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บทนำา 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก 
โดยเป็นส่ือกลางการส่ือสารในชีวิตประจำาวันของผู้คน รัฐบาลของประเทศ
ต่างๆ เช่น รัฐบาลของประเทศในทวีปเอเชียให้ความสำาคัญกับความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของประชากร สังเกตจากการกำาหนด
นโยบายต่างๆ ของรฐั (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2562) และ
การบรรจุการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรของการศึกษาในระบบ 
(formal education) ในกรณีประเทศไทย นอกจากภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศจะถูกกำาหนดให้นักเรียนเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยยังมีการจัดการศึกษาแบบสอง
ภาษา (bilingual education) ในฐานะทางเลือกของการจัดการศึกษา โดย
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ทั้งนี้ แม้ว่า
จะมีการจัดการศึกษาแบบสองภาษาในหลายประเทศ แต่รายละเอียด
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ของหลักสตูรอาจมเีปา้หมายและวธิกีารทีแ่ตกตา่งกนัได ้ (Baker, 2001) 
การศกึษาแบบสองภาษามีจดุมุง่หมายทีห่ลากหลาย ไดแ้ก ่1) เพือ่

กลืนกลายบคุคลหรอืกลุม่คนเข้าสูส่งัคมกระแสหลกั 2) เพ่ือใหส้งัคมทีม่ี
ความหลากหลายของภาษา เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ เป็นหน่ึงเดียวและมีความ
สามัคคี 3) เพื่อให้ผูค้นสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได ้4) เพื่อให้มี
ทกัษะภาษาซ่ึงเปน็ท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน 5) เพือ่รักษาอตัลักษณ์
ทางชาติพันธุ์และศาสนา 6) เพื่อสร้างความปรองดองและเป็นสื่อกลาง
ระหวา่งชมุชนทีม่คีวามแตกตา่งทางภาษาและการเมือง 7) เพือ่เผยแพร่
การใช้ภาษาอาณานิคมและคงไว้ซ่ึงอาณานิคม 8) เพ่ือเสริมสร้างให้
ชนชั้นนำาแข็งแกร่งและรักษาสถานะภาพของตน 9) เพื่อให้ภาษามี
สถานะเทา่เทยีมกนัทางกฎหมาย และ 10) เพือ่ชว่ยใหเ้ขา้ใจภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างลึกซ้ึง (Ferguson, Houghton, & Wells, 1977 as cited 
in Baker, 2001) ตวัอยา่งเช่น ในประเทศสิงคโปรแ์ละมาเลเซยี ให้ความ
สำาคัญกับจุดมุ่งหมายประการที ่2) และ 6) เพือ่สง่เสริมเอกภาพ ความ
สมานฉนัท ์และความกลมกลนืระหว่างชาตพัินธ์ุ ในสังคมทีมี่ความหลาก
หลายทางเชือ้ชาต ิ (Lin & Man, 2009) ในขณะทีป่ระเทศไทยใหค้วาม
สำาคัญกับจดุมุ่งหมายประการที ่3) และ 4) เพือ่ให้ผูค้นสามารถสือ่สาร
และมีทักษะภาษาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ในสงัคมตา่งๆ ทีม่กีารจดัการศึกษาแบบสองภาษา มีความแตกตา่ง
ทางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซ่ึงความเช่ือ ทัศนคติ 
และวาทกรรมของสังคมต่างๆ เหล่าน้ีสามารถสะท้อนให้เห็นผ่านการ
วางแผนการศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การวางแผนการจดัการเรยีนการ
สอนด้านภาษาในโรงเรียนที่อาจแตกต่างกัน เช่น แนวทางการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาประจำาชาต ิและภาษาของกลุม่ชาติพนัธุ ์หรือ การ
เรียนรูภ้าษา ธำารงรกัษาภาษา และสง่เสรมิภาษาตา่งๆ (Cenoz, 2013) 
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ปรากฏการณดั์งกลา่วช้ีใหเ้หน็ว่าประเดน็ทางการศกึษาและประเดน็ทาง
สงัคมวฒันธรรมเกีย่วขอ้งกนั จงึไมน่า่แปลกใจทีน่กัวชิาการด้านสงัคม-
ศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น นักเศรษฐศาสตร์ นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา 
จะให้ความสำาคัญต่อการวิจัยในประเด็นเก่ียวกับการศึกษาแบบสองภาษา 

จากข้างต้น บทความน้ีมุ่งนำาเสนอบทบาทของสังคมวิทยาในประเด็น
การศึกษาแบบสองภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสังคมไทย 
เพื่อสร้างบทสนทนาระหว่างสาขาวิชาสังคมวิทยาและศึกษาศาสตร์/
ครุศาสตร์1 โดยอาศัยการสำารวจเอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือ รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิจัย บทความวิชาการทั้งไทยและต่าง
ประเทศ ในระหวา่งป ีค.ศ. 1968 ถงึ ค.ศ. 2020 อนัเปน็ชว่งทีม่กีารเกดิ
และเตบิโตของการจดัการศกึษาแบบสองภาษา การวจิยัการศกึษาแบบ
สองภาษา รวมทั้งการวิจัยทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับการศึกษาแบบสอง
ภาษาในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษอย่างชัดเจน ขณะที่การเติบโตของ
การจัดการศึกษาแบบสองภาษาในประเทศไทย เด่นชัดตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2001 ซึ่งเป็นปีที่ริเริ่มจัดการศึกษาแบบสองภาษาในประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการ ดังนั้นงานวิจัยการศึกษาแบบสองภาษาในประเทศไทยจึง
เติบโตอย่างเห็นได้ชัดนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

1 ศึกษาศาสตร์ (education) ทำาความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการเติบโตและพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ร่างกาย สังคม อารมณ์ หรือศีลธรรมของบุคคลหรือกลุ่มคน ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบการศึกษาแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ (Collins & O’Brien, 
2003) ในขณะทีค่รศุาสตร์ (pedagogy) ทำาความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งการสอนและ
การเรียนรู้ในองคก์ารการศึกษาต่างๆ เขน่ ความรูเ้กีย่วกบัเนือ้หาการสอน การศกึษาของ
คร ู (Loughran, 2013) การอบรมคร ู วิธกีารและรูปแบบการสอนของคร ูครศุาสตรจ์งึเปน็
ทั้งศิลปะและวิชาชีพการสอนในเวลาเดียวกัน (Collins & O’Brien, 2003)
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บทความนีแ้บง่การนำาเสนอโดยเริม่จากหวัขอ้ “การศกึษาแบบสอง
ภาษาในประเทศไทย” หัวข้อต่อมาคือ “การวิจัยพหุวิทยาการว่าด้วย
การศกึษาแบบสองภาษา” ตามมาดว้ย “บทบาทของสงัคมวทิยาในงาน
วจัิยเก่ียวกับการศกึษาแบบสองภาษา” และสว่นสดุทา้ย “ขอ้เสนอแนะ
ต่อประเด็นการวิจัยในประเทศไทย”

การ์ศึกษาแบบสองภาษาในป็ร์ะเทศไทย: 
สถิ่านการ์ณ์์ป็ัจำจำบุันและงานวิจัำย

สถานการณ์ก์ารศึกษาแบบสอ้งภาษาในประเทุศไทุย
การจดัการศกึษาภาษาองักฤษปรากฏในนโยบายการเรยีนการสอน

ภาษาของประเทศไทยมายาวนานและมีบทบาทเพิ่มสูงขึ้น สังเกตจาก
การเปลี่ยนแปลงสถานะของภาษาอังกฤษ เช่น ข้อกำาหนด แนวทาง
ต่างๆ ในนโยบายการเรียนการสอนภาษา ซึ่งมีผลต่อการกำาหนดคุณ-
สมบัติของผู้เรียนและผู้สอน ช่วงช้ันหรือช่วงอายุของผู้เรียน รูปแบบ
ชั้นเรียน รูปแบบโรงเรียน วัตถุประสงค์การเรียน และจำานวนชั่วโมง
เรยีน (ภมีพสิษฐ์ เตชะราชันย,์ 2561) ซ่ึงบง่ช้ีว่าการเรยีนการสอนภาษา
อังกฤษมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวงการการศึกษาไทย

ทั้งนี้ หลายเหตุการณ์สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสถานะของการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย จากการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยมิได้บังคับในสมัยรัชกาลที่ 3–4 ซึ่งมีผู้เรียนจำากัดอยู่ในวงเจ้านาย
และขุนนางชัน้สูงเทา่นัน้ ไปสูก่ารบรรจภุาษาองักฤษเขา้ไปในฐานะหนึง่
ในวิชาบังคับของหลักสูตรการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 และกำาหนด
ให้จัดสอบตามพระราชบัญญัติการสอบ หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2538 
กระทรวงศกึษาธิการประกาศใหภ้าษาอังกฤษมสีถานะเป็นวชิาภาษาตา่ง
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ประเทศที่ 1 (English as the first foreign language) แยกจากภาษา
ต่างประเทศอ่ืนๆ โดยกำาหนดให้นักเรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
เรยีนภาษาอังกฤษ จากนัน้กำาหนดใหเ้ปน็ภาษาตา่งประเทศท่ีต้องเรียน
ในทุกระดับชั้น (ภีมพสิษฐ์, 2561) นอกจากนี้ ภายใต้หลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2544 ภาษาต่างประเทศถูกกำาหนดให้เป็น
หน่ึงในสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็น
มนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิดและการทำางานอย่างสร้างสรรค์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

ในปี พ.ศ. 2544 ได้เกิดจุดเปลี่ยนสำาคัญในเรื่องการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ คอื การรเิริม่จดัการศกึษาแบบสองภาษาในประเทศไทย 
(อมรรัตน์ วัฒนาธร, 2563) อันเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พุทธศักราช 2542 และคำาสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง2 ซึ่งรูปแบบการ
ศึกษาแบบสองภาษาน้ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นส่ือ
กลางในการสอนในรายวชิาตา่งๆ โดยอาศยัความรว่มมอืระหวา่งสถาน
ศึกษาและผู้ปกครอง ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เก่ียวกับการระดมทรัพยากรท้องถ่ิน

2 คำาสัง่กระทรวงศกึษาธกิาร ที ่วก 1065/2544 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2544) เรือ่ง ใหใ้ช้
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ มีผลให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถม
ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษไม่เกินร้อยละ 50 ของเวลาท่ีจัดกิจกรรม ขณะที่ในระดับประถม
ศกึษา สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะวชิาภาษาองักฤษ คณติ-
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และในระดับมัธยมศึกษา สามารถจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา (ส่วนที่เก่ียวกับ
ความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย) ซึ่งถือเป็นการจัดการศึกษา
แบบสองภาษาอย่างเป็นทางการและเต็มรูปแบบ



50 มุมมอ้งทุางสังคมวิัทุยาต่อ้การศึกษาแบบสอ้งภาษา 

เพื่อการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (education for all) (สำานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2548) ทำาให้รูปแบบการศึกษาแบบสอง
ภาษาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ อิงลิชโปรแกรม (English 
program: EP) และมนิอิงิลชิโปรแกรม (mini English program: MEP) 
(เสาวภา จันทร์สงค์, 2547; อมรรัตน์, 2563) 

ปจัจบุนัมีการปรบัเปล่ียนรายละเอยีดบางสว่นทีเ่กีย่วกบัหลกัเกณฑ์
และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ ท้ังอิงลิชโปรแกรมและมินิอิงลิชโปรแกรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรายละเอียดวิชาและเวลา ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนภาษา
องักฤษในระดบักอ่นประถมศึกษาจะตอ้งไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของเวลา
ท่ีจัดกิจกรรม ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา ทางโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณารายวิชาท่ีควรสอนเป็นภาษา
องักฤษโดยคำานึงถงึความรูค้วามเขา้ใจตอ่เนือ้หารายวชิานัน้ๆ ควบคูก่บั
ทักษะภาษาองักฤษของผูส้อนและผูเ้รยีน โดยกำาหนดใหอ้งิลชิโปรแกรม
ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในขณะที่มินิอิงลิชโปรแกรม
ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ โดยมีเงื่อนไขใกล้เคียงกับ
ระดับมัธยมศึกษาที่อิงลิชโปรแกรมต้องเรียนไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ ในขณะที่มินิอิงลิชโปรแกรมต้องเรียนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/
สัปดาห์ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563) 

งานวิัจััยการศึกษาแบบสอ้งภาษาในประเทุศไทุย
เม่ือพิจารณางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาแบบสองภาษา (ไทย- 

อังกฤษ) ในไทย สามารถแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ปัญหา
และข้อจำากัดของการศึกษาแบบสองภาษา 2) หลักสูตรการศึกษาและ
ระบบบรหิารการศึกษา 3) ครูผูส้อน และ 4) มมุมองของผู้ปกครองและ
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ชุมชน ทั้งน้ี วงการศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์มีบทบาทสูงมากในการ
วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการทำากิจกรรมในประเด็นดังกล่าว ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มประเดน็แรก ปญัหาและขอ้จำากดัของการศกึษาแบบสองภาษา: 
งานวิจัยมุ่งค้นหาสภาพปัญหาของการศึกษาแบบสองภาษาและเสนอ
แนวทางในการปรับปรุง แบ่งข้อจำากัดเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อจำากัด
ดา้นนกัเรยีน (เช่น การปรับตวัของนกัเรยีน ความรู้พืน้ฐานของนกัเรียน 
ความพร้อมในการเรียนสองภาษา) 2) ข้อจำากัดด้านครูผู้สอนชาวต่าง
ประเทศ (เช่น ความสามารถในการสอน การขาดครูที่สอนต่อเนื่อง 
ความแตกต่างของสิทธิประโยชน์) 3) ข้อจำากัดด้านงบประมาณ (เช่น 
รัฐจำากัดงบประมาณในการจา้งครู ครูชาวตา่งชาตไิดรั้บคา่จา้งต่ำา) และ 
4) ข้อจำากัดด้านหลักสูตรการสอน (ชัยพร สกุลพนารักษ์, 2552)

กลุ่มประเด็นที่สอง หลักสูตรการศึกษาและระบบบริหารการศึกษา: 
งานวิจัยมุ่งสนใจหลักสูตร (ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหา) 
และระบบบริหารการศึกษา [ได้แก่ การบริหารงานในองค์กร การ
ประกันคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการสอน กลยุทธ์และแผน
ปฏิบัติงาน บทบาทของภาครัฐท่ีเอื้อต่อการสอนสองภาษา (ไทย-
อังกฤษ)] (ชัยพร, 2552; ธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ, 2552; องอาจ 
ผู้จำาเริญ, 2559) 

กลุ่มประเด็นที่สาม ครูผู้สอน: งานวิจัยมุ่งสนใจคุณสมบัติของครู
ผูส้อนและการพัฒนาครสูำาหรบัการสอนแบบสองภาษา ไดแ้ก ่1) คณุ-
สมบตัขิองคร:ู ความสามารถภาษาองักฤษของครูไทยและครูตา่งชาติใน
หลกัสตูรแบบสองภาษาเปน็ไปตามทีก่ำาหนดไว้ในคำาสัง่ต่างๆ (อมรรตัน,์ 
2563) แตพ่บขอ้จำากัดของครผููส้อน เช่น ครชูาวตา่งชาตขิาดแคลน การ
ผลัดเปลี่ยนครูต่างชาติ การจ่ายค่าตอบแทนของครู การปลอมแปลง
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เอกสาร (ชญานนท์ พิริยสัตยา, 2561; ธีรชัย, 2552) ในขณะที่ครูไทย
ทักษะภาษาไม่เพียงพอ (Sakulpanarak, 2009, อ้างถึงใน อมรรัตน์, 
2563) และ 2) การพัฒนาครูสำาหรับการสอนแบบสองภาษา: ในกรณี
การพฒันาครทูีป่ฏบิติังานอยู่ก่อนแลว้ ควรพฒันาทกัษะการจดัการเรียน
การสอน การใช้สื่อและอุปกรณ์ การออกแบบเคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครูไทยและครูต่างชาติ 
(ภานุพงศ์ ใจเยือกเย็น และจุไรรัตน์ สุดรุ่ง, 2563) ในขณะที่กรณีการ
พัฒนาคร ู มีสถาบนัการศกึษาจำานวนนอ้ยทีส่ามารถผลติบณัฑติวชิาชพี
ครูสำาหรับสอนหลักสูตรสองภาษา เช่น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหา-
วิทยาลัยรังสิต และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งออกแบบหลักสูตรที่สนับ-
สนุนความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษและฝึกปฏิบัติจริง 
อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาในกำากับของรัฐไม่ได้แสดงให้เห็นการ 
เตรียมความพร้อมให้กับครูให้สามารถรองรับการสอนสองภาษา ทั้งใน
ระดับหลักสูตรและในระดับรายวิชา (อมรรัตน์, 2563)

กลุม่ประเดน็ทีส่ี ่มมุมองของผูป้กครองและชุมชน: งานวิจยัมุง่สนใจ
ปจัจัยท่ีมีผลตอ่ผูป้กครองในการตัดสนิใจสง่บตุรเขา้เรียน เชน่ หลกัสตูร 
การจัดการเรยีนการสอน สือ่การสอน ครูผูส้อน สภาพแวดลอ้ม และคา่
เลา่เรียน (ณชิามน คงเสอื, 2558) ในขณะทีโ่รงเรยีนและชมุชนคาดหวงั
ว่าการเรียนการสอนแบบสองภาษาจะทำาให้นักเรียนได้รับความรู้ด้าน
ภาษาควบคู่ไปกับทักษะอื่นๆ (เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะ
ชีวิต) (ศักด์ิชาย เรืองวัชรศักด์ิ และคณะ, 2551; สุพัตรา หนูเอียด, 2559)
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การ์วิจัำยพหวิุทยาการ์ว่าด้วยการ์ศึกษาแบบสองภาษา

การวจัิยทางการศกึษา (educational research) เป็นความพยายาม
ในการทำาความเขา้ใจกระบวนการทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ รวมทัง้
เข้าใจ อธิบาย ทำานายและควบคุมพฤติกรรมของผู้คนที่เกี่ยวข้อง โดย
นำาวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยปัญหา
ต่างๆ ทางการศึกษา ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
และเชื่อถือได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทาง 
การศกึษาทีน่กัการศกึษากงัวล อนัจะช่วยสง่เสรมิปรับปรุงกระบวนการ
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Lokesh, 2019) 

จดุเดน่ของการวจิยัทางการศกึษา คอื การประยุกตใ์ชแ้นวทางและ
เครื่องมือท่ีหยิบยืมจากสาขาวิชาต่างๆ แทนที่จะใช้จากสาขาวิชาเดียว 
เช่น ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา (Anderson & Arsenault, 
2005; McCulloch, 2002) ดังที่ ริชาร์ด ปีเตอร์ส (Richard Peters) 
ศาสตราจารยด์า้นปรชัญาการศึกษาของสถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลัย
ลอนดอน (The Institute of Education, University of London) ได้
กล่าวไว้ว่า “การศึกษาไม่ใช่สาขาวิชาที่มีอิสระในตนเอง แต่เป็นสาขา
วิชา เชน่ การเมอืง ทีม่กีารประยกุต์ใช้สาขาวิชาประวตัศิาสตร ์ปรชัญา 
จิตวิทยา และสังคมวิทยา” (Peters, 1963/1980 as cited in McCull-

och, 2002) จากขา้งตน้ การวจิยัทางการศกึษาจงึมรีากฐานมาจากการ
หยบิยมืองคค์วามรู้ในสาขาวิชาตา่งๆ โดยสาขาวิชาเหลา่นีมั้กเนน้ศกึษา
ค้นคว้าเก่ียวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา จิต-
วิทยา และสังคมวิทยา ตอ่การศกึษาเรยีนรูอ้ยา่งเขม้ขน้ ซึง่มสีว่นทำาให้
ทฤษฎตีา่งๆ ทางการศกึษาไดร้บัการพฒันามากยิง่ขึน้ (Lokesh, 2019)

ทั้งนี้ การวิจัยทางการศึกษา (ไม่ว่าจะในมิติศึกษาศาสตร์หรือ
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ครุศาสตร์) มุ่งค้นหานิยามความหมาย การจัดหมวดหมู่ รูปแบบการ
ศึกษาแบบสองภาษา เป้าหมายของการศึกษา การออกแบบหลักสูตร 
การสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ภาษาแรกและภาษาที่สอง รวมทั้ง
ประสิทธิภาพของการสอนรูปแบบต่างๆ ในกลุ่มนักเรียนสองภาษา 
(Baker, 2001; Lin & Man, 2009; May, 2017) ซึ่งแม้ว่าจะมีงานวิจัย
ในประเด็นดังกล่าวจำานวนมาก แต่ผลการศึกษาที่หลากหลายเหล่านั้น
กลับไม่สอดคล้องกัน นอกจากน้ี ผลการศึกษาวิจัยและความเข้าใจที่
แตกต่างกันเกี่ยวกับการศึกษาแบบสองภาษาล้วนมีผลต่อนโยบายและ
ปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาแบบสองภาษาด้วย (May, 2017) 

การศึกษาแบบสองภาษามีความเป็นพหุวิทยาการอย่างชัดเจนมา
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 โดยเป็นหัวข้อวิจัยที่มีลักษณะข้ามสาขาวิชา 
(cross-disciplinary foundation) และอาศัยมุมมองที่หลากหลาย เช่น 
ภาษาศาสตร์สังคม การเมือง จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม ภูมิศาสตร์การ
ศกึษา สงัคมวทิยา เปน็ต้น ทัง้น้ี มมุมองจากสาขาวชิาเดยีวไมเ่พยีงพอ
ต่อการอธิบายการศึกษาแบบสองภาษาที่มีความซับซ้อน ดังเช่นใน
หนังสือเรื่อง Foundations of Bilingual Education and Bilingualism 
ของคอลิน เบเกอร์ (Colin Baker, 2001) ท่ีนำาเสนอว่าประเด็นการเรียนรู้
ภาษาท่ีสองของผูเ้รยีนถอืเปน็ประเด็นทางวิชาการทีเ่รียกร้องความรู้และ
ความเข้าใจด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา และภาษาศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน 
การขาดแคลนองคค์วามรูใ้นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ไปยอ่มทำาใหก้าร
ศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวขาดความลุ่มลึกและไม่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน 

งานวจิยัจำานวนมากแสดงความเปน็พหวิุทยาการของงานวจิยัวา่ด้วย
การศึกษาแบบสองภาษา โดยนักวิจัยด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์
นำาวธีิการศกึษาและทฤษฎีทางสงัคมวิทยาและมานษุยวทิยาไปประยกุต์
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ใช ้ เชน่ งานวจิยัเรือ่ง “A Sociological Case Study of Bilingual Edu-

cation and lts Effects on the Schools and the Community” ของ
เวอร์จิเนีย ปาร์คเกอร์ คอลลิเออร์ (Virginia Parker Collier, 1981) 
ซึ่งในขณะนั้นดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการศึกษาและรอง
ผู้อำานวยการฝา่ยการศึกษาพหวัุฒนธรรมสองภาษาทีม่หาวทิยาลยัจอร์จ
เมสัน (George Mason University) คอลลิเออร์ได้ทำาการวิจัยเชิงชาติ-
พันธุ์วรรณนาเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาแบบสองภาษา
และองค์การทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชายขอบทางภาษา 
ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ หรือสัญชาติ เพื่อชี้ให้เห็นผลกระทบของหลักสูตร
สองภาษาต่อโรงเรียนและชุมชน รวมถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชุมชน
ฮสิแปนกิท่ีมีตอ่โรงเรยีนดว้ย อกีทัง้คอลลเิออรช้ี์ใหเ้ห็นวา่การศกึษาสอง
ภาษาเปน็สิง่ทีม่าควบคูก่บัวถิชีีวิตในชุมชนสองวฒันธรรมหรอืทีเ่รยีกวา่ 
“การศึกษาแบบสองภาษาสองวัฒนธรรม” (bilingual bicultural edu-

cation) 
ในขณะที่สังคมศาสตร์สาขาอ่ืนๆ มีบทบาทต่อการวิจัยการศึกษา

แบบสองภาษาเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นว่างานวิจัยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 
ขยายการวเิคราะหจ์ากระดบัปจัเจก โรงเรยีน ไปสู่ระดบัมหภาคมากขึน้ 
เช่น จักรวรรดินิยมทางภาษา อัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรม 
ชนชั้นนำากับการใช้สองภาษา นโยบายการศึกษาแบบสองภาษา การ
ถกเถยีงเก่ียวกับการเมอืงสองภาษา เปน็ตน้ อนัสะทอ้นใหเ้หน็แนวโนม้
การวิจัยท่ีมุ่งเน้นว่าการใช้สองภาษามิใช่เรื่องปัจเจกบุคคล แต่มีผลต่อ
ระบบความคิด ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน ความสัมพันธ์
ในโครงสรา้งอำานาจ สถานภาพ และระบบการเมอืง ทัง้นี ้นกัวจัิยจะไม่
สามารถเข้าใจการศึกษาแบบสองภาษาได้หากไม่พิจารณาปรัชญาพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการเมืองในสังคม (Baker, 2001) 
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บทบาทของสังคมวิทยาในงานวิจัำยเกี�ยวกับ
การ์ศึกษาแบบสองภาษา

ความเปน็พหุวทิยาการของงานวิจยัว่าดว้ยการศกึษาแบบสองภาษา 
ชีใ้หเ้หน็วา่การวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาแบบสองภาษามกัเกีย่วขอ้งกบัองค์
ความรู้จากหลากหลายสาขา รวมถึงสังคมวิทยาด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง “สังคมวิทยาภาษาและการศึกษา” (sociology of language and 
education) และ “สังคมวิทยาการศึกษา” (sociology of education) 
กล่าวคือ สังคมวิทยาภาษาและการศึกษามุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาและสงัคมภายใตบ้รบิทของการศึกษาเลา่เรยีน และหนว่ยงานดา้น
การศกึษาต่างๆ ทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค เชน่ การวจิยัในประเดน็
บทบาทของภาษาในสังคมหลังอาณานิคม (Jakar, 2017) ในขณะท่ี 
สงัคมวทิยาการศกึษาใหค้วามสำาคญักบัการทำาความเขา้ใจกระบวนการ
ทางการศึกษา สถาบันการศึกษา องค์การการศึกษา และประเด็นทาง
สังคมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลกระทบเชิงนโยบาย 
โดยอาศัยแนวทางเชิงทฤษฎีและวิธีการศึกษาต่างๆ ที่นักสังคมวิทยาใช้ 
ไม่วา่จะเปน็การวจิยัเชิงคณุภาพ การวิจยัเชิงปรมิาณ และการวจิยัแบบ
ผสม (mixed method) เช่น การสำารวจ แผนทีเ่ชงิสังคม (sociometric 
maps) การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น (Dworkin et al., 2013) 
ประเด็นวิจัยร่วมสมัยในสังคมวิทยาการศึกษา เช่น การศึกษาเปรียบ
เทยีบ การแบง่ชว่งชัน้ทางสงัคม มาตรฐานและการทดสอบ การเขา้ถงึ
การศึกษาในโลกที่สาม อุปสงค์และอุปทานของครูในประเทศกำาลัง
พัฒนา เป็นต้น (Antikainen et al., 2011) 

การศึกษาแบบสองภาษาล้วนมีประเด็นทางสังคมวิทยาข้างต้นราย
ล้อมอยู่ เช่น โอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การ
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ศึกษาแบบสองภาษาในประเทศหลังอาณานิคมหรือประเทศโลกที่สาม 
คุณสมบัติและความต้องการครูสอนสองภาษา เป็นต้น ซ่ึงในที่นี้จะขอ
กลา่วถงึบทบาทของสงัคมวทิยาทีเ่ขา้ไปพวัพนักบัการวจิยัในหวัขอ้การ
ไดม้าซึง่ภาษา (language acquisition) และหวัขอ้การจดัการศกึษาแบบ
สองภาษา ดังนี้ 

สงัคมวทิยามบีทบาทสำาคญัในการทำาความเขา้ใจการไดม้าซึง่ภาษา 
(language acquisition) และมองว่าเป็นประเด็นวิจัยที่สำาคัญเพราะ
ผู้เรยีนแตล่ะคนและในแตล่ะสงัคมอาจเผชิญกบัเงือ่นไขของการไดม้าซึง่
ภาษาที่แตกต่างกัน โดยการสอนภาษาอังกฤษในหลายประเทศ (รวม
ถึงประเทศไทย) มกัมองภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ (Eng-

lish as a foreign language: EFL) จึงเน้นการสอนในชั้นเรียนและ
มีโอกาสน้อยที่จะใช้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน สังคมวิทยามีบทบาท
ตอ่การวจัิยการไดม้าซึง่ภาษา โดยองคค์วามรูท้างสงัคมวทิยาจะชว่ยให้
นักศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์สามารถทำาความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้
ภาษาใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

ประการแรก การมุง่อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษาในระบบการ
ศกึษาและสังคม โดยสนใจการตดิตอ่ทางภาษา (ไดแ้ก ่การแพร่กระจาย 
การเปลีย่นแปลง การสูญสลาย และการฟืน้ฟขูองภาษา) ความขดัแยง้
ทางภาษา ทศันคตติอ่ภาษา การวางแผนดา้นภาษา (Cooper, 1989 as 
cited in Jakar, 2017) รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอำานาจ 
(ได้แก่ การใชอ้ำานาจผา่นภาษา การใช้ภาษาแสดงใหเ้หน็ความสัมพนัธ์
เชงิอำานาจ และการใช้ภาษาในการเปลีย่นแปลงความสัมพนัธเ์ชิงอำานาจ) 
(Corson, 2001; Jakar, 2017) ซึ่งงานวิจัยในมิตินี้มักเกี่ยวเนื่องกับ
สังคมวิทยาภาษาและการศึกษา 

ประการทีส่อง แนวคิดทีผ่ลติโดยนักสังคมวิทยามีอิทธพิลตอ่การเกดิ
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แนวคดิทางศกึษาศาสตรแ์ละครศุาสตร ์ เช่น แนวคดิเร่ืองการลงทุน (the 
concept of investment) ของบอนนี นอร์ตัน เพียร์ซ (Bonny Norton 
Peirce, 1995) ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากนกัสงัคมวิทยาอยา่ง ปแิอร ์บรูด์เิยอ 
และฌอง-โคลด้ ปาซเซอรง (Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passe-

ron, 1977) โดยเฉพาะแนวคิดทุนทางวัฒนธรรม กล่าวคือ โครงสร้าง
สงัคมถกูสรา้ง ผลติซ้ำา และเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยูก่บัการทีผู่ค้นอาศยั
ทุน (ไม่ว่าจะทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม) ใน
การต่อสู้ต่อรอง เมื่อพิจารณาว่าการเรียนภาษาที่สองเป็นการเพิ่มทุน
ทางวฒันธรรมแก่บคุคล และสามารถนำาทนุนีไ้ปแปรรปูเปน็ทนุประเภท
อื่นได้ การเรียนภาษาอังกฤษจึงถือเป็นการลงทุนที่ผู้เรียนคาดหวังผล
ตอบแทนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการได้รับทรัพยากรที่หลากหลาย เข้าถึง
ทรัพยากรที่ไม่สามารถหาได้ เพิ่มมูลค่าของทุนทางวัฒนธรรม ซ่ึง
แนวคิดการลงทุนนี้เปิดมุมมองใหม่ในการอธิบายการเรียนและผู้เรียน
ภาษาที่สอง (Muramatsu, 2013)  

สำาหรบับทบาทของสังคมวิทยาตอ่การวิจัยการจดัการศกึษาแบบสอง
ภาษา การจัดการศกึษาแบบสองภาษาเปน็อีกหวัขอ้หน่ึงทีไ่มอ่าจละเลย
ได้ เนื่องจากการเรียนการสอนในลักษณะน้ีเป็นวิธีการที่ทำาให้ผู้เรียน
ได้มาซึ่งภาษาใหม่ โดยการศึกษาแบบสองภาษาเริ่มเติบโตในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาราวทศวรรษ 1970 และภายหลงัมผีลงานวชิาการและงาน
วิจัยเก่ียวกับการศึกษาแบบสองภาษาเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด กล่าวคือ 
โจชัว เอ. ฟิชแมน (Joshua A. Fishman) นักสังคมวิทยาอเมริกัน ได้
นำามุมมองและวิธีการทางสังคมวิทยาเข้าไปวิเคราะห์ปรากฏการณ์การ
จัดการศึกษาแบบสองภาษา เช่น หนังสือเรื่อง Bilingual Education: 
An International Sociological Perspective (1976) และ Bilingual Edu-
cation: Current Perspectives (1977) นอกจากน้ี ยังมีบทความเร่ือง 
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“Sociolinguistic Foundations of Bilingual Education” (1982) และ 
“Bilingual Education for Hispanic Students in the United States” 
(Fishman & Keller, 1982) ด้วย 

ในช่วงเวลาเดียวกัน ยังมีงานสังคมวิทยาอื่นๆ ที่พยายามมองการ
ศึกษาแบบสองภาษาในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคม โดยเช่ือมโยงกับ
การวเิคราะหใ์นระดบัมหภาค ไมว่า่จะระดบัชมุชน สงัคม หรอืประเทศ 
เช่น บทความเร่ือง “The Sociology of Bilingual Education in the 
United States” (Llanes, 1981) ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาแบบสองภาษามี
ประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคล (ผู้เรียน) และชุมชน โดยเชื่อมโยงถึงความ
เทา่เทยีมทางการศกึษา ไดแ้ก ่กอ่ใหเ้กดิความเท่าเทยีมในกลุม่เดก็ชาย-
ขอบทางภาษา ซึ่งภาษาของชนกลุ่มน้อยถูกมองว่ามีอำานาจน้อยกว่า 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษ ช่วยให้บรรลุความ
สำาเรจ็ในการสอนภาษาใหแ้กเ่ดก็ทกุคนเพือ่ทำาใหพ้วกเขาสามารถเขา้ถึง
ทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียม 

การเตบิโตของงานศึกษาทางสังคมวิทยาในชว่งเวลาดงักลา่วสะทอ้น
ว่า ประการแรก การเรยีนการสอนแบบสองภาษาเป็นสิง่ทีรั่บรู้ วดั และ
อธิบายได้ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับชาติ ประการที่สอง 
ภาษาและวฒันธรรมเปน็สิง่ทีส่มัพนัธก์นั ประการท่ีสาม นกัสงัคมวทิยา
มองว่าความยากจน การขาดความภาคภูมิใจ และการไม่เห็นคุณค่า 
สง่ผลตอ่การสือ่สารสองภาษา (Fishman, 1969) ประการทีส่ี่ นกัสงัคม-
วทิยาศกึษาและนำาเสนอผลการศึกษาทีเ่ก่ียวกับการศึกษาแบบสองภาษา
ต่อนักวิชาการและนักปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบสองภาษา 
หรอืแม้กระทัง่ชมุชน คร ูผูบ้รหิาร ประชาชนทีส่นใจ (Fishman, 1976) 
ประการทีห่า้ รปูแบบและลกัษณะของการศึกษาแบบสองภาษาถูกบันทกึ
และรวบรวมไวใ้นอนกุรมวธิานการศกึษาแบบสองภาษา (taxonomy of 
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bilingual education) (Fishman & Lovas, 1970 as cited in Monte-

negro, 2012; Moreno, 2009)
ความเปน็พหุวทิยาการของงานวิจยัว่าดว้ยการศกึษาแบบสองภาษา

ได้ขยายตวัมากข้ึนอนัเปน็ผลมาจากอทิธพิลของนกัวจิยัจากหลากหลาย
สาขาวิชาที่สนใจการเรียนรู้ภาษาที่มีจำานวนเพ่ิมมากข้ึน โดยนักวิจัย
เหล่านี้พยายามนำาแนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาจากสาขาของตนใน
การทำาความเข้าใจการศกึษาแบบสองภาษา (The Douglas Fir Group, 
2016) ในขณะเดียวกัน นักสังคมวิทยา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสังคม-
วิทยาภาษาและการศึกษา รวมถึงนักสังคมวิทยาการศึกษา) มุ่งสนใจ
ปรากฏการณ์การศึกษาโดยอาศัยแนวทฤษฎีและวิธีการศึกษาท่ีหลาก
หลาย ซ่ึงเป็นผลจากความซับซ้อนของประเด็นวิจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
ทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ (Antikainen et al., 2011) 

อาจกล่าวได้ว่า โดยทั่วไปสังคมวิทยามีบทบาทในการประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยามาใช้ทำาความเข้าใจ
ปรากฏ การณก์ารศกึษาแบบสองภาษา ซึง่ช่วยเพิม่พนูองคค์วามรูเ้กีย่ว
กับการศึกษาแบบสองภาษา ในสามประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นแรก 
สงัคมวทิยาชว่ยชีใ้หเ้หน็ผลกระทบของการจดัการศกึษาแบบสองภาษา
ต่อปัจเจกบุคคลและสังคม รวมถึงปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อการ
จัดการศึกษาแบบสองภาษา ประเด็นที่สอง สังคมวิทยาช่วยชี้ให้เห็น
ความแตกต่างของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อ 
ทัศนคต ิและวาทกรรม ทีส่ง่ผลตอ่การวางแผนการศกึษาโดยเฉพาะการ
วางแผนภาษาของโรงเรียน (Cenoz, 2013) รวมถึงจุดมุ่งหมายและ
ประเภทของการศึกษาแบบสองภาษาที่แตกต่างหลากหลาย (Lin & 
Man, 2009) เช่น ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศกำาลังพัฒนา 
อาจมีอิทธิพลต่อหนทางของการได้มาซึ่งภาษาที่สอง (He, 2011) และ
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ประเด็นสุดท้าย สังคมวิทยาช่วยช้ีให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์ รวมท้ังสิทธิพิเศษ
หรือการขาดโอกาสของกลุ่มคนและชาติต่างๆ จะยังคงดำาเนินต่อไป 

ข้อเสนอแนะต่อป็ร์ะเด็นการ์วิจัำยในป็ร์ะเทศไทย: 
การ์จัำดชื่่วงชื่ั�นทางสังคมกับการ์ศึกษาแบบสองภาษา

นอกเหนือจากประเด็นผลลัพธ์ของการศึกษาแบบสองภาษาแล้ว 
นักวิชาการที่สนใจด้านการศึกษายังให้ความสำาคัญกับประเด็นความไม่
เท่าเทียมและการจัดช่วงชั้นทางสังคมที่แทรกซึมในสถานศึกษาอีกด้วย 
โดยพิจารณาทั้งในแง่นโยบาย หลักสูตร กิจกรรมในห้องเรียน รวมถึง
ความสัมพันธ์ในห้องเรียนและโรงเรียน เป็นต้น บทความนี้จึงมุ่งเสนอ
วา่ เพือ่พฒันาประเด็นการศึกษาแบบสองภาษาใหเ้ป็นประเดน็ทางสงัคม
มากยิ่งขึ้น การวิจัยพหุวิทยาการว่าด้วยการศึกษาแบบสองภาษาใน
ประเทศไทยจึงควรเพิ่มเติมประเด็นการจัดช่วงชั้นทางสังคมโดยอาศัย
มุมมองทางสังคมวิทยาร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาและความสำาเร็จทางการศึกษา
ถูกผกูโยงเข้ากับชนช้ันทางสงัคมของผูเ้รยีน โดยเฉพาะจากผูเ้รยีนทีม่า
จากครอบครัวชนชั้นแรงงาน (Sullivan et al., 2014; Sullivan, 2000) 
ประเดน็การคน้หากลไกเบือ้งหลงัความแตกตา่งของชนชัน้ทางสงัคมและ
เพศภาวะในสถาบนัการศกึษา รวมถงึประเดน็การสรา้งทฤษฎทีีอ่ธบิาย
ถึงความแตกต่างทางการศึกษา (Sullivan, 2000) ล้วนเรียกร้องความ
จำาเปน็ขององค์ความรูท้างสังคมวิทยาในการวิเคราะหช์นชัน้ในมติติา่งๆ 
อาทิ ความได้เปรยีบทางชนช้ัน กลยทุธท์างชนชัน้ และการผลิตซ้ำาทาง
สังคมวัฒนธรรมในพ้ืนที่ของสถาบันการศึกษา กล่าวคือ ในกรณีข้อ
ได้เปรียบทางชนชั้น แนวคิดของปิแอร์ บูร์ดิเยอ มีคุณูปการอย่างมาก
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ตอ่การวจิยัการศกึษาแบบสองภาษา โดยช้ีใหเ้หน็วา่ การไดม้าซึง่ทกัษะ
ภาษาอังกฤษทีแ่ตกตา่งกนัสมัพนัธก์บัทนุของครอบครัวและ “อาบติสุ” 
(habitus)3 ดังที่ นิค ครอสลีย์ (Nick Crossley, 2003 as cited in Lin 
& Man, 2009) อธิบายว่าความได้เปรียบทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจาก
ชนชั้นถูกส่งผ่านจากผู้ปกครองไปยังบุตรหลานผ่านอาบิตุส แต่การ
ได้มาซ่ึงอาบิตุสนั้นมักถูกระบบโรงเรียนเข้าใจผิดว่าเป็นพรสวรรค์ตาม
ธรรมชาติและเป็นส่ิงที่ควรได้รับรางวัลตอบแทน ในกรณีกลยุทธ์ทาง
ชนชัน้ การศกึษามวลชนสง่ผลอยา่งมากตอ่ผูค้น โดยเฉพาะชนชัน้กลาง
ท่ีมกัมองว่าความเปน็นานาชาตทิางการศกึษาของเดก็ (internationali-

zation of children’s education) เป็นทั้งกลยุทธ์และการลงทุนที่แพร่
หลายในทกุระดบัชัน้ (Darchy-Koechlin, 2008 as cited in Nogueira, 
2010) ในขณะท่ีกรณีการผลิตซ้ำาทางสังคมวัฒนธรรมในสถาบันการ
ศึกษา การศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตซ้ำาทางสังคมวัฒนธรรม
ซึง่เชือ่มโยงกับทนุทางวฒันธรรมและความแตกตา่งทางสงัคม (Antika-

inen et al., 2011) การจัดช่วงชั้นทางสังคมและความไม่เท่าเทียมใน
สังคมต่างๆ รวมทั้งในประเทศกำาลังพัฒนาจึงถือเป็นประเด็นศึกษาที่
สำาคัญที่ไม่อาจละเลยได้ (Dworkin et al., 2013) 

จากข้างต้น ประเด็นการจัดช่วงช้ันทางสังคมและประเด็นชนชั้น
ทางสงัคมทีแ่ฝงฝงัอยูเ่บือ้งหลังการเรียนรูท้างภาษาสามารถชีใ้หเ้หน็วา่
แผนการเรียนภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบในประเทศไทยสามารถ

3 “อาบติสุ” เปน็ระบบของความโนม้เอยีงทางอปุนสิยั (disposition) ทีค่งทน แต่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ โดยเป็นโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นจากส่ิงแวดล้อมเฉพาะ เป็นต้นว่าชนชั้น  
ขณะเดียวกันโครงสร้างเหล่านี้มีการหน้าที่ กล่าวคือ อาบิตุสเป็นทั้งแหล่งที่มาและโครง-
สรา้งการปฏบิตักิารและภาพแทนต่างๆ ซ่ึงสามารถถกูกำาหนดกฎเกณฑ์หรอืเปน็ตวักำาหนด 
โดยไม่ได้เกิดจากการบังคับหรือยอมจำานนต่อกฎเกณฑ์ใดๆ (Bourdieu, 1977) 
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สะท้อนปฏิบัติการท่ีมีลำาดับชั้น (hierarchical practice) ได้ด้วยเช่นกัน 
(Perez-Amurao, 2019) ในขณะทีส่ถานศึกษาในระดบัขัน้พืน้ฐานทัง้ภาค
รัฐและเอกชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมอิงลิชโปรแกรมและมินิอิงลิช
โปรแกรมเป็นจำานวนมาก (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) 
กลับพบว่าโรงเรียนที่มีหลักสูตรสองภาษามักมีแนวโน้มที่จะได้รับความ
นยิมสูงข้ึนในกลุ่มผูป้กครองทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิระดบัปานกลางถงึสงู 
(ณิชามน, 2558; อมรรัตน์, 2563) อย่างไรก็ตาม การวิจัยในประเด็น
ดงักลา่วยงัคงมอียูอ่ยา่งจำากดัในแวดวงวิชาการไทย บทความชิน้นีจึ้งมุง่
หวังที่จะกระตุ้นให้การวิจัยแบบพหุวิทยาการในประเด็นการศึกษาแบบ
สองภาษาหันมาพิจารณาการศึกษาแบบสองภาษาในฐานะประเด็นทาง
สงัคมทีเ่ก่ียวกับการจดัช่วงชัน้ทางสงัคมใหม้ากยิง่ขึน้ โดยมอีงค์ความรู้
ทางสังคมวิทยาเป็นฐานในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ  

บทสรุ์ป็ 

บทความน้ีต้องการนำาเสนอบทบาทของสังคมวิทยาที่มีต่อการ
ทำาความเข้าใจการศึกษาแบบสองภาษาและประเด็นวิจัยเกี่ยวกับการ
ศึกษาแบบสองภาษาในประเทศไทยที่ควรเพิ่มเติม โดยสังคมวิทยามี
บทบาทตอ่การวจิยัว่าด้วยการศึกษาแบบสองภาษามาตัง้แตร่าวทศวรรษ 
1970 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักวิชาการด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์
จำานวนไม่น้อยแสดงทัศนะว่าการวิจัยการศึกษาแบบสองภาษาจำาเป็น
ต้องใช้องค์ความรู้จากหลากหลายสาขา เช่น จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และสังคมวิทยา การศึกษาแบบสองภาษาจึงถือเป็น
หัวข้อและสนามการวิจัยที่มีความเป็นพหุวิทยาการที่นักสังคมวิทยา
สามารถเขา้ไปมบีทบาทไดใ้นหลากหลายมิต ิไมว่า่จะเป็นการนำาแนวคดิ
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ทฤษฎีและวิธีวิทยาไปศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์การศึกษาแบบ
สองภาษา รวมถึงการขยายความเข้าใจไปสู่ประเด็นการศึกษาที่หลาก
หลาย อีกท้ังยังชว่ยเนน้ย้ำาใหเ้หน็ประเด็นสำาคญัทางสงัคมทีม่ผีลกระทบ
เชิงนโยบาย (Antikainen et al., 2011) เช่น ประเด็นชนชั้น ช่วงชั้น
ทางสังคม เพศภาวะ ฯลฯ ทั้งนี้ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หากนักมานุษย-
วิทยา นักสังคมวิทยา นักภาษาศาสตร์ และนักจิตวิทยา มีส่วนเป็น
ผูก้ำาหนดนโยบาย อาจทำาใหก้ารวางแผนนโยบายดา้นภาษาเปน็ไปอยา่ง
เข้มข้น (Montenegro, 2012)

ในกรณีประเทศไทย การจัดการศึกษาแบบสองภาษาเป็นไปตาม
หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิารทัง้ในโรงเรยีนรฐัและเอกชน นอกจาก
นี้ งานวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นผลงานของนักวิชาการด้าน
ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ซ่ึงมุ่งค้นหาข้อจำากัดของการจัดการเรียนการ
สอนแบบสองภาษาและการประเมินผล ในขณะที่นักสังคมวิทยามี
บทบาทคอ่นขา้งน้อย ดังนัน้นักสังคมวิทยาจึงควรเข้าไปมีบทบาทในการ
วิจัยด้านการศึกษาและการศึกษาแบบสองภาษาให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้น
ให้เห็นความไม่เท่าเทียมผ่านประเด็นชนชั้นและโอกาสทางการศึกษา 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายการศึกษาที่คำานึงถึงความ
ซับซ้อนทั้งในมิติการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

การจัดช่วงช้ันทางสังคมจึงเป็นประเด็นการวิจัยท่ีสำาคัญ ซ่ึงบทความ
นี้เสนอให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล 
กระทบจากโลกาภวิตันแ์ละความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบของคนกลุม่ตา่งๆ 
ในระบบการศกึษา ซึง่ทฤษฎีทางสงัคมวิทยาเปน็เสมอืนกลอ่งเครือ่งมอื
ที่ใช้ในการวิเคราะห์และตีความประเด็นชนชั้นทางสังคม (Ball, 2003) 
โดยชีใ้ห้เห็นวา่การศกึษาแบบสองภาษา ชนช้ันทางสงัคม และความไม่
เทา่เทียมทางสังคมมกัปรากฏรว่มกนั อกีทัง้ยงัควรเนน้ความสำาคญัของ
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สามเหลี่ยมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐสังคม การศึกษา 
และเปา้หมายในวัยผูใ้หญ ่(the OED Triangle) ดว้ยเพือ่นำาไปสูค่ำาถาม
วิจัยใหม่ๆ อาทิ เหตุใดจึงเกิดช่องว่างทางชนชั้นในการศึกษา ทุนทาง
วัฒนธรรมมีบทบาทอยา่งไรในการอธบิายช่องว่างเหลา่นัน้ ประเภทของ
โรงเรียนมีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไร พ่อแม่ถ่ายทอดทักษะทางภาษา
ให้ลูกอย่างไร ปจัจยัใดสง่ผลใหผู้ป้กครองตดัสินใจสง่บตุรหลานเขา้เรียน
ในโปรแกรมภาษาไทยหรือโปรแกรมสองภาษา ปัจจัยใดส่งผลให้ผู้
ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนอิงลิชโปรแกรมหรือมินิอิงลิช
โปรแกรม เป็นต้น
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