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Abstract

Bahasa Melayu and Indonesian language
education was introduced in Thailand in the course
of a modernization of the education system after
World War II. In the eyes of Siamese elites the
interest in and significance of both languages was
relatively limited compared to other indigenous and
religious languages in the Southeast Asian region
such as Bali, Khmer, Burmese, or western languages.
Although there was an attempt to learn and
understand these languages, it was limited to
bureaucratic officers learning the languages for the
sake of centralization, but the situation deteriorated
under Pibun government’s nationalist policy (19381944). However, in order to secure the most southern
provinces of Thailand from secessionist movements,
the Thai government started to teach Bahasa Melayu
since the beginning of the cold war in 1960s via

37
ปีที่ 21
ฉบับที่ 2
เม.ย.
มิ.ย.
2558

พัฒนาการและสถานการณ์การจัดการศึกษาภาษา... |ธนภาษ เดชพาวุฒกิ ล
ุ

38
Vol. 21
No. 2
Apr.
Jun.
2015

university in Bangkok. The hereafter happening
changes of the political and cultural landscape,
particularly the founding of the ASEAN economic
community which sparked the growth of interest in
the field of area studies in Thai academics. In the
course of these developments Bahasa Melayu and
Indonesian language education have grown in
popularity not only in universities and high schools,
but also in provincials with support and funds of the
Thai bureaucratic organs. Furthermore the teaching
of Bahasa Melayu and Indonesian in Eastern
languages faculties and area studies programs also
revealed outstanding desires and problematics of
various stakeholders involved in this trend.
Keywords: Bahasa Melayu-indonesia education,
Higher Education, Southeast Asian Studies

สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พัฒนาการและสถานการณ์การจัดการศึกษา
ภาษาเพื่อนบ้านในฐานะส่วนหนึ่ งของ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ศกึ ษาในประเทศไทย:
กรณี ศึกษาการสอนภาษามลายูและ
อินโดนี เซียในระดับอุดมศึกษา
ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล

ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์เอเชีย), อาจารย์
ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
E-mail: dthanapas@gmail.com

บทคัดย่อ
การสอนภาษามลายูและอินโดนีเซียในฐานะส่วนหนึง่
ของระบบการศึกษาสมัยใหม่ในประเทศไทยมีความเป็น
มาตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ก่อนช่วงเวลานีแ้ ม้รฐั ไทย
หรือในชือ่ เดิมคือสยามจะให้ความสนใจต่อความรูเ้ กีย่ ว
กับภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาเหล่านี้อยู่บ้าง
หากแต่ก็มีขอบเขตจ�ำกัดอยู่แวดวงนักปราชญ์ และ
มีสถานะเป็นรองภาษาส�ำคัญอื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรูท้ างศาสนา เช่นภาษาบาลี ภาษา
เขมร หรือในเวลาต่อมาคือความรู้สมัยใหม่คือภาษา
ตะวันตก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แม้ในช่วงทีช่ นชัน้
ปกครองไทยมีความพยายามเข้าไปจัดการควบคุมดิน
แดนและผู้คนที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ภาษา
และศาสนา การสอนภาษาอื่ น ๆ นอกเหนื อ ภาษา
อังกฤษยังคงมีขอบเขตจ�ำกัดเฉพาะในกลุม่ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางที่ถูกส่งไปท�ำหน้าที่ด้าน
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การปกครอง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็น ปัจจัย
ด้านการเมืองได้กลายเป็นตัวก�ำหนดส�ำคัญต่อการที่
รัฐเริม่ ให้ความส�ำคัญต่อการจัดการสอนภาษาในระยะ
เริ่มต้น ปัจจุบันการเติบโตของการสอนภาษามลายู
และอิ น โดนี เ ซี ย ในสั ง คมไทยเป็ น ผลมาจากปั จ จั ย
หลายประการที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในแง่ ข อง
จุ ด มุ ่ ง หมายทางการเมือง วัฒนธรรม บริบทการพัฒนา
วิชาการในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนกลุ่มคนที่เข้ามา
มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นากระบวนการเรี ย น
การสอน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความทะเยอทะยานของ
รัฐและการอุดมศึกษาไทยทีจ่ ะช่วงชิงความได้เปรียบใน
สถานการณ์ ก ารเพิ่ ม ระดั บ ความเป็ น ภู มิ ภ าคและ
การเชือ่ มต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การจัดการเรียน
การสอนภาษาทัง้ สองได้กา้ วเข้าสูส่ ถานการณ์ใหม่ของ
เป็นส่วนหนึ่งของความรูด้ า้ นเอเชียตะวันออก เฉียงใต้
ศึกษา ทัง้ นี้ กรณีศกึ ษาการจัดการเรียนการสอนภาษา
ทั้งสองในพื้นที่ภาคใต้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความน่า
สนใจบางประการ
ค�ำส�ำคัญ: การศึกษาภาษามาลายูและอินโดนีเชีย,

เอเชี ยตะวันออกเฉีย งใต้ศึก ษา,
อุดมศึกษา

สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

“ภาษาเพื่อนบ้าน” ในสังคมไทย
ความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของภูมิภาค
เอเชียตะวันวันออกเฉียงใต้เป็นปรากฏการณ์ทกี่ า้ วข้ามเส้นแบ่งพรมแดนรัฐ
มายาวนาน และไม่เคยเป็นปัญหาต่ออ�ำนาจของผู้ปกครองรัฐในยุคจารีต
ตราบจนกระทัง่ การเกิดแนวคิดรัฐสมัยใหม่ตงั้ แต่ชว่ งปลายศตวรรษที่ 19 อัน
เป็นผลจากการเข้ามาของระบอบอาณานิคม และพัฒนาสืบเนือ่ งมาจนกระทัง่
ระยะสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ดังปรากฏให้เห็นจากการได้รบั เอกราชของ
ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค ความต้องการสร้างความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ทางภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ โดยเฉพาะประเทศ
บนภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงคาบสมุทรมลายู ส่งผลให้
ความหลากหลายซับซ้อนทีเ่ คยด�ำรงอยูต่ อ้ งเผชิญกับการถูกขีดเส้น จัดแบ่ง
ให้อยู่ภายใต้เส้นเขตแดนของรัฐประชาชาติสมัยใหม่
ผลทีเ่ กิดขึน้ คือภาษาและวัฒนธรรมของบางกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ซึง่ ครัง้ หนึง่
เคยมีสถานะเป็นภาษาหลักของกลุ่มชนในบางพื้นที่ต้องถูกจัดสถานะเป็น
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ปรากฏการณ์ดังกล่าวมักเกิดขึ้นใน
พืน้ ทีซ่ งึ่ กลายมาเป็นบริเวณรอยต่อหรือพรมแดนระหว่างรัฐชาติ อย่างไรก็ตาม
จินตนาการและมโนทัศน์วา่ ด้วยรัฐชาติสมัยใหม่ยงั ส่งผลสืบเนือ่ งไปสูม่ ติ อิ นื่ ๆ
อีกมาก เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีชาติเป็นศูนย์กลาง
แนวคิดเรื่องภาษาและวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่อยไปจนถึงการปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุภ์ ายในรัฐซึง่ ได้เปลีย่ นสถานะ
กลายมาเป็นชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อย การเรียนการสอนภาษาของ
กลุม่ ชาติพนั ธุซ์ งึ่ ครัง้ หนึง่ เคยสามารถด�ำรงอยูอ่ ย่างเป็นปกติตามวิถขี องชุมชน
ก็ตอ้ งถูกดึงเข้าไปเกีย่ วข้องและได้รบั ผลกระทบจากแนวนโยบายด้านการศึกษา
และผลประโยชน์ของรัฐอย่างเลี่ยงไม่ได้
บทความนีจ้ ะยกกรณีตวั อย่างการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูและ
ภาษาอินโดนีเซียในประเทศไทย ด้วยการอ้างอิงข้อสังเกตและประสบการณ์
ของหลักสูตรด้านอาณาบริเวณศึกษาในภาคใต้เป็นพิเศษ จุดมุ่งหมายเพื่อ
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ชีใ้ ห้เห็นว่า ภายใต้ภาพการเติบโตของหลักสูตรด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษาและการสอนรายวิชาภาษามลายูและอินโดนีเซียในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ นั้น การจัดการสอนภาษาทั้งสองยังแฝงไว้ซึ่งนัยยะเรื่องอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์และแรงตึงเครียดทางวิชาการที่น่าสนใจบางประการ
พัฒนาการการสอนภาษามลายูในประเทศไทย
ภาษามลายูเป็นภาษาของประชากรกว่าร้อยล้านคนซึ่งตั้งถิ่นฐาน
กระจายตัวอยูน่ บั ตัง้ แต่บริเวณคาบสมุทรสยามและประเทศหมูเ่ กาะในภาคพืน้
สมุทรของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภาษาทีผ่ กู พันอยูก่ บั เครือข่าย
การค้าและชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ใี่ ช้ภาษาดังกล่าวมาช้านาน นักวิชาการด้าน
มลายูศึกษาร่วมสมัยเชื่อว่า ต้นก�ำเนิดของภาษามลายูมีที่มาจากบริเวณ
หมู่เกาะรีเอา (Riau) ในประเทศอินโดนีเซีย แต่กระนั้น ความกว้างขวางใน
การตัง้ ถิน่ ฐานของกลุม่ คนทีใ่ ช้ภาษามลายู ท�ำให้มคี วามแตกต่างหลากหลาย
ของส�ำเนียงภาษาถิน่ ในแต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างมาก ความเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมนับจากการเข้ามาของเจ้าอาณานิคมตะวันตก
ซึ่งเข้ายึดครองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกระทั่งการได้รับเอกราช
ของประเทศเกิดใหม่ในอาณาบริเวณภาคพื้นสมุทรปัจจุบัน ยังส่งผลให้
ภาษามลายูในแต่ละพื้นที่มีพัฒนาการที่แตกต่างออกไปมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
กล่าวคือแม้วา่ ในวันนีภ้ าษามลายูทใี่ ช้กนั อยูใ่ นประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย
บรูไน บางส่วนของฟิลิปปินส์ และไทย จะสามารถสื่อสารกันได้ หากแต่ก็มี
ความต่างในเรือ่ งส�ำเนียง ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และรูปแบบการใช้ทผี่ กู โยงอยูก่ บั
บริบททางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่าง
ภาษามลายูในประเทศมาเลเซียกับภาษาอินโดนีเซีย ความแตกต่างข้อนีป้ รากฏ
ให้เห็นนับแต่ตัวอย่างง่ายๆ เช่น ค�ำกล่าวทักทายในแต่ละช่วงเวลาของวัน
เรื่อยไปจนถึงค�ำศัพท์ที่สื่อความคิดความหมายทางการเมือง-วัฒนธรรม
ดังนั้น จึงอาจพอกล่าวในเบื้องต้นได้ว่า แม้ประชากรของประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซียใช้ภาษาที่มารากเหง้าเดียวกัน แต่ก็ไม่อาจกล่าวว่าเป็นสิ่ง
เดียวกันเนื่องจากเหตุปัจจัยด้านการเมืองและอุดมการณ์ของรัฐ
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ในประเทศไทย ภาษามลายูเป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในหมู่ประชาชนที่มี
เชื้อสายมลายูในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล
และบางอ�ำเภอของสงขลา มีส�ำเนียงแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น โดยทั่วไป
สามารถแบ่งส�ำเนียงอย่างกว้างออกได้สองพื้นที่คือภาษามลายูถิ่นสตูล ซึ่ง
มีส�ำเนียงใกล้เคียงกับที่ใช้อยู่ในรัฐปะลิส และ ภาษามลายูถิ่นปัตตานี ยะลา
นราธิวาสซึ่งมีส�ำเนียงศัพท์ใกล้เคียงกับภาษามลายูถิ่นในรัฐกลันตันของ
มาเลเซีย ชาวมลายูส่วนใหญ่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมใช้
ภาษามลายูสำ� เนียงถิน่ ปาตานีเป็นภาษาแม่ และใช้อกั ษรยาวี (Jawi Script)
ซึง่ เลียนแบบและประดิษฐ์เพิม่ เติมจากอักษรอาหรับในภาษาเขียน ทัง้ นี้ มักมี
ความเข้าใจผิดว่ายาวีกค็ อื ภาษามลายูหรือมีทม่ี าจากภาษาชวา (Jawa) (รัตติยา,
2529, 5-8; Keyes, 2003, 186)
ก่อนทีร่ ะบบการศึกษาสมัยใหม่จะเข้าสูป่ ระเทศไทยและประเทศอืน่ ใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดการเรียนการสอนภาษามลายูเกิดขึน้
ในระดับชุมชนท้องถิน่ ตามความต้องการของชุมชน กล่าวคือเป็นการสอนภาษา
ให้สมาชิกของชุมชนมีทกั ษะในการสือ่ สาร พร้อมทัง้ อบรมหล่อหลอมวัฒนธรรม
ประจ�ำกลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ก่สมาชิกของชุมชนด้วยพร้อมกัน สถาบันทีท่ ำ� หน้าที่
ถ่ายทอดความรูภ้ าษามลายูระดับพืน้ ฐานคือ ปอเนาะ (Pandok) ซึง่ เป็นสถาบัน
การสอนศาสนาอิ ส ลามของชุ ม ชนชาวมลายู มุ ส ลิ ม ปอเนาะมี รู ป แบบ
การจัดการคล้ายคลึงกับการศึกษาเบือ้ งต้นของสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในยุคก่อนการพัฒนาระบบการศึกษาแบบตะวันตก ในแง่ที่โรงเรียนหรือ
ส�ำนักสอนด�ำเนินการโดยครูหรือผูน้ ำ� ศาสนาในชุมชน ไม่มกี ารเก็บค่าเล่าเรียน
และได้รบั การสืบทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ เพือ่ ประโยชน์ของสาธารณะ รายได้ของผูส้ อน
มักมาจากการบริจาคจากคนในชุมชน (หรือ ซะกาต ในกรณีของศาสนาอิสลาม)
หรือมิฉะนัน้ ครูผสู้ อนอาจประกอบอาชีพทางการเกษตรอืน่ ไปด้วยพร้อมกัน
ครูผสู้ อนภาษามลายูในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้จะมีสถานะเป็นโต๊ะครู ใช้ตำ� รา
ภาษามลายูอักษรยาวีซึ่งมีต้นแบบจากอักษรอาหรับเป็นสื่อกลางหลัก
ท�ำการสอนควบคู่หรือโดยผ่านการเรียนรู้เรื่องศาสนา ตลอดจนการเรียนรู้
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ความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตในช่วงที่อาศัยอยู่แบบกินนอนใน
ปอเนาะ ด้วยเหตุนี้ การสอนภาษามลายูจงึ มักแยกไม่ออกจากการเรียนเรือ่ ง
ศาสนาอิสลาม และสรรพความรูต้ า่ งๆ ทีย่ ดึ โยงอยูก่ บั ศาสนาและภูมปิ ญ
ั ญา
ความรู ้ ใ นท้ อ งถิ่ น (Ibrahem, 2005) ในหลายกรณี ก ารเรี ย นการสอน
ยั ง สามารถจัดขึ้นในสุเหร่าได้ด้วย จากข้อมูลรัฐบาลสยามช่วงต้นคริสต์
ศตวรรษที่ 20 พบว่า ใน พ.ศ. 2459 มณฑลปัตตานีมีโรงเรียนสอนศาสนา
ของเอกชน (รวมการสอนในสุเหร่า) ราว 479 แห่ง (นพดล, 2523, 27)
ต�ำราศาสนาที่ นิ พ นธ์ด้วยตัวอัก ษรยาวีโ ดยนัก ปราชญ์ ช าวปาตานี เช่น
ชัยค์ดาอุด หรือ ชัยค์อาหมัด อัลฟาฏอนี คือต�ำราหลักหนึง่ ในการสอนภาษา
โดยเฉพาะปราชญ์คนหลังซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการวางหลักเกณฑ์การใช้
อักษรยาวีในการเรียนภาษามลายู1 อนึ่งนอกอักษรยาวีแล้ว ก็มีการสอน
ภาษามลายูดว้ ยตัวอักษรรูมี (Rumi Script) หรืออักษรโรมัน ซึง่ นิยมใช้กันอยู่
ในประเทศมาเลเซียเนื่องจากมีความซับซ้อนน้อยกว่าอักษรยาวี ง่ายใน
การเรียนการสอน และสะดวกในการเขียน ปัจจุบัน การเรียนภาษามลายู
มาตรฐาน (มลายูบากู [Melayu Baku] หรือเรียกอีกอย่างว่า มลายูกลาง)
ในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยใช้ตัวอักษรรูมีเป็นหลัก
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ชนชัน้ ปกครองของสยามได้เริม่ ปรับตัว
ให้มีความทันสมัยแบบตะวันตก และด�ำเนินการปฏิรูปการปกครองโดย
การผนวกเมืองปัตตานีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยาม ภายใต้สถานการณ์
ดังกล่าว ผู้ปกครองของสยามเริ่มให้ความสนใจกับการเรียนรู้ภาษามลายู
ในฐานะภาษาของผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ ต้ ป กครองเป็ น ครั้ ง แรก ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ตอบสนอง
จุ ด มุ ่ ง หมายในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางด้านการปกครอง ดังปรากฏการจัดท�ำ
คูม่ อื เรียนภาษามลายูดว้ ยภาษาไทยส�ำหรับข้าราชการทีถ่ กู ส่งไปปฏิบตั งิ านพืน้ ที่
1

เกี่ยวกับอิทธิพลของ "กีตาบยาวี" ต่อการศึกษาในสังคมมลายูในพื้นที่ภาคใต้โปรดดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมใน, Hasan Madman. (2009). The Strategy of Islamic Education in
Southern Thailand: The Kitab Jawi and Islamic Heritage. The Journal of Sophia
Asian Studies. 27(3), 37-49.

สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ขณะเดียวกัน โรงเรียนทีเ่ ปิดสอนในมณฑลปัตตานีบางแห่งก็เริม่ มีการสอน
ภาษามลายูด้วย แม้ว่าชาวมลายูในพื้นที่ไม่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียน
เนือ่ งจากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายในวัดก็ตาม อาจกล่าวได้วา่ รัฐไทย
ในเวลานัน้ ยังไม่ได้มแี นวนโยบายทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการจัดการเรียนการสอน
ภาษามลายูในฐานะการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแก่ชาวมลายูในพืน้ ที่ เช่นเดียวกับ
ทีย่ งั ไม่มนี โยบายทีแ่ น่นอนในการการบังคับเรียนภาษาไทยมาตรฐาน เหตุเพราะ
รัฐไทยยังคงไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะสร้างส�ำนึกความเป็นพลเมืองของรัฐ
ทีเ่ สมอภาคเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันแก่ไพร่ฟา้ ต่างชาติพนั ธุ์ ความพยายามของ
ภาครัฐคงมุง่ ไปทีก่ ารแทรกการสอนภาษาไทยเข้าสูโ่ รงเรียนเอกชนสอนศาสนา
และสุ เ หร่ า ซึ่ ง พอจะเห็ น ได้ ชั ด มากขึ้ น ตั้ ง แต่ รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั นอกจากนัน้ รัฐไทยยังหลีกเลีย่ งการยุบรวมโรงเรียน
อันจะสร้างภาระให้รัฐต้องรับผิดชอบบริหารจัดการด้วยตัวเอง (นพดล,
2523,34-39)
การสร้างส�ำนึกความเป็นไทยที่เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านนโยบายการจัด
การเรียนการสอนภาษาไทย และลดบทบาทของภาษามลายูถิ่นเกิดขึ้นใน
ช่วงการด�ำรงต�ำแหน่งของนายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบลู สงคราม สมัยแรก
(พ.ศ. 2481-2485) ภายใต้นโยบายชาตินยิ มไทยทีม่ งุ่ ผสมกลมกลืนคนกลุม่ ต่างๆ
ให้เป็นชาวไทย (assimilation policy) ผลกระทบทีเ่ กิดในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้
ก็คือภาษามลายูถูกห้ามสอนในโรงเรียน โดยใน พ.ศ. 2484 รัฐบาลได้
ออกประกาศเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ โดยให้เยาวชนทั้งหมดของ
ประเทศต้องเข้าโรงเรียนของรัฐซึง่ สอนด้วยภาษาไทย นอกจากนัน้ ชาวมลายู
ต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับราชการเป็นหลัก มีการปรับเปลี่ยนป้าย
ชือ่ สถานทีต่ า่ งๆ ในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้ จากภาษามลายูถนิ่ เป็นภาษาไทย
1

กระนั้นปรากฏว่าเยาวชนชาวมลายูยังคงมีผลการเรียนรู้ภาษาไทยที่ต�่ำตลอดทศวรรษ
2480-2500 จากปัจจัยเรือ่ งเงือ่ นไขทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิง่
ความแตกต่างทางภาษาระหว่างภาษามลายูและภาษาไทย ซึ่งท�ำให้กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องหันมาใช้วธิ กี ารสอนโดยให้เยาวชนมลายูเรียนภาษาไทยโดยตรง โดยไม่ตอ้ งผ่านภาษามลายู
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นอกจากนั้น ยังมีการก�ำหนดให้การสอนศาสนาอิสลามต้องใช้ภาษาไทย
ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนวิทยาลัยครูในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อท�ำ
หน้าทีผ่ ลิตบุคลากรครูผสู้ อนภาษาไทยแก่การศึกษาระดับประถมและมัธยม
ในพืน้ ที1่ ในด้านหนึง่ ผลจากนโยบายดังกล่าวท�ำให้ชาวมลายูทรี่ ภู้ าษาไทย
มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นและสามารถสามารถเข้าสู่ระบบราชการ เป็นกลไก
การปกครองของรัฐ ขณะทีม่ ชี าวมลายูอกี จ�ำนวนไม่นอ้ ยเกิดความรูส้ กึ แปลกแยก
และเรียกร้องให้รัฐยอมรับในความแตกต่างของอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชาติพนั ธุ์ ทัง้ นีเ้ มือ่ ผนวกกับปัญหาเรือ่ งการใช้อำ� นาจทีไ่ ม่เป็นธรรมของ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ในพืน้ ที่ และส�ำนึกในความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ทแี่ ตกต่าง
จากคนไทยส่วนใหญ่ ท�ำให้เกิดกลุ่มเคลื่อนไหวของอดีตชนชั้นน�ำและผู้น�ำ
ศาสนาชาวมลายูเพื่อแบ่งแยกอ�ำนาจปกครองขึ้น (แม็กคาร์โก, 2555)
อาจกล่าวได้วา่ นโยบายด้านภาษาของรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม
สมัยแรกทีม่ งุ่ สร้างความเป็นไทยทีเ่ ป็นหนึง่ เดียวกันผ่านการบังคับเรียนและ
ใช้ภาษาไทยมาตรฐานที่ก�ำหนดโดยชนชั้นน�ำที่ส่วนกลาง เพื่อท�ำให้กลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศกลายเป็นไทย (Thai-ification) ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูและสถาบันโรงเรียนปอเนาะในระดับ
ท้ อ งถิ่ น อย่ า งมาก เหตุเ พราะภาษามลายูได้ถูก ท� ำ ให้ ก ลายเป็ นอื่ นต่ อ
ความเป็นไทย มีสถานะเป็นภาษาของกลุม่ ชาติพนั ธุช์ นกลุม่ น้อย เมือ่ เปรียบเทียบ
กับภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่อยู่ในตระกูลภาษาไททางภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทัง้ นีผ้ ลสืบเนือ่ งจากการผนวกดินแดนส่วนต่างๆ เข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ ของรัฐสยามทีเ่ ริม่ ขึน้ ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนการสร้าง
นิยามความหมายว่าด้วยความเป็นไทยที่ผูกอยู่ภาษาไทยมาตรฐานของ
ชนชั้นน�ำ ท�ำให้การจัดแบ่งภาษาระหว่างภาษาของผู้คนในภูมิภาคที่ถือว่า
เป็นคนไทย (ค�ำเมือง ลาว) และ พวกที่ไม่ใช่ไทย (มลายู จีน เวียด ฯลฯ)
กลายเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดแบ่งความหมายของสิง่ ทีเ่ ป็นไทยและไม่ใช่ไทย
นโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยมาตรฐานจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลไก
ด้านความมัน่ คงภายในรัฐ ทีม่ เี ป้าหมายมุง่ สถาปนาอ�ำนาจควบคุมเหนือกลุม่ คน
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ที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ทั้งนี้แม้ว่าจะมีการจัดการสอน
เนื้อหาเกี่ยวกับภาษามลายูและศาสนาอิสลามในชั้นเรียนระดับพื้นฐาน
หากแต่กเ็ ป็นเพียงรายวิชาหรือบางส่วนของเนือ้ หารายวิชาเท่านัน้ เนือ่ งจาก
ภาษาไทย ศาสนาพุทธ และประวัติศาสตร์ไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็ น ศู น ย์ ก ลางยั ง คงเป็ น แก่ น เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
ความแตกต่างในโลกทัศน์ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมสุ ลิมในพืน้ ที่
สามจังหวัด โดยเฉพาะในมิติด้านภาษาและศาสนา ผลักดันให้เยาวชน
ชาวมลายูมสุ ลิมจ�ำนวนมากเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย
เนือ่ งจากมีความคุน้ เคยและใกล้ชดิ ทางภาษาและวัฒนธรรมมากกว่า แม้จะ
เป็นที่ทราบว่ามีความแตกต่างอยู่พอควรในโครงสร้างไวยากรณ์ และหลัก
แนวคิดระหว่างภาษามลายูมาตรฐานกับภาษามลายูถิ่นปัตตานี ตลอดจน
ทัศนะในเรือ่ งอืน่ ๆ ชาวมาเลเซียมองว่าตนเองเหนือกว่าชาวมลายูจากพืน้ ที่
สามจังหวัด (Rappa and Wee, 2006, 117-119)
รัฐไทยเริม่ หันมาให้ความส�ำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู
และการตระหนักถึงบทบาทของภาษามลายูในฐานะภาษาแม่ของสังคม
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในระดับพืน้ ฐาน จากข้อเรียกร้องของผูน้ ำ� มลายู
ในท้องถิ่น ซึ่งบางส่วนของข้อเรียกร้องได้รับการยอมรับจากคณะรัฐมนตรี
ในรัฐบาลถวัลย์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ และต่อมาถูกประกาศเป็นนโยบายและ
แนวปฏิบัติในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามสมัยที่ 2 (พ.ศ. 2491-2500)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 (พุทธพล, 2557) ทั้งนี้แม้อาจเป็นที่ตั้งข้อสงสัยในทาง
ประวัติศาสตร์ได้ว่านโยบายดังกล่าวถูกน�ำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่มากน้อย
เพียงใด และด้วยวิธกี ารอย่างไร เช่น นโยบายปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น การเพิ่มเงินเดือนและจัดหาครูที่มีความรู้
ภาษามลายูอย่างดี การสนับสนุนให้มกี ารสอนภาษามลายูสปั ดาห์ละ 5 ชัว่ โมง
30 นาที ในระดับประถมศึกษา รวมถึงการให้มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่
ที่ สามารถใช้ภาษาพื้นเมืองเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทั้งหมด เป็นต้น
เนื่องจากส�ำนึกต่อต้านรัฐไทยในหมู่ชนชั้นน�ำชาวมลายูยังคงขยายตัวไป
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อย่างรวดเร็วจากการใช้ความรุนแรงโดยรัฐ หากแต่อาจพอกล่าวได้วา่ ในข้อเสนอ
ของ พุทธพล มงคลวรวรรณ ซึ่งศึกษาประวัติศาสตร์ความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของชาวมลายูมสุ ลิมในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้และบทบาทของรัฐบาล
ส่วนกลางนัน้ “ทศวรรษ 2490 เป็นช่วงเวลาของการประนีประนอมและชะลอ
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมภายใต้นิยามของการเป็นไทยอิสลาม”
(พุทธพล, 2557) แม้วา่ การติดตาม สอดส่อง จับกุมผูน้ ำ� มลายูมสุ ลิมจะด�ำเนิน
ไปอย่างรุนแรงและค่อนข้างปราศจากการตรวจสอบก็ตาม ข้อมูลจากงาน
วิจยั การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษามลายูทอ้ งถิน่ ของอับดลเล๊าะ ขรีดาโอ๊ะ
และคณะระบุวา่ มีการยกเลิกการใช้ภาษามลายูในการสอนระดับโรงเรียนใน
พ.ศ. 2500 พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านและสถานที่ต่างๆ จากภาษา
มลายูถิ่นเป็นภาษาไทย (อับดลเล๊าะ และคณะ, 2553)
อย่างไรก็ตามความสนใจของภาครัฐต่อการเรียนการสอนภาษามลายู
ในสถาบันการศึกษาระดับสูงกลับทวีความส�ำคัญมากขึน้ ตัง้ แต่กลางทศวรรษ
2500 จากปัญหาการต่อต้านรัฐโดยกลุ่มเคลื่อนไหวชาวมลายูหลากหลาย
กลุ ่ ม ซึ่ ง มี จุ ด มุ ่ ง หมายต้ อ งการสถาปนารั ฐ อิ ส ระปาตานี หรื อ การจั ด ตั้ ง
รั ฐ อิ ส ลามปาตานี เ พื่ อ ปกครองตนเอง กลุ ่ ม เคลื่ อ นไหวที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
ขบวนการแนวร่วมปฏิวตั แิ ห่งชาติมลายูปตั ตานี หรือ บีอาร์เอ็น (BRN จัดตัง้
พ.ศ. 2504) องค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี หรือพูโล (PULO จัดตัง้ พ.ศ. 2511)
โดยให้หลังการก่อตัง้ บีอาร์เอ็นเพียง 1 ปี รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ได้ขอความร่วมมือไปยังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้
ท�ำการเปิดสอนวิชาภาษามลายูมาตรฐาน (ภาษามาเลย์) โดยเปิดสอนเป็น
วิ ช าพิ เ ศษในภาคค�่ ำ แก่ นิ สิ ต และข้ า ราชการผู ้ ต ้ อ งการรู ้ ภ าษาดั ง กล่ า ว
คณะอักษรศาสตร์โดยความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยได้เริม่ เปิดการอบรม
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2506 ภายใต้ชอื่ โครงการอบรมวิชาภาษามลายู
1

โครงการด�ำเนินต่อเนือ่ งเรือ่ ยมาจนถึง พ.ศ. 2516 จึงปรับเปลีย่ นมาเป็นการเปิดสอนภาษา
มลายูเป็นวิชาเลือกเสรีกับนักศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ กระทั่งมีการจัดตั้งสาขาวิชา
ภาษามลายูจนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีหัสดิน มะแซ ท�ำหน้าที่รักษาการหัวหน้าสาขาคนแรก
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ให้แก่ข้าราชการชายแดนใต้ (รายงานการอบรมวิชาภาษามลายูฯ, 2508,
2511) 1 และพั ฒ นาโครงการอบรมมาเป็ น การสอนภาษามลายู ถิ่ น แก่
ข้าราชการกรมการปกครองในระหว่าง พ.ศ. 2514-2519 ภายหลังจาก
พ.ศ. 2519 ภาระหน้าที่ในการจัดอบรมภาษามลายูแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติ
งานชายแดนใต้เริม่ ถูกส่งถ่ายไปสูม่ หาวิทยาลัยในพืน้ ทีภ่ าคใต้แทน กล่าวคือ
ในช่วงทศวรรษ 2520 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้บางแห่งได้เริ่มเปิดสอน
รายวิชาภาษามลายูในแผนกวิชาภาษาตะวันออกด้วย เช่นทีว่ ทิ ยาลัยการศึกษา
สงขลา1 และที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยแห่งหลังซึง่ ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำ� คัญนัน้ ได้มกี ารบรรจุแผนก
วิชาภาษามลายูเป็นหนึ่งในสามแผนกวิชาเริ่มต้นของการจัดตั้งภาควิชา
ภาษาตะวันออกใน พ.ศ. 2524 (อีกสองแผนกวิชาคือภาษาจีนและภาษา
อาหรับ)
ความพยายามของภาครัฐที่จะดึงชาวมลายูในพื้นที่ไม่ให้เข้าเป็นแนว
ร่ ว มของขบวนการแบ่ ง แยกดิ น แดนมลายู ไ ด้ พั ฒ นาไปสู ่ แ นวนโยบาย
บูรณาการ (Integration policy) กลุม่ ชาติพนั ธุช์ นกลุม่ น้อยในรัฐไทยให้เข้ามา
อยู่ในร่มของความเป็นไทยโดยเลี่ยงการสลายอัตลักษณ์หรือตัวตนทาง
วัฒนธรรมของชนกลุม่ น้อยดังเช่นทีเ่ คยปฏิบตั ใิ นอดีต ในการนีร้ ฐั ได้ยอมรับ
ให้มีการจัดการสอนภาษามลายูในระดับโรงเรียนมากขึ้น มีการจัดท�ำสื่อ
การเรียนการสอน ยอมให้รายการวิทยุและข่าวสารในภาคภาษามลายู และ
เพิ่มรายวิชาภาษามลายูในระดับอุดมศึกษา กระทั่งในช่วงทศวรรษ 2530
ที่รัฐไทยได้ยอมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (Bilingual
Languages) อันเป็นการยืนยันสถานะของภาษามลายูในฐานะภาษาแม่ของ
คนในพืน้ ที่ และเริม่ สอนภาษาไทยแก่นกั เรียนชัน้ อนุบาลในฐานะภาษาทีส่ อง
ขณะที่ แม้ว่าบทบาทของโรงเรียนปอเนาะในฐานะสถาบันการศึกษาระดับ
ชุมชนค่อยๆ ถูกผ่อนไปสูส่ ถาบันการศึกษารูปแบบอืน่ ๆ ทีร่ ฐั ให้การสนับสนุน
1

ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามล�ำดับ
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เช่น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หากแต่ยงั มีสถานะเป็นแหล่งรักษา
อัตลักษณ์ความเป็นมลายูมุสลิมอยู่ (Ibrahem, 2005, แม็กคาร์โก 2555)
ในช่วงเวลานีเ้ ช่นเดียวกันทีร่ ฐั ให้ความสนใจในการผลิตสือ่ การเรียนรูภ้ าษา
มลายู-ไทยเพือ่ ใช้สำ� หรับเจ้าหน้าทีด่ า้ นต่างๆ ทีจ่ ะลงไปปฏิบตั งิ านในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แม้วา่ ผลสัมฤทธิใ์ นทางปฏิบตั จิ ะคงเป็นทีช่ วนให้ตงั้ ค�ำถาม
ได้มากก็ตาม
การขยายตัวของส�ำนึกท้องถิน่ และการรณรงค์ให้มกี ารรักษาอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทยที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง พ.ศ. 2535 จากแนวคิด
การกระจายอ�ำนาจให้คนท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมทางการเมือง
มากขึ้น รวมถึงการเคารพต่ออัตลักษณ์ความแตกต่างตามกระแสพหุนิยม
วั ฒ นธรรม (Multiculturalism) ซึ่ ง ก� ำ ลั ง แพร่ ห ลายในหมู ่ นั ก วิ ช าการ
ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs ภายใต้บรรยากาศ
เช่นนี้เองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้มีการจัดตั้ง
แผนกวิชามลายูศึกษา (Melayu Studies) ใน พ.ศ. 2539 (นิอับดุลรากิ๊บ,
2555) เพิ่มเติมจากแผนกวิชาภาษามลายู โดยยังถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาควิชาภาษาตะวันออก ขณะทีม่ หาวิทยาลัยในส่วนกลางหลายแห่งก็มกี ารเปิด
สอนรายวิชาภาษามลายูเพิ่มขึ้น เช่นที่มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือในกรณีของ
ภาคใต้ เช่นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดสอนภาษามลายู เป็นวิชาเอก
ของหลักสูตรภูมภิ าคศึกษาใน พ.ศ. 2546 ในการนี้ นักวิชาการและอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่เป็นชาวมลายูในพื้นที่ได้เรียกร้องให้ภาครัฐตระหนักใน
ความส�ำคัญของภาษาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุข์ องชาวมลายู
อย่างกว้างขวาง และด้วยเหตุดังกล่าว รัฐไทยจึงได้เริ่มปรับเปลี่ยนนโยบาย
ด้ า นภาษาและการจัดการเรีย นการสอนภาษามลายู ไ ปสู ่ แ นวทางแบบ
พหุวฒ
ั นธรรมทีใ่ ห้ความส�ำคัญแก่การตระหนักยอมรับในความแตกต่างของ
กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค นส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ และยอมให้ มี ก ารส่ ง
เสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวมลายูมากยิ่งขึ้นในแนวทาง
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ที่ไม่ขัดแย้งกับอุดมการณ์แห่งรัฐ
ในอีกทางหนึ่ง การที่ประเทศมาเลเซียยกระดับหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน
ภาษามลายูให้มีความทันสมัย หรือที่นิยมเรียกว่าภาษามลายูมาตรฐาน
ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับการเรียนการสอนภาษามลายูตง้ั แต่ระดับพืน้ ฐาน
จนถึงระดับสูงเพือ่ สร้างส�ำนึกความรักชาติแก่พลเมืองของประเทศ ส่งผลให้
ภาษามลายูมาตรฐานกลายมาเป็นตัวแบบและเกณฑ์มาตรฐานในการเรียน
การสอนภาษามลายูในประเทศไทย และโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกัน ปัญญาชนชาวมลายูจากพื้นที่สามจังหวัด
ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากประเทศมาเลเซี ย ในสาขาวิ ช าด้ า นภาษามลายู
วรรณคดีมาเลย์ อิสลามศึกษา ได้น�ำแนวคิด รูปแบบการเรียนการสอน และ
ต�ำราภาษามลายูมาตรฐานแบบมาเลเซียซีง่ ใช้ตวั อักษรรูมี เข้ามาปรับใช้กบั
การสอนภาษามลายูในโรงเรียนปอเนาะ อย่างไรก็ตาม ความส�ำคัญของ
การเรียนศาสนาอิสลามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
ชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ก็เอื้อให้การสอนภาษามาลายูระดับพื้นฐานใน
โรงเรียนปอเนาะยังคงนิยมใช้ภาษามลายูมาตรฐานอักษรยาวีเป็นมาตรฐานหลัก
สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษามลายูทวีความส�ำคัญอย่าง
ถึงทีส่ ดุ ภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงในปี พ.ศ. 2547 ระเบิดขึน้ เหตุการณ์
ความรุนแรงทีม่ สั ยิดกรือเซะและตากใบได้มสี ว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการกระตุน้
ให้ภาครัฐหันกลับมาให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังต่อการก�ำหนดนโยบายการสอน
ภาษามลายู ทั้งภาษามลายูถิ่นปาตานีและภาษามลายูมาตรฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ในการสอนภาษามาเป็นแบบทวิภาษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถม
โดยให้ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่เริ่มต้นในการเรียนภาษาไทยใน
โรงเรียนเขตพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ มีการพัฒนาสือ่ กลวิธกี ารสอน และ
ระบบตัวเขียนภาษามลายูถิ่นด้วยอักษรไทย โดยเริ่มทดลองใช้กับโรงเรียน
ระดับอนุบาลตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 ภาครัฐยังพยายามบูรณาการการสอนภาษา
ของโรงเรียนตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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แม้วา่ จะเผชิญข้อจ�ำกัดในเรือ่ งรูปแบบการสอนและกลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่าง
กันผ่านการท�ำงานเชิงบูรณาการกับนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์มลายูใน
ภาคใต้ ขณะทีใ่ นระดับอุดมศึกษาก็มกี ารเปิดสอนรายวิชาภาษามลายูทงั้ ใน
รูปแบบสาขาวิชาเอกและวิชาเลือกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระหว่าง พ.ศ.
2550-25521 เช่นที่ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามล�ำดับ (อับดลเล๊าะ และคณะ, 2553)
ในสถานการณ์เช่นนี้ นักวิชาการหลายท่านได้ก้าวเข้ามามีบทบาทใน
การศึกษาวิจัยปัญหาเรื่องความรุนแรงและวัฒนธรรมของชาวมลายูใน
พื้ น ที่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จากภาครั ฐ ที่ โ ดดเด่ น อาทิ
วิเชียร ตันตระเสนีย์ ซึง่ เคยมีประสบการณ์สอนทีม่ หาวิทยาลัยแห่งชาติมลายา
ประเทศมาเลเซีย รัตติยา สาและ แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ รุสลัน อุทัย
แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขณะที่บางท่านก็มีบทบาททางการเมือง
เช่นกรณีของ วรวิทย์ บารู อดีตหัวหน้าแผนกวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ ในส่ ว นของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจากส่ ว นกลางนั้ น
มหาวิทยาลัยมหิดลซึง่ มีการจัดการเรียนการสอนในด้านภาษาศาสตร์เอเชีย
มาอย่างยาวนานก็ได้ด�ำเนินโครงการวิจัยการเรียนการสอนภาษามลายูถิ่น
ภายใต้การด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ด้วยทุน
สนับสนุนหลายแหล่ง เช่น ยูนิเซฟ (UNICEF) เป็นต้น
นอกจากนั้น กระแสนิยมเรื่องการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่ง
ถูกผลักให้กลายเป็นวาระแห่งชาติกม็ สี ว่ นกระตุน้ ให้มกี ารจัดการเรียนการสอน
ภาษามลายูมาตรฐานทั่วประเทศด้วยเช่นกัน นับตั้งแต่การเปิดรายวิชา
ภาษามลายูมาตรฐานในโรงเรียนน�ำร่องระดับมัธยมศึกษา ไปจนถึงการเพิม่
รายวิชาภาษามลายูในหลักสูตรด้านอาณาบริเวณศึกษา อาเซียนศึกษา และ
ในภาควิชาภาษาตะวันออกของคณะมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ในหลาย
มหาวิทยาลัย เช่น ภาษามลายูมาตรฐานได้กลายมาเป็นภาษาทีถ่ กู พิจารณา
1

เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในเดือนตุลาคม 2556
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จากภาครัฐว่ามีความส�ำคัญในมิตทิ างด้านการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว
โดยเฉพาะกับประเทศในภาคพืน้ สมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่เคย
ปรากฏมาก่อน จากแต่เดิมทีค่ วามสนใจจ�ำกัดอยูใ่ นมิตดิ า้ นความมัน่ คงเท่านัน้
การเรียกร้องจากนักวิชาการ นักการเมือง และปัญญาชนในพืน้ ที่ ประกอบกับ
กระแสนิยมอาเซียนทีอ่ บอวลในสังคมไทยตลอดช่วง พ.ศ. 2555-2556 ผลัก
ให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และศูนย์อ�ำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ซึง่ มีแนวทางโอบเอือ้ ต่อเสียงเรียกร้องของ
คนกลุ่มดังกล่าว ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง สถาบันภาษามลายูไทยแลนด์
(Dewan Bahasa Dan Pustaka Melayu Thailand) โดยให้ขนึ้ ต่อศูนย์อำ� นวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 แน่นอนทีเดียว
ว่าการจัดตั้งสถาบันภาษาย่อมไม่ได้มีจุดหมายเพียงการสนับสนุนการสอน
ภาษาเพียงเท่านั้น หากแต่รวมถึงการอนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมมลายู
ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์มลายู และการอยู่ร่วมกันของคนต่างชาติพันธุ์
ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงการเชือ่ มโยงชาวมลายูใน
พืน้ ทีส่ ามจังหวัดกับประชาคมชาวมลายูอนื่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในแง่นี้ภาษามลายูจึงถูกมองว่าเป็นดั่งยาสารพัดประโยชน์ที่สามารถช่วย
เยียวยาและฟื้นฟูอาการป่วยไข้ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวมลายูใน
พื้นที่ สร้างความเข้มแข็งเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเชื่อมโยงผู้คน
กลุ่มต่างๆ ให้เข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น การเพิ่มพูนความสนใจใน
ภาษามลายูภายใต้กระแสอาเซียน (รวมถึงภาษาอินโดนีเซียดังจะได้กล่าว
ต่อไปภายหน้า) ยังปรากฏให้เห็นจากการทีส่ มาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เริ่มหันทิศทางความสนใจมาสู่แวดวงวรรณกรรมในโลกภาษามลายู โดย
เฉพาะวรรณกรรมมาเลเซีย รางวัลซีไรต์ซึ่งมอบให้แก่นักเขียนที่มีผลงาน
โดดเด่นของแต่ละชาติในภูมภิ าคอาเซียนเปิดโอกาสให้นกั วิชาการด้านภาษา
และวรรณกรรมมลายูมีพื้นที่ในการแสดงตัวตนต่อพื้นที่สาธารณะมากขึ้น
ผู ้ ส อนภาษามลายู ห ลายคนยั ง ได้ พั ฒ นาตนเองเป็ น นั ก เขี ย น นั ก แปล
วรรณกรรมมลายู และประสบความส�ำเร็จอย่างดี
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ความส�ำคัญของการศึกษาภาษามลายูมาตรฐานหรือมลายูกลาง และ
มลายูถนิ่ ซึง่ ก�ำลังขยายตัวควบคูก่ บั การศึกษาวัฒนธรรม การเมืองและสังคม
มลายู (หมายรวมถึงทั้งมาเลเซียและชาวมลายูที่อยู่ในที่ต่างๆ) ในปัจจุบัน
จึงเป็นผลมาจากแรงผลักดันหลายด้าน นอกจากภาษามลายูมาตรฐานทีไ่ ด้
กล่าวมาข้างต้นแล้ว แน่นอนทีเดียวว่าปัญหาการเมืองในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้เป็นแรงผลักส�ำคัญทีส่ ดุ ทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการเรียกร้องให้มกี ารศึกษา
วิจัย และสอนภาษามลายูส�ำเนียงถิ่นปัตตานีที่ใช้อักษรยาวีเป็นภาษา
ราชการในพื้นที่และเป็นภาษาในการท�ำงานด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะใน
ประเด็นหลังเริม่ ได้รบั การยอมรับจากในพืน้ ทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ ดังปรากฏให้เห็น
ตัง้ แต่ขอ้ เสนอของคณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ใน
พ.ศ. 2549 แม้วา่ จะมีทศั นะจากอดีตผูน้ ำ� ประเทศทีแ่ ย้งต่อความต้องการดังกล่าว
โดยเฉพาะความเห็นของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การใช้ ภ าษามลายู เ ป็ น ภาษาราชการและภาษาเพื่ อ
การท�ำงานในพืน้ ที่ ซึง่ ก็ได้รบั การตอบรับจากนายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตร
ผูน้ ำ� รัฐบาลในขณะนัน้ (โพสต์ทเู ดย์ 2549, 26 มิถนุ ายน; ASTV ผูจ้ ดั การออนไลน์
2549, 26 มิถุนายน) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีปฏิกิริยาจากชนชั้นน�ำระดับสูง
เช่นนัน้ ความส�ำคัญของภาษามลายูถนิ่ ทีใ่ ช้ตวั อักษรยาวีนยี้ งั คงถูกเสริมสร้าง
ให้มีน�้ำหนักมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งโดยนักวิชาการ ผู้รู้ และสื่อสารมวลชน
ชาวมลายูในพืน้ ที่ และสถาบันวิจยั ด้านภาษาจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ำ� คัญ
ในกรุงเทพฯ ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมอันยิง่ ใหญ่ของชาวมลายูทมี่ คี วามแท้
ดัง้ เดิม เมือ่ เปรียบเทียบกับภาษามลายูมาตรฐานทีถ่ กู ปรับปรุงให้เป็นสมัยใหม่
(กามารุดดีน, 2556; อับดลเล๊าะ และคณะ, 2553) ทิศทางดังกล่าวสอดรับกับ
กระแสส�ำนึกในอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ที่พุ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่ชาวมลายู
ในพื้นที่ ดังตัวอย่างการริเริ่มจัดท�ำและปรับปรุงป้ายหน่วยงานราชการ
ป้ายสัญญาณต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้สามารถสื่อสารกับชาวมลายูท้องถิ่น
กระทั่งน�ำไปสู่การจัดท�ำ หนังสือป้ายชื่อส่วนราชการภาษามลายูอักษรยาวี
เพือ่ เป็นต้นแบบสูม่ าตรฐานอาเซียน โดยคณะกรรมการราษฎรบัณฑิตด้านภาษา
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และวัฒนธรรมมลายูถนิ่ ในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ (ฆอซาลี อาแว, 2558, 6 มีนาคม)
พร้อมกันนั้น นักวิชาการด้านมลายูศึกษาในไทยซึ่งจบการศึกษาด้าน
วรรณคดีมลายู (Malay Literature) และมลายูศึกษา (Malay Studies)
จากประเทศมาเลเซีย ก็พยายามท�ำให้ภาษามลายูกลายเป็นตัวแทนของ
ภาษาที่ใช้ในประเทศภาคพื้นสมุทรของอาเซียน ในบางกรณีก็ใช้มโนทัศน์
ทางวัฒนธรรมบางประการเพือ่ สร้างพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่สำ� หรับกลุม่ คนผูใ้ ช้ภาษา
มลายูโดยเน้นความเป็นหนึง่ เดียว ตัวอย่างเช่น นักวิชาการด้านมลายูศกึ ษา
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เสนอให้ใช้ค�ำว่า ภูมิภาคนูซันตาราใน
ความหมายถึงภูมิภาคมลายู (Melayu Region) เพื่อวางกรอบครอบพื้นที่
ทางภูมศิ าสตร์ของผูใ้ ช้ภาษามลายู หรือการแปลชือ่ หลักสูตรมลายูศกึ ษาใน
ภาษาอังกฤษว่า Nusantara Studies ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวเป็นที่นิยมอยู่
แล้วในบรรดานักวิชาการด้านมลายูศึกษาจ�ำนวนมากในประเทศมาเลเซีย
ซึ่งนิยมความคิดเรื่องอารยธรรมมลายู (Malay Civilization หรือ Melayu
Hadhari) อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวก็ต้องต่อสู้กับความพยายามท�ำให้
เป็นกลางและรสนิยมแบบราชการและวงวิชาการไทยมากขึ้นผ่านการใช้คำ�
ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
พัฒนาการการสอนภาษาอินโดนีเซียในประเทศไทย
ในขณะทีพ่ ฒ
ั นาการการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูในประเทศไทย
ขึน้ กับปัจจัยด้านความมัน่ คง และความกังวลของรัฐต่อปัญหาในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นส�ำคัญ การเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซีย (บาฮาซา
อินโดนีเซีย) ในสังคมไทยกลับสัมพันธ์อยู่กับพัฒนาการของวงการศึกษา
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซียจึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่
ที่เพิ่งเริ่มขึ้นในวงการอุดมศึกษาไทยในระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา และมี
จุดมุ่งหมายในทางวิชาการเป็นส�ำคัญมากกว่าเป้าหมายด้านความมั่นคง
ควรกล่าวเบื้องต้นในที่นี้ว่า ความสนใจของชนชั้นน�ำไทยต่อผู้คน
วัฒนธรรม และภาษาจากดินแดนซึง่ ปัจจุบนั คือประเทศอินโดนีเซียมิได้เพิง่
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เริม่ ขึน้ เมือ่ รัฐไทยให้ความสนใจต่อการรวมตัวเข้าเป็นองค์กรการเมืองระดับ
ภูมภิ าคเช่น ASEAN หากแต่ปรากฏหลักฐานทีแ่ สดงถึงความสนใจดังกล่าว
มาอย่างยาวนานอย่างน้อยตัง้ แต่ปลายสมัยอยุธยา งานวรรณคดีเรือ่ งอิเหนา
หรือโครงจารึกวัดพระเชตุพนที่มีการกล่าวถึงผู้คนจากดินแดนชวา คือ
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้ถึงความสนใจใคร่รู้และการรับเอาวัฒนธรรมจาก
ดินแดนชวามาใช้เพื่อสนองรสนิยมของชนชั้นน�ำในราชส�ำนักสยามยุคต้น
รัตนโกสินทร์ (ทวีศักดิ์, 2553) หรือแม้แต่การเสด็จประพาสเกาะชวาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็เป็นเครือ่ งชีใ้ ห้เห็นถึงความสนใจ
ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์สยามในอันที่จะเรียนรู้ความเป็นไปและวิธี
การปกครองทีใ่ ช้อยู่ ณ อาณานิคมอิสต์อินดีสของเนเธอร์แลนด์อย่างเห็น
ได้ ชั ด อนึ่ ง เนื่ อ งจากในช่วงเวลาดัง กล่า วรัฐ เอกราชที่ ชื่ อ ว่ า ประเทศ
อินโดนีเซียยังคงไม่ปรากฏขึ้นบนแผนที่โลก ด้วยเหตุดังนั้น ความสนใจต่อ
สิ่งที่เรียกว่า “ภาษาอินโดนีเซีย” ในความหมายของภาษาประจ�ำชาติ
อินโดนีเซียจึงยังไม่ปรากฏขึ้นด้วยเช่นกัน
การเรียนภาษาอินโดนีเซียโดยคนไทยในระยะแรกเริ่มขึ้นเมื่อรัฐบาล
อินโดนีเซียมีนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ด้วย
การส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียแก่ชาวต่างชาติ
ผ่านการมอบทุนการศึกษาดาร์มาซิสวา (Darmasiswa scholarship) ส�ำหรับ
นักศึกษาและชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ณ
มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ในระยะแรก นักศึกษาจากประเทศไทย
ที่ได้รับทุนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
สนใจเดินทางไปศึกษาด้านศาสนาและความรู้อื่นๆ ที่ประเทศอินโดนีเซีย
และใช้โอกาสการเรียนภาษาในโครงการดาร์มาซิสวาเพื่อต่อยอดความรู้
กระนัน้ ก็ดตี ลอดช่วงทศวรรษ 2520-30 ยังไม่ปรากฏความพยายามจัดการเรียน
การสอนภาษาอินโดนีเซียในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
นอกจากทุนดาร์มาซิสวาซึง่ เป็นทุนมอบตรงจากรัฐบาลอินโดนีเซียแล้ว
การศึกษาภาษาอินโดนีเซียในระยะแรกเริม่ ยังเป็นผลมาจากการเติบโตของ
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การศึกษาและวิจัยเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาซึ่งมีอินโดนีเซียเป็น
หนึง่ ในประเทศทีส่ ำ� คัญนับแต่เริม่ ต้น ในการนี้ พืน้ ทีท่ เี่ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
และนักวิชาการชาวไทยมีโอกาสเรียนรูภ้ าษาอินโดนีเซียเพือ่ การศึกษาและ
วิจยั ประกอบด้วยสองช่องทางคือ 1) การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษาในประเทศโลกตะวันตก และ 2) การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาภาษา
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมูลนิธิ SEASREP
(Southeast Asian Studies Regional Exchange Program) เราอาจพิจารณา
ช่องทางทั้งสองบนพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันได้ดังนี้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษาในประเทศไทย คือการศึกษาด้านอาณา
บริเวณศึกษาที่มีต้นแบบมาจากแนวการสอนและวิจัยด้านนี้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงการรับเอาอิทธิพลทางภูมิปัญญาและการผลิตความรู้
เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากประเทศโลกตะวันตกอื่นทั้งที่เคยเป็น
เจ้าอาณานิคมเช่น อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และที่ไม่เคยเป็นเจ้า
อาณานิคม ดังเช่น ออสเตรเลีย มาปรับให้เข้ากับจริตทางวิชาการและ
ความต้องการของสังคมไทย ทัง้ นีภ้ ายใต้บริบทของยุคสงครามเย็นทีป่ ระเทศ
เหล่านี้ต่างเพ่งความสนใจมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะ
พืน้ ทีเ่ สีย่ งทางยุทธศาสตร์ในการเมืองระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกาซึง่ เป็น
ประเทศที่มีศูนย์วิจัยและหลักสูตรด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวหน้า
มากที่สุดในเวลานั้นได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากภูมิภาคนี้ไปศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจ�ำนวนมาก
ดังนัน้ นับแต่ทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา จึงเริม่ ปรากฏนักศึกษาชาวไทย
ทีเ่ ดินทางไปศึกษาความรูด้ า้ นนีท้ งั้ ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศ
อืน่ ๆ ในยุโรป แม้จะเป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ส่วนใหญ่ของนักศึกษาชาวไทยทีเ่ ดินทาง
ไปศึกษาต่อจะเลือกท�ำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในเรือ่ งไทยเป็นส่วนใหญ่
อันเนือ่ งจากความคุน้ เคย ความสะดวก และโอกาสทีจ่ ะจบการศึกษาได้ตาม
ก�ำหนดเวลา รวมถึงการเลี่ยงที่จะต้องเรียนภาษาที่ 3 หรือ 4 เพื่อท�ำวิจัย
ด้ า นอาณาบริ เ วณศึ ก ษา หากแต่ ก็ มี นั ก ศึ ก ษาชาวไทยบางรายที่ เ ลื อ ก
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ความท้ า ทายด้ ว ยการศึ ก ษาเรื่ อ งประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งอิ น โดนี เ ซี ย
(อั น เป็นประเทศที่มีอยู่ในความสนใจของวงวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียตลอดมา) ซึ่งส่งผลให้
จ�ำเป็นต้องเรียนภาษาอินโดนีเซียเพื่อการวิจัยระดับสูง บุคคลส�ำคัญใน
ช่วงเริ่มต้นได้แก่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ วิทยา สุจริตธนารักษ์ รายแรกเดิน
ทางไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่ แอนน์ อาร์บอร์
(University of Michigan, Ann Arbor) โดยเลือกท�ำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ
วรรณกรรมชาติ นิ ย มอิ น โดนี เ ซี ย 1 ในขณะที่ ร ายหลั ง เดิ น ทางไปศึ ก ษา
ณ มหาวิ ท ยาลั ย โมนาช (Monash University) ประเทศออสเตรเลี ย 2
โดยท�ำการวิจัยระดับปริญญาเอกในหัวข้อการปกครองส่วนภูมิภาคของ
อินโดนีเซียในช่วงยุคระเบียบใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อส�ำเร็จการศึกษาและ
เดินทางกลับสูป่ ระเทศไทยแล้ว นักวิชาการทัง้ สองท่านก็มไิ ด้สานต่อการวิจยั
ด้านอินโดนีเซียศึกษาด้วยการใช้ทักษะด้านภาษาหรือท�ำการสอนภาษา
อินโดนีเซียต่อแต่อย่างใด หากแต่ได้ใช้ความรู้ดังกล่าวไปบูรณาการกับ
การวิเคราะห์ในเรือ่ งอืน่ ๆ ทัง้ นี้ ภายหลังจากนิธแิ ละวิทยาแล้ว ยังมีนกั วิชาการ
ชาวไทยรุน่ ต่อมาทีเ่ ดินทางไปศึกษายังประเทศตะวันตก (รวมถึงสิงคโปร์ใน
เวลาต่อมา) และเลือกท�ำวิทยานิพนธ์พร้อมศึกษาภาษาอินโดนีเซียเพือ่ การวิจยั
เช่น ดินาร์ บุญธรรม ทวีศักดิ์ เผือกสม เป็นต้น
ในกรณีของ SEASREP นั้น มูลนิธิดังกล่าวมีศูนย์ด�ำเนินการอยู่ที่
ประเทศฟิลปิ ปินส์ โตโยต้าซึง่ เป็นบริษทั ผลิตรถยนต์รายใหญ่ซงึ่ มีฐานการผลิต
และตลาดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนานได้จัดตั้ง
มูลนิธิ SEASREP ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
วิทยานิพนธ์เรื่อง Nidhi Aeusrivongse. (1976). Fiction as History: A Study of Pre-war
Indonesian Novels and Novelists (1920-1942). Ph.D. Dissertation, University of
Michigan, Ann Arbor.
2
วิทยานิพนธ์เรื่อง Withaya Sucharithanarugse. (1979). Indonesian Regional
Administration in a Period of Intensified Development Activity, 1969-1976 : Case studies
in Three Kabupatens of Central Java. Ph.D. Dissertation, Monash University, Australia.
1
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และการวิจยั ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษาตัง้ แต่ พ.ศ. 2540 มูลนิธเิ ริม่
มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาจากภูมภิ าคนีแ้ ละเริม่ ปรากฏนักศึกษาชาวไทย
ทีไ่ ด้รบั ทุนจาก SEASREP ไปศึกษาภาษาอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยแห่ง
อินโดนีเซีย (Universitas Indonesia, UI) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำ
ของประเทศแห่งนั้นเป็นเวลา 1 ปี
ผลจากการประสานงานและผลั ก ดั น ของชาญวิ ท ย์ เกษตรศิ ริ
อดี ต อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้ช่ือว่าเป็นนักวิชาการที่มี
บทบาทส�ำคัญในการวางรากฐานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย
อีกทัง้ ยังเป็นกรรมการของมูลนิธโิ ตโยต้ามาอย่างยาวนาน ท�ำให้ SEASREP
กลายเป็นช่องทางส�ำคัญส�ำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ต้องการเรียนรู้เรื่อง
เพื่อนบ้านในภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ชาญวิทย์ได้จัดตั้งโครงการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา ทีค่ ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการดังกล่าวเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีซงึ่ ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการความรูเ้ รือ่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษาของสังคมไทย
หลักสูตรมีการบรรจุรายวิชาภาษาอินโดนีเซียเพื่อที่จะฝึกฝนให้นักศึกษา
มี ค วามเชี่ ย วชาญระดั บ พื้ น ฐานในภาษาของประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดย
ท�ำการว่าจ้างชาวอินโดนีเซียมาเป็นผู้สอนในรายวิชาภาษา
ต่อมาใน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภูมิภาคศึกษาจากที่ได้มีการพัฒนา
โครงการภูมภิ าคศึกษามาก่อนหน้าภายใต้การผลักดันของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
พรรณงาม เง่าธรรมสาร นักวิชาการประวัติศาสตร์ซึ่งมีสถานะเป็นอาจารย์
คนแรกของหลักสูตร และอุทัย ดุลยเกษม คณบดีส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ใน
ขณะนั้น ความที่โครงการภูมิภาคศึกษามุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำสังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำสังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
1

59
ปีที่ 21
ฉบับที่ 2
เม.ย.
มิ.ย.
2558

พัฒนาการและสถานการณ์การจัดการศึกษาภาษา... |ธนภาษ เดชพาวุฒกิ ล
ุ

60
Vol. 21
No. 2
Apr.
Jun.
2015

ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นหลักในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่เป็น
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์มาแต่เริม่ ต้น ท�ำให้หลักสูตรภายใต้การบริหารของ
แพทริค โจรี (Patrick Jory) และ ทวีศกั ดิ์ เผือกสม1 ซึง่ ต่างเป็นอาจารย์รนุ่ แรก
ของหลั ก สู ต รได้ บ รรจุ อ รอนงค์ ทิ พ ย์ พิ ม ล 2 มหาบั ณ ฑิ ต จากภาควิ ช า
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเขียนวิทยานิพนธ์ว่าด้วย
ประวัติศาสตร์ขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซีย เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาด้านเนื้อหาและภาษาอินโดนีเซีย ควบคู่ไปกับการว่าจ้างอาจารย์
ชาวอินโดนีเซียเป็นผู้สอนภาษาเพิ่มเติม ประสบการณ์ไปศึกษาภาษา
อินโดนีเซียด้วยทุน SEASREP ทีม่ หาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซียของอรอนงค์
ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซียในฐานะวิชาเอกของ
หลักสูตรมีความต่อเนื่องมากขึ้น นอกจากนั้น ทั้งสามคนได้ร่วมพัฒนา
โครงการเรียนภาษาในต่างประเทศ (In-Country Program) ในประเทศ
อินโดนีเซีย โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรียนภาษาในต่าง
ประเทศซึ่งเป็นวิชาบังคับส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรไปศึกษา
ภาษาในประเทศเจ้าของภาษา (คืออินโดนีเซียและมาเลเซีย) เป็นเวลา 3 เดือน
อนึง่ นักศึกษาของหลักสูตรภูมภิ าคศึกษาส่วนหนึง่ ยังได้รบั ทุนดาร์มาซิสวา
ซึ่งท�ำให้มีโอกาสขยายเวลาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียยาวนาน
ขึน้ เป็นเวลา 1 ปี นักศึกษาเหล่านีไ้ ด้มโี อกาสสัมผัสประสบการณ์ในประเทศ
อินโดนีเซียที่หลากหลายแตกต่างกัน จากการที่ทุนดังกล่าวไม่ได้ผูกขาด
การจัดส่งนักศึกษาไปยัง ณ มหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่ง
ในส่ ว นของทวี ศั ก ดิ์ ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ศึ ก ษาภาษาอิ น โดนี เ ซี ย ที่
มหาวิทยาลัยกัชจะมาดา (Universitas Gadjah Mada, UGM) มหาวิทยาลัย
ชัน้ น�ำเก่าแก่อกี แห่งหนึง่ ซึง่ ตัง้ อยูท่ เี่ มืองยอร์กยาการ์ตา ก็ได้รเิ ริม่ การพัฒนา
บัณฑิตผู้รู้ภาษาอินโดนีเซียชาวไทยอย่างจริงจังด้วยการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างหลักสูตรภูมิภาคศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อท�ำการจัดส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาในโครงการเรียน
ภาษาในต่างประเทศโดยจากจุดเริ่มต้นที่หลักสูตรจัดส่งนักศึกษาไปที่
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มหาวิทยาลัยกัชจะมาดา ต่อมาได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งมาลัง
(Universitas Negeri Malang, UM) ทางตะวันออกของเกาะชวา พร้อมผลักดัน
นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรให้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทด้านภาษาศาสตร์ที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์
ผู้สอนบาฮาซาโดยตรง1 ขณะที่บัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรอีก
จ� ำ นวนหนึ่ ง ก็ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโทด้ า น
ประวัตศิ าสตร์และมานุษวิทยาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพือ่ ใช้
ความรู้ภาษาอินโดนีเซียในการท�ำวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และการเมืองอินโดนีเซีย (ทวีศกั ดิ,์ 2557) นอกจากนัน้ ในฐานะหัวหน้าหน่วย
วิจัยภูมิภาคศึกษาในขณะนั้น ทวีศักดิ์ได้ริเริ่มการพัฒนาโครงการจัดท�ำ
พจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทยซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาวที่
สนับสนุนงบประมาณโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อ
เป็นส่วนสนับสนุนการเรียนรูภ้ าษาอินโดนีเซียแก่สงั คมไทยในระดับทีก่ ว้าง
ขวางยิง่ ขึน้ และรวมตลอดจนการพัฒนาอินโดนีเซียศึกษาโดยนักวิชาการไทย
สถานภาพการเรียนการสอนและทิศทางในอนาคต
นับจากจุดเริ่มต้นที่การสอนภาษามลายูได้รับการวางรากฐาน ณ ภาค
วิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขยับสู่
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ เช่น มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การเคลือ่ นตัวไปกับกระแสอาเซียนของหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และการขยายตัวของส�ำนึกเรื่อง
อาเซียนในหมูป่ ระชาชนระดับล่าง หลายมหาวิทยาลัยจึงเริม่ เปิดสอนภาษา
มลายูและอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น ทั้งในฐานะส่วนหนึ่งของภาควิชาด้านภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ หรือเป็นรายวิชาส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้าน
1

ก่อนหน้า พ.ศ. 2550 อาจารย์ผู้สอนภาษาอินโดนีเซียชาวไทยโดยส่วนใหญ่ไม่ได้จบการ
ศึกษาในด้านภาษาศาสตร์หรือการสอนภาษาอินโดนีเซีย โดยทัว่ ไปนักศึกษาชาวไทยทีไ่ ป
เรียนภาษาอินโดนีเซียด้วยทุนดามาซิสวาเป็นเวลา 1 ปีมักก�ำลังศึกษาหรือจบการศึกษา
จากแขนงวิชาอื่นๆ (เพ็ญศรี, 2557)
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อาณาบริเวณศึกษา เช่น เอเชียศึกษา ภูมภิ าคศึกษา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา อาเซียนศึกษา เป็นต้น ความที่การสอนภาษามลายูและอินโดนีเซีย
ในสถาบันระดับอุดมศึกษาของไทยอยูภ่ ายใต้โครงสร้างการบริหารสองแบบ
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความแตกต่างในแง่ของการพัฒนาบัณฑิตดังต่อไปนี้
การพัฒนาหลักสูตรภาษามลายู ทัง้ มลายูมาตรฐานและมลายูถนิ่ ภายใต้
โครงสร้างของภาควิชาภาษาตะวันออก เอือ้ ให้หลักสูตรบรรจุรายวิชาต่างๆ
ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ภาษามลายูในมิติต่างๆ ของสังคม จ�ำนวนรายวิชาที่
ถูกก�ำหนดไว้มุ่งเป้าหมายเพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะในการใช้ภาษามลายูอย่างดี นักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตร
ภาษามลายูถูกคาดหวังว่าจะสามารถใช้ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อในระดับสูง อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่าในช่วงต้น
ทศวรรษ 2530 ซึง่ เป็นช่วงเริม่ ต้นทีห่ ลักสูตรภาษามลายูสามารถผลิตบัณฑิต
รุน่ แรกๆ ออกสูส่ งั คม มีบณ
ั ฑิตจ�ำนวนน้อยมากทีม่ โี อกาสไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทหรือเอกในด้านการสอนภาษามลายู และมีจ�ำนวนหนึ่งเท่านั้นที่
เลือกศึกษาต่อในด้านวรรณคดีมลายูและมลายูศกึ ษา กระนัน้ บัณฑิตเหล่านี้
ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศมาเลเซีย เช่น
มหาวิทยาลัยแห่งมาลายา (Universiti Malaya, UM) มหาวิทยาลัยซายน์
มาเลเซีย (Universiti Sain Malaysia, USM) มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย
(Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM) เป็นต้น สภาพการณ์เช่นนีท้ ำ� ให้
ในปัจจุบัน บุคลากรผู้สอนภาษามลายูส่วนใหญ่คือผู้จบการศึกษาด้ า น
วรรณคดีมลายูและมลายูศกึ ษาและอาศัยประสบการณ์การสอนในการพัฒนา
ตนเองจนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษามลายู (อับดุลรอยะ, 2557)
ส�ำหรับในภาคใต้ อาจารย์รนุ่ แรกทีเ่ ป็นผูส้ อนภาษามลายูในระดับมหาวิทยาลัย
ได้แก่ สาเหะ อับดุลเลาะ อัลยุฟรี แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี และ รัตติยา สาและ แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปัจจุบัน ตลาดความต้องการผู้รู้ภาษามลายูก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
อีกทัง้ ยังมีการพัฒนาหลักสูตร เนือ้ หารายวิชาและแนวการจัดการเรียนการสอน

สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ให้เหมาะกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา
มหาวิทยาลัยในพืน้ ทีภ่ าคใต้ของไทยมีการท�ำโครงการความร่วมมือด้านการสอน
และการพัฒนาภาษามลายูกบั มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะ
ความร่วมมือแบบเครือข่ายภายใต้การน�ำของ สภาภาษาบรูไน-มาเลเซียอินโดนีเซีย (Majlis Bahasa Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia,
MABBIM) (นิอบั ดุลรากิบ๊ , 2557) ซึง่ มุง่ เน้นการจัดประชุมแลกเปลีย่ นความรู้
ความก้าวหน้าด้านภาษามลายู ซึง่ ช่วยให้ผสู้ อนภาษามลายูในไทยมีโอกาส
ดึงความร่วมมือและความช่วยเหลือจากประเทศในเครือข่ายเข้าสู่พื้นที่
ความเติบโตทั้งในความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิด
การแตกยอดหลักสูตรเกีย่ วกับเรือ่ งมลายู ออกเป็นหลักสูตรภาษามลายู และ
หลักสูตรมลายูศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิต
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ น่าสังเกตว่าส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ การบรรจุอาจารย์ผสู้ อนภาษามลายูไม่ได้มกี ารแยกพิจารณาว่า
ผูส้ มัครต้องจบการศึกษาด้านภาษามลายูหรือภาษาอินโดนีเซียเป็นการเฉพาะ
หากแต่พิจารณาว่าทั้งสองภาษาต่างมีรากเหง้าร่วมกัน ความแตกต่างเป็น
เพียงเรื่องส�ำเนียงของผู้สอน และด้วยเหตุดังนั้น หลักสูตรภาษามลายู
ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้จงึ มิได้แยกหลักสูตรออกเป็นภาษามลายูและ
ภาษาอินโดนีเซีย ในส่วนของการพัฒนารายวิชาภาษามลายูในหลักสูตร
ด้านอาณาบริเวณศึกษา พบว่าปัจจุบันการเพิ่มรายวิชาภาษามลายูจ�ำนวน
2-4 รายวิชา ซึ่งอาจเสริมด้วยโครงการศึกษาภาษาเพื่อนบ้านในประเทศ
เจ้าของภาษาอีก 1-2 ภาคการศึกษาก�ำลังเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวาง เหตุผลเบือ้ งต้นในการก�ำหนดจ�ำนวนรายวิชาคงอยูท่ จี่ ดุ มุง่ หมาย
ของหลักสูตรด้านอาณาบริเวณศึกษาที่วางเป้าหมายที่การผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น
รายวิชาด้านเนื้อหาจึงเป็นส่วนใหญ่ของวิชาทั้งหมด และมีวิชาด้านภาษา
เป็นส่วนเสริมเพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการศึกษาและวิจัยเรื่องเพื่อนบ้าน
ในส่วนของทัศนะเรือ่ งการพัฒนาทักษะภาษามลายูแก่นกั ศึกษาทีม่ ภี มู หิ ลัง
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ทางภาษาแตกต่างกันนั้นผู้สอนภาษามลายูในหลักสูตรด้านอาณาบริเวณ
ศึกษามองว่า แม้ปัจจัยเรื่องภูมิหลังทางชาติพันธุ์ของนักศึกษาจะไม่มีผล
เท่าไรนักต่อพัฒนาการการเรียนรู้ภาษามลายูระหว่างนักศึกษาชาวมลายู
และนักศึกษากลุ่มอื่นๆ เนื่องจากนักศึกษากลุ่มแรกจ�ำเป็นต้องปรับพื้นฐาน
ด้านภาษาเพือ่ การเรียนรูภ้ าษามลายูมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม การทีห่ ลักสูตร
ด้านอาณาบริเวณศึกษาไม่สามารถก�ำหนดจ�ำนวนรายวิชาบังคับภาษามลายู
ได้มากเพียงพอ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตในเรือ่ งทักษะภาษาอย่าง
เลี่ยงได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตร
ภาษามลายู โ ดยตรง เป็ น ที่ ท ราบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาอาจมี
ความสามารถสื่อสารภาษามลายูกับเจ้าของภาษาในระดับชีวิตประจ�ำวัน
แต่ก็มีข้อจ�ำกัดอยู่มากหากต้องใช้ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งการจัดส่ง
นักศึกษาไปศึกษาภาษามลายูในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศมาเลเซีย
เป็นเวลายาวนานในลักษณะโครงการเรียนภาษาในต่างประเทศก็เป็นภาระ
ด้านค่าใช้ทสี่ งู ส�ำหรับนักศึกษาด้วยเช่นกัน เหตุเพราะนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียน
หลั ก สู ต รด้ า นเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษาหรื อ อาเซี ย นศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้วมักมีฐานะด้าน
การเงินของครอบครัวที่ด้อยกว่านักศึกษาที่สมัครตรงเข้าศึกษาหลักสูตร
แขนงนี้ในมหาวิทยาลัยส่วนกลางทีก่ รุงเทพฯ หรือมหาวิทยาลัยทีม่ ีชื่อเสียง
มายาวนาน ข้อจ�ำกัดที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านภาษาและการมีประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมในประเทศ
เพื่อนบ้านที่หลักสูตรเป็นผู้จัดให้ นอกจากนั้น สถานการณ์คล้ายคลึงกันนี้
เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาเพื่อนบ้านอื่นด้วยเช่นกัน
ข้ อ เสนอจากผู ้ ส อนภาษามลายู ใ นลั ก ษณะของการจั ด กลุ ่ ม วิ ช า
ภาษามลายูไว้กบั สาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์เป็นการเฉพาะในมหาวิทยาลัย
ระดับภูมภิ าคหรือท้องถิน่ จึงมีแง่มมุ ส�ำคัญในการช่วยแก้ปญ
ั หาดังกล่าวอยู่
เช่นกัน เหตุผลส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะอาจารย์ผสู้ อนภาษามลายูทมี่ ภี มู หิ ลัง
ก�ำเนิดจากจังหวัดชายแดนใต้มักมีทัศนะว่า อาจารย์ชาวไทยเชื้อสายมลายู
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ซึ่งจบการศึกษาด้านวรรณคดีและภาษาจากประเทศมาเลเซียเองสามารถ
สอนภาษามลายูได้ดไี ม่นอ้ ยกว่าชาวมาเลเซีย การบริหารจัดการในลักษณะ
ของสาขาวิชาภาษามลายูนี้คล้ายคลึงกับที่ปรากฏอยู่ในภาควิชาภาคตะวัน
ออกในหลายมหาวิทยาลัย หากแต่มุ่งที่การผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญภาษา
มลายูมาตรฐานอย่างแท้จริงจากสถาบันอุดมศึกษาระดับท้องถิน่ เป็นการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรด้านอาณาบริเวณศึกษา และ
สาขาวิชาชีพอืน่ ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเลือกลงเรียนรายวิชาภาษามลายู
ได้มากขึน้ เพือ่ น�ำความรูไ้ ปใช้ในการท�ำงาน ผูเ้ ชีย่ วชาญการสอนภาษามลายู
บางท่านเชือ่ ว่าแนวทางเช่นนีจ้ ะสามารถตอบสนองการเติบโตของการเรียน
ภาษามลายูในสังคมไทยได้มากกว่าที่เป็นอยู่ (อับดุลรอยะ, 2557)
ในส่วนของสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซียใน
ประเทศไทย ปัจจุบันด�ำเนินไปในสองรูปแบบคือ แนวทางแบบหลักสูตร
ภูมภิ าคศึกษา1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซงึ่ รายวิชาภาษาอินโดนีเซียมีสถานะ
เป็นวิชาเอกส�ำหรับนักศึกษาของหลักสูตร ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอินโดนีเซียอย่างสม�ำ่ เสมอ และสอนโดยอาจารย์ชาวไทย กับแนวทาง
แบบก� ำ หนดให้เ ป็นวิชาเลือกเสรี ซึ่ง มัก ตามมาด้ วยการเปิ ด สอนแบบ
ไม่สม�ำ่ เสมอและใช้ผสู้ อนเป็นชาวอินโดนีเซีย (บางครัง้ ขึน้ กับความต้องการและ
จ�ำนวนของนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน) ดังเช่น มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษาทีพ่ ฒ
ั นาต่อมาหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และให้ความส�ำคัญกับประเทศอินโดนีเซีย
ยังได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล หรือล่าสุดคือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น ทัง้ นีใ้ นการจัดหาผูส้ อน
ภาษาอินโดนีเซีย สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจยั ส่วนใหญ่ยงั คงนิยมใช้
1

ปัจจุบันคือหลักสูตรอาเซียนศึกษา
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วิธวี า่ จ้างชาวอินโดนีเซียเป็นผูส้ อนภาษา (ซึง่ อาจท�ำหน้าทีเ่ ป็นนักวิจยั สังกัด
สถาบันภาษา สถาบันวิจัย หรือท�ำงานด้านอื่นไปด้วยพร้อมกัน) แม้ว่าวิธี
การดังกล่าวมักก่อให้เกิดค�ำถามตามมาในเรื่องของประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยก็ตาม ขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งก็อาจใช้วธิ จี า้ งอาจารย์ชาวไทยซึง่ ประจ�ำสถาบัน
อุดมศึกษาอืน่ เป็นผูส้ อนเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากการบรรจุอตั ราอาจารย์
ประจ�ำในต�ำแหน่งดังกล่าว เช่น โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจกล่าวได้วา่ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเริม่ ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซียผ่านการพัฒนาหลักสูตรด้าน
อาณาบริเวณศึกษาภายใต้บริบทการขยายตัวของส�ำนึกอาเซียน แม้ว่าบาง
มหาวิทยาลัยจะมีการบรรจุรายวิชาไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เคยเปิดสอนอย่าง
จริงจังเลยเป็นเวลาหลายปี เช่น หลักสูตรเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นต้น นอกเหนือจากรูปแบบการด�ำเนินการทัง้ สองแบบหลักนีแ้ ล้ว มีกรณี
ที่อาจเป็นข้อยกเว้นเพียงเล็กน้อย เช่น การมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญภาษา
อินโดนีเซียโดยสังกัดภาควิชาภาษาเป็นการเฉพาะ เช่น ศิริพร มณีชูเกษ
ผูเ้ ชีย่ วชาญภาษาอินโดนีเซียทีค่ ณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศิรพิ ร
จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่ง
อิ น โดนี เ ซี ย และมี ผ ลงานเอกสารค� ำ สอนภาษาอิ น โดนี เ ซี ย อี ก ทั้ ง มี
ประสบการณ์ในการจัดการสอนภาษาอินโดนีเซียในระดับมัธยม1
ความน่าสนใจของประเทศอินโดนีเซีย ทัง้ ในแง่ของการเป็นประเทศมุสลิม
ทีม่ จี ำ� นวนประชากรมากทีส่ ดุ ในอาเซียน ประกอบกับความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เงื่อนไขด้านระเบียบข้อบังคับและวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่น
กว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับบางประเทศในภูมภิ าค เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ท�ำให้
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเป็นทีต่ ระหนักมานานแล้วในแวดวงธุรกิจ
1

ปัจจุบนั สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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บรรษัทข้ามชาติสญ
ั ชาติไทยได้เป็นหัวหอกเข้าไปลงทุนด้านการเกษตร เช่น
ยางพารา ปาล์มน�ำ้ มัน ประมง และธุรกิจอืน่ ๆ ในอินโดนีเซียอย่างกว้างขวาง
ความสนใจที่มีต่อตลาดอินโดนีเซียซึ่งก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ท�ำให้
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยแสวงหาหนทางทีจ่ ะพัฒนาความร่วมมือรูปแบบ
ต่างๆ กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในหลายกรณีอาจยังไม่มี
ความพร้อมในเรื่องบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับ
ประเทศแห่งนี้ กล่าวคือ ขณะที่ในบางมหาวิทยาลัยแม้จะตระหนักถึง
ความส�ำคัญของประเทศอินโดนีเซียอย่างยิง่ ยวด โดยเฉพาะในมิตเิ ศรษฐกิจ
จากเหตุผลเรื่องการเร่งพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานมีทักษะในอาเซียน เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร นักบัญชี
เป็นต้น กระทัง่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาโครงการจัดส่งนักศึกษาทีศ่ กึ ษาในสาขาอาชีพ
ที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านี้ เพื่อไปฝึกงานในรายวิชาประเภทสหกิจศึกษา
ณ ประเทศอินโดนีเซีย ดังเช่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีการจัดท�ำ
โครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ณ ประเทศอินโดนีเซียอย่างเข้มแข็งและโดดเด่น
รวมถึ ง การให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาชาวอิ น โดนี เ ซี ย มาศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีการเปิดสอนวิชาภาษา
อิ น โดนี เ ซี ย อย่ า งเป็ น ทางการ หรื อ มี ก ารบรรจุ อ าจารย์ ช าวไทยที่ เ ป็ น
ผู ้ เชี่ยวชาญภาษาอินโดนีเซียหรืออินโดนีเซียศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
(เพ็ญศรี, 2557) สภาวการณ์ดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบต่อการเตรียม
ความพร้อมแก่นักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาในสายวิชาชีพยังขาดความรู้
ทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย
ยิ่งกว่านั้น การผนวกรวมการจัดการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซีย
เข้ากับภาษามลายูดังที่มักปรากฏในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย ตลอดจนแนวนโยบายของหน่วยงานสนับสนุนด้าน
อุ ด มศึ ก ษาของภาครั ฐ ยั ง เป็ น ปั ญ หาที่ ส� ำ คั ญ ในทั ศ นะของผู ้ ส อนภาษา
อินโดนีเซียซึ่งจบการศึกษาด้านภาษาศาสตร์อินโดนีเซียโดยตรงอีกด้วย
ส�ำหรับผูส้ อนภาษาอินโดนีเซีย โดยเฉพาะทีส่ งั กัดหลักสูตรเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้ศึกษาหรืออาเซียนศึกษาแล้ว ความแตกต่างระหว่างสองภาษาเป็น
เรือ่ งประจักษ์ชดั และไม่ควรมีเหตุให้นำ� ภาษามลายูและอินโดนีเซียมาจัดการเรียน
การสอนรวมกัน หรือด้วยการน�ำอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาหนึ่งไปสอนใน
อีกภาษาหนึง่ หากผูบ้ ริหารค�ำนึงถึงคุณภาพของนักศึกษาและผลสัมฤทธิใ์ น
การจัดการเรียนการสอน ข้อสรุปทีไ่ ด้จากประสบการณ์การสอนของอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอินโดนีเซียคือ นักศึกษาที่มีภูมิหลังเป็นชาวมลายูมุสลิม
จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีข้อได้เปรียบในการเรียนภาษาอินโดนีเซีย
เหนือนักศึกษาชาวไทยกลุม่ อืน่ ๆ อีกทัง้ ยังอาจเป็นอุปสรรคในพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ภาษาอีกด้วย จากการที่นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้ถูกบ่มเพาะ
ภาษามลายูถิ่นซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องแบบแผนการใช้ภาษา ส�ำเนียง
และมโนทัศน์จากครอบครัวและสังคมอย่างแนบแน่น คณาจารย์ผสู้ อนทีจ่ บ
การศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียพบว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่จะสอนให้
นักศึกษามลายูในท้องถิ่นสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอินโดนีเซียได้
แบบเจ้าของภาษา
ทั้งนี้ ด้วยลักษณะที่แยกออกจากกันได้ยากระหว่างเนื้อหาทางด้าน
ประวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียทีม่ ตี อ่ ตัวภาษาเอง
ท�ำให้การเรียนภาษาอินโดนีเซียเป็นเสมือนการเรียนรูโ้ ลกอีกใบหนึง่ ทีแ่ ตกต่าง
จากภาษามลายูอย่างยิง่ แม้วา่ ประชากรส่วนใหญ่ของทัง้ สองประเทศจะเป็น
มุสลิมรวมถึงใช้ภาษาทีม่ ตี น้ รากร่วมกันก็ตาม กล่าวคือแม้ภาษาอินโดนีเซีย
จะมีรากมาจากภาษามลายู หากแต่กไ็ ด้รบั อิทธิพลในเรือ่ งมโนทัศน์ ค�ำศัพท์
จากภาษาชวาและดัทช์อย่างมาก ยิ่งกว่านั้นนับจากหลังการสิ้นสุดยุค
ระเบียบใหม่ในปลายทศวรรษ 2530 ซึง่ น�ำไปสูก่ ารปรับโครงสร้างทางการเมือง
และวัฒนธรรมในประเทศอินโดนีเซียให้มีลักษณะเปิดกว้างมากขึ้น ให้
เสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมีความหลากหลาย
ของแนวปฏิบตั ทิ างศาสนาเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียซึง่ ก่อให้เกิด
การท้าทายทางความคิดในพื้นที่สาธารณะอย่างกว้างขวาง ปัจจัยทาง
ประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวส่งผลให้การศึกษาภาษาอินโดนีเซียเป็นเสมือนประตู
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ที่เปิดสู่โลกอิสลามที่แตกต่างไปจากที่รับรู้กันอยู่โดยทั่วไปในหมู่ชาวไทย
การเรียนรูภ้ าษาอินโดนีเซียผ่านภาพยนตร์ บทเพลง และวรรณกรรมร่วมสมัย
ได้กลายเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่แพร่หลายอยู่ในหมู่ผู้สอน
ภาษาอินโดนีเซียในหลักสูตรด้านอาณาบริเวณศึกษา กระนัน้ ก็ดี ควรกล่าว
ด้วยว่าความกังวลของภาครัฐทีม่ ตี อ่ เยาวชนจากพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ทเี่ ดินทาง
ไปศึกษาภาษาอินโดนีเซีย ณ ประเทศอินโดนีเซีย อันเนื่องจากเหตุผลเรื่อง
อิทธิพลของกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาก็มิได้ปลาสนาการไปแต่อย่างใด
ด้วยเหตุทกี่ ารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซียเพิง่ เริม่ ขึน้ ใน
สังคมไทยไม่นานนัก ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษาอินโดนีเซียชาวไทยส่วนใหญ่จงึ
มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 30-40 ปี และด้วยประสบการณ์และความเยาว์วัย
เมือ่ เปรียบกับนักวิชาการด้านภาษามลายูซงึ่ มักจะมีความสัมพันธ์กบั หน่วย
งานภาครัฐมาอย่างยาวนาน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัยอย่างต่อ
เนือ่ งเพือ่ ตอบสนองวัตถุประสงค์ดา้ นความมัน่ คงของรัฐ ดังนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ภาษาอินโดนีเซียจึงยังมีพนื้ ทีท่ างวิชาการและสายสัมพันธ์กบั ภาครัฐน้อยกว่า
โดยเปรียบเทียบ บัณฑิตทีจ่ บการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา
ในแขนงความเชี่ยวชาญเรื่องประเทศอินโดนีเซียและมีความรู้ในด้านภาษา
อินโดนีเซียจ�ำนวนไม่น้อยยังคงไม่มีโอกาสท�ำหน้าที่สอนความรู้ภาษาที่ตน
เชี่ยวชาญแม้ว่าจะได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาก็ตามอัน
เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดเรือ่ งโอกาสในเรือ่ งการท�ำงาน ส่วนใหญ่ของบัณฑิตผูผ้ า่ น
การเรียนภาษาอินโดนีเซีย ทั้งที่จัดการเรียนการสอนในประเทศและที่มี
โอกาสได้รับทุนดามาซิสวาไปศึกษาภาษาต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย ยังคง
ท�ำงานในแขนงอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ความรูภ้ าษาอินโดนีเซียเป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สาร
อาทิ ล่ามธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สรุป
พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย
ในประเทศไทยมีความเป็นมาแตกต่างกัน ในกรณีของภาษามลายู ปัจจัย

69
ปีที่ 21
ฉบับที่ 2
เม.ย.
มิ.ย.
2558

พัฒนาการและสถานการณ์การจัดการศึกษาภาษา... |ธนภาษ เดชพาวุฒกิ ล
ุ

70
Vol. 21
No. 2
Apr.
Jun.
2015

ก�ำหนดที่ส�ำคัญในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ปัญหาความมั่นคง
ภายในประเทศ และยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่มีต่อสภาพการณ์ดังกล่าว
ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ ขณะที่ ก ารเติ บ โตของวิ ช าการด้ า น
เอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบท
ของการรวมตั ว เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และการเติ บ โตของ
โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย
(IMT-GT) ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของหลักสูตรการเรียนการสอน
การจั ด อบรมภาษา และอุ ต สาหกรรมการวิ จั ย เรื่ อ งอาเซี ย นในสถาบั น
อุดมศึกษาไทย ทิศทางการเติบโตของภาษาทัง้ สองได้หนั เหออกไปสูแ่ นวโน้ม
ใหม่ในเรือ่ งการเรียนภาษาเพือ่ นบ้านเพือ่ โอกาสในการศึกษาต่อและการวิจยั
ระดับสูง บทบาทในการเป็นตัวกลางซึ่งท�ำหน้าที่สร้างความเข้าใจทาง
วัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน
และโดยเฉพาะประการส�ำคัญที่สุดคือ ทักษะความรู้ในภาษาทั้งสองช่วยให้
เพิ่มพูนโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้เรียน กล่าวได้ว่าเงื่อนไขการแข่งขันใหม่
ในระดับภูมภิ าคท�ำให้แรงงานมีฝมี อื และมีความรูเ้ กีย่ วกับภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศเพือ่ นบ้านกลายเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงานอย่างมาก แม้วา่
ภาษาอังกฤษจะยังคงมีสถานะเป็นภาษาเพือ่ การท�ำงานของภูมภิ าคนีเ้ ช่นเดิม
ก็ตาม ยิง่ กว่านัน้ การสนับสนุนการเผยแพร่ความรูภ้ าษามลายูและอินโดนีเซีย
แก่ข้าราชการ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยงบประมาณจากหน่วยงานสนับสนุน
ด้านการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชน ก็ได้กลายเป็นน�้ำเลี้ยงหล่อลื่นให้
หลักสูตรด้านอาณาบริเวณศึกษาสามารถผลักดันกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับประเทศทั้งสองได้ต่อไป อีกทั้งอาจพัฒนาการอบรมภาษาไป
สู ่ ธุ ร กิ จ การจั ด อบรมภาษาแก่ บุ ค คลทั่ ว ไปภายใต้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยได้ในอนาคต
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