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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยน้ีมุง่วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของนโยบายภาษาทีเ่กีย่วกบัการศกึษา

ในประเทศไทย	โดยใช้ข้อมลูจากหลักสตูรการศกึษาสมยัต่าง	ๆ 	แผนการศกึษาแห่งชาต	ิ

และค�าสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๘๐	ถึง	พ.ศ.	๒๕๕๙	หรือตั้งแต่

สมัยจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	จนถึงสมัยพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	ประเด็นหลักใน

การวิเคราะห์	คอืจ�านวนภาษาทีม่กีารจัดสอนในสถานศกึษา	จ�านวนเวลาเรยีนของแต่ละ

ภาษาที่อนุญาตให้จัดสอน	 ระดับช้ันเรียน	 และปัจจัยที่ท�าให้นโยบายภาษาในแวดวง

การศกึษาเปล่ียนแปลงไป	ผลการวิจัยพบว่า	การประกาศรฐันิยมว่า	“ภาษาไทยเป็นภาษา

ของชาติ”	ในรัฐบาลสมัย	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๘๓	ท�าให้ภาษาไทยมี

บทบาทเป็นทั้งภาษาชาติและภาษาราชการโดยอัตโนมัติ	 จึงไม่มีกฎหมายหรือระเบียบ

ฉบับใดต้องก�าหนดให้ใช้ภาษาไทยเป็นส่ือการสอนอีก	 แต่ต่อมามีการก�าหนดให้เรียน

ภาษาอ่ืน	 ๆ	 เพิ่มเติมด้วยปัจจัยทางสังคม	 เช่น	 การอพยพย้ายถิ่น	 การท�าธุรกิจ	

การรบัวิทยาการและเทคโนโลย	ีการรวมกลุ่มประเทศ	ฯลฯ	จึงมกีารเพิม่ชัว่โมงการเรยีน

ภาษาอังกฤษ	 ภาษาจีน	 ภาษาญี่ปุ่น	 รวมทั้งมีการตั้งโรงเรียนเพื่อสอนด้วยภาษาเหล่า

 
๑	
บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น	 เรื่อง	 “บทบาทที่

แข่งขนักนัระหว่างภาษาประจ�าชาติกบัภาษาอังกฤษในประเทศกลุ่มอาเซียน	:	การศกึษาการเลือกภาษา

ในแวดวงกฎหมาย	 สื่อ	 การศึกษา	 วรรณกรรม	 และการเมือง”	 ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนงานวิจัย	 (สกว.)	 และได้น�าเสนอในงานประชุมวิชาการเรื่อง	 “ภาษาอังกฤษกับ

ภาษาไทยใครชนะ	 :การแข่งขันกันระหว่างภาษาโลกกับภาษาประจ�าชาติในโลกยุคโลกาภิวัตน์”	

ณ	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

 
๒	
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย	 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นี้อีกด้วย	การเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	ที่เกิดขึ้นกับนโยบายภาษาในแวดวงการศึกษา	แสดง

ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ทางด้านนโยบายภาษาของผู้น�ารัฐบาล	 และสถานการณ์การช่วงชิง

พื้นที่ระหว่างภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ�าชาติกับภาษาต่างประเทศ

ค�าส�าคัญ:	นโยบายภาษา,	แวดวงการศึกษา,	หลักสูตรการศึกษา,	รัฐบาลไทย
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Abstract

	 This	research	attempts	to	analyze	the	changes	of	language	policy	in	

education	 in	 Thailand	 by	 studying	 information	 in	 Thailand’s	 education

curriculums,	announcements	and	interviews	by	prime	ministers	from	2480-2559	

B.E.	–	that	is,	from	Field	Marshal	Plaek	Phibunsongkhram	to	General	Prayut	

Chan-O-Cha.	The	main	issues	are	the	number	of	languages	that	have	been	

taught	in	schools,	the	number	of	hours	of	each	language	is	allowed	to	be	taught,	

and	factors	that	cause	changes	to	language	policies	in	education.	The	results	

show	that	the	Nationalist	Announcement,	which	stated	that	“Thai	language	is	

Thailand’s	national	language”,	in	the	government	led	by	Field	Marshal	Plaek	

Phibunsongkhram	 in	 2483	 B.E.	 resulted	 in	 Thai	 language	 becoming	 the

national	 and	 official	 language.	 This	 led	 to	 a	 situation	 whereby	 no	 other	

curriculum	was	needed	to	ensure	that	Thai	language	was	used	in	instruction,	
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except	 in	 cases	 where	 it	 was	 required	 to	 enforce	 the	 learning	 of	 other

languages	owing	to	social	changes,	such	as	migration,	business,	technology

advancement	and	allying	with	other	 countries.	This	 caused	an	 increase	 in

learning	 hours	 of	 English,	 Chinese	 and	 Japanese,	 as	 well	 as	 the	

establishment	 of	 schools	 that	 specifically	 teach	 those	 languages.	

Accordingly,	changes	in	language	policies	in	the	education	system	have	been	

indicators	 of	 the	 visions	 of	 government	 leaders,	 as	well	 as	 a	 sign	 of	 the	

competition	between	Thai	language	and	other	languages.

Keywords:	Language	Policy,	Education	Domain,	Curriculum,	Thai	Government
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๑. บทน�า

	 “ภาษา”	เป็นคณุสมบัตเิฉพาะของมนุษย์	(Chomsky,	๒๐๐๖,	p.	๕๙)	บทบาทหลัก

ของ	“ภาษา”	คือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความคิด	ความเชื่อ	ทัศนคติ	

รวมถึงค่านิยมของตนไปยังผู้อื่น	โดยมีเป้าหมายให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด	ความต้องการ

ของตน	(Amberg	&	Vause,	๒๐๑๐,	p.	๓-๕;	McWhorter,	๒๐๐๔,	p.	๔)	ดงัน้ัน	เมือ่มนุษย์

ใช้ภาษาในการส่ือสาร	 ย่อมแสดงความเป็นตัวตนด้วย	 ดังพระราชด�ารัสของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรมราชกุมารี	 (อ้างใน	 ชิตชยางค์	 ยมาภัย	 และชไมภัค

เตชัสอนันต์,	๒๕๕๖,	น.	๑)	ทีว่่า	“ภาษานอกจากจะเป็นเครือ่งส่ือสารแสดงความรูสึ้กนึกคดิ

ของคนทั่วโลกแล้ว ยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นวัฒนธรรม อารยธรรม และเอกลักษณ์

ประจ�าชาติอีกด้วย”	 พระราชด�ารัสดังกล่าว	 ได้ย�้าให้เห็นถึงความส�าคัญของภาษาใน

ฐานะเป็นเครือ่งมอืส่ือสาร	เป็นเอกลักษณ์	และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจ�าชาตไิทย	

	 นอกจากน้ี	 “ภาษา”	 ยังมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความรู้สึกเป็นอันหน่ึง

อันเดียวกัน	 ดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวว่า

(ทรงพร	ทาเจรญิศกัดิ	์และบ�ารงุสุข	สุรชาต,ิ	๒๕๕๒,	น.	๑)	“ภาษาเป็นเครือ่งผูกพนัมนุษย์

ต่อมนุษย์แน่นแฟ้นยิง่กว่าส่ิงอ่ืน และไม่มส่ิีงไรทีจ่ะท�าให้คนรูสึ้กเป็นพวกเดยีวกนัแน่นอน

ได้เท่ากับพูดภาษาเดียวกัน”	 การก�าหนดให้คนในชาติมีภาษาทางการเพียงภาษาเดียว	

ยังเอ้ืออ�านวยให้การรวม	 การสร้าง	 และการปกครองชาติ	 ท�าได้ง่ายมากขึ้น	 ทั้งน้ี	

หลักการหรอืแนวทางปฏบัิตใิด	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัทกุภาษาทีม่ใีช้อยูใ่นประเทศใดประเทศ

หนึ่งเรียกว่า	“นโยบายภาษา”	(ราชบัณฑิตยสถาน,	๒๕๕๓,	น.	๒๔๗;	พรพิบูล	เพ็งแจ่ม,

๒๕๕๕)

	 ทฤษฎีนโยบายภาษาของ	 จาคส์	 เลอแคลร์ค	 (Leclerc,	 ๒๐๐๙	 อ้างใน

ทรงพร	ทาเจรญิศกัดิ	์และบ�ารงุสุข	สุรชาต,ิ	๒๕๕๒,	น.	๑๓-๑๔)	ระบุว่า	ประเทศไทยเป็น	๑	

ใน	 ๑๒	 ประเทศที่มีแนวนโยบายแบบผสมกลมกลืน	 (Assimilation	 policy)	 ที่มุ่งให้

ประชาชนทกุชาตพินัธุท์ีอ่าศยัอยูใ่นชาตร่ิวมกนั	ต้องพดูภาษาเดยีวกนัเท่าน้ัน	สภาวการณ์

ดังกล่าวนับเป็นการดูดกลืนภาษาของชาติพันธุ์ย่อยอ่ืน	 ๆ	 ยิ่งไปกว่าน้ัน	 ยังพบว่ามี

การก�าหนดให้วันที่	 ๒๙	 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ	 เพื่อรณรงค์ให้

ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าภาษาไทยด้วย	
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	 วิทย์	วิศทเวทย์	(๒๕๔๔)	อ้างว่า	ความพยายามที่จะก�าหนดให้ภาษาไทยกลาง

เป็นภาษาชาติปรากฏอย่างเด่นชัดอยู่ในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์	 พ.ศ.	 ๒๔๖๑	

ซึ่งบังคับให้โรงเรียนทุกแห่งสอนภาษาไทยตามแบบแผนของราชการ	และจ�ากัดการใช้

ภาษาของชาตพินัธุอ่ื์นให้ลดลง	กล่าวได้ว่า	พระราชบัญญตัโิรงเรยีนราษฎร์	พ.ศ.	๒๔๖๑	

อาจถือเป็นนโยบายภาษาชาติอย่างเป็นทางการฉบับแรกของประเทศไทย	

	 ยิ่งไปกว่านั้น	ผู้เขียนยังเห็นว่า	ทิศทางการก�าหนดนโยบายภาษาเป็นอย่างใด

ก็ขึ้นอยู่กับความคิดและทัศนคติที่มีต่อภาษาของผู้น�าชาติในขณะนั้น	 ผู้น�าประเทศเป็น

ตัวแทนทัศนคติของสังคมไทย	 การท�าความเข้าใจนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้น�า

ของประเทศไทย	 ย่อมสะท้อนให้เห็นทัศนคติของสังคมไทยที่มีต่อภาษาไทยหรือภาษา

ต่างประเทศได้	ดังที่อมรา	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	(๒๕๔๗,	น.	๓๕๕)	ได้ตั้งสมมติฐานไว้ในงาน

วิจัยเรือ่ง	ความเข้มข้นของการใช้ค�าภาษาอังกฤษในภาษาไทยปัจจุบนั	ว่า	“...ความเข้มข้น

ของการใช้ค�าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมคีวามสัมพนัธ์กบันโยบาย และแนวปฏบิตัิ

ของผู้น�าประเทศ ยิ่งผู้น�ามีแนวอนุรักษ์ภาษาไทยหรือต่อต้านภาษาต่างประเทศมาก

เท่าใด การใช้ค�า ภาษาต่างประเทศปนในภาษาไทยกจ็ะน้อยมากเท่าน้ัน...”	ดงัน้ัน	ทศันคติ

ของผู้น�าประเทศทีม่ต่ีอภาษาย่อมเป็นเครือ่งบ่งชีใ้ห้เหน็แนวทางปฏบิตัขิองผู้น�าประเทศ

ต่อภาษานั้น	ๆ	ได้เป็นอย่างดี	

	 งานวิจัยน้ี	มุง่ศกึษาและน�าเสนอความเปล่ียนแปลงของนโยบายภาษาในช่วง

ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศ	 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย	์

เป็นระบอบประชาธิปไตย	หรือตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๘๐	จนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	รวมระยะ

เวลาที่ใช้เป็นขอบเขตในการศึกษาทั้งส้ิน	 ๘๐	 ปี	 เหตุผลส�าคัญที่ผู้เขียนเลือกศึกษา

นโยบายภาษาในช่วงเวลาน้ีเป็นเพราะผู้มีอ�านาจในการก�าหนดนโยบายภาษาชาติน้ัน

ไม ่ได ้เป ็นสิทธิ์ขาดของพระมหากษัตริย ์เพียงพระองค์เดียวดังเช ่นสมัยก ่อน

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	๒๔๗๕	แต่เป็นการตัดสินใจที่มาจากคณะรัฐบาล

ที่มีนายกรัฐมนตรีด�ารงต�าแหน่งผู้น�าประเทศไทยซ่ึงได้รับการยอมรับจากประชาชน

ในชาตใิห้เป็นตวัแทนของตน	ดงัน้ัน	การศกึษาแนวคดิของผู้น�าประเทศจึงเป็นภาพสะท้อน

แนวคิด	ทัศนคติ	และสถานการณ์ภาษาของสังคมไทยในขณะนั้นได้
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	 ผู้เขียนใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาจากเอกสารด้านการศึกษา	 แผนการการศึกษา

แห่งชาติ	 หลักสูตรการศึกษา	 ซ่ึงมีรัฐบาลเป็นผู้วางทิศทางนโยบายและประกาศใช้

ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๘๐-พ.ศ.	๒๕๕๙	รวมจ�านวน	๘	ฉบบั	นอกจากน้ียงัได้รวบรวมแถลงการณ์	

และค�าสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี	 เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดของผู้น�ารัฐบาลที่มีต่อ

นโยบายภาษาที่แถลงผ่านสื่อสาธารณะ	ทั้งในเรื่องของจ�านวนภาษา	จ�านวนเวลาเรียน

ของแต่ละภาษาทีอ่นุญาตให้มกีารจัดสอนในช้ันเรยีนระดบัต่าง	ๆ 	ว่ามกีารเปล่ียนแปลง

ของจ�านวนภาษา	 และจ�านวนช่ัวโมงการเรียนการสอนของแต่ละภาษาเป็นไปใน

ทิศทางใด	

	 ผู้เขยีนเช่ือว่าภาษาทีไ่ด้รบัการสนับสนุนให้มกีารจัดการเรยีนการสอนในสถาน

ศึกษา	 หรือมีการเพิ่ม-ลด	 ช่ัวโมงการสอน	 ย่อมจะเป็นส่ิงแสดงถึงความสนใจ	 หรือ

การให้คุณค่าแก่ภาษานั้น	ๆ	จากรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ออกนโยบายทางการศึกษาในขณะนั้น

ได้เป็นอย่างดี	 อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ให้เห็นปัจจัยทางสังคมอันเป็นผลมาจาก

ความต้องการของประชาชน	ทีน่่าจะมอิีทธพิลต่อการวางนโยบายภาษาของรฐับาลได้อีก

ทางหน่ึงด้วย	 อาทิ	 การเพิ่มศักยภาพทางภาษา	 การเปิดตลาดการค้ากับต่างชาติ	

เป็นต้น	

๒. นโยบายภาษาท่ีปรากฎจากเอกสารทางการศึกษา ระหว ่างป ี 

 พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๕๕๙ 

	 การศึกษานโยบายภาษาในแวดวงการศึกษาของไทยสามารถศึกษาได้จาก

หลักสูตรการศึกษาสมัยต่าง	 ๆ	 ซ่ึงอยู่ภายใต้แผนการศึกษาชาติในแต่ละยุคสมัย	 โดย

หลักสูตรการศกึษาทีน่�ามาใช้ในงานวิจัยน้ี	คดัเลือกจากหลักสูตรฉบบัทีป่ระกาศใช้ตัง้แต่	

ปี	พ.ศ.	๒๔๘๐	ซึ่งเป็นปีแรกที่จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	

จนถึงหลักสูตรการศึกษาที่ประกาศใช้เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับที่ก�าลัง

ใช้อยู่ในปีแรกที่	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	เป็นนายกรัฐมนตรี	

	 หลักสูตรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	๑๘	หลักสูตร	ดังแสดงในตารางที่	๑
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ตารางที่ ๑	ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการศึกษาและหลักสูตรของไทย

แผนการศึกษา หลักสูตร

แผนการศึกษาชาติ	

พ.ศ.	๒๔๗๙

หลักสูตร	พ.ศ.	๒๔๘๐ -	ประมวลศึกษา	ภาค๒	หลักสูตรชั้นประถมศึกษา

		พุทธศักราช	๒๔๘๐

-	ประมวลศึกษา	ภาค	๒	หลักสูตรชั้นมัธยมต้น

		และมัธยมปลาย	พุทธศักราช	๒๔๘๐

หลักสูตร	พ.ศ.	๒๔๙๓ -	หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น	พุทธศักราช

		๒๔๙๓

-	หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	พุทธศักราช

		๒๔๙๓

แผนการศึกษาชาติ	

พ.ศ.	๒๔๙๔

หลักสูตร	พ.ศ.	๒๔๙๘ -	หลักสูตรประถมศึกษา	พุทธศักราช	๒๔๙๘

-	หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา	พุทธศักราช	๒๔๙๘

แผนการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๐๓

หลักสูตร	พ.ศ.	๒๕๐๓ -	หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น	

		พุทธศักราช	๒๕๐๓

-	หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย

		พุทธศักราช	๒๕๐๓

-	หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น

		พุทธศักราช	๒๕๐๓

-	หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

		พุทธศักราช	๒๕๐๓

แผนการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๒๐

หลักสูตร	พ.ศ.	๒๕๒๑ -	หลักสูตรประถมศึกษา	พุทธศักราช	๒๕๒๑

-	หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น	

		พุทธศักราช	๒๕๒๑

-	หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	

		พุทธศักราช	๒๕๒๔

หลักสูตร	พ.ศ.	๒๕๒๑	

(ฉบับปรับปรุง	

พ.ศ.	๒๕๓๓)

-	หลักสูตรประถมศึกษา	พุทธศักราช	๒๕๒๑

		(ฉบับปรับปรุง	๒๕๓๓)

-	หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น	

		พุทธศักราช	๒๕๒๑	(ฉบับปรับปรุง	๒๕๓๓)

-	หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	

		พุทธศักราช	๒๕๒๔	(ฉบับปรับปรุง	๒๕๓๓)

แผนการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๓๕

-	หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	๒๕๔๔

-	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

		พ.ศ.	๒๕๕๑
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 ๒.๑) นโยบายภาษาภายใต้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๗๙

	 แผนการศึกษาชาติ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๙	 เป็นแผนการศึกษาฉบับแรกที่ประกาศใช้

ในยุคจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก	 ครอบคลุมหลักสูตร	

พ.ศ.	๒๔๘๐	และหลักสูตร	พ.ศ.	๒๔๙๓	

	 แผนฉบับน้ีแตกต่างจากแผนการศึกษาชาติ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 บางประการคือ	

ประการแรก	 คือ	 มีการเปลี่ยนชื่อเรียกการศึกษาสาย	 “วิสามัญ”	 เป็น	 “อาชีวศึกษา”	

(จรญู	วงศ์สายณัห์,	๒๕๓๒,	น.	๒๐)	ประการถดัมาคอืการแบ่งระดบัช้ันการศกึษาใหม่เป็น	

๔	:	๓	:	๓	คือ	ระดับประถมศึกษา	๔	ปี	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๓	ปี	(ม.ศ.๑-ม.ศ.๓)	

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	๓	ปี	(ม.ศ.๔-ม.ศ.๖)	

	 ความแตกต่างอีกประการหน่ึง	 คือการก�าหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ

อย่างชัดเจน	แต่ไม่ใช้ค�าว่า	“ภาษาต่างประเทศที่	๑”	อย่างที่เคยระบุในแผนการศึกษา

ชาติ	พ.ศ.๒๔๗๕	

	 นอกจากน้ี	 ระดับช้ันเตรียมอุดมศึกษาซ่ึงเป็นระดับช้ันใหม่ที่เพิ่งเริ่มมีใน

แผนการศกึษาน้ี	ได้ก�าหนดให้เรยีนภาษาต่างประเทศ	๒	ภาษา	โดยภาษาหน่ึงเป็นภาษา

อังกฤษ	 อีกภาษาหน่ึงให้เลือกเรียนระหว่างภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศส	 ส่วนโรงเรียน

อาชีวศึกษามีภาษาจีนให้เลือกเรียน	ดังแสดงในตารางที่	๒

ตารางที่ ๒	นโยบายภาษาภายใต้แผนการศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๔๗๙	 (ปรับจาก	 เมธาวี	

	 ยุทธพงษ์ธาดา,	๒๕๔๙,	น.	๖๑)

๒
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	 ในช่วงเวลาของการใช้แผนการศึกษาชาติ	พ.ศ.	๒๔๗๙	รัฐบาลได้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์	 พ.ศ.	 ๒๔๗๙	 ด้วย	 ซ่ึงก�าหนดให้สอนทุกวิชาเป็น

ภาษาไทย	แต่ในปีถดัมา	ด้วยความต้องการเรยีนภาษาต่างประเทศของประชาชนทีเ่พิม่

สูงขึ้น	 รัฐบาลจึงได้ก�าหนดให้แต่ละสถานศึกษาสามารถสอนภาษาต่างประเทศได้	 แต่

ต้องไม่เกิน	๕.๓๐	ชั่วโมง/สัปดาห์	

	 การประกาศใช้กฎหมายการศึกษาน้ี	 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงเรียน

สอนภาษาจีนหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าโรงเรียนจีน	 เน่ืองจากใช้ภาษาจีนเป็นส่ือใน

การสอนด้วย	ดงัน้ัน	เมือ่รฐับาลก�าหนดให้โรงเรยีนทกุประเภทสอนทกุวิชาเป็นภาษาไทย	

ย่อมท�าให้โรงเรียนสอนภาษาจีนจัดการเรียนการสอนอย่างล�าบาก	 นับเป็นกลยุทธ์

อันแยบคายของรัฐบาล	 ในการลดจ�านวนโรงเรียนสอนภาษาจีนให้น้อยลง	 เพราะ

โรงเรียนเหล่าน้ี	 ไม่ได้จัดตั้งข้ึนเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาเท่าน้ัน	 แต่ยังถูกใช้เป็น

เครื่องมือทางการเมืองในการปลูกฝังลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วย	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

๒๕๓๕,	น.	๔)	

	 ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๔๘๐	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ซึ่งอยู่เบื้องหลังการบริหาร

และการวางนโยบายต่าง	ๆ	ของรัฐบาลคณะราษฎร์มาโดยตลอด	๕	ปี	ได้ก้าวขึ้นเป็น

นายกรัฐมนตรี	ในช่วงนี้ยังคงใช้แผนการศึกษาชาติ	พ.ศ.	๒๔๗๙	เช่นเดิม	ในช่วงนี้ยัง

มีการประกาศรัฐนิยมฉบับที่	๙	เมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	๒๔๘๓	โดยมีเนื้อความ	ดังนี้	

 “รัฐนิยมฉบับที่ ๙: เรื่อง ภาษาและหนังสือไทยกับหน้าที่พลเมืองดี

 ๑. ชนชาตไิทย จะต้อง ยกย่อง เคารพและนับถอืภาษาไทย และต้องรูสึ้กเป็น

  เกียรติยศในการพูดหรือใช้ภาษาไทย

 ๒. ชนชาตไิทย จะต้องถอืว่า หน้าทีข่องพลเมอืงไทยทีด่ปีระการทีห่น่ึงน้ัน คอื 

  ศึกษาให้รู้หนังสือไทยอันเป็นภาษาของชาติ อย่างน้อยต้องให้อ่านออก

  เขียนได้ ประการที่สอง ชนชาติไทยจะต้องถือเป็นหน้าที่อันส�าคัญใน

  การช่วยเหลือสนับสนุน แนะน�า ชักจูงให้พลเมืองที่ยังไม่รู้ภาษาไทย หรือ

  ยงัไม่รูห้นังสือไทย ให้ได้รูภ้าษาไทย หรอืให้รูห้นังสือไทยจนอ่านออกเขยีน

  ได้”
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	 การประกาศรัฐนิยมดังกล่าว	นับว่าเป็นการยกย่อง	เชิดชูภาษาไทย	จนท�าให้

เกิดความศรัทธาว่า	 ภาษาไทยเป็นมากกว่าแค่ภาษาหน่ึง	 ฉะน้ัน	 คนไทยทุกคนจึงมี

หน้าที่ที่จะต้องชักจูงใจให้คนต่างชาติหันมาเรียนรู้และใช้ภาษาไทยให้ได้	 ทั้งน้ี	 อุดม

วโรตม์สิขดิตถ์	(อ้างใน	นันทนา	วงศิรินวรันต์	๒๕๕๘,	น.	๕๒)	ได้กล่าวว่าการประกาศ

รัฐนิยม	“ภาษาไทยเป็นภาษาของชาติ”	นี้	เป็นการระบุนโยบายภาษาที่ชัดเจนครั้งแรก

และครั้งเดียวจวบจนวันนี้	

	 แม้ว่าจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	จะสนับสนุนให้ใช้ภาษาไทยตามลัทธิชาตินิยม	

แต่กลับมคี�าส่ังให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนแผนกกลางคนืขึน้	เพือ่จัดการเรยีน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ	ภาษาฝรั่งเศส	และภาษาเยอรมัน	 เพราะภาษาทั้งสามเป็น

ภาษาของชาติมหาอ�านาจที่ก�าลังต่อสู้กันในช่วงสงครามโลกครั้งที่	๒	และก�าลังขยาย

วงการสู้รบเข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้น

	 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งฐานบัญชาการรบที่เมืองไทย	ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๕	

รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

จัดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นจ�านวน	๔	ชั่วโมง/สัปดาห์	 ให้แก่คนไทย	ตามค�าเรียกร้องของ

กองทัพญี่ปุ่น

 ๒.๒) นโยบายภาษาภายใต้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๙๔

	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๙๔	มีการประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ	พ.ศ.	๒๔๙๔	ซึ่งนับเป็น

แผนการศึกษาฉบับแรกที่ประกาศใช้ในสมัยรัฐบาลของจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	

ครอบคลุมหลักสูตร	พ.ศ.	๒๔๙๘	ซ่ึงก�าหนดให้เรยีนภาษาอังกฤษตัง้แต่ระดบัชัน้ประถม

ศึกษา	๕	จ�านวนชั่วโมง/สัปดาห์	เฉพาะโรงเรียนที่ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

แล้ว	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	๒๔๙๘	ก,	น.	๓)	ส่วนระดบัอุดมศกึษาก�าหนดให้นักศกึษาแผนก

อักษรศาสตร์เรียน	๑๐	ชั่วโมง/สัปดาห์	ในขณะที่นักศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์เรียน	๙	

ช่ัวโมง	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	๒๔๙๘	ข,	น.	๖)	และบรรจุวิชาภาษาญีปุ่่นเป็นอีกวิชาเลือก

หนึ่งในหมวดภาษา	ของชั้นเตรียมอุดมศึกษา	ดังแสดงในตารางที่	๓	
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	 แม้จะไม่ได้ตัดวิชาภาษาจีนออกจากแผนการศึกษาฉบับน้ี	 แต่ในทางปฏิบัต	ิ

การเรียนการสอนภาษาจีนก็ยังคงถูกกีดกันตามนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์	 (สาทร	

ศรเีกต,ุ	๒๕๕๖,	น.	๑๑๓)	โดยรฐับาลรบัแนวนโยบายต่อต้านภยัคอมมวินิสต์มาเป็นนโยบาย

หลักด้านความมัน่คงซ่ึงถอืว่าภยัคอมมวินิสต์เป็นภยัคกุคามต่อความมัน่คงของประเทศ

เสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนน�า

 ๒.๓) นโยบายภาษาภายใต้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓

	 รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 ซ่ึงเป็นแผนการศึกษาฉบับแรกที่ใช้ค�าว่า	 “แห่งชาติ”	 (คณะกรรมการ

การศกึษาแห่งชาต,ิ	๒๕๔๕	ข,	น.	๑๑)	ครอบคลุมหลักสูตร	พ.ศ.	๒๕๐๓	โดยก�าหนดภาษา

ต่างประเทศที่อนุญาตให้จัดสอนในสถานศึกษา	 ๕	 ภาษา	 คือ	 ภาษาอังกฤษ	 ภาษาจีน	

ภาษาฝรั่งเศส	ภาษาเยอรมัน	และภาษาญี่ปุ่น	นอกจากนี้	ยังไม่ให้มีการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ	ในระดับประถมศึกษาต้น	(ป.๑-ป.๔)	เว้นแต่จะมีการยื่นขออนุญาต

สอนนอกเวลา	แต่ห้ามสอนเกนิ	๕	ช่ัวโมง/สัปดาห์	จากเวลาเรยีนรวมทกุวิชา	๒๕	ช่ัวโมง/

สัปดาห์	ดังแสดงในตารางที่	๔	

ตารางที่ ๓	นโยบายภาษาภายใต้แผนการศกึษาชาต	ิพ.ศ.	๒๔๙๔	(ปรบัจาก	เมธาวี	ยทุธ

	 พงษ์ธาดา,	๒๕๔๙,	น.	๖๒)

๒
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	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๘	รัฐบาลได้ประกาศห้ามเรียนภาษาต่างประเทศในชัน้ประถม

ศึกษาต้นอย่างเด็ดขาด	 โดยจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ	 ซ่ึงถูกก�าหนดให้เป็นภาษาที่	 ๒	

จ�านวน	๓-๕	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	จากเวลาเรียนรวมทุกวิชาทั้งหมด	๓๐	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	๒๕๐๓	ข,	น.	๔)	เมื่อผู้เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปลาย

(ป.๕	-	ป.๗)	แล้ว	

	 การก�าหนดใช้ค�าว่าภาษาที	่๒	และภาษาที	่๓	ในแผนการศกึษาฉบบัน้ี	เป็นเพยีง

การบอกล�าดบัการเรยีนรู	้ไม่ได้หมายถงึระดบัความส�าคญัของภาษา	ดงัน้ัน	ค�าว่าภาษา

ที	่๒	จึงหมายถงึ	ภาษาต่างประเทศทีเ่รยีนเป็นล�าดบัที	่๒	ส�าหรบัการเรยีนในระดบัมธัยม

ต้นนั้น	หลักสูตรก�าหนดให้นักเรียนสายสามัญเรียนภาษาอังกฤษจ�านวน	๔-๖	ชั่วโมง/

สัปดาห์	 ในขณะที่นักเรียนสายอาชีพเรียนเพียง	๔	 ชั่วโมง/สัปดาห์เท่านั้น	 (กระทรวง

ศกึษาธกิาร,	๒๕๐๓	ค,	น.	๑๐)	ส่วนนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทกุสายวิชาจะต้อง

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ-ก.	สัปดาห์ละ	๔	ชั่วโมง	นอกจากนี้	นักเรียนแผนกวิทยาศาสตร์	

แผนกศิลปะ	 หรือแผนกทั่วไป	 ต้องเรียนวิชาเพิ่มเติม	 ภาษาอังกฤษ-ข	 สัปดาห์ละ	 ๒	

ชั่วโมง	(กระทรวงศึกษาธิการ,	๒๕๐๓	ง,	น.	๑๑-๑๖)

ตารางที่ ๔	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 (ปรับจาก	 เมธาวี	 ยุทธพงษ์ธาดา,	

	 ๒๕๔๙,	น.	๗๑)

๒
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 ๒.๔) นโยบายภาษาภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐

	 ภายหลังจากใช้แผนการศกึษาชาต	ิพ.ศ.	๒๕๐๓	มาเป็นเวลา	๑๗	ปี	รฐับาลของ

พลเอกเกรยีงศกัดิ	์ชมะนันทน์	กไ็ด้มกีารปรบัปรงุและประกาศใช้แผนการศกึษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 และใช้ต่อเน่ืองไปจนถึงรัฐบาลของพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 และ

พลเอกชาติชาย	 ชุณหะวัณ	 โดยครอบคลุมหลักสูตร	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 และหลักสูตร	

พ.ศ.	๒๕๒๑	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๓๓)

	 แผนการศึกษาชาติฉบับนี้แบ่งระดับชั้นการศึกษาใหม่เป็น	๖:	๓:	๓	คือ	ระดับ

ประถมศึกษา	๖	ปี	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๓	ปี	(ม.๑-ม.๓)	และระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	๓	ป	ี(ม.๔-ม.๖)	ดังแสดงในตารางที่	๕

	 ในระยะเริ่มต้นแผนการศึกษาฉบับน้ี	 หลักสูตรประถมศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	

ยังคงไม่ให้สอนภาษาต่างประเทศในระดับประถมศึกษา	 จนกระทั่งหลักสูตรประถม

ศกึษา	พ.ศ.	๒๕๒๑	(ฉบับปรบัปรงุ	พ.ศ.	๒๕๓๓)	จึงอนุญาตให้จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษได้	

๕	คาบต่อสัปดาห์หรือ	๒๐๐	ชั่วโมง/ปี	(กระทรวงศึกษาธิการ,	๒๕๓๗,	น.	๑๓๙)	และมี

การก�าหนดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้นสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาฝรัง่เศส	ได้ไม่เกนิ	๖	คาบต่อสัปดาห์	จากเวลาเรยีนรวมทกุวิชา	๓๕	คาบต่อสัปดาห์	

	 ต่อมาเมื่อ	 รัฐบาลของพลเอกชาติชาย	 ชุณหะวัณ	 ได้วางนโยบาย	 “เปลี่ยน

สนามรบให้เป็นสนามการค้า”	 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	 ด้วยการส่งเสริมให้

นักธุรกิจต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น	 อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่

ประเทศจีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาต	ิรฐับาลไทยจึงมุง่ฟ้ืนฟคูวามสัมพนัธ์

กับประเทศจีนเพื่อให้กลับมาเป็นประเทศคู่ค้าของประเทศไทยอีกครั้งหน่ึง	 ภายหลัง

จากอยู่ในยุคต่อต้านคอมมิวนิสต์มานาน	(สาทร	ศรีเกตุ,	๒๕๕๖,	น.	๑๑๓)	ฉะนั้น	ในช่วง

ตารางที่ ๕	นโยบายภาษาภายใต้แผนการศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๒๐	(ปรบัจาก	เมธาวี	

	 ยุทธพงษ์ธาดา,	๒๕๔๙,	น.	๗๑)

๒
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ปลายของแผนการศึกษาฉบับนี้	จึงได้ให้ความส�าคัญกับภาษาต่างประเทศ	โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ	 และภาษาจีน	 ด้วยการสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาจีน	 ภาษา

อังกฤษ	ภาษาต่างประเทศอื่น	ๆ	มากขึ้น

 ๒.๕) นโยบายภาษาภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

	 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับต่อมาคือ	 แผนการศึกษาแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 ๒๕๓๕

มีระยะการประกาศใช้ในช่วงรัฐบาลนายชวน	 หลีกภัย	 ซ่ึงมีการระบุไว้ในแนวนโยบาย

ภาษา	ข้อที่	๑๐	ว่า	

 “ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง เพื่อประโยชน์ในการศึกษา

ค้นคว้า การติดต่อสื่อสารด้านวิทยาการ การค้า ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม”
 

(คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ,	๒๕๓๖,	น.	๒๐)

	 การก�าหนดนโยบายการศกึษาเช่นน้ี	มนัียแสดงให้เหน็ว่ารฐับาลให้ความส�าคญั

กับการเรียนภาษาต่างประเทศมาก	 อีกทั้งยังถือเป็นการสานต่อนโยบาย	 “เปล่ียน

สนามรบให้เป็นสนามการค้า”	 ของรัฐบาลพลเอกชาติชาย	 ชุณหะวัณ	 ด้วยการจัด

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	ในทุกระดับชั้น	และอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาที่เปิด

สอนภาษาต่างประเทศได้ทุกภาษา	 เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางภาษา	 และ

เสริมศักยภาพทางภาษาให้กับคนไทย	 โดยมีจุดมุ่งหมายว่า	 ผู้ที่จบการศึกษาด้วยแผน

การศึกษาชาติฉบับน้ี	 สามารถส่ือสารกับนานาชาติด้วยภาษาต่างประเทศได้อย่างด	ี

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่	๖	
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	 ปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	มีการปรับรายละเอียดในแผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	

เช่น	 การก�าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่	 ๑	 ซึ่งในที่นี้	 ค�าว่าภาษาต่าง

ประเทศที่	 ๑	 หมายถึง	 การมีความส�าคัญเป็นอันดับ	 ๑	 ท�าให้แตกต่างจากแผน

การศึกษาชาติฉบับก่อนหน้าน้ี	 ที่หมายถึงล�าดับการเรียนรู ้	 ไม่ได้หมายถึงระดับ

ความส�าคัญของภาษา	

	 ในระหว่างที่ใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	รัฐบาลนายชวน	หลีกภัย	

ได้รบัสนองพระบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

บรมนาถบพติร	เมือ่วันที	่๑๙	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๒	และประกาศใช้พระราชบัญญตักิารศกึษา

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	๒๕๔๒)	ซึ่งถือเป็นกฎหมาย

การศกึษาฉบับแรกของไทย	โดยมสีาระส�าคญัหลายประการ	เช่น	การก�าหนดเรยีกระดบั

การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาว่า	“การศึกษาขั้นพื้นฐาน”	ซึ่งรัฐมีหน้าที่จัดให้พลเมือง 

ไม่น้อยกว่า	๑๒	ปี	นอกจากน้ียงัก�าหนดให้จัดตัง้คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานเพือ่

ท�าหน้าที่ก�าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นใช้แทน	 เพื่อให้สถานศึกษา

น�าไปยึดเป็นแนวทางการออกแบบรายวิชา	 ชั่วโมงเรียน	 ฯลฯ	 ได้ตามอัธยาศัย	 โดยมี

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 และ	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประกาศใช้ภายใต้แผน

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	

	 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ประกาศใช้ในสมัยนายทักษิณ

ชินวัตร	เป็นผู้น�ารฐับาล	หลักสูตรฉบับน้ี	มกีารแบ่งระดบัช้ันการเรยีนใหม่	แบ่งออกเป็น	

๔	 ระยะ	 แล้วเรียกว่า	 ช่วงช้ันที่	 ๑	 (ป.๑-ป.๓)	 ช่วงช้ันที่	 ๒	 (ป.๔-ป.๖)	 ช่วงช้ันที่	 ๓

(ม.๑-ม.๓)	 และ	 ช่วงช้ันที่	 ๔	 (ม.๔-ม.๖)	 อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้

ตารางที่ ๖	นโยบายภาษาภายใต้แผนการศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๓๕	(ปรบัจาก	ส�านักงาน

	 คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ,	น.	๒๕๓๖)

๒ ๒ ๒
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สถานศกึษาสามารถก�าหนดช่ัวโมงการเรยีนการสอนแต่ละรายวิชาได้เองตามดลุยพนิิจ

ของสถานศกึษา	เพยีงแต่จะต้องมช่ัีวโมงการเรยีนของทกุรายวิชารวมกนัไม่เกนิทีก่�าหนด

ไว้ในโครงสร้างภาพรวมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	๒๕๔๔,

น.	๖-๗)	เช่น	ช่วงชั้นที่	๑–๒	รวมเวลาเรียน	๘๐๐-๑,๐๐๐	ชั่วโมงต่อปี	ส่วนช่วงชั้นที่	๓	

รวมเวลาเรยีน	๑,๐๐๐-๑,๒๐๐	ช่ัวโมงต่อปี	และช่วงช้ันที	่๔	ต้องมเีวลาเรยีนไม่น้อยกว่า	

๑,๒๐๐	ชั่วโมงต่อปี	ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่	๗

ตารางที่ ๗	หลักสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	พ.ศ.	๒๕๔๔	(ปรบัจาก	กระทรวงศกึษาธกิาร,	

	 ๒๕๔๔,	น.	๘)

	 นอกจากน้ี	 ยังมีการก�าหนดให้นักเรียนทุกชั้นปีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 และ

วิชาภาษาต่างประเทศอื่น	ๆ	อย่างเช่น	ภาษาฝรั่งเศส	ภาษาเยอรมัน	ภาษาจีน	ภาษา

ญี่ปุ่น	ภาษาอาหรับ	ภาษาบาลี	และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน	เป็นต้น	โดยที่สถาน

ศึกษาสามารถใช้ดุลยพินิจในการเปิดสอนได้เองอีกด้วย	 ส่วนระดับช้ันอุดมศึกษาก็มี

การก�าหนดให้นิสิต	นักศกึษาเรยีนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร	อย่างน้อย	๑๒	หน่วยกติ	

และก�าหนดให้สถาบันการศกึษาระดบัอุดมศกึษาต้องจัดทดสอบวัดสมทิธภิาพทางภาษา

อังกฤษของนิสิต	นักศึกษาด้วย

	 การที่หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ให้สิทธิ์แก่สถานศึกษาใน

การก�าหนดช่ัวโมงการเรยีนการสอนของแต่ละรายวิชาเอง	ท�าให้เกดิปัญหาหลายประการ	

ดงัทีร่ะบใุนความน�าของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	๒๕๕๒,	น.	๑)	ว่า	การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	๒๕๔๔	ประสบ

ปัญหาด้านการจัดเน้ือหาแต่ละรายวิชาไม่เท่ากนั	ขึน้อยูก่บัความพร้อมและความสามารถ

ของบุคลากรในสถานศึกษา	 ดังน้ัน	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซ่ึงตรงกับรัฐบาลนายอภิสิทธ	์

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๖

๘๐๐-๑,๐๐๐ ๘๐๐-๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐
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เวชชาชีวะ	 จึงมีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	๒๕๕๒,	น.	๒๑)	ซึ่งมีการก�าหนดชั่วโมงการเรียนการสอนของ

แต่ละรายวิชาให้ชัดเจนขึ้น	ดังรายละเอียดในตารางที่	๘

	 เมื่อพิจารณาข้อมูลตารางที่	 ๘	 จะสังเกตได้ว่า	 ระดับชั้นประถมศึกษา	 มี

การจัดจ�านวนช่ัวโมงเรยีนวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษไม่เท่ากนั	ช่ัวโมงเรยีนวิชา

ภาษาไทย	ช้ันประถมศกึษา	ป.๑-ป.๓	ม	ี๒๐๐	ช่ัวโมงต่อปี	หรอืเฉล่ีย	๕	ช่ัวโมงต่อสัปดาห์	

และลดเหลือเพยีง	๔	ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ในช้ัน	ป.๔-ป.๖	ในขณะทีวิ่ชาภาษาอังกฤษก�าหนด

ให้ระดับชั้นประถมศึกษา	ป.๑-ป.๓	 เรียนประมาณ	๑	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	 และเพิ่มเป็น	

๒	 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์	 ในช้ัน	 ป.๔-ป.๖	 เมื่อเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	ก�าหนดให้มีเวลาเรียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเท่ากัน	

	 ต่อมาเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ได้เข้ามาบริหารประเทศ	

โดยมีพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	เป็นนายกรัฐมนตรี	ก็ได้มีการแถลงนโยบายหรือให้

สัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายภาษาของรัฐบาลในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(AEC)	 เช่น	 มีแผนการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาให้เพิ่มเวลาเรียนเฉพาะวิชา

ภาษาอังกฤษในช่วงช้ันที่	 ๑	 (ป.๑-ป.๓)	 จากเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ	 ๑	 ช่ัวโมง

เป็นสัปดาห์ละ	๕	ชั่วโมง	(ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ,	๒๕๕๙,	น.	๒๒-๒๓)	ส่งผลให้จ�านวน

ตารางที่ ๘	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	 (ปรับจากกระทรวง	

	 ศึกษาธิการ,	๒๕๕๒,	น.	๒๓)
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ชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยในระดับชั้น	 ป.๑-ป.๓	 เท่ากันคือ	 ๒๐๐	

ช่ัวโมงต่อปี	 และหากสถานศึกษาใดไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้	 สามารถ

สอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษทดแทนได้	

	 นอกจากนี้	รัฐบาลยังสนับสนุนให้ใช้แอพลิเคชั่นชื่อ	Echo	English	(อรพรรณ	

ฤทธิ์มั่น	และ	บัลลังก์	โรหิตเสถียร,	๒๕๕๙)	เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนภาษาอังกฤษ

ได้ตลอดเวลา	อีกทัง้ยงัสนับสนุนให้สถานศกึษาจัดท�าป้ายค�าศพัท์บอกสถานทีต่่าง	ๆ 	ใน

สถานศึกษาเพื่อสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย	

	 ผลจากการศึกษานโยบายภาษาผ่านหลักสูตรการศึกษาข้างต้น	 แสดงให้เห็น

ว่าผู้น�ารัฐบาลในแต่ละยุคสมัย	 ยังคงให้ความส�าคัญแก่ภาษาไทยในฐานะภาษาชาติ	

แต่ก็เพิ่มระดับความส�าคัญให้กับ	ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	และภาษาต่างประเทศอื่น	ๆ	

มากเพิม่ขึน้เรือ่ย	ๆ 	ตามยคุสมยัทีก้่าวหน้าขึน้	เน่ืองจากต้องการเตรยีมก�าลังพลซ่ึงเป็น

ทรัพยากรของชาติ	ให้พร้อมรับมือและก้าวทันสากลประเทศ

๓. นโยบายภาษาของผู้น�ารัฐบาลผ่านรายการทางวิทยุและโทรทัศน์

	 ค�าให้สัมภาษณ์ในรายการทางวิทยแุละโทรทศัน์ของผู้น�ารฐับาลเป็นอีกแหล่ง

ข้อมูลหน่ึงที่สามารถสะท้อนให้เห็นแนวคิดและทัศนคติที่มีต่อนโยบายภาษาได้	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการแถลงผ่านรายการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ด�าเนินรายการหลักด้วย

ตนเอง	 รายการดังกล่าวน้ีนับเป็นช่องทางการส่ือสารที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับ	

ก่อให้เกดิการเผยแพร่แนวคดิของรฐับาลเข้าถงึประชาชนผู้ฟังมากขึน้	ลักษณะรายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์เช่นนี้	เริ่มมีครั้งแรกเมื่อวันที่	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๔	ตรงกับ

สมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ	ชินวัตร

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ข้อมูลจากรายการวิทยุและโทรทัศน์จะไม่สามารถน�ามาใช้

เป็นข้อมูลวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับเอกสารลายลักษณ์อักษรของทางราชการ	 แต่

ย่อมท�าให้เห็นนโยบายภาษาของผู้น�ารัฐบาลของไทย	ในช่วงทศวรรษล่าสุดนี้ได้

	 ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากแถบบันทึกเสียงการที่ผู้น�ารัฐบาล	 ๔	 ท่าน	 แถลง

ผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์	๕	รายการ	ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่	๙	
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	 ข้อมูลที่รวบรวมมาแสดงในตารางที่	 ๙	 น้ัน	 ได้รวบรวมมาจากคลิปวิดีโอ

ในอินเทอร์เน็ต	เท่าที่สืบค้นได้	ณ	วันที่	๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยพบข้อมูลจาก

รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน	จ�านวน	๑๒	ครั้ง	รายการ	เชื่อมั่นประเทศไทย

กับนายกฯ	อภิสิทธิ์	 จ�านวน	๒๙	ครั้ง	รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน	จ�านวน	

๓๔	เทป	รายการคืนความสุขให้คนในชาติ	และ	รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน	จ�านวน	๑๑๖	ครั้ง	โดยผู้เขียนจะฟังและนับจ�านวนครั้งของการให้สัมภาษณ์ถึง

ภาษาไทย	และภาษาต่างประเทศ	โดยมเีกณฑ์การนับว่า	ไม่ว่าในแต่ละครัง้จะมกีารกล่าว

ถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาษามากน้อยเท่าไรก็ตาม	จะนับเป็น	๑	ครั้งเท่านั้น	ตัวอย่าง

การถอดความจากแถบบันทึกเสียงบางรายการ	เช่น	

 “.....โลกข้างหน้าเป็นโลกที่ไร้พรมแดน เพราะฉะน้ัน เขา

คาดหวังจากคนรุ่นใหม่อย่างพวกท่านอย่างไรบ้าง คาดหวังให้

พวกท่านมีความรู้ ๓ อย่าง ๑. อินเทอร์เน็ต ๒. ภาษาอังกฤษ 

๓. วัฒนธรรมนานาชาติ เพราะว่าทุกอย่างเป็นสากล....”

นายกรัฐมนตรีทักษิณ	ชินวัตร

 “ ...เร่งพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยการปฏริปูระบบความรู้

ของสังคมไทย อันประกอบด้วย การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้

มาตรฐานสากล พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่าง

ประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูป

ตารางที่ ๙ นโยบายของผู้น�ารัฐบาลซึ่งแถลงผ่านรายการทางวิทยุและโทรทัศน์

รายการ ผู้น�ารัฐบาล
จ�านวนครั้งที่พูดถึงภาษา
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หลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปล่ียนแปลงของโลก 

ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็น

ไทย....” 

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์	ชินวัตร

 “...ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศอย่างมี

ศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการฝึกอบรมทักษะฝีมือและ

ทักษะการใช้ภาษา...” 

นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ

 “...ต้องเดนิหน้าสร้างการเรยีนรูภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

และภาษาเพื่อนบ้านในอาเซียนให้มากขึ้น...”

นายกรัฐมนตรีประยุทธ์	จันทร์โอชา

	 เมื่อนับจ�านวนครั้งที่พูดถึงแต่ละภาษาแล้ว	 ก็จะน�ามาคิดเทียบจ�านวน

แถบบันทึกเสียงเป็น	๑๐๐%	และแสดงออกมาเป็นแผนภูมิที่	๑	ดังนี้	

แผนภูมิที่ ๑	นโยบายของผู้น�ารัฐบาลซึ่งแสดงผ่านรายการโทรทัศน์



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑22

	 จากแผนภูมิที่	๑	แสดงให้เห็นว่าจากจ�านวนเทปรายการที่รวบรวมมาทั้งหมด

นั้น	นายกรัฐมนตรีทักษิณ	ชินวัตร	ไม่พูดถึงภาษาไทยเลย	ซึ่งตรงข้ามกับนายกรัฐมนตรี

อภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ที่พูดถึงภาษาไทยมากที่สุดคิดเป็น	 ๖.๘๙%	 ส่วนนายกรัฐมนตรี

ประยทุธ์	จันทร์โอชาน้ัน	พดูถงึภาษาอังกฤษ	๑๓.๘๐%	ซ่ึงถอืเป็นผู้ทีพ่ดูถงึภาษาอังกฤษ

มากทีสุ่ด	รองลงมาคอืนายกรฐัมนตรทีกัษณิ	ชินวัตรทีพ่ดูถงึภาษาอังกฤษ	๘.๓๓%	และ

นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะพูดถึงภาษาอังกฤษน้อยที่สุดคือ	๓.๔๕%	

	 นอกจากน้ี	 ผู้เขียนยังพบข้อสังเกตบางประการว่า	 ถึงแม้นนายกรัฐมนตรี

ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 จะพูดถึงความส�าคัญของภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย	 จนดู

เหมอืนเป็นผู้นิยมหรอืมทีศันคตทิางบวกต่อภาษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ	แต่

ก็แทบไม่มีการพูดหรือใช้ค�าภาษาอังกฤษปนภาษาไทยเลย	 เว้นแต่เป็นค�าเฉพาะ

ค�าทับศัพท์	หรือประโยคจ�าเพาะที่จ�าเป็นต้องใช้ค�าภาษาอังกฤษจริง	ๆ	

	 ในขณะที่นายกรัฐมนตรีทักษิณ	ชินวัตร	นิยมใช้ภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ

ค่อนข้างมาก	 ไม่มีการพูดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเลย	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

ความเหน็ของ	อมรา	ประสิทธิร์ฐัสินธุ	์(๒๕๔๗,	น.	๓๕๖)	ทีว่่า	“...นายกฯทกัษณิไม่มทีศันคติ

ที่เด่นชัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาไทย ส�าหรับภาษาอังกฤษน้ัน ท่านดูเหมือนไม่มี

ความคิดต่อต้านเลย แต่กลับเห็นว่ามีความส�าคัญมากในโลกปัจจุบัน...” 

	 ลักษณะการใช้ภาษาต่างประเทศปนภาษาไทยของผู้น�าทั้ง	๒	ท่านนี้	อาจเป็น

ผลมาจากการตระหนักถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญของการส่ือสารด้วยภาษาต่าง

ประเทศเป็นอย่างมาก	 และอาจเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีทั้ง	 ๒	 ท่านไม่ได้เห็นว่า

การใช้ภาษาอังกฤษปนเข้ามาในภาษาไทยเป็นเรือ่งเสียหาย	ดงัน้ัน	ลักษณะพฤตกิรรมที่

แสดงออกผ่านภาษาเช่นนี้	ย่อมสามารถน�ามาใช้วิเคราะห์มุมมองความคิดของผู้น�าที่มี

ต่อการก�าหนดนโยบายภาษาในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วย

๔. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก�าหนดนโยบายภาษา

	 จากการพิจารณานโยบายภาษาของผู้น�ารัฐบาลที่กล่าวไปข้างต้น	 ผู้เขียนตั้ง

ข้อสังเกตถึงความเปล่ียนแปลงใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษาน้ัน	 เกิดจากปัจจัย

ส�าคัญ	๔	ปัจจัย	ดังแสดงในแผนภาพที่	๑	โดยมีรายละเอียดดังนี้	
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	 เมื่อพิจารณาแผนภาพที่	 ๑	 จะเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง	 หรือ

ก�าหนดนโยบายภาษา	ตามการตั้งข้อสังเกตของผู้เขียน	ออกเป็น	๔	ด้านด้วยกัน	คือ	

ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง	 ปัจจัยด้านลัทธิ-ศาสนา	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการค้า	

และปัจจัยด้านวิทยาการ	โดยแต่ละปัจจัยเองก็ยังส่งอิทธิพลต่อกันและกันอีกด้วย	ดัง

แสดงรายละเอียดในข้อ	๔.๑	–	๔.๔	

 ๔.๑) ปัจจัยด้านการเมือง-การปกครอง

	 ตลอดช่วง	 ๘๐	 ปีหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย	 ประเทศไทยต้องเปล่ียนแปลงนโยบายภาษาเพื่อให้อยู่รอดท่ามกลาง

กระแสการเมืองโลก	ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	๒	มีการสนับสนุนให้เรียนภาษาอังกฤษ	

ฝรั่งเศส	 และเยอรมัน	 เน่ืองจากเป็นชาติที่มีก�าลังพลมาก	 และเป็นข้ัวใหญ่ในการท�า

สงครามครั้งน้ี	 ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งกองบัญชาการหลักที่ประเทศไทย	 ได้มี

การร้องขอให้มีการสอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา	 เมื่อรัฐบาลไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า

หากไม่ท�าตามค�าร้องขอน้ี	 ก็อาจท�าให้ฝ่ายญี่ปุ่นไม่พอใจจนอาจสร้างความเสียหาย

ให้กับประเทศไทยได้	 รัฐบาลไทยจึงก�าหนดให้มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นจ�านวน

๔	 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ในสถานศึกษา	 ก็เพื่อลดการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพญี่ปุ่น

และกองทัพไทย	

แผนภาพที่ ๑ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก�าหนดนโยบายภาษาของไทย
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	 นอกจากนี้	การรวมกลุ่มประเทศอาเซียน	๑๐	ประเทศซึ่งมีความหลากหลาย

ทางภาษา	จึงก�าหนดภาษาอังกฤษให้เป็นภาษากลาง	(Lingua	Franca)	ของประชาคม

อาเซียนตามที่ระบุในกฎบัตรอาเซียน	 (The	 ASEAN	 Charter)	 เมื่อประเทศไทยเป็น

สมาชิกของกลุ่มอาเซียนกจ็�าต้องปฏบัิตติามกฎน้ีด้วยเช่นกนั	และหากคนไทยไม่สามารถ

ส่ือสารภาษาอังกฤษได้	 ก็ย่อมเสียโอกาสหรือไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก

การรวมกลุ่มประเทศได้อย่างเต็มที่	ผลจากการก�าหนดเช่นนี้	ท�าให้รัฐบาลไทยต้องเร่ง

พฒันาศกัยภาพภาษาอังกฤษให้แก่คนไทย	ด้วยการเพิม่ช่ัวโมงเรยีนต่อสัปดาห์	จากเดมิ

๑	 ช่ัวโมง	 เป็น	 ๕	 ช่ัวโมง	 นอกจากน้ี	 กระทรวงศึกษาธิการยังได้ออกประกาศเรื่อง

นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาษา	 เพิ่มขีด

ความสามารถของทรัพยากรคนในการแข่งขันกับประเทศอื่นต่อไป

 ๔.๒) ปัจจัยด้านวิทยาการ

	 จุดมุ่งหมายหนึ่งของการเรียนภาษาอื่น	ๆ	นอกเหนือจากภาษาไทยก็เพื่อเพิ่ม

โอกาสในการเรียนรู้วิทยาการจากต่างชาติให้มากข้ึน	 โดยเฉพาะองค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีจากชาติตะวันตก	 ซ่ึงใช้ภาษาอังกฤษ	 เยอรมัน	 และ

ฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก	 ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 ๕)	

มีพระบรมราโชวาทไปถึงพระราชโอรสที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๒๘	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	๒๕๕๑)	ว่า

 “....วิชาที่จะออกไปเรียนน้ัน ก็คงต้องเรียนภาษาแลหนังสือ

ในสามภาษา คืออังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ให้ได้แม่นย�าชัดเจน

คล่องแคล่ว จนถึงแต่งหนังสือได้สองภาษาเปนอย่างน้อย...แต่

บัดน้ีจะขอตักเตือนอย่างหน่ึงก่อนว่าซ่ึงให้ออกไปเรียนภาษา

วิชาการในประเทศยุโรปน้ัน ใช่ว่าจะต้องการเอามาใช้แต่เฉพาะ

ภาษาฝรั่งฤาอย่างฝรั่งน้ันอย่างเดียว ภาษาไทยแลหนังสือไทย

ซ่ึงเปนภาษาของตัว หนังสือของตัว คงจะต้องใช้อยู ่เปนนิจ 

จงเข้าใจว่าภาษาต่างประเทศนั้นเปนแต่พื้นของความรู้ เพราะวิชา

ความรูใ้นหนังสือไทยทีม่ผู้ีแต่งไว้น้ันเปนแต่ของเก่า ๆ  มน้ีอย เพราะ
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มิได้สมาคมกับชาติอื่นช้านาน เหมือนวิชาการในประเทศยุโรปที่ได้

สอบสวนซ่ึงกันแลกัน จนเจริญรุ่งเรืองมากแล้วน้ัน ฝ่ายหนังสือ

ไทยจึงไม่พอที่จะเล่าเรียน จึงต้องไปเรียนภาษาอ่ืนเพื่อจะได้เรียน

วิชาให้กว้างขวางออก แล้วจะเอากลับลงมาใช้เปนภาษาไทยทั้งสิ้น 

เพราะฉน้ันจะทิง้ภาษาของตวั ให้ลืมถ้อยค�าทีจ่ะพดูให้ลืมเสียฤาจะ

ลืมวิธีเขียนหนังสือไทย ที่ตัวได้ฝึกหัดแล้วเสียนั้นไม่ได้เลย ถ้ารู้แต่

ภาษาต่างประเทศ ไม่รู้เขียนอ่านแปลลงเปนภาษาไทยได้ ก็ไม่เปน

ประโยชน์อันใด ถ้าอย่างน้ันหาจ้างแต่ฝรั่งมาใช้เท่าไร เท่าไรก็ได ้

ทีต้่องการน้ันต้องให้กลับแปลภาษาต่างประเทศลงเปนภาษาไทยได้ 

จึงจะนับว่าเปนประโยชน์...” 

	 เมื่อพิจารณาพระบรมราโชวาทข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงให้ความส�าคัญแก่ภาษาไทย	 เทียบเท่าภาษาตะวันตก

ทั้ง	 ๓	 ภาษา	 โดยทรงมุ่งหวังในพระราชโอรสรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้เข้าใจ	 และ

เก็บเกี่ยวความรู้มาถ่ายทอดเป็นภาษาไทย	 เพื่อเผยแพร่ให้คนไทยเข้าใจหรือมีความรู้

เช่นเดียวกับคนตะวันตกมี	 พระราชด�าริเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่า	 พระองค์ทรงมอง

การณ์ไกล	เพราะแม้กระทั่งในปี	๑๓๐	ปีต่อมา	แนวคิดการศึกษาภาษาต่างประเทศเพื่อ

เปิดโอกาสในการรับองค์ความรู้ใหม่	ก็ยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดนโยบายภาษา	

ดังเช่นที่	 พล.อ.ประยุทธ	์ จันทร์โอชาได้กล่าวไว้ในรายการ	 “คืนความสุขให้ประชาชน” 

วันที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ว่า	

 “...ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ก็มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งใน

การทีจ่ะเข้าถงึแหล่งวิชาการ เพือ่น�ามาพฒันาตนเอง ให้อยูใ่นระดบั

ที่ทัดเทียมกับผู้แข่งขันชาติอื่น ๆ ทั่วโลก..” 

	 ค�ากล่าวน้ี	 เป็นการย�้าให้เห็นว่า	 การรู้ภาษาต่างประเทศนอกจากจะท�าให้รู้

เท่าทันต่างชาติแล้ว	ยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเรียนรู้วิทยาการใหม่	ๆ	รัฐบาล

จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา	 ด้วยการเพิ่มจ�านวนเวลาการฝึกฝนภาษา

อังกฤษให้มากขึ้น	
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 ๔.๓) ปัจจัยด้านลัทธิ-ศาสนา 

	 ประเทศไทยให้เสรีภาพพลเมืองในการนับถือศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่มี

การระบุหรือยกศาสนาใดศาสนาหน่ึงมาเป็นศาสนาประจ�าชาติ	 ดังน้ันประชาชนจึงมี

สิทธิในการสืบสาน	ถ่ายทอดหลักค�าสอนของศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเต็มที่	 รัฐบาล

จึงสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาเพื่อการเรียนรู้ศาสนาเช่น	การเรียนภาษาบาลี

ในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	หรอืโรงเรยีนพทุธศาสนา	การเรยีนภาษาอาหรบัและภาษา

มลายูซึ่งเป็นภาษาที่ใช้บันทึกค�าสอนของศาสดานะบี	 มูฮัมหมัด	 ในคัมภีร์อัลกุรอานให้

แก่นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม	หรือโรงเรียนปอเนาะ	เป็นต้น	

	 นอกเหนือจากการเป็นภาษาเพื่อใช้เผยแผ่ศาสนาแล้ว	 กระทรวงศึกษาธิการ

ยังได้ก�าหนดให้วิชาภาษาบาลีและภาษาอาหรับ	 อยู่ในกลุ่มวิชา	 PAT	๗	 -	 ความถนัด

ทางภาษาต่างประเทศ	 ร่วมกับภาษาฝรั่งเศส	 ภาษาเยอรมัน	 ภาษาญี่ปุ่น	 ภาษาจีน

เพื่อให้นักเรียนเลือกสอบส�าหรับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย	 (Admission)	

อีกด้วย	 ทั้งน้ี	 ก็เพื่อสนับสนุนให้เห็นความส�าคัญของภาษาบาลีและภาษาอาหรับที่

นอกเหนือไปจากการเป็นภาษาเพื่อสืบทอดศาสนา

 ๔.๔) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการค้า 

	 เศรษฐกิจการค้าเป็นอีกปัจจัยหน่ึงในการก�าหนดนโยบายภาษา	 เพราะ

ความส�าเรจ็ในการค้าขาย	ขึน้อยูก่บัการส่ือสารทีช่ดัเจนและถกูต้อง	มฉิะน้ันแล้วจะท�าให้

เกิดผลเสียตามมาอย่างมาก	 เช่น	 การท�าสินค้าเพี้ยนไปจากความต้องการของคู่ค้า	

การลงทุนผิดพลาด	เป็นต้น	นอกจากนี้แล้ว	การสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันกับคู่ค้าย่อม

สร้างความรูสึ้กเป็นพวกเดยีวกนั	เกดิความสบายใจทีจ่ะเจรจาทางการค้าระหว่างกนัได้

มากกว่าการเจรจาด้วยภาษาอื่น	

	 ทั้งน้ีรัฐบาลในแต่ละสมัยย่อมมีการก�าหนดนโยบายภาษาอันเน่ืองมาจาก

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการค้าที่แตกต่างกันซ่ึงข้ึนอยู่กับประเทศคู่ค้า	 ในช่วงเวลาน้ัน	 ๆ	

ตัวอย่างเช่น	 ภาษาจีน	 โดยต้ังแต่สมัยรัฐบาลจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 มาจนถึง	

สมัยของพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 ไทยมีนโยบายไม่คบค้ากับประเทศที่ปกครองใน

ระบอบคอมมิวนิสต์	จึงท�าให้นโยบายภาษาจีนในช่วงเวลานั้นถูกลดความส�าคัญไป	
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	 จนกระทั่งในปี	พ.ศ.	๒๕๑๘	รัฐบาลของ	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช	ได้เริ่มปรับ

เปลี่ยนนโยบายความสัมพันธ์ต่างประเทศกับจีน	ความสัมพันธ์ทางการค้าไทยกับจีนจึง

ค่อย	 ๆ	 ดีขึ้น	 ในรัฐบาลของพลเอกชาติชาย	 ชุณหะวัณ	 เพราะมีตัวบ่งชี้ว่า	 นักลงทุน

ชาวจีนได้หันมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น	 และด้วยความต้องการของนักธุรกิจ

ชาวไทยที่ต้องการไปลงทุนในจีนเพิ่มมากข้ึน	 จึงท�าให้ภาษาจีนได้รับความนิยมและ

มคีวามต้องการเรยีนภาษาจีนมากข้ึนเรือ่ย	ๆ 	สอดคล้องกบัข้อมลูจากกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ	(๒๕๖๐)	ที่ว่าประเทศจีนเป็นคู่ค้าอันดับ	๑	ของไทย	

	 นอกจากน้ี	การพฒันาทกัษะทางภาษาของแรงงาน	กเ็ป็นปัจจัยทางเศรษฐกจิ

และการค้าอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการก�าหนดนโยบายภาษาของไทย	 เช่น	 รัฐบาล

พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	ได้ให้สัมภาษณ์	ในรายการ	คืนความสุขให้ประชาชน	วันที่	

๑๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๗	ว่า	

 “...ขอให้ความส�าคญักบัการฝึกอบรมคนงานไทย จ้างคนไทย

ให้มากขึ้น มีความก้าวหน้าในทุกระดับ อันน้ีคงต้องเร่งในเรื่อง

ของภาษาอังกฤษด้วย เพราะว่าจ�าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ

ควบคมุ ในการส่ังการ และช่วยสนับสนุนด้านการวิจัยและพฒันา…” 

	 ค�าแถลงดังกล่าวข้างต้น	 สอดคล้องกับค�าแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา

ของนายกฯอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	เมื่อวันที่	๓๐	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่า	

 “.....ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศอย่างมี

ศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการฝึกอบรมทักษะฝีมือและ

ทักษะการใช้ภาษา.....เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พัฒนา

แรงงานฝีมือทั้งในด้านคุณภาพและความรู้ด้านภาษา......” 

	 จากตัวอย่างค�าแถลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความรู้ภาษาต่างประเทศ	 เป็น

ส่ิงส�าคญัทีแ่รงงานต้องม	ีเพือ่จะได้ยกระดบัเป็นแรงงานฝีมอืซ่ึงย่อมท�าให้ได้รบัค่าแรง

สูงตามไปด้วย
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๕. สรุป

	 งานวิจัยน้ีแสดงให้เหน็การก�าหนดนโยบายภาษาในแวดวงการศกึษา	ช่วงหลัง

การเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๔๘๐-พ.ศ.	

๒๕๕๙	หรอืตรงกบัรฐับาลของจอมพล	ป.	พบูิลสงคราม	ผู้น�าทีป่ระชาชนจดจ�าสโลแกน

ว่า	 “เช่ือผู้น�า	 ชาติพ้นภัย”	 จนถึงรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ผู้น�ารัฐบาล

ปัจจุบันที่ประชาชนจดจ�าว่า	 “ยุคคืนความสุขให้ประชาชน”	 ผู้เขียนพบว่า	 ผู้มีบทบาท

ก�าหนดนโยบายภาษาก็คือผู้น�ารัฐบาลซ่ึงมีอ�านาจสูงสุดในการบริหารประเทศ	 โดยมี

กระทรวงธรรมการ	 หรือ	 กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเป็นผู้น�าแนวคิดของผู้น�าไป

ปฏิบัติให้ส�าเร็จ	

	 เมือ่เวลาผ่านไป	ผู้น�ารฐับาลแต่ละยคุกย็ิง่ให้ความส�าคญักบัภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศมากขึ้น	 โดยแสดงให้เห็นผ่านหลักสูตรการศึกษาของไทยมาอย่าง

ต่อเน่ือง	 ด้วยการก�าหนดให้เริ่มเรียนภาษาต่างประเทศตั้งแต่ระดับช้ันเด็กเล็ก	

เพิ่มจ�านวนชั่วโมงเรียนเพื่อให้มีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	และภาษาต่างประเทศ

อ่ืน	ๆ 	อย่างเข้มข้น	นอกจากน้ี	รฐับาลยงัเพิม่ช่องทางการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ	และภาษา

ต่างประเทศผ่านแอพลิเคชั่น	รายการสอนภาษาทางวิทยุและโทรทัศน์ต่าง	ๆ	

	 ด้วยเหตุน้ี	 นโยบายภาษาเป็นส่ิงส�าคัญที่จะช่วยก�าหนดทิศทางการพัฒนา

ความสามารถในการใช้ภาษาของคนในชาตใิห้ดมีากขึน้	รฐับาลควรระดมทรพัยากรและ

งบประมาณในการพฒันาเทคนิค	อุปกรณ์	บคุลากร	เพือ่ช่วยบ่มเพาะภาษาต่างประเทศ

ของคนไทยให้อยูใ่นระดบัสูงข้ึน	ซ่ึงเปรยีบเสมอืนเป็นใบเบิกทางไปสู่ความเจรญิก้าวหน้า	

ทัง้ในด้านเศรษฐกจิการค้า	การศกึษา	วิทยาการ	การเมอืงการปกครองและศาสนาต่อไป	
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