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ในจังหวัดนราธิวาส	แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แก่นโครงเรื่อง	(thematic	

analysis)	โดยใช้กรอบแนวคิด	4R	ในการก�าหนดการให้รหัสข้อมูล	(priori	analytic	

coding)

	 ผลการวิจัยชี้ให ้เห็นว่า	 สภาพการณ์และการจัดการศึกษาในพื้นที่นี้	

ในปัจจบุนัมปัีญหาทัง้ในด้านการกระจายโอกาส	การเคารพความแตกต่าง	การมส่ีวนร่วม	

และการปรองดอง	โดยปัญหาเหล่านี้เป็นความรุนแรงและความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง

ที่ขัดขวางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างสันติสุขที่น�าไปสู่การสร้างสันติสุขที่ย่ังยืน

และความยตุธิรรมในสงัคม	นอกจากนี	้เนือ่งจากงานวจิยันีเ้ป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยัหลกั

ทีมุ่ง่พฒันาหลกัสตูรอบรมครใูนพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดการศึกษา

เพื่อสร้างสันติสุข	ข้อค้นพบข้างต้นจึงมีส่วนส�าคัญในฐานะข้อมูลที่เป็นแนวทาง	

ในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว	กล่าวคือ	แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรจะต้องพัฒนา	

ความรู้ความเข้าใจของครูในประเด็นต่าง	ๆ	ได้แก่	การจัดการศึกษาที่ตอบสนอง	

ต่อหลักสูตรแกนกลาง	ชุมชน	และนโยบายทางด้านการศึกษา	แนวคิดพหุวัฒนธรรม	

การจัดการศกึษาทีเ่น้นการมีส่วนร่วม	และแนวคดิการศกึษาเพือ่สร้างสนัตสิขุ	เพือ่ทีจ่ะ

พัฒนาให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสร้างสันติสุขแก่ชุมชนและสังคมในพื้นที	่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

ค�าส�าคัญ :	ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของไทย,	การศึกษาเพื่อสร้างสันติสุข,	

กรอบแนวคิด	4R

Abstract

 The	objective	of this	research	is	to	analyse	states	and	problems	

of	peacebuilding	education	development	in	government	schools	in	three	

Thai	Southernmost	provinces	by	using	the	4Rs	framework	of	Novelli,	

Cardoza,	and	Smith	(2017).	The	qualitative	case	study	approach	was	

adopted.	The	data	were	collected	from	26	teachers	from	13	government	
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schools	in	Narathiwat	province	by	interview.	After	that,	the	data	were	

analysed	by	thematic	analysis	using	the	4Rs	framework	as	priori		

analytic	code.

	 The	findings	revealed	that	the	current	situations	and	school	

management	in	this	area	have	had	problems	of	inequality,	respecting	

differences,	participation,	and	reconciliation	that	are	structural	violence	

hindering	peacebuilding	education	development.	As	this	research		

is	part	of	 the	main	research	of	 the	Promotion	of	Peacefulness	 in		

Thai	Society	Project	Year	2,	aiming	to	develop	the	teacher	training	

curriculum	for	teachers	in	this	area	to	foster	peacebuilding	education,	

these	findings	are	important	as	the	understanding	about	the	underlying	

causes	of	the	ongoing	situation	for	curriculum	development.	They,	that	

is,	suggest	the	expected	teacher	training	curriculum	should	provide	

teachers	with	knowledge	and	understanding	in	five	issues:	education	

management	responding	to	the	national	core	curriculum,	local	needs,		

and	education	policies;	the	concept	of	multiculturalism;	participatory	

education	management;	and	the	concept	of	peacebuilding	education.

Keywords : Southern	Thailand	insurgency,	peacebuilding	education,		

the	4Rs	framework

ความน�า

	 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	คือ	ปัตตานี	ยะลา	

และนราธิวาส	สร้างความเสียหายและความสูญเสียอย่างมาก	 ศูนย์เฝ้าระวัง

สถานการณ์ภาคใต้	 (2560)	ระบุว่า	ในช่วง	14	ปีที่ผ่านมา	(ม.ค.	47	–	เม.ย	60)		

ปัญหาความไม่สงบได้ก่อให้เกดิความรนุแรงรวม	19,279	คร้ัง	มีผู้เสยีชวีติรวม	6,544	คน	
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และมีผู ้บาดเจ็บรวม	12,963	คน	ผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อวิถีชีวิตและ	

การศึกษาของผู้คนเป็นสาเหตุที่ท�าให้ในปี	พ.ศ.	2542	และ	2556	UNESCO	(2013)	

ได้ให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความขดัแย้ง	(conflict-affected	

country)	

	 ภายใต้สภาพปัญหาดังกล่าว	รัฐบาลไทยและหน่วยงานจากภาครัฐและ

เอกชนต่าง	ๆ	ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ	และพยายามออกมาตรการ	โครงการ	และกิจกรรม	

ที่ช่วยส่งเสริมสันติสุขและลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งที่ซับซ้อน

ของคนในพื้นที่	โดยเครื่องมือส�าคัญประการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง	

ก็คือ	การศึกษา	ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	

2551	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)	ที่ส่งเสริมการกระจายอ�านาจในการจัดการ	

การศึกษาสู ่ระดับท้องถิ่นภายใต้มาตรฐานที่ก�าหนดไว้	หรือแผนการศึกษาชาต	ิ	

พ.ศ.	2560-2579	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2560:	น.94)	ที่ก�าหนดให้ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประเด็นส�าคัญใน	 “ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษา 

เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ”	มากไปกว่านั้น	UNICEF	(2014)	ยังได้

กล่าวถึงโครงการของ	UNICEF	ที่มุ ่งสร้างเสริมสันติสุขในพื้นที่ดังกล่าว	 เช่น	

โปรแกรมโรงเรียนสันติสุข	และ	Building	Peace	by	Teaching	Peace	เป็นต้น	

อย่างไรกต็าม	ความพยายามดงักล่าวไม่ได้แก้ปัญหาความขดัแย้งในพืน้ทีส่ามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ให้หมดไปได้	 เพราะแม้ในปัจจุบันข่าวเก่ียวกับความไม่สงบจะ	

ลดน้อยลง	แต่ก็ยังพบและสัมผัสความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจาก

ความขัดแย้งอยู่ตลอด	ขณะที่	UNICEF	(2014)	อธิบายว่า	การที่โครงการส่วนใหญ่	

ไม่ประสบความส�าเร็จนั้น	เป็นผลจากปัญหาความไม่ปลอดภัยในพื้นที่และปัญหา	

การตดิตามประเมนิผล	ผู้วจิยักลับมคีวามเหน็เพิม่เตมิว่า	ปัญหาทีส่�าคญัอีกประการหนึง่

คือ	การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการศึกษาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อ

ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง	ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งทาง

ด้านเศรษฐกจิ	การเมอืงการปกครอง	และสงัคม	โดยจะค่อย	ๆ	ฝังรากลกึลงในความรู้สกึ

ของผู้คนและส่งผลระยะยาวต่อความขัดแย้งจนแก้ไขได้ยาก	(Galtung,	1996)
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	 จากปัญหาดังกล่าว	แนวคิดการสร้างสันติสุข	 (peacebuilding)	จึงมี	

ความส�าคัญอย่างยิ่งในการน�ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา	เพราะแนวคิดนี้เน้นการสนับสนุน

โครงสร้างสังคมที่เข้มแข็งซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสันติสุขเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด	

ความขัดแย้งขึ้นอีกคร้ังหน่ึง	 (Smith,	2010:	p.1)	อนึ่ง	แนวคิดนี้ยังได้พัฒนา	

ไปสู่แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุข	(peacebuilding	education)	ที่มุ่งสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งและพัฒนากระบวนการทาง	

การศึกษาที่ตอบสนองต่อความขัดแย้งและสาเหตุของความขัดแย้ง	 (UNICEF,	

2011)	 เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญในการเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง	

การเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมอย่างสันติ	อาจกล่าวได้ว่า	แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้าง

สันติสุขจะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างของความขัดแย้งในสังคม	และเป็น	

กรอบในการพัฒนารูปแบบหรือวิธีการทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา	 รวมถึงสร้าง

ภูมิคุ ้มกันที่จะช่วยป้องกันการเกิดความขัดแย้งต่าง	ๆ	ในอนาคต	Khan	(2000)		

กล่าวถึงลักษณะส�าคัญของแนวคิดนี้ว่าเป็นแนวคิดที่เน้นกระบวนการ	มุ ่งเน้น	

การพัฒนาในระยะยาว	ขึ้นอยู ่กับบริบทเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น	 และเชื่อมั่น	

การแสวงหาโอกาสในการแก้ปัญหามากกว่าการท�าตามค�าสั่งหรือวิธีการส�าเร็จรูป	

	 จากความส�าคัญของแนวคิดข้างต้น	การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุข

จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได	้

ผ่านการศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้าง	ทั้งที่เกิดขึ้นในสังคมและในระบบการศึกษา	

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา	อันจะเป็นองค์ความรู้พื้นฐาน	

ในการพัฒนากระบวนการทางการศึกษารูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อลดทอนสาเหตุของปัญหา

และแก้ปัญหา	ตลอดจนพัฒนาแนวทางการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน	โดยมีครูเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการน�าแนวคิดและวิธีการลงสู่การปฏิบัติจริง	ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็น

พลเมืองใส่ใจสังคม	(active	citizen)	ที่เป็นหลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลง	

เชิงบวกในสังคม
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ภูมิหลังปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 ปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เกดิขึน้และทวคีวามขดัแย้ง

มาตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ	โดยมีสาเหตุมาจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

ระหว่างชาวมาเลมุสลิม	(malay	muslim)	และกลุ่มรัฐผู้มีอ�านาจ	เนื่องจากสนธิ

สัญญาอังกฤษ-สยาม	(Anglo-Siamese)	ในปี	พ.ศ.	2452	ที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก

กลุ่มชนในพื้นที่ทางใต้ของสยามเป็นสองสัญชาติ	คือ	สยามและมาเลเซีย	(McCargo,	

2006;	Klein,	1969)	นับได้ว่า	เป็นการสูญเสียตัวตนของรัฐปาตานีและผู้คนในพื้นที่นี้	

นอกจากนี้	หลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นยังชี้ให้เห็นว่า	ภาครัฐได้พยายาม

บังคับกลุ่มคนที่ใช้ภาษาปาตานีมาเลให้เปล่ียนมาใช้ภาษาไทยแทน	ซึง่ส่งผลโดยตรง

ต่อการใช้ภาษาเขยีนและภาษาพดูของคนในพืน้ที	่ทัง้ยงัออกกฎหมายที่ไม่สอดรับกับ

วิถีชีวิตของชาวมุสลิมซ่ึงคิดเป ็นร ้อยละ	 65	 ของคนในพื้นที่ 	 จนท�าให ้ เกิด	

ความไม่เข้าใจกันและพัฒนาเป็นความขัดแย้งและการต่อต้านในรูปแบบต่าง	ๆ		

ต่อมา	มากไปกว่านั้น	การปกครองผู้คนในพื้นที่น้ีโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่อดีต

จนถงึปัจจบุนัล้วนด�าเนนิไปด้วยการควบคมุเชงิอ�านาจจนเกิดเป็นแนวปฏิบตั	ิกล่าวคือ	

มุง่เน้นความสะดวกของตนเองมากกว่าการปฏบิตัติามกฏหมายอย่างเป็นขัน้เป็นตอน

และไม่ได้ค�านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้อง	แม้ลักษณะเช่นนี้จะเกิดใน	

หลายภาคส่วนของประเทศไทย	แต่กลับไม่ส่งผลร้ายแรงเท่ากับพื้นที่น้ี	ทั้งน้ี	เพราะ

ภาคใต้มบีรบิททางสงัคม	วัฒนธรรม	และประวัตศิาสตร์ต่างจากภาคอืน่	ๆ 	คอื	มชีาวไทย

มุสลิมเชื้อสายมลายูอยู ่ร ่วมกันจ�านวนมาก	 โดยกลุ ่มคนเหล่านี้ต่างผูกพันและ	

ยดึโยงกันด้วยศาสนาและวฒันธรรมมาอย่างยาวนานหลายชัว่อายุคน	จงึมีความรูส้กึ

ร่วมกันและรวมกันเป็นเครือข่ายในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ตลอดจนพร้อมตอบโต้	

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ซึ่งเป็นภาพแทนของการควบคุมและความอยุติธรรมต่อคนในพืน้ที่

อยูต่ลอดเวลา	เมือ่คนใดคนหนึง่ในพืน้ทีไ่ด้รบัการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม	ทัง้น้ี	สภาพปัญหา

ดังกล่าวได้เกิดขึ้นพร้อมกับขบวนการชาตินิยมมาเลเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้

ส่งผลให้คนในพืน้ทีบ่างส่วนตดัสนิใจรวมเป็นกลุ่มแบ่งแยกดนิแดน	(UNICEF,	2014;	
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McCargo,	2006;	Engvall	&	Andersson,	2014;	Thompson	&	Adloff,	1955;	

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ,	2549)	ด้วยเหตุน้ี	นักวิชาการ

หลายท่านจึงได้กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาความไม่สงบนี้อย่างกว้างขวาง	ไม่ว่าจะเป็น

ปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์	ความไม่ยุติธรรม	ความขัดแย้งจากความแตกต่าง	

ทางด้านศาสนาและชาติพันธุ์	การปกครองของรัฐไทยต่อกลุ่มคนมาเลย์มุสลิมที่	

ไม่ตระหนกัถงึสทิธแิละความหลากหลาย	และการเคลือ่นไหวของกลุม่แบ่งแยกดนิแดน	

(Brooks,	2015;	Engvall	&	Andersson,	2014;	ICG,	2012;	คณะกรรมการอิสระ

เพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ,	2549;	 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้,	2553;	

Melvin,	2007)

	 แม้ว่าปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดขึ้นต่อเน่ือง

มาอย่างยาวนาน	แต่การก่อการร้ายได้ทวีความรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดอีกครั้งในป	ี

พ.ศ.	2547	อันเป็นผลจากการดูแลและบริหารของภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ	ท�าให้

กลุ่มแบ่งแยกดินแดนใช้โอกาสนี้ในการปลุกระดมและเคลื่อนไหวกลุ่มก่อการร้ายติด

อาวธุอกีครัง้	โดยได้รบัการสนับสนุนจากกองทพันักรบอสิลามทีเ่รยีกตนเองว่า	“จแูว”	

(McCargo,	2010)	ความไม่สงบต่าง	ๆ 	ยังเกิดจากกลุ่มก่อการร้ายอื่น	ๆ 	เช่น	องค์การ

เงินกู้ปาตานี	(PULO)	ขบวนการแนวร่วมการปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี	(BRN-C)	

เป็นต้น	 (Liow	&	Pathan,	2010;	Thompson	&	Adloff,	1955)	Human		

Right	Watch	(2010)	รายงานว่า	กลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ใช้ความรุนแรงทุกประเภท	

ทัง้การฆ่า	การยงิ	การโจมต	ีและการวางระเบดิ	เพ่ือสร้างสถานการณ์ให้ผูค้นหวาดกลวั	

ขณะที่กลุ่มเป้าหมายนั้นคือ	ทุกคนในพื้นที่	ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มคนมุสลิมด้วยกันเอง	

มากไปกว่านัน้	ครูและนกัเรยีนยงัเป็นกลุม่เป้าหมายหลักของการก่อการร้าย	และได้รบั

ผลกระทบที่หนักขึ้นเรื่อย	ๆ	เพราะกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้มองว่า	โรงเรยีนเป็นตวัการ

ส�าคัญในการปลูกฝังวิธีคิดแบบชาตินิยมของภาครัฐที่เป็นไทย	จนท�าให้ตัวตนและ

วัฒนธรรมมุสลิมในพื้นที่สูญหายไป	รวมถึงต้องการกระตุ้นให้ภาครัฐและชาวพุทธ

ตอบสนองต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้	นัน่คอื	ยอมแบ่งแยกดินแดนและย้ายออกจากพืน้ที	่

(Abuza,	2011;	Melvin,	2007)
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ปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยโรงเรียน	3	ระบบ	ได้แก่	

โรงเรียนรัฐบาล	โรงเรียนเอกชนอิสลาม	และโรงเรียนสอนศาสนา	หรือปอเนาะ	โดยมี

ความแตกต่าง	คือ	โรงเรียนรัฐบาลจะจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ	ขณะที่โรงเรียนอิสลามเอกชนจะจัดการเรียนรู้เหมือนโรงเรียนสามัญ	

แต่เพิ่มการสอนศาสนาอิสลามควบคู่ไปด้วย	ส่วนโรงเรียนสอนศาสนาจะสอนศาสนา

อิสลามเพียงอย่างเดียว	(Liow,	2009)	อนึ่ง	ความแตกต่างของโรงเรียนทั้ง	3	ระบบ	

ไม่ได้ก่อให้เกดิความขดัแย้งโดยตรง	แต่การบริหารจดัการของภาครฐัเป็นปัจจยัส�าคญั

ทีก่่อให้เกดิปัญหา	ตวัอย่างทีช่ดัเจน	คอื	พระราชบญัญัตปิระถมศกึษา	พระพทุธศกัราช	

2464	ที่ระบุให้ทุกโรงเรียนและทุกหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทยใช้ภาษาไทย

มาตรฐานเป็นภาษาหลกั	การออกนโยบายการศกึษาทีไ่ม่ตอบสนองต่อความหลากหลาย

ของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่	โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้	เป็นสาเหตุ

ส�าคญัทีส่ร้างความไม่พอใจให้คนในพืน้ทีแ่ละกลุม่แบ่งแยกดินแดน	เพราะส่งผลกระทบ

ต่อระบบความคิดความเชื่อและตัวตนทางประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนาน	จนท�าให้

โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนอิสลามเอกชนบางแห่งกลายเป็นเป้าของการก่อการร้าย	

ดังที่	Human	Rights	Watch	(2010)	ได้รายงานว่า	กลุ่มก่อการร้ายได้เผาและระเบิด

โรงเรยีน	อกีทัง้	ข่มขู	่ลกัพาตวั	และฆ่าครูไทยพุทธ	รวมถงึครมูสุลมิในโรงเรยีนรฐับาล

และโรงเรียนเอกชนอิสลามที่ไม่ยินยอมให้กลุ่มก่อการร้ายใช้โรงเรียนเป็นสถานที่

ปลูกฝังแนวคิดแบ่งแยกดินแดนและรับสมัครแนวร่วม	ปัญหาเช่นน้ีส่งผลให้

นักเรียนกว่า	1	ล้านคนไม่อาจเรียนหนังสือได้อย่างต่อเนื่องเพราะโรงเรียนถูกท�าลาย	

โดยในปี	พ.ศ.	2550	โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดตัวลงเนื่องจากได้รับผลกระทบ	

(Melvin,	2007;	UNICEF,	2014)	และผู้ปกครองมุสลิมถูกข่มขู่ให้ส่งบุตรหลาน	

ไปเรียนที่โรงเรียนสอนศาสนาเท่านั้น	(Human	Rights	Watch,	2010)

	 แม้ว่าปัจจบุนัภาพการโจมตโีรงเรียนจะไม่ได้เกดิขึน้บ่อยครัง้	แต่ความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรียนทัง้	3	ระบบยงัด�าเนนิไปอย่างแยกส่วน	ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ทีส่ะท้อนให้เหน็
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ภาพความขดัแย้งเชงิโครงสร้างทีอ่าจพัฒนาเป็นปัญหาอืน่	ๆ 	และความรนุแรงในอนาคต	

โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนอิสลาม	กล่าวคือ	แม้โรงเรียนรัฐบาลจะ

มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีกว่า	ขณะที่โรงเรียนเอกชนอิสลามมีสถานะเป็นความ	

ภาคภูมิใจของผู้คนในพื้นที่	(Brooks	&	Sungtong,	2016)	โรงเรียนทั้งสองยังต้อง

แข่งขันกันเพ่ือให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนของตนเพื่อที่จะ

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐมากขึ้นตามจ�านวนนักเรียน	ท�าให้แต่ละโรงเรียน

พยายามหาและใช้วิธีการต่าง	ๆ	ในการประชาสัมพันธ์และจูงใจผู้ปกครอง	เช่น	การมี

รถรบัส่งฟร	ีการแจกเงนิผู้ปกครอง	เป็นต้น	การแข่งขนัดงักล่าวสะท้อนภาพการแบ่งฝ่าย

ระหว่างโรงเรียนรัฐบาลในฐานะตัวแทนภาครัฐกับโรงเรียนเอกชนอิสลามในฐานะ

ตวัแทนชาวมสุลมิอย่างชดัเจน	ซึง่มส่ีวนท�าให้การจดัการศกึษาไม่ได้มุง่ไปทีก่ารพฒันา

คุณภาพของการศึกษาแท้จริง

	 มากไปกว่านั้น	การที่โรงเรียนรัฐบาลไม่สามารถจัดการเรียนรู้ด้านอิสลาม

ศึกษาได้อย่างเต็มรูปแบบ	ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน	น�าไปสู่

นโยบายที่ปรับโรงเรียนรัฐบาลบางแห่งเปิดหลักสูตรอิสลามแบบเข้ม	(ฮาเซ็ง	มะเซ็ง,	

2557)	และพัฒนาเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา	

ขั้นพ้ืนฐาน	พุทธศักราช	2551	ที่ก�าหนดให้จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา	8-9	ชั่วโมง	

ต่อสปัดาห์	จากเดมิทีม่เีพยีงแค่	2	ชัว่โมงเท่าน้ัน	(หลกัสตูรอสิลามศกึษาตามหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551,	ม.ป.ป.)	ข้อมูลของสถาบัน

สังคมศึกษา	ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการ	

การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ	 (2553)	ชี้ให้เห็นว่า	ในพื้นที่	5	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้มีโรงเรียนที่เปิดหลักสูตรนี้มากถึง	350	แห่ง

	 แม้โรงเรียนรัฐบาลจะปรับตัวเพ่ือให้การจัดการเรียนรู ้ของตนสามารถ	

ตอบสนองอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมในพื้นที่และสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอิสลาม

เอกชนได้	 โรงเรียนทั้งสองประเภทก็ยังคงแข่งขันกันเพิ่มจ�านวนนักเรียนเพื่อ	

งบประมาณสนับสนุนที่มากขึ้น	และไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา

เป็นหลกั	ขณะทีโ่รงเรียนปอเนาะกถ็กูมองว่า	ฝ่ายรฐัมองผ่านอคตว่ิาชาวมุสลมิควรจะ
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ปิดโรงเรียนเหล่านี้	 เพราะไม่ตอบสนองกับระบบการศึกษากระแสหลักในปัจจุบัน		

(คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ,	2549)	ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลต่อ

คุณภาพทางการศึกษาโดยตรง	ไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเข้าถึง

การศึกษาระดับอุดมศึกษา	มากไปกว่านั้น	ปัญหาด้านการศึกษานี้ยังส่งผลต่อ	

อัตราการว่างงานของคนในพื้นที่ที่มีอัตราสูงอย่างเห็นได้ชัด	เมื่อเทียบกับภาคอื่น	ๆ	

ในประเทศ	 (คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ,	2549)	ซึ่งเป็น	

หนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อความขัดแย้ง	ดังที่คณะกรรมการอิสระเพื่อ

ความสมานฉันท์แห่งชาติ	 (2549)	ได้อธิบายไว้ว่า	นอกจากพื้นที่สีแดงจะมีอัตรา	

การเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความรุนแรงสูง	ยังพบว่า	มีปัญหาทางด้านทรัพยากรด้วย	

ยิ่งเม่ือผนวกกับคุณภาพการศึกษาที่ประสบปัญหาสูง	ท�าให้สามารถเข้าใจได้ว่า		

ความขดัแย้งทีเ่กิดขึน้นีม้ผีลส่วนหนึง่มาจากการศกึษาท่ีไม่สามารถช่วยให้คนในพืน้ที่

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้	

	 อาจกล่าวว่า	แม้ความรุนแรงจากการก่อการร้ายจะเกิดขึ้นน้อยลง	แต่	

ความรุนแรงเชิงโครงสร้างยังคงปรากฏอยู่ในรูปแบบต่าง	ๆ	ไม่เว้นแม้แต่ในระบบ	

การศึกษา	ซึ่งมีส่วนในการผลิตซ�้าความขัดแย้งในสังคม	(Pherali,	2016)	ดังนั้น		

การจะแก้หรือลดปัญหาความขัดแย้งจึงต้องศึกษาว่า	 โรงเรียนในพื้นที่มีบทบาทต่อ

ความขัดแย้งอย่างไร	ทั้งในแง่การเป็น	“เหยื่อ”	และเป็น	“ผู้สร้าง”	ปัญหา	(Bush	&	

Saltarelli,	2000)	เพื่อที่จะทราบสาเหตุที่แท้จริงและพัฒนาแนวทางแก้ไข

กรอบแนวคิด 4R 

 กรอบแนวคิด	4R	(4Rs	Framework)	พัฒนาจาก	Research	Consortium	

on	Education	and	Peacebuilding	ที่สนับสนุนโดย	UNICEF’s	Peacebuilding,	

Education	and	Advocacy	(PBEA)	Programme	(Novelli	และคณะ,	2017)	

Novelli	และคณะ	 (2017)	กล่าวถึงกรอบแนวคิดนี้ไว้ว่า	 เกิดขึ้นจากแรงจูงใจ	

ในการสร้างกรอบแนวคิดที่เป็นมาตรฐานส�าหรับใช้พัฒนาสันติสุขอย่างยั่งยืน	

และการปรองดรองกันในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง	เพราะปัจจุบัน	
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มีแนวคิดเก่ียวกับการสร้างสันติสุขจ�านวนมาก	แต่แนวคิดที่ต่างกันนี้ก่อให้เกิด	

การตีความที่ต่างกันและสร้างความลักล่ันในการน�าไปใช้	ซึ่งส่งผลต่อความส�าเร็จ	

พวกเขายงัอธบิายว่า	กรอบแนวคดินีพั้ฒนามาจากแนวคดิเรือ่ง	ความยตุธิรรมในสงัคม

ของ	Nancy	Fracer	กับแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสันติสุข		

การปรองดรอง	และความยุติธรรมในสังคมของนักวิชาการอีกหลายท่าน	ที่ศึกษา

สันติสุขเชิงบวก	แล้วสังเคราะห์เป็น	4	องค์ประกอบ	คือ	การกระจายโอกาส	

(Redistribution)	การตระหนักในความหลากหลาย	(Recognition)	การมีส่วนร่วม	

(Representation)	การปรองดอง	(Reconciliation)	โดยองค์ประกอบเหล่านี้

สามารถใช้วิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมภายใต้ระบบการศึกษาที่เกิดจากมิติเศรษฐกิจ	

สังคม	วัฒนธรรม	และการเมือง	เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติสุขที่

ยั่งยืนกับความยุติธรรมในสังคม	(Novelli	และคณะ,	2017;	Datzberger,	Smith	&	

McCully,	2016)	เพราะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ	4	องค์ประกอบข้างต้นมีส่วนส�าคัญ	

ในการสร้างความรุนแรงทางอ้อม	เช่น	การแบกแยกทางสังคม	การสร้างความรุนแรง

เชิงสัญลักษณ์	 เป็นต้น	ซึ่งอาจพัฒนาเป็นความรุนแรงทางตรงและความขัดแย้ง	

ที่รุนแรงยิ่งขึ้น	ดังนั้น	การทราบและเข้าใจสาเหตุของปัญหาเหล่านี้จึงช่วยเราสามารถ

แก้ไขและป้องกันความขัดแย้งได้

	 Datzberger	และคณะ	(2016)	อธิบายองค์ประกอบทั้ง	4	ที่เกี่ยวกับ	

การศึกษาไว้	ดังนี้

 1. การกระจายโอกาส	 หมายถึง	 ความเท่าเทียมกัน	การไม่กีดกัน	

ในด้านต่าง	ๆ	ทั้งการเข้าถึงการศึกษา	ทรัพยากร	และผลผลิตของกลุ่มคนต่าง	ๆ		

ในสังคม	โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส	ดังนั้น	การกระจายโอกาสจึงเป็น	

การระบุการเท่าเทียมที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา	

 2. การตระหนักในความแตกต่าง หมายถึง	การเคารพความหลากหลาย

ทางความเชื่อ	และอัตลักษณ์ต่าง	ๆ	ภายใต้โครงสร้าง	กระบวนการ	และเนื้อหา	

การศึกษา	ไม่ว่าเรื่องภาษา	เพศ	ศาสนา	การปกครอง	ชาติพันธุ์	วัฒนธรรม	และ	

ความสามารถ	ประเด็นนี้จึงมุ่งพิจารณาเรื่องการเคารพความแตกต่างระหว่างกัน
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 3. การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการและการตัดสินใจ	

ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและบริหารทรัพยากรการศึกษาในทุกระดับของระบบการศึกษา	

นับเป็นการยืนยันการมีส่วนร่วมที่แท้จริง

 4. การปรองดอง	หมายถงึ	การเผชญิหน้าเหตกุารณ์ในอดตี	ความไม่ยตุธิรรม	

สิ่งของหรือความรู้สึกที่เป็นผลจากความขัดแย้ง	รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์และ

ความไว้ใจระหว่างกลุ่มคน	จุดเน้นขององค์ประกอบจึงเป็นการเน้นการเผชิญหน้า	

ผลของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

	 จากรายละเอียดข้างต้น Novelli	และคณะ	(2017)	อธิบายว่า	ขณะที่		

3	องค์ประกอบแรกช่วยระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	องค์ประกอบสุดท้าย	

จะเป็นตัวช่วยระบุผลที่เกิดจากความขัดแย้งน้ัน	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	รวมถึง

องค์ประกอบทั้งหมดสามารถน�าไปใช้ได้หลายลักษณะ	 เช ่น	การเก็บข้อมูล		

การวิเคราะห์ปัญหา	การออกแบบแนวทางการสร้างสันติสุขที่ ย่ังยืนและความ	

เท่าเทียมกันในสังคม	เป็นต้น	(Novelli	และคณะ,	2017)	นอกจากนี้	กรอบแนวคิด	4R	

ยงัน�าเสนอตวัชีว้ดัส�าคญัและแนวทางในการใช้ตวัชีว้ดัดงักล่าวมาวเิคราะห์ปัญหาของ

การศึกษาที่ขัดขวางการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุขด้วย	ทั้งนี้	Datzberger	

และคณะ	(2016)	ได้น�าเสนอผลส�าเร็จจากการน�ากรอบแนวคิดนี้ไปใช้ท�าการวิจัย

เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการศึกษากับความขัดแย้งในประเทศต่าง	ๆ	

คือ	พม่า	ปากีสถาน	แอฟริกาใต้	และอูกันดา	

	 รายละเอียดของกรอบแนวคิด	4R	ข้างต้น	แสดงให้เห็นว่า	ท่ามกลางปัญหา

ความขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	การน�ากรอบแนวคิดนี้มาใช้เพื่อ

วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุขจึงเป็น	

วิธีการหนึ่งที่ผู ้วิจัยเห็นว่า	 เหมาะสมและน่าสนใจ	 เพราะกรอบแนวคิดน�าเสนอ	

เครื่องมือในการวิเคราะห์ข ้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวคิด	

ด้านการศึกษา	ความขัดแย้ง	และการสร้างสันติสุข	ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้วิจัยเกิด	

ความรู้ความเข้าใจต่อสภาพปัญหา	อันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะท้อนผ่านระบบ

การศึกษาอย่างชัดเจน	และสามารถใช้ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา	
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และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อสันติสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ

ระเบียบต่อไปคือ	การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามแนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุข	ขณะเดียวกัน	ก็ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่น�า

กรอบแนวคิดนี้มาใช้ศึกษาและวิจัยด้านการศึกษากับสถานการณ์ความไม่สงบใน

พื้นที่ตรงนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิเคราะห์สภาพปัญหาในการพัฒนา
การศึกษาเพื่อสร้างสันติสุขของโรงเรียน
รัฐบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยใช้กรอบแนวคิด 4R 

ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
อบรมครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามแนวคิดการศึกษาเพื่อสร้าง
สันติสุข 

ค�าถามที่ใช้ในการวิจัย

 1.	 การจัดการศึกษาของในปัจจุบัน	โรงเรียนรัฐบาลในสามจังหวัดชายแดน

ใต้ก่อให้เกิดสภาพและปัญหาใดบ้างที่ขัดขวางการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุข

	 2. ผลจากการศึกษาน้ีจะสามารถน�าไปใช้พฒันาการศกึษาเพือ่สร้างสนัตสิขุ

ของโรงเรียนรัฐบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างไร

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุข	

ของโรงเรียนรัฐบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้กรอบแนวคิด	 4R		

ของ	Novelli	และคณะ	(2017)
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วิธีวิทยาที่ใช้ในการวิจัย

 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี	 (Qualitative		

case	study)	ซึง่เป็นวธิกีารวจิยัแบบกรณศีกึษาทีเ่ป็นเชงิคณุภาพ	Baxter	&	Jack	(2008)	

อธิบายการวิจัยนี้ว่า	เป็นเครื่องมือส�าคัญในการศึกษาปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนภายใต้

บริบทหนึ่ง	ๆ	และเป็นวิธีส�าคัญในการศึกษาข้อมูลเพื่อน�าไปพัฒนาแนวคิดทฤษฎี	

ประเมินผลการด�าเนินงาน	และพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานต่อไป	นอกจากนี้		

การวิจัยเชิงคุณภาพยังเป็นวิธีที่ดีและเหมาะสมกับการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูล	

ที่มาจากประสบการณ์ตรง	(Kervin,	Vialle,	Howard,	Herrington	&	Okely,	2016;	

Marriam,	2009;	Clandinin	&	Connelly,	2004)	ขณะที่การศึกษาเฉพาะกรณีเป็น

วิธีที่เหมาะสมกับการส�ารวจมุมมองเชิงคุณภาพและเชิงตีความเก่ียวกับปรากฏการณ์

ทางการศึกษา	(Cohen	&	Manion,	1989)	ตลอดจนการวิจัยที่มุ่งเน้นตอบค�าถามว่า	

“อย่างไร”	และ	“ท�าไม”	(Yin,	2003)	ดังนั้น	วิธีการวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัยที่ต้องการศึกษาสภาพและปัญหาที่เกี่ยวกับบริบททางการศึกษา

	 งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และกรอบแนวคิด	4Rs	จากนั้นออกแบบค�าถาม

สัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดดังกล่าวและน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเพื่อ

หาค่าดัชนีที่บ่งบอกความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่าง	

ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	(IOC)	และพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นค�าถาม	

ผลการตรวจสอบ	พบว่า	ข้อค�าถามมีค่า	IOC	ระหว่าง	0.50-1.00	ทกุข้อ	แสดงให้เหน็ว่า

ค�าถามที่ใช้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบแนวคิดที่ใช้	เน่ืองจาก

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	ผู ้วิจัยจัดการสัมภาษณ์ขึ้นที่โรงแรมในตัวเมือง

นราธิวาสและเชิญกลุ่มตัวอย่างมาสัมภาษณ์	การสัมภาษณ์ใช้เวลารวม	2	วัน	โดยใช้

การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง	 (semi-structured	 interview)	ข้อมูลจาก	

การสมัภาษณ์นัน้ได้รบัการบนัทกึด้วยอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	โดยได้รบัความยนิยอม

จากผูใ้ห้สมัภาษณ์	ผูว้จิยัได้ถอดบทสมัภาษณ์แบบค�าต่อค�าเพือ่วเิคราะห์แก่นโครงเรือ่ง	
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(thematic	analysis)	โดยใช้กรอบแนวคิด	4R	ก�าหนดรหัสข้อมูล	(priori	analytic	

code)	(Kervin	และคณะ,	2016;	Richards,	2006)	อนึ่ง	การวิจัยนี้ด�าเนินการตั้งแต่

เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2560	ถึงเดือนมกราคม	พ.ศ.	2561

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในการวิจยัคือ	โรงเรียนรัฐบาลในพ้ืนทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	

ขณะทีก่ลุม่ตวัอย่างในการวจิยัคือ	ผู้บรหิารและครจู�านวน	26	คน	จากโรงเรยีนรฐับาล	

13	แห่งในจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแห่งหนึ่ง	 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างนี้ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง	(purposive	sampling)	เป็นผู้บริหารและ	

ครูที่โรงเรียนเลือกมาให้รวมโรงเรียนละ	2	คน	ไม่ได้มีการก�าหนดเกณฑ์ด้านเพศ		

อายุ	ศาสนา	และอื่น	ๆ 	ในการคัดเลือกแต่อย่างใด

	 โรงเรียนรัฐบาล	13	แห่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนี้กระจายตัวอยู่ทั่วจังหวัด

นราธิวาส	โดยมีทั้งโรงเรียนประถมศึกษา	โรงเรียนขยายโอกาส	(ป.1	-	ม.3)	และ

โรงเรียนมัธยมศึกษา	โรงเรียนส่วนหนึ่งเปิดสอนหลักสูตรอิสลามแบบเข้มควบคู่กับ

หลกัสตูรสามญัด้วย	เม่ือพจิารณาขนาดโรงเรยีนพบว่า	มทีัง้ขนาดเลก็	กลาง	และใหญ่	

โรงเรยีนดงักล่าวมทีัง้ทีม่นีกัเรยีนพทุธและมสุลมิและมเีพยีงนักเรยีนมุสลมิอย่างเดียว	

แต่ทุกแห่งมีทั้งครูพุทธและมุสลิม	โดยส่วนใหญ่จะเป็นครูมุสลิม

2. ข้อตกลงเบื้องต้น

 2.1	เนื่องจากงานวิจัยน้ีเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยหลักในโครงการโครงการ

รังสรรค์สันติสุขสู่แผ่นดิน	ปีที่	2	ที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรอบรมครูในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือสร้างสนัตสิขุ	การเกบ็ข้อมลูและการวเิคราะห์

ข้อมูลในงานวิจัยนี้จึงด�าเนินการเฉพาะระดับโรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนเท่านั้น	 เนื่องจากเป็นส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในด้าน

นโยบายและปฏิบัติ	และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยหลักที่จะใช้ข้อมูล

จากงานวิจัยนี้ไปพัฒนาหลักสูตรฯ	ให้ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนและ
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ชุมชน	อย่างไรก็ตาม	ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	

เป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารและครูเท่านั้น

	 2.2	งานวิจัยนี้จะไม่เปิดเผยชื่อโรงเรียนและช่ือผู้ให้สัมภาษณ์	เพื่อความ

ปลอดภัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

		 การน�าเสนอข้อมูลจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามกรอบ

แนวคดิ	4R	ได้แก่	การกระจายโอกาส	การตระหนักในความหลากหลาย	การมส่ีวนร่วม	

และการปรองดรอง	ดังนี้

 1. การกระจายโอกาส	สามารถสรุปปัญหาเป็น	2	ประเด็น	ได้แก่	ด้าน	

งบประมานและทรัพยากรทางการศึกษา	และด้านนโยบายการศึกษา	รายละเอียด

ดังนี้

  1.1 ปัญหาด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา	ครทูกุคนเหน็ว่า

โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐตามเกณฑ์ที่ก�าหนดตามจ�านวนของ

นักเรียน	แต่เกณฑ์ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อความจ�าเป็นและความต้องการของ	

หลายโรงเรียน	เน่ืองจากโรงเรียนหลายแห่งมีบริบทเฉพาะที่ต้องใช้งบประมาณ	

นอกเหนือจากที่ได้รับ	ดังที่ครูท่านหนึ่งได้บอกว่า	“เด็กบางคนมีเป็นลักษณะของ 

เด็กที่อยู ่แถบชายแดน [โรงเรียน]1 เลยต้องมีรถรับส่งและมีหอพักจัดไว้ให้  

งบประมาณก็น่าจะได้รับจากกระทรวงฯ และอาจจะได้รับการช่วยเหลือพิเศษอ่ืน 

เข้ามาเพิ่มด้วย”	หรือดังที่ครูท่านหนึ่งสรุปความเท่าเทียม	แต่ไม่เสมอภาคกันไว้ว่า	

“ผมคิดว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ท�าให้มีโอกาสเยอะกว่า บางกิจกรรมน้ี

เราท�าได้เลย แต่ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจะติดเรื่องงบ”

	 นอกจากงบประมาณ	ครูทุกท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรทางการ

ศึกษาด้วย	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	กลุ ่ม	 ได้แก่	 กลุ ่มที่ตอบว่ามีเพียงพอและ	

1	 ข้อความในเครื่องหมาย	[	]	เป็นของผู้วิจัย
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กลุ่มที่ตอบว่ามีไม่เพียงพอ	ส�าหรับกลุ่มที่ตอบว่ามีเพียงพอนั้นพบว่า	เป็นโรงเรียน	

ที่เข้าร่วมโครงการต่าง	ๆ	 เช่น	โครงการพระราชด�าริ	 โครงการโรงเรียนสานฝัน	

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Distance	Learning	

Information	Technology:	DLIT)	เป็นต้น	โดยการเข้าร่วมโครงการเหล่านี้	เกิดจาก

วิสัยทัศน์ของผู้อ�านวยการที่ต้องการให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากโครงการและ

มีงบประมาณกับทรัพยากรทางการศึกษาที่มากขึ้น	ครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการพูดถึงเรื่องน้ีว่า	“[แต่ก่อน] ไม่มี [ทรัพยากร

ทางการศึกษาที่จ�าเป็น] แต่พอเปิดเป็นโรงเรียนสานฝัน เราก็ได้รับรถบัสจากโครงการ

นี้ ก็เอาไว้ใช้กับนักเรียนและนักกีฬา”	ซึ่งเมื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา

ด้านกีฬาของโรงเรียน	กลับพบว่า	นักกีฬาของโรงเรียนเป็นเพียงนักเรียนกลุ่มหนึ่ง

เท่านั้น	แต่โรงเรียนเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เพ่ือให้ได้รับงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของโรงเรียน

	 ส�าหรบัโรงเรยีนส่วนใหญ่ทีต่อบว่า	มทีรพัยากรทางการศกึษาไม่เพยีงพอนัน้	

พบว่า	ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ที่จ�าเป็นโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

และพลศึกษา	ดังนั้น	หลายโรงเรียนจึงจัดสรรให้	“มีห้อง”	แต่ไม่มีสื่อการเรียนรู้ที่ควร

จะม	ีอกีปัจจัยทีก่่อให้เกดิปัญหาขาดแคลนทรพัยากรทางการศึกษาคือ	การทีโ่รงเรยีน

เหล่านี้ไม่ได้รับงบประมาณในการรักษาหรือซ่อมบ�ารุง	จึงท�าให้ไม่สามารถรักษา

คุณภาพของสื่อหรืออุปกรณ์ต่าง	ๆ	ให้รองรับการใช้งานได้ในระยะยาว	ปัญหาเช่นนี้

ท�าให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการสืบค้นเพิ่มเติม	

ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	ครูท่านหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า	

“คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต [ครู] อยากให้มห้ีองเฉพาะส�าหรบัเดก็ได้ท�าการค้นคว้า 

อย่างน้อยเขาค้นคว้ามาแล้วปริ้น เขาได้มีโอกาสเรียนรู้จริง ๆ เขาสามารถไปสู้กับ

นักเรียนโรงเรียนในเมืองได้”

	 นอกจากนี้	ครูหลายท่านได้ระบุปัญหาจากการบริหารงบประมาณของ	

ผู้อ�านวยการซึ่งมักจะน�างบประมาณไปใช้กับเรื่องอื่นเป็นหลัก	เช่น	อาคารสถานที	่	

การปรับภูมิทัศน์	เป็นต้น	จนท�าให้งบประมาณเหล่านี้ไม่ได้ลงไปสู่นักเรียนโดยตรง	
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“เขาเน้นอาคารสถานที่ ห้องพักครู เปอร์เซ็นต์ในการจ�าแนกงบ 

[นั้น] ทั้ง ๆ ที่ควรจะจัดให้เด็กได้โอกาส เราดันไปเติมอาคาร

สถานที่เพื่อความสวยงาม แต่เด็กไม่ได้อะไร เราไป [สร้าง] 

สมดุลงบประมาณไม่ถูกจุด”

	 จากปัญหาดังกล่าว	หลายโรงเรียนได้พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้โดย	

รบับริจาคเงินจากชมุชนหรอืรบัอปุกรณ์มอืสองอย่างคอมพวิเตอร์จากโรงเรยีนใหญ่	ๆ	

ในเมือง	นอกจากนี้	ถึงแม้ว่าหลายโรงเรียนจะไม่ได้มีงบประมาณที่เพียงพอ	แต่ทาง

โรงเรียนก็พยายามจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนได้มี

โอกาสในการเรียนหนังสือ	โดยทุนการศึกษานี้มีทั้งที่มาจากภาครัฐ	หน่วยงานเอกชน	

หรือแม้แต่การระดมทุนของครูเอง	แต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะนักเรียนมีฐานะ

ครอบครัวไม่ต่างกัน	

“โรงเรียนเรามีการระดมทุนชัดเจน ดูหลักฐานได้ เรามีการจัด

ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กก�าพร้าที่ยากจน ผู้บริหารจะให ้

ครูทกุคนช่วยกนัลงขนั คนละ 1-2 บาททกุเดอืน เดอืนละ 30 บาท 

เทอมหนึ่ง 180 บาท แล้วน�าเงินไปมอบให้เด็กที่ก�าพร้าทุกปี”

“แต่ละชั้นส่วนใหญ่จะคุยกันกับครูที่รับผิดชอบว่า นักเรียน 

คนไหนล�าบากมาก โดยเฉพาะนักเรียน ป.4 ป.5 ป.6 [เพราะ] 

เรียนจบแล้วจะต้องไปศึกษาต่อ เราก็จะพิจารณาเป็นล�าดับต้น 

ส่วนนกัเรียนชัน้ต้น เรากบ็อกว่าเขายงัมโีอกาสอีกหลายปี ให้รอ”

“[โรงเรียน] จะพยายามช่วยทุกคน แต่อาจจะได้ไม่เท่ากัน คือ 

เราให้โดยดูที่บริบทของเด็กแต่ละคน เด็กคนนี้จน คนนี้ก็จน 

แต่คนนี้มีสมาชิกครอบครัวตั้ง 10 คน”
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  1.2 ปัญหาด้านนโยบายการศึกษา ครูทุกคนให้ความเห็นตรงกันว่า	

นโยบายของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อโรงเรียนโดยตรง	กล่าวคือ	การที่กระทรวง

ศึกษาธิการออกนโยบายใหม่	ๆ	เป็นประจ�าท�าให้โรงเรียนที่ขาดความพร้อมอย่าง

โรงเรียนเหล่านี้เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติ	ทั้งนี้	 เพราะต้องรับนโยบายโดยที่	

ขาดความรู้และความเข้าใจที่แท้จริง	 ซ่ึงท�าให้นโยบายไม่ประสบความส�าเร็จและ

เป็นการเพิ่มภาระแก่ครูอีกด้วย

“นโยบายจากรัฐนั้นมีเยอะมาก แต่เราท�าไม่ทัน และในทุก

นโยบายนีท้กุโรงเรียนต้องเข้าร่วม เพียงแต่เราไม่รูว่้าจะเอามาใช้

หรือท�าอะไร” 

“เขาให้ใช้รูปแบบสะเต็ม (STEM) แต่เรายังไม่ถึงขั้นน้ัน  

ความเข้าใจเรายังไม่ดีเลย ครูก็ยังไม่พร้อม”

	 นอกจากการรับนโยบายรัฐแล้ว	 นักเรียนในประเทศไทยยังต้องเข้ารับ	

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	(O-NET)	โดยคะแนนเฉลี่ยของ

แต่ละโรงเรยีนมผีลต่อการประเมนิคณุภาพของโรงเรียนอกีด้วย	ส�าหรบัปัญหาทีเ่กดิขึน้	

คือ	การที่ข้อสอบเป็นข้อสอบมาตรฐานระดับชาติ	จึงไม่ตอบสนองความหลากหลาย

ของผู้เรียนในพื้นที่ต่าง	ๆ 	ครูจึงรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม	ทั้งนี้	ผลการทดสอบของนักเรียน

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู ่ในล�าดับสุดท้ายมาตลอดน้ันได้แสดงถึง	

ความเหลื่อมล�้าอย่างชัดเจน	และความเหลื่อมล�้าน้ีได้สะท้อนผ่านผลการรายงาน	

ภาพรวมของการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	

(2560)	ที่ว่าโรงเรียนในกรุงเทพฯ	มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียน

ในภาคอื่น	ๆ	ทุกวิชา	อีกโรงเรียนในภาคกลาง	ภาคตะวันออก	และภาคเหนือยังมี

คะแนนเฉลีย่สงูกว่าระดบัประเทศทกุวิชา	อน่ึง	การทดสอบและการใช้ผลการทดสอบนี้

เป็นเหตุให้การสอบในพื้นที่นี้มีปัญหาทุจริตโดยที่ครูท�าข้อสอบแทนนักเรียนเพื่อให้
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนดีขึ้น	(ปรัชญา	โต๊ะอิแต	และปกรณ์	พึ่งเนตร,	2556)		

แม้ประเด็นดังกล่าวจะไม่สามารถหาข้อสรุปที่แท้จริงได้	แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึง

นโยบายการศึกษาระดับชาติที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนท่ามกลางสภาพสังคมที่มี

ความหลากหลายในด้านต่าง	ๆ 	และสร้างความคับข้องใจแก่ครูในพื้นที่เป็นอย่างมาก

“O-NET…คือมันมีผลต่อชือ่เสยีงของโรงเรยีน แต่ถ้าเขาเอามาวดั

ก็สงสาร [โรงเรียน] เหมือนกับเป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส”

“มาตรฐานของกรุงเทพฯ กับที่นี่มันคนละเรื่อง แม้แต่ครูผู้สอน 

กรุงเทพฯ กับที่นี่ก็ต่างกัน แล้ววัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

ก็ไม่เอื้ออ�านวย อยู่กรุงเทพฯ ออกไปข้างนอกก็เข้าถึงสื่อต่าง ๆ 

แต่เด็กที่นี่ออกไปข้างนอกก็แค่ยิงนกตกปลาเท่านั้น”

	 อนึ่ง	 ผลคะแนนจากการทดสอบยังส่งผลต่อการศึกษาต่อในระดับ

มหาวิทยาลัยด้วย	 เพราะใช้เป็นส่วนหน่ึงในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษาของรัฐ	ดังนั้น	คะแนนสอบที่ไม่ดีจึงส่งผลทั้งต่อโอกาสด้านศึกษาที่สูงขึ้น

และโอกาสด้านอาชีพของนักเรียน	ความคิดเช่นน้ีสอดคล้องกับที่ครูส่วนใหญ	่

ให้ความเหน็ว่า “นกัเรยีนส่วนใหญ่ในพืน้ทีเ่มือ่เรยีนจบแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปเรยีนต่อ 

จะท�างานอยู่ในพื้นที่ ไม่ได้ออกข้างนอกเลย”	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า	นโยบายการศึกษา	

ในปัจจุบันส่งผลต่อความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาอย่างชัดเจน

 2. การตระหนักในความหลากหลาย สามารถสรุปปัญหาเป็น	4	ประเด็น	

ได้แก่	ด้านภาษา	ด้านหลักสูตร	ด้านการจัดการเรียนรู้	และด้านสภาพแวดล้อม		

รายละเอียดดังนี้

  2.1 ปัญหาด้านภาษา ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า	ประเทศไทยก�าหนดให้

ภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ	เป็นภาษาราชการและให้ใช้ในสถานที่ราชการ	ดังนั้น	โรงเรียน

รัฐบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจ�าเป็นต้องใช้ภาษานี้จัดการเรียนรู้	
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แม้ว่าครูและนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้ภาษายาวีเป็นภาษาแม่ก็ตาม	เหตุนี้จึงพบว่า	

ครูทุกท่านพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยของนักเรียนมุสลิม	 เพราะนักเรียน	

นิยมพูดภาษายาวีเป็นหลัก	ท�าให้ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

“[นักเรียน] เข้าเรียนมาก็พูดภาษามลายู พูดภาษามลายูกัน

เกือบทั้งโรงเรียน เหมือนที่ครูบางท่านบอกว่าครูมุสลิมด้วยกัน 

ไม่ต้องพูดภาษาไทย ถ้าไม่มีคนไทยพุทธหรือคนอื่นเข้ามาพูด

ภาษาไทย เขาก็จะไม่พยายามพูดภาษาไทยเท่าไร”

	 เนื่องจากสื่อการเรียนรู้ต่าง	ๆ	เป็นภาษาไทย	เด็กที่ไม่ถนัดภาษาไทยก็จะ

เรียนไม่รู้เรื่อง	ผู้ปกครองบางคนจึงตัดสินใจให้บุตรหลานออกจากโรงเรียนเพราะ

ปัญหาด้านภาษา	ดังที่ครูท่านหน่ึงเล่าว่า	 “ก็เคยไปหาเด็กที่บ้านว่าท�าไมไม่มาเรียน 

ก็พบว่า เขาบอกว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่ไป” มากไปกว่านั้น	

ปัญหาด้านภาษายังส่งผลต่อการทดสอบ	O-NET	ที่ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย	

เด็กที่มีทักษะภาษาไทยไม่แข็งแรงพอจึงได้รับผลกระทบโดยตรง

“เด็กหลาย ๆ คนมีทักษะการอ่านไม่ดี อ่านไม่ออกแต่ฟังรู้เรื่อง 

พออ่านไม่ออกก็เขียนค�าตอบไม่ได้...ถ้าจะให้อ่าน O-NET  

แกอ่านไม่ออก บางคนอ่านออกแต่ไม่เข้าใจบ้าง จะตอบ 

ได้อย่างไร...แต่ถ้าเราแปล เขาก็จะรู ้ว ่าค�าถามน้ีต้องการ 

สื่อถึงอะไร ก็จะตอบได้”

	 ครูทุกท่านพยายามหามาตรการแก้ไขปัญหาน้ีไม่ว่าจะเป็น	 “การปรับ

สตางค์”	หรือ	“การท�าเป็นไม่สนใจ”	นักเรียนที่พูดภาษายาวีในห้องเรียน	ตลอดจน	

“สร้างเจตคติที่ดี”	ต่อการรู้ภาษาไทย	อนึ่ง	ประเด็นการใช้ภาษาไทยยังเป็นเหตุให้เกิด

ความขัดแย้งระหว่างครูด้วยกัน
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“เราเคยคุย [เรื่องการเข้มงวดในการใช้ภาษาไทย] แต่ครูเอง 

ก็ไม่เห็นด้วย คือเราเคยคุยกับผู้บริหารและหัวหน้างาน คือ  

เราสอนภาษาไทย ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ได้นะผู้อ�านวยการ 

ก็ขอร้องในที่ประชุมแล้ว แต่พวกครูเขาก็ไม่ฟัง”

	 อาจกล่าวว่า	การพัฒนาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนขึ้นอยู่กับครูแต่ละท่าน	

บางท่านเลือกใช้ภาษาไทยสลับกับภาษายาวีเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ	ขณะที่บางท่าน

เลือกใช้ภาษายาวีเท่านั้น	นอกจากนี้	ครูหลายท่านยังกล่าวว่า	ในโรงเรียนที่มีนักเรียน

ทั้งสองศาสนา	“เด็กไทยพุทธจะฟังยาวีไม่ออก ส่วนเด็กมุสลิมก็ฟังไทยพุทธไม่เข้าใจ 

ท�าให้เขาเลอืกจะคยุแต่กบัพวกเดยีวกนัเอง” แต่ว่าเด็กส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยได้ดขีึน้

เมื่อเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา

  2.2 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม เมื่อถามถึงสภาพแวดล้อม	พบว่า

โรงเรียนที่มีนักเรียนมุสลิมอย่างเดียวหรือมีมากกว่านักเรียนไทยพุทธ	“ในโรงเรียน

ไม่มีอะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธเลย ถ้าในห้องผู้อ�านวยการ [ที่เป็นคนไทยพุทธ] ก็จะ 

มีเพียงแค่รูปภาพ”	และร้านอาหารก็จะเป็นฮาลาล	(Halal)	ทั้งหมด	ขณะที่โรงเรียน	

ที่มีสัดส่วนนักเรียนใกล้กัน	 “จะมีห้องพระพุทธศาสนา ให้เด็กพุทธได้สวดมนต์  

ส่วนมุสลิมก็มีห้องละหมาดไว้ให้ท�าศาสนกิจ” อาจกล่าวได้ว่า	นักเรียนไทยพุทธ	

ในบางโรงเรียนไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนศาสนาและความคิดความเชื่อ

ของตนเอง	ถ้าหากไม่มองในประเด็นด้านความคุ้มค่าของการบริหารจัดการโรงเรียน

แล้วก็จะพบว่า	เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการตระหนักถึงความแตกต่างเท่าที่ควร

  2.3 ปัญหาด้านหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พทุธศกัราช	2551	ของไทยเป็นหลกัสูตรองิมาตรฐาน	(standard-based	curriculum)	

ทุกโรงเรียนจึงต้องจัดการศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้	ทั้งนี้	โรงเรียน

หลายแห่งได้เปิดสอนอิสลามแบบเข้มจึงมีการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ควบคู่กัน	โดยให้เหตุผลว่า	“ถ้าเรา

ไม่เอาหลักสูตรนี้เข้ามาก็จะไม่มีนักเรียน โรงเรียนก็จะอยู่ไม่ได้ พอจะอยู่ไม่ได้เราเลย
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ต้องท�าเป็น 2 ระบบ” อนึ่ง การที่โรงเรียนปรับโครงสร้างเช่นนี้	ส่งผลให้นักเรียนไทย

พุทธบางส่วนย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่น	เพราะไม่ต้องการเรียนเก่ียวกับอิสลามศึกษา	

ซึง่แปลว่า	หลกัสตูรทีโ่รงเรียนปรับเปล่ียนน้ีไม่ได้ตอบสนองความต้องการของคนพทุธ

ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในพื้นที่	

	 อีกประเด็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนเหล่านี้คือ	หลักสูตร

ของโรงเรียนไม่มีจุดเน้นหรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

อย่างชัดเจน	ท�าให้ประเด็นการตระหนักในความหลากหลายในโรงเรียนไม่ชัดเจน	

และขึ้นอยู่กับความสนใจของครูแต่ละคน

  2.4 ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากทุกโรงเรียนเลือกใช้หนังสือ

เรียนจากส�านักพิมพ์ท่ีรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ	เนื้อหาในหนังสือเรียนจึงเป็น

เน้ือหาทั่วไปที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนและบริบทชุมชน	ครูหลายท่าน

แก้ไขปัญหานีด้้วยวธิต่ีาง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นการผลิตส่ือการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ	หรอืการเชือ่มโยง

เนื้อหาในหนังสือเรียนเข้ากับสภาพแวดล้อมของนักเรียน	แต่ไม่พบว่ามีโรงเรียนใด

จัดท�าหนังสือเรียนของตนซ่ึงจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีความหมายยิ่งขึ้น	เพราะ

สอดคล้องกับตวันกัเรียนและบรบิทโรงเรยีนภายใต้ข้อก�าหนดของหลกัสตูรแกนกลาง	

“เราเลือกหนังสือตามความสนใจของครู บางทีก็คิดว่ามัน 

ไม่ตอบโจทย์โรงเรียน เพราะว่ามันคนละบริบทกัน”

“[ครู] ก็สอนตามหนังสือ กับเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตและผสมกับ

บริบทของพื้นที่”

“มีการปรับใช้ชื่อตัวละครในหนังสือให้เป็นภาษามลายู และ 

ในส่วนของอาชีพ ความเป็นอยู ่ส ่วนใหญ่เราจะพยายาม 

เน้นหนักว่าบ้านเราเป็นลักษณะอย่างไร”
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 การจัดการเรียนรู้วิชาศาสนาเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ	กล่าวคือ	โรงเรียน

ที่มีนักเรียนมุสลิมทั้งหมดจะเรียนวิชาอิสลามศึกษาเป็นหลักและเรียนวิชาพระพุทธ

ศาสนาตามทีก่�าหนดไว้ในหลักสตูรแกนกลาง	ขณะทีโ่รงเรยีนทีม่นีกัเรยีนทัง้	2	ศาสนา	

หากไม่ก�าหนดให้แยกกันไปเรียนวิชาศาสนาของตนเอง	ก็จะเป็นการเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาร่วมกัน	แต่นักเรียนมุสลิมจะต้องไปเรียนวิชาอิสลามศึกษา	

เพิ่มเติมอีกคร้ัง	ขณะที่บางโรงเรียน	“พอถึงชั่วโมงอิสลามศึกษา คนมุสลิมก็จะเรียน

อิสลามศึกษา ส่วนคนพุทธจะว่าง ก็ให้ไปห้องสมุด” โดยไม่มีกิจกรรมใดทดแทน	

	 แม้การจัดการเรียนรู ้ด้านศาสนาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน		

ครูทุกท่านก็พยายามที่จะปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างศาสนาผ่านการจัดการ

เรียนรู้และกิจกรรมต่าง	ๆ	เพ่ือนักเรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตทางศาสนา	

ที่แตกต่างกัน	

	 “อย่างคนไทยพุทธจะมีวันไหว้ครู	แต่ส�าหรับอิสลามจะไม่มีไหว้ครู	แต่ก็มี

โต๊ะอิหม่ามมาบรรยายธรรมเพื่อให้เกิดความระลึกถึงครูบาอาจารย์	คือ	ท�าในวัน

เดียวกัน	แต่จะแยกโซนกัน	ผู้บริหารจะไปร่วมทั้ง	2	งาน	ก็ไปของอิสลามก่อน	

แล้วค่อยไปพุทธ	เราจะปรบัรปูแบบกจิกรรมให้ไม่ขดัต่อหลกัศาสนาและให้เสมอภาคกนั”

“บางอย่าง [มุสลิม] ร่วมไม่ได้ แต่เราก็ไปช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ 

เช่น การท�ากระทงโรงเรียน เราถือว่าเป็นงานประดิษฐ์ มุสลิม 

ไปลอยกระทงไม่ได้ แต่ไปยืนดูให้ก�าลังใจเพื่อนได้ เราก็ต้อง

เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีซึ่งกันและกัน”

	 แม้ครแูละโรงเรียนจะพยายามสร้างความเข้าใจในการอยูร่่วมกนัให้แก่นกัเรยีน	

แต่การจัดการเรียนรู้เช่นนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้ผู้ครองบางส่วน	เพราะ	“ผู้ปกครอง

ไม่อยากให้เรียนวิชาพุทธศาสนาหรือร่วมกิจกรรมของพุทธ”	และ	 “ไม่ให้เด็ก 

น�าหนงัสอืเรยีนวชิานีเ้ข้าบ้าน”	ครูจงึต้องท�าความเข้าใจกบัผูป้กครองด้วยเพือ่ให้ทราบ

ความจ�าเป็นและประโยชน์จากการเรียนในลักษณะนี้ซ่ึงเป็นมาตรฐานตามหลักสูตร
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แกนกลางและมีอยู่ในข้อสอบมาตรฐานระดับชาติด้วย	ทั้งนี้	 โรงเรียนที่มีเฉพาะ

นักเรียนมุสลิมและเน้นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาก็มีส่วนท�าให้

นักเรียนมีความพร้อมเฉพาะการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเท่านั้น	แต่ไม่พร้อมที่จะออกไป

ใช้ชีวิตอยู่ในโลกภายนอก	คุณครูท่านหนึ่งให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า

	

“ตัวอย่างลูกศิษย์ที่ไปอยู่กรุงเทพฯ บางทีก็ไม่เรียน ตอนนี ้

กลับมาแถมมีลูกด้วย ใจแตก พูดง่าย ๆ  ใจแตกเพราะว่าไม่เคย

ออกไปไหนด้วย อันนี้น่ะเป็นปัญหาใหญ่เลย อย่างโรงเรียนเรา

ถ้าเปรียบกับโรงเรียนอื่นจะเป็นเด็กเรียบร้อยเพราะไม่เคย 

ไปไหน แต่พอก้าวออกไปแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์จะอยู่ในกลุ่ม 

เด็กใจแตก” 

 3. การมีส่วนร่วม ในระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ	โรงเรียนไม่มีโอกาสหรือ	

มีอ�านาจแสดงความเห็น	เพราะมีหน้าที่เพียงรับนโยบายรัฐมาปฏิบัติตาม	ขณะที	่

ในระดับโรงเรียน	การมีส่วนร่วมเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ	

กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2546	ที่ก�าหนดให้ทุกโรงเรียนตั้งคณะกรรมการ	

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายต่าง	ๆ	ในพื้นที่	 เพื่อ	“ก�ากับ 

การด�าเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  

ค�าสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา และความต้องการของชมุชนและท้องถิน่”	

(สพุกัตร์	พิบลูย์,	2555)	โดยแนวคดินี	้เป็นผลจากพระราชบญัญตักิารศกึษา	พ.ศ.	2542	

ทีมุ่ง่ให้การจดัระบบ	โครงสร้าง	และกระบวนการจดัการศกึษาเป็นไปอย่าง	“มเีอกภาพ

ด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ”	ตลอดจน	“มีการกระจายอ�านาจ

ไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	(ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา,	2542:	น.4)	ซึ่งในทางทฤษฎี	ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม	

หลักการนี้	ดังที่ครูอธิบายว่า	“เวลาประกาศใช้แผนจะต้องมีการยอมรับทั้ง 4 ฝ่าย  
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คือ คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน และตัวแทน

นักเรียนก่อน”	ส�าหรับรายละเอียดอื่น	ๆ	สามารถสรุปปัญหาเป็น	4	ด้าน	ได้แก	่	

ด้านครู	ด้านนักเรียน	ด้านผู้ปกครอง	และด้านชุมชน	ดังนี้

  3.1 ปัญหาด้านคร	ูขณะทีค่รสู่วนหนึง่กล่าวว่า	ไม่ได้รับสทิธิในการออกเสยีง

หรอืความเหน็เกีย่วกบันโยบายต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	ครูส่วนใหญ่กลบัแสดงความเหน็ว่า	

“ผู้บริหารจะให้โอกาสครูให้เสนอความคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียน”	

โดยเฉพาะการน�านโยบายสูก่ารปฏบิตัใินชัน้เรยีน	เพราะครเูข้าใจสภาพจรงิในชัน้เรยีน

มากที่สุด	

  3.2 ปัญหาด้านนักเรียน แม้นักเรียนจะไม่มีส่วนร่วมทางด้านนโยบาย

หรอืหลกัสตูร	แต่โรงเรยีนกพ็ยายามเปิดโอกาสรบัฟังความคิดเหน็ผ่านแนวทางต่างๆ	

เช่น	“มกีล่องแสดงความคดิเหน็ของนกัเรยีน...ผูอ้�านวยการกจ็ะเอามาอ่านและแก้ปัญหา” 

หรือการ	“เปิดโอกาสให้สภานักเรียนเป็นตัวขับเคลื่อน คือถ้าใครมีอะไรสามารถ 

ไปร่วมงานกับสภานักเรียนและท�าเป็นโครงการเสนอขึ้นมา”

	 นอกจากนี้	ครูแต่ละท่านยังเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน		

ผ่านการแสดงความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการให้โอกาสเลือกท�า

กิจกรรมตามความสนใจ	ครูท่านหน่ึงเล่าถึงการสอนของตนเองว่า	“ผมสอนเรื่อง

กระบวนการยุติธรรม นักเรียนอยากรู้ว่าที่ศาลท�าอะไร เขาบอกไปเที่ยวศาลกันไหม 

ผมกท็�าโครงการตดิต่อศาลจงัหวดัฯ แล้วพาไปดงูานของท่านผูพ้พิากษา”	หรอื	“โครงงาน

ที่ท�าก็ให้เด็กคิดเองว่าในเรื่องใดมีปัญหาแล้วเขาอยากจะแก้ แล้วทางอาจารย์ก็เป็น 

ที่ปรึกษาให้นักเรียน”

	 แม้โรงเรยีนและครจูะพยายามเปิดโอกาสให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วม	แต่ยงัพบว่า

นกัเรยีนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงออก	ทัง้ด้านความคิดเหน็และกจิกรรม	ซึง่เป็นประเดน็

ที่ครูส่วนใหญ่กังวลและเป็นที่มาว่า	“นักเรียนยังเด็กอยู่ ไม่น่าจะมีความคิดอะไร”		

จงึไม่ได้เหน็ความส�าคญัของการให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในด้านอ่ืน	ๆ	นอกจากกิจกรรม	

ในห้องเรียน	ดังที่ครูท่านหนึ่งแสดงความเห็นว่า	“นักเรียนจะไม่มีส่วนร่วมในด้าน

นโยบายหรอืหลกัสตูร เขาอาจจะไม่ชนิกบัการต้องมาคิดอะไร หรอืครมูองว่านกัเรยีน
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เดก็เกนิไปที่จะมาคิดแบบนี้ได้ เราก็เลยคิดให้เขาแล้วให้เขาปฏิบัติตาม”	การคิดเช่นนี้

ส่งผลให้นักเรียนถูกจ�ากัดการมีส่วนร่วม	แม้โรงเรียนจะเปิดพื้นที่บางส่วนให้ก็ตาม

  3.3 ปัญหาด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพียงลักษณะเดียว	

คือ	การประชุมผู้ปกครอง	ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความเห็นหรือ	

ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน	รวมถึงรับฟังนโยบายต่าง	ๆ 	ของโรงเรียนด้วย

	

“ทกุเปิดเทอมจะมีประชมุผู้ปกครอง ในวันนัน้จะมกีารแจ้งเกรด

ให้ผู้ปกครอง และจะมีการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ

จากผู ้ปกครองต่อโรงเรียน แล้วโรงเรียนก็ชี้แจงนโยบาย 

การเรียนการสอนต่าง ๆ  ที่โรงเรียนได้ก�าหนดในปีนั้น ๆ ”

  3.4 ปัญหาด้านชุมชน นอกจากจะมีผู้แทนชุมชนเป็นคณะกรรมการ	

การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตามหลักการที่ได้กล่าวไปข้างต้น	ในทางปฏิบัต	ิ

ยังไม่พบว่า	มีโรงเรียนใดเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนหรือตัดสินใจร่วมกัน	

ดังนั้น	เราจึงเห็นภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในฐานะผู้รับฟังและให้ความร่วมมือ

เท่านั้น	ตัวอย่างเช่น	การเชิญปราชญ์ชาวบ้านทั้งด้านศาสนาและอาชีพ	มาให้ความรู้

นักเรียนในวิชาต่าง	ๆ	ทั้งนี้	 เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน	แต่ละโรงเรียน	

จะพูดถึงโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	 เช่น	

การช่วยงานชุมชน	การให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่ของโรงเรียน	การจัดแข่งกีฬาชุมชน	

เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า	แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน

ยังอยู่ในระดับผิวเผินที่มองเพียงการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเท่านั้น	แต่ไม่ได้มองว่า

ชุมชนควรมีส่วนตัดสินใจหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของนักเรียน	

ซึ่งเป็นบุตรหลานของพวกเขา	

 4. การปรองดอง สามารถสรุปปัญหาเป็น	2	ประเดน็	คอื	ผลจากความขดัแย้ง	

ความไว้ใจและการสร้างความไว้ใจระหว่างกลุ่มคน	รายละเอียดดังนี้
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  4.1 ปัญหาด้านผลจากความขัดแย้ง	ผลจากปัญหาความไม่สงบ	

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนในวงกว้างอย่างต่อเน่ือง	

ในด้านการศึกษา	ผลโดยตรงที่นักเรียนได้รับคือ	การปลูกฝังความคิดที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีอคติ	ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง	2	ศาสนา	ครูหลายท่านเล่าเกี่ยวกับ

ประเด็นน้ีว่า	“เด็กบางคนก็มาถามว่าคบกันได้หรือ เขากินหมู เราไม่กินหมู คือเขา 

ถูกสอนมา” หรือ	“คนเฒ่าคนแก่สอนว่าการไหว้คนไทยพุทธมันบาป คือเขาไม่ได ้

เรียนหนังสือ เขาเลยคิดแบบนี้”	หรือนักเรียนบางคนได้ฟังเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์

จากครอบครัวเลยรู้สึกไม่ดีต่อประเทศไทย	ดังที่ครูท่านหนึ่งได้สรุปประเด็นนี้ว่า		

“ก็จะเป็นเรื่องเล่าสมัยก่อนว่ามีรัฐปัตตานี แล้วเหมือนว่ามีสงครามเกิดขึ้นลักษณะ

ไทยรบพม่า คนไทยเรียนก็มีอคติกับพม่า นี่ก็เหมือนกัน”

	 ความคิดเช่นนี้ส่งผลต่อโรงเรียนด้วย	ทั้งในแง่การถูกต่อต้านจากผู้ปกครอง

ในชุมชน	และการจัดการเรียนรู้ของครูในรายวิชาต่าง	ๆ	โดยเฉพาะโรงเรียนที่มี	

ครูอาวุโสเคร่งศาสนาอิสลามจ�านวนมาก	ครูหลายท่านได้กล่าวถึงประสบการณ์ของ

ตนไว้อย่างน่าสนใจ	ดังนี้

“ผลกระทบก็คือ เราเป็นโรงเรียนของรัฐ ซึ่งตามความเชื่อ 

ของผู้ปกครองและชุมชนคิดว่า น่ีคือโรงเรียนที่จัดตั้งโดยรัฐ 

ไม่ใช่โรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาที่ผู ้จัดหรือเจ้าของเป็น

มุสลิม...เขาจะเชื่อถือ [โรงเรียน] ของอิสลามด้วยกันมากกว่า”

“ตอนแรกทีบ่รรจน้ัุนสอนเรือ่งพระพทุธเจ้า เขาบอกเรามาเลยว่า

ไม่ให้สอน แต่ปัจจุบันมีครูรุ่นใหม่เยอะขึ้น เขาก็สอนกัน”

	 เมื่อกล่าวถึงผลกระทบต่อครู	พบว่า	ครูไทยพุทธได้รับผลกระทบมากที่สุด

และมักแก้ปัญหาโดยการย้ายออกจากพื้นที่นั้น	ๆ	ท�าให้บางโรงเรียนเกิดปัญหา

ขาดแคลนครู	เพราะไม่สามารถหาครูใหม่มาทดแทนได้ทันเวลา	ขณะที่บางโรงเรียน
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เลอืกประสานงานเจ้าหน้าทีรั่ฐให้ช่วยคุม้ครองครูไทยพุทธเป็นกรณพีเิศษ	อย่างไรกต็าม	

ในปัจจบุนัก็ยังมคีรูพทุธหลายท่านท�างานอยูใ่นโรงเรยีนเหล่านี	้แม้จะมจี�านวนน้อยกว่า

ในอดีต

“วันนี้ความรุนแรงลดลง ครูไทยพุทธที่อยู่ในโรงเรียนก็อยู่ได้ดี

กว่าก่อน แต่ก่อนจะไม่กล้าเข้ามาเลย ส่วนตัวว่าคนร้าย 

เขาน่าจะพุ่งเป้ามาที่ครูไทยพุทธก่อน การที่ครูย้ายออกก็ท�าให้

ครูขาดแคลน”

“ตอนน้ันปี 2552-2553 [ผู้ก่อการร้าย] เขียน [หน้าโรงเรียน]  

ว่าให้ครูไทยพุทธออกจากโรงเรียน...โรงเรียนก็มี MOU  

กับทหารและต�ารวจใต้ให้เขามาช่วยกันดูแล”

	 แม้ความรุนแรงจากปัญหาความไม่สงบในปัจจุบันจะลดลง	แต่ก็ยังเกิดขึ้น

เป็นระยะ	ทั้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน	ใกล้โรงเรียน	หรือทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน		

เมือ่ถามครถึูงความรูส้กึของตนเองต่อปัญหาทีเ่กดิขึน้พบว่ามคี�าตอบหลากหลาย	ดงันี้

	

“โรงเรียนผมกับผมชินแล้ว ตั้งแต่ปี 2547 จนถึง 2558 เราเจอ

ทั้งหมด 3 คร้ัง นี่คือเฉพาะหน้าโรงเรียนเลยนะ อีกครั้งนี่ 

เกิดใกล้ๆ โรงเรียน ห่างไม่ถึง 50 เมตร”

“พี่ก็กลัว จะมีบางช่วงต้องเข้าไปอยู่เวร [โรงเรียน] พี่ก็กลัวไม่รู้

จะเกิดอะไรขึ้น ยิ่งเวลาที่มีเหตุการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเราก็จะ

กลับมากลัวอีก เหมือนเสียขวัญ ระแวง”

	 นอกจากผลกระทบต่อครูและโรงเรียน	อีกผลกระทบหนึ่งซึ่งเชื่อมโยง	

มาจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่บริเวณนี้ก็คือ	ปัญหายาเสพติด	ครูทุกท่านกล่าว
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ประเด็นนี้อย่างเป็นกังวลว่า	การแพร่หลายของยาเสพติดในชุมชนท�าให้นักเรียน	

ที่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอจากผู้ปกครองติดยาเสพติดและ

เปลี่ยนจากผู้เสพมาเป็นผู้ส่งหรือผู้ขายในท้ายที่สุด	

“ปัญหายาเสพติดมันก็มาจากความไม่สงบนี่แหละ มันมีผล  

คดิดวู่าพอเกดิความไม่สงบแล้วคนในพืน้ทีเ่ขาย้ายออก คนใหม่

ไม่มาลงทุน เศรษฐกิจตรงนี้มันก็ไม่ดี ไม่เจริญ แล้วมันจะมี

อาชีพอะไรมารองรับ พอยาเสพติดเข้ามาก็เป็นวงจร พอได้เงิน

กท็�าตามกนั ตราบใดทีต่รงนีม้นัยงัถกูมองว่ามปัีญหา นักท่องเทีย่ว

หรือคนไม่เข้ามาเลย ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ มันก็จะเป็นแบบนี้

ต่อไปเรื่อย ๆ ”

	 	

  4.2 ปัญหาด้านความไว้ใจและการสร้างความไว้ใจระหว่างกัน ปัจจุบัน

ความไว้ใจระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าในอดีตที่	 “ชาวบ้านจะ 

ไม่กล้าเข้ามาที่โรงเรียน โรงเรียนก็ไม่กล้าเข้าไปในชุมชน”	ส�าหรับปัจจัยที่สนับสนุน

ความสัมพันธ์นี้	ทุกโรงเรียนอธิบายตรงกันว่า	เกิดจากการที่โรงเรียนเข้าไปในชุมชน

และการจดัให้โรงเรยีนเป็นพ้ืนทีส่�าหรับคนในชมุชน	เช่น	การให้ชมุชนจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	

ในโรงเรียน	การพานักเรียนไปช่วยงานในชุมชน	เป็นต้น	ทั้งนี้	การท�าความรู้จักกับ

ผู้น�าชุมชนเป็นสิ่งส�าคัญ	เพราะผู้น�าชุมชนเป็นหัวใจส�าคัญที่ชุมชนเชื่อถือ

“ชาวบ้านเขาเชื่อผู้น�าของเขา เราก็ต้องไปคุยกับผู้น�า...ถ้ามี

กิจกรรมอันไหนที่ต้องใช้เด็ก เราก็น�าเด็กไปช่วยกิจกรรม เช่น 

ไปท�าความสะอาดมัสยิด ถ้าเราไม่ออกไป เขาก็ไม่เห็นว่า 

เราออกไป...แล้วพอโรงเรียนเราจัดงาน ชาวบ้านก็เริ่มมา 

ร่วมงานด้วย แล้วก็เริ่มยินดีที่จะส่งลูกมาเรียนกับเรา”
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“เดี๋ยวนี้ เราจัดกิจกรรมอะไรชุมชนเขาก็ชอบ สนามฟุตบอล

ของโรงเรียนก็เป็นสนามชุมชน เราจัดกีฬาสัมพันธ์ให้แข่ง  

แข่งท�าอาหาร แข่งกินขนมจีน หลัง ๆ ถ้าเราจัดกิจกรรมแล้ว 

เขาไม่รู ้เขากจ็ะมาบอกว่าท�าไมเขาไม่รู้ เขาอยากมาร่วมด้วย”

	 แม้ความสัมพันธ์ข้างต้นจะเป็นไปอย่างราบรื่น	แต่เมื่อถามถึงความไว้ใจ

ระหว่างกลุ่มคนในชุมชน	โดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มคนพุทธและคนมุสลิม	กลับพบว่า	

ยังรู้สึกหวาดระแวงกันอยู่	ยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง	ๆ 	ขึ้นแต่ละครั้ง

“เวลาเกิดเหตุการณ์ ชาวบ้านเขาก็จะบอกให้ระวัง ถ้าคนมุสลิม

บาดเจ็บ เขาก็จะพูดต่อกันให้คนพุทธระวัง เหมือนจะมี 

การล้างแค้น ทุกคนเลยต้องระวังเพราะระแวง”

“เมื่อวานผมไปเจอเพื่อนที่เรียนประถมมาด้วยกัน เขาเป็น 

คนพุทธ ตลอดเวลาที่คุยเขาจับปืนตลอดเลย ผมเลยด่าเขา 

ว่ากอดคอกันโตมา ท�าไมถงึต้องท�าแบบนีด้้วย แต่กเ็ข้าใจว่าเขาก็

คงกลวั เพราะเราเป็นมสุลมิ เหตกุารณ์มนัท�าให้คนกลวักันไปหมด”

	 ยิ่งไปกว่าคือ	การที่ความหวาดระแวงไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่กลุ่มคนต่างศาสนา	

แต่คนมสุลมิโดยเฉพาะทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความไม่สงบ	กห็วาดระแวงและไม่ไว้ใจ

กันเองด้วย	ครูท่านหนึ่งเล่าเรื่องราวของตนต่อประเด็นนี้ไว้ว่า	

“พี่เสียสามี น้องชาย และลูกไปหมดเลย คนละช่วงเวลากัน 

แต่กเ็ป็นเพราะพวกโจรใต้นีแ่หละ ถ้าถามว่าพีไ่ว้ใจใคร พีบ่อกเลย

ว่าพี่จะไว้ใจแค่ตัวเอง รู้อะไรก็พูดไม่ได้ เพราะเราไม่รู้ว่าใคร

เป็นใครบ้าง เดีย๋วกพ็ทุธท�า เดีย๋วกม็สุลมิท�า มนัตายได้หมดแหละ

ถ้าเราไว้ใจคนผิด เชื่อตัวเองน่ะปลอดภัยที่สุดแล้ว”
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

	 จากวัตถุประสงค์ในการท�าวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้น�าเสนอ	

ข้างต้น	สามารถอภิปรายผลและข้อเสนอแนะในการน�าผลการอภิปรายไปจัดท�า

หลักสูตรการอบรมครูฯ	ดังนี้

 1. การกระจายโอกาส	การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เท่าเทียม	

แต่ไม่เสมอภาคและนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลโดยตรง	

ต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่	 เนื่องจากไม่ได้ค�านึงถึงบริบทและ	

ความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียนและนักเรียน	ยิ่งเม่ือการจัดการศึกษาระดับชาติ	

เน้นการประเมินที่อิงกับมาตรฐานของส่วนกลาง	โรงเรียนที่ไม่สามารถจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานเหล่านี้ด้วยข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	จึงได้รับผลกระทบ	ซึ่งส่งผลต่อโอกาสทาง	

ด้านการศึกษาและโอกาสด้านอื่นของนักเรียน	เช่น	การศึกษาต่อ	อาชีพ	อนึ่ง	ความ	

ไม่เสมอภาคเช่นนี้แม้ไม่ส่งผลต่อความขัดแย้งโดยตรง	แต่ก็สะสมเป็นความรุนแรง

เชิงโครงสร้างที่ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกถูกแบ่งแยกของคนในพื้นที่เมื่อเปรียบ

เทียบกับคนนอกพื้นที่	ซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นการต่อต้านและความขัดแย้งในท้ายที่สุด

	 จากสภาพปัญหานี้	แม้ปัญหาด้านงบประมาณและทรัพยากรการศึกษาจะ

ไม่สามารถแก้ได้อย่างชัดเจนเพราะเกี่ยวกับระบบการจัดการของภาครัฐ	แต่ปัญหา

ด้านนโยบายการศึกษานั้นสามารถแก้ได้ด้วยการเข้าใจแนวคิดการจัดการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	

ตลอดจนหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	ทีใ่ห้ความส�าคญั

กับการกระจายอ�านาจและการตอบสนองความหลากหลายของท้องถ่ินภายใต้

เอกภาพทางด้านนโยบาย	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2546;	

กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)	เพราะความรู้ความเข้าใจนี้จะช่วยส่งเสริมให้โรงเรียน

จดัการศกึษาได้ตามบริบทเฉพาะของตนเอง	โดยตอบสนองต่อหลักสูตรแกนกลางฯ	

บริบทชุมชน	และนโยบายการศึกษาต่าง	ๆ	ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ของ

นักเรียนในพื้นที่ให้มากขึ้น	
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 2. การตระหนักในความแตกต่าง	 ปัญหาทางด้านภาษา	หลักสูตร		

การจัดการเรียนรู้	 และสภาพแวดล้อมมีส่วนส�าคัญในการสร้างความขัดแย้ง	

โดยไม่รู ้ตัว	กล่าวคือ	การใช้ภาษาไทยขัดกับวิถีชีวิตของครูและนักเรียนในพื้นที่	

ที่ใช้ภาษายาวีเป็นภาษาแรก	จึงส่งผลต่อความเข้าใจท้ังในการเรียนและการสื่อสาร

ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม	และการเข้าถึงโอกาสต่าง	ๆ	นอกจากนี้		

การจัดการเรียนรู้	หลักสูตร	และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในพื้นที่ไม่ได้ค�านึง	

และตอบสนองต่อความหลากหลายที่แท้จริง	เห็นได้ชัดเจนจากโรงเรียนที่มีนักเรียน	

2	ศาสนาร่วมกัน	กล่าวคือ	 โรงเรียนมุ่งตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม	

จนไม่ได้ค�านึงถึงชาวพุทธที่เป็นคนส่วนน้อยในพื้นที่เท่าที่ควร	โดยเฉพาะการจัดการ

เรียนรู้ศาสนาและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เน้นหลักการอิสลามเป็นหลัก		

อย่างไรกต็าม	ทกุโรงเรียนพยายามสอนให้นกัเรียนเข้าใจความส�าคญัในการอยูร่่วมกนั	

ท่ามกลางความหลากหลาย	แต่อาจไม่เพียงพอเพราะไม่เข้าใจแนวคิดพหุวัฒนธรรม

ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง	เห็นได้จากการที่ครูท่านหนึ่งอธิบายแนวคิดนี้ว่า	“โรงเรียนที่มี

ไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันก็จะเป็นพหุวัฒนธรรม เพราะมี 2 ศาสนาผสมกันอยู ่

ในโรงเรียน ถ้าโรงเรียนไหนมีพุทธล้วนหรือมุสลิมล้วนก็จะไม่ใช่”	ความเข้าใจเช่นนี้

ย่อมส่งผลต่อการจดัการศกึษาและนกัเรยีน	ซึง่หากยงัคงด�าเนนิต่อไปกอ็าจก่อให้เกดิ

ความไม่เข้าใจกันระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนาและกลายเป็นความขัดแย้งได้ในที่สุด	

ดงันัน้	การพฒันาความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิพหวุฒันธรรมจงึเป็นปัจจยัหนึง่	

ที่จะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเหล่านี้ตอบสนองความหลากหลายของ

นักเรียน	และเตรียมพร้อมนักเรียนสู่การเป็นพลโลกในสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งใน

และนอกพื้นที่

 3. การมีส่วนร่วม แม้ทุกโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม	แต่ก็

ไม่ใช่การมีส่วนร่วมที่แท้จริง	เนื่องจากนโยบายหรือการตัดสินใจยังมาจากผู้บริหาร

เป็นหลัก	ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครู	 นักเรียน	ผู้ปกครอง	หรือชุมชนจึงมีส่วนร่วม	

ในลักษณะร่วมงานหรือร่วมแรงแต่ไม่ได้ร่วมคิดหรือตัดสินใจ	 ย่ิงเมื่อพิจารณา	

ในระดับชุมชนจะพบว่า	การมีส่วนร่วมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ	2	ฝ่ายมากกว่า	
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ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน	อาจกล่าวว่า	ความสัมพันธ์เช่นนี้ไม่ยั่งยืน	เพราะสามารถ

กลายเป็นความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วหากผลประโยชน์ที่เคยมีร่วมกันหมดลง		

ดังนั้น	การจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติจึงจ�าเป็น	

ในการแก้ปัญหานี้	 เพราะสามารถพัฒนาให้โรงเรียนมีบทบาทเป็นโรงเรียนของ		

“ทุกคน”	ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแรงและยั่งยืน

 4. การประณีประนอม	แม้ผลจากความขัดแย้งในอดีตที่ยังอยู่ในรูปแบบ

ความเชื่อ	ค�าสอน	และการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง	และความรู้สึกไม่ไว้ใจกันระหว่าง

กลุม่คน	2	ศาสนาจะไม่ได้สะท้อนภาพความขดัแย้งอย่างชดัเจน	แต่กลบัเป็นความขดัแย้ง

เชิงโครงสร้างที่รุนแรงและมีส่วนส�าคัญยิ่งในการขัดขวางการประณีประนอมและ

สันติสุขที่แท้จริง	ยิ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกผลิตซ�้าผ่านวิถีชีวิตและระบบการศึกษา		

ก็จะท�าให้ความขัดแย้งได้รับการส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่รู้ตัว	การที่จะแก้ปัญหานี้	

จึงจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสันติสุขและการศึกษาเพื่อ

การสร้างสันติสุข	 เพื่อให้โรงเรียนตระหนักถึงความส�าคัญของแนวคิดและพัฒนา

แนวทางการหยุดผลิตซ�้าความขัดแย้งเชิงโครงสร้างเหล่านี้ผ่านการจัดการศึกษา		

ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนานักเรียนและชุมชนต่อไป

	 แม้ปัญหาด้านการกระจายโอกาส	การตระหนักในความหลากหลาย		

การมีส่วนร่วม	และการประณีประนอมจะไม่ได้ดูรุนแรงเม่ือเทียบกับปัญหา	

การก่อการร้ายต่าง	ๆ	แต่กลับเป็นสาเหตุส�าคัญและส่งผลโดยตรงต่อการเกิด	

ความขัดแย้งและความรุนแรง	ดังที่	Galtung	(1996)	อธิบายว่า	ความไม่เท่าเทียมกัน

ในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ	การเมืองการปกครอง	วัฒนธรรม	และสังคม	ส่งผลต่อ

ความรู้เชงิลบของผูค้นต่าง	ๆ	และจะพฒันาเป็นความขดัแย้งและความรนุแรงทางตรง

ที่เห็นได้ชัดเจนในท้ายที่สุด	ในขณะที่	บทบาทเชิงบวกของการศึกษาคือ	การพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์เพ่ือไปแก้ไขปัญหาเหล่านี	้การศกึษากส็ามารถสร้างความไม่เท่าเทยีม

ในด้านต่าง	ๆ 	ที่กล่าวมาเช่นกัน	(Bush	&	Saltarelli,	2000)	เมื่อพิจารณาบทบาทของ

การศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกรอบแนวคิด	4R	พบว่า	แม้ว่า

โรงเรียนและครูอาจจะไม่รู้ตัว	แต่การศึกษาได้น�าเสนอบทบาทเชิงลบอย่างชัดเจน		
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ซึ่งน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผลและสาเหตุของปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นี้		

ดังนั้น	ข้อค้นพบในงานวิจัยน้ีจึงมีส่วนส�าคัญยิ่งที่แสดงให้เห็นสภาพและปัญหา	

ที่ขัดขวางการพัฒนาการศึกษาเพื่อสันติสุข	เพราะสะท้อนให้เห็นว่า	ปัญหาสังคม	

เชิงโครงสร้างหลายประการยังคงอยู่ในระบบการศึกษาและถูกผลิตซ�้าอย่างต่อเนื่อง	

ทั้งนี้	ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขควบคู่กัน	เพราะปัญหาจากองค์ประกอบ

ทั้ง	4	ด้านตามกรอบแนวคิด	4R	มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ืองและไม่สามารถ	

แยกออกจากกันได้	 เพราะเป็นทั้งสาเหตุและผลของความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบ	

ต่อกันอยู่ตลอดเวลา	ท้ายที่สุด	ข้อค้นพบดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร

อบรมครูในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุข

ในฐานะสภาพปัญหาทีน่�าไปสู่การออกแบบวัตถปุระสงค์	เนือ้หา	การจดัการเรยีนการสอน	

และการวัดและประเมินผล	เพราะจะช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรนี้ตอบสนองปัญหา

อย่างตรงจุด	โดยมีครูผู้เข้ารับการอบรมเป็นสื่อกลางในการน�าความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะที่ได้ไปออกแบบและจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด

การศกึษาเพือ่สร้างสนัตสิขุอย่างมปีระสทิธภิาพในลกัษณะของการพฒันาจากล่างขึน้บน	

(bottom-up)	อนัจะน�าไปสูก่ารสร้างสันตสุิขทีย่ัง่ยนืแขง็แรงและความยตุธิรรมในสงัคม	

“ผ่าน”	และ	“ด้วย”	การศึกษาอย่างแท้จริง
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