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ภาษาตางประเทศในระบบโรงเรียน

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ขอดํ าริของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อ
บังคับสอนวิชาภาษาตางประเทศทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมควรที่จะมีการ 
ถกอภิปรายอยางยิ่ง

 ตามหลักสูตรการศึกษาในปจจุบัน ภาษาตางประเทศมิใชวิชาบังคับ จวบจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับประถมศึกษา ภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกนับต้ังแตชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5 จวบจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอเมื่อกาวสูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจะถูกบังคับ
ใหเรียนภาษาอังกฤษ และสํ าหรับสายภาษา นักเรียนจะถูกบังคับใหเรียนภาษาตางประเทศเพิ่มข้ึนอีก 
1 ภาษา
            หลักสูตรภาษาตางประเทศดังที่กลาวขางตนนี้มีมาแตป 2521 และเขาใจวา   
สวนหนึ่งเปนผลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในป 2517 
คณะกรรมการดังกลาวมีความเห็นวา ไมควรบังคับใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศเมื่ออายุยังนอย 
เกินไป เพราะการเรียนภาษาที่สองเมื่อยังเยาวอาจมีผลทางลบตอการพัฒนาทักษะและความรู 
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดวยเหตุดังนี้เอง หลักสูตรการศึกษาป 2521 จึงกํ าหนดใหเร่ิมเรียน
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมิไดบังคับ เหตุที่มิไดบังคับสวนสํ าคัญอาจเปนเพราะ   
ปญหาการขาดแคลนครูภาษาอังกฤษในชนบท อันเปนเหตุใหมิอาจจัดการเรียนการสอนได การที่ 
หลักสูตรมิไดบังคับวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ก็ดวยเหตุผลเดียวกัน แตการที่ 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายบังคับเรียนภาษาอังกฤษ โดยที่มิไดบังคับในระดับการศึกษากอนหนา
นี้ นับวาไมสมเหตุสมผลอยางยิ่ง เพราะความรูภาษาอังกฤษที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มิใชความรูเบื้องตน หากแตตองมีพื้นฐานที่ดีพอสมควรมากอนแลว เมื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษใน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนเสียเชนนี้ นักเรียนก็ตองถูกบังคับใหเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแตตน
โดยปริยาย  แมวากระทรวงศึกษาธิการจะตีตราวาเปนวิชาเลือกก็ตาม
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            นอกจากนี้ ความหวังดีของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  
ในขอที่ไมตองการเรงการเรียนภาษาตางประเทศเร็วจนเกินไป ก็ไมสมประโยชน ในเมื่อกระทรวง 
ศึกษาธิการมิไดหามเรียนภาษาตางประเทศกอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การณปรากฏวา โรงเรียน 
เอกชนพากันสอนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นอนุบาลศึกษา และกลายเปนจุดขายสํ าหรับชนชั้นกลางและ 
ชนชั้นสูง ในสวนโรงเรียนรัฐบาลนั้นเลา แมในชั้นแรกจะปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยเริ่มสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แตดวยแรงกดดันจากผูปกครอง ก็ขยายการสอน
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ บัดนี้ โรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานครจํ านวนมากเริ่มสอนภาษาอังกฤษในชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 3 จะมีก็แตโรงเรียนรัฐบาลในชนบทเทานั้นที่ปฏิบัติตามนโยบายโดยเครงครัด  
เนื่องจากไมมีครูสอนนั่นเอง
             กระทรวงศึกษาธิการกํ าลังเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภาษาตางประเทศ โดยใหเปน 
วิชาบังคับต้ังแตระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ดวยการบังคับเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
เปนตนไป สํ าหรับระดับมัธยมศึกษา นอกจากบังคับเรียนภาษาอังกฤษแลวยังมีภาษาตางประเทศอื่น
อีก 1 ภาษาเปนวิชาเลือกอีกดวย
           การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภาษาตางประเทศดังที่กลาวขางตนนี้ ซึ่งจะเริ่มใชบังคับ 
ในปการศึกษา 2539 นั้น หามีผลกระทบตอนักเรียนในกรุงเทพฯ แตประการใดไม เพราะนักเรียน 
ในกรุงเทพฯไมวาจะเปนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลลวนแลวแตเรียนภาษาอังกฤษมาแต
ประถมศึกษาแลวทั้งสิ้น ผลกระทบสํ าคัญจะตกแกนักเรียนในตางจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน
ในชนบทและในอํ าเภอที่หางไกล
            ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ กระทรวงศึกษาธิการกํ าลังปรับหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
เพื่อใหทันกระแสโลกานุวัตร โดยเกือบจะมิไดสนใจคํ าเตือนของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษาที่วา การเรงเรียนภาษาตางประเทศเร็วเกินไปอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทักษะ
และความคิดสรางสรรค

            ในโลกที่เทคโนโลยี่สารสนเทศรุดหนาอยางรวดเร็วและพลโลกมีการติดตอสัมพันธ 
กันมากขึ้น ความรูภาษาตางประเทศเปนเรื่องจํ าเปนอยางมิอาจปฏิเสธได กระแสโลกานุวัตรทํ าให
ภาษาอังกฤษมีความสํ าคัญมากขึ้นเมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ โดยที่ในขณะเดียวกันภาษาบางภาษา 
ก็มีฐานะสัมพัทธดีข้ึนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาจีนและภาษาญี่ปุน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร    
ภาษาตางประเทศในระดับมัธยมศึกษาจึงเปนเรื่องอันควรแกการสนับสนุน
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            แตการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียนนั้นมิใช กระทํ าดวยการ 
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเทานั้น ลํ าพังแตการเปลี่ยนวิชาเลือกใหเปนวิชาบังคับ หรือการกํ าหนด 
หลักสูตรเพื่อใหนักเรียนรูภาษาตางประเทศมากกวา 1 ภาษา มิอาจดลบันดาลใหเกิดสิ่งที่ตองการได 
การขาดแคลนครูภาษาตางประเทศยังเปนปญหารายแรงในชนบท โดยที่กํ าลังลามมาเปนปญหา 
ในเขตเมือง  และนับวันปญหามีแตจะเลวรายลง

            คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ผูที่มีความรูภาษาตางประเทศดีพอที่จะสอนผูอ่ืนไดนั้น จะมี
สักกี่คนที่จะอุทิศตัวประกอบอาชีพครูในสภาวะที่สถานภาพของอาชีพนี้ตกตํ่ าตอไปเร่ือยๆ รัฐบาล 
ที่ผานมาไมเคยใหความสํ าคัญในการแกปญหานี้ ดวยโครงสรางอัตราเงินเดือนที่คอนขางตํ่ า อาชีพ 
ครูไมสามารถดูดดึงทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพได ผูที่กาวสูอาชีพครูจึงเปนทรัพยากรมนุษยที่มี 
คุณภาพรองๆลงไป แตสํ าหรับครูภาษาตางประเทศดวยแลว ปญหายิ่งเลวรายกวาปกติ การเติบโต 
ของภาคธุรกิจเอกชนทํ าใหมีความตองการผูรูภาษาตางประเทศเพิ่มข้ึนเปนอันมาก ในขณะเดียวกัน 
กระแสโลกานุวัตรก็กอใหเกิดความตองการเรียนรูภาษาตางประเทศเพิ่มข้ึน และนี่เองที่ทํ าใหสถาบัน
สอนภาษาตางประเทศผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก ระบบโรงเรียนไมเพียงแตตองยื้อแยงผูรูภาษาตาง
ประเทศกับภาคธุรกิจเอกชนเทานั้น หากยังตองแยงชิงครูภาษาตางประเทศกับสถาบันภาษานอก 
ระบบอีกดวย  และไมตองประหลาดใจเลยที่ระบบโรงเรียนเปนฝายพายแพ
            หากตองการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียนจํ าเปนตองมีแผนผลิต 
ครูภาษาตางประเทศขนานใหญ ความสํ าคัญมิไดอยูที่ปจจัยเชิงปริมาณเทานั้น หากยังอยูที่คุณภาพ
ของครูดวย ขอเท็จจริงปรากฏวา นักเรียนที่ผานระบบโรงเรียนของไทย แมจะเรียนภาษาอังกฤษถึง 12 
ป บางคนถึง 16 ป แตก็ยังไมมีความรูภาษาอังกฤษชนิดที่ใชการได ทั้งนี้เปนผลจากการมีครูที่ดอย    
คุณภาพและวิธีการสอนที่ไรประสิทธิภาพ ในสังคมเศรษฐกิจทุนนิยม กลไกราคาทํ าหนาที่จัดสรร     
ทรัพยากรมนุษย ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูงจะถูกจัดสรรสูอาชีพ 
ที่ใหผลตอบแทนสูง ตราบเทาที่ยังไมมีการปรับโครงสรางอัตราผลตอบแทนอาชีพครู ถึงจะเรงพัฒนา
และผลิตครูภาษาตางประเทศมากเพียงใด ก็หาประโยชนอันใดมิได เพราะทายที่สุดแลวกลับจะเปน
การผลิตบุคลากรปอนภาคธุรกิจเอกชน เนื่องเพราะระบบโรงเรียนขาดแรงดึงดูดครูภาษาตางประเทศ
            การขาดโอกาสในการเรียนภาษาตางประเทศของเด็กนักเรียนในชนบทเปนเหตุ 
ปจจัยที่มีความสํ าคัญไมนอยในการสราง `วังวนแหงความยากจน' เมื่อไมมีความรูภาษาอังกฤษ  
การเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาก็เปนเรื่องยากยิ่ง ภาษาอังกฤษยังเปนวิชาที่ชี้เปนชี้ตายในการสอบ
คัดเลือกเขามหาวิทยาลัยอีกดวย นักเรียนที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูงจึงไดเปรียบ    
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นักเรียนจากชนบทและครอบครัวยากจน เพราะอยู ในฐานะที่จะเลือกโรงเรียนที่เขมงวดภาษา    
อังกฤษไดกวดวิชาได หรือแมแตไปเรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศในภาคฤดูรอนได เด็กนักเรียน 
จากชนบทและครอบครัวยากจน เมื่อไมสามารถศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได ยอมยากที่จะ 
เลื่อนชั้นในสังคมได นับวันภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ มีบทบาทมากขึ้นในการ
จัดวางตํ าแหนงแหงหนของชนชั้นในสังคม
            เมื่อกวาสามทศวรรษที่แลว ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่กอใหเกิดการตกซํ้ าชั้นและ 
การออกกลางคันในระดับอุดมศึกษาสูงมาก  จนทบวงมหาวิทยาลัยต องเข าไปแทรกแซง  
ขอใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อลดการบังคับเรียนวิชาภาษาตางประเทศยังผลใหอัตรา
การสํ าเร็จการศึกษาเพิ่มข้ึน บัดนี้ แมการบังคับเรียนจะลดลง แตนักศึกษาจํ านวนมากเลือกเรียน 
ภาษาอังกฤษเปนวิชาโทโดยสมัครใจ จนบางมหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการอยางทั่วถึง แสดง 
ใหเห็นวา นักศึกษาเหลานี้สนองตอบตลาดอยางดียิ่ง ในบางคณะและบางสาขาวิชา มีความคิดที่จะ 
หันกลับไปบังคับเรียนวิชาภาษาตางประเทศอีก เพื่อใหนักศึกษาเขาสู กระแสโลกานุวัตรได  
แตการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเชนนี้ยอมเบียดบังการศึกษาวิชาชํ านัญพิเศษในสาขา มหาวิทยาลัยอยู
ในฐานะที่จะพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักศึกษาไดดีกวาสถาบันระดับลางลงมา และ
มหาวิทยาลัยมิควรปฏิเสธภาระหนาที่นี้ แตการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศมิจํ าตองบังคับและมิ
จํ าตองบรรจุไวในหลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถจัดโครงการนอกหลักสูตรสํ าหรับการนี้ได ทั้งในภาค 
ฤดูรอนและนอกเวลาเรียนปกติ

 ณ บัดนี้ ระบบโรงเรียนของไทยกํ าลังปรับตัวเขาสูกระแสโลกานุวัตร ขอที่ตองไมลืม 
ก็คือ การปรับตัวเขาสูกระแสโลกานุวัตรมีผลเสมือนหนึ่งการปรับตัวตามกลไกราคา หากปลอยให 
ระบบโรงเรียนปรับตัวเขาสู กระแสโลกานุวัตรอยางเต็มที่ ก็เทากับปลอยใหกลไกตลาดกํ าหนด 
ชะตากรรมของระบบโรงเรียน แมวาระบบโรงเรียนมิอาจฝนกลไกตลาดในทุกทิศทาง แตก็หาควร 
ตามใจตลาดในทุกเรื่องไม เพราะใชวากลไกตลาดจะกอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคมเสมอไป  
ความลมเหลวในการทํ างานของกลไกตลาดทํ าใหกระแสโลกานุวัตรพัดพาคนจนพนไปจากกระบวน
การกํ าหนดนโยบาย ความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษาจะเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 
ในการสรางปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได ทั้งในปจจุบันและอนาคต

               


