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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 เมื่อมีการทําสงครามกัน ผลัดกันแพ ผลัดกันชนะ ถาแพ
ก็มีการสงเชลย สงราชบรรณาการกัน
ตอมาเมื่ อราชอาณาจั กรสยามได เขายึดครองราชอาณาจั กรปตตานี ไดอยางเบ็ดเสร็จ ในป พ.ศ.
2329 ราชอาณาจั กรสยามจึ งได ส งข า ราชการสยามมาปกครองหั วเมื องของราชอาณาจั กรป ตตานี
การตอสูเพื่ อตองการปกป องเผ าพันธุ ก็เริ่ มขึ้ นตั้ งแตบัดนั้ น และเมื่ อมีการแบงดินแดนระหวางสยามกับ
อังกฤษ และสยามกับฝรั่งเศส ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหดินแดนบางสวนของฝงขวาแมน้ําโขงตกไปเปน
ของฝรั่งเศส และดินแดนตอนลางของแมน้ําสุไหงโกลกตกไปเปนของอังกฤษ จังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส อยู ภายใตรัฐบาลสยาม ทําใหมีการเคลื่ อนไหวตอสู เพิ่มมากขึ้ น มีการจัดตั้ งเปนกระบวนการ
ปลดเอกรัฐปตตานีใหเปนอิสระจากราชอาณาจักรสยาม
เปนการตอสูที่ยาวนาน มีการตอสูในหลายรูปแบบ เปนการตอสู จากรุนสูรุน เริ่มจากการตอสู ใน
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ที่เจาเมืองหรือสุลตานตองการอํานาจกลับคืน การเรียกรองของผูนําศาสนา
การเรียกรองของผูนําทองถิ่น ที่เรียกรองตองการใชกฎหมายหลักการศาสนาอิสลามในพื้นที่ ตองการใช
ภาษามลายู วัฒนธรรมมลายู ในทองถิ่ น และเมื่ อมี การปราบปราม กดขี่ จากขาราชการไทยในบางยุค
บางสมัย ทําใหเกิดกลุมมวลชนตางๆ ทําการตอตาน ความไมสงบสุขในพื้นที่ดังกลาวก็เกิดขึ้นตั้งแตบัดนั้น
จนถึงบัดนี้
เมื่อปญหาในพื้นที่ไมไดรับการแกไขเยียวยา ขอเรียกรองไมไดรับการพิจารณา ผูเรียกรองกลับถูก
จับกุม ปราบปราม จากกระบวนการเรียกรอง จึงพัฒนาไปเปนกระบวนการตอสู และเมื่อถูกปราบปราม
จับกุมมากขึ้น การตอสูก็เขมขนขึ้น มีการจัดตั้งเปนฐานกําลัง จากฐานกําลังในหมูบาน ก็ขึ้นสูเขาบูโด
บนเทือกเขาสันกาลาคีรี และมีแนวรวมบางสวนอยูในเขตเมือง ทําใหฝายรัฐบาลไทยยิ่งยากในการแกไข
ปญหา และลําบากในการปราบปราม ทําใหการซุ มโจมตี การเรียกคาคุมครอง การจับกุม การสราง
สถานการณ ก็มีมาอยางตอเนื่อง

จนเมื่ อวั นที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เกิ ดเหตุการณ ยึดค ายกองพั นพัฒนาที่ 4 อ.เจาะไอรอง
จ.นราธิวาส มีการปลนปนและอาวุธสงครามออกจากคายดังกลาว หนวยราชการไทยไมสามารถตามจับ
ผู กอการได มีการเหวี่ ยงแหในการจั บกุ มผู ต องสงสัย ความรุ นแรงในยุ คใหม ก็เริ่ มเกิ ดขึ้ นตั้ งแต บัดนั้ น
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 มีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา โดยกําหนดใหจัดทําทุก 3 ป เมื่อจัดทําเสร็จ สภาความมั่นคงฯ เสนอใหคณะ
รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบ ขอมูลการจัดทําแผนนโยบายฯ
นั้น สภาความมั่นคงแหงชาติไดจากรายงานของผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคของหนวยราชการใน
พื้ นที่ การรวบรวมข อเท็ จจริ งจากการสัมภาษณ จากการจัดประชุ มรั บฟ งความคิดเห็นหลากหลายจาก
หลายกลุม และที่สําคัญ สวนหนึ่งไดจากการศึกษา วิจัย ในพื้นที่ชายแดนภาคใตในทุกมิติ
จากข อมู ลรายงานผลการวิ จัยของผู ช วยศาสตราจารย ดร.บุษบง ชั ยเจริญวัฒนะ อดีตคณบดี
คณะวิ ทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และนายเจริ ญ พรหมศรี นั กวิ จัยในคณะ เรื่ อง
การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ชวงป 2541-2550 พบวาในชวงเวลา 10 ป
ดังกลาว ผูวิจัยสามารถรวบรวมผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ไดมากถึง 717 เรื่ อง และพบวาสวนใหญเปนงานวิจั ยและวิทยานิพนธของนักวิจั ย และของนักศึกษา
มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร คือ มีจํานวนมากถึ ง 409 เรื่ อง หรื อร อยละ 57 ของงานวิ จัยเกี่ ยวกับ
ชายแดนภาคใตทั้งหมด ในชวง 10 ป ดังกลาว
หนังสือชุดความรู ม.อ. เลมนี้ ชื่อวา “ปญหาชายแดนใต...มองผานงานวิจัย ม.อ.” ก็เปนการสกัด
องคความรูจากงานวิจัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยเปน
ผลงานที่นักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มาตั้งแต พ.ศ. 2549
ภายใตแผนงานวิจั ยบู รณาการป ญหา 3 จั งหวัดชายแดนภาคใต โดยไดรับการจั ดสรรทุนวิจั ยออกเปน
2 ชวง คือ ชวงแรก ระหวางเดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือนสิงหาคม 2550 และชวงที่สอง ระหวางเดือน
กันยายน 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2552
การนําเสนอเนื้อหางานวิจัยในชุดความรูเลมนี้ แบงการนําเสนอออกเปน 2 ชวงเชนกัน กลาวคือ
ในชวงแรก เปนการสกัดองคความรูจากการถอดเทปการนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ ได รับทุนวิจัย
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 มีงานวิ จัยที่ ครอบคลุมเกื อบทุกสาขาวิชา เชน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทยและสุ ขภาพ สาขาวิ ชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรื อสาขาวิชาสั งคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ซึ่ งชุ ดความรู ม.อ. เลมนี้ เป นสวนหนึ่ งของงานวิ จั ยทางดานสั งคมศาสตร และ
มนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ หวังเปนอยางยิ่ งวาข อมูลในหนั งสือชุดความรู ม.อ. เลมนี้ จะเปน
ประโยชน สามารถนําไปประยุกตใช เพื่อแกไขปญหา หรือเพื่อลดความรุนแรง สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใน 3 จังหวัดภาคใต ซึ่งหมายถึง การตองการใหความสงบสุขไดกลับมาสูดินแดน
แหงนี้อีกครั้งหนึ่ง
นิรันดร สุมาลี
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สรุปภาพรวมของแผนงานวิจัย
ปญหา 3 จังหวัดชายแดงภาคใต
นําเสนอโดย ผศ.มานพ จิตตภูษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เริ่มจากจุดเล็กๆ คือ ความกลัวการถูกกลืนชาติ กับการตองการ
ปกปองชาติพันธุมลายู ทั้ง 2 ประเด็นดังกลาวเปนฐานปญหาเบื้องตน ที่นํามาซึ่งความซับซอนหรือการ
บิดเบือนหลักศาสนาบางสวนของคนบางคนและของคนบางกลุม การใชความรุนแรง ทั้ง 2 ฝาย ทั้งฝาย
ทางการและฝายผูกอการ การลางแคนและการขยายตัวของความรุนแรง ซึ่งประเด็นนี้เปนแนวคิดพื้นฐาน
ของการเสวนาที่จะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติในตอนทาย การที่นักวิจัยไดทํางานวิจัยตอเนื่องและยาวนาน
ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง ซึ่งไดแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงในเหตุการณที่รุนแรงของเหตุการณ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ดังนั้น Marker หรือตัวบงชี้ของตัวประเด็นปญหาก็คือ ความกลัวการถูกกลืนชาติ และ
การตองการปกปองชาติพันธุมลายู ซึ่งเปนตัวที่อยูตรงกลาง และตามดวยประเด็นตางๆ ดังนี้คือ เรื่อง
ของอัตลักษณ มลายู การใชหลักการศาสนาแบบสุดโต งของบางกลุ ม การขาดพื้ นที่ ทางการเมืองในการ
รักษาโลกทรรศนของคนมลายู ความยุติธรรม และการขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร ซึ่งลวนแลวแต
เปนเหตุเปนผลกันทั้งสิ้น ซึ่งคณะนักวิจัยเมื่อ 3 ปที่แลว คือ ระหวาง พ.ศ.2548-2550 ไดมีการประชุม
ปฏิ บั ติ การเบื้ องต นของผู ที่ มีส วนเกี่ ยวข องที่ ใช ประโยชน ในพื้ นที่ ในประเด็ นต างๆนี้ ในเรื่ องของความ
ยุติธรรมซึ่งมีประเด็นหลักที่สําคัญอยู 2 ตัว คือ การไดรับความเปนธรรมและการไมไดรับความเปนธรรม
ซึ่งเปนตัวประเด็นที่นํามาสูหัวขอการวิจัย และเกิดการบูรณาการในการวิจัยขึ้นมา
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ภาพนี้ เปนภาพ 5 กลุมงานวิจัยที่เปนตัวหลักคือ 1. เรื่องชาติพันธุมลายู 2. การพัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ 3. การพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐและการสื่อสาร 4. การศึกษา ซึ่งจะเปนในประเด็นของ
ปอเนาะ ตาดีกา ทวิภาษา และ 5. ขอเสนอนโยบายรูปแบบการบริหารของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่ งเปนอีกหนึ่ งโมเดลที่ คณะนั กวิจัยของเราไดเสนอขึ้ นมาตามที่ ไดรับฟงกันไปแลว เปนโมเดลที่ ใช กันอยู
ในปจจุบันที่ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตหรือสํานักบริหารตางๆ ที่มีการประยุกตเขามา
ซึ่ งบางครั้ งก็มองวามันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองที่ กรุ งเทพ ซึ่ งเมื่ อไดมีการ
บูรณาการทั้งสิ้นก็ไดงานวิจัยเปน 5 แผนงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่นํามาเสนอนี้จะเปนงานวิจัยยอยในแตละ
โครงการที่อยูในแผนวิจัยยอยของปที่ 1 ซึ่งเมื่อเขาสูชวงปที่ 2 ก็จะทํางานในลักษณะคูขนาน (Duo Plan)
คือการจัดการความรูของ 13 โครงการในปแรก ควบคูขนานไปกับการทํางานที่เปนโครงการวิจัยในปที่ 2
ซึ่งกําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน วัตถุประสงคของชุดโครงการวิจัยนี้มี 5 ขอ คือ
1. เพื่อสรางความรูเกี่ยวกับชาติพันธุมลายูและการอยูรวมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่ งมี การอิ งในสมั ยอาณาจั กรป ตตานี ดารุ สลาม นําความรุ งเรื องในอดี ตมาเป นประเด็ นในการพั ฒนา
เรื่องของอาหารฮาลาล ซึ่งเปนอีกประเด็นที่ไดรับความสนใจอยางแพรหลาย
3. เพื่อนําขอเสนอของนโยบายความมั่นคงของชาติและศาสนาในการปฏิบัติที่เหมาะสม
4. ใหขาราชการไดเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมใน 3 จังหวั ดชายแดนภาคใต
ซึ่งเปนตัวกลไกสําคัญที่จะนําไปปฏิบัติในระบบตางๆ
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5. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษาเฉพาะกิจในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนที่
ทราบกันดีวาเปนปญหาที่ ภาครัฐไดพยายามแกไขปญหากันมานาน แตยังไมสามารถที่จะแกปญหานี้ ได
จนกระทั่งปจจุบัน
จากวัตถุ ประสงคดังกลาว นักวิจัยในมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทรได ทําการศึ กษาวิ จัยระหวางป
2548-2550 แบงเปน 5 แผนงาน มีงานวิจัย 13 โครงการ ดังนี้
แผนงานที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธุมลายู การสรางความเขาใจ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มีงานวิจัย 2 โครงการ คือ
1. เรื่อง มลายูปตตานี: ชาติพันธุ อัตลักษณ และการเปลี่ยนแปลง
2. เรื่อง การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพื่อเสริมสรางสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
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แผนงานที่ 2 การวิจัยเพื่ อศักยภาพและความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต มีงานวิจัย 3 โครงการ คือ
1. เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของอาหารฮาลาลเพื่อการสงออกของ
ประเทศไทย
2. เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการประมงชายฝงโดยองคกรทองถิ่นจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาส
3. เรื่อง ศักยภาพและขอจํากัดของการผลิตขาวเพื่อความมั่นคงของชาวนาในจังหวัดปตตานี
แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอนโยบายทางดานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และ
รูปแบบการบริหารสําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีงานวิจัย 2 โครงการ คือ
1. เรื่อง การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางแกปญหาความไมสงบและการพัฒนาพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต
2. เรื่อง รูปแบบการบริหารสําหรับเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหไดรูปแบบการ
บริหารการปกครองที่เหมาะสม
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แผนงานที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฝกอบรมที่สรางการเรียนรูขามวัฒนธรรมใหกับเจาหนาที่รัฐใน
เขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีงานวิจัย 3 โครงการ คือ
1. เรื่อง การกําหนดและการประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
2. เรื่อง ขาวสารและการรับรูของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
3. เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณความรุนแรง ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กรณีการอพยพยายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และแนวทางแกไข
แผนงานที่ 5 การวิจัยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพทวิภาษา การจัดการการเรียนการสอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันศึกษาปอเนาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต
มีงานวิจัย 3 โครงการ คือ
1. เรื่อง รูปแบบการพัฒนาความสามารถในดานการสื่อสารทวิภาษาระดับเบื้องตนของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
2. เรื่อง วิเคราะหความตองการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรโรงเรียนตาดีกา และสถาบันศึกษา
ปอเนาะ
3. เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม เพื่อบูรณะภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ปญหาชายแดนใต

มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

7

มลายูปตตานี:

ชาติพันธุ อัตลักษณ และการเปลี่ยนแปลง
นําเสนอโดย ผศ.ดร.วรวิทย บารู
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลักษณะของ “คนมลายู” นั้น มีสีผิวเปนสีลูกละมุดสุก นัยนตาและผมสีดําหรือน้ําตาลเขม มีบุคลิก
กระฉับกระเฉง วองไว อาศัยอยูในภูมิภาคของโลกมลายูคือตอนลางของประเทศไทย ในอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย ซึ่งเริ่มแรกนั้นในภูมิภาคนี้นับถือศาสนาพราหมณ เปลี่ยนมาเปนพุทธ และอิสลาม ตามลําดับ
คนมลายูไดเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย ทําใหบางสวน
สามารถรั บการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ นได แต บ างส วนนั้ นไม ส ามารถรั บ การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นได
จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา ซึ่งเมื่อไมนานมานี้ ดานฝายความมั่นคงของรัฐบาลไทยไดมีมาตรการ
จัดการเรื่องของคนมลายู เชน การตรวจรถ ตรวจกระเปาของกลุมคนมลายู หรือมาตราการอื่นๆ ที่ มี
จุดประสงคเพื่อควบคุมคนกลุมนี้ เนื่องจากเห็นวาคนมลายูมีอัตลักษณไมเหมือนคนไทยสวนใหญ กลัววา
คนกลุมนี้จะฝกใฝประเทศเพื่อนบานคือประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีอัตลักษณเดียวกันกับคนกลุมนี้ “อัตลักษณ”
นั้น มีคํากํากับอยู 3 คํา คือ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ดังนั้น “คนมลายู” จึงตองมีองคประกอบทั้ง
3 สวน คือ คนมลายูตองนับถือศาสนาอิสลาม ใชภาษามลายู และใชวัฒนธรรมมลายู ในการดําเนินชีวิต
ซึ่งจะขาดสวนใดสวนหนึ่งไมได

คณะผู วิจัย: ผศ.ดร. วรวิทย บารู, นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน, แวมายิ ปารามัล
คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร
ดุษณดาว เลิศพิพัฒน, วรชา รักดี, สุไรนี สายนุย คณะรัฐศาสตร

8

ปญหาชายแดนใต

มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

วิธีการเลือกพื้นที่ศึกษาโดยเลือก 2 ชุมชน คือ ชุมชนที่มีความเขมแข็งทางอัตลักษณ และชุมชน
ที่ ไมมีความเขมแข็งทางอัตลักษณ และในการเลือกพื้ นที่ นั้นจะทําการเลือกทั้งแบบพื้ นที่ เมือง กึ่งเมือง
และชนบท ซึ่งเปนพื้นที่ที่กลุมประชากรผสมระหวางไทย-พุทธ และไทย-มุสลิม อาศัยรวมกันอยูในพื้นที่
ซึ่ งผลของการศึกษาครั้ งนี้ พบวาตั วเศรษฐกิจเป นสิ่ งสําคั ญที่ ทําใหคําวา “ชาติ พั นธุ ” นั้ นสลายไป ซึ่ ง
การที่กลุมประชากรทั้งไทย-พุทธ และไทย-มุสลิม อาศัยอยูรวมกันนั้น พวกเขาจะเคารพวัฒนธรรมของ
ชุมชนเปนหลัก ซึ่งคนในชุมชนก็สามารถใชสถานที่สาธารณะตางๆ รวมกัน มีการคาขายระหวางกัน ซึ่ง
กอให เกิ ดความเกื้ อกูลซึ่ งกันและกัน โดยทุกคนไดยอมรั บหลักของวั ฒนธรรมส วนใหญคือ วัฒนธรรม
มลายู ซึ่ งทุ กคนยั งคงสามารถปฏิ บั ติตามวัฒนธรรมและศาสนาของตนไดอยู และมากเท าที่ จะมากได
ตราบใดที่ ยังไมมีการกดดันและการออกแบบความสัมพั นธ โดยภาครั ฐ พวกเขาจะมี ความสัมพั นธ กันใน
เชิ งที่ เกื้ อกู ลกั น ความมั่ นคง และการรั กษาอั ตลักษณ ของตนไว ซึ่ งจะทําให ทุกคนสามารถอยู ร วมกั น
อยางมีความสุข แตหากประชาชนรูสึกถึงการถูกแทรกแซงจากภาครัฐ ก็จะสงผลตอระบบการปกครอง
เกิ ดความไวในการระแวงต อการถู กผสมกลมกลื นและไวต อความรู สึ กถู กกลื นชาติ เกิ ดการระแวงและ
ออนไหวตอพลังภายนอก ซึ่งในเรื่ องนี้จะไดศึกษาวิจัยตอในปที่ 2 ของงานวิจัยเรื่ องความสัมพันธเชิง
ชาติพันธุบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
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การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม

เพื่อเสริมสรางสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
นําเสนอโดย ดร.เกษตรชัย และหีม
คณะศิลปศาสตร
การวิจั ยในครั้ งนี้ มี วัตถุ ประสงคเพื่ อศึ กษาวิถีชี วิตของเยาวชนไทยมุสลิมใน 3 จั งหวัดชายแดน
ภาคใต รวมทั้งเพื่อเปรียบเทียบวิถีชีวิตในปจจุบัน และตามความคาดหวังของสังคมมุสลิม และเพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะตอวิถีการดําเนินชีวิตตามความคาดหวังของสังคมมุสลิม โดยเปนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณนั้ นไดเก็บข อมูลจากการสัมภาษณเยาวชนจํานวน 1,800 คน และ
ประชาชนทั่ วไปจํานวน 1,800 คน และวิเคราะห ขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรม R สวนการวิจัย
เชิงคุณภาพเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจํานวน 36 คน และสัมภาษณกลุมจํานวน 24 กลุม
และวิเคราะหขอมูลดวยหลักตรรกะเทียบเคียงแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยควบคูบริบท
จากผลการวิจัยทําใหไดขอคนพบที่สําคัญคือ เยาวชนมุสลิมในปจจุบันสามารถแบงออกเปน 2 กลุม
คือ กลุมที่ 1 เปนกลุมเยาวชนสวนใหญที่มีวิถีชีวิตที่ไมสอดคลองกับความคาดหวังของสังคมมุสลิม และ
ขัดกับหลั กการของศาสนาอิสลาม และกลุมที่ 2 เป นกลุ มเยาวชนสวนนอยที่ มีวิถีชีวิตที่ สอดคล องกับ
ความคาดหวังของสังคมมุสลิม และปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลาม
โดยกลุ มเยาวชนมุสลิมสวนใหญที่มีวิถีชีวิตที่ ไมสอดคลองกับความคาดหวังของสังคมมุสลิม และ
ขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม เปนกลุมเยาวชนที่มีการคบเพื่อนเพศเดียวกันแบบไรเขตจํากัดและมีอิสรเสรี
มักทํากิจกรรมที่ไรสาระ สรางความเดือดรอน มีการคบเพื่อนตางเพศอยางเปดเผยและอิสระ เลียนแบบ
คณะผู วิจัย: ดร.เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร
รศ.ดลมนรรจน บากา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
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วัฒนธรรมชาวตะวันตก มีการจับมือถือแขน กอดจูบ และถึงขั้นมีเพศสัมพันธกอนการสมรส มีการให
ความสําคัญกับการศึกษาวิชาสามัญมากกว าวิชาศาสนา ไมรู จักใชเวลาว างใหเปนประโยชน มีการเกี่ยว
ของกับอบายมุข ไมมีงานทํา มีการแตงกายเชิงประยุกตเพื่อใหทันสมัย เลียนแบบตะวันตก เลียนแบบ
ดารานั กร อง มี ความสัมพันธกับครอบครัวและญาติพี่ นองแบบห างเหิ น และขาดสัมพั นธภาพที่ ดีตอกัน
มีสั มพั นธภาพกั บเพื่ อนบ านและชุ มชนที่ ไม ดี และไมสนใจกัน มี การละเลยและไมใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจ และไมใหความสําคัญและหลีกเลี่ยงการบําเพ็ญประโยชนและเขารวมกิจกรรมของชุมชน
ซึ่ งเปนการแสดงให เห็ นว าเยาวชนในป จจุ บันมีวิถีชีวิตที่ อิสระมากขึ้ น และถูกชักนําไปตามกระแสแฟชั่ น
อิทธิพลของสื่ อและกลุ มเพื่ อนวั ยรุ นก็ชื่ นชอบกั บความแปลกใหมทันสมั ย จึงมีผลทําใหวัยรุ นใช เวลาวาง
กับเทคโนโลยีไฮเทคทั้งหลาย เสพวัตถุรุนลาสุด และใชชีวิตในรูปแบบที่รับรูวาทันยุคสมัย
ในขณะที่เยาวชนมุสลิมสวนนอยมีวิธีชีวิตที่สอดคลองกับความหวังของสังคมมุสลิม และปฏิบัติตาม
หลักการศาสนาอิสลาม ซึ่งกลุมเยาวชนสวนนอยนั้นเปนกลุมเยาวชนที่มีการคบเพื่อนเพศเดียวกันเหมือน
พี่นอง และมีความจริงใจตอกัน มีการคบเพื่อนตางเพศอยูในขอบเขตตามหลักการศาสนาอิสลาม และ
ตามกรอบประเพณีอันดีงาม มีการเนนการศึกษาทางดานศาสนามากกวาวิชาสามัญ หรือเนนวิชาสามัญ
ควบคู วิชาศาสนา มีการใช เวลาวางที่ เปนประโยชน และสรางสรรค ไม เกี่ ยวข องกั บอบายมุ ข มี การ
แตงกายตามหลักการศาสนา มีการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนบาน และชุมชน
มีการปฏิบั ติศาสนกิจอยางเครงครัดตามหลักการ และมีการบําเพ็ญประโยชนและเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชนดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ
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จากผลการวิ จัยดังกล าวข างต น จะเห็ นไดวาเยาวชนมุสลิ มในป จจุ บันมี วิถีชีวิตที่ เปลี่ ยนแปลงไป
จากอดี ต ที่ ผานมาเป นอย างมาก ซึ่ งในอดี ตเยาวชนมุ สลิ มส วนใหญ จะมี วิถีชี วิ ตที่ สอดคล องกั บความ
คาดหวั งของสั งคมมุ สลิ ม และตามหลั กการศาสนาอิ ส ลาม เหมื อนกั บชาวมุ สลิ มทั่ วโลกที่ มีการยึ ดถื อ
ปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัดและอยางเหนียวแนนสืบตอกันมาตามแนวทางที่ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน
และแบบอยางของทานศาสดามุ ฮัมมัดผานการอบรมสั่งสอนในรูปแบบตางๆ และสถาบันตางๆ แตใน
ปจจุ บันกลับกลายเปนเยาวชนเพี ยงส วนน อยเทานั้ น และส วนใหญกลายเปนเยาวชนที่ มีวิถีชี วิตที่ ขั ดกับ
ความคาดหวังของสั งคมมุ สลิ มและขัดกับหลักศาสนาอิสลาม ซึ่ งถือวาเปนป ญหาที่ ใหญมากที่ ทุกฝาย
ต องร วมกั นคิดและร วมกันแกไขป ญหาดั งกล าว และถ าหากละเลยอาจทําให เหลื อเยาวชนที่ มีวิถีชี วิตที่
สอดคลองกับความคาดหวังของสังคมมุสลิม และตามหลักการศาสนาอิสลามเพียงไมกี่เปอรเซ็นต และ
ในอนาคตอาจไม เหลือเลยก็ได โดยสาเหตุ ที่ สําคัญประการหนึ่ งมาจากสภาพสังคมที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี และสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน
อั นส งผลกระทบต อวิ ถี ชี วิ ตของเยาวชนมุ ส ลิ มทั้ งทางตรงและทางอ อม ทํา ให สภาพจิ ตใจและสภาพ
ความเป นอยู ของเยาวชนมุ สลิ มมี การเปลี่ ยนแปลงไปด วย เช น ทําให พ อแม ไม มีเวลาอบรมสั่ งสอน
บุตรหลานอยางใกลชิดเหมือนแตกอน เพราะสภาพทางเศรษฐกิจที่บีบรัด เยาวชนไมสนใจกิจกรรมทาง
ศาสนาเพราะหันไปสนใจกับกิจกรรมที่ถูกนําเสนอผานทางสื่อตางๆ ที่มีรูปแบบเนื้อหาตื่นเตน สนุกสนาน
นาสนใจกวา ผูนําชุมชนก็ปลอยปละละเลยกับอบายมุขตางๆ เพราะเกิดขึ้นมากมายจนเห็นเปนเรื่องปกติ
ธรรมดา และอื่ นๆ อี กมากมาย เปนเหตุใหเยาวชนมุ สลิ มในยุคป จจุ บันเริ่ มหั นเหออกจากรู ปแบบการ
ดําเนิ นชี วิตที่ ถูกตอง ไมสามารถแยกแยะผิ ดถู กชั่ วดีใหเหมาะสมกับคุณวุ ฒิและวั ยวุฒิ ของตนเองได
หลงระเริ งไปกั บสี สั นแห งความเจริ ญจนกลายเป นทาสของค านิ ยมและวั ฒนธรรมจากโลกตะวั นตกที่
ไหลทะลักเขามาสู สังคมมุสลิมอยางแทบหมดป ญญาที่ จะสกัดกั้ น นอกจากนี้ นโยบายในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐในปจจุบัน ทําใหสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
เพราะความต องการในการพั ฒนาประเทศ ทํา ให เกิ ดการหลั่ งไหลของวั ฒนธรรมตะวั นตกเข ามาสู
ประเทศไทยอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งตอวิถีชีวิตของวัยรุน
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เนื่ องจากวัยรุ นเปนวัยที่ มีความอยากรู อยากลอง ในสิ่ งตางๆ ขณะที่ เยาวชนมีวุฒิภาวะทางอารมณ
ในการแยกแยะสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด นอยมาก
ดั งนั้ นผู ที่ เกี่ ยวข องทุ กฝาย และทุ กระดั บ ไม วาจะเปนหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน
พอแมผูปกครอง ผูนําศาสนา และผูนําชุมชน ตองมีความตระหนักรูและใหความสําคัญกับปญหาที่เกิดขึ้น
ตองรวมกันคิดและรวมกันแกไขปญหาดังกลาว ตองรวมกันใหเยาวชนมุสลิมมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
ตามหลักการศาสนาอิสลามและตามที่สังคมมุสลิมคาดหวัง ซึ่งเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่สามารถแกไขปญหา
วุ นวายที่เกิดขึ้ นในสังคมปจจุบั นได ไมวาจะเปนเรื่องอบายมุข ยาเสพติด ฆาตกรรม การมีเพศสัมพันธ
กอนวั ยอันควร การลักทรั พย การทะเลาะเบาะแว ง และเหตุการณความไมสงบ เปนตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ งตองมีการส งเสริ มเรื่ องการศึกษาของเยาวชนให มีการศึกษาทั้ งด านศาสนาและสามัญควบคู กัน
ตองสงเสริมใหมีการแต งกายใหถูกต องตามหลักการศาสนา ต องมีการคบหาเพื่ อทั้ งเพศเดียวกันและ
ตางเพศภายในกรอบของหลักการศาสนา ตองสงเสริมใหมีอาชีพ ตองสงเสริมใหเยาวชนมีความสัมพันธ
ที่ดีกับครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนบาน และชุมชน และตองรูจักเสียสละ บําเพ็ญประโยชน ซึ่งทั้งหมด
ลวนเปนสิ่ งที่ สังคมมุสลิมคาดหวัง และจากการระดมสมองกับผู ที่เกี่ยวของในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ตางมี ขอเสนอให รัฐเข ามาสนั บสนุ นงบประมาณแก คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวั ด คณะ
กรรมการมัสยิด ผูนําศาสนา และผูนําชุมชน ตองรวมกันจัดอบรมสัมมนาแกเยาวชนไทยมุสลิมอยางนอย
ปละ 3-5 ครั้ง เกี่ยวกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการศาสนาอิสลาม แนวทางการดําเนิน
ชี วิตที่ ถูกต องตามหลั กการศาสนา สั นติ ภาพในอิ สลาม เพื่ อเป นการขั ดเกลาจิ ตใจของเยาวชนให อยู ใน
แนวทางที่ ถูกต อง ห างไกลกั บอบายมุ ข ยาเสพติด เหตุการณ ความไม สงบในปจจุ บั น และสิ่ งที่ ขัดกั บ
หลักการศาสนาอิสลามทุกประเภท นอกจากนี้ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายควรรวมกันดําเนินการสนับสนุน
และสงเสริมใหเยาวชนมุสลิมไดมีวิถีชีวิตตามที่สังคมมุสลิมคาดหวัง ตัวอยางเชน
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1) ผูนําศาสนาตองปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนใหมีวิถีชีวิตตามแนวทางศาสนาอิสลาม และตาม
แบบฉบับของทานศาสดามุฮัมมัด และตองมีการจัดอบรมจริยธรรมอิสลามอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง
2) พอแมผูปกครองตองใหเวลา ใหความสนใจ ใหคําปรึกษา พูดคุยเรื่องศาสนา และที่สําคัญตอง
เปนแบบอยางที่ดีแกลูกๆ และสงเสริมใหเรียนศาสนาควบคูกับสามัญ
3) รัฐตองห ามไมให มีอบายมุ ขและสิ่ งของมึนเมาทุ กประเภทในพื้ นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ไมวาจะเปนรานเหลา เบียร คาราโอเกะ ผับ บาร
4) รัฐตองใหบริการการศึกษา ตั้งแตประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี ที่ใหเปลาจริงๆ และอุดหนุน
คาใชจายอื่ นๆ ไม วาจะเปนอาหาร หนังสือเรี ยน เสื้ อผา และอื่ นๆ และที่ สําคัญที่ สุดควรมีการเรียน
สามัญควบคูศาสนา
5) รัฐควรสงเสริมและพัฒนาอาชีพที่มั่นคงแกเยาวชน
6) รัฐควรพัฒนาโรงเรียนตาดีกาอยางเปนระบบ ทั้งระบบเงินเดือน สวัสดิการ อาคารเรียน
หองเรียน หนังสือเรียน และพัฒนาครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญ
7) รั ฐต องควบคุ มสื่ อโทรทั ศน ทุ กชนิ ดที่ มีลั กษณะผิ ดหลั กการศาสนาอิ สลาม มิ ใ ห มีการแพร
ภายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต และเปดใหมีรายการที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
8) รัฐควรใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด มีบทบาทในการดูแลเยาวชนอยางเต็มที่ โดย
เฉพาะในเรื่องการคบเพื่อนตางเพศที่ผิดหลักการ การแตงกายที่ผิดหลักการ เรื่องอบายมุข และอื่นๆ
9) รัฐตองใหมีการใช กฎหมายอิสลามมาบังคับใชอยางจริ งจั ง และใหถือเปนกฎหมายที่ สูงสุด
เด็ดขาด เชน กฎหมายเกี่ยวกับการแตงกาย การคบเพื่อนตางเพศ และการประพฤติอื่นๆ ที่ผิดหลักการ
ศาสนา
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด
อาหารฮาลาล เพื่อการสงออกของประเทศไทย
นําเสนอโดย ผศ.ไพรัช วัชรพันธุ
คณะวิทยาการจัดการ
เศรษฐกิจฮาลาล เปนเศรษฐกิจในทุกภาคสวนในการดําเนินชีวิตของผูนับถือศาสนาอิสลาม ทั้งใน
เรื่องของอาหาร การใหบริการ การขนสง การประกันภัย การเงินและการธนาคาร การทองเที่ยว เปนตน
ตลาดสินคาฮาลาลโดยรวมมีมูลคามากกว าหนึ่ งลานลานเหรียญสหรัฐตอป แบ งเปนกลุ มอาหารฮาลาล
ประมาณ 632,000 ลานเหรียญสหรัฐตอป หรือประมาณ 16% ของอุตสาหกรรมอาหารโลก จากมูลคา
การสงออกของประเทศไทย พบวาประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารฮาลาลที่ สําคัญในภูมิภาคอาเซียน
เปนผูสงออกอาหารฮาลาล อาหารฮาลาลของประเทศไทยติดอันดับ 7 ของโลก โดยตัวเลขการสงออก
ของประเทศไทยในชวง 2-3 ปที่ ผานมา มี การขยายตั วเพิ่ มขึ้ นในทิ ศทางที่ ดี อย างเชน ในป 2550
ประเทศไทยมีการสงออกสินคาฮาลาล 3,389 ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวกวาป 2549 ถึง 48% และใน
ระยะแปดเดือนแรกของป 2551 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกสินคาฮาลาล 3,958 ลานดอลลารสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง 80% และมีบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลในป 2540 เพียง
200 บริ ษั ท เพิ่ มเป น 1,700 บริ ษั ท ในป 2549 มี ผลิ ต ภั ณฑ ฮาลาลประมาณ 50,000 ผลิ ตภั ณ ฑ
จากโอกาสทางการตลาดที่เปดกวาง ทําใหรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งใหจังหวัดปตตานีเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ
ในการพัฒนาพื้ นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพราะปตตานีเปนจังหวัดที่มีความโดดเด นในโลกมุสลิม

คณะผู วิจัย: ผศ.ไพรัช วัชรพันธ คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.วีรศักดิ์ ตุลยาพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา
ดร.กิตติ เจิดรังสี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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อยางกวางขวาง ในนามของ “อัลฟาฎอนี” และในฐานะที่ เปนเมืองท าการค าอั นสําคัญของเสนทาง
เดินเรือในอดีต ภาพลักษของ “อัลฟาฎอนี” จะสามารถขยายตลาดรองรับสินคาอาหารฮาลาลในอนาคต
โดยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ที่อําเภอปานาเระ จังหวัดปตตานี
ผลิตภัณฑและบริการฮาลาลในตลาดโลกมุสลิม สวนใหญจะผลิตโดยผู ผลิตที่ มิใชมุสลิม 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 จึงมีความตองการผลิตภัณฑและบริการฮาลาลเพิ่มสูงขึ้ น ประเทศที่ นําเขาผลิตภัณฑและ
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 หรืออินโดนี เซี ย แต เป นประเทศที่ เปนผู นําดานการผลิ ตและสงออกอาหารไปยัง
ประเทศอื่นๆ อีกดวย อาทิ สหรัฐอเมริกา บราซิล ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทธัญพืช
และเนื้อสัตว ในขณะที่ประเทศไทยมีจุดแข็งดานการผลิตเนื้อไก แตยังมีปริมาณการสงออกเนื้อไกไปยัง
ตลาดมุสลิ มค อนข างน อยซึ่ งน าจะมีโอกาสขยายตลาดไดอีกมาก รั ฐบาลจึงควรมีนโยบายเชิงรุกในการ
สงเสริมการสงออกสินคาไกไทย ตลอดจนเรงสรางเครื่องหมายฮาลาลของไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล
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ในกลุ มประเทศ IMT-GT ประเทศอินโอนีเซีย มาเลเซีย เปนผูนําเขาอาหารฮาลาลจากไทยเปน
อันดับหนึ่งและสองตามลําดับ ซึ่งมีมูลคาสูงถึง 873.26 ลานเหรียญสหรัฐ และ 541.23 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตามลําดับ ในป 2553 และมีการขยายตัวในอัตรา 65.45% ในระหวางป 2552-2553 เพราะมี
ประชากรมุสลิมที่ มากที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใตถึงสองรอยกวาลานคน และอยู ไมหางไกลจาก 3
จั งหวั ดชายแดนภาคใตของประเทศไทย มีขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ ใกลเคี ยงกั น ประเทศมาเลเซี ย
ผู บริ โภคนิ ยมรั บประทานอาหารนอกบ าน ส วนอิ นโดนี เซี ย ผู บริ โภคนิ ย มปรุ งอาหารรั บประทานเอง
อาหารและเครื่องดื่ มไทยที่นิยมรับประทาน ไดแก Nasi Goreng Thailand, Pattaya Drink เปนตน
และมีสวนผสมเครื่องเทศที่มีรสชาติไมตางจากอาหารไทยมากนัก การสงออกมีแนวโนมสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ข าวและน้ํา ตาล ส วนอาหารทะเลกระป องและแปรรูปมี แนวโนมลดลง เพราะวั ตถุดิ บภายในประเทศ
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) ความไม สงบในพื้ นที่ นอกจากนี้ การทําการตลาดผลิตภั ณฑ อาหารฮาลาลในพื้ นที่ มีแนวโน ม
แคบลง ปจจุบันการทําการตลาดของวิสาหกิจชุมชนและ SMEs สวนใหญทําการออกบูธในตางจังหวัด
และต างประเทศ โดยการชวยเหลื อของหนวยงานของรัฐในพื้ นที่ ดังนั้ นการแกป ญหาของ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ควรอาศัยการพัฒนาดานเศรษฐกิจฮาลาลใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชากรมุสลิมใน
3 จังหวั ดชายแดนภาคใต ที่ มีการคาขายกั บประเทศเพื่ อนบานซึ่ งเปนประเทศมุสลิมมาเปนเวลาชานาน
ผู ผลิตอาหารของประเทศไทยส วนใหญจะทําหนาที่เปนแค OEM ไมไดสงออกในรูปแบรนดของตัวเอง
และอาศัยแบรนดและตราเครื่ องหมายฮาลาลของประเทศมาเลเซียในการสงออก และสรางมูลคาเพิ่ ม
เพราะเครื่องหมายตราฮาลาลของไทยยังไมคอยไดรับการยอมรับของโลกมุสลิมมากนัก แตอยางไรก็ตาม
ไทยยังมีจุดแข็งมากกวาจุดออนในการเปนฮาลาลฮับของอาเซียน หากรัฐบาลใหความจริงจังและจริงใจ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา หรือตั้งแตจากฟารมสูโตะ
อาหาร
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แนวทางการพัฒนาการจัดการประมงชายฝง
โดยองคกรทองถิ่น จังหวัดปตตานีและนราธิวาส

นําเสนอโดย อ.เกื้อ ฤทธิบูรณ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. พื้นที่ศึกษาและคําถามวิจัย
พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้มี 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
ประเด็นคําถามสําหรับการวิจัยครั้ งนี้ คือ การบูรณาการจัดการประมงชายฝงโดยองคกรทองถิ่น
สามารถทําไดอยางไร ซึ่งวิธีการที่ใชในการหาคําตอบ ไดแก การพูดคุยทั้งรายบุคคลและกลุมยอย รวมทั้ง
การจัดเวทีสัมมนาระดมความคิด ดวยตนทุนประสบการณที่ทีมวิจัยไดสัมผัสพื้นที่ดังกลาวมากอน ความ
ไววางใจจากชุมชน ทําใหกระบวนการหาคําตอบในครั้งเปนไปดวยดี และคําตอบที่ไดจึงนาเชื่อถือ
2. สิ่งที่คนพบ: สถานภาพของชุมชน
ทีมวิจัยไดพบคําตอบ 2 สวนใหญๆ คือในสวนของชุมชน และองคกรทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพราะ
จากคําถามวิจัย คิดวา “การบูรณาการ” จัดการประมงชายฝง จะเกิดขึ้นไดตองเปนความรวมมือกันทั้งใน
สวนของชุมชนและองคกรทองถิ่นที่เขามาเกี่ยวของ ความจําเปนที่ชุมชนตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง
จึงเปนสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได คําตอบในสวนของชุมชนที่ไดในครั้งนี้คือ
คณะผู วิจัย: อ.เกื้อ ฤทธิบูรณ, อ.นุกูล รัตนดากุล, อ.สุภาพร ฝงชลจิตต, อ.สายฝน สิทธิมงคล
คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี
นายอํานาจ ศิริเพชร สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

ปญหาชายแดนใต

มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

19

2.1 ชุมชนอยูไดดวยทุนทางสังคมที่มีอยู ซึ่งประกอบดวย 1) ฐานทรัพยากร 2) องคความรู
3) ระบบคุณคา และ 4)เครือขายทางสังคม แตปจจุบันที่เปนอยู ทุนดังกลาวอยูในสภาพที่นาเปนหวง
ฐานทรั พยากรประมงมีปริ มาณและชนิ ดลดลงอย างต อเนื่ อง องคความรู ที่ สั มพันธ กับฐานทรั พยากร
จะเหลื ออยู เฉพาะในกลุ มคนที่ มีความสั มพั นธ อยู กับทรั พ ยากรนั้ นๆ อี กทั้ งไม มีแรงจู งใจในการเรี ยนรู
และถ ายทอดให แก คนรุ นใหม ท ามกลางทรั พยากรที่ ลดลง ระบบคุ ณค าหรื อจารี ตที่ เคยมี เพื่ อสร าง
ความเปนชุมชนก็เริ่มเปลี่ยนไป นําไปสูการทํางานในระบบชุมชนที่สําบากขึ้ น ในสวนของเครือขายทาง
สังคม แมจะมีองคกรจากภายนอกเขามาปฏิสัมพันธกับชุมชนมากขึ้น แตเครือขายสังคมในชุมชนกลับ
มีความสัมพันธกันนอยลง ซึ่งสืบเนื่องจากสถานภาพของทุนทั้ง 3 ประการแรกที่กลาวมา
2.2 ภัยคุกคามที่ เขามาในชุมชน ซึ่ งสรางแรงกดดันตอฐานทรัพยากรและชีวิตความเปนอยู ของ
ชาวประมงพื้ นบานที่ สําคัญและเกิ ดขึ้ นในทุกพื้ นที่ มาเป นเวลายาวนานที่ สุด คื อ 1) การทําประมงดวย
เครื่ องมือแบบทําลาย ไดแก อวนรุน อวนลากและเรือป นไฟ 2) ภัยคุกคามที่เกิดจากการมีประชากร
เพิ่ มขึ้ นในทุกชุมชน แตทรัพยากรลดลง และ 3) พื้ นที่ทํากินลดลงทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาว
คื ออ าวป ตตานี ตื้ นเขินมากขึ้ น พื้ นที่ บ านทอน จ.นราธิ วาส ไมสามารถไปทําการประมงได ในบริ เวณที่ มี
การวางปะการังเทียม และชายฝงทะเลหนาคายจุฬาภรณฯ ซึ่งมีพื้นที่ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งจะมี
กุงเคยมากที่สุดชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน แตเนื่ องจากสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้ นตั้ งแตป
2547 ทําใหความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ ในคายกับชาวประมงบานทอนเปลี่ ยนไป 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 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน หอยแครง หอยแมลงภู ปลาดุก เปนตน การทํากิจกรรมเสริมรายได
เชน การทําขาวเกรียบของบานดาโตะ การทําเรือกอและจําลองและผลิตภัณฑจากเสื่อกระจูดของบานทอน
ผลจากการทํากิจกรรมดังกลาวไมเพียงแตจะชวยลดความกดดันของฐานทรัพยากรประมงเทานั้น ยังจะ
ชวยลดชองวางที่จะเกิดภัยคุกคามจากภายนอกไดดวย

3. สิ่งที่คนพบ: สถานภาพองคกรทองถิ่น
คําตอบในสวนขององคกรทองถิ่นโดยพิจารณาถึงสถานภาพขององคกรซึ่งเกี่ยวของกับโครงสราง
และการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการประมงชายฝง โดยที่
3.1 โครงสรางองคกร ในสวนที่เปนองคกรของรัฐทั้งหมดจะมีโครงสรางชัดเจน คือสามารถเห็น
บทบาทและหนาที่ ของแตละสวนขององค กรชัดเจน ไมสลับซับซอน คือเสนทางการทํางานสั้ น ภายใต
กรอบนโยบายใหญที่สามารถปรับเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการดําเนินงานที่สอดคลองกับสภาวะเงื่อนไข
ของพื้นที่ได ยกเวนมหาวิทยาลัยที่มีโครงสรางคอนขางสลับซับซอนแตก็ไมเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน
3.2 การดําเนินงานขององคกรทองถิ่น มีลักษณะการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมประมงใน
3 ลักษณะดวยกันคือ คือ 1) เกี่ยวของกับกิจกรรมการประมงชายฝงโดยตรง 2) เกี่ยวของกันในเชิงของ
พื้นที่ดําเนินงาน และ 3) เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการ
1) องคกรที่ เกี่ ยวข องกับการประมงชายฝ งโดยตรง หมายถึ ง มีการดําเนิ นงานที่ เกี่ ยวกั บ
การประมงเปนหลัก องคกรของรัฐที่ทําหนาที่ดังกลาวคือประมงจังหวัด ซึ่งมีภาระหนาที่ตั้งแตการดูแล
ทรัพยากร ดูแลชาวประมง และการบริหารจัดการเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน สวนตํารวจน้ําและ
หน วยปองกั นและปราบปรามประมงทะเล จั งหวั ดป ตตานี และนราธิ วาส จะมี ภารกิ จเน นหนั กในเรื่ อง
ของการปองกันและปราบปรามการทําการประมงที่ผิดกฎหมายเทานั้น สวนองคกรชุมชนที่มีบทบาทหลัก
เกี่ยวกับการประมงชายฝง หรือมีพื้นที่การทํางานอยูในพื้นที่ชุมชนประมงชายฝงคือ สมาพันธชาวประมง
พื้นบานภาคใต นับเปนองคกรที่ชุมชนมีความประทับใจในการทํางาน เนื่องจากไดสรางเวทีใหชาวประมง
ได มีโ อกาสระบายความจริ ง และแลกเปลี่ ย นประสบการณ กับพื้ นที่ อื่ นๆ มี การทํา งานอย า งต อเนื่ อง
ตลอดถึ งการร วมเป นเครื อข ายเพื่ อสร างพลั งในการผลั กดั นเชิ งนโยบาย นอกจากนี้ สิ่ งที่ ชาวประมง
ประทับใจในองคกรคือความพึงพอใจตอทาทีของคนทํางาน ที่ มีลักษณะออนนอม พรอมรับฟงความคิด
ของชุมชน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห มีความสัมพันธกับพื้นที่อยางตอเนื่อง
2) องคกรที่ เกี่ ยวข องกั บพื้ นที่ ดําเนิ นงาน หมายถึ ง องค กรที่ มีที่ ตั้ งและพื้ นที่ ทํางานอยู ใน
พื้นที่ของชุมชนประมงชายฝง แตมีภาระหนาที่การงานที่นอกเหนือจากเรื่องการทําประมง องคกรเหลานี้
ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งระดับตําบลและจังหวัด องคกรทองถิ่นทั้งสองมีความแตกตางกัน
ในดานความสัมพันธและการใกล ชิดพื้ นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตําบลก็จะมีความใกลชิด
ปญหาชายแดนใต

มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

21

พื้นที่ใกลชิดขอมูลมากวาระดับจังหวัด แตมีงบประมาณนอยกวา
3) องคกรที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการ องคกรหลักที่มีในพื้นที่ที่ศึกษาคือมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีการดําเนินงานที่หลากหลายในการเรียนรู และใหบริการแกชุมชน
ไดแก งานการเรียนการสอน การวิจัย การจัดเวทีสัมมนา เปนตน ชุมชนมีความคุนเคยและใหการยอมรับ
กับมหาวิทยาลัยในฐานะการเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ

4. การบูรณาการการบริหารจัดการประมงชายฝงโดยองคกรทองถิ่น
จากคําตอบที่ไดใน 2 สวนขางตน นําไปสูการคนพบแนวทางการพัฒนาการจัดการประมงชายฝง
โดยองคกรทองถิ่น ซึ่งพบวา การบูรณาการ นาจะเปนแนวทางที่ เปนไปได ในการบริหารจัดการประมง
ชายฝงโดยองคกรทองถิ่นอยางยั่งยืน โดยมีกลไกและวิธีการบูรณาการการบริหารจัดการประมงชายฝง
โดยองคกรทองถิ่น คือ
4.1 การพัฒนาศักยภาพองคกรทองถิ่น โดยผานการปรับทาทีและวิธีคิดในการทํางาน โดยเฉพาะ
ทาทีสวนบุคคล ซึ่งที่ผานมาชาวประมงรู จัก ประทับใจและเขาถึงขอมูลหรือองคกรดวยทาทีของบุคคล
นั้นๆ ดังนั้นถาคนทํางานขององคกรทองถิ่นทั้ งหลายไดปรับทาทีและวิธีคิดในการทํางานรวมกันได ก็จะ
ทําให เกิ ดการเข าถึ งและเข าใจกันมากขึ้ น รวมทั้ งชุ มชนเองก็ต องพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะ
การจัดการความสัมพันธและพัฒนาทุนทางสังคมทั้ง 4 ที่กลาวมา เพื่อการปรับตัวตอสถานการณที่เปลี่ยน
แปลง
4.2 การสรางวัฒนธรรมการทํางานร วมกัน ด วยการใช จุดแข็งและลดจุ ดออนของแต ละองคกร
โดยการสร างกลไกใหเกิ ดพื้ นที่ แลกเปลี่ ยน ซึ่ งองค กรหลั กที่ มีบทบาทโดยตรงต อการประมงคือประมง
จังหวัด ที่มีจุดแข็งดวยมีนโยบายชัดเจนดานการประมง มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการประมงที่ครอบคลุม
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ที่สุด ตั้งแตชุมชน ทรัพยากรและการจัดการ สามารถทํางานใหตอเนื่องได มีงบประมาณจากทั้งสวน
กลางและทองถิ่ นตามสถานการณเฉพาะ มีเจาหนาที่ทั้ งในส วนอําเภอและจั งหวัด แตจุดออน คื อมี
เจาหนาที่ไมเพียงพอ ไมตอเนื่อง ซึ่งสามารถลดจุดออนไดโดยการทํางานรวมกับองคกรที่ใกลชิดพื้นที่ เชน
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต ซึ่งมีสมาชิกคือ แกนนําในชุมชน
เครือขาย 13 จังหวัด พรอมเจาหนาที่ ภาคสนามที่ คอยเปนผู ประสานงานจัดการขอมูลและองคความรู
แตมีจุดออนคือ มีงบประมาณสนับสนุนในการทํางานนอย ไมมีอํานาจในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดการการทําประมงใหเกิดผลในทางปฏิบัติ แตมีจุดแข็งคืออยูใกลชิดพื้นที่ รับรูปญหามาก ทํางาน
ไดอย างตอเนื่ อง สวนองค กรทองถิ่ นที่ สําคัญอีกองคกรหนึ่ งซึ่ งเปนสถาบั นการศึกษาที่ มีความสัมพันธ
กับประมงชายฝ งมากและยาวนาน คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ต องปรับตัว
เพื่อใหกลายเปนกลไกหรือเวทีในการประสาน สรางพื้ นที่ เพื่ อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ทางความคิด
ให กับชุ มชนและองค กรท องถิ่ น ซึ่ งจุ ดแข็ งของมหาวิ ทยาลั ยคื อ การเป นแหล งข อมู ลวิ ชาการ มี ภาพ
ลักษณในเชิงบวก และมีสถานที่ที่จะเอื้อใหชุมชนไดสรางเวทีแลกเปลี่ยน
4.3 การเพิ่มพื้นที่กิจกรรมในชุมชนเพื่อลดการกดดันตอฐานทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรประมง
โดยการดําเนินการในกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากการทําประมงเพียงอยางเดียว
โดยสรุป อยางไรก็ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการประมงชายฝงโดยองคกรทองถิ่นจะเกิดขึ้น
ได ไมใชเฉพาะดวยองคกรทองถิ่นเทานั้น แตชุมชนเองก็ตองมีความพรอม และมีศักยภาพในการรวมกัน
จัดการดวย ดังนั้นการบูรณาการการจัดการประมงชายฝงโดยองคกรทองถิ่น คือแนวทางในการเสริม
สรางศักยภาพรวมกันของทั้งองคกรทองถิ่ นและชุมชน เพื่อนําไปสูการจัดการประมงชายฝงอยางยั่งยืน
ตอไป
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การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทาง
การแกปญหาความไมสงบ และการพัฒนา
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
นําเสนอโดย ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
คณะวิทยาการจัดการ
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ ก็เพื่อตองการศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแกปญหา
ความไมสงบและการพัฒนาพื้นที่ และเพื่ อเสนอแนวทางการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ แนวทางการ
แกป ญหาความไม สงบและการพัฒนาพื้ นที่ สามจั งหวั ดชายแดนภาคใต ในการศึกษาไดใชการประมวล
สถานการณความไม สงบในพื้นที่ ตั้ งแตอดีตถึ งปจจุบัน วิเคราะห ปจจั ยทั้ งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ทําใหเกิดสถานการณความไมสงบ ศึกษานโยบายความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ในชวงที่ผานมา และ
ระบุ ประเด็ นที่ กอให เกิ ดป ญหาในการนําไปปฏิ บั ติ วิเคราะห จุ ดแข็งจุ ดอ อนที่ เกิดขึ้ น มี การดําเนิ นการ
จัดเวทีการมีสวนรวมเพื่ อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้ น ไดมีการวิเคราะห
ถึงปญหา สาเหตุ และแนวทางแกปญหาในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ
ปจจั ยสําคัญที่ มีผลตอสถานการณรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตมีดังนี้ 1) ปจจัยเกี่ ยวกั บคน
และกลุ มคน พบวาคนในพื้ นที่ มีความยากจน จากข อมู ลความยากจนของคนในพื้ นที่ มีคาเฉลี่ ย 17.5%
ของคนในพื้ นที่ 3 จั งหวั ดนั้ น หากเทียบกับในพื้ นที่ อื่ นๆ ของประเทศ ถือว าเป นพื้ นที่ ที่ มีความยากจน
คณะผู วิจัย: ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, ดํารง เสียมไหม (นักวิจัย) คณะวิทยาการจัดการ
วิโชติ จงรุงโรจน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต
ศักดา ขจรบุญ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
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มากที่ สุ ดเป นอันดั บต นๆ ของประเทศ 2) ป จจัยเกี่ ยวกั บโครงสร างเศรษฐกิ จ สั งคม การปกครอง
การศึกษาและทรัพยากรธรรมชาติ พบวาคาเฉลี่ ยของการเกาะกลุ มของคนในพื้ นที่ มีคานอย เมื่ อเทียบ
กั บคนในพื้ นที่ อื่ นในประเทศและอัตราการขยายตั วทางเศรษฐกิ จที่ ลดลง ซึ่ งคนในพื้ นที่ ส วนใหญ พึ่ งพา
เกษตรกรรม และปญหาพื้นฐานคือการจัดการวิธีการทํากิน ในเรื่องของภาวะตนทุนที่สูงและการบริการ
ของภาครัฐบางประการที่ไมสอดคลองกับหลักศาสนา ปจจัยทางทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานสาธารณูปโภค (ไฟฟาและน้ําประปา) ซึ่งเปนฐานเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ มีปญหาความเสื่อมโทรม
ของสุขภาพอนามัย การปองกันและเตรียมความพรอมของภัยธรรมชาติ รวมถึงปจจัยของกระบวนการ
ยุติธรรม การบังคับใชกฎหมายที่ไมเปนธรรม ซึ่งมักมีปญหาในขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากความลาชา
และความไม ยุติ ธรรม และอี กส วนหนึ่ งก็ คื อ กระบวนการสื่ อสารที่ ผิดพลาดเนื่ องจากในส วนระบบ
หน วยงานของภาครั ฐ ที่ มีการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายที่ กํา หนดโดยส วนกลาง ซึ่ งทํา ให ร าชการระดั บ
ปฏิบัติการขาดความเขาใจในแผน นโยบาย หรือมาตรการตางๆ 3) ปจจัยเกี่ยวกับดานวัฒนธรรมและ
ชาติ พันธุ ไดมีการเรียกร องมาเปนระยะเวลานานในเรื่ องของการใชภาษามลายู ในพื้ นที่ ซึ่ งยังไมได รับ
การตอบสนองจากรัฐ และ 4) ปจจัยเกี่ยวกับทางดานสถานการณสากล
เมื่อนํา SWOT มาวิเคราะห ไดจุดออน จุดแข็ง และโอกาส การวิเคราะหไดใชกรณีตัวอยางการ
จัดทํา SWOT ของกระบวนการยุติธรรม จุดออน คือ สถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้น ซึ่งหากไมมี
ความเปนธรรม ไมเปนกลางหรือขาดความเครงครัดในการใชกฎหมาย จึงทําใหประชาชนจําเปนตองพึ่ง
ตนเอง จุดแข็ง คือ กระบวนการยุติธรรมที่ สอดคลองกับหลั กศาสนาอิ สลาม และประชาชนในพื้ นที่
ที่รักความยุติธรรม และปญหาที่เกิดขึ้นเสมอคือ การถูกกดขี่ขมเหง การเลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่ของรัฐ
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และการขาดการมี ส วนร วมของประชาชนในการปกครองในพื้ นที่ ในส วนของการเลื อกปฏิ บั ติ ของ
เจาหนาที่ของรัฐนั้น มักเปนเรื่องที่ถูกมองขาม จึงอาจเกิดเปนประเด็นปญหาขึ้นไดหากมีผูไมหวังดีเขามา
ชักนํา โอกาส หากมีการบูรณาการกับระบบยุติธรรมของอิสลามและมีการใหความรูเรื่องสิทธิและหนาที่
ใหแกประชาชนมากขึ้น จะทําใหสามารถแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตได
ผลจากการศึกษา มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ใหทบทวน มาตรการและแนวทาง ซึ่งแบงออกเปน
3 ระยะ คือ ระยะเรงดวน ระยะกลาง และระยะยาว เชน มาตรการดานกระบวนการยุติธรรม คือ
สามารถแก ไขป ญหาและอยู บนพื้ นฐานความเปนมนุษย การสร างความเขาใจระหวางรัฐและประชาชน
ประชาชนจะต องได รั บความเป นธรรมจากการบั งคั บใช กฎหมาย ซึ่ งอาจจะให มีการทําประชาพิ จารณ
หรือการหารือรวมกันกับผู นําในพื้นที่ กอนออกกฎหมาย และการบูรณาการกับกฎหมายอิสลามใหมากขึ้น
การใหความรูดานกฎหมายที่สําคัญแกประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภาครัฐควรใหเวลาและพยายามในการอธิบาย
สื่อสารแกประชาชนใหมากยิ่งขึ้น
ด านสั งคม ควรมี การจั ดการศึ กษาให มีค วามสอดคล องกั บความต องการของชุ มชนที่ มีความ
ตองการเฉพาะ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น การใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการเสนอนโยบาย
การปกครองทองถิ่น ซึ่งสวนใหญในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ การใชระบบ 2 ภาษา ทั้งภาษา
ไทยและภาษามลายูในการติดตอกับทางราชการ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบของอิสลาม จัดระบบ
ควบคุมคนสองสัญชาติใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งปญหานี้ ไดมีการตั้งขอสังเกตจากประชาชนในพื้นที่วาทําไม
ภาครัฐจึงไมสามารถแก ปญหาในสวนนี้ ได และปญหานี้ ฝายใดไดหรือเสี ยประโยชน เพราะในความเปน
จริ งนั้ น ประชาชนที่ ถือสองสั ญชาติคื อทั้ งไทยและมาเลเซี ยนั้ น บุ คคลเหลานี้ สามารถจะไปทํางาน ณ
ประเทศมาเลเซียได โดยจะไดรับคาจางที่สูงกวาคาจางในประเทศไทย และสามารถสงบุตรหลานไปศึกษา
ณ ประเทศมาเลเซียไดโดยจายคาเลาเรียนเทากับประชากรของประเทศมาเลเซีย แตเมื่อมีเหตุการณ
ความไมสงบเกิดขึ้น บุคคลกลุมนี้ก็จะถูกจับตามองจากภาครัฐอยางเคลือบแคลงวาเปนกลุมบุคคลที่ตอง
สงสัย มีความเกี่ยวพันกับการสรางความไมสงบในพื้นที่ ซึ่งปญหานี้รัฐบาลสามารถแกไขไดคือ การจัดเก็บ
ขอมูลใหเขาสูระบบฐานขอมูล เพื่อใหสะดวกตอการตรวจสอบและสามารถแยกกลุมคนที่มีปญหาออกมา
ชัดเจนไดไมยาก
ดานเศรษฐกิจ ควรใหการเยียวยา การสรางภูมิคุมกันใหแกชุมชนเพื่อขจัดความยากจน มาตรการ
การจัดการองคกรและการจัดการ ใหมีการใชหลักสันติ ศึกษา ซึ่ งคนในพื้ นที่ ให การยอมรั บในหลักการนี้
แมวาจะใชเวลาในการแกปญหา ซึ่งคนในพื้นที่นั้นไมตองการที่จะเห็นสถานการณรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่
กระบวนการมีสวนรวมของทองถิ่น การฟนฟูขององคกรพิเศษที่มีอยู เชน ศอ.บต. และองคกร
อื่ นๆ แตให อยู ในระบบที่ ทันสมัยยิ่ งขึ้ นเพื่ อใหเหมาะสมกับสถานการณป จจุบั น ซึ่ งองคกรตนแบบต างๆ
จะตองชวยกันคิด ชวยกันทําเพื่อตอบสนองในพื้ นที่และรวมกันแกปญหา ซึ่งในประเด็นขององคกรและ
การจั ดการนั้ น ยังมี ประเด็ นที่ เป นป ญหาในการค นหารู ปแบบที่ เหมาะสมในพื้ นที่ ซึ่ งข อเสนอแนะหรื อ
มาตรการต างๆ จะต องให ป ระชาชนและชุ มชนมี ส วนร วมและเป นส วนหนึ่ งในกระบวนการแก ป ญ หา
ซึ่งในสวนของภาครัฐนั้น จะตองมีความจริงใจ จริงจัง ในการแกปญหาและนําไปสู การปฏิบัติใหเปนผล
ในพื้นที่
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ผลการศึกษา
ป จ จั ยที่ มี ผลต อความไม ส งบในพื้ นที่ 3 จั งหวั ด ชายแดนภาคใต จากการศึ กษาพบว ามี ค วาม
ซับซอนของปญหาทั้งที่เปดเผยและซอนเรนที่นําไปสูความรุนแรง จากปจจัยเชิงโครงสราง เชน เศรษฐกิจ
สังคม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา และทรัพยากรในทองถิ่ น ที่มีการ
บริหารจัดการไมสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ ประกอบกับกระบวนการยุติธรรมมีความออนแอ
ไม สามารถให ความเป นธรรมและสิทธิ ที่ พึ งได รั บแกประชาชนในพื้ นที่ ได และการบั งคับใช กฎหมายที่
เกินเลยขอบเขต การละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน
ส วนแบบจําลองที่ ใชเที ยบเคี ยงนั้ น พบวา มี ความสอดคล องกั บสถานการณ ในพื้ นที่ 3 จั งหวั ด
ชายแดนภาคใตอยางมาก ซึ่ งอธิบายไดวาเหตุการณสัมพันธทางการเมืองที่เริ่ มตนพัฒนามาจากเงื่ อนไข
ทางภูมิศาสตรประวัติศาสตรที่ มีองคประกอบเฉพาะทางเศรษฐกิจ สังคมแตละพื้นที่ และสงผลใหเกิด
การเมื องหรื อนั กการเมื องในระดั บชาติ เพื่ อชี้ นําป ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ เข าสู ในรู ปขององค กร ซึ่ งเป น
ผูบริหารประเทศ รวมถึงการกําหนดองคกรบริหารจัดการในระดับพื้นที่ สําหรับการศึกษานี้จึงไดเสนอ
การปรับเปลี่ยนนโยบายการแกปญหาใหกับพื้นที่ตามมาตรการและแนวทาง 5 ดาน ดังนี้
1) มาตรการทางกระบวนการยุติธรรม ประกอบดวย การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมตอง
เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การสรางความเขาใจระหวางรัฐกับประชาชน ประชาชนตอง
ได รั บ ความเป นธรรมจากการบั งคั บ ใช กฎหมาย การทํา ประชาพิ จ ารณ ห รื อรั บฟ งความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนกอนประกาศใชกฎอัยการศึก และ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน การบูรณาการกฎหมายทั่วไปกับกฎหมาย
อิสลาม การใหความรูดานกฎหมายแกประชาชนเกี่ยวกับกฎอัยการศึก และ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เปนตน
2) มาตรการทางดานสังคม ประกอบดวย การจัดการการศึกษาควรใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ภาคประชาชนตองมีสวนรวมในการกําหนด
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นโยบายและบริหารทองถิ่ นในการแกป ญหาความไม สงบ การกําหนดใหใช ภาษาไทยและมลายู ในการ
ติ ดต อกั บทางราชการ สนั บสนุ นวิ สาหกิ จชุ มชนในรู ปแบบอิ สลาม จั ดระบบควบคุ มบุ คคลสองสัญชาติ
ให มีประสิทธิ ภาพ สนั บสนุ นอุ ตสาหกรรมในท องถิ่ นเพื่ อสร างโอกาสการมี งานทําให กับเยาวชน และ
ปองกันการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกพื้นที่ เปนตน
3) มาตรการทางดานเศรษฐกิจ การเยียวยาและสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน การขจัดความยากจน
แกปญหาขั้นพื้นฐาน เชน ที่อยูอาศัย หนี้สิน ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน เกษตรทาง
เลือก การสรางความแข็งแกรงแกเศรษฐกิจชุมชนโดย การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน OTOP และ SMEs
การสรางความหลากหลายแกโครงสรางเศรษฐกิจ 3 จังหวัดภาคใต เชน อุตสาหกรรมฮาลาล พัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนตน
4) มาตรการทางดานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การฟ นฟูป าเสื่ อมโทรม ให บทบาท
ชุ มชนดู แลป า ฟ นฟู ทรั พยากรดิ น (ดิ นเค็ม ดินเปรี้ ยวจั ด ดิ นทรายจั ด) ฟ นฟู ทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝ งให กลั บคื นสู ความสมดุ ล ฟ นฟูแหล งน้ําธรรมชาติ การพั ฒนาการเกตษรแบบผสมผสานและการ
ฟ นฟู สวนดู ซง ส งเสริ มภู มิ ป ญญาท องถิ่ น สิ ท ธิ ชุ มชน และบทบาทขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
ในการอนุรักษฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
5) มาตรการทางดานองคกรและการจัดการ แนวคิดองคกรและการจัดการในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตตองมีความเหมาะสมและแกป ญหาได จะเห็นวาลั กษณะองคกรแบบ ศอ.บต. สามารถ
เปนองคกรตนแบบในการบริ หารจัดการพื้ นที่ ไดเพราะองคกรมีช องทางการเปดให ประชาชนมี สวนรวม
ในการแสดงออกถึงความตองการที่แทจริงบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและอัตลักษณของตนเอง
โดยสรุป รัฐบาลและองคกรในพื้ นที่ต องมีการปรับเปลี่ ยนนโยบาย มาตรการ และแนวทางการ
แกปญหาความไมสงบและพัฒนาพื้นที่ สามจั งหวัดชายแดนภาคใต โดยการสั่ งสมประสบการณและการ
เรี ยนรู บริ บทของท องถิ่ นอย างใกล ชิ ดและต อเนื่ อง เพื่ อจะได กําหนดโยบาย มาตรการ และแนวทาง
การปฏิบัติไดสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง
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รูปแบบการบริหารสําหรับเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อใหไดมาซึ่งรูปแบบการบริหาร
การปกครองที่เหมาะสม

นําเสนอโดย รศ.ดร.อาคม ใจแกว
คณะวิทยาการจัดการ
สําหรับเรื่ องนี้ เป นประเด็นตอเนื่ องจากท าน อาจารยบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ซึ่ งท านไดนําเสนอ
ไวในมุมกวางวา ประเด็นปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใตนั้น
มีอะไรบาง เพราะฉะนั้ นในสวนที่ จะไดนําเสนอเรื่ องรูปแบบการบริหารสําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตตอไปนี้ เปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันมานาน แมวาจะมีรูปแบบที่ครั้งนี้บอกวาเปนวิธีการที่ดีที่สุด
แลว อยางเชน ศอ.บต. ซึ่งหลายทานก็บอกวาดีแลวและคอนขางจะไดผล แตเมื่อป 2549-2550 ซึ่งเปน
ชวงของการศึกษาในเรื่องนี้นั้น เปนชวงที่ประเด็นของ ศอ.บต. ถูกตั้งคําถามขึ้นมาเยอะ เนื่องจากไดถูก
ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบไป เพราะฉะนั้ นในเรื่ องของการศึ กษารู ปแบบการบริ หารที่ เหมาะสมของพื้ นที่ 3
จั งหวั ดชายแดนภาคใต จึ งเป นประเด็ นที่ ค อนข างจะเป นเรื่ องใหญ เนื่ องจากคําว า “เหมาะสม” นี้
หลายคนอาจตั้ งคําถามกันว าเปนความเหมาะสมของใคร เปนความเหมาะสมของนักวิ ชาการ หรือเปน
ความเหมาะสมของประชากรในพื้นที่ หรือเปนความเหมาะสมของผูเกี่ยวของ เพราะฉะนั้นเมื่อมีคําถามนี้
เกิดขึ้น การศึกษาในเรื่องนี้จึงตองศึกษาดวยความระมัดระวัง
ในเรื่องของวิธีการศึกษาเพื่อใหไดรูปแบบของการบริหารที่เหมาะสม จึงจําเปนตองใชวิธีการศึกษา
ซึ่งแยกเปน 2 วิธี คือ วิธีการเชิงปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพ โดยในรูปของวิธีการเชิงปริมาณนี้ จะใช
วิธีการสํารวจ แต เปนการสํารวจภายใตกรอบแนวคิดในการสรางองคประกอบของการวัดตัวแปรตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดองคกรที่เหมาะสม ในสวนที่ 2 ซึ่งเปนวิธีเชิงคุณภาพนั้นใชวิธีการ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึ่ งเปนวิธีการที่ บอกวาตัวแบบการบริหารที่เหมาะสมในความเห็น
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ของคนที่ เกี่ ยวของในระดับพื้ นที่ ณ ป จจุ บันและในอนาคตนั้ นควรจะเป นรู ปแบบใด วิธีการนี้ เปนการ
ตอกย้ําวาถาไดขอมูลในวิธีการแรกแลว ขอมูลในวิธีการที่ 2 จะมีความสอดคลองกันหรือไม โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งในวิ ธี ที่ 2 ได ดําเนิ นการ 2 รอบ เพื่ อเป นการตรวจสอบว าการตอบรอบที่ 1 และรอบที่ 2
เกี่ยวกับองคประกอบของตัวแปรที่เกี่ยวของกับการจัดองคกร มีความเปลี่ยนแปลงตางกันหรือไม หรือ
ยังคงเดิม นอกจากนั้นยังมีวิธีการศึกษาในสวนที่ 3 คือ การระดมสมองในลักษณะของการประชุมกลุม
ใหญ ซึ่งจริงๆ แลวนอกเหนือจากการประชุมกลุมใหญแลว กอนหนานี้ในระดับพื้นที่ที่ใหนักวิจัยลงสนาม
นั้น ก็ไดเพิ่มเติมในการสัมภาษณเชิงลึก โดยเลือกเฉพาะกลุมคนที่สนใจในเรื่องการจัดรูปแบบการบริหาร
ในพื้ นที่ 3 จั งหวั ดชายแดนภาคใต เพื่ อใหได ขอมูลเชิงลึ กที่ มีความเป นวั ตถุวิสัยมากที่ สุ ด หลั งจากนั้ น
นักวิจัยก็จะนําไปประมวลผลรวมกันเพื่อใหไดผลสรุปของงานวิจัยตอไป
การวิ เคราะห ข อมู ลภายใต วิ ธี การที่ กล าวข า งต น จะนําไปสู การสรุ ปหารู ปแบบของการบริ หาร
ที่ เหมาะสมที่ คาดว าน าจะนําไปใช กับพื้ นที่ 3 จั งหวั ดชายแดนภาคใต ภายใตประเด็ นและสถานการณ
ที่ เปนปญหาที่ กอนหนานี้ ก็ไดพู ดถึงกันคอนขางมาก แตในการวิจั ยครั้ งนี้ ได มีการทดสอบและตรวจสอบ
เนื้ อหาในประเด็ นต างๆ เพื่ อที่ จะนํามาสู การสรุปถึ งรู ปแบบการบริหารที่ เหมาะสม นอกเหนื อจากการ
พิจารณาองคประกอบของการจัดการองคกรวาควรเปนอยางไร
หลังจากที่เราไดนําเอาวิธีการศึกษา 3-4 ลักษณะมาวิเคราะห ก็สามารถสรุปรูปแบบการบริหาร
ที่เหมาะสมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตในประเด็นตางๆ คือ
ประการแรก รูปแบบการจัดองคกร มีทางเลือก 3 รูปแบบตามลําดับ คือ รูปแบบองคการบริหาร
ในพื้ นที่ ปฏิบัติ หนาที่แบบอเนกประสงคหรือทุกกิ จกรรมได ภายใตกรอบนโยบายและการควบคุมของรัฐ
รู ปแบบองค กรระดั บพื้ นที่ ปฏิ บัติ หน าที่ และบริหารงานไดบางส วน และบางสวนดําเนินการโดยรัฐบาล
โดยตรง หรือโดยหนวยงานอื่นของรัฐในระดับพื้นที่ และสุดทายคือรูปแบบที่องคการบริหาร 3 จังหวัด
ปฏิบัติหนาที่โดยอิสระจากสวนกลาง ทั้งนโยบาย งบประมาณ บุคลากร และการปฏิบัติที่อาจพิจารณา
ไดในระยะยาวเมื่อมีเงื่อนไขเอื้ออํานวยใหดําเนินการได
ประการที่สอง ความสัมพันธระหวางสวนกลาง คือ รัฐบาลกับองคกรบริหาร 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ควรใหองคกรขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบริหารสูงสุด มีรองบริหารที่มาจากผูวาราชการ
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ในพื้นที่ และผูแทนจากกองทัพหรือฝายความมั่นคง เหตุผลที่ตองใหขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เพื่อไมให
อํานาจกับผูบริหารสูงสุดในพื้นที่โดยตรง เนื่องจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนนั้น เปนพื้นที่ที่มีปญหาสะสม
มาอยางยาวนานทั้ งในเชิงประวั ติศาสตร-วัฒนธรรม เฉพาะอยางยิ่ งในสถานการณที่ เปนปญหาปจจุบัน
ที่ ไดเปลี่ ยนไปค อนข างมาก เป นสถานการณ ที่ เข าสู ความขั ดแยงที่ ชั ดเจน ตองอาศั ยระยะเวลามากขึ้ น
จึ งจะสามารถแก ป ญหาได เพราะฉะนั้ นองคกรนี้ จําเป นต องขึ้ นตรงต อนายกรั ฐมนตรี เพื่ อลดขั้ นตอน
และสามารถจัดการปญหาในพื้นที่ไดโดยตรงและรวดเร็ว
ประการที่ สาม กําหนดใหมีสภาระดับองคกร เพื่อใหเปนพื้นที่ในการพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ ยน
หรือศึ กษาข อมูลรวมกั น เนื่ องจากผลการศึกษาพบวากลุมบุคคลที่ จะเขามาแกไขปญหาไดจริงๆ อันดับ
ตนๆ นั้ นคือ กลุมผูนําในระดับรากหญา ที่ประกอบดวย ผูนําทางศาสนา ผูนําทางการศึกษา ผู นําทาง
การปกครอง เชน ผูใหญบาน เปนตน นอกจากนั้นก็เปนกลุมของเจาหนาที่ฝายปกครอง รวมถึงทหาร
และผูใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ควรจะใหความสําคัญกับคนในระดับพื้นที่ ผานสภาเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ กําหนดนโยบาย และการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการแกไขปญหา 3 จั งหวัดชายแดนภาคใต
อีกทั้งเพื่อใหผูบริหารสูงสุดสามารถนํามาตัดสินใจไดอยางสอดคลองกับปญหาและสถานการณที่เปนจริง
มากขึ้น
ประการที่สี่ การจัดสวนราชการภายในองคกร ควรสอดคลองกับสภาพและปญหาในระดับพื้ นที่
โดยไดนําเสนอไว 10 ฝาย สิ่งสําคัญคือ บุคลากรฝายตางๆ ควรจะไดมาจากการคัดสรรอยางเปนระบบ
เพราะจะมีผลตอการดําเนินงานขององคกรโดยตรง
ประการที่หา วัตถุประสงคการจัดองคการ ควรกําหนดวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ เพื่อ
ประสานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในภาพรวม และเพื่อสรางความมั่นคงระดับพื้นที่
ฉะนั้นจึงสามารถสรุปไดวา รูปแบบการบริหารที่ เหมาะสมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ณ
ปจจุบันนั้ น คงสามารถจะกระจายอํานาจไดระดับหนึ่ ง แตจะใหเปนการกระจายอํานาจที่สมบูรณไดนั้น
จะตองอาศัยองคประกอบดานเวลาภายใตเงื่อนไขของสถานการณในระดับพื้นเปนสําคัญ
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การกําหนดและการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ภาครัฐที่เหมาะสมกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
นําเสนอโดย ดร.ชาลี ไตรจันทร
คณะวิทยาการจัดการ
ในการวิจัยครั้งนี้ไดตั้งคําถามในการวิจัย 3 ขอ ดังนี้
1. อยากรูวา บุคลากรภาครัฐที่ทํางานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น จะตองใชสมรรถนะหรือ
ความสามารถอะไรบาง
2. อยากรู วา เมื่ อมีสมรรถนะดังกล าวตามที่ ต องการ บุ คลากรที่ ปฏิ บัติ งานอยู ใน 3 จั งหวั ด
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 สมรรถนะนั้น มีสมรรถนะที่นาสนใจคือสมรรถนะดานการเขาถึงประชาชน
ที่มีคะแนนอยูในระดับที่คอนขางจะต่ํากวาสมรรถนะอื่นๆ ซึ่งจากการเปรียบเทียบใหเห็นโดยการแยกกลุม
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สมรรถนะทั้ง 5 ตัวนี้ กับกลุมตัวแปรที่เราศึกษาวามีผลมากนอยแคไหน ผลการศึกษาที่นาสนใจหลายๆ
ตัว เชน ตัวจังหวัดในการปฏิบัติงาน พบวา จังหวัดปตตานีมีบุคลากรภาครัฐที่มีสมรรถนะมากกวาจังหวัด
สงขลาและนราธิวาส กลุมอาชีพ พบวา อาชีพตํารวจมีสมรรถนะต่ํากวาอาชีพอื่นๆ เปนตน และจากการ
ศึกษาในตอนสุดทายเป นการทดลองสร างโมเดลขึ้นมาวาเราจะพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ตัวนี้ ในเรื่ องของ
มนุษยสัมพันธ การบริการ ความเขาใจในขอแตกตางของวัฒนธรรม ดานจริยธรรม ซึ่งสมรรถนะนี้จะ
พัฒนาไดอยางไร ผู วิจั ยไดทดลองพัฒนาเป นโมเดลและทดสอบขอมูลเปนเชิงประจักษ ซึ่ งก็พบตัวแปร
หลายตัวไมวาจะเปนเรื่องของ อีคิว ความฝนรายในการทํางาน บรรยากาศในองคกร ความสับสนของ
หัวหนา เปนตน
สุดทายจากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยพบวา สมรรถนะทั้ง 5 ดาน โดยเฉพาะสมรรถนะเรื่องของ
การเขาถึงประชาชนนั้นเปนสมรรถนะที่อยูในระดับที่คอนขางต่ํากวาสมรรถนะอื่นๆ ผูวิจัยจึงจับประเด็น
ของสมรรถนะนี้เปนตัวหลัก เพื่อที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลของภาครัฐตอไป โดยมีการศึกษาในเรื่ องนี้
อยางตอเนื่อง โดยสุดทายจะไดหลักสูตรและชุดการฝกอบรมในการเขาถึงประชาชน เพื่อที่จะนําไปเปน
ขอมูลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐใน 3 จังหวัดภาคใตตอไป
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ขาวสารและการรับรูของประชาชนในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต: การเสริมสราง

ประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อความสมานฉันทในชุมชน
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 รวมทั้งผูบริสุทธิ์อื่นๆ พื้นที่การกอเหตุขยาย
วงกวางขึ้น เริ่มกินพื้นที่ในบางอําเภอของจ.สงขลา ไดแก จะนะ นาทวี เทพา และสะบายอย ปญหา
ภาคใต จึ งกลายเป นวาระแห งชาติ ที่ ทุ กฝ ายของไทยให ความสําคั ญ รวมทั้ งอยู ภายใต การเฝ ามองของ
นานาประเทศ เพราะนอกจากจะประเทศไทยได สู ญเสี ย ชี วิ ตและของผู บ ริ สุ ทธิ์ ไปจํา นวนมากแล ว
ความรุนแรงในพื้ นที่ ยั งส งผลกระทบในแงมุมตางๆ มากมาย ทั้ งดานการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่ นคง
การศึกษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนชื่อเสียงและภาพลักษณของประเทศ
หากจะวิ เคราะห ถึงป ญหาดั งกล าวด วยศาสตร ด านการสื่ อสาร ก็ จะพบวามี มิติ ของการสื่ อสาร
เขาไปของเกี่ยวหลายสวนดวยกัน เชน การสื่อสารผานความรุนแรงของกลุมผูกอความไมสงบ เนนสราง
ความกลัวและหวาดระแวงใหเกิดขึ้นกับประชาชน รัฐบาลไทย และประชาคมโลก การสื่อสารที่เคลือบ
แคลงกั นระหว างประเทศใกล เคี ยง การสื่ อสารที่ เต็ มไปด วยช องว างระหว างรั ฐ กั บประชาชนในพื้ นที่
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การสื่ อสารที่ เหิ นห างระหว างคนร วมชุ มชนแต ต างกลุ ม ต างศาสนา การสื่ อสารด วยหลั กสมานฉั นท
ซึ่ งไมแนใจว ารัฐกําลั งทํากับใคร การสื่ อสารผ านสื่ อมวลชนซึ่ งความรุ นแรงที่ ถูกจัดวาระซ้ําๆ จนพื้ นที่
ดามขวานกลายเปนสถานที่ไมควรมาเยี่ ยมกราย การสื่ อสารผานโลกออนไลนที่หลายกระทูมีการเสนอให
ดิ นแดนสี แดงแหงนี้ เป นที่ สําหรั บการลงโทษคนทําผิ ด ใครทําไม ดี ใหส งมาที่ นี่เพื่ อเปนการลงโทษ ฯลฯ
ที่ สําคัญการสื่อสารที่ถูกเจตนา (หรืออาจไมเจตนา) แตผิดวิธีเหล านั้ น กลับไปชวยขยายป ญหาจั งหวัด
ชายแดนใตใหลุกลามไปในวงกวางยิ่ งขึ้น ในเมื่อการสื่ อสารมีสวนเกี่ยวของและมีสวนทําใหปญหาเรื้ อรัง
ดังนั้นการสื่อสารก็นาจะเปนอีกหนึ่งหนทางแกไขที่จะชวยใหสถานการณดีขึ้นได โดยใชหัวใจหลักคือการ
สื่อสารที่เขาใจและเขาถึง เพื่อจะนําไปสูการรักษาเยียวยาและพัฒนาตอไป
เนื่องดวยการสื่อสารมีมิติที่คอนขางกวางและหลากหลาย ในที่นี้ผูวิจัยจึงไดเลือกหยิบยกมาเพียง
แคสื่ อบุคคล โดยเนนไปที่กลุมคนในพื้นที่ เปนหลัก ดวยเหตุผลที่ วาสื่ อบุคคลเปนสื่อดั้งเดิมที่มีอยู แลวใน
ชุมชน มีการเชื่อมโยงดวยบริบทของพื้นที่และวัฒนธรรม เขาถึงไดงาย เหมาะกับชุมชนขนาดเล็กที่มี
ประชากรไมมาก มีประสิทธิภาพคอนขางสูง สามารถทําใหเกิดความรู เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสงผล
ตอการกําหนดพฤติกรรมได
เพื่ อใหไดคําตอบที่ครอบคลุม ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางที่ จะศึกษาแยกเปน 8 กลุ มดวยกัน
ไดแก กลุมเยาวชน กลุมสตรี กลุมศาสนา กลุมปกครอง กลุมครู กลุมสื่อมวลชน กลุมทหาร และ
กลุ มตํารวจ ซึ่ งลวนแลวแตมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่ อนสังคมในมิติที่ แตกตางกันออกไป โดยศึกษา
ประเด็นไลเรียงเกี่ยวกับสื่อบุคคลในพื้นที่ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 4 ประเด็นหลัก ไดแก เพื่อคนหา
รู ป แบบและความสํา คั ญของการสื่ อสารเพื่ อความสมานฉั นท เพื่ อสกั ด องค ความรู ที่ จะนํา ไปพั ฒนา
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ประสิทธิ ภาพดานการสื่ อสารเพื่ อความสมานฉั นท เพื่ อกระตุ นให เกิ ดการพัฒนาประสิทธิ ภาพดานการ
สื่อสารสงผลใหหลักการสมานฉันทเขาถึงประชาชนในทองที่ไดมากขึ้ น และเพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขาย
สื่ อบุคคลที่เปนรูปธรรมขึ้ นในพื้ นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถประสานความรวมมือกันในเรื่อง
ตางๆ ได
จากการวิ จั ย ด วยระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ ด วยการเก็ บข อมู ลผ านการสั มภาษณ กลุ ม การ
สัมภาษณ เชิงลึก การสัมภาษณ ทางโทรศั พท ทั้ งกลุ มตั วแทนสื่ อบุคคลและประชาชนในพื้ นที่ การ
สั งเกตการณ ในพื้ นที่ ทั้ งกิ จกรรมที่ เป นทางการ เช น การประชุ ม สั มมนา และการไปสั งเกตวิ ถีชี วิต
ประจําวันของประชาชน ผูวิจัยไดรับคําตอบวาสื่อบุคคลเปนสื่อดั้งเดิมที่อยูคูชุมชนมาชานานนั้นมีบทบาท
และได รับการยอมรั บจากชุ มชนมากยิ่ งขึ้ นในชวงสถานการณ ไม ปกติ เพราะชุมชนต องการที่ พึ่ งพิ งทาง
จิตใจ เริ่ มเกิดวิกฤตศรั ทธากั บสื่ อมวลชน สับสนกับกระแสขาวสารที่ ไรทิศไรทางเต็มไปดวยข าวลวง
ขาวลือ รวมทั้ งคลางแคลงใจกับเจตนาของกลุมตางๆ ที่เขามาในพื้นที่ เปนจํานวนมากมายวา ใครที่มา
ชวยเหลือ และ ใครที่มาชวยซ้ํา (เติม)
ซึ่งขอสังเกตที่นาสนใจที่ไดจากการเก็บขอมูลในแตละกลุม ก็คือ กลุมศาสนา และ กลุมปกครอง
เปนกลุมที่คนในชุมชนใหความเคารพนับถือในระดับสูง ในการที่จะเขาไปทํางาน แกไขปญหาในพื้นที่จึง
ควรที่จะประสานงานกับคนกลุมนี้ และใหพวกเขาไดเขาไปมีสวนรวมในการทํางานดวย เพื่อที่จะไดรับการ
ยอมรับและรวมมือกับชุมชนมากขึ้น ในขณะที่ กลุมเยาวชน และ กลุมสตรี เริ่มมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น
จึงนาที่ จะเปนอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนสังคม และมีสวนรวมในการแกไขปญหาความขัดแยง
ในสั งคมได แต ทั้ ง 2 กลุ มนี้ ยังไมไดรั บโอกาสที่ จะพั ฒนาศักยภาพของตนเองมากเทาที่ ควรโดยเฉพาะ
ดานการศึกษา กลุมครู ซึ่งบทบาทหนาที่สําคัญในการใหความรูกลับถูกเบียดบังดวยความหวาดกลัวที่จะ
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ถู กลอบทําร าย ทําให สวมบทบาทเป นผู สอนได ไม เต็มที่ นัก ป ดโรงเรี ยน งดสอนกันเป นเรื่ องปกติ
ถึงชุมชนจะเขาใจ แตก็จะกลายเปนปญหาที่เรื้อรัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเยาวชนที่จะเปนกําลัง
สําคัญตอไปในพื้นที่
กลุมสื่อมวลชน กลุมทหาร และ กลุมตํารวจ เปนกลุมที่มีศักยภาพสูงในการที่จะชวยเหลือประชาชน
แตขณะนี้กลับไดรับการวิพากษวิจารณกันมากวานโยบายตางๆ และการปฏิบัติงานหลายๆ อยางในพื้นที่
นั้นกลับทําใหเหตุการณยิ่งเลวรายลง มีการทําหนาที่ทับซอนกัน ขาดการประสานงานระหวางกัน ตกเปน
เปาโจมตีหลักกลายเปนกลุมคนที่ประชาชนควรอยูหางเขาไว ซึ่งทั้ง 2 กลุมควรจะหาทางปรับแกทิศทาง
การทํางานอยางเรงดวนเพื่อไมใหประชาชนเสื่อมศรัทธามากขึ้น
สื่ อบุ คคลจะได รั บการยอมรั บมากหรื อน อยนั้ น ส วนใหญ จะขึ้ นอยู กับคุ ณสมบั ติ ของสื่ อบุ คคล
คนนั้นๆ วาถูกใจชุมชนหรือไม ซึ่งคุณสมบัติภาพรวมที่ประชาชนคาดหวังใหสื่อบุคคลทุกกลุมควรมีก็คือ
มีความรู ความสามารถ คุณธรรม เหนือสิ่ งอื่ นใดเลยก็ คือความจริงใจ ชวยเหลือชุมชนอยางตอเนื่ อง
เรียนรู เขาใจ เคารพในบริบทชุมชนและวัฒนธรรมและเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาต างๆ ตั้ งแตกระบวนการออกแบบจนถึงการประเมินผล สามารถปรั บประยุกตการทํางานให
สอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในพื้นที่ สงเสริมใหเกิดเครือขายที่เขมแข็งทั้งในระดับ
กลุม ระหวางกลุม ภายในชุมชน ภายนอกชุมชน ฯลฯ ยิ่งสื่อบุคคลคนใด หรือกลุมใดมีคุณสมบัติขาง
ตนมาก ก็จะยิ่งไดรับการยอมรับและความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี ซึ่งทุกคนทุกฝายควรรวมมือกัน
เปนหนึ่ งในแรงรักสามัคคีที่สามารถชวยในการแกไข คลี่คลายปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปนเกราะปองกัน
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดอีกทางหนึ่ง
สําหรับรูปแบบการสื่อสารในชุมชนและนอกชุมชนของสื่อบุคคลกลุมตางๆ นั้น จะมีขอแตกตางกัน
ระหวางชวงสถานการณปกติและสถานการณไมปกติคือ ในชวงสถานการณไม ปกติ นั้ น กลุ มสื่ อบุ คคล
จะสื่อสารดวยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทั้งตรวจสอบขอมูลที่ไดรับวามีความนาเชื่อถือหรือไมเพียงใด
รวมทั้ งทบทวนข อมูลอยางถวนถี่ กอนที่ จะสื่ อสารตอกั บคนในชุ มชนหรื อนอกชุมชน รู ปแบบการสื่ อสาร
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ภายในชุมชนที่ สื่ อบุคคลมักเลื อกมาใชก็คือความพยายามที่ จะลดการกระทบกระทั่ ง ผสานรอยราวและ
สงเสริมความเขาใจ เพื่อใหชุมชนกลับมาเขมแข็งอีกครั้ ง สวนรูปแบบที่เลือกไปสื่อสารกับคนภายนอก
จะเปนการแกไขภาพดานลบในชุมชน ใหคนภายนอกเขาใจเหตุการณความเปนจริงในพื้นที่มากขึ้น รวมทั้ง
ประสานงานเพื่อขอความรวมมือในการใหความชวยเหลือชุมชนในรูปแบบตางๆ
ตามติดมาดวย บทบาทการประสานความเขาใจของสื่อบุคคล ผลการวิจัยพบวาสื่อบุคคลสวนใหญ
ยั งทําบทบาทหนาที่ ดั งกล าวได นอยอยู เนื่ องดวยอุปสรรคต างๆ รายรอบ รวมทั้ งงานที่ รั ดตั ว ชุมชนที่
แตกกลุ ม และความไมตระหนั กวาเรื่องดังกลาวเป นบทบาท หนาที่ หนึ่ งที่ สื่ อบุคคลทุกกลุ มควรเข ามามี
สวนรวมในการกระตุนชุมชนใหกลับมารัก สามัคคีกันเหมือนเกา
หากจะกลาวตอไปถึงการสรางเครือขาย ปจจุบันมีเครือขายอยูจํานวนมากในพื้นที่ สวนใหญเปน
เครือขายที่จัดตั้งโดยภาครัฐ หนวยงาน องคกรตางๆ โดยที่ประชาชนในพื้นที่ไมไดมีสวนรวม รูปแบบ
การทํางานจึงมักเปนไปตามแผน นโยบายหรือคําสั่ งตางๆ มีโครงสรางหลวมที่พรอมจะพังทลายไดงาย
ในขณะที่เครือขายที่เขมแข็งที่กอรางสรางตัวโดยชุมชนนั้นเริ่มเกิดขึ้นบางแลวในบางพื้นที่ โดยเปาหมาย
ของการรวมตัวก็คือการชวยกันดูแลชีวิตและทรัพยสิน ปกปองซึ่งกันและกัน แตหากจะเทียบสัดสวนกับ
ชุมชนที่ออนแอก็ยังถือวามีอยูนอยมาก บางเครือขายที่เคยเขมแข็งก็เริ่มออนแรงลง ทําใหไมมีกําลังพอ
ที่จะตอกรกับปญหาที่รุมเรารอบทิศได สิ่งที่ตองคํานึงถึงตอไปก็คือทําอยางไรใหชุมชนที่เขมแข็งเหลานั้น
สามารถที่ จะสานตอขอดีนี้ไว และกลุ มที่แข็งแกรงเหลานั้นจะไปชวยเสริมกําลังใหชุมชนรอบขางที่กําลัง
ออนแออยูไดอยางไร
ลําดับตอไป ผูวิจัยไดวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค โอกาส ที่เกี่ยวโยงกับบริบทการสื่อสาร
ของสื่อบุคคลแตละกลุมซึ่งจะเชื่อมตอไปยังการเสริมสรางความสมานฉันทในชุมชนได การเรียนรูปจจัย
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ขางตนจะชวยใหทุกฝายที่เกี่ ยวของไดพิจารณาวานโยบาย โครงการ กิจกรรมตางๆ ตลอดจนบุคลากร
ที่ สงมานั้ นมีความสอดคลองกั บป ญหา บริบทสังคม และตรงกับสิ่ งที่ ชุมชนตองการหรื อไม ภาพรวม
โดยยอมีดังนี้
จุดแข็ง สื่อบุคคลสวนใหญจะเปนคนที่เกิดและเติบโตในพื้นที่ ทําใหไดซึมซับ และคุนเคย ในภาษา
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิตในชุมชน (ถึงจะมีระดับความตระหนักตื้น-ลึกตางกัน) และมิติความ
เชื่อมโยงในเรื่องถิ่นฐานบานเกิด เครือญาติ เพื่อนพอง หากไดรับการสนับสนุน ติดตั้งกระบวนความคิด
ก็จะทุมเทกายและใจใหการทํางานเพื่อชุมชน (และเพื่อตัวเองดวย) มากกวาคนนอกที่มาใหความชวยเหลือ
ในเชิงหนาที่ หรือในเชิงมนุษยธรรมเปนหลัก
จุดออน ที่มีรวมกันที่จะนําไปสูปญหาก็คือ ความไมรู (ขอเท็จจริงในปจจุบัน-ตอไปจะเปนอยางไรควรทําอยางไร) ความขาดแคลน (วิธีการ-วิธีคิด-กระบวนการที่สอดคลองกับชุมชน) ความหวาดกลัว
ความหวาดระแวง และความไมเชื่อใจซึ่งกันและกัน
โอกาส สําหรับสื่ อบุคคลในชุมชนก็คือ การที่หนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตาง
หันมาใหความสําคัญ เขามาใหความชวยเหลือทั้งในเรื่องบุคคลากร งบประมาณ และกิจกรรม โครงการ
ชวยเหลือและพัฒนาตางๆ
ทางดาน กลุ มทหาร กลุ มตํารวจ อาจมีมิติที่ แตกตางออกไปจากกลุ มอื่ น แต มีความคลายคลึง
กันเองระหวาง 2 กลุม ดังนี้ จุดแข็ง ที่เหมือนกันก็คือ การทํางานที่เนนระเบียบวินัยที่เครงครัด เริ่มนํา
งานพัฒนามาทํางานควบคู กับการปองกัน และเดนที่ สุดในชวงรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกสุรยุทธ
จุลานนท (ตุลาคม 2549 – กุมภาพันธ 2551) คือ การที่ทหารเปนตัวแทนภาครัฐ (ชั่วคราว) มีอํานาจ
ในการสั่งการสูงสุด สามารถสั่งการไดหมด รวมทั้งควบคุมการทํางานของกลุมตํารวจ มองตอกันไปที่
จุดออน รวมกันของทั้ งฝายทหารและตํารวจ นั่นคือ ความแข็งกราว การไมเขาใจในภาษา วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตทองถิ่น การใชอํานาจไปในทางมิชอบ การขาดการตรวจสอบที่ตอเนื่อง ความไมพรอมใน
เรื่องงานขาว โอกาส คือ หลายฝายเริ่มเนนการพัฒนา และปรับแนวไปทางมวลชนสัมพันธมากขึ้น
อุปสรรค ซึ่ งเชื่อมโยงกับสื่ อบุคคลทุกกลุ ม เปนปญหาเรื้อรังที่ กําลังขยายวงเติบโตยิ่งขึ้นอยู ณ
เวลานี้คือ
1. สื่ อบุคคลในพื้ นที่ ยังไมตระหนักถึงความสําคั ญของการสื่ อสาร ขาดทั กษะดานภาษา มี ทั้ งที่
ไมเขาใจภาษาไทยกลาง และที่ไมเขาใจภาษามลายูถิ่น ขาดทักษะดานการเลือกรับและคัดกรองขาวสาร
การรูเทาทันสื่อ และขาดทักษะในการคัดเลือกสารที่มีประโยชนที่จะสงตอไปยังผูรับสารอื่นๆ
2. ประชาชนไมกลาเปดใจที่จะพูดคุยถึงปญหาในพื้นที่โดยตรง ทั้งระดับประชาชนกับประชาชน
(กรณีที่ มาจากต างกลุ มกั น) ประชาชนกั บรั ฐและหนวยงานภายนอก ซึ่ งมาจากความหวาดระแวงผู กอ
การราย รวมทั้งอํานาจรัฐ ความสมานฉันทจึงมักเกิดขึ้นแคเวทีสาธารณะเทานั้น
3. ขอมูล ขาวสารในพื้นที่ เต็มไปดวยขาวลื อ ขาวลวง ขาวจากสื่ อมวลชนซึ่ งควรเปนขาวที่ ผาน
การคัดกรองแลว หลายครั้งก็พบวาเปนขาวเท็จ น้ําหนักขาวจากทางภาครัฐมีมากกวาทางภาคประชาชน
ทั้งหมดสงผลใหสื่อบุคคลและประชาชนในพื้ นที่เกิดความสับสนมากขึ้น 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
มีโอกาสเข าไปมีสวนร วม สําหรับสื่ อมวลชนนั้ นแมแตกลุ มสื่ อบุคคลที่ ไดรั บการยอมรับเองสวนใหญก็ไม
สามารถเขาถึงสื่อมวลชนได มักเปนฝายรอใหสื่อเขามาทําขาวหรือขอขอมูล
5. หน วยงาน องค กร และโครงการมากมายต างก็เข ามาให ความชวยเหลื อชุ มชนพรอมๆ ซึ่ ง
พบวาหลายกลุ มทํางานซ้ําซ อนกัน จนทําให สื่ อบุ คคลและประชาชนในพื้ นที่ เกิดความสับสน เบื่ อหนาย
บางครั้งบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหม (สําหรับคนในชุมชน) ก็สงผลกระทบตอการทําบทบาทหนาที่
เดิม รวมทั้งการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน เชน ตองหยุดงาน มารวมประชุม รวมประชาพิจารณ
ตามคําเชิญของหนวยงานตางๆ เดือนละหลายครั้ง ทําใหขาดรายได
6. งบประมาณเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ ลงมาในพื้ นที่มากมาย แตสวนใหญขาดระบบการบริหารจัดการ
ตรวจสอบ และประเมินผลที่ดี ทําใหเกิดปญหาเรื่องการคอรัปชั่นทั้งในระดับบนจนถึงระดับลาง ตั้งแต
เจาหนาที่ รัฐจนถึงตัวแทนภาคประชาชนบางสวน ซึ่ งเรื่ องนี้เปนสิ่ งที่ ชุมชนกําลังวิพากษวิจารณกันอยาง
หนาหู
7. เครื อข ายภาคประชาชน มี ทั้ งที่ เข มแข็ งในพื้ นที่ ยั งมี อยู นอยมาก ส วนใหญ กระจั ดกระจาย
อยูกันดวยความหวาดกลัว ซึ่งยิ่งทําใหผูกอความไมสงบทํางานไดงายขึ้น อยางไรก็ดี เริ่มมีแนวโนมที่จะ
เกิดเครือขายชุมชนมากขึ้น ซึ่งหากตองการที่จะประสบความสําเร็จและอยู อยางยั่งยืน จะตองเกิดจาก
การรวมตั วโดยสมั ครใจของชุ มชน มาจากความตองการที่ จะปกป องดูแลกั นและกั น ไม ใช การจั ดกลุ ม
รวมตัวที่ภาครัฐมาใสกรอบให
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ข างต นเป นเพี ยงเสี้ ยวหนึ่ งของเสี ยงสะท อนในพื้ นที่ ที่ ไม ควรที่ จะมองข ามไป ในช วงแรกนั้ น
ผู วิจั ยในฐานะวิ ชาการด านการสื่ อสาร ตั้ งสมมติฐานวาสื่ อบุ คคลและชุ มชนน าจะต องการพัฒนาทักษะ
ทางด านการสื่ อสาร ทั้ งดานการฟ ง พู ด อ าน เขี ยน การใชสื่ อตางๆ ใหเปนประโยชน เปนอันดับตนๆ
แตยิ่ งเก็บขอมูลเชิงลึ กไปเรื่ อยๆ ก็ยิ่ งพบวาประเด็นดังกลาวไมใชเรื่องเรงดวนที่ กลุ มสื่ อบุ คคลต องการ
มากเทากับการหาวิธีขจัดป ญหาตางๆ ที่ คางคาอยูในชุมชนใหไดเสียกอน เมื่ อทุกอย างคลี่ คลายแลวจึง
คอยคิดถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสารตางๆ หรืออาจจะทําไปพรอมๆ กันก็ได
หากหนวยงาน องคกรตางๆ ที่ทํางานในพื้นที่ ยังคงเดินหนา นําเอากลวิธีในการแกไขชุดเกาหรือ
อาจเปนชุดใหมที่ไมเหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ เขามาปดทับปญหาเดิมๆ ที่ยังไมไดรับการแกไข
ป ญหาเก าและใหม จะรวมตั วกั น ขยายตั วมากขึ้ น กลายเป นอุ ปสรรคในการหาหนทางที่ จะนําไปสู การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดความสมานฉันทในพื้นที่ไดยากลําบากขึ้น
ปดทายดวยขอเสนอแนะสําหรับแกไขปญหาในภาพรวม แยกตามกลุมผูรับผิดชอบไดดังนี้
ภาครัฐ หนวยงานและองคกรภายนอก ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการคิด ออกแบบ
โครงการของตนเองใหมากขึ้ น ใหโอกาสชุมชนไดสรางสรรคงานตั้งแต ตน ไม ใชเลือกทําหรือไมทําสิ่งที่
จัดเตรียมมาใหแลว ควรสงเจาหนาที่ มาเปนพี่ เลี้ ยง ไมใชมาเปนผู นํา ผู มีอํานาจสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ
ในการทํางาน ควรอบรมหลั กธรรมนําร องเพื่ อใหประชาชนไม หลงทิศหลงทางในการทํางาน ท ายสุ ด
ควรมีกระบวนการประเมินผล ทั้งดานการบริหารงาน การบริหารเงิน และบริหารคน โดยใหประชาชน
รวมประเมิน
ภาคประชาชน กลุ มสื่ อบุ คคลควรตระหนั กว า นอกเหนื อจากบทบาทหน าที่ ห ลั กของตนแล ว
ในฐานะผูนําชุมชนหรือสมาชิกในชุมชนจะตองเพิ่มบทบาทในการเปนตัวกลาง ประสานความขัดแยงใหได
ดวย มีความกระตื อรื อรนที่ จะช วยเหลือตนเองกอนที่ จะรอคอยความชวยเหลื อจากคนอื่ น ซึ่ งเป นการ
แกปญหาที่ไมยั่งยืน รวมทั้งควรกระตุนใหเกิดการสรางเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง เพื่อปกปองตนเองและ
ตอรองในเชิงสรางสรรคกับภาครัฐ องคกรภายนอก หรือแมแตกลุมแนวรวมที่กอความไมสงบในพื้นที่
ภาควิชาการ ขณะนี้มีหลายองคกรหลายหนวยงานที่ใหงบประมาณสนับสนุนนักวิชาการ เจาหนาที่
คนในชุมชน ในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับพื้นที่จนมีผลงานการวิจัยในแงมุมตางๆ เปนจํานวนมาก แตนา
เสียดายที่ กลับไมมีการรวบรวมขอมูลไวใหชัดเจน ตางหนวยงานตางแยกเก็บ บางสวนเปนขอมูลปกปด
บางสวนเปนขอมูลขึ้นชั้นไมไดนํามาใช ฉะนั้นจึงควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการเก็บรวบรวมของทุกสํานัก
ทุกองคกรใหเปนระบบ และเปดโอกาสใหนักวิชาการ หนวยงาน องคกร สื่อมวลชน สื่อบุคคล สามารถ
เขาถึ งได งาย เพื่ อลดความซ้ํา ซอนในการทํางาน นอกจากนี้ ผู ที่ ทําวิจั ยควรที่ จะหาผู ประสานงาน หรื อ
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
นักเรียนไทยมุสลิ มในพื้ นที่ 3 ชายแดนภาคใต สวนใหญ ใช ภาษาไทยเปนภาษาที่ สอง ใช ภาษา
มาลายูถิ่นเปนภาษาที่หนึ่ง แตในโครงการวิจัยนี้พูดถึงทวิภาษาในลักษณะที่วา ภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่ง
และภาษามาลายู ถิ่นเป นภาษาที่ สอง ดั งนั้ นโครงการวิจั ยนี้ จึงมุ งเนนในการพั ฒนานั กเรียนที่ ไมสามารถ
พูดภาษามาลายูถิ่นได นั้นหมายความวาถึงแมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต ประชาชนสวนใหญจะใชภาษา
มาลายูถิ่นได แตในชีวิตประจําวันก็ใชภาษามลายูถิ่นเปนภาษาแมเปนภาษาที่หนึ่ง นักเรียนสวนหนึ่งที่ไม
สามารถใชภาษามาลายูถิ่นในการสื่อสาร ไมวานักเรียนนั้นจะนับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอีกกลุมหนึ่ง
ที่ อาศั ยอยู ด วยกันคือไทยพุทธ ดั งนั้ นจึงเปนการศึกษาวิ จัยวาเราจะทําการเรี ยนการสอนที่ จะสามารถ
พั ฒนาศั กยภาพทางด านทวิ ภาษาในทองถิ่ นให แก ผูที่ ยั งไม สามารถสื่ อสารได อยางไร งานวิ จั ยนี้ จึงมี
วัตถุประสงค 2 ประการคือ
1. ศึกษาหารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียน
ประถมศึกษา
2. ทดลองสรางและพัฒนาบทเรียนที่เหมาะสมสําหรับการเรียนทวิภาษา
คณะผู วิจัย: รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล, อ.มณีรัตน โชติกกําธร, ผศ.อาริน สะอีดี,
อ.รุงศิรินทร จันทรหอม, อ.แวมายิ ปารามัล, ผศ.สนธยา อนรรฆศิริ
คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร

42

ปญหาชายแดนใต

มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

วิธีการศึกษาสําหรับการเก็บขอมูล มี 2 วิธีคือ
1. เชิงคุณภาพ เปนการประชุมกลุมยอยของผูที่เกี่ยวของทางการศึกษา เชน ครู ผอ.โรงเรียน
ศึกษานิเทศกในพื้นที่ มีทั้งหมด 81 คน เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียนสอน
ภาษาไทยและมาลายู ตลอดจนเนื้อหาบทเรียนในการสอน
2. เชิงปริ มาณ เป นการสํารวจจากความคิ ดเห็ นของผู ที่ เกี่ ยวของโดยใช แบบสอบถาม กลุ ม
ประชากรทั้งหมด 286 คน ซึ่ งจากความคิดเห็นในประเด็นเดียว แตเราใชการสอบถาม การจัดเลือก
กลุ มตั วอย าง ผู ที่ เกี่ ยวของกั บการศึกษาซึ่ งอยู ในโรงเรี ยนหรื อเขตการศึ กษา ก อนอื่ นเราคั ดเลื อกของ
โรงเรียนของพื้นที่ใน 3 จังหวัด สุมจากรายชื่อโรงเรียนของรัฐที่มีอยูในเวปไซต และแตละจังหวัดเราก็จะ
เลือกมา 35 โรงเรียน รวมทั้งหมด 105 โรงเรียน จึงไดขอความรวมมือใหครูที่สอน ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ และภาษามาลายูถิ่น (ถามี) วิชาละหนึ่งคน เปนผูกรอกแบบสอบถามหรือวาเขารวมมาประชุม
ดังนั้ นในหนึ่ งโรงเรียนก็ จะมีประมาณ 3 คน นอกจากนี้ เราก็ จะเชิ ญศึกษานิ เทศในเขตพื้ นที่ ของแตละ
จังหวัดมา 2-3 คน สําหรับเครื่องมือวิจัยไดแก แบบสอบถาม โดยทําการสอบถามในประเด็นตางๆ ดังนี้
ในสวนแรก ก็คือขอมูลของผูกรอกแบบสอบถาม ซึ่งจะเปนตัวแปรตนไดแก ตําแหนง เพศ อายุ
ศาสนา และตัวแปรที่สําคัญอีกอยางคือ ในการศึกษาในพื้นที่นั้น ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันของผูตอบ
แบบสอบถาม เพื่ อจะไดทราบขอมูลวามีความแตกตางกันหรือไมระหวางคนสองกลุม คือกลุมที่ ใชภาษา
มลายูถิ่นในชีวิตประจําวัน และกลุมที่ใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน ซึ่งภาษาไทยก็ตองแบงออกเปน ไทยกลาง หรือ ไทย-ถิ่น ตัวแปรตอมาคือ ความคิดเห็นในเรื่ องของการจัดสอนทวิภาษา และรูปแบบการ
จัดการสอนภาษามาลายูถิ่นคือ ถามเกี่ ยวกับประเภทรายวิชาวา ควรจะจัดในวิชาอะไร สาระอะไร เริ่ม
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เรียนชั้นไหน ระยะเวลาที่เรียน ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ภาษาที่ใชในการสอน
รวมถึงลักษณะเนื้อหาบทเรียน
ผลการวิจัย ตัวแปรแรกคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสอนภาษามาลายูถิ่นในโรงเรียน พบวา
ผูเห็นดวยและไมเห็นดวยนั้นใกลเคียงกันมาก ซึ่งก็ไมนาแปลกใจเลยวาคะแนนที่ไดมานั้นใกลเคียงกันมาก
แตคะแนนของผูที่เห็นดวยมากกวาเล็กนอย ซึ่งตรงกันขามกับคําถามเรื่องความเหมาะสมกับไมเหมาะสม
ก็มีคะแนนที่ใกลเคียงกัน แตคะแนนของความไมเหมาะสมมีมากกวา ในประเด็นในสวนคุณภาพนั้นก็พบวา
ทําใหเกิดผลกระทบตอฐานะการเรียนรู ซึ่งเราใชหลักสูตรแกนกลางก็เลยตองใชเหมือนกันทั่วประเทศ
ทั้งๆ ที่พระราชบัญญัติปจจุบันเนนสาระความรู หลักสูตรชุมชน แตเอาเขาจริงแลวเมื่ อนักเรียนตองใช
ความรู ในการศึกษาตอ เนื้ อที่ สําหรับหลักสูตรชุมชนหรื อกิจกรรมชุมชนเพิ่มเติ มที่ จะใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมชุ มชนนั้ นมี นอยมาก ดังนั้ นผู ที่ ไม เห็ นด วยก็จะมองวามันมีผลกระทบตอการเรี ยนในหลักสูตร
ปจจุบัน ซึ่งนักเรียนตองใชเวลาในการเรียนมากอยูแลวจึงเห็นวาไมเหมาะสม
และอี กประการหนึ่ งคือก็ จะมองวา ภาษามาลายูถิ่นไปเรียนที่ โรงเรียนตาดีกาก็ได โดยเรียนวัน
เสาร -อาทิ ตย ซึ่ งเด็ กบางคนผู ปกครองให เรี ยนอยู แล ว ดั งนั้ นจึงมองว าเป นการจัดการศึ กษาที่ ซ้ํา ซอน
นี่คือสาเหตุหลักๆ ที่คนไมเห็นดวยหรือเห็นวาไมเหมาะสม แตจริงๆ แลวนักเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียน
ตาดี กานั้ นเป นเด็ กชาวไทยมุ สลิ มเท านั้ น แต วาชาวไทยพุ ทธที่ ต องการจะเรี ยนก็ ไม สามารถเรี ยนได
แนนอนวาคนสวนใหญมองเห็นวาเปนประโยชนตอสังคม ซึ่งผูวิจัยไดถามทั้ง 3 ระดับ ตั้งแตตอตัวผูเรียน
ตอโรงเรียน และตอสังคม ซึ่งสวนใหญจะเห็นวาเปนประโยชนตอผูเรียน เปนการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
และผูเรียนที่ไมสามารถสื่อสารภาษานี้ไดก็สามารถสื่อสารกับคนในชุมชนนี้ได ซึ่งเปนคนสวนใหญของพื้นที่
ตอมาเปนประโยชนตอโรงเรียน ขอมูลบอกว าจะเปนการสรางความใกลชิดระหวางโรงเรียนตอชุมชน
มองว าโรงเรี ยนให ทางเลื อกกั บผู ปกครอง ให ผูปกครองสามารถพาบุตรหลานมาเรียนที่ โรงเรียนนี้ ได
และยั งรู สึ กว าโรงเรี ยนนี้ ตอบสนองต อความต องการของเขา ซึ่ งเป นความตองการที่ จะอนุ รั กษ ภาษา
มาลายูถิ่นซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรม เปนเรื่องที่สําคัญมากและเปนสิ่ งที่เขาเรียกรองกันมา ฉะนั้นการ
ช วยโรงเรี ยนให สอนวิ ชานี้ ก็จะช วยตอบสนองความต องการของชุ มชน ทําให ผู ปกครองมี ความใกล ชิ ด
ไววางใจและยินดีที่จะมามีสวนรวมกับโรงเรียนมากขึ้น
สําหรับประโยชนตอสังคม มองว าเปนการสรางทัศนคติที่ ดี ภาษาเปนเรื่ องของการสื่อสารและ
เครื่องมือการสื่ อสาร การที่สามารถสื่อสารเขาใจกันไดจะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีขึ้นมาไดสามารถลดความ
หวาดระแวง เปนผลทางจิตวิทยาที่ดี เนื่องจากกลุมประชากรในการวิจัยครั้ งนี้ไดแบงกลุมตัวอยางออก
เปน 2 กลุม คือ กลุมไทยพุทธและกลุมไทยมุสลิม ซึ่งตัวแปรนี้สําคัญ นักวิจัยก็อยากทราบวาประชากร
ทั้งสองกลุมนี้มีความคิดเห็นที่ตางกันหรือไม ก็เห็นไดอยางชัดเจนวาทั้งสองกลุมนั้นมีความคิดเห็นที่ตางกัน
ผู ที่ นั บถื อศาสนาอิ ส ลามก็ จ ะเห็ นด วยมาก และคิ ด ว า มี ค วามเหมาะสมมากกว าผู ที่ นั บถื อศาสนาพุ ทธ
สวนแงประโยชนตอสั งคมนั้ น กลุ มคนทั้ งสองกลุ มได เห็ นว ามีประโยชนตอสั งคม ซึ่ งหลายคนก็บอกวา
จะไดเปนการจัดการเรียนการสอนใหเปนระบบ เพื่อชุมชนซึ่งไมตองเขาไปเรียนในบางแหง ซึ่งถาเขามา
ในโรงเรียนมั นจะเปนระบบ หมายความวาจะตองมี หลั กสูตรโครงสร าง ครูผู สอนที่ มีคุ ณภาพ มี ตํารา
และการใชภาษาศาสตรที่ถูกตอง เขาใจงาย และจัดระบบจากนักภาษาศาสตรอยางแทจริง

44

ปญหาชายแดนใต

มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

เรื่ องรู ปแบบ ถ าหากว ามี การจั ดการเรี ยนการสอน แน นอนจะต องเข าไปในหลั กสู ตรนั้ นจะทํา
อยางไร ณ ปจจุบันนี้ คงจะไมมีพื้ นที่ ถายังคงยึดหลักสู ตรแกนกลางอยู ก็จะไมมีพื้ นที่ สําหรั บภาควิชา
ภาษามาลายูถิ่นเลย ถาจะทําควรจะตองทําเปนวิชาเลือก ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนได แตอยาลืมวา
ก็จะตองไปแบงกับวิชาเลือกที่ มีอยู แล วมากมาย หรื อไมก็เปนกิจกรรมชุมนุม ที่นอกจากทําไดในปจจุบัน
ถาหากจะเริ่มเรียนเด็กๆ ก็เริ่มเรียนตั้งแตประถม 1 และควรจะเรียน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ที่คิดวาพอจะ
หาเวลาลงได และใหเรียนตอเนื่องกัน 3 ป ภาษาที่ใชสอนจะตองใชควบคูกันไป ตองใชทั้งภาษาไทยและ
ภาษามาลายู ควบคู กันไป สวนเนื้ อหาบทเรียนนั้ นใหเนนการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน และมีสื่ อประกอบ
การสอน การที่บอกวาเนนสื่อสารประจําวันนั้นหมายความวาเนื้อหาใกลเคียงกับตัวผูเรียน ก็จะเนนภาษา
ฟง พูด การอาน แตไมไดเนนการเขียนหรือไวยกรณ คือมีไวสําหรับเพื่อใชในการสื่อสารจริงๆ และถามวา
ถาเกิดการจัดการเรียนการสอนนั้ นมีความพรอมหรือไม ก็ตอบวาพรอมตอผู เรียนและผูบริหารก็พรอม
แต สิ่ งที่ ไม พ ร อมก็ คื อผู สอน เพราะถึ งแม วาจะสามารถหาผู ที่ พู ดภาษามาลายู ถิ่ นได แต ผู สอนเหล านี้
ยังจําเปนตองใหการอบรม แล วก็ หลักสูตรก็เป นป ญหาแรก หลั กสูตรควรมีเนื้ อหาอยางไรที่ จะใช ให
เหมาะสม ดังนั้นอยางที่เรียนเบื้องตน ตองการโครงการวิจัยที่สามารถจะพัฒนาบทเรียนใหเหมาะสม
จากขอมูลที่เราไดมานั้น ในเชิงสํารวจเราตองการนํามาผลิตเพื่อพัฒนาบทเรียนขึ้นมา 40 ชั่วโมง
แลวก็ในบทเรียนจะเนนการฟง การพูด เปนหลัก และก็มีการอานเล็กนอย และก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว
เรื่องราวในชีวิตประจําวัน เชน การนับเลข ครอบครัว ที่จะสอดแทรกความรูทางวัฒนธรรม และก็ใช 2
ภาษาควบคูกันไปคือ ภาษาไทยและภาษามาลายูถิ่น ตัวอักษรใชอักษรไทย มาลายูถิ่น ซึ่งระบบตรงนี้ได
มาจากนักวิชาการในพื้นที่จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เปนนักภาษาศาสตรชวยกันทําระบบนี้
ขึ้ นมา ถอดเสียงเขียนแทนภาษามาลายูและใช พจนานุ กรมซึ่ งได เผยแพรกันแล ว นอกจากนี้ เราได ผลิ ต
สื่อประกอบตนแบบ มี CD เพลงประกอบ บันทึกการอานออกเสียง เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเองได นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบเปนสื่อการสอนในหองเรียน
โครงการนี้ก็ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินการวิจัยตอในปที่ 2 ผูวิจัยจึงเอาบทเรียนที่เนนสอน 10
ชั่วโมง ซึ่งตองทําเปนชั่วโมงยอย เพราะ 40 ชั่วโมงในโรงเรียนอาจจะมากเกินไป เพราะเราไมมีชั่วโมงจริง
สําหรับรายวิชานี้จึงตองไปเอาชั่วโมงจากเวลาที่มีอยู ดังนั้น 10 ชั่วโมงนั้ นทางโรงเรียนไมสามารถที่จะ
ใหได เราก็ประยุกตยอย ดิฉันเลยจัดการทําแบบเรียน แบบฝกหัด แผนการสอน นอกจากนี้สื่อ CD ภาพ
บัตรคําและแผนโปสเตอร เพื่อใหครูไดทดลองใชสอนในโรงเรียน ซึ่งตอนนี้อยูในชวงของการทดลองใช
ซึ่งไดทดลองกอน 2 โรงเรียนเทานั้นในจังหวัดปตตานี เพราะวางายตอการติดตามผล ผูเรียนอยูในชวง
ประถมศึกษาปที่ 4 และปที่ 5 ประมาณ 50 คน เราใชผูสอนที่สามารถพูดภาษามลายูและเปนภาษา
มลายู ถิ่นปตตานี ไดด วยเพื่ อที่ จะให สอดคลองกับหนังสื อที่ เราทําไว ในการที่ จะใหผูสอนสอนได เราจะ
ตองมีการประชุมอบรมผูสอนกอน เราเอาหนังสือนี้ ใหครูเขาดูแลวสอนวิธี การสอนและมีการประชุมกัน
ใหเขาเขาใจบทบาทเรื่ องการใชสื่อตางๆ แลวที่ สําคัญเรามีกําหนดตัวเขียน ผู สอนจําเปนตองเขาใจใน
ระบบตั วเขี ยนอั นนี้ จะได เอาไปใช ได อย างถู กต อง ในการทดลองต องมี การติ ด ตามและประเมิ นผล
สวนผลการสอนก็คงมีโอกาสนําเสนอตอไป
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วิเคราะหความตองการเพื่อผูพัฒนา

กรอบหลักสูตรโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ
นําเสนอโดย ผศ.ดร.อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
วัตถุประสงคในการศึกษานี้มี 2 สวน คือ
1. ศึ กษาความต องการของสั งคมมุ สลิ ม เพื่ อนํามากําหนดเป นกรอบจั ดทําหลั กสู ตรโรงเรี ยน
ตาดีกาและสถาบันศึกษาแบบปอเนาะ ซึ่งเปนหลักสูตรที่จะตอยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช
2546
2. มี ความเป นไปได มากน อยแค ไหน ที่ จะแทรกเนื้ อหาวิ ชาสามั ญเขาไปในหลั กสู ตรของสถาบั น
ปอเนาะ หรื อปอเนาะใดที่ตองการพัฒนาหลั กสูตรปอเนาะแบบสมัยใหม เราก็จะดูวาอาจเปนไปไดที่จะ
แทรกวิชาชีพเขาไปในสถาบันปอเนาะ
กรอบหลักสูตรตาดีกาที่เราคนพบ จะพบวาตาดีกาสวนใหญ 56% ตองการที่จะใชหลักสูตรตอยอด
กับหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ที่ปนหลักสูตรเชิงปริมาณ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพที่ทํา
ตอกันมา โดยมีผลออกมาวาสวนใหญก็เนนวาตาดีกาที่จะเปนหลักสูตรตอยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษา
นั้น มีจํานวนมากกวา 39% ที่ตองการหลักสูตรที่คงซึ่งอัตลักษณดั้งเดิมของตาดีกา ที่นี้ถาเราเห็นวาจํานวน
39% ต่ํากวาครึ่ง แตวาถาเรามาดูวาจํานวนของผูเรียนในตาดีกา ซึ่งมีประมาณ 200,000 คน 39% ก็คือ
70,000 กวาคน เพราะฉะนั้ นคงเปนป ญหาต อไป ถ าเราปล อยให ตาดี กาที่ จะคงไว ซึ่ งอั ตลั กษณดั้ งเดิ ม

คณะผู วิจัย: ผศ.ดร.อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต, ดร.นิเลาะ แวอูเซ็ง, ดร.อะหมัด ยี่สุนทรง
วิ ทยาลั ยอิ สลามศึ กษา
อ.สุกรี หลังปูเตะ วิทยาลัยอิสลามยะลา
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ไมมีใครพัฒนาหลักสูตร ไมมีใครทํา เพราะฉะนั้ นในปต อไปจะนําประเด็นดังกลาวนี้ มาทําการวิจัยตอไป
ก็คือการพัฒนาหลักสูตรตาดีกา การที่จะคงไวซึ่งอัตลักษณดั้งเดิมที่มี 39% ที่จะใชกับเด็กไมต่ํากวา 78,000
คน ตาดีกาสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของแตละวิชาหรืออาจเปนกลุมวิชาก็ได
แตเราสามารถที่จะออกแบบหลักสูตรของตาดีกาได 2 แบบ แบบที่ 1 ก็คือเปนรายวิชาโดยสาระ
แบบที่ 2 คือ เปนกลุมอัลกูรอาน กลุมภาษา กลุมเชิงการศึกษา และกลุ มจริยธรรม จากการสํารวจ
จะเห็นวาปอเนาะสวนใหญตองการคงไวซึ่งอัตลักษณดั้งเดิมของปอเนาะเดิม มีปอเนาะ 24.5% ที่ตองการ
ที่ จะเป นปอเนาะที่ มีการแทรกวิ ชาการสามั ญ ปอเนาะใดที่ จะพั ฒนาเป นปอเนาะ Modern หรื อเป น
ปอเนาะแบบสมัยใหม เราก็พอที่จะมีชองทางที่จะเอาวิชาการสามัญ หรือแมกระทั้งวิชาชีพเขาไป แตตอง
อาศัยเทคนิคและความสมัครใจของปอเนาะนั้ นๆ สวนปอเนาะที่ เขาไมตองการที่ จะเปนปอเนาะแบบ
สมั ยใหม ต องการที่ ภาวะเอกลั กษณ ดั้ งเดิ มของตั วเองนี้ เราก็ สามารถนําวิ ชาชี พเข าไปในลั กษณ ของ
วิชาชีพทักษะชีวิต ซึ่งจะตองมีเทคนิคจริงๆ มีปญหามากมายแตไมใชปญหาแกนหลัก มันคือปญหาเทคนิค
เล็กๆ นอยๆ ถาเราสามารถมีชองทางหรือมีเทคนิคตรงนี้ได ปญหาทุกอยางก็จะราบรื่น
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การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เพื่อบูรณภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
นําเสนอโดย รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
คณะศึกษาศาสตร
ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาที่สืบเนื่องมาเปนระยะยาวนาน โดยที่ทุกฝายใหความ
สําคัญกับการศึ กษา และตั้ งประเด็นวาจัดการศึกษาอยางไร ทําไมประชาชนจึงไมมีคุณภาพเท าที่ ควร
ในขณะที่ ประชากรสวนใหญ สําเร็ จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม นั กเรียนอาน พู ด
และเขียนภาษาไทยไมได เปนผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เมื่อจัดอันดับในระดับประเทศ พบที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตจะอยูในลําดับสุดทายทุกป ความเปนมาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น
สวนใหญไดพัฒนามาจากสถาบันปอเนาะ ซึ่งมีความมุงหมายเพื่อสอนดานศาสนา แตทางรัฐบาลมีความ
ตองการใหมีการเรียนการสอนวิชาสามั ญและวิชาชีพดวย เพื่อสามารถประกอบอาชีพได ดั งนั้ นสถาบัน
ปอเนาะที่ มีความพรอมเปลี่ยนเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จะไดรับเงินงบประมาณสนับสนุน
การจัดการศึกษา ทําใหมีโรงเรียนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก การจัดการเรียนการสอนตองทํา 2 ระบบคูขนาน
คือ สอนทั้งวิชาสามัญมี 8 สาระการเรียนรู และสอนวิชาศาสนาอีก 8 สาระเชนเดียวกัน รวม 16 สาระ
การเรียนรู ทําใหมีปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาบุคลากร ปญหาหลักสูตรและการสอน ปญหา
คุณภาพผูเรียน เปนตน

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

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้น ในดานการบริหารจัดการ ดานการ
จัดการเรียนการสอนและดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปรากฏผลดังนี้
1. ดานกระบวนการบริหารจัดการ มีดังนี้ (1) ฝายบริหารโรงเรียนเกิดความตระหนักและตื่นตัว
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามากขึ้น (2) ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองและใหความสําคัญในการ
ใชหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการศาสนาอิสลามในการบริหาร (3) กระบวนการบริหารของโรงเรียน
มีความชัดเจนเปนระบบมากขึ้น และสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง (4) โรงเรียนเห็นแนวทางการ
พัฒนา เนื่ องจากรูปแบบจะเปนกรอบความคิดในการพัฒนาและชวยใหผูบริหารกับครู มองทิศทางการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
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2. ดานการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ (1) ครูไดรับการพัฒนาดานความรู และเปลี่ยนแปลง
การจัดกระบวนการเรียนรู (2) ครูมีการพัฒนาศั กยภาพดวยตนเอง (3) มีการดําเนิ นการเกี่ ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสายอิสลามศึกษาและสายสามัญศึกษา รวมทั้ งจัดใหมีการเรียนในสายอาชีพ
ที่ สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของท องถิ่ น โดยให ชุมชนเข ามามีส วนร วมเพื่ อให
สอดคล องกั บหลั กการศาสนาอิ สลาม และความต องการของชุ มชน (4) การจั ด กระบวนการเรี ยนรู
โดยสอดแทรกหลั กการศาสนาอิ สลามในเนื้ อหาของรายวิ ชา ใช หลั กการถ ายทอดความรู และหลั กการ
ศาสนาอิ สลามโดยผ านศาสตรและสิ่ งแวดลอมรอบตัว (5) การจั ดกระบวนการเรี ยนรู และกิ จกรรมให
ผูเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตตามหลักการอิสลาม (6) เรียนรูจากการปฏิบัติจริง สามารถเชื่อมโยง และ
นําไปใชกับชีวิตประจําวันได
3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี ดังนี้ (1) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมและ
วิถีชุมชนโดยไมขัดตอหลักการศาสนา (2) มีการจัดกิจกรรมปลูกฝงทัศนคติและคานิยมในการศึกษาตอ
และการประกอบอาชี พที่ สุ จริต (3) การใหผู เรี ยนมี ส วนร วมในการจั ดกิจกรรมและได แสดงออกอย าง
เต็มศักยภาพ (4) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมความรับผิดชอบตอสวนรวม (5) การจัดกิจกรรม
สงเสริมใหผูเรี ยนรักการทํางาน มีเจตคติที่ ดีตออาชี พสุจริต และทํางานอยางมีความสุ ข (6) การจัด
กิจกรรมเสริมสรางทั กษะการดํารงชีวิตตามวิถีอิสลาม ทั้ งในดานความรู ความสามารถ คุ ณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ผลกระทบจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ผลการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลตอนักเรียนและตอสังคม ดังนี้
1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน มีดังนี้ (1) นักเรียนสวนใหญมีการพัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามและมีบุคลิกภาพตามหลักการศาสนาอิสลาม (2) โรงเรียนสามารถ
ลดอั ตรานั กเรี ยนกลุ มเสี่ ยงลงได (3) นั กเรี ยนรู จั กรั บ ผิ ดชอบต อส วนรวม มี ความสามารถในการ
แสดงออกได อยางเต็มศักยภาพ (4) นักเรียนรู จั กวิถีการดําเนิ นชี วิตใหสอดคลองกั บหลั กคําสอนของ
อิสลาม และมีความรู ความเข าใจในขนบธรรมเนี ยมประเพณีอันดีงามของท องถิ่ น (5) นักเรียนมี การ
พัฒนาในดานทักษะและกระบวนการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางถูกตอง สอดคลองกับความคาดหวังของ
ชุมชน (6) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดานความรู และทักษะตามหลักสูตรอยู ในระดับที่สูงขึ้ น อยูในเกณฑ
ที่นาพอใจ (7) นักเรียนสามารถศึกษาตอระดับอุดมศึกษาไดในอัตราที่สูงขึ้น (8) นักเรียนที่มีความจําเปน
ทางครอบครัวและไมสามารถศึกษาตอได สามารถประกอบอาชีพในชุมชนไดตามความถนัด
2. ผลกระทบตอชุมชนและสังคม มีดังนี้ (1) ผูปกครองมีความพึงพอใจตอผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและไววางใจในการดําเนินงานของโรงเรียน (2) โรงเรียนและนักเรียนให
ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสังคมเพิ่มขึ้น ทําใหชุมชนมีความผูกพันตอโรงเรียนมากขึ้น
(3) นักเรียนมีระเบียบวินัย มีพฤติกรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี สามารถปฏิบัติตนเปนคนดี
ตอสังคมและประเทศชาติ
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แผนงานวิจัยยอยที่ 1

การวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธุ มลายู และการสรางความเขาใจ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มีโครงการวิจัย 2 เรื่อง คือ
1. เรื่อง ความสัมพันธเชิงชาติพันธุ บริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย
2. เรื่อง ปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนไทยมุสลิม
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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ความสัมพันธเชิงชาติพันธุ

บริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย
นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน1, ซาวาวี ปะดาอามีน2 และ อับดุลรอนิง สือแต3
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาความสัมพันธระหวางชาวไทยพุทธกับชาวมลายูมุสลิมในดาน
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
การเลือกชุ มชนมลายูมุสลิมและชุมชนไทยพุ ทธนั้ น จะเลื อกชุมชนที่ ตั้ งอยู ในบริเวณที่ ใกล เคี ยงกัน โดย
ชุมชนไทยพุทธ 2 ชุมชน และชุมชนมลายูมุสลิม 2 ชุมชน อยูใน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ชุมชนไทยพุทธ
1 ชุมชน และชุมชนมลายูมุสลิม 1 ชุมชน อยูใน อ.ตุมปต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
การวิจัยนี้ พบวา ความสัมพันธระหวางชุมชนของชาติพันธุไทยพุทธกับมลายูมุสลิมนั้นเปนความ
สั มพั นธ ที่ ตั้ งอยู บนพื้ นฐานของความเป นเพื่ อนบาน ดวยความสั มพันธ ที่ มีมาอย างยาวนานทําให เกิ ด
การยอมรับวัฒนธรรมของกันและกัน แมวาแตละชาติพันธุจะมีภาษา ศาสนา วัฒนธรรมที่แตกตางกัน
แต ชุ มชนทั้ งสองชาติ พั นธุ มี การยื มคํา ในภาษาของแต ละฝ ายมาใช ในการพู ดประจําวั น ทํา ให เกิ ดการ
ยอมรับในภาษาของชาติพันธุอื่น มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดเปนความเปนหนึ่งเดียวบนความ

1
2

คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
วิ ทยาลั ยอิ สลามศึ กษา
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หลากหลายทางวัฒนธรรม ยังมีการคนพบวาในแตละชุมชนไดเกิดการแตงงานขามเผาพันธุ ซึ่ งจะสราง
ความเขาใจที่ดีตอกัน มีทัศนคติที่ดี และใหเกียรติซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดเปนการประสานใจในหมู
ญาติมิตรเปนจํานวนมาก ดวยชาวมลายูมุสลิมเปนชาติพันธุ ที่ ยึดถือในหลักการศาสนาอิ สลาม ซึ่ งหาม
การแตงงานกับคนตางศาสนา เมื่อเกิดการแตงงานระหวางทั้งสองชาติพันธุ จึงตองมีการเปลี่ยนศาสนา
ของอีกฝายหนึ่งเพื่อทําใหสามารถแตงงานกันได
สําหรับความสัมพันธ ดานการมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชาวไทยพุทธกับชาวมลายูมุสลิมนั้ น
พบว า ความสั มพั นธทางการเมื องในระดั บชาติมีความแตกตางจากความสัมพันธ ทางการเมืองในระดับ
ทองถิ่น ความสัมพันธทางการเมืองในระดับทองถิ่นจะเปนความสัมพันธทางตรง มีการทํางานและการ
รวมมือกัน มีการเขารวมเปนกลุ มเดียวกันมากกว าการเมืองในระดั บชาติ แม จะมีความแตกตางทาง
ชาติพันธุ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ในเรื่องของความสัมพันธดานการศึกษา พบวา การปลูกฝง
ความสั มพั นธ ระหว างชาติ พั นธุ ที่ ดี ที่ สุ ดคื อการเริ่ มต นตั้ งแต ชั้ นอนุ บาล ต อมาเป นระดั บ ประถมศึ กษา
ทําใหไดมีโอกาสสัมพันธใกลชิดกัน มีความสนิทสนมกัน เปนการปูพื้นฐานในการยอมรับวัฒนธรรมระหวาง
กันและกัน สวนการศึกษาในระดับมัธยมนั้น ดวยสวนใหญชาวมลายูมุสลิมใหบุตรหลานเรียนในโรงเรียน
ราษฎรสอนศาสนาอิสลาม สวนชาวไทยพุทธใหบุตรหลานเรียนในโรงเรียนสายสามัญของรัฐบาล ทําให
สวนนี้เกิดชองวางมากขึ้น สําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ทําใหนักศึกษาไทยพุทธและมลายูมุสลิม
เกิ ดความสั มพั นธ เชิ งชาติ พั นธุ ในระดั บสู ง มี ความรั บผิ ดชอบต อตนเองและต อสั งคมสู งขึ้ น เข าใจใน
วิถีชีวิตของคนในสังคมเดียวกันมากขึ้ น มีโลกทรรศน ที่กวางไกลขึ้นมีวุฒิภาวะความเป นผู นํา รู จักนํา
หลักวิชาการตางๆ มาพัฒนาความสัมพันธระหวางชาติพันธุ ความสัมพันธในระดับอุดมศึกษาเปนความ
สัมพันธที่ สามารถนําไปใชในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพราะบุตรหลานของทั้ งสองชาติพันธุอยูในชวง
ของการออกสูโลกของการทํางาน
การศึกษาเรื่ องความสํานึกในชาติพันธุ ของชาวไทยพุทธกับชาวมลายูมุสลิมนั้น พบวา ไมมีความ
สัมพันธกับความสํานึกในชาติรัฐ เชน ชาวไทยพุทธในอําเภอตุมปต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย แมมี
ความสํานึกว าเป นชาติ พันธุ ไทย มี การเรี ยนภาษาไทย รั บฟงและรั บชมสื่ อมวลชนจากทางประเทศไทย
แตชาวไทยพุทธเหลานั้นมีความผูกพันกับประเทศมาเลเซียที่ตนเองเกิดและตั้งถิ่นฐานอยู สวนใหญมีความ
พึ่ งพอใจกับสถานภาพของตนเองในฐานะของชนกลุ มน อยในประเทศที่ ชาวมลายูมุสลิ มเปนชนกลุ มใหญ
มีลักษณะเหมือนกันกับชาวมลายูมุสลิมที่อยูในพื้นที่การวิจัยของอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส แมจะมี
ความสํานึกในการเปนชาติพั นธุ มลายู มีการพู ดภาษามลายู การเรี ยนภาษามลายู บางสวนรับฟงและ
รับชมสื่อมวลชนจากทางประเทศมาเลเซีย ดวยพื้นที่การวิจัยตั้งอยูบริเวณชายแดนที่ติดตอกับประเทศ
มาเลเซีย แต ทั้ งหมดมีความผู กพันกับแผนดิ นเกิ ด มีความจงรักภั กดี ตอชาติรั ฐในฐานะที่ ตนเองเปน
พลเมืองของประเทศไทย ถึงอยางไรก็ตาม ในการวิจัยในครั้งนี้ก็ไดมีการคนพบวาความสัมพันธระหวาง
ชาวไทยพุ ทธกั บมลายู มุสลิมแม สวนใหญจะเป นไปในเชิงบวก แต ความรู สึ กนึ กคิ ดตอชาติพั นธุ ที่ เปนตั ว
กําหนดพฤติกรรมและการปฏิ บั ติ ตอกั นของกลุ มชาติ พันธุ ไทยพุ ทธและมลายู มุสลิ ม เป นความรู สึ กที่ มี
อคติ ตอชาติ พันธุ อื่นยังคงมี อยู ทั้ งในกลุ มชาติพันธุ ไทยพุ ทธและมลายู มุสลิม การเลือกปฏิบัติ ในแตละ
ชาติพันธุยังคงมีอยู ปรากฎการณเชนนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการแกไข เพราะสิ่งเหลานี้จะมีผลกระทบ
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ตอความมั่ นคงของประเทศ ดังนั้ นการจัดการดานความสัมพันธระหวางชาติพั นธุ ไทยพุทธและมลายูใน
เชิงบวกสามารถทําให เกิดความสั มพันธในทางที่ ดีได อั นจะเป นการสร างความมั่ นคงใหแก ประเทศชาติ
ตอไป
การวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะวาประเทศไทยควรศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางชาติพันธุ
ต างๆ ในประเทศมาเลเซี ย เพื่ อนํามาใช ในการปลู กฝ งความสั มพั นธ ระหว า งชาติ พั นธุ ใ นประเทศไทย
โดยทางประเทศมาเลเซี ยได บรรจุ วิชาว าด วยความสั มพั นธ เชิ งชาติ พั นธุ เพื่ อทํา ให แต ละชาติ พั นธุ ได
เรียนรูถึงภูมิหลังของแตละชาติพันธุ อันจะทําใหเกิดความเขาใจ ความปรองดอง ความสามัคคี และ
ความเปนเอกภาพบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม สําหรับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นทางรัฐบาลสมควรบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงชาติพันธุ
ดวย โดยเนื้อหาของวิชาตองเปนกลางทางวิชาการ มีความเที่ยงตรงตอทุกชาติพันธุ ไมมีความอคติทาง
ชาติพันธุ (ethnocenterism) และตองกําหนดนโยบายพหุสังคม (Plural Society) มาใชในสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดั งที่ ประเทศมาเลเซี ยและประเทศอื่ นๆ ได ดําเนิ นการ อันจะสรางสั งคมแหงนี้ ใหมี
ความสงบสุขไดมากยิ่งขึ้น
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ปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอพฤติกรรมกาวราว

ของเยาวชนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ดร.เกษตรชัย และหีม1 และ ดลมนรรจน บากา2
การวิจัยในครั้ งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ อศึ กษาปจจัยเสี่ ยงที่ สงผลตอพฤติกรรมกาวราวของเยาวชน
ไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อศึกษาแนวทางแกไขและปองกันปญหาพฤติกรรมกาวราว
ของเยาวชนดั งกล าว เป นการวิ จัยทั้ งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ การเก็บข อมู ลเชิงปริมาณใชวิธีการ
สั มภาษณ เยาวชนไทยมุ สลิมจํานวน 4,320 คน และวิ เคราะห ข อมู ลโดยใช คอมพิ วเตอร โปรแกรมอาร
และโปรแกรมเอ็กซสแต็ท และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจํานวน 30 คน และ
ประชุมโตะกลมจํานวน 3 กลุม และวิเคราะหขอมูลดวยหลักตรรกเทียบเคียงแนวความคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยควบคูบริบท
ผลจากการศึกษาวิจัยมีดังนี้ 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 และเปนโปรแกรมที่เนนเกี่ยวกับการใหความรูดานศาสนา
ทั้งในเรื่องหลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ และหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม รวมทั้งการฝกใหมีการ
ปฏิบัติศาสนกิจ และใหอยูในสภาพแวดลอมตามรูปแบบอิสลาม
1
2

58

อาจารย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
รองศาสตราจารยวิ ทยาลั ยอิ สลาม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร วิ ทยาเขตป ตตานี

ปญหาชายแดนใต

มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

จากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา การอบรมเลี้ยงดูแบบอิสลาม ระดับความรูดานศาสนา และ
ระดับการปฏิ บัติ ศาสนกิจเป นป จจัยเสี่ ยงที่ มี่ความสําคั ญ และมี ผลเป นอย างมากต อพฤติกรรมกาวราว
ของเยาวชนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเยาวชนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบอิสลามนอย
และปานกลาง มี โอกาสที่ มีพฤติ กรรมก าวร าวสู งกว าเยาวชนที่ ได รั บการอบรมเลี้ ยงดู แบบอิ สลามมาก
เยาวชนที่ ไมไดเรียนศาสนามีโอกาสที่ มีพฤติกรรมกาวราวสูงกวาเยาวชนที่มีการศึกษาดานศาสนา และ
เยาวชนที่ มีการปฏิบั ติ ศาสนกิ จระดั บน อย มี โอกาสที่ มีพฤติ กรรมก าวร าวสู งกว าเยาวชนที่ มีการปฏิ บั ติ
ศาสนกิจระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาปจจัยดานศาสนามีผลตอพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนไทยมุสลิม
กลาวคื อ ถ าเยาวชนไทยมุสลิมไดรับการอบรมเลี้ ยงดูแบบอิสลามอย างเครงครั ด มี ความรู ด านศาสนา
ในระดับสูง และมีการปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัดเปนประจํา ก็จะใหเยาวชนไทยมุสลิมมีโอกาสนอย
มากที่มีพฤติกรรมกาวราวตอผูอื่น เนื่องจากวาเยาวชนมีหลักในการยึดมั่นในการดําเนินชีวิต และไดผาน
กระบวนการขัดเกลาทางจิตใจดวยวิธีการทางศาสนาอิสลาม ซึ่ งเปนกระบวนการในการถายทอดความรู
หลักการปฏิบัติ ทัศนคติ และคานิยม โดยการแนะนําสั่งสอน และการใหกฎระเบียบอยางชัดเจน เปน
กระบวนการที่ทําใหบุคคลสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมอยางสงบสุข
นอกจากนี้ การเห็ นพ อแมทะเลาะกัน และเกม เปนปจจัยเสี่ ยงที่ มีผลตอพฤติกรรมกาวร าวของ
เยาวชนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเยาวชนที่ มีประสบการณการเห็นพอแมทะเลาะกัน
เปนประจํา มี โอกาสที่ มีพฤติกรรมกาวร าวสูงกวาเยาวชนที่ไมเคยเห็นพอแมทะเลาะกัน และเยาวชนที่
ชอบเลนเกมตอสู /บู ลางผลาญ มีโอกาสที่มีพฤติกรรมกาวราวสูงกวาเยาวชนที่ ชอบเลนเกมประเภทกีฬา
ลับสมอง ทั้งนี้เพราะการเห็นพอแมทะเลาะกัน และเกมเปนตัวกระตุนใหเยาวชนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
โดยเยาวชนจะมีการเรียนรูพฤติกรรมจากบุคคลรอบขาง และมีการเลียนแบบพฤติกรรมตามที่ไดเรียนรูมา
โดยเฉพาะอย างยิ่ งการเลี ยนแบบจากบุ คคลที่ ตนให ความเคารพนั บ ถื อ และมี ความใกล ชิ ดสนิ ทสนม
ไม วาจะเป นพอแม ญาติ พี่ นอง ครู เพื่ อน และบุ คคลที่ ชื่ นชอบ ซึ่ งเด็ กส วนใหญ มักคิ ดว าการแสดง
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พฤติกรรมกาวราวและความรุนแรงนั้นเปนเรื่องปกติ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตของเขาได ดังนั้นจะ
เห็นไดวาครอบครัวที่มีการใชความรุนแรง และประสบการณจากการเลนเกมที่รุนแรงเปนสาเหตุที่สําคัญ
ประการหนึ่ งทําให เยาวชนมีพฤติ กรรมกาวร าว เพราะครอบครั วเป นจุดหนึ่ งที่ ทําให พฤติ กรรมรุ นแรง
มีเพิ่มขึ้น ลักษณะครอบครัวที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมรุนแรง ไดแก มีการใชความรุนแรงในครอบครัว
นอกจากนี้ การพบเห็ นความก าวร าวรุ นแรงจากสื่ อต างๆ มี ผลกระตุ นให อยากแสดงพฤติ กรรมก าวร าว
หรือยอมรั บวาพฤติ กรรมกาวราวเปนเรื่ องปกติธรรมดาในชีวิตประจําวั น ซึ่ งการกระทําผิดของวั ยรุ น
สวนหนึ่งเปนการตามแบบอยางที่เห็น ซึ่งภาพความรุนแรงกระตุนใหเกิดแรงจูงใจอยากที่จะทําตามแบบ
ความอยากมีมากขึ้นเมื่อไดเห็นซ้ําๆ และเกิดการหาเหตุผลสนับสนุน หรือเกิดการยอมรับวาความรุนแรง
เปนทางเลือกหนึ่งในการแกปญหา การพัฒนาพฤติกรรมรุนแรงในกลุ มเด็กดวยการแสดงความรุนแรง
ตอเด็ กเปนผลจากทั้ งการตามแบบอย าง และในขณะเดียวกั นก็กระตุ นความรู สึกกาวราวรุนแรงร วมกับ
การเห็นการใชความรุนแรงในผูใหญ
จากผลการวิจัยดังกลาว คณะผูมีวิจัยมีขอเสนอแนะแกพอแมผูปกครอง ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน
และรัฐบาล พิจารณาดําเนินการดังนี้
1. ตองสงเสริมใหพอแมผูปกครองเรียนรูศาสนา และเขาใจถึงวิธีการเลี้ยงดูบุตร
ตามหลั กการศาสนา ผู ปกครองจะต องส งเสริ มและสนั บสนุ นการศึ กษาด านศาสนาของ
เยาวชนอยางจริงจัง และสอดสองดูแลและติดตามการปฏิบัติศาสนกิจอยางใกลชิด ที่สําคัญตองมีการ
ปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนใหมีวิถีชีวิตตามแนวอิสลามและแบบฉบับของทานศาสดา ตองรวมกันสราง
สังคมอิสลามที่สมบูรณแบบตามแนวทางอิสลาม และตองจัดคายอบรมจริยธรรมอิสลามในชุมชนตางๆ
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่ อง
2. ตองมีความตระหนักและใหความสําคัญกับความรูสึกของบุตรหลาน
ตองมีความอดทนอดกลั้น รูจักใหอภัยซึ่งกันและกัน และใหความวางใจซึ่งกันและกัน เพื่อความ
เปนสุขในครอบครัว นอกจากนี้ญาติพี่นอง รวมทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
และกระทรวงวัฒนธรรม ตองรวมมือกันสงเสริมการใชชีวิตครอบครัวเปนสุข และตอตานการใชความ
รุนแรงในครอบครัว
3. ตองควบคุมการเลนเกมคอมพิวเตอรชนิดที่มีความรุนแรง
ผูปกครองควรสงเสริมการเลนเกมเบาสมอง เกมกีฬา และหากิจกรรมสรางสรรคอื่นรวมกัน
ทํากับบุตรหลาน รวมทั้ งมีการชี้แจงถึงผลกระทบจากการเลนเกมดวย นอกจากนี้ตองมีการควบคุมราน
เกม ควบคุมการผลิตเกม และควบคุมการจําหนายเกม
4. ตองนําโปรแกรมการแกไขและปองกันปญหาพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนที่ไดจากการวิจัยไป
ทดลองใชอยางเปนรูปธรรม และมีการประเมินผลตามหลักวิชาการ
ต องมี การนํา แบบสอบวั ดพฤติ กรรมก า วร าวจากการวิ จั ยในครั้ งนี้ ไ ปทดสอบพฤติ กรรมของ
เยาวชนไทยมุสลิมอยางเปนรูปธรรมเพื่อคัดเลือกเยาวชนเขารวมโครงการอบรม เพราะแบบจําลองที่ได
จากการวิจั ย สามารถจะค นหาเด็ กที่ มีเสี่ ยงสู งที่ จะมี พฤติ กรรมก าวร าว และเปนประโยชน สําหรั บการ
วางแผนนโยบายที่ดีในการปองกันปญหาพฤติกรรมกาวราวในอนาคต
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แผนงานวิจัยยอยที่ 2

การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
มีโครงการวิจัย 1 เรื่อง คือ

เรื่อง การพัฒนาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาลในมลฑล Ningxia ประเทศจีน
เพื่อการลงทุนและการสงออกของกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุม SMEs ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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การพัฒนาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ
ฮาลาลในมลฑล Ningxia ประเทศจีน

เพื่อการลงทุนและการสงออกของกลุมวิสาหกิจชุมชน
และกลุม SMEs ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ไพรัช วัชรพันธุ 1 และ วีรศักดิ์ ตุลยาพร2

จังหวั ดป ตตานี ยะลา และนราธิวาส เป นจั งหวัดที่ มีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาล เพราะ
ประชาชนสวนใหญ เปนชาวไทยมุ สลิ ม และเปนที่ รู จักของชาวมุ สลิ มทั่ วโลก จนไดรั บการสนับสนุ นจาก
ภาครัฐในการพัฒนานิคมอุ ตสาหกรรมอาหารฮาลาลให เปนแหลงผลิตผลิตภั ณฑอาหารฮาล ปญหาหลัก
ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมี 3 ประการ คือ 1. ปญหาการวางงาน 2. ปญหายาเสพติด และ 3. ปญหา
ความยากจน อยางไรก็ตาม ถึงแมวาปจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจะมีอุปสรรคสําหรับนักลงทุน
ที่ จะมาลงทุ นผลิ ตอาหารฮาลาลในพื้ นที่ ก็ตาม แต กระแสความต องการของอาหารฮาลาลในตลาดโลก
ที่นับวันจะสูงมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มของประชากรมุสลิมที่มากกวาประชากรที่ไมใชมุสลิมโลก
ปจจุบันชองทางการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต มีแนวโนมแคบลงเนื่องจากปญหาความไมสงบในพื้นที่ ปจจุบันการ
พัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลในประเทศไทยยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบหรือดูแลอยางครบทุกดาน เพราะ
ตางคนตางทํา ทําใหศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย มีความเขมแข็งเฉพาะดานเทานั้น
อยางไรก็ตาม ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑฮาลาลวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1
2

ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ผูชวยศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
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ในพื้ นที่ มีแนวโน มลดลงทุกวันเพราะความไมสงบในพื้ นที่ แตก็มีหนวยงานของรัฐในพื้ นที่ เชน ศอบต.
พาณิ ชย จั งหวั ด อุ ตสาหกรรมจั งหวั ด เกษตรจั งหวั ด พั ฒนาชุ มชน เป นต น ได นําไปออกงานแสดง
ผลิตภั ณฑ ฮาลาลทั้งในและตางประเทศ ทุกครั้ งไดรั บคําสั่ งซื้ อจากลูกคาในตางประเทศ แต สวนใหญ
ไม สามารถส งออกได เนื่ องจากผลิ ตภั ณฑ ไม ได มาตรฐานสากล สําหรั บช องทางการจําหน ายในมลฑล
หนิงเซียะ (Ningxia) ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไดไปแสดงสินคาอาหารฮาลาลโลก
ถึง 3 ครั้ง ตั้งแตป 2550-2552 ซึ่งเมืองดังกลาวมีประชากรสวนใหญเปนชาวฮุยที่นับถือศาสนาอิสลาม
คณะผู ป ระกอบการของศู นย กระจายสิ นค าในมลฑลหนิ งเซี ยะได มาทํา การเจรจาทําการค า กั บ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2552 ณ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ผลการเจรจาพบวาปญหาการขนสงยังเปนอุปสรรคของ
ทั้งสองฝาย อยางไรก็ตาม ราคาผลิตภัณฑฮาลาลของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตเมื่อนําไปขายปลีกใน
ศูนยการคามลฑลหนิงเซียะ ราคาจะสูงกวาคูแขงถึงสามเทาตัวจนทําใหขาดแรงจูงใจจากผูซื้อ
ความผิดพลาดในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ก็เพราะไมมี
หนวยงานของรัฐหนวยใดที่จะดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลอยางจริงจัง หนวยงาน ศอบต. ซึ่ งควร
จะเปนหนวยงานหลัก ก็ไมมีบุคลากรและอํานาจหนาที่ที่จะปฎิบัติงานไดในเชิงรุก ตลอดจนไมมีกฎหมาย
รองรั บ งานส วนใหญ จ ะนํา ไปในงานแสดงสิ นค าในต างจั งหวั ดและต างประเทศมากกว าการพั ฒ นา
ตัวผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑหรือมาตรฐานสากล เพื่อใหได อย. เครื่องหมายฮาลาล GMP HACCP ฯลฯ
อยางไรก็ตาม ปจจุบันวิสาหกิจชุมชนและสหกรณการเกษตรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีการจัดตั้งกลุมผูผลิตผลิตภัณฑฮาลาลในพื้นที่ขึ้นมา 4 กลุม
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คือ กลุมสมแขก กลุมเครื่องแตงกายมุสลิม กลุมศิลปะประดิษฐ และกลุมบูดู ทําใหกลุมเกษตรกรผูผลิต
ในพื้นที่มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น จนบางรายสามารถสงสินคาออกไปขายยังตางจังหวัดและตางประเทศ
ไดจํานวนมากขึ้น
ข อเสนอแนะในการแก ไขป ญ หาช องทางการจําหน า ยและการลงทุ นผลิ ตภั ณฑ ฮาลาลดั งกล าว
ขางตนทั้งในประเทศและหนิงเซียะ คือ
1. วิ สาหกิ จชุ มชนและธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย อมจั งหวั ดชายแดนภาคใต ควรจะมี ศู นย
กระจายสินคาในตางจังหวัดหรือในมลฑลหนิงเซียะที่เห็นวามีทําเลและภาวะเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อความ
ยั่งยื่นในการระบายสินคาออกจากพื้นที่ไดอยางตอเนื่อง เพื่อแกปญหาการวางงาน และความยากจน
2. หนวยงานของรัฐในพื้นที่ เชน ศอบต. ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ควรจะมีบุคลากรและอํานาจในการสั่งการเพื่ อใหเกิดการขับเคลื่ อนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
ฮาลาล
3. วิสาหกิจชุมชน และ SMEs จังหวัดชายแดนภาคใต ควรจะจัดตั้งศูนยกระจายสินคาภายใน
ประเทศ ไดแก เชียงใหม ขอนแกน อุบลราชธานี กรุงเทพฯ เปนตน เพราะเปนจังหวัดที่เคยทํายอดขาย
ไดดีใหกับวิสาหกิจและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เมื่อไดไปออกงานแสดงสินคาและทําใหเศรษฐกิจ
ดีขึ้นพอใช
4. มลฑลหนิงเซียะมีนโยบายที่ จะมาเปดศูนยกระจายสินคาในภาคใต และไทยก็มีนโยบายเปด
ศู นย กระจายสิ นค าฮาลาลที่ หนิ งเซี ยะเชนกั น ในอนาคตคาดว าความร วมมือทางการค าและการลงทุ น
ระหวางทั้งสองประเทศมีแนวโนมจะดีขึ้นถาเปดโอกาสใหซึ่งกันและกัน
5. ผู ประกอบการหนิงเซียะได ให ขอเสนอแนะใหวิสาหกิ จชุ มชนและธุ รกิ จขนาดกลางและขนาด
ยอมไทยสงสินคาที่เปนเอกลักษณของไทยใหมากขึ้น และสินคาฮาลาลที่จะไปกระจายในหนิงเซียะควรจะ
มีปริมาณมากเพี ยงพอ และบรรจุภั ณฑ ตองระบุรายละเอี ยดส วนประกอบของสินคา และไดมาตรฐาน
สากล เปนตน
6. ในดานการลงทุน หนวยงานของรั ฐในพื้ นที่ ควรชวยเหลือวิ สาหกิ จชุมชนและธุรกิจกิ จขนาด
กลางและขนาดยอมของพื้นที่อยางจริงจังในการแปรรูปผลไมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และสรางรายไดใหกับ
ชุมชน
7. ในทางการคา ผลิตภัณฑฮาลาลของพื้นที่ไมจําเปนตองสงออกสินคาไปมลฑลหนิงเซียะที่เดียว
แตสามารถสงไปยังมลฑลอื่นๆ ไดอีกดวย เชน กวางเจา คุนหมิง ซีอาน เปนตน เพราะผลิตภัณฑฮาลาล
ผูบริโภคที่ไมใชมุสลิมก็บริโภคได
8. หน วยงานของรัฐในพื้ นที่ พื้ นที่ ควรจะพั ฒนามาตรฐานผลิตภั ณฑ ฮาลาลของวิสาหกิ จชุมชน
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหไดรับ อย. เครื่องหมายฮาลาล, GMP, Bar Code หรือ HACCP
เปนตน เพื่อนําผลิตภัณฑฮาลาลจากทองถิ่นสูสากล
9. หนวยงานของรัฐควรแบงหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจนในการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลของจังหวัด
ชายแดนภาคใต เกษตรจังหวัดควรรับผิดชอบตนน้ํา อุตสาหกรรมจังหวัดรับผิดชอบกลางน้ํา และพาณิชย
จังหวัดรับผิดชอบปลายน้ํา หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน ไมควรขัดแยงในผลประโยชน
ชาติ
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งานวิจัยที่ควรศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑฮาลาลของจังหวัดชายแดนภาคใตในอนาคตคือ การแปรรูป
และสร างมูลคาเพิ่ มดวยระบบแบงเป นกลุ มสินคาใหได มาตรฐานตลาดสากล ฮาลาลโลจิสติ กส บริการ
ฮาลาล วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา ใหไดคุณภาพมาตรฐาน
สากล และในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของตลาด
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แผนงานวิจัยยอยที่ 3

การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาขอเสนอนโยบายดานความมั่นคงเศรษฐกิจ
สังคม และรูปแบบการบริหารสําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
มีโครงการวิจัย 4 เรื่อง คือ

1. เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐกิจกระแสหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจชุมชนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
2. เรื่อง การพัฒนาตัวแบบการวิเคราะหนโยบายเพื่อแกปญหาความรุนแรงจังหวัด
ชายแดนภาคใตดวยฐานขอมูล สังคม เศรษฐกิจ ประชากร และภูมิศาสตร
3. เรื่อง การวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงสถานการณเฉพาะหนาทั้งทางดานสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
4. เรื่อง 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
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคสําคั ญคื อ 1) เพื่ อศึกษาการพั ฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคตั้งแตแผน
พัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10 2) เพื่ อศึกษาประเมิ นสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนมุสลิม 3) เพื่อศึกษาลักษณะสําคัญและเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจการแสหลัก ปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพี ยง และเศรษฐกิ จอิ สลาม และ 4) เพื่ อเสนอแนะแนวทางในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนอิ สลาม
วิธี การศึกษา ได ใช วิธี การเก็ บขอมูลทุติ ยภูมิ โดยศึ กษาจากเอกสารและงานวิจั ย ขอมู ลปฐมภูมิได จาก
การใชแบบสอบถามกับกลุมประชาชนในระดับพื้นที่ โดยการกระจายตามสถานภาพสวนบุคคลทั้งในระดับ
ผู นําชุ มชนและประชาชนทั่ วไป และจัดประชุมเชิ งปฏิบั ติการเพื่ อรั บฟ งความคิดเห็ นและร วมตรวจสอบ
ผลการศึกษากับกลุมผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน และผูนําศาสนา ประชากรตัวอยาง ไดแก ชุมชน/หมูบาน
มุสลิมในพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีกลุมตัวอยางจํานวน 1,442 คน จําแนกตามพื้ นที่
เมื องและชนบทตามสั ด ส วน 80:20 เก็ บรวบรวมข อมู ลจากหน วยตั วอย างโดยใช วิธี การแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ใชวิธีวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ผู ชวยศาสตราจารย วิ ทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร วิทยาเขตปตตานี
3
เจาหนาที่ วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต
4
อาจารย คณะศิลปศาสตร และวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร วิทยาเขตสุ ราษฎรธานี
1
2
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ผลการศึกษา พบว า การพัฒนาเศรษฐกิ จกระแสหลั กชวงเวลา 48 ป ที่ ผานมา เน นการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนภาคเอกชน สงเสริมการเกษตรและประมงเพื่อการคา โดยเฉพาะ
การทําสวนยางพารา การใช เรืออวนรุนอวนลาก แตผลประโยชนจากการพัฒนาสวนใหญตกอยูกับกลุ ม
ทุนที่ เข มแข็งและสามารถเข าถึ งทรัพยากร ชุมชนมุสลิมสวนใหญไม สามารถปรับตัวเขากับกระแสการ
พั ฒนาได ทําให คนสวนใหญ มีรายไดต่ํา มี สัดส วนคนจนสู งกว าจั งหวั ดอื่ นของภาคใต ระบบเศรษฐกิ จ
อิสลามถูกนํามาใชตั้งแตป พ.ศ. 2524 ริเริ่มโดยภาคประชาชน พัฒนาจากกองทุนอิสลามหรือกลุมออม
ทรัพยอิสลามเป นสหกรณ อิสลาม ภาครัฐได สนับสนุ นพั ฒนาสหกรณใหเขมแข็งดวยการอบรมบุคลากร
เสริมความรูดานระบบบัญชี รวมทั้งการนําไปปรับใชในสถาบันการเงิน โดยใหบริการการเงินระบบอิสลาม
ในธนาคารพาณิชย มีการจัดตั้งธนาคารอิสลาม ตอมาไดใหกองทุนหมู บานและชุมชนเมือง สามารถนํา
ระบบอิสลามไปใชในการดําเนินงาน
สวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดถูกนําไปใชตั้ งแต ป พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน ซึ่ งกําหนดเปน
นโยบายรัฐบาลผานหนวยงานราชการ ใหยึดหลักการพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่ งประสบความสําเร็จไมมาก ระบบเศรษฐกิจอิสลามและเศรษฐกิจพอเพียงใหความ
สําคัญอยางมากตอการพัฒนาศีลธรรม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม แตใหความ
สําคัญนอยกับการแขงขัน การแสวงหากําไร และการบริโภค ในขณะที่ เศรษฐกิจกระแสหลักใหความ
สําคัญมากกับการแขงขัน การแสวงหากําไร และการบริโภค แตสนใจการพัฒนาศีลธรรมและการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมในระดับนอยมาก
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ผลการศึ กษายั งพบว า เศรษฐกิ จชุ มชนมุ ส ลิ มในเขตเมื องกั บเศรษฐกิ จชุ มชนมุ สลิ มในเขตชนบท
มีลักษณะที่แตกตางกันระหวางพื้ นที่ เขตเมืองและชนบท เชน การประกอบอาชีพ ความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐาน ปญหาที่ดินทํากินของตนเอง ระดับการพึ่งตนเองของชุมชน ลักษณะที่คลายกันของ
เขตเมืองและชนบท ไดแก ลักษณะการเปนครอบครัวขยาย การมีบานเปนของตนเอง การอาศัยอยู ใน
ชุมชนยาวนานกวา 30 ป การประกอบอาชีพขาดแคลนเงินทุน ขาดการรวมกลุมอาชีพ ขาดความรูทักษะ
ในการประกอบอาชีพ ขาดการสนั บสนุ นจากราชการ รายได ต่ํา การบริโภคนิยมมีแนวโน มสูงแมในหมู
ครัวเรือนที่ มีรายได ต่ํา เศรษฐกิ จพอเพี ยงยั งเข าไปมีบทบาทนอยในชุ มชน ส วนเศรษฐกิจแบบอิ สลาม
มีบทบาทอยูแลวในวิถีชีวิต เชน การใหยืมเงินปราศจากดอกเบี้ย การบริจาคเงินซะกาต เปนตน
การศึกษานี้มีขอเสนอแนะ 3 ดาน คือ
1. ข อเสนอด านหลั กการ ให ปรั บ ข อดี ของแต ละระบบเศรษฐกิ จ ไปใช ให เกิ ด ประโยชน สู งสุ ด
เศรษฐกิ จพอเพี ยง และเศรษฐกิ จอิ สลาม ให ความสําคั ญกั บการกระจายรายได การพึ่ งตนเอง การ
แข งขั นแบบมี ศี ลธรรม ดู แลทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ส วนเศรษฐกิ จกระแสหลั กให ความ
สําคัญกับความทันสมัย การใชเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ
2. ขอเสนอด านแนวทางการพั ฒนา ประกอบดวย 1) สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดกลาง
และขนาดย อมในชุมชน 2) พัฒนาบุคลากรใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักการของเศรษฐกิจอิสลาม
กอนลงไปปฏิบั ติงานในชุมชน 3) บูรณาการการทํางานของหน วยงานทั้ งภาครัฐ ธุ รกิ จ องคกรพั ฒนา
เอกชนใหสงเสริมการประกอบอาชีพของชาวบานใหครบวงจร ดูแลดานการตลาด ประหยัด และสะสม
ทุนในครัวเรือนใหมากขึ้น 4) นําเศรษฐกิจอิสลามไปใชใหเขมขนมากขึ้น
3. ขอเสนอด านการศึกษา ประกอบด วย 1) ศึ กษาและพั ฒนาตัวแบบการพั ฒนาที่ เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒนธรรมในพื้ นที่ ยอย และปฏิ บั ติ ในพื้ นที่ ทดลองกอน 2) ศึ กษาเพื่ อสร าง
เศรษฐกิ จสร างสรรคใหเพิ่ มมูลคาวัตถุดิ บและทรัพยากรทองถิ่ น โดยใชภู มิปญญาประยุ กต ภูมิป ญญา
ต อยอด ที่ สอดคล องกั บสั งคมและวั ฒนธรรมชุ มชน 3) ศึ กษาตั วแบบความเชื่ อมโยงเชิ งสถาบั นทั้ ง
ภาครัฐในสวนกลาง ภูมิภาค ภาคีการพัฒนา ทั้งภาคธุรกิจ วิชาการ สื่อสารมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน
สถาบันและองคกรมุสลิม และองคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อสงเสริมการกระจายรายได สรางความเปนธรรม
และสั งคมให นาอยู 4) ศึ กษาการรวมกลุ ม เครื อข าย และภาคี ซึ่ งเป นฐานในการส งเสริ มเศรษฐกิ จ
พอเพียงใหเกิดขึ้ นในชุมชน และ 5) ศึกษาเพื่อแกไขปรับปรุงเงื่ อนไขขอจํากัดการใหบริการทางการเงิน
พัฒนาระบบการ บริหารจัดการของธนาคารอิสลามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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การพัฒนาตัวแบบการวิเคราะหนโยบายเพื่อ
แกปญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต

ดวยฐานขอมูล สังคม เศรษฐกิจ ประชากร และภูมิศาสตร
ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี1 อาคม โสวณา2 วัฒนา สุกัณศีล3
และ ดุษณดาว เลิศพิพัฒน4
การศึกษาแนวคิด และวิธีการสรางฐานขอมูลภาคใตที่ ผานมาของหนวยงานราชการ ชี้ใหเห็นวา
มี ความพยายามทํา ฐานข อมู ลและสถิ ติ ที่ ให รายละเอี ยดในหลายๆ ด าน แต ก็ยั งเป นสถิ ติ ในภาพรวม
จึ งไม มีการแสดงข อมู ลเฉพาะของหน วยระดั บจั งหวั ดและท องถิ่ น ซึ่ งทําให นํามาใช ประโยชน ในระดั บ
พื้นฐานการปกครองและการบริหารระดับทองถิ่นไดยาก แนวทางที่นาสนใจก็คือฐานขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย
โครงการ และสภาพทั่วไป ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง จะตองถูกสรางขึ้นอยางชัดเจน เปนระบบ
และสามารถเขาใจไดงาย ในระดับทองถิ่น ระบบดังกลาวควรสนองตอบตอความตองการของหนวยงาน
ระดับจังหวัด อําเภอและตําบล และชวยใหประชาชนทั่วไปสามารถรับรูการทํางานของรัฐและมีสวนรวม
ในการตรวจสอบนโยบายได ในอีกด านหนึ่ ง การสรางระบบขอมูลโดยนักวิชาการและสถาบันการศึกษา
ควรมีการรวบรวมสถิติและขอมูลพื้นฐานดานตางๆ ของทองถิ่นในทุกดาน

ผู ชวยศาสตราจารย คณะรั ฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร วิทยาเขตปตตานี
3
อาจารย คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4
อาจารย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร วิทยาเขตปตตานี
1
2
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แนวคิดที่ นาสนใจก็คือขอมูลที่เปนระบบจะเปนพื้ นฐานของการสร างฐานขอมูลเชิงอนุ กรม เวลา
(time-series data) หรือตัวแบบการพยากรณ (prediction models) เพื่อวิเคราะหนโยบาย และโครงการ
ตางๆ ในพื้นที่ และยังใชเปนฐานของการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของทองถิ่นไดดวย
ในอีกดานหนึ่ง เรายังมีความจําเปนตองมีการสรางระบบฐานขอมูลประกอบกับระบบ GIS อันจะ
เป นมิ ติ ใหม ในการสร างระบบฐานข อมู ลมาตรฐานที่ มี หน วยข อมู ลระดั บท องถิ่ น โดยมี การแสดงภาพ
ข อมู ล ในทางภู มิ ศาสตร แนวทางดั งกล า วนั บว าเป นสิ่ งที่ เป นประโยชน ต อการพั ฒนาการวิ จั ย เรื่ อง
ฐานขอมูลในทางวิชาการ และเปนประโยชนตอทองถิ่นอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตป พ.ศ. 2547
เปนตนมาความรุนแรงในจังหวัดภาคใตก็มีระดับสูงขึ้น จนกอใหเกิดวิกฤตการณในพื้นที่ ไมใชแตปญหา
ในแงความมั่นคงแหงชาติ แตยังรวมทั้งปญหาดานอื่นๆ ดวย ฉะนั้นการทบทวนและสังเคราะหงานวิจัย
ที่ ผานมา จึงควรใหความสําคัญกั บบทบาท และความสําคัญของการศึกษาวิจัยและองคความรู เกี่ ยวกับ
ป ญหาความขั ดแย งและความรุ นแรงที่ เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ 3 จั งหวั ดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
ควรสนใจในประเด็นเรื่องรูปแบบ ลักษณะ และความเปนมาของความขัดแยงและกลวิธี/มาตรการตางๆ
ในการจั ดการและแก ไขความขัดแย งที่ เกิ ดขึ้ นเพื่ อตอบสนองโจทย ดังกล าว ฐานข อมู ลไม เพี ยงแตตอง
ครอบคลุ มความรู เกี่ ยวกับสภาพชี วิต ความเป นอยู และความสัมพั นธ/ปฏิสั มพันธ ของกลุ มคนในพื้ นที่
เทานั้น แตเนื้อหายังตองสอดคลองกับโครงสรางและสภาพเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบริบทและปญหาความขัดแยงดวย
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ส วนป ญหาในด านองค ความรู นั้น แมความขั ดแย งที่ แสดงออกเป นความรุ นแรงในพื้ นที่ จะเป นที่
รับรูและเขาใจกัน แตการศึกษาความขัดแยงในฐานะเปนประเด็นการศึกษาวิจัยและการสรางองคความรู
ใหมๆ ในฐานะเปนสาขาวิชาหนึ่ง กลับไมมีปรากฏใหเห็นเลย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะการศึกษาวิจัยในเรื่อง
ความขัดแยงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตชวงกอนป 2547 มีปญหาอุปสรรคสําคัญๆ อยูหลายดาน
เชน การขาดแคลนมุมมอง แนวคิดทฤษฎี ความเขาใจและความสนใจในเรื่องความขัดแยงในพื้นที่ ในหมู
นักวิชาการ การขาดแคลนนักวิชาการทองถิ่นที่มีความสนใจ บุคลากรผู เชี่ยวชาญ และผูที่มีทักษะความ
ชํานาญในการศึ กษาดานนี้ โดยตรง ตลอดจนการขาดแคลนสถาบันการศึกษา องค กรและแหลงเงินทุน
ที่ จะใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยด านนี้โดยเฉพาะ เราจึงขาดแคลน งานศึ กษาวิจัยและขาดการสราง
องคความรูที่จําเปนอันจะนําไปใชใหเกิดประโยชนกับการกําหนดแนวนโยบาย และการแสวงหามาตรการ
เพื่อแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรงที่ผานมาในอดีตได
คําถามที่พบตอมาก็คือ ขอมูล ความรู และงานวิจัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงกอนป
2547 ยังอาจจะไมชวยสรางใหเกิดความเขาใจในปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในปจจุบันได ถางานเหลานี้
มีขอจํากัด หรือ “ลมเหลว” ที่จะเปนองคประกอบสําคัญในการสรางความเขาใจดังกลาว คําถามตอไป
ก็คือวาทําไมถึงเปนเชนนั้น นอกจากนี้ ขอมูล ความรูและงานวิจัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในชวง
หลังป 2547 ซึ่งเปนผลพวงโดยตรงจากการความพยายามของหลายฝาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน
การศึกษา องคกรวิจัยและหนวยงานวิจัยตางๆ ตลอดจนการทํางานของนักวิชาการระดับทองถิ่น ระดับ
ประเทศและจากตางประเทศ ในการพยายามทําความเขาใจปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีสวนชวยยก
ระดั บความรู และความเข าใจในป ญหาความรุ นแรงในพื้ นที่ อยางมาก แตความรุนแรงที่ ดํารงอยู อยาง
ตอเนื่องก็แสดงใหเห็นถึงปญหาขอจํากัดของงานวิจัยและการสรางองคความรูดังกลาวดวย
งานวิจัยเชิงฐานขอมูลจึงมีความสัมพันธกับนโยบายการแกปญหาความขัดแยงในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ดังจะเห็นไดวาในระยะหลังแมจะไมเปนระบบมากนัก แตขอมูล ความรูและงานวิจัยใน
พื้นที่ โดยเฉพาะในชวงหลังป 2547 มีความสัมพันธเชื่อมโยงตอการกําหนดและการปรับเปลี่ยนนโยบาย
และมาตรการการแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในพื้นที่ในบางสวนเชนกัน
ประเด็ นองค ค วามรู จากงานวิ จั ยที่ เห็ นได ชั ดก็ คื อเรื่ องป ญหาใจกลางหรื อรากเหง าของป ญหา
จากการวิเคราะหปญหาใจกลางและเงื่ อนไขความรุนแรงในพื้นที่ สิ่งที่พบบอยครั้งก็คือ ปญหามีความ
ซับซอนและมักจะบานปลายขยายตัวไปเกี่ยวของกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง แตเราก็พบ
วาหัวใจสําคัญของการแกปญหาความรุนแรงการแกปญหา การเมืองแหงอัตลักษณและความเปนชายขอบ
วิธีการก็คือการฟนคืนอํานาจอันชอบธรรม การสรางอํานาจอันชอบธรรมหรือการสรางอํานาจการควบคุม
ความรุนแรงที่มีการจัดตั้งโดยอํานาจสาธารณะ (public authorities) ไมวาจะเปนอํานาจในระดับทองถิ่น
ระดับชาติและระหวางประเทศ จะเห็นไดวาการแก ปญหาอํานาจทางการเมืองที่ มีความชอบธรรมจะทํา
ไดใน 2 ทางคือ ในกระบวนการทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองที่ชอบธรรมจะสรางความรูสึก
ที่ดี ความเชื่อมั่นไววางใจ (trust) ที่ประชาชนทองถิ่ นมีตออํานาจหรือผู นําและทําใหเกิดความสนับสนุน
ที่ประชาชนมีตออํานาจสาธารณะ และการควบคุมทางสังคม ในกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อสถาปนา
หลักการแหงนิติธรรม (rule of law) ซึ่งเปนฐานที่จะทําใหสถาบัน ที่มีความชอบธรรมทํางานไดตามปกติ
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ตัวแปรที่จะมาชวยการแกปญหาอัตลักษณและความชอบธรรมทางการเมืองก็คือ การพัฒนาการ
ปกครองและการบริ หาร (governance) เพื่ อสร างความชอบธรรมทางการเมื องในการแก ปญหาความ
ขัดแยงการพั ฒนาโครงสร างการเมืองการปกครองเพื่ อแกป ญหาการกดดั นป ดกั้ นอั ตลักษณ เพื่ อสราง
พื้ นที่ ทางการเมื องหรือพื้ นที่ สาธารณะในการแกป ญหาอั ตลักษณ นอกจากนี้ จะต องเน นบทบาทของ
องคกรภาคประชาสังคมในพื้นที่ (civil society movements)
สรุปก็คื อตั วแบบการวิ เคราะห นโยบายจากฐานขอมูลความรุนแรง ชี้ ให เห็นวาสถานการณความ
รุนแรงและความไมสงบอาจจะลดลงตามที่เกิดขึ้นในป 2551 และคอยๆ สูงขึ้นตามลําดับ เหมือนตัวแบบ
รูปตัวยู (U-Shape Trend) ตามตัวแบบนี้แนวโนมเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นในป 2552 อาจจะคอยๆ
สูงขึ้ นตามลําดับเหมือนรูปตั วยู ลักษณะเหตุการณดังกลาวมีความเปนไปไดสูง หากรัฐใชแตวิธี กดดัน
ทางการทหารอยางเดี ยว แตไมสามารถแก ปญหาเชิงโครงสรางและปญหาพื้ นฐาน ในประเด็นใหญๆ
เช น ประเด็ นเรื่ องอั ตลั กษณ มลายู มุสลิ ม ประเด็นเรื่ องความยุ ติ ธรรมในทุ กด าน ประเด็ นเรื่ องความ
ยากจนและดอยพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ และประเด็นในดานการเมืองและปกครอง ปญหาดังกลาว
เปนเงื่อนไขที่ความขัดแยงและความรุนแรงจะดํารงอยู กลุมผูกอความไมสงบและขบวนการใตดินซึ่งเปน
ตัวแทน (agency) จะยังคงอาศัยสิ่ งเหล านี้ เปนเงื่ อนไขสงคราม ในการขยายกําลังและก อสถานการณ
รุนแรง โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทางยุทธวิธี ในการดําเนินการใหสามารถเพิ่มระดับของความรุนแรง
ไดในระยะยาว
ในอีกดานหนึ่ง สถานการณอาจจะยังคงลดลงและเพิ่มขึ้นสลับกันไปเปนรูปฟนปลา โดย 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตยังคงเปนพื้นที่ที่มีความรุนแรงและการกอเหตุความไมสงบอยูตอไปอีกยาว อาจจะสูงขึ้น
และลดลงอี กสลั บกั นไป มีลั กษณะความรุนแรงแบบคงที่ (constant violence) หรื ออาจจะเป นรู ปตัว
ดับเบิลยู (W-Shape) แนวโนมที่จะเกิดขึ้นตามตัวแบบนี้มีมากเชนเดียวกันกับตัวแบบรูปตัวยู เพราะการ
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แกปญหาดวยการใชกําลังทหาร การควบคุมพื้นที่ดวยมาตรการทางกฎหมายพิเศษ เชน กฎอัยการศึกและ
พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ ฉุ กเฉิ น สามารถลดระดั บ ความรุ นแรงได ส วนหนึ่ ง
แต ยั งคงมี ป ญ หาการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษ ยชนในบางครั้ งและความรู สึ กไม พ อใจของประชาชนในท องถิ่ น
ประกอบกับการแก ป ญหาในการพั ฒนาที่ มีการระดมงบประมาณลงไปในพื้ นที่ อาจจะทําให สามารถดึ ง
ประชาชนบางสวนใหมีความพึงพอใจและทําใหสถานการณไมรุนแรงขยายตัวออกไป แตการไมแกปญหา
เชิ งโครงสร างและป ญหาพื้ นฐาน รวมทั้ งความผิ ดพลาดในบางครั้ งของเจ าหน าที่ ก็ยั งเป นป จจั ยเสี่ ยง
และกลายเปนเงื่ อนไขในการเกิดความรุนแรง ในลักษณะตั วคงที่ ทําใหฝายก อความไมสงบสรางเงื่ อนไข
การตอสูทําใหสถานการณความไมสงบใหปะทุขึ้นอีกเปนระยะๆ
ผลจากการวิเคราะหฐานขอมูลเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไมไดตก
อยู ในภาวะวิ กฤติ ท างเศรษฐกิ จ ที่ รุ นแรง แม จะมี สถานการณ ความรุ นแรงและการก อความไม ส งบ
แตระบบเศรษฐกิ จก็ ยังคงมีป ญหาในเชิ งโครงสร าง ความยากจน การกระจายรายได และการว างงาน
ยังอยูในระดับสูง คุณภาพชีวิตและสุขภาพก็ยังอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในภาคใต แนวทาง
การแกปญหาความไมสงบในระดับโครงสรางของสังคมเศรษฐกิจ เพื่อแกปญหาการเกิดสงครามแบบใหม
ที่เปนการเมืองแหงอัตลักษณ จะตองอาศัยยุทธศาสตรและยุทธวิธีแบบบูรณาการทั้งทางดานความมั่นคง
การเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งสามกระบวนการจะแยกจากกันไมได จะตองดําเนินไปพรอมๆ กัน และตอง
ดําเนินการอยางสมดุลดวย เนื่ องจากสงครามแห งอั ตลั กษณมีลักษณะแหงความไมแนนอนและมีความ
คลุมเครือ เราไมอาจจะตัดสินชี้ขาดวาอะไรเปนตัวแปรที่จะตองแกกอนและหลัง และยังไมมีเหตุผลทาง
ตรรกะที่แนนอน
ดั งนั้ น การดําเนิ นการทางนโยบายและยุ ท ธศาสตร มหภาคจะต องดํา เนิ นการรวมเอาทั้ งสาม
กระบวนการคือ ความมั่นคง การเมือง และเศรษฐกิจ เขาดวยกัน โดยมีเปาหมายสูงสุดก็คือความสุข
ของประชาชน ซึ่ งเปนหนวยในระดับปจเจกบุคคลและการดําเนินยุทธศาสตรดังกลาว เพื่ อการสรางรัฐ
แหงความยุติธรรมและสันติจะนําไปสูการแกไขปญหาใจกลางที่ เปนเรื่องของการกดทับปดกั้นอัตลักษณ
นั้นโดยการปรับตัวของโครงสรางอํานาจและกระบวนการแหงรัฐ (state transformation) เพื่ อปรับแก
ปญหาที่ โครงสราง นโยบาย และกิจกรรมของรั ฐ ไปกดทั บหรือกีดกันอั ตลักษณทางชาติพันธุ ศาสนา
และประวัติศาสตรของสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหเกิดการรวมมือกันอยางแทจริงใน
สังคมและรัฐที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแกปญหาการเมืองและอัตลักษณจะตองเสริมดวย
การแกปญหาในสวนของปญหาเชิงโครงสราง จะตองดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคูไปกับ
การแกปญหาการเมืองการปกครองและความมั่นคง
ในสวนผลจากการทําวิจัยเพื่อสรางฐานขอมูลนั้น มีการดําเนินการเพื่อใหไดฐานขอมูล และนํามา
วิเคราะหไดตามเปาหมาย แตในสวนของ GIS Model ไมสามารถทําไดใหแลวเสร็จ จึงยังไมสามารถนํา
มาวิเคราะหชี้แนวโนมได เพราะสามารถดําเนินการไดเพียง 2 อําเภอคือ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เนื่องจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่สีแดงในจังหวัดชายแดนภาคใต
ทําใหไม สามารถเก็ บข อมู ลได ในพื้ นที่ เสี่ ยง และงบประมาณโครงการวิจั ยมี จํากัดจึ งไมเพี ยงพอตอการ
พั ฒนาระบบ GIS ได ครบทุ กพื้ นที่ ได ดั งนั้ นจึ งไม สามารถสร างแบบจํา ลองความสั มพั นธ ของความ
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รุนแรงในพื้ นที่ กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมื อง ประชากร เพื่ อนําเสนอเป นนโยบายในการจั ดการ
ความขั ดแยงในพื้ นที่ ได แตรายงานการวิ เคราะหตั วแบบทางทฤษฎี และทางเลื อกในการจั ดการความ
ขัดแยงสําหรับการชี้แนวโนมพยากรณสถานการณสามารถดําเนินการไดโดยการวิเคราะหทฤษฎีสถานภาพ
องค ความรู และแนวคิ ดในป ญหาความขั ดแย งในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต และมี การประชาสั มพั นธ
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
รุ นแรงที่ เกิ ดยั งไม มีท าที วาจะสงบลง และยั งคงเพิ่ มความซั บซ อนของป ญหาให มากขึ้ นอี กด วยเช นกั น
การทําความเขาใจกับความซับซอนของปญหาดังกลาว จําเปนตองอาศัยความรูจากขอมูลในพื้นที่ และการ
วิเคราะหทางวิชาการทั้งทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และสังคมศาสตร การวิจัยครั้งนี้มีเปาหมาย
เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบดวย จังหวัดปตตานี
ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล จํานวน 2 ครั้ง เกี่ยวกับประเด็นตางๆ ไดแก สาเหตุของความรุนแรง
การเจรจายุติความรุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเด็นทางศาสนาและชาติพันธุ บทบาทของรัฐ
ในการแกไขปญหาและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ยุทธศาสตรทางการเมือง ความมั่นคง รวมทั้งการเมือง
ข อมู ลดังกลาวจะนํามาใช ในการพัฒนาขอมูลความเปลี่ ยนแปลงสถานการณ ความมั่ นคง การเมือง
เศรษฐกิ จ และสั งคมในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต อย างต อเนื่ องอั นจะเป นตั ววั ด ความเปลี่ ยนแปลง
(Barometer) กระแสความเปลี่ ยนแปลงสถานการณ และสร างระบบการติดตามเฝ าระวั งสถานการณ
เฉพาะหนา ขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดดังนี้
1
2

78

ผู ชวยศาสตราจารย คณะรั ฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

ปญหาชายแดนใต

มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

ก. ลักษณะทางสังคมวิทยา และประชากรในจังหวัดชายแดนภาคใต
1. ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มีความเกี่ยวพันกับประเด็นอัตลักษณที่ซับซอน
ของประชาชนในพื้นที่ อัตลักษณที่สําคัญคืออัตลักษดานภาษา โดยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญยังรักษา
อั ตลักษณ ของตนด วยการใช ภาษามลายู ในครอบครั ว แตกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมไดส งผล
ให เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงทางอั ตลั กษณ ด วยเช นกั น ข อมู ลแสดงให เห็ นว าประชากรส วนใหญ ของการ
สํารวจสามารถใช ภาษาไทยทั้ งทักษะการฟ ง การพู ด การอ านและการเขี ยนได ดี ในขณะที่ ประชากร
มีการใชภาษามลายูถิ่นไดดีเพียงทักษะการฟงและการพูดเทานั้ น สวนดานการศึกษา สวนใหญมีระดับ
การศึกษาไมสูงมากนัก ทั้งในสายสามัญและสายศาสนา สําหรับดานโครงสรางอาชีพ สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม การประมงและเลี้ยงปศุสัตว รองลงมาคือ แรงงานรับจาง ภาคบริการ และลูกจาง
สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนและตอปนั้นอยูในระดับไมสูงนัก
2. การเปดรับขาวสารของประชาชน สวนใหญเปดรับขาวสารจากสื่อกระแสหลักหรือสื่อทางการ
มากที่ สุด ได แก โทรทั ศน วิ ทยุ และหนั งสื อพิมพ ซึ่ งแสดงให เห็นวาโดยภาพรวมแลวคนมลายู มุสลิมมี
การปรั บตัวและเป ดรั บข าวสารจากภายนอกมาก และมี ความเชื่ อถื อขอมู ลข าวสารจากสื่ อสารมวลชน
มากด วยเช นกั น ส วนสื่ อไม เป นทางการที่ ประชาชนเป ดรั บและมี ความเชื่ อถื อในระดั บ รองลงมาคื อ
สื่อบุคคลและการสื่อสารไมเปนทางการ เชน การสื่อสารในมัสยิด
3. ดานการเล็งเห็นป ญหาที่ ใกลตั วของประชาชน พบว าส วนใหญเห็ นว าปญหาการวางงานเปน
ป ญหาที่ ใกล ตั วประชาชนมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ป ญหายาเสพติ ด ส วนป ญ หาการก อความไม สงบ
ปญหาความยากจน และปญหาการขาดที่ดินทํากิน มีความใกลตัวในระดับรองลงมาตามลําดับ
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ข. รัฐไทยและการจัดการของรัฐในพื้นที่ตางวัฒนธรรม
1. ประเด็นการจัดการปญหาของรัฐในพื้นที่ตางวัฒนธรรม ประชากรสวนใหญระบุวาหนวยงาน
ของรัฐที่เขาไปปฏิบัติหนาที่มากที่สุดคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รองลงมาคือหนวยงานสาธารณสุข
หนวยงานพัฒนาและฝายปกครอง ตามลําดับ ทั้งนี้ ความคาดหวังของประชาชนที่ มีตอความชวยเหลือ
ของรั ฐอยู ในระดั บที่ ค อนข างสู ง นอกจากนี้ ในด า นทั ศนคติ ของประชาชนที่ มีต อรั ฐหรื อเจ า หน าที่ รั ฐ
แสดงใหเห็นทั้งในดานบวกและดานลบ ในดานบวกคือการใหขอมูลตอประชาชนและความเขาใจตอภาษา
และวั ฒนธรรมของคนในพื้ นที่ แต ในด านลบที่ ประชาชนเห็ นว ายั งคงเป นป ญหาอยู คื อเรื่ องการทุ จริ ต
คอรั ปชั่ นและความรวดเร็ วในการใหบริการของเจ าหน าที่ รัฐ สวนหนึ่ งสะท อนประเด็ นป ญหาสําคั ญคือ
เรื่องความยุติ ธรรมในการปฏิบัติงานและอคติของเจาหนาที่ รัฐตอประชาชน ซึ่ งพบวายังคงมีอยู ในการ
รั บรู ของประชาชน นอกจากนี้ จากการศึ กษาในด านจิ ตวิ ท ยาสั งคมต อประสิ ทธิ ภ าพของรั ฐ พบว า
โครงการแก ป ญหาความยากจนในลั กษณะของโครงการจ างงานเรงด วนของรั ฐได คะแนนการประเมิ น
สูงมาก แตสวนที่ ยังเปนปญหาคือ การสนับสนุ นการเขาถึงแหลงทุ น การสนั บสนุนดานเทคโนโลยีและ
ปจจัยพื้นฐาน และการพัฒนาแบบยั่งยืน เชน การพัฒนาอาชีพและรายได เปนตน
2. จากขอมูลในขอ 1 สอดคลองกับการศึกษาในประเด็นความรูสึกของประชาชนตอสถานการณ
ปจจุบัน ประชากรสวนใหญมองวาปญหาความอยุติธรรมจากการปฏิบัติ งานของเจาหน าที่ รัฐยังคงเปน
สาเหตุสําคัญของปญหาความไมสงบ สวนอันดับรองลงมาคือ เกิดจากกลุมผูกอความไมสงบ และอันดับ
สามคือ เกิ ดจากการที่ เจ าหน าที่ รั ฐเป นฝ ายกระทํา (ความรุนแรงหรื อความอยุ ติ ธรรม) ต อประชาชน
อาจกลาวไดวาสาเหตุของปญหาความไมสงบในสายตาประชาชน มีสองดานใหญๆ คือ ปญหาเกี่ยวกับ
การไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐและตัวผูกอความไมสงบ โดยปญหาเรื่ องความอยุติธรรมมีนัยสําคัญ
เกี่ยวกับประเด็นอคติทางดานชาติพันธุและศาสนา
ค. การประเมินความรูสึกตอสถานการณปจจุบัน
แมวาสถิติเหตุการณความรุนแรงจะลดลงในปลายป 2550 และ 2551 แตขอมูลชี้ใหเห็นวายังมี
ความสู ญเสี ยทั้ งผู บาดเจ็ บและผู เสี ยชี วิตในระดั บคงที่ มี การพู ดถึ งกั นอย างกว างขวางถึ งการนําแนว
นโยบายการเมื องนําการทหารมาใช ในพื้ นที่ และการลงทุนทางนโยบายเพื่ อแก ปญหาภาคใต ในชวงห าป
นับตั้งแตป 2547 ถึงป 2551 เปนเงินจํานวนมาก แตผูวิจัยเห็นวานโยบายรัฐดูเหมือนยังสับสนอยูในตัวเอง
เนื่องจากนโยบายกับงบประมาณที่ใชขัดแยงกับระดับของปญหาและความรุนแรงที่ยังคงอยู ยุทธศาสตร
ในขณะนี้ของรัฐบาลยังอยูเพียงในภาวะ “ยันกัน” ระหวางรัฐกับกลุมผูกอความไมสงบ รัฐยังไมสามารถ
เสนอยุทธศาสตรใหม ที่ เปลี่ ยนไปสู ชัยชนะอย างยั่ งยื นได ดังนั้ นการศึกษาครั้ งนี้ จึงเสนอประเด็ นสําคัญ
ทางยุทธศาสตรจากการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของสถานการณเฉพาะหนา ดังนี้
1. ภาพรวมทั่ วไปรั ฐประสบความสําเร็จทางยุทธวิธี เพราะการปรั บตัวทางยุทธวิ ธีหรือยุทธการ
ทางการทหารและการจัดโครงสรางกําลังเพื่อการปราบปรามและรักษาความสงบเรียบรอยได แตยังขาด
การปรั บปรุงรูปแบบและเนื้ อหายุทธศาสตรการเมืองนําการทหารอย างเป นระบบ การปรับเปลี่ ยนหรือ
ปฏิรูปทางการเมืองในเชิงโครงสรางเพื่อแกไขปญหาในระยะยาวยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
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2. ในดานยุทธการ รัฐยังไมสามารถอางไดวาความรุนแรง “ที่ เป นจริง” มีระดับลดลง เมื่ อ
พิจารณาจากสถิติความสูญเสีย การตาย และบาดเจ็บจากเหตุการณความไมสงบ ยังไมลดลงอยางมีนัย
สําคัญ
3. การใชนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหรืองานดานกิจการพลเรือนเพื่อเสริมยุทธวิธีทางการทหาร
ยั งไม ประสบความสําเร็จตามเป าหมาย พิ จารณาจากขอมู ลตั วชี้ วัดการพั ฒนาเศรษฐกิ จสั งคม ตัวชี้ วัด
ความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยังไมดีขึ้นกวาเดิม
4. ป ญหาทางสั งคมจิ ตวิ ทยาต อโครงการพั ฒนาของรั ฐ ยั งมี ป ญ หา พิ จ ารณาจากความรู สึ ก
พึงพอใจของประชาชนตอโครงการการพัฒนาของรัฐในรอบปที่ผานมา ประชาชนยังมองไมเห็นผลสําเร็จ
ในแงการกระจายรายได การแกปญหาความยากจน โครงการของรัฐยังขาดการพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนากระบวนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและศักยภาพการลงทุนในพื้นที่ซึ่งเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ตัวชี้ปญหาสังคมที่หนักหนวงมากคือ ปญหายาเสพติด ซึ่งสะทอนใหเห็นความลมเหลวในการ
พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกลาว เชน ปญหาการวางงานของเยาวชน ปญหาความยากจน
และปญหาอื่นๆ
6. ในป 2552 ทัศนคติและความเชื่อมั่นไววางใจฝายความมั่นคงยังไมดีขึ้น สะทอนวาการทุมกําลัง
เพื่อการพัฒนาโดยอาศัยงานการเมืองนําการทหารยังไมบรรลุเปาหมายในการเอาชนะจิตใจของประชาชน
ในระยะยาว รัฐจึงควรเดินงานอยางตอเนื่ องตอไปเพื่อใหเกิ ดความไวเนื้ อเชื่ อใจมากขึ้ นในหมูประชาชน
ทั่วไป โดยเฉพาะกลุมประชาชนเชื้อสายมลายูมุสลิมซึ่งเปนคนสวนใหญในจังหวัดชายแดนภาคใต
7. ช องว า งทางอั ตลั กษณ ทางชาติ พั นธุ และศาสนา ยั งเป นป ญหาที่ มี ความสําคั ญเด นชั ด มาก
ประชาชนส วนมากยั งมองว าความห างเหิ นทางวั ฒนธรรมระหว างข าราชการและเจ าหน าที่ ของรั ฐกั บ
ประชาชนในพื้นที่ยังคงเปนปญหา
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กระแสทางสากลอาจจะเปนตัวเรงความเขมขนของปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่ งทําใหเกิดความเชื่ อมโยงกันระหวางการต อสู เพื่ ออัตลักษณ ทางชาติพั นธ และความยุติธรรมใหเขากับ
ตัวแปรในทางศาสนา หลายเหตุการณสะทอนใหเห็นวาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใตเปนการปฏิบัติ
การทางวาทกรรมเรื่ องชาติ พันธุ มาตุภู มิและศาสนา แต สัญลักษณดั งกลาวถู กทําใหลดความสําคั ญลง
ดวยวาทกรรมเรื่องเหตุของความรุนแรงที่เปนเรื่องของความขัดแยงผลประโยชนสวนตัว หรือการแกแคน
สวนบุคคล ปญหาอิทธิพลทางการเมืองทองถิ่น อาชญากรรมและปญหาการคายาเสพติด ยุทธศาสตร
และแนวทางการเมืองนําการทหาร ดวยวิธีการสันติจะชวยแกปญหาดังกลาวในระยะยาว
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การบริหารคาตอบแทน พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน และความตองการคาตอบแทน

ของขาราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
อาคม ใจแกว1
การที่จะบริหารพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหประสบความสําเร็จ มีปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่
สามารถทําใหประสบความสําเร็จคือขาราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งตองนํานโยบายรัฐระดับนามธรรม
ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เปนผูทําใหประชาชนมีความเขาใจตอรัฐในแงใด ในสถานการณความไมสงบ
ในพื้ นที่จําเปนตองศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการคาตอบแทน พฤติ กรรมการปฏิบั ติงาน
และความตองการคาตอบแทนและตัวแปรการบริหารจัดการคาตอบแทนของขาราชการในพื้ นที่ จึงเกิด
โครงการตอเนื่ องปที่สอง เรื่ อง การบริหารคาตอบแทน พฤติกรรมการปฏิ บัติงาน และความตองการ
คาตอบแทนของขาราชการในพื้นที่ ซึ่งศึกษาจากกลุมตัวอยาง 846 คน ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพแวดลอมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการคาตอบแทนและพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานของบุคลากร พบปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุและผล คือ ปจจัยภายนอกระดับนโยบายของรัฐบาล
และหนวยเหนือ สภาพแวดลอมในชุมชน สภาพการบริหารคาตอบแทนในพื้นที่ สาระคาตอบแทนที่ตรงกับ
ความตองการและระดับความพึงพอใจมีผลทางตรงตอกําลังขวัญบุคลากร และกําลังขวัญของบุคลากร
มี อิทธิ พลทางตรงตอพฤติ กรรมการปฏิ บั ติงานของบุ คลากร จึ งมีข อเสนอแนะวานโยบายของรัฐและ
หนวยเหนือควรชัดเจนและตอเนื่อง ควรคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในชุมชนดวย เชน สถานการณความ
เสี่ยงที่ตางกันยอมมีผลตอความยากงายในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เปนตน จะทําให
กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เปนธรรมมากขึ้น
1

รองศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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2. ระดับความตองการของบุคลากรตอคาตอบแทน ภายใตหลักเกณฑคาตอบแทนในระดับพื้นที่
เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเยียวยา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ ยอยูในระดับปานกลาง กลาวคือ โดยภาพ
รวมอยู ในระดับที่ รั บได ในระดับหนึ่ ง แตควรพิ จารณาค าตอบแทน 2 ประเด็นที่ ยังคอนขางนอยคือ
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 การกําหนดดังกลาวกวางและเอื้อตอการตีความ
ในระดับปฏิบัติที่นําไปสูความไมเสมอภาคในการจายคาตอบแทนระหวางบุคคล กลุม หรือหนวยงานได
3. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในภาพรวมมี คาเฉลี่ ย
อยู ในระดั บมาก (ให ความสําคั ญกับหน าที่ และการบรรลุ วัตถุประสงคของงาน ปฏิ บั ติ งานตามที่ ได รั บ
มอบหมายและคําสั่ งของผู บังคั บบั ญชาอย างเครงครั ด ปฏิบั ติ งานตามป จจัยอํานวยตามสถานการณ
และปฏิ บั ติ งานตามแนวทาง ขั้ นตอนและเป าหมายที่ หน วยงานกําหนดในแต ละช วงมิ ติ เวลา เป นต น)
ในขณะที่ พฤติกรรมการปฏิ บั ติงานให นอยหรือนอยกวาที่ ควรจะเป น พฤติ กรรมการปฏิ บัติ งานภายใต
ความตองการที่จะโอนยายออกจากพื้นที่ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ตามลําดับ
4. การบริ หารจั ดการค า ตอบแทน พบว า ป จจั ยด านสภาพการบริ ห ารจั ดการสวั ส ดิ การของ
หน วยงานมี ค า เฉลี่ ยอยู ในระดั บปานกลาง จําเป นต องปรั บปรุ งตามลํา ดั บคื อ ด านวั สดุ อุปกรณ (ยั ง
ขาดแคลน/เกา เชน ยานพาหนะ) ดานงบประมาณ (งบฯ ลงพื้นที่มาก แตยังขาดความโปรงใส สมดุล
เทาเทียมกันระหวางหนวยงาน) ดานบุคลากร (เนนบุคลากรดานความมั่นคงมากกวาดานอื่น) และดาน
โครงสรางและขั้นตอนการบริหารสวัสดิการ (ยังลาชา ประสานงานยาก ระดับปฏิบัติยังไดรับการดูแล
ในระดับต่ํา)
5. ระดับขวัญของบุคลากร อยูในระดับมาก กําลังขวัญดานบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนกําลัง
ขวัญดานพื้นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ความพึ งพอใจของบุ คลากรอยู ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจค าตอบแทนที่ เป นตัวเงินมี
สู งสุ ด รองลงมาคื อด านโครงสร างองค กร ผู บั งคั บบั ญ ชา ค าตอบแทนที่ ไม ใช ตั วเงิ นและด านวั สดุ
อุปกรณมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด การสรางขวัญโดยใหความสําคัญกับปจจัยดานพื้นที่ การสรางความพึงพอใจ
ด านค าตอบแทนที่ ไม ใช ตั วเงิ น ตลอดถึ งด า นวั สดุ / อุ ป กรณ ให แก บุ ค ลากรจึ งจําเป นต องดําเนิ นการ
อยางเปนรูปธรรม
6. รูปแบบการบริหารจัดการคาตอบแทน พิจารณาได 2 ระดับ คือ การบริหารในภาพรวมของ
พื้ นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ศอ.บต. ตองกําหนดโครงสรางการบริ หารที่ มีฝายการบริหารและพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย ทําหน าที่ เป นศู นย กลางดู แลให ครอบคลุ มถึ งสวั สดิ การและการบริ หารค าตอบแทนใน
พื้นที่เชื่อมโยงกับ 3 จังหวัด และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
สําหรับกระบวนการบริหารจัดการจากระดั บนโยบายสู การปฏิบั ติขับเคลื่ อนโดยมีคณะกรรมการ
กํากับการบริหารงานเชิงนโยบายที่มีอยูแลวในปจจุบัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จ
ความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต = ก.บ.จ.ต.)
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งานวิ จั ยนี้ ได ตั วแบบการบริ หารค าตอบแทน โดยงานการบริ หารสวั สดิ การและค าตอบแทนนี้
ขึ้ นตรงต อ ศอ.บต. โดยแบ งงานเป น 2 ฝ าย คื อ ฝายที่ รั บผิ ดชอบบุ คลากรภาครั ฐในพื้ นที่ กับฝ ายที่
รับผิดชอบเยี ยวยาใหกับประชาชนทั่ วไป ตัวแบบนี้ จะบริหารคาตอบแทนในระดับพื้ นที่ ได ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งดานการลดความซ้ําซอน ความเปนเอกภาพของการบริหารจัดการ นําไปสูการให
บริ การแบบเบ็ ดเสร็จ ณ จุดเดี ยว (ศอ.บต.) ที่ มีการประสานสู ระดั บจังหวั ด อําเภอ และพื้ นที่ ที่ เป น
หนวยงานตนสั งกั ด สําหรับการจายเงินนั้ นสามารถดําเนินการแบบออนไลน (ผานธนาคาร mPAY
โทรศัพทมือถือบางเครือขาย อินเทอรเน็ต ฯลฯ) ไดทันที
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ รัฐจําเปนตอง
กําหนดคาตอบแทนใหครอบคลุมทั้งประเภทที่เปนตัวเงิน (คาจาง เงินเดือน) และมิใชตัวเงิน (ผลตอบแทน
ในรู ป สวั สดิ การด า นสั งคม ด า นนั นทนาการ ด านความปลอดภั ยในการทํางาน) การบริ ห ารจั ดการ
สวั สดิ การและค าตอบแทน ให ครอบคลุ ม เสมอภาค มีความเป นธรรม ระหว างความรู ความสามารถ
ประสบการณ อายุงาน ผลงาน กับคาตอบแทน ปรับปรุงการบริหารคาตอบแทนใหเสริม กําลังขวัญ
ความพึ งพอใจและพฤติ กรรมการปฏิ บั ติ งานของบุคลากร (ใช ทรั พยากรเหมาะสมกับเวลา พฤติ กรรม
การปฏิ บั ติ งานมุ งประสิ ทธิ ผล นํานวั ต กรรมมาใช ในองค กร เกิ ดผลลั พธ ส อดคล องกั บความต องการ
ของกลุมเปาหมาย)
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แผนงานวิจัยยอยที่ 4

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการฝกอบรมที่สรางการเรียนรูขามวัฒนธรรม
ใหกับเจาหนาที่รัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
มีโครงการวิจัย 1 เรื่อง คือ
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชน
ภายใตขอแตกตางทางวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
เพื่อการเขาถึงประชาชน ภายใตขอแตกตาง
ทางวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ชาลี ไตรจันทร 1 และ รัชชพงษ ชัชวาลย 2
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินการเขาถึงประชาชนของบุคลากรภาครัฐ และแนวทาง
การเสริมสรางในทรรศนะประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 2) วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม
ของหนวยงานภาครั ฐที่ มีผลตอการเขาถึงประชาชนของบุ คลากรภาครัฐในพื้ นที่ 3) พัฒนากลยุ ทธ การ
เสริมสรางการเขาถึงประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 4) สรางหลักสูตรฝกอบรมการเขาถึงประชาชนใน
พื้ นที่ 5) ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร การวิจัยครั้ งนี้ เป นการวิจัยผสมผสานระหวางการวิจัย
เชิงปริ มาณและการวิจั ยเชิ งคุณภาพโดยการวิ จั ยเชิ งปริ มาณนั้ นผู วิจั ยเนนการวิ จั ยเชิ งสํารวจ (Survey
Research) จํานวน 931 ตัวอยาง สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม
เปนหลัก
การเขาถึงประชาชน หมายถึง การที่บุคคลกรภาครัฐมีคุณลักษณะและวิธีดําเนินการปฏิบัติงานที่
สรางมิตรภาพตอประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต เพื่อใหเกิดผลทางจิตใจคือ ความนิยมรักใครนับถือ
และไววางใจ ตลอดจนผลทางเศรษฐกิจ สังคม โดยมีองคประกอบการเขาถึงประชาชน 4 องคประกอบ
คือ คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชน วิธีดําเนิ นการปฏิบั ติงานที่ สร างมิตรภาพ
ตอประชาชนในพื้นที่ การเกิดผลทางจิตใจ การเกิดผลทางดานเศรษฐกิจ สังคม

1
2

อาจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
นักวิชการอุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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การวิจั ยปที่ สองไดมีการประเมินการเขาถึ งประชาชนของเจ าหนาที่ รัฐ วิ เคราะหป จจัยแวดลอม
กําหนดกลยุทธ แนวทางการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางการเขาถึงประชาชน และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการประเมินการเขาถึงประชาชนของเจาหนาที่รัฐจากประชาชนในพื้นที่ พบวาสวนใหญ
อยู ในระดับปานกลาง ไดแก คุณลักษณะบุคลากรภาครัฐ (ประชาชนมีความคิดเห็นดานการยอมรับขอ
แตกตางทางวัฒนธรรม สูงสุด รองลงมาคือไมเหยียดหยามวัฒนธรรมอื่น) วิธีปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาครัฐที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการ (การแนะนําใหมาติดตอกับเจาหนาที่ แผนกตางๆ) วิธีปฏิบัติงานของ
บุคลากรภาครัฐในพื้นที่ (รวมพิธีตามประเพณีทองถิ่นมากที่สุด) ผลที่เกิดทางจิตใจ (สวนที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือมีมิตรภาพอันดีตอกัน/ของหลวงไมใชของเรา/บุคลากรภาครัฐเปนที่พี่งได)
วิธีการทํางานของบุคลากรภาครัฐเพื่อการเขาถึงประชาชนมีความสําคัญทุกวิธีการ แตวิธีการ
ที่ประชาชนใหความสําคัญมากที่สุดคือ บุคลากรภาครัฐมีการอบรมสงเสริมใหเกิดผูนําทองถิ่น โดยไดรับ
การสนับสนุนจากผูนําศาสนา รองลงมา บุคลากรภาครัฐเปนผูคอยกระตุนใหประชาชนในพื้นที่มีความคิด
ริเริ่มที่จะชวยกันสรางความเจริญใหกับพื้นที่ บุคลากรภาครัฐมีการชวยใหประชาชนในพื้นที่ไดรวมกลุมกัน
ในรูปของชุมนุมหรือสมาคมขึ้น อันจะทําใหสามารถดําเนินการในขอบเขตที่กวางขวางออกไปตามลําดับ
สํา หรั บ ผลทางเศรษฐกิ จ มี ป ญ หาสํา คั ญตามลํ า ดั บ คื อ การไม มี โ ครงการแทรกแซงตลาด
ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน การเขาถึงแหลงเงินทุน ชุมชนไมมีแหลงงาน มีบุคคลวัยทํางานใน
ครัวเรือนกําลังวางงาน
การเกิดผลทางสังคมที่อยูในระดับต่ํา ไดแก การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในชุมชน การ
จัดสถานที่ไวเพื่อออกกําลังกาย การมีการเรียนการสอน/อบรมเพื่อประกอบวิชาชีพ ชุมชนมีสตรีเขาไป
มีบทบาทในองคกรระดับชุมชน
2. ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมของหนวยงานภาครัฐที่มีกิจการเขาถึงประชาชน แสดง
ในตารางที่ 1 และ 2
3. แนวทางเพื่อเสริมสรางการเขาถึงประชาชน การวิจัยนี้ไดนําเสนอแนวทางการเขาถึงประชาชน
20 แนวทางที่บุคลากรภาครัฐควรพิจาณานําไปปฏิบัติ ประกอบดวย
3.1 ตองเป นผู คอยกระตุ นใหประชาชนในพื้ นที่ มีความคิดริเริ่ มที่ จะชวยกั นสรางความเจริญ
ใหกับพื้นที่
3.2 ตองมีความพยายามที่จะรูวาจิตใจของประชาชนในพื้นที่ตองการอะไร
3.3 ตองมีศิลปะที่จะเกลี้ยกลอมใหประชาชนในพื้นที่ทํางานรวมกันเพื่อประโยชนสวนรวม
3.4 ตองมีการอบรมสงเสริมใหเกิดผูนําทองถิ่นโดยไดรับการสนับสนุนจากผูนําศาสนา
3.5 ตองมีการชวยใหประชาชนในพื้ นที่ ไดรวมกลุ มกันในรูปของชุ มนุมหรื อสมาคมขึ้ น อันจะ
ทําใหสามารถดําเนินการในขอบเขตที่กวางขวางออกไป
3.6 ตองมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึงและสม่ําเสมอใหประชาชนในพื้นที่ไดทราบและเขาใจวา
รัฐเองกําลังทําอะไรบาง อันนํามาซึ่งความเขาใจและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน
จุดแข็ง
บุคลากรเปนคนในพื้นที่
มีนโยบายการใหบริการของหนวยงานชัดเจน
มีบุคลากรเปนคนรุนใหม

จุดออน
บุคลากรไมมีความซื่อสัตยตอหนาที่
บุคลากรใหมที่เขามามีความหวาดกลัว
บุคลากรขาดความรู/ทักษะที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
การขอยายออกจากพื้นที่
ความหวาดระแวงกับประชาชน
ขาดคความเสียสละ
ขาดความยืดหยุนในการทํางาน
งบประมาณมีไมเพียงพอ
วัสดุอุปกรณไมเพียงพอและไมทันสมัย
ขาดทักษะการใชภาษาถิ่น

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหโอกาศและอุปสรรค
โอกาส
รัฐใหความสําคัญในลําดับตนๆ
แนวโนมประชาชนใหความรวมมือกับภาครัฐมากขึ้น
รัฐสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
รัฐสรางแรงจูงใจในคาตอบแทน

อุปสรรค
ขาดความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่
ประชาชนหวาดระแวงเจาหนาที่
ประชาชนบางพื้นที่พูดภาษาไทยไมได
ขาดความตอเนื่องในการแกปญหาของรัฐบาล
การคมนาคมไมสะดวกปลอดภัย
การจํากัดอัตรากําลังภาครัฐ

3.7 ควรไดมีการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกับประชาชนในพื้นที่
และในสถานที่ที่ประชาชนมาติดตอขอรับบริการ
3.8 ควรไดรับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการจากภาครัฐใหมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนกระบวน
การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรที่ใหบริการ
3.9 ควรมีจิตวิทยาในการทํางานในพื้นที่
3.10 ควรมีภาวะผูนําสูงแมในภาวะสถานการณปกติและสถานการณที่เกิดความไมสงบ
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3.11 เรงสรางความเชื่ อถือไววางใจของบุคลากรภาครัฐกับประชาชนเปนสิ่งที่ ตองเร งดําเนิน
การในพื้นที่โดยเร็ว
3.12 ควรสรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
3.13 ตองมีความเขาใจในเรื่องการจัดการความขัดแยง
3.14 ควรมีความรู ดานการบริ หารการมีสวนร วมและการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ปองกันและแกไขปญหา
3.15 ตองมีการบริหารงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนมีธรรมาภิบาลในพื้นที่
3.16 ตองมีทักษะในการติดตอสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่
3.17 ควรมีความรูมีความเขาใจในประวัติศาสตรพื้ นที่ 3 จั งหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจน
วิถีชีวิตของประชาชน
3.18 ควรความรู ความเขาใจดานเศรษฐกิจการคาชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจตามวิถีชีวิต
มุสลิมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3.19 ควรมีความรูในดานการพัฒนาสังคมในบริบทพื้นที่
3.20 ควรมีความรู ความเขาใจและรู จักประยุกตใชเทคนิคการบริหารงานสมัยใหมใหเหมาะสม
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 ใหบุคลากรภาครัฐที่ ปฏิบัติงานในพื้ นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต รับการพัฒนาเพื่อการทํางานใน
พื้ นที่ ได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด นําไปสู การเข าถึ งประชาชนในทางปฏิ บั ติ ได อย าง
เหมาะสม
4.4 เปาหมายของหลักสูตร มุงใหเกิดประโยชนแกบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดย
เฉพาะบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานใกลชิดและใหบริการประชาชน
4.5 จุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ความสามารถ ทักษะ
ทัศนคติใหบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดรับการพัฒนาเพื่อการทํางานในพื้นที่ไดอยางบรรลุผล
4.6 เนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย 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
ขอเสนอแนะจากการวิ จัย หลั กสู ตรฝ กอบรมที่ ได ควรทดลองใช หลายครั้ งเพื่ อปรั บปรุ งให
เหมาะสมยิ่งขึ้ น และหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักใหบริการประชาชนควรนําหลักสูตรไปใชในองคกร
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเขาถึงประชาชนโดยจัดผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานนี้เปนวิทยากร
ขอจํากัดของการวิจัย หลักสูตรที่สรางขึ้นยังไมมีการทดลองใชและประเมินผล
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิ จัยไปใช หากหลักสู ตรได รับการพัฒนาอยางสมบูรณแลว
สามารถนําไปจัดทําและทบทวนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (blue print for change) ในดานการพัฒนา
สมรรถนะ (competency) ของบุคลากรและองคกรภาครัฐทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะหนาที่
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แผนงานวิจัยยอยที่ 5

การวิจัยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพทวิภาษา การจัดการการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตาดีกา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
มีโครงการวิจัย 3 เรื่อง คือ
1. เรื่อง พัฒนาหลักสูตรตาดีกาเพื่อคงไวซึ่งอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิม
2. เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
3. เรื่อง สังคมทวิภาษา : การสอนภาษามลายูถิ่นเพื่อการสื่อสาร
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พัฒนาหลักสูตรตาดีกา

เพื่อคงไวซึ่งอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิม
อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต1 สุกรี หลังปูเตะ2 และ กาเดร สะอะ3
บทนํา
ตาดีกาเปนแหลงเรียนรูอิสลามและเปนสถาบันการศึกษาสําหรับยุวชนมุสลิมที่ เกาแกที่ สุดสถาบัน
หนึ่งที่ถือกําเนิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เดิมทีสถาบันการศึกษาแหงนี้จะถูกเรียกวาเสอโกละฮฟรฎอีน
(โรงเรียนสอนศาสนภาคบังคับ) หรือเสอโกละฮมลายู (โรงเรียนสอนเด็กมลายู) เมื่อมีการใชคําวาตาดีกา
ในประเทศมาเลเซีย คําวา “ตาดีกา” ก็ถูกนํามาใชเรียกสถาบันการศึกษาแหงนี้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตดวย
คําวา ตาดีกา (TADIKA) มาจากคํายอภาษามลายูวา “Taman Didikan Kanak Kanak” แปลวา
สวนหรือสถานที่สําหรับเด็กเล็ก ซึ่งอาจจะหมายถึงโรงเรียนอนุบาล แตตาดีกาในจังหวัดชายแดนภาคใต
ไมใชโรงเรียนอนุบาล เพราะอายุของผูเรียนมีความหลากหลาย สวนใหญจะมีชวงอายุอยูในระดับประถม
ศึกษา สวนนอยมากที่จะมีชวงอายุอยูในระดับอนุบาล
แรงผลั กดันที่ ทําให เกิ ดตาดี กาคือ แรงศรั ทธาที่ มีต อศาสนา และความรั กที่ มีตออั ตลักษณและ
ชาติพันธุของมุสลิมในพื้นที่ มุสลิมถือวาศาสนาอิสลามคือวิถีแหงการดําเนินชีวิต การดําเนินชีวิตตาม
ครรลองของอิสลามตองอาศัยความรูและการปฏิบัติที่ตองเริ่มตนตั้งแตยังเยาววัย โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามหรือสถาบันศึกษาปอเนาะมิไดจัดการศึกษาระดับฟรฎอีน (ภาคบังคับ) สําหรับเด็กๆ มุสลิม
รองศาสตราจารย วิ ทยาลั ยอิ สลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิ ทยาเขตป ตตานี
ผู ช วยศาสตราจารย คณะศิ ลปศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิทยาลัยอิ สลามยะลา
3
ผู ชวยศาสตราจารย วิ ทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร วิทยาเขตปตตานี
1
2
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เหลานี้ โรงเรียนของรัฐที่ ไมไดจัดการเรียนการสอนอิสลามแบบเขมก็มีการเรียนการสอนวิชาการศาสนา
นอยจนเกินไป ทางเลือกที่ดีที่สุดของผูปกครองในการศึกษาวิชาศาสนาภาคคับหรือที่เรียกในภาษาอาหรับ
วาฟรฎอีนสําหรับเด็กๆ ก็คือ ตาดีกา
ตาดีกาจะสอนเฉพาะวิชาศาสนา หนังสือเรียนสวนใหญ เปนภาษามลายู มีหนังสือที่เปนภาษา
อาหรับเฉพาะรายวิ ชาภาษาอาหรับเท านั้ น ภาษาที่ใชในการเรียนการสอนคือภาษามลายูทองถิ่ นผสมกับ
ภาษามลายูกลาง หนังสือเรียนจะเปนภาษามลายูกลาง แตการอธิบายเนื้อหาจะเปนภาษามลายูถิ่น
การจัดการเรียนการสอนของตาดีกาจะมีความแตกตางกัน บางตาดีกาใชเวลาในการจัดการเรียน
การสอนในตอนเย็นของวันจันทรถึงวันศุกร หรือวันเสารกับวันอาทิตย ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับความพรอมของ
ชุมชน ผูสอนสวนใหญจะเปนผลผลิตของปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม บางคนอาจจะ
เปนผู นําศาสนาก็ ได บุคคลเหลานี้จะเปนอาสาสมัครในชุมชน ผู เรียนสวนใหญเปนนักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ
งานวิจั ยเรื่ องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ อพัฒนาหลักสูตรตาดีกาที่ คงไวซึ่ งอัตลักษณของตาดี กาดั้ งเดิม
งานวิจัยนี้ไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสามขั้นตอน ขั้ นตอนที่ 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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หลักสูตรตาดีกาที่คงไวซึ่งอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิมมีลักษณะดังนี้คือ
อัตลักษณของหลักสูตรตาดีกาดั้งเดิม
1. เปนการศึกษาที่ มุงให ผูเรียนมีคุณธรรม มีความรู และความเขาใจในหลักการศาสนาอิสลาม
ภาคบังคับ (ฟรฎอีน)
2. เปนการศึกษาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และยึดมั่นในหลักศรัทธาในการดํารงชีวิตประจําวัน
3. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชภาษามลายู
4. รักษาไวซึ่งการใชภาษามลายู อักขระยาวี
5. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
หลักการของหลักสูตรตาดีกาดั้งเดิม
เพื่อใหการจัดการศึกษาศาสนาอิสลามของตาดีการักษาไวซึ่งอัตลักษณดั้งเดิมของตาดีกา จึงกําหนด
หลักการสําคัญของหลักสูตรตาดีกาในจังหวัดปตตานี นราธิวาสและยะลา ไวดังนี้คือ
1. เปนการศึกษาที่ มุงให ผูเรียนมีคุณธรรม มีความรู และความเขาใจในหลักการศาสนาอิสลาม
ภาคบังคับ (ฟรฎอีน)
2. เปนการศึกษาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และยึดมั่นในหลักศรัทธาในการดํารงชีวิตประจําวัน
3. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชมลายู อาหรับ และมีทักษะพื้นฐานในการ
อานอัลกุรอาน
4. เปนการศึกษาที่สนองตอบความตองการและรักษาอัตลักษณของทองถิ่น
5. เปนการศึกษาที่ มุงให ผูเรี ยนเปนมุสลิ มที่ ดี และเปนสมาชิ กที่ ดี ของครอบครัว สั งคม และ
ประเทศชาติ
6. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
7. เปนการศึกษาพื้นฐานที่สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
8. เป นหลั กสู ตรที่ จั ดการศึ กษาได ทุ กรู ปแบบ ครอบคลุ มทุ กกลุ มเป าหมาย สามารถเที ยบโอน
ผลการเรียนรู และประสบการณ
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จุดหมายของหลักสูตรตาดีกาดั้งเดิม
1. มีพฤติกรรมที่ดี มีทักษะเบื้องตนในการเขาสังคม
2. ปฏิบัติศาสนกิจที่เปนศาสนกิจภาคบังคับได (อิบาดะฮที่เปนฟรดู)
3. มีทักษะพื้นฐานในการพูด อาน ฟงและเขียนภาษามลายูและภาษาอาหรับได
4. อานอัลกุรอานได
5. มีความรูเกี่ยวกับศาสนกิจภาคบังคับ (ฟรฎอีน)
6. รักษาอัตลักษณของความเปนมลายูมุสลิม
7. ทองจําบางโองการของอัลกุรอาน และอัลหะดีษได
8. มีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรอิสลามเบื้องตน
9. มีความรูเกี่ยวกับหลักการศรัทธา (เตาฮีด) เบื้องตน
10. มีทักษะในการเรียนรู ใฝหาความรู และปฏิบัติตามหลักคําสอนเบื้องตนของศาสนาในชีวิต
ประจําวัน
สําหรับหนวยงานทางการศึกษา เชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน รายงานวิจัยนี้ไดใหขอเสนอแนะดังนี้
1. เปดโอกาสใหตาดีกาที่ ต องการรักษาอั ตลั กษณ ของตาดีกาดั้ งเดิม สามารถเลื อกใชหลักสูตร
ที่ ได จากงานวิ จั ยนี้ เพราะหลั กสู ตรที่ นําเสนอในงานวิ จั ยนี้ มีลั กษณะที่ คล ายกั บหลั กสู ตรอิ สลามศึ กษา
ฟรฎอีนประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 ขอแตกตางที่สําคั ญคือหลักสูตรที่ ไดจากงานวิจัยนี้ มีความยืดหยุ น
สอดคลองกับอัตลักษณของตาดีกาดั้งเดิม
2. หากทางรัฐตองการใหหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีนประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 เปนทั้งหลักสูตร
ที่ จะตอยอดกับหลักสูตรอิสลามศึ กษา 46 และเปนหลักสูตรตาดีกาดั้ งเดิมก็สามารถกระทําได แตตอง
พิจารณาใหมีความยืดหยุนดังหลักการที่นําแนวในงานวิจัยนี้
สําหรับหนวยงานทางความมั่นคง
1. ประสานงานหน วยงานทางความมั่ นคงให เข า ใจและทราบว า หลั กสู ต รของตาดี กาดั้ งเดิ ม
มีลักษณะที่คลายกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีนประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 ขอแตกตางที่ สําคัญคือ
หลักสูตรของตาดีกาดั้งเดิมมีความยืดหยุนกวา
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอไป
1. เนื่ องจากหลั กสูตรที่ ได จากงานวิ จัยนี้ ยั งไมได มีการทดลอง เพื่ อจะยื นยั นประสิ ทธิ ภาพของ
หลักสูตร ควรใหมีการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ตอไป
2. สาระการเรียนรูทั้งในหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีน พ.ศ. 2548 และหลักสูตรตาดีกาดั้งเดิม
ยั งมี ความซ้ํา ซ อน ควรมี การศึ กษาเพื่ อลดความซ้ํา ซ อน โดยเฉพาะอย างยิ่ งการศึ กษาที่ จะนําไปสู การ
บูรณาการบางสาระการเรียนรูเขาดวยกันจะเปนสิ่งที่มีประโยชนมากสําหรับโรงเรียนในระดับตาดีกา
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การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ 1 เรชา ชูสุวรรณ2 นินาวาลย ปานากาเซ็ง3
และ ออมใจ วงษมณฑา3
การวิจัยในรอบปที่สองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับศักยภาพผูบริหาร 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 ดังนี้
1. ผลการพัฒนากระบวนการบริหาร
1.1 การบริหารเพื่อการประกันคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.1 การบริหารเพื่อการประกันคุณภาพ
1.1.2 การบริหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 การพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน

รองศาสตราจารย 2อาจารย 3นักวิจัยคณะศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิ ทยาเขตปตตานี
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1.3 การพัฒนาการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพผานฐานขอมูลสารสนเทศ
บนเครือขายอินเตอรเน็ต
โรงเรี ยนใชการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ งชี้ ของมาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
และบันทึกผลการประเมินลงในระบบฐานขอมูลสารสนเทศบนเครือขายอิ นเตอร เน็ ตของโรงเรียน เปน
เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใชผลการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2. ผลการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดกระบวนการเรียนรู
2.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
2.2 การพัฒนาการวัด ประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน
3. ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
เปรี ยบเทียบกับหลักสูตรแกนกลางขั้ นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 อบรมครูแกนนํา การใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร
4. ผลการพัฒนาผูเรียน
4.1 การสงเสริมการใชศักยภาพผูเรียนใหมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง โรงเรียนและชุมชน
4.2 การจั ดกิ จกรรมตามวิ ถี อิ สลามเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค ตามหลั กศาสนา
อิ สลาม
4.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกหลักสูตร
5. ผลการพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศ
โรงเรี ยนได พัฒนาฐานขอมู ลสารสนเทศที่ ออกแบบตามแบบรายงานการประเมิ นตนเองตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มาตรฐาน ครอบคลุมทุกตัวบงชี้ และใชเปนชองทางในการนิเทศ
ติ ดตาม ประเมิ นผลการประกั นคุ ณภาพภายใน ผ านฐานข อมู ลสารสนเทศ ซึ่ งโรงเรียนสามารถบั นทึ ก
ตรวจสอบ และประเมิ นตนเองได สามารถจั ดทํารายงานประเมิ นตนเองได เป นป จจุ บั น ใช เป นข อมู ล
สําหรับรายงานตอหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่ หนวยงานที่มาตรวจเยี่ยม
โรงเรียน สามารถบันทึกขอมูลสารสนเทศ เก็บหลักฐานรองรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารกับโรงเรียนในโครงการ และกับนักวิจัยหลักที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดอยางรวดเร็ว
สามารถพัฒนางานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพผานฐานขอมูลสารสนเทศบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตไดอยางตอเนื่อง มีขอมูลที่ครบถวนครอบคลุมทุกรายการ เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน
สามารถรั บและแลกเปลี่ ยนขอมู ลไดอย างรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ เวลาในการสื่ อสาร บุคลากร
ของโรงเรียนไดเรียนรูวิธีการใชสื่อเทคโนโลยีทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวาควรดําเนินการขยายเครือขายและพัฒนาตามรูปแบบ
การวิ จัยของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามต อไปจนครบทุกโรงเรี ยน โดยให สถาบั นทางการศึกษา
เชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รวมมือหรือทําขอตกลงรวมกันกับสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอําเภอ จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
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สรางระบบเครือขายการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวาโรงเรียนสามารถ
พัฒนาไปอย างมีทิ ศทาง มีคุ ณภาพเปนที่ ยอมรับของชุมชน ผู ปกครองจึงนิยมสงบุตรหลานไปศึ กษา
เล าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพิ่ มมากขึ้ น ส งผลต อคุณภาพทางสังคม สิ่ งแวดล อม
และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืนตอไป
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สังคมทวิภาษา:

การสอนภาษามลายูถิ่นเพื่อการสื่อสาร
ปรารถนา กาลเนาวกุล1 มณีรัตน โชติกกําธร2 อาริน สะอีดี 2
รุงศิรินทร จันทรหอม3 และ แวมายิ ปารามัล4
ใน 3 จังหวั ดชายแดนภาคใต ภาษามลายู ถิ่ นเปนมรดกวั ฒนธรรมของท องถิ่ นและเป นตั วบ งชี้
แสดงอั ตลักษณ ความเปนมลายูมุสลิม การศึ กษาภาคบั งคับของรั ฐจั ดการเรียนการสอนดวยภาษาไทย
ซึ่งเปนภาษาราชการ และใชสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาไทย ภาษามลายูถิ่นจึงอาจดูเหมือนไมมีความ
สําคัญในระบบการศึกษาสามัญซึ่งเปนการศึกษาทางโลกที่ไมไดเนนศาสนาอิสลามเหมือนระบบการศึกษา
ดั้ งเดิม นโยบายการศึกษาของรัฐจึงสะทอนถึงความไมสอดคลองกับวิถีชีวิตมุสลิมในทองถิ่น กอใหเกิด
ความขัดแยง ความรูสึกแบงแยก และความหวาดระแวงถึงการทําลายอัตลักษณทางวัฒนธรรมของคนไทย
มุสลิมที่พูดภาษามลายูถิ่นในพื้นที่ดังกลาว
การจัดการศึกษาในพื้นที่จึงควรมีรูปแบบพิเศษเพื่ อความมั่ นคงที่เอื้อใหประชาชนในพื้ นที่ดํารงวิถี
ชีวิตรวมกั นอยางสันติสุ ขทามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม การจัดการสอนภาษา
มลายู ถิ่นซึ่ งเป นความต องการของประชาชนในพื้ นที่ ใหเข าสู ระบบการศึกษา เป นการสร างเครื่ องมื อสู

รองศาสตราจารย คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร วิ ทยาเขต
ปตตานี ปจจุบันคณะการบริการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเกต
2
ผู ชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป ตตานี
3
ผูชวยศาสตราจารย คณะการบริการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
4
อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร วิทยาเขตปตตานี

1

104 ปญหาชายแดนใต

มองผานงานวิจัยของ...ม.อ.

ความสมานฉันท ซึ่ งสงเสริมใหเยาวชนไทยพุทธมีโอกาสเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมอื่นในลักษณะ รูเขา
รูเรา เขาใจ ยอมรับ และปรับตัวเขากับความแตกตางและเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่ปราศจากอคติและความ
หวาดระแวง ในขณะเดียวกันเยาวชนไทยมุสลิมที่ไมสามารถพู ดภาษามลายูท องถิ่นไดก็มีโอกาสเรียนรู
และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ภาษามลายูถิ่นจึงสามารถเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ คนในสังคม
ทุกกลุมรวมกันฟนฟูและอนุรักษ ซึ่งเปนการแสดงถึงการยกยอง และใหความสําคัญแกภาษาทองถิ่น และ
คนที่พูดภาษาทองถิ่นใหอยูอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมไทย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินบทเรียนภาษามลายูถิ่นระดับเบื้องตน แผนการจัดการเรียนรู
และสื่ อการสอนซึ่ งใช ทดลองสอนในโรงเรี ยนระดั บประถมศึ กษาในจังหวั ดปตตานี และศึกษาแนวทาง
ในการจัดการสอนที่เหมาะสม โดยใชการเก็บขอมูลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน พฤติกรรมการ
เรียน ความสามารถดานการสื่อสาร และความคิดเห็นของผูเรียนชาวไทยพุทธระดับชั้นประถมศึกษา ชวง
ชั้นที่ 2 จํานวน 56 คน จากโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปตตานี จํานวน 2 แหง และขอมูลการ
ประเมินบทเรียน แผนการจัดการเรียนรู และสื่อ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูสอนที่พูดภาษามลายู
ถิ่นได จํานวน 3 คน
ผลการวิจัย พบวา ผูเรียนสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน และทุกคนมีความคิดเห็นวาการเรียน
มีประโยชน สวนบทเรียนนั้น ผูเรียนสวนใหญมากกวา 90% มีความเห็นวาบทเรียนที่ใชนาอาน สามารถ
ชวยฝกการเรียนรูภาษามลายูถิ่นได และนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินจากผูสอนวาบทเรียนนี้
สามารถทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษามลายูถิ่นในระดับเบื้องตนได 71.7% – 83.3%
ในการหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนนั้ น พบว า คะแนนเฉลี่ ยร อยละจากการทําแบบฝ กหั ดระหว าง
การเรียนเทากับ 83.20% โดยแบบฝกหัดระหว างการเรี ยนที่ ผูเรียนทําคะแนนไดดี ที่ สุดเปนแบบฝ กหัด
ประเภททดสอบความรู ด านคําศั พท ซึ่ งอาจเป นการให เขี ยนคําแปลภาษามลายู ถิ่ นเป นภาษาไทย หรื อ
จับคูคําที่มีความหมายตรงกัน และเมื่อเทียบกับความรูหรือทักษะดานอื่นแลว ทักษะการเขียน เชน การ
เติมคําภาษามลายูถิ่นลงในชองวาง เปนทักษะที่ผูเรียนทําคะแนนไดนอยกวาทักษะอื่น
ดานประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูนั้น พบวา ผูสอนมองเห็นประโยชนและประสิทธิภาพ
ของแผนการจั ดการเรี ยนรู โดยมี ความเห็ นว าแผนการจั ดการเรี ยนรู สามารถให แนวทางการสอนแก
ผู สอนไดและชวยใหเกิดความมั่นใจในการสอนมากที่ สุด มีการลําดับแผนการจัดการเรียนรูที่ ชัดเจนและ
เหมาะสม และชวยเตรียมการสอนไดงายขึ้น
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสื่อทั้ง 6 ประเภทแลว พบวา ผูสอนมีความพึงพอใจตอสื่อการสอนทุกสื่อ
คือ สื่อไวนิล บัตรภาพ บัตรคํา ซีดีบีแล อากอ ซีดีประกอบบทเรียน ซีดีคําศัพทมลายูถิ่น ตามลําดับ
โดยทุกสื่อมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 80%
จากการศึกษาแนวทางจากการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูถิ่นระดับเบื้องตน พบวา ผูสอนมี
อุปสรรคดานชั่วโมงสอนหรื อเวลาของผู เรียน เนื่ องจากการสอนเป นชั่ วโมงเสริม ไมไดบรรจุลงในเวลา
เรี ยน ผู เรี ยนจึงมั กมี กิจกรรมอื่ นๆ มาตรงกั บเวลาเรี ยน จึ งทําให ผู เรี ยนไม สามารถเข าเรี ยนไดในบาง
ชั่วโมง ทําใหขาดความตอเนื่อง และเวลาที่สอนเปนชวงเย็น ทําใหผูเรียนเกิดความเหนื่อยลา
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จากผลการวิ จัยดังกลาวพบประเด็นที่นาสนใจคือ ในการเรียนการสอนภาษาเพื่ อการสี่ อสารซึ่ งมี
จุดประสงคเพื่ อใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสาร โดยเนนทักษะทั้งสี่คือ การฟง พูด อาน
และเขียน นั้ น พบวาทั กษะการเขียนเปนทักษะที่ซับซอนและยากตอการพัฒนาที่ สุด ดังนั้ นในการเรียน
ภาษาภาษามลายูถิ่นซึ่ งเป นภาษาใหมสําหรั บผู เรียนกลุ มนี้ ทักษะการเขียนจึ งเปนทักษะที่ ผูเรียนไดผล
สั มฤทธิ์ ค อนข างต่ํา ดังปรากฏในผลการทดสอบของนั กเรี ยนเมื่ อเทียบกั บทั กษะอื่ น เพราะเป นทักษะที่
ผูเรียนพัฒนาไดยากที่สุด

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
บทเรียนการสอนภาษาใหมที่สรางขึ้นควรออกแบบที่เนนทักษะดานการฟง การพูด การอาน และ
คําศั พท ใ นระยะแรกเริ่ ม และเริ่ มให ผู เรี ยนพั ฒนาทั กษะการเขี ยนในระดั บ ประโยค หลั งจากผู เรี ยน
สามารถเรียนรูทักษะอื่นเพื่อเปนพื้นฐานที่ดีในการเขียนได
สําหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษามลายูถิ่นนั้น ควรจัดอยูในหลักสูตรกลุม
สาระเพิ่มเติมหรื อลงเปนชุมนุม มีเวลาเรียนคาบเรียนที่ แนนอน ซึ่ งจะไมกระทบตอการเรียนในรายวิชา
อื่นๆ นักเรียนจะไดเรียนอยางเต็มที่ มีคะแนนและเวลาเรียนใหนักเรียนแนนอน แผนการจัดการเรียนรู
จึ งอาจเน นกิ จกรรมที่ พั ฒนาทั กษะฟ ง พูด อ าน คําศั พท ไม จําเป นตองครบทุ กทั กษะในทุ กรายชั่ วโมง
หรือทุกหัวขอ เพราะนอกจากจะทําใหมีกิจกรรมมากเกินไปแลว อาจจะเร็วเกินไปสําหรับผูเรียนที่ จะเริ่ม
ทั กษะการเขี ยนในช วงเริ่ มต นการเรี ยนรู ภาษาใหม นอกจากนั้ นควรให ผู เรี ย นได มี โอกาสสั มผั สพู ดคุ ย
สรางปฏิสั มพั นธกับคนในชุ มชน เพื่ อเปนการสรางวิธี การเรียนรู อย างหลากหลาย และสามารถเรี ยนรู
ไดดวยตนเอง
ดานรูปแบบของบทเรียนนั้น ควรมีภาพประกอบที่มีสีสันเพื่อสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน
ไดมากขึ้น มีขนาดรูปเลมเล็กลง ซึ่งมีความแตกตางจากสมุดที่ใชเขียนทั่วไป สวนสื่อตางๆ นั้น ควรคํานึง
ขนาดตัวอักษรที่ เห็ นได ชัดเจน มี กราฟฟค รูปภาพและสีสั นที่ ดึงดูดความสนใจ และต องเนนใหผูเรียน
สามารถใชเรียนรูดวยตนเองได
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