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บทที 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
1.1 สภาพและความสํ าคัญของการใช้ ภาษากับคนในพืน/ ที* 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในสภาพปั จจุบนั ของสังคมไทย โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้ แก่ จังหวัดปั ตตานี ยะลา
นราธิวาส
คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมมีความเกี)ยวข้ องกับการใช้ ภาษาที)หลากหลายใน
ชีวิตประจําวันซึง) เป็ นเครื) องมือสื)อสารระหว่างกันในสังคม โดยปกติแล้ วมีการใช้ ภาษาทัง0 4 ภาษา ได้ แก่
ภาษามลายู ภาษาไทย ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ ซึง) ภาษาเหล่านี 0มักจะใช้ ในชีวิตประจําวัน และมี
การจัดการเรี ยนการสอน อย่างไรก็ตามแต่ละภาษามีความสําคัญไม่ยิ)งหย่อนไปกว่ากัน ดังที)มีบทบัญญัติ
อัลกุรอานที)ได้ กล่าวไว้ วา่ “การสร้ างชันฟ
0 ้ าทังหลายและแผ่
0
นดิน และการแตกต่างของภาษาของพวกเจ้ า
และผิวพรรณของพวกเจ้ า แท้ จริ งในการนี 0 แน่นอนย่อมเป็ นสัญญาณสําหรับบรรดาผู้มีความรู้ ” (ซูเราะฮที)
30 โองการที) 21) ซึง) สามารถกล่าวถึงความสําคัญของแต่ละภาษาได้ ดังนี 0
1.1.1 ภาษามลายู มีบทบาทสําคัญสําหรับประชาชนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ซึง) ถือเป็ นภาษาแม่ (Mother Tongue) ที)ต้องใช้ ภาษามลายูเป็ นภาษาหลัก คนส่วนใหญ่ในพื 0นที)ใช้
ภาษามลายูถิ)นในชีวิตประจําวันมากถึงร้ อยละ 75.20 สําหรับการใช้ ภาษามลายูกลางนัน0 มีการใช้ เพื)อการ
เรี ยนการสอนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และในสถาบันอุดมศึกษาเท่านัน0
ภาษามลายู นับเป็ นภาษาที)มีความสําคัญอย่างยิ)งต่อประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพราะ
เป็ นส่วนหนึง) ของวิถีชีวิตประจําวันของชาวมุสลิม เป็ นภาษาที)สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และถือได้ วา่ มี
ความหมายและความสําคัญเป็ นอย่างยิ)งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึง) สังคมควรให้ ความสําคัญ
ในสารประโยชน์ของการใช้ ภาษามากกว่าการมองภาษามลายูนนเป็
ั 0 นภาษาที)อนั ตรายต่อรัฐ เป็ นภาษาที)
เขาต้ องใช้ ในวิถีชีวิตนับตังแต่
0 สร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ไปจนถึงสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ผ่านภาษามลายู ดังที)นิธิ เอียวศรี วงศ์ ( 2549: 10) ได้ กล่าวว่า
ภาษามลายูจงึ เป็ นส่วนสําคัญของอัตลักษณ์ของคนมุสลิม หากเขาพูด หรื อ อ่านภาษาอื)นได้ อีกด้ วยก็
นับเป็ นข้ อได้ เปรี ยบของเขา แต่การไม่พดู หรื ออ่านภาษามลายูได้ เลย จะเป็ นข้ อเสียเปรี ยบอย่างที)ไม่มีภาษา
อื)นใดมาทดแทนได้ เลย
นอกจากนี 0ภาษามลายูกลาง
ยังมีความสําคัญต่อชาวมุสลิมในด้ านการศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษาต่อในประเทศต่างๆ อาทิเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน เป็ นต้ น ซึง) อาจกล่าวได้ วา่ ภาษา
มลายูเป็ นภาษาที)มีผ้ ใู ช้ มากที)สดุ ในอุษาคเนย์
ดังนันหากคนไทยมี
0
การเรี ยนรู้ภาษามลายูก็จะส่งผลให้
การศึกษาต่อในประเทศที)มีภาษามลายูเป็ นภาษาประจําชาติก็เป็ นเรื) องที)ไม่ยากสําหรับพวกเขา
1.1.2 ภาษาไทย เป็ นภาษาราชการที)เป็ นสื)อกลางในการติดต่อสื)อสารกันระหว่างคนในชาติ

และมีความผูกพันต่อการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยเพราะเป็ นภาษาหลักที)ใช้ ติดต่อสื)อสารของชาว
ไทย และคนไทยถือว่าเป็ นผู้โชคดีที)ได้ มีภาษาของตนเอง และมีตวั อักษรไทยเป็ นตัวอักษรประจําชาติ อัน
เป็ นมรดกอันลํ 0าค่าที)บรรพบุรุษได้ สร้ างไว้
เป็ นเครื) องแสดงว่าไทยเราเป็ นชาติที)มีวฒ
ั นธรรมสูงส่งมาแต่
โบราณกาล และรักษาความเป็ นเอกราชยัง) ยืนมาจนถึงบัดนี 0 (ผะอบ โปษกฤษณะ, 2541 อ้ างถึงใน
อมรรัตน์ เทพกําปนาท, 2548)
ภาษาไทยมีความสําคัญต่อชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพราะจากผลการสํารวจด้านการ
ใช้ภาษาในชีวติ ประจําวันของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า คนส่ วนใหญ่ใช้ภาษาไทยเป็ นภาษา
ทีA 2 ในการสืA อสารในชีวิตประจําวัน ไม่วา่ จะเป็ นการสืA อสาร หรื อ การประกอบศาสนกิจ (อีบาดาด) ในบาง
พืFนทีAก็จะใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาหลักในการประกอบพิธี เวลานีFคนมุสลิมส่ วนใหญ่เข้าใจภาษาไทยได้ดีขF ึน
กว่าเดิม โดยเฉพาะผูท้ ีAมีอายุ 50 ปี ลงมา เนืAองจากได้ผา่ นระบบโรงเรี ยน ทําให้เข้าใจภาษาไทยในระดับหนึAง
แต่ทีAเป็ นปั ญหาคือ ส่ วนใหญ่แล้วยังสืA อสารไม่เข้าใจเพราะสาเหตุใหญ่ 2 ประการคือ การสอนภาษาไทย
มักจะถูกบิดเบือนว่าชาวมุสลิมจะถูกกลืนความเป็ นตัวเอง ทําให้สูญเสี ยความเป็ นมุสลิมไป และผูน้ าํ ชุมชน
เมืAอไปประชุมไม่ได้นาํ ข่าวสารมาเผยแพร่ ให้คนหนุ่มสาวในหมู่บา้ นได้รับทราบ (ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ,
2548 อ้างถึงใน “นักวิชาการหนุนใช้ภาษาเป็ นสืA อดับไฟใต้” 2548 และ “แนะพัฒนาการศึกษาภาคใต้ ดึงเด็ก
เรี ยนภาษาไทย-คัมภีร์อลั กุรอาน” มปป.)
ดังนัน0 จึงกล่าวได้ ว่าชาวไทยมุสลิมที)อาศัยอยูใ่ น 3 จังหวัดชายแดนใต้ ควรจะเรี ยนรู้ภาษาไทย
เพื)อให้ สามารถถ่ายทอดความรู้สกึ ลึกๆ ของตัวเองได้ โดยเฉพาะด้ านการศึกษาที)ผ้ ปู กครองของนักเรี ยนใน
ภาคใต้ พบว่า การศึกษาวิชาสามัญรวมทังภาษาไทย
0
ซึง) ใช้ เป็ นสื)อการสอนหลักในการเรี ยนวิชาสามัญมี
ความสําคัญแก่อนาคตของลูกหลานของเขา คุณภาพการศึกษาที)ตํ)ากว่าค่าเฉลี)ยของนักเรี ยนในภาคใต้
ไม่ได้ เป็ นที)วิตกแก่รัฐบาล หรื อหน่วยงานที)เกี)ยวข้ องกับการศึกษาของชาติเท่านัน0 แต่ผ้ ปู กครองของเด็ก
นักเรี ยนเองก็มีความวิตกห่วงใยเหมือนกัน (นิธิ เอียวศรี วงศ์, 2549: 16) แสดงว่า ทังๆที
0 )ภาษาไทยยังไม่
สามารถเข้ าไปมีบทบาทแทนที)ภาษามลายูและอาหรับ แต่ประชาชนก็มองเห็นคุณค่าของภาษาไทยแล้ ว
1.1.3 ภาษาอาหรั บ มีบทบาทสําคัญในทุกชุมชนมุสลิมทัว) โลกถือได้ วา่ เป็ นตัวแบบของ
ศาสนาอิสลาม ซึง) ภาษาอาหรับมีความเกี)ยวข้ องกับวิถีชีวิตมุสลิมตังแต่
0 ในครรภ์ ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะอ่าน
คัมภีร์อลั กุรอานมาตังแต่
0 เด็ก เพราะถือว่าอัลกุรอานเป็ นปฐมโองการที)ทา่ นศาสดามุฮมั หมัด (ขอความ
จําเริ ญและสันติสขุ จงมีแด่ท่าน) ได้ รับจากพระผู้เป็ นเจ้ า ซึง) การเรี ยนการสอนอัลกุรอานดังกล่าวก็จะส่งผล
ให้ เด็กตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา มีนิสยั รักการอ่าน และเกิดการเรี ยนรู้ภาษาอาหรับและเข้ าใจ
ศาสนาไปพร้ อมๆ กัน
สุเทพ สุนทรเภสัช (2547: 96) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของภาษาอาหรับที)มีตอ่ ชาวมุสลิมใน 3
จังหวัดชายแดนใต้ ดังจะเห็นได้ จากการอภิปรายปั ญหากฎหมายในรู ปของคําถามคําตอบ ในหนังสือชื)อว่า
“อัล-ฟาตานิญาฮ์” (Al-Fatawa al-Fataniyah) ของเชคฮ์ อาฮ์หมัด บิน มุฮมั มัด เซ้ น บิน มุสตาฟา อัล-ฟาตา

นิ (Shaykh Ahmad bin Muhammad Zayn bin Mastafa al-Fatani) ซึง) เป็ นหนังสือรวบรวมข้ อวินิจฉัยของผู้ร้ ู
กฎหมาย เกี)ยวกับปั ญหากฎหมายที)ชาวมุสลิมในจังหวัดปั ตตานีและประเทศเพื)อนบ้ านได้ ประสบ
อย่างเช่นในเรื) องความเป็ นเอกภาพของพระเจ้ า เป็ นต้ น และคําถามคําตอบส่วนใหญ่จะเขียนภาษามลายู
มีการใช้ ศพั ท์บางคําและบางประโยคเป็ นภาษาอาหรับโดยเฉพาะเมื)อมีการอ้ างหลักฐานจากคัมภีร์อลั กุ
รอาน และคําสอนของพระศาสดามาสนับสนุน
นอกจากนี 0 มูฮมั มัด อับดุล จับบาร์ เบก (1983 อ้ างถึงใน ฮาซัน หมัดหมาน 2002) และ สุเทพ
สุนทรเภสัช (2547) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของภาษาอาหรับในหนังสือของเขาที)มีชื)อว่า Arabic LoanWords in Malay (คําภาษามลายูที)ยืมมาจากภาษาอาหรับ) ภาษาอาหรับเป็ นวัฒนธรรมทางภาษาที)
ยิ)งใหญ่ ภาษาอาหรับเป็ นภาษาพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม แหล่งที)มาของศาสนาอิสลามคือคัมภีร์อลั กุ
รอานและอัลฮาดิษ (จารี ตของพระศาสดา) ก็เขียนด้ วยภาษาอาหรับ คัมภีร์อนั เป็ นที)มาของศาสนาอิสลาม
ดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นชาวอาหรับหรื อไม่ใช่ชาวอาหรับทัว) โลก จะต้ องอ่านจากต้ นฉบับที)เป็ นภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับเป็ นสื)อของศาสนาอิสลาม
หรื อกล่าวอีกนัยหนึง) ภาษาอาหรับและศาสนาอิสลามมีความ
เกี)ยวข้ องสัมพันธ์กนั ยากที)จะแยกออกจากกันได้
1.1.4 ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็ นภาษาที)มีความสําคัญไม่ยิ)งหย่อนไปกว่าภาษาอื)นๆ
เพราะมีประเทศที)ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการหรื อภาษาทางการถึง 81 ประเทศทัว) โลก และหากจะ
นับประเทศที)ใช้ ภาษาอังกฤษสื)อสารกันโดยทัว) ไปแล้ วก็คงมีมากกว่า 100 ประเทศทัว) โลกทีเดียว แถม
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงแหล่งข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื)อกลางทังสิ
0 0น
ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญในการติดต่อสื)อสารกับเพื)อนมนุษย์ร่วมโลกหลายเชื 0อชาติหลากเผ่าพันธุ์กว่า
ครึ)งโลกเลยทีเดียว ดังนันรั
0 ฐบาลจึงกําหนดให้ ภาษาต่างประเทศเป็ น 1 ใน 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้พื 0นฐานที)
ผู้เรี ยนทุกคนต้ องเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
0 0นฐาน พ.ศ 2544 .อันเป็ นการสร้ างศักยภาพในการคิด
และการทํางานอย่างสร้ างสรรค์ ตลอดจนเน้ นการเชื)อมโยงความเป็ นไทยกับสากลโลก โดยกําหนดให้ มีการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศทุกช่วงชัน(ทรงศั
0
กดิH โอสถานุเคราะห์, 2548:8)
ความสําคัญของภาษาอังกฤษต่อชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ นับวันยิ)งทวีความสําคัญมาก
ขึ 0นอย่างไม่หยุดยังเพราะเป็
0
นภาษาที)ถกู ใช้ เป็ นสื)อกลางในกิจกรรมแทบทุกด้ าน อันได้ แก่
กิจกรรมทางวิชาการ คือ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที)ใช้ กนั มากในการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรื อ
ระดับที)สงู ขึ 0น เช่น การศึกษาค้ นคว้ าจากตําราภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้จากสื)ออิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะ อินเทอร์ เน็ต
กิจกรรมการสื)อสารไร้ พรมแดน ที)มีการสื)อสารโดยผ่านทางเครื อข่ายสื)อสารโทรคมนาคม เช่น
โทรศัพท์ อีเมล์ โทรทัศน์ ฯลฯ การใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ ที)ผ้ ใู ช้ ต้องศึกษาการใช้ งาน และกระบวนการทํางาน
ของเทคโนโลยีผ่านคําสัง) และคูม่ ืออธิบายเกี)ยวกับอุปกรณ์ซงึ) ส่วนใหญ่จะเป็ นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมทางการค้ า ในพื 0นที)ภาคใต้ มีสภาพการเปิ ดเสรี ทางการค้ า โดยเฉพาะบริ เวณชายแดนที)มี
การค้ าติดต่อกันระหว่างกลุม่ ประเทศเพื)อนบ้ าน เช่น ประเทศมาเลยเชีย เป็ นต้ น ซึง) การค้ ากับประเทศ

ดังกล่าวจําเป็ นต้ องใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื)อกลางในการติดต่อสื)อสาร ดังนัน0 การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษของ
ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ก็จะส่งผลให้ เกิดประโยชน์อย่างยิ)งในการศึกษาที)สงู ขึ 0น การติดต่อสื)อสาร
กับคนทัว) โลก ก่อให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าในสังคมต่อไป
จากความสําคัญของ 4 ภาษาที)กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ แต่ละภาษามีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ และ
มีความสําคัญต่อการเรี ยนการสอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการดํารงชีวิตประจําวันของ
มนุษย์ทกุ คน ดังนันจากคุ
0
ณลักษณะพิเศษของการใช้ ภาษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที)มีการใช้ ภาษาที)
หลากหลาย โดยเฉพาะภาษาที)ใช้ ในการเรี ยนการสอนที)มีหลักสูตรแตกต่าง จากพื 0นที)อื)นๆ จึงต้ องใช้ สื)อการ
เรี ยนการสอนที)เป็ นอัตลักษณ์ทางด้ านภาษาเพื)อให้ สอดคล้ องกับการดํารงชีวิตประจําวัน

1.2 ความสํ าคัญของสื* อการสอน
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2533) กล่าวว่า ปั ญหาอย่างหนึAงในการสอนก็คือ แนวทางการตัดสิ นใจจัด
ดําเนินการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลีAยนแปลงพฤติกรรมขึFนตามจุดมุ่งหมาย ซึA งการสอนโดยทัวA ไป ครู มกั มี
บทบาทในการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านเนืFอหาสาระ หรื อทักษะและมีบทบาทในการจัด
ประสบการณ์เพืAอการเรี ยนการสอน ทัFงนีFขF ึนอยูก่ บั ตัวผูเ้ รี ยนแต่ละคนด้วยว่า ผูเ้ รี ยนมีความต้องการอย่างไร
ดังนัFนการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบนีF การจัดสภาพแวดล้อมทีAดีเพืAอการเรี ยนการสอนจึงมีความสําคัญ
มาก ทัFงนีFเพืAอสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจผูเ้ รี ยนให้เกิดความอยากเรี ยนรู ้และเพืAอเป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ตามจุดมุ่หมาย สภาพแวดล้อมเพืAอการเรี ยนรู ้ทF งั มวลทีAจดั ขึFนมาเพืAอการเรี ยนการสอน
นัFน ก็คือ การเรี ยนการสอนนันA เอง เปรืA อง กุมุท (2519 : 132-131 อ้างถึงใน จารุ วจั น์ สองเมือง,2546: 4-5)
ได้กล่าวสรุ ปถึงความสําคัญของสืA อการสอน ดังนีF
1.2.1 สื)อการสอน ช่วยสร้ างรากฐานที)เป็ นรู ปธรรมขึ 0นในความคิดของผู้เรี ยน การฟั งเพียงอย่าง
เดียวนัน0 ผู้เรี ยนจะต้ องใช้ จินตนาการเข้ าช่วยด้ วย เพื)อให้ สิ)งที)เป็ นนามธรรมเกิดเป็ นรู ปธรรมขึ 0นในความคิด
แต่สําหรับสิ)งที)ยงุ่ ยากซับซ้ อน ผู้เรี ยนย่อมไม่มีความสามารถจะทําได้ การใช้ อปุ กรณ์เข้ าช่วยจะทําให้ ผ้ เู รี ยน
มีความเข้ าใจและสร้ างรูปธรรมขึ 0นในใจได้
1.2.2 สื)อการสอน ช่วยเร้ าความสนใจของผู้เรี ยน เพราะผู้เรี ยนสามารถใช้ ประสาทสัมผัสได้ ด้วยตา
หู และการเคลื)อนไหวจับต้ องได้ แทนการฟั งหรื อดูเพียงอย่างเดียว
1.2.3 เป็ นรากฐานในการพัฒนาการเรี ยนรู้และช่วยความทรงจําอย่างถาวร ผู้เรี ยนจะสามารถนํา
ประสบการณ์เดิมไปสัมพันธ์ กบั ประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ เมื)อมีพื 0นฐานประสบการณ์เดิมที)ดีอยูแ่ ล้ ว
1.2.4 ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีพฒ
ั นาการทางความคิด ซึง) ต่อเนื)องเป็ นอันหนึง) อันเดียวกันทําให้ เห็น
ความสัมพันธ์เกี)ยวข้ องกับสิ)งต่าง ๆ เช่น เวลา สถานที) วัฏจักรของสิ)งมีชีวิต

1.2.5 ช่วยเพิ)มทักษะในการอ่านและเสริ มสร้ างความเข้ าใจในความหมายของคําใหม่ ๆ ให้ มากขึ 0น
ผู้เรี ยนที)อ่านหนังสือช้ าก็จะสามารถอ่านได้ ทนั พวกที)อา่ นเร็ วได้ เพราะได้ ยินเสียงและได้ เห็น
1.2.5 ช่วยให้ คณ
ุ ภาพการเรี ยนรู้ดีขึ 0น เพราะมีความจริ งจังและมีความหมายชัดเจนต่อผู้เรี ยน
1.2.6 ช่วยให้ ผ้ เู รี ยน เรี ยนรู้ในปริ มาณมากขึ 0นในเวลาที)กําหนดไว้ จํานวนหนึง)
1.2.7 ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนจํา ประทับความรู้สกึ และทําอะไรเป็ น เร็ วและดีขึ 0น
1.2.8 ช่วยส่งเสริ มการคิด และการแก้ ปัญหาในกระบวนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
1.2.9 ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสนใจ และมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรี ยนการสอน
1.2.10 ช่วยให้ สามารถเรี ยนรู้ในสิ)งที)เรี ยนลําบาก โดยการช่วยแก้ ปัญหาหรื อข้ อจํากัดต่างๆ ได้
1.2.11 ช่วยให้ นกั เรี ยนเรี ยนสําเร็ จ ง่ายขึ 0น และสอบได้ มากขึ 0น
ดังนัน0 สื)อการเรี ยนการสอน จึงนับเป็ นเครื) องมือที)จําเป็ นในกระบวนการ การจัดการเรี ยนรู้ ที)
สามารถเสริ มสร้ างและกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจต่อการเรี ยน การศึกษาค้ นคว้ าไปสูร่ ายละเอียดใน
สาระการเรี ยนรู้อื)นๆเพิ)มเติม การพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ให้ ดีขึ 0น อีกทังยั
0 งสามารถพัฒนาการทาง
ความคิดแก่ผ้ เู รี ยนอีกด้ วย สื)อการสอนจึงเป็ นเครื) องมือที)ชว่ ยสื)อความหมายที)ดีแก่ผ้ เู รี ยนโดยทัว) ไป

1.3 ปั ญหาด้ านสือการเรี ยนการสอนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ปั จจุบนั สื)อการเรี ยนการสอนที)ใช้ เพื)อพัฒนาทักษะทางด้ านภาษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีไม่
เพียงพอกับความต้ องการของคนในพื 0นที) ไม่ทนั สมัย และไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมที)
แท้ จริ ง ส่วนใหญ่เป็ นสื)อการเรี ยนการสอนภาษาที)มีอยู่นนั 0 ไม่เอื 0อต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ไม่สามารถ
เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนเท่าที)ควร และไม่สามารถเป็ นเครื) องมือช่วยให้ ผ้ สู อนใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที)ดีได้ อีกทังไม่
0 สามารถถ่ายทอดความคิดระหว่างอาจารย์กบั
นักเรี ยน จึงทําให้ ผ้ เู รี ยนไม่ซาบซึ 0งและเห็นคุณค่าของการเรี ยนภาษาได้
นอกจากนี 0 พบว่า สื)อการเรี ยนรู้ในท้ องตลาดทัว) ไปยังไม่มีการรวบรวมและเรี ยบเรี ยงสื)อที)นา่ สนใจ
ที)จะดึงดูดและจูงใจทําให้ ผ้ อู ่านเกิดการเรี ยนรู้ และเข้ าใจเนื 0อหาสาระจนสามารถนําไปสูก่ ารค้ นคว้ าเพื)อ
การศึกษา และการปรับใช้ ในวิถีชีวิตได้ นอกจากนี 0ยังไม่พบรูปแบบหนังสือส่งเสริ มการอ่านที)ครอบคลุมทัง0
4 ภาษา อันได้ แก่ภาษามลายู ภาษาไทย ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ ทังที
0 )สงั คมในพื 0นที) 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ มีความต้ องการรูปแบบหนังสื)อพหุภาษาเป็ นอย่างมาก เพื)อตอบสนองความต้ องการต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนด้ านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที)มีความหลากหลายในพื 0นที)แห่งนี 0
บุคลากรในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในบางวิชาว่าไม่มี
สื)อการสอน นอกจากนี 0สื)อต่างๆ ที)ใช้ ในการเรี ยนการสอนภาษาในสังคมมุสลิมนัน0 ยังไม่มีความหลากหลาย
ของภาษาที)จะสามารถตอบสนองความต้ องการของสภาพปั จจุบนั ในสังคมมุสลิมได้ ซึง) ตามหลักคําสอน
ของท่านนบี (ซ.ล.) ที)ได้ กล่าวไว้ วา่ มุสลิมจะต้ องปลูกฝั งการดําเนินชีวิตตามซุนนะฮ หรื อแบบอย่างในการ
ดําเนินชีวิตของท่านนบี (ซ.ล.) ลงบนจิตสํานึกของเยาวชนทังหลาย
0
เพื)อเป็ นกําลังในการสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ เกิดขึ 0นให้ กบั กลุม่ สังคมของตนเองได้

1.4 ปัญหาด้ านผู้สอนในการสอนภาษา
จากประสบการณ์การสอนภาษาของนักวิจยั
พบว่า
การสอนภาษาปั จจุบนั ยังมีเครื) องมือ
ประกอบการสอนที)ไม่เพียงพอ การจัดการเรี ยนการสอนไม่สามารถบูรณาการภาษาในรายวิชาต่างๆ เพื)อ
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษากับกลุม่ ผู้เรี ยนได้ เนื)องจาก ผู้เรี ยนไม่มีการนําความรู้ไปใช้ ด้วยขาดความมัน) ใจ
และการไม่นําภาษาไปใช้ ในวิถีชีวิต ทําให้ ผ้ เู รี ยนขาดทักษะการใช้ ภาษา ครูผ้ สู อนภาษาส่วนหนึง) ไม่ได้
สําเร็ จการศึกษาด้ านภาษาโดยตรง แต่จําเป็ นต้ องสอนภาษาเนื)องจากขาดแคลนบุคลากรทางด้ านภาษา
จากรายงานผลการสํารวจเรื) อง ความต้ องการพัฒนาการเรี ยนการสอนของครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษ
(กองวิจยั ทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540) พบว่า ครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษในโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษาเป็ นผู้ที)ไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาทางภาษาอังกฤษถึงร้ อยละ 65 และวุฒิการศึกษาที)ครูส่วน
ใหญ่ได้ รับคือ ร้ อยละ 83 จบระดับปริ ญญาตรี ตัวเลขดังกล่าวก่อให้ เกิดคําถามขึ 0นมาว่าปั ญหาของการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที)ยงั ไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที)ควร จะมีสาเหตุหนึง) มาจากเรื) องนี 0หรื อไม่ นอกนัน0
เป็ นครู ที)เรี ยนสาขาวิชาอื)น ๆ แต่ต้องมาสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับนี 0 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2539) ดังนันปั
0 ญหาจากครูผ้ สู อนจึงถือว่าเป็ นปั ญหาที)มีความสําคัญอย่างมาก เพราะ
ครูผ้ สู อนจะต้ องมีภมู ิหลังทางการศึกษาที)สําเร็ จการศึกษาโดยตรงทางด้ านภาษา ซึ)งอาจก่อให้ เกิดปั ญหา
ต่างๆ เช่น ปั ญหาการออกเสียง) สําเนียงเพี 0ยน (วิธีการสอนภาษาที)มงุ่ เน้ นการสอนไวยากรณ์ (Grammar)
มากกว่าการสนทนาเพื)อนําไปใช้ นอกจากนี 0 สังคมยังมีคา่ นิยมที)เห็นว่าครูเป็ นศูนย์กลาง กล่าวคือ ครูยงั
เข้ าใจว่าตนเองเป็ นผู้ร้ ูมากที)สดุ ถูกที)สดุ และมีอํานาจที)สดุ ในกระบวนการเรี ยนรู้ (เกษตรชัย และหีม ,
อัดนัน สือแม และอิบรอเหม เต๊ ะแห, 2547:2 )
1.5 ปัญหาด้ านผู้เรี ยนในการเรียนภาษา

ด้ วยในพื 0นที) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เรี ยนส่วนใหญ่พดู ภาษามลายูถิ)นเป็ นหลัก เมื)อผู้เรี ยนเข้ าสู่
ระบบการศึกษามักจะนําภาษาพูดมาใช้ ในการเขียน ทําให้ การนําเสนอเป็ นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน
และเมื)อมีการใช้ ภาษาในการสื)อสารระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน ผู้เรี ยนมักใช้ ภาษาในระดับเดียวกันกับกลุม่
เพื)อน ทําให้ มีการใช้ ภาษาที)ไม่เหมาะสมกับกลุม่ คนในแต่ละระดับ นอกจากนี 0ผู้เรี ยนไม่สามารถใช้ ภาษา
เพื)อสื)อความต้ องการที)แท้ จริ งของตนเองได้ ทําให้ เกิดความผิดพลาดในการสื)อความหมายที)แท้ จริ ง
นอกจากนี 0 ผู้เรี ยนส่วนหนึง) ยังมีทศั นคติที)ไม่ดีตอ่ การเรี ยนภาษา และคิดว่าการเรี ยนรู้ภาษาเป็ น
เรื) องที)ยาก แม้ ผ้ เู รี ยนที)เรี ยนภาษาจะใช้ ระยะเวลานานในการศึกษา แต่ไม่สามารถนําภาษาที)เรี ยนไปใช้ ใน
การสื)อสารได้ (เช่น การสนทนา เป็ นต้ น) และพฤติกรรมของผู้เรี ยน ตลอดจนกระบวนการเรี ยนรู้ที)มี
คุณลักษณะที)วา่ ผู้เรี ยนมีความเคยชินกับการท่องจํา โดยไม่เข้ าใจหลักสําคัญของภาษาแต่ละภาษาอย่าง
แท้ จริ ง จึงทําให้ เกิดปั ญหาการออกเสียง หรื อการสะกดคําบางตัวไม่ถกู ต้ อง
1.6 นโยบายการจัดการศึกษาในพืน) ที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการศึกษาในพื 0นที) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลกั ษณะเด่นที)แตกต่างจากการจัดการศึกษา
ในภูมิภาคอื)นๆของประเทศโดยตังอยู
0 ่บนพื 0นฐานของนโยบายต่อไปนี 0
1.6.1 หลักสูตรการศึกษาขัน) พืน) ฐาน พุทธศักราช 2544
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
0 0นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบด้ วยองค์
ความรู้ ทักษะหรื อกระบวนการการเรี ยนรู้ และคุณลักษณะหรื อค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมของผู้เรี ยนเป็ น
8 กลุม่ ดังนี 0
1 ) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์
4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) ภาษาต่างประเทศ
โดยสาระการเรี ยนรู้ทงั 0 8 กลุ่มนี 0เป็ นพื 0นฐานสําคัญที)ผ้ เู รี ยนทุกคนต้ องเรี ยนรู้ โดยอาจจัดเป็ น 2 กลุม่
คือ กลุม่ แรก ประกอบด้ วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็ นสาระการเรี ยนรู้ ที)สถานศึกษาต้ องใช้ เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอนเพื)อสร้ างพื 0นฐานการคิดและ
เป็ นกลยุทธ์ในการแก้ ปัญหาและวิกฤติของชาติ กลุม่ ที)สอง ประกอบด้ วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็ นสาระการเรี ยนรู้ ที)เสริ มสร้ างพื 0นฐานความเป็ น
มนุษย์และสร้ างศักยภาพในการคิดและการทํางานอย่างสร้ างสรรค์
กลุม่ ภาษาต่างประเทศ กําหนดให้ เรี ยนภาษาอังกฤษทุกช่วงชัน0 ส่วนภาษา ต่างประเทศอื)นๆ
สามารถเลือกจัดการเรี ยนรู้ได้ ตามความเหมาะสม
1.6.1.1 การจัดหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขันพื
0 0นฐาน เป็ นหลักสูตรที)กําหนด
มาตรฐานการเรี ยนรู้ในการพัฒนาผู้เรี ยนตังแต่
0 ชนประถมศึ
ั0
กษาปี ที) 1 ถึงชันมั
0 ธยมศึกษาปี ที) 6 สําหรับผู้เรี ยน
ทุกคน ทุกกลุม่ เป้าหมาย สามารถปรับใช้ ได้ กบั การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทังในระบบ
0
นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
1.6.1.2 การจัดการศึกษาสําหรั บกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การจัดการศึกษาบางประเภท
ที)มี
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ ได้ แก่ การศึกษาทางด้ านศาสนา นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที)สง่ เสริ ม
ความเป็ นเลิศด้ านต่างๆ การศึกษาสําหรับผู้บกพร่องในด้ านต่างๆ ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาทางเลือกที)จดั โดยครอบครัวและองค์กรต่างๆ การจัดการศึกษาเหล่านี 0สามารถปรับใช้
มาตรฐานการเรี ยนรู้หลักสูตรการศึกษาขันพื
0 0นฐานได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
0 0หลักเกณฑ์และวิธีการให้
เป็ นไปตามที)กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
1.6.1.3 การจัดการเรี ยนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22
กําหนดแนวทางใน การจัดการศึกษาไว้ ว่า การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสําคัญที)สดุ ฉะนัน0 ครู ผู้สอน และผู้จดั การศึกษา
จะต้ องเปลี)ยนแปลงบทบาทจากการเป็ นผู้ชี 0นํา ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็ นผู้ชว่ ยเหลือ ส่งเสริ ม และสนับสนุน
ผู้เรี ยนในการแสวงหาความรู้ จากสื)อและแหล่งการเรี ยนรู้ และให้ ข้อมูลที)ถกู ต้ องแก่ผ้ เู รี ยน เพื)อนําข้ อมูล
เหล่านันไปใช้
0
สร้ างสรรค์ความรู้ของตน
การจัดการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
0 0นฐาน นอกจากจะมุง่ ปลูกฝั งด้ านปั ญญา พัฒนาการ
คิดของผู้เรี ยนให้ มีความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์
คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ วยังมุง่ พัฒนา
ความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้ าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื)น
สามารถแก้ ปัญหาข้ อขัดแย้ งทางอารมณ์ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
เนื)องจากประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลกกําลังประสบปั ญหาด้ านสังคมเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะเรื) องของความขัดแย้ งทังความคิ
0
ดและการกระทําของตัวบุคคล องค์กร และสังคม ฉะนัน0
สถานศึกษาจะต้ องมุง่ เน้ นการเรี ยนรู้เพื)อให้ เข้ าใจสถานการณ์ หาทางแก้ ไข โดยเฉพาะส่วนที)เกี)ยวกับ
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นกรณีพิเศษด้ วย
1.6.1.4 สือการเรี ยนรู้ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
0 0นฐาน และ
หลักสูตรสถานศึกษา มุง่ ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เรี ยนรู้ อย่างต่อเนื)องตลอดชีวิต และใช้ เวลา
อย่างสร้ างสรรค์ รวมทังมี
0 ความยืดหยุน่ สนองความต้ องการของผู้เรี ยน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ เวลา ทุกสถานที) และเรี ยนรู้ได้ จากสื)อการเรี ยนรู้และแหล่งการเรี ยนรู้ทกุ ประเภท
รวมทังจากเครื
0
อข่ายการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ที)มีอยูใ่ นท้ องถิ)น ชุมชนและแหล่งอื)นๆ เน้ นสื)อที)ผ้ เู รี ยนและผู้สอนใช้
ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ ด้วยตนเอง ผู้เรี ยน ผู้สอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื)อการเรี ยนรู้ขึ 0นเองหรื อนําสื)อ
ต่างๆ ที)มีอยูร่ อบตัว และในระบบสารสนเทศ มาใช้ ในการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิจารณญาณในการเลือกใช้ สื)อ และ
แหล่งความรู้ โดยเฉพาะหนังสือเรี ยน ควรมีเนื 0อหาสาระครอบคลุมตลอดช่วงชัน0 สื)อสิ)งพิมพ์ควรจัดให้ มี
อย่างเพียงพอ ทังนี
0 0ควรให้ ผ้ เู รี ยนสามารถยืมได้ จากศูนย์สื)อ หรื อห้ องสมุดของสถานศึกษา
ลักษณะของสื)อการเรี ยนรู้ที)จะนํามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ควรมีความหลากหลาย ทังสื
0 )อ
ธรรมชาติ สื)อสิ)งพิมพ์ สื)อเทคโนโลยี และสื)ออื)นๆ ซึง) ช่วยส่งเสริ มให้ การเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ค่า น่าสนใจ
ชวนคิด ชวนติดตาม เข้ าใจได้ ง่าย และรวดเร็ วขึ 0น รวมทังกระตุ
0
้ นให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั วิธีการแสวงหาความรู้ เกิด
การเรี ยนรู้ อย่างกว้ างขวาง ลึกซึ 0งและ ต่อเนื)องตลอดเวลาเพื)อให้ การใช้ สื)อการเรี ยนรู้เป็ นไปตามแนวการ
จัดการเรี ยนรู้ และพัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างแท้ จริ ง สถานศึกษา หน่วยงานที)เกี)ยวข้ อง และผู้ที)มี
หน้ าที)จดั การศึกษาขันพื
0 0นฐาน ควรดําเนินการดังนี 0
1.6.1.4.1 จัดทําและจัดหาสิ)งที)มีอยูใ่ นท้ องถิ)นมาประยุกต์ใช้ เป็ นสื)อการเรี ยนรู้
1.6.1.4.2 ศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั เพื)อพัฒนาสื)อการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับกระบวนการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
1.6.1.4.3 จัดทําและจัดหาสื)อการเรี ยนรู้ สําหรับการศึกษาค้ นคว้ าของผู้เรี ยน และ
สําหรับเสริ มความรู้ของผู้สอน
1.6.1.4.4 ศึกษาวิธีการเลือก และการใช้ สื)อการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
หลากหลาย และสอดคล้ องกับวิธีการเรี ยนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู้ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรี ยน
1.6.1.4.5 ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื)อการเรี ยนรู้ที)จดั ทํา
ขึ 0นเอง และที)เลือกนํามาใช้ ประกอบการเรี ยนรู้ โดยมีการวิเคราะห์และประเมินสื)อการเรี ยนรู้ที)ใช้ อยูน่ นั 0
อย่างสมํ)าเสมอ
1.6.1.4.6 จัดหาหรื อจัดให้ มีแหล่งการเรี ยนรู้ ศูนย์สื)อการเรี ยนรู้ที)มีประสิทธิภาพ ใน
สถานศึกษาและในชุมชน เพื)อการศึกษาค้ นคว้ าแลกเปลี)ยนประสบการณ์การเรี ยนรู้ และพัฒนาสื)อการ
เรี ยนรู้
1.6.1.4.7 จัดให้ มีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เพื)อเชื)อมโยงและแลกเปลี)ยนการเรี ยนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาท้ องถิ)น ชุมชน และสังคมอื)น
1.6.1.4.8 จัดให้มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกีAยวกับสืA อ และ
การใช้ สื)อการเรี ยนรู้เป็ นระยะๆ
1.6.2 หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546

เพื)อให้ การจัดการศึกษาอิสลามศึกษามีความสอดคล้ องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ที)กําหนดให้ จดั การศึกษาเน้ นความรู้ คคู่ ณ
ุ ธรรม จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรอิสลามศึกษาไว้
ดังนี 0
1.6.2.1 เป็ นการศึกษาเกีAยวกับอิสลามศึกษาทีAมุ่งให้มุสลิมทุกคนได้รับการศึกษาด้าน
อิสลามศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยสังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
1.6.2.2 เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนถือปฏิบตั ิหลักการอิสลามในการดํารงชีวติ
1.6.2.3 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนืAองตลอดชีวิต โดยถือ
ว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีAสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
1.6.2.4 เป็ นหลักสู ตรทีAมีโครงสร้างทีAยดื หยุน่ ทัFงด้านสาระ เวลา และการจัดการเรี ยนรู ้
1.6.2.5 เป็ นหลักสู ตรจัดการศึกษาทุกรู ปแบบ (กระทรวงศึกษาธิ การ, มปป.)
หลักสูตรอิสลามศึกษามุง่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี มีความรู้ ทักษะและ เจตคติที)ดีตอ่ ศาสนา
อิสลาม โดยปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะที)พงึ ประสงค์ โดยกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ตามกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ 3 กลุม่ ที)เป็ นข้ อกําหนดคุณภาพผู้เรี ยนด้ านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมของแต่ละกลุม่ เพื)อใช้ เป็ นจุดมุง่ หมายในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะที)พงึ ประสงค์ ซึง) กําหนด
เป็ น 2 ลักษณะ คือ มาตรฐานการเรี ยนรู้การศึกษาอิสลามศึกษา และเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู้ในแต่ละ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ เมื)อผู้เรี ยนเรี ยนจบการศึกษาอิสลามศึกษา
หลักสูตรอิสลามศึกษากําหนดสาระการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร ซึง) ประกอบด้ วยองค์ความรู้ ทักษะ
หรื อ กระบวนการการเรี ยนรู้ และคุณลักษณะหรื อค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมของผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ดังนี 0
1.6.2.5.1 กลุ่มศาสนาอิสลาม
1.6.2.5.2 กลุ่มสังคมศึกษาและจริ ยธรรม
1.6.2.5.3 กลุ่มภาษา : สําหรับกลุ่มภาษา จะประกอบด้วย
สาระที 1 ภาษาอาหรับ มีมาตรฐานการเรี ยนรู้ 1 มาตรฐานคือ มาตรฐานการเรี ยนรู้
อม 1.1 เข้ าใจกระบวนการฟั ง ดู พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่า และมีทกั ษะในการใช้ ภาษาอาหรับเพื)อ
การเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า ตีความบทบัญญัตอิ ิสลาม และสื)อความหมาย มาตรฐานการเรี ยนรู้ อม 1.1 หมายถึง
มาตรฐานการเรี ยนรู้ของสาระที) 1 ภาษาอาหรับและเป็ นมาตรฐานที) 1
สาระที 2 ภาษามลายู มีมาตรฐานการเรี ยนรู้ 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานการเรี ยนรู้ อม 2.1
เข้ าใจกระบวนการฟั ง ดู พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่า และมีทกั ษะในการใช้ ภาษามลายู เพื)อการ
เรี ยนรู้ สื)อความหมาย และค้ นคว้ า ความรู้จากแหล่งวิทยาการ เกี)ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้ างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ การเรี ยนรู้ อม 2.1 หมายถึง มาตรฐานการเรี ยนรู้ของสาระที) 2 ภาษามลายู และเป็ น
มาตรฐานที) 1
1.6.3 Bilingual Education (นโยบายการสอนภาษาของประเทศไทย)

เพื)อให้ สอดคล้ องกับการจัดการศึกษาปั จจุบนั
ที)ม้ งุ เน้ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบทวิภาษา (Bilingual Education) ดังที) สมมุตฐิ านของ จิม คัมมินส์ (มปป. อ้ างถึงใน
มาลอน, 2000) ได้ กล่าวไว้ ว่า “การเรี ยนสองภาษา ถ้ าเด็กอยูข่ นที
ั 0 ) 1 ก็จะรู้สกึ พูดไม่เก่งทังสองภาษา
0
แต่ถ้า
เด็กพัฒนาก้ าวไปอีกขัน0 ก็อาจจะรู้สกึ พูดภาษาใดภาษาหนึง) ดีขึ 0น และถ้ าเด็กได้ พฒ
ั นาต่อไปจนถึงขันสู
0 งสุด
เด็กก็จะสามารถสื)อสารได้ เป็ นอย่างดีทงสองภาษา
ั0
ณ ขันสู
0 งสุดนี)เองที)คมั มินส์และนักวิจยั คนอื)นเชื)อว่าเรา
จะเห็นประโยชน์ที)แท้ จริ งของการเรี ยนแบบทวิภาษาได้ ” นอกจากนี 0นโยบายขององค์การยูเนสโก ในปี
1951และ 2001 ที)ให้ ความสําคัญในการจัดรูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ ภาษาแม่ เป็ นสื)อแก่เด็กกลุม่
ชาติพนั ธุ์ ซึง) เป็ นวิธีการที)มีประสิทธิภาพที)สดุ ในขณะนี 0 และกําลังมีการรณรงค์ทวั) โลก
ดังนัน0 จากสภาพและปั ญหาที)กล่าวมาข้ างต้ น ทางคณะผู้วิจยั จึงได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
จัดทําโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเรื) องนี 0ขึ 0น ส่วนหนึง) เพื)อเป็ นสื)อที)สง่ เสริ มการอ่านชุดพหุภาษาสําหรับผู้เริ) ม
เรี ยนด้ วยภาษามาลายูอกั ษรรูมี ไทย อาหรับ และอังกฤษ ที)สะท้ อนและครอบคลุมเนื 0อหาสาระเกี)ยวกับวิถี
ชีวิตมุสลิม
โดยผ่านกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเนื 0อหาสาระที)ผ้ เู รี ยนต้ องการเรี ยนรู้จาก
สถานการณ์ ปั ญหา และความต้ องการของผู้เกี)ยวข้ องด้ านการจัดการเรี ยนการสอนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็ นสื)อการเรี ยนการสอนที)มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้ องการของชุมชน อันนําไปสู่
การสร้ างความสมานฉันท์ทางภาษาและวัฒนธรรม และเป็ นเครื) องมือสําคัญในการจัดการศึกษาแบบพหุ
ภาษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นําไปสูก่ ารยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชายแดนใต้ ให้ มีคณ
ุ ภาพ
เทียบเท่ากับมาตรฐาน
และสอดคล้ องกับนโยบายภาษาแห่งชาติ
ที)ได้ ตระหนักถึงความสําคัญใน
การศึกษาแบบทวิภาษาและการศึกษาแบบพหุภาษา (Bilingual and การจัดการศึกษาแบบพหุภาษา in the
National Language Policy ) ในที)สดุ โดยมีรูปแบบการนําเสนอเรื) องราวที)มีลกั ษณะเฉพาะ เป็ นการนําเสนอ
เรื) องเป็ นชุดๆ แต่ละชุมมีเนื 0อหาร้ อยเรี ยงเป็ นเรื) อง ๆ ละ 4 ภาษา นําเสนอด้ วยภาพสีสร้ างแรงจูงใจใน
การเรี ยนรู้ มีการขยายคําและการอธิบายเรื) องที)ยึดโยงกับหลักการศาสนาที)ถกู ต้ อง โดยการนําบทอัลกุ
รอาน และอัลหะดีษ เป็ นตัวสร้ างความเข้ าใจ ผูกเป็ นเรื) องราวนําเสนอแนวทางการแก้ ปัญหาสังคม และ
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี)ยวกับหลักศาสนาที)ถกู ต้ อง ควบคูก่ บั การเรี ยนรู้และเข้ าใจภาษาหลักและภาษาที)
สองสามและสี)แก่ผ้ เู ริ) มเรี ยนต่อไป

2. โจทย์ วจิ ัย
จะพัฒนาหนังสือส่งเสริ มการอ่านชุดพหุภาษาสําหรับผู้เริ) มเรี ยนด้ วยภาษามาลายูอกั ษรรูมี ไทย
อาหรับ และอังกฤษ ที)สะท้ อนและครอบคลุมเนื 0อหาเกี)ยวกับวิถีชีวิตคนมุสลิมผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมได้
อย่างไร ซึง) มีโจทย์วิจยั ย่อยดังนี 0
2.1 สถานการณ์ ปั ญหา และความต้องการ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนภาษาในพืFนทีA 3

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นอย่างไร
2.2 ขอบข่ายเนืF อหาสาระทีAจะใช้ในการเขียนหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านชุ ดพหุ ภาษาสําหรับผูเ้ ริA มเรี ยน
ควรประกอบด้วยเรืA องอะไรบ้าง และสะท้อนวิถีชีวติ มุสลิมอย่างไร
2.3 การจัดการศึกษา การจัดการศึกษาแบบพหุ ภาษา และ Content-based Instruction - CBI เป็ น
อย่างไร
2.4 กระบวนการพัฒนาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านชุดพหุ ภาษาสําหรับผูเ้ ริA มเรี ยนทีAดี ด้วย 4 ภาษา ทีAมี
รู ปเล่มน่าสนใจ ควรเป็ นอย่างไร
2.5 กลุ่มผูเ้ ริA มเรี ยนมีความคิดเห็นต่อหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านชุดพหุ ภาษาสําหรับผูเ้ ริA มเรี ยนนีF
อย่างไร
2.6 แนวทางการนําหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านชุดพหุ ภาษาสําหรับผูเ้ ริA มเรี ยนไปใช้ เพืAอให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ภาษาได้มีวธิ ี การอย่างไร
2.7 โครงการวิจยั นีF จะส่ งเสริ มให้นโยบายการจัดการศึกษา แบบทวิภาษาและ การจัดการศึกษาแบบ
พหุ ภาษา ดีขF ึนหรื อไม่ อย่างไร
2.8 หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านชุ ดพหุ ภาษาสําหรับผูเ้ ริA มเรี ยน จะเป็ นสืA อการสร้างความสมานฉันท์
ทางภาษาและวัฒนธรรมได้หรื อไม่
2.9 หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านชุ ดพหุ ภาษาสําหรับผูเ้ ริA มเรี ยนก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
และ
นวัตกรรมทีAใช้ในการเรี ยนรู ้ภาษาได้ หรื อไม่

3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื)อศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเนื 0อหาสาระที)ผ้ เู รี ยนต้ องการเรี ยนรู้จากสถานการณ์ ปั ญหา และ
ความต้ องการของผู้เกี)ยวข้ องด้ านการจัดการเรี ยนการสอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2. เพื)อพัฒนาหนังสือส่งเสริ มการอ่านชุดพหุภาษาสําหรับผู้เริ) มเรี ยน ด้ วยภาษาไทย อังกฤษ มาลา
ยูอกั ษรรูมี และอาหรับ ที)สะท้ อนและครอบคลุมเนื 0อหาสาระเกี)ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม
3.3. เพื)อศึกษากระบวนการพัฒนาหนังสือส่งเสริ มการอ่านชุดพหุภาษาสําหรับผู้เริ) มเรี ยนที)มีคณ
ุ ภาพ
สามารถตอบสนองความต้ องการของคนในชุมชนพื 0นที)
และนโยบายการจัดการศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3.4. เพื)อศึกษาแนวทางการนําหนังสือที)ผลิตไปใช้ พฒ
ั นาทักษะภาษาทัง0 4 ภาษาสําหรับผู้เริ) มเรี ยน

4. ขอบเขตด้ านเนือ/ หาและภาษา

4.1 ขอบเขตด้ านเนือ) หา
สําหรับรายละเอียดเนื 0อหาที)จะนํามาเขียนหนังสือส่งเสริ มการอ่านฯ จะเกี)ยวเนื)องกับประเด็น
เรื) องต่าง ๆ ในวิถีชีวิตของคนมุสลิม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
4.1.1 เนื 0อหาที)มีลกั ษณะมัน) คงถาวร (ยึดตามหลักการ)
4.1.2 เนื 0อหาที)ผ่อนปรนและยืดหยุ่นได้ (ตามสถานการณ์ ปั ญหา-ความต้ องการในพื 0นที))
ทังนี
0 0ประเด็นสําคัญที)จะนํามาใช้ ในการเขียนเนื 0อหาในหนังสือส่งเสริ มฯ จะได้ จากเวทีประชุม
เป็ นสําคัญ โดยอยูภ่ ายใต้ กรอบนี 0 หรื อประเด็นอื)นๆตามความต้ องการของกลุม่ ผู้เริ) มเรี ยน เช่น
4.1.2.1 หลักการศรัทธา
4.1.2.2 หลักการอิสลาม
4.1.2.3 จริ ยธรรมอิสลาม
4.1.2.4 ชีวประวัตทิ า่ นศาสดาฯ
4.1.2.5 คุณค่าเรื) องราวของอัลกุรอาน
4.1.2.6 คุณค่าของซุนนะห์
4.1.2.7 มารยาทของคนมุสลิม
4.1.2.8 อาหารหะลาล-หะรอม
4.1.2.9 สิ)งเสพติดและมึนเมา
4.1.2.10 ความฝั นในมิติอิสลาม
4.1.2.11 ดุอาอฺตา่ งๆที)ควรรู้
4.1.2.12 สถานการณ์ปัญหาที)เกิดขึ 0นในพื 0นที)
4.1.2.13 ความเป็ นมนุษยชาติ (อุมมะห์)
4.2 ขอบเขตด้ านภาษา
เนื)องจากหนังสือฯ นี 0จะเน้ นภาษา เป็ นลําดับที)หนึง) ตามมาด้ วยเรื) องเนื 0อหา โดย
กระบวนการนําเสนอเรื) องจะประกอบด้ วย 4 ภาษา เริ) มจากภาษาภาษามลายูอกั ษรรูมี ภาษาไทย ภาษา
อาหรับ และภาษาอังกฤษ

5. ผู้เกียวข้ อง/ ผู้นําไปใช้

ผู้เริมเรี ยน (Beginners) หมายถึง ทุกคนที)เริ) มเรี ยนภาษาที) 2, 3 และ 4 โดยไม่จํากัดอายุ เพศ
และระดับการศึกษา ได้ แก่
5.1 ผู้เรี ยนในระบบการศึกษา
5.1.1 นักเรี ยนในระบบโรงเรี ยน ได้ แก่ นักเรี ยนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาใน
โรงเรี ยนเอกชน และโรงเรี ยนของรัฐ ครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในโรงเรี ยนเอกชน และโรงเรี ยน
ของรัฐ ผู้เริ) มเรี ยนระบบสองภาษา (Bilingual Beginners)
5.1.2 นักศึกษา ได้ แก่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
5.2 ผู้เรี ยนนอกระบบการศึกษา ได้ แก่ ครูและนักเรี ยนตาดีกา ครูและนักเรี ยนสถาบันศึกษา
ปอเนาะ ครู และนักเรี ยน กศน.
5.3 หน่ วยงานของรั ฐ /ผู้นําชุมชน /ประชาชนทัว) ไป ได้ แก่ ตัวแทน ศูนย์อํานวยการบริ หารส่วน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที)ปฏิบตั งิ านเกี)ยวกับการจัดการศึกษา ผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน กํานัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน สํานักผู้ตรวจราชการ ประจําเขตตรวจราชการที) 12 ยะลา และ สํานักเขตพื 0นที)การศึกษา
จังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
6. พืน) ทีเป้าหมายในกระบวนการทดสองใช้
โรงเรี ยนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ในพื 0นที) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
6.1 โรงเรี ยนประถมศึกษา
-โรงเรี ยนผดุงศาสตร์ วิทยา ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ประถมศึกษา
-โรงเรี ยนแสงสันติ ต.ปิ ตมู ดุ ี อ.ยะรัง จ.ปั ตตานี
-โรงเรี ยนสวนสวรรค์ อ.เมือง จ.นราธิววาส
6.2 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
-โรงเรี ยนพัฒนาวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา
-โรงเรี ยนบํารุงอิสลาม ต.ปูยดุ อ.เมือง จ.ปั ตตานี
-โรงเรี ยนอัตตัรกียะห์อิสลามมิยะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส
6.3 อุดมศึกษา
-สถาบันภาษานานาชาติ อ.เมือง จ.ยะลา
7. ระยะเวลาการศึกษา
18 เดือน คือ ตังแต่
0 วนั ที) 1 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวันที) 30 เมษายน 2552

8. ขัน) ตอนการดําเนินงาน
8.1. จัดเวทีระดมปั ญหาและความต้ องการจากกลุม่ ผู้เรี ยน เกี)ยวกับเรื) องปั ญหาเด็ก ความ
ต้ องการของเด็กต่อเรื) อง ลักษณะเรื) อง รู ปแบบการนําเสนอเรื) อง สรุปเป็ นเนื 0อหาสาระที)ใช้ ในการเขียน
หนังสือส่งเสริ มการอ่าน ชุดพหุภาษาฯ
8.2. จัดเวทีระดมปั ญหาและความต้ องการจากกลุม่ ผู้สอน เกี)ยวกับเรื) องปั ญหาเด็ก การจัดการ
เรี ยนการสอนภาษา ความต้ องการต่อเรื) อง ลักษณะเรื) อง รูปแบบการนําเสนอเรื) อง สรุปเป็ นเนื 0อหาสาระที)
ใช้ ในการเขียนหนังสือส่งเสริ มการอ่าน ชุดพหุภาษาฯ
8.3. จัดเวทีระดมสถานการณ์ปัญหาและความต้ องจากกลุม่ ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชนที)มีตอ่ บุตร
และนําเสนอรู ปแบบหนังสือที)อยากเห็นร่วมกัน
8.4. นักวิจยั และตัวแทนชุมชนร่วมสรุปปั ญหา ความต้ องการ พร้ อมวิเคราะห์และคัดเลือกปั ญหา
จัดหมวดหมูป่ ั ญหาและความต้ องการ
8.5. ศึกษาเอกสารที)เกี)ยวกับการศึกษา Multilingual Education และ CBI ตลอดจนเอกสารอื)นๆ
ที)เกี)ยวข้ องกับการจัดทําหนังสือส่งเสริ มการอ่านฯ
8.6. จัดประชุมนักวิจยั ร่วมกําหนดหัวข้ อเรื) องการจัดทําหนังสือส่งเสริ มการอ่าน ชุดพหุภาษา
8.7. ประชุมปฏิบตั กิ าร(Workshop) จัดทําร่างหนังสือฯ ด้ วย 1 ภาษาหลักพร้ อมแปลเป็ น
ภาษาไทย
8.8. จัดเวทีนกั วิจยั แต่ละกลุ่มร่วมพิจารณาเนื 0อหาที)เขียน และรูปแบบที)เขียนเป็ นภาษาไทย
8.9. นักวิจยั และนักภาษาให้ ความหมาย(แปล)หนังสือส่งเสริมการอ่านฉบับร่างจากภาษาที) 1
และ 2 เป็ นภาษาที) 3 และ 4
8.10. จัดประชุมปฏิบตั กิ าร(Workshop) พิจารณาเนื 0อหาและภาษาจาก 15 เรื) อง พร้ อมปรับปรุง
และแก้ ไขร่วมกัน
8.11. จัดส่งหนังสือส่งเสริ มการอ่านฉบับร่างให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้ องของเนื 0อหาและ
ภาษาทัง0 15 เรื) อง
8.12. นักวิจยั แต่ละกลุม่ ร่วมกันสรุปและปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะร่วมกัน
8.13. จัดรูปเล่มหนังสือส่งเสริ มการอ่านฯ ฉบับร่าง
8.14. เวทีชี 0แจง และทําความเข้ าในผู้สนใจร่วมการวาดภาพประกอบเรื) อง
8.15. จัดเวทีพิจารณาการเขียนภาพประกอบเรื) องโดยนักวิชาการในพื 0นที)
8.16. ทดสอบหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริ มการอ่าน ประมาณ 15 เรื) อง เพื)อดูความเหมาะสม
ของเนื 0อหา ภาษา และทัศนคติตอ่ หนังสือฯ จากกลุม่ ผู้ใช้ ที)เป็ นผู้เรี ยนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา จํานวน 3 ครัง0
8.16.1 ครัง0 ที) 1 ทดสอบในสัดส่วน 1 ต่อ 1 (1 ชื)อเรื) อง อ่าน 1 คน) และเมือทดลอง
เสร็จแล้ วนําหนังสือหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) โดยการประเมินจากคะแนนการ

ปฏิบตั ขิ องผู้เรี ยนในแต่ละหน่วยของเอกสาร และหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) โดยการ
ประเมินจากคะแนนหลังเรี ยน และปรับปรุง ครัง0 ที) 1
8.16.2 ครัง0 ที) 2 ทดสอบในกลุม่ เล็ก ในสัดส่วน 1 ต่อ 10 (1 ชื)อเรื) อง อ่าน 10 คน)
และเมื)อทดลองเสร็ จแล้ วนําหนังสือหาประสิทธิภาพหนังสือฯโดยใช้ สตู ร E1 (คะแนนรวมทังหมด
0
หารจํานวนนักเรี ยนที)ทดลอง) และ E2 (คะแนนรวมทังหมดหารจํ
0
านวนนักเรี ยนที)ทดลอง) และ
ปรับปรุง ครัง0 ที) 2
8.16.3 ครัง0 ที) 3 ทดสอบกลุ่มภาคสนามใน 1 ห้ องเรี ยน โดยการสุม่ อย่างง่าย และเมื)อ
ทดลองเสร็ จแล้ วนําหนังสือหาประสิทธิภาพหนังสือฯโดยใช้ สตู ร E1 (คะแนนรวมทังหมด
0
หาร
จํานวนนักเรี ยนที)ทดลอง) และ E2 (คะแนนรวมทังหมดหารจํ
0
านวนนักเรี ยนที)ทดลอง) และ
ปรับปรุง ครัง0 ที) 3
8.17. ปฏิบตั กิ ารทดลองใช้ หนังสือส่งเสริ มการอ่านฯ ในกลุม่ ผู้เรี ยน ครู ผู้ปกครองและผู้นําชุมชน
แต่ละกลุม่ จํานวน 3 ครัง0 พร้ อมประเมินการใช้ ร่วมกัน และนํามาประมวลข้ อมูลร่วมกัน
8.18. ประชุมปฏิบตั กิ าร(Workshop) จากตัวแทนผู้เกี)ยวข้ อง เพื)อหาแนวทางการนําหนังสือฯไปใช้
8.19. จัดเวทีถอดบทเรี ยนการทํางานเพื)อเขียนรายงานวิจยั
8.20. เขียนรายงานผลการวิจยั ฉบับรายงานความก้ าวหน้ า และรายงานฉบับสมบูรณ์
8.21. จัดเวทีนําเสนอผลการวิจยั ต่อสาธารณชน
9. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
9.1. ได้ ข้อมูลองค์ความรู้ในเนื 0อหาสาระที)ผ้ เู ริ) มเรี ยนต้ องการเรี ยนรู้จากสถานการณ์ ปั ญหา และ
ความต้ องการ ที)ครอบคลุมเนื 0อหาเกี)ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมเบื 0องต้ น ที)ผ้ เู รี ยนสามารถนําไปใช้ ในการเรี ยนรู้
เนื 0อหาเชิงภาษาควบคูก่ บั วิถีชีวิตมุสลิม
9.2. ได้ หนังสือส่งเสริ มการอ่านชุดพหุภาษาสําหรับผู้เริ) มเรี ยนที)มีคณ
ุ ภาพด้ วยภาษาไทย อังกฤษ
มาลายูอกั ษรรูมี และอาหรับ ที)ผา่ นกระบวนการวิจยั อย่างมีสว่ นร่วม
9.3. ได้ กระบวนการพัฒนาหนังสือส่งเสริ มการอ่านชุดพหุภาษาสําหรับผู้เริ) มเรี ยนที)มีคณ
ุ ภาพ
สามารถตอบสนองความต้ องการของคนในชุมชนพื 0นที) และนโยบายการจัดการศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
9.4. ได้ แนวทางการนําหนังสือที)ผลิตไปใช้ ในการพัฒนาทักษะภาษาทัง0 4 ภาษาสําหรับผู้เริ) มเรี ยน
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของผู้เกี)ยวข้ องด้ านการจัดการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
9.5.นําไปสูก่ ารสร้ างความสมานฉันท์ทางภาษาและวัฒนธรรมที)สามารถสร้ างความเข้ าใจที)ดีและ
ลดช่องว่างความไม่เข้ าใจซึง) กันและกันในอนาคต
9.6. ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ที)ใช้ ในการเรี ยนรู้ภาษา
9.7. ได้ สื)อการเรี ยนรู้ที)มีอตั ลักษณ์พิเศษที)เหมาะสมกับคนในพื 0นที)

9.8.ทําให้ กลุม่ คนในสังคมที)หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมมีความเข้ าใจในวิถีชีวิตของ
มุสลิมที)ถกู ต้ องตามหลักศาสนบัญญัติ
9.9. เป็ นสื)อที)สามารถนําไปสู่การเผยแพร่การเรี ยนรู้ภาษาทังในและต่
0
างประเทศ
.910.เป็ นสื)อที)สามารถให้ ผ้ เู ริ) มเรี ยนได้ เรี ยนรู้เนื 0อหาสาระและนําไปใช้ ในการดําเนินชีวิตประจําวันที)
ถูกต้ องได้
.911. สามารถส่งเสริ มนิสยั รักการอ่านและใฝ่ เรี ยนรู้ และมีทศั นคติที)ดีในการเรี ยนภาษาต่อไป
10. output เพือการนําเสนอสู่สังคม
6 เดือนแรก : ได้ หนังสือส่งเสริ มการอ่านชุดพหุภาษาสําหรับผู้เริ) มเรี ยนฉบับร่างครัง0 ที) 2 ที)
ประกอบด้ วย 4 ภาษา (มาลายูอกั ษรรูมี ไทย อาหรับและอังกฤษ) จํานวน 10-15 เรื) อง
10 เดือน
:
ได้ หนังสือส่งเสริ มการอ่านชุดพหุภาษาสําหรับผู้เริ) มเรี ยนฉบับร่างที)ผา่ นการ
พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ที)ประกอบด้ วย 4 ภาษา (มาลายูอกั ษรรูมี ไทย อาหรับและอังกฤษ)
จํานวน 10-15 เรื) อง
12 เดือน
:
ได้ หนังสือส่งเสริ มการอ่านชุดพหุภาษาสําหรับผู้เริ) มเรี ยนฉบับร่างที)ผา่ นการ
พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ และมีภาพประกอบเรื) อง ที)ประกอบด้ วย 4 ภาษา (มาลายูอกั ษรรูมี ไทย
อาหรับและอังกฤษ) จํานวน 10-15 เรื) อง
18 เดือน
: ได้ หนังสือส่งเสริ มการอ่านชุดพหุภาษาสําหรับผู้เริ) มเรี ยนที)สมบูรณ์ทงั 0 4 ภาษา
(มาลายูอกั ษรรูมี ไทย อาหรับและอังกฤษ) จํานวน 10-15 เรื) อง ที)ผา่ นกระบวนการจัดทําอย่างมีสว่ น
ร่วม โดยผ่านการทดสอบเพื)อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริ มการอ่าน และผ่านกระบวนการทดลองใช้
ในกลุม่ ต่างๆ ตลอดจนได้ แนวทางและแผนการนําหนังสือที)ผลิตไปใช้ ในกลุม่ เป้าหมายที)เป็ นผู้เริ) มเรี ยนรู้ใน
ระบบโรงเรี ยน และนอกระบบโรงเรี ยน หรื อกลุม่ ผู้ใช้ ทวั) ไป

