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บทคัดย่อ

การสอนด้านวัฒนธรรมของครูไทยพุทธ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นการวิจยั เชิง
คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการสอนด้านวัฒนธรรมของครูไทยพุทธ รวมถึงการปรับตัวของ
ครูไทยพุทธในด้านการสอน ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดย
สัมภาษณ์เชิงลึกครูไทยพุทธ 17 คน แบบเจาะจง เครื่องมือได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เทปเสียง
และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างบทสรุป
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการสอนวัฒนธรรมแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ พื้นที่สีแดงที่ครูไทย
พุทธในโรงเรียนประถมศึกษาเคยถูกทำ�ร้าย ครูไทยพุทธมีนอ้ ย การสอนเนือ้ หาวัฒนธรรมไทยหรือทีน่ อก
เหนือวัฒนธรรมมุสลิมประสบปัญหา การต่อรองใดๆ ได้รับตอบสนองน้อย พื้นที่สีแดงที่ครูไม่ถูกทำ�ร้าย
หรือพื้นที่ปกติ รวมถึงระดับมัธยมศึกษาทุกพื้นที่สามารถสอนข้ามวัฒนธรรมไทย ขึ้นกับความเคร่งครัด
ของครูศาสนา การยอมรับของชุมชน ความสนใจของนักเรียน และลักษณะของครู ส่วนการปรับตัวด้าน
การสอนพบว่า 1) สอนโดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม 2) สร้างความเข้าใจกับนักเรียนด้วย
กลวิธีต่างๆ เช่น ชี้ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียน หาตัวอย่างมาอธิบาย พูดป้องกันคำ�ถามซึ่ง
อึกอัดใจที่จะตอบ ชี้ชวนให้คิด ชี้แนะหรือชี้นำ�สิ่งเหมาะสม พูดเชิงเปรียบเทียบ 3) สอบถามข้อสงสัยกับ
ผู้นำ�ศาสนาก่อนสอน 4) สร้างความเป็นกันเองกับนักเรียน 5) กรณีเกิดเหตุรุนแรงกับคนในโรงเรียนพบ
ว่า ครูไทยพุทธส่วนใหญ่หลีกเลี่ยง ปล่อยวางการสอนเนื้อหาหรือกิจกรรมที่กระทบกับศาสนาอิสลาม
หรือสิ่งที่ชุมชนไม่ยอมรับ เช่น การไหว้ตามธรรมเนียมไทย
คำ�สำ�คัญ: การสอน วัฒนธรรม ครูไทยพุทธ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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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
Keywords: teaching, culture, Buddhist Thai teachers, three Southern border provinces

บทนำ�

การสอนเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการส่งผ่านความรู้จาก
ครูหรือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไปยังผู้เรียนจนเกิด
ความรู้และการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน การสอน

อย่างน้อยควรประกอบด้วยครูหรือผู้สอน ผู้เรียน
สาระที่สอน และสถานที่ โดยคำ�นึงถึงบริบททาง
วัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่ พื้นที่
สามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ป ระชากรส่ ว นมาก
นับถือศาสนาอิสลาม มีสังคมวัฒนธรรมที่มีอัต
ลักษณ์เฉพาะ เมือ่ ครูไทยพุทธสอนนักเรียนมุสลิม
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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 เท้าไม่สามารถกระทำ�ได้เนื่องจาก
ขัดหลักศาสนา หลังจากปี พศ 2547 หรือเมื่อ
เกิ ด เหตุ การณ์ ค วามไม่สงบ การสอนก็ประสบ
ปัญหายิ่งขึ้น ดังที่วิทวัส ช้างศร (2553) ได้ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของชาวไทยพุทธหลังเหตุการณ์
ความไม่สงบพบว่า มีผลกระทบต่ออาชีพอย่าง
ยิ่ง การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ ลดการ
จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ครูไทยพุทธกลายเป็น
เหยื่อของความรุนแรง จากสถิติ ปี พศ.2556 เสีย
ชีวิต 137 คน (บุญสม ทองศรีพราย, 2557) ส่ง
ผลต่อขวัญกำ�ลังใจ โดยเฉพาะการสอนนักเรียน
ที่ต่างภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากสถาน
การณ์ความไมสงบ ครูไทยพุทธถูกมองว่าเป็น
ตัวแทนรัฐ จึงมักถูกกระทำ�จากผู้ต่อต้านรัฐไทย
ดังนั้นหลักสูตรการสอนของของรัฐไทยบางเรื่อง
จึ งถู กปฏิ เสธ เนื้อ หาเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือ
อื่นๆ มองว่าผิดหลักศาสนา ครูไทยพุทธไม่มั่นใจ
ที่จะสอนวัฒนธรรมต่างๆ ตามที่เรียนรู้มา ความ
หวังดีของครูถูกทำ�ให้เกิดการตอบโต้อย่างไม่รู้ตัว
ดังกรณีจูหลิน ปงกันมูล ซึ่งเป็นชาวเชียงราย เดิน
ทางมาสอนศิลปะยังจังหวัดนราธิวาส แต่ก็ถูก
ทำ�ร้ายจนเสียชีวิต เหตุการณ์นี้สั่นคลอนการสอน
ด้านวัฒนธรรม
การสอนด้ า นวั ฒ นธรรมเป็ น การสอน
เกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ในสั ง คมที่ ผู้ เ รี ย นดำ � รงชี วิ ต อยู่
ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ครู ต้ อ งให้ ค วามรู้ ท าง
วัฒนธรรมทีห่ ลากหลายแก่ผเู้ รียน เพือ่ การอยูร่ ว่ ม
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กันอย่างสันติ อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาข้าง
ต้นสะท้อนว่า บางโรงเรียนไม่อาจสอนวัฒนธรรม
อื่นๆ ที่ต่างจากวัฒนธรรมอิสลาม ความสำ�คัญ
ของการสอนก็เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้รอบ
ในวิถีชีวิตของตนเองและผู้อื่น เป็นคนดี มีความ
รู้คู่คุณธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความ
รู้ ทักษะ และเจตนคติ (ทวีป อภิสิทธิ์, 2555)
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคนไทยพุทธส่วน
หนึ่งประกอบอาชีพครู แม้ครูไทยพุทธจะคุ้นเคย
กับวัฒนธรรมมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบ มีไม่น้อยต้องปรับ
ตัวกับความเปลี่ยนแปลง ความเกรงกลัวต่อภัย
ร้ายจะมาถึงตัว ต่างพยายามปรับกลวิธีสอน เพื่อ
สร้างความเข้าใจใหม่ๆ ถ่ายทอดความรู้ที่สอดรับ
กับคตินิยม และความต้องการท้องถิ่น แต่กระนั้น
ก็ดีเมื่อครูมีวัฒนธรรมแบบหนึ่งต้องสอนนักเรียน
ที่มีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่ง โดยเฉพาะโรงเรียน
พื้นที่เสี่ยงอันตราย ยากจะชี้ชัดว่าสิ่งใดถูกต้อง
หรือเหมาะสม การเลือกสรรกลวิธีสอนต่างๆ ก็
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และ
สามารถดำ�รงอยู่ในพื้นที่ สร้างความชอบธรรมใน
ฐานะครูผู้ทำ�งานวัฒนธรรม ซึ่งเต็มไปด้วยความ
รักในวิชาชีพ ความเมตตา และความเสียสละ ครู
ส่วนใหญ่มงุ่ มัน่ สอนอย่างเต็มที่ สถานการณ์ความ
ไม่สงบทำ�ให้ความรูบ้ างอย่างถูกจำ�กัดทัง้ ด้วยเวลา
และเนือ้ หา ซึง่ อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำ ให้นกั เรียน
เมื่อแข่งขันศึกษาต่อมีคะแนนต่ำ� ดังที่รุ่ง แก้วแดง
(2555) รายงานว่าในปี พศ.2553 นักเรียนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคะแนนสอบ O-NET ต่ำ�
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกกลุ่มสาระ
สภาพการสอนวัฒนธรรมจึงจำ�เป็นต้อง
ทำ�การศึกษา อย่างน้อยด้วยเหตุผลสร้างความรู้
ความเข้าใจสภาพการสอนที่แท้จริง การแก้ปัญหา
ของครู ที่มีบริบททางวัฒนธรรมเป็นตัวกำ�หนด
ในเมื่อครูไทยพุทธถูกมองเป็นตัวแทนอันอ่อนแอ
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ของรัฐชาติ และหากไม่รีบทำ�การศึกษาจะเกิด
ผลกระทบ อย่างน้อยทำ�ให้คุณภาพการศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ำ�ลง และรัฐควรเล็ง
ปัญหาของครูไทยพุทธ โดยเข้าใจกลวิธสี อนของครู
เพื่อความอยู่รอด และหาแนวทางพัฒนาทั้งระบบ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาสภาพการสอนด้านวัฒนธรรม
ของครูไทยพุทธ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ไทย 2) เพือ่ ศึกษาการปรับตัวของครูไทยพุทธด้าน
การสอนวัฒนธรรม ภายใต้สถานการณ์ความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

ยะลา 3 คน ปัตตานี 1 คน ระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนราธิวาส 1 คน เขตพื้นที่สีแดงแต่ครูไทย
พุทธในโรงเรียนไม่ถูกทำ�ร้าย 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
ยั ง เลื อ กผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล รองซึ่ ง เป็ น ครู มุ ส ลิ ม 2 คน
ผูป้ กครองนักเรียนมุสลิม 2 คน นำ�ผลมาวิเคราะห์
แบบสามเส้าโดยตรวจสอบแหล่งข้อมูลด้านเวลา
สถานที่ และบุคคล แล้วสร้างบทสรุปเชิงบรรยาย

ขอบเขตการวิจัย

ผลการวิจัย

การวิ จั ย นี้ มี ข อบเขตครู ไ ทยพุ ท ธ ใน
โรงเรี ย นสั ง กั ด สำ � นั ก งานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ที่มีนักเรียนและประชากรในชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ไม่รวมสังกัดเอกชน ทั้งนี้
เพราะครูไทยพุทธถูกมองว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไทย
มี ค วามเสี่ ย ง เฉพาะครู ก ลุ่ ม สาระสั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะมีเนื้อหาด้าน
วัฒนธรรมชัดเจน ในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2556 ถึง
พฤษภาคม 2557

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ศึ ก ษาจากเอกสาร
และลงพื้ น ที่ ส นามโดยตรง โดยวิ ธี สั ม ภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) พร้อมทั้งสังเกต
(Observation) เลือกครูไทยพุทธผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Key informants) โดยแยกเป็นครูโรงเรียนในเขต
พื้นที่สีแดง ที่ครูไทยพุทธหรือคนในโรงเรียนถูก
ทำ�ร้าย สัมภาษณ์ครูระดับประถมศึกษาในจังหวัด

สภาพการสอนวัฒนธรรมของครูไทยพุทธ

สภาพการสอนด้ า นวั ฒ นธรรมแต่ ล ะ
โรงเรียนแตกต่างกัน ตามสภาพพื้นที่ และบริบท
ทางสังคม โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดง มีครูไทย
พุทธน้อย หรือคนในโรงเรียนถูกทำ�ร้าย การสอน
วัฒนธรรมระดับประถมศึกษาล้วนมีปัญหา ชุมชน
ไม่ ย อมรั บ การสอนข้ า มวั ฒ นธรรม ครู ไ ม่ ก ล้ า
ต่อรองกับการสอน หรือกิจกรรมตามมาตรฐาน
หลักสูตร หนังสือห้องสมุดทีม่ ภี าพพระ เทวดา รูป
เคารพอื่นๆ จะถูกฉีก กรีด เขียนทับภาพ เหตุนี้
หากได้รบั หนังสือบริจาคเกีย่ วกับศาสนา ไม่น�ำ เข้า
ห้องสมุด จะเก็บไว้เองหรือถวายวัด นักเรียนมักคิด
ว่าการไหว้ครูไทยพุทธบาป เพราะชอบแขวนพระ
ที่คอ การไหว้ครูเท่ากับไหว้พระที่คอ ไม่กล้าเข้ม
งวดการเรียนภาษาไทย ไม่สงั่ ให้นกั เรียนนำ�หนังสือ
ไปอ่ า นหรื อ ทำ � การบ้ า น ผู้ ป กครองบางคนไม่
ยอมรับ การร่ายรำ�นักเรียนคิดว่า ผิดหลักศาสนา
ทำ�บ้างแต่ไม่จริงจัง นักเรียนไม่ยอมรับการร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี ชุมชนถือเป็นเพลงนอก
ศาสนา เพราะในเนื้อเพลงมีคำ�ว่าพระพุทธเจ้า
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อย่างไรก็ตามระดับมัธยมศึกษาปัญหาการสอน
วัฒนธรรมมีนอ้ ยกว่าประถมศึกษา เพราะนักเรียน
ที่ เ ข้ า ระดั บ มั ธ ยมมี ค วามพร้ อ มจะเรี ย นรู้ ข้ า ม
วัฒนธรรมบ้างแล้ว ผู้ที่เคร่งศาสนาและเข้มงวด
ต่ อวิ ถี มุ ส ลิ ม จะมุ่ ง โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม หรือปอเนาะมากกว่าโรงเรียนรัฐ โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในพื้นที่สีแดง ซึ่งครูไทยพุทธ
ไม่ถูกทำ�ร้าย การสอนด้านวัฒนธรรมมีทั้งที่สอน
ข้ามวัฒนธรรมได้ และสอนไม่ได้ ดังที่โรงเรียนใน
จังหวัดนราธิวาส ครูไทยพุทธสามารถสอนนักเรียน
มุสลิมให้รำ�และใส่ชุดแบบมโนราห์ ผู้นำ�ศาสนา
ผู้ปกครองยอมรับ แต่ให้ละเว้นท่ากราบไหว้ เป็น
เพราะชุมชนเปิดกว้าง แยกออกระหว่างการเรียน
รู้กับหลักศาสนา แต่บางโรงเรียนครูไทยพุทธไม่
สามารถสอนข้ามวัฒนธรรม นักเรียนไม่ยอมรับ
ภาษาไทย ไม่ ส ามารถสอนการวาดลายไทย
เห็นว่าลายไทยอยู่ตามวัด ภาพโบราณสถาน ภาพ
วั น สงกรานต์ เ ห็ นว่ า ขั ด แย้ ง กั บ ศาสนา วาดได้
เฉพาะวันฮารีรายอ หรือเกี่ยวกับประเพณีมุสลิม
ระดับมัธยมศึกษานักเรียนที่ต้องการเรียนรู้วัฒน
ธรรมอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้สนใจศึกษาต่อสูงขึ้น
ส่วนโรงเรียนพื้นที่ปกติ (Safety zone)
การสอนด้านวัฒนธรรมทัง้ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษามีสภาพการสอนไม่ตา่ งจากโรงเรียนใน
พื้นที่สีแดงที่ครูไม่ถูกทำ�ร้าย ปัจจัยของขีดความ
สามารถในการสอนด้ า นวั ฒนธรรมของครู ไ ทย
พุทธ ได้แก่ ระยะเวลาการทำ�งานของครู ดังพบว่า
ครูอาวุโสสามารถสอนข้ามวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็น
เพราะปรับตัวได้มาก หรือสอนตัง้ แต่รนุ่ พ่อแม่ของ
นักเรียน เป็นทีน่ บั ถือของผูป้ กครองก่อนเกิดภาวะ
วิกฤต กลวิธีการสอนของครูแต่ละคน บางคนมี
เทคนิคแยบยลทำ�ให้นกั เรียนเปลีย่ นแปลงความคิด
โดยง่าย ปัจจัยหลักคือลักษณะของครูศาสนาหรือ
ผูน้ �ำ ชุมชน หากเคร่งครัดศาสนา มีความคิดสุดโต่ง
ต่อต้านรัฐ หากมีอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ดยากนักทีค่ รูจะสอน
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วัฒนธรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังขึ้นกับความสนใจ
การเห็นคุณค่าการเรียนของนักเรียนเอง ผลการ
ศึกษายังชีว้ า่ ครูไทยพุทธส่วนใหญ่ยงั เกรงกลัวทีจ่ ะ
สอนข้ามวัฒนธรรม หรือกวดขันกับความไม่ใส่ใจ
ของนักเรียน เพราะอิทธิพลของสถานการณ์ความ
ไม่สงบ แต่กระนัน้ ก็ดไี ม่อาจบ่งชีไ้ ด้วา่ สภาพพืน้ ที่
ปกติ ชุมชนจะยอมรับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
ตราบใดที่ ค รู ศ าสนาหรื อ ผู้ นำ � มุ ส ลิ ม ตี ค วาม
พฤติกรรมการเรียนขัดกับวิถีมุสลิม ย่อมมีโอกาส
เกิดเหตุรุนแรงกับครูไทยพุทธได้ทุกเมื่อ เหตุนี้
ทำ�ให้ครูปรับตัวทุกวิถีทาง

การปรับตัวของครูไทยพุทธด้านการสอน
วัฒนธรรม

สภาพปัญหาการสอนวัฒนธรรมภายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบ เป็นสิ่งที่ครูต้องหาทาง
แก้ไข หรือกระทำ�บางอย่างเพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบ
ต่อตนเองมากที่สุด จากการศึกษาพบว่า ครูไทย
พุทธมีการปรับตัวด้านการสอน ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงหรือปล่อยวาง เนื้อหาหรือ
กิ จ กรรมของวั ฒนธรรมอื่ น ๆ ที่ อ าจโน้ ม นำ � ให้
นักเรียนออกห่างศาสนาอิสลามหรือเสี่ยงต่อการ
ทำ�ผิดหลักศาสนา เช่น วาดลายไทยเพราะเห็น
ว่าอยู่ตามวัด ปั้นรูป รำ�ไทย จัดกิจกรรมรอบกอง
ไฟ กิจกรรมเข้าจังหวะ หรือไหว้ครูไทยพุทธตาม
ธรรมเนียมไทย โดยเฉพาะโรงเรียนพื้นที่สีแดง
หรือที่ผู้นำ�ชุมชน หรือชุมชนเคร่งศาสนา นักเรียน
ทั้งหมดเป็นมุสลิม ครูส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงเพื่อไม่
ให้กระทบต่อความรูส้ กึ ของผูเ้ รียนและชุมชน หลีก
เลีย่ งการวิพากษณ์เหตุการณ์ไม่สงบให้นกั เรียนฟัง
เพิกเฉยเมื่อนักเรียนพูดภาษาไทยผิดๆ ไม่สอน
วัฒนธรรมอื่นๆ ไม่ลงโทษเมื่อไม่ทำ�การบ้าน หรือ
แต่งกายผิดระเบียบ บ้างอึดอัดแต่ก็ไม่อาจต่อรอง
ใดๆ เพราะเป็นคนกลุ่มน้อย ดังคำ�สัมภาษณ์ที่ว่า

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“อยากให้ครูอิสลามไปพูดว่า ควรเรียน
บ้าง กลัวไทยพุทธมีปัญหาอีก เพราะเคยเจอแล้ว
บอกว่าไม่ตอ้ งสอนหรอก........เมือ่ เราอยูใ่ นสังคมนีก้ ็
ต้องยกเลิก เอาแค่เขายอมรับโรงเรียนก็ได้แล้ว ถ้า
ไปยัดเยียดศาสนาอื่นๆ ก็เท่ากับกระพือปีกความ
รุนแรงให้มากกว่าเดิม”
2. ปรับองค์ความรู้และกิจกรรมให้เข้า
กั บ สภาพท้ อ งถิ่ น การใช้ ชี วิ ต ของครู ไ ทยพุ ท ธ
ท่ามกลางคนมุสลิมซึ่งมีจำ�นวนมาก ทำ�ให้ต้อง
ปรับตัวต่อการสอน ซึ่งไม่เพียงหลีกเลี่ยงหรือนิ่ง
เฉยเท่านั้น แต่หาทางเรียนรู้วัฒนธรรมมุสลิมและ
ปรับวิธีสอนที่ต่างออกไป เช่น การฝึกพูดภาษา
มลายูถิ่น การสอนนักเรียนโดยพูดคำ�ไทยปนคำ�
มลายูถนิ่ สนับสนุนกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ
ชาวมุสลิม ดังเช่น ส่งเสริมให้นกั เรียนนำ�เงินมาฝาก
ทุกวัน แล้วนำ�ไปฝากต่อที่ธนาคารอิสลาม สอน
โดยพยายามเชิดชูศาสนาอิสลาม สอนสุขศึกษา
เมื่อวาดอวัยวะเพศนักเรียนคิดเป็นเรื่องตลก ไม่
สามารถใช้หลักวิทยาศาสตร์อธิบาย ต้องอ้างถึง
พระเจ้า ครูจึงต้องปรับตัวกับคติความเชื่อของ
นักเรียน แม้จะขัดแย้งกับความรูข้ องครู โรงเรียนที่
ผู้นำ�ชุมชนไม่เคร่ง ผู้ปกครองเปิดใจกว้าง ส่งเสริม
การศึกษาของบุตร ส่วนใหญ่เห็นชอบให้เรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม สภาพนี้ครูไม่จำ�เป็นหลีกเลี่ยง แต่
สอนให้สอดรับกับความเชือ่ เช่น รำ�ไทยแต่ใส่บอดี้
สูตร รำ�กระบีก่ ระบองหรือมโนราห์โดยตัดส่วนไหว้
ครูออก
3. สร้ า งความเข้ า ใจด้ ว ยกลวิ ธี ต่ า งๆ
การสอนเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นความพยายาม
ของครูไทยพุทธที่จะกระทำ�ทุกๆอย่าง เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจสภาวะสังคมที่ถูกต้องและมีเหตุผล
เห็นคุณค่าในเนื้อหาที่ตนสอน ลบทัศนคติที่ผิดๆ
ทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อลดความร้าวฉานระหว่างผู้
สอนกับผูเ้ รียน ผูส้ อนกับชุมชนโดยรอบ กลวิธสี ร้าง
หรือปรับความเข้าใจ มีดังนี้
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3.1 ชี้ให้เห็นคุณ ค่าและประโยชน์ ครู
ภาษาไทยในจังหวัดนราธิวาสสามารถสอนภาษา
ไทยได้ตามปกติ ไม่มที า่ ทีปฏิเสธจากนักเรียน ทัง้ นี้
เพราะครูใช้วธิ สี อนให้นกั เรียนเห็นข้อได้เปรียบของ
การใช้ภาษามลายูกอ่ น ดังให้เหตุผลว่าภาษามลายู
มีคนพูดจำ�นวนมากแล้ว หากภาษาไทยยังต้องฝึก
เพิ่ม จะได้เปรียบชาวมาเลเซีย ที่ยังพูดภาษาไทย
ไม่ได้ ทำ�ให้นกั เรียนใส่ใจภาษาไทยยิง่ ขึน้ นอกจาก
นี้ไม่ว่ากลุ่มสาระใดยังชี้ให้เห็นความจำ�เป็นที่ต้อง
สอบโอเน็ตหรือเรียนต่อระดับสูงขึน้ ทำ�ให้การสอน
บางอย่างลดความเข้มงวด
3.2 ยกตัวอย่าง การสอนเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไม่
ให้ชาวพุทธถูกมองเป็นอืน่ หรือเป็นฝ่ายรุกรานชาว
มุสลิม บางครัง้ ครูตอ้ งยกตัวอย่าง ดังเช่น โรงเรียน
ในจังหวัดยะลา มีนักเรียนพูดกับครูว่า นี่คือพื้นที่
ของเรา ครูมาไล่เราให้ไปอยู่ที่อื่น ครูต้องพยายาม
อธิบายให้เข้าใจเสียใหม่ โดยย้อนถึงสมัยโบราณที่
เมืองต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันมีอำ�นาจ ยกตัวอย่าง
เขมรในอดีตก็เคยเป็นของไทย หากนักเรียนคง
ยืนยันความคิดเดิม ครูจะหาทางอธิบายพร้อมยก
ตัวอย่างอื่นๆ จนเข้าใจและหายสงสัย
3.3 พูดป้องกันคำ�ถามซึ่งอึกอัดใจที่จะ
ตอบ เป็นการดักคำ�ถามทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหลัง มิให้
ตกหลุมพราง ครูมวี ธิ สี อนไม่ให้เกิดความแตกแยก
ในสังคม โดยอธิบายล่วงหน้าให้เกิดความกระจ่าง
เพื่ อ กั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด คำ � ถามที่ อ าจกระอั ก กระอ่ ว น
ใจ ลำ�บากใจในการตอบ ครูเห็นว่าไม่มีประโยชน์
ที่จะรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ กลับจากโรงเรียนมัก
มีผู้ไม่หวังดีเบี่ยงเบนเรื่องนี้ การสอนแต่ละครั้ง
ตัดสินใจไม่ได้ว่านักเรียนยอมรับหรือไม่ อย่างไรก็
ดีเป็นความพยายามอธิบายสิ่งสร้างสรรค์ที่สุด มี
ประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด ไม่เป็นอันตรายทั้ง
ครูและนักเรียน ดังกรณีปญ
ั หาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ครูเกรงจะเกิดข้อสงสัยต่างๆ เช่น ชาวพุทธ
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มารุกรานดินแดนมุสลิมหรือไม่ จึงพยายามอธิบาย
ล่วงหน้าไปก่อน ดังคำ�สัมภาษณ์ที่ว่า
“ผมจะพู ด ดั ก ไว้ ก่ อ น เด็ ก ก็ จ ะไม่ มี ข้ อ
สงสัยให้ถาม จะอธิบายว่าในปัตตานีมีมุสลิมเป็น
เจ้าเมือง มีชนกลุ่มน้อยอยู่ก่อนประเทศไทย เช่น
ล้านนา มอญ ขอม เรื่องนี้เกิดและจบไปแล้ว”
3.4 ชวนคิด การสอนด้านสังคมบางครั้ง
ต้องให้ตระหนักรู้และฉุกคิดขึ้นเอง เพื่อลดอคติ
โดยเฉพาะเรือ่ งศาสนาและประวัตศิ าสตร์ โดยเรือ่ ง
ชวนคิดนัน้ อาจเกิดขึน้ จากคำ�ถามของนักเรียน หรือ
อธิบายขึ้นเอง ทั้งนี้อาจทบทวนความคิดเห็นของ
นักเรียนเองแล้วตะล่อมจนนักเรียนสงสัยหรือฉุด
คิดขึน้ มา บางครัง้ ครูพดู ทำ�นองตลก แต่กป็ รารถนา
ให้นักเรียนคิดขึ้นเอง การสอนวิธีนี้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา เพราะเห็นว่ามีวิจารณญาณ
ดังคำ�สัมภาษณ์ที่ว่า
“เรื่องศาสนาครูไม่ว่าหนู ทุกศาสนาสอน
ให้เป็นคนดี เราอยูส่ ามจังหวัด อดีตไม่เคยมีปญ
ั หา
จริงไหมหนู นักเรียนบอกว่าจริง แต่เดี๋ยวนี้อิสลาม
ก็ตาย เขาบิดเบือน เข้าใจผิด จนนักเรียนถามต่อว่า
ทำ�ไม........สมัยปู่ทวดเขาแย่งที่ดิน รุ่นลูกจะเอาดิน
กลับคืนไหม......... แตกต่างนะ แต่ไม่แตกแยก ครูผดิ
ไหม ที่อัลเลาะห์ไม่ได้ให้ครูมาเกิดในท้องมุสลิม”
3.5 ชี้ แนะหรือ ชี้นำ�สิ่ง เหมาะสม การ
ชี้แนะเป็นการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเสียใหม่
ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นความพยายามให้
นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างออกไป พอๆ กับ
สร้างจิตสำ�นึกความเป็นคนไทย ทั้งเห็นหนทาง
อยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างศาสนา ไม่ให้ตกเป็น
เหยื่อของผู้ไม่หวังดี การชี้นำ�เป็นการอธิบายสิ่ง
ใหม่ เพื่อลดความบาดหมางระหว่างไทยพุทธกับ
มุสลิม ขณะเดียวกันก็เท่าทันความคิดอ่านของ
นักเรียน ป้องกันไม่ให้ไทยพุทธถูกรังแกซ้�ำ ซาก ดัง
คำ�สัมภาษณ์ที่ว่า
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“สึแยหรือนายูกค็ อื คน เราอยูป่ ระเทศไทย
เป็นพี่น้องกัน ไม่มีปัญหา แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ถ้า
เป็นสึแยถูกแกล้งเงียบ เป็นนายูจะพูดแบบนัน้ แบบ
นี้ ลูกเราไม่พดู ถึงเหตุการณ์นะ ทะเลาะกันเปล่าๆ
สถานการณ์แบบนี้ ทุกอย่างต้องทันเกม มิเช่นนั้น
สอนไม่ได้”
3.6 เปรียบเทียบ การเปรียบเทียบอาจ
เป็นสถานะบุคคล หรือความเหมือนความต่าง
ของสองศาสนา ดังครูโรงเรียนพื้นที่สีแดง จังหวัด
ปัตตานีสอนจนนักเรียนชอบภาษาไทย นอกจาก
มีประสบการณ์ยาวนาน ยังให้นกั เรียนเรียกตัวเอง
ว่าแม่เสมอ การเปรียบครูเหมือนแม่จะรูส้ กึ ใกล้ชดิ
สอนสิ่งใดง่ายขึ้น ส่วนการเปรียบเทียบระหว่าง
ศาสนา มักสัมพันธ์กับวิถีของชาวพุทธและมุสลิม
เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ�หรือช่องว่าง ซึ่งอาจ
ทำ�ให้นกั เรียนเข้าใจผิดว่าครูไทยพุทธลำ�เอียง การ
สอนใช้กลวิธีแบบกลางๆ ดังเช่น เมื่อจัดบอร์ดใน
ห้อง ข้างหนึ่งจะเป็นวันปีใหม่ อีกข้างหนึ่งเป็นวัน
อารีรายอ หากเป็นบอร์ดวัฒนธรรมไทยครูจัดเอง
เมื่ออธิบายจะให้นักเรียนดูบอร์ดด้านวัฒนธรรม
อิสลามก่อน จากนั้นให้ดูด้านวัฒนธรรมไทย วิธีนี้
ลดอคติลงได้ ครูไม่แสดงความใส่ใจอย่างหนึง่ อย่าง
ใดชัดแจ้ง ดังคำ�สัมภาษณ์ว่า
“ผมจะไม่ท�ำ ให้เขาเห็นว่า ไปทางโน้นทาง
นี้ ต้องของเรา ของเขาด้วย เช่น เขากวนอาซูรอ
เราก็มธุปายาส”
4. สอบถามข้อสงสัยกับผู้นำ�ศาสนาก่อน
สอน การสอนวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชาวมุสลิม เพื่อความมั่นใจบางเรื่องครูไทยพุทธ
ต้องถามผู้รู้ โดยเฉพาะครูบรรจุใหม่ เนื้อหาที่อาจ
กระทบกับความรู้สึกของมุสลิมจะถามผู้รู้ ไม่ว่า
เป็น ผู้นำ�ศาสนา ผู้ปกครองนักเรียน หรือเพื่อน
มุสลิม ความเห็นของครูศาสนา อิหม่าม หรือผู้นำ�
ชุมชน มีผลต่อการสอนสาระต่างๆ ในโรงเรียน ดัง
มีนกั เรียนเล่นกีตาร์ ดนตรีอนื่ ๆ มีกระแสจากคณะ
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กรรมการโรงเรียนถึงความไม่เหมาะสม ได้รับคำ�
ตอบชัดเจนครูจะห้ามทันที แม้ดูเป็นเรื่องปกติแต่
บางอย่างละเอียดอ่อนเกินความคาดหมาย ศาสนา
อิสลามมีหลักปฏิบัติที่เป็นสากลแต่ก็ต้องฟังเสียง
คนในชุมชน ผู้นำ�ศาสนาของชุมชนทัศนะต่างกัน
ส่งผลต่อการสอนวัฒนธรรมในโรงเรียนต่างกันด้วย
ดังมีหลายโรงเรียนถูกห้ามไม่ให้สอนนาฏศิลป์ไทย
ขณะเดียวกันโรงเรียนพืน้ ทีส่ แี ดงแห่งหนึง่ สามารถ
สอนมโนราห์ สอนรำ�ไทยชนิดอื่นๆ แก่เด็กมุสลิม
เป็นเพราะถามผู้นำ�ศาสนาก่อนสอน แล้วให้ชี้แจง
ผู้ปกครองเพื่อตกลงกัน ดังคำ�สัมภาษณ์ที่ว่า
“ถามอิหม่าม เรียกเขามาตกลงก่อน เรา
มาเพื่อการเรียนรู้ไม่ขัดศาสนา แล้วให้อิหม่ามไป
บอกผู้ปกครองด้วย”
5. สร้ า งความเป็ น กั น เองกั บ นั ก เรี ย น
บางครั้งครูต้องทำ�ตัวเป็นเพื่อนเล่นของนักเรียน
ชวนครูให้หันไปนับถือศาสนาอิสลาม ทดลองใส่
ชุดแบบมุสลิม หมวกกะปิเยาะ เร่งเร้าให้ครูพูด
ภาษามลายู เมื่อพูดไม่ชัดเจนทดลองใส่ผ้าคลุม
กลายเป็นสนุกขบขันของนักเรียน เมื่อชวนเปลี่ยน
ศาสนาครูจะใช้คำ�พูดที่เข้าใจง่าย นุ่มนวล เลี่ยง
เหตุผลตรงๆ ด้วยคำ�ตอบที่ฟังขบขัน เช่น ครูกิน
หมูหลายตัวแล้วเปลี่ยนไม่ได้ อย่างน้อยเป็นการ
ลดช่องว่างระหว่างวัยและการนับถือศาสนา มี
โอกาสอบรมสั่งสอนมากขึ้น การว่ากล่าวตักเตือน
พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว ครูไม่ตำ�หนิหรือลงโทษนักเรียนโดยตรง
บ้างใช้วิธีทำ�ท่าเลียนพฤติกรรมนักเรียนที่ต้องการ
ตักเตือน เช่น นักเรียนยกขา ครูก็ยกขาบ้าง เมื่อ
เด็กหัวเราะครูก็จะสอดแทรกคุณธรรม ครูทำ�ตัว
อย่างที่ไม่ดีให้ดู แล้วอบรมสั่งสอนไปพร้อมๆ กัน
ดังคำ�สัมภาษณ์ว่า
“เวลาพี่สอนก็ยกขาบ้าง นักเรียนหัวเราะ
จึงถือโอกาสสอน เธอชอบไหม แบบนี้ เธอจะทำ�
อีกไหม”
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ผลการศึ ก ษาได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
ตราบใดที่ ช าวมุ ส ลิ ม เป็ น คนกลุ่ ม ใหญ่ ใ นสาม
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ผู้ นำ � ศาสนามี บ ทบาท
ยิ่ง การสอนของครูไทยพุทธต้องปรับปรนตาม
วิถีคนกลุ่มใหญ่ สอดคล้องกับแนวคิดของอมรา
พงศาพิ ช ญ์ (2545) ที่ เ ห็ นว่ า กรณี ที่ สั ง คม
วัฒนธรรมมีปฏิสัมพันธ์ไม่เท่ากัน คนกลุ่มหนึ่ง
มีแนวโน้มยอมรับวัฒนธรรมอีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มที่
มีพลังน้อยจะถูกผสมกลมกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุม่ ทีว่ ฒ
ั นธรรมมีพลังมากกว่า การสอนด้าน
วัฒนธรรมอื่นๆ มักมีครูศาสนาคอยควบคุมหรือ
ชี้แนะ ผู้ปกครอง ผู้นำ�ศาสนาซึ่งเข้มงวดต่อวิถี
อิสลาม หรืออำ�นาจรัฐเข้าไม่ถึงจะสอนวัฒนธรรม
อื่นได้ยาก คล้องกับผลการวิจัยของปัญญา เทพ
สิงห์ (2555) ที่เห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขึ้นกับระดับความเคร่งเข้มงวดทางศาสนาอิสลาม
ของผู้นำ�ศาสนาเป็นสำ�คัญ สภาพครอบครัวของผู้
เรียน สภาพแวดล้อมโรงเรียนและชุมชน
การสอนวั ฒ นธรรมที่ ส ร้ า งปั ญ หาแก่
ครูไทยพุทธส่วนมากเป็นด้านศาสนา และศิลปะ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของไพศาล ไชยราม
(2534) ที่ พ บว่ า กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่
สอดคล้อง เช่น การร้องเพลงที่เกี่ยวกับความเชื่อ
ของศาสนาอืน่ การรำ�ทีม่ ลี กั ษณะของการไหว้ การ
ห่ม ผ้าสไบ การประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรม
ศาสนาอื่น การร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง การ
ปั้ น รู ป คน อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษานี้ เ ป็ น เชิ ง
ปริ ม าณ เห็ น สภาพบริ บ ทของแต่ ล ะพื้ น ที่ น้ อ ย
การศึกษาครั้งนี้แสดงถึงความสามารถสอนหรือ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ ขึ้นกับลักษณะ
เหตุการณ์ที่ครูไทยพุทธประสบ ระดับความกลัว
และความปลอดภัยของแต่ละแห่ง รวมถึงสาระ
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แต่ละวิชา เนื้อหาที่สอน ไม่ว่าวิชาใดภาษาไทยมี
ความสำ�คัญ โรงเรียนประถมศึกษาในชนบทส่วน
มาก ใช้ภาษามลายูถิ่นสื่อสาร ยิ่งเมื่อกระทรวง
ศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ทั้งภาษาไทยและมลายู
สำ�หรับการเรียนการสอน ทำ�ให้ประสิทธิผลใน
การใช้ ภ าษาไทยมี น้ อ ยลง วิ ช าภาษาไทยมี ผ ล
คะแนนต่ำ� นักเรียนมุสลิมไม่สามารถจับใจความ
เมื่อสอนภาษาไทย เป็นผลกระทบให้กับวิชาอื่นๆ
ตามมา สอดคล้องกับผลการวิจัยของสน วัฒนสิน
(2544) ที่เคยพบว่า ภาษามลายูถิ่นมีอุปสรรค
ในการสื่อสาร อีกทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน
วิ ช าศิ ล ปศึ ก ษาบางอย่ า งไม่ ส ามารถกระทำ � ได้
เนื่องจากขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น การวาด
คนหรือสัตว์สี่เท้า เป็นต้น หลังปี พศ 2547 หรือ
เมื่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดภาวะวิกฤต
การสอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยต้อง
ปรับวิธีการ เพื่อลดความบาดหมางระหว่างกัน
จากอดีตทีค่ รูไทยพุทธมัน่ ใจกับการถ่ายทอดความ
รูท้ พี่ ร่�ำ เรียน ให้นกั เรียนรอบรูว้ ฒ
ั นธรรมทีแ่ ตกต่าง
เปลี่ยนเป็นการผ่อนปรน ละเว้น หรือยินยอมตาม
ความต้องการของชุมชน ละเว้นแม้แต่สอนให้ไหว้
แบบไทย ครูเข้าใจสถานการณ์ที่กำ�ลังแตกแยก
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสิริไพลิน สิงห์อิน
(2555) ที่พบว่า การสร้างภาพเหมารวมต่อชาว
มุสลิมโดยวาทกรรมของรัฐ ก่อให้เกิดความรุนแรง
ทางวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความแตกแยกในหมู่
คนท้องถิ่น ทำ�ให้ความสัมพันธ์ของคนต่างชาติ
พันธ์ตา่ งศาสนาเกิดช่องว่างต่อกันยิง่ ขึน้ และทำ�ให้
เกิดความรุนแรงอื่นๆตามมา
ผลการวิจยั ยังชีใ้ ห้เห็นว่า เมือ่ ครูไทยพุทธ
ปรับตัวทีจ่ ะอยูก่ บั ชุมชน สอนตามทีช่ มุ ชนต้องการ
ครูสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ได้ ดังที่อับดุชชะกูร์ บิน
ชาฟิอีย์ดินอะ (2550) ทำ�การศึกษาเรื่องแนวทาง
การจั ด การศึ ก ษาในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาค
ใต้เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน พบว่าจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้มีลักษณะเฉพาะ ควรให้ความสำ�คัญกับ
การบูรณาการการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
อัตลักษณ์ โดยเชื่อมกับหลักศาสนา ผลวิจัยช่วย
สะท้อนอีกว่า ธรรมชาติการสอนของครูไทยพุทธ
และมุสลิมต่างกันที่จิตสำ�นึกของชาติพันธุ์ การ
สอนของครู ไ ทยพุ ท ธนั ก เรี ย นมุ ส ลิ ม ส่ ว นใหญ่
เห็นเป็นคนอื่น ดังนั้นการสอนของครูไทยพุทธที่
สอดคล้องกับวิถชี วิต อัตลักษณ์ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมจึงเป็นทีจ่ บั ตา เนือ่ งจากนักเรียนอยู่
ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ความกังวลของผู้ปกครอง
ต่อการสอนของครูไทยพุทธ เปิดช่องให้ผู้ไม่หวัง
ดีต่อต้านรัฐ แต่กระนั้นก็ดีมักเกิดขึ้นกับโรงเรียน
ประถมศึกษาในพื้นที่สีแดง ลักษณะนี้สะท้อนถึง
ความสำ�คัญของบริบทสภาพแวดล้อมและชุมชน
ของโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของทัศนีย์
พิศาลรัตนกุล (2551) ที่เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผล
สำ�เร็จของผู้เรียนในศูนย์การศึกษาประจำ�มัสยิด
ประกอบด้วยครูผู้สอน หลักสูตร สื่อ ผู้ปกครอง
ชุมชน ผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียนมาจากการได้รบั ปลูก
ฝังคุณธรรมจากครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัย
ผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า ครู ไ ทยพุ ท ธมี ก าร
ปรับตัวด้านการสอนหลายรูปแบบ ดังเช่น หลีก
เลี่ยงหรือปล่อยวางเนื้อหาหรือกิจกรรมการสอน
ที่เสี่ยงต่อการหมิ่นเหม่ศาสนาอิสลาม ปรับฐาน
ความรู้และเน้นกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตท้องถิ่นหรือชาวมุสลิม สอดคล้องกับงาน
วิจัยของวรสุดา ขวัญสุวรรณ (2539) ซึ่งพบว่า
สภาพและปัญหาการสอนของครูศิลปศึกษา ใน
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ค่อนข้างสูง แนวทางแก้ไขคือ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและวัฒนธรรมผู้
เรียน ด้านหลักสูตรผู้สอนมีความคิดเห็นที่จะปรับ
การใช้หลักสูตร ให้เหมาะสมกับสภาพผูเ้ รียน และ
วัฒนธรรมท้องถิน่ เช่นกัน ผลการศึกษานีอ้ ยูใ่ นช่วง
ก่อนมีเหตุการณ์ความไม่สงบ ปัจจุบนั สถานการณ์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้ครูไทยพุทธต้องปรับ
วิธีคิด วิธีสอนมากกว่าก่อน สร้างความเข้าใจ
กับนักเรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลายหลาย เช่น
ชีใ้ ห้เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ พูดให้เด็กเข้าใจก่อน
จะมีคำ�ถามที่ยากจะอธิบาย พูดให้ชวนคิด ฯลฯ
ความพยายามสร้างความเข้าใจนี้เป็นวิธีการปรับ
ตัวแบบหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของลักขณา ส
ริวัฒน์ (2545) ที่ว่า กลวิธีปรับตัวอาจกระทำ�
ด้วยการระบายออกด้วยคำ�พูด เป็นกลไกช่วยลด
อารมณ์เครียด ทำ�ให้สามารถเข้าใจสถานการณ์
หรือปัญหาแจ่มชัดขึ้น ความคิดต่างๆ ใหม่ๆ อาจ
จะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่พูด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส
แสดงความคิดเห็นร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจได้แง่
คิดต่างๆ มาเป็นแนวทางปรับพฤติกรรมตนเอง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ผลทั้งหมดสะท้อนเห็นว่าครูมี
กลวิธีปรับตัวด้านการสอนอย่างน้อยสองลักษณะ
สอดคล้องกับแนวคิดของผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
(2530) ที่เห็นว่า การปรับมีทั้งแบบโบราณหรือ
แบบถดถอย สู้ไม่ได้ก็ถอยหนี และแบบปรับตัวให้
เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา สภาพการณ์ที่เกิด
ขึ้น การปรับตัวแบบถดถอย เช่น การหลีกเลี่ยง
หรือละเว้นเนื้อหา กิจกรรมการสอน ซึ่งอาจเกิด
ผลอันตรายกับตนเอง การปรับตัวแบบให้เหมาะ
สมสอดคล้องกับปัญหา เช่น ความพยายามหา
กลวิธีให้นักเรียนเข้าใจสังคมที่อาศัยอยู่
การสอนด้านวัฒนธรมของครูไทยพุทธ
เป็นสิ่งที่ครูทุกพื้นที่ ไม่ว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่สีแดงหรือไม่ มีครูในโรงเรียนถูกลอบทำ�ร้าย
หรือไม่ พึงระมัดระวังต่อการสอน ไม่ให้กระทบ
ต่อความรู้สึกของชุมชนมุสลิมเสมอมา อย่างไร
ก็ตามจากเหตุรุนแรงที่มักเกิดขึ้นกับครูไทยพุทธ
ทำ�ให้ครูมีชีวิตสัมพันธ์กับลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ลักษณะแรกคือการรับสภาพแบบไม่ต่อสู้
ไม่ดิ้นรน ถูกห้ามสิ่งใดก็ไม่สอนสิ่งนั้น เข้าทำ�นอง
พูดไปก็สองไพเบี้ย นิ่งเสียตำ�ลึงทอง ลักษณะที่
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สองเป็นการรับสภาพแบบวางตัวให้กลมกลืน ต่อ
รองบ้าง ทดลองทำ�บ้าง ดูท่าทีนักเรียน เมื่อสอน
ไม่ ไ ด้ ก็ ไ ม่ ขั ด ขื น ให้ เ ป็ น ที่ พ อใจของชุ ม ชน เข้ า
ทำ�นองเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม ลักษณะ
ที่สามเป็นการรับสภาพเชิงรุก พยายามสรรหาทุก
วิธีทาง ทั้งเทคนิคการสอน การใช้วาทศาสตร์ ที่
จะทำ�ให้นักเรียนหรือชุมชนมุสลิมเห็นใจ เข้าใจ
ไว้ใจ หรือลดอคติกับครูไทยพุทธมากที่สุด แต่
กระนั้นก็ดีครูไทยพุทธส่วนใหญ่มีใจอดทน เสีย
สละเพื่อถ่ายทอดความรู้ อบรมนักเรียน โดยไม่
เลือกศาสนา สถานการณ์รนุ แรงเท่านัน้ ทีบ่ นั่ ทอน
อาชีพครูของชาวไทยพุทธไปทีละน้อยๆ จนอาจ
มีโจทย์ใหม่ๆ อนาคตจะมีครูไทยพุทธสอนอยู่ใน
โรงเรียนรัฐอีกหรือไม่

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลวิจัยไปใช้
1. ครูไทยพุทธมีแนวโน้มลดลง รัฐควร
ส่งเสริมให้ครูไทยพุทธดำ�รงอยู่และกระจายตาม
โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะชนบท หากปราศจาก
ครูไทยพุทธโอกาสที่นักเรียนอ่านเขียนพูดภาษา
ไทยอย่างถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมไทยหรืออื่นๆ
มีน้อย ภาวะพหุวัฒนธรรมน้อยลง
2. ครู ศ าสนาแต่ ล ะโรงเรี ย น ใช้ ห ลั ก
ศาสนาอิสลามตีความการเรียนรู้ทางโลกและข้าม
วัฒนธรรมแตกต่างกัน สร้างปัญหาแก่ครูไทยพุทธ
จึงควรแต่งตั้งผู้รู้หรือกรรมการวัฒนธรรมอิสลาม
ที่เป็นกลาง เป็นมาตรฐานให้ครูทุกคนปรึกษา
หารือได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูไทยพุทธกับนักเรียนมุสลิม ผลการ
เปรียบเทียบอาจช่วยชี้แนวสร้างจุดสมดุล เพื่อใช้
ชีวิตร่วมกันในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
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2. ควรศึกษาเชิงพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรมมากขึน้ การพัฒนา ทำ�โดยสร้างสือ่
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม การ

เอกสารอ้างอิง
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ผลิตสือ่ หรือหลักสูตรทีช่ มุ ชนร่วมสร้าง โดยเฉพาะ
ผูน้ �ำ ศาสนาย่อมสอดรับกับความเชือ่ และวิธคี ดิ ของ
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