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บทคัดย่อ

ในสภาพสังคมปัจจุบัน โรงเรียนตามพื้นที่ชายขอบ หรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จะมีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
เป็นจ�ำนวนมากที่เข้ามาเรียน จึงเป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่ต้องท�ำการสอนนักเรียนที่มีความ
หลากหลายชาติพันธุ์ในห้องเรียน ทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้นักเรียนไม่อยากมาโรงเรียน เนื่องจากไม่สามารถสื่อสาร
กับครูและเพื่อน ๆ ได้ ไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทย ที่เป็นภาษามาตรฐานส�ำหรับใช้ในการเรียนรู้ได้ เนื่องจาก
ครูส่วนใหญ่ไม่รู้ภาษาของนักเรียน รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียน จึงสอนเพียงภาษาไทยเพียงภาษาเดียว ซึ่งยาก
ต่อการเข้าใจและการสือ่ สารต่อกันระหว่างครูและนักเรียนเป็นอย่างยิง่ การเชือ่ มโอนภาษาจึงเป็นทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับครู
ที่สอนในห้องเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ อันจะท�ำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการน�ำทฤษฎีนี้สู่ปฏิบัติการ
สอนในห้องเรียน เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาทั้งยังเป็นแนวทางส�ำหรับครูในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
การอ่านภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์นี้ได้ดียิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การเชื่อมโอนภาษา, การสอนอ่านภาษาไทย, นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
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ABSTRACT

In today’s society, schools in the border areas or the remote areas have a large number of ethnic
students who come to study. Therefore, there is a problem about the teaching and learning management of
teachers who have to teach students with multiethnic backgrounds in the classroom. It’s also one of the reasons
why students would not like to come to school since they are unable to communicate with teachers and their
friends and unable to read and write Thai which is a standard language for use in learning. Moreover, most
teachers do not know the languages and local cultures of these students, so Thai language is only used for
teaching in the classroom which is extremely difficult for both teachers and students to understand and to
communicate with each other, Language transfer, therefore is an alternative for teachers to teach ethnic
students in the classroom. This will give teachers a better understanding of ways to put this theory into practice
in the classroom in order to reduce inequality in education. It is also a guideline for teachers to improve
learning in Thai reading for this ethnic group students.
Keywords: Translanguaging, Thai reading teaching, Ethnic group students

บทน�ำ

สังคมประเทศไทยในปัจจุบัน มีความหลากหลาย
ของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจน
และซับซ้อนมากขึ้น ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มีมา
ตัง้ แต่เดิมของไทย เพิม่ ทวีคณ
ู มากขึน้ เนือ่ งมาจากการอพยพ
หลัง่ ไหลเข้ามาของแรงงานต่างชาติ ดังนัน้ เราจะอยูร่ ว่ มกัน
อย่ า งไรท่ า มกลางความหลากหลายทางชาติ พั น ธุ ์ แ ละ
วัฒนธรรมเช่นนี้ และรัฐมีนโยบายอย่างไรในยุคที่ความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมและชาติ พั น ธุ ์ ไ ม่ เ ป็ น สิ่ ง ที่
ถูกเน้นย�้ำและให้ความส�ำคัญมากขึ้นเช่นนี้ อีกทั้งภาษา
ของเด็ก มักเป็นภาษาที่ใช้ในชุมชนท้องถิ่น แตกต่างจาก
ภาษาของโรงเรี ย นซึ่ ง ใช้ ภ าษาไทยมาตรฐาน เนื้ อ หา
ในการเรียนการสอนมักจะเน้นภาษาไทยและวัฒนธรรม
ความเชื่อแบบไทยและละทิ้งภาษาท้องถิ่นของตน ในขณะ
ที่หลายคนก็ยังมีปัญหาไม่เข้าใจภาษาไทยในสิ่งที่ครูสอน
อย่างชัดเจน ไม่สนุกในการไปโรงเรียน ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้นนโยบายทางภาษา
และการศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน โดยการสอนเป็นรายวิชาหรือใช้เป็นสื่อ
ในการเรียนการสอนร่วมกับภาษาไทยตามบริบทพื้นที่ที่
เหมาะสมจึงมีความจ�ำเป็น (ฐิติมดี อาพัทธมานนท์, 2561,
น. 4-5)

สภาพสั ง คมปั จ จุ บั น ได้ พ บปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ครูผู้สอนในห้องเรียนโดยเฉพาะในห้องเรียนที่มีนักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ อันสืบเนื่องมาจากครูไม่สามารถสื่อสารกับ
นักเรียนได้ อีกทั้งครูไม่มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ นี้ จึ ง ไม่ ส ามารถเข้ า ใจภาษาถิ่ น และ
วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเป็นปัญหาต่อ
การเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสอนอ่าน
ภาษาไทย เพราะการสอนอ่านภาษาไทย เป็นทักษะพืน้ ฐาน
แรกที่ครูควรสอนให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ หากนักเรียนอ่าน
ไม่ได้ หรืออ่านไม่คล่อง จะส่งผลต่อการเรียนรู้ รวมไปถึง
การประกอบอาชีพ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาทีเ่ กิดกับ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษา ที่ยัง
พูดภาษาแม่ในการสื่อสาร ส่วนหนึ่งจึงไม่สามารถสื่อสาร
กับครูผู้สอนได้ ท�ำให้ไม่อยากมาโรงเรียน จึงส่งผลกระทบ
ต่อการอ่านการเขียนของนักเรียน และปัญหาที่ตามมา
คือ ท�ำให้เกิดปัญหาผลสัมฤทธิก์ ารศึกษาตกต�ำ่ และปัญหา
เด็กออกกลางคัน ดังนั้น ครูที่เป็นทรัพยากรส�ำคัญที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด ซึ่งหากครูไม่สามารถ
เข้ า ใจถึ ง ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมของนั ก เรี ย น
ไม่เข้าใจพื้นฐานทางวัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มนี้ ก็จะ
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ส่งผลต่อการสอนของครูที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้
นักเรียนเข้าใจได้ (องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2560,
น. 6-7)
ทฤษฎีสอนแบบการเชื่อมโอนภาษา เป็นแนวทาง
การสอนแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนให้นักเรียนที่เป็นนักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ กระตุ้นตัวเองให้มีความเข้าใจในการเรียน
ภาษาเป้ า หมาย นั่ น คื อ ภาษาไทย รวมทั้ ง เนื้ อ หาและ
หนังสือที่ใช้ในการเรียนภาษาเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ
ทางภาษาของพวกเขาในบริบททางวิชาการได้ และยังท�ำให้
นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ มี พื้ น ที่ ใ นการใช้ ค วามสามารถ
ทางภาษาไทยรวมถึงการเรียนรู้ของพวกเขา ทั้งยังช่วย
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและการเข้าสังคมกับนักเรียนคนอื่น ๆ นอกจากนั้น
การสอนในลักษณะการเชื่อมโอนภาษายังช่วยให้นักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ได้แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของพวกเขา
ทางด้านภาษาในชั้นเรียนด้วย กล่าวคือ การเรียนการสอน
แบบการเชื่อมโอนภาษา ให้ความส�ำคัญใน 2 ระดับคือ
1) ระดับสังคม เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้มาจากครอบครัว
ที่อาจจะมาจากภาษาแม่ (ภาษาแรกที่แตกต่างกัน) ดังนั้น
จึงควรต้องพัฒนาทางด้านสังคมของนักเรียนก่อน เพราะ
นักเรียนหลากหลายชาติพันธุ์นี้ ต้องมาเรียนร่วมกันใน
ชั้นเรียนเดียวกัน และ 2) ระดับมุมมองทางด้านการเรียน
การสอน โดยจะต้องพัฒนาและออกแบบบทเรียนและ
แบบฝึกหัดต่าง ๆ ให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ใน
ภาษาไทยทีก่ ำ� ลังเรียนอยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผสู้ อน
นั้นจะต้องดึงเอาความรู้ความสามารถทางภาษาแม่ของ
นักเรียนแต่ละคนเข้ามาร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถพัฒนาการเรียนรู้
ของพวกเขาได้อย่างเต็มที่

การเชื่อมโอนภาษากับการสอนอ่านภาษาไทย

ครูผู้สอนที่สนใจน�ำทฤษฎีเกี่ยวกับการเชื่อมโอน
ภาษา มาใช้ในชั้นเรียนเพื่อสอนอ่านภาษาไทยนั้น จะต้อง
ให้ความส�ำคัญในเรื่องของวิธีคิดและวิธีด�ำเนินการสอน
นักเรียนที่สามารถใช้ได้สองภาษา เนื่องจากเมื่อนักเรียน
เหล่านี้มารวมกันอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันแล้ว ก็จะท�ำให้เกิด

3

ความหลากหลายเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยการสอนในแบบ
ดั้ ง เดิ ม นั้ น ก็ จ ะเน้ น การสอนภาษาเป้ า หมายเป็ น หลั ก
เช่น ภาษาไทย จึงท�ำให้การสอนในแบบดั้งเดิมนั้นละเลย
ความสามารถทางด้านภาษาอื่น ๆ ที่เป็นภาษาแม่ของ
พวกเขา ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้สามารถพูดหรือใช้ได้ แต่ส�ำหรับ
การสอนภาษาโดยการเชื่อมโอนนั้น จะเป็นวิธีการสอน
ภาษาเป้าหมาย ที่จะดึงความสามารถในภาษาแม่ของ
นักเรียนแต่ละคน เข้ามาร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ในชัน้ เรียนเพือ่ ภาษาเป้าหมายเดียวกัน ดังนัน้ ก่อนทีค่ ณ
ุ ครู
จะน�ำทฤษฎีการเชื่อมโอนภาษา มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จึงต้องเรียนรู้องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนของการ
เชื่อมโอนภาษาเสียก่อน (García, Johnson and Seltzer,
2017, p.11) อันได้แก่
1. ความเชื่อในหลักการ ก่อนที่จะเริ่มใช้การเรียน
การสอนตามทฤษฎี ก ารเชื่ อ มโอนภาษา ครู ผู ้ ส อนต้ อ ง
เปลี่ยนวิธีคิดก่อน โดยที่ต้องเชื่อว่าหลักการการเชื่อมโอน
ภาษา ทีส่ ามารถพัฒนาการสอนได้จริง อันจะท�ำให้นกั เรียน
กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ นี้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทางภาษาที่
หลากหลาย ทั้งภาษาแรกของเขาและภาษาเป้าหมาย
ที่ก�ำลังเรียนอยู่ ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกที่ท�ำได้ง่าย แต่มี
ประสิทธิภาพสูง
2. การออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้เนื้อหา
วิธีการ บทเรียน กิจกรรม รวมถึง การประเมินต่าง ๆ ใน
ชัน้ เรียน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียนกลุม่ นี้
เพื่อที่จะได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาและ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีการเชื่อมโอน
ภาษานี้ จ ะเอ่ ย ถึ ง การเคลื่ อ นที่ ห รื อ การเคลื่ อ นไหว
(Movement) โดยให้ความส�ำคัญกับเรื่องของ momentby-moment ซึ่ ง ก็ คื อ ในระหว่ า งที่ ด� ำ เนิ น การเรี ย น
การสอนนั้น ต้องมีการประยุกต์และปรับเปลี่ยน ในเรื่อง
ของกิจกรรม ต่าง ๆ ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา
และสภาพการเรี ย นรู ้ ต าม ความเป็ น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ตัวผู้เรียน โดยครูผู้สอนสามารถสอนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
อ่านภาษาไทยได้ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการเชื่อมโอน
ภาษา ได้ดังภาพที่ 1
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กรอบแนวคิดทฤษฎีของการเชื่อมโอนภาษา
			 ความสามารถด้านภาษาของนักเรียน
• ความสามารถทางภาษาทั่วไปของภาษาแม่/ภาษาแรก
• ความสามารถของภาษาเป้าหมาย
• ความสามารถในการใช้ภาษาแม่และภาษาเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การยืดหยุ่นของการสอนแบบเชื่อมโอนภาษา

การจัดการเรียนการสอนของทฤษฎีการเชื่อมโอนภาษา
			 • ความเชื่อ
			 • การออกแบบการเรียนการสอน
			 • การจัดการเรียนการสอน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของทฤษฎีเชื่อมโอนภาษา
		 ที่มา (Garcia, Johnson and seltzer, 2017, p. 25)
จากภาพที่ 1 เป็นการแสดงให้เห็นกรอบแนวคิด
ของทฤษฎี ก ารเชื่ อ มโอนภาษา ซึ่ ง น� ำ มาใช้ ใ นชั้ น เรี ย น
การไหลลื่ น หรื อ การเคลื่ อ นที่ (The translanguaging
corriente) ของการสอนแบบการเชื่อมโอนภาษาจะมีการ
ประยุกต์ ยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ 2 องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ จ ะเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การเรี ย นการสอนแบบนี้ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1
ความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนที่ใช้สองภาษา
ซึง่ ประกอบไปด้วยความสามารถทางภาษาทัว่ ไปของภาษา
แม่/ภาษาแรก ความสามารถของภาษาเป้าหมาย และ

ความสามารถในการที่จะสลับการใช้ภาษาแรกและภาษา
เป้ า หมายได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรมชาติ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างเป็นอัตโนมัติ ส�ำหรับองค์ประกอบที่ 2 คือ การจัด
การเรียนการสอนตามการ เชื่อมโอนภาษาของครูผู้สอน
ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยความเชื่อ (Stance) ว่านักเรียน
ที่พูดได้ 2 ภาษา มีความสามารถทางภาษาที่หลากหลาย
การออกแบบการเรี ย นการสอน (Design) จึ ง ต้ อ งให้
เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มนี้ และการจัดการเรียนการสอน
(Shifts) ที่ต้องมีการประยุกต์และปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
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แนวทางการสอนอ่านภาษาไทยให้กับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ตามทฤษฎีเชื่อมโอนภาษา
					
กระบวนการค้นหา (Explorar)
- ผู้สอนน�ำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้หัวข้อใหม่ หรือบทเรียนใหม่
- กิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งสร้างความสนใจให้ผู้เรียนเป็นหลัก
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว ในขณะเดียวกันผู้เรียนจะได้
รับความรู้จากการศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ ด้วยตนเองในบทเรียนปัจจุบัน พร้อมน�ำ	
ข้อมูลที่มีไปประยุกต์ใช้ในงานมอบหมายต่าง ๆ ได้
- กระบวนการนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการสร้างความรู้พื้นฐานให้กับ
ผูเ้ รียนตามวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย แต่จะแตกต่างจากการปรับพืน้ ฐานความรู้
ของผู้เรียนตรงที่เราท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น
		
กระบวนการน�ำไปใช้ (Implementar)
- ผู้เรียนจะได้น�ำเสนอความก้าวหน้าในการใช้ภาษาของ		
ตนเองทัง้ ทีเ่ ป็นภาษาถิน่ และภาษาทีส่ องในการน�ำเสนอ
- ผู้เรียนแสดงศักยภาพในการใช้ภาษาจากการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียกว่า
โครงงาน (Taska) ซึง่ ถือว่าเป็นการจัดการสอนแนวใหม่
ที่ผู้เรียนเรียนรู้หลักภาษาด้วยตนเอง
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาภาษาแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนการน�ำเสนอ (Presentar)
- ผู้เรียนมีโอกาสได้ปรับปรุงเนื้อหาที่เขียน
มีการอภิปรายและปรับปรุงร่างเนื้อหาต่อ
จากขัน้ ตอนการสร้างจินตนาการ (Imaginer)
- ผูเ้ รียนน�ำเสนอผลงานของตัวเองให้กบั เพือ่ น
ในกลุม่ และถือว่าเป็นขัน้ ตอนของการฝึกใช้
ภาษาอย่างเต็มศักยภาพระหว่างเพื่อน
สมาชิกในกลุ่ม
- ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ		
ทางภาษาของตน พร้อมทั้งได้รับค�ำแนะน�ำ	
จากเพื่อนและครู ก่อนน�ำเสนอผลงาน

กระบวนการประมวลผล (Evaluar)
- เป็นกระบวนการประมวลผลกระบวนการ		
สอนหรือการวัดผลสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนไป
- การให้ผเู้ รียนได้มกี ารฝึกตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับ
เรื่องที่เรียนมา
- การตั้งค�ำถามจะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้		
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อสังเคราะห์		
ความรู้ที่ได้มาแต่ละครั้ง มากกว่าให้คุณครู
เป็นผู้ตั้งค�ำถาม
กระบวนการสร้างจินตนาการ
(Imaginar)
- ผู้เรียนท�ำการแบ่งกลุ่มเพื่อท�ำงาน
ร่วมกันเพื่อระดมความคิด วางแผน
เขียนโครงร่างและทดสอบสมมุติฐาน
ของตนเอง โดยใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารอย่างเต็มศักยภาพ
- ผู้เรียนน�ำเอาความรู้เดิมที่มีมา		
ประกอบกับความรู้ใหม่เพื่อสรุปข้อ
สันนิษฐานนั้น ๆ

ภาพที่ 2 แนวทางการสอนอ่านภาษาไทยให้กับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ตามทฤษฎีเชื่อมโอนภาษา
		 ที่มา (Garcia, Johnson and seltzer, 2017, p. 74)
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การจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวทฤษฎี ก าร
เชื่ อ มโอนภาษาใช้ ก ระบวนการการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดย
เริ่ ม จากกระบวนการค้ น หา (Explorar) ประมวลผล
(Evaluar) การสร้างจินตนาการ (Imaginar) การน�ำเสนอ
(Presentar) และขัน้ การน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(Implementar) ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดตามขั้ น ตอน ดั ง นี้
(Garcia , Johnson and seltzer, 2017, pp. 75-77)
1. กระบวนการค้นหา (Explorar) กระบวนการนี้
ผู้สอนจะน�ำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้หัวข้อใหม่หรือบทเรียน
ใหม่ กิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งสร้างความสนใจให้ผู้เรียนเป็น
หลัก กระบวนการนีจ้ ะส่งเสริมให้ผเู้ รียนทบทวนเนือ้ หาทีไ่ ด้
เรียนไปแล้ว ในขณะเดียวกันผูเ้ รียนจะได้รบั ความรูจ้ ากการ
ศึ ก ษาเนื้ อ หาต่ า ง ๆ ด้ ว ยตนเองในบทเรี ย นปั จ จุ บั น
พร้อมน�ำข้อมูลทีม่ ไี ปประยุกต์ใช้ในงานมอบหมายต่าง ๆ ได้
กระบวนการค้นหานี้ อาจเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า กระบวนการ
สร้ า งความรู ้ พื้ น ฐานให้ กั บ ผู ้ เ รี ย นตามวั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย แต่จะแตกต่างจากการปรับพื้นฐานความรู้
ของผู้เรียนตรงที่เราท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น
2. กระบวนการประมวลผล (Evaluar) การประมวล
ผลกระบวนการสอนหรื อ การวั ด ผล หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ รา
เรียนไป เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใด ๆ แล้ว ผู้เรียนควรมี
โอกาสน�ำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ได้ เช่น ท�ำแบบฝึกหัด หรือฝึก
ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมา อาจเป็นการตั้งค�ำถาม
เพื่อตอบค�ำถามตัวเองก็ได้ เช่น ผู้เรียนจะน�ำข้อมูลที่ได้
ไปใช้ ใ นอนาคตได้ อ ย่ า งไร การให้ ผู ้ เ รี ย นตั้ ง ค� ำ ถาม
ถามตัวเองนัน้ ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
เพื่อสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ในแต่ละครั้ง มากกว่าอาจารย์
จะเป็นผู้ตั้งค�ำถามให้ผู้เรียนตอบ
3. กระบวนการสร้างจินตนาการ (Imaginar) ใน
กระบวนการที่ 3 นี้ ผู้เรียนจะได้แบ่งกลุ่มเพือ่ ท�ำงานร่วมกัน
เพื่อระดมความคิด วางแผน เขียนโครงร่าง และทดสอบ
สมมุติฐานของตนเอง โดยใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่าง
เต็ ม ศั ก ยภาพ ในขั้ น ตอนนี้ ผู ้ เ รี ย นจะน� ำ เอาความรู ้ ที่ มี
มาประกอบกับความรู้ใหม่เพื่อสรุปข้อสันนิษฐานนั้น ๆ
4. กระบวนการน�ำเสนอ (Presentar) ในขั้นตอนนี้
ผูเ้ รียนมีโอกาสได้ปรับปรุงเนือ้ หาทีเ่ ขียน มีการอภิปราย และ

ปรับปรุงร่างเนื้อหาต่อจากขั้นตอนการสร้างจินตนาการ
(Imaginar) และน�ำเสนอผลงานของตัวเองให้กับเพื่อน
ในกลุม่ และถือว่าเป็นขัน้ ตอนของการฝึกใช้ภาษาอย่างเต็ม
ศักยภาพระหว่างเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ในกระบวนการนี้
ผู้เรียนจะได้ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาของ
ตนเองกับเพื่อนสมาชิก ท�ำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาของตน ยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนได้รับค�ำ
แนะน�ำจากเพื่อนและครู ก่อนน�ำเสนองานผลงานในขั้น
การสอน และประเมินการท�ำงานของตนเอง และประเมิน
การน� ำ เสนองานตามความเป็ น จริ ง ตามศั ก ยภาพ
ความสามารถที่แสดงออกมา
5. กระบวนการน�ำไปใช้ (Implementar) ขั้นนี้
ผู้เรียนจะได้น�ำเสนอ ความก้าวหน้าในการใช้ภาษาของ
ตนเองทัง้ ทีเ่ ป็นภาษาถิน่ และภาษาเป้าหมายในการน�ำเสนอ
เพือ่ แสดงศักยภาพในการใช้ภาษาจากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ รียกว่า ภาระงาน (Tasks)
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การจั ด การสอนแนวใหม่ ที่ ผู ้ เ รี ย นเรี ย นรู ้
หลักภาษาด้วยตัวเอง
สรุ ป ได้ ว ่ า กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
ตามแนวทฤษฎี ก ารเชื่ อ มโอนภาษาประกอบด้ ว ย
กระบวนการ 5 ขั้นตอน โดยเริ่มต้นจาก 1) กระบวนการ
ค้ น หา ซึ่ ง จะน� ำ ผู ้ เ รี ย นไปสู ่ ก ารเรี ย นรู ้ เ นื้ อ หาใหม่
2) กระบวนการประมวลผล 3) กระบวนการสร้างจินตนาการ
4) กระบวนการน�ำเสนอ และ 5) กระบวนการน�ำไปใช้
ตัวอย่างแนวทางการสอนอ่านภาษาไทยให้กับนักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ตามทฤษฎีเชื่อมโอนภาษา ตามขั้นตอนดังนี้
(Creese and Blackledge, 2010, pp. 45-46)
ครูพากเพียร เก่งการดี เป็นครูประจ�ำชั้นระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ในห้องเรียนมีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
มูเซอเรียนร่วมอยูด่ ว้ ย ครูพากเพียรจึงได้ออกแบบการสอน
นักเรียนของเขาตามทฤษฎี การเชื่อมโอนภาษา ดังนี้
ครูพากเพียร ให้นกั เรียนอ่านนิทานจากหนังสือนิทาน
ที่เป็นภาษาไทย และภาษาถิ่น (มูเซอ) หลังจากนั้น ครูให้
นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น นั ก เรี ย นชาติ พั น ธุ ์ แ ปลเป็ น ภาษาไทยให้
เพื่อน ๆ ฟัง
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ผู้เรียนแต่ละคนตั้งค�ำถามจากนิทานที่ได้อ่าน
แบ่งกลุ่มนักเรียน โดยในแต่ละกลุ่มมีทั้งนักเรียน
ที่พูดภาษาไทย และนักเรียนที่พูดได้สองภาษา ร่วมกัน
วิเคราะห์เนื้อหาที่ดูจากนิทาน โดยแลกเปลี่ยนค�ำถามกัน
ให้ มี ทั้ ง ค� ำ ถามที่ เ ป็ น ภาษาไทยและภาษาถิ่ น ควบคู ่ กั น
(ครูสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนแต่ละกลุ่ม)
นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลการวิเคราะห์เนื้อหา
ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาถิ่น และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม จากการตั้งค�ำถาม
มอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ง
นิทานสั้น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่น เกี่ยวกับ “โรงเรียน
ของเรา”

แนวทางการวัดและประเมินผลตามทฤษฎี
การเชื่อมโอนภาษา

การประเมินการสอนอ่านภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎี
การเชื่อมโอนภาษา จะเป็นการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 หมวด 12 ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ซึ่งท�ำให้ครูผู้สอนสามารถติดตามการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของผู ้ เ รี ย นแบบพลวั ต รได้
(Dynamic translanguaging progression) และครูผู้สอน
ควรติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
และสามารถให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาของตนเองให้อยูใ่ นระดับทีด่ ขี นึ้ ได้ โดยมีหลักการ
สร้างเครือ่ งมือวัดผลประเมินผลตามการเชือ่ มโอนภาษานัน้
มี 4 ประการ (Celic and Seltzer, 2013, p. 97) ดังนี้
1. วั ด ผลประเมิ น ผลอย่ า งหลากหลาย ซึ่ ง อาจ
รวมถึงการวัดผลจากครอบครัวของผู้เรียน การประเมิน
ตนเอง และการวัดผลจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนของผู้เรียน
โดยการวัดผลและประเมินผลตามทฤษฎีการเชื่อมโอน
ภาษา จะวัดผลแบบบูรณาการทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
ร่วมกัน ซึ่งการวัดผลนั้นจะมุ่งประเด็นไปที่ความสามารถ
ของผูเ้ รียนในการใช้ภาษาในการท�ำงานทีม่ อบหมายแต่ละ
ชิ้นให้ส�ำเร็จและถูกต้อง
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2. วัดความสามารถในการใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ผ่านงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล
3. ควรเน้นการวัดในสิง่ ทีผ่ เู้ รียนรูแ้ ละสามารถท�ำได้
โดยวัดผลตามสภาพจริงจากงานมอบหมายแต่ละชิ้น
4. ควรวัดผลแยกระหว่างหลักภาษาทั่วไปและ
ความสามารถในการใช้ภาษาเฉพาะภาษา
สรุปได้ว่า การสอนอ่านภาษาไทยตามทฤษฎีการ
เชื่อมโอนภาษาส่งผลดีต่อนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กล่าวคือ
1. นักเรียนสามารถอ่านภาษาไทยได้ดีขึ้น โดยเริ่ม
อ่านจากภาษาถิ่นของตนเอง
2. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามการ
เชื่อมโอนภาษา ท�ำให้ห้องเรียนที่มีหลากหลายชาติพันธุ์
ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอื่นจากเพื่อนในห้องเรียน
เดียวกัน
3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น ท�ำให้สนุก
ต่อการเรียน อยากมาโรงเรียนมากขึ้น เพราะสามารถใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารกับครูและเพื่อนในห้องได้ อีกทั้ง
ยังมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมได้อย่างไม่เคอะเขิน

ข้อเสนอแนะ

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้อ่านคงเข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาและการจัดการเรียนการสอนของครูที่สอนนักเรียน
ในห้องเรียนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ หากครูผู้สอนใช้วิธีเดียว
ภาษาเดียวในการจัด การเรียนการสอน ครูไม่มีการพัฒนา
ตนเอง ไม่ศึกษาวิเคราะห์ถึงพื้นฐานนักเรียน จะส่งผลที่
ตามมาอย่างไรบ้าง ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้กับบุคคล
และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ศึกษานิเทศก์ ซึ่งถือว่าเป็นครูของครู เป็นผู้ให้
ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือครู โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการสอน
ของครู ศึกษานิเทศก์จงึ ควรมีการพัฒนาตนเอง และท�ำการ
ศึกษาทฤษฎีการเชือ่ มโอนภาษาอย่างจริงจัง เพือ่ น�ำความรู้
ไปให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ หรือนิเทศการสอนได้
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2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาตนเอง มีการนิเทศภายใน โดย
เข้าไปสังเกตการสอนของครู ดังนัน้ ตัวผูบ้ ริหารเองจึงควรมี
การศึกษาหลักการ หรือแนวทางรวมทั้งการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการเชื่อมโอนภาษาให้ชัดเจน
3. ครูผู้สอน ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญยิ่ง
เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน ครูผู้สอนไม่ว่าจะสอนสาระการเรียนรู้ใดก็ตาม
ควรมีการพัฒนาตนเอง อีกทั้งควรศึกษาวัฒนธรรมของ
ผูเ้ รียน หรือการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานผูเ้ รียน การน�ำทฤษฎี
การเชื่อมโอนภาษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ควรศึกษาให้เข้าใจและน�ำมาใช้อย่างจริงจัง อันจะน�ำ
ไปสู่การพัฒนานักเรียนในห้องเรียนหลากหลายชาติพันธุ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการ จนมาถึง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมี
การส่งเสริมสนับสนุน หรือก�ำหนดนโยบายในการน�ำทฤษฎี
การเชื่อมโอนภาษามาใช้ เพื่อเป็นแนวทางการสอนอ่าน
ภาษาไทยให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
โดยเฉพาะในสถานศึกษาทีม่ นี กั เรียนหลากหลายชาติพนั ธุ์
อี ก ทั้ ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ส� ำหรั บ
โรงเรี ย นที่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ในการน� ำ ทฤษฎี ก าร
เชื่อมโอนภาษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บทสรุป

จากนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่ยังมีลักษณะ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้นการจัดการเรียนการสอน
ที่น�ำภาษาไทยเข้ามาในการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มี
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่ค�ำนึงถึงวัฒนธรรมของ
กลุม่ ชาติพนั ธุอ์ ย่างแท้จริง จึงเป็นปัญหาต่อครูผสู้ อนในการ
ถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น เมื่อเราตัดสินใจมีอาชีพเป็นครู
ด้วยแล้ว เรายังต้องศึกษาวัฒนธรรมของตัวผู้เรียนเป็น
อย่างมาก เพื่อให้เด็กเข้าใจและรักวัฒนธรรมตัวเอง เราก็
ควรศึกษา รักและเข้าใจในวัฒนธรรมของนักเรียนที่เป็น

กลุม่ ชาติพนั ธุน์ ดี้ ว้ ย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ ป็น
ชาตินิยมให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ และมุ่งเน้นผู้เรียนในเรื่อง
ประสบความส�ำเร็จในชีวิต ต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หรือผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น
ตามทีโ่ รงเรียนหรือครูคาดหวัง การจัดการเรียนรูท้ สี่ อดคล้อง
กับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ครู
จะต้ อ งจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ลักษณะของผู้เรียนทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ นี้ เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้
และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการเรียนรู้และ
การสื่ อ สารภาษาไทยหรื อ ภาษาที่ ส องกั บ คุ ณ ครู แ ละ
เพื่อน ๆ ได้อย่างถูกต้องถูกความหมาย อีกทั้งสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุข
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