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คํานํา

หนงัสอืเลมนี้ เปนการรวบรวมขอมลูทางการศึกษาโดยสังเขป ท้ังนีเ้ปนภาพรวม
ของการศกึษาไทยและเปนขอมูลเฉพาะสถานการณทางการศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใตคณะผูจดัทํา ตัง้ใจท่ีจะใหเปนเอกสารช้ันตน ท่ีทําใหผสูนใจมองเห็นสภาพปจจุบัน
ปญหา และแนวโนมการศึกษาของจงัหวดัชายแดนภาคใตในอนาคต ซึง่ยงัเปนประเดน็
สาํคญัทีร่อการแลกเปลีย่น ถกแถลงกนัอกีมาก เพ่ือหาจดุลงตวัทีเ่หมาะสมวา แทจริง
แลวระบบและทศิทางของการจดัการศกึษาสําหรบัผูเรียนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี
เหมาะสมกับวถิชีวีติของคนในพ้ืนท่ีจรงิๆ นัน้ ควรมีรปูแบบและเนือ้หาเปนอยางไร จาก
กระบวนการรับฟงความคดิเห็นจากหลายภาคสวนสะทอนวา การศึกษาทีด่ี มีคณุภาพ
ของประชาชนจะเปนตวัแปรสาํคญัของสถานการณความมัน่คงและสนัตภิาพทีย่ัง่ยนืใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต

หวงัวาสาระในหนังสือเลมนี้ จะชวยจุดประกายใหผสูนใจไดรวมกันผลักดนั
งานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมมากย่ิงข้ึน
อันจะเปนพืน้ฐานในการลดเง่ือนไขความรุนแรงทีสํ่าคัญ

ประสิทธ์ิ เมฆสวุรรณ
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต

                                   30 เมษายน 2556
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1. ประวัติการศึกษาไทย

การศึกษา คือ การพัฒนาคนในสังคมใหเปนคนดี มีความเจริญงอกงาม
ั้ ู ุ ั ี ั ิ ึ

ยาวนาน โดยเร่ิมมาต้ังแตการศกึษายคุโบราณกอนสมัยกรงุสุโขทัย และไดพฒันาการ
เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงพอจะสรุปสาระสําคัญของแตละยุคไดดังนี้

1.1 การศึกษาไทยยุคโบราณ (กอน พ.ศ. 1781)

เปนยุคที่การศึกษาไดอาศัย บานและครอบครัว วัด วัง ตลอดจน
สาํนกัของปราชญราชบณัฑิต เปนแหลงศึกษาหาความรู หลักสูตรทีใ่ชสอน จะเนนอยู
4 เรื่องสําคัญ คือ พุทธิศึกษา สอนเก่ียวกับปรัชญา อักษรศาสตร โคลงฉันท กาพย
กลอน จริยศึกษา สอนเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมจรรยา มารยาท
ตลอดถึงคําสอนทางศาสนา และพิธีกรรม อาชีวศึกษา สอนเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ เชน วิชาการฝมือ วิชาชางตาง ๆ วิชาแพทยแผนโบราณ พลศึกษา สอนเรื่อง
เกี่ยวกับศิลปะปองกันตัว เชน การชกมวย การฟนดาบ และการตอสูลักษณะตาง ๆ
ท่ีเปนการตอสูเพ่ือใหคนเขารับราชการทหารเปนสําคัญ

ครูสวนใหญเปนพระภิกษุ พอ แม และผูมีความรู แขนงตาง ๆ วธิกีาร
เลาเรียน แลวแตครูผูสอนจะกําหนด ไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอนตายตัว

1.2 การศึกษาสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1781-1921)

เปนยคุทีมี่เรือ่งสําคญัเกิดขึน้มากมายหลายประการ เชน การประกาศ
ใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ การประดิษฐอักษรไทย เมื่อป 1826 
การประดิษฐถวยชามสังคโลก การสงเสริมดานประติมากรรมและศิลปกรรม ตลอดจน
ถึงการทํานุบํารุงพุทธศาสนาในสมัยรัชการของพญาลิไท เชน การริเริ่มจัดระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ และการนพินธหนังสอืเร่ืองไตรภมิูพระรวง ซึง่นบัเปนวรรณคดี
ทางพุทธศาสนาเลมสําคัญมาตราบจนปจจุบัน

การศึึกษา คืือ การพัฒนาคนใในสังคมใใหเปนคนดีี มีีความเจริญงอกงาม
ท้ัังดานความรและคณธรรม สัังคมไไทยไไดมีีปประวััติิศาสตรทางการศึึกษาคอนขาง
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8 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต

1.3 การศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310)

เปนยุคท่ีการศึกษาไมไดเปล่ียนแปลงอะไรมากมายนัก ระบบการ
จัดการศึกษาก็ยังเปนไปในแบบเดิม แตมีการแตงตําราเรียนภาษาไทย การศึกษา
ภาษาตางประเทศเปนไปอยางกวางขวาง มีการสงเสริมดานวรรณคดีมากมาย
พอจะแยกกลาวในแตละสมัยไดดังนี้

1.3.1 สมัยพระบรมไตรโลกนาถ
  1) มีการสรางวัดพระศรีสรรเพชร
  2) แตงราชทูตไปนิมนตพระสงฆมาจากลังกา
  3) แตงหนังสอืมหาชาติคําหลวง

1.3.2 สมัยพระเจาทรงธรรม เกิดวรรณคดีสําคัญ 3 เลม คือ
พระไตรปฎก กาพยมหาชาติ และลิลิตยวนพาย

1.3.3 สมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ไดโปรดใหสรางและรวบรวม
หนังสือไวถึง 84,000 ฉบับ

1.3.4 สมยัสมเดจ็พระนารายณมหาราช เปนยุคทองแหงวรรณคดี
มหีนงัสอืสาํคญัเกดิขึน้หลายเลม เชนจนิดามณี อนริทุธิค์าํฉนัท
กําศรวลศรีปราชญ กาพยหอโคลงพระศรีมโหสถ สมุทรโฆษ
คําฉันท ลิลิตพระลอ และพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ

1.3.5 การติดตอกับตางประเทศ
 1) พ.ศ. 2205 ฝรั่งเศสเขามาจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาตาง

ประเทศ
 2) สงคนไทยไปศึกษาวิชาชางกอสราง ชางเงิน ชางทอง และ

เขาศึกษาที่มหาวิทลัย หลุยเดอเฟรต ประเทศฝร่ังเศส
 3) มีฝร่ังตางชาติ เขามาตดิตอกบักรงุศรอียธุยาและลพบรุถีงึ

43 ชาติ พูดภาษาตาง ๆ กันทั่วบานทั่วเมือง
 4) ไทยไดสงคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี กับพระเจา

หลุยสท่ี 14 แหงฝร่ังเศสถึง 3 คร้ัง
 5) เกิดตําราทางวิชาการมากมายหลายประเภท เชน

โหราศาสตร ดาราศาสตร แพทยศาสตร การตอเรือ การ
กอสราง นิติศาสตร การแกะสลัก ประวัติศาสตร
ภาษาศาสตร และตําราพิชัยสงคราม

 6) เกิดกวีคนสําคัญ คือ ศรีปราชญ
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9สภาประชาสังคมชายแดนใต

1.3.6 สมัยพระเจาบรมโกศ พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาก
ถึงกับโปรดใหพระอุบาลี พระอริยมุนี พรอมดวยพระสงฆ
รวม 12 รูป ไปดวยฟนฟูพระพุทธศาสนา และมีหนังสือ
วรรณคดีสําคัญเกิดขึ้นหลายเลม เชน กาพยเหเรือ กาพย
หอโคลงประพาสธารทองแดง นนัโทปนนัทสตูรคําหลวง และ
บทละครเรื่องอิเหนา

1.4 การศึกษาสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2313-2325)
ยุคน้ีบานเมืองตกอยูในภาวะสงครามสมเด็จพระเจาตากสินไมคอย

ไดมีเวลา ทํานุบํารุงบานเมือง แตก็มีหนังสือเกิดข้ึนใหมสองเลม คือ หนังสือ ประถม
ก.กา และหนังสือประถมมาลา

1.5 การศึกษาสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2325-2414)
การศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน แบงไดเปน 2 ระยะ คือ

1.5.1 ระยะเริ่มตนกรุงเทพฯ (พ.ศ.2325-2394)
1.5.1.1 สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

 1) พระราชาคณะ และราชบัณฑติไดทําการสังคายนา
พระไตรปฎก ป พ.ศ. 2341

 2) มีการแตงวรรณคดขีึน้ 3 เร่ือง คอื อุณรฑุ รามเกยีรติ์
และกุมารคําฉันท

1.5.1.2 สมัยพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีวรรณคดีเกิดขึ้น
หลายเลม เชน อิเหนา รามเกียรติ์ สังขทอง ไกรทอง
พระอภัยมณี นิราศนรินทร ลิลิตตะเลงพาย และ
กฤษณาสอนนอง สวนงานชาง ไดมีการปรับปรุงวิชา
ชางถมขึ้น

1.5.1.3 สมัยพระนั่งเกล าเจ าอยู หัว เปนสมัยที่ มีการ
ศึกษาวิทยาการใหมๆ จากตะวันตกมากข้ึน และมี
เรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
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1) พ.ศ.2371 มิชชันนารี ไดเขามาเผยแพรศาสนา
ครสิตและไดนําความรูสมัยใหมหลายๆ ดานเขามา
ดวย เชนความรดูานการแพทย การศกึษาตลอดจน
ขนบธรรมเนียมตางๆ ของชาวตะวันตก

2) พ.ศ.2378 มิชชนันารี อเมรกินัเขามาต้ังเคร่ืองพมิพ
ข้ึนเปนคร้ังแรกในกรุงเทพฯ เปนภาษาอังกฤษ

3) ปฏิสังขรณวัดโพธิ์ แลวใหรวบรวมสรรพวิทยาการ
ตางๆ จารึกลงบนแผนศิลา

4) พ.ศ.2380 หมอบรัดเลย ตั้งโรงพิมพตัวอักษรไทย
ขึ้นเปนครั้งแรก

5) พ.ศ.2385 มีการออกหนังสือพิมพ เปนภาษาไทย
ชือ่วา บางกอกกาเลนเดอร (Bangkok Galender) 

1.5.2   สมยัพระจอมเกลาเจาอยหูวัจนถงึตนรชัสมัยพระจลุจอมเกลา
เจาอยูหัว (พ.ศ.2394 – 2414)

1.5.2.1 สมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดริเริ่มแยกพระสงฆ
เปนฝายธรรมยุตินิกายและมหานิกาย ประกาศตั้ง
โรงพิมพหลวง และริเร่ิมใหมีการเรียนภาษาอังกฤษ
อยางแพรหลายในพระบรมมหาราชวัง ยคุนัน้เปนการ
เริ่มยุคใหมของการศึกษาไทยอยางแทจริง

ปรัชญาการศึกษาไทย

สมัยสุโขทัย ไดใชปรัชญาการศึกษาแบบไทยๆ ท่ีตองการสรางคนใหเปน
คนขยัน กลาหาญอดทน มีความรูคูคุณธรรม

สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรัชญาการศึกษาใชเหมือนกันกับสมัยสุโขทัย

สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ปรัชญาการศึกษาไดพัฒนาไปเปนการ
ศึกษาตลอดชีวิต ท่ีคนไทยทุกคน ควรมีความรู คูคุณธรรมประกอบอาชีพได และ
ขวนขวายศึกษาสรรพวทิยาการซึง่มีท้ังความรสูมยัใหม และวฒันธรรม กรยิามารยาท
ตลอดถึงความเปนไทย
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1.6 การศึกษายุคปฏิรูประยะก อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
(กอน พ.ศ.2475)

นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 
ไดทรงมีพระราชดําริใหตั้งโรงเรียนหลวงช้ันในป พ.ศ. 2414 การศึกษาของไทยก็
เปลีย่นจากการศกึษาไมมีแบบแผนเปนการศึกษาทีม่แีบบแผนนบัต้ังแตนัน้เปนตนมา

1.6.1 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ยุคกอนต้ังกระทรวงธรรมการ (พ.ศ.2414-2435)

1) เริ่มมีการต้ังโรงเรียนหลวงสอนภาษาไทยข้ึนป 2414
2)  ตั้งโรงเรียนภาษาอังกฤษ ขึ้นที่พระราชวังนันทอุทยาน

ในป 2422
3)  ตั้งโรงเรียนสุนันทาลัย เปนโรงเรียนสตรีในป 2423
4)  ตั้งโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบในป 2424
5)  ตั้งโรงเรียนการทําแผนท่ี สังกัดกรมทหารมหาดเล็ก

ในป 2425
6)  สรางแบบเรียนหลวงขึ้น โดยพระศรีสุนทรโวหาร

(นอย อาจารยางกูล) จํานวน 6 เลม คอื มูลบทบรรพกิจ
วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจนพิจารณ
และพิศาลการันต

7)  มีการวางหลักสูตรและระเบียบการสอบไล ในป 2427-
2428

8)  ไดจัดตั้งโรงเรียนสําหรับราษฎรทั่วไป ขั้นเปนแหงแรก
ช่ือวาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในป 2427

9)  ไดริเริ่มใหมีการปรับปรุงการสอนของครู และพระสงฆ
10) จัดตั้งกรมศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2430
11) จัดตั้งกระทรวงธรรมการในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435

ยุคหลังตั้งกระทรวงธรรมการ (พ.ศ.2435-2453)
1) ป 2435 ตั้งโรงเรียนฝกหัดครู เปดสอนครั้งแรกเมื่อ

12 ตุลาคม 2435
2) ป 2436 จัดใหมีการจดทะเบียนโรงเรียนราษฎร
3) ป 2438 ประกาศใชหลกัสตูร ครัง้แรก คือ หลกัสตูร พ.ศ. 

2438 (ประโยค 1 ชั้น 1-ประโยค 3 ชั้น 4)
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 4) ป 2439 ตัง้โรงเรยีนราชวทิยาลยัขึน้ทีบ่านสมเดจ็เจาพระยา
 5) ป 2440 จัดตั้งโรงเรียนเสาวภา เปนโรงเรียนสตรี แหงแรก

โดยรวมโรงเรียนสตรีบํารุงวิชา กับโรงเรียนสุนันทาลัยเขา
ดวยกันและในปเดยีวกันน้ี ก็ไดเร่ิมตนการสอนพลศึกษาขึน้
เปนครั้งแรก เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2440

 6)  ป 2441 ไดกําหนดโครงการศึกษาชาติโดย กรมศึกษาธิการ
 7)  ป 2443 จัดต้ังโรงเรียนแพทย ชื่อวาโรงเรียนราชแพทยาลัย

และแบงเขตการศึกษาเปนแขวงมัธยมและแขวงวิสามัญ
ศึกษา

 8)  ป 2445 ตรา พ.ร.บ. ปกครองพระสงฆ ปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ. 2438 แบงการศึกษาเปนสองสาย คือ สายสามัญกับ
สายวิสามัญ สายสามัญแบงการศึกษาเปน 3 ระดับ คือ
ระดับประถม ระดบัมัธยม และระดับอุดมศึกษา และในป
น้ีไดมีการจัดตั้งสามัคยาจารยสมาคม

 9)  ป 2452 ประกาศใชแผนการศึกษาชาติ ฉบับ พ.ศ. 2452 

1.6.2 สมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั และพระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว แบงออกเปน 3 ระยะ คือ

ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2453-2459)
ป 2454   1) จัดระเบียบราชการในกระทรวงธรรมการใหม แบงสวน

ราชการ เปน 5 กรม คือ กรมกลาง กรมสังฆมนตรี กรม
ธรรมการ กรมราชบัญฑิต และกรมศึกษาธิการ

2) มติท่ีประชุมรวม 3 กระทรวง คือกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงนครบาล และกระทรวงธรรมการ กําหนดหนาที่
ท่ีรับปดชอบการศึกษา โดยงานที่รับผิดชอบรวมกันทั้ง 3 
กระทรวง คอื จดัการศกึษาของบานเมอืงใหแพรหลาย การ
ศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาช้ันสูง

3) จาํแนกโรงเรยีนเปน 3 ประเภท คอื โรงเรยีนรฐับาล โรงเรยีน
ประชาบาล และโรงเรียนบุคคล

4) ตัง้กองลูกเสือ และตราขอบงัคับลักษณะการปกครองลูกเสือ

Trap Editor
Page is trapped with Trap Editor 6.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Settings:Width: 0.100 mm  =  0.283 ptPrintorder: Cyan / Magenta / Yellow / Black / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: noBlack Width Scaling: 300.0%Black Color Limit: 85.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: noOverprint Black Graphics: no



13สภาประชาสังคมชายแดนใต

ป 2456 เปดหลักสูตรฝกหัดครูหญิงลวนท่ีโรงเรียนเบญจมราชาลัย
ป 2458 ประกาศใชแผนการศึกษาชาติฉบับ พ.ศ. 2458

ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2459-2469)
ป 2459 ปรบัปรงุระเบยีบราชการในกระทรวงธรรมการโดยแบงเปน 2 ภาค

คือภาคพระศาสนากับภาคการศึกษา และจัดต้ังจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ป 2460  จัดตั้งกรมมหาวิทยาลัย
ป 2461   ตรา พ.ร.บ. โรงเรียนราษฎร และขอบังคบัลกัษณะการปกครอง

ลูกเสือ พ.ศ. 2461
ป 2462  1) แยกกรมธรรมการไปรวมกับกระทรวงวัง

  2) เปล่ียนชื่อกระทรวงธรรมการเปนกระทรวงศึกษาธิการ
ป 2464  1) ตรา พ.ร.บ. ประถมศึกษา

  2) ประกาศใชแผนการศึกษาชาติ ฉบับ พ.ศ.2464

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2469-2475)
ป 2469 แบงงานราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เปน 3 กรม คือ กรม

ธรรมการ กรมศึกษาธิการ และกรมมหาวิทยาลัย
ป 2471 ปรับปรุงหลักสูตรมัธยม เปน 3 แผนก คือแผนกกลาง แผนก

ภาษา และแผนกวิทยาศาสตร
ป 2473  รัชการที่ 7 ทรงโปรดเกลาใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจาย

เงินปละ 3 ลานบาท เพ่ือบํารุงกิจการการศึกษา

1.7 การศึกษายุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง (2475) หรือยุคระบอบ
รัฐธรรมนูญ

การศึกษายุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง แบงออกเปน 2 ระยะ คือ

ระยะท่ี 1 (2475-2494)
พระยามโนปกรณนิติธาดา นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายการ

ศึกษาเม่ือ 10 ธันวาคม 2475 สรุปใจความสําคัญได ดังนี้
1) จะประกาศใช พ.ร.บ. ประถมศึกษา ท่ัวท้ังกรุงเทพฯและ

หัวเมือง
2) จะตั้งโรงเรียนฝกหัดครู ทุกประเภททุกชั้น จนเพียงพอตอ

ความตองการ
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3) การศึกษาวิชาชีพ จะรีบจัดตั้งโรงเรียนวิสามัญศึกษา
ท้ังแผนกกสิกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม

4) จะจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพทัดเทียม
กับนานนาอารยะประเทศ

5) จะจัดอปุกรณการศึกษาทุกประเภท จนพอกับความตองการ
6) จะอุปถัมภศาสนาอันเปนปจจัย ในการอบรมมนุษยธรรม

ใหสําเร็จประโยชนมากยิ่งขึ้น

ป 2480 รฐับาลไดแถลงนโยบายการศกึษาวา จะจดัการศกึษาเพือ่ใหเกิด
ผลการครองชีพตามควรแกอัตภาพ และเปนกําลังแกประเทศ
ชาติ ดังนี้
1) สามัญศึกษา จะพยายามจัดการศึกษาภาคบังคับใหท่ัวถึง
2) อาชีวศกึษา จะจดัใหมีสถานศกึษาอาชีพประเภทตางๆ ตาม

ความเหมาะสมกับทองถิ่น
3) การศึกษาภายนอก จะใหผท่ีูไมรหูนงัสอืไดอานออกเขยีนได

และเขาใจหนาที่พลเมือง
4) จะจัดการอุดมศึกษาใหมีปริมาณและคุณภาพมากข้ึน
5) จะจัดการพลศึกษาใหแพรหลาย
6) จะรักษาและสงเสริมศิลปกรรมของไทย
7) จะอุปถัมภ การศาสนาตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
8) จะปลูกฝง หลักธรรมและวัฒนธรรมใหเด็กต้ังแตเยาววัย
9) จะสงเสริมใหไดผลทั้งสมรรถภาพฝายวิชาการและธุรการ

เพ่ือใหการศึกษาบรรลุผลโดยเร็ว

ป 2490 นาวาเอกพระยาศราภัย วนิช เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการศึกษา ดังนี้
1) จะสงเสริมการศึกษาของประชาชนใหกาวหนา ท้ังปริมาณ

และคุณภาพใหเหมาะสมแกการเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

2) จะปรับปรุงหลักสูตรให เหมาะสมกับสภาพและความ
ตองการของประเทศ

3) จะจัดหาหนังสือ ตําราเรียนใหเพียงพอกับความตองการ
4) จะอบรมศีลธรรมจรรยาแกนักเรียนและกวดขันเรื่องวินัย
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5) จะบํารุงสงเสริมฐานะของครู
6) จะขยายการศึกษาประเภทโรงเรียนอนุบาล
7) จะสงเสริมบํารุงการศาสนาใหวัฒนาถาวร

ป 2492 พลตรีสวัสดิ์ ส.สวัสดิเกียรติ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศกึษาธกิาร ไดประกาศนโยบายการศกึษาตอสภาผแูทนราษฎร
วา รฐับาลจะถือวาการสงเสริมบํารงุการศึกษาอบรมประชาชน
เปนสิง่สาํคญัลาํดับแรก จะพยายามใหประชาชนไดรบัการศกึษา
ท่ัวถึงกันทุกเพศทุกวัย โดย
1) จะสงเสริมปรับปรุง และบํารุงการอาชีวศึกษาเปนพิเศษ
2) จะสงเสรมิปรบัปรงุ และบาํรงุการพลศกึษาใหไดผลดยีิง่ขึน้
3) จะสงเสริมปรับปรุง การศึกษาผูใหญใหกวางขวางยิ่งขึ้น
4) จะต้ังโรงเรียนรฐับาลและประชาบาลเพิม่ขึน้ใหเพยีงพอกบั

ความตองการของประชาชน
5) จะเพิม่จาํนวนครูอาจารย ตลอดจนปรับปรุงสมรรถภาพของ

ครูใหเหมาะสมกับกาลสมัย
6) จะขยายและสนับสนุนโรงเรียนราษฎรใหมากข้ึน
7) จะปรับปรุงและขยายเพ่ิมเติมการศึกษาข้ันมหาวิทยาลัย

ใหไดผลดียิ่งข้ึน
8) จะพยายามจัดใหมหีองสมุดสาํหรับประชาชนใหแพรหลาย

ยิ่งข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ
9) จะยึดหลักการปฏิบัติวา รัฐมีหนาที่ใหการศึกษาอบรมแก

ประชาชนทุกคนโดยไมตองเสียคาเลาเรียน และชวยเหลือ
ใหเครื่องอุปกรณการศึกษาตามสมควร

ป 2493 จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ถนนประสานมิตร

ระยะท่ี 2 (2494-2516)

ป 2494 เปนป ท่ีประเทศไทยเริ่มได รับความชวยเหลือทางการ
ศึกษาจากองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ ความคิดเรื่องการศึกษาแผนใหม เริ่มเขามาสู
ประเทศไทย เชน แนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอ้ี
(John Dewey) ท่ีชาวอเมรกินัเรยีกวา การศึกษาแนวปฏบัิตนิยิม
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ป 2497 ไดขยายโรงเรียนฝกครูชั้นสูง เปนระดับปริญญา โดยการจัด
ตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัย
วิชาการศึกษาที่ประกาศใชเม่ือ 16 กันยายน 2497

ป 2500 ม.ล.ปน มาลากุล เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศนโยบายวา รฐับาลจะสงเสรมิการศกึษา ท้ังในทาง
ปริมาณและคุณภาพ จะวางรากฐานใหประชาชนมีความรู
สูงข้ึน มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพได จะสงเสริมให
ประชาชนมีวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงามดวยอาศัยการ
ศาสนาและการศึกษาเปนหลัก

ป 2503 ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503

ป 2505 ไดโอนโรงเรียนในเขตเทศบาลไปใหเทศบาลเปนผูจัดเพ่ือ
อนุวัติไปตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา

ป 2509 ได โอนโรงเรียนประชาบาลไปสังกัดกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย โดยเหตุผลวาเปนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในปนี้ นายสุกิจ นิมมานเหมินท เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดแถลงนโยบายการศึกษาตอสภาผูแทน
ราษฎรวา รัฐบาลนี้ไดตระหนักวาการศึกษาเปนกุญแจสําคัญ
ท่ีจะนําไปสูความเจริญกาวหนาในทุกๆ ทาง ฉะน้ันรัฐบาล
จะเรงจดัการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ โดยเฉพาะจะปรับปรุงและสงเสริมการศึกษา
ท้ังสายสามัญ อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาใหดียิ่งข้ึน

ป 2515 ประเทศไทยปกครองโดยคณะรัฐประหาร จอมพลถนอม
กิตตขิจร เปนนายกรัฐมนตรี นายอภัย จนัทรวิมล เปนรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทยบุญสม มารติน
เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนด
นโยบายทางการศึกษาไววา จะจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
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การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการปลูกฝงการเปนพลเมือง
ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม การดํารงรักษาเอกลักษณ
ของชาติ สนบัสนุนการศกึษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขยายการผลิตครูใหเพียงพอและสอดคลองกับนโยบาย
การเตรียมกาํลังคนของประเทศ ปรบัปรงุและขยายการศึกษา
ในสวนภูมิภาคใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นมากข้ึน

1.8 การศึกษาในยุคการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญของประเทศไทย
(2516-2540)

เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนเหตุการณ ท่ีเกิดจากการเรียกรอง
รัฐธรรมนูญ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน เพ่ือใหบานเมือง
มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ จนลุกลามกลายเปนเหตุจลาจลตอตานเผด็จการ ทําให
มีผไูดรบับาดเจ็บและเสียชีวติไปเปนจํานวนมากรฐับาลจอมพลถนอมกติติขจร ไดลาออก
และล้ีภยัไปตางประเทศ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ ไดรบัพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาใหเปนนายกรฐัมนตรี ซึง่ตอมารฐับาลกไ็ดแตงตัง้คณะกรรมการวางพืน้ฐาน
เพ่ือปฏิรูปการศึกษาขึ้น โดยมี ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต เปนประธาน
คณะกรรมการ

คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ไดพิจารณาวาง
พื้นฐานการปฏิรูปโดยเร่ิมจากการพิจารณาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม
ท่ีมีผลกระทบตอการศึกษา พิจารณาตัวปญหา พรอมทั้งมูลเหตุแหงปญหาในตัว
ระบบ และกระบวนการทางการศึกษาเอง จากน้ันพยายามหาขอสรุปตอบโจทย
ทางการศึกษา 4 ประการ คือ การศึกษาที่พึงประสงคคืออะไร จะจัดการศึกษาเพ่ือ
อะไร เพ่ือใคร และจะจัดอยางไร รายละเอียดทั้ง 4 ประเด็นดังกลาว คณะกรรมการ
ไดจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณ แลวเสร็จเมื่อป 2518 แตไมสามารถนําไปปฏิบัติ
ใหเกิดมรรคผลไดอยางสมบูรณ ทําไดก็แตเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นอยๆ เชน
เปล่ียนแผนการศึกษาชาติ ท่ีใชป 2503 มาเปนป 2520 ลดจํานวนช้ันเรียนจาก
7 ป เหลือ 6 ป และเพิม่ระบบช้ันเรยีนในระดบัมธัยมศึกษาจาก 5 ป เปน 6 ป เทาน้ัน
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1.9 การจัดการศึกษา ป 2542 

ในป 2542 ไดประกาศใช พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ
จัดต้ังสํานักงานปฏิรูปการศึกษาขึ้น โดยกําหนดใหมีหนาที่ ดังนี้

1. เสนอโครงสรางองคกรและการแบงสวนงานของกระทรวง
2. เสนอการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
3. เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุน
4. เสนอแนะเกี่ยวกับการรางกฎหมายเพื่อรองรับโครงสราง และ

ระบบที่ไดออกแบบไวในขอ 1-3 ตอคณะรัฐมนตรี
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
6. ปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. การ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

จุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา

จุดมุงหมาย

การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจอารมณ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได อยางมีความสุขตามควรแกอัตภาพ

หลักการ
การจัดการศึกษาตองยึดหลักการ ดังนี้

 1. เปนการวางรากฐานการศึกษาตลอดชีวิตใหแกผูเรียน
 2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูควรเปนไปอยางตอเน่ือง

การจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ยดึหลัก ดงันี้
1. ใหมีเอกภาพทางนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ
2. มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
3. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา
4. สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาครูอาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา
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5. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา
6. การมีสวนรวมของสวนตางๆ ในการจัดการศึกษา

อยางไรก็ตามจากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา 10 
กวาปกลับพบวา ยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยูหลายประการ คือ
 1. การพฒันาคณุภาพผเูรยีนยงัไมประสบผลสาํเรจ็ มสีถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน ท่ียังไมผานเกณฑมาตรฐานในรอบแรกถึงรอยละ 65 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนเฉล่ียยังตํ่ากวา รอยละ 50 เกือบทุกสาระวิชา

2. การผลิตและการพัฒนาครูอาจารย เกิดอุปสรรคจากนโยบาย
จํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐและมาตรการจูงใจใหครูเกษียณกอนกําหนด ทําให
สูญเสียอัตราครูไปเกือบ 1 แสนอัตรา สงผลใหขาดแคลนครูโดยรวมในสถานศึกษา
เกือบทุกสังกัดทั่วประเทศ
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษายังไม
ประสบผลสําเร็จ เนือ่งจากหนวยปฏิบัตยิงัไมมีอิสระและคลองตัวในการบริหารงาน
อยางแทจริง
 4. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษายังไมดีเทาท่ีควร การเขาเรียนของ
ผูเรียนในระดับอาชีวศึกษาลดลงอยางตอเนื่อง และมีผูเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 1.5 ตอปเทาน้ัน อีกทั้งทองถิ่นก็ยังไมพรอมในการ
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
 5. การผลิตและการพัฒนากําลังคนในองคกรการศึกษามีปญหาโดย
เฉพาะสายอาชีพ เนื่องจากผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ จะศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี ไมไดเขาสูตลาดแรงงาน ทําใหกําลังคนระดับกลางในตลาดแรงงาน
ขาดแคลน
 6. การบริหารจัดการดานงบประมาณมีปญหา เนือ่งจากกลไกของรัฐ
ไมเอือ้ท่ีจะใหทุกภาคสวนของสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทางการ
ศึกษาและระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
 7. การใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษายังไมทันสมัยเพียงพอ การจัดการ
เรียนรูโดยใหเนื้อหาผานส่ือที่มีคุณภาพไปยังผูเรียนยังทําไดนอย คอมพิวเตอร
ไมเพียงพอและคอนขางลาสมัย
 8. การบังคับใชกฎหมายการศึกษายังขาดประสิทธิภาพ
 9. การศึกษาตลอดชีวิต ยังขาดเนื้อหาและวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีใช
ในการศกึษาหาความรดูวยตนเอง ผลสมัฤทธิใ์นการศกึษาลกัษณะนีจ้งึยงัไมประสบ
ผลสําเร็จมากนัก
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20 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต

ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (2552-2561) อันเปนผลมา
จากการติดตามและประเมินผล การปฏิรูปการศึกษาตั้งแตป 2542 เปนตนมา พบ
วามีปจจัยที่สงผลตอการศึกษาไทยในอนาคต ท้ังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นโยบายการศึกษาของรัฐบาล แนวโนมการ
เปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม ประชากร พลังงานและสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในกระแสโลกาภิวัตนมีการเคลื่อนยายกําลังคน เงิน เทคโนโลยีและ
ขอมูลขาวสาร จึงไดกําหนดหลักการ กรอบแนวคิด วิสัยทัศน เปาหมาย และการ
ปฏริปูการศกึษาขัน้ตอนใหม บนหลกัการแหง พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ดังนี้

หลักการและแนวคิด
มุงเนนการปฏริปูระบบการศกึษา และการเรยีนรูในฐานะทีก่ารศกึษา

เรียนรูเปนสวนหน่ึงของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งตองเช่ือมโยงกับการพัฒนา
ระบบอื่น ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรมและสาธารณสุข เปนตน

ระบบการศึกษา ประกอบดวยปจจยัตาง ๆ ท่ีสําคัญเชน ครู หลักสตูร
สถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู ประเด็นสําคัญที่สุดที่จะตองปฏิรูปคือ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ระบบ
การบริหารจัดการท่ีมีลักษณะธรรมาภิบาล การกระจายอํานาจและทรัพยากรสู
ทองถิน่ การเพิม่โอกาสทางการศกึษา และการสงเสรมิการมสีวนรวมของทกุภาคสวน

ระบบการเรียนรู ตองเปนระบบท่ีเอือ้อาํนวยตอการเรียนรตูลอดชีวติ
ทําใหผูเรียนมีนิสัยใฝรู สามารถคิด วิเคราะหแกปญหาไดดี และมีคุณธรรม ประเด็น
สําคัญของการปฏิรูประบบการเรียนรู ก็คือ การเนนความสําคัญของปจจัยที่เอื้อ
อํานวยใหเกิดการเรียนรู เชน ครู ผูปกครอง ชุมชน สื่อการเรียนรู และเทคโนโลยี

2. ทิศทาง
การจัดการศึกษา

ในปจจุบัน
ขขออเเสสนนออกกาารรปปฏฏิรรูปปกกาารรศศึกกษษาาใในนททศศววรรรรษษทท่ี 22 ((22555522-22556611)) ออันนเเปปนนผผลลมมาา

้
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21สภาประชาสังคมชายแดนใต

วิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของคนไทยยุคใหม

วิสัยทัศน ภายในป 2561 การศึกษาจะไดรับการปฏิรูปอยางเปน
ระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา การเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อใหคนไทย
ทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวติ ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอยางมคีณุภาพ
ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา

เปาหมาย จะเนนประเด็นหลัก 3 ประการ คือ
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู

ของคนไทย
2. โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการ

บริหารและการจัดการทางการศึกษา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทยยุคใหม
1. สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน มีนิสัยใฝเรียนรู

ตลอดชีวิต
2.  มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิดวิเคราะหแกปญหา

และคิดริเริ่มสรางสรรค
3. มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแกประโยชนสวนรวม

สามารถทํางานเปนกลุมไดดี
4. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึกและ

ความภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจ
การทุจริต และตอตานการซื้อสิทธ์ิขายเสียง และสามารถ
กาวทันโลกอยูตลอดเวลา
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ระบบการศึกษาองไทยในปจจุบัน มีจุดมุงหมายเพื่อใหคนไทยไดรับการ
พัฒนาเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู และมีคุณธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข

ิ ึ ื่ ี่ ั ั
ระหวางอดีตกับปจจุบันไดดังนี้

3.1 ระบบการศึกษาในอดีต

ในอดีตไทยเรามีระบบการศึกษา ตามแผนการศึกษาชาติ ป 2494 
และ ป 2503 ตามแผนการศึกษาชาติโดยเฉพาะป 2503 รัฐถือวา การศึกษามีความ
สําคัญเปนอันดับแรกในบรรดากิจการตาง ๆ ท่ีรัฐจัดทํา การสงเสริมและบํารุงการ
ศกึษานัน้ รฐัจะเปนผูจดัการระบบและควบคมุสถานศึกษาใหมีครูท่ีมีวฒิุตามกําหนด
รัฐจะใชอํานาจในการควบคุม แนะนํา และตรวจสอบการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษา ตลอดถึงการสอบเลื่อนข้ันตาง ๆ ตามระเบียบที่รัฐกําหนดขึ้น โดยกระทรวง
ศึกษาธิการ

จุดเดนของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ซึ่งพัฒนาตอยอดมาจาก
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2494 มีสาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้

ประการแรก ไดเนนเก่ียวกับการสอนศีลธรรม ระเบียบวินยัและความ
รับผิดชอบ

ประการท่ีสอง ไดมีการเพ่ิมขยายจํานวนปท่ีเรยีนในระดับชัน้ประถม
ศึกษาจาก 4 ป (ป.1-ป.4) เปน 7 ป (ป.1-ป.7) เนื่องจากเห็นวาเด็กท่ีเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาหลักสูตร 4 ปนั้นอายุยังนอย กําลังกายและกําลังความรูยังไมพอท่ี
จะประกอบอาชีพได จึงควรมีเวลาอยูในโรงเรียนเพ่ิมข้ึนอีก 3 ป ซึ่งสอดคลองกับ
ความมุงหมายขององคการยูเนสโก ในการท่ีจะยกระดับการศึกษาของโลกใหสูงขึ้น
ดวยการขยายการศึกษาภาคบังคับทั่วโลกใหเปน 7 ป ภายในระยะเวลา 20 ป (พ.ศ.
2504-2523)

3. ระบบการศึกษาไทย
โดยสังเขป

ระบบการศึกษาองไทยในปจจบัน มีจดมงหมายเพือใหคนไทยไดรับกา
ัฒนาเปนมนุุษยทีสมบููรณ ทังรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูู และมีคุุ

ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข
เราสามารถพิจารณาระบบการศึกษาไทย เพ่่ือความเขาใจท่่ีสอดรับกัน
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ประการท่ีสาม กําหนดใหระดับมัธยมศึกษา มีการเรียนเปน
2 สาย คอืสายสามัญ กบัสายอาชวีศึกษา โดยเพิม่น้ําหนกัสายอาชวีศึกษาใหมากขึน้
ดวยวัตถปุระสงคท่ีจะไมใหผเูรยีนมุงเรียนสายสามัญ เพ่ือรบัราชการมากเกนิไป รวม
ท้ังการแกปญหาทีส่ถาบนัการศกึษาระดบัสงูมไีมเพยีงพอกบัความตองการเขาศกึษา
ของประชาชน และท่ีสําคัญคือตองการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในขณะนั้นดวย

 3.2 ระบบการศึกษาในปจจุบัน

ระบบการจัดการศึกษาในปจจุบัน นับวามีแนวทางที่แตกตางไป
จากอดีตมาก เนื่องจากระบบการศึกษาปจจุบันไดกําหนดแนวทางไปตามแผนการ
จัดการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ.2545-2559 ซึ่งเปนแผนแมบทโดยรวมของ
แนวทางการจัดการศึกษาของไทย ไดออกแบบใหสอดคลองกับความเปนไปของโลก
ซึง่เปลีย่นแปลงและพฒันาดานตาง ๆ ไปอยางรวดเรว็ เปนแผนระยะยาวทีส่อดคลอง
กับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีปรัชญาและกรอบคิดที่เนนคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ
ท้ังรางกาย จิตใจ สังคม อารมณและสติปญญา มีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามควร
แกอัตภาพ

ปจจุบันระบบการศึกษาของไทย มี 3 รูปแบบ คือ
 1. การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการ

ศกึษา หลักสตูร ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและการประเมนิผล ซึง่เปนเงือ่นไข
ของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน

2. การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน ในการ
กาํหนดจดุมุงหมาย รปูแบบ วธิกีารจดัการศกึษา ระยะเวลา และการวดัผลประเมนิผล
ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตร จะตองมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของแตละบุคคล

3. การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม หรอืความรูจากแหลงความรูตาง ๆ ท่ีหลากหลาย
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สถานศกึษาสามารถจัดการศกึษาไดท้ัง 3 รปูแบบ โดยใหมีการเทียบ
โอนผลการเรียน ท่ีสะสมไวในรูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผล
การเรียนจากสถานศึกษาเดียวกัน หรือตางสถานศึกษากันก็ตาม

การศกึษาในระบบม ี2 ระดบั คอื การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กบัการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงเปน 3 ระดับคือ
1. ระดับกอนประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหเด็กที่มีอายุ

3-5 ป
2. ระดับประถมศึกษา ผูเรียนใชเวลาเรียน 6 ป ตั้งแตอายุ 6-14 ป
3. ระดับมัธยมศึกษา แบงเปน 2 ระดับ คือ

3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใชเวลาเรียน 3 ป
3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเวลาเรียน 3 ป แบงเปน

2 ประเภท คือ
3.2.1 ประเภทสามัญศึกษา
3.2.2 ประเภทอาชีวศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงเปน 2 ระดับ คือ
 1. ตํ่ากวาระดับปริญญา
 1.1 ระดับประกาศนียบัตร
 1.2 ระดับอนุปริญญา
 2. ระดับปริญญา คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

กลาวโดยสรุป ก็คือ ระบบการจัดการศึกษาของไทย นอกจาก
การศึกษาในระบบที่มีกฎเกณฑคอนขางแนนอนแลว ยังมีการศึกษานอกระบบท่ีมี
ไวสําหรับรองรับผูเรียนท่ีพลาดโอกาสการศึกษาในระบบ นอกจากน้ียังมีการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่สามารถรองรับคนท่ีไมมีโอกาสเรียนท้ังการศึกษาในระบบและนอก
ระบบดวย
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การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่
5 จังหวัด คือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา แมจะเปนพื้นที่สังคม
พหุวัฒนธรรม แตในพ้ืนที่สวนใหญคือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอของ
ั ั ุ ิ ิ ี ี ิ ึ

อยกูบัวฒันธรรมอสิลามและประชาชนสวนใหญประพฤตปิฏิบัตตินตามหลกัศาสนา
มีชองทางในการศึกษาและแสวงหาความรูดานตาง ๆ อยางกวางขวาง เพราะใน
พื้นท่ีมีสถานศึกษาประเภทตางๆ ครอบคลุมอยูในทุกพื้นที่ แตดวยเหตุแหงความ
ไมสงบท่ีมีผลกระทบตอสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาคอนขางมาก
ไมวาจะเปนนโยบายดานบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เชน การเปดโอกาส
ใหครไูดยายออกนอกพ้ืนท่ีโดยไมมีขอจาํกัด ทําใหสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ประสบการณดานการสอนจํานวนมาก ซึง่ไดสงผลกระทบตอคุณภาพทางการศึกษา
ดานตางๆ มากมาย จากการศึกษาขอมูลพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศ และอยูลําดับทายสุด
ของประเทศ มีผูวางงานหลังจากจบการศึกษามากข้ึน หากสภาพทางการศึกษายัง
เปนเชนน้ีอยตูอไป ปญหาทางสงัคมอืน่ๆ ท่ีมีความซบัซอนก็จะตามมาอยางแนนอน

เพ่ือใหเห็นภาพรวมดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยสังเขป
จึงกลาวถึงประเด็นสําคัญตาง ๆ โดยสรุป ดังนี้

4.1 การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เปนอยูในปจจุบัน

 4.1.1 ระบบการศึกษา ระบบการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต แบงเปน 4 ระดับคือ

1) ระดับกอนประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพรอมใหแกเดก็อายุ 3-5 ป ใหมีความพรอมในการเขา
เรียน ชั้นประถมปท่ี 1 ในระดับประถมศึกษา มี 3 ประเภท

ึกษาในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต มีเขตบริการครอบคลุุุมพื
จังหวัด คือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส สตล และสงขลา แมจะเปนพืนทีสังค

พหุวัฒนธรรม แตในพื้้้นที่่่สวนใหญคือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอของ
จัังหวััดสงขลา ประชาชนสวนใใหญกวารอยละ 80 เปนมสลิม วิถีีชีีวิตจึึงแนบแนน

4. การศึกษา
ในจังหวัดชายแดนใต
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คอื ศนูยพฒันาเด็กเลก็ ศนูยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดและ
มัสยิด และโรงเรียนที่อยูในความดูแลของรัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

2)  ระดับประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีอายุ
ตั้งแต 6-11 ป ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนสถานศึกษาซึ่ง
อยใูนความดูแลของรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด

3)  ระดับมัธยมศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่มี
อาย ุ12-18 ป มีสถานศกึษาทีอ่ยใูนความดูแลของรัฐ เอกชน
และสถาบันศึกษาปอเนาะ

4)  ระดบัอดุมศึกษา เปนการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่มีสถานะเทียบเทามหาวิทยาลัย

4.1.2  ลักษณะเดนทางการศึกษาในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต มีความตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มาก โดยเฉพาะ
ประเด็นการใหความสําคญักับการศึกษาดานศาสนาแกผูเรยีนต้ังแตเด็ก ถงึแมภาครัฐ
จะเปดสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ตั้งแตระดับประถมศึกษา แตผูปกครอง
ก็ยังนิยมใหลูกหลานไปเรียนศาสนาหลักสูตรเขมขนในวนัเสาร อาทิตยท่ีศูนยอบรม
ศาสนาอิสลามประจํามัสยดิ หรอืโรงเรียนตาดีกา และเรียนอลักรุอานในตอนเย็นหลัง
เลกิเรียน ขณะเดยีวกนัเดก็มุสลมิสวนใหญเม่ือเรยีนจบในระดบัประถมศกึษาก็จะไป
เรยีนตอชัน้มธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลายในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม
ขณะท่ีนักเรียนไทยพุทธจะเขาเรียนในช้ันมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐ

การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต มีลักษณะเฉพาะ
ดังกลาว จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการบูรณาการการศึกษาใหสอดคลองกับ
วิถีชีวิต อัตลักษณ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความตองการของทองถิ่น
โดยเช่ือมโยงกับหลักศาสนาวิชาสามัญและวิชาชีพ

4.1.3 สภาพปจจุบันของการจัดการศึกษา
ในเชิงปริมาณ จําแนกสถานศึกษาเปน 3 ลักษณะ คือ

1) สถานศึกษาในระบบ จังหวดัชายแดนภาคใตมีสถานศึกษา
ในระบบ รวมท้ังสิ้น 1,202 แหง มีนักเรียน 503,236 คน
แบงเปน 5 ประเภท ดังนี้
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- สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนของรัฐ 925 แหง มีนักเรียน
ท้ังสิ้น 321,977 คน เปนของภาคเอกชน 172 แหง โดย
เฉพาะภาคเอกชนเปนโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาประเภท
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามถึง 126 โรงเรียน อีก
32 แหง เปนการศึกษาภาคบังคับอยูภายใตการดูแลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

-  สถาบันอาชีวศกึษา เปนของรัฐ 13 แหง มนีกัเรียน 17,331 
คน และของเอกชน 4 แหง มีนักเรียน 2,325 คน

- วิทยาลัยชุมชน จํานวน 3 แหง มีนักเรียน 4,024 คน
- สถาบนัอดุมศกึษา จาํนวน 4 แหง มีนกัศกึษา 15,424 คน
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แบงเปนแผนกสามัญ 2 แหง
มีผูเรียน 101 คน แผนกธรรม 43 แหง มีผูเรียน 590 คน
และแผนกบาลี 4 แหง มีผูเรียน 57 คน

2) สถานศึกษานอกระบบ แบงเปน 5 ประเภท ดังนี้

- สถาบันศึกษาปอเนาะ 303 แหง (เฉพาะที่จดทะเบียน) 
มีผูเรียนประมาณ 17,890 คน (รวมถึงผูท่ีเรียนสถาบัน
ในระบบ มาอาศัยและเรียนในเวลาวางหลังจากเวลา
ทํางานดวย)

- ศูนยอบรมศาสนาอิสลามประจํามัสยิดสําหรับผูใหญ
และศูนยอบรมศาสนาอิสลามประจํามัสยิดสําหรับเด็กท่ี
เรียกวา ตาดีกา 1,605 แหง ผูเรียนทั้งสิ้น 168,242 คน
ซึ่งผูเรียนสวนใหญเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาของ
รัฐ และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด 130 แหง
มีผเูรียน 7,428 คน ตลอดจนศูนยพฒันาเด็กเลก็ 238 แหง
มีนักเรยีน 9,478 คน

- ศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย 6 แหง มีนักเรียน
1,216 คน

- ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน 36 แหง มีนักเรียน
112,194 คน

- ศูนยการเรียนอัลกุรอานตามบานของผูสอนท่ีเรียกวา
ปราชญอัลกุรอาน และศูนยทองจําอัลกุรอาน
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3)  แหลงศกึษาตามอัธยาศัยดานศาสนาอิสลามสําหรับเยาชน
และผู ใหญตามมัสยิดตางๆ โดยเฉพาะมัสยิดกลาง
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เชน มัสยิดเราะหมานียะห
บานบราโอ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ซึ่งดําเนินการสอน
โดยปราชญดานศาสนาอสิลามทีมี่ชือ่เสียง คอื ซยัคอิสมาอีล
ดาอีละ (อิสมาแอ เสอรปญยัง) และ ชัยด ดร.อิสมาอีลลุฎฟ
จะปะกียา อธกิารบดี มหาวิทยาลัยอสิลามยะลา โดยมีผูเขา
ฟงไมตํ่ากวาหาพันคน ทุกๆ สัปดาห

ในเชิงคณุภาพดานคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีนในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต
สวนใหญจะดทีูค่าระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน จากผลการประเมนินักเรยีนท่ีเรยีน
จบชัน้ประถมปท่ี 3 พบวา ในพืน้ท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต เฉลีย่ทัง้ 3 จงัหวัด นักเรียน
อานไมออก เขียนไมได คิดเปนรอยละ 33.72 สวนผลการสอบ O-net ในปการ
ศกึษา 2554 พบวา นักเรยีนทัง้ในโรงเรียนของรฐัและโรงเรียนเอกชนในพ้ืนทีจ่งัหวัด
ชายแดนภาคใต มคีะแนนตํา่กวาคะแนนเฉลีย่ของประเทศทกุวชิา มีรายละเอยีดดงัน้ี

กลุมสาระวิชา
ระดับคะแนนเฉลี่ย

ทั้งประเทศ
จังหวัดชายแดนภาคใต

โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน
ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

41.88

22.73

27.90

33.39

21.80

40.12

20.98

26.71

32.76

20.11

33.44

17.15

23.70

29.82

16.92

ผลสัมฤทธิ์ดังกลาว นอกจากจะมีระดับตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศแลว
ยังเปนลําดับสุดทายของทุกพื้นที่การศึกษาท้ังประเทศอีกดวย นอกจากน้ียังพบวา
อัตราการออกกลางคนัและการตกสาํรวจของนกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ยังมีสูง ในขณะที่การเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยูในเกณฑตํ่า
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นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสามัญแลว ยังพบวาผลสัมฤทธิ์
ในหลักสูตรอิสลามศึกษาทั้งสามระดับคือ ระดับ อิบติซาอีย ระดับมุตาวัสสิต และ
ระดับซานาวี ก็มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมผานรอยละ 50 เชนกัน

จากขอเชิงคุณภาพทางการศึกษาดังกลาว ทําใหเปนที่วิตกตอผูเกี่ยวของ
กบัการจดัการศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตคอนขางมาก โจทยคอืทาํอยางไร
ท่ีจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนทีใ่หดขีึน้ เพ่ือทีจ่ะสงผลให
คุณภาพการศึกษาโดยรวมยกระดับขึ้นจนเปนที่นาพอใจ

ระดับกอนประถมศึกษา
 3-5 ป

ระดับประถมศึกษา
6-12 ป

ระดับมัธยมศึกษา
13-18 ป

ระดับอุดมศึกษา
 18 ป ขึ้นไป

ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด

โรงเรียนของรัฐ / เอกชน

โรงเรียนของรัฐ / เอกชน

โรงเรียนรัฐ

มหาวิทยาลัย / การอาชีวศึกษา

ระบบการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต

เทศบาล

ศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด

(ตาดีกา)

สถาบันศึกษาปอเนาะ

ศึกษาตอตางประเทศ

โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม

สถานศึกษา
อาชีวศึกษารัฐ / เอกชน
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4.2 สภาพปญหาทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต

สภาพปญหาการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใตนัน้ หากไดพจิารณา
อยางละเอียดจะพบวา ปญหาทางการศึกษามีอยู 2 ระดับคือ ระดับภาพรวม หรือ
สวนทัง้หมดกับ ระดับยอยหรอืเฉพาะสวน ในท่ีน้ีจะนาํมากลาวใหเหน็ภาพโดยสังเขป
ดังนี้

 4.2.1 ปญหาการศึกษาในภาพรวม
ปญหาของการศกึษาโดยรวม เฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต

มี 7 ประการ คือ
  1) ปญหาคุณภาพการศึกษา

แมวาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต จะมีระบบการจัดการศึกษา
ท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับ
อุดมศึกษาแตเนื่องจาก ความเชื่อของประชาชนสวนใหญท่ีเปนมุสลิม มีวิถีชีวิตอยู
บนหลกัการพืน้ฐานของศาสนาอสิลามและวฒันธรรมมลายู ทําใหพวกเขาจาํกัดตัวเอง
อยูกับการเรียนสายศาสนาในสถานศึกษานอกระบบ มีโอกาสนอยในการศึกษา
สายสามัญ ซึ่งสงผลกระทบตอการมีงานทํา การมีรายไดและไมมีโอกาสทางสังคม
ท่ีเทาเทียมกับคนสวนใหญของประเทศ

จากนโยบายการจัดการศึกษา ในชวงหลายปท่ีผานมา ทําให
ระบบการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต มีการแยกกนัเรยีนของเยาวชนตางศาสนกิ
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สงผลใหเกิดชอง
วางระหวางเยาวชนที่นับถือศาสนาศาสนาตางกันมากยิ่งขึ้น จะเห็นไดวา ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต ถึงแมจะมีโรงเรียนเปนจํานวนมาก ท้ังโรงเรียนสายสามัญ
ของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีใหเลือกเรียน
กันอยางหลากหลาย แตเด็กและเยาวชนบางสวนก็ยังขาดโอกาสในการไดรับการ
ศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยยังอยูในระดับ
ตํา่มากเปนอนัดับทายสดุของประเทศชวงหลายปท่ีผานมา นอกจากน้ีสถาบันระดบั
อุดมศึกษาแมจะมีมากขึ้น แตก็ยังมีขอจํากัดในการบริการที่สอดคลองกับทองถิ่น
ทําใหมีเยาวชนจํานวนมาก เลือกไปศึกษาตอในตางประเทศ
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  2) ปญหาดานการสอนศาสนา
การเรียนศาสนา เปนความมุงหวังของผูปกครองนักเรียนทุกคน

ท่ีตองใหลูกหลานสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนาไดในชีวิตประจําวัน ปฏิบัติตาม
คาํสอนของศาสนาอยางเครงครัดไมหลงผิด ตดิอบายมุข ซึง่อาจทาํใหเสียอนาคตได
เมื่อโตขึ้นเปนผูใหญการสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีความ
หลากหลายท้ังสถานศึกษา คุณวุฒิของครูผูสอนและหลักสูตรที่แตกตางกันออกไป
ความหลากหลายเหลานี้ เม่ือไมมีระบบการกาํกบัดแูลอยางทัว่ถงึ กอ็าจเปนชองวาง
ใหครูผูสอนบางสวนที่มีแนวความคิดและอุดมการณแตกตางจากรัฐ สอดแทรก
แนวคิดและอุดมการณ การตีความหลักศาสนาท่ีไมเหมาะสมกับการอยูรวมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมอยางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยได อีกท้ังครูสอน
ศาสนา สวนใหญยังมีคุณวุฒิวิชาสามัญในระดับต่ํา มีขอจํากัดเรื่องการใชภาษาใน
การจัดการเรียนการสอน และบางวิชาจําเปนตองใชภาษามลายูและภาษาอาหรับ
ซึ่งเปนภาษาท่ีรัฐเพิ่งสงเสริมสนับสนุนเม่ือไมนานมานี้เอง กอนหนานี้เจาหนาท่ีรัฐ
โดยเฉพาะหนวยงานดานความม่ังคงบางสวน หวาดระแวงวาเปนภาษาที่ใชปลุก
ระดมตอตานรัฐไทย

  3) ปญหาการบริหารจัดการทางการศึกษา
การบริหารจัดการทางการศึกษาในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต

ยังเปนปญหาสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากมีปจจัยหลายอยางในบริบทของการ
บริหารจัดการ ท่ียังไมสามารถดําเนินการไปตามปกติได อาทิเชน

3.1) ความเปนเอกภาพของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
บรหิารจัดการทางการศึกษา เนือ่งจากสถานการณความไมสงบทําใหครอูาจารยและ
บคุลากรทางการศึกษาไดรบัผลกระทบมากมาย ท้ังชีวติ ทรัพยสิน และขวัญกําลังใจ
การจดัการเรยีนการสอนไมสามารถดาํเนนิไปตามปกตไิด รฐับาลโดยเฉพาะกระทรวง
ศกึษาธิการไดพยายามแกไขปญหาในทุกๆ ดาน โดยจัดต้ังหนวยรบัผดิชอบเฉพาะกิจ
ขึ้นทั้งในหนวยงานเดิม และในหนวยงานตางสังกัด เชน ศูนยใตท่ีดูแลงบประมาณ
บางสวนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหนวยงานทางการ
ศกึษาในศูนยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) แมจะเปนหนวยงาน
ชวยสงเสริมการศึกษา แตการบูรณาการภารกิจของแตละหนวยใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ก็ยังไมเปนท่ีนาพอใจ
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3.2) ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของครู
และบุคลากรทางการศึกษา เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดตกเปนเปาหมายการคุกคามของกลุมกอความไมสงบมาโดยตลอด ทําให
การลงพ้ืนที่นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเปนไปดวย
ความยากลําบาก เจาหนาท่ีตองกําหนดแผนรักษาความปลอดภัย ทั้งตัวบุคคล
เสนทาง และโรงเรียนอยูตลอดเวลา ทําใหการดูแลชวยเหลือโรงเรียนเปนไปไดนอย

3.3) แนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการทางการศกึษา และการทีโ่รงเรยีนเปนนติบุิคคล ทําใหโรงเรยีนตองดําเนินการ
บรหิารจัดการในทกุเรือ่งอยางเสร็จสมบรูณดวยตวัเอง ท้ังทีบุ่คลากรยงัไมพรอม เชน
การเงินบัญชี พัสดุ และสินทรัพย เนื่องจากตําแหนงบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิเฉพาะดาน
ในเรือ่งเหลานีย้งัไมมี โรงเรยีนตองแกปญหาโดยใหครูผสูอนมาเรียนรแูละทาํกนัเอง
จึงตองท้ิงการสอนมาทําภารกิจเหลาน้ีเปนจํานวนมาก การบริหารงบประมาณ
ก็เชนเดียวกัน สวนกลางจะเปนผูกําหนดงบประมาณในการทํากิจกรรมตางๆ จะ
ทํานอกเหนือไปจากกรอบไมได ทําใหโรงเรียนตองทําในสิ่งที่ไมใชความจําเปนและ
ความตองการเรงดวนมาโดยตลอด นบัเปนการกระจายภารกิจแตไมไดกระจายการ
ตัดสินใจใหโรงเรียนแตอยางใด

  4) ปญหาดานขวญัและกําลงัใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูตางถิ่น เมื่อเกิดเหตุความไมสงบและถูกคุกคามก็ทําใหตอง
ขอยายกลับภูมิลําเนามากเปนพิเศษ โดยนโยบายของรัฐบาลบางสมัย เชน สมัย
ดร.อดิสัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายใหทุก
คนยายกลับภูมิลําเนาไดทันที ทําใหครูท่ีมีประสบการณกลับภูมิลําเนากันเปนสวน
ใหญ สาํนกังานคณะกรรมการศกึษาข้ันพืน้ฐานโดยสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา จงึ
ตองแกปญหาโดยการรับคนในพ้ืนที่บรรจุเปนลูกจางเขาทําหนาที่แทนครูมาจนถึง
ปจจุบัน สาํหรบัคนทีไ่มสามารถยายไปไหนได กจ็าํตองอยอูยางขวญัผวา หวาดระแวง
ไมมีสมาธิตั้งใจปฏิบัติการงานเหมือนในอดีต

5) ปญหาดานงบประมาณ
ดานการบริหารงบประมาณ สวนใหญปญหาจะเก่ียวกับเรื่อง

ของหมวดที่ดินและส่ิงกอสราง ท่ีอางอิงราคาจากสวนกลาง เพราะในความเปนจริง
ราคาการกอสรางจะแพงกวากันมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ท่ีแตกตาง และคาขนสง
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ท่ีแพงกวาซ่ึงสงผลใหหลายๆ โครงการเกิดการทิ้งงาน ดําเนินงานไมสําเร็จ คั่งคาง
เปนปญหาตอเนื่องอยูเสมอ

อีกประการหน่ึงท่ีเปนปญหาก็คือ งบประมาณประเภทเงิน
อุดหนุนภาคเอกชนในพ้ืนที่ เชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษา
ปอเนาะ และสถานศึกษาประเภทอื่นๆ โรงเรียนประเภทน้ีสวนใหญเปนโรงเรียนที่
เกิดจากความตองการของชุมชน แตขาดแคลนทุนทรัพยท่ีจะนําไปพัฒนาในดาน
ตางๆ ขณะที่มีเด็กนิยมเขาเรียนถึงรอยละ 80 ของเด็กวัยเรียน เพราะผูปกครอง
ไมอยากใหลูกหลานหางศาสนาไดท้ังความรูและคุณธรรม จงึสนับสนุนการเขาเรียน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากันมากเปนพิเศษ

6) ปญหาดานการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ปจจุบันระบบการจัดการเรียนรูไดเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

หมายความวา บทบาทของครูเปนเพียงผูชี้แนะ จุดประกายและสงเสริมสนับสนุน
การเรียนรูของผูเรียนเทานั้น หากมีปญหาก็จะคอยแนะนําชวยเหลือ การเรียน
ระบบนี้จะไดผลดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียน การจัดสภาวะแวดลอมให
เดก็อยากรอูยากเรยีนเปนเร่ืองสาํคญั แหลงเรยีนรจูะมท้ัีงในหองเรยีนนอกหองเรยีน
สถานประกอบการในชมุชนและแหลงเรยีนรูจาก Internet ซึง่หากนักเรยีนมนีสัิยรัก
การคนควาหาความรูไดโดยตนเองแลว การเรียนก็จะไดผลดีมาก แตในสถานการณ
เชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น การเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ดังกลาวเปน
ไปอยางยากลําบาก เนื่องจากเหตุรุนแรงในพื้นท่ียังมีอยูอยางตอเนื่อง การออกไป
ศึกษานอกสถานท่ีจึงเกิดข้ึนนอยมาก

7) ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนของครู
ปญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีไมมีประสิทธภิาพและคุณภาพ

มีพื้นฐานมาจากปญหาขวัญและกําลังใจที่ตกตํ่าของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังระบบ จากสถิตลิาสดุเหตุความไมสงบไดทําใหบุคลากรตําแหนงขาราชการครูเสีย
ชีวิตไปแลวท้ังสิ้น 158 คน (เมษายน 2556) นับเปนพื้นที่ความขัดแยงท่ีมีบุคลากร
ทางการศึกษาบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดในโลก การจัดการเรียนการสอนจึงอยู
ทามกลางความหวาดระแวง ไมมีสมาธิและความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานอยางปกติสุข
เฉกเชนพื้นที่อ่ืนๆ อีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนองคประกอบสําคัญของปญหาการจัดการ
การเรียนการสอน ก็คือจํานวนครูไมพอ เนื่องจากครูท่ีมีประสบการณการสอนมา
ยาวนานไดขอยายออกนอกพ้ืนทีจ่าํนวนมาก ทําใหครรูะดบัมอือาชพีมีจาํนวนนอยลง
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แมวาในระยะหลัง จะมีการบรรจุลูกจางและพนักงานราชการเขามาทดแทน แต
ก็ยังพัฒนาบุคลากรดังกลาวใหมีคุณภาพมาทดแทนไดไมมากนัก จําตองใชเวลาอีก
นานจึงจะสามารถทดแทนในเชิงคุณภาพได

4.2.2 ปญหาทางการศึกษาในภาพยอย

ปญหาทางการศกึษาในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตในภาพยอย
หรือแตละระดับชั้นเรียนตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึงอุดมศึกษาสรุปได ดังนี้

ระดับปฐมวัย
1) ครูผูสอนบางสวนไมไดเรียนจบวิชาเอกปฐมวัย
2) นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐนอยลง
3) รัฐบาลไมไดจัดสรรเงินอุดหนุนใหนักเรียนอายุ 3 ป สงผล

ใหผูปกครองสงเด็กในวัยนี้ เขาเรียนโรงเรียนเอกชนเพ่ิม
มากขึ้น

ระดับประถมศึกษา
1) ครูผูสอนมีวุฒิไมตรงกับวิชาที่สอนในช้ันเรียน
2) การสอบบรรจุเขาสตูาํแหนง สวนใหญดาํเนนิการโดยสวน

กลางทําใหไมอาจกําหนดหลักเกณฑท่ีเอ้ือตอคนในทองถ่ิน
ท่ีรูขนบธรรมเนียมดี ใหมีโอกาสเขาทํางาน

3) การบริหารงบประมาณอยูท่ีสวนกลาง ไมอาจรองรับสภาพ
ปจจุบันทั้งที่เปนปญหาและความตองการของทองถิ่นได

4) สถานศกึษาสวนใหญ ไมคอยสงเสรมิบทบาทของกรรมการ
สถานศึกษาใหไดมีบทบาทตามกฎหมายเทาที่ควร

5) ผูบังคบับัญชาระดับกรม คอื สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมไดกํากับติดตาม และประเมินผลการ
ปฏบัิตหินาทีข่องสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอยางใกลชดิ
และตอเนื่อง

ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนของรัฐ)
1) งบประมาณอุดหนุนนอยเกินไป
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- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับจัดสรรเพียง 3,500 
บาท ตอคนตอป

- ระดับมัธยมตอนปลายไดรับจัดสรร 3,800 บาท ตอคน
ตอป

2) นักเรียน มุงเขามหาวิทยาลัยมากกวา มุงสูสายอาชีพ
3) นักเรียน ยังอาน เขียนไมคลอง
4) ครูผูสอน บางสวนรับหนาที่สอนไมตรงวิชาเอก
5) ครุภัณฑ สื่อและวัสดุอุปกรณไมพรอม
6) การโยกยายครผูสูอนระหวางป ทําใหการจดัการเรยีนการ

สอนทําไดไมตอเน่ือง

ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม) 
1) ขาดแคลนศึกษานิเทศก
2) การปดสอนวชิาชพีในระดบัมธัยมศกึษา หากประสงคใหมี

นกัเรยีนเพ่ิมมากขึน้ ควรจะพจิารณาเปดสอนอสิลามศึกษา
ใหมีคุณภาพ นักเรียนก็จะเพ่ิมมาเอง

3) อยากใหมีการเปดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือเด็กจะได
รูความถนัดของตนเอง ในระดับมัธยมตน (ม.1-ม.3)

4) การที่โรงเรียนเอกชนเปดสอนเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก
ผปูกครองกลัวลกูหลานจะหางเหินศาสนา โรงเรียนเอกชน
เกือบทุกโรงจะเปดสอนศาสนาคูสามัญ

5) ปจจุบันครูตองรับผิดชอบทําเอกสารหลักฐานมากเกินไป
เพ่ือรองรับการประเมินในรูปแบบตางๆ ทําใหมีเวลาสอน
นักเรียนไดไมเต็มที่

6) ครบูางสวนมุงทาํงานเพือ่เลือ่นวิทยฐานะมากเกนิไป ทําให
สอนเด็กไดไมเต็มที่

7) รฐัควรสงเสริมปจจยัเกือ้หนนุทีเ่ปนวถิชีวีติของผเูรยีน เชน
เด็กตองไดเรียนศาสนาคูสามัญ และคํานึงวาดวยเหตุผล
ดงักลาว เดก็ในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใตโดยธรรมชาติ
จะใชเวลาเรียนมากกวาเด็กในพ้ืนที่อ่ืนๆ
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8) ในทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนเห็นวา คุณภาพการ
ศึกษาในระดับน้ีเกิดจาก ครูผูสอนตองมีปริมาณเพียงพอ
มีคุณภาพ และไมโยกยายที่ทําการสอนบอย

สถาบันศึกษาปอเนาะ
1) ควรมีแนวทางยกระดับคุณภาพผูบริหารโรงเรียนตาดีกา

และสถาบันศึกษาปอเนาะใหมีวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน
2) หากเปนไปได อยากใหรบัรองวฒิุการศกึษาสายศาสนาชัน้

ซานาวี เทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
3) ขอใหเพ่ิมคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกโตะครู
4) ขอใหหาชองทาง เพิม่คุณวฒุโิตะครแูละผชูวยโตะครใูหจบ

ปรญิญาตรีทุกคน เน่ืองจากปจจบัุนมีโตะครูและผูชวยโตะ
ครจูาํนวน 1,487 คน จาก 1,638 คน ท่ียงัไมจบปรญิญาตรี

ระดับอาชีวะศึกษา
1) นักเรียนมงุเรยีนปรญิญาตรมีากกวามงุทํางานในสายอาชีพ
2) นักเรยีนเม่ือเรยีนจบระดบัปรญิญาตรแีลว มักจะไมทํางาน

ตามสาขาที่เรียนจบ
3) นักเรียนออกกลางคันเปนจํานวนมาก
4) นักเรียนเม่ือฝกอาชีพแลวไมไดประกอบอาชีพนั้นจริง
5) งานวิจัยและนวัตกรรมมีนอย
6) นักเรียนคุณภาพตกตํ่าเชนเดียวกัน

การศึกษานอกโรงเรียน
1) เครื่องมือฝกทักษะชีวิตมีนอย
2) ขาดแคลนสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
3) บุคลากรที่เขาสูระบบการศึกษานอกโรงเรียน มีขีดความ

สามารถทางวิชาการอยูในระดับตํ่ามาก

วิทยาลัยชุมชน
1) ควรเปดสอนใหถึงระดับปริญญาตรี
2) ทําอยางไรจึงจะใหผูเรียน เรียนจบอนุปริญญา ไดวุฒิท้ัง

สายสามัญและสายศาสนาชั้นซานาวี
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ระดับอุดมศึกษา
1) เด็กมีทักษะการใชภาษาไทยตํ่า มีพื้นฐานทางวิชาการใน

กลุมสาระตางๆ นอยมาก
2) ควรเปดระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันท่ีอยู

ในพ้ืนที่ใหมากข้ึน เพื่อรองรับนักศึกษาท่ีตองการเรียนใน
ระดับนี้ โดยไมตองไปศึกษาตอยังตางประเทศ

3) สถาบันระดับอุดมศึกษามีนอยไมพอสําหรับรองรับ
นักศึกษา

4) ควรเปดสอนระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ป ใหหลาก
หลาย เพ่ือผูเรียนจะไดเรียนตอปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป
ไดจากหลายสังกัด

5) ไมควรยายครูอาจารยผูสอนบอย เพราะจะทําใหการ
จัดการเรียนการสอนไมมีความตอเน่ือง

4.3 แนวทางการแกไขปญหาการจดัการศกึษาในจังหวดัชายแดนภาคใต

ในท่ีนี้ไดรวบรวมแนวทางและขอเสนอการแกไขปญหาการ
จดัการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต จากนโยบายรัฐบาล หนวยงาน องคกร และ
ภาคีคางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไวดังนี้

4.3.1 แนวทางการแก ไขปญหาการจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต จากทิศทางและนโยบายการศึกษาของรัฐ

รัฐบาลไดใชความพยายามในการจัดการศึกษาในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใตมาเปนระยะเวลานาน ไดมีการกําหนดนโยบายเฉพาะ
สําหรับพื้นที่ท่ีมีลักษณะพิเศษกวาทองถ่ินอ่ืน ไมวาจะเปนนโยบายเก่ียวกับการ
แกปญหาความไมสงบในพ้ืนที่ นโยบายดานเศรษฐกิจ นโยบายเก่ียวกับการ
ศึกษา โดยเฉพาะดานการศึกษาที่ไดมีการจัดสรรงบประมาณจํานวนมากในการ
จัดการศึกษาใหกับหนวยที่จัดการศึกษาตางๆ ท้ังน้ีเพ่ือใชการศึกษาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการแกปญหาในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
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1) นโยบายดานการศกึษาของรฐับาลยิง่ลกัษณ ชินวตัร “นโยบายและ
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558”

1.1) เรงพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยการปฏริปูระบบความรู
ของสังคมไทย อนัประกอบดวย การยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล จดัให
มีโครงการตําราแหงชาติท่ีบรรจุความรูท่ีกาวหนาและไดมาตรฐาน ท้ังความรูท่ีเปน
สากลและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการอาน พรอมทั้งสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศและภาษาทองถ่ิน จดัใหมีระบบการจัดการความรู ปฏริปูหลักสูตร
การศกึษาทกุระดบัใหรองรบัการเปลีย่นแปลงของโลกและทัดเทียมมาตรฐานสากล
บนความเปนทองถ่ินและความเปนไทย เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาทุกระดับชั้น
โดยวดัผลจากการผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความ
ไมรหูนงัสอืใหส้ินไปจากสงัคมไทย จดัใหมีครดูเีพยีงพอในทกุหองเรยีน ใหมีโรงเรยีน
และสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก
พัฒนาระบบการศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มุงการสรางจริยธรรมในระดับ
ปจเจก รวมท้ังสรางความตระหนกัในสิทธแิละหนาท่ี ความเสมอภาค และดาํเนินการ
ใหการศึกษาเปนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแทจริง ปรับปรุงโครงสราง
ระบบบริหารการศึกษา โดยการกระจายอํานาจสูพื้นที่ใหเสร็จสมบูรณโดยเริ่มจาก
พื้นที่ท่ีมีความพรอม

1.2) สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา
ในสังคม โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแก
ประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไรผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและ
การเรียนรู รวมทัง้ชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตัง้แตอยใูนครรภมารดาถึง
แรกเกิด ใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการ
ศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพ ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยจัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให
กวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษา

นอกจากนี้จะดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึงระดับ
อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาข้ันสูงโดยจัดใหมี “โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาที่ผูกพัน
กับรายไดในอนาคต” โดยใหผูกูเร่ิมใชคืนตอเมื่อมีรายไดเพียงพอที่จะเล้ียงตัวไดพัก
ชําระหนี้แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เปน
ระบบทีผ่กูพันกับรายไดในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดบั
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ใหเอ้ือตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมีระบบคัดเลือกเขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 
ทุน” เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือ
มุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต

1.3) ปฏริปูครู ยกฐานะใหเปนวชิาชีพช้ันสงูอยางแทจริง โดย
ปฏิรปูระบบการผลิตครูใหมีคณุภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี
และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนา
ระบบความกาวหนาของครโูดยใชการประเมนิเชงิประจกัษท่ีอิงขดีความสามารถและ
วัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง แกปญหาหน้ีสินครูโดยการพักชําระหนี้และการ
ปรับโครงสรางหนี้ตามนโยบาย แกปญหาหน้ีครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อใชในการกระจายครู ขจัดปญหาการขาดแคลนครู ในสาระวิชาหลัก
เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.4) จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา ให
สอดคลองกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสราง
ประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุนการสรางรายไดระหวาง
เรียน และสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือระหวาง
แหลงงานกบัสถานศกึษา สงเสรมิใหศนูยอบรมอาชวีศกึษาเพือ่ใหนกัเรยีน นักศึกษา
และประชาชนสามารถเรียนรูหาประสบการณกอนไปประกอบอาชีพ โดยใหสถาบัน
อาชวีศกึษาดําเนนิการรวมกบัผเูชีย่วชาญในแตละอาชพีรวมท้ังจัดใหมีศนูยซอมสราง
ประจําชุมชน เพ่ือฝกฝนชางฝมือและการสรางทักษะในการใหบริการแกประชาชน
ท้ังนี้ จะดําเนินการรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจัง เพ่ือสงเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาใหเปนที่ยอมรับและสามารถมีรายไดสูงตามความสามารถ

1.5) เรงพฒันาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา ให
ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยเปนเคร่ืองมือในการเรงยกระดับคณุภาพและการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา จัดใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เพื่อเปน
กลไกในการเปล่ียนกระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศนูยกลางและเอ้ือ
ใหเกดิการเรยีนรตูลอดชวีติ พฒันาเครอืขายสารสนเทศเพือ่การศกึษา พฒันาระบบ
“ไซเบอรโฮม” ท่ีสามารถสงความรูมายังผูเรียน โดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
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สงเสริมใหนักเรียนทุกระดับช้ันไดใชอุปกรณคอมพิวเตอร แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
ขยายระบบโทรทัศนเพื่อการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุงหองเรียนนํารองใหได
มาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเรงดําเนินการให “กองทุนเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได

1.6) สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเพือ่สรางทนุปญญาของชาติ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลัง
เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติ เพ่ือสรางทุนทางปญญาและนวัตกรรม
ผลักดนัใหประเทศสามารถพึง่ตนเองไดทางเทคโนโลยี เพ่ือนาํไปสกูารสรางรากฐาน
ใหมของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับสาขา
วิชาที่จําเปน พัฒนาโครงสรางการบริหารงานวิจัยของชาติ โดยเนนความสัมพันธ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหวางองคกรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา

1.7) เพิ่มขีดความสามารถทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับ
การเปดเสรีประชาคมอาเซียน โดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
สอดคลองความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัดการจัดทํามาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํา
มาตรฐานฝมือแรงงานใหครบทุกอุตสาหกรรม

 2) ขอมลูจากการลงพืน้ทีข่อง ศ.ดร.สชุาติ ธาดาดาํรงเวช อดตีรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ

2.1) กลุมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จัดการเรียนการสอน
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน ซึง่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ําอยรูะดับทายของประเทศขอรับ
การสนับสนุน 4 ดานไดแก

- ดานวิชาการ ใหมีการจัดทําหลักสูตรบูรณาการการ
ศึกษาสามัญกับศาสนา มีการจางครูสอนภาษาตางประเทศ ท้ังภาษาอังกฤษ มลายู
กลาง จีน อาหรับ

- ดานบริหารจัดการ ใหมีการขยายพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใตครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา
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ขอใหสอบบรรจุขาราชการครูตัง้แตชวงปดเทอม และเสนอใหตอง ศธ.สวนหนา และ
มีผูบรหิารระดบัสงู ไดแก รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงศกึษาธิการ เปนผูกาํกบัดแูล

- งบประมาณ ขอใหจัดงบอุดหนุน ปรับอัตรารายหัว
นักเรียน ปรับวิธีการเบิกจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนใหรวดเร็ว และใหความ
สําคัญกับการชวยเหลือโรงเรียนศึกษาสงเคราะหท่ีมีอยู 13 แหง

- ดานบุคลากร ใหครูโรงเรียนเอกชน ไดรับสิทธิ
สวัสดิการ วิทยฐานะ เชนเดียวกับขาราชการครู ไดรับสิทธิกูยืมเรียน และมีใบ
ประกอบวิชาชีพครูและผูบริหารเชนเดียวกับขาราชการครู รวมทั้งเพ่ิมคาเสี่ยงภัย
ครูและผูบริหารเอกชนใหเทากับขาราชการครู

2.2) กลุมสถาบันศึกษาปอเนาะ แหลงเรียนรูศาสนาอิสลาม
ตลอดชีวิต ขอใหมีการพัฒนาการเรียนรูการศึกษาในปอเนาะ ใหปอเนาะเปนศูนย
การเรียน และจัดสอนศาสนาควบคูกับการเรียนสามัญ สายการศึกษานอกโรงเรียน
(กศน.) รวมท้ังใหมีการสอนวิชาชีพ (กศน./อาชีวศึกษา) ดวย นอกจากน้ียังขอให
จัดสรรงบประมาณอยางตอเน่ือง ขอใหมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลโตะครูและ
ผูชวยโตะครู โดยเพิ่มคาตอบแทน ดังนี้

โตะครูจาก 2,000 บาท เปน 9,000 บาท ตอเดือน
ผูชวยโตะครจูาก 2,000 บาท เปน 5,000 บาทตอเดือน
คาบริหารจัดการจาก 1,000 บาท เปน 2,000 บาทตอเดือน

2.3) กลุมตาดีกา ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด เปนการ
สอนหลักศาสนาใหอานออกเขียนไดซ่ึงมีอยูจํานวน 2,199 แหง ไดเสนอใหเพ่ิมคา
ตอบแทนครู จาก 2,000 บาท เปน 3,000 บาทตอเดือนและขอเพิ่มจํานวนครูจาก
4 คน เปน 6 คน ขอเพ่ิมคาบริหารจัดการ จาก 1,000 บาท เปน 2,000 บาทตอ
เดือน ขอใหสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ การปรับปรุงดานกายภาพ
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนขอใหมีมูลนิธิ สมาคม ชมรม เพ่ือการประสานงาน
กบัราชการ และขอใหมสีวสัดกิารและคารกัษาพยาบาลสาํหรบัอหิมาม รวมทัง้ไดขอ
ให ศธ.ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย เพือ่ใหองคการบรหิารสวนตาํบล (อบต.) 
สนับสนุนงบประมาณอีกดวย

2.4) กลุมอุดมศึกษา ไดเสนอใหปรับปรุงสถานภาพของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเปนขาราชการเพื่อสรางแรงจูงใจ จัดใหมีทุนเพื่อพัฒนา
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อาจารยโดยปราศจากดอกเบ้ีย จัดครูสอนตรงวิชามาเพ่ิมเติม จัดใหมีมหาวิทยาลัย
อิสลามของรัฐหรือวิทยาลัยอิหมาม และขอใหตั้งงบประมาณสําหรับงานวิจัย
ทองถ่ินไวท่ีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) นอกจากน้ี
ไดเสนอให กระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
เพ่ือเปนสะพานเช่ือมสูประชาคมอาเซียน เพราะมีความไดเปรียบเร่ืองภาษา
อาหรับและมลายูกลาง ซ่ึงควรสงเสริมการใชภาษามลายูในโรงเรียนของรัฐดวย
สวนมหาวิทยาลัยมีความพรอมที่จะรวมผลักดันและสนับสนุนการสรางโอกาส
ในการเรียนภาษา ท้ังอังกฤษ อาหรับ มลายูกลาง จีน เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน

3) ยุทธศาสตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ป 2555-2559

3.1)  ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู
- กลยุทธการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
- กลยุทธการพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
- กลยุทธการพัฒนาสถานศึกษาและแหลงการเรียนรู

3.2)  ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษาเพ่ืออาชีพและการมีงานทํา
- การพัฒนาอาชีพกลุมเปาหมายพิเศษ
- การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
- การสงเสริมการศึกษาเพ่ือเสริมสรางโอกาสทางดานอาชีพ
- การพัฒนาทักษะอาชีพ

3.3) ยทุธศาสตรเพิม่โอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรตูลอดชวีติ
- กลยุทธกระจายโอกาสทางการศึกษาสูกลุมเปาหมาย
- การเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- การสงเสริมการศึกษานักเรียนกลุมพิเศษ

3.4) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจ
- การสงเสริมการศึกษาอิสลามศึกษา
- การสงเสริมพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
- การสงเสริมความเปนชาติและสังคมพหุวัฒนธรรม
- การสรางพื้นที่ทางสังคมใหเยาวชน
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3.5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
- การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- การเสริมสรางขวัญกําลังใจ
- การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรศาสนา

 4) พระบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553
มาตรา 9 กําหนดให ศอ.บต. มีอํานาจหนาท่ีในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ดังนี้ “(12) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต” โดย ศอ.บต.ไดมียุทธศาสตรดานการศึกษาป 2555-2559 ดังน้ี

4.1) ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาครูผูสอนวิชาสามัญ ศาสนา มลายู ภาษาอาหรับ

โดยรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอบรมครูผูสอนสายสามัญ
เชน วิชาเคมี วิชาชีวะ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ เปนตน
และรวมมือกับ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตปตตานี เพ่ือพัฒนาครูวิชาอิสลามศึกษา ภาษา
มลายู ภาษาอาหรับ

- การพัฒนานักเรียน โดยการจัดคายภาษาไทยใหกับนักเรียน
ม.1 ท่ีอาน-เขียนหนงัสือไมคลอง และรวมมอืกบัมหาวิทยาลยัสงขลา
นครนิทรจดัโครงการเตรยีมความพรอมวชิาพืน้ฐานสําหรบันกัเรียน
ในพ้ืนที่โดยใชระบบการเรียนการสอนแบบทางไกล

- พัฒนาหองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตรในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม

- พฒันาหองปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร หองสมดุ หองวทิยาศาสตร
หองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ หองเรียนอัจฉริยะ หองอาเซียน
ศึกษา

- พัฒนาโครงสรางหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม

- พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ผูสอนในศูนยการ
ศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
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4.2) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทํา
- รวมกับ สกอ. ดาํเนินโครงการทุนอดุมศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต
- รวมมือกับบริษัทซีพีใหทุนการศึกษาตอระดับ ปวช. และ

ระดับปริญญาตรี
- รวมมือกับบริษัทในเครือขายเซ็นทรัลใหทุนการศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรี
- รวมมือกับกระทรวงการตางประเทศคัดเลือกนักเรียนรับ

ทุนศึกษาตอระดับปริญญาตรีขององคกร มูฮัมมาดียะห ประเทศ
อินโดนีเซีย จํานวน 50 ทุน

- จัดอบรมระยะส้ันดานมลายูกลาง ภาษาอังกฤษใหกลุมการ
คาชายแดน มัคคุเทศกและอื่นๆ

- รวมกับ สอศ. กศน. กอ.รมน. ฝกอบรมอาชีพใหกับเยาวชน
จังหวัดชายแดนภาคใตตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสในสาขา
ชางยนต ชางซอมมอเตอรไซค ชางเครื่องกลการเกษตร

- การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคฐานวิทยาศาสตร

4.3) ยุทธศาสตร เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปดเสรี
สูประชาคมอาเซียน

- สงเยาวชนไปศึกษาตอประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งนอกจากจะ
เปนการสรางโอกาสทางการศึกษาในสาขาตางๆ แลวจะเปนการ
ศกึษาถงึลกัษณะเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมของประเทศเพือ่นบาน
และเปนจุดเชือ่มโยงสาํคัญระหวางประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบาน

- จางครเูจาของภาษาสอนในรายวชิาภาษาองักฤษ ภาษามลายู
กลาง ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ในโรงเรียนของรัฐและเอกชน

- สงเสริมการวิจัยสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียน

4.4) ยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม
- จดัทําหลักสูตรสังคมพหุวฒันธรรม เพือ่สงเสริมการเรียนรูใน

โรงเรียนรัฐและเอกชน
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- สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานสังคมพหุวัฒนธรรม เชน
กิจกรรมคายภาษา คายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

- สานเสวนาครูผูสอนวิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนา
- จัดต้ังอุทยานการเรียนรู จ.ปตตานี และ จ.นราธิวาส

4.5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
- พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษาในสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาทุกสังกัดตลอดจนสํานักงานการศึกษาเอกชนระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ

5) นโยบายและจุดเนนการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (นโยบายตอเน่ือง) “การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต”

5.1) จัดการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและ
การเรียนรูท่ีตอบสนองปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย รวม
ท้ังอัตลักษณและความเปนพหุวัฒนธรรมของพื้นที่

5.2) พฒันาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
อยางเขมขนและตอเน่ือง เพื่อใหมีคุณภาพทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน
ของประเทศ

5.3) สงเสริมระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณ รวม
ท้ังการเทยีบระดบัการศกึษาดานศาสนาศกึษา เขาสกูารศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.4) ใหหนวยงานและสถานศึกษา จัดใหมีมาตรการดูแลรักษา
ความปลอดภัยแกบุคลากรและนักศึกษา กศน. ตลอดจนผูมาใชบริการ
อยางท่ัวถึง

6) รายงานวจัิย “การวจิยันโยบายของรัฐเกีย่วกบัการศึกษาในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต พ.ศ.2540-2550” ผลการวิจัยพบวา
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  6.1) ดานปจจัยที่มีผลตอนโยบายพัฒนาการศึกษาของรัฐใน
ชายแดนภาคใตท่ีสงผลกระทบตอการกําหนดนโยบายทางการศึกษา คอื ปจจัยดาน
ประวัติศาสตร ปจจัยดานความมั่นคง ปจจัยดานศาสนาและวัฒนธรรม และปจจัย
ดานปญหาการบริหารราชการ ดังน้ันการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษาตองคํานึงปจจัยพ้ืนฐานดังกลาว จึงสอดคลองกับการดําเนินการ
ศึกษาในพ้ืนที่อยางสัมฤทธ์ิผลไดในอนาคต

  6.2) ดานนโยบายการศึกษาของรัฐบาลท่ีมีตอสังคมทองถิ่น
ภาคใตในลักษณะการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนภาคใต พบวา การจัดการศึกษาท่ี
ผานมารัฐเนนการจัดการศึกษานโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท้ัง
ฉบับ พ.ศ.2542-2545 นับเปนนโยบายท่ีมุงหวังการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา
แกประชาชนทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ สําหรับในพื้นท่ีชายแดนภาคใต
ไดมีการสรางยุทธศาสตรการศึกษาที่เปนไปตามแนวพระราชบัญญัติดังกลาว และ
นํามาสรางนโยบายท่ีเหมาะสมกับสถานการณในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น

  6.3) ดานผลนโยบายทางการศกึษาของรฐัพบวา รัฐไดประสบผล
สําเร็จสวนหน่ึงคอื ดานการขยายโอกาสทางการศึกษา แตยงัตองสรางกรอบดําเนินการ
ใหเขากับสถานการณทองถ่ิน รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหาร
การศกึษา หลกัสตูรการศกึษาและการพฒันาบคุลากรทีน่บัวาเปนยทุธศาสตรสําคญั
ในการจัดการศึกษาชายแดนใตใหชัดเจนมากขึ้น

  6.4) ดานประมวลแนวทางการจดัการศกึษาภาคนโยบายสาํหรบั
จังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบันและอนาคตพบวา รัฐควรมีนโยบายการสราง
ยุทธศาสตรใหมท่ีสามารถพัฒนาการศึกษาทองถิ่นในลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สงัคมวฒันธรรม เพือ่ใหเกดิการพฒันาทกุมิตขิองสงัคม เศรษฐกจิการเมอืง บนพืน้ฐาน
สันติวิธี การเรียนรูเพื่อเขาใจการดํารงอยูของประชาคมทั้งระดับทองถิ่นระดับ
ประเทศ และมีมิติของการดํารงอยูในสังคมนานาชาติไดอยางสันติและพัฒนา

4.3.2 แนวทางและขอเสนอการแกไขปญหาการจัดการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต จากกลุม องคกร และ หนวยงานตางๆ

1) สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2550 สภา
นิตบัิญญัตแิหงชาตไิดมีการอภปิรายในญตัต ิ“การศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต” 
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เสนอโดย นายตวง อันทะไชยและคณะ มีสาระท่ีนาสนใจทีส่ะทอนถงึความเขาใจและ
ความหวงใยในประเด็นปญหาหลายประการ ดังนี้

ขอเสนอกลุมท่ี 1 การศกึษาควรจดัใหสอดคลองกบัพืน้ฐานทาง
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ไมยึดติดกับหลักสูตรที่
กําหนดจากสวนกลางหรือจัดเปนรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยขอเสนอดังกลาว
เปนเจตนารมณของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ ในทางปฏบัิตแิมจะมหีลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีประกาศใชรวมกันทั่วประเทศ เพ่ือใหนักเรียนที่สําเร็จแตละ
ชวงช้ันบรรลมุาตรฐานเรยีนรูท่ีเปนพืน้ฐานรวมกนั แตโรงเรียนสามารถเพิม่เตมิสาระ
ท่ีเกีย่วกบัวฒันธรรม ภมิูปญญา และวถิชีวีติทีเ่ปนความจาํเปนของพืน้ทีไ่ดตามทีเ่หน็
สมควร โดยมไิดจาํกดัอยเูพยีงรอยละ 30 อยางทีเ่ขาใจกนั ท้ังน้ีตองไดรบัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาแตละโรงดวย ท้ังยังสามารถพัฒนาหลักสูตรใหม
ใหเหมาะสมเฉพาะกลุมเปาหมายพิเศษ โดยเสนอมายังกระทรวงศึกษาธิการ ดังจะ
เห็นไดจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ ซึ่งแบงเปน 8 หนวยบูรณาการ แตละหนวยไดนําเนื้อหาสาระที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของเยาวชนในภาคใตมาเปนตัวตั้ง และ
สอดแทรกเน้ือหาที่เปนมาตรฐานการเรียนรูตาม 8 กลุมสาระของหลักสูตร

ในเร่ืองของการปูพืน้ฐานทางศาสนาน้ัน ปจจบัุนโรงเรียนของรัฐ
ท่ัวประเทศไดเปดวิชาอิสลามศึกษา 1,655 โรง ใน 36 จังหวัด เฉพาะสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต นอกจากการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 141 
แหงแลว โรงเรียนของรัฐ 798 แหงยังเปดสอนอิสลามศึกษา โดยสนับสนุนการจาง
วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม และมีโรงเรียนของรัฐ 142 แหงที่ไดเปดสอนอิสลาม
ศกึษาสปัดาหละ 8-10 ชัว่โมง ตามหลกัสตูรของโรงเรยีนการศกึษาเอกชน สอนศาสนา
อิสลาม โดยไดรับความชวยเหลือจากมัสยิดและผูนําทางศาสนา นับเปนแนวทางที่
ไดรบัความนยิมจากประชาชน และสามารถขยายกวางขึน้ หากคณะกรรมการสถาน
ศึกษาเห็นความจําเปน

สําหรับการสอนภาษาไทยใหแกเด็กที่พูดภาษาอื่นท่ีบานนั้น
ในอดีตที่ผานมามักมีความเช่ือวาโรงเรียนตองสอนแตภาษาไทย แตในปจจุบันได
มีการพัฒนาหลายรูปแบบที่เช่ือมโยงจากภาษาที่นักเรียนมีความถนัด คุนเคยไปสู
ภาษาไทย เชน สพฐ.ไดมีการวิจัยถึงภาษาท่ีนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
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ใชในภาษาแม โดยนําคาํและเสียงเหลาน้ันมาเร่ิมสอนในการเรียนภาษาไทย รวมท้ัง
ไดพัฒนาแบบเรียนท่ีเช่ือมโยงคํา และเสียงท่ีนักเรียนคุนเคยในภาษาแมไปสูภาษา
ไทย หรอืการริเร่ิมการสอนสองภาษาในช้ันอนบุาล โดยสนับสนนุใหครูผูสอนสามารถ
ใชภาษามลายถูิน่และภาษาไทย ในการจดัการเรยีนการสอนตามความจาํเปน ผลการ
ดําเนินงานพบวา เด็กมีความสนใจในการเรียนมากข้ึนและลดการขาดเรียนไดอยาง
เดนชัด ผูปกครองที่ไมเห็นดวยในระยะเริ่มตน เพราะเกรงวาลูกจะพูดภาษาไทยไม
คลอง เมือ่เหน็ถึงความสนใจและความสามารถของลกูทีจ่ะพดูไดท้ังสองภาษา ไดหนั
มาสนับสนุนและเขามาชวยสอน

ในการอภปิรายไดมีขอเรยีกรองใหโรงเรยีนสามารถตดัสนิใจปด
และเปดเรียนในวันอืน่ท่ีเหมาะสมท่ีมใิชวนัเสาร-อาทิตยนัน้ แทจรงิแลวโรงเรียนของ
รฐัมอํีานาจตดัสินใจไดมากกวาท่ีคนสวนใหญเขาใจสามารถกาํหนดการเปด-ปดเรยีน
และกําหนดเวลาทํางานของโรงเรียนไดตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้นักเรียนตองมีเวลา
เรียนครบ 200 วันตามหลักสูตร ตองมีเวลาทํางานสัปดาหละไมนอยกวา 35 ชั่วโมง
โดยจะตองรายงานใหกระทรวงศึกษาธิการทราบ อีกทัง้ยงัสามารถส่ังปดเรียนตอเนือ่ง
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได 7 วัน และหลายเรื่องท่ีมิไดมีการอภิปรายเชน การแตงกาย
ทรงผม ก็อยูในอํานาจของโรงเรียนที่จะพิจารณาออกระเบียบกําหนดได

ขอเสนอกลมุท่ี 2 ควรใหเด็กและเยาวชนตางศาสนา วฒันธรรม
ไดมีโอกาสเรียนรวมกันใหมากท่ีสุด และมีโอกาสเรียนวิชาสามัญควบคูกับวิชา
ศาสนา ในปจจุบันเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตไดมีโอกาส
เรียนรวมกันในโรงเรียนประถมศึกษา ท้ังยังมีการจับคูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ
และโรงเรียนตาดีกาประมาณ 70 คู เพ่ือเชื่อมโยงและถายโอนผลการเรียนรู ตลอด
จนใชทรัพยากรรวมกันหากดําเนินการไดผล นักเรียนจะไดเรียนทั้งวิชาสามัญและ
ศาสนา โดยลดเวลาเรียนท่ีเคยตองเรียนท้ังในโรงเรียนของรัฐ และในโรงเรียนตาดี
กาลงกวารอยละ 20 

ในสถาบันการศึกษาปอเนาะ กระทรวงศึกษาธิการไดจดัสรรงบ
ประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 324 แหง ตามแนวทางท่ีไดหารือรวมกับผูบริหาร
สถาบนัศกึษาปอเนาะ ทัง้ยงัไดพฒันาสถาบันศกึษาปอเนาะตามแนวทางพระราชดําริ
ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ท่ีเนนการพฒันาอาชพี และ
คุณภาพชีวิตควบคูไปกับการสอนศาสนา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ไดจัดครูไปสอนวิชาสามัญใหแกนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ 104 แหง
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นอกจากนีย้งัไดใหความสาํคัญแกการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร
เพ่ือสรางเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันท เชน การจัดชุมนุมลูกเสือและ
เนตรนารี โดยปรับแนวทางดําเนินการใหเหมาะสมกับแนวปฏิบัติของพ่ีนองชาว
ไทยมุสลิม การสงเสริมหองสมุด แหลงเรียนรู และการจับคูโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง
นอกพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดสรางสายสัมพันธแหงความ
เปนไทยขามเขตพื้นท่ีการศึกษาเชน โรงเรียนสตรีวิทยาไดรับนักเรียนสตรีจาก
สามจังหวัดชายแดนภาคใตไปอบรมเขมเปนเวลา 1 เดือน นบัเปนโอกาสดีท่ีนกัเรียน
ท้ังเจาของบานและผูมาเยือนจะไดเรียนรูจากกันและกัน

ขอเสนอกลุมที่ 3 ควรใหความสําคัญแกความปลอดภัยของครู
โดยเปดโอกาสใหครยูายออกจากพ้ืนท่ีไดตามความจําเปน จางครูทองถ่ินใหมากข้ึน
หรอืนาํทหารตาํรวจมาสอนแทนดวยความตระหนกัในปญหาความเดอืดรอนของครู
ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ไดอนุมัติใหครูในพ้ืนที่ยายออก
ไปแลว 1,961 ไดมีการจางครูเปนอัตราจางชั่วคราวเขามาปฏิบัติหนาที่ 1,639 คน
แทนครท่ีูยายออก โดยเปดโอกาสใหโรงเรียนจางครูในทองถิ่น นอกจากนี้ยังไดปรับ
สถานภาพครูอัตราจาง ลูกจางประจําตําแหนงครูสอนศาสนาอิสลาม และวิทยากร
สอนศาสนาอิสลามที่ปฏิบัติงานมากกวา 3 ป ใหเปนขาราชการครู รวม 1,167 คน
สรุปไดวาสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นที่ชายแดนที่ไดรับการสนับสนุนจน
สามารถแกปญหาการขาดครไูด เปนพืน้ท่ีท่ีไดเปดโอกาสใหครไูดยายออกตามความ
จาํเปน และมกีารบรรจคุรทูองถิน่ในอตัราสงูสดุถือเปนกรณตีวัอยางทีจ่ะนาํไปปรบั
ใชในพ้ืนท่ีชายแดนทุรกันดารอื่นตอไป

อยางไรก็ดี จากการติดตามการปฏิบัติงาน ยังมีปญหาหลักบาง
ประการที่จําเปนตองเรงแกไข เชน การยายของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีความ
ยากลาํบากทีจ่ะหาตาํแหนงนอกเขตพืน้ทีใ่หลง ความจาํเปนทีจ่ะเรงพฒันาครบูรรจุ
ใหมใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนการสอน เพราะครูท่ีชาํนาญไดยายออกไป
พรอมๆ กันเปนจํานวนมาก จึงขาดพี่เลี้ยงที่จะติดตามดูแลครูรุนใหม ตลอดจนการ
ปรบัสถานภาพของครอัูตราจางทีป่ฏิบัตงิานในพืน้ทีเ่ส่ียงภยัใหเปนพนกังานราชการ
หรือขาราชการ

สําหรับขอเสนอใหยายนักเรียนมาเรียนในที่ปลอดภัย หรือนํา
ทหารและตํารวจมาสอนแทนครูในพ้ืนที่ท่ีเสี่ยงภัยนั้น ลวนเปนขอเสนอท่ีกระทรวง
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ศึกษาธิการพรอมสนับสนุน จากการหารือกับผูแทนครูท่ีผานมาพบวา มีการนํา
นกัเรยีนมาเรียนรวมในพ้ืนทีท่ี่ปลอดภยับางประมาณ 5 โรงเรยีนแตหลงัจากดาํเนินการ
มาระยะนึง ผูปกครองมักจะขอรองใหกลับไปท่ีเดิม โดยอาสาที่จะดูแลความ
ปลอดภัยใหแกครู สวนการนําทหารมาสอนแทนน้ัน คณะครูไดยืนยันวายังมีความ
พรอมท่ีจะสอนเพราะถือวาเปนหนาที่ โดยขอใหทหารและตํารวจชวยดูแลความ
ปลอดภัยตามหนาท่ีเชนกัน แมแตในโรงเรียนท่ีมีขบวนการกดดันไมใหผูปกครอง
สงลูกมาเรียนในชวงปการศึกษาท่ีผานมา ผูบริหารและครูในโรงเรียนเหลานั้น ยัง
ไดแสดงความมุงมั่นท่ีจะเปดสอน เพ่ือรอรับนักเรียนทุกวันจนนักเรียนกลับมาอีก
ครั้งหนึ่ง

ขอเสนอกลุมที่ 4 การกําหนดนโยบายทางการศึกษาในพ้ืนที่
ควรสงเสริมใหมีสวนรวมจากประชาชนมากข้ึน รวมท้ังการปรับระบบบริหารใหมี
เอกภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาเอกชน ซึ่งทั้ง 3 ประเด็น เปน
แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยูแลว แตมีขอจํากัดที่พระราชบัญญัติการ
ศกึษาแหงชาติ มิไดเปดชองทางใหสามารถกําหนดผแูทนในคณะกรรมการเขตพืน้ท่ี
การศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากกลุมใดโดยเฉพาะ จงึทาํใหสัดสวน
ของผูทรงคุณวฒิุไมหลากหลายครอบคลุมเทาท่ีควร ท่ีผานมาจึงจําเปนตองแกไขดวย
การเชิญประชุมในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร แตอาจไมตอเนื่องและสงผล
เปนรูปธรรมเทาที่ควร จึงเปนประเด็นที่ควรแกไขอยางเรงดวนตอไป

สําหรับการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารดแูลการศกึษาเอกชน
ซึง่มจีาํนวนมากกวาสถานศึกษาของรัฐในพ้ืนท่ีนัน้ ไดมกีารแกไขดวยการแตงตัง้รอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกลุมงานที่รับผิดชอบโดยตรง จึงควร
มีการติดตามปญหาที่แทจริงเปนรายเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อหาทางแกไขใหตรง
ประเดน็ หากจาํเปนตองแกกฎหมายท่ีเกีย่วของเพือ่ใหมีสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด ควรพิจารนาถึงเครือขายที่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ดวย

สําหรับการปรับระบบบริหารในพื้นที่เพื่อใหเกิดเอกภาพนั้น
การบริหารงานการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตป 2548 กระทรวง
ศึกษาธิการ ไดปรับบทบาทของสํานักตรวจราชการเขตการศึกษา 12 ใหเปน
สํานักงานการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตการดูแลของผูตรวจราชการ
กระทรวงทําหนาที่ประสานนโยบาย เรงรัด ติดตาม สงเสริมสนับสนุนไดเปนอยางดี
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โดยเฉพาะการประสานงานกับองคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ
กอ.สสส.จชต.ในอดีต และ ศอ.บต. ในปจจุบัน แตการบริหารยังอยูในความดูแล
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 แหง ซึ่งไดขยายเปน 9 แหงในปจจุบัน เพื่อ
ประสานใกลชิดกับทานผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และกองกําลังในการดูแล
สงเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของครูอยางทันทวงที

2) จากการสรปุผลการดาํเนนิงานโครงการสานเสวนา “ประสาน
พลัง สรางความชอบธรรม นําสันติสุขสูชายแดนใต”

- ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานใหกับสถาบันการศึกษาที่อยูในพ้ืนที่

- ใหมหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุนดานวิชาการกับโรงเรียน
ตาดีกา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และสถาบันปอเนาะ

- ใหกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรทาง
ดานการศึกษาใหครอบคลุมท้ังโรงเรียนของรัฐและเอกชน

- โตะครูท่ีจะเปดปอเนาะหรอืโรงเรยีนจะตองผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติโดยคณะกรรมการหรือ สมาคมผูรูของทองถิ่นกอน

- สถานศึกษาในพ้ืนที่ตองรวมมือกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ออกแบบและกําหนดหลักสูตรอิสลามศึกษา และหลักสูตรสามัญบูรณาการเพ่ือใช
ในโรงเรียน

- ลดความหวาดระแวงตอการจดัการศึกษาของโรงเรยีนปอเนาะ
และตาดีกาวาเปนแหลงบมเพาะแนวคิดตอตานรัฐดวยความรุนแรง

- มีการรวมมอืกันท้ังรฐั สถานศกึษา และชมุชน เพือ่แกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาอยางเรงดวน โดยใชหลักศาสนาบําบัด

- ใหสมาคมโรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพครู
ดานเทคโนโลยีการสอนและส่ือการสอน
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- ใหโรงเรยีนมรีะบบการสอบและประเมินคุณภาพนกัเรยีนตาม
มาตรฐานของหลักสูตรในสายศาสนา

3) จากโครงการวจิยัและพฒันาเพ่ือปฏรูิปการศกึษาในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต โดยมูลนิธิสุข –แกว แกวแดง มีขอเสนอแนะสําหรับกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ดังนี้

- ใหนอมนําพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาปฏิบัติอยางจริงจัง ตองเรงปฏิรูปการศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ครั้งใหญ โดยนําแผนการพัฒนาการศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใตไปสู
การปฏิบัติอยางจริงจังและเปนรูปธรรม ภายใตภาวะผูนําที่เขมแข็ง

- กระทรวงศึกษาธิการตองประกาศนโยบาย แผนยุทธศาสตร
มาตรการ และตัวชี้วัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และวัฒนธรรม และตองหาวิธีการท่ีจะใชนโยบายและแผน
น้ีอยางตอเนื่อง ไมเปล่ียนไปตามรัฐบาลและผูบริหารท้ังสวนกลางและสวนทองถิ่น

- จดักลมุเครอืขายโรงเรยีนทีห่ลากหลายสงักัดในพืน้ที่ เชน กลมุละ
8-10 โรงเรียน เพ่ือโรงเรียนทุกประเภทและสังกัดจะไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
และสงเสรมิการบรหิารฐานโรงเรยีนทีน่าํภมิูปญญาทองถิน่และประวตัศิาสตรทองถิน่
มาเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรและการเรียนการสอน เพือ่ใหผเูรยีนรูจกัและรักทองถ่ิน
มากข้ึน

- เนนพัฒนาครูท่ีใชโรงเรียนเปนฐานและพัฒนาผูบริหารการ
ศกึษาโดยใชกลุมโรงเรียน ลดการอบรมท่ีโรงแรมหรือการเดินทางไปอบรมตางจังหวัด
ซึง่ส้ินเปลืองงบประมาณมาและเปนการดึงครูออกจากโรงเรียน การอบรมท่ีโรงเรียน
นอกจากจะชวยประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลาเดินทางแลว ยังเปนการเรียนรู
จากสถานการณจริง โดยเชิญครูท่ีมีประสบการณจริงมาเปนวิทยากรแทนการเชิญ
วทิยากรจากภายนอก ซึง่ไมม่ันใจท่ีจะเขามาในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต จะชวย
ใหครูยอมรับกันและกันมากข้ึนและสรางความเครือขายการเรียนรูท่ียั่งยืน
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- สงเสรมิการใชเทคนคิการจดัการความรู เพือ่พฒันาการเรียนรู
ของผูเรียน พัฒนาการสอนของครู พัฒนาการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ใหมีการบนัทึกการเรยีนการสอนและการบรหิารแบบงายๆจดัใหมีกระบวนการแลกเปลีย่น
เรียนรูในระดับโรงเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อใหผูบริหารสถาน
ศึกษาและครูนํา Best Practice มาแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน

- จดัประชุมทางวิชาการในระดับของสามจังหวัดชายแดนภาคใต
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาและครูไดนําผลงานและความคิด
มาแลกเปล่ียนเรยีนรู ซ่ึงจะมีประโยชนตอผเูรยีนมากกวาใหผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูมาตอนรับและฟงการบรรยายจากสวนกลาง

- การบูรณาการการเล่ือนวิทยาฐานะของผูบริหารสถานศึกษา
และครเูขากับผลงานการพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยนาํผลงานทีผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตมาใชในการพิจารณา เพือ่เล่ือนวทิยาฐานะของผูบรหิารสถานศึกษา
และครู เชนเดยีวกับการเสนอผลงานวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลยัทีจ่ะตองมี
ผลงานวิชาการเผยแพรในการประชุมทางวิชาการ ในวารสารที่เปนที่ยอมรับใน
ระดบัชาตแิละนานาชาติ จะทาํใหผลงานวชิาการผานการกลัน่กรองอยางนอย 3 ระดบั
คอื ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งจะชวยใหการจางทําผลงานและทุจริตลดลง

- บูรณาการการปฏริปูการเรยีนรแูละการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรยีนใหเปนกระบวนการเดยีวกนักับการประกนัคณุภาพนอกรอบที ่3 ของ สมศ. 
และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2

4) จากขอเสนอแนะในรายงานเร่ือง “การจัดการศึกษาเพ่ือแก
ปญหาชายแดนภาคใต” โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร
ชุดที่ 23 โดยเปนขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็นของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และภาคประชาชน บุคคลที่เกี่ยวของในพื้นท่ีไดเสนอแนวคิดและ
แนวทางในการแกปญหาทางดานการศึกษาโดยสรุป ดังนี้
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4.1) สรางและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหา

- การแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัภาคใตรวมถงึ
ปญหาในการจดัการศกึษาจะสามารถแกไขไดอาศยัผนูาํชมุชน ผูนําทางจติวญิญาณ
ของชุมชน การมีสวนรวมอยางแทจริงของชุมชน และรัฐตองมีความจริงใจในการ
แกไขปญหา

- การจดัการศกึษาทีด่จีะตองคาํนึงถงึและเนนเรือ่งของการ
สรางความไวเนื้อเชื่อใจใหเกิดขึ้นไดระหวางคนในสังคม ระหวางศาสนา ระหวางรัฐ
และประชาชน

- การพัฒนาและการจัดการศึกษาในสามจังหวัดภาคใต
ควรเนนเร่ืองของการยอมรับความแตกตาง รัฐหรือสวนกลางไมควรกําหนดเอง แต
ควรเปนลักษณะของการยอมรับและเขามาสงเสริมและสนับสนุนแทน

- กอนที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาจะตองสรางความรูสึก
ใหเกดิตอชุมชนใหไดวาโรงเรียนคือของชุมชนไมใชของรัฐ เพือ่ทีจ่ะสามารถดึงชมุชน
เขามาพัฒนาโรงเรียนไดอยางแทจริง

  4.2) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับพื้นที่

- การเรียนการสอนตองใหความสําคัญทั้งภาษาถ่ิน ภาษา
ไทย ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ ควรใหมีการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
สองภาษา และจะตองพัฒนาศักยภาพครูใหมีทักษะในการเรียนการสอนท่ีทําให
ผูเรียนสนใจ และเรียนรไูดอยางมีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงตองมีการนิเทศท่ีดี

- การจัดการศึกษาควรเนนและสงเสริมใหเด็กสามารถ
พัฒนาและแขงขันในระดับสากล โดยเฉพาะในกลุมอาเซียน ซึ่งสามจังหวัดภาค
ใตมีจุดแข็งดานภาษามลายู ดังน้ันควรสงเสริมการเรียนการสอนภาษามลายูใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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- การจัดการศึกษาภาคบังคับควรใหเริ่มตั้งแตชั้นอนุบาล
เพ่ือที่จะทําใหเด็กเขาสูระบบการศึกษาเร็วขึ้นและมากขึ้น ซึ่งจะสงตอการพัฒนา
ระบบแนวคิดท่ีถูกตอง

- การจดัการเรยีนการสอนโดยการใชระบบสองภาษา ควร
เปนการริเร่ิมใหเด็กไดเรียนภาษาไทยและภาษาถ่ิน หรือภาษามลายูรวมกันไป โดย
เพ่ิมความเขมขนของภาษาไทยตามการเพิ่มระดับชั้นที่สูงขึ้น เพ่ือใหเด็กสามารถ
ปรับตัวและเรียนรูไดดีขึ้น

- การสอนเรื่องประวัติศาสตรทองถิ่น เปนลักษณะของ
การสอนเพื่อใหรูท่ีมาท่ีไปของทองถิ่นไมควรลงลึก แตควรเนนสอนใหเด็กเกิดความ
รักชาติอยางสรางสรรค

- ควรสงเสริมใหเด็กเรียนสายอาชีวศึกษาใหมากข้ึน จะ
ตองมีการประกันการทํางานใหกับเด็กเหลานั้น และสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการ
สอนอาชวีศกึษาตองใหความสาํคญัตอเรือ่งศาสนากบัผเูรยีนดวย เชน การจดัสถานที่
ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติศาสนกิจใหกับผูเรียน รวมถึงเครื่องแบบท่ีเหมาะสมกับศาสนา

- ควรมีการสงเสริมใหมีการเปดการเรียนการสอนอิสลาม
ศกึษาในพ้ืนที่ เพือ่เปนการสรางแรงจูงใจใหผูปกครองและเด็กเขามาเรียนในโรงเรียน
ของรัฐ รวมทั้งใหการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนที่เปดสอนอิสลามศึกษาอยูแลว เพ่ือ
ใหสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน

- กรณีท่ีมีผูเรียนจบจากตางประเทศ ควรมีระบบเทียบ
โอนที่เอ้ือและรองรับกลุมบุคคลเหลาน้ัน เพ่ือใหสามารถรับไวทํางานในประเทศได
เนื่องจากเปนผูมีความรูความเขาใจทางดานศาสนาและมีความสามารถทางดาน
ภาษามลายูและภาษาตางประเทศ

- การจัดการศึกษาท่ีดนีอกจากสงเสริมทางดานความรู ควร
เนนสงเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียนดวย

- ควรสรางระบบการสงตอผูเรียนระหวางโรงเรียนสามัญ
โรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนตาดกีา รวมถงึโรงเรยีนปอเนาะ ใหสามารถสงตอผูเรยีน
ไดอยางเปนระบบ เพือ่การตดิตามประเมินผเูรียนและพฒันาผูเรียนไดอยางตอเน่ือง
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56 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต

- การจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมควรคาํนงึถงึคุณภาพ โอกาส
การมีสวนรวม และที่สําคัญตองคํานึงการประกอบอาชีพไดดวย

- การจัดการศึกษาควรมีระบบการสงตอนักเรียนที่จบ
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีความพรอมไปเรียนยังมัธยมตอนปลาย มหาวิทยาลัย และ
บางสวนก็ควรสงตอเรียนดานวิชาชีพดวย และเม่ือเรียนจบดานวิชาชีพแลวตอง
สามารถประกอบอาชีพได รัฐควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึนและใหมีคุณภาพ

- ควรมีการสรางระบบเช่ือมตอการศึกษาทุกระดับสามารถ
เทียบโอน หรือสงตอผูเรียนตอเน่ืองกันได ตั้งแตอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา และสาย
สามัญกับอิสลามศึกษา

- ควรลดจํานวนนักเรียนตอหองเรียนลง เพ่ือที่ครูจะได
สามารถดูแลนักเรียนไดอยางใกลชิด

4.3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีระบบ

- การแกไขปญหาคุณภาพการศึกษาตกต่ําจะตองมีการ
พัฒนาศักยภาพครู โดยครูจะตองไดรับการสงเสริมใหเรียนในระดับปริญญาโทให
มากข้ึน ซึ่งรัฐจะตองมีการสนับสนุนทุนการศึกษากับครูในสามจังหวัดภาคใตใน
เรื่องดังกลาว

- ควรมีการเปดโอกาสใหครูในสามจังหวัดภาคใตสามารถ
ไปศึกษาดูงานในประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกันได เพื่อนําความรู
เรื่องการจัดการศึกษามาปรับใชกับสามจังหวัดภาคใต

- ควรมกีารพฒันาศกัยภาพของครใูหสามารถนาํเทคโนโลยี
เขามาใชประโยชนและพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น

- เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากการพัฒนาครูแลวควรมีการเพิ่มหรือจัดครูธุรการใหกับโรงเรียนอยาง
ครบถวน และควรคืนไมเรียวใหกับครู
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 - การบรรจุขาราชการครูในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต
ควรบรรจุบุคคลท่ีเปนคนในพ้ืนท่ีและพัฒนาใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น เพื่อปองกัน
ปญหาการยายออกจากพื้นที่

- แนวทางการพัฒนาครูสวนหนึ่ง อาจใชระบบนําครูจาก
ภายนอกพ้ืนท่ีท่ีมีความรูความสามารถในดานการจัดการเรียนการสอน ถายทอด
ความรูและประสบการณแกครูอาจารยในพ้ืนที่

- ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนตองการการนิเทศ
เพื่อพัฒนาตนเองใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตอง
นิเทศทั้งเรื่องของวิชาการและการบริหารจัดการ

  4.4) การสรางขวญักําลงัใจและดแูลสวสัดกิารและสวสัดภิาพครู
และบุคลากร

- เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกครูในโรงเรียน
เอกชน ซ่ึงเปนครูที่ตองดูแลนักเรียนสวนมากของพื้นท่ีสามจังหวัดภาคใต ควรยก
ระดับครูใหเปนพนักงานราชการ เพื่อใหสามารถดึงครูเขาสูระบบการพัฒนาและ
การประเมินคุณภาพตามที่รัฐตองการได

- ปจจุบันเรื่องของสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนน้ัน มี
กองทุนสงเคราะหครูและครูใหญตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ.2525 
ดแูล แตไมเพยีงพอ เน่ืองจากกองทุนดงักลาวจะดแูลเฉพาะตัวของครูและบุตร เพือ่
เปนการสรางขวัญและกําลังใจ ควรขยายการดูแลทั้งครอบครัวรวมถึงบิดามารดา
ของครูดวย ซึ่งอาจทําไดโดยรัฐใชงบประมาณเขามาสมทบเพ่ิมเติมกองทุนดังกลาว

4.5) การกระจายอํานาจและขยายโอกาสทางการศึกษา

- ควรมีการสงเสริมการศึกษานอกระบบมากข้ึน เพ่ือเปด
โอกาสใหกลุมบุคคลท่ีไมสามารถเขาสูการศึกษาในระบบไดมีโอกาสรับการศึกษา

- กรณีโรงเรียนรัฐขนาดเล็กที่มีผูเรียนนอย ควรมีการยุบ
รวมแลวกลับมาสงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนซ่ึงไดรับความนิยม
จากประชาชนแทน
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- ควรใหอิสระกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในการ
บริหารจัดการศึกษา เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับทองถิ่น

- ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมนโยบายเร่ืองโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลามแบบเขม ใหเกิดในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต

- กอนทีจ่ะพฒันาการจัดการศึกษาใหกาวหนา ควรจะตอง
มีการขยายและเปดโอกาสใหทุกคนเขาถึงการศึกษาใหไดท่ัวถึงเสียกอน

- ควรสงเสรมิเร่ืองของการกระจายอาํนาจใหโรงเรียนอยาง
แทจริง เพราะปจจุบันโรงเรียนยังมีปญหาการบริหารงบประมาณ รวมทั้งเรื่องของ
ปญหาในการส่ือสารเอกสารตางๆ เนื่องจากในพ้ืนที่มีการติดตอกันลําบากกวาพื้น
ท่ีอ่ืนๆ

- ควรกําหนดใหสามจังหวัดภาคใตเปนเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
พิเศษ ท่ีมกีารกํากบัดแูลเพยีงองคกรเดยีวและมนีโยบายพเิศษสาํหรบัพ้ืนทีด่งักลาว
เพ่ือความชัดเจนในการพัฒนา

5) จากขอเสนอแนะในรายงานเรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อ
แกไขปญหาชายแดนภาคใต”โดยคณะกรรมการศึกษาธิการการศึกษา สภา
ผูแทนราษฎรชุดที่ 23 ภายหลังจากท่ีไดมีการศึกษาขอเท็จจริงและรับฟงความคิด
เห็นจากในพื้นที่แลว คณะกรรมาธิการมีความเห็นวาการแกไขปญหาตางๆ ในสาม
จังหวัดภาคใตควรเนนการแกในระยะยาว วิธีแกท่ีดี คือ ใชการศึกษาเปนแกนหลัก
ในการพัฒนา ตองปรับปรุงนโยบาย หลกัเกณฑและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาใหม
ทิศทางการศึกษาที่สมควรไดรับการพิจารณามีดังนี้

5.1) ตองยกเลิกแบงแยกวาการศึกษาเปนของรัฐหรือ
เอกชน รัฐควรลดบทบาทดานการจัดการศึกษาเอง แลวสงเสริมใหเอกชนเปนผูจัด
รฐัควรเปลีย่นบทบาทมาทําหนาท่ีสงเสรมิสนับสนุน การกาํกับดูแลคุณภาพมาตรฐาน
การศกึษาใหมากข้ึน หากประชาชนนยิมโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนากส็งเสริมการจดั
ในรูปแบบน้ีใหมากข้ึน แตตองคอยติดตามดูแลคุณภาพการจัดใหดีขึ้น

5.2) หลักสูตรควรเปนหลักสูตรที่คนในทองถิ่นรวมกัน
พัฒนา โดยไมยึดหลักสูตรแกนกลางของชาติมากนัก คนชายแดนใตมีวิถีชีวิตผูกพัน
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กับศาสนา ควรใชหลักศาสนาเปนแกนกลางของหลักสูตร ควรยอมใหมีหลักสูตร
เฉพาะถ่ินไดเชนเดียวกับการยอมใหมีหลักสูตรนานาชาติ ควรมีโรงเรียนหลายรูป
แบบท่ีใชหลักสูตรตางๆ ใหเลือกตามความสนใจ

5.3) คนชายแดนใตใชภาษายาวีในชีวติประจําวนัและสนใจ
ภาษามลายู ดังนั้นโรงเรียนควรเริ่มสอนชั้นตนๆ ดวยภาษายาวี สวนภาษามลายูน้ัน
ใหเลือกเรียนไดเปนภาษาตางประเทศแทนภาษาอังกฤษ หรือควบคูกบัภาษาอังกฤษ
สําหรับภาษาไทยน้ันใหคอยๆ สอนเพิ่มขึ้นในชั้นที่สูงขึ้น

5.4) ครูผูสอนควรเปนคนในทองถิ่นที่พูดภาษายาวีหรือ
มลายไูดเปนหลกั ควรเลกิระบบเปดรบับคุคลทัว่ไปมาเปนครู เนือ่งจากอยไูดไมนาน
กข็อยายกลบัภมูลิาํเนาเดมิ นอกจากนัน้ยังไมเขาใจวฒันธรรมของชาวบาน ทําใหการ
จดัการเรยีนการสอนไมสอดคลองและอาจขดัแยงกับวฒันธรรมของชาวบาน บางครัง้
จึงไมไดรับการยอมรับและไมตองการใหลูกหลานเรียนดวย

5.5) เกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ใช
ในสวนกลางไมควรไปใชประเมินกับพื้นท่ีชายแดนใต หากยอมรับความคิดการมี
หลักสูตรทองถ่ินเฉพาะพ้ืนที่ การประเมินสาระหลักควรประเมินเฉพาะภาษาและ
การคิดคํานวณก็พอ และไมควรนําผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน

5.6) ระบบนิเทศการศึกษาเปนเร่ืองสําคัญที่ตองใหความ
สนใจเปนพิเศษ ไมควรแยกเปนศึกษานิเทศของรัฐหรือเอกชน โดยระบบกลางคือ
สพฐ. และสพท. ตองนิเทศติดตามโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนพรอมๆ กัน

5.7) ตองกระจายอํานาจการจดัและการบรหิารการศึกษา
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางแทจริง เพราะการศึกษาที่ดูแลโดยทองถิ่นจะ
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ขณะท่ีกระทรวงศึกษาธิการตองทําหนาที่
ติดตาม สงเสริม สนับสนุน และดูแลดานคุณภาพการศึกษาอยางใกลชิด เชน การ
นิเทศ การวัดประเมิน และตรวจสอบคุณภาพศึกษา รวมทั้งดูแลมาตรฐานบุคลากร
ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

5.8) สถานศึกษาท่ีมีอยขูองรัฐในปจจุบันไมคอยเปนทีน่ยิม
ของผเูรียน ดงันัน้จึงควรมกีารปรบัปรงุ คอื เนนดานความเปนเลศิ ทําใหสถานศกึษา
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เปนนิติบุคคลอยางแทจริง หรือเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐ เพ่ือความคลองตัว
ในการดําเนินงาน อยางนอยควรมีสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศจังหวัดละหนึ่งแหง

5.9) เปลีย่นระบบการจัดสรรงบประมาณใหม โดยจดัเปน
งบอดุหนนุ เปนเงนิกอนจายตรงสถานศึกษา ท้ังของรัฐและเอกชน การใชเงนิใหเปน
อํานาจของกรรมการสถานศึกษา และรัฐตองไมกําหนดรายละเอียดการใชเงนิมากนัก
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการใชงบประมาณ

5.10) ควรสรางระบบบริหารการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
ภาคใตใหม เมื่อกระจายอํานาจแลว ควรยุบรวมเขตพ้ืนที่การศึกษาใหเหลือจังหวัด
ละหน่ึงเขตพ้ืนท่ี โดยเขตพ้ืนท่ีดงักลาวตองดแูลการศึกษาทุกชนดิทกุประเภทในพ้ืนที่
ท้ังในระบบและนอกระบบ ท้ังของรัฐและเอกชน ตั้งแตอนุบาลจนถึงอาชีวศึกษา
เพ่ือใหเกดิเอกภาพในการดูแลการศึกษาในจังหวัดและในพื้นที่ หากเกรงวาจะดูแล
ไมท่ัวถึงตองใหมีสํานักงานอยูในระดับอําเภอ หรือกลุมอําเภอ หรือกลุมโรงเรียนได

5.11) การศึกษาในสามจังหวัดภาคใตตองใชหลักการ
จัดการศึกษา ดังนี้

- หลักบูรณาการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยการศึกษาเนนวิชาสามัญและวิชาชีพศาสนา เนนทั้งปริยัติและปฏิบัติระหวาง
การศึกษาในระดับตางๆ ทุกระดับ และวัฒนธรรมการเรียนการสอนท้ังภาษาไทย
และภาษามลายู รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีดานตางๆ

- หลักการมีสวนรวมของชุมชน ชุมชนเขามามีสวน
รวมทุกขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดแผนงานบริหาร กําหนดหลักสูตร การบริหาร
จดัการ การตรวจสอบประเมนิการดาํเนนิงานดานตางๆ เพือ่ใหการศกึษาสอดคลอง
กับความตองการ ปญหา อาชีพ และวิถีชีวิตของประชาชน

- หลักการเตรียมรับความเปนประชาคมอาเซียน โดย
เฉพาะภาษามลายูมาตรฐาน และภาษาอังกฤษ เพ่ือใหประชาชนไดรวมทํางานกับ
ประชาชนของชาติอาเซียนอื่นๆ
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6) จากรายงานของศูนยสนับสนุนการฟนฟูและการพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เร่ือง “การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
ขอเสนอเพื่อการฟนฟูและพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” พบวา

6.1) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตองมีการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีองคประกอบท่ี
สมบรณูครบถวนทางดานการศกึษาภาษา การศกึษาวิชาความรูสามัญ การศกึษาดาน
ศาสนา และการศึกษาดานวัฒนธรรม ท้ังนี้ตองใหเกิดความสมดุลและเสมอภาคกัน
สําหรับนักเรียนทุกศาสนิก โดยใหชุมชนหรือทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษา
ในชุมชนของตนเอง รวมท้ังตองสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดรับการศึกษา
อยางท่ัวถึง โดยการสนับสนุนนโยบาย งบประมาณ อุปกรณ หรือสื่อการเรียนการ
สอนอยางพอเพียง สวนดานคณุภาพการศึกษานัน้จาํเปนตองพัฒนาครแูละบคุลากร
ทางดานการศึกษาใหมีความรูสามารถอยางตอเน่ือง และตองสงเสริมใหมีสถานศึกษา
เฉพาะดาน ท้ังนี้เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนที่มีความสนใจหรือความสามารถ
เฉพาะดานมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ตองสงเสริมใหมีการพัฒนา
ทักษะอาชีพแกผูเรียนควบคูกันไปดวย

6.2) แนวทางการพฒันาสถานศกึษาของรฐั เอกชน ทองถิน่
และชุมชน

- สถานศึกษาของรัฐควรไดรับการพัฒนาใหเปนตน
แบบของการจัดระบบโรงเรียนแบบพหุศาสนิกและสหศึกษา เพือ่สรางเสริมการเรียน
รแูละการปรบัตวัในการอยรูวมกนับนพืน้ฐานความแตกตางทัง้ในชมุชนทองถิน่และ
ในสงัคมระดบัปะเทศ โดยมกีารเรยีนการสอนดานศาสนาอยางเหมาะสม เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดปฏิบัติศาสนกิจโดยไมมีการกีดกัน และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนของรัฐกับชุมชนทองถิ่นทุกศาสนิก

- สถานศึกษาของภาคเอกชน ควรไดรับการสงเสริม
ใหมีบทบาทเทาเทียมกับโรงเรียนของรัฐ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาท่ี
จําเปนตองมีการพัฒนาใหมีความเข็มแข็งทางดานวิชาการ ซึ่งเนนวิชาสามัญ ภาษา
และวัฒนธรรม ควบคูไปกับศาสนา และรัฐตองแกไขระเบียบใหโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามสามารถเปดโรงเรียนไดโดยสมัครใจ รัฐจะตองใหการสนับสนุน
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเหลาน้ัน โดยการจัดทํานโยบาย โครงสราง กลไก และ
ระบบในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาของเอกชนทุกประเภทใน
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางชัดเจนทั้งระบบ

- สถานศึกษาของทองถ่ินและชุมชน ควรมีการ
สนับสนุนใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาในชุมชน และ
ถาโรงเรียนของรัฐแหงใดมีความประสงคท่ีจะไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก็ควรสนับสนุนใหมีการถายโอนไปไดตามความพรอมและความสมัครใจ

6.3) แนวทางการพัฒนาอาชีพ จําเปนตองมีการปฏิรูป
การศึกษาดานการอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใตท้ังระบบอยางจริงจัง เพ่ือให
ผูเรียนมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบสัมมาชีพในชุมชนทองถิ่นไดอยาง
หลากหลาย โดยการรณรงคหรอืสรางคานิยมการเรียนดานอาชีวศกึษาใหเกิดขึน้กบั
เยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาอาชีพสําหรับจังหวัดแดนภาคใต
อยางกวางขวางและเขมขน เพื่อใหมีองคความรูและขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการ
สงเสริมการประกอบอาชีพ

6.4) แนวทางการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจะใหบริการการศึกษาภาคบังคับสําหรับผูท่ีไมได
อยูในระบบโรงเรียน โดยจัดเปนการศึกษาเสริมในรูปแบบทางเลือกและใหเปนไป
ตามความสมัครใจของผูเรียนอยางท่ัวถึง และเปนหนวยงานประสานเครือขายของ
หนวยราชการทีม่กีารอบรมดานอาชพี แตจาํเปนตองมีการจดักลไกลและระบบเพ่ือ
สนับสนุนการเทียบโอนหรือการเพิ่มเติมคุณวุฒิ – คุณสมบัติ สําหรับผูท่ีประสงคจะ
เรียนตอหรือประกอบอาชีพไดท้ังภายในทองถิ่น ภายในประเทศ และตางประเทศ

6.5) แนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา ควรมีการกําหนด
บทบาทของสถาบนัในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ังภาครฐัและภาคเอกชน เพ่ือมงุสราง
ประโยชนสุขแกชมุชนทองถ่ินเปนหลัก โดยสถาบันอดุมศึกษาควรมุงผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรูความสามารถอยางเพียงพอ และจําเปนตองสอดคลองกับตลาดแรงงานท้ัง
ในพื้นท่ีและนอกพ้ืนท่ี รวมท้ังสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการวิจัย
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สรางความรูในการแกปญหาและการพัฒนาทองถิ่น โดยรัฐจําเปนตองสนับสนุน
ดานการเงินแกสถาบันอดุมศึกษาเหลาน้ี นอกจากน้ียงัมกีารเรงรดัใหมีการยกฐานะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ และยก
ระดับวิทยาลัยอิสลามศึกษาใหเปนสถาบันนานาชาติ เพ่ือเปนการสงเสริมบทบาท
ของสถาบันอิสลามศึกษาที่มีศักยภาพ เปนสถาบันนานาชาติท้ังของรัฐและของ
เอกชนในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตอยางเตม็ท่ี ท้ังนีเ้พ่ือการเปนศูนยกลางอสิลาม
ศกึษาเพ่ือสันติภาพในระดบัภมิูภาคและระดบัโลก และควรสนับสนนุใหมหาวิทยาลัย
ท่ีมีชื่อเสียงจากโลกมุสลิมมาเปดสาขาในจังหวัดชายแดนภาคใต

6.6) แนวทางการสรางขวัญกําลังใจและการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา

- การแกปญหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสีย
ขวัญ เหตุการณความไมสงบที่เกิดข้ึนทําใหครูขอยายออกนอกพื้นที่หรือขอลาออก
จากการรับราชการเปนจาํนวนมาก จาํเปนตองมกีารปลอบขวัญใหกาํลังใจ โดยการ
ใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานสังคมจิตวิทยา สวนการเปดรับครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาน้ัน ควรเปดโอกาสใหบัณฑติทองถ่ินท่ีวางงานไดเขามาทาํหนาทีน้ี่ โดย
เปนไปตามหลกัเกณฑท่ีกาํหนดเมือ่ผานเกณฑน้ีแลวกส็ามารถบรรจเุปนพนักงานของ
รฐัได สาํหรบัตาํแหนงผูบริหารสถานศกึษาทีว่างลงนัน้ ควรพิจารณาคนในพืน้ท่ีเปน
อันดับแรก เพราะมีความเขาใจปญหาและมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใตอยางจริงจัง

- การดูแลความปลอดภัยแกครูและบุคลากรในพ้ืนที่
ควรจัดทําโครงการสงเสริมความผูกพันระหวางโรงเรียนรัฐและชุมชนทองถ่ิน โดย
ใชกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน – พัฒนาชุมชน ในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเปนแกน
กลาง เพ่ือเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนไดรวมกันเสริมสราง
ภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นเอง ท้ังนี้เพื่อใหครูเปนผูบริการชุมชนท่ีมีหัวใจรักชุมชนทองถ่ิน
และมีความใกลชิดกับประชาชน แตไมสนับสนุนใหครูมีบทบาทในการทํางานดาน
ความมัน่คง เพราะนบัเปนอนัตรายอยางยิง่ตอการปฏบิตังิานในพืน้ท่ี อยางไรกต็าม
ตองมกีารสงเสรมิบทบาทของอาสาสมัครชุมชนหรอืชดุคุมครองหมูบานใหการรกัษา
ความปลอดภัยครูและโรงเรียนอยางท่ัวถึง
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- การสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจการปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต จัดใหมีระบบสวัสดิการเพิ่มเติมแกครูและบุคลากรการ
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต เชน คาเสี่ยงภัยในพ้ืนที่พิเศษ ใหเหรียญตอบแทน
การประเมินวิทยาฐานะเปนกรณีพิเศษ เปนตน รวมทั้งอาจเปดโอกาสใหใชผลการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่เปนเงื่อนไขประกอบการพิจารณาดวยก็ได

6.7) แนวทางการปรับโครงสรางและการบริหารจัดการเฉพาะพ้ืนที่

- สรางความเขม็แขงใหกบัคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ โดยการปรับโครงสรางคณะกรรมการโรงเรียน เพ่ือใหชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมอยางจริงจังในการพัฒนาโรงเรียน ไม
วาจะเปนการพฒันาหลกัสตูร การบรหิารโรงเรยีน การบรรจคุรู การประเมนิผลการ
เรยีนการสอน ฯลฯ รวมทัง้ใหมีการจัดสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา เพือ่ใหสามารถปฏิบัตงิานไดอยางตอเนือ่ง และมกีาร
พัฒนาความเขมแข็งขึ้นเปนลําดับ

- ปรับโครงสราง องคประกอบ และบทบาทของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ควรใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนองคกร
บงัคบับญัชาและสนบัสนนุการปฏิบัตงิานของสถานศึกษา เพือ่ใหสามารถดําเนนิการ
ไปไดอยางเปนเอกภาพในทิศทางเดียวกัน

- สนับสนุนบทบาทของสภาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย ควรสงเสรมิใหองคกรเหลาน้ีเปนสถาบันบริหารท่ีมบีทบาทอยางเขมแข็ง
และมีอิสระตอไป รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ในการใหคําปรึกษาการพัฒนาการ
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้
ควรสนับสนุนใหมีการทํางานเชื่อมโยงกันเปนเครือขายการเรียนรูและรวมมือกัน
ระหวางสถาบันใหมากขึน้ โดยจัดใหมีเวทีเครอืขายอุดมศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต
อยางตอเนื่อง เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมมือกันสรางสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน

7) จากขอเสนอแนะในรายงานวิจัย “การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนากําลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใตตอนลาง” ผลการวิจัยพบวา สภาพ
และความตองการกําลังคนอยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจากแรงงานไมเพียงพอตอ
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ความตองการของตลาด สาํหรบัการจัดการศกึษาเพือ่พัฒนากําลงัคนน้ัน เหน็วาควร
ปรับเปลี่ยนในระดับมากที่สุด เพ่ือใหสอดคลองกันนโยบายการพัฒนาสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจของสามประเทศ การจัดการศึกษาประกอบดวย

7.1) ปรัชญาและจุดมุงหมายควรจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม

7.2) นโยบายและการวางแผนการศึกษายังเปนการจัดตาม
นโยบายกลาง สถาบันการศึกษา จงึไมสามารถดําเนนิการปรับเปล่ียนไดอยางอสิระ
ตามความตองการของทองถิ่น

7.3) หลักสูตรควรจัดใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และความตองการของแรงงานตลาดทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

7.4) กิจกรรมการสอนควรเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะ ได
ฝกปฏิบัติรวมกับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ เพ่ือใหสอดคลองกับการนําไป
ประกอบอาชีพ

7.5) ผลผลติและการควบคมุคุณภาพ ซึง่จําเปนตองเพิม่คณุภาพ
ของผลผลิตดานคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงคดานบุคลิกภาพและคุณธรรม ปญหาท่ี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษานั้น ซึ่งเห็นดวยกับปญหาความไมพรอมดานกําลังคน
ความไมเขาใจนโยบายหรือเปาหมายที่ชัดเจนของการเตรียมกําลังคน ปญหาดาน
งบประมาณท่ีสนับสนุนในการจัดการศึกษา สวนแนวทางการพัฒนาการศึกษานั้น
ผเูช่ียวชาญเห็นดวยอยางย่ิงท่ีควรใหเอกชนมีบทบาทมากข้ึน ควรมีการวางแผนกําลงั
คนท้ังในภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตกําลังคนใหตรงความตองการ

4.3.3 แนวทางและขอเสนอการแกไขปญหาการจัดการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต จากภาคประชาสังคม

ประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดจัดเวทีเสวนา
เกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนการประมวลจากเอกสาร งานวิจัยตางๆ ซึ่งมีการเสนอ
แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่นไวมากมาย ในท่ีน้ีจะนําเอาประเด็นสําคัญมาเสนอโดยสังเขป ดังนี้
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  1. การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตใหยึดหลักคิด
สามประการคือ บูรณาการการศึกษา การศึกษาเพื่อศีลธรรม และการศึกษาเพื่อ
พหวุฒันธรรม (Integration Education, Moral Character, and Multiculturalism)

ในกระบวนการจัดการศึกษาทีต่ัง้อยบูนฐานแนวคิดดังกลาวน้ัน
การศึกษาในระดับประถมและมัธยม ตองทําใหเกิดการศึกษาทางศาสนา สามัญ
ศึกษา และอาชีวะ ซึ่งเนนทั้งความเขมขนทางการศึกษาดานศีลธรรม และทาง
วิชาการในทุกแขนง ท้ังทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาศาสตร และ
มนุษยศาสตร (Intensive and Integrative Religious and Secular Educational 
Processes) เพ่ือพัฒนาคนท่ีมีคุณธรรมตามคุณธรรม ประเพณี และศาสนา และมี
ความสามารถในการแขงขันในการพัฒนา

สวนในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศึกษาและสถาบนัวชิาการชัน้
สูงในจังหวัดชายแดนภาคใต เนนความเปนเลิศในทางการวิจัยและองคความรูทาง
วิชาการ มีความเปนสากลเพื่อรองรับประชาคมนานาชาติ อาเซียน และมีคุณธรรม
(Excellence, Metropolitan, and Moral Characters)

ความเปนเลิศ
ความเปนสากล

คุณธรรม

ศาสนา – สามัญศึกษา-อาชีวะ
บูรณาการ/เขมขน

บูรณาการ ศีลธรรม
พหุวัฒนธรรม
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ท้ังนีก้ารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ตองมีกระบวน
การยอยๆ ท่ีรองรับทั้งสามระดับ โดยทุกระดับจะเช่ือมตอกัน เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาการศึกษาในสถานการณความขัดแยง

2. บูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต

การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะจาํเปนตองใหความสาํคัญกับการบรูณาการการศกึษาใหสอดคลองกบัวถิชีวีติ
อัตลักษณความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความตองการของทองถ่ิน โดยเช่ือมโยง
กับหลักศาสนา วิชาสามัญและวิชาชีพ

ตัวแบบการศึกษาบูรณาการ

ระดับสูง

ระดับกลาง

ระดับตน

วิทยาศาสตรอิสลามศึกษา
นานาชาติภาษาศาสตร
ศึกษาศาสตรสันติศึกษา

บูรณาการ
Academic

ศาสนา พหุวัฒนธรรม
ศาสนาสามัญ
บูรณาการ

อุดมศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
ศูนยความเปนเลิศ

ทางวิชาการ

การศึกษาบูรณาการ
วิทยาศาสตร

ภาษาศาสตร ศาสนา
และพหุวัฒนธรรม

ศาสนาบูรณาการ

อาเซียน/
พหุวัฒนธรรม

ฐานการศึกษากอนประถมวัย บูรณาการ ศีลธรรม และพหุวัฒนธรรม
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3. สรางความเขมแข็งเชิงคุณภาพดานวิชาการ

จากการศกึษาขอมลูการจัดและประเมนิผลทางวชิาการในระดบั
เขตพ้ืนที่การศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาประเภทตางๆ ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต พบวา เดก็ท่ีจบช้ันประถมศึกษา มีความออนแอทางวิชาการ ในวิชา
หลักเกือบท้ังหมดทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ เมื่อมา
เรียนในระดบัมธัยมศกึษากย็งัออนจนเขาสรูะดบัอุดมศกึษา ทําใหไมสามารถใชความรู
และทักษะขั้นพื้นฐานเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยใหเปนที่นาพอใจได

สําหรับประเด็นน้ี เวทีเสวนาไดเสนอแนวทางแกไข คือ ทํา
อยางไรใหหนวยงานที่เก่ียวของไดเรงดําเนินการปรับการศึกษาฐานลาง คือระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหเข็มแข็งกวาที่เปนอยู อาจจะตองจัดใหมี
โครงการสอนเสริมแกผูเรียนหลายๆ รูปแบบ เพ่ิมครูสอนพิเศษ และลงทุนเก่ียวกับ
สือ่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย เอือ้ตอการเรียนรูในสังคมพหุวฒันธรรมใหมากย่ิงขึน้

4. การสรางและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

การแกปญหาตางๆ ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
สามารถแกไขไดโดยการมีสวนรวมของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และผูปกครอง
นักเรียน ในอดีตเคยมีโครงการโรงเรียนชมุชนของรัฐบาล ผูนําชุมชน ผนูาํศาสนา และ
ผูปกครองไดเขามาชวยเหลอืโรงเรยีนในทกุๆ ดาน จนประชาชนรสึูกวาโรงเรยีนเปน
ของพวกเขา ทองถ่ินเปนเจาของโรงเรียนรวมกับรัฐบาล ทําใหเกิดความรักความ
ผูกพันจนแยกกันไมออก โรงเรียนเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว โรงเรียนกับชุมชนเกิด
ความภาคภูมิใจรวมกัน ปจจุบันประชาชนในทองถิ่นอยากใหมีการร้ือฟนโครงการ
โรงเรียนชุมชนขึ้นมาอีกคร้ังหนึ่ง

5. สรุปขอเสนอเชิงนโยบาย เก่ียวกับการจัดการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนใต

การจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสรุป ควรกําหนด
เปนยุทธศาสตร วัตถุประสงค และกลยุทธ ท่ีครอบคลุมเรื่องราวเก่ียวกับการศึกษา
ทุกมิติ ดังนี้

Trap Editor
Page is trapped with Trap Editor 6.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Settings:Width: 0.100 mm  =  0.283 ptPrintorder: Cyan / Magenta / Yellow / Black / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: noBlack Width Scaling: 300.0%Black Color Limit: 85.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: noOverprint Black Graphics: no



69สภาประชาสังคมชายแดนใต

ยุทธศาสตร
สงเสรมิพัฒนาการศกึษา ยกระดบัคณุภาพบคุลากรใหมีความรู

สามารถดํารงตนอยูอยางมีความสุขตามอัตภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหการศึกษาไดเปนเคร่ืองมือ ในการพัฒนาบุคลากรให

มีความรู ความคดิ และสามารถปฏบัิตตินอยอูยางมคีวามสขุ
ในสังคมพหุวัฒนธรรม

2. เพ่ือระดับคุณภาพการศึกษาของผูเรียนใหสูงขึ้น ท้ังการ
ศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหผูเรียนรูจักบริโภคขอมูลขาวสาร รูจักแยกแยะขอเท็จ
จริงไดดวยตนเอง

3. เพ่ือใหสังคมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต มีภูมิคุมกัน
ทางปญญา ไมตกเปนเคร่ืองมือ ของกลุมนิยมความรุนแรง

กลยุทธ
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การสงเสริมศาสนศึกษา
3. การเสรมิสรางโอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรตูลอดชวีติ
4. การสงเสริมการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา
5. การพัฒนาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
6. การสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
7. การสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนความเขมแข็งของสังคม

และการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
8. การสงเสริมการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน
9. การสงเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมท้ังวิชาสามัญ ศาสนา

และอาชีพ
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ภาคผนวก
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ตัวอยางการจัดการศึกษาในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม

พหุวัฒนธรรมไมใชมีไวเพื่อใหนักเรียนทราบถึงกลุมคนเทานั้น แต
จะตองชวยใหนักเรียนไดคุนเคยกับความคิดที่วายังมีอีกหลายวิถีชีวิต ภาษา
ศาสนา วัฒนธรรม และมุมมองท่ีแตกตางกับของตนเอง จุดประสงคของหลักสูตร
พหุวัฒนธรรมคือ การสรางความรูสึกเชิงบวกที่มีตอพหุวัฒนธรรม เพ่ือที่วานักเรียน
แตละคนจะไดรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคมที่มีคุณคา และมีความเปนมิตร หรือ
นบัถอืบุคคลท่ีมีวฒันธรรมแตกตางกับของตน นักเรยีนทุกคนมาโรงเรียนพรอมดวย
ลักษณะทีแ่ตกตางกัน ซึง่ลกัษณะดงักลาวจะตองไดรบัการยอมรบัจากครแูละถอืเปน
รากฐานสาํหรับกจิกรรมในชัน้เรยีน น่ันก็คอืจะตองมกีารรบัรูความแตกตางมากกวา
ท่ีจะเพิกเฉยความแตกตางเหลานั้น ถือเปนเรื่องสําคัญที่นักเรียนแตละคนจะตอง
รับทราบและภูมิใจในกลุมชนของตนตลอดจนกลุมชนอื่นๆ ในชั้นเรียน การยอมรับ
กลุมชนเชนน้ันถือเปนจุดเริ่มตนและเปนสิ่งที่เชื่อมโยงครูและนักเรียน หรือนักเรียน
กบันกัเรยีนดวยกัน นอกจากนีย้งัถอืเปนพืน้ฐานในกระบวนการเรยีนรใูนเรือ่งความ
สมัพันธ เพราะฉะน้ันควรมีการเนนลกัษณะเฉพาะของกลุมชนในกระบวนการศึกษา
เพ่ือเปนพื้นฐานในการพัฒนาข้ันตอไป

การศกึษาพหวุฒันธรรมเกดิขึน้จากความแตกตางทางเชือ้ชาติ ศาสนา และ
วฒันธรรมในสงัคม โดยคาํนงึถึงความรดูานพหุวฒันธรรมและทกัษะทีผู่เรียนนาํมาใช
ในหองเรยีน หลกัสูตรทีเ่ปนพหวุฒันธรรมมคีวามกวางขวางมาก เนือ่งจากหลักสูตร
ดังกลาวตองใชไดกับนักเรียนทุกคน อีกท้ังยังเนนที่ประสบการณ ความรู และความ
สามารถของนักเรียนแตละคน ซ่ึงมีกลุมวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป หลักสูตร
จึงตองระบุความแตกตางทางวัฒนธรรมของชุมชน โรงเรียน พอแม นักเรียน และ
ทีมงานไวในปฏิทินแผนงาน เชน เดือนรอมฎอน เปนเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม
หรอืวันตรษุจนี เปนวันปใหมของคนเชือ้สายจนี เปนตน ในชวงเวลาดงักลาวโรงเรยีน
ไมควรจัดใหมีกิจกรรมที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติศาสนกิจ นอกจากนี้หลักสูตร
พหุวัฒนธรรมยังตองกระตุนใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม
ของตนเองอีกดวย

นักเรียนควรทราบวาการกระทําตางๆ น้ันมีผลกระทบตอวัฒนธรรมของ
ตนอยางไรบาง รวมทั้งไดเรียนรูท่ีจะเขาใจและยอมรับความสําคัญของวัฒนธรรม
ตางๆ นักเรียนควรที่จะรูและใชความแตกตางทางวัฒนธรรมมาเปนสิ่งท่ีทําใหงาน
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มีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีแตละวัฒนธรรมยอมไดรับการตีคาใหมีความ
สําคญัทีแ่ตกตางกนัออกไป การเลอืกเนือ้หาจากมมุมองการศกึษาพหวัุฒนธรรมตอง
คาํนงึวาเนือ้หาสามารถเขาถงึทกุกลมุวัฒนธรรม เนือ้หาเขากนัไดดกีบัการเรยีนรแูละ
การสอนที่สะทอนใหเห็นถึงความตระหนักท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ตองมีหลักสูตรพหุวัฒนธรรมที่สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนดวย

เปาหมายสาํคัญของการจดัการศกึษาตามแนวทางพหวุฒันธรรม คอื การ
เปล่ียนแปลงสถานศึกษาซ่ึงมีท้ังนักเรยีนชาย-หญงิ ผมีูความสามารถพิเศษ นกัเรียน
จากวัฒนธรรมที่หลากหลาย ชนช้ันทางสังคมเช้ือชาติ และกลุมชน โดยการจัด
ประสบการณการเรยีนรขูองผเูรียนทีมี่ความเทาเทียมกนัใหเกดิข้ึนในสถานศกึษา ดงัน้ัน
ความสําคัญของเปาหมายในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม คือ การเพ่ิมขึ้นของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกคน ภายใตขอสมมติฐานท่ีวา ผูสอนสามารถ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหนักเรียนทุกคนท่ีมาจากกลุมท่ีหลากหลาย โดยการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมและลักษณะ
การเรยีนรขูองนักเรยีนแตละคน การจัดการศกึษาตามแนวทางพหุวฒันธรรมจะตอง
ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความมั่นใจในความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการ
ศกึษา สถานศกึษาตองชวยสรางความเขาใจและทศันคตเิกีย่วกบัความแตกตางทาง
วฒันธรรม มทัีกษะทางสังคมท่ีจะสามารถพิจารณาความแตกตางของกลุม สามารถ
ปรับตัวเพ่ือการอยูรวมกัน และเรียนรูรวมกันอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
สังคม เมื่อผูเรียนมองเห็นความเปนจริงของความแตกตางของกลุม เขาจะไดรับ
ความเขาใจที่ถองแทสงผลไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนําไปสูการเปน
สังคมแหงพหุวัฒนธรรมในที่สุด

การศึกษาพหุวัฒนธรรมทุกรูปแบบเนน “มนุษยสัมพันธ” และการผสม
ผสานลักษณะตางๆ ดังนั้น หลักสูตรที่ไดจึงจะเปนการเนนในเรื่องกลุมชนชาติ และ
วัฒนธรรมในเชิงบวก เพื่อเสริมสรางศักยภาพของนักเรียน และลดความตึงเครียด
เรือ่งวฒันธรรมและเช้ือชาติในชัน้เรยีนลง เพ่ือบรรลเุปาหมายรูปแบบเหลาน้ีตองใช
วิธีการตางๆ ท่ีคอนขางมาก เชน ใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในการวิพากษ
วิจารณ ใชทักษะทางภาษาตรวจสอบประเด็นหรือมุมมองตางๆ ในเรื่องวัฒนธรรม
หรือใชวิธีการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนใชทักษะการตัดสินใจเพื่อสรางความพรอมให
กับนักเรียนในการเปนพลเมืองท่ีตื่นตัวตอสังคม ปจจุบันการศึกษาพหุวัฒนธรรมมี
รูปแบบการเรียนรู 3 รูปแบบ คือ

Trap Editor
Page is trapped with Trap Editor 6.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Settings:Width: 0.100 mm  =  0.283 ptPrintorder: Cyan / Magenta / Yellow / Black / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: noBlack Width Scaling: 300.0%Black Color Limit: 85.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: noOverprint Black Graphics: no



73สภาประชาสังคมชายแดนใต

 1) รปูแบบท่ีเนนเน้ือหา (content-program) มีเปาหมายเพ่ือรวมเน้ือหา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของกลุมชนมาไวในหลักสูตร เพ่ือเพิ่มความรูใหกับ
นักเรียน และมีจุดมุงหมาย คือ เพ่ือพัฒนาเนื้อหาของวัฒนธรรมตลอดจนการวินัย
ผสมผสานมุมมองและแงมุมตางๆ ในหลักสูตร และเพ่ือเปล่ียนแปลงหลักการและ
กระบวนทัศนของหลักสูตร

 2) รปูแบบทีเ่นนตัวนักเรียน (student-oriented program) รปูแบบนีไ้ม
ไดมีจุดประสงคเพ่ือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือบริบททางดานการศึกษา แตจะชวย
ใหนักเรียนที่มีวัฒนธรรมและภาษาตางกันไดรวมเขาเปนหน่ึงเดียว รูปแบบนี้มักใช
ภูมิหลังทางดานภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนเปนเกณฑ

 3) รูปแบบท่ีเนนสังคม (Socially – oriented program) รูปแบบน้ี
พยายามท่ีจะปฏิรูปการสอนและบริบททางวัฒนธรรมของการสอน ซึ่งไมไดมีจุด
มุงหมายเพื่อเพ่ิมการบรรลุทางการศึกษา หรือเพิ่มองคความรูทางวัฒนธรรม
แตรปูแบบนีมี้วตัถปุระสงคเพือ่เพิม่ความปรองดองดานวฒันธรรมและเชือ้ชาตติลอด
จนลดอคติตางๆ

การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศในเครือขายจักรภพอังกฤษ
อยางซีกโลกใต มีประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 1.5 (สํารวจ ค.ศ.2001) 
รฐับาลใชนโยบายพหุวฒันธรรม (multiculturalism) ท่ีเนนใหอัตลักษณของประเทศ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความหลากหลายของเช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา
โดยเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ซึ่งสอดคลองกับ
“คานิยมออสเตรเลีย” ท่ี เรียกวา Australian Values อันประกอบดวย

-  อัตลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural Identity)
-  ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice)
- ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร (Economic Efficiency) 

หรือการใชความสามารถที่ (ชนแตละกลุม) มีอยูใหเกิดผลดี
ท่ีสุดเทาที่ทําได
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กระทรวงการศึกษาและชุมชน (Department of Education 
and Community) ไดใหขอมูลวา ออสเตรเลียเปนสังคมประชาธิปไตย เปนการ
ผสมผสานของประชาธิปไตยเสรีนิยมของสหราช อาณาจักรและอเมริกาเหนือ แต
ยังคงลักษณะเฉพาะตัวในแบบของออสเตรเลีย มีประชากรกวา 20 ลานคน เปน
ประเทศที่มีพื้นที่ใหญเปนอันดับหกของโลก มีสังคมพหุวัฒนธรรมประกอบดวย
ชาวอะบอรจินิ ชาวเกาะชองแคบทอรเรสและผูอพยพจากประมาณ 200 ประเทศทัว่โลก
ในระยะเวลา 60 ป ออสเตรเลียมีการวางแผนรับผูอพยพ ชวงหลังสงครามโลก
ครัง้ทีส่อง มีผูยายถิน่ฐานมาออสเตรเลยีกวา 6 ลานคน รวมทัง้ผลูีภั้ยกวา 600,000 คน
ทําใหจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 7 ลานคน เปน 20 ลานคน

แมวาออสเตรเลียจะเปนประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนหลัก
แตประชากรมากกวา 4.1 ลานคนสามารถพูดภาษาท่ีสองได ความนาประทับใจ
ของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของออสเตรเลีย ความร่ํารวยทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมพื้นเมือง ชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนอาหาร
และไวนท่ีขึ้นชื่อ ทําใหออสเตรเลียเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนท่ีนิยมมากที่สุดแหง
หนึ่งในโลก ทุกปมีนักทองเท่ียวเดินทางมาออสเตรเลียมากกวา 5 ลานคน สงผลให
อุตสาหกรรมทองเทีย่วเปนอุตสาหกรรมบรกิารทีส่รางรายไดจากเงนิตราตางประเทศ
มากท่ีสดุ สวนคณุภาพชีวติของประชาชนออสเตรเลียจัดไดวาดท่ีีสุดแหงหน่ึงในโลก
สภาพแวดลอมท่ีสะอาด บริการสาธารณสุข การศึกษา และวิถีชีวิตในออสเตรเลีย
เม่ือประกอบกนัแลวทําใหออสเตรเลียเปนประเทศนาอยู ประเพณพีืน้เมืองทีเ่กาแก
และพหุวัฒนธรรมสะทอนใหเห็นในวัฒนธรรมที่หลากหลายและความสามารถ
ทางศิลปะหลายรูปแบบ ดังนั้นกระทรวงไดกําหนดนโยบายหลักของทุกโรงเรียนคือ
การจดัการศกึษาแบบพหวุฒันธรรมไมวาจะเปนศาสนา ภาษา และเชือ้ชาติ เชน การ
ใหโรงเรียนจัดการศึกษาศาสนาท่ัวไป (General Religious Education) การศึกษา
ศาสนาพิเศษ (Special Religious Education)

กําหนดนโยบายดังกลาว เปาหมายสําคัญ คือการเปล่ียนแปลง
สถานศึกษา ซึ่งมีนักเรียนวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ชนช้ันทางสังคม เช้ือชาติ และ
กลุมชน โดยการจัดประสบการณการเรียนรูของผูเรียนที่มีความเทาเทียมกันให
เกิดขึ้นในสถานศึกษา เปนการเพ่ิมขึ้นของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ทุกคน ภายใตขอสมมติฐานท่ีวา ผูสอนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให
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นกัเรียนทกุคนทีม่าจากกลมุท่ี หลากหลาย โดยการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางการศึกษา
ท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมและลักษณะ การเรียนรูของนักเรียนแตละคนนอกจากน้ี
ยงัชวยใหผเูรียนพัฒนาเจตคตทิางบวกตอความแตกตางทางวฒันธรรม เชือ้ชาติ กลุมชน และ
ศาสนา เมือ่ผูเรยีนมองเห็นความเปนจริงของความแตกตางของกลุม เขาจะไดรบัความเขาใจท่ี
ถองแทสงผลไปสกูารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอนันาํไป สูการเปนสงัคมแหงพหวุฒันธรรมในทีสุ่ด

นอกจากรัฐบาล โรงเรียนและมหาวิทยาลยัรัฐใหความสําคัญกบันโยบาย
พหุสังคมแลว พบวาองคกรเอกชนยังใหความสําคัญกับนโยบายดังกลาว ซึ่งผูเขียนและคณะ
ไดเขาไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมูลนิธิความสัมพันธพหุวัฒนธรรม Affinity 
Intercultural Foundation (AIF) ในเมืองซิดนียและ The Interfaith Network of the 
city of Greater Dandenong เมืองเมลเบิรน ซ่ึงเปนเครือขายศาสนาสัมพันธแหงแรกใน
ออสเตรเลีย ท้ังสององคกรจัดกิจกรรมตางๆ มากมายในรูปแบบการใหการศึกษา สัมมนา
สานเสวนา คายอบรม ท้ังในระดบัทองถิน่ ระดับชาติ และนานาชาติ รวมท้ังการรวมมอืกับชุมชน
โรงเรียน และมหาวทิยาลยั ในปจจบัุนออสเตรเลยีมีระบบการศกึษาทีไ่ดรบัการพฒันาอยางดี
โดยมีอัตราการเขาเรียนสูงทีส่ดุประเทศหน่ึงในโลก ในแตละปมีนกัศึกษาจากตางประเทศเขามา
ศึกษาตอในออสเตรเลียเปนจํานวนมากขึ้นเร่ือยๆ จากสถิติปจจุบันออสเตรเลียจัดอยูใน
อับดับ 3 ของเหลงการศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษที่ไดรับความนิยมสูงสุด

ตัวอยางในเมืองเพิรธ ประเทศออสเตรเลีย เมืองเพิรธมีสํานักงานของ
รัฐบาลที่ทํางานโดยตรงเร่ืองพหุวัฒนธรรม ช่ือวา The Office of Multicultural Interests 
(OMI) มีหนาที่ประสานงานเร่ืองการพัฒนากรอบนโยบายและแผนงานของรัฐบาลแหงรัฐ
ออสเตรเลียตะวันตก เพื่อใหสอดรับกับสภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และ
ศาสนา โดยหนวยงานแหงน้ีทํางานรวมกันอยางใกลชิดกับชนสวนนอยและกลุมชาติพันธุ
เพ่ือใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงบริการ และไดรับการคุมครองเรื่องสิทธิมนุษยชนจากรัฐ
ในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมที่เทาเทียมกับคนอื่นๆ

มาเรีย ออสเมน หวัหนาสํานักงานโอเอ็มไอ บอกวา หนวยงานน้ีทําหนาท่ี
ท้ังใหคําปรึกษาและจัดใหมีการพูดคุยระหวางคนกลุมตางๆ เพราะออสเตรเลียเปนแหลง
รวบรวมความหลากหลายอยางแทจริง แตทุกคนยอมมีสิทธิและโอกาส เพราะแมแตเธอใน
ฐานะผูบริหารโอเอ็มไอ ก็ไมใชชาวออสเตรเลียโดยกําเนิด
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นอกจาก โอเอ็มไอ แลว เมืองเพิรธยังมี Centre for Muslim States 
and Societies หรือ ซีเอ็มเอสเอส (CMSS) ซ่ึงเปนสถาบันในคณะศิลปศาสตร มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ของมหาวิทยาลัยแหงรัฐออสเตรเลียตะวันตก (University of Western 
Australia) อันเปนอีกหน่ึงความพยายามของรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลทองถ่ินท่ีไมใช
แคตองการศึกษาโลกมุสลิมตามกระแสท่ีท่ัวโลกใหความสนใจเทาน้ัน แตยังลงลึกไปถึงการ
แสวงหาแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติสุข สมานฉันท ในสังคมออสเตรเลียดวย เปนท่ี
รกูนัดวีา “เพริธ” คอืเมืองแหงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ถอืเปนจดุหมายปลายทางของนักเรียน
นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกท่ีจะเขามาเรียนที่น่ี เพราะมีนักเรียนตางชาติในเพิรธ ถึง 19 คน
ตอประชากร 1,000 คน ดวยเหตุน้ีรัฐบาลแหงออสเตรเลียตะวันตกจึงตัดสินใจตั้ง Perth 
Education City เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมการศึกษาของเพิรธ เนนการประชาสัมพันธท่ี
เขาถึงกลุมเปาหมายทุกกลุม
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