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ภาษาตางประเทศในระบบโรงเรียน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ขอดํ าริของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อ
บั ง คั บ สอนวิ ช าภาษาต า งประเทศทั้ ง ในระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา สมควรที่จ ะมีก าร
ถกอภิปรายอยางยิ่ง
ตามหลักสูตรการศึกษาในปจจุบัน ภาษาตางประเทศมิใชวิชาบังคับ จวบจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับประถมศึกษา ภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกนับตั้งแตชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 จวบจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอเมื่อกาวสูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจะถูกบังคับ
ใหเรียนภาษาอังกฤษ และสําหรับสายภาษา นักเรียนจะถูกบังคับใหเรียนภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นอีก
1 ภาษา
หลั ก สู ตรภาษาต า งประเทศดั ง ที่ก ลา วขา งต น นี้มีมาแตป 2521 และเขา ใจวา
สวนหนึ่งเปนผลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในป 2517
คณะกรรมการดังกลาวมีความเห็นวา ไมควรบังคับใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศเมื่ออายุยังนอย
เกินไป เพราะการเรียนภาษาที่สองเมื่อยังเยาวอาจมีผลทางลบตอการพัฒนาทักษะและความรู
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดวยเหตุดังนี้เอง หลักสูตรการศึกษาป 2521 จึงกําหนดใหเริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมิไดบังคับ เหตุที่มิไดบังคับสวนสําคัญอาจเปนเพราะ
ปญหาการขาดแคลนครูภาษาอังกฤษในชนบท อันเปนเหตุใหมิอาจจัดการเรียนการสอนได การที่
หลักสูตรมิไดบังคับวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ก็ดวยเหตุผลเดียวกัน แตการที่
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายบังคับเรียนภาษาอังกฤษ โดยที่มิไดบังคับในระดับการศึกษากอนหนา
นี้ นับวาไมสมเหตุสมผลอยางยิ่ง เพราะความรูภาษาอังกฤษที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มิใชความรูเบื้องตน หากแตตองมีพื้นฐานที่ดีพอสมควรมากอนแลว เมื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนเสียเชนนี้ นักเรียนก็ตองถูกบังคับใหเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแตตน
โดยปริยาย แมวากระทรวงศึกษาธิการจะตีตราวาเปนวิชาเลือกก็ตาม

2
นอกจากนี้ ความหวั ง ดีข องคณะกรรมการวางพื้น ฐานเพื่ อการปฏิรูป การศึก ษา
ในขอที่ไมตองการเรงการเรียนภาษาตางประเทศเร็วจนเกินไป ก็ไมสมประโยชน ในเมื่อกระทรวง
ศึกษาธิการมิไดหามเรียนภาษาตางประเทศกอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การณปรากฏวา โรงเรียน
เอกชนพากันสอนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นอนุบาลศึกษา และกลายเปนจุดขายสําหรับชนชั้นกลางและ
ชนชั้นสูง ในสวนโรงเรียนรัฐบาลนั้นเลา แมในชั้นแรกจะปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดยเริ่มสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แตดวยแรงกดดันจากผูปกครอง ก็ขยายการสอน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บัดนี้ โรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานครจํ านวนมากเริ่มสอนภาษาอังกฤษในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 จะมีก็แตโรงเรียนรัฐบาลในชนบทเทานั้นที่ปฏิบัติตามนโยบายโดยเครงครัด
เนื่องจากไมมีครูสอนนั่นเอง
กระทรวงศึ ก ษาธิการกํ าลังเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภาษาตางประเทศ โดยใหเปน
วิชาบังคับตั้งแตระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ดวยการบังคับเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เปนตนไป สําหรับระดับมัธยมศึกษา นอกจากบังคับเรียนภาษาอังกฤษแลวยังมีภาษาตางประเทศอื่น
อีก 1 ภาษาเปนวิชาเลือกอีกดวย
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภาษาตางประเทศดังที่กลาวขางตนนี้ ซึ่งจะเริ่มใชบังคับ
ในปการศึกษา 2539 นั้น หามีผลกระทบตอนักเรียนในกรุงเทพฯ แตประการใดไม เพราะนักเรียน
ในกรุงเทพฯไมวาจะเปนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลลวนแลวแตเรียนภาษาอังกฤษมาแต
ประถมศึกษาแลวทั้งสิ้น ผลกระทบสําคัญจะตกแกนักเรียนในตางจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน
ในชนบทและในอําเภอที่หางไกล
ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ กระทรวงศึกษาธิการกําลังปรับหลักสูตรภาษาตางประเทศ
เพื่อใหทันกระแสโลกานุวัตร โดยเกือบจะมิไดสนใจคําเตือนของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษาที่วา การเรงเรียนภาษาตางประเทศเร็วเกินไปอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทักษะ
และความคิดสรางสรรค
ในโลกที่เทคโนโลยี่สารสนเทศรุดหนาอยางรวดเร็วและพลโลกมีการติดตอสัมพันธ
กันมากขึ้น ความรูภาษาตางประเทศเปนเรื่องจําเปนอยางมิอาจปฏิเสธได กระแสโลกานุวัตรทําให
ภาษาอังกฤษมีความสํ าคัญมากขึ้นเมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ โดยที่ในขณะเดียวกันภาษาบางภาษา
ก็มีฐานะสัมพัทธดีขึ้นดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาจีนและภาษาญี่ปุน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ภาษาตางประเทศในระดับมัธยมศึกษาจึงเปนเรื่องอันควรแกการสนับสนุน
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แต ก ารพั ฒ นาทั ก ษะภาษาต า งประเทศของนั ก เรี ย นนั้ น มิ ใ ช ก ระทํ าด ว ยการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเทานั้น ลํ าพังแตการเปลี่ยนวิชาเลือกใหเปนวิชาบังคับ หรือการกํ าหนด
หลักสูตรเพื่อใหนักเรียนรูภาษาตางประเทศมากกวา 1 ภาษา มิอาจดลบันดาลใหเกิดสิ่งที่ตองการได
การขาดแคลนครูภาษาตางประเทศยังเปนปญหารายแรงในชนบท โดยที่กําลังลามมาเปนปญหา
ในเขตเมือง และนับวันปญหามีแตจะเลวรายลง
คําถามพื้นฐานมีอยูวา ผูที่มีความรูภาษาตางประเทศดีพอที่จะสอนผูอื่นไดนั้น จะมี
สักกี่คนที่จะอุทิศตัวประกอบอาชีพครูในสภาวะที่สถานภาพของอาชีพนี้ตกตํ่าตอไปเรื่อยๆ รัฐบาล
ที่ผานมาไมเคยใหความสําคัญในการแกปญหานี้ ดวยโครงสรางอัตราเงินเดือนที่คอนขางตํ่า อาชีพ
ครูไมสามารถดูดดึงทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพได ผูที่กาวสูอาชีพครูจึงเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพรองๆลงไป แตสําหรับครูภาษาตางประเทศดวยแลว ปญหายิ่งเลวรายกวาปกติ การเติบโต
ของภาคธุรกิจเอกชนทําใหมีความตองการผูรูภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นเปนอันมาก ในขณะเดียวกัน
กระแสโลกานุวัตรก็กอใหเกิดความตองการเรียนรูภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น และนี่เองที่ทําใหสถาบัน
สอนภาษาตางประเทศผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก ระบบโรงเรียนไมเพียงแตตองยื้อแยงผูรูภาษาตาง
ประเทศกับภาคธุรกิจเอกชนเทานั้น หากยังตองแยงชิงครูภาษาตางประเทศกับสถาบันภาษานอก
ระบบอีกดวย และไมตองประหลาดใจเลยที่ระบบโรงเรียนเปนฝายพายแพ
หากตอ งการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาตา งประเทศของนัก เรีย นจํ าเปน ตองมีแผนผลิต
ครูภาษาตางประเทศขนานใหญ ความสําคัญมิไดอยูที่ปจจัยเชิงปริมาณเทานั้น หากยังอยูที่คุณภาพ
ของครูดวย ขอเท็จจริงปรากฏวา นักเรียนที่ผานระบบโรงเรียนของไทย แมจะเรียนภาษาอังกฤษถึง 12
ป บางคนถึง 16 ป แตก็ยังไมมีความรูภาษาอังกฤษชนิดที่ใชการได ทั้งนี้เปนผลจากการมีครูที่ดอย
คุณภาพและวิธีการสอนที่ไรประสิทธิภาพ ในสังคมเศรษฐกิจทุนนิยม กลไกราคาทําหนาที่จัดสรร
ทรัพยากรมนุษย ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูงจะถูกจัดสรรสูอาชีพ
ที่ใหผลตอบแทนสูง ตราบเทาที่ยังไมมีการปรับโครงสรางอัตราผลตอบแทนอาชีพครู ถึงจะเรงพัฒนา
และผลิตครูภาษาตางประเทศมากเพียงใด ก็หาประโยชนอันใดมิได เพราะทายที่สุดแลวกลับจะเปน
การผลิตบุคลากรปอนภาคธุรกิจเอกชน เนื่องเพราะระบบโรงเรียนขาดแรงดึงดูดครูภาษาตางประเทศ
การขาดโอกาสในการเรีย นภาษาต า งประเทศของเด็ก นัก เรีย นในชนบทเปน เหตุ
ปจจัยที่มีความสําคัญไมนอยในการสราง `วังวนแหงความยากจน' เมื่อไมมีความรูภาษาอังกฤษ
การเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาก็เปนเรื่องยากยิ่ง ภาษาอังกฤษยังเปนวิชาที่ชี้เปนชี้ตายในการสอบ
คัดเลือกเขามหาวิทยาลัยอีกดวย นักเรียนที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูงจึงไดเปรียบ
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นัก เรี ยนจากชนบทและครอบครั ว ยากจน เพราะอยูใ นฐานะที่จ ะเลือ กโรงเรี ย นที่เ ข ม งวดภาษา
อังกฤษไดกวดวิชาได หรือแมแตไปเรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศในภาคฤดูรอนได เด็กนักเรียน
จากชนบทและครอบครัวยากจน เมื่อไมสามารถศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได ยอมยากที่จะ
เลื่อนชั้นในสังคมได นับวันภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ มีบทบาทมากขึ้นในการ
จัดวางตําแหนงแหงหนของชนชั้นในสังคม
เมื่อกวาสามทศวรรษที่แลว ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่กอใหเกิดการตกซํ้ าชั้นและ
การออกกลางคั น ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาสู ง มาก จนทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ต อ งเข า ไปแทรกแซง
ขอใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อลดการบังคับเรียนวิชาภาษาตางประเทศยังผลใหอัตรา
การสําเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น บัดนี้ แมการบังคับเรียนจะลดลง แตนักศึกษาจํานวนมากเลือกเรียน
ภาษาอังกฤษเปนวิชาโทโดยสมัครใจ จนบางมหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการอยางทั่วถึง แสดง
ใหเห็นวา นักศึกษาเหลานี้สนองตอบตลาดอยางดียิ่ง ในบางคณะและบางสาขาวิชา มีความคิดที่จะ
หั น กลั บ ไปบั ง คั บ เรี ย นวิ ช าภาษาต า งประเทศอี ก เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข า สู  ก ระแสโลกานุ วั ต รได
แตการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเชนนี้ยอมเบียดบังการศึกษาวิชาชํานัญพิเศษในสาขา มหาวิทยาลัยอยู
ในฐานะที่จะพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักศึกษาไดดีกวาสถาบันระดับลางลงมา และ
มหาวิทยาลัยมิควรปฏิเสธภาระหนาที่นี้ แตการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศมิจําตองบังคับและมิ
จําตองบรรจุไวในหลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถจัดโครงการนอกหลักสูตรสําหรับการนี้ได ทั้งในภาค
ฤดูรอนและนอกเวลาเรียนปกติ
ณ บัดนี้ ระบบโรงเรียนของไทยกําลังปรับตัวเขาสูกระแสโลกานุวัตร ขอที่ตองไมลืม
ก็คือ การปรับตัวเขาสูกระแสโลกานุวัตรมีผลเสมือนหนึ่งการปรับตัวตามกลไกราคา หากปลอยให
ระบบโรงเรี ย นปรั บตั ว เข า สู  ก ระแสโลกานุวัตรอย างเต็มที่ ก็เทากับปลอยใหกลไกตลาดกํ าหนด
ชะตากรรมของระบบโรงเรียน แมวาระบบโรงเรียนมิอาจฝนกลไกตลาดในทุกทิศทาง แตก็หาควร
ตามใจตลาดในทุกเรื่องไม เพราะใชวากลไกตลาดจะกอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคมเสมอไป
ความลมเหลวในการทํางานของกลไกตลาดทําใหกระแสโลกานุวัตรพัดพาคนจนพนไปจากกระบวน
การกําหนดนโยบาย ความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษาจะเปนปจจัยที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในการสรางปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได ทั้งในปจจุบันและอนาคต

