่ำน-เขียนท้ังสองภำษำ เพ่ือสร้ำงพื้นฐำนที่แข็งแกร่ง
ส�ำหรับกำรเรียนรู ้และกำรอ่ำนออกเขียนได้ในภำษำท้องถิ่นก่อน แล้วเชื่อมโยงไปสู่ภำษำไทยตำมล�ำดับ 
ซึ่งสำมำรถช่วยแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก-เขียนไม่ได้ของเยำวชนในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกนั้นจะน�ำ
ไปสู่กำรเรียนรู้ภำษำอื่น ๆ (พหุภำษำ) ในรูปแบบเดียวกัน ได้แก่ ภำษำอังกฤษ และมลำยูกลำง (อักษรยำวี) 
ในชัน้ประถมศกึษำปีที ่3 เพือ่เป็นกำรอนรุกัษ์ภำษำมลำยอูกัษรยำว ีซ่ึงถือว่ำเป็นอตัลักษณ์ของคนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
ภำษำมลำยมูำตรฐำน (อักษรรูมี) ในปีท่ี 5 โดยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรฟัง-พูดให้ด้วย (เดิมมีกำรสอนแต่เพียง
ภำษำเขียน) ซึ่งวิธีกำรวำงแผนทำงภำษำเช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อกำรเตรียมเข้ำสู่อำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เนือ่งจำกเยำวชนไทยมสุลมิเช้ือสำยมลำยจูะมคีวำมรู้ท่ีมัน่คงในภำษำมลำยปูำตำน ีซึง่เป็นภำษำแม่และอตัลักษณ์
ท้องถิ่นของตน ก่อนจะก้ำวไปสู่ภำษำมลำยูที่ใช้เป็นภำษำกลำงหรือภำษำรำชกำรของประเทศเพื่อนบ้ำน

ภำพที่ 10: หลักกำรขั้นบันไดในกำรรู้หนังสือและกำรเชื่อมโยงภำษำตั้งแต่อนุบำล1-ประถมฯ 6 (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2553ข)
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6. ผลการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในโรงเรียนน�าร่อง

จำกกำรที่โครงกำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำ (ไทย-มลำยู) ในพ้ืนที่ส่ีจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ มุง่สร้ำงบรรยำกำศกำรเรยีนรูที้เ่ป็นมติรกบัเดก็ ใช้กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนทีเ่หมำะสม
ส�ำหรับเด็ก โดยน�ำภำษำมลำยูถิ่นซึ่งเป็นทุนทำงภำษำของเด็กมำเป็นสื่อกำรสอนและมีกำรเชื่อมโยงต่อยอดไปสู่
ภำษำไทยอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ผลกำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำถือว่ำประสบผลส�ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ 
เพรำะก่อให้เกิดควำมสุขกับเด็ก ครูผู้สอน พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมภำยนอก ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรเรียน
กำรสอนแบบเดิมเป็นอย่ำงมำก ดังเช่น ควำมสุขที่เกิดขึ้นกับเด็ก เห็นได้ชัดเจนจำกพัฒนำกำรของเด็กที่กล้ำคิด 
กล้ำแสดงออก รักกำรมำโรงเรียน รักกำรอ่ำน-เขียน มีควำมคิดสรำ้งสรรค์ ซึ่งส่งผลดีทั้งในส่วนของพัฒนำกำร
ทำงภำษำ (ภำษำมลำยูปำตำนีและภำษำไทย) และควำมรู้ควำมเข้ำใจเนื้อหำสำระอื่น ๆ รวมท้ังสำมำรถ
ปฏิบัติตัวตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมส่วนกลำงได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับวัย

ภำพที่ 11: เมื่อมีเวลำว่ำงเด็กจะหำหนังสืออ่ำนที่มุมหนังสือ 

ครผูู้สอน มีควำมสขุทีไ่ด้เหน็นกัเรยีนของตนเองมพีฒันำกำรเรยีนรูท้ีด่ขีึน้และมคีวำมภำคภมูใิจทีส่ำมำรถ
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ กล่ำวคือสำมำรถท�ำให้เด็กเข้ำใจเนื้อหำที่สอนเพรำะใช้ภำษำมลำยูถิ่น
เป็นสื่อในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไปสู่เด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง เกิดควำมภำคภูมิใจที่เห็นบุตรหลำนของตนเองกล้ำพูด 
กล้ำแสดงออก มคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ สำมำรถฟัง พดู อ่ำน และเขยีนได้ทัง้ภำษำมลำยถ่ิูนและภำษำไทย นอกจำกนี้ 
ยังมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนของบุตรหลำน เช่น มีส่วนร่วมในกำรท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอน คอยติดตำม 
และประเมนิผลบตุรหลำน เช่น มกีำรซกัถำมว่ำวนันีค้รสูอนอะไรบ้ำง ช่วยเหลือและสอนกำรบ้ำน อธบิำยเน้ือหำ
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ที่เด็กไม่เข้ำใจ เป็นต้น นอกจำกนี้ เด็กยังรู้จักวิธีกำรปฏิบัติตนตำมแบบวัฒนธรรมอิสลำมที่เหมำะสมและรู้จัก
กำรปฏิบัติตนตำมมำรยำทไทย ผู้ปกครองมีควำมพอใจที่เด็กร้องเพลงเป็นภำษำมลำยูถิ่นได้และแปลกใจที่เด็ก
พูดภำษำไทยได้อย่ำงชัดเจนในกำรฝึกออกค�ำสั่งให้พ่อแม่ปฏิบัติตำมวิธีกำร TPR (Total Physical Response)9 
เมื่อเริ่มเรียนค�ำศัพท์ภำษำไทยซึ่งเป็นวิธีกำรในกำรเรียนภำษำที่สองหรือภำษำตำ่งประเทศ

ส�าหรับชุมชน กำรใช้ภำษำท้องถิ่นท�ำให้คนในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วมได้ในทุกขั้นตอนและกระบวนกำร 
ตัง้แต่กำรพฒันำระบบเขยีนภำษำมลำยปูำตำน ีกำรสร้ำงหลกัสตูรและแผนกำรสอน กำรสร้ำงสือ่กำรเรยีนกำรสอน 
กำรฝึกอบรมเทคนิคกลวิธีกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำ ตลอดจนเป็นผู้สอนจริงตำมแนวทำงทวิ-พหุภำษำที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เน้นทั้งควำมหมำยและควำมถูกต้อง และเน้นกระบวนกำรคิดในระดับต่ำง ๆ ท่ีสูงข้ึน 
กำรมีส่วนร่วมของชมุชนในกจิกรรมต่ำง ๆ  ทีจ่ดัขึน้ แสดงให้เหน็ถงึกำรยอมรบัของชมุชนทีม่ต่ีอโครงกำรและเป็น
ตวัช้ีวดัว่ำ โครงกำรนีต้อบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและคนในพืน้ที ่เนือ่งจำกชมุชนมส่ีวนร่วมในกระบวนกำร
ท�ำงำน ชุมชนจึงมีควำมมั่นใจในกำรจัดกำรศึกษำของรัฐมำกขึ้น ในส่วนของ สังคมภายนอก ควำมพยำยำมใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำของเยำวชนในพื้นที่ โดยน�ำภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่นมำร่วมในกำรสรำ้งฐำนที่แข็งแกร่ง
ของสังคม ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจในปัญหำในพื้นที่มำกขึ้น และเข้ำใจควำมส�ำคัญของกำรน�ำภำษำท้องถิ่นมำร่วม
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบโรงเรียนของรัฐดีขึ้น จนน�ำไปเป็นนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเขตพิเศษ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมท้ังเป็นส่วนส�ำคัญในกำรผลักดันนโยบำยภำษำแห่งชำติ ท่ีสนับสนุนกำรใช้ภำษำ
ท้องถิ่นในกำรจัดกำรศึกษำ

ภำพที่ 12: กำรตรวจแก้ไขสื่อภำษำมลำยูปำตำนีโดยชุมชน

9TPR (Total Physical Response) เป็นวิธีกำรเรียนกำรสอนภำษำใหม่ ที่น�ำมำจำกกระบวนกำรเรียนรู้ภำษำตำมธรรมชำติของเด็กทำรก ซึ่งเกิดจำก
กระบวนกำรท�ำงำนของสมองทัง้ซกีซำ้ยและซกีขวำทีต่ำ่งกนั โดยซกีหนึง่รับฟงัเสยีงและลกัษณะไวยำกรณ ์ในขณะทีอี่กซกีหนึง่เรยีนรูจ้ำกกำรรบัสัมผสั 
ซึ่งท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น กระบวนกำรดังกลำ่วมำจึงสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ในกลวิธีกำรสอนภำษำใหม่
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จำกผลกำรประเมินโครงกำรโดยผู ้ประเมินจำกภำยนอก ซึ่ งมี  ศำสตรำจำรย ์นำยแพทย ์ 
ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นหัวหน้ำคณะฯ (2553) ได้สรุปวำ่ “...กำรสอนแบบทวิภำษำไม่ได้พัฒนำเฉพำะ
ควำมสำมำรถทำงภำษำเท่ำนั้น แต่ได้สร้ำงเสริมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทั้งพุทธิพิสัย (ควำมสำมำรถใน
กำรคิดริเร่ิม ควำมสำมำรถทำงภำษำ) และเจตพิสัย (เช่น อำรมณ์ควำมรู้สึกอยำกเรียนรู้ อยำกแสดงออก 
และควำมรกัในวฒันธรรมท้องถิน่) ในระดบัปฐมวัยได้ดกีว่ำระบบเก่ำอย่ำงชดัเจน ท�ำให้ผลงำนเป็นทีย่อมรบัของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหำรกำรศึกษำ ครู และผู้ปกครอง นอกจำกนี้สถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ตำ่งยินดีรับช่วง
ในกำรขยำยผลภำยในพื้นที่...”

6.1 การประเมินผลส�าเร็จทางการศึกษา

ในกำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในโครงกำรจัดกำรเ รียนกำรสอนแบบทวิ -พหุภำษำ 
(ภำษำไทย-ภำษำมลำยู) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
จำกโรงเรียนทดลองที่สอนแบบทวิ-พหุภำษำและโรงเรียนคู่เทียบที่สอนตำมปกติโดยวัดผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ได้แก่ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และทักษะกำรอ่ำน 
(ด้วยภำษำทีใ่ช้เป็นสือ่ในช้ันเรยีน) คณะวิจยั อำจำรย์ และนักศกึษำคณะครศุำสตร์จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ 
ที่ได้รับคัดเลือกและฝึกอบรมในกำรปฏิบัติกำรทดสอบ ได้ลงพื้นที่ทดสอบพร้อมกันระหว่ำงโรงเรียนทดลองและ
โรงเรียนคู่เทียบในพื้นที่แต่ละจังหวัด

ภำพที่ 13: กำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 (Walter, 2012)
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ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียนในโรงเรียนท้ัง 2 กลุ่มพบว่ำ โรงเรียนทดลองมี
ผลสัมฤทธิส์งูกว่ำโรงเรยีนคูเ่ทยีบทัง้ 5 กลุม่สำระวชิำ และพบว่ำนกัเรยีนในโรงเรยีนทดลองส่วนมำกทีม่ผีลคะแนน
ระดับดี-ดีมำก ในขณะที่ ผลคะแนนของนักเรียนในโรงเรียนปกติจะอยู่ในระดับคะแนนที่ต�่ำกว่ำ ส่วนคะแนน
ภำษำไทยก็อยู่ในระดับที่ดีกวำ่ด้วยอย่ำงชัดเจน

คณะประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบได้ให้ข้อคิดเห็นว่ำ แนวทำง
กำรพัฒนำควำมรู้ของโครงกำรทวิ-พหุภำษำมีประโยชน์และมีคุณค่ำมำกส�ำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในระดับ
ปำนกลำงและระดับต�่ำ จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำนักเรียนระหว่ำงโรงเรียนทั้ง 2 กลุ่มแล้วสำมำรถระบุ
ได้ว่ำ “แนวทำงกำรพัฒนำควำมรู้แบบทวิภำษำแก่นักเรียน เป็นวิธีกำรที่ช่วยให้นักเรียนในกลุ่มที่มีทักษะ
กำรเรียนรู้ต�่ำ-ปำนกลำงมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนสูงขึ้น แม้ต้องใช้ระยะเวลำพอสมควร แต่ก็สำมำรถสร้ำง
ควำมมั่นใจได้ว่ำนกัเรยีนเหลำ่นี้จะพัฒนำตนเองได้อยำ่งแน่นอน ขณะทีน่ักเรยีนที่ไดค้ะแนนสงูหรือเก่ง ซึง่เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ำจะใช้วิธีสอนใด ๆ ก็ตำมก็สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ได้ท้ังหมด เนื่องจำกต้นทุนทำง
ควำมคิดและเชำว์ปัญญำของนักเรียนเหล่ำนี้มีอยู่ในตัวเองแล้ว” (ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ, 2554)

ภำพที่ 14: พ่อแม่ผู้ปกครองมีควำมสุขและภูมิใจที่เห็นลูก ๆ เรียนหนังสือเก่ง กล้ำพูด กลำ้แสดงออก 
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6.2 การเรียนรู้ร่วมกันน�าไปสู่ผลงานวิชาการ และการต่อยอดขยายผลไปสู่ระบบการผลิตครู

องค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนโครงกำรทวิ-พหุภำษำศึกษำมิได้มำจำกแนวคิดทฤษฎีที่เป็นสูตรส�ำเร็จ 
แต่เป็นควำมรูอั้นเกิดจำกกำรวจิยัปฏบิตักิำรในโรงเรยีนของรัฐในพ้ืนทีจั่งหวดัชำยแดนภำคใต้ ซึง่เป็นกำรด�ำเนนิ
งำนในพืน้ท่ีทีม่คีวำมไม่สงบ ท�ำให้กำรจดักำรและประสำนงำนมคีวำมซับซ้อนมำกกว่ำปกติ อย่ำงไรกต็ำมได้บงัเกดิ
ผลส�ำเรจ็เป็นรปูธรรมประจกัษ์แก่เยำวชน ผูป้กครอง ชมุชน และโรงเรียนน�ำร่องทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ จงึส่งผลให้
เกิดงำนวิจัยต่อยอดโดยน�ำกระบวนกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษำของรัฐอีก
จ�ำนวน 15 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งท�ำให้ได้ประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินกำรในโรงเรียนของรัฐในภำวะปกติ

ภำพที่ 15: นักศึกษำคณะครุศำสตร์ เอกปฐมวัย จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในโรงเรียนทวิ-พหุภำษำศึกษำ 
(โครงกำรถ่ำยโอนควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำสู่คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ, 2556)

จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวยังได้มีกำรต่อยอดไปสู่งำนวิจัยที่น�ำองค์ควำมรู้ทวิ-พหุภำษำเข้ำสู่หลักสูตร
กำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยซึ่งเป็นแหล่งผลิตครูในพ้ืนท่ี ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง
ศูนย ์ศึกษำและฟื ้นฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต สถำบันวิ จัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหำวทิยำลยัมหิดล และคณะครุศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ ในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรวจิยัเรือ่ง “กำรน�ำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำเข้ำสู่ระบบกำรผลิตครูทวิ-พหุภำษำส�ำหรับจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (Institutionalizing Teacher Education for Mother Tongue–Based Multilingual 
Education (MTB MLE) in Thailand’s Deep South)” โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของ
สถำบันกำรผลิตครูในพื้นที่ทั้งในระดับอุดมศึกษำ โดยพัฒนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำและหลักสูตรระยะส้ัน
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภฏัยะลำ พร้อมท้ังสนบัสนนุให้มกีำรจดัตัง้ศูนย์กำรด�ำเนนิงำนและบรกิำรด้ำนกำรจดักำรศกึษำทีใ่ช้ภำษำแม่
เป็นฐำนและกำรจัดกำรศึกษำแบบพหุภำษำ ซึ่งมีระยะเวลำด�ำเนินกำร 3 ปี (พ.ศ. 2556–2558)
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7. บทสรุปและอภิปราย

โครงกำรนี้ตอบโจทย์ปัญหำด้ำนอัตลักษณ์ทำงภำษำและแก้ไขปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำที่ต�่ำกว่ำ
มำตรฐำนให้ดีขึ้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยควำมร่วมมือของชุมชนและนักวิชำกำร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ำยทัง้ด้ำนวชิำกำรและสงัคม เนือ่งจำกได้ก่อให้เกดิผลงำนวชิำกำรจำกโครงกำรฯ เป็นจ�ำนวนมำก 
ได้แก่ หนงัสอื บทควำมทำงวชิำกำรในวำรสำร ภำษำไทยและภำษำองักฤษ รำยงำนผลกำรวจัิยกำรถอดบทเรียน 
กำรประเมินจำกบุคคลภำยนอก หนังสือเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนแบบทวิ-พหุภำษำ คู่มือกำรฝึกอบรม วีดีทัศน์ 
กลวิธีกำรสอนแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง นิทรรศกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร สื่อกำรเรียนกำรสอน 
สือ่โทรทศัน์ สำรคดเีกีย่วกบักำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทว-ิพหภุำษำ เช่น รำยกำรพนัแสงรุง้ รำยกำรตะวนัยิม้ 
กำรสัมภำษณ์ทำงโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ โดยบุคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ ของงำนวิจัย และบุคลำกรของ
โรงเรียนทวิ-พหุภำษำ รวมทั้งกำรท่ีโรงเรียนทวิ-พหุภำษำเป็นแหล่งของกำรศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ท้ังไทยและต่ำงประเทศ ในแง่ผลประโยชน์ต่อสังคม โครงกำรฯ ช่วยพฒันำคณุภำพทำงกำรศกึษำของเยำวชนใน
พืน้ทีไ่ด้อย่ำงเป็นรปูธรรม เช่น สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขยีนไม่ได้ของเยำวชน ซ่ึงจะท�ำให้เกดิสนัติสขุ
ในสงัคมชำยแดนภำคใต้อย่ำงยัง่ยนืในระยะยำว เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้แก่เดก็และเยำวชนในพืน้ทีแ่ละน�ำไป
สูผ่ลส�ำเรจ็ทำงกำรเรยีนกำรศกึษำ ซึง่จะเชือ่มโยงไปสูก่ำรประสบควำมส�ำเรจ็ในชีวิต (กำรมงีำนท�ำและมคุีณภำพ
ชีวิตที่ดี) เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยได้นวัตกรรมและเครื่องมือกำรจัดกำรศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพ มีวิธีกำรแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้และกำรขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน 
ครูมีวิธีกำรสอนและสื่อกำรสอนที่หลำกหลำยทั้งภำษำที่หนึ่ง ภำษำที่สองและภำษำต่ำงประเทศ นักเรียนมี
ควำมสุขและมีพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ดีขึ้น กล้ำคิดกล้ำแสดงออก สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ มีทักษะภำษำไทยและ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำที่ดีขึ้นกว่ำเดิม ชุมชนและผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจต่อพัฒนำกำรของบุตรหลำน 
โดยสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ มีควำมรู้ภำษำไทยในระดับที่ใช้กำรได้ และยังสำมำรถรักษำภำษำและวัฒนธรรม
ท้องถิน่ไว้ได้ ท�ำให้มคีวำมมัน่ใจในระบบกำรศกึษำของรฐัมำกขึน้กว่ำเดมิ นอกจำกนี ้กำรร่วมมอืกับมหำวทิยำลยั
รำชภัฏยะลำซึง่เป็นมหำวทิยำลยัในพืน้ทีใ่นกำรผลคิรทูวิ-พหภุำษำ เป็นกำรสร้ำงควำมยัง่ยนืแก่กำรจดักำรศกึษำ
แบบนี้ในพื้นที่ และท�ำให้ชุมชนมีควำมมั่นใจในกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ จังเป็นตัวอย่ำงของกำรจัดกำรศึกษำใน
พื้นที่ที่มีควำมขัดแย้งอีกด้วย 

ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำ "กำรมองภำษำเป็น 'ปัญหำ' ได้มีส่วนท�ำให้เกิดควำมรุนแรง กำรมองภำษำว่ำเป็น 
'ทรัพยำกร' และเป็นสิทธิ สำมำรถช่วยสร้ำงสันติภำพได้
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2 การจัดการเรียนการสอนภาษามลายูปาตานี (ภาษาแม่) และการเชื่อมโยงไปสู่
ภาษามลายูกลาง (ภาษามาเลเซีย) ในการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ1

1. บทน�า

จังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นดินแดนที่มีอัตลักษณ์พิเศษด้ำนภำษำและวัฒนธรรมประชำกรร้อยละ 83 
พูดภำษำมลำยูถิ่น (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ 2544, 2547) และส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำมดินแดนนี้มี
พฒันำกำรทำงประวตัศิำสตร์จำกกำรเป็นรฐัปัตตำน ีอนัเป็นศนูย์กลำงทำงเศรษฐกจิสังคม-วฒันธรรมและศำสนำ
อิสลำมก่อนที่จะอยู่ใต้กำรปกครองของไทย อัตลักษณ์ด้ำนภำษำและวัฒนธรรมของคนในพื้นท่ีมีควำมแตกต่ำง
จำกภำษำรำชกำรและวัฒนธรรมส่วนกลำงเป็นอย่ำงมำกก่อให้เกิดควำมไม่เข้ำใจและกระทบกระทั่งกันมำ
โดยตลอด โดยเฉพำะกำรต่อต้ำนรัฐบำลในปีพ.ศ. 2465 เกิดขึ้นเนื่องจำกรัฐบำลไทยได้ออกกฎหมำยกำรศึกษำ
ภำคบงัคับให้เยำวชนในประเทศ ซึง่รวมทัง้เยำวชนไทยมสุลิมทีพ่ดูภำษำมลำยใูนพ้ืนทีด่งักล่ำวเข้ำเรยีนในโรงเรียน
สำมัญของกระทรวงศึกษำธิกำรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยภำษำไทย อีกท้ังใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนที่เป็น
ภำษำไทยและผลติจำกส่วนกลำงท�ำให้เนือ้หำไม่สอดคล้องกบัวิถชีวีติ (อสิลำม) ของคนในพ้ืนที ่ด้วยเหตุนีปั้ญหำ
ส�ำคัญประกำรหนึ่งของพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้คือ กำรจัดกำรศึกษำที่ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ภำษำและ
วฒันธรรม และควำมต้องกำรพืน้ฐำนของคนในพืน้ที ่ท�ำให้ประชำกรส่วนหนึง่ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็ไม่มคีวำมสขุ
ในกำรเรียน ไม่มีควำมมั่นคงในอัตลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนไม่มีควำมมั่นใจในระบบโรงเรียนของรัฐ

โครงกำร “กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้” เป็นแนวทำงหนึ่ง
ของกำรแก้ไขปัญหำกำรศึกษำของเยำวชนในพื้นท่ี โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงเยำวชนไทยมุสลิมเช้ือสำยมลำยูใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้เป็นประชำกรไทยที่มีคุณภำพประสบควำมส�ำเร็จในกำรศึกษำ กำรท�ำงำน 
และกำรด�ำรงชีวิตในสังคมไทย โดยท่ีสำมำรถรักษำอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองไว้ได้ เป็นผู ้ที่มีทักษะ
ฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน ทั้งภำษำมลำยูปำตำนีและภำษำไทย ปฏิบัติตนได้เหมำะสมทั้งในวัฒนธรรมควำมเป็นมลำยู
และควำมเป็นไทย โครงกำรฯ มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมองของเด็กและ
กำรเรยีนรูภ้ำษำตำมล�ำดบัข้ันของกำรพฒันำภำษำ โดยใช้ภำษำมลำยปูำตำนซีึง่เป็นภำษำแม่ของเด็กควบคูไ่ปกบั
ภำษำไทยในช่วงแรกของกำรเริ่มเรียนระดับปฐมวัย (โดยพัฒนำทักษะทั้ง 4 ด้ำนคือ กำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน) 
เพือ่สร้ำงพืน้ฐำนกำรเรยีนรูก้ำรอ่ำนออกเขยีนได้ในภำษำมลำยปูำตำนก่ีอน แล้วเชือ่มโยงไปสูภ่ำษำไทยอย่ำงเป็น
ล�ำดับคล้ำยบนัได ซึง่กำรเชือ่มโยงดังกล่ำวจะเกดิขึน้ได้ง่ำยและรวดเรว็เนือ่งจำกอกัษรไทยท่ีใช้ในกำรเขยีนภำษำ
มลำยูปำตำนีเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรเช่ือมระหว่ำงภำษำมลำยูปำตำนี (ควำมรู้และวัฒนธรรมที่บ้ำนของ
นักเรียน) และภำษำไทย (ควำมรู้ใหม่และวัฒนธรรมส่วนกลำงของโรงเรียน) กำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ ได้เน้น
กำรพัฒนำใน 3 ด้ำน คือ
1 นักปฏิบัติกำรวิจัย สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล
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1) พัฒนาการทางภาษา (Language development) โดยน�ำแนวคิดกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำ
แบบขั้นบันไดโดยเร่ิมต้นจำกภำษำที่หนึ่งไปสู่ภำษำที่สอง มีล�ำดับขั้นของกำรพัฒนำซึ่งเริ่มต้นด้วย
กำรสร้ำงทกัษะทีด่ใีนกำรฟังและกำรพดูก่อน จำกนัน้จึงพัฒนำไปสู่ทกัษะกำรอ่ำน-เขยีนอย่ำงเป็นล�ำดับ 
โดยเริ่มกำรเรียนกำรสอนภำษำมลำยูปำตำนีเป็นภำษำแรก ท้ังนี้เน่ืองจำกกำรน�ำภำษำมลำยูปำตำนี
ซึ่งเป็นภำษำแม่มำเป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยหรือปีแรก ๆ จะเป็นกำรสร้ำงฐำนที่
ม่ันคงแก่เดก็เนือ่งจำกเป็นภำษำทีเ่ดก็มทีกัษะดทีีส่ดุเมือ่เทยีบกับภำษำอืน่ ๆ  เพรำะเป็นภำษำทีเ่ด็กใช้
ในชีวติประจ�ำวันซึง่สอดคล้องกบัผลกำรส�ำรวจสถำนกำรณ์กำรใช้ภำษำของคนในสำมจงัหวดัชำยแดน
ภำคใต้2 ที่พบว่ำภำษำมลำยูถิ่นปำตำนีเป็นภำษำที่มีกำรใช้ในชีวิตประจ�ำวันมำกที่สุด โดยเป็น
ภำษำแรกและเป็นภำษำที่ผู้ให้ข้อมูลเลือกใช้มำกที่สุดแทบทุกโอกำสและสถำนที่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพูด
กับคนในครอบครัว เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่ำตำยำย หรือกับคนนอกครอบครัว เช่น เพื่อนสนิท เพื่อนที่
ท�ำงำน คนในหมู่บ้ำน รวมถึงในสถำนกำรณ์ที่ต้องใช้ควำมรู้สึกและควำมถนัดทำงภำษำ (เช่น กำรคิด
หรอืกำรนบัเลข เป็นต้น) รองลงมำคอื ภำษำมลำยถ่ิูนปำตำนปีนภำษำไทย ภำษำไทยกลำง ภำษำไทยใต้ 
และภำษำมำเลเซีย ตำมล�ำดับ

ภำพที่ 1: กำรเลือกใช้ภำษำในชีวิตประจ�ำวันของคนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2550)

2โครงการวจิยัเรือ่ง "ภำษำมลำยทู้องถ่ินในประเทศไทย: กำรศึกษำสถำนกำรณท์ำงภำษำ กำรพฒันำและกำรวำงแผนกำรใช้ภำษำเพือ่กำรศกึษำและกำร
สื่อสำรที่มีประสิทธิภำพในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ระยะที่ 1" ด�ำเนินกำรโดยศูนย์ศึกษำและฟื้นฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต สถำบันวิจัย
ภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล
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2) พัฒนาการทางวิชาการ (Academic development) กำรออกแบบและจัดท�ำหลักสูตร และ
แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู ้ในโครงกำรฯ ได้ยึดตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของกระทรวง
ศึกษำธกิำรและได้ปรบัคณุภำพทีพ่งึประสงค์ให้สอดคล้องกบัพืน้ฐำนของเดก็ในพืน้ที ่ในขณะที ่กจิกรรม
กำรเรียนกำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอน และกลวิธีกำรสอนได้ประยุกต์ให้สอดคล้องกับหลักกำรและ
แนวคิดส�ำคัญ ๆ ได้แก่ กำรเรียนรู้ที่เน้นทั้งควำมหมำยและควำมถูกต้อง (Meaning and accuracy) 
แนวคิดล�ำดับข้ันพัฒนำกำรทำงสมองของบลูม (Bloom’s taxonomy) แนวทำงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ/ศูนย์กลำง (Child centered) แนวคิดกำรเรียนรู้จำกสิ่งท่ีรู้อยู่แล้ว 
ไปสู่สิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่ (Known to unknown) ทฤษฎีกำรเรียนรู้ภำษำที่สอง (Second language 
acquisition) และอื่น ๆ เป็นต้น

3) พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural development) หลักสูตรและแผนกำร
จดักำรเรยีนกำรสอนได้ปรบัประยุกต์ให้มีรูปแบบทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกับควำมคำดหวงัของชมุชน
ในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้เขำ้ร่วมในกำรออกแบบหลักสูตรประกอบด้วยครูผู้สอน ชำวบ้ำนในพื้นที่ ปรำชญ์/ผู้รู้
ในชุมชน นักวชิำกำรด้ำนภำษำและวฒันธรรม นกัวชิำกำรจำกสถำบนักำรศกึษำในพืน้ที ่นกักำรศกึษำ 
ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนภำษำและภำษำศำสตร์ เป็นต้น นอกจำกนี ้สือ่ประกอบกำรเรยีนกำรสอนและสือ่เสรมิ
สรำ้งทักษะต่ำงๆ ก็เน้นเนื้อหำที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งที่เด็กรู้จักและคุ้นเคย

2. การจัดการเรียนการสอนภาษามลายูปาตานี (ภาษาแม่)

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำมลำยูปำตำนีในกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำ ด�ำเนินกำรตั้งแต่
ชั้นอนุบำลปีที่ 1 และต่อเนื่องไปจนถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โดยจะเริ่มต้นด้วยทักษะฟัง-พูดภำษำมลำยูปำตำนี 
ซ่ึงจะเริ่มในชั้นอนุบำลปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 และจะต่อเน่ืองไปจนถึงชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 โดยในแต่ละ
ระดบัช้ันจะมีรำยละเอยีดของเน้ือหำทีแ่ตกต่ำงกนัออกไปตำมวยัและควำมเหมำะสมของผูเ้รยีน จำกนัน้เป็นทกัษะ
กำรเตรยีมอ่ำน-เขยีน โดยจะด�ำเนนิกำรในชัน้อนบุำลปีที ่1 ภำคกำรศกึษำที ่2 ต่อเนือ่งด้วยทกัษะกำรอ่ำน-เขยีน
ภำษำมลำยูปำตำนี ซึ่งจะเริ่มในชั้นอนุบำลปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 และต่อเนื่องไปจนถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
เหมือนกับฟัง-พูด รำยละเอียดของแต่ละกระบวนกำรมีดังนี้

2.1 ทักษะฟัง–พูดภาษามลายูปาตานี

กระบวนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทักทักษะฟัง–พูดภำษำมลำยูปำตำนีในกำรจัดกำรศึกษำแบบ
ทวิ-พหุภำษำ ประกอบด้วยจุดเน้นดังต่อไปนี้

1) การพฒันาทกัษะฟัง–พูดตามล�าดบัข้ันของพฒันาการเดก็ เป็นกระบวนการพฒันาทกัษะฟัง–พดู

ภาษามลายูปาตานีที่เร่ิมต้นจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่าย ๆ ก่อน จำกนั้นจึงค่อย ๆ พัฒนำไปสู่
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ที่มีควำมยำกและซับซ้อนขึ้นตำมล�ำดับ ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะ
ควำมสำมำรถของเด็กในแต่ละวัย ตัวอย่ำงเช่น ในข้ันเร่ิมต้นเนื้อหำหรือส่ือท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนจะเป็นรูปภำพก่อน จำกนั้นจึงค่อย ๆ เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหำหรือสื่อที่เป็นตัวอักษร ประโยค 
และขอ้ควำมยำว ๆ หรือกำรเร่ิมต้นด้วยกำรใช้ภำษำแม่ (ซ่ึงเป็นภำษำทีใ่กล้ตวัเดก็และเป็นภำษำทีเ่ดก็
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คุน้เคยและเข้ำใจดทีีส่ดุ) เป็นสือ่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Medium of instruction) ก่อน จำกนัน้จงึ
ค่อย ๆ แนะน�ำหรือใช้ภำษำที่สอง (ภำษำรำชกำร) หรือภำษำต่ำงประเทศอื่น ๆ ต่อไปตำมล�ำดับ ซึ่ง
กำรพัฒนำทักษะกำรฟัง–พูด ตำมล�ำดับขั้นของพัฒนำกำรผู้เรียนนี้จะท�ำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภำพ

2) การพัฒนาทักษะฟัง–พูดที่เน้นการตั้งค�าถามเพื่อเสริมสร้างความคิดสติปัญญาและจินตนาการ 

เป็นวธิกีารเน้นการตัง้ค�าถามในการจัดกจิกรรมให้กับเด็ก โดยสอดแทรกกำรต้ังค�ำถำมในระดับต่ำงๆ 
(ตำมแนวคดิของบลมู) เพือ่ให้เด็กได้ฟัง พดูโต้ตอบ และมปีฏสิมัพันธ์กบัครแูละเพือ่นๆ ในชัน้เรยีน โดย
จะเริ่มจำกค�ำถำมง่ำย ๆ ก่อน จำกนั้นจึงน�ำไปสู่ค�ำถำมที่ยำกและซับซ้อนขึ้นตำมล�ำดับ ดังภำพที่ 2

ภำพที่ 2: ระดับขั้นพัฒนำกำรทำงกำรคิดวิเครำะห์กำรเรียนรู้ หรือ Bloom's taxonomy (ปรับปรุงจำก Bloom, B.S. et al., 1956)

กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำ ได้ประยุกต์ใช้วิธีกำรตั้งค�ำถำมในกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรฟัง–พูด
ภำษำมลำยูปำตำนี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับชั้นต้น ๆ ท่ีส่วนใหญ่จะมีกำรสอดแทรกกำรตั้งค�ำถำมเพื่อวำง
รำกฐำนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรคิดและจินตนำกำร ตัวอย่ำงเช่นกิจกรรม“ฉำกภำพวัฒนธรรม” ซ่ึงเป็น
ฉำกภำพขนำดใหญ่ที่แสดงกิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ที่เก่ียวกับวัฒนธรรมในชุมชน เป็นภำพวำดที่มีบริบท
สภำพแวดล้อมที่เด็กคุ้นเคยในชีวิตประจ�ำวัน ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

รู้/จ�าได้

ตอบค�ำถำมใน

สิ่งที่รู้และจ�ำได้

เข้าใจ

อธิบำยควำมคิด

ของตนได้

ประยุกต์

น�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์มำก

ขึ้น

วิเคราะห์

เห็นภำพรวม

และเปรียบ

เทียบควำม

เหมือนและต่ำง

ได้

ประเมิน

ให้ค่ำหรือ

ประเมินค่ำสิ่ง

ต่ำงๆ ได้ (อย่ำง
มีเหตุผล)

สร้างสรรค์

น�ำควำมรู้เดิม 
มำดัดแปลง        
หรือพัฒนำ
สร้ำงสรรค์              
สิ่งใหม่และ

ควำมรู้ใหม่ได้
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ภำพที่ 3: ตัวอย่ำงฉำกภำพวัฒนธรรมมลำยูปำตำนี

ฉำกภำพวัฒนธรรมถูกน�ำมำใช้ส�ำหรับฝึกให้เด็กกล้ำพูด กล้ำแสดงควำมคิดเห็น และฝึกให้เด็กได้คิด
วิเครำะห์ เป็นกำรพฒันำทกัษะทำงด้ำนภำษำ โดยเฉพำะทกัษะฟัง-พูดของเด็ก ซ่ึงครูจะเป็นผู้ต้ังค�ำถำมในระดับ
ขั้นต่ำง ๆ ตำมแนวคิดของ Bloom’s taxonomy โดยเริ่มตั้งแต่ค�ำถำมขั้นรู้และจ�ำได้ ไปสู่ขั้นเข้ำใจ ประยุกต์ 
วิเครำะห์ ประเมิน และขั้นสร้ำงสรรค์ ตำมล�ำดับ 

ในขณะเดียวกัน “เรื่องเล่ำท้องถิ่น” ซึ่งเป็นเรื่องรำว นิทำน หรือต�ำนำนที่มีเนื้อหำใกล้เคียงกับวิถีชีวิตเด็ก
และบันทึกด้วยภำษำท้องถิ่นหรือภำษำแม่ของเด็ก เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เน้นกระบวนกำรตั้งค�ำถำม 
โดยครผููส้อนจะมกีำรหยดุเป็นระยะ ๆ  เพือ่ตัง้ค�ำถำมในระดบัต่ำง ๆ  ตำมแนวคดิของบลูมกบัเดก็ ทัง้นีเ้พือ่พฒันำ
ทกัษะกำรฟังแบบจบัใจควำมส�ำคญั เสรมิสร้ำงทกัษะกำรคดิ–วเิครำะห์เพือ่ค้นหำค�ำตอบในเนือ้เร่ือง รวมทัง้สร้ำง
พื้นฐำนนิสัยกำรรักกำรอ่ำน (รักหนังสือ) ให้กับเด็ก
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ภำพที่ 4: ตัวอย่ำงเรื่องเลำ่ท้องถิ่น (ภำษำมลำยูปำตำนี)

นอกเหนือจำกนี้ ยังมีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอีกจ�ำนวนหนึ่งท่ีสอดแทรกกำรต้ังค�ำถำมเพ่ือให้เด็กเกิด
กระบวนกำรคิดและวิเครำะห์ เช่น นิทำนภำพ เรื่องจำกประสบกำรณ์ เล่ำเรื่องผลัด และโต้วำที เป็นต้น

3) การพัฒนาทักษะฟัง-พูดที่เน้นทั้งความเข้าใจและความถูกต้อง การพัฒนาทักษะฟัง-พูดที่ดีจะ

ต้องเน้นท้ังความเข้าใจและความถกูต้อง ด้วยเหตุนี ้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรูข้องกำรจัดกำรศกึษำ
แบบทวิ-พหุภำษำ จึงประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นควำมเข้ำใจ ซึ่งได้แก่ กำรตอบค�ำถำมจำกฉำกภำพ
ขนำดใหญ่ กำรเรียงล�ำดับนิทำนภำพ และกำรเล่ำเรื่อง เป็นต้น และกิจกรรมที่เน้นควำมถูกต้อง เช่น 
กิจกรรมอ่ำนออกเสียงกำรสะกดค�ำและกำรแยกแยะเสียง เป็นต้น โดยกิจกรรมที่เน้นควำมเข้ำใจ
เป็นกำรพัฒนำทักษะควำมกล้ำพูดของเด็กโดยเด็กจะสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดของตนเองตำมควำม
เข้ำใจที่มีอยู่ ส่วนกำรเน้นควำมถูกต้องเป็นกำรพัฒนำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่ำจะ
เป็นกำรออกเสียงให้ถูกต้องกำรสะกดค�ำให้ถูกต้อง และกำรแยกแยะเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง

2.2 ทักษะเตรียมอ่าน-เขียนภาษามลายูปาตานี

กำรจดักำรศกึษำแบบทว-ิพหภุำษำได้น�ำกระบวนกำรเตรียมอ่ำน-เขยีน (Pre-reading and pre-writing) 
มำใช้เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนรู้อักษรและเตรียมกล้ำมเนื้อเล็กของมือและนิ้วได้คุ้นเคยกับกำรเขียน
เส้นต่ำง ๆ ที่เชื่อมโยงไปสู่กำรลำกเส้นอักษรต่อไป กำรเตรียมอ่ำน-เขียนนี้ประกอบด้วย 2 แนวทำง คือ 
1) เน้นควำมเข้ำใจ และ 2) เน้นควำมถูกต้อง ส�ำหรับเตรียมอ่ำน-เขียนที่เน้นควำมเข้ำใจ คือ กำรเตรียม
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ควำมพร้อมในกำรสร้ำงสรรค์เรือ่งทีจ่ะเขยีน โดยกระตุ้นให้เกดิกำรแต่งเร่ือง กำรวำดภำพ และถ่ำยทอดเร่ืองรำว
จำกภำพทีว่ำด ในขณะทีเ่ตรยีมอ่ำน-เขยีนทีเ่น้นควำมถกูต้อง คอื กระบวนกำรน�ำพำเดก็ไปสูก่ำรอ่ำน-เขยีนอย่ำง
เป็นล�ำดับขั้น โดยเริ่มจำกให้เด็กฝึกสังเกตรำยละเอียด โดยใช้แบบฝึกหัดจับคู่ควำมเหมือนและต่ำง กำรจดจ�ำ
ชื่ออักษร (ภำษำถิ่น) ฝึกกลำ้มเนื้อมือและนิ้ว และเริ่มเขียนอักษรง่ำย ๆ  อำทิเช่น กิจกรรมจับคู่ควำมเหมือนและ
ควำมต่ำง จับคู่สิ่งของที่เหมือนและต่ำงกัน จับคู่ภำพที่เหมือนและต่ำงกัน จับคู่รูปทรงที่เหมือนและต่ำงกัน จับคู่
อักษรที่เหมือนและต่ำงกัน เป็นต้น

2.3 ทักษะอ่าน-เขียนภาษามลายูปาตานี

กระบวนกำรพัฒนำและเสริมสร ้ำงทักษะอ่ำน–เขียนภำษำมลำยูปำตำนีในกำรจัดกำรศึกษำ
แบบทวิ-พหุภำษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วยจุดเน้น ดังต่อไปนี้

1) การพัฒนาทักษะอ่าน-เขียนตามล�าดับขั้นของพัฒนาการเด็ก

กำรพัฒนำทักษะอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูปำตำนีจะเริ่มจำกกำรเรียนรู้สิ่งที่ง่ำยก่อน จำกนั้นจึงค่อย ๆ 

พัฒนำไปสู่สิ่งที่ยำกและซับซ้อนขึ้น กล่ำวคือ เร่ิมจำกกำรเขียนเส้นต่ำง ๆ ฝึกกำรเขียนตัวอักษร 
กำรอ่ำนสื่อประเภทต่ำง ๆ (ในชั้นอนุบำลปีที่ 1) จำกนั้นในชั้นอนุบำลปีที่ 2 ก็เร่ิมเรียนแบบเรียน
อ่ำน-เขียนภำษำมลำยูปำตำนี (Primer) หนังสือเล่มเล็ก และหนังสือเล่มยักษ์ หลังจำกนั้นเมื่อเด็ก
สำมำรถอ่ำนและเขียนได้แล้วก็ต่อยอดไปสู่กำรอ่ำนและเขียนในรูปแบบอื่น ๆ ท่ียำกและซับซ้อนข้ึน 
เช่น กำรเขียนบันทึกของตนเองกำรส�ำรวจและเขียนรำยงำน กำรเรียนรู้กระบวนกำรเขียน เขียนเรื่อง
จำกรูปภำพ วำดภำพ และเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ เขียนเรื่องจำกค�ำถำมจินตนำกำร เป็นต้น กำรพัฒนำ
ที่เป็นล�ำดับขั้นตอนนี้จะส่งผลให้เด็กเรียนรู้ได้อย่ำงรวดเร็วและเกิดควำมมั่นใจ ตลอดจนมีพัฒนำกำร
ทำงภำษำที่ดี

2) การพัฒนาทักษะอ่าน-เขียนที่เน้นทั้งความเข้าใจและความถูกต้อง

กจิกรรมทีน่�ำมำใช้ในกำรสอนทกัษะอ่ำน–เขียนภำษำมลำยปูำตำนจีะครอบคลมุท้ังกำรอ่ำน–เขียนเพ่ือ

ควำมเข้ำใจและกำรอ่ำน-เขียนเพื่อควำมถูกต้อง กำรอ่ำน-เขียนเพื่อควำมเข้ำใจเป็นกำรพัฒนำทักษะ

ควำมกล้ำอ่ำนและเขียนของเด็ก โดยเด็กจะถ่ำยทอดทักษะกำรอ่ำนและเขียนของตนเองจำกกำรดู

รูปภำพบวกกับกำรจดจ�ำจำกกำรอ่ำนและเขียนของครู ซึ่งได้แก่ กิจกรรมหนังสือเล่มยักษ์และหนังสือ
เล่มเล็ก ถึงแม้วำ่เด็กยังไม่สำมำรถอ่ำนตัวอักษรได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน แต่เด็กสำมำรถอ่ำนจำก
รูปภำพที่ปรำกฏและจำกกำรสังเกตและจดจ�ำอักษรจำกกำรอ่ำนของครูผู้สอน
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ภำพที่ 5: ตัวอย่ำงหนังสือเล่มยักษ์ภำษำมลำยูปำตำนี

ภำพที่ 6: ตัวอย่ำงหนังสือเล่มเล็กภำษำมลำยูปำตำนี

ในขณะทีก่ำรอ่ำน-เขยีนเพือ่ควำมถกูต้องเป็นกจิกรรมทีต้่องกำรให้เดก็เกิดกำรเรยีนรูส้ิง่ทีถู่กต้อง ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรออกเสียงหลัก กำรแตกค�ำและประสมค�ำ และกำรเรียงประโยค เป็นต้น ซึ่งได้แก่ แบบเรียนอ่ำน-เขียน
ภำษำมลำยูปำตำนี (Primer) ท่ีประกอบด้วยกิจกรรมกำรฝึกอ่ำนพยัญชนะและค�ำ กำรแตกค�ำและประสมค�ำ 
กำรสรำ้งค�ำจำกกล่องพยำงค์ และกำรแตกประโยคและประสมประโยค เป็นต้น

3) การพัฒนาทักษะอ่าน-เขียนเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ

กำรพัฒนำและส่งเสริมกระบวนกำรอ่ำน-เขียนในกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำ ได้เน้นกิจกรรม

ที่หลำกหลำย เช่น กำรเขียนบันทึก กำรส�ำรวจและเขียนรำยงำน กำรเรียนรู้กระบวนกำรเขียน 
เขยีนเรือ่งจำกรปูภำพ วำดภำพ และเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ เขียนเรือ่งจำกค�ำถำมเชงิจินตนำกำร เป็นต้น 
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กิจกรรมเหล่ำนี้ล้วนเสริมสร้ำงให้เด็กรู้จักกำรสรรค์สร้ำงงำนเขียนรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมคิดหรือ
จินตนำกำรของตนเองที่ต้องกำรถ่ำยทอดและสื่อสำรให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยปรำศจำกกรอบควำมคิดหรือ
กำรค�ำนึงถึงควำมถูกผิดของเนื้อหำ อันจะส่งผลให้เด็กเกิดควำมมั่นใจและต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงสรรค์
งำนอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนำคต

3. การจัดการเรียนการสอนภาษามลายูกลาง (ภาษามาเลเซีย) 

ภำพที่ 7: กระบวนกำรเชื่อมโยงกำรเรียนรู้จำกภำษำมลำยูปำตำนีไปสู่ภำษำมลำยูกลำง (ภำษำมำเลเซีย)

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนภำษำมลำยกูลำง (ภำษำมำเลเซยี) ในกำรจดักำรศึกษำแบบทว-ิพหภุำษำในพืน้ที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วยจุดเน้นต่ำง ๆ คือ กระบวนกำรเชื่อมโยงจำกภำษำมลำยูปำตำนีไปสู่ภำษำ
มลำยูกลำง (ภำษำมำเลเซีย) กระบวนกำรเชื่อมโยงนี้จะครอบคลุมทั้งกำรเชื่อมโยงทักษะฟัง-พูดและอำ่น-เขียน 
โดยกำรเช่ือมโยงทักษะฟัง-พูดจะเริ่มต้นในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (หลังจำกที่เด็กมีควำมมั่นคงและเข้มแข็งใน
ภำษำมลำยูปำตำนี) เป็นกำรต่อยอดทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกภำษำหนึ่งไปสู่อีกภำษำหนึ่งอย่ำงเป็นระบบ 
โดยอำศัยกระบวนกำรเปรียบต่ำงทำงภำษำเพื่อให้เด็กรู้และเข้ำใจควำมแตกต่ำง แล้วน�ำไปสู่กำรใช้ภำษำเพื่อ
กำรฟัง-พูดทั้งสองภำษำได้อย่ำงมีควำมเข้ำใจและถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็มีกำรเชื่อมโยงจำกวรรณกรรมและ
วัฒนธรรมมลำยูปำตำนีไปสู่กำรรู้จักวรรณกรรมและวัฒนธรรมมลำยูของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำน ไม่ว่ำจะเป็น
มำเลเซยี อนิโดนเีซยี สงิคโปร์ และบรไูน สิง่ต่ำง ๆ  เหล่ำนีถื้อว่ำเป็นจุดเริม่ของกำรวำงแผนและเตรยีมควำมพร้อม
แก่เยำวชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ส�ำหรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ในขณะที่กำรเชื่อมโยงทักษะ
กำรอ่ำน-เขยีนจะด�ำเนินกำรในชัน้ประถมศกึษำปีท่ี 4 โดยมกีำรออกแบบกจิกรรมอ่ำน-เขยีน เช่น ไวยำกรณ์ภำษำ 
วรรณกรรม และวัฒนธรรม ส�ำหรับไวยำกรณ์จะพัฒนำให้เด็กได้เข้ำใจและรู้จักกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
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ระหว่ำงภำษำ โดยใช้กำรอธิบำยควำมเหมือน-ควำมต่ำงและควำมเชื่อมโยงกันของทั้งสองภำษำ ส่วนด้ำน
วรรณกรรมและวฒันธรรมกจ็ะเสรมิสร้ำงให้เดก็รู้จกักำรเชือ่มโยงจำกสิง่ทีต่นเองรู ้คอื วรรณกรรมและวฒันธรรม
มลำยปูำตำนไีปสู่สิง่ทีไ่กลออกไป คอื วรรณกรรมและวฒันธรรมของกลุม่ประเทศเพือ่นบ้ำน (มำเลเซยี อนิโดนเีซยี 
และบรูไน) ท่ีมีควำมเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน เช่น ปันตน (กลอน) เร่ืองเล่ำ เร่ืองส้ัน อำหำร ประเพณี 
กำรละเล่น และกำรแต่งกำย เป็นต้น

หลังจำกที่ได้มีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงสองภำษำแล้ว ก็จะต่อเน่ืองไปสู่ การฟัง-พูดภาษามลายูกลาง 
การอ่าน-เขียนภาษามลายูอักษรยาวี และ การอ่านเขียนภาษามลายูอักษรรูมี

การฟัง-พูดภาษามลายูกลาง จะเริ่มใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเรียนรู้ค�ำศัพท์ภำษำมลำยูกลำงแบบ 
TPR (Total Physical Response) ซึ่งเป็นวิธีกำรเรียนรู้ค�ำศัพท์โดยกำรตอบสนองค�ำสั่งด้วยกำรปฏิบัติ จำกนั้น
ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จะเรียนรู้กำรใช้สรรพนำม กำรแนะน�ำตนเองและผู้อื่น มำรยำทในกำรพูด และกำรพูด
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ส่วนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 ก็จะต่อยอดไปสู่กำรเรียนรู้บทสนทนำต่ำง ๆ ที่ยำวและ
ซับซ้อนขึ้น

การอ่าน-เขียนภาษามลายูอักษรยาวี จะเริ่มตั้งแต่กำรเตรียมอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูอักษรยำวีใน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยกำรเรียนรู้พยัญชนะ/สระ และกำรประสมค�ำแบบงำ่ย ๆ 
พอถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะเริ่มกำรอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูอักษรยำวี โดยเริ่มด้วยกำรรู้จักค�ำนำม ค�ำกริยำ 
ค�ำวิเศษณ์ ค�ำบุพบท และประโยคต่ำง ๆ จำกนั้นในชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 เด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกับไวยำกรณ์
ภำษำมลำยูอักษรยำวีในระดับสูง

การอ่าน-เขียนภาษามลายูอักษรรูมี จะเริ่มด้วยกำรเตรียมอ่ำน-เขียนใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรยีนที ่2 โดยเริม่ด้วยกำรเรยีนรูพ้ยญัชนะและสระ กำรประสมค�ำกำรอ่ำนค�ำ และกำรเขยีนค�ำ หลงัจำกนัน้ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เด็กจะเรียนรู้ไวยำกรณ์ภำษำมลำยูกลำงอักษรรูมีและประโยคประเภทต่ำง ๆ

4. บทสรุป

รูปแบบของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำมลำยูปำตำนีและภำษำมลำยูกลำง (ภำษำมำเลเซีย) 
ในกำรจดักำรศกึษำแบบทว-ิพหุภำษำ นอกจำกจะเป็นกระบวนกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรศกึษำของเยำวชน
ในพื้นที่แล้ว ยังเป็นกระบวนกำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ทำงภำษำและวัฒนธรรมแก่เยำวชนในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้อกีด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ภำษำมลำยปูำตำนท่ีีเป็นภำษำทีค่นในพืน้ทีม่ทีกัษะดีทีส่ดุ ใช้มำกทีส่ดุ 
และเป็นภำษำที่คนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดี (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2550) ช่วยท�ำให้กำรเรียนของนักเรียน
ดีขึ้น เรียนอยำ่งมีควำมสุข

ในขณะที่ภำษำมลำยูอักษรยำวีเป็นสิ่งที่คนในพ้ืนท่ีมีควำมหวงแหนและต้องกำรให้ด�ำรงอยู่ต่อไปในพ้ืนท่ี
เน่ืองจำกอักษรยำวีเป็นอักษรที่ยืมมำจำกภำษำอำรบิกซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับภำษำในอัลกุรอำน อีกทั้งยังเป็น
ภำษำที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนศำสนำหรือท่ีรู้จักกันในนำม “กีตำบยำวี” ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้คนในพื้นที่เกิด
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ควำมหวำดระแวง หำกมีแนวคิดที่จะท�ำลำยภำษำมลำยูอักษรยำวีเพรำะถือเป็นอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศำสนำ
อิสลำม ส�ำหรับภำษำมลำยูกลำงอักษรรูมีก็เป็นควำมต้องกำรของคนในพื้นที่ในแง่ของกำรเชื่อมโยงทำง
ภำษำ-วัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ที่มีร่วมกันระหว่ำงปำตำนีกับประเทศมลำยูอื่น ๆ ไม่ว่ำจะเป็นมำเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ หรือบรูไน นอกจำกนี้ ด้วยกระแสของอำเซียนยิ่งท�ำให้ภำษำมลำยูอักษรรูมีเป็นที่สนใจของ
คนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และเกิดกระแสกำรเรียนกำรสอนภำษำดังกลำ่วมำกขึ้น
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3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ส�าหรับเยาวชนไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์1

1. บทน�า

ข ้อมูลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนด ้ำน ‘ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำชำติ (NT) 
ประจ�ำปี พ.ศ. 2551’ พบว่ำเยำวชนจำกเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ติดอันดับท้ำย ๆ ของประเทศทั้ง 10 อันดับ 
ล้วนเป็นนักเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ในโรงเรียนตำมแนวชำยแดนและเป็นนักเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ที่มีภำษำท้องถิ่นแตก
ต่ำงจำกภำษำไทย ได้แก่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชยีงรำย เชยีงใหม่ ยะลำ นรำธวิำส ปัตตำน ี(ส�ำนกัพฒันำกำรศกึษำ
เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้, 2551)

ปัญหำภำษำไทยไม่เข้มแข็งของเยำวชนกลุ่มชำติพันธุ์ในพ้ืนที่ชำยแดนของประเทศส่งผลกระทบต่อ
กำรศกึษำของเยำวชนในพืน้ท่ีเป็นอย่ำงมำก เนือ่งจำกอ่ำนภำษำไทยไม่เข้ำใจและเขยีนไม่ได้ ท�ำให้ไม่เข้ำใจเนือ้หำ
วิชำอื่น ๆ ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของเยำวชนในพื้นท่ีดังกล่ำวตกต�่ำ ปัญหำเช่นนี้เกิดขึ้นกับเยำวชน
กลุ่มชำติพันธุ์ในหลำยประเทศทั่วโลก เนื่องจำกภำษำและวัฒนธรรมของเยำวชนเหล่ำนี้แตกต่ำงกับภำษำและ
วัฒนธรรมส่วนกลำง ก่อนเข้ำเรียนในโรงเรียนเดก็เหลำ่นีม้ีต้นทุนทำงภำษำและวัฒนธรรมเดมิสะสมอยู่ก่อนแล้ว 
กำรบังคับใช้ภำษำรำชกำรตั้งแต่แรกเริ่ม หรือพยำยำมบรรจุควำมรู้ใหม่ให้กับเด็กโดยไม่สนใจต้นทุนทำงภำษำ
และควำมรู้ท้องถิ่นที่เด็กมีอยู่ เปรียบเสมือนกำรพลิกฝ่ำมือโดยไม่สนใจน�้ำที่อยู่ในอุ้งมือ ปล่อยน�้ำทิ้งไปโดยเปล่ำ
ประโยชน์ เท่ำกบัเป็นกำรเพกิเฉยและไม่ให้เกยีรตต่ิอภำษำและวฒันธรรมนัน้ กำรด�ำเนนิกำรเช่นนีท้�ำให้เยำวชน
กลุ่มชำตพินัธุท์ีม่ต้ีนทนุภำษำและวฒันธรรมแตกต่ำงจำกส่วนกลำง จ�ำเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้ภำษำใหม่เมือ่เข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำของรัฐ บำงครั้งก็ลืมเลือนและละทิ้งภำษำ-วัฒนธรรมรวมถึงควำมรู้เดิมที่เป็นรำกเหง้ำของตน 
เพ่ือก้ำวสู่โลกที่เป็นส่วนกลำง เด็กเหล่ำนี้แม้จะสำมำรถก้ำวข้ำมก�ำแพงภำษำไปได้ แต่อัตลักษณ์และควำมเป็น
ท้องถิ่นก็ถูกท�ำให้จำงลงและอำจสูญหำยไปในรุ่นลูกหลำน ปรำกฏกำรณ์กำรเสื่อมถอยของภำษำและวัฒนธรรม
ท้องถิน่ทีเ่กิดขึน้กับเยำวชนทีเ่ข้ำสูร่ะบบกำรศกึษำนีเ้องได้สร้ำงควำมกงัวลใจแก่ผูอ้ำวโุสในชมุชนท้องถิน่ รวมทัง้
สร้ำงควำมคลำงแคลงใจในกำรกลืนกลำยวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้ำงควำมไม่เชื่อมั่นต่อระบบกำรศึกษำของ
ภำครัฐในบำงกลุ่มชำติพันธุ์

อย่ำงไรก็ตำมรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นภำษำรำชกำรเพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถฉุดลำกให้
เยำวชนกลุ่มชำติพันธุ ์ข้ำมก�ำแพงภำษำไปได้ เนื่องจำกรูปแบบที่เน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้ในภำษำไทย
เพียงด้ำนเดียว ไม่เช่ือมโยงกับภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีอยู่เดิม ขัดกับหลักกำรพื้นฐำนในกำรเรียนรู้
สิ่งต่ำง ๆ บนโลก ส่งผลให้เยำวชนกลุ่มชำติพันธุ์ส่วนใหญ่ เริ่มต้นกำรเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยควำมไม่เข้ำใจ 
รู้ภำษำไทยไม่ถ่องแท้ มีปัญหำด้ำนกำรสื่อสำร กำรไม่เคำรพ ต่อต้ำนโรงเรียน หนีเรียน และไม่เรียนต่อ 

1 นักวิจัย, สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล
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ซึ่งส่งผลกระทบต่อโอกำสทำงกำรศึกษำในระดับสูง รวมทั้งกำรประกอบอำชีพ และส่งผลกระทบโดยรวม
ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนอื่น ๆ ในสังคมไทย

ปัญหำเยำวชนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นปัญหำใหญ่ระดับประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพ้ืนที่
ชำยแดนภำคใต้ แม้ว่ำหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบดูแลระบบกำรศึกษำได้พยำยำมหำแนวทำงเพื่อแก้ไขปัญหำนี้
มำโดยตลอด แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกข้อมูลสถิติของกระทรวงศึกษำธิกำรในปีกำรศึกษำ 2551 พบว่ำนักเรียน
ระดับชั้น ป.3 ในเขตพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ยังคงมีนักเรียนที่อ่ำนไม่ออกเป็นจ�ำนวนร้อยละ 25.5 และมีนักเรียนที่
เขียนไม่ได้อีกจ�ำนวนร้อยละ 42.11 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่สูงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ย
ระดบัประเทศในปีเดยีวกนั ซ่ึงพบนกัเรยีนทีอ่่ำนไม่ออกเพียงร้อยละ 4.18 และเขียนไม่ได้เป็นจ�ำนวนร้อยละ 5.81 
เทำ่นั้น (Janchitfah, 2010)

ผลสมัฤทธิท์ีป่รำกฏสะท้อนให้เหน็ว่ำ แนวทำงกำรจดักำรศกึษำส�ำหรบัเยำวชนในพืน้ทีช่ำยแดนภำคใต้ยงั
ไม่เกิดประสิทธิผลเท่ำที่ควร นอกจำกนี้สภำวะวิกฤติด้ำนกำรสูญเสียอัตลักษณ์และองค์ควำมรู้ด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินของเยำวชน ยังสะท้อนให้เห็นถึงกำรจัดกำรศึกษำที่ไม่สอดรับกับพื้นฐำนทำงภำษำและ
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ด้วยเหตุดังกล่ำวจึงมีกำรทบทวนและหำแนวทำงเพื่อออกแบบกำรจัดกำรศึกษำที่
ค�ำนึงถึงพื้นฐำนทำงภำษำและวัฒนธรรมของเยำวชนและชุมชนในพื้นที่เป็นส�ำคัญ

2. สถานการณ์ภาษาในพื้นที่ชายแดนใต้

จำกข ้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรอิสระเ พ่ือควำมสมำนฉันท ์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ 
(โคทม อำรียำ, 2548) และเป้ำหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร เกี่ยวกับกำรหำแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสมกับเยำวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จึงมีกำรประชุมเพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว โดยใช้กำรจัดกำรศึกษำแบบสองภำษำควบคู ่กันระหว่ำงภำษำไทยและภำษำมลำยูในพื้นที่ 
โดยควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร องค์กำรยูเนสโก (UNESCO) องค์กร SIL International และ
สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล (ขณะนั้นคือ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนำชนบท) จัดประชุมปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิ่นซ่ึงเป็นภำษำแม่ของเด็ก
ร่วมเป็นสือ่ควบคู่กบัภำษำไทยตำมแนวทำงทวภิำษำ-พหภุำษำ (Mother Tongue-Based-Bilingual/Multilingual 
Education) เพื่อให้ควำมรู้แก่สถำบันกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ ซึ่ง ณ ขณะนั้นเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
เริ่มทวีควำมรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

ปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่วนหน่ึงเกิดจำกกำรที่อัตลักษณ์ทำงภำษำและวัฒนธรรม
ของคนในพ้ืนที่ไม่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำร รวมท้ังไม่ได้รับกำรยินยอมให้ใช้ในระบบกำรศึกษำ 
นอกจำกนี ้ในระบบกำรศกึษำตัง้แต่ในอดีตยงัมนีโยบำยให้ใช้ภำษำไทยภำษำเดียวสือ่สำรในชัน้เรียน กำรกระท�ำ
เช่นนี้เป็นระยะเวลำอันยำวนำนเป็นอุปสรรคท่ีส�ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำของเยำวชน เนื่องจำกไม่สำมำรถ
เขำ้ใจภำษำไทยที่ครูใช้สอนในโรงเรียน ท�ำให้ไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียน
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กำรวำงแผนแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำซึ่งค�ำนึงถึงพื้นฐำนกำรใช้ภำษำของคนในพื้นที่ จ�ำเป็นต้องมี
กำรส�ำรวจสถำนกำรณ์ภำษำในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อน�ำไปสู่กำรออกแบบและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ด ้วยเหตุนี้  จึ งมีกำรส�ำรวจสถำนกำรณ ์กำรใช ้ภำษำของคนในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต ้ 
(สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2551) โดยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงประชำกรจังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส 
รวมจ�ำนวน 1,255 คน (ชำย 606 คน และหญิง 649 คน) จ�ำแนกตำมกลุ่มอำยุได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยำวชน 
(15–24 ปี) กลุ่มคนท�ำงำน (25-45 ปี) กลุ่มวัยกลำงคน (46-59 ปี) และกลุ่มผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) ซ่ึงใน
ภำพรวมของกำรเลือกใช้ภำษำของกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ กำรใช้ภำษำมลำยูปำตำนีมีควำมเข้มข้นมำกในทุกกลุ่ม
อำยุและทุกสถำนกำรณ์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ภำษำในครอบครัวและในชุมชน หรือกำรเลือกใช้ภำษำมลำยูปำตำนี
สื่อสำรกันในประเด็นต่ำง ๆ ทั้งเรื่องทั่วไป เรื่องกำรเมือง เรื่องตลก หรือแม้กระทั่งกำรคิด ภำษำที่ใช้คิดก็ยังคง
เป็นภำษำมลำยูปำตำนี ผลส�ำรวจดังกล่ำวสะท้อนอย่ำงเด่นชัดถึงควำมเข้มแข็งของภำษำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนใต้ และเป็นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำคนไทยมุสลิมในแถบนี้ใช้ภำษำมลำยูปำตำนีเป็นภำษำที่หนึ่งหรือ
ภำษำแม่ (Mother tongue) ดังนั้นกำรออกแบบกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ภำษำมลำยูปำตำนีเป็นพื้นฐำนเพื่อ
เชือ่มโยงไปสูภ่ำษำไทยจงึมคีวำมเป็นไปได้ จำกผลกำรส�ำรวจดังกล่ำวจงึน�ำมำซึง่กำรออกแบบแนวทำงกำรจดักำร
เรียนกำรสอนที่ใช้ภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำภำษำรำชกำรและพัฒนำไป
สู่ควำมรู้อื่น ๆ ต่อไป

3. แนวคิดการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานควบคู่กับภาษาราชการ

Cummins (2001) นักกำรศึกษำซึ่งค้นคว้ำวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำท้องถิ่นหรือภำษำแม่ในระบบกำร
ศึกษำกล่ำวว่ำ “กำรใช้ภำษำแม่ในโรงเรียนนอกจำกจะเป็นกำรพัฒนำภำษำแม่เองแล้ว ยังช่วยให้ภำษำรำชกำร
หรอืภำษำทีส่องมพีฒันำกำรทีด่ขีึน้ด้วย” นอกจำกนีแ้ล้ว แนวคดิดงักล่ำวได้รบักำรสนบัสนุนจำก Wagner (1994) 
นักกำรศึกษำและนักจิตวิทยำซึ่งได้ศึกษำพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กกลุ่มชำติพันธุ์ในประเทศโมรอคโคที่พูด
ภำษำ Berber เป็นภำษำทีห่นึง่ และเรยีนอ่ำน-เขยีนภำษำอำรบกิเป็นภำษำทีส่อง พร้อมกบัเรียนรู้ภำษำฝรัง่เศส
เป็นภำษำที่สำม ผลจำกกำรศึกษำ Wagner พบว่ำเด็กที่มีทักษะกำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศสในระดับดี ส่วนใหญ่จะ
เป็นเด็กที่มีทักษะกำรอ่ำนภำษำอำรบิกและภำษำ Berber ดีด้วย นอกจำกนี้เด็กส่วนใหญ่ท่ีมีทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำ Berber ที่บ้ำน จะเรียนรู้ภำษำอำรบิกได้ดแีละเรยีนทันเดก็ที่พดูภำษำอำรบิกเป็นภำษำแม ่ดงันัน้จงึกล่ำว
ได้วำ่ พัฒนำกำรทำงภำษำมีกำรถ่ำยโอนระหวำ่งกัน และส่งผลต่อพัฒนำกำรเรียนรู้ดำ้นอื่น ๆ ด้วย

ในประเทศไทยเยำวชนกลุม่ชำตพินัธุท์ีม่ภีำษำแม่และวฒันธรรมแตกต่ำงจำกส่วนกลำง มกัจะมพีืน้ฐำนทำง
ภำษำไทยน้อยกว่ำเดก็ไทยส่วนใหญ่ในประเทศ แต่ด้วยเหตุทีร่ฐัและกระทรวงศกึษำธกิำรดูแลได้ไม่ทัว่ถงึ เยำวชน
ชำติพันธุ์จึงจ�ำเป็นต้องเริ่มต้นเรียนด้วยสื่อกำรเรียนที่เด็กทั้งประเทศเรียน ซึ่งมีระดับควำมยำกเกินไปส�ำหรับ
พวกเขำ อกีทัง้ต้องได้รบักำรทดสอบและประเมนิผลเช่นเดยีวกันกบัเดก็ส่วนใหญ่ ท�ำให้ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ
ผลสมัฤทธิท์ำงกำรศึกษำของเดก็กลุม่ชำตพินัธุต์�ำ่กว่ำเดก็ส่วนใหญ่ทีพ่ดูภำษำไทยเป็นภำษำแม่อย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้
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กำรเล็งเหน็ทีม่ำของปัญหำโดยเฉพำะปัญหำเกีย่วกบักำรจดักำรศกึษำทีเ่กีย่วข้องกับภำษำของคนในพืน้ที่ 
เป็นเหตใุห้ต้องค้นหำวธิกีำรแก้ไขปัญหำโดยค�ำนงึถงึเรือ่งกำรพัฒนำกำรเรียนรูข้องเยำวชน เริม่ต้นจำกกำรแก้ไข
ปัญหำควำมแตกต่ำงทำงภำษำด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงภำษำแม่ของเด็กไปสู่ภำษำรำชกำร 
(ภำษำไทย) ซ่ึงนับเป็นภำษำใหม่ส�ำหรับเด็ก วิธีกำรให้กำรศึกษำด้วยกำรเชื่อมโยงภำษำดังกล่ำวจะเริ่มต้นจำก
กำรให้ควำมรู้แก่เด็กโดยใช้ภำษำแม่ของเด็กก่อนเพื่อให้เด็กเรียนรู้วิธีกำร “รู้หนังสืออย่ำงต่อเนื่อง” เด็กจะรับ
สิง่ใหม่ทีค่รสูอนอย่ำงเข้ำใจโดยไม่มกี�ำแพงภำษำเป็นตวักัน้ (เด็กจะเรียนรู้อย่ำงเข้ำใจ ไม่ใช่กำรท่องจ�ำหรอืจดจ�ำ
เท่ำนั้น กำรเรียนรู้สิ่งใหม่จำกสิ่งใกล้ตัวเด็กจะก่อให้เกิดกำรซกัถำม กำรคิด กำรวเิครำะห์อย่ำงมีเหตุและผลใน
ระดับเบื้องต้นอย่ำงง่ำยดำยด้วยภำษำที่คุ้นเคย) เด็กจะมีพื้นฐำนในภำษำของตนเองที่เพียงพอ รวมถึงมีพื้นฐำน
ควำมรู้และรู้จักวิธีกำร ‘รู้หนังสือ’ ในขณะเดียวกันครูผู้สอนจะถ่ำยทอดภำษำใหม่ (ภำษำไทย) ให้แก่เด็ก
ทีละน้อย ๆ อยำ่งเป็นขั้นเป็นตอน 

กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำโดยใช้ภำษำแม่เป็นฐำนในกำรเรียนรู้ หรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบทวิภำษำ เป็นกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กผ่ำนแนวทำงพัฒนำทำงภำษำ มีหลักกำรสอดคล้องกับ
ทฤษฎีแห่งกำรเรียนรู้ของมนุษย์ (Learning theory) ซ่ึงเป็นกลไกทำงสมองและระบบคิดอันเกี่ยวโยงกับ
กำรพัฒนำกำรทำงภำษำ สติปัญญำ และกำรเรียนรู้ของเด็ก

4. แนวทางการพัฒนาการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในโครงการวิจัยปฏิ บั ติการเรื่อง 
“การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถ่ินเป็นส่ือ กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา 
(ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

โครงกำรวจิยัปฏบัิตกิำร “กำรจดักำรเรยีนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิน่เป็นส่ือ กรณกีำรจดักำรศกึษำแบบ
ทวิภำษำ (ภำษำไทย-มลำยูถิ่น) ในพื้นที่สี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้2” (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2553) 
ด�ำเนินกำรโดยศูนย์ศึกษำและฟื้นฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นโครงกำรวิจัยที่ใช้ภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่นในกำรแก้ไขปัญหำกำรศึกษำในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยออกแบบกำรจดักำรศกึษำเบือ้งต้นแก่เยำวชนให้ใช้ภำษำและวฒันธรรมท้องถิน่เป็นพ้ืนฐำน
ในกำรเรียนรู้ และเป็นสิ่งที่ใช้เชื่อมโยงเข้ำสู่ภำษำไทยซ่ึงเป็นภำษำท่ีสองส�ำหรับเด็กในพ้ืนท่ีชำยแดนใต้ เพ่ือให้
เด็กมีควำมสุขและประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรสร้ำงฐำนรำกที่เข้มแข็งแก่ภำษำและวัฒนธรรม
ท้องถิน่ จำกนัน้จงึหำควำมคล้ำยคลงึกบัลกัษณะของภำษำและวฒันธรรมไทยเพ่ือเช่ือมโยงระหว่ำงสองภำษำและ
สองวัฒนธรรมดังกล่ำว ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเชื่อมโยงแล้ว ยังเป็นสะพำนแห่งกำรเรียนรู้ที่ท�ำให้เด็กก้ำวข้ำม
ก�ำแพงภำษำและก�ำแพงวฒันธรรมท่ีแตกต่ำงกนัได้โดยง่ำย เริม่ตัง้แต่ระดบัชัน้ปฐมวัยจนถงึชัน้ประถมศกึษำปีที ่6

2 เรียกกันโดยทั่วไปว่ำ “โครงกำรทวิภำษำฯ ซึ่งด�ำเนินกำรในสี่โรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้แก่ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสตูล 
เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550-2558 โดยปีแรกเป็นกำรเตรียมกำรและเริ่มกำรเรียนกำรสอนในชั้นอนุบำล 1 ในปี 2551 และด�ำเนินกำรต่อเนื่อง
ไปจนจบกำรศึกษำภำคบังคับประถมศึกษำปีที่ 6 ในปี 2558 เป็นเวลำ 9 ปี ด�ำเนินกำรโดยศูนย์ศึกษำและฟื้นฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต 
สถำบนัวจิยัภำษำและวฒันธรรมเอเชยี มหำวิทยำลัยมหดิล โดยกำรสนบัสนุนของมหำวทิยำลยัมหดิล องคก์ำรทนุเพ่ือเดก็แหง่สหประชำชำต ิ(ยนิูเซฟ)
และกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
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กำรจัดกำรศึกษำในเบ้ืองต้นส�ำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบำล) เริ่มต้นจำกกำรพัฒนำสติปัญญำ 
ระบบคดิ วเิครำะห์ และเสรมิสร้ำงควำมกล้ำแสดงออกผ่ำนภำษำท้องถิน่หรอืมลำยถูิน่ และพฒันำทกัษะกำรอ่ำน
และเขียนภำษำท้องถิ่นด้วยอักษรไทยเพื่อเชื่อมโยงไปสู่กำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยมีหลักกำรเชื่อมโยงที่เน้น
กำรเรียนรู้แบบปฏิบัติและน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งภำยใต้กลวิธีกำรสอนภำษำไทยเป็นภำษำที่สอง เริ่มต้น
จำกกำรพัฒนำทักษะกำรฟัง-พูดเพื่อควำมเข้ำใจด้วยกำรแสดงทำ่ทำง (TPR-Total physical response) และ
พัฒนำทักษะกำรออกเสียงภำษำไทย โดยใช้แบบฝึกแยกแยะระบบเสียงวรรณยุกต์-ตัวสะกด พร้อมทั้งพัฒนำ
ทักษะกำรอ่ำน-เขียนภำษำไทยด้วยแบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยง (Thai transfer primer) 
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำเหล่ำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้เยำวชนในพื้นที่ซึ่งมีปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้
จ�ำนวนมำก (ซึง่เป็นต้นเหตหุนึง่ทีส่่งผลต่อกำรไม่ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรเรยีนระดับสงูและกำรประกอบอำชพี
ในอนำคต) สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ในภำษำไทยอยำ่งเข้มแข็งโดยเริ่มต้นจำกภำษำท้องถิ่นของเยำวชน ซึ่งเป็น
วิธีกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมกับพื้นฐำนภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่นของเด็กและพัฒนำกำรเรียนรู้ไปสู่สำระ
วิชำอื่น ๆ ต่อไป

ในชั้นประถมศึกษำตอนปลำยได้เชื่อมโยงกำรเรียนรู้จำกภำษำมลำยูถิ่นไปสู่ภำษำมลำยูกลำง (อักษรยำวี
และรูมี-โรมัน ใช้ในภำษำมำเลเซียและอินโดนีเซีย) ซ่ึงนับเป็นภำษำใหญ่ในภูมิภำคอำเซียน จะเห็นได้
ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำฯ นอกจำกจะท�ำให้เด็กในพื้นท่ีชำยแดนใต้ประสบควำมส�ำเร็จใน
กำรเรียนและรักษำอัตลกัษณ์ในทอ้งถิ่นไวไ้ดแ้ล้ว ยังสร้ำงเยำวชนใหม้ีพืน้ฐำนพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในประชำกรใน
สังคมอำเซียน กำรเรียนรู้จำกท้องถิ่นไปสู่วัฒนธรรมส่วนกลำงของประเทศและเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมอำเซียน 
นับว่ำเป็นแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมกับพื้นฐำนของเยำวชนไทยมุสลิมเชื้อสำยมลำยูเป็นอย่ำงดี 
และนับได้ว่ำเป็นกำรเพิ่มศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งมำกยิ่งขึ้นอย่ำงยั่งยืน

5. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำด�ำเนินงำนตำม แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning 
Theory) ที่ส�ำคัญ 5 แนวคิด (Malone, D. & Malone, S., 2011) ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนำกำรของกำรเรียนรู้ 
ทฤษฎีกำรเรยีนรู้แบบเครอืข่ำยควำมคดิ ทฤษฎกีำรเรยีนรูท้ำงสงัคม ทฤษฎกีำรเรยีนรูท้ำงสงัคม-วฒันธรรม และ
ระดับขั้นของกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ในกำรออกแบบโครงสร้ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรออกแบบ
สื่อและกลวิธีกำรสอนในโครงกำรทวิภำษำฯ ได้ด�ำเนินไปบนพ้ืนฐำนของ ทฤษฎีพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ 
(Developmental Learning) โดย ชอง เพยีเจต์ (Piaget, 1964) โดยค�ำนงึถึงวัยของเด็กและกำรเลือกใช้ภำษำ
ท่ีเหมำะสมกับพัฒนำกำรเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งต้องใช้ภำษำที่ส่ือสำรกับเด็กได้ง่ำยที่สุดในกำรพัฒนำกำรทำง
ควำมคิด ด้วยหลักกำรดังกล่ำวเรำจึงใช้ภำษำแม่ของเด็ก (ภำษำมลำยูถิ่น) ในกำรเริ่มต้นกำรเรียนรู้ นอกจำกนี้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำให้ควำมส�ำคัญกับพื้นฐำนหรือต้นทุนควำมรู้เดิมของผู้เรียน เพรำะควำมรู้
เดมิจะน�ำไปสูก่ำรสร้ำงควำมรูใ้หม่ได้รวดเรว็และลกึซึง้ ซึง่สอดคล้องกบั ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายความคดิ 
หรือ ทฤษฎีโครงสร้างความคิด (Schema Theory) โดย ริชำร์ด ซี. แอนเดอร์สัน (Anderson, 1977) 
ซึ่งเป็นกระบวนกำรท�ำงำนของสมองที่เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ โดยกำรเชื่อมโยงควำมรู้เดิมและควำมรู้ใหม่เข้ำด้วยกัน
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อย่ำงเป็นระบบ นอกจำกนี้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำยังค�ำนึงถึงควำมง่ำยในกำรเรียน ควำมรู้สึก
สนุกสนำน ควำมพงึพอใจ และควำมอยำกเรยีนรูใ้นโรงเรียนด้วย โดยกลวธีิกำรสอนทกุรปูแบบครูต้องกล่ำวชมเชย
เด็กเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ และหำกปฏิบัติไม่ได้ ผู้สอนจะไม่ลงโทษแต่จะต้องพูดและท�ำซ�้ำอีกคร้ังพร้อมให้เด็ก
ปฏิบัติตำม กระบวนกำรอันละเอียดอ่อนเช่นน้ีเป็นกลวิธีส�ำคัญของทุก ๆ กิจกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกลวิธีกำรสอน
ภำษำไทย (TPR) ทักษะกำรอ่ำนร่วมกัน (Big book/Small book) กิจกรรมประสมค�ำในแบบเรียนอ่ำนเขียน 
(Melayu Primer) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
โดย อัลเบิร์ต แบนดูรำ (Bandura, 1977) ที่อธิบำยพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของมนุษย์ในเชิงสังคม ซึ่งเรียนรู้สิ่งใหม่
ด้วยกำรเลยีนแบบ และได้รบัแรงจงูใจให้เกดิกำรเลยีนแบบซ�ำ้ ๆ  จนช�ำนำญและเหนอืกว่ำต้นแบบได้ในทีส่ดุ ทัง้นี้
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้จะเกิดจำกกำรพัฒนำภำษำและกำรพัฒนำควำมคิดซึ่งด�ำเนินไปด้วยกัน กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบทวิภำษำได้พัฒนำควำมคิดและสติปัญญำของเด็กผ่ำนกลวิธีกำรสอนโดยใช้ค�ำถำมในกำรกระตุ้น 
กำรคิดวิเครำะห์ เปรียบเทียบ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ด้วยกลวิธีกำรสอนฉำกภำพวัฒนธรรมกับกำรตั้งค�ำถำม 
(Cultural big picture and Creative questions) สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม-วัฒนธรรมผ่าน
ภาษา (Sociocultural Learning Theory) โดย เลฟ ไวกอตสกี (Vygotsky, 1978) ซึ่งพบว่ำภำษำกับ
ควำมคิดสัมพันธ์กัน และกำรพัฒนำภำษำคือกำรพัฒนำระบบควำมคิดของมนุษย์

นอกจำกนีย้งัมแีนวคดิเก่ียวกบักำรพฒันำกำรเรยีนรูผ่้ำนภำษำโดยใช้หลกักำร “ขัน้บนัได” ในกำรออกแบบ
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพที่ค�ำนึงถึงพื้นฐำนทำงภำษำเป็นส�ำคัญ โดยมีกำรล�ำดับและวำงแผน
กำรพัฒนำภำษำแม่ของเด็กหรือภำษำท้องถิ่น (มลำยูถิ่น) เชื่อมโยงสู่ภำษำรำชกำร (ภำษำไทย) และต่อยอดไปสู่
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำเพื่อนบ้ำน ดังนี้
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ภำพที่ 1 แผนภำพแสดงขั้นบันไดในกำรรู้หนังสือและกำรเชื่อมโยงภำษำ

กำรใช้ภำษำแม่หรือภำษำที่หน่ึงของเด็กเป็นส่ือในกำรเรียนกำรสอนในชั้นปฐมวัยหรือปีแรก ๆ ของ
กำรเข้ำเรียนมีควำมส�ำคัญมำก เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงฐำนที่มั่นคงแก่เด็ก เป็นกำรปูพื้นฐำนด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสมในกำรน�ำเดก็จำกบ้ำนเข้ำสูโ่รงเรยีน เป็นกำรต่อ ยอดจำกภำษำทีบ้่ำนไปสูภ่ำษำทีโ่รงเรยีน ซึง่เดก็จะใช้
ระยะเวลำในกำรปรบัตวัและเรยีนรูก้บัสถำนทีใ่หม่ด้วยภำษำทีเ่ด็กคุน้เคยก่อน จำกนัน้เมือ่เด็กพร้อมระยะหนึง่จงึ
เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเขียนโดยเชื่อมโยงภำษำที่ใช้ฟัง-พูดเข้ำสู่ภำษำเขียน ต่อจำกนั้นจึงเชื่อมโยงภำษำจำก
ภำษำที่หนึ่งเข้ำสู่ภำษำที่สอง โดยวำงพื้นฐำนทำงภำษำที่สองด้วยกำรฟัง-พูดเช่นเดียวกับภำษำแรก และน�ำเข้ำ
สู่กำรเขียนในภำษำที่สองโดยกำรเช่ือมโยงอักษร (ในภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย) ทั้งนี้กำรเริ่มสอนภำษำที่สอง 
(ฟัง-พดู) ควรทิง้ระยะให้ห่ำงจำกกำรพฒันำระบบคดิด้วยกำรฟัง-พดูภำษำทีห่นึง่ โดยอำจเริม่ในจงัหวะทีเ่ดก็เตรียม
ควำมพร้อมในกำรอ่ำนและเขียนภำษำแรกหรือหลังจำกนั้น เพื่อไม่ให้เด็กเกิดควำมสับสนและรับภำระหนักเกิน
ไปในกำรเรียนรู้

แนวคิดล�ำดับสุดท้ำยซึ่งประยุกต์ใช้ในรูปแบบของกลวิธีกำรสอนเพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำสมองของนักเรียน
ในโครงกำรทวิภำษำคือ ระดับขั้นของการพัฒนาการเรียนรู้ ตำม Bloom’s Taxonomy of Education 
Objectives (Bloom, B.S. et al., 1956) แนวทำงนี้เป็นกำรประยุกต์ควำมรู้จำกทฤษฎีกำรเรียนรู้ตำ่ง ๆ มำใช้
ออกแบบแนวทำงกำรพฒันำตำมระดบัขัน้ของกำรพฒันำกำรทำงควำมคดิของมนษุย์ซึง่ม ี6 ระดบัและจ�ำเป็นต้อง
ได้รบักำรกระตุน้ด้วยข้อมลูทีแ่ตกต่ำงกนั ในทีน่ีค้อืกำรต้ังค�ำถำมรูปแบบต่ำง ๆ  เพ่ือน�ำไปสู่กำรพัฒนำระบบคิดที่
แตกต่ำงกัน ดังต่อไปนี้
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ภำพที่ 2: แผนภำพแสดงระดับของพัฒนำกำรเรียนรู้ของมนุษย์ 6 ระดับ (ปรับปรุงจำก Bloom, B.S. et al., 1956)

จำกล�ำดบัขัน้ของพฒันำกำรทำงสมอง น�ำมำสูก่ำรออกแบบ “ค�ำถำม” ท่ีจะน�ำไปสู่ “พัฒนำกำรท้ัง 6 ข้ัน” 
โดยค�ำถำมพื้นฐำน เช่น ใคร อะไร ที่ไหน เท่ำไร เป็นค�ำถำมที่พัฒนำสมองในขั้นต�่ำสุด แต่ค�ำถำมเพื่อกระตุ้นให้
เดก็มีทกัษะควำมคดิทีส่งูขึน้ ควรเป็นค�ำถำมทีแ่สดงถงึควำมเข้ำใจและแสดงให้เหน็ว่ำเด็กรูจั้กกำรประยกุต์ใช้ด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ เป้ำหมำยและหลักกำรของหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำ เป็นไปเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เยาวชนให้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางด้านภาษา พัฒนาการทางด้านเนื้อหา พัฒนาการด้านสังคม
วัฒนธรรม

6. หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษา

โครงกำรวิจัยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำโดยใช้ภำษำมลำยูถิ่นและภำษำไทยในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ด�ำเนินกำรเพื่อหำรูปแบบกำรศึกษำที่สำมำรถพัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมให้กับเด็กใน
พื้นที่ซึ่งมีภำษำ วัฒนธรรม และศำสนำ แตกต่ำงจำกภำษำไทยและวัฒนธรรมส่วนกลำง ด้วยเหตุนี้กำรจัดท�ำ
หลักสูตรและแผนกำรเรียนกำรสอนส�ำหรับเด็กกลุ่มดังกล่ำวจึงค�ำนึงถึงพื้นฐำนหรือต้นทุนควำมรู้ของเด็ก ซึ่ง
หมำยถงึ ควำมรูใ้นภำษำและวฒันธรรมท่ีเดก็รบัรูจ้ำกบ้ำนและชมุชนของตนเอง จำกนัน้จึงใช้พ้ืนฐำนควำมรู้เดมิ
ของเด็กเป็นแนวทำงไปสู่กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงไปสู่ควำมรู้ใหม่ทั้งในด้ำนภำษำ วัฒนธรรม 
และควำมรู้วิชำกำร

แนวคิดดังกล่ำวเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่ค�ำนึงถึง “พื้นฐานความรู้ความสามารถของเด็กเป็นส�าคัญ” 
(Child center) และพฒันำกำรเรยีนรูข้องเดก็โดยกำร “เรยีนรู้จากส่ิงท่ีรู้ไปสู่ส่ิงทีไ่ม่รู้” (Known to unknown) 
ซึ่งหลักกำรและแนวคิดข้ำงต้นล้วนเป็นกำรจัดระบบกำรศึกษำใน โรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็ก (Child friendly 
school) โดยค�ำนึงถึงควำมสุขในกำรเรียนของผู้เรียนควบคู่กับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้เด็กอย่ำงเหมำะสม

รู้/จ�าได้

ตอบค�ำถำมใน

สิ่งที่รู้และจ�ำได้

เข้าใจ

อธิบำยควำมคิด

ของตนได้

ประยุกต์

น�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์มำก

ขึ้น

วิเคราะห์

เห็นภำพรวม

และเปรียบเทียบ

ควำมเหมือน

และต่ำงได้

ประเมิน

ให้ค่ำหรือ

ประเมินคำ่สิ่ง

ต่ำงๆ ได้ (อย่ำง
มีเหตุผล)

สร้างสรรค์

น�ำควำมรู้เดิม 
มำดัดแปลง        
หรือพัฒนำ
สร้ำงสรรค์              

สิ่งใหม่และควำม
รู้ใหม่ได้
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6.1 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษามลายูถิ่น–ภาษาไทย)

หลกัสตูรกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทวภิำษำในพืน้ทีจั่งหวดัชำยแดนภำคใต้ จัดท�ำขึน้ตำมแนวคดิและ
หลักกำรพืน้ฐำนของทวภิำษำ และประยกุต์ให้มรีปูแบบทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกบัควำมคำดหวงัของชุมชนใน
พื้นที่ ทั้งนี้ผู ้เข้ำร่วมกำรออกแบบหลักสูตรทวิภำษำส�ำหรับเยำวชนในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ประกอบด้วย 
ผู้แทนชำวบ้ำนในพื้นที่ ผู้แทนนักวิชำกำรด้ำนวัฒนธรรม ผู้แทนคณะกรรมกำรอิสลำมศึกษำ นักวิชำกำรจำก
สถำบันกำรศึกษำในพื้นท่ี นักวิชำกำรด้ำนภำษำศำสตร์ และที่ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบทวิภำษำโดยใช้ภำษำท้องถิ่นเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ในโรงเรียน

หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำ (มลำยูถิ่น-ไทย) ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำเยำวชนให้ประสบควำมส�ำเร็จ 3 ดำ้น ได้แก ่(1) ด้านภาษา มีเปำ้หมำยให้เยำวชนสำมำรถ
ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งภำษำท้องถิ่นและภำษำไทย (2) ด้านวิชาการ มีเป้ำหมำยให้
เยำวชนมีควำมรู้ตำมมำตรฐำนที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนด และ (3) ด้านวัฒนธรรม มีเป้ำหมำยให้เยำวชน
รักษำวัฒนธรรมของตนเองพร้อมทั้งเรียนรู้และให้เกียรติวัฒนธรรมผู้อื่น

จำกเป้ำหมำยและควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส�ำหรับเยำวชนในพื้นที่ ผนวกกับหลักกำร
พื้นฐำนของทวิ-พหุภำษำฯ น�ำมำสู่กำรออกแบบโครงสร้ำงหลักสูตร กระบวนกำรทำงภำษำ และระยะเวลำใน
หลักสูตรทวิ-พหุภำษำ ดังรำยละเอียดที่จะกล่ำวถึงต่อไป

6.2 โครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษามลายูถิ่น–ภาษาไทย)

ส�ำหรับเยำวชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
รวม 8 ปี โดยด�ำเนินกำรวิจัยเป็นรำยปี และมีกำรประเมินผลกำรศึกษำของเยำวชนทุก ๆ ปี

โครงสร้ำงหลกัสตูรแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หลกัสตูรกำรเรยีนรู้ในรำยวชิำภำษำ (มลำยถ่ิูน–ภำษำไทย) และ
หลักสูตรกำรเรียนรู้สำระวิชำต่ำง ๆ โดยใช้ภำษำมลำยูถิ่นและภำษำไทยเป็นสื่อกำรสอน ซึ่งทั้งสองส่วนดังกล่ำว 
สอดคล้องกับเป้ำหมำยด้ำนภำษำ วฒันธรรม และเป้ำหมำยทำงวชิำกำรทีเ่ยำวชนในพืน้ทีค่วรจะได้รบัจำกแนวทำง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำ โดยมีรำยละเอียดดังตำรำง



ตำรำงที่ 1: โครงสร้ำงหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำ
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1) หลักสูตรการเรียนรู้ในรายวิชาภาษา หมำยถึง แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้วิชาภาษา
มลายูถิ่นควบคู่กับวิชาภาษาไทยเพ่ือกำรรู้หนังสือ (กำรอ่ำนออกเขียนได้ด้วยควำมเข้ำใจ) ประกอบ
ด้วยกำรจัดกำรเรยีนรูว้ชิำภำษำมลำยถ่ิูนและภำษำไทย โดยออกแบบกำรเช่ือมโยงระหว่างสองภาษา
อย่ำงเป็นขั้นตอน โดยกำรสอนภำษำและวัฒนธรรมมลำยูถิ่นด�ำเนินไปเพื่อพัฒนำควำมคิด-สติปัญญำ 
และกำรอ่ำนออกเขียนได้ในเบ้ืองต้น  ส�ำหรบักำรสอนภำษำไทยเป็นกำรออกแบบกำรเรยีนรู้ภำษำไทย
เป็นภำษำทีส่องให้มคีวำมเหมำะสมกบัพืน้ฐำนควำมรูข้องเดก็ในพืน้ท่ีเพ่ือน�ำไปสูก่ำรฟัง พดู อ่ำน เขยีน
ภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (เพื่อกำรเรียนรู้ในด้ำนวิชำกำรต่อไป) นอกจำกนี้ยังออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศคือ ภาษาอังกฤษ ตำมควำมต้องกำรของกระทรวง
ศึกษำธิกำรและเพื่อกำรพัฒนำสู่ควำมรู้สำกล ยิ่งไปกว่ำนั้นแนวทำงกำรพัฒนำกำรสอนภำษำท้องถิ่น
ในโครงกำรทวภิำษำฯ ยังมกีำรต่อยอดจำกภำษำมลำยถูิน่ (ปำตำน/ีสตลู) ไปสู่กำรเรียนรู ้ภาษามลายู 
(อักษรยาวี) และ ภาษามาเลเซียโดยใช้อักษรรูมี (โรมัน) เป็นล�ำดับต่อไป

2) หลักสูตรการเรียนรู้สาระวิชาพ้ืนฐาน ใช้ภำษำมลำยูถิ่นและภำษำไทยเป็นส่ือในกำรสอน 
โดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ ในกำรเรียนกำรสอนสำระวิชำพื้นฐำน ได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และสังคม-ประวัติศำสตร์ จะใช้ทั้งภำษำแม่ (ภำษำมลำยูถิ่น) และภำษำรำชกำร 
(ภำษำไทย) ควบคูก่นั ซึง่เรยีกว่ำ “วธิกีำรสอนแบบประกบภำษำ” (L1-L2-L1) เพือ่อธบิำยเนือ้หำและ
จัดกิจกรรมในทกุรำยวชิำทีไ่ม่ใช่วิชำภำษำ ทัง้นีต้�ำรำทีใ่ช้ยงัคงเป็นภำษำไทยเช่นเดมิ (หรอืสำมำรถจดั
ท�ำใบควำมรูแ้ละใบงำนเป็นภำษำท้องถิน่ได้) แต่เพ่ิมเติมขัน้ตอนหรือกระบวนกำรใช้ภำษำทีส่ื่อสำรใน
ชั้นเรียนให้มีสัดส่วนที่เอื้อต่อควำมเข้ำใจในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

วิธีการสอนแบบประกบภาษา (L1-L2-L1) เป็นวิธีการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาใหม่ ๆ ผ่ำน
กิจกรรม โดยใช้ทั้งภำษำมลำยูถิ่นและภำษำไทยในแต่ละข้ันตอนอย่ำงเป็นระบบ แบ่งเป็น 
3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นที่ 1 (L1) เรียนรู้ควำมคิดรวบยอดโดยใช้กิจกรรมและภำษำมลำยูถิ่นในกำรอธิบำย
ขัน้ที ่2 (L2) เรยีนรู้ค�ำศพัท์วชิำกำรภำษำไทยผ่ำนกจิกรรมภำษำไทยเพือ่ให้เข้ำใจควำมหมำย และ
ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง
ขั้นที่ 3 (L1) สรุปและตรวจสอบควำมเข้ำใจด้วยภำษำมลำยูถิ่น

ทัง้นีเ้ป้ำหมำยของวธิกีำรสอนข้ำงต้นคอื เพือ่ให้นกัเรียนรับรู้และเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์วชิำกำรใน
แต่ละวชิำ ผ่ำนกจิกรรมกำรสอนและกำรใช้สองภำษำประกบกนัในกำรอธบิำย เม่ือเข้ำใจแล้วสำมำรถอธบิำยและ
ตอบค�ำถำมได้ทั้งในภำษำตนเองและภำษำไทยแบบงำ่ย ๆ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงของทวิภำษำ นอกจำกกำรออกแบบเนื้อหำสำระและสื่อกำรสอนที่
ใกล้เคยีงกบัวฒันธรรม และออกแบบกลวธิกีำรสอนท่ีเน้นกำรพฒันำระบบควำมคดิของเด็กแล้ว ยงัมกีำรวำงแผน
เกีย่วกับภำษำทีใ่ช้สือ่สำรในห้องเรยีนด้วย โดยครผููส้อนจะลดปรมิำณกำรใช้ภำษำมลำยถูิน่ให้น้อยลง ผกผนัตำม
ระดบัพฒันำกำรทำงภำษำไทยทีเ่พิม่ขึน้ของเดก็ ซึง่กระบวนกำรดังกล่ำวนกัเรียนจะได้รับควำมรู้และมพีฒันำกำร
ตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนดไว้



50 | มิรินด้ำ บูรรุ่งโรจน์

7. แนวทางการสอนภาษาไทยตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาในพื้นท่ี
ชายแดนภาคใต้

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยตำมแนวทำงทวิภำษำฯ เป็นแนวทำงกำรพัฒนำภำษำไทยท่ี
แตกต่ำงจำกรูปแบบกำรสอนภำษำไทยส�ำหรับเด็กไทยโดยทั่วไป เนื่องจำกเด็กไทยมุสลิมในพื้นที่ชำยแดนใต้ 
ล้วนมลีกัษณะเหมอืนเดก็ชำตพินัธุก์ลุม่อ่ืนทีไ่ม่ได้ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแรก มกัจะใช้ภำษำแม่หรอืภำษำถิน่สือ่สำร
ในครอบครัวก่อนเข้ำสู่โรงเรียน เด็กเหล่ำนี้ย่อมมีพื้นฐำนควำมเข้ำใจภำษำไทยน้อยกว่ำเด็กไทยภำคกลำงหรือ
เด็กไทยในภูมิภำคอื่น ๆ ที่ใช้ภำษำไทยถิ่น ดังนั้นกำรวำงแผนกำรสอนภำษำไทยส�ำหรับเยำวชนกลุ่มนี้จึงต้อง
ค�ำนึงถึงพื้นฐำนทำงภำษำไทยของเด็กเป็นส�ำคัญ รวมถึงค�ำนึงถึงพ้ืนฐำนควำมสอดคล้องและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงภำษำท้องถิ่นและภำษำไทยควบคู่ไปด้วย เพื่อประยุกต์ใช้ลักษณะควำมเหมือน-ควำมต่ำงทำงภำษำให้
เกิดประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรสอนภำษำไทยส�ำหรับเด็กในพื้นที่ชำยแดนใต้หรือเด็กชำติพันธุ์อื่น ๆ ได้

ลกัษณะพเิศษของรปูแบบกำรสอนภำษำไทยตำมแนวทำงทวภิำษำฯ หรอืควำมแตกต่ำงจำกกำรสอนภำษำ
ไทยโดยทั่วไปคือ พัฒนากระบวนการคิดผ่านภาษาแม่/ภาษาท้องถิ่นเพ่ือปูพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ใน
ภาษาอืน่ ๆ  เมือ่มพีืน้ฐำนกำรคดิ กำรโต้ตอบ และควำมกล้ำแสดงออกผ่ำนภำษำท้องถิน่แล้วจึงน�ำไปสู่พัฒนำกำร
ขั้นต่อไป โดยเริ่มต้น พัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทยแบบเน้นความเข้าใจ เป็นอันดับแรก จำกนั้นจึง 
พฒันาทักษะการอ่าน-เขยีนภาษาไทยแบบเชือ่มโยงความสอดคล้องกบัภาษาแม่/ภาษาท้องถิน่ เป็นล�ำดบัต่อ
มำ ท้ังนี้กระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำไทยส�ำหรับเยำวชนกลุ่มชำติพันธุ์เน้นควำมหมำยควำมเข้ำใจเป็น
ส�ำคัญ (ควบคู่กับควำมถูกต้องทำงกำรออกเสียงและหลักไวยำกรณ์)

รูปแบบกำรสอนภำษำไทยตำมแนวทำงทวิภำษำฯ ดังกลำ่ว มีหลักกำรและแนวคิดซึ่งค�ำนึงถึงกลุ่มผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึงพ้ืนฐำนภำษำแม่/ท้องถิ่น และพื้นฐำนทำงภำษำไทยที่แตกต่ำงกันของกลุ่มผู้เรียน 
แล้วน�ำมำออกแบบวำงแผนกำรเรยีนกำรสอนทีเ่ป็นประโยชน์และสอดคล้องกบัพืน้ฐำนดงักล่ำว เพ่ือให้ผูเ้รยีนได้
เรยีนรูอ้ย่ำงมคีวำมสขุ ไม่เป็นทกุข์เพรำะควำมแตกต่ำงทำงภำษำ (ก�ำแพงภำษำ) หรอืรูส้กึถกูกดดนัจำกกำรสอน
ที่มุ่งเน้นควำมถูก-ผิดเชิงไวยำกรณ์มำกเกินไป สิ่งเหล่ำนี้ล้วนสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
มนุษย์ดังที่กลำ่วไว้ในเบื้องต้น และน�ำมำออกแบบเป็น “บันไดพัฒนาทักษะภาษาไทยแบบเชื่อมโยงกับภาษา
มลายูถิ่น” ในโครงกำรทวิภำษำฯ โดยเรียงล�ำดับตำมพัฒนำกำรทำงภำษำและเชื่อมโยงกับควำมรู้เดิมที่เรียนมำ
ก่อนหน้ำนั้น
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ภำพที่ 3: แผนภำพขั้นบันไดพัฒนำทักษะภำษำไทยแบบเชื่อมโยงกับภำษำมลำยูถิ่น

รูปแบบกำรสอน หลักกำร แนวคิดและสื่อกำรเรียนกำรสอนส�ำคัญในกำรพัฒนำทักษะภำษำไทยซึ่ง
เชื่อมโยงกับภำษำแม่หรือภำษำท้องถิ่นตำมแนวทำงทวิภำษำ สำมำรถสรุปเป็นแนวทำงส�ำคัญ 3 ประกำรดังนี้

7.1 แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านภาษาแม่ เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้สู่ภาษาไทย และ
ภาษาอื่น ๆ

แนวทำงนี้เป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ก้ำวเข้ำสู่ห้องเรียน โดยเน้นให้เด็กฝึกคิด พัฒนำ
สมองและพัฒนำสติปัญญำ รวมถึงควำมกล้ำแสดงควำมคิดเห็นของตนเองผ่ำนกิจกรรมและสื่อกำรเรียนรู้ตำ่ง ๆ 
ในภำษำท้องถิ่นเป็นอันดับแรก โดยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบำล 1 และต่อเนื่องไปในระดับประถมศึกษำตอนต้น วิธีนี้
เป็นกำรกระตุ้นให้เด็กพูดโต้ตอบสื่อสำร และคิดวิเครำะห์โดยใช้ภำษำที่คุ้นเคย ประกอบกับกำรใช้สื่อและกลวิธี
กำรสอนที่เน้นพัฒนำกำรเชิงสร้ำงสรรค์ จินตนำกำร และควำมกล้ำแสดงออกของเด็ก ด้วยเหตุที่เด็กในระดับ
ปฐมวยัมักจะเรยีนรูไ้ด้ดโีดยใช้ภำพ และจะเรยีนรูไ้ด้ดยีิง่ข้ึนหำกเน้ือหำของภำพเป็นเรือ่งรำวทีอ่ยูใ่นสภำพแวดล้อม
ของเด็ก ดังนั้นสื่อส่วนใหญ่ในวัยนี้จึงเน้นภำพประกอบท่ีมีเนื้อหำเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ี 
และเป็นสื่อที่เน้นควำมเข้ำใจเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็ก
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วิธีกำรสอนและสื่อพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ผ่ำนภำษำแม่หรือภำษำมลำยูถ่ิน ประกอบด้วย วิธีกำร
สอนโดยใช้นิทำนภำพ ฉำกภำพวัฒนธรรม เร่ืองเล่ำท้องถิ่น เพลงภำษำมลำยูถิ่น เล่ำเรื่องผลัด เรื่องจำก
ประสบกำรณ์ เรือ่งเล่ำของหน ูและกำรละเล่นท้องถิน่ สือ่ดงักล่ำวใช้ควบคูก่บักลวธิกีำรสอนทีส่่งเสรมิพฒันำกำร
ของเด็กอย่ำงเป็นระบบ ทั้งพัฒนำกำรด้ำนภำษำ พัฒนำกำรทำงควำมคิด และพัฒนำควำมกล้ำแสดงออก 
กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ผ่ำนภำษำแม่ของผู้เรียนเป็นพ้ืนฐำนที่ดีในกำรเรียนรู้ภำษำใหม่ 
(ภำษำไทย) และควำมรู้ในสำระวิชำอื่น ๆ ต่อไป

7.2 แนวทางการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย

เนือ่งจำกภำษำไทยอำจนบัได้ว่ำเป็นภำษำใหม่ส�ำหรบันกัเรยีนไทยมสุลมิเชือ้สำยมลำยใูนพ้ืนทีช่ำยแดนใต้ 
โดยท่ัวไปกำรเรียนรู ้ภำษำใหม่มักจะสร้ำงควำมกดดันแก่เด็ก ดังนั้นโครงกำรทวิภำษำฯ จึงมีแนวคิด
ให้กำรเรียนรู้ภำษำใหม่เป็นไปอยำ่งมีควำมสุข โดยเริ่มต้นจำกทักษะกำรฟัง ดู และจดจ�ำควำมหมำยของค�ำศัพท์
ต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ภำษำจำกขั้นตอนง่ำย ๆ ก่อน โดยเน้นกำรเคลื่อนไหวหรือกำรปฏิบัติตำม แนวคิดนี้
เป็นวธิกีำรเรยีนรู้ภำษำใหม่ ซึง่น�ำมำปรบัใช้กบักำรเรยีนรู้ภำษำไทย (ภำษำทีส่อง) โดยใช้กำรตอบสนองต่อค�ำส่ัง
ด้วยกำรปฏิบัติ หรือเรียกว่ำ TPR: Total Physical Response ซึ่งประกอบด้วย ‘ชุดค�ำศัพท์ภำษำไทย’ 
และ ‘รปูแบบกำรสอน TPR’ ท่ีเหมำะสมกบัชดุค�ำศพัท์ เพือ่สร้ำงกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเข้ำใจควำมหมำย มปีระสทิธภิำพ
สูงสุด และเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขสนุกสนำน

การเรยีนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาทีส่องโดยการสนองตอบความเข้าใจด้วยการปฏบัิตหิรอืใช้ท่าทาง หรอื 
TPR (Total Physical Response) คิดค้นโดย เจมส์ แอชเชอร์ (Asher, 1982) และรำมิโร กำร์เซีย 
(Garcia, 2001) ได้ดดัแปลงประยกุต์ใช้โดยน�ำเอำควำมรู้กำรท�ำงำนของสมองซกีขวำและซีกซ้ำยและกำรท�ำงำน
เชือ่มโยงของระบบประสำทในกำรรบัรู้ภำษำมำประมวลและคดิค้นวิธกีำรรับภำษำในรูปแบบท่ีเป็นธรรมชำติมำก
ที่สุด โดยล�ำดับของกำรรับรู้ภำษำด้วยวิธี TPR คือ กำรฟังและดู จำกนั้นจึงฟังแล้วทดลองปฏิบัติ ท�ำให้เกิด
กำรเชือ่มโยงระหว่ำงกำรจดจ�ำค�ำศพัท์และควำมหมำยของค�ำศพัท์นัน้ ๆ  เข้ำกบักำรเคลือ่นไหวของร่ำงกำย ด้วย
เหตุน้ีค�ำศัพท์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนระยะแรกจึงเป็นชุดค�ำสั่งที่สำมำรถแสดงออกได้ เมื่อเรียนรู้ค�ำท่ีเป็น
นำมธรรมจะใช้เทคนิคกลวิธีที่แสดงออกได้ด้วยกำรปฏิบัติอื่น ๆ

ชุดค�ำศัพท์ภำษำไทย (TPR Thai word list) เป็นค�ำศัพท์พ้ืนฐำนที่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษำควรรู ้จัก คณะวิจัยได้คัดเลือกให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในพื้นที่ แนวคิดเบื้องต้นจำก
คณะที่ปรึกษำชำวต่ำงประเทศจำกมหำวิทยำลัยมหิดล คณะวิจัย รวมทั้งคณะครู ศึกษำนิเทศก์ และตัวแทน
ชุมชน ได้ร่วมกันคัดเลือกค�ำศัพท์ที่เหมำะสมกับเด็ก มีควำมเชื่อมโยงต่อเนื่องของค�ำเพื่อกำรแสดงทำ่ทำง และ
เป็นไปตำมประเภทและล�ำดับกำรเรยีนรูข้องวิธกีำรสอน TPR ประเภทของ TPR สำมำรถจ�ำแนกเป็น 4 ประเภท
ใหญ่ตำมรปูแบบของสือ่ประกอบและตำมเนือ้หำของชดุค�ำศพัท์ในค�ำส่ังนัน้ ได้แก่ ชุดค�ำสัง่ทีเ่กีย่วข้องกบัร่ำงกำย 
(TPR–Body) ชุดค�ำสัง่ทีเ่กีย่วข้องกับสิง่ของ (TPR–Object) ชดุค�ำสัง่ทีเ่กีย่วข้องกบัรปูภำพ (TPR–Picture) และ
ชุดค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ (TPR–Story) ซึ่ง TPR-B, O, P เริ่มใช้สอนในระดับอนุบาล 1 
(ภาคเรียนที่ 2) และเพิ่มกลวิธีกำรสอน TPR-S ในชั้นอนุบาล 2 โดยรูปแบบต่ำง ๆ มีรำยละเอียดดังนี้
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(1) ชุดค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย (TPR–Body) คือ กลวิธีกำรสอนที่ใช้ชุดค�ำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะ 
และกำรเคลื่อนไหวตำ่ง ๆ ของร่ำงกำย มำใช้เป็นค�ำสั่งเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ควำมหมำยของค�ำนั้น ๆ 
ด้วยกำรปฏิบัติ เช่น ยืน เดิน กระโดด หรือ จับหัว จับหู จับจมูก เป็นต้น ทั้งนี้กำรเลือกค�ำศัพท์ในชุด
หนึ่ง ๆ ควรทดลองท�ำท่ำทำงเพื่อดูควำมเป็นไปได้และควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม 
และค�ำนึงถึงควำมสนุกสนำนในกำรได้แสดงท่ำทำงของเด็ก

(2) ชดุค�าสัง่ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่ของ (TPR–Object) คอื กลวธิกีำรสอนทีใ่ช้ชดุค�ำศพัท์เกีย่วกบัสิง่ของ 
และค�ำกริยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของนั้น ๆ มำใช้เป็นค�ำสั่งเพื่อให้เกิดกำรจดจ�ำชื่อของสิ่งของตำ่ง ๆ และ
เรียนรู้ค�ำศัพท์ที่จะใช้กับสิ่งของนั้น ๆ เช่น หยิบไม้กวำด หยิบที่ตักผง กวำดพื้น เป็นต้น

(3) ชุดค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ (TPR–Picture) คือ กลวิธีกำรสอนค�ำที่เป็นนำมธรรม หรือ
ค�ำกริยำที่ไม่สำมำรถแสดงออกให้เห็นในห้องเรียนได้ รวมถึงสถำนที่หรือส่ิงของท่ีไม่สำมำรถน�ำมำไว้
ในห้องเรียนได้ จึงมีรูปภำพที่แสดงให้เห็นสิ่งเหล่ำนั้นและผู้เรียนสำมำรถแสดงวำ่ตนเองเข้ำใจค�ำศัพท์
ต่ำง ๆ  ด้วยกำรปฏบิตัโิดยกำรชี ้หรอืเลอืกรปูภำพทีม่คีวำมหมำยตรงกบัศพัท์ ทัง้นีร้ปูแบบของ TPR-P 
มี 3 รูปแบบ ได้แก่ TPR–P แบบชี้ TPR–P แบบติดภาพ และ TPR-P/Location แบบก�ำหนดสถำนที่
และกำรเดินทำง

ภำพที่ 4: กิจกรรมกำรสอนภำษำไทยในรูปแบบ TPR-P
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(4) ชุดค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว/เหตุการณ์ (TPR-Story) ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นในกำรพูดภำษำที่
สองของเดก็ ครผููส้อนต้องเตรยีมเนือ้เรือ่งหรอืนิทำนซึง่เป็นค�ำท่ีเด็กเรียนแล้วและมคี�ำศพัท์ใหม่ส�ำหรับ
แนะน�ำ พร้อมทั้งท่ำทำงประกอบที่ท�ำให้เด็กเขำ้ใจเนื้อเรื่องได้ เพื่อให้เด็กได้แสดงด้วยตนเอง และชุด
ค�ำถำมปลำยปิด (ใช่–ไม่ใช่) และค�ำถำมที่ให้ตอบแบบสั้น ๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเริ่มพูดภำษำไทยอย่ำง
ค่อยเป็นค่อยไป

ประโยชน์ของ TPR คือ เป็นกระบวนกำรสร้ำงควำมพร้อมให้กับเด็กก่อนที่จะพูดภำษำใหม่ ซึ่งเป็น
พัฒนำกำรที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละคน วิธีกำร TPR จะลดควำมกลัวและควำมไม่กล้ำพูดภำษำใหม่ของเด็ก 
เน่ืองจำกผูเ้รยีนจะเรยีนรูภ้ำษำใหม่จำกกำรฟัง ด ูปฏิบัติจนมัน่ใจแล้วจงึพดูค�ำศพัท์นัน้ ๆ  ออกมำโดยเริม่ต้นเรยีน
รูค้�ำศพัท์จำกค�ำส่ังทีเ่ป็นภำษำไทย จำกนัน้สงัเกตท่ำทำงและท�ำท่ำทำงพร้อมเพือ่นพร้อมกบัจดจ�ำแล้วจึงท�ำตำม
ค�ำบอกเองในภำยหลังโดยที่ยังไม่มีกำรพูดในตอนแรก ผู้เรียนได้มีโอกำสรับรู้ภำษำที่สอง ในบรรยำกำศที่
ผ่อนคลำยและสนุกเนื่องจำกได้ยินและได้เห็นค�ำสั่งนั้นหลำยครั้ง มีโอกำสได้ฝึกท�ำร่วมกับผู้อ่ืนและลองท�ำด้วย
ตนเอง เป็นกำรเรียนรู้ภำษำใหม่ที่เด็กรู้สึกปลอดภัย และจะรู้สึกสนุกสนำนและมีประสิทธิภำพอย่ำงดี

นอกจำกกำรสอนแบบ TPR ในระดับอนุบำล 1-2 แล้ว ยังมีวิธีกำรสอนที่พัฒนำทักษะกำรฟัง-พูด
ภำษำไทยในรูปแบบอื่น ๆ ในระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 ได้แก่ นิทานภาพกับค�าถามพัฒนาภาษา (ระดับ
ประโยค) (Picture story in Thai) เพื่อพัฒนำทักษะภำษำไทยในระดับประโยคผ่ำนกำรดูภำพซึ่งแสดงกริยำ
อำกำรต่ำง ๆ  ประกอบกบัฟังข้อควำมทีเ่ป็นประโยคสมบรูณ์ เกดิกำรเรียนรูค้�ำศพัท์ รูปประโยค และควำมหมำย
ของข้อควำมระดบัประโยคจำกรปูภำพ ซึง่มกีจิกรรมตอบค�ำถำมปลำยปิดหรอืค�ำถำมพฒันำภำษำ หลงัจำกเรยีน
รู้ทกุ ๆ  ประโยค ผ่ำนกำรตัง้ค�ำถำมสัน้ ๆ  ใคร ท�ำอะไร ทีไ่หน เท่ำไหร่ เพ่ือฝึกทกัษะกำรวำงต�ำแหน่งของประธำน
และกริยำในแต่ละประโยค นอกจำกเป็นกำรฝึกทักษะกำรฟังระดับประโยค ฟังค�ำถำม และตอบค�ำถำมแล้ว 
ยังเป็นกำรฝึกทักษะกำรล�ำดับเหตุกำรณ์โดยใช้ภำพและประโยคซ่ึงรวมกันเป็นเร่ืองรำวต่อเนื่อง ทั้งนี้สำมำรถ
พัฒนำไปสู่ทักษะกำรอ่ำน-เขียนในระดับประถมศึกษำปีที่ 2 ได้โดยช่วยกันแต่งประโยคด้วยตนเอง และรวมกัน
เป็นเรือ่งจำกนิทำนภำพดงักล่ำว และสำมำรถพฒันำไปสูก่ำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ (Creative writing) ได้ในระดบั
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
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ภำพที่ 5: ตัวอยำ่งสื่อนิทำนภำพกับค�ำถำมพัฒนำภำษำไทย
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วิธีกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะฟัง-พูดส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีท่ี 1 ได้แก่ เรื่องเล่าภาษาไทย
กับการแสดงบทบาทสมมติ (Thai listening story & Role play) นักเรียนจะได้ยินเรื่องรำวสั้น ๆ เป็น
ภำษำไทยระดบัง่ำยโดยไม่มรีปูภำพประกอบ แต่ครจูะแสดงท่ำทำงในแต่ละข้อควำมให้นกัเรียนเข้ำใจควำมหมำย
ของเรือ่ง ตำมด้วยกำรตัง้ค�ำถำมพฒันำภำษำ (ค�ำถำมปลำยปิด) หลงัจำกนัน้ให้นกัเรียนจบัใจควำม พร้อมท้ังช่วย
กันเล่ำเรื่องอีกครั้ง เมื่อแน่ใจว่ำนักเรียนสำมำรถพัฒนำทักษะกำรฟังของตนเองได้ในแต่ละครั้งท่ีสอน หรือฟัง
เข้ำใจเนือ้เรือ่งแล้ว ให้นกัเรยีนออกมำแสดงท่ำทำงประกอบเร่ืองเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะกำรกล้ำแสดงออกอกีทำงหนึง่ 
ผู้สอนสำมำรถพัฒนำทักษะกำรอ่ำน-เขียนจำกกลวิธีกำรสอนนี้ในระดับช้ันที่สูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียงล�ำดับแถบประโยค/แถบข้อควำมด้วยตัวนักเรียนเอง หรือสร้ำงสรรค์เรื่องใหม่ลงในสมุดบันทึกของนักเรียน
ได้ นอกจำกนีย้งัมกีลวธิกีำรสอนซึง่ใช้ การสนทนาและมารยาทไทย (Thai conversation) ในกำรจดักจิกรรม
กำรเรียนกำรสอนเพื่อให้นักเรียนเข้ำใจวัฒนธรรมไทยพื้นฐำนควบคู่ไปกับวัฒนธรรมของตนเอง

นอกจำกกำรพัฒนำทักษะฟัง-พูดภำษำไทยข้ำงต้นเพื่อเน้นควำมเข้ำใจและกำรสื่อสำรระดับประโยค
แล้ว กำรสอนภำษำไทยส�ำหรับนักเรียนที่พูดภำษำมลำยูถิ่นซึ่งเป็นภำษำที่ไม่มีระดับเสียงวรรณยุกต์ จ�ำเป็น
ต้องสร้ำงพื้นฐำนเกี่ยวกับระดับเสียงวรรณยุกต์ไทย โดยใช้ “กลวิธีการฝึกแยกแยะระดับเสียงวรรณยุกต์” 
(Tone awareness practicing) ซึง่เป็นกำรฝึกทกัษะกำรฟังเสยีงวรรณยกุต์ระดับต่ำง ๆ  เพือ่ให้นกัเรยีนสำมำรถ
แยกแยะเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง (สำมัญ เอก โท ตรี และ จัตวำ) ออกจำกกันได้ โดยเรียนรู้ระดับเสียงเป็นคู่ 
ผ่ำนชุดค�ำศัพท์–รูปภำพ–กำรแสดงท่ำทำง และกระบวนกำรสอน

ภำพที่ 6-9: กิจกรรมกำรแยกแยะระดับเสียงวรรณยุกต์
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ชดุค�ำศพัท์คูเ่ทยีบเสยีงหมำยถงึ ค�ำศพัท์ 1 คู ่(2 ค�ำศพัท์) ทีม่คีวำมแตกต่ำงกันเพยีงระดบัเสยีงวรรณยกุต์
เทำ่นั้น ส่วนเสียงพยัญชนะต้น สระ และพยัญชนะท้ำยจะเป็นเสียงหรืออักษรเดียวกันทั้งหมด เช่น ชุดค�ำศัพท์
คูเ่สยีงสำมญั-เอก ได้แก่ ค�ำว่ำ ป-ูปู่, เตำ-เต่ำ เป็นต้น; ชดุค�ำศพัท์คูเ่สยีงสำมญั-โท ได้แก่ ค�ำว่ำ กำง-ก้ำง, บำน-บ้ำน 
เป็นต้น; ชุดค�ำศัพท์คู่เสียงสำมัญ-ตรี ได้แก่ ค�ำวำ่ ทอง-ท้อง, คำ–ค้ำ, ลม–ล้ม (เสียงตรีเครื่องหมำยวรรณยุกต์
โทในกลุ่มอักษรต�่ำ) เป็นต้น โดยชุดค�ำเหล่ำนี้ผู้สอนจะไม่เขียนค�ำศัพท์ให้นักเรียนเห็น แต่ใช้รูปภำพหรือกำร
แสดงท่ำทำงเพื่อให้นักเรียนได้เข้ำใจควำมหมำยของค�ำที่น�ำมำสอน เนื่องจำกกำรเขียนค�ำศัพท์ให้นักเรียนเห็น
นั้น บำงครั้งเครื่องหมำยวรรณยุกต์กับเสียงที่ปรำกฏไม่สอดคล้องกัน เช่น ค�ำว่ำ ท้อง เครื่องหมำยวรรณยุกต์โท 
แต่ออกเสยีงตรี หรอืค�ำว่ำ ขำ ไม่ปรำกฏเครือ่งหมำยวรรณยกุต์แต่ออกเสยีงจัตวำ ท้ังนี ้กำรเขียนจะท�ำให้นกัเรียน
สับสนระหว่ำงเครื่องหมำยและระดับเสียงที่ได้ยิน อำจท�ำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ำกำรเรียนเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต์เป็น
เรื่องซับซ้อนและยุ่งยำก ดังนั้นให้นักเรียนเห็นเพียงรูปภำพและกำรออกเสียงต่ำง ๆ ของผู้สอนนับเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดีในกำรเรียนรู้เสียงวรรณยุกต์ จำกนั้นจึงเรียนรู้เครื่องหมำยวรรณยุกต์ต่อไปในแบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำไทย

7.3 แนวทางการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทยแบบเชื่อมโยงกับภาษามลายูถิ่น

แนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน-เขียนภำษำไทย เป็นกระบวนกำรที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
ภำษำแม่หรือภำษำมลำยูถิ่นอย่ำงชัดเจน โดยกระบวนกำรเชื่อมโยงดังกล่ำวปรำกฏในทักษะกำรอ่ำน-เขียนของ
ทั้งสองภำษำ โดยมี “อักษรไทย” เป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรเชื่อมโยงลักษณะทำงภำษำ ท้ังในภำษำไทยและ
ภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย (กำรออกแบบพัฒนำระบบอักษรไทยในภำษำมลำยูถิ่นเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงกำรจัด
ท�ำพจนำนุกรมภำษำมลำยูถิ่นเพื่อกำรสื่อสำร” โดย อำจำรย์แวมำย ิปำรำมลั และคณะ สนับสนุนโดย ส�ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ซึ่งกำรท�ำพจนำนุกรมดังกล่ำวมีกำรพัฒนำระบบอักษรไทยเพื่อใช้เขียน
ภำษำมลำยูถิ่น นับเป็นขั้นตอนส�ำคัญในกำรสร้ำงเครื่องมือส�ำหรับเขียน และเป็นกระบวนกำรวิจัยพื้นฐำนก่อน
น�ำมำสู่กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำในพื้นที่ชำยแดนใต้)

กำรเชื่อมโยงลักษณะภำษำไทยและมลำยูถ่ินในระดับกำรอ่ำน-เขียนเกิดขึ้นในระดับอักษร (ระดับ
หน่วยเสียง) ระดับค�ำ (กำรสะกดค�ำ) รวมทั้งระดับประโยค ประธำน-กริยำ-กรรม (ไวยำกรณ์) ควำมสอดคล้อง
ในลกัษณะภำษำระดบัต่ำง ๆ  ดงักล่ำวน�ำไปสูก่ำรออกแบบเป็นสือ่ประกอบกำรเรียนอ่ำน-เขยีน ได้แก่ แบบเรียน
เตรียมอ่ำน-เขียน (Pre-reading & writing) แบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถ่ิน (Patani Malay primer) 
แบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำไทยเชื่อมโยง (Thai transfer primer) หนังสือเล่มเล็ก (Small book) และ 
หนงัสอืเล่มยกัษ์ (Big book) เป็นต้น เมือ่ได้สือ่กำรเรียนกำรสอนแล้วจงึวำงแผนพัฒนำทกัษะกำรอ่ำน-เขยีนของ
นักเรียนตำมล�ำดับชั้นและพัฒนำกำรของผู้เรียนตั้งแต่อนุบำลถึงระดับประถมศึกษำ

แนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน-เขียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยงกับภำษำมลำยูถิ่นได้วำงรำกฐำนต้ังแต่
ช้ันอนุบำล ตั้งแต่เตรียมควำมพร้อมเรื่องกำรอ่ำน-เขียน จนถึงกำรอ่ำนออกเขียนได้ท้ังในภำษำมลำยูถิ่นและ
ภำษำไทย โดยสำมำรถจ�ำแนกเป็นขั้นตอนส�ำคัญ 3 ส่วน คือ (1) เตรียมทักษะกำรอ่ำน-เขียนทั้งในภำษำมลำยู
ถิ่นและภำษำไทย (2) พัฒนำทักษะกำรอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถ่ินโดยใช้อักษรไทย และ (3) พัฒนำทักษะ
กำรอ่ำน-เขียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยงกับภำษำมลำยูถิ่น ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
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(1) เตรียมทักษะการอ่าน-เขียน: เริ่มต้นในระดับชั้นอนุบำล 2 โดยทั่วไปเด็กเล็กจะมี
กำรเตรียมควำมพร้อมของกล้ำมเนื้อมือและนิ้วให้สำมำรถจับดินสอเพื่อเขียนได้ถูกวิธี เช่น ฝึกปั้น
ดินน�้ำมัน พับ-ฉีก-ตัดกระดำษ กำรฝึกวำดเส้นโค้ง เส้นหยัก เส้นตรง ตำมจุดประและแบบอิสระ ฯลฯ 
ในโครงกำรทวิภำษำฯ นอกจำกกำรเตรียมควำมพร้อมในเชิงกำยภำพดังกล่ำวแล้ว ได้มีกำรเพิ่มเติม
ทักษะกำรแยกแยะหรือกำรระบุควำมเหมือน-ควำมต่ำงของอักษรเข้ำไปด้วย โดยเริ่มตั้งแต่กำรแยก
กลุ่มหรือหมวดของวัตถุสิ่งของออกจำกกัน กำรจับคู่หรือจัดกลุ่มวัตถุส่ิงของท่ีคล้ำยคลึงกัน โดยใช้
รูปทรงต่ำง ๆ จำกนั้นจึงใช้กำรจับคู่บัตรภำพ บัตรสัญลักษณ์ บัตรรูปทรง และบัตรอักษร ซึ่งประกอบ
ไปด้วยอกัษรหลำยรปูแบบ (อกัษรไทย อกัษรโรมัน) เป็นต้น นอกจำกนีไ้ด้มกีำรจัดท�ำแบบฝึกหดัเตรียม
ควำมพร้อมกำรอ่ำน-เขียน หรือแบบเรียนเตรียมอ่ำน-เขียน แบ่งเป็นแบบฝึกจับคู่และแบบฝึกจับผิด 
โดยเริ่มตั้งแต่ระดับรูปภำพ ระดับรูปทรง สัญลักษณ์ และอักษรต่ำง ๆ ท้ังอักษรไทย อักษรโรมัน 
ซึง่เป็นกำรฝึกให้นกัเรยีนมทีกัษะกำรสงัเกตรำยละเอยีดของสิง่ทีเ่ป็นสองมติเิพือ่น�ำมำสูก่ำรสงัเกตรำย
ละเอียดของอักษรรูปแบบตำ่ง ๆ

(2) พัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่นโดยใช้อักษรไทย: กำรพัฒนำทักษะ
กำรอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทยคือ กำรสร้ำงพื้นฐำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ในภำษำมลำยู 
เดก็นกัเรยีนสำมำรถเขยีนสิง่ต่ำง ๆ  ในภำษำของตนเอง เช่น ค�ำว่ำ กูจิง มำแก อำแย โดยท่ีไม่ต้องแปล
ควำมหมำยของค�ำศพัท์เพรำะเป็นภำษำทีเ่ดก็เข้ำใจดทีีสุ่ด สิง่ทีค่รูจะสอนคอื กำรรูจ้กัอกัษรต่ำง ๆ  และ
กำรประสมอักษรต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันให้เป็นค�ำ และกำรประสมค�ำตำ่ง ๆ ให้เป็นประโยค เป็นต้น

กำรพฒันำทกัษะกำรอ่ำน-เขยีนภำษำมลำยถูิน่โดยใช้อกัษรไทย ประกอบด้วยส่ือแผ่นภำพพยญัชนะ-สระ
ภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย สื่อแบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย สื่อหนังสือเล่มยักษ์หรือหนังสือ
เล่มใหญ่ภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย และวิธีกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ โดยเป้ำหมำยกำรใช้สื่อดังกล่ำวมีดังต่อไปนี้ 
แผ่นภำพพยัญชนะ-สระภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย เพ่ือให้เด็กรู้จักอักษรต่ำง ๆ ในภำษำมลำยูถิ่น ซ่ึงมี
พยัญชนะต้นจ�ำนวน 30 ตัว พยัญชนะท้ำย (ตัวสะกด) 2 ตัว และสระ 24 ตัว (แบ่งเป็นสระเด่ียว 15 ตัว 
สระเรียง 6 ตัว) พยัญชนะและสระในภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทยนี้สำมำรถใช้เขียนถ่ำยทอดค�ำศัพท์และข้อมูลเป็น
ภำษำมลำยูถิ่นได้ทั้งหมด 
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ภำพที่ 10-11: แผ่นภำพพยัญชนะ-สระในภำษำมลำยูถิ่น (อักษรไทย)

ในโครงกำรทวิภำษำฯ นักเรียนระดับอนุบำล 2 สำมำรถจดจ�ำพยัญชนะต้นในภำษำมลำยูถิ่น ต้ังแต่ 
ก.กูจิง–ฮ.แฮมำ รวมถึงตัวสะกดและสระทั้งหมดได้แล้วในภำคเรียนที่ 1 จำกนั้นจึงต่อยอดไปสู่กำรสรำ้งพื้นฐำน
กำรอ่ำน-เขียนด้วยตนเองในช่วงเวลำเดียวกัน โดยใช้ แบบเรียนอ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่นอักษรไทย ซึ่งมี
หลักกำรเรียนอ่ำน-เขียนท่ีเริ่มต้นจำกส่วนย่อยไปหำส่วนใหญ่คือ อักษร-พยำงค์-ค�ำ-ประโยค และเน้น
ควำมถกูต้องในไวยำกรณ์ควบคูก่บัควำมเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศพัท์ต่ำง ๆ  ผ่ำนรปูภำพของค�ำหลกั นอกจำกนี้ 
ในแบบเรียนอ่ำน-เขียนดังกล่ำวยังมีพื้นท่ีให้ผู้เรียนได้สร้ำงค�ำด้วยตนเองในแบบฝึกสร้ำงค�ำ (กล่องอักษร/กล่อง
พยำงค์ส�ำหรับสร้ำงค�ำ) แบบฝึกนี้เองที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนุกสนำนและมีควำมมั่นใจในกำรประสมอักษร
ตำ่ง ๆ เป็นค�ำ และมีโอกำสได้เขียนเมื่อมีควำมพร้อม ทั้งนี้รำยละเอียดของแบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่น
อักษรไทย ไม่วำ่จะเป็นวิธีกำรสร้ำงแบบเรียน โครงสร้ำงแบบเรียน และกลวิธีกำรสอนแบบเรียน 

แบบเรียนมลำยูถิ่นเป็นสื่อที่พัฒนำทักษะกำรอ่ำน-เขียนเน้นควำมถูกต้อง ในระดับพยำงค์ ระดับค�ำ และ
ระดับประโยคเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนจ�ำเป็นต้องต่อยอดกำรอ่ำน-เขียนในระดับข้อควำมหรือระดับเนื้อเรื่องโดย
ใช้สื่อ หนังสือเล่มยักษ์ และหนังสือเล่มเล็ก
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หนังสือเล่มยักษ์ภาษามลายูถิ่น ใช้ในกำรเรียนร่วมกันทั้งห้อง โดยมีครูเป็นต้นแบบกำรอ่ำน กำรเปิด
หนังสือ และกำรล�ำดบัเนือ้หำในหนงัสอื มกีำรท�ำกจิกรรมพัฒนำภำษำหลังจำกทีอ่่ำนร่วมกนัท้ังห้องแล้ว เนือ่งจำก
หนังสือเล่มยักษ์เป็นหนังสือนิทำนประกอบภำพขนำดใหญ่ มีโครงสร้ำงเนื้อเรื่องแบบซ�้ำ ๆ จึงท�ำให้จดจ�ำได้ง่ำย 
เดก็ ๆ  รบัรูเ้น้ือหำผ่ำนทำงรปูภำพและข้อควำมทีค่รอู่ำนให้ฟัง จำกนัน้ครจูะกระตุน้ให้เดก็อ่ำนไปพร้อมกนักบัครู 
โดยเดก็จะอำศยัควำมจ�ำของตนเอง ควำมจ�ำจำกทีไ่ด้ยนิเนือ้เรือ่งทีค่รอู่ำนมำก่อน ควำมจ�ำจำกกำรตคีวำมรูปภำพ
เป็นเนือ้เร่ือง และควำมพยำยำมให้กำรถอดรหสัอักษรหรอืกำรสะกดค�ำด้วยอกัษรทีต่นเองเรยีนมำแล้วก่อนหน้ำ 
ทัง้สำมส่วนน้ีส่งผลให้เดก็พฒันำทกัษะกำรอ่ำนด้วยตนเอง (ถอดรหสัอกัษรและประสมอกัษร) เดก็จะรูส้กึตืน่เต้น
ว่ำตนเองอ่ำนหนงัสือได้ทีละนดิ ๆ  และครจูะให้นกัเรยีนอ่ำนพร้อมกนัท้ังห้องในรอบสุดท้ำย เด็กจะพยำยำมอ่ำน
แม้ว่ำจะอ่ำนได้ช้ำแต่จะมเีพือ่นท่ีอ่ำนไปพร้อมกนัท�ำให้ค่อย ๆ  ประคบัประคองอ่ำนจนจบเรือ่ง ในระยะเดือนแรก
เด็กอำจจะอ่ำนได้ช้ำแต่เมื่อเรียนรู้วิธีกำรสะกดค�ำในแบบเรียนอ่ำน-เขียนในระดับหนึ่ง ผนวกกับเรียนรู้วิธี
กำรอ่ำนและจับใจควำมเนื้อเรื่องแล้วเด็กจะอ่ำนได้คล่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจำกนี้ยังมี หนังสือเล่มเล็กภาษามลายูถิ่น ซึ่งใช้เรียนแบบรำยบุคคลหรือจับคู่กันอ่ำน เพื่อให้เด็กได้
ใกล้ชิดและสัมผัสกับหนังสือมำกยิ่งขึ้น หยิบ จับ และเปิดหนังสือด้วยตนเอง ในช่วงต้น เด็กอำจจะอ่ำนเนื้อหำ
จำกรปูภำพแล้วออกมำเล่ำให้เพือ่นๆ ฟัง แต่ในช่วงต่อมำเดก็จะสำมำรถอ่ำนและเล่ำเรือ่งจำกข้อควำมในหนงัสอื
เล่มเล็กได้ด้วยตนเอง

ภำพที่ 12: ตัวอย่ำงสื่อหนังสือเล่มยักษ์-เล่มเล็กภำษำมลำยูถิ่น (อักษรไทย)
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นอกจำกกิจกรรมกำรอ่ำนแล้วครูสำมำรถพัฒนำทักษะกำรเขียนโดยไม่จ�ำกัดจินตนำกำร และไม่เน้น
ควำมถกูต้องในกำรเขยีนโดยใช้ กลวิธกีารเขยีนเชงิสร้างสรรค์ ควบคูไ่ปกับกำรอ่ำนหนงัสอืเล่มยกัษ์และหนังสอื
เล่มเล็ก โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้วำดภำพ เขียนบำงอย่ำง และเลำ่เรื่องจำกรูปภำพ ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นเด็กอำจ
จะวำดรปูเพยีงอย่ำงเดยีว หรอืเขยีนเป็นเส้นหยกัๆ เส้นโค้งๆ ประกอบรูปภำพ ซึง่ครูต้องเป็นผู้ซักถำมว่ำรูปภำพ 
และเส้นเหล่ำนัน้หมำยถึงอะไร และผูเ้รยีนต้องกำรเลำ่เรื่องจำกรูปภำพอย่ำงไรบ้ำง เพือ่เป็นกำรปพูืน้ฐำนให้เดก็
รู้ว่ำทุกเส้นที่ตนลำกล้วนมีควำมหมำย และไม่มีถูกหรือผิดเพรำะเป็นสิ่งที่เด็กวำดและคิดสรำ้งสรรค์ออกมำด้วย
ตนเอง ท�ำให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจในกำรวำดและเขียน และถ่ำยทอดผำ่นกำรเล่ำเรื่อง ในระยะหลังๆ (ภำคเรียนที่ 2) 
เด็กส่วนใหญ่จะสำมำรถวำดรูปและเขียนเรื่องรำวประกอบเป็นภำษำมลำยูถิ่นได้หลำยประโยค 

ภำพที่ 13: ตัวอย่ำงผลงำนกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ภำษำมลำยูถิ่น (อนุบำล 2)
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(3) พัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทยแบบเชื่อมโยงกับภาษามลายูถิ่น: นักเรียนประถม
ศึกษำปีที่ 1 ในโครงกำรทวิภำษำฯ ได้เรียนรู้กำรอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทยมำแล้วใน
ชัน้อนบุำล ตัง้แต่กำรเตรยีมควำมพร้อม กำรอ่ำนเขยีนในภำษำมลำยถูิน่ผ่ำนแบบเรยีนอ่ำน-เขยีนภำษำ
มลำยถูิน่และกำรส่งเสรมิกำรรกักำรอ่ำนโดยใช้หนงัสอืเล่มยกัษ์และหนงัสอืเล่มเลก็ ล้วนช่วยให้นกัเรยีน
มพีืน้ฐำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ในภำษำแม่/ภำษำมลำยถูิน่ต้ังแต่ระดับอนบุำล ในขณะเดียวกันนกัเรยีน
ในโครงกำรทวิภำษำฯ ได้มีกำรสะสมคลังค�ำศัพท์ภำษำไทยผ่ำนชุดค�ำสั่งแบบ TPR ต้ังแต่ระดับ
อนุบำล 1-2 เมื่อเข้ำสู่ระดับประถมศึกษำปีที่ 1 จึงมีควำมพร้อมที่จะอ่ำน-เขียนภำษำไทย

ภำพที่ 14-15: แผ่นภำพแสดงอักษรที่เหมือนกันระหวำ่งพยัญชนะในภำษำมลำยูถิ่น  (อักษรไทย) และภำษำไทย
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หลักกำรพ้ืนฐำนคือ เรียนรู้จำกสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งใหม่โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ในเมื่อสิ่งที่เยำวชนรู้คือ
ภำษำแม่ และสิ่งใหม่คือภำษำไทย แนวคิดในกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำจึงเป็นกำรเชื่อมโยงสิ่งที่สอดคล้อง
และเช่ือมโยงภำษำทัง้สองเข้ำด้วยกนั ในระดบัชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 ได้ใช้ แบบเรยีนอ่าน-เขยีนภาษาไทยแบบ
เชื่อมโยง ผู้เรียนมีพื้นฐำนกำรอ่ำน-เขียนในภำษำมลำยูถิ่นมำแล้ว และพื้นฐำนดังกลำ่วสอดคล้องกับลักษณะใน
ภำษำไทยหลำยประกำร ได้แก่ พยัญชนะต้นที่เหมือนกันถึง 22 ตัวอักษร พยัญชนะทำ้ย 1 ตัวอักษร และสระที่
เหมือนกันจ�ำนวน 15 สระ นอกจำกนี้ระบบกำรประสมอักษรเป็นค�ำและระบบไวยำกรณ์ระดับประโยคยังมี
ควำมสอดคล้องกันคือ ประธำน กริยำ กรรม ไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนในกำรสร้ำงประโยคใหม่ในภำษำไทย 
ควำมสอดคล้องกันระหว่ำงภำษำมลำยูถิ่นและภำษำไทยนี้ส่งผลให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้กำรอ่ำน-เขียน
ภำษำไทยได้รวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลำมำกขึ้น

ภำพที่ 16-17: ตัวอย่ำงแบบเรียนอำ่น-เขียนภำษำไทย และ ภำษำมลำยูถิ่น (อักษรไทย)
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แบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยง มีรูปแบบในแต่ละบทเรียนคล้ำยกับแบบเรียนอ่ำน-เขียน
ภำษำมลำยถูิน่คอื เริม่เรยีนรูจ้ำก พยญัชนะสูร่ะดบัพยำงค์ ค�ำ และประโยค โดยใช้รปูภำพสือ่ควำมหมำย อย่ำงไร
ก็ตำมแบบเรียนภำษำไทยบำงบทมีหลำยตัวอักษรได้ โดยอักษรเหล่ำนั้นเป็นอักษรที่เรียนแล้วในภำษำมลำยูถิ่น 
ท�ำให้ประหยัดเวลำในกำรเรียนท�ำให้เรียนอ่ำน-เขียนภำษำไทยได้เร็วยิ่งขึ้น

นอกจำกนี้ ในกำรส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน-เขียนภำษำไทยให้เข้มแข็ง ยังใช้กระบวนกำรเดียวกันกับภำษำ
มลำยูถิ่น โดยใช้ หนังสือเล่มยักษ์ภาษาไทย และ หนังสือเล่มเล็กภาษาไทย รวมทั้ง หนังสือสองภาษาทั้ง
มลายถูิน่และภาษาไทย (Diglot book) โดยเริม่ต้นจำกเรือ่งรำวท้องถิน่หรอืชมุชนทีใ่กล้ตัวเด็ก จำกนัน้จึงขยำย
ไปสู่เรื่องที่ไกลตัวหรือเป็นเรื่องรำวท่ีมีเน้ือหำแตกต่ำงไปจำกรอบตัวเด็ก ซึ่งเป็นกระบวนกำรเรียนรู้วัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงจำกท้องถิ่นไปสู่ส่วนกลำงผ่ำนสื่อพัฒนำกำรทำงภำษำ

8. ผลพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย

ผลกำรด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำฯ ในโรงเรียนน�ำร่อง 4 แห่ง ซ่ึงเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนซึ่งจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบทั่วไปหรือโรงเรียนที่ใช้ภำษำไทยภำษำเดียวในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอีกจ�ำนวน 4 แห่ง (โรงเรียนคู่เทียบ) ที่อยู่ภำยในบริบทและสภำพแวดล้อมเดียวกันรวม 8 โรงเรียน 
พบว่ำนกัเรียนทีผ่่ำนหลกัสตูรกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทวภิำษำในระดบัช้ันอนบุำล 1-2 และระดบัชัน้ประถม
ศึกษำปีที ่1 มผีลพฒันำกำรภำษำไทยก่อน-หลงัเรียนแตกต่ำงกนัอย่ำงเหน็ได้ชดั และโรงเรียนในโครงกำรน�ำร่อง
ส่วนใหญ่มีผลพัฒนำกำรทำงภำษำไทยสูงกว่ำโรงเรียนคู่เทียบ

ผลพัฒนาการด้านภาษาไทยในระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 จำกกำรทดสอบควำมเข้ำใจภำษำไทย
ขั้นพื้นฐำนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนในระดับชั้นอนุบำล 1 โดยให้นักเรียนตอบค�ำถำมง่ำย ๆ เกี่ยวกับชื่อและ
อำยขุองตนเองและกำรปฏบัิตติำมค�ำสัง่ เช่น หยบิแก้วน�ำ้ เปิดหนงัสอื ฯลฯ รวมท้ังทกัษะกำรฟังและตอบค�ำถำม
ระดับเบื้องต้นเกี่ยวกับนิทำนพื้นบำ้น ผลกำรทดสอบก่อนเรียนพบว่ำทั้งนักเรียนในโรงเรียนน�ำร่องและโรงเรียน
คู่เทียบมีคะแนนโดยเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 20 และทักษะภำษำไทยในช่วงก่อนเรียนของโรงเรียนน�ำร่องต�่ำกว่ำ
โรงเรียนคู่เทียบเป็นส่วนใหญ่ แต่เม่ือด�ำเนินกำรสอนในชั้นอนุบำล 1 เสร็จสิ้น ผลกำรทดสอบทักษะภำษำไทย
หลงัเรียนกลบัพบในทำงตรงกนัข้ำมโดยโรงเรียนน�ำร่องมคีะแนนทกัษะภำษำไทยสงูกว่ำโรงเรียนคู่เทยีบทัง้ 3 แห่ง 
และมีพัฒนำกำรหลังเรียนสูงขึ้นกว่ำเดิมถึงร้อยละ 40

พฒันาการด้านภาษาไทยของโรงเรยีนน�าร่อง มพีฒันำกำรสงูกว่ำโรงเรยีนคูเ่ทยีบอย่ำงเหน็ได้ชดัสะท้อน
ถึงกำรเข้ำใจภำษำไทยอย่ำงดีและลึกซึ้งแม้ว่ำจะปิดเทอมไปเป็นระยะเวลำนำนก็ยังสำมำรถจดจ�ำค�ำศัพท์
ภำษำไทยที่เรียนแล้วได้ แตกต่ำงจำกโรงเรียนคู่เทียบ
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ผลพัฒนาการของนักเรียนในชั้นอนุบาล 2 เป็นท่ีน่ำพึงพอใจอย่ำงยิ่ง โดยนักเรียนในโครงกำรน�ำร่อง
ทวิภำษำ (ภำษำมลำยูถ่ิน-ภำษำไทย) มีผลพัฒนำกำรทำงภำษำไทยสูงกว่ำโรงเรียนคู่เทียบซึ่งใช้ภำษำไทยเพียง
อย่ำงเดียว นอกจำกนี้ผลกำรทดสอบหลังเรียนของชั้นอนุบำล 2 ได้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงประสิทธิผลของ
กระบวนกำรสอนภำษำไทยที่มีรูปแบบแตกต่ำงจำกกำรสอนแบบเดิม อีกทั้งกำรใช้ภำษำท้องถิ่นควบคู่กับ
ภำษำไทยแบบมรีะบบ ก่อให้เกดิควำมสขุแก่เดก็ในห้องเรียน โดยครูผู้สอนได้ประเมนิผลจำกระยะเวลำ 2 สปัดำห์
ในกำรปฐมนเิทศ ซึง่ลดลงจำกเดมิครึง่หนึง่ในปีแรก และปีถัดมำใช้เวลำปฐมนเิทศเพยีง 1 สปัดำห์เดก็กส็ำมำรถ
ปรับตัวเข้ำสู่ห้องเรียนและโรงเรียนได้เร็วยิ่งข้ึน นอกจำกนี้นักเรียนมีควำมต้องกำรมำโรงเรียนสูงข้ึน จ�ำนวน
นกัเรยีนทีข่ำดเรยีนลดน้อยลง นักเรยีนมำเรยีนแต่เช้ำและมคีวำมกระตอืรอืร้นในกำรเรยีนมำกกว่ำพีน้่องคนอืน่ ๆ

นอกจำกผลพัฒนำกำรในโรงเรียนแล้ว ข้อมูลจำกกำรประเมินผลภำยนอกของคณะกรรมกำรประเมินผล
โครงกำรทวิภำษำฯ (วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และคณะ, 2553) พบวำ่ กำรสอนแบบทวิภำษำไม่ได้พัฒนำเฉพำะ
ควำมสำมำรถทำงภำษำเทำ่นั้น แต่ได้สร้ำงเสริมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทั้งพุทธิพิสัย (ควำมสำมำรถในกำรคิด 
ริเริ่ม ควำมสำมำรถทำงภำษำ) และเจตพิสัย (เช่น อำรมณ์ควำมรู้สึกอยำกเรียนรู้ อยำกแสดงออก และควำมรัก
ในวัฒนธรรมท้องถ่ิน) ในระดับปฐมวัยได้ดีกว่ำระบบเก่ำอย่ำงชัดเจน ท�ำให้ผลงำนเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหำรกำรศึกษำ ครู และผู้ปกครอง (ดูภำพที่ 12)

ภำพที่ 18: แผนภูมิแสดงผลพัฒนำกำรทักษะภำษำไทยในระดับ ป.1
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ผลพัฒนาการทักษะภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ผลกำรทดสอบพัฒนำกำรทักษะภำษำไทยส�ำหรับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทั้งนักเรียนในโครงกำรน�ำร่องและนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบได้รับ
กำรประเมินผลภำยนอก โดยคณะกรรมกำรออกแบบกำรประเมนิผลจำกสถำบนัวจิยัและพฒันำชำยแดนภำคใต้ 
มหำวทิยำลยัรำชภัฎยะลำ (ศภุลกัษณ์ สนิธนำ และคณะ, 2554) โดยทดสอบภำษำไทยในทกัษะฟัง พดู อ่ำนและ
เขยีน (ใช้แบบทดสอบ และแบบสมัภำษณ์เพือ่ดพูฒันำกำร) พบว่ำนกัเรยีนในโรงเรยีนน�ำร่องหรอืโรงเรยีนทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยภำษำไทยร้อยละ 56.8 สูงกว่ำโรงเรียนคู่เทียบที่ได้คะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 37.62 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

นอกจำกนี้จำกกำรศึกษำพัฒนำกำรทักษะกำรเขียนภำษำไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ในโรงเรียนน�ำร่องทวิภำษำและนักเรียนโรงเรียนคู่เทียบ (Burarungrot, 2015) โดยผลกำรทดสอบกำรเขียน 
5 ทักษะ ได้แก่ กำรรู้ค่ำอักษร (พยัญชนะและสระ) กำรแทนค่ำอักษรในค�ำ กำรเรียงล�ำดับค�ำในประโยค 
กำรเขียนค�ำศัพท์ (จำกรูปภำพ) และกำรแต่งประโยคจำกค�ำที่ก�ำหนดให้ พบว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ในโรงเรียนน�ำร่องทวิภำษำมีคะแนนสูงกว่ำนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบทุกด้ำน โดยสำมำรถจดจ�ำและเขียน
พยัญชนะและสระได้ถูกต้องมำกกว่ำโรงเรียนคู่เทียบ รวมทั้งสำมำรถเขียนค�ำศัพท์ และแต่งประโยคได้ถูกต้อง
มำกกว่ำนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบอย่ำงมีนัยส�ำคัญ (ดูภำพที่ 13)

ภำพที่ 19: แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบทักษะกำรเขียนภำษำไทยในระดับ ป.1 (Burarungrot, 2015) 
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พฒันำกำรเรยีนรู้ดงักล่ำวยงัด�ำเนินไปอย่ำงต่อเนือ่งในระดบัชัน้ประถมศกึษำปีที ่2 และ 3 โดยนกัเรยีนใน
โครงกำรทวิภำษำฯ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบทุกรำยวิชำ

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (ภำษำมลำยูถิ่น–ภำษำไทย) นอกจำกท�ำให้สัมฤทธิผล
ทำงกำรศึกษำของนักเรียนสูงขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน โดย
ครูผู้สอนได้รับแนวคิดและเทคนิคกำรสอนใหม่ ๆ และมีควำมตระหนักในกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
อย่ำงแท้จริง โดยให้ควำมส�ำคัญกับต้นทุนควำมรู้ที่มีอยู่เดิมของเยำวชน และต่อยอดควำมรู้ใหม่จำกควำมรู้นั้น 
ผลทีเ่กดิแก่ผูป้กครองของนักเรยีนคอื กำรเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรเรยีนของบตุรหลำนมำกยิง่ข้ึนเนือ่งจำกใช้ภำษำ
และควำมรูท้้องถิน่ในกำรเรยีนกำรสอน รวมถงึกำรเชญิผู้ปกครองมำเป็นวทิยำกรให้ควำมรูใ้นบำงวชิำ และกำรน�ำ
หนังสอืเล่มเลก็ภำษำท้องถิน่ไปอ่ำนทีบ้่ำน สร้ำงควำมใกล้ชดิกบัโรงเรยีนมำกยิง่ขึน้ ท�ำให้เกดิควำมร่วมมอืระหว่ำง
ชุมชนและโรงเรียน ชุมชนรู้สึกว่ำโรงเรียนเป็นสถำบันกำรศึกษำที่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญำและศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น

9. บทสรุป

ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรวิจัยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำษำ (ภำษำมลำยูถิ่น–ภำษำไทย) ในพื้นที่
ชำยแดนภำคใต้ ปรำกฏผลทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และนอกประเทศ และเกิดผลโดยตรงต่อกำรศึกษำ
ขัน้พืน้ฐำน (ระดบัปฐมวยั - ประถมศกึษำ) และระดับบณัฑิตศกึษำในสถำบนัอดุมศกึษำในพืน้ท่ี โดยสำมำรถสร้ำง
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำที่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ส�ำหรับเยำวชน
ในพื้นที่ชำยแดนใต้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีกำรน�ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนทวิภำษำฯ ไปขยำยผลยังพื้นที่
อืน่ ๆ  ในบริเวณชำยแดนของประเทศ ได้แก่ พืน้ทีภ่ำคเหนอื เช่น กลุม่เลอเวอืะ อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน พืน้ที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กลุ่มเขมรถิ่นไทย อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ เป็นต้น

นอกจำกนี้ระบบเขียนภำษำมลำยูถิ่น (อักษรไทย) นอกจำกจะใช้เป็นสื่อกำรสอนในโครงกำรทวิภำษำฯ 
แล้ว ในระยะเวลำทีผ่่ำนมำยงัใช้เป็นสือ่ส�ำคัญในกำรสอนภำษำมลำยถ่ิูนแก่พนกังำนและข้ำรำชกำรทีเ่ข้ำไปท�ำงำน
ในพ้ืนที่ ยิ่งไปกว่ำนั้นแนวทำงกำรด�ำเนินงำนวิจัยทวิภำษำฯ ในพื้นที่ชำยแดนใต้ ยังเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งใน
กำรส่งเสรมิให้มกีำรจดัท�ำนโยบำยภำษำแห่งชำต ิทีส่นบัสนนุกำรใช้ภำษำและภมิูปัญญำท้องถิน่เพือ่ประโยชน์ใน
ด้ำนกำรศึกษำและเป็นกำรชะลอกำรเสือ่มสลำยของภำษำและภมูปัิญญำท้องถิน่ซึง่เป็นมรดกทำงวฒันธรรมของ
มนุษยชำติ

ผลจำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรทวิ-พหุภำษำในระดับโรงเรียนน�ำร่อง ส่งผลให้มีกำรพัฒนำควำมร่วมมือ
กบั ศนูย์อ�ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดนใต้ (ศอ.บต.) ให้ทดลองขยำยผลกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทวภิำษำ
ในโรงเรียนอีก 15 แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำ
ควำมร ่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ ส�ำหรับขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ 
โดยคณะครุศำสตร์ได้ร่วมกบัคณะวิจยัในโครงกำรทวภิำษำฯ จดัท�ำหลกัสตูรฝึกอบรมองค์ควำมรูท้ว-ิพหภุำษำแก่
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อให้มีทักษะกำรสอนแบบทวิภำษำ และสำมำรถส่งนักศึกษำเข้ำรับ
กำรฝึกสอนในโรงเรียนทวิภำษำทั้ง 15 แห่ง
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ปัจจุบันโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกำรและประสบผลส�ำเร็จเบื้องต้น ได้แก่ (1) กำรขยำยผลโครงกำรทวิภำษำ
ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชำยแดนใต้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยควำมร่วมมือระหว่ำง มหำวิทยำลัยมหิดล และ 
ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) (2) เกิดควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำฯ ร่วมกับคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ โดยเป็นกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรสร้ำงประโยชน์จำกกำรขยำยผลโรงเรียนทวิภำษำฯ กำรร่วมมือเพื่อจัดท�ำหลักสูตร
อุดมศึกษำ ซึ่งเริ่มต้นกำรด�ำเนินงำนในปี 2555 เป็นปีแรก (3) กำรผลักดันให้มีกำรก่อตั้งศูนย์กำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรทวิ-พหุภำษำแก่คนในพื้นที่ ภำยใต้กำรดูแลของ มหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ (โดยด�ำเนินกำรผ่ำน
โครงกำรวิจัยและโครงกำรควำมร่วมมือ) ส�ำหรับประเด็นสุดท้ำย คือ กำรส่งเสริมให้เยำวชนในพ้ืนที่ชำยแดน
ภำคใต้มีพื้นฐำนภำษำอำเซียนที่มั่นคง โดยสร้ำงพื้นฐำนให้เด็กสำมำรถสื่อสำรโต้ตอบอย่ำงชำญฉลำดด้วยภำษำ
มลำยูถิ่น (มลำยูปำตำนี) และพัฒนำทักษะกำรฟัง-พูดภำษำมลำยูกลำง (ภำษำมำเลเซีย) ด้วยแนวทำงกำรสอน
ภำษำใหม่ และเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูกลำงทั้งในระบบอักษรยำวีและอักษรรูมี เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมในกำรก้ำวเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมอำเซียนอย่ำงทัดเทียมหรือโดดเด่นกว่ำประเทศอื่น ๆ
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4 สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาแม่
เป็นสื่อในการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร1

1. บทน�า

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำโดยใช้ภำษำแม่เป็นฐำนให้มีประสิทธิภำพและย่ังยืนนั้น 
จ�ำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบส�ำคัญสี่ส่วน ได้แก่ เนื้อหำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลวิธีกำรสอน 
สือ่กำรเรยีนกำรสอน และครผููส้อน โดยครผููส้อนต้องมคีวำมเชีย่วชำญและควำมช�ำนำญในกำรพดู กำรอ่ำน และ
กำรเขยีน ทัง้ภำษำทีใ่ช้ในโรงเรยีนและภำษำแม่ของเดก็นักเรยีน แต่ปัจจบุนัเป็นทีน่่ำเสยีดำยว่ำ ผู้ทีม่คีวำมสำมำรถ
ทั้งสองภำษำ (Bilingual) เท่ำกันนั้นหำได้ยำกยิ่ง โดยเฉพำะครูในโรงเรียนที่ใช้ภำษำแม่ได้เป็นอย่ำงดีมีจ�ำนวน
น้อย ถงึกระนัน้กย็งัมบีำงกลุม่ชำตพินัธุท์ีค่งควำมเข้มแข็งของภำษำแม่ไว้ คือยงัใช้อยูใ่นบ้ำนและในชวีติประจ�ำวนั 
ดังเห็นได้จำกกำรใช้ภำษำมลำยูปำตำนีในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทย

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำ ครูผู้สอนที่รู้ภำษำของเด็ก (ภำษำที่หนึ่ง) และภำษำ
รำชกำร (ภำษำที่สอง) เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญมำก หำกไม่มีครูท่ีพูดภำษำท้องถิ่นได้แล้วก็ไม่สำมำรถ
จัดกำรสอนโดยใช้ภำษำแม่ได้ นอกเหนือจำกครูผู ้สอนแล้ว กำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทวิ-พหุภำษำต้องค�ำนึงถึงหลักสูตรแกนกลำง ประกอบด้วยมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ก�ำหนดในแต่ละระดับชัน้ ซึง่ควำมโดดเด่นของหลกัสตูรกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทว-ิพหภุำษำนอกเหนอืจำก
กำรใช้ภำษำท้องถิ่นควบคู่กับภำษำไทยแล้ว ยังมีกลวิธีกำรสอนหรือเทคนิคกำรสอนที่จะท�ำให้กำรสอนนั้นมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรใช้ฉำกภำพวัฒนธรรมกับกำรตั้งค�ำถำมเพื่อพัฒนำสติปัญญำของเด็กต้ังแต่
ชั้นปฐมวัยตำมแนวทำงของ Bloom’s Taxonomy หำกผู้สอนไม่สำมำรถต้ังค�ำถำมตำมระดับขั้นกำรคิด
วิเครำะห์ได้ ผู้เรียนก็ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน คือได้เพียงรู้และท่องจ�ำแต่ไม่สำมำรถประยุกต์ วิเครำะห์ 
ประเมนิ และสร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ ๆ ได้ ยิง่ไปกว่ำนัน้ กำรพฒันำกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนยงัเกีย่วข้องกบักำรจดักิจกรรม
กำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบค�ำตอบด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำ (เต็มรูปแบบ) จ�ำเป็นต้องใช้ส่ือกำรสอนท่ีผลิตเพ่ิมข้ึน
เองเป็นจ�ำนวนมำก เพรำะเริม่ต้นจำกภำษำแม่สูภ่ำษำทีส่องและภำษำทีส่ำมต่อไป ท้ังนีใ้นกำรสอนแต่ละภำษำก็
ต้องใช้สื่อของภำษำนั้น เช่น หนังสือส�ำหรับกำรอ่ำน-เขียน หรือเรื่องเล่ำที่เขียนเป็นภำษำนั้น ๆ ซึ่งไม่ควรแปล
จำกภำษำหนึง่ไปอกีภำษำหนึง่ แต่อำจจะน�ำเค้ำโครงไปเขียนได้ โดยเจ้ำของภำษำเขียนด้วยภำษำทีเ่ป็นธรรมชำติ
ของตนเอง ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำฯ เนื้อหำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลวิธี
กำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอน และครูผู้สอน นับว่ำมีควำมส�ำคัญเท่ำเทียมกัน หำกขำดองค์ประกอบใดไป
กำรสอนคงไม่บรรลุผล

1ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำภำษำศำสตร์ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล 
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บทควำมนี้ต้องกำรเน้นถึงแนวคิดกำรสร้ำงสื่อกำรสอน เพ่ือให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงกับพัฒนำกำร
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษำ ซึ่งใช้ภำษำแม่เป็นสื่อในกำรสอนและน�ำไปสู่
ภำษำที่สองหรือภำษำรำชกำรต่อไป

2. ความส�าคัญของสื่อการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษา

จำกแนวคิดของ Mary Stringer (2001) และดัดแปลงโดย Susan and Dennis Malone (2012) ได้กล่ำว
ถึง กำรศึกษำภำษำว่ำมีองค์ประกอบส�ำคัญ 4 ประกำรคือ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน องค์ประกอบ
ทั้ง 4 นี้มีควำมเกี่ยวข้องกัน โดยเริ่มต้นด้วยทักษะกำรฟังและกำรพูดอันเป็นพื้นฐำนกำรเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้
คิดและรับรู้ข้อมูล วิเครำะห์ และสำมำรถน�ำไปใช้ในทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนต่อไป ส่วนทักษะกำรอ่ำนและ
กำรเขียนจะช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มพูนควำมรู้ ค�ำศัพท์ รวมทั้งประสบกำรณ์ทั่วไปมำกขึ้น โดยทั่วไปผู้สอนจะใช้วิธี
กำรสอนภำษำที่สมดุลกัน 2 ด้ำน คือ (1) เน้นควำมหมำยและกำรสื่อสำร (Meaning and communication) 
(2) เน้นควำมแม่นย�ำและถูกต้อง (Accuracy and correctness) อำจสรุปองค์ประกอบท้ัง 4 ด้ำน และวิธี
กำรสอนที่เน้นทั้ง 2 ด้ำน เพื่อกำรเรียนรู้ภำษำที่ดีได้ในตำรำงที่ 1 ต่อไปนี้

องค์ประกอบ
ทางทักษะ 4 ด้าน

แนวทางการสอนที่เน้น ความหมาย
และการสื่อสาร (เป็นการเน้นที่ข้อความ
ทั้งหมด ให้เข้าใจความหมายโดยรวม)

แนวทางการสอนที่เน้น
ความแม่นย�าและความถูกต้อง 
(เป็นการเน้นส่วนของภาษา)

กำรฟัง
ผู้เรียนฟังเพื่อเข้ำใจและสำมำรถตอบสนองสิ่ง
ที่ได้ยิน

ผู้เรียนรู้จักแยกแยะเสียงในภำษำ พยำงค์ ค�ำ 
ประโยค ได้ถูกต้อง

กำรพูด
ผู้เรียนพูดด้วยควำมเข้ำใจเพื่อกำรสื่อสำร
ควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรควำมรู้สึก

ผู้เรียนใช้ภำษำ (ค�ำศัพท ์เสียง ไวยำกรณ์)
ได้ถูกต้องเหมำะกับสถำนกำรณ์

กำรอำ่น
ผู้เรียนอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ จับประเด็นที่
ส�ำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์จำกสิ่งที่อ่ำน

ผู้เรียนจ�ำส่วนประกอบต่ำงๆของค�ำ ประโยค 
ข้อควำมได้ แล้วสำมำรถอ่ำนออกเสียงได้

กำรเขียน
ผู้เรียนเขียนโดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อ
สื่อสำร ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมต้องกำร 
ควำมรู้สึก และประสบกำรณ์

ผู้เรียนสำมำรถเขียนตัวหนังสือ ค�ำ ประโยค 
ได้อย่ำงถูกต้อง เรียบร้อย สะกดค�ำได้ถูกต้อง

ตำรำงที่ 1 : แสดงควำมสัมพันธ์ระหวำ่ง องค์ประกอบทำงทักษะ 4 ดำ้น กับวิธีกำรสอนที่เน้นควำมหมำยกับควำมถูกต้อง
(ปรับปรุงจำก Susan and Dennis Malone, 2012: 3)
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แนวทำงกำรสอนทีเ่น้นควำมหมำยและเน้นควำมถกูต้อง (Two-tract approach) เพ่ือสอนกำรอ่ำนเขยีน 
ประกอบด้วย “แนวทำงกำรใช้เรือ่ง” และ “แนวทำงกำรใช้แบบเรยีน” ซึง่ทัง้สองแนวทำงนีร้วมถงึกำรใช้กจิกรรม
ที่เกี่ยวกับภำษำพูด (กำรพูดและกำรเขียน) และกิจกรรมที่เกี่ยวกับภำษำเขียนด้วย ดังในตำรำงที่ 2 

แนวทางการใช้เรื่อง (Story tract) แนวทางการใช้แบบเรียน (Primer tract)

เรื่องที่อำ่นด้วยกัน ภำพและค�ำหลัก

เรื่องจำกประสบกำรณ์ กล่องค�ำ (กำรแตกและกำรประสมค�ำ)

เรื่องจำกกำรฟัง และกำรอ่ำนเอง กำรสรำ้งประโยค

กำรเขียนเรื่องเชิงสร้ำงสรรค์ กำรสะกดค�ำและฝึกเขียน

ตำรำงที่ 2 : แนวทำงกำรใช้เรื่องและแบบเรียนในกำรสอนเพื่อกำรอำ่นเขียน (ปรับปรุงจำก Susan and Dennis Malone, 2012: 3)

3. ประเภทของสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการสอนแบบทวิ-พหุภาษา

3.1 สือ่การเรยีนการสอนทีเ่น้นความหมาย ความเข้าใจ และการส่ือสาร (Meaning, Understanding and 
Communication)

สื่อกำรสอนที่เน้นควำมหมำยควำมเข้ำใจเพื่อสื่อสำรข้อควำมหรือเนื้อหำ เริ่มต้นจำกทักษะกำรฟังและ
กำรพูด เนื่องจำกเด็กปฐมวัยยังไม่สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ ดังนั้นส่ือกำรเรียนกำรสอนจึงเน้นกำรใช้รูปภำพที่
เด็กคุ้นเคยหรือใกล้เคียงกับสภำพสังคมควำมเป็นอยู่ ที่นักเรียนมีประสบกำรณ์หรือเห็นอยู่ทุกวัน ซึ่งกำรใช้ภำพ
หรือเน้ือหำที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตรงกับหลักกำรเรียนรู้ข้อส�ำคัญคือ “เรียนรู้จำกสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ 
(Known to unknown)” โดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลำง หมำยถงึ เรยีนรูจ้ำกภำษำและวฒันธรรมท่ีบ้ำนไปสูภ่ำษำ
และวัฒนธรรมที่โรงเรียน เรียนรู้จำกภำษำพูดไปสู่ภำษำเขียน และเรียนรู้จำกภำษำแม่ไปสู่ภำษำรำชกำร

สื่อกำรสอนที่เน้นควำมหมำยควำมเข้ำใจมีหลำยประเภทหลำยรูปแบบ ซ่ึงผลิตข้ึนตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรสอน ในบทควำมนี้จะเน้นตัวอย่ำงสื่อกำรสอนที่เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อควำมเข้ำใจ และสำมำรถน�ำไปปรับใช้
ในกำรเรียนกำรสอนทั่วไปได้ ดังนี้

3.1.1 ฉากภาพวัฒนธรรม (Cultural scene)

ฉำกภำพวัฒนธรรม เป็นภำพวำดที่มีบริบท สภำพแวดล้อม สังคม คล้ำยคลึงกับสถำนที่ ๆ เด็กคุ้นเคยใน
ชีวิตประจ�ำวัน เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็ก มีเอกลักษณ์ ในรำยละเอียดนั้นเด็กจะต้องเห็นอย่ำงชัดเจน ฉำกภำพมีหลำย
บริบทอยู่ในฉำกเดียวกันเหมือนจ�ำลองสถำนที่ในชุมชนที่เด็กอำศัยอยู่ เนื้อหำของภำพควรให้สอดคล้องกับ
หน่วยกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
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ภำพที่ 1-2: ตัวอย่ำงฉำกภำพวัฒนธรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำ (มลำยูปำตำนี-ไทย)

กำรใช้สื่อฉำกภำพวัฒนธรรมโดยกลวิธีกำรสอน ฉำกภำพกับกำรต้ังค�ำถำมเพ่ือพัฒนำควำมคิดตำมหลัก
กำรของ Bloom’s Taxonomy ตำมล�ำดับขั้นดังนี้

ภำพที่ 3: แผนภูมิแสดงล�ำดับขั้นกำรตั้งค�ำถำมตำมแนวคิดของ Bloom’s Taxonomy เพื่อพัฒนำสติปัญญำของเด็ก
(ปรับปรุงจำก Bloom, B.S. et al., 1956)

รู้/จ�าได้

ตอบค�ำถำมในสิ่งที่

รู้และจ�ำได้

เข้าใจ

อธิบำยควำมคิด

ของตนได้

ประยุกต์

น�ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์มำกขึ้น

วิเคราะห์

เห็นภำพรวมและ

เปรียบเทียบควำม

เหมือนและตำ่งได้

ประเมิน

ให้คำ่หรือประเมิน

คำ่สิ่งตำ่งๆ ได้ 
(อย่ำงมีเหตุผล)

สร้างสรรค์

น�ำควำมรู้เดิม มำ
ดัดแปลง หรือ

พัฒนำสรำ้งสรรค์              
สิ่งใหม่และควำมรู้

ใหม่ได้
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ประโยชน์ของการใช้สื่อฉากภาพวัฒนธรรม
1. พัฒนำให้ผู้เรียนกล้ำพูด กลำ้แสดงควำมคิดเห็น และฝึกกำรโต้ตอบ และสิ่งที่ส�ำคัญคือ ฝึกให้เด็กได้

คิดวิเครำะห์เป็นกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำ โดยเฉพำะทักษะกำรพูดและกำรฟัง
2. กระตุ้นกำรใช้ควำมคิด/กำรวิเครำะห์ของเด็ก เพื่อน�ำไปสู่พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ และควำมคิด

จินตนำกำรของผู้เรียน โดยเฉพำะทักษะกำรพูด กำรฟังของผู้เรียน ตำมหลักกำรของ Bloom’s 
Taxonomy of education objectives 

กำรตั้งค�ำถำมของครูผู้สอน จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้เรียนคิด วิเครำะห์ ได้อย่ำงมีเหตุผล รวมถึง
มีจินตนำกำรเชิงสร้ำงสรรค์ ค�ำถำมจึงไม่ใช่แค่เพียงถำมว่ำ ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เทำ่ไร แต่ต้อง
ถำมเชงิเปรยีบเทยีบ ถำมเหตผุล เช่น อย่ำงไร เพรำะเหตุใด ท�ำไมจึงเป็นเช่นนัน้ และสมมติสถำนกำรณ์
เพื่อให้เด็กคิดวิธีแก้ปัญหำ โดยตั้งค�ำถำมเชิงสรำ้งสรรค์ เช่น ถ้ำนักเรียนตัวเล็กเท่ำมด นักเรียนคิดว่ำ
จะเกิดอะไรขึ้น นักเรียนจะท�ำอย่ำงไร ท�ำไมจึงคิดท�ำอยำ่งนั้น เป็นต้น

3.1.2 นิทานภาพ (Picture story)

นิทำนภำพ เป็นภำพวำดที่มีกำรล�ำดับเรื่องรำวเป็นขั้นตอนให้เห็นอย่ำงชัดเจน ภำพที่วำดควรมี
ควำมเชื่อมโยงต่อเนื่อง (จำกภำพหนึ่งไปสู่อีกภำพหนึ่ง) มีควำมยำวประมำณ 4-5 ภำพตั้งแต่เริ่มเรื่องจนกระทั่ง
จบเรื่อง เป็นเรื่องที่เด็กคุ้นเคย มีฉำกและบริบทที่คลำ้ยคลึงกับวัฒนธรรมของผู้เรียน นิทำนภำพแต่ละเรื่องอำจ
จะเกี่ยวกับอำชีพ วันส�ำคัญ วัฒนธรรม ธรรมชำติ ฤดูกำล ฯลฯ ของกลุ่มชำติพันธุ์หรือชุมชนนั้น ๆ ผู้วำดภำพจะ
คิดโครงเรื่อง และจินตนำกำรล�ำดับเหตุกำรณ์แต่ละเรื่อง ดังนั้นผู้วำดภำพควรจะเป็นคนในวัฒนธรรมนั้น ๆ

กำรใช้นิทำนภำพเป็นสื่อกำรสอน เด็กจะสนุกสนำน เพรำะเป็นภำพที่สวยงำมดึงดูดควำมสนใจ และ
ผู้เรยีนได้ท�ำกิจกรรมพร้อมกนัหลำยคน กำรสือ่สำรด้วยภำพจงึเป็นสิง่ส�ำคญั ผูว้ำดภำพต้องค�ำนงึถงึสิง่ทีต้่องกำร
สื่อสำร โดยภำพต้องมีควำมชัดเจน ไม่มีรำยละเอียดมำกนัก แต่เน้นส่วนที่ต้องกำรสื่อในแต่ละภำพ
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ภำพที่ 4-7: ตัวอย่ำงฉำกภำพวัฒนธรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำ (มลำยูปำตำนี-ไทย)

ประโยชน์ของการใช้สื่อนิทานภาพ
1. เพือ่เพิม่พนูทกัษะกำรพดูของเดก็ ให้สำมำรถพดูเป็นเรือ่งรำวต่อเนือ่งได้ เริม่ต้นเดก็อำจจะยงัพดูเป็น

เร่ืองรำวไม่ได้ ผู ้สอนต้องคอยใช้ค�ำถำมกระตุ้นให้เด็กคิดหำค�ำตอบ กำรฝึกบ่อย ๆ จะท�ำให้ 
เด็กสำมำรถพูดเป็นเรื่องรำวที่ยำวขึ้นได้

2. ฝึกทักษะกำรล�ำดับเหตุกำรณ์ โดยใช้ภำพและเรื่องเป็นสื่อกำรสอน ซ่ึงแต่ละคนอำจจะเรียงภำพ
ไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ำยเด็กสำมำรถเล่ำเป็นเรื่องรำวของตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง

3. ฝึกทักษะกำรให้เหตผุลหรอืกำรมเีหตแุละผล โดยกำรเรียงล�ำดับภำพต่ำง ๆ  หำกครูหรอืเพ่ือนถำมว่ำ
ท�ำไมจึงเรียงเช่นนี้ จะเป็นกำรกระตุ้นให้เด็กเริ่มคิดและระดมเหตุผลมำอธิบำยให้ครูและเพื่อนฟัง

3.1.3 เรื่องเล่าท้องถิ่น (Local listening story)

เรื่องเล่ำท้องถิ่น หรือนิทำนพื้นบ้ำน หมำยถึงเรื่องเล่ำที่มีเนื้อหำที่คนในท้องถิ่นหรือในวัฒนธรรมนั้น ๆ 
คุ้นเคยด ีอำจจะเป็นเรือ่งทีเ่ล่ำต่อกนัมำหรอืแต่งเรือ่งเองก็ได้ ภำษำทีใ่ช้เล่ำต้องเป็นธรรมชำติ มคีวำมสนกุสนำน 
เหมำะกบัวยัของเดก็ทีจ่ะใช้เป็นสือ่กำรเรยีนกำรสอน ผูเ้ขยีนเร่ืองอำจจะเป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน ครู หรือผู้ปกครอง
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นักเรียน หรือแม้แต่นักเรียนเองท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเขียนก็สำมำรถเขียนเรื่องเล่ำท้องถิ่นได้ ควำมยำวของ
เรื่องประมำณ ครึ่งหน้ำกระดำษ A4 หรืออยำ่งมำกไม่เกิน ¾ ของกระดำษ A4 โดยใช้ภำษำหรือค�ำศัพท์ที่เหมำะ
สมกับผู้เรียนตำมวัย

ประโยชน์ของการใช้สื่อเรื่องเล่าท้องถิ่น
1. เพื่อให้เด็กเข้ำใจและเห็นว่ำ สำมำรถใช้ตัวอักษรบนแผ่นกระดำษเล่ำเรื่องรำวได้ 
2. เพื่อฝึกทักษะกำรฟัง กำรจับใจควำมส�ำคัญ และกำรล�ำดับเหตุกำรณ์ในเรื่องรำว 
3. เพื่อฝึกให้เด็กคิดและท�ำควำมเข้ำใจให้คล้อยตำมเนื้อเรื่อง รวมถึงกำรคำดเดำเหตุกำรณ์ล่วงหนำ้

ภำพที่ 8-9: ภำพหน้ำปกและเนื้อหำเรื่องเล่ำภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย พร้อมบทแปลภำษำไทยที่คั่นด้วยค�ำถำม

จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น เรื่องเล่ำท้องถิ่นส�ำหรับเด็กอนุบำลควำมยำวไม่เกินครึ่งหน้ำกระดำษ A4 ตัวละคร
เพียง 2-3 ตัว เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก และมีควำมสนุกสนำน ระหว่ำงที่เลำ่เรื่องควรหยุดถำมค�ำถำมเป็นระยะเพื่อ
ให้เดก็ได้คิดตำมและเดำเหตกุำรณ์ว่ำจะเกดิอะไรข้ึนต่อไป อำจใส่น�ำ้เสียงให้น่ำสนใจมำกขึน้ได้ ครูจะเป็นตัวอย่ำง
ส�ำหรับเด็ก เด็กจะจดจ�ำและท�ำตำมเมื่อมีโอกำส ดังนั้นครูผู้สอนต้องเล่ำเรื่องให้น่ำสนใจและออกเสียงให้ชัดเจน 
ซึ่งมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก
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3.1.4 หนังสือเล่มเล็ก (Small book)

หนงัสือเล่มเลก็ เป็นหนงัสอืประเภทหนึง่ของสือ่ประกอบกำรสอน ซ่ึงกำรท�ำหลักสตูรทว-ิพหภุำษำฯ จ�ำเป็น
ต้องผลติสือ่กำรอ่ำนภำษำแม่เป็นจ�ำนวนมำกเพือ่ใช้ฝึกอ่ำนด้วยตวัเอง เพือ่ให้เกดิควำมช�ำนำญ สำมำรถอ่ำนบ่อย
เท่ำที่ต้องกำรและอ่ำนได้ทุกที่ เนื่องจำกมีขนำดเล็ก เบำ พกพำได้สะดวก 

ภำพที่ 10-12: ตัวอย่ำงหนังสือเล่มเล็กในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำฯ (มลำยูปำตำนี-ไทย)

หนังสือเล่มเล็ก เป็นหนังสือที่มีขนำดเล็กเหมำะมือ ใช้ส�ำหรับอ่ำนคนเดียวและสำมำรถน�ำติดตัวไปได้ 
ขนำดของหนังสือคือ กระดำษ A4 พับครึ่ง เป็นหนังสือที่สำมำรถท�ำได้ด้วยตัวเอง ที่เรียกว่ำ “หนังสือท�ำมือ” 
แต่ละคนสำมำรถท�ำได้เอง ตั้งแต่แต่งเรื่อง ขัดเกลำเรื่อง คิดภำพประกอบ เขียนเนื้อเรื่องลงในเล่ม และวำดภำพ
ประกอบเรือ่ง รวมทัง้กำรเยบ็เล่ม ดงันัน้ หนงัสอืเล่มเลก็จึงท�ำได้ไม่ยำก ทุกคนสำมำรถท�ำได้ เพียงอ่ำนออกเขยีน
ได้ในภำษำที่จะท�ำหนังสือเท่ำนั้นก็สำมำรถผลิตเองได้ โดยทั่วไปอำจจะเป็นนิทำน เรื่องเล่ำ ประสบกำรณ์ หรือ
เรื่องในชีวิตประจ�ำวันที่มีภำพประกอบ โดยมีเนื้อเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมในท้องถิ่น

หนังสือเล่มเล็กสำมำรถแบ่งได้เป็น 4 ระดับดังนี้

ระดับ 1 เป็นหนังสือที่มีเนื้อเรื่องสั้น ประโยคสั้น ง่ำย กระชับ โครงเรื่องง่ำย ไม่ซับซ้อน 
ตัวด�ำเนินเรื่องไม่มำก ควำมยำวไม่ควรเกิน 8 หน้ำ (มีภำพประกอบในแต่ละหน้ำ) ในแต่ละหน้ำมี
ข้อควำม 1-2 ประโยค หรือไม่ควรเกิน 4 บรรทัด  เขียนด้วยอักษรตัวโตเพรำะคนอ่ำนเริ่มหัดอ่ำน

ระดับ 2 เป็นหนังสือที่มีเนื้อเรื่องง่ำย ไม่ซับซ้อน แต่ควรมีค�ำศัพท์ที่ยำกขึ้น และควำมยำวมำก
ขึน้กว่ำระดบัท่ี 1 ประมำณ 8-16 หน้ำ ท้ังนีข้ึน้อยูก่บัควำมยำวของเนือ้เร่ือง อำจลดภำพประกอบบ้ำง 
แต่ละหน้ำมีประโยคมำกขึ้น หรือประโยคยำวกว่ำระดับ 1 เขียนด้วยตัวอักษรที่เล็กลง แต่ยังคง
อำ่นง่ำย เหมำะกับผู้ที่อ่ำนได้แล้วและต้องกำรเรียนรู้ศัพท์ใหม่ ๆ
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ระดับ 3 มีเนื้อหำที่ยำวและซับซ้อนมำกขึ้น ข้อควำมใน 1 หนำ้ไม่จ�ำกัดบรรทัด แต่ไม่ควรเขียน
ติดกันมำกเกินไป เนื้อหำจะมำกกว่ำรูป ภำพอำจจะอยู่คนละหน้ำกับข้อควำม เนื้อหำควรยำวกว่ำ
ระดบัที ่2 หนงัสอืระดบั 3 เป็นหนงัสอืสองภำษำ เพือ่ช่วยฝึกอ่ำนภำษำทีส่อง ในแต่ละหน้ำมสีองภำษำ 
โดยมภีำษำท่ีหนึง่เป็นฐำนควบคูก่บัภำษำท่ีสอง เน้นควำมหมำย แต่ไม่ต้องแปลค�ำต่อค�ำ เหมำะส�ำหรบั
ผู้ที่อำ่นภำษำที่หนึ่งคล่องแล้วและต้องกำรเรียนรู้ภำษำที่สอง

ระดบั 4 เป็นหนงัสอืส�ำหรับคนท่ีอ่ำนคล่องและเข้ำใจภำษำดีแล้ว อ่ำนเพือ่เน้นสำระควำมรูเ้พ่ิม
เติม เนื้อเรื่องจะยำวและซับซ้อนกว่ำระดับที่ 3 ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนหนำ้ ไม่เน้นภำพประกอบ อำจมีเพียง 
2-3 ภำพต่อเรื่องก็ได้ หรืออำจจะไม่มีเลยก็ได้ เนื้อเรื่องอำจจะเป็นประวัติบุคคลส�ำคัญ ควำมเป็นมำ
ของกลุ่มชำติพันธุ์ กำรประกอบอำชีพ และอื่น ๆ

ประโยชน์ของการใช้สื่อหนังสือเล่มเล็ก
1. ใช้ฝึกอำ่น เน้นอำ่นเพื่อควำมเข้ำใจเนื้อเรื่อง เหมำะส�ำหรับผู้ที่เริ่มเรียนอ่ำน-เขียนภำษำทุกภำษำ
2. เพื่อฝึกกำรเรียนรู้ตัวหนังสือหรือทักษะกำรเขียน และเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตัวหนังสือ โดยเริ่ม

ต้นจำกภำพไปสู่อักษร
3. กระตุน้ให้นกัเรยีนรกักำรอ่ำน กำรเขยีน เนือ้เรือ่งในหนงัสอืเล่มเลก็มเีนือ้หำทีส่นกุสนำนใกล้เคยีงกบั

สภำพแวดล้อมของผู้เรียน ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ
4. กระตุ้นควำมคดิสร้ำงสรรค์ เพรำะนกัเรยีนสำมำรถคดิค�ำหรอืเหตกุำรณ์ทีต่นเองรูจ้กัมำแทนเหตกุำรณ์

หรือตัวละครในเรื่องได้ ท�ำให้เกิดควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน 

3.1.5 หนังสือเล่มใหญ่ หรือหนังสือเล่มยักษ์ (Big book)

ลักษณะของหนังสือเล่มใหญ่หรือหนังสือเล่มยักษ์คือ มีขนำดใหญ่กว่ำหนังสือปกติ อำจจะเป็นขนำด
กระดำษ  A3 ขึน้ไป เป็นสือ่ทีใ่ช้อ่ำนร่วมกนัทัง้ชัน้เรยีน ลักษณะของรูปภำพต้องสือ่ให้ตรงกบัข้อควำมแต่ละหน้ำ 
เพรำะเป็นสือ่ทีต้่องใช้อ่ำนร่วมกนัจงึต้องมรีปูภำพใหญ่ ชดัเจน ตวัอกัษรใหญ่ชดัเจน กำรจดัเรียงภำพกบัข้อควำม
ควรอยู่คนละหนำ้

ภำพที่ 13-14: ตัวอย่ำงของหนังสือเล่มยักษ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำฯ (มลำยูปำตำนี-ไทย)
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ประโยชน์ของการใช้สื่อหนังสือเล่มยักษ์
1. เพื่อใช้เป็นสื่อพัฒนำกำรอ่ำนส�ำหรับเด็ก ใช้ส�ำหรับกำรสอนนักเรียนทั้งชั้นเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรอ่ำนไปพร้อม ๆ  กัน โดยไม่ต้องกังวลว่ำนักเรียนจะอ่ำนผิดหรือถูก 

เพรำะอ่ำนพร้อมกันทั้งครูและนักเรียนทั้งห้อง ลดควำมกลัวของผู้เรียน
3. เป็นสื่อท่ีเน้นควำมเข้ำใจเนื้อเร่ืองและตำมด้วยกำรเรียนรู้ ควำมถูกต้องของไวยำกรณ์ ภำษำ 

ลกัษณะเด่นของเนือ้เรือ่งจงึต้องมโีครงสร้ำงประโยคท่ีซ�ำ้ ๆ  เพ่ือให้ผู้เรียนจ�ำโครงสร้ำงไวยำกรณ์ และ
คำดเดำเนื้อเรื่องได้

4. เป็นกำรกระตุน้ควำมคดิสร้ำงสรรค์ เพรำะนกัเรียนสำมำรถคดิค�ำหรือเหตุกำรณ์ทีต่นเองรู้จักมำแทน
เหตุกำรณ์ หรือตัวละครในเรื่องได้ ท�ำให้เกิดควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน 

3.1.6 เรื่องเล่าจากประสบการณ์ (Experience story)

เรื่องเล่ำจำกประสบกำรณ์ ไม่ใช่ประสบกำรณ์ของแต่ละคน แต่เป็นกำรจัดกิจกรรมให้เกิดประสบกำรณ์
ร่วมกัน และน�ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนร่วมกัน อำจไม่ใช่กำรสร้ำงสื่อกำรสอนโดยตรง แต่เป็นสื่ออ่ำนที่
เน้นควำมหมำยควำมเขำ้ใจเช่นกัน โดยครูจัดกจิกรรมในหรือนอกห้องเรียน แล้วให้นักเรยีนช่วยกันเล่ำเรื่องที่ท�ำ
กจิกรรมร่วมกนั ส่วนครเูขยีนเนือ้เรือ่งบนกระดำนด�ำ หรือกระดำษโปสเตอร์ตำมทีน่กัเรียนเล่ำ ครเูขยีนเนือ้เร่ือง
แบบเร็ว ๆ เพรำะไม่เน้นควำมถูกต้อง หลังจำกนั้นอ่ำนทวนให้นักเรียนฟัง สุดทำ้ยให้นักเรียนอ่ำนพร้อมกันและ
ช่วยกันตั้งชื่อเรื่อง

3.1.7 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing)

เป็นกิจกรรมทีส่ำมำรถจดัต่อท้ำยทกุ ๆ  กจิกรรม เช่น เรือ่งเล่ำท้องถิน่ เรือ่งเล่ำจำกประสบกำรณ์ กำรอ่ำน
หนังสือเล่มใหญ่ด้วยกัน กำรอ่ำนหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น 

หลังจำกท�ำกิจกรรมหลักเสร็จแล้ว หำกมีเวลำเหลือ ให้นักเรียนเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ต่อจำกกิจกรรมนั้น ๆ 
เช่น จบกิจกรรมเรื่องเล่ำท้องถ่ินแล้ว ให้นักเรียนเขียนเรื่องเอง ซ่ึงอำจใช้เค้ำโครงเรื่องเดิมแล้วเปลี่ยนตอนจบ 
หรือเปลี่ยนเรื่องแต่ใช้ตัวละครเดิม หรืออำจเขียนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเล่ำ ส�ำหรับนักเรียนที่ยังเขียนไม่ได้ 
อำจจะวำดรูปแล้วให้ออกมำเล่ำเรื่องรำว แต่ส�ำหรับนักเรียนที่เริ่มเขียนตัวอักษรได้แล้ว จะทั้งวำดรูปและเขียน
เรื่องตำมควำมเข้ำใจของเขำ ดังตัวอย่ำง
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ภำพที่ 15-16: กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของเด็กอนุบำล 2 โรงเรียนบ้ำนประจัน จังหวัดปัตตำนี (ภำพถ่ำยโดยผู้เขียน)

ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ทุกวัน เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนกำรเขียนเรื่อง กำรเล่ำเรื่อง 
หำกเด็กเล่ำไม่ได้ ครูควรใช้ค�ำถำมกระตุ้นกำรพูดกับเด็ก

3.2 สื่อการสอนที่เน้นความถูกต้อง (Accuracy and Correctness)

สื่อกำรสอนที่เน้นควำมหมำยควำมเข้ำใจมีเป็นจ�ำนวนมำก ส่วนสื่อกำรสอนที่เน้นควำมถูกต้องคือแบบ
เรียนอ่ำนเขียน (Primer)

3.2.1 แบบเรียนอ่านเขียน (Primer)

แบบเรยีนอ่ำนเขยีนคือ แบบเรยีนซ่ึงใช้สอนเสยีงทีม่ใีนภำษำหนึง่ ๆ  ช่วยให้ผูอ่้ำนคุน้เคยกบัตวัอกัษร และ
เรียนรู้ควำมหมำยของข้อควำมจำกตัวอักษรเหล่ำนั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ตัวอักษรจำกข้อควำมซึ่งสัมพันธ์กับเสียง 
เพรำะตวัอกัษรรวมกนัเป็นค�ำ และแต่ละค�ำมคีวำมหมำย สำมำรถแบ่งได้ 3 ประเภท แบบเรยีนอ่ำนเขยีนภำษำถิน่ 
(L1 Primer) แบบเรียนเชื่อมโยงหรือแบบเรียนถ่ำยโอน (Transfer primer) และแบบเรียนภำษำไทย 
(Thai primer)

แบบเรียนเชื่อมโยงหรือแบบเรียนถ่ายโอน (Transfer primer)
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 ใช้เชื่อมโยงจำกภำษำที่หนึ่งไปสู่ภำษำที่สอง (ในกรณีที่เรียนอ่ำน

เขียนในภำษำที่หนึ่งก่อน เช่น กลุ่มมลำยู) และประเภทที่สองใช้เชื่อมโยงจำกภำษำที่สองหรือภำษำรำชกำร
ไปสู่ภำษำแม่ (ในกรณีที่เรียนอ่ำนเขียนในภำษำรำชกำรก่อน เช่น กลุ่มภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต 
ตัวอยำ่ง ชอง ญัฮกุร โซ่ทะวืง เป็นต้น)

L1 หมำยถึง ภำษำแม่ (ภำษำท้องถิ่น) 
L2 หมำยถึง ภำษำรำชกำร (ภำษำไทย)
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ประเภทของแบบเรียนอ่านเขียน 

แบบเรียนอ่านเขียน

ภาษาถิ่น (L1 Primer)

แบบเรียนเชื่อมโยง หรือแบบเรียนถ่ายโอน

(Transfer primer)

แบบเรียนภาษาไทย 
(ท�าใหม่) (Thai primer)

ภาษาแม่ L1                 L24 L2                L1 ภาษาราชการ

1. กำรท�ำ Primer เริ่มจำก
ตัวอักษรที่พบบ่อย ไปสู่ตัว
อักษรที่พบน้อย โดยไม่เชื่อม
โยงกับภำษำรำชกำร (ถึง
แม้จะไม่เชื่อมโยงกับภำษำ
รำชกำรแต่เริ่มจำกง่ำยไปหำ
ยำก เพรำะใช้ตัวอักษรไทย 
คือเสียงที่ใช้สัญลักษณ์ที่มีใน
ภำษำไทยก่อน)

1. กำรท�ำ Primer เริ่มจำก
ตัวอักษรที่พบบ่อย ไปสู่ตัว
อักษรที่พบน้อย โดยเชื่อม
โยงกับภำษำรำชกำร

1. กำรท�ำ Primer เริ่ม
จำกตัวอักษรที่พบบ่อย ไป
สู่ตัวอักษรที่พบน้อย โดย
เชื่อมโยงกับภำษำถิ่น

1. กำรท�ำ Primer เริ่มจำก
ตัวอักษรที่พบบ่อยไปสู่ตัว
อักษรที่พบน้อยโดยไม่เชื่อม
โยงกับภำษำถิ่น (เริ่มจำก
งำ่ยไปหำยำก)

2. ตัวอักษรเริ่มบทละ 
1 ตัว ยกเว้นบทแรก ให้มี
มำกกว่ำ 1 ตัวได้ (เพรำะ
ต้องประกอบเป็นค�ำ)

2.1 เริ่มจำกเสียงเหมือน
รูปเหมือนกันทั้งสองภำษำ 
(1 บท มีหลำยตัวอักษรได้)
2.2 เสียงที่ต่างจำกภำษำ
รำชกำร หรือตัวอักษรที่
ต่ำงจำกภำษำรำชกำร ให้
เพิ่มบทละ 1 ตัว

2.1 เริ่มจำกเสียงเหมือน
รูปเหมือนกันทั้งสองภำษำ 
(1 บทมีหลำยตัวอักษรได้)
2.2 เสียงที่ต่างจำกภำษำ
รำชกำร หรือตัวอักษรที่
ตำ่งจำกภำษำรำชกำร ให้
เพิ่มบทละ 1 ตัว

2. ตัวอักษรเริ่มบทละ 1 
ตัว ยกเว้นบทแรก ให้มี
มำกกว่ำ 1 ตัวได้ (เพรำะ
ต้องประกอบเป็นค�ำ)

3. เริ่มเรียนเป็นภำษำแรก 
โดยยังไม่เคยเรียนอำ่นเขียน
ภำษำใดมำก่อน

3. ใช้ควำมรู้ที่เรียนมาแล้ว
ในภำษำที่หนึ่งเชื่อมสู่ภำษำ
ที่สอง (ใช้ระบบตัวเขียน
แบบเดียวกัน)

3. ใช้ควำมรู้ที่เรียนมา
แล้วในภำษำที่สองเชื่อมสู่
ภำษำที่หนึ่ง (ใช้ระบบตัว
เขียนแบบเดียวกัน)

3. เริ่มเรียนเป็นภำษำแรก 
โดยยังไม่เคยเรียนอ่ำน
เขียนภำษำใดมำก่อน

4. ผู้ท�ำเป็นเจ้ำของภำษำ 
หรือผู้ที่รู้ภำษำถิ่นอย่ำงดี

4. ผู้ท�ำเป็นผู้รู้ควำมตำ่ง
ระหว่ำงสองภาษา และ
มีควำมรู้ดีในภาษาที่สอง 
หรือเจ้ำของภำษำทั้งสอง
ภำษำช่วยกันท�ำ

4. ผู้ท�ำเป็นผู้รู้ควำมต่ำง
ระหวำ่งสองภาษา และ
มีควำมรู้ดีในภาษาที่หนึ่ง 
หรือเจำ้ของภำษำทั้งสอง
ภำษำช่วยกันท�ำ

4. ผู้ท�ำเป็นเจำ้ของภำษำ 
หรือผู้ที่รู้ภาษาไทยอย่ำงดี

5. เนื้อหำเป็นภำษำถิ่น 5.เนื้อหำเป็นภำษำไทย 5. เนื้อหำเป็นภำษำถิ่น 5. เนื้อหำเป็นภำษำไทย

ตำรำงที่ 3: แสดงประเภทต่ำง ๆ ของแบบเรียนอำ่น–เขียน
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ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำ (มลำยูปำตำนี-ไทย) ใช้สื่อแบบเรียนอ่ำน-เขียน
ภำษำถิ่น และแบบเรียนอ่ำนเขียนเชื่อมโยงจำกภำษำที่หนึ่งสู่ภำษำที่สอง (L1–L2)

ภำพที่ 17-18: ตัวอย่ำงแบบเรียนอำ่น-เขียนภำษำมลำยูถิ่น ซึ่งเป็นกำรเรียนภำษำที่หนึ่งจึงต้องสอนอักษรบทละ 1 ตัว 

ภำพที่ 19-21:  ตัวอย่ำงแบบเรียนเชื่อมโยงภำษำถิ่นไปสู่ภำษำที่สอง (กรณีภำษำมลำยูถิ่นสู่ภำษำไทย) 
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ประโยชน์ของการใช้สื่อแบบเรียนอ่านเขียน

เพือ่ให้ผูเ้รยีนคุน้เคยกบัตวัอักษรในระบบตวัเขยีนของตนเอง โดยใช้แบบเรยีนอ่ำน-เขยีนภำษำมลำยู
ถิ่นเป็นสื่อซึ่งเน้นควำมถูกต้องในระบบภำษำ ท�ำให้นักเรียนสำมำรถประสมอักษรเป็นค�ำใหม่ 
ประสมค�ำเป็นประโยคได้ และสำมำรถเขียนได้จำกควำมคิดและค�ำพูดของตนเอง นับว่ำเป็นทักษะ
พื้นฐำนที่สำมำรถน�ำไปต่อยอดควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรให้กับเด็ก

ข้อสังเกตและข้อพึงระวังในการท�าแบบเรียนอ่านเขียน

กำรท�ำแบบเรียนภำษำท้องถิ่นกับแบบเรียนภำษำไทย มีวิธีกำรท�ำคล้ำยคลึงกันเพรำะใช้หลักกำร
ทำงภำษำศำสตร์ และหลักกำรเรียนรู้ ได้แก่

(1) กำรเรยีนรู้ภำษำแรก (ทัง้ภำษำท้องถิน่และภำษำไทย) เพรำะยงัไม่เคยเรยีนภำษำใดมำก่อน จึงต้อง
เรียนจำกสิ่งที่ง่ำยไปหำยำก เช่น ตัวอักษรที่ง่ำย เสียงที่ง่ำย ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ทีละตัวอักษร

(2) กำรเรียนจำกสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ ใช้แบบเรียนเชื่อมโยง (ไม่ว่ำจะจำกภำษำท้องถ่ินไปสู่ภำษำไทย 
หรือ จำกภำษำไทยไปสู่ภำษำท้องถิ่น) โดยเริ่มจำกเสียงท่ีเหมือนกันหรือมีในทั้งสองภำษำ เด็กที่
เรียนรู้ภำษำใดภำษำหน่ึงมำแล้วจะเรียนรู้ได้เร็ว เพรำะเขำจะเชื่อมโยงสิ่งที่เคยเรียนมำแล้วไปสู่
สิ่งใหม่ ดังนั้นสิ่งที่เหมือนกันสำมำรถใช้อักษรได้หลำยตัวใน 1 บท ส่วนสิ่งที่ตำ่งกันเรียนอักษรทีละ
ตัวในแต่ละบท

(3) กำรเรียนอำ่นเขียนต้องไม่ใจร้อน เร่งรีบ หรือก้ำวกระโดด ต้องทบทวนบ่อย ๆ ย�้ำคิดย�้ำท�ำ จึงจะ
เรียนได้แม่นย�ำ

ส่ือกำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นควำมหมำยควำมเข้ำใจ และท่ีเน้นควำมถกูต้องท่ีกล่ำวไปแล้วข้ำงต้น เป็นเพียง
ส่วนหนึง่ของสือ่ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทวิ-พหภุำษำ รวมท้ังกำรสอนภำษำท้องถิน่เป็นรำยวชิำ กส็ำมำรถ
น�ำไปปรับใช้ได้

กำรเรียนรู้ภำษำเริ่มต้นจำกทักษะฟัง-พูด ก่อนไปสู่ทักษะอ่ำน-เขียน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ทวิภำษำ ก็เริ่มต้นจำกทักษะฟัง–พูดไปสู่ทักษะอ่ำน–เขียนอย่ำงเชื่อมโยงกัน เพรำะเน้นกำรอ่ำนตั้งแต่ตัวอักษร 
ค�ำ วลี ประโยค นอกจำกนี้ยังเน้นเรื่องไวยำกรณ์ ส่วนส่ือกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทั้งสองด้ำน ได้แก่ หนังสือ
เลม่เล็ก และหนังสือเล่มใหญ่ ถึงแม้จะจดัให้อยูใ่นกลุ่มสื่อทีเ่น้นควำมเข้ำใจ แต่เมื่อเด็กเข้ำใจเรื่องแลว้ กส็ำมำรถ
เน้นกำรอ่ำนที่ถูกต้องได้ด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม สื่อทุกประเภทพัฒนำทักษะทั้ง 4 ดำ้น คือ กำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ดังนั้น ภำษำที่เด็กเริ่ม
เรียนจะเป็นภำษำที่เด็กรู้และเข้ำใจดีที่สุด เด็กจะฟังอย่ำงเข้ำใจ พูดสื่อสำรในสิ่งที่อยำกบอกเล่ำ อ่ำนหนังสือได้
เข้ำใจและถูกต้อง และสุดท้ำยเขียนสิ่งที่ต้องกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ และสำมำรถคิด
วิเครำะห์ได้อย่ำงมีเหตุผล
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4. การวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาฯ

สือ่กำรเรยีนกำรสอนทีใ่ช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทว-ิพหภุำษำฯ เป็นส่ือกำรสอนทีผ่ลิตโดยปรำชญ์
ชำวบ้ำน ร่วมกับนักกำรศึกษำและนักภำษำศำสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งพิเศษเพรำะปรำชญ์ชำวบ้ำนเป็นเจ้ำของภำษำที่ใช้
ภำษำและภมูปัิญญำของกลุม่ชำตพินัธ์ุของตนในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ส่วนนกัวชิำกำรให้ข้อแนะน�ำในกำรผลติ 
ขั้นตอนกำรผลิตหนังสือที่ได้อำจเรียกได้ว่ำ “หนังสือท�ำมือ” ซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่ำงกันออกไป

ข้อดีและข้อเสียของสื่อการสอนที่ผลิตเอง
• ผู้ผลิตสื่อมีควำมภูมิใจ มีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ หำกผู้ผลิตเป็นผู้สอนเองจะมีควำมช�ำนำญ เพรำะ

เป็นเรื่องที่ตัวเองรู้ดีที่สุด
• สื่อกำรเรียนกำรสอนบำงอย่ำงต้นทุนกำรผลิตไม่สูง เช่น เรื่องเล่ำท้องถิ่น หนังสือเล่มเล็ก สำมำรถ

ผลิตได้จ�ำนวนมำกโดยไม่จ�ำกัด แต่กำรผลิตซ�้ำต้องใช้เวลำมำก อำจต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำ
มำร่วมผลิต

• สื่อกำรเรียนกำรสอนบำงอย่ำงต้นทุนกำรผลิตสูง เช่น หนังสือเล่มใหญ่ ฉำกภำพวัฒนธรรม 
หำกไม่มีทุนในกำรผลิตสื่อเหล่ำนี้ ก็ไม่สำมำรถน�ำมำสอนได้

• สื่อกำรเรียนกำรสอนแต่ละชนิดใช้เวลำมำกในกระบวนกำรผลิต เร่ิมต้ังแต่กำรคิดเนื้อเรื่อง 
กำรเขยีนเรือ่ง กำรขดัเกลำเรือ่ง กำรตรวจภำษำและควำมถกูต้อง หำกเป็นภำพวำดต้องตรวจสอบ
กำรสื่อควำมหมำยที่ชัดเจนด้วย

• สื่อทั้งหลำยที่ผลิต ต้องมีกำรฝึกอบรมกำรน�ำไปใช้ ก่อนที่ผู้สอนจะน�ำไปใช้จริง หำกไม่มีกำรฝึกใช้
หรือเรียนรู้วิธีกำรใช้ สื่อกำรสอนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ เพรำะผู้สอนอำจไม่เข้ำใจวิธีกำรใช้ หรือกลวิธี
กำรสอนกับกำรใช้สื่อเหล่ำนั้น

อย่ำงไรก็ตำม หำกวิเครำะห์ตำมหลักกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำฯ 
สือ่กำรเรยีนกำรสอนเหล่ำน้ีมปีระโยชน์มำก กล่ำวคอืสำมำรถผลติได้ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของกำรใช้ ท�ำให้ผูเ้รยีน
เขำ้ใจสิ่งที่เรียนอยำ่งเป็นขั้นตอนจำกง่ำยไปหำยำก จำกสิ่งที่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่ไกลตัว กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังท�ำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำสื่อกำรเรียน
กำรสอนให้ลูกหลำนของตนด้วย ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว คือปรำชญ์ชำวบ้ำนจะเป็นผู้ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ใช้
ภำษำแม่เป็นฐำน เป็นบุคคลที่ส�ำคัญ หำกไม่มีปรำชญ์ชำวบ้ำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยภำษำท้องถิ่นอำจ
ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้

5. บทสรุป

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทว-ิพหภุำษำฯ มเีป้ำหมำยเพือ่ให้เยำวชนไทยในกลุ่มชำติพนัธุต่์ำง ๆ  สำมำรถ
ใช้ภำษำไทยและภำษำท้องถิ่นของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับวัย ปฏิบัติตนได้เหมำะสมทั้งใน
วัฒนธรรมควำมเป็นท้องถิ่นและควำมเป็นไทย รวมทั้งประสบควำมส�ำเร็จด้ำนกำรศึกษำตำมมำตรฐำนของ
กระทรวงศึกษำธกิำร ดงัทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วในตอนต้นคอื เน้นพฒันำกำรด้ำนควำมรูว้ชิำกำร พัฒนำกำรด้ำนภำษำ 
และพฒันำกำรด้ำนสงัคม วฒันธรรม โดยยดึหลกักำรสอนผูเ้รยีนเป็นส�ำคญั (Child centered) คอืต่อยอดควำมรูท้ี่
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เด็กมีอยู ่แล้ว บำงคนคิดว่ำเด็กไปโรงเรียนยังไม่มีควำมรู ้ แท้จริงแล้วเด็กเรียนรู ้ตั้งแต่ที่บ้ำนแล้ว จึงใช้
หลักกำรสอนกำรเรียนรู้จำกวัฒนธรรมท่ีบ้ำนไปสู่วัฒนธรรมที่โรงเรียน เรียนรู้จำกภำษำที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน 
ไปสู่ภำษำวิชำกำร เรียนรู้จำกภำษำที่หนึ่งไปสู่ภำษำที่สอง ตำมล�ำดับ

นอกจำกนี้ยังได้ใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทั้งสองด้ำน คือเน้นควำมหมำยควำมเข้ำใจ และสื่อเน้น
ควำมถูกต้องแม่นย�ำ กำรที่เด็กเริ่มต้นจำกภำษำท่ีเด็กเข้ำใจดี (ภำษำแม่) ท�ำให้เด็กมีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ
เหมำะสมตำมวัย กลำ้พูด กล้ำแสดงออก กล้ำคิดวิเครำะห์ ครูผู้สอนมีหน้ำที่จัดกิจกรรมตำมเนื้อหำที่เด็กควรจะ
รูต้ำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรก�ำหนด พร้อมทัง้เป็นผูช่้วยเหลือนกัเรียนให้ค้นพบค�ำตอบด้วยตัวเอง กำรท�ำดงักล่ำว
แล้ว เป็นเหมือนกำรสร้ำงสะพำนท่ีแข็งแรงให้นักเรียนเดินข้ำมได้อย่ำงมั่นคง เด็กจะไม่เครียด และเรียนอย่ำง
สนุกสนำน ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดเจนคือเด็กที่อยู่ในโครงกำร “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิ่นและ
ภำษำไทยเป็นสื่อ: กรณีกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (ภำษำไทย-มลำยูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้”
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5 แบบเรียนอ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่น: 
ก้าวแรกของการอ่านออกเขียนได้ของเยาวชนไทยเชื้อสายมลายู
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รุสดี มาซอ1

1. บทน�า

จังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นพ้ืนทีท่ีม่อีตัลักษณ์พเิศษทัง้ด้ำนภำษำและวฒันธรรมโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในด้ำน
ภำษำ พบว่ำประชำกรร้อยละ 83 พูดภำษำมลำยูถิ่นในชีวิตประจ�ำวัน (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2547) 
ปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เกิดจำกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญ คือควำมแตกต่ำงด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรมซึ่งท�ำให้เกิดปัญหำกำรสื่อสำรและควำมไม่เข้ำใจกันระหว่ำงคนในพื้นที่และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐจำก
ส่วนกลำง รวมท้ังปัญหำกำรรู้หนังสือและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของเยำวชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต�่ำสุดใน
ประเทศมำตลอด ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพ (National Test) 
ในปีพ.ศ 2551 พบว่ำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีเด็กที่อ่ำนไม่ออกถึงร้อยละ 25.50 และเขียนไม่ได้
ร้อยละ 42.11 (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 2551) ท้ังนี้ปัจจัยหนึ่งท่ีมีส่วนส�ำคัญคือ
ควำมแตกต่ำงทำงภำษำและวัฒนธรรม

อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนและองค์กรต่ำง ๆ ทั้งในส่วนกลำงและในพื้นที่ต่ำงพยำยำมหำทำงแก้ไขเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำของเด็กไทยมุสลิมในพ้ืนท่ีชำยแดนภำคใต้ให้ดีขึ้นและมุ่งพัฒนำทักษะกำรรู้
ภำษำไทย โดยเน้นไปที่กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนสำระวิชำภำษำไทย ซ่ึงแท้ที่จริงแล้วกำรมุ่งพัฒนำ
หลกัสตูรวชิำภำษำไทยเพยีงอย่ำงเดยีวส�ำหรบัในพืน้ทีอ่นัมีควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมน้ีอำจไม่เกดิผลส�ำเรจ็
ที่เห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจำกปัจจัยแวดล้อมท่ีแตกต่ำงกันและเด็กในพื้นที่นี้ล้วนมีภำษำและวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของตนที่แตกตำ่งจำกส่วนกลำง

กำรพฒันำกำรศกึษำเฉพำะส�ำหรบัเดก็กลุม่ชำตพินัธุท์ีม่ภีำษำแตกต่ำงไปจำกภำษำรำชกำรควรใช้พืน้ฐำน
ควำมรูข้องเดก็ในภำษำแม่เป็นพืน้ฐำนกำรเรยีนกำรสอนในระยะแรกของกำรเข้ำเรยีน จำกผลกำรวจิยัระดบัสำกล
พบว่ำ กำรใช้ภำษำแม่หรือภำษำท้องถิ่นเป็นฐำนในกำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็กกลุ่มชำติพันธุ์ในหลำยประเทศท่ัวโลก 
ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของเด็กดี (UNESCO, 2005) เนื่องจำกเด็กจะไม่มีปัญหำควำมไม่เข้ำใจในสิ่งที่
ครูสอน ท�ำให้ไม่รู้สึกเครียด และมีควำมสุข กำรเรียนจึงได้ผลดี มีกำรสนทนำโต้ตอบ มีจินตนำกำร และควำมคิด
สรำ้งสรรค์ มีควำมมั่นใจอันเป็นพื้นฐำนที่ดีส�ำหรับกำรเรียนในระดับสูง

ดงันัน้ แนวทำงหนึง่ส�ำหรบักำรแก้ไขปัญหำเรือ่งกำรอ่ำนไม่ออก-เขยีนไม่ได้ของเยำวชนในพืน้ที ่คอืกำรน�ำ
ต้นทุนทำงภำษำและวัฒนธรรมของผู้เรียนมำเช่ือมโยงกำรเรียนรู้ภำษำดั่งแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

1 รุสดี มำซอ, อำจำรย์ประจ�ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์, มหำวิทยำลัยสงคลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
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ภำยใต้โครงกำรทวิภำษำฯ ที่มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมองของเด็กและ
กำรเรยีนรูภ้ำษำตำมล�ำดบัขัน้ของกำรพฒันำภำษำซึง่ต้องเริม่จำกภำษำแม่ (ภำษำมลำยถูิน่) อย่ำงเป็นระบบและ
เป็นขั้นตอน โดยพัฒนำทักษะกำรฟัง-พูดภำษำมลำยูถิ่นก่อนในแง่ของกำรพัฒนำสมองและกระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ จำกนั้นจึงค่อยต่อยอดด้วยกำรพัฒนำทักษะอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถ่ิน เป็นกำรพัฒนำภำษำอัน
เป็นกำรเริม่ต้นก้ำวแรกของกำรอ่ำนออกเขียนได้โดยใช้ภำษำแม่ของเด็กผ่ำนอกัษรไทย ซ่ึงนบัว่ำเป็นกระบวนกำร
เชื่อมโยงควำมรู้จำกทักษะกำรฟัง-พูดไปสู่กำรอ่ำน-เขียน ในขณะเดียวกันกำรใช้อักษรไทยเป็นสัญลักษณ์แทน
เสยีงในกำรสอนประสมอกัษรในภำษำมลำยถ่ิูนจะเป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนภำษำไทยในระดับต่อไป เนือ่งจำกเสียง
ในภำษำมลำยูถิ่นที่เหมือนกับเสียงในภำษำไทยจะใช้ตัวอักษรเดียวกัน ซึ่งนับว่ำเป็นกำรเชื่อมโยงจำก
ภำษำมลำยูถิ่นไปสู่ภำษำไทยอีกด้วย

2. แนวคิดและหลักการของแบบเรียนอ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่น

แบบเรียนกำรอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถ่ินอักษรไทย (Melayu Primer) เป็นสื่อและกลวิธีกำรสอนเพื่อ
พฒันำกำรอ่ำน-เขยีนภำษำมลำยถ่ิูนโดยใช้อกัษรไทยเป็นสญัลกัษณ์แทนเสยีง ทัง้น้ีแบบเรยีนอ่ำน-เขยีนนีเ้ป็นสือ่
ที่เน้นควำมถูกต้อง และเป็นสื่อที่ช่วยพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและเขียนภำษำแม่ (ภำษำมลำยูถิ่น) ให้กับเด็ก เป็น
หนงัสอืทีส่อนและฝึกให้เยำวชนทีเ่ร่ิมอ่ำนหนงัสอืได้เรยีนรูว่้ำตวัอกัษรมคีวำมสมัพันธ์กบัเสยีง และท�ำให้สำมำรถ
ถอดรหัสหรืออ่ำนตัวอักษรที่ร้อยเรียงกันเป็นพยำงค์และค�ำได้ อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นแบบเรียนที่ท�ำให้เยำวชน
สำมำรถสะกดค�ำและพยำงค์ได้ แบบเรยีนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยถูิน่อกัษรไทยเป็นสือ่ทีน่�ำมำใช้ในระดบัอนบุำล 2 
หลงัจำกเดก็มีพืน้ฐำนทีด่พีอในทกัษะกำรฟัง-พดูภำษำมลำยถ่ิูนแล้วในชัน้อนบุำล 1 (อยูใ่นบันไดขัน้ที ่3 ดังภำพ)



แบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่น: กำ้วแรกของกำรอ่ำนออกเขียนได้ของเยำวชนไทยเชื้อสำยมลำยูในจังหวัดชำยแดนใต้ | 91

ภำพที่ 1: ขั้นบันไดหลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำตำ่ง ๆ ในโครงกำรทวิภำษำฯ

กำรสร้ำงแบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทยเพื่อสอนอ่ำน-เขียนให้กับเด็กนักเรียนที่พูดภำษำ
มลำยถูิน่เป็นภำษำแม่ สอดคล้องกบัหลกักำรและแนวคดิพัฒนำกำรเรยีนรู้ผ่ำนภำษำโดยใช้หลกักำร “ขัน้บนัได” 
ของ Susan Malone (2007) ซึ่งเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทำงภำษำ มีล�ำดับขั้นของกำร
พฒันำกำรทำงภำษำ โดยเริม่ต้นด้วยกำรสร้ำงทกัษะทีดี่ในกำรฟัง-พูดก่อนในระดับชัน้อนบุำล 1 จำกนัน้จึงพัฒนำ
ไปสู่ทักษะกำรอ่ำน-เขียนในระดับชั้นอนุบำล 2 อยำ่งเป็นล�ำดับ คล้ำยบันได โครงกำรทวิภำษำฯ ได้น�ำหลักกำร
ดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยออกแบบตั้งแต่ระดับ
อนุบำล 1 และมีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำทั้งสี่ทักษะคือ กำรฟัง พูด อำ่น และเขียน ทั้งในภำษำมลำยูถิ่นและ
ภำษำไทย ตลอดจนภำษำอังกฤษอย่ำงเป็นขั้นตอน 

นอกจำกนี้กำรสร้ำงแบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่นเป็นกำรเชื่อมโยงตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
แบบทวิภำษำคือ “เรียนรู้จำกสิ่งที่รู้อยู่แล้ว ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้” กล่ำวคือใช้ภำษำแม่เป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรเรียนรู้ 
และเรียนรู้จำกภำษำพูดไปสู่ภำษำเขียน นอกจำกนี้ กำรใช้ตัวอักษรไทยมำใช้เขียนแทนเสียงในกำรเขียนภำษำ
มลำยูถิ่นจะส่งผลดีต่อกำรเชื่อมโยงไปสู่ภำษำไทยในอนำคตอีกด้วย

กำรสอนโดยใช้แบบเรยีนอ่ำน-เขยีนภำษำมลำยถูิน่เป็นกำรสอนทีเ่น้นควำมถกูต้องในด้ำนกำรสะกดค�ำ และ
กำรสอนทีใ่ช้รปูภำพเป็นสือ่ในกำรสอนอ่ำน-เขยีนภำษำมลำยถ่ิูนอกัษรไทยควบคูค่วำมหมำย แบบเรียนอ่ำน-เขยีน
นี้จะใช้ในระดับชั้นอนุบำล 2 ในสำระวิชำภำษำมลำยูถิ่น หลังจำกเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่นแล้ว จะเพิ่มพูน
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ทักษะกำรอ่ำนโดยใช้หนังสือเล่มยักษ์และหนังสือเล่มเล็ก และจะเพิ่มพูนทักษะกำรเขียนโดยใช้กลวิธีกำรสอน
เขียนเชิงสรำ้งสรรค์ ซึ่งเป็นกำรเขียนเน้นควำมหมำย ควำมเข้ำใจ และพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ อันจะน�ำไปสู่
กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน-เขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทยมีเป้ำหมำยเพื่อช่วยให้ผู ้เร่ิมอ่ำนรู ้จักและคุ้นเคยกับ 
“ตัวอักษร” และเสียงของอักษรต่ำง ๆ รวมทั้งหนำ้ที่ของอักษร อันได้แก่ พยัญชนะต้น พยัญชนะทำ้ย สระ และ
สญัลกัษณ์พิเศษ (ใช้ก�ำกบัเสยีงทีไ่ม่มใีนภำษำไทย) นอกจำกนีย้งัฝึกให้ผูเ้รยีนรูจ้กักำรประสมอักษรต่ำง ๆ  เป็นค�ำ 
และเรยีงล�ำดบัค�ำต่ำง ๆ  ให้เป็นประโยค เรยีนรูก้ำรแตกประโยคและสร้ำงประโยค รวมทัง้ฝึกเขยีนค�ำหรอืประโยค
และสำมำรถเขียนตำมค�ำบอกด้วยตนเอง ทั้งนี้เด็กสำมำรถใช้ควำมรู้นี้พัฒนำตนเองให้เป็นผู้ท่ีอ่ำนหนังสือแตก
และคล่อง โดยผู้เรียนต้องเข้ำใจว่ำสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนคือ ตัวอักษรหรือตัวหนังสือซ่ึงมีควำมเชื่อมโยงกับเสียง 
และตัวหนังสือแต่ละตัวจะรวมกันเป็นค�ำ เช่นเดียวกันกับเสียงแต่ละเสียงที่รวมกันเป็นค�ำ

3. องค์ประกอบของแบบเรียนอ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่นอักษรไทย

แบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถ่ินอักษรไทย ในโครงกำรทวิภำษำฯ จะเริ่มใช้สอนนักเรียนระดับชั้น
อนุบำล 2 (สำระวิชำภำษำมลำยูถ่ิน) เป็นจ�ำนวน 38 สัปดำห์/หน่วยกำรเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 2 เล่ม คือ 
ภำคเรียนท่ี 1 บทที่ 1-39 เล่มที่ 2 ภำคเรียนท่ี 2 บทที่ 40-76 ส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียน
อำ่น-เขียนจะใช้สอนในวันจันทร์และวันพุธ เน้นควำมถูกต้องในดำ้นกำรสะกดค�ำและกำรอ่ำน-เขียนภำษำมลำยู
อกัษรไทย หลังจำกกำรเรยีนอ่ำน-เขยีนแล้ว ทกุวนัจนัทร์และวนัพธุจะเพิม่พนูทกัษะกำรอ่ำน ส่วนวนัองัคำร และ
วันพฤหสับดจีะเพิม่พนูทกัษะกำรเขยีนโดยใช้กลวธิกีำรสอนเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ ซ่ึงเป็นกำรเขยีนเน้นควำมหมำย 
ควำมเข้ำใจ และพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์

แบบเรียนอำ่น-เขียนภำษำมลำยูถิ่นประกอบด้วย บทเรียนแนะน�ำอักษรใหม่ (ค�ำศัพท์ใหม่) และบทเรียน
ทบทวน ซึ่งบทเรียนแนะน�ำอักษรใหม่มีองค์ประกอบ ได้แก่ อักษรใหม่ (ในแต่ละบทเรียน) ภำพประกอบค�ำหลัก 
ค�ำหลัก กล่องพยำงค์ กำรแตกค�ำ-ประสมค�ำ กล่องผสมอักษร (Big box) และกำรแต่งประโยคและ
กำรแตกประโยค-สรำ้งประโยค ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

อักษรใหม่ เป็นตัวอักษรท่ีจะสอนในแต่ละบท สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรแนะน�ำตัวอักษรใหม่ในแต่ละ
บทเรียนคือ

1) ต้องแนะน�ำตัวหนังสือทีละตัวในแต่ละบท (ยกเว้นบทที่ 1 ที่มี 3 ตัวอักษร คือ อักษร บ, _อ , และ ย 
เพื่อให้สำมำรถประสมเป็นค�ำหลักได้) 

2) ต้องสร้ำงบทเรยีนจำกฐำนควำมรูใ้นสิง่ทีผู่เ้รยีนได้เรียนไปก่อนหน้ำนัน้ เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถน�ำส่ิงที่
รู้แล้วไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ เช่น น�ำอักษรที่เรียนมำแล้วไปประสมกับอักษรใหม่ 

ภาพประกอบค�าหลัก ต้องสื่อควำมหมำยได้ชัดเจน ไม่ก�ำกวม ควรเป็นภำพที่ผู้เรียนมีควำมคุ้นเคย หรือ
เหมำะสมกับวัฒนธรรมของผู้เรียน
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ค�าหลักและกล่องพยางค์ เป็นกำรแยกพยำงค์ของค�ำหลักเพื่อให้ผู้เรียนทรำบจ�ำนวนพยำงค์ของค�ำหลัก 
ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

ภำพที่ 2: ตัวอย่ำงค�ำหลักและกล่องพยำงค์

การแตกค�า–ประสมค�า เป็นกำรแตกค�ำจำกค�ำหลัก ไปสู่พยำงค์ และไปสู่อักษรที่ต้องกำรแนะน�ำ–และ
ประสมค�ำจำกอักษรที่ต้องกำรแนะน�ำ ไปสู่พยำงค์ และไปสู่ค�ำหลัก ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

ภำพที่ 3: ตัวอย่ำงกำรแตกค�ำ-ประสมค�ำ

กล่องผสมอักษร (Big box) ส�ำหรับประกอบค�ำ ต้องเป็นอักษรที่เรียนมำแล้วเท่ำนั้น ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

ภำพที่ 4: ตัวอย่ำงกล่องผสมอักษร

ส�ำหรบับทที ่15 ขึน้ไปจะเป็น กล่องผสมพยางค์ เนือ่งจำกมจี�ำนวนอกัษรทีส่อนเพยีงพอส�ำหรบักำรประสม
พยำงค์ และสำมำรถประสมจำกพยำงค์ไปสู่ค�ำซึ่งท�ำให้ประสมเป็นค�ำที่มีควำมหมำยมำกยิ่งขึ้น ท้ังนี้ตัวอักษรท่ี
อยู่ในกล่องพยำงค์จะต้องเป็นอักษรที่สอนมำแล้วเท่ำนั้น ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

 บอยอ  บ
 บอ  บอ
 บ  บอยอ

ม ต _อ

ย _อ บ

บ ม _อ
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ภำพที่ 5: ตัวอยำ่งกล่องผสมพยำงค์

การแต่งประโยคและการแตกประโยค–สร้างประโยค (ส�ำหรับบทที่ 15 ขึ้นไป) กำรแต่งประโยค 
เป็นกำรเพิ่มค�ำศัพท์ที่นอกเหนือจำกค�ำนำมให้แก่ผู้เรียน ส่วนใหญ่มักเป็นค�ำกริยำหรือค�ำอ่ืน ๆ ที่วำดรูปไม่ได้ 
และต้องเป็นค�ำที่มีอักษรใหม่ประกอบอยู่ด้วย กำรแตกประโยค–สร้ำงประโยคเป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักแต่ง
ประโยคจำกค�ำหลกัในบทเรยีนประสมกบัค�ำ (กรยิำ) ท่ีต้องกำรแนะน�ำ รวมทัง้รูจ้กัวิธีกำรแตกประโยคจำกประโยค
หลกั ไปสูว่ล ีไปสูค่�ำ (กรยิำ) ท่ีต้องกำรแนะน�ำ–และประสมค�ำ (กรยิำ) ทีต้่องกำรแนะน�ำ ไปสู่วล ีและไปสูป่ระโยค

ตัวอย่ำงเช่น บทท่ี 15 (อักษรใหม่) คือ –ือ, ค�ำหลักคือ“ตือลอ” แปลว่ำ ‘ไข่’ ดังนั้น ค�ำที่จะใช้ใน
กำรแต่งประโยคจะต้องมสีระ –อื เช่น ค�ำว่ำ “บอืลี” ส�ำหรบักำรแต่งประโยคเป็นกำรประสมค�ำจำกค�ำว่ำ ตือลอ, 
บือลี และค�ำอื่น ๆ (ที่เรียนมำแล้ว) มำเป็นประโยค คือ “อำแบ บือลี ตือลอ” หมำยถึง พี่ชำยซื้อไข่ ดังตัวอย่ำง
ต่อไปนี้

ภำพที่ 6: ตัวอย่ำงกำรแต่งประโยค และกำรแตกประโยค-สรำ้งประโยค

เฉลยส�าหรับครู เป็นกำรรวมค�ำศัพท์ทั้งหมดที่สำมำรถประสมได้จำกกล่องผสมอักษรหรือกล่องพยำงค์ 
เพือ่ให้ครไูด้ทรำบถงึจ�ำนวนของค�ำศพัท์ท้ังหมดท่ีสำมำรถประสมได้แล้วมีควำมหมำย เพือ่เป็นคลงัค�ำศพัท์ส�ำหรบั
ครูท�ำให้ครูสำมำรถกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันประสมค�ำให้ได้มำกที่สุดดังตัวอยำ่งของบทที่ 15

เฉลยส�าหรับครู:  ตือลอ  บือลี  ปือตา  ปือแต   ดืองา  ตือบา  ตือปี  ตือบู

   ไข่      ซื้อ   สะตอ  ตอนเย็น  กับ    หนา   ข้าง   อ้อย

ภำพตัวอย่ำงแบบเรียนอำ่น-เขียนภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย บทที่ 1 (อักษรใหม่) บ, _อ, ย มีกำรแนะน�ำ
ตัวอักษร 2-3 ค�ำ เพื่อสำมำรถประสมเป็นค�ำที่มีควำมหมำยได้

นอกจำกนี้ในแบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่นยังมีบททบทวนอักษรที่เรียนมำแล้วกำรทบทวนแต่ละ
ครั้งจะท�ำเมื่อนักเรียนเรียนมำแล้วประมำณ 3-4 บท เช่น หลังเรียนบทที่ 1-3 ทบทวนอักษร บ, อ, ย, ม, ต หลัง
เขียนบทที่ 12-15 ทบทวนอักษร อ, รฺ, ล, –ือ เป็นต้นดังภำพ 

ตือ ดือ ปือ ลี

ตา งา แต บือ

ลอ ลือ มา บู

บือลี
อาแบ บือลี ตือลอ.  บือลี
    บือลี ตือลอ  บือลี ติือลอ
    บือลี   อาแบ บือลี ตือลอ.
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ภำพที่ 9: ตัวอย่ำงบทที่ 3 อักษรใหม่ ต เป็นบทที่มี
กำรแตกค�ำ-ประสมค�ำ และกล่องประสมอักษรเทำ่นั้น 

(รูปแบบนี้จะใช้ในบทที่ 1-14)

ภำพที่ 10: ตัวอยำ่งบทที่ 15 อักษรใหม่  -ือ เป็นบทที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน (รูปแบบนี้จะใช้ในบทที่ 15 ขึ้นไป)

 - (2) -

     ย       
บอยอ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สําหรับครู บอยอ  บอ  ยอ 
 
 

บอยอ     ย 
    ยอ     ยอ 
     ย บอยอ 

บ ย _อ 
_อ _อ ย 

บอ ยอ 

ภำพที่ 7-8: ตัวอย่ำงบทเริ่มต้นบทที่ 1 อักษรใหม่ บ, -อ, ย
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4. กระบวนการผลิตแบบเรียนอ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่น (อักษรไทย)

กำรออกแบบและสร้ำงแบบกำรเรยีนอ่ำน-เขยีนภำษำมลำยถิูน่ในโครงกำรทวภิำษำฯ เป็นกำรท�ำงำนร่วม
กันระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญภำษำมลำยูถิ่น นักภำษำศำสตร์ในพื้นที่ และส่วนกลำง (มหำวิทยำลัยมหิดล) รวมทั้ง
ครูผู้สอน และคณะวิจัยโครงกำรทวิภำษำฯ กำรท�ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมครั้งนี้มีขั้นตอนดังนี้

(1) ศึกษำระบบเสียงของภำษำมลำยูถิ่น (พยัญชนะ สระ ตัวสะกด เป็นต้น)
(2) ก�ำหนดระบบเขยีน (Orthography) โดยใช้ระบบเขียนอกัษรไทยท่ีพัฒนำโดย แวมำย ิปำรำมลั และ

คณะ (2552) และรำชบัณฑิตยสถำน (2553)
(3) แจกแจงควำมถี่ตัวอักษรที่พบบ่อยเรียงล�ำดับจำกมำกไปหำน้อย จำกสิ่งต่อไปนี้

• จ�ำนวนค�ำศัพท์พื้นฐำน 200-300 ค�ำ
• นิทำนหรือเรื่องสั้น 2-3 เรื่อง (เป็นเรื่องที่คุ้นเคยในชุมชน)
• บทสนทนำเบื้องต้นในชีวิตประจ�ำวัน

น�ำเนื้อหำที่เตรียมข้ำงต้น มำแจกแจงควำมถี่ของกำรเกิดตัวอักษรตำมต�ำแหน่งตำ่ง ๆ เช่น พยัญชนะต้น 
พยัญชนะทำ้ย สระเดี่ยว สระเรียง เป็นต้น ดังตัวอย่ำงในตำรำงต่อไปนี้ 

ภำพที่ 11: ตัวอยำ่งบทบททวนในบทที่ 1-3  บ, _อ, ย, ม, ต 
(รูปแบบนี้จะใช้ในบทที่ 1-11)

ภำพที่ 12: ตัวอยำ่งบทบททวนในบทที่ 12-15 อ, รฺ, ล,  -ือ 
(รูปแบบนี้จะใช้ในบทที่ 12 ขึ้นไป)
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พยัญชนะ สระ

พยัญชนะต้น พยัญชนะทำ้ย สระเดี่ยว สระเดี่ยวนำสิก สระเรียง

ก IIII IIII III -ง IIII IIII II –ะ IIII IIII –˜ะ IIII I –ำ-อิ IIII

กฺ IIII IIII I -ฮ IIII III –ำ IIII IIII II – ˜ำ II –ำ-อี I

ง IIII IIII IIII –ี IIII II – ˜ุ IIII –ำ-อุ III

บ IIII IIII IIII IIII IIII –ือ IIII III เ–˜ำะ III –ำ-อู II

ต IIII IIII IIII IIII II –ุ IIII IIII แ–˜ะ II –ำ-เอะ IIII

ม IIII IIII IIII IIII I -อ IIII IIII IIII II แ–˜ IIII –ำ-เอ็– II

น IIII IIII
 

ตำรำงที่ 1: แสดงตัวอย่ำงกำรแจกแจงควำมถี่ตัวอักษร

หลังจำกนั้นสรุปควำมถี่ที่แจกแจงมำจัดอันดับจำกมำกไปหำน้อย ดังตัวอย่ำงตำรำงต่อไปนี้

พยัญชนะ ควำมถี่ สระ ควำมถี่

บ 25 -อ 17

ต 22 -ำ 12

ม 21 –ะ 10

ง 15 –ุ 9

ก 13 –ือ 8

กฺ 11 –ี 7

-ง 12 – ˜ะ 6

-ฮ 8 –ำ-เอะ 5

ตำรำงที่ 2: แสดงตัวอย่ำงกำรสรุปควำมควำมถี่ตัวอักษร

เมื่อเรียงล�ำดับควำมถี่ของพยัญชนะและสระแล้ว ให้เลือกพยัญชนะและสระที่มีควำมถี่สูงมำใช้เป็นอักษร
แนะน�ำให้เด็กรู้จักในบทแรก ๆ จำกนั้นจึงค่อย ๆ แนะน�ำพยัญชนะและสระที่มีควำมถี่น้อยในบทต่อ ๆ ไป 

(4) ออกแบบกำรสอนตวัอกัษรก่อน-หลงั (เลอืกตวัอกัษรทีจ่ะใช้แต่ละบท) โดยมหีลกักำรคอื 1 ตวัอักษร
ต่อ 1 บท (ยกเว้นบทที่ 1 ซึ่งเป็นบทเริ่มต้นที่ใช้มำกกว่ำ 1 ตัวอักษร คือ อักษรบ, อ, ย) ส�ำหรับ
บทอื่น ๆ แนะน�ำอักษรใหม่เพียง 1 ตัวเท่ำนั้น 

(5) หำค�ำหลัก (Key word) ในแต่ละบทมีค�ำท่ีแสดงควำมหมำยด้วยภำพได้ ควรเป็นภำพที่นักเรียน
คุ้นเคย หรือเหมำะสมกับวัฒนธรรมของนักเรียน ทั้งนี้ค�ำหลักจะต้องประกอบด้วยอักษรใหม่เพียง 
1 ตัวเท่ำนั้น 
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(6) หำค�ำส�ำหรับแต่งประโยค (ส�ำหรับบทที่ 15 ขึ้นไป) ส่วนใหญ่มักเป็นค�ำกริยำหรือค�ำอื่น ๆ ที่แสดง
ควำมหมำยด้วยภำพไม่ได้ กำรหำค�ำส�ำหรับแต่งประโยคต้องมีอักษรใหม่รวมอยู่ด้วย จำกนั้นจึง
แตกประโยค-สร้ำงประโยค

(7) ผสมตัวอักษรหรือพยำงค์จำกกล่องอักษร (Big box) ให้ได้ค�ำที่มีควำมหมำย เพื่อเป็นกำรเฉลย
ค�ำศัพท์ส�ำหรับครู

5. กลวิธีการสอนแบบเรียนอ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่นมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการสอน
1) ครูชี้ภำพหลัก แล้วถำมเด็กว่ำเป็นภำพอะไร (ในภำษำของตนเอง)
2) ครูชี้ที่ค�ำหลักและอำ่นค�ำหลักให้นักเรียนฟัง แล้วให้เด็กอ่ำนค�ำหลักพร้อมครู
3) ครูอ่ำนค�ำหลักช้ำ ๆ แล้วบอกเด็กว่ำค�ำนี้แบ่งออกเป็น 2 พยำงค์ พร้อมทั้งชี้ที่กล่องพยำงค์ ครูอ่ำน

พร้อมตบมือจ�ำนวนครั้งที่ตบตำมพยำงค์ที่อ่ำน แล้วครูให้เด็กท�ำพร้อมครู 2–3 ครั้ง
• ครทูบทวนกำรอ่ำนให้เดก็ฟังอีกครัง้ โดยเริม่อ่ำนจำกค�ำหลกั กล่องพยำงค์ กำรแตกค�ำและประสมค�ำ
• ครูอ่ำนพร้อมกับเด็กทั้งห้องโดยเริ่มจำกค�ำหลัก-กำรประสมค�ำ
• ครูให้อำสำสมัครออกมำอำ่นพร้อมครู (ให้เด็กชี้ตำมด้วย)
• ครูให้อำสำสมัครอีกหนึ่งคนออกมำอ่ำนเอง
• ครูให้เด็กทั้งห้องอ่ำนพร้อม ๆ กัน

4) ครูอ่ำนค�ำให้เด็กฟัง พร้อมอธิบำยกำรแตกค�ำ เช่น ตือลอ (ค�ำหลักในบทที่ 15)
• ตือ ( มำจำก“ตือลอ” )
• _ือ ( มำจำก “ตือ” )

5) ครูอำ่นค�ำให้เด็กฟัง พร้อมอธิบำยกำรแตกค�ำ (ค�ำหลักในบทที่ 15) เช่น
• _ือ ( “สระ_ือ” )
• ตือ (มำจำกพยัญชนะ “ต” ประสมกับ“สระ_ือ”)
• ตือลอ (มำจำก “ตือ” ประสมกับ “ลอ”)

6) ครูทบทวนกำรอ่ำนอีกครั้งตำมขั้นตอน ดังนี้
6.1) ครูทบทวนกำรอ่ำนให้เด็กฟังอีกครั้ง โดยเริ่มอ่ำนจำกค�ำหลัก กล่องพยำงค์ กำรแตกค�ำ และ

กำรประสมค�ำ
6.2) ครูอำ่นพร้อมกับเด็กทั้งห้องโดยเริ่มจำกค�ำหลัก-กำรประสมค�ำ
6.3) ครูให้อำสำสมัครออกมำอ่ำนพร้อมครู (ให้เด็กชี้ตำมด้วย)
6.4) ครูให้อำสำสมัครอีกหนึ่งคนออกมำอ่ำนเอง
6.5) ครูให้เด็กทั้งห้องอ่ำนพร้อม ๆ กัน 

7) ครูสอนอำ่นค�ำ ในกล่องค�ำ ตำมขั้นตอนดังนี้
7.1) ครูอ่ำนตัวอักษรในกล่องค�ำให้เด็กฟัง (พร้อมชี้ตัวอักษร)
7.2) ครูอำ่นพร้อมกับเด็ก
7.3) ครูชี้ให้เด็กอำ่นพร้อมกัน (โดยไม่ต้องเรียง)
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7.4) ครใูห้เดก็หำค�ำหลกัในกล่องค�ำก่อน แล้วหำค�ำต่อไปทีม่อีกัษรใหม่อยูใ่นค�ำด้วย (เช่น ตอืลอ=ไข่ 
เป็นต้น) ครูเขียนค�ำบนกระดำน

7.5) ครูและนักเรียนอ่ำนค�ำบนกระดำน
8) ครูสอนประโยค ตำมขั้นตอนดังนี้

8.1) ครูอำ่นค�ำสร้ำงใหม่ให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กอ่ำนพร้อมครู
8.2) ครูอำ่นพร้อมอธิบำยกำรแตกประโยคและกำรสรำ้งประโยค
8.3) ครูอ่ำนให้ฟัง 1 เที่ยว
8.4) ครูให้เด็กทั้งห้องอ่ำนพร้อมครู (ครูชี้)
8.5) ครูให้อำสำสมัครออกมำอ่ำนพร้อมครู (ให้เด็กชี้ด้วย)
8.6) ครูให้อำสำสมัครออกมำอ่ำนเอง (ครูไม่อ่ำน)
8.7) ครูให้เด็กทั้งห้องอ่ำนพร้อมครู (ครูไม่อ่ำน)

9) ครูสอนคัดลำยมือ ตำมขั้นตอนดังนี้
9.1) ครูคัด “ตัวอักษรใหม่” ในอำกำศ 1 ครั้ง แล้วให้เด็กคัดในอำกำศพร้อมครู 3 ครั้ง
9.2) ครูและเด็กเขียน “ตัวอักษรใหม่” ในฝ่ำมือ 3 ครั้ง
9.3) ครูเขียน “ตัวอักษรใหม่”บนกระดำน แล้วให้เด็กเขียนบนกระดำษ 10 ครั้ง
9.4) ครูเขียน “ค�ำหลัก”บนกระดำน แล้วให้เด็กเขียนบนกระดำษ 10 ครั้ง

10) ครูให้เขียนตำมค�ำบอก ดังนี้
10.1) ครูให้เด็กเขียนตำมค�ำบอก (โดยให้เขียนค�ำหลักในบทเรียนนี้ก่อนแล้วจึงให้เขียนค�ำหลักใน

บทเรียนท่ีเรียนมำก่อนหน้ำน้ี ประมำณ 3-5 ค�ำ)
10.2) ครูเฉลยค�ำหลัก โดยเขียนบนกระดำน 

นอกจำกนี้ควรสอนเสริมหลังกำรสอนแบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่นโดยมีหนังสือส�ำหรับอ่ำนตำ่ง ๆ  
เพื่อต่อยอดกำรเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ทักษะควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีมีไปพัฒนำทักษะ
กำรอ่ำนและเขยีนให้คล่องแคล่วและดียิง่ข้ึน ท้ังนีห้นงัสือทีจ่ะช่วยพฒันำทกัษะกำรอ่ำนและกำรเขยีนส�ำหรบัเด็ก
ในระดบัปฐมวยันี ้ได้แก่ หนงัสอือ่ำนเล่มยกัษ์ หนงัสอือ่ำนเล่มเล็ก นทิำน และเร่ืองเล่ำทีเ่ป็นเร่ืองรำววถิชีวีติและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น

จำกกำรสังเกตและติดตำมกำรสอน พบว่ำหำกครูไม่ได้ท�ำตำมข้ันตอนกำรสอนอย่ำงถูกต้อง ลัดข้ันตอน 
หรือสอนผิด เช่น ไม่พยำยำมให้เด็กอ่ำนพร้อมกับครูแต่ให้นักเรียนอำ่นตำม ผลที่เกิดขึ้น คือเด็กไม่สำมำรถอ่ำน
ด้วยตนเองได้ เน่ืองจำกเด็กจะไม่พยำยำมถอดรหัสหรือสร้ำงกฎของกำรผสมอักษรเป็นพยำงค์และค�ำได้ด้วย
ตัวเอง ท�ำให้ไม่สำมำรถอ่ำนหนังสือได้ หรืออ่ำนได้เฉพำะค�ำท่ีสอน และไม่ประยุกต์กำรผสมอักษรกับค�ำอื่นได้
ด้วยตนเอง ซึง่กระบวนกำรอ่ำนพร้อมกนัท้ังครแูละนกัเรยีนเป็นกำรกระตุ้นให้เด็กพยำยำมสะกดค�ำต่ำง ๆ  ได้ด้วย
ตนเองเหมือนกับกำรพยำยำมเดินด้วยตัวเองเป็นก้ำวแรก
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บทที่  อักษรใหม่ ค�าศัพท์หลัก เฉลยส�าหรับครู
(ค�าศัพท์ที่ได้จากการประสมอักษร)

1 บ, -อ, ย บอยอ“จระเข้” บอยอ “จระเข้”, บอ “พอ”, ยอ “เขำ”

2 ม บอมอ “หมอ” บอมอ “หมอ”, มอมอ “รังแค”

3 ต มอตอ "ขวดโหล” มอตอ “ขวดโหล”

ทบทวนบทที่ 1-3 บ, -อ, ย, ม, ต

4 -ำ บำตำ “หมอน”
บำตำ“หมอน”,บำยำ“จ่ำย”, บำตอ “กระเบื้อง”, 
มำตอ “ตำ”, มำมำ “แม่”,
บำบอ “โต๊ะครู”, ตำยำ“ล้อ”, ตำมำ “อินทผลัม”

5  - บำตู “ก้อนหิน” บำตู“ก้อนหิน”, บูตอ “บอด”, มูตู“มอเตอร์ไซค์”, 
ยู “ฉลำม”

6 ก  กูกู “เล็บ” กูกู “เล็บ”, บูกอ “เปิด”, มูกอ“ใบหน้ำ”,
กำกู “นิ้วล็อค”, กูบำ “ควำย”

7   -ี กำกี“เท้ำ” กำกี “เท้ำ”, กีตอ “เรำ”, ตีตี “แผ่นไม้ส�ำหรับข้ำม” 
ตีกำ“เสื่อ”, บำบี “หมู” มำตี “ตำย”

ทบทวนบทที่ 4-7 -ำ, -  , ก,  -ี

8  ด กูดอ “มำ้”
กูดอ “ม้ำ”, บูดู “น�้ำบูดู”, ดำบำ “ปกเสื้อ”, ดำดอ 
“อก”, บอดอ “โง่”, ดูกู “ลูกลูกู” , ดอดอ “ชื่อขนม
ชนิดหนึ่ง”

9  ง บูงอ “ดอกไม้” บูงอ “ดอกไม้”, งำงอ“อ้ำปำก, ดำงำ “กระท่อม”

ทบทวนบทที่ 6-9 ก,  -ี , ด, ง

10  ป ปำกู “ตะปู”
ปำกู “ตะปู”, ปำกำ “สวมใส่”, ปำยำ “น�้ำกร่อย”, 
ปำดี “ข้ำวเปลือก”, ปำตี “แป้ง”, ปีปี“แก้ม”,ปูตู 
“ชื่อขนมชนิดหนึ่ง” ตูปำ “กระรอก”

ทบทวนบทที่ 10
ตำรำงที่ 3: แสดงจ�ำนวนค�ำศัพท์ที่ผู้เรียนจะได้ในกำรเรียนจำกกำรสอนด้วยแบบเรียนอำ่น-เขียนภำษำมลำยูถิ่น

ในแต่ละบทเรียนตัวอย่ำงตั้งแต่บทที่ 1- 10 
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ในตำรำงแสดงให้เห็นว่ำ กำรที่ผู้เรียนได้รู้จักอักษรใหม่ตั้งแต่บทที่ 1-10 ท�ำให้ผู้เรียนสำมำรถประสมค�ำ
ใหม่ (ทีมี่ควำมหมำย) ได้อย่ำงน้อย 40 ค�ำ และถ้ำประสมอกัษรท้ัง 12 อกัษร จะท�ำให้ได้ค�ำศพัท์มำกยิง่ขึน้ ส�ำหรบั
บททบทวนนัน้ผูจ้ดัท�ำได้ออกแบบบททบทวนจ�ำนวน 4 อกัษร คอื บททีเ่รียนสัปดำห์ทีผ่่ำนมำ 2 อกัษร และอกัษร
ใหม่ที่เรียนในสัปดำห์นั้น ๆ 2 อักษร

6. ผลที่ได้จากการสอนด้วยแบบเรียนอ่าน-เขียนภาษามลายูถิ่น

กำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่นเป็นสื่อซึ่งเน้นควำมถูกต้อง กำรเรียนรู้ระบบ
เขยีนหรอืเรยีนรู้ค่ำอกัษรไทยทีส่มัพนัธ์กบัเสยีงในภำษำมลำยถูิน่ ท�ำให้นกัเรยีนสำมำรถประสมอกัษรเป็นค�ำใหม่ 
ประสมค�ำเป็นประโยคได้และสำมำรถเขยีนตำมทีไ่ด้ยนิคนอืน่พดูได้ รวมทัง้สำมำรถเขยีนจำกควำมคดิและค�ำพดู
ของตนเองได้นับว่ำเป็นทักษะพื้นฐำนที่สำมำรถน�ำไปต่อยอดควำมคิดสรำ้งสรรค์และจินตนำกำรให้กับเด็ก

นอกจำกกำรเรียนด้วยแบบเรียนหัดอ่ำน-เขียน (เพ่ือกำรสะกดค�ำและรู้ควำมสัมพันธ์ของเสียงกับอักษร) 
แล้ว วิธีที่จะช่วยให้ผู้เริ่มหัดอำ่น-เขียนเข้ำใจตัวอักษรหรือข้อควำมที่เขียนได้มำกยิ่งขึ้นคือ จัดหำหนังสือเพื่อหัด
อ่ำนประโยค ข้อควำมหรอืเรือ่งง่ำย ๆ  ทีน่กัเรยีนรูจ้กั เพรำะจะช่วยให้เดก็ได้เรียนรูว่้ำตนเองสำมำรถทีจ่ะใช้ควำมรู้ 
และประสบกำรณ์ที่มีไปพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและเขียนของตนได้ หนังสือและกลวิธีที่จะช่วยพัฒนำทักษะ
กำรอ่ำนและกำรเขยีนส�ำหรบัเดก็ในระดบัปฐมวัยนี ้ได้แก่ หนงัสอืเล่มยกัษ์ (เน้นควำมถกูต้อง) และหนงัสอืเล่มเลก็ 
(เน้นควำมเข้ำใจ) ทีเ่ป็นเรือ่งรำววถิชีวีติและวฒันธรรมในท้องถิน่ รวมทัง้กลวธีิกำรเขียนเชงิสร้ำงสรรค์ (เน้นควำม
เข้ำใจ) ที่สื่อเรื่องรำวโดยกำรเขียนภำพและตัวหนังสือพร้อมทั้งออกมำเล่ำสิ่งที่ตนเองเขียนโดยไม่จ�ำกัดควำมคิด
สร้ำงสรรค์ และไม่เน้นควำมผิดถูกจนท�ำให้เด็กไม่กล้ำแสดงออก

“... หากเปรียบเทียบกับโรงเรียนปกติการเรียนแบบทวิภาษาถือว่าดีกว่ามาก เพราะโรงเรียนที่
ไม่ได้ร่วมโครงการเด็ก ๆ จะยังเขียนประโยคอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เลย แต่เด็ก ๆ ที่นี่เขียน
เล่าเรื่องราวได้ถึง 4-5 ประโยคแล้ว...”

นำงแวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตำนี

จำกบทสัมภำษณ์ในบทควำม “ย่ำงเข้ำปีที่ 3 ของโรงเรียนทวิภำษำ...ค�ำตอบทำงกำรศึกษำของน้องๆ ที่ชำยแดนใต้” 
โดยศูนย์ข่ำวอิศรำ
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ผลจำกกำรสอนโดยใช้แบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถ่ินด้วยอักษรไทยเป็นส่ือในระดับชั้นอนุบำล 2 
ส่งผลให้พัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำน-เขยีนของนกัเรยีนดขีึน้ และเป็นรูปแบบกำรสอนทีเ่หมำะสมต่อเยำวชนในพ้ืนที่ 
ดังเห็นได้จำกค�ำกลำ่วต่อไปนี้

นอกจำกค�ำกล่ำวเกีย่วกบัพฤตกิรรมและกำรใช้ภำษำทีส่ะท้อนถึงควำมกล้ำแสดงออกของเดก็นักเรียนแล้ว 
ยงัมีค�ำพดูของผูท้ีไ่ปเยีย่มชมโรงเรยีน แล้วกล่ำวถึงนิสยัรกักำรอ่ำนและทกัษะกำรอ่ำนของเด็กๆ ในโครงกำร ดังนี้

ส�ำหรับผลกำรเปรยีบเทียบทกัษะกำรอ่ำนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 ระหว่ำงโรงเรยีนน�ำร่องและ
โรงเรียนคู่เทียบ พบว่ำทักษะกำรอ่ำนของนักเรียนโรงเรียนน�ำร่องมีค่ำเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 72.14 ส่วนโรงเรียน
คู่เทียบ มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 41.91 แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนโรงเรียนทดลองมีศักยภำพกำรอ่ำนสูงกว่ำนักเรียน
โรงเรียนคู่เทียบ (ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ, 2554)

7. การเชื่อมโยงระหว่างภาษามลายูถิ่น–ภาษาไทย

กำรสอนที่ใช้แบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถ่ินด้วยอักษรไทยเป็นส่ือในกำรสอนกำรประสมอักษรใน
ภำษำมลำยถูิน่ จะเป็นพืน้ฐำนในกำรเรยีนภำษำไทยในระดบัต่อไป เนือ่งจำกแบบเรยีนอ่ำน-เขยีนภำษำมลำยถูิน่
ใช้อกัษรไทยเป็นสญัลกัษณ์แทนเสยีง บำงเสยีงในภำษำมลำยถูิน่ เหมอืนกบัเสยีงในภำษำไทยซึง่ใช้อกัษรเดียวกนั 
เช่น อักษร ก ค ง จ ม ป ฯลฯ แต่เรียกชื่ออักษรแตกต่ำงกัน เช่น ก กูจิง (แมว), ค เคะ (เค้ก), ง งำงอ (อำ้ปำก), 
จ จีจิง (แหวน) เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำชื่ออักษรในภำษำมลำยูถิ่นส่วนใหญ่เป็นค�ำ สองพยำงค์ จึงแตกต่ำงจำก
ภำษำไทยที่เป็นค�ำพยำงค์เดียว และมีเสียงวรรณยุกต์ในกำรแยกแยะควำมหมำย

(ห้องเรียนอนบุำล 2 ในชัว่โมงภำษำมลำยถ่ิูน: หลงัจำกอ่ำนร่วมกนักบัครโูดยใช้หนงัสอืเล่มยกัษ์
แล้ว นักเรียนแยกยำ้ยกันอ่ำนหนังสือ)

“...น้องเค้าอยากอ่านให้เราฟังจริงๆ นะ เด็กเค้าไปหยิบหนังสือเล่มยักษ์มาแล้วมาจูงมือพี่บอก
ให้ไปฟังเค้าอ่าน เค้าจะอ่านให้ฟัง...”

อ.สุภำ วัชรสุขุม

อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ จ.ยะลำ

กล่ำวขณะที่เยี่ยมชมกำรเรียนกำรสอนของครูต่วนเยำะ นิสะนิ

(ประชุมอ�ำนวยกำรโครงกำรทวิภำษำประจ�ำปี 2552 และเยี่ยมชมโรงเรียน ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2552)

“สอนอย่างนีด้ท่ีีสดุ ไม่ใช่ระบบแปล ท่ีบอกว่าดีทีส่ดุ คอื เด็กสามารถอ่านหนงัสอืออกและเขียน
ในเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่การท่องจ�า การสอนแบบน้ีเพือ่ให้เดก็เข้าใจภาษาไทยได้
ง่ายขึ้น เพราะเขาเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ เช่น พูดภาษามลายูถิ่นแต่ใช้
พยัญชนะไทย เด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาไทยได้ง่าย”

นำงต่วนเยำะ  นิสะนิ

ครูอนุบำล 2 โรงเรียนบ้ำนประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตำนี

(จำกบทสัมภำษณ์ในบทควำม “ทลำยก�ำแพงภำษำไทย-มลำยูถิ่นปำตำนีที่โรงเรียนบ้ำนประจัน)
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ภำพที่ 13: นักเรียนเข้ำใจและสำมำรถประสมค�ำ–แตกค�ำได้ ภำพที่ 14: นักเรียนเขำ้ใจและสำมำรถประสม-แตกประโยคได้

ภำพที่ 15: นักเรียนก�ำลังหำค�ำหลักจำกกล่องพยำงค์ ภำพที่ 16: นักเรียนสำมำรถเขียนค�ำตำมค�ำบอกได้
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กำรรูจั้กตวัอักษรและเสยีงของอกัษร รวมทัง้สำมำรถแตกค�ำ-ประสมค�ำในภำษำมลำยถูิน่โดยใช้อกัษรไทย
ดังกล่ำวมำแล้ว จะเป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน-เขียนภำษำไทยเบื้องต้นด้วยกำรเชื่อมโยง
เข้ำสู ่กำรเรียนกำรสอนที่ใช้รูปแบบเดียวกันซึ่งเรียกว่ำ “แบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยง” 
(Thai transfer primer) เป็นกำรน�ำไปสู่กำรอ่ำนออกเขียนได้ในภำษำไทยได้ง่ำยยิ่งขึ้น

8. บทสรุป

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำโดยใช้ภำษำมลำยูถิ่นเป็นสื่อกำรสอนเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ
เบือ้งต้นในทุก ๆ  ด้ำนไม่ว่ำจะเป็นในทกัษะกำรฟัง-พดูเพือ่กระตุน้ควำมคดิจินตนำกำร และกำรใช้ภำษำมลำยถูิน่
ในทักษะอำ่น-เขียนเพื่อเป็นก้ำวแรกของกำรอ่ำน-เขียนด้วยภำษำที่ตนเองรู้ดีที่สุด นับเป็นนวัตกรรมที่เหมำะสม
และสอดคล้องกับพื้นฐำนทำงภำษำและวัฒนธรรมของเยำวชนไทยในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงฐำนที่มั่นคงแก่เด็ก เป็นกำรสร้ำงพื้นฐำนด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรน�ำเด็กจำกบ้ำน
เข้ำสู่โรงเรียน เป็นกำรต่อยอดจำกภำษำที่ใช้ฟัง-พูดท่ีเด็กคุ้นเคยจำกที่บ้ำน จำกนั้นจึงเตรียมควำมพร้อมสู่
กำรเขยีนโดยเช่ือมโยงภำษำทีใ่ช้ฟัง-พดูเข้ำสูภ่ำษำเขยีน นบัว่ำเป็นกำรสร้ำงพืน้ฐำนและเป็นกำรสร้ำงพฒันำกำร
กำ้วแรกของเยำวชนไทยเชื้อสำยมลำยูในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในกำรอ่ำนออกเขียนได้อย่ำงแท้จริง
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6 แบบเรียนอ่านเขียนภาษาไทยแบบเชื่อมโยง เพื่อการอ่านออกเขียนได้อย่างมั่นคง
ส�าหรับเยาวชนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนใต้

สรัญญา กฤษณานุวัตร1

1. บทน�า

ป ัญหาการศึกษาในพื้นที่และการแก ้ไข โดยใช ้การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา 
(ภาษามลายูถิ่น-ภาษาไทย)

ผลงำนวจัิยส�ำรวจสถำนกำรณ์กำรใช้ภำษำของคนไทยเชือ้สำยมลำยใูนสำมจังหวดัชำยแดนภำคใต้ พบว่ำ
ประชำกรร้อยละ 83 พดูภำษำมลำยถูิน่ในชวีติประจ�ำวนั (สวุไิล เปรมศรรีตัน์ และคณะ, 2547) และยังเป็นภำษำ
ที่เยำวชนในพื้นที่พูดและสื่อสำรกันก่อนที่จะเข้ำสู่โรงเรียน ดังน้ัน หำกระบบโรงเรียนเริ่มต้นด้วยกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทยทันทีโดยไม่ค�ำนึงถึงพื้นฐำนหรือต้นทุนทำงภำษำที่เด็กน�ำมำจำกบ้ำนและชุมชน จะเป็นกำรสร้ำง
ภำระหนกัในกำรเรยีนรูข้องเดก็ เนือ่งจำกเดก็จะต้องเรยีนรู้ควำมรู้ใหม่ในโรงเรยีนไปพร้อมกบัเรียนรู้ควำมหมำย
ในภำษำไทยซึ่งเป็นภำษำที่นักเรียนยังมีพื้นฐำนไม่เพียงพอทั้งในเรื่องค�ำศัพท์ กำรออกเสียง กำรสื่อควำมหมำย 
และกำรใช้ อำจกล่ำวได้ว่ำ เยำวชนในพื้นที่ยังมีพื้นฐำนภำษำไทยในทักษะฟัง-พูดไม่เพียงพอต่อกำรเรียน
อ่ำน-เขียนภำษำไทย ในทันทีท่ีเข้ำเรียนในชั้นอนุบำล จ�ำเป็นต้องเพ่ิมพูนทักษะกำรฟัง-พูด (ค�ำศัพท์และ
ควำมหมำย) เพื่อให้เด็กมีคลังค�ำศัพท์เพียงพอท่ีจะต่อเนื่องไปยังกำรอ่ำน-เขียนได้ก่อน ซึ่งแตกต่ำงจำกเด็กไทย
ในภูมิภำคทั่วไปที่อำจจะสำมำรถท่องอักษร ก.ไก่-ฮ.นกฮูก ได้ทันทีเมื่อเริ่มเรียน แต่ส�ำหรับเยำวชนในพื้นที่แล้ว
จ�ำเป็นต้องมีกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยแตกตำ่งออกไป

ปัญหำกำรศึกษำในพื้นที่เกิดขึ้นและเรื้อรังมำยำวนำน ดังที่ปรำกฏจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (National Test: NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ทั่วประเทศ ปีกำรศึกษำ 2551 
(ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 2551) ซึ่งสะท้อนปัญหำออกมำให้เห็นชัดเจน โดยพบว่ำ 
10 อันดับสุดท้ำยของนักเรียนที่อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต ้
แสดงให้เหน็ว่ำชำยแดนใต้มปัีญหำกำรจดักำรศกึษำซึง่จ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไขเช่นเดยีวกบัปัญหำควำมไม่สงบในพืน้ที่

ศูนย์ศึกษำและฟื ้นฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหำวิทยำลัยมหิดล ได้น�ำเสนองำนวิจัยที่เป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวในโครงกำรวิจัยปฏิบัติกำรเรื่อง 
“กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิ่นเป็นสื่อ: กรณีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำ 
(ภำษำไทย-ภำษำมลำยูถิ่น) ในเขตพื้นที่สี่จังหวัดชำยแดนใต้2” หรือเรียกกันว ่ำโครงกำรทวิภำษำ 
(ภำษำมลำยูถิ่น-ภำษำไทย) ซึ่งมีกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 9 ปี โดยเน้นกำรสอนภำษำแม่ 

1 นักวิจัยใน “โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิ่นและภำษำไทยเป็นสื่อ: กรณีกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (ภำษำไทย-มลำยูถิ่น) ใน
โรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้”
2 ได้รับกำรสนับสนุนจำก มหำวิทยำลัยมหิดล ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) องค์กำรยูนิเซฟ และส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร
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(ภำษำมลำยูถิ่น) ในช่วงแรกของกำรเรียนกำรสอนต้ังแต่ชั้นปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีฐำนทำงภำษำที่เข้มแข็ง 
(ผ่ำนภำษำแม่) เพื่อเป็นพื้นฐำนของกำรเรียนรู้ภำษำไทยและสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ อย่ำงเป็นระบบ โดยใน
เบือ้งต้นมแีนวทำงพฒันำสตปัิญญำ กำรคดิวิเครำะห์ ควำมคดิสร้ำงสรรค์ และทกัษะกำรสือ่สำรของเยำวชนผ่ำน
กำรสื่อสำรด้วยภำษำแม่ (ฟังและพูด) จำกนั้นจึงให้เด็กเรียนรู้กำรอ่ำนและเขียนภำษำแม่ด้วยอักษรไทย (หรือ
ภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย) ซึ่งจะเกิดกำรเชื่อมโยงเข้ำสู่ระบบกำรอ่ำน-เขียนภำษำไทยอย่ำงรวดเร็ว ทั้งนี้ส�ำหรับ
กำรเรยีนฟัง-พดูภำษำไทยจะใช้กลวธีิกำรสอนภำษำไทยเป็นภำษำทีส่อง เนือ่งจำกเดก็มภีำษำมลำยถูิน่เป็นภำษำ
ที่หนึ่ง เน้นกำรฟังและตอบสนองควำมเข้ำใจด้วยกำรปฏิบัติหรือใช้ท่ำทำง (Total Physical Response: TPR) 
เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจจำกกำรฟังอันมีขั้นตอนเป็นล�ำดับ พร้อมทั้งข้อมูลค�ำศัพท์ กำรควำมเข้ำใจควำมหมำย และ
ควำมมัน่ใจ จงึพฒันำกำรไปสูก่ำรพดูอย่ำงเข้ำใจ และเต็มไปด้วยควำมคดิสร้ำงสรรค์จำกกลวธิกีำรสอนทีก่ระตุ้น
ให้เกดิกำรซกัถำม-โต้ตอบอย่ำงเข้ำใจ แล้วจงึเตรยีมควำมพร้อมสูก่ำรอ่ำนเขยีนด้วยกำรฝึกแยกแยะเสยีงวรรณยกุต์
และตัวสะกด ซึ่งเป็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำมลำยูถิ่นและภำษำไทย จำกนั้นจึงเชื่อมโยงไปสู่กำรอ่ำน-เขียน
ภำษำไทย โดยใช้แบบเรียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยง (Thai transfer primer) ซึ่งเด็กมีพื้นฐำนส่วนหนึ่งจำกกำร
เรียนภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทยด้วยแบบเรียนอ่ำนเขียนภำษำมลำยูอักษรไทย (Melayu primer)

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยส�ำหรับเยำวชนในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้นี้ใช้รูปแบบของกำร
สอนภำษำไทยเป็นภำษำท่ีสอง (Thai as a second language) ส�ำหรับนักเรียนที่มีภำษำแม่แตกต่ำงไปจำก
ภำษำไทยซึ่งเป็นภำษำรำชกำรและภำษำในโรงเรียน กำรพัฒนำกำรภำษำไทยจึงใช้พ้ืนฐำนควำมรู้ของภำษำ
มลำยูถิ่น นอกจำกนี้แล้วในกำรพัฒนำสติปัญญำ ระบบควำมคิด และควำมกล้ำแสดงออกจะพัฒนำโดยใช้
กระบวนกำรสื่อสำรด้วยภำษำมลำยูถิ่น (กำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน) ก่อน จำกนั้นจึงน�ำไปสู่กำรเรียนรู้ระบบ
ภำษำไทย จนกระทั่งน�ำไปสู่กำรรับควำมรู้ใหม่ในภำษำไทยได้อย่ำงมั่นคงและเข้มแข็งต่อไป

2. การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับเยาวชนในพื้นที่โดยใช้หลักการ “ขั้นบันได”

เยำวชนไทยเชือ้สำยมลำยใูนพืน้ทีจ่�ำเป็นต้องได้รบักำรเพิม่เตมิคลงัศัพท์ภำษำไทยก่อนโดยกำรพฒันำทกัษะ
ฟัง-พูด ก่อนที่จะพัฒนำทักษะกำรอ่ำน–เขียน ซึ่งนับว่ำเป็นไปตำมล�ำดับขั้นบันไดของกำรพัฒนำทักษะภำษำ

กำรพัฒนำทักษะภำษำตำมหลักกำรขั้นบันได พัฒนำมำจำกรูปแบบของ Malone (2006) ซึ่ง
เป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทำงภำษำตำมล�ำดับขั้นของกำรพัฒนำกำรทำงภำษำ โดยเริ่มต้นด้วย
กำรสร้ำงทักษะที่ดีในกำรฟังและกำรพูดก่อน จำกนั้นจึงพัฒนำไปสู่ทักษะกำรอ่ำน-เขียนในทุก ๆ ภำษำ โดยเริ่ม
ต้นจำกภำษำแม่หรือภำษำที่หนึ่งคือ ภำษำมลำยูถ่ินก่อน แล้วจึงพัฒนำภำษำที่สองหรือภำษำรำชกำรคือ 
ภำษำไทยเป็นล�ำดับต่อมำ กำรพฒันำทกัษะภำษำไทยจะประกอบไปด้วยกำรพัฒนำทกัษะกำรฟัง-พูด โดยเน้นที่
ทักษะกำรฟังเพื่อควำมเข้ำใจควำมหมำยโดยใช้กลวิธีกำรสอนภำษำไทยเป็นภำษำที่สองด้วยรูปแบบ TPR และ
เพิ่มทักษะกำรพูดโดยกำรตอบค�ำถำมง่ำย ๆ ด้วย TPR ระดับสูงที่มีกำรเพิ่มเติมกำรสื่อสำรเข้ำไปด้วย จำกนั้นจึง
จะเข้ำสูก่ำรพฒันำทกัษะกำรอ่ำน-เขยีน โดยเตรยีมควำมพร้อมภำษำไทยด้วยกำรฝึกแยกแยะระดับเสยีงวรรณยกุต์
และแยกแยะเสียงตัวสะกด ซึ่งเป็นปัญหำของเยำวชนในพ้ืนท่ี จำกนั้นจึงเข้ำสู่กำรอ่ำน-เขียนภำษำไทย โดยใช้
แบบเรยีนอ่ำน-เขยีนภำษำไทยเชือ่มโยงกบัภำษำมลำย ูหรอื Thai transfer primer ควบคูไ่ปกบัสือ่พฒันำทกัษะ
กำรอ่ำน-เขียนหนังสือเล่มยักษ์และหนังสือเล่มเล็ก 
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ภำพที่ 1: หลักกำรขั้นบันไดในกำรรู้หนังสือและกำรเชื่อมโยงภำษำ 

ในบทควำมนี้จะให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน–เขียนภำษำไทย แต่อย่ำงไรก็ตำมจะ
กล่ำวถงึข้อมลูพืน้ฐำนในกำรพฒันำทักษะกำรฟัง-พดูก่อน เพือ่ควำมเชือ่มโยงระหว่ำงภำษำมลำยถูิน่กบัภำษำไทย

2.1 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย (การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)

นักเรียนในระดับชั้นอนุบำล 1 และ 2 ของโครงกำรทวิภำษำได้มีกำรสร้ำงพื้นฐำนทักษะกำรฟัง-พูด
ภำษำไทยเพื่อเพิ่มพูนและสะสมคลังค�ำศัพท์ให้มำกเพียงพอแก่กำรอ่ำน-เขียนภำษำไทย ในกำรเพิ่มคลังค�ำศัพท์
ดังกล่ำว ได้ใช้กลวิธีกำรสอนภำษำไทยในรูปแบบ TPR คือ กำรตอบสนองค�ำสั่งด้วยกำรปฏิบัติ (Asher, 1986) 
ซ่ึงเป็นกระบวนกำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ภำษำใหม่ให้กับเด็กก่อนท่ีจะพูดอย่ำงเป็นล�ำดับขั้นและเป็น
ธรรมชำติ อีกทั้งเป็นวิธีลดควำมกลัว ควำมไม่กล้ำพูดภำษำใหม่ และลดควำมกดดันในกำรเรียนรู้ภำษำใหม่ 
โดยเริม่ต้นด้วยทกัษะกำรฟังอย่ำงเข้ำใจมำกกว่ำกำรจดจ�ำทัง้นี ้เด็กจะเข้ำใจค�ำศพัท์ท่ีสอนอย่ำงรวดเร็วและจดจ�ำ
ได้นำน เนื่องจำกกำรรับรู้ภำษำผ่ำนกำรปฏิบัติเริ่มจำกค�ำสั่งงำ่ย ๆ ไปสู่ค�ำที่ยำกขึ้น จนผู้เรียนเข้ำใจควำมหมำย 
ผู้เรียนจะฟังค�ำส่ังในภำษำที่สองโดยสังเกตผู้อื่นซึ่งท�ำท่ำทำงตอบรับ จำกนั้นจึงท�ำตำมค�ำบอกพร้อมเพื่อน 
แล้วจึงท�ำตำมค�ำบอกเองในภำยหลงั (ฟัง ดู และท�ำ) โดยทีย่งัไม่มกีำรพดูในตอนแรก ผูเ้รยีนจะเข้ำใจควำมหมำย
ของค�ำสั่งนั้น ๆ จำกทำ่ทำง โดยไม่ต้องแปลเป็นภำษำที่ผู้เรียนรู้ดีอยู่แล้ว และใช้หลักกำรเรียนรู้จำกสิ่งใกล้ตัวไป
หำสิง่ไกลตวั จำกค�ำทีง่่ำยไปหำยำกคอื เรยีนรูจ้ำกของจรงิ จำกสิง่ทีม่องเหน็ได้ (รูปธรรม) ไปสู่ค�ำทีย่ำก (นำมธรรม) 
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โดยแบ่งได้ตำมประเภทของ TPR คือ 1) ค�ำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับร่ำงกำยและเป็นค�ำกริยำแสดงอำกำรต่ำง ๆ 
โดยใช้ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย เช่น จับหู จับจมูก จับปำก นั่ง ยืน เดิน เป็นต้น 2) ค�ำศัพท์
ที่ใช้ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของและค�ำกริยำที่เก่ียวข้องกับสิ่งของนั้น เช่น หยิบแก้วน�้ำ ทำแป้ง หวีผม เป็นต้น 
3) ค�ำศัพท์ต่ำง ๆ โดยใช้รูปภำพมำเป็นสื่อแทนกำรน�ำสิ่งของจริงมำใช้ในห้องเรียนสำมำรถสอนได้ทั้งค�ำนำม 
ค�ำกริยำ รวมทั้งค�ำคุณศัพท์ เช่น ชี้ภำพเรือ วำดรูปดำว ติดภำพบ้ำน ดึงภำพดอกไม้สีแดง เดินไปโรงพยำบำล 
เป็นต้น และ 4) กำรสอนค�ำศัพท์ในระดับประโยคโดยใช้กำรเล่ำเรื่องและแสดงบทบำทตำมเรื่องที่เล่ำตำมล�ำดับ
เหตกุำรณ์ โดยมจุีดประสงค์เพ่ือให้เดก็เรยีนรูค้�ำศพัท์ท่ีเป็นค�ำนำมธรรม ค�ำแสดงอำรมณ์ควำมรูสึ้ก และค�ำท่ีบอก
ล�ำดับเหตุกำรณ์ก่อน-หลัง

ทั้งนี้ กำรสอนภำษำไทยในรูปแบบ TPR เพื่อพัฒนำภำษำของผู้เรียนในขั้นที่สูงขึ้นนั้นสำมำรถกระตุ้นให้
ผู้เรียนพูดโต้ตอบได้โดยกำรใช้ค�ำถำมปลำยปิด (ใช่, ไม่ใช่, ใคร, ท�ำอะไร, ที่ไหน เมื่อไหร่, เท่ำไร) เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจในกำรเรียนรู้ภำษำไทยให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงเป็นขั้นตอน และเป็นกำรประเมินควำมเข้ำใจของผู้เรียน
อีกด้วย พร้อมกบักำรใช้กบักลวธิกีำรสอนต่ำง ๆ  ทีพ่ฒันำทกัษะฟังและพูดโดยมุง่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภำษำไทยใน
ระดบัประโยค ระดบัเนือ้เรือ่งท่ีเป็นเรือ่งรำวใกล้ตวั เช่น กลวธิเีล่ำเรือ่งผลดั บทสนทนำในสถำนกำรณ์ชวีติประจ�ำ
วันและวัฒนธรรมไทย เรื่องเลำ่ภำษำไทยกับค�ำถำมปลำยปิด และนิทำนภำพกับกำรสรำ้งนิสัยรักกำรอ่ำน-เขียน 
เพลงกับค�ำถำมพัฒนำภำษำ ซึ่งกลวิธีเหล่ำนี้จะช่วยเตรียมควำมพร้อมโดยเน้นควำมหมำยควำมเข้ำใจ และทุน
ค�ำศัพท์ภำษำไทย เพื่อน�ำไปสู่กำรอ่ำน-เขียนในภำษำไทย

2.2 การเตรียมความพร้อมไปสู่การอ่าน-เขียนภาษาไทย (แยกแยะเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกด)

กำรพัฒนำทักษะกำรฟัง–พูดภำษำไทยโดยเน้นควำมหมำยควำมเข้ำใจด้วยกำรเพิ่มคลังค�ำศัพท์ให้
แก่ผู้เรียนยังไม่เพียงพอที่จะช่วยแก้ไขปัญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำไทย-ภำษำมลำยูถิ่นได้ จำกผล
กำรศึกษำ “ลักษณะภาษามลายูถิ่น" (แวมำยิ ปำรำมัล และคณะ, 2552) และ "ความแตกต่างระหว่างภาษา
มลายูถิ่น-ภาษาไทย และภาษามาเลเซีย และปัญหาการเรียนภาษาไทยของเยาวชนไทยเชื้อสายมลายูใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้” (มิรินด้ำ บูรรุ่งโรจน์ และสุนี ค�ำนวลศิลป์, 2552) พบว่ำควำมแตกตำ่งที่เป็นอุปสรรค
ในกำรเรียนรู้ภำษำไทยของเยำวชนในพื้นที่คือ กำรออกเสียงวรรณยุกต์และกำรออกเสียงตัวสะกด จึงน�ำมำ
สู่กำรออกแบบกำรเตรียมควำมพร้อม ที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งก่อนน�ำไปสู่กำรอ่ำน-เขียนภำษำไทยคือ กำร
ฝึกทักษะกำรฟัง-พูดที่เน้นควำมถูกต้องด้วยกลวิธีกำรกำรแยกแยะเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกด โดยใช้ทฤษฎี
คู่เทียบเสียง (Minimal pair) เพื่อฝึกทักษะกำรฟังเพื่อแยกแยะระดับเสียงวรรณยุกต์ แยกแยะเสียงตัวสะกด 
(เสียงท้ำยค�ำ) โดยยังไม่ต้องค�ำนึงถึงรูปกำรเขียนแบบไม่ตรงมำตรำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสำมำรถแยกแยะ
ควำมแตกต่ำงของเสียงได้ และฝึกออกเสียงให้ชัดเจน สำมำรถออกเสียงได้ถูกต้อง และระมัดระวังในส่วนที่
ต่ำงกนัของคูค่�ำ โดยเฉพำะเสยีงทีใ่กล้เคยีงกนั พร้อมทัง้เข้ำใจและตระหนกัถึงควำมแตกต่ำงนัน้ คอืเมือ่ออกเสยีง
ไม่ถกูต้อง ค�ำทีต้่องกำรสือ่ควำมหมำยนัน้จะกลำยเป็นค�ำทีม่คีวำมหมำยใหม่หรอืเป็นค�ำทีไ่ม่มคีวำมหมำย เป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมให้กับนักเรียนก่อนที่จะเรียนแบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำไทย
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2.3 แบบเรียนอ่านเขียนภาษาไทยแบบเชื่อมโยง (เชื่อมโยงกับภาษามลายูถิ่นอักษรไทย)

แบบเรียนอ่ำนเขียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยง เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เป็นไปตำมแนวคิดของ
กำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทวภิำษำคอื “Known to Unknown” คือ เรียนรู้จำกส่ิงท่ีรู้อยูแ่ล้วไปสู่ส่ิงใหม่ และ
ให้ควำมส�ำคัญแก่ผู้เรียน (Child centered) โดยใช้ภำษำท้องถิ่นเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้

กำรพฒันำทักษะกำรอ่ำน-เขียนภำษำไทยในระดับชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 ต่อเนือ่งจำกกำรเรยีนอ่ำน-เขยีน
ภำษำมลำยูถิ่นในชั้นอนุบำล 2 ซึ่งมีพื้นฐำนทำงกำรอ่ำนเขียน “อักษรไทย” ในภำษำมลำยูมำแล้วในระดับหนึ่ง 
โดยทีน่กัเรยีนรูจ้กัตวัอกัษรไทยทีอ่ยูใ่นภำษำมลำยจู�ำนวน 37 ตัวอกัษร (โดยมอีกัษรท่ีเป็นพยญัชนะต้น 21 อกัษร 
พยัญชนะท้ำย 1 อักษร และสระอีก 15 อักษร)

รวมทั้งรู้จักเสียงที่สัมพันธ์กับแต่ละอักษร และหน้ำที่ของอักษรต่ำง ๆ อันได้แก่ พยัญชนะต้น พยัญชนะ
ท้ำยและสระ และเคร่ืองหมำยพเิศษ อกีทัง้ยงัสำมำรถประสมอกัษรให้เป็นค�ำและประกอบค�ำต่ำง ๆ  เป็นประโยค
ตำมอักษรที่ได้เรียน จนถึงข้ันสำมำรถอ่ำนหนังสือเพ่ิมเติมเป็นภำษำมลำยูถ่ินอักษรไทยง่ำย ๆ ตำมวัยได้ 
ซ่ึงพืน้ฐำนกำรอ่ำนออกเขยีนได้และกำรสร้ำงนสิยัรกักำรอ่ำนกำรเขยีนอย่ำงมคีวำมสุข และสนกุทีจ่ะเรียนรู้เร่ือง
รำวต่ำง ๆ จำกหนังสือ จะเป็นต้นทุนที่ดีที่ส�ำหรับกำรเชื่อมโยงไปสู่กำรอ่ำนออกเขียนได้ในภำษำไทย

ภำพที่ 2: เปรียบเทียบอักษรในภำษำไทยและภำษำมลำยูถิ่นที่เหมือนกัน

พยัญชนะภาษาไทย มี 44 ตัว

เปรียบเทียบอกัษรในภาษาไทยและภาษามลายูถิ�นที�เหมือนกัน
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3. กระบวนการสร้างแบบเรียนอ่าน-เขียนภาษาไทยแบบเชื่อมโยง

กำรสร้ำงแบบเขยีนอ่ำน-เขยีนภำษำไทยแบบเชือ่มโยงในโครงกำรทวภิำษำฯ เป็นกำรท�ำงำนร่วมกนัระหว่ำง
นักภำษำศำสตร์ในพืน้ทีแ่ละส่วนกลำง (มหำวทิยำลยัมหดิล) ครูผู้สอนภำษำไทย นักศึกษำคณะศลิปศำสตร์ และ
คณะวิจัยโครงกำรทวิภำษำฯ ผ่ำนกำรประชุมปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วมโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษามลายูถิ่น ศึกษำลักษณะที่สอดคล้อง
และแตกต่ำงระหว่ำงภำษำไทยกับภำษำมลำยูถิ่น แล้วน�ำมำออกแบบแบบเรียนอ่ำน-เขียน โดยใช้
ควำมสอดคล้องเป็นพืน้ฐำนในกำรเรยีนรู ้(แบบเรยีนอ่ำน-เขยีนภำษำมลำยถูิน่อกัษรไทย) และออกแบบ
กลวิธีกำรสอนที่แก้ไขควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำที่เป็นปัญหำในกำรเรียนรู้ภำษำไทย เช่น ตัวสะกด 
เสียงวรรณยุกต์ จำกข้อมูลพบว่ำอักษรในภำษำมลำยูถิ่นที่ตัวอักษรเหมือน-เสียงเหมือนกับภำษำไทย 
ประกอบด้วย พยัญชนะต้น 21 รูป พยัญชนะทำ้ย 1 รูป และสระ 15 รูป อักษรในภำษำไทยที่ไม่มีใน
ภำษำมลำยูถิ่นจะถูกเพิ่มเติมในแบบเรียนอ่ำนเขียน ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบอักษร

 

ลักษณะระบบตัวเขียนภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย

อักษรที่เหมือนกันใน
ภาษามลายู-ภาษาไทย

อักษรต่างกัน
(แต่เสียงเหมือนกัน)

อักษรไทยที่ไม่มีในภาษามลายูถิ่น
(เด็กต้องเรียนเพิ่มเติม)

พยัญชนะต้น

อักษรกลำง (7 ตัว) 
ก, จ, ด, ต, บ, ป, อ 

กลำง (2 ตัว)
ฎ, ฏ
(เสียงเหมือน ต ด)

พยัญชนะต้น ( 23 ตัว) แบ่งเป็น
อักษรกลำง = ฎ, ฏ (2 ตัว)
อักษรต�่ำ = ฅ, ฆ, ฌ, ธ, ฒ, ฑ, ณ, ภ, ญ, ฬ (10 ตัว)
อักษรสูง = ข, ฃ, ฉ, ถ, ฐ, ภ, ฝ, ส, ษ, ศ, ห(11 ตัว)

อักษรต�่ำ (14 ตัว)
ค, ง, ช, ซ, ท, น, พ, ฟ, 
ม, ย, ร, ล, ว, ฮ

อักษรต�่ำ (10 ตัว)
ฅ, ฆ, ฌ,  ธ, ฒ, ฑ, ณ, 
ภ, ญ, ฬ
(เสียงเหมือน ค, ช, ท, 
น, พ, ย, ล)

พยัญชนะท้าย 
(ตัวสะกด) - ง -

พยัญชนะสะกด (25 ตัว)
(แม่กก) -ก -ข, -ค, -ฆ-ค, -ข, -ฆ
(แม่กด) -ด -ต -จ, -ช, -ซ, -ฎ, -ฏ, -ฐ, -ฒ, -ฑ, -ถ, -ท,-ธ, 
-ศ, -ส,-ษ,  -ทร,
(แม่กบ) -บ, - ป, -พ, -ฟ, -ภ
(แม่กน) -น, -ญ, -ณ, -ร, -ล, -ฬ, ร, -ล
(แม่กม) -ม
(แม่เกย) -ย
(แม่เกอว) –ว

สระเดี่ยว
–ะ, ำ,  -ิ,  -ี , -ุ, -ู, เ-ะ, 
เ-, แ-ะ, แ-, เ-ำะ, -อ, โ-
ะ, โ - ือ

 ใ- และ -ัย
-
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ลักษณะระบบตัวเขียนภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย

อักษรที่เหมือนกันใน
ภาษามลายู-ภาษาไทย

อักษรต่างกัน
(แต่เสียงเหมือนกัน)

อักษรไทยที่ไม่มีในภาษามลายูถิ่น
(เด็กต้องเรียนเพิ่มเติม)

สระผสม - - เ – อะ, เ–อ, เ –ี ยะ, เ -ีย,
 เ –ื อะ, เ -ื อ, -ัวะ, -ัว, -�ำ, ไ-, ใ-, ัย, เ-ำ, ฤ, ฤำ, ฦ, ฦำ

วรรณยุกต์ - - เสียงเอก (  ่ ), โท (   ้ ), ตรี (   ๊ ) และ จัตวำ (  ๋ )

ค�าควบกล�้า - - กร, กล, กว, ตร, ปร, ปล, คว, คล, ทร, 
ห (น�ำ)  และ อ (น�ำ)

ตำรำงที่ 1: ตำรำงเปรียบเทียบอักษรในภำษำไทยและภำษำมลำยูถิ่น

ขัน้ตอนที ่2 แจกแจงความถีที่ป่รากฏ ของอกัษรนัน้ ๆ  ว่ำปรำกฏมำก-น้อยต่ำงกนัเท่ำใด โดยพิจำรณำ
จำกควำมถี่ของอักษรจำกกำรวิเครำะห์ ชุดค�าศัพท์ TPR ที่เด็กเรียนมำแล้วจำกทักษะกำรฟัง-พูดใน
ระดับชั้นอนุบำล 1 และอนุบำล 2 โดยเรียงล�ำดับควำมถี่จำกมำกสุดไปน้อยสุด ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

ล�าดับที่ พยัญชนะต้น จ�านวนความถี่

1 ด 169

2 ภ 141

3 ต 127

4 ช 116

5 ก 87

ล�าดับที่ ตัวสะกด จ�านวนความถี่ ล�าดับที่ ตัวสะกด จ�านวนความถี่

1 แม่กง 199 1 -ะ 341

2 แม่กน 187 2 ั- 165

3 แม่กก 161 3 -ำ 153

4 แม่กด 158 4 ิ- 145

5 แม่กบ 116 5 ี- 115
ตำรำงที่ 2-4: ตำรำงแจกแจงควำมถี่ของพยัญชนะและสระที่ปรำกฏ

ขัน้ตอนท่ี 3 การจัดล�าดบับทเรียน ใช้ข้อมูลตัวอักษรรูปเหมอืน-เสียงเหมอืน ตัวอกัษรต่ำง และควำมถี่
ของตวัอกัษรมำประกอบกำรจดัล�ำดับ โดยน�ำตวัอกัษรรปูเหมอืน-เสยีงเหมือนมำสอนก่อนในบทแรก ๆ
เนื่องจำกเป ็นตัว อักษรท่ีนักเรียนได ้ เรียนมำแล ้วในภำษำมลำยู ถ่ิน ส�ำหรับตัวอักษรที่
รูปเหมือน-เสียงเหมือน ในหนึ่งบทเรียนสำมำรถใช้ได้ 2-6 ตัวอักษร ส่วนกำรแนะน�ำอักษรใหม่ที่
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ไม่เหมือนในภำษำมลำยถูิน่ ให้สอนเป็นล�ำดบัถดัจำกนัน้ โดยสอนบทเรยีนละ 1 อกัษรเท่ำนัน้ตำมหลกั
กำรเดียวกันกับแบบเรียนอำ่นเขียนภำษำมลำยูถิ่น

3.1 องค์ประกอบของแบบเรียนอ่านเขียนภาษาไทยแบบเชื่อมโยง

โครงสร้ำงของแบบเรียนอ่ำนเขียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยงใช้หลักกำรเดียวกับแบบเรียนอ่ำนเขียน
ภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย คือมีบทเรียนแนะน�ำอักษร บทเรียนทบทวนพยำงค์ กำรแตกค�ำ-ประสมค�ำหลัก 
กำรแตกประโยค-สร้ำงประโยค และได้ออกแบบและสร้ำงแบบฝึกหัดที่เน้นควำมถูกต้องไปพร้อมกับควำม
เขำ้ใจ เช่น แบบฝึกหัดโยงภำพกับค�ำ แบบฝึกหัดเรียงอักษร แบบฝึกหัดเรียงค�ำ เติมค�ำในประโยค แบบฝึกอักษร
ไขว้ (หำค�ำที่ซ่อนไว้) เป็นต้น ส่วนที่แตกต่ำงไปจำกแบบเรียนอ่ำนเขียนภำษำมลำยูถิ่นคือ กำรแนะน�ำอักษรท่ี
รูปเหมือน-เสียงเหมือน ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกบทเรียนออกเป็น 2 ประเภท โดยในแต่ละบทจะมีส่วนประกอบดังนี้

บทที่... 
(แนะน�าอักษรที่รูปเหมือน-เสียงเหมือน)

บทที่... 
(แนะน�าตัวอักษรรูปต่าง-เสียงต่าง)

1. ตัวอักษรประจ�ำบท จ�ำนวน 2-6 ตัวอักษร 1. ตัวอักษรประจ�ำบท จ�ำนวน 1 ตัวอักษร

2. ภำพประโยคหลัก 2. ค�ำหลักแนะน�ำตัวอักษร 1 ค�ำ

3. ประโยคหลัก 3. ภำพประโยคหลัก

4. ภำพค�ำหลัก 4. ประโยคหลัก

5. ค�ำหลัก 5. ภำพค�ำหลัก

6. แบบฝึกอ่ำน 6. ค�ำหลัก

7. แบบฝึกหัด 7. แบบฝึกอ่ำน

8. แบบฝึกหัด
ตำรำงที่ 5: ตำรำงแนะน�ำควำมเหมือน-ตำ่งของรูปและเสียงอักษร
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ภำพที่ 3: ตัวอย่ำงแบบเรียนอำ่น-เขียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยง (ตัวอักษรรูปเหมือน-เสียงเหมือนในภำษำมลำยูถิ่น)

4. กลวิธีการสอนแบบเรียนอ่าน-เขียนภาษาไทยแบบเชื่อมโยง

ขั้นที่ 1 ทบทวนอักษร เข้ำใจประโยค และเรียนรู้ค�ำศัพท์จำกรูปภำพ
1) ครูแนะน�ำและทบทวนตัวอักษรประจ�ำบท

• ครูชี้ท่ีอักษรประจ�ำบทถำมนักเรียนว่ำรู้จักตัวอักษรใดบ้ำง (ให้นักเรียนช่วยกันบอกทีละตัวจนครบ
ทุกตัว)

• ครูอำ่นตัวอักษรและสระทั้งหมดอย่ำงถูกต้องชัดเจนตรงตำมอักขระวิธี
• นักเรียนอำ่นอักษรและสระทั้งหมดพร้อมครู
• นักเรียนอำ่นอักษรและสระทั้งหมดด้วยตัวนักเรียนเอง

2) ครูแนะน�ำภำพหลักและประโยคหลัก
• ครูชี้ที่ภำพหลัก แล้วถำมนักเรียนว่ำ นี่คือภำพอะไร ในภำพมีใคร/อะไรอยู่บ้ำง และเขำก�ำลังท�ำ

อะไรอยู่ เป็นต้น 
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หมายเหต:ุ นกัเรยีนสำมำรถตอบเป็นค�ำหรือประโยคได้ (หรอืตอบใกล้เคยีง) ถ้ำเดก็ตอบไม่ถกูครู
ควรบอกเด็กวำ่เป็นภำพอะไร

• ครูชี้ที่รูปภำพหลักแล้วชี้ท่ี “ประโยคหลัก” แล้วบอกนักเรียนว่ำ รูปนี้เขียนอย่ำงนี้ และอ่ำนว่ำ 
“ตำ ตี งู” (ครูอ่ำนอย่ำงถูกต้องชัดเจนตรงตำมอักขระวิธี)

• นักเรียนอำ่นประโยคหลักพร้อมครู
• นักเรียนอำ่นประโยคหลักด้วยตัวนักเรียนเอง (อ่ำนพร้อมกันทั้งห้อง อ่ำนเป็นกลุ่ม และอ่ำนเดี่ยว)

3) ครูแนะน�ำภำพย่อยและค�ำในแต่ละภำพ 
• ครูชี้ที่ภำพย่อยทีละภำพ แล้วถำมนักเรียนว่ำนี่คือภำพอะไร และครูชี้ที่ค�ำใต้รูปภำพ บอกว่ำ รูปนี้

เขียนอย่ำงนี้และอ่ำนว่ำ “ตำ” สะกดว่ำ ตอ. อำ. ตำ ท�ำตำมล�ำดับเช่นนี้จนครบทุกภำพทุกค�ำ 
(ทดลองให้นักเรียนออก มำชี้รูปภำพและสะกดค�ำในภำพที่ตนเองชอบ)

หมายเหตุ: ส�ำหรับนักเรียนที่สะกดค�ำคล่อง เนื่องจำกเรียนมำแล้วในแบบเรียนอ่ำนเขียนภำษำ
มลำยูถิ่น ครูสำมำรถข้ำมขั้นตอนกำรสะกดค�ำได้ (ถำ้มั่นใจว่ำเด็กสะกดได้ด้วยตนเอง) 

• ครูอ่ำนค�ำทั้งหมด (ตำ ปู งู ตำ นำ ตี งำ) ให้นักเรียนฟัง อย่ำงถูกต้องชัดเจนตรงตำมอักขระวิธี
• นักเรียนอำ่นค�ำทั้งหมดพร้อมครู
• นักเรียนอำ่นค�ำด้วยตัวนักเรียนเอง (อ่ำนพร้อมกันทั้งห้อง อ่ำนเป็นกลุ่ม และอ่ำนเดี่ยว)

ขั้นที่ 2 สร้างค�าจากกล่องอักษร (พัฒนำทักษะภำษำ ฝึกฝน และเน้นควำมคิดสรำ้งสรรค์)

ต ู -า

ี ป ง

น -า ต
ตำรำงที่ 6: กล่องอักษร

1) ครูอำ่นชื่ออักษรในกล่องอย่ำงชัดเจนโดยอ่ำนทั้งหมด หรืออ่ำนทีละ 1 แถว 
2) นักเรียนอำ่นชื่ออักษรทั้งหมดพร้อมครู (ไม่ควรอ่ำนทีละตัวอักษร แต่ให้อ่ำนทั้งหมด หรืออำ่นเป็นแถว

และให้นักเรียนอ่ำนพร้อมครู)
3) นักเรียนอำ่นชื่ออักษรด้วยตัวเอง (ทั้งหมดหรือเป็นแถว)
4) ครูให้นักเรียนออกมำชี้อักษรที่ตนเองชอบแล้วอ่ำนชื่ออักษร หรือครูชี้อักษรแล้วให้นักเรียนบอกชื่อ

อักษรนั้น โดยชี้แบบเรียงล�ำดับและชี้แบบสุ่ม (ไม่เรียงล�ำดับ)
5) ครูให้นักเรียนประสมอักษรจำกกล่องค�ำให้เป็นค�ำที่มีควำมหมำย

• ครูกระตุ้นให้นักเรียนประสมค�ำจำกอักษรในกล่อง (โดยถำมว่ำ ถ้ำน�ำตัวอักษรในกล่องนี้มำประสม
กัน จะได้ค�ำว่ำอะไรบำ้ง ในนี้มีค�ำอะไรบ้ำง) 

• ให้นกัเรยีนพดูค�ำทีน่กัเรยีนคดิ ครหูนัไปถำมเพือ่นๆ ว่ำถูกหรอืเปล่ำ ถ้ำถูกให้นกัเรียนออกมำชีอ้กัษร 
(ถำ้ผิด ให้เพื่อน ๆ ช่วยบอกค�ำที่ใกล้เคียงหรือค�ำอื่นๆ) แล้วออกมำชี้อักษรที่บอกออกมำ
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• ครูเขียนค�ำที่นักเรียนบอกบนกระดำน (จนครบทุกค�ำในกล่อง) 
• ครูและนักเรียนอ่ำนค�ำบนกระดำนพร้อมกัน

หมายเหตุ: สำมำรถข้ำมขั้นตอน “ครูอ่ำนให้นักเรียนฟัง”ได้ เนื่องจำกนักเรียนได้ยินและเห็นค�ำ
น้ันหลำยครั้งแล้ว และค�ำที่เขียนบนกระดำนล้วนเป็นค�ำที่นักเรียนคิดและสร้ำงขึ้นเองจึงควรอ่ำน
พร้อมครูได้ ถ้ำหำกว่ำนักเรียนอ่ำนไม่ถูกต้อง ครูต้องแก้ไขโดยอ่ำนให้ฟังใหม่ทันที)

• นักเรียนอำ่นเองทั้งห้อง (อ่ำนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้) นักเรียนสะกดและอำ่นค�ำที่เขียนได้

ขั้นที่ 3 แบบฝึกหัดอ่าน
1) ครูให้นักเรียนฝึกอ่ำนชุดที่ 1: ค�ำที่มีควำมหมำยทั้งหมด (ไม่ต้องสะกด)

• ครูอำ่นค�ำให้นักเรียนฟัง
• นักเรียนอำ่นพร้อมครู
• นักเรียนอำ่นค�ำด้วยตัวเอง

2) ครูให้นักเรียนฝึกอ่ำนค�ำชุดที่ 2: ชุดค�ำจ�ำแนกตำมเสียงสระ (บำงค�ำไม่มีควำมหมำย)
• ครูสะกดค�ำให้นักเรียนฟังทีละแถวและอ่ำนชุดค�ำในแถวนั้นให้นักเรียนฟัง(ตัวอย่ำง: ต. อำ ตำ / 

ป. อำ ปำ / น. อำ นำ / ง. อำ งำ อ่ำนว่ำ ตำ ปำ นำ งำ)
• นักเรียนสะกดชุดค�ำและอ่ำนชุดค�ำพร้อมกับครู
• นักเรียนอำ่นชุดค�ำทีละแถวด้วยตัวเอง (ท�ำจนครบทุกแถว)

3) ครูให้นักเรียนฝึกอ่ำนค�ำชุดที่ 3: ชุดค�ำสลับเสียงพยัญชนะและสระ (บำงค�ำไม่มีควำมหมำย)
• ครูสะกดค�ำให้นักเรียนฟังทีละแถวและอ่ำนชุดค�ำในแถวนั้นให้นักเรียนฟัง (ตัวอย่ำง: ต. อำ ตำ / 

ป. อำ ปำ / น. อำ นำ / ง. อำ งำ อ่ำนว่ำ ตำ ปำ นำ งำ)
• นักเรียนสะกดชุดค�ำและอ่ำนชุดค�ำพร้อมกับครู
• นักเรียนอำ่นชุดค�ำทีละแถวด้วยตัวเอง (ท�ำจนครบทุกแถว)

4) ครูให้นักเรียนฝึกอ่ำนประโยค (ไม่ต้องสะกด)
• ครูอำ่นประโยคให้นักเรียนฟัง 
• นักเรียนอำ่นประโยคพร้อมครู
• นักเรียนอำ่นประโยคด้วยตัวเอง(ท�ำตำมล�ำดับจนครบทุกประโยค)

ขั้นที่ 4 แบบฝึกหัดท้ายบท
1) โยงเส้นจากภาพให้ตรงกับค�า: เน้นทักษะควำมเข้ำใจ-ควำมหมำยระดับค�ำ
2) เขยีนค�าจากภาพ (ระยะแรก) / เขยีนประโยคจากภาพ (ระยะกลาง): เน้นทกัษะกำรเขยีนด้วยควำม

เข้ำใจและควำมถูกต้อง (ในบทเรียนระยะกลำง: ให้แต่งประโยคเพือ่พฒันำควำมคดิเชงิสร้ำงสรรค์ โดย
ใช้ค�ำที่เรียนมำแล้ว)
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3) เรียงค�าให้เป็นประโยค: เน้นทักษะไวยำกรณ์ภำษำไทย (ประธำน กริยำ กรรม) และกำรเขียนให้
ถูกต้องในระดับประโยค

หมายเหตุ: แบบฝึกหัดเหล่ำนี้ให้ท�ำในชั้นเรียนโดยเฉพำะข้อที่ 2 ส่วนข้อที่ 3 และ 1 สำมำรถน�ำ
ไปท�ำเป็นกำรบ้ำนได้

ขั้นที่ 5 แบบทดสอบท้ายบท: เขียนค�ำและประโยคตำมค�ำบอก
1) ครูเตรียมกระดำษหรือสมุดให้นักเรียนเพื่อเขียนตำมค�ำบอก
2) ครูพูดค�ำส�ำคัญในบทท่ีเรียนจ�ำนวน 5-10 ค�ำ ให้นักเรียนเขียนภำยในเวลำที่ก�ำหนด (ไม่ควรเกิน 

5-7 นำที)
3) ครพูดูประโยคหลกัและประโยคในแบบฝึกหดัอ่ำน จ�ำนวน 3–e5 ประโยค ให้นกัเรียนเขียนภำยในเวลำ

ที่ก�ำหนด (ไม่ควรเกิน 5-10 นำที)

เมือ่เด็กได้เริม่ต้นเรยีนรูก้ำรอ่ำนเขียนภำษำไทยแล้ว จ�ำเป็นต้องเสริมสร้ำงกำรอ่ำนให้เข้มแขง็ ด้วยหนงัสือ
ที่มีเรื่องรำวใกล้ตัวเด็กและมีเนื้อหำที่สนุกสนำน โดยใช้ควบคู่ไปกับแบบเรียนอ่ำนเขียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยง
เป็นกำรเสริมสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนให้แก่เด็ก 

5. สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

หนังสือเล่มยักษ์ (Big book) ใช้ควบคูก่บักลวธิกีำรสอนแบบ ‘กำรอ่ำนร่วมกนั’ เนือ่งจำกหนงัสอืเล่มยกัษ์
เป็นหนงัสอืประกอบภำพขนำดใหญ่ ใช้ส�ำหรบัสอนให้นกัเรยีนทัง้ชัน้มส่ีวนร่วมในกำรอ่ำนไปพร้อมกนักบัครผููส้อน 
โดยเน้นควำมเข้ำใจเนื้อเรื่อง จำกนั้นจึงเป็นกำรฝึกอ่ำนพร้อมกันกับครูเพื่อเน้นควำมถูกต้องของไวยำกรณ์ ด้วย
ลกัษณะเฉพำะของหนงัสอืเล่มยกัษ์ท่ีมโีครงสร้ำงซ�ำ้และกระตุ้นให้เด็กคำดเดำ ท�ำให้เด็กเกดิควำมสนกุสนำนและ
ต้องกำรอ่ำนให้คนอื่นฟัง

ภำพที่ 4 ตัวอย่ำงหนังสือเล่มยักษ์
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หนังสือเล่มเล็ก (Small book) ใช้เป็นสื่อพัฒนำกำรอ่ำนในระดับต้นได้ดี เด็กจะสนุกสนำนจำกรูปภำพ
และเนื้อเรื่อง ส่งเสริมให้เด็กรักหนังสือและรักกำรอ่ำน นอกจำกนี้แล้วหนังสือเล่มเล็กเป็นหนังสือที่ชุมชนผลิต
ขึ้นเองท�ำให้เด็กรู้สึกภำคภูมิใจในท้องถิ่น 

ภำพที่ 5: ตัวอย่ำงหนังสือเล่มเล็ก

หนังสือสองภาษา (Diglot book) ใช้ควบคู่กับกลวิธีกำรสอนแบบ ‘กำรอ่ำนด้วยตนเอง’ อำจจะเป็น
หนังสือที่มีขนำดเท่ำหนังสือเล่มเล็กหรือเล่มยักษ์ก็ได้ เป็นหนังสือที่มีภำพประกอบ ทั้งนี้เมื่อเด็กมีทักษะจำกกำร
อ่ำนภำษำมลำยูถิ่นจำกหนังสือเล่มยักษ์และหนังสือเล่มเล็กมำแล้ว เด็กจะรู้สึกดีเมื่อเรียนรู้ภำษำไทยโดย
กำรเทยีบเคยีงรปูและเสยีงของอกัษรทีเ่หมอืนกนั โดยในระยะแรกเดก็จะเริม่ต้นจำกกำรอ่ำนภำษำมลำยถูิน่ก่อน
และน�ำไปสูก่ำรเชือ่มโยงกำรอ่ำนตวัหนงัสอืภำษำไทย (ซ่ึงอำจจะมลีกัษณะภำษำทีแ่ตกต่ำงออกไปเช่น มตัีวสะกด
และเสียงวรรณยุกต์)

6. ผลพัฒนาการอ่าน-เขียนภาษาไทยของนักเรียนในโครงการทวิภาษา

ผลจำกกำรด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำฯ ในวิชำภำษำไทยพบว่ำ ในโรงเรียน
น�ำร่อง 4 แห่ง ซึ่งเปรียบเทียบกับโรงเรียนซึ่งจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบปกติอีก 4 แห่ง (โรงเรียนคู่เทียบ) 
ที่อยู่ภำยในบริบทและสภำพแวดล้อมเดียวกันรวม 8 โรงเรียน พบวำ่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่ผำ่น
หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำ มีผลพัฒนำกำรภำษำไทยส่วนใหญ่สูงกว่ำโรงเรียนคู่เทียบอย่ำง
เห็นได้ชัด 
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ผลกำรทดสอบพัฒนำกำรทักษะภำษำไทยส�ำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทั้งนักเรียนใน
โครงกำรน�ำร่องและนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบได้รับกำรประเมินผลภำยนอก โดยคณะกรรมกำรออกแบบ
กำรประเมนิผลจำกสถำบันวจิยัและพัฒนำชำยแดนภำคใต้ มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ (ศภุลกัษณ์ สนิธนำ และคณะ, 
2554) โดยทดสอบภำษำไทยในทกัษะฟัง พดู อ่ำนและเขยีน (ใช้แบบทดสอบ และแบบสมัภำษณ์เพือ่ดพูฒันำกำร) 
พบวำ่นักเรียนในโรงเรียนน�ำร่องได้คะแนนเฉลี่ยภำษำไทยร้อยละ 56.8 สูงกว่ำโรงเรียนคู่เทียบที่ได้คะแนนเฉลี่ย
ที่ร้อยละ 37.62  และจำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์วิชำอื่น ๆ ได้แก่ วิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม และวิชำภำษำไทย รวม 4 วิชำ พบวำ่ นักเรียนโรงเรียนทดลองมีคะแนนสูงกว่ำนักเรียน
โรงเรียนคู่เทียบในทุกสำระกำรเรียนรู้ และนักเรียนในโรงเรียนทดลองมีศักยภำพในกำรอ่ำนออกเขียนได้สูงกว่ำ
นักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบ

นอกจำกนี้ ข้อมูลจำกกำรประเมินผลภำยนอกของคณะกรรมกำรประเมินผลโครงกำรทวิภำษำฯ 
(วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และคณะ, 2553) พบว่ำ กำรสอนแบบทวิภำษำไม่ได้พัฒนำเฉพำะควำมสำมำรถทำง
ภำษำเท่ำนั้น แต่ได้สร้ำงเสริมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทั้งพุทธิพิสัย (ควำมสำมำรถในกำรคิดริเริ่ม และ
ควำมสำมำรถทำงภำษำ) และเจตพิสัย (เช่น อำรมณ์ควำมรู้สึกอยำกเรียนรู้ อยำกแสดงออก และควำมรักใน
วัฒนธรรมท้องถิน่) ในระดบัปฐมวยัได้ดกีว่ำระบบเก่ำอย่ำงชดัเจน ท�ำให้ผลงำนเป็นท่ียอมรบัของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง 
ทั้ งผู ้บริหำรกำรศึกษำ ครู  และผู ้ปกครอง ยิ่ งไปกว ่ำนั้นแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ 
(ภำษำมลำยูถิ่น–ภำษำไทย) ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน โดยครูผู้สอนได้
รับแนวคิดและเทคนิคกำรสอนใหม่ ๆ และมีควำมตระหนักในกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงอย่ำงแท้จริง 
โดยให้ควำมส�ำคัญกับต้นทุนควำมรู้ท่ีมีอยู่เดิมของเยำวชน และต่อยอดควำมรู้ใหม่จำกควำมรู้นั้น ผลที่เกิดแก่
ผู้ปกครองของนักเรียน คือ กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียนของบุตรหลำนมำกยิ่งขึ้นเนื่องจำกใช้ภำษำและ
ควำมรู ้ท้องถิ่นในกำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำรเชิญผู้ปกครองมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู ้ในบำงวิชำ และ
กำรน�ำหนังสอืเล่มเลก็ภำษำท้องถิน่ไปอ่ำนทีบ้่ำน สร้ำงควำมใกล้ชดิกบัโรงเรยีนมำกยิง่ขึน้ท�ำให้เกิดควำมร่วมมอื
ระหว่ำงชุมชนและโรงเรียน ชุมชนรู ้สึกว่ำโรงเรียนเป็นสถำบันกำรศึกษำที่ช ่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญำและ
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
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7 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาศึกษา 
(ภาษาไทย-มลายูปาตานี) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศุภลักษณ์ สินธนา1 และคณะ

1. บทน�า

จังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นสงัคมพหภุำษำและพหุวฒันธรรมมกีลุม่คนหลำกหลำยเชือ้ชำติ มลำย ูไทย จนี 
โดยเฉพำะกลุ่มมลำยูซึ่งมีอัตลักษณ์ทำงภำษำและวัฒนธรรม กำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับในโรงเรียนท่ีใช้
ภำษำไทยเพยีงภำษำเดยีวเป็นสือ่ เนือ้หำหลกัสตูรหลำยกลุ่มสำระยงัไม่มคีวำมสอดคล้องกบัสภำพกำรเรียนรู้ของ
สงัคมในท้องถิน่ กระบวนกำรเรยีนรูข้ำดกำรส่งเสรมิกำรสือ่สำรและกำรคดิวเิครำะห์ (บรรจง ฟ้ำรุ่งสำง และคณะ, 
2554) ประกอบกับสถำนกำรณ์วิกฤตในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้คือ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส ล้วน
เป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของเยำวชนสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ต�่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน (สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ, 2552) เยำวชนจ�ำนวนหน่ึงไม่สำมำรถ
ศึกษำต่อในระดับสูง ไม่สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพ หรืออยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันที่มี
ควำมหลำกหลำยได้อย่ำงกลมกลืน ไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนได้ (บรรจง ไชยลังกำ, 
2549)

ปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำต�่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน อันสืบเนื่องมำจำกควำมไม่เข้ำใจภำษำรำชกำร
เกิดขึ้นกับเยำวชนในกลุ่มชำติพันธุ์ในประเทศต่ำง ๆ ท่ัวโลกท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ในขณะนี้
หลำยประเทศก�ำลังพยำยำมแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยจัดกำรศึกษำท่ีใช้ควำมรู้ทำงภำษำแม่และวัฒนธรรม
ท้องถิน่ของเดก็กลุม่ชำตพินัธุเ์ป็นฐำนในกำรพฒันำกำรเรียนรูภ้ำษำรำชกำรและกำรเรียนรูใ้นระดับสูง รูปแบบนี้
เรียกว่ำกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำ (Mother tongue based-bi/multilingual education: 
MTB MLE) ซึ่งใช้ภำษำท้องถิ่นหรือภำษำแม่ของเด็กเป็นฐำนในกำรเรียนรู้ (ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 
2552) จำกกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำในประเทศสหรัฐอเมริกำของ 
โทมสัและคอลเิออร์ (1997) (อ้ำงถึงใน ศนูย์ศกึษำและฟ้ืนฟภูำษำและวฒันธรรมในภำวะวกิฤต สถำบนัวจัิยภำษำ
และวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล, 2553) ซึ่งกล่ำวถึงรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำแบบดั้งเดิมและแบบ
ทวิภำษำรวม 6 วิธี จำกจ�ำนวนนักเรียน 42,000 คน และบันทึกผลกำรเรียน 7,000,000 กว่ำรำยกำร เป็นระยะ
เวลำนำน 14 ปี พบว่ำนักเรียนกลุ่มชำติพันธุ์ที่ได้พัฒนำกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรทำงวิชำกำรในภำษำแม่ควบคู่
กับภำษำที่สอง มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำวิธีอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย และผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ 
ในกำรจดักำรศกึษำควรให้ควำมส�ำคญักับชมุชน สงัคม และวฒันธรรม ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงำนวจัิยเร่ือง กำรสร้ำง
หลกัสตูรท้องถิน่ภำษำชองโดยกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนต�ำบลคลองพล ูและต�ำบลตะเคยีนทอง อ�ำเภอเขำคชิฌกฏู 
จังหวัดจันทบุรี ที่ว่ำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ภำษำท้องถิ่นในโรงเรียนเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ภำษำรำชกำรด้วย
กระบวนกำรสอนที่ท�ำให้เกิดพัฒนำกำรทำงสมองและระบบคิดผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งผลดีต่อกำรเรียนในรำยวิชำภำษำไทยของเด็ก (สุรพล ไชยพงษ์ และคณะ, 2550)
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนำ อำจำรย์ประจ�ำคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
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ศูนย์ศึกษำและฟื ้นฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหำวิทยำลัยมหิดล (2553) ได้ท�ำกำรวิจัยปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิ่นและ
ภำษำไทยเป็นส่ือ: กรณกีำรจดักำรศกึษำแบบทวภิำษำ2 (ภำษำไทย-ภำษำมลำยถูิน่) ในโรงเรียนเขตพืน้ทีส่ีจ่งัหวดั
ชำยแดนภำคใต้” ซึ่งเป็นโครงกำรระยะยำว เริ่มสอนต้ังแต่ชั้นอนุบำลจนถึงช้ันประถมศึกษำปีที่  6 
ในโรงเรียนทดลองจังหวัดละ 1 โรงเรียน และมีโรงเรียนคู่เทียบจังหวัดละ 1 โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใช้หลักกำรเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมท่ีติดตัวเด็กกับภำษำ
และวัฒนธรรมในโรงเรียน ให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้ภำษำท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐำนส�ำคัญในกำรเรียนรู้ โดยเครื่องมือ
กำรเรียนรู้ที่ส�ำคัญในกำรเชื่อมโยงระหว่ำงภำษำมลำยูถิ่นซ่ึงเป็นควำมรู้และวัฒนธรรมที่บ้ำนของนักเรียนกับ
ภำษำไทยทีเ่ป็นควำมรูแ้ละวฒันธรรมใหม่ในโรงเรยีนคอื ระบบเขยีนภำษำมลำยถูิน่อกัษรไทยทีพ่ฒันำขึน้โดยน�ำ
อกัษรไทยเป็นสือ่ถ่ำยทอดภำษำท้องถิน่ เพือ่สร้ำงเนือ้หำสำระและสร้ำงสือ่ประกอบกำรเรยีนกำรสอนให้ใกล้เคยีง
กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของนักเรียน รวมทั้งออกแบบเทคนิคกลวิธีสอนที่เน้นกำรพัฒนำทักษะภำษำพร้อมกับ
พัฒนำกำรทำงสมองของเด็กควบคู่ไปกับกำรพัฒนำด้ำนสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงเสริมให้เยำวชนประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรศึกษำ ใช้ควำมรู้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต รู้คุณค่ำวัฒนธรรมท้องถิ่น สำมำรถปฏิบัติตนได้
เหมำะสมในวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตนในระดับท้องถิ่น และมีควำมเป็นไทยในระดับชำติ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำได้ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยมหิดลเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำ งำนวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรประเมินผลดังกล่ำว 
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำ (ภำษำไทย-ภำษำ
มลำยูปำตำนี) ท�ำให้ได้ข้อค้นพบที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรบ่งชี้ควำมส�ำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ทว-ิพหภุำษำศกึษำ และเป็นข้อมลูในกำรปรบัปรงุกำรด�ำเนนิงำนและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
โรงเรยีนให้เหมำะสม อนัจะส่งผลถงึกำรแก้ปัญหำส�ำคญัของกำรศกึษำของเยำวชนไทยมสุลิมในจังหวดัชำยแดน
ภำคใต้ และอำจเป็นเครื่องมือน�ำไปสู่กำรวำงนโยบำยทำงกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ต่อไป

2. วิธีการ

กำรวจิยันี ้เป็นกำรวจิยัเชงิประเมนิตำมแนวคดิของไทเลอร์ (Tyler, 1950) ท่ีเรียกว่ำ “Triple Ps Model” 
ซึ่งประเมินควำมส�ำเร็จของโครงกำรโดยเปรียบเทียบควำมสำมำรถของนักเรียนกับจุดมุ่งหมำยที่วำงไว้ (อ้ำงใน 
เยำวดี รำงชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2556) กลำ่วคือ นักเรียนที่ได้รับกำรสอนแบบทวิภำษำ (โรงเรียนทดลอง) จะต้องมี
ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนสงูกว่ำนกัเรยีนทีไ่ด้รบักำรสอนแบบปกต ิ(โรงเรียนคูเ่ทียบ) กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศกึษำ
ครั้งนี้คือ นักเรียนรุ่นที่ 1 ของโครงกำรทวิภำษำ จำกจังหวัดยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส ที่เป็นโรงเรียนทดลอง 
และโรงเรียนคู่เทียบในแต่ละจังหวัด รวมจ�ำนวน 6 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน 4 กลุม่สำระ ได้แก่ กลุม่สำระกำรเรยีนรูวิ้ทยำศำสตร์ คณติศำสตร์ สงัคมศกึษำ ศำสนำ
และวฒันธรรม ภำษำไทย และแบบทดสอบวดัทกัษะกำรอ่ำน ซ่ึงคณะผูว้จัิยได้สร้ำงขึน้ตำมขัน้ตอนของกำรสร้ำง
แบบทดสอบมำตรฐำน กล่ำวคือ ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชำญในกำรสอนระดับประถมศึกษำ รำยวิชำละ 3 คน 

2 ภำยหลังโครงกำรวิจัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเียกเป็น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำ ตำมจ�ำนวนภำษำที่เพิ่มขึ้นตำมระดับชั้นที่สูงขึ้น
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รวม 15 คน มำเป็นผู้วิเครำะห์หลักสูตร เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและออกข้อสอบ แล้วน�ำข้อสอบทั้งหมด
ไปให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวัดผลจำกมหำวิทยำลัยและส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ�ำนวน 3-5 คนต่อระดับชั้น 
เปน็ผูป้ระเมนิควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อสอบกบัจดุประสงค์ และหำดชันคีวำมสอดคล้อง (IOC) หลงัจำกนั้น จงึ
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่ำ IOC > 0.5 ขึ้นไป น�ำไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย ประมำณ 100 คน ต่อรำยวิชำและต่อระดับชั้น เพื่อหำคุณภำพของเครื่องมือ ได้แก่ 
ค่ำควำมเชื่อมั่น ค่ำควำมยำกง่ำย และค่ำอ�ำนำจจ�ำแนก และคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
น�ำไปทดสอบจริงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 6 โรงเรียน ในช่วงปลำยภำคเรียนของปีกำรศึกษำ ระหว่ำง
ปลำยเดอืนกมุภำพนัธ์ถงึต้นเดอืนมนีำคมตัง้แต่ปีพ.ศ. 2554 ถึง 2557 ของนกัเรียนระดับชัน้ประถมศกึษำปีท่ี 1-4 
โดยในแต่ละปีคณะผูว้จิยัได้ด�ำเนนิกำรทดสอบด้วยวธิกีำรทีแ่ตกต่ำงกนั เพือ่ให้เหมำะสมกบัระดบัพฒันำกำรทำง
ภำษำของนักเรียน ดังนี้

ปีพ.ศ. 2554 นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยก�ำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ได้ด�ำเนินกำรสอบโดย
มีข้อสอบปรนัย จ�ำนวน 2 ชุด ที่ถำมในเนื้อหำเดียวกัน แต่แยกเป็นสองภำษำ ชุดหนึ่งภำษำมลำยูถิ่นปำตำนี 
อีกชุดหน่ึงเป็นภำษำไทย โดยให้นกัเรยีนโรงเรยีนทดลองทีผ่่ำนกำรสอนตำมแนวทำงทว-ิพหภุำษำสอบด้วยข้อสอบ
ทีแ่ปลเป็นภำษำมลำยถ่ิูนปำตำน ีส่วนนกัเรยีนโรงเรยีนคูเ่ทยีบทีผ่่ำนกำรเรียนตำมแนวทำงทัว่ไปสอบด้วยข้อสอบ
ภำษำไทย ในกำรด�ำเนินกำรสอบมีผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำซึ่งเป็นคนท้องถิ่น
และผ่ำนกำรฝึกอบรมเรือ่งกำรด�ำเนนิกำรสอบมำแล้ว เป็นผูอ่้ำนข้อสอบ ท้ังข้อค�ำถำมและตวัเลือกให้นกัเรยีนฟัง 
ข้อละ 2 ครัง้ และให้นกัเรยีนตดัสินใจเลือกค�ำตอบทีถ่กูต้องโดยท�ำลงในข้อสอบ ท�ำเช่นนีจ้นครบทุกข้อ ทกุรำยวชิำ
ทั้ง 5 ฉบับ นอกจำกนี้ยังมีกำรสอบภำคปฏิบัติ เพื่อวัดทักษะกำรอ่ำนออกเสียง ส�ำหรับกลุ่มสำระวิชำภำษำไทย 
และทักษะกำรอ่ำน ปีพ.ศ. 2555 นักเรียนก�ำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ได้ด�ำเนินกำรสอบลักษณะ
เดียวกันกับปีพ.ศ. 2554 มีกำรอ่ำนข้อค�ำถำม 2 ครั้ง แต่อำ่นตัวเลือกเพียง 1 ครั้ง ในปีพ.ศ. 2556 นักเรียนก�ำลัง
เรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ได้ด�ำเนินกำรสอบลักษณะเดียวกันกับที่ผ่ำนมำ แต่ให้นักเรียนอ่ำนและ
ท�ำข้อสอบด้วยตนเอง โดยตอบในกระดำษค�ำตอบ และในปีพ.ศ. 2557 นักเรียนก�ำลังเรียนอยู ่ใน
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีกำรสอบ โดยด�ำเนินกำรสอบด้วยข้อสอบชุดเดียวกันเป็นภำษำไทย
ใน 4 กลุ่มสำระ คือ กลุ่มสำระวิทยำศำสตร ์ คณิตศำสตร ์สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำไทย แต่
มีกำรสอบวชิำทกัษะกำรอ่ำนทีเ่น้นควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน แยกเป็น 2 ชดุ โดยนกัเรยีนโรงเรยีนทดลองใช้ข้อสอบ
ทักษะกำรอ่ำนที่แปลเป็นภำษำมลำยูถิ่น ส่วนนักเรียนโรงเรียนคู่เทียบสอบทักษะกำรอ่ำนด้วยข้อสอบภำษำไทย 
ข้อมูลทั้งหมดมีกำรประมวลผลทำงสถิติด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำน และทดสอบควำม
แตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยโดยใช้ T-test และ ANOVA และหำปริมำณควำมแตกตำ่งด้วยค่ำ Effect size (d)

3. ผลการวิจัย

ในกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำ (ภำษำไทย-ภำษำมลำยู
ปำตำนี) ครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียนทดลองกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบ และเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่
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ผ่ำนเกณฑ์ตัดสินผลกำรเรียน (เกณฑ์ร้อยละ 50) ระหว่ำงนักเรียนในโรงเรียนทดลองกับโรงเรียนคู่เทียบ ผลวิจัย
สรุปได้ดังนี้

3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรุ่นที่ 1

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนรุ่นที่ 1 ระหว่ำงโรงเรียนทดลองกับโรงเรียนคู่เทียบ ซึ่งเก็บข้อมูลมำตั้งแต่
ปีกำรศึกษำ 2553-2556 นั้น สรุปได้วำ่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยภำพรวมที่คิดจำกคะแนนรวม 4 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้และทักษะกำรอ่ำนของนักเรียนโรงเรียนทดลองมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำนักเรียนโรงเรียนคู่เทียบอย่ำงมีนัย
ส�ำคัญทำงสถติทิีร่ะดบั .01 ในทุกระดับช้ัน โดยมปีรมิำณควำมแตกต่ำงอยูใ่นระดับมำก (d>1.00) ขณะทีน่กัเรยีน
อยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ 2 แต่ปริมำณควำมแตกตำ่งลดลงอยู่ในระดับปำนกลำง (d= 0.5) ในขณะที่
นักเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ 4 ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 1

ชั้น
ทดลอง คู่เทียบ

t p d
n  x S.D n x S.D

ป. 1 66 67.9 16.0 52 44.5 17.1 7.58 0.00 1.40

ป. 2 60 66.0 12.5 60 50.2 16.7 5.85 0.00 1.06

ป. 3 60 62.8 14.1 69 55.4 13.8 3.04 0.00 0.53

ป. 4 55 52.1 12.4 61 44.1 15.3 3.10 0.00 0.57
ตำรำงที่ 1: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยภำพรวมของนักเรียนในโรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบ

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 4 กลุ่มสำระและทักษะกำรอ่ำน จะเห็นได้ว่ำผลกำรเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงของสมัฤทธผิลทำงกำรเรยีนในภำพรวมมคีวำมแตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส�ำคญัทีร่ะดับ.01 โดยนกัเรียน
ทดลองทีผ่่ำนกำรสอนแบบทวภิำษำมคีะแนนสงูกว่ำนกัเรียนในโรงเรยีนคูเ่ทยีบ อย่ำงไรกต็ำมในรำยละเอยีดของ
แต่ละสำระกำรเรียนรู้พบว่ำ มีเพียงสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และทักษะกำรอ่ำนเท่ำนั้นที่นักเรียนโรงเรียน
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำนักเรียนโรงเรียนคู่เทียบอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติในทุกระดับชั้น 
ส่วนสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ ในบำงชั้นปีพบว่ำ นักเรียนโรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงกัน ดังรำยละเอียดที่แสดงในตำรำงที่ 2



สาระการ
เรียนรู้

ทดลอง คู่เทียบ
t p d

n  x S.D n x S.D

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2553

วิทยำศำสตร์ 66 75.5 10.3 52 62.3 16.0 5.14 0.00 0.95

คณิตศำสตร์ 66 60.4 18.6 52 40.2 18.1 5.97 0.00 1.10

สังคมศึกษำฯ 66 67.7 14.5 52 50.2 16.9 5.95 0.00 1.10

ภำษำไทย 66 58.3 27.5 52 32.6 24.7 5.34 0.00 0.99

ทักษะกำรอำ่น 66 77.6 30.5 52 37.4 30.8 7.07 0.00 1.31

รวม 66 67.9 16.0 52 44.5 17.1 7.58 0.00 1.40

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2554

วิทยำศำสตร์ 60 63.8 16.6 60 52.7 19.8 3.43 0.00 0.62

คณิตศำสตร์ 60 57.9 19.3 60 54.8 19.8 0.89 0.37 0.16

สังคมศึกษำฯ 60 56.0 15.2 60 51.4 14.8 1.69 0.09 0.30

ภำษำไทย 60 62.2 22.1 60 48.7 21.0 3.43 0.00 0.62

ทักษะกำรอำ่น 60 81.9 15.0 60 46.3 28.0 8.69 0.00 1.58

รวม 60 66.0 12.5 60 50.2 16.7 5.85 0.00 1.06

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2555

วิทยำศำสตร์ 60 57.65 20.19 69 48.85 18.77 2.56 0.012 0.45

คณิตศำสตร์ 60 64.31 21.74 69 58.91 19.88 1.47 0.143 0.26

สังคมศึกษำฯ 60 52.45 15.17 69 47.83 15.76 1.69 0.093 0.29

ภำษำไทย 60 61.12 18.11 69 51.35 14.84 3.37 0.001 0.59

ทักษะกำรอำ่น 60 78.67 13.55 69 69.95 17.46 3.19 0.002 0.55

รวม 60 62.84 14.10 69 55.38 13.76 3.04 0.003 0.53

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2556

วิทยำศำสตร์ 55 51.52 18.07 61 37.60 18.62 4.08 0.00 0.75

คณิตศำสตร์ 55 56.00 17.36 61 49.59 20.98 1.80 0.07 0.33

สังคมศึกษำฯ 55 46.18 14.11 61 40.33 13.47 2.28 0.02 0.42

ภำษำไทย 55 58.66 17.23 61 53.60 22.63 1.36 0.17 0.25

ทักษะกำรอำ่น 55 48.15 15.34 61 39.41 17.62 2.85 0.00 0.53

รวม 55 52.10 12.39 61 44.11 15.31 3.10 0.00 0.57
ตำรำงที่ 2: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนทดลองและโรงเรียนคู่เทียบ
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คณะผูว้จิยัได้แสดงกรำฟแท่งเพ่ือเปรียบเทยีบควำมแตกต่ำงของผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียนของนกัเรยีนรุน่ท่ี 1 
ระหวำ่งโรงเรียนทดลองกับคู่เทียบ ในแต่ละระดับชั้นไว้ ดังรำยละเอียดในภำพที่ 1-4

ภำพที่ 1-4: กรำฟแท่งเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนรุ่นที่ 1

3.2 ผลการเปรยีบเทยีบจ�านวนและร้อยละของนักเรยีนท่ีผ่านเกณฑ์ตดัสนิผลการเรยีนระหว่างโรงเรยีนทดลอง
กับคู่เทียบ 

คณะผู้วิจัยก�ำหนดเกณฑ์ผ่ำนคือ คะแนนร้อยละ 50 ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ นักเรียนโรงเรียน
ทดลองมจี�ำนวนและร้อยละของผูผ่้ำนเกณฑ์มำกกว่ำนกัเรยีนโรงเรียนคูเ่ทยีบในทุกระดับชัน้ ทกุสำระกำรเรียนรู้
และทักษะกำรอ่ำน ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 3
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สาระการเรียนรู้ & โรงเรียน
จ�านวนและร้อยละ

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4

วิทยาศาสตร์

ทดลอง (63) 95.5 (51) 85.0 (39) 65.0 (28) 50.9

คู่เทียบ (39) 75.0 (30) 50.0 (29) 42.0 (15) 24.6

คณิตศาสตร์

ทดลอง (43) 65.2 (43) 71.7 (45) 75.0 (37) 67.3

คู่เทียบ (12) 23.1 (33) 55.0 (46) 66.7 (28) 45.9

สังคมศึกษาฯ

ทดลอง (59) 89.4 (45) 75.0 (32) 53.3 (27) 49.1

คู่เทียบ (26) 50.0 (39) 65.0 (32) 46.4 (19) 31.1

ภาษาไทย

ทดลอง (45) 68.2 (44) 73.3 (43) 71.7 (44) 80.0

คู่เทียบ (14) 26.9 (28) 46.7 (34) 49.3 (41) 67.2

ทักษะการอ่าน 

ทดลอง (53) 80.3 (58) 96.7 (58) 96.7 (27) 49.1

คู่เทียบ (18) 34.6 (29) 48.3 (62) 89.9 (17) 27.9

รวม 4 สาระ และทักษะการอ่าน 

ทดลอง (54) 81.8 (51) 85.0 (47) 78.3 (37) 67.3

คู่เทียบ (19) 36.5 (25) 41.7 (39) 56.5 (21) 34.4

ตำรำงที่ 3: เปรียบเทียบจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ผำ่นเกณฑ์ในโรงเรียนทดลองกับโรงเรียนคู่เทียบจ�ำแนกตำมระดับชั้น

คณะผู้วิจยัได้แสดงกรำฟแท่งเพื่อเปรียบเทยีบควำมแตกต่ำงของรอ้ยละของนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ระหว่ำง
นักเรียนโรงเรียนทดลองกับคู่เทียบในแต่ละระดับชั้นไว้ ดังรำยละเอียดในภำพที่ 2 ซ่ึงเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ 
เมื่อพิจำรณำจำกคะแนนรวมทั้ง 4 กลุ่มสำระและทักษะกำรอ่ำน นักเรียนโรงเรียนทดลองมีจ�ำนวนผู้ผำ่นเกณฑ์
มำกกว่ำนักเรียนโรงเรียนคู่เทียบในทุกระดับชั้น
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ในท�ำนองเดียวกัน เมื่อแยกพิจำรณำแต่ละกลุ่มสำระ เห็นได้ว่ำนักเรียนโรงเรียนทดลองมีจ�ำนวน
ผูผ่้ำนเกณฑ์มำกกว่ำนกัเรยีนโรงเรยีนคูเ่ทยีบในทกุระดับชัน้ด้วยเช่นเดยีวกนั แต่อำจจะไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงชดัเจน
ในบำงสำระกำรเรียนรู้ ในบำงระดับชั้น

ภำพที่ 5-8: กรำฟแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่ผำ่นเกณฑ์ระหวำ่งโรงเรียนทดลองกับคู่เทียบจ�ำแนกตำมระดับชั้น

4. อภิปรายผล

ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ 1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในภำพรวมที่คิดจำกคะแนนรวมใน 4 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ และในทักษะกำรอ่ำนของนักเรียนโรงเรียนทดลองมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำคะแนนรวมของนักเรียนโรงเรียน
คู่เทียบอยำ่งมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ.01 ในทุกระดับชั้น ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 1-2 และ 2) ร้อยละของ
ผู้ผ่ำนเกณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนทดลองมีมำกกว่ำนักเรียนโรงเรียนคู่เทียบในทุกระดับชั้น ดังรำยละเอียดใน
ตำรำงที่ 3 นั้น ข้อค้นพบทั้งสองนี้ น่ำจะเป็นหลักฐำนยืนยันประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ทวิ-พหุภำษำศึกษำได้ ทั้งนี้สอดคล้องกับงำนวิจัยของโทมัสและคอลิเออร์ ในปี 1997 (อำ้งถึงใน ศูนย์ศึกษำและ
ฟื้นฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิกฤต สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล, 2553) 
ท่ีพบว่ำนักเรียนกลุ่มชำติพันธุ ์ที่ได้พัฒนำกำรเรียนรู ้ และพัฒนำกำรทำงวิชำกำรทั้งในภำษำแม่ควบคู่กับ
ภำษำท่ีสอง มีผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนสงูกว่ำวธิอีืน่ ๆ  อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบังำนวจิยัของ สรุพล ไชยพงษ์ และคณะ 
(2550) ที่พบว่ำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ภำษำท้องถิ่นในโรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงไปสู ่ภำษำรำชกำรด้วย
กระบวนกำรสอนที่ท�ำให้เกิดพัฒนำกำรทำงสมองและระบบคิดผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งผลดีต่อกำรเรียนในรำยวิชำภำษำไทยของเด็ก
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4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์พบผลที่น่ำสังเกต คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 3 และ 4 ของ
โรงเรียนทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงจำกโรงเรียนคู่เทียบ

ภำพที่ 9-12: กรำฟเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ของนักเรียนโรงเรียนทดลองกับคู่เทียบจ�ำแนกตำมระดับชั้น

จำกภำพที่ 9-12 เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดของคะแนนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์จำกโรงเรียน
แต่ละแห่ง เหน็ได้ว่ำโรงเรยีนทดลองหมำยเลข 1 กบัโรงเรยีนคูเ่ทยีบหมำยเลข 2 มคีะแนนเฉลีย่ใกล้เคยีงกนัอย่ำง
เห็นได้ชัดเจน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 3 และ 4 กำรที่นักเรียนในโรงเรียนทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่แตกต่ำงจำกโรงเรียนคู่เทียบนั้น อำจมีสำเหตุมำจำก

1) กำรมีนโยบำยส่งเสริมคณิตศำสตร์ จำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกแห่ง โดยมีนโยบำยที่ให้
ควำมส�ำคัญกับสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และภำษำไทย จึงท�ำให้โรงเรียนทุกโรงต้องกวดขันให้ครูทุ่มเทเวลำ
ส่วนใหญ่ไปกับกำรสอน 2 วิชำนี้ อีกทั้งให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกกับกำรสอบวัดมำตรฐำนระดับชำติ 
(National Test : NT) จึงน�ำไปสู่กำรสอนแบบติว โดยบรรจุเป็นรำยวิชำที่ครูต้องสอนเพิ่มเติมในลักษณะตำ่ง ๆ 
เช่น เพ่ิมช่วงเวลำสอน จดัสอนเสริมหลงัเรยีน จัดท�ำแบบฝึกหัดเสริมทกัษะ และจัดกจิกรรมแข่งทกัษะคณติศำสตร์ 
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(ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ, 2556) นอกจำกนี้ บำงแห่งยังได้น�ำมำเป็นนโยบำยในกำรให้ควำมดีควำมชอบแก่
ผู้บริหำรและครูผู้สอน ดังค�ำสัมภำษณ์ที่ว่ำ “เขตพื้นที่จะเน้นสอบ NT และ O-Net มำก มีโครงกำรติวครู เพื่อให้
นักเรียนสอบได้คะแนนสูงๆ...มีนโยบำยให้โรงเรียนเร่งรัดพัฒนำตนเอง ให้มีคะแนนมำตรฐำนระดับชำติเพิ่มขึ้น 
5 % จำกปีที่ผ่ำนมำ” และ “เขำจัดล�ำดับโรงเรียน ถ้ำเด็กได้ที่ 1-20 ก็จะได้ 2 ขั้น แต่ถ้ำได้ล�ำดับ 1-19 จำก
ข้ำงท้ำย อยำ่ได้หวัง 2 ขั้น ทั้งครู และ ผอ.” (ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ, 2557)

2) กำรสอนของครูผู้สอนในกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ โดยครูผู้สอนในโรงเรียนทดลองบำงคนไม่ได้สอนตำม
หลกักำรของทวภิำษำ แต่จดักำรเรยีนกำรสอนตำมควำมเคยชนิหรือประสบกำรณ์เดิมและมุง่เน้นกำรติวข้อสอบ 
ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะ ในช่วงชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 และ 3 มีครูคณิตศำสตร์บำงคนที่ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม 
หรอืเข้ำอบรมแต่ไม่อยูจ่นครบหรอืจบหลกัสตูร จงึท�ำให้ไม่เข้ำใจและไม่เหน็ควำมส�ำคญัของกำรเรยีนกำรสอนใน
รูปแบบทวิภำษำ

3) กำรมีภำระงำนมำกเกินไปของครูผู้สอน ท�ำให้สอนเนื้อหำไม่ครบตำมหลักสูตร โดยเฉพำะเน้ือหำใน
บทท้ำย ๆ จึงเป็นสำเหตุให้เด็กท�ำข้อสอบไม่ได้ ดังค�ำสัมภำษณ์ท่ีว่ำ “เขำมีงำนเยอะ เวลำผอ. ไม่อยู่ก็ต้อง
รักษำกำร ท�ำให้ไม่ได้สอนนักเรียน” และ “ทิ้งกำรสอนเกือบทั้งเดือน เทอม 2 ก็เหมือนกัน ถูกเรียกไปอบรม”

4) กำรขำดแคลนอุปกรณ์สื่อกำรสอน ดังค�ำสัมภำษณ์ที่ว่ำ “ต้องกำรสื่อประเภทสื่อประเภทลูกคิด 
สำยวัด ลิตร ตอนนี้ใช้เงินส่วนตัวซื้อ” (ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ, 2557)

4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในกลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรมทีพ่บว่ำ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที ่2 และ 3 

ของโรงเรียนทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงจำกโรงเรียนคู่เทียบ ดังรำยละเอียดในภำพที่ 13-16
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ภำพที่ 13-16: กรำฟเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนโรงเรียนทดลองกับคู่เทียบจ�ำแนกตำมระดับชั้น

จำกภำพที่ 13-16 เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดของคะแนนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรมจำกโรงเรียนแต่ละแห่ง จะเห็นได้ว่ำ โรงเรียนทดลองหมำยเลข 7 กับโรงเรียนคู่เทียบหมำยเลข 8  
มีคะแนนเฉลีย่ใกล้เคยีงกนัมำกในระดบัช้ันประถมศกึษำปีที ่2 และ 3 สำเหตุท่ีส่งผลให้คะแนนไม่แตกต่ำงกนันัน้ 
อำจเกิดจำก

1) โรงเรยีนให้ควำมส�ำคญักบัสำระกำรเรยีนรู้นีน้้อยมำก ดังเหน็ได้จำกกำรจัดตำรำงสอนทีจั่ดให้เรียนเพียง 
1 คำบ/สปัดำห์ และอยูใ่นช่วงบ่ำย และเป็นคำบสดุท้ำยของวนั เมือ่อยูใ่นช่วงกำรสอนแบบตวิเข้ม เวลำทีใ่ช้สอน
จริงจะถูกลดลงเหลือเพียง 40 นำทีหรือน้อยกว่ำนั้น บำงครั้งก็น�ำเวลำไปสอนชดเชยสำระกำรเรียนคณิตศำสตร์
และภำษำไทย ดังค�ำสัมภำษณ์ที่ว่ำ “สอนไม่ทัน เนื้อหำเยอะมำก พอมีสถำนกำรณ์ (ร้ำย) เกิดขึ้น โรงเรียนปิด
บ่อย ๆ  เขำกเ็อำเวลำไปสอนชดเชยในวชิำอืน่ทีส่�ำคญักว่ำ” (ศภุลักษณ์ สินธนำ และคณะ, 2556) ส�ำหรับโรงเรียน
หมำยเลข 7 จะมีคำบกำรสอนสำระกำรเรียนรู ้นี้น้อยกว่ำโรงเรียนทดลองอื่น ๆ เพรำะโรงเรียนต้องจัด
คำบเรยีนใหม่เพือ่สอนวชิำศำสนำเพิม่เติมตำมควำมต้องกำรของชมุชนทีใ่ห้จดักำรเรยีนกำรสอนศำสนำแบบเข้ม
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สัปดำห์ละ 8 คำบ ส่งผลให้ครูต้องสอนแบบรวบรัด นอกจำกนี้ ยังพบด้วยว่ำ ครูผู้สอนเกือบทั้งหมดไม่ได้มีวุฒิ
ตรงตำมวชิำทีส่อน ควำมรูพ้ืน้ฐำนและประสบกำรณ์จงึไม่เพียงพอต่อกำรสอน บำงครัง้ต้องเรยีนรู้ไปพร้อม ๆ  กบั
นักเรียน

2) ครูผู ้สอนไม่ได้สอนตำมหลักกำรของทวิภำษำ แต่จัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำมเคยชินหรือ
ประสบกำรณ์เดิม ดังค�ำสัมภำษณ์ที่ว่ำ “ไม่ได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนทวิภำษำทุกขั้นตอน เพรำะไม่ถนัด
ภำษำมลำยู...เนื้อหำในแผนของทวิฯ ไม่ตรงกับหนังสือที่โรงเรียนใช้” และ “ค�ำศัพท์ที่ใช้ในภำษำไทย เช่น ค�ำว่ำ 
กจิกรรม กำรเมอืง-กำรปกครอง ไม่มคี�ำเฉพำะในภำษำมลำยถ่ิูน วธิกีำรสอนต้องใช้กำรอธบิำย ซึง่ท�ำให้เสยีเวลำ”

4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ในกลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย พบสิง่ท่ีน่ำสงัเกตว่ำ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่4 ของโรงเรยีนทดลอง
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงจำกโรงเรียนคู่เทียบในระดับชั้นนี้เท่ำนั้น ดังรำยละเอียดในภำพที่17-20

ภำพที่ 17-20: กรำฟเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ของนักเรียนโรงเรียนทดลองกับคู่เทียบจ�ำแนกตำมระดับชั้น
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เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดของคะแนนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำกโรงเรียนแต่ละแห่งเห็นได้อยำ่ง
ชัดเจนว่ำ โรงเรียนทดลองหมำยเลข 7 มีคะแนนต�่ำกวำ่โรงเรียนคู่เทียบหมำยเลข 8  สำเหตุที่เป็นเช่นนั้นอำจ
เนื่องจำกนโยบำยกำรส่งเสริมและสนับสนุนภำษำไทยของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รวมทั้ง สำเหตุปัญหำที่ครูมี
ภำระงำนมำก อกีทัง้ครอูำจไม่ได้สอนตำมแนวทำงทวภิำษำ ดงัค�ำสมัภำษณ์ทีว่่ำ “ไม่ได้ด�ำเนนิกำรตำมกลวธิสีอน
ของทวิภำษำ เพรำะเนื้อหำเยอะมำก” และ “สอนไม่ทัน  หน่วยทำ้ย ๆ (หลักภำษำ และ วรรณคดี) ไม่ได้สอน” 

อย่ำงไรก็ตำม จำกงำนวิจัยน้ีท่ีพบว่ำในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในกำรประเมินโครงกำร
อยำ่งจริงจังนั้น ทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีทั้งผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน ตลอดจนทีมงำนทวิภำษำของ
มหำวิทยำลัยมหิดลที่ท�ำหน้ำที่พัฒนำหลักสูตร จัดท�ำแผนกำรสอน จัดอบรมกลวิธีกำรสอนให้เป็นไปตำมแผน 
ตลอดจนกำรสนับสนุนด้ำนสื่อและอุปกรณ์กำรสอนอย่ำงเพียงพอ ในกำรสอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 นั้น ครูจะ
ใช้วธิปีระกบภำษำ ซึง่เป็นกำรท�ำงำนร่วมกนัระหว่ำงครปูระจ�ำชัน้กบัครผููช่้วย (TA) ท่ีผ่ำนกำรอบรมมำแล้วอย่ำง
เข้มข้นท�ำให้เข้ำใจตรงกันท้ังจุดมุ่งหมำยในกำรสอนและบทบำทหน้ำที่ จึงท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนทดลองแตกต่ำงจำกโรงเรียนคู่เทียบอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ.01 หลังจำกนั้น เม่ือมี
กำรเปลีย่นแปลงผูบ้รหิำรในบำงโรงเรยีน เช่น โรงเรยีนแห่งหนึง่มกีำรเปลีย่นผูบ้รหิำร 3 คน ในช่วง 4 ปีทีมี่ตดิตำม
ประเมินผลกำรใช้หลกัสตูรนี ้กำรเปลีย่นผูบ้รหิำรกเ็ป็นปัจจยัทีส่�ำคญัอกีประกำรหนึง่ทีม่ผีลต่อกำรท�ำงำนของครู
ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบทว-ิพหภุำษำศกึษำ ทัง้นีเ้พรำะผูบ้รหิำรเป็นกลไกส�ำคัญในกำรส่งเสรมิสนับสนนุ
ให้ครูเข้ำรับกำรอบรม และผลักดันให้ครูใช้รูปแบบกำรสอนทวิภำษำอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 

ในกำรประเมนิผลสมัฤทธิใ์นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทว-ิพหภุำษำศกึษำต่อเนือ่งยำว 4 ปีนี ้คณะวจัิย
ได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงในระดับช้ันเรียนที่สะท้อนถึงปัญหำและศักยภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ทวิ-พหุภำษำศึกษำจำกโรงเรียนทดลองในรูปแบบต่ำง ๆ ปัจจัยหลักของคุณภำพในชั้นเรียน สืบเนื่องจำกครู
บำงคนในโรงเรยีนทดลองไม่ได้ใช้กลวธิกีำรสอนและแผนกำรสอนของโครงกำรทวภิำษำอย่ำงจรงิจงัและต่อเนือ่ง 
ดังนั้นจึงท�ำให้ไม่เห็นควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญในบำงสำระกำรเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 2, 3 และ 4 ระหวำ่งโรงเรียนทดลองกับโรงเรียนคู่เทียบ ข้อค้นพบจำกกำรประเมินครั้งนี้เป็นเรื่องที่ท้ำทำย
ให้พิสูจน์ต่อไปว่ำ ถ้ำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรสอนของโครงกำรทวิภำษำและใช้กลวิธีกำรสอนตำมที่
โครงกำรทวิภำษำแนะน�ำไว้อย่ำงจริงจังแล้ว ผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนทดลองจะสูงกว่ำกำรสอนตำมปกติหรือไม่ แตกต่ำงจำกโรงเรียนคู ่เทียบหรือไม่ ทั้งนี้เพรำะ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำในประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ฟิลิปปินส์ และเวียดนำม 
มีผลกำรศึกษำสอดคล้องกันว่ำ กำรสอนแบบ MTB-MLE ในโรงเรียนทดลองซึ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรคิดและ
พัฒนำทักษะกำรพูดเพื่อสื่อสำรในสิ่งท่ีนักเรียนคิดน้ันจะท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำโรงเรียน
คู่เทียบ (ศุภลักษณ์ สินธนำ และคณะ, 2557) ในท�ำนองเดียวกัน วิยะดำ เหล่มตระกูล และคณะ (2556) 
ได้ประเมินผลกำรเรียนรู้ของโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบพหุภำษำในกลุ่มชำติพันธ์ทำงภำคเหนือของ
ประเทศไทย ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2554-2555 พบว่ำ นักเรียนท่ีอยู่ในโครงกำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีข้ึน
ตำมล�ำดับ
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ

กำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทว-ิพหุภำษำศกึษำ (ภำษำไทย-มลำยปูำตำน)ี ในสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-4 ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2553-2556 รวมเวลำ 4 ปี ประสบควำมส�ำเร็จใน
กำรแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนต�่ำกว่ำมำตรฐำน สำมำรถท�ำให้นักเรียนในโรงเรียนทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนสูงกว่ำนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และจ�ำนวนนักเรียนใน
โรงเรียนทดลองที่สอบผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มีมำกกว่ำจ�ำนวนนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบ ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบ
ดำ้นกำรศึกษำ จึงควรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งใน
ด้ำนกลวธีิสอน สือ่กำรเรยีนกำรสอน และงบประมำณในกำรจัดกจิกรรมเผยแพร่ควำมรู้ควำมสำมำรถของนกัเรียน
ที่เป็นผลิตผลของโครงกำร ซึ่งจะท�ำให้ชุมชนเกิดควำมเข้ำใจและเห็นควำมส�ำคัญของกำรใช้ภำษำแม่เป็นฐำนใน
กำรเรียนรู้ และท�ำให้เห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของตน

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสำระคณิตศำสตร์ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน อันเนื่อง
มำจำกรปูแบบกำรสอนแบบตวิเตอร์ท่ีมุง่เน้นควำมรูค้วำมจ�ำเพือ่ให้ท�ำข้อสอบได้ เป็นประเด็นทีค่วรน�ำมำพิจำรณำ
ว่ำ อำจเป็นกำรท�ำลำยศักยภำพด้ำนกำรคิดขั้นสูงหรือพัฒนำกำรทำงสมองของนักเรียนตลอดจนพัฒนำกำรทำง
สังคม ดังนั้น จึงควรสอนตำมแผนกำรสอนและกลวิธีของทวิภำษำ ที่ออกแบบมำเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรียนตำม
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตรควบคู่กับกำรด�ำรงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเอำไว้สืบไป
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8 โครงการ “การน�ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาศึกษา 
เข้าสู่ระบบการผลิตครูทวิ-พหุภาษา ส�าหรับจังหวัดชายแดนใต้” 

เกสรี ลัดเลีย1

1. บทน�า

โครงกำรวิจัยปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (เต็มรูป) ภำษำไทย-มลำยูถิ่น ส�ำหรับเยำวชน
ในจงัหวัดชำยแดนภำคใต้” เป็นโครงกำรซึง่ด�ำเนนิกำรเริม่ต้นศนูย์ศกึษำและฟ้ืนฟภูำษำวฒันธรรมในภำวะวกิฤต 
สถำบนัวจัิยภำษำและวฒันธรรมเอเชยี มหำวทิยำลยัมหดิล โดยมศีำสตรำจำรย์เกยีรตคิณุ ดร.สวุไิล เปรมศรรีตัน์ 
เป็นผู้ริเริ่มและหัวหน้ำโครงกำร โครงกำรทวิภำษำฯ ด�ำเนินกำรในพื้นที่สี่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย 
จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสตูล ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550-2559 โดยก่อนหน้ำนั้นได้มีกำรวิจัยพื้นฐำนทำง
ภำษำและวัฒนธรรมต่ำง ๆ ของคนในพื้นท่ีชำยแดนใต้มำโดยตลอด ต่อเน่ืองมำจนถึงปัจจุบัน โครงกำรวิจัย
ทวิภำษำฯ มีเป้ำหมำยส�ำคัญในกำรแก้ปัญหำกำรศึกษำผ่ำนกระบวนกำรทำงภำษำ โดยจัดกำรศึกษำที่เชื่อมโยง
ระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่นกับภำษำและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ใช้ภำษำรำชกำร (ภำษำไทย) 
อย่ำงเป็นระบบ โครงกำรทวภิำษำฯ เริม่ต้นด้วยกำรวจัิยส�ำรวจสถำนกำรณ์กำรใช้ภำษำของคนไทยเชือ้สำยมลำยู
ในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งมีกำรส�ำรวจควำมต้องกำรในกำรเรียนและกำรเขียนภำษำมลำยูถิ่นโดยใช้
อักษรไทย มีกำรศึกษำวิจัยพัฒนำระบบเขียนภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย ศึกษำและรวบรวมข้อมูลวรรณกรรม
มุขปำฐะเพื่อใช้ในกำรพัฒนำเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน มีกำรวิจัยเพื่อจัดท�ำหลักสูตรและแผนกำรสอนที่มุ่งเน้น
พัฒนำกำรด้ำนภำษำ พัฒนำกำรด้ำนเนื้อหำวิชำกำร และพัฒนำกำรดำ้นสังคมวัฒนธรรม มีกำรศึกษำวิจัยด้ำน
สื่อกำรสอนและกลวิธีกำรสอนที่พัฒนำสมอง ตลอดจนมีกำรศึกษำวิจัยในองค์ประกอบอื่น ๆ อย่ำงครอบคลุม 

โครงกำรฯ ได้น�ำนวตักรรมรปูแบบกำรสอนแบบทวภิำษำฯ ทีพั่ฒนำขึน้ไปใช้เป็นคร้ังแรกในปีพ.ศ.  2551 
ในโรงเรียนน�ำร่อง 4 แห่ง ครอบคลุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนบึงน�้ำใส จังหวัดยะลำ, โรงเรียนบ้ำน
ประจัน จังหวัดปัตตำนี, โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 10 จังหวัดนรำธิวำส และโรงเรียนบ้ำนต�ำมะหลังเหนือ 
จังหวัดสตูล โดยมีกำรศึกษำผลกำรด�ำเนินงำนเปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่เทียบอีกจังหวัดละ 1 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรยีนบ้ำนตะโละหะลอ จังหวดัยะลำ, โรงเรยีนบ้ำนสะนอ จงัหวดัปัตตำน,ี โรงเรยีนบ้ำนโคกสยำ 
จังหวัดนรำธิวำส และโรงเรียนต�ำมะลังใต้ จังหวัดสตูล โดยนักเรียนในโรงเรียนน�ำร่องและโรงเรียนคู่เทียบได้
เขำ้ร่วมโครงกำรตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โดยมีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนกัเรยีนทัง้ในโรงเรยีนน�ำร่องและโรงเรยีนคูเ่ทียบ ตลอดจนมกีำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรเพือ่
ถอดบทเรียนและสรุปผลกำรด�ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง นับเป็นนวัตกรรมล�้ำค่ำส�ำหรับพื้นที่สำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ต่อไป นอกจำกนี้แล้วในปีพ.ศ. 2555 มีกำรขยำยผลโครงกำรทวิภำษำฯ ในพื้นที่สำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยเพิ่มจ�ำนวนโรงเรียนที่น�ำแนวคิดไปใช้ถึง 15 โรงเรียน ภำยใต้กำรสนับสนุนของ
ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) 
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝำ่ยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
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จำกกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร “กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (เต็มรูป) ภำษำไทย-มลำยูถิ่น ส�ำหรับ
เยำวชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้” ท�ำให้เกิดค�ำถำมจำกสังคมในประเด็นท่ีส�ำคัญยิ่งคือ “เมื่อวิจัยเสร็จแล้วจะ
ท�ำอย่ำงไรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่” ค�ำถำมนี้เป็นที่มำของกำรหำรืออย่ำงจริงจัง
ระหว่ำงผู ้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำร และองค์กรต่ำง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมด�ำเนินกำรมำโดยตลอด 
อันประกอบด้วย มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงำนอื่น ๆ จำกกำรหำรือร่วมกันท�ำให้ได้
ข้อสรุปและแนวทำงกำรขยำยผลโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (เต็มรูป) ภำษำไทย-มลำยูถิ่น ส�ำหรับ
เยำวชนในจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ โดยมหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำจะเป็นองค์กรหลกัท่ีรับผิดชอบกำรขยำยผลและ
น�ำโครงกำรวิจัย "กำรน�ำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำฯ" มำบูรณำกำรหรือ
หลอมรวมกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ คือ พันธกิจการผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ พันธกิจการให้
บรกิารวชิาการแก่สงัคม พนัธกจิการวจัิยและพฒันาทางการศกึษา และพนัธกจิการท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม โดย
ไม่เป็นกำรสร้ำงภำระเพิ่มข้ึนให้กับงำนปกติ แต่เป็นกำรหนุนเสริมให้ภำรกิจปกตินั้นมีควำมแข็งแกร่งมำกยิ่งขึ้น 
อีกท้ังยังเป็นกำรพฒันำศกัยภำพนกัศกึษำและบคุลำกรมหำวทิยำลัยรำชภฏัยะลำให้มคีวำมเข้มแขง็ทำงวชิำกำร
และเป็นอุดมศึกษำที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้อยำ่งแท้จริง

2. หลักการบูรณาการพันธกิจเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติงานวิจัย

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำและมหำวิทยำลัยมหิดลจึงร ่วมกันพัฒนำและด�ำเนินโครงกำรวิจัย 
“กำรน�ำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำเข้ำสู่ระบบกำรผลิตครูทวิ-พหุภำษำส�ำหรับ
จังหวัดชำยแดนใต้” (Institutionalizing Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB MLE) in 
Thailand’s Deep South) โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกสหภำพยุโรป (European Union: EU) เริ่มด�ำเนินกำร
ในปีพ.ศ. 2556-2558 โดยมีหลักกำรบูรณำกำรพันธกิจของโครงกำรฯ เข้ำกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏยะลำ เพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนวิจัย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

หลักการที่ 1 การบูรณาการพันธกิจการผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์

การน�าไปสู่การปฏิบัติ: กำรผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับงำนวิจัย มี 3 พันธกิจ ดังนี้

1. ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาฝ ึกปฏิบั ติวิชาชีพครู ส�ำหรับนักศึกษำในระดับชั้นป ีที่  4 
ในภำคเรียนที่ 1 และ 2 (รำยวิชำฝึกปฏิบัติวิชำชีพครู 1 และ 2) และปรับปรุงกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ
ส�ำหรับนักศึกษำในระดับชั้นปีที่ 5 ทั้งสองภำคเรียน (รำยวิชำปฏิบัติกำรสอน 1 และ 2) โดยเพิ่มเติมและพัฒนำ
โดยกำรน�ำองค์ควำมรู ้กำรพัฒนำกำรศึกษำโดยใช้ภำษำแม่หรือภำษำท้องถิ่นเป็นฐำนในกำรเรียนรู ้ 
Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB MLE) ในรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้
แบบทวิ-พหุภำษำศึกษำเขำ้สู่รำยวิชำทั้ง 4 รำยวิชำดังกล่ำวข้ำงต้น และให้นักศึกษำที่ผ่ำนกำรฝึกฝนในรำยวิชำ
สำมำรถทดลองสอนในโรงเรียนทีจ่ดักำรเรยีนรูแ้บบทว-ิพหภุำษำศกึษำในชัน้ปีที ่4 และปฏบิติักำรสอนในชัน้ปีที ่5 
ตลอดทั้งปี
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2. พฒันาศกัยภาพอาจารย์นเิทศทว-ิพหภุาษา โดยให้อำจำรย์นเิทศได้ผ่ำนกำรฝึกฝนและอบรมหลกัสูตร 
Training for the trainer ของสถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล

3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำในพื้นที่
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ “Workshop Curriculum for Teachers Training 
Experience in Thailand’s Deep South Based on Mother Tongue-Based Multicultural Education 
(MTB MLE)” ส�ำหรับนักศึกษำ ซึ่งใช้ระยะเวลำ 24 วัน ส�ำหรับนักศึกษำที่สอนในระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
และระยะเวลำ 20 วัน ส�ำหรับนักศึกษำที่สอนในระดับประถมศึกษำ เพื่อรองรับกำรฝึกฝนนักศึกษำที่ต้องกำร
พัฒนำศักยภำพนอกหลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระยะส้ันท่ีผ่ำนกำรรับรองของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
สำมำรถรองรับกำรเทียบโอนควำมรู้ในระดับบัณฑิตศึกษำได้ 3 หน่วยกิต ส�ำหรับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำ
ที่มีรำยวิชำสอดคล้องกับเนื้อหำจำกหลักสูตรระยะสั้นที่พัฒนำขึ้น

หลักการที่ 2 การบูรณาการกับพันธกิจการให้บริการวิชาการ

การน�าไปสู่การปฏิบัติ: กำรบริกำรวิชำกำรที่เชื่อมโยงกับงำนวิจัย มี 3 พันธกิจ ดังนี้

1. พัฒนา MTB MLE CENTER เพ่ือกำรให้บริกำรในกำรให้ยืม-คืนสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำกำรศึกษำโดยใช้ภำษำแม่หรือภำษำท้องถิ่นเป็นฐำนในกำรเรียนรู ้ Mother Tongue-Based 
Multilingual Education (MTB MLE) รวมทั้งต�ำรำ หนังสือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรพัฒนำสื่อ กำรสำธิต และ
กำรแลกเปลี่ยนสื่อ ส�ำหรับครูในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ นอกจำกนี้ ศูนย์ MTB MLE CENTER จะเป็น
องค์กรหลักในกำรพัฒนำศักยภำพครู ผู ้บริหำร และนักศึกษำทวิ-พหุภำษำศึกษำในพื้นท่ีสำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ MTB MLE CENTER ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษำพัฒนำครูและพัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส�าหรับครู “หลักสูตรพัฒนำศักยภำพครูแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำในพื้นที่
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ Workshop Curriculum for Teachers in Thailand’s 
Deep South Based on Mother Tongue-Based Multicultural Education (MTB MLE)” เป็นหลักสูตร
ซึ่งใช้ระยะเวลำ 24 วัน ส�ำหรับครูระดับกำรศึกษำปฐมวัย และระยะเวลำ 20 วันส�ำหรับครูระดับประถมศึกษำ 
เป็นหลักสูตรระยะสั้นท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ สำมำรถรองรับกำรเทียบโอนควำมรู้
ในระดับบัณฑิตศึกษำได้ 3 หน่วยกิต กับหลักสูตรท่ีมีรำยวิชำที่สำมำรถเทียบโอนได้ ส�ำหรับหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษำที่มีรำยวิชำที่สอดคล้องกับเนื้อหำจำกหลักสูตรระยะสั้นที่พัฒนำขึ้น

3. พฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ส�าหรบัผูบ้ริหาร “หลกัสตูรพฒันำศกัยภำพผูบ้รหิำรแบบทว-ิพหภุำษำศกึษำ
ในพืน้ทีส่ำมจังหวดัชำยแดนภำคใต้ มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ Workshop Curriculum for School Directors 
in Thailand’s Deep South Based on Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB MLE)” 
เป็นหลักสูตรซึ่งใช้ระยะเวลำ 3 วัน ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ กลุ่มเป้ำหมำยคือ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำ รวมถึงศึกษำนิเทศก์ในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
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หลักการที่ 3 การบูรณาการกับพันธกิจการวิจัย

การน�าไปสู่การปฏิบัติ: ส่งเสริมให้คณำจำรย์ในสำขำด้ำนครุศำสตร์ได้พัฒนำงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
โครงกำรวจิยัเรือ่ง“กำรพฒันำหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทวภิำษำโดย
ใช้ภำษำมลำยูท้องถ่ินและภำษำไทยเป็นสื่อส�ำหรับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูคณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัยะลำ” โครงกำรวจิัยเรือ่ง “กำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบทวภิำษำโดยใช้ภำษำท้องถิน่และ
ภำษำไทยเป็นสื่อ: กรณีกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (ภำษำไทย-มลำยูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้” ฯลฯ

หลักการที่ 4 การบูรณาการกับพันธกิจท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

การน�าไปสู่การปฏิบัติ: ส่งเสริมกำรใช้ภำษำมลำยูปำตำนี ซึ่งเป็นภำษำแม่ในกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
สถำนศกึษำในพื้นทีส่ำมจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้เช่น กำรพฒันำสื่อต้นแบบหนงัสอืเล่มยกัษ์ภำษำทอ้งถิน่ เพือ่น�ำ
ไปใช้ในกระบวนกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ อำทิ เรื่อง ตูโยะฮฺฮำรี ตูโยะฮ
จำยอ (เจ็ดวันเจ็ดสี), ตือลอ แกและ (ไข่กลิ้ง) , เมำะวอ ดืองำ อำแย (เมำะวอกับไก่) เป็นต้น 

จำกแนวทำงกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวขำ้งต้น ปรำกฏผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตร  คณะครุศำสตร ์ ได ้ รับควำมเห็นชอบจำก
สภำมหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ ในวนัที ่21 กมุภำพนัธ์ 2557 สำมำรถด�ำเนนิกำรพฒันำศกัยภำพครแูละบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร และนักศึกษำสำยครู ประกอบด้วย

1.1 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Workshop Curriculum for Teachers training experience in 
Thailand’s Deep South based on Mother Tongue-based Multicultural Education (MTB 
MLE)

1.2 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูแบบทวิ-พหุภาษาศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Workshop Curriculum for Teachers in Thailand’s Deep South 
based on Mother Tongue-based Multicultural Education (MTB MLE)

1.3 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแบบทวิ-พหุภาษาศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Workshop Curriculum for School Directors in Thailand’s Deep 
South based on Mother Tongue-based Multilingual Education (MTB MLE)

2. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศก์ทวิ-พหุภาษาศึกษา จ�ำนวน 15 คน
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3. การบูรณาการแนวคิดทวิ-พหุภาษาศึกษา เข้ำสู่หลักสูตรปกติในรำยวิชำฝึกปฏิบัติวิชำชีพครู 1 และ
ฝึกปฏิบัติวิชำชีพครู 2 ซึ่งเป็นรำยวิชำในขั้นศึกษำสังเกตและมีส่วนร่วม และกำรทดลองสอนส�ำหรับนักศึกษำ
ปีที ่4 และให้นกัศกึษำทีผ่่ำนกระบวนกำรในรำยวชิำนีไ้ด้ฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครใูนโรงเรยีนทว-ิพหภุำษำศกึษำ
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้จ�ำนวน 15 โรงเรียน ระยะเวลำในกำรฝึกคือ 1 ปีกำรศึกษำ ส�ำหรับนักศึกษำ
ชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นรำยวิชำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 และปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2 ซึ่งนักศึกษำเข้ำ
ร่วมโครงกำรจ�ำนวนรุ่นละ 30 คน

4. คณะครศุาสตร์ได้จัดให้มหีน่วย MTB MLE CENTERS ทีป่ระสำนเชือ่มโยงกบั “ศูนย์ศกึษำพัฒนำครู
และพัฒนำนวตักรรมกำรเรยีนรู ้มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ” เพือ่ให้บรกิำรยมื-คนื สือ่กำรเรยีนรูด้้ำนทว-ิพหภุำษำ 
รวมทั้งผลิตและพัฒนำสื่อ ต�ำรำ หนังสือที่เกี่ยวข้องสำธิต และแลกเปลี่ยนสื่อ รวมทั้งรับผิดชอบหลักสูตร
ระยะสั้นในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ ครู และผู้บริหำรต่อไป  

3. บทสรุป: แนวทางในการสนับสนุนการผลิตครูทวิ-พหุภาษาศึกษาส�าหรับพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

จำกกำรด�ำเนินโครงกำร “กำรน�ำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำศึกษำ เข้ำสู่ระบบ
กำรผลติครทูว-ิพหภุำษำส�ำหรบัจงัหวดัชำยแดนใต้” (Institutionalizing Mother Tongue-Based Multilingual 
Education (MTB MLE) in Thailand’s Deep South) มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ได้ถอดบทเรียนร่วมกับ
สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย มหำวิทยำลัยมหิดล คณะครู ผู้บริหำรของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้
แบบทวิ-พหุภำษำศึกษำพบว่ำ กำรสนับสนุนกำรผลิตครูทวิ-พหุภำษำศึกษำส�ำหรับพ้ืนท่ีสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้เป็นกำรสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ หรือกำรรู้หนังสือในพ้ืนที่สำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ที่ควบคู่กับกำรเห็นคุณค่ำและกำรอนุรักษ์ภำษำแม่ของผู้เรียนเอำไว้ เป็นมรดกจำกรุ่นสู่รุ่น 
เพื่อมิให้ภำษำแม่ของเด็ก ๆ  ในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ต้องสูญหำยไปพร้อมกับกำลเวลำ และกำรที่เด็ก
และเยำวชนไม่ได้ตระหนัก มิได้ถูกน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ โดยแนวทำง
ในกำรสนับสนุนกำรผลิตครูทวิ-พหุภำษำศึกษำส�ำหรับพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีดังนี้ 

1. กำรสนับสนุนกำรผลิตนักศึกษำทวิ-พหุภำษำศึกษำอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย 5 รุ่น (พ.ศ. 2556-2560)

2. กำรสนบัสนนุกำรผลติและพฒันำสือ่ทว-ิพหภุำษำศกึษำเพือ่กำรให้บรกิำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ

3. กำรสนับสนุนให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบด�ำเนินกำรดำ้นทวิ-พหุภำษำศึกษำ  (MTB MLE CENTERS)

4. กำรสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร และนักศึกษำสำยครูในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ
ตนเองตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ทั้ง 3 หลักสูตร
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(ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ปีพ.ศ. 2550-2559

9 ถอดบทเรียนและองค์ความรู้ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่น
และภาษาไทยเป็นสือ่: กรณีการจดัการศกึษาแบบทวภิาษา (ภาษาไทย-มลายถูิน่) 
ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ปีพ.ศ. 2550-2559

วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์1 และคณะ

1. บทน�า

“ภาษาท้องถิ่น ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสาร 

แต่เป็นระบบคิด ระบบความรู้ของมนุษย์ เป็นภูมิปัญญาและอัตลักษณ์

ที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น”

จังหวดัชำยแดนภำคใต้ของไทย ได้แก่ จงัหวดัปัตตำน ียะลำ นรำธวิำส และสตูล เป็นดนิแดนทีม่อีตัลกัษณ์
พิเศษด้ำนภำษำและวัฒนธรรม ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำมและพูดภำษำมลำยูถ่ินที่เรียกว่ำ 
“ภำษำมลำยูปำตำนี” หรือ “บำซอ นำยู ตำนิง” ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพำะของตนเอง เม่ือรัฐปัตตำนีเข้ำสู่
ศำสนำอิสลำมจึงได้รับอิทธิพลหลำย ๆ ด้ำน และที่ส�ำคัญ คือ กำรดัดแปลงใช้อักษรภำษำอำหรับเพื่อเขียน
ภำษำมลำยู หรือ “อักษรยำวี” ในเอกสำรทำงศำสนำอิสลำม เช่น กีตำบยำวี ฯลฯ รัฐปัตตำนีได้เป็นศูนย์กลำง
ของควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกำรศึกษำศำสนำอิสลำมที่ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มำเป็นเวลำร้อยปี ก่อนตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของสยำมตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ถึง 20 

ปัจจุบันในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีปัญหำพื้นฐำนที่ส�ำคัญ 2 ประกำร คือ 1) ปัญหำอัตลักษณ์
ทำงภำษำซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของทำงรำชกำรโดยอนุญำตให้ใช้เพียงภำษำไทยในโรงเรียนของรัฐ และ 2) ปัญหำ
ควำมตกต�ำ่ของคุณภำพกำรศกึษำ อันเนือ่งมำจำกอปุสรรคทำงภำษำและวธิกีำรสอนทีไ่ม่เชือ่มโยงกบัภำษำและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเมื่อปีพ.ศ.2464 รัฐบำลออกกฎหมำยกำรศึกษำภำคบังคับให้เยำวชนไทยทุกคนเข้ำเรียน
ในโรงเรียนสำมัญของกระทรวงศึกษำธิกำร จัดกำรเรียนกำรสอนและใช้ส่ือประกอบกำรเรียนด้วยภำษำไทยซึ่ง
เป็นภำษำรำชกำรเพียงภำษำเดียว พบผลกระทบต่อเยำวชนสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เรื่องกำรปรับตัวไม่ทัน
เมือ่เข้ำสูร่ะบบของโรงเรยีน รวมทัง้ เนือ้หำกำรเรยีนไม่สอดคล้องกบับริบทของท้องถิน่ จึงไม่ประสบควำมส�ำเร็จ
ในกำรเรียน โดยมีผลกำรทดสอบระดับชำติต�่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนเป็นอย่ำงมำกและต�่ำที่สุดในประเทศ
อยำ่งต่อเนื่อง 

เมื่อปีพ.ศ. 2550 ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหำวิทยำลัยมหิดล เสนอโครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิ่นและ
ภำษำไทยเป็นสื่อ: กรณีกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (ภำษำไทย-มลำยูถ่ิน) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัด

1 ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์, หน่วยระบำดวิทยำคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่, ผู้
อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำสุขภำพภำคใต้ และประธำนมูลนิธิเพื่อกำรเยียวยำและสร้ำงควำมสมำนฉันท์ชำยแดนใต้
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ชำยแดนภำคใต้” โดยควำมร่วมมือกับนักวิชำกำร อำจำรย์ และครูในพื้นที่ทั้งที่ปฏิบัติงำนอยู่และที่เกษียณอำยุ
รำชกำร ส�ำรวจสถำนกำรณ์กำรใช้ภำษำในพืน้ที ่จดัท�ำหลกัสตูรและแผนกำรสอน สือ่กำรสอนและกลวธีิกำรสอน 
คัดเลือกโรงเรียนน�ำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนประจัน จ.ปัตตำนี โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 10 (บ้ำนใหม่) 
จ.นรำธิวำส โรงเรียนบ้ำนบึงน�้ำใส จ.ยะลำ และโรงเรียนบ้ำนต�ำมะลังเหนือ จ.สตูล มีระยะเวลำกำรท�ำงำน
ต่อเนื่อง 10 ปี (พ.ศ. 2550-2559 โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6) 

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบทวภิำษำถอืเป็นแนวทำงหนึง่ในกำรแก้ไขปัญหำกำรศกึษำในพืน้ทีเ่นือ่งจำก
เป็นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เช่ือมโยงระหว่ำงภำษำและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่ำงบ้ำน ชุมชนและ
โรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ ด้วยแนวคิดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ค�ำนึงถึงพื้นฐำนหรือต้นทุนควำมรู้ของเด็กคือ 
ใช้ทุนทำงภำษำและวฒันธรรมทีเ่ดก็รบัรูจ้ำกบ้ำนและชมุชนของตนเอง เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนเชือ่มโยงไปสู่ควำมรู้ใหม่
ทั้งในด้ำนภำษำ วัฒนธรรมและควำมรู้วิชำกำร จัดกำรศึกษำที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ (Child centered) และ
พัฒนำกำรเรียนรู้โดยเริ่มจำกสิ่งที่รู้อยู่แล้วไปสู่สิ่งที่ยังไม่รู้ (Known to Unknown) โดยค�ำนึงถึงควำมสุขใน
กำรเรียนของผู้เรียนไปพร้อมกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กอย่ำงเหมำะสม

รวมทั้ง แนวคิดพัฒนำกำรเรียนรู้ผ่ำนภำษำ โดยใช้หลักกำร “ขั้นบันได” กำรน�ำภำษำแม่หรือภำษำที่หนึ่ง
เป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยหรือปีแรก ๆ ของกำรเข้ำเรียนมีควำมส�ำคัญมำก เพรำะเป็นกำรปู
พื้นฐำนที่ม่ันคงแก่เด็กท่ีเริ่มก้ำวออกจำกบ้ำนไปโรงเรียน ช่วยลดควำมกลัวและควำมกังวลในกำรสื่อสำร
ภำษำใหม่ และเพิ่มควำมกล้ำแสดงออกด้วยภำษำที่คุ้นเคยที่สุด แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

1) เน้นกำรพัฒนำระบบคิดวิเครำะห์และควำมกล้ำแสดงออกผำ่นภำษำมลำยูถิ่น 
2) พัฒนำทกัษะกำรอ่ำนเขยีนภำษำท้องถิน่ด้วยอกัษรไทยเพ่ือเชือ่มโยงไปสู่กำรเรียนรูภ้ำษำไทย โดยใช้

หลักกำรเชื่อมโยงที่เน้นกำรเรียนรู้แบบปฏิบัติและน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง (ภำยใต้กลวิธีกำร
สอนภำษำไทยเป็นภำษำที่สองแบบ TPR : Total Physical Response) และ

3) พฒันำทกัษะกำรอ่ำนเขียนด้วยแบบเรยีนพฒันำทกัษะกำรอ่ำนเขยีนภำษำไทยแบบเชือ่มโยงกบัภำษำ
มลำยูถิ่น (Thai transfer primer) พร้อมทั้งแบบฝึกแยกแยะระบบเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกด

ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำร ฯ ในระยะที่ 1 (เดือนกันยำยน 2550 ถึง เดือนสิงหำคม 2553) และระยะที ่2 
(เดือนตุลำคม 2553 ถึง เดือนกันยำยน 2556) เกิดผลเชิงประจักษ์ทั้งในด้ำนสัมฤทธิผลทำงกำรศึกษำใน
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบทวภิำษำ ผลกำรประเมนิผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนจำกแบบทดสอบ 5 รำยวชิำ (ได้แก่ 
วิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำไทย และทักษะกำรอ่ำน) พบว่ำ นักเรียนในโรงเรียนทดลองมี
คะแนนสูงกว่ำโรงเรียนคู่เทียบในทุกสำระกำรเรียนรู้ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบทวิภำษำที่ใช้ภำษำท้องถิ่นเป็นพื้นฐำน สำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรเรียนภำษำไทย และต่อยอดไปสู่
กำรเรียนรู้วิชำอื่น ๆ ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

ปี 2555 ด้วยกระบวนกำรวิจัยที่อำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำนท�ำให้เกิดเครือข่ำยต่ำง ๆ ทั้งใน
ระดับพื้นที่ ระดับชำติและนำนำชำติ จึงขยำยผลโรงเรียนทวิภำษำรวมเป็น 15 โรงเรียน โดยได้รับกำรสนับสนุน
จำกศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนใต้ (ศอ.บต.) ส�ำหรับด้ำนกำรถ่ำยโอนองค์ควำมรู้ ได้สร้ำง
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ควำมร่วมมือทำงวชิำกำรกบัคณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ จดัท�ำหลกัสตูรฝึกอบรมแบบเข้มข้นส�ำหรบั
นักศึกษำปี 4 ให้มีทักษะกำรสอนแบบทวิภำษำ และนักศึกษำเข้ำท�ำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพใน
โรงเรียนขยำยผลทั้ง 15 แห่ง

ปัจจุบันนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนทดลอง 4 แห่ง ส�ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ข้อมูล ณ 
เดอืนสงิหำคม 2559) และนกัเรยีนรุ่นแรกของโรงเรยีนขยำยผล 15 โรงเรยีน (รวมโรงเรยีนน�ำร่อง 3 แห่ง ยกเว้น
สตูล) ก�ำลังศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

กำรท�ำงำนเป็นทีมอยำ่งต่อเนื่องนับ 10 ปีผำ่นปัญหำอุปสรรคนำนัปกำรจนเกิดผลส�ำเร็จที่มีควำมส�ำคัญ
ต่อประเทศ เพื่อให้กำรเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะวิจัย และผู้สนับสนุนทั้งในส่วนของส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรวิจัย (สกว.) องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) และมหำวิทยำลัยมหิดล จึงเชิญ 
ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และคณะ ท�ำกำรวิจัยระยะสั้นเพื่อถอดบทเรียนและองค์
ควำมรู ้ทบทวนผลผลติ ผลลพัธ์และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ รวบรวมเป็นประสบกำรณ์กำรท�ำงำน อนัเป็นต้น
แบบหรือแนวทำงกำรท�ำงำนแก่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

2. แนวทางการถอดบทเรียนและองค์ความรู้จากโครงการทวิภาษาฯ

งำนวิจัยถอดบทเรียนและองค์ควำมรู้ โครงกำรวิจัยปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำ
ท้องถิ่นและภำษำไทยเป็นสื่อ : กรณีกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (ภำษำไทย-มลำยูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้”  ปี พ.ศ. 2550-2559 เป็นงำนวิจัยในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) 
ซ่ึงมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถอดบทเรยีนและองค์ควำมรูเ้กีย่วกบักระบวนกำรท�ำงำน วเิครำะห์ผลส�ำเรจ็ รวมถงึปัญหำ
อุปสรรคในกำรด�ำเนินโครงกำรทวิภำษำและแนวทำงกำรแก้ไข เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับพ้ืนที่
อื่น ๆ ต่อไป โดยมีวิธีด�ำเนินงำน ดังต่อไปนี้

ด้านท่ี 1 เกีย่วกบัการบรหิารจดัการโครงการและบคุลากร โดยให้เป็นไปตำมกระบวนกำรท�ำงำนภำรกจิ 
9 ประกำร ได้แก่ 

• กำรวิจัยเบื้องต้น หรือ งำนวิจัยพื้นฐำนก่อนด�ำเนินงำนทวิภำษำ 
• กำรพัฒนำระบบเขียน
• กำรสร้ำงควำมตระหนกัและกำรท�ำควำมเข้ำใจกบัพืน้ทีเ่ป้ำหมำย (หน่วยงำนกำรศกึษำและชมุชน

เจ้ำของภำษำ)
• กำรสรรหำและฝึกอบรมบคุลำกรด้ำนต่ำง ๆ  (ด้ำนงำนวจิยั, ด้ำนกำรสอน, ด้ำนกำรประสำนงำน ฯลฯ)
• กำรสร้ำงหลักสูตรและแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงทวิภำษำฯ
• กำรสร้ำงสื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
• กำรตดิตำม/ประเมนิผล (ผลสมัฤทธิน์กัเรียน, ผลกำรนเิทศ และกำรแก้ไขปัญหำอปุสรรคโครงกำร)
• กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน (ในและนอกประเทศ)
• กำรทบทวน/จัดท�ำนโยบำยภำษำและกำรศึกษำ 
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ด้านที่ 2 โรงเรียน เพื่อถอดกระบวนกำรท�ำงำนในโรงเรียนทดลอง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนประจัน 
จ.ปัตตำนี โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 10 จ.นรำธิวำส โรงเรียนบ้ำนบึงน�้ำใส จ.ยะลำ และโรงเรียนบ้ำนต�ำมะลังเหนือ 
จ.สตลู ระหว่ำงทีท่มีงำนเตรยีมควำมพร้อมมกีระบวนกำรท�ำงำนกบัโรงเรียนอย่ำงไร กระบวนกำรด�ำเนนิงำนร่วม
กับผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนและครู ประจ�ำกำร กระบวนกำรจัดสรรครูพี่เลี้ยงประจ�ำโรงเรียนทดลอง ตลอดจนวิธี
กำรบริหำรจัดกำรดูแลกันเองภำยในโรงเรียน รวมทั้ง กระบวนกำรท�ำงำนร่วมกับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ด้านที่ 3 ชุมชน ถอดองค์ควำมรู้กระบวนกำรของโครงกำรที่มีผลเกี่ยวข้องกับชุมชน สะท้อนจุดอ่อนของ
โครงกำร สิ่งที่สังคมเขำ้ใจหรือไม่เข้ำใจ โดยเก็บข้อมูลหลำกหลำยทั้งนักวิชำกำรระดับสูงหรือชำวบ้ำน ว่ำปัญหำ
ควำมไม่เข้ำใจเกิดขึ้นจำกสำเหตุใด  มีแนวทำงกำรแก้ไขหรือข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จำกชุมชนอย่ำงไร

ด้านท่ี 4 การประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนำ 
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ได้ด�ำเนินกำรสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโครงกำรทวิภำษำ
เป็นประจ�ำทุกปี โดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่เทียบ 4 แห่ง 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลำ 10 ปี พบช่วงเวลำแห่งกำรเปลี่ยนผ่ำนส�ำคัญ ๆ และส่งผลกระทบต่อกำรปรับ
แผนกำรด�ำเนินโครงกำรเป็นระยะ ๆ  ผู้ถอดบทเรียนและองค์ควำมรู้ ได้แสดงให้เห็นภำพชัดเจนว่ำในแต่ละปีเกิด
เหตุกำรณ์ใดบ้ำง ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนในระยะต่อมำอย่ำงไร 

นอกจำกนี้ ยังสะท้อนมุมมองอื่น ๆ เกี่ยวกับภำษำ เช่น แนวโน้มกำรใช้ภำษำแม่ลดลงเพรำะอะไร รวมทั้ง 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ภำษำ โดยเก็บข้อมูลจำกนักเรียนผู้ปกครองในโครงกำรทวิภำษำ และนักเรียนที่ไม่ได้
ร่วมโครงกำรทวิภำษำ รวมทั้ง สะท้อนควำมคิดเห็นของกลุ่มกำรเมืองในพื้นท่ีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ
โครงกำรทวิภำษำ เพื่อก้ำวข้ำมอุปสรรคไปให้ได้

3. การด�าเนินงานโครงการทวิภาษาฯ ตามแนวทางภารกิจ 9 ประการ 

ควำมรุนแรงในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ทวีควำมรุนแรงสูงสุดในปี 2550 โดยก่อนหน้ำนั้น 
คณะกรรมกำรอิสระเพื่อควำมสมำนฉันท์ชำยแดนใต้ (กอส.) มีข้อเสนอระดับนโยบำยว่ำ “กำรแก้ปัญหำโดยพื้น
ฐำนต้องเริ่มจำกกำรยอมรับในภำษำซึ่งกันและกัน ท�ำให้เกิดควำมกลมกลืนของภำษำ” ข้อเสนอดังกล่ำวได้รับ
กำรตอบรับจำกกระทรวงศึกษำธิกำร (สมัยคุณจำตุรนต์ ฉำยแสง เป็นรัฐมนตรี) 

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ จำกสถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเซีย มหำวิทยำลัย
มหิดล ได้รับกำรเชิญจำกปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ร่วมคณะเพ่ือศึกษำสถำนกำรณ์ภำษำและค้นหำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำกำรศกึษำในพืน้ที ่3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ เนือ่งจำกเป็นผู้มคีวำมรู้ควำมช�ำนำญ ด้ำนภำษำศำสตร์
และมีควำมสนใจภำษำที่ใกล้สูญหำย ตลอดจน มีประสบกำรณ์ท�ำงำนกับกลุ่มชำติพันธุ ์ที่หลำกหลำย 
(สุวิไล เปรมศรีรัตน์ (ประชุม) 23 ธันวำคม 2558)

ด้วยควำมเชื่อมั่นว่ำ “ภำษำสำมำรถพัฒนำและแก้ไขปัญหำของประเทศได้ โดยเฉพำะในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ และภำษำยังเป็นตัวกำรส�ำคัญที่ท�ำให้สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ “ดีข้ึน” หรือ “เลวร้ำยลง” 
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(ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ปีพ.ศ. 2550-2559

ตลอดจนควำมมุ่งมัน่ของทมีงำนในกำรสร้ำงสรรค์สนัตภิำพในพืน้ทีค่วำมขดัแย้ง โดยเริม่ท�ำงำนจำกจดุเลก็ ๆ  แต่
เป็นหัวใจส�ำคัญของสังคม คือ เยำวชนคนรุ่นใหม่ อันจะเป็น “เมล็ดพันธุ์สันติภำพ” ที่มีคุณภำพในอนำคต 

โครงกำรทวิภำษำ หรือ โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิ่นและ
ภำษำไทยเป็นสื่อ: กรณีกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำ (ภำษำไทย-มลำยูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้” จึงถูกเสนอขึ้นเป็นแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรศึกษำในพื้นที่ เมื่อปี 2550 แต่กำรก่อร่ำงสรำ้งตัว
เริ่มมำตั้งแต่ปี 2547-2548 ซึ่งถือเป็น “ขั้นเตรียมกำร” ตำมกระบวนกำรท�ำงำนภำรกิจ 9 ประกำร ดังนี้

เริ่มต้น (1) ท�าวิจัยพื้นฐาน โดยได้รับทุนสนับสนุนจำกศูนย์ศึกษำและพัฒนำสันติวิธี มหำวิทยำลัยมหิดล 
โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.โคทม อำรยีำ และฝ่ำยวจิยัเพือ่ท้องถิน่ ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั ด�ำเนนิกำร
ช่วงวันที่ 1 มีนำคม 2549 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2550 ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำก อำจำรย์แวยูโซะ สำมะอำลี 
อำจำรย์เจะฮูเซ็น เจะอุบง อำจำรย์แวมำยิ ปำรำมัล ดร.รุสลัน อุทัย อำจำรย์สำเหะอับดุลเลำะ อัลยุฟรี และผู้
ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรวิทย์ บำรู ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำและภำษำศำสตร์ เป็นต้น

กำรวิจัยพื้นฐำนถือเป็น “จุดตั้งต้น” ส�ำคัญของทวิภำษำ เพื่อส�ำรวจสถำนกำรณ์กำรใช้ภำษำของคนไทย
เชื้อสำยมลำยูในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ศึกษำลักษณะเฉพำะของภำษำมลำยูถิ่น เปรียบเทียบกับภำษำไทยและ
ภำษำมำเลเซีย พบข้อค้นพบส�ำคัญ คือ ประชำชนส่วนใหญ่ใช้ภำษำมลำยูถิ่นปำตำนี มำกที่สุด เมื่อศึกษำ
ควำมแตกต่ำงทำงภำษำ พบผลสะท้อนว่ำ “ภำษำไทย” ไม่ใช่เรื่องง่ำยส�ำหรับเด็กที่ใช้ภำษำอื่นเป็นภำษำแม่ 
ผลกำรศกึษำช่วยให้ครผููส้อนทรำบถึงข้อจ�ำกัดนี ้เข้ำใจวฒันธรรมกำรใช้ภำษำมลำย ูเพือ่ปรับวธิกีำรสอนนกัเรียน

ต่อมำได้มี (2) การจัดท�าระบบการเขียนภาษามลายูปาตานีและมลายูสตูลด้วยอักษรไทย ภำยใต้
โครงกำรจัดท�ำพจนำนุกรมภำษำมลำยูถิ่น-ไทย เป็นจุดที่ท้ำทำยส�ำหรับคณะท�ำงำน ซ่ึงประกอบด้วย 
อำจำรย์แวยูโซะ สำมะอำลี อำจำรย์เจะฮูเซ็น เจะอุบง อำจำรย์แวมำยิ ปำรำมัล ดร.รุสลัน อุทัย อำจำรย์สำเหะ
อับดุลเลำะ อัลยุฟรี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรวิทย์ บำรู ในกำรเทียบเคียงค�ำมลำยูถิ่นเป็นตัวอักษรไทย 
ซึ่งไม่เคยมีกำรจัดท�ำอย่ำงสมบูรณ์แบบมำก่อน แต่ด้วยควำมนิยมของคนในพื้นที่จ�ำนวนหนึ่งที่ต้องกำรใช้อักษร
ยำวีมำกกว่ำ เกิดเป็นกระแสควำมกังวลว่ำอักษรยำวีจะถูกลดบทบำทไปจนถึงขั้น “ท�ำลำยอัตลักษณ์มลำยู” 
ด้วยอิทธิพลของสื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่สร้ำงกระแสและเผยแพร่ควำมเข้ำใจผิด อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดท�ำระบบ
ตวัเขยีนให้ภำษำมลำยูถิน่มปีระโยชน์อย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัในกำรบนัทกึควำมรูท้้องถิน่ต่ำงๆ สร้ำง
สื่อกำรเรียนกำรสอนทวิภำษำ เสริมสร้ำงทักษะควำมเชี่ยวชำญในภำษำแม่ เชื่อมโยงสู่กำรเรียนรู้ภำษำไทยใน
ระดับที่สูงขึ้นไป

สิ้นสุดกระบวนกำรสร้ำงเครื่องมือกำรเขียน (Orthography Development) จึงขยำยควำมเข้ำใจเกี่ยว
กับทวิภำษำ (3) สร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมไปสู่มวลชน ชุมชน และโรงเรียนทดลอง
ทั้ง 4 แห่ง โดยจัดเวทีช่วงเดือนมิถุนำยนถึงเดือนสิงหำคม 2550 ผลที่ได้ท�ำให้คณะท�ำงำนรับทรำบควำมคิดของ
ชุมชนต่อโครงกำร โดยเฉพำะควำมกังวลประเด็น “ตัวอักษรยำวี” แต่ก็ท�ำให้เกิดควำมร่วมมือกับสถำบันกำร
ศึกษำในพื้นที่ คือ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี และมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ รวมทั้งเปิด
โอกำสให้ชมุชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมในประเด็นต่ำง ๆ  ถอืเป็นกำรสร้ำงควำมมส่ีวนร่วมท่ีดี แต่เนือ่งด้วยโครงกำรฯ ท�ำ 
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Stakeholder analysis ไม่ครบ จึงถูกต่อต้ำนจำกฝ่ำยอนุรักษ์นิยม รวมทั้ง ประเมินสถำนกำรณ์ปัญหำและ
ฝำ่ยต่อต้ำนต�่ำเกินไป กำรด�ำเนินงำนจึงติดขัดบ้ำง แต่ก็ยังสำมำรถเดินหน้ำต่อไปได้

กำรเข้ำสู่กระบวนกำร (4) สรรหาและฝึกอบรมบุคลากร เนื่องจำกทวิภำษำเป็นนวัตกรรมใหม่ส�ำหรับ
พืน้ที ่เป็นโครงกำรใหญ่และด�ำเนนิกำรระยะยำว กำรสรรหำ คดัเลอืกบคุลำกรจงึส�ำคญัมำก เพือ่ให้สำมำรถปฏบิตัิ
กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โครงกำรมีกำรก�ำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ รวมทั้ง ต้องผำ่นกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ได้แก่ 
กำรสร้ำงหลักสูตรและแผนกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงสื่อ และกำรอบรมครูผู้สอน กลวิธีกำรสอนแบบต่ำง ๆ 
เช่น TPR: Total Physical Response กำรสอนแบบประกบภำษำ เป็นต้น ซึ่งได้รับกำรฝึกโดยตรงจำก 
ดร.ซูซำน มำโลน และ ดร.เดนนิส มำโลน (จำก SIL International) และคณะวิจัยทั้งจำกมหำวิทยำลัยมหิดล
ส่วนกลำงและจำกพื้นที่

เมื่อวำงแผนบุคลำกรตำมยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ แล้ว ก็เข้ำสู่ (5) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและแผนการ
เรียนการสอน โดยทวิภำษำมุ่งเน้นควำมส�ำเร็จของผู้เรียน 3 ดำ้น คือ ด้ำนภำษำ วิชำกำร และวัฒนธรรม จำก
นั้นจึง (6) จัดท�าสื่อประกอบการเรียนการสอน โดยผำ่น “กำรประชุมปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม” ร่วมผลิตสื่อ
กำรเรียนกำรสอนและฝึกฝนกลวิธีกำรสอน 22 รูปแบบ อำทิ เรื่องเล่ำจำกท้องถิ่น นิทำนภำพ ฉำกภำพ หนังสือ
เล ่มยักษ์ หนังสือเล ่มเล็ก TPR กำรสอนภำษำไทยเป็นภำษำที่สอง ฯลฯ น�ำไปใช ้กับนักเรียนใน
โรงเรียนทดลอง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนประจัน จ.ปัตตำนี โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 10 (บ้ำนใหม่) จ.นรำธิวำส 
โรงเรียนบ้ำนบึงน�้ำใส จ.ยะลำ และโรงเรียนบ้ำนต�ำมะลังเหนือ จ.สตูล (รำยละเอียดในกระบวนกำรน�ำเข้ำ
องค์ควำมรู้สู่โรงเรียน) 

เมื่อด�ำเนินงำนในโรงเรียนแล้วก็จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง (7) ติดตามและประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยคณะท�ำงำนฝ่ำยนิเทศได้ออกแบบแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน 3 ส่วน ได้แก่ พัฒนำกำร
เรียนรู้ภำษำ พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ ควำมกล้ำแสดงออกและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้ง พัฒนำกำรด้ำน
ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเคำรพวัฒนธรรมส่วนกลำง 

ต่อมำเป็นขั้นตอน (8) การสร้างความร่วมมือ ขยายเครือข่ายและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
จำกกำรด�ำเนินโครงกำรได้รับควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำง ๆ โดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐที่มีบทบำทส�ำคัญ 
ตลอดจน องค์กรตำ่งประเทศ ดังนี้ 

• เครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) และ ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน 
(กศน.) 

• เครือข่ายส่วนกลาง ได้แก่ ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ศูนย์ศึกษำและพัฒนำ
สนัตวิิธ ีมหำวทิยำลยัมหิดล สถำบนัวจิยัภำษำและวฒันธรรมเอเชยี มหำวทิยำลัยมหดิล ส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
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รำชบณัฑติยสภำ กระทรวงวฒันธรรม แผนงำน ICT ส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสุข
ภำวะ (สสส.) และสถำบัน NECTEC กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

• เครือข่ายต่างประเทศ ได้แก่ องค์กร SIL International องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ 
(UNICEF) องค์กร SEAMEO รวมทั้ง องค์กร UNESCO 

กำรด�ำเนินโครงกำรทวิภำษำเน้นท�ำงำนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม “ให้
คนในพื้นที่เป็นเจ้ำของตัวจริง” ควบคู่ไปกับกำรท�ำงำนในภำพกว้ำงน�ำไปสู่ (9) การทบทวนนโยบายการศึกษา
และนโยบายภาษาแห่งชาติ ร่วมกับรำชบัณฑิตยสภำ โดยศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ 
เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรวิชำกำรจัดท�ำนโยบำยภำษำแห่งชำติ รับผิดชอบข้อมูลนโยบำยภำษำท้องถิ่น 
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักแก่สงัคมผ่ำนกำรประชมุวชิำกำรต่ำง ๆ  รวมทัง้ ผลักดนันโยบำยภำษำแห่งชำตท่ีิ
สนับสนุนกำรใช้ภำษำท้องถิ่นท่ีเป็นภำษำแม่ในฐำนของกำรพัฒนำสติปัญญำและกำรเรียนรู้ภำษำรำชกำร/
ประจ�ำชำติและกำรเรียนวิชำอื่น ๆ โดยบรรจุใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่เยำวชนในแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนใต้ (รำยงำนโครงกำรวิจัยปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำท้องถิ่นและภำษำไทย
เป็นสือ่: กรณกีำรจดักำรศกึษำแบบทวภิำษำ (ภำษำไทย-มลำยถ่ิูน) ในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ี 4 จังหวดัชำยแดนภำคใต้ 
พฤษภำคม 2550 ถึงมกรำคม 2553)

4. กระบวนการน�าเข้าองค์ความรู้ทวิภาษา

4.1 กระบวนการน�าเข้าองค์ความรู้ทวิภาษาสู่โรงเรียนทดลอง 4 แห่ง 

โครงกำรทวิภำษำได้ก�ำหนดลักษณะ “โรงเรียนทดลอง” ที่เหมำะสมตำมเงื่อนไขที่ว่ำ 1) เป็นโรงเรียนที่มี
นักเรียนซึ่งใช้ภำษำมลำยูท้องถิ่นเป็นภำษำแม่ในวัยแรกเข้ำเรียน 100% (อำจเป็นเจ้ำของภำษำหรือไม่ก็ได้) 
2) ครูในโรงเรียนที่พูดภำษำมลำยูถิ่นได้ จะต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกวำ่ 20% ของจ�ำนวนครูทั้งหมดโดยเฉพำะใน
ระดบัอนบุำล และ ป.1 3) โรงเรยีนควรอยูใ่นเขตพืน้ทีท่ีไ่ม่ห่ำงไกลจำกชมุชนมำกนกั กำรเดนิทำงสะดวก ปลอดภัย 
และ 4) ผู้บริหำรโรงเรียน ฝ่ำยวิชำกำร ครูและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในโรงเรียนมีควำมสนใจในกำรน�ำ
หลักสูตรทวิภำษำเข้ำสู่ระบบโรงเรียน และเต็มใจที่จะด�ำเนินงำนโครงกำร

จำกกำรคัดเลือกจึงได้โรงเรียนทดลอง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบำ้นประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตำนี โรงเรียน 
บ้ำนบึงน�้ำใส อ.รำมัน จ.ยะลำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 10 (บำ้นใหม่) อ.เมือง จ.นรำธิวำส และโรงเรียนต�ำมะลัง
เหนือ อ.เมือง  จ.สตูล และโรงเรียนคู่เทียบ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบำ้นสะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตำนี โรงเรียน
บำ้นตะโล๊ะหะลอ อ.รำมัน จ.ยะลำ (ช่วง 3 ปีแรก เป็นโรงเรียนปำดำฮัน ก่อนเปลี่ยนมำเป็นโรงเรียนนี้) โรงเรียน
บ้ำนโคกสยำ อ.เมือง จ.นรำธิวำส และโรงเรียนบ้ำนต�ำมะลังใต้ อ.เมือง จ.สตูล โดยมีกำรพัฒนำหลักสูตรและ
แผนกำรเรยีนกำรสอนตำมแนวทำงทวภิำษำ เน้นต้นทนุของเด็กเป็นส�ำคญัเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนควำมรู้เดิมเชือ่มโยงสู่
ควำมรู้ใหม่ รวมทั้ง ค�ำนึงถึงควำมสุขในกำรเรียนพร้อมพัฒนำกำรที่เหมำะสม 

จำกกำรศกึษำพบว่ำ โรงเรยีนทดลองทวภิำษำทัง้ 4 แห่งได้รบักำรพฒันำทำงวชิำกำร มส่ีวนร่วมกับโครงกำร 
และมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของสูงมำก ด้วยกระบวนกำรอบรมอย่ำงเข้มข้นท�ำให้มีครูทวิภำษำที่มีทักษะหลำยคน 
แต่ละคนมีควำมรู้สึกผูกพันกับโครงกำร มีควำมทุ่มเทและมุ่งม่ันตั้งใจในกำรท�ำงำน แต่ก็ยังพบว่ำ “โรงเรียน” 
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ยงัมบีทบำทด้ำนกำรขยำยผลน้อยเกนิไป มเีพยีงครบูำงคนเท่ำนัน้ทีม่บีทบำทเป็นวทิยำกรจงึควรส่งเสรมิให้ได้รบั
กำรพัฒนำเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นผู้ช�ำนำญกำรที่สำมำรถขยำยองค์ควำมรู้ทวิภำษำให้แพร่หลำยข้ึน ปัญหำอีกส่วน 
คือ ครไูทยพทุธซึง่ไม่ได้พดูภำษำมลำยถูิน่มบีทบำทต่อโครงกำรน้อย ด้วยเง่ือนไขของโครงกำรท�ำให้เกดิข้อจ�ำกดั
ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม 

นอกจำกนี้ มีปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน ทั้งกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยจำกส่วนกลำง หรือ
จำกเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมทั้ง กำรทดสอบระดับชำติตำ่ง ๆ ที่มุ่งเน้นกำรแข่งขันเพื่อท�ำคะแนน ท�ำให้โรงเรียน
ต้อง “กวดวิชำ” เพื่อสอบมำกกว่ำสอน ซึ่งเป็นจุดที่โครงกำรไม่สำมำรถควบคุมได้ (ศุภลักษณ์ สินธนำ (สนทนำ
กลุ่ม) 23 มกรำคม 2559)

อย่ำงไรก็ตำม พบข้อดีของกำรที่โรงเรียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีกำรแข่งขันสูง ทั้งโรงเรียนทดลอง 
โรงเรียนคู่เทียบ และโรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งเป็นควำมพยำยำมร่วมกันเพื่อยกระดับกำรศึกษำ เป็นควำมพยำยำม
ถีบตัวเองให้พ้นจำก “ควำมล้ำหลัง” ทำงกำรศึกษำที่ส�ำคัญ

4.2 กระบวนการของโครงการทวิภาษาที่มีผลเกี่ยวข้องกับชุมชน

พร้อม ๆ กับกำรน�ำเขำ้องค์ควำมรู้ทวิภำษำสู่โรงเรียนทดลองทั้ง 4 แห่ง โครงกำรทวิภำษำมีผลเกี่ยวข้อง
กับชุมชนโดยรอบโรงเรียนอย่ำงอัตโนมัติ รวมท้ัง บริบทของชุมชนจังหวัดชำยแดนภำคใต้ซึ่งก้ำวไกลกว่ำชุมชน
รอบโรงเรียน นั่นคือ ชุมชนชำวไทยเชื้อสำยมลำยูซึ่งเป็นเจ้ำของภำษำด้วย 

จำกกำรศึกษำพบวำ่ ชุมชนและผู้ปกครอง ชื่นชมและเห็นผลส�ำเร็จของโครงกำรมำก โดยเฉพำะนักเรียน
ที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรียนรู้เร็ว มีควำมคิดสรำ้งสรรค์ กลำ้แสดงออก ตลอดจน สำมำรถใช้
ภำษำมลำยถูิน่และภำษำไทยได้อย่ำงคล่องแคล่ว (โรงเรียนทดลองทวภิำษำ 4 แห่งและชมุชนโดยรอบ (สมัภำษณ์) 
กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2559)

ทั้งนี้ ไม่เฉพำะเรื่องวิชำกำรเท่ำนั้น แต่ยังเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ชุมชน เป็นกำรแสดงออกถึงกำร
ยอมรับใน “อัตลักษณ์” และ “วัฒนธรรม” ชำวมลำยู เพรำะหัวใจส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งของทวิภำษำ คือ 
กำรอนุรักษ์ภำษำมลำยูถิ่นที่ถูกต้อง รวมทั้ง วัฒนธรรมประเพณี เพ่ือให้เห็นคุณค่ำและเกิดควำมภำคภูมิใจ
ร่วมกนั สิง่ดทีีเ่กดิขึน้ส่งผลกระทบด้ำนบวกต่อควำมรูสึ้กและเป็นผลดีทำงกำรเมอืง ว่ำด้วยนโยบำยกำรศกึษำและ
ภำษำสู่กำรสร้ำง “สันติภำพ” ในพื้นที่ต่อไป

5. การประเมินผลสัมฤทธิ์จากหน่วยงานภายนอก 

กระบวนกำรประเมินผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนทดลองทวภิำษำ ได้รบัควำมร่วมมอืจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ซึ่งเป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีบทบำทส�ำคัญในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ด�ำเนิน
กำรโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เริ่มตั้งแต่ปี 2553 
ซึ่งนักเรียนทวิภำษำรุ่นแรกศึกษำชั้น ป.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโรงเรียนทดลอง
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กบัโรงเรียนคู่เทยีบใน 5 รำยวชิำ ได้แก่ วชิำคณติศำสตร์ วทิยำศำสตร์ สงัคมศกึษำ ภำษำไทย และทกัษะกำรอ่ำน 

จำกสภำวะแวดล้อมในสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ ประกอบกับกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงเป็นระบบของโครงกำร
ทวภิำษำ ซึง่มีกลวธิกีำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีช่ดัเจน มสีือ่ท้องถิน่ทีม่คีวำมหลำกหลำย สำมำรถพฒันำเดก็อย่ำง
เป็นองค์รวม วิธีกำรทวิภำษำจึงเป็นวิธีที่เหมำะสมอย่ำงยิ่งในกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบทวภิำษำ (ภำษำไทย-มลำยถูิน่ปำตำน)ี ในสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ ประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนต�่ำกว่ำมำตรฐำน สำมำรถท�ำให้นักเรียนในโรงเรียนทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ และจ�ำนวนนักเรียนใน
โรงเรียนทดลองที่สอบผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 มีมำกกว่ำจ�ำนวนนักเรียนในโรงเรียนคู่เทียบ 

วิธีกำรเรียนสอนแบบทวิภำษำท่ีช่วยให้นักเรียนที่มีผลกำรเรียนระดับกลำงและระดับต�่ำ จ�ำนวนมำก
อำ่นออกเขียนได้ และท�ำคะแนนวิชำต่ำง ๆ ได้ดี ซึ่งต่ำงกำรเรียนกำรสอนแบบปกติที่มีกำรแบ่งแยกนักเรียนที่มี
ผลกำรเรยีนระดบัสงู กลำง ต�ำ่ ชดัเจน นอกจำกนี ้พบว่ำ นักเรยีนทวภิำษำมทัีกษะกำรคดิวิเครำะห์สงูกว่ำโรงเรยีน
คู่เทียบ รวมทั้ง ควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมกล้ำแสดงออกที่เด่นชัด ท�ำให้ชุมชนเกิดควำมเข้ำใจและเห็น
ควำมส�ำคัญของกำรใช้ภำษำแม่เป็นฐำนในกำรเรยีนรู ้และท�ำให้เหน็คณุค่ำของวฒันธรรมท้องถิน่ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์
ของตน

สรุปการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทวิภาษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6

ป.1 โรงเรียนทดลองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนคู่เทียบอย่างมีนัยส�าคัญ

ป.2 – ป.3 โรงเรียนทดลองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนคู่เทียบอย่างมีนัยส�าคัญ ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์ 
และสังคมศึกษา ที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ป.4 คะแนนโรงเรยีนทดลองเริม่ถอยลง คะแนนวชิาคณติศาสตร์และสงัคมศกึษา ไม่มคีวามแตก
ต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ป.5

ตัดการประเมินวิชาสังคมศึกษาออก (เพราะเป็นวิชาที่มีหน่วยย่อยมาก วัดประเมินยาก 
โรงเรียนเกือบท้ังหมดไม่ได้สอน เพราะเห็นว่าจ�าเป็นน้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์หรือ
วทิยาศาสตร์ อีกท้ัง สถานการณ์ในพืน้ทีร่นุแรงขึน้) แต่ช่วงนีค้ะแนนสงูขึน้เนือ่งจากนักเรยีน
ปรับตัวได้มากขึ้นหลังจากขึ้นชั้นประถมตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ป.6 โรงเรียนทดลองคะแนนต�่าลงทุกวิชา ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนไม่มีความแตกต่าง
จากโรงเรียนคู่เทียบ เพราะครูไม่สอนตามแผนทวิภาษาที่วางไว้ 
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สรุปการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทวิภาษาโดยพิจารณาเป็นรายวิชา

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนคู่เทียบ

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 โรงเรียนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ส่วนชั้น ป.2-ป.6 ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญ

ภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.3 และ ป.5 โรงเรียนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ส่วนชั้น ป.4 
และ ป.6 คะแนนไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทักษะการอ่าน
ชั้น ป.1-ป.5 โรงเรียนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า (ชั้น ป.1-ป.4 สอบด้วย
ภาษามลายูถิ่น ชั้น ป.5-ป.6 สอบด้วยภาษาไทย) พบปัญหาว่า ชั้น ป.6 
คะแนนต�่าลงเพราะไม่มีการเรียนการสอนภาษามลายูถิ่นเลย

คะแนนรวม โรงเรียนทดลองมีคะแนนสูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ ตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.5 ส่วน 
ป.6 คะแนนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลการศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองมีความแปรปรวน 

1. คะแนนวิชำทักษะกำรอ่ำนที่ลดลง ตำมล�ำดับชั้น เพรำะข้อสอบในชั้นท้ำย ๆ เป็นแนววิเครำะห์ (จำก
เดิมเน้นควำมจ�ำ) ประกอบกับโรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำมลำยูถิ่นน้อยลง 

2. ตัง้แต่ช้ัน ป.3 เป็นต้นไป โรงเรยีนทดลองเริม่ไม่ให้ควำมส�ำคญัต่อวธิกีำรสอนแบบทวภิำษำ เพรำะกงัวล
เรื่องกำรสอบระดับชำติต่ำง ๆ (ทั้ง NT, LAS, O-net) พอขึ้นชั้น ป.4 นักเรียนต้องปรับตัวกับสภำพแวดล้อมใหม่ 
ข้อสอบทักษะกำรอ่ำนประเมินยำกเกินไป และชั้น ป.6 โรงเรียนไม่ได้สอนทวิภำษำแบบเข้มข้น แต่เน้นกำรสอน
แบบ “กวดวิชำ” ผลคะแนนจึงไม่แตกต่ำงจำกโรงเรียนคู่เทียบ 

3. ข้อสังเกตอื่น ๆ  คือ เรื่องสื่อกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ นักเรียนโครงกำรทวิภำษำรักกำรอ่ำน โดยเฉพำะ
ชั้น ป.2-ป.3 แต่มีสื่อภำษำมลำยูถิ่นส�ำหรับเด็กโตน้อย เด็กจึงหันไปอ่ำนหนังสือภำษำไทย ท�ำให้กำรอ่ำนภำษำ
มลำยูถิ่นน้อยลง 

ทัง้นี ้กำรด�ำเนนิงำนในอนำคตจะเป็นกำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนทวภิำษำ รุน่ที ่2 โรงเรยีนน�ำร่อง
ในเขตพืน้ทีส่ำมจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ ระหว่ำงโรงเรยีนทดลองกบัโรงเรียนคูเ่ทยีบ โดยทดสอบผลสัมฤทธิท์ำงกำร
เรียน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ สำระวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำไทย และวัดทักษะกำรอ่ำน 
(ศุภลักษณ์ สินธนำ (ประชุม) 30 กรกฎำคม 2559)
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6. รูปธรรมความส�าเร็จของโครงการทวิภาษา 

(1) ความส�าเร็จของโครงการทวิภาษา มีองค์ประกอบหลัก 3 ประกำร คือ อุดมกำรณ์ งำน และเงิน 
• ด้านอดุมการณ์ โครงกำรมพีืน้ฐำนเจตนำรมณ์อยูท่ีก่ำรสร้ำงควำมเสมอภำคของโอกำสทำงกำร

ศึกษำ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและสร้ำงสันติภำพระยะยำว โครงกำรจึงได้รับกำรสนับสนุนจำก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ มีคนส่วนหนึ่งคัดค้ำนอยู่บ้ำงเพรำะไม่ได้ท�ำควำมเข้ำใจดำ้นอุดมกำรณ์ 

• ด้านกระบวนการท�างาน โครงกำรนี้จัดกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบ ใช้วิชำกำรเป็นฐำนใน
กำรพัฒนำ ผลงำนเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้พบเห็น 

• ด้านงบประมาณ โครงกำรได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกหน่วยงำนให้ทุนภำยในประเทศ
และนำนำชำติ ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรเป็นไปได้ด้วยดี 

(2) ด้านแนวคดิของทวภิาษา หรอืกำรเรยีนกำรสอนทีใ่ช้ภำษำแม่เป็นสะพำนเชือ่มสูภ่ำษำรำชกำร ซ่ึง
ต่ำงจำกทวิภำษำทัว่ไปท่ีเป็นกำรสอนสองภำษำพร้อมกนั พบว่ำ ทวภิำษำ (มลำยทู้องถิน่-ภำษำไทย) 
เป็นรูปแบบที่ดี เพรำะเป็นบันไดไต่ระดับภำษำ ท�ำให้นักเรียนมีควำมช�ำนำญในภำษำแม่ควบคู่ไป
กับกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย ช่วยอนรุกัษ์ภำษำมลำยถูิน่ไม่ให้สญูหำยไป รวมทัง้ กำรรกัษำประเพณแีละ
วัฒนธรรมมลำยูได้รับกำรตอบรับที่ดีมำกจำกชุมชน ช่วยปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่ำและภำคภูมิใจ

(3) ด้านความช่วยเหลือจากนกัวชิาการต่างประเทศ เช่น SIL International UNICEF หรือ UNESCO 
ให้กำรสนบัสนนุองค์ควำมรู ้ร่วมกบักำรระดมทนุทำงสงัคม โดยเชญินกัวชิำกำรจำกพืน้ทีส่ำมจงัหวดั
ชำยแดนภำคใต้ เข้ำมำร่วมด�ำเนินงำน เกิดควำมมีส่วนร่วมและควำมเป็นเจ้ำของสูง 

(4) ด้านการสนบัสนนุแนวคิด เทคนคิวธีิการ และงบประมาณจากองค์กรในประเทศและนานาชาติ  
ซึ่งนับเป็นข้อที่ดีที่สุดของกำรขับเคลื่อนด�ำเนินโครงกำร โดย กำรระดมทุนจำกแหล่งทุนต่ำง ๆ 
ท�ำได้ดี ไม่ติดขัด ท้ังหน่วยงำนรำชกำร มหำวิทยำลัยมหิดล ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
(สกว.) หรือแหล่งทุนต่ำงประเทศ เช่น UNICEF, EU. เป็นต้น 

(5) กระบวนการทวภิาษา ไม่ได้สอนภำษำเพยีงอย่ำงเดยีวแต่สอนให้เด็กฉลำด สอนให้มคีวำมมัน่คงใน
ชีวิตตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ เพรำะควำมเชื่อมั่นนี้จะช่วยให้เขำกล้ำสื่อสำรกับคนอื่น ท�ำให้เขำ
ไม่ถูกทิ้งให้ล้ำหลัง เป็นกระบวนกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งและควำมไม่เท่ำเทียมระยะยำวด้วย
กระบวนกำรกำรศกึษำ ซึง่มกีระบวนกำรลกึซ้ึง ช่วยคลำยปมด้ำนภำษำของคนทีม่จีดุอ่อนด้ำนภำษำ 
โดยใช้ภำษำแม่เป็นฐำนก่อนแล้วค่อยขยำยกำรเรียนรู้ออกไป 

(6) การจดัท�าพจนานกุรมภาษามลายถูิน่ - ภาษาไทย มคีวำมส�ำคญัมำก เป็นกำรถ่ำยทอดภำษำมลำยู
ถิ่นซ่ึงเป็นภำษำพูดออกมำเป็นตัวเขียน เพื่อเก็บรวบรวมค�ำศัพท์ภำษำมลำยูถิ่นไว้ไม่ให้สูญหำยไป 
แสดงออกถึงคุณค่ำและควำมร�่ำรวยทำงภำษำ รวมทั้ง เป็นมำตรฐำนทำงภำษำส�ำหรับน�ำไปใช้
ประโยชน์อื่น ๆ ได้อย่ำงแพร่หลำย 

(7) การขยายองค์ความรู้ทวิภาษาจากระดับโรงเรียนไปสู่ระดับอุดมศึกษา  นับเป็นควำมส�ำเร็จที่
น่ำชื่นชมของกำรด�ำเนินโครงกำร คือ กำรขยำยองค์ควำมรู ้ทวิภำษำเข้ำไปในมหำวิทยำลัย
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รำชภัฏยะลำ ซึ่งเป็นสถำบันกำรศึกษำในพื้นที่ท�ำให้โครงกำรมีควำมยั่งยืนมำกยิ่งขึ้น เพรำะ
มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำเป็นสถำบนัผลติครู สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้ทวภิำษำไปใช้ประโยชน์ได้กว้ำง
ขวำง ซึ่งถือเป็นควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่มีควำมโดดเด่นในระดับนำนำชำติ ได้รับควำมสนใจ
ถึงกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท�ำงำนร่วมกัน

(8) พัฒนาทรัพยากรบุคคลจ�านวนมาก โครงกำรทวิภำษำสร้ำงทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพจ�ำนวน
มำก จำกกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำมีผู้ร่วมงำนหลำย ๆ รุ่น แต่ละคนมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น มีทักษะใน
กำรท�ำงำน เห็นกระบวนกำรท�ำงำนวิจัยที่ชัดเจน ตลอดจน  มีควำมพยำยำมน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง เพรำะทวิภำษำสำมำรถประยุกต์ใช้กับทุกศำสตร์ รวมท้ัง กำรมี
องค์ควำมรู้ทวิภำษำอยู่ในตัวบุคคลจะเกิดกำรต่อยอดและสรำ้งสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เสมอ 

7. ข้อจ�ากัด อุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อจ�ากัดและอุปสรรค
(1) โครงกำรท�ำงำนพืน้ฐำนด้ำนมวลชนสมัพันธ์น้อยเกนิไป โดยเฉพำะในช่วงแรก ๆ  ของกำรด�ำเนนิงำน

โครงกำร รวมท้ังกำรท�ำ Stakeholder analysis ยงัไม่ครบถ้วน จงึมกัเกดิข้อขดัแย้งจำกฝ่ำยอนรุกัษ์
นิยม อีกทั้ง อำจมีกำรประเมินสถำนกำรณ์ปัญหำที่จะเกิดขึ้นจำกฝ่ำยต่ำง ๆ น้อยเกินไป

(2) กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรในพืน้ทีจ่งัหวดัสตลู ซ่ึงมพ้ืีนฐำนทำงกำรเมอืงและภำษำต่ำงจำกสำมจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้เข้ำมำในโครงกำร ท�ำให้ควำมโดดเด่น เฉพำะเจำะจง (Focus) ของผลกำรศึกษำมี
ควำมชัดเจนน้อยกว่ำที่ควรจะเป็น

(3) กำรร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ซึ่งเป็นหน่วยกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในพื้นที่ท�ำได้ดี 
แม้ว่ำอำจจะช้ำไปสักนิดเนื่องจำกรอผลกำรวิจัย อย่ำงไรก็ตำมกำรท�ำงำนกับรำชภัฏยะลำมีเวลำ
และงบประมำณน้อยเกินไป ควรมีกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องและเต็มที่กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ และเพิ่มกำรสนับสนุนงบประมำณและระยะเวลำให้มำกขึ้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำษำฯ ซึ่งมหำวิทยำลัยส่วนกลำงอำจยังเข้ำไม่ถึงในหลำยมิติ

7.2 การน�าองค์ความรู้ “ทวิภาษา” ไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ 
(1) กำรขยำยผลในประเทศไทย คดิว่ำส�ำหรบัพ้ืนท่ีทีไ่ม่มปัีญหำควำมรนุแรง น่ำจะด�ำเนนิงำนได้ง่ำยกว่ำ 

และควำมรู้สึกต่อต้ำนด้ำนภำษำน้อยกว่ำ เพรำะไม่มีควำมขัดแย้ง แต่ควรค�ำนึงถึง Critical mass 
คอื กลุม่คนทีม่ส่ีวนร่วมในด้ำนต่ำง ๆ  ว่ำมมีำกเพยีงพอไหม เพรำะในพืน้ทีส่ำมจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 
มีประชำชนที่ท�ำงำนตรงนี้จ�ำนวนมำก  

(2) กำรขยำยผลในต่ำงประเทศ เช่น ถ้ำน�ำไปใช้กบัประเทศอนิโดนเีซียอำจจะใช้ได้ เพรำะมปัีญหำเรือ่ง
ช่องว่ำงทำงภำษำเหมือนกัน แต่ควำมรู้สึกของคนอินโดนีเซียต่อต้ำนภำษำอินโดกลำง (บำฮำซำ) 
น้อยกว่ำ เมือ่เทยีบกบัสำมจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทย ซ่ึงชำวมลำยมูคีวำมรูส้กึต่อต้ำน
ภำษำไทยมำกกว่ำ 
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ข้อดีของฝ่ำยไทย คือ ฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีในระดับโรงเรียน พบว่ำ กำรศึกษำของครูดี มี
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เช่น จบกำรศึกษำเอกปฐมวัย ซึ่งเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดีกว่ำประเทศอื่น ส�ำหรับ
กำรขยำยไปยังประเทศอื่น ๆ ที่อ่อนกว่ำ ส่วนกำรด�ำเนินงำนอำจจะได้ผลหรือไม่ได้ผล ไม่แน่ใจ 

ต้นทุนของครูไทย มีควำมเป็นครูสูง มีจิตวิทยำในกำรสอนมำก ถ้ำได้รับกำรอบรมที่ดี จะรู้ว่ำน�ำไปใช้กับ
เด็กต่อได้อย่ำงไร ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่เศรษฐกิจไม่ดี ฐำนทรัพยำกรมนุษย์จะอ่อนกว่ำ นอกจำกนี้ 
ด้วยกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลกลำง ท�ำให้เรำสำมำรถท�ำงำนได้ดี 

8. บทสรุป: การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ภาษามลายูถิ่นในอนาคต

จำกควำมกงัวลของผูป้กครองและชมุชนต่อกรณทีีน่กัเรยีนโครงกำรทวภิำษำพูดภำษำไทยมำกขึน้ และพดู
ภำษำมลำยูถิ่นน้อยลงนั้น อันที่จริงเป็นแนวโน้มทั่วไปในยุคโลกำภิวัตน์ ซ่ึงสถำนกำรณ์เช่นนี้เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน เพรำะ ระบบกำรศึกษำไม่ได้ส่งเสริมกำรใช้ภำษำท้องถิ่นและนโยบำยกำรศึกษำก็ไม่ส่งเสริมกำรใช้ 
ภำษำท้องถิน่จึงถดถอยลงไปเรือ่ย ๆ  ภำษำทีม่อีทิธพิลต่อกำรด�ำรงชวีติ เช่น ด้ำนเศรษฐกจิและกำรศกึษำมำกกว่ำ 
ก็จะมีคนพูดมำกขึ้น เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้เกิดจำกโครงกำรทวิภำษำ 

อยำ่งไรก็ตำม ไม่จ�ำเป็นว่ำภำษำหนึ่งต้องเบียดบังอีกภำษำหนึ่งเสมอ บุคคลสำมำรถเลือกใช้ทั้งสองภำษำ
ตำมบริบทที่เหมำะสม กำรที่มีภำษำแม่ของตัวเองบรรจุอยู่ในโรงเรียนท�ำให้เด็กมีควำมภูมิใจ ไม่ดูถูกภำษำ
ของตัวเอง และไม่อำยที่จะพูด กำรน�ำภำษำแม่ไปใช้ในโรงเรียนเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรเพิ่มอ�ำนำจให้ภำษำ ท�ำให้
ภำษำถดถอยช้ำลง 

กำรใช้ภำษำท้องถิ่นในกำรเรียนกำรสอนช่วยพยุงให้ภำษำท้องถิ่นอยู่ต่อไป เพรำะ (1) เป็นกำรอนุรักษ์
รักษำภำษำท้องถิ่น กำรใช้ในโรงเรียน มีกำรเรียนกำรสอน จัดท�ำสื่อ เป็นฐำนกำรเรียนภำษำไทย เป็นส่วนที่
ช่วยได้ (2) ช่วยให้กำรเรยีนดขีึน้ กำรเรยีนโดยใช้ภำษำท้องถิน่เน้นควำมเข้ำใจ ท�ำให้นกัเรียนประสบควำมส�ำเรจ็
ในกำรเรียน (3) กำรน�ำภำษำท้องถิ่นมำใช้ในโรงเรียน ท�ำให้ภำษำท้องถิ่นมีเกียรติท�ำให้เยำวชนเห็นคุณค่ำและ
ไม่อำยที่จะใช้ภำษำของตน

บทเรียน 10 ป ี จำกควำมพยำยำมของกลุ่มคนที่จะท�ำให้กำรศึกษำในพ้ืนท่ีสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ดข้ึีน และมผีูน้�ำทีม่คีวำมตัง้มัน่อย่ำง ศำสตรำจำรย์เกียรติคณุ ดร.สวิุไล เปรมศรรีตัน์ และคณะ 
ที่ด�ำเนินโครงกำรทวิภำษำและน�ำเงื่อนไขควำมรู้นำนำชำติเข้ำมำเสริม ท�ำให้เกิดกำรด�ำเนินกำรได้
ดี และแผ่ขยำยเกิดจ�ำนวนคน ทั้งครู นักเรียน ฝังในระบบกำรศึกษำ ทั้งกำรผลิตครูในพื้นที่ได้ดี 

แม้จะประสบอุปสรรคบ้ำงในเรื่องกำรต่อต้ำนจำกสังคม ชำติพันธุ์ ควำมหวำดระแวง และกำรต่อ
ต้ำนทัง้ฝ่ำยไทยและฝ่ำยมลำย ูแต่ควำมพยำยำมของทมีงำนท�ำให้สำมำรถฟันฝ่ำอุปสรรคไปได้ด้วยดี

ข้อเสนอเพ่ือการท�างานในอนาคต คือ เสริมควำมเข้มแข็งของพื้นที่ โดยเฉพำะมหำวิทยำลัย 
โรงเรยีนต้นแบบให้เข้มแข็งยิง่ขึน้ จะได้น�ำไปสูก่ำรพฒันำเดก็รุน่ใหม่ และเกดิสนัตภิำพของพืน้ทีต่่อ
ไปในอนำคต
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ช่วงเวลา สิ่งที่เกิดขึ้น ความส�าคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พ.ศ. 2547

ถึง 2548

ขั้นเตรียมการ

ข้อเสนอจำก กอส. “กำร
แก้ปัญหำโดยพื้นฐำนต้อง
เริ่มจำกกำรยอมรับใน
ภำษำซึ่งกันและกัน ท�ำให้
เกิดควำมกลมกลืนของ
ภำษำ”

เป็นแนวคิดเบื้องต้นส�ำหรับ
กำรท�ำงำนด้ำนสันติภำพใน
พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

- คณะกรรมกำรอิสระเพื่อควำมสมำนฉันท์
ชำยแดนใต้ (กอส.)

-กระทรวงศึกษำธิกำร 

- สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหำวิทยำลัยมหิดล

1 มี.ค. 2549 

ถึง 28 ก.พ.2550

จุดตั้งต้น

กระบวนกำรสร้ำงเครื่อง
มือกำรเขียน (Orthogra-
phy Development)

- ถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญใน
กำรเสริมสร้ำงทักษะควำม
เชี่ยวชำญในภำษำแม่ เชื่อม
โยงสู่กำรเรียนรู้ภำษำไทย

- โครงกำรจัดท�ำ
พจนำนุกรมภำษำมลำยู
ถิ่น-ไทย

อ.แวยูโซะ สำมะอำลี 

อ.เจะฮูเซ็น เจะอุบง 

อ.แวมำยิ ปำรำมัล 

ดร.รุสลัน อุทัย 

อ.สำเหะอับดุลเลำะ อัลยุฟรี 

ผศ.ดร.วรวิทย์ บำรู

เดือน มิ.ย. 
ถึง ส.ค. 2550

หยั่งรากความคิด

ระบบติดตำมและ
ประเมินผล

เพื่อประเมินผลกำร
ด�ำเนินงำน 

รวมทั้ง เป็นกำรก�ำหนด
ทิศทำงกำรท�ำงำน

คณะท�ำงำนฝ่ำยนิเทศ

- พัฒนำหลักสูตรและ
แผนกำรเรียนกำรสอน 
- กระบวนกำรน�ำเข้ำองค์
ควำมรู้สู่โรงเรียน

“กำรประชุมปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนร่วม” ร่วมผลิต
สื่อกำรเรียนกำรสอนและ
ฝึกฝนกลวิธีกำรสอน 22 รูป
แบบ อำทิ เรื่องเล่ำจำกท้อง
ถิ่น นิทำนภำพ ฉำกภำพ 
หนังสือเล่มยักษ์ หนังสือ
เล่มเล็ก TPR กำรสอน
ภำษำไทยเป็นภำษำที่สอง 
ฯลฯ

- โรงเรียนทดลองทวิภำษำทั้ง 4 แห่ง

สรรหำและฝึกอบรม
บุคลำกร

- อบรมสรำ้งสื่อและกลวิธี
กำรสอน
- Total Physical Re-
sponse : TPR
- Thai transfer Primer

- SIL international 
- ดร.ซูซำน มำโลน
- ดร.เดนนิส มำโลน
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Timeline “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ ฯ (ทวิภาษา)”

ช่วงเวลา สิ่งที่เกิดขึ้น ความส�าคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขยำยควำมเข้ำใจ สร้ำง
ควำมตระหนกั และสร้ำง
กำรมส่ีวนร่วม

- เกิดควำมร่วมมือจำก
โรงเรียนทดลองทวิภำษำ
และชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที
- เกิดควำมร่วมมือกับ
สถำบันกำรศึกษำในพื้นที่

- โรงเรยีนทดลองทวิภำษำทัง้ 4 แห่ง
- มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ วทิยำเขต
  ปัตตำนี
- มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ

พ.ศ.2553

ผลิดอกออกผล

- เกิดผลส�ำเร็จเป็นรูป
ธรรม 
- กำรประเมินผลจำก
ภำยนอก

- กำรประเมนิผลของหน่วย
งำนภำยนอก ได้แก่ ศ.ดร.
นพ. วรีะศักด์ิ จงสูวิ่วฒัน์
วงศ์ และ ผศ.ดร.ศภุลกัษณ์ 
สนิธนำ

- มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
- มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

สร้ำงควำมร่วมมือ ขยำย
เครือข่ำยและใช้ประโยชน์
จำกงำนวิจัย

เกดิควำมร่วมมอืและกำร
สนบัสนนุด้ำนต่ำงๆ ทัง้ด้ำน
องค์ควำมรู ้ทรพัยำกรมนษุย์
และงบประมำณ

- เครอืข่ำยในพืน้ที่ 
- เครอืข่ำยส่วนกลำง 
- เครอืข่ำยต่ำงประเทศ 
ประมำณ 20 องค์กร

ทบทวนนโยบำยกำร
ศึกษำและนโยบำยภำษำ
แห่งชำติ

เกิดกำรผลักดันเชิงนโยบำย
ส่งผลต่อกำรยกระดับ
โครงกำร

- รำชบัณฑิตยสภำ
- กระทรวงศึกษำธกิำร

พ.ศ.2554
ต่อยอดขยายผล

เกิดโรงเรยีนขยำยผล 15 
แห่ง 
ศอ.บต.ให้กำรสนับสนนุงบ
ประมำณ และมหำวทิยำลยั
รำชภฎัยะลำ รบัเป็น
ภำรกิจต่อเนือ่งจำก
มหำวทิยำลยัมหดิล

- องค์ควำมรู้ทวิภำษำได้รับ
ควำมสนใจและขยำยผลใน
วงกวำ้งขึ้น

- ศนูย์อ�ำนวยกำรบรหิำรจงัหวัดชำยแดนภำค
ใต้ (ศอ.บต)
- มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ
- โรงเรยีนขยำยผลทวภิำษำ

พ.ศ.2554-2559
เผชิญกาลเวลา

กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง โดยได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ฟันฝ่ำอุปสรรคและเกิดควำม
ก้ำวหนำ้ของโครงกำรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

พ.ศ.2559
ผลผลิตรุ่นแรก

นักเรียนทวิภำษำรุ่นแรก จบชั้น ป.6
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ดัชนี
ก

กระทรวงศึกษำธิกำร   2, 10, 15,  25, 40, 47, 85, 148, 
150, 158

กระบวนกำรคิดวิเครำะห์   52, 90
กระบวนกำรเชื่อมโยง   35, 57, 90
กลวิธีกำรสอน   6, 16, 29, 52, 74, 90, 135, 139, 150, 158

กลวิธีกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์  61, 101
กลวิธีกำรเชื่อมโยง  6
กลวิธีกำรฝึกแยกแยะระดับเสียงวรรณยุกต์  56, 110
กลวิธีกำรสอนแบบ 'กำรอ่ำนด้วยตนเอง'  119
กลวิธีกำรสอนแบบ 'กำรอ่ำนร่วมกัน'  118
กลวิธีกำรสอน แบบทวิ-พหุภำษำ  19
กลวิธีกำรสอนแบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำไทย  115
กลวิธีกำรสอนแบบเรียนอ่ำน-เขียนภำษำมลำยูถิ่น  98
กลวิธีกำรสอนภำษำไทยเป็นภำษำที่สอง  43, 108, 146
กลวิธีเล่ำเรื่องผลัด  110

กำรเขียนเชิงสรำ้งสรรค์   52, 58, 61, 80, 101
กลอน  9, 34
กล่องผสมพยำงค์   93
กล่องผสมอักษร   93
กล่องพยำงค์   93, 103
กล่องอักษร   59, 98, 116
กล้ำมเนื้อมือและนิ้ว   33, 58
กลำ้มเนื้อเล็ก   32
กลุ่มชำติพันธุ์   39, 75, 79, 85, 148

เด็กกลุ่มชำติพันธุ์  41, 89
นักเรียนกลุ่มชำติพันธุ์  39, 130
เยำวชนกลุ่มชำติพันธุ์  5, 50

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิภำษำ  7, 85
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิ-พหุภำษำ  43, 46
กำรจัดกำรศึกษำ แบบทวิ-พหุภำษำ  18, 43

กำรจัดกำรศึกษำ  41, 46, 151
กำรจัดกำรศึกษำของรัฐ  19, 23
กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิ-พหุภำษำ  5
กำรจัดกำรศึกษำแบบพหุภำษำ  22
กำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ  123

กำรเชื่อมโยงภำษำและวัฒนธรรม   7
กำรใช้ภำษำ   3, 12, 28, 35, 41, 49, 102, 142, 148, 157
กำรแตกค�ำและประสมค�ำ   34, 73, 93
กำรแตกประโยค-สร้ำงประโยค   34, 94, 99, 114
กำรแต่งประโยค   92, 94
กำรประเมิน   20, 66, 107, 110, 125, 135, 146, 152
กำรผลิตคร ู  22, 139, 143
กำรผลิตนักศึกษำทวิ-พหุภำษำ   143
กำรผลิตแบบเรียนอำ่น-เขียน   96
กำรพัฒนำกำรศึกษำ   4, 19, 42
กำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   5
กำรพัฒนำกำรศึกษำที่มีคุณภำพแก่ประชำกรโลกทุกคนโดย

ถ้วนหน้ำ   5 (ดูเพิ่ม Sustainable Development 
Goals)

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน   5
กำรพัฒนำศักยภำพ   140
กำรรับรู้ภำษำ   52, 109
กำรรู้หนังสือ   9, 17, 45, 143
กำรเลำ่เรื่อง   30, 61, 81, 110
กำรวำงแผนทำงภำษำ   3, 17
กำรศึกษำภำคบังคับ   2, 7, 42, 145
กำรสอนแบบประกบภำษำ   13, 49, 150 (ดูเพิ่ม L1-L2-L1)

กำรสอนแบบแซนด์วิช   13
ประกบภำษำ  135

กำรสอบภำคปฏิบัต ิ  125
กำรสอบวัดมำตรฐำนระดับชำติ   131
กำรอ่ำนด้วยตนเอง   117
ก�ำแพงภำษำ   39, 42, 50, 102
กีตำบยำว ี  37, 145
เกณฑ์มำตรฐำนชำติ   2
เกสรี ลัดเลีย   139

ข

ข้อมูลสถิต ิ  40
ข้อสอบปรนัย   125
ขั้นบันได  15, 17, 28, 45, 51, 91, 108, 146 (ดูเพิ่ม บันได)
เขตพื้นที่กำรศึกษำ   39, 74, 135, 152
เขมรถิ่นไทย   2, 67
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ค

คณะกรรมกำรประเมินผล   65, 120
คณะกรรมกำรออกแบบกำรประเมินผล   66, 120
คณะกรรมกำรอิสระเพื่อควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ  1, 4, 40, 

148, 158
คณะกรรมกำรอิสลำมศึกษำ   47
คณะครุศำสตร์   20, 67, 123, 142, 147, 152
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   88
คณิตศำสตร ์  120, 124, 127, 131, 136
ครูทวิภำษำ   151
ครูผู้ช่วย   135
ครูผู้สอน   13, 18, 29, 65, 132, 148
คลังค�ำศัพท์   62, 94, 107
ควำมขัดแย้งทำงวัฒนธรรม   2
ควำมเขำ้ใจ   15, 84, 101, 108, 114, 118, 125

ควำมเขำ้ใจและควำมถูกต้อง  15, 32, 35, 117
ควำมหมำยควำมเข้ำใจ  (ดูที่ ความหมาย)

ควำมคิดสร้ำงสรรค์   7, 18, 44, 72, 92, 108, 116, 150
ควำมตระหนัก   67, 147, 149, 159
ควำมถนัดทำงภำษำ   28
ควำมถี่ตัวอักษร   94, 113
ควำมถูกต้อง   16, 33, 50, 59, 81, 84, 90, 101, 114, 117

ควำมเขำ้ใจและควำมถูกต้อง (ดูที่ ความเข้าใจ)
ควำมแม่นย�ำ และควำมถูกต้อง  72
ควำมหมำยและควำมถูกต้อง  19, 29

ควำมไม่สงบ   2, 22, 148
ควำมสำมำรถทำงภำษำ   20, 65, 120
ควำมหมำย 

ควำมหมำยและกำรสื่อสำร  72, 90
ควำมหมำยควำมเข้ำใจ  86, 92, 110

คะแนนเฉลี่ย   66, 120, 131, 154
ค่ำควำมเชื่อมั่น   125
ค่ำควำมยำกง่ำย   125
คำบสมุทรมลำยู   1
ค่ำอ�ำนำจจ�ำแนก   125
ค�ำถำมปลำยปิด   54, 56, 110
ค�ำถำมพัฒนำภำษำ   54, 56, 110
ค�ำถำมพัฒนำภำษำไทย   55
ค�ำศัพท์หลัก   100

ค�ำศัพท์ใหม่   54, 78, 92
ค�ำหลัก   93, 95
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพ   89
คู่เทียบเสียง   57, 110
เครือขำ่ย   150, 158
เครื่องมือ   57, 91, 124, 145, 149, 158
โคทม อำรียำ   40, 149

จ

จังหวัดปัตตำนี   3, 7, 41, 101, 124, 146, 150, 159
จังหวัดสงขลำ   1, 7, 149, 150, 159
จังหวัดจันทบุรี   123
จำตุรนต์ ฉำยแสง   148
จินตนำกำร   30, 34, 51, 61, 75, 89, 101
เจตพิสัย   20, 65, 120
เจมส์ แอชเชอร์   (ดูที่ Asher)
เจ้ำของภำษำ   5, 71, 82, 85, 147, 151
เจำ้หน้ำที่ภำครัฐ   89

ฉ

ฉำกภำพวัฒนธรรม   31, 44, 52, 73, 76

ช

ชอง  81
ชอง เพียเจต์   (ดูที่ Piaget)
ชุดค�ำศัพท์  56

ชุดค�ำศัพท์คู่เสียง  57
ชุดค�ำศัพท์ภำษำไทย   52
ชุดค�ำศัพท์ TPR  113
ชุดค�ำสั่ง  53, 62

ชุมชน  7, 19, 29, 40, 46, 52, 64, 73, 119, 133, 148, 152
เชิงประเมิน   124
เชิงเปรียบเทียบ   75
เชื้อสำยมลำยู  

คนไทยเชื้อสำยมลำยู  2, 7, 107, 139, 149
ชำวไทยเชื้อสำยมลำยู  152
นักเรียนไทยมุสลิมเชื้อสำยมลำยู 52
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เยำวชนไทยมุสลิมเชื้อสำยมลำยู  2, 43, 108

ซ

ซูซำน มำโลน   150, 158 (ดูเพิ่ม Malone)
โซ่ทะวืง   81

ญ

ญัฮกุร   81

ด

ดัชนีควำมสอดคล้อง   125
เด็กกลุ่มชำติพันธุ ์  41, 89, 123
เด็กไทยมุสลิม   50, 89
เดนนิส มำโลน   150, 158 (ดูเพิ่ม Malone)

ต

ตัวชี้วัด   10, 18, 71
ต่วนเยำะ  นิสะ   102

ถ

ถอดบทเรียน   23, 139, 143, 147
ถอดรหัส (ถอดรหัสอักษร)   60, 90, 99

ท

ทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย   125
ทฤษฎีกำรเรียนรู ้  43
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม  43
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม-วัฒนธรรมผ่ำนภำษำ   44
ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบเครือขำ่ยควำมคิด   43
ทฤษฎีโครงสรำ้งควำมคิด   43
ทฤษฎีพัฒนำกำรของกำรเรียนรู้   43
ทฤษฎีแห่งกำรเรียนรู้ของมนุษย ์  42
ทักษะกำรฟัง  56,  64,  72,  77,  90,  109

ทักษะกำรฟัง-พูด   43,  90, 110

ทักษะกำรอ่ำน   20,
ทักษะกำรอ่ำน-เขียน  15, 28, 33, 35
ทักษะกำรอ่ำนร่วมกัน   44
ทักษะกำรอ่ำนออกเสียง   122

ทัศนคติ  3, 34
โทมัสและคอลิเออร ์  5, 123, 130 (ดูเพิ่ม Wayne, T.P. & 

Collier, V.)
ไทยมำตรฐำน   5
ไทเลอร์   (ดูที่ Tyler) 

น

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเขตพิเศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้  19
นโยบำยกำรศึกษำ   124, 151, 157, 159
นโยบำยส่งเสริมคณิตศำสตร์  131
นโยบำยกำรส่งเสริมและสนับสนุนภำษำไทย  135
นโยบำยจำกส่วนกลำง  152
นโยบำยภำษำท้องถิ่น  151
นโยบำยภำษำแห่งชำติ   19, 23, 104, 141, 143, 150
นวัตกรรม   23, 104, 139, 141, 143, 150
นักภำษำศำสตร ์  85, 112
นักภำษำศำสตร์ในพื้นที่  96, 112
นักเรียนทวิภำษำ   153, 159
นักเรียนไทยมุสลิม   52
นักวิชำกำรด้ำนวัฒนธรรม   47
นำยู‘ตำนิง   9 (ดูเพิ่ม บาซอ นายู ตานิง)
นิทำน   10, 31, 54, 60, 78, 96, 99

นิทำนพื้นบ้ำน  64, 76
นิทำนภำพ   16, 32, 52, 54, 75, 110, 150

แนวทำงกำรใช้แบบเรียน   73
แนวทำงกำรใช้เรื่อง   73

บ

บททบทวน   94, 101
บทบำทสมมต ิ  56
บทเรียนแนะน�ำอักษรใหม่   92 (ดูเพิ่ม อักษรใหม่)
บทสัมภำษณ์   101, 102
บรรจง ไชยลังกำ   123
บรรจง ฟ้ำรุ่งสำง   123
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บรูไน   33
บลูม   16, 29, 30, 31 (ดูเพิ่ม Bloom) 
บันได   27, 50, 155 (ดูเพิ่ม ขั้นบันได)
บำซอ นำยู ตำนิง   1, 145 (ดูเพิ่ม นายู ตานิง)
บำฮำซำ   156

บำฮำซำมำเลเซีย  (ดูที่ ภาษามลายูมาเลเซีย)
บำฮำซำอินโดนีเซีย (ดูที่ ภาษาอินโดนีเซีย)

บูรณำกำร   140, 142
แบบทดสอบ   66
แบบทดสอบท้ำยบท  118
แบบทดสอบมำตรฐำน  124
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  124, 146
แบบทดสอบวัดทักษะกำรอ่ำน  124
แบบเรียนอ่ำนเขียน   44, 81, 82 (ดูเพิ่ม Primer)

แบบเรียนถ่ำยโอน   79, 81
แบบเรียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยง   55, 111, 114
แบบเรียนอ่ำนเขียนภำษำถิ่น  81
แบบเรียนอ่ำนเขียนภำษำมลำยูอักษรไทย  108, 114
แบบเรียนเชื่อมโยง   81, 82

แบบเรียนเตรียมอำ่น-เขียน   57
แบบเรียนมลำยูถิ่น   57
แบบสัมภำษณ์  124

ป

ปฐมวัย   11, 15, 28, 43, 45, 51, 73
ประกบภำษำ   132 (ดูเพิ่ม การสอนแบบประกบภาษา)
ประเทศเพื่อนบ้ำน   17, 35, 135
ประมวลผลทำงสถิติ   125
ประเมินผล   16, 41, 120, 135, 146, 158

ประเมินผลพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน  150
ประเมินผลภำยนอก  65, 120, 148
ประเมินผลสัมฤทธิ์  21, 120, 124, 135, 139, 152, 154
ประเมินผลส�ำเร็จทำงกำรศึกษำ  20

ประสมอักษร   58, 63, 84, 90, 100, 111, 116
ประสิทธิผล   40, 65, 124
ปรำชญ์ชำวบ้ำน   76, 85
ปันตน   36

ผ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   89, 107
ผลกำรเรียน   5, 20, 128, 153
ผลคะแนน   21, 66, 154
ผลพัฒนำกำร   64, 65, 119
ผลสัมฤทธิ ์  20, 125, 148, 153
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  126, 135, 146
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ  2, 89, 120, 124
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำชำติ  39
ผู้บริหำรกำรศึกษำ   20, 65, 120, 141
ผู้บริหำรโรงเรียน   132, 148
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   141 
ผู้ปกครอง   18, 21, 65, 76, 120, 148
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง   7, 63, 67, 73, 120 (ดูเพิ่ม Child 

centered)
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน   101, 148
แผนกำรเรียนกำรสอน   11, 13, 46, 50, 150, 158
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้   151
แผ่นภำพพยัญชนะ   59, 62

ฝ

ฝึกอบรม   19, 67, 85, 125, 142, 150

พ

พจนำนุกรม   9, 57, 149, 155, 158
พหุวัฒนธรรม   2, 11, 123
พัฒนำกระบวนกำรคิด ผำ่นภำษำแม่  50
พัฒนำกำรทำงควำมคิด   16, 43, 45, 52
พัฒนำกำรทำงภำษำ   10, 18, 28, 50, 64, 91, 108, 125
พัฒนำกำรทำงวิชำกำร   29, 123, 130
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ   75, 86, 150
พัฒนำกำรทำงสมอง   17, 29, 46, 90, 124, 136
พัฒนำกำรทำงสังคม   29, 136
พัฒนำกำรเรียนรู้   15, 41, 45, 64, 91, 108, 130, 142, 150
พัฒนำกำรศึกษำ   4, 19, 36, 42, 141, 151
พัฒนำทักษะกำรฟัง  31, 56
พัฒนำทักษะกำรฟัง-พูด  30, 43, 54, 68, 90, 108, 110
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พัฒนำทักษะกำรฟัง-พูดภำษำไทย  50, 52, 54, 109
พัฒนำทักษะกำรฟัง-พูดภำษำมลำยูกลำง  68
พัฒนำทักษะกำรฟัง-พูดภำษำมลำยูปำตำนี (มลำยูถิ่น)  30, 

90
พัฒนำทักษะกำรอ่ำน-เขียน  33

พัฒนำทักษะกำรอ่ำน-เขียนภำษำท้องถิ่นด้วยอักษรไทย  43
พัฒนำทักษะกำรอ่ำน-เขียนภำษำไทยแบบเชื่อมโยง  50

พัฒนำทำงภำษำ   42
พัฒนำระบบควำมคิด   4, 44, 49
พัฒนำศักยภำพครู  141
พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร   141
พันธกิจ   139, 140
พุทธิพิสัย   20, 65, 120

ภ

ภำครัฐ   39, 89, 150
ภำษำ Berber   41
ภำษำเขียน   8, 17, 45, 73, 91
ภำษำชอง   123 (ดูเพิ่ม ชอง)
ภำษำต่ำงประเทศ   19, 30, 44, 49
ภำษำท้องถิ่น   2, 12, 71, 84, 107, 111, 120, 130, 145
ภำษำที่บ้ำน   15, 45
ภำษำที่โรงเรียน   8, 15, 45
ภำษำที่สอง   7, 15, 28, 30, 41, 45, 52, 54, 79, 82, 109, 

146, 158
ภำษำที่หนึ่ง   7, 10, 15, 28, 41, 81, 158
ภำษำไทยกลำง   28
ภำษำไทยใต้   3, 28
ภำษำไทยถิ่น   50
ภำษำพูด   8, 73, 91, 155
ภำษำเพื่อนบ้ำน   44
ภำษำมลำยูกลำง   9, 14, 35, 42
ภำษำมลำยูถิ่น   9, 13, 28, 47, 57, 63, 90, 119, 155, 157
ภำษำมลำยูถิ่นปำตำนี   28, 125, 149
ภำษำมลำยูถิ่นอักษรไทย   15, 45, 57, 77, 108
ภำษำมลำยูปนไทย   3
ภำษำมลำยูปำตำนี   1, 7, 9, 12, 15, 28, 32, 124, 142, 

149 (ดูเพิ่ม ภาษามลายูถิ่นปาตานี)
ภำษำมลำยูมำตรฐำน   1, 17, 51

ภำษำมลำยูมำเลเซีย   9
ภำษำมลำยูสตูล   7
ภำษำมลำยูอักษรไทย  9, 92 (ดูเพิ่ม มลายูถิ่นอักษรไทย)
ภำษำมลำยูอักษรยำวี   9, 18, 36
ภำษำมลำยูอักษรรูมี   9, 69 (ดูเพิ่ม มลายูกลางอักษรรูมี)
ภำษำมำเลเซีย   3, 14, 35, 43, 49, 149
ภำษำแม่   5, 7, 15, 28, 41, 49, 60, 82, 141, 146
ภำษำท้องถิ่น   2, 8, 12, 41, 44, 50, 81, 111, 130, 157
ภำษำรำชกำร   5, 8, 30, 44, 72, 82, 130, 151, 155
ภำษำประจ�ำชำติ   5
ภำษำแรก   5, 15, 28, 45, 50, 82
ภำษำศำสตร ์  9, 29, 84, 148
ภำษำใหม่   9, 42, 54, 109, 146
ภำษำอังกฤษ   5, 12, 17, 49, 91, 109
ภำษำอำรบิก   36, 41
ภำษำอินโดกลำง   155
ภำษำอินโดนีเซีย   3, 9
ภูมิปัญญำ   67, 85, 120, 185

ม

มลำยูกลำงอักษรรูมี   (ดูที่ ภาษามลายูอักษรรูมี)
มลำยูศึกษำ   11, 15, 51, 109
มหำวิทยำลัยมหิดล   3, 22, 40, 42, 52, 68, 96, 107, 112, 

124, 135, 140, 147, 150, 158
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ   20, 41, 42, 67, 102, 120, 124, 

140, 147, 149, 152, 159
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี   149, 159
มำเลเซีย   1, 9, 35
มิรินด้ำ บูรรุ่งโรจน์   110
แม่ฮ่องสอน   39, 67

ย

ยะลำ   1, 7, 39, 67, 123, 139, 143, 146, 148
เยำวดี รำงชัยกุล วิบูลย์ศร ี  124

ร

ระดับขั้นของกำรพัฒนำกำรเรียนรู้   16, 30, 43, 45
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ระดับอุดมศึกษำ   22, 67, 155
ระบบกำรศึกษำ   9, 23, 40, 46, 157
ระบบเขียน   9, 19, 67, 96, 124, 147
ระบบคิด   42, 45, 130, 145
ระบบตัวเขียน   82, 112, 148
ระบบโรงเรียนของรัฐ   9, 19, 27, 150
ระบบอักษร   9, 57, 68
รัฐกลันตัน   1, 7
รัฐปัตตำนี   27, 147 

รัฐปำตำนี 7
รัฐอิสระ   1
รำชบัณฑิตยสภำ   10, 151, 159

รำชบัณฑิตยสถำน   96
ริชำร์ด ซี. แอนเดอร์สัน   (ดูที่ Anderson)
รู้หนังสือ   9, 17, 42, 49, 142

รู้หนังสืออย่ำงต่อเนื่อง   42
เรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว   8, 109

เรียนรู้สิ่งใหม่   7, 42, 44, 49, 92
เรื่องเล่ำ   9, 14, 36, 78, 99

เรื่องเล่ำจำกประสบกำรณ์   80
เรื่องเล่ำท้องถิ่น   31, 32, 52, 76, 85, 150, 158
เรื่องเล่ำพื้นบ้ำน   10 
เรื่องเล่ำภำษำไทย   56, 110

โรงเรียนขยำยผล   147, 159
โรงเรียนของรัฐ  10   9, 19, 22, 145

โรงเรียนรัฐบำล 6
โรงเรียนคู่เทียบ   6, 20, 64, 102, 119, 122, 152
โรงเรียนต�ำมะลังใต้   139, 151
โรงเรียนทดลอง   3, 20, 120, 150, 158
โรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็ก   44
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 10   137, 144, 149
โรงเรียนน�ำร่อง   7, 18, 64, 102, 119
โรงเรียนบ้ำนโคกสยำ   139, 151
โรงเรียนบำ้นตะโละหะลอ   139, 151
โรงเรียนบำ้นต�ำมะหลังเหนือ   139, 151
โรงเรียนบำ้นบึงน้�ำใส   139, 146, 148, 150
โรงเรียนบำ้นประจัน   81, 101, 139, 146, 148, 150
โรงเรียนบ้ำนสะนอ   139, 151
โรงเรียนปกต ิ  21, 101

ล

เลฟ ไวกอตสกี   (ดูที่ Vygotsky)
เลอเวือะ   67
เล่ำเรื่องผลัด   49, 108
โลกมลำยู   1

ว

วรรณกรรม   35, 139
วรรณกรรมท้องถิ่น   10

วิยะดำ เหล่มตระกูล   135
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   20, 65, 120
แวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง   101
แวมำยิ ปำรำมัล   57, 96, 110, 149, 158
ไวยำกรณ์   9, 16, 36, 50, 57, 63, 72, 78, 82, 116

ศ

ศักยภำพ   22, 43, 120, 135, 140
ศึกษำนิเทศก์   52, 141
ศุภลักษณ์ สินธนำ   21, 66, 102, 120, 132, 133, 135, 148, 

154, 159
ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน   150
ศูนย์ข่ำวอิศรำ   101
ศูนย์ศึกษำพัฒนำครูและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้  141, 

143
ศูนย์ศึกษำและพัฒนำสันติวิธ ี  3, 149, 150
ศูนย์ศึกษำและฟื้นฟูภำษำและวัฒนธรรมในภำวะวิฤต   22, 

42, 107, 123, 130, 139
ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนใต้ (ศอ.บต.)   22, 68, 

139, 140, 150, 159

ส

สถำนกำรณ์ภำษำ   40, 148
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ   2, 123
สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย   22, 40, 42, 107, 

123, 130, 141, 143, 148, 150, 158
สถำบันวิจัยและพัฒนำชำยแดนภำคใต ้  66, 120
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สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ   141
สมองซีกขวำและซีกซ้ำย   20, 52
สร้ำงสรรค์   15, 32, 58, 69, 72, 77, 114, 151
สองภำษำ   16, 34, 38, 45, 47, 69
สะพำน   8, 42, 86, 155
สังคมพหุวัฒนธรรม   2, 11, 123
สันติภำพ   22, 146, 150, 156
สัมฤทธิผลทำงกำรศึกษำ   67, 146
สำระกำรเรียนรู ้  20, 119

กลุ่มสำระ   123, 129
สำระเพิ่มเติม   11
สำระวิชำ   112

สำระวิชำพื้นฐำน   49
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย   57, 140, 147, 149, 

150, 155
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   125, 131, 148
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   89, 107, 150
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ   107, 123, 150
ส�ำนักพัฒนำกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้   39
สิงคโปร ์  35, 37
สิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้   47, 73, 84, 91, 146 (ดูเพิ่ม Known to 

unknown)
สิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งใหม่   63
สิ่งที่รู้อยู่แล้วไปสู่สิ่งใหม่   111

สื่อกำรสอน   17, 47, 73, 81, 132 
สื่อกำรเรียนกำรสอน   29, 85, 136, 154, 158
สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน   11, 27, 124, 150
สื่อประกอบกำรสอน   78
สื่อทวิ-พหุภำษำ   143
สื่อพัฒนำกำร   64, 80, 119, 147

สุนี ค�ำนวลศิลป์   110
สุภำ วัชรสุขุม   102
สุรพล ไชยพงษ์   123, 130
สุรินทร์   647
สุลต่ำน   1
สุวิไล เปรมศรีรัตน์   3, 25, 34, 39, 40, 89, 107, 139, 145, 

148, 150, 158

ห

หนังสือท�ำมือ   78, 85
หนังสือเล่มยักษ ์  17, 33, 57, 60, 79, 101
หนังสือเล่มเล็ก   15, 33, 57, 60, 77, 101, 118
หนังสือสองภำษำ   64, 79, 119
หลักกำรเชื่อมโยง   43, 124, 146
หลักสูตร   12, 20, 29, 46, 48, 141, 150

หลักสูตรแกนกลำง   7, 10, 71
หลักสูตรท้องถิ่น   123

อ

องค์กรนำนำชำติ   5
องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ   147, 151
องค์ประกอบทำงทักษะ   72
อักษรไทย   10, 15, 27, 42, 56, 82, 101, 111, 149
อักษรยำว ี  10, 18, 36, 50, 67, 109, 145, 149
อักษรรูมี   7, 47, 67
อักษรโรมัน   5, 49, 58
อักษรละติน   9
อักษรใหม่   92, 100
อักษรอำหรับ   1, 5, 10

อักษรภำษำอำหรับ  1, 9, 145
อัตลักษณ์   3, 4, 11, 21, 25, 34, 38, 87, 120, 142, 149
อัลกุรอำน   36
อัลเบิร์ต แบนดูรำ   (ดูที่ Bandura)
อำเซียน   18, 37

ภำษำอำเซียน  68
ภูมิภำคอำเซียน  43
ประชำคมอำเซียน   1, 3, 35, 68
ประเทศอำเซียน  14
วัฒนธรรมอำเซียน   43
สังคมอำเซียน   43
อำเซียนตอนใต ้  1

อ่ำน-เขียน   7, 10, 13, 26, 27, 30, 54, 55
อ่ำนไม่ออก   2, 17, 23, 43, 67

เขียนไม่ได้  2, 17, 23, 43, 67, 80
อ่ำนออกเขียนได้   47, 87, 88, 105, 117, 140, 149
อินโดนีเซีย   1, 3, 9, 35, 43, 156
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A

Academic development   29
Accuracy   16, 29, 72, 81
Anderson   43
ANOVA   125
Asher   52, 109

B

Bandura   44
Big book   44, 57, 79, 118
Big box   92, 93, 98
Bilingual   71
Bloom   30, 31 (ดูเพิ่ม Bloom)

Bloom's taxonomy   29, 31, 71, 74
Bloom’s Taxonomy of Education Objectives   16, 

45, 75
Burarungrot   66

C

Child centered   29, 46, 85, 111, 146 (ดูเพิ่ม ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง)

Child friendly school   46
Communication   72
Correctness   72, 81
Creative questions  44
Creative writing   54, 80
Critical mass   156
Cultural big picture   44
Cultural scene   73
Cummins   41

D

Developmental Learning   43
Diglot book   64, 119

E

Education for All   5
Effect size (d)   125
ESL Through Academic Content   6
European Union   140 (และ EU 155)
Experience story   80

G

Garcia   52

I

IOC   125

J

Janchitfah   40

K

Key word   97
Known to unknown   29, 47, 73, 111, 145

L

L1   49, 81, 82
L1-L2-L1   (ดูที่ การสอนแบบประกบภาษา)
L2  49, 81, 82
LAS  154
Language development   28
Learning theory   42, 43
Level of learning   16
Local listening story   76
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M

Malay Cultural World   1
Malone   15, 43, 72, 73, 91, 108, (ดูเพิ่ม ซูซาน มาโลน 

และ เดนนิส มาโลน)
Multilingual   40
Meaning   14, 29, 72, 73
Medium of instruction   30
Minimal pair   110
Mother tongue   41
MTB MLE CENTER   141

N

National Test   89, 107, 131 
NT   39, 107, 132, 154

Nusantara   1

O

O-Net   132, 154
One-way development   5
Orthography   96
Orthography Development   158

P

Piaget   43
Picture story   75

Picture story in Thai   54
Pre-reading & writing   57

Pre-reading   32 
Pre-writing   32

Primer   33, 81
L1 Primer   81, 82 
Melayu primer   44, 90, 108
Patani Malay primer   57
Thai primer   81, 82
Thai transfer primer   43, 57, 104, 108, 158 

Transfer primer   81, 82
Primer tract   73

Q

Qualitative research   147
Quality education   5

R

Role play   56

S

Schema theory   43
SEAMEO   151
Second language   108
Second language acquisition   29
SIL International   40, 150, 151, 155, 158
Small book   57, 78, 118
Social learning theory   44
Socio-cultural development   29
Sociocultural learning theory   44
Stakeholder analysis   150, 156
Story tract   73
Stringer   72
Sustainable Development Goals (SDG)   5

T

Thai conversation   56
Thai listening story   56
Tone awareness practicing   56
Total physical response   19, 36, 43, 52, 108, 150

TPR   13, 19, 36, 43, 53, 62, 108, 146, 150, 158
TPR Thai word list   52

Traditional ESL pullout   5
Training for the trainer   141
Transitional+Content ES   5
Transitional+Standard ESL   5
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Triple Ps Model   124
T-test   125
Two-tract approach   73
Two-way development   5
Tyler   124

U

Understanding   16, 73
UNESCO   40, 89, 151, 155
UNICEF   147, 155

V

Vygotsky   44

W

Wagner   41
Walter   20
Wayne T.P.& Collier, V.   5, 6 (ดูเพิ่ม โทมัสและคอลิเออร์)
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คณะวิจัยโครงการ 
การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: 

กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริเพ็ญ อิ้งสิทธิพูนพร

ดร.มิรินด้ำ บูรรุ่งโรจน์
ดร.มยุรี ถำวรพัฒน์
ดร.สรำวุฒิ ไกรเสม
ดร.อิสระ ชูศรี

ดร.ยูเนียนสำสมีตำ้ สำเมำะ
อำจำรย์รุสดี มำซอ
สรัญญำ กฤษณำนุวัตร

อำจำรย์สำเหะอับดุลเลำะ อัลยุฟรี
อำจำรย์แวมำยิ ปำรำมัล
อำจำรย์เจ๊ะฮูเซ็น เจะอุบง
อำจำรย์ฮัสนะ เจะอุบง
อำจำรย์อับดุลเล๊ำะ ขรีดำโอ๊ะ
บำดือรู อำแว
ต่วนซอฟียะห์ อัลยุฟรี
อัศศิดิกร์ มะนอ
อำซีย๊ะ ดอเลำะ
อับดุลเลำะ หลงสะ
รุจญ์ฮำน มำซอ
เจ๊ะไซนับ บำกำ

แวฮำมีดะห์ ยำเมำะ
รัตนำ สมำเฮำะ
อิมรอน ดอเลำะ
อำมีนะห์ เจะซำมะ
ฮีลมี ดือเระ
ซูปียัน บินดือเร๊ะ
รอฮำนี นิสะนิ
นูรีดำ มะสำรี
นูรีนำ มะสำรี 
มำเรียม สำและ
รุสน๊ะ มะดิเยำะ
นิฮัสน๊ะ เจะมัน
รีดวำน บอเฮำะ

อัสนะ บินสุหลง
ณูสือรี อำแวกือจิ
ซิรญำณ บินฮำยีอำแว
นูรมี สะอุ
ซูรอยำ อำแว
อำรีนำ เจะอำแว
ศรำวุธ ดอล๊ะ
สำแลฮ๊ะ จำงวำง
นำตยำ บูสมัน
นอร์ดศิลำ หลงกูนัน
นัจมี ยีวำ
สุกัญญำ หลงสำม๊ะ
รุสนำนี มะหะมิง

คณะวิจัยโครงการ 
การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) 

ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนใต้

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุกินำ อำแล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สุภำ วัชรสุขุม
อำจำรย์พิมลพรรณ ลีลำภัทรพันธุ์

อำจำรย์ยะพำ เจะนิ
อำจำรย์อำนัส รุ่งวิทยพันธ์
นิยำมำล อำแย
นุรอัยนี หะยียูโซะ

ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
อำจำรย์ปรำณี หล�ำเบ็ญสะ 
นิฮำรงค์ โตะสู
อำมีเนำะ ดีแม

คณะวิจัยโครงการ 
การน�ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาศึกษา 
เข้าสู่ระบบการผลิตครูทวิ-พหุภาษาส�าหรับจังหวัดชายแดนใต้

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริเพ็ญ อิ้งสิทธิพูนพร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
อำจำรย์สำเหะอับดุลเลำะ อัลยุฟรี
ต่วนซอฟียะฮ์ อัลยุฟรี
มัจญ์ดัน มำโซ
มูฮัมหมัดอำรีฟ เละ

อำจำรย์ฮัสนะ เจะอุบง
ดร.มูหัมมัดตอลำล แกมะ
อำจำรย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์
อำจำรย์ศุภรัตน์ มฤคี
อำจำรย์สมฤดี ปำละวัล
อำจำรย์คอลีเยำะ เจ๊ะโด
อำจำรย์ปนัดดำ เรืองสงค์

อำจำรย์ฟำรีดำ สำมะอำลี
อำจำรย์นิปัทมำ เจะโวะ
อำจำรย์อำทิตยำ วงศ์มณี
อำจำรย์โรสลีนำ ยูโซะ
อำจำรย์หัสลินดำ บินมะแอ
อำจำรย์สุรัสวดี นรำพงศ์เกษม
อำจำรย์มุสตูรำ ยะโกะ
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