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บทความวิจัย
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สังคมและวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2460 - 2547
The Analysis of The Problems of The Government’s
Educational Management which Effects The Social and
Cultural Integration in The Southern Frontier Provinces
B.E. 2460 - 2547
ไข่มุก  อุทยาวลี
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Abstract

The research of the analysis of the problems of the government’s
educational management which effects the social and cultural integration in the
southern frontier provinces B.E. 2460 - 2547 investigates the historical
information concerned with educational policy and how it effects in the local area
in order to collect the problems and the suggestions for solving the educational
problems of the youths in the southern frontier provinces.
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The result can be divided into 4 points. First of all, it’s the study of
local area in the multicultural society’s educational management and the social
and cultural integration policy, B.E. 2460 – B.E. 2500. The researcher found that
the education in the local area was attached to the culture, religion, and race. The
education came from the lifestyle of the people in that area which was succeeded
from the past and reflected the identity of the local people in lower southern. The
education of the people in the society began to be changed because of the
government’s educational policy which focused on the identity of the culture and
the studies of the national education. Secondly, the research investigates the
problems of the social and cultural integration, B.E. 2500 – B.E. 2520. It’s found
that the political problems and the government’s comprehension in local culture
society is the real obstacle for the educational development in southern Thailand.
Therefore, there was violently the educational system resistance in the local area
at that time because of the historical context. Thirdly, after studying in how the
change of the society and the culture effect the educational system, after B.E.
2520 - B.E. 2547, the research found that the educational system of the nation
proceeded in 2 ways. The first one is the educational management according to
the border of the culture in the national level. Another one is the maintenance of
the cultural identity of the local people in order to show the acceptance of the
educational system’s variety which corresponds with the needs of the people in
the local area the most. Finally, the study of the opinions concerned with the
suitable way to manage the education in the local area found that the educational
reformation for the southern Thailand should hold on the principle of the social
and cultural integration in educational management in order to bring about the
acceptance of the variety of the nation’s identity. Moreover, it would be the way
to encourage the peaceful society to be permanent in the southern frontier
provinces because of the appropriateness of the educational system in the local
area.
Keywords : Cultural Identity, Educational Management, Educational problems,
Social and Cuttural Integration, Southern Frontier Provinces
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐที่มีต่อการบูรณาการทางสังคม
และวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2460-2547 เป็นการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาและผลกระทบต่อท้องถิ่น เพื่อประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะ
สำหรับการแก้ ไขปัญหาการศึกษาเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้		
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นคือ ประเด็นแรกเป็นการศึกษาสภาพการจัดการ
ศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมและนโยบายการบู ร ณาการสั ง คมวั ฒ นธรรมช่ ว ง
พ.ศ.2460-พ.ศ.2500 พบว่าการศึกษาในสังคมท้องถิ่นผูกพันกับวัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์
การศึกษาเป็นไปโดยวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้คน
ท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง สภาพการศึกษาของคนในสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงจากนโยบายการ
ศึกษาของรัฐที่เน้นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและการศึกษาแห่งชาติ ประเด็นที่สองเป็นการ
ศึกษาปัญหาการบูรณาการทางสังคมวัฒนธรรมช่วง พ.ศ.2500 ถึง พ.ศ.2520 พบว่าสภาพ
ปั ญ หาด้ า นการเมื อ งและความเข้ า ใจของรั ฐ ที่ มี ต่ อ สั ง คมวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เป็ น อุ ป สรรค
โดยตรงต่อการพัฒนาการศึกษาในภาคใต้ ผลคือในท้องถิ่นช่วงนี้มีการต่อต้านระบบการศึกษา
แห่ ง ชาติ รุ น แรงอั น เนื่ อ งจากบริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ ประเด็ น ที่ ส าม การศึ ก ษาความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมต่อการจัดการศึกษา หลัง พ.ศ.2520 จนถึง พ.ศ.2547 พบ
ว่าระบบการศึกษาแห่งชาติดำเนินไปในสองแนวทางคือแนวทางแรกยังเป็นการจัดการศึกษาใน
กรอบวัฒนธรรมระดับชาติ และแนวทางที่สองคือการปล่อยให้คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
คนท้องถิ่นเพื่อเป็นการยอมรับความหลากหลายของระบบการศึกษา ซึ่งแนวทางสุดท้ายนี้ตรง
กับความต้องการของท้องถิ่นปัจจุบัน ประเด็นที่สี่เป็นการศึกษาความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นพบว่าการปฏิรูปการศึกษาสำหรับภาคใต้ควรยึดหลักการ
บูรณาการทางสังคมวัฒนธรรมในการจัดการศึกษาเพื่อนำไปสู่แนวทางการยอมรับความหลาก
หลายในเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสังคมสันติสุข
คำสำคัญ : การบริหารการศึกษา การบูรณาการทางสังคมวัฒนธรรม ชายแดนภาคใต้ ปัญหา
การศึกษา อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายการศึกษา
ของรั ฐ ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ต อนล่ า งสามจั ง หวั ด ตั้ ง แต่ อ ดี ต ที่ รั ฐ ไทยดำเนิ น นโยบายการศึ ก ษา
เชิงบูรณาการต่อสังคมในท้องถิ่นภาคใต้
2. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบที่มีต่อสังคมท้องถิ่นอันเนื่องมาจาก
นโยบายการศึกษาของรัฐไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน บนรากฐานการทำความเข้าใจการแก้ ไข
ปัญหาการศึกษาของเยาวชนในภาคใต้
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดำเนินนโยบายการศึกษาของรัฐไทยจากข้อมูล
การจัดการศึกษาที่ผ่านมาในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้
4. เพื่อประมวลข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการดำเนินนโยบายการจัดการศึกษาจาก
การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ทั้งด้านเอกสารและข้อมูลบุคคลท้องถิ่นและในการแก้ ไขปัญหา
การศึกษาเยาวชนของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน
นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการศึกษาของรัฐ หมายถึง การจัดการศึกษาในรูปแบบที่รัฐเป็นผู้กำหนด
นโยบาย หลักสูตรการศึกษาเพือ่ นำไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบตั ติ อ่ สังคมและประเทศชาติ	
การบู ร ณาการทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม หมายถึ ง การบู ร ณาการทางสั ง คม
วัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นด้านการศึกษา ซึ่งการวิจัยเน้นการมองในกรอบการศึกษาของ
รัฐที่เป็นเครื่องมืออันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยบูรณาการทางวัฒนธรรมของ
รัฐไทยกับวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่นของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดชายแดนสามจังหวัดคือ ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส ในอดีตพื้นที่ ในสามจังหวัดดังกล่าวมีพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ การปกครอง
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนความมีเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ซึ่งแตกต่างจากท้องถิ่นภูมิภาคอื่น
ของประเทศไทย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยนี้มีการประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ จากเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
ในช่วง พ.ศ. 2518 – 2546 มีการสำรวจด้านสภาพการศึกษาของชายแดนภาคใต้
โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างและทรัพยากรทางการศึกษา รวมทั้งอุปสรรคปัญหาด้าน
การพัฒนาการศึกษาที่เกิดขึ้นจากความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ จากการสำรวจของสถาบันวิจัย
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ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518 มีข้อคิดเห็นว่ารัฐบาลควรแก้ ไขปัญหา
การจัดการศึกษา ควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิน่ ทุกด้านทัง้ ด้านสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518) ในการศึกษาของ ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ เรื่อง
ไทยมุสลิม กล่าวถึงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเฉพาะการศึกษาของคนท้องถิ่นที่แนบแน่นกับวัฒนธรรมในวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
ศาสนาอิสลาม ดังกล่าวถึงปอเนาะคือแหล่งเรียนรู้วิชาทางศาสนา และการปฏิบัติตนตามวิถี
มุสลิมนับเป็นการศึกษามวลชนที่รัฐยังไม่ ได้มีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง (ขจัดภัย
บุรุษพัฒน์, 2519) การศึกษาของนภดล โรจนอุดมศาสตร์ เรื่องปัญหาการศึกษาในมณฑล
ปัตตานี พ.ศ. 2449 - 2474 นภดล โรจนอุดมศาสตร์ ให้ข้อสรุปว่า การจัดการของรัฐใน
มณฑลปั ต ตานี ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็ น การดำเนิ น การที่ ไ ม่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยปรากฏปฏิกิริยาต่อต้านการศึกษาของรัฐ
ดังนั้นพื้นฐานการเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์จากงานวิจัยสามารถเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการ
ทำความเข้าใจภาพรวมของปัญหาสังคมในช่วงเวลาต่อมา (นภดล โรจนอุดมศาสตร์, 2523)
สอดคล้ อ งไปกั บ การศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นการปกครองในอดี ต ด้ ว ย ดั ง เช่ น การศึ ก ษาเรื่ อ งการ
ปกครองมณฑลเทศาภิบาลมณฑลปัตตานี ของสมโชติ อ๋องสกุล ได้แสดงให้เห็นแนวทางการ
ควบคุมหัวเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไป (วุฒิชัย มูลศิลป์ และสมโชติ อ๋องสกุล (บก.), 2524)
นอกจากนี้ ในการศึกษาของสุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่องการเมืองการปกครองภาคใต้
ชี้ ให้เห็นว่าการเมืองการปกครองภาคใต้สะท้อนความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงในภาคใต้
โดยปัญหาของความขัดแย้งเกิดจากนโยบายกลมกลืนทางวัฒนธรรมของส่วนกลาง (สุรินทร์
พิศสุวรรณ, 2529) จากการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นก็แสดงว่าภาคใต้มี
ความเป็นเอกลักษณ์หลายด้านทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในส่วนของการศึกษาในปอเนาะนั้นที่
ปัตตานีเคยรุ่งเรืองและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญมีชื่อเสียงในอดีต (อนันต์ วัฒนานิกร, 2531)
การศึกษานโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมในงานของ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย กล่าวถึงข้อ
จำกัดของการศึกษาที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกี่ยวกับกระบวนการ
บูรณาการทางการเมือง (พรพันธุ์ เขมคุณาศัย, 2536) เช่นเดียวกับงานของ อุทัย ดุลยเกษม
ที่อภิปรายบทบาทข้อจำกัดของการศึกษาที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โดยกระบวนการบูรณาการทางการเมือง การที่รัฐใช้นโยบายมุ่งเปลี่ยนเอกลักษณ์ทางด้าน
เชื้อชาติ และการรุกทางวัฒนธรรมจากการเสริมสร้างบูรณาการทางการเมืองและการผสม
ผสานทางวั ฒ นธรรมตลอดจนความรู้ สึ ก เป็ น ชาติ ใ นภาคใต้ จึ ง มิ ไ ด้ ป ระสบความสำเร็ จ
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(อุทัย ดุลยเกษม, 2536) ในรายงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึง
ปัญหาการศึกษาของรัฐที่ยังไม่เข้าถึงพื้นฐานทางสังคมของเยาวชนในพื้นที่เนื่องจากประชาชน
ยังขาดความเข้าใจในความสำคัญของการศึกษาซึ่งแนวทางหลักของรัฐควรส่งเสริมการศึกษาตั้ง
แต่ระดับเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงอุดมศึกษา (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,
2537)
และในงานของ ปิยนาถ บุนนาค เกี่ยวกับนโยบายการปกครองของรัฐที่มีต่อพื้นที่
ภาคใต้พบว่ารัฐบาลพยายามปรับนโยบายการปกครองในพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เข้าถึงสภาพสังคม
ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ดีปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาจากการดำเนินการที่ไม่คำนึงถึงความแตกต่าง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจึงก่อให้เกิดการต่อต้านขึ้น และควรมีการประเมินด้านการใช้
นโยบายทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเต็มที่ต่อท้องถิ่น (ปิยนาถ บุนนาค, 2546)	
เอกสารดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์
ในการศึกษาเชิงแนวคิด และหากได้มีการศึกษาข้อมูลเอกสารการศึกษาของรัฐพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ย่อมจะเห็นพัฒนาการของสาเหตุปัญหาและนำไปสู่ความเข้าใจสภาพสังคมวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับการศึกษาในชายแดนภาคใต้ยิ่งขึ้นต่อไป
วิธีการวิจัย
ใช้วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) เพื่อศึกษาการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของรัฐไทยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ในสามจังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารประวัติศาสตร์เป็นหลัก
การวิจัยเอกสารเป็นการศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับนโยบายการดำเนิน
งานรายงานการจัดการศึกษาในช่วงราว พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการดำเนินการศึกษาใน
ภาคใต้จนถึงปัจจุบัน การวิจัยเอกสารมีขั้นตอนคือ
การสำรวจแหล่งข้อมูลของส่วนกลางจากกองจดหมายเหตุแห่งชาติเพือ่ ศึกษาเอกสาร
นโยบายและการจัดการในช่วงขยายการศึกษาสู่ท้องถิ่น แหล่งข้อมูลจากหอสมุดมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ เน้นการประมวลเอกสารชั้นรองและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง เอกสารสำนักงานการศึกษา
เขตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
ด้านข้อมูลส่วนความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมจากการ
สำรวจความเห็นของบุคลากรด้านการศึกษา ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เยาวชนในพื้นที่
สามจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อประมวลข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาและการแก้ ไข
ปัญหาเยาวชนภาคใต้ ในปัจจุบัน
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ข้อมูลจากการสำรวจในกระบวนการวิจัยประมวลแล้วเกี่ยวข้องกับคือ 1. สภาพการ
ศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ ในสังคมพหุวัฒนธรรมและนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐชาติที่มีต่อ
การบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมในช่วง พ.ศ. 2460 จนถึง พ.ศ. 2500 2. การ
เปลีย่ นแปลง นโยบายการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคม
และวัฒนธรรมในช่วง พ.ศ. 2500 จนถึง พ.ศ. 2520 3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมและ ผลที่มีต่อปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงก่อนและ
หลังการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2520 จนถึง พ.ศ. 2547) 4. แนวทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ ไขปัญหาการศึกษาของเยาวชนตามนโยบายปฏิรูปการ
ศึกษา	
ผลการวิจัย
การวิจัยมีการแบ่งช่วงเวลาในการศึกษาเป็น 3 ช่วง คือ 1. ช่วงการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2500 2. ช่วงการจัดการศึกษาหลัง พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2520 3. ช่วง
การจัดการศึกษาหลัง พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2547 พบว่าพัฒนาการการดำเนินนโยบายการ
ศึกษาของรัฐไทยทั้ง 3 ช่วงเวลาเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นคือ
1. การจัดการศึกษาช่วง พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2500
พบว่าการศึกษาที่รัฐจัดขึ้นเพื่อใช้ ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นเกิดจากปัจจัยทางการ
เมืองและสังคมโดยเฉพาะนโยบายการใช้ระบบการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นเอกภาพของ
พลเมืองของรัฐ การจัดการภายใต้การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเป็นสภาพการดำเนินการ
จัดการศึกษาที่ยังขาดการเชื่อมโยงมิติของพหุวัฒนธรรมในการจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองของรัฐ
ในท้องถิ่นที่พยายามรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมการศึกษาดั้งเดิมของตนเอง ดังนั้นกระบวนการ
จัดการศึกษาของรัฐทั้งจากการใช้ พ.ร.บ.ประถมศึกษาแห่งชาติฉบับแรก พ.ศ. 2464 และการ
ขยายผลการจัดการศึกษาในภาคเอกชนของท้องถิน่ ช่วงหลัง พ.ศ. 2464 จนถึงช่วง พ.ศ. 2484
รัฐมีการพัฒนาโรงเรียนของรัฐเพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาเอกชนต่อไป จนยุค
พ.ศ. 2500 นับว่าการจัดการศึกษาของรัฐต่อท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ยึดหลักเอกภาพหลักสูตร
และรูปแบบการดำเนินการที่ยังขาดการบูรณาการทางสังคมวัฒนธรรมกับท้องถิ่น ดังปรากฏ
ปฏิกิริยาการต่อต้านการศึกษาของรัฐในท้องถิ่นติดตามมา
2. การจัดการศึกษาช่วงหลัง พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2520
การจัดการศึกษาช่วงนี้รัฐได้ ใช้นโยบายขยายการจัดการศึกษาโดยเน้นการจัดการ
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ศึกษาทุกระดับสู่ท้องถิ่นและบูรณาการทางวัฒนธรรมสังคมสู่การศึกษาท้องถิ่นดังจะเห็นได้จาก
การควบคุมการศึกษาท้องถิ่นโดยเฉพาะการปรับปรุงโรงเรียนปอเนาะมาเป็นการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมความรู้สามัญแก่เยาวชนในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา ด้านปัญหาทางการเมืองในท้องถิ่นและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ผลต่อการศึกษาพบว่ามีปัญหาการต่อต้านการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลาม
ยังมีทัศนะต่อการศึกษาของรัฐในแง่ลบและพยายามเรียกร้องการจัดการศึกษาท้องถิ่นด้วย
ตนเอง ขณะที่รัฐพยายามผ่อนปรนการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการจัดการศึกษา เช่นการ
พัฒนาความรู้ครูทั้งภาษาไทยและภาษามลายู และมีนโยบายการส่งเสริมครูในท้องถิ่นในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการส่งเสริมการบรรจุครูท้องถิ่นในการจัดการสอน
อย่างไรก็ดีนับได้ว่าการจัดการศึกษาในยุคนี้ส่งผลต่อการขยายการศึกษาสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
มากกว่าช่วงของการจัดการศึกษาหากแต่ยังมีอุปสรรคในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับท้องถิ่น และการขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบกับปัญหาความ
รุนแรงท้องถิ่นมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งระบบ
3. การจัดการศึกษาช่วงหลัง พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2547
การจัดการศึกษาของรัฐช่วงนี้รัฐมุ่งสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาและมีนโยบายที่
เน้ น การเมื อ ง สั ง คมและการจัดการศึกษามีความสัมพันธ์กัน รัฐสนับสนุนการศึกษาของ
เยาวชนทุกระดับมีเป้าหมายว่าการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนตลอดจนการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างทัศนคติ ในการอยู่ร่วมกันของคนใน
ระดับท้องถิ่นและประเทศ นับว่ารัฐประสบความสำเร็จในการขยายการศึกษาสู่ประชาชน แต่ยัง
ประสบปัญหาอื่นอีกที่สำคัญ เช่น ปัญหาการปฏิรูปการศึกษาที่ประชาชนมีส่วนร่วม ทำให้ต้องมี
การกระจายอำนาจการศึกษาสู่มวลชน การส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ การพัฒนารูปแบบการ
ศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาระบบการศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพและสวัสดิภาพของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการประมวลการจัดการศึกษาของรัฐในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การวิจัยได้มีการ
วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นปัจจุบันคือ
รัฐควรมีนโยบายการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นที่มีการกระจายอำนาจทางการศึกษา
โดยการส่งเสริมการบูรณาการทางสังคมวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง พร้อมทั้งการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาทุกระดับมีแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อบูรณาการทางสังคมวัฒนธรรมให้
เกิดการศึกษาที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้
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ของท้องถิ่น มีการสำรวจความพร้อมของท้องถิ่นและทิศทางที่ควรดำเนินการจัดการศึกษาใน
นโยบายภาครัฐด้านการจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของคนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ส่งเสริมการศึกษาที่หล่อหลอมสำนึกแนวทางการสร้างสันติสุขใน
สังคมอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการศึกษาวิจัยเป็นพื้นฐานการพัฒนาองค์ความรู้
รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
อภิปรายผล
จากการวิจัยสภาพปัญหาดังกล่าวพบว่า
1. การจัดการศึกษาช่วง พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2500
พื้ น ฐานของสั ง คมในชายแดนภาคใต้ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ป็ น สั ง คมพหุ ลั ก ษณ์ ที่ มี
ลักษณะการใช้ชีวิตของคนหลากหลายวัฒนธรรมในสังคมเดียวกัน ดังนั้นการอาศัยอยู่ร่วมกัน
ในท้องถิ่นเดียวกันรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ต้องอาศัยการยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของกลุ่มคนแต่ละวัฒนธรรม ในด้านสภาพการศึกษายุคก่อน
การใช้ พ.ร.บ. ประถมศึกษาแห่งชาติฉบับแรก พ.ศ. 2464 การศึกษาในสังคมท้องถิ่นที่ดำรง
อยู่ร่วมกันของคนหลากหลายวัฒนธรรมมีการสืบทอดวัฒนธรรมโดยการถ่ายทอดความรู้เพื่อ
ดำรงแบบแผนวัฒนธรรมการศึกษาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง ซึ่งในสังคมโบราณมีศูนย์กลาง
การเรียนในสถาบันครอบครัว และสถาบันทางศาสนา ซึ่งเป็นเสมือนโรงเรียนในการทำหน้าที่
เป็นแหล่งถ่ายทอดการศึกษาจากผู้รู้สู่คนรุ่นใหม่ ดังนั้นการศึกษาในสังคมโบราณจึงเป็นการ
เรียนในบริบทของสังคมวัฒนธรรม ที่ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต หรือจัดได้ว่าเป็นการ
เรียนรู้ ในชีวิตวัฒนธรรมนั่นเอง ดังจะพบว่าในท้องถิ่นของชาวไทยพุทธมีการเรียนรู้ ในวัดเป็น
แบบแผนการศึกษาที่อยู่ ในกรอบของวัฒนธรรมที่มีพุทธศาสนาเป็นแกนหลักของการศึกษา
การศึกษาโดยจารีตประเพณีของการบวชเรียนเป็นการเรียนรู้ทางโลกทางธรรมของเยาวชนชาว
ไทยพุทธ หรือการเรียนของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนมีการศึกษาเรียนรู้ทั้งการอ่านเขียนภาษาจีน
จากครอบครัว และโรงเรียนของสมาคมจีนซึ่งมีกระจัดกระจายในพื้นที่ก็เป็นการสืบทอด
วัฒนธรรมของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนของท้องถิ่น โดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมพ่อค้าชาวจีน การศึกษาภาษาจีนในโรงเรียนจีนก็เป็นแบบแผนการเรียนรู้ประการหนึ่ง
ของเยาวชนเชื้อสายจีนที่ผูกพันกับวัฒนธรรมชาวจีน ในขณะที่ชาวไทยมุสลิมหรือชาวมลายู
ท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประชากรกลุ่มใหญ่
ที่อยู่ ในวัฒนธรรม และศาสนาอิสลาม การเรียนของเยาวชนชาวไทย หรือชาวมลายูท้องถิ่น
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ภาคใต้ คือการเรียนรู้ ในแบบแผนการศึกษาทางศาสนาอิสลามหรือที่เรียกว่าปอเนาะ ความเป็น
มาของการศึกษาในวัฒนธรรมชาวมลายูจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการเข้ามาของศาสนาอิสลาม และ
แพร่หลายพร้อมกับการเผยแพร่ของศาสนานี้ด้วย อีกทั้งการศึกษาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาตนเองของเยาวชนไม่ว่าชายและหญิง ซึ่งเป็นการเรียนตามบทบัญญัติคำสอนของ
ศาสนา (สถิตย์ แสงศรี, 2513: 45) อิทธิพลของการศึกษาในศาสนาอิสลามทำให้คนมลายูใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสำนึกในวัฒนธรรมเป็นของตนเองที่แตกต่างจากชนส่วนใหญ่ของไทย
หรือคนในท้องถิ่นอื่น (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2519: 130,183) การศึกษาท้องถิ่นภายใต้
ปอเนาะจึงมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในการแสวงหาความรู้ภายใต้กรอบของ
ศาสนาอิสลามและการศึกษาจึงเป็นสิ่งผูกพันกันและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของชาวมุสลิม
(ปิยนาถ บุนนาค, 2546: 48) ความเป็นมาและแบบแผนการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ของโรงเรียน
ปอเนาะในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นประวั ติ ศ าสตร์ เ มื่ อ ศาสนาอิ ส ลามเข้ า มาเผยแพร่ ใ น
อาณาจักรสำคัญบริเวณคาบสมุทรมลายูทำให้เมืองปัตตานีซึ่งเป็นศูนย์กลางการรับศาสนา
อิสลามทำให้ศาสนานี้มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาในวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบการเรียนปอเนาะ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงศาสนาของผู้ปกครองเมืองปัตตานีที่รับศาสนาอิสลามทำให้ศาสนา
อิสลามแพร่หลายไปยังเมืองต่าง ๆ ใกล้เคียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา (Teeuw
& Wyatt, 1970: 75) อิทธิพลการศึกษาปอเนาะในอดีตกล่าวกันว่ามีที่มาจากประเทศใน
ตะวันออกกลางอย่างอียิปต์ และแพร่หลายมาสู่ประเทศต่างๆบริเวณคาบสมุทรมลายู โดย
เฉพาะรัฐมลายูต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย แล้วเผยแพร่มายังรัฐมลายูปัตตานีต่อมา (ขจัดภัย
บุรุษพัฒน์, 2519: 197)
ปั จ จั ย ทางการเมื อ งและสั ง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ภาคใต้ ช่ ว ง
พ.ศ. 2464 จนถึงปี พ.ศ. 2484 ได้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2464
จนถึงก่อน พ.ศ. 2475 และช่วง พ.ศ. 2484 ในช่วงแรกพบว่า นโยบายการปกครองท้องถิ่น
ภาคใต้ขึ้นกับระบบเทศาภิบาลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อให้การปกครองท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ดูแลทั้งการปกครอง และสนับสนุนการจัดการศึกษามูลฐาน
ในพื้น ที่ นั บได้ ว่ า เป็น ยุ ค ที่จัดการศึกษาท้องถิ่นจริงจังภายหลังการขยายการศึกษาในระบบ
โรงเรียนไปสู่ท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับรัฐชาติจึงมีบทบาทสำคัญต่อระบบการศึกษาภาครัฐที่ถูก
นำไปใช้ ในระบบโรงเรียนของท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วทั้งราชอาณาจักรสยามเวลานั้น วัฒนธรรมโดย
เฉพาะภาษาไทยได้กลายเป็นแบบแผนการศึกษาที่รัฐมุ่งปลูกฝังให้เยาวชนท้องถิ่นได้เรียนรู้
โดยหวังว่าการศึกษาที่ ใช้ภาษาไทยกลางจะเป็นสื่อทางวัฒนธรรมในการศึกษาหาความรู้ผ่าน
แบบเรียนตำราการศึกษาระดับพื้นฐานและระดับสูงขึ้นไป
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นโยบายที่ รั ฐ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง คื อ การประกาศใช้
พระราชบัญญัติทางการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาที่รัฐจัดขึ้นอย่างทั่วถึง
ดังพบว่าในช่วงก่อน พ.ศ. 2464 ในมณฑลปัตตานียังมีโรงเรียนของรัฐอยู่บ้างแล้วและได้
สนับสนุนให้มีการเรียนในโรงเรียนประชาบาลแต่มีผู้เรียนน้อยมาก เพราะไม่ ได้มีกฎหมาย
ทางการศึกษาบังคับให้เล่าเรียน ด้วยเหตุนี้การศึกษาภาคบังคับจึงเป็นการจัดการศึกษาที่จะ
ทำให้การศึกษาภาครัฐดำเนินการได้อย่างทั่วถึงแท้จริง (กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร,
เอกสารรัชกาลที่ 6 แฟ้ม ศธ. 44/28, 2460) และข้อเสนอดังกล่าวได้รับการนำไปปฏิบัติเมื่อ
มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2460” (กระทรวงศึกษาธิการ,
2464: 3) ดังพบว่าใน พ.ศ. 2464 เฉพาะชายแดนภาคใต้ (มณฑลปัตตานี) มีการประกาศใช้
ใน 220 ตำบล นับได้ว่าประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวครบทุกพื้นที่ ทั้งนี้เพราะเป็นการเร่งดำเนิน
การอย่างเร็วรวดและเข้มงวด อันส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
การศึกษาดั้งเดิม
ต่อมานโยบายการเมืองในช่วง พ.ศ.2481-2484 ส่งผลต่อการศึกษาชายแดนภาคใต้
คือการสร้างลัทธิชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องมาจากการเมืองในช่วง พ.ศ.
2480 เป็นต้นมาที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้รับการสนับสนุนจากราษฎรและฝ่ายทหาร การ
ดำเนินนโยบายปลูกสำนึกชาตินิยมนับเป็นพลังในการสนับสนุนอำนาจรัฐ ทั้งการปฏิบัติงานของ
รัฐบาลในและนอกประเทศรวมทั้งชักจูงประชาชนปฏิบัติตามรัฐบาล ถือได้ว่าเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการเมืองแบบใหม่ที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทย (ทินพันธุ์ นาคะตะ,
2543: 92 – 94) นโยบายชาตินิยมส่งผลต่อการสร้างชาติรวมทั้งความเป็นอยู่ ความรู้สึก
ต่อต้านจากคนในท้องถิ่นภาคใต้อยู่ด้วยโดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศรัฐ
นิยมอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2482 - 2485 จำนวน 12 ฉบับ ครอบคลุมถึงการเมืองสังคม
วัฒนธรรม การศึกษา ความเป็นอยู่ของคนโดยทั่วไป (รอง ศยามานนท์, 2520: 112 – 114)
รัฐนิยมที่กระทบต่อวิถีชีวิตชาวมลายูท้องถิ่น คือ ในฉบับที่ 3 เรื่องการเรียกชื่อชาวไทยที่ไม่มี
การระบุเชื้อชาติ โดยเฉพาะชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีสำนึกในประวัติศาสตร์
ของตนเองและถือว่าดำรงชีวิตในวัฒนธรรมเชื้อสายมลายู (นิอับดุลรากิ๊บ ศิริเมธากุล, 2543:
65)
นอกจากนี้รัฐนิยมฉบับที่ 9 เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการศึกษาเพราะระบุถึงการกำหนด
คุณลักษณะของพลเมืองดีที่ต้องรู้หนังสือไทย ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมการขยายการศึกษาของรัฐ
เป็นไปอย่างทั่วถึง เพราะรัฐบาลถือว่าภาษาและหนังสือไทยเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย
พลเมืองของประเทศต้องมีหน้าที่ทางการศึกษาด้วย นโยบายนี้กระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
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เช่น การศึกษา การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น (สมาน รังสิโยกฤษฏิ์, 2510: 141 142)
ประการที่สอง ด้านการวิเคราะห์นโยบายการศึกษาพบว่าในช่วงที่เริ่มใช้ พ.ร.บ.
ประถมศึกษา พ.ศ. 2464 จนถึงราว พ.ศ. 2480 รัฐมีนโยบายจัดโครงสร้างการศึกษาใน
ท้องถิ่นโดยการให้การศึกษาภาคบังคับเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีการดำเนินการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป (กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร, เอกสารรัชกาลที่ 6, ศธ.44/52, 2467)
ดังนั้นการศึกษาท้องถิ่นทั้งโรงเรียนในวัด โรงเรียนจีนและปอเนาะยังคงมีบทบาทการศึกษาต่อ
เยาวชนท้องถิ่นขณะเดียวกันรัฐได้เริ่มมีบทบาทในการควบคุมมาตรฐานระบบการศึกษาใน
โรงเรียนด้วย (กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร, เอกสารรัชกาลที่ 6, ม.22/14/2466)
ด้านการสอนและตามรายงานกระทรวงศึกษาธิการช่วง พ.ศ.2476-2480 พบว่าการจัดการ
ศึกษามีอุปสรรคด้านภาษาที่ ใช้ ในระบบโรงเรียน ทำให้ครูจำเป็นต้องใช้หลักการสอนโดย
บูรณาการการสอนในหลักสูตร คือ ใช้สองภาษาในการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหา
ได้ดียิ่งขึ้น (ขุนศิลปกรรมพิเศษ, 2514: 3)
ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2484 จนถึง พ.ศ.2500 ชายแดนภาคใต้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านการเมือง และสังคมเนื่องจากนโยบายชาตินิยมสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงครามเกิด
ผลกระทบในการต่อต้านนโยบายของรัฐอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันยังเกิดการปลุกจิตสำนึกทาง
ประวัติศาสตร์ของคนท้องถิ่นเพื่อลุกต่อสู้ขจัดอำนาจรัฐซึ่งถูกมองว่าคุกคามวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่
เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการสร้างรัฐชาติและมุ่งเน้นนโยบายด้านวัฒนธรรมซึ่ง
ให้ความสำคัญกับการสร้างเอกภาพของคนในชาติภายใต้วัฒนธรรมไทย (แถมสุข นุ่มนนท์,
2524: 35-58) โดยเฉพาะการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนในชาติที่เชื่อมโยงกับ
การดำรงเชื้อชาติเดียว คือ เชื้อชาติไทยเท่านั้น จึงนับได้ว่ารัฐนิยมที่ส่งเสริมความเป็นชาติกลับ
กลายเป็นการไม่ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเชื้อสายเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ภายในชาติ
(เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร, 2547: 29-62)
ด้านสภาพปัญหาและผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการศึกษาของรัฐในชายแดน
ภาคใต้ ในช่วง พ.ศ. 2484 จนถึง พ.ศ. 2500 ในท้องถิ่นมีการเรียกร้องให้มีการเพิ่มการสอน
ภาษามลายูจากผู้นำมลายูจนมีการอนุโลมสอนในโรงเรียนรัฐบาล ให้มีการสอนภาษามลายูโดย
ให้ทำการสอนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง ทำการคัดเลือกครูผู้สอนที่รู้ภาษามลายูดีถึงแม้ว่ามีคุณวุฒิ
ไม่ ได้ตามเกณฑ์ รัฐบาลก็ไม่ถือเอาเป็นเรื่องเคร่งครัด ใช้แบบเรียนมลายูที่เคยใช้ ในมาเลเซีย
ของรัฐบาลสเตรทเซทเติลเมนท์จนกว่าจะมีการสร้างหลักสูตรการสอนภาษามลายูของประเทศ
ไทยขึ้นเองได้ จนใน พ.ศ. 2491 มีการประกาศใช้ประมวลวิชาภาษามลายู สำหรับบรรจุครู
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สอนภาษามลายู ผู้มีความรู้ทางศาสนาอิสลามเพื่อสอนนักเรียน เพราะรัฐมีปัญหาที่ไม่สามารถ
หาครูที่มีความรู้ภาษาไทยได้ทันอนุโลมให้มีครูมุสลิมบรรจุโดยไม่รู้ภาษาไทยถึงชั้นประถมศึกษา
ซึ่งถือว่าครูต้องจบประถมศึกษาเป็นเบื้องต้น แต่จะให้สอบไล่ หรือสอบเทียบเท่าภาษาไทยให้
ผ่านภายในเวลา 1 ปีนับแต่บรรจุรับราชการ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการเรียนในอิสลาม
วิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่ออบรมการศึกษาตามหลักสูตรการสอนของอิสลามวิทยาลัยตั้ง
แต่ พ.ศ. 2493 อย่างไรก็ดี ในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อชักจูงให้ชาวมลายู
มุสลิมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดยส่งเสริมการเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นด้วย แต่
ก็ ไม่สัมฤทธิ์ผล เพราะการใช้ชีวิตประจำวันมีการสื่อสารด้วยภาษามลายูเป็นแบบแผนหลัก
ขณะเดี ย วกั น เยาวชนส่ ว นใหญ่ ยั ง นิ ย มศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น หรื อ ปอเนาะมากกว่ า
(เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร, 2547: 183)
ด้านการฟื้นฟูการสอนภาษามลายูตั้งแต่ พ.ศ. 2490 จนถึง พ.ศ. 2494 หลังจาก
นั้นการเรียนระบบโรงเรียนของรัฐทั้งโรงเรียนประชาบาล และเทศบาลใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึงใช้แบบแผนเดียวกันที่ราชอาณาจักร (เกษม รังสิโยกฤษฎ์, 2519, 99-100) และ
เชื่อว่าการศึกษาภาครัฐที่ขาดบูรณาการทางวัฒนธรรมจริงจังทำให้การเรียนในระบบปอเนาะเป็น
แหล่งรองรับเยาวชนมลายูอย่างต่อเนื่อง การสำรวจข้อมูลของการศึกษาเอกสารการศึกษา ช่วง
พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2520 พบว่า พ.ศ. 2490 ประชากรที่ ไม่รู้หนังสือมี 81.2 เปอร์เซ็นต์
พ.ศ. 2503 อัตรา 67.0 เปอร์เซ็นต์เป็นต้น (นภดล โรจนอุดมศาสตร์, 2523 : 77-78)
ขณะที่การศึกษาของรัฐมีบทบาทในกลุ่มเยาวชนชาวไทยพุทธ และชาวจีนที่สามารถรับการ
ศึกษาในระบบโรงเรียนเพราะไม่ขัดกับวัฒนธรรมการศึกษาของชุมชนดังกล่าวเนื่องจากรากฐาน
ทางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนของคนท้องถิน่ มีลกั ษณะยอมรับการเรียนรูแ้ ผนใหม่
2. การจัดการศึกษาช่วงหลัง พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2520
ในช่วง พ.ศ. 2500 จนถึง พ.ศ. 2510 เป็นระยะที่รัฐบาลมีนโยบายควบคุม
การศึกษาชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการศึกษาปอเนาะตั้งแต่ พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้วางระเบียบ ปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะขึ้นมาในปี พ.ศ. 2504 โดยส่งเสริมให้ปอเนาะ
จัดการเรียนการสอนทั้งวิชาศาสนา และวิชาสามัญ และวิชาชีพไปพร้อม ๆ กันไป ทำให้
ปอเนาะที่จดทะเบียนได้รับการปรับปรุง และได้รับเงินอุดหนุนจากทางราชการระหว่าง พ.ศ.
2504 - พ.ศ. 2508 และต่อมาใน พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2511 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
ปอเนาะที่จดทะเบียนแล้วให้แปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามใน พ.ศ. 2509
(14 มิถุนายน) คณะรัฐมนตรีได้มีมติห้ามจัดตั้งปอเนาะขึ้นมาใหม่ตามข้อเสนอของสภาพความ
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มั่นคงแห่งชาติ ขณะเดียวกันปอเนาะที่มีอยู่แล้วให้แปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลามใช้เวลาประมาณ 5 ปี (ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2, 2527 : 14) กรณีการจัด
หลักสูตรสามัญในปอเนาะมีการปรับปรุงหลักสูตรและหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
เช่น การเรียนด้านภาษาไทยแก้ ไขให้สอดคล้องกับปัญหาที่มุสลิมมีปัญหาเรื่องการออกเสียง
ภาษาไทย ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา2 จัดให้มีการเรียนและปฏิบัติศาสนกิจใน
วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม และหลังการปรับหลักสูตรมีการจัดทำแผนการสอนและหนังสือ
เรียนและโครงการอบรมครูทั้งนี้หลักสูตรศาสนาอิสลาม (ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2,
2527 : 21)
บทบาทของภาครัฐก็ ได้ควบคุมการศึกษาท้องถิ่นในระบบปอเนาะนั้นได้ทวีความ
เข้มงวดและมีโครงการปรับปรุงปอเนาะในภาคการศึกษา 2 รวมทั้งภาคการศึกษา 3 ภาคการ
ศึกษา 4 ให้เป็นโรงเรียนราษฎร์ ใน พ.ศ. 2510 การศึกษาปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นนี้มีความสอดคล้องกับปัญหาการเมืองท้องถิ่น ปัญหาความมั่นคง ที่ส่งผลต่อการเร่ง
ขยายการศึกษาภาครัฐทุกระดับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะเดียวกันขบวนการต่อต้านอำนาจ
รัฐจากท้องถิ่นในช่วงนี้ยังทวีความรุนแรงจนกระทั่งการชุมนุมประท้วงที่จังหวัดปัตตานี พ.ศ.
2516-พ.ศ. 2520 เป็นช่วงเหตุการณ์จับครูไปเรียกค่าไถ่ และใน พ.ศ. 2517 มีเหตุการณ์
สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาภาคใต้คือ การชุมนุมที่ศาลากลาง จังหวัดยะลา โดยที่การชุมนุมมี
สาเหตุมาจากการดำเนินการของกลุ่มโจรก่อการร้ายใน 3 จังหวัดและมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
ขณะเดียวกันปัญหาด้านการเมือง และความไม่สงบในพื้นที่ช่วง พ.ศ. 2510 - 2520 คือ
ปัญหาด้านการเมืองเกิดจากความเคลื่อนไหวเพื่อแบ่งแยกดินแดนที่เติบโตขึ้นจากการต่อต้าน
การปกครองของรัฐที่เป็นปัญหาสะสมมาจากความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ ช่วงนี้ปัญหาได้มี
แนวโน้ม เป็นปัญหาระหว่างประเทศด้วย ขณะเดียวกันปัญหาชายแดนภาคใต้ที่กระทบโดยตรง
ต่อระบบการศึกษารัฐคือปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จากปัญหาขบวนการ ขจก. ที่ถือกำเนิดจาก
ปัญหาการพัฒนาท้องถิ่นโดยกลไกของรัฐที่ขาดมิติวัฒนธรรม เพราะมิติวัฒนธรรมในแง่นี้เป็น
ทั้งการแสดงวิธีคิด และข้อปฏิบัติทางสังคมไปพร้อม ๆ กัน คือการปลดแอกประชาชนมลายู
ให้พ้นจากอำนาจรัฐที่เขามองว่าไม่ ได้รับความเป็นธรรม ดังปรากฏเป็นความเคลื่อนไหวของ
กลุ่ม ข้อปฏิบัติของกลุ่มแสดงถึงการประนีประนอมกับประชาชน และอยู่ฝ่ายของชาวมลายู
ท้องถิ่น (กัมปนาท จินตวิโรจน์, 2517: 118-122)
กระแสการเมืองที่สืบเนื่องมาจากข้อเรียกร้องทางสังคมวัฒนธรรม ทำให้รัฐจำเป็น
ต้องหันมาสนใจปัญหาการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการปรับนโยบายทางการศึกษา
เพื่อขจัดปัญหาการศึกษาที่เคยมีมาในอดีต โดยเฉพาะการเรียนในระบบโรงเรียนรัฐที่ ไม่เป็นที่
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นิยมของคนส่วนใหญ่ เนื่องจากความแตกต่างของระบบการศึกษาในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมา
เดิม และการศึกษาของรัฐเป็นเสมือนกลไกอำนาจรัฐที่มีต่อการควบคุม และขัดเกลาทางสังคม
ต่อเยาวชนในท้องถิ่น การปรับปรุงดังกล่าว เช่น ด้านการจัดการศึกษาปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลาม และการส่งเสริมให้มีการสอนวิชาเกี่ยวกับอิสลามศึกษา ในโรงเรียนของรัฐ
ซึ่งการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.
2504 - พ.ศ. 2508 ที่มีนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการแบ่งสภาพโรงเรียนปอเนาะ
ให้เป็นโรงเรียนราษฎร์ อันเนื่องมาจากจะเป็นการสร้างหลักสูตรสำคัญ ทำให้การเรียนของ
เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน
ขั้ น ตอนตามแนวคิ ด จั ด การศึ ก ษาต้ อ งดำเนิ น ตามที่ ป ระสานการดำเนิ น การกั บ กระทรวง
มหาดไทยเป็นกระบวนการเกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่ การปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์
การส่งเสริมขยายการศึกษาภาคบังคับ หรือที่เรียกว่าการศึกษาประชาบาล ตลอดจนการ
ปรับปรุงการศึกษาผู้ ใหญ่ ให้รู้ภาษาไทย พร้อมกับการมีการฝึกสอนอาชีพ ที่จำเป็นให้แก่คนใน
ท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษาเขต 2, 2518: 1-3)
ในด้านการปรับปรุงโรงเรียนปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์ฯ ได้มีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2508 มาแล้ว และช่วง พ.ศ.2510 เป็นต้นมา การศึกษาปอเนาะได้รับ
การสนใจยิ่งขึ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนดังกล่าวดำเนินมาจน พ.ศ. 2519 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีการลงมติเสนอขอสภาความมั่นคงเกี่ยวกับการศึกษาดังกล่าวคือ ไม่ ให้จัดตั้ง
โรงเรียนดังกล่าวขึ้นเพิ่มเติมเน้นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พร้อมกับสนับสนุนการจัดการ
สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนประถมศึกษาสอดคล้องกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่
วก 930/2518 เรื่องให้มีการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษา มีปัจจัยด้านการ
ศึกษา จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะเห็นว่าในหลักคำสอนทาง
ศาสนาอิสลามถือว่าการแสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง เท่าที่
ผ่านมานักเรียนที่เรียนโรงเรียนประถมจะเรียนวิชาศาสนานอกเวลาเรียน ทำให้รัฐบาลไม่
สามารถติดตามการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและทำให้เด็กนักเรียนมีเวลาเรียนมาก ทำ
ให้ผลการเรียนต่ำ และปัญหาการศึกษาติดตามมา ดังได้สรุปว่าจากการสำรวจสภาพการศึกษา
ช่วงก่อน พ.ศ. 2519 คือ
1. ในช่วงก่อน พ.ศ. 2519 มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ขึ้นใน
หมู่บ้านต่างๆ โดยไม่ ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขาดการควบคุม
อย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
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2. เมื่อเด็กนักเรียนต้องเรียนนอกเวลาทำให้ผลการเรียนต่ำ คือเด็กนักเรียนต้อง
เรียนศาสนาเวลาเช้าหรือค่ำ (ก่อนหรือหลังเรียน) หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เต็มวันอีกด้วย
กระทบต่อการเรียนในเวลาปกติ เพราะนักเรียนไม่มีเวลาทบทวนการบ้านและเวลาพักผ่อน
ผลการเรียนในชั้นจึงต่ำ
3. ครู ส อนศาสนาไม่ เ ข้ า ใจนโยบายการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของชาติ
และหนังสือในการเรียนใช้ภาษามลายู จัดซื้อจากต่างประเทศจึงมีเนื้อหาสาระบางตอนอาจจะ
ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย
4. นักเรียนต้องเรียนทั้งภาษาอาหรับ ภาษามลายู และภาษาไทย นับเป็นภารกิจที่
หนักสำหรับนักเรียนโรงเรียนประถม (สำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 , 2530: 1-2)
ส่วนการจัดการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การแก้ปัญหาทางการ
ศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ โครงการจัดการสอนศาสนาอิสลามใน
โรงเรียนประถมศึกษา เป็นโครงการทดลอง เพื่อให้ ได้หลักการและรูปแบบการจัดการศึกษา
เกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและเหมาะสม จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ประสบกับปัญหา
หลายประการ ทั้งในด้านการบริหารหลักสูตรการบริหารงานบุคคล ตลอดจนความเข้าใจและ
เจตคติของประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารการศึกษา (สำนักงานศึกษาธิการเขต
เขตการศึกษา 2, 2530: 5)
3. การจัดการศึกษาช่วงหลัง พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2547
ในช่วง 15 ปีของกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบาย
ด้ า นสั ง คม การเมื อ ง การศึ ก ษา มี ค วามสอดคล้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น จนกล่ า วได้ ว่ า การเมื อ ง
การศึกษา ปัญหาด้านสังคมวัฒนธรรม เป็นบริบทที่นำไปสู่การดำเนินนโยบายของรัฐต่อท้องถิ่น
ภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง นับเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดการศึกษาที่นำ
ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนได้แต่ก็ยังมุ่งหวังการศึกษา เป็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ภาคใต้ แม้ว่ากระบวนการพัฒนาโดยอาศัยระบบการศึกษาจะใช้เวลายาวนาน ข้อที่น่าพิจารณา
ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนในช่วงนี้คือ 1. พิจารณาจากปัญหาการ
จัดการศึกษาว่า จัดให้สอดคล้องกับการพัฒนาระดับประเทศ ดังนั้นการศึกษาของรัฐจึงต้องมี
มาตรฐานเดียวกันและเร่งขยายการศึกษาอย่างจริงจัง การจัดการศึกษาของท้องถิ่นนี้มีหลาย
หน่วยงานภาครัฐร่วมกัน โดยถือว่าการศึกษากับการเมืองสังคม เป็นปัญหาที่แก้ไขไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกัน 2. แนวคิดในการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐใช้วิธีการ
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สนั บ สนุ น การศึ ก ษาแก่ เ ยาวชนท้ อ งถิ่ น เข้ า ศึ ก ษาโรงเรี ย นของรั ฐ มากขึ้ น ทุ ก ระดั บ และทุ ก
ประเภทการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เ ป็ น การคาดหวั ง ว่ า ระบบการศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นตลอดจน
อุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างทัศนคติ ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
ระดับท้องถิ่นและประเทศ ขณะเดียวกันการศึกษาส่วนนี้จะมีส่วนในการสร้างเสริมอาชีพและ
พัฒนาความรู้ของเยาวชนในท้องถิ่น ให้มีโอกาสเข้าสู่การประกอบอาชีพในสังคมยุคใหม่ที่
ต้องการบุคลากรที่ ได้รับการศึกษาหลากหลายสาขา ซึ่งต้องผ่านการเรียนในระบบ จึงนับได้
ว่าการศึกษาแผนใหม่ ในท้องถิ่นภาคใต้จะเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวิถี
ชีวิตของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนส่วนใหญ่ ในท้องถิ่นที่เคยเรียนรู้จากระบบการศึกษา
ดั้งเดิมในท้องถิ่นตนเอง การเรียนในระบบศาสนา จึงถูกท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจที่เข้ามาพร้อมกับอิทธิพลของอำนาจรัฐในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง จนอาจทำให้เกิด
การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมนับเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดในท้องถิ่นภาคใต้
ระหว่างการจัดการศึกษาโดยรัฐและชุมชนท้องถิ่น อาจพบได้จากการจัดการศึกษาของรัฐที่มีทั้ง
ส่วนที่ต้องการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม เช่น นโยบายมุ่งศึกษาภาษาไทย ซึ่งการสนับสนุน
ให้ มี ก ารใช้ ภ าษาไทยแพร่ ห ลายในสั ง คมท้ อ งถิ่ น ช่ ว ง พ.ศ.2521 เป็ น ต้ น มา การจั ด กลุ่ ม
หลักสูตรสามัญในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ที่ดำเนินการต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ได้
ผสานแนวคิดการรับวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระบบการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากการเริ่มนโยบายการ
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องการสร้างและพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาเริ่มตั้งแต่ก่อน
พ.ศ. 2520 และดำเนินการต่อเนื่อง นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นใน 2 แนวทางคือ แนวทางที่
หนึ่งเป็นแนวทางการศึกษาตามวัฒนธรรมกระแสหลัก (ตามแผนการศึกษาชาติ และแผน
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตั้งแต่แผน 4 เป็นต้นมา) และแนวทางที่สองเป็นแนวทางการ
ศึกษาชุมชน ซึ่งแนวทางหลังจะได้รับการสนับสนุนให้เติบโตควบคู่กันไปเป็นการศึกษาสอง
แนวทางคู่ขนานที่เกิดขึ้น เป็นลักษณะพิเศษของสังคมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ สะท้อน
การต่อสู้ทางวัฒนธรรม จากชุมชนท้องถิ่นกับวัฒนธรรมการศึกษากระแสหลัก การจัดการ
ศึกษาเช่นนี้ แสดงให้เห็นทวิลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาท้องถิ่น อัน
เกิดจากการเรียกร้องทางสังคม การต่อต้านระบบการศึกษาของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อแสดงพลังที่ทำให้เกิดการยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลายร่วมกันและไม่พยายาม
ครอบงำซึ่งกันและกัน การศึกษาที่พัฒนาจากระบบดั้งเดิมทั้งปอเนาะไปอยู่สู่โรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาและการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ปัจจัยที่นำไปสู่การดำเนินนโยบายการศึกษา
ระยะ พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2535 ได้แก่การศึกษาควบคู่กับนโยบายความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เน้นนโยบายสำคัญ 3 ประการคือ 1. นโยบายด้านการให้สอนศาสนาอิสลาม
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2. นโยบายขยายการศึกษาภาครัฐสู่ท้องถิ่นทุกระดับ และ 3. นโยบายปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลาม (ศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2537: 1-15) ก่อน
พ.ศ. 2520 รัฐมีนโยบายปรับสภาพโรงเรียนปอเนาะ เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
และห้ามจัดตั้ง ปอเนาะใหม่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2509 และข้อเสนอ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ) ดังนั้นในระยะต่อมานโยบายสำคัญคือ การปรับปรุงโรงเรียนดังกล่าว
(พ.ศ. 2520-2524) ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณการอุดหนุนสิทธิบางประการแก่ครูและ
นักเรียน ตลอดจนการสร้างอาคารเรียน อย่างไรก็ดีแม้รัฐจะมีนโยบายสนับสนุนการศึกษา
ดังกล่าว แต่ ในท้องถิ่นเองยังปรากฏโรงเรียนปอเนาะที่มีการสอนเฉพาะวิชาศาสนาอิสลาม
อย่างเดียว ในการสำรวจ พ.ศ. 2535 ที่ไม่อนุญาตจัดตัง้ (ไม่จดทะเบียน) ในปัตตานี จำนวน 39 โรง
มีผู้สอน 119 คน นักเรียน 2,598 คน ส่วนปอเนาะที่จดทะเบียน (อนุญาตจัดตั้ง) มี 86 โรง
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, 2535: 5-12) การที่มีปอเนาะที่ยังไม่แปรสภาพเป็น
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เกิดจากความไม่พร้อมและการขาดคุณสมบัติ ในการขอ
แปรสภาพ อย่างไรก็ตามสำหรับความเข้าใจของคนในท้องถิ่นที่นับถือศาสนาอิสลาม ปอเนาะ
ยังเป็นสถาบันการศึกษานอกระบบที่มีส่วนในการอบรมเยาวชนให้ดำรงชีวิตที่ดีตามหลักของ
ศาสนาอิสลาม การสำรวจสภาพของปอเนาะแบบดั้งเดิมที่สอนศาสนาเพียงอย่างเดียว พบว่ามี
ปัญหาการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและด้านอาคารสถานที่ คือ ในด้านการบริหารการ
จัดการศึกษา ไม่มีการกำหนดระยะเวลาชัดเจนทั้งหลักสูตรและระยะเวลาในการเรียน ผู้เรียน
สามารถเรียนตามความสนใจ โดยไม่ต้องเรียนหมดทั้งหลักสูตร ระบบชั้นเรียนจะเลื่อนชั้น
เรียนไปตามความรู้ที่ ได้รับ โดยไม่มีระบบการสอบ และไม่มี ใบรับรองคุณวุฒิจากกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร แต่ เ ป็ น การยอมรับตามสังคม ดังนั้นการยอมรับความสามารถของผู้เรียนจึง
เป็นการที่สังคมยอมรับความสามารถ และการปฏิบัติตนของผู้เรียนเมื่อออกไปอยู่ ในสังคม
ผู้เรียนก็ไม่มีการจำกัดคุณวุฒิ ระดับการศึกษา เพียงแต่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็สามารถ
แสดงความจำนงต่อโต๊ะครู และเข้าเรียนได้ เพราะเป็นการเรียนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึง
ระดับสูง การเรียนการสอนขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของโต๊ะครูเป็นหลัก (สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, 2525: 5-6) การสอนในสถานศึกษาในลักษณะดังกล่าวจึงนับเป็น
ระบบการศึ ก ษาดั้ ง เดิ ม ในวั ฒ นธรรมมลายู อิ ส ลามที่ ห ลงเหลื อ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ขณะที่ รั ฐ ได้
พยายามสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง แบบแผนการเรียนโรงเรียนดังกล่าวให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน
นโยบายการปรั บ ปรุ ง การเรี ย นของเยาวชนในแนวทางวั ฒ นธรรมอิ ส ลามซึ่ ง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ในพื้นที่ คือปรับให้โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนราษฎร์
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สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนได้มีหลักสูตรสามัญศึกษา สอนในระดับประถม มัธยมต้น และ
มัธยมปลาย ทำให้มีการสอนเช่นเดียวกับโรงเรียนสามัญของรัฐ (มาโนชญ์ บุญญานุวัตร,
2525: 13-22) ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้นโยบายปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์ พอจะประมวลได้
ดังนี้
1. การขาดแคลนครูผู้สอนวิชาสามัญให้แก่โรงเรียน
2. การสอนในโรงเรียนราษฎร์ระยะแรกมีความขัดแย้งกันด้านการเปลี่ยนรูปแบบ
สถานศึกษา และการใช้หลักสูตรสามัญ เมื่อรัฐมีโครงการอุดหนุนโรงเรียนดังกล่าวจนใน
พ.ศ. 2530 มีการประเมินว่าการสนับสนุนด้านบุคลากรและการสร้างโรงเรียน (การอุดหนุน
ประเภทวิทยาคารสงเคราะห์) โต๊ะครูผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนมักไม่ยอมรับการช่วยเหลือ โดย
เฉพาะการปรับปรุงแบบแผนการสอนแบบสามัญ (เทอดศักดิ์ รวีฉาย, 2529: 33-35 )
3. ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างรัฐและท้องถิ่นที่ทำให้เกิดการต่อต้านรัฐในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนราษฏร์สอนศาสนา ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเข้าใจไม่
ตรงกันในบางประเด็น ปัญหาเนื่องมาจากช่องว่างทางวัฒนธรรมการศึกษาดั้งเดิมของมุสลิม
ท้องถิ่นที่สะท้อนการสืบทอดศาสนาซึ่งเป็นสาระสำคัญของวิถีชีวิตมุสลิมท้องถิ่น ดังนั้นความ
ขัดแย้งจึงเกิดขึน้ เสมอในการดำเนินงานพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์,
2529: 14-20)
4. จากการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางโรงเรียน
สอนวิชาชีพควบคู่กับการศึกษาสามัญและศาสนา มีการประมวลความเห็นของศึกษาธิการ
จังหวัดปัตตานี ในการแก้ไขปัญหาการศึกษาเยาวชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นส่วนหนึ่ง
รัฐบาลเน้นนโยบายในการสอนวิชาชีพมากขึ้น เพราะการเรียนวิชาสามัญมีปัญหาติดตามมาคือ
นักเรียนจบมาไม่มีงานทำ และทำให้ผู้เรียนเห็นว่าการเรียนไม่เกิดประโยชน์ ในการประกอบ
อาชีพ การเรียนรู้ธุรกิจสมัยใหม่รัฐอาจมีปัญหาเรื่องครูและคุณภาพครู วิธีแก้ปัญหา คือ สร้าง
ศูนย์กลางฝึกวิชาชีพ นอกจากนั้นนโยบายสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องปลูกฝังในโรงเรียนดัง
กล่าวคือ ความรักชาติบ้านเมือง เน้นให้รักแผ่นดินเกิด รักวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมชาติ
สร้างทัศนคติที่ชัดเจนให้แก่ครูและผู้บริหารของรัฐ การปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์ที่เหมาะสมจะ
ทำให้เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (ณรงค์ฤทธิ์
ศักดารณรงค์, 2529: 18 และอับดุลกอเดร์ เจะรายา, 2528: 14-17)
5. การสำรวจปี พ.ศ. 2525 จากการวิจัยภายใต้การสนับสนุนสำนักงานคณะ
กรรมการการวิจัยแห่งชาติ พบว่าปัญหาทางส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ดังกล่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปัญหาด้านทัศนคติเกี่ยวกับชาติไทย (คณิต ไข่มุกด์และ
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คณะ, 2525: 21-28) ซึ่งการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งใช้การศึกษาผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมี
การสนับสนุนการสอนภาษาไทยทั่วถึงในพื้นที่โดยเน้นเยาวชนรุ่นใหม่ การปรับปรุงหนังสือแบบ
เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม (เฉลิม มากนวล, 2525: 23-27)
6. ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษา เป็นเหตุทำให้รัฐจัดโครงการส่ง
เสริมการสอนภาษาไทยแก่เยาวชนท้องถิ่น เพราะความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา
ภาษา และการเรียนหลักสูตรสามัญใช้ภาษาไทย ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการเรียนภาษาไทย มี
การเตรียมการแก้ปัญหานี้โดยสอนภาษาไทยก่อนระดับประถม (มาโนชญ์ บุญญานุวัตร,
2525: 13-29)
7. สำหรับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อแก้ ไขปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เช่น บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการทำโครงการพัฒนาการใช้สื่อการสอนวิชา
ศาสนาในโรงเรียนดังกล่าว พ.ศ. 2533 ดำเนินการในโรงเรียนตัวอย่าง 12 โรง ในจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา (คณิตา นิจจรัลกุล, 2536: 1-131)
รอบทศวรรษ 2540 จนปัจจุบันการศึกษาของรัฐเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตเยาวชนในท้องถิ่น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ความเปลี่ยนแปลงต่อวิถี
ชีวิตโดยตรงคือการทำให้คนในท้องถิ่นมีส่วนในการเรียนรู้การศึกษาแผนใหม่ ภายใต้ระบบ
โรงเรียนที่มีระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นประถมจนอุดมศึกษา และการศึกษาเช่นนี้มีการ
รับรองผลเพื่อนำไปใช้ ในการประกอบอาชีพ การศึกษาจึงมีส่วนในการพัฒนาความรู้สมัยใหม่
ตามหลักสูตร และเป็นแนวทางหนึ่งในการเลื่อนสถานะสังคม เพราะการประกอบอาชีพของ
คนในสังคมปัจจุบันขึ้นกับคุณวุฒิทางการศึกษา การศึกษาในบทบาทเช่นนี้เป็นการผลักดันให้
คนในท้องถิ่น เห็นความสำคัญต่อการเรียนในระบบโรงเรียนยิ่งขึ้นกว่าในสังคมยุคก่อนหน้าที่มี
การต่อต้านนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐในจังหวัดภาคใต้อย่างรุนแรง ขณะเดียวกันบทบาท
ของการศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นทางอ้อม ทำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยว
กับการเป็นพลเมืองของรัฐการสำนึกต่อเอกลักษณ์ทางสังคมระดับประเทศ และเข้าใจความ
หลากหลายการดำรงอยู่ ร่ ว มกั น ของคนในท้ อ งถิ่ น และเข้ า ใจการดำรงอยู่ ใ นสั ง คมระดั บ
ประเทศ โดยเฉพาะการที่ ในท้องถิ่นได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ในการเป็นสมาชิกของชาติที่ตน
ดำรงอยู่ การพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษาจะมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
คนที่แตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ที่ดำรงชีพบนผืนแผ่นดินเดียวกัน การอนุรักษ์และการดำรง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สังคม ของคนในท้องถิ่นที่ยืนบนพื้นฐานของภาษา ความรู้สึกผูกพัน
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ทางเชื้อชาติได้กลายเป็นพลังในการส่งเสริมบทบาทของคนในท้องถิ่นที่เรียกร้องการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วมจากภาครัฐแทนการตอบโต้นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐในท้องถิ่นดังที่เคยมี
มาในยุคก่อนหน้านี้
ปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาการศึกษา คือ
1. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้โดยองค์กรจะต้องมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการจัดการศึกษา
2. กระทรวงศึกษาธิการควรกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาท้องถิ่น หรือชุมชน
ร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง
3. การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนเฉพาะวิชาศาสนาอิสลามได้เรียน
วิชาอาชีพควบคู่ ไปด้วย เพื่อจะได้ออกไปประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบวิชาศาสนา
4. การส่งเสริมให้การศึกษาแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคคลเหล่า
นั้นได้ประกอบอาชีพด้วยหลักวิชาการที่ทันสมัย การศึกษาตลอดชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐจะต้อง
สนับสนุนและส่งเสริมโดยหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องประสานความร่วมมืออย่างจริงจัง
5. การจั ด ฝึ ก วิ ช าชี พ ระยะสั้ น ให้ กั บ เยาวชนไทยมุ ส ลิ ม โดยเน้ น ทั ก ษะฝี มื อ
แรงงาน และการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษามลายูอักษรยาวี รวมทั้งภาษาอาหรับ แล้วจัดส่ง
แรงงานเหล่านี้ ไปทำงานในประเทศตะวันออกกลาง โดยประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลประเทศนั้น ๆ
6. ควรเปิดสอนวิชาชีพระดับสูงเพื่อผลิตกำลังคนด้านการอาชีพรองรับโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
7. มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และสื่ อ การเรี ย นการสอนอิ ส ลามศึ ก ษาในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถจัดการเรียนการสอนวิชา
อิสลามศึกษา
8. ควรมีการวิจัยเพื่อหารูปแบบในการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเท่ากับท้องถิ่นหรือภูมิภาคอื่น ๆ
9. ควรจัดให้มีโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนและชุมชนในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม การพัฒนาอาชีพ การมีงานทำ การรู้จักฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านสารเสพติด
10. ควรจัดให้มีโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจะได้
ช่วยคุ้มครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในโรงเรียน ชีวิตและครอบครัวของผู้ประกอบอาชีพครู
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ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งการจัดระบบการประสานงานคุ้มครองสวัสดิการครู ระดับ
จังหวัด อำเภอ และตำบลด้วย
11. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรจะได้ มี ก ารสำรวจความเป็ น อยู่ ข องครู ใ นจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ให้ ได้รับสวัสดิการที่จำเป็น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในการ
พัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น รอบทศวรรษที่ผ่านมากระแสสังคม
การเรียกร้องเสรีภาพแท้จริงของประชาชนที่มีต่อการศึกษา การดำรงอัตลักษณ์ทางสังคม
วั ฒ นธรรมของคนในท้ อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ ม ๆ กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 ดังนั้นนโยบายของการศึกษาต่อท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 ที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่นและการศึกษาระดับชาติที่สำคัญ คือการขยายการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 43 กล่าวถึงประชาชนมีสิทธิเสมอภาคกันในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่น้อยกว่า 12 ปี) รัฐเป็นผู้จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งระบบการจัดการศึกษาเริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ (การศาสนา, กรม, 2541: 1-20) มาตรการจัดการศึกษาใน
รัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นบทบาทร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนที่มีส่วนผลักดันให้การศึกษา
ต่อเยาวชนในท้องถิ่นเป็นไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งการศึกษาสามารถจัดขึ้นโดยท้องถิ่นซึ่ง
ประเด็นนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นให้เป็นไป
อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม
การศึ ก ษาท้ อ งถิ่น ในยุคปฏิรู ปการศึ กษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ : นโยบายการ
สนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายหลังการใช้นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าการศึกษาที่จัดในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาซึ่งพัฒนาจากปอเนาะในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความนิยมจาก
คนในท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ทั้งนี้อาจเกิดจากการปรับปรุงหลักสูตร การเพิ่มการศาสนา
ศาสนาอิสลามตามการเรียกร้องของท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอด และการสำรวจในปี
พ.ศ. 2542 มีนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามที่สนใจเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่เขตการศึกษา 2 จำนวน 27,339 คน จากนักเรียน 70,419 คน
นักเรียนกลุ่มนี้ต้องการเรียนสายสามัญ ควบคู่กับศาสนา (พิษณุ ก่อเกียรติยากุล, 2543: 39)
การที่นักเรียนต้องการศึกษาในระดับมัธยมปลายและศึกษาต่อในอุดมศึกษาภาคใต้ รัฐจึงควร
ให้ความสนใจในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มาก
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ขึ้น โดยการจัดหาบุคลากรและงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมุสลิมได้ศึกษามากขึ้น ขณะที่
การศึกษาสายศาสนาก็ต้องพิจารณาจัดการศึกษาสายศาสนา เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ
แนวทางการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่นำไปสู่
การบูรณาการทางสังคมวัฒนธรรม เช่น จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีคณะกรรมการติดตามประสานงาน การพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักการปฏิรูปการศึกษาการจัดสถาบันในลักษณะศูนย์พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเขตการศึกษา 2 และท้องถิ่นในการพัฒนา
หลักสูตร ติดตามผล การจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การส่งเสริมขวัญกำลังใจบุคลากร
ทางศาสนา ตลอดจนโครงการที่แสดงถึงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การอบรมครูตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา (พ.ศ. 2535) การจัดตั้งศูนย์วิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ทั้งระดับจังหวัด และเขตการศึกษา (สำนักงานเขตการศึกษา 2, 2537: 1-23) ใน
ส่วนของการศึกษาสตรี จากการวิจัยเบื้องต้นสำรวจใน พ.ศ. 2542 พบว่าสตรีมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มิได้รับการศึกษาโดยการเรียนตามความสนใจ นิยมเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม (ดลมนรรจน์ บากา, 2542: 203 - 214) ดังนั้นการที่รัฐมีส่วนในการ
จัดการศึกษาควรคำนึงถึงพื้นฐานความต้องการของสตรีมุสลิมท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้การศึกษามี
ส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
4. แนวทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ ไข  
ปัญหาการศึกษาของเยาวชนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
แนวทางในสังคมปัจจุบันมีแนวโน้มที่ต้องจัดการศึกษาเยาวชนตรงกับความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นเอง การเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้มีโอกาสที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน เช่น นโยบายของรัฐในปัจจุบันที่
เพ่งเล็งเรื่องของสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของประชาชน ว่าเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญ
ของประเทศชาติ ขณะเดียวกันการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเคยเป็นปัญหา
หรือเงื่อนไขทางวัฒนธรรมก็นับได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพิจารณา ควบคู่กับปัญหา
สถานการณ์ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ปั จ จุ บั น เช่ น นโยบายการศึ ก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการปัจจุบันที่สนับสนุนการสอนทั้งภาษาไทย และภาษามลายู สำหรับนักเรียนในพื้นที่
รัฐเชื่อมั่นว่าจะเป็นผลดีต่อการศึกษาในท้องถิ่นยิ่งขึ้น แนวทางการแก้ ไขปัญหาการศึกษาของ
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เยาวชนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาปัจจุบันมีการแสดงความคิดเห็นทั้งจากบุคลากรและ
นักเรียนต่อปัญหาทางการจัดการศึกษาที่รัฐควรปรับปรุง กล่าวคือ ปัญหาหลัก ได้แก่ ปัญหา
การจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคม วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ปัญหาคุณภาพการศึกษา การกระจายอำนาจทางการศึกษา และการส่งเสริม
บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ประการสุดท้าย คือ ปัญหาด้านผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางของการแก้ไขปัญหาหลักดังกล่าวที่
สำคัญคือ การส่งเสริมท้องถิน่ ให้มบี ทบาททัง้ การรับรูป้ ญ
ั หา การแก้ไขปัญหา และการเสนอแนะ
ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอง เช่น การศึกษาทั้ง
หลักสูตร และบุคลากรเป็นไปตามความต้องการท้องถิ่น การปรับนโยบายการบริการการศึกษา
เพื่อคืนการศึกษาแก่ท้องถิ่นสำหรับจัดการศึกษาของตนเอง เป็นทิศทางใหม่สำหรับการแก้ ไข
เยี ย วยาปั ญ หาการศึ ก ษาภาคใต้ เพราะว่ า การรวมศู น ย์ อ ำนาจทั้ ง การบริ ห ารการศึ ก ษา
หลักสูตรการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา ฯลฯ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่นมาโดยตลอด ดังนั้นทิศทางของการแก้ ไขระดับนโยบายและการจัดการศึกษาต้อง
คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหลัก การบูรณาการทางสังคม วัฒนธรรม
สู่แนวทางการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน ความเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาสำหรับท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับชีวิตวัฒนธรรมอันอยู่บนพื้นฐานประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของ
ผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง
สรุป

การศึกษาวิจัยได้แบ่งประเด็นในการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาไว้ คือ
1. สภาพการศึกษาท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
นโยบายการจัดการศึกษาที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมวัฒนธรรม ช่วงการจัดการศึกษาภายใต้
อิทธิพลของรัฐชาติ (พ.ศ. 2460 จนถึง พ.ศ. 2500)
2. การวิเคราะห์สภาพความเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษาในช่วงหลัง
พ.ศ. 2500 จนถึง พ.ศ. 2520
3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลที่มีต่อสภาพปัญหาการจัดการ
ศึกษาของรัฐในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูปทางการศึกษา (พ.ศ. 2520 จนถึง พ.ศ. 2547)
4. แนวทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อแก้ ไขปัญหาการศึกษาของเยาวชนตาม
นโยบายการปฏิรูปทางการศึกษา

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 2552

75

วิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐที่มีต่อการบูรณาการ...
ไข่มุก อุทยาวลี

ผลของการวิเคราะห์ปัญหาตามประเด็นดังกล่าว พบว่า
ในประเด็นที่ 1 เกี่ยวกับสภาพการศึกษาของท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมและการ
ดำเนินการจัดการศึกษาของรัฐในช่วงแรก (พ.ศ. 2460 จนถึง พ.ศ. 2500) จากการศึกษา
ข้อมูลการจัดการศึกษาในอดีตพบว่า ประวัติศาสตร์ของปัตตานีสะท้อนความเป็นมาที่ยาวนาน
ทางสังคมวัฒนธรรม แสดงถึงการสะสมภูมิปัญญาด้านการศึกษาภายใต้วัฒนธรรมมลายู โดย
พบว่าการศึกษาด้านศาสนาอิสลามมีความโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของคนใน
ดินแดนใกล้เคียง การศึกษาของคนกลุ่มใหญ่ภายใต้วัฒนธรรมของชาวมลายูฝังรากลึกในการ
ศึกษาของเยาวชนท้องถิ่น เพราะเป็นแบบแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันเป็น
วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
สภาพการศึกษาท้องถิ่นดังกล่าวเริ่มแปรเปลี่ยนจากปัจจัยการเมือง การจัดการศึกษา
ในช่วงทศวรรษ 2460 เมื่อรัฐไทยได้พยายามใช้นโยบายจัดการศึกษาท้องถิ่นจากพระราช
บัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เป้าหมายจัดการศึกษาอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย จัดการ
ศึกษาใช้หลักสูตรส่วนกลางจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วราชอาณาจักร การขยายการศึกษา
ในระบบโรงเรียนของรัฐเกิดขึ้นพร้อมกับอำนาจการปกครองและการขยายขอบเขตวัฒนธรรม
การศึกษา เรียนรู้ ภายใต้อิทธิพลของแนวคิดรัฐชาติ
ในช่วง พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2500 กระแสการปกครองแบบชาตินิยมส่งผลกระทบ
ต่อท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายด้านวัฒนธรรมของผู้นำ
ประเทศยิ่งมีส่วนตอกย้ำต่อความรู้สึกต่อต้านอำนาจรัฐจากส่วนกลาง เพราะนโยบายวัฒนธรรม
กลายเป็นอุปสรรคของการยอมรับเอกลักษณ์ที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่างที่เป็น
สั ง คมพหุ ลั ก ษณ์ และคนส่ ว นใหญ่ ใ นสั ง คม ท้ อ งถิ่ น แห่ ง นี้ ก็ เ ป็ น ชาวพื้ น เมื อ งมลายู ที่ มี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ในระบบการศึกษาตนเอง การต่อสู้ทั้งทางการเมือง
วัฒนธรรม และระบบการศึกษาจึงทวีความรุนแรง ในยุคนี้สะท้อนให้เห็นจากการเรียกร้อง
ความเป็นอิสระทางการศึกษา ในช่วงเหตุการณ์ พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2490 อย่างไรก็ดีการต่อสู้
เรียกร้องถึงการเป็นสังคมที่รักษาอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและการศึกษาจากคนในท้องถิ่นเป็น
แรงกระตุ้นที่สำคัญจนทำให้เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาและโครงการสวัสดิการพิเศษสำหรับ
การศึกษาของเยาวชนเชื้อสายมลายู ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในช่วงเวลาถัดมา พ.ศ. 2491 เริ่มมี
การบรรจุครูสอนภาษามลายู รวมถึงการขยายการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมใน
ลักษณะบูรณาการกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ
ในประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาต่อการบูรณาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ในยุค พ.ศ. 2500 จนถึง พ.ศ. 2520 พบว่า การจัดการศึกษาใน
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ท้ อ งถิ่ น ระยะนี้ ยั ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คม วั ฒ นธรรม และสำนึ ก ทาง
ประวัติศาสตร์ของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาของคน
ท้องถิ่นที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมการศึกษาท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่น ขณะเดียวกัน ปัจจัยทางการ
เมืองจากนโยบายการปกครองโดยเฉพาะในช่วงต้นทศวรรษ 2500 ที่เน้นวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ไทยระดับชาติ ทำให้กระบวนการต่อต้านอำนาจการปกครองและการศึกษายังคงเกิด
ขึ้นมาโดยตลอด แม้ว่ารัฐได้พยายามคำนึงถึงปัจจัยในการจัดการศึกษา	
อย่างไรก็ดี ในช่วงทศวรรษ 2520 เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้รัฐมีนโยบายปรับปรุงทิศทางการจัดการศึกษาเช่น การปรับปรุง
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม การขยายการศึกษาอุดมศึกษาท้องถิ่น การจัดหลักสูตรการ
สอนวิชาศาสนาอิสลาม การจัดการศึกษาสายสามัญแก่เยาวชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เป็นต้น เพื่อ
จะเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาโดยอาศัยความต้องการของคนในท้องถิ่น
ประเด็นที่ 3 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และผลที่มีต่อ
ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐในช่วง พ.ศ. 2520 จนถึง พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน ในช่วงเวลานี้
การแก้ปัญหาการจัดการศึกษาชายแดนภาคใต้เป็นการดำเนินการภายใต้บริบทความเข้าใจ
ปัญหาชายแดนภาคใต้ โดยรัฐมุ่งหวังว่าการพัฒนาในทุกโครงสร้างต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ
กัน นโยบายจัดการศึกษาท้องถิ่นยังคงเป็นการกึ่งยอมรับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น
การสอนภาษามลายู การพั ฒ นาวิ ช าอิ ส ลามศึ ก ษา เพื่ อ เยาวชนกลุ่ ม ใหญ่ ขณะเดี ย วกั น
การศึกษายังคงมีบทบาทในการรักษาเอกลักษณ์เดียวของชาติ สะท้อนจากหลักสูตรภาษาไทย
การเรียนในระบบโรงเรียน การศึกษาถูกผูกโยงเข้ากับนโยบายความมั่นคงระดับประเทศ
การจัดการศึกษายังสะท้อนปัญหาที่หลงเหลืออยู่ ในสังคมท้องถิ่น แม้ว่ารัฐจะพยายามดำเนิน
การเพื่อแก้ ไขอุปสรรคมาตลอดเวลาหลายทศวรรษก็ตาม อย่างไรก็ดีปัจจุบันรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มีส่วนสำคัญในการกระจายอำนาจทางการ
ศึกษาแก่ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื่อบูรณาการสังคม
วัฒนธรรมในระบบการศึกษาให้เกิดขึ้นต่อการศึกษาท้องถิ่น แนวทางดังกล่าวน่าจะเป็นทิศทาง
ของการขจัดอุปสรรคทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะการประสานความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชน
ประเด็นที่ 4 คือ การวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขการศึกษา
ของเยาวชนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เป็นการประมวลนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อ
แก้ ไขปัญหาต่อการดำเนินงาน ปัจจุบันพบว่า ปัญหาด้านการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น มี
ประเด็นหลักคือ ปัญหาด้านการจัดการศึกษาที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
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ทางสังคม วัฒนธรรม ปัญหาคุณภาพทางการศึกษา ปัญหาการกระจายอำนาจการศึกษา และ
การส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาด้านผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่ ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข เช่น การดำเนินการส่งเสริมการศึกษา
ท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยมีประชาชนเป็น
ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา การใช้ ท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะตำบลเป็ น เป้ า หมายในการดำเนิ น การ
การกระจายอำนาจทางการศึกษา การส่งเสริมรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย การส่ง
เสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา การศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับการศึกษาศาสนา สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น การศึกษาในท้องถิ่นควรได้รับการพัฒนาบนพื้น
ฐานการสร้างสันติสุข เพื่อการอยู่ร่วมกันของคนในท้องถิ่นที่หลากหลายวัฒนธรรม รวมทั้งการ
แก้ ไขปัญหาความไม่สงบจากสถานการณ์ความรุนแรงท้องถิ่นที่กระทบต่อการพัฒนาระบบการ
ศึกษา กล่าวได้ว่า การศึกษาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาในอดีตที่
เป็นปัญหาเชิงสังคม วัฒนธรรม ควรพิจารณาปัจจัยรอบด้านเพื่อสะท้อนความเป็นจริงของ
สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการศึกษาที่คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการรับรู้การดำเนิน
การการจัดหลักสูตรเพี่อที่บุตรหลานของคนในท้องถิ่นเองจะได้รับบริการทางการศึกษาที่เหมาะ
สมกับสภาพสังคม วัฒนธรรม อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่สังคมไทย รัฐไทย ได้เรียนรู้ปัญหาอุปสรรค
สำหรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะปัญหาสำหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงมี
กระแสการเรียกร้องถึงการยอมรับความหลากหลายในเอกลักษณ์ของไทยผ่านระบบการศึกษา
ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรือ่ งการวิเคราะห์ปญ
ั หาการจัดการศึกษาของรัฐทีม่ ตี อ่ การบูรณาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460 - 2547 มีข้อเสนอแนะคือ
1. การวิจยั เกีย่ วกับการวิเคราะห์ปญ
ั หาการจัดการศึกษาของรัฐทีม่ ตี อ่ การบูรณาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460 - 2547 เป็นการวิเคราะห์
ปัญหาให้เห็นพัฒนาการในประวัติศาสตร์รอบ 9 ทศวรรษของการดำเนินการจัดการการศึกษา
ของรัฐในท้องถิ่นภาคใต้ โดยพยายามศึกษาปัญหาการบูรณาการด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อ
นโยบายและการดำเนินการด้านการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาและส่งผลในปัจจุบัน ดังนั้นข้อสรุป
จากการวิจัยจึงชี้ ให้เห็นเหตุปัจจัยและผลกระทบเชิงมหภาคหรือภาพรวมของกระบวนการความ
เปลี่ยนแปลงและเนื่องจากการกำหนดเวลารอบ 9 ทศวรรษทำให้ยังขาดรายละเอียดใน
การศึกษาลักษณะกรณีศึกษาที่กำหนดพื้นที่เฉพาะเขตจังหวัด อำเภอ ตำบล หรือหมู่บ้าน
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ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในมิติสังคม วัฒนธรรม
ระดับจุลภาค เพื่อค้นคว้าเป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้แหล่งข้อมูลเฉพาะพื้นที่อาจได้ข้อมูลหลากหลาย
และแตกต่างกันจากการวิจัยอันเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมเฉพาะพื้นที่
อันเป็นแนวทางของการจัดการศึกษาระดับชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อบูรณาการทางสังคม
วัฒนธรรมให้เกิดการศึกษาที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นกรณีศึกษา อาทิ โครงการศึกษาเฉพาะหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนประเภทการศึกษาเพื่อการนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่ง
แนวการศึกษาวิจัยที่ผู้วิจัยเสนอประเด็นนี้ จากการวิจัยเพื่อเห็นความพร้อมและสภาพปัญหา
สำหรับการศึกษาท้องถิ่นที่จำเป็นต้องเน้นการบูรณาการหลักสูตรในมิติความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
3. ในด้านการศึกษาความเข้มแข็งของภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรม การศึกษา
ศาสนา ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้
ของท้องถิ่นเช่น การศึกษาความสำคัญของการศึกษาปอเนาะ ตาดีกา โรงเรียนปริยัติธรรม
โรงเรียนจีน ในแง่พัฒนาการประวัติศาสตร์หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับการศึกษา
ท้องถิ่นหรือการศึกษาที่เป็นการถ่ายทอดเป็นชีวิตวัฒนธรรม การเกษตรพื้นบ้าน การศึกษาของ
กลุ่มสตรี หรือการศึกษาที่สะท้อนลักษณะชาติพันธุ์ ซึ่งมีหลงเหลืออยู่ในสังคมปัจจุบัน
4. การวิจัยเกี่ยวกับการสำรวจความพร้อมของท้องถิ่นและทิศทางที่ควรดำเนิน
การจัดการศึกษาในนโยบายภาครัฐด้านการจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของคนท้องถิ่น
โดยมองให้ครอบคลุมทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้การศึกษาจะดำเนินไปในทิศทางที่สนองตอบมิติ
กลุ่มชาติพันธุ์ ไม่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาในแนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษากว้างขึ้น
ย่อมเป็นการคำนึงถึงการจัดการศึกษาเพื่อมวลชนอย่างแท้จริง
5. ควรมีการวิจัยการจัดการศึกษาเกี่ยวกับ ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้อง
ถิ่น โดยให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาจะได้มาจากพื้นฐานสังคม
วัฒนธรรมท้องถิ่น การเข้าใจสังคมและมองเห็นแนวทางการพัฒนาความเจริญของท้องถิ่น
ตนเองของเยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของคนท้องถิ่นเอง ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบางประเด็นหรือบางแง่มุมในการวิเคราะห์ควรหลีกเลี่ยงการส่งเสริม
การศึ ก ษาที่ ท ำให้ เ กิ ด การแบ่ ง แยกหรื อ ปลุ ก สำนึ ก ทางการเมื อ งอั น อาจทำให้ ข าดความ
สมานฉันท์ ในสังคม ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมท้องถิ่นควรเน้นการศึกษา
การดำรงอยู่ของผู้คนในพื้นที่ ซึ่งมีมิติของการพึ่งพาอาศัย การดำรงอยู่ของชาติพันธุ์เชิงสันติ
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แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมดังกล่าวสามารถหล่อหลอมสำนึกให้เกิดกับ
คนในท้องถิ่นที่แม้จะต้องอาศัยเวลายาวนานแต่ก็เป็นแนวทางการสร้างสันติสุขในสังคมอย่าง
ยัง่ ยืนโดยอาศัยกระบวนการศึกษาวิจยั เป็นพืน้ ฐานการพัฒนาองค์ความรู้ในทิศทางดังกล่าวต่อไป
6. การศึกษาวิจัยมิติสังคมวัฒนธรรมในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการการ
วิจัยหลากหลายศาสตร์ บูรณาการการวิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาในสังคม เพราะการ
ศึกษาเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวางทั้งเนื้อหา วิธีการ การนำไปใช้ ล้วนแล้วแต่คาบเกี่ยวกับ
ทุกมิติของการดำเนินชีวิตของคนในสังคมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ดังนั้นการวิจัยหลาก
หลายสาขาในการมองปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาน่ า จะทำให้ เ กิ ด แง่ คิ ด ข้ อ สรุ ป แตกต่ า งกั น
เพราะความหลากหลายของแนวคิดในการมองสภาพปัญหาย่อมเป็นที่มาของการแก้ ไขปัญหา
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