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บทคัดย่อ
	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือศึกษาชีวิตครูไทยพุทธด้านการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ 
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เก็บข้อมูลโดยสังเกต	สัมภาษณ์เชิงลึกครูไทยพุทธ	33	 
คนและผู้เกี่ยวข้อง	15	คน	จากโรงเรียนพ้ืนที่สีแดงและไม่อยู่ในพื้นที่สีแดง	แบบเจาะจงและตาม 

ความสะดวก	 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 	ผลการศึกษาพบว่า	ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ 

ครูไทยพุทธมีพฤติกรรมการปรับตัวด้วยวิธีต่างๆ	ตามสภาพพื้นท่ี	การด�ารงชีวิตที่บ้านครูทุกพ้ืนที่ 
ปรบัตัวโดยเฝ้าระวังภัย	วางตัวเป็นกลาง	ระบายผ่านสือ่สมยัใหม่	นิง่เฉยเรือ่งบาดหมาง	อดกลัน้อารมณ์ 

เม่ือถูกกระท�า	ยึดที่พึ่ง	การเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนในพื้นที่สีแดงครูกระท�าอย่างหุนหันและ
บังตัว	อ�าพรางตัวไม่ให้รูว่้าเป็นไทยพุทธหรอืมุสลมิ	ท�าความเข้าใจกบัสถานการณ์บนถนน	เปลีย่นรถ
เปลี่ยนเส้นทางบ้างหากมีหลายคันหลายเส้นทาง	การใช้ชีวิตในโรงเรียนปรับตัวโดยพยายามรักษา
มาตรฐานการตัดสินนักเรียน	ช่วยเตือนสติเพื่อนครู	 ให้ค�าตอบท่ีช่วยป้องกันเหตุ	สร้างอารมณ์ขัน	
ปรบัสภาพห้องเรยีน	เพ้อฝัน	หลกีเลีย่งเจ้าหน้าทีคุ้่มกนั	ลดละเครือ่งแบบ	การปรบัตัวมท้ัีงแบบสูอ้ย่าง
สร้างสรรค์และหลกีเลีย่งหรอืถอนตัว	การปรบัตัวแบบหลกีเลีย่งหรอืถอนตัวพบในพืน้ท่ีสแีดงมากกว่า
พื้นท่ีไม่ใช่สีแดง	พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการปรับตัวท่ีไม่สมดุล	ครูประสบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ	 
ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤต	แต่ก็มีวิธีท�าให้ความเครียด	 ความกังวลหรือความกลัว 

ลดลง	ยังคงมีร่องรอยความไม่สบายใจตราบใดที่สถานการณ์ความไม่สงบไม่สิ้นสุด

ค�าส�าคัญ	:	วิถีชีวิตครูไทยพุทธ	การปรับตัว	สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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Abstract
	 The	purpose	of	this	study	was	to	investigate	lives	of	Thai	Buddhist	teachers	in	terms	 
of	self-adjustment	under	 the	unrest	situation	 in	 the	 three	Southern	border	provinces.	 
The	data	were	collected	through	observations	and	in-depth	interviews	with	33	Thai	Buddhist	 
teachers	and	15	related	people	by	purposive	and	convenience	sampling	methods	from	
schools	inside	and	outside	the	red	zone.	The	data	were	analyzed	descriptively.	The	study	
found	that	under	the	unrest	situation,	Thai	Buddhist	teachers	adjusted	themselves	in	various	
ways	depending	on	the	conditions	in	the	area.	In	spending	their	lives	at	home,	teachers	
from all areas were alert, watchful, and neutral, expressed their worries through modern 

media, were indifferent in any conflicts, tolerated when being hurt, and adhered mentally 

to	their	faith.	In	commuting	between	home	and	school,	they	did	it	abruptly	by	disguising	 
so	 that	others	cannot	 tell	whether	 they	are	Buddhists	or	Muslims,	 tried	 to	understand	 
the	situation	on	the	road,	and	changed	their	vehicles	and	routes.	In	spending	their	lives	at	 
school, they tried to strictly keep standards in judging students, gave warnings to their fellow 

teachers, gave answers that help preventing unwanted incidents, built humors, adjusted 

classrooms, built fantasies, avoided armed protective officers, and wore their uniforms 

less	frequently	or	stopped	wearing	them.	Self-adjustments	among	Buddhist	teachers	were	
creatively	coping	with	the	situation	and	avoiding	or	withdrawing	from	it.	More	avoiding	or	
withdrawing	methods	were	found	in	the	red	zone	than	the	non-red.	These	behaviors	were	
unbalanced	self-adjustments.	Teachers	who	were	faced	with	problems	or	obstacles	were	
unable	to	solve	them	but	they	had	ways	of	reducing	stress,	worries	or	fear.	However,	traces	
of	unhappiness	will	always	exist	if	the	unrest	situation	continues.
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บทน�า
	 นับต้ังแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ชาวพุทธมีจ�านวน 

น้อยลง	จากสถติิของชาวไทยพุทธกบัมสุลมิก่อนเกดิสถานการณ์วกิฤตมสีดัส่วน	20:80	ปัจจุบนัค่อยๆ	 
ลดน้อยลงเหลือเพียงร้อยละ	7	 (ส�านักข่าวหัวเขียว,	2555)	ชาวพุทธท่ีคงอยู่ต้องด�ารงอยู่ด้วยการ
ปรบัตัวกบัสถานการณ์ใหม่ๆ	โดยเฉพาะผูด้�ารงอาชีพครูท่ีมกัตกเป็นเหยือ่ของเหตุรนุแรง	ดังทีบุ่ญสม	
ทองศรีพราย	 (2555)	ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความเห็นเกี่ยวกับครูใน
จงัหวดันราธวิาส	ซึง่ถกูประกบยงิเสยีชวิีตขณะเดินทางกลบับ้านว่า	ครไูทยพทุธมกัตกเป็นเป้าหมาย	
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องท�าความเข้าใจกับครูในพื้นที่	ให้ระมัดระวัง	ประมุข	ลมุล	(2555	:	
16)	ผูว่้าราชการปัตตานเีคยให้สมัภาษณ์	กรณคีรู	7	คนก�าลงันัง่รับประทานอาหารในโรงเรยีน	ครไูทย 

พุทธ	2	คนถูกยิงเสียชีวิตว่า	 เป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่สร้างสถานการณ	์ 
โดยมุง่ท�าร้ายครไูทยพุทธในพ้ืนท่ี	เน่ืองจากครทูีร่อดชวิีตอกี	5	คนเป็นมุสลมิ	ครไูทยพุทธจงึหว่ันผวากับ 

เหตุการณ์	พยายามออกห่างจากคนแปลกหน้า
	 สภาพดังกล่าวจะเห็นว่า	การด�ารงวิชาชพีของครไูทยพทุธได้รบัผลกระทบ	การใช้ชวีติร่วมกนั
ระหว่างสองวัฒนธรรมเหินห่างยิ่งขึ้น	ดังที่สิริไพลิน	สิงห์อิน	(2555	:	223)	ศึกษาวิจัยพบว่า	ครูไทย
พุทธมีความรู้สึกที่คลุมเครือ	ทั้งรักผูกพันและช่ืนชมชาวมุสลิม	ขณะเดียวกันก็รู้สึกหวาดระแวง	และ
เกลยีดชงัมสุลมิ	ปัญญา	เทพสงิห์	(2555	:	89)	ได้สรุปผลการศึกษาว่ายงัมมีสุลมิบางกลุ่มทีใ่ช้ศาสนา
เป็นเครื่องต่อรองและต่อต้านรัฐไทย	ยอมรับและเช่ือถือเฉพาะคนศาสนาเดียวกัน	มองคนไทยพุทธ
เป็นคนอื่น	จากรายงานผลการศึกษาของวิทวัส	ช้างศร	 (2553	 :	136)	 เรื่องการเปล่ียนแปลงของ
ชาวไทยพุทธหลังเหตุการณ์ความไม่สงบพบว่า	มีผลกระทบต่ออาชีพอย่างยิ่ง	ระบบการศึกษาไม่มี
ประสิทธิภาพ	ลดจัดทัศนศึกษานอกสถานที่	นอกจากนี้เอกรินทร์	สังข์ทองและคณิตา	นิจจรัลกุล	 
(2555	 :	 137-138)	 ได้ศึกษาเรื่องความท้าทายของนักการศึกษาภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบ 

พบว่า	ความไม่สงบส่งผลต่อการเพิม่ศักยภาพทางด้านการเรยีนการสอน	และการบรหิารจดัการของ 

บุคลากรในองค์การ	เน่ืองจากต้องคอยพะวงกบัความปลอดภยั	เกดิความกลวั	การขาดขวัญก�าลงัใจ 

และความสุขในการท�างาน	สิ่งเดียวที่สามารถแก้ไขได้คือ	การปรับสภาพองค์การ	ให้สอดคล้องกับ 

สิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง	ผลการศึกษาเหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ว่า	ครไูทยพทุธต่างกพ็ยายามปรบัตัวโดย 

เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ	ดังที่	Arkoff	(อ้างถึงในสุวรี	ศิวะแพทย์,	2549	:	301)	เห็นว่า 

การปรับตัวเป็นการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	กล่าวคือแต่ละคนพยายามด้ินรน	 เพื่อให้
ได้มาซ่ึงความต้องการหรือถึงเป้าหมายของตน	ขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้แรงกดดันของสิ่งแวดล้อม	 
วราภรณ์	ตระกูลสฤษดิ์	(2545	:	3)	เห็นว่า	การปรับตัวเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ความพยายามใน
การปรับตัวเอง	เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาความอึดอัดใจ	ความคับข้องใจ	ความเครียด	ความทุกข์ใจ	
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ความวิตกกังวล	ฯลฯ	จนเป็นสถานการณ์ที่บุคคลนั้นสามารถปรับพฤติกรรรมอยู่ในสภาพแวดล้อม
หรือสภาพปัญหานั้นๆ	ได้
	 การปรับตัวแสดงออกเชิงพฤติกรรม	2	ประเภท	สิทธิโชค	วรานุสันติกูล	(2546	:	14)	ได้แก่	 
1)	พฤติกรรมภายนอก	(Overt	Behavior)	เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา	ท่ีผู้อืน่สามารถสงัเกตได้ 

โดยตรง	เช่น	การพดู	การว่ิง	การร้องไห้	ฯลฯ		2)	พฤติกรรมภายใน	(Covert	Behavior)	เป็นพฤติกรรม
ทีบุ่คคลแสดงแล้วผูอ้ืน่ไม่สามารถสงัเกตโดยตรง	จนกว่าบคุคลนัน้เป็นผูบ้อกหรอืกระตุ้นให้แสดงออก	
เช่น	ความเสยีใจ	ความเครยีด	ฯลฯ	กานดา	จนัทร์แย้ม	(2554	:	156-157)	ได้กล่าวถงึการปรบัตัวมทีัง้
แบบไม่รูตั้วและแบบรูตั้วหรอืทางตรง	การปรบัตัวแบบรู้ตัว	แบ่งออกเป็น	2	แบบ	คือ	1)	การสู	้(Attack)	
เพือ่ขจดัอุปสรรคออกไปแล้วก่อให้เกดิความพงึพอใจ	การสูม้ทีัง้ชนิด	การสูแ้บบสร้างสรรค์เพือ่ให้ได้
มาซ่ึงสิ่งที่ตนต้องการ	และผลการกระท�านั้นไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน	การสู้แบบสร้างสรรค์
นี้อาจกระท�าโดยเพิ่มความพยายามหรือเปลี่ยนเป้าหมายที่ต้ังไว้	และการสู้แบบท�าลาย	โดยแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนหรือสิ่งของที่เป็นต้นเหตุ	2)	การถอนตัวออกไป	(Withdrawal)	การเฉยเมย
หรือไม่แยแส	(Apathy)	ในสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญปัญหาหรือความคับข้องใจ	จะใช้วิธีเงียบเฉย	
หรือถอนตัวออกไป	เพื่อหลีกเลี่ยงหรือหลบหลีกจากสถานการณ์นั้นเสีย
	 ผ่องพรรณ	เกิดพิทักษ์	 (2530	 :	71)	 เห็นว่า	การปรับตัวของคนท�าเพื่อเป้าหมายอย่างใด
อย่างหนึ่ง	เช่น	การอยู่รอดอย่างมีความสุข	การเอาชนะตนเองและอุปสรรคต่างๆ	เป็นต้น	แต่ละคน
มีแบบแผนของการปรับตัวแตกต่างกัน	แบบแผนการปรับตัวแบ่งได้เป็น	2	แบบ	คือ	1)	การปรับตัว
แบบด้ังเดิมเป็นการปรบัตัวแบบสูห้รอืถอยหนี	คือ	เมือ่บุคคลเกดิความคับข้องใจแล้วจะสู้	หากสูไ้ม่ได้
ก็ถอยหนี	2)	การปรับตัวที่เหมาะสม	หรือสอดคล้องกับปัญหา	หรือสภาพการณ์	บุคคลที่เผชิญหน้า
กับปัญหาหรอืสภาพการณ์ทีไ่ม่พึงปรารถนา	จะปรับหรือแก้ไขปัญหา	ตลอดทัง้พฤติกรรมของเขาให้
เหมาะสมกับตนหรือสอดคล้องกับสภาพการณ์	ไม่ว่าแบบใดยังแบ่งผลที่เกิดขึ้นออกเป็น	2	ลักษณะ
คือ	1)	การปรับตัวท่ีสมดุล	เป็นการปรบัตัวท่ีประสบปัญหาหรอือปุสรรคต่างๆ	แล้วสามารถแก้ปัญหา	
เกิดความสบายใจ	2)	การปรบัตัวท่ีไม่สมดุล	เป็นการปรับตัวทีป่ระสบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ	แล้ว
ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ันๆ	มวิีธที�าให้ความเครยีดหรอืความกระวนกระวายลดลงบ้าง	แต่ร่องรอยของ
ความไม่สบายใจยังคงมีอยู่ตลอดไป
	 จากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบท่ีผลกระทบต่อครไูทยพทุธ	ท�าให้ผูวิ้จัยสนใจศึกษาเกีย่วกบั 

การปรับตัวในวิถีชีวิตครูในช่วงต่างๆ	ทั้งการใช้ชีวิตเชิงปัจเจก	การเดินทาง	และการใช้ชีวิตกับเพื่อน 

ร่วมงานในโรงเรียน	ในเมือ่ครไูทยพทุธ	คือ	ความเป็นอืน่และตัวแทนอนัอ่อนแอของรฐัชาติ	หากไม่รบี
ท�าการศึกษาเพือ่หาแนวทางแก้ปัญหา	ครขูาดความอดทนย้ายออกนอกพืน้ที	่ขวัญก�าลงัใจชาวไทย 

พุทธ	ไม่ว่านักเรียนผู้ปกครองที่เหลืออยู่ก็จะลดลง	รฐัควรเล็งเห็นปัญหาท่ีครูไทยพุทธ	สร้างความรู้ 
ความเข้าใจวิถีครูไทยพุทธภายใต้แรงบีบคั้นจากสถานการณ์	
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วัตถุประสงค์ของการวจิยั
	 เพือ่ศึกษาชวีติครไูทยพทุธด้านการปรบัตัว	ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้	

วธีิด�าเนินการวจิยั
	 1.	ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
	 	 การเลือกกลุ่มเป้าหมายแต่ละโรงเรียน	 เลือกผู ้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 Informants)	 
แบบเจาะจงไปยงัครไูทยพุทธผูส้ามารถให้ข้อมลูมากท่ีสดุ	และเป็นครสูอนในโรงเรยีนไม่น้อยกว่า	10	ปี	 
แห่งละ	1-2	คน	จากโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ)	ระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท่ีมีบ้านพักอยู่นอกโรงเรียน	โดยแยกโรงเรียนตามการจ�าแนกของฝ่ายความมั่นคง
ในเขตพื้นที่สีแดง	(Red	zone)	ในจังหวัดยะลา	5	แห่ง	ปัตตานี	5	แห่ง	นราธิวาส	6	แห่ง	รวมโรงเรียน	
16	แห่ง	ครูไทยพุทธ	22	คน	ในเขตไม่ใช่พ้ืนท่ีสีแดง	(Safety	zone)	จังหวัดยะลา	2	แห่ง	ปัตตานี	
2	แห่ง	นราธิวาส	3	แห่ง	รวมโรงเรียน	7	แห่ง	ครูไทยพุทธ	11	คน	รวมผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นครูไทย
พุทธ	33	คน	ผู้ให้ข้อมูลรองเป็นครูมุสลิม	4	คน	นักวิชาการท้องถิ่น	3	คน	ชาวบ้านรอบโรงเรียน 

ทั้งพุทธและมุสลิม	4	 คน	 นักเรียนทั้งพุทธและมุสลิมจ�านวน	4	 คน	 โดยเลือกแบบเจาะจงและ 

ตามความสะดวกเช่นกัน	
	 2.	เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั
	 	 เครือ่งมอืท่ีใช้เป็นแนวค�าถามแบบกึง่โครงสร้าง	เทปบนัทึกเสยีง	สมดุบนัทึกการสมัภาษณ์ 

และบันทึกการสังเกต	แนวค�าถามยึดตามวัตถุประสงค์เป็นหลัก	 เป็นประเด็นค�าถามซึ่งเปิดกว้าง	 
เพือ่รองรบัประเด็นใหม่ๆ	ซึง่เกดิขึน้ได้ตลอดเวลาสมัภาษณ์	เพือ่ให้ได้ข้อมลูอันเป็นประโยชน์มากท่ีสดุ	
	 3.	การเกบ็รวบรวมข้อมูล
	 	 การวจิยันีด้�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลท้ังทุติยภมูิ 
และปฐมภูมิจากภาคสนามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 วิธีการรวบรวมข้อมูลผู ้วิจัยเลือก 

โรงเรยีนแบบเจาะจงยงัพืน้ทีม่คีวามปลอดภัยและสะดวกต่อการเกบ็ข้อมลู	โดยวิธีการสมัภาษณ์เชงิลกึ	
(In-depth	interview)	ตามแนวค�าถามทีต้ั่งไว้จนได้รบัข้อมลูอ่ิมตัว	และวธิกีารสงัเกต	(Observation)	 
แบบไม่มีส่วนร่วม	
	 4.	การวเิคราะห์ข้อมูล
	 	 ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์แต่ละครั้งท�าการตรวจสอบข้อมูลโดยการถามซ�้าตัว
บุคคล	น�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์พรรณนา	(Descriptive	analysis)	เช่ือมโยงพฤติกรรมเพื่อสร้าง
ข้อสรุปทั่วไปหรือการสร้างบทสรุปแบบอุปนัย	(Analytic	Induction)	
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สรุปและอภปิรายผลการวจิยั
	 สรุปผลการวจิยั	
	 ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ	ครไูทยพทุธต้องปรบัตัวกบัสิง่แวดล้อมใหม่ตลอดเวลาของ
การด�ารงชีวิต	นับแต่การใช้ชีวิตที่บ้าน	ที่ท�างาน	หรือระหว่างการเดินทาง	บทความนี้ผู้เขียนแบ่งการ
ศึกษาพฤติกรรมปรบัตัวของครอูอกเป็น	3	ช่วงคือ	ช่วงทีค่รดู�าเนินชวิีตอยูท่ี่บ้านหรอืใช้ชวิีตเชิงปัจเจก	
ช่วงที่ครูเดินทางไปโรงเรียน	และช่วงที่ครูท�างานอยู่ในโรงเรียน	ผลการศึกษามีดังนี้
	 ช่วงการใช้ชีวติที่บ้านหรือชีวติเชงิปัจเจก	
 1.	การเฝ้าระวังภยั	จากรายงานข่าวการวางระเบดิเกดิข้ึนหลายรปูแบบ	หลายสถานท่ี	เช่น	
คาร์บอม	ถงัขยะ	ตามศูนย์การค้า	หน่วยราชการ	ครูทกุพืน้ท่ีทัง้ในพืน้ทีส่แีดงและไม่อยูใ่นพืน้ท่ีสแีดง
ต่างเฝ้าระวังภัยพยายามหลบเลีย่งไม่เข้าใกล้	ใช้เวลาเลก็น้อยกบัสถานทีเ่สีย่ง	เช่น	ไม่อยูใ่นตลาดนัด 

ที่มีมุสลิมจ�านวนมาก	จ่ายตลาดรีบไปรีบกลับ	งดเท่ียวสถานบันเทิงค�่าคืน	 ต่ืนเช้าพยายามสังเกต 

ความแปลกปลอมรอบบ้าน	ไม่ประมาท	ไม่เผอเรอ	หตูาไว	ความกงัวลบางครัง้เห็นสิง่เลก็ๆ	เป็นเรือ่งใหญ่ 

เช่น	เห็นกระป๋องหรือลูกแก้วบนถนน	เสียงกิ่งไม้หล่นใส่รถเข้าใจว่าเป็นระเบิด	ครูขับรถยนต์มีวัยรุ่น 

ขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเข้าใจว่าเป็นคนร้าย	ครูพยายามหนี	ความจริงก็คือเป็นลูกศิษย์ตามมา 

ตักเตือนให้เอาปืนไว้ข้างตัว	ครขูบัมอเตอร์ไซค์มมีอเตอร์ไซค์อกีคันตามมาประกบ	ระวงัตนเองโดยขบั 

รถหนีมารู้ภายหลังว่าต้องการเป็นเพื่อน	แม้ไม่มีอะไรเกิดข้ึน	แต่การเฝ้าระวังไม่ประมาทเลินเล่อ 

ช่วยป้องกนัเหตุรนุแรง	แต่หากระวังแล้วยงัเกดิเหตุเหมอืนเพือ่นครท่ีูเสยีชวิีตกต้็องปลงใจยอมรบัชะตา 

ตนเอง	ดังค�าสัมภาษณ์ที่ว่า	“ตอนนี้ท�าใจ	ถ้ามันจะเกิดก็ต้องเกิด	ถ้าเป็นคนรู้จัก	จะรู้สึกไม่สบายใจ”	
(พัฒนา,	นามสมมติ,	2556	:	สัมภาษณ์)	หมู่บ้านครูซ่ึงไม่อยู่ในพื้นที่สีแดง	ครูคอยเฝ้าระวังไม่ให้รับ
อุดมการณ์อันสุดโต่งเข้ามา	หากคนภายนอกเข้ามาแทรกแซง	ยุยง	ปลุกป่ัน	อาจล้างสมองให้ชุมชน
รอบโรงเรียนเปลี่ยนแปลงความคิดเข้าหาฝ่ายตรงข้าม	ส่งผลกระทบกับชาวพุทธ
 2.	การวางตวัเป็นกลาง	บางครัง้ครตู้องท�าหน้าทีไ่กล่เกลีย่	วางตัวเหมอืนโต๊ะกอดีท่ีผดุงไว้
ซึง่ความยติุธรรม	ในชมุชนของครทูีม่ชีาวมสุลมิจ�านวนมากครหูลกีเลีย่งแสดงความล�าเอียง	มเิช่นนัน้
จะท�าให้ถกูโจมตีของฝ่ายตรงข้าม	เป็นข้ออ้างของการแบ่งแยกกลุม่ชาติพนัธุ	์แม้ความขดัแย้งระหว่าง
มุสลิมด้วยกัน	หากเข้าข้างฝ่ายหนึ่งจะท�าให้ฝ่ายหนึ่งรังเกียจเพ่งเล็งได้	จึงวางตัวเป็นกลาง	ดังกรณ ี

ครูไทยพุทธในเขตพื้นท่ีสีแดงถูกเชิญให้มาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับนายก	 อบต.	 
ชาวมสุลมิ	ครวิูนจิฉยัอย่างรอบคอบ	กลวัถกูกล่าวหาว่า	ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง	ดังค�าสัมภาษณ์ทีว่่า	 
“เขาให้หนูไปเป็นคนกลาง	ถ้าหนูเข้าข้างฝ่ายหน่ึงอันตรายแน่	แต่โชคดีผลของการไกล่เกลี่ยท�าให้
สองฝ่ายยุติลงได้”	(นารี,	นามสมมติ,	2556	:	สัมภาษณ์)
 3.	 การระบายผ่านส่ือสมัยใหม่	 ครูใช้อุปกรณ์สื่อสารแปลงความคิด	 ความรู ้สึก	 
ความปรารถนาดีไปสู่ญาติมิตรชิดสหาย	แทนการพบปะสนทนาเพราะไม่สะดวกต่อการเดินทาง	
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สถานการณ์ความไม่สงบการเดินทางไปแห่งใดไร้ความปลอดภัย	 การพบปะสังสรรค์มีข้อจ�ากัด	 
หากต้องการระบายอารมณ์หรอืแจ้งข่าวให้เพ่ือนครรูะวงัอันตรายอย่างเงียบๆ	สือ่สารผ่านคอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์มือถือ	 เช่น	กรณีกังวลใจกับการข่มขู่จะยิงครูไทยพุทธ	การจะลอบวางระเบิดจากสายข่าว
ทหาร	โดยแจ้งด้วยวาจาหรือถ่ายรูปใบปลิวผ่านออนไลน์
 4.	การน่ิงเฉยในเร่ืองบาดหมาง	การใช้ชีวิตร่วมกันกับมุสลิมครูไม่วิพากษณ์เหตุการณ์
ความรนุแรง	(เช่นการลอบวางระเบดิ)	กบัเพือ่นบ้านชาวมุสลมิ	ไม่แสดงข้อคิดเหน็	แม้สิง่น้ันมเีหตุผล
ทีพ่สิจูน์ได้จรงิ	ถกูต้องตรงกบัทีเ่คยคิดไว้	แต่บางสถานการณ์เหล่าน้ีเป็นเรือ่งละเอียดอ่อน	ครจึูงเลอืก
ที่จะนิ่งเฉย	ดังครูให้สัมภาษณ์ว่า	 “ทุกเรื่องที่ผมคิด	 มันเป็นได้หมด	แล้วมันเป็นจริงๆ	คิดข้อเดียวก็
ถูกข้อเดียว	 คิดสิบข้อ	ก็ถูกทั้งสิบข้อ	ใครคิดอะไรก็ถูกหมด	ผมคิดอะไรก็ถูกหมด	แต่ผมพูดไม่ได้”	
(ประสิทธิ์,	นามสมมติ,	2556	:	สัมภาษณ์)
 5.	การอดกลัน้อารมณ์เม่ือถูกกระท�า	การใช้ชวิีตอย่างหวาดระแวงระหว่างคนต่างศาสนา	
บางครัง้ต้องอดกลัน้กบัพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม	เช่น	ครูน�าบุตรสาวไปเรียนพเิศษในตัวเมอืง	ถกูเด็ก
ชายมุสลิมยิงหนังยางใส่บุตรระหว่างเรียน	สอบถามสาเหตุทราบว่า	เพราะบุตรครูเป็นสึแย	(คนไทย 

พุทธ)	 ครูอดกลั้น	 และพูดอย่างใจเย็น	 และค่อยๆ	 ปรับความเข้าใจกับเด็กๆ	 ด้วยความอดทน	 
ดังค�าสมัภาษณ์ว่า	“ไม่เอานะ	สแึยไม่ใช่ฮายงิ	(สนัุข)	น้องไม่ได้ท�าอะไร	อย่าไปแกล้ง”	(พศิมยั,	นามสมมติ,	 
2557	:	สัมภาษณ์)
 6.	การยดึที่พึ่งหรือส่ิงให้ก�าลังใจ	การแสวงหาที่พ่ึงมีทั้งยึดหลักธรรมะ	สิ่งมงคลในพุทธ
ศาสนา	และเครือ่งรางของขลงั	เพือ่สร้างความหวงัความเชือ่มัน่ต่อการด�ารงชวิีต	การพึง่สิง่ศักด์ิสทิธ์ิ	
ยกตัวอย่างกรณีครูในจังหวัดนราธิวาส	ที่บ้านมีเครื่องยึดเหนี่ยว	3	แห่ง	คือ	หิ้งพระ	เจ้าที่	และหิ้งตา
ยายเพือ่คอยคุ้มครอง	เครือ่งศักด์ิสทิธิส่์วนใหญ่เหน็ว่าช่วยลดความกลวัระดับหนึง่เท่าน้ัน	มคีรปัูตตานี 

ประสบเหตุคนร้ายยิงข้ามหลังคาเพื่อโจมตีหน่วยราชการ	 ครอบครัวปลอดภัย	ครูเห็นเป็นเพราะ 

ขอพรหลวงพ่อศักด์ิสทิธิข้์างบ้าน	อยูท่ี่บ้านหรอืก่อนเดินทาง	ครภูาวนาให้วญิญาณตายายช่วยคุ้มครอง	 
น�าผ้าถุงท่ีแม่นอนตายใส่กรอบแขวนคอ	บางคนแสวงหาพระเครื่อง	ออกนอกบ้านแขวนพระเครื่อง 

เสมอ	 ดังที่ว่า	 “ใครบอกอะไรมา	ก็หามาใส่หมด	ยิงไม่เข้าก็หามา	หาสิ่งยึดเหนี่ยว	ออกจากบ้าน 

สวดมนต์ไหว้พระ”	(ชดิ,	นามสมมติ,	2556	:	สมัภาษณ์)	สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลต่อความเครยีด	 
ครูหาทางออกโดยการพึ่งพาพุทธศาสนา	เช่น	ตักบาตรก่อนไปโรงเรียน	เข้าวัดหม่ันท�าบุญ	ฟังธรรม	 
แต่ละวันสวดมนต์ไหว้พระ	 เป็นการฝึกจิตให้สงบนิ่ง	 สร้างสมาธิ	 เชื่อว่าช่วยบรรเทาความเครียด	 
ผลบุญจะคุ้มครองให้รอดพ้นจากอันตราย	 ดังค�าสัมภาษณ์ท่ีว่า	 “มีสติ	อย่าประมาท	ต้องมีศีลห้า	 
บุญนี้ช่วยเราได้เยอะ”	(สุมน,	นามสมมติ,	2556	:	สัมภาษณ์)
	 ช่วงการเดนิทางไปมาระหว่างบ้านกับโรงเรียน
 1.	การกระท�าที่หนุหนัและบงัตวั	ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบบางครั้งครูต้องสงวน
ความคิดหรือค�าพูดไม่ให้ใครรู้ล่วงหน้า	การเดินทางจะหุนหันทันใดไม่ให้ใครรู้	 ระหว่างเดินทาง



ปัญญา เทพสิงห์130
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

พยายามอ�าพรางตนเอง	ในช่วงเดินทางนอกเหนือเวลาที่ก�าหนด	ครูโรงเรียนในพื้นที่สีแดงแห่งหนึ่ง
มีวิธีปรับตัวโดยท�าใจเย็น	แจ้งคนขับรถแล้วเดินทางทันที	ขณะนั่งซ้อนท้ายเอาเสื้อแจ็คเก็ตคลุมหัว 

หรือปิดตัว	 ไม่ให้ชาวบ้านรู้ว่าครูที่น่ังรถเป็นไทยพุทธหรือมุสลิม	 ดังค�าสัมภาษณ์ว่า	 “จะไปไหน	 
บอกวินาทเีด๋ียวนัน้เลย	ไม่ต้องบอกว่าเด๋ียวไปพรุง่นี	้เด๋ียวจะออกไปข้างนอก	เพือ่ความอยู่รอด”	(ปราน,ี	 
นามสมมติ,	2556	:	สัมภาษณ์)
 2)	การท�าความเข้าใจสถานการณ์บนถนน	จากเหตุรนุแรงซึง่ส่วนใหญ่อยูบ่นถนน	ท�าให้
ครูพยายามท�าความเข้าใจ	หาวิธีเพื่อให้เสี่ยงภัยน้อยท่ีสุด	แม้แก้ปัญหาความปลอดภัยไม่ได้แต่ก็
ท�าให้สบายใจขึ้นบ้าง	การด�าเนินซ�้าๆ	อาจเป็นสาเหตุหน่ึง	 เป็นช่องทางให้คนร้ายวางแผนได้อย่าง
แม่นย�า	ดังน้ันจงึท�าการเปลีย่นแปลงสลบัไปมาไม่ให้ซ�า้	ดังเช่น	เปลีย่นรถไม่ให้ซ�า้กนัติดต่อกนัหลาย
วัน	การเลี่ยงอันตรายครูใช้วิธีขับรถมอเตอร์ไซค์บ้าง	 รถยนต์บ้างไม่แน่นอน	รถท่ีใช้อาจมีหลายคัน	
หรอืสลบัสบัเปลีย่นกบัญาติพ่ีน้องหรอืเพ่ือน	ครซ่ึูงถกูท�าร้ายสาเหตุหนึง่เชือ่ว่าคนร้ายสงัเกตจากป้าย
ทะเบียน	หรือคุณลักษณะของรถ	ซ่ึงปรากฏอยู่ในบัญชี	ดังครูจังหวัดยะลา	ซ่ึงปัจจุบันหายป่วยจาก
การถกูคนร้ายยงิจนบาดเจบ็สาหสั	ให้สมัภาษณ์ว่า	“มคีนร้ายไปถามทะเบียนรถ	บังเอิญสีรถของผม
ใกล้เคียงกับสีรถผู้อ�านวยการ	จึงรับเคราะห์แทน”	(วิโรจน์,	นามสมมติ,	2556	:	สัมภาษณ์)
	 บ้างเปลี่ยนเส้นทางไม่ให้ซ�้าติดกันหลายวัน	หากมีหลายเส้นทาง	ครูไม่พยายามใช้เส้นทาง
ซ�้าๆ	กัน	การเปลี่ยนเส้นทางอาจเกิดขึ้นจากความต้ังใจแต่แรก	หรือตามโอกาสอ�านวย	หรือตาม 

สัญญาณไฟจราจรตรงทางแยก	ถนนเส้นใดเปิดไฟเขียวก่อนจะใช้เส้นทางน้ันในการเดินทาง	 
ดังค�าสมัภาษณ์ว่า	“ท�างานไม่มทีหารน�าขบวน	เพราะเป็นคนละเส้นทาง	จงึต้องคอยระมดัระวังด้วยตนเอง	 
เมื่อเดินทางไม่ใช้เส้นทางประจ�า	ไฟเขียวทางใดจะไปทางนั้น	 เพราะถนนเชื่อมกันตลอด	“	 (วรรณี,	
นามสมมติ,	2557	:	สัมภาษณ์)
	 สถานการณ์ความไม่สงบการขับรถเป็นสิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ	มิอาจเลินเล่อดังแต่ก่อน	
การมีสติช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างพินิจพิเคราะห์ว่าจะขับรถหนีหรือหยุดรถเมื่อสงสัย	 เมื่อครูขับรถ
มีผู้ตามหลังมาจนเป็นที่สงสัยครูต้องหลีกหนี	 โดยขับรถเร็วข้ึนหรือหาทางหยุดรถ	หากมีสติเลือก
ได้ว่าท�าเลใดปลอดภัยท่ีสุด	 เช่น	หน้าโรงพักต�ารวจ	การมีสติต้องท�าพร้อมกับการสังเกต	 ดังครูใน
อ�าเภอกรงปีนัง	จังหวัดยะลา	ซ่ึงเกิดเหตุความรุนแรงหลายครั้ง	เช่ือว่าหากถนนโล่ง	รถน้อยจะเป็น 

ลางบอกเหตุ	ภาวะวิกฤตระหว่างขับรถ	สติ	สมาธิ	และสงบเป็นสิ่งส�าคัญ	ระหว่างขับภายในรถ 

จะให้เงียบ	ระวงัไม่ให้ประสบเหตุกับชาวมุสลิม	ดังค�าสัมภาษณ์ทีว่า่	“ไม่ขดัแย้งกบัมุสลมิ	ออกจาก 

โรงเรียน	จะไม่เปิดเพลง	จะคอยฟังเสียงระเบิด	ชีวิตเสี่ยงตายห้าสิบห้าสิบ”	(สมชาติ,	นามสมมติ,	
2556	:	สัมภาษณ์)	
	 บนถนนต้องเสี่ยงทุกเม่ือท�าให้ครูคิดพาวัตถุคุ้มครองชีวิต	จ�าพวกอาวุธ	เครื่องรางของขลัง 

เพื่อความมั่นใจต่อการเดินทาง	 ไม่ว่าพื้นที่สีแดงหรือไม่ใช่สีแดงครูชายนิยมพกปืนสั้นเหน็บเอว	 
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บ้างใส่กระเป๋า	พื้นท่ีสีแดงที่มีเหตุรุนแรงหลายครั้งบนถนน	 เมื่อขับรถยนต์ครูเปลี่ยนเอาปืนจาก
กระเป๋าตั้งบนตัก	เม่ือเข้าโรงเรียนก็ยังเอาปืนเหน็บใส่เอว	เตรียมพร้อมทุกเม่ือ	ในรถยนต์มีสิ่งมงคล	
เช่น	ยนัต์	พระเครือ่ง	หรอืหลวงพ่อทวด	บ้างระหว่างขบัรถพึง่สิง่ศักด์ิสทิธิ	์ท่องคาถา	ดังค�าสมัภาษณ์
ที่ว่า	 “ถ้านั่งรถปืนต้องต้ังบนตักขึ้นล�าตลอดเวลา	อยู่ในกระเป๋าคงท�าอะไรไม่ได้.......ขับไปใช้คาถา	
นโม	โพธิสัตโต	อาคันติมายะ	 อิติภควา	3	ครั้ง	 เรียกขวัญไม่ให้ประมาท	 (ชิด,	นามสมมติ,	2556	 :	 
สัมภาษณ์)	
	 ช่วงการใช้ชีวติในโรงเรียน	
 1.	 การรักษามาตรฐานการตัดสินนักเรียน	การใช้ชีวิตในโรงเรียนโดยเฉพาะผู้บริหาร
ต้องกล้าตัดสินใจ	การพิจารณาเรื่องใดไม่อาจแสดงท่าทีเข้าฝ่ายใดชัดเจน	การตัดสินใจบางครั้งก็
ต้องเก็บกดและขมขื่นกับการตัดสินของตนเอง	เพื่อรักษาชีวิตและการยอมรับของคนกลุ่มใหญ่และ
มาตรฐานในจัดการ	ดังกรณีผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาพื้นที่สีแดงในปัตตานี	มีนักเรียนหญิง
มุสลิมแต่งงาน	ผู้บริหารพิจารณาแล้วผิดระเบียบให้ออกจากโรงเรียน	ต่อมามีไทยพุทธแต่งงานครู
ตัดสินให้ออกเช่นกัน	แต่ผู้ปกครองไม่ยอมรับกลับฟ้องศาลในฐานะละเมิดสิทธิมนุษยชน	ครูยอมให้
ฟ้องศาลเพือ่รกัษามาตรฐานและลดแรงบีบค้ันจากมสุลมิ	แม้ต้องออกจากราชการ	โรงเรยีนแบ่งกลุม่ 

ไทยพุทธและมุสลิมชัดเจน	แต่ด้วยจรรยาบรรณครูแสดงความจริงใจและท�าให้เท่าเทียมเสมอ	 
เพือ่ด�ารงชวีติครอูยูใ่นพ้ืนท่ี	และป้องกนัปัญหาความรนุแรงตามมา	ดังค�าสมัภาษณ์ว่า	“ถ้าครใูห้ท้าย 

พทุธก็เป็นประเด็นเข้าข้างมสุลมิ	เอาใจมสุลมิกเ็ป็นประเด็น	เด๋ียวน้ีมอีะไรผูป้กครองรูเ้รว็”	(ประสาท,	
นามสมมติ,	2556	:	สัมภาษณ์)	
 2.	 การช่วยเตือนสติเพื่อนครู	 ครูท�าความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของครูไทยพุทธ	 
ด้วยกนั	ดังเช่น	การให้เพือ่นไทยพทุธด้วยกนัช่วยเตือนสติเม่ือพลัง้เผลอเวลาพดู	บางครัง้ครไูทยพทุธอาจ 

พดูรนุแรงกบัมสุลมิ	หากเพือ่นครไูม่เห็นใจทีจ่ะช่วยเตือนอาจได้รับผลกระทบ	ในโรงเรียนพืน้ทีส่แีดง
ครไูทยพทุธเสยีชวิีตจากสถานการณ์ความไม่สงบ	ทัง้โรงเรยีนมคีรไูทยพทุธผูห้ญงิ	3	คน	ครรูะมดัระวัง
การใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างยิ่ง	 เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนครูโดยให้สัญญาต่อกัน	หากเพื่อนคร ู

ส่อแววจะน�าภัยมาใกล้ตัวให้สะกิดไว้	 เพราะมีบางครั้งครูต้องการระบายสิ่งอัดอั้นตันใจ	แสดง 

ข้อคิดเห็นจนลืมตัวหรือพูดเกินเลยข้อเท็จจริง	ดังค�าสัมภาษณ์ที่ว่า	“จ๋ิม	ถ้าพี่พูดอะไรผิด	ช่วยเตือน
พี่ก็แล้วกัน”	(ดาริกา,	นามสมมติ,	2556	:	สัมภาษณ์)	
 3.	 การให้ค�าตอบที่ ช่วยป้องกันเหตุ	 การพูดหรือให้ข้อมูลที่รักษาประโยชน์แก่ชีวิต	 
ตอบค�าถามอ้อมค้อมจะช่วยลดภาวะอันตรายได้มากกว่าพูดตรงไปตรงมา	เมื่อคนในโรงเรียน	เช่น 

ภารโรง	คนขายอาหาร	ผูป้กครองนักเรยีนซกัถามเรือ่งการเดินทาง	ครจูะบ่ายเบีย่งหรือพดูให้คลาดเคลือ่นกบั 

ที่เป็นจริง	วกวนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังที่ไม่น่าไว้ใจจับใจความได้แม่นถึงพฤติกรรมแท้จริงของครู	พูดทีล้อ 

ทจีรงิ	เช่น	ครกูลบับ้านไหมจะตอบว่ารบีกลบัไปท�าไม	ครกูลบัไปนราไหมจะตอบว่าใช่	แต่ความจรงิไป 
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ปัตตานี	กลับบ้านกี่โมงจะตอบว่าสามโมง	แต่ความจริงไปสี่โมง	ถามว่าไปไหน	ไปตลาดแต่กลับไป
อีกทาง	ครูยอมรับในความไม่ซ่ือสัตย์และการบกพร่องหน้าที่ของตนเอง	แต่ก็ท�าเพื่อความปลอดภัย	
ดังค�าสัมภาษณ์ว่า	“ผมพูดจริงไม่ได้	โกหกไปเรื่อย	พูดแบบเพ้อเจ้อ	น่าจะผิดศีลห้า	เพื่อการอยู่รอด	 
บางทตีีหนึง่	(บ่ายโมง)	กลบับ้านยอมให้ผูอ้�านวยการด่า	ไม่สนใจความดีความชอบ”	(สทิธิ,์	นามสมมติ,	 
2556	:	สัมภาษณ์)	 เม่ือมีคนแปลกหน้าเข้ามา	โดยไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ปกครอง	หรือผู้มาติดต่อหน่วย
ราชการ	 เช่น	มีคนเข้ามาถามหาครูบุญมีกับครูบุญมี	 เพื่อความปลอดภัยครูบุญมีตอบว่าไม่อยู่ไป
ประชมุทีส่�านักเขต	แม้รูว่้าผดิศีลธรรมแต่ต้องอ้างเหตุผลท่ีเป็นประโยชน์กบัตน	ครอ่ืูนๆ	หรอืผูบ้รหิาร
ใช้วิธีนี้เช่นกัน	ต่างหาเหตุผลตอบอย่างเป็นมิตร	แต่ก็แฝงด้วยความหวาดระแวงเพื่อหาทางปกป้อง
เพื่อนครูด้วยกัน	
 4.	การสร้างอารมณ์ขัน	เป็นการแปลงรปูความเครยีดหรอืความกดดันของอารมณ์ในทาง
สร้างสรรค์	เช่น	การหวัเราะ	สร้างความเฮฮา	สนกุสนาน	หรอืพดูให้ขบขัน	ดังครเูอามอืจบับงัเกอร์ทหาร
หน้าโรงเรียน	มาทราบภายหลังว่ามีระเบิดฝังอยู่และกู้ทัน	ครูคิดแง่ดีดังค�าสัมภาษณ์ว่า	“โชคดีมาก	
ถ้าระเบิดเราคงดัง”	(ชิด,	นามสมมติ,	2556	:	สัมภาษณ์)	การพบปะระหว่างครูกับผู้ปกครองหรือคน
อ่ืนๆ	ในโรงเรียน	บางครั้งต้องสร้างอารมณ์ขัน	เพื่อกระชับความสัมพันธ์	ลดภาวะตึงเครียด	ดังเช่น
การประชุมผู้ปกครอง	มีผู้ปกครองวิจารณ์พฤติกรรมครูไทยพุทธผู้หญิงชอบใส่ชุดสั้นๆ	 เมื่อมาสอน 

ครตูอบว่า	“ใส่สั้นไม่ชอบหรือ”	ผู้ปกครองอ่ืนๆ	ตา่งหวัเราะ	แม้ตอบโต้แทนครูผู้หญิงบ้างแต่สว่นลึกก็
ต้องยอมรบั	ไม่กล้าถกเถยีงมาก	แต่ต้องการให้เข้าใจลกัษณะนิสยัครผููห้ญงิอย่างลกึซึง้	อย่างไรกต็าม
เม่ือพิจารณาความไม่ปลอดภัย	บางครั้งถึงจุดที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	บางคนเม่ือรู้ข่าว
ครูโรงเรียนอ่ืนถูกท�าร้าย	ครูกังวล	แต่ก็สร้างอารมณ์ขันแบบทีเล่นทีจริง	หยอกล้อกับนักเรียน	ดังค�า 

สัมภาษณ์ว่า	 “ยิงครูท่ีอื่นเราก็กลัว	ยิ่งใกล้ตัวยิ่งรู้สึก	บางวันไม่อยากไปโรงเรียนเลย	 มันหมดใจ	 
กลวัด้วย	เวลาอยูโ่รงเรยีนจะบอกเด็กว่า	เวลาเหน็ใครแปลกๆ	ให้บอกด้วย	ครจูะได้รบีหนี	เด็กๆ	หวัเราะ”	 
(พิน,	นามสมมติ,	2557	:	สัมภาษณ์)
	 5.	 การปรับสภาพห้องเรียน	 ในภาวะวิกฤตครูไทยพุทธมองเห็นความเสี่ยงในโรงเรียน 

อันเกิดจากการจูโ่จมของคนร้าย	จงึพยายามปรบัเปลีย่นโยกย้ายวัสดุครภุณัฑ์ภายในห้องเรยีนเพือ่ลด 

ความเสี่ยง	อย่างน้อยท�าให้ความกังวลใจลดลงบ้าง	ดังกรณีที่โรงเรียนพื้นที่สีแดง	ครูจัดห้องพักโดย
ใช้ตู้เหล็กกั้นหรือบังโต๊ะท�างาน	ไม่ตั้งโต๊ะตรงประตู	หน้าต่าง	หากจ�าเป็นติดหน้าต่างกั้นด้วยตู้เหล็ก	
โดยมีเป้าหมายไม่ให้คนชะโงกถามหาครูหรือเห็นครูโดยตรง	กรณีพื้นที่สีแดงซึ่งครูไทยพุทธถูกยิง
เสียชีวิต	ห้องเรียนปกติตั้งโต๊ะติดหน้าต่าง	ด้วยความกลัวครูขยับมาอยู่ใกล้ประตูห้อง	ระหว่างดูแล
นักเรียนจะไม่นั่งตลอดเวลา	ราวทุกๆ	10	นาทีจะลุกขึ้นเดิน	ดูว่ามีใครแปลกปลอมเข้ามา	เพื่อสังเกต
คนที่เข้ามาโรงเรียน	รักษาชีวิตตนเพราะเป็นคนกลุ่มน้อย	จากเดิมจัดโต๊ะเหมาะสมกับภูมิทัศน์ของ
ห้องเปลี่ยนเป็นเพื่อความปลอดภัยของตนเอง
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 6.	 ความเพ้อฝัน 	 เป ็นการท่ีครูผูกเรื่องขึ้นมาในจิตใจ	 เพื่อสนองความต้องการ	 
ความปรารถนา	โดยไม่ขึน้กบัหลกัความจรงิ	แต่กท็�าให้ความไม่สบายใจผ่อนคลายลงบ้าง	ดังโรงเรียน 

ที่ผู้อ�านวยการ	ภารโรงถูกยิงเสียชีวิต	ครูผู้หญิงคิดการณ์ไว้ข้างหน้าหากผู้ก่อการร้ายเข้ามาจริงๆ	 
สิง่แรกจะปล่อยเด็กออกนอกห้องเรยีน	รกัษาชวีติตนเองไว้ก่อน	ต้องท�าเพือ่ตนเอง	เพราะเป็นคนกลุม่ 

น้อย	ครูเคยคิดเล่นๆ	ด้วยความกลัวว่า	หากผู้ก่อการร้ายเข้ามาจะจับตัวนักเรียนมุสลิมเป็นประกัน	
อย่างน้อยก็เป็นบุตรหลานมุสลิมด้วยกัน	แต่เป็นความฝันเท่าน้ัน	ถ้าเกิดข้ึนจริงครูไม่ท�า	 ดังค�า
สัมภาษณ์ที่ว่า	“ถ้ามันท�าฉัน	ฉันจะไปลากลูกคนนั้นออกมา	ถ้ามันเอาชีวิตเรา	เราก็ต้องเอา	แลกกับ
ชีวิตเด็ก	ได้แค่คิดฝัน	จริง	ๆ	คงไม่ท�า	ดูอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัว	แต่ด้วยจรรยาบรรณครูไม่ท�าหรอก	
คิดไว้เฉยๆ	อาจดูหนังมากเกินไปก็ได้”	(ดาริกา,	นามสมมติ,	2556	:	สัมภาษณ์)
 7.	 การหลีกเล่ียงเจ้าหน้าที่ คุ้มกัน	 การหลีกเลี่ยงทหารหรือต�ารวจเกิดจากครูเรียนรู้
ประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม	แล้วพิจารณาแก้ปัญหาให้กบัตนเองและองค์กร	เป็นการถอนตัว
จากการกระท�าเม่ือรู้ว่าหากกระท�าลงไปมีผลกระทบ	จึงไม่เข้าไปคลุกคลีหรือพบปะสังสรรค์	ดังเช่น	
ครูโรงเรียนชนบทพ้ืนท่ีสีแดงซึ่งปัจจุบันเหลือครูไทยพุทธเพียงคนเดียว	สิ่งที่ครูกังวลคือเพ่ือนทหาร 

ที่มักมาหาท่ีโรงเรียน	 ครูมีเพ่ือนต�ารวจทหารมากมาย	 แต่มักแนะน�าไม่ให้เข้ามาหาที่โรงเรียน	 
กลวัถูกเพ่งเลง็	เพราะมปีระสบการณ์จากเพ่ือนซึง่ถกูลอบยงิ	อีกแห่งหนึง่ครไูทยพทุธถกูลอบยงิจงึเป็น 

ที่หวาดระแวงของครูไทยพุทธอย่างยิ่ง	หากเจ้าหน้าต�ารวจหรือทหารเข้ามาโรงเรียน	เกรงว่าจะสร้าง 

ปัญหาผูร้้ายตามมาก่อเหตุในโรงเรยีน	จงึต้องให้เหนิห่าง	ดังค�าสมัภาษณ์ทีว่่า	“อยากติดต่อให้โทรมา 

หรือพบข้างนอก	ถ้ามาหาจะเป็นจุดสนใจ	 เหมือนเพื่อนที่ถูกยิง	 คิดว่าคบกับทหารมาก	 อันตราย 

กับเรา”	(หาดทอง,	นามสมมติ,	2557	:	สัมภาษณ์)
	 “ถ้าทหารมาคุยไม่กล้ามาคุย	จะบอกเขาว่า	 ไม่ต้องมาคุย	บอกว่า	น้องอย่ามาโรงเรียน 

พี่บ่อยๆ	 ไม่ใช่เพราะไม่ต้องการความปลอดภัย	แต่กลัวเป็นตัวล่อเข้ามา	 เราต้องการอยู่สบายๆ”	 
(ปฐม,	นามสมมติ,	2557	:	สัมภาษณ์)	
 8.	การลดละเคร่ืองแบบ	สถานการณ์ความไม่สงบสาเหตุหน่ึงเกดิจากการต่อต้านอ�านาจ
รัฐของฝ่ายตรงข้าม	ส่งผลต่อการท�าลายสถานท่ีราชการ	และเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยเฉพาะชาวไทยพุทธ	
ดังนั้นครูจึงหลีกเลี่ยงการใส่ชุดราชการ	ชุดฟอร์มหรือเสื้อเหลือง	หากไปย่านชุมชนไม่กล้าเปิดเผย
ตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ	ครูใส่ชุดอย่างอิสระแต่ดูสุภาพแทนการใส่ชุดสีกากี	 ในพื้นที่สีแดงงดใส่เสื้อ 

เหลืองหรือเสื้อท่ีแสดงถึงความจงรักต่อสถาบันช้ันสูง	 แม้ไม่สามารถแก้เหตุรุนแรงแต่ก็ท�าให้ 
ความไม่สบายใจลดลงได้	ดังค�าสมัภาษณ์ว่า	“การแต่งกายของครไูม่มีแบบฟอร์มเหมอืนอดีต	บางวนัใส่ 

ขายาว	แม้จงรักต่อในหลวง	แต่ก็เลี่ยงใส่เสื้อเหลืองในวันจันทร์	 เพราะถูกข่มขู่ว่าใครเด็ดชีพใส่เสื้อ
เหลือง	มีค่าหัว	5,000	บาท”	(พิศมัย,	นามสมมติ,	2557	:	สัมภาษณ์)
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	 อภปิรายผลการวจิยั
	 ผลการศึกษาครูไทยพุทธเม่ือใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหรือชุมชนของครู	 มีพฤติกรรมการปรับตัว
หลายวิธี	การเฝ้าระวังภัย	วางตัวเป็นกลางในชุมชนที่ครูอยู่อาศัย	ระบายผ่านสื่อใหม่ๆ	อดกลั้นเม่ือ
ถกูกระท�า	พฤติกรรมเหล่านีส้ะท้อนถงึความต้องการสูอ้ย่างสร้างสรรค์	การระบายทกุข์ผ่านออนไลน์ 

แสดงถงึการใช้เทคโนโลยใีห้เป็นประโยชน์	สอดคล้องกบัผลการศึกษาของวิทวัส	ช้างศร	(2553	:	87)	 
ซึง่พบว่า	การเปลีย่นแปลงวิถชีวีติชาวพุทธ	หลงัเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

ต้ังแต่	 พ.ศ.	 2547-2553	 ในหมู่บ้านแห่งหน่ึงของจังหวัดยะลามีการเปลี่ยนแปลงด้านระบบ 

การสือ่สาร	การสือ่สารในครอบครวั	ในสงัคมพ่ึงพาเทคโนโลยมีากขึน้	ส่วนการนิง่เฉยในเรือ่งบาดหมาง 

เหตุรุนแรงในหมู่บ้านไม่น�ามาวิจารณ์ในวงสนทนาสะท้อนถึงความต้องการหลีกเลี่ยง	ถอนตัว	หรือ 

น่ิงเฉย	การปรับตัวแบบสู้อย่างสร้างสรรค์ยังแสดงออกจากการยึดท่ีพึ่งไม่ว่าแสวงหาเคร่ืองราง	 
สิง่ศักด์ิสทิธิ	์หรอืพระธรรมค�าสอนเสมอ	สอดคล้องกบัการศึกษาของพระมหาปรดีา	ขนัติโสภโน	(2555)	 
ที่พบว่า	สถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนไม่กล้าออกไปประกอบอาชีพ	ชาวไทยพุทธมีความรู้สึกไม่มั่นคง 

ในชีวิตและทรัพย์สิน	การต่อสู้ทางใจเพื่อเอาชนะความเครียดส่วนหน่ึงยึดหลักคุณธรรม	อันท�าให้
ชาวพุทธมีสันติภาพและสันติสุข	ผลการศึกษาที่พบว่าครูไทยพุทธต้องอดกลั้นต่อสภาวการณ์ต่างๆ	 
ไม่ถือโทษหรือเอาผิด	แม้เป็นฝ่ายถูกกระท�าจากคนมุสลิม	ลักษณะน้ีสะท้อนวิธีสู้ปัญหาแบบหนึ่ง	 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดด้านการปรบัตัวดังท่ีกมลรตัน์	หล้าสวุงษ์	(2524	:	181-185)	กล่าวว่า	การต่อสู้ 
หรือเผชิญหน้าปัญหาสามารถกระท�าโดยเก็บกดความคิดท่ีขัดแย้ง	และก่อให้เกิดความปวดร้าว 

ทางใจรนุแรงตามมา	ไม่ให้ผดุข้ึนมาในระดับจติส�านึก	ผลวจิยัวิถคีรไูทยพุทธท่ีเฉยเมยพยายามหลกีหนี 

หรือถอนตัวจากปัญหา	ส่วนหนึ่งเป็นเพราะส�านึกในความเป็นคนกลุ่มน้อย	กรณีบุตรสาวครูถูกเด็ก
มุสลิมรังแกครูเข้าใจดีแต่ก็ช่วยสะท้อนว่าความบาดหมางน้ีเริ่มมีมาต้ังแต่ตอนเรียนหรือวัยเด็กแล้ว	
การใช้ชีวิตครูไทยพุทธที่แม้อยู่ร่วมกับคนต่างวัฒนธรรมด้วยดี	ขณะเดียวกันก็กลัวข้อขัดแย้งจาก
คนวัฒนธรรมที่ต่างด้วย	ผลวิจัยยังสอดคล้องกับการศึกษาของสิริไพลิน	สิงห์อินทร์	 (2555	 :	221)	
ที่พบว่า	ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ด้านหนึ่งเกิดจาก 

ความรู้สึกหวาดระแวง	 และเกลียดชังชาวมุสลิม	 สะท้อนความทรงจ�าท้ังท่ีสวยงามและขมข่ืน	 
ความเกรงกลัวและหวาดระแวงของครูไทยพุทธต่อคนมุสลิมกลุ่มใหญ่มีผลกระทบต่อการจัดการ
ทางการศึกษาของโรงเรียน	
	 การเดินทางไปโรงเรียนของครูไทยพุทธพบว่าเป็นการปรับตัวแบบสู้มากกว่าถอนตัว	 
ไม่ว่าการกระท�าทีหุ่นหนั	พยายามไม่ให้คนซึง่ไม่ไว้วางใจรูว่้าคนไทยพทุธก�าลงัเดินทาง	ท�าความเข้าใจ 

จากประสบการณ์บนถนน	ตั้งสติขณะขับเคลื่อน	แสวงหาวัตถุคุ้มครองชีวิต	แม้การเดินทางลักษณะ 

ต่างๆ	ไม่สามารถแก้ปัญหาเหตุรนุแรง	แต่อย่างน้อยช่วยลดความไม่สบายใจได้	ผลการศึกษาสะท้อนว่า 
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การเดินทางของครไูทยพทุธล้วนต้องการพ่ึงพาตนเองมากทีส่ดุ	มทีหารต�ารวจดูแลกใ็ช่ว่าจะปลอดภยั
ทกุคร้ัง	การท�าหน้าทีข่องฝ่ายคุ้มครองเสมือนดาบสองคม	การเดินทางของครไูม่ว่าเลีย่งไม่ให้ซ�า้ทาง
กัน	เปลี่ยนรถบ้าง	เดินทางไม่แจ้งล่วงหน้า	พกปืน	แสดงความพยายามจัดการด้านความปลอดภัย
ด้วยตนเองในการเป็นครู	 เป็นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน	 ดังที่	มาสโลว์	 (อ้างถึงใน	
Aamodt,	2013	:	334-335)	เห็นว่า	มนุษย์ต้องการความปลอดภัยหรือความม่ังคงในชีวิตเป็นฐาน	
ก่อนจะได้รับการยอมรับจากสังคมและความส�าเร็จในชีวิต	ครูทุกคนกังวลต่อภัยคุกคามที่อาจส่ง
ผลต่อชีวิต	 ดังท่ีประพันธ์	สหพัฒนา	 (2555	 :	35)	 เห็นว่า	ความตายเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นกับ 

ทกุคน	ไม่มมีนุษย์คนใดหนีความตายได้	หากมองว่าความตายเป็นสิง่ธรรมดา	ยอมรับความตายชวิีต
ก็มีความสุข	ไร้ความทุกข์กังวล	แต่มนุษย์ยังมีกิเลส	ไม่สามารถท�าได้	ไม่มีใครไม่กลัวตาย	เพื่อสร้าง
ความม่ันใจด้านความปลอดภัยบ้างหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์	ลักษณะนี้ท�าให้เห็นว่า	ภายใต้ความกลัว
เหตุร้าย	ความไม่แน่นอนของชวิีต	สิง่ประโลมใจให้ตนเองบรรเทาความทุกข์ร้อนมากทีส่ดุ	คือการยดึ
เหนี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์	สอดคล้องกับแนวคิดของนิธิ	เอียวศรีวงศ์	(2555	:	8)	ที่ว่า	การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์	
มนุษย์ย่อมหวังซ่ึงสิ่งตอบแทน	
	 พฤติกรรมการปรับตัวของครูไทยพุทธในโรงเรียน	ครูพยายามรักษามาตรฐานการตัดสิน
กับนักเรียนทุกคน	ช่วยเตือนสติเพื่อนครู	 ให้ค�าตอบที่ช่วยป้องกันเหตุ	สร้างอารมณ์ขัน	ปรับสภาพ
ห้องเรยีน	พฤติกรรมเหล่านีจ้ดัเป็นการปรบัตัวแบบสูอ้ย่างสร้างสรรค์	การปฏิเสธทีจ่ะถกเถยีงประเด็น 

เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบกับครูมุสลิม	 งดการเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นท่ีสีแดง	 
ความเพ้อฝัน	หลกีเลีย่งไม่ให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจทหารติดต่อทีโ่รงเรยีน	งดใส่เครือ่งแบบครู	หรอืเสือ้แสดง 

การเทดิทนูสถาบันช้ันสงู	จดัเป็นการปรบัตัวแบบหลกีเลีย่งถอนตัวหรอืเฉยเมย	พฤติกรรมเหล่านีส้ะท้อน 

ถึงการใช้ชีวิตในโรงเรียนท่ีตกอยู่ในภาวะเกรงกลัว	การปรับตัวไม่สู้ก็ถดถอย	สอดคล้องกับแนวคิด
ของผ่องพรรณ	เกิดพิทักษ์	 (2530	 :	71)	ที่ว่า	 เมื่อบุคคลเกิดความคับข้องใจแล้วจะสู้หากสู้ไม่ได้ก็
ถอยหนี	การปรับตัวเม่ือเกิดแล้วอาจอยู่ภาวะไม่สมดุล	ประสบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ	แล้วหาวิธี
ลดความเครียดหรือความกังวลลงได้	แต่ยังคงความไม่สบายใจ
	 ครูไทยพุทธมีความเห็นอกเห็นใจ	รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น	 เพื่อช่วยเหลือกันและกัน	
โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงซ่ึงเคยเกิดเหตุรุนแรง	สอดคล้องกับแนวคิดของลักขณา	สริวัฒน์	(2545:	241)	
ที่เห็นว่า	กลวิธีการปรับตัวยงัประกอบด้วยการแสวงหาความความช่วยเหลือและก�าลังใจซ่ึงกันและ
กัน	คนที่ขอความช่วยเหลือต้องเป็นที่วางใจและจะรักษาความลับได้	 โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีครูไทย
พุทธน้อยมาก	ครูในโรงเรียนถูกยิงตาย	ครูไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนครูมุสลิมนัก	อย่างไรก็ตามสภาวะ 

อันตึงเครียดในพื้นที่สีแดงนี้ได้เกิดการปรับตัวแบบชดเชยโดยสร้างอารมณ์ขันทั้งๆ	ที่ภายในส่วนลึก
รู้สึกกลัว	สอดคล้องกับแนวคิดของลักขณา	สริวัฒน์เช่นกันที่เห็นว่า	กลวิธีการปรับตัวยังมีลักษณะ 

ปลดปล่อยแบบสร้างอารมณ์ขัน	ไม่ว่าจะต้ังใจหรือประชดก็ตาม	การท�าให้ตลกก็เพื่อผ่อนคลาย 
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ความเศร้าหรอืความวิตกกงัวลใจ	นอกจากนีย้งัปรบัเปลีย่นเป้าหมายโดยขยบัโต๊ะครใูนห้องเรยีนมา
ใกล้ประตู	เปลี่ยนจากการควบคุมนักเรียนมาเป็นการตรวจตรา	สังเกตสิ่งผิดปกติภายนอก	ระหว่าง
อยูใ่นห้องคิดฟุง้ซ่านถงึคนร้ายถ้าเข้ามาจะจับนกัเรยีนเป็นประกนั	สอดคล้องกบัแนวคิดของกมลรตัน์	
หล้าสุวรรณ	(2524	:	186-187)	และเติมศักดิ์	คทวณิช	(2546	:	147)	ที่เห็นว่า	การปรับตัวประเภท
ท่ีหนีปัญหาหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ยังรวมถึงการฝันกลางวัน	 ท่ีบุคคลผูกเรื่องข้ึนมาในจิตใจ	 
ความเพ้อฝันมักจะเป็นตัวแทนของความต้องการหรือความปรารถนา	แต่ไม่ขึ้นอยู่กับหลักความ
จริง	สิ่งน้ีอาจก่อให้เกิดความสุข	ความพอใจ	ความช่ืนชม	ลดความตึงเครียดในชีวิตประจ�าวันบ้าง	
พฤติกรรมที่แสดงออกโดยการเก็บกด	การหาสิ่งทดแทนอารมณ	์การปฏิเสธ	การหาเหตุผลเข้าข้าง
ตนเอง	รวมถึงการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามความเป็นจรงิถอืเป็นการปรบัตัวโดยใช้กลไกป้องกนัตนเอง	
(Sigmund	Freud,	1896	Cited	in	Smith,	1940	:	441-443)	
	 การใช้ชีวิตของครูไทยพุทธในโรงเรียนพื้นที่แดงมีการปรับตัวเองมากกว่าโรงเรียนในเขต 

ที่ไม่ใช้พื้นที่สีแดง	ผลเช่นนี้มาจากสภาพโรงเรียนสีแดงที่มักเกิดเหตุการณรุนแรงบ่อยครั้ง	ชาวพุทธ
ตกเป็นเหย่ือ	 เพื่อนครูเสียชีวิต	ท�าให้ครูพบเห็นสิ่งผิดปกติ	พยายามท�าความเข้าใจเหตุการณ์และ
ปรับตัวใหม่เพื่อความกลัวลดระดับลงบ้าง	 ดังที่	Mansell	 (2007	 :	39-41)	 เห็นว่าความกลัวเริ่ม
จากขั้นตรวจพบ	(Detection)	มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง	ยิ่งส�าคัญยิ่งถี่เพียงใดยิ่งรับรู้โดยง่าย	 
แต่ละคนจะมคีวามอ่อนไหวต่อสิง่ต่างๆ	รอบตัวแตกต่างกนั	ประเมินว่าสิง่น้ันควรกลวัหรอืไม่	หากเห็นว่า 

อันตรายก็เกิดการเรียนรู้เพื่อท่ีจะปรับตัว	 เลือกตอบสนองสถานการณ์อย่างเหมาะสม	 เพื่อท�าให ้

ตนเองอยู่รอดสอดคล้องกับสถานการณ์จริง	สถานการณ์ความไม่สงบเป็นเรื่องระดับชาติไม่อาจ 

แก้ปัญหาในเวลาอันใกล้	 ครูยังมีความเสี่ยงต่อเหตุรุนแรง	 เมื่อครูประสบปัญหามีกลวิธีลด
ความเครียดหรือความกังวลลงบ้าง	แต่ร่องรอยความไม่สบายใจยังคงอยู่	การปรับตัวในชีวิตครูจึง
อยู่ในภาวะไม่สมดุล	

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั
	 1.	หากจะมกีารศึกษาชีวิตครไูทยพทุธครัง้ต่อไป	การปรบัตัวต่อการใช้ชวิีตร่วมกบัชาวมุสลมิ
ควรน�ามาพจิารณา	การศึกษาทีค่รพูืน้ทีส่แีดงมกีารปรับตัวมากกว่าท่ีไม่ใช่สแีดง	มนียัว่าการปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมวิถีมุสลิมในพื้นที่สีแดงอาจแตกต่างจากที่ไม่อยู่ในพื้นที่สีแดง
	 2.	รฐัหรอืฝ่ายความมัง่คงควรพิจารณาในแง่การปรบัตัวต่อสถานการณ์ความไม่สงบ	ศึกษา
ความต้องของครูหรือจัดการปัญหาแบบ	Bottom	up	มากกว่า	Top	down	
	 3.	การสร้างขวญัและก�าลงัใจครไูทยพทุธไม่ควรพิจารณาเพยีงตัวเงิน	หรอืย้ายออกนอกพืน้ท่ี	
รัฐควรมองทกุมติิ	บางคนไม่เห็นด้วยเมือ่ครถูกูยงิมคี�าสัง่ให้โอนไปโรงเรยีนอืน่	โดยไม่ค�านงึความต้องการ
แท้จรงิ	บางคนผกูพนักบัชุมชนต้องการอยูท่ี่เดิมย้ายออกไปบ้างประสบปัญหามากกว่าท่ีเดิม
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	 4.	หน่วยราชการต่างๆ	โดยเฉพาะหน่วยทหารนอกพ้ืนที่	ที่ส่งก�าลังมาช่วยเหลือ	ควรก�าชับ 

เจ้าหน้าทีผู่ใ้ต้บงัคับบญัชาในการสือ่สาร	เพ่ือไม่ให้ครไูทยพทุธหมดก�าลงัใจในการปฏิบัติหน้าที	่ดังมี 
ครูไทยพุทธกล่าวถึงทหารบางคนพูดว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเขา	เขาต้องยอมเสี่ยงเพื่ออะไร
	 5.	กระทรวงศึกษาธิการหรือส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ควรสนับสนุนหรือให้สิทธิพิเศษ 

แก่ครูไทยพุทธในการบรรจุหรือโอนย้ายมาอยู่ในพื้นท่ีใกล้บ้านเกิด	หรือพื้นที่ครูมีความสัมพันธ ์

ทางเครือญาติ	เพราะเป็นเกราะก�าบังที่ดี	และเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างขวัญการท�างาน
	 6.	ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาควรจดัอบรมหรอืสร้างจติส�านึก	ให้ครไูทยพทุธเกดิการปรับตัว 

ทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัปัญหามากกว่าการถอยหน	ีการถอยหนีจะท�าให้นกัเรยีนไทยพทุธลดลงด้วย	
หากโรงเรียนไม่มีไทยพุทธเหลืออยู่	การจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมก็ไม่มีความหมาย
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