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บทคัดย่อ
การสอนดา้นวฒันธรรมของครไูทยพทุธ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย เปน็การวจิยัเชงิ

คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการสอนด้านวัฒนธรรมของครูไทยพุทธ รวมถึงการปรับตัวของ
ครูไทยพุทธในด้านการสอน ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดย
สัมภาษณ์เชิงลึกครูไทยพุทธ 17 คน แบบเจาะจง เครื่องมือได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เทปเสียง 
และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างบทสรุป 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพการสอนวัฒนธรรมแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ พื้นที่สีแดงที่ครูไทย
พทุธในโรงเรยีนประถมศกึษาเคยถกูทำารา้ย ครไูทยพทุธมนีอ้ย การสอนเนือ้หาวฒันธรรมไทยหรอืทีน่อก
เหนือวัฒนธรรมมุสลิมประสบปัญหา การต่อรองใดๆ ได้รับตอบสนองน้อย พื้นที่สีแดงที่ครูไม่ถูกทำาร้าย
หรือพื้นที่ปกติ รวมถึงระดับมัธยมศึกษาทุกพื้นที่สามารถสอนข้ามวัฒนธรรมไทย ขึ้นกับความเคร่งครัด
ของครูศาสนา การยอมรับของชุมชน ความสนใจของนักเรียน และลักษณะของครู ส่วนการปรับตัวด้าน
การสอนพบว่า 1) สอนโดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม 2) สร้างความเข้าใจกับนักเรียนด้วย
กลวิธีต่างๆ เช่น ชี้ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียน หาตัวอย่างมาอธิบาย พูดป้องกันคำาถามซึ่ง
อึกอัดใจที่จะตอบ ชี้ชวนให้คิด ชี้แนะหรือชี้นำาสิ่งเหมาะสม พูดเชิงเปรียบเทียบ 3) สอบถามข้อสงสัยกับ
ผู้นำาศาสนาก่อนสอน 4) สร้างความเป็นกันเองกับนักเรียน 5) กรณีเกิดเหตุรุนแรงกับคนในโรงเรียนพบ
ว่า ครูไทยพุทธส่วนใหญ่หลีกเลี่ยง ปล่อยวางการสอนเนื้อหาหรือกิจกรรมที่กระทบกับศาสนาอิสลาม 
หรือสิ่งที่ชุมชนไม่ยอมรับ เช่น การไหว้ตามธรรมเนียมไทย 
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Abstract
The objective of this study on the teaching of culture by Buddhist Thai teachers in the 

three Southern border provinces of Thailand was to investigate the conditions of the teaching 
of culture by Buddhist Thai teachers, and their adaptation in terms of teaching under the 
unrest situation in the three Southern border provinces of Thailand. In-depth interviews were 
conducted with 14 Buddhist Thai teachers who were selected through specific sampling. 
The instruments included semi-structured interview guidelines, tape recorder. The data were 
analyzed through drawing conclusions.

The study found that the teaching conditions were different depending on local area 
conditions. In red areas where Buddhist Thai teachers had been physically assaulted, there 
were few Buddhist Thai teachers; the teaching content of Thai culture or other cultures apart 
from Muslim culture was faced with problems; and any negotiations received little attention. 
In red areas where Buddhist Thai teachers had not been physically assaulted or in normal 
areas and in secondary schools in these areas, the ability of teachers to teach cross-cultural  
subjects depended on how religious teachers who taught religion were, community’s  
recognition, students’ interest, and teachers’ characteristics. Regarding teachers’ adaptation 
in teaching, it was found that teachers: 1) Adapted the teaching content to correspond with 
the Muslim way. 2) Used certain teaching techniques to give students understanding such 
as pointing out the value and benefit of their learning, providing examples for explanations, 
dealing with trap questions that were difficult to answer first, inducing thought-provoking 
questions, introducing or showing appropriate thoughts, and speaking metaphorically.  
3) Asked religious leaders some questions before teaching. 4) Built a friendly atmosphere 
with students. 5) In the case that there had been serious incidents in the school, it was found 
that most Buddhist Thai teachers avoided and left out the teaching content or activities that 
could affect Islam, or Thai culture that were not acceptable by the community such as “Wai
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บทนำา
การสอนเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการส่งผ่านความรู้จาก
ครูหรือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไปยังผู้เรียนจนเกิด
ความรู้และการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน การสอน

อย่างน้อยควรประกอบด้วยครูหรือผู้สอน ผู้เรียน 
สาระที่สอน และสถานที่ โดยคำานึงถึงบริบททาง
วัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่ พื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชากรส่วนมาก
นับถือศาสนาอิสลาม มีสังคมวัฒนธรรมที่มีอัต
ลกัษณเ์ฉพาะ เมือ่ครไูทยพทุธสอนนกัเรยีนมสุลมิ
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มีไม่น้อยประสบปัญหา การสอนของครูไทยพุทธ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบมา
ตั้งแต่ก่อนปี พศ.2547 ดังสน วัฒนสิน (2544) 
ศึกษาเรื่องปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศิลปศึกษา โดยใช้ภูมิปัญญท้องถิ่นในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า นักเรียนไม่ซาบซึ้งใน
ความงาม และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้น
บ้าน กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การวาด
ภาพสัตว์ 4 เท้าไม่สามารถกระทำาได้เน่ืองจาก
ขัดหลักศาสนา หลังจากปี พศ 2547 หรือเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ การสอนก็ประสบ
ปัญหายิ่งขึ้น ดังที่วิทวัส ช้างศร (2553) ได้ศึกษา
การเปล่ียนแปลงของชาวไทยพุทธหลังเหตุการณ์
ความไม่สงบพบว่า มีผลกระทบต่ออาชีพอย่าง
ยิ่ง การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ ลดการ
จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ครูไทยพุทธกลายเป็น
เหยื่อของความรุนแรง จากสถิติ ปี พศ.2556 เสีย
ชีวิต 137 คน (บุญสม ทองศรีพราย, 2557) ส่ง
ผลต่อขวัญกำาลังใจ โดยเฉพาะการสอนนักเรียน
ที่ต่างภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากสถาน
การณ์ความไมสงบ ครูไทยพุทธถูกมองว่าเป็น
ตัวแทนรัฐ จึงมักถูกกระทำาจากผู้ต่อต้านรัฐไทย 
ดังนั้นหลักสูตรการสอนของของรัฐไทยบางเรื่อง
จึงถูกปฏิเสธ เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือ
อื่นๆ มองว่าผิดหลักศาสนา ครูไทยพุทธไม่มั่นใจ
ที่จะสอนวัฒนธรรมต่างๆ ตามที่เรียนรู้มา ความ
หวังดีของครูถูกทำาให้เกิดการตอบโต้อย่างไม่รู้ตัว 
ดังกรณีจูหลิน ปงกันมูล ซึ่งเป็นชาวเชียงราย เดิน
ทางมาสอนศิลปะยังจังหวัดนราธิวาส แต่ก็ถูก
ทำาร้ายจนเสียชีวิต เหตุการณ์นี้สั่นคลอนการสอน
ด้านวัฒนธรรม 

การสอนด้านวัฒนธรรมเป็นการสอน
เกี่ยวกับวิถีชีวิตในสังคมที่ผู้เรียนดำารงชีวิตอยู่ 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ครูต้องให้ความรู้ทาง
วฒันธรรมทีห่ลากหลายแกผู่เ้รยีน เพ่ือการอยูร่ว่ม

กันอย่างสันติ อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาข้าง
ต้นสะท้อนว่า บางโรงเรียนไม่อาจสอนวัฒนธรรม
อื่นๆ ที่ต่างจากวัฒนธรรมอิสลาม ความสำาคัญ
ของการสอนก็เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้รอบ 
ในวิถีชีวิตของตนเองและผู้อื่น เป็นคนดี มีความ
รู้คู่คุณธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความ
รู้ ทักษะ และเจตนคติ (ทวีป อภิสิทธิ์, 2555) 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคนไทยพุทธส่วน
หนึ่งประกอบอาชีพครู แม้ครูไทยพุทธจะคุ้นเคย
กบัวฒันธรรมมลายใูนสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบ มีไม่น้อยต้องปรับ
ตัวกับความเปลี่ยนแปลง ความเกรงกลัวต่อภัย
ร้ายจะมาถึงตัว ต่างพยายามปรับกลวิธีสอน เพื่อ
สร้างความเข้าใจใหม่ๆ ถ่ายทอดความรู้ที่สอดรับ
กับคตินิยม และความต้องการท้องถิ่น แต่กระนั้น
ก็ดีเมื่อครูมีวัฒนธรรมแบบหนึ่งต้องสอนนักเรียน
ที่มีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่ง โดยเฉพาะโรงเรียน
พื้นที่เสี่ยงอันตราย ยากจะชี้ชัดว่าสิ่งใดถูกต้อง
หรือเหมาะสม การเลือกสรรกลวิธีสอนต่างๆ ก็
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และ
สามารถดำารงอยู่ในพื้นที่ สร้างความชอบธรรมใน
ฐานะครูผู้ทำางานวัฒนธรรม ซึ่งเต็มไปด้วยความ
รักในวิชาชีพ ความเมตตา และความเสียสละ ครู
สว่นใหญมุ่ง่มัน่สอนอยา่งเตม็ที ่สถานการณค์วาม
ไมส่งบทำาใหค้วามรูบ้างอยา่งถกูจำากดัทัง้ดว้ยเวลา
และเนือ้หา ซึง่อาจเปน็สาเหตหุนึง่ทีท่ำาใหน้กัเรยีน
เมื่อแข่งขันศึกษาต่อมีคะแนนต่ำา ดังที่รุ่ง แก้วแดง 
(2555) รายงานว่าในป ีพศ.2553 นกัเรยีนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคะแนนสอบ O-NET ต่ำา
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกกลุ่มสาระ 

สภาพการสอนวัฒนธรรมจึงจำาเป็นต้อง
ทำาการศึกษา อย่างน้อยด้วยเหตุผลสร้างความรู้
ความเข้าใจสภาพการสอนที่แท้จริง การแก้ปัญหา
ของครู ที่มีบริบททางวัฒนธรรมเป็นตัวกำาหนด 
ในเมื่อครูไทยพุทธถูกมองเป็นตัวแทนอันอ่อนแอ
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ของรัฐชาติ และหากไม่รีบทำาการศึกษาจะเกิด
ผลกระทบ อย่างน้อยทำาให้คุณภาพการศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ำาลง และรัฐควรเล็ง
ปญัหาของครไูทยพุทธ โดยเขา้ใจกลวธิสีอนของครู
เพื่อความอยู่รอด และหาแนวทางพัฒนาทั้งระบบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการสอนด้านวัฒนธรรม

ของครไูทยพทุธ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของ
ไทย 2) เพือ่ศกึษาการปรบัตวัของครไูทยพุทธด้าน
การสอนวัฒนธรรม ภายใต้สถานการณ์ความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้มีขอบเขตครูไทยพุทธ ใน

โรงเรียนสังกัดสำานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ที่มีนักเรียนและประชากรในชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ไม่รวมสังกัดเอกชน ทั้งน้ี
เพราะครูไทยพุทธถูกมองว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไทย 
มีความเสี่ยง เฉพาะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะมีเนื้อหาด้าน
วฒันธรรมชดัเจน ในช่วงเดือนมถินุายน 2556 ถงึ
พฤษภาคม 2557 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จัย เก็บข้อมูลศึกษาจากเอกสาร 

และลงพื้นที่สนามโดยตรง โดยวิธีสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) พร้อมทั้งสังเกต  
(Observation) เลือกครูไทยพุทธผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key informants) โดยแยกเป็นครูโรงเรียนในเขต
พื้นที่สีแดง ที่ครูไทยพุทธหรือคนในโรงเรียนถูก
ทำาร้าย สัมภาษณ์ครูระดับประถมศึกษาในจังหวัด

ยะลา 3 คน ปัตตานี 1 คน ระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนราธิวาส 1 คน เขตพื้นที่สีแดงแต่ครูไทย
พุทธในโรงเรียนไม่ถูกทำาร้าย สัมภาษณ์ครูไทย
พุทธระดับประถมศึกษาในจังหวัดยะลา 2 คน 
นราธิวาส 2 คน ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
ปัตตานี 2 คน พื้นที่ปกติ สัมภาษณ์ครูไทยพุทธ
ระดับประถมศึกษา 5 คน ระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนราธิวาส 1 คน รวม 17 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) นอกจากนี้ 
ยังเลือกผู้ให้ข้อมูลรองซึ่งเป็นครูมุสลิม 2 คน  
ผูป้กครองนกัเรยีนมสุลมิ 2 คน นำาผลมาวเิคราะห์
แบบสามเส้าโดยตรวจสอบแหล่งข้อมูลด้านเวลา 
สถานที่ และบุคคล แล้วสร้างบทสรุปเชิงบรรยาย 

ผลการวิจัย
สภาพการสอนวัฒนธรรมของครูไทยพุทธ

สภาพการสอนด้านวัฒนธรรมแต่ละ
โรงเรียนแตกต่างกัน ตามสภาพพื้นท่ี และบริบท
ทางสังคม โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดง มีครูไทย
พุทธน้อย หรือคนในโรงเรียนถูกทำาร้าย การสอน
วัฒนธรรมระดับประถมศึกษาล้วนมีปัญหา ชุมชน
ไม่ยอมรับการสอนข้ามวัฒนธรรม ครูไม่กล้า
ต่อรองกับการสอน หรือกิจกรรมตามมาตรฐาน
หลกัสตูร หนงัสอืหอ้งสมดุทีม่ภีาพพระ เทวดา รปู
เคารพอื่นๆ จะถูกฉีก กรีด เขียนทับภาพ เหตุนี้
หากไดร้บัหนงัสอืบรจิาคเกีย่วกบัศาสนา ไมน่ำาเขา้
หอ้งสมดุ จะเกบ็ไว้เองหรอืถวายวัด นกัเรยีนมกัคดิ
ว่าการไหว้ครูไทยพุทธบาป เพราะชอบแขวนพระ
ที่คอ การไหว้ครูเท่ากับไหว้พระที่คอ ไม่กล้าเข้ม
งวดการเรยีนภาษาไทย ไมส่ัง่ใหน้กัเรยีนนำาหนงัสอื
ไปอ่านหรือทำาการบ้าน ผู้ปกครองบางคนไม่
ยอมรับ การร่ายรำานักเรียนคิดว่า ผิดหลักศาสนา 
ทำาบ้างแต่ไม่จริงจัง นักเรียนไม่ยอมรับการร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี ชุมชนถือเป็นเพลงนอก
ศาสนา เพราะในเนื้อเพลงมีคำาว่าพระพุทธเจ้า 
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อย่างไรก็ตามระดับมัธยมศึกษาปัญหาการสอน
วฒันธรรมมีน้อยกวา่ประถมศกึษา เพราะนกัเรยีน
ที่ เข้าระดับมัธยมมีความพร้อมจะเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมบ้างแล้ว ผู้ที่เคร่งศาสนาและเข้มงวด
ต่อวิถีมุสลิมจะมุ่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อสิลาม หรอืปอเนาะมากกวา่โรงเรยีนรฐั โรงเรยีน
ระดับประถมศึกษาในพื้นที่สีแดง ซึ่งครูไทยพุทธ
ไม่ถูกทำาร้าย การสอนด้านวัฒนธรรมมีทั้งที่สอน
ข้ามวัฒนธรรมได้ และสอนไม่ได้ ดังที่โรงเรียนใน
จงัหวดันราธวิาส ครไูทยพุทธสามารถสอนนักเรยีน
มุสลิมให้รำาและใส่ชุดแบบมโนราห์ ผู้นำาศาสนา 
ผู้ปกครองยอมรับ แต่ให้ละเว้นท่ากราบไหว้ เป็น
เพราะชุมชนเปิดกว้าง แยกออกระหว่างการเรียน
รู้กับหลักศาสนา แต่บางโรงเรียนครูไทยพุทธไม่
สามารถสอนข้ามวัฒนธรรม นักเรียนไม่ยอมรับ
ภาษาไทย ไม่สามารถสอนการวาดลายไทย  
เห็นว่าลายไทยอยู่ตามวัด ภาพโบราณสถาน ภาพ
วันสงกรานต์เห็นว่าขัดแย้งกับศาสนา วาดได้
เฉพาะวันฮารีรายอ หรือเกี่ยวกับประเพณีมุสลิม 
ระดับมัธยมศึกษานักเรียนท่ีต้องการเรียนรู้วัฒน
ธรรมอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้สนใจศึกษาต่อสูงขึ้น 

ส่วนโรงเรียนพื้นที่ปกติ (Safety zone) 
การสอนดา้นวฒันธรรมทัง้ระดับประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษามสีภาพการสอนไมต่่างจากโรงเรยีนใน
พื้นที่สีแดงที่ครูไม่ถูกทำาร้าย ปัจจัยของขีดความ
สามารถในการสอนด้านวัฒนธรรมของครูไทย
พุทธ ได้แก่ ระยะเวลาการทำางานของครู ดังพบว่า 
ครูอาวุโสสามารถสอนข้ามวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็น
เพราะปรบัตัวได้มาก หรอืสอนตัง้แตรุ่น่พ่อแมข่อง
นักเรยีน เปน็ทีน่บัถอืของผูป้กครองกอ่นเกดิภาวะ
วิกฤต กลวิธีการสอนของครูแต่ละคน บางคนมี
เทคนคิแยบยลทำาใหนั้กเรยีนเปลีย่นแปลงความคดิ
โดยง่าย ปัจจัยหลักคือลักษณะของครูศาสนาหรือ
ผู้นำาชมุชน หากเครง่ครดัศาสนา มคีวามคิดสดุโตง่ 
ต่อต้านรฐั หากมอียูใ่นพ้ืนทีใ่ดยากนกัทีค่รจูะสอน

วัฒนธรรมอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังข้ึนกับความสนใจ 
การเห็นคุณค่าการเรียนของนักเรียนเอง ผลการ
ศกึษายงัชีว่้าครไูทยพทุธสว่นใหญ่ยงัเกรงกลวัทีจ่ะ
สอนข้ามวัฒนธรรม หรือกวดขันกับความไม่ใส่ใจ
ของนกัเรยีน เพราะอทิธพิลของสถานการณค์วาม
ไมส่งบ แตก่ระนัน้กด็ไีมอ่าจบง่ชีไ้ดว้า่ สภาพพืน้ที่
ปกติ ชุมชนจะยอมรับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
ตราบใดที่ครูศาสนาหรือผู้นำามุสลิมตีความ
พฤติกรรมการเรียนขัดกับวิถีมุสลิม ย่อมมีโอกาส
เกิดเหตุรุนแรงกับครูไทยพุทธได้ทุกเมื่อ เหตุนี้ 
ทำาให้ครูปรับตัวทุกวิถีทาง

การปรับตัวของครูไทยพุทธด้านการสอน
วัฒนธรรม 

สภาพปัญหาการสอนวัฒนธรรมภายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบ เป็นสิ่งที่ครูต้องหาทาง
แกไ้ข หรอืกระทำาบางอยา่งเพือ่ไมใ่หส้ง่ผลกระทบ
ต่อตนเองมากที่สุด จากการศึกษาพบว่า ครูไทย
พุทธมีการปรับตัวด้านการสอน ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงหรือปล่อยวาง เนื้อหาหรือ
กิจกรรมของวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่อาจโน้มนำาให้
นักเรียนออกห่างศาสนาอิสลามหรือเสี่ยงต่อการ
ทำาผิดหลักศาสนา เช่น วาดลายไทยเพราะเห็น
ว่าอยู่ตามวัด ปั้นรูป รำาไทย จัดกิจกรรมรอบกอง
ไฟ กิจกรรมเข้าจังหวะ หรือไหว้ครูไทยพุทธตาม
ธรรมเนียมไทย โดยเฉพาะโรงเรียนพื้นที่สีแดง 
หรือที่ผู้นำาชุมชน หรือชุมชนเคร่งศาสนา นักเรียน
ทั้งหมดเป็นมุสลิม ครูส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงเพื่อไม่
ใหก้ระทบตอ่ความรูส้กึของผูเ้รยีนและชมุชน หลกี
เลีย่งการวิพากษณเ์หตกุารณไ์มส่งบใหน้กัเรยีนฟงั 
เพิกเฉยเมื่อนักเรียนพูดภาษาไทยผิดๆ ไม่สอน
วัฒนธรรมอื่นๆ ไม่ลงโทษเมื่อไม่ทำาการบ้าน หรือ
แต่งกายผิดระเบียบ บ้างอึดอัดแต่ก็ไม่อาจต่อรอง
ใดๆ เพราะเป็นคนกลุ่มน้อย ดังคำาสัมภาษณ์ที่ว่า
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 “อยากให้ครูอิสลามไปพูดว่า ควรเรียน
บ้าง กลัวไทยพุทธมีปัญหาอีก เพราะเคยเจอแล้ว 
บอกวา่ไมต่อ้งสอนหรอก........เมือ่เราอยู่ในสงัคมน้ีก็
ต้องยกเลิก เอาแค่เขายอมรับโรงเรียนก็ได้แล้ว ถ้า
ไปยัดเยียดศาสนาอื่นๆ ก็เท่ากับกระพือปีกความ
รุนแรงให้มากกว่าเดิม” 

2. ปรับองค์ความรู้และกิจกรรมให้เข้า
กับสภาพท้องถิ่น การใช้ชีวิตของครูไทยพุทธ
ท่ามกลางคนมุสลิมซึ่งมีจำานวนมาก ทำาให้ต้อง
ปรับตัวต่อการสอน ซึ่งไม่เพียงหลีกเลี่ยงหรือนิ่ง
เฉยเท่านั้น แต่หาทางเรียนรู้วัฒนธรรมมุสลิมและ
ปรับวิธีสอนที่ต่างออกไป เช่น การฝึกพูดภาษา
มลายูถิ่น การสอนนักเรียนโดยพูดคำาไทยปนคำา
มลายถูิน่ สนบัสนุนกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีีวติ
ชาวมสุลมิ ดงัเชน่ สง่เสรมิใหนั้กเรยีนนำาเงินมาฝาก
ทุกวัน แล้วนำาไปฝากต่อที่ธนาคารอิสลาม สอน
โดยพยายามเชิดชูศาสนาอิสลาม สอนสุขศึกษา
เมื่อวาดอวัยวะเพศนักเรียนคิดเป็นเรื่องตลก ไม่
สามารถใช้หลักวิทยาศาสตร์อธิบาย ต้องอ้างถึง
พระเจ้า ครูจึงต้องปรับตัวกับคติความเชื่อของ
นกัเรยีน แมจ้ะขดัแยง้กบัความรูข้องคร ูโรงเรยีนที่
ผู้นำาชุมชนไม่เคร่ง ผู้ปกครองเปิดใจกว้าง ส่งเสริม
การศึกษาของบุตร ส่วนใหญ่เห็นชอบให้เรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม สภาพนี้ครูไม่จำาเป็นหลีกเลี่ยง แต่
สอนใหส้อดรบักบัความเช่ือ เชน่ รำาไทยแตใ่สบ่อดี้
สูตร รำากระบ่ีกระบองหรอืมโนราหโ์ดยตดัสว่นไหว้
ครูออก 

3. สร้างความเข้าใจด้วยกลวิธีต่างๆ
การสอนเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นความพยายาม
ของครูไทยพุทธที่จะกระทำาทุกๆอย่าง เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจสภาวะสังคมที่ถูกต้องและมีเหตุผล 
เห็นคุณค่าในเนื้อหาที่ตนสอน ลบทัศนคติที่ผิดๆ 
ท้ังหมดท้ังปวงก็เพ่ือลดความร้าวฉานระหว่างผู้
สอนกบัผูเ้รยีน ผู้สอนกบัชุมชนโดยรอบ กลวธิสีรา้ง
หรือปรับความเข้าใจ มีดังนี้

3.1 ชี้ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ ครู
ภาษาไทยในจังหวัดนราธิวาสสามารถสอนภาษา
ไทยไดต้ามปกต ิไมม่ทีา่ทปีฏเิสธจากนกัเรยีน ทัง้นี้
เพราะครใูชว้ธิสีอนใหน้กัเรยีนเหน็ขอ้ไดเ้ปรยีบของ
การใชภ้าษามลายกูอ่น ดงัใหเ้หตผุลวา่ภาษามลายู
มีคนพูดจำานวนมากแล้ว หากภาษาไทยยังต้องฝึก
เพิ่ม จะได้เปรียบชาวมาเลเซีย ที่ยังพูดภาษาไทย
ไมไ่ด ้ทำาใหน้กัเรยีนใสใ่จภาษาไทยยิง่ขึน้ นอกจาก
นี้ไม่ว่ากลุ่มสาระใดยังช้ีให้เห็นความจำาเป็นที่ต้อง
สอบโอเนต็หรอืเรยีนตอ่ระดบัสงูขึน้ ทำาใหก้ารสอน
บางอย่างลดความเข้มงวด

3.2 ยกตัวอย่าง การสอนเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไม่
ใหช้าวพทุธถกูมองเปน็อืน่ หรอืเปน็ฝา่ยรกุรานชาว
มสุลมิ บางครัง้ครตูอ้งยกตวัอยา่ง ดงัเชน่ โรงเรยีน
ในจังหวัดยะลา มีนักเรียนพูดกับครูว่า นี่คือพื้นที่
ของเรา ครูมาไล่เราให้ไปอยู่ที่อื่น ครูต้องพยายาม
อธิบายให้เข้าใจเสียใหม่ โดยย้อนถึงสมัยโบราณที่
เมืองต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันมีอำานาจ ยกตัวอย่าง
เขมรในอดีตก็เคยเป็นของไทย หากนักเรียนคง
ยืนยันความคิดเดิม ครูจะหาทางอธิบายพร้อมยก
ตัวอย่างอื่นๆ จนเข้าใจและหายสงสัย

3.3 พูดป้องกันคำาถามซึ่งอึกอัดใจที่จะ
ตอบ เปน็การดกัคำาถามทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงั มใิห้
ตกหลมุพราง ครมูวีธิสีอนไมใ่หเ้กดิความแตกแยก
ในสังคม โดยอธิบายล่วงหน้าให้เกิดความกระจ่าง 
เพื่อกันไม่ให้เกิดคำาถามที่อาจกระอักกระอ่วน
ใจ ลำาบากใจในการตอบ ครูเห็นว่าไม่มีประโยชน์
ที่จะรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ กลับจากโรงเรียนมัก
มีผู้ไม่หวังดีเบี่ยงเบนเรื่องนี้ การสอนแต่ละครั้ง
ตัดสินใจไม่ได้ว่านักเรียนยอมรับหรือไม่ อย่างไรก็
ดีเป็นความพยายามอธิบายสิ่งสร้างสรรค์ที่สุด มี
ประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด ไม่เป็นอันตรายทั้ง
ครแูละนกัเรยีน ดงักรณปีญัหาสามจงัหวัดชายแดน
ภาคใต ้ครเูกรงจะเกดิขอ้สงสยัตา่งๆ เชน่ ชาวพทุธ
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มารกุรานดนิแดนมสุลมิหรอืไม ่จงึพยายามอธบิาย
ล่วงหน้าไปก่อน ดังคำาสัมภาษณ์ที่ว่า 

“ผมจะพูดดักไว้ก่อน เด็กก็จะไม่มีข้อ
สงสัยให้ถาม จะอธิบายว่าในปัตตานีมีมุสลิมเป็น
เจ้าเมือง มีชนกลุ่มน้อยอยู่ก่อนประเทศไทย เช่น 
ล้านนา มอญ ขอม เรื่องนี้เกิดและจบไปแล้ว” 

3.4 ชวนคิด การสอนด้านสังคมบางครั้ง
ต้องให้ตระหนักรู้และฉุกคิดขึ้นเอง เพ่ือลดอคติ 
โดยเฉพาะเรือ่งศาสนาและประวติัศาสตร ์โดยเรือ่ง
ชวนคดินัน้อาจเกดิขึน้จากคำาถามของนักเรยีน หรือ
อธิบายขึ้นเอง ทั้งนี้อาจทบทวนความคิดเห็นของ
นักเรียนเองแล้วตะล่อมจนนักเรียนสงสัยหรือฉุด
คดิขึน้มา บางครัง้ครพููดทำานองตลก แต่กป็รารถนา
ให้นักเรียนคิดขึ้นเอง การสอนวิธีนี้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา เพราะเห็นว่ามีวิจารณญาณ  
ดังคำาสัมภาษณ์ที่ว่า 

“เรื่องศาสนาครูไม่ว่าหนู ทุกศาสนาสอน
ให้เป็นคนด ีเราอยู่สามจงัหวดั อดีตไมเ่คยมปีญัหา 
จริงไหมหนู นักเรียนบอกว่าจริง แต่เดี๋ยวนี้อิสลาม
กต็าย เขาบดิเบอืน เขา้ใจผดิ จนนักเรยีนถามต่อวา่
ทำาไม........สมัยปู่ทวดเขาแย่งที่ดิน รุ่นลูกจะเอาดิน
กลับคนืไหม......... แตกตา่งนะ แตไ่มแ่ตกแยก ครผูดิ
ไหม ที่อัลเลาะห์ไม่ได้ให้ครูมาเกิดในท้องมุสลิม” 

3.5 ชี้แนะหรือชี้นำาสิ่งเหมาะสม การ
ชี้แนะเป็นการสอนเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเสียใหม่
ในสิ่งท่ีถูกต้องเหมาะสม เป็นความพยายามให้
นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างออกไป พอๆ กับ
สร้างจิตสำานึกความเป็นคนไทย ทั้งเห็นหนทาง
อยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างศาสนา ไม่ให้ตกเป็น
เหยื่อของผู้ไม่หวังดี การช้ีนำาเป็นการอธิบายสิ่ง
ใหม่ เพื่อลดความบาดหมางระหว่างไทยพุทธกับ
มุสลิม ขณะเดียวกันก็เท่าทันความคิดอ่านของ
นกัเรยีน ปอ้งกนัไมใ่หไ้ทยพทุธถกูรงัแกซ้ำาซาก ดงั
คำาสัมภาษณ์ที่ว่า 

“สแึยหรอืนายกูค็อืคน เราอยูป่ระเทศไทย
เป็นพี่น้องกัน ไม่มีปัญหา แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ถ้า
เปน็สแึยถกูแกลง้เงยีบ เปน็นายจูะพดูแบบนัน้แบบ
นี ้ลกูเราไมพ่ดูถงึเหตกุารณน์ะ ทะเลาะกนัเปลา่ๆ 
สถานการณ์แบบนี้ ทุกอย่างต้องทันเกม มิเช่นนั้น
สอนไม่ได้” 

3.6 เปรียบเทียบ การเปรียบเทียบอาจ
เป็นสถานะบุคคล หรือความเหมือนความต่าง
ของสองศาสนา ดังครูโรงเรียนพื้นที่สีแดง จังหวัด
ปัตตานีสอนจนนักเรียนชอบภาษาไทย นอกจาก
มปีระสบการณย์าวนาน ยงัใหน้กัเรยีนเรยีกตวัเอง
วา่แมเ่สมอ การเปรยีบครเูหมอืนแมจ่ะรูส้กึใกลช้ดิ 
สอนสิ่งใดง่ายขึ้น ส่วนการเปรียบเทียบระหว่าง
ศาสนา มักสัมพันธ์กับวิถีของชาวพุทธและมุสลิม 
เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำาหรือช่องว่าง ซึ่งอาจ
ทำาใหน้กัเรยีนเขา้ใจผดิวา่ครไูทยพทุธลำาเอยีง การ
สอนใช้กลวิธีแบบกลางๆ ดังเช่น เมื่อจัดบอร์ดใน
ห้อง ข้างหนึ่งจะเป็นวันปีใหม่ อีกข้างหนึ่งเป็นวัน
อารีรายอ หากเป็นบอร์ดวัฒนธรรมไทยครูจัดเอง 
เมื่ออธิบายจะให้นักเรียนดูบอร์ดด้านวัฒนธรรม
อิสลามก่อน จากนั้นให้ดูด้านวัฒนธรรมไทย วิธีนี้
ลดอคตลิงได ้ครไูมแ่สดงความใสใ่จอยา่งหนึง่อยา่ง
ใดชัดแจ้ง ดังคำาสัมภาษณ์ว่า 

“ผมจะไมท่ำาใหเ้ขาเหน็วา่ ไปทางโนน้ทาง
นี้ ต้องของเรา ของเขาด้วย เช่น เขากวนอาซูรอ 
เราก็มธุปายาส”

4. สอบถามข้อสงสัยกับผู้นำาศาสนาก่อน
สอน การสอนวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชาวมุสลิม เพื่อความมั่นใจบางเรื่องครูไทยพุทธ
ต้องถามผู้รู้ โดยเฉพาะครูบรรจุใหม่ เนื้อหาที่อาจ
กระทบกับความรู้สึกของมุสลิมจะถามผู้รู้ ไม่ว่า
เป็นผู้นำาศาสนา ผู้ปกครองนักเรียน หรือเพื่อน
มุสลิม ความเห็นของครูศาสนา อิหม่าม หรือผู้นำา
ชมุชน มผีลตอ่การสอนสาระตา่งๆ ในโรงเรยีน ดงั
มนีกัเรยีนเลน่กตีาร ์ดนตรอีืน่ๆ มกีระแสจากคณะ
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กรรมการโรงเรียนถึงความไม่เหมาะสม ได้รับคำา
ตอบชัดเจนครูจะห้ามทันที แม้ดูเป็นเรื่องปกติแต่
บางอยา่งละเอยีดออ่นเกนิความคาดหมาย ศาสนา
อิสลามมีหลักปฏิบัติที่เป็นสากลแต่ก็ต้องฟังเสียง
คนในชุมชน ผู้นำาศาสนาของชุมชนทัศนะต่างกัน
สง่ผลตอ่การสอนวฒันธรรมในโรงเรยีนต่างกนัด้วย 
ดงัมหีลายโรงเรยีนถกูหา้มไมใ่หส้อนนาฏศลิปไ์ทย 
ขณะเดยีวกนัโรงเรยีนพ้ืนทีส่แีดงแหง่หนึง่สามารถ
สอนมโนราห์ สอนรำาไทยชนิดอื่นๆ แก่เด็กมุสลิม 
เป็นเพราะถามผู้นำาศาสนาก่อนสอน แล้วให้ชี้แจง
ผู้ปกครองเพื่อตกลงกัน ดังคำาสัมภาษณ์ที่ว่า 

“ถามอิหม่าม เรียกเขามาตกลงก่อน เรา
มาเพื่อการเรียนรู้ไม่ขัดศาสนา แล้วให้อิหม่ามไป
บอกผู้ปกครองด้วย”

5. สร้างความเป็นกันเองกับนักเรียน 
บางครั้งครูต้องทำาตัวเป็นเพ่ือนเล่นของนักเรียน 
ชวนครูให้หันไปนับถือศาสนาอิสลาม ทดลองใส่
ชุดแบบมุสลิม หมวกกะปิเยาะ เร่งเร้าให้ครูพูด
ภาษามลายู เมื่อพูดไม่ชัดเจนทดลองใส่ผ้าคลุม
กลายเป็นสนุกขบขันของนักเรียน เมื่อชวนเปลี่ยน
ศาสนาครูจะใช้คำาพูดที่เข้าใจง่าย นุ่มนวล เลี่ยง
เหตุผลตรงๆ ด้วยคำาตอบที่ฟังขบขัน เช่น ครูกิน
หมูหลายตัวแล้วเปลี่ยนไม่ได้ อย่างน้อยเป็นการ
ลดช่องว่างระหว่างวัยและการนับถือศาสนา มี
โอกาสอบรมสั่งสอนมากขึ้น การว่ากล่าวตักเตือน
พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว ครูไม่ตำาหนิหรือลงโทษนักเรียนโดยตรง 
บ้างใช้วิธีทำาท่าเลียนพฤติกรรมนักเรียนที่ต้องการ
ตักเตือน เช่น นักเรียนยกขา ครูก็ยกขาบ้าง เมื่อ
เด็กหัวเราะครูก็จะสอดแทรกคุณธรรม ครูทำาตัว
อย่างที่ไม่ดีให้ดู แล้วอบรมสั่งสอนไปพร้อมๆ กัน 
ดังคำาสัมภาษณ์ว่า 

“เวลาพี่สอนก็ยกขาบ้าง นักเรียนหัวเราะ 
จึงถือโอกาสสอน เธอชอบไหม แบบนี้ เธอจะทำา
อีกไหม” 

อภิปรายผล
ผลการศึ กษาได้ สะท้ อนให้ เห็ นว่ า 

ตราบใดที่ชาวมุสลิมเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำาศาสนามีบทบาท
ยิ่ง การสอนของครูไทยพุทธต้องปรับปรนตาม
วิถีคนกลุ่มใหญ่ สอดคล้องกับแนวคิดของอมรา  
พงศาพิชญ์ (2545) ที่ เห็นว่า กรณีที่สังคม
วัฒนธรรมมีปฏิสัมพันธ์ไม่เท่ากัน คนกลุ่มหนึ่ง
มีแนวโน้มยอมรับวัฒนธรรมอีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มที่
มีพลังน้อยจะถูกผสมกลมกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุม่ทีว่ฒันธรรมมพีลงัมากกวา่ การสอนดา้น
วัฒนธรรมอ่ืนๆ มักมีครูศาสนาคอยควบคุมหรือ
ชี้แนะ ผู้ปกครอง ผู้นำาศาสนาซึ่งเข้มงวดต่อวิถี
อิสลาม หรืออำานาจรัฐเข้าไม่ถึงจะสอนวัฒนธรรม
อื่นได้ยาก คล้องกับผลการวิจัยของปัญญา เทพ
สิงห์ (2555) ที่เห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ข้ึนกับระดับความเคร่งเข้มงวดทางศาสนาอิสลาม
ของผู้นำาศาสนาเป็นสำาคัญ สภาพครอบครัวของผู้
เรียน สภาพแวดล้อมโรงเรียนและชุมชน 

การสอนวัฒนธรรมที่สร้างปัญหาแก่
ครูไทยพุทธส่วนมากเป็นด้านศาสนา และศิลปะ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของไพศาล ไชยราม 
(2534) ที่พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่
สอดคล้อง เช่น การร้องเพลงที่เกี่ยวกับความเชื่อ
ของศาสนาอืน่ การรำาทีม่ลีกัษณะของการไหว ้การ
ห่มผ้าสไบ การประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรม
ศาสนาอ่ืน การร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง การ
ป้ันรูปคน อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ เป็นเชิง
ปริมาณ เห็นสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่น้อย 
การศึกษาครั้งนี้แสดงถึงความสามารถสอนหรือ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ ขึ้นกับลักษณะ
เหตุการณ์ที่ครูไทยพุทธประสบ ระดับความกลัว 
และความปลอดภัยของแต่ละแห่ง รวมถึงสาระ
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แต่ละวิชา เนื้อหาที่สอน ไม่ว่าวิชาใดภาษาไทยมี
ความสำาคัญ โรงเรียนประถมศึกษาในชนบทส่วน
มาก ใช้ภาษามลายูถิ่นสื่อสาร ย่ิงเมื่อกระทรวง
ศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ทั้งภาษาไทยและมลายู
สำาหรับการเรียนการสอน ทำาให้ประสิทธิผลใน
การใช้ภาษาไทยมีน้อยลง วิชาภาษาไทยมีผล
คะแนนต่ำา นักเรียนมุสลิมไม่สามารถจับใจความ
เมื่อสอนภาษาไทย เป็นผลกระทบให้กับวิชาอื่นๆ 
ตามมา สอดคล้องกับผลการวิจัยของสน วัฒนสิน 
(2544) ที่เคยพบว่า ภาษามลายูถิ่นมีอุปสรรค
ในการสื่อสาร อีกทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาศิลปศึกษาบางอย่างไม่สามารถกระทำาได้ 
เนื่องจากขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น การวาด
คนหรือสัตว์สี่เท้า เป็นต้น หลังปี พศ 2547 หรือ
เมื่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดภาวะวิกฤต 
การสอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยต้อง
ปรับวิธีการ เพื่อลดความบาดหมางระหว่างกัน 
จากอดตีทีค่รูไทยพุทธมัน่ใจกบัการถา่ยทอดความ
รูท้ีพ่ร่ำาเรยีน ใหนั้กเรยีนรอบรูว้ฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
เปลี่ยนเป็นการผ่อนปรน ละเว้น หรือยินยอมตาม
ความต้องการของชุมชน ละเว้นแม้แต่สอนให้ไหว้
แบบไทย ครูเข้าใจสถานการณ์ที่กำาลังแตกแยก 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสิริไพลิน สิงห์อิน 
(2555) ที่พบว่า การสร้างภาพเหมารวมต่อชาว
มุสลิมโดยวาทกรรมของรัฐ ก่อให้เกิดความรุนแรง
ทางวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความแตกแยกในหมู่
คนท้องถ่ิน ทำาให้ความสัมพันธ์ของคนต่างชาติ
พนัธต์า่งศาสนาเกดิช่องวา่งต่อกนัย่ิงขึน้ และทำาให้
เกิดความรุนแรงอื่นๆตามมา 

ผลการวจิยัยังช้ีใหเ้หน็วา่ เมือ่ครไูทยพุทธ
ปรบัตัวทีจ่ะอยูก่บัชุมชน สอนตามทีชุ่มชนตอ้งการ 
ครูสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ ดังที่อับดุชชะกูร์ บิน 
ชาฟิอีย์ดินอะ (2550) ทำาการศึกษาเรื่องแนวทาง
การจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้เพื่อชุมชนอย่างย่ังยืน พบว่าจังหวัดชายแดน

ภาคใต้มีลักษณะเฉพาะ ควรให้ความสำาคัญกับ
การบูรณาการการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
อัตลักษณ์ โดยเชื่อมกับหลักศาสนา ผลวิจัยช่วย
สะท้อนอีกว่า ธรรมชาติการสอนของครูไทยพุทธ
และมุสลิมต่างกันที่จิตสำานึกของชาติพันธุ์ การ
สอนของครูไทยพุทธนักเรียนมุสลิมส่วนใหญ่
เห็นเป็นคนอ่ืน ดังนั้นการสอนของครูไทยพุทธที่
สอดคลอ้งกบัวถิชีวติ อตัลกัษณ ์ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมจงึเปน็ทีจ่บัตา เนือ่งจากนกัเรยีนอยู่
ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ความกังวลของผู้ปกครอง
ต่อการสอนของครูไทยพุทธ เปิดช่องให้ผู้ไม่หวัง
ดีต่อต้านรัฐ แต่กระนั้นก็ดีมักเกิดข้ึนกับโรงเรียน
ประถมศึกษาในพื้นที่สีแดง ลักษณะนี้สะท้อนถึง
ความสำาคัญของบริบทสภาพแวดล้อมและชุมชน
ของโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของทัศนีย์ 
พิศาลรัตนกุล (2551) ที่เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผล
สำาเร็จของผู้เรียนในศูนย์การศึกษาประจำามัสยิด 
ประกอบด้วยครูผู้สอน หลักสูตร สื่อ ผู้ปกครอง 
ชมุชน ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนมาจากการไดร้บัปลกู
ฝังคุณธรรมจากครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัย

ผลการวิจัยที่พบว่าครูไทยพุทธมีการ
ปรับตัวด้านการสอนหลายรูปแบบ ดังเช่น หลีก
เลี่ยงหรือปล่อยวางเนื้อหาหรือกิจกรรมการสอน 
ที่เสี่ยงต่อการหมิ่นเหม่ศาสนาอิสลาม ปรับฐาน
ความรู้และเน้นกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตท้องถิ่นหรือชาวมุสลิม สอดคล้องกับงาน
วิจัยของวรสุดา ขวัญสุวรรณ (2539) ซึ่งพบว่า 
สภาพและปัญหาการสอนของครูศิลปศึกษา ใน
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ค่อนข้างสูง แนวทางแก้ไขคือ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและวัฒนธรรมผู้
เรียน ด้านหลักสูตรผู้สอนมีความคิดเห็นที่จะปรับ
การใชห้ลกัสตูร ใหเ้หมาะสมกบัสภาพผูเ้รยีน และ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่เชน่กนั ผลการศกึษานีอ้ยูใ่นชว่ง
กอ่นมเีหตกุารณค์วามไมส่งบ ปจัจบุนัสถานการณ์
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ที่ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้ครูไทยพุทธต้องปรับ
วิธีคิด วิธีสอนมากกว่าก่อน สร้างความเข้าใจ
กับนักเรียนด้วยเทคนิคท่ีหลากหลายหลาย เช่น  
ชีใ้ห้เห็นคณุคา่หรอืประโยชน ์พูดใหเ้ด็กเขา้ใจกอ่น
จะมีคำาถามที่ยากจะอธิบาย พูดให้ชวนคิด ฯลฯ 
ความพยายามสร้างความเข้าใจนี้เป็นวิธีการปรับ
ตัวแบบหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของลักขณา ส
ริวัฒน์ (2545) ที่ว่า กลวิธีปรับตัวอาจกระทำา
ด้วยการระบายออกด้วยคำาพูด เป็นกลไกช่วยลด
อารมณ์เครียด ทำาให้สามารถเข้าใจสถานการณ์
หรือปัญหาแจ่มชัดขึ้น ความคิดต่างๆ ใหม่ๆ อาจ
จะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่พูด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส
แสดงความคิดเห็นร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจได้แง่
คิดต่างๆ มาเป็นแนวทางปรับพฤติกรรมตนเอง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ผลทั้งหมดสะท้อนเห็นว่าครูมี
กลวิธีปรับตัวด้านการสอนอย่างน้อยสองลักษณะ 
สอดคล้องกับแนวคิดของผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ 
(2530) ท่ีเห็นว่า การปรับมีทั้งแบบโบราณหรือ
แบบถดถอย สู้ไม่ได้ก็ถอยหนี และแบบปรับตัวให้
เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา สภาพการณ์ที่เกิด
ขึ้น การปรับตัวแบบถดถอย เช่น การหลีกเลี่ยง
หรือละเว้นเนื้อหา กิจกรรมการสอน ซึ่งอาจเกิด
ผลอันตรายกับตนเอง การปรับตัวแบบให้เหมาะ
สมสอดคล้องกับปัญหา เช่น ความพยายามหา
กลวิธีให้นักเรียนเข้าใจสังคมที่อาศัยอยู่

การสอนด้านวัฒนธรมของครูไทยพุทธ
เป็นสิ่งที่ครูทุกพ้ืนที่ ไม่ว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่สีแดงหรือไม่ มีครูในโรงเรียนถูกลอบทำาร้าย
หรือไม่ พึงระมัดระวังต่อการสอน ไม่ให้กระทบ
ต่อความรู้สึกของชุมชนมุสลิมเสมอมา อย่างไร
ก็ตามจากเหตุรุนแรงที่มักเกิดขึ้นกับครูไทยพุทธ 
ทำาให้ครูมีชีวิตสัมพันธ์กับลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ลักษณะแรกคือการรับสภาพแบบไม่ต่อสู้ 
ไม่ดิ้นรน ถูกห้ามสิ่งใดก็ไม่สอนสิ่งนั้น เข้าทำานอง
พูดไปก็สองไพเบี้ย น่ิงเสียตำาลึงทอง ลักษณะที่

สองเป็นการรับสภาพแบบวางตัวให้กลมกลืน ต่อ
รองบ้าง ทดลองทำาบ้าง ดูท่าทีนักเรียน เมื่อสอน
ไม่ได้ก็ไม่ขัดขืน ให้เป็นที่พอใจของชุมชน เข้า
ทำานองเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม ลักษณะ
ที่สามเป็นการรับสภาพเชิงรุก พยายามสรรหาทุก
วิธีทาง ทั้งเทคนิคการสอน การใช้วาทศาสตร์ ที่
จะทำาให้นักเรียนหรือชุมชนมุสลิมเห็นใจ เข้าใจ 
ไว้ใจ หรือลดอคติกับครูไทยพุทธมากที่สุด แต่
กระนั้นก็ดีครูไทยพุทธส่วนใหญ่มีใจอดทน เสีย
สละเพื่อถ่ายทอดความรู้ อบรมนักเรียน โดยไม่
เลอืกศาสนา สถานการณร์นุแรงเทา่นัน้ ทีบ่ัน่ทอน
อาชีพครูของชาวไทยพุทธไปทีละน้อยๆ จนอาจ
มีโจทย์ใหม่ๆ อนาคตจะมีครูไทยพุทธสอนอยู่ใน
โรงเรียนรัฐอีกหรือไม่

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้

1. ครูไทยพุทธมีแนวโน้มลดลง รัฐควร
ส่งเสริมให้ครูไทยพุทธดำารงอยู่และกระจายตาม
โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะชนบท หากปราศจาก
ครูไทยพุทธโอกาสที่นักเรียนอ่านเขียนพูดภาษา
ไทยอย่างถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมไทยหรืออ่ืนๆ 
มีน้อย ภาวะพหุวัฒนธรรมน้อยลง

2. ครูศาสนาแต่ละโรงเรียน ใช้หลัก
ศาสนาอิสลามตีความการเรียนรู้ทางโลกและข้าม
วฒันธรรมแตกตา่งกนั สรา้งปญัหาแกค่รไูทยพทุธ 
จึงควรแต่งตั้งผู้รู้หรือกรรมการวัฒนธรรมอิสลาม
ที่เป็นกลาง เป็นมาตรฐานให้ครูทุกคนปรึกษา
หารือได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูไทยพุทธกับนักเรียนมุสลิม ผลการ
เปรียบเทียบอาจช่วยช้ีแนวสร้างจุดสมดุล เพื่อใช้
ชีวิตร่วมกันในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
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2. ควรศึกษาเชิงพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้
ขา้มวฒันธรรมมากขึน้ การพฒันา ทำาโดยสรา้งสือ่ 
นวตักรรมใหม่ๆ  โดยให้ชุมชนเขา้มามสีว่นร่วม การ

ผลติสือ่หรอืหลกัสตูรทีช่มุชนรว่มสรา้ง โดยเฉพาะ
ผู้นำาศาสนายอ่มสอดรบักับความเชือ่และวิธคีดิของ
คนในชุมชน 
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