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คํานํา

3 จังหวัดชายแดนภาคใต อันไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งประชากรสวนใหญ
มีเชื้อสายมลายู นับถือศาสนาอิสลาม มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเดียวกับประชากรสวนใหญ
บนคาบสมุทรมลายู และหมูเกาะตางๆ รอบคาบสมุทรมลายู และพื้นที่ 3 จังหวัดดังกลาว ในอดีตเปน
ราชอาณาจักร มีเอกราช มีประวัติศาสตรของตนเอง ผานการทําสงครามระหวางราชอาณาจักรใกลเคียง
กันหลายครั้ง บางครั้งก็มีสัมพันธไมตรีที่ดีตอกัน เม่ือมีการทําสงครามกัน ผลัดกันแพ ผลัดกันชนะ ถาแพ
ก็มีการสงเชลย สงราชบรรณาการกัน

ตอมาเม่ือราชอาณาจักรสยามไดเขายึดครองราชอาณาจักรปตตานีไดอยางเบ็ดเสร็จ ในป พ.ศ.
2329  ราชอาณาจักรสยามจึงไดสงขาราชการสยามมาปกครองหัวเมืองของราชอาณาจักรปตตานี
การตอสูเพื่อตองการปกปองเผาพันธุก็เริ่มขึ้นตั้งแตบัดน้ัน และเม่ือมีการแบงดินแดนระหวางสยามกับ
อังกฤษ และสยามกับฝรั่งเศส ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหดินแดนบางสวนของฝงขวาแมนํ้าโขงตกไปเปน
ของฝรั่งเศส และดินแดนตอนลางของแมนํ้าสุไหงโกลกตกไปเปนของอังกฤษ  จังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส อยูภายใตรัฐบาลสยาม ทําใหมีการเคลื่อนไหวตอสูเพิ่มมากขึ้น มีการจัดตั้งเปนกระบวนการ
ปลดเอกรัฐปตตานีใหเปนอิสระจากราชอาณาจักรสยาม

เปนการตอสูที่ยาวนาน มีการตอสูในหลายรูปแบบ เปนการตอสูจากรุนสูรุน เริ่มจากการตอสูใน
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ที่เจาเมืองหรือสุลตานตองการอํานาจกลับคืน การเรียกรองของผูนําศาสนา
การเรียกรองของผูนําทองถ่ิน ที่เรียกรองตองการใชกฎหมายหลักการศาสนาอิสลามในพื้นที่ ตองการใช
ภาษามลายู วัฒนธรรมมลายูในทองถ่ิน และเม่ือมีการปราบปราม กดขี่ จากขาราชการไทยในบางยุค
บางสมัย ทําใหเกิดกลุมมวลชนตางๆ ทําการตอตาน ความไมสงบสุขในพื้นที่ดังกลาวก็เกิดขึ้นตั้งแตบัดน้ัน
จนถึงบัดน้ี

เม่ือปญหาในพื้นที่ไมไดรับการแกไขเยียวยา ขอเรียกรองไมไดรับการพิจารณา ผูเรียกรองกลับถูก
จับกุม ปราบปราม จากกระบวนการเรียกรอง จึงพัฒนาไปเปนกระบวนการตอสู และเม่ือถูกปราบปราม
จับกุมมากขึ้น  การตอสูก็เขมขนขึ้น  มีการจัดตั้งเปนฐานกําลัง  จากฐานกําลังในหมูบาน  ก็ขึ้นสูเขาบูโด
บนเทือกเขาสันกาลาคีรี และมีแนวรวมบางสวนอยูในเขตเมือง ทําใหฝายรัฐบาลไทยยิ่งยากในการแกไข
ปญหา และลําบากในการปราบปราม  ทําใหการซุมโจมตี การเรียกคาคุมครอง การจับกุม การสราง
สถานการณ ก็มีมาอยางตอเน่ือง



จนเม่ือวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547  เกิดเหตุการณยึดคายกองพันพัฒนาที่ 4 อ.เจาะไอรอง
จ.นราธิวาส  มีการปลนปนและอาวุธสงครามออกจากคายดังกลาว หนวยราชการไทยไมสามารถตามจับ
ผูกอการได มีการเหว่ียงแหในการจับกุมผูตองสงสัย ความรุนแรงในยุคใหมก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแตบัดน้ัน
จากขอมูลของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch, DSW) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี รายงานวาตั้งแตวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.
2555 (เปนเวลา 100 เดือน) เกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ จํานวน 11,698 ครั้ง (เฉลี่ยวันละเกือบ
4 ครั้ง) มีผูเสียชีวิต 5,170 ชีวิต (เฉลี่ยวันละ 1.7 ชีวิต) และบาดเจ็บ 9,079 คน (เฉลี่ยวันละ 3 คน)

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน เปนนโยบายระดับชาติ จัดทํา
ขึ้นตาม พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 มีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา โดยกําหนดใหจัดทําทุก 3 ป เม่ือจัดทําเสร็จ สภาความม่ันคงฯ เสนอใหคณะ
รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบ ขอมูลการจัดทําแผนนโยบายฯ
น้ัน สภาความม่ันคงแหงชาติไดจากรายงานของผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคของหนวยราชการใน
พื้นที่ การรวบรวมขอเท็จจริงจากการสัมภาษณ จากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นหลากหลายจาก
หลายกลุม และที่สําคัญ สวนหน่ึงไดจากการศึกษา วิจัย ในพื้นที่ชายแดนภาคใตในทุกมิติ

จากขอมูลรายงานผลการวิจัยของผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ อดีตคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และนายเจริญ พรหมศรี นักวิจัยในคณะ เรื่อง
การสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ชวงป 2541-2550 พบวาในชวงเวลา 10 ป
ดังกลาว  ผูวิจัยสามารถรวบรวมผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธที่เก่ียวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ไดมากถึง 717 เรื่อง  และพบวาสวนใหญเปนงานวิจัยและวิทยานิพนธของนักวิจัย และของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คือ มีจํานวนมากถึง 409 เรื่อง หรือรอยละ 57 ของงานวิจัยเก่ียวกับ
ชายแดนภาคใตทั้งหมด ในชวง 10 ป ดังกลาว

หนังสือชุดความรู ม.อ. เลมน้ี ชื่อวา “ปญหาชายแดนใต...มองผานงานวิจัย ม.อ.” ก็เปนการสกัด
องคความรูจากงานวิจัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยเปน
ผลงานที่นักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มาตั้งแต พ.ศ. 2549
ภายใตแผนงานวิจัยบูรณาการปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยไดรับการจัดสรรทุนวิจัยออกเปน
2 ชวง คือ ชวงแรก ระหวางเดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือนสิงหาคม 2550 และชวงที่สอง ระหวางเดือน
กันยายน 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2552

การนําเสนอเน้ือหางานวิจัยในชุดความรูเลมน้ี แบงการนําเสนอออกเปน 2 ชวงเชนกัน กลาวคือ
ในชวงแรก เปนการสกัดองคความรูจากการถอดเทปการนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย
ดังกลาว โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจัดสัมมนาเรื่อง วช: บูรณาการงานวิจัยแบบมีสวนรวม
เพื่อแกไขปญหาชายแดนภาคใต ครั้งที่ 2 จัดระหวางวันที่ 12-13 มกราคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สวนชวงที่สอง เปนการสกัดความรู จากรายงานการวิจัยที่ดําเนินการใน
ชวงที่สอง จํานวน 11 เรื่อง สําหรับผูสนใจตองการรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใหติดตอกับหัวหนาโครงการ
วิจัยโดยตรง ซึ่งไดระบุชื่อหัวหนาโครงการวิจัยในทุกหัวขอไวแลว



การนําเสนอองคความรูที่เกิดจากการวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนภารกิจ
สําคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งถือเปนองคกรที่อยูในความคาดหวังของประชาชน โดยเฉพาะ
ประชาชนในภาคใต   โดยมหาวิทยาลัยฯ มีงานวิจัยที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา เชน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทยและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร   ซึ่งชุดความรู ม.อ. เลมน้ี เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยทางดานสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ   หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลในหนังสือชุดความรู ม.อ. เลมน้ี จะเปน
ประโยชน สามารถนําไปประยุกตใช เพื่อแกไขปญหา หรือเพื่อลดความรุนแรง สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใน 3 จังหวัดภาคใต ซึ่งหมายถึง การตองการใหความสงบสุขไดกลับมาสูดินแดน
แหงน้ีอีกครั้งหน่ึง

นิรันดร  สุมาลี
บรรณาธิการ
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ปญหาชายแดนใต

การนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต”
ในการสัมมนาเร่ือง

วช: บูรณาการงานวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือแกไขปญหาชายแดนใต ครั้งท่ี 2
วันที่ 12–13 มกราคม 2552

ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพ
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ปญหาชายแดนใต

สรุปภาพรวมของแผนงานวิจัย
ปญหา 3 จังหวัดชายแดงภาคใต

นําเสนอโดย  ผศ.มานพ  จิตตภูษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เริ่มจากจุดเล็กๆ  คือ ความกลัวการถูกกลืนชาติ กับการตองการ
ปกปองชาติพันธุมลายู  ทั้ง 2 ประเด็นดังกลาวเปนฐานปญหาเบ้ืองตน ที่นํามาซึ่งความซับซอนหรือการ
บิดเบือนหลักศาสนาบางสวนของคนบางคนและของคนบางกลุม การใชความรุนแรง ทั้ง 2 ฝาย ทั้งฝาย
ทางการและฝายผูกอการ การลางแคนและการขยายตัวของความรุนแรง ซึ่งประเด็นน้ีเปนแนวคิดพื้นฐาน
ของการเสวนาที่จะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติในตอนทาย  การที่นักวิจัยไดทํางานวิจัยตอเน่ืองและยาวนาน
ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง ซึ่งไดแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงในเหตุการณที่รุนแรงของเหตุการณ  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ดังน้ัน Marker หรือตัวบงชี้ของตัวประเด็นปญหาก็คือ ความกลัวการถูกกลืนชาติ และ
การตองการปกปองชาติพันธุมลายู ซึ่งเปนตัวที่อยูตรงกลาง และตามดวยประเด็นตางๆ ดังน้ีคือ เรื่อง
ของอัตลักษณมลายู การใชหลักการศาสนาแบบสุดโตงของบางกลุม การขาดพื้นที่ทางการเมืองในการ
รักษาโลกทรรศนของคนมลายู ความยุติธรรม และการขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร ซึ่งลวนแลวแต
เปนเหตุเปนผลกันทั้งสิ้น ซึ่งคณะนักวิจัยเม่ือ 3 ปที่แลว คือ ระหวาง พ.ศ.2548-2550 ไดมีการประชุม
ปฏิบัติการเบ้ืองตนของผูที่ มีสวนเก่ียวของที่ ใชประโยชนในพื้นที่ ในประเด็นตางๆน้ี ในเรื่องของความ
ยุติธรรมซึ่งมีประเด็นหลักที่สําคัญอยู 2 ตัว คือ การไดรับความเปนธรรมและการไมไดรับความเปนธรรม
ซึ่งเปนตัวประเด็นที่นํามาสูหัวขอการวิจัย และเกิดการบูรณาการในการวิจัยขึ้นมา
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ภาพน้ี เปนภาพ 5 กลุมงานวิจัยที่เปนตัวหลักคือ 1. เรื่องชาติพันธุมลายู  2. การพัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ  3. การพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐและการสื่อสาร  4. การศึกษา ซึ่งจะเปนในประเด็นของ
ปอเนาะ ตาดีกา ทวิภาษา และ 5. ขอเสนอนโยบายรูปแบบการบริหารของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งเปนอีกหน่ึงโมเดลที่คณะนักวิจัยของเราไดเสนอขึ้นมาตามที่ไดรับฟงกันไปแลว เปนโมเดลที่ใชกันอยู
ในปจจุบันที่ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตหรือสํานักบริหารตางๆ ที่มีการประยุกตเขามา
ซึ่งบางครั้งก็มองวามันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่กรุงเทพ  ซึ่งเม่ือไดมีการ
บูรณาการทั้งสิ้นก็ไดงานวิจัยเปน 5 แผนงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่นํามาเสนอน้ีจะเปนงานวิจัยยอยในแตละ
โครงการที่อยูในแผนวิจัยยอยของปที่ 1 ซึ่งเม่ือเขาสูชวงปที่ 2 ก็จะทํางานในลักษณะคูขนาน (Duo Plan)
คือการจัดการความรูของ 13 โครงการในปแรก ควบคูขนานไปกับการทํางานที่เปนโครงการวิจัยในปที่ 2
ซึ่งกําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน  วัตถุประสงคของชุดโครงการวิจัยน้ีมี 5 ขอ คือ

1. เพื่อสรางความรูเก่ียวกับชาติพันธุมลายูและการอยูรวมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ซึ่งมีการอิงในสมัยอาณาจักรปตตานีดารุสลาม  นําความรุงเรืองในอดีตมาเปนประเด็นในการพัฒนา
เรื่องของอาหารฮาลาล ซึ่งเปนอีกประเด็นที่ไดรับความสนใจอยางแพรหลาย

3. เพื่อนําขอเสนอของนโยบายความม่ันคงของชาติและศาสนาในการปฏิบัติที่เหมาะสม
4. ใหขาราชการไดเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ซึ่งเปนตัวกลไกสําคัญที่จะนําไปปฏิบัติในระบบตางๆ
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5. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษาเฉพาะกิจในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนที่
ทราบกันดีวาเปนปญหาที่ภาครัฐไดพยายามแกไขปญหากันมานาน  แตยังไมสามารถที่จะแกปญหาน้ีได
จนกระทั่งปจจุบัน

จากวัตถุประสงคดังกลาว นักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดทําการศึกษาวิจัยระหวางป
2548-2550  แบงเปน 5 แผนงาน  มีงานวิจัย 13 โครงการ ดังน้ี

แผนงานท่ี 1 การวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธุมลายู การสรางความเขาใจ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มีงานวิจัย  2 โครงการ คือ

1. เร่ือง มลายูปตตานี: ชาติพันธุ อัตลักษณ และการเปลี่ยนแปลง
2. เร่ือง การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อเสริมสรางสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต
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แผนงานท่ี 2 การวิจัยเพื่อศักยภาพและความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต มีงานวิจัย 3 โครงการ คือ

1. เร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของอาหารฮาลาลเพื่อการสงออกของ
ประเทศไทย

2. เร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดการประมงชายฝงโดยองคกรทองถ่ินจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาส

3. เร่ือง ศักยภาพและขอจํากัดของการผลิตขาวเพื่อความม่ันคงของชาวนาในจังหวัดปตตานี

แผนงานท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอนโยบายทางดานความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และ
รูปแบบการบริหารสําหรับพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  มีงานวิจัย 2 โครงการ คือ

1. เร่ือง การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางแกปญหาความไมสงบและการพัฒนาพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต

2. เร่ือง รูปแบบการบริหารสําหรับเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหไดรูปแบบการ
บริหารการปกครองที่เหมาะสม
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แผนงานท่ี 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฝกอบรมท่ีสรางการเรียนรูขามวัฒนธรรมใหกับเจาหนาท่ีรัฐใน
เขตพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  มีงานวิจัย 3 โครงการ คือ

1. เร่ือง การกําหนดและการประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต

2. เร่ือง ขาวสารและการรับรูของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
3. เร่ือง ผลกระทบจากสถานการณความรุนแรง ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กรณีการอพยพยายถ่ินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และแนวทางแกไข

แผนงานท่ี 5 การวิจัยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพทวิภาษา การจัดการการเรียนการสอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันศึกษาปอเนาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต
มีงานวิจัย 3 โครงการ คือ

1. เร่ือง รูปแบบการพัฒนาความสามารถในดานการสื่อสารทวิภาษาระดับเบ้ืองตนของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

2. เร่ือง วิเคราะหความตองการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรโรงเรียนตาดีกา และสถาบันศึกษา
ปอเนาะ

3. เร่ือง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม เพื่อบูรณะภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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มลายูปตตานี:
ชาติพันธุ อัตลักษณ และการเปลี่ยนแปลง

นําเสนอโดย  ผศ.ดร.วรวิทย  บารู
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ลักษณะของ “คนมลาย”ู น้ัน มีสีผิวเปนสีลูกละมุดสุก นัยนตาและผมสีดําหรือนํ้าตาลเขม มีบุคลิก
กระฉับกระเฉง วองไว อาศัยอยูในภูมิภาคของโลกมลายูคือตอนลางของประเทศไทย ในอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย ซึ่งเริ่มแรกน้ันในภูมิภาคน้ีนับถือศาสนาพราหมณ เปลี่ยนมาเปนพุทธ และอิสลาม ตามลําดับ
คนมลายูไดเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย ทําใหบางสวน
สามารถรับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได แตบางสวนน้ันไมสามารถรับการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้ นได
จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา  ซึ่งเม่ือไมนานมาน้ี ดานฝายความม่ันคงของรัฐบาลไทยไดมีมาตรการ
จัดการเรื่องของคนมลายู เชน การตรวจรถ ตรวจกระเปาของกลุมคนมลายู หรือมาตราการอ่ืนๆ ที่มี
จุดประสงคเพื่อควบคุมคนกลุมน้ี เน่ืองจากเห็นวาคนมลายูมีอัตลักษณไมเหมือนคนไทยสวนใหญ กลัววา
คนกลุมน้ีจะฝกใฝประเทศเพื่อนบานคือประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีอัตลักษณเดียวกันกับคนกลุมน้ี “อัตลักษณ”
น้ัน มีคํากํากับอยู 3 คํา คือ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ดังน้ัน “คนมลาย”ู จึงตองมีองคประกอบทั้ง
3 สวน คือ คนมลายูตองนับถือศาสนาอิสลาม ใชภาษามลายู และใชวัฒนธรรมมลายู ในการดําเนินชีวิต
ซึ่งจะขาดสวนใดสวนหน่ึงไมได

คณะผูวิจัย: ผศ.ดร. วรวิทย บารู, นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน, แวมายิ ปารามัล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดุษณดาว เลิศพิพัฒน, วรชา รักดี, สุไรนี สายนุย  คณะรัฐศาสตร



9
มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

ปญหาชายแดนใต

วิธีการเลือกพื้นที่ศึกษาโดยเลือก 2 ชุมชน คือ ชุมชนที่มีความเขมแข็งทางอัตลักษณ และชุมชน
ที่ไมมีความเขมแข็งทางอัตลักษณ  และในการเลือกพื้นที่ น้ันจะทําการเลือกทั้งแบบพื้นที่เมือง ก่ึงเมือง
และชนบท ซึ่งเปนพื้นที่ที่กลุมประชากรผสมระหวางไทย-พุทธ และไทย-มุสลิม อาศัยรวมกันอยูในพื้นที่
ซึ่งผลของการศึกษาครั้งน้ี พบวาตัวเศรษฐกิจเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหคําวา “ชาติพันธุ” น้ันสลายไป ซึ่ง
การที่กลุมประชากรทั้งไทย-พุทธ และไทย-มุสลิม อาศัยอยูรวมกันน้ัน พวกเขาจะเคารพวัฒนธรรมของ
ชุมชนเปนหลัก ซึ่งคนในชุมชนก็สามารถใชสถานที่สาธารณะตางๆ รวมกัน มีการคาขายระหวางกัน ซึ่ง
กอใหเกิดความเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  โดยทุกคนไดยอมรับหลักของวัฒนธรรมสวนใหญคือ วัฒนธรรม
มลายู ซึ่งทุกคนยังคงสามารถปฏิบัติตามวัฒนธรรมและศาสนาของตนไดอยู และมากเทาที่จะมากได
ตราบใดที่ยังไมมีการกดดันและการออกแบบความสัมพันธโดยภาครัฐ พวกเขาจะมีความสัมพันธกันใน
เชิงที่เก้ือกูลกัน ความม่ันคง และการรักษาอัตลักษณของตนไว ซึ่งจะทําใหทุกคนสามารถอยูรวมกัน
อยางมีความสุข แตหากประชาชนรูสึกถึงการถูกแทรกแซงจากภาครัฐ ก็จะสงผลตอระบบการปกครอง
เกิดความไวในการระแวงตอการถูกผสมกลมกลืนและไวตอความรูสึกถูกกลืนชาติ เกิดการระแวงและ
ออนไหวตอพลังภายนอก  ซึ่งในเรื่องน้ีจะไดศึกษาวิจัยตอในปที่ 2 ของงานวิจัยเรื่องความสัมพันธเชิง
ชาติพันธุบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
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การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม
เพ่ือเสริมสรางสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

นําเสนอโดย  ดร.เกษตรชัย  และหีม
คณะศิลปศาสตร

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต รวมทั้งเพื่อเปรียบเทียบวิถีชีวิตในปจจุบัน และตามความคาดหวังของสังคมมุสลิม และเพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะตอวิถีการดําเนินชีวิตตามความคาดหวังของสังคมมุสลิม โดยเปนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณน้ันไดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเยาวชนจํานวน 1,800 คน และ
ประชาชนทั่วไปจํานวน 1,800 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม R  สวนการวิจัย
เชิงคุณภาพเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจํานวน 36 คน และสัมภาษณกลุมจํานวน 24 กลุม
และวิเคราะหขอมูลดวยหลักตรรกะเทียบเคียงแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยควบคูบริบท

จากผลการวิจัยทําใหไดขอคนพบที่สําคัญคือ เยาวชนมุสลิมในปจจุบันสามารถแบงออกเปน 2 กลุม
คือ กลุมที่ 1 เปนกลุมเยาวชนสวนใหญที่มีวิถีชีวิตที่ไมสอดคลองกับความคาดหวังของสังคมมุสลิม และ
ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม  และกลุมที่ 2 เปนกลุมเยาวชนสวนนอยที่มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับ
ความคาดหวังของสังคมมุสลิม และปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลาม

โดยกลุมเยาวชนมุสลิมสวนใหญที่มีวิถีชีวิตที่ไมสอดคลองกับความคาดหวังของสังคมมุสลิม และ
ขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม เปนกลุมเยาวชนที่มีการคบเพื่อนเพศเดียวกันแบบไรเขตจํากัดและมีอิสรเสรี
มักทํากิจกรรมที่ไรสาระ สรางความเดือดรอน มีการคบเพื่อนตางเพศอยางเปดเผยและอิสระ เลียนแบบ

คณะผูวิจัย: ดร.เกษตรชัย และหีม  คณะศิลปศาสตร
รศ.ดลมนรรจน บากา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา
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วัฒนธรรมชาวตะวันตก มีการจับมือถือแขน กอดจูบ และถึงขั้นมีเพศสัมพันธกอนการสมรส  มีการให
ความสําคัญกับการศึกษาวิชาสามัญมากกวาวิชาศาสนา ไมรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีการเก่ียว
ของกับอบายมุข ไมมีงานทํา มีการแตงกายเชิงประยุกตเพื่อใหทันสมัย เลียนแบบตะวันตก เลียนแบบ
ดารานักรอง มีความสัมพันธกับครอบครัวและญาติพี่นองแบบหางเหิน และขาดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
มีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานและชุมชนที่ไมดี และไมสนใจกัน มีการละเลยและไมใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจ และไมใหความสําคัญและหลีกเลี่ยงการบําเพ็ญประโยชนและเขารวมกิจกรรมของชุมชน
ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาเยาวชนในปจจุบันมีวิถีชีวิตที่อิสระมากขึ้น และถูกชักนําไปตามกระแสแฟชั่น
อิทธิพลของสื่อและกลุมเพื่อนวัยรุนก็ชื่นชอบกับความแปลกใหมทันสมัย จึงมีผลทําใหวัยรุนใชเวลาวาง
กับเทคโนโลยีไฮเทคทั้งหลาย เสพวัตถุรุนลาสุด และใชชีวิตในรูปแบบที่รับรูวาทันยุคสมัย

ในขณะที่เยาวชนมุสลิมสวนนอยมีวิธีชีวิตที่สอดคลองกับความหวังของสังคมมุสลิม และปฏิบัติตาม
หลักการศาสนาอิสลาม  ซึ่งกลุมเยาวชนสวนนอยน้ันเปนกลุมเยาวชนที่มีการคบเพื่อนเพศเดียวกันเหมือน
พี่นอง และมีความจริงใจตอกัน  มีการคบเพื่อนตางเพศอยูในขอบเขตตามหลักการศาสนาอิสลาม และ
ตามกรอบประเพณีอันดีงาม มีการเนนการศึกษาทางดานศาสนามากกวาวิชาสามัญ หรือเนนวิชาสามัญ
ควบคูวิชาศาสนา  มีการใชเวลาวางที่เปนประโยชนและสรางสรรค ไมเก่ียวของกับอบายมุข  มีการ
แตงกายตามหลักการศาสนา มีการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนบาน และชุมชน
มีการปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัดตามหลักการ และมีการบําเพ็ญประโยชนและเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชนดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ
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จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาเยาวชนมุสลิมในปจจุบันมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตที่ผานมาเปนอยางมาก  ซึ่ งในอดีตเยาวชนมุสลิมสวนใหญจะมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับความ
คาดหวังของสังคมมุสลิม และตามหลักการศาสนาอิสลาม เหมือนกับชาวมุสลิมทั่วโลกที่ มีการยึดถือ
ปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัดและอยางเหนียวแนนสืบตอกันมาตามแนวทางที่ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน
และแบบอยางของทานศาสดามุฮัมมัดผานการอบรมสั่งสอนในรูปแบบตางๆ และสถาบันตางๆ  แตใน
ปจจุบันกลับกลายเปนเยาวชนเพียงสวนนอยเทาน้ัน และสวนใหญกลายเปนเยาวชนที่มีวิถีชีวิตที่ขัดกับ
ความคาดหวังของสังคมมุสลิมและขัดกับหลักศาสนาอิสลาม  ซึ่งถือวาเปนปญหาที่ใหญมากที่ทุกฝาย
ตองรวมกันคิดและรวมกันแกไขปญหาดังกลาว และถาหากละเลยอาจทําใหเหลือเยาวชนที่ มีวิถีชีวิตที่
สอดคลองกับความคาดหวังของสังคมมุสลิม และตามหลักการศาสนาอิสลามเพียงไมก่ีเปอรเซ็นต และ
ในอนาคตอาจไมเหลือเลยก็ได โดยสาเหตุที่สําคัญประการหน่ึงมาจากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี และสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน
อันสงผลกระทบตอวิถีชี วิตของเยาวชนมุสลิมทั้ งทางตรงและทางออม ทําใหสภาพจิตใจและสภาพ
ความเปนอยูของเยาวชนมุสลิมมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย  เชน  ทําใหพอแมไมมีเวลาอบรมสั่งสอน
บุตรหลานอยางใกลชิดเหมือนแตกอน เพราะสภาพทางเศรษฐกิจที่บีบรัด  เยาวชนไมสนใจกิจกรรมทาง
ศาสนาเพราะหันไปสนใจกับกิจกรรมที่ถูกนําเสนอผานทางสื่อตางๆ ที่มีรูปแบบเน้ือหาตื่นเตน สนุกสนาน
นาสนใจกวา ผูนําชุมชนก็ปลอยปละละเลยกับอบายมุขตางๆ เพราะเกิดขึ้นมากมายจนเห็นเปนเรื่องปกติ
ธรรมดา และอ่ืนๆ อีกมากมาย  เปนเหตุใหเยาวชนมุสลิมในยุคปจจุบันเริ่มหันเหออกจากรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกตอง   ไมสามารถแยกแยะผิดถูกชั่วดีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิและวัยวุฒิของตนเองได
หลงระเริงไปกับสีสันแหงความเจริญจนกลายเปนทาสของคานิยมและวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกที่
ไหลทะลักเขามาสูสังคมมุสลิมอยางแทบหมดปญญาที่จะสกัดก้ัน นอกจากน้ีนโยบายในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐในปจจุบัน ทําใหสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
เพราะความตองการในการพัฒนาประเทศ  ทําใหเกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกเขามาสู
ประเทศไทยอยางตอเน่ือง สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งตอวิถีชีวิตของวัยรุน
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เน่ืองจากวัยรุนเปนวัยที่มีความอยากรู อยากลอง ในสิ่งตางๆ  ขณะที่เยาวชนมีวุฒิภาวะทางอารมณ
ในการแยกแยะสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด นอยมาก

ดังน้ันผูที่เก่ียวของทุกฝาย และทุกระดับ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน
พอแมผูปกครอง ผูนําศาสนา และผูนําชุมชน ตองมีความตระหนักรูและใหความสําคัญกับปญหาที่เกิดขึ้น
ตองรวมกันคิดและรวมกันแกไขปญหาดังกลาว ตองรวมกันใหเยาวชนมุสลิมมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
ตามหลักการศาสนาอิสลามและตามที่สังคมมุสลิมคาดหวัง ซึ่งเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่สามารถแกไขปญหา
วุนวายที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันได ไมวาจะเปนเรื่องอบายมุข ยาเสพติด ฆาตกรรม การมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร การลักทรัพย การทะเลาะเบาะแวง และเหตุการณความไมสงบ เปนตน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตองมีการสงเสริมเรื่องการศึกษาของเยาวชนใหมีการศึกษาทั้งดานศาสนาและสามัญควบคูกัน
ตองสงเสริมใหมีการแตงกายใหถูกตองตามหลักการศาสนา  ตองมีการคบหาเพื่อทั้งเพศเดียวกันและ
ตางเพศภายในกรอบของหลักการศาสนา ตองสงเสริมใหมีอาชีพ ตองสงเสริมใหเยาวชนมีความสัมพันธ
ที่ดีกับครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนบาน และชุมชน  และตองรูจักเสียสละ บําเพ็ญประโยชน  ซึ่งทั้งหมด
ลวนเปนสิ่งที่สังคมมุสลิมคาดหวัง และจากการระดมสมองกับผูที่เก่ียวของในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ตางมีขอเสนอใหรัฐเขามาสนับสนุนงบประมาณแกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด คณะ
กรรมการมัสยิด ผูนําศาสนา และผูนําชุมชน ตองรวมกันจัดอบรมสัมมนาแกเยาวชนไทยมุสลิมอยางนอย
ปละ 3-5 ครั้ง เก่ียวกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการศาสนาอิสลาม แนวทางการดําเนิน
ชีวิตที่ ถูกตองตามหลักการศาสนา สันติภาพในอิสลาม เพื่อเปนการขัดเกลาจิตใจของเยาวชนใหอยูใน
แนวทางที่ ถูกตอง หางไกลกับอบายมุข ยาเสพติด เหตุการณความไมสงบในปจจุบัน และสิ่งที่ขัดกับ
หลักการศาสนาอิสลามทุกประเภท นอกจากน้ีผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝายควรรวมกันดําเนินการสนับสนุน
และสงเสริมใหเยาวชนมุสลิมไดมีวิถีชีวิตตามที่สังคมมุสลิมคาดหวัง ตัวอยางเชน
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1) ผูนําศาสนาตองปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนใหมีวิถีชีวิตตามแนวทางศาสนาอิสลาม และตาม
แบบฉบับของทานศาสดามุฮัมมัด และตองมีการจัดอบรมจริยธรรมอิสลามอยางสมํ่าเสมอและทั่วถึง

2) พอแมผูปกครองตองใหเวลา ใหความสนใจ ใหคําปรึกษา พูดคุยเรื่องศาสนา และที่สําคัญตอง
เปนแบบอยางที่ดีแกลูกๆ และสงเสริมใหเรียนศาสนาควบคูกับสามัญ

3) รัฐตองหามไมใหมีอบายมุขและสิ่งของมึนเมาทุกประเภทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ไมวาจะเปนรานเหลา เบียร คาราโอเกะ ผับ บาร

4) รัฐตองใหบริการการศึกษา ตั้งแตประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี ที่ใหเปลาจริงๆ และอุดหนุน
คาใชจายอ่ืนๆ ไมวาจะเปนอาหาร หนังสือเรียน เสื้อผา และอ่ืนๆ  และที่สําคัญที่สุดควรมีการเรียน
สามัญควบคูศาสนา

5) รัฐควรสงเสริมและพัฒนาอาชีพที่ม่ันคงแกเยาวชน
6) รัฐควรพัฒนาโรงเรียนตาดีกาอยางเปนระบบ  ทั้งระบบเงินเดือน  สวัสดิการ  อาคารเรียน

หองเรียน  หนังสือเรียน  และพัฒนาครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญ
7) รัฐตองควบคุมสื่อโทรทัศนทุกชนิดที่ มีลักษณะผิดหลักการศาสนาอิสลาม  มิใหมีการแพร

ภายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  และเปดใหมีรายการที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
8) รัฐควรใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด มีบทบาทในการดูแลเยาวชนอยางเต็มที่ โดย

เฉพาะในเรื่องการคบเพื่อนตางเพศที่ผิดหลักการ การแตงกายที่ผิดหลักการ เรื่องอบายมุข และอ่ืนๆ
9) รัฐตองใหมีการใชกฎหมายอิสลามมาบังคับใชอยางจริงจัง  และใหถือเปนกฎหมายที่สูงสุด

เด็ดขาด เชน กฎหมายเก่ียวกับการแตงกาย การคบเพื่อนตางเพศ และการประพฤติอ่ืนๆ ที่ผิดหลักการ
ศาสนา



15
มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

ปญหาชายแดนใต

แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด
อาหารฮาลาล เพ่ือการสงออกของประเทศไทย

นําเสนอโดย  ผศ.ไพรัช  วัชรพันธุ
คณะวิทยาการจัดการ

เศรษฐกิจฮาลาล เปนเศรษฐกิจในทุกภาคสวนในการดําเนินชีวิตของผูนับถือศาสนาอิสลาม ทั้งใน
เรื่องของอาหาร การใหบริการ การขนสง การประกันภัย การเงินและการธนาคาร การทองเที่ยว เปนตน
ตลาดสินคาฮาลาลโดยรวมมีมูลคามากกวาหน่ึงลานลานเหรียญสหรัฐตอป แบงเปนกลุมอาหารฮาลาล
ประมาณ 632,000 ลานเหรียญสหรัฐตอป หรือประมาณ 16% ของอุตสาหกรรมอาหารโลก จากมูลคา
การสงออกของประเทศไทย พบวาประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารฮาลาลที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียน
เปนผูสงออกอาหารฮาลาล อาหารฮาลาลของประเทศไทยติดอันดับ 7 ของโลก โดยตัวเลขการสงออก
ของประเทศไทยในชวง 2-3 ปที่ผานมา มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางที่ดี  อยางเชน  ในป 2550
ประเทศไทยมีการสงออกสินคาฮาลาล 3,389 ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวกวาป 2549 ถึง 48% และใน
ระยะแปดเดือนแรกของป 2551 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกสินคาฮาลาล 3,958 ลานดอลลารสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง 80% และมีบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลในป 2540 เพียง
200 บริษัท เพิ่ มเปน 1,700 บริษัท  ในป 2549 มีผลิตภัณฑฮาลาลประมาณ 50,000 ผลิตภัณฑ
จากโอกาสทางการตลาดที่เปดกวาง ทําใหรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งใหจังหวัดปตตานีเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ
ในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  เพราะปตตานีเปนจังหวัดที่มีความโดดเดนในโลกมุสลิม

คณะผูวิจัย: ผศ.ไพรัช วัชรพันธ  คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.วีรศักดิ์ ตุลยาพร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา
ดร.กิตติ เจิดรังสี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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อยางกวางขวาง ในนามของ “อัลฟาฎอนี”   และในฐานะที่เปนเมืองทาการคาอันสําคัญของเสนทาง
เดินเรือในอดีต ภาพลักษของ “อัลฟาฎอนี” จะสามารถขยายตลาดรองรับสินคาอาหารฮาลาลในอนาคต
โดยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ที่อําเภอปานาเระ จังหวัดปตตานี

ผลิตภัณฑและบริการฮาลาลในตลาดโลกมุสลิม สวนใหญจะผลิตโดยผูผลิตที่มิใชมุสลิม และจะ
สงออกโดยประเทศที่ไมใชมุสลิม ผูบริโภคอาหารฮาลาลทั่วโลกมีจํานวนประมาณ 1,800 ลานคน คิดเปน
สัดสวนเกือบ 30% ของประชากรโลก แบงตามภูมิภาค ไดแก เอเชีย 1,237 ลานคน แอฟริกา 491 ลานคน
ยุโรป 51 ลานคน และอเมริกา 10 ลานคน  และอัตราการเติบโตของประชากรมุสลิมสูงกวาประชากร
ที่ไมใชมุสลิม จึงมีความตองการผลิตภัณฑและบริการฮาลาลเพิ่มสูงขึ้น ประเทศที่นําเขาผลิตภัณฑและ
บริการสําหรับฮาลาล สวนใหญก็เปนกลุมประเทศองคกรความรวมมืออิสลาม หรือ OIC (Organization
of Islamic Cooperation)  เชน  อัลจีเรีย  บาเรน  อิยิปต  อินโดนีเซีย  อิหราน  อิรัค  จอรแดน  คูเวต
เลบานอน มาเลเซีย มอรอคโค โอมาน การตา ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ตูนีเซีย เตอรกี สหรัฐอาหรับอิมิเรต
และเยเมน เปนตน  มีการนําเขาสินคา อาหารมูลคา 70,431 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ความตองการอาหาร
ฮาลาลของตลาดโลกโดยประมาณจากการนําเขาสินคาอาหารของประเทศในกลุมมุสลิม ในป 2553 พบวา
ประเทศที่มีการสงออกและมีสวนแบงการตลาดมากที่สุด  ไดแก  บราซิล (สัดสวน 11.56%)  รองลงมาคือ
สหรัฐอเมริกา (9.50%)  ฝรั่งเศส (7.17%)  จีน (6.53%)  โดยประเทศไทยมีสวนแบงตลาดเปนลําดับที่ 6
(5.74%)  จะเห็นไดวาประเทศไทยไมไดแขงขันกับประเทศที่เปนประเทศมุสลิมในการสงออกอาหารฮาลาล
อยางเชน มาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย  แตเปนประเทศที่เปนผูนําดานการผลิตและสงออกอาหารไปยัง
ประเทศอ่ืนๆ อีกดวย อาทิ สหรัฐอเมริกา บราซิล ฝรั่งเศส  โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทธัญพืช
และเน้ือสัตว  ในขณะที่ประเทศไทยมีจุดแข็งดานการผลิตเน้ือไก แตยังมีปริมาณการสงออกเน้ือไกไปยัง
ตลาดมุสลิมคอนขางนอยซึ่งนาจะมีโอกาสขยายตลาดไดอีกมาก รัฐบาลจึงควรมีนโยบายเชิงรุกในการ
สงเสริมการสงออกสินคาไกไทย ตลอดจนเรงสรางเครื่องหมายฮาลาลของไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล
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ในกลุมประเทศ IMT-GT ประเทศอินโอนีเซีย มาเลเซีย เปนผูนําเขาอาหารฮาลาลจากไทยเปน
อันดับหน่ึงและสองตามลําดับ  ซึ่งมีมูลคาสูงถึง 873.26 ลานเหรียญสหรัฐ และ 541.23 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตามลําดับ  ในป 2553 และมีการขยายตัวในอัตรา 65.45% ในระหวางป 2552-2553 เพราะมี
ประชากรมุสลิมที่มากที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใตถึงสองรอยกวาลานคน และอยูไมหางไกลจาก 3
จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใกลเคียงกัน  ประเทศมาเลเซีย
ผูบริโภคนิยมรับประทานอาหารนอกบาน  สวนอินโดนีเซีย ผูบริโภคนิยมปรุงอาหารรับประทานเอง
อาหารและเครื่องดื่มไทยที่นิยมรับประทาน ไดแก Nasi Goreng Thailand, Pattaya Drink เปนตน
และมีสวนผสมเครื่องเทศที่มีรสชาติไมตางจากอาหารไทยมากนัก การสงออกมีแนวโนมสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ขาวและนํ้าตาล  สวนอาหารทะเลกระปองและแปรรูปมีแนวโนมลดลง เพราะวัตถุดิบภายในประเทศ
กําลังขาดแคลน และตองนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมากขึ้นในปจจุบัน

อาหารฮาลาลสามารถบริโภคไดทั้งมุสลิมและไมใชมุสลิม เปนอาหารที่ผลิตตามกลักศาสนาอิสลาม
ไมปนเปอนสิ่งที่ศาสนาไมอนุมัติในทุกขั้นตอนการผลิต เชน การเลี้ยงสัตวเพื่อบริโภค การเชือด จุดลาง
สวนผสมอาหาร เปนตน  สําหรับอาหารฮาลาลของไทยที่จะสงออกไปแขงขันในตลาดโลก ตองผลิตให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล และมาตรฐานฮาลาล (อย. HACCP, GMP/PRPs, Toyyibaat) ใหเปน
ที่ยอมรับของมุสลิมทั่วโลก
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ปญหาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 1) การวางงาน 2) ความยากจน 3) ยาเสพติด
และ 4) ความไมสงบในพื้นที่   นอกจากน้ีการทําการตลาดผลิตภัณฑอาหารฮาลาลในพื้นที่ มีแนวโนม
แคบลง ปจจุบันการทําการตลาดของวิสาหกิจชุมชนและ SMEs สวนใหญทําการออกบูธในตางจังหวัด
และตางประเทศ โดยการชวยเหลือของหนวยงานของรัฐในพื้นที่ ดังน้ันการแกปญหาของ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ควรอาศัยการพัฒนาดานเศรษฐกิจฮาลาลใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชากรมุสลิมใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีการคาขายกับประเทศเพื่อนบานซึ่งเปนประเทศมุสลิมมาเปนเวลาชานาน
ผูผลิตอาหารของประเทศไทยสวนใหญจะทําหนาที่เปนแค OEM ไมไดสงออกในรูปแบรนดของตัวเอง
และอาศัยแบรนดและตราเครื่องหมายฮาลาลของประเทศมาเลเซียในการสงออก และสรางมูลคาเพิ่ม
เพราะเครื่องหมายตราฮาลาลของไทยยังไมคอยไดรับการยอมรับของโลกมุสลิมมากนัก แตอยางไรก็ตาม
ไทยยังมีจุดแข็งมากกวาจุดออนในการเปนฮาลาลฮับของอาเซียน หากรัฐบาลใหความจริงจังและจริงใจ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า หรือตั้งแตจากฟารมสูโตะ
อาหาร
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แนวทางการพัฒนาการจัดการประมงชายฝง
โดยองคกรทองถ่ิน จังหวัดปตตานีและนราธิวาส

นําเสนอโดย  อ.เก้ือ  ฤทธิบูรณ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. พื้นท่ีศึกษาและคําถามวิจัย
พื้นที่ในการศึกษาครั้งน้ีมี 3 เขตพื้นที่ใน 2 จังหวัด คือ 2 พื้นที่ในจังหวัดปตตานี ไดแก บานบางตาวา

อ.หนองจิก  บานดาโตะ อ.ยะหริ่ง ซึ่งเปนพื้นที่ติดอาวปตตานี ของทะเลอาวไทย  และอีก 1 พื้นที่ คือ
บานทอน อยูใน อ.เมือง จ.นราธิวาส

ประเด็นคําถามสําหรับการวิจัยครั้งน้ีคือ การบูรณาการจัดการประมงชายฝงโดยองคกรทองถ่ิน
สามารถทําไดอยางไร ซึ่งวิธีการที่ใชในการหาคําตอบ ไดแก การพูดคุยทั้งรายบุคคลและกลุมยอย รวมทั้ง
การจัดเวทีสัมมนาระดมความคิด ดวยตนทุนประสบการณที่ทีมวิจัยไดสัมผัสพื้นที่ดังกลาวมากอน ความ
ไววางใจจากชุมชน ทําใหกระบวนการหาคําตอบในครั้งเปนไปดวยดี และคําตอบที่ไดจึงนาเชื่อถือ

2. ส่ิงท่ีคนพบ: สถานภาพของชุมชน
ทีมวิจัยไดพบคําตอบ 2 สวนใหญๆ คือในสวนของชุมชน และองคกรทองถ่ินที่เก่ียวของ เพราะ

จากคําถามวิจัย คิดวา “การบูรณาการ” จัดการประมงชายฝง จะเกิดขึ้นไดตองเปนความรวมมือกันทั้งใน
สวนของชุมชนและองคกรทองถ่ินที่เขามาเก่ียวของ ความจําเปนที่ชุมชนตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง
จึงเปนสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได  คําตอบในสวนของชุมชนที่ไดในครั้งน้ีคือ

คณะผูวิจัย: อ.เกื้อ ฤทธิบูรณ, อ.นุกูล รัตนดากุล, อ.สุภาพร ฝงชลจิตต, อ.สายฝน สิทธิมงคล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายอํานาจ ศิริเพชร  สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
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2.1 ชุมชนอยูไดดวยทุนทางสังคมที่มีอยู  ซึ่งประกอบดวย  1) ฐานทรัพยากร 2) องคความรู
3) ระบบคุณคา และ 4)เครือขายทางสังคม  แตปจจุบันที่เปนอยู ทุนดังกลาวอยูในสภาพที่นาเปนหวง
ฐานทรัพยากรประมงมีปริมาณและชนิดลดลงอยางตอเน่ือง  องคความรูที่สัมพันธกับฐานทรัพยากร
จะเหลืออยู เฉพาะในกลุมคนที่ มีความสัมพันธอยู กับทรัพยากรน้ันๆ อีกทั้งไมมีแรงจูงใจในการเรียนรู
และถายทอดใหแกคนรุนใหม  ทามกลางทรัพยากรที่ลดลง ระบบคุณคาหรือจารีตที่ เคยมีเพื่อสราง
ความเปนชุมชนก็เริ่มเปลี่ยนไป นําไปสูการทํางานในระบบชุมชนที่สําบากขึ้น  ในสวนของเครือขายทาง
สังคม แมจะมีองคกรจากภายนอกเขามาปฏิสัมพันธกับชุมชนมากขึ้น  แตเครือขายสังคมในชุมชนกลับ
มีความสัมพันธกันนอยลง ซึ่งสืบเน่ืองจากสถานภาพของทุนทั้ง 3 ประการแรกที่กลาวมา

2.2 ภัยคุกคามที่เขามาในชุมชน ซึ่งสรางแรงกดดันตอฐานทรัพยากรและชีวิตความเปนอยูของ
ชาวประมงพื้นบานที่สําคัญและเกิดขึ้นในทุกพื้นที่มาเปนเวลายาวนานที่สุด คือ 1) การทําประมงดวย
เครื่องมือแบบทําลาย ไดแก อวนรุน อวนลากและเรือปนไฟ  2) ภัยคุกคามที่เกิดจากการมีประชากร
เพิ่มขึ้นในทุกชุมชน แตทรัพยากรลดลง และ 3) พื้นที่ทํากินลดลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาว
คืออาวปตตานีตื้นเขินมากขึ้น พื้นที่บานทอน จ.นราธิวาส ไมสามารถไปทําการประมงไดในบริเวณที่มี
การวางปะการังเทียม และชายฝงทะเลหนาคายจุฬาภรณฯ ซึ่งมีพื้นที่ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งจะมี
กุงเคยมากที่สุดชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน  แตเน่ืองจากสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นตั้งแตป
2547 ทําใหความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ในคายกับชาวประมงบานทอนเปลี่ยนไป จึงทําใหไมสามารถ
เขาไปทําการประมงได
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2.3 การหาทางออกของชุมชน เปนไปใน 2 ลักษณะกิจกรรม คือ 1) กิจกรรมเพื่ออาชีพประมง
โดยตรง ไดแก การฟนฟูทะเล การปองกันเครื่องมือการทําลายลาง  มีทั้งดําเนินการเอง และรวมกับรัฐ
ไดแก การทําซั้งและปะการังเทียม การฟนฟูปาชายเลน ทั้งในชุมชนบานดาโตะและบางตาวา จ.ปตตานี
2) กิจกรรมเพื่อสนับสนุนใหชุมชนประมงมีชีวิตรอด เปนกิจกรรมเสริมสรางรายไดและพัฒนาอาชีพเสริม
ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เชน หอยแครง หอยแมลงภู ปลาดุก เปนตน  การทํากิจกรรมเสริมรายได
เชน การทําขาวเกรียบของบานดาโตะ การทําเรือกอและจําลองและผลิตภัณฑจากเสื่อกระจูดของบานทอน
ผลจากการทํากิจกรรมดังกลาวไมเพียงแตจะชวยลดความกดดันของฐานทรัพยากรประมงเทาน้ัน ยังจะ
ชวยลดชองวางที่จะเกิดภัยคุกคามจากภายนอกไดดวย

3. ส่ิงท่ีคนพบ: สถานภาพองคกรทองถิ่น
คําตอบในสวนขององคกรทองถ่ินโดยพิจารณาถึงสถานภาพขององคกรซึ่งเก่ียวของกับโครงสราง

และการดําเนินงานที่เก่ียวกับการประมงชายฝง โดยที่
3.1 โครงสรางองคกร ในสวนที่เปนองคกรของรัฐทั้งหมดจะมีโครงสรางชัดเจน คือสามารถเห็น

บทบาทและหนาที่ของแตละสวนขององคกรชัดเจน ไมสลับซับซอน คือเสนทางการทํางานสั้น ภายใต
กรอบนโยบายใหญที่สามารถปรับเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการดําเนินงานที่สอดคลองกับสภาวะเง่ือนไข
ของพื้นที่ได ยกเวนมหาวิทยาลัยที่มีโครงสรางคอนขางสลับซับซอนแตก็ไมเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน

3.2 การดําเนินงานขององคกรทองถ่ิน มีลักษณะการดําเนินงานที่เก่ียวของกับกิจกรรมประมงใน
3 ลักษณะดวยกันคือ คือ 1) เก่ียวของกับกิจกรรมการประมงชายฝงโดยตรง 2) เก่ียวของกันในเชิงของ
พื้นที่ดําเนินงาน และ 3) เก่ียวของกับการใหบริการวิชาการ

1) องคกรที่เก่ียวของกับการประมงชายฝงโดยตรง หมายถึง มีการดําเนินงานที่เก่ียวกับ
การประมงเปนหลัก องคกรของรัฐที่ทําหนาที่ดังกลาวคือประมงจังหวัด ซึ่งมีภาระหนาที่ตั้งแตการดูแล
ทรัพยากร ดูแลชาวประมง และการบริหารจัดการเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน  สวนตํารวจนํ้าและ
หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล จังหวัดปตตานีและนราธิวาส จะมีภารกิจเนนหนักในเรื่อง
ของการปองกันและปราบปรามการทําการประมงที่ผิดกฎหมายเทาน้ัน สวนองคกรชุมชนที่มีบทบาทหลัก
เก่ียวกับการประมงชายฝง หรือมีพื้นที่การทํางานอยูในพื้นที่ชุมชนประมงชายฝงคือ สมาพันธชาวประมง
พื้นบานภาคใต นับเปนองคกรที่ชุมชนมีความประทับใจในการทํางาน เน่ืองจากไดสรางเวทีใหชาวประมง
ไดมีโอกาสระบายความจริง และแลกเปลี่ยนประสบการณกับพื้นที่ อ่ืนๆ มีการทํางานอยางตอเน่ือง
ตลอดถึงการรวมเปนเครือขายเพื่อสรางพลังในการผลักดันเชิงนโยบาย  นอกจากน้ีสิ่งที่ชาวประมง
ประทับใจในองคกรคือความพึงพอใจตอทาทีของคนทํางาน ที่มีลักษณะออนนอม พรอมรับฟงความคิด
ของชุมชน  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห มีความสัมพันธกับพื้นที่อยางตอเน่ือง

2) องคกรที่ เก่ียวของกับพื้นที่ดําเนินงาน หมายถึง องคกรที่มีที่ตั้งและพื้นที่ทํางานอยูใน
พื้นที่ของชุมชนประมงชายฝง แตมีภาระหนาที่การงานที่นอกเหนือจากเรื่องการทําประมง องคกรเหลาน้ี
ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งระดับตําบลและจังหวัด องคกรทองถ่ินทั้งสองมีความแตกตางกัน
ในดานความสัมพันธและการใกลชิดพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตําบลก็จะมีความใกลชิด
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พื้นที่ใกลชิดขอมูลมากวาระดับจังหวัด แตมีงบประมาณนอยกวา
3) องคกรที่เก่ียวของกับการใหบริการวิชาการ องคกรหลักที่มีในพื้นที่ที่ศึกษาคือมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  มีการดําเนินงานที่หลากหลายในการเรียนรูและใหบริการแกชุมชน
ไดแก งานการเรียนการสอน การวิจัย การจัดเวทีสัมมนา เปนตน  ชุมชนมีความคุนเคยและใหการยอมรับ
กับมหาวิทยาลัยในฐานะการเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ

4. การบูรณาการการบริหารจัดการประมงชายฝงโดยองคกรทองถิ่น
จากคําตอบที่ไดใน 2 สวนขางตน นําไปสูการคนพบแนวทางการพัฒนาการจัดการประมงชายฝง

โดยองคกรทองถ่ิน ซึ่งพบวา การบูรณาการ นาจะเปนแนวทางที่เปนไปไดในการบริหารจัดการประมง
ชายฝงโดยองคกรทองถ่ินอยางยั่งยืน โดยมีกลไกและวิธีการบูรณาการการบริหารจัดการประมงชายฝง
โดยองคกรทองถ่ิน คือ

4.1 การพัฒนาศักยภาพองคกรทองถ่ิน โดยผานการปรับทาทีและวิธีคิดในการทํางาน โดยเฉพาะ
ทาทีสวนบุคคล ซึ่งที่ผานมาชาวประมงรูจัก ประทับใจและเขาถึงขอมูลหรือองคกรดวยทาทีของบุคคล
น้ันๆ ดังน้ันถาคนทํางานขององคกรทองถ่ินทั้งหลายไดปรับทาทีและวิธีคิดในการทํางานรวมกันได ก็จะ
ทําใหเกิดการเขาถึงและเขาใจกันมากขึ้น รวมทั้งชุมชนเองก็ตองพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะ
การจัดการความสัมพันธและพัฒนาทุนทางสังคมทั้ง 4 ที่กลาวมา เพื่อการปรับตัวตอสถานการณที่เปลี่ยน
แปลง

4.2 การสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกัน ดวยการใชจุดแข็งและลดจุดออนของแตละองคกร
โดยการสรางกลไกใหเกิดพื้นที่แลกเปลี่ยน ซึ่งองคกรหลักที่ มีบทบาทโดยตรงตอการประมงคือประมง
จังหวัด ที่มีจุดแข็งดวยมีนโยบายชัดเจนดานการประมง มีการดําเนินงานเก่ียวกับการประมงที่ครอบคลุม
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ที่สุด ตั้งแตชุมชน ทรัพยากรและการจัดการ  สามารถทํางานใหตอเน่ืองได  มีงบประมาณจากทั้งสวน
กลางและทองถ่ินตามสถานการณเฉพาะ มีเจาหนาที่ทั้งในสวนอําเภอและจังหวัด   แตจุดออน คือมี
เจาหนาที่ไมเพียงพอ ไมตอเน่ือง ซึ่งสามารถลดจุดออนไดโดยการทํางานรวมกับองคกรที่ใกลชิดพื้นที่ เชน
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต ซึ่งมีสมาชิกคือ แกนนําในชุมชน
เครือขาย 13 จังหวัด พรอมเจาหนาที่ภาคสนามที่คอยเปนผูประสานงานจัดการขอมูลและองคความรู
แตมีจุดออนคือ มีงบประมาณสนับสนุนในการทํางานนอย ไมมีอํานาจในการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวกับ
การจัดการการทําประมงใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  แตมีจุดแข็งคืออยูใกลชิดพื้นที่ รับรูปญหามาก ทํางาน
ไดอยางตอเน่ือง  สวนองคกรทองถ่ินที่สําคัญอีกองคกรหน่ึงซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่มีความสัมพันธ
กับประมงชายฝงมากและยาวนาน  คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  ตองปรับตัว
เพื่อใหกลายเปนกลไกหรือเวทีในการประสาน สรางพื้นที่เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางความคิด
ใหกับชุมชนและองคกรทองถ่ิน ซึ่งจุดแข็งของมหาวิทยาลัยคือ การเปนแหลงขอมูลวิชาการ มีภาพ
ลักษณในเชิงบวก  และมีสถานที่ที่จะเอ้ือใหชุมชนไดสรางเวทีแลกเปลี่ยน

4.3 การเพิ่มพื้นที่กิจกรรมในชุมชนเพื่อลดการกดดันตอฐานทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรประมง
โดยการดําเนินการในกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากการทําประมงเพียงอยางเดียว

โดยสรุป อยางไรก็ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการประมงชายฝงโดยองคกรทองถ่ินจะเกิดขึ้น
ได ไมใชเฉพาะดวยองคกรทองถ่ินเทาน้ัน แตชุมชนเองก็ตองมีความพรอม และมีศักยภาพในการรวมกัน
จัดการดวย  ดังน้ันการบูรณาการการจัดการประมงชายฝงโดยองคกรทองถ่ิน คือแนวทางในการเสริม
สรางศักยภาพรวมกันของทั้งองคกรทองถ่ินและชุมชน เพื่อนําไปสูการจัดการประมงชายฝงอยางยั่งยืน
ตอไป
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การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทาง
การแกปญหาความไมสงบ และการพัฒนา
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

นําเสนอโดย  ผศ.ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ
คณะวิทยาการจัดการ

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี ก็เพื่อตองการศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแกปญหา
ความไมสงบและการพัฒนาพื้นที่  และเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ แนวทางการ
แกปญหาความไมสงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  ในการศึกษาไดใชการประมวล
สถานการณความไมสงบในพื้นที่ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  วิเคราะหปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ทําใหเกิดสถานการณความไมสงบ  ศึกษานโยบายความม่ันคงและการพัฒนาพื้นที่ในชวงที่ผานมา และ
ระบุประเด็นที่กอใหเกิดปญหาในการนําไปปฏิบัติ วิเคราะหจุดแข็งจุดออนที่ เกิดขึ้น มีการดําเนินการ
จัดเวทีการมีสวนรวมเพื่อรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้น ไดมีการวิเคราะห
ถึงปญหา สาเหตุ และแนวทางแกปญหาในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอสถานการณรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตมีดังน้ี 1) ปจจัยเก่ียวกับคน
และกลุมคน พบวาคนในพื้นที่ มีความยากจน จากขอมูลความยากจนของคนในพื้นที่ มีคาเฉลี่ย 17.5%
ของคนในพื้นที่ 3 จังหวัดน้ัน หากเทียบกับในพื้นที่ อ่ืนๆ ของประเทศ ถือวาเปนพื้นที่ที่มีความยากจน

คณะผูวิจัย: ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, ดํารง เสียมไหม (นักวิจัย)  คณะวิทยาการจัดการ
วิโชติ จงรุงโรจน  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต
ศักดา ขจรบุญ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
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มากที่สุดเปนอันดับตนๆ ของประเทศ  2) ปจจัยเก่ียวกับโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
การศึกษาและทรัพยากรธรรมชาติ พบวาคาเฉลี่ยของการเกาะกลุมของคนในพื้นที่มีคานอย เม่ือเทียบ
กับคนในพื้นที่ อ่ืนในประเทศและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลง ซึ่งคนในพื้นที่สวนใหญพึ่งพา
เกษตรกรรม และปญหาพื้นฐานคือการจัดการวิธีการทํากิน ในเรื่องของภาวะตนทุนที่สูงและการบริการ
ของภาครัฐบางประการที่ไมสอดคลองกับหลักศาสนา ปจจัยทางทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานสาธารณูปโภค (ไฟฟาและนํ้าประปา) ซึ่งเปนฐานเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ มีปญหาความเสื่อมโทรม
ของสุขภาพอนามัย การปองกันและเตรียมความพรอมของภัยธรรมชาติ รวมถึงปจจัยของกระบวนการ
ยุติธรรม การบังคับใชกฎหมายที่ไมเปนธรรม ซึ่งมักมีปญหาในขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากความลาชา
และความไมยุติธรรม   และอีกสวนหน่ึงก็คือ กระบวนการสื่อสารที่ ผิดพลาดเน่ืองจากในสวนระบบ
หนวยงานของภาครัฐที่ มีการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ กําหนดโดยสวนกลาง ซึ่ งทําใหราชการระดับ
ปฏิบัติการขาดความเขาใจในแผน นโยบาย หรือมาตรการตางๆ  3) ปจจัยเก่ียวกับดานวัฒนธรรมและ
ชาติพันธุ ไดมีการเรียกรองมาเปนระยะเวลานานในเรื่องของการใชภาษามลายูในพื้นที่ ซึ่งยังไมไดรับ
การตอบสนองจากรัฐ  และ 4) ปจจัยเก่ียวกับทางดานสถานการณสากล

เม่ือนํา SWOT มาวิเคราะห ไดจุดออน จุดแข็ง และโอกาส การวิเคราะหไดใชกรณีตัวอยางการ
จัดทํา SWOT ของกระบวนการยุติธรรม  จุดออน คือ สถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้น ซึ่งหากไมมี
ความเปนธรรม ไมเปนกลางหรือขาดความเครงครัดในการใชกฎหมาย จึงทําใหประชาชนจําเปนตองพึ่ง
ตนเอง  จุดแข็ง คือ กระบวนการยุติธรรมที่สอดคลองกับหลักศาสนาอิสลาม และประชาชนในพื้นที่
ที่รักความยุติธรรม และปญหาที่เกิดขึ้นเสมอคือ การถูกกดขี่ขมเหง การเลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่ของรัฐ
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และการขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองในพื้นที่    ในสวนของการเลือกปฏิบัติของ
เจาหนาที่ของรัฐน้ัน มักเปนเรื่องที่ถูกมองขาม จึงอาจเกิดเปนประเด็นปญหาขึ้นไดหากมีผูไมหวังดีเขามา
ชักนํา  โอกาส หากมีการบูรณาการกับระบบยุติธรรมของอิสลามและมีการใหความรูเรื่องสิทธิและหนาที่
ใหแกประชาชนมากขึ้น จะทําใหสามารถแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตได

ผลจากการศึกษา มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ใหทบทวน มาตรการและแนวทาง ซึ่งแบงออกเปน
3 ระยะ คือ ระยะเรงดวน ระยะกลาง และระยะยาว  เชน  มาตรการดานกระบวนการยุติธรรม คือ
สามารถแกไขปญหาและอยูบนพื้นฐานความเปนมนุษย การสรางความเขาใจระหวางรัฐและประชาชน
ประชาชนจะตองไดรับความเปนธรรมจากการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งอาจจะใหมีการทําประชาพิจารณ
หรือการหารือรวมกันกับผูนําในพื้นที่กอนออกกฎหมาย และการบูรณาการกับกฎหมายอิสลามใหมากขึ้น
การใหความรูดานกฎหมายที่สําคัญแกประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภาครัฐควรใหเวลาและพยายามในการอธิบาย
สื่อสารแกประชาชนใหมากยิ่งขึ้น

ดานสังคม  ควรมีการจัดการศึกษาใหมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนที่ มีความ
ตองการเฉพาะ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน การใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการเสนอนโยบาย
การปกครองทองถ่ิน ซึ่งสวนใหญในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ การใชระบบ 2 ภาษา ทั้งภาษา
ไทยและภาษามลายูในการติดตอกับทางราชการ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบของอิสลาม จัดระบบ
ควบคุมคนสองสัญชาติใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งปญหาน้ีไดมีการตั้งขอสังเกตจากประชาชนในพื้นที่วาทําไม
ภาครัฐจึงไมสามารถแกปญหาในสวนน้ีได และปญหาน้ีฝายใดไดหรือเสียประโยชน เพราะในความเปน
จริงน้ัน ประชาชนที่ ถือสองสัญชาติคือทั้งไทยและมาเลเซียน้ัน บุคคลเหลาน้ีสามารถจะไปทํางาน ณ
ประเทศมาเลเซียได โดยจะไดรับคาจางที่สูงกวาคาจางในประเทศไทย และสามารถสงบุตรหลานไปศึกษา
ณ ประเทศมาเลเซียไดโดยจายคาเลาเรียนเทากับประชากรของประเทศมาเลเซีย  แตเม่ือมีเหตุการณ
ความไมสงบเกิดขึ้น บุคคลกลุมน้ีก็จะถูกจับตามองจากภาครัฐอยางเคลือบแคลงวาเปนกลุมบุคคลที่ตอง
สงสัย มีความเก่ียวพันกับการสรางความไมสงบในพื้นที่ ซึ่งปญหาน้ีรัฐบาลสามารถแกไขไดคือ การจัดเก็บ
ขอมูลใหเขาสูระบบฐานขอมูล เพื่อใหสะดวกตอการตรวจสอบและสามารถแยกกลุมคนที่มีปญหาออกมา
ชัดเจนไดไมยาก

ดานเศรษฐกิจ ควรใหการเยียวยา การสรางภูมิคุมกันใหแกชุมชนเพื่อขจัดความยากจน มาตรการ
การจัดการองคกรและการจัดการ ใหมีการใชหลักสันติศึกษา ซึ่งคนในพื้นที่ใหการยอมรับในหลักการน้ี
แมวาจะใชเวลาในการแกปญหา ซึ่งคนในพื้นที่น้ันไมตองการที่จะเห็นสถานการณรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่

กระบวนการมีสวนรวมของทองถิ่น  การฟนฟูขององคกรพิเศษที่มีอยู เชน ศอ.บต. และองคกร
อ่ืนๆ แตใหอยูในระบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งองคกรตนแบบตางๆ
จะตองชวยกันคิด ชวยกันทําเพื่อตอบสนองในพื้นที่และรวมกันแกปญหา ซึ่งในประเด็นขององคกรและ
การจัดการน้ัน ยังมีประเด็นที่ เปนปญหาในการคนหารูปแบบที่เหมาะสมในพื้นที่  ซึ่งขอเสนอแนะหรือ
มาตรการตางๆ จะตองใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมและเปนสวนหน่ึงในกระบวนการแกปญหา
ซึ่งในสวนของภาครัฐน้ัน จะตองมีความจริงใจ จริงจัง ในการแกปญหาและนําไปสูการปฏิบัติใหเปนผล
ในพื้นที่
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ผลการศึกษา
ปจจัยที่ มีผลตอความไมสงบในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต  จากการศึกษาพบวามีความ

ซับซอนของปญหาทั้งที่เปดเผยและซอนเรนที่นําไปสูความรุนแรง จากปจจัยเชิงโครงสราง เชน เศรษฐกิจ
สังคม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา และทรัพยากรในทองถ่ิน ที่มีการ
บริหารจัดการไมสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ ประกอบกับกระบวนการยุติธรรมมีความออนแอ
ไมสามารถใหความเปนธรรมและสิทธิที่พึงไดรับแกประชาชนในพื้นที่ได  และการบังคับใชกฎหมายที่
เกินเลยขอบเขต การละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน

สวนแบบจําลองที่ใชเทียบเคียงน้ัน พบวา มีความสอดคลองกับสถานการณในพื้นที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตอยางมาก ซึ่งอธิบายไดวาเหตุการณสัมพันธทางการเมืองที่เริ่มตนพัฒนามาจากเง่ือนไข
ทางภูมิศาสตรประวัติศาสตรที่มีองคประกอบเฉพาะทางเศรษฐกิจ สังคมแตละพื้นที่ และสงผลใหเกิด
การเมืองหรือนักการเมืองในระดับชาติเพื่อชี้ นําปญหาที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ เขาสู ในรูปขององคกร ซึ่งเปน
ผูบริหารประเทศ รวมถึงการกําหนดองคกรบริหารจัดการในระดับพื้นที่  สําหรับการศึกษาน้ีจึงไดเสนอ
การปรับเปลี่ยนนโยบายการแกปญหาใหกับพื้นที่ตามมาตรการและแนวทาง 5 ดาน ดังน้ี

1) มาตรการทางกระบวนการยุติธรรม ประกอบดวย การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมตอง
เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การสรางความเขาใจระหวางรัฐกับประชาชน ประชาชนตอง
ไดรับความเปนธรรมจากการบังคับใชกฎหมาย  การทําประชาพิจารณหรือรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนกอนประกาศใชกฎอัยการศึก และ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน   การบูรณาการกฎหมายทั่วไปกับกฎหมาย
อิสลาม  การใหความรูดานกฎหมายแกประชาชนเก่ียวกับกฎอัยการศึก และ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เปนตน

2) มาตรการทางดานสังคม ประกอบดวย การจัดการการศึกษาควรใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ภาคประชาชนตองมีสวนรวมในการกําหนด
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นโยบายและบริหารทองถ่ินในการแกปญหาความไมสงบ  การกําหนดใหใชภาษาไทยและมลายูในการ
ติดตอกับทางราชการ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบอิสลาม จัดระบบควบคุมบุคคลสองสัญชาติ
ใหมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนอุตสาหกรรมในทองถ่ินเพื่อสรางโอกาสการมีงานทําใหกับเยาวชน และ
ปองกันการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกพื้นที่ เปนตน

3) มาตรการทางดานเศรษฐกิจ การเยียวยาและสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน การขจัดความยากจน
แกปญหาขั้นพื้นฐาน เชน ที่อยูอาศัย หน้ีสิน ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน เกษตรทาง
เลือก การสรางความแข็งแกรงแกเศรษฐกิจชุมชนโดย การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน OTOP และ SMEs
การสรางความหลากหลายแกโครงสรางเศรษฐกิจ 3 จังหวัดภาคใต เชน อุตสาหกรรมฮาลาล พัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนตน

4) มาตรการทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟูปาเสื่อมโทรม ใหบทบาท
ชุมชนดูแลปา ฟนฟูทรัพยากรดิน (ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด) ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงใหกลับคืนสูความสมดุล ฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ การพัฒนาการเกตษรแบบผสมผสานและการ
ฟนฟูสวนดูซง สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน สิทธิชุมชน และบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการอนุรักษฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

5) มาตรการทางดานองคกรและการจัดการ แนวคิดองคกรและการจัดการในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตตองมีความเหมาะสมและแกปญหาได จะเห็นวาลักษณะองคกรแบบ ศอ.บต. สามารถ
เปนองคกรตนแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ไดเพราะองคกรมีชองทางการเปดใหประชาชนมีสวนรวม
ในการแสดงออกถึงความตองการที่แทจริงบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและอัตลักษณของตนเอง

โดยสรุป รัฐบาลและองคกรในพื้นที่ตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย มาตรการ และแนวทางการ
แกปญหาความไมสงบและพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการสั่งสมประสบการณและการ
เรียนรูบริบทของทองถ่ินอยางใกลชิดและตอเน่ือง เพื่อจะไดกําหนดโยบาย มาตรการ และแนวทาง
การปฏิบัติไดสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง
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รูปแบบการบริหารสําหรับเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เพ่ือใหไดมาซึ่งรูปแบบการบริหาร
การปกครองที่เหมาะสม

นําเสนอโดย  รศ.ดร.อาคม ใจแกว
คณะวิทยาการจัดการ

สําหรับเรื่องน้ีเปนประเด็นตอเน่ืองจากทาน อาจารยบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ซึ่งทานไดนําเสนอ
ไวในมุมกวางวา  ประเด็นปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และการปกครองในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใตน้ัน
มีอะไรบาง เพราะฉะน้ันในสวนที่จะไดนําเสนอเรื่องรูปแบบการบริหารสําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตตอไปน้ี เปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันมานาน แมวาจะมีรูปแบบที่ครั้งน้ีบอกวาเปนวิธีการที่ดีท่ีสุด
แลว อยางเชน ศอ.บต.  ซึ่งหลายทานก็บอกวาดีแลวและคอนขางจะไดผล  แตเม่ือป 2549-2550 ซึ่งเปน
ชวงของการศึกษาในเรื่องน้ีน้ัน เปนชวงที่ประเด็นของ ศอ.บต. ถูกตั้งคําถามขึ้นมาเยอะ เน่ืองจากไดถูก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไป  เพราะฉะน้ันในเรื่องของการศึกษารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมของพื้นที่  3
จังหวัดชายแดนภาคใต จึงเปนประเด็นที่คอนขางจะเปนเรื่องใหญ เน่ืองจากคําวา “เหมาะสม” น้ี
หลายคนอาจตั้งคําถามกันวาเปนความเหมาะสมของใคร เปนความเหมาะสมของนักวิชาการ หรือเปน
ความเหมาะสมของประชากรในพื้นที่ หรือเปนความเหมาะสมของผูเก่ียวของ เพราะฉะน้ันเม่ือมีคําถามน้ี
เกิดขึ้น  การศึกษาในเรื่องน้ีจึงตองศึกษาดวยความระมัดระวัง

ในเรื่องของวิธีการศึกษาเพื่อใหไดรูปแบบของการบริหารที่เหมาะสม จึงจําเปนตองใชวิธีการศึกษา
ซึ่งแยกเปน 2 วิธี คือ วิธีการเชิงปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพ  โดยในรูปของวิธีการเชิงปริมาณน้ี จะใช
วิธีการสํารวจ แตเปนการสํารวจภายใตกรอบแนวคิดในการสรางองคประกอบของการวัดตัวแปรตางๆ
ที่เก่ียวของกับการจัดองคกรที่เหมาะสม  ในสวนที่  2 ซึ่งเปนวิธีเชิงคุณภาพน้ันใชวิธีการ EDFR (Ethno-
graphic Delphi Future Research) ซึ่งเปนวิธีการที่บอกวาตัวแบบการบริหารที่เหมาะสมในความเห็น



30 ปญหาชายแดนใต
มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

ของคนที่เก่ียวของในระดับพื้นที่ ณ ปจจุบันและในอนาคตน้ันควรจะเปนรูปแบบใด  วิธีการน้ีเปนการ
ตอกย้ําวาถาไดขอมูลในวิธีการแรกแลว ขอมูลในวิธีการที่ 2 จะมีความสอดคลองกันหรือไม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในวิธีที่  2 ไดดําเนินการ 2 รอบ เพื่อเปนการตรวจสอบวาการตอบรอบที่ 1 และรอบที่ 2
เก่ียวกับองคประกอบของตัวแปรที่เก่ียวของกับการจัดองคกร มีความเปลี่ยนแปลงตางกันหรือไม  หรือ
ยังคงเดิม  นอกจากน้ันยังมีวิธีการศึกษาในสวนที่ 3 คือ การระดมสมองในลักษณะของการประชุมกลุม
ใหญ ซึ่งจริงๆ แลวนอกเหนือจากการประชุมกลุมใหญแลว กอนหนาน้ีในระดับพื้นที่ที่ใหนักวิจัยลงสนาม
น้ัน ก็ไดเพิ่มเติมในการสัมภาษณเชิงลึก โดยเลือกเฉพาะกลุมคนที่สนใจในเรื่องการจัดรูปแบบการบริหาร
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่ มีความเปนวัตถุวิสัยมากที่สุด หลังจากน้ัน
นักวิจัยก็จะนําไปประมวลผลรวมกันเพื่อใหไดผลสรุปของงานวิจัยตอไป

การวิเคราะหขอมูลภายใตวิธีการที่กลาวขางตน จะนําไปสูการสรุปหารูปแบบของการบริหาร
ที่ เหมาะสมที่คาดวานาจะนําไปใชกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตประเด็นและสถานการณ
ที่เปนปญหาที่กอนหนาน้ีก็ไดพูดถึงกันคอนขางมาก แตในการวิจัยครั้งน้ีไดมีการทดสอบและตรวจสอบ
เน้ือหาในประเด็นตางๆ เพื่อที่จะนํามาสูการสรุปถึงรูปแบบการบริหารที่ เหมาะสม นอกเหนือจากการ
พิจารณาองคประกอบของการจัดการองคกรวาควรเปนอยางไร

หลังจากที่เราไดนําเอาวิธีการศึกษา 3-4 ลักษณะมาวิเคราะห ก็สามารถสรุปรูปแบบการบริหาร
ที่เหมาะสมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตในประเด็นตางๆ คือ

ประการแรก รูปแบบการจัดองคกร มีทางเลือก 3 รูปแบบตามลําดับ คือ รูปแบบองคการบริหาร
ในพื้นที่ปฏิบัติหนาที่แบบอเนกประสงคหรือทุกกิจกรรมได ภายใตกรอบนโยบายและการควบคุมของรัฐ
รูปแบบองคกรระดับพื้นที่ปฏิบัติหนาที่และบริหารงานไดบางสวน และบางสวนดําเนินการโดยรัฐบาล
โดยตรง หรือโดยหนวยงานอ่ืนของรัฐในระดับพื้นที่ และสุดทายคือรูปแบบที่องคการบริหาร 3 จังหวัด
ปฏิบัติหนาที่โดยอิสระจากสวนกลาง ทั้งนโยบาย งบประมาณ บุคลากร และการปฏิบัติที่อาจพิจารณา
ไดในระยะยาวเม่ือมีเง่ือนไขเอ้ืออํานวยใหดําเนินการได

ประการที่สอง ความสัมพันธระหวางสวนกลาง คือ รัฐบาลกับองคกรบริหาร 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ควรใหองคกรขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบริหารสูงสุด มีรองบริหารที่มาจากผูวาราชการ
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ในพื้นที่ และผูแทนจากกองทัพหรือฝายความม่ันคง เหตุผลที่ตองใหขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เพื่อไมให
อํานาจกับผูบริหารสูงสุดในพื้นที่โดยตรง เน่ืองจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนน้ัน เปนพื้นที่ที่มีปญหาสะสม
มาอยางยาวนานทั้งในเชิงประวัติศาสตร-วัฒนธรรม เฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่เปนปญหาปจจุบัน
ที่ไดเปลี่ยนไปคอนขางมาก เปนสถานการณที่เขาสูความขัดแยงที่ชัดเจน ตองอาศัยระยะเวลามากขึ้น
จึงจะสามารถแกปญหาได เพราะฉะน้ันองคกรน้ีจําเปนตองขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี เพื่อลดขั้นตอน
และสามารถจัดการปญหาในพื้นที่ไดโดยตรงและรวดเร็ว

ประการที่สาม กําหนดใหมีสภาระดับองคกร เพื่อใหเปนพื้นที่ในการพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยน
หรือศึกษาขอมูลรวมกัน เน่ืองจากผลการศึกษาพบวากลุมบุคคลที่จะเขามาแกไขปญหาไดจริงๆ อันดับ
ตนๆ น้ันคือ กลุมผูนําในระดับรากหญา ที่ประกอบดวย ผูนําทางศาสนา ผูนําทางการศึกษา ผูนําทาง
การปกครอง เชน ผูใหญบาน เปนตน  นอกจากน้ันก็เปนกลุมของเจาหนาที่ฝายปกครอง รวมถึงทหาร
และผูใหขอมูลเก่ียวกับสถานการณ ควรจะใหความสําคัญกับคนในระดับพื้นที่ ผานสภาเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ กําหนดนโยบาย และการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
อีกทั้งเพื่อใหผูบริหารสูงสุดสามารถนํามาตัดสินใจไดอยางสอดคลองกับปญหาและสถานการณที่เปนจริง
มากขึ้น

ประการที่สี่ การจัดสวนราชการภายในองคกร ควรสอดคลองกับสภาพและปญหาในระดับพื้นที่
โดยไดนําเสนอไว 10 ฝาย สิ่งสําคัญคือ บุคลากรฝายตางๆ ควรจะไดมาจากการคัดสรรอยางเปนระบบ
เพราะจะมีผลตอการดําเนินงานขององคกรโดยตรง

ประการที่หา วัตถุประสงคการจัดองคการ ควรกําหนดวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ เพื่อ
ประสานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในภาพรวม และเพื่อสรางความม่ันคงระดับพื้นที่

ฉะน้ันจึงสามารถสรุปไดวา รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ณ
ปจจุบันน้ัน คงสามารถจะกระจายอํานาจไดระดับหน่ึง แตจะใหเปนการกระจายอํานาจที่สมบูรณไดน้ัน
จะตองอาศัยองคประกอบดานเวลาภายใตเง่ือนไขของสถานการณในระดับพื้นเปนสําคัญ
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การกําหนดและการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ภาครัฐที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

นําเสนอโดย  ดร.ชาลี  ไตรจันทร
คณะวิทยาการจัดการ

ในการวิจัยครั้งน้ีไดตั้งคําถามในการวิจัย  3 ขอ ดังน้ี
1. อยากรูวา บุคลากรภาครัฐที่ทํางานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน จะตองใชสมรรถนะหรือ

ความสามารถอะไรบาง
2. อยากรูวา เม่ือมีสมรรถนะดังกลาวตามที่ตองการ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูใน 3 จังหวัด

มีสมรรถนะดังกลาวอยูมากนอยแคไหนอยางไร การที่จัดใหบุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ใหเหมาะกับพื้นที่ควรที่จะพัฒนาอยางไร

3. อยากรูวา มีปจจัยใดที่เปนสาเหตุใหบุคลากรมีสรรถนะสูง
จากการศึกษาโดยการเก็บขอมูลจากบุคลากรในพื้นที่ 5 กลุมอาชีพ คือ ครู ทหาร ตํารวจ นักการ

ปกครอง และสาธารณสุข  ผลสรุปจากการวิจัยมีหลายสมรรถนะมาก ผูวิจัยวิเคราะหจากองคประกอบ
แบงเปน 5 สมรรถนะ คือ

1. สมรรถนะดานจริยธรรม
2. สมรรถนะดานการเขาถึงประชาชน
3. สมรรถนะดานการใหบริการที่ดี
4. สมรรถนะดานความเขาใจในขอแตกตางทางวัฒนธรรม
5. สมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ
ซึ่งจากผลวิจัยองคประกอบจาก 5 สมรรถนะ ผูวิจัยไดทําการวิจัยแบบวัดเพื่อประเมินสมรรถนะ

ดังกลาว พบวาสมรรถนะทั้ง 5 สมรรถนะน้ัน มีสมรรถนะที่นาสนใจคือสมรรถนะดานการเขาถึงประชาชน
ที่มีคะแนนอยูในระดับที่คอนขางจะต่ํากวาสมรรถนะอ่ืนๆ ซึ่งจากการเปรียบเทียบใหเห็นโดยการแยกกลุม
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สมรรถนะทั้ง 5 ตัวน้ี กับกลุมตัวแปรที่เราศึกษาวามีผลมากนอยแคไหน  ผลการศึกษาที่นาสนใจหลายๆ
ตัว เชน ตัวจังหวัดในการปฏิบัติงาน พบวา จังหวัดปตตานีมีบุคลากรภาครัฐที่มีสมรรถนะมากกวาจังหวัด
สงขลาและนราธิวาส  กลุมอาชีพ พบวา อาชีพตํารวจมีสมรรถนะต่ํากวาอาชีพอ่ืนๆ เปนตน  และจากการ
ศึกษาในตอนสุดทายเปนการทดลองสรางโมเดลขึ้นมาวาเราจะพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ตัวน้ีในเรื่องของ
มนุษยสัมพันธ การบริการ ความเขาใจในขอแตกตางของวัฒนธรรม ดานจริยธรรม  ซึ่งสมรรถนะน้ีจะ
พัฒนาไดอยางไร ผูวิจัยไดทดลองพัฒนาเปนโมเดลและทดสอบขอมูลเปนเชิงประจักษ ซึ่งก็พบตัวแปร
หลายตัวไมวาจะเปนเรื่องของ อีคิว ความฝนรายในการทํางาน บรรยากาศในองคกร ความสับสนของ
หัวหนา เปนตน

สุดทายจากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยพบวา สมรรถนะทั้ง 5 ดาน โดยเฉพาะสมรรถนะเรื่องของ
การเขาถึงประชาชนน้ันเปนสมรรถนะที่อยูในระดับที่คอนขางต่ํากวาสมรรถนะอ่ืนๆ ผูวิจัยจึงจับประเด็น
ของสมรรถนะน้ีเปนตัวหลัก เพื่อที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลของภาครัฐตอไป โดยมีการศึกษาในเรื่องน้ี
อยางตอเน่ือง โดยสุดทายจะไดหลักสูตรและชุดการฝกอบรมในการเขาถึงประชาชน เพื่อที่จะนําไปเปน
ขอมูลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐใน 3 จังหวัดภาคใตตอไป
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ขาวสารและการรับรูของประชาชนในพ้ืนที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต: การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพ้ืนที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือความสมานฉันทในชุมชน

นําเสนอโดย  อ.จารุณี  สุวรรณรัศมี
คณะวิทยาการสื่อสาร

เปนเวลานานหลายทศวรรษแลวที่ดามขวานทองของไทย อันประกอบดวย จ.ยะลา จ.ปตตานี และ
จ.นราธิวาส ตองรอนระอุนับตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา  รูปแบบของการกอความไมสงบไดเปลี่ยน
แปลงไปมาก จากเดิมที่เคยแสดงกลุม ประกาศอุดมการณชัดเจน กอเหตุตามวาระโอกาสตางๆ เจาะจง
ทํารายเฉพาะกลุมทหารและตํารวจ  เปลี่ยนเปนการกอการแบบซุมโจมตี ลอบทํารายรายวันแบบไมเลือก
กลุม ไมละเวนแมแตนักบวช เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ รวมทั้งผูบริสุทธิ์อ่ืนๆ พื้นที่การกอเหตุขยาย
วงกวางขึ้น เริ่มกินพื้นที่ในบางอําเภอของจ.สงขลา ไดแก จะนะ นาทวี เทพา และสะบายอย  ปญหา
ภาคใตจึงกลายเปนวาระแหงชาติที่ทุกฝายของไทยใหความสําคัญ รวมทั้งอยูภายใตการเฝามองของ
นานาประเทศ   เพราะนอกจากจะประเทศไทยไดสูญเสียชีวิตและของผูบริสุทธิ์ ไปจํานวนมากแลว
ความรุนแรงในพื้นที่ยังสงผลกระทบในแงมุมตางๆ มากมาย ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ ความม่ันคง
การศึกษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน  ตลอดจนชื่อเสียงและภาพลักษณของประเทศ

หากจะวิเคราะหถึงปญหาดังกลาวดวยศาสตรดานการสื่อสาร ก็จะพบวามีมิติของการสื่อสาร
เขาไปของเก่ียวหลายสวนดวยกัน เชน การสื่อสารผานความรุนแรงของกลุมผูกอความไมสงบ เนนสราง
ความกลัวและหวาดระแวงใหเกิดขึ้นกับประชาชน รัฐบาลไทย และประชาคมโลก  การสื่อสารที่เคลือบ
แคลงกันระหวางประเทศใกลเคียง การสื่อสารที่ เต็มไปดวยชองวางระหวางรัฐกับประชาชนในพื้นที่



35
มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

ปญหาชายแดนใต

การสื่อสารที่ เหินหางระหวางคนรวมชุมชนแตตางกลุม ตางศาสนา  การสื่อสารดวยหลักสมานฉันท
ซึ่งไมแนใจวารัฐกําลังทํากับใคร  การสื่อสารผานสื่อมวลชนซึ่งความรุนแรงที่ถูกจัดวาระซ้ําๆ จนพื้นที่
ดามขวานกลายเปนสถานที่ไมควรมาเยี่ยมกราย การสื่อสารผานโลกออนไลนที่หลายกระทูมีการเสนอให
ดินแดนสีแดงแหงน้ีเปนที่สําหรับการลงโทษคนทําผิด ใครทําไมดีใหสงมาที่ น่ีเพื่อเปนการลงโทษ ฯลฯ
ที่สําคัญการสื่อสารที่ถูกเจตนา (หรืออาจไมเจตนา) แตผิดวิธีเหลาน้ัน กลับไปชวยขยายปญหาจังหวัด
ชายแดนใตใหลุกลามไปในวงกวางยิ่งขึ้น ในเม่ือการสื่อสารมีสวนเก่ียวของและมีสวนทําใหปญหาเรื้อรัง
ดังน้ันการสื่อสารก็นาจะเปนอีกหน่ึงหนทางแกไขที่จะชวยใหสถานการณดีขึ้นได โดยใชหัวใจหลักคือการ
สื่อสารที่เขาใจและเขาถึง เพื่อจะนําไปสูการรักษาเยียวยาและพัฒนาตอไป

เน่ืองดวยการสื่อสารมีมิติที่คอนขางกวางและหลากหลาย ในที่น้ีผูวิจัยจึงไดเลือกหยิบยกมาเพียง
แคสื่อบุคคล โดยเนนไปที่กลุมคนในพื้นที่เปนหลัก ดวยเหตุผลที่วาสื่อบุคคลเปนสื่อดั้งเดิมที่มีอยูแลวใน
ชุมชน  มีการเชื่อมโยงดวยบริบทของพื้นที่และวัฒนธรรม  เขาถึงไดงาย  เหมาะกับชุมชนขนาดเล็กที่มี
ประชากรไมมาก มีประสิทธิภาพคอนขางสูง สามารถทําใหเกิดความรู เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสงผล
ตอการกําหนดพฤติกรรมได

เพื่อใหไดคําตอบที่ครอบคลุม  ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางที่จะศึกษาแยกเปน 8 กลุมดวยกัน
ไดแก  กลุมเยาวชน  กลุมสตรี  กลุมศาสนา  กลุมปกครอง  กลุมครู  กลุมสื่อมวลชน  กลุมทหาร  และ
กลุมตํารวจ ซึ่งลวนแลวแตมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมในมิติที่แตกตางกันออกไป โดยศึกษา
ประเด็นไลเรียงเก่ียวกับสื่อบุคคลในพื้นที่ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 4 ประเด็นหลัก ไดแก เพื่อคนหา
รูปแบบและความสําคัญของการสื่ อสารเพื่อความสมานฉันท เพื่ อสกัดองคความรูที่ จะนําไปพัฒนา
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ประสิทธิภาพดานการสื่อสารเพื่อความสมานฉันท เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพดานการ
สื่อสารสงผลใหหลักการสมานฉันทเขาถึงประชาชนในทองที่ไดมากขึ้น และเพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขาย
สื่อบุคคลที่เปนรูปธรรมขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถประสานความรวมมือกันในเรื่อง
ตางๆ ได

จากการวิจัยดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการเก็บขอมูลผานการสัมภาษณกลุม การ
สัมภาษณเชิงลึก  การสัมภาษณทางโทรศัพท  ทั้งกลุมตัวแทนสื่อบุคคลและประชาชนในพื้นที่  การ
สังเกตการณในพื้นที่ทั้งกิจกรรมที่ เปนทางการ เชน การประชุม สัมมนา  และการไปสังเกตวิถีชีวิต
ประจําวันของประชาชน  ผูวิจัยไดรับคําตอบวาสื่อบุคคลเปนสื่อดั้งเดิมที่อยูคูชุมชนมาชานานน้ันมีบทบาท
และไดรับการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นในชวงสถานการณไมปกติ เพราะชุมชนตองการที่พึ่งพิงทาง
จิตใจ  เริ่มเกิดวิกฤตศรัทธากับสื่อมวลชน  สับสนกับกระแสขาวสารที่ไรทิศไรทางเต็มไปดวยขาวลวง
ขาวลือ  รวมทั้งคลางแคลงใจกับเจตนาของกลุมตางๆ ที่เขามาในพื้นที่เปนจํานวนมากมายวา ใครที่มา
ชวยเหลือ และ ใครที่มาชวยซ้ํา (เติม)

ซึ่งขอสังเกตที่นาสนใจที่ไดจากการเก็บขอมูลในแตละกลุม ก็คือ กลุมศาสนา และ กลุมปกครอง
เปนกลุมที่คนในชุมชนใหความเคารพนับถือในระดับสูง  ในการที่จะเขาไปทํางาน แกไขปญหาในพื้นที่จึง
ควรที่จะประสานงานกับคนกลุมน้ี และใหพวกเขาไดเขาไปมีสวนรวมในการทํางานดวย เพื่อที่จะไดรับการ
ยอมรับและรวมมือกับชุมชนมากขึ้น  ในขณะที่ กลุมเยาวชน และ กลุมสตร ีเริ่มมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น
จึงนาที่จะเปนอีกหน่ึงกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนสังคม และมีสวนรวมในการแกไขปญหาความขัดแยง
ในสังคมได แตทั้ง 2 กลุมน้ียังไมไดรับโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองมากเทาที่ควรโดยเฉพาะ
ดานการศึกษา  กลุมครู ซึ่งบทบาทหนาที่สําคัญในการใหความรูกลับถูกเบียดบังดวยความหวาดกลัวที่จะ
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ถูกลอบทําราย  ทําใหสวมบทบาทเปนผูสอนไดไมเต็มที่ นัก  ปดโรงเรียน  งดสอนกันเปนเรื่องปกติ
ถึงชุมชนจะเขาใจ แตก็จะกลายเปนปญหาที่เรื้อรัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเยาวชนที่จะเปนกําลัง
สําคัญตอไปในพื้นที่

กลุมสื่อมวลชน กลุมทหาร และ กลุมตํารวจ เปนกลุมที่มีศักยภาพสูงในการที่จะชวยเหลือประชาชน
แตขณะน้ีกลับไดรับการวิพากษวิจารณกันมากวานโยบายตางๆ และการปฏิบัติงานหลายๆ อยางในพื้นที่
น้ันกลับทําใหเหตุการณยิ่งเลวรายลง มีการทําหนาที่ทับซอนกัน ขาดการประสานงานระหวางกัน ตกเปน
เปาโจมตีหลักกลายเปนกลุมคนที่ประชาชนควรอยูหางเขาไว ซึ่งทั้ง 2 กลุมควรจะหาทางปรับแกทิศทาง
การทํางานอยางเรงดวนเพื่อไมใหประชาชนเสื่อมศรัทธามากขึ้น

สื่อบุคคลจะไดรับการยอมรับมากหรือนอยน้ัน  สวนใหญจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติของสื่อบุคคล
คนน้ันๆ วาถูกใจชุมชนหรือไม  ซึ่งคุณสมบัติภาพรวมที่ประชาชนคาดหวังใหสื่อบุคคลทุกกลุมควรมีก็คือ
มีความรู ความสามารถ คุณธรรม เหนือสิ่งอ่ืนใดเลยก็คือความจริงใจ ชวยเหลือชุมชนอยางตอเน่ือง
เรียนรู เขาใจ เคารพในบริบทชุมชนและวัฒนธรรมและเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาตางๆ  ตั้งแตกระบวนการออกแบบจนถึงการประเมินผล  สามารถปรับประยุกตการทํางานให
สอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองในพื้นที่ สงเสริมใหเกิดเครือขายที่เขมแข็งทั้งในระดับ
กลุม ระหวางกลุม ภายในชุมชน ภายนอกชุมชน ฯลฯ  ยิ่งสื่อบุคคลคนใด หรือกลุมใดมีคุณสมบัติขาง
ตนมาก ก็จะยิ่งไดรับการยอมรับและความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี ซึ่งทุกคนทุกฝายควรรวมมือกัน
เปนหน่ึงในแรงรักสามัคคีที่สามารถชวยในการแกไข คลี่คลายปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปนเกราะปองกัน
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดอีกทางหน่ึง

สําหรับรูปแบบการสื่อสารในชุมชนและนอกชุมชนของสื่อบุคคลกลุมตางๆ น้ัน จะมีขอแตกตางกัน
ระหวางชวงสถานการณปกติและสถานการณไมปกติคือ ในชวงสถานการณไมปกติ น้ัน กลุมสื่อบุคคล
จะสื่อสารดวยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทั้งตรวจสอบขอมูลที่ไดรับวามีความนาเชื่อถือหรือไมเพียงใด
รวมทั้งทบทวนขอมูลอยางถวนถ่ีกอนที่จะสื่อสารตอกับคนในชุมชนหรือนอกชุมชน รูปแบบการสื่อสาร
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ภายในชุมชนที่สื่อบุคคลมักเลือกมาใชก็คือความพยายามที่จะลดการกระทบกระทั่ง ผสานรอยราวและ
สงเสริมความเขาใจ เพื่อใหชุมชนกลับมาเขมแข็งอีกครั้ง  สวนรูปแบบที่เลือกไปสื่อสารกับคนภายนอก
จะเปนการแกไขภาพดานลบในชุมชน ใหคนภายนอกเขาใจเหตุการณความเปนจริงในพื้นที่มากขึ้น รวมทั้ง
ประสานงานเพื่อขอความรวมมือในการใหความชวยเหลือชุมชนในรูปแบบตางๆ

ตามติดมาดวย บทบาทการประสานความเขาใจของสื่อบุคคล ผลการวิจัยพบวาสื่อบุคคลสวนใหญ
ยังทําบทบาทหนาที่ดังกลาวไดนอยอยูเน่ืองดวยอุปสรรคตางๆ รายรอบ รวมทั้งงานที่รัดตัว ชุมชนที่
แตกกลุม และความไมตระหนักวาเรื่องดังกลาวเปนบทบาท หนาที่หน่ึงที่สื่อบุคคลทุกกลุมควรเขามามี
สวนรวมในการกระตุนชุมชนใหกลับมารัก สามัคคีกันเหมือนเกา

หากจะกลาวตอไปถึงการสรางเครือขาย ปจจุบันมีเครือขายอยูจํานวนมากในพื้นที่ สวนใหญเปน
เครือขายที่จัดตั้งโดยภาครัฐ หนวยงาน องคกรตางๆ โดยที่ประชาชนในพื้นที่ไมไดมีสวนรวม  รูปแบบ
การทํางานจึงมักเปนไปตามแผน นโยบายหรือคําสั่งตางๆ มีโครงสรางหลวมที่พรอมจะพังทลายไดงาย
ในขณะที่เครือขายที่เขมแข็งที่กอรางสรางตัวโดยชุมชนน้ันเริ่มเกิดขึ้นบางแลวในบางพื้นที่ โดยเปาหมาย
ของการรวมตัวก็คือการชวยกันดูแลชีวิตและทรัพยสิน ปกปองซึ่งกันและกัน แตหากจะเทียบสัดสวนกับ
ชุมชนที่ออนแอก็ยังถือวามีอยูนอยมาก บางเครือขายที่เคยเขมแข็งก็เริ่มออนแรงลง ทําใหไมมีกําลังพอ
ที่จะตอกรกับปญหาที่รุมเรารอบทิศได สิ่งที่ตองคํานึงถึงตอไปก็คือทําอยางไรใหชุมชนที่เขมแข็งเหลาน้ัน
สามารถที่จะสานตอขอดีน้ีไว และกลุมที่แข็งแกรงเหลาน้ันจะไปชวยเสริมกําลังใหชุมชนรอบขางที่กําลัง
ออนแออยูไดอยางไร

ลําดับตอไป ผูวิจัยไดวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค โอกาส ที่เก่ียวโยงกับบริบทการสื่อสาร
ของสื่อบุคคลแตละกลุมซึ่งจะเชื่อมตอไปยังการเสริมสรางความสมานฉันทในชุมชนได  การเรียนรูปจจัย
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ขางตนจะชวยใหทุกฝายที่เก่ียวของไดพิจารณาวานโยบาย โครงการ กิจกรรมตางๆ ตลอดจนบุคลากร
ที่สงมาน้ันมีความสอดคลองกับปญหา บริบทสังคม และตรงกับสิ่งที่ชุมชนตองการหรือไม  ภาพรวม
โดยยอมีดังน้ี

จุดแข็ง สื่อบุคคลสวนใหญจะเปนคนที่เกิดและเติบโตในพื้นที่ ทําใหไดซึมซับ และคุนเคย ในภาษา
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในชุมชน (ถึงจะมีระดับความตระหนักตื้น-ลึกตางกัน) และมิติความ
เชื่อมโยงในเรื่องถ่ินฐานบานเกิด เครือญาติ เพื่อนพอง หากไดรับการสนับสนุน ติดตั้งกระบวนความคิด
ก็จะทุมเทกายและใจใหการทํางานเพื่อชุมชน (และเพื่อตัวเองดวย) มากกวาคนนอกที่มาใหความชวยเหลือ
ในเชิงหนาที่ หรือในเชิงมนุษยธรรมเปนหลัก

จุดออน ที่มีรวมกันที่จะนําไปสูปญหาก็คือ ความไมรู (ขอเท็จจริงในปจจุบัน-ตอไปจะเปนอยางไร-
ควรทําอยางไร)  ความขาดแคลน (วิธีการ-วิธีคิด-กระบวนการที่สอดคลองกับชุมชน)  ความหวาดกลัว
ความหวาดระแวง และความไมเชื่อใจซึ่งกันและกัน

โอกาส สําหรับสื่อบุคคลในชุมชนก็คือ การที่หนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตาง
หันมาใหความสําคัญ เขามาใหความชวยเหลือทั้งในเรื่องบุคคลากร งบประมาณ และกิจกรรม โครงการ
ชวยเหลือและพัฒนาตางๆ

ทางดาน กลุมทหาร กลุมตํารวจ อาจมีมิติที่แตกตางออกไปจากกลุมอ่ืน แตมีความคลายคลึง
กันเองระหวาง 2 กลุม ดังน้ี จุดแข็ง ที่เหมือนกันก็คือ การทํางานที่เนนระเบียบวินัยที่เครงครัด  เริ่มนํา
งานพัฒนามาทํางานควบคูกับการปองกัน  และเดนที่สุดในชวงรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกสุรยุทธ
จุลานนท (ตุลาคม 2549 – กุมภาพันธ 2551) คือ การที่ทหารเปนตัวแทนภาครัฐ (ชั่วคราว) มีอํานาจ
ในการสั่งการสูงสุด สามารถสั่งการไดหมด รวมทั้งควบคุมการทํางานของกลุมตํารวจ  มองตอกันไปที่
จุดออน รวมกันของทั้งฝายทหารและตํารวจ น่ันคือ ความแข็งกราว การไมเขาใจในภาษา วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตทองถ่ิน  การใชอํานาจไปในทางมิชอบ  การขาดการตรวจสอบที่ตอเน่ือง  ความไมพรอมใน
เรื่องงานขาว   โอกาส คือ หลายฝายเริ่มเนนการพัฒนา และปรับแนวไปทางมวลชนสัมพันธมากขึ้น

อุปสรรค ซึ่งเชื่อมโยงกับสื่อบุคคลทุกกลุม เปนปญหาเรื้อรังที่กําลังขยายวงเติบโตยิ่งขึ้นอยู ณ
เวลาน้ีคือ

1. สื่อบุคคลในพื้นที่ยังไมตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสาร ขาดทักษะดานภาษา มีทั้งที่
ไมเขาใจภาษาไทยกลาง และที่ไมเขาใจภาษามลายูถ่ิน  ขาดทักษะดานการเลือกรับและคัดกรองขาวสาร
การรูเทาทันสื่อ  และขาดทักษะในการคัดเลือกสารที่มีประโยชนที่จะสงตอไปยังผูรับสารอ่ืนๆ

2. ประชาชนไมกลาเปดใจที่จะพูดคุยถึงปญหาในพื้นที่โดยตรง ทั้งระดับประชาชนกับประชาชน
(กรณีที่มาจากตางกลุมกัน) ประชาชนกับรัฐและหนวยงานภายนอก ซึ่งมาจากความหวาดระแวงผูกอ
การราย รวมทั้งอํานาจรัฐ  ความสมานฉันทจึงมักเกิดขึ้นแคเวทีสาธารณะเทาน้ัน

3. ขอมูล ขาวสารในพื้นที่เต็มไปดวยขาวลือ ขาวลวง ขาวจากสื่อมวลชนซึ่งควรเปนขาวที่ผาน
การคัดกรองแลว หลายครั้งก็พบวาเปนขาวเท็จ นํ้าหนักขาวจากทางภาครัฐมีมากกวาทางภาคประชาชน
ทั้งหมดสงผลใหสื่อบุคคลและประชาชนในพื้นที่เกิดความสับสนมากขึ้น และการแกไขปญหาตางๆ ก็ทํา
ไดยากขึ้น
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4. สื่อบุคคลในชุมชนรวมทั้งภาคประชาชนยังไมมีชองทางที่จะเขาถึงสื่อในระดับตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสื่อบุคคล ทางดานสื่อชุมชน เชน เสียงตามสาย หอกระจายขาว วิทยุชุมชน เวทีประชาคม ฯลฯ
ก็มักจะกระจุกตัวอยูที่กํานันผูใหญบาน หรือผูนําศาสนา  คนตางกลุมเชน เยาวชน สตรี และครู ไมคอย
มีโอกาสเขาไปมีสวนรวม สําหรับสื่อมวลชนน้ันแมแตกลุมสื่อบุคคลที่ไดรับการยอมรับเองสวนใหญก็ไม
สามารถเขาถึงสื่อมวลชนได  มักเปนฝายรอใหสื่อเขามาทําขาวหรือขอขอมูล

5. หนวยงาน องคกร และโครงการมากมายตางก็เขามาใหความชวยเหลือชุมชนพรอมๆ ซึ่ง
พบวาหลายกลุมทํางานซ้ําซอนกัน จนทําใหสื่อบุคคลและประชาชนในพื้นที่ เกิดความสับสน เบ่ือหนาย
บางครั้งบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหม (สําหรับคนในชุมชน) ก็สงผลกระทบตอการทําบทบาทหนาที่
เดิม รวมทั้งการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน เชน ตองหยุดงาน มารวมประชุม รวมประชาพิจารณ
ตามคําเชิญของหนวยงานตางๆ เดือนละหลายครั้ง ทําใหขาดรายได

6. งบประมาณเปนอีกสิ่งหน่ึงที่ลงมาในพื้นที่มากมาย แตสวนใหญขาดระบบการบริหารจัดการ
ตรวจสอบ และประเมินผลที่ดี ทําใหเกิดปญหาเรื่องการคอรัปชั่นทั้งในระดับบนจนถึงระดับลาง ตั้งแต
เจาหนาที่รัฐจนถึงตัวแทนภาคประชาชนบางสวน ซึ่งเรื่องน้ีเปนสิ่งที่ชุมชนกําลังวิพากษวิจารณกันอยาง
หนาหู

7. เครือขายภาคประชาชน มีทั้งที่ เขมแข็งในพื้นที่ยังมีอยูนอยมาก สวนใหญกระจัดกระจาย
อยูกันดวยความหวาดกลัว ซึ่งยิ่งทําใหผูกอความไมสงบทํางานไดงายขึ้น  อยางไรก็ดี เริ่มมีแนวโนมท่ีจะ
เกิดเครือขายชุมชนมากขึ้น ซึ่งหากตองการที่จะประสบความสําเร็จและอยูอยางยั่งยืน จะตองเกิดจาก
การรวมตัวโดยสมัครใจของชุมชน มาจากความตองการที่จะปกปองดูแลกันและกัน ไมใชการจัดกลุม
รวมตัวที่ภาครัฐมาใสกรอบให
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ขางตนเปนเพียงเสี้ยวหน่ึงของเสียงสะทอนในพื้นที่ที่ ไมควรที่จะมองขามไป   ในชวงแรกน้ัน
ผูวิจัยในฐานะวิชาการดานการสื่อสาร ตั้งสมมติฐานวาสื่อบุคคลและชุมชนนาจะตองการพัฒนาทักษะ
ทางดานการสื่อสาร ทั้งดานการฟง พูด อาน เขียน การใชสื่อตางๆ ใหเปนประโยชนเปนอันดับตนๆ
แตยิ่งเก็บขอมูลเชิงลึกไปเรื่อยๆ ก็ยิ่งพบวาประเด็นดังกลาวไมใชเรื่องเรงดวนที่กลุมสื่อบุคคลตองการ
มากเทากับการหาวิธีขจัดปญหาตางๆ ที่คางคาอยูในชุมชนใหไดเสียกอน เม่ือทุกอยางคลี่คลายแลวจึง
คอยคิดถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสารตางๆ หรืออาจจะทําไปพรอมๆ กันก็ได

หากหนวยงาน องคกรตางๆ ที่ทํางานในพื้นที่ ยังคงเดินหนา นําเอากลวิธีในการแกไขชุดเกาหรือ
อาจเปนชุดใหมที่ไมเหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ เขามาปดทับปญหาเดิมๆ ที่ยังไมไดรับการแกไข
ปญหาเกาและใหมจะรวมตัวกัน ขยายตัวมากขึ้น กลายเปนอุปสรรคในการหาหนทางที่จะนําไปสูการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดความสมานฉันทในพื้นที่ไดยากลําบากขึ้น

ปดทายดวยขอเสนอแนะสําหรับแกไขปญหาในภาพรวม  แยกตามกลุมผูรับผิดชอบไดดังน้ี
ภาครัฐ หนวยงานและองคกรภายนอก ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการคิด ออกแบบ

โครงการของตนเองใหมากขึ้น ใหโอกาสชุมชนไดสรางสรรคงานตั้งแตตน ไมใชเลือกทําหรือไมทําสิ่งที่
จัดเตรียมมาใหแลว ควรสงเจาหนาที่มาเปนพี่เลี้ยง ไมใชมาเปนผูนํา  ผูมีอํานาจสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ
ในการทํางาน ควรอบรมหลักธรรมนํารองเพื่อใหประชาชนไมหลงทิศหลงทางในการทํางาน  ทายสุด
ควรมีกระบวนการประเมินผล ทั้งดานการบริหารงาน การบริหารเงิน และบริหารคน โดยใหประชาชน
รวมประเมิน

ภาคประชาชน  กลุมสื่อบุคคลควรตระหนักวา นอกเหนือจากบทบาทหนาที่หลักของตนแลว
ในฐานะผูนําชุมชนหรือสมาชิกในชุมชนจะตองเพิ่มบทบาทในการเปนตัวกลาง ประสานความขัดแยงใหได
ดวย มีความกระตือรือรนที่จะชวยเหลือตนเองกอนที่จะรอคอยความชวยเหลือจากคนอ่ืน ซึ่งเปนการ
แกปญหาที่ไมยั่งยืน รวมทั้งควรกระตุนใหเกิดการสรางเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง เพื่อปกปองตนเองและ
ตอรองในเชิงสรางสรรคกับภาครัฐ องคกรภายนอก หรือแมแตกลุมแนวรวมที่กอความไมสงบในพื้นที่

ภาควิชาการ ขณะน้ีมีหลายองคกรหลายหนวยงานที่ใหงบประมาณสนับสนุนนักวิชาการ เจาหนาที่
คนในชุมชน ในการทําวิจัยที่เก่ียวของกับพื้นที่จนมีผลงานการวิจัยในแงมุมตางๆ เปนจํานวนมาก แตนา
เสียดายที่กลับไมมีการรวบรวมขอมูลไวใหชัดเจน ตางหนวยงานตางแยกเก็บ บางสวนเปนขอมูลปกปด
บางสวนเปนขอมูลขึ้นชั้นไมไดนํามาใช  ฉะน้ันจึงควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการเก็บรวบรวมของทุกสํานัก
ทุกองคกรใหเปนระบบ และเปดโอกาสใหนักวิชาการ หนวยงาน องคกร สื่อมวลชน สื่อบุคคล สามารถ
เขาถึงไดงาย เพื่อลดความซ้ําซอนในการทํางาน นอกจากน้ีผูที่ทําวิจัยควรที่จะหาผูประสานงาน หรือ
เครือขายใหมๆ ในการเชื่อมตอกับพื้นที่ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่แตกตางจากชุดงานวิจัยตางๆ ที่ผานมา
(หลายโครงการใชเครือขายขอมูลชุดเดียวกัน ทําใหไดขอมูลที่กระจุกตัว ไมรอบดาน) ควรลดจํานวนทุน
สําหรับโครงการวิจัยที่ไมมีนัยยะแตกตาง ที่สําคัญที่สุดคือการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชนใหเกิดผลเปนรูปธรรม
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รูปแบบการพัฒนาความสามารถดานการ
สื่อสารทวิภาษาระดับเบื้องตน ของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

นําเสนอโดย  รศ.ดร.ปรารถนา  กาลเนาวกุล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

นักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 ชายแดนภาคใต  สวนใหญใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง ใชภาษา
มาลายูถ่ินเปนภาษาที่หน่ึง  แตในโครงการวิจัยน้ีพูดถึงทวิภาษาในลักษณะที่วา ภาษาไทยเปนภาษาที่หน่ึง
และภาษามาลายูถ่ินเปนภาษาที่สอง ดังน้ันโครงการวิจัยน้ีจึงมุงเนนในการพัฒนานักเรียนที่ไมสามารถ
พูดภาษามาลายูถ่ินได  น้ันหมายความวาถึงแมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต  ประชาชนสวนใหญจะใชภาษา
มาลายูถ่ินได แตในชีวิตประจําวันก็ใชภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแมเปนภาษาที่หน่ึง  นักเรียนสวนหน่ึงที่ไม
สามารถใชภาษามาลายูถ่ินในการสื่อสาร ไมวานักเรียนน้ันจะนับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอีกกลุมหน่ึง
ที่อาศัยอยูดวยกันคือไทยพุทธ  ดังน้ันจึงเปนการศึกษาวิจัยวาเราจะทําการเรียนการสอนที่จะสามารถ
พัฒนาศักยภาพทางดานทวิภาษาในทองถ่ินใหแกผูที่ยังไมสามารถสื่อสารไดอยางไร   งานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงค 2 ประการคือ

1. ศึกษาหารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถ่ิน) ในโรงเรียน
ประถมศึกษา

2. ทดลองสรางและพัฒนาบทเรียนที่เหมาะสมสําหรับการเรียนทวิภาษา

คณะผูวิจัย: รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล, อ.มณีรัตน โชติกกําธร, ผศ.อาริน สะอีดี,
อ.รุงศิรินทร จันทรหอม, อ.แวมายิ ปารามัล, ผศ.สนธยา อนรรฆศิริ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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วิธีการศึกษาสําหรับการเก็บขอมูล  มี 2 วิธีคือ
1. เชิงคุณภาพ เปนการประชุมกลุมยอยของผูที่เก่ียวของทางการศึกษา เชน ครู ผอ.โรงเรียน

ศึกษานิเทศกในพื้นที่ มีทั้งหมด 81 คน เพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียนสอน
ภาษาไทยและมาลายู ตลอดจนเน้ือหาบทเรียนในการสอน

2. เชิงปริมาณ  เปนการสํารวจจากความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของโดยใชแบบสอบถาม  กลุม
ประชากรทั้งหมด 286 คน ซึ่งจากความคิดเห็นในประเด็นเดียว แตเราใชการสอบถาม  การจัดเลือก
กลุมตัวอยาง ผูที่เก่ียวของกับการศึกษาซึ่งอยูในโรงเรียนหรือเขตการศึกษา กอนอ่ืนเราคัดเลือกของ
โรงเรียนของพื้นที่ใน 3 จังหวัด สุมจากรายชื่อโรงเรียนของรัฐที่มีอยูในเวปไซต และแตละจังหวัดเราก็จะ
เลือกมา 35 โรงเรียน รวมทั้งหมด  105  โรงเรียน จึงไดขอความรวมมือใหครูที่สอน ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ  และภาษามาลายูถ่ิน (ถามี)  วิชาละหน่ึงคน  เปนผูกรอกแบบสอบถามหรือวาเขารวมมาประชุม
ดังน้ันในหน่ึงโรงเรียนก็จะมีประมาณ 3 คน  นอกจากน้ีเราก็จะเชิญศึกษานิเทศในเขตพื้นที่ของแตละ
จังหวัดมา  2-3  คน สําหรับเครื่องมือวิจัยไดแก แบบสอบถาม  โดยทําการสอบถามในประเด็นตางๆ ดังน้ี

ในสวนแรก ก็คือขอมูลของผูกรอกแบบสอบถาม ซึ่งจะเปนตัวแปรตนไดแก ตําแหนง เพศ อายุ
ศาสนา  และตัวแปรที่สําคัญอีกอยางคือ ในการศึกษาในพื้นที่น้ัน ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันของผูตอบ
แบบสอบถาม เพื่อจะไดทราบขอมูลวามีความแตกตางกันหรือไมระหวางคนสองกลุม คือกลุมที่ใชภาษา
มลายูถ่ินในชีวิตประจําวัน และกลุมที่ใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  ซึ่งภาษาไทยก็ตองแบงออกเปน ไทย-
กลาง หรือ ไทย-ถ่ิน  ตัวแปรตอมาคือ ความคิดเห็นในเรื่องของการจัดสอนทวิภาษา และรูปแบบการ
จัดการสอนภาษามาลายูถ่ินคือ ถามเก่ียวกับประเภทรายวิชาวา ควรจะจัดในวิชาอะไร สาระอะไร เริ่ม
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เรียนชั้นไหน ระยะเวลาที่เรียน ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ภาษาที่ใชในการสอน
รวมถึงลักษณะเน้ือหาบทเรียน

ผลการวิจัย ตัวแปรแรกคือ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการสอนภาษามาลายูถ่ินในโรงเรียน พบวา
ผูเห็นดวยและไมเห็นดวยน้ันใกลเคียงกันมาก ซึ่งก็ไมนาแปลกใจเลยวาคะแนนที่ไดมาน้ันใกลเคียงกันมาก
แตคะแนนของผูที่เห็นดวยมากกวาเล็กนอย ซึ่งตรงกันขามกับคําถามเรื่องความเหมาะสมกับไมเหมาะสม
ก็มีคะแนนที่ใกลเคียงกัน แตคะแนนของความไมเหมาะสมมีมากกวา  ในประเด็นในสวนคุณภาพน้ันก็พบวา
ทําใหเกิดผลกระทบตอฐานะการเรียนรู  ซึ่งเราใชหลักสูตรแกนกลางก็เลยตองใชเหมือนกันทั่วประเทศ
ทั้งๆ ที่พระราชบัญญัติปจจุบันเนนสาระความรู หลักสูตรชุมชน แตเอาเขาจริงแลวเม่ือนักเรียนตองใช
ความรูในการศึกษาตอ  เน้ือที่สําหรับหลักสูตรชุมชนหรือกิจกรรมชุมชนเพิ่มเติมที่จะใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมชุมชนน้ันมีนอยมาก ดังน้ันผูที่ไมเห็นดวยก็จะมองวามันมีผลกระทบตอการเรียนในหลักสูตร
ปจจุบัน  ซึ่งนักเรียนตองใชเวลาในการเรียนมากอยูแลวจึงเห็นวาไมเหมาะสม

และอีกประการหน่ึงคือก็จะมองวา ภาษามาลายูถ่ินไปเรียนที่โรงเรียนตาดีกาก็ได โดยเรียนวัน
เสาร-อาทิตย ซึ่งเด็กบางคนผูปกครองใหเรียนอยูแลว ดังน้ันจึงมองวาเปนการจัดการศึกษาที่ซ้ําซอน
น่ีคือสาเหตุหลักๆ ที่คนไมเห็นดวยหรือเห็นวาไมเหมาะสม  แตจริงๆ แลวนักเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียน
ตาดีกาน้ันเปนเด็กชาวไทยมุสลิมเทาน้ัน   แตวาชาวไทยพุทธที่ตองการจะเรียนก็ไมสามารถเรียนได
แนนอนวาคนสวนใหญมองเห็นวาเปนประโยชนตอสังคม  ซึ่งผูวิจัยไดถามทั้ง 3 ระดับ ตั้งแตตอตัวผูเรียน
ตอโรงเรียน และตอสังคม ซึ่งสวนใหญจะเห็นวาเปนประโยชนตอผูเรียน เปนการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
และผูเรียนที่ไมสามารถสื่อสารภาษาน้ีไดก็สามารถสื่อสารกับคนในชุมชนน้ีได  ซึ่งเปนคนสวนใหญของพื้นที่
ตอมาเปนประโยชนตอโรงเรียน  ขอมูลบอกวาจะเปนการสรางความใกลชิดระหวางโรงเรียนตอชุมชน
มองวาโรงเรียนใหทางเลือกกับผูปกครอง  ใหผูปกครองสามารถพาบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนน้ีได
และยังรูสึกวาโรงเรียนน้ีตอบสนองตอความตองการของเขา ซึ่งเปนความตองการที่จะอนุรักษภาษา
มาลายูถ่ินซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรม เปนเรื่องที่สําคัญมากและเปนสิ่งที่เขาเรียกรองกันมา ฉะน้ันการ
ชวยโรงเรียนใหสอนวิชาน้ีก็จะชวยตอบสนองความตองการของชุมชน ทําใหผูปกครองมีความใกลชิด
ไววางใจและยินดีที่จะมามีสวนรวมกับโรงเรียนมากขึ้น

สําหรับประโยชนตอสังคม มองวาเปนการสรางทัศนคติที่ดี ภาษาเปนเรื่องของการสื่อสารและ
เครื่องมือการสื่อสาร การที่สามารถสื่อสารเขาใจกันไดจะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีขึ้นมาไดสามารถลดความ
หวาดระแวง เปนผลทางจิตวิทยาที่ดี เน่ืองจากกลุมประชากรในการวิจัยครั้งน้ีไดแบงกลุมตัวอยางออก
เปน  2 กลุม คือ กลุมไทยพุทธและกลุมไทยมุสลิม ซึ่งตัวแปรน้ีสําคัญ  นักวิจัยก็อยากทราบวาประชากร
ทั้งสองกลุมน้ีมีความคิดเห็นที่ตางกันหรือไม ก็เห็นไดอยางชัดเจนวาทั้งสองกลุมน้ันมีความคิดเห็นที่ตางกัน
ผูที่ นับถือศาสนาอิสลามก็จะเห็นดวยมาก และคิดวามีความเหมาะสมมากกวาผูที่ นับถือศาสนาพุทธ
สวนแงประโยชนตอสังคมน้ัน กลุมคนทั้งสองกลุมไดเห็นวามีประโยชนตอสังคม ซึ่งหลายคนก็บอกวา
จะไดเปนการจัดการเรียนการสอนใหเปนระบบ เพื่อชุมชนซึ่งไมตองเขาไปเรียนในบางแหง  ซึ่งถาเขามา
ในโรงเรียนมันจะเปนระบบ หมายความวาจะตองมีหลักสูตรโครงสราง ครูผูสอนที่ มีคุณภาพ มีตํารา
และการใชภาษาศาสตรที่ถูกตอง เขาใจงาย และจัดระบบจากนักภาษาศาสตรอยางแทจริง
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เรื่องรูปแบบ ถาหากวามีการจัดการเรียนการสอน แนนอนจะตองเขาไปในหลักสูตรน้ันจะทํา
อยางไร  ณ ปจจุบันน้ีคงจะไมมีพื้นที่ ถายังคงยึดหลักสูตรแกนกลางอยูก็จะไมมีพื้นที่สําหรับภาควิชา
ภาษามาลายูถ่ินเลย ถาจะทําควรจะตองทําเปนวิชาเลือก ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนได แตอยาลืมวา
ก็จะตองไปแบงกับวิชาเลือกที่มีอยูแลวมากมาย หรือไมก็เปนกิจกรรมชุมนุม ที่นอกจากทําไดในปจจุบัน
ถาหากจะเริ่มเรียนเด็กๆ ก็เริ่มเรียนตั้งแตประถม 1 และควรจะเรียน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ที่คิดวาพอจะ
หาเวลาลงได และใหเรียนตอเน่ืองกัน 3 ป ภาษาที่ใชสอนจะตองใชควบคูกันไป ตองใชทั้งภาษาไทยและ
ภาษามาลายูควบคูกันไป สวนเน้ือหาบทเรียนน้ันใหเนนการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และมีสื่อประกอบ
การสอน  การที่บอกวาเนนสื่อสารประจําวันน้ันหมายความวาเน้ือหาใกลเคียงกับตัวผูเรียน ก็จะเนนภาษา
ฟง พูด การอาน แตไมไดเนนการเขียนหรือไวยกรณ คือมีไวสําหรับเพื่อใชในการสื่อสารจริงๆ และถามวา
ถาเกิดการจัดการเรียนการสอนน้ันมีความพรอมหรือไม  ก็ตอบวาพรอมตอผูเรียนและผูบริหารก็พรอม
แตสิ่ งที่ ไมพรอมก็คือผูสอน เพราะถึงแมวาจะสามารถหาผูที่พูดภาษามาลายูถ่ินได แตผูสอนเหลาน้ี
ยังจําเปนตองใหการอบรม  แลวก็หลักสูตรก็เปนปญหาแรก  หลักสูตรควรมีเน้ือหาอยางไรที่จะใชให
เหมาะสม  ดังน้ันอยางที่เรียนเบ้ืองตน  ตองการโครงการวิจัยที่สามารถจะพัฒนาบทเรียนใหเหมาะสม

จากขอมูลที่เราไดมาน้ัน ในเชิงสํารวจเราตองการนํามาผลิตเพื่อพัฒนาบทเรียนขึ้นมา 40 ชั่วโมง
แลวก็ในบทเรียนจะเนนการฟง การพูด เปนหลัก และก็มีการอานเล็กนอย และก็มีเน้ือหาเก่ียวกับสิ่งรอบตัว
เรื่องราวในชีวิตประจําวัน เชน การนับเลข ครอบครัว ที่จะสอดแทรกความรูทางวัฒนธรรม และก็ใช 2
ภาษาควบคูกันไปคือ ภาษาไทยและภาษามาลายูถ่ิน  ตัวอักษรใชอักษรไทย มาลายูถ่ิน  ซึ่งระบบตรงน้ีได
มาจากนักวิชาการในพื้นที่จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เปนนักภาษาศาสตรชวยกันทําระบบน้ี
ขึ้นมา ถอดเสียงเขียนแทนภาษามาลายูและใชพจนานุกรมซึ่งไดเผยแพรกันแลว นอกจากน้ีเราไดผลิต
สื่อประกอบตนแบบ มี CD เพลงประกอบ บันทึกการอานออกเสียง เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเองได  นอกจากน้ียังมีภาพประกอบเปนสื่อการสอนในหองเรียน

โครงการน้ีก็ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินการวิจัยตอในปที่ 2  ผูวิจัยจึงเอาบทเรียนที่เนนสอน 10
ชั่วโมง ซึ่งตองทําเปนชั่วโมงยอย เพราะ 40 ชั่วโมงในโรงเรียนอาจจะมากเกินไป เพราะเราไมมีชั่วโมงจริง
สําหรับรายวิชาน้ีจึงตองไปเอาชั่วโมงจากเวลาที่มีอยู ดังน้ัน 10 ชั่วโมงน้ันทางโรงเรียนไมสามารถที่จะ
ใหได เราก็ประยุกตยอย ดิฉันเลยจัดการทําแบบเรียน แบบฝกหัด แผนการสอน นอกจากน้ีสื่อ CD  ภาพ
บัตรคําและแผนโปสเตอร เพื่อใหครูไดทดลองใชสอนในโรงเรียน ซึ่งตอนน้ีอยูในชวงของการทดลองใช
ซึ่งไดทดลองกอน 2 โรงเรียนเทาน้ันในจังหวัดปตตานี เพราะวางายตอการติดตามผล ผูเรียนอยูในชวง
ประถมศึกษาปที่ 4 และปที่ 5 ประมาณ 50 คน  เราใชผูสอนที่สามารถพูดภาษามลายูและเปนภาษา
มลายูถ่ินปตตานีไดดวยเพื่อที่จะใหสอดคลองกับหนังสือที่ เราทําไว ในการที่จะใหผูสอนสอนได เราจะ
ตองมีการประชุมอบรมผูสอนกอน เราเอาหนังสือน้ีใหครูเขาดูแลวสอนวิธีการสอนและมีการประชุมกัน
ใหเขาเขาใจบทบาทเรื่องการใชสื่อตางๆ  แลวที่สําคัญเรามีกําหนดตัวเขียน ผูสอนจําเปนตองเขาใจใน
ระบบตัวเขียนอันน้ีจะไดเอาไปใชไดอยางถูกตอง  ในการทดลองตองมีการติดตามและประเมินผล
สวนผลการสอนก็คงมีโอกาสนําเสนอตอไป
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วิเคราะหความตองการเพ่ือผูพัฒนา
กรอบหลักสูตรโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ

นําเสนอโดย  ผศ.ดร.อิบราเฮ็ม  ณรงครักษาเขต
วิทยาลัยอิสลามศึกษา

วัตถุประสงคในการศึกษาน้ีมี 2 สวน คือ
1. ศึกษาความตองการของสังคมมุสลิม  เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบจัดทําหลักสูตรโรงเรียน

ตาดีกาและสถาบันศึกษาแบบปอเนาะ ซึ่งเปนหลักสูตรที่จะตอยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช
2546

2. มีความเปนไปไดมากนอยแคไหน ที่จะแทรกเน้ือหาวิชาสามัญเขาไปในหลักสูตรของสถาบัน
ปอเนาะ หรือปอเนาะใดที่ตองการพัฒนาหลักสูตรปอเนาะแบบสมัยใหม เราก็จะดูวาอาจเปนไปไดที่จะ
แทรกวิชาชีพเขาไปในสถาบันปอเนาะ

กรอบหลักสูตรตาดีกาที่เราคนพบ จะพบวาตาดีกาสวนใหญ 56% ตองการที่จะใชหลักสูตรตอยอด
กับหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ที่ปนหลักสูตรเชิงปริมาณ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพที่ทํา
ตอกันมา โดยมีผลออกมาวาสวนใหญก็เนนวาตาดีกาที่จะเปนหลักสูตรตอยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษา
น้ัน มีจํานวนมากกวา 39% ที่ตองการหลักสูตรที่คงซึ่งอัตลักษณดั้งเดิมของตาดีกา ที่น้ีถาเราเห็นวาจาํนวน
39% ต่ํากวาครึ่ง  แตวาถาเรามาดูวาจํานวนของผูเรียนในตาดีกา ซึ่งมีประมาณ 200,000 คน  39% ก็คือ
70,000 กวาคน เพราะฉะน้ันคงเปนปญหาตอไป ถาเราปลอยใหตาดีกาที่จะคงไวซึ่งอัตลักษณดั้งเดิม

คณะผูวิจัย: ผศ.ดร.อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต, ดร.นิเลาะ แวอูเซ็ง, ดร.อะหมัด ยี่สุนทรง
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อ.สุกรี หลังปูเตะ  วิทยาลัยอิสลามยะลา
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ไมมีใครพัฒนาหลักสูตร ไมมีใครทํา เพราะฉะน้ันในปตอไปจะนําประเด็นดังกลาวน้ีมาทําการวิจัยตอไป
ก็คือการพัฒนาหลักสูตรตาดีกา การที่จะคงไวซึ่งอัตลักษณดั้งเดิมที่มี 39% ที่จะใชกับเด็กไมต่ํากวา 78,000
คน  ตาดีกาสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของแตละวิชาหรืออาจเปนกลุมวิชาก็ได

แตเราสามารถที่จะออกแบบหลักสูตรของตาดีกาได 2 แบบ  แบบที่ 1 ก็คือเปนรายวิชาโดยสาระ
แบบที่ 2 คือ เปนกลุมอัลกูรอาน กลุมภาษา กลุมเชิงการศึกษา และกลุมจริยธรรม  จากการสํารวจ
จะเห็นวาปอเนาะสวนใหญตองการคงไวซึ่งอัตลักษณดั้งเดิมของปอเนาะเดิม มีปอเนาะ 24.5% ที่ตองการ
ที่จะเปนปอเนาะที่ มีการแทรกวิชาการสามัญ  ปอเนาะใดที่จะพัฒนาเปนปอเนาะ Modern หรือเปน
ปอเนาะแบบสมัยใหม เราก็พอที่จะมีชองทางที่จะเอาวิชาการสามัญ หรือแมกระทั้งวิชาชีพเขาไป แตตอง
อาศัยเทคนิคและความสมัครใจของปอเนาะน้ันๆ   สวนปอเนาะที่เขาไมตองการที่จะเปนปอเนาะแบบ
สมัยใหม ตองการที่ภาวะเอกลักษณดั้งเดิมของตัวเองน้ี เราก็สามารถนําวิชาชีพเขาไปในลักษณของ
วิชาชีพทักษะชีวิต  ซึ่งจะตองมีเทคนิคจริงๆ มีปญหามากมายแตไมใชปญหาแกนหลัก มันคือปญหาเทคนิค
เล็กๆ นอยๆ  ถาเราสามารถมีชองทางหรือมีเทคนิคตรงน้ีได  ปญหาทุกอยางก็จะราบรื่น
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การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เพ่ือบูรณภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

นําเสนอโดย  รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ
คณะศึกษาศาสตร

ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาที่สืบเน่ืองมาเปนระยะยาวนาน โดยที่ทุกฝายใหความ
สําคัญกับการศึกษา  และตั้งประเด็นวาจัดการศึกษาอยางไร ทําไมประชาชนจึงไมมีคุณภาพเทาที่ควร
ในขณะที่ประชากรสวนใหญสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นักเรียนอาน พูด
และเขียนภาษาไทยไมได เปนผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  เม่ือจัดอันดับในระดับประเทศ พบที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตจะอยูในลําดับสุดทายทุกป  ความเปนมาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามน้ัน
สวนใหญไดพัฒนามาจากสถาบันปอเนาะ ซึ่งมีความมุงหมายเพื่อสอนดานศาสนา แตทางรัฐบาลมีความ
ตองการใหมีการเรียนการสอนวิชาสามัญและวิชาชีพดวย เพื่อสามารถประกอบอาชีพได ดังน้ันสถาบัน
ปอเนาะที่มีความพรอมเปลี่ยนเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จะไดรับเงินงบประมาณสนับสนุน
การจัดการศึกษา ทําใหมีโรงเรียนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก การจัดการเรียนการสอนตองทํา 2 ระบบคูขนาน
คือ สอนทั้งวิชาสามัญมี 8 สาระการเรียนรู และสอนวิชาศาสนาอีก 8 สาระเชนเดียวกัน รวม 16 สาระ
การเรียนรู ทําใหมีปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาบุคลากร ปญหาหลักสูตรและการสอน ปญหา
คุณภาพผูเรียน  เปนตน

คณะผูวิจัย: รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ, ดร.เรชา ชูสุวรรณ, ดร.นินาวาลย ปานากาเซ็ง,
ออมใจ วงษมณฑา     คณะศึกษาศาสตร
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การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดยกําหนดรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพจากการมีสวนรวมของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 130 โรงเรียน
แลวคัดเลือกโรงเรียนเปนกลุมตัวอยางจังหวัดละ 3 โรงเรียน ครอบคลุมตามขนาดเล็ก กลาง และใหญ
รวมทั้งหมด 9 โรงเรียน ในแตละโรงเรียนจัดใหมีนักวิจัยรวมโรงเรียนละ 3 คนคือ ผูบริหาร ครูวิชาการ
และครูผูดูแลนักเรียน เปนผูรวมวิจัยกับนักวิจัยหลัก จัดใหมีการทําแผนการวิจัยปฏิบัติการ จัดทําแผน
พัฒนาบุคลากร แผนงานวิชาการ และแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักวิจัยหลักจัดอบรม ประชุม สัมมนา
และติดตามประเมินผล  โดยใหนักวิจัยรวมเปนผูรายงานอยางตอเน่ือง  อาศัยการมีสวนรวมระหวาง
นักวิจัยหลักกับทางโรงเรียน

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้น ในดานการบริหารจัดการ ดานการ

จัดการเรียนการสอนและดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปรากฏผลดังน้ี
1. ดานกระบวนการบริหารจัดการ มีดังน้ี (1) ฝายบริหารโรงเรียนเกิดความตระหนักและตื่นตัว

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามากขึ้น (2) ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองและใหความสําคัญในการ
ใชหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการศาสนาอิสลามในการบริหาร (3) กระบวนการบริหารของโรงเรียน
มีความชัดเจนเปนระบบมากขึ้น และสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง (4) โรงเรียนเห็นแนวทางการ
พัฒนา เน่ืองจากรูปแบบจะเปนกรอบความคิดในการพัฒนาและชวยใหผูบริหารกับครู มองทิศทางการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
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2. ดานการจัดการเรียนการสอน มีดังน้ี (1) ครูไดรับการพัฒนาดานความรู และเปลี่ยนแปลง
การจัดกระบวนการเรียนรู (2) ครูมีการพัฒนาศักยภาพดวยตนเอง (3) มีการดําเนินการเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสายอิสลามศึกษาและสายสามัญศึกษา รวมทั้งจัดใหมีการเรียนในสายอาชีพ
ที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของทองถ่ิน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพื่อให
สอดคลองกับหลักการศาสนาอิสลาม และความตองการของชุมชน (4) การจัดกระบวนการเรียนรู
โดยสอดแทรกหลักการศาสนาอิสลามในเน้ือหาของรายวิชา ใชหลักการถายทอดความรูและหลักการ
ศาสนาอิสลามโดยผานศาสตรและสิ่งแวดลอมรอบตัว (5) การจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมให
ผูเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตตามหลักการอิสลาม (6) เรียนรูจากการปฏิบัติจริง สามารถเชื่อมโยง และ
นําไปใชกับชีวิตประจําวันได

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี ดังน้ี (1) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมและ
วิถีชุมชนโดยไมขัดตอหลักการศาสนา (2) มีการจัดกิจกรรมปลูกฝงทัศนคติและคานิยมในการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพที่สุจริต (3) การใหผู เรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและไดแสดงออกอยาง
เต็มศักยภาพ (4) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมความรับผิดชอบตอสวนรวม (5) การจัดกิจกรรม
สงเสริมใหผูเรียนรักการทํางาน มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และทํางานอยางมีความสุข  (6) การจัด
กิจกรรมเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตตามวิถีอิสลาม  ทั้งในดานความรู  ความสามารถ  คุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ผลกระทบจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลตอนักเรียนและตอสังคม ดังน้ี
1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน มีดังน้ี (1) นักเรียนสวนใหญมีการพัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามและมีบุคลิกภาพตามหลักการศาสนาอิสลาม  (2) โรงเรียนสามารถ
ลดอัตรานักเรียนกลุ มเสี่ยงลงได  (3) นักเรียนรูจักรับผิดชอบตอสวนรวม มีความสามารถในการ
แสดงออกไดอยางเต็มศักยภาพ  (4) นักเรียนรูจักวิถีการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับหลักคําสอนของ
อิสลาม และมีความรูความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  (5) นักเรียนมีการ
พัฒนาในดานทักษะและกระบวนการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางถูกตอง สอดคลองกับความคาดหวังของ
ชุมชน (6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูและทักษะตามหลักสูตรอยูในระดับที่สูงขึ้น อยูในเกณฑ
ที่นาพอใจ (7) นักเรียนสามารถศึกษาตอระดับอุดมศึกษาไดในอัตราที่สูงขึ้น (8) นักเรียนที่มีความจําเปน
ทางครอบครัวและไมสามารถศึกษาตอได สามารถประกอบอาชีพในชุมชนไดตามความถนัด

2. ผลกระทบตอชุมชนและสังคม มีดังน้ี (1) ผูปกครองมีความพึงพอใจตอผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและไววางใจในการดําเนินงานของโรงเรียน (2) โรงเรียนและนักเรียนให
ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสังคมเพิ่มขึ้น ทําใหชุมชนมีความผูกพันตอโรงเรียนมากขึ้น
(3) นักเรียนมีระเบียบวินัย มีพฤติกรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี สามารถปฏิบัติตนเปนคนดี
ตอสังคมและประเทศชาติ
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แผนงานวิจัยยอยท่ี  1
การวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธุ มลายู และการสรางความเขาใจ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มีโครงการวิจัย 2 เรื่อง คือ

1. เร่ือง ความสัมพันธเชิงชาติพันธุ บริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย
2. เร่ือง ปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนไทยมุสลิม

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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ความสัมพันธเชิงชาติพันธุ
บริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย

นิอับดุลราก๊ิบ บินนิฮัสซัน1, ซาวาวี ปะดาอามีน2 และ อับดุลรอนิง สือแต3

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางชาวไทยพุทธกับชาวมลายูมุสลิมในดาน
1. ชาติพันธุ 2. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3. การมีสวนรวมทางการเมืองและการศึกษา และผลกระทบ
ของความสัมพันธเชิงชาติพันธุในพื้นที่ของ 2 ประเทศ

คณะวิจัยไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม การ
สนทนากลุม และการสัมภาษณแบบเจาะลึก  การสังเกตแบบมีสวนรวมไดกําหนดชุมชนมลายูมุสลิมและ
ชุมชนไทยพุทธ เพื่อทําการศึกษาชุมชนทั้งสองที่มีความสัมพันธเชิงชาติพันธุ  โดยเลือกชุมชนมลายูมุสลิม
จํานวน 3 ชุมชน และชุมชนไทยพุทธจํานวน 3 ชุมชน บริเวณชายแดนประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
การเลือกชุมชนมลายูมุสลิมและชุมชนไทยพุทธน้ัน จะเลือกชุมชนที่ตั้งอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกัน โดย
ชุมชนไทยพุทธ 2 ชุมชน และชุมชนมลายูมุสลิม 2 ชุมชน อยูใน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส   ชุมชนไทยพุทธ
1 ชุมชน และชุมชนมลายูมุสลิม 1 ชุมชน อยูใน อ.ตุมปต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

การวิจัยน้ี พบวา ความสัมพันธระหวางชุมชนของชาติพันธุไทยพุทธกับมลายูมุสลิมน้ันเปนความ
สัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนเพื่อนบาน   ดวยความสัมพันธที่มีมาอยางยาวนานทําใหเกิด
การยอมรับวัฒนธรรมของกันและกัน แมวาแตละชาติพันธุจะมีภาษา ศาสนา วัฒนธรรมที่แตกตางกัน
แตชุมชนทั้งสองชาติพันธุ มีการยืมคําในภาษาของแตละฝายมาใชในการพูดประจําวัน ทําใหเกิดการ
ยอมรับในภาษาของชาติพันธุอ่ืน มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดเปนความเปนหน่ึงเดียวบนความ

1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
2 วิทยาลัยอิสลามศึกษา
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หลากหลายทางวัฒนธรรม ยังมีการคนพบวาในแตละชุมชนไดเกิดการแตงงานขามเผาพันธุ ซึ่งจะสราง
ความเขาใจที่ดีตอกัน  มีทัศนคติที่ดี  และใหเกียรติซึ่งกันและกัน  ทําใหเกิดเปนการประสานใจในหมู
ญาติมิตรเปนจํานวนมาก  ดวยชาวมลายูมุสลิมเปนชาติพันธุที่ยึดถือในหลักการศาสนาอิสลาม ซึ่งหาม
การแตงงานกับคนตางศาสนา เม่ือเกิดการแตงงานระหวางทั้งสองชาติพันธุ จึงตองมีการเปลี่ยนศาสนา
ของอีกฝายหน่ึงเพื่อทําใหสามารถแตงงานกันได

สําหรับความสัมพันธดานการมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชาวไทยพุทธกับชาวมลายูมุสลิมน้ัน
พบวา ความสัมพันธทางการเมืองในระดับชาติมีความแตกตางจากความสัมพันธทางการเมืองในระดับ
ทองถ่ิน  ความสัมพันธทางการเมืองในระดับทองถ่ินจะเปนความสัมพันธทางตรง มีการทํางานและการ
รวมมือกัน   มีการเขารวมเปนกลุมเดียวกันมากกวาการเมืองในระดับชาติ แมจะมีความแตกตางทาง
ชาติพันธุ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม   ในเรื่องของความสัมพันธดานการศึกษา พบวา การปลูกฝง
ความสัมพันธระหวางชาติพันธุที่ดีที่สุดคือการเริ่มตนตั้งแตชั้นอนุบาล ตอมาเปนระดับประถมศึกษา
ทําใหไดมีโอกาสสัมพันธใกลชิดกัน มีความสนิทสนมกัน เปนการปูพื้นฐานในการยอมรับวัฒนธรรมระหวาง
กันและกัน  สวนการศึกษาในระดับมัธยมน้ัน ดวยสวนใหญชาวมลายูมุสลิมใหบุตรหลานเรียนในโรงเรียน
ราษฎรสอนศาสนาอิสลาม สวนชาวไทยพุทธใหบุตรหลานเรียนในโรงเรียนสายสามัญของรัฐบาล ทําให
สวนน้ีเกิดชองวางมากขึ้น สําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน ทําใหนักศึกษาไทยพุทธและมลายูมุสลิม
เกิดความสัมพันธเชิงชาติพันธุ ในระดับสูง มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคมสูงขึ้น เขาใจใน
วิถีชีวิตของคนในสังคมเดียวกันมากขึ้น  มีโลกทรรศนที่กวางไกลขึ้นมีวุฒิภาวะความเปนผูนํา  รูจักนํา
หลักวิชาการตางๆ มาพัฒนาความสัมพันธระหวางชาติพันธุ  ความสัมพันธในระดับอุดมศึกษาเปนความ
สัมพันธที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพราะบุตรหลานของทั้งสองชาติพันธุอยูในชวง
ของการออกสูโลกของการทํางาน

การศึกษาเรื่องความสํานึกในชาติพันธุของชาวไทยพุทธกับชาวมลายูมุสลิมน้ัน พบวา ไมมีความ
สัมพันธกับความสํานึกในชาติรัฐ เชน ชาวไทยพุทธในอําเภอตุมปต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  แมมี
ความสํานึกวาเปนชาติพันธุไทย มีการเรียนภาษาไทย รับฟงและรับชมสื่อมวลชนจากทางประเทศไทย
แตชาวไทยพุทธเหลาน้ันมีความผูกพันกับประเทศมาเลเซียที่ตนเองเกิดและตั้งถ่ินฐานอยู  สวนใหญมีความ
พึ่งพอใจกับสถานภาพของตนเองในฐานะของชนกลุมนอยในประเทศที่ชาวมลายูมุสลิมเปนชนกลุมใหญ
มีลักษณะเหมือนกันกับชาวมลายูมุสลิมที่อยูในพื้นที่การวิจัยของอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  แมจะมี
ความสํานึกในการเปนชาติพันธุมลายู มีการพูดภาษามลายู การเรียนภาษามลายู  บางสวนรับฟงและ
รับชมสื่อมวลชนจากทางประเทศมาเลเซีย  ดวยพื้นที่การวิจัยตั้งอยูบริเวณชายแดนที่ติดตอกับประเทศ
มาเลเซีย  แตทั้งหมดมีความผูกพันกับแผนดินเกิด  มีความจงรักภักดีตอชาติรัฐในฐานะที่ตนเองเปน
พลเมืองของประเทศไทย  ถึงอยางไรก็ตาม ในการวิจัยในครั้งน้ีก็ไดมีการคนพบวาความสัมพันธระหวาง
ชาวไทยพุทธกับมลายูมุสลิมแมสวนใหญจะเปนไปในเชิงบวก แตความรูสึกนึกคิดตอชาติพันธุที่ เปนตัว
กําหนดพฤติกรรมและการปฏิบัติตอกันของกลุมชาติพันธุ ไทยพุทธและมลายูมุสลิม เปนความรูสึกที่ มี
อคติตอชาติพันธุ อ่ืนยังคงมีอยูทั้งในกลุมชาติพันธุไทยพุทธและมลายูมุสลิม  การเลือกปฏิบัติในแตละ
ชาติพันธุยังคงมีอยู ปรากฎการณเชนน้ีจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการแกไข เพราะสิ่งเหลาน้ีจะมีผลกระทบ
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ตอความม่ันคงของประเทศ ดังน้ันการจัดการดานความสัมพันธระหวางชาติพันธุไทยพุทธและมลายูใน
เชิงบวกสามารถทําใหเกิดความสัมพันธในทางที่ดีได อันจะเปนการสรางความม่ันคงใหแกประเทศชาติ
ตอไป

การวิจัยในครั้งน้ี มีขอเสนอแนะวาประเทศไทยควรศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางชาติพันธุ
ตางๆ ในประเทศมาเลเซีย เพื่อนํามาใชในการปลูกฝงความสัมพันธระหวางชาติพันธุ ในประเทศไทย
โดยทางประเทศมาเลเซียไดบรรจุวิชาวาดวยความสัมพันธเชิงชาติพันธุ  เพื่อทําใหแตละชาติพันธุ ได
เรียนรูถึงภูมิหลังของแตละชาติพันธุ  อันจะทําใหเกิดความเขาใจ ความปรองดอง ความสามัคคี และ
ความเปนเอกภาพบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม สําหรับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ดังน้ันทางรัฐบาลสมควรบรรจุเน้ือหาเก่ียวกับความสัมพันธเชิงชาติพันธุ
ดวย โดยเน้ือหาของวิชาตองเปนกลางทางวิชาการ มีความเที่ยงตรงตอทุกชาติพันธุ ไมมีความอคติทาง
ชาติพันธุ (ethnocenterism) และตองกําหนดนโยบายพหุสังคม (Plural Society) มาใชในสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต  ดังที่ประเทศมาเลเซียและประเทศอ่ืนๆ ไดดําเนินการ อันจะสรางสังคมแหงน้ีใหมี
ความสงบสุขไดมากยิ่งขึ้น
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ปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราว
ของเยาวชนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ดร.เกษตรชัย และหีม1 และ ดลมนรรจน บากา2

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของเยาวชน
ไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อศึกษาแนวทางแกไขและปองกันปญหาพฤติกรรมกาวราว
ของเยาวชนดังกลาว เปนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีการ
สัมภาษณเยาวชนไทยมุสลิมจํานวน 4,320 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมอาร
และโปรแกรมเอ็กซสแต็ท และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจํานวน 30 คน และ
ประชุมโตะกลมจํานวน 3 กลุม และวิเคราะหขอมูลดวยหลักตรรกเทียบเคียงแนวความคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยควบคูบริบท

ผลจากการศึกษาวิจัยมีดังน้ี เยาวชนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีพฤติกรรมกาวราว
22.3%  ปจจัยเสี่ยงที่สงผลพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  มี 5
ตัวแปร ไดแก การเห็นพอแมทะเลาะกัน การอบรมเลี้ยงดูแบบอิสลาม ระดับความรูดานศาสนา ระดับ
การปฏิบัติศาสนกิจ และประเภทเกมที่ชอบเลน  และแนวทางแกไขและปองกันปญหาพฤติกรรมกาวราว
ของเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตคือ การจัดโปรแกรมฝกอบรมที่ชื่อวา “ตัรบียะฮฺอิสลามียะฮฺ”
ซึ่งแปลวาการอบรมขัดเกลาตามรูปแบบอิสลาม และเปนโปรแกรมที่เนนเก่ียวกับการใหความรูดานศาสนา
ทั้งในเรื่องหลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ และหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม รวมทั้งการฝกใหมีการ
ปฏิบัติศาสนกิจ และใหอยูในสภาพแวดลอมตามรูปแบบอิสลาม

1 อาจารยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
2 รองศาสตราจารยวิทยาลัยอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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จากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา การอบรมเลี้ยงดูแบบอิสลาม ระดับความรูดานศาสนา และ
ระดับการปฏิบัติศาสนกิจเปนปจจัยเสี่ยงที่ม่ีความสําคัญ และมีผลเปนอยางมากตอพฤติกรรมกาวราว
ของเยาวชนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเยาวชนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบอิสลามนอย
และปานกลาง มีโอกาสที่ มีพฤติกรรมกาวราวสูงกวาเยาวชนที่ ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบอิสลามมาก
เยาวชนที่ไมไดเรียนศาสนามีโอกาสที่มีพฤติกรรมกาวราวสูงกวาเยาวชนที่มีการศึกษาดานศาสนา  และ
เยาวชนที่ มีการปฏิบัติศาสนกิจระดับนอย มีโอกาสที่มีพฤติกรรมกาวราวสูงกวาเยาวชนที่ มีการปฏิบัติ
ศาสนกิจระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาปจจัยดานศาสนามีผลตอพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนไทยมุสลิม
กลาวคือ ถาเยาวชนไทยมุสลิมไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบอิสลามอยางเครงครัด มีความรูดานศาสนา
ในระดับสูง และมีการปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัดเปนประจํา ก็จะใหเยาวชนไทยมุสลิมมีโอกาสนอย
มากที่มีพฤติกรรมกาวราวตอผูอ่ืน เน่ืองจากวาเยาวชนมีหลักในการยึดม่ันในการดําเนินชีวิต และไดผาน
กระบวนการขัดเกลาทางจิตใจดวยวิธีการทางศาสนาอิสลาม ซึ่งเปนกระบวนการในการถายทอดความรู
หลักการปฏิบัติ ทัศนคติ และคานิยม โดยการแนะนําสั่งสอน และการใหกฎระเบียบอยางชัดเจน เปน
กระบวนการที่ทําใหบุคคลสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมอยางสงบสุข

นอกจากน้ี การเห็นพอแมทะเลาะกัน และเกม เปนปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอพฤติกรรมกาวราวของ
เยาวชนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเยาวชนที่มีประสบการณการเห็นพอแมทะเลาะกัน
เปนประจํา มีโอกาสที่มีพฤติกรรมกาวราวสูงกวาเยาวชนที่ไมเคยเห็นพอแมทะเลาะกัน  และเยาวชนที่
ชอบเลนเกมตอสู/บูลางผลาญ มีโอกาสที่มีพฤติกรรมกาวราวสูงกวาเยาวชนที่ชอบเลนเกมประเภทกีฬา
ลับสมอง ทั้งน้ีเพราะการเห็นพอแมทะเลาะกัน และเกมเปนตัวกระตุนใหเยาวชนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
โดยเยาวชนจะมีการเรียนรูพฤติกรรมจากบุคคลรอบขาง และมีการเลียนแบบพฤติกรรมตามที่ไดเรียนรูมา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลียนแบบจากบุคคลที่ตนใหความเคารพนับถือ และมีความใกลชิดสนิทสนม
ไมวาจะเปนพอแม ญาติพี่นอง ครู เพื่อน และบุคคลที่ชื่นชอบ  ซึ่งเด็กสวนใหญมักคิดวาการแสดง



60 ปญหาชายแดนใต
มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

พฤติกรรมกาวราวและความรุนแรงน้ันเปนเรื่องปกติ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตของเขาได ดังน้ันจะ
เห็นไดวาครอบครัวที่มีการใชความรุนแรง และประสบการณจากการเลนเกมที่รุนแรงเปนสาเหตุที่สําคัญ
ประการหน่ึงทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมกาวราว เพราะครอบครัวเปนจุดหน่ึงที่ ทําใหพฤติกรรมรุนแรง
มีเพิ่มขึ้น  ลักษณะครอบครัวที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมรุนแรง ไดแก มีการใชความรุนแรงในครอบครัว
นอกจากน้ีการพบเห็นความกาวราวรุนแรงจากสื่อตางๆ มีผลกระตุนใหอยากแสดงพฤติกรรมกาวราว
หรือยอมรับวาพฤติกรรมกาวราวเปนเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจําวัน  ซึ่งการกระทําผิดของวัยรุน
สวนหน่ึงเปนการตามแบบอยางที่เห็น  ซึ่งภาพความรุนแรงกระตุนใหเกิดแรงจูงใจอยากที่จะทําตามแบบ
ความอยากมีมากขึ้นเม่ือไดเห็นซ้ําๆ และเกิดการหาเหตุผลสนับสนุน หรือเกิดการยอมรับวาความรุนแรง
เปนทางเลือกหน่ึงในการแกปญหา  การพัฒนาพฤติกรรมรุนแรงในกลุมเด็กดวยการแสดงความรุนแรง
ตอเด็กเปนผลจากทั้งการตามแบบอยาง และในขณะเดียวกันก็กระตุนความรูสึกกาวราวรุนแรงรวมกับ
การเห็นการใชความรุนแรงในผูใหญ

จากผลการวิจัยดังกลาว คณะผูมีวิจัยมีขอเสนอแนะแกพอแมผูปกครอง ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน
และรัฐบาล พิจารณาดําเนินการดังน้ี

1. ตองสงเสริมใหพอแมผูปกครองเรียนรูศาสนา และเขาใจถึงวิธีการเลี้ยงดูบุตร
ตามหลักการศาสนา  ผูปกครองจะตองสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาดานศาสนาของ

เยาวชนอยางจริงจัง และสอดสองดูแลและติดตามการปฏิบัติศาสนกิจอยางใกลชิด ที่สําคัญตองมีการ
ปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนใหมีวิถีชีวิตตามแนวอิสลามและแบบฉบับของทานศาสดา ตองรวมกันสราง
สังคมอิสลามที่สมบูรณแบบตามแนวทางอิสลาม และตองจัดคายอบรมจริยธรรมอิสลามในชุมชนตางๆ
อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง

2. ตองมีความตระหนักและใหความสําคัญกับความรูสึกของบุตรหลาน
ตองมีความอดทนอดกลั้น รูจักใหอภัยซึ่งกันและกัน และใหความวางใจซึ่งกันและกัน เพื่อความ

เปนสุขในครอบครัว  นอกจากน้ีญาติพี่นอง รวมทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
และกระทรวงวัฒนธรรม ตองรวมมือกันสงเสริมการใชชีวิตครอบครัวเปนสุข และตอตานการใชความ
รุนแรงในครอบครัว

3. ตองควบคุมการเลนเกมคอมพิวเตอรชนิดที่มีความรุนแรง
ผูปกครองควรสงเสริมการเลนเกมเบาสมอง เกมกีฬา และหากิจกรรมสรางสรรคอ่ืนรวมกัน

ทํากับบุตรหลาน รวมทั้งมีการชี้แจงถึงผลกระทบจากการเลนเกมดวย นอกจากน้ีตองมีการควบคุมราน
เกม ควบคุมการผลิตเกม และควบคุมการจําหนายเกม

4. ตองนําโปรแกรมการแกไขและปองกันปญหาพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนที่ไดจากการวิจัยไป
ทดลองใชอยางเปนรูปธรรม และมีการประเมินผลตามหลักวิชาการ

ตองมีการนําแบบสอบวัดพฤติกรรมกาวราวจากการวิจัยในครั้งน้ีไปทดสอบพฤติกรรมของ
เยาวชนไทยมุสลิมอยางเปนรูปธรรมเพื่อคัดเลือกเยาวชนเขารวมโครงการอบรม เพราะแบบจําลองที่ได
จากการวิจัย สามารถจะคนหาเด็กที่มีเสี่ยงสูงที่จะมีพฤติกรรมกาวราว และเปนประโยชนสําหรับการ
วางแผนนโยบายที่ดีในการปองกันปญหาพฤติกรรมกาวราวในอนาคต
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ปญหาชายแดนใต

แผนงานวิจัยยอยท่ี  2
การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถ

ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
มีโครงการวิจัย 1 เรื่อง คือ

เร่ือง การพัฒนาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาลในมลฑล Ningxia ประเทศจีน
เพื่อการลงทุนและการสงออกของกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุม SMEs ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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การพัฒนาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ
ฮาลาลในมลฑล Ningxia ประเทศจีน
เพ่ือการลงทุนและการสงออกของกลุมวิสาหกิจชุมชน
และกลุม SMEs ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ไพรัช วัชรพันธุ 1 และ วีรศักดิ์  ตุลยาพร2

จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส เปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาล เพราะ
ประชาชนสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิม และเปนที่รูจักของชาวมุสลิมทั่วโลก จนไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใหเปนแหลงผลิตผลิตภัณฑอาหารฮาล ปญหาหลัก
ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมี 3 ประการ คือ 1. ปญหาการวางงาน  2. ปญหายาเสพติด และ 3. ปญหา
ความยากจน  อยางไรก็ตาม ถึงแมวาปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจะมีอุปสรรคสําหรับนักลงทุน
ที่จะมาลงทุนผลิตอาหารฮาลาลในพื้นที่ก็ตาม แตกระแสความตองการของอาหารฮาลาลในตลาดโลก
ที่นับวันจะสูงมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มของประชากรมุสลิมที่มากกวาประชากรที่ไมใชมุสลิมโลก

ปจจุบันชองทางการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต มีแนวโนมแคบลงเน่ืองจากปญหาความไมสงบในพื้นที่  ปจจุบันการ
พัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลในประเทศไทยยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบหรือดูแลอยางครบทุกดาน เพราะ
ตางคนตางทํา ทําใหศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย มีความเขมแข็งเฉพาะดานเทาน้ัน
อยางไรก็ตาม ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาลวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

1 ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
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ในพื้นที่มีแนวโนมลดลงทุกวันเพราะความไมสงบในพื้นที่  แตก็มีหนวยงานของรัฐในพื้นที่ เชน ศอบต.
พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชน เปนตน  ไดนําไปออกงานแสดง
ผลิตภัณฑฮาลาลทั้งในและตางประเทศ  ทุกครั้งไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาในตางประเทศ แตสวนใหญ
ไมสามารถสงออกไดเน่ืองจากผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานสากล  สําหรับชองทางการจําหนายในมลฑล
หนิงเซียะ (Ningxia) ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไดไปแสดงสินคาอาหารฮาลาลโลก
ถึง 3 ครั้ง ตั้งแตป 2550-2552 ซึ่งเมืองดังกลาวมีประชากรสวนใหญเปนชาวฮุยที่นับถือศาสนาอิสลาม

คณะผูประกอบการของศูนยกระจายสินคาในมลฑลหนิงเซียะไดมาทําการเจรจาทําการคากับ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เม่ือวันที่
27 กรกฎาคม 2552 ณ อ.หาดใหญ จ.สงขลา  ผลการเจรจาพบวาปญหาการขนสงยังเปนอุปสรรคของ
ทั้งสองฝาย  อยางไรก็ตาม ราคาผลิตภัณฑฮาลาลของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตเม่ือนําไปขายปลีกใน
ศูนยการคามลฑลหนิงเซียะ ราคาจะสูงกวาคูแขงถึงสามเทาตัวจนทําใหขาดแรงจูงใจจากผูซื้อ

ความผิดพลาดในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ก็เพราะไมมี
หนวยงานของรัฐหนวยใดที่จะดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลอยางจริงจัง หนวยงาน ศอบต. ซึ่งควร
จะเปนหนวยงานหลัก ก็ไมมีบุคลากรและอํานาจหนาที่ที่จะปฎิบัติงานไดในเชิงรุก ตลอดจนไมมีกฎหมาย
รองรับ  งานสวนใหญจะนําไปในงานแสดงสินคาในตางจังหวัดและตางประเทศมากกวาการพัฒนา
ตัวผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑหรือมาตรฐานสากล เพื่อใหได อย. เครื่องหมายฮาลาล GMP HACCP ฯลฯ
อยางไรก็ตาม ปจจุบันวิสาหกิจชุมชนและสหกรณการเกษตรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบางเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีการจัดตั้งกลุมผูผลิตผลิตภัณฑฮาลาลในพื้นที่ขึ้นมา 4 กลุม
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คือ กลุมสมแขก กลุมเครื่องแตงกายมุสลิม กลุมศิลปะประดิษฐ และกลุมบูดู ทําใหกลุมเกษตรกรผูผลิต
ในพื้นที่มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น จนบางรายสามารถสงสินคาออกไปขายยังตางจังหวัดและตางประเทศ
ไดจํานวนมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาชองทางการจําหนายและการลงทุนผลิตภัณฑฮาลาลดังกลาว
ขางตนทั้งในประเทศและหนิงเซียะ คือ

1. วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดชายแดนภาคใต ควรจะมีศูนย
กระจายสินคาในตางจังหวัดหรือในมลฑลหนิงเซียะที่เห็นวามีทําเลและภาวะเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อความ
ยั่งยื่นในการระบายสินคาออกจากพื้นที่ไดอยางตอเน่ือง เพื่อแกปญหาการวางงาน และความยากจน

2. หนวยงานของรัฐในพื้นที่ เชน ศอบต. ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ควรจะมีบุคลากรและอํานาจในการสั่งการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
ฮาลาล

3. วิสาหกิจชุมชน และ SMEs จังหวัดชายแดนภาคใต ควรจะจัดตั้งศูนยกระจายสินคาภายใน
ประเทศ ไดแก เชียงใหม ขอนแกน อุบลราชธานี กรุงเทพฯ เปนตน เพราะเปนจังหวัดที่เคยทํายอดขาย
ไดดีใหกับวิสาหกิจและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เม่ือไดไปออกงานแสดงสินคาและทําใหเศรษฐกิจ
ดีขึ้นพอใช

4. มลฑลหนิงเซียะมีนโยบายที่จะมาเปดศูนยกระจายสินคาในภาคใต  และไทยก็มีนโยบายเปด
ศูนยกระจายสินคาฮาลาลที่หนิงเซียะเชนกัน ในอนาคตคาดวาความรวมมือทางการคาและการลงทุน
ระหวางทั้งสองประเทศมีแนวโนมจะดีขึ้นถาเปดโอกาสใหซึ่งกันและกัน

5. ผูประกอบการหนิงเซียะไดใหขอเสนอแนะใหวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมไทยสงสินคาที่เปนเอกลักษณของไทยใหมากขึ้น และสินคาฮาลาลที่จะไปกระจายในหนิงเซียะควรจะ
มีปริมาณมากเพียงพอ และบรรจุภัณฑตองระบุรายละเอียดสวนประกอบของสินคา และไดมาตรฐาน
สากล  เปนตน

6. ในดานการลงทุน หนวยงานของรัฐในพื้นที่ ควรชวยเหลือวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของพื้นที่อยางจริงจังในการแปรรูปผลไมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และสรางรายไดใหกับ
ชุมชน

7. ในทางการคา ผลิตภัณฑฮาลาลของพื้นที่ไมจําเปนตองสงออกสินคาไปมลฑลหนิงเซียะที่เดียว
แตสามารถสงไปยังมลฑลอ่ืนๆ ไดอีกดวย เชน กวางเจา คุนหมิง ซีอาน เปนตน เพราะผลิตภัณฑฮาลาล
ผูบริโภคที่ไมใชมุสลิมก็บริโภคได

8. หนวยงานของรัฐในพื้นที่พื้นที่  ควรจะพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑฮาลาลของวิสาหกิจชุมชน
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหไดรับ อย. เครื่องหมายฮาลาล, GMP, Bar Code หรือ HACCP
เปนตน  เพื่อนําผลิตภัณฑฮาลาลจากทองถ่ินสูสากล

9. หนวยงานของรัฐควรแบงหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจนในการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลของจังหวัด
ชายแดนภาคใต เกษตรจังหวัดควรรับผิดชอบตนนํ้า อุตสาหกรรมจังหวัดรับผิดชอบกลางนํ้า และพาณิชย
จังหวัดรับผิดชอบปลายนํ้า  หนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของควรใหการสนับสนุน ไมควรขัดแยงในผลประโยชน
ชาติ
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งานวิจัยที่ควรศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑฮาลาลของจังหวัดชายแดนภาคใตในอนาคตคือ การแปรรูป
และสรางมูลคาเพิ่มดวยระบบแบงเปนกลุมสินคาใหไดมาตรฐานตลาดสากล ฮาลาลโลจิสติกส บริการ
ฮาลาล วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า ใหไดคุณภาพมาตรฐาน
สากล  และในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของตลาด
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แผนงานวิจัยยอยท่ี 3
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาขอเสนอนโยบายดานความมั่นคงเศรษฐกิจ
สังคม และรูปแบบการบริหารสําหรับพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

มีโครงการวิจัย 4 เรื่อง คือ
1. เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐกิจกระแสหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และเศรษฐกิจชุมชนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
2. เร่ือง การพัฒนาตัวแบบการวิเคราะหนโยบายเพื่อแกปญหาความรุนแรงจังหวัด

ชายแดนภาคใตดวยฐานขอมูล สังคม เศรษฐกิจ ประชากร และภูมิศาสตร
3. เร่ือง การวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงสถานการณเฉพาะหนาทั้งทางดานสังคม

เศรษฐกิจ การเมืองและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
4. เร่ือง การบริหารคาตอบแทน พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความตองการ

คาตอบแทนของขาราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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การศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐกิจกระแสหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
ชุมชนมุสลิม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ1  อับดุลรอชีด เจะมะ2
วิโชติ จงรุงโรจน3 และ ศักดา ขจรบุญ4

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคสําคัญคือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคตั้งแตแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10  2) เพื่อศึกษาประเมินสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนมุสลิม  3) เพื่อศึกษาลักษณะสําคัญและเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจการแสหลัก ปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจอิสลาม และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอิสลาม
วิธีการศึกษา ไดใชวิธีการเก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย ขอมูลปฐมภูมิไดจาก
การใชแบบสอบถามกับกลุมประชาชนในระดับพื้นที่ โดยการกระจายตามสถานภาพสวนบุคคลทั้งในระดับ
ผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไป และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นและรวมตรวจสอบ
ผลการศึกษากับกลุมผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน และผูนําศาสนา  ประชากรตัวอยาง ไดแก ชุมชน/หมูบาน
มุสลิมในพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีกลุมตัวอยางจํานวน 1,442 คน จําแนกตามพื้นที่
เมืองและชนบทตามสัดสวน 80:20  เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยตัวอยางโดยใชวิธีการแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ใชวิธีวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1 ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
2 ผูชวยศาสตราจารย วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
3 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต
4 อาจารยคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
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ผลการศึกษา พบวา การพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักชวงเวลา 48 ปที่ผานมา เนนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนภาคเอกชน สงเสริมการเกษตรและประมงเพื่อการคา โดยเฉพาะ
การทําสวนยางพารา การใชเรืออวนรุนอวนลาก แตผลประโยชนจากการพัฒนาสวนใหญตกอยูกับกลุม
ทุนที่เขมแข็งและสามารถเขาถึงทรัพยากร  ชุมชนมุสลิมสวนใหญไมสามารถปรับตัวเขากับกระแสการ
พัฒนาไดทําใหคนสวนใหญมีรายไดต่ํา มีสัดสวนคนจนสูงกวาจังหวัดอ่ืนของภาคใต  ระบบเศรษฐกิจ
อิสลามถูกนํามาใชตั้งแตป พ.ศ. 2524  ริเริ่มโดยภาคประชาชน  พัฒนาจากกองทุนอิสลามหรือกลุมออม
ทรัพยอิสลามเปนสหกรณอิสลาม ภาครัฐไดสนับสนุนพัฒนาสหกรณใหเขมแข็งดวยการอบรมบุคลากร
เสริมความรูดานระบบบัญชี รวมทั้งการนําไปปรับใชในสถาบันการเงิน โดยใหบริการการเงินระบบอิสลาม
ในธนาคารพาณิชย มีการจัดตั้งธนาคารอิสลาม ตอมาไดใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สามารถนํา
ระบบอิสลามไปใชในการดําเนินงาน

สวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดถูกนําไปใชตั้งแตป พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน ซึ่งกําหนดเปน
นโยบายรัฐบาลผานหนวยงานราชการ ใหยึดหลักการพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งประสบความสําเร็จไมมาก  ระบบเศรษฐกิจอิสลามและเศรษฐกิจพอเพียงใหความ
สําคัญอยางมากตอการพัฒนาศีลธรรม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตใหความ
สําคัญนอยกับการแขงขัน การแสวงหากําไร และการบริโภค  ในขณะที่เศรษฐกิจกระแสหลักใหความ
สําคัญมากกับการแขงขัน การแสวงหากําไร และการบริโภค แตสนใจการพัฒนาศีลธรรมและการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมในระดับนอยมาก
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ผลการศึกษายังพบวาเศรษฐกิจชุมชนมุสลิมในเขตเมืองกับเศรษฐกิจชุมชนมุสลิมในเขตชนบท
มีลักษณะที่แตกตางกันระหวางพื้นที่เขตเมืองและชนบท  เชน  การประกอบอาชีพ  ความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐาน ปญหาที่ดินทํากินของตนเอง ระดับการพึ่งตนเองของชุมชน ลักษณะที่คลายกันของ
เขตเมืองและชนบท ไดแก ลักษณะการเปนครอบครัวขยาย การมีบานเปนของตนเอง การอาศัยอยูใน
ชุมชนยาวนานกวา 30 ป การประกอบอาชีพขาดแคลนเงินทุน ขาดการรวมกลุมอาชีพ ขาดความรูทักษะ
ในการประกอบอาชีพ ขาดการสนับสนุนจากราชการ รายไดต่ํา การบริโภคนิยมมีแนวโนมสูงแมในหมู
ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํา เศรษฐกิจพอเพียงยังเขาไปมีบทบาทนอยในชุมชน  สวนเศรษฐกิจแบบอิสลาม
มีบทบาทอยูแลวในวิถีชีวิต เชน การใหยืมเงินปราศจากดอกเบ้ีย การบริจาคเงินซะกาต เปนตน

การศึกษาน้ีมีขอเสนอแนะ 3 ดาน คือ
1. ขอเสนอดานหลักการ ใหปรับขอดีของแตละระบบเศรษฐกิจไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจอิสลาม ใหความสําคัญกับการกระจายรายได การพึ่งตนเอง การ
แขงขันแบบมีศีลธรรม ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนเศรษฐกิจกระแสหลักใหความ
สําคัญกับความทันสมัย การใชเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ

2. ขอเสนอดานแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 1) สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในชุมชน 2) พัฒนาบุคลากรใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักการของเศรษฐกิจอิสลาม
กอนลงไปปฏิบัติงานในชุมชน 3) บูรณาการการทํางานของหนวยงานทั้งภาครัฐ ธุรกิจ องคกรพัฒนา
เอกชนใหสงเสริมการประกอบอาชีพของชาวบานใหครบวงจร ดูแลดานการตลาด ประหยัด และสะสม
ทุนในครัวเรือนใหมากขึ้น  4) นําเศรษฐกิจอิสลามไปใชใหเขมขนมากขึ้น

3. ขอเสนอดานการศึกษา ประกอบดวย 1) ศึกษาและพัฒนาตัวแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในพื้นที่ยอย และปฏิบัติในพื้นที่ทดลองกอน  2) ศึกษาเพื่อสราง
เศรษฐกิจสรางสรรคใหเพิ่มมูลคาวัตถุดิบและทรัพยากรทองถ่ิน โดยใชภูมิปญญาประยุกต ภูมิปญญา
ตอยอด ที่สอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมชุมชน  3) ศึกษาตัวแบบความเชื่อมโยงเชิงสถาบันทั้ง
ภาครัฐในสวนกลาง ภูมิภาค ภาคีการพัฒนา ทั้งภาคธุรกิจ วิชาการ สื่อสารมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน
สถาบันและองคกรมุสลิม และองคกรชุมชนทองถ่ิน เพื่อสงเสริมการกระจายรายได สรางความเปนธรรม
และสังคมใหนาอยู 4) ศึกษาการรวมกลุม เครือขาย และภาคี ซึ่งเปนฐานในการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเกิดขึ้นในชุมชน และ 5) ศึกษาเพื่อแกไขปรับปรุงเง่ือนไขขอจํากัดการใหบริการทางการเงิน
พัฒนาระบบการ บริหารจัดการของธนาคารอิสลามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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การพัฒนาตัวแบบการวิเคราะหนโยบายเพ่ือ
แกปญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต
ดวยฐานขอมูล สังคม เศรษฐกิจ ประชากร และภูมิศาสตร

ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี1  อาคม โสวณา2  วัฒนา สุกัณศีล3

และ ดุษณดาว เลิศพิพัฒน4

การศึกษาแนวคิด และวิธีการสรางฐานขอมูลภาคใตที่ผานมาของหนวยงานราชการ ชี้ใหเห็นวา
มีความพยายามทําฐานขอมูลและสถิติที่ ใหรายละเอียดในหลายๆ ดาน แตก็ยังเปนสถิติในภาพรวม
จึงไมมีการแสดงขอมูลเฉพาะของหนวยระดับจังหวัดและทองถ่ิน ซึ่งทําใหนํามาใชประโยชนในระดับ
พื้นฐานการปกครองและการบริหารระดับทองถ่ินไดยาก  แนวทางที่นาสนใจก็คือฐานขอมูลเก่ียวกับนโยบาย
โครงการ และสภาพทั่วไป ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง จะตองถูกสรางขึ้นอยางชัดเจน เปนระบบ
และสามารถเขาใจไดงาย ในระดับทองถ่ิน ระบบดังกลาวควรสนองตอบตอความตองการของหนวยงาน
ระดับจังหวัด อําเภอและตําบล และชวยใหประชาชนทั่วไปสามารถรับรูการทํางานของรัฐและมีสวนรวม
ในการตรวจสอบนโยบายได ในอีกดานหน่ึง การสรางระบบขอมูลโดยนักวิชาการและสถาบันการศึกษา
ควรมีการรวบรวมสถิติและขอมูลพื้นฐานดานตางๆ ของทองถ่ินในทุกดาน

1 ผูชวยศาสตราจารย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
2 อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
3 อาจารย คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4 อาจารย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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แนวคิดที่นาสนใจก็คือขอมูลที่เปนระบบจะเปนพื้นฐานของการสรางฐานขอมูลเชิงอนุกรม เวลา
(time-series data) หรือตัวแบบการพยากรณ (prediction models) เพื่อวิเคราะหนโยบาย และโครงการ
ตางๆ ในพื้นที่ และยังใชเปนฐานของการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของทองถ่ินไดดวย

ในอีกดานหน่ึง เรายังมีความจําเปนตองมีการสรางระบบฐานขอมูลประกอบกับระบบ GIS อันจะ
เปนมิติใหมในการสรางระบบฐานขอมูลมาตรฐานที่ มีหนวยขอมูลระดับทองถ่ิน โดยมีการแสดงภาพ
ขอมูลในทางภูมิศาสตร  แนวทางดังกลาวนับวาเปนสิ่ งที่ เปนประโยชนตอการพัฒนาการวิจัยเรื่ อง
ฐานขอมูลในทางวิชาการ และเปนประโยชนตอทองถ่ินอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตป พ.ศ. 2547
เปนตนมาความรุนแรงในจังหวัดภาคใตก็มีระดับสูงขึ้น จนกอใหเกิดวิกฤตการณในพื้นที่ ไมใชแตปญหา
ในแงความม่ันคงแหงชาติ แตยังรวมทั้งปญหาดานอ่ืนๆ ดวย ฉะน้ันการทบทวนและสังเคราะหงานวิจัย
ที่ผานมา จึงควรใหความสําคัญกับบทบาท และความสําคัญของการศึกษาวิจัยและองคความรูเก่ียวกับ
ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงที่ เกิดขึ้นในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ควรสนใจในประเด็นเรื่องรูปแบบ ลักษณะ และความเปนมาของความขัดแยงและกลวิธี/มาตรการตางๆ
ในการจัดการและแกไขความขัดแยงที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองโจทยดังกลาว  ฐานขอมูลไมเพียงแตตอง
ครอบคลุมความรูเก่ียวกับสภาพชีวิต ความเปนอยู และความสัมพันธ/ปฏิสัมพันธของกลุมคนในพื้นที่
เทาน้ัน แตเน้ือหายังตองสอดคลองกับโครงสรางและสภาพเง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรม ซึ่งเปนสวนหน่ึงของบริบทและปญหาความขัดแยงดวย
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สวนปญหาในดานองคความรูน้ัน แมความขัดแยงที่แสดงออกเปนความรุนแรงในพื้นที่จะเปนที่
รับรูและเขาใจกัน แตการศึกษาความขัดแยงในฐานะเปนประเด็นการศึกษาวิจัยและการสรางองคความรู
ใหมๆ ในฐานะเปนสาขาวิชาหน่ึง กลับไมมีปรากฏใหเห็นเลย ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะการศึกษาวิจัยในเรื่อง
ความขัดแยงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตชวงกอนป 2547 มีปญหาอุปสรรคสําคัญๆ อยูหลายดาน
เชน การขาดแคลนมุมมอง แนวคิดทฤษฎี ความเขาใจและความสนใจในเรื่องความขัดแยงในพื้นที่ ในหมู
นักวิชาการ การขาดแคลนนักวิชาการทองถ่ินที่มีความสนใจ บุคลากรผูเชี่ยวชาญ และผูที่มีทักษะความ
ชํานาญในการศึกษาดานน้ีโดยตรง ตลอดจนการขาดแคลนสถาบันการศึกษา องคกรและแหลงเงินทุน
ที่จะใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานน้ีโดยเฉพาะ เราจึงขาดแคลน งานศึกษาวิจัยและขาดการสราง
องคความรูที่จําเปนอันจะนําไปใชใหเกิดประโยชนกับการกําหนดแนวนโยบาย และการแสวงหามาตรการ
เพื่อแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรงที่ผานมาในอดีตได

คําถามที่พบตอมาก็คือ ขอมูล ความรู และงานวิจัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงกอนป
2547 ยังอาจจะไมชวยสรางใหเกิดความเขาใจในปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในปจจุบันได ถางานเหลาน้ี
มีขอจํากัด หรือ “ลมเหลว” ที่จะเปนองคประกอบสําคัญในการสรางความเขาใจดังกลาว  คําถามตอไป
ก็คือวาทําไมถึงเปนเชนน้ัน นอกจากน้ี ขอมูล ความรูและงานวิจัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในชวง
หลังป 2547 ซึ่งเปนผลพวงโดยตรงจากการความพยายามของหลายฝาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน
การศึกษา องคกรวิจัยและหนวยงานวิจัยตางๆ ตลอดจนการทํางานของนักวิชาการระดับทองถ่ิน ระดับ
ประเทศและจากตางประเทศ ในการพยายามทําความเขาใจปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีสวนชวยยก
ระดับความรูและความเขาใจในปญหาความรุนแรงในพื้นที่อยางมาก  แตความรุนแรงที่ดํารงอยูอยาง
ตอเน่ืองก็แสดงใหเห็นถึงปญหาขอจํากัดของงานวิจัยและการสรางองคความรูดังกลาวดวย

งานวิจัยเชิงฐานขอมูลจึงมีความสัมพันธกับนโยบายการแกปญหาความขัดแยงในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ดังจะเห็นไดวาในระยะหลังแมจะไมเปนระบบมากนัก แตขอมูล ความรูและงานวิจัยใน
พื้นที่ โดยเฉพาะในชวงหลังป 2547 มีความสัมพันธเชื่อมโยงตอการกําหนดและการปรับเปลี่ยนนโยบาย
และมาตรการการแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในพื้นที่ในบางสวนเชนกัน

ประเด็นองคความรูจากงานวิจัยที่ เห็นไดชัดก็คือเรื่องปญหาใจกลางหรือรากเหงาของปญหา
จากการวิเคราะหปญหาใจกลางและเง่ือนไขความรุนแรงในพื้นที่  สิ่งที่พบบอยครั้งก็คือ ปญหามีความ
ซับซอนและมักจะบานปลายขยายตัวไปเก่ียวของกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง แตเราก็พบ
วาหัวใจสําคัญของการแกปญหาความรุนแรงการแกปญหา การเมืองแหงอัตลักษณและความเปนชายขอบ
วิธีการก็คือการฟนคืนอํานาจอันชอบธรรม การสรางอํานาจอันชอบธรรมหรือการสรางอํานาจการควบคุม
ความรุนแรงที่มีการจัดตั้งโดยอํานาจสาธารณะ (public authorities) ไมวาจะเปนอํานาจในระดับทองถ่ิน
ระดับชาติและระหวางประเทศ จะเห็นไดวาการแกปญหาอํานาจทางการเมืองที่มีความชอบธรรมจะทํา
ไดใน 2 ทางคือ ในกระบวนการทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองที่ชอบธรรมจะสรางความรูสึก
ที่ดี ความเชื่อม่ันไววางใจ (trust) ที่ประชาชนทองถ่ินมีตออํานาจหรือผูนําและทําใหเกิดความสนับสนุน
ที่ประชาชนมีตออํานาจสาธารณะ และการควบคุมทางสังคม ในกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อสถาปนา
หลักการแหงนิติธรรม (rule of law) ซึ่งเปนฐานที่จะทําใหสถาบัน ที่มีความชอบธรรมทํางานไดตามปกติ
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ตัวแปรที่จะมาชวยการแกปญหาอัตลักษณและความชอบธรรมทางการเมืองก็คือ การพัฒนาการ
ปกครองและการบริหาร (governance) เพื่อสรางความชอบธรรมทางการเมืองในการแกปญหาความ
ขัดแยงการพัฒนาโครงสรางการเมืองการปกครองเพื่อแกปญหาการกดดันปดก้ันอัตลักษณ เพื่อสราง
พื้นที่ทางการเมืองหรือพื้นที่สาธารณะในการแกปญหาอัตลักษณ  นอกจากน้ี จะตองเนนบทบาทของ
องคกรภาคประชาสังคมในพื้นที่ (civil society movements)

สรุปก็คือตัวแบบการวิเคราะหนโยบายจากฐานขอมูลความรุนแรง ชี้ใหเห็นวาสถานการณความ
รุนแรงและความไมสงบอาจจะลดลงตามที่เกิดขึ้นในป 2551 และคอยๆ สูงขึ้นตามลําดับ เหมือนตัวแบบ
รูปตัวยู (U-Shape Trend) ตามตัวแบบน้ีแนวโนมเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นในป 2552 อาจจะคอยๆ
สูงขึ้นตามลําดับเหมือนรูปตัวยู ลักษณะเหตุการณดังกลาวมีความเปนไปไดสูง  หากรัฐใชแตวิธีกดดัน
ทางการทหารอยางเดียว แตไมสามารถแกปญหาเชิงโครงสรางและปญหาพื้นฐาน  ในประเด็นใหญๆ
เชน ประเด็นเรื่องอัตลักษณมลายูมุสลิม ประเด็นเรื่องความยุติธรรมในทุกดาน ประเด็นเรื่องความ
ยากจนและดอยพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ และประเด็นในดานการเมืองและปกครอง ปญหาดังกลาว
เปนเง่ือนไขที่ความขัดแยงและความรุนแรงจะดํารงอยู กลุมผูกอความไมสงบและขบวนการใตดินซึ่งเปน
ตัวแทน (agency) จะยังคงอาศัยสิ่งเหลาน้ีเปนเง่ือนไขสงคราม ในการขยายกําลังและกอสถานการณ
รุนแรง โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทางยุทธวิธี ในการดําเนินการใหสามารถเพิ่มระดับของความรุนแรง
ไดในระยะยาว

ในอีกดานหน่ึง สถานการณอาจจะยังคงลดลงและเพิ่มขึ้นสลับกันไปเปนรูปฟนปลา โดย 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตยังคงเปนพื้นที่ที่มีความรุนแรงและการกอเหตุความไมสงบอยูตอไปอีกยาว อาจจะสูงขึ้น
และลดลงอีกสลับกันไป มีลักษณะความรุนแรงแบบคงที่ (constant violence) หรืออาจจะเปนรูปตัว
ดับเบิลยู (W-Shape) แนวโนมที่จะเกิดขึ้นตามตัวแบบน้ีมีมากเชนเดียวกันกับตัวแบบรูปตัวยู เพราะการ
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แกปญหาดวยการใชกําลังทหาร การควบคุมพื้นที่ดวยมาตรการทางกฎหมายพิเศษ เชน กฎอัยการศึกและ
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน สามารถลดระดับความรุนแรงไดสวนหน่ึง
แตยังคงมีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบางครั้งและความรูสึกไมพอใจของประชาชนในทองถ่ิน
ประกอบกับการแกปญหาในการพัฒนาที่ มีการระดมงบประมาณลงไปในพื้นที่  อาจจะทําใหสามารถดึง
ประชาชนบางสวนใหมีความพึงพอใจและทําใหสถานการณไมรุนแรงขยายตัวออกไป แตการไมแกปญหา
เชิงโครงสรางและปญหาพื้นฐาน รวมทั้งความผิดพลาดในบางครั้งของเจาหนาที่ก็ยังเปนปจจัยเสี่ยง
และกลายเปนเง่ือนไขในการเกิดความรุนแรง ในลักษณะตัวคงที่ทําใหฝายกอความไมสงบสรางเง่ือนไข
การตอสูทําใหสถานการณความไมสงบใหปะทุขึ้นอีกเปนระยะๆ

ผลจากการวิเคราะหฐานขอมูลเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไมไดตก
อยู ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ รุนแรง  แมจะมีสถานการณความรุนแรงและการกอความไมสงบ
แตระบบเศรษฐกิจก็ยังคงมีปญหาในเชิงโครงสราง ความยากจน การกระจายรายไดและการวางงาน
ยังอยูในระดับสูง คุณภาพชีวิตและสุขภาพก็ยังอยูในระดับต่ําเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนในภาคใต แนวทาง
การแกปญหาความไมสงบในระดับโครงสรางของสังคมเศรษฐกิจ  เพื่อแกปญหาการเกิดสงครามแบบใหม
ที่เปนการเมืองแหงอัตลักษณ จะตองอาศัยยุทธศาสตรและยุทธวิธีแบบบูรณาการทั้งทางดานความม่ันคง
การเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งสามกระบวนการจะแยกจากกันไมได จะตองดําเนินไปพรอมๆ กัน และตอง
ดําเนินการอยางสมดุลดวย เน่ืองจากสงครามแหงอัตลักษณมีลักษณะแหงความไมแนนอนและมีความ
คลุมเครือ เราไมอาจจะตัดสินชี้ขาดวาอะไรเปนตัวแปรที่จะตองแกกอนและหลัง และยังไมมีเหตุผลทาง
ตรรกะที่แนนอน

ดังน้ัน การดําเนินการทางนโยบายและยุทธศาสตรมหภาคจะตองดําเนินการรวมเอาทั้ งสาม
กระบวนการคือ ความม่ันคง การเมือง และเศรษฐกิจ เขาดวยกัน โดยมีเปาหมายสูงสุดก็คือความสุข
ของประชาชน ซึ่งเปนหนวยในระดับปจเจกบุคคลและการดําเนินยุทธศาสตรดังกลาว เพื่อการสรางรัฐ
แหงความยุติธรรมและสันติจะนําไปสูการแกไขปญหาใจกลางที่เปนเรื่องของการกดทับปดก้ันอัตลักษณ
น้ันโดยการปรับตัวของโครงสรางอํานาจและกระบวนการแหงรัฐ (state transformation) เพื่อปรับแก
ปญหาที่โครงสราง นโยบาย และกิจกรรมของรัฐ ไปกดทับหรือกีดกันอัตลักษณทางชาติพันธุ ศาสนา
และประวัติศาสตรของสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกิดการรวมมือกันอยางแทจริงใน
สังคมและรัฐที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแกปญหาการเมืองและอัตลักษณจะตองเสริมดวย
การแกปญหาในสวนของปญหาเชิงโครงสราง จะตองดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคูไปกับ
การแกปญหาการเมืองการปกครองและความม่ันคง

ในสวนผลจากการทําวิจัยเพื่อสรางฐานขอมูลน้ัน มีการดําเนินการเพื่อใหไดฐานขอมูล และนํามา
วิเคราะหไดตามเปาหมาย แตในสวนของ GIS Model ไมสามารถทําไดใหแลวเสร็จ จึงยังไมสามารถนํา
มาวิเคราะหชี้แนวโนมได เพราะสามารถดําเนินการไดเพียง 2 อําเภอคือ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เน่ืองจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่สีแดงในจังหวัดชายแดนภาคใต
ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลไดในพื้นที่ เสี่ยง และงบประมาณโครงการวิจัยมีจํากัดจึงไมเพียงพอตอการ
พัฒนาระบบ GIS ไดครบทุกพื้นที่ ได  ดังน้ันจึงไมสามารถสรางแบบจําลองความสัมพันธของความ
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รุนแรงในพื้นที่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เพื่อนําเสนอเปนนโยบายในการจัดการ
ความขัดแยงในพื้นที่ ได  แตรายงานการวิเคราะหตัวแบบทางทฤษฎีและทางเลือกในการจัดการความ
ขัดแยงสําหรับการชี้แนวโนมพยากรณสถานการณสามารถดําเนินการไดโดยการวิเคราะหทฤษฎีสถานภาพ
องคความรู และแนวคิดในปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต  และมีการประชาสัมพันธ
เผยแพรทางสื่ออินเทอรเน็ตของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต
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การวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงสถานการณ
เฉพาะหนา ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต

ศรีสมภพ  จิตรภิรมยศรี5  และ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ6

ปญหาสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาใหญ และเปนสิ่งทาทาย
ระลอกใหมที่สังคมไทยจะตองเผชิญ  รัฐบาลไดทุมเทงบประมาณจํานวนมหาศาลและกําลังคนจากภาครัฐ
ทั้งเจาหนาที่ทหาร ตํารวจและพลเรือน เพื่อใชในการจัดการกับปญหาที่เกิดในพื้นที่ แตสถานการณความ
รุนแรงที่เกิดยังไมมีทาทีวาจะสงบลง และยังคงเพิ่มความซับซอนของปญหาใหมากขึ้นอีกดวยเชนกัน
การทําความเขาใจกับความซับซอนของปญหาดังกลาว จําเปนตองอาศัยความรูจากขอมูลในพื้นที่ และการ
วิเคราะหทางวิชาการทั้งทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และสังคมศาสตร  การวิจัยครั้งน้ีมีเปาหมาย
เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบดวย จังหวัดปตตานี
ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล จํานวน 2 ครั้ง เก่ียวกับประเด็นตางๆ ไดแก สาเหตุของความรุนแรง
การเจรจายุติความรุนแรง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  ประเด็นทางศาสนาและชาติพันธุ  บทบาทของรัฐ
ในการแกไขปญหาและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  ยุทธศาสตรทางการเมือง  ความม่ันคง  รวมทั้งการเมือง
ขอมูลดังกลาวจะนํามาใชในการพัฒนาขอมูลความเปลี่ยนแปลงสถานการณ  ความม่ันคง  การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเน่ืองอันจะเปนตัววัดความเปลี่ยนแปลง
(Barometer) กระแสความเปลี่ยนแปลงสถานการณ และสรางระบบการติดตามเฝาระวังสถานการณ
เฉพาะหนา  ขอคนพบจากการศึกษาครั้งน้ีสรุปไดดังน้ี

1 ผูชวยศาสตราจารย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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ก. ลักษณะทางสังคมวิทยา และประชากรในจังหวัดชายแดนภาคใต
1. ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มีความเก่ียวพันกับประเด็นอัตลักษณที่ซับซอน

ของประชาชนในพื้นที่ อัตลักษณที่สําคัญคืออัตลักษดานภาษา โดยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญยังรักษา
อัตลักษณของตนดวยการใชภาษามลายูในครอบครัว แตกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณดวยเชนกัน  ขอมูลแสดงใหเห็นวาประชากรสวนใหญของการ
สํารวจสามารถใชภาษาไทยทั้งทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนไดดี  ในขณะที่ประชากร
มีการใชภาษามลายูถ่ินไดดีเพียงทักษะการฟงและการพูดเทาน้ัน  สวนดานการศึกษา สวนใหญมีระดับ
การศึกษาไมสูงมากนัก ทั้งในสายสามัญและสายศาสนา  สําหรับดานโครงสรางอาชีพ สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม การประมงและเลี้ยงปศุสัตว  รองลงมาคือ แรงงานรับจาง ภาคบริการ และลูกจาง
สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนและตอปน้ันอยูในระดับไมสูงนัก

2. การเปดรับขาวสารของประชาชน สวนใหญเปดรับขาวสารจากสื่อกระแสหลักหรือสื่อทางการ
มากที่สุด ไดแก โทรทัศน วิทยุและหนังสือพิมพ ซึ่งแสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมแลวคนมลายูมุสลิมมี
การปรับตัวและเปดรับขาวสารจากภายนอกมาก และมีความเชื่อถือขอมูลขาวสารจากสื่อสารมวลชน
มากดวยเชนกัน  สวนสื่อไมเปนทางการที่ประชาชนเปดรับและมีความเชื่อถือในระดับรองลงมาคือ
สื่อบุคคลและการสื่อสารไมเปนทางการ เชน การสื่อสารในมัสยิด

3. ดานการเล็งเห็นปญหาที่ใกลตัวของประชาชน พบวาสวนใหญเห็นวาปญหาการวางงานเปน
ปญหาที่ ใกลตัวประชาชนมากที่สุด  รองลงมาคือ ปญหายาเสพติด สวนปญหาการกอความไมสงบ
ปญหาความยากจน และปญหาการขาดที่ดินทํากิน มีความใกลตัวในระดับรองลงมาตามลําดับ
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ข. รัฐไทยและการจัดการของรัฐในพื้นท่ีตางวัฒนธรรม
1. ประเด็นการจัดการปญหาของรัฐในพื้นที่ตางวัฒนธรรม ประชากรสวนใหญระบุวาหนวยงาน

ของรัฐที่เขาไปปฏิบัติหนาที่มากที่สุดคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รองลงมาคือหนวยงานสาธารณสุข
หนวยงานพัฒนาและฝายปกครอง ตามลําดับ  ทั้งน้ีความคาดหวังของประชาชนที่มีตอความชวยเหลือ
ของรัฐอยู ในระดับที่คอนขางสูง  นอกจากน้ีในดานทัศนคติของประชาชนที่ มีตอรัฐหรือเจาหนาที่รัฐ
แสดงใหเห็นทั้งในดานบวกและดานลบ ในดานบวกคือการใหขอมูลตอประชาชนและความเขาใจตอภาษา
และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่  แตในดานลบที่ประชาชนเห็นวายังคงเปนปญหาอยูคือเรื่องการทุจริต
คอรัปชั่นและความรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาที่รัฐ สวนหน่ึงสะทอนประเด็นปญหาสําคัญคือ
เรื่องความยุติธรรมในการปฏิบัติงานและอคติของเจาหนาที่รัฐตอประชาชน ซึ่งพบวายังคงมีอยูในการ
รับรู ของประชาชน  นอกจากน้ีจากการศึกษาในดานจิตวิทยาสังคมตอประสิทธิภาพของรัฐ พบวา
โครงการแกปญหาความยากจนในลักษณะของโครงการจางงานเรงดวนของรัฐไดคะแนนการประเมิน
สูงมาก แตสวนที่ยังเปนปญหาคือ การสนับสนุนการเขาถึงแหลงทุน การสนับสนุนดานเทคโนโลยีและ
ปจจัยพื้นฐาน และการพัฒนาแบบยั่งยืน เชน การพัฒนาอาชีพและรายได เปนตน

2. จากขอมูลในขอ 1 สอดคลองกับการศึกษาในประเด็นความรูสึกของประชาชนตอสถานการณ
ปจจุบัน ประชากรสวนใหญมองวาปญหาความอยุติธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐยังคงเปน
สาเหตุสําคัญของปญหาความไมสงบ  สวนอันดับรองลงมาคือ เกิดจากกลุมผูกอความไมสงบ  และอันดับ
สามคือ เกิดจากการที่ เจาหนาที่รัฐเปนฝายกระทํา (ความรุนแรงหรือความอยุติธรรม) ตอประชาชน
อาจกลาวไดวาสาเหตุของปญหาความไมสงบในสายตาประชาชน มีสองดานใหญๆ คือ ปญหาเก่ียวกับ
การไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐและตัวผูกอความไมสงบ โดยปญหาเรื่องความอยุติธรรมมีนัยสําคัญ
เก่ียวกับประเด็นอคติทางดานชาติพันธุและศาสนา

ค. การประเมินความรูสึกตอสถานการณปจจุบัน
แมวาสถิติเหตุการณความรุนแรงจะลดลงในปลายป 2550 และ 2551 แตขอมูลชี้ใหเห็นวายังมี

ความสูญเสียทั้งผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตในระดับคงที่  มีการพูดถึงกันอยางกวางขวางถึงการนําแนว
นโยบายการเมืองนําการทหารมาใชในพื้นที่ และการลงทุนทางนโยบายเพื่อแกปญหาภาคใตในชวงหาป
นับตั้งแตป 2547 ถึงป 2551 เปนเงินจํานวนมาก แตผูวิจัยเห็นวานโยบายรัฐดูเหมือนยังสับสนอยูในตัวเอง
เน่ืองจากนโยบายกับงบประมาณที่ใชขัดแยงกับระดับของปญหาและความรุนแรงที่ยังคงอยู ยุทธศาสตร
ในขณะน้ีของรัฐบาลยังอยูเพียงในภาวะ “ยันกัน” ระหวางรัฐกับกลุมผูกอความไมสงบ รัฐยังไมสามารถ
เสนอยุทธศาสตรใหมที่เปลี่ยนไปสูชัยชนะอยางยั่งยืนได ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงเสนอประเด็นสําคัญ
ทางยุทธศาสตรจากการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของสถานการณเฉพาะหนา ดังน้ี

1. ภาพรวมทั่วไปรัฐประสบความสําเร็จทางยุทธวิธี เพราะการปรับตัวทางยุทธวิธีหรือยุทธการ
ทางการทหารและการจัดโครงสรางกําลังเพื่อการปราบปรามและรักษาความสงบเรียบรอยได แตยังขาด
การปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหายุทธศาสตรการเมืองนําการทหารอยางเปนระบบ การปรับเปลี่ยนหรือ
ปฏิรูปทางการเมืองในเชิงโครงสรางเพื่อแกไขปญหาในระยะยาวยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
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2. ในดานยุทธการ  รัฐยังไมสามารถอางไดวาความรุนแรง “ที่เปนจริง” มีระดับลดลง  เม่ือ
พิจารณาจากสถิติความสูญเสีย การตาย และบาดเจ็บจากเหตุการณความไมสงบ ยังไมลดลงอยางมีนัย
สําคัญ

3. การใชนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหรืองานดานกิจการพลเรือนเพื่อเสริมยุทธวิธีทางการทหาร
ยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย พิจารณาจากขอมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตัวชี้วัด
ความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยังไมดีขึ้นกวาเดิม

4. ปญหาทางสังคมจิตวิทยาตอโครงการพัฒนาของรัฐยังมีปญหา  พิจารณาจากความรูสึก
พึงพอใจของประชาชนตอโครงการการพัฒนาของรัฐในรอบปที่ผานมา ประชาชนยังมองไมเห็นผลสําเร็จ
ในแงการกระจายรายได  การแกปญหาความยากจน  โครงการของรัฐยังขาดการพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนากระบวนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและศักยภาพการลงทุนในพื้นที่ซึ่งเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. ตัวชี้ปญหาสังคมที่หนักหนวงมากคือ ปญหายาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นความลมเหลวในการ
พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกลาว เชน ปญหาการวางงานของเยาวชน ปญหาความยากจน
และปญหาอ่ืนๆ

6. ในป 2552 ทัศนคติและความเชื่อม่ันไววางใจฝายความม่ันคงยังไมดีขึ้น สะทอนวาการทุมกําลัง
เพื่อการพัฒนาโดยอาศัยงานการเมืองนําการทหารยังไมบรรลุเปาหมายในการเอาชนะจิตใจของประชาชน
ในระยะยาว รัฐจึงควรเดินงานอยางตอเน่ืองตอไปเพื่อใหเกิดความไวเน้ือเชื่อใจมากขึ้นในหมูประชาชน
ทั่วไป โดยเฉพาะกลุมประชาชนเชื้อสายมลายูมุสลิมซึ่งเปนคนสวนใหญในจังหวัดชายแดนภาคใต

7. ชองวางทางอัตลักษณทางชาติพันธุและศาสนา ยังเปนปญหาที่ มีความสําคัญเดนชัดมาก
ประชาชนสวนมากยังมองวาความหางเหินทางวัฒนธรรมระหวางขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐกับ
ประชาชนในพื้นที่ยังคงเปนปญหา
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กระแสทางสากลอาจจะเปนตัวเรงความเขมขนของปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งทําใหเกิดความเชื่อมโยงกันระหวางการตอสูเพื่ออัตลักษณทางชาติพันธและความยุติธรรมใหเขากับ
ตัวแปรในทางศาสนา หลายเหตุการณสะทอนใหเห็นวาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใตเปนการปฏิบัติ
การทางวาทกรรมเรื่องชาติพันธุ มาตุภูมิและศาสนา แตสัญลักษณดังกลาวถูกทําใหลดความสําคัญลง
ดวยวาทกรรมเรื่องเหตุของความรุนแรงที่เปนเรื่องของความขัดแยงผลประโยชนสวนตัว หรือการแกแคน
สวนบุคคล ปญหาอิทธิพลทางการเมืองทองถ่ิน อาชญากรรมและปญหาการคายาเสพติด ยุทธศาสตร
และแนวทางการเมืองนําการทหาร ดวยวิธีการสันติจะชวยแกปญหาดังกลาวในระยะยาว
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การบริหารคาตอบแทน  พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน และความตองการคาตอบแทน
ของขาราชการในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

อาคม  ใจแกว1

การที่จะบริหารพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหประสบความสําเร็จ มีปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่
สามารถทําใหประสบความสําเร็จคือขาราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งตองนํานโยบายรัฐระดับนามธรรม
ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เปนผูทําใหประชาชนมีความเขาใจตอรัฐในแงใด ในสถานการณความไมสงบ
ในพื้นที่จําเปนตองศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการคาตอบแทน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
และความตองการคาตอบแทนและตัวแปรการบริหารจัดการคาตอบแทนของขาราชการในพื้นที่ จึงเกิด
โครงการตอเน่ืองปที่สอง เรื่อง การบริหารคาตอบแทน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และความตองการ
คาตอบแทนของขาราชการในพื้นที่ ซึ่งศึกษาจากกลุมตัวอยาง 846 คน  ผลการวิจัยพบวา

1. สภาพแวดลอมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการคาตอบแทนและพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานของบุคลากร  พบปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุและผล คือ ปจจัยภายนอกระดับนโยบายของรัฐบาล
และหนวยเหนือ สภาพแวดลอมในชุมชน สภาพการบริหารคาตอบแทนในพื้นที่ สาระคาตอบแทนที่ตรงกับ
ความตองการและระดับความพึงพอใจมีผลทางตรงตอกําลังขวัญบุคลากร และกําลังขวัญของบุคลากร
มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร  จึงมีขอเสนอแนะวานโยบายของรัฐและ
หนวยเหนือควรชัดเจนและตอเน่ือง ควรคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในชุมชนดวย เชน สถานการณความ
เสี่ยงที่ตางกันยอมมีผลตอความยากงายในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เปนตน  จะทําให
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เปนธรรมมากขึ้น

1 รองศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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2. ระดับความตองการของบุคลากรตอคาตอบแทน ภายใตหลักเกณฑคาตอบแทนในระดับพื้นท่ี
เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเยียวยา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง กลาวคือ โดยภาพ
รวมอยูในระดับที่รับได ในระดับหน่ึง  แตควรพิจารณาคาตอบแทน 2 ประเด็นที่ยังคอนขางนอยคือ
1. กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บและจายเปนตัวเงิน โดยกําหนดอัตราการจายกรณีเสียชีวิตจาย 500,000 บาท
และเงินชวยพิเศษ 3 เทาของเงินเดือนที่ถึงแกความตาย ฯลฯ  2. กรณีทรัพยสินเสียหายกําหนดอัตรา
การจาย : เครื่องมือประกอบอาชีพ ไมเกิน 10,000 บาท/คาวัสดุที่อยูอาศัยเสียหายไมเกิน 30,000 บาท/
คาวัสดุโรงเรือนเก็บพืชผลเสียหายไมเกิน 8,000 บาท การกําหนดดังกลาวกวางและเอ้ือตอการตีความ
ในระดับปฏิบัติที่นําไปสูความไมเสมอภาคในการจายคาตอบแทนระหวางบุคคล  กลุม หรือหนวยงานได

3. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยู ในระดับมาก (ใหความสําคัญกับหนาที่และการบรรลุวัตถุประสงคของงาน ปฏิบัติงานตามที่ ไดรับ
มอบหมายและคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด  ปฏิบัติงานตามปจจัยอํานวยตามสถานการณ
และปฏิบัติงานตามแนวทาง ขั้นตอนและเปาหมายที่หนวยงานกําหนดในแตละชวงมิติเวลา เปนตน)
ในขณะที่พฤติกรรมการปฏิบัติงานใหนอยหรือนอยกวาที่ควรจะเปน  พฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใต
ความตองการที่จะโอนยายออกจากพื้นที่ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ตามลําดับ

4. การบริหารจัดการคาตอบแทน พบวา ปจจัยดานสภาพการบริหารจัดการสวัสดิการของ
หนวยงานมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับปานกลาง จําเปนตองปรับปรุงตามลําดับคือ ดานวัสดุอุปกรณ (ยัง
ขาดแคลน/เกา เชน ยานพาหนะ) ดานงบประมาณ (งบฯ ลงพื้นที่มาก แตยังขาดความโปรงใส สมดุล
เทาเทียมกันระหวางหนวยงาน)  ดานบุคลากร (เนนบุคลากรดานความม่ันคงมากกวาดานอ่ืน)  และดาน
โครงสรางและขั้นตอนการบริหารสวัสดิการ (ยังลาชา ประสานงานยาก ระดับปฏิบัติยังไดรับการดูแล
ในระดับต่ํา)

5. ระดับขวัญของบุคลากร อยูในระดับมาก กําลังขวัญดานบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนกําลัง
ขวัญดานพื้นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ความพึงพอใจของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง  ความพึงพอใจคาตอบแทนที่เปนตัวเงินมี
สูงสุด รองลงมาคือดานโครงสรางองคกร ผู บังคับบัญชา  คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินและดานวัสดุ
อุปกรณมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด การสรางขวัญโดยใหความสําคัญกับปจจัยดานพื้นที่ การสรางความพึงพอใจ
ดานคาตอบแทนที่ ไมใชตัวเงิน ตลอดถึงดานวัสดุ/อุปกรณ ใหแกบุคลากรจึงจําเปนตองดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม

6. รูปแบบการบริหารจัดการคาตอบแทน พิจารณาได 2 ระดับ คือ การบริหารในภาพรวมของ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ศอ.บต. ตองกําหนดโครงสรางการบริหารที่มีฝายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทําหนาที่ เปนศูนยกลางดูแลใหครอบคลุมถึงสวัสดิการและการบริหารคาตอบแทนใน
พื้นที่เชื่อมโยงกับ 3 จังหวัด และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา

สําหรับกระบวนการบริหารจัดการจากระดับนโยบายสูการปฏิบัติขับเคลื่อนโดยมีคณะกรรมการ
กํากับการบริหารงานเชิงนโยบายที่มีอยูแลวในปจจุบัน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จ
ความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต = ก.บ.จ.ต.)
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งานวิจัยน้ีไดตัวแบบการบริหารคาตอบแทน  โดยงานการบริหารสวัสดิการและคาตอบแทนน้ี
ขึ้นตรงตอ ศอ.บต. โดยแบงงานเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่รับผิดชอบบุคลากรภาครัฐในพื้นที่กับฝายที่
รับผิดชอบเยียวยาใหกับประชาชนทั่วไป  ตัวแบบน้ีจะบริหารคาตอบแทนในระดับพื้นที่ไดชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งดานการลดความซ้ําซอน  ความเปนเอกภาพของการบริหารจัดการ  นําไปสูการให
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ศอ.บต.) ที่ มีการประสานสูระดับจังหวัด อําเภอ และพื้นที่ที่เปน
หนวยงานตนสังกัด   สําหรับการจายเงินน้ันสามารถดําเนินการแบบออนไลน (ผานธนาคาร mPAY
โทรศัพทมือถือบางเครือขาย อินเทอรเน็ต ฯลฯ) ไดทันที

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารคาตอบแทนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ รัฐจําเปนตอง
กําหนดคาตอบแทนใหครอบคลุมทั้งประเภทที่เปนตัวเงิน (คาจาง เงินเดือน) และมิใชตัวเงิน (ผลตอบแทน
ในรูปสวัสดิการดานสังคม ดานนันทนาการ ดานความปลอดภัยในการทํางาน)  การบริหารจัดการ
สวัสดิการและคาตอบแทน ใหครอบคลุม เสมอภาค มีความเปนธรรม ระหวางความรูความสามารถ
ประสบการณ อายุงาน ผลงาน กับคาตอบแทน  ปรับปรุงการบริหารคาตอบแทนใหเสริม กําลังขวัญ
ความพึงพอใจและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร (ใชทรัพยากรเหมาะสมกับเวลา พฤติกรรม
การปฏิบัติงานมุงประสิทธิผล นํานวัตกรรมมาใชในองคกร เกิดผลลัพธสอดคลองกับความตองการ
ของกลุมเปาหมาย)
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แผนงานวิจัยยอยท่ี 4
การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการฝกอบรมที่สรางการเรียนรูขามวัฒนธรรม

ใหกับเจาหนาที่รัฐในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
มีโครงการวิจัย 1 เรื่อง คือ

เรื่อง  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชน
ภายใตขอแตกตางทางวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
เพ่ือการเขาถึงประชาชน ภายใตขอแตกตาง
ทางวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ชาลี  ไตรจันทร 1 และ รัชชพงษ ชัชวาลย 2

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินการเขาถึงประชาชนของบุคลากรภาครัฐ และแนวทาง
การเสริมสรางในทรรศนะประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 2) วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม
ของหนวยงานภาครัฐที่มีผลตอการเขาถึงประชาชนของบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ 3) พัฒนากลยุทธการ
เสริมสรางการเขาถึงประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 4) สรางหลักสูตรฝกอบรมการเขาถึงประชาชนใน
พื้นที่  5) ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยผสมผสานระหวางการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเชิงปริมาณน้ันผู วิจัยเนนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) จํานวน 931 ตัวอยาง  สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม
เปนหลัก

การเขาถึงประชาชน หมายถึง การที่บุคคลกรภาครัฐมีคุณลักษณะและวิธีดําเนินการปฏิบัติงานที่
สรางมิตรภาพตอประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต เพื่อใหเกิดผลทางจิตใจคือ ความนิยมรักใครนับถือ
และไววางใจ ตลอดจนผลทางเศรษฐกิจ สังคม โดยมีองคประกอบการเขาถึงประชาชน 4 องคประกอบ
คือ คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชน วิธีดําเนินการปฏิบัติงานที่สรางมิตรภาพ
ตอประชาชนในพื้นที่ การเกิดผลทางจิตใจ การเกิดผลทางดานเศรษฐกิจ สังคม

1 อาจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
2 นักวิชการอุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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การวิจัยปที่สองไดมีการประเมินการเขาถึงประชาชนของเจาหนาที่รัฐ วิเคราะหปจจัยแวดลอม
กําหนดกลยุทธ แนวทางการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางการเขาถึงประชาชน และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ผลการวิจัยพบวา

1. ผลการประเมินการเขาถึงประชาชนของเจาหนาท่ีรัฐจากประชาชนในพื้นท่ี พบวาสวนใหญ
อยูในระดับปานกลาง ไดแก คุณลักษณะบุคลากรภาครัฐ (ประชาชนมีความคิดเห็นดานการยอมรับขอ
แตกตางทางวัฒนธรรม สูงสุด  รองลงมาคือไมเหยียดหยามวัฒนธรรมอ่ืน)  วิธีปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาครัฐที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการ (การแนะนําใหมาติดตอกับเจาหนาที่แผนกตางๆ)  วิธีปฏิบัติงานของ
บุคลากรภาครัฐในพื้นที่ (รวมพิธีตามประเพณีทองถ่ินมากที่สุด) ผลที่เกิดทางจิตใจ (สวนที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือมีมิตรภาพอันดีตอกัน/ของหลวงไมใชของเรา/บุคลากรภาครัฐเปนที่พี่งได)

วิธีการทํางานของบุคลากรภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชนมีความสําคัญทุกวิธีการ  แตวิธีการ
ที่ประชาชนใหความสําคัญมากที่สุดคือ บุคลากรภาครัฐมีการอบรมสงเสริมใหเกิดผูนําทองถ่ิน โดยไดรับ
การสนับสนุนจากผูนําศาสนา  รองลงมา บุคลากรภาครัฐเปนผูคอยกระตุนใหประชาชนในพื้นที่มีความคิด
ริเริ่มที่จะชวยกันสรางความเจริญใหกับพื้นที่  บุคลากรภาครัฐมีการชวยใหประชาชนในพื้นที่ไดรวมกลุมกัน
ในรูปของชุมนุมหรือสมาคมขึ้น  อันจะทําใหสามารถดําเนินการในขอบเขตที่กวางขวางออกไปตามลําดับ

สําหรับผลทางเศรษฐกิจมีปญหาสําคัญตามลําดับคือ การไม มีโครงการแทรกแซงตลาด
ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน  การเขาถึงแหลงเงินทุน  ชุมชนไมมีแหลงงาน  มีบุคคลวัยทํางานใน
ครัวเรือนกําลังวางงาน

การเกิดผลทางสังคมที่อยูในระดับต่ํา ไดแก การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในชุมชน การ
จัดสถานที่ไวเพื่อออกกําลังกาย การมีการเรียนการสอน/อบรมเพื่อประกอบวิชาชีพ ชุมชนมีสตรีเขาไป
มีบทบาทในองคกรระดับชุมชน

2. ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมของหนวยงานภาครัฐท่ีมีกิจการเขาถึงประชาชน แสดง
ในตารางที่ 1 และ 2

3. แนวทางเพื่อเสริมสรางการเขาถึงประชาชน การวิจัยน้ีไดนําเสนอแนวทางการเขาถึงประชาชน
20 แนวทางที่บุคลากรภาครัฐควรพิจาณานําไปปฏิบัติ ประกอบดวย

3.1 ตองเปนผูคอยกระตุนใหประชาชนในพื้นที่มีความคิดริเริ่มที่จะชวยกันสรางความเจริญ
ใหกับพื้นที่

3.2 ตองมีความพยายามที่จะรูวาจิตใจของประชาชนในพื้นที่ตองการอะไร
3.3 ตองมีศิลปะที่จะเกลี้ยกลอมใหประชาชนในพื้นที่ทํางานรวมกันเพื่อประโยชนสวนรวม
3.4 ตองมีการอบรมสงเสริมใหเกิดผูนําทองถ่ินโดยไดรับการสนับสนุนจากผูนําศาสนา
3.5 ตองมีการชวยใหประชาชนในพื้นที่ไดรวมกลุมกันในรูปของชุมนุมหรือสมาคมขึ้น อันจะ

ทําใหสามารถดําเนินการในขอบเขตที่กวางขวางออกไป
3.6 ตองมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึงและสมํ่าเสมอใหประชาชนในพื้นที่ไดทราบและเขาใจวา

รัฐเองกําลังทําอะไรบาง  อันนํามาซึ่งความเขาใจและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่
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3.7 ควรไดมีการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกับประชาชนในพื้นที่
และในสถานที่ที่ประชาชนมาติดตอขอรับบริการ

3.8 ควรไดรับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการจากภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนกระบวน
การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรที่ใหบริการ

3.9 ควรมีจิตวิทยาในการทํางานในพื้นที่
3.10 ควรมีภาวะผูนําสูงแมในภาวะสถานการณปกติและสถานการณที่เกิดความไมสงบ

ตารางท่ี 1   ผลการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน

                   จุดแข็ง                 จุดออน

บุคลากรเปนคนในพื้นที่ บุคลากรไมมีความซื่อสัตยตอหนาที่
มีนโยบายการใหบริการของหนวยงานชัดเจน
มีบุคลากรเปนคนรุนใหม บุคลากรใหมที่เขามามีความหวาดกลัว

บุคลากรขาดความรู/ทักษะที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
การขอยายออกจากพื้นที่
ความหวาดระแวงกับประชาชน
ขาดคความเสียสละ
ขาดความยืดหยุนในการทํางาน
งบประมาณมีไมเพียงพอ
วัสดุอุปกรณไมเพียงพอและไมทันสมัย
ขาดทักษะการใชภาษาถ่ิน

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหโอกาศและอุปสรรค

                  โอกาส           อุปสรรค

รัฐใหความสําคัญในลําดับตนๆ ขาดความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่
แนวโนมประชาชนใหความรวมมือกับภาครัฐมากขึ้น ประชาชนหวาดระแวงเจาหนาที่
รัฐสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประชาชนบางพื้นที่พูดภาษาไทยไมได
รัฐสรางแรงจูงใจในคาตอบแทน ขาดความตอเน่ืองในการแกปญหาของรัฐบาล

การคมนาคมไมสะดวกปลอดภัย
การจํากัดอัตรากําลังภาครัฐ
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3.11 เรงสรางความเชื่อถือไววางใจของบุคลากรภาครัฐกับประชาชนเปนสิ่งที่ตองเรงดําเนิน
การในพื้นที่โดยเร็ว

3.12 ควรสรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
3.13 ตองมีความเขาใจในเรื่องการจัดการความขัดแยง
3.14 ควรมีความรูดานการบริหารการมีสวนรวมและการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการ

ปองกันและแกไขปญหา
3.15 ตองมีการบริหารงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนมีธรรมาภิบาลในพื้นที่
3.16 ตองมีทักษะในการติดตอสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่
3.17 ควรมีความรูมีความเขาใจในประวัติศาสตรพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ตลอดจน

วิถีชีวิตของประชาชน
3.18 ควรความรูความเขาใจดานเศรษฐกิจการคาชายแดน  การพัฒนาเศรษฐกิจตามวิถีชีวิต

มุสลิมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3.19 ควรมีความรูในดานการพัฒนาสังคมในบริบทพื้นที่
3.20 ควรมีความรูความเขาใจและรูจักประยุกตใชเทคนิคการบริหารงานสมัยใหมใหเหมาะสม

กับการดําเนินงานในพื้นที่ เชน การประเมินผลโครงการ การทํางานเปนทีมงาน เปนตน
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4. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางการเขาถึงประชาชน
4.1 ปรัชญาของหลักสูตรคือ เขาใจ  และเขาถึงการพัฒนาพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ  พัฒนาทักษะและทัศนคติ

ในการทํางานในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
4.3 หลักการของหลักสูตร  มุงเนนการเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  ความสามารถ  ทักษะ

ทัศนคติ ใหบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รับการพัฒนาเพื่อการทํางานใน
พื้นที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นําไปสูการเขาถึงประชาชนในทางปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม

4.4 เปาหมายของหลักสูตร มุงใหเกิดประโยชนแกบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดย
เฉพาะบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานใกลชิดและใหบริการประชาชน

4.5 จุดมุงหมายของหลักสูตร  เพื่อเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  ความสามารถ  ทักษะ
ทัศนคติใหบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดรับการพัฒนาเพื่อการทํางานในพื้นที่ไดอยางบรรลุผล

4.6 เน้ือหาหลักสูตรประกอบดวย 10 หัวขอวิชา และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สอดคลอง
กับองคประกอบในการเขาถึงประชาชน  ประกอบดวย

1. การพัฒนาบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ และการติดตอสื่อสาร
2. ภาวะผูนํากับการตัดสินใจ
3. การบริหารแบบมีสวนรวมและการประชาสัมพันธ
4. ประวัติศาสตรพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต
5. คุณภาพการใหบริการ
6. คุณธรรมและจริยธรรมกับความเชื่อถือไววางใจ
7. เศรษฐกิจการคาชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจตามวิถีชีวิตมุสลิม
8. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
9. การพัฒนาสังคมในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

10. การบริหารและประเมินผลโครงการ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย  หลักสูตรฝกอบรมที่ไดควรทดลองใชหลายครั้งเพื่อปรับปรุงให

เหมาะสมยิ่งขึ้น และหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักใหบริการประชาชนควรนําหลักสูตรไปใชในองคกร
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเขาถึงประชาชนโดยจัดผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานน้ีเปนวิทยากร

ขอจํากัดของการวิจัย  หลักสูตรที่สรางขึ้นยังไมมีการทดลองใชและประเมินผล
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   หากหลักสูตรไดรับการพัฒนาอยางสมบูรณแลว

สามารถนําไปจัดทําและทบทวนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (blue print for change) ในดานการพัฒนา
สมรรถนะ (competency) ของบุคลากรและองคกรภาครัฐทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะหนาที่



94 ปญหาชายแดนใต
มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.



95
มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

ปญหาชายแดนใต

แผนงานวิจัยยอยท่ี  5
การวิจัยเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพทวิภาษา การจัดการการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตาดีกา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

มีโครงการวิจัย 3 เรื่อง คือ
1. เรื่อง พัฒนาหลักสูตรตาดีกาเพื่อคงไวซึ่งอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิม
2. เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
3. เรื่อง สังคมทวิภาษา : การสอนภาษามลายูถ่ินเพื่อการส่ือสาร
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พัฒนาหลักสูตรตาดีกา
เพ่ือคงไวซึ่งอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิม

อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต1  สุกรี หลังปูเตะ2 และ กาเดร สะอะ3

บทนํา
ตาดีกาเปนแหลงเรียนรูอิสลามและเปนสถาบันการศึกษาสําหรับยุวชนมุสลิมที่เกาแกที่สุดสถาบัน

หน่ึงที่ถือกําเนิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เดิมทีสถาบันการศึกษาแหงน้ีจะถูกเรียกวาเสอโกละฮฟรฎอีน
(โรงเรียนสอนศาสนภาคบังคับ) หรือเสอโกละฮมลายู (โรงเรียนสอนเด็กมลายู) เม่ือมีการใชคําวาตาดีกา
ในประเทศมาเลเซีย  คําวา “ตาดีกา” ก็ถูกนํามาใชเรียกสถาบันการศึกษาแหงน้ีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตดวย

คําวา ตาดีกา (TADIKA) มาจากคํายอภาษามลายูวา “Taman Didikan Kanak Kanak” แปลวา
สวนหรือสถานที่สําหรับเด็กเล็ก ซึ่งอาจจะหมายถึงโรงเรียนอนุบาล แตตาดีกาในจังหวัดชายแดนภาคใต
ไมใชโรงเรียนอนุบาล เพราะอายุของผูเรียนมีความหลากหลาย สวนใหญจะมีชวงอายุอยูในระดับประถม
ศึกษา สวนนอยมากที่จะมีชวงอายุอยูในระดับอนุบาล

แรงผลักดันที่ทําใหเกิดตาดีกาคือ แรงศรัทธาที่ มีตอศาสนา และความรักที่มีตออัตลักษณและ
ชาติพันธุของมุสลิมในพื้นที่  มุสลิมถือวาศาสนาอิสลามคือวิถีแหงการดําเนินชีวิต  การดําเนินชีวิตตาม
ครรลองของอิสลามตองอาศัยความรูและการปฏิบัติที่ตองเริ่มตนตั้งแตยังเยาววัย โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามหรือสถาบันศึกษาปอเนาะมิไดจัดการศึกษาระดับฟรฎอีน (ภาคบังคับ) สําหรับเด็กๆ มุสลิม

1 รองศาสตราจารย วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
3 ผูชวยศาสตราจารย วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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เหลาน้ี โรงเรียนของรัฐที่ไมไดจัดการเรียนการสอนอิสลามแบบเขมก็มีการเรียนการสอนวิชาการศาสนา
นอยจนเกินไป ทางเลือกที่ดีที่สุดของผูปกครองในการศึกษาวิชาศาสนาภาคคับหรือที่เรียกในภาษาอาหรับ
วาฟรฎอีนสําหรับเด็กๆ ก็คือ ตาดีกา

ตาดีกาจะสอนเฉพาะวิชาศาสนา  หนังสือเรียนสวนใหญเปนภาษามลายู  มีหนังสือที่เปนภาษา
อาหรับเฉพาะรายวิชาภาษาอาหรับเทาน้ัน ภาษาที่ใชในการเรียนการสอนคือภาษามลายูทองถ่ินผสมกับ
ภาษามลายูกลาง หนังสือเรียนจะเปนภาษามลายูกลาง แตการอธิบายเน้ือหาจะเปนภาษามลายูถ่ิน

การจัดการเรียนการสอนของตาดีกาจะมีความแตกตางกัน บางตาดีกาใชเวลาในการจัดการเรียน
การสอนในตอนเย็นของวันจันทรถึงวันศุกร หรือวันเสารกับวันอาทิตย ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับความพรอมของ
ชุมชน ผูสอนสวนใหญจะเปนผลผลิตของปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม บางคนอาจจะ
เปนผูนําศาสนาก็ได  บุคคลเหลาน้ีจะเปนอาสาสมัครในชุมชน  ผูเรียนสวนใหญเปนนักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ

งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรตาดีกาที่คงไวซึ่งอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิม
งานวิจัยน้ีไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสามขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
กระบวนการมีสวนรวม ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบดวยตัวแทนผูสอนตาดีกาจํานวน 60 คน
และตัวแทนผูปกครอง 15 คน  ขั้นตอนที่ 2 เปนการเสวนากลุมผูทรงคุณวุฒิจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตจํานวน 20 คน  ขั้นตอนที่ 3 เปนการวิพากษหลักสูตร ผูวิพากษเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 20 คน
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หลักสูตรตาดีกาที่คงไวซึ่งอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิมมีลักษณะดังน้ีคือ
อัตลักษณของหลักสูตรตาดีกาด้ังเดิม
1. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีคุณธรรม มีความรู และความเขาใจในหลักการศาสนาอิสลาม

ภาคบังคับ (ฟรฎอีน)
2. เปนการศึกษาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และยึดม่ันในหลักศรัทธาในการดํารงชีวิตประจําวัน
3. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชภาษามลายู
4. รักษาไวซึ่งการใชภาษามลายู อักขระยาวี
5. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
หลักการของหลักสูตรตาดีกาด้ังเดิม
เพื่อใหการจัดการศึกษาศาสนาอิสลามของตาดีการักษาไวซึ่งอัตลักษณดั้งเดิมของตาดีกา  จึงกําหนด

หลักการสําคัญของหลักสูตรตาดีกาในจังหวัดปตตานี นราธิวาสและยะลา ไวดังน้ีคือ
1. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีคุณธรรม มีความรู และความเขาใจในหลักการศาสนาอิสลาม

ภาคบังคับ (ฟรฎอีน)
2. เปนการศึกษาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และยึดม่ันในหลักศรัทธาในการดํารงชีวิตประจําวัน
3. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชมลายู อาหรับ และมีทักษะพื้นฐานในการ

อานอัลกุรอาน
4. เปนการศึกษาที่สนองตอบความตองการและรักษาอัตลักษณของทองถ่ิน
5. เปนการศึกษาที่ มุงใหผูเรียนเปนมุสลิมที่ดี  และเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ
6. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
7. เปนการศึกษาพื้นฐานที่สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
8. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอน

ผลการเรียนรู และประสบการณ



100 ปญหาชายแดนใต
มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

จุดหมายของหลักสูตรตาดีกาด้ังเดิม
1. มีพฤติกรรมที่ดี มีทักษะเบ้ืองตนในการเขาสังคม
2. ปฏิบัติศาสนกิจที่เปนศาสนกิจภาคบังคับได (อิบาดะฮที่เปนฟรดู)
3. มีทักษะพื้นฐานในการพูด อาน ฟงและเขียนภาษามลายูและภาษาอาหรับได
4. อานอัลกุรอานได
5. มีความรูเก่ียวกับศาสนกิจภาคบังคับ (ฟรฎอีน)
6. รักษาอัตลักษณของความเปนมลายูมุสลิม
7. ทองจําบางโองการของอัลกุรอาน และอัลหะดีษได
8. มีความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรอิสลามเบ้ืองตน
9. มีความรูเก่ียวกับหลักการศรัทธา (เตาฮีด) เบ้ืองตน

10. มีทักษะในการเรียนรู  ใฝหาความรู  และปฏิบัติตามหลักคําสอนเบ้ืองตนของศาสนาในชีวิต
ประจําวัน

สําหรับหนวยงานทางการศึกษา เชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน  รายงานวิจัยน้ีไดใหขอเสนอแนะดังน้ี

1. เปดโอกาสใหตาดีกาที่ตองการรักษาอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิม สามารถเลือกใชหลักสูตร
ที่ ไดจากงานวิจัยน้ี เพราะหลักสูตรที่ นําเสนอในงานวิจัยน้ีมีลักษณะที่คลายกับหลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟรฎอีนประจํามัสยิด พ.ศ. 2548   ขอแตกตางที่สําคัญคือหลักสูตรที่ไดจากงานวิจัยน้ีมีความยืดหยุน
สอดคลองกับอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิม

2. หากทางรัฐตองการใหหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีนประจํามัสยิด พ.ศ.  2548 เปนทั้งหลักสูตร
ที่จะตอยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษา 46 และเปนหลักสูตรตาดีกาดั้งเดิมก็สามารถกระทําได แตตอง
พิจารณาใหมีความยืดหยุนดังหลักการที่นําแนวในงานวิจัยน้ี

สําหรับหนวยงานทางความม่ันคง
1. ประสานงานหนวยงานทางความม่ันคงใหเขาใจและทราบวาหลักสูตรของตาดีกาดั้ งเดิม

มีลักษณะที่คลายกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีนประจํามัสยิด พ.ศ. 2548   ขอแตกตางที่สําคัญคือ
หลักสูตรของตาดีกาดั้งเดิมมีความยืดหยุนกวา

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอไป
1. เน่ืองจากหลักสูตรที่ ไดจากงานวิจัยน้ียังไมไดมีการทดลอง เพื่อจะยืนยันประสิทธิภาพของ

หลักสูตร ควรใหมีการศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ีตอไป
2. สาระการเรียนรูทั้งในหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีน พ.ศ. 2548 และหลักสูตรตาดีกาดั้งเดิม

ยังมีความซ้ําซอน ควรมีการศึกษาเพื่อลดความซ้ําซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาที่จะนําไปสูการ
บูรณาการบางสาระการเรียนรูเขาดวยกันจะเปนสิ่งที่มีประโยชนมากสําหรับโรงเรียนในระดับตาดีกา
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การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ 1  เรชา ชูสุวรรณ2  นินาวาลย ปานากาเซ็ง3

และ ออมใจ วงษมณฑา3

การวิจัยในรอบปที่สองน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับศักยภาพผูบริหาร ครู และนักเรียน ใหสูงขึ้น
โดยกําหนดใหโรงเรียนทั้ง 9 โรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนโรงเรียนตนแบบและขยายเครือขาย
ออกไปโรงละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 36 โรงเรียน ใชระยะเวลาพัฒนาตามกระบวนการวิจัยเปนเวลา 1 ป
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาจากขอเสนอแนะในรอบปแรกโดยเพิ่มการรายงานดวยการจัดทําฐานขอมูล
ของโรงเรียนและรายงานผลการวิจัยจากนักวิจัยรวมทางเว็บไซตของโรงเรียน และจัดทําศูนยขอมูลรวม
ไวที่คณะศึกษาศาสตร เพื่อใหนักวิจัยหลักไดเขาไปตรวจสอบรายงานผลไดทุกเวลา

การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต มีผลการพัฒนาแบงเปน 5 ดาน ดังน้ี

1. ผลการพัฒนากระบวนการบริหาร
1.1 การบริหารเพื่อการประกันคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.1.1 การบริหารเพื่อการประกันคุณภาพ
1.1.2 การบริหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 การพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน

1รองศาสตราจารย 2อาจารย 3นักวิจัยคณะศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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1.3 การพัฒนาการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพผานฐานขอมูลสารสนเทศ
บนเครือขายอินเตอรเน็ต

โรงเรียนใชการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และบันทึกผลการประเมินลงในระบบฐานขอมูลสารสนเทศบนเครือขายอินเตอรเน็ตของโรงเรียน เปน
เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใชผลการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

2. ผลการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดกระบวนการเรียนรู
2.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
2.2 การพัฒนาการวัด ประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน

3. ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

เปรียบเทียบกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  อบรมครูแกนนํา  การใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร

4. ผลการพัฒนาผูเรียน
4.1 การสงเสริมการใชศักยภาพผูเรียนใหมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง โรงเรียนและชุมชน
4.2 การจัดกิจกรรมตามวิถีอิสลามเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงคตามหลักศาสนา

อิสลาม
4.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกหลักสูตร

5. ผลการพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศ
โรงเรียนไดพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศที่ออกแบบตามแบบรายงานการประเมินตนเองตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มาตรฐาน ครอบคลุมทุกตัวบงชี้ และใชเปนชองทางในการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ผานฐานขอมูลสารสนเทศ ซึ่งโรงเรียนสามารถบันทึก
ตรวจสอบ และประเมินตนเองได สามารถจัดทํารายงานประเมินตนเองไดเปนปจจุบัน ใชเปนขอมูล
สําหรับรายงานตอหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ  ไดแก  สํานักงานเขตพื้นที่  หนวยงานที่มาตรวจเยี่ยม
โรงเรียน   สามารถบันทึกขอมูลสารสนเทศ เก็บหลักฐานรองรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารกับโรงเรียนในโครงการ และกับนักวิจัยหลักที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดอยางรวดเร็ว
สามารถพัฒนางานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพผานฐานขอมูลสารสนเทศบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตไดอยางตอเน่ือง มีขอมูลที่ครบถวนครอบคลุมทุกรายการ เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน
สามารถรับและแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ เวลาในการสื่อสาร บุคลากร
ของโรงเรียนไดเรียนรูวิธีการใชสื่อเทคโนโลยีทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน

คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวาควรดําเนินการขยายเครือขายและพัฒนาตามรูปแบบ
การวิจัยของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตอไปจนครบทุกโรงเรียน โดยใหสถาบันทางการศึกษา
เชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รวมมือหรือทําขอตกลงรวมกันกับสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอําเภอ จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
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สรางระบบเครือขายการวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง  ซึ่งผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวาโรงเรียนสามารถ
พัฒนาไปอยางมีทิศทาง มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน   ผูปกครองจึงนิยมสงบุตรหลานไปศึกษา
เลาเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพิ่มมากขึ้น  สงผลตอคุณภาพทางสังคม สิ่งแวดลอม
และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืนตอไป
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สังคมทวิภาษา:
การสอนภาษามลายูถ่ินเพ่ือการสื่อสาร

ปรารถนา  กาลเนาวกุล1   มณีรัตน  โชติกกําธร2  อาริน  สะอีดี 2
รุงศิรินทร  จันทรหอม3 และ แวมายิ  ปารามัล4

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ภาษามลายูถ่ินเปนมรดกวัฒนธรรมของทองถ่ินและเปนตัวบงชี้
แสดงอัตลักษณความเปนมลายูมุสลิม การศึกษาภาคบังคับของรัฐจัดการเรียนการสอนดวยภาษาไทย
ซึ่งเปนภาษาราชการ และใชสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาไทย ภาษามลายูถ่ินจึงอาจดูเหมือนไมมีความ
สําคัญในระบบการศึกษาสามัญซึ่งเปนการศึกษาทางโลกที่ไมไดเนนศาสนาอิสลามเหมือนระบบการศึกษา
ดั้งเดิม นโยบายการศึกษาของรัฐจึงสะทอนถึงความไมสอดคลองกับวิถีชีวิตมุสลิมในทองถ่ิน กอใหเกิด
ความขัดแยง ความรูสึกแบงแยก และความหวาดระแวงถึงการทําลายอัตลักษณทางวัฒนธรรมของคนไทย
มุสลิมที่พูดภาษามลายูถ่ินในพื้นที่ดังกลาว

การจัดการศึกษาในพื้นที่จึงควรมีรูปแบบพิเศษเพื่อความม่ันคงที่เอ้ือใหประชาชนในพื้นที่ดํารงวิถี
ชีวิตรวมกันอยางสันติสุขทามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม  การจัดการสอนภาษา
มลายูถ่ินซึ่งเปนความตองการของประชาชนในพื้นที่ใหเขาสูระบบการศึกษา เปนการสรางเครื่องมือสู

1 รองศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี  ปจจุบันคณะการบริการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเกต

2 ผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี

3 ผูชวยศาสตราจารย คณะการบริการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
4 อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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ความสมานฉันท ซึ่งสงเสริมใหเยาวชนไทยพุทธมีโอกาสเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมอ่ืนในลักษณะ รูเขา
รูเรา เขาใจ ยอมรับ และปรับตัวเขากับความแตกตางและเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่ปราศจากอคติและความ
หวาดระแวง  ในขณะเดียวกันเยาวชนไทยมุสลิมที่ไมสามารถพูดภาษามลายูทองถ่ินไดก็มีโอกาสเรียนรู
และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ภาษามลายูถ่ินจึงสามารถเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่คนในสังคม
ทุกกลุมรวมกันฟนฟูและอนุรักษ ซึ่งเปนการแสดงถึงการยกยอง และใหความสําคัญแกภาษาทองถ่ิน และ
คนที่พูดภาษาทองถ่ินใหอยูอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมไทย

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินบทเรียนภาษามลายูถ่ินระดับเบ้ืองตน แผนการจัดการเรียนรู
และสื่อการสอนซึ่งใชทดลองสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี และศึกษาแนวทาง
ในการจัดการสอนที่เหมาะสม โดยใชการเก็บขอมูลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการ
เรียน ความสามารถดานการสื่อสาร และความคิดเห็นของผูเรียนชาวไทยพุทธระดับชั้นประถมศึกษา ชวง
ชั้นที่ 2 จํานวน 56 คน จากโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปตตานี จํานวน 2 แหง และขอมูลการ
ประเมินบทเรียน แผนการจัดการเรียนรู และสื่อ  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูสอนที่พูดภาษามลายู
ถ่ินได จํานวน 3 คน

ผลการวิจัย พบวา ผูเรียนสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน และทุกคนมีความคิดเห็นวาการเรียน
มีประโยชน  สวนบทเรียนน้ัน ผูเรียนสวนใหญมากกวา 90% มีความเห็นวาบทเรียนที่ใชนาอาน สามารถ
ชวยฝกการเรียนรูภาษามลายูถ่ินได และนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินจากผูสอนวาบทเรียนน้ี
สามารถทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษามลายูถ่ินในระดับเบ้ืองตนได 71.7% – 83.3%

ในการหาประสิทธิภาพบทเรียนน้ัน พบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
การเรียนเทากับ 83.20% โดยแบบฝกหัดระหวางการเรียนที่ ผูเรียนทําคะแนนไดดีที่สุดเปนแบบฝกหัด
ประเภททดสอบความรูดานคําศัพท ซึ่งอาจเปนการใหเขียนคําแปลภาษามลายูถ่ินเปนภาษาไทย หรือ
จับคูคําที่มีความหมายตรงกัน และเม่ือเทียบกับความรูหรือทักษะดานอ่ืนแลว ทักษะการเขียน เชน การ
เติมคําภาษามลายูถ่ินลงในชองวาง เปนทักษะที่ผูเรียนทําคะแนนไดนอยกวาทักษะอ่ืน

ดานประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูน้ัน พบวา ผูสอนมองเห็นประโยชนและประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู  โดยมีความเห็นวาแผนการจัดการเรียนรูสามารถใหแนวทางการสอนแก
ผูสอนไดและชวยใหเกิดความม่ันใจในการสอนมากที่สุด มีการลําดับแผนการจัดการเรียนรูที่ชัดเจนและ
เหมาะสม และชวยเตรียมการสอนไดงายขึ้น

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบสื่อทั้ง 6 ประเภทแลว พบวา ผูสอนมีความพึงพอใจตอสื่อการสอนทุกสื่อ
คือ สื่อไวนิล บัตรภาพ บัตรคํา ซีดีบีแล อากอ ซีดีประกอบบทเรียน ซีดีคําศัพทมลายูถ่ิน ตามลําดับ
โดยทุกสื่อมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 80%

จากการศึกษาแนวทางจากการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูถ่ินระดับเบ้ืองตน พบวา ผูสอนมี
อุปสรรคดานชั่วโมงสอนหรือเวลาของผูเรียน เน่ืองจากการสอนเปนชั่วโมงเสริม ไมไดบรรจุลงในเวลา
เรียน ผูเรียนจึงมักมีกิจกรรมอ่ืนๆ มาตรงกับเวลาเรียน จึงทําใหผู เรียนไมสามารถเขาเรียนไดในบาง
ชั่วโมง ทําใหขาดความตอเน่ือง และเวลาที่สอนเปนชวงเย็น ทําใหผูเรียนเกิดความเหน่ือยลา
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จากผลการวิจัยดังกลาวพบประเด็นที่นาสนใจคือ ในการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสี่อสารซึ่งมี
จุดประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสาร โดยเนนทักษะทั้งสี่คือ การฟง พูด อาน
และเขียน น้ัน พบวาทักษะการเขียนเปนทักษะที่ซับซอนและยากตอการพัฒนาที่สุด ดังน้ันในการเรียน
ภาษาภาษามลายูถ่ินซึ่งเปนภาษาใหมสําหรับผูเรียนกลุมน้ี  ทักษะการเขียนจึงเปนทักษะที่ผูเรียนไดผล
สัมฤทธิ์คอนขางต่ําดังปรากฏในผลการทดสอบของนักเรียนเม่ือเทียบกับทักษะอ่ืน เพราะเปนทักษะที่
ผูเรียนพัฒนาไดยากที่สุด

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย
บทเรียนการสอนภาษาใหมที่สรางขึ้นควรออกแบบที่เนนทักษะดานการฟง การพูด การอาน และ

คําศัพทในระยะแรกเริ่ม  และเริ่มใหผู เรียนพัฒนาทักษะการเขียนในระดับประโยค หลังจากผูเรียน
สามารถเรียนรูทักษะอ่ืนเพื่อเปนพื้นฐานที่ดีในการเขียนได

สําหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษามลายูถ่ินน้ัน ควรจัดอยูในหลักสูตรกลุม
สาระเพิ่มเติมหรือลงเปนชุมนุม มีเวลาเรียนคาบเรียนที่แนนอน ซึ่งจะไมกระทบตอการเรียนในรายวิชา
อ่ืนๆ นักเรียนจะไดเรียนอยางเต็มที่ มีคะแนนและเวลาเรียนใหนักเรียนแนนอน แผนการจัดการเรียนรู
จึงอาจเนนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะฟง พูด อาน คําศัพท ไมจําเปนตองครบทุกทักษะในทุกรายชั่วโมง
หรือทุกหัวขอ เพราะนอกจากจะทําใหมีกิจกรรมมากเกินไปแลว อาจจะเร็วเกินไปสําหรับผูเรียนที่จะเริ่ม
ทักษะการเขียนในชวงเริ่มตนการเรียนรูภาษาใหม นอกจากน้ันควรใหผู เรียนไดมีโอกาสสัมผัสพูดคุย
สรางปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน เพื่อเปนการสรางวิธีการเรียนรูอยางหลากหลาย และสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง

ดานรูปแบบของบทเรียนน้ัน ควรมีภาพประกอบที่มีสีสันเพื่อสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน
ไดมากขึ้น มีขนาดรูปเลมเล็กลง ซึ่งมีความแตกตางจากสมุดที่ใชเขียนทั่วไป สวนสื่อตางๆ น้ัน ควรคํานึง
ขนาดตัวอักษรที่ เห็นไดชัดเจน มีกราฟฟค รูปภาพและสีสันที่ดึงดูดความสนใจ และตองเนนใหผูเรียน
สามารถใชเรียนรูดวยตนเองได
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