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ร่างกฎหมาย ความช�านาญในภาษาอังกฤษ การศึกษาในหลายภาษา
บทกฎหมายใหม่58

เมื่อ ยี่สิบปีที่แล้ว โรงเรียนใน California ได้บังคับโดยกฎหมายให้นักเรียนหลาย
ร้อยคนจากหลายพันคนเข้าเรียนในชั้นเรียน เกือบจะเป็นภาษาสเปนเท่านั้น  
นักเรียน ผู้ปกครอง และนายจ้างไม่ต้องการกลับไปยังวันนั้นอีก แต่ผู ้"ล็อบบี"้ 
การศึกษาด้วยสองภาษาและสหภาพครูต้องการให้เป็นอย่างนั้น รวมไปถึง 
นักการเมืองที่ต้องการให้มีการลงคะแนนเสียงรับญัตติข้อเสนอ 58 นี้ด้วย 

เราเป็นสองในหลายสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ลงคะแนนเสียงต้านและเราอยาก
กระตุ้นให้คุณลงคะแนนเสียง "ไม่รับ" ด้วย 

ในป ี1998 ผู้ลงคะแนนเสียงใน California ได้อนุมัติข้อก�าหนดพื้นฐานที่นักเรียน
ควรได้เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของเรา นอกเสียจากว่าผู้ปกครองจะไม่เห็น
ด้วย ที่ท�าเช่นนี้ก็เพราะว่านักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนั้นประสบ
ความยากล�าบากในการเรียนในชั้นเรียน "สองภาษา" มาเป็นเวลานานและไม่มี
ความก้าวหน้าเลย 

ผลลัพธ์ที่ได้น่าเป็นที่สังเกตอย่างยิ่ง เด็ก ๆ เรียนภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าตอนที่ถูก
บังคับให้เรียน "โปรแกรมสองภาษา" ซึ่งกินเวลายาวนานหลายป ีเนื่องจากพวก
เขาเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าและที่อายุน้อยกว่า ตัวเลขบันทึกได้นั้นแสดงให้
เห็นว่านักเรียนต่างชาติจ�านวนมากได้เข้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในรัฐ
ของเรา 

ส�าหรับผู้ที่สนับสนุนญัตติข้อเสนอ 58 ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเนื่องจากผู้
ที ่ได้ชื่อว่า "ครูสอนภาษา" ได้มีงานท�าในโรงเรียนของเราเท่านั้น ตราบเท่าที่
นักเรียนเรียนในชั้นเรียนสองภาษา เป็นครูและสหภาพครูนั่นเองที่ได้รับประโยชน ์
ไม่ใช่เด็ก ๆ 

ญัตติข้อเสนอ 58 นี้ไม่เกี่ยวกับการท�าให้วิธีการสอนภาษาอังกฤษล�้าหน้าขึ้น แต่
เป็นการบับคับใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ล้มเหลวให้กับนักเรียนต่างชาต ิซึ่ง
เป็นไม่ป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองของเด็ก 

ญัตติข้อเสนอ 58 ก�าจัดสิทธิปัจจุบันของผู้ปกครองเกี่ยวกับการศึกษา ภาษา
อังกฤษ ส�าหรับลูก ๆ ของพวกเขา 

ลงคะแนนเสียงไม่รับร่างกฎหมายนี ้

SHANNON GROVE, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
Bakers�eld 

JOEL ANDERSON, วุฒิสมาชิก
เขตปกครอง San Diego 

ญัตติข้อเสนอ ปี 58 ให้ความมั่นใจกับนักเรียนทุกคนว่าจะสามารถประสบความ
ส�าเร็จด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้

มีนักเรียนใน California จ�านวนมากที่ถูกปล่อยให้พลาดโอกาสการเรียนภาษา
อังกฤษด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายที่ล้าสมัยไปเกือบ  
20 ปี ญัตติข้อเสนอ 227 ที่จ�ากัดวิธีการสอนที่หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่น
สามารถใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 

ญัตติข้อเสนอ ปี 58 นี้ได้แก้ไขญัตติข้อเสนอ 227 เพื่อลบข้อจ�ากัดเหล่านี้ออกไป
และให้โรงเรียนต่าง ๆ สามารถใช้เทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยที่สุดเพื่อช่วยการ
เรียนรู้ของนักเรียนของเรา 

ญัตติข้อเสนอ 58: • หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่นต้องระบุแผนการควบคุมและ
ความรับผิดชอบท้องถิ่นประจ�าปี K–12 แผนวิธีการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนมี
ความมั่นใจว่านักเรียนทั้งหมดนั้นจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษให้
เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้• ให้โรงเรียนเสนอโปรแกรมการเรียนรู้แบบรวดเร็วหรือ
การเรียนภาษาอังกฤษที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอด
เวลาแบบมีโครงสร้าง ให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ แต่โรงเรียนก็สามารถ
น�าวิธีการสอนของภาษาอื่น ๆ มาใช้ได ้ซึ่งต้องมีการศึกษาก่อนและต้องค�านึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมเป็นหลัก • หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่นต้องค้นหาข้อมูลจาก 
นักวิชาการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 

ญัตติข้อเสนอ 58 นี้ยังขยายผลไปถึงโอกาสทางการศึกษาภาษาที่สองของ
นักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

ญัตติข้อเสนอ 58 นี้ได้ก�าจัดอุปสรรคที่เป็นผลเสียกับนักเรียนโดยการการกีดกั้น
ไม่ให้โรงเรียนมีการขยายไปเป็นโรงเรียนที่มีการสอนหลากหลายภาษา ญัตติข้อ
เสนอ 58 นี้จะส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่นจัดท�าและเสนอ โปรแกรม
การสอนเพื่อให้นักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักได้มีความเชี่ยวชาญใน
ภาษาที่สอง: 

• หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่นต้องรวมเข้าไปในแผนการควบคุมและความรับผิด
ชอบท้องถิ่นประจ�าปี K–12 เพื่อให้นักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษสามารถประสบ
ความส�าเร็จในการใช้ภาษาที่สองอย่างเชี่ยวชาญ • การเลือกสรรภาษาที่สองที่
ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของหน่วยงานท้องถิ่นต้องสะท้อนการให้ข้อมูลของผู้ปกครอง 
ชุมชน และทรัพยากรด้านภาษาและการเงินของโรงเรียน • งานวิจัยแสดงให้เห็น
ว่านักเรียนที่เข้าร่วมในโปรแกรมที่สอนมากกว่าหนึ่งภาษานั้นประสบความส�าเร็จ
ด้านวิชาการถึงระดับไฮสคูล

ญัตติข้อเสนอ 58 จะน�าอ�านาจการควบคุมท้องถิ่นกลับมายังโรงเรียนของเรา 

ญัตติข้อเสนอ 58 อนุญาตให้หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่นเลือกวิธีการสอนภาษา
ที่ทันสมัยที่สุด เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนให้ปลอดจากข้อจ�ากัดทาง
กฎหมายที่บังคับใช้โดยกฎหมายอันล้าสมัยมาหลายสิบปี

ญัตติข้อเสนอ 58 นี้ท�าให้เด็กและมลรัฐของเรามีอนาคตที่ดีขึ้น 

เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้แม้บริษัทเล็ก ๆ ก็ยังสามารถเข้า
ถึงลูกค้าได้ทั่วโลกด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีนักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สองนั้นจะมีโอกาสด้านการท�างานมากกว่า 
เริ่มงานด้วยค่าจ้างที่สูงกว่า และเพื่อเตรียมแรงงานของรัฐ California ให้ดีกว่า
ส�าหรับการแข่งขันการหางานในเศรษฐกิจระดับโลก 

ญัตติข้อเสนอ 58 มีคณะผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษาท้องถิ่น นักวิชาการ
ด้านการศึกษา ผู้ปกครอง และนายจ้าง ให้การสนับสนุน 

ให้โรงเรียนได้มีเครื่องมือที่ต้องการเพื่อใช้ในการพัฒนาผลลัพธ์ด้านภาษาให้กับ
นักเรียน เครื่องมือที่ไม่มีการเมืองหรือการมีพรรคพวกเข้ามาเกี่ยวข้อง ญัตติ
ข้อเสนอ 58 ได้มีการให้ลงคะแนนโดยทั้งสองฝ่ายลงคะแนนเสียงส�าหรับสภา
นิติบัญญัต ิการสนับสนุนญัตติข้อเสนอ 58 ด้วยความรู้สึกพื้นฐานเพื่อการปฏิรูป
และพัฒนาการสอนภาษาในโรงเรียนของเราได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 
รวมไปถึง: คณะกรรมการท้องถิ่นโรงเรียน (สมาคมคณะกรรมการโรงเรียน
ของรัฐ California), คร ู(สมาคมครูสอนภาษาของรัฐ California, สมาคมคร ู
California, สมาพันธ์ครูใน California), ผู้ปกครอง (สมาคมคร-ูผู้ปกครอง PTA 
รัฐ California), และนายจ้าง (รวมถึงสภาหอการค้าของ  San Jose/Silicon 
Valley  และ Los Angeles) 

การปฏิรูปการศึกษาในญัตติข้อเสนอ 58 นี้จะให้โรงเรียนได้น�าวิธีการสอนภาษา
ที ่ทันสมัย ที่สุดมาใช้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนของนักเรียนและเป็นการใช้ภาษี
ในทางที่ดีกว่า 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ทีw่ww.SupportProp58.com. 

ลงคะแนนเสียงรับญัตติข้อเสนอ 58 

LENORA LACY BARNES, รองประธานอาวุโส 
สมาพันธ์ครูใน California 

CHRIS UNGAR, ประธาน 
สมาคมคณะกรรมการโรงเรียนใน California 

TANYA ZACCONE, ผู้อ�านวยการบริหาร 
สมาคมครูด้านภาษาของ California
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ญัตติข้อเสนอ ปี 58 ให้ความมั่นใจกับนักเรียนทุกคนว่าจะสามารถประสบความ
ส�าเร็จด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้
ญัตติข้อเสนอ 58 ขยายโอกาสส�าหรับนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
ให้สามารถพูดภาษาที่สองได้เป็นอย่างด ี

นั่นเป็นสาเหตุที่ข้อเสนอญัต ิ58 นี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้น�าด้านกฎหมาย
ส�าหรับนักวิชาการการศึกษาและผู้ปกครองของรัฐ — ครูผู้สอนในชั้นเรียน 
สมาคมคร ู— ผู้ปกครอง PTA ผู้บริหารโรงเรียน และสมาชิกกรรมการบริหาร 
การศึกษาท้องถิ่น รวมไปถึงผู้ว่ารัฐ Jerry Brown 

ข้อเสนอญัต ิ58 ไม่ได้เป็น "กลลวงทุจริต" 

อย่าไปหลงเชื่อกลยุทธ์ท�าให้กลัวของฝ่ายตรงข้าม ญัตติข้อเสนอ 58 ไม่ได้เป็น 
"กลลวง" ที่จะละทิ้งวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเอื้อให้กับ "การบับคับใช"้  
การสอนแบบ เกือบจะเป็นภาษาสเปนเท่านั้น ในชั้นเรียน นี่คือสิ่งที่จริง ๆ แล้ว 
ญัตติข้อเสนอ 58 ได้กล่าวไว:้ 

• หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่นต้องจัดให้มีการสอนโดยโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ภาษาที่ "มีประสิทธิภาพและเหมาะสม" และ "ออกแบบมาเพื่อให้สามารถ
พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด" (ประมวลกฎหมายการศึกษามาตรา 305(a)(1) และ 306(c)) • "นักเรียน
ใน California ทั้งหมดมีสิทธิได้รับการศึกษาจากรัฐและการศึกษาภาษาอังกฤษ
จากรัฐฟรี" (ประมวลกฎหมายการศึกษามาตรา 320) • หน่วยงานการศึกษาท้อง
ถิ่น "ต้องจัดให้นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษได้เรียนในโปรแกรมการเรียนภาษา

อังกฤษแบบรวดเร็ว เป็นอย่างน้อย" (ประมวลกฎหมายการศึกษามาตรา  
305(a)(2)) 

หลักฐานไม่ได้สนับสนุนการเรียกร้องของฝ่ายตรงข้ามเลย ฝ่ายตรงข้ามที ่
เรียกร้องในญัติข้อเสนอ 227 นั้นประสบความส�าเร็จอย่างกว้างขวาง แต่การ
ประเมินที่มีเนื้อหาครอบคลุมเป็นระยะเวลา ห้า ปีโดยสถาบันเพื่อการวิจัยของ
สหรัฐอเมริกานั้น ได้สรุปว่า "ไม่มีหลักฐานโดยสรุป" ที่สนับสนุนการเรียกร้องของ
พวกเขา 

นักวิชาการด้านการศึกษาและผู้ปกครองร้องขอให้คุณปฏิเสธกลยุทธ์การท�าให้
กลัวต่อญัติติข้อเสนอ ภายใต้ญัตติข้อเสนอ 58 หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่นจะ
ตัดสินใจ — จากข้อมูลของผู้ปกครอง นักวิชาการการศึกษา และชุมชน — เพื่อ
ให้มีการสอนภาษาที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับนักเรียนเพื่อให้ประสบความส�าเร็จใน
การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ และขยายโอกาส
ส�าหรับนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักให้สามารถใช้ภาษาที่สองได้
อย่างเชี่ยวชาญเช่นกัน 

สนับสนุนลูกหลานและโรงเรียนของเรา ลงคะแนนเสียงรับญัตติข้อเสนอ 58 

JUSTINE FISCHER, ประธาน
สมาคมคร-ูผู้ปกครอง PTA รัฐ California 

TOM TORLAKSON, ผู้อ�านวยการการสอนของรัฐ 

RALPH GOMEZ PORRAS, ประธาน
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนในรัฐ California 

ร่างกฎหมายส�าหรับการลงคะแนนเสียงนี้เป็นกลลวงทุจริตโดยนักการเมืองจาก
เมือง SACRAMENTO 

• หัวข้อทางการของญัตติข้อเสนอป ี58 นี้คือ"การศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ" แต่ที่
จริงแล้วมันเป็นการยกเลิกสิ่งจ�าเป็นที่เด็กต้องได้รับส�าหรับการสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนรัฐบาลของ California มันเป็นกลลวงของนักการเมือง Sacramento 
ที่ผ่านญัตติข้อเสนอ 227 อย่างท่วมท้น หลอกลวงผู้ลงคะแนนเสียงให้มีการริเริ่ม
ใช้กฎหมายในปี 1998 "ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก" • ส่วนที่แย่ที่สุดของญัตติข้อ
เสนอ 58 นี้ ซ่อนอยู่ใน มาตราที ่8 ซึ่งเป็นการยกเลิกข้อจ�ากัดทั้งหมดของสภา
นิติบัญญัต ิCalifornia ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งนี้จะอนุญาต
ให้สภานิติบัญญติน�าวิธีการสอน เกือบจะเป็นภาษาสเปนเท่านั้น มาใช้สอนใน
โรงเรียนรัฐบาลโดยได้มาง่าย ๆ จากคะแนนเสียงส่วนใหญ่นั่นเอง และนี่เป็น 
อีกครั้งที่บังคับให้เด็กชาวละตินให้เรียนในชั้นเรียนเหล่านั้นและไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง • การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของเรานั้นได้
รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นโดยผู้ปกครองใน California ไม่ว่าจะเป็นชาวต่าง
ชาติที่อาศัยอยู่ใน California หรือ ชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยชั่วคราวชาวละติน 
ชาวอังกฤษ คนเอเชีย หรือคนผิวด�าก็ตาม นั่นเป็นสาเหตุที่นักการเมืองพยายาม
หลอกลวงผู้ลงคะแนนเสียงโดยใช้หัวข้อที่ล่อลวง 

ลงคะแนนไม่รับและให้นักเรียนได้ม ี"ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก"—มันได้ผล! 

• เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่นักเรียนชาวละตินหลายล้านคนถูกบังคับให้เรียนใน
ชั้นเรียนทุจริต เกือบจะเป็นภาษาสเปนเท่านั้น "การศึกษาด้วยสองภาษา" นี่เป็น
ความหายนะของการศึกษาและจะไม่ได้ผลเลย นักเรียนชาวละตินหลายคนไม่เคย
เรียนวิธีการอ่าน เขียน หรือแม้กระทั่งการพูดภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม • แต่
ในป ี1998 ผู้ลงคะแนนเสียงใน California ได้ลงคะแนนเสียงให ้ญัตติข้อเสนอ  
227ผ่านอย่างท่วมท้น— การเริ่มใช ้"ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก" นั้นเป็นการน�า
การเรียนภาษาอังกฤษที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอด
เวลา มาสอนนักเรียนต่างชาติและต้องให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษโดยเร็ว

ที่สุดที่พวกเขาเริ่มเข้าโรงเรียน • Jaime Escalante ผู้มีชื่อเสียงของ Stand 
and Deliver หนึ่งในครูที่ประสบความส�าเร็จที่สุด ได้เป็นผู้น�าการรณรงค์เกี่ยว
กับญัตติข้อเสนอ 227 ในฐานะเป็นประธานผู้มีเกียรต ิได้ช่วยเหลือชาวละติน
ใน California จากการศึกษาที่ไม่ถูกต้องแบบ ภาษาสเปนเท่านั้น • มันได้ผล! 
ภายในระยะเวลา  
สี ่ปี คะแนนผลสอบของนักเรียนชาวต่างชาติใน California เพิ่มขึ้น 30%, 
50%, หรือแม้กระทั่ง 100% เลยทีเดียว • หนังสือพิมพ์สื่อหลัก หรือแม้กระทั่ง 
New York Times ก็ได้ประกาศว่าการใช้ระบบการเรียนภาษาอังกฤษแบบรวดเร็ว
นี้ได้ผลด้านการศึกษาอย่างมาก • อดีตผู้อ�านวยการเขตโรงเรียนร่วม Oceanside 
ได้ประกาศว่าเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการศึกษาแบบพูดได้สองภาษามาเป็นเวลา
สามสิบปีแล้ว และเขาได้เป็นตัวแทนระดับชาติส�าหรับการเรียนภาษาอังกฤษ
อย่างเดียว • ตั้งแต่มีกาผ่าน "ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก" นั้น ผลการเรียนของ
นักเรียนชาวละตินเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และสูงถึงระดับที่สามารถเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยที่มีเกียรติในระบบการศึกษาของ California ได ้• ญัตติข้อเสนอ 
227 ได้ผลเป็นอย่างดีในโรงเรียนใน California ท�าให้ประเด็นปัญหาทั้งหมดถูก
ลืมเลือนไปโดยทุกคน ยกเว้น นักกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาด้วยสองภาษา 
ตอนนี ้พวกเขาก�าลังพยายามล่อลวงผู้ลงคะแนนเสียงเพื่ออนุญาตให้น�าบังคับ
กฎหมายการสอน เกือบจะเป็นภาษาสเปนเท่านั้น มาใช้อีกครั้ง 

ลงคะแนนเสียงไม่รับและให้นักเรียนได้ม ี"ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก" และ
ปกป้องสิ่งที่ Jaime Escalante ได้พยายามรณรงค์ไว้ส�าหรับนักเรียนต่างชาติใน 
California 
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