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เรียนรูศิลปะ  สภาพการณของกระบวนการเรียนรูศิลปะ รวมทั้งปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม

ที่สะทอนจากกระบวนการณเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตของไทย โดยใชวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลโดยวิธีสัมภาษณเชิงลึก  การสัมภาษณกลุม  การสังเกตและ 

จดบันทึก  จากผูใหขอมูลหลักที่เปนนักเรียน นักศึกษา ชาวบานหรือผูรับการถายทอดฝกฝน ทั้ง

กระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษา และการเรียนรูศิลปะในชุมชน   

        ผลของการวิจัยพบวา  ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษา  ดานที่

สงเสริมไดแก ความรักและความถนัดทางศิลปะ การเสียสละของผูสอน การมีประสบการณและรับรู

ศิลปะในพื้นที่อ่ืนๆ  การเห็นแบบอยางความสําเร็จของผูศึกษาศิลปะอยูในพื้นที่ สภาพครอบครัวที่มี

การศึกษาดีและมีความคิดกาวหนา  ดานอุปสรรคไดแก  ความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนาที่
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         ดานสภาพการณของกระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษาพบวา มีข้ันตอนตางๆ ดาน

การเรียนรูดานทฤษฎีคือ การฟงบรรยายจากผูสอน การอาน การสอบ และประเมินผลดานปฏิบัติคือ 

การฟงและดูการสาธิตจากผูสอน  การปฏิบัติ การฟงการวิจารณ และประเมินผลอยางไรก็ตามในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมีปญหามากกวาระดับอุดมศึกษาสวนในชุมชนเรียนรู

เฉพาะภาคปฏิบัติแบบลองผิดลองถูก ครูพักลักจํา  ดูการสาธิต  ปฏิบัติ  และการติชมจากผูชํานาญ ผล

การเรียนรูสงผลตอการ  ปรับเปลี่ยนเจตคติ  การเพิ่มพูนความรูและทักษะ 
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โดย เฉพาะในสถานศึกษาคือ ผูปกครองใชหลักศาสนาอิสลามตีความหมายงานศิลปะแตกตางกัน ทํา

ใหขาดเอกภาพในการจัดการ สภาพชายแดนไมไดเปนปญหาตอผูเรียนในพื้นที่  หากไมยึดศูนยกลาง

อํานาจรัฐ คนสวนใหญชื่นชมภูมิใจและสนใจเรียนรูศิลปะในพื้นที่ของตนเอง แมวัฒนธรรมตางกัน



พรอมจะแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปะระหวางกัน  คนที่มีศาสนา  ภาษา  วิถีชีวิตตางกันสามารถเรียนรูเพื่อ

สรางความเขาใจได โดยใชศิลปะเปนสื่อกลาง อยางไรก็ตามผูเรียนชาวพุทธจะเปดใจเรียนรูศิลปะขาม

วัฒนธรรมมากกวาไทยมุสลิม ทั้งนี้ผูสอนตองสรางกระบวนการเรียนรูโดยใหคนแตละวัฒนธรรมยังคง

รักษาอัตลักษณ ส่ิงสําคัญคือควรสรางความเขาใจในศิลปะที่เกี่ยวกับศาสนาอยางถูกตอง พัฒนาพื้นที่

ชายแดน และใหอํานาจแกคนในพื้นที่ในการจัดการเรียนรูศิลปะของตนเอง   
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   This research was conducted to explore factors affecting the learning process, 

actual status of learning process and learning environment of art in social and cultural 

context of southern bordering provinces of Thailand. The qualitative data were obtained by 

means of in-depth interview, group discussions and non-participating observation from the 

research informants including school and university students and average people learning 

art in educational institutions and from the community.  

   Results reveal that contributive factors for the learning process of art in 

educational institutions are the learners’ affection and talent in art, their experiences and 

appreciation of different areas of art, commitment and affection of art teachers, recognition 

of achievement of local area graduates in art, living in an educated and liberal family.    

The hindering factors of the art learning process in educational institutions are differences in 

religious beliefs and faiths,differences in cultural and social opinions from the Thai State, the 

location in the remote areas from the centralized areas. The contributive factors for the 

learning process of art in communities are love of art and intention to conserve the local 

ancient art, sources of income and supports from public organizations. The obstacles for 

learning art in non-educational institutions include lack of social supports from the 

community, and lack of cooperation between educational institutions and the local area art 

groups.  

   The current learning process of art in educational institutions entails the theoretical 

learning including lecture, reading, tests and assessment, while the practical learning 

procedure include practical sessions and demonstrations and evaluation of pieces of art. 

Problems in the learner-centered approach in art learning were found more in primary 

educational level than in the tertiary level. On the other hand, the process of art learning 

from community is mostly done individually with trials and errors, learning by doing and 



observing and getting feedbacks or critiques from experience artists. This type of feedback 

can influence changes in attitude and contribute to development of knowledge and talent in 

art learning from community.  

The major problem in the learning environment of art concerning the social and 

cultural context of the southern bordering provinces of Thailand is different Muslim religious 

beliefs and regulations in interpreting art of the parents. And this brought about non-

conclusive management in art learning and teaching. The political unrest in these southern 

bordering provinces, however, was not found as the problems to art learning to the local 

area students if the learning process is locally focused and not centralized by the central 

government. Most learners appreciate their local art, and they are proud and interested in 

learning their local area art. They are willing to share and exchange the ideas in art among 

local people with different social and cultural backgrounds. People with different languages, 

different religions and different ways of living can share and learn from each other through 

art. Nevertheless, the Thai Buddhist learners are found to be more open-minded to learn 

cross- cultural art than Thai Muslim learners.  

Recommendations from the study indicate that art teachers should provide the art 

learning process that helps learners maintain their uniqueness and cultural belief.  Most 

importantly, they should have proper understanding about religious belief and art and allow 

local area learners to manage their own art learning process.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

ปริญญานิพนธเร่ือง กระบวนการเรียนรูศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดน

ภาคใตของไทย  ประสบผลสําเร็จดวยดีและสมบูรณ ดวยความกรุณาของศาสตราจารย ดร.วิรุณ   

ตั้งเจริญ รองศาสตราจารย  ดร.วิชัย  วงษใหญ,  รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ  รวมถึง

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ  รองศาสตราจารย ดร.ปุณณรัตน  พิชญไพบูลย  รองศาสตราจารย

อํานาจ  เย็นสบาย  ซึ่งชวยเสนอแนะ ตั้งขอสังเกต และตรวจสอบความถูกตอง  อันจะชวยเติมเต็มให

ปริญญานิพนธนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ผูวิจัยขอขอบคุณครู อาจารย  นักเรียน  นักศึกษาในสถานศึกษา ชางพื้นบานในชุมชน

พื้นที่ชายแดนภาคใต  ตลอดจนผูนําศาสนา ผูนํา นักการศึกษาทองถิ่น ที่ใหอํานวยความสะดวก ให

ความรวมมือในการเก็บขอมูลของผูวิจัยในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ผูวิจัยตองขอขอบคุณบิดา มารดา  ญาติพี่นอง  ครอบครัว และเพื่อนๆ 

ผูรวมงาน ซึ่งคอยสงกําลังใจ และชวยเหลือตลอดระยะเวลาที่ทําปริญญานิพนธจนลุลวง 

 

                                                                                              ปญญา  เทพสิงห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

บทที ่ หนา 

     1 บทนํา……………….............................................................................................. 1 

            ความสําคัญของปญหา........................................................................................ 1 

            คําถามวิจัย......................................................................................................... 7 

            วัตถุประสงคของการวิจัย...................................................................................... 7 

            ขอบเขตของการวิจยั............................................................................................ 7 

            นิยามศัพท........................................................................................................... 8 

            ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจยั............................................................................ 9 

            กรอบแนวคิดในการศึกษา..................................................................................... 11 

  

     2 แนวคดิในการศึกษา เอกสาร และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ........................................ 12 

            ความรูเกี่ยวกบักระบวนการเรียนรู......................................................................... 13 

               ความหมายและองคประกอบของกระบวนการเรียนรู........................................... 13 

               ความสําคัญของกระบวนการเรยีนรูในปจจุบนั..................................................... 20 

               ทฤษฎีการเรียนรู............................................................................................... 25 

            ความรูเกี่ยวกบัศิลปะ........................................................................................... 37 

               ความหมายของศิลปะ...................................................................................... 37 

               ลักษณะเฉพาะของศิลปะ.................................................................................. 40 

               คุณคาของศิลปะ............................................................................................... 44 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะ....................................................................................... 53 

               พัฒนาการของการเรียนรูศิลปะ........................................................................... 54 

               กระบวนการเรียนรูศิลปะในระบบสถาบนัการศึกษา……………………………….. 61 

               กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชน....................................................................... 72 

               กระบวนทัศนใหมกับการเรียนรูศิลปะ.................................................................  75 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทที ่ หนา 

     2 (ตอ)  

            ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ............................................................... 89 

               ปจจัยภายในที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศลิปะ................................................. 89 

               ปจจัยภายนอกทีส่งผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ………………………………… 94 

            แนวคดิทางสงัคมและวัฒนธรรม……………………………………………………… 103 

               แนวคิดเรื่องพหุสังคมหรือพหวุฒันธรรม…………………………………………….. 105 

               แนวคิดเรื่องอัตลักษณ………………………………………………………………. 107 

               แนวคิดเรื่องชายขอบ………………………………………………………………… 111 

            สังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต…………………………………………………. 115 

               ลักษณะพืน้ทีท่างภูมิศาสตร………………………………………………………… 115 

   ลักษณะพืน้ที่ทางสงัคมและวัฒนธรรม……………………………………………... 116 

               การวิจัยพื้นที่ดานกระบวนการเรยีนรู……………………………………………….. 124 

            งานวจิัยที่เกี่ยวของ............................................................................................... 126 

               งานวิจัยในประเทศ............................................................................................ 126 

               งานวิจัยตางประเทศ.......................................................................................... 133 

               ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เกีย่วของ..................................................................... 137 

            การสงัเคราะหแนวคิด เอกสาร งานวิจัยที่เกีย่วของ.................................................. 139 

  

     3 วิธีดําเนินการวิจยั......................................................,…………………………….. 143 

            พื้นทีศ่ึกษาและการเขาสูพืน้ที่ศึกษา....................................................................... 143 

            วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล....................................................................................... 146 

            ประเด็นที่ใชในการศึกษา....................................................................................... 149 

            สถานที่และจํานวนประชากร................................................................................. 150 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทที ่ หนา 

      3 (ตอ)  

            การตรวจสอบและวเิคราะหขอมูล.......................................................................... 150 

            กรอบแนวคิดในการดําเนนิวิจยั............................................................................. 152 

  

      4 การวิเคราะหขอมลู............................................................................................. 153 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่หนึ่ง................................................ 153 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่สอง................................................. 166 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่สาม................................................ 183 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่ส่ี..................................................... 195 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่หา................................................... 207 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่หก.................................................. 218 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่เจ็ด................................................. 229 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนแหงทีห่นึง่........................................................... 241 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนแหงที่สอง........................................................... 249 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนแหงที่สาม........................................................... 258 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนแหงที่ส่ี............................................................... 271 

            กระบวนการเรียนรูศิลปะ : ทัศนะจากผูบริหารวฒันธรรมนักวชิาการ   

               ผูนําดานศาสนา................................................................................................ 

 

273 

  

     5 สรุปผลการศกึษา  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ.............................................. 280 

            สรุปผล................................................................................................................ 280 

            อภิปรายผล.......................................................................................................... 304 

            ขอเสนอแนะ......................................................................................................... 328 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

บทที ่ หนา 

บรรณานุกรม................................................................................................................. 329 

  

ภาคผนวก...................................................................................................................... 345 

  

ประวัติยอผูวจิัย............................................................................................................. 360 

 



 1 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญของปญหา 
   การพัฒนาประเทศตามกระแสหลักของโลกตะวันตกที่ผานมา  สังคมไทยไดรับผลกระทบ

หลายดาน  ดานหนึ่งคือการปรับตัวทางโครงสรางของสังคม  และวิถีชีวิตที่ตองปรับเปลี่ยนเพื่อหวังผล

การเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปนหลัก  ปรากฏการณที่เห็นชัดปจจุบันคือการถูกครอบงํา

ดวยลัทธิบริโภคนิยม  รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหผูคนเหินหางจากธรรมชาติและ

ศีลธรรม  ดังเชน  การทําลายและแกงแยงทรัพยากรธรรมชาติ  และที่อยูอาศัย  เกิดความขัดแยงทาง

ลัทธิ  ความเชื่อ  อุดมการณ  แสดงออกในรูปการกอการราย  การสงคราม  การเรียกรองสิทธิและ

อํานาจในการตอรอง เปนตน นอกจากนี้การพัฒนาที่หวังผลสรางคานิยมทางชาตินิยม  ความพยายาม

ครอบงําเหนือกลุมหรือชาติพันธุที่ออนแอกวาสรางปญหาเชนเดียวกัน  การเขามามีอํานาจเหนือพื้นที่ 

และกําหนดใหตองมีวัฒนธรรมแบบเดียวกัน  ทําใหเกิดความขัดแยงแสดงออกในรูปแบบตางๆ 

   ความวิกฤตและสับสนวุนวายเหลานี้นํามาสูขอสงสัยของคนปจุบัน ที่มองวายุคสมัยใหมที่

ผานมาไมสามารถตอบสนองความรูที่แทจริง ดังที่ลีโอตารด (Jean Francois Lyotard) (อางอิงจาก

สุภางค จันทวานิช. 2551: 290) เห็นวา “ความรูและทฤษฎีตางๆ ที่พยายามสรางกฏที่แนนอนมา

อธิบายปรากฏการณนั้นเชื่อถือไมได  ไมมีความแนนอน  มีแตความวุนวายยุงเหยิง มีแตความคิดเห็นที่

แตกตางกัน  ไมเห็นพองตองกัน”  เปนความรูแบบแยกสวน ลดทอนองคความรูเฉพาะดาน ทําใหตาง

คนตางอยู เห็นแกตัว และผลประโยชนพวกพองตนเอง  ทางแกไขตองใชความรูแบบองครวม ใชวิธีหา

ความรูที่มีทั้งสมองซีกซายและซีกขวา ใชศาสตรและศิลปเดินเปนคูขนาน  ดังที่ประเวศ วะสี  

(2548: 66) ใหความเห็นวา “ทุกสิ่งทุกอยางลวนมีปจจัยเกี่ยวของกัน  เมื่อส่ิงหนึ่งเกิดขึ้นยอมกระทบกับ

อีกสิ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมองแบบองครวม เพื่อเชื่อมโยงกัน  สังคมที่เปนสุขตองพัฒนาอยางบูรณาการ

ทั้งหมด อาทิเชน เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม  วัฒนธรรม” นั่นคือจะตองบูรณาการศิลปะและวิทยาศาสตร 

ใหเปนเนื้อเดียวกันจึงจะมีความสุข  ซึ่งตองอาศัยการเรียนรู  โลกหลังสมัยใหมจึงเปนสังคมแหงการ

เรียนรู  เรียนรูทั้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลวในอดีต  เรียนรูส่ิงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  และผลที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต  กระบวนการเรียนรูทามกลางวิกฤติที่ผานมาอยางนอยจะชวยสรางทัศนะพื้นฐานหรือ

กระบวนทัศนใหม ในการขับเคลื่อนสูสังคมในหนทางที่ถูกตอง 

   ทามกลางพลวัตของสังคมที่มีความซับซอน มีความไมแนนนอน ประกอบกับความกาวล้ํา

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะเครื่องมือรับสงขาวสาร ไดกลายเปนฐานอํานาจของการสราง

เครือขายทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ขยายตัวไปทุกมุมโลกอยางรวดเร็ว  สลายชองวางของพื้นที่และ
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กาลเวลา  ความรวดเร็วของระบบสื่อสารถูกทําใหเกิดการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม เรงเราใหชวงชั้นของ

สังคมตีบตันลง  ผูคนมีความเปนอยูอยางปจเจกมากขึ้น วัฒนธรรมทองถิ่นถูกคุกคาม สงผลใหบาง

พื้นที่เรียกหาอัตลักษณความมีอยูของตนเอง เชิดชูคานิยมของทองถิ่น สรางกระแสทองถิ่นนิยม 

(Localization) คานอํานาจไมใหกระแสโลกาภิวัตนหรือกระแสชาตินิยม (Nationalization) เขามา

ครอบงํามากเกินไป  แนวทางหนึ่งคือ เพิ่มภูมิคุมกันผานกระบวนการเรียนรู  สรางชุมชนแหงการเรียนรู

รวมกัน  รวมถึงการจัดการศึกษาที่สรางนักนวัตกรรมชุมชน ใหสามารถผลิตและพึ่งตนเองได  

  แนวทางการพัฒนาดังกลาวบรรจุอยูในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545–2559 

(2545: 45-50)  ที่เนนการพัฒนาแบบองครวม  ใหคนเปนศูนยกลาง  โดยหนึ่งในนโยบายที่สําคัญคือ 

การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มียุทธศาสตรคือการ

สงเสริมกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด ทันกับวิทยาการใหมๆที่

เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งสาระดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื่อพัฒนาคนอยางสมดุล มียุทธศาสตรการ

พัฒนาคุณภาพและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  ใหความสําคัญกับการพัฒนาคน

ใหมีจริธรรม คุณธรรมนําความรู  มีภูมิคุมกัน  สงเสริมการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต  การจัดการองค

ความรู ทั้งแบบภูมิปญญาทองถิ่น และองคความรูสมัยใหม ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ   

ประกอบกับปจจุบันเปนยุคที่มีฐานความรูมากมาย กลาวคือทุกสังคม  ไมวาพื้นที่สวนกลางหรือ

ทองถิ่นมีภูมิธรรม  ภูมิปญญา  ที่สามารถนํามาสรางนวัตกรรม สําหรับใชเปนพลังขับเคลื่อนการ

พัฒนา เอื้อประโยชนตอความเขมแข็งของสังคม 

  การเรียนรูที่ขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นในสังคมนั้น  มีทั้งการเรียนรูโดยสถาบันการศึกษาในระบบ  

และการเรียนรูของชุมชน ในสถาบันการศึกษาตองสรางความเขาใจทางวัฒนธรรม ผานกระบวนการ

เรียนรูในหมูนักเรียน นักศึกษา ดังบรรจุอยูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ตาม

มาตรา 7 2542: 5)  ที่กลาววา “ในกระบวนการเรียนรูตองสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรมของชาติ  

การกีฬา ภูมิปญญาภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล  ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

ส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักตนเองมีความคิดสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง”  ในการเรียนรูของชุมชนตองหันมาทําความเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่นอยางถองแท  

อันหมายถึงการเขาใจและรูคุณคาวาภูมิปญญา  และปรีชาญาณสั่งสมที่มีอยูในวัฒนธรรม โดยเชื่อใน

การศึกษาภูมิปญญา วิถีชีวิต และกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญในการ

ทําความเขาใจวัฒนธรรม (เอกวิทย ณ ถลาง. 2540: 4-6) อยางไรก็ตามไมวาการเรียนรูแบบใดตองมี

การงอกเงย  หรือเปลี่ยนแปลง คนรูแลวอาจลดทอนลง จางลง หรือเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จนถึงสามารถลบลาง

ความรูเดิม หรือเปล่ียนเปนความรูชุดใหม  ผลของการเรียนรูเร่ืองใดก็คือความรูเร่ืองนั้น ความสําคัญ

ของการเรียนรูจึงอยูที่วิธีการใหไดมาซึ่งความรู  ซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งเรา เงื่อนไข บริบทหรือปจจัยตางๆ กัน 
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เมื่อเรียนรูแลวเกิดผลลัพธเปลี่ยนแปลงดานสมอง และพฤติกรรม เกี่ยวของกับความรู  ความเขาใจ  

เจตคติ และทักษะ การเรียนรูเร่ืองใดชวยใหเขาใจความสัมพันธหรือส่ิงที่เกี่ยวของ  นั่นคือกระบวนการ

เรียนรูไมใชส่ิงที่กลาวลอยๆ แตควรระบุวาเปนกระบวนการเรียนรูเร่ืองใด  หรือมีเปาหมายนั้นเอง 

   ในดานศิลปะมีกระบวนการเรียนรูที่แตกตางจากศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับอารมณ

ความรูสึก  มีกระบวนการที่เกี่ยวของกับปจเจก ประสบการณ  หรือพรสวรรค  กระบวนการเรียนรูศิลปะ

มีคุณคาหลายประการ  ประการแรกดานชวยขัดเกลาอารมณและยกระดับจิตใจ  การสรางและเสพรับ

ส่ิงที่สวยงามทําใหเปนคนละเอียดออน  โดยเฉพาะกับยุคสมัยที่สับสนวุนวาย เกิดวิกฤตปญหา

มากมาย  ศิลปะไมวาศาสนศิลปหรือศิลปะรวมสมัย จะเพิ่มพูนความดีงาม ชวยเยียวยาจิตใจ  เชน 

ชมรมเด็กกําพราที่เกิดจากเหตุการณไมสงบในภาคใต  พวกเขารวมกลุมสรางศิลปะเพื่อลดภาวะ 

ตึงเคียด ชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป  ประการที่สองดานประวัติศาสตรจะพบวา ศิลปะในอดีตเปนหลักฐาน

ยืนยันอารยธรรม หรือประวัติศาสตรที่ไมไดจารึกตัวอักษร ศิลปะไดสะทอนสังคมและวัฒนธรรมในอดีต  

ทั้งรูปแบบ  วิธีการ วัสดุที่ใชในการผลิต  รวมถึงบริบทที่เกี่ยวของ ความเชื่อมโยงกับชุมชนหรือสังคม

ตางๆ  ดังที่จอหน รัสกิน (อางอิงจากวิรุณ  ตั้งเจริญ. 2552ก: 19) เห็นวา หนังสือประวัติศาสตรในโลกมี 

3 เลมคือ เลมวาดวยการกระทํา เลมวาดวยคําพูด และเลมวาดวยศิลปะ เลมที่นาเชื่อถือมากที่สุดคือ

เลมวาดวยศิลปะ ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีรูปธรรม เปนปรากฏการณที่สามารถสืบคนสูอดีต  ไปสู

วัฒนธรรมความดีงาม  ความเชื่อ การดํารงชีวิต  ชุมชน  ตัวตน  การอยูรวมกันกับตน การอยูรวมกันกับ

ธรรมชาติส่ิงแวดลอมไดเปนอยาง 

   สังคมไทยมีความหลากหลายชาติพันธุและวัฒนธรรม  ศรีศักร  วัลลิโภดม และคณะ 

(2543) ใหความเห็นวา สังคมก็คือกลุมคนที่อยูรวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาชานาน  จนมี

ความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน  มีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีทางการดํารงชีวิตแบบ

เดียวกัน สวนวัฒนธรรมก็คือส่ิงที่ถูกสังคมสรางขึ้นมา เพื่อการดํารงชีวิตรวมกัน ไมวาจะเปนภาษา คติ

ความเชื่อประเพณี หรือบานเรือน  สังคมไทยจึงมีความแตกตางทางศิลปะ รวมถึงกระบวนการเรียนรูที่

เขาถึงองคความรูศิลปะนั้นๆ   ศิลปะที่แตกตางอาจแยกตามภูมิภาค  ที่ละเอียดกวานั้นคือตามชน 

กลุมนอย หรือชาติพันธุตางๆ  การที่สังคมไทยอยูกันหลากหลายวัฒนธรรม ปจจัยหนึ่งมีเร่ืองการเรียนรู

ขามวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ  มิฉะนั้นอยูรวมกันไมไดขาดสันติสุข  ในพื้นที่ชายแดนภาคใตมีบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางจากภูมิภาคอื่นๆ หรือแมแตภาคใตโดยทั่วไป  คืออยูหางไกลจาก

ศูนยกลางของรัฐ  คนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  มีภาษาพูด  เครื่องแตงกาย  คติความเชื่อที่มี

ลักษณะพิเศษ มีความเปนอยูตามแบบทองถิ่น มีความเปนอยูรวมกับชาวไทย  ชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่ง

ตางดํารงอัตลักษณตนเองอยางแข็งขัน  และอาจปฏิเสธหรือยอมรับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน 

กลาวคือเปนพื้นที่พหุวัฒนธรรม  พื้นที่ชายแดน  และพื้นที่ชายขอบ  ส่ิงเหลานี้เปนบริบทของ
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กระบวนการเรียนรูศิลปะ การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมโดยยึดพื้นที่นี้ยอมจําเปนในสถาพการณ

ปจจุบัน  ดังที่ธีรเดช  ฉายอรุณ (2552: 7-8)  เห็นวา  การวิจัยควรใหความสําคัญกับประเด็นปญหา

ทางสังคมที่อิงกับบริบททางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และวัฒนธรรมเฉพาะกลุมแตละพื้นที่  ดวย

เหตุปจจัยมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่  วิธีแกปญหาก็ยอมแตกตางกันตามลักษณะเฉพาะพื้นที่  

ปญหาและความตองการของแตละพื้นที่ไมเหมือนกัน  แมปญหาเดียวกันก็ยังมีสภาพความหนักเบา

แตกตางกัน สาเหตุของปญหามีความลึกซึ้งแตกตางกัน  การแกปญหาโดยนโยบายจากสวนกลางจึงไม

ทั่วถึง  หรือไมตรงกับสภาพปญหา 

  กระบวนการเรียนรูไดกลายเปนปญหาสําคัญของชายแดนภาคใต ตลอดเวลาที่เกิดวิกฤต

ความไมสงบชายแดนภาคใต  กลาวไดวาสาเหตุหนึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรูผิดๆ  การเรียนรูที่

กอใหเกิดการแตกแยก  ศิลปะแมไมใชปจจัยหลักของการมีชีวิตอยูรอด แตปฏิเสธไมไดวา สถานการณ

ความรุนแรงนั้น บางครั้งเกี่ยวของกับงานศิลปะ  การใหความหมาย การเห็นคุณคาหรือไมเห็นคุณคา 

ดังเชนกรณีมัสยิดกรือเซะ พระพุทธรูป  สินคาหัตถกรรม  หรือแมแตโปสเตอรโฆษณา  อัตลักษณ  

คุณคา  ความรุนแรงมีความสัมพันธกัน มนุษยไมสามารถกาวขามไปจากเอกลักษณ อัตลักษณตัวตน  

ของเราไดเพราะมีชีวิตอยูในสังคม จําเปนตองมีส่ิงนี้  สังคมที่เราอยูผลิตทั้งขาและคาใหกับเรา  

จนนําไปสูการฆาในที่สุด (ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร. 2552: 1) กลาวคือ ความแตกตางทางวัฒนธรรม

ทําใหมองเห็นคุณคาตางกัน  ดังเชน  พระพุทธรูป ชาวไทยพุทธยอมเห็นคุณคา และพยายามสรางสิ่งนี้ 

เพื่อแสดงความมีอยูของตนในพื้นที่ชายแดนใต  ขณะที่ชาวไทยมุสลิมบางกลุมมองขาม ใชพระพุทธรูป 

หรือวัดเปนสัญลักษณของความเปนอ่ืน ไมใชวัฒนธรรมตน  นําไปสูการแบงแยก ใชพุทธศิลปเปน

เครื่องมือของการตอตานศาสนาหรือตัวแทนอํานาจรัฐที่ครอบงํา  การสรางความเขาใจ เจตคติ  

การประเมินคุณคา หรือใหความหมายตอศิลปะเชนนี้ จะเกิดขึ้นไดอยางไร หากมิใชกระบวนการเรียนรู 

ทั้งในสถาบันการศึกษาอยางเปนระบบ และจากการเรียนรูของชุมชน  การเรียนรูส่ิงที่ถูกตอง ชวยให

เห็นคุณคาศิลปะที่แตกตาง  อยางนอยก็มีเปาหมายชวยใหสังคมเขมแข็งขึ้น 

 ชายแดนภาคใตเปนพื้นที่มีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม สงผลใหศิลปะมีความแตกตางกันอยาง

นอย 2 รูปแบบคือวัฒนธรรมพุทธและอิสลาม  สังคมชายแดนภาคใตยังตางจากสังคมพหุวัฒนธรรม

อ่ืนๆ ที่แตละชาติพันธุยังรักษาอัตลักษณอยางเหนียวแนน  มีความเขมแข็งในการรักษาเผาพันธุของตน  

อันมีสาเหตุการอยูรวมกันมาชานาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเชื่อวา เปนดินแดนที่นับถือ

ศาสนาฮินดูหรือพุทธศาสนามากอน  ตอมาเจาเมืองปตตานีหันเขารีตนับถือศาสนาอิสลาม ที่เผยแพร

จากรัฐอิสลามในประเทศมาเลเซีย สงผลใหขาราชบริพาร ประชาชนหันมานับถือศาสนาอิสลามดวย  

และสถาปนารัฐอิสลามปตตานีที่ปกครองโดยสุลตาน  ทําการคาจนเจริญรุงเรือง กลายเปนศูนยกลาง
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การคาแถบชายฝงตะวันออก  (นิธิ เอียวศรีวงศ. 2550: 24-30) ชาวจีนที่มาคาขายบางตั้งรกรากอยาง

ถาวร  ตั้งเปนบานเรือนรวมกับชาวไทย ทามกลางชาวมุสลิมซึ่งเปนกลุมใหญ    

  แตละวัฒนธรรมตางรักษาอัตลักษณ เห็นไดจากผลงานศิลปะ  ที่สรางสรรคตามความคิด  

และความเชื่อถือของตน ดังพบวา นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไมคอยใหความรวมมือจัด

นิทรรศการภาพที่มีพระพุทธรูป  ปฏิเสธการปนรูปคน  การประดิษฐกระทง  ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ทางศิลปศึกษาบางอยางได  (วรสุดา  ขวัญสุวรณ. 2539: 122)  นักเรียนไมซาบซ้ึงในความงาม  และ

เห็นคุณคาของศิลปะพื้นบาน  กิจกรรมการเรียนการสอน เชน การวาดภาพสัตว 4 เทาไมสามารถ

กระทําไดเนื่องจากขัดหลักศาสนา (สน  วัฒนสิน. 2544: 158)  จากเหตุการณความไมสงบในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแต พ.ศ. 2547 เปนตนมา  ปญหาความขัดแยงทางวัฒนธรรมเปนเหตุให

ตองสูญเสียครูศิลปะ อยางกรณีจูหลิน ปงกันมูล ซึ่งเปนชาวเชียงรายหากเดินทางไปสอนศิลปะยัง

จังหวัดนราธิวาสโดยหวังวาการสอนศิลปะจะชวยขัดเกลาจิตใจใหออนโยน และเปนเกราะคุมกันทั้งตัว

ครู เด็กๆ และชาวบานในพื้นที่ชายแดนใหพนภัยผูกอการรายแตก็ถูกฆาตาย (มติชน. 2550: ออนไลน) 

เหตุการณนี้ส่ันคลอนวงการศึกษาศิลปะ สงผลกระทบผูสอน ผูเรียน กระบวนการเรียนรู และสัมฤทธิ์

ผลดานศิลปะ ชายแดนภาคใตมีพื้นที่ติดตอกับประเทศมาเลเซีย บนพรมแดนนี้มีสังคมและ

วัฒนธรรมที่เลื่อนไหลไปมาทั้งสองเขตแดน มีความสัมพันธทางเครือญาติ ความสัมพันธทางการศึกษา  

การทํางาน  การคาและการทองเที่ยว ลักษณะนี้กอใหเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมขามแดน คนในพื้นที่

ชายแดนขามเขตไปเรียนรูวัฒนธรรมในมาเลเชีย แมแตศิลปะอิสลามในมาเลเซียก็ยังสงผลตอการ

เรียนรูของคนไทยพุทธชายแดนใต   ชาติพันธุตางๆ ทั้งไทย จีน มุสลิม ยังคาบเกี่ยวอยูบนที่ตั้งพรมแดน  

ความแตกตางระหวางชาติพันธุถูกแบงกั้นดวยระบบสัญลักษณ การใหความหมายทางวัฒนธรรมที่

ตางออกไป  ขณะเดียวกันก็ถูกแยกความแตกตางดวยรัฐชาติของแตละประเทศ 

    สังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตในสายตาของรัฐยังมองวาเปนชายขอบ (Marginality) 

เนื่องจากอยูหางไกลจากศูนยกลางอํานาจของรัฐ ทั้งยังมีวัฒนธรรมที่แตกตางกันมากกับกระแสหลัก  

ซึ่งเปนผลพวงจากกระบวนการสรางชาติ  การขยายตัวของอํานาจรัฐในการควบคุมพื้นที่และผูคน   

และนโยบายการสรางรัฐชาติมาแตอดีต ใหมีวัฒนธรรมเดียว นํามาซึ่งการตานกระแสของคนสวนใหญ

ในชายแดนใต  จนถูกเบียดขับใหกลายเปนคนชายขอบ คนดอยอํานาจ  ไรสิทธิ์ไรเสียง ดังที่สุรินทร  

พิศสุวรรณ (2552: 16)  ใหความเห็นวา “ ทั้งที่คนชายแดนนี้มีอัตลักษณของตนเอง  จําเปนอยางไรตอง

อยูตามกระแสหลัก  ทุกทองถิ่นมีศิลปะของตนเอง   เมื่อใดที่กรมศิลปากรเขามาเกี่ยวของรูปแบบเดิม

จะเปลี่ยนไป เพราะกรมศิลปากรเอารูปแบบศูนยกลางจากกรุงเทพไปให ไปชี้แนะวารูปแบบตองเปน

อยางนั้นอยางนี้  ของเกาในพื้นที่มีมากมาย  มีเสนห  แตถูกยัดเยียดไปจากสวนกลาง” 
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   ปจจุบันรัฐไดใหความสําคัญกับทองถิ่น  โดยเรงสงเสริมการกระจายอํานาจเกือบทุกดาน  

สูชุมชนระดับรากหญา ดานศิลปวัฒนธรรมมีความพยายามพัฒนาการเรียนรูอยางสอดคลองกับความ

เปนอยูของทองถิ่น  แตกระนั้นก็ดีไมวาพื้นที่ใดๆ เมื่อเรียนรูแลวจะพบผลพวงทางเจตคติแตกตางกัน 

และแปรเปลี่ยนตามสิ่งแวดลอม โดยสามารถประเมินผลผานกระบวนการทางศิลปะ เพราะศิลปะทุก

แขนงจะชวยขยายความคิด ความรูสึก จินตนาการอันเปนวัฒนธรรมทางใจใหเปนรูปธรรม ศิลปะนั้นมี

มาควบคูกับวัฒนธรรม  วัฒนธรรมซึ่งหมายถึงชีวิตความเปนอยูของคนทุกคน แตละสังคมจะมี

วัฒนธรรมแตกตางกัน  ดังที่อดิศร  จันทรสุข (2552: 111)  แหงสถาบันอาศรมศิลป  ใหความเห็นวา 

“ศิลปะจะเปนเครื่องมือนําไปสูกระบวนการเรียนรูได   เพราะศิลปะมีความสามารถพิเศษอยูในตัวคือ 

ทําใหความเปนนามธรรมออกเปนรูปธรรม  เชน ถาใหคนอธิบายเรื่องการเรียนรูใหเขาใจชัดเจน อาจทํา

ไดยาก แตหากปฏิบัติใหเห็นเปนภาพ เปนรูปธรรม จะทําใหสรุปรวบยอดความคิดไดชัดเจนยิ่งขึ้น   

นั่นคือสามารถเรียนรูวัฒนธรรมความคิด” เชนเดียวกับคนชายแดนภาคใตที่สามารถใชกระบวนการ

เรียนรูผานศิลปะ เพื่อศึกษาความคิดทั้งที่มีตอการจัดการของรัฐหรือทองถิ่น เกี่ยวกับความไมสงบ  

จากคนในพื้นที่ และบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่ตางจากคนสวนใหญของประเทศ 

    จากความสําคัญของศิลปะและพื้นที่  ผูวิจัยตระหนักดีวากระบวนการเรียนรูดานศิลปะ  

หากผูใดแสวงหาอยางเปนระบบขั้นตอน  ที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางถูกตอง ก็จะเกิดผลบวกแกผูนั้น

หรือสังคมนั้น  อยางนอยก็ชวยปรับเปล่ียนทัศนคติ เจตคติ และพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน แตหากเรียนรู

ผิดพลาด ก็จะเกิดผลลบ  และหยุดยั้งความเจริญกาวหนาของสังคมนั้น  มาตรฐานความถูกตองหรือ

ผิดพลาด ดีหรือเลวขึ้นอยูกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม  ที่ตองนํามาวิเคราะหอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะ

พื้นที่ชายแดนภาคใต  ความสําคัญจึงมิไดอยูความพยายามเขาใจบริบทเทานั้น  แตอยูที่ความตองการ

นํากระบวนการเรียนรูทางศิลปะมาใชแกปญหา สรางความเขาใจวัฒนธรรมระหวางกัน ลดความ

แตกแยกทางชาติพันธุที่กลายเปนปญหาวิกฤตของชาติขณะนี้  อีกทั้งชวยเยียวยาผูประสบปญหา  

ดังที่วิชัย วงษใหญ (2537: 58-59)  ใหความเห็นวา “การนําเสนอปญหากับผูเรียน อาจไดจากการ

สังเคราะหสภาพการจริงในสังคมที่กําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน  เราจะมีวิธีการศึกษาศิลปะ

อยางไร เพื่อสรุปออกเปนความรู เปนหลักการในการคนหาความรูความสามารถ ทักษะ และ

กระบวนการแกปญหาจากวิชาเหลานั้น  ที่สามารถครอบคลุม  เพื่อนําความรูเหลานั้นไปใชแกปญหา“  

หากพื้นที่ชายแดนภาคใตมีลักษณะพิเศษ มีมรดกทางศิลปะหลากหลายวัฒนธรรม มีการเรียนรูการ

สอนศิลปะ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ยิ่งกวานั้นคือการเกิดเหตุการณความไมสงบ จึง

ตองสรางความเขาใจถึงกระบวนการเรียนรูวา มีวิธีการ หรือลักษณะอยางไร กระบวนการเรียนรูยอมมี

ปจจัยหรือเงื่อนไข เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุม เฉพาะเรื่อง  การเรียนรูจะ

สัมฤทธิ์ผลหรือไมยอมข้ึนกับอิทธิพล ปจจัย หรือเงื่อนไขตางๆ  ในสังคมและวัฒนธรรมที่มีความ
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หลากหลาย และมีวิกฤตเชนนี้ จะมีสภาพการณ ปจจัย เงื่อนไขการเรียนรูศิลปะอยางไร จึงเปนสิ่งที่นา

ศึกษาอยางยิ่ง  เพื่อใหเขาใจสภาพการณตางๆ ของกระบวนการเรียนรู  ผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีการ

เรียนรูมาประยุกตใชเขากับศิลปะ  และแนวคิดทางสังคมวิทยา  ดานอัตลักษณ  พหุวัฒนธรรม  และ

ชายขอบ  เพื่อวิเคราะหตีความ ทําความเขาใจสังคมและวัฒนธรรม  พื้นที่ชายแดนภาคใต  ที่สะทอน

ออกมาผานกระบวนการเรียนรูศิลปะ 

 
คําถามการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ตองการทําความเขาใจและตอบคําถามวา ทามกลางโลกหลังสมัยใหม  

การครอบงําของกระแสหลัก และวิกฤตปญหาความสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใตของไทย มีปจจัยที่

สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะในชายแดนภาคใตอยางไร กระบวนการเรียนรูศิลปะในบริบทสังคม

และวัฒนธรรมชายแดนภาคใตมีสภาพการณอยางไร รวมถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่

ชายแดนภาคใตสะทอนผานกระบวนการเรียนรูศิลปะอยางไร 

  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี ้ 
       1 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม

ชายแดนภาคใต    

       2 เพื่อศึกษาสภาพการณของกระบวนการเรียนรูศิลปะ ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม

ชายแดนภาคใต    

       3 เพื่อศึกษาปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม ในแงพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ และ

พื้นที่ชายขอบที่สะทอนออกจากกระบวนการเรียนรูศิลปะ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
      ผูวิจัยไดกาํหนดขอบเขตดังนี ้

    1 กระบวนการเรียนรูศิลปะมีขอบเขตศึกษาถึงสภาพการณ และกระบวนการเรียนรูที่ถูก

เราดวยปจจัยและเงื่อนไขตางๆ  โดยแบงการศึกษาเปน 2 ประเภท ดังนี้  

         - กระบวนการเรียนรูศิลปะที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เปนการศึกษาในระบบ ที่กําหนดไว

ในหลักสูตรนั้นๆ แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือกอนอุดมศึกษา รวมถึงระดับ

อาชีวศึกษาชั้นตน และระดับอุดมศึกษา เฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จากผูเกี่ยวของในโรงเรียน  

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย    
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           - กระบวนการเรียนรูศิลปะที่เกิดขึ้นในชุมชน  เปนการศึกษาแบบนอกระบบ หรือตาม

อัธยาศัย  จากผูเกี่ยวของในชุมชน  แหลงทําหัตถกรรมพื้นบาน  ศูนยพัฒนา  ศูนยฝกวิชาชีพ  

       2  ปจจัยของกระบวนการเรียนรูศิลปะแบงออกเปนปจจัยที่สนับสนุนกับปจจัยที่เปน

อุปสรรค   

       3  เนื้อหาศิลปะมีขอบเขตเฉพาะแขนงที่มีรูปธรรม  ประจักษดวยสายตา ไดแก จิตรกรรม  

ประติมากรรม สถาปตยกรรม  ศิลปหัตถกรรม รวมถึงงานประยุกตศิลปอ่ืนๆ  

        4  ประชากรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ กรณีสถาบันการศึกษาจะเนนกระบวนการเรียนรูของ

กลุมนักเรียน นักศึกษาเปนสําคัญ  สวนกลุมที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู เชน ผูสอน ผูบริหาร  

กรรมการผูปกครองเปนลําดับรอง  หากเปนกระบวนการเรียนรูในชุมชนจะเนนกลุมผูเขาอบรม หรือ

ผูรับการถายทอดเปนสําคัญ  สวนกลุมที่เกี่ยวของ เชน วิทยากร ผูอบรมหรือถายทอด  ผูนําชุมชน 

ผูบริหารศูนยหรืองานศิลปาชีพ  จะเปนลําดับรอง  รวมถึงผูเชี่ยวชาญศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เพื่อตองการ

แสวงหาองคความรูของกระบวนการ  (Learning Process) เปนหลักใหญ 

       5  พื้นที่ชายแดนภาคใต มีขอบเขตครอบคลุมจังหวัดนราธิวาส  ยะลา  ปตตานี  สงขลา 

และสตูล  จังหวัดเหลานี้มีบริบทคลายกันคือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีพื้นที่ใกลติดพรมแดน

ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งมีความเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมสูง หากแตกตางกันกลาวคือ จังหวัดนราธิวาส  

ยะลา  ปตตานีนิยมภาษามลายู มีปญหาความรุนแรงมาก จังหวัดสงขลาและสตูลนิยมพูดภาษาไทย

ถิ่นใต มีปญหาความรุนแรงนอย ทั้งนี้ในการเลือกโรงเรียนมีสองแหงที่ตั้งติดเขตแดนไทยและมาเลเซีย

ไมเกิน  5   กิโลเมตร  บางโรงเรียนตั้งอยูในชุมชนซึ่งเคยเกิดปญหาความรุนแรง  

  

นิยามศัพท  
   กระบวนการเรียนรูหมายถึง  การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือเปนแบบแผน โดยอาศัย

วิธีการตางๆ อันเกิดจากแรงขับ เงื่อนไข ส่ิงเราหรือปจจัยตางๆ  ที่ชวยใหบุคคลเกิดความรู  ความเขาใจ  

มีจิตสํานึก ในสิ่งตางๆ แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมบางอยาง  

  ศิลปะหมายถึง  ผลงานที่มีลักษณะกายภาพ  ปรากฏแกสายตา มีกระบวนการผลิต   

อันไดแก งานประเภทจิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ  ศิลปหัตถกรรม  และงานออกแบบประยุกต

ศิลป 

  สังคมและวัฒนธรรม หมายถึง กลุมคนที่อยูรวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาชานาน   

จนมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน  โดยสรางวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อการดํารงชีวิตอยูรวมกัน หรือเพื่อแสดง

เอกลักษณใหกับพวกตน  เชน ภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะ   
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ชายแดนภาคใตหมายถึง พื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ยะลา  ปตตานี  สงขลา และสตูล  ซึ่งอยู

ใกลพรมแดนไทยและมาเลเซีย หากแยกตามวัฒนธรรมภาษาแบงพื้นที่เปนจังหวัดนราธิวาส  ยะลา  

ปตตานีกลุมหนึ่ง  พื้นที่สงขลา และสตูลกลุมหนึ่ง 

ปจจัยของกระบวนการเรียนรูศิลปะหมายถึง  มูลเหตุ  แรงกระตุน  แรงผลักดัน ส่ิงเรา ที่เอ้ือ

ใหเกิดการเรียนรู หรืออุปสรรคขัดขวางไมใหเกิดการเรียนรูศิลปะ 

สภาพการณของกระบวนการเรียนรูศิลปะหมายถึง ปรากฏการณทางการศึกษาหรือการ

เรียนรูศิลปะที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาและชุมชน อันไดแก สภาพคนที่เรียนรูและกระบวนการเรียนรู 

สภาพคนที่ถายทอดและกระบวนการถายทอดความรู  สภาพเนื้อหาหลักสูตรที่ใชเรียนรู  กระบวนการ

ส่ือสารและใชเครื่องมือ   และสภาพแวดลอมส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ  

ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมหมายถึง ส่ิงตางๆ หรือปรากฏการณใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ

บุคคล วัตถุ หรือเหตุการณ อันเปนผลจากสภาพการเมือง เศรษฐกิจ ความเชื่อ หรือบริบทอื่นๆ ทาง

สังคมและวัฒนธรรม 

พหุวัฒนธรรมหมายถึงสภาพสังคม ที่ประกอบดวยกลุมคนหลากหลายวัฒนธรรม หลาย

ความเชื่อ  ภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  มีวิธีดําเนินกิจกรรม  มีปญหา และผลประโยชนตางๆ กัน 

อัตลักษณหมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฎิสังสรรค

ระหวางตัวเรากับคนอ่ืน  เพื่อใหเห็นวาตัวเราเหมือนหรือแตกตางจากกลุมอ่ืนหรือบุคคลอื่นอยางไร 

พื้นที่ชายขอบหมายถึง  พื้นที่ทางสังคมที่ไมไดรับการเหลียวแล ถูกปลอยวาง หรือแบงแยก

จากศูนยกลางของรัฐ  ทําใหไมไดรับการสนับสนุน ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร ครุภัณฑ หรือส่ือการ

เรียน ขาดโอกาสในการพัฒนาเทาที่ควร  ซึ่งสวนใหญจะเปนดินแดนชายแดน 

 
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้จะทําใหทราบถึงสภาพการณของกระบวนการเรียนรู ปจจัยและเงื่อนไข

ที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ รวมถึงลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตที่สะทอน

จากกระบวนการเรียนรูศิลปะ  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะถิ่น  ทามกลางปญหาตางๆ นานา ที่จะเปนแนวทาง

ใหกับสถาบัน องคกร หนวยงานดานการศึกษา การพัฒนาชุมชน หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวของ ใชปรับปรุง

คุณภาพชีวิตประชาชน  การอยูรวมกันอยางสันติในพื้นที่ชายแดนภาคใต  ดังนี้ 

     1 องคความรูของการวิจัยนี้จะเปนแนวทางใหองคกรและหนวยงานตางๆ ซึ่งรับผิดชอบตอ

การศึกษาศิลปะไดจัดเนื้อหาหลักสูตร กิจกรรม ส่ือการเรียนรูสอดคลองกับความเชื่อ คานิยม  

อัตลักษณหรือความตองการของทองถิ่น  รวมถึงความสามารถเขาถึงประสบการณสุนทรียะ   
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       2  ผลการวิจัยจะชวยสงเสริมความสมานฉันท ชวยลดความขัดแยงของคนในพื้นที่ 

ทามกลางวิกฤตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ขอมูลตางๆ จะชี้นําสําหรับสรางนวัตกรรมใหม 

(Innovation) ไมวาสื่อการเรียนรูศิลปะเพื่อใชกับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ส่ือศิลปะที่สงเสริมความ

สามัคคี เพื่อบรรเทาปญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต การวิจัยศิลปะในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมที่มี

ลักษณะพิเศษ จะชวยหาทางออกในการเสริมสรางความเขาใจระหวางชาวไทยพุทธกับมุสลิม   

อันสงผลดีตอสังคม (Social Impact) โดยรวม  ศิลปะเปนเครื่องมือเพิ่มความเขาใจวัฒนธรรมซึ่งกัน

และกัน  ชวยลดงบประมาณของรัฐในการแกปญหา เพราะศิลปะเปนทุนวัฒนธรรมซึ่งมีอยูแลวทุกพื้นที่   

       3  ขอคนพบในการวิจัยจะเปนพื้นฐานสําหรับนักพัฒนา นักกิจกรรม นักจัดการความรูใน

ชุมชน ที่จะใชศิลปะเปนแนวทางบริหารจัดการ  ทามกลางวิกฤตในชายแดนภาคใตยังมีความยากจน

เพิ่ม ขาดผูนําครอบครัว  ขาดการจางงาน  เศรษฐกิจซบเซา  ปญหาซอนเรนมากมายเชนนี้ ความ

เขมแข็งจะเกิดขึ้นไดตองสรางสังคมแหงการเรียนรู   สรางงานอาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น  สราง

ภูมิคุมกันชีวิตตอกระแสโลกาภิวัตน  ทั้งจากโลกและประเทศเพื่อนบาน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
             เร่ือง  กระบวนการเรียนรูศิลปะ  ในบริบทสงัคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จากภาพอธิบายไดวา สภาพการณของกระบวนการเรียนรูศิลปะ ยอมขึ้นกับปจจัยทั้ง

ภายนอกและภายใน ปจจัยภายนอก เชน ศาสนา  เศรษฐกิจ การเมือง  ฯลฯ  ปจจัยภายใน  เชน   

การรับรู  แรงขับ  ความรัก ความสนใจ  ฯลฯ  อันเปนสิ่งเราใหเกิดกระบวนการเรียนรู ที่จะนําไปสูผล

การเรียนรู   

    ประเด็นที่ตองการหาคําตอบคือ ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ สภาพการณของ

กระบวนการเรียนรูศิลปะในชายแดนภาคใต ซึ่งหาคําตอบดวยวิธีสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณกลุม  

การสังเกตและจดบันทึก รวมถึงคําตอบดานอัตลักษณ  พหุวัฒนธรรม และความเปนชายขอบในพื้นที่

ชายแดนภาคใต  ที่สะทอนหรือฉายลักษณะออกมาจากสภาพดังกลาว 

 
 
 
 

 

สภาพการณของกระบวนการ เรียนรูศิลปะในสถานศึกษา  
ปจจัยที่สงผล 
ภายใน/ภายนอก สภาพการณของกระบวนการ เรียนรูศิลปะในชุมชน 

ผล 

อัตลักษณ 
พหุวัฒนธรรม 

พ้ืนที่ชายขอบ 

อัตลักษณ 
พหุวัฒนธรรม 

พ้ืนที่ชายขอบ 
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บทที่ 2 
แนวคิดในการศึกษา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
                การวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรูศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต 

ของไทย  ผูวิจัยไดเรียบลําดับการศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยทีเกี่ยวของ ตามลําดับ ดังนี้ 

 

ความรูเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู 

   1  ความหมายและองคประกอบของกระบวนการเรียนรู 

   2  ความสําคัญของกระบวนการเรียนรูในปจจุบนั 

   3  ทฤษฎีการเรียนรู 

ความรูเก่ียวกับศิลปะ 
   1  ความหมายของศิลปะ 

   2  ลักษณะเฉพาะของศิลปะ 

   3  คุณคาของศิลปะ 

 กระบวนการเรียนรูศิลปะ 
   1  พัฒนาการของการเรียนรูศิลปะ 

   2  กระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศกึษา 

   3  กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชน 

   4  กระบวนทัศนใหมกับการเรียนรูศิลปะ 

ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
   1  ปจจัยภายในที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ 

   2  ปจจัยภายนอกที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ 

แนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรม 
   1  แนวคิดเรื่องพหุสังคมและพหวุัฒนธรรม 

   2  แนวคิดเรื่องอัตลักษณ 

   3  แนวคิดเรื่องชายขอบ 

สังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต 
  1  ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร 

   2  ลักษณะพื้นที่ทางสงัคมและวัฒนธรรม 

   3  การวิจยัพื้นที่ดานกระบวนการเรียนรู 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 1  งานวิจยัในประเทศ 

 2  งานวิจยัตางประเทศ 

 3  ผลการวิเคราะหงานวิจยัที่เกีย่วของ 

การสังเคราะหแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
กรอบความคิดในการวิจัยที่ไดจากการสังเคราะห 
     โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

ความรูเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู  (Learning Process)  ถือเปนสัญชาติญาณที่สําคัญของมนุษย  ซึ่งหาก

ขาดการเรียนรูก็ยากที่จะปรับตัวเขากับธรรมชาติและสังคม แตละคนจะมีวิธีการ มีแบบแผนหรือการ

จัดวางระบบตัวเองใหไดมาซึ่งความรูแตกตางกัน อยางไรก็ตามระหวางเกิดการเรียนรูนั้นยอมมีปจจัย

ตาง ๆ เงื่อนไขสิ่งเรา หรือสิ่งกระตุนเขามาเกี่ยวของ อันเปนผลใหการเรียนรูนั้นแตกตางกันดวย 

โดยเฉพาะกับสถานการณปจจุบันที่มีวิกฤตทางสิ่งแวดลอมหลายดาน  จําเปนตองไดรับผลบวก หรือมี

ภูมิคุมกันถูกตอง กระบวนการเรียนรูจึงมีความสําคัญยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนที่

ตองการใหเกิดขึ้น และเปนเปาหมายสําหรับการพัฒนาผูเรียน  ซึ่งผูสอนหรือผูเกี่ยวของตองมีความรู

ความเขาใจในกระบวนการเรียนรู   อันเปนพื้นฐานของแตละศาสตร   
1  ความหมายและองคประกอบของกระบวนการเรียนรู  
ความหมายของกระบวนการเรียนรูมีหลายความหมาย  นักวิชาการบางทานนิยามจากวลี 

“กระบวนการเรียนรู”  บางทานนิยามเฉพาะ “การเรียนรู”  ซึ่งจะยกมาอธิบายพอสังเขป กอนสรุป

ความหมายดังตอไปนี้ 

ทิศนา   แขมมณีและคณะ (2545: 1-3) ใหความหมายของกระบวนการเรียนรูวา เปนการ

ดําเนินการอยางเปนขั้นตอนของการเรียนรู โดยใชวิธีการเรียนรูตาง ๆ เชน การฟง การอาน การโตตอบ 

การเขียน การสังเกต  การจดจํา การเลียนแบบ การดูตัวอยาง การทดลองทํา การคิดเปรียบเทียบ คิด

วิเคราะห การลงมือทํา เปนตน เนื่องจากกระบวนการเรียนรูเปนวิธีการจะเกิดขึ้นลอย ๆ ไมได จึงตองมี

สาระที่เรียนรูควบคูไปดวย เชน  หากเปนการอานก็ตองมีเร่ืองหรือหัวขอที่อาน และเมื่ออานแลวก็ตองมี

ผลซ่ึงแยกออกเปน 2  สวนคือ  ผลที่เปนสาระอันไดแก ความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะ และผลที่

จะนําเอากระบวนการรูนั้นไปใชในโอกาสตอไป ในความหมายนี้กระบวนการเรียนรูจึงมีความสัมพันธ

กับสาระการเรียนรูและผลของการเรียนรู 
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พรพิไล  เลิศวิชา (2532: 9) ใหความหมายของกระบวนการเรียนรูวา เปนกระบวนการอันมี

รากฐานอยูที่ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นซึ่งไมไดแยกระหวางการเรียนรูกับวิถีชีวิต  การรูและการปฏิบัติ 

เนื้อหาและกระบวนการเรียนรูเปนหนึ่งเดียวกัน โดยกระบวนการดังกลาวเกิดจากทองถิ่น เหมาะสมกับ

ทองถิ่น ชวยใหบุคคลและชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยูได  สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงทั้งพึ่งตนเอง และพึ่งพากันและกันอยางสมศักดิ์ศรี 

สิริลักษณ  ยิ้มประสาทพร (2548: 12-13) ใหความหมายของกระบวนการเรียนรูวา เปนแบบ

แผนหรือเปนขบวนความคิดของบุคคลที่คอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปสูผลอีกอยางหนึ่ง หรือเปนการ

เปลี่ยนแปลงที่กระบวนระบบคิดของบุคคลนั้นเอง บุคคลใดเมื่อมีกระบวนการเรียนรู ส่ิงที่ตองเกิด

ควบคูดวยเสมอคือ  สวนที่เปนสาระหรือความรู ความเขาใจ และสวนที่เปนกระบวนการหรือวิธีการ ทํา

ใหบุคคลเกิดการเรียนรูหรือไดมาซึ่งความรู  

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (2550: 17-18)  ใหความหมาย

กระบวนการเรียนรูวา เปนการดําเนินงานอยางมีระบบ  เปนขั้นตอน  ในการไดมาซึ่งความรู การ

เผยแพรความรู  ตั้งแตข้ันการกําหนดจุดหมายสาระและกิจกรรม  แหลงเรียนรู  ส่ือการสอน และการวัด

การประเมินผล  ที่มุงพัฒนาคนและชีวิตใหเกิดประสบการณเรียนรู  และสามารถปรับประยุกตใช  เต็ม

ความสามารถ  สอดคลองกับความสนใจ และความตองการของผูเรียน 

วิชัย วงษใหญ (2540: ออนไลน) ใหความหมายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูตามสภาพจริงวา 

เปนกระบวนการเรียนรูที่ไมยัดเยียดความรู และเนื้อหาสาระมากเกินความจําเปน  มีผูเรียนเปน

ศูนยกลาง  และเปนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผูสอนหรือผูเกี่ยวของมีหนาที่เอื้ออํานวยการเรียนรู 

รับผิดชอบ  และวิเคราะหวิธีการเรียนรู   เปนผูกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนรู   การเรียนรูดวยตนเอง  

และรูจักกระบวนการเรยีนรูจากกลุม จนผูเรียนสรางความรูเชิงความคิดและสรางสรรคความรูได                  

               กีรติ  ยศยิ่งยง (2549: 111) ใหความหมายของการเรียนรูวา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม  ในความคิดภูมิปญญา ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันเกิดจากการฝกหัดหรือประสบการณ

แตละบุคคล  ไดแก ความจริง  หลักการ แนวคิด นิสัย เพื่อตอบสนองตอส่ิงเรา เพื่อบรรลุเปา 

พึงประสงค โดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3 ดาน คือ 1)พฤติกรรมความรู เชน เปลี่ยนจากไมรูใหรู   

2)พฤติกรรมทางทักษะ  เชน จากทําไมเปนใหทําเปน  3) พฤติกรรมทางทัศนคติ เชน เปลี่ยนความรูสึก

จากไมชอบใหชอบ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

2549: 4) ใหความหมายของการศึกษาวา หมายถึงกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ

บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค



 15 

จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การ

เรียนรู  และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

ในโครงการศึกษาทางเลือกยังไดมองการศึกษาในมิติ  ที่หมายถึงการเรียนรู โดยพบวา 

คนเราสามารถเรียนรูจากนอกโรงเรียนหรือส่ิงตาง ๆ รอบตัวมากกวาการเรียนรูในหองเรียน เพราะอยู

ในโลกแหงความเปนจรงิของชีวิต เปนความรูหรือทักษะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้น

ตลอดชีวิต การศึกษาทางเลือกจึงเปนการเรียนรูที่นําไปสูการดําเนินชีวิตที่เปนจริง นําความสุขสูชุมชน

และสังคม บนพื้นฐานวิถีไทย เพื่อใหเปนตามเปาหมายนี้   สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2548: 58)  

ใหความเห็นวา  การเรียนรูจะตองเปนกระบวนการที่มีการบูรณาการวิธีการ  กับเนื้อหาเขาดวยกัน

อยางเปนองครวมเหมาะแกผูเรียน และในกระบวนการนั้นจะตองมีปฏิสัมพันธที่ทําใหผูเรียนรูและ

ผูเกี่ยวของมีสวนรวมอยางเสมอภาค คือทุกคนเรียนรูไปดวยกัน  ไมใชความสัมพันธเชิงอํานาจ 

นอกจากกระบวนการเรียนรูและการเรียนรูแลว ยังมีวลีใกลเคียง  เชน  กระบวนการเรียนรู

ของชุมชน สังคมแหงการเรียนรู และองคกรแหงการเรียนรู นวัตกรรมการเรียนรู ดังที่จะเสนอ

ความหมายพอสังเขป   ดังนี้ 

กระบวนการเรียนรูของชุมชนหมายถึง  การที่สมาชิกในชุมชนรวมกลุมคิดวิเคราะหปญหา 

สาเหตุ ทางเลือกของการแกปญหา ตลอดจนดําเนินการเอง มีการเรียนรูแลกเปลี่ยนกับคนอื่น อาทิเชน 

อะไรคือส่ิงที่มีคาตอเราในฐานะที่เปนชุมชน อะไรคือผลประโยชนรวมของเรา ในฐานะที่เปนชุมชน

เดียวกัน  เรามีเปาหมายตรงกันหรือไม และอะไรคือส่ิงที่เรา (ชุมชน) คิดเมื่อมีปญาหาเกิดขึ้น 

กระบวนการเรียนรูและแลกเปลี่ยนระหวางคนในชุมชนและสาธารณะทําใหรูในสิ่งที่ตองการจะรู ซึ่งไม

อาจรูโดยตามลําพัง การเรียนรูของชุมชนนี้เปนจุดเริ่มของการพัฒนา ในวิถีทางที่ทําใหประชาชนรูสึก

เปนเจาของ  การกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน การสรางความเปนชุมชน จึงเปนหนึ่ง

เดียวกับ การที่ชุมชนนั้นมีประชาสังคมเขมแข็ง ดังที่แมกทิวส. (David  Mathews. 2540:  8) เห็นวา 

การทําใหชุมชนเขมแข็งก็คือการพัฒนากระบวนการเรียนรูนั่นเอง  

สังคมแหงการเรียนรู หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนใหบุคคลหรือสมาชิกใน

ชุมชนเกิดการเรียนรู ผานสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรูตางๆ ซึ่งมีทั้งการใหและรับใน

ขณะเดียวกัน  จนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง  รุง  แกวแดง (2541: 78-79) ใหความเห็นวา ใน

อดีตผูเรียนมักหมายถึงนักเรียนนักศึกษา ที่อยูในสถาบันศึกษา หากปจจุบันซึ่งเปนโลกยุคโลกาภิวัตน

ตองหมายถึงคนทุกคนในสังคม   ที่มีการเรียนรูตลอดเวลา  ตั้งแตเกิดจนตาย  รวมไปจนถึงคนที่ศึกษา

ดวยตนเอง คนวัยทํางาน ผูสูงอายุ  นอกจากนี้ยังมีความหมายในมิติสังคมหลังสมัยใหม  ดังที่ดรักเกอร 

(Drucker. 2001: 60-142)  กลาววา  โลกในศตวรรษที่ 21 จะมีทรัพยากรที่สําคัญคือความรู นั่นคือจะ
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กลายเปนสังคมแหงการเรียนรูที่ความรูจะไปทั่วพรมแดนและไปงายกวาเงิน  เปนสังคมที่ประสาน   

มีคนงานที่มีความรูมากขึ้น   ทําใหคนเลื่อนสถานะทางสังคมงายขึ้น เพราะจัดการไดดวยตนเอง   

องคกรแหงการเรียนรูหมายถึง  สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองไดอยาง

ตอเนื่อง สามารถสรางผลงานตามที่ตั้งเปาหมายไว เปนที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม ๆ มากมาย ซึ่งแต

ละคนมีอิสระที่จะสรางแรงบันดาลใจ และเปนที่ซึ่งทุกคนตางเรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกัน ดังที่วิจารณ 

พานิช  (2549: 129)  ไดกลาววา เปนองคกรที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปนองคกรที่การ

ผลิตผลงานไปพรอม ๆ กับเกิดการเรียนรู โดยคนในองคกรมุงมั่นตรงกัน มีทักษะและจริตรวมกัน  ใช

กระบวนทัศนที่แตกตางเสริมแรงระหวางกัน   ใจเปดกวาง และจดบันทึกจากบุคคล ส่ังสมความรู และ

สรางความรูจากประสบการณในการทํางาน พัฒนาวิธีการทํางาน และระบบงานองคกรไปพรอม ๆ กัน  

นวัตกรรมการเรียนรูหมายถึง  การเรียนรูส่ิงใหมๆ กลาวคือ  นวัตกรรมการเรียนรูจะเกิดขึ้น

ไดตองอาศัยวิธีคิดที่ออกนอกกรอบเดิมที่คุนเคย   เรียกวาตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมที่มีอยูเดิม

จากเดิมที่เขาใจวา การเรียนรูเพื่อใหไดความรู  มาเปนการเรียนรูเพื่อนํามาใชพัฒนางาน  พัฒนาชีวิต   

ดังนั้นกระบวนการเรียนรูที่มีแนวคิดแบบการลงทุนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อสนองนายทุน   และ

ความตองการตลาดแรงงานสาขาตาง ๆ เพื่อเศรษฐกิจ  ควรเปลี่ยนเปนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ในทุกดานของคนตลอดชีวิต   ใหเขาสนใจพอใจสนุกกับการเรียนรู  มีการนําความรูไปใชทํามาหาเลี้ยง

ชีพ  รวมทั้งมีจิตสํานึกที่จะรวมมือแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางตอเนื่อง ใหมีความรูที่แนบ

แนนอยูกับงาน  เกี่ยวพันอยูกับปญหาตัวเอง 

จากความหมายของกระบวนการเรียนรู   การเรียนรู  รวมทั้งการศึกษา ที่มีนักวิชาการกลาว

ไวดังกลาว ผูวิจัยพบวา  สวนใหญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันคือ การพัฒนาศักยภาพบุคคล   

ที่ดําเนินการ โดยมีวิธีการ มีข้ันตอน มีแบบแผน และมีผลของการเรียนรูนั้น ๆ ซึ่งอาจพัฒนาภายใต

บุคคลองคกร ชุมชน หรือสังคม  เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและไดรับส่ิงใหมๆ  อาจพิจารณาไดวา

กระบวนการเรียนรู  และการเรียนรูมีความหมายคลายกัน  นั่นคือกระบวนการเรียนรูใชแทนการเรียนรู

ได  เพราะเมื่อกลาวถึงการเรียนรูแลวยอมหมายถึงกระบวนการ อันหมายถึงการเรียนและปฏิบัติใหรู 

และตางมีวิธีการ ใหเกิดผลลัพธนั้นอันเปนเปาหมายปลายทาง  หากมีขอสังเกตวามีเพียงสวนนอยที่คํา

นิยามหรือความหมายจะเนนถึงปจจัยหรือเงื่อนไขที่เราใหเกิดกระบวนการเรียนรู  อยางไรก็ตามผูวิจัย

เห็นวา  ส่ิงเรายอมเปนปจจัยสําคัญและมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ หากปจจัยไมไดเกิดขึ้น

เฉพาะจากภายนอกเทานั้น ตองเกิดขึ้นจากภายในดวย     

มีนักวิชาการหลายทานที่สนับสนุนเรื่องนี้  ดังเชน อนุรักษ   ปญญานุวัฒน  (2548: 129)   

ที่เห็นวา  กระบวนการเรียนรูและการถายทอดที่จะทําใหชุมชนเขมแข็ง มีทั้งปจจัยภายใน และปจจัย
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ภานนอก  ปจจัยภายใน เชน ความซื่อสัตย  ความสามัคคี  กระบวนการกลุม ลักษณะชุมชน  ปจจัย

ภายนอก เชน  นโยบาย  การตลาด ความรูความเขาใจของคนนอกชุมชน  เปนตน 

 สุพัตรา  ชาติบัญชาชัย (ม.ป.ป.: 60-65) ใหความเห็นวา  ปจจัยสําคัญของการเรียนรูคือ ส่ิง

ที่สามารถมากระตุนใหเกิดความสนใจและเกิดความตองการที่จะเรียนรู   ส่ิงใดที่สามารถทําใหรับรูถึง

ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการรับรูไดมาก ก็เปนสิ่งเราที่แรง ความสนใจที่จะเรียนรูก็มากตามดวย  ทั้งนี้

ข้ึนกับศักยภาพของผูถายทอดดวย  กลาวคือผูถายทอดตองมีความเขาใจในประเด็นที่จะถายทอด

อยางแจมชัด คือมีความรูจริงรวมกับความตั้งใจที่ดี ที่จะทําใหผูเรียนไดบรรลุตามจุดประสงค  

นอกจากนี้ยังขึ้นกับภูมิหลังหรือศักยภาพของผูเรียนหรือปจเจกบุคคลคือ  ความพรอมและพื้นฐานของ

ผูเรียนแตละบุคคลซึ่งมีมากนอยแตกตางกัน ในกระบวนการเรียนรูศักยภาพของผูถายทอดถือเปน

ปจจัยภายนอก  สวนภูมิหลังหรือศักยภาพของผูเรียนถือเปนปจจัยภายใน  พระพรหมคุณาภรณ 

(2551: 58-59) ยังไดเนนใหเห็นวา กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาคนตองใหความสําคัญทั้งปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอก ไมใชดิ่งอยูขางเดียว  ปจจัยภายนอกคือ ปรโตโมสะ อันไดแก การมี

กัลยาณมิตร ที่ดี มีครูอาจารยที่ดี มีพอแมที่ดี  ซึ่งใหความรูที่ถูกตอง  เปนตัวอยางที่ดี  มีแหลงความรู  

มีส่ือมวลชนที่ใหสติปญญา ปจจัยภายใน คือ  โยนิโสมนสิการ  อันไดแก   รูจักคิด   คิดเปน                  

 นอกจากนี้ทิศนา  แขมมณี  (2552ก: 44) ยังเห็นวา พฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย

แบงออกไดเปน 3 กลุมคือ  กลุมที่เชื่อวาพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษยเกิดจากแรงกระตุนภายใน

ตัวเอง กลุมที่เชื่อวา พฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษยเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมมิใชมาจาก

แรงกระตุนภายใน กลุมที่ 3 เชื่อวา พฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย เกิดขึ้นทั้งจากสิ่งแวดลอมและ

แรงกระตุนภายในตัวบุคคล  ในกลุมที่ 3 นี้ผูวิจัยเห็นดวยอยางยิ่งและถือเปนแนวทางการศึกษาบน

พื้นฐานที่ประสบดวยตนเอง  ดังจะยกตัวอยางวา  แมทุกคนชื่นชมพระบรมมหาราชวังเหมือนกัน แต

บอกไมไดวาทุกคนจะเห็นความสวยงามเหมือนกัน  หรือชาวพุทธจะซึมซับมากกวามุสลิม  ทั้งนี้เพราะ

แตละคนมีประสบการณและภูมิหลังไมเทากัน 

 จึงสรุปไดวาองคประกอบของกระบวนการเรียนรูจะตองมีองคประกอบอยางนอย  3 สวนคือ   

ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนตัวเรา  กระบวนการเรียนรู และผลของการเรียนรู วิธีการใหไดมาซึ่งความรูใน

เร่ืองนั้น ๆ ยอมข้ึนกับส่ิงเรา ทั้งที่ชวยเสริม  ที่เปนอุปสรรค อันทําใหผลของการเรียนรูนั้นมีปริมาณหรือ

คุณภาพแตกตางกัน  

 สําหรับปจจัยหรือเงื่อนไขตางๆ ครอบคลุมถึงกระบวนการตาง ๆ ของสังคมที่จะขับเคลื่อน

ความคิด ความเชื่อ ระบบพฤติกรรม อันรวมเรียกวาวัฒนธรรม จากชนรุนหนึ่งไปสูชนอีกรุนหนึ่ง 

กระบวนที่สังคมถายทอดวัฒนธรรม คานิยม หรือส่ิงอื่น ๆ ใหกับสมาชิกของสังคมนั้นถือเปนการเรียนรู 

ปญหาที่วาตองการจะสรางสมาชิกใหมหรือใหคนนั้นเปนอยางไรขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งเปน
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พื้นฐานของสังคม ที่แตละสังคมควรไดรับการพิจารณาไตรตรองถกเถียงหาความเหมาะสมอยาง

ละเอียดกอน แลวจึงจัดกระบวนการใหมีการเรียนรูในสังคมขึ้น (ไพฑูรย  ลินลารัตน. 2552: 15-17)  

ในสังคมที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม   สงผลตอการเรียนรูไมเทาเทียม อันเปนผลจากสิ่งเราที่

ตางกันนั้นเอง  สังคมที่มีความเชื่อคลายกัน   มีระบบคิด   คานิยมคลายกันจะเรียนรูเกี่ยววัฒนธรรม

ตนเองไดเร็ว ขณะที่สังคมที่มีความเชื่อตางกันจะมีปญหากับการการเรียนรูวัฒนธรรมของผูอ่ืน นั่นคือ 

กระบวนการเรียนรูจากวัฒนธรรมตนเองจะสงผลลัพธไดมากกวากระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

ดังที่อังเดร  ลอเรนด (อางอิงจาก บรรจง  อมรชิวิน. 2547: 25) ตั้งขอสังเกตวา การเผชิญหนาระหวาง

วัฒนธรรมยังดูเหมือนวาตางคนตางไมมีใครยอมละวัฒนธรรมความเชื่อของตนลง ยกเวนในกรณีที่การ

ลดลงหรือผสมผสานวัฒนธรรมเกิดขึ้นในสภาพเชิงบวก  แตมีไมนอยที่สงผลเชิงลบ  ผิดหวัง และไม

ปรารถนาตอไป  จนเกิดความขัดแยง  การเรียนรูประสบการณเชนนี้   ทายที่สุดจะกลับไปยึดมั่นใน

วัฒนธรรมตน 

 จากวาทกรรมขางตนผูวิจัยเชื่อมั่นวา บริบทในสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย

หรือเปนพหุวัฒนธรรมนั้น กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมเปนเรื่องสําคัญ  ในการศึกษาวิจัย ผูเรียน

ไมควรเนนศึกษาภายในวัฒนธรรมตนเองเทานั้น  แตควรวิจัยเพื่อทําความเขาใจผูเรียนตอความเปนอื่น

ในฐานะที่อยูรวมกันในสังคมเดียว  ผลออกมาจะบวกหรือลบ หรือนําไปสูความขัดแยงยอมข้ึนกับ

ปจจัย หรือเงื่อนไขตางๆ นั้นเอง จากความเห็นของนักวิชาการยังอนุมานไดวา กระบวนการเรียนรู

ศิลปะหรือไมวาเรื่องใด สาระใด ๆ  ข้ึนกับปจจัยหลัก 2 ประการ  คือปจจัยภายใน อันไดแก ศักยภาพ

ของผูเรียน  ความสามารถพิเศษ   ระบบคิด  จากโครงสรางทางปญญา   และปจจัยภายนอก อันไดแก   

ศักยภาพของผูสอน  ผูถายทอด ส่ิงเรา  ส่ิงแวดลอมรอบตัว หรือบริบทตาง ๆ แมแตอัตลักษณทองถิ่น

นิยม  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  หรือพหุวัฒนธรรมที่ไมคอยกลาวถึงมากนักในแงศิลปะ ดังที่

เกษม  เพ็ญภินันท (2552: 20)  นักวิชาการดานมานุษยวิทยาเห็นวา  การศึกษาภาพจิตรกรรมเปนอีก

มิติหนึ่ง   ที่ชวยใหเราเขาใจตอความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ผานสิ่งนําเสนอไวในภาพเขียน   

แมปจจุบันความเขาใจตอภาพเขียน วรรณกรรม หรืองานศิลปะจะเปนสิ่งสะทอนลักษณะทางสังคม

หรือบริบททางสังคมในชวงเวลาและที่งานศิลปเหลานั้นผลิตออกมา แตก็เปนประเด็นที่ไมคอยกลาวถึง

ในวงวิชาการดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรมากนัก 

ในสวนวาทกรรมเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู สังคมแหงการเรียนรูหรือชุมชนแหงการ

เรียนรู  ผูวิจัยสรุปไดวา ไมวาสังคมใดก็ตามหรือพื้นที่ใดก็ตามยอมตองการเรียนรูตลอดเวลาเพื่อ

ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมทั้งธรรมชาติและสังคม หากเปนองคกรยอมหมายถึง สังคมที่รวมกันจัดตั้ง

ภายใตองคกรใดองคกรหนึ่ง เชน สมาคม ชมรม สถาบัน มีพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของ

ตนเอง ทั้งปฏิบัติและเรียนรูไปพรอม ๆ กัน  จะตองไมถูกจํากัดดวยเวลา  สถานที่ เชน ตองเรียนรูใน
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โรงเรียน มหาวิทยาลัย ตามเวลาราชการ หากเปนสังคมหรือชุมชนยอมหมายถึงบุคคล ประชาชนทั่ว ๆ 

ไป ที่พึงสามารถกระทําได  แมอยูในบาน โดยไมข้ึนกับระบบองคกร และกระทําไดทุกเวลา ทุกขณะ ทุก

สถานที่ โดยเฉพาะ  เมื่อปจจุบันเปนสังคมที่ความรูเดินทางโดยงาย   ประชาชนยอมรับรูไดงายเชนกัน  

  เกี่ยวกับเร่ืองนี้ไพฑูรย  สินลารัตน (2552: 13-15)  ใหความเห็นวา การศึกษาแบบเดิมเปน

การศึกษาที่คนเกาจัดใหคนใหม เพื่อใหมีความสุข เชน  พอแมจัดใหกับลูก  เปนตน บางที่เรียก

กระบวนการเรียนรูแบบนี้วา การอบรมบมนิสัย เพื่อใหสมาชิกของสังคมมีความรูข้ันต่ํา มีวิชาชีพ   

มีความเขาใจระบบสังคมเพียงพอที่จะดํารงชีพอยูในสังคมได  การศึกษาลักษณะนี้นอกจากจะทําใหมี

สมาชิกใหม  คือเด็กไดเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมแลวยังเปนการถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่ง

ไปสูคนอีกรุนหนึ่งดวย กระบวนการศึกษาแบบนี้เรียกตามศัพทสังคมวิทยาวา เปนกระบวนการสังคม

ประกิต (Socialization Process) หรือการศึกษาแบบไมเปนทางการ (Informal Education) หรือตาม

ถอยอาศัย  เมื่อสังคมพัฒนาขึ้นมีการประดิษฐอักษร ความรูและวิทยาการใหม ๆ ไดคนพบมากขึ้น 

ศิลปวัฒนธรรมแตละดานเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จึงเกิดความจําเปนที่ตองมีสถาบัน เพื่อรวบรวม สะสม 

ถายทอดและมีมากขึ้น ขณะเดียวกันตองศึกษาเพิ่มเติม หาความรูเฉพาะดานใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น การศึกษา

จึงมีลักษณะแคบเขาเปนสถาบันฉพาะ ซึ่งวิวัฒนาการมาเปนระบบโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตาง 

ๆ มีรูปแบบเฉพาะตน เปนเอกเทศ มีสิทธิและหนาที่เฉพาะเพื่อการศึกษาโดยตรง ซึ่งเรียกวาเปน

การศึกษาอยางเปนทางการ (Formal Education)  

 เมื่อพิจารณาขางตนจึงแยกไดวากระบวนการเรียนรูมี  2 แบบใหญๆ คือ กระบวนการเรียนรู

ในสถานรศึกษา และกระบวนการเรียนรูในชุมชน อยางไรก็ตามทั้งสถานศึกษา และชุมชนยังตองมี

ปฏิสัมพันธ ในฐานะที่สถานศึกษาเปนหนวยหนึ่งของชุมชน  การกลาวถึงกระบวนการเรียนรูในโรงเรียน

หรือมหาวิทยาลัย ยอมแยกออกจากชุมชนไมได ขณะเดียวกันกระบวนการเรียนในชุมชนก็แยกออก

จากสถานศึกษาไมได   ดังเชน การเดินทางไปทัศนศึกษาในแหลงเรียนรูของชุมชน เมื่อทุกคนในชุมชน

เกิดความรูสึกวาสถานศึกษาเปนของตน มีหนาที่ตองชวยเหลือใหเปนสถานศึกษาที่ดีของชุมชน 

ขณะเดียวกันสถานศึกษาก็มีความคิดเชนเดียวกันคือ ชุมชนเปนของสถาบันการศึกษา   หากทั้งสอง

ฝายชวยเหลือซ่ึงกันและกัน พยายามสรางความเจริญใหแกกัน  ก็จะบรรลุตามเปาหมายของการศึกษา

ที่จะใหสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข  

 เมื่อสรุปโดยภาพรวม จะเห็นวา ส่ิงเรา กระบวนการ และผล สามารถแยกออกดังนี้  

1) ปจจัยที่เปนสิ่งเราภายนอก  และภายใน   2) กระบวนการที่เปนการเรียนรูในวัฒนธรรมเดียวกัน 

และขามวัฒนธรรม  3) กระบวนการที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและในชุมชน 4) ผลการเรียนรูที่เปนความรู 

ความเขาใจ เจตคติ ทักษะและผลการเรียนรูที่เปนวิธีการหรือเคร่ืองมือแสวงหาความรูตอไป ดังที่จะ

แสดงตารางประกอบ   เพื่อสรุปมโนทัศนจากการศึกษากระบวนการเรียนรูขางตนทั้งหมด  ดังนี้ 
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จากจากตารางขางตนอธิบายไดวา กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดมี สาเหตุจากปจจัย

ภายในดังเชน ศักยภาพของผูเรียน ความสามารถทางสติปญญา สมอง ความตองการภายใน  การรับรู  

ประสบการณ  ระบบความคิด  และปจจัยภายนอก ดังเชน ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ ความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี อันสงผลตอวิธีการหาความรูแตกตางกัน ทั้งนี้ยังขึ้นกับความแตกตางทางวัฒนธรรม 

ความแตกตางในระบบการศึกษา ดังเชน คนมุสลิมชายแดนภาคใตสวนมากเขาใจเรื่องศาสนาอิสลาม

ไดมากกวาศาสนาพุทธ  หรือซึมซับความสุนทรียของมัสยิดมากกวาวัด   หากเรียนรูศิลปะอิสลามใน

โรงเรียนสามัญทั่วไป  อาจไมประจักษเทากับการเรียนรูในโรงเรียนปอเนาะหรือตาดีกา ที่มีโตะครูหรือ 

เจะครูชี้แนะ  นั่นคือจะไดรับผลตางกันดวย และหากเรียนรูวา การไดฟงจากตาดีการ จะทําใหเขาเขาใจ

ไดมากการอาน  ก็ยอมสงผลใหใชวิธีฟงนี้เรียนรูคร้ังตอไป 
 
             2  ความสาํคัญของกระบวนการเรยีนรูในปจจุบัน 

 ไม ว าจะเรียกยุคปจจุบันนี้ ว ายุคโลกาภิวัตน  (Globalization)  ยุคกระแสสู สากล 

(internationalization) หรือยุคหลังสมัยใหม (Postmodernity) ปรากฎการณที่เกิดขึ้นคือการหันเหจาก

วิถีชีวิตดั้งเดิมมาสูความทันสมัย สงผลกระทบตอสังคมและการปรับตัวทางวัฒนธรรม เชนเดียวกับ

พื้นที่ชายแดนภาคใต ที่แมมีความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมกับภูมิภาคอื่น ๆ แตไดรับ

ผลกระทบเชนเดียวกัน ผลที่เกิดขึ้นมีทั้งความกาวหนาและความเสื่อมถอยทางศีลธรรม ข้ึนอยูกับวามี

กระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นอยางไร แตเดิมคนในสังคมไทยมีวัฒนธรรม  

มีระบบความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตที่เกือกูล เมื่อองคความรูวิทยาศาสตรเขามา

และมองแตส่ิงที่มีเหตุผลใหคุณคาแตส่ิงที่ประจักษ มองอยางลดทอน  แยกสวน  ทําใหวิถีดั้งเดิมสูญ

ปจจัย / บริบทที่สงผล 

 

1 ปจจัยภายใน  เชน   

ศักยภาพของผูเรียน  

ประสบการณ แจงจูงใจ  ฯล 

 

2  ปจจัยภายนอก  เชน  

ศาสนา  เศรษฐกิจ  การเมือง  

ฯลฯ 
   

กระบวนการเรียนรู 
 

 

            1  กระบวนการเรียนรูศิลปะ 

           ในสถานศึกษา และชุมชน  

   

 

ผลการเรียนรู 
 

1. ผลการเรียนรูที่เปนองค

ความรู  ชุดความรู ความ

เขาใจ  เจตคติ  ทักษะ 

 

2. ผลการเรียนรูที่เปนเทคนิค

หรือวิธีการที่ใชแสวงหา

ความรูครั้งใหม 



 21 

สลายไป กลายเปนเรื่องงมงาย ลาสมัย ไมมีเหตุผล แตกระนั้นก็ดีจากวิกฤตการพัฒนาสังคมที่ผานมา 

โลกตองกลับมาคิดใหม  สรางโลกทัศนที่สอดคลองกับธรรมชาติมากขึ้น วิวัฒนาการสูกระบวนทัศน

ใหมที่เนนความเปนหนึ่งเดียวกันกับทุกส่ิง สอดคลองวิถีชุมชน สรางความเขมแข็งในระดับรากหญา 

ชุมชนบนฐานความพอเพียงที่ยั่งยืน ส่ิงที่จะเสริมพลังนี้ก็คือการพัฒนากระบวนการเรียนรูนั่นเอง  ดังที่

มีนักวิชาการกลาวถึงความสําคัญของกระบวนการเรียนรู  ดังนี้ 

ประเวศ  วะสี  (2552: ออนไลน) ใหความเห็นวา การเรียนรูจะนําไปสูอิสระและความสุข  

โดยเฉพาะพลังแหงการเรียนรู ที่ไดรับจากการเชื่อมโยงอยางบูรณาการ  ไมแยกเปนสวน ๆ จนเกิดการ

รูจักและเขาใจตัวเองตามความเปนจริงวา สัมพันธกันทั้งหมด  ผานการกระตุนจากปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอก  กระทั่งนําไปสูการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง หรือจากการแกปญหาในชีวิตประจําวัน  

ศรีศักร  วัลลิโภดม (2551: ออนไลน) ใหความเห็นวา กระบวนการเรียนรู หากเปนการ

พัฒนาจากระดับบนสูลาง   ยอมทําใหคนในชุมชนไมรูจักตนเอง  ทําลายกระบวนการเรียนรูแบบเดิม   

ส่ิงสําคัญของการเสริมสรางการเรียนรู  ตองอยูบนพื้นฐานของความเชื่อในศักยภาพของแต

ละคน   ที่สามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง  แมอาศัยเงื่อนไข สภาวะ  เวลาที่แตกตางกัน   แตทุกคน

ก็สามารถฝกฝนและพัฒนาตนเองได โดยพยายามคนหาศักยภาพของตนเอง และสิ่งดีที่มีคุณคาใน

ชุมชน พรอมกับแสวงหาและเลือกรับส่ิงใหม ๆ มาปรับใชอยางเหมาะสม  ตลอดจนพัฒนาใหดํารงอยู

ในสังคมทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีความสุข 

จากความคิดเห็นดังกลาวพบวา กระบวนการเรียนรูสัมพันธกับทุกสิ่ง กระบวนการเรียนรูที่ดี

ควรมองแบบองครวม ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับรากเหงาเดิม ดังนั้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

กระบวนการเรียนรูคงไมผูกติดกับวัฒนธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น กลาวคือมีหลายบริบทและเหตุ

ปจจัย โดยเฉพาะกับการเรียกรองคานิยมทองถิ่นกลับคืนมา ซึ่งมีกระบวนการที่หลากหลาย 

กระบวนการเรียนรูจึงถือเปนปรากฎการณทางสังคมอยางหนึ่งที่นาศึกษา ดังที่สุภางค  จันทวานิช 

(2549: 77) ใหความเห็นวา การวิจัยทางสังคมไทยอาจมีลักษณะที่เรียกวา ปรากฎการณนิยม 

(Phenomenology) คือมุงศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลดานความรูสึก โลกทัศน ความหมายและ

วัฒนธรรม   หากใชแบบปฏิฐานนิยม หรือกระบวนการวิทยาศาสตรก็จะไดขอมูลเพียงเชิงปริมาณ และ

จะไมเขาใจความรูสึก โลกทัศนของทองถิ่นอยางแทจริง  นอกจากนี้มีความเห็นวา  ส่ิงใดที่จะศึกษาตอง

มีอยางนอย 4 ลักษณะคือ มีความหมาย  มีความสลับซับซอน  มีความเปลี่ยนแปลงไมอยูนิ่งใน

ระดับสูง และมีความเกี่ยวพันระหวางกัน  กลาวคือเปนการใหความสําคัญกับบริบทที่ศึกษา  ดาน

ความหมายมีขอสนับสนุนของชาย  โพธิสิตา (2552: 43)  ที่เห็นวา ความหมายในทัศนะผูกระทําจะมี

ความหมายที่ดีที่สุดก็เฉพาะในบริบท หรือส่ิงแวดลอมที่ผูกระทําอาศัยอยูเทานั้น  ผูกระทําในวิจัยนี้ก็
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คือ ผูเรียนหรือผูใชกระบวนการเรียนรูในชายแดนภาคใต เมื่อเปนเชนนี้กระบวนการเรียนรูจะมี

ความหมายไดก็ตอเมื่อมีการตีความจากบริบทที่เปนจริงนั่นเอง 

เกี่ยวกับปรากฏการณนิยม  อมรวิชช  นาครทรรพ (2555: 27, 50-51) ยังเห็นวา ทฤษฎี

ปรากฎการณนิยม ไดจุดประกายความคิดใหเกิดกระบวนทัศนใหมของการมองชุมชน ที่เชื่อวา แทที่

จริงสังคมนั้นมีหลายแบบ ความรูก็มีหลายชุดความจริงมิไดมีหนึ่งเดียว สังคมมีความเปนพหุลักษณ 

(Pluralism) ที่มีความหลากหลายและพลวัตสูง แมแตในวิธีการศึกษาชุมชนก็ยังใหความสําคัญกับ

ความเปนพหุวัฒนธรรมของชุมชนและการเรียนรูของชุมชน 

ขอคิดสําคัญสําหรับการศึกษากระบวนการเรียนรู  และเครือขายการเรียนรูของชุมชนนั้น คือ

การทบทวนโลกทัศน  และบทบาทของสถาบันการศึกษา  ตอทาทีสังคมพหุลักษณอยางเหมาะสม  

สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูและสรางความเขมแข็งใหชุมชน เพราะอดีตที่ผานมากระบวนการ

ศึกษานอกจากถูกกลาววาเหินหางจากชุมชนแลว  ยังถูกกลาววาครอบงําชุมชน  การฟนฟูความ

เขมแข็งของชุมชนโดยผานกระบวนการเรียนรู สามารถทํางานเปนเครือขาย ดวยการเกื้อหนุนระหวาง

วัฒนธรรมอยางเขาใจ  ใหเกียรติจากหนวยงานภายนอก   ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษา หนวยงาน

ตาง ๆ ตองตระหนัก เขาใจ และเคารพในวิถีความหลากหลายชุมชน   เพื่อการเขาไปมีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนรูอยางสรางสรรค 

เมื่อวิเคราะหถึงความสําคัญของกระบวนการเรียนรู  ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดน

ภาคใตผูวิจัยพบวา  มีหลายประการคือ 1) เปนเพราะมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม ซึ่งตองอาศัย

กระบวนการเรียนรูที่หลากวิธี  ที่จะสงผลตอการใหคุณคาและความหมายสิ่งตาง ๆ และการเรียนรูที่มี

ผลตอการสรางจิตสํานึกทางชาติพันธุ อัตลักษณ  นั่นคือเปนพื้นที่ที่มีความหมายทั้งตอคนในและ 

คนนอก   2) มีความสลับซับซอนทั้งปญหาชายแดน คนสองสัญชาติ ความแตกแยกทางศาสนา   

อันสงผลตอจิตใจซึ่งยากนักจะเขาใจ  3) มีความเปลี่ยนแปลงสูง มีพลวัตทางสังคมที่เลื่อนไหลตาม

กระแสภายนอกไดงาย รับรูขาวสารไดเร็วทั้งในชาติและตางชาติที่คาดการณไดยาก มีการกอการราย

ขามชาติ  ปลุกกระแสเรียกรองดินแดนเปนเครือขาย  4) มีความเกี่ยวพันระหวางกัน การเรียนรูของ

บุคคลใดยอมเกี่ยวกับหลายสถาบัน หลายบุคคล หากตองการทราบขอมูลจากผูเรียนคนหนึ่งก็อาจ

ศึกษาจากผูสอน พอแม นักบวชที่ใกลชิด  จะเห็นวาปจจัยเหลานี้คือสวนหนึ่งที่สงผลตอกระบวนการ

เรียนรูที่เปนปรากฎการณของสังคม  ความสําคัญจึงอยูที่วา หากไมทําความเขาใจถึงปจจัย เงื่อนไข  

วิธีการ  แบบแผน หรือข้ันตอนก็ยอมสงผลเสียตอการพัฒนาหรือแกปญหา  

ยังมีทัศนะของนักวิชาการอีกหลายทานที่กลาวเกี่ยวกับ  ความสําคัญของการเรียนรูหรือ

กระบวนการการเรียนรู หรือการศึกษา  ดังนี้ 
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  เอกวิทย ณ ถลาง (2551: 7) ใหความเห็นวา สังคมปจจุบันตองยกระดับความสําคัญของ

การเรียนรู  เพราะความรูแพรสะพัดเร็วมากกวาเดิม  การจับประเด็นที่จะเชื่อมโยงตอเนื่อง รูเหตุ รูผลที่

ตามมาทําไดยากยิ่งขึ้น   จึงตองรูหลักและมีวิธีการคิดพิจารณาทุกสิ่งอยางรอบคอบ สุขุมและเชื่อมโยง 

ซึ่งนี้ก็คือ หัวใจของกระบวนการเรียนรูในสังคมยุคใหม 

  ระพี  สาคริก (2551: 106-110) ใหความเห็นวา สภาพการณของการศึกษาในระบบ ยังมี

ปญหามาก ยิ่งเรียนก็ยิ่งหางจากความจริงที่มีอยูในรากฐานจิตใจตนเองมากขึ้น เมื่อคนยุคหลัง

นํามาใชประโยชนก็ยิ่งสรางปญหา ยิ่งแกก็ยิ่งเกิดปญหารุนแรง ตกอยูในวังวนของบริโภคนิยม กระแส

การเรียนรูในดานวัตถุ ซึ่งสวนทางกับหลักของความพอเพียง  หากมีความรูสึกพอเพียงอยูในใจ ยอมไม

คิดทะเยอทะยานอยากไปสูระดับโลก  ถือหลักปฏิบัติจากใจตนเองเปนดีที่สุด  ไมโลภโมโทสัน 

 วิรุณ  ตั้งเจริญ (2551: 91) โลกที่เปลี่ยนแปลงตองพัฒนาดวยกระบวนการเรียนรู บน

ฐานความรูความสามารถและความดีงามทั้งปวง  การสรางกระบวนการเรียนรูใหมตองใหสอดคลอง

กับบริบทใหม  กลุมเปาหมายใหม กลุมเปาหมายที่ปรับตัวตลอดเวลา รับรูส่ิงใหม มีพฤติกรรมใหม ซึ่ง

แตกตางกันในแตละคนทุกชวงเวลา  

องอาจ  ชุมสาย ณ อยุธยา (2548: 81) ใหความเห็นวา กระบวนการเรียนรูจะสงผลตอ

จิตสํานึก  การรับรูและประสบการณจะเกิดขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมแลวรับรูผานประสาท

สัมผัสทั้งหา ฉะนั้นหากใสอะไรไวในจิตสํานึกของผูเรียน  เขาก็จะใชส่ิงเหลานั้นในการตีความ และตี

คุณคา  จึงเปนหนาที่ของผูสอน  ผูถายทอด ผูใหญที่ตองเสริมสรางความเขาใจที่ดีกับเด็ก จิตสํานึก

เหลานี้จะเชื่อมโยงจากเด็กออกสูชุมชน จากนั้นก็ออกสูโลกภายนอกอันกวางใหญตอไป  

อรศรี  งามวิทยาพงศ (2549: 1-2) ใหความเห็นวา กระบวนการเรียนรูจะเปนทั้งกลไกการ

ถายทอดหรือผลิตซ้ําเพื่อรักษาสิ่งเดิมไว  และการสรางสรรคส่ิงใหม  ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ  เพื่อ

ปรับตัวกับส่ิงเดิม ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับอิทธิพลสิ่งแวดลอมในระดับตาง ๆ ระดับปจเจกบุคคล  ระดับ

ปฏิสัมพันธในกระบวนการเรียนรูของมนุษยกับส่ิงแวดลอมนั้น ๆ และยังขึ้นกับคุณลักษณะของ

กระบวนการเรียนรู 

กฤษณพงศ  กีรติกร (2552: 48) ใหความเห็นวา การศึกษาไทยขาดการเตรียมตัวและการ

สรางคนในการใชชีวิตเพื่อสรางสังคมพหุลักษณ  พหุวัฒนธรรม คนในประเทศตองตระหนักวา ประเทศ

ไทยประกอบดวยหลายเผาพันธ  หลายภาษาทองถิ่น  หลายศาสนา หลายวัฒนธรรม และความเชื่อ 

ดังนั้นการศึกษาระดับตางๆ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตองสราง

กระบวนการเรียนรูที่สอดคลอง  มีส่ือการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัด  ประเมินผล  สําหรับ

การดํารงสังคมพหุลักษณ หรือพหุวัฒนธรรม 
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อํานาจ  เย็นสบาย (2551: 176) ใหความเห็นวา ปจจุบันสังคมไทยมีปญหาดานจิต

สาธารณะจึงตองสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูแบบจิตอาสา ที่กอผลจากภายในสูภายนอก จาก

ปจเจกบุคคลสูความรวมมือระหวางกัน  จากความรวมมือของปจเจกบุคคลไปสูภาคี จากภาคีในที่สุดก็

จะเกิดความรวมมือเปนเครือขาย  การเปลี่ยนแปลงตั้งแตปจเจก จนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนี้ 

หากใชหลักการสงเสริมเดียวกัน ดวยวิธีสันติประชาธรรม  โลก ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมเหลานี้ก็จะ

ฝาวงลอมวิกฤตได 

วิชัย  วงษใหญ (2537: 6-7) ใหความเห็นวา การจัดกระบวนการเรียนรูมีความสําคัญตอการ

สรางคานิยมทางสังคมและวัฒนธรรม  ที่ เหมาะสมกับเยาวชน  ในชวงที่ เศรษฐกิจและสังคม

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  สภาพปญหาและความตองการของสังคมไทยเปนตัวบงชี้ในเรื่องใดที่ชัดเจน  

เชน ตองการใหผูเรียนไดทราบถึงวิธีการของกระบวนการเรียนรู  เพื่อจะสืบเสาะความรูนั้นมาปรับใชให

เขากับการเปลี่ยนแปลง  หรือตองการเตรียมเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต เพื่อสนองตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เมื่อพิจารณาความเห็นของนักปราชญ นักวิชาการขางตน อาจสรุปไดวา กระบวนการเรียนรู

มีความสําคัญ  โดยแยกเปนขอ ๆ ดังนี้ 

1. กระบวนการเรียนรูมีความสําคัญตอการพัฒนาจิตใจเชิงปจเจก 

กระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับส่ิงแวดลอมใหม  และจิตใจคนรุนใหม จะชวยสราง

ภูมิคุมกันชีวิต สรางหลักคิดในการกลั่นกรองวาสิ่งใดดี ส่ิงใดชั่วราย ส่ิงใดเหมาะสมกับวิถีชีวิตตนเอง 

การเขามาของความรูตาง ๆ ที่ถึงตัวอยางงายดาย อาจสงผลเสียมากกวาผลดี   ความโลภ การหลงไหล

กับวัตถุนิยม  สงผลตอฐานะ  หนี้สิน การกออาชญากรรม  กระบวนการเรียนรูที่ถูกตองจะปลูก

จิตสํานึก ใหรูจักคิด  รูจักแยกแยะความแตกตางระหวางคุณคาแทและคุณคาเทียม  มีคานิยที่ดี  มีจิต

สาธารณะที่เห็นผูอ่ืนเดือดรอนแลวพยายามชวยเหลือเกื้อกูลกัน     

2. กระบวนการเรียนรูมีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชน 

ชุมชนที่เขมแข็งคือชุมชนแหงการเรียนรู ชุมชนที่อยูรวมกันอยางสมานฉันท มีเศรษฐกิจ

พอเพียงยอมตองมีพื้นฐานจากกระบวนการเรียนรูของแตละคน เมื่อเชื่อมปจเจกสูชุมชนได ก็จะเปน

ภูมิคุมกันที่มีพลังมหาศาล  สามารถตานทานจากกระแสภายนอก  มีพลังเรียกรองความเปนทองถิ่น

กลับคืนมา  นั่นคือเปนชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ  มีความตองการสังคมแบบพหุลักษณ เห็นคุณคาของภูมิ

ปญญา  รูจักใชชีวิตอยูอยางพอเพียงกับฐานะตนเอง  และการรักษาทรัพยากรอยางยั่งยืน 

 3. กระบวนการเรียนรูมีความสําคัญที่ชวยใหเขาใจบริบทสิ่งแวดลอม 

 แมกระบวนการเรียนรูจะไดอิทธิพลหรือปจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ แตในขณะเดียวกัน 

กระบวนการเรียนรูก็ชวยสะทอนกลับไป กลาวคือ กระบวนการเรียนรูของแตละคนจะชวยใหรูวา เขา
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คิดอยางไร มีเจตคติอยางไร ตอตานสิ่งใด อะไรทําใหชีวิตเขามีความหมายและไรคุณคา เปนตน  

การศึกษาสิ่งเหลานี้จะใหประโยชนทางตรงและทางออม และที่สําคัญไดรูวาเขามีการปรับตัวตาม

กระบวนทัศนใหมอยางไร   

 กระบวนทัศนเปนฐานคิดสําคัญของกระบวนการเรียนรู คําวากระบวนทัศนนี้มีความ

หมายถึง วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคุณคา ซึ่งตั้งอยูบนฐานการมองโลกความจริงแบบหนึ่ง บางคนแปลวา 

ทัศนะแมบท เพราะเปนทัศนะพื้นฐานที่เปนตัวกําหนดวิธีคิด วิธิปฏิบัติ วิธีใหคุณคาและวิถีชีวิตทั้งหมด

ของผูคน (เสรี  พงศพิศ. 2547: 14) ดังนั้นเมื่อกระบวนทัศนใหมเปนการกลับเขามาสูความเปนทองถิ่น 

หรือทองถิ่นภิวัตน (Localization) กระบวนการเรียนรูก็นาจะเปลี่ยนแปลงไดวย อยางนอยเปนการ

เปลี่ยนแปลงทามกลางกระแสหลัก  ยิ่งการเรียนรูตามกระแสหลักหรือโลกาภิวัตนมีมากเทาไร   

การเรียกรองของกระแสชุมชนหรือทองถิ่นก็มีมากขึ้นเทานั้น 

 กลาวโดยสรุป กระบวนการเรียนรูมีความสําคัญกับสังคมหลังสมัยใหม จะเปนวัคซีนชีวิต  

กลาวคือ มิไดส้ินสุดที่เกิดผลลัพธอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น  ผลจะงอกเงยเปนเครื่องมือชวยปองกันสิ่ง

ใหม ๆ ที่ไมเหมาะสม   โดยเฉพาะการเรียนรูแบบองครวม ที่ตองเขาใจการเกิดขึ้นของสิ่งหนึ่งแลว

กระทบกับส่ิงหนึ่ง  เมื่อเปนเชนนี้จะชวยใหบุคคลรูวาแกจุดใดที่ไมสงผลตอกัน  วิธีการใดที่ไมกระทบ

กับความเปนอยู   หรือจะใชวิธีการเรียนรูใดเหมาะสมกับสถานการณใหม ๆ  

 จากปญหาชายแดนภาคใต ผูวิจัยเชื่อวา เกิดจากกระบวนการเรียนรูของคนในพื้นที่ อยาง

นอย 2 ลักษณะคือ ไดผลการเรียนรูที่ผิดพลาด ไมสอดคลองกับความเปนจริง เชน ความเขาใจเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรปตตานี ทัศนคติเกี่ยวกับรัฐบาลไทย และมีผลวิธีการที่ผิดพลาด คือ นําวิธีการเรียนรูแบบ

หนึ่งไปใชกับอีกแบบหนึ่ง เชน ใชวิธีการเขาถึงชุมชนมุสลิม เชนเดียวกับชุมชนไทยพุทธ เชน ทหารใช

สุนัขดมกลิ่น ดวยเหตุนี้ระดับความสําคัญของกระบวนการเรียนรูยังอยูที่ความแตกตางทั้งแนวระนาบ 

(ส่ิงแวดลอมรอบตัว)  และแนวดิ่ง (พัฒนาการทางชาติพันธุ)  ดวยในแตละพื้นที่ 
   3 ทฤษฎกีารเรียนรู 

 แนวคิดและทฤษฏีการเรียนรู ซึ่งยอมรับวาสามารถใชอธิบายลักษณะการเกิดการเรียนรู 

หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได มีหลายทฤษฎี  เปนผลจากการคิดคนของนักปรัชญา นักจิตวิทยา 

นักการศึกษาตางๆ   ในที่นี้จะนําแนวคิดที่เกี่ยวของอยางกวาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานของทุก ๆ ศาสตร กอน

ลงลึกเฉพาะทฤษฎีการเรียนรูทางศิลปะในตอนตอไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีกอนคริสตวรรษที่ 20 
 ทฤษฎีกลุมที่เนนการฝกจิตหรือสมอง (Mental Discipline) แบงเปน 2 กลุมใหญ 

 กลุมแรก เปนกลุมที่เชื่อในพระเจา มีความคิดเห็นวา มนุษยเกิดมาพรอมกับความชั่ว และ

การกระทําใด ๆ ของมนุษยเกิดจากแรงกระตุนภายในของมนุษยเอง มนุษยพรอมทําความชั่วหากไมได
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รับการสั่งสอนอบรม สมองของมนุษยแบงออกเปนสวน ๆ ซึ่งหากไดรับการฝกฝนอยางเหมาะสม  จะ

ชวยใหเกิดความเขมแข็ง สามารถแกปญหาตาง ๆ ได การฝกสมองหรือฝกระเบียบวินัยของจิตเปน

ส่ิงจําเปนตอการพัฒนาใหมนุษยเปนคนฉลาดหรือคนดี 

 กลุมที่สอง เปนกลุมที่เชื่อในความมีเหตุผลของมนุษย โดยเห็นวา พัฒนาการตาง ๆ เปน

ความสามารถของมนุษยมิใชพระเจาบันดาลใหเกิด  มนุษยเกิดมามีลักษณะทั้งดีและชั่ว การกระทํา

ของมนุษยเกิดจากแรงกระตุนภายใน มนุษยมีเหตุผลพรอมที่จะพัฒนาตนเอง มนุษยมีอิสระที่จะเลือก

ทําตามความเขาใจและเหตุผลของตน  หากไดรับการฝกอบรมก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพที่ติดตัวมา 

มนุษยมีความรูติดตัวมาแตเกิด   หากขาดแรงกระตุนความรูก็จะไมแสดงออก 

 หากพิจารณาจะพบวา ทั้งสองกลุมนี้ตางเห็นดวยกับสัญาตญาณความชั่วดีของมนุษย  การ

ฝกจิตหรือสมองเทานั้น  ที่จะทําใหส่ิงชั่วเปนดี หรือส่ิงดีใหดียิ่งขึ้น จนสามารถพัฒนาใหปราดเปรื่อง  

เชนเดียวกับกลามเนื้อ ซึ่งจะแข็งแรงไดดวยการฝกออกกําลังกาย ในการฝกจิตหรือสมองนี้ทําไดโดยให

บุคคลเรียนรูส่ิงที่ยาก ๆ ยิ่งยากเทาไร   จิตก็จะไดรับการฝกใหแข็งแกรงเทานั้น  
 ทฤษฎีที่เนนการพัฒนาไปตามธรรมชาติ (Natural  Enfoldment) 
 กลุมนี้เชื่อวา มนุษยเกิดมาพรอมกับความดี   การกระทําใด ๆ เกิดขึ้นจากแรงกระตุนภายใน

มนุษยเอง ธรรมชาติของมนุษยมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง หากไดรับเสรีภาพใน

การเรียนรู มนุษยก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปตามธรรมชาติ นักคิดบางคนอยาง เชนรุสโซ 

(Rousseau)  (อางอิงจาก สุภางค  จันทวานิช. 2551: 20) ใหความเห็นวา มนุษยเกิดมาเปนคนดีโดย

ธรรมชาติ  การเรียนรูตองสอดคลองกับธรรมชาติใหมากที่สุด  คํานึงถึงวัย และสภาวะ วัยของเด็กนั้น

แตกตางจากวัยอื่น  การจัดการศึกษาควรพิจารณาระดับอายุเปนหลัก  และเขายังเห็นวา ธรรมชาติคือ

แหลงความรูสําคัญ  เด็กควรไดเรียนรูตามธรรมชาติ  จากประสบการณธรรมชาติ และใหแสดง

ความสามารถของตนออกมา  การใชของจริงเปนสื่อการสอนจะชวยใหเด็กเรียนรูไดดี และใหเรียนรู

จากประสบการณตรง  การเลนจัดเปนการเรียนรูที่สําคัญของเด็ก  
  ทฤษฎีของกลุมที่เนนการรับรูและการเชื่อมโยงความคิด  (Apperception หรือ 

Herbartianism) 
  กลุมนี้เชื่อวา มนุษยเกิดมามีทั้งดีและไมดีในตัวเอง การเรียนรูเกิดจากแรงกระตุนภายนอก

หรือส่ิงแวดลอม  เมื่อเด็กเกิดมาเหมือนผาขาว  จิตวางเปลา  พรอมที่จะรับส่ิงดีและไมดีของ

ประสบการณ ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5  ล็อค (Lock) (อางอิงจาก วิทย  วิศทเวทย. 2536: 113-115) 

กลาววา  การเรียนรูเกิดจากการเสริมประสบการณลวน ๆ ถาคนไมไดรับการศึกษาเขาก็จะไมรูอะไร

เลย เมื่อเรียนจึงรู เมื่อไมเรียนก็ไมรู บางคนก็เชื่อวา นอกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ยังมีจิตในสวนของ

ความรูสึก ซึ่งชวยตีความหรือแปลความหมายจากการสัมผัส  ในสวนของจิตบางเชื่อวายังมีสวนที่เปน
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จินตนาการหรือการคิดวิเคราะหดวย นักคิดบางคนอยางแฮรบารต (Herbart)  (อางอิงจาก ทิศนา  

แขมมณี. 2552ก: 48-49)  ยังเชื่อวา การเรียนรูมี 3 ระดับคือ ข้ันการเรียนรูโดยประสาทสัมผัส ข้ันการ

จําความคิดเดิมและขั้นการเกิดความคิดรวบยอดและความเขาใจ ผูเรียนควรไดรับการกระตุนความรู

เดิมกอนแลวจึงเสนอความรูใหม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสรางความสัมพันธระหวางความรูเดิมกับความรู

ใหมที่จะนําไปใชแกปญหาในสถานการณใหมๆ ได    

 โดยสรุปแนวคิดและทฤษฎีกอนคริสตวรรษที่ 20 เนนที่ความพยายามเขาใจธรรมชาติของ

มนุษย  บางเห็นวามนุษยเกิดมาพรอมความชั่ว  บางเห็นวามนุษยเกิดมาพรอมความดี บางก็เห็นวา

มนุษยเกิดมีทั้งดีและชั่ว  จึงตองเสริมกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกันไป 
 แนวคิดและทฤษฎีในคริสตวรรษที่ 20 
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
 กลุมนี้มองพฤติกรรมมนุษยเกิดจากการตอบสนองตอส่ิงเรา การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง กลุมนี้ใหความสนใจกับพฤติกรรมมาก เพราะเห็นไดชัด  วัดไว  

ทดสอบได แบงออกเปน  2 ทฤษฎีหลักๆ ดังนี้  (อางอิงจากทิศนา  แขมมณี. 2552ก: 51-65) 
 ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike) 
 ธอรนไคค เชื่อวา การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองซึ่งมีหลาย

รูปแบบ บุคคลจะลองผิดลองถูกปรับเปล่ียนไปเรื่อย ๆ จนกวาจะพบรูปแบบการตอบสนองที่สามารถ

ใหผลที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อเกิดการเรียนรูแลว บุคคลจะใชรูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมเพียง

รูปแบบเดียว และจะพยายามในรูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับส่ิงเราในการเรียนรูตอไปเร่ือย ๆ  
 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข   
  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขมีหลายทฤษฎียอย  เชน  ทฤษฎีอันคลาสสิกของพาฟลอฟ (Pavlov) 

ที่เชื่อวา การเรียนรูของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการตอบสนองตอส่ิงเราที่วางเงื่อนไข โดยที่เงื่อนไขนั้นอาจมา

จากธรรมชาติหรือส่ิงเราอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ  และหากสิ่งเราธรรมชาติไมไดรับการตอบสนอง 

ส่ิงเราที่เชื่อโยงก็จะลดลงดวย มนุษยมีแนวโนมที่จะรับรูส่ิงเราที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน และจะ

ตอบสนองเหมือน ๆ กัน กลาวคือเมื่อมนุษยเกิดการเรียนรูจากการวางเงื่อนไขแลว หากมีส่ิงเราคลาย ๆ 

กันกับส่ิงเราที่วางเงื่อนไขมากระตุน อาจทําใหเกิดพฤติกรรมการตอบสนองที่เหมือนกันได ทฤษฎีของ

วัตสัน (Watson)  ที่เห็นวา พฤติกรรมมนุษยเปนสิ่งที่สามารถควบคุมใหเกิดขึ้นได  โดยการควบคุมส่ิง

เราที่วางเงื่อนไขใหสัมพันธกับส่ิงเราตามธรรมชาติ และการเรียนรูจะคงทนถาวรหากมีการใหส่ิงเราที่

สัมพันธนั้นควบคูกันอยางสม่ําเสมอ  และเมื่อสามารถทําใหเกิดพฤติกรรมใด ๆ ได ก็สามารถลด

พฤติกรรมนั้นไดเชนกัน  ทฤษฎีของกัทรี (Guthrie)  ที่เห็นวา เมื่อมีส่ิงเรามากระตุนจะกอใหเกิดการ

เคลื่อนไหวของรางกายอยางใดอยางหนึ่ง และเมื่อส่ิงเราเดิมกลับมาปรากฎอีกอาการเคลื่อนไหวอยาง

เกาจะเกิดขึ้นอีก พฤติกรรมที่กระทําซ้ําไมใชเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง แต
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เกิดจากการที่ส่ิงเราที่กอใหเกิดพฤติกรรมแบบเกานั้นกลับมาอีก ถาเกิดการเรียนรูแลวแมเพียงครง

เดียวก็นับวาไดเรียนรูแลว ไมจําเปนตองทําซ้ําอีกหรือฝกซ้ําอีก และเขาเห็นวา การเรียนรูเกิดจากการ

จูงใจมากกวาการเสริมแรง ทฤษฎีของสกินเนอร (Skinner))   ที่เห็นวา การกระทําใด ๆ ถาไดรับการ

เสริมแรง จะมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอีก  สวนการกระทําที่ไมมีการเสริมแรงแนวโนมที่ความถี่ของการ

กระทํานั้นจะลดลงและหายไปในที่สุด เขายังเห็นวา การใหแรงเสริมหรือใหรางวัลเพื่อใหแสดง

พฤติกรรมที่ตองการสามารถชวยปรับหรือปลูกฝงนิสัยที่ตองการได 

นอกจากนี้มีทฤษฎีการเรียนรูของฮัลล (Hull)  ฮัลลเชื่อในสมรรถภาพของรางกายวามีผลตอ

การเรียนรู กลาวคือรางกายออนลา การเรียนรูจะลดลง ระดับนิสัยเกิดขึ้นจากสิ่งเรามากระตุน  แตละ

คนจะมีการตอบสนองตาง ๆ กัน ในระยะแรก  การแสดงออกมีลักษณะงาย ๆ ตอเมื่อเรียนรูมากขึ้นก็

สามารถเลือกการตอบสนองในระดับที่สูงขึ้น หรือถูกตองตามมาตรฐานสังคม ระยะสูเปาหมายมีผลตอ

การเรียนรูเมื่อผูเรียนยิ่งใกลบรรลุเปาหมายเทาใดจะมีสมรรถภาพในการตอบสนองมากขึ้นเทานั้น การ

เสริมแรงที่ใหในเวลาใกลเปาหมายจะชวยใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 

  กลาวโดยสรุปทฤษฎีเงื่อนไขใหความสําคัญกับปจจัยที่เปนตัวเราและวิธีการ ซึ่งมีหลาย

ลักษณะ  เชน เมื่อมีส่ิงเราคลายกันจะเกิดผลเชนกัน  เมื่อส่ิงเราทําใหเกิดผลเชนใดจะสามารถควบคุม

ได  เมื่อวิธีการใดทําใหเกิดผลมากก็จะทําในครั้งตอไป  เมื่อไดรับส่ิงเราเชิงบวก และอยูใกลเปาหมาย

จะสงผลใหเกิดการเรียนรูไดมาก  กลุมนี้มองธรรมชาติของมนุษยในลักษณะที่เปนกลาง คือ ไมดีไมเลว  

พฤติกรรม การกระทําของมนุษยเกิดจากสิ่งเรา  และอิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอกเปนหลัก 
ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมพุทธินิยม  (Cognitivism) 
กลุมนี้เชื่อวา การเรียนรูของมนุษยไมใชเร่ืองพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองตอ

ส่ิงเราเพียงเทานั้น  การเรียนรูมีความซับซอนยิ่งกวานั้น กลาวคือ เปนกระบวนการทางความคิดที่เกิด

จากการสะสมขอมูล  การสรางความหมาย และความสัมพันธของขอมูล และการดึงขอมูลออกมาใช

กระทําและการแกปญหาตางๆ การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญา ในการสรางความรูความ

เขาใจใหแกตนเอง กลุมนี้ยังแยกยอยอีก  4  ทฤษฎีหลัก  ดังนี้ 
1 ทฤษฎีเกสตัลท (Gestalt theory) 
ผูคนควาทฤษฎีนี้มีหลายคน เชน แมกซ แวรไธเมอร (Max Wertheimer) วูลฟกาง โคเลอร 

(Wolfgang  Kohler) เคิรท คอฟฟคา (Kurt Koffka) เกสตัลทเปนศัพทภาษาเยอรมัน หมายถึงแบบ

แผนหรือรูปราง ซึ่งในความหมายทฤษฎีหมายถึง สวนรวม แนวความคิดหลักก็คือ สวนรวมมิใชเปน

เพียงผลรวมของสวนยอย สวนรวมเปนสิ่งที่มีมากกวาผลรวมของสวนยอย นั่นคือ บุคคลจะเรียนรูจาก

ส่ิงเราที่เปนสวนรวมไดดีกวาสวนยอย (วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2547: 131-133 ) 

 



 29 

2 ทฤษฎีสนาม (Field  theory) 
เคิรท เลวิน (Kurt  Lewin) เปนผูริเร่ิมทฤษฎีนี้คําวา Field มาจากแนวคิดเรื่อง field of force 

แนวคิดตามทฤษฎีคือ พฤติกรรมมนุษยมีพลังและทิศทาง ส่ิงใดที่อยูในความสนใจและความตองการ

ของตนจะมีพลังบวก ส่ิงที่นอกเหนือจากความสนใจจะมีพลังงานเปนลบ ในขณะใดขณะหนึ่งคนทุกคน

จะมีโลกหรืออวกาศชีวิตของตน ซึ่งประกอบดวยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อันไดแก คน สัตว ส่ิงของ 

สถานที่ ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ส่ิงแวดลอมทางจิตวิทยา ไดแก แรงขับ เปาหมายหรือจุดมุงหมายปลายทาง 

รวมทั้งความสนใจ  การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจ หรือแรงขับที่จะกระทําใหไปสูจุดหมาย

ปลายทางที่ตนตองการ  (ทิศนา  แขมมณี. 2552ก. 62) 
3 ทฤษฎีเครื่องหมาย  (Sign theory)  
ทฤษฎีนี้กลาววา การเรียนรูเกิดจากการใชเครื่องหมาย เปนตัวชี้ทางใหแสดงพฤติกรรมไปสู

จุดหมายปลายทาง ทอลแมน (Tallman) ผูคิดทฤษฎีเห็นวา ในการเรียนรูตาง ๆ ผูเรียนมีการคาดหมาย

รางวัล หากรางวัลที่คาดวาจะไดรับไมตรงตามความพอใจและตองการ ผูเรียนจะพยายามแสวงหา

รางวัลหรือส่ิงที่ตองการตอไป ขณะที่ผู เ รียนพยายามไปถึงเปาหมาย ผูเ รียนจะเกิดการเรียนรู

เครื่องหมาย สัญลักษณ สถานที่ และส่ิงอื่น ๆ ที่เปนเครื่องชี้ทางตามไปดวย ผูเรียนสามารถจะปรับการ

เรียนรูของตนไปตามสถานการณที่เปลี่ยนไป จะไมกระทําซ้ํา ๆ ในทางที่ไมสามารถสนองความตองการ

หรือวัตถุประสงคของตน การเรียนรูที่เกิดขึ้นในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บางครั้งจะไมแสดงออกทันที อาจ

แฝงอยูในตัวผูเรียนไปกอนจนกวาถึงเวลาเหมาะสมหรือจําเปนจึงแสดงออกมา 
4 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
ทฤษฎีพัฒนาการนี้แยกยอยอีกหลายทฤษี เชน ทฤษฎีของเพียเจต (Piaget) เขาเห็นวา เด็ก

จะเรียนรูไปตามพัฒนาการทางสติปญญา ซึ่งเปนไปตามวัยเปนลําดับขั้น พัฒนาการเปนสิ่งที่เปนไป

ตามธรรมชาติ ไมควรเรงเด็กใหขามจากพัฒนาการขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่ง เพราะจะเกิดผลเสียแกเด็ก 

แตการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการของเด็กในชวงที่กําลังจะพัฒนาไปสูข้ันที่สูงกวา สามารถ

ชวยใหเด็กพัฒนาอยางรวดเร็ว เพียเจตเนนความสําคัญของการเขาใจธรรมชาติและพัฒนาการของ

เด็กมากกวาแรงกระตุนใหเด็กพัฒนาการเร็วขึ้น  ทฤษฎีของบรุนเนอร (Bruner) เขาสนใจพัฒนาการ

ทางสติปญญาตอเนื่องจากเพียเจต  แตหากเขาเห็นวามนุษยมักเลือกรับรูเฉพาะสิ่งที่ตนสนใจและการ

เรียนรูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง การคิดแบบหยั่งรูเปนการคิดหาเหตุผลอยางอิสระ 

สามารถชวยพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคได แรงจูงใจภายในเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูเรียน

ประสบผลสําเร็จในการเรียนรู การเรียนรูที่ไดผลดีที่สุด คือ การใหผูเรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 

การเรียนเกิดขึ้นไดจากการที่คนเราสามารถสรางความคิดรวบยอด หรือจัดประเภทของสิ่งตาง ๆ ได

อยางเหมาะสม ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย ๆ (Theory of Meaningful Verbal Learning ของ
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เดวิด ออซูเบล (David Ausubel) ออซูเบลเชื่อวา การเรียนรูจะมีความหมายแกผูเรียน หากการเรียนรู

นั้นสามารถเชื่อมโยงกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่รูมากอน การนําเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทัศนหรือ

กรอบความคิด ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแกผูเรียนกอนการสอนเนื้อหาสาระนั้น ๆ จะชวยใหผูเรียนไดเรียน

เนื้อหาสาระนั้นอยางมีความหมาย (ทิศนา  แขมมณี. 2552ก. 63-68) 

 โดยสรุปกลุมนี้เนนที่ความรูความเขาใจหรือเนนกระบวนการทางความคิด พวกเขาเริ่มจาก

ความคิดที่เนนพฤติกรรม ขยายของเขตสูกระบวนทางความคิดซึ่งเกี่ยวของกับโครงสรางทางสมอง จน

นําไปสูสติปญญา 
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม  (Humanism) 
นักคิดกลุมมนุษนิยม ใหความสําคัญกับความเปนมนุษย  และมองวา หากบุคคลไดรับ

อิสรภาพและเสรีภาพ  มนุษยจะพยายามพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ กลุมนี้ยังแยก

ยอยอีก 5 ทฤษฎี ดังนี้ (ทิศนา  แขมมณี. 2552ก. 69-71) 
1 ทฤษฎีการเรียนรูของมาสโลว 
มาสโลว (Maslow) เชื่อวา มนุษยทุกคนมีความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติเปนลําดับข้ัน 

คือ ข้ันความตองการทางรางกาย ข้ันความตองการความมั่นคงปลอดภัย ข้ันความตองการความรัก ข้ัน

ความตองการการยอมรับและขั้นความตองการการยกยองจากสังคม และความตองการที่จะพัฒนา

ศักยภาพของตนอยางเต็มที่ หากความตองการขั้นพื้นฐานไดรับการตอบสนองอยางพอเพียงสําหรับตน

ในแตละข้ัน มนุษยจะพัฒนาตนไปสูข้ันที่สูงขึ้น มนุษยมีความตองการที่จะรูจักตนเอง และพัฒนา

ตนเอง ประสบการณที่เรียกวา “Peak experience” เปนประสบการณของบุคคลที่อยูในภาวะดื่มด่ํา 

จากการรูจักตนเองตามสภาพความเปนจริง มีลักษณะนาตื่นเตน เปนความรูสึกปติ เปนชวงเวลาที่

บุคคลเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางถองแท เปนสภาพที่สมบูรณ มีลักษณะผสมผสานกลมกลืน เปน

ชวงเวลาแหงการรูจักตนเองอยางแทจริง บุคคลที่มีประสบการณเชนนี้บอย ๆ จะสามารถพัฒนาตน

ไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
2 ทฤษฎีการเรียนรูของโรเจอรส (Rogers) 
โรเจอรส เชื่อวา มนุษยจะสามารถพัฒนาตนเองไดดี หากอยูในสภาพอารมณที่ผอนคลาย

และเปนอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผอนคลายเอื้อตอการเรียนรูและเนนใหผูเรียนเปน

ศูนยกลาง  โดยที่มีผูสอนชี้แนะและทําหนาที่อํานวยความสะดวกให  ตองเนนกระบวนการเปนสําคัญ 
3 ทฤษฎีการเรียนรูของโคมส (Combs) 
โคมส เห็นวาความรูสึกของผูเรียน มีความสําคัญตอการเรียนรูมาก เพราะความรูสึกและเจต

คติของผูเรียนมีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  การคํานึงถึงความรูสึกของผูเรียน การสราง

เจตคติที่ดีตอการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
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4 ทฤษฎีการเรียนรูของโนลส (Knowles) 
โนลสเห็นวา ผูเรียนจะเรียนรูไดมากหากมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูของ

มนุษยเปนกระบวนการภายในอยูในความควบคุมของผูเรียนแตละคน ผูเรียนจะนําประสบการณ 

ความรู ทักษะและคานิยมตางๆ เขามาสูการเรียนรูของตน มนุษยจะเรียนรูไดดีหากมีอิสระที่จะเรียนใน

ส่ิงที่ตนตองการ และดวยวิธีการที่ตนพอใจ  มนุษยทุกคนมีลักษณะเฉพาะตน ความเปนเอกัตบุคคล

เปนสิ่งมีคา  มนุษยควรไดรับการสงเสริมในการพัฒนาตามเอกัตบุคคล มนุษยเปนผูมีความสามารถ

และเสรีภาพที่จะตัดสินใจและเลือกกระทําสิ่งตาง ๆ ตามที่ตนพอใจและรับผิดชอบในผลของการ

กระทํานั้น 
5 ทฤษฎีการเรียนรูของแฟร (Paulo Faire) 
เปาโล แฟรเห็นวาการเรียนรูที่ดี  ผูเรียนตองถูกปลดปลอยจากการถูกกดขี่  ตามการสอน

แบบเกา ผูเรียนมีศักยภาพและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง การเรียนรู

และการแสวงหาจําเปนตองผสมผสานกันระหวางการสอนกับการรูซึ่งจะละเลยเสรีภาพไมได  เขาเนน

มากในเอกลักษณวัฒนธรรมกับการศึกษา ส่ิงที่ขัดขวางเสรีภาพของเราอยางมากคือ ผลผลิตจาก

โครงสรางทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและอุดมการณมากกวาผลผลิตจาก

โครงสรางพันธุกรรม นั่นคือใหผูเรียนหันไปสูเสรีภาพบนรากฐานวัฒนธรรมของตน ใหรูจักและยอมรับ

เอกลักษณของผูเรียนกอน (เปาโล แฟร. 2548: 132-134) 

โดยสรุปกลุมนี้เนนที่คุณคาของมนุษยวามีความตองการ  มีอิสรภาพ  มีอารมณความรูสึก  มี

ความสามารถหรือศักยภาพ  มีวัฒนธรรมความดีงาม  ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูตองใชแรงจูงใจ

ภายในจากสิ่งเหลานี้ 
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมผสมผสาน (Eclecticism theory) 
ทฤษฎีผสมผสานทฤษฎีพฤติกรรมนิยมกับพุทธินิยม คิดโดยกานเย (Gagne) ซึ่งเปน

นักจิตวิทยา  เขาอาศัยทฤษฎีและหลักการที่หลากหลาย  เนื่องจากมีความรูหลายประเภท บาง

ประเภทสามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ว ไมตองใชความคิดที่ลึกซึ้ง บางประเภทมีความซับซอนมาก 

จําเปนตองใชความสามารถในขั้นสูง เขาเห็นวาการเรียนรูมีหลายประเภท มีลําดับข้ัน จากงายไปยาก

คือ  การเรียนรูสัญญาณเปนการเรียนรูที่เกิดจากการตอบสนองตอส่ิงเราที่เปนไปโดยอัตโนมัติ    

การเรียนรู ส่ิงเรา-การตอบสนองเปนการเรียนรูตอเนื่องจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการ

ตอบสนองแตกตางจากการเรียนรูสัญญาณ การเรียนรูการเชื่อมโยงแบบตอเนื่องเปนการเรียนรูที่

เชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองที่ตอเนื่องตามลําดับ การเชื่อมโยงทางภาษาเปนการเรียนรู

ในลักษณะคลายกับการเรียนรูการเชื่อมโยงตอเนื่องแตใชภาษาแทน การเรียนรูความแตกตางเปนการ

เรียนรูที่ผูเรียนสามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งตาง ๆ การเรียนรูความคิดรวบยอดเปนการเรียนรู
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ที่ผูเรียนสามารถจัดกลุมส่ิงเราที่มีความเหมือนหรือแตกตางกัน การเรียนรูกฎเปนการเรียนรูที่เกิดจาก

การรวมหรือเชื่อมโยงความคิดรวบยอดตั้งแตสองอยางขึ้นไป แลวตั้งกฎเกณฑข้ึน การเรียนการ

แกปญหาเปนการเรียนรูที่จะแกปญหา โดยนํากฎเกณฑตาง ๆ มาใช   (ทิศนา  แขมมณี. 2552ก:  

72-74) ในการจัดกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  เขาเสนอวา 1) ตองเริ่มที่ผูเรียนไดรับแรงกระตุน หรือ

ส่ิงเรา  2) ผูเรียนรูวัตถุประสงคของแตละบทเรียน  3) ไดรับแรงกระตุนใหระลึกถึงความรูเดิม 4) ไดรับ

ส่ิงเราหรือเนื้อหาสาระใหม  5) มีการจัดระบบเรียนรูใหมีความหมาย  6) ไดแสดงความสามารถตอส่ิง

เราหรือสาระที่เรียน  7) ไดรับการเสริมแรงและขอมูลปอนกลับ  8) รับทราบผลการแสดงออก หรือผล

การเรียน 9) ฝกฝนอยางเพียงพอจนเขาใจอยางลึกซึ้ง (ทิศนา  แขมมณี. 2552ข: 13-14) 

 กลาวไดวา กระบวนการเรียนรูของกานเยเปนกระบวนการที่มีลําดับจากความตั้งใจ ที่จะ

เลือกรับรูจากสิ่งเรา การเก็บส่ิงที่รับรูเปนระยะสั้น การปรุงแตงสิ่งที่รับรูสูความจําระยะยาว การเก็บ

สะสมสิ่งเราและการตอบสนองที่จะจดจําไว การระลึกถึงหรือเรียกความจํากลับคืนมา การตอบสนอง

ทั่ว ไป  การปฏิบัติพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเรียนรู การแสดงผลการเรียนรูกลับมายังผูเรียน ไป

จนถึงการคิดรวบยอด วางกฏเพื่อนําไปใช   
 แนวคิดและทฤษฎีรวมสมัยหรือหลังคริสตวรรษที่ 20  
 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมลู (Information Processing 

theory) 
 ทฤษฎีนี้เนนที่กระบวนการพัฒนาสติปญญาของมนุษย โดยสนใจเกี่ยวกับการทํางานของ

สมอง คลอสเมียร (Klausmeier. 1985: 52-108) ผูคิดทฤษฎีนี้เห็นวา การทํางานของสมองมนุษย

คลายคลึงกับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งมีการทํางานอยางเปนขั้นตอน คือ การนําเขาขอมูล 

(Input) โดยผานอุปกรณหรือเครื่องรับขอมูลเปรียบเสมือนประสาทสัมผัสทั้ง  5 การเขารหัส 

(encoding) โดยอาศัยชุดคําสั่งหรือซอฟตแวร เปรียบเสมือนการประมวลขอมูลโดยโครงสรางทาง

สมอง ซึ่งอาจทําใหไดความจําระยะยาวหรือสั้น ทั้งนี้ข้ึนกับส่ิงเราและความสามารถเปลี่ยนรหัส   

เชน การทองซ้ํา การเทียบเคียงกับส่ิงใกลตัว สวนการสงออกหรือแสดงผล (output) ผานอุปกรณ

เปรียบเสมือนการแสดงพฤติกรรมการตอบสนอง      

  ดังนั้นกระบวนการเรียนรูที่ไดผล ควรใหส่ิงเราที่ผูเรียนรูจักหรือมีขอมูลอยู ความใสใจสงผล

ตอความจําระยะสั้น  จึงควรจัดสิ่งเราในการเรียนใหตรงกับความสนใจของผูเรียน จะชวยใหผูเรียนใส

ใจและรับรูส่ิงนั้น และนําไปบันทึกไวในระยะยาวตอไป ขอมูลที่ผานการรับรูมักเก็บไวในความจําระยะ

ส้ัน ๆ หากตองการความจําระยะยาว สาระนั้นตองไดรับการเขารหัส ซึ่งทําไดหลายวิธี เชน การทองซ้ํา 

ๆ การทบทวน การใชกระบวนการขยายความคิด เรียบเรียง ผสมผสาน  ขอมูลที่ถูกนําไปเก็บใน
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หนวยความจําระยะสั้นหรือยาวสามารถเรียกออกมาใชงานได โดยผานการกระตุนพฤติกรรมทางวาจา

หรือการกระทํา 
 ทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intellingence) 
  ทฤษฎีนี้เนนที่ความหลากหลายเชาวนปญญา ผูคิดคนทฤษฎีนี้คือ การดเนอร (Gardner) 

เขาเห็นวา การแสดงออกถึงเชาวปญญานั้นไมเพียงดานภาษา ดานคณิตศาสตร ดานตรรกะหรือ

เหตุผลตามความคิดแบบเดิมแตยังมีดานอื่น ๆ เชน ดนตรี มิติสัมพันธ การเคลื่อนไหวรางกายและ

กลามเนื้อ เขาเชื่อวา เชาวปญญา (Intelligence) คือความสามารถในการแกปญหาในสภาพแวดลอม

ตาง ๆ หรือการสรางสรรคผลงานตาง ๆ ซึ่งจะตองมีความสัมพันธกับบริบททางวัฒนธรรม กลาวคือ 

ตองมีจิตสํานึกตื่นตัวพรอมจะแกปญหาหรือสรางสรรคตลอดเวลา เชนเดียวกับความเห็นของโอโซ ที่

กลาววา การมีจิตสํานึกที่ตื่นตัวนี้ก็คือเชาวนปญญา ไมใชปญญาที่มาจากใจหรือการรอบรูแตเปนสวน

ของจิตที่ไมไดคิดมากอน เชาวนปญญาก็คือ  การตอบสนองอยางสรางสรรคและมีไหวพริบปฏิภาณใน

สภาพแวดลอมนั้น ๆ (โอโซ. 2550: 4-64) ดังนั้นควรสงเสริมการเรียนรูหลาย ๆ ดาน และใหโอกาส

พัฒนาในแตละดาน การเรียนรูตองเหมาะสมกับพัฒนาการในแตละวัย กระบวนการเรียนรูควรเนนให

ผู เ รียนหาเอกลักษณของตน  ภาคภูมิใจในเอกลักษณของตน  และเคารพในเอกลักษณหรือ

ความสามารถของผูอ่ืน ๆ รวมทั้งเห็นคุณคาและเรียนรูที่จะใชความแตกตางของแตละบุคคลใหเปน

ประโยชนตอสวนรวม การสงเสริมเชาวนปญญาไมใชความจํา แตใชหลักภาวนาหรือการคิดไตรตรอง

อยางแยบยล การวัดและประเมินผลตองทําหลาย ๆ วิธีแตละวิธีตองประเมินความสามารถในการ

แกปญหาหรือการสรางสรรคที่สัมพันธกับเชาวนปญญานั้น ๆ  
  ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 
  ทฤษฎีนี้คิดคนโดยวิกอตสกี้ (Vygotsky) เขาเนนที่กระบวนการสรางความรูและพัฒนาการ

ทางเชาวนปญญา มีความเห็นทางเชาวนปญญาคลายกับเพียเจียที่วา สติปญญาจะพัฒนาการไป

ตามลําดับข้ัน กระบวนการเรียนรูจะเปนไปตามวัย  อยางไรก็ตามขณะที่เพียเจียเห็นวาพัฒนาทาง

เชาวนปญญานั้นเกิดจากปฏิสัมพันธและประสบการณกับส่ิงแวดลอม หากเขาเห็นวาสิ่งแวดลอมนั้น

ควรเปนดานสังคมและวัฒนธรรมมากกวา เขาอธิบายวา มนุษยไดรับอิทธิพลสิ่งแวดลอมตั้งแตเกิด   

ส่ิงแวดลอมนั้นก็คือวัฒนธรรมที่สังคมสรางขึ้น  หากตองสรางแรงจูงใจภายในแกผูเรียน  สถาบันสังคม

และจริยธรรม ตองสรางพื้นฐานความเปนกันเอง การปฏิสัมพันธ การรวมมือ การแลกเปลี่ยนความรู 

ความคิด ประสบการณระหวางกัน   ผูเรียนจะไดมีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที่ เชน  เลือกสิ่งที่

ตองการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง ลองผิดลองถูกเอง แกปญหาที่เกิดขึ้นเอง เลือกผูรวมงานเอง  

กลาวคือสรางบรรยากาศทางสังคมของผูเรียนเพื่อใหตื่นตัวในอันที่จะฝกฝนหาความรูดวยตนเองเสมอ 
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การประเมินผลอาจไดจากเพื่อน จากแฟมงาน รวมถึงการประเมินตนเองบนพื้นฐานโลกของความเปน

จริง 
ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง โดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) 
ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจียและทฤษฎีการสราง

ความรูดวยตนเองของวิกอตสกี้ ผูพัฒนาแนวคิดนี้คือ ซีมัวร เพเพอรต (Seymour Papert)  ตามแนวคิด

นี้คือ การเรียนรูที่ดีเกิดจากการสรางพลังความรูในตัวเอง และดวยตนเองของผูเรียน หากผูเรียนสราง

ความคิดและนําความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  จะ

ทําใหเห็นความคิดนั้นเปนรูปธรรมชัดเจน และเมื่อผูเรียนสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นในโลกก็หมายความวาได

สรางความรูข้ึนในตนเองนั่นเอง ความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นนี้และมีความหมายตอผูเรียนจะอยูคงทน 

ผูเรียนจะไมลืมงายและจะสามารถถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตนไดดี นอกจากนั้นความรูที่

สรางขึ้นเองนี้ยังจะเปนฐานใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมตอไป (ทิศนา  แขมมณี, 2552ก: 90-96) 
ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative or Collaborative Learning) 
การเรียนรูแบบรวมมือคือ การเรียนรูเปนกลุมยอย โดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถ

แตกตางกันประมาณ 3-6 คน  ชวยกันเรียนรู เพื่อไปสู เปาหมายของกลุม ผูคิดคนทฤษฎีนี้คือ  

เดวิด จอหนสัน (David Johnson) และรอเจอร จอหนสัน (Roger Johnson) เขาเห็นวาความสัมพันธ

และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกอใหเกิดการเรียนรูที่ดี  ทั้งนี้ตองขึ้นกับองคประกอบตางๆ คือ การพึ่งพา

และเกื้อกูลกัน การปรึกษาหารืออยางใกลชิด ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดในแตละคน การใชทักษะ 

การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะการทํางานกลุมยอย  ปฏิสัมพันธมี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะ

การแขงขัน   ลักษณะตางคนตางเรียนและลักษณะรวมมือ   หรือชวยกันในการเรียนรู ผูเรียนควรเรียนรู

ทั้ง 3 ลักษณะ โดยรูจักใชลักษณะการเรียนรูอยางเหมาะสมกับสภาพการณ  แตเนื่องจากมีการสงเสริม

การเรียนรูแบบแขงขันหรือแบบรายบุคคลบางแลว จึงตองหันมาสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือมากขึ้น 

ทึ่ชวยเพิ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตกับผูอ่ืน (ทิศนา  แขมมณี. 2552ก: 97-99) 

กลาวโดยสรุปทฤษฎีสวนใหญชวงรวมสมัย หรือหลังคริสตศตวรรษที่ 20  เนนที่การศึกษา

ดวยตนเอง เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น  และจากพื้นฐานจากการยึดผูเรียนเปนสําคัญ และ

แนวคิดปฏิบัตินิยม จึงเห็นความจําเปนที่ผูเรียนควรแสดงออกดวยผลอยางใดอยางหนึ่ง แตผลสัมฤทธิ์

นี้ควรมาจากการทํางานเปนทีมมากกวาเดี่ยว    

อยางไรก็ตามทฤษฏีขางตนสวนมากคิดคนโดยชาวตะวันตก ชาวยุโรปหรืออเมริกา ยังมี

แนวคิดของชาวตะวันออกที่นาจะนํามาอธิบายในการวิจัยนี้ ซึ่งอาจเปนแนวคิดตามหลักพุทธองค  

ขงจื๊อ  หรือนักวิชาการไทย 

 



 35 

แนวคิดการเรียนรูของพระพุทธเจา 
กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของพุทธองคประกอบดวย 1) การฟง (สุตมยปญญา) คือการ

ฟงหรืออาน  2) การคิด (จินตามยปญญา) คือปญญาที่นําเรื่องจากที่ฟงหรืออานมาคิดพิจารณาจนมี

ความลึกซึ้งแตกฉานในเรื่องนั้นมากขึ้น 3) การปฏิบัติ (ภาวนามยปญญา) คือปญญาที่เกิดจากการ

ปฏิบัติจริง หลังจากที่ฟง อาน และคิดแลว ซึ่งจะเปนปญญาสูงสุด  จนเกิดความเขาใจแจมแจง   
แนวคิดการเรียนรูของขงจื้อ 
แนวคิดของขงจื้อสวนใหญมีลักษณะสุภาษิตสอนใจ  เชน รูอะไรคือส่ิงที่ทานรู  และวาอะไร

คือส่ิงที่ทานไมรู นั่นแหละคือความรูที่แทจริง   อะไรที่ทานไดยิน ทานจะลืม  อะไรที่ทานไดเห็น ทานจะ

จํา  อะไรที่ทานลงมือทํา  ทานจะเรียนรู  (บูรชัย  ศิริมหาสาคร.  2546: 14) ขงจื้อยังเห็นวา มนุษยที่

แทจริงตองพิจารณาเสมอวา ทําอยางไรจึงจะมองอะไร แลวสามารถเห็น  และเขาใจสิ่งนั้นอยางทะลุ 

ปรุโปรง  และเมื่อไดยินแลวทําอยางไร จึงจะเขาใจไดทั้งหมด ในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยจะ

คอยๆ  พัฒนา สรางสมสติปญญาดวยตนเอง  โดยปรับเปลี่ยนวิธีคิด  ไมคิดปรุงแตงเรื่องไรสาระ   

หันมาพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีประโยชนแทน  (บุญชัย  โกศลธนากุล. 2002: ออนไลน)  ซึ่งก็คือการ

เรียนรูและพัฒนาสติปญญาดวยการตั้งใจดู  ตั้งใจฟงนั่นเอง 

เมื่อพิจารณาแนวคิดของพระพุทธองคและขงจื้อจะพบวา  กระบวนการเรียนรูที่ดีที่สุดคือการ

ฟงหรืออาน คิดแลวลงมือกระทําดวยตนเอง  สอดคลองกับกระบวนการทางศิลปะที่ตองเนนทักษะเปน

สําคัญ  
แนวคิดการเรียนรูของสาโรช  บัวศรี 
สาโรช  บัวศรี (2535: 441-442) ไดเสนอปรัชญาการศึกษาของไทย โดยนําแนวคิดจากหลัก

พุทธศาสนาคือ  อริยสัจส่ีมาสูกระบวนการศึกษาเรียนรู   ทานเห็นวา กระบวนการตามหลักพุทธรรมที่

สามารถเสริมสรางการเรียนรูอยางเหมาะสมตามบริบทสังคมไทยคือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค อันเปน

ขั้นตอนที่คลายกับกระบวนทางวิทยาศาสตร ทุกขหรือปญหา ก็คือ การเรียนรูใหเขาใจชัดเจนตาม

สภาพที่เปนจริง สมุทัยหรือสาเหตุ คือ การพิจารณาถึงปจจัยสาเหตุทําใหเกิดปญหา นิโรธหรือทางดับ

ทุกขคือ การเห็นหนทางแกปญหา โดยอาจใชวิธีการทดลอง การเก็บขอมูล มรรคหรือวิธีการนําไปสูการ

แกปญหานั้น ๆ ซึ่งก็คือ การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลจากการรวบรวม คนควา การทดลองจนเห็นวา 

จะทําอยางไรจึงจะแกปญหาหรือทุกขได สรุปการกระทําที่ไดผลไวเปนแนวทางปฏิบัติและลงมือปฏิบัติ

ตามแนวนั้น 
แนวคิดการเรียนรูของประเวศ  วะสี  

  ประเวศ  วะสี (2543: 9-10 ) ไดเสนอการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธไวเปน

ข้ันตอนตางๆ  ดังนี้  1) การสังเกต  2) การบันทึก 3) การนําเสนอ เปนการฝกใหคนอื่นไดรับรูส่ิงที่

สังเกตและบันทึกมา  4) การฟง 5) ปุจฉา-วิสัชนา คือการถามตอบจนเกิดความชัดเจนในกลุม   
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6) การตั้งสมมุตฐานและตั้งคําถาม  ตั้งคําถามที่ดีก็จะเกิดปญญาได  7) การคนหาคําตอบ 8) การวิจัย

เพื่อสรางความรูใหม ถาไมมีคําตอบในโลก  แตคําถามหรือความสงสัยนั้นยังอยู ก็จะทําการวิจัย    

9) การเชื่อมใหเกิดปญญา หมายถึงใหรูแบบเชื่อมโยงสิ่งตางๆ  การเรียนรูที่ดีจะบรรลุความจริง  ความ

ดี  ความงามโดยกระบวนการเรียนรู  เพราะฉะนั้นตองเชื่อมโยงใหเห็นความจริงทั้งหมด  10)  การเขียน 

ถาเขียนไดดีก็จะเกิดปญญา  ข้ันตอนเหลานี้เปนกระบวนการเรียนรูที่เร่ิมจากชีวิตจริงคือประสบการณ  

กิจกรรม การทํางาน  และนํามาเขากระบวนการที่ยกระดับปญญา  จากนั้นปญญาก็นําไปสูจริยธรรม 
แนวคิดการเรียนรูของอิสลาม 
อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา (2549: ออนไลน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ให

ความเห็นวา  ในหลักศาสนาอิสลาม การศึกษาเปนการเรียนรูที่พยายามสรางจิตสํานึกของความเปน

มนุษย  ภายใตอํานาจพระอัลลอฮผูสรางสรรพสิ่งอยางไรขอบเขต  จนเกิดจิตวิญญาณอันสูงสงในการ

เรียนรู ใฝรูและใฝเรียน เปนแบบอยางสําหรับการพัฒนาชีวิต  ทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

การศึกษาจะตองรับใชชุมชน  และฝกใหผูเรียนรูจักคิดและมุงรับใชการปฏิบัติ  มิใชเพื่อเปนปริญญา
ชน  หรือรองรับการขยายตัวของตลาดแรงงานเทานั้น  การศึกษาในหลักอิสลามจะมุงใหผูเรียนใหมี

ความซาบซึ้งในวิถีการดําเนินชีวิต กลาวคือการเรียนรูตองสรางผู เ รียนใหเปนคนดีมีคุณธรรม    

กอนเชื่อมโยงสูความเชี่ยวชาญของผูเรียน  และเพิ่มขีดความสามารถในการสรรหาองคความรู มี

ศาสตรวาดวยทักษะชีวิต   ที่สามารถใชชีวิตบนโลกอยางคุมคา  มีความสุข  และสอดคลองกับความ

ตองการของสังคมอยางแทจริง   

อาจพิจารณาไดวา การเรียนรูตามแนวอิสลามิกชนนั้น อยูใตอาณัติของพระเจา  ซึ่งเปนผู

บันดาลความงอกงาม ความเจริญแกมนุษย เพื่อใหมนุษยสมบูรณในทุกๆ ดาน ทั้งรางกาย อารมณ  

จิตใจ  สังคม และสติปญญา   พระเจาเปนผูมอบจิตวิญญาณ  หากเปนหนาของผูเรียนที่ตองทําความ

รูจักตนเอง  มุงหาความรูเสริมคุณคาจิตใจ กอนสรางทักษะการทํางาน  และเขาใจถึงสิ่งแวดลอม

รอบตัว   ดังนั้นผลสําเร็จของกระบวนการเรียนรูของมุสลิมข้ึนกับผูเรียนเอง  และความสามารถ

ประยุกตใชหลักศาสนาในชีวิตประจําวัน 

หากพิจารณาการเรียนรูโดยรวมจะพบวา นับแตกอนคริสตศตวรรษที่ 20 จนถึงหลังครึ่ง

ศตวรรษที 20  ทฤษฎีการเรียนรูจะเนนความพยายามเขาใจธรรมชาติมนุษย จากที่เนนการยกระดับ

ความนึกคิดทางใจ มาเปนระดับพฤติกรรม  เพราะการสังเกตผลจากนามธรรมนั้นเปนเรื่องยาก จึงมุง

ไปที่ผลทางพฤติกรรม  อยางไรก็ตามเมื่อสังคมสลับซับซอนการสังเกตเพียงพฤติกรรมไมเพียงพอ 

เพราะจิตใจมนุษยอยางแทหยั่งถึง จึงมีทฤษฎีที่เนนการตีความ ถอดรหัสจากพฤติกรรมอีกชั้นหนึ่ง 

พรอมๆ กับการศึกษาหนาที่ของโครงสรางและวงจรสมอง ทามกลางโลกกระแสโลกาภิวัตน  และ

ทองถิ่นภิวัตนยังไดเกิดทฤษฎีใหมๆ  ที่เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง ความรวมมือ ในบรรดาทฤษฎีหรือแนวคิค
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ตางๆ เหลานี้มีแนวคิดของเปาโล แฟร  ที่ผูวิจัยเห็นวา เหมาะสมที่จะใชเปนแนวทางศึกษา เนื่องจาก

เขาเนนเสรีภาพในการแสดงเอกลักษณวัฒนธรรม  นั่นคือทิศทางของสนามวิจัยครั้งนี้ไมวาใน

สถานศึกษาหรือชุมชน  ผูวิจัยใหอิสรภาพแกประชากรเปาหมาย บนรากฐานของสังคมและวัฒนธรรม

ชายแดนภาคใตของไทย 
 

ความรูเก่ียวกับศิลปะ 
           1. ความหมายของศิลปะ 
               มีผูใหความหมายหรือคํานิยามของคําวาศิลปะหรือศิลปกรรมไวมากมายดังนี้ 

  ศิลป  พีระศรี (2527: 25-26) ใหความหมายอยางกวาง ๆ วา งานอันเปนความพากเพียรของ

มนุษย ซึ่งตองใชความพยายามดวยมือและดวยความคิด  แตหากเปนงานวิจิตรศิลปยังตองพวยพุง

แหงพุทธิปญญา และจิตออกมาดวย   คือตองมีใจจดจออยูกับส่ิงที่ทําเพื่อใหเกิดปญญาความคิด และ

ความรูสึกทางใจ  

  ลีโอ ตอลสตอย (อางอิงจาก สิทธิชัย  แสงกระจาง. 2538: 152) ใหความหมายวา เปน

กิจกรรมอยางหนึ่งอันประกอบดวยคนคนหนึ่ง ไดสงผานอารมณความรูสึกของเขาไปยังคนอื่น ๆ จนคน

อ่ืน ๆ กระทบใจดวยอารมณเหลานี้ และสัมผัสถึงมันดวย  

  พจนานุกรมศัพทศิลปะอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2541: 27) ผลแหงพลัง

ความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกในรูปลักษณตาง ๆ ใหปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความ

ประทับใจ หรือความสะเทือนใจตามอัฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยม และทักษะของแต

ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2550: 10) ใหความเห็นวา ศิลปะคือส่ิงที่

รับรูไดดวยอินทรียทั้ง 6 คือ อายตนะทั้ง 6 ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา 

sensory organs และสุนทรภูเรียกสิ่งที่รับรูวา เลหโลกา 5 ประการ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เมื่อ

รับรูแลวกอเกิดความรูสึกตาง ๆ เชน ความรัก ความเกลียด ความรูสึกไพเราะ ความสวยงาม ความ 

นากลัว ความขยะแขยง ความสงบเงียบ ศิลปะไมตองงดงามอยางเดียว ศิลปะที่กอใหเกิดความรูสึก 

นาเกลียดนากลัวอยางยิ่งก็เปนศิลปะไดเชนกัน   

   เอเดรียน กอรแบรนด (Gerbrands) (อางอิงจาก Chalmers, Graeme F. 1992: 16-24)  

นักมานุษยวิทยาชาวดัดช เห็นวา ศิลปะเปนสื่อกลางที่สงผานขอมูล ส่ือสารความคิดเห็น เปนเครื่อง

ดํารงวัฒนธรรมใหคงอยูไดพอ ๆ กับกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มีสวนเสริมสราง

จริยธรรมของกลุมชน ไมวาจะโดยตรงหรือออม ประสานใหเกิดความเปนปกแผนทางสังคม เปนเครื่อง

ชวยเหลือหรืออุปกรณในการสอแสดงถึงสถานภาพทางสังคม สามารถถือเปนเครื่องมือชวยเสริม
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อํานาจ วาสนา ชื่อเสียง เกียรติยศของผูเปนเจาของ ส่ือสะทอนความเชื่อ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ 

ในแงมุมอ่ืน ๆ ดานวัฒนธรรม ในชวงเวลาแตละยุคสมัย ศิลปน (ผูสรางศิลปะ)  ไดรับการยอมรับใน

แงมุมตาง ๆ กัน บางก็ราวกับเปนนักมายากล ครู นักสังคม นักบําบัด ผูตีความ นักประดิษฐตกแตง ผู

เสริมสรางสถานภาพ  นักโฆษณาชวนเชื่อ   และผูสรางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

 นิธิ เอียวศรีวงศ (2547: 66) ใหความหมายวา ศิลปะหมายถึงสื่อและเปนการสื่อที่งายที่สุด ที่

สะดวกที่สุด ที่จะสื่อก็คือสัญลักษณตามประเพณีอันเปนที่ยอมรับ  ในซีกโลกตะวันออกศิลปะเปน

กระบวนการสรางสรรคของสังคมหรือเปนการตอบสนองตอสังคมมากกวา  ไมใชการสรางสรรคของ

ปจเจกบุคคลเหมือนอยางตะวันตก  

 วิรุณ ตั้งเจริญ (2547: 99-100) ใหคํานิยามศิลปกรรม ในบริบทหลังสมัยใหมไววา หมายถึง 

การแสดงออก และปรากฏการณจากการแสดงออกในความงาม ความไพเราะ การแสดงอารมณ การ

แสดงความรู สึกนึกคิดในลักษณะตาง ๆ ไมวาเปนการแสดงดนตรี  ทัศนศิลป สถาปตยกรรม 

วรรณกรรม พัฒนาจากศิลปะในสังคมเกาที่ตอบสนองอํานาจ และศรัทธาเบื้องบนมาสูการตอบสนอง

สังคมในแนวราบ เปนความงามหรือสุนทรียะสําหรับสามัญชนที่แสดงออกงาย ๆ ส่ือสารงาย ๆ 

ตอบสนองงาย ๆ ชื่นชมหรือไมชื่นชมก็อยูที่ความพึงพอใจตามปจเจกภาพเพื่อตนเอง ไมใชเพื่อความ

ศรัทธาที่มีตอศาสนา และผูมีอํานาจดังเชนอดีต  จากหลักวิชาในสังคมเกา มาสูสมัยใหม ในสังคม

สมัยใหม 

  อารี สุทธิพันธุ (2528: 14) ใหความหมายศิลปะในหนังสือศิลปะนิยม ไวดังตอไปนี้  ศิลปะ

หมายถึง  1) การเลียนแบบธรรมชาติ  2) การแสดงออกเกี่ยวกับความศรัทธาเชื่อถือแตละสมัย   

3) ส่ือติดตอระหวางการแบบหนึ่ง   4) เปนภาษาชนิดหนึ่ง  5) การแสดงออกทางบุคลิกภาพเดน ๆ ของ

ศิลปน   6) การถายทอดความรูสึก หรือแสดงความรูสึกเปนรูปทรง  7) การแสดงออกทางความงาม   

8) การแสดงออกของความเชื่อ  9) ความชํานาญในการลําดับประสบการณ และถายทอดตาม

จินตนาการใหเปนวัตถุที่มีสุนทรียภาพ   10)  การรับรูทางการเห็น    นอกจากนี้ในหนังสือศิลปะกับ

มนุษย ยังใหความหมายเพิ่มเติมวา  ศิลปะคือการแสดงออกของมนุษยตามปริมาณของโลกภายนอก 

และโลกภายใน   และศิลปะคือรูปทรงที่มีนัยสําคัญ 

  พจนานุกรมชาติพันธุและวัฒนธรรม  (Dictionary  of  Race  Ethnicity & culture.  2003: 

17)  ใหคําจํากัดความไว 3 ความหมาย คือ 1) หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ของมนุษยที่แสดงถึงคุณภาพ

ของงาน   และความสามารถเชิงชาง   2) หมายถึง ความละเอียด ประณีต   3) หมายถึง การใชทักษะ

และจินตนาการสรางสรรคใหเกิดผลิตผลวัตถุที่งดงาม ในความหมายหลังนี้เปนเรื่องของความรูสึก  

การยอมรับ และตัดสินใจเกี่ยวกับความงามอยางกวาง ๆ ในขอบเขตปรัชญาสุนทรียะ ซึ่งไดอิทธิพล
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จากกรีก ตอมากลายเปนคําเฉพาะในจารีตประเพณีของชาวตะวันตก ขณะที่ศิลปะที่อยูนอกเหนือ

ออกไปถูกกดทับ และมองอยางประหลาด หรือเปนของพวกอนารยชน 

   พจนานุกรมภาพประกอบฉบับออฟอรด  (Illustrated  Oxford Dictionary.  2003: 53) ให

ความหมายไวหลายความหมาย  ดังนี้ 1) หมายถึง ทักษะการสรางสรรคของมนุษย หรือการ

ประยุกตใช 2) หมายถึงสาขาตาง ๆ ของกิจกรรมสรางสรรค เชน จิตรกรรม ดนตรี การเขียน หากถูก

พิจารณาอยางเลือกสรรไวแลว 3) หมายถึง กิจกรรมสรางสรรค เชน การเขียนภาพ ระบายสี ที่แสดง

ออกมาดวยการเห็น (Visual Representation) 4) หมายถึง ทักษะมนุษยหรืองานชางที่ไมใชเปนอยาง

ธรรมชาติ 5) หมายถึง ทักษะ ความถนัด ความสามารถพิเศษ 6) หมายถึง สาขาการเรียนรูที่เกี่ยวกับ

ทักษะทางความคิด ที่อยูนอกเหนือจากวิทยาศาสตร เทคนิค และทักษะทางอาชีพ เชน ภาษา ปรัชญา 

วรรณกรรม ประวัติศาสตร ซึ่งปจจุบันเรียกวา ศิลปศาสตร 

   เวทช (Wittgenstein  Weitz) (quote  from Jerrold Levinson.  2003: 13) กลาววา การให

ความหมาย  ความคิดเห็น  การประเมินคาสิ่งตาง ๆ เปนเรื่องสําคัญและมีอยูตลอดเวลา ความคิดเชิง

ศิลปะเปนสัญชาตญาณของแตละคนมาแตกําเนิด จึงไมมีขีดจํากัด อาจเปนสิ่งเลยความจําเปน เลย

ความพอเพียง ดังนั้นศิลปะจึงไมมีเนื้อแทอยางเปนทางการ และผลงานทุกสิ่งเรียกไดวาเปนนิทรรศการ

ศิลปะ อยางดีที่สุดก็คือ การรวมกลุมกันแสดง 

   เขียน   ยิ้มศิริ (2549: 33) ใหความหมายวา เปนการสะทอนออกทางจิตใจของคนออกมา

เปนรูป (Form) และในขณะเดียวกันในมุมกลับ ศิลปะสะทอนใหเห็นถึงชีวิต และชีวิตก็สะทอนใหเห็น

ศิลปะ ชีวิตของมนุษยจะขาดศิลปะไมได และศิลปะก็จะเกิดขึ้นไมไดถาขาดชีวิตของมนุษย 

   เมื่อพิจารณาความหมายของคําวา ศิลปะหรือศิลปกรรมมีความหมายทั้งรูปธรรมและ

นามธรรม รูปธรรมไดแกความหมายที่เปนวัตถุ ส่ิง รูปทรงหรือผลงาน ที่รับรูดวยอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 กับ

สวนที่เปนนามธรรม อันไดแก ความหมายที่เปนความรูสึก จิตใจ ความนึกคิด อารมณ ปญญา ซึ่งรับรู

ดวยอวัยวะสัมผัสไดยาก แตหากเปรียบเทียบคํานิยาม ความเห็นของศิลปน นักวิชาการสวนใหญให

ความหมายเชิงนามธรรมมากกวารูปธรรม แสดงวาศิลปะเกี่ยวของกับมนุษยโดยตรง เพราะความรูสึก

นึกคิดนามธรรมมีอยูในมนุษยเทานั้น ขณะที่รูปทรงตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมปรากฏทั้งโดยมนุษยและโดย

ธรรมชาติ ดังนั้นดอกไมในธรรมชาติ หรือภาพวาดของชางจึงไมอาจเรียกวางานศิลปะ การให

ความหมายเชิงนามธรรมจึงสมบูรณกวา กระนั้นก็ดีทายสุดก็ตองแสดงออกผานวัตถุ ศิลปะจึงมีทั้ง

รูปธรรม และนามธรรม  กลาวคือศิลปะหมายถึงผลงานที่มนุษยสรางสรรคข้ึนจากใจและจิตวิญญาณ   

จะเปนดานรสนิยม ความสะเทือนใจ ความรื่นรมย พุทธิปญญาก็ตองมีสวนผสมของความสามารถเชิง

ปจเจก และบริบททางสังคม เหตุที่ไมอาจจัดผลงานของชางเปนศิลปะก็เพราะไมไดสรางขึ้นจาก

สัญชาตญาณ จากความรูสึกนึกคิด เพื่อตอบสนองสังคม  อยางไรก็ดีศิลปะยังมีความหมายอยางกวาง
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และแคบ อยางกวาง คือ ผลงานเกือบทุกส่ิงที่มนุษยสรางสรรคข้ึน อยางแคบคือ ผลงานเฉพาะที่รับรู

ดวยการเห็น อาจเรียกศิลปะนิทรรศน ทัศนศิลป จักษุศิลป กายศิลป ปจจุบันคําวาศิลปะหรือศิลปกรรม

โดยทั่วไป มีขอบเขตความหมายถึงเฉพาะผลงานสรางสรรคที่รับรูทางตาหรือการเห็น ซึ่งแยกออกจาก

ผลงานที่รับรูทางเสียง ทางการเคลื่อนไหว ที่เรียกวาดนตรีหรือนาฏศิลป 

 อาจพิจารณาไดอีกวา ศิลปะและศิลปกรรมมีความหมายคลายกัน ศิลปกรรมมีความหมาย

เชิงกระบวนการ (Process) ใหเกิดรูปลักษณหรือผลงาน ขณะที่ศิลปะมีความหมายเปนรูปลักษณ  

(Art  form) อยางกวางที่มนุษยทําขึ้น  กรรมซึ่งหมายถึงการกระทํา คือการดําเนินการศิลปะนั้นเอง   

เมื่อใชคําวาศิลปะจึงมีนัยถึงกระบวนการ หรือการกระทําอยูแลว    
           2. ลักษณะเฉพาะของศิลปะ 
              ศิลปะเปนวัฒนธรรมทางสายตา 
  ผลงานศิลปะรับรูผานสายตา มากกวาอวัยวะสัมผัสอ่ืน ๆ แมผลงานหลายชิ้นจะมีเสียง มี

กลิ่น มีความเคลื่อนไหว แตจะถือรูปทรงเปนหลัก เพราะหากปราศจากรูปทรงแลว ก็ยากที่จะใหเสียง

หรือกลิ่นนั้นบอกเลารูปทรงที่ชัดเจน รูปทรงมีความแนนอนทางกายภาพ กินเนื้อที่ในอากาศ ตองการ

ที่วาง แมรูปทรงศิลปะหลังสมัยใหมบางชิ้นแสดงถึงรูปทรงที่คอย ๆ  เคลื่อนไหวเปลี่ยนรูป  แตเปนเพียง

ขบวนการเทานั้น หากไมเห็น ไมมีรูปทรงมากอนก็ยากที่จะเปรียบเทียบ  เมื่อมีปริมาตรก็ตองมีใหเห็น 

แตหากการเห็นมีระดับของศักยภาพของแตละบุคคล   แตละคนเห็นและรับรูไมเหมือนกัน  สงผลตอวิถี

ชีวิตการดํารงทางวัฒนธรรม 

  ศิลปะเปนภาษาอยางหนึ่ง  โดยสื่อใหเห็นมากกวาฟง ลักษณะนี้จึงเรียกทัศนศิลปอยางหนึ่ง 

ศิลปะที่เกี่ยวของกันกับการรับรูทางการเห็น หรือทัศนศิลป มีระดับของการรับรู 3 ประเภท ประเภทที่

หนึ่งคือการมอง เปนการรับรูทางสายตาที่เกิดจากความสนใจเพียงเล็กนอย ประเภทที่สองคือการเห็น  

เปนการมองและเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม  ประเภทที่สามคือการเพงพินิจคือความพยายามทํา

ความเขาใจ ใชความคิด  อารี สุทธิพันธุ (2551: 93-95) หรือกลาวอีกแงวา ศิลปะมีระดับการรับรูผาน

สายตาจากระดับธรรมดาจนถึงขั้นลึกซึ้ง ทั้งนี้ข้ึนกับความสนใจ ประสบการณและจุดมุงหมาย ศิลปะ

ส่ือความหมายไดโดยตรง  และมีนัยซอนเรน เชน ภาพดอกทานตะวันสื่อถึงดอกไมชนิดหนึ่ง 

ขณะเดียวกันอาจสื่อความหมายถึงความรุงเรือง สดชื่นของเชาวันใหม เปนหนาที่ของผูสรางศิลปกรรม

ที่ตองทําใหเห็นหรือเพิ่งพินิจมากกวาการมอง ใหมีรูปแบบอันสําคัญในการมองเห็น ซึ่งตองคํานึงถึง

องคประกอบตาง ๆ ไมวาขนาด สี ที่เหมาะสม รูปรางที่มีความหมายเขาใจได  

              คนทํางานศิลปะตองทําใหเห็น สวนผู รับรูจะรับรูตรงกันหรือไมข้ึนกับรูปทรง และขีด

ความสามารถรับรูของแตละบุคคล ซึ่งอาศัยประสบการณและสติปญญาในชีวิตประจําวันสายตา

สัมผัสวัตถุตาง ๆ ตลอดเวลา ผานไปสูเสนประสาทของสมองที่มีโครงสรางทางสติปญญา  ในทางพุทธ
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ศาสนาเห็นวา ปญญาจะเกิดเพราะวิญญาณ วิญญาณจะเกิดตองผานอายตนะภายใน และภายนอก 

ดังเชน รูปที่ผานทางตาที่เรียกวา จักษุวิญญาณ (ประเวศ วะสี. 2550: 41-42)  ดังนั้นหากมนุษยคับ

ของใจจากการมองเห็น เชน เห็นน้ําเจิ่งนองบนถนนลาดยางยามเที่ยงวัน มนุษยก็หาคําตอบไมยาก 

หากใชปญญาในการใครครวญเหตุผล คือใชปญญาสํานึกแทนสามัญสํานึก เชนเดียวกับการเห็นภาพ

โมนาลิซา ที่กลาวถึงความสวยงาม ความมีชีวิต แตปญญาสื่อไดวามันไมเปนคนจริง ศิลปนมิได

ตองการสื่อใหโมนาลิซามีเสียงไพเราะ มีกลิ่น แตทําใหเห็น หากคนดูก็อดไมไดที่จะถอดรหัสส่ิงที่เห็นให

กลายเปนสิ่งมีชีวิตเหนือกวาการเห็น ดังเชน การตีคุณคา   การคนหาเบื้องหลังและบริบทที่เกี่ยวของ  

กลายเปนวัฒนธรรมการวิจารณ 

   โรลองด  บารตส (2551: 9-11) ตั้งขอสังเกตวา ในระยะเริ่มแรก มนุษยตีคาวัตถุเปน

ความหมายเบื้องตนตามประโยชนใชสอย แตในระยะหลังมีการนําวัตถุมาใชเปนรูปสัญญะที่ให

ความหมายแตกตางขึ้นที่เรียกวา  มายาคติ (Mythologies) คลายภาษา แตภาษาเปนถอยคํา 

ความหมายก็คือคอนเส็ปตที่เราเขาใจจากถอยคํานั้น” รูปปนก็คลายภาษา แตเปนภาษาของวัตถุที่มี 

รูปราง รูปทรง พื้นผิว คอนเซ็ปตก็คือส่ิงที่เราเขาใจจากผลงานชิ้นนั้นกลาวคือ ศิลปะมีส่ิงที่เรียกวา

รูปสัญญะ (Signifier) และความหมายสัญญะ (Signified) ซึ่งความหมายนี้ไมไดบอกเลาโดยตรง

เทานั้น แตมีความหมายแฝงเรน   และเกี่ยวของโดยตรงกับบริบททางวัฒนธรรม 

   จึงพิจารณาไดวา หากเราใชหลักมายาคติพิจารณาภาพหรือส่ิงที่ปรากฏแกสายตา จะงาย

แกความเขาใจมากกวาสัมผัสดวยวิธีอ่ืน  ใชทัศนปญญาพิจารณารูปลักษณ ความหมาย ซึ่งก็คือดูภาพ 

(Image) วาเปนอยางไร มีความหมาย (Meaning) อยางไร  อะไรอยูเบื้องหลังสิ่งที่นําเสนอ   

การพิจารณาเชนนี้ใชไดกับวัตถุทุกสิ่ง  งานปน งานเขียน ภาพโฆษณา ส่ิงพิมพ ยิ่งเมื่อรูปสัญญะนั้นมี

ความสวยงามสะดุดใจผูเสพ  ก็ยิ่งมีความหมายตอชีวิต  ศิลปะกลายเปนวัฒนธรรมของผูนิยมบริโภค

ทางสายตา 

   เมื่อศิลปะกอรูปทรง ถูกทําใหเปน และเมื่อสายตาเปนวัฒนธรรมหลักของสังคม จึงถูกใชเปน

เครื่องแสดงฐานะ ความศรัทธา แสดงรสนิยม หรือชนชั้น ใหส่ิงที่เห็นเปนปจเจกกลายเปนสาธารณะ 

ดังเชน มัสยิด เบญจรงค หรือแมแตลูกปด  แตกระนั้นก็ดีคนสวนใหญใชส่ิงที่เห็นแสดงความศรัทธา 

อารมณความรูสึก  อํานาจ ความโออวด  เชน  จัดวางเบญจรงคที่หองรับแขก หรือนําลูกปดของสะสม

ไปแสดงนิทรรศการชั่วคราว หากมีชื่อระบุเจาของ ยิ่งเผยแพรไดมาก ก็ยิ่งสรางวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

ศิลปะเปนเครื่องมือใหสังคมยอมรับ    สถานะของศิลปะทางสายตาในปจจุบันจึงเปนมายาคติดวย 
               ศิลปะมีลักษณะอัตนิยมทางวัตถุ 
   ปจจุบันเปนโลกแหงบริโภคนิยม ดังมีการแขงขันผลิตสินคา  ผลิตผลงานอุตสาหกรรม และ

งานฝมือ ตามความตองการของตลาด และรสนิยมของผูบริโภค ผลงานศิลปะคือ การแสดงออกถึง
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รสนิยมทางวัตถุอีกประเภทหนึ่ง  หากเปนศิลปะที่ประกอบดวยอารมณความรูสึก มีหลายอยาง

ประกอบเขาดวยกัน   การเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือ  วิธีผสมผสาน  เปนการเอาสิ่งภายในมาทําใหเห็น

ผานวัตถุจึงมีความปจเจกคอนขางมาก และยากที่จะพิจารณาวา ผลงานของใครดีกวากัน เพราะ

มนุษยมีความคิดความรูสึกเฉพาะตัว ผลงานที่ตางกันจึงไมอาจตัดสินดวยมาตรฐานเดียวกัน ดังที่สุ

รพล วิรุฬรักษ และดํารง วงศอุปราช (2526: 229) ไดกลาวในการประชุมทางวิชาการวิจัยดาน

มนุษยศาสตร และศิลปะตอนหนึ่งอยางนาสนใจวา   “ลักษณะที่เดนชัดของศิลปะคือความเสรี ไมหยุด

นิ่งถาวร และตายตัว ทําใหเกิดการสรางสรรคทุกสมัย เกิดแนวทางหลากหลายมากขึ้น จุดมุงหมาย

สําคัญและเดนชัดของศิลปะคือการสรางใหม ดวยเหตุนี้จึงยอมรับหลายสิ่งหลายอยาง ที่กิจกรรมอ่ืนไม

ยอมรับหรือรับไมได เชน สภาวะอัตนัย  ความไมจริง  ความไมมีเหตุผล  ความเปนไปไมได  ความไม

ถูกตอง ฯลฯ ศิลปะรับไดทั้งความจริงและความไมจริง ความถูกตองและความไมถูกตอง ความมี

เหตุผลและความไมมีเหตุผล” 

   กลาวคือลักษณะเฉพาะของศิลปะไมมีเปนเอกภาพในดานความคิดเห็น ขณะที่ศิลปนผูหนึ่ง

หรือกลุมหนึ่งมีความเห็นวา ศิลปะชิ้นนี้สวยงาม อีกผูหนึ่งอาจเห็นวาไมสวยงาม ทางศิลปะไมมีใครถูก 

ใครผิด เปนสิทธิที่ศิลปนจะมีความคิดและความเชื่อแตกตางกันไป  ศิลปะยอมมีผูสรางและผูเสพ   

หากผูเสพมีความเปนอัตนัยนิยมสูงกวา  เพราะผูเห็น ผูบริโภคยอมมีความคิดตางๆ นานา กวางไกล 

ไมถูกจํากัดดวยสถานะ  ผูสราง ศิลปน ชาง นักออกแบบสรางศิลปะตามความรูสึกเฉพาะตน แรง

บันดาลใจตามบริบทของสังคม  และไมอาจละทิ้งประสบการณตัวเองเขาไป  จึงมีลักษณะอัตนิยม

เชนกัน   ศิลปะจึงเกี่ยวของกับจิตใจในระดับตาง ๆ แมใครก็ตามสรางศิลปะจะถือจิตใจสําคัญกวาวัตถุ

หรือวัตถุสําคัญกวาจิตใจ แตมีเปาหมายเดียวกันคือ แสดงออกผานวัตถุ ซึ่งยอมใหผลในความรูสึก 

ความคิดเห็นไมเทาเทียมกัน 

    ดวยเหตุที่ศิลปะเปนการแสดงออกทางวัตถุ  ที่เกี่ยวกับอารมณความรูสึก  เรียกไดวา  เปน

วัฒนธรรมทางวัตถุ (trangible or Material Culture) วัฒนธรรมแบงออกเปน 2 สวน คือ วัฒนธรรม

ทางวัตถุ และวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ  วัฒนธรรมทางวัตถุไดแก ผลิตผลที่คนผลิตออกมาใช เชน 

บานเรือนที่อยูอาศัย เครื่องใชไมสอย ศิลปวัตถุประเภทตาง ๆ  ศิลปะไมวาสวนใดแสดงใหเห็นระดับ

ทางวัฒนธรรมของประชาชน   ศิลปนทุกคนไมวายุคไหน ยอมถือแบบอยางของศิลปะชนิดที่ประชาชน

ผูมีพุทธิปญญาของยุคนั้นนิยมชมชอบ และรับรองกันแลว แตกระนั้นศิลปนของยุคนั้นแตละคน ก็มี

ทวงทีที่แสดงออกของตนเอง อันเนื่องมาจากลักษณะพิเศษเกี่ยวกับพุทธิปญญา  และความรูสึกทาง

จิตใจโดยเฉพาะ  (กรมศิลปากร. 2545: 31, 243-247) 

  จะเห็นวา ศิลปะมีลักษณะเฉพาะที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุ และเกี่ยวของกับพุทธิปญญาของ

แตละคน อัตนิยมทางศิลปะจึงเปนความรูสึกดานในที่มีอยูในผลงาน ซึ่งเกี่ยวของกับอัตตา ปญญา 
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จิตใจ อัตตาที่คลายคลึงผนึกรวมกันยอมแสดงออกทางศิลปะใหเปนที่ประจักษ มากกวาระดับปจเจก   

ฉะนั้นวัฒนธรรมทางความรูสึกมีทั้งระดับปจเจก ระดับชุมชน ระดับสังคม และระดับชาติ ที่ชวย

ขับเคลื่อนใหเกิดศิลปะ มีทั้งดานนอกและดานใน ดานนอกคือรูปธรรมซึ่งเห็นดวยสายตา ดานในคือ

นามธรรมซึ่งเห็นดวยปญญา 

   อิหมามมุฮัมมัด ฆอซาลี (อางอิงจาก มุฮัมมัด คุชซอดี. 2547: 71) ไดกลาวในไวหนังสือ

ศิลปะเปอรเซียอยางนาสนใจวา “ทุก ๆ ผลงานศิลปะนั้นมีความสวยงามทั้งภายในและภายนอกอยู 

และความสวยงามภายในนั้นจะสัมผัสไดดวยเพียงตาใจ และรัศมีแหงการเรียนรูเทานั้น 

   กลาวคือ เราสามารถเรียนรูศิลปะดวยตาเปลาวา วัตถุนั้นคืออะไร ทําอยางไร แต 

จิตวิญญาณผูสรางซึ่งอยูภายใน ตองศึกษาดวยปญญาหรือการมองเห็นอยางเขาใจ อยางพินิจ

พิจารณา ซึ่งขึ้นกับความสามารถของแตละบุคคล นั้นคือ ศิลปะช้ินหนึ่งยอมแสดงออกถึงรสนิยมของ

ผูสรางอยางหนึ่ง  แตหากวัตถุที่นํามาประกอบอาจสื่อตรงหรือไมตรงกับผูเสพ ใหคุณคาและ

ประเมินผลตางกัน ข้ึนกับสายตา  ทัศนปญญา หรืออัตตาความเปนตัวตนของผูเสพนั่นเอง 
               ศิลปะใหผลดานอารมณความรูสึก  
  หากพิจารณาศิลปะขางตน เมื่อเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตรมีความแตกตางที่ศิลปกรรมหรือ

กิจกรรมใด ๆ ทางมนุษยศาสตรมีความเปนอัตนัย (Subjectivism) มากกวาวิทยาศาสตร ซึ่งเปนปรนัย

กลาวคือ กระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ตองใชหลักเหตุผล ที่มีฐานจากการรับรูผานอวัยวะ

สัมผัสทั้ง 5 ผลผลิตทางวิทยาศาสตรจึงใหผลประจักษเทาเทียมกัน ไมวาผูใดเห็นจะรับรูเหมือน ๆ กัน 

เขาใจกระบวนการตรงกัน เชน น้ําซึ่งเปนสารประกอบทางเคมีของออกซิเจนกับไฮโดรเจน แตหาก

ศิลปกรรมไมอาจสัมผัสผานอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 เทานั้น   ยังสัมผัสดวยใจ ผลก็คือมีความแตกตางกัน

ตามความคิดเห็นของคนนั้น เปนความรูสึก เปนความใฝฝนซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางจิตปญญา 

วิทยาศาสตรไดจากประสบการณภายนอกลวน ๆ สวนศิลปะไดจากประสบการณภายนอกรวมกับ

ความรูสึก อารมณความใฝฝนที่เกิดจากภายใน 

  ความรูสึกภายในนี้เองสงผลตอภาพในใจ  แมจะจับตองไมได แตทุกคนก็มีภาพในใจตาง ๆ 

นานา และปรากฏอยูในใจเสมอ ศิลปะจึงเปนการที่จิตสรางมโนภาพกอนแสดงออกผานวิธีการหรือส่ือ

ตาง ๆ เปนรูปธรรม การเกิดมโนภาพขึ้นนั้นตองมีประสบการณ เมื่อเราปะทะไมวาวัตถุหรือส่ิงแวดลอม 

หากสิ่งใดมีความหมาย มีประโยชนก็เปลี่ยนเปนความรูสึก เชน รูสึกรอน ชอบ ไมชอบ ประกอบกันแลว

เรียกวาใจ ดังนั้นเมื่อเรากลาวถึงประสบการณการรับรู สามารถแยกเปน 2 ลักษณะ คือ รับรูวาอะไร

เปนอะไร และรูสึกวารับรูแลวเปนอยางไร  การรับรูวาอะไรเปนอะไร เปนความรูชัดแจง แสดงออกให

เห็น หรือเปนความรูที่แจงนับไดและวัดได  ซึ่งเปนขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร สวนความรูสึกวา
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รับรูแลวชอบหรือไมชอบ  รูสึกประทับใจ  กินใจ  ลึกล้ํา เปนขีดความสามารถทางมนุษยศาสตรหรือ

ศิลปะ 

   อารี สุทธิพันธุ (2551: 21) ใหความเห็นวา ภาพในใจเกี่ยวของกับประสาทสัมผัสตา หู จมูก 

ล้ิน กาย และภาษา ซึ่งมีอยางหลากหลาย เมื่อพิจารณาภาพในใจของคนเราที่มีเหมือน ๆ กันสามารถ

จัดได  2 กลุม คือภาพในใจของวัตถุ เชน ดิน น้ํา ลม และภาพในใจของเหตุการณ เชน สงคราม การ

แขงขัน ความรัก ความสามัคคี  การจัดกลุมทางวัตถุสามารถสังเกตความจริงไดวา  เปนสื่อที่ทรงตัวอยู

เชนนั้น ไมหายไปไหน   สวนเหตุการณเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เคลื่อนไหว ไมทรงตัวเหมือนวัตถุ  ทั้ง

วัตถุและเหตุการณมีความสม่ําเสมอ ตลอดระยะเวลาหนึ่งเชนเดียวกัน   ซึ่งตางจากอารมณความรูสึก

ที่เกิดขึ้นในใจเรา  ซึ่งไมทรงตัวอยูตลอดไป ผันแปร บางครั้งก็หายไปจากใจ 

  จากขอคิดเห็นดังกลาว พอสรุปไดวา ศิลปะใหผลตอความรูสึก และอารมณอยางนอย 2 

ลักษณะคือ ความรูสึกที่มีตอวัตถุ และความรูสึกที่มีตอเหตุการณ ดังเชน ภาพลอบทํารายผูบริสุทธิ์ใน 

3 จังหวัดชายแดนใต ที่ทําใหรูสึกเวทนา หดหู เศราใจ สะเทือนใจ อยางไรก็ตามความรูสึกอาจมีหรือไม

มีก็ไดในแตละคน หรือมีไมเหมือนกัน   ขณะที่วัตถุและเหตุการณยังคงเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

   การแสดงความรูสึกและอารมณ มีทั้งโดยตรงและผานสื่อกลาง ความรูสึกโดยตรงเชน เมื่อ

เด็ก ๆ เห็นทหารก็ตกใจกลัว เมื่อเห็นวัดหรือมัสยิดก็อ่ิมเอม  ปติยินดี อาจสื่อภาษาพูดวาสวยจัง สวน

การแสดงความรูสึกผานสื่อกลางตองใชเคร่ืองมือ เชน รูปปน ภาพวาด ภาพถาย นั่นคือศิลปะเปนสื่อ

นําพาความรูสึกอารมณของผูสรางไปยังผูเสพ เปนภาษาตาที่ส่ือสารกันได การใชส่ือกลางจะทําใหผู

เสพมองเห็นตางกัน และอาจไมตรงกับความตองการสื่อ หากมีศิลปนกับนักวิทยาศาสตรมองดู

ภาพวาด ศิลปนยอมพินิจพิเคราะหไดถึงรายละเอียด สีและเครื่องมือที่ใช ตลอดถึงการจัดองคประกอบ

ภาพ ที่ใหผลตอความสะเทือนใจ กินใจ หรือด่ืมดํ่า ในขณะที่นักวิทยาศาสตรรับรูลักษณะทางกายภาพ

เทานั้น  ในทางตรงขามหากมองหลอดไฟ  ศิลปนมองไดเพียงรูปราง  กําลังสองสวาง  ขณะที่

นักวิทยาศาสตรมองทะลุปรุโปรงถึงการเกิดปฏิกิริยาขั้วไฟฟา การเกิดพลังงาน หลอดไฟไมใชศิลปะ แต

หากใสลวดลาย เลนรูปแบบแปลกหูแปลกตา นาทึ่ง หลอดไฟก็อาจเปนประดิษฐผลทางศิลปะดวย  

การใหความรูสึกจึงไมใชวัตถุอันเกิดจากฝมือเทานั้น  แตรวมถึงผลิตผลทางวิทยาศาสตรที่พิจารณาได

วามีผลตอความรูสึกทางสุนทรียะ ดังเชน ภาพจากคอมพิวเตอร  ภาพถาย เปนตน 
             3 คุณคาของศลิปะ 
                คุณคาทางจิตใจ 
   เมื่ออาหารเปนปจจัยสําหรับการเจริญเติบโตของรางกาย ศิลปะก็จะเปนปจจัยสําหรับความ

งอกงามของจิตใจฉันนั้น เปนอาหารใจที่แมมิไดทําใหชีวิตตองหยุดยั้งองคาพยพ แตก็ทําใหองคาพยพ

หรือเซลลตาง ๆ ของรางกายไดรับแรงกระตุน หากไมไดกระตุนดวยสิ่งดีงาม สัญชาติญาณและอวิชชา
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ก็จะถูกแทรกแซงดวยความชั่วราย ดังที่มีนักวิทยาศาสตรเสนอวา  สมองไมไดแบงการทํางานเปนซีก

ซาย ซีกขวา ตามที่เราเขาใจกันแตแรก แมสมองแตละซีกมีความถนัดของตัวเอง แตสมองทํางานแบบ

เชื่อมกันหมด (พรพิไล เลิศวิชาและคณะ. 2548: 150) คนที่มีชีวิตอยูรอด มีสติปญญาเฉลียวฉลาด ฟง

หรือจดจําเกา รูแตจะแสวงหาปจจัยสี่มาตอบสนองรางกาย หากไมไดสัมผัสทั้งศิลปะ ก็จะขาด

ความสามารถคิดออกมาเปนภาพเปนแผนที่ความคิด ที่มองส่ิงตาง ๆ อยางสัมพันธกันเปนภาพรวม ซึ่ง

เปนทักษะที่จําเปนในสถานการณปจจุบัน 

              วิกฤตปญหาในปจจุบันเกิดจากตนเหตุตาง ๆ ที่โยงใยเปนลูกโซ และหนึ่งในตนเหตุนั้นก็คือ 

ความออนไหวของจิตใจ จิตใจที่ถูกครอบงําดวยกิเลสตัณหา อันนํามาซึ่งการขาดอิสรภาพ การลด

คุณคาของตนเอง และความขุนมัวทางอารมณ เมื่อปญหาเกิดขึ้นจากใจก็ตองแกปญหาดวยใจ ใช

ศิลปะเปนเครื่องขัดเกลาอารมณและยกระดับจิตใจใหผองแผวสูงสง ซึ่งศิลปะที่เกิดผลเชนนี้มี 2 

ประเภทหลัก คือ ศาสนศิลปและศิลปะรวมสมัย 
  ศาสนศิลป 
  ทุกศาสนาสงเสริมใหมนุษยเห็นคุณคาของจิตใจ เห็นคุณคาของศีลธรรมจรรยา ที่เปนเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจ อันทําใหมีชีวิตอยางมีความสุข สงบ และราบรื่น ทุกศาสนาจึงมีหลักธรรมไวปฏิบัติ 

ศิลปะไมเพียงความสัมพันธกับศาสนา ในฐานะเครื่องมือในการทําความเขาใจหลักธรรม และเอื้อตอ

การปฏิบัติศาสนกิจเทานั้น แตเปนเครื่องถายทอดจินตนาการของมนุษย จากนามธรรมสูรูปธรรม จาก

ส่ิงที่ไมรูไมเห็นใหเห็นอยางประจักษ เมื่อใดที่ศิลปะตั้งอยูบนฐานศีลธรรมจรรยา จะสงผลตอจิตใจคือ

ความปติอ่ิมเอิบใจ 

   วิรุณ ตั้งเจริญ (2552: 29) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับศิลปะกับพุธศาสนาในปจจุบันไววา 

“ศิลปะหรือทัศนศิลปเปนแรงกระตุนจิตศรัทธา อาจบอกหรืออธิบายเรื่องราว อธิบายความเปนมา และ

ศิลปะอาจเปนตัวตีความ ขยายความ หรือกระตุนใหเกิดความดีงามตามคําสอนของแตละศาสนา 

ศิลปะอาจเปนพาหะที่นําไปสูวิชชา 

  ฉลอง สุนทรวาณิชย (2552: 443-444) ใหความเห็นเกี่ยวกับพระเครื่องวา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ใน

อดีตทําขึ้นเพื่อสืบอายุพุทธศาสนา กระตุนใหเกิดการเผยแผคําสอน หากปจจุบันทําขึ้นเพราะคิดวา มี

อํานาจมากมายที่จะคอยคุมครองชีวิต” กลาวคือพุทธศิลปสงผลในแงการค้ําจุนจิตใจใหเกิดความดี

งามผานการเผยแผคําสอน เพราะหากทุกคนมีหลักธรรมปฏิบัติ สังคมโดยรวมก็จะเกิดสุข ในแงการ

สรางภูมิคุมกันจิตใจ  การนับถือและสวมใสพระเครื่อง สวมใส จะความเชื่อมั่นทางใจ ควบคุมจิต

วิญญาณใหพึ่งพิงศาสนาอยางเปนรูปธรรม 

   รอซูล อิสลามี (2004) ไดกลาวไวในสารเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ใน

หนังสือศิลปะเปอรเซียไวตอนหนึ่งวา ศิลปะเปนการเปดเผยอยางแทจริงของคุณคาทั้งหลาย ทางดาน
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จิตวิญญาณ ความบริสุทธิ์แหงความรูสึกทั้งหลาย การกลั่นกรองของจินตนาการ ความละเมียดละไม

ของอารมณมนุษย การขยายออกไปอยางกวางขวางแหงความรูสึกทั้งหลาย ความไพเราะซาบซึ้ง การ

หยั่งรูเชิงอัชฌัชติกญาณ ศีลธรรมจรรยา และความพิสุทธิ์แหงความคิด ซึ่งแทจริงมันเปนขุมทรัพยอันมี

คาที่ไมมีที่ส้ินสุด ที่มนุษยไดคนพบมรดกของมนุษยชาติ ซึ่งยังคงมีความหมายยิ่ง ๆ ข้ึนไป และรุมเรือย

เสมอ เมื่อคํานึงถึงลักษณะอันเปนอัตลักษณ ศิลปะและศาสนาไดเพิ่มพูนความรุมรวยอยางพิเศษ ซึ่ง

ทําใหประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นเสมอ 

 จากขอคิดเห็นของนักวิชาการขางตน พอสรุปเกี่ยวกับคุณคาของศาสนศิลปที่มีตอจิตใจ ดังนี้ 

1) ศาสนศิลปที่นํามาตีความ จะทําใหมนุษยขยายการเรียนรูหลักธรรมไดงายขึ้น ดังเชน แบบองคเจดีย

ที่มีมาลัยเถา 3 ชั้นเสมอ อยูใตองคระฆัง ที่หมายถึงสัญลักษณของธรรมะที่มี 3 ประการ เชน  

ไตรลักษณ ไตรสิกขา รัตนตรัย ไตรภูมิ เปนตน เปนการขัดเกลาจิตใจดวยรูปลักษณของวัตถุ เพื่อ

กระตุนใหเกิดความดีงาม 2) ศาสนศิลปเปนเครื่องจรรโลงในรูปวัตถุ เพราะเปนวัตถุเปนสิ่งที่มองเห็น

งาย หากทุกคนมีเครื่องจรรโลงใจอยางเดียวกัน จะทําใหสังคมนั้นสงบราบร่ืน เชน มิหรับในมัสยิด 

ทั่วโลกตั้งในทิศทางไปยังเมืองเมกกะ การนับถือบูชาพระพุทธรูปของชาวไทยพุทธ การนับถือกวนอิม

ของชาวจีน  ฯลฯ  ภายใตความศรัทธาสิ่งเหลานี้ โนมนําใหจิตใจมั่นคง 3) ศิลปะแตละศาสนา  

มีอัตลักษณ แสดงถึงรสนิยม จินตนาการของผูสราง การเขาใจอัตลักษณของศิลปะแตละศาสนา ยอม

ทําใหมนุษยเห็นคุณคาของประสบการณมนุษย ซึ่งไมเฉพาะดานความละเอียดออนเทานั้น  แตเปน

เร่ืองเสรีภาพทางความคิด ความตองการเฉพาะตนในสิ่งเหนือธรรมธรรมที่ไมอาจหาไดจากธรรมชาติ 
  ศิลปะรวมสมัย หรืออื่นๆ นอกเหนือศาสนศิลป 
  ศิลปะรวมสมัย ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรมเพื่อความงาม นาพึงชมในวิถีในประจําวัน ทั้ง

ที่อยูในบาน นอกบาน หรือส่ิงแวดลอมทั่วไป รวมถึงสถาปตยกรรมงานชางฝมือ ซึ่งทุกคนสัมผัสได ไม

จํากัดเรื่องศาสนา สิทธิเสรีภาพ เนื้อหาอยูนอกเหนือศาสนา ไดแก ภาพทิวทัศน ภาพนามธรรม รูปปน

คน บานเรือน   คําวาศิลปะรวมสมัยถูกนํามาใชแทนศิลปะสมัยใหม เพราะเห็นวาศิลปะเปนสิ่งที่ไม

หยุดนิ่ง หากเกาะตัว เคลื่อนยายตามวันเวลาตลอดเวลา ตามแฟชั่น ตามรสนิยมรวมสมัย ไมวาเรียก

ศิลปะรวมสมัย ศิลปะสมัยใหม หรือหลังสมัยใหม เปนความนิยมตามกระแสสากล ซึ่งสวนใหญรับ

อิทธิพลจากตะวันตก ทั้งนี้ไมไดหมายความวาศิลปะตะวันออก จีน ญี่ปุน อิสลาม จะเปนศิลปะรวม

สมัยไมได เปนการรับรูภาพลักษณของศิลปะหลังอุตสาหกรรม ที่แพรกระจายตามเทคโนโลยีการ

ส่ือสาร การเรียนรูขามวัฒนธรรม ซึ่งทําใหศิลปะไมอาจแบงแยกชนชั้น ฐานะ หรือเชื้อชาติอีกตอไป อีก

ทั้งยังเพิ่มมิติของการทํางานเพื่อชีวิต เพื่อมวลชน แตกระนั้นก็ดี การยอมรับศิลปกรรมรวมสมัยสะทอน

ใหเห็นวา ศิลปะยังมีคุณคา ยังประโยชนมนุษยในแงสุนทรียะ การประดับตกแตงถนนหนทาง 
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หางสรรพสินคา หรือกลองสินคาบริโภคประจําวัน คือ ความตองการทางใจที่ไมไดสําคัญนอยไปกวา

เร่ืองประโยชนใชสอย 

  จอหน  เลน (2550: 191-192) จิตรกร นักเขียน นักวิชาการชาวอังกฤษใหความเห็นวา  

หลาย ๆ เมือง หลาย ๆ หมูบาน มีชางหัตศิลปทั้งหญิงชาย ไมวาประเภทใด คนเหลานี้ลวนขวนขวาย

เพื่อการยังชีพ และสรางผลงานที่สวยงามมีประโยชน เขาเหลานี้ใชฝมือ แรงงาน และความงาม ทํา

หนาที่เติมเต็มชองวางที่หลงเหลือจากกระบวนการอุตสาหกรรม ที่ถูกนําเขามาใชอยางไมนําพาตอ 

ส่ิงใด ความอิ่มอกอิ่มใจ พันธะหนาที่ของมนุษย ความสําเร็จในผลงานของผูคนเหลานี้ สรางความยินดี

ใหแกเราไดอยางตื่นเตน  

  วิรุณ  ตั้งเจริญ (2552ก: 25-26) ใหความเห็นวา ความรูสึกในความงามในตัวตนของเรา ยอม

มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตทั้งชีวิตสวนตน และชีวิตในสังคม สุนทรียภาพเปนภาพของความงามที่

เกิดขึ้นในการรับรูหรือในจิตใจ อันกอใหเกิดความปติ สันติสุข เปนความรูสึกที่เปนนามธรรมแบงปน

ใครไมได เปนโลกที่มีคุณคา และมีความหมายตอชีวิต เมื่อเราชื่นชมกับภาพที่ปรากฏเบื้องหนา  

ภาพของทองทุงยามเชา ภูเขาที่สูงทะมืน ทองทะเลสีเขียวเขม เราตางมีความรูสึกตอบรับอยางลึกซึ้ง 

เราสัมผัสกับความงาม รับรู และซาบซึ้งโดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ  

  ศิลปะรวมสมัยเปนสื่อสากล คนทุกชาติ ทุกศาสนารับรูรวมกันได ประโยชนของศิลปะเกิด

จากศักยภาพและความประทับใจ เปนวิถีทางที่เรียบงายที่สุดของการสื่อสาร ที่จะนําไปสูความรูสึกเห็น

อกเห็นใจตอกันและกัน และมิตรภาพในหมูประชาชน (มูฮัมมัด อะลี ร็อบบานี, 2004 : คํานํา) 

  พิษณุ ศุภนิมิต (2551: 7) ใหความเห็นวา ศิลปะคือส่ิงปลอบประโลม  ศิลปะอยูในฝายเปน

ผูให ไมใชเปนผูคอยทําลายมนุษย ศิลปะนั้นเปนฝายบวกเสมอ ไมเคยจะเปนศัตรู ที่คิดประหัตประหาร

ใคร ไมวาเนื้อหาศิลปะบางชิ้นจะรุนแรง ตื่นเตนเราใจ บางครั้งก็โศกเศรา บางครั้งก็ดูโหดราย แตศิลปะ

เหลานั้น ก็เปนไปเพื่อกระตุนใหคนดูตระหนักถึงสิ่งที่ดีกวา ส่ิงที่เปนความสุขยิ่งกวาทั้งสิ้น  

  จะเห็นวา ไมเฉพาะศาสนศิลปเทานั้น ศิลปะรวมสมัย ศิลปะอื่น ๆ ใกลตัว ลวนมีคุณคาตอ

จิตใจ ตางกันที่ศิลปะรวมสมัย เปนสากลนิยมที่รับรูโดยงาย เพราะหางพนจากความเชื่อ ความศรัทธา

ในศาสนา ผูเสพและผูสรางมีเสรีภาพในการแสดงออก ศิลปะทุกประเภทลวนยกระดับคุณคาของ

มนุษย ไมวาศิลปะชาวบาน ศิลปะเด็กดอยโอกาส ยอมแสดงถึงประสบการณมนุษยนับแตอดีต หาก

ทุกคนมีจิตใจดี ศิลปะปรากฏออกมาเปนความสวยงาม แมบางครั้งแสดงออกถึงความโหดราย 

สงคราม ความทุกขระทม ดวยจิตใจย่ําแย ตกต่ํา ถูกกดดัน แตก็ชดเชยไดดวยการสรางสรรคงานศิลปะ 

ดังที่โชเปนเฮาร (Schopenhauer) (อางอิงจาก จุฑาทิพย อุมะวิชนี. 2546: 23-24) เห็นวา การมี

ประสบการณทางศิลปะ  ดูเหมือนจะนํามาซึ่งอิสรภาพของมนุษยไปสูสภาพที่อยูเหนือส่ิงตาง ๆ ได  
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การพิจารณาและมีสมาธิอยางดื่มด่ําในสิ่งที่งดงาม อาจนําไปสูระดับที่เหนือกวาความโชครายหรือทุกข

ระทมของเจตจํานง 

 เมื่อพิจารณาถึงประโยชนหรือคุณคาของศิลปะที่นอกเหนือจากศาสนศิลปขางตน จะพบวามี

คุณคาตอจิตใจอยางนอย 3 ประการคือ 1) ดานประโยชนใชสอย ที่ใชความงามเพิ่มมูลคาวัตถุ 

เครื่องใชไมสอย ส่ิงตางๆ รอบตัว ดังเชน รมคงมีเพียงใชกันแดดกันฝน แตยังใหความงาม ดวยเหตุนี้จึง

มีลวดลาย รูปแบบ และสีสันแตกตางออกไป  2) ดานสุนทรียภาพ สรางศิลปะเพื่อตอบสนองความงาม 

หรือถายทอดความรูสึกโดยตรง ตกแตงประดับประดาสิ่งแวดลอม เสริมสรางระดับจิตใจ เชน 

ประติมากรรมสิ่งแวดลอม ภาพวาดของเด็กๆ 3) ดานสังคมเปนศิลปะที่ยังประโยชนตอการอยูรวมกัน 

เชน ภาพโฆษณา ภาพประกอบหนังสือ เพื่อความสุขความเขาใจตอกันและสันติภาพ 
                คุณคาทางประวัติศาสตร 
    ศิลปะเปนเครื่องสะทอนประวัติศาสตร ดวยเหตุที่ตลอดระยะเวลาของการดํารงชีวิตที่ผาน

พนไป มนุษยมักสรางศิลปวัฒนธรรมทั้งเพื่อการใชสอยประจําวันและเพื่อศาสนา ไมวา เครื่องถวย 

บานเรือน เจดีย รูปปน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง ส่ิงเหลานี้กลายเปนหลักฐานสําคัญ เพราะมีรูปธรรม 

เห็นชัด  และคอนขางคงทนถาวรกวาหลักฐานอื่น ๆ  

  ศิลปะมีคุณคาทั้งประวัติศาสตร  และประวัติศาสตรศิลป   คุณคาทางประวัติศาสตรไดแก 

การศึกษาหรือการคนควาทางโบราณคดี  ที่หลักฐานศิลปะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ

ลดทอนองคความรูทางประวัติศาสตร  แมศิลปะจะไมใชอักษรจารึก  แตก็มีรูปแบบที่แตกตางในแตละ

ยุคสมัย และกระจายปรากฏตามสถานที่ตาง ๆ ศิลปะเหลานี้สามารถเปนตัวกําหนด หรือพิสูจนความ

ถูกตองในเหตุการณประวัติศาสตรได   สวนคุณคาทางประวัติศาสตรศิลปะ ไดแก ศิลปะที่นํามา

เปรียบเทียบ การคลี่คลายตอเนื่อง หาแบบอยาง พัฒนาการ หาความเชื่อมโยงวัฒนธรรมกลุมชน หา

อายุสมัย ความสัมพันธกับบริบทตาง ๆ แตละสมัย (ประยูร   อุลุชาฎะ. 2544: 27-33)   

  โบราณสถานใดก็ตามที่ไมมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรเหลืออยู ศิลปกรรมจะเปนกุญแจ

นําไปสูความกระจางในอดีต ดังนั้นการศึกษาการคลี่คลาย และเปรียบเทียบแบบอยางศิลปกรรม ซึ่ง

เปนหลักฐานของวิชาประวัติศาสตรศิลปะ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง นอกจากนี้ศิลปะในอดีตยัง

สามารถใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงของประวัติศาสตรที่มีการบันทึกไวเปนลายลักษณ

อักษรอีกดวย (พิริยะ ไกรฤกษ. 2533: 189) 

  จากความเห็นของนักวิชาการขางตนวิเคราะหไดวา ศิลปะมีคุณคาตอประวัติศาสตรทั่วไป 

และดานประวัติศาสตรศิลปโดยตรง  ที่มีตอประวัติศาสตรทั่วไป ยกตัวอยางเชน การคนพบหลักฐาน

ลูกปดจํานวนมากที่อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะชวยยืนยันไดวาบริเวณนี้เปนแหลงอาศัย เปน

แหลงการคาทางเรือที่สําคัญ  ที่มีคุณคาตอประวัติศาสตรทางศิลปกรรม ยกตัวอยางเชน การคนพบ
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พระพุทธรูปในภาคใตที่อําเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส ซึ่งคลายกับพระพุทธรูปที่อินเดีย อันทําให

มีสมมุติฐานเบื้องตนวา วัฒนธรรมพุทธศิลปจากอินเดียแพรกระจายลงมาถึงชายแดนภาคใต และให

แบบอยางตอการสรางพระพุทธรูปในภาคใต อยางไรก็ตามคุณคาทางประวัติศาสตรยังสามารถแยก

ยอยไดอีก  ดังนี้ 

    1. ประวัติศาสตรชาติพันธุเปนการใชศิลปะในอดีต เพื่อศึกษาวาในอดีตสังคมนั้นมีกี่ชาติ

พันธุ  ชาติพันธุใดมีอยูกอนหรือหลัง มีมานานเพียงใด ประเทศไทยเปนสังคมแบบพหุลักษณ มีผูอาศัย

อยูหลายชาติพันธุ  แตละชาติพันธุสรางสรรคศิลปะอยางมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมไวมากมาย 

   จุลทัศน  พยาฆรานนท  (2552:  10)  ไดกลาวปาฐกถาในวันศิลป พีระศรี ประจําป 2552 ไว

อยางสนใจวา ศิลปกรรมเปนวัฒนธรรมสําคัญประการหนึ่ง  เปนเครื่องสําแดงคุณสมบัติใหประจักษ 

และเปนเครื่องชี้วัดหมูคนในชาติพันธุแหงบานเมือง หรือประเทศนั้น ๆ ซึ่งอยูมาแตอดีตกาลดวย

จริยธรรมเปนเครื่องค้ําจุนเผาพันธุและสังคม ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ แตอาจมากหรือนอย 

ประณีตหรือหยาบกระดาง ลุมลึกหรือต้ืนเขินบาง  อยางไรก็ตามศิลปกรรมเปนทรัพยสินทางปญญา 

เปนสมบัติทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนทุนเดิมของชาติพันธุและสังคมแหงอดีต เปนตนทุนกอสานวัฒนธรรม

ดานศิลปกรรม  และอาจใชเปนตนทางสรางสรรคสูความเปนสากลสมัยได ดวยคุณสมบัติอันมี

เอกลักษณ และอัตลักษณของชาติพันธุใหปรากฏตอไป 

   จากคํากลาวนี้จะพบวา การเรียนรูศิลปะของชาติพันธุตาง ๆ ในอดีตนั้นนํามาซึ่งความเขาใจ

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และจิตใจซึ่งอยูภายในดวย ดังกรณีวัดไทย วัดจีน หรือมัสยิดในชายแดน

ภาคใต  ตางสะทอนถึงรูปลักษณ และความเชื่อที่มีระยะเวลาหลายศตวรรษ และสะทอนใหเห็นวามี

บรรพชนทั้งที่เปนชาติพันธุไทย จีน และมุสลิมอาศัยรวมกันมานาน มีการแบงปนความรูโดยมีจริยธรรม

เปนเครื่องค้ําจุน มิฉะนั้นไมอาจสรางอยูใกลเคียง หรือผสมกันได  ดังเห็นวาบางแหงสรางสุสานชาวจีน

ใกลมัสยิด  มีมัสยิดที่ผสมผสานศิลปะไทยและจีน  ซึ่งตอมากลายเปนสัญลักษณสถานแหงสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

    2. ประวัติศาสตรการเมือง เปนการใชศิลปะเพื่อศึกษาการเมืองในอดีต ดังที่สุธี  

คุณาวิชยานนท (2552: 85) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะกับการเมืองไวตอนหนึ่งวา ศิลปะเปน

ผลผลิตทางการเมืองไมทางใดก็ทางหนึ่ง ไมมากก็นอย ในตัวอยางที่สุดขั้ว ศิลปะบางชนิดในบางยุค

เปนเครื่องมือทางการเมืองหรือถึงขั้นรับใชการเมือง ตัวอยางกรณีศิลปะแบบสัจจนิยมราชาในยุคสม

บูรณาญาสิทธิราช ที่รับเอาศิลปะสัจนิยมตะวันตกเขามาตกแตงประดับประดา สงผลตอศิลปะนิยม

สยามทําใหศิลปะไทยประเพณีมีความทันสมัยขึ้น และนี่ก็คือการใชศิลปะสรางชาติใหทันสมัย พรอม ๆ 

กับความมั่นคงของสถาบันกษัตริย  หลังจากนี้ก็มีแบบสัจนิยมวีรบุรุษไทยในยุคคณะราษฎร ยุครัฐบาล 

ที่โฆษณาชวนเชื่อ  ใชศิลปะเปนเครื่องมือปลุกใจใหรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริยและความเปนไทย 
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 จะเห็นไดวา ศิลปะเปนเครื่องมือทางการเมืองในอดีตสองลักษณะคือ การสรางความยิ่งใหญ 

และพระบารมีของสถาบันชั้นสูง  และความเปนชาตินิยมซึ่งเกี่ยวของกับผูนํา ผูปกครองประเทศ 

เชนเดียวกับหัวเมือง แวนแควนตาง ๆ ในอดีตที่จะพบศิลปะหรือวังของชนชั้นนํา แตกตางชนชั้น

ธรรมดาสามัญ  จากประวัติศาสตรในสมัยรัชกาลที่ 5 ในการยกดินแดนคือรัฐกลันตัน ตรังกาน ไทรบุรี 

และปะลิสใหกับอังกฤษ  ในรัฐกลันตันสุดเขตแดนอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดวยเหตุที่วัดชล

ธาราสิงเหมีลักษณะไทย  จนไดชื่อวาวัดพิทักษถิ่นแดนไทย  ศิลปกรรมพุทธศาสนาของวัด จึงมีคุณคา

ตอความเปนชาติ   เปนการเมืองเรื่องพื้นที่ในประวัติศาสตรไทย 

  3) ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ  ศิลปะสะทอนคุณคาเศรษฐกิจในอดีตในแงที่วา เปนสินคา

แลกเปลี่ยนระหวางเมืองตาง ๆ และเปนตัวกลางสําหรับซื้อขายสินคา ซึ่งจะพบอยูตามเสนทางสัญจร

ตามแมน้ําลําคลอง หรือมหาสมุทร  การคนพบบริเวณหนึ่งที่เชื่อมโยงไดอีกบริเวณหนึ่ง แสดงถึง

ความสัมพันธทางการคา การเปนเมืองคูคาขาย เชน การคนพบลูกปด ซึ่งไมเพียงแตมีประโยชนดาน

การประดับตกแตง บงบอกถึงรสนิยมคนในอดีตเทานั้น   แตยังใชแทนเงินตราหรือแลกเปลี่ยนเปน

สินคาชนิดอ่ืน เชน แลกเปนทองคํา งาชาง เครื่องเทศ หรือแลกเอาทาสมารับใชก็ได  (เกษม สมัยกุล. 

2550:14) 

 มาลินี คัมภีรญาณนนท (2552: 327) ไดสรุปผลจากการวิจัยเรื่อง ตามรอยมรดกวัฒนธรรม

จีน ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจากจิตรกรรมฝาผนังวา   ภาพจิตรกรรมสะทอนใหเห็นวา ความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เกิดจากพอคาและคหบดีชาวจีน และการที่พอคา

เหลานี้ตองเดินทางไปมาหาสูกัน   กลายเปนพลังขับเคลื่อนทางศิลปะที่สําคัญ 

 การคนพบโบราณวัตถุเครื่องถวยตางชาติ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต อยางนอยยืนยันใหเห็นวา  

มีการติดตอคาขายกับชาวตางชาติ ประกอบกับมีชุมชนชาวจีนทาเรือโบราณที่ปตตานี แสดงถึงการ

เปนศูนยกลางเศรษฐกิจของเมืองปตตานี  นอกจากหลักฐานศิลปะยังมีคําบันทึก พงศาวดารอื่น ๆ ชี้ชัด

วาในภาคใตตอนใตมีเมืองทาที่สําคัญ ที่พอคาตาง ๆ ไมวา จีน ญี่ปุน อินเดีย ตางแวะเวียนซื้อหาสินคา 

เรือที่เขามามากในปตตานีนําสินคาประเภทเครื่องถวย ผาไหม จึงทําใหชวงสมัยหนึ่ง ปตตานีกลายเปน

เมืองที่เศรษฐกิจรุงเรืองที่สุด  (ปยดา ชลวร. 2552: 172-174) 

 ขอคิดเห็น และผลการศึกษาขางตน สรุปไดวา ศิลปะแสดงถึงประวัติศาสตรเศรษฐกิจใน  

2 ลักษณะคือ การใชหลักฐานศิลปะบอกเลาเรื่องราวของประวัติศาสตรและการใชหลักฐานศิลปะ

แสดงถึงความนิยม  หรือการมีอยูของศิลปะที่ทําให เศรษฐกิจขณะนั้นรุงเรือง  ในการศึกษา

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชายแดนภาคใตกับการเปนศูนยกลางการคาของเมืองปตตานี ยังมีหลักฐาน

อ่ืน เชน ตึกแถวชิโน-ปอรตุกีส เหรียญโบราณ แมศาสนศิลป เชน ศาลเจาแมล้ิมกอเหนี่ยว รูปเทพเจา

จีนมากมาย  สวนหนึ่งก็เกิดจากความศรัทธาของพอคาชาวจีน  การประดิษฐส่ือกลาง  การขอพร   
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ขอโชคชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปโบราณวัตถุ เพื่อความรุงเรืองทางการคา  เหลานี้แสดงถึงศิลปะที่มี

คุณคาทางเศรษฐกิจเชนกัน 

 4) ประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรม  หลักฐานทางศิลปะเปนเครื่องสะทอนสังคมและ

วัฒนธรรมในอดีตหลายประการ ในดานสังคมแสดงถึงการรวมกลุมทางสังคม แสดงความสัมพันธ

ระหวางสังคมหนึ่งกับอีกสังคมหนึ่ง โดยมีวัฒนธรรมเปนผลผลิตอันกอใหเกิดเอกลักษณ การประสาน

ประโยชนระหวางกัน   ศิลปะเปนเพียงผลิตผลหนึ่งในอีกหลายดาน นับแตดนตรี  การแสดง วรรณคดี  

การละเลน รวมถึงการสืบทอดทางศาสนาและความเชื่อถือ   ความเขาใจศิลปะในอดีตยังจะเชื่อมโยง

ไดกับวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน งานปูนปนสมัยทวารวดีที่สะทอนถึงการเลนดนตรีสมัยนั้น  มรดกทางศิลปะ

จึงไมเพียงแสดงรูปลักษณเฉพาะ  แตยังชวยสรางความเขาใจในวัตถุอ่ืน ๆ หรือบริบทที่เกี่ยวของ เชน 

การใชพุทธสถานโบราณทําความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต ไมเพียงแสดงใหเห็น

ความยืนยาวของสังคมไทยพุทธเทานั้น  แตยังบอกถึงวิธีคิด  วิธีสราง  ระดับความเชื่อ วิธีปรับตัว  การ

ผสมผสานรสนิยมทางความงาม  และการแลเปลี่ยนเรียนรูกับวัฒนธรรมอื่นๆ 

 วินัย   ผูนําพล (2552: 507) ใหความเห็นวา ศิลปะถือเปนหลักฐานประวัติศาสตร ที่สองสัจ

ธรรมในสังคมและวัฒนธรรมไดหลายมิติและหลายนัยยะ งานศิลปะจะมีลักษณะสอดคลองกับ

วัฒนธรรมและสังคม การเขาใจในคุณคางานศิลปกรรม ยอมทําใหเรามีมุมมองทางประวัติศาสตรที่

กวางขึ้น สามารถเชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งสะทอนจิตวิญญาณของคนในสังคมที่หยุด

กาลเวลาไวในศิลปกรรม ดังนั้นงานศิลปะจึงไมใชโบราณวัตถุลํ้าคาในพิพิธภัณฑเทานั้น แตเปนสิ่งที่

แสดงความคิดและจินตนาการของคนสวนใหญไดลึกซึ้งกวาคําพรรณนาใด ๆ  

   ในชายแดนภาคใตไดพบหลักฐานศิลปะที่สะทอนถึงความเชื่อ และการตั้งถิ่นฐาน ดังที่

ศรีศักร วัลลิโภดม (2547: 212-213) ไดกลาวไววา จากการพบโบราณวัตถุที่เมืองประแว ในเขตอําเภอ

ยะรัง และถ้ําศิลป ตําบลหนาถ้ํา อําเภอเมือง ยะลา สรุปวา บริเวณลุมน้ําปตตานีเปนแหลงชุมชน

โบราณสําคัญในเขตสี่จังหวัดภาคใต และสรุปไดวา เมืองปตตานี และเมืองยะลาโบราณ เปนกลุมของ

บานเมืองชาวพุทธหรือชาวฮินดูที่มีมากอนการแพรหลายของศาสนาอิสลาม 

  จากความเห็นของนักวิชาการขางตน เปนการยืนยันวา ศิลปะมีคุณคาตอสังคมและ

วัฒนธรรมในอดีต โดยเฉพาะดานศาสนา ความเชื่อที่ยังจะสงผลตอการรังสรรคผลงานตาง ๆ ตามมา 

สามารถนํามาเชื่อมโยงสังคมหนึ่งกับอีกสังคมหนึ่ง เชน ความสัมพันธของสังคมพุทธในปตตานีและ

ยะลากอนเปลี่ยนศาสนา  สามารถลําดับพัฒนาการสังคมตามศิลปะที่คนพบ ขณะเดียวกันหากไมแยก

ศาสนาจะพบวา  ศิลปะทุกชิ้นยอมบอกความหมายในตัวเอง  บงบอกความหมายบริบทในอดีต ที่ไม

เฉพาะบริบทสิ่งแวดลอมภายนอกขณะนั้นเทานั้น   ยังหมายถึงความคิดสรางสรรค  กระบวนการผลิต 

การเลือกวัสดุ  รวมถึงอารมณความรูสึกของผูสราง  ผูเสพ หรือผูคนในสังคมนั้น 
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               คุณคาตออาชีพ 
  ศิลปะสรางรายไดใหกับประชากรของประเทศ ทั้งที่เปนอาชีพโดยตรง และอาชีพเสริม ดวย

เหตุนี้จึงพบวา มีการเปดหลักสูตรศิลปกรรมหรือออกแบบในสถาบันตาง ๆ มากมาย หรือต้ังศูนยฝก

อาชีพทางศิลปกรรม รัฐบาลเห็นความสําคัญที่จะใหศิลปกรรมชวยสงเสริมเศรษฐกิจและสังคม ดัง

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติดวย ออกนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

ศิลปกรรมจะนํามาซึ่งความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ  สงผล

ความกาวหนามั่นคงทางอาชีพ การมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว และสงผลตอรายไดมวลรวม

ประเทศชาติ 

 กอ  สวัสด์ิพาณิชย (อางอิงจาก เลิศ อานันทนะ. 2549 : 8-11) ไดเขียนบทความศิลปศึกษา

กับการพัฒนาประเทศไวตอนหนึ่ง ซึ่งยังไมลาสมัยและสอดคลองสภาวการณปจจุบันวา ในบรรดาคนที่

ประกอบอาชีพทั้งหลาย ไมมีอาชีพใดมีรายไดสูงเทากับศิลปนชั้นเยี่ยม จิตรกร นักประพันธ หรือ

นักแสดงที่มีชื่อเสียงโดงดัง มักจะไดรับคาตอบแทนสูงกวาคนในอาชีพอื่นทั้งหมด สําหรับศิลปน

ธรรมดา หากมีความรับผิดชอบพอสมควรก็สามารถยังชีพไดอยางสบาย ถาบานเมืองเศรษฐกิจดีจะทํา

ใหศิลปนมีงานทําเปนหลักแหลง มีรายไดเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ นักการศึกษามักจะคิดเพียงวา อาชีวศึกษา

ไดแกการศึกษาวิชาทางเทคนิคเทานั้น ถาลองสํารวจการประกอบอาชีพของคนยุคใหมจะพบความจริง

วาประเทศไทยยังตองการศิลปนอีกจํานวนมาก 

   ความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเห็นไดจาก รัฐบาลยุคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปน

นายกรัฐมนตรี สนับสนุนการสรางรายไดและสรางชุมชนเขมแข็งผานนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค 

(Creative  Economy) โดยใหขยายบทบาทของระบบการเรียนรูผานองคกรตาง ๆ สนับสนุน ฟนฟู 

อนุรักษ และเรียนรูความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย สงเสริมการนําภูมิปญญาไทยและ

วัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคา และบริการที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เชน 

หัตถกรรม บริการทองเที่ยว เปนตน โดยการรักษาคุณคาของเอกลักษณของทองถิ่นอยางเขมแข็ง นํา

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นไปตอยอดขยายผลในเชิงพาณิชย (ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ. 

2553: 10-11) 

    ศิลปะที่นํามาสรางอาชีพโดยตรงอาจแบงออกไดหลายประเภท ประเภทมรดกทาง

วัฒนธรรม ไดแก นักประวัติศาสตรศิลป ภัณฑารักษ มัคคุเทศก เปนตน ประเภทศิลปะ เชน จิตรกร 

ประติมากร นักถายภาพ นักดนตรี นักแสดง เปนตน ประเภทสื่อ เชน นักออกแบบโปสเตอร นักโฆษณา 

เปนตน ประเภทงานสรางสรรคที่ตอบสนองความตองการแตกตางกัน เชน มัณทนากร สถาปนิก  

นักคอมพิวเตอรกราฟก นักออกแบบแฟชั่น เปนตน นอกจากอาชีพหลัก ศิลปะยังใหประโยชนตอการ

สรางอาชีพเสริมจากอาชีพหลัก เชน นักกฎหมายที่เสริมรายไดจากการสานปลาตะเพียนออกจําหนาย 
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หรือชาวนา ชาวสวนเสริมรายไดจากการผลิตเครื่องปนดินเผา ศิลปะเปนความสามารถที่มีอยูในแตละ

คน แตละชุมชน มีเครื่องมือลงทุนไมมาก ทําไดในครัวเรือน จึงงายตอการประกอบอาชีพเสริม ดังมี

พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ในโครงการศิลปาชีพ  ทั้งนี้เพื่อยกระดับความนา

อยู และพัฒนาการอาชีพของราษฎรใหดีข้ึนนั่นเอง มีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายไดแกตนเองและครอบครัว 

ตลอดจนการอนุรักษและฟนฟูงานดานหัตถกรรม อันเปนศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานใน

สังคมไทย (วิรุณ  ตั้งเจริญ  และคณะ.  2551: 117-118) 

  จะเห็นวา ศิลปะสงผลตอการมีงานทํา ซึ่งมีรายไดตามมาใน 2 ลักษณะ คือ การสรางอาชีพ

ผานการศึกษาในระบบสถานศึกษา ซึ่งวางกรอบสําเร็จรูปจนถึงระดับอุดมศึกษา และแยกเปนสาขา

ตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ กับการสรางอาชีพผานระบบชุมชน ซึ่งเปนการอบรมระยะสั้น 

เกิดจากความตองการพัฒนาชุมชน โดยผูประกอบอาชีพไมสําเร็จผานสถาบันศิลปะเฉพาะ ทั้งสอง

นอกจากทําใหเกิดการจางงาน การซื้อขาย สงผลทางเศรษฐกิจ ยังสงผลตอสังคม คุณคาของศิลปะตอ

อาชีพ ยังสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุม การปฏิสัมพันธ ความรัก ความผูกพันระหวางนายจางกับ

ลูกจาง ผูใหบริการกับผูใชบริการระหวางเพื่อนรวมงาน ระหวางนักลงทุนที่มีความสวยงาม ความ

ร่ืนรมยของผลิตผลเปนสื่อดลใจระหวางกัน อันทําใหสังคมเขมแข็งขึ้น 
 

กระบวนการเรียนรูศิลปะ 
 ดังที่กลาวแลววา สําหรับศิลปะแลวการรับรูที่เปนพื้นฐานสําคัญคือ ตา ซึ่งไดแก การมองเห็น  

แตคุณภาพของการมองเห็นนั้นขึ้นกับปจจัยหลายๆ อยาง อําไพ  ตีรณสาร (2536: 65-67) นักวิชาการ

ศิลปศึกษาใหความเห็นวา การเรียนรูทางศิลปะยอมมาจากการรับรูที่มีคุณภาพ การมองเห็นคงมิใช

เฉพาะการลืมตาและเห็นภาพที่ปรากฏเบื้องหนา แตควรเปนการมองอยางมีจุดหมาย และมองอยาง

สรางสรรค เพื่อเปนขอมูลในการเรียนรู และทรัพยากรเบื้องตนในการคิดสรร และปรับใชในงานศิลปะ 

นอกจากนั้นเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับกระบวนการเรียนรูวิชาอื่นๆ ดวย 

 การเรียนรูตองอาศัยการคิดและทัศนปญญา คือกระบวนการจัดการกับส่ิงที่รับรูจากโลก

ภายนอก   กอนยอมรับหรือละทิ้งไปเพื่อหาความหมายหรือคําอธิบายกับส่ิงที่ปรากฏ  กระบวนการนี้

จะเปนจุดเชื่อมโยงความรูเดิม กับส่ิงที่ปรากฏหรือประสบการณใหม  ที่กําลังเผชิญอยูขณะนั้น    

เร่ิมจากสมมติฐาน หรือหาความเปนไปไดตางๆ  จากนั้นจึงทําการทดสอบสมมุติฐาน หรือความเปนไป

ไดที่คิดไว เมื่อทดสอบอาจเปนในลักษณะเปรียบเทียบกับส่ิงที่เรียนรูมากอนแลว  หรือดวยการหา

ขอมูลภายนอกเพิ่มเติม   ผลจากการเรียนรูจะถูกบรรจุในหนวยความจําสมอง  เรียกไดวาเปนคลัง

ประสบการณ   อันเปนแหลงรวบรวมการเรียนรูทั้งหมด   คลังประสบการณนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง
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เสมอตลอดชีวิต ทั้งในสวนเพิ่มพูนการเรียนรูใหม และการปรับปรุงการเรียนรูเดิมใหชัดเจน และมี

คุณภาพยิ่งขึ้น หากพบวา การเรียนรูนั้นดีกวาเดิม ก็จะทิ้งของเดิม และรับของใหมเขามาแทนที่ 

 วิรุณ  ตั้งเจริญ (2551: 36) นักวิชาการศิลปศึกษาใหความเห็นวา การศึกษาเปนมรรค ไมใช

ผล(Education is means, It’s not end) กลาวคือ การศึกษาเปนวิถี  เปนครรลอง เปนเสนทางไมรูหมด

ส้ิน ไมใชจุดจบ ไมใชขอสรุป หรือกลาวอีกตอไปวาการศึกษาไมใชความรู แตการศึกษาคือกระบวนการ

ของความรู   ไมใชความรูหรือตัวความรูแตเปนกระบวนการในการไดมาซึ่งความรู มรรคและ

กระบวนการจึงเปนสิ่งเดียวกัน 

 ดังนั้นการศึกษาศิลปะควรเปนกระบวนการมากกวาผล นั่นคือ ในการเรียนรูศิลปะเนนให

ผูเรียนเขาใจกระบวนการเรียนรูหรือเครื่องมือเรียนรู   มากกวาที่จะวัดคุณคาผลงาน  ความสวยงามนา

ชมไมสําคัญมากไปกวากระบวนการใหไดมาซึ่งผลงานชิ้นนั้น กระบวนการอาจเริ่มตั้งแตส่ิงเรามา

กระตุนจนถึงการคิดสรางสรรค การใชสติปญญาเติมแตง ลดทอน ทดสอบ เปรียบเทียบ ซึ่งอาศัย

ประสบการณและสิ่งแวดลอม จนกวาไดผลงานตามที่ตองการ  กระบวนการเรียนรูศิลปะนั้นจึงมีความ

แตกตางจากศาสตรอ่ืนๆ  ที่ยังมีสวนของอารมณความรูสึก จิตวิญญาณเขามาเกี่ยวของ มีความ

คาดหวังทั้งในดานพุทธิปญญา จิตใจ และทักษะ 
  1 พัฒนาการของการเรียนรูทางศิลปะ   
  พัฒนาการของการเรียนรูทางศิลปะนี้  ผูวิจัยไดลําดับยุคสมัยทางตะวันตกเปนสําคัญ  โดย

เร่ิมจากแนวคิดการเรียนรูตั้งแตสมัยกรีกจนถึงหลังสมัยใหม  ดังนี้  
  ยุคกรีก (ประมาณ 500 ปกอนคริสตกาลถงึคริสตศตวรรษที่ 7) 
  ในยุคกรีกมีหลายความคิด  ที่แมปจจุบันยังไมลาสมัย  สามารถปรับเขากับการเรียนรูทาง

ศิลปะไดดี  ดังตัวอยางดังนี้ 

  1. ผูเรียนที่ประเมินตนเองวารูมากแลว หรือฉลาดแลว จะปดกั้นตัวเองไมใหแสวงหาความรู

ตอไป คนฉลาดมักคิดวาตัวเองโงเสมอ จึงพยายามเพิ่มพูนหาความรู ความปราดเปรื่องของโสคราตีส 

(Socrates) เกิดขึ้นจากคุณลักษณะนี้เชนกัน  เขามักพูดตรงขามกับที่เขารู โดยเห็นวาตัวเขาโงอยูมาก 

ไมไดรูมากกวาคนอื่นเลย จึงทําใหเขาฉลาดกวาคนอื่น  ที่คิดวาตัวเองรูความจริงแตแลวไมรู  การคิดวา

ตัวเองไมรูดานศิลปะหรือรูนอย  ทั้งผูสอนและผูเรียนชวยกระตุนใหพัฒนาตนเองมากขึ้น 

  2. ความรูทั้งหลายลวนเปนสิ่งนาสงสัย แมมีเหตุผลสนับสนุนก็ตาม  ดังพวกสเคปติก  

(วิมุตินิยม) พยายามหาขอโตแยงวา เพียงเหตุผลยังอาจใชไมได  และทุกอยางจําเปนตองสงสัย ทุกสิ่ง

สัมพันธกับนิสัยและขนบธรรมเนียม  สิ่งทั้งหลายไมอาจรูไดแน  เพราะมันหลบซอนอยูตลอดเวลา  

(จูเลียน  ฮักซลีย  และคนอื่นๆ. 2549: 11-12, 26)  ดังคํานิยมที่วา ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ  

หรือทัศนะที่วา ความดีคือความรู ความชั่วคือความโงเขลา คงใชไดกับนิสัย และวัฒนธรรมของกรีก
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เทานั้น แตเมื่อเวลาผานไปคํานิยามนี้ก็แปรผันเปนอื่น ดังนั้นผูสอนจึงควรกระตุนใหผูเรียนเกิดความ

สงสัยตลอดเวลา 

  3. ความรูยังไดจากระบบคิดที่เปนแบบนิรนัย (Deduction) ซึ่งอริสโตเติล (Aristotle)  

เคยอธิบายไวเกี่ยวกับการวิเคราะหภาษา แมระบบนี้เปนแนววิทยาศาสตร แตนํามาประยุกตไดกับ

ทฤษฎีทางศิลปศึกษา   ดังเชน คนที่มีความคิดสรางสรรคทุกคนเปนคนที่มีสติปญญาเปนเลิศ นายแดง

มีความคิดสรางสรรค ดังนั้นนายแดงมีสติปญญาเปนเลิศ อยางไรก็ตามความจริงนี้ข้ึนอยูกับบทเสนอ 

กลาวคือ ถาคนมีความคิดสรางสรรคเปนคนที่มีปญญาเลิศจริง  นายแดงมีความคิดสรางสรรคจริง  

บทสรุปยอมถูกตอง 
  ยุคแหงความศรัทธา  (ประมาณคริสตศตวรรษที่  5-13)  
  ยุคนี้ศาสนคริสตมีบทบาทสูงมาก  การเรียนรูบางครั้งโยงใยกับความศรัทธา ดังนี้ 

  1. การเรียนรูใด ๆ หากผูเรียนขาดความศรัทธาไมวาครู อาจารย ศิลปน เพื่อนสหาย การ

เรียนรูอาจขาดประสิทธิผล  อยางไรก็ตามก็ไมควรศรัทธาอยางลืมหูลืมตา  แตใหใครครวญอยาง

สมเหตุสมผล  ดังที่ออริเจน (Origen) นักปราชญแหงอเล็กซานเดรีย  กลาววา  เราตองแสวงหาความ

เขาใจในความศรัทธาอยางสมเหตุสมผลเทาที่เปนไปได  เขาไดแยกความศรัทธาออกจากเหตุผล  ไป

เนนที่เหตุผลมากกวา แตกระนั้นก็ดีมีปญหาวา ถาใชเหตุผลมาก ๆ อาจทําใหศรัทธาหายไป ในการ

เรียนรูทางศิลปะ  ถาใชเหตุผลมาตัดสินวา  พระพุทธเจาไมอาจมีแขนลีบ  เอวเล็ก  เหมือนพระพุทธ

ปางลีลาสมัยสุโขทัย  ความศรัทธา  และพุทธปรัชญาเรื่องโลกุตระธรรมอาจลดนอยลง 

    2. ออกัสติน (Augustine) ไดกลาววา วิญญาณเปนสาเหตุของการรับรูดวยประสาทสัมผัส 

ที่มีความรูสึกเมื่อส่ิงภายนอกมากระทบรางกาย วิญญาณจะเปนตัวกําหนดสิ่งเหลานี้ เพราะมีความ

สํานึกรู และรูวาส่ิงใดกําลังเกิดขึ้นแกรางกาย ในกระบวนการเรียนรูศิลปะ วิญญาณหมายถึงจิตเตรียม

สภาพเพื่อการเรียนรู ดังนั้น การรูสึกนึกคิดวาภาพนี้สวย ดนตรีไพเราะ หรือนาฏกรรมนั้นงาม ยอมเปน

การสงผานประสาทสัมผัสสูการรับรูทางวิญญาณ เร่ืองนี้สอดคลองกับหลักพุทธธรรมที่วา การรูเกิด

จากรูป  คือผัสสะหรืออายตนะทั้ง 6  (ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ)  ผานเขาสูเวทนา สัญญา  สังขาร และ

วิญญาณ ตามหลักขันธ  5  นั่นเอง 

    3. การเรียนรูศิลปะ หากใหวิญญาณทํางานอยางเดียว อาจขาดซึ่งความเปนเหตุผล    

เชน ดูภาพประติกรรมเดวิด  ก็คงรับรูวา เปนบุรุษเปลือย กํายําล่ําสัน อันเปนการเรียนรูแบบสามัญ

สํานึก แตการเรียนรูที่ควรยังตองใชสติปญญา  เชน  เขาใจเหตุผลวา ทําไมเดวิดตองเปลือย ทําไมตอง

มีสายหนังพาดที่ไหล  เรื่องนี้มีนักปราชญอาหรับคิดบางแลว คือเอเวอรโรส (Averroes)  เขาเห็นวา 

วิญญาณมนุษยเปนเพียงความสามารถอยางหนึ่งในการรับรูขอมูลตาง ๆ  แตจะเกิดความกระจางได
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นั้น   ตองพึ่งหลักเกณฑของสติปญญา  ส่ิงนี้เทานั้นที่เปนอมตะ (จูเลียน  ฮักซลีย  และคนอื่นๆ. 2549: 

35-47) 
 ยุคฟนฟูศิลปวิทยาการและแสงสวางทางปญญา  (ประมาณคริสตศตวรรษที่ 14-18) 
 การแสวงเรียนรูชวงนี้พัฒนากาวไกลมาก  อันเปนผลจากการใชระบบคิดแบบสมัยกรีก

ประการหนึ่ง และการทาทายโลกวิทยาศาสตรที่กําลังคืนคลานเขามา  ยังผลในทางปฏิบัติ ทําใหเห็นวา

ชาวตะวันตกหาความรู  เพราะตองการอยูเหนือธรรมชาติ หรือเห็นวาความรูคืออํานาจดังที่ ฮอบส  

และเบคอน (Francis Bacon) ตื่นตัวเรื่องนี้เสมอ  ความรูจากตะวันตกสมัยนี้ในดานการเรียนการสอน

ศิลปศึกษา   อาจนํามาประยุกตไดจาก 3 แนวคิด คือแบบเหตุผลนิยม ประสบการณนิยม  และจาก

ความรูสึก ดังนี้ 

  1. แบบเหตุผลนิยม  ความคิดนี้เห็นวา กระบวนการเรียนรูของมนุษยเกิดจากจิตวิญญาณ

เทานั้น ความรูของมนุษยมีอยูแลวแตกําเนิด  แตตองอาศัยการศึกษาและประสบการณจึงจะเกิดสํานึก

วารู  จิตวิญญาณเปนอสสารมีอิสระจากรางกาย   การรับรูผานประสบการณไมสําคัญเทากับความรู

จากเหตุผลภายใน  ความคิดนี้มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร  และโลกของแบบสมัยกรีก ตามแนวคิดของ

เดสการต (Descartes) เห็นวา ความรูที่ใชหลักคิดแบบคณิตศาสตรและนิรนัย (Deduction) เทานั้นที่

เปนจริง  ความรูที่อยูในจิตวิญญาณเชื่อวา  มาจากพระเจา  จากทฤษฎีนี้แสดงใหเห็นวา ผูเรียนศิลปะ

ที่ไมสามารถวาดรูปเหมือน  ไมใชเพราะขาดความสามารถ แตขาดประสบการณ  พระเจาไดมอบแบบ

วาดแลว แตผูเรียนยังไปไมถึง  ตองคอยๆ ฝกฝน  การเรียนรูแบบนี้อาศัยหลักนิรนัยเปนหลัก  กลาวคือ 

หากเชื่อวา  คนทุกคนที่ฝกฝนจะมีความสามารถศิลปะ เพราะมีสัญชาตญาณเปนทุนเดิมอยูแลว   

สมมุตวาเรารูจักนายดํา  โดยที่ยังไมเห็นผลงานศิลปะของนายดําเลย  นายดําเปนคนๆ หนึ่ง เราก็

สามารถอนุมานไดวา หากนายดําฝกฝนก็จะมีความสามารถทางศิลปะเชนกัน บทสรุปที่ไดจากการ

อนุมานนี้ ข้ึนอยูกับบทเสนอมีความถูกตองหรือนาเชื่อถือหรือไม  หากขอเสนอหรือความเชื่อนั้นถูกตอว

ขอสรุปก็ยอมถูกตอง  

   2. แบบประสบการณนิยม ความคิดนี้เห็นวา กระบวนการเรียนรูมาจากประสบการณเทานั้น 

เบคอน เปนคนแรก ๆ ที่เร่ิมความคิดนี้ เขาเห็นวาความรูควรไดจากการทดลองและสํารวจอยางเปน

ระบบ ซึ่งไดจากประสบการณและการกระทําดวยตนเอง แลวคอยไปหาหลักการ เขาจึงสนใจ

กระบวนการเรียนรูแบบอุปนัย (Induction)  เขาเสนอวาการแสวงหาความรู มิใชเพื่อความรูเอง แตเพื่อ

อํานาจที่มนุษยมีเหนือธรรมชาติ  อํานาจที่ชวยใหมนุษยมีพัฒนาการดีข้ึน  ตอมาจอหน ลอค  

(John Lock) ไดสืบทอดความคิดแบบประสบการณนิยมตอจากเขา  ลอคยังปฏิเสธความคิดแบบ

เหตุผลนิยมที่วา ความรูมีมาแตกําเนิด เขาเสนอวา มนุษยเมื่อเกิดใหม มีจิตวางเปลา ความรูทุกอยาง
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มาจากประสาทสัมผัส เชน การเห็น การไดยิน จับตอง เมื่อรับรูแลวเกิดจิตภาพ ประมวลความรูที่เปน

ระบบซับซอนตอไป การประจักษของจิตมนุษยนั้น มาจากจิตภาพ  ชึ่งเปนตัวแทนไมใชวัตถุภายนอก 

 ความคิดแบบประสบการณนิยม สรางความตื่นตัวใหกับการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 

ที่ตองการคนพบสิ่งใหม ๆ และพวกนี้ถือวาเปนขุมความรูที่แทจริงของมนุษย การสํารวจหรือทดลอง  

คือการหาประสบการณใหกับตัวเอง เพื่อขยายไปสูความรูอ่ืน ๆ ดังตัวอยาง นายแดงทดลองผสมปูน

ปนดวยชานออย ทําใหไดปูนเหนียวทนทานเปนผลสําเร็จ เขาจึงคาดวา ไมวาเขาหรือคนอื่น ๆ ปฏิบัติ

เชนนี้ในครั้งอ่ืน ๆ ก็ยอมสําเร็จเชนกัน ความรูแบบนี้เปนวิธีอุปนัย กลาวคือ เอาสิ่งที่ประสบไปสูสวนที่

ไมเคยประสบ (สําหรับคนอื่น ๆ) หรือขยายจากบางสวนไปสูทุกสวน   จากเฉพาะกรณีไปสูทั่วไปที่อยู

ในประเภทเดียวกัน  อยางไรก็ตามก็มีผูสงสัยในความแนนอนของวิธีนี้ ดังที่ฮูม (David Hume) เห็นวา   

ดวยธรรมชาติแลวไมอาจคาดการณไวลวงหนา   การคาดการณเชนนี้ อาจจริงหรือไมจริงก็ได  เพราะ

ไมมีความแนชัดวาอนาคตจะเปนเชนเดียวกับอดีต (จูเลียน  ฮักซลีย  และคนอื่นๆ.  2549: 63-82)  

 ทั้งเหตุผลนิยมและประสบการณนิยมดูเหมือนมองอยางสุดโตง  และเนนบางสวนมากไป 

จากแนวคิดของคานท  (Immanuel Kant)  เห็นวา  จริง ๆ แลวการหาความรู  ตองเกิดขึ้นทั้งจากการ

คิดหาเหตุผล  และประสบการณรวมกัน  คานทเชื่อมความคิดนี้จนมีผูนําทฤษฎีเขาไปปรับปรุง   

เกิดผลนาทึ่งในคริสตศตวรรษที่ 19  ทั้งเขายังเสนอวาความรูมี 2 ประเภทคือ จากประสบการณซึ่งไม

แนนอน กับความรูที่ไดจากความคิดความเขาใจ  ความเขาใจมี 2 อยางคือ แบบวิเคราะห และ

สังเคราะห 

 3. การเรียนรูจากความรูสึก ความคิดนี้คลายประสบการณนิยม แตเนนไปที่ความรูสึก 

ผูพัฒนาความคิดนี้คือ คอนดิลยัค (Eitenne de Condillag) เขาเสนอวา ประสบการณมนุษยยัง

ประกอบดวยภาพพจนของความรูสึกหรือความคิดตาง ๆ เรียกวาการถายทอดความรูสึก เขาอางจาก

รูปปนที่มักใหอารมณความรู สึกตาง  ๆ ประกอบกัน เชน ความสุข ความอยาก ความทรงจํา   

พวกประสบการณนิยมที่สนใจการหาความรูแบบวิทยาศาสตรมักสนใจเฉพาะความเหมือนกันของสิ่ง

ทั้งหลาย  ทั้งดานธรรมชาติและสังคม ไมคอยสนใจอารมณ ความรูสึก แรงบันดาลใจ ศักยภาพ

เฉพาะตัว  สนใจแตวาจะอยูกฎเกณฑใดในศาสตรของเขา  การเรียนรูจากความรูสึกพบไดจากศิลปน   

จากงานศิลปะทําใหคนพบวา เขารูสึกอยางไร  อะไรเปนตัวของเขาเอง เขามีลักษณะเฉพาะอะไร    

หรือมีอะไรเดนในตัวเขา (วิทย  วิศทเวทย. 2536: 140) 

 กระบวนการเรียนรูทางศิลปศึกษา  ตองใชความคิดทั้ง 3-4 กลุมขางตน ในภาคทฤษฎี

เกี่ยวของทั้งเหตุผลนิยม ประสบการณนิยม ทั้งนิรนัยและอุปนัย สวนภาคปฏิบัติเกี่ยวของกับความรูสึก 

ดังที่รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) เห็นวา การศึกษาควรเรียนรูจากธรรมชาติ และแสดง

ความสามารถของตนออกมา (วิทยากร  เชียงกุล. 2536: 145-146) 
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           ยุคสมัยใหม: ยุคแหงความคิดและความกาวหนา (ประมาณคริสตศตวรรษที่ 19) 
 นับแตคริสตศตวรรษที่ 15 ความคิดอยางมีเหตุผลเร่ิมเบงบานเรื่อยมา จากการมองทัศนะ

แบบปรัชญาโดยรวม  คอย ๆ กาวสูทัศนะแบบแยกสวน  ศาสตรตาง ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ 

ไมวาดานสังคม  ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร  จนกาวสูคริสตศตวรรษที่ 19  ที่สังคมถูกอธิบายดวย

หลักวิทยาศาสตร  ความคิดทางวิทยาศาสตรกาวหนาสูรูปธรรมอยางแทจริง เครื่องจักรกลทําหนาที่

ขับเคลื่อนแทนมนุษย  มีอุตสาหกรรมชวยเพิ่มกําลังการผลิตใหไดจํานวนมากๆ พอๆ  กับการขยายตัว

ของพอคาคนชั้นกลาง  ผูกุมอํานาจวงการอุตสาหกรรม  แตกระนั้นก็ตามความขัดแยงระหวางคนชั้น

นํากับกรรมาชีพก็เร่ิมทวีข้ึน  สงผลใหวิถีมนุษยในศตวรรษนี้เปลี่ยนแปลงอยางยิ่ง  สรางปญหานานา  

เชน  ดานเสรีภาพ  ความเลื่อมลํ้าทางสังคม  การเสี่ยงภัยกับส่ิงตาง ๆ  รอบดาน  จนตองหันมาทบทวน

วา มนุษยจะดํารงอยูอยางไรในสภาวะนี้  เกี่ยวกับการเรียนรูยุคนี้คิดเห็น ดังนี้ 

   1) ความคิดเรื่องเสรีภาพมีสวนสนับสนุนตอการแสวงหาความรู  เพราะเชื่อวาความรูยัง

ข้ึนอยูกับเสรีภาพ   สําหรับเฮเกล (George  Hegel)  เขาคิดวา ความรูไมจําเปนตองไดจากความ

สอดคลองกันของประโยคแบบนิรนัยตามแนวทางของอริสโตเติลเสมอไป  แตอาจไดจากความขัดแยง

ของประโยค  จากการรับบทเสนอ และปฏิเสธ ซึ่งก็พบความจริงไดเชนกัน   เขารับอิทธิพลจากคานท

ดวย ดังบทสรุปของคานทเกี่ยวกับการไดมาซึ่งความรู   จากที่เดสการดเสนอวาความรูไดจากเหตุผล  

และจอหน  ลอคเสนอวา ควรไดจากประสบการณ  โดยที่คานทสังเคราะหใหมวา  ความรูมาจากทั้ง

สองอยาง นั่นคือความรูเกิดไดจะตองมีบทเสนอ (Thesis) บทปฏิเสธ (Antithesis) และบทสังเคราะห 

(Synthesis) บทสังเคราะหนี้อาจทําหนาที่เร่ิมตนบทเสนอ  บทปฏิเสธ  บทสังเคราะหตอไปเร่ือย ๆ ซึ่ง

เรียกวิธีนี้วา “วิภาษวิธี (Dialectic)” ในทางศิลปะอาจศึกษาไดจากตัวอยางผลงานของปคาสโซ  โดยมี

ผลงานของโมเน   ที่ใชรูปทรงเลียนแบบธรรมชาติเปนบทเสนอ  แตพอล เซซานพยายามสรางรูปทรง

ใหม  ตัดทอนงาย ๆ แบบเรขาคณิต ซึ่งเปนบทปฏิเสธ 

    2)  การไดมาซึ่งความรูอีกประการหนึ่งขึ้นกับเจตจํานง ตามทัศนะของโซเปนฮาเออร 

(Arthur  Schopenhauer) ซึ่งเขาเห็นวา ความรูคงไมข้ึนกับจิตคิดหาเหตุผล  ตามการรับรูจากโลก

ภายนอกเทานั้น  แตข้ึนอยูกับเจตจํานง  เราตองมองจากภายใน  แลวจะพบเจตจํานงความตองการ

ของเรา   ที่ชวยใหตระหนักรูในความตั้งใจของเรา   ความรูเปนสิ่งสําคัญเพียงเพื่อสนองความอยาก

และความตองการของเรา  เมื่อจะทําสิ่งใดหมายถึงกาวตอไป  หรือการตระหนักถึงจุดมุงหมายของ

เจตจํานงของของเรา  

    3) ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรนั้น ไมมีกฎเกณฑแนนอน เพราะเราไมอาจรูอดีตได

ทั้งหมด ความรูประวัติศาสตรศิลปะในปจจุบันสวนใหญจินตนาการขึ้นทั้งสิ้น จากหลักฐานการบันทึก 

ผลงานและสิ่งปรักหักพัง ไมไดอาศัยประสบการณตรงจากภายนอก ดังที่โกรเช (Benedetto Groce) 
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ใหความเห็นวาประวัติศาสตรทั้งหมดคือผลงานปจจุบัน  และชี้วา ธรรมชาติมักเกิดขึ้นซ้ําซากอยูเร่ือยๆ 

แตในประวัติศาสตรเหตุการณทุก ๆ วันมีเอกลักษณ เราสรางกฎวิทยาศาสตรศึกษาธรรมชาติได แต

สรางกฎศึกษาประวัติศาสตรไดยาก (จูเลียน  ฮักซลีย  และคนอื่นๆ. 2549: 97, 106)  
  ยุคหลังสมัยใหม: ยุคแหงความสับสนวุนวาย (ประมาณคริสตศตวรรษที่ 20) 
  ในคริสตศตวรรษที่ 20 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนการกาวสูโลกหลังสมัยใหม  

(Post Modernism) อยางแทจริง กอนหนานี้คือนับแตคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2  

ถือเปนภาวะสมัยใหม (Modernism)  ภาวะหลังสมัยใหมดานศิลปะไดรับผลพวงจากความคิด  

ความกาวหนาในสมัยใหม  ไดรับอิทธิพลอยางไรนั้น  พิจารณาจากคํากลาวของนิทเซ (Nietzsche) 

ที่วา ไมมีศิลปนใดยอมทนตอความเปนจริง ศิลปนไมไดบอกความจริง  แตทําใหความคิดเขาเปนความ

จริงในผลงานของเขา เพราะฉะนั้นเขาไมตองสนใจความจริง  เพราะความจริงที่เปนเหตุเปนผลจะไม

ยอมรับ  การแสดงในภาวะหลังสมัยใหม  ถาเปนวรรณกรรมจะปรากฏเปนตัวละครวา  ตัวละครคิด

อยางไรผานสิ่งที่เรียกวา Stream of Consciousness  ถาเปนสถาปตยกรรมจะเนนประโยชนใชสอย

มากกวาความงาม ถาเปนกวีนิพนธจะสนใจกลอนเปลา (สุภางค  จันทวานิช. 2551: 206-207) จะเห็น

วาเปนการกลับคืนสูสํานึกเดิม ๆ บนพื้นฐานเสรีภาพและความเรียบงายของการแสดง  ซึ่งมีผลตอ

ปฏิกิริยาความคิด ประสบการณ  ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ในยุคหลังสมัยใหม

เกือบทุกอยาง  ไมมีความแนนอนตายตัว เปนภาวะที่สังคมซับซอน ไรระเบียบ  คลุมเครือ หลงใหลใน

วัตถุอยางยิ่ง ความคิดเกี่ยวกับอนุภาคอะตอมที่กอใหเกิดพลังงานของไอนสไตน (Albert  Einstein)  

ยังทําใหมนุษยเชื่อมั่นสมมุติฐานทางวัตถุหรือสสารมากขึ้น  ขณะเดียวกันคุณคาจิตใจกลับลดลง นัก

คิดตาง ๆ มีแนวโนมฝกเทคนิคเฉพาะขั้นสูง ทําใหเทคโนโลยีกาวหนาขึ้นไปอีก  นักคิดไมนอยหันมา

สนใจจิตวิทยา  เชิงพฤติกรรมสังคมและธรรมชาติของการเรียนรู  เพิ่มความซับซอนในการสื่อสาร   

อีกหลายคนหันมาสนใจปรัชญาภาษา  ผลจากความกาวหนาของอุตสาหกรรมและดานตางๆ ทําให

สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ใชพลังงานสิ้นเปลือง  พอ ๆ กับการถดถอยทางศีลธรรม  จนมีการตั้งคําถาม

กับปรากฏการณที่เกิดขึ้น  หรือพิจารณาวา   มนุษยจะปรับตัวอยางไรกับสภาพแวดลอมที่กําลังเสื่อม

ถอยลง  เกี่ยวกับการเรียนรูมีทัศนะ  ดังนี้ 

   แนวคิดของชาวตะวันตกระยะนี้  ที่สามารถนํามาประยุกตใชกับกระบวนการเรียนรูทาง

ศิลปะไดดี  คือความคิดของลัทธิปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ซึ่งเห็นวา การเรียนรูไมไดมาจากขั้นตอน

ของจิตภายใน  แตเปนการกระทําที่สงผล และตอบสนองตอเหตุการณ  ถามีความเชื่อแตมิไดกระทําก็

ยอมไมมีผลอะไร  กลาวคือความรูนั้นตองนําไปปฏิบัติดวย  แลวเกิดผลดีจึงจะเปนความรูที่แทจริง   

นักคิดสําคัญคือเจมส (William  James)  และดิวอ้ี (John Dewey) สําหรับดิวอ้ีเขาตอตานวิธีการใช

อํานาจบังคับในการสอนของครูในคริสตศตวรรษที่ 19 โดยเสนอลักษณะวิชาที่ใชการปฏิบัติ เพื่อชวย
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พัฒนาความสามารถสวนตัว และเตรียมตัวใชชีวิตในยุคใหม  การเรียนศิลปะจึงควรสงเสริมโดยให

ประสบการณลวน ๆ ใหปฏิบัติ ใหความรูโดยตรง การศึกษาศิลปะหลังสมัยใหมไดใหความสําคัญอยาง

ยิ่งกับความคิดแบบปฏิบัตินิยม  และเอ็กซิสเทนเชียลลิสม 

  มีทฤษฎีการเรียนรูอีกมากในศตวรรษนี้   ที่นักจิตวิทยาใหความคิดไว  และสามารถประยุกต

เขากับศิลปศึกษา เชน ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของวัตสัน (Watson)  ทฤษฎีเกสตอลต (Gestalt) ของเคอ

เลอร (Kohler) และคนอื่น ๆ ทฤษฎีเสริมแรงของสกินเนอร (Skinner) ที่เห็นวา พฤติกรรมมนุษยหรือ

การเรียนศิลปะมีสาเหตุการเสริมแรง  ทฤษฎีของสไตเนอร (Steiner) ที่เห็นวา ถาบุคคลเห็นคุณคาสิ่ง

ใดยอมมีผลตอการเรียนรู  (มะลิฉัตร  เอื้ออานันทร. 2545: 198)  การศึกษาระยะนี้จะพบวา  พยายาม

มุงใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  ตามปรัชญาพิพัฒนาการ (Progressivism) ซึ่งเริ่มข้ึนในอเมริกา 

  อยางไรก็ตามนักวิชาการหลายทาน เห็นวาภาวะหลังสมัยใหม  ความรูที่ไดรับอาจถือเปน

เกมภาษาเทานั้น เปนการสรางความรูผานวาทกรรมที่มาจากอํานาจ  ซึ่งลีโอตารด (Lyotard) เรียก

ความรูหรือกฎตาง ๆ วา เร่ืองเลา   เร่ืองเลาจํานวนมากมาจากรัฐ หมดความชอบธรรม เขาเห็นวา

ความรูที่สรางขึ้นมี  2  ลักษณะ  คือความรูที่สรางขึ้นเพื่อประโยชนของความรู  และความรูที่สรางขึ้น

เพื่อปลดปลอยสูเสรีภาพ (สุภางค  จันทวานิช. 2551: 292) 

  โดยสรุปกระบวนการเรียนรูเหลานี้มีขอวิพากษ ดังนี้ 

   1. ความคิดของนักปราชญตาง ๆ ในตะวันตกไมมีขอสรุปใดจบส้ิน  แตทุกอยางลวนนา

สงสัย ไมควรกําหนดกรอบ แบบแผนใหกับคนที่จะเรียนรู แตปลอยใหเปนตามเสรีภาพ ตามเจตจํานง 

เหมาะสมอยางยิ่งที่นํามาใชในสังคมไทย  ส่ิงที่เห็นชัดคือ คนที่จบการศึกษาแลว  มักคิดวาตนเองจบ

ส้ินการหาความรู   แตความจริงเปนแคบันไดที่จะตองใฝหาความรูตอไป  เพราะการศึกษาเปน

กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

   2. ความคิดในการเรียนรูศิลปะ ในแบบเอกซิสเทนเชียลลิสม (Existentialism) แบบปฏิบัติ

นิยม (Pragmatism) และแบบพิพัฒนาการ (Progressivism) ในสังคมไทยอาจไมไดผลเสมอไป  

การยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเสรีภาพในการคิดและปฏิบัติ  บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมไทยมี

ประสิทธิภาพไมเดนชัด   การใหเสรีภาพทําใหเด็กไมสนใจที่จะปฏิบัติ ดังสังเกตวา เมื่อใหผูเรียนอาน

เอกสารมาลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ สวนใหญเลือกไมอาน เพราะนิสัยคนไทยไมคอยชอบอาน 

หรือต้ังคําถาม กระบวนการเรียนรูจึงยังก้ํากึ่งที่ตองการผูชี้นํา  ส่ังสอนกับการศึกษาดวยตนเอง 

   3. บอเกิดของความรูตามทฤษฎีตะวันตก  ทั้งความคิดแบบเหตุผลนิยม ประสบการณนิยม  

อนุมานนิยม หรือจากความรูสึก เกิดขึ้นไดในทุกสังคม แตการแสวงหาความรูในสังคมไทย ยังตองมอง

ที่พุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น ๆ ดวย ที่ไมใชศาสนาคริสต ตองเชื่อมโยงศาสนาตนเขากับการเรียนรู 
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เชน ชาวพุทธมองวาอายตนะสําคัญทั้งภายในภายนอก (สอดคลองกับพวกประสบการณนิยม) แตชาว

พุทธมองวา ไมใชกอเกิดความรูเทานั้น ยังเกี่ยวของกับคุณคาทั้งความรูสึก  ตัณหา  และอุปาทานดวย 
   2  กระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษา  
   การเรียนรูศิลปะในสถานศึกษา มีทฤษฎีการศึกษาและศิลปศึกษารองรับไวหลาย ทฤษฎี   

สวนหนึ่งเปนทฤษฎีที่คิดโดยนักการศึกษา  นักจิตวิทยา นักปรัชญาอื่นๆ หากสามารถนํามาประยุกตใช

กับการเรียนรูศิลปะได   และทฤษฎีศิลปศึกษาที่คิดคนโดยนักศิลปศึกษา ศิลปน หรือนักวิจารณศิลป 

นักสุนทรียศาสตรโดยตรง 

   ดังมีทฤษฎีของบลูม (Benjamin  Bloom) และคนอื่น ๆ ซึ่งเปนนักการศึกษา ไดกลาวไว ไม

วาการศึกษาเรื่องใด ควรใหผูเรียนผานกระบวนการเรียนที่มีวัตถุประสงคแตกตางกัน ดังนี้ 

    1. พุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซึ่งเปนดานความรูความเขาใจ เนนความจํา การจดจํา 

สามารถนึกยอนเอาสิ่งที่เรียนกลับมาใหม รวมถึงเชาวนปญหาในการแกปญหา ประกอบดวยชั้น

ความรู ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห และการสังเคราะห 

    2. จิตพิสัย (Affective domain) เปนดานเกี่ยวกับความรู อารมณ การยอมรับ และไม

ยอมรับคานิยมหนึ่งคานิยมใด มีระดับแตกตางกันประกอบดวยขั้นการรับรู การตอบสนอง การเกิด

คานิยม การจัดระบบคานิยม และการสรางลักษณะนิสัยตามแบบคานิยมที่ยึดถือ 

    3. ทักษะพิสัย (Psychomotor domain) ในดานนี้วิชัย วงษใหญ (2525: 85) ไดเรียบเรียง

ข้ันตอนจากทฤษฎีของบลูม ฉบับ คศ.1974 ไววา ในดานนี้ทักษะพิสัยเปนการใชความสามารถในการ

ปฏิบัติที่แสดงออกทางกาย การฝกฝนในดานนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐาน 

กฎเกณฑตาง ๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยใหเกิดความชํานาญประสบการณที่ลึกซึ้ง ประกอบดวยขั้นตาง ๆ คือ 

การรับรู การลงมือกระทําตามแบบ การยอมรับคําแนะนํา การกระทําเองโดยธรรมชาติ และ

ความสามารถปฏิบัติตอส่ิงที่ซับซอนไดอยางรวดเร็ว 

   ทางดานศิลปะสามารถนําทฤษฎีนี้มาประยุกตใชทั้ง  3 ดาน และดูเหมือนวาจะมีน้ําหนักไป

ทางจิตพิสัย และทักษะพิสัย ทั้งนี้ข้ึนกับธรรมชาติของวิชา วิชาจิตรกรรม แมตั้งเกณฑใหผูเรียนสามารถ

วาดภาพระบายสีได แตก็มีเนื้อหาทฤษฎีรองรับดวย และสรางลักษณะนิสัยเปนผูมีใจละเอียดออน วิชา

ประวัติศาสตรศิลป แมมีเกณฑใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ แตก็มีการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ

ดวย กลาวคือ กระบวนการเรียนรูศิลปะควรมีจุดประสงคทั้งสามดาน แตอาจใหน้ําหนักตางกัน 

  ไมวาเรียนรูดวยพิสัยใด กระบวนการเรียนรูมีองคประกอบอยางนอย 4 สวน ตามทฤษฎี

การศึกษาของสไตนเนอร (Steiner, E) ที่อธิบายวา กระบวนการเรียนก็คือระบบของการเรียนรู ซึ่งตอง

ประกอบดวย 4 หนวย คือ  1) บุคคลที่พยายามเรียนรูภายใตการแนะนําของผูอื่น  2) บุคคลที่พยายาม

แนะนําบุคคลอื่นใหเกิดการเรียนรู  3)เนื้อหาวิชาหรือส่ิงที่โครงสรางของจิตจะตองเกิดสํานึก  
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4) ส่ิงแวดลอมในการเรียน คือ ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ นอกเหนือ  3 หนวยแรก อาจหมายถึง ผูบริหาร 

เจาหนาที่ ชุมชน หนวยงานตาง ๆ ซึ่งขึ้นกับลักษณะบุคคล ชนิดของสถาบัน ระดับชั้น หรือสถานที่ใน

การเรียนการสอน   อยางไรก็ตามระบบการเรียนรูนี้ยังมีความหมายถึงการพัฒนาจิต ซึ่งเกิดขึ้นจาก

ความสํานึกของโครงสรางจิต ไมดานใดดานหนึ่ง คือ ความคิด (Cognitive = of thought)  

ความจดจอ (Conative = of Intention) ความรูสึก (affective = of feeling) 

   ในทางศิลปะโครงสรางจิตยังมีบทบาทตอการเห็นคุณคา หรือไมเห็นคุณคา หรือมีความเปน

กลาง  กลาวคือ ถาบุคคลเห็นคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ส่ิงนั้นยอมมีผลตอการเรียนรู ในการเห็นคุณคา

แบงออกเปน 2 ดาน คือ เห็นในแงคุณประโยชน และเห็นในแงคุณความงาม หรือ 2 อยางพรอม ๆ กัน 

(มะลิฉัตร เอื้ออานันท. 2545: 196-198) 

   ตามปรัชญาการศึกษาวอลดอรฟ ซึ่งคิดโดยรูดอลฟ สไตเนอร (Rudolf  Steiner,) เชื่อวา  

กระบวนการเรียนรูตองเนนที่การพัฒนาจิตเปนสําคัญ  อันนําไปสูศาสตรแหงจิตวิญญาณ  ที่กาว 

พนขอจํากัดในการแสวงหาความจริง ความรูทางอารมณความรูสึกไมไดแยกออกจากความรูทาง

วิทยาศาสตร แตอยูอยางกลมกลืนดวยการรับรูของกายและจิต แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยเขาเห็นวามีชีวิต

อยู 3 โลก คือ โลกแหงวัตถุ (Physical World) โลกแหงความรูสึก (Soul World) และโลกแหงจิต

วิญญาณ (Spiritual World) โดยผานรูปกาย (Physical body) กายแหงความรูสึก (astral body) และ

จิตวิญญาณ   มนุษยรับการหลอเลี้ยงทางจิตวิญญาณ  การมาจุติยังโลกมนุษยเสมือนการเดินทางจาก

โลกแหงวิญญาณมายังโลกแหงวัตถุ  ดังนั้นการพัฒนามนุษยไมไดเร่ิมตนและสิ้นสุดในชีวิตนี้เทานั้น  

แตเปนการพัฒนาตนเองในการเวียนวายตายเกิด การเรียนรูจะทําใหมนุษยพัฒนาตนเองสมบูรณยิง่ขึน้  

หากการพัฒนาที่ไดผลนั้นขึ้นกับแตละชวงวัย และสังคมโดยรอบ   กระบวนการเรียนรูศิลปะจะตอง

เหมาะสมกับพัฒนาการ  ตั้งแตแรกเกิดจนถึงหนุมสาว เชน วัยเด็กประถมศึกษาอาจเพียงสงเสริมให

เด็กระบายสี ปนรูป โดยไมตองเลียนแบบของจริง ไมตองโยงสีกับวัตถุนั้น ใหสีสรางจินตนาการ   

วัยมัธยมศึกษาเริ่มสงเสริมแงสุนทรีย แยกแยะและเชื่อมโยงกับเร่ืองอื่น ๆ อยางไรก็ตามแมตางกันแต

ละชวงวัย แตทุกระดับตองพัฒนารางกายและจิตวิญญาณควบคูกัน โดยใหเกิดความสมดุลในการ

เรียนรูดวยกาย (การลงมือกระทํา) หัวใจ (ความรูสึก ความประทับใจ) และสมอง (ความคิด) (บุษบง 

ตันติวงษ 2552: 4-9)  

 โดยสรุปแลวจะเห็นวากระบวนการเรียนรูศิลปะเปนการพัฒนาทางจิตใหเกิดความสํานึกใน

โครงสรางของจิตดานใดดานหนึ่ง สํานึกในการเห็นคุณคา หรือไมเห็นคุณคาที่สงผลตอการเรียนรูและ

ทักษะตามมา อยางไรก็ตามการเรียนรูนี้ผูวิจัยยังเห็นวาเปนทั้งเหตุและผล กลาวคือ การเรียนรูทําให

เห็นคุณคาและเมื่อเห็นคุณคาแลวก็ยิ่งทําใหเกิดการเรียนรูตอเนื่อง อันทําใหเกิดทักษะทางสังคมดวย 

ความสําเร็จของผลงานชิ้นหนึ่งเกิดจากความรวมมือทางสังคม ทั้งผูสอน ผูผลิตและสิ่งแวดลอมรอบตัว 
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 ทางดานสาระทางศิลปะที่กลุมนักวิชาการสมัยใหมใหความสนใจคือ แกนหลัก 4 ดาน ที่

เรียกวา DBAE (Discipline – Based Art Education) อันไดแก สุนทรียศาสตร ศิลปวิจารณ 

ประวัติศาสตรศิลป  และศิลปะปฏิบัติหรือการผลิตผลงาน   เปนแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรที่ไดรับการ

ยอมรับและเผยแพรอยางกวางขวาง มีอิทธิพลจากปรัชญาพิพัฒนาการ (Progressivism) ที่ยึดเด็กเปน

ศูนยกลาง เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพรอมกับสาขาอื่น ๆ การยอมรับทฤษฎี 

DBAE ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา ศิลปศึกษาเปนสาขาที่มีความรูอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่จะใหผูเรียน 

มิใชทางผานหรือเครื่องมือไปสูความคิดสรางสรรค ตามแนวคิดเดิมของปรัชญาพิพัฒนาการเทานั้น 

และเนื่องจากวิชาศิลปะก็สามารถใหความรูและประสบการณที่มีคุณคาแกผูเรียน ศิลปะจึงควรเปน

วิชาหนึ่งในวิชาบังคับของหลักสูตรการศึกษาทั่วไป การขานรับนี้นําไปสูการพัฒนาใหเกิดการเรียนรู

ดานประวัติศาสตรศิลป ศิลปวิจารณ และความตองการที่จะรักซาบซึ้ง เห็นคุณคาศิลปะ มุมมองนี้ไมใช

เล็งผลสําเร็จ แตใหความสําคัญกับกระบวนการทํางานอยางมีสุนทรีย ซึ่งผลงานสําเร็จมีความเทา

เทียมกับกระบวนการ นั่นคือ ครอบคลุมทั้งพุทธวิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เปนการมุงหาทางพัฒนา

ความรู ความเขาใจ พัฒนาจิตใจและความซาบซึ้ง ซึ่งไมเพียงผูเรียนศิลปะโดยตรงเทานั้น แตเปน

บุคคลทั่วไปที่เขารับการศึกษาในสถานศึกษาดวย 

 ทฤษฎี DBAE ไดนํามาพัฒนาโดยคลาก เดย และเกรียร (Clark, Day and Greer) โดยพวก

เขาระบุคุณสมบัติของหลักสูตร และการเรียนแบบ DBAE รวมทั้งการนําไปใชดังนี้ (มะลิฉัตร  

เอ้ืออานันท. 2545 : 23-34)  1) เปาหมายหลักของ DBAE คือ การพัฒนาความเขาใจ และซาบซึ้งเห็น

คุณคาของศิลปะของผูเรียน   2) ศิลปะเปนสวนประกอบสําคัญของหลักสูตรการศึกษาทั่วไป และเปน

รากฐานของสาขาวิชาเฉพาะดาน ที่นักเรียนสามารถศึกษาตอในระดับสูงในอนาคต 3) เนื้อหาสาระ

การสอนมีพื้นฐานจากหลักเกณฑ 4 แกนของสุนทรียศาสตร ศิลปะวิจารณ ประวัติศาสตร และศิลปะ

ปฏิบัติ 4) เนื้อหาการเรียนมาจากเครือขายที่กวางขวางของทัศนศิลป ซึ่งรวมถึงศิลปะพื้นบาน 

ศิลปะประยุกต วิจิตรศิลปจากวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมอื่นตั้งแตอดีตจนถึงยุครวมสมัย    

5) หลักสูตรทุกระดับช้ัน สรางขึ้นอยางเปนระบบและมีข้ันตอน มีความกระจางชัดเจน  6) ผลงานศิลปะ

เปนศูนยกลางในระบบของหลักสูตร และใชรวมกันระหวางสาระความรูทั้ง 4 แกน  7) หลักสูตรสรางขึ้น

โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันของสาระความรูทั้ง 4 แกน  8) การจัดระบบของหลักสูตรนั้น มุงเพิ่มพูน

ความเขาใจ และการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งจะพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ดานพัฒนาการ

ของผูเรียนแตละวัยเปนสําคัญ   9) การนําไปใชเต็มรูปแบบนั้นทําอยางเปนระบบ มีแบบแผนการสอน

ศิลปะที่มีพื้นฐานกวางขวางนําไปใชไดหลายเขตการศึกษา มีผูเชี่ยวชาญศิลปะใหการแนะนํา มีการ

สนับสนุนจากฝายบริหาร และมีส่ือที่เหมาะสม 10) มีหลักเกณฑ และขั้นตอนที่ถูกตองเหมาะสม

สําหรับประเมินผลการเรียนของผูเรียน และหลักสูตร 
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 จะเห็นวาทฤษฎี DBAE มีความสอดคลองกับการเรียนการสอนทุกสมัย เพราะสาระหลัก ๆ 

เหลานี้เปนการปองกันไมใหผูเรียนคร่ําเครงกับแกนหนึ่งแกนใดมากเกินไป เชน สนใจแตวิชาปฏิบัติไม

สนใจวิชาทฤษฎี แตละแกนผูเรียนจะเขาใจทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ความสัมพันธกับสาระอ่ืนๆ รวม

ศิลปะทั้งถิ่น ทั้งนี้ข้ึนกับกระบวนการเรียนรูการสอนของแตละสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวของกับครูศิลปะ

โดยตรง ครูสาขาอื่น ผูบริหารและปราชญชาวบาน 
  กระบวนการเรียนรูที่สนับสนุนทฤษฎี DBAE 
  กระบวนการเรียนรูมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของแตละแกน ทั้งนี้ไดอางจากวรรณกรรม

ที่เกี่ยวของ  2 เลม คือ ศิลปศึกษาแนวปฏิรูปของมะลิฉัตร เอ้ืออานันท (2545) และรูปแบบการเรียน

การสอนทางเลือกที่หลากหลายของทิศนา แขมมณี (2552ข) โดยผูวิจัยนํามาสังเคราะหประยุกตใชเพื่อ

สรางฐานคิดในการศึกษา ดังนี้ 
 กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางมโนทัศน 
 การเรียนรูนี้มีจุดประสงคใหผูเรียนเขาใจมโนทัศนทางศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อคนหา

คุณสมบัติเฉพาะที่สําคัญของสิ่งนั้น และแยกสิ่งที่ใชและไมใชออกจากกัน โดยมีลําดับแรกคือเตรียม

ขอมูลสําหรับใหผูเรียนฝกหัด ข้ันอธิบายกติกาในการเรียน ข้ันผูสอนเสนอขอมูลตัวอยางของมโนทัศนที่

ตองการสอนและไมตองการสอน ข้ันผูเรียนบอกคุณสมบัติเฉพาะสิ่งที่ตองการสอนและขั้นผูสอน 

ผูเรียนอภิปรายรวมกัน (ทิศนา แขมมณี. 2552ข: 9-11) จึงเหมาะสมกับแกนสุนทรียศาสตร และ

ประวัติศาสตรศิลป หรือที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัยเปนสําคัญ 

 ในการเรียนรูเร่ิมแรก   1) ผูเรียนสังเกตดูภาพ 2 ประเภท คือ ประเภทที่ตองการใหสรางมโน

ทัศนและไมตองการสรางมโนทัศน เชน ตองการสรางมโนทัศน นิยามของศิลปะ  ศิลปะคืออะไร 

ประเภทภาพมีทั้งตัวอยางที่ เปนงานศิลปะ และไมใชศิลปะเชน ภาพถายนกยูงรําแพนในกรง   

2) กําหนดกติกาเชน ผูเรียนตอบวาใชหรือไมใช   3) ผูสอนนําเสนอตัวอยาง อาจสลับกันเปนคู ๆ หรือ

เสนอที่ตองการสรางใหเกิดมโนทัศนกอน และที่ไมเกิดมโนทัศนในภายหลัง 4) ผูเรียนบอกคุณสมบัติ

รวม เฉพาะของตัวอยางใชและไมใช เชน งานศิลปะลวนเปนสิ่งที่มนุษยสรางสรรคข้ึน  ความงามที่เกิด

จากธรรมชาติไมอาจเรียกศิลปะ  จากนั้นอภิปรายรวมกันถึงมโนทัศนที่ไดรับ 
 กระบวนการเรียนรูเพื่อเนนความจํา 
 การเรียนรูนี้ชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาสาระไดงายและนาน รูหลักกลวิธีสรางความจํา 

ประกอบดวยขั้นสังเกตหรือศึกษาสาระอยางตั้งใจ 4 ข้ัน  คือการสรางความเชื่อมโยง ข้ันการใช

จินตนาการ และขั้นฝกใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อทบทวนจนจําได (ทิศนา แขมมณี. 2552ข: 18-19)  

จึงเหมาะสมกับเนื้อหาที่เนนพุทธิพิสัย ดังเชน ประวัติศาสตรศิลป  ทฤษฎีศิลป  ดังมีกระบวนการดังนี้ 



 65 

   1) ใหผูเรียนตระหนักในสาระที่เรียน โดยแนะเทคนิคตาง ๆ เชน ขีดเสนใตคําหรือประเด็น

สําคัญ ใหตั้งคําถามจากเรื่องที่อาน ใหหาคําตอบจากคําถามตาง ๆ เปนตน  2) ใหผูเรียนศึกษาสาระที่

ตองการเรียนรู แลวเชื่อมโยงกับเนื้อหาสวนตาง ๆ ที่ตองการจํา เชน เนื้อหากับคํา ภาพ หรือความคิด

ตาง ๆ ตัวอยางเชน นักศึกษาจําไมไดวาใครวาดภาพโมนาลิซาจึงโยงคําวา ซากับดา  ซึ่งออกเสียงสระ

ตัวหลังกับตัวหนาคลายกัน  คือดาวินซี   3) ใหผูเรียนใชเทคนิคเชื่อมโยงสาระตาง ๆ ใหเปนภาพที่

ขบขันเกินความจริง เชน ปราสาทเมืองสิงหจมดิน ก็อาจจําไดวาเปนของขอม นอกจากดูประหลาดเกิน

จริง  แลวยังเชื่อมโยงกับความคิดหรือตํานานที่กลาววาขอมดําดิน 
    กระบวนการเรียนรูเพื่อความเขาใจโดยใชผังกราฟก 
    การเรียนรูนี้ชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูใหมเชื่อมโยงกับความรูเดิมในการเสริมสราง

ความหมาย และความเขาใจเนื้อหาสาระหรือขอมูลที่เรียนรู โดยการจัดระเบียบขอมูลดวยผังกราฟก 

ซึ่งจะงายแกการจดจํา ดังที่จอยสและคณะ (Joyce, et al. 1992: 159-161) เสนอไวมี 8 ข้ันตอน คือ 

ข้ันผูสอนชี้แจงจุดมุงหมาย ข้ันนําเสนอผังกราฟกที่เหมาะสม ข้ันผูเรียนระลึกถึงความรูเดิม ข้ันเสนอ

เนื้อหาสาระที่ตองการ ข้ันเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับผังกราฟก โดยใสไปในผังที่ออกแบบไวตามความ

เขาใจ ข้ันผูสอนใหความรูเชิงกระบวนการ ชี้แจงเหตุผลในการใชผังกราฟก และขั้นอภิปรายผลรวมกัน 

กระบวนการนี้เหมาะสมกับเนื้อหาทางประวัติศาสตรศิลป  สุนทรียศาสตร   ทฤษฎีองคประกอบศิลป  

ดังมีลําดับกระบวนการ  ดังนี้ 

     1) ผูสอนชี้แจงจุดมุงหมาย และนําเสนอกราฟกที่เหมาะกับเนื้อหา เชน สอนเรื่อง ทฤษฎีสี 

โดยเสนอวงกลม 3 วงซอนทับกัน  2) ใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิม เชน แมสี 3 สี เพื่อเตรียม

ความสัมพันธกับความรูใหม คือ การผสมสีของแมสี 3 สีใหเกิดสีใหม   3) ใหผูเรียนเชื่อมโยงเนื้อหาเกา

และใหมเขาดวยกัน โดยเขียนความสัมพันธลงในกราฟกที่กําหนดไว   4) ผูสอนใหความรูกระบวนการ

เกิดสีตาง ๆ และอภิปรายกับผูเรียนถึงความสัมพันธของกราฟกและเนื้อหาสาระ 
    กระบวนการเรียนรูเพื่อสุนทรียะ 
    การเรียนรูนี้มีเปาหมายที่ความรูซึ้งอยางมีสุนทรีย และการวิเคราะหส่ิงตาง ๆ ใหเกิดความรู

แจง ความสามารถที่จะรักทะนุถนอนเห็นคุณคาของสิ่งอันมีสุนทรีย เพราะไดรูแจงถึงคุณคาของ

สุนทรียวัตถุนั้นแลว   ทฤษฎีที่ควรพิจารณาเปนของแฮรี โบรดี (Harry  Broudy) ซึ่งเขากําหนดวา  ข้ัน

แรกควรเปนการพิจารณามาตรฐานของศิลปะ   จากนั้นผูสรางและผูวางแผนหลักสูตรเลือกสื่อตาม

มาตรฐาน 4 ดาน  คือ ส่ือที่มีคุณสมบัติดานสวนประกอบการรับรู   ส่ือที่มีคุณสมบัติดานโครงสราง   

ส่ือที่มีคุณสมบัติดานความรูสึก  และสื่อที่มีคุณสมบัติดานเทคนิค   ส่ือมาตรฐานเหลานี้เลือกตัวอยาง

สุนทรียวัตถุเพื่อใชในการเรียนการสอน   จากนั้นสงเสริมใหแสดงออกในดานตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิด
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ความซาบซึ้งในศิลปะ (มะลิฉัตร เอ้ืออานันท. 2545: 84-85) จึงเหมาะกับแกนดานสุนทรียศาสตร แกน

ศิลปวิจารณ  ครอบคลุมวัตถุประสงคทั้งพุทธพิสัยและจิตพิสัย ดังมีรายละเอียดและตัวอยางดังนี้ 

   1) ผูชํานาญพิจารณาถึงมาตรฐานของศิลปะ แยกเปน 2 พวกคือ ศิลปะที่เปนศิลปะแท ซึ่ง

ไดแก ศิลปะในระบบ คือ ศิลปะที่ยอมรับในวงการศิลปะตั้งแตอดีต และศิลปะนอกระบบ คือผลงานล้ํา

ยุคแปลกใหม ที่ไมเคยมีผูใดทํามากอน แตวงการศิลปะยอมรับวาเปนงานศิลปะ  กับศิลปะมวลชน

นิยม ซึ่งไดแก ศิลปะเพื่อธุรกิจ เชน แฟชั่น เส้ือผา รถยนต ภาพโปสเตอร รูปแบบสิ่งของเครื่องใชที่นิยม

ในระยะหนึ่ง   2) ผูเรียนใชส่ือการสอนตามมาตรฐาน 4 ดาน ตัวอยางเชน หนังสือ ชุดการสอน ภาพ

จําลอง วีดิโอ สไลด ซีดี อินเทอรเน็ต   3)  ผูเรียนเลือกใชตัวอยางสุนทรียตาง ๆ เพื่อเรียนรูคุณสมบัติ

ตาง ๆ อันไดแก ผลงานที่มีคุณสมบัติดานสวนประกอบการรับรูทางทัศนศิลป เชน เสน สี รูปราง รูปทรง 

ผลงานที่มีคุณสมบัติดานโครงสราง เชน ความสมดุล สัดสวน จังหวะลีลา ผลงานที่มีคุณสมบัติดาน

ความรูสึก เชน รูสึกสงบ สดชื่นราเริง รุนแรง ผลงานที่มีคุณสมบัติดานเทคนิค เชน ทิ้งฝแปรง เกลี่ย

เรียบ ใชจุด ผลงานที่มีคุณสมบัติดานสุนทรีย เชน ภาพนั้นสื่อความหมายตามเจตนารมณของผูสราง

หรือไม ผลงานตอบสนองอยางไร     4) นําบทเรียนจากประสบการณไปแสดงออกใน 3 ดาน คือ 

ประสบการณศิลปะปฏิบัติจากวัสดุตาง ๆ ประสบการณดานสุนทรีย และประสบการณดานศิลป

วิจารณจากงานศิลปะที่เลือกสรร ประสบการณขางตนจะเสริมสรางใหผูเรียนซาบซึ้งในศิลปะ

เนื่องมาจาก 2 สาเหตุ คือ เนื่องจากความกระจางแจง และเนื่องจากเกิดความรูและการศึกษาที่เขมขน 
    กระบวนการเรียนรูเพื่อความซาบซึ้ง  
    นอกจากแนวทางของโบรดีแลว ยังมีแนวทางของพาร โยฮันเซน (Per  O. Johansen) ซึ่ง

อธิบายถึงการเรียนรูสุนทรียะ แตเนนไปที่ความซาบซึ้งในศิลปะ อาจยกตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นใดชิ้น

หนึ่งเปนตัวตั้ง  จึงเหมาะสมกับการเรียนรูแกนสุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ โดยมี 3 กระบวนการ

ตามลําดับ (มะลิฉัตร  เอื้ออานันท. 2545: 87-88) ดังนี้ 

    1) ข้ันเตรียมฐาน ผูเรียนสรางฐานความรูทางศิลปะ ฝกประสบการณศิลปะจากภายใน 

จากฐานความรูดานประวัติศาสตร ซึ่งโยฮันเซนกลาววา ควรใหผูเรียนเรียนถึงความเปนมาของศิลปะ

เปนลําดับตน ทั้งดานแบบอยาง เชน แบบอยางในสมัยโบราณ แบบอยางสมัยใหม ดานเทคนิควิธีการ 

เชน เทคนิคทางจิตรกรรม (วาดเสน ระบายสี ฯลฯ) เทคนิคทางประติมากรรม (แกะสลัก ปน หลอ ฯลฯ) 

เทคนิคทางสถาปตยกรรม (คานวางพาดเสา วอลท ทรัสต ฯลฯ) ทั้งนี้ตองเหมาะสมกับความสามารถใน

วัยตาง ๆ ดวย   2) ข้ันเตรียมการเปนการที่ผูเรียนพิจารณาวิเคราะหงานดวยสายตา และแสดงความ

คิดเห็นจากความรูสึกสวนตัว โดยบงที่ผลงานชิ้นเดียว โดยไมคํานึงวาใครสราง สําคัญ มีชื่อเสียง

อยางไร ใหพิจารณาถึงคุณภาพโดยภาพรวม รูจักตีความสวนตาง ๆ และสามารถประเมินคุณคาทาง

สุนทรียภาพ อันเปนฐานเตรียมการสูความซาบซึ้ง    3) ข้ันรวบรวมประสบการณที่ผูเรียนไดรับจากขอ 
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1 และ 2 ผสมผสานกัน ผูเรียนใชความรูที่มีอยูผสมผสานกับความคิดเห็นสวนตัว กระทําการแจกแจง

บรรยายถึงสวนประกอบตาง ๆ ในผลงานโดยรวม อันทําใหกลาแสดงออก ตัดสินประเมินผลงานศิลปะ

ดวยความรูแจงถองแท เกิดความศรัทธา ชื่นชม และยอมใชตัวเองรับรองคุณคาของผลงาน นั่นคือ

คานิยมทางศิลปกรรม 
   6) กระบวนการเรียนรูศิลปะเพื่อความเขาใจและชื่นชม 
   การเรียนรูนี้มีลักษณะการวิเคราะหเพื่อตีความและประเมินผลงาน  คิดโดยเอ็ดมันด   

เบิรก เฟลดแมน (Edmund Burke Feldman) (อางอิงจาก มะลิฉัตร เอ้ืออานันท. 2543: 34-35) ผูคน

คิดศิลปะวิเคราะหใหความเห็นวา คนที่ไดรับการฝกฝนใหมีความเขาใจงานศิลปะจะสามารถอาน

ขอมูลตาง ๆ ทางศิลปะออก และขอมูลเหลานี้จะไขไปสูการวิเคราะหและตัดสินงานศิลปะ ขอมูลนี้จะ

เปนดานคุณภาพ ผูเรียนตองทําความเขาใจ และเขาถึงเหตุและผลของงานกอน จากนั้นความชื่นชมจะ

ตามมา เขาไดแบงขั้นตอนตามลําดับ 4 ข้ัน ดังนี้ 

   1) ข้ันบรรยาย ผูเรียนดูภาพ สํารวจและบรรยายออกมากวาง ๆ ในทันทีที่เห็นภาพ เชน สี 

เสน รูปราง ฯลฯ และวิเคราะหถึงเทคนิคที่ใช  ตามที่เห็นดวยสามัญสํานึกอยางงาย ๆ  2) วิเคราะห

โครงสราง โดยเชื่อมโยงกับส่ิงที่สํารวจไวในขั้นแรก คุณภาพของเสน สี รูปราง รูปทรง เพื่อใหเกิดความ

เขาใจในองคประกอบของผลงานนั้น ซึ่งจะเปนฐานใหกับการตีความขั้นตอไป   3) การตีความ ผูเรียน

อธิบายถึงผลงานที่มีความหมายตอตน ความหมายศิลปะนี้หมายถึง ความหมายที่มีตอชีวิตความ

เปนอยูของมนุษย ความหมายที่ศิลปนผูสรางตองการถายทอด   4) การประเมินหรือตัดสินงาน 

ตรวจสอบถึงเจตนาหรือผลที่เกิดขึ้นของงานศิลปะนั้น ๆ โดยเปรียบเทียบกับงานชิ้นอื่น ๆ 

   ข้ันตอนเหลานี้เปนระบบของกระบวนการสรางความเขาใจในศิลปะผูเรียน ซึ่งความเขาใจนี้

จะนําไปสูการชื่นชม ความซาบซึ้ง หรือเห็นคุณคาในที่สุด 
   7) กระบวนการเรียนรูและประเมินผล 
   การเรียนรูนี้เหมาะสําหรับแกนศิลปวิจารณ คิดคนโดยยีน มิทเลอร (Gene A.Mittler)  

เปนเนนถึงกระบวนการสองขั้นใหญ ๆ คือ การใหผูเรียนสัมผัสกับส่ิงเรา (งานศิลปะ) และการใหผูเรียน

ตัดสินแบงแยกสวนประกอบตาง ๆ ดวยความคิดเห็นสวนตัวโดยมีลําดับ 3 ข้ันตอน 

   1) ข้ันหาประสบการณของผูเรียน โดยการเห็นหรือรับรูสิ่งหลาย ๆ ส่ิง หลาย ๆ ภาพ หลาย ๆ 

วิธีการ ปูพื้นฐานถึงรูปแบบตาง ๆ ของศิลปกรรม ฝกใหเกิดการรับรูทางทัศนอยางกวาง ๆ  2) ข้ันเกิด

ความรูคิด สังเกตสิ่งที่ตนรับรูหลากหลายชนิดขึ้น มองเห็นความแตกตางของรูปแบบ คุณคา เห็นความ

หลากหลาย และแตกตาง สวนประกอบตาง ๆ ในผลงานดวยความคิดเห็นสวนตัว จากนั้นครูชี้แนะให

เปนระบบดวยสื่อตาง ๆ  3) ข้ันเริ่มมีความรูซึ้งและกวางยิ่งขึ้น โดยกลับไปพิจารณาศิลปะที่ตนสนใจอยู 

หาหลักฐานมาสนับสนุนความคิดตนจากประวัติศาสตรศิลปะ ดวยแรงจูงใจภายใน สนใจใฝรูนอก
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หองเรียน เยี่ยมชมผลงานในหอศิลป พิพิธภัณฑ วัดวาอาราม โบราณสถานตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนการ

บรรลุผลของกระบวนการเรียนรู 
   8) กระบวนการเรียนรูสุนทรียภาพเชิงพรรณนา 
   การเรียนรูนี้คิดคนโดยเอแวน เครน (E.J.Kern) นํามาปรับอีกครั้งโดยโยฮันเซน เปนการ

สงเสริมใหผูเรียนใชวิธีการพรรณนา บรรยาย วิเคราะห และประเมินผลประสบการณสุนทรีย จึงเหมาะ

กับการเรียนทั้งแกนสุนทรียศาสตร และศิลปวิจารณ ใชกลวิธีเปดรับหรือเปดโอกาสใหประสบการณใด

ก็ตามที่มีอยูในผลงานนั้นปะทะสัมผัส โดยปราศจากความคิดเห็นหรือหลักการใด ๆ ที่เคยระบุ

ความหมายนั้นมากอน มีกระบวนหลัก ๆ 3 ข้ันตอน ดังนี้ (มะลิฉัตร   เอื้ออานันท. 2552: 37-38,  

76-77) 

                1) ข้ันบรรยายถึงสวนประกอบตาง ๆ ตั้งแตระดับที่ผิวเผิน เชน เสน สี รูปราง รูปทรง จนถึง

ระดับคุณสมบัติที่ละเอียดลึกซึ้ง เชน ความสมดุล ลีลาจังหวะ โดยแบงขั้นบรรยายนี้เปน 5 ลักษณะ คือ 

บรรยายคุณสมบัติที่ผิวเผิน ความสัมพันธของคุณสมบัติที่ผิวเผิน คุณสมบัติที่ลึกซึ้ง ความสัมพันธของ

คุณสมบัติที่ลึกซึ้ง  และความสัมพันธของคุณสมบัติที่ผิวเผินที่ผูกโยงกับคุณสมบัติที่ลึกซึ้ง  2) ข้ัน

บรรยายความหมายที่มีนัยสําคัญ ประกอบดวยพิจารณาดวยวลีส้ัน ๆ เพียงวลีเดียว แลวขยายความให

ลึกซึ้ง อาจเปนการกลาวเชิงอุปมาอุปไมย (Mataphor) หรือการเปรียบเทียบ (Analogue) ข้ันนี้อาจ

เปดรับใหขอมูลภายนอกเขามาเชื่อมโยง จากนั้นเปรียบเทียบความหมายเดิมในผลงานกับความหมาย

ที่ไดรับเพิ่มเติมภายหลัง   3) ข้ันตัดสินนัยสําคัญตาง ๆ ในผลงานนั้น เปนการตัดสินคุณคาของ

ประสบการณที่ผูเรียนไดรับ ผลงานที่ดีเปนผลงานที่มีภูมิตานทานตอการวิเคราะห ผลข้ันนี้จะพิจารณา

ไดวา ศิลปกรรมนั้นสามารถบรรลุถึงความดีงามหรือคุณคาเชนไร 
    9) กระบวนการเรียนรูศิลปะเพื่อปรับปรุงรสนิยม 
    การเรียนรูเพื่อสงเสริมรสนิยมทางศิลปกรรม นํามาจากแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย ของ

แครทโวล บลูม และมาเซีย (krathwohl, Bloom and Masia) ที่กลาวถึงจุดมุงหมายของการศึกษาไว 3 

ดาน ทางดานจิตพิสัยจะทําใหผูเรียนพัฒนาความรูสึก เจตคติ คานิยม รสนิยม คุณธรรม หรือจริยธรรม 

อันนําไปสูกรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนไปตามตองการ (ทัศนา  แขมมณี. 2552ข: 25-26) ในดาน

ศิลปกรรม มีลําดับของกระบวนการ ดังตอไปนี้ 

     1) ข้ันการรับรู เปนการที่ผูเรียนไดรับรูคานิยม ที่จะปลูกฝงในตัวผูเรียน ผูเรียนรูตัว เต็มใจ

รับรูและควบคุมการรับรู  เชน  ให ผู เ รียนดูภาพโบราณสถาน  เพื่อปลูกคานิยมดานอนุ รักษ   

2) ข้ันตอบสนอง ผูเรียนเริ่มรับรูและสนใจในคานิยมนั้น ยินยอม เต็มใจและพึงพอใจตอบสนอง มี

โอกาสตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน สนใจที่จะเดินทางชมโบราณสถานดวยตนเอง   

3) ข้ันการเห็นคุณคา ผูเรียนไดรับประสบการณเกี่ยวกับคานิยมนั้นแลวเกิดการยอมรับและชื่นชอบและ



 69 

ผูกพันในคุณคานั้น เห็นคุณคา ทําใหมีเจตคติที่ดีตอคานิยมนั้น เชน คุณคาตอประวัติศาสตรไทยและ

การทองเที่ยว แสดงออกโดยไมทิ้งขยะ ไมทําลาย และเผยแพรความรูนี้ออกไป   4) ข้ันการจัดระบบ 

ผูเรียนสามารถสรางมโนทัศนในคุณคานั้น และรับคานิยมที่ตนเห็นคุณคาเขามาจัดอยูในระบบคานิยม

ของตน  5) ข้ันการสรางลักษณะนิสัย เปนขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติตามคานิยมที่ตนรับมาอยางสม่ําเสมอ มี

หลักยึดในการตัดสินใจ และทําจนเปนนิสัย เชน จะไมทิ้งขยะบนถนนรอบโบราณสถานเมื่อเยี่ยมชมทุก

คร้ัง 
   10) กระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะ 
   กระบวนการเรียนรูขางตนสวนใหญเปนดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย  ยังมีการเรียนรูที่เนนทักษะ

พิสัย  ซึ่งมีแนวคิดหรือทฤษฎีรองรับมากมาย  เหมาะกับแกนดานศิลปะปฏิบัติที่ตองการผูเรียนมีทักษะ

หรือฝกฝนจนชํานาญ   กระบวนการตาง ๆ  เชน  กระบวนการเรียนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว (Harrow) 

กระบวนการเรียนรูทักษะปฏิบัติของเดวีส (Davies) (ทิศนา แขมมณี. 2552ข: 34-40) กระบวนการ

เรียนรูของแฮรโรว มีลําดับข้ัน ดังนี้ 

   1) ข้ันการเลียนแบบ ผูเรียนสังเกตขั้นตอนหลัก ๆ นั้นวามีอะไรบาง  2) ข้ันลงมือกระทําตาม

คําสั่ง เมื่อเห็นแบบอยางและขั้นตอนแลว ใหผูเรียนลงมือกระทําเอง โดยไมดูตัวอยาง อาจลงมือทํา

ตามคําสั่งของผูสอน หรือตามคูมือ ลองผิดลองถูก อยางนอยไดรับประสบการณ และปญหาตาง ๆ ที่

ชวยใหเกิดการเรียนรู   3) ขั้นกระทําอยางถูกตองสมบูรณ ผูเรียนฝกฝนจนถูกตองสมบูรณ แมไมมี

แบบอยางหรือคําชี้แนะนําทาง   4) ข้ันการแสดงออก ผูเรียนมีโอกาสฝกฝนมากขึ้น จนสามารถทําสิ่ง

นั้นไดถูกตองสมบูรณอยางคลองแคลว รวดเร็ว ราบร่ืน มั่นใจ   5) ขั้นกระทําอยางธรรมชาติ ผูเรียน

สามารถกระทําสิ่งนั้น ๆ อยางสบาย เปนไปอยางอัตโนมัติ โดยไมรูวาตองใชความพยายามพิเศษ 

อาศัยการปฏิบัติบอย ๆ ในสถานการณที่หลากหลาย 

   สวนกระบวนการเรียนรูทักษะปฏิบัติของเดวีส มีดังนี้ 

   1. ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระทํา ใหผูเรียนเห็นทักษะหรือการกระทําในภาพรวมอยางเปน

ธรรมชาติ   ฟงการชี้แนะใหสังเกต หรือดูจุดสําคัญที่สนใจเปนพิเศษ 2. ข้ันสาธิต และผูเรียนปฏิบัติ

ทักษะยอย เมื่อเห็นภาพรวมแลวใหแตกทักษะทั้งหมดใหเปนทักษะยอย ๆ แบงสิ่งที่จะกระทําออกเปน

สวน ๆ และสาธิตการกระทํายอย ๆ นั้น 3. ใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย โดยไมมีการสาธิต หรือ

แบบอยางใหดู หากมีติดขัด ผูสอนใหคําชี้แนะ และแกไขให  4. ข้ันใหเทคนิควิธีการ ผูเรียนมีเทคนิค

วิธกีารใหการกระทํานั้นดีข้ึน เชน ประณีตสวยงามขึ้น รวดเร็วขึ้น หรือส้ินเปลืองนอยลง 5. ข้ันใหผูเรียน

เชื่อมโยงทักษะยอย ๆ เปนทักษะที่สมบูรณ ฝกปฏิบัติหลาย ๆ คร้ัง จนสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ

ไดอยางชํานาญ 
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   จะเห็นวากระบวนการทักษะทั้ง 2 แบบเหมาะสมกับแกนวิชาศิลปะปฏิบัติ  ทั้งดานวิจิตร

ศิลปและศิลปะประยุกต  เพราะตางก็เนนทักษะพิสัย กระบวนการของแฮรโรวเปนการปฏิบัติรวดเดียว

จนเสร็จ  จึงเหมาะสมกับการปฏิบัติที่ไมซับซอนมากนัก เชน ข้ันตอนการระบายสีน้ํา หากกระบวนการ

ของเดวีสเปนการปฏิบัติทีละขั้นตอนยอย  จึงเหมาะสมกับการปฏิบัติที่ยุงยาก ซับซอน  เชน การผลิต

งานศิลปหัตถกรรม  ดังเชน  การทอผา ซึ่งผูเรียนอาจฝกทักษะเปนสวน ๆ แยกเปนการปนดาย การขึ้น

เครื่องทอ การทอ ใหแตละสวนมีความชํานาญ   กอนนํามาเชื่อมโยงกัน 

   อยางไรก็ตามในการเรียนรูศิลปะปฏิบัติ ส่ิงที่ตองพิจารณาฝกฝนดวยกัน คือ ความคิด

สรางสรรค หรือการออกแบบ แมแตงานจิตรกรรมก็ตองออกแบบจัดมุงมอง แตไมสําคัญเทากับงาน

ประยุกตศิลปตาง ๆ เชน ตกแตงภายใน พาณิชยศิลป ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม การเรียนรูสาระเหลานี้

จึงยังตองเพิ่มทักษะกระบวนการสรางสรรคดวย 

   จอยส และวีล (Joyce and Weil. 1996: 239-253) (อางอิงจาก ทิศนา แขมมณี. 2552ข: 

46-47) ไดเสนอแนวทางฝกทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค โดยพัฒนาแนวคิดของกอรดอน 

(Gordon) ที่กลาววา คนทั่วไปมักยึดติดกับวิธีแกปญหาแบบเดิม ๆ เขาจึงเสนอใหผูเรียนใชวิธีการคิด

เปรียบเทียบอุปมาอุปไมย เพื่อกระตุนความคิดใหม ๆ  ซึ่งจะมีประโยชนมากสําหรับการเรียนรูเกี่ยวกับ

การเขียน  และการสรางสรรคงานทางศิลปะอาจใชกระบวนการดังตอไปนี้ 

   ข้ันนํา ผูเรียนทํางานตาง ๆ ตามคําแนะนําของผูสอน เชน ใหวาดรูปสม ตามปกติที่เคยชิน 

แลวเก็บผลงานไวกอน 

   ข้ันการสรางอุปมา ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง เชน เปรียบเทียบความ

เหมือนและความแตกตางของสมกับลูกบอล การเปรียบเทียบบุคคลกับส่ิงของ โดยสมมติตัวเองกับส่ิง

ใดสิ่งหนึ่ง และแสดงความรูสึกออกมา เชน เปรียบผูเรียนกับเครื่องปนผลไมจะรูสึกอยางไร การ

เปรียบเทียบภาพคูขัดแยง ใหนําส่ิงที่เปรียบเทียบในลักษณะที่หนึ่ง และสองมาประกอบกัน ที่มี

ความหมายขัดแยงในตวัเอง เชน เตะสม สมเหลว รุนแรงเหมือนปอกสม 

   ข้ันการอธิบายความหมายภาพคูขัดแยง ผูเรียนชวยกันอธิบายความหมายของคําคูขัดแยงที่

ได 

   ข้ันการนําความคิดใหมมาสรางสรรคผลงาน นําผลงานที่เก็บไวมาทบทวน ลองเลือกนํา

ความคิดใหมมาใชในงานของตน ใหงานตนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้น 

   กระบวนการเรียนรูดังกลาว จะชวยเสริมประสบการณความคิดใหม ๆ เทานั้น เปนการ

ฝกฝนทักษะสรางกระบวนการคิดสรางสรรค ที่ไมอยูในขอบเขตของความเปนจริง อยางไรก็ตามในการ

ปฏิบัติการออกแบบสรางสรรคศิลปะโดยแทแลวยอมตองมีเปาหมายหรือเพื่อแกปญหาอยางใดอยาง
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หนึ่ง เชน ออกแบบกระปุกออมสินเปนรูปสม ซึ่งยอมตองมีรูปแบบหนาที่ใชสอยเฉพาะ การคิด

สรางสรรคตามนี้ ไมไดระบุถึงขอจํากัดในบางจุด ซึ่งเกี่ยวพันกับหนาที่ใชสอย 

    จากการสังเคราะหกระบวนการเรียนรูแบบตางๆ จะพบวา กระบวนการเรียนรูลําดับที่หนึ่ง

ถึงสาม เปนการเนนที่พุทธิพิสัย กลาวคือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ  ตามเนื้อหาที่ถายทอดแก

ผูเรียน  การเรียนรูที่เนนความจําชวยเพิ่มพูนองคความรู  การเรียนรูแบบมโนทัศนและกราฟกจะ

สงเสริมความเขาใจ หากผูสอนจะทําความเขาใจกับผูเรียนไดนั้นตองอภิปรายรวมกัน หลังจากที่ไดรู

แจงแลว   ไมวาการจํา  การรูจักแยกแยะ เชื่อมโยง ส่ิงที่ทําใหผูเรียนกระจางในความรู ความเขาใจก็คือ 

การอภิปราย  โดยผูสอนต้ังประเด็น ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ แลวประเมินไป

พรอมๆ กัน   

  กระบวนการเรียนรูลําดับที่ส่ีถึงเกาจะเนนดานจิตพิสัย หากพิจารณาพบวามีเปาหมายสําคัญ 

2 ประการ คือ การเรียนรูเพื่อความชื่นชม  และการเรียนรูเพื่อปรับลักษณะนิสัย กระบวนการเรียนรูเพื่อ

สุนทรียะ ความซาบซึ้ง เขาใจและชื่นชม ประเมินผล กระทําไปเพื่อความชื่นชม  กระบวนการเริ่ม

พื้นฐานจากการรับรูในผลงาน  การรับรูองคประกอบศิลป ดานเทคนิค แบบอยางทางประวัติศาสตร  

จากนั้นถึงขั้นวิเคราะห  โดยใหสามารถแยกแยะ เปรียบเทียบ  ความแตกตาง  ความเหมือน กอนถึง

ข้ันบรยายความหมาย  ตีความ  เพื่อใหเกิดความรูซึ้ง รูกวางยิ่งขึ้น  สําหรับการเรียนรูเพื่อปรับลักษณะ

นิสัยมีกระบวนการคลายกันคือ เร่ิมจากการรับรู เห็นคุณคา ซึ่งสวนหนึ่งไดจากการวิเคราะหและ

ตีความหมาย หากสวนที่เพิ่มเติมคือ การนําคุณคานั้นมาปรับกับลักษณะนิสัย ดังนั้นหากนําไปใชใน

พื้นที่ตองใชทั้งสองประการ 

 กระบวนการเรียรูลําดับที่สิบเปนการเรียนรูดานทักษะพิสัย หากพิจารณาจะเห็นวา การเรียนรู

ดานทักษะเริ่มจากการไดเห็นแบบอยาง  เห็นผูอ่ืนปฏิบัติ  ซึ่งอาจหมายถึงผูสอน ศิลปน หรือชาง แลว

นําไปปฏิบัติเอง  การปฏิบัติอาจผิดถูกภายใตการแนะนําของผูรูผูเชี่ยวชาญ จนกระทั้งปฏิบัติดวยความ

ชํานาญ  พลิกแพลงเทคนิคตางๆ และนําไปประยุกตใช 

 ดังกลาวขางตน  ทําใหผูวิจัยไดแนวทางสําหรับประยุกตใชในภาคสนาม  เพื่อศึกษา

กระบวนการเรียนรูศิลปกรรมออกเปน 3 ประเด็น คือกระบวนการเรียนรูดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย  

และทักษะพิสัย    

 ดานพุทธิพิสัยเริ่มจากการใหผูเรียนรู  และสรางความเขาใจ  ในองคความรู และทฤษฎีตางๆ 

เนนแกนดานประวัติศาสตรศิลปะ หลักทฤษฎีสุนทรียะ หลังจากนั้นจัดกลุมอภิปรายและประเมินผลไป

พรอมๆ กัน   
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 ดานจิตพิสัยเริ่มจากใหรับรู  และนําสูความชื่นชม  และปรับลักษณะนิสัย  เนนแกนดานศิลป

วิจารณ  โดยใหศึกษาจากภาพวาด  ฝกการวิจารณ เวนระยะเวลาไวชวงหนึ่ง  จากนั้นใหดูภาพใหม

อ่ืนๆ พรอมการสังเกต สอบถาม  สนทนาเพื่อประเมินผล    

 ดานทักษะพิสัยเริ่มจากการรับรู เนนแกนดานศิลปะปฏิบัติ โดยสาธิตการทํางานศิลปะ  ทําให

ดูเปนแบบอยาง ใหคําแนะนํา และใหดําเนินตามจนกระทั้งเคยชินโดยธรรมชาติ และปฏิบัติไดอยาง

ซับซอน  ประเมินโดยใหปฏิบัติใหมหลายครั้ง  พรอมสังเกตุ และสนทนา 
           3 กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชน 
  กระบวนการเรียนรูในชุมชนแตกตางจากสถาบันการศึกษาหลายประการ ดานเอกภาพใน

ชุมชนจะมีความยืดหยุนสูงกวา ทั้งเนื้อหา เวลา สถานที่ ผูถายทอด ขณะที่ในสถาบันการศึกษาจะยึด

แบบเดียวทั้งประเทศ ทุกสถาบันแตละระดับมีโครงสรางเพื่อการเรียนรูคลายกัน  ดานผูถายทอด ใน

ชุมชนถูกแตงตั้งเปนทางการหรือไมมีก็ได  ข้ึนอยูกับความสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูของคนในชุมชน 

ดานกระบวนการเรียนรูในชุมชนมีการใหความรูและรับรู มีความเอื้ออาทร มีลักษณะการแลกเปลี่ยน

ประสบการณและความรูอยางใกลชิด 

 อรศรี งามวิทยาพงศ (2549: 69-77) ใหความเห็นวา การศึกษาเรียนรูในชุมชนไมไดแยกชีวิต

ออกจากกัน เปนงานที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ เกี่ยวกับสังคม เปนการบูรณาการชีวิตผานกิจกรรมอัน

หลากหลายมากมาย ผานการเปนสมาชิกครอบครัว ชุมชน ศาสนิกชน มีฐานหรือแหลงการเรียนรู

หลากหลาย สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อขัดเกลาทางสังคมอยูตลอดเวลา มิไดจํากัดไปเฉพาะ

เพื่อประกอบอาชีพหรือเรียนตอสูงขึ้น มีเนื้อหาที่จะเรียนรูมากมายหลากหลายที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม

อ่ืน ๆ เชน ประเพณี พิธีกรรม การพัฒนาเครื่องมือ มีการพบปะรวมกิจกรรมบอยครั้ง มีความสัมพันธ 

ดําเนินกิจกรรมอยางมีสวนรวม ในสายตาชาวบานในชุมชนไมไดฉลาดนอยไปกวาความรูจากหนวย

ราชการ แตระบบอํานาจไดทําใหชาวบานรูสึกวามีความรูไมเพียงพอ เมื่อหนวยราชการฝกอบรมจึง

จดจํามา แตขาดความตอเนื่องจากความรูเดิม เปนผลใหประยุกตใชอยางจํากัด หรือทําไมไดเลย 

เพราะไปเนนที่ผลลัพธมากกวากระบวนการ 

 เมื่อพิจารณาจากขอคิดนี้ จะพบวา กระบวนการเรียนรูนี้ครอบคลุมถึงศิลปะดวยเชนกัน

กลาวคือ กระบวนการเรียนรูศิลปะมีความสัมพันธกับชีวิต ไมแยกศิลปะออกจากชีวิต เปนความจําเปน

เพื่อตอบสนองความตองการทั้งการประกอบอาชีพ ประกอบพิธีกรรม และความรื่นเริงบันเทิงใจ ทําให

กระหายที่จะเรียนรูอยางตอเนื่อง ดังเชน การสานชะนางไมไผดักปลาเลี้ยงชีพ หากชางสานชราลงก็

ตองถายทอดแกบุตรหลาน เพื่อใหมีชีวิตอยูรอด ความสัมพันธกับชีวิตนี้มิใชเพียงการถายทอดจากรุนสู

รุนเทานั้น แตยังเกิดกระบวนการเรียนทางสังคม ความเอื้ออาทรระหวางผูรับกับผูให ซึ่งอาจสอดแทรก

จริยธรรม คุณธรรมอยางใกลชิด ประกอบกับความศรัทธาตามสายเลือด ความยําเกรงตอผูใหญ จึง
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พบวา กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนมีผลตอในแงจิตใจระหวางผูสอนกับผูเรียนมากกวา และเปน

ความรูที่ตอยอดกับฐานเดิมไดมากกวาในสถาบันการศึกษา 

 นิธิ  เอียวศรีวงศ ไดกลาวถึงลักษณะความรูของชุมชนวา (อางอิงจาก สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และ

คณะ. 2548: 120-122) วา ความรูของชุมชนเปนความรูในเชิงปฏิบัติ เพื่อตอบปญหาในประจําวัน เชน  

การสานตะกรา การสรางบานเรือน เปนความรูที่มีมุมมองดานศีลธรรม ไมวาศาสนาใด มีการแบงปน 

ใชรวมกัน เปนความรูที่ตอบปญหาของชุมชน เปนคุณสมบัติของชุมชนนั้น ๆ เปนความรูที่ไมอยูในรูป

ลายลักษณอักษร แตฝากไวในประเพณี กลาวคือไมอยูในตํารา แตอยูในชีวิต นอกจากนี้ยังเห็นวา

กระบวนการเรียนรูในชุมชนนั้นตองมีลักษณะคําตอบแตอยูในชีวิต นอกจากนี้ยังเห็นวากระบวนการ

เรียนรูในชุมชนนั้น ตองมีลักษณะคําตอบเปนสาธารณะ ชวยแกปญหารวมกัน บางครั้งอาจไดมาจาก

ชุมชนอ่ืน หรือถายทอดออกไปยังชุมชนอ่ืนก็ได ดวยอิทธิพลทางวัฒนธรรม นิยมกระทํากันในครอบครัว

หรือชุมชนเปนหลัก ถึงแมความรูนั้นไดมาจากชุมชนอื่นก็ตาม โดยมีบาน วัด มัสยิดเปนฐานกลางของ

ชุมชน จึงชวยสงเสริมมุมมองทางศาสนาดวย อยางไรก็ตามแมความรูชุมชนจะมีกระบวนการเรียนรูอยู

ในครอบครัว ในชุมชนเปนหลัก   แตก็ไดผดุงและสืบทอดโดยผูเชี่ยวชาญหรือทําอาชีพพิเศษ  ซึ่งมี

กระบวนการถายทอดความรูแบบรับตัวฝกงาน  อีกประการหนึ่งผูเชี่ยวชาญเหลานี้ก็ไมใชเปนของ

ชุมชนโดยสิ้นเชิง เพราะมีการทํามาหากินขามทองถิ่น ดังนั้น กระบวนการเรียนรูนี้จึงมีอิทธิพลขาม

ชุมชน และเปนสมบัติของเครือขายมากกวา 

 โดยสรุปจากวาทกรรมนี้ อาจกลาวไดวา กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชน เอาชีวิตเปนตัวตั้ง 

เอาปญหาเปนตัวตั้งเพื่อแกปญหาโดยสวนรวม  ดังเชน เครื่องปนดินเผา ชางมิไดทําข้ึนสนองตอปจเจก

ชนเทานั้น  ยังจายแจกแกคนอื่น ๆ เพื่อสนองความตองการใชสอยรวมกัน  หรือจําหนายออกนอก

ชุมชนเพิ่มคาครองชีพ  อันทําใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งขึ้น มีขอสังเกตวาเมื่อมีผลผลิตที่ใดจะมี

คานิยมตามมาตรฐานของสังคมนั้น  โดยถือครอบครัวเปนฐานหลักกอน เชน โองน้ําตองผลิตเพื่อใชใน

บานกอน   เมื่อมีเร่ืองศีลธรรม ศาสนา จึงผลิตหรือสรางถวายวัด  เมื่อวัดเปนที่ชุมนุมของคนจํานวน

มาก บางคนเห็นแบบอยางโองที่วัดจึงนําไปพัฒนาตอยอด  ซึ่งอาจขามพื้นที่  กระบวนการเรียนรูใน

ชุมชนจึงมีพลวัตสูง  หากสงผานไดงาย เมื่อเกี่ยวของกับความเชื่อ ความศรัทธา 

 เอกวิทย  ณ ถลาง (2545: 60-62) ไดอธิบายถึงการเรียนรูตามธรรมชาติของชาวบานไทยวา 

มีหลากหลายมิติ ไดแก   1) การลองผิดลองถูก เจ็บปวยไมสบาย เห็นแมวกินหญาก็กินตาม ปรากฏวา

หาย ก็จะสั่งสมความรูเอาไว 2) เรียนรูจากการปฏิบัติ เชน ทอเสื่อ ปลูกบาน 3) สาธิตวิธีการและการ

บอกเลา เชน ชาวนารูข้ันตอนการทํานาโดยไมอานตํารา 4) สรางองคความรูไวเปนลายลักษณนํา

เร่ืองราวมาเขียนตําราสั่งสมไว เลือกคนที่มีแววที่จะสืบทอดใหคนรุนหลังรู 5) เรียนรูโดยพิธีกรรม 

พิธีกรรมชวยตอกย้ําความเชื่อ ทําใหมนุษยมีประสบการณส่ังสมมา มีการถายทอดภูมิปญญา ที่
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จรรโลงสังคมไวดวย 6) ใชคําสอนศาสนาปฏิบัติมาเปนหลักใหคนปฏิบัติ เชน ศีลหา ทําใหคนอยู

รวมกันได 7) การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกันระหวางคนในสังคมตางวัฒนธรรม การเรียนรูแต

ละอยางมีสวนผสมของวัฒนธรรมหลายชาติ ภูมิปญญาจึงมีอยูหลากหลาย 8) การผลิตซ้ําทาง

วัฒนธรรม เปนเรื่องลาสมัย แตก็นํามาใชในสถานการณใหมได เชน บวชปาสืบชะตาแมน้ํา ไวบูชารูป 

รัชกาลที่ 5  เพื่อรักษาดุลยภาพทางจิตใจ รักษาสิ่งแวดลอม ลืมเหตุผลไวเบื้องหลังเมื่อนํามาจรรโลง

ประโยชน 9) ครูพักลักจํา เชน  ดูวิธีการสานกระจูด แอบทําเลนดู ทําไดบางพลิกแพลงบาง ก็ใหเกิด

ความงอกเงย เปนการเรียนรูทั้งโดยตรงและโดยออม 

 เมื่อโยงการเรียนรูดานศิลปะจะเห็น ศิลปะพื้นบานเกิดขึ้นจากลักษณะการลองผิดลองถูกมา

กอน เมื่อเห็นวาวัตถุดิบนี้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีรูปแบบสอดคลองกับหนาที่ใชสอยจึงยังคงใชตอ 

เชน บานที่ใชหลังคาจากหญาแฝกจะเย็นสบาย จึงสืบทอดจากรุนสูรุน บอกตอกันหรือเขียนเปนลาย

ลักษณอักษร  เชน  ตําราปลูกเรือน อยางไรก็ดีบานเปนผลผลิตของครอบครัว มีรูปแบบตามรสนิยม

ของสังคม จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง นํารูปแบบขามวัฒนธรรมมาประยุกตใชได ทั้งที่ศึกษาโดยตรง หรือ

ครูพักลักจํา ดังนั้นการเรียนรูศิลปะในชุมชน จึงมีความเลื่อนไหลตามสิ่งแวดลอม เชน ชาวมุสลิมเห็น

แบบอยางการกออิฐของโบราณสถาน  จึงนําไปทดลองใชกับการกอฐานมัสยิด  เปนตน  โดยอาจ

ประยุกตใชตาง ๆ กัน 

 การเรียนรูเชิงปฏิบัติจนเกิดทักษะนั้นอยางนอยตองมี 4 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันสังเกตรับรู กลาวคือ

ผูเรียนเห็นตัวอยางที่หลากหลาย จนเกิดความเขาใจและสรุปความคิดรวบยอด เชน เห็นการสาน

กระจูดหลายวิธี จนเขาใจในหลักการ  2) ทําตามแบบ ทําตามตัวอยางที่แสดงใหเห็นทีละขั้นตอน จาก

ข้ันพื้นฐานไปสูงานที่ซับซอน   3) ทําเองโดยไมมีแบบ เปนการฝกปฏิบัติตามขั้นตอน ตั้งแตตนจนจบ

ดวยตนเอง    4) ฝกใหชํานาญ ผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความชํานาญ หรือทําโดยอัตโนมัติ ซึ่ง

อาจเปนชิ้นงานเดิมหรืองานที่คิดขึ้นใหม  ดังเชน การขัดสานกระจูด เกิดเปนลายใหมๆ หรือทําเปน

กระเปา แทนที่จะเปนเสื่อเทานั้น   แสดงวาเมื่อชางชํานาญแลวก็ลองแบบใหมไดที่ตนเองตองการ 

 กระบวนการเรียนรูในชุมชนมีหลายกระบวนการ   สวนใหญคิดขึ้นโดยนักวิชาการไทย ทิศนา 

แขมมณี (2552ข: 125-129)  ไดอธิบายถึงทางเลือกในการเรียนการสอน ที่นํามาประยุกต็ใชกับชุมชน 

และกระบวนการเรียนรูทางศิลปกรรม  ดังนี้ 
 กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางเจตคติ 
  เปนการเนนความรูสึกที่ดีตอผูเรียน อาจเปนความคิด หลักการ การกระทํา เหตุการณ 

สถานการณ ฯลฯ มีข้ันตอนดังนี้   1) ผูเรียนพิจารณาขอมูล เหตุการณ การกระทําที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ

การมีเจตคติที่ดี และเจตคติที่ไมดี   2) วิเคราะหวิจารณผล ที่จะเกิดขึ้นตามมา แยกเปนการกระทําที่
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เหมาะสมไดผลตามที่นาพอใจ และการกระทําที่ไมเหมาะสมไดผลที่ไมนาพอใจ   3) สรุป รวบรวม

ขอมูลเปนหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ 
  กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางความตระหนัก 
   กระบวนการนี้จะชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจ เอาใจใส รับรู เห็นคุณคาในปรากฏการณหรือ

พฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ข้ันตอนการดําเนินการมีดังนี้   

1) สังเกต ใหขอมูลที่ตองการใหผูเรียนเกิดความสนใจ เอาใจใส และเห็นคุณคา 2) วิจารณ ใหตัวอยาง 

สถานการณ ประสบการณตรง เพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะหหาสาเหตุและผลดี ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นทั้งใน

ระยะสั้น และระยะยาว   3) สรุป อภิปรายหาขอมูล หรือหลักฐานมาสนับสนุนคุณคาของสิ่งที่จะตอง

ตระหนัก และวางเปาหมายที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องนั้น 

   กลาวโดยสรุป ทางดานศิลปะ การเรียนรูหลักๆ ก็คือ การสังเกต วิเคราะห วิจารณแลวตั้ง

ขอสรุปเปนหลักการหรือคานิยม  ดังนั้นการเรียนรูศิลปะในชุมชนจึงมิใชการฝกฝนทักษะเทานั้น แตยัง

หมายถึงโลกทัศนตอส่ิงรอบตัว เชน บานเรือน ศาสนสถาน ศิลปหัตถกรรม โปสเตอร ฯลฯ ดังเชน 

มุสลิมชายแดนภาคใตสังเกตเห็นวัด เขาใหคุณคาหรือไมใหคุณคาอยางไร วิจารณอยางไร มีเจตคติ   

ตระหนักถึง   และสรุปผลอยางไร    ซึ่งขึ้นกับกระบวนการที่ไดมาถึงความรูความเขาใจสิ่งนั้น ๆ 

             จากสถานภาพของคนในชุมชนซ่ึงมีความหลากหลาย ผูตองการเรียนรูมีหลายระดับ  ตั้งแต

เด็กจนถึงผูใหญ ตั้งแตผูมีการศึกษานอยจนถึงผูมีการศึกษามาก การเรียนรูเพื่อเสริมคุณคาทางใจ และ

นําไปปฏิบัติ จึงใหสัมฤทธิ์ผลมากกวาการเสริมดานทฤษฎีลวนๆ  ดังนั้นแนวทางสําหรับประยุกตใชใน

ภาคสนาม เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะพึงกระทําใน  2  ประเด็น คือกระบวนการเรียนรูดานจิต

พิสัย  และทักษะพิสัย    

   ดานจิตพิสัย สรางกระบวนการเรียนรูโดยอธิบายคุณคาของศิลปะ  และวิพากษณวิจารณ

จากตัวอยางที่ใชเปนกรณีศึกษา  สรุปผล เพื่อสรางเจตคติ และความตระหนักรู  เวนชวงเวลาระยะหนึ่ง

แลวทําการสนทนา  สังเกตุ พรอมการประเมินผล 

    ดานทักษะพิสัย ใหผูเรียนเห็นตัวอยางชิ้นงาน   กระทําตามแบบสาธิตแตละขั้นตอน  

หลังจากนั้นใหผูเรียนปฏิบัติเอง  ตามเกณฑที่ตั้งไว  จนชํานาญ   เวนชวงระยะหนึ่ง  แลวทําการสนทนา  

สังเกตุ พรอมประเมินผล 
             4  กระบวนทัศนใหมกับการเรียนรูศิลปะ 
   คําวา กระบวนทัศน (Paradigm) นิยมใชอยูในยุคหลังสมัยใหม มีความหมายถึง กรอบ

ความคิด หรือแนวทางทั่วไปที่ใชในการมองโลก (ศัพทสังคมวิทยา. 2549: 186) นอกจากนี้ยังมี

ความหมายอยางอื่น ๆ    ประสาน ตางใจ (อางอิงจาก สิริลักษณ ยิ้มประสาทพร. 2548: 30-31) ได

อธิบายเพิ่มเติมวา หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่รวมการรับรู การคิด วิธีคิด และการสะทอน
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ความคิดใหเปนคุณคา และมีความหมายที่สังคมหนึ่งนําไปใชรวมกันในชวงเวลาหนึ่ง สวนเรื่องการ

เปลี่ยนยายกระบวนทัศนมีนัยที่เปนระบบตามธรรมชาติ จะตองมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมดา 

ดังนั้น การเปลี่ยนยายกระบวนทัศนจึงเปนกระบวนการที่จะตองเกิดขึ้น เมื่อเวลาหรือยุคสมัย และ

บริบทที่แวดลอมอยูเปลี่ยนไป ไมวามนุษยนั้นจะตองการหรือไมก็ตาม 

  การเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมไดรับอิทธิพลจากหลายปจจัย โดยเฉพาะเมื่อเห็นวากระบวน

ทัศนเดิมนั้นไมสอดคลองกับความเปนจริง ดังเห็นวา ในชวงสมัยใหมหรือการปฏิวัติวิทยาศาสตรหรือ

อุตสาหกรรม มนุษยคิดวาสามารถนําธรรมชาติมารับใชความตองการไดทุกรูปแบบ สนใจเฉพาะสิ่งที่

หาปริมาณหรือพิสูจนไดเทานั้น เปนผลใหมนุษยจัดการกับชีวิต สังคม และธรรมชาติอยางไมสมดุล

และสิ้นสุด กระบวนทัศนใหมเปนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด หาจุดบกพรอง เสนอทางเลือกใหม ๆ ดังเชน 

การมองอยางองครวม (Holistic) ใหคุณคากับความหลากหลายทางสังคม ศักยภาพเชิงปจเจก ความ

สมดุลของธรรมชาติ และศาสตรของการเรียนรู ซึ่งจะสนองวิถีการดํารงชีวิตในสังคมหลังสมัยใหม 

 สุภางค  จันทวานิช (2551: 267) ไดอธิบายถึงลักษณะสังคมหลังสมัยใหมวา จะมี

สัมพันธภาพเกี่ยวเนื่องกัน ไมมีส่ิงใดสมบูรณในตัวเอง ชนชั้นปกครองถูกลดระดับลง ไมมีรูปแบบที่คงที่

ยาวนาน ใหความสําคัญตอรูปสัญญะมากขึ้น ตอตานความรูเดิม พยายามคนหาความหมายของ

ความหมายเพื่อลดความคลุมเครือ มีชีวิตผิวเผิน ฉาบฉวย เชื่อมโยงรวมตัวกัน มีสวนรวมลดความหาง

เหิน บางสิ่งทําใหสลายไมปรากฏ ไมมีอะไรถูกกําหนดไวแนนอนตายตัว  ยังมีส่ิงที่มาพรอมกับสังคม

หลังสมัยใหมนั่นก็คือ เครือขายความรู สังคมที่ไรพรมแดน ไรกาลเวลา ความกาวหนาทางเทคโนโลยียิ่ง

เรงใหสังคมเปลี่ยนแปลงงายขึ้น  นอกจากนี้แดเนียล (Daniel. 1990: 84)  นักวิชาการมหาวิทยาลัย

โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ไดกลาวอยางนาสนใจวา “ศิลปน นักการศึกษา หรือใครก็ตามตองสนใจสงเสริม 

และคาดหวังศิลปะในอนาคต รับผิดชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวงการศิลปะ ในบริบทสังคมโลกยุคหลัง

สมัยใหมที่กลายเปนสังคมแหงเทคโนโลยีอยางนาประหลาด  ความนาทาทายในการจัดการเรียนรูคง

มิใชในโรงเรียนเทานั้น แตขยายถึงสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน ชุมชน บาน พิพิธภัณฑ แกลลอรี่ และ

ส่ือตางๆ ซึ่งตองมีความเขาใจในการควบคุมและจัดการ เพราะเหตุที่เทคโนโลยีสามารถสถิตและ

กําหนดทิศทางของสังคมและวัฒนธรรม พื้นที่วางศิลปะอาจไมจําเปนในอนาคต 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาวสงผลตอศิลปะเกือบทุกแขนง ดังนั้นตองมีการปรับเปลี่ยน

แนวคิด วิธีการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร หรืออ่ืน ๆ  อาจพิจารณาวากระบวนทัศนใหมกับการ

เรียนรูศิลปะ  ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 2 มิติคือ เปาหมายในการเรียนรูและเนื้อหาในการ

เรียนรู เปาหมายเปนการพยายามบูรณาการศาสตรอ่ืน ๆ เขากับศิลปะ ภายใตคําวาพหุศิลปศึกษา 

(Arts  Education) เพื่อรักษาความสมดุล ไมใหเปนเพียงวิชาในโรงเรียนอยางเอกเทศอีกตอไป    

มีเนื้อหาบูรณาการไดกับดนตรี การแสดง หรือเตนรํา  ทั้งยังตองแสดงบทบาทตอสาธารณชน นอก
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โรงเรียน ในชุมชน องคการ หรือผูสนับสนุน ไมจํากัดดานพื้นที่และเวลา  ทั้งนี้การยกระดับความสําคัญ

ของพหุศิลปศึกษาตองคํานึงถึงองคประกอบหลัก 4 ประการคือ 1) ความเปนธรรม โอกาสและการ

เขาถึงชุมชนที่หลากหลาย 2) การเตรียมพรอมของครูศิลปศึกษา ความรวมมือกับศิลปน  

3) การสนับสนุนของฝายตาง ๆ รวมถึงองคกรชุมชน 4) การปรับตัวของผูเรียน ในการเรียนรูวิชาเฉพาะ

และการบูรณาการศิลปะ (Provenzo, editor. 2009: 53)  

  ทางดานความหลากหลายของชุมชน  หรือวัฒนธรรมเปนกระแสใหมที่นักวิชาการ  หรือ

ผูสอนศิลปะใหความสนใจ  แฮริส (Harris.  2006: 31 ไดกลาวสรุปภาพสะทอนจากงานวิจัยในพื้นที่

มุสลิมวา  ไมควรเอาความคิดตัวเราเปนที่ตั้ง มองความแตกตาง เมื่อสอนชาวมุสลิม ตองเขาใจ

เกี่ยวกับอิสลามไวใหมาก จากแหลงเรียนรูตาง ๆ มากมาย มองตัวเราวากําลังสอนอะไร สอนอยางไร 

และสอนภายใตกรอบแนวคิดใด  มีบางครั้งที่พบวานักเรียนมุสลิมก็มีการตอตานตัวเขาเอง  ภายใต

ความเชื่อมีส่ิงที่ครูสังเกตไดวา  การสรางสรรคงานศิลปะสะทอนออกมาเปนวิถีชีวิต 

  จะเห็นวากระบวนการเรียนรูสังคมหลังสมัยใหม ไดเปลี่ยนกระบวนทัศนไปที่ตัวผูเรียน และ

บริบทที่แวดลอม เปาหมายยังตองการใหผูเรียนเติมเต็มศักยภาพ  ตามสภาพแวดลอม ตามภูมิปญญา

เดิม  ดวยเหตุนี้กระบวนการเรียนรูจึงทําไดทุกระบบ  เกิดขึ้นไดทุกรูปแบบกลาวคือ  ใหโอกาสคนทุกวัย 

ทุกสถานะ ทุกเวลา สถานที่ และสาระ   ที่ตองการตามความสนใจและความถนัด  ดังที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2549: 4)  มาตรา 15  จําแนกระบบ

การศึกษาไว 3 รูปแบบ  ดังนี้ 

   1. การศึกษาในระบบ เปนการเรียนรูที่กําหนดเปาหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา

ของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน  มี

สถาบันการศึกษารองรับ 

   2. การศึกษานอกระบบ เปนการเรียนรูที่มีความยืดหยุน ในการกําหนดเปาหมาย รูปแบบ 

วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการ

สําเร็จการศึกษา เนื้อหาและหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพปญหา และความตองการของแตละกลุม 

   3. การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 

ความพรอม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม ส่ือ หรือแหลง

ความรูอ่ืน ๆ 

   ศิลปะสามารถจัดกระบวนการเรียนรูทั้ง 3 รูปแบบ การศึกษาศิลปะในระบบจัดอยูใน

สถาบันการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัยจัดอยูในชุมชน แตการศึกษาศิลปะนอกระบบอาจจัดอยูใน

สถาบันการศึกษาหรือชุมชน   ในมาตรา 23 ยังเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรู และบูรณาการ   ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา   ในเรื่องตาง ๆ อยางกวางขวาง 
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วิรุณ  ตั้งเจริญ  (2548: 11)  กลาววา ศิลปะมีหลากมิติ สหวิทยาการ บูรณาการ ศิลปะรวมสมัย ศิลปะ

ประเพณีนิยม ศิลปะพื้นบานภูมิปญญาไทย การศึกษาคนควา การสรางสรรค และการแสดงออกใน

ลักษณะตาง ๆ รวมทั้งการออกแบบสรางสรรค และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีกิจกรรมบนฐานคิดที่

กวางและหลากหลาย แตก็มีเปาหมายเดียวกัน คือ ผลักดันใหผูเรียนศึกษาคนควา สรางสรรคงาน

รวมกัน ศึกษาและสรางสรรคงานในชุมชน  เพื่อใหสติปญญา ความรูความสามารถและศักยภาพใน

การสรางสรรคเกิดขึ้นแกผูเรียน 

 การปฏิรูปศิลปศึกษาแบบเดิมสูพหุศึกษาทําใหเกิดการบูรณาการแนวคิดและการสรางสรรค

ศิลปะ นั่นคือมีเนื้อหาการเรียนรูที่หลากหลาย มีทฤษฎีที่มารองรับมากมาย มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด 

เพื่อใหพหุศิลปศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรค จินตนาการ สุนทรียะ และการพัฒนาวัฒนธรรมอยาง

บูรณาการ สัมพันธกับชุมชนทุกปจเจกชน ทุกวิชาชีพ สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษใหรับผลสําเร็จ 

ใหพหุศิลปศึกษาเปนของทุกคนในสังคม เปนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองทั้งแนวการปฏิรูปการศึกษา 

และการปฏิรูปสังคมทั้งระบบ  และเพื่อกอใหเชื่อมประสานแบบองครวม จึงตองมีทฤษฎีตาง ๆ เขามา

สนับสนุน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การพัฒนาพหุศิลปศึกษาสัมพันธกับทฤษฎีสนับสนุน 5 ทฤษฎี อัน

ไดแก พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (Discipline-Based Arts Education พหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญา 

(Multiple Intelligences Arts Education) พหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปญญาไทย (Thai Wisdom Arts 

Education) พหุศิลปศึกษาเชิงศิลปะหลังสมัยใหม (Post-Modern Arts Education) และพหุ

ศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษ (Gifted Child Arts Education) 

 จะเห็นวาแมสังคมหลังสมัยใหม   มีการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูมากมาย หลากหลาย

เนื้อหาแตการเรียนแบบ 4 แกนหลัง (DBAE) ยังถูกนํามาผนวก ขณะที่แนวทางการศึกษาเชิงภูมิ

ปญญาไทยยังถูกผนวกเพิ่มขึ้นดวย  อันทําใหขอบขายการศึกษาศิลปะขยายกวางยิ่งขึ้น และลงลึกได

ถึงระดับทองถิ่นที่เปนเจาของภูมิปญญาแทจริง   การเกิดแนวคิดศิลปศึกษาหลังสมัยใหมเชนนี้สวน

หนึ่งเปนผลสืบเนื่องจากนักการศึกษากลุม DBAE ตองการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไปใน

ทิศทางใหม   จึงเรียกรองและชี้แนะใหมีการเชื่อมโยงสาระความรูระหวางภายในชั้นเรียนกับ

สถานการณโลกภายนอก   โดยการสงเสริมใหมีการศึกษาผลงานศิลปะที่หลากหลายวัฒนธรรม เปด

โอกาสใหศิลปะชนชาติอ่ืน ๆ มาศึกษาเทียบเคียงกับศิลปะของยุโรป  (สันติ คุณประเสริฐ (2547: 58) 

 จากคํากลาวขางตนพิจารณาไดวา การเรียนรูศิลปะในประเทศไทยตามแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

และสังคมหลังสมัยใหมเปดโอกาสใหศึกษาไดทุกวัฒนธรรม  ไมไดผูกมัดแบบตะวันตกเหมือนอยาง

อดีต และคํานึงถึงศักยภาพของคน  หรือชางฝมือในชุมชนดวย   การเรียนรูศิลปะยิ่งในสังคมพหุ

วัฒนธรรมก็จะยิ่งมีความซับซอน   หากไมเขาใจบริบทของแตละวัฒนธรรมอยางถูกตอง 
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  กระบวนการเรียนรูที่สนับสนุนพหุศิลปศึกษา หรือศิลปะหลังสมัยใหม 
  กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม 
  โทมาลิน และสเต็มเพลสกี (Barry Tomalin and Susan Stempleski) (1993: 24) กลาววา 

การเรียนรูขามวัฒนธรรมที่ดีคือ การมีกิจกรรมและการทํางานรวมกัน มีเทคนิคหลายวิธี ดังตัวอยาง

หนึ่งคือการจับกลุม ดังนี้  1) เปนการรวบรวมผูเรียนเปนกลุมเปนคู  ที่มีภูมิหลังแตกตางทางวัฒนธรรม  

ใหส่ิงของ วัสดุ เอกสารหรือเรื่องราวที่จะปฏิบัติเชิงวัฒนธรรม เพื่อรวบรวมชิ้นสวนตางของขอมูล   

2) แลกเปลี่ยนแบงปน และอภิปรายสิ่งที่ไดคนพบเพื่อชวยกันสรางภาพรวมที่ครบถวนสมบูรณ    

3) ตีความขอมูลนั้น ๆ ภายในบริบทของวัฒนธรรมที่ศึกษาและเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของตนเอง 

   กรณีใชกิจกรรมศิลปะอาจพิจารณาจากภาพจิกซอ เชน ภาพวัดกระจายชิ้นสวน แลวใหแต

ละกลุมนํามาประกอบกัน ตีความภาพที่ปรากฏภายใตบริบทวัฒนธรรมไทยพุทธ และใหคนวัฒนธรรม

อ่ืนเชน จีน อิสลาม เปรียบกับศาสนสถานของตนเอง 
   กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ 
   การเรียนรูศิลปะแบบรวมมือ สามารถทําไดหลายแบบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ คือการ

ปฏิบัติเปนทีม จอหนสันและจอหนสัน (Johnson  and Johnson. 1974: 213-240) ใหความเห็นวา 

การเรียนรูควรเนนความรวมมือมากกวาการแขงขัน  อันประกอบดวยหลัก  5 ประการคือ  1) หลักการ

พึ่งพาอาศัยกัน โดยถือทุกคนเทาเทียมกัน   2) หลักการเขาหากัน มีปฏิสัมพันธกัน 3) หลักการอาศัย

ทักษะทางสังคม 4) หลักเรียนรูแบบวิเคราะหกระบวนการกลุม 5) หลักเรียนรูรวมกันที่เห็นผลงานหรือ

ผลสัมฤทธิ์ 

  การเรียนรูแบบรวมมือมีหลายแบบ แบบพื้นฐานที่เหมาะสมกับพุทธิพิสัย การคนควาทาง

ทฤษฎีศิลปะ คือแบบจีไอ  (G.I.) (Group Investigation) เปนกระบวนการที่สงเสริมผูเรียนชวยกันไป

สืบคนขอมูลมาใชในการเรียนรูรวมกัน  โดยลําดับดังนี้ 1) ผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง กลาง 

ออน)  2) แตละกลุมยอยศึกษาเนื้อหาสาระรวมกัน โดยแบงเนื้อหาเปนหัวขอยอย ๆ แลวแบงกันไป

ศึกษาหาขอมูล หรือหาคําตอบ ในการเลือกเนื้อหา ควรใหผูเรียนออนเลือกกอน 3) สมาชิกแตละคน ไป

ศึกษาหาขอมูล/คําตอบมาใหกลุม อภิปรายรวมกันและสรุปผลการศึกษา 4) เสนอผลงานของผูเรียนแต

ละกลุม 
   กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
   การเรียนรูแบบบูรณาการ ตั้งอยูบนหลักการที่วา ทุกสิ่งทุกอยางลวนมีความสัมพันธกัน หรือ

ควรเรียนรูแบบองครวม ผูเรียนควรแกปญหาโดยใชความรูหลาย ๆ ดานประกอบกัน เพื่อผูเรียนเกิด

พัฒนาการทั้งดานความรู ทักษะ และบูรณาการ การเรียนรูเนื้อหาสาระแบบบูรณาการมีลักษณะ  

2 ใหญ คือ 1) การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary) โดยนําเนื้อหาในวิชาเดียว หรือในกลุม

ประสบการณใหสัมพันธกัน   2) การบูรณาการระหวางวิชา (interdisciplinary) คือการนําเนื้อหาสาระ
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หลาย ๆ วิชามาสัมพันธใหเปนเรื่องเดียวกัน ทั้งสองอาจอยูในประเด็นตามหัวขอ หนวยการเรียนรู  หรือ

บทบาทหนาที่ทางสังคม  

   ทางศิลปะการเรียนรูแบบบูรณาการ ดังเชน เร่ืองวัด ก็ไมควรดิ่งเดียวเฉพาะรูปแบบทาง

สถาปตยกรรม หรือทัศนศิลปเทานั้น แตบูรณาทั้งศาสนา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษาไทย หรือ

ประวัติศาสตร ซึ่งอาจเชิญผูเชี่ยวชาญแตละสาขามาบรรยาย ใหมีความคิดและมุมมองที่กวางขึ้น 
   กระบวนการเรียนรูแบบเอาปญหาเปนตัวต้ัง 
   การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-Based Learning) เปนการเนนใหผูเรียนศึกษา

ทําความเขาใจเนื้อหาสาระและสรางองคความรูข้ึนมา เพื่อใหตรงและตอบคําถามที่ใชในการแกปญหา

ของสังคม รวมถึงการที่ผูเรียนคนพบทางเลือกใหม ๆ ในระหวางการแกปญหานั้น   ซึ่งมีข้ันตอนหลัก ๆ 

คือ   1) ข้ันเขาใจปญหา โดยตั้งขอมูลถามตนเองวา เราตองการอะไร เปาหมายคืออะไร และมีเงื่อนไข

ใดในการแกปญหานี้ 2) คิดทบทวนเพื่อวางแผน ผูเรียนจะคิดถึงปญหาที่คลายคลึงซึ่งเคยพบ มา

จัดระบบระเบียบเสียใหม จะทําใหมีส่ิงชี้แนะวาเราควรทําอยางไรกับการแกปญหานี้   เคยแกปญหา

คลาย ๆ กันนี้ไดอยางไร   3) การดําเนินการวางแผน ผูเ รียนพยายามแกปญหาที่คิดไว  

4) การตรวจสอบผล ผูเรียนประเมินผลที่ไดรับจากการแกปญหา ซึ่งอาจมีหลายวิธี โดยดูวาผลที่ไดเปน

อยางเดียวกับเปาหมายหรือไม (ไพฑูรย สินลารัตน.  2550: 322) ในทางศิลปะมีมากในสาขาการ

ออกแบบ เชน การออกแบบเซรามิคมีปญหาผิวแตกรานงายเมื่อมีความรอน ก็อาจแกปญหาโดย

ทบทวนความรูเดิม ๆ บาง เคยแกไขอยางไร  เชน การปรับสวนผสมของวัตถุดิบ  ความละเอียดของดิน

เหนียว  ผูเรียนอาจคนหาวิธีการแกไขใหม ๆ แลวทดลองทําดู  และติดตามผล 
   กระบวนการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
   การเรียนรูแบบใชโครงงาน ตั้งอยูบนพื้นฐานหรือหลักการวา เปนกิจกรรมที่มีบริบทจริงเชื่อม

อยู ดังนั้นการเรียนรูจึงสัมพันธกับความจริง สามารถประยุกตใชไดในชีวิตจริง เปนการเปดโอกาสให

ผูเรียนเขาสูกระบวนการสืบสวน ซึ่งเปนความคิดที่ซับซอน แตสามารถผลิตงานออกมาเปนรูปธรรม 

เมื่อแสดงตอสาธารณชนจะทําใหตองเอาใจใส กระตือรือรน ในการแสวงหาความรูมีกระบวนการ

ดําเนินการดังนี้  1) อาจเริ่มจากผูสอนและผูเรียนอภิปรายปญหาตาง ๆ รวมกัน ผูเรียนเลือกปญหาที่

สนใจ และจะจัดทําเปนโครงการ 2) สรางความเขาใจในวัตถุประสงค ความคาดหวังตอการทําโครงการ 

วิธีการและกระบวนการในการดําเนินการ 3) หาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 4) ผูเรียนรวมกัน

วางแผนจัดทําโครงการ 5) เขียนโครงงานและนําเสนอผูสอน 6) ดําเนินตามแผนที่กําหนดไว  

7) นําผลงานออกแสดง แลวรวมกันวิพากษวิจารณในกลุม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 8) ผูเรียน

ปรับปรุงผลงาน และเขียนรายงาน 9) นําผลงานออกแสดงตอสาธารณชน และเก็บขอมูล 10) ผูเรียน

นําผลงาน ประสบการณและขอมูลทั้งหมดอภิปรายแลวเปลี่ยนความรูกัน แลวสรุปผลจากการทํา
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โครงการ 11) วัดประเมินผลผูเรียนทั้งดานการผลิต เนื้อหาความรู กระบวนการ และทักษะตาง ๆ ที่ได

พัฒนา (ทิศนา แขมมณี. 2552ก: 139-140) ในดานศิลปะจะเปนการเรียนรูที่แสดงถึงผลความคิดรวบ

ยอดจากการผานความรูเร่ืองตาง ๆ แลว เชน โครงการทางสถาปตยกรรม ทางประติมากรรม แต

บางครั้งการเสนอผลงานนั้นอาจทําในแบบจําลองขึ้นกอน แลวชวยกันวิจารณ เพื่อปรับปรุง 
  กระบวนการเรียนรูโดยการทัศนศึกษา 
  เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสรางประสบการณจากสถานที่จริง สภาพแวดลอมจริง ผูเรียนจะ

สังเกตเห็นเปนรูปธรรม นําสิ่งที่เกิดข้ึนมาคิดพิจารณาไตรตรองรวมกัน จนสามารถสรางความคิดรวบ

ยอด หรือสมมติฐานตาง ๆ ในเรื่องที่เรียนรูและนําความคิดนั้นไปอนุมาน หรือประยุกตกับสถานการณ

ใหม ๆ การทัศนศึกษาทางศิลปะ อาจเปนเรียนรูกับส่ิงที่แนนิ่ง เชน โบราณสถาน หรือส่ิงที่แสดงถึง

กระบวนการ เชน  การทอผา  การทัศนศึกษาตองกําหนดประเภทกิจกรรมใหชัดเจนเพื่อสามารถ

วางแผน กําหนดสถานที่ และบุคคลผูรับผิดชอบ การทัศนศึกษาทางศิลปศึกษามีอยูหลายประเภท เชน 

ทัศนศึกษาแหลงงาน อันเปนที่รวมของความรูทั้งของรัฐและเอกชน ทัศนศึกษาจากบุคคล เชน ศิลปน 

นักออกแบบ ทัศนศึกษาจากสถานที่สําคัญ เชน พิพิธภัณฑ หอศิลป การศึกษาจากธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เชน อุทยานแหงชาติที่จะเปนแหลงเรียนรูใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางงานศิลปะ หรือ

ออกแบบ  ทัศนศึกษาจากงานประเพณีและวัฒนธรรม  เปนตน 

  กระบวนการที่ตองมีในระหวางทัศนศึกษาทางศิลปศึกษา คือ   1) แสวงหาความรูเฉพาะคือ

แกนหลัก 4 ดานของศิลปศึกษา (สุนทรียศาสตร  ศิลปวิจารณ  ประวัติศาสตรศิลป และตัวผลงาน) 

และความรูเสริมที่เกี่ยวกับมนุษย  เชน โลก ธรรมชาติ วิทยาศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เปน

ตน บนฐานความสนใจของผูเรียน  2) เตรียมพรอมเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่   3) การเขาไปสัมผัส 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ทดสอบ และทดลองปฏิบัติ (สันติ คุณประเสริฐ.  2547: 94-99) 

  เมื่อพิจารณากระบวนการเรียนรูดังกลาวขางตนจะพบวา แตละกระบวนการสงผลตอผูเรียนรู

ดานศิลปะ  ใหรูจักโลกภายนอกมากขึ้นตามสภาวะที่เปนจริง  ใหประสบการณที่เนนการรวมกันเรียนรู 

มากกวาเรียนรูคนเดียว  และเอาปญหาหรือความตองการที่แทจริงเปนตัวตั้ง อยางไรก็ดี ความกาวหนา

ของเทคโนโลยีการศึกษายุคหลังสมัยใหมก็ไดทําใหกระบวนการเรียนรูซับซอนขึ้น การทัศนศึกษาอาจ

ทําโดยผานระบบออนไลน หรืออ่ืน ผลผลิตของคอมพิวเตอรอยางนอยทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ หลาย

ลักษณะ ดังจะกลาวตอไป 
  กระบวนการเรียนรูโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
  การเรียนรูนี้เกิดขึ้นจากการที่ผูเรียนใชโปรแกรมสําเร็จรูปเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เพื่อทําความเขาใจ

ดวยตนเอง ในเร่ืองนั้นจะลําดับเนื้อหาทีละขั้นตอนยอย ๆ ตอเนื่องเปนลําดับ มีการชี้แจงวัตถุประสงค 

เนื้อหาสาระ และวิธีใชบทเรียน ใหผูเรียนสามารถศึกษาบทเรียนแบบโปรแกรมดวยตนเอง มีการ
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ประเมินผลการเรียนรูและทราบผลทันที อาจผลิตในรูป ซีดี เทปบันทึกเสียง หรืออ่ืน ๆ หากใช

คอมพิวเตอรเรียกวา คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) โดยผูเรียนเรียนรู

โปรแกรมสําเร็จรูปไดทั้งจากแผนซีดีเปนเรื่อง ๆ ซึ่งเปดดวยคอมพิวเตอร จุดเดนคือจะไดทั้งขอความ 

เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  การนํามาใชดานศิลปะที่นิยมมากคือ การเสนอบทเรียน แบบปฏิบัติ  ที่

แสดงขั้นตอนและมีแบบทดสอบ  แบบวัดประเมินผล  จนสามารถเขาใจบทเรียนการฝกปฏิบัตินั้นได 
  กระบวนการเรียนรูทางไกล 
  เปนการเรียนรูที่ผูเรียนมีพื้นที่ไกลหางจากผูสอน ผานระบบโทรคมนาคม ผานดาวเทียม หรือ

เคเบิลทีวี หรือคอมพิวเตอร สวนใหญเปนกระบวนการเรียนการสอนสด ๆ ใหผูเรียนจําลองสภาพ

เหมือนหองเรียน  มีทั้งแบบทางเดียว และแบบสองทาง  แบบสองทางผูเรียนสามารถตอบโตซักถามได  

ทันที   สวนแบบทางเดียวไมสามารถโตตอบไดขณะนั้น  เชนกรณีโทรทัศนการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   สําหรับการสอนผานคอมพิวเตอรจากหองเรียนหนึ่งที่มีผูสอนกับ

ผูเรียนปกติ แตสามารถถายทอดไปยังหองอื่น ๆ หางไกลดวยนั้นทําไดทั้งสองลักษณะ   กระบวนการ

เรียนรูแบบนี้ชวยกระจายความรูใหผูเรียนคราวละมาก ๆ  ทั้งผูดอยโอกาส  ชนบทหางไกล หรือผูที่ไม

พรอมจะเขามาชั้นเรียน 
  กระบวนการเรียนรูผานเครือขายเวิดล ไวด เว็ป (World  Wide  Web)  
  เปนการเรียนรูแบบจัดหองเรียนเสมือนจริง ผานคอมพิวเตอร โดยมีเครื่องมือสําหรับชวยคน

หาทางอินเทอรเน็ต (Internet) ผูเรียนอาจใชเครื่องมือเรียนรูสําเร็จรูปบนอินเทอรเน็ต ดังเชน โปรแกรม

วาดภาพแตงตัวตุกตาของเด็ก ๆ หรือเรียนรูทีละเร่ืองจากอินเทอรเน็ต แลวประมวลความรูภายหลัง 

ผูเรียนสามารถเรียนรูโดยใชเว็ปที่มีอยูในระบบออนไลน ซึ่งมีโฮมเพจ  (หนาแรกหรือเมนูหลัก) ประจํา

สาระความรูนั้นๆ  การเรียนรูผานทางอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บไซต  เกี่ยวของกับปจจัยการรับรู 

วัตถุประสงค เนื้อหาสาระ วิธีการใช  ความพรอมของผูเรียน  ความสามารถทางคอมพิวเตอร ความ

เขาใจเรื่องการคนควาทางอินเทอรเน็ต ที่จะดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง  ทดสอบ และประเมินผลการ

เรียนรูได   ในการออกแบบเว็บไซตนั้นสาระของการเรียนรูตองประกอบดวย สวนของโฮมเพจหรือหนา

แรก  หนาแสดงภาพรวมของรายวิชา  กิจกรรมที่มอบหมายใหทํา แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการคนควา

เพิ่มเติม  ตัวอยางผลงานหรือพฤติกรรมและบอรดโตตอบหรือแจงขาว (ปทีป  เมธาคุณวุฒิ.  

2543: 4-5) 
   นวัตกรรมอื่นๆ  
   นวัตกรรมเปนการนําแนวคิดใหม  การปฏิบัติหรือการใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลว มาใชใน

รูปแบบใหม เพื่อทําใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการทําในสิ่งที่แตกตางจากคนอื่น ๆ โดยอาศัยการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราใหกลายเปนโอกาส และถายทอดความคิดใหมใหเกิดประโยชน
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ตอตนเองและสังคม  หากสิ่งใดไมสามารถหรือไมไดนําความคิดใหมนี้ไปใชหรือประยุกตใชในโลกแหง

ความเปนจริงก็จะไมเรียกวา นวัตกรรม (สํานักนวัตกรรมแหงชาติ 2547: 34) ในการศึกษามีความ

พยายามคนหาทฤษฎีการเรียนรูใหม ๆ ที่จะเสริมสรางความเขาใจระหวางวัฒนธรรมตาง ๆ ซึ่งแตกตาง

กัน แตอยูในสังคมเดียวกัน แบบแผนในการเรียนอาจอยูในลักษณะจัดองคกรใหม กระบวนการใหม 

หรือผลผลิตใหม ๆ ที่เขากับโครงสรางสังคมใหม ๆ   ปจจุบันมีนวัตกรรมใหมชวยในการเรียนรูมากมาย  

เพื่อเอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต มีการพัฒนาเครือขาย และพัฒนาระบบ “ไซเบอรโฮม” (Cyber 

Home)  ที่สามารถสงความรูมายังผูเรียนดวยอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  สงเสริมใหผูเรียนใชอุปกรณ

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต (Tablet) หรือไอแพ็ค (I-Pad) เพื่อการศึกษา  ผูชื่นชอบงานศิลปะอาจใชปากกา

อัจฉริยะสรางสรรคภาพแลวสงเขาเครื่องโทรศัพทแบบสมารทโฟน  หรือสงภาพผานเอ็มเอ็มเอส หรือโซ

เชียลเน็ตเวิรก  (อนันต  วรธิติพงศ. 2553: 99-100) กระบวนการเรียนรูสามารถกระทําผานสังคม

ออนไลน  ในกระดานโตตอบอยางเชน เฟสบุค  ทวิตเตอรหรือแมกระทั้งมือถือขนาดพกพา   การเรียนรู

ดวยตนเองมีนวัตกรรมสนับสนุนมากมาย อยางไรก็ดี การนํามาประยุกตกับการทําความเขาใจใน

วัฒนธรรมที่แตกตาง ผูสอนตองชี้แนะอยางรอบคอบ และอาจใชเทคนิคหลายรูปแบบจัดสอนแบบเดียว

หรือแบบกลุม ปจจุบันการเรียนรูเร่ืองใดก็ตามไมอาจแยกเปนสวน ๆ หรือใชส่ืออยางใดอยางหนึ่ง แตมี

การผสมผสาน  ดังที่มนตชัย  เทียนทอง (2549: 48-55) ไดแบงการเรียนรูแบบผสมผสานออกเปน 2 

ประเภทใหญ ๆ คือ 

   1. ประเภทออฟไลน (Off - Line group) หมายถึง นวัตกรรมและวิธีการที่เนนการใชงาน

เพียงลําพัง เฉพาะผูเรียนเพียงคนเดียว ไมไดเชื่อมตอกับผูสอน หรือคนอ่ืนในเวลาเดียวกัน 

   2. ประเภทออนไลน (On - Line group) หมายถึง นวัตกรรมและวิธีการที่ใชรูปแบบ

ผสมผสานที่มีการใชงานรวมกันหลายคน ทั้งผูสอน ผูเรียน ผูสอนเสริม หรือผูเกี่ยวของอื่น ๆ โดยการ

เชื่อมตอผานเครือขายอินเตอรเน็ต แบงเปน  6  แบบ คือ  1) การเรียนรูแบบออนไลน (Online 

learning) ไดแก E-Learning, Online Learning เปนตน   2)  การสอนเสริมแบบใชอิเล็กทรอนิกส  

(E-Tutoring) ไดแก E-Coaching, E-Mentoring เปนตน   3)  การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative 

Learning) ไดแก E-learning video  conferencing   เปนตน  4 )  การจัดการเรียนรูแบบออนไลน 

(Online Knowledge management) ไดแก ระบบบริหารการจัดการบทเรียน (LMS) ระบบบริหารการ

จัดการเนื้อหา บทเรียน (CMS) รวมถึงระบบตาง ๆ ที่ใชในการจัดการเชน เหมือขอมูล (Data  mining) 

ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert system) เปนตน  5)  เว็บ (Web) ไดแก เว็ปชวยสอน และเครื่องมือตาง ๆ  

ที่บริการอยูบนเว็ป ไดแก การสนทนาผานเครือขาย (Internet Relay chat) 6)  การเรียนรูผานเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบพกพา (Mobile  learning) ไดแก บทเรียน M-Learning บนโทรศัพทมือถือ   
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นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมใหมที่นํามาประยุกตกับการเรียนการสอน ดังเชน   I-Phone, I-Pad หรือ 

Tablet  PC   ดังนี้ 

     - ไอโฟน เปนเทคโนโลยีบนมือถือและเปนอุปกรณส่ือสารขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมโยง

เครือขายผานระบบอินเทอรเน็ต การนํามาใชทางการศึกษานอกจากชวยสืบหาขอมูลแลว ยังชวยให

อาจารยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใกลชิดมากขึ้น ขณะเดียวกันอํานวยความสะดวก

ในการลงบันทึกเวลาเรียน ชวยแกปญหาการหนีเรียน โดยอาศัยระบบจีพีเอสติดตาม ปจจุบัน

มหาวิทยาลัยบางแหงมีแนวคิดพัฒนาเนื้อหาสําหรับการเรียนรูผานไอโฟน หรือที่เรียกวา M-Learning 

(เอกชัย   อภิศักดิ์กุล 2555: 12) 

     - ไอแพด เปนเทคโนโลยีบนเฟรมขนาดยอมและบางเบา หากมีประสิทธิภาพสูงมาก และมี

องคประกอบที่สมบูรณ ทั้งหนังสือดิจิตอล (E-book) แอพพลิเคชั่น (Apps store) คลังความรู มี 

Textbook ที่มีชุดโปรแกรมชวยสรางการโตตอบกับผูใช Textbook ในไอแพดบรรจุหนังสือไดหลายเลม

ในแบบดิจิตอลทําใหงายตอการพกพา สะดวกในการใช นอกจากนี้สามารถปรับมุมมอง ชมภาพ มี

ภาพไดอะแกรม วีดีโอ ภาพสามมิติที่สามารถใชนิ้วหมุนรอบดาน จดบันทึก ขีดเสน หรือเนนตัวอักษรได 

    - คอมพิวเตอรแท็บเล็ต  (Tablet PC) เปนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ไดรับความนิยม

ปจจุบัน เนื่องจากราคายอมเยา ประกอบกับมีศักยภาพในการปรับตัวสูง สุรศักดิ์  ปาเฮ (2555: 4-5)ได

สรุปคุณลักษณะพิเศษของแท็บเล็ตไว ดังนี้   1) สนองตอความเปนเอกัตบุคคล (Individualization) 

เปนสิ่งสนองตอความสามารถในการปรับตัวกับความตองการทางการเรียนรายบุคคล  2)  เปนสื่อที่

กอใหเกิดการสรางปฏิสัมพันธอยางมีความหมาย (Meaningful interactivity)  3)  เกิดการแบงปน

ประสบการณ (Shared experience)   4)  มีการออกแบบหนวยการเรียนที่ชัดเจนและยืดหยุน 5 ให

การสะทอนผลตอผูเรียน และสนองตอคุณภาพดานขอมูลสารสนเทศ  

   อนันต  วรธิติพงค นายกกิติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย (2553: 125-126) 

ไดกลาวถึง รุปแบบกระบวนการเรียนรูในประเทศที่พัฒนาแลวหลายประการ อันไดแก 1)ไมไดอาครู

เปนตัวตั้งใหเด็กไปหาเอาจากอินเทอรเน็ตแลวรายงานใหทราบ  2) สอนการสรางทักษะ (Skill) นํา

ความรูที่ไดไปปฏิบัติจริงเพื่อสรางทักษะ  3) สอนใหทํางานเปนทีม ทํางานรวมกัน  4) สอนเรื่อง

วิสัยทัศนที่ถูกตอง (Right Vision) รวมถึงจริยธรรม  

  ทางดานศิลปะมีนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะภาพที่

ปรากฎบนจอระบบดิจิตอลมีความคมชัด สรางสรรคภาพโดยงาย มีโปรแกรมประยุกตที่ใชสรางงาน

ศิลปะและการออกแบบโดยเฉพาะ  นอกจากนี้ยังชวยเก็บรวบรวมขอมูลศิลปะในรูปเอกสารและภาพ 

ดังกรณีการทําภาคนิพนธของนักศึกษา ปุณณรัตน พิชญไพบูลย (2547: 116-117) ใหความเห็นวา 

การทําภาคนิพนธปจจุบันไดเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส อันประกอบดวย 1) การกําหนดรูปแบบของงาน
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ภาคนิพนธอิเล็กทรอนิกส 2) การศึกษาซอฟตแวรสรางงานนําเสนอ 3) ข้ันดําเนินการสรางผลงาน  

4) ข้ันติดตามผลงาน 5) ข้ันประเมินผลงานภาคนิพนธอิเล็กทรอนิกส 

   นวัตกรรมการศึกษาที่มีมากมายหลายรูปแบบ อาจกลายเปนปญหา หากผูเรียนมิไดรับการ

ชี้แนะ กลั่นกรององคความรูที่ เขาถึงโดยงาย   ยากนักที่จะพิจารณาวาเรื่องใดจริงเรื่องใดเท็จ    

การแสวงหาความรูผานสื่อใหม ๆ  จึงอาจกลายเปนผลเสียมากกวาผลดี  โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน

ภาคใตที่ยังมีความหวาดระแวงเกี่ยวกับคนตางศาสนา การรับรูขอมูลไดเร็วและผิดจะเกิดสถานการณ

วิกฤตยิ่งขึ้น และกอใหเกิดวัฒนธรรมแตกตัวมากกวาการรวมตัวหรือผสมผสาน นวัตกรรมการเรียนรูใน

สังคมพหุวัฒนธรรมจึงตองพึ่งพาหลักวิธีการถูกตองในการเรียนรูขามวัฒนธรรม ขณะเดียวกันตอง

สรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชน ดังที่เกษม วัฒนชัย  (2553: 65) เห็นวา ความรูเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นใหมและเร็ว เมื่อไปกระทบกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกมาก ๆ ตองสรางภูมิคุมกัน ไมใหขาลง

เหวหรือวิกฤต เชนเดียวกับรางกาย ถาออนแอ ไมมีภูมิคุมกัน ไมออกกําลังกาย ก็จะลมลงงาย ๆ  

    สังคมที่เอ้ือตอนวัตกรรมตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (2549: 48) สรุปไดวามี 3 แนวทางคือ 1) สรางความตื่นตัว และตระหนักถึง

ความสํ าคัญของนวั ตกรรม  โดย เฉพาะการประยุ กต ใช ภูมิปญญาและ เอกลั กษณ ไทย     

2) ประชาสัมพันธใหเอกชนและประชาชนเห็นความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต 3) สรางความ

เขาใจและตระหนักดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญา   เนนสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย 

ตลอดจนผูประกอบการเห็นความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาและตอยอด  การปองกัน 

ตลอดจนนําองคความรูไปพัฒนาประเทศตอไป 
   นวัตกรรมการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
   อามัดไญนี   ดาโอะ (ออนไลน: 2554) นักวิชาการอิสลามศึกษา มีทัศนะวา รูปแบบการ

เรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรมเนนที่มนุษยสัมพันธและการผสมผสานลักษณะตาง ๆ ดังนั้นหลักสูตรจะ

เปนเรื่องกลุมชนชาติและวัฒนธรรมในเชิงบวก เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูเรียน และลดความตึง

เครียดเรื่องวัฒนธรรมและเชื้อชาติในชั้นเรียนลง เพื่อบรรลุเปาหมายแบบนี้ตองใชวิธีการตาง ๆ 

คอนขางมาก เชน ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ วิพากษวิจารณ   ใหทักษะทางภาษา ตรวจสอบ

มุมมองตางๆ ในเร่ืองวัฒนธรรม หรือใชวิธีการเรียนรูรวมกัน โดยการเรียนรูอาจจําแนกเปน 3 รูปแบบ 

คือ  1) รูปแบบที่เนนเนื้อหา (Content-oriented program) มีเปาหมายเพื่อรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมที่แตกตางกันของกลุมชนไวในหลักสูตร เพื่อเพิ่มความรูใหกับผูเรียน และมีจุดมุงหมายคือ 

พัฒนาเนื้อหาของวัฒนธรรม ตลอดจนการมีวินัย ผสมผสานมุมมอง และแงมุมตาง ๆ ในหลักสูตร และ

เพื่อเปลี่ยนแปลงหลักการและกระบวนทัศนของหลักสูตร  2) รูปแบบที่เนนตัวผูเรียน (Student-

oriented program) รูปแบบนี้มักใชภูมิหลังทางภาษา และวัฒนธรรมของนักเรียนเปนเกณฑ เพื่อชวย
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ใหนักเรียนที่มีวัฒนธรรมและภาษาตางกันไดรวมเขาเปนหนึ่งเดียว  3) รูปแบบที่เนนสังคม (Socially- 

oriented program) รูปแบบนี้เปนการปฏิรูปการสอน และบริบททางวัฒนธรรมของการสอน ซึ่งไมไดมี

จุดมุงหมายเพื่อบรรลุผลทางการศึกษาหรือเพื่อองคความรูทางวัฒนธรรม แตมีโดยประสงคเพื่อความ

ปรองดองดานวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ตลอดจนลดอคติตาง ๆ 

  การศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมที่ใหความสําคัญกับภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมอาจ

เปนความเขาใจที่คับแคบ เพราะพหุวัฒนธรรมยังมีความหมายกวาง คือ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและประวัติศาสตร โดยใชโครงสรางของกลุมชน เชื้อชาติ สถานะ

ของครอบครัว เพศ ความสามารถพิเศษ บทบาททางเพศ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร  วุทธิศักธิ์ โภชนุกูล 

(2555 ม.ป.พ) สรุปความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรมมี  3  ประเด็น คือ   

1) การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม ไมจํากัดเฉพาะกลุมชน ภาษา ศาสนาเทานั้น แตยัง

รวมถึงความแตกตางทางชนชั้นของสังคม บทบาททางเพศ และความสามารถพิเศษของผูเรียน    

2) การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม มุงใหเห็นคุณคาในความแตกตางอยางมากของกลุม

ตาง ๆ ในระบบของสถานศึกษาร   3)  การจัดการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรมมุงที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาของผูเรียนทุกคน 

    ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตของไทย ซึ่งมีความแตกตางจากวัฒนธรรม

สวนใหญ การประยุกตกับภูมิปญญาทองถิ่น  และเอกลักษณเปนเรื่องละเอียดออน   การจัด

กระบวนการเรียนรูตองเนนใหเห็นความแตกตางทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของการเรียนรูตลอดชีวิต 

ดังที่แบงค (Bank J.A. 1994   อางอิงจาก ฐิติมดี   อาพัทธนานนท.   2551: 134) ใหแนวทางปฏิบัติ

ทางการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม  ดังนี้   1) สรางโอกาสที่เทาเทียม ใหความยุติธรรม ความเสมอ

ภาคในการรับการศึกษาของผูเรียน ที่มาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2)  ปรับวิธีการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนที่มาจากตางวัฒนธรรม 3)  ปรับเนื้อหา

ในบทเรียน เพื่อใหความสําคัญกับวัฒนธรรมตาง ๆ 4)  ปรับทัศนคติในการอยูรวมกันอยางสันติของ

ผูเรียนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม  

   การจัดการศึกษาเพื่อมุงเรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตางสามารถกระทํา  โดยการศึกษาดวย

ตนเองหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาตามระบบสถาบัน ปจจุบันมีนวัตกรรมใหมทาง

การศึกษาที่ผูเรียนสามารถเรียนรูขามวัฒนธรรมไดดวยตนเอง หรือผานการจัดการศึกษาโดยสถาบัน 

โทมาลิน และสเต็มเพลสกี (Tomalin and  Stempleski. 1993: 24) ไดเสนอกระบวนการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมในโรงเรียนที่ดีที่สุดคือ การมีกิจกรรมและทํางานรวมกัน มีเทคนิคหลายวิธี  วิธีหนึ่งคือการ

จับกลุมโดยมีลําดับข้ันตอน ดังนี้  1รวบรวมกลุมผูเรียนเปนคู แตละคูใหมีภูมิหลังทางวัฒนธรรม

แตกตางกัน มอบส่ิงของ วัสดุ เอกสารหรือเร่ืองราวที่จะปฏิบัติเชิงวัฒนธรรม  เพื่อรวบรวมชิ้นสวนตาง 
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ๆ ของขอมูลรวมกัน   2)  แลกเปลี่ยนแบงปนความรู และอภิปรายในสิ่งที่คนพบ เพื่อชวยกันสราง

ภาพรวมที่ครบถวนสมบูรณ  3)ตีความขอมูลนั้น ภายใตบริบทของวัฒนธรรมที่ศึกษา และเปรียบเทียบ

กับวัฒนธรรมของตนเอง กรณีใชกิจกรรมศิลปะอาจปฏิบัติจากภาพจิกซอ เชน ภาพวัดที่กระจายชิ้น 

แลวใหแตละคูหรือแตละกลุมนํามาประกอบกัน ตีความภาพที่ปรากฎภายใตบริบทวัฒนธรรมพุทธ  

ขณะเดียวกันใหคนวัฒนธรรมอื่น เชน ผูเรียนชาวมุสลิมเปรียบเทียบกับศาสนสถานของตนเอง  

   สิราสินี บุญญาพิทักษ และพรพันธุ เขมคุณาศัย (2555: 5) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบ

การบูรณาการหลักสูตรเพื่อการเรียนรูรวมกัน บนรากฐานภาษาและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต สําหรับ

ปริญญาตรีพบวา   การพัฒนาทักษะการเรียนรูตองประกอบดวย 1) มีกระบวนการคิดเปน สังเคราะห

เปน 2) รูและเขาใจสิทธิข้ันพื้นฐาน สามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอบทบาท

และหนาที่ตน 3) แสดงหาแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติ ดวยกระบวนการที่หลากหลาย 4) ยอมรับ

ผลประเมินตนโดยผูอ่ืน 5) มีบุคลิกเปนนักวิจัย 6) มีจิตอาสา 7) เปนนักบูรณาการ 8) ใฝรูใฝเรียน 9) 

รูจักตนเองและเห็นคุณคาของตนเอง 10) เห็นคุณคาดานภาษา และทักษะติดตอกับผูอ่ืน 11) มีโลก

ทัศนเชิงบวกในการอยูรวมกัน เห็นคุณคาของผูอ่ืน และรูจักปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืน 12) เขาใจความ

แตกตางและเห็นคุณคาความหลากหลาย     

 กระบวนการเรียนรูปจจุบัน เปนการเรียนรูที่ปราศจากผูสอนโดยตรง และสามารถกระทําได

ทุกพื้นที่ทุกเวลา แมมีขอดีดานความรวดเร็ว ประหยัดพลังงาน ที่สามารถถายทอดสูคนจํานวนมาก 

และเห็นภาพจากความจริงเสมือน  แตมีจุดดอยที่ผูเรียนไมสามารถมีปฏิสัมพันธกับครู การเรียนรูรับ

เฉพาะศาสตรลวน ๆ ขาดการอบรมสั่งสอนแงคุณธรรมจริยธรรม   จิตวิญญาณของผูเรียนจึงมิไดถูกขัด

เกลา  แมเทคโนโลยีไซเบอรกาวหนาก็ไมควรใชเกินความจําเปน   กระบวนการเรียนรูแบบเดิม

บางอยางมีคุณคายิ่งกวา 

 อยางไรก็ตามไมวากระบวนการเรียนรูแบบใดที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ผูวิจัยเห็นดวยวากับ

ทิศนา แขมมณี (2543: 17) วา พื้นฐานสําคัญของการเรียนรูทุกรูปแบบควรจัดในรูปซิปปา (Cippa) 

ดวยเหตุที่ เหมาะสมกับทุกสถานการณ  ทุกพื้นที่   ทุกแขนงแมดานศิลปะ  ดังมี ข้ันตอนดังนี้    

1) ใหผูเรียนสรางความรูดวนตนเอง (Construction  of  knowledge)    2) ใหปฏิสัมพันธ (Interaction) 

กับเพื่อน ๆ บุคคลอื่น ๆ หรือส่ิงแวดลอมรอบดาน 3) ใหมีทักษะดานกระบวนการ (Process skills) ตาง 

ๆ รูจักเครื่องมือในการสรางความรู   4) ใหผูเรียนเกิดความเคลื่อนไหวทางกาย (physical participant) 

อยางเหมาะสม ตื่นตัว ชื่นชอบใหเกิดการเรียนรูที่ดี 5) ใหโอกาสนําความรูไปประยุกตใช (Application) 

ในสถานการณที่หลากหลาย  ที่จะไดประโยชนและมีความหมายยิ่งขึ้น 

  จะเห็นวาการปฏิสัมพันธหรือความรวมมือ ถือเปนหัวใจหลักของกระบวนการเรียนรูใน

ปจจุบัน   เพราะเหตุที่ความรูมิไดอยูในโรงเรียนเทานั้น แตมีอยูในชุมชน ในแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ เชน 
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การเรียนรูศิลปะทองถิ่น ที่บางครั้งตองพึ่งพาความรูจากชางชาวบานโดยตรง ใหชางฝมือมาสาธิตใน

หองเรียน หรือพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูการทํางานของชางฝมือในแหลงผลิต  ตามนโยบายจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูแบบนี้คอนขางมาก  ศิลปะใน

สถาบันการศึกษาที่ตองการมีสวนรวมจากชุมชน เพื่อบูรณาการความรูกับทองถิ่น  เพื่อใหองคความรูที่

ไดรับนั้นเปนการบูรณาจากทุกภาคสวน  เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน 

  บุบผา เมฆศรีทองคํา (2547: ง) ไดวิเคราะหใหเห็นวา ปจจัยที่พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการ

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตองประกอบดวย 1) ปจจัยโรงเรียน ไดแก โรงเรียนใหโอกาสชุมชน 

ลักษณะของโรงเรียน ความรูสึกผูกพันกับโรงเรียน 2) ปจจัยผูบริหาร เชน ผูบริหารที่มีคุณภาพ ลักษณะ

การทํางาน ความมีมนุษยสัมพันธ 3) ปจจัยครู เชน คุณลักษณะสวนบุคคล การเห็นคาของชุมชน 

ความศรัทธาของครูตอชุมชน 4) ปจจัยชุมชน เชน ลักษณะของชุมชน ภูมิหลังของคนในชุมชน 

ความรูสึกผูกพันกับชุมชน และโรงเรียน เปนตน 

  จากผลวิเคราะหดังกลาว จะพบวากระบวนการเรียนรูปจจัยหนึ่ง  เกิดจากความผูกพันของ

ผูสอนผูเรียนที่มีตอชุมชน   และความผูกพันของชุมชนที่มีตอผูสอนผูเรียน  ดังนั้นในการเรียนรูศิลปะ 

เชน  ผาทอพื้นบาน  หากชางทอผาไมมีความศรัทธาตอผูสอนในสถาบันการศึกษานั้นแลว ก็ยากที่จะ

ใหความรวมมือในการไปสาธิต  ออกราน หรือเปดโอกาสใหเยี่ยมชมที่แหลง  จากการประมวล

กระบวนการเรียนรูทั้งหมด ทั้งที่เปนกระบวนการเรียนรูทางศิลปศึกษาโดยตรง และการนํากระบวนการ

เรียนรูอ่ืน ๆ มาประยุกตใชกับศิลปะ จะเห็นวาไมมีกระบวนการเรียนรูศิลปะที่ใชไดเพียงอยางใดอยาง

หนึ่ง การเรียนศิลปะเพื่อใหความรูที่สมบูรณตองมีกระบวนการหรือเครื่องมือที่หลากหลาย แตไมวา

เ ร่ืองใด  ๆ  ภาคทฤษฎีหรือปฏิบัติ  ที่ เนนพุทธพิ สัย  จิตพิ สัย  หรือทักษะพิ สัย   การเรียนรู ใน

สถาบันการศึกษาหรือในชุมชนตามกระบวนทัศนใหม   ยอมมีมาตรฐานเดียวคือ กระบวนการเรียนรู

ศิลปะ 7 ข้ันตอน  อันไดแก  1) การทบทวนความรูเดิม เชน ทฤษฎีเดิม ทักษะเดิม เจตคติหรือคานิยม

เดิม   2) การแสวงหาความรูใหมจากแหลงขอมูล หรือบุคคลตาง ๆ  ซึ่งไดรับจากปจจัย เงื่อนไขหรือส่ิง

เราตางๆ  3) การทําความเขาใจขอมูลความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม    

4) การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ตรวจสอบความเขาใจระหวางกันดวย  รวมถึงการ

แบงปนความรู  วิเคราะหวิธีการหาความรูทั้งหมดที่เกิดขึ้น  6) การแสดงออกดวยผลงานหรือพฤติกรรม 

เชน  รูปปน  ภาพวาด  การชื่นชอบที่สะสมศิลปวัตถุ  ชอบเดินทางทองเที่ยวชมโบราณสถาน    

การอธิบายไดชัดเจนถึงความรูนั้นๆ   7) การประยุกตความรู นําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ ที่

หลากหลาย เพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความจํา หรือความสามารถในการแกปญหา    
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ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
            1  ปจจัยภายในที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
  ปจจัยภายในหรือเงื่อนไขภายในเปนเรื่องของความสามารถหรือศักยภาพในตัวบุคคล ที่อาจ

เกิดจากพันธุกรรมจากโครงสรางของสมอง หรือจากที่พูดกันทั่วไปวาเปนพรสวรรค เปนสิ่งที่ธรรมชาติ

สงเสริมใหแตละบุคคลแตกตางกัน ทั้งความสามารถในการรับรู การฝกฝน และการแสดงออก 

นอกจากนี้โลกภายในยังอาจไดรับการเสริมสรางจากการขัดเกลา การกระตุนจนทําใหสติปญญานั้น

พรอมที่จะรับรูโลกภายนอกไดมากขึ้น เมื่อศักยภาพหรือประสบการณแตละคนไมเหมือนกันเชนนี้ จึง

ทําใหกระบวนการเรียนรูแตกตางกัน ดังเห็นวา เหตุใดทุกคนมีส่ิงแวดลอมเหมือนกัน หรือแมกระทั่งอยู

ในครอบครัวเดียวกัน แตพฤติกรรมการแสดงทางศิลปะกลับแตกตางกัน จึงคงไมใชบริบทภายนอก

เทานั้น ยังเกี่ยวของโครงสรางทางรางกาย จิตใจ ที่ติดตัวมาแตกําเนิด หรือเปลี่ยนแปลงไปตามวุฒิ

ภาวะ 

   วิรุณ ตั้งเจริญ (2546: 58-59) กลาววา ธรรมชาติส่ิงแวดลอม วัตถุ และเหตุการณตาง ๆ 

ยอมเปนแรงกระตุน หรือเปนสื่อดลใจ ผานอวัยวะรับความรูสึก ตา หู จมูก ล้ินและกายสัมผัส กอเกิด

การรับรู สรางภาพ สรางความคิดและจินตนาการในสมอง อวัยวะรับความรูสึกของเรามีสภาวการณ

รับรูระดับหนึ่ง เชน เราสามารถเห็นแสงในชวงคลื่น 380-760 นาโนมิเตอร แตไมเห็นแสงอุลตราไวโอ

เลทหรืออินฟาเรด การรับรูโลกภายนอกสงผลตอความรูสึกนึกคิด และภาพในสมองซึ่งเปนโลกภายใน 

กอใหเกิดความคิดและจินตนาการขึ้น จากจินตนาการนําไปสูการสรางสรรคงานศิลปะ  

   การเรียนรูควรมุงกระตุนจากแรงจูงใจภายใน พลังภายในจะทําใหรับประสบการณอยางไม

รูตัว อันเปนพื้นฐานสําคัญของการศึกษา  ซัลมอนด  (Phillida  Salmon) ใหความเห็นวา  การเรียนรูทั้ง

ดวยประสบการณทางออมและประสบการณจริงเปนรูปแบบสําคัญของการศึกษา และควรนํามา

ทดแทนการสอนนักเรียนแบบประเพณีเดิมที่มีลักษณะครูเปนศูนยกลาง รูปแบบเชนนี้ผูเรียนตองสราง

เปาหมายและกระตือรือรนตนเอง สะทอนผลงานที่ไดจากประสบการณฝกฝน  เพื่อพูดไดแจมชัดวา 

มันคืออะไร นอกจากนี้โรเจอร (Carl Rogers) (อางอิงจาก Phillida Salmon. 2002: 23) ยังให

ความเห็นวา  การเรียนรูมีพื้นฐานจากธรรมชาติของมนุษย ครูที่ดีก็เหมือนนักบําบัดจิตที่ดี ที่ตองสราง

ความเชื่อมั่นภายใน สงเสริมผูเรียนใหเอ้ืออารี และเห็นอกเห็นใจกัน ในบรรยากาศนั้นๆ  เพื่อใหผูเรียน

เรียนรูอยางเปนธรรมชาติ จากขอคิดดังกลาวขางตน พิจารณาไดวาโลกภายในหรือปจจัยเชิงปจเจก

ทางศิลปะ อยางนอยตองประกอบดวยศักยภาพดานการรับรู ประสบการณ  จินตนาการและความคิด

สรางสรรค 
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    การรับรูและประสบการณ 
    การรับรูเบื้องตน คือ การที่มนุษยใชอวัยวะสัมผัสตาง ๆ ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนังสัมผัส

ส่ิงตาง ๆ รอบตัว ทําใหเกิดการเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดรสและความรูสึกรอนเย็น เจ็บปวด หรืออ่ืน ๆ 

หากแตละคนใชอวัยวะเหลานี้ไมเหมือนกัน คนตาดียอมรับรูภาพดีกวาคนตาบอดสี คนหูหนวกยอม

ไมไดยินเสียงหรือยินเสียงแผวเบากวาคนปกติ   เมื่อตางกันเชนทําใหมีประสบการณและความสามารถ

เชิงปญญาแตละคนแตกตางกันดวย ในดานศิลปะซ่ึงเกี่ยวของกับการเห็น มีปจจัยสงเสริมและเปน

อุปสรรคหลายอยาง เชน ความสามารถในการเห็นระยะใกลไกล ความสามารถในการแยกแยะสี 

ความสามารถเทียบเคียงความสูงต่ํา อยางไรก็ตามหากมนุษยบกพรองทางการเห็นจะมีสวนที่เปน

โครงสรางทางปญญามาชวยแกปญหา เชน คนตาบอดจะรับรูวาสิ่งใดอยูใกลไกลโดยการฟงเสียง ใช

สมองคิดเพื่อแกปญหาและปรับตัวกับส่ิงแวดลอม การรับรูที่ลึกขึ้นอีกคือ  การรับรูอยางเทาทัน อยางมี

ภูมิดวยสติปญญา  จากการมองเห็นซึ่งเรียกวาทัศนปญญา  

    โดยปกติเมื่อมนุษยรับรูเพียงตาเปลาก็จะไมเชื่อส่ิงนั้น เชน เห็นตนไมสูงกวาภูเขาที่อยูไกล

ลิบ แตสติปญญากลับใหเหตุผลวาเปนภาพลวงตาจากกฎทัศนียภาพ จึงถือเปนเรื่องปกติ ความ

สมบูรณของอวัยวะสัมผัส และสติปญญาเปนคุณลักษณะเฉพาะคนและเปนปจจัยภายในที่สงผลตอ

การทํางานศิลปะ 

    เทวี ประสาท (2546: 24-25) นักศิลปศึกษาชาวอินเดียใหความเห็นวา การมองเห็น

แตกตางจากการรูจัก คนสวนใหญจะรูจักมากกวามองเห็น เชน เมื่อใหวาดรูปหนังสือทุกคนจะวาดได

หมด แตเหมือนบางไมเหมือนบาง นอยคนวาดตามที่เห็นตอสายตาจริง ไมสามารถแยกแยะแสงเงาที่

เปนตัวสรางวัตถุในทุกขณะ แตทุกคนมีความทรงจําเกี่ยวกับหนังสือ สติปญญามีหนาที่ประมวลใหเรา

รูจักหนังสือเทานั้น แตการถายทอดสิ่งที่เห็นเปนหนาที่ของทักษะปญญาในการฝกฝนทักษะ ให

มองเห็นอยางถูกตอง 

    แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูมีหลายแนวคิด ดังเชนทฤษฎี “Direct Registration” 

ของนักจิตวิทยาชื่อกิบสัน (Gibson, James  I.) เขาอธิบายวา การรับรูทางสายตาเปนสิ่งปกติของ

มนุษย เนื่องจากวัตถุตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัว ลวนเปนขอมูลขาวสารนําไปสูการคิดและการกระทําตอไป

ทั้งสิ้น กิบสันเสนอหลักการอีกวา แสงเดินทางจากวัตถุตาง ๆ เขาสูนัยยตา ทําใหรับรูรายละเอียดวัตถุ

นั้น ประกอบการเคลื่อนไหวลูกนัยยตาทั้งสองขาง ทําใหขาวสารขอมูลถูกสงไปบันทึกในระบบประสาท 

ทําใหไดรายละเอียดมากขึ้น ดังนั้นหากขาวสารและขอมูลที่รับชัดเจน   การสื่อความเขาใจก็จะรวดเร็ว

ข้ึน ไมตองแปลความหมายหรือเดามากนัก สําหรับงานจิตรกรรมกิบสันเห็นวา การที่ผูชมองภาพ

จิตรกรรมเหมือนจริง แทบไมตองแปลหรือตีความอีกตอไป จิตรกรรมเต็มไปดวยขอมูลสาระมากมาย 

แมผูชมเกิดความรูสึกขัดแยงในความแบนเรียบของผาใบ แตดวยคุณสมบัติการลวงตา ดวยระบบ
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ความลึกของบรรยากาศ และการมองมติของวัตถุในภาพก็สามารถชดเชยกันได เขายังอธิบายวาการที่

เห็นภาพจิตรกรรมเหมือนจริงตามธรรมชาติก็เพราะเราเทียบเคียงกับคลื่นแสงที่ปรากฏจริงในธรรมชาติ 

  ในอีกทฤษฎีหนึ่งคือ  Constructivist  ของนักฟสิกสและจิตวิทยาชื่อเฮลมโฮลซ (Helmholtz,  

Hermann  V.) เขาอธิบายวาภาพที่ปรากฏอยูรอบตัว  ลวนเปนสิ่งบิดเบือนจากความเปนจริง เมื่อ

เปรียบเทียบกับลักษณะของวัตถุที่เปนจริง เขากลาววา การรับรูเปนผลจากคุณสมบัติของสมองที่รับรู

ตอความเปลี่ยนแปลงในรูปราง สี ระยะของวัตถุ จิตใตสํานึก และสภาพอื่นที่อาจสงผลแกผูชมในแตละ

คน เวลาเราเห็นภาพเราใชกระบวนการรับรูตามกลไกที่เรียกวา Unconcious Influence  คือจิตใต

สํานึกที่กํากับความรูสึก เชน เมื่อเห็นภาพคนที่อยูไกลเล็กกวา แตจิตก็บอกวาไมไดเปนตามที่เห็น ไม

แนนอนเสมอไป คือจิตคิดไปไกลกวาที่เห็น (ปุณณรัตน  พิชญไพบูลย. 2536: 80-81) 

 เมื่อพิจารณาทฤษฎีทั้งสองจะพบวา ทฤษฎีการรับรูของกิบสันนั้นเปนผลจากความสามารถ

ของดวงตาในการมองเห็นแสงสวาง แสงซึ่งสองกระทบวัตถุแลวสะทอนจากวัตถุสูฉากรับภาพในลูก

นัยยตา และระบบประสาท ผูชมจึงไมจําเปนตองปรุงแตง หรือจินตนาการมากนัก ความซาบซึ้งใน

ความงามเกิดจากความสมบูรณของภาพในตัวมันเอง สวนทฤษฎีการรับรูของเฮลมโฮลชนั้นเปนผล

จากความคาดเดา เห็นอยางหนึ่งแตสมองก็เติมแตงใหสอดคลองกับประสบการณของแตละคน ดังนั้น

หากจะสรางความซาบซึ้งในความงาม ก็ตองอาศัยความรูความเขาใจในรูปลักษณะของวัตถุที่ปรากฏ

ในภาพกอน เพื่อเปนพื้นฐานนําไปสูความเขาใจเนื้อหานั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีการรับรูอีกหนึ่ง

ทฤษฎีคือ  ทฤษฎีเกสตัลท (Gestalt) ที่อธิบายปรากฏการรับรูหรือความซาบซึ้งในความงามวา   

เปนผลจากการมองเปนภาพสวนรวมมากกวาสวนยอย 

   ทฤษฎีเกสตัลทคิดคนโดยเคอรต คอฟฟคา (Kurt Koffka) วอลฟแกง โคหเลอร (Wolfgang  

kohler)  และแมช เออรไธเมอร (Max Ertheimer)  ทฤษฎีนี้อธิบายวา สวนรวมยอมมีคามากกวา

สวนยอยทั้งหมด ซึ่งสภาพสวนรวมไมสามารถรับรูไดโดยการเพิ่มของสวนยอยอยางโดดเดี่ยวงาย ๆ แต

ละสวนยอยไดรับอิทธิพลจากสวนยอยอื่น ๆ รอบตัว เชน เมื่ออานหนังสือ เรายอมรับรูคําโดยสภาพรวม 

มิใชเฉพาะตัวที่นํามาเรียงรอยเขาดวยกัน แมตัวหนังสือแตละตัวอาจแยกเปนเอกเทศ แตคําที่เกิดจาก

หนังสือที่รวมตัวกัน ยอมมีความหมายมากกวา ตัวหนังสือที่แยกออกจากกันทั้งหมด ในภาพทัศนศิลป 

การรับรูไมใชการอนุมานหรือการคาดเดา หากผูรับจะปรับขอมูลไปสูความรูสึกสัมผัส ขอมูลที่เขามา

มิไดปรับดวยความรู แตดวยหลักการรับรูที่เรียกวา “หลักความเรียบงาย (Simplicity principle) แตละ

กระสวนของแสงซึ่งกระทบจอภาพ จะผลิตกระสวนขึ้นในสมองที่เรียกวา “สนามสมอง” (brain field) 

สนามสมองจะจัดระบบตัวมันเอง ใหมีสภาพงายที่สุด (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2547: 137) 

  เมื่อเปรียบเทียบทฤษฎีเกสตัลทกับทฤษฎีทั้งสองดังกลาวขางตน จะพบอีกวาเกสตัลทมี

หลักการอยูระหวางสองทฤษฎีนี้ กลาวคือ เกสตัลทแสดงการรับรูจากภายนอกเปนไปโดยตรงตาม
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คุณภาพของแสง คลายแนวคิดแบบ  Direct Registration ของกิบสัน ขณะเดียวกันก็แสดงถึง

ประสบการณและการทํางานของสมอง คลายทฤษฎี  Constructivist แตหากประสบการณนั้นมี

องคประกอบของความเรียบงายมากกวา นั่นคือ กลไกสรางความงามในภาพจะมองเห็นเคาโครง 

หลัก ๆ เสียกอน แลวจึงคอย ๆ มองเห็นรายละเอียดตอไป 

  การรับรูยังเกี่ยวของกับประสบการณ เพราะหากสิ่งนั้นเกี่ยวของกับประสบการณอยูกอนแลว 

ก็จะรับรูงายยิ่งขึ้น ดังที่ทิศนา แขมมณี (2552ก : 84) ใหความเห็นวา การเรียนรูของมนุษยสืบ

เนื่องมาจากการรูจัก หากรูจักสิ่งนั้นมากอน มักจะเลือกสิ่งนั้นแลวนําไปเก็บในสมอง การที่บุคคลรูจัก

ส่ิงใด ก็หมายความวา บุคคลรูหรือเคยมีประสบการณกับส่ิงนั้นมากอน 

  สวนอารี สุทธิพันธุ. (2533: 35) ใหความเห็นวา เมื่อมีเหตุการณใด ๆ เกิดขึ้น เราสามารถเดา

คิดหรือคาดคะเนไดวา ตอไปอะไรจะเกิดขึ้น ก็แสดงวาความสามารถในการเดา การคาดคะเนสวนหนึ่ง

เปนผลจากประสบการณ ประสบการณแบงเปน 2 ประเภท คือ ประสบการณตรง เชน การปะทะกับส่ิง

ใด ๆ จะไดยินเสียงจนรับรูถึงความรูสึกตื่นเตนอยางคาดไมถึง และประสบการณรอง คือการเอา

ประสบการณตรงไปบอกแกคนอื่นๆ ซึ่งอาจทําใหตื่นเตนดวย ในทางศิลปะเรียกวา ประสบการณทาง

สุนทรียะ มีความแตกตางจากประสบการณอ่ืน ๆ ที่เราจัดหาใหตัวเราเอง เลือกเอง เมื่อเกิดแลวชวยให

เราเพลิดเพลิน พึงพอใจ เปนความอิ่มเอิบโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน ประสบการณสุนทรียะแตกตาง

จากความจริง เชน เมื่อเราหิว กินอาหารจะอรอยทั้งสิ้น รสอรอยไมถือเปนประสบการณสุนทรียะ เพราะ

ตอบสนองความหิว แตถาหิวเปนความรู สึกจริง ๆ กินแลวอรอย แมเพียงคําเดียวเรียกวาเปน

ประสบการณสุนทรียะ 

  ประสบการณสุนทรียะยังประกอบดวย 3 สวน คือ  1) สวนที่เปนตัวสุนทรียะ อันไดแก วัตถุ 

ส่ิงของตาง ๆ 2) สวนที่เปนความรูสึกสุนทรียะ ไดแก ความพอใจ ความเพลิดเพลิน ประทับใจ ลืมตัว 

เปนตน  3) ความคิดรวบยอดคือสวนที่บุคคล เมื่อรับความรูสึกและประสบการณนั้นแลว  

มีความสามารถสรางความคิด สรุปไดวาใหแนวคิดอะไรหรือสํานึกอยางไร 

  เมื่อพิจารณาถึงประสบการณสุนทรียะยอมสัมพันธกับการรับรู เปนปจจัยดานในของผูสราง

และผูเสพงานศิลปะ ศักยภาพของการรับรูสวนหนึ่งเปนปจจัยจากโครงสรางทางสติปญญา อีกสวน

หนึ่งเปนผลจากการมีประสบการณ ผูผานประสบการณทางศิลปะมากยอมรับรูและเชื่อมโยงกับส่ิงใหม 

ๆ ไดงายกวาผูมีประสบการณนอย สุพัตรา ชาติบัญชาชัย (ม.ป.ป. : 55) ไดกลาวถึงปจจัยหลักของการ

รับรูมาจาก 3 ประการ คือ 1) คุณสมบัติของสิ่งเรา ส่ิงเราที่แรงมากก็จะเกิดการรับรูไดมาก เชน หากได

ยินเสียงนกกับเสียงระเบิด ทุกคนจะสนใจเสียงระเบิดมากกวา  2) ประสบการณ กลาวคือ 

ประสบการณที่แตละคนจะไดรับ ทําใหเกิดการรับรูที่ตางกัน 3) ลักษณะของบุคคล อันไดแก คุณสมบัติ

ทางสรีระของรางกายที่มีความไวตอการรับรูทางประสาทสัมผัส โดยที่บางคนเกิดการรับรู แมไมมีส่ิงเรา
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ภายนอกเนื่องจากกระบวนการนึกคิดเปนตัวเราเสียเอง เชน จิตรกรที่เสียแขนจะรูสึกวา แขนยัง

เคลื่อนไหววาดภาพได นอกจากนี้ยังพบวา การรับรูจะทําใหเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมมาก

นอยเพียงใดยังขึ้นกับองคประกอบภายใน  อันไดแก แรงขับในรางกาย เพื่อใหแสดงพฤติกรรมออกมา 

เชน หิว อยากเลน อยากเรียน ตองการมีชื่อเสียง ตองการรางวัล  และความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ 

ทางรางกาย เชน วุฒิภาวะ ความสมบูรณของรางกาย  ทางจิตใจ เชน  ความพอใจ  ความปติยินดี 

 กลาวโดยสรุป การรับรูและประสบการณเปนปจจัยสําคัญของกระบวนการเรียนรูศิลปะ 

เชนเดียวกับสาขาอื่น ๆ การรับรูที่มาจากตัวแปรตาง ๆ จะสรางสมประสบการณ ทําใหเกิดการ

สรางสรรคศิลปะ  แตกระนั้นก็ดีการรับรูภายใตปจจัยเดียวกันมิไดทําใหคุณภาพผลงานเทาเทียมกัน ยัง

มีองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับความสามารถทางสติปญญาโดยตรง อันไดแก ความคิดสรางสรรค

และจินตนาการ  
 จินตนาการและความคิดสรางสรรค 
  ไอนสไตน (Einstein) ไดกลาววา จินตนาการสําคัญกวาความรู นั่นคือจินตนาการเปนแรง

กระตุนใหมนุษยพยายามแสวงหาความรู ดังเชน เมื่อมนุษยคิดจะขึ้นไปเหยียบดวงจันทร ก็ไดหาทฤษฎี

มาสนับสนุนมากมาย จนสามารถสรางองคความรูใหม ซึ่งก็คือผลผลิตของความคิดสรางสรรคดวย

จินตนาการและความคิดสรางสรรคจึงสัมพันธกันในแงบอเกิดใหมีผลิตผลใหม ๆ อยางไรก็ตาม

ความสามารถนี้ก็แตกตางกันในแตละบุคคล ซึ่งเกี่ยวของกับโครงสรางทางสมอง แตละคนมีสมองซีก

เดนไมเทาเทียม จึงทําใหความถนัดตางกัน สมองซีกซายทํางานเกี่ยวกับความสามารถ ความเขาใจ

ภาษา และการพูด สมองซีกนี้จะคิดตามลําดับ คิดละเอียด คิดวิเคราะหจําแนกเปนสวน ๆ เชน ฟงหรือ

จดคําบรรยายเกง สวนสมองซีกขวาเกี่ยวของกับความสามารถเชิงมิติสัมพันธ จินตนาการ สมองซีกนี้

จะมองสิ่งตาง  ๆ อยางสัมพันธ เปนภาพรวม  เปนองครวม เชน  คิดออกมาเปนภาพ  ปจจุบัน

นักวิทยาศาสตรไดพบประเด็นใหม ๆ วา สมองแตละซีกไมไดทํางานเปนซีกซาย ซีกขวาตามที่เขาใจแต

เดิม แตทํางานแบบเชื่อมกันหมด มีการทํางานทับซอนกัน สมองมีเซลลประสาทหอหุมทั่วถึงกัน ที่จะ

เชื่อมโยงความคิดของสมองใหดีข้ึน (พรพิไล เลิศวิชาและคณะ 2548 : 152-155) 

   จากความรูใหมนี้จึงพิจารณาไดวา การที่คนเราจะคิดสรางสรรคหรือจินตนาการไดนั้น เกิด

จากการเชื่อมโยงระหวางเซลลเปนวงจร วงจรที่ซับซอนในสมองจะทําใหสมองพัฒนาขึ้นเอง จึงเปนไป

ไดวา สมองของอฉริยบุคคล เชน ลีโอนารโด ดาวินซี จะมีเซลลประสาทที่เชื่อมโยงซับซอน และมี

จํานวนมากกวาคนปกติ อันทําใหสมองซีกซายและขวาทํางานรวมกันมากขึ้น นั่นคือ ใชจินตนาการ

ผสมกับความจํา เขาใจ การคิดวิเคราะห สังเคราะห และพัฒนาจนเกิดผลผลิตเชิงสรางสรรค 

  ความคิดสรางสรรคเปนอยางไรมีนักวิชาการใหความเห็นตางทัศนะออกไปมากมาย ดังเชน 

ทอรแรนซ (Torrance) ใหความหมายวา เปนประสาทสัมผัสอันฉับไวตอปญหา ตอส่ิงที่ขาดตก
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บกพรอง ตอชองวางของความรู ตอปจจัยที่สูญหาย ตอส่ิงที่ขาดความกลมกลืน และทายที่สุดสามารถ

ส่ือสารกับผลลัพธที่ปรากฏนั้น สวนเมสัน (Mason) อธิบายวา เปนความสามารถในการเชื่อมโยคนที่มี

ความคิดสรางสรรคสูงสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยูแลว ตั้งแต 2 สิ่งขึ้นไปใหสัมพันธกัน ขณะที่คนมี

ความคิดสรางสรรคต่ํามองขามไป ขณะที่เมดนิค (Mednick) ไดขยายความในรูปแบบกระบวนการคิด

แบบเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง กลาวคือ ผูที่มีความคิดสรางสรรคสูงจะสามารถคิด

เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองตาง ๆ ที่แปลกใหมไดมากกวา นอกจากนี้วอลลาส (Graham 

Wallas) (อางอิงจากวิรุณ  ตั้งเจริญ. 2535: 80-87)  ยังแบงปฏิกิริยาของความคิดสรางสรรคออกเปน  

4 ข้ันตอน คือ 1) ภาวะเตรียมการ (preparation) เปนขั้นแรกของปฏิกิริยาความคิดสรางสรรค ที่ใช

ชวงเวลาหนึ่งคอนขางยาวนาน สําหรับปฏิบัติการในสํานึกอยางจริงจัง 2) ภาวะฟกตัว (Incubation) 

เปนขั้นที่ผานภาวะแรกมาสูจิตไรสํานึก แมภาวะแรกจะผานไปแลว แตปญหาและการขบคิดยังคง

ดําเนินตอไป   3) ภาวะบรรลุ (Illumination) เปนภาวะที่การขบคิดจากจิตไรสํานึก จุดประกายขึ้น และ

เปนภาวะที่มีความถูกตองชัดเจนพอควร 4) ภาวะกระจางชัด (Verification) เปนภาวะที่อาจจะปรับให

กระจางชัด หรือชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหไดการสรางสรรคที่สมบูรณที่สุด  

  จากแนวคิดขางตนผูวิจัยพิจารณาไดวา ความคิดสรางสรรคก็คือ การทําใหเกิดสิ่งใหม ซึ่งมี

ทั้งที่เปนนามธรรม และรูปธรรม หากในทางศิลปะใหผลเปนรูปธรรมมากกวา กลาวคือ ศิลปะเปนผล

จากปจจัยภายในของความพยายามสรางหรือปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหกลมกลืน ใหแกปญหาได เหมาะสม

กับกาลเทศะ โดยอาจใชวิธีเชื่อมสัมพันธส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูแลว เชน ไมกับสี กระดาษกับความประทับใจ 

หรือใชวิธีเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง เชน ความตองการไดรางวัลกับการเขียนภาพประกวด ที่กอ

เกิดตัวการหรือผลิตผลอันนําไปสูเปาหมาย วิธีตาง ๆ นี้ตองใหเวลาในการขบคิด สรางกระบวนการอัน

นําไปสูผลงานที่สมบูรณ ดังนั้นหากเปนปจจัยดานในของผูสรางหรือผูเสพศิลปะแลว จะพบวา การรับรู 

ประสบการณ จินตนาการ และความคิดสรางสรรคเปนหลักสําคัญของการสรางกระบวนการเรียนรู

ศิลปกรรม  รวมถึงเงื่อนไขตาง ๆ แตจะสงผลอยางไรตอกระบวนการเรียนรูศิลปะในบริบทสังคมและ

วัฒนธรรมชายแดนภาคใตคือส่ิงที่ตองการหาคําตอบ 
             2 ปจจัยภายนอกที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
   ปจจัยภายนอกหรือเงื่อนไขภายนอกเปนเรื่องของสิ่งแวดลอมรอบตัวที่บุคคล ผูสรางหรือผู

เสพศิลปะดํารงชีวิตอยูในสังคม ส่ิงแวดลอมภายนอกจะเปนสิ่งเราหรือกระตุนใหเกิดความคิด เจตคติ

หรือพฤติกรรมตาง ๆ กัน ปจจัยเหลานี้ ไดแก ศาสนาและความเชื่อ การเมืองและการปกครอง 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสมัยใหมและวิถีชีวิตในสังคม 
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  ศาสนาและความเชื่อ 
  ผลผลิตของศิลปะสวนหนึ่งไดรับอิทธิพลจากความเชื่อและศาสนา โดยเฉพาะศิลปะโบราณ

กอนการปฏิวัติวิทยาศาสตร ที่มีความเชื่อทางศาสนาอยางแนบแนน ผูกพันกับพระเจา กับส่ิงศักดิ์สิทธิ์

หรือผีสางเทวดา แมปจจุบันซึ่งกาวสูโลกอุตสาหกรรมหลังสมัยใหมแลว ความเชื่อเหลานี้ก็คงปรากฏ

อยู แสดงถึงจุดออนของมนุษย ที่แมจะเอาชนะธรรมชาติ พัฒนาสิ่งประดิษฐมากมาย แตเปนเรื่องนอก

กายทั้งสิ้น จิตใจนั้นยังร้ังรอใหเชื่อหรือยึดเหนี่ยวกับส่ิงหนึ่งสิ่งใด  ดวยเหตุนี้แตละสังคมจึงมีสถานที่

บูชา ที่ประกอบพิธีกรรม มีศาสนสถาน และมีศาสนศิลปอันเปนเครื่องโนมนําใจใหมีความศรัทธา 

เขาถึงหลักธรรมของศาสนามากยิ่งขึ้น ดังที่โบสถคริสตในยุโรปคริสศตวรรษที่ 17  ซึ่งลวนออก

แบบอยางวิจิตรอลังการ  เปนผลจากที่ สันตะปาปาระหวางนั้นเห็นวา  ศิลปะชวยชักจูงให

คริสตศาสนิกชนไมหันไปนับถือนิกายอื่น 

  ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีหลากหลายศาสนา แตละวัฒนธรรมจะสรางสรรคศิลปะของคน

ภายใตกรอบความเชื่อของศาสนา แตหากรูปแบบศิลปะนั้นยอมมีบางอยางที่แสดงสวนผสมระหวาง

ความแตกตางทางวัฒนธรรม อิทธิพลของศาสนาฮินดูกับพุทธศาสนา ยังอาจปรากฏอยูในศาสนสถาน

เดียวกัน มีรูปเคารพ มีลวดลายประดับผสมปนเป ทั้งนี้เพราะการอยูรวมกัน และไมแบงแยกศิลปะออก

จากเชื้อชาติ ศิลปะจึงมีทั้งแบบเอกนิยม และพหุนิยม ภายใตกรอบของพุทธศาสนาที่มีจุดหมาย

ปลายทางใหทําความดี เพื่อเปนผลบุญสงไปภายหนา เปนเหตุใหศิลปนทําตัวเหมือนนักพรต  

มุงสรางสรรคผลงานทางจิต มุงใฝหาสิ่งที่เปนแกนสารของชีวิต พนไปจากความทุกขทั้งปวง และมี

ความสงบในที่สุด ภายใตกรอบของศาสนาอิสลาม ซึ่งเชื่อในพระเจาองคเดียว  ไมนิยมทํารูปเคารพให

เกิดความสับสน ติตุส เบอรคารด (Titus Burckardt) อางอิงจากจอหน เลน (2550: 134-135) ได

อธิบายถึงการแสดงความงามตามคติศาสนาอิสลามไวตอนหนึ่งวา “การไมมีรูปเคารพในมัสยิด  

ก็เนื่องจากเหตุผลประการแรก คือ เหตุผลเชิงลบ นั่นคือ กําจัดการอวดตัวซึ่งอาจเปนปฏิปกษตอ

พระอัลลอฮ การแสดงดวยภาพอาจเปนบอเกิดของความผิดพลาด ความเขาใจผิด ประการที่สองเปน

เหตุผลเชิงบวก คือ การยืนยันขามกาลเวลา ขามสถานที่ของพระเจา เพราะสิ่งใดก็ไมอาจนํามา

เปรียบเทียบกับสารัตถะแหงสวรรค เมื่อไมมีพระเจาก็หันมาสรางสรรคความปติดวยลวดลายแทน)  

  เขียน ยิ้มศิริ (อางอิงจาก วิบูลย ล้ีสุวรรณ. 2549: 33-34) ใหความเห็นวา ชีวิตคนเราขึ้นกับ

การปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบ ในกรอบของการสงเสริมความหมายที่เรียกวามนุษยชาติ ในคริสตศาสนา

หลักสําคัญ คือ ความรัก ความเมตตา และความหวัง สวนพุทธศาสนาคือ การแผเมตตาจิต การปฏิบัติ

ที่เปนประโยชนตอสังคม ตอตนเอง และสัตวโลกซึ่งมีจุดมุงหมายเชนเดียวกัน แตศิลปะเปนเร่ืองโลกกับ

ธรรม เปนผลงานที่เกิดจากการประสานชีวิตกับจิต ถาหากศิลปนไมมีอารมณสะเทือนใจ ก็อาจทําให
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เกิดผลงานขึ้นไมได ดังนั้นศาสนาและความเชื่อคือส่ิงเราใหเกิดการสรางสรรคผลงานศิลปะ ทํานอง

เดียวกันก็เปนสิ่งเราใหศาสนิกชนเชื่อมั่นในศาสนาของตนมากขึ้น 

   เมื่อพิจารณาความขางตนจึงสรุปไดวา ศาสนาและความเชื่อมีอิทธิพลตอศิลปะอยางนอย 3 

ประการ คือ 1) สงผลตอพิธีกรรมเพื่อไปถึงจุดหมาย และพิธีกรรมเหลานี้ก็สงผลตอเครื่องใชไมสอยที่ใช

ในการสักการะบูชา 2) สงผลตอจิตรกรรม ประติมากรรมหรือลวดลายตกแตง เชน พระพุทธรูป กวนอิม 

ลายอักษรสรรเสริญพระอัลลอฮ 3) สงผลตอรูปแบบสถาปตยกรรมศาสนสถาน เชน การทํามิหรับ 

(Mirab) เพื่อเปนทิศทางสูการสรรเสริญพระเจาในมัสยิด การทําหลังคาชั้นซอนของศาสนาสถานชาว

ฮินดู หรือชาวพุทธ นอกจากนี้ความเชื่อปลีกยอยซึ่งอยูภายใตเงาของศาสนาก็เปนปจจัยตอการสราง

ศิลปะในชีวิตประจําวัน เชน คติความเชื่อการปลูกบาน ความเชื่อเร่ืองการตกแตงสุสาน ในวัฒนธรรม

ไทย จีน หรืออิสลาม เปนตน ในการเรียนรูศิลปะบางวัฒนธรรมจะอยูภายใตอิทธิพลหรือการครอบงํา

ของศาสนาและความเชื่อเหลานี้  เชน เมื่อศาสนาอิสลามไมมีรูปเคารพของพระเจา การเรียนการสอน

ศิลปะก็ไมสามารถฝกหัดการปนรูปเคารพ หามสอดแทรกเนื้อหาที่โนมนาวใหออกหางจากพระเจาหรือ

คตินิยมของชาวมุสลิม เปนตน 
  การเมืองและการปกครอง 
  บทบาทการเมืองการปกครองที่มีตอศิลปะมีมานับเนื่องจากสมัยการปกครองแบบราชาธิป

ไตย ที่สถาบันชั้นสูงใชศิลปะเปนเครื่องแสดงฐานะนุศักดิ์ ศิลปะสงเสริมความศรัทธาในสถาบัน

พระมหากษัตริย แมปจจุบันเปลี่ยนแปลงเปนประชาธิปไตย ศิลปะก็ถูกนํามาใชเปนกลไกในการสราง

ชาติ และสัมพันธภาพทางการเมืองระหวางประเทศ รวมถึงจิตสํานึกในความรักชาติ การเปลี่ยน

ประวัติศาสตรการเมือง ในสมัยจอมพลแปลก  พิบูลสงครามไดสรางอนุสาวรียประชาธิปไตยเพื่อรําลึก

ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  การออกแบบอนุสาวรียลวนมีความหมายถึงเหตุการณ เวลา และ

หลักการปกครอง หากชื่อก็ใชชื่ออนุสาวรียไมไดผูกมัดกับบุคคลหรือชนชั้น  เปนการตอกย้ําถึงการสราง

ชาตินิยม ภายใตการปกครองแบบใหม ซึ่งระหวางนั้นอิทธิพลภายนอกก็เขามาแทรกแซงแลว    

การปกครองแบบประชาธิปไตยศิลปนยอมมีเสรีภาพมากกวาเดิม  การสรางชาตินิยมทําใหศิลปะ

ประจําชาติออกงอกเงย   การเมืองการปกครองที่ตองการสวนรวมภาคประชาชน  การเขาถึงมวลชน  

เปนสิ่งเราใหศิลปนสรางสรรคผลงานในแนวกระทบกระเทียบ  ลอเลียน  เสียดสีนักการเมือง หรือ

สะทอนเหตุการณประวัติศาสตรตาง ๆ เชน   เหตุการณชวง 16 ตุลาคม 2519   ที่มีการนําศิลปะทั้ง 

Political Art,  Conceptual Art,  Installation  และ Public Art อาจเรียกวาเปนงานแบบ Site-specific   

คือกําหนดพื้นที่บริเวณเกาะกลางถนน เพื่อเขาถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น  แสดงถึงผลพวงของการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง  และจุดเริ่มตนของพลังสรางสรรคในการจัดวางการเมืองภาคประชาชนบน

พื้นที่สาธารณะ (สุชาติ สวัสด์ิศรี. 2546: 57-58) ศิลปะซึ่งมีอิทธิพลจากการเมืองการปกครอง  บางครั้ง
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ผูสรางหรือผูเสพอาจอยูภายใตแรงกดดันหรืออิสรภาพ จิตรกรอาจถูกใบสั่งใหสรางสรรคตามนโยบาย

รัฐ หรือเพิกเฉย จิตรกรมีอิสระกอกวนใหเกิดปญญา หรือบางครั้งทําหนาที่กอกวนทางสังคมและ

การเมืองไปดวย ศิลปะเปนสวนหนึ่งของการรณรงคเพื่อความชอบธรรม (เจตนา นาควัชระ.  2549:  

14-15) 

  การสรางชาตินิยมดวยการปลูกฝงวัฒนธรรมชาติ ศิลปะไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญ  

การปกครองภายใตรัฐชาติที่ตองการใหมีวัฒนธรรมเดียว สงผลกระทบตอบางสังคมที่มีวัฒนธรรม

แตกตางออกไปและยอมรับบางอยางไมได ศิลปะตามกระแสหลักที่เกี่ยวของพุทธศาสนามีอิทธิพล

เฉพาะสังคมชาวพุทธ  แตในสังคมมุสลิมมิอาจสรางความเชื่อถือตามกระแสหลัก ยิ่งรัฐบาลสงเสริมให

ยึดวัฒนธรรมจากศูนยกลาง ใชศิลปะในพระราชวัง ในวัด เปนสื่อก็ยิ่งสรางความแตกแยก เปนคนชาย

ขอบของประเทศ การปกครองจึงตองเปลี่ยนจากเอกวัฒนธรรมเปนพหุวัฒนธรรม ใหคนพื้นที่ตาง ๆ 

สรางสรรคผลงาน ชื่นชมศิลปะตามรสนิยมของทองถิ่น สงเสริมอัตลักษณของแตละชุมชน  ดังที่ปนแกว  

เหลืองอรามศรี (2552: 2-3) ใหขอคิดที่นาสนใจตอนหนึ่งวา “โลกปจจุบันที่การเมืองวาดวยอัตลักษณ 

ไดกลายเปนแขนงสําคัญของการเมืองแทบทุกระดับสังคม ทั้งภายในและขามชาติ ความเปนชายขอบ

ไมไดหมายถึงสิ่งที่ไรสาระอีกตอไป แตกลายเปนศูนยกลางของความคิดของศาสตรยุคหลังสมัยใหม

แทบทุกสาขา เปนความเปนอื่นที่กลายเปนที่มาของอํานาจและความสมานฉันท” ความเปนชายขอบ

ของคนชายแดนภาคใตไดถูกเบียดขับจากศูนยกลาง เพราะความไมสอดคลองกับวัฒนธรรมสวนใหญ 

การมีพื้นที่หางไกลและลอแหลมตอภัยคุกคามของตางชาติ ทําใหเกิดชายขอบในดานศิลปะเชนกัน 

เชน  การละเลยงบประมาณในพื้นที่  ขาดการสงเสริมแหลงเรียนรูทางศิลปะ  ขวัญและกําลังใจของ

บุคคลากร  เมื่อรัฐเห็นวามีวิถีประชาแตกตางกับกระแสหลักก็ทอดทิ้งดวยเหตุนี้ศิลปศึกษาในพื้นที่

ชายแดนภาคใตจึงไมกาวหนาเทาที่ควร 

   อยางไรก็ตามการปฏิรูปการศึกษาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญก็ดี หรือพระราชบัญญัติการศึกษา

ฉบับลาสุดก็ดี ไดแสดงใหเห็นวารัฐบาลเริ่มตระหนักถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม การดําเนิน

นโยบายที่ตอบสนองตอชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวม ภายใตการเมืองที่ใหอํานาจแกคนในทองถิ่น 

การปกครองที่มีสิทธิมีเสียงของภาคประชาชนชวยใหกระบวนการเรียนรูส่ิงตาง ๆ ข้ึนอยูกับชุมชนอยาง

แทจริง ดังนี้ อมรวิชช นาครทรรพ และคณะ. (2548: 142, 147-148) ไดอธิบายแผนพัฒนาการศึกษา

เพื่อทองถิ่นบางประการวา  กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการจัดทํา

หลักสูตรทองถิ่น โดยเฉพาะการกระตุนและสงเสริมใหเขตพื้นที่การศึกษาถือเปนภารกิจสําคัญใหมาก

ข้ึน เฉพาะในเขตพื้นที่ของตน โดยใหสะทอนถึงความเปนเขตทางวัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมชัดเจนในสวนของโรงเรียนตองผลักดัน และริเร่ิมทําหลักสูตรบูรณาการกับวิถีชีวิตชุมชน

อยางตอเนื่อง 
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   กลาวโดยสรุปการเมืองการปกครองเปนปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอศิลปะ ทางตรงคือ 

การที่ศิลปนไดรับแรงสะเทือนใจจากการเมือง การปกครอง การสงครามที่ตองการสะทอนภาพ

ความรูสึกออกมา ทางออมคือการที่ผูนําประเทศออกนโยบายสรางชาติและพัฒนาชาติ  ผานแผนการ

ศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมชาติ จนทําใหเกิดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูศิลปะทั้งระบบ   

ไมวาทางตรงหรือทางออมศิลปะเปนไดทั้งเหตุปจจัยและผลจากปจจัย  กลาวคือขณะที่ศิลปะเปนผล

จากอิทธิพลการเมืองการปกครอง ในทางกลับกันก็สามารถเปนเหตุใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ชี้นํา

สังคม  ความชอบหรือไมชอบ  หรือใหเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองไดเชนกัน 
   เศรษฐกิจ 
   เศรษฐกิจเปนปจจัยทางทุนทรัพยที่สงผลตออํานาจใหไดมาซึ่งงานศิลปะ ทั้งเชิงปกเจกและ

มวลชน  ดวยกําลังซื้อและอุดหนุนของรัฐดานศิลปะและวัฒนธรรม  ในเชิงปกเจกชนประชาชนผูมี

ฐานะดีมีโอกาสเขาถึงงานศิลปะไดมากกวา  สวนประชาชนดอยฐานะยอมใชเวลาหาเงินเลี้ยงปาก 

เลี้ยงทองเปนกิจวัตร  จนกวาปจจัยสี่และความปลอดภัยไดรับอยางเพียงพอ  จึงคอนใฝหาและชื่นชม

ความความ  เชนเดียวกับประเทศที่รํ่ารวย เศรษฐกิจมั่นคงแลวจะสามารถบํารุงรักษามรดก สรางสรรค

หรือพัฒนาไดมากกวาประเทศยากจน   ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนศิลปะที่ทันสมัยกวา 

อยางไรก็ตามมิไดยืนยันวา ความร่ํารวยจะทําใหคนมีรสนิยมทางศิลปะมากกวาคนจน  ทํานอง

เดียวกัน ประเทศที่เศรษฐกิจดีทําใหศิลปะเติบโต เพราะมีปรากฏการณในบางประเทศ เศรษฐกิจยิ่งดี

ผลผลิตมวลรวมประเทศชาติดีข้ึน แตกลับทําใหคนจนลง ประสบปญหามากกวาเดิม การขยายตัวเพื่อ

ความมั่งคั่ง กลับกลายเปนสิ่งโงเขลา ทําลายตัวเอง (Scientific  American. 2549: 189) เศรษฐกิจจึงมี

บทบาทตอศิลปกรรมทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ ในแงปริมาณเศรษฐกิจดีจะสงผลตอรายไดของ

ศิลปน กําลังซื้อของนักสะสม ผูชื่นชอบศิลปะ กําลังจัดสรรงบประมาณตอองคกรของรัฐ ตอการ

สนับสนุนภาคเอกชนในแงคุณภาพสภาพปญหาที่กอเกิดความเครียด การแขงขัน  ความเบื่อหนาย   

ทําใหคนสวนหนึ่งหาทางออกดวยศิลปะ  ปจจุบันมีหลายประเทศทุมเทงบประมาณทางศิลปะ เพื่อให

ศิลปะเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ 

  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ไดกระตุนเศรษฐกิจดวยนโยบาย

เศรษฐกิจสรางสรรค  กลาวคือใหงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อนไหวเศรษฐกิจ

ไทย เปลี่ยนคุณคาใหเกิดมูลคา และไดออกนโยบายทางเศรษฐกิจดวยวา ใหมีการขยายบทบาทของ

ระบบการเรียนรูผานองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดานความคิดสรางสรรค เชน อุทยานการ

เรียนรู พิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรูแหงชาติ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ เปนตน และใหฟนฟู อนุรักษ 

และเรียนรูความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย สนับสนุนการนําภูมิปญญาไทย และ

วัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการ เชน หัตถกรรม การทองเที่ยว
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โบราณสถาน เปนตน โดยคงรักษาเอกลักษณทองถิ่นอยางเขมแข็ง (ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ, 

ม.ป.ป.: 12-13) 

   จากแผนพัฒนาขางตนจะพบวา ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากเดิมที่มีศูนยในเมือง กระจาย

ออกสูชุมชนทองถิ่นมากขึ้น ดวยความเชื่อที่วาเมื่อเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งก็สงผลโดยตรงตอเศรษฐกิจ

ของเมืองและชาติ   เหตุนี้การพัฒนาศิลปะจึงเนนที่ความเปนทองถิ่น ใหศิลปะทองถิ่นสนองทั้งคุณภาพ

ชีวิต ความตองการทางจิตใจ และความตองการกายโดยสรางมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรม  การที่รัฐ

หรือเอกชนสนับสนุนเงินทุนบูรณะโบราณสถานในชุมชน  ผลก็คือความงอกเงยดานการทองเที่ยว ที่จะ

สงผลใหรัฐหรือเอกชนมั่นคงขึ้นเปนวัฏจักร  ยิ่งเศรษฐกิจดี  ยิ่งมีผลใหรัฐและเอกชนสนับสนุน

การศึกษาดานอนุรักษ สืบสาน และพัฒนาศิลปะมากขึ้น 
   ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
   ความกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาสูยุคสังคมออนไลน  เกิดชุมชนจินตกรรมและภาวะ

เสมือนจริง  สภาพนี้สงผลตอนวัตกรรมใหมๆ ในลักษณะการหลอมรวมสื่อ ทั้งชองทางสื่อ เนื้อหา และ

เทคโนโลยีรูปแบบตางๆ มาผสมผสานดวยกัน หลากหลายรูปแบบ เชน การหลอมรวมของเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม หรือการหลอมรวมทั้งโลกไวดวยกัน  ตัวอยางเชน สมารท โฟน  ที่เปนทั้ง

โทรศัพทมือถือ กลองภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เครื่องสงขาวสั้น เครื่องบันทึกขอมูล  สงผลกระทบดาน

การศึกษา  เชน รูปแบบการสอน  ส่ือการสอน การเรียนรู การวัดผล ความรวมมือระหวางสถานศึกษา

เพื่อใช ส่ือรวมกันมีมากขึ้น  ผู เ รียนมี อิสระ  ครูเปลี่ยนบทบาทเปนผู อํานวยการเรียนเทานั้น   

(ครรชิต   มาลัยวงศ. 2555: 2-3) เทคโนโลยียังยกยกระดับโทรศัพทมือใหเปนสื่อการสอน ดังที่

ธรรมนูญ  ปญญาทิพย  และคณะ (2553: 70) ไดพัฒนารูปแบบบทเรียนบนโทรศัพทมือถือ สําหรับ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบวา บทเรียนวิชาเครือขายสารสนเทศบนโทรศัพทมือถือมีความพอใจใน

ระดับมาก จึงเชื่อวาสามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนไดจริง  สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู

อยางอิสระมากขึ้น  ความรูที่หลั่งไหลเขามาผานเครื่องมือส่ือสารซึ่งล้ํายุค  ยากที่จะควบคุม ความรู

ทางศิลปะไมจําเปนตองเขาสูระบบสถาบัน หรือเดินทางศึกษาสถานที่จริง เพราะลําพังเครือขาย

อินเทอรเน็ตก็สามารถเรียนรู เห็นผลงานหรือโบราณสถานไดเสมือนจริง แตทวามีทั้งดานบวกและลบ 

ความรูใดเปนสิ่งถูกตอง จริงหรือเท็จยากที่จะพิสูจน เทคโนโลยียิ่งกาวหนาก็ยิ่งลดภูมิคุมกันลง 

กระบวนเรียนรูศิลปะดวยเทคโนโลยีสมัยจึงอาจประสบหรือไมประสบผลสัมฤทธิ์  ซึ่งมีแนวทางแกไข 

ดังนี้ 

  1 สรางภูมิคุมกัน โดยการอบรมขัดเกลาจิตใจ  สงเสริมศีลธรรม  ไมใหติดกับดักบริโภคนิยม  

ดังที่เกษม  วัฒนชัย (2553: 65-66) เห็นวา  เมื่อเทคโนโลยีเกิดขึ้นเร็ว  ไปกระทบกับการเปลี่ยนแปลง

ภายนอก  ตองสรางภูมิคุมกัน ไมใหขาลงเหวหรือวิกฤต เชนเดียวกับรางกาย ถาออนแอ ไมมีภูมิคุมกัน 
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ก็จะลมลงงายๆ กลาวคือ การอบรมศีลธรรม ความเปนเหตุเปนผล จะชวยใหมีวิจารณญาณ ในการ

เลือกเสพหรือไมเสพขอมูล หรือส่ิงที่รบเรายั่วยวนรอบดาน เพื่อดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง 

   2 สงเสริมสหวิธีทางวัฒนธรรม  เนื่องจากปจจุบันมีศาสตรใหมๆ  เกิดขึ้นมากมาย  

มุงเจาะจงเฉพาะดาน  ศาสตรตางๆ ไรพรมแดนความรู  มีความซับซอน จนยากตัดสินความถูกตอง 

ความเชื่อมั่น  เกรียงไกร  วัฒนาสวัสด์ิ (2552: 77) เสนอวา ศาสตรใหมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาตองศึกษา

แนวใหมที่เรียกวา  สหวิทยา (Interdisciplinary science) หรือพหุวิทยา  (Multidisciplinary science) 

วิธีนี้จะเห็นภาพวัฒนธรรมและปจจัยแบบองครวม  ชวยสรางกลไกการเรียนรูดวยวิจารณญาณรอบ

ดาน  สหวิธียังรวมถึงการบูรณาการศาสตรตางๆ  ที่เกี่ยวของไวดวยกัน เชน ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร   

สังคมวิทยา   มนุษยวิทยา  การใชวิธีการหลากหลายและบูรณาการศาสตร ทําใหเห็นศิลปะทุกมิติ เห็น

บริบทนําไปสูการคิดอยางรอบคอบ 

    3 เสริมทักษะฝมือใหเทาทัน ผลสัมฤทธิ์ทางศิลปะที่สําเร็จนอย มิใชเพราะไมเทาทัน

เทคโนโลยี  แตเปนเพราะขามทักษะฝมือข้ันพื้นฐาน  เทคโนโลยีควรเปนเครื่องมือในการประยุกตใช

มากกวานํามาแทนฝมือ เพราะศิลปะเปนการถายทอดที่ละเอียดอออน ดวยอารมณความรูสึก แม

เทคโนโลยีศิลปะกาวหนาเพียงใดไมควรมองขามงานฝมือ การเรียนวาดเขียนเบื้องตนควรสรางสรรค

จากดินสอแทนคอมพิเตอร การใชเทคโนโลยีเกินความจําเปนอาจทําใหผูสรางกลายเปนหุนยนต แทน

การเปนศิลปน 

    สุริชัย  หวันแกว. (2552: 14-15) ใหความเห็นวา บริบททางวัฒนธรรมทําใหเปลี่ยนแปลง

มากมาย เพราะสภาพแวดลอมในโลกมีสวนกําหนด รัฐ ตลาด ชุมชน ซึ่งชุมชนก็มีหลายชุมชน เชน 

ชุมชนศิลปน  ทําใหซับซอนมากขึ้น  จนไมอาจปฏิเสธไดวา  เราอยูในโลกของสังคมทุนนิยม” 

ความกาวหนาของเทคโนโลยียังสงผลตอการเติบโตของตลาด ตลาดไซเบอรทําใหสินคากระจายถึง

ผูบริโภครวดเร็ว ขณะเดียวกันความกาวหนาของเทคโนโลยีก็ทําใหมีการผลิตซ้ําไดเปนจํานวนมาก 

อยางไรก็ตามหากพิจารณาอีกแงหนึ่งเทคโนโลยีสงผลเสียตองานชางฝมือ  ศิลปะที่ผลิตดวยเทคโนโลยี

ขาดความประณีตมากกวาที่ผลิตดวยแรงงานคน   ศิลปะแทนที่จะแสดงถึงคุณคาทางจิตวิญาณกลับ

แสดงถึงรูปลักษณทางวัตถุอยางหนึ่งเทานั้น  ยกตัวอยางกรณีพุทธพาณิชย แตเดิมนั้นศาสนาเปนสิ่ง

สูงสุด   แตปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้น  กลายเปนวาผูคนใหน้ําหนักพระเครื่องกับสิ่งที่เปน

มูลคาทางเศรษฐกิจ   เหนือกวาคุณคาทางชีวิตและคุณคาทางวัฒนธรรม 

    ไมเพียงเทคโนโลยีเทานั้นแตยังรวมถึงนวัตกรรมใหมที่สงผลตอศิลปะและกระบวนการ

เรียนรูศิลปะ  นวัตกรรมมีความสัมพันธกับเทคโนโลยี  หากมิไดเปนสิ่งเดียวกัน  เทคโนโลยีเปนผลจาก

การพัฒนาวิทยาศาสตร เปนการประยุกตวิทยาศาสตรมาใชอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการ

ดําเนินงานตาง ๆ สวนนวัตกรรมมีความหมายครอบคลุมถึงกระบวนการ วิธีการ รูปแบบ ซึ่งหมาย
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รวมถึงทฤษฎี แนวคิดก็ได แตตองไมซ้ํากับส่ิงที่มีอยูเดิม นวัตกรรมบางอยางจึงอาจเปนผลผลิตของ

เทคโนโลยี   ในกระบวนการเรียนรูศิลปะมีการสรางนวัตกรรมใหม ๆ อยางเชน ใชคอมพิวเตอรชวยสอน

แทนสไลด สรางสื่อการสอนสําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอรใหเรียนรูดวยตนเอง  สรางภาพเคลื่อนไหวผาน

อินเตอรเน็ตใหผูเรียนเห็นขั้นตอนทางศิลปะ  ที่สามารถเปดซ้ํากี่คร้ังก็ได หรือการใชคอมพิวเตอรชวย

ออกแบบ  เปนตน   (ปุณณรัตน  พิชญไพบูลย.  2547: 72-74) 

  จะเห็นวา  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลตอการเปลี่ยนแปลงหลายดาน ทั้งเศรษฐกิจ 

ตลาด วิถีชุมชน อันสงผลกระทบตอการเสพศิลปะ  การสรางงานของศิลปนหรือนักออกแบบ  ตลอดจน

การเรียนการสอนศิลปะ  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทําใหผลิตผลทางศิลปะลดคุณคาลงบาง แตหาก

ไมใชหรือไมสรางนวัตกรรม จะมีผลใหการเรียนรูศิลปะติดอยูในกรอบเดิม  การเรียนรูศิลปกรรมแตเดิม

ที่ยึดครูหรือชางเปนศูนยกลาง เมื่อเปลี่ยนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง    

เรียนไปทําไป  จนเกิดทักษะและประสบการณจําเปนตองนําเทคโนโลยีเขาชวย  แตเมื่อใชแลวจะมี

คุณภาพชีวิตและคุณคาวัฒนธรรมเพิ่มข้ึนหรือลดลง   ยอมหมายถึงสิ่งเราจากภาวะกาวล้ําทาง

เทคโนโลยีไดทําใหเจตคติเปลี่ยนไป  ยิ่งล้ํายุคก็ยิ่งทําใหคานิยมตาง ๆ เปลี่ยนแปลง 
   วิถีชีวิตในแตละสังคม 
    วิถีชีวิตที่สงผลตอศิลปะ หมายถึง ชีวิตประจําวันของผูคนที่เอ้ือหรือไมเอ้ือใหเกิดการ

สรางสรรค เชน วิถีชีวิตชาวประมง หรือผูอาศัยริมทะเลยอมเอื้อใหมีศิลปะบนเรือกอและมากกวาพื้นที่

อ่ืน วิถีชีวิตชาวมุสลิมยอมเอื้อใหสรางสรรคศิลปกรรมบนหมวดกาปเยาะ หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 

เชน การไหวผูใหญของคนไทยที่เอ้ือตอการประดิษฐพวงมาลัยมอบใหผูใหญ วิถีชีวิตจึงรวมถึงการแตง

กาย ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลน  การประกอบอาชีพ ภาษา หรืออ่ืน ๆ ปจจัยเหลานี้สงผลทั้ง

โดยตรงและโดยออม จากคําถามที่วาเหตุใดชาวไทยภาคใตจึงนิยมทําเครื่องหนังตะลุง ก็เพราะหนัง

ตะลุงเปนมหรสพยอดนิยมของทองถิ่น จึงทําใหเห็นวา วิถีชีวิตในแตละสังคมทําใหศิลปะแตกตางกัน

ดวย   เชนเดียวกับการเรียนรูศิลปะที่ตองสัมพันธกับวิถีชีวิตในสังคมดวย หรือต้ังอยูบนฐานของ

วัฒนธรรมนั้น  

     อารี สุทธิพันธุ (2549:14) ใหความเห็นวา “การเรียนรูศิลปะ ตองใหผูเรียนเห็นความสําคัญ

ของสิ่งแวดลอม มีสํานึกตอสังคมจะทํารูปแบบใดก็ตาม โดยถือแนวทางวา เมื่อส่ิงนี้อยูส่ิงนี้ยอมเกิดขึ้น 

เมื่อเกิดแลวตองคุมไดและนําไปทําประโยชนทั้งบุคคลและสวนรวม  พัฒนาเปนองคความรู  

มีกระบวนการใฝรู สอบทานได” ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันมากมาย ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ข้ึนอยู

กับบริบทสังคมที่ขับเคลื่อนใหเลือกนํามาใชอยางเหมาะสมยังประโยชนตอตนเองและสังคม เชน ความ

โอบออมอารี ภาษาพูด เครื่องใชไมสอย เมื่อเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นจึงนํามาถายทอดพัฒนาเปนองค

ความรู 
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    กระบวนการถายทอดศิลปะจากรุนสูรุนมีหลายรูปแบบ ในวิถีสังคมที่มีภาษาพูด ภาษา

เขียนหรือมีตัวอักษร มักถายทอดเปนลายลักษณอักษรและการบอกเลา แตในสังคมที่มีภาษาพูดอาจ

ถายทอดดวยคําพูด หรือบอกเลาเพียงอยางเดียว สุดทายอาจใชกระทั่งอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย 

เปนเครื่องมือในการถายทอด  ศิลปะประเภทของเลนพื้นบาน สวนใหญมาจากสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติ  จากมือเพื่อสรางวัตถุใหถวงดุลยภาพของชีวิต จากการถายทอดระบบความคิด จนเกิด

กระบวนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม  ของเลนและศิลปะตาง ๆ เปนกระบวนการทางสังคมเพื่อชักนําให

เกิดสํานึกรวม โดยที่มีวิถีแหงภาษาเปนตัวขัดเกลาบมเพาะจริยธรรมการสรางสรรคความงาม ดังนั้นวิถี

ชีวิตในสังคม  ภาษาจึงเปนตัวแปรของการเรียนรูศิลปะดวย ดังการพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต  ที่ปยะ กิจถาวร (2547: 50)  ไดสรุปผลวา ภาษาเปนอุปสรรคของการเรียนรูของคน

ชุมชน  จึงทําใหประชาชนไดรับการศึกษามีนอย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับก็ไมสอดคลองกับวิถีคน

ในสังคม 

    จะเห็นวา สภาพการดํารงวิถีชีวิตในแตละสังคมคนสงผลตอการเรียนรูศิลปะแตกตางกัน

ดวย รวมถึงผลผลิตที่เกิดจากการศึกษาหรือการถายทอดของแตละสังคม ที่ถูกกําหนดดวยบริบท

ส่ิงแวดลอม กลไกทางสังคมที่ผูสรางผูเสพมีชีวิตอยู  หลอหลอมใหเกิดกระบวนการคิด การปฏิบัติ และ

การหวังผลผานทางภาษาที่ตางกัน เปนเหตุใหผลสัมฤทธิ์แตกตางกันทั้งดานการเรียนรูและการ

ถายทอดศิลปะ  

    กลาวโดยสรุปจะพบวา ปจจัยและเงื่อนไขไมวาศิลปะ หรือการเรียนรูศิลปะ ตางไดรับผลทั้ง

จากภายในและภายนอก ส่ิงเราภายในเปนความสามารถทางโครงสรางสติปญญา สมอง กําลังใจ 

ความสมบูรณของรางกาย  ขณะที่ส่ิงเราภายนอกเกิดจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ที่มนุษย

ดํารงชีวิตอยู ทั้งสองยังสัมพันธกันปญญาภายในสามารถพัฒนาได หากมีส่ิงเราจากบริบทภายนอก

กระตุนอยางเหมาะสม  ดังพบวาการมีภูมิธรรมภูมิชีวิตที่มั่นคงสวนหนึ่งมาจากความยึดมั่นในศาสนา   

อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตจะพบวา  ปจจัยและ

เงื่อนไขตาง ๆ มีทั้งสองแบบ  ปจจัยบางอยางหากกดดันมากก็เกิดกระแสตอตานมากกวาจะถูกกลืน   

กระบวนการเรียนรูทางศิลปะบางอยาง ที่มีทั้งยอมรับและไมยอมรับ  ยังมีปจจัยหรือเงื่อนไขที่ซอนเรน

อยูมาก หากไมไขกุญแจใหเกิดความกระจาง  ปญหาทางวัฒนธรรมก็อาจเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น 
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แนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรม 
 กระบวนการเรียนรูจัดเปนพฤติกรรมทางสังคมอยางหนึ่ง ดังนั้นเพื่อใหเขาใจถึงมิติทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนจากกระบวนการเรียนรูศิลปะ ผูวิจัยจึงเลือกใชแนวคิดและทฤษฎีหลักๆ 

ที่เห็นวาทาทายตอการคนหาคําตอบและเหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต  

ที่มีทั้งลักษณะพหุวัฒนธรรม  มีการเรียกรองอัตลักษณสูง และมีสภาพชายขอบ แนวคิดและ 

ทฤษฎีดังกลาวไดแก พหุวัฒนธรรม (Cultural Pluralism) อัตลักษณ (Identity) และชายขอบ 

(Marginalization)  

  ชายแดนภาคใตเปนที่ตั้งของคนหลายชาติพันธุ ที่มีรากเหงาจากประวัติศาสตรยาวนาน 

จากชุมชนที่นับถือศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธตั้งแตสมัยทราวดี ศรีวิชัย จนเมื่อศาสนาอิสลามเขามา

เผยแพร ทําใหคนจํานวนมากหันไปนับถือศาสนาอิสลาม เมื่อชาวจีนอพยมสูโพนทะเลสวนหนึ่งมาตั้ง

รกรากที่จังหวัดชายแดนใต คนเหลานี้มีญาติพี่นองในประเทศมาเลเซียเกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม 

จึงพบวาคนชายแดนภาคใตประกอบดวย 3 ชาติพันธุหลัก คือ คนเชื้อสายสยาม คนเชื้อสายจีน คนเชื้อ

สายมลายู ซึ่งตั้งหลักแหลงอยูรวมกัน ดํารงวิถีชีวิตรวมกัน เปนอีกแหงหนึ่งที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย 

 แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม สอดคลองกับแนวคิดทางมานุษยวิทยาสํานัก

ประวัติศาสตรทองถิ่นและการแพรกระจายวัฒนธรรม และความสัมพันธทางวัฒนธรรม  เกี่ยวกับสํานัก

ประวัติศาสตรทองถิ่นและการแพรกระจายวัฒนธรรมนี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานของโบแอส  (Franz  

Boas) แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  ซึ่งเขาเชื่อวาสังคมมนุษยมีจุดกําเนิดรวมกัน แตเกิดการ

ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไปสูรูปแบบตางๆ ตามสภาพแวดลอม  สังคมและวัฒนธรรมของคน

มีจุดเริ่มตนอิสระ ไมเกี่ยวพันกัน  เขาเชื่อวา การที่สังคมหลายๆ สังคม  มีวัฒนธรรมเหมือนกัน เปน

เพราะการแพรกระจายวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสูสังคมหนึ่งมากกวาความเปนหนึ่งเดียวของ

เผาพันธุมนุษยชาติ  การศึกษาประวัติความเปนมาทั้งหมดทุกดาน หรือองคประกอบวัฒนธรรมเฉพาะ

สวน  จะทําใหไดภาพสะทอนของการแพรกระจายวัฒนธรรม  สํานักนี้จึงเนนลักษณะอนุมาน กลาวคือ

ใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลในพื้นที่ มากกวาการสรางหรือทดสอบทฤษฎี เพื่อทําความเขาใจทุก

แงมุมในลักษณะองครวม  ทั้งที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุและระบบคิด 

  สํานักนี้ยังเนนวัฒธรรมที่มีลักษณะองครวม ที่ประกอบดวยสวนยอย แตเมื่อรวมแลวมี

ลักษณะเปนเอกลักษณของสังคมนั้นๆ จนกลายเปนแบบแผนที่ลักษณะพิเศษ ทั้งนี้อาจมีปจจัยอ่ืนๆ 

เขามาเกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดความกลมกลืน และมีลักษณะเฉพาะที่เรียกวาชุดวัฒนธรรม  แตชุด

วัฒนธรรมนี้มีหลายองคประกอบ  กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ ที่อาจเรียกวา เขตวัฒนธรรมหรือพื้นที่

วัฒนธรรม   แตละเขตหรือพื้นที่มีความเขมขนทางวัฒนธรรมไมเทาเทียมกัน หากมีความหนาแนนมาก

จะเปนศูนยกลางหรือแกนกลางวัฒนธรรม  อยางไรก็ดีศูนยกลางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได   
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การศึกษาวัฒนธรรมเพื่อดูชุดวัฒนธรรม ศูนยกลาง รวมถึงการแพรกระจายวัฒนธรรม   

อมรา  พงศาพิชญ (2545: 11-17) ไดตั้งขอสังเกตที่ควรคํานึงในการศึกษาความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ดังนี้    

 1 สังคมวัฒนธรรมชุดใดชุดหนึ่ง  มีศูนยกลางจุดใดจุดหนึ่งและแพรกระจายออกไป  ขยาย

อิทธิพลใหญข้ึน จนครอบคลุมพื้นที่วงกวาง ในลักษณะแกนกลางวัฒนธรรมและเขตวัฒนธรรม  

ศูนยกลางของวัฒนธรรมมีหลายศูนยกลาง และเมื่อตางฝายขยายอิทธิพลอาจเกิดการแลกเปลี่ยน

ยอมรับซ่ึงกันและกัน  เมื่อใดที่อิทธิพลศูนยกลางวัฒนธรรมออนแอ หรือเขตวัฒนธรรมกวางขวางมาก 

และวัฒนธรรมจากศูนยกลางแพรกระจายมาเต็มที่ ความเขมขนนอยจะพบลักษณะของวัฒนธรรมชาย

ขอบ ที่มีความแตกตางจากวัฒนธรรมศูนยกลาง 

 2 เนื่องจากสังคมวัฒนธรรมมีความหลากหลายทั้งคุณลักษณะและรูปแบบ  วัฒนธรรมแต

ละชุดยอมมีเหตุผลของการเกิดและมีคุณคาสําหรับสังคมนั้นๆ การเปรียบเทียบในเชิงคุณคาของใคร

เจริญหรือดอยกวากันจึงไมเหมาะสม  ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมมีลักษณะสัมพัทธ  วัฒนธรรมแตละชุดมี

ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสังคมของตน 

 3 เมื่อวัฒนธรรมแพรกระจายจากศูนยกลาง และไปมีปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมขางเคียงที่มี

อยูแลว ยอมมีการรับรูและเรียนรูซึ่งกันและกัน  ในระยะแรกอาจมีการยืมชั่วคราวตอมาจึงรับเปนของ

ตน  กรณีวัฒนธรรมมีลักษณะใกลเคียงพอยอมรับซ่ึงกันและกันได ปฏิสัมพันธจะอยูในรูปสันติวิธี  แต

หากแตกตางกัน ไมสามารถปรับหรือยอมรับกัน  หรือไมยอมใหอีกฝายครอบงําก็จะเกิดความขัดแยง 

ความปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมจึงมีทั้งความสอดคลอง และความขัดแยง  เกี่ยวกับ

ความสัมพันธทางวัฒนธรรมนี้  อมรา  พงศาพิชญ (2545: 18-21) ยังอธิบายถึงปรากฏการณตางๆ   

อันเปนที่มาของคําเฉพาะทางวัฒนธรรม  ดังนี้ 

 1 การปรับตัว  (Adaptation)  เปนปรากฏการณที่เกิดจากการปรับตัวขององคประกอบดาน

ศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม  ศิลปะ   ดนตรี  เปนตน)  หรือสังคมวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต ความเชื่อ  

เปนตน  หรือการประสานเรียงรอยองคประกอบตางๆ ของวัฒนธรรมใหมีลักษณะเปนองครวม หรือการ

ปฏิสัมพันธกับสังคมขางเคียง หรือปรับตัวกับส่ิงใหมในสังคมตนเอง  เพื่อการคงอยูของสังคม

วัฒนธรรมนั้นๆ  หรือการปรับเปลี่ยนของกลุมเพื่อถายทอดวัฒนธรรมจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง   

  2 การสังสรรคทางวัฒนธรรม หรือการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) เปน

ปรากฏการณที่เกิดจากปฏิสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรมระหวางคน 2 กลุมที่มีความแตกตางกัน และ

เกิดการยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน   

  3  การผสมกลมกลืนทางวัฒธรรม   (Assimilation)  เปนปรากฏการณที่สังคมวัฒนธรรมมี

ปฏิสัมพันธและพลังไมเทากัน  หากคนกลุมหนึ่งมีแนวโนมยอมรับวัฒนธรรมของอีกกลุมหนึ่ง กลุมที่มี
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พลังนอยจะถูกผสมกลมกลืนเปนสวนหนึ่งของกลุมที่มีพลังมากวา  ขณะเดียวกันก็แลกเปลี่ยนกันได 

เมื่อวัฒนธรรมสองชุดรวมกันและถูกผสมเปนชุดเดียวกัน ไมวาสวนของชุดใดจะมากกวากันก็จะเปน

การผสมกลมกลืนทางวัฒมนธรรม   การผสมกลมกลืนอาจมีหลายลักษณะ คนบางกลุมรับวัฒนธรรม

หลักของรัฐ  และผสมกลมกลืนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมหลัก  คนกลุมนี้มักอยูใกลศูนยอํานาจ  

และยินดีถูกกลืน  แตบางกลุมอยูหางไกลอํานาจรัฐ และไมตองการใหอิทธิพลของรัฐครอบงําทั้งหมด  

มีบางเรื่องตองการดํารงวัฒนธรรมของตนไว  ดังเชน คนจีน  หรือคนมุสลิมบางกลุมในประเทศไทย 

แบบนี้บางครั้งเรียกวาทวิลักษณทางวัฒนธรรม คือการแสดงอัตลักษณไวทั้งสองแบบ 

 4 บูรณาการทางวัฒนธรรม  (Cultural integration)  เปนปรากฏการณที่กลุมชาติพันธุตางๆ 

มีการยอมรับซึ่งกันและกัน บางครั้งเรียกวาพหุวัฒนธรรม อันความหมายถึงรัฐประเทศที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  มักเกิดขึ้นกับประเทศใหม เพราะประเทศเหลานี้เกิดขึ้นภายหลังการอพยพ

เคลื่อนยายเขามาของกลุมชาติพันธุตางๆ  เชน  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศสิงคโปร  

  5 ความขัดแยงทางวัฒนธรรม  (Cultural conflict)  ถาปฏิสัมพันธของสมาชิกในกลุมไม

ยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  ก็อาจมีปรากฏการณในกลุมที่มีความขัดแยงกัน โดยปกติกลุมชาติ

พันธุที่มีวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและภาษาพูดรวมกัน จะไมคอยมีความขัดแยง  

ความขัดแยงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมีการปะทะสังสรรคของวัฒนธรรมที่ตางกัน การปะทะสังสรรค

ทางวัฒนธรรมนี้เกิดจากการแพรกระจายของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งหรือทั้งสองชุด ทั้งนี้อาจเกิด

จากการอพยพยายถิ่นเขามาสูบริเวณที่มีกลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมอื่นอยูกอนแลว หรือการลาอาณา

นิคม การขยายดินแดนเพื่อเสริมอาณาเขตของตนที่ตางวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังเกิดจากความขัดแยง

ของระบบสื่อสาร การถายทอดผานสื่อมวลชน ระบบการศึกษา หรือเทคโนโลยีตางๆ 

จากวาทกรรมขางตนจะเห็นวา ปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นเสมอ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

การปรับตัวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมของกลุมคนที่มีขนาดใหญกวา แต

บางครั้งเมื่อรวมกลุมแลวไมสามารถปรับตัว รังสรรค ผสมกลมกลืน หรือบูรณาการทางวัฒนธรรมกับ

กระแสหลัก หรือกับอํานาจรัฐสวนกลางก็จะเกิดการตอรอง ที่นําไปสูความขัดแยงในที่สุด  ปรากฏกาณ

เชนนี้เกิดขึ้นทั้งระหวางกลุมชาติพันธุตางๆ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต  และระหวางคนชายแดนภาคใต

กับศูนยกลางอํานาจรัฐ 
แนวคิดเรื่องพหุสังคมและพหุวัฒนธรรม   
ในพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549: 185) ให

ความหมายพหุสังคมวา หมายถึงสังคมที่ประกอบดวยกลุมชนที่แตกตางกัน  มักใชคํานี้อธิบาย

ลักษณะของรัฐที่มีกลุมชนแตกตางชัดเจน  เชน  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  อินเดีย  สหรัฐอเมริกา  และ

บราซิล  เดิมใชคํานี้กับประเทศที่เคยเปนอาณานิคมที่มีหลายกลุมชาติพันธ ซึ่งแตละกลุมไมมี
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ความรูสึกผูกพันกับชาติ  เนื่องจากมีการแบงพื้นที่กันชัดเจน  มีวัฒนธรรมแตกตาง และมีสถาบันทาง

สังคมหลากหลาย 

อมรา  พงศาพิชญ (2545: 19) ใหความเห็นวาพหุวัฒนธรรมคือ การยอมรับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  และเอกลักษณของแตละวัฒนธรรม เปนวัฒนธรรมที่สัมพันธกันอยาง

หลากหลาย ไมครอบงําซึ่งกันและกัน  หากประเทศใดยอมรับในความเปนพหุวัฒนธรรมก็จะตองไมมี

กฏหมายเครงครัดเกินไป  ตองเปดโอกาสทางเลือกในการปฏิบัติโดยไมมีวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง

ครอบงํา  แตโดยสวนใหญเปนทางกฏหมายเทานั้น  ในทางปฏิบัติมักเห็นวัฒนธรรมหนึ่งมีอิทธิพล

เหนือกวาอีกวัฒนธรรมหนึ่งเสมอ 

นอกจากนี้มีคําที่ใชใกลเคียงกันคือ พหุนิยม (Pluralism) อันหมายถึง แนวคิดในการจัดสรร

อํานาจรูปแบบหนึ่ง ที่ใหอํานาจแกกลุมหรือองคกรยอยหลายกลุมภายใตองคกรใหญหรือรัฐ  ซึ่งตรง

ขามกับแนวคิดเดิมที่เปนอํานาจแบบรัฐเดี่ยว  ในระบบการเมืองประชาธิปไตยเสรีนิยมที่ประกอบดวย

กลุมผลประโยชนหรือกลุมอํานาจหลายกลุม  จะมีกลไกจัดสรรอํานาจระหวางกลุมเหลานั้น หรือมีการ

แขงขันชวงชิงอํานาจระหวางกลุมตางๆ  อยูตลอดเวลา  

เมื่อพิจารณาถึงคําวาพหุสังคม พหุวัฒนธรรม หรือพหุนิยมมีความหมายคลายกันคือ 

ลักษณะความหลากหลายที่มีอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  การยกความสําคัญของคําเหลานี้ ก็เพราะเกิด

กระแสตางๆ ในการเรียกรองสิทธิ์  ความชอบธรรมในการตั้งถิ่นอาศัยของชนกลุมนอย  การบริหารชาติ

แบบรัฐเดี่ยวหรือใชแนวคิดแบบชาตินิยมที่ผานมาประสบปญหามากมาย   จากการศึกษา

ประวัติศาสตรทองถิ่นไมมีหลักฐานเพียงพอที่สนับสนุนไดวา กลุมใด ชาติพันธุใด หรือวัฒนธรรมใดมี

สิทธิ์ครอบครองพื้นที่   เพราะมีการยื้อแยงอํานาจตลอดเวลา  ประกอบกับพลังของกระแสโลกาภิวัตนที่

ครอบงําทองถิ่น  ทําใหชนกลุมตางๆ เหลานี้เรียกรองอัตลักษณตนมากขึ้น   

แนวคิดทางพหุวัฒนธรรมไดชี้ใหเห็นวา การเกิดขึ้นของสังคมแบบพหุวัฒนธรรม มี 2 แบบ

ใหญ ๆ คือ ประเทศที่ประกอบดวยหลายเชื้อชาติ (Multinational) มาตั้งแตตน ซึ่งไดแกรัฐ-ชาติ

สมัยใหมสวนใหญ กับรัฐที่มีคนตางเชื้อชาติอพยพเขามาใหมเปนจํานวนมาก จนมีฐานะเปนคนกลุม

นอยขึ้น (Poly ethnic) ดังเชน ชาวจีนที่เขามาอพยพสูประเทศไทยและภาคใต  ธีรยุทธ บุญมี  

(2546: 52) ไดกลาวโดยสรุปวา  พหุวัฒนธรรมควรมีมิติตาง ๆ ดังนี้ 

- ความสัมพันธทางสังคม โครงสราง หรือสถาบนัตาง ๆ กัน แตก็มีความสัมพันธทัดเทียมกัน 

เปนทีม่าของทศันะตาง ๆ ที่เราตองเคารพไมอาจมองขามได 

- มีวัฒนธรรมยอย (Subcultures) ซึ่งมีสิทธิ์ดํารงอยูและมีความสาํคัญ 

- มีอัตลักษณที่หลากหลาย ซับซอน 

- มีตัวตนที่หลากหลายซับซอน 
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หากนําแนวคิดนี้มาวิเคราะหในพื้นที่ชายแดนภาคใต จะพบวาทั้งคนไทย คนเชื้อสายจีน  

คนมุสลิมตางพยายามสรางหรือรักษาอัตลักษณความเปนตัวตน สรางพื้นที่ของแตละวัฒนธรรม แตคง

ซึ่งความสมดุล ดังเชน การสรางวัดในวัฒนธรรมไทย สรางศาลเจาในวัฒนธรรมจีน สรางมัสยิดใน

วัฒนธรรมมุสลิมในชุมชนเดียวกัน 
 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ 
 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณในวงการวัฒนธรรม มักกลาวควบคูไปกับมโนทัศน, อํานาจ  

การนิยามความหมาย หรือการสรางภาพแทนความจริง เปนคําที่เกิดขึ้นในกระแสหลังสมัยใหม แทน

คําวาเอกลักษณ ซึ่งแปลคําจากคําวา Identity เชนเดียวกัน แตคําวาเอกลักษณเดิมนั้น หมายถึง

คุณสมบัติของคนหรือส่ิงหนึ่ง และมีนัยขยายวาเปนคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น ที่ทําใหส่ิงนั้นโดดเดน

หรือแตกตางจากสิ่งอื่น อยางไรก็ตามกระแสแนวคิดหลังสมัยใหม กอเกิดคําถามถึงวิธีการมองโลก  

การเขาถึงความจริงที่เปนแกนแกนของปจเจกชน ที่ไมมีความแนนอน แตเลื่อนไหลเปลี่ยนแปรไปตาม

บริบท ทําใหส่ิงนั้นไมอาจรักษาคุณสมบัติเฉพาะตอไป ดังเชน วัดคงไมใชศาสนถานเทานั้น แตอาจเปน

ที่ตอรองหรือจุดชนวนความขัดแยง ดังนั้นคําวาอัตลักษณดูเหมาะสมกวา เอกลักษณในความหมาย 

Identity  เกี่ยวกับอัตลักษณมีผูใหความหมายหรือความเห็นแตกตางกัน ดังนี้ 

 เสรี  พงศพิศ (2547: 160) ใหความหมายของอัตลักษณวา หมายถึงสํานึกวาเราเปนใคร 

และเราแตกตางจากคนอื่นอยางไร มีลักษณะอะไรบาง รวมทั้งคนอื่นมองวาเราเปนใคร หรืออาจ

อธิบายไดวาเปนการสรางขอบเขตของบุคคล  เพื่อแสดงออกถึงอํานาจหรือการไดมาซึ่งอํานาจ 

 ยศ  สันตสมบัติ (2551: 49) ใหความเห็นของอัตลักษณทางชาติพันธุวา เปนสิ่งสรางทาง

สังคมและประกอบขึ้นจากปจเจกบุคคล ที่พยายามแสดงตนวาเขาเปนใคร โดยใชอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมเปนยุทธวิธีในการจัดวางตนเองในลักษณะที่เปลี่ยนแปลง ตามบริบท เงื่อนไข และ

สถานการณตางๆ  ที่บางครั้งก็กาวขามพรมแดนทางวัฒนธรรม  หากการกระทํานั้นเอื้อประโยชนหรือ

ชวยใหเกิดการไดเปรียบ 

 ความหมายตางๆ  ของอัตลักษณยังขึ้นอยูกับนักคิด  สํานักปรัชญา  หรือสาขาใดๆ    

สจ็วต ฮอลล (Stuart Hall) (อางอิงจาก อภิญญา เฟองฟูสกุล. 2546: 76) ใหความเห็นวา อัตลักษณยัง

มีการซอนทับกับปจจเจกภาพ ปจเจกภาพก็คือการตระหนักรูและประสบการณภายใน ที่เกิดในบริบท

สดๆเฉพาะหนา เมื่อปจเจกภาพแสดงการตอบโตใดๆ กลับออกไป เขาก็ไดสรางอัตลักษณข้ึนมาใหม

ดวย อัตลักษณจึงมีความหมายถึง ลักษณะของปจเจกที่ตองการแสดงออกมา  ตามปรัชญาเอ็กซิสเทน

เชียลิสม (Existentialism) เห็นวา มนุษยมีเสรีภาพ และเลือกที่จะใชชีวิตอยูอยางไรก็ได  แมปจจุบัน

สังคมสลับซับซอน เต็มไปดวยปญหาตางๆ กําหนดบทบาทใหคนหนึ่งเปนนั่นเปนนี่ ถูกครอบงําจนไมมี

ส่ิงใดที่เกิดขึ้นจากตัวเขาจริงๆ แตเขาเลือกที่จะเผชิญปญหาเพื่อสรางภาพทางสังคมมากวา ความจริง
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เขาสามารถเลี่ยงที่จะหนีปญหาเพื่อกลับคืนสูอิสรภาพได อันเปนธาตุแทของมนุษย  (วิทย  วิศทเวทย 

2536: 152) อัตลักษณจึงเกี่ยวของกับกระบวนการสรางภาพดวย มีนักจิตวิทยาบางคนเห็นวา มนุษย

ไมอาจทนทานกับอัตลักษณที่แยกสลายหรือเลื่อนไหลไปมาตลอดเวลา ความเปนปกติของบุคคล

จะตองอาศัยเสถียรภาพระดับหนึ่ง  กลุมนี้จึงอยูอิงกับทฤษฎีอัตตา  ดังนั้นอัตลักษณในแงจิตวิทยาจึง

หมายถึง การเติมเต็มใหตนเองดวยการนิยามตนกับส่ิงนอกตัวตลอดเวลา  เพราะโครงสรางจิตใตสํานึก

ของคนเรามีธรรมชาติของความพรองอยูมาก (อภิญญา เฟองฟูสกุล. 2552: 2) 

เมื่อพิจารณาตามบริบทนี้อัตลักษณก็คือ การแสดงตัวของคนคนหนึ่งหรือกลุมชนหนึ่ง 

เพื่อใหคนอื่นรับรูวาเปนใคร ตองการใหคนอื่นรับรูความแตกตางอยางไร ในขณะที่สายตาคนอื่นเมื่อ

มองตัวเราหรือกลุมชนจะใหความหมายแตกตางกันไป  เชน นายดําใสผาโสรงใหรูวาเปนมุสลิม  แตคน

อ่ืนไมไดมองเพียงความเปนมุสลิมเทานั้น  ยังอาจมองนายดําในฐานะมุสลิมผูเครงครัด หรือคนสวน

นอยของประเทศ  หรือผูกอการราย   อัตลักษณจึงเปนการพบปะกันระหวางตัวเรากับความเปนอื่น   

จึงไมใช ส่ิงที่แนนิ่ง หากเลื่อนไหลตามความเชื่อ ตามตลาด เทคโนโลยี ส่ือมวลชน สังคมหรือ

สิ่งแวดลอมอ่ืน  ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา    กลาวคืออัตลักษณมิไดมีรากฐานอยูในตัวมันเอง 

 ในสถานการณปจจุบัน การแสดงออกถึงอัตลักษณมีหลายลักษณะ หลายมิติ ในระดับ

จุลภาคจะพบการปรับเปลี่ยน และแบบแผนชีวิตประจําวันของปจเจก ซึ่งเชื่อมโยงปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

ในระดับมหภาคจะเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา ชาติพันธุ และวัฒนธรรมใหม ๆ ทั้งสองยังมี

ปจจัยจากบริบทโลกโลกาภิวัตนที่มีมิติเวลาเรงเร็วขึ้น และมีมิติพื้นที่ทดแทนเขามาจึงเกิดกระบวนการ

สรางตัวตน และอัตลักษณจากการผสมผสานองคประกอบวัฒนธรรมที่ซับซอน 

ในวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต อันเปนที่รวมของกลุมสายชาติพันธุดังกลาว

ขางตน จะพบการเมืองเรื่องอัตลักษณในขบวนเคลื่อนไหวทางชาติพันธุแตละกลุมอยางตอเนื่อง  

ดังตัวอยางศาสถาน ศาสนพิธี ภาษาพูด โจนาธาน ฟรีดแมน (Jonathan Friedman) ชี้ใหเห็นวา ใน

ระบบโลกปจจุบันไมวาเขตศูนยกลาง หรือเขตรอบนอกของระบบ ลวนพบปรากฎการณขบวนการ

เคลื่อนไหว เพื่อเรียกรองอิสรภาพทางการเมืองที่มีฐานบนกลุมชาติพันธุ ซึ่งจําแนกออกได 3 ประเภท 

คือ (อภิญญา เฟอฟูสกุล. 2546: 121-123)  

 1. กลุมชาติพันธุที่เคลื่อนไหวถูกผนวกสูสังคมโลกอยางหลาย ๆ วัฒนธรรมทองถิ่นเดิมยังคง

เห็นไดชัดเจน และมีอิทธิพลมากในวิถีชีวิตประจําวัน และคงยังเปนแกนในการจัดระเบียบองคกรทาง

สังคมของกลุมนั้น กลุมเหลานี้มักอยูชายขอบในระบบโลก 

 2. กลุมที่ถูกผนวกอยางเต็มที่ หรือเกือบเต็มที่ในระบบทุนนิยมโลก ส่ิงที่ผูกสมาชิกกลุม

เหลานี้คือ สัญลักษณทางชาติพันธุ เชน ภาษา หรือสัญลักษณทางศาสนาและวัฒนธรรมอื่น ๆ อยางไร
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ก็ตามสัญลักษณทางวัฒนธรรมเหลานี้มิไดเปนสวนหนึ่งของวิถีการผลิต หรือวิถีชีวิตประจําวันของพวก

เขาอีกแลว เพราะความที่วิถีชีวิตถูกผนวกอยูกับระบบศูนยกลางมานาน 

 3. กลุมที่ถูกผนวกสูระบบโลกมานาน หรือทามกลางกระแสโลกาภิวัตน แตทวารูปแบบวิถี

ชีวิตดั้งเดิมยังคงถูกสงวนรักษาไวทามกลางการเปลี่ยนแปลง อาจถูกสงวนไวในฐานะเปนสินคาทาง

วัฒนธรรม หรือเพื่อการศึกษาทางชาติพันธุวิทยา 

กลุมชาติพันธุในจังหวัดชายแดนภาคใตดูเหมือนวาสอดคลองกับประเภทที่หนึ่ง ที่วัฒนธรรม

ทองถิ่นยังเห็นไดชัดเจนและมีอิทธิพลมากในวิถีชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยมุสลิม  

การเคลื่อนไหวนี้จะมีพลังหรือไมขึ้นอยูกับความเขมแข็งหรือออนแอของรัฐศูนยกลาง การเรียกรองที่

ใหผลอยางมากคือ การนําเสนออัตลักษณทองถิ่น หรือความเปนทองถิ่น ที่ตั้งอยูบนฐานบริบทสังคม

วัฒนธรรมนั้นๆ 

ทองถิ่นเกี่ยวของสัมพันธและเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ ระดับโลกมาโดยตลอด กระแสทองถิ่นภิวัตนไมใชคูตรงขามหรือปฏิปกษกับกระแสโลกา

ภิวัตน ทั้ง 2 กระแสคือ สองดานในสิ่งเดียวที่เกี่ยวโยงสัมพันธอยางใกลชิด ชุมชนทองถิ่นชายแดน

ภาคใตจึงเปนสวนหนึ่งของกระแสโลกอยางไมอาจปฏิเสธได อยางไรก็ตามเรื่องของทองถิ่นนิยมหรือ

ทองถิ่นภิวัตน (Localization) นั้นเปนเรื่องของกระบวนการยืนหยัดตอสู บูรณะ ฟนฟู อัตลักษณและ

อิสรภาพของชุมชนทองถิ่น ทองถิ่นไมวาจะหมายถึงหนวยทางสังคมวัฒนธรรมหรือทองที่ใดๆ มีความ

เหมือนกันอยางหนึ่งคือ เปนชุมชนทางวาทกรรมที่เปนผลผลิตของปฏิสัมพันธและพลวัต ระหวางผูคน

ในทองถิ่นกับธรรมชาติรอบตัว ทองถิ่นเปนผลผลิตของวัฒนธรรม เปนมโนทัศนทางวัฒนธรรม ถูกสราง

ข้ึนโดยวัฒนธรรมและเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม 

ปรากฎการณของทองถิ่นนิยมมีหลายรูปแบบ เชน หนวยประเพณีของการศึกษาวิจัย อันเปน

ชุมชนขนาดเล็ก ที่สัมพันธทางเครือญาติ เปนพื้นฐานในการจัดองคกร เปนกลุมคนตางๆ ที่เปนชนกลุม

นอยในพรมแดนของรัฐชาติเฉพาะแหง เปนบุคคลไรถิ่นแตเปนสมาชิกของชุมชนในจินตนาการเฉพาะ

แหง เปนสมาคมหรืององคกรทางสังคม  เปนทองถิ่นในฐานะรูปแบบตัวแทน เชน ปฏิบัติการทาง

วัฒนธรรมและสินคาที่ถูกสรางขึ้น และนําเสนอโดยสถาบันทางสังคม เชน ส่ือมวลชน การตลาด  

การทําความเขาใจไมวาจะเปนทองถิ่น ทองถิ่นนิยม หรือทองถิ่นภิวัตนจะตองอาศัยมโนทัศนที่

เกี่ยวของอันไดแก พื้นที่หรือเทศะ วาทกรรม พหุลักษนิยม อัตลักษณ กระบวนการทําใหเปนชายขอบ 

และความเปนชาติพันธุ 

ความตื่นตัวในทองถิ่นนิยมทามกลางกระแสหลังสมัยใหมในระบบโลกปจจุบัน อาจเกิดขึ้น

จากแงมุมตาง ๆ เชน  (พัฒนา กิติอาษา. 2546: 64-66)  
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- นักทฤษฎีสายสกุลหลังสมัยใหมใหความสําคัญกับการศึกษาที่เนนทองถิ่นเปนพิเศษ สนใจ

เฉพาะเจาะจงกับทองถิ่น หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตรเฉพาะแหง โดยเฉพาะที่หางไกลที่ไมมีใครพูดถึง 

- ทฤษฎีหลังสมัยใหมร้ือถอน และปฏิเสธวิธีคิดแบบสมัยใหม โดยเฉพาะการตั้งคําถาม 

วิพากษวิจารณ และปฏิเสธคําอธิบายในภาพรวม องครวม ความเปนสากล การมองโลกความจริงแบบ

ประจักษและการแยกขั้ว 

- ทฤษฎีหลังสมัยใหมใหความสําคัญกับสิทธิ เสียงอัตลักษณ บทบาททางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมของกลุมคนที่ถูกมองขาม เชน คนชายขอบ คนกลุมชาติพันธุตาง ๆ คนยากจน คน

ไรสิทธิ์ไรเสียง คนพลัดถิ่น ผูอพยพลี้ภัย เปนตน 

- ทฤษฎีหลังสมัยใหม ใหความสําคัญกับการเปดพื้นที่ทางสังคม ใหครอบคลุมการผุด 

บังเกิดของทองถิ่นหรือชุมชนแบบใหม 

- ทฤษฎีหลังสมัยใหมเนนการเปดเผยโฉมหนาของอํานาจ และเครื่องมือของอํานาจ ที่อยู

เบื้องหลังของความจริง และการผลิตซ้ําความจริง สรางความจริงแตเฉพาะตามเงื่อนไข บริบท เวลา 

และสถานที่มากขึ้น 

แนวคิดดังกลาวพอสรุปไดวา ไมวาจะเรียกกระแสโลกาภิวัตน กระแสหลังสมัยใหม อันเปน

ที่มาของทฤษฎีตางๆ มากมายจุดประกายใหนักวิชาการสนใจความเปนทองถิ่นมากกวาเดิม 

โดยเฉพาะปญหาชายแดนภาคใตที่ปะทุข้ึนอยางตอเนื่อง สะทอนใหเห็นวา รัฐละเลยความเปนทองถิ่น 

เพื่อใหปฏิรูปสูระเบียบสังคมใหม ขาดการสงวนที่วางใหกับพื้นที่ที่มีความแตกตางทางสังคมและ

วัฒนธรรม พื้นที่หรือเทศะที่มีความหมายทั้งในฐานะเปนที่ตั้งของภูมิศาสตร หนวยการปกครอง หรือ

ชุมชนที่เต็มไปดวยความหมายทางสัญลักษณ และวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้น 

ดานสังคมยอมประกอบดวยโครงสรางตางๆ มากมาย ตามทฤษฎีโครงสรางหนาที่ทางสังคม

ไดอธิบายวา สังคมหนึ่ง ๆ มีโครงสราง ซึ่งประกอบดวยระบบหรือโครงสรางยอย ๆ โดยที่แตละระบบ

หรือโครงสรางยอยเหลานี้ มีความสัมพันธภายในระบบหรือโครงสรางของตน และสัมพันธกับระบบ

หรือโครงสรางยอยอื่น ๆ จนกระทั้งเปนความสัมพันธทั้งหมด แตละระบบและโครงสรางยอยเหลานี้ตาง

ก็มีหนาที่เฉพาะตนดานใดดานหนึ่ง เพื่อนําไปสูการดํารงอยูของสังคมนั้นๆ และที่สําคัญคือ หนาที่

เหลานี้จะมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการซึ่งกันและกัน เพื่อใหสังคมนั้นดํารงอยูได 

(รัตนะ บัวสนธ.  2551: 168-169) 
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 แนวคิดเรื่องชายขอบ  
 คําวาชายขอบมีหลายความหมาย  ดังทีม่ีนักวิชาการใหความเหน็ ดงันี ้

 สุริชัย  หวันแกว (2550: 19) เห็นวา คนชายขอบคือ กลุมคนที่มีชีวิตอยูกึ่งกลางหรือหางไกล

จากศูนยกลาง  ทั้งในทางภูมิศาสตร และสังคมและวัฒนธรรม  ในทางภูมิศาสตรคนชายขอบมักเปน

กลุมคนที่ตองเคลื่อนยายจากภูมิลําเนาเดิม  ดวยเหตุผลทางธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  การเมืองและ

วัฒนธรรม  การตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพ หรือวิถีชีวิตของกลุมนี้ตองเผชิญกับการแกงแยงแขงขัน เพื่อ

เขาถึงทรัพยากรที่มีอยูจํากัด ถูกกีดกันเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุมใหญที่อาศัยอยูในดินแดนหรือเขต

ภูมิศาสตรนั้นมากอน  ในทางสังคมวัฒนธรรมคนชายขอบยอมกลายเปนคนกลุมนอยในสังคมใหม  

วัฒนธรรมกลุมจึงเปนวัฒนธรรมยอยที่ไมไดรับการยอมรับ หรือถูกเลือกปฏิบัติจากผูคนในกระแสหลัก   

 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524: 15) อธิบายถึง

กลุมชายขอบวาหมายถึง กลุมที่ยังไมถูกกลืนเปนสวนหนึ่งของกลุมใหญโดยสมบูรณ กลุมที่ละทิ้ง

วัฒนธรรมเดิมของตนบางสวน  และยังไมเปนที่ยอมรับอยางสมบูรณในวัฒนธรรมใหมที่อยูในวิถีชีวิต

ตน  คํานี้มักนํามาใชกับกลุมคนที่อพยพเขามาอยูใหม   ในกลุมนี้มีวัฒนธรรมตางๆ ผสมผสานกัน

มากมาย ดังนั้นทัศนคติ คุณคา และแบบอยางพฤติกรรมที่แสดงออกจึงมิไดมีลักษณะเปนของ

วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง 

 คนชายขอบจึงมีความหมายคลายคลึงกับชนกลุมนอยดวย ในหนังสือเลมเดียวกันยัง

อธิบายถึงชนกลุมนอยวา เปนกลุมคนที่กําหนดโดยขนาด หรือสวนของประชากรวามีจํานวนนอยกวา

ประชากรสวนใหญ กลาวคือเปนกลุมยอย ซึ่งมีแบบอยางวัฒนธรรมยอยอยูภายในสังคมใหญ ชนกลุม

นอยในสังคมตางๆ มีเอกลักษณหรือพันธะผูกพันกันดวยสัญชาติ  ศาสนา  หรือลักษณะอื่นๆ  

ทางวัฒนธรรมที่เห็นไดชัดวา ตางไปจากชนสวนใหญของสังคม  ในสังคมที่มีปญหาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธทางเชื้อชาติมักพบวา ชนกลุมนอยตกอยูในฐานะที่ถูกเดียดฉันท และไดรับการปฏิบัติไม

เทาเทียมกับคนกลุมใหญ 

  อยางไรก็ตามความเปนชายขอบนี้ไมใชเร่ืองของการถูกกีดกัน ใหไปอยูในสังคมที่ดอย

โอกาสทางเศรษฐกิจ  ดอยอํานาจ ไมเขากับประเภทหรือกระแสหลักเทานั้น  หากเปนเรื่องของความรู

และความจริงที่คนอื่นสรางขึ้นมองเขาแทนตัวเขา ความรูและความจริงเหลานี้กลายเปนสามัญสํานึกที่

รับรูและเขาใจไดในสังคมโดยไมตองตั้งคําถาม  ผูที่อยูตําแหนงชายขอบเองก็อาจจะรับ หรืออางอิงไป

เปนความจริงเกี่ยวกับตัวเองดวย รวมทั้งการโตแยงปฏิเสธในเวลาเดียวกัน 

  หากพิจารณาคนชายขอบสามารถแยกออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมแรกเกิดจากความเลื่อม

ลํ้าทางสังคม อันเกิดจากการเติบโตของเมืองใหญ คนชนบทเขามาอาศัยอยูในเมืองจํานวนมาก  ทําให

มีคนจน คนดอยโอกาสในเมือง จนไมมีชองทางเขารับผลประโยชนจากทรัพยากรของเมือง  ดังเชน  
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การมีงานทําดีๆ การมีบานเปนหลักแหลง คนเหลานี้ไดแกคนเก็บขยะ  คนรับซื้อของเกา คนรับใช หรือ

เด็กขางถนน   กลุมที่สองเปนคนชายขอบที่เกิดจากความกํากึ่ง  คาบลูกคาบดอก ไมลงตัว  จนไมอาจ

จัดเขาประเภทใดๆ โดยงาย  หรือยอมรับเขาประเภทแลว แตยังมีขอกังขาวาใชหลักการใด  เชน เพศ

สภาพของเกย กะเทย ทอม ดี้   วัยรุน  หรือคนชรา   กลุมที่สามเปนคนชายขอบที่เกิดจากชนกลุมนอย

ของรัฐไทย  หรือกลุมที่มีวิถีชีวิตแตกตางกับกระแสหลัก หรือตามวัฒนธรรมของศูนยกลางอํานาจ เชน  

ชาวเขา  ซาไก  มอแกน  มุสลิมในชายแดนภาคใต (ปริตตา เฉลิมเผา   กออนันตกูล.2545: 10-11)   

การดึงเอาความเปนชายขอบเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม อาจทําดวยวิธีการปลดเปลื้อง

ลักษณะเฉพาะทางอัตลักษณออก  ภายใตความเสมอภาค เทาเทียมกันของปจเจกบุคคล ดังที่กลุม

แนวคิดแบบพหุนิยมแบบเสรีเชื่อวา มนุษยไมวาจะแตกตางกันดวยอัตลักษณประเภทใด จะตองมี

เสรีภาพเทากันในการดํารงชีวิตในฐานะพลเมืองชาติเดียวกัน  ดวยเหตุนี้ปจจุบันความเฉพาะเจาะจง

ของอัตลักษณจึงมักถูกทําใหเปนกลาง   กลวิธีที่รัฐทําอาจไดแก  การลงทะเบียน เชน จัดชาวเขาเปน  

9 เผาในไทย  หรือตราลักษณะที่แตกตางอยางเปนทางการ เชน อนุญาติใหชนกลุมนอยจดทะเบียน

เปนสมาคม  ใหแตงกายตามประเพณี  เปนตน  (ปนแกว  เหลืองอรามศรี.  2552: 2-5) 

โดยสรุปความเปนชายขอบอาจเกิดขึ้นจากความแตกตางทางชนชั้น  จากเพศสภาพ หรือ

การอยูหางไกลและไมเขากับวัฒนธรรมของศูนยกลางอํานาจรัฐ  ในประเด็นหลังนี้ยังเกี่ยวของกับการ

ใหอํานาจแบบพหุนิยม เกี่ยวของโดยตรงกับอัตลักษณที่เรียกวา การเมืองวาดวยอัตลักษณ ที่นําเอา

เร่ืองอัตลักษณเขาสูใจกลางสําคัญของวาทกรรม  การเคลื่อนไหวทางการเมือง การวิเคราะหที่มาของ

การกดขี่  และการคนหาตําแหนงแหงที่ของการตอตาน  ความเปนชายขอบ  อัตลักษณ และ 

พหุวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธกัน ดังกรณีพื้นที่ชายแดนภาคใตจะพบวาทกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดหรือ

ทฤษฎีเหลานี้มาก และเปนเปาหมายการศึกษาของนักวิชาการ ที่สนใจดานพหุวัฒนธรรม  โดยเฉพาะ

หลังเหตุการณไมสงบ นับต้ังแตป พ.ศ. 2547 เชนเดียวกับกระบวนการเรียนรูศิลปะซึ่งถือเปน

วัฒนธรรมอยางหนึ่ง  หากมีนัยยะถึงความเปนชายขอบ อัตลักษณ และพหุวัฒนธรรมอยูดวย การใช

กรอบแนวคิดดังกลาว จึงเหมาะกับการอธิบายปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต

ในอีกแงมุมหนึ่ง 
    ประชาคมอาเซียนและผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม 
    ป พ.ศ 2558  ประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 10 ประเทศเขาสูประชาคมอาเซียน 

(Association of Southeast Asian Nations) โดยวางยุทธศาสตรเพื่อนําประชาคมอาเซียนสู

ความสําเร็จไว 3  ดานหรือเสาหลักคือ ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ดานประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน   และดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (วิทย บัณฑิตกุล. 2555: 44-47) 

สําหรับดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  จัดเปนยุทธศาสตรจําเปนตอการพัฒนาพื้นที่
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ชายแดนภาคใต ซึ่งมีความหลากหลายวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการสรางอัตลักษณอาเซียน แมสมาชิก

อาเซียนมีความแตกตางดานสังคมและวัฒนธรรม แตตองสรางความรูสึกของความเปนหนึ่งเดียว ซึ่ง

อาจกระทําโดยสรางความสัมพันธผานการทําความเขาใจประวัติศาสตรความเปนมาของชาติสมาชิก 

ปลูกฝงความรูสึกเปนเจาของรวมกัน และตระหนักถึงหนาที่ในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน 

ซึ่งมีรากฐานอารยธรรมรวมกัน สงเสริมการสรางสรรคดานวัฒนธรรม สรางอาเซียนที่มีประชาชนเปน

ศูนยกลาง เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสริมสรางประชาคม  (ฝายวิชาการเจเนซิส. 2555: 

43) จะเห็นวาพื้นที่ชายแดนภาคใตไดรับผลกระทบไมมากนัก  เพราะสวนใหญมีศาสนาและภาษา

ใกลเคียงกับประเทศอาเซียนอยางนอย  3 ประเทศ อยางไรก็ตามตองรองรับผลกระทบดานอื่น  ซึ่งตอง

เสริมสรางกระบวนการเรียนรูขามพรมแดนและขามวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการพัฒนาคน 

    นายสมชาย  เสียงหลาย (2555: ออนไลน)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกลาววา ผูที่เกี่ยวของ

กับงานวัฒนธรรมตองทําหนาที่ขับเคลื่อนการสรางอัตลักษณ  บนผลประโยชนของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โดยสานประโยชนรวมกัน ในเรื่องของจารีต คานิยม และความเชื่อวัฒนธรรม  

ทามกลางความแตกตางของทุกระดับทางสังคม    กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักตอการสรางอัตลักษณ

ประชาคมอาเซียน  จึงกําหนดกลยุทธิ์ไว  3  ขอ  คือ 1) สงเสริมใหเกิดความตระหนักรับรูเกี่ยวกับ

อาเซียน และความรูสึกของประชาคมอาเซียน   2) การอนุรักษและสงเสริมมรดกวัฒนธรรมรวมกันของ

อาเซียน 3) สงเสริมการสรางสรรคดานวัฒนธรรมและสงเสริมความรวมมือในอุตสาหกรรมดาน

วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังกําหนดใหวัฒนธรรมจังหวัดสรางกลไกในการตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน เชน 

คนหาแหลงความรูจากสถาบันศึกษาในภูมิภาคที่เกี่ยวกับอาเซียน จัดกิจกรรมสรางทักษะรวมกัน เพื่อ

ความเขาใจวัฒนธรรมระหวางกัน และหลอหลอมใหเกิดทัศนคติเขากับกลุมประเทศอาเซียน เพื่อ

สงเสริมความวางใจซึ่งกันและกัน 

     การพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนดานศิลปวัฒนธรรม จะตองเตรียมกลยุทธในการ

สรางศักยภาพและความสามารถในการดํารงชีวิต  ผานภาษาไทยและภาษาเพื่อนบานในประชาคม

อาเซียน สรางความเขมแข็งทางความคิดและวัฒนธรรม เพื่อเปนภูมิคุมกันของประชาคมอาเซียน และ

การเสริมสรางวัฒธรรมจิตใจ  โดยวางเปาประสงคที่การรวมมือและวิจัยดานวัฒนธรรมกับ

สถาบันการศึกษาในและตางประเทศ ใหเห็นความงดงามความสุนทรียของชีวิตสังคมและวัฒนธรรม

ของกันและกัน   จินตนาภา  โสภณ (2555: 2) ไดกําหนดแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู

ประชาคมอาเซียน เปนแผนวิจัยเกี่ยวกับศิลปะที่จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิต ความผาสุกของสังคม

และประชาคมอาเซียน แสวงหาองคความรู  กระบวนการ  ประสบการณสุนทรียะของศิลปะที่เปนอัต

ลักษณของสังคม รวมทั้งสรางแหลงเรียนรูและแหลงนําเสนอศิลปะ  ตามแผนนี้แสดงถึงความตระหนัก
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ในศิลปะที่ชวยเสริมสรางสมานลักษณในหมูประชาคมอาเซียน  โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคใตซึ่งมี

มรดกทางวัฒนธรรมรวมกัน 

     ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตมีความคลายคลึงประเทศในอาเซียนคือ 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ซึ่งจัดไดวาเปนวัฒนธรรมใหญที่สุดในกลุมอาเซียน แมคนชายแดน

ภาคใตมีภาษามลายู ซึ่งพูดเพียงสวนนอยของประเทศไทย  แตประชากรกวาครึ่งหนึ่งของอาเซียนพูด

ภาษามลายู และนับถือศาสนาอิสลาม การปรับตัวเขากับประชาคมอาเซียนของคนในพื้นที่จึงไมมี

อุปสรรคนัก สงผลดีมากกวาผลเสีย เพราะประชากรทั้งสองเขตแดนมีปฏิสัมพันธมานาน การเขาสู

ประชาคมอาเซียน และสงเสริมดานสังคมและวัฒนธรรมยิ่งจะสรางความสัมพันธ  เสมือนการ

ยอนกลับสูยุคสมัยที่ยังไมมีการปกปนเขตแดน การเรียนรูศิลปะขามพรมแดนและวัฒนธรรม  ยิ่งจะ

เสริมสรางความรูสึกรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมรวมกัน อาจกลาวไดวา การเขาสูประชาคม

อาเซียนจะสงผลตอความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดนภาคใตของไทยอยางนอย 3 ประการ 

    1. การเรียนรูศิลปะขามพรมแดนแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากประชากรเคลื่อนยาย

ไปมา และเขาถึงสื่อสาธารณะมากยิ่งขึ้น ดังที่กวี จงกิจถาวร (2555: 22) นักวิชาการอิสระ เห็นวา 

ภาคใตเปนภาคเดียวที่สามารถปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียนไดเร็ว และดีที่สุดในประเทศไทย เพราะ

มีความหลากหลายและมีความสามารถหลายมิติ รวมถึงภาษา ภาคใตมีความสากลมากกวาภาคอื่น ๆ 

ในประเทศ เนื่องจากรับอิทธิพลจากประเทศมาเลซีย สิงคโปร ที่ใชภาษาอังกฤษกอนประเทศอื่น ๆ มี

โอกาสเรียนรูภาษาทั้งภาษาอังกฤษ มลายู จีน พรอม ๆ อันจะสงผลตอการพัฒนาดานศิลปะซ่ึงเปน

มรดกรวมกันดวย 

     2. การเคลื่อนยายไปมาของชางศิลป ชางฝมือมีมากกวาเดิม เนื่องจากการเปดโอกาส

ทํางานขามชาติ ที่มีเงื่อนไขนอยลง ชางฝมือชาวไทยไปทํางานรับจางในมาเลยไดระยะยาว ลักษณะนี้

ยอมสงผลตอเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา   ที่เห็นอนาคตทางการศึกษา และชองทางสรางรายไดใน

ประเทศมุสลิม จึงเกิดความมานะบากบั่นเรียนรูสูประชาคมอาเซียน วิชาที่สอดคลองที่สุดดือ กลุม

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่จะเสริมสรางจิตสํานึกในความหลากหลายวัฒนธรรม เห็น

คุณคามรดกภูมิภาค ศิลปะและ หัตถกรรมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2554: 12) 

     3. จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน เห็นชอบใหรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม โดยเนนพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ปกปองและสงเสริมมรดกวัฒนธรรมอาเซียน สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมดานวัฒนธรรม รวมถึงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรค  (สุกุมล  คุณปลื้ม. 2555: 20) ลักษณะนี้

ยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนการเรียนรู  ที่เนนการจัดการความรู  ภูมิปญญาทองถิ่น 

ดังที่มาเลเซียที่เสนอการเสริมสรางความตระหนักในวัฒนธรรมอาเซียนในหมูเยาวชน ผานโซเชียล 
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มีเดีย   เพื่อใหเทาทัน สถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใตจึงตองปรับตัว ปรับปรุงดานการเรียนการ

สอน สรางเครือขาย การสื่อสารในรูปแบบที่กวางและลงสูระดับเยาวชนรากหญา  ศิลปะเกิดการ

แลกเปลี่ยนระดับประชาชน   ผานสื่อนวัตกรรมและกิจกรรมเชื่อมโยงอื่น ๆ 

    จะเห็นวา การเปลี่ยนแปลงสูประชาคมอาเซียนในพื้นที่ชายแดนภาคใตสงผลดีหลาย

ประการ ทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน การเขาสูประชาคมอาเซียนเปรียบเสมือนการทลาย

กําแพงขวางกั้น ใหสามารถถายโอน แบงปนความรูไปมาระหวางสองเขตแดนไดงาย สงผลตอ

กระบวนการเรียนรูศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงเพิ่มเครือขายระดับภูมิภาค  และสรางเอกภาพในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
สังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต 
   ลักษณะพื้นที่ทางภูมศิาสตร 
    ชายแดนภาคใตคือบริเวณที่อยูติดหรือใกลเขตแดนประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย อัน

ประกอบดวยจังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่

ติดตอประเทศมาเลเซียตามแนวเขตแดนประมาณ 680 กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญเปนแนวเขา มากกวา

ที่ราบ มีอากาศรอนชื้น พื้นที่ติดตอทะเล ยกเวนจังหวัดยะลาที่ไมติดตอทะเล ภูเขาเทือกใหญคือภูเขา

สันกาลาคีรี ทางตอนลางของจังหวัดยะลา นราธิวาส และสงขลาบางสวน มีแมน้ําปตตานี แมน้ําสาย

บุรี ไหลจากเทือกเขาสันกาลาคีรีสูทะเลที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี แมน้ําสุไหงโก-ลกไหลสูทะเลที่

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส คลองเทพาไหลสูทะเลที่อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา คลองอูตะเภาไหล

สูทะเลสาบ ที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา แมน้ําลําคลองเหลานี้เปนอูน้ําอูขาวที่สําคัญ อีกทั้งเคย

เปนเสนทางสัญจรตั้งแตโบราณ สภาพพื้นที่เหมาะกับการทํานา ทําสวน และทําประมง โดยเฉพาะสวน

ยางเปนอาชีพหลักของคนชายแดนภาคใต เพราะมีอากาศชื้น ประกอบกับเปนที่สูงมากกวาที่ลุมมีน้ํา

ทวมขัง สภาพที่แหงที่สูงยังนิยมปลูกสวนผลไมผสมกับสวนยาง ที่ราบสวนใหญจะอยูใกลชายทะเล มี

การทํานานอย บางแหงปรับเปนนากุง สภาพทะเลเปนอาวหรือแหลมที่เหมาะกับการพักเรือ มีอาวบาง

แหงเปนที่จอดเรือชาวประมง อาวที่สําคัญคืออาวปตตานี อันทําใหปตตานีเปนศูนยกลางการคามา

ยาวนาน และทะเลสาบสงขลาอันเปนแหลงหลอเลี้ยงชุมชนตั้งแตโบราณ (ประทุม  ชุมเพ็งพันธ. 2548: 

23-40)นอกจากนี้ยังมีแองน้ําที่เปนเขื่อน คือ เขื่อนบางลางในจังหวัดยะลา ตามเทือกเขาสันกาลาคีรี ใช

ผลิตกระแสไฟฟา การประมงน้ําจืดและชลประทานในพื้นที่ ภูเขาสันกาลาคีรียังมีปาเขตรอนที่คงสภาพ

สมบูรณ โดยเฉพาะปาเขตอุทยานฮาลาบาลา มีตนไมและสัตวหายากบางชนิด มีปาพรุที่สมบูรณใน

อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

    การคมนาคมมีเสนทางสัญจรทางรถยนต รถไฟ และเครื่องบิน มีรถไฟจากกรุงเทพสู

หาดใหญ สุดปลายทางที่อําเภอสุไหงโก-ลก ทางรถยนตมีถนนสายเอเชียสี่เลนถึงอําเภอสุไหงโก-ลก 
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จังหวัดนราธิวาสเชนกัน เกือบทุกชุมชน ทุกหมูบานมีถนนลาดยางเชื่อมตอกัน อันเปนผลจากการเรง

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคของรัฐบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต อยางไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่กันดารที่รัฐ

ยังพัฒนาไมถึง เพราะมีชุมชนเกิดใหมอยูเร่ือย ๆ โดยเฉพาะตามปาเขาที่ชาวบานบุกรุกทําพื้นที่

เกษตรกรรม สภาพที่หางไกลนี้บางแหงเปนแหลงซองสุม หรือเปนแนวรวมการกอความไมสงบ บาง

แหงไกลเกินที่จะรับความชวยเหลือจากรัฐไทย  จึงหันไปพึ่งพาสรางความเปนมิตรกับมาเลเซีย ดังที่ 

มารค ตามไท (2551: 59) ใหความเห็นวา สภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีพื้นที่หางไกล และภูมิ

ประเทศสวนใหญเปนปาและภูเขา ทําใหเสนทางคมนาคมขนสงบางหมูบานไปถึงลําบาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับการเดินทางมากรุงเทพ ชาวมุสลิมชอบเดินทางติดตอประเทศมาเลเซีย ซึ่งทําไดงาย

และสะดวกกวา ทั้งทางบกและทางน้ํา ปจจัยดานภูมิศาสตรเชื่อมชาวไทยมุสลิมใกลชิดกับมาเลเซีย

มากกวากรุงเทพ 

   จากสภาพทางภูมิศาสตรขางตนผูวิจัยเห็นวา จะสงผลตอสภาพการณกระบวนการเรียนรู

ศิลปะในเขตชายแดนภาคใต การพัฒนาการศึกษาของชาติจากสวนกลางเมื่อเขาไมถึงพื้นที่ ทําใหคน

พื้นที่อยูในสภาพเคยชิน ไมยินดีกับนโยบายรัฐ ประกอบกับวิทยุ โทรทัศนที่สงสารไมแจมชัด ความนิยม

ส่ือภาษามลายูทําใหรับรูขาวสารของประเทศเพื่อนบานมากวา  มีแนวโนมเอียงเรียนรูวัฒนธรรม

ตางชาติ เชนเดียวกับศิลปะที่อาจรับอิทธิพลจากประเทศมาเลเซีย  
  ลักษณะพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ชาติพันธุชายแดนใตและการกําเนิด 
  พื้นที่ชายแดนภาคใตประกอบดวยกลุมคนใหญ ๆ 3 กลุมชาติพันธุ คือ ไทย ไทยเชื้อสายจีน 

และไทยมุสลิม ชาติพันธุเหลานี้กอกําเนิดมายาวนานพอ ๆ กับอายุของเมืองหลักที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร แตหากจะอธิบายวาชาติพันธุใดเกิดขึ้นกอนเปนเรื่องยาก เพราะมีการอพยพหลาย

ระลอก มีการผสมกลมกลืน อยางไรก็ตามจากประวัติศาสตรคาบสมุทรมลายูมีหลักฐานที่สนับสนุนได

วา บริเวณนี้คือสวนหนึ่งของวัฒนธรรมแบบศรีวิชัย ที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู ดังมี

หลักฐานมากมายในจังหวัดปตตานี  อยางไรก็ตามก็ไมอาจเรียกวาเปนพื้นที่ของประเทศสยามหรือไทย   

ปตตานีรุงเรืองตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 8 ดังมีเอกสารจีนระบุชื่อหลั่งยะสิวหรือภาษามลายูเรียกลังกาสุกะ  

ศรีวิชัยรุงเรืองตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12-18 ระหวางนั้นมีชาวจีนชาวมุสลิมเดินทางมาคาขาย  เนื่องจาก

เปนศูนยกลางเชื่อมไปมาระหวางชาติตะวันตก  อินเดียกับชาติตะวันออก ผานชองแคบมะละกา  เดิม

คนบนคาบสมุทรมลายูนับถือเทพเจา ในคติพราหมณ และพระพุทธเจา แบบหมายานและเถรวาท  

การเขามาของชาวจีนทําใหนับถือคติขงจื้อ เตาและมหายานแบบจีน ยอมรับนับถือพระโพธิสัตรอวโลกิ

เตศวร  และเดินทางเขามาอยางตอเนื่อง  มุสลิมเขามาครั้งแรกราวพุทธศตวรรษที่ 12  และมีอิทธิพลสูง

เมื่อสามารถชักจูงใหพระเจาปรเมศวร แหงมะละกา ซึ่งนับถือศาสนาฮินดูอยูกอน เปลี่ยนเปนศาสนา
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อิสลาม พรอม ๆ กับขาทาสบริวาร ในพุทธศตวรรษที่ 16  ประชาชนในอาณาจักรตางหันมานับถือ

ศาสนาใหม  จนราวพุทธศตวรรษที่ 23  เผยแผทั่วตอนลางของคาบสมุทรมลายู จนถึงลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา  พรอมกับปรับเปลี่ยนเปนวัฒนธรรมแบบมลายู  (นิธิ  เอียวศรีวงศ. 2550: 33)  แตกระนั้นก็ดี

วัฒนธรรมมลายูสวนใหญกินเนื้อที่ประเทศไทยถึงจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาสเทานั้น เพราะมี

สงขลาเปนแดนกันชน เนื่องจากมีอิทธิพลพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เมือง

นครศรีธรรมราช 

   ในสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 19  รัฐหรือแวนแควนตาง ๆ ของคาบสมุทรตอนลาง  สวน

ใหญเปนประเทศราชของอาณาจักรสยาม รวมถึงบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งแตเดิมเปนรัฐนอย

ใหญ  เชน รัฐปตตานี  รัฐกลันตัน รัฐไทรบุรี   ในรัฐปตตานีเดิมเจาเมืองนับถือศาสนาฮินดู  เปลี่ยนเปน

ศาสนาอิสลามสมัยอยุธยาตอนกลาง  และประกาศเปนนครปตตานีดารุสลามคือเมืองแหงพระเจา  

ในชวงนี้ปตตานีเปนเมืองทาสําคัญทางฝงตะวันออก มีชาวจีน ชาวตะวันตก เดินทางแลกเปลี่ยนสินคา

จํานวนมาก   ชาวจีนซึ่งมีอยูกอนแลว เมื่อปตตานีเจริญขึ้น ก็เดินทางเขามาคาขายมากขึ้น  รัฐเหลานี้

สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  มีชาวจีน และชาวสยามที่สืบทอดพุทธศาสนาอยูปะปน   ในชวงที่

อังกฤษปกครองใหอิสรภาพในการนับถือศาสนา และไมยกใหวัฒนธรรมหนึ่งครอบงําอีกวัฒนธรรม

หนึ่ง   จนสมัยรัชกาลที่ 5  อังกฤษยึดแผนดินบางสวนเพื่อแลกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับไทย  และ

เมื่ออังกฤษใหเอกราช  สังคมวัฒนธรมตาง ๆ ถูกแบงแยก  บางสวนตกอยูในการปกครองของไทย  

บางสวนตกอยูในการปกครองของมาเลเซีย  ประเทศมาเลเซียประกาศเปนเอกราช เปนชาติมุสลิมและ

ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมมลายู ดังนั้นมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงสตูล แมตกอยูในการ

ปกครองไทย  จึงยังคงยอมรับวัฒนธรรมมลายู คนสยามยอมรับวัฒนธรรมไทยมากกวา  ขณะที่คนจีน

ซึ่งกลายเปนคนพลัดถิ่นรักษาวัฒนธรรมตนไวเหนียวแนน  แตหากยอมรับในวัฒนธรรมไทยมากกวา

มุสลิม  

    กลาวโดยสรุปชาติพันธุชายแดนใตมีลักษณะที่คลายกับพื้นที่อ่ืน ๆ บางประการ ตรงที่มีการ

อพยพเคลื่อนยาย การผสมผสานกลมกลืน โดยเฉพาะการอาศัยรวมกันระหวางคนไทย กับคนเชื้อสาย

จีน ชาติพันธุไทยกับจีนกอกําเนิดแบบเดียวกับประวัติศาสตรทองถิ่นอื่น ๆ แตหากบางแหงชาวจีนก็ถูก

กลืนดวยวัฒนธรรมไทยบางแลว ความเปนจีนความเปนไทยดูจะไมโดดเดนในพื้นที่อ่ืน ๆ เพราะเปน

ตามกระแสหลัก แตหากในพื้นที่ชายแดนภาคใต ความเปนไทย ความเปนจีนกลับมีลักษณะโดดเดน 

เพราะตางถูกเบียดขับดวยกระแสทองถิ่นที่เปนแบบมลายู แตละชาติพันธุตางตองการแสดงอัตลักษณ 

ในสถานที่ถูกกดทับตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ในพื้นที่ชายแดนภาคใตจึงตางพยายามชวงชิงพื้นที่ แสดง

ความชอบธรรมในการอยูอาศัย  มีขอสังเกตวา ความเปนชาติพันธุอาจมิไดพูดถึงมากนัก หากมีกระแส

อํานาจที่ยิ่งใหญกวาครอบงํา เชนในกรุงเทพฯ ซึ่งก็เปนที่ตั้งของคนหลายกลุมเชนกัน  แตในพื้นที่



 118

ภาคใตเมื่อมีสถานการณรุนแรงเกิดขึ้น ความเปนชาติพันธุมักถูกหยิบยกมาพิจารณาเสมอ  ดังที่อิริส

เซน (Eriksen. 1999: 34-39) สรุปวา ความเปนชาติพันธุเปนเรื่องของการจําแนกแยกแยะกลุมคน เมื่อ

มีความสัมพันธกับกลุมอ่ืน ๆ นอกจากนี้ อภิญญา เฟองฟูสกุล (2546: 72) ยังเห็นวา ความเปนชาติ

พันธุไมใชอ่ืนใด นอกจากความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมที่คิดวากลุมคนแตกตางกับกลุมอ่ืน มิได

หมายถึงสิ่งที่เปนคุณสมบัติเฉพาะทางวัฒนธรรม หรือเชื้อชาติ 

    ดังนั้นไมวาการกําหนดชาติพันธุมีพัฒนาการมาอยางไร แมเชื่อวาศาสนาอิสลามมา

ภายหลังศาสนาพุทธและฮินดู การกอรูปของวัฒนธรรมมลายูก็เปนเพียงสวนหนึ่งของประเทศไทย แต

ในความเปนมลายูเดิมนั้นไมไดแบงแยกวัฒนธรรมชัดเจน เมื่อถูกครอบงําดวยอิทธิพลภายนอก และถูก

มอบความเปนอื่น ความมีวัฒนธรรมแบบไทย แบบจีน หรือแบบอิสลาม จึงตองแสดงใหปรากฏผานอัต

ลักษณชาติพันธุที่กลาวมา 
               ศาสนา 
   ชายแดนภาคใตมีผูนับถือศาสนาหลักๆ  2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 

นอกนั้นมีศาสนาที่นับถือกลุมเล็ก ๆ เชน ศาสนาฮินดู ซิกซ คริสต ศาสนาพุทธนี้แยกเปน 2 นิกาย คือ 

เถรวาท และมหายาน คนไทยสวนใหญนับถือเถรวาท สวนชาวไทยเชื้อสายจีนบางสวนนับถือมหายาน 

ศาสนาเหลานี้สงผลตอการดํารงชีวิตของคนเชนเดียวกับพื้นที่อ่ืน ๆ ศาสนาอิสลามที่นับถือสวนใหญ

เปนนิกายสุหนี่ ศาสนาอิสลามกําหนดเสนทางชีวิตมุสลิมต้ังแตเกิดจนตาย และเปนวิถีเหมือนลม

หายใจ ดังนั้นการศึกษาศาสนาจึงตองดําเนินตลอดชีวิต อิสลามิกชนถือวา การเรียนรูศาสนาตอง

กระทําโดยไมหยุด ตองเรียนรูเร่ืองอิสลามถึงจะเปนมุสลิมที่ดี เมื่อเด็กเกิดใหมก็เร่ิมสรางความเปน

มุสลิมใหแกเด็ก โดยกระซิบขางหูวา ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระอัลลอฮ พิธีกรรมตาง ๆ ลวนมี

ความหมายเกี่ยวกับศาสนาทั้งสิ้น (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ. 2550: 70) ดังเชน การทําละหมาด หรือ

เขามัสยิดทุกวันศุกร การเขามัสยิดถือเปนการพบปะผูคนอันเปนการจัดระเบียบทางสังคมอยางหนึ่ง  

ศาสนสถานอิสลามมีหลายลักษณะ เปนมัสยิดขนาดใหญ   มียอดโดม   ตั้งอยูกลางชุมชน  เปนสุเหรา 

หรือบาลาเซาะขนาดยอมกวา ที่อาจเปนเครื่องไมแบบบานธรรมดา 

 ศาสนพิธีในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใตมีลักษณะตางคนตางปฏิบัติศาสนกิจของ

ตนเอง เชน ทุกคนทํางานรวมกัน  แตเมื่อถึงเวลามุสลิมจะออกไปละหมาด ชาวพุทธไหวพระ สวดมนต  

และเขามารวมงานตอไป มีหลายครั้งที่มีการประกอบศาสนพิธีรวมกัน เชน การฉลองอาคารใหมของ

โรงเรียน ที่สวดมงคลทั้งแบบพุทธและอิสลาม  ศาสนาไมใชอุปสรรคของการอยูรวมกัน 

 ดังนั้นอาจกลาวไดวา ศาสนาในพื้นที่ชายแดนภาคใตนั้นเปนที่เขาใจซึ่งกันและกันอยูบาง 

แตหากมีอิทธิพลภายนอกสรางรอยราว โดยเฉพาะกับชุมชนที่ออนแอ และมีอคติตอรัฐดวยแลว การ

เสริมการเรียนรูขามศาสนา (เพื่อรูไมใชเพื่อปฏิบัติ) จึงมีความจําเปน แตสวนใหญผูเครงครัดจะไม



 119

ยอมรับกระบวนการนี้มากนัก  เพราะเชื่อวาหากรับรูแลวก็มีแนวโนมที่จะปฏิบัติตาม ยิ่งเมื่อถูกกระแส

กดทับอยูนานแลว 
 เศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําสวนใหญอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อันเกิดจากปญหา

ความยากจน การวางงาน โดยเฉพาะชวงเหตุการณความไมสงบมีอัตราการวางงานสูงมาก เพราะไมมี

การจางงานในทองถิ่น สวนหนึ่งตองออกไปทํางานนอกหมูบาน สวนหนึ่งรับจางทําสวนยางในจังหวัด

ใกลเคียง บางสวนทํางานในมาเลเซีย กอใหเกิดครอบครัวแตกแยกและกอปญหาสังคมตามมา ผลผลิต

การเกษตรตกต่ํา พอคาไมกลาเดินทางมารับซ้ือ อีกทั้งลูกหลานไมอยากทําการเกษตรตอไป ปลอยให

นาราง ที่ดินวางเปลา ความกลัวถูกลอบทํารายทําใหไดผลผลิตไมเต็มที่ โรงงานปดกิจการ  ส่ิงเหลานี้

สงผลตอเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยรวม (ปยะ กิจถาวร. 2552: 145-146) ในขณะที่

เมืองใหญ ดังเชน  เมืองหาดใหญหรือเมืองสงขลา รวมทั้งสตูล เศรษฐกิจคึกคักกวา เพราะไมไดรับ

ผลกระทบมากนัก  แตก็ยังมีความหวาดระแวงของนักลงทุนจากตางถิ่น  จึงตางชวยสรางความเขมแข็ง

ใหเกิดขึ้นในชุมชน  ซึ่งเห็นไดจากการเปดแหลงทองเที่ยวใหม ๆ  การจัดเทศกาลตาง ๆ 

 มารค ตามไท (2551: 60) ใหความเห็นวา ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตสวน

ใหญพึ่งพาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ขณะที่ความมั่งคั่งอยูในมือของคนเชื้อสายอื่น ๆ 

มีความรูสึกวาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ถูกคนจากที่อ่ืนตักตวง  และเอาเปรียบพวกเขา  จนเกิดขอ

เปรียบเทียบเรื่องความลาหลังของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใตกับพื้นที่สวนอื่นของประเทศ  รวมถึง

หมูบานมาเลเซียใกลเคียง ซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจเจริญกวา สภาพการณขางตนทําใหชาวมุสลิมรูสึกวา

ผลประโยชนไมไดรับการปกปองเอาใจใสจากรัฐบาล ผลก็คือความรูสึกหางเหิน และการไมยอมรับวา

พวกเขาเปนสวนหนึ่งของประเทศ 
     การเมืองการปกครอง 
                 สภาพการเมืองทองถิ่นมีการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ภายใตสังกัดพรรคการเมือง

หลายพรรค มีระบบการเลือกผูนําหรือสมาชิกทองถิ่นเชนเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ขณะเดียวกันรัฐก็สง

เจาหนาที่จากสวนกลางลงมาซอนทับ  ตําแหนงการปกครองการบริหารจึงมีทั้งจากสวนกลางและสวน

ทองถิ่น  นอกจากนี้แตงตั้งผูอํานวยการดูแลพื้นที่พิเศษ ในนามศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต  (ศอบต)  การปกครองที่รัฐสงจากสวนกลางหรือรับคําสั่งนโยบายจากศูนยกลางอํานาจรัฐมี

ปญหาบาง เพราะการดําเนินการตามนโยบายอยางเดียว ไมรับฟงหรือใหคนทองถิ่นมีสวนรวม ทําให

คนทองถิ่นไมตอบสนองเทาที่ควร ประกอบการมองเห็นวา นโยบายที่นําไปใชในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต  มุงใหประโยชนเฉพาะสวนกลางมากกวาประโยชนในพื้นที่ เจาหนาที่รัฐเองสวนใหญเปนชาว

พุทธ ไมเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่น เขาใจภาษาถิ่นเพียงเล็กนอยหรือไมเขาใจเลย   ดังที่ชาลี  ไตรจันทร 



 120

(2551: 4) ไดศึกษาระบบการฝกอบรมที่สรางการเรียนรูขามวัฒนธรรมแกหัวหนารัฐใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตพบวา สมรรถนะบุคลากรภาครัฐอันประกอบดวย จริยธรรม การบริการที่ดี มนุษย

สัมพันธ ความเขาใจในขอแตกตางทางวัฒนธรรมและการเขาถึงประชาชนอยูในเกณฑต่ํา 

 หากพิจารณาถึงภาพรวมการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใตมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดความ

ขัดแยง เนื่องจากมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การปกครองหรือการบริหารนั้นเอื้อตอการสนอง

ความตองการที่หลากหลายไมมากนัก  อยางไรก็ตามรัฐยืดหยุนในกฎระเบียบบางประการ  และ

พัฒนาการเรียนรูดานสิทธิและหนาที่พลเมืองเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
               การศึกษา 
  พื้นที่ชายแดนภาคใตมีสถานศึกษากระจายอยูตามอําเภอเมือง และอําเภอตางๆ ทั้งของรัฐ

และของเอกชน ตามแผนขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล มีสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1509 แหง แบงเปนระดับประถมศึกษา 1408  แหง ระดับมัธยมศึกษา  

101  แหง  (ศูนยบริการสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548: ออนไลน)  ข้ันพื้นฐาน

สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา 26 แหง สถาบันการศึกษาสังกัดวิทยาลัยชุมชน  5  แหง 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 6 แหง  นอกจากนี้สถาบันฝกฝนอาชีพเฉพาะทาง  โรงเรียนสอน

ศาสนาอิสลาม  การศึกษาพิเศษ  สถาบันสังกัดกรมตํารวจ และกรมศาสนา อยางไรก็ตามแมมี

สถาบันการศึกษามากมายแตคนในพื้นที่โดยเฉลี่ยยังมีมาตรฐานการศึกษาต่ํา โดยเฉพาะในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ที่ไมไดรับผลกระทบ คนในเมืองหรือตัวจังหวัด

จะมาตรฐานดีกวาคนชนบท ซึ่งสวนใหญเปนมุสลิม  คนนับถือศาสนาพุทธมีการศึกษาดีกวาศาสนา

อิสลามโดยเฉลี่ย 

 สภาพการศึกษายังสรางปญหาความขัดแยง เมื่อรัฐเขาไปควบคุมสถาบันปอเนาะ ซึ่งเปน

แหลงการศึกษาดั้งเดิมของชาวมุสลิม รวมถึงการจัดการศึกษาที่นําเอาหลักสูตรที่ใชอยูทั่วประเทศ ไป

ใชในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตดวย ทําใหปฏิเสธระบบการศึกษาของไทย (เอก ตั้งทรัพยวัฒนา  

และอรอร ภูเจริญ. 2552: 3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  มี

หนวยงานรัฐและเอกชนสนับสนุนเปนกรณีพิเศษ เชน การจัดสรรโควตาของมหาวิทยาลัยตางๆ   การ

ใหทุน  การสรางโรงเรียนหรือศูนยสําหรับผูดอยโอกาส 

 หากพิจารณาสภาพการศึกษา และจํานวนสถาบันการศึกษาจะเห็นวาเพียงพอแลวสําหรับคน

ในพื้นที่  อยางไรก็ตามมาตรฐานที่ตกต่ําอยางตอเนื่อง คงมิใชเพราะขาดคุณภาพ  แตเปนเรื่องของการ

จัดการ  การสรางหลักสูตรที่ไมสอดคลอง ตลอดจนขาดการมีสวนรวมของชุมชน 
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 ภาษา 
 ภาษาที่ใชมี 3 ภาษาหลัก ๆ คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษามลายู ภาษาไทยแบงออกเปน

ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นภาคใต ภาษาไทยถิ่นตากใบ ซึ่งใชกันเพียงกลุมเล็ก ๆ ในจังหวัด

นราธิวาส ภาษาจีนสวนใหญเปนฮกเกี้ยน แตจิ๋ว ฮากกา ในแถบตัวเมืองหรือยานการคา ภาษามลายู

พบมากในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนภาษามลายูปตตานี หรือมลายูถิ่นซึ่งแตกตางจากภาษา

มลายูในประเทศมาเลเซีย ชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาสในชนบทสวนใหญพูด

ภาษาไทยไดนอย ยกเวนผูที่มีการศึกษาสูงขึ้น อยูในเมืองหรืออยูใกลเมือง หากมุสลิมในจังหวัดสงขลา 

สตูลจะไมพูดภาษามลายู ลักษณะนี้อาจเปนสาเหตุที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  แบงแยกอัตลักษณ

ไดชัดเจนกวาสองจังหวัดดังกลาว 

   ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (2550: 60) ตั้งขอสังเกตวา คนที่พูดภาษาไทยไมไดเลย จะไมมี

ความสับสนดานอัตลักษณ ตรงขามกับคนที่พูดไทยไดจะสับสนวาตนเปนใครกันแน ขณะเดียวกันก็ไม

ยอมรับวาตนเองเปนไทย เพราะพูดคนละภาษาและไมไดนับถือศาสนาพุทธ การใชภาษาอื่น ๆ การเขา

รับการศึกษาที่จัดโดยภาครัฐทําใหรูสึกสับสนในอัตลักษณมาก 

  ภาษาจึงมีความสําคัญกับวิถีชีวิตชาวมุสลิมชายแดนภาคใต และชุมชนตาง ๆ ที่ตองพึ่งพา

อาศัยกัน ชาวจีนในตัวเมืองจํานวนมากจะพูดไดทั้งภาษาไทยและภาษามลายู ปายชื่อรานคาจะเขียน

อักษรทั้งอักษรไทย อักษรยาวีและอักษรจีน บางก็เพิ่มอักษรรูมีดวย คือ อักษรอังกฤษแตแทนเสียง

ภาษามลายู ชาวไทยในชนบทที่สัมพันธใกลชิดกับชาวมุสลิมสวนมากพูดภาษามลายูได แตเจาหนาที่

รัฐหรือขาราชการจากตางถิ่นจะสื่อภาษาไดนอย การเรียนรูทางภาษานี้จะเปนพื้นฐานของการการ

พัฒนาทุกดาน เชนเดียวกับศิลปะที่ตองใชภาษาในการถายอด มีไมนอยที่ศิลปนทองถิ่นจะสนใจ

ศิลปวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบานมากกวาเพราะสื่อสารกันงาย 
                 ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
                  ในพื้นที่ชายแดนภาคใตมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกตางกันตามกลุมชาติพันธุ ดังนี้ 

 1  การไหว ทําบุญ ตักบาตร ฟงธรรม เปนธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาของชาวไทยพุทธ  

เชนเดียวกับภูมิภาคอื่นๆ  เทศกาลที่โดดเดนคือสารทเดือนสิบ หรือชิงเปรต ซึ่งเปนความเชื่อเกี่ยวกับ

ดวงวิญญาณของผูลวงลับจะมายังโลกมนุษย  จึงตองทําบุญตอนรับในวันแรม 1 ค่ํา เดือนสิบ และ

ทําบุญสงกลับในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 สวนที่ชาวบานเรียกชิงเปรต เพราะมีพิธีหลังจากอุทิศอาหาร

คาวหวานใหกับผูลวงลับแลว ผูคนจะมาแยงอาหารบนแทนไมหรือเพิงเสาที่วางอาหาร อาหารใน

พิธีกรรมสวนใหญเปนขาวเหนียวหอใบกะพอ  ขนมลา  ขนมเจาะหู  ขาวพอง  เทศกาลนี้ยังพบอยูใน

วัฒนธรรมคนไทยในประเทศมาเลเซีย 
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 2  ตรุษจีน เปนวันปใหมตามประเพณีของชาวจีน  พิธีกรรมตาง ๆ คลายกับพื้นที่อ่ืน ๆ หากมี

วันสําคัญของคนเชื้อสายจีนชายแดนภาคใตหลังตรุษจีน 15 วัน คือวันเจาแมล้ิมกอเหนี่ยว จังหวัด

ปตตานี  ในงานนี้มีการเชิญรูปเคารพเทพเจาตาง ๆ ในศาลแหรอบเมืองใหประชาชนสักการะเปนสิริ

มงคลแกบานและตนเอง   การแหเจาเขาทรงมีอีกหลายทองที่ที่มีศาลเจาอยู ดังเชน เจาแมโตะโมะ   

ในอําเภอสุไหงโก-ลก  เปนตน ชาวจีนในชายแดนใตยังมีพิธีรําลึกถึงบรรพบุรุษหรือวันเช็งเมงในชวงตน

เมษายนของทุกป ในวันนี้ครอบครัวจะพรอมหนาพรอมตา ไหวบรรพบุรุษพรอมอาหารคาวหวานที่

สุสาน นอกจากนี้มีพิธีไหวพระจันทร  พิธีสารทจีน  ซึ่งจัดในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 7  เปนวันที่ผีบรรพบุรุษ 

และผีไมมีญาติข้ึนมายังโลกมนุษย เปนหนาที่ของลูกหลานที่จัดหาเครื่องเซนไหวแกผีเหลานี้ 

 3  ฮารีรายอปอซอ เปนวันเฉลิมฉลองหรือออกบวชหลังถือศีลอดในเดือนรอมฎอน อาจถือ

เปนวันปใหมของชาวมุสลิมดวย ในชวงนี้มีการพบปะสังสรรคกับบรรดาญาติพี่นอง เพื่อนสนิทมิตร

สหายทําขาวตมหอใบกะพอ คลายขนมเดือนสิบของชาวไทยพุทธไวแจกญาติมิตรหรือเพื่อนบาน 

ประเพณีฮารีรายอมี 2 คร้ัง คือ คร้ังออกบวช และอีกครั้งเรียกวา รายอฮายี พิธีในวันนี้จะคลายวันฮารี

รายอปอซอ แตจะมีการเชือดสัตวพลีเพื่ออัลลอฮ เชน แกะ แพะ วัว และแจกจายแกคนอื่น ๆ ในการถือ

ศีลอดจะงดเวนการดื่มกินและอดกลั้นจากอารมณใฝต่ํา นับแตดวงอาทิตยขึ้นจนถึงดวงอาทิตยตก เพื่อ

ฝกฝนรางกายและจิตใจ สรางความเสมอภาค รูจักเห็นใจคนจน และเมตตาชวยเหลือผูอ่ืน อีกธรรม

เนียมหนึ่งสําหรับชาวมุสลิมคือ การเขาสุนัต หรือมาโซะยาวี หมายถึงการขริบอวัยวะเพศ หากผูชาย

เปนการขริบหนังหุมปลายอวัยวะเพศ  หากผูหญิงจะสะกิดเอาหนังหุมสวนบนของปุมกระสัน ชาว

มุสลิมชายแดนภาคใตถือวา หากไมทําสุนัตไมถือเปนมุสลิมที่สมบูรณ (แพร  ศิริศักดิ์ดําเกิง. 2552: 23-

83) 

  กลาวโดยสรุปธรรมเนียมประเพณีดังกลาว มีความคลายคลึงกับวัฒนธรรมของชาติพันธุใน

สวนอื่น ๆ ของประเทศ การทําบุญตักบาตรยามเชา เขาวัดฟงธรรม ไหวเจา แหเจา จัดเครื่องเซนไว 

หรือการละหมาด เขาสุนัต แตหากมีขอสังเกตคือ คนในพื้นที่ชายแดนภาคใตจะปฏิบัติตามธรรมเนียม

พรอมกับแสดงความมีอยูของอัตลักษณชาติพันธุตนไปพรอมๆ กัน ทามกลางคนสวนใหญของสาม

จังหวัดชายแดนภาคใตที่เปนมุสลิม ชาวจีน ชาวไทยจะปลดตนเองจากการถูกเบียดขับดวยการ

สรางศาสนสถาน ประกอบพิธีกรรม เฉลิมฉลองตามโอกาส โดยไมเกรงตอแรงกดดันของศาสนา

อิสลาม ดังเชน การแหเจาไปตามถนนที่เปนยานมุสลิม เชนเดียวกับที่ชาวมุสลิมถือวาตนถูกเบียดขับ

จากรัฐชาติ จึงกอพลังเขมแข็งตอรอง  เพื่อสรางอัตลักษณความเปนชาติพันธุผานขนบธรรมเนียม

ประเพณีตาง ๆ โดยเฉพาะดานศิลปะที่เห็นชัดวา ตางก็สืบทอดองคความรูเฉพาะวัฒนธรรมชาติพันธุ

ของตน  ดังที่ผูวิจัยเคยประสบมาวา ชาวมุสลิมจะไมตอนรับใหเขามัสยิดและใหความรูเกี่ยวกับมัสยิด

นัก หากไมเปลี่ยนมานับถือศาสนาเดียวกันกอน 
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              แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปะ 
 ดังกลาวแลววาบริเวณชายแดนภาคใตเคยเปนแหลงอารยธรรม หรือแหลงชุมชนอันเกาแกมา

แตโบราณ มรดกทางประวัติศาสตรที่ตกทอดมา สวนหนึ่งจึงอยูในลักษณะโบราณสถาน บางสวนมี

ลักษณะโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ นอกจากนี้ยังมีมรดกอันเกิดจากภูมิปญญาชาวบาน ดังนั้นอาจ

จําแนกแหลงเรียนรูดังกลาว ดังนี้ 

  1 แหลงโบราณสถาน โบราณสถานที่เกาแกที่สุดอยูที่เมืองยะรัง จังหวัดปตตานี สืบอายุ

ตั้งแตสมัยทวารวดี อันเปนหลักฐานยืนยันวาชุมชนโบราณอยูที่อาณาจักรลังกาสุกะ และนับถือศาสนา

ฮินดูและพุทธ กอนยายไปอยูริมฝงปากแมน้ําคือเมืองปตตานีปจจุบัน โบราณสถานมีทั้งแบบหยุดนิ่ง 

(Dead monument) เชน เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปตตานี  เจดียบนเขาแดง จังหวัดสงขลา สวนที่ยัง

ใชงานอยูหรือมีชีวิต (Alive monument) เชน วัดชลธาราสิงเห  จังหวัดนราธิวาส  ศาลเจาแมล้ิมกอ

เหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปตตานี  

  2 แหลงพิพิธภัณฑหรือหอศิลป  มีหลายแหงทั้งที่ตั้งอยูอาคารเกาสมัยโบราณ  เชน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  พิพิธภัณฑกูเด็น จังหวัดสตูล  พิพิธภัณฑวัดชล

ธาราสิงเห  จังหวัดนราธิวาส และอาคารที่สรางใหม เชน สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

จังหวัดสงขลา  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดปตตานี 

นอกจากนี้มีพิพิธภัณฑยอยทั้งของรัฐและเอกชน เชน แหลงเรียนรูของโรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส  

โรงเรียนสตูลวิทยา  ที่รวบรวมเครื่องใชของหายากมาไวใหศึกษา แหลงเรียนรูของกํานันเจะปอ   

ที่บานบูเกะตา  จังหวัดนราธิวาส เปนตน 

 3  แหลงภูมิปญญาทางศิลปะ เปนแหลงที่มีการผลิตงานศิลปะ และแหลงสืบทอดมรดก

ศิลปกรรมมายาวนาน เชน การทําผาปะเตะที่สุไหงโก-ลก การทําวาวคลองขุด จังหวัดสตูล  การผลิต

กระจูดและกรงนกเขาที่บานสะกอม จังหวัดสงขลา  แหลงทอผาพื้นบานที่เกาะยอ  หรือการเขียน

ลวดลายเรือกอและที่บานตาโละกะโบร   จังหวัดปตตานี   เปนตน 

              แหลงเรียนรูดังกลาวมีขอสังเกตเบื้องตนวา สามารถจูงใจใหคนทุกชาติพันธุเยี่ยมชมรวมกัน

นอย เพราะตางถือในความแตกตางทางวัฒนธรรม มุสลิมนอยนักที่เขาชมหรือเรียนรูโบราณวัตถุที่

ปะปนกับพุทธศิลป เพียงเห็นอาคารรูปแบบทรงไทยหรือคลายวัด หรือมีวิทยากรที่เปนไทยพุทธ แม

อธิบายเรื่องราวศิลปะอิสลามก็เพิกเฉยแลว แตมีชาวมุสลิมบางคนกลับสนใจแหลงเรียนรูที่ตาง

วัฒนธรรม เชนเดียวกับชาวไทยหรือจีนบางคนที่สนใจเรียนรูในวัฒนธรรมอื่น อะไรเปนปจจัยหรือ

เงื่อนไขใหมีความสนใจเชนนี้  คงตองมีเก็บขอมูลที่เนนความใกลชิดกับผูเรียน แหลงเรียนรูตาง ๆ 

เหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญของการเกิดกระบวนการเรียนรู  เพื่อสรางฐานเรียนรูและความเขมแข็งของ

ชุมชนเอง 
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                  การวิจัยเชิงพื้นที่ดานกระบวนการเรียนรู 
                  การศึกษากระบวนการเรียนรูในชายแดนภาคใตถือเปนการวิจัยเชิงพื้นที่แบบหนึ่ง  โดย

ถือเอาลักษณะพิเศษทางสังคมและวัฒนธรรม  และความรูสึกของคนพื้นที่นั้นๆ  ทั้งนี้มิไดหวังผลให

เปลี่ยนแปลงที่ทุกคนในชุมชนยอมรับเทานั้น  หากพิจารณาถึงปจจัย บทบาทของผูเกี่ยวของ  ภายใต

การยอมรับที่เชื่อมโยงกับเหตุผล ในการพัฒนาพื้นที่ 

                  อุทัยทิพย  เจียวิวรรธนกุล. (2552: 69) ไดกลาวไววา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่เปน

อุปสรรคตอการพัฒนาการเรียนรูก็คือ  ขาดการวิเคราะหลักษณะเฉพาะของการทํางานวัฒนธรรมใน

การเรียนรูของกลุมเปาหมาย เนื่องจากเครือขายแตละภาคสวนมีลักษณะเฉพาะของการทํางานและ

วัฒนธรรมในการเรียนรูที่ตางกัน อาทิ เครือขายภาครัฐเนนการทํางานที่มีโครงสรางหนาที่กํากับ เนน

การเรียนรูที่มีวัตถุประสงค รูปแบบ และกระบวนการชัดเจน ในขณะที่เครือขายภาคประชาชนมีการ

ทํางานแบบธรรมชาติ เรียนรูจากเรื่องใกลตัว จากประสบการณ จากตัวอยางที่ประสบผลสําเร็จ และ

การทดลองทําจริง สวนเครือขายภาคเอกชนเนนการเรียนรูวิทยาการสิ่งใหม ๆ ที่ทันสมัย การวิเคราะห

ลักษณะเฉพาะของผูเขารวมกระบวนการที่มาจากภาคสวนที่มีความหลากหลาย จึงสําคัญตอการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู 

    การชวยเหลือของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ชายแดนภาคใตสวนใหญมีทัศนะขัดแยงกัน 

บนพื้นฐานทางศาสนาและวิถีทางวัฒนธรรม เจาหนาที่รัฐ ทหาร นักวิชาการมาจากสวนกลางที่นับถือ

ศาสนาพุทธ เมื่อลงพื้นที่  ถานํากรอบคิดของตนไปใชกับประชาชนชาวมุสลิม ในกรณีชาวพุทธดวยกัน

ไมมีปญหานัก หากเปนมุสลิมที่เครงครัดอาจทําใหเจาหนาที่ของรัฐกลายเปนศัตรูและมีทัศนคติที่ไมดี

ตอประเทศชาติ จึงกลาวไดวา ความสําคัญและมูลเหตุของการวิจัยเชิงพื้นที่มาจากหลายๆ สวน 

    ธีรเดช ฉายอรุณ.  (2552: 9-10) ไดสรุปถึงความสําคัญของการใชพื้นที่เปนฐานในการวิจัย

เปนขอ ๆ ดังนี้ 

                 1  ปญหาและความตองการของแตละพื้นที่ไมเหมือนกัน การแกปญหาโดยนโยบาย

สวนกลางอาจไมทั่วถึง หรือไมตรงกับสภาพปญหา แตละพื้นที่ลวนตองการการพัฒนาที่แตกตางกัน 

                 2  เกิดความเหลื่อมลํ้าของการพัฒนาจะดวยความแตกตางทางสภาพภูมิศาสตร หรือการ

รับขอมูลขาวสาร ทําใหบางพื้นที่เขาไมถึงนโยบายสาธารณะ ถูกตัดออกไปจากการพัฒนา เกิดชองวาง

ระหวางพื้นที่ กระจุกตัวในบางพื้นที่เทานั้น 

                 3  พื้นที่ที่มีทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมมากมาย มีกลุม องคกรจากสวนตางๆ 

ขับเคลื่อนในประเด็นปญหาเดียวกันมากมาย สามารถผนึกกําลังแกปญหาได โดยไมตองรอการพัฒนา

จากสวนกลาง เพียงแตรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการที่ดี 
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  ทั้งสามขอดังกลาวจะพบวาสอดคลองกับปญหาชายแดนภาคใต ที่มีความแตกตางทาง

วัฒนธรรม ความเหลื่อมลํ้า ขณะที่ยังมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมมากมายที่ตองการพัฒนา ในการ

จัดการศึกษาดานศิลปะ รัฐวางแผนจากสวนกลาง ออกแบบหลักสูตรที่ยังไมสอดคลองกับสภาพความ

ตองการของคนในพื้นที่จริง ๆ บางสมัยใหงบประมาณสนับสนุนแหลงเรียนรูแตสรางเฉพาะในเมือง 

หรือตามกระแสระยะสั้น ๆ   โรงเรียนบางแหงอยูที่กันดาร แตเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนกันดารทาง

ภาคเหนือมีสภาพไมตางกัน ในชายแดนภาคใตจะถูกทอดทิ้งมากกวา ซึ่งไมเฉพาะชวงเวลาเหตุการณ

ไมสงบเทานั้น ปลอยปละละเลยมายาวนาน ความเปนชายขอบ ความดอยโอกาสทางศิลปะจึงเปน

ปญหาเสมอ สงผลตอตนทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ไมไดรับเหลียวแลมากเทาที่ควร ปญหานี้ไมใชจาก

นโยบายที่ไมทั่วถึงเทานั้น แตเปนความละเลยที่จะเรียนรูในวิถีดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่  การพัฒนา

ความคิด ระบบคุณคา และพฤติกรรมจึงไมคอยเห็นผลการเปลี่ยนเทาที่ควร 

  การเรียนรูที่แทจริงของคนยอมประกอบดวยการรับรู และความเขาใจ  ซึ่งเกิดจากการคิด

เชื่อมโยง และการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ระบบคุณคาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา แต

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นสวนใหญ ผูคนมักจะเรียนรูข้ันการรับรูเทานั้น การเรียนรูจึงยังไมเกิดขึ้นอยาง

แทจริง ในการสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางแทจริง จําเปนตองวิเคราะหกลุมเปาหมาย วิเคราะห

ปจจัย เงื่อนไขของการเรียนรูที่เกี่ยวของ และวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูที่เหมาะสมนํามา

ประยุกตใชใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการออกแบบการเรียนรู 

  อุทัยทิพย เจียวิวรรธกุล.  (2552: 71-81) ยังเสนอวา แนวคิดในการเรียนรูของการวิจัยเชิง

พื้นที่แบงออกเปน  2 แนวคือ แนวคิดในการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดการศึกษาแบบองค

รวม   สําหรับสาระการเรียนรูเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ตองประกอบดวยการเรียนรูเพื่อแกไข

ปญหา  บนฐานการวิจัย  การจัดการความหลากหลาย  และการจัดการความสัมพันธ ซึ่งความสัมพันธ

นี้ตองใชเทคนิคหลายวิธี เชน สุนทรียสนทนา (Dialogue) สุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) 

ประชาพิจารญาณ (Public deliberation) การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep listening)  การเลาเรื่อง (Story 

telling) การประเมินเสริมพลัง (Empower evaluation) 

  จากเนื้อหาการเรียนรูดังกลาว ผูวิจัยสนใจการเรียนรูเร่ืองการจัดการ ความหลากหลายเปน

สวนหนึ่งของแนวทางในการศึกษา เพราะเห็นวาพื้นที่ชายแดนภาคใตมีสภาพเปนพหุวัฒนธรรม   

โดยอาจเลือกเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งสําหรับเก็บขอมูลพื้นที่  โดยแยกการจัดการความหลากหลายนี้

ออกเปน 2 มิติคือ  มิติปฐมภูมิ อันไดแก ความแตกตางทางชีวภาพที่สามารถมองเห็นได เชน เพศ วัย 

ศาสนา ความสามารถของรางกาย ซึ่งเกี่ยวของกับเชิงปจเจก มิติทุติยภูมิ อันไดแก ความแตกตาง

หลากหลายทางจิตสําคัญ ซึ่งไมสามารถมองเห็นได ซึ่งเกี่ยวของในเชิงสถาบัน องคกร เครือขาย 

เกี่ยวของทั้งโครงสราง วัฒนธรรม และระบบคิด กระบวนการเรียนรูศิลปะทามกลางความแตกตางทาง
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วัฒนธรรมนี้ มิติปฐมภูมิสังเกตไดจากผูเรียน หากมิติทุติยภูมิตองใชการสังเกตจากทาทีที่มีตอสถาบัน 

ซึ่งประกอบดวยบุคคลหลาย ๆ ฝาย เชน เจตคติของนักศึกษาศิลปะชาวมุสลิมที่มีตอผูสอนที่เปนมุสลิม

ดวยกันกับที่นับถือศาสนาตางกัน หากมีความขัดแยงกับผูสอนก็จะสงผลตอสถาบันดวย   ซึ่งหากจะ

บรรลุผลไดตองมีการสัมภาษณเชิงลึก  การสังเกต  การสนทนาหรือสัมภาษณกลุม  ผูวิจัยเชื่อวา  

การวิจัยพื้นที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูศิลปะจะเปนปรากฏการณของการวิจัยทางศิลปศึกษา  ที่เนน

ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ   ดังมีขอสังเกตงานวิจัยศิลปศึกษาสวนใหญเปนขอมูลเชิงปริมาณมากกวา

คุณภาพ 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
              งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้ 
              1. งานวิจัยในประเทศ 
              วรสุดา ขวัญสุวรรณ (2539: 124) ไดศึกษาสภาพและปญหาการสอนศิลปศึกษาของครู

ศิลปศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยองคประกอบ 7 ดาน ไดแก ดาน

ครูผูสอน ดานนักเรียน ดานหลักสูตร ดานการเตรียมการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดานการผลิตและใชส่ือการสอน ดานการวัดและประเมินผล ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครู

ศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต สังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ ที่มี

นักเรียนนับถือศาสนาอิสลามเกินรอยละ 80 จํานวน 159 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ แบบประเมินคา และคําถามปลายเปด นําขอมูลมาวิเคราะหโดยหาคา

รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับองคประกอบดานนักเรียน 

พบวา การปฏิบัติโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีการปฏิบัติในระดับมาก ไดแก การที่

นักเรียนไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมศิลปศึกษาบางวิชาได เนื่องจากไมสอดคลองกับวัฒนธรรม สวนขอ

ที่มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด ไดแก การที่นักเรียนนําศิลปะมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อให

เกิดคุณคาและรสนิยมที่ดี สวนดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาในขอปฏิบัติตาง ๆ 

พบวา มีสภาพการปฏิบัติโดยสวนรวมในระดับปานกลางคอนขางสูง ขอปฏิบัติในระดับสูง ไดแก การ

จัดกิจกรรมศิลปศึกษาใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูเรียน กลาวคือ ผูสอนพยายามจัดกระบวนการ

เรียนรูใหเหมาะสมกับทองถิ่นสัมพันธกับดานหลักสูตร ซึ่งผูสอนมีความคิดเห็นที่จะปรับการใชหลักสูตร

ใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน และวัฒนธรรมทองถิ่นเชนเดียวกัน 

  สน  วัฒนสิน (2544: 157-158) ศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา โดยใช

ภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต โดยใชกลุมตัวอยางประชากร ผูบริหาร 10 คน ครูศิลปศึกษาจํานวน 36 คน และปราชญ
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ทองถิ่นจํานวน 7 คน เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะหโดยหาคา

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหดานเนื้อหา ผลการวิจัยจากความคิดเห็น

ของผูสอนศิลปศึกษา ที่พบในระดับมากคือ  โรงเรียนขาดความพรอมในเร่ืองตาง ๆ คือ ขาดปราชญ

ทองถิ่นที่จะมาสอนในวิชาศิลปศึกษา ขาดงบประมาณในการจัดจางหรือคาตอบแทนแกปราชญ

ทองถิ่น สถานที่ในการปฏิบัติงานไมเหมาะสมกับการเรียนการสอนเรื่องศิลปะพื้นบาน วัสดุอุปกรณมิ

ไมเพียงพอและไมเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน ระดับรองลงมา คือ ขาดการเก็บรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ ตํารา เอกสาร ที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ระดับตํ่าลงคือ ภูมิปญญาทองถิ่นอยูไกล ทํา

ใหเสียเวลาในการเดินทาง เปนผลใหนักเรียนไดเรียนไมเต็มคาบที่กําหนด นอกจากนี้ยังเห็นวา ภูมิ

ปญญาทองถิ่นในชุมชนไมหลากหลาย ครูขาดความรูเร่ืองศิลปะพื้นบานเทาที่ควร ปญหาเรื่องภัย

ธรรมชาติทําใหการจัดการเรียนการสอนตองเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  ทําใหนักเรียนไมสามารถเรียน

ตามที่วางแผนไว ภาษาถิ่นหรือภาษามลายูก็เปนอุปสรรคหนึ่งในการสื่อสาร  และการจัดการเรียนการ

สอนวิชาศิลปศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาบางอยางไมสามารถกระทําได เนื่องจาก

ขัดตอหลักศาสนาอิสลาม เชน การวาดคนหรือสัตวส่ีเทา  เปนตน 

 ชัยวัฒน   ผดุงพงษ (2543: 106-107, 119) ไดทําการวิจัยเรื่อง การแสดงออกทางศิลปะโดย

การวาดภาพระบายสีของนักเรียนไทยมุสลิม อายุ 7-9 ป ในโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนไทยมุสลิมอายุ 7 ถึง 9 ป ซึ่งกําลังศึกษา

อยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 4 ประจําปการศึกษา 2543 จํานวน 315 คน เครื่องมือที่ใช

ประกอบดวยแบบสอบถาม แบบทดสอบการวาดภาพระบายสี แบบประเมินคา สรางขึ้นจาก

หลักเกณฑข้ันพัฒนาศิลปะของวิคเตอร โลเวนเฟลต โดยทําการทดลองกับกลุมตัวอยางประชากรดวย

ตนเอง แลวนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกับผูเชี่ยวชาญ และครูศิลปศึกษา แจกแจงขอมูลเปนความถี่และ

รอยละ ผลการวิจัยพบวานักเรียนไทยมุสลิมวาดภาพระบายสีไดตามทฤษฎีของวิคเตอร โลเวนเฟลตใน

ข้ันที่ 3 ข้ันวาดภาพคลายของจริง คือ 1 ดานการวาดภาพคน ลักษณะที่นักเรียนไทยมุสลิมแสดงออก

มากที่สุดคือ วาดภาพคนเฉพาะดานหนา คิดเปนรอยละ 90.47 แสดงออกนอยที่สุดคือ วาดภาพเนน

สวนที่เห็นวาสําคัญใหมีขนาดใหญ ที่ไมสําคัญจะไมวาด คิดเปนรอยละ 13.33    2) ดานการใชพื้นที่

วาง ลักษณะที่นักเรียนไทยมุสลิมแสดงออกมากที่สุดคือ วาดภาพลักษณะแบนราบ 2 มิติ คิดเปนรอย

ละ 95.23 แสดงออกนอยที่สุดคือ วาดภาพแบบพับกลาง หรือภาพแบบมองทะลุเห็นภายใน คิดเปน

รอยละ 21.26     3) ดานการใชสี ลักษณะที่นักเรียนไทยมุสลิมแสดงออกไดมากที่สุด คือ การระบายสี

อยางอิสระ คิดเปนรอยละ 92.96 และแสดงออกนอยที่สุด คือ ระบายสีตกแตงบนเสื้อผาเครื่องแตงกาย

หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในภาพ คิดเปนรอยละ 21.26 4) ดานการออกแบบ ลักษณะที่แสดงออกมาก

ที่สุด คือ วาดภาพแสดงออกโดยอิสระ และเปนตัวของตัวเอง คิดเปนรอยละ 97.46 และแสดงออกนอย
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ที่สุด คือ วาดภาพมีรูปแบบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของสิ่งตาง ๆ หรือเคร่ืองประดับตาง ๆ เชน เครื่องใช 

ทรงผม กําไล คิดเปนรอยละ 13.65 ในงานวิจัยยังชี้วา ภาพวาดยังแสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมอิสลาม 

เชน การแตงกาย มัสยิด รวมทั้งพบวามีความสามารถแสดงลักษณะพิเศษบางอยาง บางคนแสดงออก

ไดมาก บางคนแสดงออกไดนอย ความแตกตางดังกลาวแสดงถึงพื้นฐานการเรียนรู ประสบการณ และ

สภาพแวดลอมที่จะกระตุนความสามารถในการแสดงออก 

       ณัฐยา ทิพรัตน (2543: 158-159) ไดทําการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 

โดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น “หนังตะลุง” ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดสงขลา เลือกประชากรตัวอยางที่เปนครูศิลปศึกษา จํานวน 84 คน ปราชญชาวบานจํานวน 6 

คน เครื่องมือที่ใชวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต วิเคราะหขอมูลโดย

หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา ครูศิลปศึกษา

สวนใหญมีความเห็นวา ควรเปดสอนศิลปะพื้นบานหนังตะลุงทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ

มัธยมศึกษาตอนปลายอยางตอเนื่อง และเปนระบบ เนนใหผูเรียนเกิดความรัก ซาบซึ้ง และเห็นคุณคา

แทจริง มากกวาใหครบในหลักสูตรเทานั้น สวนวิธีการสอนหรือถายทอดตองนําชาวบานที่มีความรู 

ความสามารถ และชํานาญในหนังตะลุงมาถายทอดนักเรียนโดยตรง นักเรียนสวนใหญแกะหนังตะลุง

ได แตไมสามารถแสดงหนังตะลุง เพราะตองอาศัยพรสวรรคอยางยิ่ง นักเรียนจะตองไดรับการศึกษา

ดนตรีหนังตะลุงเพิ่มเติม นักเรียนตองไดศึกษาจากแหลงเรียนรูในโรงเรียน หรือชมรมหนังตะลุง เพื่อให

ฝกฝนอยางจริงจังและตอเนื่อง  การขาดงบประมาณสนับสนุน จะทําใหนักเรียนเห็นคุณคาหนังตะลุง

นอย ขาดความตั้งใจและเบื่อหนาย การวิจัยนี้ชี้ดวยวา กระบวนการเรียนรูศิลปกรรมทองถิ่น ควรไดรับ

ความรวมมือรวมใจจากสถาบันการศึกษาและชุมชน  และมีนัยวาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม

ชายแดนภาคใตยังมีศิลปวัฒนธรรมผสม   ผูแสดง ผูเสนอ และผูชมมีความเปนอยูตางวัฒนธรรม เชน 

นายหนังตะลุงเปนไทยมุสลิม แตผูชมเปนไทยพุทธ 

      ไพศาล  ไชยราม (2534: 153-155) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความไมสอดคลองระหวาง

กิจกรรมการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา กับพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของนักเรียนที่นับถือ

ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยทําการคัดเลือกกิจกรรมตาง ๆ 31 รายการ เพื่อใช

สอบถาม เครื่องมือที่ใชวิจัยคือ แบบสอบถามสําหรับนักเรียน แบบสอบถามสําหรับครู และแบบบันทึก

ประจําวัน ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมที่นํามาศึกษามีระดับความไมสอดคลองกันในระดับตางกัน 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมสอดคลองในระดับสูง เชน การรองเพลงที่เกี่ยวกับความเชื่อของศาสนา

อ่ืน การรําที่มีลักษณะของการไหว การหมผาสไบ การประดิษฐส่ิงของที่ใชในพิธีกรรมศาสนาอื่น  

การรวมกิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมสอดคลองในระดับปานกลาง เชน  

การจัดนิทรรศการภาพในหนังสือที่มีภาพพระพุทธรูปหรือภาพเด็กกําลังไหวพระ การอธิบายวา ปูชนีย
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วัตถุ หมายถึงวัตถุอันควรเคารพ การปนรูปคน ทางดานศิลปศึกษายังพบวา นักเรียนรอยละ 44.02 มี

ความเห็นวาการปนรูปคนถือวาตองหามตามหลักศาสนา ครูรอยละ 56.02 มีความเห็นวาไมสอดคลอง 

ดวยเหตุผลวา หลักการศาสนาอิสลามมีการปฏิเสธการเคารพรูปปน และบางสวนมีความเห็นวา เปน

การปฏิบัติเพื่อการเรียนรูเทานั้น ไมใชเพื่อจุดประสงคอยางอื่น ฉะนั้นอาจใหนักเรียนปฏิบัติได จึง

สรุปวามีความไมสอดคลองในระดับปานกลาง  กิจกรรมที่ไมสามารถใหนักเรียนปนรูปคนโดยตรงได 

อาจมีการปรับเปนอยางอื่น หากทําความเขาใจถึงจุดประสงคกอน ก็อาจจัดกิกรรมใหนักเรียนได แต

สําหรับการปนที่เกี่ยวกับส่ิงไมมีชีวิต หรือรูปทรงเรขาคณิตตาง ๆ ทําได โดยไมมีผลกระทบใด ๆ 

งานวิจัยนี้ยังชี้วา  การเรียนรูศิลปศึกษานั้น ข้ึนอยูกับการชี้แจงของผูสอนดวย โดยอธิบายถึง

วัตถุประสงคกับผูเรียน และกับผูปกครอง 

      สุทธาสินี วัชรบูล และคณะ (2546: 2-3-4) ไดทําการศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรูบน

ฐานวัฒนธรรมในบริบททางสังคมใหม โดยแยกออกเปน 4 ภูมิภาค 9 ชุมชน ศึกษาจากเครื่องมือที่

ไดรับการศึกษาไวแลว และศึกษาจากภาคสนาม  ประยุกตระเบียบวิธีเชิงคุณภาพสําหรับการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวของ ทั้งที่ทําโดยชุมชนเองและจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ แลวนําขอสรุปของแตละชุมชน

ในภูมิภาคเดียวกันมาสังเคราะหเขาดวยกันเปนของแตละภูมิภาค กอนสรุปเปนภาพรวมของประเทศ 

ซึ่งมีผลออกมาพบวา 1) จุดเริ่มตนของกระบวนการเรียนรูในชุมชนมาจากวิกฤตภายนอก นั่นคือเกิด

จิตสํานึกในการรักษาตนเอง จึงชวยกันวิเคราะหใหพนวิกฤติ ส่ิงที่พบคือภูมิธรรม ภูมิปญญาดั่งเดิมที่

ถายทอดจากบรรพบุรุษ เกิดความเห็นแจงวา ศาสนา พิธีกรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี มุงความ

เจริญของชีวิต เมื่อกระทบปญหาจึงไดพัฒนาการเรียนรูอยางเปนพลวัต ภายใตวัฒนธรรมประเพณีนั้น 

ๆ แลวปรับหาทางออกใหชุมชนอยางสรางสรรค 2) ปจจัยและเงื่อนไขของกระบวนการเรียนรูในชุมชน 

เกิดจากภูมิธรรม ภูมิปญญา อันไดแก ประวัติความเปนมา วิถีชีวิต ความเชื่อ ระบบสังคม และ

โครงสรางความสัมพันธของชุมชน รวมทั้งกระบวนทางวัฒนธรรม โดยดูวามีส่ิงดีส่ิงงามอันถือเปนทุน

ทางวัฒนธรรมที่มีอยูแลว แลวนํามาตอยอดเปนความรูใหมที่กลมกลืนกับความรูเกา บนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังพบวา กระบวนการเรียนรูในชุมชนเมืองแตกตางจากชนบท 

                    สรรค  วรอินทร และคณะ (2546: 3-4) ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูในชุมชนโดยเลือกพื้นที่ดําเนินการ ณ ชุมชนทาเสด็จ ตําบลสระแกว อําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะการดําเนินการเปนโครงการวิจัยยอย ๆ โดยทดลองใชกระบวนการใน

เบื้องตนกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ของคณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏจันทรเกษม แลวนําแนววทาง

ที่พบไปปรับปรุง และทดลองกับอาสาสมัครจากชุมชนทาเสด็จ โดยไมจํากัดเพศ อายุ กอนนําไปใชจริง  

ในสวนของโครงการยอยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูของบุคคลดวยยุทธศาสตร “ฉลาดรู” ผูวิจัย
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กําหนดหลักสูตรการสรางและใชงานเครื่องตรวจอุปกรณไฟฟาเบื้องตน  โดยเริ่มตนจากการพบปะ

ประชาชน  เมื่อพบปญหาจึงเรียนรูรวมกัน ใหผูเรียนนําผลงานที่ทําเสร็จมาวิจารณปรับปรุงแกไข 

แลกเปลี่ยนความเห็น ในการจัดกิจกรรมนี้พบวา ผูเรียนเรียนรูอยางตั้งใจ มีความเพลิดเพลิน มีชีวิตชีวา

กวาที่ผานมา ความสําคัญอยูที่วา การเรียนตองมีเปาหมายชัดเจน ในการนําความรูไปใชประโยชน

แทจริง จากการสังเกตพบวา ผูเรียนที่เคยแสดงพฤติกรรมไมสนใจเรียน และเปนเยาวชนที่กาวราว เมื่อ

เขารวมแลวกระบวนการนี้แลวตั้งใจเรียน มีผลสัมฤทธิ์ที่นาพอใจ  ในงานชิ้นนี้ยังชี้ใหเห็นผลการจัด

กระบวนการเรียนรูในโรงเรียนวา ถาผูบริหารและครูมีความพรอมและความมุงมั่นในการเขารวม

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู สงผลใหโรงเรียนไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในหลายดาน 

ทั้งพัฒนาผูเรียนเปนศูนยกลาง ใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน แสวงหาความรูและความ

เชี่ยวชาญ ผลที่ไดคือผูเรียนกับผูสอนเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน ชุมชน

เชื่อถือและใหการยอมรับ สวนผลการจัดการกระบวนการเรียนรูของชุมชน พบวา ชุมชนทาเสด็จมี

ความภาคภูมิใจในประวัติความเปนมา  เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน มีการถายทอดภูมิปญญาทั้งใน

การดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถเปรียบเทียบหาวิธีการ

เหมาะสมกับชุมชนของตนเองได 

  บรรจง ฟารุงสาง และคณะ (2549: 198-199) ไดทําการศึกษาเรื่ององคความรูในพหุ

วัฒนธรรมศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสาร จากการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา และวิธีวิจัยแบบปฏิบัติ การวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) จากผูสอน นักเรียน 

นักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามและอื่น ๆ เก็บขอมูลการศึกษาชวง พ.ศ.2500 ถึง พ.ศ.2550 เพื่อ

ศึกษาสถานการจัดการศึกษาในปจจุบันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผลการศึกษาไดแบงออกเปน  

3 ประเด็นคือ ประเด็นแรกเปนการศึกษาพัฒนาการสถานภาพขององคความรูพหุวัฒนธรรมศึกษาใน

ชายแดนภาคใต ภายใตบริบทสังคมวัฒนธรรมทองถิ่นจากการวิจัยพบวา การศึกษาของผูคนใน

ชายแดนภาคใตผูกพันกับวัฒนธรรมที่สืบทอดจากเชื้อชาติ อันเปนสวนหนึ่งของภูมิความรูคนใน

ทองถิ่น ดังนั้นองคความรูในสังคมจึงบงบอกอัตลักษณวัฒนธรรมที่หลากหลาย ระหวางกลุมชาติพันธ

ที่อาศัยอยูรวมกัน และองคความรูดังกลาวในสังคมมีการพัฒนาผานระบบการศึกษาในสังคมสมัยใหม 

ซึ่งรัฐและประชาชนควรมีบทบาทรวมกันในการกระบวนการพัฒนาองคความรูพหุวัฒนธรรมศึกษา

ทองถิ่น ประเด็นที่ 2 การศึกษาประมวลองคความรูทองถิ่นชายแดนภาคใต เพื่อสรางความหมายคํา

นิยมพหุวัฒนธรรมศึกษา พบวาในสังคมพหุวัฒนธรรมควรใหความสําคัญกับการศึกษาอยางเสมอภาค

ของระบบการศึกษา อันจะทําใหองคความรูจากทองถิ่นมีความหลากหลาย และเปนองคความรูที่

สามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาสังคม และทําใหแนวคิดพหุวัฒนธรรมทางการศึกษามีสวน

พัฒนาศักยภาพทองถิ่น ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเด็นที่ 3 การศึกษาองคความรูพหุ
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วัฒนธรรมศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศปจจุบันทําไดโดยการใชองคความรูเปนแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนผานกระบวนการศึกษา โดยบทบาทหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน การ

ปฏิรูปการศึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการศึกษาที่สามารถบูรณาการองคความรู

หลากหลาย จากพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม อันจะทําใหการศึกษามีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ

อยางยั่งยืนตอไป วิจัยนี้ยังชี้ใหเห็นวา ไมวาการศึกษาใด ๆ หรือกระบวนการเรียนรูเร่ืองใดยอมผูกพัน

กับวัฒนธรรม แสดงถึงอัตลักษณวัฒนธรรม หรือลุมชาติพันธุที่หลากหลาย การใหความสําคัญกับ

ความเสมอภาค และความตองการของทองถิ่นจะทําใหนํามาประยุกตไดถูกทิศทาง และพัฒนา

ประเทศไดอยางยั่งยืน 

   รัตติยา  สาและ (2551: 389) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปฏิสัมพันธใหมของชาวพุทธและชาว

มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึก ในชุมชน 4 หมูบาน 

ไดสรุปสงทายอยางนาสนใจวา ความรูอันสับสนปจจัยหนึ่งมาจากการรับรูวาเหตุการณความรุนแรงที่

เกิดขึ้นหลายครั้ง เกิดจากคนมุสลิมตองการกําจัดคนไทยพุทธ ตองการสรางความแตกแยกใหเกิดขึ้นใน

สังคมนี้   โดยใชศาสนาเปนเครื่องมือ การโฆษณาชวนเชื่อดวยสาระทํานองนี้ ถือเปนการสงสัญญาณที่

ลอแหลมมาก ซึ่งถาขาดจุดยืนดีพอ อาจทําใหหลงทาง ตกอยูในกับดักของกลุมผูไมประสงคดี 

กระบวนการดังกลาวนี้ถือเปนปจจัยที่จะสงผลกระทบตอบรรยากาศ และความรูสึกดี ๆ ระหวางไทย

พุทธและไทยมุสลิม วิจัยชิ้นนี้ยังชี้ใหเห็นวา ส่ิงมีอิทธิพลตอการรับรู ความแตกราวที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งมา

จากกระบวนการเรียนรูผานสื่อ จนเกิดความเชื่อในสิ่งที่เรียนรู ในงานวิจัยยังมีประเด็นใหเห็นวา ความ

แตกตางทางศาสนาไมไดเปนอุปสรรค หรือตัวปญหาในการอยูรวมกัน แตก็มีกลุมบุคคลพยายามใช

ศาสนาในทางลบ เพื่อพาพลังแนวรวมไปสูความคาดหวังใหม ๆ ใหแนวรวมเรียนรูส่ิงใหม ๆ ภายใต

อุดมคติของกลุม และดังที่มีการทําลายศาสนศิลปหลายแหง   

 ทัศนีย พิศาลรัตนกุล (2551: 73-74) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลสําเร็จของผูเรียนในศูนย

การศึกษา  ประจํามัสยิด (ตาดีกา) สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชวิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ดวย

การเสวนากลุม ผูบริหารศูนยการศึกษา  จํานวน 24 ศูนยการศึกษา  และสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร

ศูนยืการศึกษา จํานวน 11 ศูนย  และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารศูนย

การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน  25  คน  และผูเรียนในศูนยการศึกษาจํานวน 549  

คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  แบบวัดผลสําเร็จ  และแบบสอบถาม

ผูบริหารศูนย  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คารอยละ   

ผลวิจัยพบวา  1) ผลสําเร็จของผูเรียนในศูนยการศึกษาพบวาที่อยูอาสัยในเขตเมือง สงผลตอผลสําเร็จ

ของผูเรียน  และปจจัยในระดับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)  คือเงินบริจาคและระดับ

การศึกษาของครูผูสอน สงผลกับผูเรียน   2)  ผลการิเคราะหขามระดับพบวา ระดับผูเรียน  เพศ  มี
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ปฏิสัมพันธกับที่ตั้งของศูนย  เงินบริจาค  เฉลี่ยชั่วโมงสอน  และงบประมาณ  ที่อยูอาศัยของผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธกับการศึกษาของผูบริหาร  ขนาดศูนย  เงินบริจาค  ผูเรียนตอครูผูสอน  และจํานวนพี่นอง

ของผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับการศึกษาของผูสอน  ฐานะเศรษฐกิจของผูปกครองมีปฏิสัมพันธกับที่ตั้ง

ของศูนย    อาชีพของผูปกครองมีปฏิสัมพันธการศึกษาของผูบริหาร  ชั่งโมงสอน  และการศึกษาของ

ครูผูสอน   3)  วิเคราะหเชิงคุณภาพพบวาผลสําเร็ขของผูเรียน  มีผลมาจากการบริหารและการจัด

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพของศูนย  รวมทั้งครูผูสอน  หลักสูตร  ส่ือ  และชุมชน  ผูปกครอง เปนปจัยที่

สงผลสําคัญตอผูเรียน   ผลการวิจัยยังพบวาผูเรียนมีลักษณะ ที่ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจาก

ครอบครัวและชุมชนด้ังเดิมที่ตนอาศัยมากอนแลว  เชน  ความอดทน  และเมื่อเรียนหลักศาสนาฟรฎ

อีน ซึ่งเปนวิชาการที่มุสลิมทุกคนจําเปนตองเรียน  ไมมีการผอนผัน  จึงยิ่งเปนสงเสริมใหผูเรียนเรียนรู

วาอะไรคือความดี  อะไรคือความชั่ว  มีความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น  ทางดานความซื่อสัตยพบวา 

เด็กมีพฤติกรรมที่ไมเอาของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง รองลงมาคือความขยันหมั่นเพียร และความอดทน  

เด็กจะเรียนรูโดยทําตามคําสั่งของครูผูสอนมากกวาคิดปฏิบัติเอง 

 ลดาวัลย  แกวศรีนวล (2552: 23)  ไดศึกษาเรื่องการสื่อสารขามวัฒนธรรม กรณีชาวไทย

พุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี และนราธิวาส)  โดยใชวิธี

วิจัยผสมผสานระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งแบบสอบถาม ประชุมกลุมยอย และสัมภาษณ

เชิงลึก ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปดรับขาวสารจากบุคคลในครอบครัว รองลงมาคือเพื่อนบาน ญาติ

ที่นับถือศาสนาเดียวกัน  ประเด็นวัฒนธรรมที่สงผลตอการสื่อสารพบวา ความถี่ในการพูดคุยกับคน

ตางศาสนาสวนใหญพูดคุยทุกวัน  โดยลักษณะความสัมพันธของบุคคลตางศาสนาที่พูดคุยดวยคือ

เพื่อนบานมากที่สุด  เนื้อหาที่สนทนาคือสถานการณทั่วไปในหมูบาน  สถานที่พบปะพูดคุยคือศาสน

สถาน (มัสยิด)  รองลงมาคือรานน้ําชา และในบริเวณหมูบาน  การเขารวมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทาง

ศาสนานั้นพบวาสวนใหญเคยเขารวมกิจกรรมของคนตางศาสนา  ประเภทกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่เขา

รวมมากที่สุดคือ งานแตงงาน สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของสื่อแตละประเภท

พบวา  บทบาทและอิทธิพลของขาวสารที่ไดรับจากคนตางศาสนามีความนาเชื่อถือ  ขอมูลขาวสารจาก

ส่ือมวลชน  จากผูนําชุมชน  จากการสนทนาและการติดตอบุคคลตางๆ จะทําใหรับขาวสารและเรียนรู

เพิ่มข้ึน  การติดตอขาวสารทําใหคนในชุมชนมีความสามัคคี  เมื่อไดรับขาวสารแลวจะไปถายทอดแก

ผูอ่ืน   ขาวสารตางๆ จะทําใหผูรับสารตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดีข้ึน   ความแตกตางทางศาสนาไมใช

อุปสรรคในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน  และการติดตอกับคนตางศาสนาทําใหไดขอมูลที่เปน

ประโยชนตอตนเองและชุมชน  อยางไรก็ตามขอมูลขาวสารที่เสนอโดยสื่อมวลชนนั้นไมคอยมั่นใจใน

ความถูกตองและเปนกลาง  ความสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐเปนไปไมราบร่ืน  มีการพบปะและ

ส่ือสารเฉพาะที่จําเปนเทานั้น  ปญหาและอุปสรรคของการพุดคุยกับคนตางศานาที่สําคัญที่สุดคือ 
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ทัศนคติและความเชื่อที่ตางกัน ขอคนพบนี้จะนําไปสูการพัฒนาการสื่อสารขามวัฒนธรรมในพื้นที่  3  

จังหวัดชายแดนภาคใต 

 อับดุชชะกูร บิน ชาฟอียดินอะ (2550: ออนไลน) ไดทําการศึกษาเรื่องแนวทางการจัด

การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อชุมชนอยางยั่งยืน โดยใชแนวคิดปรากฏการณวิทยา 

รวมถึงเอกสาร อบรมสัมนา ดูงาน ผลการศึกษาพบวา  ควรบูรณาการทั้งสายสามัญและศาสนา 

เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของชุมชนควรใหประชาชนเปนศูนยกลาง  ใหตําบลเปนพื้นที่เปาหมาย  โดยรัฐ

ตองมีมาตรการสนับสนุนดังนี้  1) จัดตั้งกลไกและโครงสรางพิเศษดานการศึกษาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต  2) ใหกําหนดกฏระเบียบเพิ่มเติม  3) ปรับระบบบริหาร  4) มุงสรางขวัญกําลังใจแกครู  

บุคลากรทั้งของรัฐและเอกชน  5) สรางสมานฉันทเพื่อสันติสุข ที่คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรม

อยูรวมกันไดอยางสันติสุข  โดยพัฒนาที่หลักสูตรการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษา  พัฒนา

สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน   พัฒนาอาชีพ  การศึกษานอกโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัย  

พึงใหความสําคัญกับจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีลักษณะเฉพาะ  ใหความสําคัญกับการบูรณาการ

การศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชวิต  อัตลักษณ  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความตองการของ

ทองถิ่น โดยเชื่อมกับหลักศาสนา  วิชาสามัญ และวิชาชีพ   
                2. งานวิจัยตางประเทศ 
                ดีเมอรบัส  และดีเมอรคัน (Demirbas and Demirkan (2009: 345) จากตุรกี ได

ทําการศึกษาเรื่อง  รูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาออกแบบ และความสัมพันธระหวางผลงานกับเพศ 

ในการศึกษาออกแบบ  ตามแนวทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณ  โดยสํารวจผลการใชเรียนรูจาก

ประสบการณ และเพศ  จากคะแนนที่แสดงออกผานผลงานของนักศึกษาปแรก 3 กลุม  พบวา  เมื่อใช

รูปแบบการเรียนรูจากประสบการณนี้แลว นักศึกษาจะจดจอ สามัคคี  และรวมมือกันทํางานมากขึ้น 

ยิ่งกวานั้นชี้ใหเห็นวา กลุมที่หนึ่งและสามมีดุลยภาพในการเรียนรูมากกวาเดิม ขณะที่กลุมที่สองซึ่ง

สวนใหญมาจากทางใตปกติธรรมดา   การเรียนรูจากประสบการณไมมีนัยแตกตางทางเพศทั้ง 3 กลุม 

แมมีความที่แตกตางกันทั้งสามกลุม   ผลยังชี้วา  คะแนนผลงานของผูชายสูงมาก เมื่อเขาเรียนวิชาที่มี

เทคโนโลยีสูง  ขณะที่ผูหญิงมีคะแนนสูงมาก แมไมใชเทคโนโลยี หากใชฝมือเชิงศิลป และทําคะแนน

เฉลี่ย (GPA) สูงมากในเทอมนั้นดวย   และพบดวยวานักศึกษาที่มีเปาหมายรวมกัน กับตางคนตางทํา  

มีคะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  นอกจากนี้ผูวิจัยเสนอแนะวา  ผูสอนควรจัดหากลยุทธิ์ที่ตรงกับ

ปญหากระบวนการเรียนรูของแตละคนในชั้นเรียน 

     บาดรุล อิซา (Badrul  Isa,  2012: Online) จากมหาวิทยาลัยมารา  ประเทศมาเลเซีย  ได

เขียนบทความวิจัยเรื่องพหุวัฒนธรรม ในศิลปศึกษาในประเทศมาเลเซีย สรุปวา ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมเปนความจริงที่ตองยอมรับ ความเขาใจวัฒนธรรมอื่นๆ สําคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหสังคม
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พัฒนาอยางยั่งยืน  การใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมตองเรียนรูวัฒนธรรมของตนเองและผูอ่ืน   

ในบริบทนี้วิธีที่ดีที่สุดคือการปลูกฝงผานการศึกษาดานศิลปะ บาดรุลใชแนวคิดจากนักวิชาการ

ตะวันตกที่วา ศิลปะมีพลังอํานาจและซึมซับโดยงาย ที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ คุณคา และ

พฤติกรรม ความเขาใจพหุวัฒนธรรมและองคความรูดานศิลปศึกษา กอใหเกิดสะพานเชื่อมทามกลาง

ผูเรียนที่มีภูมิหลังแตกตางกัน  กระบวนการเรียนรูศิลปะสามารถนําเอาความแตกตางทางวัฒนธรรม

มาหลอหลอมเขาดวยกัน  ความแตกตางเหลานี้สามารถใชศิลปะเติมต็มความรูแกผูเรียน  ใหมี

จิตสํานึกในการยอมรับความแตกตาง   แตกระนั้นก็ดีครูศิลปะตองฝกฝนมาอยางดี เขาเห็นวาตราบใด

ที่รัฐบาลมาเลเซียมีความพยายามสรางชาติ  ตามปรัชญาการศึกษาและนโยบายการศึกษาแหงชาติ  

อีกทั้งคนรุนใหมมีอิสระเสรี เต็มไปดวยอุดมการณสรางชาติและสังคมกําลังกาวหนา  หลักสูตรพหุ

วัฒนธรรมทางศิลปศึกษาจําเปนตองมีตอไป  โดยเนนเปาหมายการผลิตนักเรียนที่มีจิตสํานึกสูงขึ้น ใน

การดํารงวัฒนธรรมของตนและผูอ่ืนๆ   ศิลปศึกษาเกี่ยวของกับสรางอัตลัษณของชาติ  การเรียนรูอยาง

เทาเทียมตองใหความเปนธรรมตามพื้นหลังของกลุมชาติพันธุ  หากทุกคนมีโอกาสพัฒนาศิลปะตาม

ศักยภาพอยางเทาเทียมก็จะบรรลุตามที่รัฐตองการ  วิธีการปรับปรุง  มีดังนี้ 

       1  เปดชองทางใหผูสอนสามารถเรียนรูลักษณะเฉพาะของผูเรียนแตละคนอยางสะดวก  

ไมวาวัฒนธรรมนั้นจะเหมือนหรือตางกันอยางไรกับผูสอน 

       2  สถานศึกษาตองมีสวนรวมอยางฉับไว ตอการสกัดกั้นไมใหผูเรียนถูกกดขี่ทุกรูปแบบ  

ระยะแรกอาจสลายกรอบคิดเดิมๆ แบบจารีตของตนเอง จากนั้นผลิตนักเรียนใหรับรู เผชิญหนากับ

สังคม  และกลาวิพากษณวิจารณ    

       3  การศึกษาตองสรางใหเด็กเปนศูนยกลางเต็มรูปแบบ  ใหผูเรียนทุกคนมีสิทธิมีเสียงและ

ไดรับประสบการณตรง 

       4  นักการศึกษา นักกิจกรรมและอื่นๆ ตองเพิ่มบทบาทตรวจสอบปฏิบัติการดานการศึกษา

ทั้งหมด  และรูวิธีสรางประสิทธิผลการเรียนรูวัฒนธรรมของทุกคน ไมวาดวยวิธีทดสอบ  พัฒนาเทคนิค

การสอน  การวัดและประเมินผล  จิตวิทยาการศึกษาและการปรึกษา  วัสดุและหนังสือตํารา 

      ไทเลอร และลิโกวา (Tyler and  Likova: 2007) นักวิจัยจากสถานวิจัยสมิธ-เก็ตเติลเวล  

อาย (The Smith-Kettle well Eye Research Institute, 2012: Online) ในซานฟรานซิสโก ประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดศึกษาบทบาทของทัศนศิลปที่เสริมสรางกระบวนการเรียนรู มีผลสรุปวา กิจกรรม

วิทยาศาสตรซึ่งมีอยูมากมาย ยังคงมีอุปสรรคบางที่เขาใจไดยาก จึงตองสงเสริมกระบวนการเรียนรู 

โดยเฉพาะในโรงเรียน ซึ่งดูเหมือนวาการเรียนวิชาตางๆ  การใชวิธีอธิบายตรงไปตรงมาดีที่สุด     

มีความพยายามคนหาความจริงอยางลุมลึก  อยางไรก็ตามยังไมอาจปลดปลอยตนเองจากกรอบ

ชีวิตประจําวัน หากจะรักษาคุณภาพชีวิต  จําเปนตองใชแนวทางศิลปะมาประยุกตใชกับวิทยาศาสตร 
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เชน การทํางานของศิลปน  ลักษณะนี้จะทําใหวิทยาศาสตรกลายเปนเรื่องงาย นาสนใจยิ่งขึ้น จึง

จําเปนเรงดวนที่นักวิจัยควรหาความสัมพันธระหวางการเรียนรูทางวิทยาศาสตรกับประสบการณศลิปะ 

เนื่องจากศิลปศึกษาและเรื่องราววิทยาศาสตรยังหางเหินอยูมากแมแตประเทศที่กาวหนาดาน

เศรษฐกิจแลว  

  ส่ิงที่นักวิจัยตองการเนนเรื่องนี้ คือแนวคิดที่จะนําแรงบันดาลใจตามลักษณะการทํางานของ

ศิลปน ทั้งเพื่อศิลปนเองและเพื่อผูชม  เขาไปเติมเต็ม การทํางานดวยแรงบันดาลใจนี้ไมเพียงสงผลให

วงจรการเรียนรูดีข้ึนเทานั้น แตสงผลตอโครงสรางสมองสวนลึก อันจะชวยขัดเกลาอารมณและความ

ซาบซ้ึงในคุณคาความงาม ซึ่งความรูสึกนี้สงผลกลับไปสูงานอาชีพดวย  ขณะเดียวกันหากแรงดลใจนี้

ขาดหายไป จะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู การปรับตัว  และความกาวหนา  แรงบันดาลใจถือเปนพลัง

ของมนุษยที่ประสานความเปนศิลปะกับวิทยาศาสตรเขาดวยกัน    

   เบียนชิ (Bianchi: 2011: 279-290) ไดศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมในมิติโลก โดยกลาวถึง

มิติโลกผานศิลปศึกษา สรุปวา  นโยบายการศึกษาและการปฏิบัติที่กําหนดขึ้นเร็วๆ นี้ มีบทบาทขยาย

ผลไปในทุกสาขาวิชา การที่จะพัฒนาศักยภาพตัวบุคคลและการศึกษาของคนรุนใหม  จําเปนตองหา

วิธีสรางทักษะงายๆ  ใหเรียนรูขามไปยังพื้นที่อ่ืนๆ กวางขึ้น  ตลอดจนสามารถบูรณาการสุขภาพและ

สังคมเพื่อความสุขของชีวิต  หากจะพัฒนาการศึกษาสูระดับสากลดวยหลักสูตรที่ใหความรูแบบองค

รวม เขาหาธรรมชาติ และมีปฏิสัมพันธตอกัน ตอสรรพสิ่ง จําเปนตองแบงปนความรูใหครอบคลุมคน

ทั้งโลก  การพัฒนาความรูเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมนี้ จูนเสนอวาใหใชกระบวนศิลปศึกษา เพราะศิลปะ

มีการบันทึกรองรอยอยางแข็งขันทั่วโลก ที่จะสรางความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม    

มีกระบวนทัศนที่ทาทาย  มีพลังเพียงพอสําหรับเปลี่ยนแปลงทัศนคติแกคนในสังคม  นอกจากนี้ศิลปะ

สงเสริมใหเกิดกระบวนการที่ยืดหยุน  และมีเกณฑในการมองสังคมแบบพหุนิยมและความหลากหลาย 

งานศิลปะสงเสริมใหพัฒนาการเรียนรูในหลักสูตรตางๆ ที่จะเขาใจมิติตางๆ ของโลก  จากแนวคิดนี้เขา

จึงจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อทดสอบการอยูรวมกัน  

    กิจกรรมศิลปะจัดโดยใหผูรวมกิจกรรมมาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย เขามาปฏิบัติการเชิง

สรางสรรครวมกัน แลววัดผล   ใหแตละคนแสดงศิลปะจากอัตลักษณวัฒนธรรมของตนเอง แลว 

จัดนิทรรศการ พรอมใหวิพากษณวิจารณ ในอันที่จะสะทอนประสบการณของตนเองและคนอื่นๆ  ขาม

พรมแดนบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  จากการสัมภาษณและสงแบบสอบถามเพื่อวัดผลพบวา 

กลุมผูเขารวมกิจกรรมเหลานี้มีความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน  ผูเรียนคอยๆ 

ลดระดับอัตตาไปสูความเขาใจแบบองครวม ในรายงานยังชี้แนะวา นโยบายการศึกษาและการปฏิบัติ

ควรสนองตอการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือไมเชนนั้นสงเสริมใหบูรณาการกระบวนการ
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เรียนรูซึ่งมีอยูหลากหลาย  ปฏิบัติการทางศิลปศึกษานี้ถือเปนสวนหนึ่ง ที่รับผลพวงจากวิสัยทัศนทาง

การศึกษาอันกวางไกล กอใหเกิดคุณลักษณะเชื่อมรอยอัตลักษณทางวัฒนธรรมไวดวยกัน    

    เทมินา  เคเดอร (Reina   Kader, 2001: 81-90)  ไดทําการศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จากภาพศิลปะของเด็กในอัฟกานิสถานจํานวน 5 ภาพพบวา  เปนภาพที่แสดงถึงทหารตาลีบันละเมิด

สิทธิมนุษยชน  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  หลังจากเหตุการณ 11 กันยายน  2001   ความบาดหมาง

ระหวางชาวอเมริกันกับมุสลิมมีมากขึ้น ยิ่งเมื่อทหารอเมริกาประกาศสงครามกับทหารตาลีบันที่

ปกครองอัฟกานิสถานอยางเผด็จการ สภาพนี้สงผลกระทบทั้งเด็กและผูใหญ ทั้งรางกายและจิตใจ  

ส่ิงพิมพและอิเล็กทรอนิคที่เผยแพรเขาสูอัฟกานิสถานสงผลใหเกิดสงครามหนักขึ้น ปรากฏออกมาเปน

จินตภาพของเด็กๆ  แตกระนั้นก็ดีเขาตั้งขอสังเกตวา แมภาพแสดงความเลวรายในอัฟกานิสถาน  

คนอเมริการก็ยังนิ่งเฉย แทนที่จะชวยปลอบใจ จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา ภาพวาดของเด็กสะทอน

ออกมา  3  ดาน  คือดานเพศและอํานาจ  ดานศาสนา  ดานชาติพันธุและเศรษฐกิจ  ดานเพศและ

อํานาจ  ดังเชน  ภาพทหารถือปนเดินตามหลังผูหญิง  สะทอนถึงความเปนใหญของผูชาย  ดาน

ศาสนา  หลังจาก 11  กันยายน  ศาสนาอิสลามมักถูกประนามวานิยมความรุนแรง สงเสริมใหเกิด

ความแตกราวกับคนที่ไมใชมุสลิมยิ่งขึ้น  ดานชาติพันธุและเศรษฐกิจสะทอนถึงการบังคับใหหญิงแตง

กายปดใบหนาอยางเครงครัด การปลอยใหผูหญิงมีชีวิตอยางโดดเดี่ยว  ทําลายสื่อตางๆ  จนทําให

เศรษฐกิจตกต่ํา  ดังเชน  ภาพวาดที่มีทหารตาลีบันเล็งปนไปยังโทรทัศน  วิทยุ  ที่แขวนอยูเต็มตนไม  

สะทอนถึงความเกลียดชังวัฒนธรรมนายทุนของคนตางถิ่น  ภายใตการปกครองของทหารตาลีบันทํา

ใหตองสูญเสียเสรีภาพ 

   ในงานเขียนของเทมีนาไมเพียงตองการถอดความหมายของภาพ  แตใหตระหนักถึงความ

ซับซอนของปญหาที่หอหุมแนวคิดดานสิทธิมนุษยชน และตองการถามไปยังนักศิลปศึกษาถึงการเลือก

หยิบยกรูปรางบางอยางมานําเสนอเพื่อสนับสนุน  นักศิลปศึกษารูสึกอยางไร  ชาวอเมริกาเปนสวน

หนึ่งของปญหาหรือไม  เขาเห็นวาชาวอเมริกาเริ่มไขวเขวระหวางสิ่งที่ทํากับส่ิงที่ตองการทํา  ซึ่งเปน

เพราะความอยุติธรรมอยูเหนืออํานาจ เปนโลกซึ่งแตกตาง ทามกลางความสับสนนี้นักศิลปศึกษาใน

อเมริกายังคงวางตัวเงียบเฉย 

   วินเทอร (Winters, 2011: 90-98) ไดัทําการศึกษา การเกื้อหนุนการเรียนรูแบบเมตา เลินนิ่ง 

ดานการออกแบบและศิลปศึกษา เมตา-เลินนิ่ง (Meta-Learning) เปนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

คําตอบของใครคนใดคนหนึ่ง ในฐานะผูเรียนรูและประยุกตใชองคความรูเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

โดยเฉพาะกับการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การสงเสริมใหผูเรียนเลือกตัดสินเรียนรูดวยตนเอง เพื่อ

ความสําเร็จ เมื่อใชรูปแบบนี้กับกลุมตัวอยางนักศึกษาศิลปะและการออกแบบพบวา  ผูเรียนมีอิสระตอ

การเรียนรูสูงขึ้น  ทั้งนี้ตองสรางแรงเกื้อหนุน  โดยพัฒนาทักษะจนเกิดความเชื่อใจในวิชาที่เรียน และ
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ตัวนักศึกษาดวยตนเองในฐานะมีชีวิตอยูในบริบทนั้นๆ  การพัฒนาแบบนี้ใหความสําคัญกับปจเจก

บุคคลเปนหลัก  ในการศึกษาทาราใชวิธีสังเกต สรางตารางสอบถามและพัฒนาเปนระยะๆ  โดย

คําถามหนึ่งจัดแบงพื้นที่ความรูเปนสามสวนคือ ธรรมชาติของวิชา (ศิลปะและการออกแบบ)  หลักและ

วิธีปฏิบัติการเรียนการสอน  และสภาพการเรียนการสอนในหองปฏิบัติ  ในโครงสรางตารางสอบถาม

เร่ิมจากภายใน เกี่ยวกับความคิดทั่วไปของการเรียนรู  จนถึงคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนรู  วิธีนี้จะทํา

ใหตอยอดคําตอบจนมีความรูเพิ่มข้ึน และเกินในสิ่งที่ควรจะรู ทารานําตารางที่เขาสรางขึ้นไปทดลอง

นํารองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป ปหนึ่งใมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด 

หลังทดลองพบวา เปนวิธีที่สะดวก สามารถสะทอนความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู และสรางทัศนคติดีข้ึน

ตอศิลปะและการออกแบบ  ทาราเสนอวา การที่นักศึกษาจะเพิ่มพูนความรูดานพุทธิปญญาสูงขึ้น  

จะตองมีทัศนคติที่ดีทางการศึกษา และเห็นคุณคามากที่สุด  อันสงผลใหเกิดความมีอิสระ  ไววางใจ

ตนเอง และสามารถยอนกลับไปดูตนเองได  หลังการศึกษานํารองยังยืนยันไดอีกวา  การเรียนรูแบบเม

ตา เลินนิ่งโดยสรางชุดตาราง มีศักยภาพใหเกิดผลการเรียนรูตอเนื่อง  เปนการพัฒนาเครื่องมือที่คุมคา

กับเวลามากที่สุด  
             ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    ผูวิจัยไดวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีขอสังเกตที่สําคัญ คือ 

    งานวิจัยในประเทศดานศิลปศึกษา หรือการเรียนการสอนศิลปกรรมสวนใหญเปนเชิง

ปริมาณ ใชแบบสอบถามและวิเคราะหดวยสถิติ  ผลที่ไดจึงเปนสัดสวนของสภาพการณนั้นๆ ไมไดให

รายละเอียดลึกซึ้ง เชน นักเรียนไทยมุสลิมชอบวาดภาพคนเฉพาะดานหนาเปนจํานวนมาก    

รวมกิจกรรมหรือจัดนิทรรศการที่มีภาพพระพระพุทธรูปจํานวนนอย  หากมิไดระบุสาเหตุ  หรืออะไร

เปนปจจัย เงื่อนไขใหคิดเชนนั้น  หากจะรูคําตอบไดตองใชเวลา และความใกลชิด นั่นคือตองการขอมูล

เชิงคุณภาพดวย  สวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูแมเนนที่คุณภาพ การลงพื้นที่ ใชหลักการ

สังเกตประกอบการสัมภาษณเชิงลึก  แตเปนการศึกษาโดยภาพรวมมากกวา  มิไดลงลึกถึงเนื้อหาใด

เนื้อหาหนึ่ง หรือมีแตมิใชศิลปกรรม  ดังตัวอยางงานวิจัยของสรรค  วรมินทร และคณะ  ซึ่งใชเนื้อหา

ดานวิทยาศาสตร  ซึ่งพบประเด็นวา การเรียนรูหากเริ่มจากปญหาที่ผูสอนและผูเรียนเผชิญรวมกัน   

จะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและหาแนวทางแกไขรวมกันอยางมีความสุข  เมื่อสะทอนกลับมาดาน

ศิลปะในชายแดนภาคใต  ปญหาที่ผูเรียนไมใหความรวมมืออาจลดลง  หากผูสอนช้ีแจงจุดประสงค  

หรือเร่ิมจากปญหาที่ตางคนตางอยูอันทําใหเกิดความแตกแยก  เพราะขาดการเรียนรูวัฒนธรรมรวมกัน  

หากผูเรียน ผูปกครองเขาใจจุดประสงค  เชนเรียนรูเพื่อรู มิใชปฏิบัติก็อาจเกิดกระบวนการเรียนรูได

อยางมีความสุข   เปนการตั้งขอสังเกตที่วา หากมีการศึกษาเรียนรูอยางใกลชิด เขาถึงคนในพื้นที่  และ

ใหทุกฝายมีสวนรวมจะทําใหไดขอมูลที่ตรงกับความจริงของชุมชน 
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    ดานสังคมและวัฒนธรรมพบวา ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสะทอนออกจาก

ปรากฏการณตางๆ  ทุกกิจกรรมในประจําวัน   การใชภาษาถิ่นแสดงออกถึงความพยายามรักษาอัต

ลักษณ  การสื่อสารที่บางครั้งสรางความสับสน  สะทอนความเปราะบางของสังคมไทยที่เกิดจากความ

พยายามครอบงําวัฒนธรรมอื่น  หรือลดภูมิธรรมดานการเคารพสิทธิผูอ่ืนๆ   การศึกษาที่ผูกพันกับ

วัฒนธรรมที่สืบทอด  ภูมิปญญาทองถิ่น  ความความหลากหลายทางอัตลักษณและวัฒธรรม  ดังนั้นใน

การเรียนรูศิลปะ ซึ่งถือเปนกิจกรรมหนึ่งของการศึกษา  ผูวิจัยจึงตั้งขอสังเกตวา ยอมจะมีส่ิงที่แสดง

ถึงอัตลักษณ  ความขัดแยง  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชนกัน   อาจสะทอนออกในรูปผลงาน

โดยตรง  กระบวนการเรียน  การเลือกกลุม  เลือกผูสอน  เลือกสถานที่  การยอมรับหรือปฏิเสธองค

ความรูบางอยาง    ยิ่งกวานั้นการที่รัฐไมใหใชภาษาถิ่นจัดการเรียนการสอน  และไมยอมรับความตาง

ทางภาษาเปนชนวนใหคนในชายแดนภาคใตถูกมองวาเปนอื่น หรือคนชายขอบ จึงมีความเปนไปไดสูง

ที่สถาบันการศึกษาหรือแหลงชุมชนดานศิลปะ  จะขาดแรงสนับสนุนจากรัฐ 

   ปจจัยหรือเงื่อนไขของการเรียนรูศิลปะสวนใหญ  จะเกี่ยวของกับความเชื่อ  ทั้งนี้เนื่องจาก

การศึกษาวางนโยบายจากสวนกลาง  หากครอบคลุมทั้งประเทศ  ความเชื่อของผูวางแผนหลักสูตรมิได

สอดคลองกับผูใชหลักสูตรทุกคน  หรือสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูใชหลักสูตรอยูบาง แตก็อาจมีบริบท

อ่ืนเปนอุปสรรคตอการนําไปปฏิบัติ   ความเชื่อของคนชายแดนภาคใตตอการเรียนรูศิลปะมีระดับตางๆ 

กัน  ดังพบในงานวิจัยบางชิ้นวา  ประชาชนจะเปดรับขาวสารกับคนที่นับถือศาสนาเดียวกันมากกวา 

ซึ่งจัดเปนเงื่อนไขหนึ่ง  บางพบวาผูเรียนจะปฏิบัติอยางไรขึ้นกับผูสอน หรือส่ิงแวดลอม  นั่นคือผูสอน

อาจชวยใหระดับความเครงครัดหรือทัศนคติที่มีตอศิลปะตางวัฒนธรรมลดความเขมขนลง  หรือหากมี

ผูนําศาสนาเขามามีสวนรวมชี้แจงเปาหมายที่แทจริงกระบวนการเรียนรูกเพิ่มความมั่นใจขึ้นได  ปจจัย

จึงอาจมิใชการเมืองการปกครองเทานั้น  อาจเปนบริบทของศาสนา  ทัศนคติที่ผูเรียนมีตอผูสอน  ผูนํา 

หรืออ่ืนๆ   

 กระบวนการเรียนรูทางศิลปะ จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของพออนุมานไดวา มีลักษณะการ

สอน การเรียนแบบดิ่งเดี่ยว คือเนนผูเรียนรับรูจากตํารา  ทั้งนี้เพราะขาดการสนับสนุนบุคลากรที่มี

คุณภาพ   การจัดสรรงบประมาณที่พอเพียงกับสภาพปญหา  ดังงานวิจัยของสน  วัฒนสิน ที่พบวา

ปราชญชาวบานไมไดรับแรงจูงใจใหรวมกิจกรรมของโรงเรียน  นอกจากนี้ความเปนอยูที่หางไกลจาก   

มีความเสี่ยงตอการเดินทาง โรงเรียนหยุดบอยคร้ัง   ก็อาจสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ศิลปกรรม  ครูผูมีความรูดี มีคุณธรรม จริธรรม  มีความสามารถถายทอดความรูอยางบูรณาการ  ที่

สนองตอความตองการที่หลากหลายจึงขาดหายไปดวย  ผลที่ไดรับทั้งสาระความรู  และวิธีการที่จะใช

แสวงหาความรูตอไปจึงอาจไมมีประสิทธิภาพในทางสรางสรรคเพียงพอ  หรืออาจใชวิธีการผิดๆ หรือ

เชื่ออยางไมไตรตรองเสียกอน   
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   ผูวิจัยเห็นวามีนัยซอนเรนอยูในงานวิจัยดังกลาว  ซึ่งชวยสะทอนในแงกระบวนการเรียนรู

ศิลปะ  ที่พอจะแยกแยะออกได  3  ประเด็น  ประเด็นแรกมีส่ิงเราบางสิ่งที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคให

เกิดการเรียนรู   ประเด็นที่สอง  มีความเลื่อมลํ้าในการจัดการศึกษา อันเปนผลใหกระบวนการเรียนรู

ศิลปะตกต่ําดวย  ประเด็นที่สามผูเรียนรูศิลปะในพื้นที่ชายแดนภาคใต  ซึ่งอาจมิใชนักเรียน นักศึกษา

เทานั้น หากมีชาวบานหรือบุคคลทั่วไป ยังฝงใจในดานประวัติศาสตรชาติพันธุ  และมีปฏิสัมพันธใน

การเปนผูใหและผูรับ  หรือระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชนแตกตางจากพื้นที่อ่ืนๆ  
 

การสังเคราะหแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ    

   จากแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของจะพบวา มีประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียนรูศิลปะ

คือ กระบวนการเรียนรูศิลปะมีลักษณะคลายกับกระบวนการเรียนรูในสาขาอื่นๆ  ที่ประกอบดวยสิ่งเรา 

ปจจัยหรือเงื่อนไขใหเกิดการเรียนรู มีวิธีการ และผล  ในครั้งนี้ผูวิจัยยึดแนวทางตามแนวคิดของทิศนา  

แขมมณี ที่เห็นวา กระบวนการเรียนรูตองมีส่ิงเรา มีกระบวนการ วิธีการ ซึ่งกระบวนการจะเกี่ยวของกับ

โครงสรางทางปญญาดวย  และผลซึ่งอาจออกมาในรูปองคความรูหรือเครื่องมือวิธีการที่จะแสวงหา

ความรูครั้งตอไป  นอกจากนี้ยังยึดแนวทางที่วาการเรียนรูเปนการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  

หากความรูใหมอาจกอใกเกิดปฏิกิริยา  เชน  ตอตาน ยอมรับ หรือยืดหยุน  อันนําไปสูการแสดงออก

ดวยความคิดเห็น  การปฏิบัติ  หรือทาทีความรูสึกตอส่ิงตางๆ  ทั้งนี้เพราะแนวคิดดังกลาวสามารถ

นําไปใชไดทั้งกระบวนการเรียนรูในสถาบันศึกษา  และในชุมชน   ในสาขาศิลปะจากเอกสารแสดงให

เห็นวา ศิลปะเปนวิถีชีวิต เปนธรรมชาติของมนุษย  ดังนั้นไมวาเด็ก  นักเรียน  นักศึกษา  หรือผูใหญ  

ชาวบานในชุมชนยอมตองการแสดงออก ซึ่งความงาม  ศิลปะมีลักษณะแตกตางจากสาขาอื่นๆ  ที่มี

ความละเอียดออน เกี่ยวของกับอารมณความรูสึก  เปนผลผลิตของสังคมที่เกิดจากบริบทตางๆ  กัน  

การแสดงออกซึ่งความงามและการสรางสรรคศิลปะจึงมีอัตตา  อัตภาววิสัย (Subjective) และมี

สภาวะที่ผูสรางและผูเสพใหคุณคาแตกตางกัน  หรือเลื่อนไหลตามวันเวลา และสถานการณ   

   โดยเฉพาะในสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ชี้ใหเห็นวา เปนพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ มีสังคมพหุวัฒนธรรม  ชาติพันธุตางๆ ตางเรียกรองอัตลักษณ

ของตนเอง  ขณะเดียวกันถูกมองวาเปนพื้นที่ชายขอบ เพราะอยูหางไกลศูนยกลางการบริหารของรัฐ  

ประกอบกับชวง  5-6  ปที่ผานมาเกิดภาวะวิกฤต ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ซึ่งกระทบ

ตอสถานภาพทางการศึกษา   การเมือง   เศรษฐกิจ  หรืออ่ืนๆ   ของภาคใตตอนลางโดยรวม   

ปรากฏการณเชนนี้สงผลตอการศึกษาหลายประการคือ  1) ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

สถาบันการศึกษา หรือศูนยฝกอาชีพ  2) ครู อาจารยผูสอนขาดขวัญ  กําลังใจและหวาดระแวง    
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3) นักเรียน นักศึกษาไมมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเทาที่ควร ผูปกครองอาจวิตกกังวล  เมื่อเขารวม

กิจกรรมที่จัดโดยภาครัฐ   ทั้งนี้หมายรวมถึงการศึกษาศิลปะดวย 

   ดานศิลปะ   มีกระบวนการเรียนรูที่มีทฤษฎีตางๆ สนับสนุนมากมาย  เมื่อเรียนรูระดับหนึ่ง

แลวยอมเกิดการรับรู ทั้งดานปญญา  เจตคติ และทักษะ  มีขอสนับสนุนที่วา กระบวนการเรียนรูศิลปะ

ยอมมีส่ิงที่ชวยเสริม หรืออุปสรรคตอการเรียนรู  มีเงื่อนไขหรือบริบทตางๆ   นั่นแสดงใหเห็นวา

กระบวนการเรียนรูในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต มีลักษณะเฉพาะไมเหมือนพื้นที่อ่ืนๆ  

อยางนอยมีเร่ืองศาสนา  ความเชื่อ  การดําเนินชีวิต ของบางกลุมที่ไมสามารถยึดถือตามวัฒนธรรม

จากสวนกลางได  และยอมมีสภาวะการแสดงทางศิลปะ ถึงความรูสึก อารมณภายใตแรงกดดันของ

ของสถานการณความไมสงบ  อันสงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะของผูคนในพื้นที่แตกตางออกไป 

   ปรากฏการณดังกลาวสามารถประยุกตใชแนวคิดทางสังคมวิทยาอยางนอย 3 ทฤษฎีคือพหุ

วัฒนธรรม  อัตลักษณ และชายขอบ เหตุผลคือการใชแนวคิดเหลานี้ไปวิเคราะหสังคมในพื้นที่หนึ่ง ทํา

ไดทุกกรณีที่เปนแบบแผนทางวัฒนธรรม  แตหากดานกระบวนการเรียนรูศิลปะซึ่งเกี่ยวของกับปจเจก

ชน  ความเชื่อและศาสนา และผลงานที่ปรากฏ  ทุกๆ ขณะของพฤติกรรมผูเรียน  ระหวางดําเนินการ  

หรือปฏิบัติจนเปนผลสําเร็จแลว ยอมสะทอนถึงความเปนพหุวัฒนธรรม  อัตลักษณ  ชายขอบ   หากจะ

สะทอนออกมาอยางไรขึ้นกับขอมูล  ระยะเวลา และลักษณะของพื้นที่ 

   หากพิจารณาแนวคิดทฤษฎีตางๆ ทางศิลปะ บางสวนสามารถใชกับการเรียนรูใน

สถาบันการศึกษาเทานั้น  หากใชในชุมชนตองใชแนวคิดที่มีความยืดหยุนกวา ในการปรับใชกับการ

วิจัยนอกจากยึดแนวคิดของทิศนา  แขมมณีเปนหลักแลว  ในบางกรณีเมื่อใชกับกระบวนการศึกษา

ทางศิลปะ ตองเลือกใชทฤษฎีอ่ืน ที่เหมาะสมกับการทําตัวเปนคนในหรือผูสอน ตั้งแตการสอน จนถึง

การวัดผลประเมินผล  อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาการเรียนรูตามทฤษฎีวัตถุประสงคทางการศึกษาขอ

งบลูม ครอบคลุมไดมาก ทั้งในสถาบันการศึกษาและชุมชน  สามารถนํามาปรับใชเพื่อสังเกต

พฤติกรรม  ปจจัย เงื่อนไขอยางครบจนถวนกระบวนการ  ขณะเดียวกันก็สามารถวิเคราะหไดอยางแจม

ชัดถึงปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนจากกระบวนการเรียนรูศิลปะ  สภาพการณ 

ปจจัย เงื่อนไขของการเรียนรูวัฒนธรรมเดียวกัน  และที่เปนการเรียนรูขามวัฒนธรรม    

   งานวิจัยที่เกี่ยวของดานดานศิลปศึกษาสวนใหญเปนขอมูลเชิงปริมาณ  สวนดานสังคมและ

วัฒนธรรมเปนขอมูลเชิงคุณภาพ  หากมีการปรับใชกับการวิจัยนี้ซึ่งตองการขอมูลที่ลึกซึ้ง  จําเปนตอง

เก็บขอมูลและเทคนิคเชิงคุณภาพ  กลางคือตองการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุมเปน

หลัก  ดังมีแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการหลายทานเห็นวา เมื่อศึกษาถึงกระบวนการ  จําตองลงสนาม 

เพื่อสรางความใกลชิด ความคุนเคย ใชเวลา  เพราะกระบวนการแทรกซึมอยูในวิถีชีวิต เพียงสอบถาม 

หรือแจกแบบสอบถามจะไดขอมูลเพียงเสี้ยวหนึ่งเทานั้น 
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   กลาวโดยสรุปการสังเคราะหแนวคิด  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  มีดังนี้ 

   1 ดานแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูศิลปะ จากเอกสารชี้ใหเห็นวามี  2 กลุมคือ 

แนวคิดของกลุมนักวิชาการศิลปศึกษาโดยตรง เชน ทฤษฎีสุนทรียศึกษาของแฮรี โบรดี  กับแนวคิดของ

นักวิชาการอื่นๆ  ที่สามารถปรับเขากับศิลปะ  เชน ทฤษฎีวัตถุประสงคทางการศึกษาของบลูม  แนวคิด

การเรียนรูดวยตนเองของวิกอตสกี้  เปนตน   

                2  กระบวนการเรียนรูศิลปะกอใหเกิดผลการเรียนรูอยางนอย 2 ประการ คือ  ประการแรก

ผลจากเนื้อหาความรูนั้นๆ  เชน  รูวาศิลปะแบงออกเปนกี่ประเภท   ประการที่สองผลจากวิธีการนั้นๆ 

เชน  ถารูวาดูภาพศิลปะทางอินเทอรเน็ตเขาใจไดงาย  ก็จะจําวิธีการนี้ไปใชอีก  

                3  ศิลปะเรียนรูไดทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย ในระบบสวนใหญตอบสนอง

ตอนักเรียน นักศึกษา  มีสถาบันการศึกษารองรับ  นอกระบบและตามอัธยาศัยสวนใหญจัดในชุมชน 

ตอบสนองตอชาวบาน หรือผูใครรูกรณีพิเศษ ตามความตองการของแตละกลุม จากการสังเคราะห

พิจารณาไดวา กระบวนการเรียนรูศิลปะแบงออกเปนลักษณะ 2 ใหญๆ คือ ในสถาบันศึกษา และ

ชุมชน  นอกจากนี้พิจารณาไดวาแนวคิดทฤษฎีวัตถุประสงคทางการศึกษาของบลูม  สามารถนํามา

ประยุกตใชได  ทั้งการเรียนรูในสถาบันการศึกษาและการเรียนรูในชุมชน   

                 4  ดานปจจัยที่สงผลตอศิลปะ  จากเอกสารชี้ ให เห็นวา  ศิลปะมี ลักษณะเฉพาะ  

มีความสําคัญ และประโยชนมากมาย  มีปจจัยหรือเงื่อนไขใหเกิดการเรียนรูตางๆ กัน หากสรุปไดวา มี 

2 ปจจัยหลักคือ ปจจัยที่เกิดจากภายนอก และจากภายใน   ปจจัยภายนอก เชน ศาสนา  เศรษฐกิจ  

ฯลฯ  ปจจัยภายใน เชน การรับรู  แรงขับ  จินตนาการ  ฯลฯ   

    5  ดานสังคมและวัฒนธรรม  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของชี้วา สังคมและวัฒนธรรม

เปนเรื่องเดียวกัน  เมื่อรวมตัวเปนสังคมแลวยอมแสดงออกซึ่งผลผลิตทางวัฒนธรรม  อันเปนเครื่องบงชี้

เอกลักษณ หรืออัตลักษณของตน  ขณะเดียวกันถูกมองเปนชายขอบเพราะอยูหางไกลอํานาจรัฐ การ

รวมตัวของสังคมชายแดนภาคใตมีลักษณะแตกตางจากภูมิภาคอื่นๆ  เพราะประกอบดวยชาติพันธุ

ใหญๆ  ซึ่งตางก็แข็งขันตอการแสดงออกทางวัฒนธรรม  เปนสังคมแบบพหุวัฒนธรรม  คนไทยยอม

ปรารถนาสรางสรรคศิลปะไทย มุสลิมยอมปรารถนาสรางสรรคศิลปะอิสลาม  และยังมีบางสวนที่

ปรารถนาเรียนรูขามวัฒนธรรม  ซึ่งยอมมีปจจัยหรือเงื่อนไขบางอยางเขามาเกี่ยวของ  กระบวนการ

เรียนรูศิลปะในพื้นที่นี้จึงมีขอจํากัด  กลาวคือ หากเงื่อนใขมีความแตกตางกันในแตละวัฒนธรรม  การ

เรียนรูขามวัฒนธรรมจะมีปญหามากกวาการเรียนรูศิลปะในวัฒนธรรมเดียวกัน 

   6  ดานการศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะ  มีเอกสารและงานวิจัยที่ชี้ใหเห็นวา การศึกษา

ศิลปะในจังหวัดชายแดนภาคใตมีปญหา  แมกอนเหตุการณไมสงบ สวนหนึ่งเปนความไมเขาใจศาสนา 

หรือวิธีคิดของคนบางกลุม  แตสวนใหญเปนงานวิจัยเชิงปริมาณไมลุมลึกเทาที่ควร  สวนงานวิจัยทาง
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กระบวนการเรียนรู และสังคมวัฒนธรรมชายแดนภาคใตแมเปนเชิงคุณภาพแตเปนการศึกษาอยาง

กวางๆ  ไมเจาะจงเฉพาะศิลปะหรือศิลปวัฒนธรรมสาขาอื่นใด  การใชแนวคิด  ทฤษฎีทางศิลปศึกษาที่

ผสมผสานเทคนิคการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  จึงถือมีความจําเปนสําหรับพื้นที่นี้ 

  แนวคิดเหลานี้ผูวิจยัสามารถเขียนสรุปได ดังแผนภาพขางลางนี้  จากการสังเคราะห

กระบวนการเรยีนรูศิลปะ ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต  ซึ่งจะใชเปนแนวการ

ศึกษาวจิัยครั้งนี้ใหสมบูรณข้ึนตอไป 

 

แนวคิดที่ใชในการสังเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสะทอนจากกระบวนการเรียนรู 
พหุวัฒนธรรม  อัตลักษณ  ชายขอบ 

ปจจัยภายใน 
เชน  การรับรู  จินตนาการ ฯลฯ 

   
 
       กระบวนการเรียนรูศิลปะ 
 

 

กระบวนการเรียนรูในชุมชน 

กระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา 

ผลการเรียนรู 

ปจจัยภายนอก 
เชน ศาสนา  เศรษฐกิจ ฯลฯฯ 

ภาพสะทอนจากกระบวนการเรียนรู 
พหุวัฒนธรรม  อัตลักษณ  ชายขอบ 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปจจัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรค สภาพการณ

ของกระบวนการเรียนรูศิลปะ  รวมถึงปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต  

เพื่อหาคําตอบวาสิ่งที่สงเสริม หรือเปนอุปสรรคเปนอยางไร มีกระบวนการไดมาซึ่งความรูทางศิลปะ

อยางไร ทามกลางความเชื่อทางศาสนา  สังคม  เศรษฐกิจ หรือสภาพแวดลอมของพื้นที่ชายแดน

ภาคใต  โดยใชวิธีสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  เนื่องจากเห็นวา การใชเทคนิคตางๆ ในการเก็บ

ขอมูลจะทําใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูทางศิลปะ  

 

พื้นที่ศึกษาและการเขาสูพื้นที่ศึกษา 

  พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที่ที่ศกึษาครั้งนี้มหีลายแหงตามเจตนารมณที่แยกศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูใน

สถาบนัการศกึษา และกระบวนการเรียนรูในชุมชน  ซึง่แสดงเปนตาราง  ดังนี้   

 

      ประเด็นที่ศึกษา 

กระบวนการเรียนรูในสถาบัน  

กระบวนการเรียนรูใน

ชุมชน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 

หรือเทียบเทา 

อุดมศึกษา 

กระบวนการเรยีนรูศิลปะ 1 โรงเรียนแหงหนึ่งใน     

จังหวัดนราธิวาส ใน

ระดับประถมศึกษาปที่ 1 

ถึง มัธยมศึกษาปที ่6 

 

2  โรงเรียนแหงหนึ่งใน 

จังหวัดนราธิวาส  ใน

ระดับมัธยมศกึษาปที่ 1 

ถึงมัธยมศึกษาปที ่6  

1 มหาวทิยาลยั 

แหงหนึง่ในจงัหวัด

ยะลา 

 

2 มหาวทิยาลยั 

แหงหนึง่ในจงัหวัด

ปตตาน ี

 

1 ชุมชนผลิตศลิปะ

พื้นบาน จังหวดัสตูล 

 

2  ชุมชนผลิตศิลปะ 

พื้นบานจงัหวดั

นราธวิาส 
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แสดงพื้นที่ศึกษา (ตอ) 

 

      ประเด็นที่ศึกษา 

กระบวนการเรียนรูในสถาบันการศึกษา  

กระบวการเรียนรูในชุมชน การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ) หรือเทียบเทา 

อุดมศึกษา 

กระบวนการเรยีนรูศิลปะ 

 

3  โรงเรียนแหงหนึ่งใน 

จังหวัดสตูล  ในระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปที่ 6  

 

4  วิทยาลัอาชวีศึกษา

แหงหนึง่ในจงัหวัด

ปตตานี   

3 มหาวทิยาลยั 

แหงหนึง่ใน

จังหวัดสงขลา 

 

 

 

3 ชุมชนผลิตศลิปะ

พื้นบาน   จังหวัดสงขลา   

  

    เกณฑที่ใชในการเลือกกลุมตวัอยาง 

   ผูวิจัยมีเกณฑเลือกกลุมตัวอยาง เปนสถานศึกษาและชุมชน ซึ่งสวนใหญนับถือศาสนา

อิสลาม ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ผูคนไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เลือกพื้นที่ติด 

เขตแดนไทยและมาเลเซียไมเกิน 5 กิโลเมตร  ระดับอุดมศึกษาเลือกสถาบันที่เปดมานานไมนอยกวา  

20  ป  ในชุมชนเลือกแหลงผลิตและฝกหัดศิลปะที่เปนมรดกทองถิ่น 
    เหตุที่เลือกพื้นที่ เพื่อศกีษากระบวนการเรยีนรู ดังนี้ 
    เพื่อไมใหมผีลใดๆ กับสถานศึกษา  ผูวจิัยจึงไมขอเปดเผยชื่อตอสาธาณชนโดยตรง  ดังนี ้

    1 สถานศึกษาแหงที่หนึ่งระดับอุดมศึกษา  ตั้งอยูในจังหวัดยะลา เหตที่เลือกเพราะเปดสอน

ดานออกแบบประยุกตศิลป ระดับปริญญาตรี  ทามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม  สถานการณความไม

สงบ  และเปนที่นิยมของคนในพื้นที่  เนื่องจากคาใชจายในการเรียนไมมากนัก  

     2 สถานศึกษาแหงที่สองระดับอุดมศึกษา ตั้งอยูในจังหวัดปตตานี เปนสถาบันการศึกษาที่

เปดสอนวิชาชีพทางศิลปะระดับสูงระดับปริญญาตรีทั้งดานทัศนศิลปและศิลปศึกษา อยูทามกลาง

เมืองที่มีเหตุการณไมสงบหลายครั้ง  นักศึกษามีความหลากหลายวัฒนธรรม  ทามกลางชุมชนมุสลิม 
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  3 สถานศึกษาแหงที่สามระดับอุดมศึกษา ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา เปนสถาบันอุดมศึกษา

ขนาดใหญ  มีนักศึกษาที่จํานวนมาก  อยูทามกลางสังคมทันสมัยกวาทองถิ่นอื่นๆ  เปดสอนศิลปะเปน

วิชาพื้นฐานหรือเลือกใหกับสาขาตางๆ ในพื้นที่นี้ผูวิจัยทําตัวเปนบุคคลภายใน สอนศิลปะแกนักเรียน  

เพื่อสังเกตการเรียนรูอยางครบถวนกระบวนการ    

  4 สถานศึกษาแหงที่ส่ี  ตั้งอยูในจังหวัดปตตานี เหตุที่เลือกเพราะเปนแหงเดียวที่เปดการ

เรียนการสอนวิชาชีพดานศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต เชน จิตรกรรม  เซรามิก  ศิลปะพื้นบาน  เปนตน  ตั้งอยูในชุมชนที่เกิดวิกฤตความไมสงบ ซึ่ง

ตองการใหชุมชนพัฒนาตนเอง สรางความเขมแข็ง สรางรายไดจากวิชาชางตางๆ   

  5 สถานศึกษาแหงที่หา เปนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปที่ 6) ในจังหวัดสตูล ตั้งอยูในชุมชนพหุวัฒนธรรม ไมมีเหตุการณความไมสงบ แตไดรับ

ผลกระทบบางจากความหวาดระแวง เพื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต   

  6 สถานศึกษาแหงที่หก ตั้งอยูในจังหวัดนราธิวาส เปนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6) โรงเรียนตั้งอยูในชนบทติดชายแดนรัฐกลันตัน ประเทศ

มาเลเซีย เพียง 2 กิโลเมตร ใกลสะพานมิตรภาพไทย-มาเลเซีย ลักษณะสําคัญคือเปนโรงเรียนที่มี

นักเรียนพักประจํา หรือกินนอนอยูในโรงเรียน นักเรียนเหลานี้เปนเด็กยากจน หรือกําพรา ทั้งโดยทั่วไป 

หรือจากความไมสงบในภาคใต   เฉพาะในพื้นที่นี้ผูวิจัยทําตัวเปนคนใน สอนศิลปะมแกนักเรียน  เพื่อ

สังเกตการเรียนรูอยางครบถวนกระบวนการ และทดสอบ  

  7 สถานศึกษาแหงที่เจ็ด เปนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปที่ 6) อยูพื้นที่ชายแดนติดรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูในชุมชนพหุวัฒนธรรม  มี

ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาที่เปนเอกลักษณ โรงเรียนไดสรางแหลงเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่นภายในโรงเรียน ที่สําคัญคือเคยมีเหตุการณสะเทือนขวัญ ที่มีผูเสียชีวิตจํานวนจากเหตุการณไม

สงบ สงผลกระทบตอจิตใจและการตอตานรัฐไมนอย  

  8  สถานผลิตศิลปะในชุมชนแหงที่หนึ่ง ตั้งอยูในจังหวัดสตูล  เปนชุมชนที่ยังมีการถายทอด

ภูมิปญญาดังเดิม มีการถายทอดศิลปะทองถิ่น ประเภทวาว แกชาวบานผูสนใจ แกนักเรียนในชุมชน  

ผูตองการสรางอาชีพใหม หรือรายไดเสริม   

  9 สถานผลิตศิลปะในชุมชนแหงที่สอง ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา เปนชุมชนที่ยังมีการ

ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น มีการถายทอดศิลปะ ประเภทกรงนก แกชาวบาน นักเรียนในชุมชน   

ผูตองการสรางอาชีพใหม หรือรายไดเสริม   

 10 สถานผลิตศิลปะในชุมชนแหงที่สาม ตั้งอยูในจังหวัดนราธิวาส เปนที่ฝกอาชีพแกผู

เดือดรอนจากเหตุการณความไมสงบ เปนชุมชนเขมแข็ง มีการฝกอาชีพดานเซรามิก 
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  11 สถานผลิตศิลปะในชุมชนแหงที่ส่ี  ตั้งอยูในจังหวัดนราธิวาส หางจากชายแดนไทย-

มาเลเซียเพียง  5 กิโลเมตร  เปนแมบานในหมูบานแหงหนึ่งที่ทํางานศิลปะเปนงานอดิเรก แตผลงาน

เปนที่ยอมรับของคนในชุมชนมาก        
  การเขาสูพื้นที่ศึกษา 
  หลังจากเลือกพื้นที่แลว  ข้ันตอไปผูวิจัยจะคิดประเด็นหรือคําถาม ที่ใชเปนแนวหาขอมูล 

ในพื้นที่  แนวคําถามนี้จะยึดตามวัตถุประสงคปญหาการวิจัยและกรอบความคิด  เปนแนวตั้งประเด็น

คําถามหรือการสนทนา  เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล  โดยเลือกเทคนิคหลัก 3  วิธี  คือ   

การสัมภาษณระดับลึก  (In-depth  Interview )   การสัมภาษณกลุม (Focus group Interview )   

การสังเกตและจดบันทึก ((Observation and field note)  การสังเกตมีทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวน

รวม แนวคําถามหรือสนทนาเหลานี้จะนํามาปรับใหเหมาะสมตามสถานการณ  และความตอเนื่องใน

การเก็บขอมูล  อยางไรก็ตามเพื่อใหไดประเด็นที่ชัดเจน  รัดกุม  และเหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาตาม

วัตถุประสงค  ผูวิจัยปรึกษากับผูเชี่ยวชาญกอนไปทดลองใช 

  กอนลงพื้นที่ผูวิจัยจะขอความรวมมือกับผูบริหารสถาบันการศึกษา ผูเกี่ยวของ ผูนําชุมชน 

หรือหัวหนาหนวยอบรม โดยแสดงตนเปนผูสนใจกระบวนการเรียนรูทางศิลปะ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

เพื่อขออนุญาติเก็บขอมูล  เมื่อถึงพื้นที่จะแนะนําวาตนเองเปนใคร  มาทําวิจัยเพื่ออะไร  และจะเกิด

ประโยชนแกสังคมอยางไร  แกบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนที่เกี่ยวของ  ผูกมิตรอยางใกลชิด

กับทุก ๆ ฝายอยางเสมอภาคกัน  ทําการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  จนบุคลากรในสถานศึกษา

และประชาชนไวใจ ยอมรับผูวิจัยในฐานะนักวิชาการที่สนใจกระบวนการเรียนรูดานศิลปะ   

   ผูวิจัยจะเริ่มเก็บขอมูลดานลักษณะทั่วไปของสถานศึกษา และชุมชน โดยสอบถามกับครู 

อาจารย นักเรียน นักศึกษา และชาวบาน ที่รอบรูเร่ืองสถาบันการศึกษาและชุมชนเปนอยางดี  เพื่อจะ

ไดทราบความเปนมา  สภาพการศึกษา การคมนาคม ชีวิตความเปนอยูและอ่ืนๆ  พูดคุยอยางไมเปน

ทางการกับคณะครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา และชางฝมือศิลปะของชุมชน ตลอดจนผูนําทองถิ่น 

กอนเก็บขอมูลอยางเปนทางการ เพื่อเปนฐานขอมูลเบื้องตนสําหรับการเชื่อมโยงสูขอมูล ที่สอดคลอง

กับวัตถุประสงค นอกจากนี้ผูวิจัยยังขอเอกสารของสถานศึกษาศึกษาและชุมชน   เพื่อใหไดประเด็น

ของพื้นที่ศึกษาครอบคลุมมากยิ่งขึ้น   

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลทุติยภูมิ   เปนการคนควาที่ผูอ่ืนจัดทําไวแลว เชน 

 1. ศึกษาจากเอกสารปฐมภมูิ เชน รายงานวิจยั บทความ และผลงานวิจัยใน

วารสารวชิาการ  วิทยานิพนธ   
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  2  ศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ เชน หนังสือ ตํารา สารานุกรม ปริทัศนงานวิจัย ขอมูลที่

เกี่ยวของโดยคนควาจากสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนรูศิลปะใน

สถานศึกษาและในชุมชน  เชน  คูมือหลักสูตรทัศนศิลป  สถิติผูเรียนศิลปะ เปนตน  เอกสารที่เกี่ยวกับ

การมีสวนรวมของชุมชน เชน  โครงการบริการวิชาการ  การบันทึกกิจกรรมศิลปะ  เปนตน 

 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลในพื้นที่โดยตรง  มีวิธีการและเครื่องมือที่ใชใน

เก็บขอมูล ดังนี้ 

  วิธีการ ไดแก การสัมภาษณระดับลึก  การสัมภาษณกลุม   การสังเกตแบบมีสวนรวมและ

ไมมีสวนรวม และจดบันทึก 

  เครื่องมือ ไดแก  เครื่องบันทึกเสียง  กลองถายรูป  สมุดจดบันทึก     

  วิธีที่ใชในการวิจัยสรางประเด็นคําถามที่จะสัมภาษณ โดยใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน 

ตรวจสอบ นํามาปรับปรุง พัฒนาและทดลองใชกับผูเรียนจํานวน 15 คน ในจังหวัดปตตานี วัดความ

เที่ยงตรงแตละแนวคําถามที่เกิดจากคําตอบที่มีลักษณะคลายกัน  แลวนําไปใชจริง 

  เทคนิคการเก็บขอมูลในพื้นที่  เพื่อใหไดขอมูลที่ลงลึกและมีรายละเอียดมากขึ้น ผูวิจัย

จะใชเทคนิคเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
  การสัมภาษณระดับลึก (In-depth   interview)  
  ผูใหขอมูลหลัก  ( Key  Informants )  ในสถานศึกษาแตละแหง เปนนักเรียน นักศึกษาแหง

ละ 3-4  คน เปนครู-อาจารยแหงละ 1-4 คน ในชุมชนที่ผลิตศิลปะ เปนผูรับการถายทอดแหงละ 1-3 

คน และเปนผูอบรม 1- 2  คน การเลือกผูใหขอมูลหลักในสถานศึกษา เนนผูเรียนศิลปะที่ใหขอมูลได

มาก ตามคําแนะนําของครู-อาจารย สวนในชุมชนเนนผูรับถายทอด หรือรับการอบรมเปนผูใหขอมูล

หลัก ในสถานศึกษาสัมภาษณโดยแยกเปนหมวดหมูเพื่อสรางมโนทัศน  จากนั้นขอคําแนะนําเพื่อ

สัมภาษณคนตอไป ที่ผูวิจัยคาดวาจะไดขอมูลที่ซ้ําและอิ่มตัว หรือมีขอมูลใหมที่ตางจากเดิม ทั้งนี้ทํา

การสัมภาษณเฉพาะประเด็นกระบวนการเรียนรูทางศิลปะเทานั้น   หากออกนอกจากประเด็นดังกลาว  

ผูวิจัยจะพยายามหันเหโนนสูประเด็นที่ตองการทราบคําตอบ  ผูวิจัยจะไมชี้นํา  แตอาจยกตัวอยาง

เปรียบเทียบ  กับที่อ่ืนๆ ระหวางนั้นจะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรวมกัน   พรอมสังเกต

พฤติกรรมในการใหขอมูล  สาระที่ตองการคือ กระบวนการการเรียนรูศิลปะ รวมถึงปจจัยตางๆ เงื่อนไข

ที่เกี่ยวของ  ขอมูลสัมภาษณถูกบันทึกเพื่อจัดหมวดหมูและวิเคราะหตอไป  
  การสัมภาษณกลุม (Focus group Interview)   
  การใชเทคนิคสัมภาษณกลุมหรือสนทนากลุมนี้ใชเพื่อใหเกิดพลวัตของกลุม ซึ่งจะชวยให

แตละคนแสดงความคิดเห็น โตตอบกันเชื่อมรอยเปนเรื่องราวหรือปรากฏการณ  ผูรวมสัมภาษณกลุม

แตละแหงมีจํานวนครั้งละ 3-5 คน จัด 2 คร้ัง คร้ังแรกสัมภาษณกลุมชาวมุสลิม คร้ังที่สองสัมภาษณ
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กลุมชาวพุทธ แตละครั้งอาจขอชวยใหผูที่สัมภาษณระดับลึกแลวไประดมเพื่อนๆ เพื่อใหสมาชิกกลุม

ไววางใจและเปนกันเอง แตละกลุมจะจุดประเด็นใหเกิดการสนทนา  และกระตุนใหรวมสนทนาพูดคุย  

แนวคําถามในการสัมภาษณกลุมเนนปฏิสัมพันธระหวางชาวพุทธและชาวมุสลิมที่แสดงออกมาในการ

เรียนรูศิลปะ การเรียนรูศิลปะขามวัฒนธรรม ทัศนคติตอศิลปะ รวมถึงแรงจูงใจที่อยากเรียนและ

อุปสรรคเพื่อยืนยันขอมูล ทั้งนี้ดูสถานภาพของสมาชิกแตละกลุมดวย 

 ในการจัดสัมภาษณกลุมมีการเตรียมหัวขอหรือประเด็นคําถามที่จะใชสนทนากลุม   

การสรางบรรยากาศดําเนินการสนทนา  โดยผูวิจัยจะเปนผูดําเนินการเอง (Moderator) และบันทึกคํา

สนทนา มีการเตรียมอุปกรณบันทึก  เชน  เทปบันทึกเสียง กลองบันทึกภาพ สมุดบันทึก จัดเตรียม

สถานที่ซึ่งตั้งอยูในชุมชนที่สมาชิกคุนเคยและเงียบสงบ เชน  ใตตนไม ในหองของโรงเรียน ใชเวลาไม

เกิน 2 ชั่วโมง    

 การสัมภาษณกลุมนี้จะแจงสมาชิกใหทราบลวงหนาถึงวัน เวลา สถานที่  สถานที่นั่งจัด

อยางอิสระ  ผูวิจัยจะสรางบรรยากาศใหเปนกันเองกอน   สนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปแลวเขาประเด็น ผูวิจัย

ซึ่งเปนผูดําเนินรายการจะบอกจุดมุงหมาย  บอกใหทราบวามีการบันทึกเสียงเพื่อนําไปถอดคํา จะตั้ง

ประเด็นใหแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เวนจังหวะการถามตอบใหเปนธรรมชาติ และผอนคลาย  

หลีกเลี่ยงคําถามที่อาจจะสรางความขัดแยง   เมื่อส้ินสุดการสนทนาก็จะมอบของที่ระลึก  พรอมกลาว

ขอบคุณ 
 การสังเกตและจดบันทึก  (Observation and Field note)   
 การสังเกตและบันทึกจะใชทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อบันทึกกระบวนการตางๆ 

ของการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว  การสังเกตใชแบบไมมีสวนรวมและมีสวนรวม เพื่อสํารวจ

สภาพทั่วไปของชุมชนและสถานศึกษา การสังเกตพิจารณาจากผูเรียนเปนหลัก จากการกระทํา การจัด

หองเรียน และการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาวาเปนอยางไร  การสังเกตแบบมีสวนรวมผูวิจัยขอ

อนุญาติครูศิลปะ เพื่อเขาสอนพิเศษในหองเรียนโดยตรงกับนักเรียน ในโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัด

นราธิวาส  พรอมสังเกตพฤติกรรมแตละขั้นตอนที่จะเกิดการเรียนรู 

  ในการสังเกตผูวิจัยไดจดบันทึกยอ เพื่อปองกันลืม เพื่อเรียบเรียงความคิดในการวางแผน

สัมภาษณตอไป จากสถานศึกษาและชุมชน  ขอบันทึกประวัติสวนตัว  ถายภาพผลงาน แผนปาย    

บันทึกขอมูลสถิติตาง ๆ  เพื่อใชประกอบขอมูลอ่ืนๆ  ใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
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ประเด็นที่ใชในการศึกษา 
ขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษาและชุมชน   
 เปนการศึกษาสถานภาพทางกายภาพของสถาบันการศึกษาและชุมชนดานตางๆ  

ดานสถาบันการศึกษาประกอบดวย ขอมูลที่ตั้งและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา สภาพภูมิศาสตร   

การประกอบอาชีพ  สาธารณูปโภค การคมนาคม  ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ขอมูลดานปจจัย และสภาพการณกระบวนการเรียนรูศิลปะ 

                เปนการศึกษาขอมูลจากบุคคล เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ในประเด็น

สภาพผูเรียน  สภาพผูสอน สภาพหลักสูตร วิธีการ ส่ือ  กิจกรรม การวัดและประเมินผล สภาพแวดลอม

และอื่นๆ การมีสวนรวมของสถาบันของรัฐกับชุมชน ปจจัยหรือเงื่อนไขตางๆ ที่สงเสริมและเปน

อุปสรรค หรือบริบทของกระบวนการเรียนรู ในชายแดนภาคใต รวมถึงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรืออ่ืนๆ 

ที่มีประโยชนตอการจัดการเรียนรูทางศิลปะ   ในบริบทนี้ผูวิจัยมองรอบดาน ทั้งปจจัยภายในที่เกี่ยวกับ

ความสามารถในการรับรู หรือศักยภาพตามปจเจกชน  ปจจัยภายนอกอันไดแก  ศาสนา สังคม 

เศรษฐกิจ  การเมืองสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ ผานกรอบแนวคิดหลักในเรื่องพหุวัฒนธรรมหรือ

พหุลักษณ   แนวคิดเนื่องอัตลักษณ  และ แนวคิดเรื่องชายขอบ 
 

สถานที่และจํานวนประชากร 
 สถานที่และจาํนวนในสถานศึกษา แสดงตามตารางตอไปนี้ 
 

สถานที่/

จํานวน 

นักเรียน-นักศึกษา

ผูใหสัมภาษณ 

ครู-อาจารย

ศิลปะผูให

สัมภาษณ 

นักเรียน-นักศึกษาผู

สัมภาษณกลุมแตละ

ครั้ง 

นักศึกษาที่ให

สัมภาษณแลวเขา

รวมสนทนากลุม 

 

รวม 

มุสลิม พุทธ มุสลิม พุทธ มุสลิม พุทธ มุสลิม พุทธ 

แหงที่หนึ่ง 

แหงที่สอง 

    -หนวยที่ 1 

    -หนวยที่ 2 

แหงที่สาม 

แหงที่ส่ี 

แหงที่หา 

แหงที่หก 

แหงที่เจ็ด 

3 

- 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

- 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

- 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

- 

0 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

- 

0 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

1 

- 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

- 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

14 

16 

- 

- 

9 

10 

12 

12 

12 

         รวม 17 13 13 12 25 23 5 5 85 
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สถานที่และจาํนวนในชุมชน แสดงตามตารางตอไปนี ้

 

สถานที่/

จํานวน 

ผูรับการอบรม-

ผูรับการถายทอด

ทีใหสัมภาษณ 

ผูอบรม-ถายทอดที

ใหสัมภาษณ 

ผูรับการอบรม-

ผูรับการถายทอด

ที่รวมสัมภาษณ

กลุม 

ผูรับการอบรม-ผูรับ

การถายทอดที่ให

สัมภาษณแลวเขา

รวมสนทนากลุม 

 

 

รวม 

มุสลิม พุทธ มุสลิม พุทธ มุสลิม พุทธ มุสลิม พุทธ 

แหงที่หนึ่ง 

แหงที่สอง 

แหงที่สาม 

แหงที่ส่ี 

- 

2 

1 

 

2 

- 

2 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

0 

- 

- 

- 

1 

- 

3 

3 

11 

         รวม 3 5 2 2 3 4 0 1 17 

 

 นอกจากนีย้ังเก็บรวมรวมจากผูใหขอมูลคนอ่ืนๆ ดงันี ้

    1   ผูบริหารระดับเขต   1  คน 

    2   นักวิชาการทองถิ่น   2  คน 

    3   ผูบริหารดานวฒันธรรม  3   คน 

    4   ผูนาํศาสนาอิสลาม   3  คน 

 

การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล 
หลังจากไดขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ และบันทึกไวแลว  จะนําขอมูลมาจัดระเบียบแลวนํามา

ตรวจสอบ  หากสงสัยหรือคลุมเคลือจะสอบถามทางโทรศัพทอีกครั้งเพื่อสรุป เมื่อผานการตรวจสอบ

ขอมูลแลว นํามาวิเคราะห โดยแยกการวิเคราะหขอมูลในแตละวันของแตละแหง  และการวิเคราะห

ขอมูลหลังออกจากสนาม 
   การวิเคราะหขอมูลรายวัน   
   เปนการวิเคราะหเบื้องตน  หลังจากเก็บขอมูลเสร็จส้ินแตละวัน  ผูวิจัยจะนําขอมูลมาทําการ

บันทึกอยางละเอียดอีกครั้งและขยายความใหชัดเจน จากนั้นวิเคราะหขอมูลเบื้องตนวา  ขอมูล

เหลานั้นครอบคลุมประเด็นคําถามหลักที่ตองการหรือไม จากนั้นแยกแยะขอมูลปรากฏการณนั้น ๆ  
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เปนประเด็นตางๆ  บางคําตอบจะชวยเติมแตงใหกับประเด็นคําถามอื่นๆ จนเชื่อมโยงคําตอบไดอยาง

ชัดเจน  เปนการตั้งโจทยคําถามและหาคําตอบในแตละวัน   
  การวิเคราะหขอมูลสนาม   
  เปนการวิเคราะหขอมูลที่ผานการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนแลว  การวิเคราะหขอมูลสนามเปน

การเชื่อมโยงทั้งหมดเขาดวยกัน โดยใชแนวคิดและทฤษฏีตางๆ มาตีความหมายในปรากฏการณของ

พื้นที่แตละแหงกอน แลวสรุปผลเปนภาพรวม   

 

การรายงานผล 
รายงานผลมีลักษณะการพรรณา  ใหเหน็ปรากฎการณตางๆ     
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ขั้นตอนในการดําเนินวิจยั   
เร่ือง  กระบวนการเรียนรูศลิปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตของไทย 

ปญหาและความสําคัญของการวิจัย 

-  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมที่ซับซอน ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน มีปญหาการเรียกรองอํานาจสูทองถิ่น  

ชุมชน  การสรางอัตลักษณ   ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

-  วิกฤตปญหาความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

-  ศิลปะจะเปนกลไกสําคัญของการมีเจคคติทางจิตใจ  อารมณ  ความเขาใจระหวางวัฒนธรรม และความเขมแข็ง

ของชุมชน 

- บริบทหรือปจจัยตางๆ จะเปนกลไกขับเคลื่อนใหเกิดการเรียนรูศิลปะ  ที่สงผลตอชีวิตความเปนอยู 
 

ประเด็นคําถาม 

กระบวนการเรียนรูศิลปะ ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตเปนอยางไร  มีปจจัยที่สงผลตอกระบวนการ

เรียนรูศิลปะอยางไร  กระบวนการเรียนรูศิลปะสะทอนลักษณะสังคมและวัฒนธรรม ในแงพหุวัฒนธรรม 

อัตลักษณ  และชายขอบของพื้นที่ชายแดนภาคใตอยางไร 

 
วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาสภาพการณของกระบวนการเรียนรูศิลปะ  ปจจัยที่เกี่ยวของ  รวมถึงลักษณะสังคมและวัฒนธรรมในแงพหุ
วัฒนธรม  อัตลักษณ  และชายขอบ  ที่สะทอนจากกระบวนการเรียนรูศิลปะในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

แนวทางในการศึกษา 
ประเภทสนาม 
สถานศึกษา 
-  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-  อาชีวศึกษา 
‐  อุดมศึกษา 
ชุมชน 
-  แหลงผลิต ศูนยฝก บาน 
แบบแผนที่ศึกษา 
- ในวัฒนธรรมเดียวกัน 
-  ขามวัฒนธรรม 
แนวคิดที่ใชศึกษาการเรียนรู 
- ทฤษฎีการเรียนรูตามจุดประสงค
การศึกษาของบลูม 
แนวคิดที่ใชวิเคราะหปรากฏการณ 
 -  พหุวัฒนธรรม  -  อัตลักษณ 
- ชายขอบ

วิธีการศึกษา 
คนควาจากเอกสาร 
- เอกสารปฐมภูม ิ
- เอกสารทุติยภูมิ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐ 

เครื่องมือที่ใช 
- การสัมภาษณ
ระดับลึก 
- การสัมภาษณกลุม 
‐ การสังเกตและจด
บันทึก 

การวิเคราะห หา
ขอสรุป และตีความ 

สนามที่ศึกษา 
- โรงเรียน 4  แหง 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษา  3  แหง 

- มหาวิทยาลัย 3  แหง 

- บานผลิตหัตถกรรม  3แหง 

- ศูนยฝก  1  แหง 

จํานวนผูใหขอมูลหลัก 
ในสถานศึกษา 
-  นักเรียน/นักศึกษา 68  คน 

-  ครู/อาจารย  15    คน   

- นักวิชาการทองถิ่น 2 คน 

-  หัวหนาเขตการศึกษา 1 คน 

ในชุมชน 
-  ผูรับอบรมหรือถายทอด 14  คน 

-  วิทยากรผูถายทอด 4 คน 

-  หัวหนาศูนยวัฒนธรรม  3  คน 

-  ผูเช่ียวชาญดานอิสลาม  3  คน 

ผลการศึกษา 
กระบวนการ
เรียนรูศิลปะ  
ปจจัยใหเกิด
กระบวนการ
เรียนรูศิลปะ  
ลักษณะพหุ
วัฒนธรรม  อัต
ลักษณ และ
ชายขอบใน
พ้ืนที่ชายแดน
ภาคใตของไทย 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะ ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตคร้ังนี้ 

เปนการศึกษาที่เลือกพื้นที่แบบเจาะจง จํานวน 11 แหง ใชเกณฑที่ชุมชนสวนใหญนับถือศาสนา

อิสลาม ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต  แบงเปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 3  แหง สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  

1 แหง สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 แหง แบงเปนกระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชน  

4 แหง โดยมีเกณฑคือเปนพื้นที่สอดคลองกับทิศทางของการศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะ   

มีปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่เดนชัด และสามารถนํามาพิจารณาเปรียบเทียบ  อยางไรก็ตามเพื่อ 

มิใหผูใหสัมภาษณและองคกรที่เก็บขอมูลไดรับผลกระทบ  อีกทั้งสรางเชื่อมั่น และเต็มใจที่จะใหขอมูล

แกผูวิจัย ผูวิจัยจึงปกปองผูใหสัมภาษณ และไมระบุชื่อสถานที่เก็บขอมูลอยางชัดเจน โดยใชลําดับ

เลขที่แทนชื่อ  จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของการสัมภาษณระดับลึกจากผู ให สัมภาษณ   

การสัมภาษณกลุม  การสังเกตและการบันทึก ทําใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู

ศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตแตละแหง จากการวิเคราะหพหุกรณี ดังนี้ 

 

กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่หนึ่ง 
1 สภาพทัว่ไปของพื้นทีศ่กึษา 
สถานศึกษาแหงนี้เปนระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ตั้งอยูในเขตเมืองของตัวจังหวัด  

สภาพทําเลเปนที่ราบและยานชุมชน แวดลอมดวยสถานที่ราชการตาง ๆ ผังเมืองแยกพื้นที่สวนราชการ

กับยานธุรกิจออกอยางชัดเจน บริเวณมหาวิทยาลัยจึงไมมีผูคนพลุกพลานนัก มีถนนเลียบกําแพงทั้ง

ดานหนาและดานหลัง  ตั้งอยูใกลหนวนงานราชการตางๆ เชน  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

วิทยาลัยเทคนิค โรงเรียน สรางบรรยากาศทางการศึกษาอยางยิ่ง ในเขตเมืองมีประชากรราว  62,896  

คน  ประชากรรอยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม  สวนใหญมีอาชีพ รับจาง พาณิชยกรรม รับราชการ 

และทําสวน มีรายไดปานกลาง  แมอยูในเขตเมือง เพราะประสบปญหาสถานการณความรุนแรงใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต  

 มหาวิทยาลัยแบงหนวยงานยอยเปน 4 คณะ แตละคณะแบงเปนภาควิชาตาง ๆ  

การจัดการเรียนการสอนศิลปะอยูในความรับผิดชอบของภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จากภูมิหลัง  การจัดการเรียนการสอนดานศิลปะเริ่มตนจากหมวดศิลปศึกษา  

ซึ่งรับผิดชอบการสอนวิชา ความซาบซึ้งในศิลปะ ศิลปะเบื้องตน และศิลปะสําหรับครูประถม ตอมา
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เปดสอนวิชาโทศิลปศึกษา และเปดสอนวิชาเอกศิลปศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

และเพิ่มระดับหลักสูตรถึงปริญญาตรี ป พ.ศ. 2542 ขอจัดตั้งเปนคณะศิลปกรรมศาสตร ภายใตคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แบงหนวยงานภายในเทียบเทากับคณะวิชา แตไมสามารถจัดตั้งเปน

คณะ ดวยขอจํากัดของระเบียบการจัดตั้งเปนคณะ จึงเปลี่ยนระบบโครงสรางการบริหารจากโครงสราง

การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร  มาเปนภาควิชาศิลปกรรมศาสตร ภายใตคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรจนถึงปจจุบัน  

 เปดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปกรรม (แขนงออกแบบประยุกต

ศิลป และแขนงออกแบบนิเทศศิลป) หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป   มีนักศึกษา 169  คน เปน

มุสลิม 164 คน ไทยพุทธ  5  คน มีอาจารย  17  คน เปนไทยพุทธ 13  คน มุสลิม 4   คน ผูวิจัยไดเลือก

ผูใหขอมูลหลักเปนนักศึกษาเปนมุสลิม  3   คน  ไทยพุทธ 2 คน เปนอาจารยศิลปะไทยพุทธ  2  คน 

อาจารยมุสลิม 1 คน ผูรวมสัมภาษณกลุมเปนไทยพุทธ 4 คน เปนมุสลิม 4 คน ในประเด็นเกี่ยวกับ

กระบวนการเรียนรูศิลปะที่เปนวิชาเอก ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 2 ปจจัยที่สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกระบวนการเรยีนรูศลิปะ  
    2.1 ปจจัยที่สนับสนุน  
     ปจจัยที่สนับสนุน ดานปจจัยภายใน สวนใหญมาจากความชอบศิลปะเปนการสวนตัว 

ดังจะเห็นวา ทุกคนที่สัมภาษณจะสนใจศิลปะต้ังแตอยูชั้นประถมศึกษา บางก็ไดรับรางวัลหรือใบ

ประกาศเกียรติคุณ การเขาสูมหาวิทยาลัยก็เพื่อพัฒนาฝมือตนเอง  นักศึกษากลาววา “...ผมเรียน

ศิลปะ เพราะศิลปะยังมีอะไรหลาย ๆ อยางที่นาคนหา วาดแลวสบายใจ อยากเปนคนถายทอด

ความรูสึก...”  กลาวคือนักศึกษายังเห็นคุณคาของศิลปะในตัวเองดวย  ไทยพุทธใหความเห็นวา ศิลปะ

ชวยทําใหใจเย็นลงมาก มีสมาธิ   ขณะที่นักศึกษามุสลิมเห็นวาการฝกสมาธิอยูที่การละหมาดเทานั้น  

นั่นคือศิลปะไมไดฝกสมาธิมากนัก  อยางไรก็ตามหากชอบศิลปะ แตไมเห็นตัวอยางบุคคลที่ประสบ

ผลสําเร็จในการประกอบอาชีพทางศิลปะแลว ก็อาจเปลี่ยนแปลงไมศึกษาดานศิลปะ อิทธิพล

ความสําเร็จของรุนพี่มีสวนอยางยิ่ง  รวมถึงเทคโนโลยี  ส่ือออนไลนที่สามารถมองเห็นผลงานของ 

คนอื่น  การสื่อสารกับศิษยเกา เชน รูวาหางานงาย ประกอบอาชีพอิสระได ทําใหมีแรงผลักดันที่จะ

เรียนศิลปะ 

      ความสามารถทางสติปญญาเปนแรงสนับสนุนสําคัญ แตไมสูงนัก ระดับสติปญญา

ปานกลางสามารถเขามาเรียนรูศิลปะตลอดหลักสูตร จากการสัมภาษณนักศึกษายอมรับวามีความจํา

ปานกลาง  ทฤษฎีตาง ๆ ไมคอยจําและเขาใจ  แตเปนเพราะมีวิชาเนนปฏิบัติและความคิดสรางสรรค 

ทําใหพวกเขาฝาฟนไปได  นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ก็เพราะมีความชอบทางศิลปะดวยแลว  
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แตเปนเพราะสภาพแวดลอมที่ไมเอื้อตอการแขงขัน จึงไมอาจดึงศักยภาพนี้มาใชประโยชนจริงจัง      

มีสวนนอยที่สติปญญาดีและรับรูไดเร็ว นักศึกษาจํานวนมากเรียนรูไดชา ตองอธิบายชา ๆ ไมคุนเคย

กับภาษาไทย  สงผลตอทักษะฝมือและคุณภาพของชิ้นงาน  ดังบทสัมภาษณของอาจารยศิลปะตอไปนี้ 

ผูสัมภาษณ : สติปญญาของนักศึกษาที่นี่โดยภาพรวมเปนอยางไร 

ผูใหสัมภาณ : หากพิจารณาสติปญญาโดยรวมนกัศึกษาศิลปะของสถาบนันี้ไม 

    แพที่อ่ืน ๆ แตเปนเพราะระบบการศึกษา เกือบรอยเปอรเซ็นตมา 

    จากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จากโรงเรียนปอเนาะ ซึ่งม ี 

    ระบบการเรียนที่คร่ึงหนึ่งเรยีนวชิาสามัญ อีกครึ่งหนึ่งเรียนวชิา 

    ศาสนา เรียนรูวิชาสามัญนอย แตตองจัดสรรเวลาเทากับประถม 

    และมัธยมทั่ว ๆ ไป อีกทัง้สอบแขงขันเรียนตอศิลปะเหมือนกับ 

    โรงเรียนทั่ว ๆ ไป  

ผูสัมภาษณ     : คิดวานกัศึกษาทีน่ี่เสียปรียบใชใหม แลวที่ไดเปรียบมีบางใหม 

ผูใหสัมภาษณ : ส่ิงที่เขาไดคือภาษามลายู ภาษาอาหรับ และอาจเรียนรู  

    ภาษาอังกฤษไดเร็วกวา เพราะอักขระ พยญัชนะใกลเคยีงกับ 

    ภาษาอังกฤษ”  

        จะเห็นวา นักศึกษากลุมนี้หากมีพื้นฐานการเรียนหรือผานหลักสูตรเชนเดียวกับ

นักเรียนที่สําเร็จมัธยมศึกษาของรัฐทั่วไป สติปญญาไมแตกตางกัน อาจสูงกวา มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และพัฒนาฝมือไดเร็ว   แมดูเหมือนวาผูเรียนสติปญญาคอนขางต่ํา เขามาศึกษาในสถาบัน

นี้   โดยไมมีอุปสรรคนัก  แตคุณลักษณะทางปญญาของผูเรียนไมสําคัญเทากับทักษะฝมือ นักศึกษามี

ความคิดสรางสรรค มีจินตนาการมากมาย   เพียงพยายามพัฒนาฝมือดวยความรูสึกนึกคิดของตน  

การฝกฝมือเหมือนเริ่มตนใหม    ทั้งนี้ไมใชเพราะขาดฝมือ   แตเปนเพราะมีฐานความรูที่อยูในกรอบ

ศาสนา 

        ประสบการณและการรับรูดานศิลปะของนักศึกษาดูเหมือนดอยกวาที่อ่ืน เนื่องจาก

เปนพื้นที่ชายแดน เปนสังคมปด ไมมีการไปมาหาสูนัก เพราะความไมสงบ แตกระนั้นก็ดีจากการ

สัมภาษณผูบริหารพบวา มหาวิทยาลัยแมอยูชายแดน แตก็มีทางออกมากมาย การเพิ่มประสบการณ 

การรับรูของนักศึกษาไมมีอุปสรรค โดยเฉพาะการออนไลนกับคนพื้นที่อ่ืน ๆ แมอยูหางกรุงเทพซึ่งเปน

ศูนยกลาง  การอยูใกลเขตแดนประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน พูดภาษามลายู ภาษา

อาหรับ หรือภาษาอังกฤษกลับเปนขอไดเปรียบ  นักศึกษาไปรับรูส่ือศิลปวัฒนธรรมจากมาเลเซียได

ประสบการณจากการแลกเปลี่ยน  เ รียนรูระหวางคณะทางศิลปกรรม โดยเฉพาะรัฐกลันตัน  

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาชวยเพิ่มโลกทัศนทางศิลปะคอนขางมาก หากจะเห็นผลดีหากบริบททาง
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สังคมและวัฒนธรรมนั้นใกลเคียงกัน กลาวคือ ประสบการณและการรับรูจะเปนแรงสนับสนุน แคมี

เงื่อนไขวาการสรางประสบการณทางการเรียนรูศิลปะจะตองสอดคลองกับวิถีมุสลิม 

         อีกปจจัยหนึ่งที่นักศึกษาใหความเห็นเหมือนกัน คือความเชื่อวา พรแสวงเปน

แรงผลักดันของความสําเร็จในการเรียนรูศิลปะมากกวาพรสวรรค แมพวกเขาจะเชื่อวา กาย จิต และ

จิตวิญญาณ พระเจาเปนผูมอบให   แตถาไมแสวงหาก็ไมอาจพัฒนาความสามารถที่มีอยูใหงอกเงย 

คนที่มีความถนัดทางศิลปะสูงมาก แลวหยุดอยูกับที่ อาจเทียบไมไดกับคนที่มีความถนัดทางศิลปะแต

เรียนรูฝกฝนเอง   ส่ิงเหลานี้คือการปลอบใจตนเอง ใหเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาฝมือ  จากที่ไรฝมือ

ใหมีฝมือ จากที่มีฝมือนอยใหเติบโตกาวหนายิ่งขึ้น หากเชื่อวาศิลปะเปนพรสวรรคก็จะสกัดกั้นการ

พัฒนาตนเอง 

         สําหรับปจจัยภายนอกที่สนับสนุนมีหลายองคประกอบ   สิ่งสําคัญคือเร่ืองครอบครัว 

แรงผลักดันของครอบครัวที่สนับสนุนใหบุตรหลานเรียนศิลปะ คือ ผูปกครองเห็นความสําเร็จของผูอ่ืน  

รูวาจบการศึกษาแลวมีงานทํา มีรายได ผูปกครองสวนใหญเปนมุสลิม มีการศึกษานอย ยึดอาชีพ

รับจาง ไมรูวาศิลปน นักออกแบบทําหนาที่อยางไร นอกจากการชี้แจงของนักศึกษาเอง หรือเห็น

ตัวอยาง เชน การทํากิจกรรของตําบล ตองใชศิลปะสรางเอกลักษณของกลุม ไมวาสัญลักษณประจํา

ทีมฟุตบอล การเขียนปายโฆษณา ทําแผนปลิว ลักษณะนี้ผูปกครองเริ่มเห็นทางมากขึ้น อยางไรก็ดี

ผูปกครองจะสงเสริมบุตรชายใหศึกษาศิลปะมากกวาผูหญิง เพราะผูหญิงตองหมั่นรักษาความสะอาด

เสมอ การทํางานเปรอะเปอนโดยงาย ฐานะครอบครัวเปนอีกปจจัย ดวยผูปกครองสวนใหญมีฐานะ

ปานกลางถึงยากจน มีอาชีพรับจางกรีดยาง รับจางทั่วไป และคาขาย แตเมื่อเห็นวาสามารถกูเงิน    

จึงใหบุตรหลานเขาศึกษา  การซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับเขียน หากนักศึกษาตองการผูปกครองพยายาม

จายเทาที่จําเปน ผูปกครองของนักศึกษาทั้งหมดตองการใหนักศึกษาเรียนใกลบาน ดังเชน นักศึกษา

คนหนึ่งใหสัมภาษณวา  “...ผมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงมาแลว 1 ป พอแมตองการใหกลับ

บานที่ยะลา  ประกอบกับมีสาขาศิลปะที่สนใจอยูบางแลว จึงสมัครเรียนใหม แตกอนไมใฝฝนเขา

ศึกษาดานศิลปะมากนัก แตเมื่อศึกษามีความชื่นชอบยิ่งขึ้น...”  สภาพนี้กลาวไดวา ผูที่เขาเรียนศิลปะ

ในมหาวิทยาลัยแหงนี้ มีเงื่อนไขที่การไดอยูกับครอบครัว อยูใกลบาน มากกวาเกรงกลัวเหตุการณ

ความไมสงบ 

          แมเศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉลี่ยต่ํา นักศึกษามีฐานะปานกลางจนถึงยากจน คนที่

ตองการเรียนมาก ๆ ผูปกครองก็พยายามหาเงิน กูเงิน มีนอยคนที่จนมาก ๆ แลวแกแกปญหาการเรียน

ไมได จนตองออกกลางคัน   บางครั้งทุนที่ไดมานําไปใชในทางไมเหมาะสม ในชวงยางราคาแพง 

ผูปกครองยินดีจายเงินซื้อวัสดุ อุปกรณ  เมื่อยางราคาถูกผูปกครองมักอางถึงความยุติธรรม มิใชทุมเท

กับคนใดคนหนึ่ง  อาจกลาวไดวา เศรษฐกิจและความยากจนของนักศึกษาไมมีอุปสรรคมากนัก ยังมี
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วิธีแกปญหา แมผูปกครองมีอาชีพรับจางแตมีเงินใหบุตรซื้อโนตบุค ดังพบวา นักศึกษาในสาขา

ออกแบบประยุกตศิลปในมหาวิทยาลัยแหงนี้ทุกคนมีคอมพิวเตอรโนตบุค แมมีฐานะไมดีนัก หากบุตร

หลานรองขอ     ก็มีหนทางสนับสนุนใหจนจบหลักสูตร 

         เทคโนโลยีเปนปจจัยสนับสนุนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษาแหงนี้อยางมาก ดังเห็น

วานักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรออนไลนติดตอส่ือสารกับผูเรียนศิลปะแหงอื่น ทุกคนสามารถใช

เฟสบุค หรือไฮไฟ  สรางชุมชนจินตกรรมดานศิลปะ เปนเพราะวิสัยทัศนของผูบริหารที่ติดระบบ

อินเทอรเน็ตไรสายทั้งมหาวิทยาลัย การใชอินเทอรเน็ตชวยใหผูเรียนมีโลกกวาง มองเห็นผลงานของคน

อ่ืน และศึกษาคนควาโดยงาย  เปนเครื่องมือชวยสอนทําใหเรียนรูไดเร็ว และทันสมัย อยางไรก็ดีการมี

คอมพิวเตอรโนตบุคประจําตัวยังมีขอดอย  ดังที่อาจารยผูหนึ่งใหทัศนะเกี่ยวกับลูกศิษยของตนวา  “....

เมื่อเด็กมีคอมพิวเตอร กลายเปนฝายรับมากกวาฝายคิดเอง นักศึกษามีเทคโนโลยีทันสมัย กลอง

ดิจิตอล มีทัมบไดรฟ  แตถาเราไมส่ังเขาก็ไมทํา ไมรูจักคนสิ่งใหม ๆ นอกกรอบที่เราสั่ง หากสั่งงานจะ

ทําเฉพาะเรื่อง  หากไมเกี่ยวของจะไมดู มีเครื่องมือยังใชไมคุม ไมสามารถเขาถึงแหลงขอมูลโดยรอบ 

ยังตองมีผูกํากับส่ังเรื่องนี้จะไดเร่ืองนี้....”  คํากลาวนี้สะทอนวา แมเทคโนโลยีสงเสริมใหนักศึกษาแหงนี้

เรียนรูศิลปะไดมาก แตสะดวกตอการคนขอมูลและสรางผลงานเทานั้น    มิไดชวยในการจัดการ   

พัฒนาไปแนวทางอื่นที่อยูนอกกรอบ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่จําเปนของนักศึกษาดานออกแบบ 

         ส่ิงที่สนับสนุนการเรียนการสอน  นอกจากสื่อทันสมัยแลว  นักศึกษาเห็นวากิจกรรม

ทัศนศึกษาที่เปนศูนยกลางศิลปะ  ชวยสรางโลกทัศนจากความเปนจริง   กิจกรรมใด ๆ ที่อยูนอก

หองเรียน จะสงเสริมใหเขาไดรับประสบการณมากกวาหองเรียน  เชน การแสดงนิทรรศการผลงาน  

การบริการชุมชน ทั้งนี้ตองจัดใหเวลาหางไกลกับวันสอบ กิจกรรมที่จัดใกลวันสอบจะแบงเวลายาก  

มีขอสังเกตวานักศึกษาไทยพุทธตองการใหมีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธระหวางไทยพทุธกบัมสุลิม

อยางยิ่ง    สภาพนี้เปนเพราะนักศึกษาไทยพุทธมีความรูสึกแปลกแยกกับคนกลุมใหญ  ทั้งสี่ชั้นปของ

นักศึกษาสาขาศิลปะซึ่งมีเพียง 3-4  เปอรเซ็นต  ดังที่นักศึกษาไทยพุทธกลาววา “...บางครั้งก็ทอแทกับ

แรงกดดันของคนตางวัฒนธรรม...”  บรรยากาศที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู คือ สภาพความเปนอยูในคณะ

ที่เหมือนครอบครัว  มีอาจารยเหมือนพอแม  อาจารยที่นักศึกษาอยากเรียนรู คืออาจารยที่มีผลงานเปน

ที่ประจักษ  อาจารยมีฝมือทักษะนอยไมสําคัญ  แตตองมีวิธีการถายทอดและเปดใจรับคําปรึกษาของ

นักศึกษาทุกคน 
      2.2  ปจจัยที่เปนอุปสรรค 
       ปจจัยที่เปนอุปสรรค สวนใหญเปนปจจัยภายนอก เกี่ยวกับสถานการณความไมสงบ

ในชายแดนภาคใต  ในเขตเมืองเกิดเหตุการณวางระเบิด  ลอบทํารายผูคนเสมอ ในชวงกลางคืน แม

ยานธุรกิจหลังสี่ทุมจะเงียบ ผูคนสัญจรนอยมาก   ดังนั้นไมสามารถจัดกิจกรรมชวงกลางคืน  ตองกลับ
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บานเร็วกอนค่ํา หากไมวางแผนเรื่องเวลาทํางานที่คณะ จะไมเสร็จตามเวลากําหนด มีทางเลือกคือ 

กลับบานเร็วหรือนอนคางคืนที่คณะ สงผลตอคุณภาพผลงาน จิตใจ ทั้งการชมแหลงศิลปะบริเวณ

ใกลเคียง  การเขียนภาพนอกสถานที่ จัดงานศิลปะหรือกิจกรรมในชุมชนไมสะดวกนัก อาจารยและ

นักศึกษายังเกรงกลัวกับภัยอันตราย สวนการเดินทางประจําวันของอาจารย และนักศึกษาไมกังวลนัก   

เพราะคุนชินกับเหตุการณ  แตตองลดความเสี่ยงในพื้นที่เปราะบาง เหตุการณไมสงบสงผลตอ

บรรยากาศทางวิชาการ ผูคนตางจังหวัดเขามาเยือนนอย นักวิชาการ นักออกแบบหรือศิลปนที่มี

ชื่อเสียงระดับชาติสวนมากปฏิเสธการมาจังหวัดนี้   ทําใหการเรียนรูจากบุคคลภายนอกมีนอย 

         คุณภาพการศึกษาศิลปะที่ต่ําเปนเพราะใชเกณฑมาตรฐานสวนกลาง  นักศึกษามี

พื้นฐานจากโรงเรียนสอนศาสนา  ไมมีครูแนะแนวที่เชี่ยวชาญ  บางคนชอบเรียนศิลปะโดยไมรูวามี

อาชีพใดบาง  การงานศิลปะไมนิยมทําที่บาน ซอนตามรั้วกําแพงมหาวิทยาลัย โดยถือวาการเรียนรูอยู

ที่โรงเรียนเทานั้น  ไมสามารถประเมินผลการเรียนศิลปะดวยตนเอง ตองฟงจากครูเทานั้น  การที่

มหาวิทยาลัยแหงนี้ตั้งอยูชายแดนภาคใต มักถูกมองในแงดอยพัฒนา ดวยพื้นที่หางไกลจากศูนยกลาง

อํานาจรัฐ   ศูนยกลางศิลปะและออกแบบสวนใหญอยูในกรุงเทพ นักศึกษาไมคอยมีโอกาสเดินทาง

ศึกษาดูงานแหลงประกอบการ  ทั้งองคกรเอกชนที่บริหารจัดการหรือลงทุนดานศิลปะขยายเครือขายไม

ถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต   อยางไรก็ตามประเด็นนี้มีความเห็นตางกัน ฝายอาจารยเห็นวา ความ

เปนพื้นที่ชายแดนไมสงผลใด ๆ   เพราะยังมีมหาวิทยาลัยดานศิลปะในมาเลเซียเปนเครือขาย   

แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการซึ่งกันและกัน หากนักศึกษาเห็นวาเสียเปรียบมากดั่งคํากลาวนี้   “....เรา

ไมคอยรูเทาทันเหมือนคนที่เรียนศิลปะในสวนกลาง  ไมมีใครอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ เพราะ

มองชายแดนเปนภาพลบ แตหากแหลงศึกษาศิลปะมีอยูรอบตัว ในพื้นที่ชายแดนยังมีอะไรให

สรางสรรคมากมาย...”    คํากลาวนี้แสดงใหเห็นวา การเปนพื้นที่ชายแดนมีอุปสรรคเพียงการเรียนรูไม

เทาทันคนสวนกลาง แตสําหรับองคความรูศิลปะมีอยูมากมายไมแพแหงอื่น ศิลปะทองถิ่นควรเปน

ตนทุนการสรางสรรคและเงื่อนไขใหกระบวนการเรียนรูศิลปะมีลักษณะเฉพาะถิ่น    

        ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาแหงนี้คือ การดํารงวิถีชีวิตแบบมุสลิม นับถือศาสนา

อิสลามอยาเครงครัด ทําใหมีอุปสรรคตอการเรียนรูศิลปะบางประเภท มีทักษะปฏิบัตินอยกวาสถาบัน

อ่ืน นักศึกษามุสลิมไมวาดภาพคนหรือสัตว  ไมสามารถสรางประติมากรรมไดทุกรูปแบบ  หากจําเปน

อาจสราง โดยไมแจงผูปกครอง  การปนคนกระทําไดบาง แตตองไมดูสมบูรณเหมือนคนจริง ผลงานคน

หรือสัตวที่อยูระหวางปฏิบัติหรือเสร็จส้ินไมพากลับบาน สงผลตอการเรียนการพัฒนาฝมือไมเต็มที่    

เงื่อนไขนี้สําหรับมุสลิมที่เครงครัดเทานั้น  แตถาชื่นชอบศิลปะแทจริงตองออกจากกรอบ  ขอหาม

เหลานี้ยังปฏิบัติแตกตางกัน  ดังมีนักวิชาการศิลปะอาวุโสชาวมุสลิม   ใหทัศนะวา “...แมศาสนาหาม

สรางรูปเคารพหรือส่ิงมีชีวิต เชน คนหรือสัตว แตขอหามนั้นเปนการตีความเสียเอง  การหามสรางรูป
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สมมติใด ๆ เปนขอหาม ก็ มักตีความวา การวาดภาพหรือสัตวเปนขอหามดวย ซึ่งไมถูกตอง ปจจุบัน

คนเขาใจแลว พัฒนาการทางสังคมชวยใหการตีความเริ่มเขาใจมากขึ้น แตคนที่เครงก็ยังมีอยู....” 

ความเชื่อมีระดับแตกตางกันแมกลุมอาจารยและนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัย   ข้ึนกับการบมเพาะ

ศาสนาอิสลามของครอบครัวและชุมชน นักศึกษาบางคนยังวาดรูปพระ รูปนาง วาดลวดลายจิตรกรรม

ไทย   เพียงแตไมแขวนผนังหรือตกแตงบาน ภาษามีอุปสรรคบาง ดวยนักศึกษาพูดภาษามลายูปตตานี   

การพูดในที่สาธารณะตองพูดภาษาไทย ตองเรียงถอยคําใหมทําใหการนําเสนอบางครั้งไมชัดเจน  ขาด

ความมั่นใจในตนเอง 

 การเมืองภายในมหาวิทยาลัยเปนอุปสรรคอยางหนึ่ง  แมไมสําคัญนัก แตการที่สาขา

ศิลปะไมสามารถเติบโตดวยตนเอง จากวิสัยทัศนของผูบริหาร  ทําใหขาดแรงสนับสนุนการเรียนดาน

ศิลปะ ภาควิชาศิลปกรรมเดิมเปนโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร ภายหลังมีปญหาดาน

งบประมาณ  ความขัดแยงของผูบริหาร  ตลอดจนจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาศิลปะ ทําใหตองยุบรวม

เปนหนวยงานหนึ่งของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  การจัดสรรงบประมาณเพื่อทํากิจกรรม

ตองเฉลี่ยกับสาขาอื่น  ไมมีกําลังมากพอสนับสนุนการเรียนศิลปะ  ซึ่งมีลักษณะพิเศษ  ตองใชวัสดุ  

อุปกรณในการฝกตางจากสาขาอื่น  ปญหานี้หากเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น ในภาคใต  จัดเปนขอดอย  

สถาบันอื่นจัดตั้งเปนคณะโดยสมบูรณแลว 

 
3  สภาพการณกระบวนการเรียนรูศลิปะ 
    3.1 สภาพผูเรียน 
     การมีนักศึกษามุสลิมมาก สงผลใหสภาพการเรียนรูตั้งอยูในกรอบวิถีชีวิตอิสลามอยาง

แขงขัน นักศึกษาไทยพุทธไมมีอํานาจตอรองใด ๆ แมแตการขอตั้งพระบูชาในอาคารเรียน อยางไรก็ดี

หากพิจารณาแงอ่ืน  นักศึกษาแหงนี้ยังมีคุณภาพชีวิตดีกวาอีกหลายแหง ดวยเหตุที่วา ไมมีสถาน

บันเทิง แหลงร่ืนเริง หรือศูนยการคามากมาย ที่ชักจูงใหหลงระเริง ฟุงเฟอกับการซื้อสินคาจนสงผล

กระทบตอการเรียน นักศึกษามุสลิมที่เรียนศิลปะทุกคนมีพื้นฐานการศึกษาข้ันตนในโรงเรียนสอน

ศาสนาอิสลาม  พวกเขาปฏิบัติตามหลักคําสอนอยางเครงครัด มีชีวิตอยางพอเพียง แมแตการเรียนรู

ศิลปะก็ยังยึดกรอบศาสนาอิสลาม เชน ไมปนรูปคนและสัตว เหตุการณความไมสงบสงผลตอการ

ดําเนินชีวิตของนักศึกษาทุกคน แมนักศึกษามุสลิมหรือคนทองถิ่นยังหวาดกลัวในความปลอดภัย ไมใช

เพราะกลัวถูกลอบทําราย แตกลัวลูกหลง  ขณะที่ไทยพุทธกลัวตกเปนกลุมเปาหมายมากกวา 

    ในชั่วโมงแรกของการเรียนศิลปะ นักศึกษารูสึกตื่นเตนมาก เพราะจะไดเรียนรูในสาขาที่

สนใจ แตหากไทยพุทธจะตื่นกลัว มีความรูสึกหดหูไรเพื่อน เนื่องจากมีจํานวนนอยมาก ดังนักศึกษาคน

หนึ่งกลาววา  “...ตอนผมเขาหองครั้งแรกรูสึกแยมาก หองผมมีไทยพุทธแค 2 คน (จากจํานวน 25 คน) 
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เทานั้น อยากใหมหาวิทยาลัยเพิ่มโควตาใหเด็กไทยพุทธมาก ๆ แตถึงวันนี้ผมก็พออยูได...”   นักศึกษา

ไทยพุทธตองการใหเพิ่มคนศาสนาเดียวกัน สวนนักศึกษามุสลิมตองการใหเพิ่มคนศาสนาอื่นดวย จะ

เห็นวา นักศึกษาทุกศาสนาตองการความหลากหลาย   สภาพพื้นที่และสถานการณความไมสงบสงผล

ใหสัดสวนของนักศึกษาไทยพุทธลดลงเรื่อย ๆ  

    การเรียนศิลปะสวนใหญอยูในระบบ  มีนักศึกษาเล็กนอยตองการเรียนศิลปะพิเศษหรือ

ตามอัธยาศัย   แตดวยเศรษฐกิจของเมืองที่ซบเซา  ไมมีการลงทุน สังคมมีความขัดแยง สถานบริการ

อบรมจากภาคเอกชนมีนอย   การแสวงหาความรูตาง ๆ   มีอยูเฉพาะในมหาวิทยาลัยเทานั้น วิธีการ

เรียนรูสวนมากใชวิธีฟง   การอานมีนอย  แมหองสมุดมีหนังสือมศิลปะมากมาย  แตเปนหนังสือเกา  

ใชเพื่อดูภาพมากกวาอาน   การอานมีเพียงสั้น ๆ จากอินเตอรเน็ต  องคความรูไดจากการฟงอาจารย   

จากนั้นเขียนสรุปเพราะเกรงวาจะลืมงาย    ทุกคนเขาใจตนเองดีวามีความจําไมมากนัก  แตชอบฟง

และสังเกตสิ่งรอบตัว นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา   “...เมื่อผมเดินทางกลับบานทุกวัน  จะดูปายโฆษณา

ขางทาง ดูผลงานคนอื่นวาทําอยางไร...”   นั้นคือ ใชส่ิงรอบตัววิเคราะหกับวิชาชีพของตน การ

เลียนแบบผลงานศิลปะมีบาง แตไมทั้งหมดมักนํามาประยุกตใหมเสมอ    ในการปฏิบัติงานศิลปะมักมี

บรรยากาศของอารมณขัน แมบางคนตองการความเงียบสงบ การดูตัวอยางงานของคนอื่น บางคน

สนใจที่วาง บางคนสนใจรูปลักษณ บางครั้งเห็นตราสินคาจะเก็บไวทดลองปรับปรุงเปนรูปแบบใหมๆ   

เมื่อมีผลงานอาจารยใหผูเรียนวิจาณงานของตนเอง   หรือนําผลงานที่มีชื่อเสียงโดยใหวิจารณตาม

ทฤษฎีเฟลดแมน  นักศึกษาเรียนรูโลกศิลปะภายนอกจากระบบออนไลนมากกวาหองสมุดหรือส่ิงพิมพ 

เพราะคนหางายกวา  ประกอบกับมหาวิทยาลัยหยุดหลายครั้ง มีกิจกรรมมาก และไมมีการชดเชย   

ระบบออนไลนชวยแกปญหาไดระดับหนึ่ง  การเรียนรูมีทั้งแบบกลุมและเดี่ยว  นักศึกษาพอใจแบบกลุม  

เหตุผลคือการไดปรึกษาซึ่งกันและกัน จํานวนที่เหมาะสมกับภาคปฏิบัติคือ 6-7 คน ตออาจารย 1 คน 

โอกาสเดินทางทัศนศึกษาตางพื้นที่มีนอย และอยูหางไกลจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากงบประมาณมี

จํากัด การเดินทางไปศึกษาศิลปะตามหอศิลป พิพิธภัณฑดวยตนเองมีความยากลําบาก   เมื่อเดินทาง

นอก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ยังตองคาดหวังในอาหารมุสลิม การทัศนศึกษาสวนใหญจึงตอง

รวมกลุมหรือใหภาควิชาจัดการ การสรางผลงานเปนกลุมกอใหเกิดปญหาบาง มีความคิดไมตรงกัน 

นักศึกษาไทยพุทธคนหนึ่งกลาวว  “...การทํางานบางครั้งมีความคิดตางจากมุสลิม แตก็ถูกบังคับให

ทํางานเปนกลุม...”  นักศึกษาพอใจการทํางานศิลปะที่รับผิดชอบผูเดียว  หากใครชื่นชมผลงานจะทํา

ใหมีกําลังใจยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามยังมีขอสังเกตจากศิลปนิพนธปสุดทาย ดังที่นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา

...”....มีปญหาเรื่องการวางแผนและการลงพื้นที่ โดยเฉพาะการสัมภาษณรานคาไมคอยใหความ

รวมมือ ทั้งใชงบประมาณจํานวนมาก...”   จะเห็นวา สภาพนักศึกษามุสลิมปจจุบันยังเปนที่

หวาดระแวงของพอคาซึ่งไมใชมุสลิม  การเรียนรูศิลปะยังคงขาดประสิทธิผล นักศึกษามุสลิมสนใจ
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ศิลปะวัฒนธรรมอื่นบาง  จัดแสดงผลงานอยางสม่ําเสมอ   แตขาดการชื่นชม   ของผูปกครอง     

ผูปกครองไมเห็นความสําคัญนัก    สภาพเชนนี้เปนเพราะวิถีชุมชนเขาใจถึงวิชาชีพนี้นอย ขาดการ

ประชาสัมพันธ    ตีความศิลปะกับหลักศาสนาแตกตางกันมากมาย 
      3.2 สภาพผูสอน 
        อาจารยศิลปะมีจํานวน 13 คน รับผิดชอบการสอนศิลปะและการออกแบบทั้ง 2 

หลักสูตรแกนักศึกษาจํานวน 169 คน ในจํานวนนี้มีอาจารยที่จบดานออกแบบโดยตรงเพียงคนเดียว มี

ความตองการเพิ่มจํานวนอาจารยดานนิเทศศิลป  แตไมมีผูใดสมัคร  ทั้งนี้มีสาเหตุจากปญหา

เหตุการณไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต และโอกาสที่รับงานนอกเวลามีนอย ไมมีบริษัทหรือสถาน

ประกอบการที่ตองการนักออกแบบ หรือแมแตการสอนพิเศษ ซึ่งเปนขอดอยของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู

ในพื้นที่ชายแดน และหางไกลจากศูนยกลางความทันสมัย อาจารยบางคนมีภูมิลําเนานอกเขตสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต หลังเหตุการณไมสงบมีความคิดยายออกนอกพื้นที่ แตดวยขอจํากัดบางอยาง 

และคุนเคยกับสภาพการณจึงปรับตัวอยูได ดังที่อาจารยผูหนึ่งใหสัมภาษณวา “....ผมลงทุนเชาที่ดิน

เปดรานกาแฟ และพาภรรยามาชวยดําเนินกิจการ ซึ่งดําเนินธุรกิจไปดวยดี เหตุการณกอการรายตาง 

ๆ ไมไดกดดันใหตองออกจากพื้นที่นัก...”   ลักษณะนี้จะเห็นวาผูสอนไมวาตกในสถานการณใด   อยูใน

เมืองที่เศรษฐกิจซบเซา  ตองกระเสือกกระสนหารายไดเพิ่มเติม  เมื่อไมมีรายไดดานศิลปะตองหาธุรกิจ

อ่ืนๆ  อาจารยทั้งที่มีภูมิลําเนาอยูในทองถิ่นและตางถิ่น  เปนไทยพุทธหรือมุสลิมตางตื่นตระหนกตอ

เหตุการณความไมสงบทั้งสิ้น ไมคิดวาพื้นที่ชายแดนจะเปนจุดดอย    เหตุการณความสงบไดตอกย้ําให

ดอยลงเรื่อยๆ   หากไมปรับตัวจะเกิดความเครียด อาจารยสวนใหญความเห็นวาเปนเรื่องชะตากรรม 

ไมอยากกังวลนัก 

      สําหรับอาจารยที่มาจากภูมิภาคอื่นในแหงนี้ตองเสียสละ  มีความอดกลั้น อดทน และมี

ความเปนครู  อีกทั้งพยายามเขาใจสิ่งใหมๆ  โดยเฉพาะวัฒนธรรมของผูเรียน อาจารยมุสลิมจะเขาใจ

นักศึกษามุสลิมดีกวา  มีขอสังเกตวานักศึกษามุสลิมจะเรียกอาจารยเมื่อพูดถึงบุคคลที่สามทุกคนวา 

“มัน”  อาจารยยอมรับและเคารพในความแตกตาง  เหตุการณความไมสงบสงผลตอการปฏิบัติหนาที่

ของอาจารยไมมากนัก  หากอยูภายในมหาวิทยาลัย  แตจะสงผลเมื่อสอนนอกพื้นที่ เชน พานักศึกษา

วาดภาพในชนบท   การนิเทศนักศึกษาฝกงาน  การบริการวิชาการในชุมชนนอกเมือง หรือการวิจัย

ชุมชน อาจารยไทยพุทธจะมีความหวาดกลัวมากกวามุสลิม การสอนศิลปะเขมงวดอยูในสถาบัน  

การออกนอกสถานศึกษาจะไปในเขตที่มั่นใจในความปลอดภัยเทานั้น อาจารยมุสลิมมีความสัมพันธ

กับชุมชนมากกวาอาจารยไทยพุทธ ดวยเหตุที่ประชากรสวนใหญเปนมุสลิม อาจารยไทยพุทธไมคอย

เปดตัวลงสูระดับชาวบาน แตหากหนวยงานใดเชิญเปนวิทยากรจะยินดีไป  เชน การตัดสินภาพ    

เพราะเชื่อมั่นในหลักประกันของหนวยงานที่เชิญ 
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    การพัฒนาความรูของผูสอนมีสม่ําเสมอ  แตมีทางเลือกไมมากนัก    เนื่องจาก

งบประมาณจํากัด ประกอบกับการประชาสัมพันธการประชุม  อบรม สัมมนาไมทั่วถึง การเปลี่ยน

ระบบบริหารมหาวิทยาลัยก็เปนสาเหตุหนึ่ง ดังที่อาจารยอาวุโสผูหนึ่ง กลาววา  “...สมัยที่เปนวิทยาลัย

ครู อาจารย ไปอบรมที่กรุงเทพฯ บอย  เพราะสวนกลางมีงบประมาณให   เมื่อเปนมหาวิทยาลัยอิสระ

ตองขวนขวายเอง ไมมีการประสานงาน การเชื้อเชิญเหมือนแตกอน...”  ทางดานการวิจัยดูเหมือนจะมี

ปญหาโดยเฉพาะการวิจัยทองถิ่น ซึ่งเปนพันธกิจของภาควิชา จากสถานการณความไมสงบ อาจารย

ไมอาจลงพื้นที่อยางเขาถึงชาวบาน แตมีทางออกที่สามารถผลิตงานสรางสรรคทางศิลปะเผยแพรใน

ลักษณะนิทรรศการหรือสูจิบัตร 

    สภาพผูสอนดังกลาวสงผลกระทบตอผูเรียนหลายประการ  ดังนักศึกษาผูหนึ่งกลาววา 

“... อาจารยใหเวลากับนักศึกษานอย ตองรีบกลับบาน เพื่อทําภารกิจครอบครัวหรือเกรงความไม

ปลอดภัยในยามมืดค่ํา...”   สงผลตอความเหินหางระหวางผูสอนกับผูเรียน บางครั้งผูสอนไทยพุทธ

หวาดระแวงศิษยของตนซึ่งเปนมุสลิม อาจารยที่เปนไทยพุทธดูเหมือนเปนที่ยอมรับนับถือของ

นักศึกษาไทยพุทธมากกวา   การสอนศิลปะของอาจารยไทยพุทธและมุสลิมในทัศนะนักศึกษามุสลิม

เห็นวา ไมแตกตางกันและยอมรับความเทาเทียมกัน การที่นักศึกษาไทยพุทธยอมรับอาจารยศาสนา

เดียวกัน    ผูวิจัยเห็นวาเปนเพราะตองการพลังรวม ในทุกชั้นปที่มีนักศึกษาไทยพุทธเพียง 4 คน   ยอม

ตองการลดแรงกดดันจากคนตางวัฒนธรรม บางครั้งอาจารยตองทําหนาที่ปลอบขวัญใหกําลังใจ

นักศึกษาไทยพุทธที่อาจลาออกไป  อาจารยศิลปะหากเปนชายจะเปนที่ชื่นชอบของนักศึกษามุสลิม

มากกวาอาจารยเพศหญิง เพราะคลองตัวกวา สภาพนี้สะทอนวา ในวิถีของมุสลิม  คนที่เขาสูวงการ

ศิลปะควรเปนผูชายมากกวาผูหญิง 
     3.3 สภาพหลักสูตร 
      หลักสูตรที่เปดสอนปจจุบันเปนหลักสูตรดานออกแบบประยุกตศิลป ระดับปริญญาตรี 

ซึ่งมีวิชาเรียนไมนอยกวา 130 หนวยกิต  แบงเปนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ  วิชาเลือกเสรี  หลักสูตร

ยึดตามนโยบายมหาวิทยาลัย สรางขึ้นโดยใหชุมชนรวมกันวิพากษณ  แตสวนใหญเห็นดวยวา 

หลักสูตรเมื่อผลิตแลวตองใหบุตรหลานมีงานทํา  กลาวคือหลักสูตรสรางขึ้นตามความตองการของ

ตลาดและทองถิ่นดวยแลว หากนักศึกษาเห็นวายังสอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น

นอย  อยางเชนวิชาประวัติศาสตรทองถิ่นควรบังคับในวิชาศึกษาทั่วไป แตไมปรากฏในโครงสราง

หลักสูตร โดยเฉพาะนักศึกษามุสลิมสนใจวิชาเกี่ยวกับทองถิ่นของตนอยางยิ่ง  ความคิดเห็นที่แตกตาง

เปนเพราะผูรางหลักสูตรไมไดเรียน ผูเรียนไมไดรางหลักสูตร นักศึกษาเห็นวา หลักสูตรที่เขาเรียนควร

ใหเขาหรือศิษยเกามีสวนรวมมาก ๆ แมแตผูนําทางศาสนา   บางวิชามีเนื้อหานอย ผูเรียนตองการให

เนื้อหาแนนกวาที่สอน สภาพนี้อาจเปนเพราะครูใหเวลากับนักศึกษานอย ดังที่นักศึกษาผูหนึ่งกลาววา  
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“...อาจารยส่ังงานแลวก็ไป   เสร็จงานแลวไมรูจะทําอะไรตอไป  มีปญหาจะถามใคร ชั่วโมงก็นอยอยู

แลว   แตเปนบางคนเทานั้น บางคนเอาใจใสตอผูเรียนมากทีเดียว...”  วิชาที่ทําใหนักศึกษามีความรู 

ความเขาใจและทักษะเพิ่มข้ึนมีระดับแตกตาง ๆ กัน ตามพื้นฐานและความตั้งใจของแตละคน ผลที่

ไดรับจากองคความรูและทักษะยังชวยใหมีจิตใจเยือกเย็น นักศึกษาสวนใหญเห็นวา รายวิชาตาง ๆ ใน

หลักสูตรมีชั่วโมงปฏิบัตินอย  ซึ่งตางจากทัศนะของอาจารย ดังคํากลาวที่วา  “...ความจริงจํานวน

ชั่วโมงไมไดนอย แตนักศึกษามักคิดวา ชั่วโมงเรียนมีเฉพาะมีอาจารยอยูตรงหนาเทานั้น ทั้ง ๆ ที่มี

ชั่วโมงใหศึกษาคนควาดวยตนเอง แตก็ไมคอยปฏิบัติมักจะรับจากอาจารยอยางเดียว....”   ส่ิงที่

ตองการของหลักสูตร คือเพิ่มจํานวนชั่วโมงปฏิบัติมากขึ้นในชวงวันหยุดหรือปดเทอม   ควรมีกิจกรรม

เสริมหลักสูตร เชน เชิญบุคลากรมาอบรมหรือไปอบรมหลักสูตรในที่ตาง ๆ  

      นักศึกษาแหงนี้ชื่นชอบวิชาปฏิบัติมากกวาทฤษฎี วิชาดานปฏิบัติประเมินที่ผลงาน วิชา

ทฤษฎีเนนการสอบ ที่สวนใหญเนนแบบอัตนัยมากกวาปรนัย  แมหลักสูตรออกแบบใหทุกรายวิชามี

ดานทฤษฎีและปฏิบัติควบคูกัน   นักศึกษาศิลปะเห็นพองวา วิชาศึกษาทั่วไปหนักแนนมาก ทั้งๆที่ควร

มีเนื้อหางาย ๆ ไมเทาวิชาเอก   ควรหลีกเลี่ยงวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร   สภาพนี้พิจารณาวา 

โดยธรรมชาติของการเรียนศิลปะเนนดานปฏิบัติ การที่นักศึกษาเรียนศิลปะก็เพราะความสามารถดาน

ทักษะฝมือมีมากกวาสติปญญา    การวัดผลสวนใหญใชวิธีอิงเกณฑโดยยึดตามวัตถุประสงค   

การสอบจัดเปนกิจกรรมที่ตองมีตามหลักสูตรมากวาจะชวยประเมินผลตนเอง หลักสูตรวิชาที่ทําให

นักศึกษามีองคความรูมากกวากอนเขามาเรียน คือวิชาดานประวัติศาสตรศิลปและสุนทรียศาสตร วิชา

ที่ทําใหมีเจตคติดีข้ึน ชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมๆ คือ วิชาดานสุนทรียศาสตรเชนกัน สวนวิชาที่ทําใหมี

ทักษะเพิ่มข้ึนอยางมาก คือวิชาจิตรกรรม จะเห็นวา วิชาที่สงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูจะเนนกลุมวิชา

แกน และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ดานวิชาเลือกเสรี  ปรากฏวา นักศึกษาเลือกวิชาที่อาจารยสอนสนุก และ

ชื่นชอบวิชานั้นดวยแลว   มากกวาการไดเกรดมาโดยงาย ตางจากมหาวิทยาลัยบางแหงที่เรียนวิชา

เลือกเสรีเพื่อหวังเกรดชวยเพิ่มคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของตนเอง  หากมีนักศึกษาบางคนเรียน เพื่อ

ประยุกตใชกับวิชาเอกของตน เชน นิเทศศาสตร  การตลาด   ฯลฯ  แสดงถึงการบูรณาการศิลปะเขากับ

ศาสตรอ่ืนๆ 
     3.4 สภาพสิ่งแวดลอมและอื่นๆ 
      สภาพอาคารเรียนตั้งอยูในพื้นที่เงียบสงบ อยูไกลออกไปจากประตูร้ัวของมหาวิทยาลัย 

ไมมีรถและผูคนพลุกพลานนัก   บรรยากาศรมร่ืนดวยตนไมใหญ ไมประดับ ศาลา  และงาน

ประติมากรรมตกแตงตามอาคาร ใหความรูสึกถึงอาคารศิลปะ แตส่ิงโนมนําใหพัฒนาดานออกแบบ 

สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ มีไมมากนัก   หลักสูตรดานออกแบบสอดรับกับความตองการของชุมชน

และตลาดแรงงานนอย  สภาพแวดลอมทองถิ่นไมเอื้อใหกาวหนาในวิชาชีพ  สวนมากไปทํางานจังหวัด
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อ่ืน นักศึกษาจึงสนใจที่จะเปนครู   เพราะทํางานในถิ่นของตนได หองเรียนบางหองขาดมาตรฐาน เชน 

หองสตูดิโอบางหองแดดรอนเขาถึงภายใน กลายเปนหองเก็บของโดยปริยาย โดยเฉพาะหอง

คอมพิวเตอร เมื่อชํารุดตองไปใชหองสวนกลาง   ปะปนกับคณะอื่นๆ  หองสมุดแมจัดสภาพใหนา

ศึกษาคนควา มีเครื่องปรับอากาศ จัดระเบียบเปนหมวดหมู แตนักศึกษาใชบริการนอยเปนเพราะ

นักศึกษาแตงตัวไมถูกระเบียบ  สวนใหญสงงานผานเฟสบุคหรือระบบออนไลนอ่ืนๆ  อาจารยคนหนึ่ง

เห็นวา “...ใชเฟสบุคสงงานดูวาดีรวดเร็ว  แตก็ทําใหชองวางระหวางอาจารยกับศิษยลดลง เพราะคิด

วาอาจารยก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่ง  บางทีเขียนโตตอบโดยไมคิดวาเปนอาจารยที่สอน...”   สภาพนี้

สะทอนถึงสื่อเทคโนโลยีที่อาจทําลายจริยธรรมบางอยาง   อาจารยพยายามผลิตสื่ออันทันสมัย   รับ

เอกสารดานออกแบบทุกรายเดือน  สงเสริมสภาพแวดลอมดานตาง ๆ  แตนักศึกษายังขาดความ

กระตือรือรนดังที่อาจารยศิลปะกลาววา  “...ส่ิงแวดลอมโดยรอบ แมมีธรรมชาติรมร่ืน แตนักศึกษายัง

ขาดความกระตือรือรนในการเรียน ธรรมชาติดูดี   แตความเปนอารต มัน ยังไมมีจุดเราไร ยังไมจัด

ระเบียบมากพอ...”  แหลงเรียนรูที่ตั้งอยูใกลเคียงมีนอย  ตองเดินทางไปตางจังหวัด  การจัดหาสื่อวัสดุ 

อุปกรณบางครั้งมีปญหา  วัสดุพื้นฐานสามารถซื้อตามรานคาทั่วไป  หาก มีคุณภาพสูง เชน กระดาษ  

สีน้ํา ตองสั่งจากกรุงเทพ   เพื่อแกปญหาบางครั้งใชวัสดุทองถิ่น  เชน ผามือสองราคาถูก  เศษขยะมา

ประกอบเปนงาน  นําสีบาติก  สียอมผาแทนสีน้ํา  การสงเสริมจากภาคเอกชน บริษัทหางรานมีนอย   

จากความฝดเคืองของเศรษฐกิจ  การดําเนินกิจกรรมตางๆ จึงจํากัดอยูในงบประมาณแผนดินที่จัดสรร

เทานั้น   อยางไรก็ตามจากเหตุการณความสงบในพื้นที่ชายแดน มีหนวยงานตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะ

กิจใหการสนับสนุน  เชน  ศอ.บต. กอ.รมน. จะเห็นวาในยามวิกฤตยังมีหนวยงานที่มองเห็นวา   

กิจกรรมศิลปะจะเสริมสรางคุณภาพชีวิตวิธีหนึ่ง  การจัดการเรียนการสอนศิลปะสวนหนึ่งไดรับการ

สงเสริมจากองคกรเฉพาะกิจเหลานี้ 
4 ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอยูในพื้นที่ชายแดนภาคใต หางไกลจากศูนยกลางอํานาจรัฐ รัฐดูแลไมทั่วถึง

จึงถูกมองวาเปนพื้นที่ชายขอบ ดอยพัฒนากวาที่อ่ืน สถานการณความไมสงบยิ่งตอกย้ําถึงความ

ชัดเจนนี้มากขึ้น  เมื่อไมสามารถแกปญหาสถานการณและหางเหินจากคนสวนใหญของประเทศ   

ดังเห็นวา มีนักทองเที่ยวเขามานอย  ไมมีนักศึกษาจากภูมิภาคอื่น  จากการสัมภาษณมีความคิดเห็น

ตางกันระหวางผูสอนกับผูเรียน  ผูสอนหรือนักวิชาการคิดวา การเปนชายแดนมิไดมีอุปสรรคหรือ

ขอดอยตอการจัดการศึกษาศิลปะ ขณะที่ผูเรียนเห็นเปนขอดอยมากกวา อนุมานไดวา นักวิชาการ

พยายามปฏิเสธความเปนชายขอบ  เหตุผลที่สนับสนุนคือ การรวมมือทางวิชาการดานออกแบบกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะเมืองโกตาบารู เมืองหลวงรัฐกลันตัน ซึ่งอยูใกลเคียง และ

มีวิทยาการกาวหนากวามหาวิทยาลัยบางแหงในกรุงเทพ  ดังนั้นอาจพิจารณาถึงความเปนชายขอบ  
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เปนเพียงวาทกรรมที่รัฐสรางขึ้น โดยยึดนครหลวง ศูนยกลางของอํานาจรัฐเปนหลัก  ยิ่งหางไกลออกไป

ติดพรมแดน  จัดเปนชายขอบ แตสําหรับคนสามจังหวัดชายแดนภาคใตไมคิดวาเขาเปนชายขอบ   

กรุงเทพตางหากที่เปนชายขอบ   สังคมมลายูตั้งถิ่นฐานมานาน ดํารงวิถีชีวิตโดยตองพึ่งพาคนเมือง

หลวง    มหาวิทยาลัยชายขอบจึงขึ้นกับวาเปนชายของของใคร  เชนเดียวกับการเรียนรูศิลปะที่มองวา

ดอยกวาคนภาคอื่น   ดอยกวากรุงเทพฯ โดยยึดความแตกตางของวัฒนธรรมเปนเครื่องชี้วัด   ความ

เปนชายขอบของกระบวนการเรียนรูศิลปะจึงยังคงเปนปรากฏการณที่หาขอสรุปไมได 

  สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนอันเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  มีความแตกตางกับภูมิภาค

อ่ืนมีเหตุปจจัยจากประวัติศาสตรอันยาวนาน   วัฒนธรรมมิไดแตกตัวอยางสิ้นเชิง  ยังมีวัฒนธรรมแบบ

ผสมผสาน  แมพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนชาวมุสลิม   แตยังมีชาวไทยพุทธ ไทยเชื้อสายจีน   

จัดเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่คอนขางเปนเอกวัฒนธรรม   นักศึกษาศิลปะมีไทยพุทธและไทยเชื้อสาย

จีนรวมกันนอยกวา   4  เปอรเซ็นต   ส่ิงที่พบก็คือ  การที่มีวัฒนธรรมหนึ่งพยายามกดทับอีกวัฒนธรรม

หนึ่ง   ดังที่อาคารศิลปะไมมีโอกาสตั้งหองพระ  โตะหมูบูชา พระพุทธรูป   สถานการณความไมสงบ

เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาไทยพุทธไมตองการตอรอง นักศึกษาไทยพุทธคอนขางเกรงใจมุสลิม 

บางครั้งดูเหมือไมไวใจกัน หรือหวาดระแวงนักศึกษามุสลิม  นักศึกษามุสลิมบางคนถูกกลาวหารวม

ขบวนการกอการราย  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา  คนที่เขาขายนาสงสัยมักเปนคนเรียนเกง มีฝมือ    

แตเครงศาสนา 

   นักศึกษาไทยพุทธและมุสลิมตางพยายามรักษาอัตลักษณของตนอยางแขงขัน แตดวย

มุสลิมซึ่งมีจํานวนมาก นักศึกษาไทยพุทธจะเปนฝายรอมชอมมากกวา  ส่ิงที่สะทอนถึงอัตลักษณ

มุสลิมจากกระบวนการเรียนรูศิลปะ เปนตนวา   1) การใชภาษามลายูในหองเรียนโตตอบกับอาจารย

และเพื่อนมุสลิม  ใชภาษาไทยกับเพื่อไทยพุทธ ซึ่งบางครั้งนักศึกษาไทยพุทธรูสึกอึดอัด ไมมีนักศึกษา

ไทยพุทธสามารถพูดมลายู    หากมุสลิมพูดไทยไดเพราะมีพื้นฐานจากโรงเรียนศาสนา ที่มักใช  

2 ภาษา   นักศึกษาเหลานั้นพูดไทยไมชัด   เขียนผิด ทําใหขาดความมั่นใจในการนําเสนอในที่ชุมชน  

และการสมัครงาน  2) การที่อาจารยมุสลิมบางคนพูดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามคอนขางมาก   

ไมมีศาสนาอื่นในเชิงเปรียบเทียบ   แตแนะใหยึดหลักธรรมตามแนวทางของตน  3)การสอนศิลปะ

อิสลาม นักศึกษามุสลิมเห็นวา ควรเปนอาจารยมุสลิมเทานั้น หากไทยพุทธเห็นวาไมเสมอไป หาก

อาจารยไทยพุทธคนความาดีกวามุสลิม  4) การใหคนศาสนาอื่นเขาใจวิถีชีวิตของศาสนาอิสลาม   

เลือกใชส่ือวัสดุ อุปกรณที่สอดคลองกับหลักศาสนาอิสลาม  ตองการใหเพิ่มวิชาอิสลามศึกษามากขึ้น   

นักศึกษาไทยพุทธคนหนึ่งกลาววา  “...พวกเขาไมคอยเปดใจรับวัฒนธรรมอื่น  เปดใจใหตรง รูเขารูเรา   

เห็นแกตัว  อยากใหปรับมาทางพุทธบาง...”   นอกจากนี้ยังตั้งขอสังเกต  เมื่อไปทัศนศึกษาศิลปะไทย

ตามวัดอีกวา   “...พวกมุสลิมจะรีบเขาชมและรีบออกมา  มีทาทางแอนตี้  เชน ถุยน้ําลาย  เวลาใหทํา
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รายงานศิลปะอิสลามพวกเราจะเฉย ๆ แตถาพวกเขาทํารายงานศิลปะไทย ที่มีพระพุทธรูปไมคอย

อยากทํา..”  เพื่อใหดํารงอัตลักษณของแตละวัฒนธรรม เมื่อถึงวันสําคัญตาง ๆ จะมีพิธีพรอมกันทั้ง  

2 ศาสนา เชน  เชิญพระ และโตะอิหมามประกอบพิธี   วันลอยกระทงมุสลิมบางคนทํากระทง หากเอา

ใจคณะมิใชลอยน้ํา  การประกอบพิธีทางพุทธศาสนาบางครั้งยังเปนที่หมิ่นเหม ดังที่อาจารยไทยพุทธ

คนหนึ่งกลาววา  “... เขาแอนตี้ไทยบาง เขามีความเชื่อบางอยางที่ฝงอยูในหัว การฝงความคิดของเด็ก   

งายตอการชักจูง เชน หลักซูเปาะ ซึ่งตองจริงใจมาก  บางบานไมมีหนังสือไทย เผาทิ้ง  ไมใหลูกเอา

หนังสือไทยมาที่บาน การเอาเขามา การพูดไทยกลัวจะเปนไทยขึ้นมา....”  จะเห็นวา การดํารงอัต

ลักษณของมุสลิมชายแดนภาคใตนั้นสูงมาก จนอาจเบียดขับวัฒนธรรมยอย  ความแข็งแกรงเชนนี้

สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะดวย  เมื่อวัฒนธรรมอื่นไมมีพลังอํานาจตอรองก็จะถดถอย  ออนแอ  

หรือโอนเอน ดังนักศึกษาศิลปะไทยพุทธเชื้อสายจีนคนหนึ่งกลาววา “...ใหมุสลิมเปนตนไมใหญ    

ใหพุทธเปนตนไผ...” 

 

กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่สอง 
    1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
  สถานศึกษาเปนระดับอุดมศึกษา  ตั้งอยูเขตชุมชนเมือง  ของตัวจังหวัด  มีเนื้อที่ประมาณ 

500 ไร สภาพพื้นที่เปนราบริมทะเล ทิศเหนือ ทิศใตติดยานชุมชนแออัด ตลาดรานคา และที่พักอาศัย 

ทิศตะวันตกติดหนวยงานราชการ ทิศตะวันออกติดทะเลอาวไทย สภาพโดยรอบเปนชุมชนเมือง  

สภาพอากาศรอนชื้น มีลมทะเลพัดผานตลอดเวลาเนื่องจากไมมีภูเขาขวางกั้น เฉพาะในเขตเมือง   

มีประชากรประมาณ   43,909  คน นับถือศาสนาอิสลามรอยละ  85  สวนใหญมีอาชีพรับจาง   

พาณิชยกรรม  ราชการ และทําสวน มีรายไดปานกลาง  แมอยูในเขตเมือง เพราะประสบปญหา

สถานการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีสถานที่สําคัญใกลเคียง คือ โรงเรียน 

ประชาชนตั้งบานเรือนหนาแนนทางดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยตั้งขึ้น เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสวนภูมิภาค   

เปนวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัย  วิทยาเขตเริ่มกอต้ังจากคณะดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

ตอมาเพิ่มคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันมี 9 คณะ โดยมีคณะศิลปกรรมศาสตร และ

คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกศิลปศึกษารวมอยูดวย คณะศิลปกรรมศาสตรเดิมต้ังชื่อภายใตโครงการ

คณะวิจิตรศิลป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยใหบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 ปจจุบันเปด 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาขาทัศนศิลป  สาขา

ศิลปะการแสดง และสาขาศิลปะประยุกต (ตอเนื่อง) และในอนาคตมีแผนยายสาขาศิลปะการแสดง

เปนวิทยาเขตอื่น เพราะมีปญหาจํานวนผูเรียน  คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกศิลปศึกษาเริ่มตนจาก
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ความตองการเปดวิชาครู สาขาตางๆ แรกสุดเปดเปนหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง  ตอมาเปนหลักสูตร 

4 ป  จนเมื่อป พ.ศ 2549  ไดปรับเปนหลักสูตร  5 ป จนถึงปจจุบัน ตามแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

สายครู   

   คณะศิลปกรรมศาสตร  วิชาเอกทัศนศิลปทั้งสี่ชั้นป มีนักศึกษา 89  คน เปนมุสลิม 53  คน 

ไทยพุทธ 36  คน มีอาจารย 10  คน เปนไทยพุทธ 6  คน มุสลิม  4  คน ผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูลหลัก

หรือผูใหสัมภาษณเปนนักศึกษามุสลิม  2  คน  ไทยพุทธ  1  คน เปนอาจารยศิลปะชาวพุทธ 2 คน 

อาจารยชาวมุสลิม 1 คน  

  คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกศิลปศึกษามีนักศึกษาทั้งสิ้น 154 คน  เปนมุสลิม 129  คน ไทย

พุทธ 25  คน มีอาจารย  5  คน เปนไทยพุทธ 4  คน มุสลิม  1 คน  ผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูลหลักเปน

นักศึกษามุสลิม  2  คน  ไทยพุทธ  1 คน เปนอาจารยศิลปะชาวพุทธ  2 คน ผูรวมสัมภาษณกลุมแรก

เปนมุสลิม 4 คน   กลุมที่สองเปนไทยพุทธ 3  คน  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    2 ปจจัยทีส่นับสนุนและเปนอุปสรรคตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ  
       2.1 ปจจัยที่สนบัสนนุ  
       การศึกษาปจจัย เงื่อนไขที่มีผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ ผูวิจัยใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก 

ทั้งผูสอนและผูเรียน รวมถึงเอกสารและขอสังเกตอื่น ๆ ผลการศึกษาวิเคราะหดั้งนี้ 

            1. ปจจัยสนับสนุน ดานปจจัยภายใน นักศึกษาสวนใหญเขาเรียนศิลปะ เพราะชื่นชอบ 

และมีความถนัดศิลปะอยูบาง แมเพียงเล็กนอย   เรียนตามเพื่อน  ครูแนะนําบาง   บางคนไมทราบ

ความหมายของศิลปน  เมื่อเขาเรียนรูจักมากขึ้น   เห็นรุนพี่  เห็นอาจารยทํางานเกิดแรงจูงใจที่จะฝาฝน

จนสําเร็จการศึกษา   อยางไรก็ตามไมวานักศึกษาสายทัศนศิลป หรือศิลปศึกษา สวนใหญตองการเปน

ครูศิลปะมากกวาศิลปน     ดังคํากลาวของนักศึกษามุสลิมดานทัศนศิลปคนหนึ่งวา  “...ผมไมเห็นเลย

วาเปนศิลปนแลวจะไดอะไร ไมเหมือนอาชีพอ่ืน ๆ...”  เชนเดียวกับนักศึกษาศิลปศึกษาที่วา “..หนู

อยากเอาความรูศิลปะไปสอนเด็กๆ..”   หากเปรียบเทียบพื้นฐานศิลปะนักศึกษาไทยพุทธมีความถนัด

มากกวา  และมีความเห็นตางกันดังชาวไทยพุทธที่กลาววา  “..หนูอยากเปนศิลปนที่โดดเดนในภาคใต

...”   จึงกลาวไดวานักศึกษามุสลิมทั้งสาขาทัศนศิลปและศิลปศึกษาอยากเปนครูมากกวาศิลปน  และ

ยังพิจารณาไดวาเงื่อนไขภายในมีเปาหมายในการเรียนรูแตกตางกันตามวิถีวัฒนธรรม   นักศึกษา

สาขาศิลปะแหงนี้สวนใหญตองการยึดอาชีพครูศิลปะ   รับราชการ   เพราะการยึดอาชีพศิลปนมีรายได

ไมแนนอน   และอาจหลงตัวเองจนทําผิดกฎศาสนาอิสลาม 

           ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เลือกเรียนศิลปะในมหาวิทยาลัยแหงนี้  ประการแรกอยูใกลบาน 

เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญเปนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต   ประการที่สองมีโอกาสเขาเรียน
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ไดมากกวาแหงอ่ืน   ประการหลังนี้เปนความคิดเห็นของผูมีภูมิลําเนาตางจังหวัด    ดังคําสัมภษณของ

นักศึกษาดังนี้  

 ผูสัมภาษณ : อะไรทําใหมาสนใจเรียนศิลปะ 

 ผูใหสัมภาษณ : ครอบครัวผมเปนครอบครัวศิลปะ ปูเปนชางแกะสลักไม แมชอบวาด 

    รูป ตอนเด็กชอบวาดรูปไดรางวัลมากมาย อาจารยโรงเรียนเกาเชียร  

    จึงอยากเรียน 

 ผูสัมภาษณ : แลวทําไมจึงมาเลือกเรียนที่นี่ 

 ผูใหสัมภาษณ : ไมกลาเลือกเรียนที่กรุงเทพอยางศิลปากร คิดวาฝมือไมถึง ไปสอบก็ 

    คงไมได   จึงมาเรียนที่นี้ไมกลัวเหตุการณความไมสงบ  อยูที่นี่จะได 

             ไมตองเที่ยว  

         ลักษณะนี้จึงพิจารณาไดวา   ปจจัยที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูศิลปะในชายแดน

ภาคใตนั้น  สําหรับนักศึกษาตางถิ่นยังเห็นวาเปนทางเลือกที่มีโอกาสเขาเรียนไดมากที่สุด เนื่องจาก

การแขงขันมีนอย จากสภาวะเหตุการณความไมสงบ   

          ความสามารถทางสติปญญา เปนอีกปจจัยของการเรียนรูศิลปะ เมื่อเปรียบเทียบกับ

สถานศึกษาแหงอื่นโดยเฉลี่ยยังอยูในเกณฑต่ํา  โดยพิจารณาจากคะแนนสอบแอดมิดชั่น เปนเพราะ

บริบทแวดลอมที่ไมเอื้อตอการพัฒนาความรู เชน ไมมีสถาบันกวดศิลปะ  หากมีสภาพแวดลอมเหมือน

แหงอื่นแลว   ศักยภาพในการสรางสรรคของคนในชายแดนภาคใตอาจมีสูงมาก ดังเห็นวา นักศึกษา

บางคนสามารถควารางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติ  การสรางสมประสบการณศิลปะจากการศึกษาขั้น

พื้นฐานแตกตางจากสถาบันอื่น   อาจารยทั้งที่สอนวิชาเอกทัศนศิลปและศิลปศึกษาใหทัศนะคลายกัน

วา “...การเรียนศิลปะที่นี่  เด็กบางคนเขามายังไมรูจักกระดาษ  อุปกรณสําหรับเขียนรูป ไมรูจักดินสอ

อีอี   เขามาเพราะอยากเรียน โรงเรียนมัธยมบางแหงไมมีครูสอนศิลปะหรือมีครูไมตรงสาขา  โรงเรียน

สอนศาสนาถามีครูศิลปะโดยตรงคงไมมีปญหา...”   ทัศนะนี้จะเห็นวา ปจจัยดานทักษะนอยไมใช

อุปสรรคของการเรียนรูศิลปะ   แตเปนเรื่องขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง  ในอดีตมักเขาใจวา

วาดภาพเกงตองเหมือนจริง ปจจุบันเปนเรื่องความกลาแสดงออกจากใจตนเอง  นักศึกษาใหมแหงนี้จึง

ตองเรียนหนัก  อาจารยตองแบกภาระสรางความพอใจในการเรียน ... ดังที่อาจารยกลาววา  “... เราจะ

สอนใหเขาทํางานอยางมีความสุข ทําแลวอยากเรียนรูมาก  ถาชอบก็จะปฏิบัติตอไปได...”   ความชอบ

บางครั้งสําคัญกวาทักษะฝมือ การพัฒนาเหลานี้ผูสอนตองชวยกระตุนใหนักศึกษารัก พอใจและมี

ทัศนะที่ดีตอศิลปะ ซึ่งเปนภาระหนักของอาจารยศิลปะในพื้นที่ชายแดนภาคใต  อาจกลาวไดวา 

ความสามารถทางสติปญญาและความสามารถทางศิลปะเปนปจจัยเล็กนอย  การที่นักศึกษามี

ความรูสึกรักและใสใจที่จะพัฒนา  เปนปจจัยที่เหนือกวา 
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 ความพอใจดานศิลปะชวยใหนักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณไดมาก  และรับรูโลกทัศน

อยางกวางขวาง   สภาพแวดลอมที่มีความเปนอยูหลากหลายวัฒนธรรม  ชวยใหเลือกหาประสบการณ

ไดมากกวาแหงอื่น  อยางไรก็ตามประสบการณและการรับรูแมเปนเงื่อนไขหนึ่งของการเรียนรูศิลปะ 

แตมีลักษณะเฉพาะถิ่น  ทําใหคนภูมิภาคอื่นๆ ประเมินวาดอยประสบการณ  นักศึกษาที่รับรูส่ิงใดนอย

กวาสวนกลางเพราะยึดกระแสหลัก  ตามรสนิยมของคนเมืองหลวง  คนทองถิ่นชายแดนใตเดินทางไป

ภาคอื่นเปนเรื่องยุงยาก   จึงรับรูเฉพาะในถิ่นตน  แตไมใชอุปสรรค  กลับเปนแรงสนับสนุนที่โดดเดน

เฉพาะ มีอาจารยสาขาทัศนศิลปผูหนึ่งใหทัศนะวา   “...คณะไมอยูทามกลางความเจริญไมอยูใน

ศูนยกลาง  แตมีเอกลักษณของทองถิ่นที่ทําใหโตเร็ว   มีผลงานนักศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ   มองแลว

ดูออกวาเปนเด็กที่มาจากชายแดนใต เวลาไปแสดง ไปประกวดก็สรางโอกาสที่ดี เปนจุดเดนของ

เรา…” ขณะที่อาจารยสาขาศิลปศึกษาเห็นวา  ไมมีความจําเปนตองไปแสดงยังที่ไกลๆ  แตก็ตอง

ยอมรับวาการเรียนรูของนักศึกษาอาจไมเทาทันคนภูมิภาคอื่น 

 ปจจัยที่สนับสนุนดานปจจัยภายนอก ปจจัยสําคัญคือการสนับสนุนจากครอบครัว

และชุมชน ซึ่งหากพิจารณาจากสถาบันแหงนี้ผูปกครองยังสนับสนุนนอย เงื่อนไขที่ครอบครัวยินยอม

ใหศึกษาศิลปะคือ การมีอาชีพแนนอน มีรายไดแนนอน  ผูปกครองนักศึกษามักตั้งคําถามเสมอ  ดั่งที่

อาจารยศิลปะชาวมุสลิมซ่ึงเปนศิษยเกาและมีภูมิลําเนาจังหวัดปตตานีกลาววา  “...เรียนศิลปะ เขียน

ปาย เขียนรูปใครจะมาซื้อ มีวุฒิครูไหม  ตอนนี้ผูปกครองคนในชุมชนเริ่มเขาใจ  เพราะเขาดูดีอยางผม 

เมื่อกอนผมยากจนเดี๋ยวนี้มันเปนครูฐานะดีข้ึน...”  สภาพนี้จะเห็นวา หากคนในชุมชนมีชื่อเสียง ฐานะ

ดีข้ึน จะมีอิทธิพลตอผูปกครองในการสนับสนุนบุตรหลานเรียนศิลปะ   และหากเห็นความสําเร็จของครู

ศิลปะที่เปนมุสลิมดวยกันจะยิ่งสงเสริมมากขึ้น ครอบครัวนักศึกษาสวนใหญคอนขางยากจน มีอาชีพ

ทํานา ทําสวน  บางครอบครัวมีบุตรมากยังสามารถสนับสนุน  เพราะใชวิธีกูยืมทุนการศึกษา และใช

จายอยางประหยัดจนสําเร็จการศึกษา  นั่นคือ ไมวาเรียนดานทัศนศิลปหรือศิลปศึกษา การมีฐานะที่

มั่นคงเปนเรื่องสําคัญกวา 

 การเมืองขององคกรเปนอีกปจจัยหนึ่ง  ดังเห็นวา เมื่อศิลปะสรางชื่อเสียงกับ

มหาวิทยาลัยระดับชาติ การจัดสรรงบประมาณทําไดงายขึ้น  การขอวัสดุ ครุภัณฑ ส่ือเทคโนโลยีใหมๆ 

ถูกตัดงบประมาณนอยลง  ทางดานเทคโนโลยีสงผลตอการเรียนรูศิลปะมากมาย โดยเฉพาะพื้นที่

ชายแดนที่มีสังคมแคบ ๆ การออนไลนเพื่อสื่อสาร อานและดูภาพ การใชคอมพิวเตอรชวยสอน  

ชวยเพิ่มพูนศิลปะที่อยูหางไกล เชน   ศิลปะในโลกอาหรับ  แอฟริกา  ส่ิงที่ทําใหนักศึกษาเรียนรูศิลปะ

ไดมากและเขาใจคือ การนําศิลปวัฒนธรรมใกลตัวเปนกรณีศึกษา  การจัดกิจกรรมทางศิลปะใน

มหาวิทยาลัยสม่ําเสมอ เชน เชิญศิลปนที่มีชื่อเสียง จัดแคมปศิลปะ จัดอบรมครูศิลปะในสามจังหวัด

ชายแดน โดยเฉพาะทัศนศึกษานอกพื้นที่ควรจัดถี่ข้ึน และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน นักศึกษา
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คาดหวังกับอาจารยสอนเกง มีสาระ เปนตัวอยางที่ดี  คนที่สอนวิธีคิด  เมื่อสอนคือสอน  เลนก็คือเลน    

จึงอาจพิจารณาไดวาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะยังขึ้นกับคุณลักษณะของอาจารยดวย    

นอกจากนี้การมีหอศิลปชวยใหนักศึกษาตื่นตัว เห็นความกาวหนาผูอ่ืน  ในอันที่จะพัฒนาตนเองเขาสู

เวทีสาธารณะ  ที่มีประชาชนเปนผูตัดสิน  การดึงชุมชนเขามีสวนรวม และการออกไปหาชุมชนเปน

แรงผลักดันใหสรางสรรคทุกมิติ    ดังที่นักศึกษาดานทัศนศิลปกลาววา “...คนเรียนศิลปะรับไดทุกเรื่อง  

เชน   การกวนซูรอจะถือเปนประเพณีก็ได  ใหมองเห็นเปนศิลปะก็ได แตสําหรับผมไมวาอะไร ถาดี ๆ 

จะมองเปนศิลปะเสียทั้งหมด…” สวนดานศิลปศึกษาเห็นวา “..จะสอนศิลปะใหเด็กมุสลิมตองใหพอแม

รับรูดวย ถาชาวบานเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนก็ยิ่งดี...” 
           2.2 ปจจัยที่เปนอุปสรรค 
         ปจจัยที่เปนอุปสรรค สวนใหญเปนปจจัยภายนอก เกี่ยวกับสถานการณความไมสงบ

ในชายแดนใตแตไมใชเลวรายนัก   นักศึกษาคุนชินกับเหตุการณ อาจารยบางทานเห็นวา สถานการณ

ที่ไมปกติทําใหนักศึกษาไมกลาออกเดินทาง จึงมีเวลาอยูกับการเรียน ความวิกฤตไดลดทอน

บรรยากาศทางการศึกษาของเมืองดอยลง จากเมื่อเหตุการณปกติที่มีนักทองเที่ยวเขามาจํานวนมาก มี

ผูประกอบการนักลงทุนเขามาดําเนินธุรกิจในพื้นที่ มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียง อาจารยที่มีความรู

ความสามารถอาศัยอยูในพื้นที่ สภาพนี้คอย ๆ หมดสิ้นในปจจุบัน  การทํางานรวมกับชุมชนยังมี

อุปสรรค  โดยเฉพาะอาจารยที่มาจากภูมิภาคอื่น  อาจารยผูหนึ่งกลาววา  “...นักวิจัยอยากลงพื้นที่

ชุมชน  จะลงเองก็ลําบาก ตองใหผูชวยคนในพื้นที่ ตองมีเครือขายอยูในพื้นที่ เปนคนเอาขอมูลมาให

...”   เมื่ออาจารยขาดประสบการณจริงกับชุมชน  มีปฏิสัมพันธกับชุมชนและเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น

นอย   ยอมมีอุปสรรคตอการเรียนการสอน ไมสมารถสนองนโยบายรัฐอยางสมบูรณ    

 วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูศิลปะ มิไดเกิดจากความเหินหาง

จากรัฐไทย แตมีกรอบศาสนากาํหนด นักศึกษาสามารถปฏิบัติศิลปะไดอยางจํากัด  ซึง่เปนจุดออนไม

สามารถประกอบอาชีพไดตามมาตรฐาน ดังเชน การวาดภาพคนเหมอืน ดังมีอาจารยมุสลิมใหทศันะ

วา  “...เร่ืองความเชื่อบอบบางละเอียดออน การสอนศิลปะแกมุสลิมตองอาศัยผูรู มนษุยจะสรางคน

เหมือนทีพ่ระเจาสรางไวแลวไมไดหากนกัศกึษาคนใดมุงมั่นศิลปะในระดับสากล   บางครั้งจงึตอง

เพิกเฉยตอกฎเกณฑ...”   ศาสนาและความเชื่อจะเปนอปุสรรคหรือไมข้ึนกับความเครงครัดเฉพาะคน 

นักศึกษามุสลิมบางคนไมเครงครัด  ถือเร่ืองการเขียนหรือปนภาพเหมอืนเปนการเรยีนรูมิใชกราบไหว   

แตยังเกรงใจบคุคลในครอบครัว โดยไมนาํกลับไปทําที่บาน    ซึ่งเทากบับ่ันทอนโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรูศิลปะตลอดชีวิตของนักศึกษา สภาพแวดลอมยงัเอื้อประโยชนตอการศึกษาศิลปะ

ไมมากนัก เนือ่งจากอยูหางไกลเมืองใหญ  ดังพบวา นกัศึกษามีอุปสรรคในการหาวสัดุอุปกรณที่มี

คุณภาพ   ตองสั่งพิเศษจากกรุงเทพฯ ตองใชเวลา คาใชจายมากสาํหรบัชมหอศิลปหรือพิพิธภัณฑที่
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ทันสมยัในกรุงเทพ  หากยึดมาตรฐานการศึกษาศิลปะโดยสวนกลางแลวการศึกษาศิลปะในพืน้ที่

ชายแดนภาคใตมีอุปสรรคกวาแหงอื่นมาก    ดวยสภาพปญหาการเมอืง   ความหางไกล และวิถีชวีิตที่

ตางวฒันธรรม 
    3 สภาพการณของกระบวนการเรยีนรูศลิปะ 
                   3.1 สภาพผูเรียน 
               นักศึกษาสวนใหญเปนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  มีพื้นฐานจากโรงเรียนสอน

ศาสนา นักศึกษาเหลานี้ปรับตัวไดงายเมื่อเขาสูระดับอุดมศึกษา สวนนักศึกษาตางพื้นที่ประสบปญหา

ในการปรับตัวเพียงระยะสั้นเทานั้น  การเขาศึกษาตอในพื้นที่ตางวัฒนธรรมถือเปนเรื่องแปลกใหม  

ดังที่นักศึกษาสายทัศนศิลปจากจังหวัดตรังผูหนึ่งไดใหสัมภาษณวา 

        ผูสัมภาษณ   : อยูจังหวัดอื่น มาเรียนที่นี่  รูสึกอยางไรบาง 

       ผูใหสัมภาษณ : เมื่อมาใหม ๆ ตกใจกับภาษามลายู ไมเคยเห็นคนปดหัว    

                                                ปดปาก พอถามเพื่อนเขาก็พูดภาษามลายู  ไมรูวาจะเรียนได  

                                                หรือไม.. 

        ผูสัมภาษณ  : แลวตอนนี้เปนอยางไร 

        ผูใหสัมภาษณ : ตอนนี้ปรับตัวไดมาก รักมหาวิทยาลัย  รักทองถิ่น  

                                                พอใจมาก  หากไดทํางานที่นี่   ก็จะอยู 

                   จะเห็นวา  การดํารงชีวิตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตจะตองปรับเขาหาคนสวน

ใหญ  ความกังวลที่เกิดขึ้นเปนปญหาของผูปกครองมากกวานักศึกษาเอง   นักศึกษาตางภูมิภาคที่นับ

ถือศาสนาพุทธและอิสลามมีนอยมาก    สภาพชีวิตของผูเรียนเรียบงายตามครรลองของมุสลิม  

ทามกลางวิกฤตชายแดนใตมีขอดีคือ  ไมฟุงเฟอ  ส่ิงบันเทิงเริงใจยามค่ําคืนลดลง ไมมีแหลงมั่วสุม ทํา

ใหนักศึกษามุงมั่นเฉพาะการเรียน  ดังอาจารยศิลปะคนหนึ่งกลาววา  “... การดํารงชีวิตที่นี่ ไดเปรียบ

กวาที่อ่ืน ๆ ไมมีแหลงบันเทิง แสงสีมากมาย   เด็กคลุกคลีอยูกับงาน สถานการณความไมสงบชวยให

เกิดผลดี เด็กไมกลาไปไหน มองวามันดีข้ึนมาก...”    สภาพนี้กลาวไดวาเปนการพลิกวิกฤตใหเปน

โอกาส 

                  นักศึกษามุสลิมเครงครัดตอการปฏิบัติงานศิลปะตางกัน   ตามพื้นฐานความรูศาสนาของ

แตละคน นักศึกษามุสลิมเห็นวา   “... การวาดรูปคนไดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับเจตนา   หากเจตนาตั้ง

ภาคีกับพระเจายอมทําไมได    การเขียนรูปคนไมควรเขียนครบทุกสวน   จะเขียนครึ่งตัวเขียนอยางไร

ก็ไดแตตองไมสมบูรณเหมือนที่พระเจาสรางไว     การถายรูปก็ทําไมได   เพราะยิ่งกวาการวาดเสียอีก

..”   จะเห็นวาสภาพของผูเรียนบางครั้งก็สับสนตอความเชื่อ   ทาทายตอความรูสึกนึกคิดของคนทั่วไป 

ที่มีทั้งผูเครงครัดและไมเครงครัด   นักศึกษาบางคนชวงปแรก ๆ  ยังไมรูจักศิลปะ เพราะครูสอนศาสนา
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จากโรงเรียนเดิมไมไดจบศิลปะโดยตรง  และเครงตอการสอนศิลปะ เรียนเชิงทฤษฎีไมไดปฏิบัติ

โดยตรง  บางคนรูจักศิลปะดีแตเกรงกลัวที่จะตองทําผิดศิลธรรม  ประติมากรรมเมื่อปนแลวบางคนไม

กลาทําแมพิมพกลัวขัดหลักศาสนา ทําใหไมสบายใจ อาจารยตองชี้แจงเสมอวาผลการเรียนรูนี้มิได

นําไปสูการปฏิบัติในชีวิตจริง   

 เมื่อนักศึกษาเขาเรียนปแรกๆ  จะถูกฝกฝนใหกลาคิด  กลาทํา  กลาแสดงออก ใหเกิด

ความมั่นใจจนเกิดความเพลิดเพลิน พรอมจะเรียนรูตอไป  วิธีการเรียนรูศิลปะภาคทฤษฎีมีทั้งการฟง

และการอาน  แตนาสังเกตวามุสลิมดานศิลปศึกษาจะไมชื่นชอบการอาน  ขณะที่นักศึกษาไทยพุทธ

และมุสลิมดานทัศนศิลปจะชอบการฟงมากกวาการอาน   การอานการเขียนสําหรับนักศึกษามุสลิมยัง

มีปญหา   เพราะ ภาษาไทยเปนเรื่องยุงยาก นักศึกษามีความชางคิด ชางสังเกต แตจดจําไมมากนัก 

ศิลปะภาคปฏิบัติสวนใหญเรียนรูโดยการเลียนแบบผูสอนหรือผลงาน โดยคอย ๆ ปรับปรุง พัฒนา 

ทดลองเปนแบบของตนในภายหลัง ผูเรียนมีการเปรียบเทียบกับผูเรียนดวยกันในทุก ๆ ดานการ

เปรียบเทียบกับคนที่เหนือกวาจะเปนแรงผลักดันใหฝกฝน  พัฒนาตนเอง  สถานะของผลงานนักศึกษา

รับฟงการวิจารณจากผูสอน  การวิจารณผลงานของตนเองและเพื่อนชวยกันวิจารณ  โดยไมยึดติดกับ

ทฤษฎีใด  การประเมินผลภาคปฏิบัติยึดแบบองครวมหรือผลงานที่ดีที่สุดของกลุม  ขณะเดียวกัน

พิจารณาความกาวหนาของผูเรียนแตละคน  หากพัฒนาไดมากกวาเดิมอาจมีคะแนนเทียบเทาผูมี

ผลงานดีที่สุด ภาคทฤษฎียึดแบบอิงเกณฑ   การเรียนรูไดจากการฟงบรรยายของผูสอน การอาน

หนังสือ ดูสมุดภาพ ดูนิทรรศการ โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตไดชวยเปดโลกทัศนทางศิลปะกวางขวางยิ่งขึ้น 

นักศึกษาไทยพุทธชอบเรียนเดี่ยว ขณะที่มุสลิมชอบเรียนเปนกลุม    การเรียนรูของมุสลิมสวนใหญอยู

ในสถานศึกษา   ที่บานเรียนรูไดนอย  ยกเวนคนที่รับจางเขียนรูปเสริมรายไดพิเศษดังที่ผูเรียนดาน

ทัศนศิลปกลาววา “...ผมกลับบานตอนเย็น รับจางวาดภาพลอเลียน ทําไปก็เพลิดเพลิน...”   แสดงให

เห็นวา ความเชื่อ การเรียนรู การทํางานศิลปะเลื่อนไหลได  ตราบใดที่มีรายไดเปนผลตอบแทน   สภาพ

นี้ชวยเพิ่มทักษะฝมือ  ควบคูกับการเรียนรูชีวิตจริงและพฤติกรรมของผูเสพงานศิลปะ   การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม อารมณ  ความรูสึกสามารถใชศิลปะเปนเครื่องมือ  ความเพลิดเพลินจากการเสพศิลปะชวย

ใหลืมส่ิงเลวรายชั่วขณะ   ดั่งมีนักศึกษาไทยพุทธคนหนึ่งกลาวถึงประสบการณของเขาวา   “...แตกอน

ผมกินแตเหลา แตเดี๋ยวนี้เลิกกิน กินนอยลง แตกอนอารมณรอน เดี๋ยวนี้ใจเย็นมาก  จิตนิ่งมากขึ้น..”   

สภาพนี้ชวยยืนยันถึงคุณคาศิลปะที่ใหการขัดเกลาอารมณและจิตใจ   ซึ่งจําเปนสําหรับสรางคุณภาพ

ชีวิตของผูคนยามวิกฤตในพื้นที่ 
                     3.2 สภาพผูสอน 
 อาจารยมุสลิมที่มีภูมิลําเนาสามจังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญพอใจสถานภาพ

ของตน ดังคําสัมภาษณของอาจารยที่วา  “...ผมภูมิใจที่เกิดในจังหวัดชายแดนใต  เปนมุสลิม เปน
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มลายู ส่ิงเหลานี้ทําใหผมมีวันนี้ได  จุดหนึ่งที่ทําใหผมยืนระดับชาติได ก็เพราะวา มีอะไรพิเศษที่ตาง

จากที่อ่ืนๆ ทําใหผมยิ่งไดเปรียบมาก...”  สภาพการณนี้จะเห็นวา  ส่ิงที่ผูสอนเชื่อมั่นในการเรียนการ

สอนศิลปะ ในพื้นที่ชายแดนภาคใตมาจาก 2 ปจจัยหลัก   ประการแรกคือความเปนคนในทองถิ่นที่รู

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม  มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต   ประการ

ที่สองคือความภูมิใจทุนวัฒนธรรมในพื้นที่ของตน   ที่มีอยูมากมายและแตกตางจากที่ อ่ืน    

ความสําเร็จของผูสอนเปนเพราะรัฐสวนกลางสรางโอกาสคนในสามจังหวัดรวมแสดงผลงานและ

ประกวดในระดับชาติ  ประกอบกับนักวิชาการศิลปะสวนกลางตองการเห็นแนวการสรางสรรคใหม ๆ   

การนําเสนอมิติทางวัฒนธรรมชายแดนเปนสิ่งที่ทาทายปรัชญาการทํางานศิลปะใหม ๆ   ในวงการ

ศิลปะในประเทศไทย 

 สําหรับอาจารยผูมีภูมิลําเนานอกเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งชาวไทยพุทธและ

มุสลิม  เห็นวา อาชีพครูเปนความเสี่ยง  แมภูมิใจในอาชีพแตการปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตเปนทางเลือกที่ครอบครัวไมเต็มใจนัก  เปนความตั้งใจ  ความเสียสละ และแรงศรัทธา

ของผูสอนเพื่อพัฒนาการเรียนศิลปะพื้นที่ชายแดนภาคใต  การทํางานศิลปะยังตองทําหนาที่ควบคูกับ

การควบคุมนักศึกษาการตอสูกับส่ือ  เพื่อใหเสนอภาพลักษณในมิติอ่ืน แทนที่จะเปนความนากลัว

ทั้งหมด อาจารยศิลปะมุสลิมผูหนึ่งกลาววา   “...เวลาขาวออกจากสามจังหวัดชายแดนภาคใตมักดูนา

กลัว  แตผมพยายามนําความงามมาแฝงอยูที่นี่    บางทีพี่นองเพื่อนฝูงที่กรุงเทพถามวาอยูกันได

อยางไร  ทําไมคุณยังทํางานศิลปะไดระดับนี้ มีชีวิตชีวา ผมบอกวานั่นมันชีวิตผม มันมีความงาม สวน

เหตุการณผมไมไดเอามาใสในสมอง   ยกเวนวามีไอเดียที่มากระทบจิตใจก็จะใสบาง...”  จะเห็นวาการ

ทํางานศิลปะแมภาวะตึงเครียดยังมีทางออกสูแนวทางสรางสรรคที่งดงามได  วงการศิลปะในพื้นที่

ชายแดนภาคใต  หากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นมีจุดออน  ดังเชน  ไมสามารถพานักศึกษาออกนอก

สถานที่ใกลเคียง  การเขาถึงสื่อสาธารณะเพื่อเผยแพรผลงานมีนอย อาจารยศิลปะทุกคนตางมุงมั่น

สรางฐานศิลปะใหเกิดขึ้นในพื้นที่นี้  ดวยกําลังตนเอง จนทําใหการเรียนการสอนศิลปะแหงนี้เปนที่

ยอมรับ  อาจารยเกือบทั้งหมดเปนผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร พวกเขาภูมิใจในเลือด

ศิลปากร  นํารูปแบบการเรียนการสอนศิลปะตามแนวศิลปากรมาไวในพื้นที่ชายแดนภาคใต   และ

สามารถผลักดันนักศึกษาศึกษาตอในระดับสูงที่มหาวิทยาศิลปากร นักศึกษาสวนใหญจึงยอมรับ

คุณภาพการศึกษาศิลปะสถานศึกษาแหงนี้ 

 การปฏิบัติหนาที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  สงผลตอสภาพชีวิตของอาจารยทั้ง

ดานดีและดานเสีย ดานดีเปนเพราะยังมีศิลปวัฒนธรรมมากมายซึ่งทาทายใหศึกษาคนควา โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมอิสลาม เหตุการณไมสงบที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  แมสงผลบั่นทอนจิตใจ ไมกลาเดินทางออก

นอกพื้นที่มากนัก แตก็มีขอดีทําใหอาจารยมีเวลาคร่ําหวอดอยูกับการทํางานศิลปะ เศรษฐกิจที่ซบเซา
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ตลาดรานคาค่ําคืนที่เงียบเหงา   ชวยใหประหยัดเงินไดมาก   อาจารยมุสลิมกลาววา   “...ผมไมเคย

เอาความกลัวมาเปนปญหา คิดแตทํางานศิลปะในชีวิตผมขณะนี้กลัวอยู 2 อยาง คือ ทหารก็กลัว 

รัฐบาลก็กลัว ชื่อผมเปนภาษามลายู ทหารจะเลนงานก็ได ผมขออยูตรงกลางถาไมมีศิลปะเขามา ผม

คงสติแตก...”  จากคํากลาวนี้จะเห็นวา  ผูสอนมีสภาพจิตใจที่ตองเยียวยาดวยตนเอง   ในขณะที่ผูอ่ืนมี

สภาพทนทุกข รอคอยการผอนคลาย  แตสําหรับอาจารยศิลปะซึ่งมีความเปนศิลปนอยูในตัวสามารถ

ผอนคลายตนเองและผูอ่ืนไดทุกขณะ สงผลดีตอผูเรียน กระบวนการเรียนรูที่พึ่งพาผูสอนเปนหลัก

สามารถกําหนดวิถีทางรวมกันได  คือการจรรโลงสังคมในสภาวะที่คับขัน เมื่อผูสอนใชศิลปะเปนเครื่อง

บําบัดจิตใจ  การถายทอดความรูก็สามารถใชประโยชนจากใชศิลปะ  ที่มีทั้งสาระและเครื่องเยียวยา

ผอนคลายพรอม ๆ กัน 

 อาจารยพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาชีพและชีวิตสวนตัว  ดานวิชาชีพมีการสรางสรรค

ศิลปะอยางตอเนื่อง   มีการวิจัยสรางสรรรค เผยแพรผลงาน สงผลงานศิลปะประกวดระดับประเทศ ดัง

คํากลาวของอาจารยผูหนึ่ง  “...ครูศิลปะตองทํางานศิลปะ  ตองทดลองเพื่อมาสอนเด็ก ศิลปนไม

จําเปนตองเปนครู แตครูจําเปนตองเปนศิลปน ตองทํางานศิลปะเพื่อมาสอน ไมใชเอาแตตําราอยาง

เดียว...”   กลาวคือ ผูสอนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตตางทํางานศิลปะ  เพื่อผอนคลายอารมณ

ของตนเองและคนหาแนวทางใหมๆ เพื่อถายทอดแกผูเรียน บางครั้งตองเรียนรูนวัตกรรมใหม ๆ เทาทัน

ผูเรียน  หากเปนผูสอนตางพื้นที่ตองเพิ่มพูนเปดรับความคิดใหม ๆ ของคนตางศาสนาและเรียนรู

วัฒนธรรมทองถิ่น  อยางไรก็ดีอาจารยก็ยังขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย การทัศนศึกษา การ

เขียนภาพในสามจังหวัดชายแดนใตอยูในขอบเขตจํากัด   พื้นที่อันเปนแหลงเรียนรูศิลปะ  เชน  เรือกอ

และในชุมชนประมงไมเหมาะสมในสถานการณเชนนี้  แมนักศึกษาเปนคนในพื้นที่แตผูสอนยัง

หวาดระแวง ไมเอ้ือตอการเรียนการสอนตามที่นักศึกษาตองการ   การเรียนรูเชิงพื้นที่อาจารยคงตี

กรอบดวยตนเอง    จินตนาการเทานั้นที่ทําใหผลงานประสบผลสําเร็จ 

 อาจารยยังไดรับความรวมมือจากศิลปนทองถิ่น ปราชญชาวบาน  หรือวิทยากร

ภายนอก  คนเหลานี้ถือเปนครูของนักศึกษาทั้งสิ้น  ศิลปนที่มีชื่อเสียงระดับชาติจากสวนกลางมักถูก

เชื้อเชิญบรรยายพรอมคาใชจาย และหลักประกันในการเดินทาง ส่ิงที่อาจารยผูสอนตางปลื้มใจ คือ

การที่ศิลปนเหลานี้ชื่นชม แสดงความนาทึ่งกับผลงานที่มีชีวิตชีวา  ตรงกันขามกับชีวิตผูคนที่หดหู   

กังวลใจ  การพบเห็นแหลงผลิตเรือกอและ แสดงถึงความสมบูรณของพื้นที่ชายแดนภาคใต   ที่ยังมี

ตนทุนวัฒนธรรมมากมาย รอการตอยอดความรู ดังคําเปรียบเปรยของศิลปนทานหนึ่งในโอกาสเยี่ยม

ชมเรือกอและวา  “...ในพื้นที่นี้มีวัตถุเปนบอน้ํามันมากมายใหคนทํางานศิลปะตลอด....”   อยางไรก็

ตามการทํางานศิลปะของนักศึกษายังเปนที่หนักใจสําหรับอาจารยดวยขอจํากัดทางศาสนาและทักษะ

พื้นฐานของนักศึกษา วิทยากรภายนอกเมื่อบรรยายก็ตองระมัดระวังในคําพูด สอดคลองกับความ
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คาดหวังของผูเรียนที่ตองการใหผูสอนทุกคนเขาใจวิถีชีวิตของผูเรียน วางตัวเปนกันเองและยุติธรรม   

ใหผูสอนสรางเครือขายกับศิลปนชั้นนํา มีเทคนิคใหม ๆ มาถายทอดแกผูเรียน   สภาพเชนนี้ทําใหเห็น

วา ผูสอนที่มีฝมือเทียบเทากับศิลปนระดับชาติจะเปนที่ศรัทธาแกผูเรียน  แตกระนั้นก็ดียังวิเคราะหได

วา  ผูที่เรียนศิลปะสายตรงใหการยอมรับผูสอน ที่สําเร็จจากมหาวิทยาลัยศิลปากรอยางยิ่ง  สวนศิลปะ

สายการศึกษาหรือศิลปศึกษาจะไมผูกมัดกับสถาบันใด  เพียงมีฝมือ ถายทอดไดอยางเขาใจ ดังนั้นจึง

กลาวไดวาในการเรียนรูศิลปะในพื้นที่ชายแดนภาคใต   ผูสอนเปนตนแบบสําคัญ  หากอาจารยผูสอน

ดํารงสภาพดั่งศิลปนชั้น   ผูเรียนจะพยายามเดินตามเสนทางการศึกษาที่อาจารยหรือผูสอนคนนั้น

ประสบผลสําเร็จ   ปญหาสวนใหญเกิดขึ้นจากความพากเพียรของผูสอน  ที่ตองเคี่ยวเข็ญกับนักศึกษา

ที่ขาดทักษะ   ดังคํากลาวของอาจารยมุสลิมผูหนึ่งวา   “...ผมตองทํากอนกรวดใหเปนเพชรใหได...” 
 3.3 สภาพหลักสูตร 
 จากการสัมภาษณนักศึกษามีความพอใจกับหลักสูตรของสาขาที่ตนเรียน  หากมี

ขอสังเกตวา นักศึกษาศิลปกรรมศาสตรซึ่งไมเนนการประกอบอาชีพครูโดยตรง กลับสนใจเปนครู

มากกวาอาชีพอื่น ๆ เมื่อซักไซไลเลียงพบวา นักศึกษาสวนหนึ่งแมรูวาไมใชวิชาชีพครูแตพอใจกับ

หลักสูตรเพราะมีชั่วโมงศิลปะปฏิบัติมาก การไดมาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครูสามารถแกปญหาได

ภายหลัง   อีกสวนหนึ่งไมทราบความแตกตางระหวางสองสาขาตั้งแตตน ขาดการชี้แนะเพราะสวน

ใหญจบจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ไมมีผูรอบรูทางศิลปะโดยตรง 

 หลักสูตรแยกเปนวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาเอก  และวิชาเลือกเสรี  วิชาภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตรในหมวดศึกษาทั่วไปนักศึกษาเห็นเปนวิชาที่ยากที่สุด   แตตองการพัฒนาตนเองดาน

ภาษาอังกฤษอยางยิ่ง  ดังที่นักศึกษาผูหนึ่งกลาววา  “...เวลาคนมาเลยมาดูงานศิลปะ  เขาถามเปน

ภาษาอังกฤษผมพูดไมได  เราอยูชายแดนนาจะฝกพูดภาษาอังกฤษใหมาก ๆ ...”   หลายคนวิตก

เพราะการเรียนรวมกับนักศึกษาคณะอื่น ๆ จะเสียเปรียบ   ควรจัดใหเฉพาะสาขาศิลปะเทานั้น   วิชาที่

สรางปญหาใหกับนักศึกษาไทยพุทธวิชาหนึ่งคือ วิถีมุสลิม   ดังที่มีนักศึกษาวิชาเอกทัศนศิลปคนหนึ่ง

กลาววา  “...ผมผิดหวังกับวิชานี้มาก  เพราะมีมุสลิมเรียนเกือบหมด..”  เชนเดียวกับวิชาเอกทัศนศิลป

ที่วา “..ผมอยากใหมีตัวเลือกในสิ่งที่ผมสนใจอยูบาง...”  สภาพนี้ชี้ใหเห็นวา   การเรียนบางวิชาแมชวย

ใหนักศึกษาตางพื้นที่ ตางวัฒนธรรม  เขาใจวิถีวัฒนธรรมทองถิ่น  แตบรรยากาศในชั้นเรียนแฝงดวย

แรงกดดัน ดวยนักศึกษาไทยพุทธที่มีนอยจึงรูสึกวาตนเองกําลังถูกเบียดขับ กดทับ จากวัฒนธรรมที่

เหนือกวา    วิชาดานทฤษฎีเนนการวัดผลแบบแบบอัตนัย  นักศึกษาเห็นวาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร

ศิลปชวยสรางความรูความเขาใจอยางมาก  ดานปฏิบัติวิชาองคประกอบศิลป การวาดเสนมีผลตอการ

เพิ่มพูนทักษะ โดยวัดผลจากชิ้นงาน  โดยถือวาการสอบจัดเปนธรมเนียมการเรียน วิชาเหลานี้นักศึกษา

มีทักษะพื้นฐานเดิมนอยจึงเห็นความตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  ส่ิงที่ทําใหนักศึกษามี
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ความรูสึกที่ดี  เร่ิมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ไดแก การเรียนสีน้ํา นอกจากเขาใจเทคนิคการระบายแลว   

ยังทําใหจิตใจเยือกเย็น  มีความคิดรอบคอบ  ทักษะศิลปะขึ้นกับพรแสวง  หากมุมานะจะประสบ

ผลสําเร็จ   การปฏิบัติงานมีทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว แตสวนใหญชื่นชอบงานเดี่ยว  ดานวิชาเลือกเสรี

นักศึกษาเลือกวิชาที่ประยุกตเขากับศิลปะ เชน ดานกฎหมายลิขสิทธิ์  คอมพิวเตอร เหตุที่เลือกเพื่อให

ครบตามโครงสรางหลักสูตร  อาจารยพยายามชี้นําการบูรณาการศิลปะเขากับวิชาอื่นๆ เชน  ดนตรี  

วรรณกรรม  วิทยาศาสตร  เพราะเห็นวาสุนทรียภาพของมนุษยเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 

 หากพิจารณาโครงสรางหลักสูตรปจจุบันมีปญหานอยมาก  เพราะปรับปรุงอยางเนื่อง 

เพื่อใหสอดคลองกับทองถิ่นและชีวิตประจําวัน อาจารยมองหลักสูตรที่ตองสัมพันธกับวัฒนธรรมชุมชน  

บางวิชามีปราชญชาวบานบรรยาย  มีวิชาใหนักศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมรวมกัน เชน วิชาศิลปกรรมใน

บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ซึ่งผูสอนตองอธิบายทั้งศิลปะไทย จีน อิสลาม  ใหเขาใจรวมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรม อธิบายเปรียบเทียบแตละศาสนา ในแงความงามที่แฝงเรนดวยความเชื่อ ความ

ศรัทธา   จดกิจกรรมทัศนศึกษาทั้งวัดและมัสยิด เปนการนําชุมชน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร  

อัตลักษณมาพัฒนาเปนหลักสูตร   อยางไรก็ตามดวยจํานวนนักศึกษามุสลิมซึ่งมีจํานวนมาก ผูสอน

เปนมุสลิม  องคความรูที่นักศึกษาไดรับจากศิลปะขามวัฒนธรรม   ที่เขาใจความหลากหลายอยาง

ลึกซึ้งยังมีนอย  และเนนหนักที่จารีตอิสลาม   ในวิชาศิลปะปฏิบัติตองปรับกิจกรรมการเรียน เชน ไมมี

การเขียนภาพนูด  ไมสามารถใชหุนคนจริงแตมีวิธีการอื่น ๆ ที่ชวยใหนักศึกษามีทักษะ ดังที่อาจารย

ศิลปะผูหนึ่งกลาววา “...ที่อ่ืนเขามีเขียนนูดที่นี่เราไมตองเขียน   จริง ๆ ไมจําเปน   สอนใหสัมผัสไดวา

เขียนคนเปนอยางไร เขียนทิวทัศนเปนอยางไร สุดทายประสบการณสอนเขาใหเขาชอบอยางจริงจัง...” 
 3.4 สภาพแวดลอมและอื่นๆ 
 อาคารศิลปะสวนใหญเปนอาคารเกา  มิไดออกแบบใหเปนอาคารศิลปะโดยเฉพาะ  

เปนพื้นที่ของหนวยงานอื่น การจัดกิจกรรมการเรียนรูบางครั้งจึงไมเหมาะสม ขาดหองปฏิบัติการที่มี

มาตรฐาน  อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบขนาดกับจํานวนนักศึกษามีสัดสวนพอเหมาะ ผูบริหารเห็นวา 

แนวโนมคณะนี้มีนักศึกษาจากที่อ่ืน ๆ เขาเรียนเพิ่มข้ึน จากการสรางชื่อเสียง มีอาจารยและนักศึกษา

รับรางวัลระดับชาติมากมาย  หองแสดงศิลปะยังดูคับแคบ  สภาพนี้สะทอนวา การพัฒนาหองเรียน

และสิ่งแวดลอมข้ึนกับระดับคุณภาพของผูสอนและผูเรียนดวย  กระบวนการเรียนรูสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมทุกมิติ ความคาดหวังของแหลงเรียนรูที่ดีคือ มีหนังสือตํารา วารสารใหมเสมอ   

มีระบบออนไลน  ซึ่งอาจารยตองปรับตัวกับกระแสโลก มีไมนอยที่ส่ือสารกับนักศึกษาผานเฟสบุค     

สําหรับคอมพิวเตอรชวยสอนมีนอย  เพราะเนนทักษะฝมือ อาจใชคอมพิวเตอรเพื่อสรางตนแบบเทานั้น  

การเนนทักษะจําเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ  หากรานคาไมมีวัสดุที่ตองการ ตองสั่งจากกรุงเทพ

โดยตรง  สําหรับเฟรมมีผูรับจางโดยเฉพาะ  อยางไรก็ตามอาจารยพยายามใหนักศึกษาใชวัสดุทองถิ่น  
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เชน เศษผาบาติก  ใชสีโดยทดลองจากพืช ส่ิงเหลานี้ใหคุณคาทั้งเนื้อหา  และวัสดุ สถานศึกษาแหงนี้

แทบไมมีบริษัทหางรานที่จะสงเสริมการเรียนการสอนศิลปะโดยเฉพาะ การแสดงนิทรรศการหรือ

โครงงานตองหาผูอุปถัมภซึ่งสวนใหญอยูแหงอื่น งบประมาณที่เสนอตอรัฐมักถูกลดจํานวน สภาพนี้

เมื่อเกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ยิ่งเสียเปรียบ การหาผูอุปถัมภเร่ืองศิลปะคอนขางยาก   

เนื่องจากความสนใจในกิจกรรมศิลปะนอย   ประกอบกับสถานการณความไมสงบทําใหนายทุนใหญ

หนีออกนอกพื้นที่ 

 สภาพแวดลอมแมสายตาคนตางถิ่นดูเลวราย   แตสําหรับอาจารย นักศึกษาและชุมชน

เห็นเปนโอกาสในการสรางสรรคความสามัคคี   วัฒนธรรมชุมชนซ่ึงหลากหลาย  ทั้งอิสลามมลายู ไทย 

จีน ความเปนทองถิ่นความเปนชนบทจะเปนฐานสําคัญของการเรียนศิลปะซ่ึงไมปรากฏในแหงอ่ืนนัก   

อาจารยศิลปะคนหนึ่งกลาววา  “...ผมเปนคนนอกพื้นที่  แตมาอยูแลวไมรูสึกถึงความแตกตางระหวาง

ความเปนพุทธกับอิสลาม   ชาวไทยพุทธที่มีความกดดันทามกลางมุสลิมอยูที่การสรางบรรยากาศ   

เปนหนาที่ของอาจารยที่ตองสรางความผูกพันความจริงใจ ไมมีเงินก็ชวยกันดูแลสอนศิลปะไมใชสอน

แตผิวเผิน คนที่มาอยูตองตัดสินใจแลว...” จากคํากลาวนี้จะพบวา สภาพจิตใจมีความสําคัญเหนือกวา

ทางวัตถุ   แมมีอาคารเรียน วัสดุ อุปกรณสมบูรณ   แตถาขาดความจริงใจระหวางคนตางศาสนายอม

กอปญหาตามมา  อาจารยแหงนี้เขาใจจุดออนจุดแข็งของสถานศึกษา  พยายามสรางกิจกรรมสัมพันธ

ใหความรักความเมตตาไมแยกเชื้อชาติศาสนา กลาวคือผูสอนมีคุณลักษณะความเปนครูสูงมาก    

ตองทําหนาที่ประสานใจนอกเหนือจากการสอน 
        กระบวนการเรียนรูทางดานทัศนศิลปและดานศิลปศึกษา 

        จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูสาขาทัศนศิลปในคณะศิลปกรรมศาสตร

และสาขาศิลปศึกษาในคณะศึกษาศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาดังกลาว ยังพบวา มีความเหมือนและ

แตกตางเล็กนอย  ดานปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรู ดานสภาพการณกระบวนการเรียนรู   

ในแงผูเรียนและหลักสูตร สวนดานผูสอนและสภาพแวดลอมไมตางกัน  เนื่องจากคุณวุฒิผูสอนสวน

ใหญใกลเคียงกัน คือปริญญาโท มีผูสอนสาขาทัศนศิลป  บางคนสําเร็จการศึกษาดานศิลปศึกษา 

ขณะที่ผูสอนดานศิลปศึกษาบางคนก็มิไดสําเร็จดานศิลปศึกษาโดยตรง  ความลักลั่นเชนนี้จึงไมสงผล

ตอผูเรียนมากนัก อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา ผูสอนสาขาทัศนศิลปสายเดี่ยวสวนใหญสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงใชแนวการสอนแบบสถาบันนี้  สนับสนุนใหเปนศิลปนและ

แสดงผลงานตอสาธารณชนอยางกวางขวาง ขณะที่ผูสอนดานศิลปศึกษามุงเนนผูเรียนเปนครูศิลปะ 

โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สําหรับดานปจจัยที่สงผลมีความเหมือนและแตกตางกันบาง

ประเด็น  ดังนี้ 
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    ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรู 
  ผูเรียนศิลปะวิชาเอกทัศนศิลปและศิลปศึกษามีปจจัยภายในจากความชื่นชอบ   ความ

ถนัดทางดานศิลปะดวยแลว  และโอกาสที่จะผานการคัดเลือกโดยงาย จึงเขาศึกษาตอดานศิลปะใน

สถานศึกษาแหงนี้   นักศึกษาชาวพุทธและมุสลิมเขามาเรียนรูดานศิลปศึกษา เพราะตองการเปนครู

ศิลปะ ขณะที่สาขาทัศนศิลปนักศึกษาชาวพุทธตองการทํางานอิสระ และเปนศิลปน สวนชาวมุสลิม

กลับตองการเปนครูศิลปะ   จะเห็นวานักศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใตยังมีความรูในความแตกตางทั้ง

สองสาขานี้นอยมาก สาเหตุที่ตองการเปนครูศิลปะแตไมเลือกสาขาศิลปศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร

ซึ่งเหมาะสมกวา   และไมตองสอบในประกอบวิชาชีพเสริม   เปนเพราะมีโควตาใหเรียนทัศนศิลปของ

คณะศิลปกรรมศาสตร และโอกาสสอบเขาเรียนมีมากกวา  มีคนเรียนนอย  สวนใบประกอบอาชีพครู

สอบหาภายหลัง และโรงเรียนเอกชนก็ไมเนนมากนัก  จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการ

เรียนรูของชาวมุสลิมทั้งดานทัศนศิลปและศิลปศึกษา เปนเพราะตองการเปนครูศิลปะมากวาศิลปน

หรือนักออกแบบ ตามภาคเอกชน อาชีพครูเปนอาชีพที่นักศึกษาชายแดนภาคใตรูจักมากกวาอาชีพอ่ืน 

ๆ และหากเปนครูในระบบราชการ  จะมีความสุขสบาย มีเงินเดือนประจํา จึงทําใหนักศึกษาใฝฝนและ

ผูปกครองสนับสนุน 

      ความสามารถดานศิลปะของนักศึกษาสาขาทัศนศิลปและศิลปศึกษามีไมแตกตางกัน  

แตการปรับตัวตอการเรียนรูในหองเรียนของนักศึกษาสาขาทัศนศิลปมีมากวาศิลปศึกษา เพราะตอง

เรียนปฏิบัติอยางเขมขน เพื่อความเปนศิลปนซึ่งไมคุนเคยนักในหมูผูเรียน ภายใตแวดลอมชายแดนใต

ที่วงการศึกษาศิลปะอยูในวงแคบ ๆ สติปญญาของผูเรียนอาจไมจําเปนสําหรับการเรียนศิลปะปฏิบัติ

หรือที่เนนทักษะ แตอาจจําเปนสําหรับการเรียนที่เนนทฤษฏี เพราะตองอาน ตองจดจํามากกวา 

ความสามารถทางสติปญญาและศิลปะเปนปจจัยเพียงเล็กนอย การที่นักศึกษามีความรูสึกรักและ 

ใสใจที่จะพัฒนาเปนปจจัยที่เหนือกวา 

  ปจจัยภายนอกที่สนับสนุนคือครอบครัวและชุมชนโดยมีเงื่อนไขวาไมวาเรียนสาขา

ทัศนศิลปและศิลปศึกษาใหมีการงานที่มั่นคง สวนใหญจะไมสนับสนุนใหเปนศิลปนหรือทํางานรับจาง

อิสระ ผูปกครองและชุมชนไมคอยมีความรูในวิชาชีพตางๆ แตจะใชการงานเปนที่ตั้ง โดยเฉพาะอาชีพ

ราชการอยางไรก็ตามผูปกครองจะสนับสนุนใหเขาคณะศึกษาศาสตรมากกวาศิลปกรรมศาสตร 

เนื่องจากภาพลักษณของมุสลิมตอคณะศิลปกรรมศาสตร ยังเห็นวาผลิตศิลปนหรือเปนคณะดานเตน

กินรํากิน ไมมีเกียรติเทากับคนทํางานดานการศึกษาหรือเปนครู 
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    สภาพการณของกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
    1 สภาพผูเรียน 
   สภาพการณที่แตกตางอยางเห็นไดชัด จากการสัมภาษณและสังเกตคือกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียนทัศนศิลปที่เนนวิชาภาคปฏิบัติจํานวนมาก บางคนปรับตัวไดยาก เพราะไมคุนเคยกับการใช

ขาหยั่งและตองฝกฝนอยางหนัก สําหรับนักศึกษามุสลิม อาจารยมุสลิมจะเปนผูคอยชี้แนะใหกําลังใจ 

สวนดานศิลปศึกษาวิชาปฏิบัติมีนอย อาจารยไมเขมงวดกับฝมือ นักศึกษาปรับตัวไดมากกวา  

ส่ิงสําคัญคือการถายทอดวิชาและประเมินผลผูอ่ืน ทั้งไทยพุทธและมุสลิมเห็นวา กระบวนการเรียนรูที่

ตองการมากที่สุด คือ ศาสตรการสอนมากกวาการฝกฝมือ และมีขอสังเกตวา ผูเรียนศิลปศึกษาไมมี

ผูใดคิดเรียนศิลปศึกษา เพื่อไปประกอบอาชีพอิสระ  เปนพนักงานบริษัท  หรือรับจางภาคเอกชน    

   ในการเรียนรูสาขาศิลปศึกษาโดยทั่วไปใชวิธีการฟงมากกวาการอาน เพราะสวนใหญเปน

มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ไมคุนเคยกับอักษรไทย วิชาดานศิลปศึกษาจึงเปนปญหา

มากกวาดานทัศนศิลป เพราะมีวิชาทฤษฎีที่ตองอานมาก เปนผลใหประสิทธิผลทางทฤษฎีมีนอย 

ขณะที่ดานทัศนศิลปมีวิชาทฤษฎีนอยกวาจึงไมมีผลนัก การอานจะชื่นชอบในหมูนักศึกษาไทยพุทธ

สาขาศิลปศึกษา  ผูเรียนดานทั้งทัศนศิลปและดานศิลปศึกษา เปนคนชางคิด ชางสังเกต แตจดจําไม

มากนัก โดยเฉพาะดานทัศนศิลปที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางทฤษฎีมีนอยกวาปฏิบัติ ศิลปะปฏิบัติจะเรียนรู

โดยการเลียนแบบผูสอนหรือเสนอแบบผลงาน แลวคอย ๆ ปรับปรุงทดลองพัฒนาเปนของตน ภายใต

การวิจารณ คําแนะนําของเพื่อนและอาจารย ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา หากนําผลงานศิลปะของนักศึกษา

สาขาทัศนศิลปและศิลปศึกษามาเทียบเคียงไมมีความแตกตางใด ๆ เพราะตางแสดงความสามารถ

ทางศิลปะเทาเทียมกัน มีวิชาเอกศิลปะเหมือนกัน หากกระบวนการไดมาซึ่งความรูแตกตางกันเล็กนอย   

กลาวคือผลงานของผูเรียนทัศนศิลปเกิดจากความพยายามของนักศึกษาโดยตรง จากการศึกษา

คนควาทดลองดวยตนเอง เพื่อใหเกิดงานสรางสรรคใหม ๆ ขณะที่ดานศิลปศึกษาการคนควาเปน

สวนประกอบของการสอน เล็งผลใหนักศึกษารูและทําเปน เพื่อนําความรูไปถายทอดแกผูอ่ืนได ผลของ

การเรียนรูนักศึกษาดานศิลปศึกษามีระดับพอใจมากกวาดานทัศนศิลปเพราะเหตุวา สอดรับกับความ

สนใจตั้งแตแรก แมมีจํานวนวิชามากกวาและใชเวลามากกวา สวนนักศึกษาดานทัศนศิลปเห็นวา ที่

เปนปญหา เพราะไมไดเอื้อตอวิชาชีพครู อาจพายแพในการแขงขันบรรจุเพื่อรับราชการ 
   2 สภาพหลักสูตร 
     จากการเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาทัศนศิลปและศิลปศึกษาของสถานศึกษาแหงนี้มีวิชา

ศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรีจํานวนเทากัน แตกตางกันเฉพาะวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะ สาขาทัศนศิลป

มีรายวิชาแกนทางศิลปะ 12 หนวยกิต วิชาเอกเฉพาะ 87 หนวยกิต ในจํานวนนี้มีเอกบังคับ 71 หนวย

กิต เอกเลือก 16 หนวยกิต สวนสาขาศิลปศึกษามีวิชาชีพครู 52 หนวยกิต วิชาเอกเฉพาะ 85 หนวยกิต 
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ในจํานวนนี้วิชาเฉพาะยังแบงเปนวิชาเอกบังคับ 60 หนวยกิต วิชาเอกเลือก 25 หนวยกิต ทั้งสองสาขา

จะเห็นวาเรียนวิชาดานศิลปะในระดับใกลเคียงกัน หากศิลปศึกษาเพิ่มวิชาชีพครูอีกจํานวนหนึ่ง  ฝมือ

ดานทักษะศิลปะจึงไมแตกตางกัน แตความรักในวิชาชีพของนักศึกษาศิลปศึกษามีสูงกวาสาขา

ทัศนศิลป  นักศึกษาที่เขาเรียนทัศนศิลปสวนใหญเห็นวา เปนหลักสูตรที่มีวิชาชีพปฏิบัติมาก และไมมี

วิชาทฤษฎีมากมาย ซึ่งสรางความกังวลใจเหมือนสาขาศิลปศึกษา 

     ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีปญหาบางสําหรับนักศึกษาไทยพุทธ ซึ่งมีจํานวนนอย แตตองเรียน

วิถีมุสลิมพรอมกับนักศึกษามุสลิม อยางไรก็ตามสาขาทัศนศิลปยังมีแรงกดดันมากกวา เพราะ

นักศึกษาชาวพุทธสวนใหญมีภูมิลําเนาจากจังหวัดอื่น ดานวิชาเอกจะมองที่ความสัมพันธกับ

วัฒนธรรมชุมชน แตมีขอสังเกตวา ดานทัศนศิลปนักศึกษาจะปฏิบัติดวยความสนุก เพราะอาจารยให

ความสนิทสนม มีอาจารยมุสลิมที่เปนศิษยเกา ประกอบกับอยูรวมกันเหมือนพี่นอง ทุกวิชาเปดโอกาส

แสดงความคิดสรางสรรคอยางเต็มที่ และคนหาอัตลักษณของตนเอง นักศึกษาจึงมีพัฒนาการดาน

ทักษะพิสัยคอนขางมาก หลักสูตรศิลปศึกษา  แมมีศิลปะปฏิบัติเชนกัน แตส่ิงที่พัฒนาไดมากเปนดาน

พุทธิพิสัยและจิตพิสัย  นักศึกษาตองเรียนรูศาสตรใหม ทางวิชาการที่ไมรูจักมากอน ตองปรับลักษณะ

นิสัยของความเปนครู เปนผูเสียสละ มีจิตใจโอบออมอารี   วิชาตาง ๆ เชน จิตวิทยา เทคนิคการสอน 

ชวยใหรักที่จะพัฒนาผูอ่ืนใหมีความรูเชนกัน   การฝกสอนชวยใหเขาใจวิถีชุมชน 

      ทั้งสองหลักสูตรมีเปาหมายเดียวกันคือ  มีความรูดานศิลปะ หากมีกระบวนการเรียนรู

ตางกัน ดานทัศนศิลป  ศึกษาเพื่อใหเกิดผลงานใหม ๆ ที่แสดงเอกลักษณ ความเชื่อ หรือวัฒนธรรม

ทองถิ่น โดยการสังเกต  เปรียบเทียบ ทดลอง ฟงคําวิจารณจากสาธารณชน การเขาถึงชุมชนก็เพื่อให

มุสลิมตระหนักในความงามของศิลปะ ขณะเดียวกันนําภูมิปญญาที่มีอยูมาสืบสานตอยอด หรือ

พัฒนาเปนผลงานใหม ๆ  กลาวคือ  นักศึกษามองหาขุมทรัพยในชุมชนมาแสดงใหประจักษ    

ดานศิลปศึกษาศึกษาเพื่อใหเกิดผลทางการถายทอดความรูทางศิลปะ  โดยการถายทอดนั้นตองฝกฝน

ฝมือใหเปนที่ประจักษแกผูรับกอนดวย กระบวนการนี้ใชวิธีการฟง การสังเกต การเปรียบเทียบ  ทดลอง 

ไมเพียงพอตองฝกฝนอานจิตใจเด็ก ๆ ที่เรียน การเขาถึงชุมชนก็เพื่อใหรูในสิ่งที่เด็กชุมชนตองการ 

นักศึกษาใชกระบวนการหาศักยภาพของผูเรียนมากกวาผลงานของผูเรียน โดยเฉพาะกับสังคมที่มี

ความหลากหลายในวัฒนธรรม และมีศิลปะเปนเร่ืองละเอียดออนA 
    4 ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม 
    มหาวิทยาลัยแมตั้งอยูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งถูกมองวาเปนพื้นที่ชายขอบ 

แตการพัฒนาดานการศึกษานับวากาวหนากวาสถาบันใด ๆ ในที่พื้นที่ใกลเคียง เปนสถาบันชั้นนําใน

ระดับภูมิภาคซึ่งเนนดานวิจัย อาจารยศิลปะมีผลงานวิจัยและสรางสรรคอยางตอเนื่อง ดังนั้นกลาวได

วา ความเปนชายขอบของพื้นที่มิใชปญหา หาเห็นวาสถาบันแหงนี้สภาวะการเรียนรูศิลปะที่เปนชาย
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ขอบ เปนเพราะมีวัฒนธรรมที่ไมสอดคลองกับกระแสหลัก นักศึกษาไมสามารถเรียนรูศิลปะตาม

มาตรฐานสากล อีกประการหนึ่งคือ การยึดบรรทัดฐานนักวิชาการสวนกลาง ผูสอนตองสําเร็จ

การศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ ซึ่งสวนใหญอยูในกรุงเทพ ดังนั้นหากคนกรุงเทพหรือสวนกลาง

ปฏิบัติการสอนในพื้นที่นอย ดําเนินการเฉพาะคนในทองถิ่น หรือมีนักวิชาการ ศิลปน ส่ือมวลชนตาง ๆ 

พาดพิงนอย ขาดการประชาสัมพันธดังผูวิจัยสังเกตวา นักศึกษาแหงนี้การเรียนการสอนปรากฏในสื่อ

โทรทัศนนอย คนทั่วไปรูจักนอยมาก ยอมมองวาเปนชายขอบเชนกัน สถานการณความไมสงบยังตอก

ย้ําความเปนชายขอบ  สาธารณชนละเลยที่จะสงบุตรหลานเขาศึกษา  มีเฉพาะคนทองถิ่น 

ความสัมพันธระหวางสาธารณชนทั่วไปและคนในพื้นที่ดูเหินหาง อาจารยผูหนึ่งใหทัศนะวา  “...ผมงง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย ทําไมตองใหโควตากับคนที่อื่น  ..ทําไมไมใหคนในพื้นที่ คนที่นี่อยาก

เรียนมากมาย ภาคอื่นไมคอยมาเลย คนมาก็เรียนไมได บางรุนปแรก ๆ เขามา 12 คน พอป 4 เหลือ  

6 คน..”  สภาพนี้จะพบวา ยังมีผูพยายามกูภาพลักษณหรือสรางสถานภาพการศึกษาศิลปะข้ึนใหม มิ

ใหเปนชายขอบของใครโดยการพึ่งพาคนในทองถิ่น 

       การเรียนรูศิลปะในทองถิ่นชายแดนใต ที่มีจุดเดนดานความหลากหลาย ถือเปนตนทุนที่

สําคัญ อยางไรก็ตามหากพิจารณากระบวนการเขาถึงความรูมีแนวโนมเลื่อนไหลไปตามกระแสทองถิ่น 

สภาพจริงของความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ยังมีวัฒนธรรมหนึ่งครอบงําอยู จาก

สภาพการณของการเรียนรูขางตนมีแนวโนมวาเปนเอกวัฒนธรรม เมื่อเปล่ียนแปลงโครงสราง 

นักวิชาการคนหนึ่งกลาวกับผูวิจัยวา...หากผูบริหาร อาจารย บุคลากรเปนมุสลิมทั้งหมด ผมไมรูวา

กระบวนการเรียนการสอนจะออกมาหนาตาอยางไร...จากการสนทนากลุมนักศึกษาไทยพุทธพวกเขา

รูตัววา เปนคนสวนนอย จึงตองทําตัวใหกลมกลืน โอนเอียงตามวัฒนธรรมอิสลาม เชน ขณะกําลังวาด

รูป เมื่อรูวาเพื่อนละหมาด จะพูดเบา ๆ หรือปดเสียงเพลง เมื่อเพื่อนมุสลิมเชื้อเชิญไปที่บานตางจังหวัด 

จะใหหญิงไทยพุทธใสผาคลุม ฝกภาษาและสอนการทักทายแบบมุสลิม...สภาพนี้จะเห็นวา ความ

สมานฉันทของคนตางวัฒนธรรมในการเรียนรูศิลปะรวมกัน สําหรับพื้นที่ชายแดนภาคใตเกิดขึ้นไดเมื่อ

ฝายหนึ่งยอมรับอีกฝายหนึ่ง ดังคํากลาวของนักศึกษาไทยพุทธวา...เร่ืองอะไรยอมไดก็จะยอม.. 

      การดํารงชีวิตของนักศึกษาทามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมสะทอนออกมาเปนปรากฏการณ

การเรียนรูศิลปะมากมาย จากการศึกษาทั้งสัมภาษณเดี่ยวและสัมภาษณกลุมมี 3 ประเด็นใหญที่ควร

นํามาวิเคราะห ประเด็นแรก..เปนเหตุการณที่มุสลิมขณะกําลังวาดสีน้ําอาจารยไทยพุทธตําหนิวา  

น้ําเลอะเทอะอยางนี้ (น้ําลางพูกัน) มีหรือพระอัลลอรจะประทาน ประเด็นที่  2 เมื่อไทยพุทธนําผลงาน

พุทธศิลปไปใสกรอบที่รานมุสลิม ผูรับจางยอมรับผลงาน แตเมื่อวางหนารานแลวจะกลับหัวลงลาง 

ประเด็นที่ 3 เมื่อตองการทําพานไหวครูหรือกระทง มุสลิมยินดีเขาชวยแตไมรวมพิธี มีมุสลิมบางคนที่

สามารถออกแบบลายไทยสวยกวาไทยพุทธ จะเห็นวาประเด็นแรก เปนกลยุทธการสอนของอาจารยที่
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ชวยใหนักศึกษาปรับปรุงตนเองโดยไมขัดตอความศรัทธา ประเด็นที่ 2 และ 3 คือ การตอรองทางสังคม 

ยินดีชวยเหลือเต็มที่แตไมกระทําใหชัดเจนวาตนทําผิดศีลธรรม นักศึกษามุสลิมนั่งทําพาน ตกแตง

ลวดลาย แตไมไหว การยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาสวนใหญเห็นดวย แตการมีวัฒนธรรมชาว

พุทธนอยเกินควร  นักศึกษามุสลิมบางคนไมเห็นดวย ดังคํากลาววา...ผมอยากใหมีไทยพุทธมากกวา 

มีคนศาสนาตาง ๆ จะไดเรียนรูซึ่งกันและกัน...สภาพนี้กลาวไดวา การมีวัฒนธรรมหนึ่งโดดเดนมิได

ชวยใหกระบวนการเรียนรูศิลปะกาวหนา  แตหากลดแรงบีบค้ัน  ขณะเดียวกันทามกลางแรงบีบค้ันทาง

ศาสนา การเรียนรูศิลปะที่ตางวัฒนธรรมจะพบจินตนาการใหม ๆ ซึ่งจําเปนสําหรับการสรางสรรค

ศิลปะ 

     นักศึกษาไทยพุทธและมุสลิมตางตองการรักษาอัตลักษณของตน นักศึกษามุสลิมทั้งที่เปน

คนทองถิ่นและมาจากภูมิภาคอื่น  ตางปกปองวัฒนธรรมอิสลามอยางเครงครัด ภาษา ภูมิลําเนาไมมี

ผลตอความแตกตางทางอัตลักษณ  ส่ิงที่มีผลคือศาสนา  นักศึกษาศาสนาพุทธและอิสลามเห็นวาการ

เรียนรูขามวัฒนธรรมชวยสรางความสมานฉันท แตวัฒนธรรมของตนตองใหควาสําคัญเปนลําดับแรก  

ดังที่นักศึกษาไทยพุทธและมุสลิมเชื่อวา  พวกเขาเรียนรูศิลปะไทยหรืออิสลามไดดี หากผูสอนมีศาสนา

เดียวกัน และหากใหเลือกทํารายงาน พวกเขาสนใจศิลปะในวัฒนธรรมของตนเปนลําดับแรก    

ในสายตานักศึกษาไทยพุทธ  วัฒนธรรมอิสลามมลายูดูยิ่งใหญ   แตก็ถูกตอรองในหลายกิจกรรมทาง

สังคม   นักศึกษาชาวพุทธคนหนึ่งกลาววา “...ถามีปญหาพวกเขาจะเอาชนะใหได...เอาพลังกลุม

มากกวา...พวกเขาชอบพูดภาษามลายู ขณะนั่งเปนกลุมใหญ...”   ลักษณะนี้จะพบวา อัตลักษณดํารง

อยูไดตองอาศัยกระบวนการกลุม  ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนหากเขาเรียน

ศิลปะในกรุงเทพ   จะดําเนินชีวิตเชนเดียวกับการเรียนที่สามจังหวัดชายแดนหรือไม  ในสามจังหวัด

งานปนเก็บที่บานไมได ทําเสร็จตองทําลาย  หากอยูหอพักหรือไรผูปกครองดูแลอาจจะปฏิบัติอยาง

หนึ่ง   บริบทสังคมและวัฒนธรรมแตละแหงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา และการ

ประเมินผลงาน  การตัดสินวาถูกผิด ดีเลว  สวยหรือนาเกลียดเลื่อนไหลตามกาละเทศะ ดังบท

สัมภาษณ   ผูซึ่งเปนทั้งศิษยเกาและอาจารยสาขาทัศนศิลปชาวมุสลิม   ตอไปนี้ 

   ผูสัมภาษณ:             เคยสงผลงานเขาประกวดหรือนําไปแสดงที่กรุงเทพฯ บางใหม 

   ผูใหสัมภาษณ : ประกวดบอยมาก นักศึกษาจะไดมั่นใจฝมือเรา ภูมิใจที่ไดเปนลูก 

    ศิษยสรางแรงกระตุนใหเขาดวย แตบางครั้งก็ปวดหัวกับกรรมการ 

   ผูสัมภาษณ:             ยังไงหรือ 

   ผูใหสัมภาษณ : ตอนไปประกวดครั้งหนึ่ง กรรมการบอกใหเปลี่ยนชื่อ  ผมวาบาง  

                                      เร่ืองการเมืองก็เขามาแทรก ผมพยายามทําใจใหเปนกลาง   จะทํางาน

    ศิลปะตามวัฒนธรรมผม   แตชอบมีการเมืองเขามาแทรกเรื่อยๆ เชน 
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    ภาพชื่อวา วิถีชีวิตมลายู  ตองใหใสเปน  วิถีชีวิตไทยมลายู  ทั้งที่เรา 

    ไมไดคิด  เรามองแตความงาม  

    คํากลาวนี้สะทอนวา  การทํางานศิลปะนอกบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต    

จําเปนตองออกจากกรอบคิดเดิมๆ  การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับทองถิ่นเปนเรื่องละเอียดออน และอาจ

สงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา  การรับรูของศิลปนทองถิ่นมักคุนชินกับคําวามลายู การปรับปรุงใดๆ 

แมมิไดสงผลตอความรู สึกเชิงปจเจก แตศิลปนก็มีอํานาจตัดสินในฐานะผูได รับขัดเกลาจาก

ส่ิงแวดลอม  การเพิ่มคําวาไทยจะมีความหมายเปลี่ยนแปลง  ในสายตามุสลิมชายแดนภาคใต คําวา

ไทยมิใชเพียงรัฐชาติเทานั้น ไทยยังหมายถึง ชาวพุทธ ดังนั้นคําวา มลายูจะเปนไทยไมไดแตดวยความ

ไมเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมชุมชน  ไปยึดตามกระบวนการสรางอํานาจของสวนกลางทําใหตอง

สูญเสียอัตลักษณ  การตอรองเชิงอํานาจจึงยังมีนอย  ตราบใดที่การเรียนรู การประเมินศิลปะยังใช

บรรทัดฐานจากสวนกลาง 

 

กระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษาแหงที่สาม 
    1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
                   สถานศึกษาเปนระดับอุดมศึกษา  ตั้งอยูในเขตชุมชนเมือง  ของตัวอําเภอแหงหนึ่ง  มีเนื้อ

ที่ประมาณ 100 ไร  สภาพทําเลมีทั้งที่เนินเขาและที่ราบปะปนกัน  แวดลอมดวยสวนยางและชุมชน

แออัดที่เปนแหลงอาคารพาณิชย หอพัก และสวนราชการอื่น ๆ   ดานหนาทางทิศตะวันตกติดถนนสาย

หลัก ที่จดพรมแดนไทย – มาเลเซีย ดวยระยะทาง 60 กิโลเมตร  ทิศใตติดถนนสายรอง ทิศตะวันออก

ติดภูเขา และทิศเหนือติดสวนยางและหนวยงานราชการ สภาพอากาศรอนชื้น  ประชากรเขตเมืองมี

จํานวน  157,682  เปนไทยพุทธรอยละ 98 คนในชุมชนสวนใหญมีอาชีพรับจาง พาณิชยกรรม   

เกษตรกรรม   รับราชการ  มีรายไดคอนขางดี เพราะอยูในศูนยกลางเศรษฐกิจ  สถานที่ใกลเคียงคือวัด 

โรงพยาบาล  ที่ทําการไปรษณีย  ประชาชนตั้งอยูหนาแนนทางดานทิศใตของสถานศึกษา 

                    มหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสวนภูมิภาค  

มีหลายวิทยาเขต  วิทยาเขตแหงนี้เปนศูนยกลางการบริหารของทุกแหง เปนวิทยาเขตที่เร่ิมตนจาก

คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอมามีการเพิ่มคณะดานสังคมศาสตรมากข้ึน ปจจุบันมี  

14 คณะนักศึกษาคณะตาง ๆ เหลานี้ในปแรก ๆ เรียนวิชาศึกษาทั่วไป  ที่คณะศิลปศาสตร และอาจ

เลือกวิชาเสรีที่คณะใดก็ได ในคณะศิลปศาสตรมีภาควิชาซึ่งรับผิดชอบดานวิชาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร  ภาควิชามีอาจารยทั้งสิ้น 30 คน เปนไทยพุทธ 29 คน ไทยมุสลิม 1 คน รับผิดชอบ

หลักสูตร  วิชาศึกษาทั่วไป  วิชาเลือกเสรี   ในบรรดาวิชาเหลานี้มีวิชาดานศิลปะรวมอยูดวยโดยมี

ผูสอน 1 คน ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณเปนนักศึกษาไทยพุทธ  2 คน มุสลิม 2  คน 
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และจัดสนทนากลุมโดยมีกลุมไทยพุทธ 3 คน กลุมไทยมุสลิม  3  คน ซึ่งเปนผูเคยผานการเรียนรูวิชา

ดานศิลปะ ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 2 ปจจัยทีส่นบัสนุนและเปนอุปสรรคตอกระบวนการเรยีนรูศลิปะ  
               2.1 ปจจยัที่สนับสนุน  

      ปจจัยภายในที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงนี้  คือความสนใจ 

นักศึกษาที่เลือกเรียนศิลปะสวนใหญชื่นชอบศิลปะแลวตั้งแตชั้นประถมศึกษา  การเขาสูมหาวิทยาลัย

และเลือกเรียนดานศิลปะจึงตองการเติมเต็มความรู  อยางไรก็ดียังมีแรงกระตุนอีกประการ  สําหรับผูมี

ปญหาดานการเรียน  คือผลการเรียนโดยเฉลี่ยต่ํา ตองการใหศิลปะเปนวิชาชวยเชน ที่นักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร ใหสัมภาษณวา   

     ผูสัมภาษณ:             ทําไมถึงสนใจศิลปะ 

     ผูใหสัมภาษณ: มันมาจากขางใน สนใจขึ้นมาเอง 

     ผูสัมภาษณ:             ที่มาเรียนวิชานี้สนใจจริงๆ หรือมีเหตุผลอ่ืนดวย 

     ผูใหสัมภาษณ: ผมเรี ยนศิลปะเพราะ เปนวิ ชาที่ ผมชอบ  คิดว าจะทํ า ให ได  

                                      คะแนนดี  และเพิ่ ม เกรดเฉลี่ ยสู งขึ้ น  อยากเรียนศิลปะอย าง  

                                      นอยวิ ชาหนึ่ ง  ตอนอยู ป หนึ่ ง  เลื อก เ รี ยน เพราะสนใจอยาก  

                                      เ รียนและตามเพื่อน แตตอนนี้ป 4 อยากเรียนใหม เพื่อให เปน  

                                      วิชาชวย 

     นักศึกษาตองการเรียนศิลปะเปนเพราะ ศิลปะชวยผอนคลายจากการเรียนวิชาหลักซึ่งยาก   

ตองการเรียนขามสาย โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตรที่เห็นวา ศิลปะจะทําใหดํารงชีวิตอยางมีความสุข  

จากบทสัมภาษณนี้จะพบวายังมีปจจัยจากเพื่อน โดยเฉพาะปหนึ่ง ที่มักเรียนเปนกลุมตามรุนพี่แนะนํา  

นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาศิลปะเปนวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาเลือกเสรี มีความสามารถทางศิลปะใน

ระดับตางกัน บางคนเคยสมัครเรียนดานศิลปะโดยตรง  แตผูปกครองใหเปลี่ยนเปนสาขาอื่น     

การเลือกศิลปะจะไดตั้งใจและแสดงความสามารถของตนอยางเต็มที่  อยางไรก็ดีมีขอสังเกตกลุมนี้มัก

มีคะแนนสูงกวากลุมสังคมศาสตรดวย  ซึ่งวิเคราะหไดวา ผูเรียนไมวาสาขาใดหากมีสติปญญาสูง 

จดจําและเขาใจอะไรโดยงายก็จะทําการไดสําเร็จ  ในการทดลองดานความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการ โดยใชรูปทรงเรขาคณิต สรางสรรคใหเกิดภาพผลิตภัณฑตาง ๆ พบวา นักศึกษาสาย

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ที่นาพอใจมากกวา ปจจัยเหลานี้คือแรงกระตุนภายในให

นักศึกษาสาขาตางๆ มีโอกาสเรียนรูศิลปะมากยิ่งขึ้น  อีกปจจัยหนึ่งคือประสบการณและการรับรู  

นักศึกษาในสถานศึกษานี้ใชชีวิตอยางคนทันสมัย  ส่ิงแวดลอมกระตุนใหรับรูเทาทันกิจกรรมที่จะ

เกิดขึ้นหรือเปล่ียนแปลง  จากสื่อสาธารณะหรือประชาสัมพันธของหนวยงาน   ส่ิงเหลานี้กอใหเกิด
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ประสบการณรวม ดังเชน กรณีมีศิลปนเปดงานศิลปะหรือมีการบรรยายทางวิชาการดานศิลปะ ผูสอน

จะรวมฟงและแจงขาวนักศึกษาที่สนใจ นักศึกษาจะบอกตอกันเรื่อยๆ หรือบางรายวิชา นักศึกษาเปน

ฝายเสนอใหมีการจัดทัศนศึกษาไปยังสถานที่จริง เชน โบราณสถาน  โดยยินดีเสียคาใชจายเอง  แม

ชาวมุสลิม  ดังบทสัมภาษณนี้ 

       ผูสัมภาษณ :          กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใดที่จะสงเสริมใหเรียนรูไดมาก 

       ผูใหสัมภาษณ:          ออกไปทัศนศึกษามาก ๆ จะไดเจอของจริง สัมผัสกับศิลปะ 

       ผูสัมภาษณ:                    อยางเรานับถือศาสนาอิสลามเขาวัดไดหรือไม 

       ผูใหสัมภาษณ :               สําหรับผมไมถือ เขาวัดได 

       บทสัมภาษณนี้วิเคราะหวา  นักศึกษายอมรับในการสรางประสบการณตรง จากการ 

ทัศนศึกษา แมส่ิงเหลานี้แสวงหาดวยตนเอง แตการเดินทางซึ่งหางไกลนั้นจําเปน ตองมีผูจัดการและ

นําทาง เชน การติดตอวิทยากร  การขออนุญาติเจาอาวาสเพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑศิลปะของวัด กรณี

นักศึกษามุสลิมมีขอสังเกตวา หากสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสอนศาสนาจะเครงใน

การเขาวัดไทยมาก หากสําเร็จโรงเรียนสายสามัญจะเปดกวางมากกวา ดังเชน การสัมภาษณนักศึกษา

ขางตน แสดงใหเห็นวา หากไมยึดกรอบศาสนาแลว ไมวาทัศนศึกษาที่ใดยอมมีคุณคาการเสริมสราง

ประสบการณทั้งสิ้น การรับรูอาจไมกระทบตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสมอไป  การรับรูและ

ประสบการณจะสงผลตอการพัฒนาความรูผูเรียน เมื่อเห็นคุณคาดวยตนเอง 

         สําหรับปจจัยภายนอกที่ปรากฏชัดเจน  คือดานเทคโนโลยีและการใชนวัตกรรมใหมๆ 

ปจจัยดานครอบครัว วิถีชุมชน และเศรษฐกิจเปนปจจัยที่เกื้อหนุนดวยแลว เนื่องจากนักศึกษาสวน

ใหญมาจากชนชั้นกลาง ผูปกครองมีการศึกษา มีกําลังหาสื่อการเรียนรูดวยตนเอง การใชเทคโนโลยี

ชวยใหผูเรียนคันควางานศิลปะ ทํารายงาน หรือส่ือการนําเสนองายขึ้น เชน โปรแกรมสําเร็จรูปหรือตัด

ตอวีดีโอ ดวยแตละคนมีพื้นฐานดานคอมพิวเตอรดีมากอน  แมเทคโนโลยีจะเปนเครื่องมือยกระดับการ

พัฒนากระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาแหงนี้  แตนักศึกษาเห็นวาอาจารยจะตองชี้นํา ตราบใดที่

การเรียนรูศิลปะกําหนดเปนหลักสูตรสําเร็จรูป  แมยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  อาจารยยังคงตองแสดง

บทบาท  เพื่อใหเขาถึงประสบกาณสุนทรียะอยางแทจริง   ดังเชน บทสัมภาษณนักศึกษาตอไปนี้ 

         ผูสัมภาษณ :             บุคคลที่ตองการเรียนรูดวย ควรมีลักษณะอยางไร 

        ผูใหสัมภาษณคนทีห่นึ่ง: เปนคนที่สนใจศิลปะจริง ๆ รักศิลปะจริง ถาเขารัก  

          ศิลปะจริงจะถงึไดดีกวา ถงึจบดอกเตอรมีความรู  

          มาก ไมไดใสความรูสึกที่ชอบเลย ถาเอาความรูคน 

          อ่ืนมาเขียน อารมณ ถายทอดออกมาก็ไมชัดเจน  
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                ตองรักจริง เหน็แลวสามารถพูดไดเลยและเขาใจมัน  

                จริง ๆ  

           ผูใหสัมภาษณคนทีส่อง:          เปนคนที่พูดใหเราเขาใจวา เราตองการอะไร ใหพูด 

               ปลอบใจทุก ๆ คน ใหเอาตามความสามารถของ 

               ทกุคน ไมใชคนสอน 

                      จากการสัมภาษณนี้ยังวิเคราะหไดวา  ในการเรียนรูศิลปะไมสามารถใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเสมอไป  เพราะการเรียนรูบางอยางไมสามารถใสความรูสึกซึ่งเปนหัวใจสําคัญของศิลปะ

เทากับผูสอน แตกระนั้นก็ดีผูสอนที่สอนใหนักศึกษาซาบซึ้งจะตองเปนผูมีความรักในศิลปะอยาง

แทจริง ผูสอนที่ไมมีความรักในศิลปะมีสภาพไมแตกตางจากการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยี การเรียนรูที่

กอใหเกิดความซาบซึ้งแกนักศึกษา ผูสอนตองประเมินความสามารถของผูเรียน หรือยึดผูเรียนเปน

ศูนยกลาง พัฒนาตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน โดยมิไดตั้งผลสัมฤทธิ์เทากับคนที่เกงที่สุดใน

หองเรียน นอกจากนี้ยังเห็นวา ผูสอนตองมีอารมณดี เปนกันเอง นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา  ”...หากเปน

กันเองมากจะไมเปนบรรยากาศในการเรียน ปลอยมากจะทําใหไมสนใจ ทําใหคนที่ตั้งใจเสียไปดวย...” 

สภาพนี้ดูเหมือนหลักการเรียนทั่วไปแตสําหรับสถานศึกษาแหงนี้   การที่ผูสอนศิลปะอารมณดีเปน

ความปรารถนาสูงสุด เพราะจะชวยใหคลายเครียดจากวิชาเอกหรือวิชาหลัก จึงกลาวไดวา สําหรับ

สถานศึกษาที่มีอุปสรรคดานเศรษฐกิจ วิถีชุมชน หรือครอบครัวนอย ผูสอนจะเปนสิ่งคาดหวังสูงสุด นั่น

คือผูสอนที่รักศิลปะอยางแทจริง และเขาใจความรูสึกของนักศึกษาจะเปนปจจัยหรือเงื่อนไขสําหรับการ

เรียนรูศิลปะแหงนี้ 
        2.3 ปจจัยที่เปนอุปสรรค 
          ปจจัยทีเปนอุปสรรคตอการเรียนรูศิลปะในสถาบันแหงนี้มีนอย หากมีจะเปนเรื่อง

ความสามารถทางศิลปะ ซึ่งบางครั้งมีอุปสรรคมาก เพราะผูสอนมีความคาดหวังสูง เชน ผูเรียนที่ไม

สามารถวาดภาพคนเหมือน ตองวาดภาพคนเหมือนได อยางไรก็ตามผูสอนเขาใจแนวทางการเรียน

ศิลปะสมัยใหม ที่เนนกระบวนการทํางานมากกวาผลลัพท นักศึกษาคนหนึ่งใหความเห็นที่นาสนใจวา 

“...ผูสอนตองเขาใจความสามารถของเด็ก อยามองดานเดียว แมไมงา แตมีคุณคาสําหรับคนนั้นมาก

..” คํากลาวนี้ชี้ใหเห็นวา หากผูสอนสามารถชักจูงใหนักศึกษาแสดงความเปนตัวตนออกมา ผานงาน

ศิลปะจะมีประโยชนอยางยิ่ง สําหรับการเรียนศิลปะที่ไมใชวิชาเอก  การเรียนรูศิลปะที่เปนวิชาทั่วไป

ตองไมวางเปาหมาย หรือเกณฑการเรียนเหมือนวิชาเอก  หากกระทําเชนนั้นจะเปนอุปสรรคอยางยิ่ง 

นักศึกษาที่เรียนวิชาศิลปะเปนวิชาเลือกมีความถนัดทางศิลปะแตกตางกัน แตมิใชอุปสรรคของการ

เรียนรู อุปสรรคจะเกิดขึ้นเมื่อผูสอนพยายามใชบรรทัดฐานของคนใดคนหนึ่งเปนเกณฑ หรือวางเกณฑ

เสียเองโดยปราศจากการไตรตรองกลุมผูเรียน  และที่จะทําลายบรรยากาศการเรียนรู  คือการดูถูกดู
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แคลนผูเรียนที่ดอยฝมือ  ผูเรียนสวนใหญแมไมมีฝมือนัก ไมกลาแสดงออกในงานศิลปะ ตองการ

กําลังใจ ดังที่นักศึกษากลาววา  “..เรียนใหม ๆ กลา ๆ กลัว ๆ พองานออกมาวาดไดดี ไดรับคําชมจาก

อาจารยและเพื่อน ๆ รูสึกดี อยากทําอีก..”  จึงกลาวไดวาไมมีปจจัยใดที่เปนอุปสรรคภายในมิให

นักศึกษาเรียนรูศิลปะ ยกเวนเมื่อผูสอนวางผลสัมฤทธิ์เกินความสามารถของผูเรียน 

ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคในการเรียนรูศิลปะมักเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมภายนอก

มากกวาแรงขับภายในจิตใจ โดยเฉพาะผูเรียนที่เปนมุสลิมและนับถือศาสนาอยางเครงครัด ผูวิจัยได

สัมภาษณนักศึกษา 3 คน มีขอมูลดังนี้ คนที่หนึ่งเปนชายมุสลิม ใหขอมูลวา “...เพื่อนผมที่เปนมุสลิม

บอกวา วาดพระพุทธรูปไมได ชมไมได อยูใกลไมได คนเรียนศาสนาจะเครงมาก สวนผมไมคิดอะไร

มาก...”  คนที่สองเปนหญิงไทยพุทธ ใหขอมูลวา “... ศาสนาสงผลตอการเรียนศิลปะ   ตอนเด็ก ๆ เมื่อ

ครูใหวาดรูปมัสยิด เพื่อนมุสลิมจะบอกวา ถาเขาอิสลามจะไดบุญ ข้ึนสวรรค แตตอนนี้เพื่อนมุสลิม

เขาใจอะไรมากขึ้นแลว...”   คนที่สามเปนหญิงมุสลิม ใหขอมูล  ดังจะกลาวเปนบทสัมภาษณนี้ 

           ผูสัมภาษณ: ถาอาจารยพาไปทัศนศึกษาวัดจีน วัดฮินดู  ไปไดหรือไม 

           ผูใหสัมภาษณ: หนูไปไมได หนูเขาไดเฉพาะมัสยิด 

           ผูสัมภาษณ: อาจารยพาไปดูงานศิลปะ ดูรูปปนที่เขาบูชา หรือตกแตงเทานั้น มิได  

         ใหไปกราบไหว ไปไมไดหรือ 

          ผูใหสัมภาษณ: หนูไปไมได พอแมบอกวา ตราบใดที่ยังมีพิธีกรรมภายในที่นั้น เขาไป 

          แลวจะบาป 

จากบทสัมภาษณนี้ วิเคราะหไดวา เงื่อนไขที่เปนกลไกสําคัญของการเรียนรูศิลปะ 

และเปนอุปสรรคมี 3 ปจจัย ปจจัยแรกคือพื้นฐานของการเรียนในระดับพื้นฐาน กลาวคือ หากจบ

โรงเรียนสอนศาสนา หรือปอเนาะจะมีอุปสรรคการเรียนรูศิลปะมากกวาสายสามัญ ปจจัยที่สองคือ

วัยวุฒิ วัยเด็กจะมีความเครงครัด และเชื่อตามผูปกครองมากกวาวัยรุนหรือผูใหญ อายุที่มากขึ้นทําให

เห็นโลกของความจริง และคิดอยางมีเหตุผล   ปจจัยที่สามคือพอแม  แมวาบางคนมีความรูคิดรูจัก

เหตุผลดวยตนเอง แตสําหรับครอบครัวที่เครงครัด จะควบคุมบุตรหลานใหเชื่อฟงและปฏิบัติตาม 

อุปสรรคภายนอกของการเรียนศิลปะในสถานศึกษานี้  อีกปจจัยหนึ่งคือ สภาพใน

หองเรียน  แมมีไมมากนักแตปดกั้นโอกาสซึมซับกับศิลปะ เนื่องจากหองเรียนใชรวมกับหองบรรยาย

ทั่วไป ดังที่นักศึกษากลาววา “...หองเรียนไมจูงใจใหอยากเรียนศิลปะ เปนหองบรรยาย ไมใชหอง

ศิลปะ “...ลักษณะหองเหมาะกับการเรียนทฤษฎี ไมใชปฏิบัติ โตะมีขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะศิลปะเปน

เพียงวิชาเลือกเทานั้น การสรางอาคารหรือจัดหองศิลปะขึ้นกับนโยบาย และการเห็นความสําคัญของ

ผูบริหาร นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา “...อยากใหอาคารเรียนมีภาพผลงานศิลปะ เมื่อนักศึกษาเดินผาน

บอยเห็นแลวติดตา จะสนใจอยากเรียนมากขึ้น...”  สภาพนี้สะทอนวา  ประสิทธิภาพของการเรียนรู



188 
 

ศิลปะข้ึนกับส่ิงเราภายนอก ที่ใกลตัวนักศึกษามากที่สุด   การขาดสิ่งเราภายนอกอาจลดทอนอารมณ 

ความรูสึกที่กระตุนใหเรียนรูศิลปะและสรางประสบการณสุนทรียะ 
    3  สภาพการณของกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
         3.1  สภาพผูเรียน 
           นักศึกษาสวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  ผูปกครองและเครือญาติเปนผูมีการศึกษา  

จึงไมมีปญหาดานการศึกษาตอไมวาแขนงใด  นักศึกษาที่ชอบศิลปะแตเขาศึกษาในสาขาอื่นของ

สถานศึกษาแหงนี้  สวนใหญสนองความตองการของผูปกครองที่เห็นวามีอาชีพมั่นคงกวา  ดังที่

นักศึกษากลาววา  “...ถาหนูอยากเรียนศิลปะหนูคงไปที่อ่ืนแลว  แตไมตองการยึดอาชีพศิลปะ 

ตองการเปนวิชาเสริมเทานั้น..”   ผูเรียนที่เลือกเรียนเสรีวิชาศิลปะมาจากหลากหลายคณะ ผูเรียนที่มา

จากสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีความตั้งใจเรียนมากกวาสาขามนุษยศาสตรหรือ

สังคมศาสตร ขณะเดียวกันกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะทําคะแนนดีกวาสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ซึ่งวิเคราะหไดวา สาขาวิทยาศาสตรไมมีวิชาศิลปะ เมื่อเลือกขามคณะจึงตั้งอกตั้งใจตัก

ตวงความรูเต็มที่ แตเปนเพราะเรียนขามสายจึงทําคะแนนไมมากนัก ตางจากกลุมมนุษยศาสตร มีวิชา

ที่ใกลเคียงกับศิลปะบางแลว เชน  วิชาภูมิปญญาทองถิ่น  เนื้อหาเหลานี้คาบเกี่ยวศิลปะบางสวน จึง

นํามาปรับใชกับการเรียนโดยงาย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรคนหนึ่งกลาววา “...มหาวิทยาลัยแหงนี้

สงเสริมดานวิทยาศาสตรมากกวาศิลปะ อยากใหมีคนบรรยายศิลปะและเปนกิจกรรมเชิงบังคับ การได

ฟงไดเห็นจะซึมซับเขาไป ทีละเล็กทีละนอย...”  สภาพนี้ชี้ใหเห็นวา ควรสงเสริมดานวิทยาศาสตรและ

ศิลปะควบคูกัน ตามหลักวิชาไดพิสูจนแลววา สมองตองไดรับการพัฒนาทั้งดานศาสตรและศิลปอยาง

สมดุล สําหรับการเรียนรูศิลปะนักศึกษาไดรับความความรวมมือจากชุมชนคอนขางมาก เนื่องจาก

นโยบายของสถานศึกษา และทุกหลักสูตรที่ผลักดันใหลงพื้นที่และมีปฏิสัมพันธชุมชน วิชาดานศิลปะ

หลายวิชากําหนดใหมีทัศนศึกษา หรือลงพื้นที่อยางนอย 1 คร้ัง การเรียนศิลปะบางเรื่อง นักศึกษา

ไดรับความรูจากชุมชนมากกวาหองเรียน โดยมีผูเชี่ยวชาญหรือปราชญชาวบานเปนวิทยากร ดงที่

นักศึกษากลาววา “...ผมชอบใหแตละชุมชนเลาเรื่องวาสังคมแตกอนเปนอยางไร ถาสื่อออกมาเปน

ศิลปะ ดานภาษา วัฒนธรรม เด็กก็สนใจ ถาเลาดี ไดอรรถรส จะตั้งใจฟง...”  

อยางไรก็ตามสถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และการใชชีวิต

ในสังคมชายแดน แมไมมีผลกระทบโดยตรง แตสงผลตอความหลากหลายของแหลงเรียนรู อาจารย

และนักศึกษาไมกลาเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ที่สัมผัสกับโลกมลายู และศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม

ดวยตนเอง  แตสนใจที่จะฟงเรื่องราวจากสามจังหวัด  แมเร่ืองศิลปะมีขอสังเกตวา ผูเรียนให

ความสําคัญกับการฟง เมื่อตองการหาความรูดานศิลปะ ตามคําสัมภาษณนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

ดังนี้ 
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            ผูสัมภาษณ:  การเรียนรูศิลปะใชวิธีใดมากที่สุด 

            ผูใหสัมภาษณ:  นักศึกษาชอบฟงมากกวา ฟงแลวคิดจับประเด็นเขียนเปน 

     หัวขอ แลวหาขอมูลตอ 

            ผูสัมภาษณ:  หนังสือศิลปะอานบางไหม 

            ผูใหสัมภาษณ:  ถาสนใจก็จะอานแลวหาขอมูล บางเรื่องในหนังสือไมรูวาจะ 

  ใชเลมไหนเปนหลัก   ถามีหลายเลมดูวาเนื้อหาใดใกลเคียง 

คําสัมภาษณยังแสดงใหเห็นวา นักศึกษาเลือกที่จะฟงกอนมากกวาอาน เมื่อฟงแลว

ไมเขาใจชัดเจน จะคนควาเพิ่มเติมดวยวิธีอ่ืน ๆ มีขอสังเกตวา สภาพการเรียนแบบนี้จะพบในกลุม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสวนใหญ การพิสูจนวาเนื้อหาใดถูกตองนั้นแสดงถึงความจริงใจ และ

เรียนรูอยางมีเหตุมีผล ตามคุณลักษณะและธรรมชาติของสายวิชานี้  วิชาเลือกศิลปะที่เนนทฤษฎีมี

ความเครียดไดงาย  จึงควรเนนภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎี   ความคาดหวังของนักศึกษาในการผลิตสื่อ

ศิลปะ คือความรูสึกผอนคลาย  และมองวาการปฏิบัติจะชวยบรรเทาความเครงเครียด  เมื่อเรียนศิลปะ

ปฏิบัติ เชน การวาดเสน ผูเรียนใชวิธีเลียนแบบ หรือทําตามตัวอยางแลวปรับเปนของตนเอง ผูเรียนมี

สัดสวนตออาจารยประมาณ 10 : 1 คนจึงสัมฤทธิ์ผล  ศิลปะสําหรับผูไมมีความถนัดการสอนแบบ

สาธิตกอน จะทําใหผูเรียนเขาใจศิลปะโดยงาย  การดูตัวอยางผลงานที่สําเร็จแลวเปนแรงกระตุนสูการ

ปฏิบัติอยางมาก หากนักศึกษารูจักประเมินตนเอง ดังที่นักศึกษากลาววา  “...ไปดูจิตรกรรมฝาผนัง คิด

แลวอยากทํา แตคิดวาทําไมได เพราะไมถนัด...” สภาพนี้ผูเรียนบางคนจึงหันความสนใจวิชาปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาฝมือ การทัศนศึกษาเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนสําหรับศิลปะ นอกจากเห็นสถานที่จริงแลว 

ยังฝกความอดทน รูจักเพื่อนมากขึ้น นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา “...ไดเห็นสภาพความจริงแลวเกิด

คําถามมากขึ้นจากที่เรียนในหองทําใหรักมรดกทางศิลปะมาก...”  สภาพนี้คือขอยืนยันวา ไมวาเรียน

ศิลปะเปนรายวิชาเลือกหรือบังคับจําเปนตองศึกษานอกสถานที่  ซึ่งนอกจากไดรับประสบการณตรง

แลว ยังปรับเปลี่ยนเจตคติหรือพฤติกรรมไดมากกวาเรียนในหอง  การประเมินผลการเรียนนักศึกษายึด

ตามผูสอน  ไมสามารถประเมินผลดวยตนเอง ตองการอาจารยชี้นํา  ในการเรียนศิลปวิจารณจะนํา

ภาพที่อาจารยมอบหมาย  วิจารณเปนกลุม โดยยึดทฤษฎีของเฟลดแมน  นําเสนอเปนรายงาน 

ประกอบกับการสอบขอเขียน  สวนผลงานศิลปะพยายามปฏิบัติตามเกณฑที่อาจารยตั้งไว เชน ความ

สวยงาม ความคิดสรางสรรค ฯลฯ  และยอมรับวิธีตัดเกรดโดยอิงกลุม มิไดแยกเปนรายคณะ 
 3.2 สภาพผูสอน 
สถานศึกษาแหงนี้นับวา ตั้งอยูในทําเลที่เจริญที่สุด มีผูตองการเขามาศึกษาจํานวน

มาก และใชชีวิตอยางสังคมทันสมัย  เปนศูนยกลางการศึกษาขนาดใหญ ที่มีทรัพยากรบุคคลมากดวย

ความรู  ที่ภาครัฐและเอกชนพรอมจะสนับสนุนการศึกษาทุกแขนง ทั้งโดยตรงและโดยออม ทาง
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ศิลปวัฒนธรรมแวดลอมดวยแหลงเรียนรู รานจําหนายภาพเขียน พิพิธภัณฑ หอศิลปของรัฐและเอกชน 

มีบานศิลปน จึงเปนโอกาสของผูสอนที่จะพัฒนาความรูและทักษะ   แตกระนั้นก็ตามผูสอนกลับเห็นวา 

ยังตองเพิ่มพูนความรูจากภายนอก  การคมนาคมที่สะดวกและสงเสริมการศึกษาตอเนื่องของ

สถานศึกษา  สงผลใหผูสอนพัฒนาการเรียนรูตลอดเวลา ผูสอนแหงนี้ไมตองขวนขวายหาความรูนอก

พื้นที่มากนักเหมือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนดุลยพินิจของผูสอนที่จะใชพื้นที่นี้ใหเปน

ประโยชนอยางไร ทั้งตอตนเองและนักศึกษา  อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรูไปพรอมๆ กับ

อาจารย  อยางไรก็ดีอาจารยแหงนี้คอนขางเหินหางกับนักศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาใน

สามจังหวัด ซึ่งอาจวิเคราะหวามีสาเหตุหลัก 3 ประการ ประการแรกวิชาศิลปะเปนเพียงวิชาศึกษา

ทั่วไปและวิชาเลือกเสรี ไมมีนักศึกษาเอกศิลปะ อยูในที่ปรึกษาของผูสอน   ประการที่สองอาจารยสอน

นักศึกษาครั้งละจํานวนมาก ดูแลเอาใจใสนักศึกษาไมทั่วถึง ประการที่สามนักศึกษาใชชีวิตอยางสังคม

เมืองมีเวลาเรงรีบ มีเวลาปรึกษาปญหากับอาจารยนอย  สภาพนี้สงผลตอการจัดกระบวนการเรียนรู ที่

ตองสอดรับกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งไมเพียงปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนเทานั้น  ยังตองปรับตัวให

เทากับสังคมการเรียนรูของนักศึกษายุคใหมที่ใชเวลาเรียนในหองนอยลง  เมื่อนักศึกษาหาความรูจาก

ภายนอก ผูสอนจะแนะใหตั้งคําถามมากกวาคําตอบ  เมื่อมีกิจกรรมทางศิลปะ  ผูสอนจะประกาศทุก

คร้ัง เชน นิทรรศการศิลปะ การประชุมสัมมนา นอกจากนี้จะพานักศึกษาพบปะกับชุมชนที่เปนแหลง

งานศิลปะ เชน แหลงทอผาพื้นเมือง ผลิตกรงนก 

ความสัมพันธระหวางอาจารยกับชุมชนมีคอนขางสูง  เปนความสัมพันธเพื่อ

ผลประโยชนของนักศึกษา และเพื่อผูสอนเองสําหรับการวิจัย  ดังที่มีอาจารยศิลปะกลาววา  “...เดี๋ยวนี้

อาจารยไมตองสอนมาก บอกวิธีหาความรูใหกับนักศึกษาจะดีกวา เพราะตั้งแตสอนเนื้อหาไมนานก็

เปลี่ยน...” ความเห็นนี้สะทอนวา แหลงเรียนรูมีอยูทุกหนแหง การเรียนศิลปะปจจุบันตองเนนหา

ประสบการณจากภายนอก อยางไรก็ตามโอกาสเรียนรูจากภายนอกของนักศึกษาแหงนี้ยังมีนอย ตอง

พึ่งพาอาจารยเทานั้น เพราะนักศึกษาเห็นวาศิลปะยังเปนเรื่องรอง มีบางคนเทานั้นที่ไปชมงานศิลปะ 

หรือฟงบรรยายดวยตนเอง จึงเปนภาระของอาจารยที่จะติดตอศิลปน  ปราชญชาวบานมาถายทอด

ความรูในหอง การติดตอประสานงานกับผูเชี่ยวชาญภายนอกกระทําโดยงาย เนื่องจากผูสอนมีรายชื่อ

และสถานที่ติดตอ ประกอบกับความเต็มใจของผูเชี่ยวชาญเพราะเห็นวา เปนสถาบันอันมีเกียรติ 

สภาพผูสอนแหงนี้จึงไมมีปญหาเรื่องการจัดการมากนัก   ดังเชนที่อาจารยกลาววา “...เมื่อพานักศึกษา

ไปดูศิลปะพื้นบานในจังหวัดสตูล และขอเลื่อนเวลาหลายครั้ง ชางก็มิไดวากระไรและเมื่อจาย

คาตอบแทน ชางคนนั้นก็ไมยอมรับ แสดงถึงความมีเมตตาของชางที่เห็นคุณคาของความรูมากกวา

เงินตรา...”  พื้นที่ชายแดนยังมีภูมิปญญาทองถิ่นอีกมากมาย และยังไดเปรียบที่สามารถพานักศึกษา

ขามแดนไปเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นของตางประเทศ การสอนศิลปะในพื้นที่ชายแดนชวยเรื่องการ
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เปรียบเทียบศิลปะในแตละวัฒนธรรมซึ่งอยูใกลตัว และฝกใชชีวิตรวมกันทามกลางความหลากหลาย

วัฒนธรรม อยางไรก็ตามแมสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม  อาจารยก็พยายาม

หลีกเลี่ยง  สงผลกระทบตอฐานขอมูลชายแดนของสถานศึกษาแหงนี้ดวย  อาจารยไมสามารถลง

สนามเพื่อทําวิจัยอยางเต็มที่ แมสามจังหวัดเปนแหลงเรียนรูศิลปะโบราณสถานและมีภูมิปญญา

ทองถิ่นอีกมากมาย  สงผลใหภารกิจหลักของอาจารยลดลง  สนองความตองการของชุมชนไม

ครอบคลุมทุกพื้นที่   ไมอาจใชศิลปวัฒนธรรมเยียวยาหรือพัฒนาสังคมที่มีปญหาวิกฤตตามนโยบาย

ของรัฐ   การวิจัยจากพื้นที่และสถานการณจริงเพื่อนํามาสอนมีนอย   
3.3 สภาพหลักสูตร 
หลักสูตรของสถานศึกษาแหงนี้วิชาดานศิลปะสวนใหญจัดเปนวิชาศึกษาทั่วไป และ

วิชาเลือกเสรี  ไมมีวิชาเอกดานศิลปกรรมหรือศิลปศึกษา ศิลปะเปนวิชาเลือกของทุกคณะ โดยมี

ผูบริหารหรือผูสอนขอเปดรายวิชาเอง ดังเชน สุนทรียศาสตรแหงชีวิต ประวัติศาสตรศิลป การวาดภาพ

และระบายสี ฯลฯ  หลักสูตรเหลานี้สนองความตองการทั้งผูสอนที่เห็นวา ตนเองมีความรูเพียงพอ และ

สนองความตองการของหลักสูตรคณะตาง ๆ ที่ตองการวิชาดานสุนทรียะ สนับสนุนวิชาชีพหรือเติมเต็ม

ความรูในสาขานั้น ๆ เชน ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ตองการเรียน

วิชาการสรางสรรคและผลิตสิ่งพิมพประยุกตใชกับวิชาชีพ อยางไรก็ตามวิชาเหลานี้มักเปดสอนชวง

นอกเวลาราชการ เพื่อมิใหกระทบกับวิชาหลัก มิฉะนั้นนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอย ปจจัยของการ

เลือกศิลปะเปนวิชาศึกษาทั่วไปหรือเลือกเสรีคือ วิชาเลือกตองไมซอนเวลากับวิชาหลัก ไดรับคะแนนสูง

โดยงาย โดยไมตองเรียนหนัก  อาจารยผูสอนใจดี สอนสนุก ยืดหยุน หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหรือ

เลือกเสรีในภาพลักษณของนักศึกษาคือ วิชาชวยเพิ่มเกรดเฉลี่ยใหสูงขึ้น ดังที่มีนักศึกษาคนหนึ่งกลาว

วา “...หนูไมอยากเรียนกับอาจารยมานพ (นามสมมุติ) เพราะชอบกดคะแนน...”  วิชาใดมีเกรด A นอย

จะมีผูเรียนนอย ดังนั้นหากอาจารยตองการผูเรียนจํานวนมากที่จะสนับสนุนภาระงาน  ตองเอื้อ

ผลประโยชนใหผูเรียน เชน ใหเกรดงายขอเกรดใหมได ไมมีการสอบทฤษฎี ไมมีการเช็คชื่อ มีรายงาน

นอยชิ้น เนื้อหานอย สงผลตอคุณภาพการเรียนรูวิชาศิลปะของนักศึกษา สภาพวิชาศิลปะจึงไมตาง

จากเครื่องมือบํารุงรักษาสถานภาพของนักศึกษา   

กลุมนักศึกษาที่มีปญหาการเรียนสวนใหญตองการหลักสูตรปฏิบัติ หรือวิชาที่เนื้อหา

ทฤษฎีนอย ขณะที่กลุมที่ตองการความรูแทจริง ไมจํากัดเนื้อหา ตองการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให

ความสําคัญกับสาระประโยชนและการเพิ่มพูนศักยภาพ ดังที่มีนักศึกษากลาววา  “...อยากใหทัศน

ศึกษามีสาระมากกวาสนุก อาจารยควรบอกวาสอบ เพื่อจะไดสนใจ แคลงพื้นที่ไมมีอะไร จะไมไดเลย

...”  สภาพนี้แสดงวา การสอบจะเปนตัวควบคุมพฤติกรรมของผูเรียน และชี้นําผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

นักศึกษาเห็น ควรสอดแทรกศิลปะในทุกหลักสูตร หากไมเปนวิชาเฉพาะ ควรสอดแทรกอยูในวิชาตาง 
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ๆ เพื่อศิลปะสามารถประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน ดังเชนคําสัมภาษณที่วา “...ชอบวิชาสุนทรียศาสตร

แหงชีวิต เพราะหลากหลาย นํามาใชไดจริง จรรโลงใจ กลาวคือ นักศึกษาตองการเนื้อหาที่สอดคลอง

กับการดํารงชีวิตประจําวัน ปญหาหลักของหลักสูตรในปจจุบัน คือไมสนองตอการนําไปใชอยางชัดเจน 

สภาพนี้ไมเปนที่ตองการของผูตั้งใจเรียน แตเปนที่ตองการของผูมีปญหาการเรียน  เพราะไมได

คาดหวังสิ่งใดนัก นอกจากชวยเพิ่มเกรดเฉลี่ยสูงข้ึน 
3.4 สภาพแวดลอมหรืออื่น ๆ  
สภาพแวดลอมโดยรวมคอนขางดีกวาสถาบันอื่น ในดานทําเลที่ตั้ง เมืองเศรษฐกิจ 

การทองเที่ยว หรือศูนยกลางความเจริญทุกดาน กระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูศิลปะอยาง

สม่ําเสมอ และเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงศิลปวัฒนธรรม ดังกรณีผลงานศิลปะนามธรรมพบวา 

นักศึกษาแหงนี้ใหความสนใจ และยอมรับวาเปนศิลปะข้ันสูงมากกวาสามจังหวัดชายแดนภาคใต มี

เอกชนเปดอบรมดานศิลปะหลายแหง มีหอศิลป นักศึกษาสามารถเรียนศิลปะไดตามอัธยาศัยหรือนอก

ระบบ อยางไรก็ตามหากพิจารณาภายในสถานศึกษามีบรรยากาศของศิลปะนอยมาก ไมมีอาคาร

ศิลปะที่เปนเอกเทศ หรือพร่ังพรูไปดวยนิทรรศการงานศิลป การเรียนรูศิลปะเกิดขึ้นในพื้นที่จํากัด แม

อยูทามกลางความเจริญ แตยังคงมีปญหาหลายประการ นักศึกษาขาดวินัยในการเรียน มีคานิยม

ฟุงเฟอ ไมอดทนตอส่ิงที่ขาดแคลน นักศึกษาที่เรียนศิลปะจะเขาเรียนสาย และขาดเรียนจํานวนมาก 

นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา “...ผมนอนดึกทุกคืน ชอบกินโรตีตอนดึก นอนตีสองตีสาม แตก็ตื่นเชา มา

เรียนบางที ก็งวงนอน...” สวนใหญเกิดขึ้นกับนักศึกษาที่พักนอกมหาวิทยาลัย มีรานหนังสือขนาดใหญ 

ที่มีหนังสือศิลปะใหเลือกซื้อมากมาย ตางจากสามจังหวัดที่มีรานหนังสือขนาดเล็ก หองสมุดมีหนังสือ

ศิลปะแตนักศึกษาใชบริการนอยมาก สวนใหญคนหาผานออนไลน และตัดตอขอความเพื่อทํารายงาน 

การทํารายงานศิลปะจะขาดการสังเคราะห และเมื่อนําเสนอหนาชั้นใชวิธีอานตามหนาคอมพิวเตอร

มากกวาจดจํามากอน จะเห็นวา สภาพแวดลอมที่ดูเหมือนวาสนับสนุนการเรียนรู  อาจบอนทําลาย

ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลาไดเชนกัน  การตัดตอขอความจากอินเทอรเน็ตทําใหขาดการ

สังเคราะห  นักศึกษากลาววา “...หนูเคยอบรมสีน้ํากับนักวาดคนหนึ่ง ทําใหชอบสีน้ํา  มาลงเรียน

ศิลปะ เพื่อวาจะไดเขียนสีน้ําดีข้ึน...”  สภาพนี้แสดงวา ส่ิงแวดลอมภายนอกที่เปนตัวกระตุนการเรียน

ตามอัธยาศัยยังเสริมแรงจูงใจใหเกิดการเรียนในระบบดวย นอกจากนี้สภาพเมืองใหญที่มีคนทํางาน

ศิลปะปรากฎทั่วไป ไมวาคนรับจางเขียนภาพ เขียนปายนักโฆษณา  นักออกแบบสิ่งพิมพ  ศิลปนหรือ

พระนักวาดลวนเปนแรงดลใจใหนักศึกษาเลือกเรียนศิลปะ เพราะมองเห็นบทบาทหนาที่ชัดเจน  

ประกอบกับมีรานจําหนายวัสดุ อุปกรณเขียนภาพทุกชนิดเหมือนกรุงเทพ มีพื้นที่สําหรับจัดแสดง

ผลงาน มีศิลปนจากภูมิภาคอื่น ๆ และตางประเทศหมุนเวียนมาแสดงผลงาน และพบปะศิลปนทองถิ่น 



193 
 

ส่ิงนี้สะทอนวา กระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเมืองใหญ ๆ ยอมไดเปรียบกวาการ

ตั้งอยูในเมืองขนาดเล็ก ๆ  
  4 ปรากฎการณทางสังคมและวัฒนธรรม 
   สถานศึกษาแหงนี้มีสภาวะชายขอบไมชัดเจน เพราะมีวิถีดําเนินชีวิตแบบสังคมสวนกลาง 

เปนที่รวมศูนยราชการระดับภูมิภาค  กระบวนการเรียนศิลปะของนักศึกษาใกลเคียงกับสถาบันที่อยูใน

ศูนยกลางรัฐ แตกระนั้นก็ดีมีขอสังเกตวา ภาพลักษณของคนภายนอกมองสภาพสังคมนี้วาไรความ

สงบหรือไมปลอดภัยดวย  เพราะเปนพื้นที่ชายแดนจึงมีสภาวะชายขอบอยูบาง  ความเปนชายแดนที่

ผูกพันกับความไมสงบลวนเปนการสรางภาพ สรางวาทกรรมของนักขาว นักเขียนจากศูนยกลาง

อํานาจ เพราะเห็นวามีวัฒนธรรมแตกตางจากสวนใหญ   คนกรุงเทพมองพื้นที่ชายแดนภาคใตเปน

พื้นที่ชายขอบ มีสถานศึกษาศิลปะซึ่งดอยพัฒนากวาเมืองหลวง  ขณะเดียวกันคนที่อยูเมืองใหญใน

ชายแดนภาคใตกลับมองวาพื้นที่ของตนไมใชชายขอบ  หากมองพื้นที่อ่ืนๆ ที่มีสังคมเล็กและดอยกวา  

เชน คนทํางานศิลปะในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนชายขอบ  สภาพนี้ชี้ใหเห็นวาสภาวะความเปน

ชายขอบ  คือวาทกรรมที่ถูกตีความหมายจากสังคมที่มีอํานาจเหนือกวาทั้งสิ้น  และอาจเปลี่ยน

สถานภาพจากผูถูกกระทําเปนผูกระทําเสียเอง   ความไมสงบพื้นที่ชายแดนภาคใตมักผูกติดกันทั้งหา

จังหวัด แตความจริงเหตุการณรุนแรงมักเกิดขึ้นเฉพาะสามจังหวัดเทานั้น  เมื่อพูดถึงชายแดน คน

กรุงเทพและภูมิภาคอื่น ๆ จะเขาใจวาอีกสองจังหวัดเปนพื้นที่ที่ไมปลอดภัยดวย นักศึกษาเมื่อไปทัศน

ศึกษาศิลปวัฒนธรรมในกรุงเทพ มักถูกตั้งคําถามถึงความปลอดภัยของการเรียนในสถาบันนี้ ดังที่

นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา  “...พอพูดถึงพื้นที่ชายแดนคนมักเขาใจวาไมสงบ พอบอกวาเรียน

มหาวิทยาลัยนี้ จะนึกถึงความไมปลอดภัยทันที ภาพของชายแดนเสียหาย และสรางภาพผิด ๆ...”   

ขอมูลนี้แสดงวา การเรียนรูศิลปะที่ดอยคุณภาพไมมีอยูจริง กลับเปนความเลื่อนไหลของสังคมข้ึนกับ

วาศูนยอํานาจตั้งอยูที่ใด และใชบรรทัดฐานของสังคมใด ผลสัมฤทธิ์การเรียนศิลปะในสงขลาอาจมี

มากกวาจังหวัดยะลา และนราธิวาส แตอาจนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพ เชียงใหม 

ความเจริญดานการศึกษาของเมือง ทําใหสถาบันการศึกษาเปนแหลงรวมของนักศึกษาจาก

หลายจังหวัด โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ผูปกครองผลักดันบุตรหลานศึกษาตอนอกพื้นที่ 

นักศึกษาที่เรียนศิลปะมีความหลากหลายวัฒนธรรม เชน นักศึกษาเชื้อสายจีน เชื้อสายมลายู เชื้อสาย

ไทย  ความแตกตางดานภาษา ภูมิลําเนาเดิมมิไดสงผลตอการเรียนรูศิลปะ หากศาสนาเปนเงื่อนไข

สําคัญ ดังที่ผูวิจัยจัดกลุมสนทนากับนักศึกษาไทยพุทธ ที่มีเพื่อนมุสลิมอาศัยอยูใหอพักเดียวกัน ดังนี้ 

   ผูสัมภาษณ : ชวยเลาประสบการณตาง ๆ ตอนพักกับเพื่อนมุสลิมใน  

    หอเดียวกัน 
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   นักใหสัมภาณ : ตอนที่อยูหอ ผมชอบติดภาพตกแตงมาก มีรูปหลวงปูทวดไว 

 บูชาดวย มีเพื่อนรูมเมตเปนมุสลิม พอละหมาดหันหนาไป  

 เจอพอดี  ใหเอาออก ผมก็เอาออก  

    ผูสัมภาษณ : ถาไมเอาออก เขาทําอยางไร 

    นักใหสัมภาษณ: ถาไมทําเขาไปอยูหองอื่น 

   นอกจากนี้ผูวิจัยยังสนทนากับนักศึกษาไทยมุสลิม ดังนี้ 

    ผูสัมภาษณ : ชวยเลาประสบการณ  ตอนคบหาเพื่อนไทยพุทธในหอเดียวกัน 

    ผูใหสัมภาษณ: ผมไมคอยเครงมาก แตถาจบจากปอเนาะจะเครง ถาอยูกับชาวพุทธ

 ในหอ ถามีพระเครื่องในหอจะมีปญหา...แตผมก็ไมชอบ ถาเพื่อน  

          เอาพระติดเหนือประตู ผมใหเพื่อนเอาออก เพื่อนก็เอาออก 

 คําสนทนานี้วิเคราะหวา การเรียนรูศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรมจะตองรอมชอม ดังเชน 

การจัดพุทธศิลปของชาวพุทธในหอง ที่ใหเกียรติแกผูนับถือศานาอิสลาม ขอมูลนี้ยังพบวา นักศึกษา

ไทยพุทธสวนใหญยอมปฏิบัติตามคําแนะนําของเพื่อนตางศาสนา   มากกวาแยกเพื่อนออกไป สะทอน

ถึงการผูกมิตรที่ไมนําศาสนาเปนเงื่อนไข  อยางไรก็ดีเฉพาะผูเครงครัดเทานั้น มุสลิมบางคนถือวา  

การมีพระพุทธรูปหรือพระเครื่องในหองเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่ง และควรใชโอกาสเรียนรูศิลปวัตถุนี้  จาก

เพื่อนชาวพุทธมากกวาใหเอาออกไป แตหามตั้งบริเวณเบื้องหนาที่ละหมาดเทานั้น  ความเชื่อของชาว

มุสลิมดูเหมือนมีขีดจํากัดมากกวาชาวพุทธ 

 มีนักศึกษามุสลิมจํานวนมากที่เลือกวิชาเสรีและศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ และยินดีทํา

รายงานศิลปะขามวัฒนธรรม ยกเวนผูที่เครงครัด โดยเฉพาะผูจบโรงเรียนปอเนาะจากสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต กลุมนี้แสดงอัตลักษณของคนโดยเฉพาะ มีขอสังเกตวา นักศึกษาที่ใสชุดฮิญาบจะรวม

กลุมเหนียวแนนกวามุสลิมที่ไมใสชุดฮิญาบ เชน รวมกลุมกันทํางานศิลปะ การตอรองเลือกที่ทาน

อาหารเมื่อไปทัศนศึกษา พวกเขาสนใจศิลปะตางวัฒนธรรมแตสงวนอัตลักษณตนไว ดังคํากลาววา “...

หนูทึ่งในความสามารถของชางฝมือที่เขียนจิตรกรรมในโบสถ และบอกไดวาเปนของประเทศใด...” แต

กระนั้นก็ดี พฤติกรรมการชมของนักศึกษากลุมนี้ข้ึนอยูกับกระบวนการกลุมดวย ยังมีขอสงเกตคือ หาก

มีมุสลิมเพียงหนึ่งถึงสามคนจะยินดีเขามชมศิลปะภายในโบสถรวมกับไทยพุทธ หากมีมากกวานี้จะ

รวมพลังสงวนทาทีตอการรักษากฎศาสนา มักรออยูภายนอกไมชมรวมกับไทยพุทธ  สภาพนี้แสดงวา 

การแสดงอัตลักษณมุสลิมของนักศึกษาที่เรียนศิลปะข้ึนกับวา แสดงอยูที่ใด ภายใตบริบทใด นั่นคือ  

อัตลักษณไมใชส่ิงหยุดนิ่งแตเลื่อนไหลตลอดเวลา 
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กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่ส่ี 
     1 สภาพทั่วไปของพืน้ที่ศึกษา 

     สถานศึกษาเปนระดับอาชีวศึกษา ตั้งอยูในเขตชุมชนเมืองของตัวจงัหวัด มีเนื้อทีป่ระมาณ 

32 ไร เปนวิทยาลัยในเขตเมือง ตัง้อยูทามกลางสถานที่ราชการหลายแหง เชน โรงเรียน แขวงการทาง

จังหวัด วทิยาลัยการอาชพี ฯลฯ ดานหนาทางทิศใตติดถนนสายหลัก จึงมีผูคนและรถราผานวทิยาลัย

อยางสม่ําเสมอ ประชากรในเขตเมืองมปีระมาณ 43,909  คน สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  มีอาชีพ

รับจาง  พาณชิยกรรม  เกษตรกรรม  สภาพอากาศรอนชื้นตลอดป 

     วิทยาลัยถือกําเนิดจากการกอต้ังโรงเรียนชางไมและชางสตรี เปดสอนเย็บปกถักรอย งาน

ฝมือ ทําอาหาร ดอกไมสด ตอมา ในป พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษาใหจัดหาที่ดินเปนที่จัดตั้งโรงเรียน

การชางชาย และโรงเรียนการชางสตรี   โรงเรียนการชางชายไดที่ดินบริเวณสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา

ปจจุบัน และพัฒนาเปนโรงเรียนอาชีวศึกษา  เปดสอนแผนกวิชาตาง ๆ คือ แผนกวิชาผาและการตัด

เย็บ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 3 

สาขา คือ เครื่องเคลือบดินเผา ชางหนัง และเครื่องโลหะรูปพรรณ  สําหรับแผนกวิชาศิลปหัตถกรรมใน

ป พ.ศ. 2524 ประกาศใชเปนหลักสูตร 3 ป  ยกฐานะจากโรงเรียนเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษา และ

หลังจากนั้นเปดสาขาวิชาศิลปะประยุกต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ในป และเปดสาขา

คอมพิวเตอรกราฟค ในชวงที่เกิดเหตุการณไมสงบ ตั้งแต พ.ศ. 2547 วิทยาลัยตองปรับลดรอบการสอน

ไมมีรอบบาย ชั่วโมงสุดทายแตละวันเลิกไมเกิน17.00 น. มีผลกระทบดานปริมาณผูเรียน นักเรียนนอก

พื้นที่ เชน นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไมกลามาเรียน ผูปกครองบางคนยายถิ่น และสงบุตรหลาน

ไปยังจังหวัดอื่น ๆ 

       ปจจุบันมีนักศึกษา  57  คน  เปนมุสลิม 37  คน ไทยพุทธ  20  คน มีอาจารย  6  คน เปน

ไทยพุทธ 5  คน มุสลิม 1  คน ผูวิจัยไดเลือกนักศึกษาผูใหขอมูลเปนมุสลิม  2 คน เปนไทยพุทธ 1 คน 

เปนอาจารยศิลปะไทยพุทธ  1  คน อาจารยมุสลิม 1 คน  ผูรวมสัมภาษณกลุมแรกเปนไทยพุทธ 3 คน 

กลุมที่สองเปนมุสลิม  4  คน  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
  2  ปจจัยที่สงผลและเปนอุปสรรคตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
      2.1. ปจจัยที่สนับสนุน 
        ปจจัยสนับสนุนการเรียนรู ดานปจจัยภายในสวนใหญเกิดขึ้นจากความชื่นชอบสวนตัว 

เมื่อชอบแลวหาแนวทางศึกษาศิลปะในสถานศึกษาขั้นตนที่อยูใกลบาน  แมครอบครัวจะกังวลเรื่องงาน 

แตเปนชวงแรก ๆ เทานั้น การเรียนสาขาอื่นอาจไมสําเร็จ  การเรียนตามความถนัดของตนจะพัฒนา

เปนอาชีพตอไปไดงาย โดยศึกษาตัวอยางจากรุนพี่ จากคนอื่นที่ประสบความสําเร็จในอาชีพศิลปะแลว 



196 
 

คนที่มุงมั่นจะยึดอาชีพศิลปนหรือครูศิลปะมีอยูกลุมหนึ่ง แตอีกกลุมหนึ่งไมไดคิดเรื่องงาน เรียนเพราะ

ชอบและสามารถถายทอดความรูสึก อารมณไดอยางอิสระ สวนเรื่องงานไมสําคัญ ทํางานอื่นใดยอม

ได การเรียนศิลปะยังเปนเพียงพื้นฐานสงตอไปยังสถานศึกษาขั้นสูง  ที่อาจไมใชสาขาศิลปะ  ยกระดับ

คุณคาหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเทียบเทามัธยมศึกษา  และอาจมีผลสสัมฤทธิ์กวา

โรงเรียนสอนศาสนา  ทั้งมีจุดเดนที่มีประกาศนียบัตรสําหรับสมัครงานไดเร็วขึ้น เชน ที่นักศึกษามุสลิม

ใหสัมภาษณวา 

          ผูสัมภาษณ : อะไรเปนสาเหตุใหซับรีเขามาเรียนศิลปะ 

          ผูใหสัมภาษณ : ตอนเด็ก ๆ ชอบวาดรูป  ครู เพื่อน บอกวาผมควรจะเรียนศิลปะ ทํา 

    ใหผมมีกําลังใจมาจนถึงตอนนี้ 

          ผูสัมภาษณ : ทําไมถึงมาเรียนศิลปะในวิทยาลัยนี้ 

          ผูใหสัมภาษณ : เห็นพี่ ๆ ทํางาน  สนใจอยากทําเหมือนพีบ่าง  เรียนแลวมีงานทํา  

                                         เลยมากกวาแน  อยากเรียนศิลปะ ไมอยากเรียนมัธยมปลาย  

    เพราะมธัยมปลายมีศาสนามาก ไมคอยเขาใจ   

จะเห็นวาแรงจูงใจเขาเรียนศิลปะนี้ เกิดขึ้นจากการหลีกเลี่ยงวิชาสายสามัญและ

ศาสนาซึ่งมีทฤษฎีมาก  นักศึกษาตองการเดินทางสายอาชีวะซึ่งมีวิชาปฏิบัติมากกวา  นักศึกษาที่มี

ความถนัดทางศิลปะดวยแลวจะสนใจวิชาปฏิบัติมากกวาทฤษฎี  ซึ่งเปนเงื่อนไขสูความสําเร็จทาง

การศึกษา คนที่มุงมั่นแทจริงตองการเพิ่มความสามารถของตน ตองการวาดรูปสวย ขายได เปนศิลปน

หรือครูศิลปะ สวนคนที่เรียนเปนทางผานมองศิลปะตามกําลังความสามารถ และพรอมจะไปสูเสนทาง

การศึกษาสายอื่นๆ  การเห็นคุณคาความสําคัญของศิลปะดวยตนเองนับเปนปจจัยหลักของ

สถานศึกษาแหงนี้  การทํางานศิลปะนั้นเปนพรแสวงมากกวาพรสวรรค นักศึกษาเห็นวา หากชอบเปน

การสวนตัว พระเจาประทานพรสวรรคพิเศษ  แตถาไมฝกฝน ไมพัฒนาทักษะ พรสวรรคก็อาจลบเลือน

หายไป ความรูทางศิลปะจะพัฒนาสูความสําเร็จ ตองมีความอดทน ความมีวินัย ขยันหมั่นเพียร พระ

เจามอบจิตวิญญาณทางความงาม หากเปนหนาที่ของผูเรียนที่ตองทําความรูจักตนเอง มุงหาความรู

ใสตัว  

ปจจัยสนับสนุนกระบวนการเรียนรูดานปจจัยภายนอก ส่ิงสําคัญคือครอบครัว 

ผูปกครองจะพิจารณาเรื่องงานเปนอันดับแรก อันดับรองคือ ศาสนา จะสงเสริมหากเห็นวาเรียนแลวมี

งานทํามั่นคง ในชวงแรกผูปกครอบไมคอยสงเสริมนัก แตก็ไมหามบุตรหลานหากสนใจเรียนศิลปะ  

จนเห็นตัวอยางคนอื่น ๆ  เงื่อนไขทางศาสนาหากไมผิดหลักศาสนาอิสลาม ผูปกครองจะเห็นประโยชน

ของการเรียนศิลปะมากขึ้น  ครอบครัวนักศึกษาแมอยูเขตเมือง แตเครงครัดและยืดหยุนในหลักศาสนา

ไมเทากัน การทํางานศิลปะเรื่องศาสนาเปนคําถามอยูเสมอ แมผูรูทางศาสนาอิสลามยังมีความเห็นไม
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ตรงกัน อาจารยมุสลิมคนหนึ่งกลาววา  “...การทํางานศิลปะอยูที่ความตั้งใจของเรามากกวา ถาเราไม

ตั้งภาคีกับพระจา..”.ประเด็นนี้คือ การนําศาสนาเปนขออางอยูที่เจตนาเปนสําคัญ ศาสนาอิสลามจะ

สนับสนุนการเรียนรูศิลปะไดคร้ังใดก็ตาม  ที่ไมมีเจตนาลบหลูหรือหันเหจากการนับถือพระเจาองค

เดียว ปจจุบันครอบครัวมุสลิมเร่ิมเขาใจแลว   ตางจากอดีตที่นักศึกษาบางคนตองเปลี่ยนชุดนักศึกษา

เขาบาน เพื่อไมใหที่บานรูวาเรียนศิลปะ 

ครอบครัวของนักศึกษาสวนใหญมีฐานะปานกลางถึงระดับตํ่า เศรษฐกิจชุมชนซบเซา 

จากภาวะวิกฤตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ผูปกครองมีอาชีพรับจางทั่วไปมากกวาเปนเจาของ

กิจการ มีรายไดนอย แมวิทยาลัยอุดหนุนการศึกษาจนจบหลักสูตร  ยังมีผูสมัครนอย เพิ่มภาระให

อาจารยที่ตองลงพื้นที่เสาะหาคนมาเรียน นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา  “...ถาผมตองจายคาเทอม จะไม

มา ถาเรียนฟรีก็มา แบงเบาภาระทางบาน...” จะเห็นวา สภาวะเศรษฐกิจที่จุนเจือเพียงคนในครอบครัว

ไมใชอุปสรรค ที่สําคัญยิ่งกวาคือ การที่บุตรหลานเรียนแลวไมเบียดบังรายไดของครอบครัว นักศึกษา

จํานวนมากยากจน ตองหาทุนการศึกษาหรือกูยืมเพื่อการศึกษา กระบวนการเรียนรูศิลปะหากไม

สนับสนุนการลงทะเบียนคาธรรมเนียมการศึกษาฟรี การใหทุน และกูยืม จะมีนักศึกษาเรียนนอยมาก 

และอาจตองยุบหลักสูตรศิลปะของสถานศึกษาแหงนี้ 

วัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบสงผลดีตอการเรียนรูศิลปะ หากรัฐศึกษาทิศทางความ

เปนไปไดในการปฏิบัติ  ชุมชนมีตนทุนทางศิลปะมากมายพรอมเผยแพร และรวมมือกับองคกรรัฐ แต

ติดเงื่อนไขความจริงใจและความเขาใจวิถีมุสลิม การเมืองจะสนับสนุนหรือทําลายระบบการเรียน 

ข้ึนกับความเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่น การเมืองที่สงผลตอการจัดการเรียนรูศิลปะมี 2 ประเภท ประเภท

แรกคือ การเมืองที่เกิดขึ้นจากการไดมาซึ่งอํานาจ ไมวาในหรือนอกสถานศึกษา การเมืองนอก

สถานศึกษาเปนเรื่องประชานิยม  ดังเชน การมอบทุนการศึกษาแกเด็กอาชีวะ การเมืองภายในเปน

เร่ืองผูบริหารวิทยาลัยที่แบงฝกฝาย การใชอํานาจ เชน การขอใหอาจารยศิลปะไปชวยงานอื่น ๆ โดย

เบียดบังเวลาสอน หรือผูบริหารปฏิเสธการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาศิลปะเพราะแตงตัวไม

เรียบรอย ประการที่สองคือ การเมืองที่สอดแทรกเปนเนื้อหาศิลปะ ประการหลังนี้นาสนใจอยางยิ่ง 

ดังเชน  การสัมภาษณอาจารยศิลปะตอนหนึ่งวา  

              ผูสัมภาษณ  :             นอกจากการเมืองเปนเรื่องสรางคะแนนเสียง การใชอํานาจ  

                                                สรางความชอบธรรม  ยังมีผลตอเด็กโดยตรงใหม 

              ผูใหสัมภาษณ : มี  มีผลทั้งบวกและลบ  ดานบวกศิลปะสามารถนํามา  

                                               ถายทอดให เห็นชีวิตความเปนอยู  เปนสื่ออารมณ สะทอน  

                                               การเมือง   เหตุการณ ตางๆ   ไดดี  ดานลบคือความเดือดรอน  

                                               จากเหตุการณความไมสงบ  แตก็ยังมีขอดีอยูบาง 
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              ผูสัมภาษณ     : ขอดีอยางไร 

              ผูใหสัมภาษณ : ถาไมมีสถานการณความไมสงบ ไมมีส่ือมาสนับสนุน จะ 

                                               ไมรูจักคน เกงๆ เยอะ แตกอนไมเคยไดรับการเผยแพร  พอมี  

                                               สถานการณ  เอาความคิดการเมืองมาสอดแทรก ก็ไดรับความ  

                                               สนใจอยางมาก 

ประเด็นนี้ยังชี้ใหเห็นวา บางครั้งสถานการณทางการเมือง ความไมสงบในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตมิไดเปนขอเสียทั้งหมด ยังมีแรงสนับสนุนใหเกิดความบันดาลในศิลปะ ชวยดึง

งบประมาณขององคกรรัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใตมากขึ้น ทําใหศิลปวัฒนธรรมของ

ชุมชนไดรับการเผยแพร    

เทคโนโลยีสมัยใหมเปนอีกปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะแหงนี้ มีหอง

คอมพิวเตอรใหนักศึกษาคนควาเหมาะสมกับปริมาณ  ทําใหนักศึกษามองหาแบบอยางศิลปะตางๆ ได

มากมาย นักศึกษาสวนนอยมีคอมพิวเตอรที่บาน การคนควาสวนใหญกระทําในวิทยาลัย ตามคําสั่ง

ของอาจารย การศึกษาคนควาดวยตนเองจะดําเนินเมื่อวิทยาลัยสงเสริม  และพัฒนาสื่อการเรียนรูดวย

เทคโนโลยีใหม ๆ  ซึ่งไมสามารถหาจากภายนอก การสอนในระบบที่จัดการแบบสําเร็จรูปจึงเปน

ทางเลือกเดียวในสภาวะที่สังคมระส่ําระสาย ขาดความมั่นใจในความปลอดภัย  การจัดการเรียนรูที่

สนับสนุนความรูไดมาก คือสอนเนื้อหาเดียวจนจบ  ไมคละกันหลายวิชาในแตละสัปดาห   และการจัด

กิจกรรมการทัศนศึกษา ซึ่งจะชวยเพิ่มประสบการณจากแหลงจริงภายนอก   อยางไรก็ดีมีขอสังเกตวา

อาจารยตองการกิจกรรมนี้สูงดวย  การทัศนศึกษายังชวยกระชับความผูกพันระหวางอาจารยกับ

นักศึกษา  แตผูบริหารสงเสริมกิจกรรมนอกสถานที่นอย   อาจารยที่คุยโออวดไมสงผลดีใหนักศึกษาชื่น

ชอบ  อาจารยที่นักศึกษาตองการเรียนรูจะตองแสดงฝมือใหเปนที่ประจักษเปนอันดับแรก และ

ถายทอดความรูไดอยางเขาใจ   วิทยาลัยควรจัดกิจกรรมทางศิลปะสม่ําเสมอ เชน จัดแสดงผลงาน

ประจําป  จัดงานคืนสูเหยาชาวศิลป  เพราะนอกจากแสดงทักษะฝมือแลว  ยังเปนการพบปะรุนพี่รุน

นอง ชวยเพิ่มพูนประสบการณการทํางานรวมกัน  และรับรูปญหาเมื่อออกทํางานรวมกับชุมชน 
 2.2 ปจจัยที่เปนอุปสรรค 
 ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรู ดานปจจัยภายในสวนใหญเกิดขึ้นจากฐานความรู

ของนักศึกษาเอง เมื่อนักศึกษาไมถนัดวิชาทฤษฎี การเรียนระดับอาชีวศึกษา จึงมีปญหาในวิชาสามัญ

หรือศึกษาทั่วไป  เชน ภาษาอังกฤษ สัมฤทธิ์ผลของวิชาเหลานี้ต่ําเมื่อเทียบกับนักศึกษาสาขาอื่นใน

สถาบันเดียวกัน  ความสามารถทางสติปญญาและความจํานอย นักศึกษาสามารถพัฒนาดานทักษะ

ไดมาก  แตดานความคิดสรางสรรคยังมีนอย เพราะวิชาเหลานี้ตองอาศัยโลกทัศนกวางไกล  แหลง

เรียนรูมีขอบเขตจํากัด ประกอบกับพื้นฐานการศึกษาศิลปะข้ันตนต่ําจึงพัฒนาไดยาก  หากผลสัมฤทธิ์
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การเรียนทั่วไปต่ํา แมสามารถใชเทคโนโลยีอยางคลองแคลว  ก็ไมอาจจัดการความรูเชิงสรางสรรค  ซึ่ง

จะเปนอุปสรรคของการพัฒนาศิลปะ ดังที่อาจารยแหงนี้กลาววา “...นักศึกษาบางคนมีฐานอยูแลว 

บางคนชอบศิลปะแตไมมีฝมือเลย เรียนสาขาอื่นไมไดแลวมาสมัครแบบนี้มีมาก...เมื่อเรียนไปก็มีความ

รัก ความพอใจขึ้นมา เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม ๆ แตไมไดชวยพัฒนาทักษะการคิดมากนัก..” จากคํา

กลาวนี้แสดงใหเห็นพื้นฐานสติปญญาของนักศึกษามีไมเทากัน แตสวนมากคอนขางต่ํา เพราะใช

แบบทดสอบทั่วไปวัดผลกับผูเรียนที่มาจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  ซึ่งเรียนวิชาสามัญนอย 

อุปสรรคของการเรียนรูศิลปะนักศึกษาแหงนี้ สวนใหญเกี่ยวเนื่องกับความดอย

ประสบการณและการรับรูโลกศิลปะ อันเนื่องดวยพื้นฐานที่มาจากโรงเรียนสอนศาสนา  ซึ่งมีวิชาศิลปะ

ไมมากนักประการหนึ่ง  อีกประการหนึ่งคือสภาพพื้นที่หางไกลศูนยกลางความเจริญดานศิลปะ และ

เหตุการณความไมสงบ  นักศึกษาไมมีโอกาสไดรับประสบการณจากองคกรศิลปะภายนอก  หรือจาก

สวนกลางหยิบยื่นให  ความสนใจหรือชื่นชอบตั้งอยูบนฐานสังคมเล็กๆ ที่ถูกบมเพาะตามวิถีชาวบาน  

รับรูศิลปะเฉพาะถิ่น  ขาดประสบการณที่จําเปนตามมาตรฐานการเรียนรูศิลปะระดับชาติ  กาวไมทัน

ศิลปะที่เปลี่ยนแปลง และการคนควารูปแบบอื่น ๆ ที่มีอีกมากมาย 

ปจจัยที่เปนอุปสรรคภายนอกคือ ขอจํากัดทางศาสนาที่บั่นทอนการพัฒนาฝมือและ

เนื้อหาทุกรูปแบบ  นักศึกษามุสลิมมีความเชื่อไมเหมือนกัน  ตามการอบรมสั่งสอนของครอบครัว บาง

คนเชื่อวา รูปคน สัตว ทําไมได  หากทํารูปคน สัตว วิญญาณนั้นจะรบกวนทําใหไมเปนสุขในโลกหนา 

บางคนเชื่อวารูปคนที่มีหู ตา จมูก จะปนไมได  แตถาเปนอาชีพที่หารายไดและไมมีทางเลือกแลวก็

สามารถกระทํา เชนเดียวกับความเชื่อที่วาหามกินหมู ถาเลี่ยงไมไดก็ตองกิน  บางคนเห็นวา

พระพุทธรูปในวัดไทยสามารถเขาชมไดแตหามไหว   จะเห็นวาทัศนะตางๆ นี้ข้ึนกับความเขมงวดและ

การเปดใจยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง  อยางไรก็ดีนักศึกษาสวนใหญยังปดใจอยูในกรอบวิถีมุสลิม

อยางเครงครัด  มีนอยคนที่ทะลุกรอบ  วางตัวเหนือกฎ แตมักไดรับแรงกดดันจากเพื่อน ๆ และ

สภาพแวดลอม ขอจํากัดดังกลาวจะมีอุปสรรคเพิ่มข้ึน  เมื่อนักศึกษาออกสูสังคมภายนอก  แขงขันดาน

ศิลปะ และสรางความกาวหนาในการประกอบอาชีพ  นอกจากนี้หองเรียนยังอยูใกลโรงฝกงานโลหะ

ของสถาบันอื่น มีเสียงดังรบกวนตลอดเวลา มีคนเดิน รถเขาออกตลอดเวลา  ทําใหเสียสมาธิ นักศึกษา

สวนใหญตองการความสงบในการทํางานศิลปะ  

ความขัดแยงทางชาติพันธที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  สาเหตุหนึ่งเกิดขึ้น

จากการตอตานนโยบายรวมชาติหรือชาตินิยมของรัฐ  มีนักศึกษามุสลิมคนหนึ่งกลาววา  “...อาจารย

ใหเขาไปฝกปนที่บาน เขาไมไดคิดอะไรมากนัก แตที่บานคงไมยอมแน...” สภาพนี้หากผูปกครอง

คัดคานการปฏิบัติงานของบุตรหลานที่บาน  ก็เหมือนกับไมไววางใจนโยบายการศึกษาของรัฐ  ที่ยึด

ตามกระแสหลักจนกลายเปนชนวนใหเกิดความขัดแยง   จากเหตุการณความไมสงบทําลาย
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บรรยากาศการศึกษาศิลปะไมนอย อาจารยไมกลาพานักศึกษาออกนอกพื้นที่ เชน วาดภาพทิวทัศน

ทะเลที่หมูบานชาวประมง เพราะราชการเปนเปาหมายสําคัญของผูกอการราย ศิลปนไมกลาเดินทาง

มาเยี่ยมชม นักศึกษาขายผลงานไมไดเพราะไมมีนักทองเที่ยว การจัดการเรียนรูตองพยายามเขาหา

ฐานความรูจากสวนกลางหรือเมืองหลวง  สถานศึกษาที่ไกลมากเปนอีกสาเหตุหนึ่ง การพานักศึกษาไป

แขงขันทักษะตางภูมิภาคมีเพียงนานๆ คร้ัง งบประมาณวิทยาลัยมีจํากัด การขอทุนสนับสนุนจาก

ภาคเอกชน หางรานไมมากนักดวยรายไดฝดเคืองจากปญหาดังกลาว สถานการณความไมสงบใน

ปจจุบันถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําลายโอกาสของนักศึกษาที่จะไดเรียนรูศิลปะอยางมีคุณภาพไมทางตรงก็

ทางออม   
    3 สภาพการณของกระบวนการเรียนรูศิลปะ 

                3.1 สภาพผูเรียน 
                    นักศึกษาสวนใหญเปนมุสลิมในทองถิ่น มีพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนสอน

ศาสนา หรือโรงเรียนที่ใชหลักสูตรสามัญควบคูกับหลักสูตรศาสนา นักศึกษาคอนขางเครงครัดกับ

หลักธรรมอิสลาม   แตบางคนมีวิจารณญาณที่ดีในการเรียนรูศิลปะ ดังความเห็นของนักศึกษาวา  “....

ผมไมไดกลัวบาปอะไรหากเขาไปในโบสถ  เพื่อศึกษาจิตรกรรมไทย แตอยาไหวเทานั้น...” แสดงถึงการ

เปดใจยอมรับพื้นที่วัฒนธรรมอื่น ๆ  และทาทายความรูสึกของคนสวนใหญที่ยังเครงครัด   ทัศนะตางๆ 

ของผูเรียนบางครั้งมีแรงกดดันจากผูปกครอง  ศาสนาและสิ่งแวดลอม มากกวาจะคิดเห็นอยางอิสระ   

การเขาสูเสนทางการศึกษาศิลปะสวนใหญเห็นวาเหมาะสมแลว  มีสวนนอยที่เห็นวาไมเหมาะสม แต

เปนเพราะวาดรูปไมได พัฒนาฝมือไมเทาทันคนอื่น  ไมใชเหตุผลศาสนา  สภาพนี้ผูเรียนจะเกิดความ

ทอถอย  จนถึงเปลี่ยนแปลงเสนทางการศึกษาจากศิลปะเปนสาขาอื่น ๆ  

                     การดํารงชีวิตของนักศึกษา หากมีสภาวะปกติเหมือนเชนอดีต จะเอ้ือตอกิจกรรมตางๆ 

มากมาย เชน การทํางาน การหารายไดพิเศษระหวางเรียน  เทศกาลประจําปที่มีนักทองเที่ยวเขามา

จํานวนมากชวยใหนักศึกษามีรายไดจากการขายงานศิลปะ เหตุการณความไมสงบไดทําลาย

บรรยากาศการเรียนรูรวมกัน ระหวางนักศึกษากับชุมชน นักศึกษาไมมีโอกาสฝกงานในทองถิ่นตนเอง 

สวนใหญฝกงานในเมืองหาดใหญ  สถานศึกษาที่หางไกลเปนผลใหนักศึกษาไรโอกาสในการเห็นสิ่ง

แปลกใหม ซึ่งจําเปนสําหรับการเรียนศิลปะ  อาจารยกลาววา  “..นักศึกษาแมไมไดรับผลกระทบ

โดยตรงแตจิตใจก็หดหูไมมีกําลังสรางสรรคงาน ชีวิตขาดรสชาติ แตกอนนักศึกษาเขาออกวิทยาลัยทั้ง

คืนทั้งวัน มีรานชา โรตีมากมาย แตเดี๋ยวนี้มีนอย...”  แสดงใหเห็นวาศิลปะในอดีตและปจจุบันตางกัน 

เหตุการณความไมสงบตอกย้ําการเรียนพื้นที่ชายแดนใหดอยกวาเดิม นักศึกษาตองใชเวลาปรับตัวกับ

สถานการณเลวรายแทนการปรับตัวเขากับวิทยาการความรูสมัยใหม 
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นับต้ังแตมีสภาวะวิกฤต นักศึกษาในหองเรียนคอย ๆ ลดลง จากปแรก ๆ มีผูเรียน 20 

คน ปที่สองเหลือเพียง 12 คน ปสุดทายบางปมี 3 คน การมีนักศึกษานอยมีขอดอย  ดังที่อาจารยกลาว

วา “... ไมสรางบรรยากาศแขงขัน นักศึกษาไมพัฒนาฝมือตามเกณฑที่ตั้งไว..”  สาเหตุที่นักศึกษา

นอยลงมีหลายประการ เชน เรียนไมได บางคนติดเกม บางคนคลอดบุตรแลวไมเรียนตอ วิธีการเรียน

สวนมากคือการฟง การอานเปนอันดับรอง  คนที่ชอบอานมีนอย มักเกิดขึ้นกับผูเรียนเกง ดังบท

สัมภาษณนี้ 

            ผูสัมภาษณ :     การสรางความรูทางศิลปะ ชอบอานหนังสือหรือฟงครูบรรยาย 

            ผูใหสัมภาษณ :     ผมชอบอานมากกวาฟง ฟงแลวไมไดความรู มักลืมงาย  

                                อานแลวก็ จด. 

            ผูสัมภาษณ :     อานแลว ใหผลอยางไรบาง 

            ผูใหสัมภาษณ :     บางครั้งเปนประเด็นใหเกิดการถกเถียงระหวางกัน เชน ใครกันแน  

                                         ที่วาดภาพนี้ นําไปสูการคนหาความรูที่ถูกตอง ดวยการถามอาจารย   

                                         คนเอกสาร และอินเทอรเน็ต  

บทสัมภาษณนี้จะพบวา  ผูที่ชอบอานะนําไปสูการหาองคความรูใหมๆ มากกวาการ

ฟง  การอานมักใชกับวิชาทฤษฎี   ผูเรียนเกงแมมุสลิมจะเปนผูที่สนใจวิชาทฤษฎี  การฟงใชกับวิชา

ปฏิบัติ  โดยศึกษาตัวอยางที่อาจารยสาธิตกอน แลวลงมือทําเอง การดูตัวอยางจะพิจารณารูปแบบ 

องคประกอบ วิธีการ ดูทุกสัดสวน แลวปรับปรุงใหม  หากมีการลอกเลียนทั้งหมดมักจะถูกเยาะเยย 

เมื่อผลงานเสร็จส้ินจะนํามาวางเปรียบเทียบ ผูเรียนตางเสนอแนะซึ่งกันและกัน อาจารยวิจารณผลงาน

พรอมใหคะแนนสวนมากยอมรับในคะแนนที่ได บางครั้งการเปรียบเทียบก็นํามาสูความนอยใจ 

กําลังใจ เชน นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา “...งานของหนูมีอุปกรณดีกวา แตทําไมงานออกมาแยกวา...” 

นักศึกษาสวนใหญชอบเรียนเปนกลุมเพราะไดเปลี่ยนความคิด หากนําเสนอหนาชั้นจะใหนักศึกษาไทย

พุทธเปนตัวแทน  เพราะติดขัดเรื่องภาษาไทย   วิชาใดที่อัดแนนทฤษฎีสรางความเบื่อหนาย จึงให

ความสําคัญกับวิชาปฏิบัติ ในการเรียนบางครั้งนักศึกษาเห็นวาอาจารยลําเอียง สอนเฉพาะนักศึกษา

เกง ๆ เอาใจใสผูที่เกงอยูแลว ทําใหนักศึกษาที่ดอยขาดการพัฒนา สภาพเชนนี้จะสะทอนถึงนักศึกษาที่

ตองพึงพากระบวนการเรียนรูที่มีผูสอนจัดการเทานั้น  การสงผลงานบางครั้งใชอินเทอรเน็ต  แตกระนั้น

ก็ดีหากมีการศึกษาดวยตนเองอาจมีความรูนอยลง เพราะนักศึกษาอาชีวะสวนใหญขาดความ

รับผิดชอบ  และไมทราบถึงความถูกตองของขอมูล ดังที่อาจารยผูหนึ่งพูดถึงศิษยของตนวา “...

นักศึกษาปจจุบันไมคอยเขาหองสมุด ไมคอยคนหนังสือ ใชวิธีเดียวคือพึ่งอาจารยกู (Google Search) 

คํากลาวนี้มีนัยวา คอมพิวเตอรมีสถานะเทียบเทาอาจารยที่สามารถปอนความรู แมคอมพิวเตอรให

ความรูไดมากแตขาดการจัดการ การหยั่งรูที่ถูกตอง สุดทายสรางปญหาใหกับนักศึกษาแทนที่จะให
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ความรูกลายเปนความสับสนของความรู ภูมิคุมกันของนักศึกษาที่ยังนอยอาจกลับกลายเปนคนดอย

ปญญา 

นักศึกษาหลายคนเผชิญแรงกดดันระหวางการทํางานศิลปะ เชน คําพูดของเพื่อนที่

พูดทั้งหองวา “...เธอวาดไมได..”  แตสวนใหญอาจารยจะใหกําลังใจ บางคนเมื่อเห็นคนอื่นวาดสวยเกิด

จิตสํานึกตนวา ตองวาดใหดีกวานี้ ขยํากระดาษทิ้งหลายครั้งจึงจะพัฒนาฝมือได นักศึกษาสวนใหญ

พยายามฝกฝมือเมื่ออยูที่บาน อานหนังสือศิลปะบาง อาจารยแนะนําเสมอหากรูวา มีการจัด

นิทรรศการศิลปะที่ใด ๆ แตหากไกลนักศึกษาจะไมไปชม  นอกจากอาจารยจะนํานักศึกษาไปชมโดยไม

มีคาใชจาย การทัศนศึกษา การชมหอศิลปเปนที่คาดหวังของนักศึกษาอยางยิ่ง แตมีโอกาสนอยดวย

งบประมาณ การเรียนรูภายนอกจึงมีเฉพาะบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา  แมการแขงขันทักษะวิชาการ

มีไมมากนักเหมือนสถานศึกษาอื่น แตชวยใหนักศึกษาพัฒนาขึ้นมาก  อยางนอยเรื่องของพฤติกรรม 

หลักสูตรศิลปะสามารถทําใหเปลี่ยนแปลง  ดังที่นักศึกษามุสลิมกลาววา “...เมื่อกอนผมเกเร เปนหัว

โจก เมื่อเรียนศิลปะที่ใจรอนก็ไมมี นิสัยเสียก็หายไป ใจเย็นขึ้น ไมมีแกง มีแตเพื่อนสนิท 2-3 คน...”   

สภาพนี้จะเห็นวาการสรางหลักสูตรศิลปะในพื้นที่ชายแดนภาคใตเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะระดับ

อาชีวะ ซึ่งเปนหัวเลี้ยวหัวตอวัยรุนสูผูใหญ  ศิลปะจะชวยกลอมเกลาจิตใจที่งดงาม เยาวชนที่หลงผิด

อาจกลับใจ  ถือเปนวิธีชวยแกปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่นุมนวลที่สุด 
          3.2 สภาพผูสอน 

 จากเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใต  อาจารยคอนขางตึงเครียด ทั้ง

ไทยพุทธและมุสลิม  อาจารยมุสลิมผูหนึ่งกลาววา  “...บางทีก็เครียด บางทีก็สบาย พอมีเหตุการณก็

ตกใจ ไมมีก็สบาย กลางคืนปจจุบันไมออกมาแลว ระหวางทางตองกันไวกอน เปนคนทํางานของรัฐ

อาจถูกลอบยิง...”    อาจารยตองทํางานหนัก อยางนอย 2 เร่ือง เร่ืองแรกตองทํางานเชิงรุก เนื่องจากผู

มาสมัครเรียนนอย ผูมีฐานะดีจะสงบุตรหลานศึกษาศิลปะที่ อ่ืน  แมวิกฤตยังตองรักษาจํานวน

นักศึกษาไวมากที่สุด  เพื่อใหหลักสูตรศิลปะดํารงอยูได  เร่ืองที่สองอาจารยประชุมถี่มาก  ทั้งบริการ

วิชาการแกบุคคลภายนอก  ในหลักสูตรระยะสั้น ตามนโยบายพัฒนาคนเพื่อแกปญหาชายแดนภาคใต   

สงผลใหมีเวลากับนักศึกษานอยลง    ดังที่มีนักศึกษากลาววา  “...อาจารยไมคอยมีเวลาสอน เวลา

ประชุมปลอยใหวาง  ถาอาจารยไมอยู ควรใหคนอื่นเขามาแทน...” สะทอนถึงความมุงมั่นของผูเรียน

และจิตสํานึกความเปนครู   ในการทํางานเชิงรุก อาจารยจะออกแนะแนวเพื่อสรางความเขาใจในการ

เรียนศิลปะของนักศึกษามุสลิม  บางครั้งผูปกครองจะแนะนําสิ่งที่แกะสลักไมได ปนไมได เพื่อนําไป

ปฏิบัติอยางถูกตอง อาจารยพยายามเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่น สวนใหญผูปกครองที่ยินยอมใหเรียน

ศิลปะจะไมคอยเครง  บางครั้งอาจารยชี้แจงใหเห็นวา เปนเรื่องของการศึกษา กลาวคือตองมีคําตอบที่
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ชัดเจนเสมอ  หากผูสอนไมใชคนในพื้นที่ตองปรับตัวอยางยิ่ง อาจารยเกาแกปรับตัวไดมากแลว  แต

อาจารยใหมตองคอยๆ ปรับการสอน   จนกระทั่งเขาใจและคุนชิน 

การพัฒนาความรูของอาจารยกระทําอยางสม่ําเสมอ  แตการเดินทางฝกอบรมดูงานมี

ขอจํากัด ดวยงบประมาณของวิทยาลัยมีนอย แมการเชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญพิเศษจากสวนกลางยัง

ติดขัดดวยงบประมาณ   มีปราชทองถิ่นแตนอย  ผูบริหารมักมองวามีอาจารยแลวจึงไมคอยสนับสนุน   

ทําใหนักศึกษาเสียโอกาสเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญโดยตรง  อาจารยไมคอยมีความรูเร่ืองเทคโนโลยีใหมๆ  

บางครั้งใหนกัศึกษาอธิบาย  อยางไรก็ตามจากสถานการณความไมสงบ มีหนวยงานอื่นชวยเหลือดาน

การเงินจํานวนมาก   แตเปนกิจกรรมสําหรับชุมชน อาจารยตองทําโครงการบริการชุมชน  การจัดใหคน

ภายนอกเขามาอบรมวิชาชีพศิลปะที่วิทยาลัยหลายครั้ง  สงผลกระทบกับนักศึกษา จนดูเหมือนวาการ

สอนนอกระบบมีความสําคัญกวาในระบบ   โครงการเหลานี้ไดรับการจัดสรรจาก  กอ.รมน. บาง    

จากทหารบาง   เชน โครงการตนกลา ทําลายบรรยากาศการเรียนศิลปะในวิทยาลัย   อาจารยผูหนึ่ง

กลาววา  “...ครูไมคอยไดสอน ตองไปสอนใหขางนอก   เด็กอุตสาลงทะเบียนเรียน แตก็ไมไดเรียนก็จะ

ไปพูดตอๆ กัน  อยาเรียนเลย  การศึกษาเปนเรื่องอํานาจ ไมใชใหเด็กจริง ๆ แลวจะคาดหวังอะไรกับ

คนรุนใหม เมื่อผูใหญเปนอยางนี้แลว...”   คํากลาวนี้พิจารณาไดวาอาจารยพยายามพูดแทนนักศึกษา 

เอือมระอาและรูสึกเสียดแทงจิตใจที่ไมไดทําหนาที่ครูโดยสมบูรณ    เปนเพราะนโยบายดาบสองคม

ของรัฐชาติ  ผูสอนจึงมีสภาพชีวิตแกวงไปมาระหวางงานในหนาที่ปกติกับงานในสภาวะฉุกเฉิน 
3.3 สภาพหลักสูตร 
หลักสูตรมี 2 สาขาคือสาขาวิจิตรศิลป และสาขากราฟก  สาขาวิจิตรศิลปอาจตองปด

หลักสูตร เพราะมีผูเรียนนอย ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ  เชน  ความสนใจศิลปะของคนทองถิ่นมีนอย 

เมื่อสําเร็จขั้นอนุปริญญาไมมีที่เรียนตอ ปจจุบันมหาวิทยาลัยตาง ๆ ยกเลิกหลักสูตรตอเนื่อง ประกอบ

กับการจางงานระดับอนุปริญญามีนอยลง  นักศึกษาสวนใหญเรียนเพราะอยูใกลบาน และสนใจสาขา

กราฟกมากกวาวิจิตรศิลป เพราะเห็นโอกาสการทํางาน  นักศึกษานอยสาเหตุหนึ่งเปนเพราะการ

ประชาสัมพันธของวิทยาลัย  ประชาชนไมทราบการเปดหลักสูตรศิลปะนี้มากนัก ดวยบุคลิกนักศึกษา

ไมแสดงอกถึงนักศึกษาศิลปะ   ดังที่อาจารยกลาววา “ ...เด็กที่นี่ไมคอยเรียนศิลปะ เรียนอยางอื่นไมได

แลวจึงมาเรียน หากนักศึกษาเขามานอยจะใหไปเรียนสาขาอื่น หรือไปหาเพิ่มเติม อาจเปนเพราะเด็ก

ไมรูวามีศิลปะในวิทยาลัยอาชีวะ การแตงกายก็ไมบอก เด็กรูจากการบอกตอ ๆ จากเพื่อน เขามาอยูก็

ตองสูกับระเบียบวินัย...”  สภาพนี้ทําใหหลักสูตรศิลปะไมมั่นคง อาจตองยุบหรือเปดขึ้นกับสถานการณ 

หากปดยอมสงผลตอภาระงาน  อาจารยตองทําหนาที่อ่ืน ๆ แทน หรือเปดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เชน 

บรรจุภัณฑ   ซิลสกรีน หรือบาติก 
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วิชาตาง ๆ ในหลักสูตร โดยเฉพาะหมวดวิชาทั่วไป คอนขางอัดแนนดวยเนื้อหา 

นักศึกษาเครียด ในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ซึ่งสวนมากเปนดานทฤษฎี มีบางคนเทานั้นที่

สนใจพิเศษ เชน วิชาคณิตศาสตร แตเปนเพราะมีความชอบตั้งแตมัธยมแลว และเห็นวาสามารถ

ประยุกตกับการคํานวณหาสัดสวนในงานศิลปะ  มีทัศนะจากอาจารยคนหนึ่งวา  “...คนจบ ปวช. จะ

แพเพื่อนที่จบสามัญ เพราะเขาครีเอดดีกวาคนจบ ปวช. เด็กที่นี่มีทักษะลวน ๆ ไปไมทันในเรื่อง

ความคิด ของเขาไปเร็วกวา ...”  กลาวคือแมอาจารยสอนนักศึกษาอาชีวะ แตก็ยอมรับในความคิด

สรางสรรคของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีทักษะนอยกวา  นักศึกษาอาชีวศึกษามีความรูทางทฤษฎี

มากกวา การทดสอบมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย  ผลการเรียนรูทางทฤษฎีแตกตางกันตามฐานแตละคน 

วิชาที่สงผลตอการปรับพฤติกรรม ชวยฝกสมาธิ ใจเย็น เชน องคประกอบศิลป ภาพพิมพไม โดยเฉพาะ

วาดคนเหมือนชวยเพิ่มพูนทักษะอยางมาก สรางความกระตือรือรน จากที่วาดไมเปนกลายเปนคนวาด

เปน สวนวิชาปนเปนวิชาที่สรางปญหานอกจากกลัวผิดกฏศาสนาแลว  ในชวงถือศีลอดอาจไมมี

เร่ียวแรง เพราะตองใชกําลังการนวดดิน  ปจจุบันวิชาปฏิบัติมีเวลาเรียนนอยลงกวาเดิม  ซึ่งจะสงผล

กระทบกับนักศึกษาที่ชื่นชอบวิชาปฏิบัติดวยแลว  วิชาปฏิบัติ  ผูเรียนจะประเมินตัวเองโดยเปรียบเทียบ

กับผลงานของรุนพี่หรือศิลปน  สวนอาจารยประเมินโดยพิจารณาจากความกาวหนาในทักษะฝมือ  

หรือพัฒนาการที่เพิ่มข้ึนมากกวาดูตามเกณที่ตั้งไว  บางครั้งยึดผลงานดีที่สุดเปนเกณฑบาง  เพื่อให

เกิดภาวะแขงขัน  อยางไรก็ตามสิ่งที่ลดละไมไดคือการวิจารณ  กอนตัดสินมีการนําเสนอผลงาน พรอม

วิจารณผลงานตนเอง  มีเพื่อน อาจารยรวมกันวิจารณทุกครั้ง   วัดผลและประเมินผลเปนรายคน  ชวย

ใหเห็นความแตกตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคนชัดเจน  โดยไมข้ึนกับคุณภาพของ

งาน   
3.4 สภาพแวดลอม 
สถานศึกษาตั้งอยูใจกลางเมือง สภาพแวดลอมของเมืองมิไดสงผลตอการเรียนการสอน

ศิลปะ แตการที่สถานศึกษาตั้งในพื้นที่ชายแดน และหางไกลจากสวนกลาง ทําใหนักศึกษาไมไดรับ

โอกาสที่ดี ประสิทธิผลการเรียนต่ํา เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ อาจารยศิลปะแหงนี้กลาววา “...

วิทยาลัยตั้งอยูไกล จะพาเด็กไปประกวดตองเสียเงินเดินทางไกล  ฉะนั้นตองสรางเมืองนี้ใหเปน

ศูนยกลางบาง ผมวา ตองพัฒนาศิลปะเปนอันดับแรก อยางอื่นก็ตามมา วัฒนธรรมของเรายังมีมากที่

ยังไมถายทอดผานสื่อ ฝร่ังสนใจศิลปวัฒนธรรมเรา แตทําไมไมสงเสริม...”  จะเห็นวา ส่ิงแวดลอมที่

ดอยกวาเปนเรื่องของสภาพทําเลเทานั้น   ยังมีส่ิงที่ เหนือกวาคือความเปนเอกลักษณทองถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรม  รอบสถานศึกษายังมีจุดเดนมากมาย  แตดวยการปกครองแบบรวมศูนย การเรียน

ศิลปะที่สะทอนวัฒนธรรมพื้นที่ถิ่นก็เจือจาง ส่ิงที่เปนขอไดเปรียบของวิทยาลัยแหงนี้คือ การอยูใกล

สถาบันศิลปะข้ันสูงขึ้น  ที่จะทําใหนักศึกษาเห็นแนวทางการศึกษาตอมหาวิทยาลัย   ประการสําคัญ
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คือ การไดรับผลพวงกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาใกลเคียง  เชน การแสดงศิลปนิพนธ การบรรยาย

ของวิทยากร ศิลปนจากกรุงเทพ ซึ่งมักเชื้อนักศึกษาอาชีวศึกษาเขารวมกิจกรรม  นอกจากนี้ยังมีโควตา

ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา   หากเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในชายแดนภาคใต (ยกเวนสงขลา) 

สภาพแวดลอมแหงนี้เอื้อตอการเรียนศิลปะมากที่สุด 

      อาคารศิลปะแยกออกเปนเอกเทศ  ซึ่งเดิมเปนอาคารบริหารของวิทยาลัยและสรางหลัง

แรกสุด การจัดสรรพื้นที่ภายในจึงมิไดออกแบบสําหรับจัดการเรียนการสอนศิลปะเฉพาะ  เหมาะสมกับ

การทํางานศิลปะแตละประเภท เชน  หองวาดเขียน  มีแสงสองมาก  แสงเงาไมแจมชัด  เมื่อฝนตกหนัก

น้ําทวมขังเสมอ  ทําใหวัสดุ อุปกรณชํารุด   อยางไรก็ตามสามารถแกไขปญหาลุลวงดวยดี ในทัศนะ

ของอาจารยเห็นวาผูบริหารใหความสําคัญกับสาขาศิลปะนอย  สวนหนึ่งเปนเพราะมีอคติตอนักศึกษา

ศิลปะ ที่แตงตัวไมถูกระเบียบ   จึงถูกปฏิเสธการเขารวมกิจกรรมกับคณะอื่น ๆ  หองสมุดมีหนังสือ

ศิลปะนอย หากมีแผนการสรางหองสมุดศิลปะโดยยเฉพาะ  รานคาจําหนายวัสดุอุปกรณศิลปะขนาด

ใหญมีนอย ตองสั่งซื้อจากกรุงเทพ   แมรานขนาดยอมนักศึกษายังไมมีกําลังซื้อ  นักศึกษาแหงนี้เรียน

โดยไมตองเสียคาใชจาย   โดยปกติวิทยาลัยแจกวัสดุใหใชรวมกัน  แตกระนั้นก็ดีการจัดสรรเชนนี้ยังมี

จุดเสีย  ดังที่อาจารยผูหนึ่งกลาววา “...การใหเด็กเรียนฟรีผมไมเห็นดวย เด็กไมเห็นคุณคาของวัสดุ

ส่ิงของ ขาดความประหยัด เพราะไดฟรี...”  กลาวคือนโยบายเรียนฟรี  แจกวัสดุเครื่องเขียนฟรีมีทั้งขอดี

และขอเสีย  ขอดีเปนเรื่องคุณธรรม ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  ขอเสียคือขาดความรับผิดชอบ 

นักศึกษาจะเห็นประโยชนที่ไดรับกับตนเทานั้น 
   4 ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม 

      การตั้งอยูในพื้นที่หางไกลสวนกลาง ของสามจังหวัดชายแดนไทย-มาเลย สวนใหญจะ

มองวาดอยโอกาสในทุก ๆ เร่ือง เพราะหางไกลกับอํานาจรัฐ มีวัฒนธรรมไมเขากับคนสวนใหญ   

ในความรูสึกของคนทองถิ่น หากพิจารณาในแงความเปนมลายูมีพลังเพียงพอที่จะจัดการกับการศึกษา

ของตน เพราะถือตนเปนพลเมืองที่รกรากมานาน  มีประวัติศาสตรเฉพาะถิ่น  จึงไมอาจยอมรับความ

เปนชายขอบที่คนสวนกลางสรางขึ้น  ดังที่อาจารยมุสลิมคนหนึ่งกลาววา “... ผมอยากใหปตตานีเปน

ศูนยกลางบาง   อยางนี้แลวกรุงเทพก็เปนชายขอบของปตตานีเหมือนกัน...”   ความรูสึกวาอยูหางไกล

เปนเรื่องของอํานาจ คนในพื้นที่นี้(มุสลิม) ยังตองการความเปนอิสระหรือสรางกระบวนการเรียนรู

ศิลปะดวยวิถีวัฒนธรรมของตนเอง 

   บางครั้งนักศึกษาไทยพุทธรูสึกอึดอัดใจที่ตองอยูทามกลางคนสวนใหญที่เปนมุสลิม 

รานอาหารไทยหายากในเขตเมือง นักศึกษาไทยพุทธจําใจทานอาหารมุสลิมและปรับพฤติกรรมไหล

เลื่อนตามเพื่อนมุสลิมจนเคยชิน   ไมรูสึกถึงความแตกตาง  เปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่ตางยอมรับ

วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  ใหเกียรติกันและกัน  ไมวานักศึกษากับนักศึกษา หรือนักศึกษากับอาจารย  
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แมไทยพุทธจะเปนฝายปรับตัวเขาหามุสลิม  แตมุสลิมก็เขาใจในความรูสึกของไทยพุทธ เชน  แนะนํา

รานอาหารไทยแกอาจารยที่บรรจุใหม    การเรียนศิลปะนักศึกษามีอิสระในการเลือก เชน มุสลิมไปวาด

มัสยิด ไทยพุทธไปวาดเจดีย  นักศึกษาไมไดมองขามวาอาจารยไทยพุทธสอนศิลปะอิสลามไมได 

บางครั้งไทยพุทธอาจบรรยายศิลปะอิสลามดีกวาอาจารยมุสลิมเสียอีก  มุสลิมไมพอใจที่มีนักศึกษา

ไทยพุทธนอยมาก แตดวยสถานการณก็เห็นใจชาวพุทธ  สวนใหญตองการใหมีเพื่อนตางวัฒนธรรมใน

สัดสวนใกลเคียง ขณะเดียวกันหลักสูตรก็ตองเอื้อตอคนศาสนาตางๆ   นักศึกษามุสลิมเห็นวา เขาขาด

โอกาสที่จะฝกภาษาไทย ซึ่งจําเปนตอการเรียนศิลปะของรัฐ บางครั้งรูสึกวาพูดภาษาไทยไมชัด ไม

สามารถสื่อสารกับเพื่อนและอาจารย  แมอาจารยมุสลิมบางคนก็พูดภาษาไทยไมชัดเจน  ไทยพุทธและ

มุสลิมแมยึดมั่นวัฒนธรรมของตน แตใหเกียรติวัฒนธรรมอื่นเสมอ  จากการสนทนามีนักศึกษากลาววา 

“...เมื่อพูดถึงเหตุการณความไมสงบ ที่มักพาดพิงถึงทหาร อาจารยมุสลิมจะบอกวาผมอยาไปวาเขา 

เขาจะชวยปกปองเรามากกวา...”  แสดงใหเห็นวา อาจารยศิลปะชาวมุสลิมพยายามทําหนาที่เหมือน

ตัวแทนรัฐ เพื่อสรางความเขาใจกับคนศาสนาเดียวที่อาจหลงผิด   ระหวางปฏิบัติงานศิลปะ  นักศึกษา

ไทยพุทธมักสงเสียง เมื่อมุสลิมตักเตือนก็ยินดีสงบเงียบ   เมื่อสอนศิลปะกับศาสนาอาจารยมุสลิมสอน

เชิงเปรียบเทียบมากกวาสรางความรูสึกวาศาสนศิลปใดดีกวากัน  ในทัศนะของไทยพุทธการเรียน

รวมกับมุสลิมอยางราบรื่น  ตองไมนําศาสนาเขามาเกี่ยวของ  ไมนัดเวลาชวงละหมาด วันสําคัญ และ

เขารวมกิจกรรมกับครอบครัว เชน ฉลองวันฮารีรายอที่บาน  ในวันสําคัญของไทยพุทธ เชน ไหวครู ลอย

กระทง นักศึกษามุสลิมจะรวมทําพานหรือกระทง แตไมประกอบพิธี บางครั้งมุสลิมประดับสวยงามกวา

พุทธเสียอีก   จะเห็นวา การใชชีวิตประจําวันของนักศึกษาศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรมมีความสงบ

ราบรื่น ก็เพราะเหตุที่นักศึกษาตางเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  ตางเขาใจในสถานการณ และมี

อาจารยชวยประสานความเขาใจระหวางวัฒนธรรมที่แตกตาง ดวยจิตใจที่เปนกลาง 

   อยางไรก็ตามยังพบวา กระบวนการเรียนรูศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรมนี้ นักศึกษามุสลิม

พยายามรักษาอัตลักษณของตนเองไวมากกวาไทยพุทธหรือไทยเชื้อสายจีน  มีความเชื่อมั่นในศาสนา

ของตนเองสูง ดังเชนนักศึกษาไทยพุทธกลาวพาดพิงถึงอาจารยมุสลิมวา  “...อาจารยเคยบอกวา 

ศิลปะศาสนาพุทธไมสวยงามเทากับศิลปะอิสลาม  แตก็ไมอยากเถียง อยากอยูสงบ..”   สภาพนี้เปน

เพราะนักศึกษาชาวพุทธเขาใจสถานการณ  คงยากที่เอาชนะคนหมูมาก นักศึกษามุสลิมตองการให

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะอิสลาม หากไทยพุทธเห็นวาควรเทาเทียมกัน ทั้งนี้เพราะไทยพุทธเกรงวาหาก

เพิ่มมากขึ้นจะเสียอัตลักษณความเปนไทย อยางนอยควรเทาเทียม  ในการศึกษานี้ยังมีขอสังเกตวา 

หากจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เชน ทําความสะอาดมัสยิด ไทยพุทธยินดีให

ความรวมมือทันที   แตถามุสลิมทําความสะอาดวัด  ตองพิจารณาอยูนาน และเสนอใหตางคนตางทํา

ในศาสนสถานของตนเอง   จะเห็นวานักศึกษาไทยพุทธจะเปนฝายรอมชอมเทานั้น  ในการเรียนศิลปะ
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หญิงมุสลิมนอยคนที่แตงตัวอิสระ แมการวาดภาพสีน้ํามันที่อาจจะเปรอะเปอน ยังใสชุดฮิญาบ ดังเชน

คํากลาวของอาจารยที่วา “...หญิงมุสลิมเรียนศิลปะนอย  ดวยจารีตประเพณี สวนใหญเปนชาย เด็ก 

ที่มาเรียน  เขาคงกลาแลวถึงมาเรียน..”  แสดงใหเห็นวา การที่นักศึกษาสตรีมุสลิมเขาศึกษานอยเปน

เพราะกลัวสูญเสียอัตลักษณ  นั่นคือนักศึกษาหญิงในทองถิ่นจะรักษาอัตลักษณไดมากกวานักศึกษา

ชายและหญิงจากที่อ่ืนๆ 

 

กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่หา 
 1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

      สถานศึกษาเปนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยูชานเมืองของตัวจังหวัด หางจากตัวเมือง

ทางทิศเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร   มีพื้นที่ 152 ไร สภาพโดยรอบโรงเรียนเปนทุงนาและสวน  

มีหนวยงานราชการตาง ๆ ตั้งอยูใกล ๆ หลายหนวยงาน  ในเขตเมืองมีประชากร 23,085  คน รัอยละ 

65 นับถือสาสนาอิสลาม   สภาพอากาศรอนชื้น  เนื่องจากตั้งอยูชานเมืองประชากรโดยรอบจึงไม

หนาแนนมากนัก มีถนนลาดยางจากถนนหลักเขาถึงประตูโรงเรียน  สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม 

รับจาง  พาณิชกรรม  รายไดเฉล่ียปานกลาง 

   โรงเรียนโยกยายหลายครั้ง   ครั้งแรกตั้งอยูในเขตยานชุมชนแออัด จนสุดทายยายมาอยู

ชานเมือง ซึ่งมีบริเวณกวางขวางมากยิ่งขึ้น ที่ตั้งของโรงเรียนปจจุบันเดิมเปนดินสงวน เปนทุงเลี้ยงสัตว 

ไดรับงบประมาณเปนคากอสรางอาคาร ประกอบดวยโรงฝกงาน บานพักครู บานพักภารโรง คา

ปรับปรุงบริเวณ ระบบสาธารณูปโภคจนสมบูรณเต็มรูปแบบ ตามพื้นของโรงเรียน แตเนื่องจากพื้นที่

กวางขวางจึงปรับปรุงพื้นที่และบริเวณแบบคอยเปนคอยไป ในป พ.ศ. 2332 – 2535 ไดปรับปรุง

โรงเรียนดานตาง ๆ ทั้งอาคารสถานที่ วิชาการ จนเปนที่ยอมรับของเขตการศึกษาที่ 2 และกรมสามัญ

ศึกษา ขณะนั้นเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนโรงเรียนประถมศึกษาอยางกวางขวาง โรงเรียนยังได

ใหบริการตาง ๆ เปนที่ศึกษาดูงานตนแบบ มีหนวยงานดานการศึกษาและวัฒนธรรมหลายแหงตั้งอยู

ภายในโรงเรียน 

   ปจจุบันเปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 6  มีจํานวนนักเรียน  1,681 คน แยก

เปนชาวพุทธ  979  คน ชาวมุสลิม  702  คน มีครูทั้งหมด 97 คน เปนชาวพุทธ  55  คน ชาวมุสลิม 42  

คน มีครูศิลปะ 2  คน ในจํานวนนี้ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลที่เปนนักเรียนตามคําแนะนําของครู  ในชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายเปนไทยพุทธ 2 คน มุสลิม 2 คน ครูผูใหขอมูล 2 คน ผูใหสัมภาษณกลุมชาว

ไทยพุทธ 3 คน กลุมชาวมุสลิม 3  คน  ในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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     2 ปจจัยทีส่นับสนุนและเปนอุปสรรคตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
                2.1 ปจจัยที่สงเสริม  
        การเรียนรูศิลปะของนักเรียนในสถานศึกษาแหงนี้ แยกไดเปน 3 ประเภทคือ กลุมวิชาใน

สาระศิลปะตามมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมวิชาเลือกเสรีทางศิลปะ และกลุม

โครงการอัจฉริยะทางศิลปะ ประเภทกลุมสาระศิลปะนักเรียนเรียนเพื่อใหครบตามหลักสูตรจึงมีทั้งผู

ชอบศิลปะและไมชอบมากนอยตางกัน ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูกลุมนี้คือ การสราง

บรรยากาศในหองเรียนและการกระตุนของครูผูสอน ประเภทกลุมวิชาเลือกสวนใหญเปนผูสนใจศิลปะ 

แตไมมีความถนัดมากนัก หากตองการเรียนเพราะเห็นวา ศิลปะชวยแบงเบาสมองหรือคลาย

ความเครียดขณะเดียวกันอาจเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับศึกษาตอในระดับสูง  ดังมีนักเรียนคนหนึ่ง

กลาววา “...หนูวาดรูปแลวสบายใจวาดแลวรูสึกวาเปนโลกของเรา...” สวนกลุมโครงการอัจฉริยะเปน

นักเรียนที่มีความถนัดดานศิลปะตั้งแตระดับประถม และมีใจมุงมั่นศึกษาศิลปะจนถึงชั้นสูงสุด  กลุมนี้

บางคนเรียนสายวิทย-คณิต แตสนใจศิลปะจึงเขาโครงการที่ทางโรงเรียนตั้งขึ้นเรียกวา  “โครงการเพชร

ศิลปะ” รับเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาปที่1 และ 4 เพื่อเคี่ยวเข็ญใหศึกษาตอดานศิลปะโดยเฉพาะ 

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูศิลปะของกลุมนี้คือ การเรียนตอในระดับอุดมศึกษา จะเห็นวาปจจัย

ที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูมีระดับตางกัน เนื่องจากไมแนนอนในการศึกษาและการประกอบอาชีพใน

อนาคต  อยางไรก็ดีมีส่ิงที่คลายกัน โดยเฉพาะ 2 ประเภทหลัง คือการผอนคลายและมีอิสระ นักเรียน

มุสลิมผูหนึ่งเลาประสบการณแกผูวิจัยวา .”...ผมเริ่มสนใจตั้งแตอนุบาล วันหนึ่งเห็นใบยางพารารวงมี

สีสันเปลี่ยนจากเดิมและมีหลายโทนสีจึงเกิดแนวคิดวาจะผสมสีแบบนี้ไดหรือไม..” .สภาพนี้จะเห็นวามี

แรงกระตุนจากธรรมชาติ อยางไรก็ตามนักเรียนผูนี้กลับเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร เพราะมีทางเลือก

ศึกษาตอหลายสาขาและจะเปนขอไดเปรียบดานการแขงขัน การเรียนระดับมัธยมศึกษาชวยใหเขาใจ

ทั้งดานศิลปะและวิทยาศาสตรไดอยางเสรี  แตสุดทายตัดสินที่จะเรียนตอระดับอุดมศึกษาดานศิลปะ  

ดังที่กลาววา  “..ศิลปะมันอิสระ ไมมีทฤษฎีอะไรมากมาย ไมมีกฎตายตัว...”  กลาวคือ ความรัก ความ

ชื่นชอบสวนตัว ความรูสึกผอนคลายจะเปนปจจัยภายในสําคัญที่สุดที่ผลักดันใหเกิดการเรียนรูศิลปะ

ในสถานศึกษานี้ 

                  หากพิจารณาถึงปจจัยดานสติปญญา และความคิดสรางสรรคไมมีความแตกตางจากแหง

อ่ืน ดังพบวา นักเรียนสามารถควารางวัลการประกวดศิลปะระดับชาติหลายครั้ง และสามารถสอบเขา

แขงขันศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาศิลปะของรัฐที่มีชื่อเสียงทุกป แตดานการรับรูและประสบการณทาง

ศิลปะมีไมมากนัก ส่ิงที่รับรูสวนใหญเกิดจากการเลาประสบการณของครู และการใชส่ือการสอนเลา

ประสบการณทางออม  ที่เปนเชนนี้เพราะ สภาพแวดลอมรอบโรงเรียน ซึ่งเปนปจจัยภายนอก   

สนับสนุนใหเกิดการรับรูและสรางประสบการณศิลปะแกนักเรียนนอย  ดังที่ครูศิลปะคนหนึ่งกลาววา 
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“..ที่นี่ไมคอยมีศิลปน ไมมีคนสรางงานศิลปะ นอกจากครู เด็กไมคอยมีแบบอยาง สวนความสามารถ

เฉพาะตัวสูเพื่อนอยางสบาย แตส่ิงแวดลอมไมคอยดี..” .ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นวา แมนักเรียนมี

สติปญญา ความสามารถสูง แตหากขาดสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย การรับรูและประสบการณนอย ก็

สงผลใหพัฒนาตนเองดานศิลปะนอยเชนกัน การหาประสบการณแกผูเรียนที่จะสนับสนุนการเรียนรู

ควรมีอยูในทองถิ่นเทานั้น โอกาสเรียนรูนอกพื้นที่หรือตางจังหวัดนอยมาก เพราะสภาพตัวเมืองเปน

เมืองปด 

                  ปจจัยสนับสนุนสวนใหญจึงเปนปจจัยภายนอก อันไดแก ครอบครัว ชวงแรกๆ ครอบครัว

ไมคอยสนับสนุน  เกรงวาไมมีงานทํา มีอาชีพอยางเรรอน แตถาไดรางวัลและเห็นความกาวหนาจริงๆ 

ก็สนับสนุน  โดยเฉพาะนักเรียนมุสลิม ดังเชน โครงการอัจฉริยะดานศิลปะ ครูจะตองขออนุญาตจาก

ผูปกครอง เพราะหากมีการเรียนศิลปะอยางเขมขนแลวอาจตองฝนกฎศาสนา ซึ่งผูปกครองยินยอมเพื่อ

ความกาวหนาของบุตรหลาน จึงอาจพิจาณาไดวา ชุมชนแหงนี้ศาสนาอิสลามมิไดเขมงวดมากนัก 

ผูปกครองเห็นความสําคัญของศาสนาเปนเรื่องรอง มิใหปดกั้นโอกาสการพัฒนาความสามารถพิเศษ

ทางดานศิลปะ ซึ่งตางจากสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่คํานึงถึงหลักศาสนาเปนสําคัญ หากเรียน

ศิลปะแลวตองทําผิดกฎศาสนาจะไมยินยอม ผูเรียนสวนใหญทําอยางลับ ๆ ไมใหผูปกครองรับรู  วิถี

ชาวพุทธและมุสลิมมีความเปนอยูเรียบงาย ไมเครียดหวั่นวิตกเชนเดียวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

ชาวมุสลิมคอนขางทันสมัย ใชชีวิตรวมกับไทยพุทธอยางประนีประนอมชวยเหลือกัน นักเรียนไทยพุทธ

และมุสลิมเรียนรูศิลปะรวมกัน โดยมิไดหวาดระแวงซึ่งกันและกัน เปนเพราะวา ในหองเรียนหนึ่ง ๆ 

สวนมากมีไทยพุทธและมุสลิมในสัดสวนเทา ๆ กัน มิไดมีไทยพุทธนอยมาก ดังเชนสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต อันทําใหไทยพุทธมีแรงกดดันสูง จึงกลาวไดวา ครอบครัวและวิถีชุมชนมิไดเปนอุปสรรคนัก 

ครอบครัวผูปกครองที่สนับสนุนการเรียนรูศิลปะของนักเรียนคือ ครอบครัวที่ใจกวาง ทันสมัย เขาใจใน

วัฒนธรรมไทยซึ่งปรากฏอยูมากในจังหวัดนี้ นอกจากนี้เปนเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งพบวา สวนใหญมี

เศรษฐกิจดี ผูปกครองมีอาชีพ มีสวนยาง หรือปาลม หรือคาขาย มีรายไดจากการทองเที่ยว นักเรียน

สามารถซื้อหาวัสดุ อุปกรณคุณภาพดี 

                    สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเปนปจจัยภายนอกอีกประการ ที่นักเรียนเห็นตรงกันวา 

เอื้อตอการเรียนรู  ส่ิงที่สนับสนุนไดแก ความรมร่ืนของตนไม อาคารศิลปะที่แยกเปนเอกเทศ  

มีบรรยากาศที่ผอนคลาย ผูบริหารใหการสนับสนุนอยางเต็มที่  นักเรียนไดรับวัสดุ อุปกรณอยางทั่วถึง 

นักเรียนคนหนึ่งกลาววา “...แมหองศิลปะเปนหองสี่เหลี่ยม แยกตางหาก แตหนูพอใจจะวาดรูปขาง

นอกมากกวา..”  ชอบวาดใตตนไม..แสดงวา ส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติในโรงเรียนเปนแรงสนับสนุน

สําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนที่จะเอื้อใหเกิดการเรียนรูศิลปะที่ดีคือ การเรียนที่มีชั่วโมง

ปฏิบัติมาก นักเรียนคนหนึ่งกลาววา “...เวลาครูใหอาน ผมไมชอบอาน จะปฏิบัติเลย อยากรูอะไรตอง
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ปฏิบัติกอนแลวศึกษาทฤษฎีภายหลัง...”  กิจกรรมที่เนนปฏิบัติ ดังเชน การเขาคายศิลปะ การทําโป

รเจก จะทําใหตอยอดความรูไดเอง นอกจากนี้การทัศนศึกษา การมีสวนรวมในการออกบริการชุมชน

กับครูจะเปนอีกเงื่อนไขที่ทําเกิดการเรียนรู  การศึกษาคนควาแมมีเทคโนโลยีใหม ๆ แตชวยนักเรียนได

นอย เพราะไมเขาใจศิลปะทางอินเทอรเน็ต  เมื่อคนทางออนไลน นักเรียนไมรูวาคืออะไร ส่ือไดอยางไร 

ยังตองการครูชี้นํา  ครูเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูมากที่สุดสําหรับโรงเรียนแหงนี้  ดังที่

นักเรียนกลาววา “...หนูเลือกเรียนที่นี่เพราะรูขาววาครูศิลปะสอนดี หนูอยากตอมหาวิทยาลัยดาน

ศิลปะ...” จึงกลาวไดวา สภาพของจังหวัดที่อยูหางไกลจากศูนยกลาง ไมมีหอศิลป ไมมีศิลปนทํางาน

อยูในพื้นที่  ยังตองการครูศิลปะเปนตนแบบ ครูที่คาดหวัง คือเปนกันเองกับนักเรียน มีผลงานปรากฏ

อยางสม่ําเสมอ ปฏิบัติในสิ่งที่สอนได 
                   2.2 ปจจัยทีเ่ปนอุปสรรค  
         ปจจัยที่ไมสงผลตอการเรียนศิลปะ และอาจเปนอุปสรรคตอพัฒนาการเรียนรูดาน

ศิลปะของโรงเรียน   สวนใหญเปนดานสภาพทั่วไปของพื้นที่ กลาวคือพื้นที่เปนเมืองปด ติดชายแดน 

ผูคนเดินทางเขามานอย ไมใชเปนเพราะมีเหตุการณความไมสงบ แมมีแหลงทองเที่ยวมากมาย 

โดยเฉพาะธรรมชาติทางทะเล แตตัวเมืองนั้นมิใชเสนทางผานของนักทองเที่ยวจึงมีผูคนไมหนาแนน 

ครึกครื้น ไมมีแมศูนยการคา บริษัทใหญ ๆ ไมมีหอศิลป รานจําหนายผลงานจึงเงียบเหงา ครูศิลปะของ

โรงเรียนกลาววา  “...นักเรียน 2,000 คน แตที่สนใจศิลปะและเขาโครงการอัจฉริยะทางศิลปะเติมเต็ม

ความสามารถ ทุก ๆ ปมีไมเกิน 10 คน สาเหตุเปนเพราะ เด็กไมเห็นตัวอยางวา เรียนศิลปะแลวจะได

อะไร ไมมีแหลงใหดูศิลปะ อาจดูจากครูบาง จากสูติบัตร ส่ิงพิมพจากหอศิลปที่ครูพาไป เชนที่

หาดใหญ แตสนใจนอย ครูที่สอนศิลปะที่จบศิลปะโดยตรงมีนอย ทั้งจังหวัดมีเพียง 12 คน ...” จาก

คําอธิบายนี้วิเคราะหไดวา เงื่อนไขที่เปนอุปสรรคตอความสนใจของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูศิลปะ

เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมภายนอก ส่ิงเราที่กระตุนใหหันมาเรียนรูศิลปะมีนอย แมแตหนวยงานเอกชน 

และการเมืองทองถิ่น ดังเชน องคการบริหารสวนจังหวัดจัดโครงการเด็กอัจฉริยะ หากเนนวิทยาศาสตร

มากกวาดานศิลปะ 

โรงเรียนตั้งอยูพื้นที่ชายแดนไทย–มาเลเซียทางทิศตะวันตก แมไมมีเหตุการณวิกฤต 

ดังเชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในดานการเรียนการสอนศิลปะกลับมีผลกระทบ เนื่องจากกอน

เหตุการณความไมสงบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิลปะและเดินทางไปรวมแขงขันทักษะที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจากเดิมเปนโรงเรียนสังกัดเขตการศึกษา 2 รวมกับโรงเรียนในจังหวัด

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส หากปจจุบันไมมีกิจกรรมดังกลาว และผูปกครองจะไมสงเสริมใหบุตร

หลานเขาศึกษาตอในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการเรียนรูศิลปะใน

พื้นที่  ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหวา มีอยางนอย 2 ประการคือ ประการแรกโอกาสการสรางความเขาใจวิถีชีวิต
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และศาสนาอิสลามรวมกัน ที่ใชศิลปะเปนสื่อสัมพันธ  ปรการที่สองโอกาสในการศึกษาศิลปะในสาม

จังหวัดที่มีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน ในสามจังหวัดเปนที่ตั้งสถาบันการศึกษาศิลปะชั้นสูงหลายแหง  จะ

ทําใหการพัฒนาศิลปะแปลกแยก ไรเอกลักษณ สังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตสวนใหญมีวิถี

ชีวิตแบบมุสลิมมลายู ศาสนาอิสลามอาจไมใชอุปสรรคนัก หากครอบครัวและชุมชนเขาใจถึงศิลปะที่

เรียนเพื่อรูมิใชเพื่อศรัทธา ในสามจังหวัดศาสนาอิสลามเปนอุปสรรคคอนขางมาก  เพราะเกรงวาเมื่อรู

แลวจะกาวล้ําไปสูความศรัทธา  บริบทสังคม ภาษา และประวัติศาสตรของสามจังหวัดชายแดนภาคใต

แตกตางจากพื้นที่นี้ อันเนื่องจากมุสลิมมีวิถีกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทยพุทธมากกวาในสามจังหวัด

ดังกลาว และผูปกครองเขาใจสภาวะของผูเรียนศิลปะ 

ส่ิงที่ถือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการเรียนรูศิลปะ อีกประการหนึ่งตามความคิดเห็น

ของนักเรียน คือการจัดสรรจํานวนเวลา และการเรียงลําดับวิชา การเรียนศิลปะที่ผนวกรวมกับดนตรี

และนาฏศิลป เปนหนึ่งสาระทําใหศิลปะมีจํานวนชั่วโมงนอย ศิลปะมีเนื้อหามากมาย นักเรียนที่เรียน

ตามวิชาบังคับในระบบ จึงแขงขันเพื่อศึกษาตอระดับสูงไดนอย ยกเวนคนที่เรียนเสริมเปนวิชาเลือกเสรี 

และเขาโครงการพัฒนาความสามารถทางศิลปะ จํานวนเวลาของสาระศิลปะซึ่งนอยดวยแลว ยังมี

ปญหาไมเชื่อมโยง ดังที่นักเรียนกลาววา ”...บางครั้งหนูก็สับสน เทอมแรกเรียนศิลปะ เทอมปลายเรียน

ดนตรี  พอเทอมตอไปเรียนศิลปะอีกทําไมไมจัดใหเปนเรื่อง ๆ...” สภาพนี้จะเห็นวาการจัดลําดับ

ตอเนื่องจะสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูไดมากขึ้น  การเรียนศิลปะสลับดนตรี นาฏศิลป อาจ

เปนอุปสรรคสําหรับผูสนใจศึกษาศิลปะอยางจริงจังเทานั้น สําหรับนักเรียนทั่วไปถือเปนความ

เหมาะสม เพราะมิไดเกี่ยวของกับการเลือกศึกษาตอ  
 3 สภาพการณของกระบวนการเรียนรู 

     3.1 สภาพผูเรียน 
      ผูเรียนมีวิถีชีวิตเรียบงาย เนื่องจากสภาพเมืองไมใชเมืองธุรกิจ ที่มีศูนยการคาใหญ

ทันสมัย คานิยมนักเรียนไมฟุงเฟอ ประกอบนักเรียนมุสลิมยังใชชีวิตแบบวิถีอิสลาม การเรียนรูศิลปะ

สวนใหญใชเทคนิควิธีการงาย ๆ ตามวัสดุอุปกรณที่มีในตลาด   สําหรับนักเรียนที่เรียนศิลปะเปนวิชา

เลือกเพิ่มเติมจะใหความสนใจพิเศษ   ยินดีจายวัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อผอนคลายจิตใจ และเปนแนวทาง

ศึกษาตอระดับสูง   คาใชจายในการเรียนรูศิลปะไมมีปญหาสําหรับผูตองการเรียนอยางจริงจัง แตการ

แสวงหาความรูจากแหลงภายนอก นักเรียนกลับหาโอกาสยากมาก ไมมีสถาบันศิลปะชั้นสูง ศูนย

วัฒนธรรม สวนหองสมุดประชาชนและโรงเรียนมีส่ือและเอกสารศิลปะนอย การศึกษาเรียนรูจาก

ภายนอกตองมีครูนําไปทัศนศึกษาเทานั้น สภาพผูเรียนจึงเปนฝายรอรับโอกาสจากผูนํา ผูเชี่ยวชาญ

ทางศิลปะที่เขามาในพื้นที่ ส่ิงที่แกปญหาสภาพนี้ไดคือ การมีคอมพิวเตอรออนไลนสําหรับส่ือสารกับ

เพื่อนที่สนใจศิลปะรวมกัน และชมผลงานศิลปะขามแดน 
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                   วิธีการเรียนจะใชส่ือของครูเปนหลัก เชน ผลงานศิลปะ ส่ือที่ขอจากรายการโทรทัศน  จาก

เว็บไซดที่ครูแนะนํา  หรือเว็บที่ทําขึ้นประกอบรายวิชา พรอมเสียงบรรยาย บางครั้งศึกษาศิลปะจาก

หนังสือแลววาดตาม   เมื่อสงสัยถามครู  ดังครูศิลปะกลาววา  “...บางครั้งเอาแบบจากสูติบัตรแลวให

เด็กมาวิเคราะหขอดี ขอเสีย ใหคิดแบบใหม บางทีคิดแบบได แตลงสีไมเปนก็ตองสอน...” สภาพนี้

แสดงใหเห็นวา การเรียนรูอาจเกิดข้ึนจากการคิดเอง หรือดูแบบอยางกอน แลววิเคราะหขอดี ขอเสีย 

การพินิจพิจารณาเองจากแบบจะมีขอดี เพราะจะทําใหผูเรียนแตกความคิดโดยงาย ซึ่งเหมาะกับการ

เรียนระดับมัธยมศึกษา   การประเมินผลงานยึดตามเกณฑของครูที่กําหนดไวเปนเรื่องๆ  สวนการลงสี

หรือเพิ่มรายละเอียดเปนสิ่งตามมา  การคิดเองจะมีข้ึนเมื่อผานการเลียนแบบมากแลว  พื้นฐานเหลานี้

ชวยใหนักเรียนมัธยมศึกษา  มีความคิดสรางสรรคมากกวานักเรียนอาชีวศึกษา เมื่อเขาสูสถาบันขั้นสูง 

ทุก ๆ ป นักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปะจะฝกฝนขึ้นสูเวทีประกวด ดังเชน งานศิลปหัตถกรรม งาน

สานวัฒนธรรมชายแดนใต ซึ่งเปนทางหนึ่งที่ชวยพัฒนาตนเอง  การเขียนภาพคนของนักเรียนมุสลิมไม

เขียนจากหุนคน  ยกเวนนักเรียนที่เขาโครงการพิเศษเพราะผูปกครองมุสลิมยินยอมแลว  เมื่อเรียนเรื่อง

แสงเงา  จะวาดจากหุนสามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยมเทานั้น  หากจําเปนตองเขียนคน ครูบรรยายวิธีการ 

ข้ันตอนตาง ๆ ใหเห็นภาพรวม แลวนําไปปฏิบัติมากนอยตามความเครงครัดของแตละคน  ผูเรียนมี

โอกาสสรางความสัมพันธกับชุมชน จากการศึกษาภูมิปญญาชาวบาน โดยสอบถามชาวบานดวย

ตนเอง กิจกรรมนี้นักเรียนสวนใหญชื่นชอบ แตมีนานๆ คร้ัง  ดวยชั่วโมงศิลปะที่มีจํากัด เหลานี้คือ

สภาพที่ชี้ใหเห็นวา ผูเรียนยังคงดํารงชีวิตสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นๆ  ยังตองการความรูจาก

ชาวบาน ไมมีเครื่องปดกั้นระหวางโรงเรียนกับชุมชน หรืออํานาจรัฐกับชาวบาน  ตราบใดที่ครูเขาใจ

นักเรียนและเขาถึงวิถีชีวิตคนทองถิ่น 

                   นักเรียนสวนใหญใหความสําคัญกับวิชาปฏิบัติมากกวาทฤษฎี ดังที่นักเรียนเห็นวา “...

หากเรียนศิลปะแลวทฤษฎีก็ตามมา..” สภาพนี้แสดงถึงความสอดคลองกับแนวคิดปฏิบัตินิยมที่วา การ

เรียนรูเกิดจากการปฏิบัติ  หากเห็นผลก็จะจําวิธีการที่ตนปฏิบัติ และตั้งแนวทางสําหรับปฏิบัติคร้ัง

ตอไป  เมื่อเปรียบเทียบการเขาถึงความรูระหวางการฟงและการอาน สวนใหญจะชอบการฟงมากกวา

การอาน ทั้งไทยพุทธและมุสลิม   กรณีอานมักเลือกประเภทบันเทิงมากกวาวิชาการ  ดังนั้นทฤษฎีทาง

สุนทรียศาสตร ประวัติศาสตรศิลปะจึงเห็นเปนเรื่องยาก มีความจํานอย วิชาปฏิบัติโดยทั่วไป ผูเรียน

ปฏิบัติตามการสาธิตของครู ยกเวนผูถนัดศิลปะที่อาจพลิกแพลง ลดขั้นตอน และคิดเองมากกวาปฏิบัติ

ตามครู ดังคํากลาวของนักเรียนวา “...หนูไมชอบเลียนแบบและไมตองการใหใครเลียนแบบ...” นักเรียน

อีกคนหนึ่งกลาววา  ”..หนูชอบเถียงกับครู เชน บอกวา จัดหุนแบบนี้ไมสวย แบบนี้แสงเขามามาก วาด

ไมได แตถามีคนมาก ๆ ก็จะไมเถียง ตองไวหนาคุณครู...”  การโตตอบเชนนี้ชวยสงเสริมพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน จุดดอยของการโตตอบนักเรียนมักเขาใจวาไมควรทําในที่สาธารณะ จึงขาดการเรียนรู
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รวมกัน  ส่ิงที่กระทําเสมอนอกจากการฟงคือ การดูและสังเกต ดูตัวอยางรวม ๆ แลวทดลองปฏิบัติ หาก

ประสบปญหาถามครู การสังเกตและวิเคราะหชวยใหนักเรียนเขาใจศิลปะไดมาก  อยางไรก็ดีหาก

วิเคราะหจากผลงานที่ครูมอบหมาย ยังวิเคราะหไดนอยเพราะไมชอบอาน นักเรียนคนหนึ่งกลาววา “...

เวลาอานการตูนชอบดูสัดสวน  ดูรูปเลม ดูวาวาดอยางไร ใครเปนคนวาด...” กลาวคือ หากเรื่องใดเปน

ที่สนใจจะวิเคราะหละเอียดรอบดาน การสังเกตจากผลงานศิลปะชวยฝกนิสัยใหนักเรียนชางสังเกตสิ่ง

ตาง ๆ รอบดานดีข้ึนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมองโลกกวาง  การที่นักเรียนเห็นตรงกันวากอนเรียน

ศิลปะมีสมาธิส้ัน หลังจากเรียนสมาธิดีข้ึน สภาพนี้ชี้วา การเรียนศิลปะสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ทุกระดับช้ัน กระบวนการเรียนรูศิลปะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางไร ข้ึนกับการวางแผนของครู 

สภาพผูเรียนแมมีส่ิงแวดลอมทางศิลปะต่ํา แตดวยกลวิธีของครูจะสงผลตอความสําเร็จ  
      3.2 สภาพผูสอน 
                   โรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต หางจากศูนยกลางของความทันสมัย และ

การศึกษาดานศิลปะ ไมมีส่ิงเราใจใหเกิดการรับรูศิลปะ สภาพของผูสอนจึงตองมีทั้งหนาที่ครูผูเสียสละ

และสรางแรงกระตุนใหสนใจศิลปะ แสดงใหเห็นคุณคาศิลปะดวยตนเอง  การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

มีบทบาททั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ส่ิงที่ครูโรงเรียนเห็นความสําคัญมากที่สุด คือการสรางสรรค

ผลงานศิลปะอยางตอเนื่อง  เพราะเห็นวาจะเปนแบบอยางแกผูเรียน  เปนแรงผลักดันใหผูเรียนศรัทธา

ในตัวครู ดังที่นักเรียนกลาววา  “...หนูอยากเห็นผลงานครูอยูเร่ือย...”  สภาพนี้เปนเพราะไมมีหอศิลป 

ส่ิงเราตาง ๆ ในพื้นที่ ครูศิลปะดูเหมือนเปนที่พึ่งทางเดียว ดังมีนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 สนใจการ

เขียนภาพดวยสีอะเครลิก  เพราะเห็นตัวอยางผลงานศิลปนในกรุงเทพ จึงใหครูชวยสอนพิเศษ ใน

จังหวัดไมมีสถาบันสอนพิเศษ ไมมีศิลปนสรางสรรคศิลปะอยางเปดเผย ครูตองจัดสรรเวลาพิเศษใหกับ

นักเรียน เชน วันเสาร อาทิตย จัดสถานที่อบรมที่บานของครูโดยไมคิดคาจาง ในการพัฒนาดานวิชาชีพ 

หรือการเลื่อนวิทยฐานะเปนสิ่งที่ครูใฝฝน แตมีอุปสรรคคือการที่ครูศิลปะไมสนใจการอาน สนใจปฏิบัติ 

ประกอบกับไมมีเวลาวาง เพราะสอนพิเศษ  อีกทั้งทําหนาที่อ่ืนๆ เชน หัวหนาฝายอาคาร  ผูสอนมัก

กลาวอยางทอถอยเพราะเห็นวาเปนเรื่องยาก ดังที่ครูคนหนึ่งกลาววา  “...จะเรียนตอ ทําผลงาน ไมรูทํา

ไปทําไม ทําไปก็ยากที่จะได  โรงเรียนของเราไมอยูในเกณฑไดงาย เพราะคะแนนสอบเรียนตอของเด็ก

ยังติดลบ...”  ผูสอนศิลปะจึงละเลยผลงานวิชาการ  การปฏิสัมพันธกับชุมชนมีสม่ําเสมอ เชน เดินทาง

ไปวาดกําแพงใหกับโรงเรียนดอยโอกาสที่รองขอรวมกับนักเรียน รวมมือจัดกิจกรรมอนุรักษภูมิปญญา

ทองถิ่น เชน วาวควาย โดยประสานใหชางชาวบานเปนวิทยากร รวมมือสรางผลงาน เชนชางวาวขึ้น

โครง ครูศิลปะตกแตงลวดลาย  วาวควายจัดเปนภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัด มีการสอดแทรกอยูใน

สาระภาษาไทยแทนการสอดแทรกในสาระศิลปะ สภาพนี้แสดงใหเห็นวาแมครูศิลปะจะรวมมืออนุรักษ 

แตไมตองการรับผิดชอบ แมโรงเรียนมีศูนยการเรียนรูเร่ืองวาวควายแตขาดคนดําเนินงาน  ผูสอน
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บูรณาการวิชาศิลปะเขากับสาขาอื่นเสมอ  เชน นําสัญลักษณทางคณิตศาสตรสรางผลงานนามธรรม  

หรือนําลูกเตาจัดเปนรูปทรงสามมิติ   ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับศิลปนที่มีชื่อเสียงนอย การมีเครือขาย

รวมมือจัดกิจกรรมกับนักวิชาการอื่น ๆ มีนอย การแสวงหาความรูของผูสอนจะเปนฝายรุก ตองเดินทาง

เขาสวนกลาง กรุงเทพ เพื่ออบรม มากกกวารอรับการเติมเต็มความรูในโรงเรียน เพราะมีพื้นที่หางไกล 

นวัตกรรมใหมๆ  จึงเขาถึงยาก ดังคํากลาวของหัวหนาฝายวิชาการที่วา “...โรงเรียนเราดอยโอกาส 

ความสามารถในการแขงขันไดอันดับรอง เทียบกับการเรียนศิลปะที่นคร สุราษฎรแลว ที่นั่นมีปจจัยสูง

กวามาก สภาพผูสอนชายแดนภาคใตยังตองฝาฝนอุปสรรค หากไมใชเร่ืองเหตุการณกอการราย จะ

เปนเรื่องความดอยโอกาสทางศิลปะ ตราบใดที่ยึดกรุงเทพเปนศูนยกลาง…” 
        3.3 สภาพหลักสูตร  
          หลักสูตรจัดตามมาตรฐานของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะโดยแบงเนื้อหาจากยากไป

งาย เร่ิมจาก ทัศนธาตุในงานศิลปะ ความรูทางทัศนศิลป องคประกอบทางศิลปะ เทคนิคทางศิลปะ 

ประวัติศาสตรศิลปะไทยและตะวันตก  การวิจารณงานศิลปะ และศิลปหัตถกรรมทองถิ่น ศิลปะระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนกับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียงเนื้อหาคลายกัน  แตจัดลําดับความยากงายตางกัน 

บางสวนผนวกกับภูมิปญญาทองถิ่น เชน การสานกระจูด ครูเห็นวาควรยึดแกนกลางใหนอย หลักสูตร

ตองสนองตอชีวิตประจําวันและความตองการของชุมชน  นักเรียนสวนใหญสนใจหลักสูตรวิชาศิลปะที่

ตนตองการศึกษาตอ หรือชวยผอนคลาย   ในทัศนะของนักเรียนศิลปะคือ วิชาปฏิบัติไมใชวิชาทฤษฎี 

วิชาที่เลือกตามความสนใจมี  2 ลักษณะ คือ เนื้อหาที่กําหนดไวแลว และเนื้อหาเพิ่มเติมตามการ

สํารวจ หลักสูตรวิชาเลือกกับวิชาบังคับตามกลุมสาระศิลปะสอนตางกัน วิชาบังคับมีเนื้อหาทั่วไป หาก

วิชาเลือกมีเนื้อหาเจาะจงเฉพาะดาน วิชาที่สนใจมากคือการวาดเขียน สภาพนี้ชี้ใหเห็นวาสนองทั้ง

ความตองการของครูและนักเรียน   อยางไรก็ตามสิ่งที่นักเรียนและครูกลาวถึงวาเปนปญหามากที่สุด

คือ กลุมสาระศิลปะที่ตองเฉี่ลยใหดนตรี และนาฏศิลป   เนื้อหาที่นักเรียนเขาใจมากที่สุดคือสีน้ํา และ

ตองการเพิ่มพูนเนื้อหาวาดเสนและสีน้ํา  

สภาพนี้วิเคราะหวา นักเรียนบางคนมุงหวังสอบแขงขัน และเขาใจวาการสรางสรรค

แขนงใดก็ตามการวาดเสนระบายสีจะเปนพื้นฐานที่จําเปนที่สุด เนื้อหาที่เรียนยากคือ ประวัติศาสตร

ศิลป เพราะตองจําชื่อลัทธิและศิลปนในเวลาจํากัด   วิชาทฤษฎีเหลานี้เนนการใชแบบทดสอบปรนัย  

นักเรียนมุสลิมเห็นวาวิชาที่เรียนยากคือ วิชาปน เพราะเลอะเทอะ ตองออกแรงมาก สภาพนี้ยังแสดง

นัยถึงวิธีการเลี่ยงไมใหกระทบกับศาสนาที่ตนนับถือ การปนเปนงานสามมิติ  มุสลิมบางคนถือการ

สรางวัตถุที่กอใหเกิดเงาวาผิดกฎศาสนา   สาระในหลักสูตรผูเรียนสวนใหญพอใจในแงความตั้งใจของ

ครูมากกวาเนื้อหาหลักสูตร  กรณีที่มีนักเรียนกลาววา  “...วิชาศิลปะครูไมคอยสอน แตเขาใจเพราะครู

ประชุมอยูเร่ือย ๆ ...”  คือภาพสะทอนความรับผิดชอบในหลักสูตร หากครูไมชดเชยในวันเสารอาทิตย 
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นักเรียนอาจรองเรียนถึงผูบริหาร  ในชวงวันหยุดนักเรียนมักเขามาวาดภาพตามลานไมในโรงเรียนดวย

ความสมัครใจ  เปนการเรียนรูในระบบและตามอัธยาศัย แมหลักสูตรศิลปะอยูในโรงเรียน  นอกเวลา

เรียนก็คงยึดพื้นที่ของโรงเรียน  ส่ิงที่กระตุนคือบรรยากาศภายในโรงเรียนที่จูงใจและมีครูศิลปะเขามา

ทักทายอยูเสมอ  หลักสูตรศิลปะชวงชั้นที่ 4 ที่มีสาระและมาตรฐานใหสามารถวิพากษณ วิจารณยัง

อาจมีปญหา ไมบรรลุจุดประสงคมากนัก เพราะนักเรียนเรียนรูทฤษฎีนอย จากขอจํากัดของเวลา แต

สามารถสรางสรรคตามจินตนาการได  ครูตั้งวัตถุประสงคของกระบวนการเรียนรูอยางยืดหยุน หากไม

บรรลุจะพิจารณาสาเหตุแลวอาจปรับเปล่ียนจุดประสงคใหม  การวิจารณครูใหผูเรียนเลือกภาพอยาง

อิสระ  วิจารณตามแนวทางของเอ็ดมันด เบิรก เฟลดแมน ซึ่งประกอบดวยการบรรยาย การวิเคราะห

โครงสราง การตีความหมาย และประเมินผล หากวิจารณไมผานตองหาภาพใหม  การพิจารณาและ

ปรับปรุงผลงานของผูเรียน  ครูจะตั้งเกณฑไวเปนเรื่องๆ   การวัดผลใชวิธีอิงเกณฑ  ผูผานมีคะแนน

อยางนอย  60 เปอรเซนตข้ึนไป    

หลักสูตรที่แบงออกเปนกลุมสาระตาง ๆ ถาถูกยกเลิก โดยนําหลักคุณธรรมหรือ

จริยธรรมเปนตัวตั้งแทน  ครูศิลปะเห็นวา หากเปลี่ยนแปลงก็ควรเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ทั้งระดับ

มหาวิทยาลัย ทุกวันนี้นักเรียนบางคนตั้งใจเรียนศิลปะก็เพื่อเขามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะวัดผล

ความรูทางศิลปะมิใชคุณธรรม ชีวิตของคนมิใชอยูที่โครงสรางหลักสูตร หรือคุณธรรมเปนตัวตั้ง อยูที่

กระบวนการของผูเรียนสภาพแวดลอมของครอบครัว และชุมชน  การวัดผลแบบใหมที่ครูศิลปะ

ดําเนินการอยู โดยใหผูปกครองและเพื่อนรวมงานประเมินกับครู คือ กลยุทธการปฏิสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน นั่นคือ หากผูปกครองและชุมชนสนับสนุนการเรียนรูศิลปะ อาจไมจําเปนตองบรรจุ

เปนโครงสรางหลักสูตร          
3.4 สภาพแวดลอมและอื่น ๆ  

         หองเรียนศิลปะแยกออกเปนเอกเทศ  ตั้งอยูดานหลังของโรงเรียน หางจากอาคารเรียน

ทั่วไปและอาคารบริหาร มีถนนเชื่อมตอเปนดินลูกรัง ภูมิทัศนรอบอาคารไมสวยงามนัก ภายในอาคาร

เปนหองโถงใหญคลายโรงงาน กั้นผนังออกเปน 2 หอง  หองเรียนศิลปะไมมีมานั่ง นักเรียนตองนั่งพื้น

ซีเมนต ไมมีเครื่องปรับอากาศ สภาพนี้อาจเปนเหตุผลหนึ่งที่นักเรียนชื่นชอบวาดภาพนอกอาคารเรียน

มากกวาในอาคาร  อยางไรก็ดีการนั่งพื้นมีสวนกระตุนความสนใจศิลปะ ดังพบวา นักเรียนรูสึกผอน

คลาย โลงใจ นั่งสบาย ๆ ก็เพราะครูใหนั่งพื้นทํางาน ใชมือจับกระดานหรือวางบนตักเมื่อเขียนรูป  

นักเรียนกลาวกับผูวิจัยวา  “...โปรเจคเตอรไมชัด ใชแคคร้ังเดียว มีแสงเขามามาก ไมมีบรรยากาศยั่วยุ

ใหเรียนศิลปะ แตดีที่พื้นที่กวาง มีพื้นใหนั่งได นอนได ...”  สภาพนี้แสดงใหเห็นวา บรรยากาศที่เอ้ือตอ

การเรียนรูศิลปะมิไดสัมพันธกับวัสดุ ครุภัณฑเทานั้น แตตองสรางความรูสึกถึงอิสรภาพ   การอยูใน

โลกจินตนาการ เพราะนักเรียนสวนมากเลือกศิลปะเพื่อปลดปลอยตัวเอง จากความเครงเครียดในวิชา



216 
 

หลัก ซึ่งเปนทฤษฎี วัสดุโดยทั่วไปนักเรียนใชจําพวกสี พูกัน ฯลฯ ตามที่ครูแจกจาย แตบางคนตองการ

นอกเหนือจากนี้ ซึ่งหาซื้อไมงายนัก    ตองสั่งซื้อจากที่อ่ืน เปนเพราะเปนจังหวัดขนาดเล็ก  มีรานเครื่อง

เขียนนอย ไมมีศิลปน หรือชางเขียนภาพรับจางมากมาย จึงไมมีตลาดรองรับ  บางครั้งครูพยายาม

คนหาสีจากวัสดุในทองถิ่น  เชน ชา กาแฟ   การแขงขันดานธุรกิจและความบันเทิงถือเปนปจจัยสําคัญ

ของตลาดแรงงานดานศิลปะ  เมื่อไมปรากฏในพื้นที่นี้ นักเรียนจึงไมเห็นความจําเปนที่ตองเรียนศิลปะ

และพัฒนาตนเอง ดังที่นักเรียนมุสลิมกลาววา  “...กรุงเทพมีการแขงขันสูงจึงมีความรูที่มากกวา การ

แขงขันทําใหเราพัฒนาได..”  การเรียนศิลปะในทองถิ่นหางไกลจะเสียเปรียบ หากรัฐและเอกชนไม

สงเสริมการศึกษา โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่จะชวยใหนักเรียนคนหาความรูโดยงาย  

ดานทักษะนักเรียนเห็นตรงกันวา ควรวาดดวยฝมือกอนแลวใชคอมพิวเตอรภายหลัง ส่ิงนี้แสดงใหเห็น

วา นักเรียนพื้นที่ชายแดนภาคใตยังคงตระหนักถึงผลไดผลเสียของเทคโนโลยีสมัยใหม ดังที่ผูใหญ

หลายคนวิตก 
4 ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากสภาพขางตนสะทอนใหเห็นวา พื้นที่ชายแดนจะมีอุปสรรคหรือสนับสนุนการเรียนรู

ศิลปะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับครู  รวมถึงสภาพแวดลอมรอบโรงเรียน จังหวัดนี้อาจเปนพื้นที่ชาย

ขอบในสายตาคนกรุงเทพฯ หรือภาคกลาง  อาจมองวาครูศิลปะดอยโอกาสหรือตกกระแส กาวไมทัน

ความรูใหม ๆ  แตกระนั้นก็ดีครูตองอยูเหนือวาทกรรม  เพราะครูเสียสละมาก พยายามผลักดันให

นักเรียนกาวหนาที่สุดในการศึกษาศิลปะ แมครูไมมีวิทยฐานะสูง ไวผมหางเปย มีบุคลิกภาพหาวหาญ 

แตเปนที่ศรัทธาของนักเรียน นักเรียนที่สําเร็จมัธยมศึกษาแลว   อยูระหวางการศึกษาศิลปะใน

สถาบันอุดมศึกษาหรือมีอาชีพแลว ตางแวะเยี่ยมเยียนสม่ําเสมอ  ศิษยเกาที่จะศึกษาตอระดับ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก หลายคนเขามาปรึกษาครู นักเรียนผูกพันกับครูและไวเนื้อเชื่อใจ จนเห็น

บทบาทมากกวาครูแนะแนว  ครูชายขอบแมตกกระแสแหงความรูและขาดนวัตกรรมใหม ๆ  แต

คุณลักษณะความเปนครูอาจมีมากกวาสวนกลาง   ความเปนชายขอบจึงไมใชปญหาสําหรับครู แต

ความเปนชายแดนภาคใต ก็ตอกย้ําใหรูสึกนากลัว  ไมมีใครเสี่ยงเดินทางไป  จนการศึกษาศิลปะตกต่ํา 

บางครั้งครูและนักเรียนเมื่อเดินทางไปทัศนศึกษาตางพื้นที่ ถูกตั้งคําถามถึงความปลอดภัยเพราะ

เชื่อมโยงไปกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต อยางไรก็ตามพื้นที่นี้มีผลกระทบนอยกวาสามจังหวัด

ดังกลาว เพราะความถูกกลืนกับสังคมและวัฒนธรรมไทยมากกวาและกลาวไดวา เปนสังคมพหุ

วัฒนธรรมที่มองเห็นชัดเจนมากกวาสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

การทํางานศิลปะของนักเรยีนสะทอนถึงสังคมพหุวัฒนธรรมอยางชัดเจน ดังเชน ผลงานของ

นักเรียนมุสลิมคนหนึ่ง เขียนภาพที่มีพระพุทธรูป วัด มัสยิด หญิงมุสลิม และหมายเลข 1 อันหมายถึง

ความกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวของคนสองศาสนา  ผลงานเชนนี้ไมปรากฏมากนักในสามจังหวัด
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ชายแดนภาคใต   นักเรียนมุสลิมสวนใหญเห็นวาพวกเขาสามารถวาดภาพคน  ถาไมใชเพื่อสักการบูชา

หรือฝกใฝตอคนในภาพ  ซึ่งเปนสิ่งที่นักเรียนไทยพุทธเขาใจไดอยางมีเหตุผล  กระบวนการเรียนรูศิลปะ

ในโรงเรียนสะทอนชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ไมมีฝายใดเกิดแรงกดดัน ทั้งนี้เพราะในหองเรียนหนึ่ง ๆ 

มีจํานวนไทยพุทธใกลเคียงกับมุสลิม มีความรวมมือรวมใจกัน เชน นักเรียนมุสลิมเขาวัดเพื่อกวาดขยะ

ลานวัด หากสนใจเกี่ยวกับศิลปะไทยก็จะถามเพื่อนไทยพุทธ ไมรูสึกวิตกเมื่ออยูใกลพระพุทธรูป เพราะ

ถาชมเพียงความสวยงาม จะไมขัดหลักศาสนา นักเรียนหญิงไทยพุทธคนหนึ่งกลาววา  “...บานหนูอยู

ในชุมชนมุสลิม จึงไมกลาแตงตัวสวย ๆ ใสกางเกงขาสั้น  เพราะเขาใจวัฒนธรรมอิสลาม..” .เมื่อมีพิธี

ไหวครู นักเรียนทุกศาสนาจะรวมมือทําพาน แตมุสลิมไมปกธูปในพาน เมื่อประกอบพิธีแยกออก

ตางหาก นักเรียนมุสลิมจํานวนมากรวมมือลอยกระทง เพื่อความสนุกสนานเทานั้น  ไมปกธูปเทียน  

แมศาสนาอิสลามมีกฎหามเลนตุกตา แตมีหลายคนวาดตุกตาเลนเกมแตงตัวตุกตา สภาพนี้แสดงให

เห็นวา ทุกคนยินดีปรับตัวเขากับวัฒนธรรมที่ตางกัน และไมดูหมิ่นศาสนาอื่น  นักเรียนมุสลิมกลาวไว

อยางนาสนใจวา ”...หนูเคยไปแขงโตวาทีในเรื่องศาสนาพุทธกับอิสลาม คิดวา เถียงไปก็ไมส้ินสุด 

ศาสนาใครก็ตองวาดีแตปจจุบันคงหามไดในญัตตินี้แลว...”  สวนนักเรียนไทยพุทธกลาววา  “...ครู

มุสลิมเคยสอนใหไทยพุทธรูวา อิสลามเปนอยางไร ไมใหเคารพรูปปน สวนนักเรียนก็อธิบายใหครูมุสิ

ลมเขาใจวา การเคารพพระพุทธรูปเพราะเปนตัวแทนพระพุทธเจา ครูมุสลิมก็รับฟง ตอบวา...เปนอยาง

นั้นเอง เพราะครูก็ไมทราบ...”   สะทอนใหเห็นวาการใชชีวิตรวมวัฒนธรรมอยูที่การปรับความเขาใจ 

ศิลปะจะเปนสื่อเรียนรูขามวัฒนธรรมที่เขาใจงาย หากนักเรียนไทยพุทธจะเรียนรูศิลปะอิสลาม สวน

ใหญถามเพื่อนมุสลิมมากกวาถามครู มุสลิมจะเรียนรูศิลปะไทยจากการดูภาพ ฟงครูบรรยาย  การ

เรียนรูซึ่งกันและกันที่ใชศิลปะเปนสื่อ จะรับรูถึงอัตลักษณทางชาติพันธุโดยปริยาย  เพราะเปนรูปธรรม

และมีอยูรอบตัว 

นักเรียนตางดํารงรักษาอัตลักษณของตนเอง แตไมมองขามอัตลักษณของคนอื่น ดังพบวา 

นักเรียนมุสลิมมักเลือกคนควาศิลปะอิสลาม เพราะเขาใจดีกวา แตศิลปะไทยพุทธก็ตองการศึกษา

เพราะอยูใกลตัว  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่นักเรียนมุสลิมมักคิดวา ใครก็ไดที่สอนศิลปะอิสลาม หาก

มีความรอบรู ขณะที่ไทยพุทธเห็นวา ครูสอนศิลปะไทยควรเปนไทยพุทธเทานั้น   ซึ่งแตกตางจาก

ขอสังเกตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต   สภาพนี้แสดงวาอัตลักษณเล่ือนไหลไดตามบริบทสังคมและ

วัฒนธรรมนั้นๆ   การดํารงชีวิตที่คุนเคยกับวัฒนธรรมไทย และมีอํานาจตอรองไดนอย ดวยเหตุผลทาง

ประวัติศาสตร  ทําใหอัตลักษณของนักเรียนมุสลิมในแหงนี้ลดความเขมแข็ง  นักเรียนคนหนึ่งปรารกวา 

“...หนูจําไดวา หนูอดไปทัศนศึกษา เพราะครูมุสลิมแอบบอกใหนักเรียนมุสลิมไปสมัคร ไมประกาศ

อยางทั่วถึง เมื่อครบคนทําใหไทยพุทธเสียโอกาส...”  ทามกลางสังคมที่ชาวพุทธและมุสลิมมีสัดสวน

ใกลเคียง บางครั้งการตอรองของกลุมมุสลิมจะกระทําอยางเงียบ ๆ ซึ่งตางจากสามจังหวัดชายแดน
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ภาคใตที่มุสลิมมักกระทําอยางเปดเผย เพราะมีจํานวนมากกวาหลายเทา อัตลักษณความเปนมุสลิม

หรือพุทธมิไดเบียดขับซ่ึงกันและกัน แตอาจขับสูเมื่อมีโอกาส 

 

กระบวนการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาแหงที่หก 
 1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
    สถานศึกษาเปนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยูในตัวอําเภอชายแดน ซึ่งหางจากชายแดน

ไทย – มาเลเซียเพียง 5 กิโลเมตร   มีเนื้อที่ 41 ไร แวดลอมดวยบานเรือน รานคา และสวนยาง  

ประชากรมีจํานวน   17,969  คน  มีสภาพอากาศรอนชื้น   ดานตะวันออกติดฝงทะเลอาวไทย คนใน

ชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม   เชน ยางพารา  ผลไม  อาชีพรับจาง   มีรายไดปานกลาง โรงเรียน

ตั้งอยูในยานชุมชน มีตลาดรานคายอยๆ   และหนวยงานราชการตางๆ   

 โรงเรียนเริ่มตนจากโรงเรียนประชาบาลประจําตําบล ซึ่งตั้งอยูภายในวัด ตอมาโรงเรียนไดรับ

งบประมาณอุดหนุนเปนคาที่ดิน คากอสราง อาคารเรียนและบานพักครู จึงไดซื้อที่ดินและกอสราง

อาคาร ณ สถานที่ปจจุบัน โรงเรียนเคยจัดสอนตามโครงการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนโรงเรียน

ตนแบบโรงเรียนในฝน และคัดเลือกเปนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเปนโรงเรียนนํา

รองการใชส่ือการเรียนรูดวยตนเอง ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ปจจุบันเปดตั้งแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  จนถึงปที่ 6   มีนักเรียน 882  คน นักเรียนไทย

พุทธ  600  คน นักเรียนมุสลิม 282  คน มี   มีครูทั้งสิ้น 42  คน เปนครูมุสลิม  20 คน ครูไทยพุทธ   

22  คน   ครูศิลปะ 1 คน ผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูลเปนเปนนักเรียนไทยพุทธ 2 คน มุสลิม 2 คน   

ครูศิลปะชาวพุทธ 1 คน   ผูรวมสัมภาษณกลุมแรกเปนไทยพุทธ 4 คน กลุมที่สองเปนมุสลิม 3 คน เพื่อ

คนหาขอมูลในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

  2 ปจจัยที่สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกระบวนการเรยีนรูศลิปะ 
                 2.1 ปจจัยที่สนับสนุน 
          การเรียนศิลปะจัดตามเกณฑมาตรฐานระดับมัธยมศึกษา เมื่อนักเรียนเขาเรียนตาม

หลักสูตร ส่ิงที่สงเสริมหรือจูงใจใหสนใจเรียนศิลปะ  ประการแรกคือ การเรียนที่ไมเครงเครียด เพราะ

เชื่อวาชวยผอนคลายจากการเรียนวิชาอื่นที่เนนทฤษฎี  ประการที่สอง เพราะเห็นวาเรียนแลวนําไปใช

ประโยชนได ดังที่มีนักเรียนคนหนึ่งกลาววา “...ผมเรียนแลวคลายเครียด ทําใหมีความสุข เปนวิชา

เสริม แตชอบสายวิทย อยากเปนครูคณิตศาสตร การเรียนศิลปะทําใหดูภาพ 3 มิติงายขึ้น...”  สภาพนี้

จะเห็นวา การเรียนศิลปะมิไดอยูในความสนใจอันดับแรก แตเรียนเพื่อเสริมสรางความรูใหกวางขวาง

ข้ึน  นักเรียนบางคนมีความถนัดทางศิลปะ  แตกลับเรียนสายวิทยาศาสตร เมื่อสอบถามพบวา พวก

เขาอยากเรียนในสิ่งที่ทาทายกวา ดังคํากลาวของนักเรียนคนหนึ่งที่วา “...ผมชอบศิลปะแตมาเรียนสาย
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วิทย ไมอยากถอยหลังกลับ  เสียเวลา  เรียนสิ่งที่ยากไดแลว...”   จึงกลาววา ปจจัยภายในหรือเงื่อนไข

ของการเรียนศิลปะคือความชอบที่จะนําไปเสริมในวิชาอื่น ๆ มากกวาการเรียนเพื่อศึกษาตอหรือ

ประกอบอาชีพ  การเรียนศิลปะระดับมัธยมศึกษาแหงนี้จึงเปนเพียงการเรียนตามกลุมสาระศิลปะ ตาม

มาตรฐานของสํานักการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ไมมีกลุมวิชาเลือกเสริมทางศิลปะ หรือเพิ่มเติม หรือ

โครงการอัจฉริยะทางศิลปะในอดีตโครงการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถทางศิลปะมีอยูบาง ปจจุบัน

ครูศิลปะมีภาระงานมาก มีครูศิลปะคนเดียว  จึงปดกั้นไมใหเลือกเรียนศิลปะตามความสนใจ   

แตกระนั้นก็ดีหากมีการประกวดแขงขันจะจัดเวลาฝกซอมเพื่อแขงขันเปนครั้งคราว  ในการประกวด

วาดภาพนักเรียนไดรับรางวัลมากมาย สะทอนถึงแงความสามารถสวนตัวทางศิลปะของนักเรียนแหงนี้ 

ซึ่งมิไดดอยกวาแหงอ่ืน  ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 

           ผูสัมภาษณ : ความสามารถทางศิลปะของเด็กที่นี้เปนอยางไร 

          ผูใหสัมภาษณ : เด็กมีความสามารถมากไมแพที่อื่น จะเปนมุสลิมก็สูได สง 

                   เขาประกวดทุกครั้งมักไดรางวัลระดับดี  พื้นฐานเด็กก็ดี  บาง  

                   คนพอทําบาติกอยูที่บาน ผมไมตองสอนเลย  เพราะมันเกง 

                   กวาผม สอนเพียงทฤษฎี เด็กมันชอบแลวดวย 

         ผูสัมภาษณ : แลวเรื่องจินตนาการ ความคิดสรางสรรคเปนอยางไร 

         ผูใหสัมภาษณ : ที่นี้ไมดอย ส่ือเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหมีความรูกวางขึ้น  

                   ยกตัวอยาง ใหวาดภาพเศรษฐกิจพอเพียง เด็กสามารถตี 

                   โจทยแตก รูจักดูสี ดูองคประกอบศิลปที่ครูสอนมาจับ ส่ือ 

                   ทางอินเตอรเน็ตเปนตัวอยางที่ดี หารูปได แตกอนฟงครูอยาง 

                   เดียว หากครูวาสวยก็สวย 

                     จากขางตนจะเห็นวา โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน แมหางไกลจากเมืองใหญๆ ในภาคใต 

หากแขงขันเฉพาะเขตพื้นที่  ไมมีอุปสรรคสําหรับการแขงขัน   ครูศิลปะแสดงความรูสึกจากรางวัลวา

เปนเกียริตสูงสุดของแผนกศิลปะ แมมิไดชนะเลิศแตติดในกลุมดีระดับเขต  เทากับเปนเครื่องรับรอง

ความสามารถ  นักเรียนบางคนมีพื้นฐานดีแลว ครอบครัวมีอาชีพดานศิลปะ ความถนัดศิลปะจึงมิใช

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แตอยูที่การนําผลของความสามารถไปใชใหเกิดประโยชน  อยางนอยเปน

ตนแบบใหคนอื่นเลียนแบบ  กลุมนักเรียนที่มีทักษะศิลปะบางแลว จะพัฒนาความคิดสรางสรรคได

มากกวาผูไมมีทักษะใดๆ ปจจัยที่ผลักดันใหมีความคิดสรางสรรคไดมาก คือการพบเห็นตัวอยาง

ผลงานอื่น ๆ จํานวนมากแลวเปรียบเทียบเพื่อจุดประกายสรางจินตนาการใหม ๆ จากการผสมผสาน 

ดังนั้น ความสามารถทางศิลปะที่แสดงออกถึงความคิดสรางสรรคยังตองอาศัยสื่ออ่ืน ๆ เขามากระตุน

แรงขับเคลื่อนจินตนาการและความคิดสรางสรรคจึงขึ้นกับปจจัยภายนอกดวย 
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อยางไรก็ดีมีขอสังเกตวา นักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปะ มักมีความสามารถใน

ศาสตรสาขาอื่น ๆ ควบคูกันดวย  เหมือนชวยสงเสริมการพัฒนาความรูซึ่งกันและกัน ส่ิงเหลานี้สะทอน

ความสัมพันธระหวางสติปญญากับความถนัดทางศิลปะ ดังที่ครูกลาววา “...ความสามารถเปนเรื่อง

เฉพาะคน คนที่ทํางานศิลปะเกง สวนใหญจะเกงทุกวิชา เวลาแขงขันเด็กคนนี้จะโดนแยงไปแขงวิชา

โนน วิชานี้ก็เอา วิชาโนนก็จะเอา ทุกวิชาตองมีเด็ก วิชาอังกฤษก็ตองการเด็กที่วิชาศิลปะตองการ ถาม

เพื่อนครูหลาย ๆ คนก็บอกวาประมาณนี้  ไมเฉพาะมัธยม ประถมก็เปนแบบนี้...”  ลักษณะนี้แสดงถึง

แรงขับหรือปจจัยภายในตาง ๆ ยอมไมเกี่ยวของกับกาลเวลาและเทศะ  กลาวคือไมวานักเรียนจะอยูใน

พื้นที่แหงใด กันดารหรือชายขอบ มีเหตุการณสงบหรือไมสงบ หากมีความสามารถทางศิลปะสูงจะไม

สงผลใหการเรียนวิชาอื่นๆ ตกต่ํา   ตรงกันขามจะสงเสริมใหเรียนวิชาอื่นดีข้ึนดวย 

ปจจัยสนับสนุนภายนอก ใหเกิดการเรียนรูศิลปะของนักเรียนคือครอบครัว หากแยก

เปน 2 กรณี กรณีที่เรียนตามเกณฑหลักสูตรผูปกครองจะสนับสนุนเต็มที่  ผูปกครองที่มีความรูศิลปะ

ทองถิ่น เชน ชางบาติกยินใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณบาติก เมื่อทางโรงเรียนรองขอ  กรณีที่เรียนตาม

เกณฑและคาดหวังศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ   ผูปกครองจะไมสนับสนุน คานิยมของชุมชนยังเห็น

วา ศิลปะเปนอาชีพเตนกินรํากิน ไมสามารถประกอบอาชีพอยางถาวร ครูศิลปะกลาววา  “...ผูปกครอง

สวนใหญจะสงเสริมใหเรียนตอมหาวิทยาลัยที่เปนวิชาตลาดหนอย ที่ออกมาไมใชประกอบอาชีพ

ลักษณะนี้ บางคนมีโควตา ครูแนะแนวใหไปเรียนศิลปะเธอไปรุงแน เมื่อไปบาน พอแมไมให ใหไป

เรียนสายวิทย เคมี จบแลวตองเปนหมอ วิศวะ พยาบาล ประกอบอาชีพที่มั่นคงกวา...”  สภาพนี้ดู

เหมือนเปนอุปสรรค แตมิไดขัดขวางไมใหเรียนตอดานศิลปะ กลาวคือ พอแมหรือครอบครัวยังเห็นวา 

บุตรหลานยังมีศักยภาพดานอื่นที่จําเปนกวา  ดังที่กลาวขางตนคนที่ถนัดศิลปะมักมีความสามารถทาง

วิชาการดานอื่นดวย จึงหันเหจากศิลปะไปสูสาขาตามการชี้นําของผูปกครอง หากพิจารณาถึงสาเหตุที่

ผูปกครองและชุมชนแหงนี้ไมใหความสําคัญกับการเรียนศิลปะ  เปนเพราะไมเห็นตัวอยางของผูสําเร็จ 

ในการประกอบอาชีพศิลปะอยูในชุมชน   หากยึดอาชีพศิลปะไมจําเปนศึกษาระดับสูง ชางพื้นบานที่

ชํานาญศิลปะมิไดผานการศึกษาระดับสูง  ดังเชนคํากลาวของครูที่วา “...เด็กที่นี้ไมเห็นตัวอยาง  

ผูปกครองไมเห็นวา ศิลปะมันใหอะไรบาง ใหอะไรกับชีวิต  ที่สงขลา เด็กยังไดไปดูนั้น ดูนี่...” สภาพนี้ชี้

วา การเห็นแบบอยางของผูประกอบอาชีพศิลปะและมีส่ือตัวอยางชวยใหเขาใจบทบาทของศิลปะ และ

เปนอีกปจจัยที่กระตุนใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูในชุมชน  อยางไรก็ตามมาตรฐานคาครอง

ชีพยังเปนตัวแปรสําคัญ ผูปกครองสวนใหญคอนขางยากจน นักเรียนที่มีฐานะดีผูปกครองจะสงไป

เรียนในเมืองใหญ ฐานะปานกลางและยากจนจะเรียนที่โรงเรียนแหงนี้ งบประมาณอุดหนุนจากรัฐมี

บาง แตนอย นักเรียนตองจัดวัสดุอุปกรณมาเอง  ฐานะของผูเรียนมิไดกอปญหากับการหาซื้อวัสดุ

อุปกรณ เพราะครูพิจารณาตามกําลังของผูเรียนอยางเหมาะสม แตหากรัฐหรือโรงเรียนสนับสนุน
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เพิ่มเติม  จะทําใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูไดอยางสมบูรณ ดังที่นักเรียนกลาววา  “...มีอุปกรณที่ตอง

ซื้อ ถาไมมีเงิน ก็ไมตองซื้อ ครูไมบังคับ ถาไมมีขอครูได...” 
2.2  ปจจัยที่เปนอุปสรรค 
แมโรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่ชายแดน หางไกลศูนยกลางรัฐและแวดลอมดวยวิกฤต

ปญหาตาง ๆ หากมิไดคาดหวังผลสัมฤทธิ์สูงก็มิไดมีอุปสรรคใด ๆ ปจจัยที่เปนอุปสรรคเปนเพราะความ

คาดหวังในสิ่งที่สูงกวาอัตภาพของตนเองและสังคมในพื้นที่  ถามีอุปสรรคการเรียนรูศิลปะของโรงเรียน

แหงนี้ก็เปนเพราะคาดหวังใหนักเรียนมีมาตรฐานการศึกษาศิลปะเทาเทียมนักเรียนในเมืองใหญ  

โอกาสการศึกษาตอ หรือรับรางวัลจากการแขงขัน หากคํานึงถึงเฉพาะทองถิ่นสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตอาจกลาวไดวาไมมีอุปสรรคใด ๆ ดังที่ครูกลาววา  “...ถาเด็กไมไดไปเห็นที่อ่ืนวาเรียนรูศิลปะ

อยางไร ก็คิดวาสิ่งที่ครูสอนเพียงพอแลว...”  ปจจัยที่เปนอุปสรรคในที่นี้ผูวิจัยจึงพิจารณาเปรียบเทียบ

ตามมาตรฐานของสถาบันอื่นนอกเขตสามจังหวัดและระดับสากล ดังที่พบวา ความหางไกลจากเมือง

ใหญ  หางไกลจากศิลปน  หอศิลป  และการสัมผัสชีวิตคนที่จบการศึกษาดานศิลปะมีผลตอ

ประสบการณและการรับรูโลกภายนอกของผูเรียน  แมครูชี้แนะก็ไมมีประโยชน  หากไมเห็นตลาด

รองรับ การบมเพาะใหซึมซับศิลปะเปนการรับรูทางออมผานสื่อ    ครูศิลปะไดกลาวไววา  “...ในเทอม

หนึ่งจะใหทํางานศิลปะแค 1 ชิ้น ทําจริงปฏิบัติจริง เอาทฤษฎีมาจับ งานเสร็จปดคอรสเลย ใหไปทํา

การบานอยางอื่น เพราะมันไมใชวิชาตลาด เมืองไทยสูประเทศอื่นไมได ที่มีนักศิลปะระดับจริง ๆ 

สงเสริมกันจริง ๆ ไมรูวาเรียนแลวจะใชประโยชนอยางไร...”  จะเห็นวาความรูสึกนึกคิดนี้เกิดผลกับครู

ดวย   ครูยังมีทัศนะตอวิชาศิลปะเปนรองวิชาอื่น  มองคุณภาพการเรียนการสอนศิลปะ  โดย

เปรียบเทียบกับโรงเรียนที่เจริญกวา เชนเดียวกับนักเรียนซึ่งเคยประกวดภายนอก  ขณะที่ผูเรียนซึ่งไม

เคยประกวดกลับพอใจในความรูที่ไดรับ  ดังนั้นจึงอาจวิเคราะหปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรู

ศิลปะได 3 ประการ คือปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานสากล ปจจัยที่เปน

อุปสรรคตอการแขงขันเรียนตอระดับสูงและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอความเขาใจในวิชาชีพศิลปะทั้งสาม

ประการ  มีปจจัยรวมกัน คือขาดประสบการณและการรับรูจากโลกภายนอก หากขจัดอุปสรรคเหลานี้

ชวยใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีข้ึน ซึ่งถือเปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการสรางองคความรูและพัฒนาการ

เรียนรูอ่ืน ๆ ตามมา 

อาจกลาวไดวา  ปจจัยภายในสัมพันธกับปจจัยภายนอก  นั่นคือ สภาพจิตใจ 

สภาพแวดลอม ที่ตั้งของโรงเรียนลวนมีอุปสรรคตอการพัฒนาประสิทธิผลในการเรียนรูศิลปะ ดังที่มี

นักเรียนใหความเห็นวา  “...ขาดโอกาสกวาคนอื่น...ไปสอบแขงขันสูเขาไมได...ไมมีที่กวดวิชา...ไมมีที่

ติวศิลปะ...ไมมีศิลปนเกง ๆ มาใหความรู...”  เฉพาะนักเรียนที่เคยประกวดวาดภาพไดกลาวไววา “...

ใหเราไปสูกับคนกรุงเทพฯเราอาจไมชนะ แตถามาแขงทําบาติก ทําวาว เขาอาจแพเรา...”   ลักษณะนี้
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แสดงถึงความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  หากใชมาตรฐานทองถิ่นจะลดอุปสรรคไดมากยิ่งขึ้น  นอกจาก

พื้นที่หางไกลแลว สถานการณความไมสงบยังลดประสิทธิผลของการเรียนรู   สภาพพื้นที่และ

เหตุการณบั่นทอนจิตใจของผูสอน และโอกาสของผูเรียนในการเขาถึงคนทํางานศิลปะมืออาชีพ 

อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา ในความรูสึกของนักเรียน สถานการณความไมสงบ สงผลตอการดําเนิน

ชีวิตนอย  สําหรับครูผูสอน ซึ่งเปนขาราชการตองระมัดระวังเสมอ  ซึ่งเทากับจํากัดเสรีภาพในการ

ทํางาน  การพานักเรียนออกนอกสถานที่แมภายในจังหวัด  มีเพียงนานๆ คร้ัง การพานักเรียนวาดริม

ทะเล  มิอาจกระทําไดในสถานการณปจจุบัน ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคอีกประการหนึ่ง คือ ความ

เครงครัดทางศาสนาของนักเรียนมุสลิมบางคน ดังบทสัมภาษณครูตอไปนี้ 

         ผูสัมภาษณ  : ศาสนามีอิทธิพลตอการเรียนศิลปะดวยหรือไม 

         ผูใหสัมภาษณ : มีผลมาก ผมสอนนักเรียนวาดรูป  เด็กจะบอกวา ครูวาดรูปนี้ไมได  

          รูปนี้มันเปนเคารพ รูปคน รูปพระ พระพุทธเจาไมไดเลย เด็กพูดเอง  

         วาบาป เด็กฟงจากผูปกครองอีกทีหนึ่ง พอแมวา ไปบอกครูนะวา  

         วาดไมได ผมตองบอกวา เราไมไดวาดเพื่อเคารพ แตวาดเพื่อ 

         การศึกษา เราเอาวิธีการ ความรู  ไมใชเคารพ   ไปบอกใหผูปกครอง 

         เขาใจใหม  

                      คํากลาวนี้ชี้ใหเห็นวา หากเรียนรูศิลปะภายใตกฎศาสนาจะไมมีอุปสรรคใด ๆ แตสภาพ

จริงของการทํางานศิลปะเปนเรื่องอิสรภาพ และเจตจํานงอันเสรี ขอจํากัดดังกลาว สงผลใหนักเรียน

มุสลิมเสียเปรียบไทยพุทธ และเสียเปรียบนักเรียนมุสลิมที่ไมเครงครัด เมื่อสูสังคมภายนอก นักเรียนที่

เครงสวนใหญมีพื้นฐานจากโรงเรียนสอนศาสนา ผูปกครองบางคนก็เปดใจยอมรับบาง 

                      เทคโนโลยีการผลิตและการสื่อสาร แมแพรกระจายสูพื้นที่ชายแดน  สําหรับโรงเรียน

แหงนี้ยังมีปญหาตอการใชและความพรอมของวัสดุ อุปกรณ   ดังที่ครูกลาววา  “..คอมพิวเตอรมีให

คนควา แตไมสามารถพริ้นได ตองพริ้นขางนอก เสียแผนละ 10 บาท มีหองคอมแตไมมีโอกาสใชใน

งานศิลปะ เพราะเวลาชนกัน หองคอมอยูที่อํานาจของครู หากครูรําคาญอาจปดหอง เด็กไมตอง

สืบคน...”  ปจจัยเหลานี้ไมเอื้อใหเกิดการเรียนรูทั้งแงปริมาณและคุณภาพ  หากครูขาดจิตสํานึก 

ผูบริหารไมเห็นความสําคัญกับนวัตกรรมใหมๆ  ใหโอกาสผูเรียนใชเทคโนโลยีนอย ประกอบกับเสีย

คาใชจายเอง ยอมสงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
 3 สภาพการณของกระบวนการเรียนรูศิลปะ 

      3.1 สภาพผูเรียน 
        นักเรียนมีชีวิตแบบกึ่งชนบท  เปนโรงเรียนประจําอําเภอที่สวนใหญเปนคนรอบนอกที่เขา

มาเรียนในอําเภอ  นักเรียนในตลาดหรือผูมีฐานะ ผูปกครองนิยมสงเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือ

ประจําจังหวัด  นักเรียนสวนมากเปนบุตรหลานเกษตรกร  การเรียนศิลปะจึงใชจายอยางประหยัด การ
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จัดทัศนศึกษาที่จะเรียกรองเงินจากผูปกครองจึงทําไดนอย สวนใหญครูศิลปะจะประเมินกําลังตาม

ฐานะผูเรียน อยางไรก็ตามผูเรียนมีโอกาสเรียนศิลปะในแตละเทอมนอยกวาที่กําหนด ดังที่นักเรียน

กลาววา “...ครูไมคอยวาง มีครูคนเดียว เดี๋ยวมีงานตองทํา เขียนปาย บางครั้งก็หาครูสาระอื่น ๆ มา

ชวยสอน...” ซึ่งเปนความเห็นที่สอดคลองกับครูดังคํากลาวขางตน   ความคาดหวังในเรียนรูศิลปะคือ

ไมเครียด  ยืดหยุน  ไมจํากัดวันเวลา  ดังเชน การสงผลงาน รายงาน สภาพนี้แสดงวานักเรียนเห็น

กระบวนการเรียนที่อยูนอกกรอบใดๆ  มีอิสรภาพปราศจากแรงกดดัน  นอกจากนี้เห็นวา  สามารถ

นําไปวิเคราะหในชีวิตประจําวัน นําไปใชประโยชนตอวิชาอื่นๆ เสริมสรางศักยภาพตนเอง แตกระนั้นก็

ดีครูไมอาจสนองความตองการของผูเรียนเต็มที่  นักเรียนอยูในสังคมเล็กๆ ใกลตลาดชายแดน  ยากที่

จะคนหาความรูภายนอกดวยตนเอง  แมโบราณสถานตั้งอยูใกลโรงเรียนไมมากนัก  แตยังตองการครู

ศิลปะนําพา ครูศิลปะกลาววา “...การหาประสบการณศิลปะตองใหครูพาไป ปญหานี้เกิดขึ้นกับ

มัธยมศึกษาตอนตน เมื่อถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มปลอยวางเปนทางของเด็ก เรียนอยูกับครูใหจ้ําจี้

จ้ําไช ทําโนนทํานี้ บางทีเด็กไมรับถาใหทําตามทฤษฎี...หากทําไดก็ใหปดคอรส...”  ลักษณะนี้กลาวได

วา ผูเรียนตองหาประสบการณโดยมีครูชี้นําเปนเบื้องตน จากนั้นปลอยเปนอิสระตามความถนัด  การ

เรียนรูที่มาจากทฤษฎีไมมีประสิทธิผลเทากับปฏิบัติหรือมีประสบการณจริง แตไมวาระดับใด เรียน

อยางไร ผูเรียนคอยรับคําสั่งจากครูเทานั้น แลวสืบคนแหลงที่ครูชี้แนะ ดังคํากลาวของครูศิลปะที่วา “...

การศึกษาเรียนรูจากภายนอก เด็กพวกนี้มันไมคิดวาเปนเรื่องปกติ...” 

                   ผูเรียนมีวิธีจัดการการเรียนรูที่บูรณาการกับกิจกรรมนอกหลักสูตรควบคูกับการเรียนรูจาก

หองเรียน ดังเมื่อครูชวยกิจกรรมของโรงเรียนนักเรียนจะไปชวยทําซิลสกรีนเสื้อกีฬาสี และรับเงินตอบ

แทนจากครู   ครูศิลปะไดกลาวไววา “...สอนศิลปะมิใชใหรักศิลปะเทานั้น แตตองละเอียดออน ลุมลึก 

รูจักมอง คนที่ชอบจริง ๆ จะมาอยูกับผมทุกวัน เปนลูกเบติดตามผมไปตลอด แตคนแบบนี้มีไมกี่คน 

...”  สะทอนภาพการเรียนรูศิลปะในชายแดนภาคใตนั้น  หากครูไมมีเวลาสําหรับการสอนในชั้นเรียน 

จําเปนตองใหนักเรียนเสริมกิจกรรมศิลปะนอกหลักสูตร  และหลักสูตรสวนกลางควรมีเนื้อหายืดหยุน

ตอการปรับใชในทองถิ่น   การเรียนศิลปะมีผลทั้งสุขภาวะกายและใจ ความรักและความเพลิดเพลิน มี

ผลใหเกิดสมาธิ ใจเย็น  ดังที่นักเรียนกลาววา “...เรียนศิลปะทําใหคลายเครียด ทะเลาะกับแม ถาวาด

รูปแลวรูสึกดีข้ึนลืมไปเลย...”  นักเรียนบางคนยังขาดทักษะและความเชื่อมั่น กําลังใจจากครู เพื่อน 

และผูปกครองเทานั้นที่กระตุนใหเกิดความเพียร   ศิลปะยังชวยใหการเรียนวิชาอื่นดีข้ึน ดังที่นักเรียน

คนหนึ่งเรียนสายวิทยาศาสตร เมื่อเรียนศิลปะทําใหเกรดดีข้ึน  บางครั้งศิลปะก็สรางความทาทายใหกับ  

นักเรียน  แมเปนนักเรียนดอยโอกาส  มีบางคนใจมุงมั่นเกินกวาคนอื่น  หลักสูตรที่กําหนดเนื้อหา

สําเร็จรูป จึงไมคอยสนองความตองการของนักเรียนในสิ่งที่ตนเองอยากเรียน ดังเชนคํากลาวที่วา  “...ที่

เปนแลวไมอยากเรียน  ที่งายเกินไปไมอยากเรียน  อยากเรียนที่ไมเคยเรียนมากอน...”   
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  3.2 สภาพผูสอน 
  ครูศิลปะเปนคนไทยพุทธตางถิ่น จากนครศรีธรรมราชตองปรับตัวเขากับสังคมมลายู แม

เปนโรงเรียนรัฐบาล ส่ือสารภาษาไทย หากครูเห็นวา การทํางานในพื้นที่ชายแดนนั้นควรเปลี่ยนวิถีชีวิต

ตนเอง  สรางความเขาใจและเขาถึงวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมอิสลามในชุมชายแดน พยายาม

ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความเชื่อของทองถิ่น  พรอมๆ กับเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ 

อยางไรก็ตามความเปนอยูของโรงเรียนชายแดนซึ่งหางไกลศูนยกลางอํานาจรัฐไดกอใหเกิดความลา 

ดังครูศิลปะกลาววา “…ผมมาอยูนี้ไมมีการพัฒนาศิลปะเลย ไมเขาอบรม ไมสัมมนา เปนอะไรที่แย

มาก ตั้งแตเกิดมาไมเคยนั่งวาดรูปจริง  เพราะไมมี เวลา  เวลามีแต เอาไปทําอยางอื่น . . .”  

วันหยุดราชการ วันและเสารอาทิตย ครูไปเรียนปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา  ไมมีเวลาเตรียม

สอนและหาความรูเพิ่มเติม จะทําแตงานของโรงเรียน  สภาพนี้วิเคราะหวา เปนเพราะโรงเรียนพื้นที่

ชายแดนมีครูศิลปะนอยมาก  แตละแหงมีครูเพียงคนเดียว สอนทั้งมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  

บางแหงมีครูศิลปะไมตรงสาขา  ครูที่มีความสามารถสูงหลีกเลี่ยงการสอนศิลปะในพื้นที่ชายแดน  อีก

ทั้งกิจกรรมโรงเรียนในรอบปมีมากมาย หากเกี่ยวกับความสวยความงามครูศิลปะตองรับผิดชอบทั้งสิ้น 

ในการอบรม สัมมนาครูตองเดินทางไกล  ประกอบกับไมมีงบประมาณสําหรับการเดินทางมากนัก ใน

พื้นที่ไมมีกิจกรรมศิลปะอยางเปนทางการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูศิลปะ  ครูมุงมั่นศึกษาตอ

ระดับสูงขึ้น  แตเลือกสาขาอื่น   ทําใหขาดองคความรูศิลปะที่จะนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใน

โรงเรียน 

                    ผูสอนตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะพื้นบาน จึงพยายามสรางปฏิสัมพันธกับคนใน

ชุมชน ใหเรียนรูจากปราชญชาวบาน ในชุมชนมีแหลงเรียนรูมากมาย มีแหลงโบราณสถาน พิพิธภัณฑ 

ศิลปหัตกรรม  ซึ่งเปนแรงบันดาลใจสรางสรรคศิลปะแตมีขอจํากัด  เมื่อครูไมมีเวลาวางในการจัดแสดง 

และสภาพพื้นที่ไมเอื้อใหจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะ มีผูชมนอย การทําโครงการเกี่ยวกับศิลปะไม

คุมคากับการลงทุน  และยากที่จะติดตอที่ปรึกษาโครงการ  การพัฒนาศิลปะของครูสวนใหญจึงมี

ลักษณะงานประจําวันที่เรียนรูไปเร่ือยๆ เชน เขียนปายใหโรงเรียน จัดสวนหยอม ตัดสินพานพุมดอกไม

วันไหวครู ฯลฯ  ซึ่งไมเพียงพอกับการนําความรูถายทอดสูผูเรียน   ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้   

        ผูสัมภาษณ : เคยมีผูเชี่ยวชาญมาใหความรูใหมๆ ทางศิลปะ ถึงที่นี่บางหรือไม 

        ผูใหสัมภาษณ : ไมมีศิลปนและผูเชี่ยวชาญศิลปะมาชี้แนะ และจะไมรองขอ   

        ผูสัมภาษณ : ทําไมจึงไมอยากรองขอ 

        ผูใหสัมภาษณ : เพราะไมมีกิจกรรม การเชิญยังยุงยากตองทําโครงการ จัดตาราง  

    จัดสรรงบประมาณ ผมมาใหมยังมีไฟ อยากจัดแสดงงาน แลวเชิญ 

    นักวิชาการมาบรรยาย ผมคิดและรวมกับเพื่อนหลาย ๆ คน ที่สอน 
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    ศิลปะเหมือนกันคิดอยูแตเอาไวกอน จนบัดนี้ยังไมทํา สุดทายก็  

                                      ไมไดเกิด ไมมีเวลา 

       ผูสัมภาษณ : ใชเวลากับการชวยเหลือโรงเรียน แลวไมรูสึกเบื่อหนายบางหรือ 

       ผูใหสัมภาษณ : งานที่โรงเรียนขอความชวยเหลือเปนสิ่งถนัดบางแลว ผมจึงไม 

                                      เหนื่อยเพราะเปนสิ่งที่เรารัก  

                    จากบทสัมภาษณยังสะทอนวา  องคความรูและประสบการณที่ครูไดรับจากการปฏิบัติ

หนาที่ประจําวันจะมีประโยชนมาก  หากนํามาประยุกตใชกับบทเรียน   การเรียนรูของนักเรียนจาก

ประสบการณตรงของผูสอน ในสถานการณเชนนี้อาจสงผลสัมฤทธิ์ดานศิลปะมากกวาการอานหนังสือ

ตํารา   แม โอกาสยื่นมือสนับสนุนทางวิชาการขององคกรตางๆ เขามาในพื้นที่นอย แตครูกลับเห็นวา 

ในพื้นที่นี้ยังมีส่ิงดี ๆ มากมาย ดังคํากลาววา  “...ไมคิดวาที่นี่ดอยโอกาส เพราะมันมีส่ิงดีๆ มากมาย 

มันแวดลอมดวยขอมูลมาก เราไมไดหยิบมาใชแคนั้นเอง เหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ชินแลว...” 

ลักษณะนี้กลาวไดวา  ความดอยโอกาสนั้นเปนเพราะยึดศูนยกลางจากรัฐ   คนกรุงเทพหรือคนภาค

กลางมักเห็นผูคนยิ่งหางไกลยิ่งดอยพัฒนา แลวพยายามนําเอาความรู แนวความคิดไปสูคนทองถิ่น ทั้ง

ผูสอนและผูเรียนตองรับรูตามกระแสหลัก ยิ่งเมื่อมีสถานการณรุนแรง ก็ใชนโยบายจากเบื้องบน

แกปญหา การสรางจิตสํานึกตอทองถิ่นกระทําอยางผิวเผิน การพัฒนามิไดใหประชาชนเขามามีสวน

รวมอยางแทจริง ครูศิลปะชายแดนไมมีโอกาสวางแผนการศึกษาของชาติ จึงขาดการสงเสริมครูศิลปะ

ใหเปนนักวิจัยทองถิ่น สภาพผูสอนจึงเปนผูบริโภคขอมูลมากกวาผูสรางขอมูลทางศิลปะ 
3.3 สภาพหลักสูตร 
หลักสูตรจัดตามแกนกลางหรือมาตรฐานการเรียนรูข้ันพื้นฐาน กลุมสาระศิลปะ ที่ให

บูรณาการกับศิลปะทองถิ่น แตการที่หลักสูตรรางจากเบื้องบน และมีหนังสือเรียนประกอบจํานวนมาก 

กอใหเกิดปญหา ดังที่ครูกลาววา “...ตัวหลักสูตรกับหนังสือเรียนไมตรงกัน หนังสือเรียนบางตํารา 

อยางที่ผมไดปที่แลว มีสวนที่ผิดเยอะมาก ใครเปนคนเลือกมาใหเด็กเรียนไมรู ประมาณวารับทําใหทัน

หลักสูตรเพื่อจะเอามาขายกอน ไมไดปรับปรุง ผมไมใหเด็กเรียนเก็บไวเฉย ๆ ...”  ปญหานี้คงเกิดขึ้นทั่ว

ประเทศ ความคิดเห็นของครูแสดงถึงความใสใจตอการเรียนศิลปะในชายแดน   ผูสอนไมไดดําเนิน

ตามหลักสูตรแกนกลางทั้งหมด  แตเสริมตามความตองการของนักเรียน  การจัดการหลักสูตรจึง

ปรับเปลี่ยนหลายสวน  โดยจัดใหมัธยมศึกษาตอนตนเนนทฤษฎีสี  องคประกอบศิลป ประวัติศาสตร

ศิลปะในประเทศไทย มัธยมศึกษาตอนปลายเนนประวัติศาสตรศิลปะสากล  ศิลปวิจารณ  ศิลปะ

ทองถิ่นควบคูกับภาคปฏิบัติ วิชาศิลปะทองถิ่นจะเนนภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎี หากมีขอสังเกตวา 

วิชาประวัติศาสตรศิลปหรือหนังสือตําราที่ผลิตจากสวนกลางไมปรากฏเรื่องราวศิลปะอิสลาม นักเรียน

จึงเบื่อหนายวิชาทฤษฎี ประกอบกับครูไมมีเวลาหาความรูเพิ่มเติม จึงเนนการสอนดานปฏิบัติ เชน ทํา
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บาติก ทําวาว และจัดดูงานพื้นที่ผลิตจริง  ทําใหนักเรียนสนใจมากขึ้น  เพราะไดรับประสบการณตรงซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายของหลักสูตร 

วิชาปฏิบัติที่ เพิ่มพูนทักษะมากกวากอนเรียน  คือวาดเสน  สวนวิชาทฤษฎีคือ

องคประกอบศิลป ทั้งสองเรื่องยังสงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติตอศิลปะในทางบวก ดังที่นักเรียนกลาว

พอใจกับหลักสูตร  วิชาศิลปะวา “...ทําใหใจเย็น สามารถหางานพิเศษได ศิลปะมอตน ไดเกรด 4  พอ

ตอนมอปลายมีดนตรี นาฏศิลปมาเกี่ยว ทําใหฝกฝนไดไมมากนัก...”  ส่ิงนี้สะทอนวานักเรียนตองการ

เติมเต็มความรูทักษะดานทัศนศิลป ซึ่งอาจเปนทางเลือกศึกษาตอ แตกลับมีจํานวนชั่วโมงเรียนนอยลง   

ครูพยายามใสเนื้อหาศิลปศึกษาครบทุกแขนง  ยกเวนประติมากรรม เพราะขาดวัสดุอุปกรณและอาจ

ขัดกับความเชื่อในสังคมมุสลิม  วิชาวาดเสนไมเนนรายละเอียดมากนัก เพราะนักเรียนมุสลิมไม

สามารถวาดคน และอึกอัดใจเมื่อสรางสรรคภาพสิ่งมีชีวิต  แตครูก็ไมกังวลนัก เพราะไมไดลุมลึกอะไร

มาก  
3.4 สภาพแวดลอมและอื่นๆ 

           หองเรียนตั้งอยูชั้น 2 ติดหองแลปวิทยาศาสตร มิไดแยกออกเปนเอกเทศ มีสัดสวน

ชัดเจน แตคอนขางแคบ ไมเอื้อตอการเรียนรูศิลปะมากนัก บรรยากาศรอบนอกหางไกลจากตนไม 

เกาอี้พักผอน หองเรียนยากตอการจัดสภาพแวดลอมใหสวยงาม   ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 

           ผูสัมภาษณ :   ส่ิงแวดลอมรอบโรงเรียนดีไหม 

           ผูใหสัมภาษณ :  ไมคอยเหมาะ อยูชั้น 2 นาจะมีมาหินตั้ง 4-5 ตัว ขางนอกมี  

             บริเวณรอบ ๆ สงงานแลว  เด็กไปนั่งจับกลุมตามมาหิน เปดเพลง  

             เบาๆ ครูก็คอมเม็นทงานเด็ก จะนั่งเรียนก็ตามโตะ  ที่อ่ืนอึดอัด  

             กวาหลายเทา ไปดูหองศิลปะเขาเล็กมาก แตจัดสวย 

                      คํากลาวนี้ชี้ใหเห็นวา ครูเขาใจในความรูสึกของคนทํางานศิลปะ ที่อาจใชตนเองเปน

หลักในการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบสภาพแวดลอมกับโรงเรียนอื่น แสดงวา เร่ืองขนาดของหองไม

สําคัญ แตควรจัดใหสวยทั้งภายในและภายนอก ในหองเรียนศิลปะมีการแขวนภาพ และติดตั้งผลงาน

เต็มหอง ดูคลายหอศิลปหรือแกลลอรี่ของโรงเรียน หองมิไดประโยชนเพื่อการเรียนการสอนเทานั้น แต

ยังเปนสถานที่พักผอนของบุคคลทั่วไป  มีคนอื่นๆ  นั่งเลน  ดูงานศิลปะยามเที่ยงหรือวางตลอดเวลา 

หรือฝกวาดรูป อานหนังสือ ดูผลงานศิลปะตามไดตามสะดวก   หนังสือตําราดานศิลปะในหองสมุด

คอนขางเกา ครูไมเห็นความจําเปนที่ตองซื้อใหม  เพราะปจจุบันมีอินเทอรเน็ตชวยในการคนควา 

นักเรียนชื่นชอบดูศิลปะทางอินเทอรเน็ตมากกวา ระหวางดูศิลปะสามารถเปดเพลงฟง  สภาพนี้คือส่ิง

ยืนยันถึง สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูศิลปะตองมีบรรยากาศที่ผอนคลายมากที่สุด  ครูยังเห็นวา 
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หองศิลปะควรแยกเปนเอกเทศ หองเรียนติดหองวิทยาศาสตร  บางครั้งควันเทียนจากการตมผาบาติก

ฟุงถึงหองอื่น   

วัสดุ อุปกรณดานศิลปะหายากในเขตอําเภอ  ครูพยายามจัดหาจากเมืองใหญ  โตะ

เกาอี้ กระดานเหมาะสมตามสภาพ โรงเรียนแจกจายวัสดุอยางจํากัด  แจกสีชุดละ 2 คนตอ 1 ภาค

เรียน สรางปญหาตามมา คือครูไมสามารถสั่งการบาน การขอจัดซื้อสีหรือเครื่องมือคนละชุด โรงเรียน

จะไมอนุมัติ การสั่งใหนักเรียนซื้อเองจะคํานึงถึงความประหยัดมากที่สุด  การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

เกี่ยวกับสีเปลี่ยนแปลงทุกชั้นป เชน มัธยมศึกษาปที่ 1 เรียนสีไม  มัธยมศึกษาปที่ 2 เรียนสีชอลกและสี

น้ํามัน มัธยมศึกษาปที่ 3 เรียนสีน้ําและสีโปสเตอร  อยางไรก็ตามสวนใหญเนนสีโปสเตอรมากกวาสีน้ํา 

เพราะสีน้ําคอนขางยาก จึงจัดใหเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การวางแผนการเรียนการสอน

เชนนี้ทําใหครูสามารถเตรียมการวัสดุไดในระยะยาว 
4 ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม 

   จากการศึกษากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนนี้ สะทอนใหเห็นวา ความเปนชายแดน หรือ

ชายขอบ หากพิจารณาในแงทุนทางวัฒนธรรม การมีแหลงมรดกทางศิลปะจะไมเปนอุปสรรคตอการ

เรียนรู แตหากพิจารณาจากการยึดอํานาจสวนกลางเปนหลัก ที่ควบคุมทั้งการศึกษา การเมือง 

เศรษฐกิจจะเปนเขตที่ดอยโอกาสมากหรือดอยพัฒนา เพราะอยูหางไกล ดังที่ครูและนักเรียนกลาว

ตรงกันวา “...ไมเคยมีศิลปน มีคนเกง ๆ ทางศิลปะ มาใหความรูมาแสดงงานศิลปะ ไมมีหอศิลป 

แกลลอรี่ที่ทันสมัย เราเรียนตามอัตภาพ..”  หลักสูตรสวนกลางสนองตอคนภาคอื่น ๆ แตสนองตอการ

เรียนรูของโรงเรียนนี้นอย เนื่องจากอยูหางไกล  ขาดโอกาสสัมผัสจากของจริง หากเปรียบเทียบกับ

พื้นที่ชายแดนอื่น มีผูลงทุนหรือจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  ปรากฏขาวในสื่อสาธารณะเสมอ  แต

ไมคอยปรากฏในพื้นที่ชายแดนแหงนี้  อาจเปนเพราะสถานการณความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

ส่ิงเหลานี้ตอกย้ําใหคนในพื้นที่หางเหินกับรัฐ    เมื่อรัฐไมกวดขันคุณภาพการศึกษาและสงเสริมศิลปะ

ในพื้นที่ชายแดน ขาดการมีสวนรวมของชุมชนมุสลิม  นักเรียนและผูปกครองสวนใหญจึงไมเห็น

ความสําคัญของการเรียนตอและประกอบอาชีพศิลปะ นักเรียนพอใจกับการเรียนศิลปะที่โรงเรียน

จัดการ และเชื่อมั่นคุณภาพของครูผูสอน โดยปราศจากการใชบรรทัดฐานโรงเรียนอื่นมาเปรียบเทียบ  

ซึ่งเปนบรรทัดฐานที่ยึดวัฒนธรรมตามกระแสหลัก สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใตมีความ

แตกตางจากกระแสหลัก  จึงมักถูกเรียกจากศูนยกลางอํานาจรัฐวา โรงเรียนชายขอบ เชนเดียวกับ

กระบวนการเรียนรูศิลปะที่ตกอยูในสภาวะชายขอบเชนกัน 

  สังคมและวัฒนธรรมพื้นที่ชายแดนภาคใตมีความหลากหลาย จากการศึกษากระบวนเรียนรู

ศิลปะโรงเรียนแหงนี้ สะทอนถึงความเปนอยูที่ปรองดองมากกวาความขัดแยง ความแตกตางทาง

ศาสนามิไดสงผลตอการเรียนศิลปะรวมกัน แมภาษาพูดที่ตางกัน ขนบธรรมเนียมที่ตางกัน ทุกคนก็
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ยึดถือตามเกณฑทางสังคม และยอมรับระเบียบของหลักสูตร ทั้งนี้ครูจะเปนกลไกสําคัญของการ

ประสานความเขาใจ ดังบทสัมภาษณนี้ 

         ผูสัมภาษณ  :            การเรียนศิลปะที่นี่ สงผลตอความสามัคคีของคนตาง  

                                               วัฒนธรรม บางไหม 

         ผูใหสัมภาษณ   :              สงผลมาก มีความผูกพันรักกัน ชวยไดมาก การวาดภาพ  

                   ตองผสมกันระหวางไทยพทุธ มุสลิม เอามาวาด  

                  ดวยกนั บางคาบผมใหแบงกลุม ๆ  ละ 5 คน วาดภาพ  

                  ดวยกนับนกระดาษ 100 ปอนดแผนใหญ แลวตั้ง โจทย   

                  เชน วัฒนธรรมทองถิ่น ไทยพุทธก็วาดไป มุสลิมก็วาดไป  จะ  

                  ทําอยางไรใหส่ิงที่ตางกนัเขากัน ลองจัดวาง  เอาโบสถมาไว  

                  ใกลมัสยิด ไดไหม เด็กบอกวา  ไมไดครู มันบาป ถาเชนนัน้ 

                  วางหาง ๆ เสยี อยางไรก็ใหซายขวามนัสมดุล เด็กย้าํอกีวา  

                  เอามัสยิดมาไวติดวัดไมไดนะครู  จะวางแบบนี้ไมได 

         ผูสัมภาษณ   :          หากวาดภาพแนวบน-ลาง มีปญหาหรือไม 

        ผูใหสัมภาษณ   :         ตั้งบนลางไมมีปญหา แตใหหาง สวนใหญจะวาดเปนซาย-ขวา  

                ไมมองวาใครมีอํานาจมากกวา เอาคนมาอยูดวยกันได แตถา 

                วาดคน ไทยไปอยูในมัสยิดบาป แตคนไทยอยูตรงไหนดวยก็ได 

    บทสัมภาษณนี้ยังสะทอนวา ผูสอนซึ่งเปนชาวพุทธตองเรียนรูระบบคิดของนักเรียนมุสลิม

ทองถิ่นรวมกับนักเรียนไทยพุทธ  ครูเลนบทบาททั้งผูสอน ผูเรียนและรอมชอมความคิดระหวางคนตาง

วัฒนธรรม   ความสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อถนอมความรูสึกซึ่งกันและกัน  กรณีที่เสนอใหวางภาพวัดและ

มัสยิดแนวนอนมากกวาแนวดิ่ง เพราะเกรงวา จะมีความรูสึกวาศาสนาหนึ่งอยูเหนือศาสนาหนึ่ง ครู

พยายามลดผลกระทบตอจิตใจ  ครูแนะนํานักเรียนวา  “..วาดพุทธรูปอยาคิดมาก มันเปนแคศิลปะ...”

อยางไรก็ตามคําแนะนํานี้ไมไดผลกับผูเครงครัดหรือผูที่เรียนโรงเรียนศาสนามากอน  การทํางานศิลปะ

ที่สะทอนภาพสังคมพหุวัฒนธรรมยังสังเกตไดจากการทําพานไหวครู นักเรียนมุสลิมใหความชวยเหลือ

อยางเต็มที่  เมื่อมีกิจกรรมของชาวไทยพุทธ นักเรียนมุสลิมจะใหความรวมมือ  ดังวันลอยกระทง 

นักเรียนมุสลิมจะออกแบบ รวมแขงขันกับไทยพุทธ แตไมลอยกระทง  ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นวา 

สังคมของนักเรียนไมเคยมีความแตกแยกทางศาสนาและวัฒนธรรม  เพราะยอมรับในความเชื่อ ความ

คิดเห็น ซึ่งแตกตางกัน 

    ความพยายามยกวัฒนธรรมหนึ่งครอบงําอีกวัฒนธรรมหนึ่ง จะสรางความขัดแยงอยาง

ยิ่ง หากใหแตละฝายดํารงอัตลักษณของตนจะเกิดความปรองดอง  นักเรียนมุสลิมกลาววา “..หนูเคย
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เขาไปชมจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ หนูถอดผาคลุมเพื่อใหเกียรติสถานที่ แตบางคนไมถอดไมใชไมให

เกียรติหรือเครงครัด  แตมันยุงยาก...”  พฤติกรรมนี้ตองการชี้ใหเห็นวา นักเรียนตองการแสดงถึงอัต

ลักษณ แมเปนสถานที่มีเกียรติของวัฒนธรรมอื่น แตการรักษาอัตลักษณนั้นยังยืดหยุนตามบริบท 

โอกาส และสถานที่ การเรียนรูศิลปะในโรงเรียนครูมักสงเสริมใหสรางสรรคตามอัตลักษณของตนเอง 

ดังเชน กรณีแกะหนังตะลุงเปนรูปฤษี   เฉพาะนักเรียนมุสลิมครูใหแกะรูปไอเทงแทนฤษี เพราะฤษีเปน

รูปเคารพ และเมื่อแกะรูปใดๆ แลว  ใหจบส้ินภายในโรงเรียน เพราะอาจถูกผูปกครองปฏิเสธการนํา

ผลงานเขาบาน การเรียนรูศิลปะเหลานี้ยังขึ้นกับวัฒนธรรมผูสอน หากครูผูสอนเปนมุสลิม มิไดสราง

ปญหาแกนักเรียนมุสลิม แตสรางปญหาแกนักเรียนไทยพุทธ เพราะอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ

อิสลาม มีความยืดหยุนนอยกวาวัฒนธรรมพุทธศาสนา 

  

กระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษาแหงที่เจ็ด 
   1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

      สถานศึกษาเปนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยูในชุมชนชายแดน นอกตัวอําเภอออกไป 

แบบชนบท  มีเนื้อที่ 190 ไร มีสภาพพื้นที่สูงต่ําไมเสมอกัน แวดลอมดวยสวนยางและปาสงวน ดาน

เหนือติดถนนสายหลัก ซึ่งจดปลายทางสูชายแดนไทย – มาเลย ในระยะทางเพียง 5 กิโลเมตร  

ทิศตะวันตกติดถนนสายหลัก ทิศใตติดชุมชนมุสลิม ทิศตะวันออกติดสวนยางพาราและสวนสละ  

ทิศเหนือติดหนวยงานราชการอื่น  สภาพอากาศรอนชื้นมีฝนตกตลอดป เนื่องจากอยูใกลแนวปา

เทือกเขาสันกาลาคีรี   ประชากรในเขตที่ตั้งของโรงเรียนมีจํานวน  6,529 คน รอยละ 95  นับถือศาสนา

อิสลาม  คนในชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  สวนยางพารา สวนผลไม มีรายไดปานกลาง สวน

ใหญเปนเจาของสวนยางขนาดเล็ก สวนผลไม  เชน  เงาะ ลองกอง ทุเรียน สละ ฯลฯ  แมมีสภาพเปน

ชนบท แตมีระบบสาธารณูปโภคทั้งน้ําประปา ไฟฟา ระบบอินเทอรเน็ตครบครัน มีสถานที่สําคัญใกล

โรงเรียน เชน มัสยิด วัด สํานักงานบานพักฉุกเฉิน ที่ทําการกรมปาไม ดานทิศใตของโรงเรียนเปนที่

อาศัยของมุสลิม ดานทิศเหนือเปนที่ตั้งของชาวไทยพุทธ 

   โรงเรียนตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือเด็กที่มีอุปสรรคในการเขารับการศึกษา โดยเด็กที่อยูหางไกล 

ถิ่นกันดาร กําพราบิดามารดา ขาดผูอุปการะ หรือภัยคุกคาม จากจังหวัดยะลา ปตตานี สตูล และ

นราธิวาส ตอมาเปลี่ยนวัตถุประสงคเปนการชวยเหลือทางการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส เพื่อมุงใหเกิด

ความเสมอภาคทางการศึกษา และรับเพิ่มจากบางอําเภอของจังหวัดสงขลา ระยะแรกเปดเฉพาะระดับ

ประถมศึกษา ตอมา พ.ศ. 2533 ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และปถัดมา 2540 

เปดระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 จึงปรับวาเปนโรงเรียนประจําขนาดใหญที่มีหลายระดับช้ัน  
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      ปจจุบันเปดสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  มีนักเรียน

ทั้งสิ้น 642  คน นักเรียนไทยพุทธ 201 คน นักเรียนมุสลิม 441  คน มีครูทั้งสิ้น 45  คน เปนครูมุสลิม   

8 คน ครูไทยพุทธ 37 คน มีครูศิลปะไทยพุทธ 1 คน ผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูลเปนนักเรียนไทยพุทธ  

2  คน  เปนนักเรียนมุสลิม 2 คน  สัมภาษณครูศิลปะ 1  คน จัดสัมภาษณกลุมกลุมแรกเปนนักเรียน

มุสลิม 4 คน กลุมที่สองเปนไทยพุทธ 3 คน ในพื้นที่แหงนี้ผูวิจัยยังเขาสอนพิเศษเพื่อสังเกตกระบวนการ

เรียนรูศิลปะในระดับช้ันประถมศึกษา 5-6 และ มัธยมศึกษาที่ 1-2 จํานวน 20 คน  เพื่อใหไดขอมูลใน

ประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
      2  ปจจัยที่สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
          2.1 ปจจัยทีส่นับสนุน 
 การเรียนศิลปะในสถานศึกษาแหงนี้เปนการเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ในกลุมสาระศิลปะเทานั้น   การเปดศิลปะเปนวิชาเลือกเพิ่มเติมมีเปนบางป  เนื่องจากผูสนใจ

นอยมาก ส่ิงเราสวนใหญเกิดจากผูสอน   หรือครูทุกสาขาที่ชี้นําใหผูเรียนหันมาเลือกเรียนศิลปะ เห็น

คุณคาของศิลปะดวยตนเอง  โรงเรียนแหงนี้มีนักเรียนพักอยูประจํา  ครูทําหนาที่ทั้งพอแม พี่เลี้ยง การ

เรียนรูศิลปะถูกกระตุนอยูภายในโรงเรียน  แรงจูงใจทางศิลปะลวนเกิดจากกิจกรรมที่จัดขึ้น เชน การให

นักเรียนแขงขันความสามารถเชิงศิลปะ  การเขียนภาพประกอบนิทรรศการในโอกาสสําคัญ แรงกระตุน

ภายในขึ้นกับพลังใจกาวสูผลสําเร็จ การไดรับคําชื่นชม และรางวัลตอบแทน  จากการสัมภาษณ

แรงผลักดันใหเรียนรูศิลปะ มีหลายปจจัย ดังคํากลาวของนักเรียนแตละคนที่วา  “วาดแลวสนุก”    “.

วาดแลวไดจินตนาการ.”   “.เพราะวาดได คิดวางายเลยชอบ.”   “.วาดเพราะอยากใหเปนเหมือนเขา.”   

คํากลาวนี้ประมวลไดวา การเรียนรูศิลปะมีเงื่อนไขทั้งสิ่งตอบแทน คําชื่นชม และการเห็นคุณคาทาง

สุนทรียะดวยตัวเอง   กรณีที่เห็นวาวาดไดจึงชอบถือเปนความถนัดสวนตัวของนักเรียน  ผูเรียนในสิ่งที่

ตนถนัดมีผลสัมฤทธิ์ดีกวาเสมอ    สวนผูกลาววาวาดเพราะอยากใหเหมือนเขา  แสดงถึงการทาทาย

ตนเอง ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนาสมอง   นักเรียนแมอยูไกลปนเที่ยง แตใฝฝน

เชนเดียวกับคนเมือง สวนใหญนักเรียนในสถานศึกษาแหงนี้มีความสามารถทางศิลปะมากบางนอย

บางแตกตางกัน  คลายนักเรียนในเขตเมือง แตคนที่มีความสามารถไดรับโอกาสพัฒนากอนเสมอ 

เนื่องจากสิ่งแวดลอมทั่วไปเปนชนบท ประกอบกับไมพบเห็นรุนพี่ที่สําเร็จ กลับมาทํางานอยูในชุมชน 

ความทะเยอทะยานในการเรียนรูศิลปะขึ้นกับเพื่อนในโรงเรียนที่ไดรับการชื่นชม มีรางวัล เปนแรง

บันดาลใจใหดําเนินรอยตาม ในโรงเรียนแหงนี้ผูวิจัยยังใชเปนสนามสรางกระบวนการเรียนรู จากการ

สังเกตผลงานเกา ๆ ของนักเรียนและที่ผูวิจัยจัดอบรมเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู  พบวา นักเรียนมี

ความสามารถดานศิลปะไมแตกตางจากที่อ่ืน นักเรียนไทยพุทธและมุสลิมมีความสามารถไมแตกตาง

กันทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ   นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูเพียงแตขาดโอกาสพัฒนา จากการ
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ทดลองวาดภาพเชิงสรางสรรค โดยใหผูเรียนดูภาพตนแบบ จากนั้นสาธิตวิธีการวาด ผลการเรียนรู

พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาวาดภาพแตกตางจากตนแบบ ขณะที่ระดับประถมศึกษายังวาด

ภาพเหมือนตนแบบ  สวนดานทฤษฎีเมื่อใหทําขอสอบกอนสอน และหลังสอนปรากฎวา ระดับ

มัธยมศึกษาทําคะแนนไดมากกวาระดับประถมศึกษา การทดสอบนี้ชี้ใหเห็นวา ความตางของพื้นที่  

ศาสนาไมใชตัวแปรของขีดความสามารถหรือความถนัดทางศิลปะ  แตเปนดานระดับชั้น อายุ  ดังนั้น

การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูศิลปะตองเริ่มจากการสรางสมประสบการณตั้งแตวัยเด็ก เพื่อให

ความจําและความคิดแตกตัวงายขึ้นและเร็วเมื่อเขาสูชั้นที่สูงขึ้น 

 จากขอมูลขางตนยังวิเคราะหไดอีกวา ปจจัยภายในที่สนับสนุนใหนักเรียนเรียนรู

ศิลปะคือ การที่ครูหรือใครก็ตามเขาใจนักเรียนและสามารถนําศักยภาพที่นักเรียนมีอยูไปพัฒนา เติม

เต็ม หรือตอยอดความรูใหม ๆ กลาวคือ ถานักเรียนไมไดรับการถายทอดสิ่งใหมๆ  ความรูจะสิ้นสุด

เพียงนั้น แตเมื่อใหความรู  นักเรียนจะมีความรูเพิ่มข้ึน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีความสามารถ

สูงกวาประถมศึกษา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เปนเพราะวุฒิภาวะ การสั่งสมประสบการณ  การรับรูโลก

ภายนอกชวยตอยอดควมรูเดิม ดังเชนนักเรียนกลาววา  “...ตอนอยูประถมแมไมใหไปไหน พออยูมัธยม

เคยพาไปเที่ยวมัสยิดกลางปตตานี  ทําใหผมวาดมัสยิดกลางไดดีข้ึน...”   นักเรียนที่สรางสรรคผลงาน 

ไดมากมักใชความรูเดิมที่ฟงจากครูและผูอ่ืน  หากเห็นดวยตนเองชวยเชื่อมโยงความรู  ซึ่งจะงายตอ

การสอนของครู  อาจกลาวไดวา ประสบการณมีสามระดับ  เรียงลําดับตามความสําคัญคือการเห็น

จากสถานที่จริง  การเห็นจากภาพถาย  และการไดยิน ไมวาแบบใดมีอิทธิพลตอการเรียนรู  ดังพบวามี

นักเรียนบางคนวาดภาพมัสยิดโดยจดจําจากหนังสือ  แทนการวาดตามตัวอยางที่ผูวิจัยจัดให  บางคน

แขงขันการวาดภาพวิถีในชายแดนภาคใตและไดรางวัล ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา นักเรียนแหงนี้ไมไดมี

อุปสรรคดานความสามารถทางศิลปะ  ดานจินตนาการ และความคิดสรางสรรค แตหากเปนเครื่อง

สงเสริม การไดรับประสบการณที่ดีจะยิ่งเสริมสรางพลังความคิดสรางสรรค ดังที่ครูและนักเรียนเห็น

ตรงกันวา การออกเดินทางไปทัศนศึกษาภายนอกเทานั้น ที่จะชวยพัฒนาดานศิลปะ แตโอกาสเชนนี้มี

นอย  เพราะโรงเรียนอยูหางไกลจากเมืองใหญหรือศูนยกลางความเจริญ 

 ครูศิลปะในโรงเรียนจะเปนผูกระตุนคนสําคัญของนักเรียน เพราะครูทําหนาที่เหมือน

ผูนําครอบครัว นักเรียนหางเหินกับพอแม  ฝากฝงกับครูประจําโรงเรียนทั้งกลางวันกลางคืน จึงหา

โอกาสแลกเปลี่ยนความรูไดยาก สวนใหญครอบครัวจะสนับสนุนเมื่อบุตรหลานขอเงิน  หรือส่ังซื้อวัสดุ 

อุปกรณทางศิลปะ  นอกเหนือจากที่โรงเรียนแจกให   การสนับสนุนมีมากขึ้นเมื่อผลการเรียนอื่นๆ อยู

ในระดับดี ดังที่นักเรียนกลาววา  “...แมสงเสริมศิลปะ แตตองดูผลการเรียนกอน...” อยางไรก็ตามแมมี

ส่ิงผลักดันมากมาย แตส้ินสุดอยูเพียงโรงเรียนเทานั้น   ไมมีครอบครัวใดผลักดันใหเรียนตอสาขาศิลปะ

สูงขึ้น นักเรียนกลาวตรงกันวา “ ..จะไมเรียนตอดานศิลปะ แมมีความถนัดแลว  “เวลาเรียนมักตาม
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เพื่อน ทั้งที่บางคนมีความสามารถสูง บางคนเกงศิลปะพยายามผลักดัน แรกๆ ชอบ แตเมื่อเขา

มหาวิทยาลัยตามเพื่อนมากกวา   ไมเรียนศิลปะ  คํากลาวนี้ชี้วา ครูและเพื่อนจะเปนปจัยสนับสนุนเมื่อ

อยูในโรงเรียน หากเมื่อศึกษาตอระดับสูงขึ้นตอไป   ครอบครัวจะเปนปจจัยหลัก 

 ส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูศิลปะคือ ตนไมรอบโรงเรียนที่รมร่ืนและมีอยูมากมาย 

เพราะเห็นวาชวยสรางแรงบันดาลใหวาดภาพโดยงาย และปลดปลอยอารมณอยางอิสระ ดังที่นักเรียน

กลาววา “...ครูใหนั่งที่ใดก็ได ที่เปนธรรมชาติแลวก็วาด  ไปหาใบไมมา ดอกไมใดก็ได แลววาดตาม 

สนุกมากและไดรูวาในปาก็มีความงาม...” ครูศิลปะที่นักเรียนชื่นชอบมักเปนผูที่ใหอิสระ วางตัวเปน

กันเองกับนักเรียน สอนสนุกไมเครียด  มีสาระ  มีส่ือการสอนทันสมัย และมีความสามารถดานศิลปะ

แทจริง โรงเรียนแหงนี้ครูศิลปะเปลี่ยนแปลงเสมอ  สวนใหญมาจากตางจังหวัดเพื่อรับตําแหนงราชการ

แลวโอนกลับไป  ทําใหนักเรียนตองปรับตัวกับครูใหมๆ เสมอ อยางไรก็ตามครูศิลปะปจจุบันนักเรียน

ชื่นชมในความสามารถ และเทคนิคการสอน เนื่องจากใชคอมพิวเตอรชวยสอน หนังสือศิลปะสวนตัวให

นักเรียนอานหรือดูภาพ  หองสมุดมีคอมพิวเตอร แตนักเรียนไมสามารถคนหาความรูดานศิลปะทาง

ออนไลน ถาปราศจากการชี้แนะของครู  ดวยเหตุนี้การเรียนรูศิลปะชายแดนตองประกอบดวยครูที่มี

ความสามารถรอบดาน  รูจักแกปญหาในสิ่งที่ขาดหาย  โดยเฉพาะความเปนครู  ความรัก ความเมตตา 

ความเสียสละ  และความสามารถในการปรับตัวกับสังคมโลกปจจุบัน 
 2.2 ปจจัยที่เปนอุปสรรค 

             คนในชุมชนสวนใหญใชชีวิตแบบชนบท นับถือศาสนาอิสลาม นักเรียนมีฐานะยากจน 

และกําพราพอแม มีอาชีพทําสวนยางรายยอยและรับจาง ส่ิงเหลานี้อาจเปนอุปสรรค หากตองการ

พัฒนาผูเรียนรูสูเวทีแขงขัน   พอแมปฏิเสธการสนับสนุนวัสดุอุปกรณราคาแพง สภาพเศรษฐกิจที่

ตกต่ํา ผูคนดิ้นรนเพื่อปากทอง เปนประเด็นหนึ่งที่ตองการใหบุตรหลานหลีกเลี่ยงศิลปะ เกรงจะผูกพัน

นําไปสูการศึกษาตอ  เพราะเห็นวาไมมั่นคง ไมมีผูใดยึดอาชีพศิลปะในชุมชน  ไมเห็นความร่ํารวย และ

มั่งคงของผูสําเร็จดานศิลปะนอกจากครู ความหางไกลจากเมืองใหญทําใหโอกาสไดรับการสนับสนุน

จากนายทุน หรือภาคเอกชนมีนอยมาก วัสดุอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทางไดรับ

จัดสรรงบประมาณของโรงเรียนเทานั้น รานคาจําหนายเครื่องเขียนอยูหางจากโรงเรียน เครื่องเขียน

ตองพึ่งพาโรงเรียน หากมีงบจํากัดนักเรียนจะขาดโอกาสฝกฝน ประกอบกับกฎศาสนาที่หามทํารูป

เคารพ หรือส่ิงอื่นใดที่ตั้งภาคีกับพระเจา โรงเรียนมีมุสลิม 70 เปอรเซนต ปฏิบัติตามกรอบศาสนา หาก

มีขอสังเกตวา มีความเครงครัดในการทํางานศิลปะนอยกวาโรงเรียนในเขตเมือง หรือแมแต

สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดังที่นักเรียนกลาววา  “...การวาดพระพุทธรูป วาด

ได แตเราไมนับถือ...” ขณะที่การปนมีความคิดเห็นตางกัน บางคนกลาววา ปนได ไมผิดแตอยานับถือ  

เอาเขาบานไมได บางคนกลาววา ปนไมได เอาเขาบานไมได เนื่องจากนักเรียนหางเหินผูปกครอง คํา
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ชี้แนะสวนใหญเกิดจากครูโรงเรียน นอกจากนี้ ครูไทยพุทธและครูมุสลิมสอนศิลปะตางกัน ในอดีตเปน

ครูมุสลิม ไมมีการสอนวาดลายไทย ขณะที่ปจจุบันเปนครูไทยพุทธ นักเรียนเรียนลายไทย และปรากฎ

วา นักเรียนมุสลิมหลายคนวาดลายไทยประณีตกวาไทยพุทธ บางครั้งความเชื่อตาง ๆ ครูจะอบรม  

ขัดเกลาจิตใจไดมากกวาผูปกครอง 

 ปญหาอุปสรรคของการเรียนรูมีความเห็นตางกันระหวางครูกับนักเรียน  นักเรียนเห็น

วามีอุปสรรคเล็กนอย ขณะที่ครูเห็นวามีอุปสรรคมาก  สภาพนี้เปนเพราะนักเรียนมีชีวิตยูในสังคม

แคบๆ ไมมีโอกาสเรียนรูสังคมอื่นที่ทันสมัยกวา  จึงคิดวาการจัดการเรียนรูของครูเพียงพอแลว ขณะที่

ครูซึ่งสําเร็จศิลปศึกษาในจังหวัดภูเก็ต  มีชีวิตวัยเรียนทามกลางความทันสมัย  และเรียนรูศิลปะอยาง

กวางขวาง มองเห็นพื้นที่ชายแดนมีอุปสรรคมากและขอเสียเปรียบ   โดยเฉพาะการแขงขัน และการนํา

ชื่อเสียงสูโรงเรียน  หากวิเคราะหอุปสรรคปญหาการเรียนรูศิลปะแหงนี้อาจจําแนกไดวา ประการแรกมี

ปจจัยจากระยะทางที่หางไกลจากเมืองที่ตั้งของสถาบันศิลปะชั้นสูง เมืองที่มีแหลงเรียนรู เชน 

พิพิธภัณฑ หอศิลปหรือเมืองที่มีตลาดแรงงานศิลปะ ประการที่สองสถานการณความไมสงบที่ตอกย้ํา

สภาพชุมชนชายแดน ทําใหโรงเรียนขาดการติดตอจากสังคมภายนอก ศึกษานิเทศก นักวิชาการ 

ศิลปนหรือผูจัดโครงการอบรมตาง ๆ ไมกลาลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียน นอกจากนี้ครูไมกลาพา

นักเรียนวาดภาพนอกสถานที่ดังแตกอน ดังที่นักเรียนกลาววา  “...เดี๋ยวนี้ออกไปนอนปาไมได เหมือน

แตกอน ตองระแวง...”  อยางไรก็ตามครูเห็นวาไมจําเปนดิ้นรนไปวาดภาพนอกโรงเรียน หรือหาศิลปน

มาสอน  แมจะดอยกวาที่อ่ืนแตไมสรางปญหาภายหลัง   ครูและนักเรียนอยูประจําโรงเรียน มีรอบร้ัว

ขอบชิด ยามเฝาระวังภัย  ชวยใหมีผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบไมมากนัก  ส่ิงที่เปนอุปสรรค

และสงผลตอการเรียนรูมากกวาคือ การรับบริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากระบบ

ออนไลนปดเปดตามเวลา และนักเรียนไมมีโอกาสคนควาหาความรูจากภายนอก ลักษณะนี้อาจกลาว

ไดวา ปญหาอุปสรรคจะไมเกิดขึ้น เมื่อไมมีความพยายามยกระดับความรูของผูเรียน 
    3 สภาพการณของกระบวนการเรียนรู 
                3.1 สภาพผูเรียน 
                    นักเรียนมีชีวิตสมถะ เรียบงาย สวนใหญฐานะคอนขางยากจน กําพรา หรือมีปญหา

ครอบครัว ประกอบกับสภาพแวดลอมที่เปนชนบท  ไมมีส่ิงยั่วยุใหใชจายอยางฟุมเฟอย  ไมมีการ

ไหลเวียนของผูคน เรียนรูสังคมภายอกไดจากสื่อโทรทัศนหรือคอมพิวเตอรเปนสวนใหญ  หาก

เปรียบเทียบโรงเรียนเขตเมืองที่อยูภายใตสถานการณความไมสงบ  ผูเรียนไมไดพัฒนากระบวนการ

เรียนรูเทากับโรงเรียนในเขตเมือง แตมีจุดแข็งที่พรอมจะเรียนรูส่ิงใหม ๆ เสมอ เพราะนักเรียนมีเวลา

ใหกับการเรียนเต็มที่  ดังที่ครูศิลปะกลาววา  “...นักเรียนที่นี้หากจะเคี่ยวเข็ญความสามารถทางศิลปะ

ไมใชเร่ืองยาก เพราะอยูกับครูตลอด 24 ชั่วโมง แตที่มีนอยเพราะมีทัศนคติต่ํา ไมเห็นความสําคัญของ
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การเรียนศิลปะเทากับผูเรียนในเมือง ที่มีงานเขียนปายโฆษณา การจําหนายสินคาที่ระลึกมากมายให

เลือกทํา...”   นักเรียนหาซื้อวัสดุอุปกรณ คอนขางยาก  เนื่องจากรานอยูไกลจากโรงเรียนมาก  

ประกอบกับมีคาใชจายอื่นที่จําเปนกวา อยางไรก็ตามโดยภาพรวมนักเรียนกระตือรือรนที่จะเรียน

ศิลปะอยางมาก  เพราะเปนวิชาที่ชวยผอนคลาย ดังที่นักเรียนกลาววา “...เปนวิชาที่ผอนคลาย งายๆ 

ไมเครียด ไดวาดในสิ่งที่ตนคิด...”  สอดคลองกับความเห็นของครูที่วาหากเปดวิชาเพิ่มเติมหลายวิชา 

สวนใหญจะเลือกศิลปะ  กลาวคือ ผูเรียนไมไดมองวา เรียนศิลปะเปนบันไดสูวิชาชีพ แตเรียนเพื่อ

หลีกเลี่ยงวิชาทฤษฎี  พอใจกับการเรียนศิลปะภาคปฏิบัติมากทฤษฎี   ขณะปฏิบัติมีเพลงฟง มีครูเลา

ตลก มีลมผานเย็น ๆ ใหเพื่อนชม แสดงถึงการใชวิชาศิลปะเพื่อการพักผอนอยางแทจริง ส่ิงหนึ่งที่แสดง

ความกระตือรือรน โดยเฉพาะคนถนัดดานศิลปะ คือความตองการใหโรงเรียนสงไปประกวดแขงขัน

ภายนอก และทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 

            ผูสัมภาษณ : หนูตองการพัฒนาอะไรบาง ในการเรียนศิลปะ 

            ผูใหสัมภาษณ : อยากใหมีการจัดทัศนศึกษาบอยครั้ง 

            ผูสัมภาษณ : การไปทัศนศึกษา หนูจะไดอะไรบาง 

           ผูใหสัมภาษณ : ทําใหหนูอยากวาดภาพเกงเหมือนเขา ไดเห็นสิ่งที่เราทําไม 

                   เปน เวลาพี่ๆ อธิบายภาพหนูชอบมาก ศิลปะมันมีอะไร 

                   มากกวาที่คิด 

จะเห็นวาสภาพผูเรียนที่ดอยโอกาสกวาคนในเขตเมือง การไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู

โลกภายนอกเทานั้น  สงผลตอประสิทธิภาพในการเรียน นอกจากนี้การพบปะกับคนทํางานศิลปะที่มี

ชื่อเสียง กับศิลปน  จะชวยใหผูเรียนเห็นคุณคาของความแตกตางและเขาใจลึกซึ้ง ดังเชนนักเรียนกลาว

วา “...ตอนผมไปกรุงเทพฯ เจอคนวาดรูปตัวจริง ทางชอง 9 เปนศิลปะแบบใหม ทุกคนลองวาดรูป ตาง

คนตางมา แตวาดรูปเดียวกัน คนละแนว  คนละลาย วาดแผนเดียวกันแตคนละแบบ...”  การเชิญ

ผูเชี่ยวชาญมาสอนพิเศษ ตามที่นักเรียนคาดหวังเปนไปไดยากในชวงวิกฤต  ประกอบกับคอมพิวเตอร

ออนไลนมีเวลาจํากัด ไมมีหอศิลป นักเรียนไมรูจักศิลปนคนใดเลย สถาบันศิลปะชั้นสูงอยูนอกจังหวัด 

การทํากิจกรรมใด ๆ นอกพื้นที่เปนความตองการสูงสุดของนักเรียน แตสภาพที่หางไกล   งบประมาณมี

จํากัด ครูไมอาจตอบสนองไดทั้งหมด 

  วิธีการเรียนรูศิลปะจะฟงครูเปนหลัก ผูเรียนถนัดฟงมากกวาอาน  เหตุผลหนึ่งอาจเปน

เพราะสวนใหญเปนนักเรียนมุสลิม  ดังที่นักเรียนมุสลิมกลาววา...อานไดบางคํา ความหมายบางครั้ง

แปลไมไดหรือถาอานไดตองถามอยูดี...”  เหตุผลนี้วิเคราะหไดวา การอานสําหรับมุสลิมตอง

ตีความหมาย 2 ชั้น คือ ความหมายจากคําที่เคยไดยินและคําที่อานได  คําที่อานไดยังตองสอดคลอง

กับคําที่ไดยิน ซึ่งมักเปนปญหาสําหรับคนพูดภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจําวัน  การอานบางครั้งเปน
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ศัพทเทคนิค การฟงและถามตอบกับครูจึงเขาใจงายกวา  การอานสัมพันธกับการเขียนดวย นักเรียน

สวนใหญมีทักษะการเขียนนอย  การประเมินความรูดานทฤษฎีจึงหลีกเลี่ยงการเขียน นิยมใชแบบ

ปรนัยมากวาอัตนัย  การโตตอบถกเถียงชวยใหนักเรียนพัฒนาการเรียนรู  ดังคํากลาววา “...หนู

ตองการลงสีแบบนี้ดีกวา  แตเพื่อนบอกวาแบบนั้นดีกวา...”  การเปรียบเทียบของนักเรียนดวยกันเอง

เชนนี้   เปนการยกระดับความรูนําไปสูวิธีการที่เหมาะสม  โดยเห็นภาพที่ลงสีแลวแบบหนึ่งเปนตนแบบ 

แลวเลียนแบบตามเทคนิคของแตละคน   

การเรียนรูศิลปะภาคปฏิบัติ  ครูจะสาธิตเปนขั้นตอนอยางชาๆ หากสาธิตไปจนสิ้นสุด 

นักเรียนลืม  การจดจําและการสังเกตมีนอย  นักเรียนที่สนใจศิลปะสวนใหญยอมรับวาจําไมเกง ไม

คอยจํา และมองภาพรวมมากกวาสังเกตจุดปลีกยอย แตมักสังเกตในสิ่งที่ตางจากวิถีชีวิตของตน  ดังที่

นักเรียนมุสลิมกลาววา  “...ผมชอบสังเกตและสงสัยวา ทําไมตองนับถือพระพุทธรูป  ทําไมมีสีเหลือง

...”  สวนคนที่เลือกถามคือเพื่อนมากกวาครู   จะเห็นวาสิ่งที่คลางแคลงใจในศาสนาจะเลือกถามเพื่อน

สนิทมากกวา   เมื่อเห็นตัวอยางภาพซึ่งถูกใจ นักเรียนพยายามทําใหเหมือน  มีคํากลาวของนักเรียนที่

นาสนใจ ซึ่งชวยในการวิเคราะหกระบวนการเรียนรู เชน  “...ในใจอยากทํา แตเมื่อทําไมได ไมควรทํา 

หรือคํากลาววา “...เราจะคิดวาของเราดีกวาเสมอ ไปตําหนิเขาเพื่อใหเขาชม..”  ทัศนะนี้วิเคราะหวา 

แมนักเรียนมีความคาดหวังสูง แตยังรูจักประเมินกําลังความสามารถของตน และประเมินวาสิ่งที่จะ

พัฒนาตอไปนั้นจําเปนหรือไม   อีกทัศนะหนึ่งแสดงวา นักเรียนเขาใจลักษณะเฉพาะของศิลปะ มอง

ศิลปะเปนเรื่องความรูสึกสวนตัว และมองการวิจารณเปนเรื่องปฏิสัมพันธระหวางเพื่อน เพื่อนจึงมี

อิทธิพลตอการเรียนรูดวย   นักเรียนตั้งขอสังเกตวา “...บางครั้งรูปที่วาดมั่ว ๆ เร็ว ๆ ก็สวย ถาไมตั้งใจ

จะออกมาสวย ถาตั้งใจมีแรงกดดันมากกวา...”  สภาพนี้เปนผลใหเลือกวิธีวาดอยางขาดความตั้งใจใน

ครั้งตอไป  เพื่อใหภาพปรากฎเหนือความคาดหมาย นักเรียนภูมิใจกับการไดเรียนศิลปะและมีครูที่มี

ความรู ความสามารถ เนื่องจากสําเร็จศิลปศึกษาโดยตรง ทําใหเห็นคุณคาของการเรียน ดังที่นักเรียน

กลาววา  ”...เรียนศิลปะทําใหใจเย็น  มีสมาธิมากขึ้น  เรียนศิลปะชวยเสริมวิชาอื่น ๆ ไดดวย เชน วาด

รูปทรงสามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยม...”  สภาพนี้อยางนอยสงผลตอการปรับลักษณะนิสัย และเพิ่มทัศนะคติที่ดี

ตอการเรียนศิลปะ 
3.2 สภาพผูสอน 

             ความหางไกลจากเมืองและศูนยกลางการศึกษาศิลปะ  ทําใหครูหาโอกาสการพัฒนา

ตนเองนอยมาก  เหตุการณความไมสงบของพื้นที่ชายแดนเปนเหตุใหครูผลัดเปลี่ยนเวรยามเฝาระวัง  

ความรูของผูสอนมีสภาพหยุดนิ่ง ไมคิดทะเยอทะยานเดินทางไกลเพื่อดูงานหรืออบรมสัมนา  ประกอบ

กับขาดแรงสนับสนุนจากโรงเรียน  ดังที่ครูศิลปะกลาววา  “...เดินทางไปอบรมไมคอยบอย เงินที่

อุดหนุนไมมี ตองจายเงินเอง...”  สภาพนี้สงผลตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน อีกทั้งเมื่อรวมอบรม



236 
 

สัมมนาแตละครั้งตองกลับมาทํารายงาน จึงสอนตามความรูเดิมๆ ที่สําเร็จมา  จุดเดนของโรงเรียนคือ

ครูสามารถถายทอดความรูทุกเวลา ปลูกฝงความรักศิลปะไดทั้งกลางคืนกลางวัน  ครูศิลปะเปนชาว

จังหวัดตรัง มิไดคาดหวังมาสอนที่นี่  สอบบรรจุที่สวนกลาง  แตตําแหนงอยูในโรงเรียนนี้จึงตองเดินทาง

มาไกล แมครอบครัวไมเห็นดวย เนื่องจากเปนพื้นที่เส่ียงภัย  ครูไดใหทัศนะวา  “...มาใหม ๆ ก็กลัว แต

เมื่ออยูไปก็รูสึกชอบ เพราะสงบและผูกพันกับเด็กๆ มาก แตอนาคตจะยายไปอยูที่อ่ืน...”  คํากลาวนี้

พิจารณาวา ครูศิลปะหากมิใชคนทองถิ่นจะปฏิบัติงานไมนาน แมพอใจกับบรรยากาศของสถานที่ ครู

ศิลปะโรงเรียนนี้จะเปลี่ยนคนเสมอ ทําใหการสานตอนโยบายพัฒนาการเรียนศิลปะไมตอเนื่อง ผูสอน

ศิลปะในอดีตบางคนสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นๆ ดังที่นักเรียนกลาววา  “...ผมชอบครูศิลปะคนใหมมาก 

ครูคนเกาบางคนชอบใหงานแลวหายไป ครูคนใหมสอนดี...”  ทัศนะนี้แสดงวา กระบวนการเรียนรูที่

เด็กพอใจคือ ผูสอนตองดูแล เอาใจใสตอการปฏิบัติงานศิลปะตลอดเวลา  การมีครูสาขาอื่นสอนศิลปะ

จะขาดความสมบูรณ สรางความเบื่อหนายตอผูเรียน ผูสอนบางครั้งมีสภาพเหมือนนักโฆษณา เมื่อ

ผูเรียนไมเลือกวิชาศิลปะเพิ่มเติมหรือเลือกเสรีลดลง  ตองเชิญชวนใหไดปริมาณมาก  เพราะนั้น

หมายถึงการลดบทบาทครูศิลปะ และโอกาสของการพัฒนาวิชาชีพ   ยิ่งเมื่อจํานวนชั่วโมงกลุมสาระ

ตองแบงเวลาใหสาขาดนตรี นาฏศิลป ทั้งยังบรรจุความรูภูมิปญญาทองถิ่น ยิ่งทําใหคุณคาของครู

ศิลปะลดลง   นอกจากนี้สภาพพื้นที่ซึ่งไมคุนเคย ประกอบกับความนิยมใชภาษามลายูถิ่น ยังเพิ่ม

ปญหา อยางนอยครูไมมีโอกาสพบปะชุมชนดวยตนเอง   จํานวนนักเรียนลดลงสวนหนึ่งเพราะเห็นวา

ศิลปะหางไกลกับชุมชน ดังเชนคํากลาวของนักเรียนวา  “...อยากทํากรงนก ถามีวิชาทํากรงตกจะเรียน

...”  สภาพนี้จึงอาจกลาวไดวา กระบวนการเรียนรูศิลปะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จําเปนตอง

บูรณาการกับสภาพจริงของทองถิ่น ดังนั้นครูตองสรางปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับชุมชนไปพรอมๆ 

กับครู  เชน พานักเรียนเยี่ยมชมบานที่ปลูกสาคู  เพื่อขอลําตน ประดิษฐเปนงานศิลปะเล็กๆ  

ผูสอนศิลปะที่มีภูมิลําเนานอกสามจังหวัดชายแดนภาคใตตองปรับตัวกับวิถีชุมชน

และวัฒนธรรมองคกร ซึ่งสวนใหญเปนมุสลิม  กระบวนการเรียนรูศิลปะของผูเรียนที่ครูควรคํานึงคือ

ความเขาใจวัฒนธรรมมุสลิม ขณะเดียวกันไมทําลายความเชื่อถือของผูปกครอง ครูศิลปะใหมๆ ที่เปน

ชาวพุทธเต็มใจที่จะเรียนรูและเขาใจ   โดยเฉพาะโรงเรียนประจําที่ตองคลุกคลีกับผูเรียนตลอดวัน ดังที่

ครูศิลปะกลาววา “...จะใชภาพตกแตงหอพักตองรูวา  แบบใดเหมาะสม  จะตั้งโตะบูชาพระพุทธรูป

สําหรับชาวพุทธ  มุมใดที่ไมทําลายความรูสึกของชาวมุสลิม...”   ตามทัศนะของครูศิลปะ สังคม

วัฒนธรรมที่แตกตางจากสวนอื่นของประเทศไมใชอุปสรรค แตเปนเสนหและทาทาย  ปญหาสวนใหญ

คือความไมสงบในสามจังหวัดที่ทําใหครูไมกลาเปดเผยตอสาธารณชน  นักวิชาการ  ศิลปนแหงอ่ืนไม

กลาเดินทางใหบริการวิชาการ หรือจัดอบรมแกเด็กดอยโอกาส การพัฒนาการเรียนรูของผูสอนและ

ผูเรียนกระทําอยูในโรงเรียน  ส่ือสําคัญคือ โทรทัศน ส่ิงพิมพ  คอมพิวเตอร ดังที่ครูศิลปะกลาววา “...ถา
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เปดอินเทอรเน็ตพบความรูใหม ๆ ก็จะอาน  ดูภาพ   ขณะเดียวกันจะเปดหนาจอนี้ใหนักเรียนดู

ดวย…” 
3.3 สภาพหลักสูตร 
หลักสูตรจัดตามมาตรฐานของกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูดานศิลปะ และมี

บางสวนปรับปรุงตามความสนใจ ความสามารถของผูเรียน องคความรูทองถิ่น  โดยพิจารณาถึง

กิจกรรมที่กอใหเกิดรายได  เชน เปเปอรมาเช  และสัมพันธกับวิชาอื่นๆ เชน ภาษาอังกฤษ ซึ่งตองวาด

ภาพตามคําศัพท  เนื้อหาวิชาระดับประถมศึกษาเริ่มจากการสรางสรรคศิลปะอยางงายๆ จาก

ส่ิงแวดลอมรอบตัว  เชนกานกลวย  ใบไมประทับรอยบนกระดาษ หรือวาดตามขอบรอบนอกเมื่อถึง

ระดับตอนปลายเรียนรูเร่ืองทฤษฎีสี  การวาดบางครั้งใหดูตนแบบ บางครั้งใหจินตนาการเอง จนเมื่อถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มหลักองคประกอบศิลป  ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ประวัติศาสตรศิลป 

ประกอบกับการวาดสีน้ํา สีโปสเตอร และประยุกตศิลปอ่ืนๆ  จนถึงตอนปลายเรียนละเอียดขึ้น นําไปสู

การสรางสรรคส่ิงใหมๆ ดวยตนเอง และบูรณาการเขากับภูมิปญญาทองถิ่น  ควบคูกับวิชาปฏิบัติ โดย

อาจเพิ่มวิชาเลือก  อยางไรก็ตามหลักสูตรที่ยึดมาตรฐานสวนกลางนี้มีปญหาอยูมาก เหมาะสมกับ

นักเรียนที่อยูเขตเมืองเทานั้น  ดังที่ครูศิลปะกลาววา  “...ความสามารถของเด็ก การรับรูของเด็กไมเขา

กับหลักสูตรที่ตั้งขึ้นมา  มันยากเกินไปสําหรับที่นี่   ส่ังงานที่นี่ไมไดเหมือนเด็กขางนอก บางอยางยาก

เกินกวาเด็กจะรับรู บางทีก็ตองมาปรับ  แตพอปรับแลวก็ยากที่จะบรรลุวัตถุประสงค...” สภาพนี้ชี้วา 

ครูมองหลักสูตรที่เปดกวาง  รองรับวัฒนธรรมหรือชุมชน  ที่มีความหลากหลาย มีระดับที่แตกตางกัน 

คํากลาวนี้จะเห็นวา หลักสูตรของรัฐแมเปดโอกาสใหบูรณาการความรูกับทองถิ่น แต

สําหรับโรงเรียนกันดารยังมีปญหา เชน การเรียนศิลปะสมัยใหม ผูเรียนไมรูสึกถึงความสวยงามอยาง

ใด นักเรียนยังคุนชินกับเนื้อหาที่เขาใจงายชัดเจน  และผูปกครองสงเสริมวาดภาพเหมือนธรรมชาติ 

นักเรียนจึงมักประเมินผลคนที่วาดเกงคือคนที่วาดเหมือนจริง ทําใหรูสึกวาการเรียนรูศิลปะเปนเรื่อง

ยาก ดังบทสัมภาษณนักเรียนที่ถนัดดานศิลปะที่สุดของหอง ดังนี้  

            ผูสัมภาษณ :  ในความรูสึกของเรา คิดวาเราวาดรูปเกงหรือไม 

            ผูใหสัมภาษณ : วาดรูปไมเกง เพราะไมเหมือน    

            ผูสัมภาษณ : เวลาเรียนวาดภาพเหมือน จะทําอยางไร 

            ผูใหสัมภาษณ : วาดเทาที่ได   บอกครูวาภาพเหมือน ผมวาดไมได เพราะ 

                                                จินตนาการใหเหมือนไมได  

            ผูสัมภาษณ : ภาพวาดเหลานี้นําไปใชประโยชนอยางไรไดบาง  

            ผูใหสัมภาษณ :          นําไปใชตกแตงหอง สามารถเอากระดาษมาวาดเปนเรื่องราว 
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           ทัศนะนี้ยังอาจวิเคราะหไดวาผูเรียนเห็นผลทางปฏิบัติมากกวาทฤษฎี   ดังนั้นหลักสูตร

ศิลปะตองปรับใหเรียนรูจาการปฏิบัติ  ไมใชจากทฤษฎี  กิจกรรมศิลปะสวนใหญอยูในโรงเรียน  การ

คนควาใชบริการหองสมุดโรงเรียนเทานั้น  ไมสามารถเดินทางศึกษาแหลงภายนอกดวยตนเอง  

ความสําเร็จของการเรียนในตามหลักสูตรขึ้นกับความขยัน  การแสวงหาวามรู  ดังเชนคํากลาวที่วา “...

ถึงวาดรูปไมเกง แตถาแสวงหาจะทําใหเกงได  มีพรสวรรคไมแสวงหาก็ชวยไมได...” วิธีการประเมินผล

ครูจะพิจารณาหลายๆ ดาน แมไมสวยไมประณีต แตหากขยัน  ตั้งใจ ตรงตามเรื่องที่กําหนดก็อาจมี

คะแนนสูงได  อยางไรก็ตามนักเรียนสวนใหญขาดความเพียร ถาครูใหวาดเรื่องที่ไมถนัดจะตอตาน  

กิจกรรมที่นักเรียนไมชอบอยูที่ความไมถนัด  เชน เมื่อแกะสลักไมได ไมอยากเรียน  ไมคิดวาตองเรียนรู

เพื่อพัฒนาฝมือ 
3.4 สภาพแวดลอมและอื่น ๆ  

            โรงเรียนไมมีอาคารศิลปะเปนเอกเทศ  หองศิลปะอยูในอาคารเรียนปะปนกับหองเรียน

อ่ืนๆ ดานหนามีตนไมรมร่ืน นักเรียนชอบวาดรูป ใตตนไมมากกวาในหอง  สภาพหองคับแคบไมสะดวก

ตอการปฏิบัติงานบางอยาง เชน งานปน เซรามิก ฯลฯ แมโรงเรียนที่เปดสอนตั้งแตระดับประถมศึกษา

จนถึงระดับมัธยมศึกษา แตขาดผูอุปถัมภและสนับสนุนทุน  ไมมีหองเพียงพอ  ซึ่งวิเคราะหไดวา ความ

เปนพื้นที่ชายแดนประกอบกับเปนชนบท ทําใหโรงเรียนขาดการเหลียวแล นับต้ังแตระดับเขตจนถึง

ระดับสวนกลาง  ไมมีภาคเอกชนสงเสริมในกิจกรรมศิลปะ  ครูซื้อขาหยั่งสําหรับวางภาพดวยทุน

สวนตัว  กระดานสเก็ตมีไมเพียงพอ วาดภาพบนพื้นกระดานที่ปูเส่ือน้ํามัน หรือโตะเตี้ยแบบญี่ปุน ใชสี

ที่โรงเรียนแจกให แตกระนั้นก็ตามครูพยายามคนหาสีใหมๆ จากวัสดุธรรมชาติ เชน กาบกลวยซึ่งให

โทนสีน้ําตาล เปลือกมังคุด  เปนตน  ผนังเต็มไปดวยผลงานชิ้นเยี่ยมของนักเรียน  งานเหลานี้มีสวน

กระตุนอยางมาก  ดังที่นักเรียนกลาววา “...มีภาพหลายภาพมาแขวนรวมกันทําใหเกิดจินตนาการ...”  

ครูมีโนตบุคสวนตัวสําหรับคนควา และเปนสื่อการสอนดวยโดยหันใหนักเรียนดูจากจอเล็กๆ  หองสมุด

มีหนังสือศิลปะนอย  ดังที่ครูศิลปะกลาววา  “...หนังสือศิลปะมีนอย หนังสือศิลปะบางครั้งตองเก็บเอง 

หากเก็บในหองสมุดบางครั้งก็หาย ตองเก็บไวเอง ใครสนใจก็ยืมอาน...”   สภาพนี้จะเห็นวาแหลง

เรียนรูศิลปะจะอยูที่หองเรียนศิลปะและครูศิลปะเทานั้น 

แมมีส่ือการเรียนรูสมัยใหม เชน อินเทอรเน็ต  เคเบิลทีวี แตเปดปดเปนเวลา ระบบ

อินเตอรเน็ตใหบริการตั้งแต 08.00 น. จนถึง 17.00 น. ทุกวัน คอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ เมื่อทํารายงาน

ตองขอความชวยเหลือกจากเพื่อนภายนอก จะเห็นวา สภาพแวดลอมดังกลาว มิไดเอื้อตอการ

พัฒนาการเรียนรู กระบวนการเรียนอยูในกรอบที่โรงเรียนจัดใหจึงดอยโอกาสในการแขงขันกับแหงอื่น  

สภาพแวดลอมที่เรียบงายสงบ  มีที่พักในโรงเรียน บางครั้งสงผลดีตอจิตใจ กลาวคือชวยใหมีระเบียบ

วินัยในการเรียน มีความรัก มีความผูกพันเหนียวแนนระหวางนักเรียนศาสนาพุทธและมุสลิม  ยิ่งมี
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ศิลปะเปนเครื่องสานความสัมพันธดวยแลว ยิ่งเกิดผลดี  อยางนอยชวยขัดเกลาอารมณ เติมเต็มส่ิงที่

ขาดหายไปในชวงเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
4 ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม 

    โรงเรียนนี้เปนอีกแหงหนึ่งที่มีสภาพชายขอบ และดูเหมือนวา มีสภาวะชายขอบยิ่งกวาแหง

อ่ืน เนื่องจากอยูติดเขตแดนไทยกับมาเลเซียเพียง 5 กิโลเมตร  หางไกลยานชุมชน  และไกลจากศูนย

การศึกษาในเขตเมืองหรือตัวจังหวัด การเดินทางเขามาบริการความรูของศิลปน หรือการจัดโครงการ

เพื่อเด็กดอยโอกาส การสงเสริมทางการศึกษาจากภาคเอกชนมีนอยมาก สถานการณความไมสงบยิ่ง

ปดทางการติดตอกับโลกภายนอก  อยางไรก็ตามหากวิเคราะหสภาวะชายขอบโรงเรียนจะพบวา เปน

การตีความหมายตามความรูสึกของคนนอกพื้นที่เทานั้น  โดยแทจริงทั้งครูและนักเรียนตางพอใจกับวิถี

ชีวิตแบบชนบท มีความเพลิดเพลินทามกลางธรรมชาติ ความเหงาที่หางเหินครอบครัว  ครูไมคาดหวัง

ความชวยเหลือพิเศษจากองคกรใดๆ  โรงเรียนดูเหมือนกันดาร ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ  ไมเปนที่รูจักมาก

นัก  เดินทางไมสะดวกไมใชส่ิงสะทอนถึงการรอความชวยเหลือ แตหากเปนเพราะหลักสูตรการเรียน

ศิลปะตั้งกรอบใหใชอุปกรณวัสดุส่ือการสอนและกิจกรรมเหมือนกันทั่วประเทศ เมื่อพื้นที่บางแหงขาด

แคลนสงผลตอคุณภาพการเรียน ผูเรียนไมกาวทันศิลปะใหมๆ ยิ่งตอกย้ําความเปนชายขอบยิ่งขึ้น   

เมื่อนักเรียนไรความสามารถก็ยิ่งเปนเหตุใหขาดความเอาใจใส สนับสนุนจากภาครัฐ  นักเรียนมุสลิม

กลาววา “...หนูชอบดูรายการศิลปะทางโทรทัศนของมาเลเซีย ทําใหรูวา การสรางสรรคศิลปะยังมีวิธี

อ่ืนอีกมากมาย เชนขยํากระดาษแลวติดกาวทาสี...”  ส่ิงนี้สะทอนวา กระบวนการเรียนรูศิลปะในพื้นที่

ใกลเขตแดนมาเลเซีย ที่จัดวามีสภาวะชายขอบ เปนเพราะยึดศูนยกลางรัฐ ยึดนักสื่อสารมวลชนจาก

กรุงเทพ หากยึดการศึกษาศิลปะของมาเลเซียเปนหลัก พื้นที่ชายแดนอาจไมใชชายขอบ กรุงเทพหรือ

สวนกลางกลับกลายเปนชายขอบ เพราะหางไกลกับวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนมุสลิม บางครั้งสื่อการสอน

ผานโทรทัศนของมาเลเซียใหผลสัมฤทธิ์สูงกวา เพราะมีวัฒนธรรมรวมกัน การเปนพื้นที่ชายขอบมีสวน

ผลักดันใหยอมรับวัฒนธรรมของมาเลเซียที่แข็งกวาโดยงาย 

การดํารงชีวิตของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนติดประเทศมาเลเซีย สรางโอกาสเรียนรูศิลปะขาม

วัฒนธรรมไดมากกวาแหงอื่นที่ไมอยูชายแดน  มีสังคมแบบพหุวัฒนธรรมทั้งในแผนดินไทยและ

มาเลเซีย  ผูเรียนมุสลิมมีโอกาสเรียนรูวัดไทยในมาเลเซีย และเห็นวิถีชีวิตที่ราบรื่นระหวางชาวพุทธกับ

มุสลิมในประเทศมาเลเซีย ที่นํามาปรับใชกับการอยูรวมกันระหวางคนตางศาสนาในโรงเรียน  

การศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะในโรงเรียนแหงนี้  ยังสะทอนถึงความสนใจเรียนรูศิลปะ  ที่ตาง

วัฒนธรรมของผูเรียน  แมตางศาสนา ภาษา ภูมิลําเนา แตพรอมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  ดังที่

พบวา มีนักเรียนมุสลิมวาดภาพลายไทยสวยกวาไทยพุทธ  กลาวคือมีการเรียนรูศิลปะแบบพหุลักษณ  

ที่อาศัยการศึกษานิสัยใจคอและปรับความสนใจใหตรงกัน  ดังที่นักเรียนมุสลิมกลาววา “...ผม
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พยายามเขาใจศาสนาของเพื่อน  เขาไปในโบสถไทยไดหากตองการหาความรู   ถาใหทําศิลปะไทยก็

ทําได  เปนการหาความรูเพิ่มเติม...”  ในเทศกาลลอยกระทงมุสลิมจะรวมกันออกแบบกระทง ปกเทียน

แตไมปกธูป เปนการชวยเหลือเทาที่กระทําได  โดยเห็นเปนเรื่องการประกวดแขงขันความงามและ

สนุกสนาน หรือในพิธีไหวครู  มุสลิมบางคนทําพานดวย และบางคนถือพานไปใหครูตามพิธีกรรม 

สภาพนี้สะทอนวา การเปนนักเรียนประจําหางเหินครอบครัว มีสวนชวยใหนักเรียนกลาตัดสินใจในการ

กระทํา มีความคิดอยางอิสระ ซึ่งนั่นจะทําใหใชชีวิตรวมกันอยางสงบ ดังบทสนทนานี้ 

    ผูวิจัย  : ชวยเลาประสบการณเด็ดๆ ตอนที่เรียนศิลปะรวมกันกับเพื่อนมุสลิม 

    ผูรวมสนทนา : ตอนผมกําลังวาดพระสงฆ มีเพื่อนมุสลิมมาพูดวา พระหัวลานตบ  

                                      หัวดังแปะ 

    ผูวิจัย  : แลวเราโตตอบยังไง 

    ผูรวมสนทนา : ผมก็บอกวา โตะอิหมามไวหนวดเหมือนแพะ  แตเราก็ไมโกรธกัน 

ส่ิงนี้สะทอนถึงสังคมและวัฒนธรรมที่อาศัยความตาง สรางความเขาใจซึ่งกันและกัน 

อยางไรก็ดีมีขอสังเกตวา การเสียดสีทางศาสนาศิลปหากไทยพุทธเร่ิมกอน  มุสลิมจะโกรธเคืองดูเปน

เร่ืองจริงจัง แตหากมุสลิมเร่ิมกอน ไทยพุทธจะเฉยเมย  และโตตอบโดยถือเปนเรื่องสนุก นักเรียนไทย

พุทธจะเปนฝายปรับตัวเขาหาวิถีมุสลิม ผูเรียนไทยพุทธเมื่อเลือกหัวขอรายงานสวนใหญสนใจศิลปะ

อิสลามเปนอันดับแรก   เพราะเรียนรูไดกวางขึ้น  ขณะที่นักเรียนมุสลิมเลือกศิลปะอิสลาม เพราะคิดวา

ควรรูศิลปะของตนกอน   นอกจากนี้มีขอสังเกตจากการเปรียบเทียบกลุมไทยพุทธและมุสลิม กลาวคือ 

นักเรียนมุสลิมเห็นวา ครูศิลปะที่นับถือศาสนาพุทธ หากยายมาสอนใหม ๆ ควรรูจักความเปนตัวตน

ของเด็กอิสลาม  ขณะที่ทัศนะจากไทยพุทธเห็นควรใหครูศิลปะที่เปนมุสลิมปรับตัวเขาหาไทยพุทธ 

ผูวิจัยเห็นวาเปนไปยากตราบใดที่สังคมสวนใหญเปนมุสลิม  ความแตกตางนี้สะทอนวา แมผูเรียนมี

สังคมแบบพหุวัฒนธรรม แตสําหรับพื้นที่ชายแดนภาคใตมิอาจแสดงอัตลักษณตนเองอยางเทาเทียม 

คนไทยพุทธยังถูกดกทับเบียดบัง ตองเอนเอียงไปตามวิถีวัฒนธรรมของคนกลุมใหญ 

 การดํารงรักษาอัตลักษณของนักเรียนมุสลิมดูเหมือนจะเขมแข็งกวาไทยพุทธ ดังที่ผูวิจัยให

วาดภาพศาสนสถานใดๆ  มุสลิมทั้งหมดจะวาดมัสยิด สวนไทยพุทธจะวาดวัดบาง มัสยิดบาง นักเรียน

มุสลิมเห็นควรวาดภาพแบบอิสลามใหมาก เพราะอยูภาคใต   อยางไรก็ตามมีขอสังเกตของผูเรียนไทย

พุทธคนหนึ่งวา   “...แมเพื่อนมุสลิมยอมวาดพระ แตจะดูถูก แลวบอกวาศาสนาเขาดีกวา..” การบอก

กลาวของไทยพุทธนี้แสดงถึงความรูสึกไมมั่นใจและจริงใจของเพื่อนตางศาสนา  แตยอมรับใน

ความเห็น และบางครั้งพยายามออกหาง  การที่ครูอิสลามชอบใชภาษามลายูถิ่นกับเพื่อนมุสลิมอาจ

เปนเหตุใหเหินหางเชนเดียวกัน   การแสดงอัตลักษณที่ปรากฏจากกระบวนการเรียนรูศิลปะเหลานี้ 

สะทอนใหเห็นวา การดํารงอัตลักษณของชาติพันธุใดก็ตาม  จะมีความเขมแข็งก็ตองอยูในสถานะของ
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คนกลุมใหญเทานั้น ครูศิลปะมุสลิมที่พูดไทยไมชัดอยางนอยแสดงวา พวกเขายังไมทอดทิ้งภาษาถิ่น 

อันดํารงไวดวยอัตลักษณมลายู การนําองคความรูทางศิลปะและนโยบายการศึกษาจากสวนกลางไป

พัฒนา การสรางความเขาใจ เขาถึงเทานั้นจะกอใหเกิดผลสําเร็จ 

 

 กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนแหงที่หนึ่ง 
 1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
     ชุมชนที่ศึกษาเปนแหลงทําวาวควาย  ในอําเภอเมือง จังหวัดสตูล หางจากตัวเมือง

ประมาณ 10 กิโลเมตรทางทิศเหนือของตัวเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 142,894 ตารางกิโลเมตร  พื้นที่สวน

ใหญเปนที่ราบลุมทางทิศตะวันออกเปนที่ราบสูงเชิงเขา และปาไม ทางทิศใตเปนชายเลน มีลําคลอง

และลําหวยที่สําคัญจํานวน 5 สาย มีลักษณะภูมิอากาศโดยรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและ

ตะวันออกเฉียงเหนือทําใหมี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่ม

ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม จะมีฝนตกเกือบตลอดฤดูกาล มีประชากร 16,750 คน  นับถือ

ศาสนาอิสลามรอยละ 60   นับถือศาสนาพุทธและอื่น ๆ รอยละ 40   ประชาชนสวนใหญประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ทําสวนยางพารา สวนผลไม ประมง เลี้ยงสัตว ปลูกขาว ผลไม ยางพาราเปนอาชีพ

สรางเศรษฐกิจอันดับหนึ่ง  ที่ดินบางสวนเปนที่ราบลุมมีระบบชลประทานดี ซึ่งเอื้อตอการปลูกขาว 

ผลไมนิยมปลูกบริเวณบานจําพวก เงาะ ทุเรียน มากกวาปลูกเปนสวนโดยเฉพาะ มีอาชีพพาณิชยกรรม  

อาชีพอุตสาหกรรมรองลงมา เนื่องจากโรงงานตั้งอยูประปราย อาชีพหัตถกรรมครัวเรือนมีเล็กนอย แต

สวนใหญทําเสริมจากอาชีพหลัก 

  เดิมเปนชุมชนเล็ก ๆ ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม มีชื่อหมูบานวาบูเก็ตบุหงา ซึ่งแปลวา ภูเขา

ดอกไม เนื่องจากในหมูบานมีภูเขาลูกหนึ่งอยูริมคลองมําบัง เมื่อถึงฤดูฝน ตนไมบนภูเขาจะออกดอก

บานสะพรั่งสวยงาม แตเนื่องจากภูมิประเทศทั่วไปเปนที่ลุมน้ําทวมขังไหลลงลําคลองไมทัน ชาวบาน

จึงพรอมใจขุดคลองจากหมูบานเชื่อมตอคลองมําบังไปจนถึงคลองตายาย บริเวณนี้จึงเรียกวาคลองขุด 

และตอมาประชากรอพยพครอบครัวอยูมากมายจนกลายเปนชุมชนใหญ ครอบครัวที่ยายมานั้นมาจาก

หลาย ๆ ทองถิ่น ปจจุบันกลายเปนชุมชนผสมผสาน 

 ชุมชนคลองขุดไดชื่อวาเปนแหลงทําวาวพื้นถิ่นของชาวสตูล และเริ่มมีการแขงขันวาเปนครั้ง

แรกในพื้นที่นี้ ทําใหไดรับความนิยมเรื่อยมา จนนํามาสูการฟนฟูอนุรักษศิลปะการทําวาวพื้นบาน โดย

การสนับสนุนของหนวยงานตาง ๆ ในการศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนนี้ ผูวิจัยเลือกผูให

ขอมูลหลักเปนชางทําวาวอาวุโสและเปนผูเชี่ยวชาญดานศิลปะพื้นบาน เปนที่ยอมรับของจังหวัด  1  

คน และเลือกเยาวชนในชุมชนที่ผานการฝก หรือรับการถายทอดความรูเร่ืองวาว 2 คนจากชางอาวุโส  

ถึงกระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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     2  ปจจัยที่สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกระบวนการเรียนรู 
      2.1  ปจจัยที่สนบัสนนุ 
          กระบวนการเรียนรูศิลปะพื้นบานในชุมชนแหงนี้  อาจแยกเปนการเรียนรูของคนรุนเกา 

และคนรุนใหม  รุนเกาผูวิจัยสัมภาษณชางวาวอาวุโส ซึ่งปจจุบันเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องวาว และรุนใหม

ซึ่งรับการถายทอดจากชางรุนเกา ซึ่งอาจเปนเด็ก เยาวชน และเพื่อนบานในชุมชน จากการศึกษา 

พบวา ปจจัยและเงื่อนไขที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของทั้งสองรุน  คือความชื่นชอบและความสนใจ

พิเศษ ดังที่ชางวาวอาวุโสใหสัมภาษณวา  “...ตอนเด็ก ๆ อยูสงขลา เห็นคนขางบานเลนวาว ลุงชอบ

มาก แตถามอยางไร เขาก็ไมบอกวาทําอยางไร  ตอมายายมาอยูสตูล มีการแขงขันวาว  ก็นําวาวที่ทํา 

ไปแขงขันดวย ทํามาจนเปนที่ยอมรับของคนในจังหวัด...”  ลักษณะนี้แสดงถึงความชอบ  ซึ่งเปนไปเพื่อ

ความสนุกในวัยเด็ก  จนสามารถทําวาวไดเอง  อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา เหตุใดเด็กคนอื่นที่ชอบ

เลนวาวเชนกันไมสามารถทําวาวเองได   แตกลับมาใหลุงชวยทํา แสดงวา ความชอบเทานั้นไมเพียงพอ 

ยังตองอาศัยการชางสังเกต ชางจด ชางจํา เปนคนเขาใจอะไรงาย ๆ และมีความถนัดในงานฝมือ ดังคํา

กลาวที่วา  “...ไปเห็นวาวคนอื่นจะจํา  แลวกลับมาทํา  มาจินตนาการ เหมือนมีจิตวิญญาณ...”  ใน

ชุมชนราว พ.ศ. 2505 คนสวนใหญมีอาชีพทํานา เมื่อยามวางนิยมเลนวาว  ดวยเหตุที่คุนเคยอยูกับ

ควาย และตองการทดแทนบุญคุณควาย  จึงทําเปนรูปหนาควาย เมื่อตกดินจะดูเหมือนควายกําลังกม

เงยเพื่อกินหญา แสดงใหเห็นวา ปจจัยหรือเงื่อนไขภายในเกี่ยวของกับความชอบ จินตนาการ ความคิด

สรางสรรค และความถนัดเฉพาะตัว สวนปจจัยภายนอกมาจากสภาพวีถีชีวิตของคนในชุมชน  จากที่

ลุงใหสัมภาษณยังพบวา ความชอบนี้มี 2 ลักษณะ คือ ชอบเพราะสนุกและชอบเพราะมีขวัญและ

กําลังใจ กลาวคือ เมื่อการทําวาวเปนที่ยอมรับ มีคนชื่นชม และมีรางวัล การแขงขันระดับชาติ การ

แลกเปลี่ยนประสบการณกับชางวาวภาคอื่น ๆ กลายเปนแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาฝมือ

ยิ่งขึ้น หากขาดแรงกระตุนความชอบก็อาจเปนความทรงจําในวัยเด็กเทานั้น 

                    สําหรับคนรุนใหมเห็นวา วาวเปนประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัด  เกิดความนิยมตาม

กระแส ทองถิ่นนิยม  ประกอบกับความตองการของเลนใหมๆ ดังที่เด็กในหมูบานกลาววา  “...กอนเขา

มาอบรมทุก ๆ ป เห็นรุนพี่ ๆ แขงวาว ใจจึงอยากทํา ทําแลวตื่นเตนมาก เอามาเลน มันก็สนุก เปนคน

ชอบศิลปะดวย...”   อีกเหตุผลหนึ่งวาวปรากฏในเอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว  ศิลปะและ

วัฒนธรรมของจังหวัดเกือบทุกฉบับ  มีการกลาวถึงวาวนก วาววงเดือน วาวควาย ในบรรดาวาวเหลานี้

วาวควายโดดเดนที่สุดและทํายาก  คนกลุมหนึ่งจึงสนใจเรียนรูวาวควาย เพื่อการอนุรักษมิใหสูญหาย 

ดังนั้นจึงกลาวไดวา ปจจัยที่สนับสนุนการเรียนรูศิลปะในชุมชนอีกประการคือ การที่คนในชุมชนเห็น

คุณคาของการอนุรักษ จากสื่อประเภทตาง ๆ อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับชางรุนเกา คนรุนใหม

ยังตระหนักถึงการอนุรักษนอย  สวนใหญผลิตเพื่อเลนมากกวาการสืบทอดมิใหสูญหาย กระแสการ
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อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเกิดขึ้นไมนาน เมื่อแนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตกเขามาครอบงําความ

เปนทองถิ่น 

การเรียนรูศิลปะในชุมชนยังตองการปจจัยจากคาใชจาย  ชางรุนเกาในชวงปลายชีวิต 

เมื่อกลายเปนผูเชี่ยวชาญและปราชญชาวบาน  แมไมเรียกรองเงินทอง  แตการฝกฝนจําตองมี

คาใชจายดานวัสดุอุปกรณ  ปจจุบันวัสดุบางอยางหายาก เชน ไมไผซึ่งเปนวัสดุหลัก  เดิมมีอยู

มากมายตามธรรมชาติ   ในการฝกอบรมแตละครั้ง  ผูอบรมตองนําวัสดุอุปกรณบางอยางมาเอง  เชน 

กระดาษ สวนไมไผชางจัดหาให  เพราะตองเปนไมไผที่ถูกลักษณะเทานั้น  คือไมไผสุกชนิดแก  การ

เรียนรูของชางวาวมีหลายครั้งที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชางวาวดวยกัน ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  ดังคํากลาวที่วา “...ระหวางที่ทํา ผมจะหาความรูเพิ่มเติม โดยไปดูของเพื่อน

วาทําสวยไหม อยางไร แตกอนเอากระดาษไปวาด วาดใหเปนรูป แตไมสวย แลวมานั่งหลับตา 

จินตนาการ ตอนหลังมีคนรูจักมากขึ้น เชิญไปแขงวาว ไปเปนกรรมการที่นั่นที่นี้ ชวยใหเรียนรูอยาง

มาก...”   สภาพนี้จะเห็นวาการเรียนรูแบบชาวบาน ภายใตกระแสบริโภคนิยมจําตองมีองคกรตาง ๆ 

สนับสนุน ดังเชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจายคาเดินทางไปรวมแสดงที่เมืองทองธานีเปนประจํา

ทุกป  ชางวาวเคยรวมแขงขันที่สนามหลวง ในหัวขอวาวในวรรณคดีไทย  โดยออกแบบรูปครุฑ แตไม

สามารถเอาชนะคูแขง ซึ่งทําลวดลายเปนรูปสุดสาครอยางสวยงาม  ชางวาวไดกลาวไววา “...แมพาย

แพแตเรียนรูอะไรไดมาก...”  สภาพนี้ชี้ใหเห็นวา การแขงขันทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง  และคนที่ทํา

วาวควรมีพรสวรรคทางศิลปะดวย 
2.2 ปจจัยที่เปนอุปสรรค 

            ปจจัยและเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคของการเรียนรูเร่ืองวาวในชุมชน สําหรับคนรุนเกา คือ 

ไมไดรับการถายทอดโดยงาย คนโบราณสวนใหญจะหวงตํารา ไมอธิบายเปนขั้นตอน และไมตองการ

ใหใครทําตามแบบ นอยคนนักที่แอบทําจนสําเร็จ จึงอาจไมใชอุปสรรคสําหรับคนที่มีความพยายามสูง 

ปจจุบันอุปสรรคของชางรุนเกา คือ วัสดุหายาก หรือแพง ไมอาจสืบทอดรูปแบบตามประเพณี ดังเชน 

กระดาษบางขาวซึ่งตองสั่งจากมาเลเซีย ปจจุบันใชกระดาษแกวแทนซึ่งขาดงาย แอดวาวซึ่งเปน

สวนประกอบใหวาวควายมีเสียงดัง ตองเปลี่ยนมาใชแผนพลาสติกไมลา จากเดิมซึ่งใชใบลาน กลวย 

หรือใบเตย หากถายทอดแกคนรุนใหม ส่ิงเหลานี้ตองอธิบายใหผูเรียนรับรูจากของเดิมเปนใหม การ

เรียนรูโดยไมใชวัสดุเดิม จะทําใหการสืบทอดไมสมบูรณ สําหรับคนรุนใหมเมื่อรับการถายทอดจะพบ

ปญหาเรื่องเวลา เวลาฝกอบรมมีนอย   การฝกแตละครั้งสวนใหญจะเสียเวลากับการเหลาไมไผเพราะ

ยุงยาก  หากวางมีดพราไมถูกตองอาจบาดมือ  ถาใชคัตเตอรเหลาจะกินไมงาย   เงื่อนไขที่เปนอุปสรรค

ของการเรียนรูสวนใหญจึงเปนปจจัยภายนอก 
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3 สภาพการณกระบวนการเรียนรูศิลปะ  
     3.1 สภาพผูรับการถายทอด 
       ผูที่อบรมวาวควายสวนใหญเปนเด็กและเยาวชนในหมูบาน สถานที่อบรมมีทั้งที่บานชาง

และตามที่หนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน  แทบจะไมมีผูใหญที่สนใจฝกทําวาวดวยความชื่นชอบและเต็มใจ

เหมือนคนในอดีต เปนเพราะสภาพแวดลอมปจจุบันตางจากอดีต เด็กรุนใหมเลนของเลนที่ซื้องายจาก

ทองตลาด สวนผูใหญไมเห็นประโยชนจากการผลิตวาวเพื่อยังชีพ แมยามวางการฝกวาวจะเปลือง

กําลัง ตองเหลาไมไผซึ่งอาจจะบาดมือ ยามวางสวนใหญทองเที่ยว ดูโทรทัศนหรือเลนกีฬาอื่น ๆ ความ

นิยมในการชักวาวของชุมชนลดลง  จึงจําเปนที่ตองเรียนรู  อยางไรก็ตามการฝกอบรมวาวไมวาบาน

ชาง หรือหนวยงานใดมีผลสัมฤทธิ์ไมตางกัน หากมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ 

       การเรียนรูภูมิปญญาวาวของเด็กและเยาวชนรุนใหมสวนใหญใชวิธีถามตอบ ดังคํากลาว

ของที่วา “...ถาลุงสอนตองถาม ถาวาวไมข้ึนบอกไดวาแตงที่ใด วาวกินขางตองแตงซุงหนา ถาวาว

หมุนตองแตงซุงหลัง...”  วาวกินขางคือวาวที่ข้ึนแลวตะแคง ตองดึงซุง เอาลงมาแตงใหม เพราะเหลา

ปกไมเทากันกลาวคือ ถาไมถาม ชางไมสามารถอธิบายตรงปญหาของผูเรียน เยาวชนผูเคยฝกวาวกับ

ชาง กลาววา “...ตอนแรกที่แกสอน แกบอกวาใหถาม แกสอนไมเปน หนูถามอยูคนเดียว ถาไมถามก็

จะไมรูวา ตองบอกอะไร เพราะเปนสิ่งที่แกทําจนเคยชินอยูแลว...คนที่ไมกลาถามอาจเปนเพราะดูเปน

ลุงแก ๆ ทาทางดุดัน แตสําหรับหนู  ดุก็ไมกลัวถาม..”  สภาพนี้แสดงวา กระบวนการเรียนรูที่ใชอยูใน

ชุมชน มีลักษณะเหมือนสนทนาโตตอบไปมา แตการจะสนทนานั้นตองอาศัยความคุนเคย ไววางใจ 

ดวยเหตุนี้การถายทอดศิลปะในเครือญาติจึงเกิดขึ้นโดยงาย  คนที่เกรงกลัวที่จะถามไมใชเพราะ

บุคลิกภาพของชางดูยําเกรง  แตเปนเพราะวัฒนธรรมการเรียนรูของคนไทยสวนใหญที่ไมชอบซักถาม 

แตะจะรอใหผูอ่ืนปอนความรูตลอดเวลา 

                     ส่ิงที่เกิดขึ้นกอนตั้งคําถามของผูเรียน คือการรับฟงประสบการณของชาง การไดฟงทําให

เพลิดเพลินและชวนใหคิดตลอดเวลา จนนําไปสูขอสงสัย การอานหนังสือซ่ึงรวบรวมความรูจากชาง

เปนสิ่งที่นาเบื่อ แตถามีคนเลาเรื่องจากหนังสือหรือใหชางเลาเองจะสนุกมากขึ้น  ดังคํากลาวของเด็ก

ที่วา ”...การเลาจากชีวิตจริงจะสนุกเหมือนผูใหญเลานิทานใหเด็กฟง ดีกวาใหอานหนังสือเองแลวก็ลืม 

ถาเปนเรื่องเลาจากประสบการณจริงก็จะจํางาย แตแกเปนชาวบาน ไมมีทักษะการสอน...” การเรียนรู

แบบชาวบานจะสําเร็จผลผานเรื่องเลา  การเลานําไปสูการตั้งคําถามมากกวาการอาน เพราะการฟงมี

บริบทของอารมณ ความรูสึกที่ผูเลาสอดแทรกและกระตุนใหสงสัย ดังกรณีที่ชางวาวเลาประสบการณ

แกเด็กๆในชุมชน เมื่อตอนประกวด ประเภทสวยงาม วาวบางตัวลงทุนสูงมาก ตกแตงลวดลาย ฉลุ

ลวดลายสลับซับซอน ใชเวลาหนึ่งป  แตไมไดรางวัล  เปนปมใหมีคําถามวาเหตุใดไมไดรางวัล  ซึ่งไดรับ

คําตอบวา ปกวาวยาวเกินเกณฑที่กําหนด แมแตเซนตเดียวจะผิดกติกา ถาสวยงามมากชนะใจ
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กรรมการ แตเมื่อวัดความยาวปกแลวเกิดจะพายแพทันที  กระบวนการเรียนรูแบบนี้ทําใหผูเรียนจําฝง

ใจ เพราะเกิดจากปมสงสัยเฉพาะหนาระหวางสนทนา 

การตกแตงวาวควายใหสวยงามมีหลายเทคนิค ส่ิงที่ ผู เ รียนควรรู เบื้องตนคือ 

ลักษณะเฉพาะของวาวควาย ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน  คือสวนที่เปนปกและสวนที่เปนหัวควาย ควรรู

จํานวนไมไผซึ่งใชประกอบกัน 14 ซี่  แตละซี่ดัดโคงโดยงาย ความสวยงามประการหนึ่งอยูที่ความโคง

งอของไมไผ โดยเฉพาะหัวควาย  ซึ่งตองดัดเปนรูปเขา หู คอ จมูก ส่ิงที่ยากสําหรับชางทั่วไปคือ การ

ตกแตงลวดลาย ซึ่งตองอาศัยความรูดานศิลปะอยางยิ่ง  โดยทั่วไปวาวควายตกแตงลายเปนจุดๆ และ

ทาสี  วาวควายมีสีพื้นคือสีขาวของกระดาษ  หากตองการประณีตอาจตองฉลุกระดาษตางสี  แลวผนึก

ทับอีกชั้นหนึ่ง จะทําใหวาวมีคุณคายิ่งขึ้น  ชางที่ตกแตงเองบางครั้งเรียนรูลวดลายจากหนังสือ จาก

โปสเตอรการด การตกแตงลายตองใชจินตนาการและความคิดสรางสรรค  ในการฝกความคิดรเริ่ม

สรางสรรคนี้ ครูชางพื้นบานมีขอจํากัดไ  มมีความรูความสามารถ  ตองใหผูรับการการายทอดหรือผูรับ

กาสรางสรรคฝกคิดเรียนรูดวยตนเอง  

การถายทอดความรูของชางพื้นบาน ผูรับการอบรมเห็นวาไมควรมีเนื้อหาซับซอน แม

มีประสบการณสูงก็ตาม ตองอธิบายอยางงาย ๆ พรอมการสาธิต การถายทอดเนื้อหาไมไดลําดับจาก

ยากไปงาย  หรือแบงเรื่องใดอธิบายกอนหลัง แตยกอธิบายเปนเรื่องใดก็ไดข้ึนกับการตั้งคําถาม  ผูใด

ตองการฝกฝนตองเสาะหาชางดวยตนเอง  บางครั้งยากที่จะรู  ยกเวนชางผูมีชื่อเสียง  คนอื่นๆที่เปน

บางตองสอบถามเพราะไมเปนที่เปดเผย เยาวชนผูเคยฝกการทําวาวควายกลาววา “...หนูเรียนรูเร่ือง

วาวจากอินเทอรเน็ตกอน แตมีเนื้อหานอยมาก ทําใหภูมิปญญาการทําวาวอาจหายไปงาย ถาหนูอยาก

ปนตุกตา ก็จะเปดเน็ต หนูเลยทําได แตถาวาวก็ไมรูวาจะหาจากไหน ถารูวาใครทําวาวเปนจะไดไปหา

ถูกคน...”  คํากลาวนี้ยืนยันถึงขอมูลคนทําวาวไมไดเผยแพรสูสาธารณะนัก  ไมมีทําเนียบชางวาวควาย  

เปนเหตุใหกระบวนการเรียนรูเรื่องวาวมีปญหา  อยางนอยทําใหคนสนใจจริงขาดโอกาส คนที่สนใจ

เล็กนอยลืมเลือนจนเสื่อมสลาย 

การเรียนรูศิลปะของชาวบานที่เห็นผลชัดเจนคือ การดูวิธีทําของชางโดยตรง พรอมฟง

คําอธิบาย ดังเชนคํากลาวของผูรับอบรมที่วา  “...หนูเห็นชางทํากับตา ทําใหหนูเขาใจมาก...”  ความรู 

ความเขาใจเกิดจากชางนําโครงสรางของวาวเปนสื่อ  พรอมสาธิตวิธีการผาไมไผ  เหลาไมไผ  พรอม

อธิบายลักษณะโครงที่เหลาสําเร็จแลว  โดยมิไดทําทุกขึ้นตอน  ผูเรียนจะตองสังเกตและคาดเดาเอง 

เชนคําพูดที่วา เมื่อเหลาเสร็จจะเปนแบบนี้  แลวอธิบายวิธีการวัดวิธีการชั่งกอนตอเปนโครงอยางงายๆ 

โดยใหผูเรียนปฏิบัติตามดวย  ผูเรียนทดสอบความสมดุลของไมไผ โดยหงายมีดพราขึ้น ตั้งตาไมไผตรง

ใบมีด ถาเอียงขางใดตองเหลาขางนั้นใหน้ําหนักเสมอกัน  หากวัดไมไผ 2 อันใหยาวเทากันโดยมีตาอยู

กึ่งกลางพอดี  สาธิตโดยวางตาไผชนกัน แลวพลิกไปมา ตัดสวนที่เกินออก  กลาวไดวาการเรียนรูภูมิ
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ปญญาชาวบานใชส่ือการสอนแบบงายๆ และมีอยูแลวโดยธรรมชาติ  ไมใชไมบรรทัดหรือเครื่องชั่ง

น้ําหนักสําเร็จรูป  ลักษณะที่ไมซับซอนทําใหผูเรียนเขาใจรวดเร็ว แมไมมีความรูทางคณิตศาสตร  การ

เรียนรูสัดสวนใชสายตาวัดระยะและสติปญญาในการจําและเขาใจขั้นตอนตางๆ ดังคํากลาวของผู

ฝกอบรมที่วา  “...ตองใชสมองบาง อยางนอยเปนทักษะความจํา คนเรียนวาว ตองเขาใจอะไร

พอสมควร บางครั้งสงสัยวา ทําไมตองเหลา...”  แสดงวา การเรียนรูเร่ืองวาวมีลักษณะที่ตองการคือ 

ความสามารถในการลําดับข้ันตอน  เห็นความสัมพันธจากเหตุไปสูผล   เพื่อความเขาใจที่ชัดเจน สวน

ใหญวาดภาพประกอบดวย  การวาดภาพจะชวยเตือนความจํา  และเปนสื่อถายทอดแกคนรุนหลัง  
3.2 สภาพของผูถายทอด 

            ปจจุบันชางวาวมีอาชีพหลักคือรับจางทั่วไป  การถายทอดภูมิปญญาประเภทวาว

ควายรวมถึงการทําวาวจําหนาย  เปนเพียงงานอดิเรกหรือเสริมรายได  ผูสนใจซื้อสวนใหญจะเปนนัก

แขงวาว ตั้งราคาประมาณชิ้นละ 500  บาท โดยรวมคาวัสดุคาแรง  ตนทุนแทจริงประมาณ 200 บาท 

ใชเวลาผลิต 5 วัน ทําโครง 1 วัน ทําปก 1 วัน ติดกระดาษและตกแตงอีก  3 วัน หากเปนบุคคลทั่วไป

บางครั้งจะมอบเพื่อการกุศล เชน นําไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑทองถิ่นของโรงเรียน  ดังคํากลาววา...

แรก ๆ ทําไปเพื่อสนุก พอยายมาอยูสตูลเร่ิมทําขายเอง แตมีคนไปสงให ที่คนรูจักผมมากขึ้นเปนเพราะ

มีชื่ออยูในหนังสือ ศอบต. มีชื่อในอินเตอรเน็ต ทําใหเปนที่รูจักของคนเลนวาว ผมมอบวาวใหโรงเรียน 

ทางครูก็มักเชิญเปนวิทยากรแกครู นักเรียน...”  การถายทอดของชางวาวใชวิธีการเลาใหฟง ไมมีการ

เขียน ผูเรียนหรืออบรมตองหมั่นถาม หรือต้ังขอสงสัยตลอดเวลา เพราะบางครั้งจะลัดขั้นตอน ส่ิงหนึ่งที่

ชางวาวทุกคนรูสึกวาตนเองกําลังถูกดูหมิ่น คือคําถามที่วา วาวนี้ชักขึ้นฟาไดหรือไม  แสดงถึงการ

วัดผลสําเร็จของกระบวนการเรียนรูและการถายทอดเรื่องวาว อยูที่การขึ้นปลอยสูทองฟาเปนหลัก  

ความสวยงามและความคิดสรางสรรคเปนเรื่องรอง   อยางไรก็ตามการผลิตใหวาวสามารถขึ้นสูทองฟา

ยังเปนเรื่องหนักใจสําหรับชางอบรม  เพราะเกี่ยวของกับหลายปจจัย เชน ผิดสัดสวนมาตรฐาน ผูกซุง

เชือกไมถูกตอง น้ําหนักและขนาดปกทั้งสองขางไมสมดุล   รวมถึงวิธีการผูก การเหลาผิดสูตร การผลิต

ไมวาวาวนก วาวควาย วาวงเดือน ตองมีสูตรเฉพาะตัว  ชางวาวที่มีประสบการณยาวนานเทานั้นจึง

สามารถถายทอดอยางละเอียดลึกซึ้ง  ขณะเดียวกันความสําเร็จสวนหนึ่งอยูที่ความตั้งใจของผูเรียน 

               จากการสัมภาษณพบวาชางวาวมีการเรียนรูหลายวิธี ดังยกตัวอยางตอนหนึ่ง

ตอไปนี้ 

               ผูสัมภาษณ : ลุงไปเรียนรูเร่ืองวาวนี้อยางไร 

               ผูใหสัมภาษณ   : ลุงเห็นตัวอยางวาวของคนขางบาน วาวขึ้นดีเมื่อไปถามไม 

                                                บอกเลยวาทําอยางไร มีสูตรอะไร วันหนึ่งวาวตกลงมาบน   
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                                                 หลังคาบานแตไมใหคืนเด็กขางบานเก็บวาวหลนไดจะสงมา 

                                                 ใหลุง แลวมาศึกษาวา เขาทําอยางไรมีวิธีเหลาอยางไร 

                  ผูสัมภาษณ  :   รูไดอยางไรวา แบบนี้ใชได หรือถูกตองแลว 

                  ผูใหสัมภาษณ :   ก็ไมรูวาสัดสวนเทาไร  ตองปรับเอง ตัวใหญจะมีสูตรหนึ่ง  

                                                 ตัวเล็กมี สูตรหนึ่ง เมื่อทําไดและชักขึ้นแลวตองใชตัวนั้นเปน 

                                                 หลัก แลวตั้งเปน สูตรไปใชกับตัวอ่ืน ใชเวลา 10 ป ลองผิด 

                                                 ลองถูกมาเรื่อยๆ จนขึ้นดีทุกตัวแตไมแขงขัน  

                 ผูสัมภาษณ :  ทําวาวมานานแลว พอใจในความรูความสามารถหรือยัง 

                 ผูใหสัมภาษณ  :  หลังจากที่ประสบความสําเร็จเปนผู เชี่ยวชาญเรื่อยมา  

                                                 จนเปนที่ยอมรับ  เดี๋ยวนี้ไปเจอชางวาวคนนั้น กลาวชื่นชมลุง 

                                                 มาก ตัวแกไดออกรายการทีวี มึงเกงจัง เลยกลาวตอบไปวา   

                                                 ตัวไมใหวิชา ขอวิชาแลวไมให นี่ไดเพราะลักวิชาตัว 

จากการสนทนานี้วิเคราะหไดวา วิธีการเรียนรูศิลปะการทําวาว คือการลองผิดลองถูก 

การทดลองปฏิบัติ คือ ทําไปกอน ตัวใดไมข้ึนมาแกไขใหม เมื่อแกแลวทดลองอีกครั้ง หากเหลาไมไผไม

ข้ึนตองเหลาใหม หรือเปลี่ยนไม ตองทําใหโครงสรางน้ําหนักเทากันหมด บางครั้งขึ้นฟาแลวแตเอียง

ตองทดลองผูกซุงใหม หรือวาวหยอนซึ่งจะเกี่ยวของกับการผูกเงื่อน การผูกเงื่อนตองเรียนรูวาเหมาะกับ

จุดใด มีการทดลองใชกระดาษแกว กระดาษสา แตขาดงาย บางใชหนังสือพิมพ ใชกาวจากยางพารา 

ยางเม็ดมะมวงหิมพานต ทดลองเปรียบเทียบจนรูวาแบบใดดีที่สุด กระดาษฟางเหมาะสมที่สุดสําหรับ

ทําวาว สัดสวนที่เหมาะสมของปกคือ ประมาณ 1.20-1.50 เมตร จึงนํามาใชเปนมาตรฐานสําหรับ

ประดิษฐวาวตัวอื่น นอกจากนี้มีวิธีการเรียนรูแบบครูพักลักจํา โดยสังเกตคนที่กําลังทําวาว หรือฟงใน

วงสนทนา คนที่มุงมั่นเทานั้นที่จะเรียนแบบนี้   การเรียนรูอาจสังเกตลําดับข้ันตอนทั้งหมด แลว

ลอกเลียนแบบจนสามารถสานตอ   พลิกแพลงใหงอกเงย   ชางโบราณสวนใหญจะหวงวิชา ไมแนะนํา 

จะเก็บไวคนเดียว   วิชาความรูสูญหายไปกับความตาย   การเลียนแบบครูพักลักจําจึงใชไดผลมาก

ที่สุด 

สภาวการณที่มีทั้งการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ  

ทําใหชางวาวมีเวลาสวนตัวนอย ใชเวลากับการรวมกิจกรรมตางๆ ทางสังคม เชน เปนกรรมการตัดสิน

วาวประจําป   เปนวิทยากรสาธิตงานสินคาโอทอปที่กรุงเทพ  การเรียนรูของชางมิไดเกิดจากการอาน

ตํารา หรือสอบถามนักฟสิกส   ไมคิดหาคําตอบวาวาวขึ้นไดอยางไร ทําไมใสแอดแลวมีเสียงดัง แตเกิด

จากการสังเกต การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชางวาวดวยกัน  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

ปจจุบันประเทศมาเลเซียนิยมเลนวาวควายมากขึ้น  ซึ่งไดรับผลพวงจากพื้นที่ชายแดนไทย  วาวควาย
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เปนวาวทองถิ่นของสูตล  มีบางที่สงขลา คนในจังหวัดรวมกันฟนฟูจนกลายเปนเทศกาลประจําป ที่รวม

เอากิจกรรมการแขงขัน  การแขงขันนี้กอใหเกิดการพัฒนาความคิด ทักษะ เพราะตองคนหาจุดออน 

จุดเดน เสมอ  อยางเชน วาวที่ประกวดในหัวขอสภาวะโลกรอน ตองคอยเปรียบเทียบ สังเกต เรียนรู

ของคนอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งความสวยงาม และรูปแบบใหมๆ  ชางวาวเปนผูที่มีคุณธรรม อยางเชน กรณี

ถูกเชิญเปนกรรมการตัดสินวาว  ชางจะไมสงเขาแขงขัน  แตทําขายใหคนอื่นแขงแทน เพื่อไมใหมีขอ

ครหาวาเปนวาวของกรรมการ 
 3.3 สภาพแวดลอมและอื่นๆ  
 แหลงผลิตวาวคือบานของชาง  มีสภาพแบบชนบท แมอยูเขตอําเภอเมืองก็ตาม 

แวดลอมดวยปาไม ทุงนา  ปลูกบานเล็กๆ ชั้นเดียวมีเกาอี้พรอมตอนรับผูมาชม  มีครอบครัว คนใน

ชุมชน และหนวยราชการคอยชวยหลือเสมอ  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา แมมีชางเชี่ยวชาญอยูใน

ชุมชน แตไมสงผลตอคนในชุมชน  กลับมีอิทธิพลตอคนละแวกอื่นหรือตางถิ่น ปจจุบันคนละเลย

การละเลนพื้นบาน นิยมเลนกีฬาที่ซื้ออุปกรณงายในทองตลาด  ภาครัฐมีสวนอยางยิ่ง ครูโรงเรียน

ใกลเคียงเห็นความเสื่อมถอยของมรดกพื้นบาน จึงผนวกเอาความรูเร่ืองวาวไปสอดแทรกในกลุมสาระ

ภาษาไทย  และขอวาวเกาๆ ไปแสดงในศูนยวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งอยูภายในโรงเรียน  ทําใหวาวควาย

เปนที่รูจักมากขึ้น โรงเรียนจัดแขงขันวาวทุกป จึงตองการวาวสําหรับแขงขันจํานวนมาก  เสาะหาชางที่

มีฝมือและฟนฟูชางวาว   ทําใหชางกําลังใจ   สภาพแวดลอมที่มีโรงเรียน ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด 

สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยลวนอุปถัมภ   จะเห็นวาพลังที่สนับสนุนเริ่มจากหนวยงาน

ทองถิ่นสูระดับชาติ ซึ่งเปนภาครัฐทั้งสิ้น สําหรับชาวบาน  บุตรหลานของชางเองไมมีผูสนใจสืบทอด  

เพื่อนบาน ไมมีบทบาทใด ๆ แมแตจะฝกฝนใหโดยไมคิดคาจาง  ชาวบานที่อยูขางบานชางวาวกลาววา  

“...ทําวาวยุงยาก ไมรูจะฝกหัดไปทําไม งานอื่นมีมากมาย แตเคยไปชวยทําบางไมไดศึกษาอะไรอยาง

จริงจัง...” บทบาทของเพื่อนบานมีลักษณะพี่เล้ียง  ไมใหคําแนะนําเพราะดอยประสบการณ  แตยินดีชี้

ทางและใหความรูพื้นฐานแทนชาง 
 4 ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ชางวาว ผูรับการฝกฝน และคนอื่นๆ ในชุมชนอาจถูกมองจากศูนยกลางรัฐวามีชีวิตแบบ

ชายขอบ เพราะอยูในพื้นที่ชายแดน  แตดวยสภาพที่ปรับตัวกับวัฒนธรรมไดมาก สภาวะชายขอบจึง

ลดความเขมขนลงและมีนอยกวาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต   ความหางไกลจากศูนยกลางอํานาจ 

และผูคนที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันไมไดเปนสาเหตุของความขัดแยง  พื้นที่ชายแดนจังหวัดนี้ยังคงปกติ 

อยางไรก็ตามชวงที่เกิดความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  คนในเมืองวิตกมาก ถึงผลกระทบ

ที่อาจลุกลามเขาสูพื้นที่ แตจนถึงปจจุบันยังไมมีเหตุการณรุนแรงใดๆ ผูคนไทยพุทธและมุสลิมใชชีวิต

รวมกันอยางปกติ  ผูที่ฝกฝนทําวาวมีทั้งพุทธ และมุสลิม และมิไดมองวาวาวเปนวัฒนธรรมของฝายใด
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ฝายหนึ่งโดยเฉพาะ แมมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมทั้งไทย จีน มุสลิม แตเมื่อปะทะหรือปรองดองกับถิ่น

อ่ืนๆ กลับสรางภาพใหเห็นถึงความมีอัตลักษณเดียวกัน เชน ความเปนคนสตูล คนใต คนชายแดน ฯลฯ 

ดังการสนทนาของชางวาวที่วา  “...ที่ประจวบคีรีขันธ มีการนําวาวควายรวมแสดงในงานเทศกาลวาว 

แตใสหางเหมือนวาวดุนดุย ถาใสหางแลวเปนวาวสตูล   คงไมใช...”  กระบวนการเรียนรูเร่ืองวาวของ

คนในชุมชน ไมมีแรงบีบค้ันทางชาติพันธุ หากเกิดขึ้นจากสํานึกในมรดกรวมกัน การเรียนรูที่อาศัยการ

บอกเลา  การเรียนลัดพักจํา  การถามตอบ สะทอนถึงวิถีชาวบานทั่วไป  การบอกเลาที่เจาะจงถาม

ตอบเร่ืองใดเรื่องหนึ่งนั้น คือภาพสะทอนของความสนใจรวมกัน ชาวบานมุสลิมที่มาของความรูเร่ือง

วาวจากชางไทยแสดงวา  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรมมิไดกีดกั้นใหเกิดการเรียนรูศิลปะของชุมชนใน

จังหวัดสตูล 

 

กระบวนการเรียนรูในศิลปะในชุมชนแหงทีส่อง 
 1  สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 ชุมชนที่ศึกษาเปนแหลงทํากรงนก  ในอําเภอแหงหนึ่งของจังหวัดสงขลา  หางจากที่วาการ

อําเภอ 3 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 25.881 ไร  ลักษณะ

ทางภูมิศาสตรของชุมชนเปนที่ราบ และที่ราบลุม มีลําคลองน้ําไหลตลอดป เหมาะแกการเกษตรกรรม 

ภูมิอากาศรอนชื้น มีลมมรสุมพัดผานตลอดป ฤดูรอนเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกรกฎาคม ฤดู

ฝนเริ่มต้ังแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม ฤดูรอนอากาศไมรอนมากนักเนื่องจากอยูใกลทะเลอาว

ไทย   ผูคนสวนใหญตั้งบานเรือนใกลเคียง คอนขางแออัด สถานที่ผลิตกรงนกบางแหงเปนบานเดียว 

บางแหงเปนตึกแถวกึ่งอาคารพาณิชย เพื่อสะดวกตอการจําหนายหรือสงพอคาคนกลาง มีประชากร 

12,435 คน นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 75   นับถือศาสนาพุทธและอื่นๆ  รอยละ  25  ประชาชนสวน

ใหญมีอาชีพเกษตรกรรม เชน สวนยาง ทํานา พาณิชยกรรม รับจาง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

เกี่ยวกับกรงนก 

ทุกกครอบครัวมีระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟา ประปา มีถนนลาดยางและคอนกรีตทุกซอก

ซอย บานที่ผลิตกรงนกสวนใหญจะเนนพื้นที่หนาบานหรือหนาตึกแถว สําหรับผูเยี่ยมชมหรือผูติดตอ

ขอจัดจําหนาย เนื่องจากอยูยานชุมชนหนาแนน จึงมีผูคนไหลเวียนเขามายังชุมชนทํากรงนกเสมอ 

ประกอบกับอยูใกลโรงเรียน ที่วาการอําเภอ สถานีตํารวจภูธร จึงมักไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่รัฐ 

สําหรับผูสนใจศึกษาหัตถกรรมทองถิ่นมายังชุมชนนี้เสมอ 

 คนในชุมชนนิยมเลี้ยงนกเขาชวาอยางแพรหลาย ชวงแรกจับนกมาจากปา ตอมามีการ

ทดลองผสมพันธุนกเขา เมื่อป พ.ศ.2500 ไดสําเร็จทําใหคนอื่นผสมพันธุนกเขามากขึ้นเรื่อย ๆ จน

กลายเปนสินคาที่มีชื่อเสียง เมื่อมีการเลี้ยงสิ่งที่ตามมาคือ กรงที่ใสนก มีการริเร่ิมทํากรงนกราวป พ.ศ. 
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2503 และทําจนแพรหลายถึงปจจุบัน  โดยป 2538 ทางสหกรณอําเภอรวมกับกรมการศึกษานอก

โรงเรียน  แนะชาวบานใหมีการรวมกลุมโดยใชชื่อกลุมผูผลิตกรงนกและหัวกรงนก ตําบลบานนา 

หลังจากรวมกลุมไดกําหนดมาตรฐานของราคา ไมมีการเอารัดเอาเปรียบ ผลงานออกมาประณีต มี

สมาชิดเริ่มแรก 101 คน ปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน และอยูในโครงการหนัง

ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล 

  ผูมีบทบาทสําคัญในการผลิต สวนใหญเปนวัยหนุมสาว วัยสูงอายุ ผูวิจัยเลือกผูให

สัมภาษณเปนชางทํากรงนกชาวมุสลิม 1 คน ในประเด็นผูรับการถายทอดและนําความรูมาถายทอด 

และครอบครัวทํากรงนก 1 ครอบครัว ซึ่งในครอบครัวนี้ผูวิจัยเลือกสัมภาษณหัวหนาครอบครัวซึ่งเปนผู

ถายทอดวิชาทํากรงนกระดับอาวุโสและสัมภาษณบุตรสาวซึ่งเปนผูรับการถายทอด รวม 2 คน ใน

ประเด็นตาง ๆ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   2 ปจจัยที่สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกระบวนการเรยีนรู 
                  2.1 ปจจัยทีส่นับสนุน 
           กระบวนการเรียนรูศิลปะการทํากรงนก ผูวิจัยสัมภาษณชางกรงนก ซึ่งปจจุบันเปน

ผูผลิตจําหนายและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นแกผูสนใจ  ขณะเดียวกันผานประสบการณการเรียนรู

การทํากรงนกจากบรรพบุรุษ  จากการศึกษาพบวา ชางกรงนกเหลานี้เรียนรูการทํากรงนกดวยตนเอง 

จากการมีชีวิตทามกลางบรรพบุรุษซึ่งนิยมเลี้ยงนก ปจจุบันคนในชุมชนหันมาสนใจเรียนรูการทํากรง

นกมากขึ้น ซึ่งมีสาหตุจากหลายปจจัย  ปจจัยภายในที่สําคัญที่สุดคือ ความตองการเรื่องรายได 

ประกอบกับพรสวรรคทางศิลปะ  กลาวคือคนที่มีความสามารถทางศิลปะสูง  ยอมสรางรายไดมากกวา

คนที่มีความสามารถทางศิลปะตํ่า   มีชางกรงบางคนเรียนรูกรงนกจากพอ  ซึ่งเปนชางกรงเกาแก 

ขณะนั้นเขาทํากรงไมหรูหรามากนัก จนเมื่อสําเร็จการศึกษาศิลปะที่กรุงเทพ ไปทํางานแกะสลักเครื่อง

หนังในมาเลเซีย รับจางวาดโปสเตอรภาพยนต  วาดรูปคนตามฟุตบาท กลับมาบานเดิมนําความรูมา

ประยุกตใชกับการแกะงาชาง การเสริมลวดลายดวยของมีคาอยางวิจิตร  ประกอบกับสรางกรงนก

แปลกใหม  เปนผลใหกรงนกมีราคาสูงขึ้น   ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นวาจินตนาการและความคิด

สรางสรรคมีสวนกระตุนใหเรียนรูเพื่อผลิตงานศิลปะ การผลิตที่จะเพิ่มมูลคากรงนก  ขณะเดียวกันการ

รับรูและประสบการณจากแหลงเรียนรูตางๆ จะชวยเพิ่มโลกทัศนใหสามารถพัฒนา  ดัดแปลง  หรือตอ

ยอดภูมิปญญา 

                       กระบวนการเรียนรูการทํากรงนก มีปจจัยภายในจากศักยภาพทางศิลปะของแตละ

บุคคล คนที่มีพรสวรรคดานศิลปะจะเรียนรูไดเร็ว และพัฒนาดานรูปแบบไดงาย ดังที่ผูวิจัยสังเกตเห็น

วา มีหลายครอบครัวที่ยังคงผลิตกรงนกแบบซ้ํา ๆ สงผลใหราคามีมาตรฐานใกลเคียง ไมสามารถ

ตอรองกับผูซื้อ เพราะวัสดุและราคาถูกกําหนดตายตัว ไมมีความรูเชิงสรางสรรค  แตผลิตตามแบบ
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บรรพบุรุษ ตางจากชางที่มีพรสวรรคดานศิลปะเปนทุนเดิม ประกอบกับการแสวงหาความรูเพิ่มเติมทํา

ใหกรงนกของเขาเปนงานประดิดประดอย มีความวิจิตรบรรจงจากการตกแตงดวยของมีคามากมาย 

เปนที่ตองการของชาวมาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย ดังที่เขากลาววา “...งานของผมชิ้นหนึ่งเคย

ขายไดไมต่ํากวาหนึ่งลานบาท   เปนเพราะมีฝมือเชิงศิลปมากกวาคนอื่น...” 

                       ดานปจจัยภายนอก ส่ิงที่สนับสนุนอยางยิ่งคือ วิถีชีวิตคนในชุมชน คนในจะนะนิยม

เลี้ยงนก สืบทอดมายาวนาน ทั้งในหมูไทยพุทธและมุสลิม อาจเลี้ยงไวดูเลน ฟงเสียง บางรายเลี้ยงไว

ประกวดประชัน หรือจําหนาย สวนใหญเปนนกเขาชวา นกกรงหัวจุก (นกปรอดหัวโขน) ความนิยม

เล้ียงเปนเหตุตองมีกรงนกไวขัง กรงขังนกพัฒนาขึ้นตามยุคสมัย ผูเผยแพรคนแรกคือ ลาเตะ ซึ่งอพยพ

มาจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  แตงงานกับหญิงชาวจะนะ แตไปใชชีวิตคูในหมูบานมะรือโบ 

อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ตาปอซึ่งปจจุบันอายุ  63 ป กลาววา เขาเรียนรูวิธีการทํากรงนกจาก

ลาเตะ และบุกเบิกการทํากรงนกในพื้นที่จะนะ จนสามารถเลี้ยงครอบครัวมากกวา 30 ป โดยลาเตะ

สาธิตตัวอยางใหดู และเขาเลียนแบบทุกข้ันตอน  กรงในอดีตมีรูปแบบงายๆ ราคาไมสูงนัก เลี้ยงไวดู

เลนประจําบาน  กรงนกที่ไดรับการพัฒนาและราคาสูง   เกิดขึ้นหลังจากมีการแขงขันประกวดเลี้ยง

นกเขา เหตุที่ราคาสูงถึงหลักลาน เร่ิมจากการประกวดกรงนก ชิงถวยพระราชทานที่จังหวัดนราธิวาส 

ราวป 2542 ทําใหชางพยายามปรับปรุงพัฒนาฝมือสม่ําเสมอ  เพื่อเขารวมชิงชัย ประกอบกับความ

นิยมสะสมงานศิลปะกรงนก ทั้งในประเทศและตางประเทศ   คนชายแดนภาคใตชอบเลี้ยงนกและหา

ผลประโยชนจากกรงนก ทําใหหันมาเรียนรูวิธีการผลิตกรงนกยิ่งกวากอน 

นอกจากนี้มีปจจัยดานครอบครัว  ครอบครัวที่สงเสริมการเรียนรูกรงนกอยางมาก คือ

ครอบครัวที่ยึดอาชีพทํากรงนกตั้งแตบรรพบุรุษ  และครอบครัวที่ตองการรายไดจากการทํากรงนก  ชาง

กรงใหสัมภาษณวา  “...แตกอนครอบครัวทํากรงนกเปนอาชีพรอง ทําสวนยางเปนอาชีพหลัก เมื่อไมมี

สวนยาง  จึงทํากรงนกเปนอาชีพหลัก  ทํากรงนกทําเมื่อไรก็ได ถาตัดยางทําไมได   ตื่นมาก็ทําไดเลย  

เมื่อกอนทําอาชีพเสริม ขายไดบางไมไดบาง แตปจจุบันเปนอาชีพหลักเพราะขายดีข้ึน ตลาดตองการ

มาก จนทําไมทัน...”   จากคํากลาวนี้วิเคราะหวา  ชางกรงนกปจจุบันมี 2 ลักษณะ  คือยึดเปนอาชีพ

หลักและเปนอาชีพเสริม   สําหรับอาชีพเสริมทําตามโอกาสอํานวย   สวนใหญเปนความตองการ

รายบุคคล มักเกิดขึ้นกับผูมีความสามารถทางศิลปะ  ดังเชนคํากลาวที่วา  “...ทํากรงนกปละ 2 ลูก 

กรงละสามแสนถึงสามแสนแปด เพราะใชไมผสมงาชาง  ไมทําเต็มเวลา เพราะมีอาชีพหลักแลว แต

บอกไมถูก  ทําอยางอื่นสูกรงนกไมได ทําอยางสบายๆ  มีคนสงสัยทํางานอะไรอยู  มีรายไดมากแตไม

พูด อยูแบบนี้สบายแลว  ถาครอบครัวไหนรูคงสงเสริม   แตสวนมากไมรู...”   ลักษณะนี้แสดงถึง

ความสามารถเฉพาะบุคคล การยึดกรงนกเปนอาชีพรองซึ่งรายไดสูงมีนอย  แตเปนเพราะยอมรับใน

ฝมือเชิงศิลป  ทั้งนี้ตองเริ่มจากพื้นฐานอาชีพของครอบครัวซึ่งทํากรงมากอนดวย  สําหรับผูที่บรรพบุรุษ
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ไมมีอาชีพทํากรงนกมากอน การเรียนรูเพื่อทํากรงเปนเรื่องยาก ตองใชเวลาฝกฝน สวนใหญทําไมนาน 

ครอบครัวไมเห็นรายไดแนนอน  และไมเห็นตัวอยางผลสําเร็จจากการใชศิลปะทํากรงนก และขายราคา

สูงอยางเปดเผย 

การผลักดันใหคนในชุมชนเรียนรูการทํากรงนกเพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  ตองพึ่ง

หนวยราชการ  อยางนอยคือโรงเรียนในชุมชน โรงเรียนเปนปจจัยหลักในการสงเสริมบุตรหลานเรียนรู

มรดกทองถิ่น   ขณะเดียวกันก็มีหนวยงานอื่น เชน องคกรพัฒนาชุมชน  สหกรณชุมชน  สงเสริมการ

พัฒนาฝมือ และวัสดุอุปกรณ  รวมถึงเงินทุน  ดังที่ชางกรงกลาววา  “...การสนับสนุนตองผานโรงเรียน 

ถาไมผานทําไดยาก...เคยไปอบรมนักเรียนที่โรงเรียนบานนา โดยเอาลูกนองไปดวย 3 คน ทําไดปเดียว

ก็ออก เพราะงานเยอะ...”   คํากลาวนี้แสดงใหเห็นวา โรงเรียนและชุมชนตองมีสวนรวมในการถายทอด

ภูมิปญญา โรงเรียนเปนแหลงสนับสนุนการเรียนรูศิลปะการทํากรงนก เพราะครูสามารถจัดหาผูเรียน

และจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ แตหากโรงเรียนใหเวลากับชางพื้นบานนอยและมีคาตอบแทนนอย จึง

ไมประสบผลสําเร็จ กิจกรรมสวนใหญจึงเนนใหนักเรียนดูงานแหลงผลิตจริง มากกวาเชิญชางเปน

วิทยากรพิเศษในโรงเรียน นักเรียนไดรับประสบการณจริง แตฝกฝนนอย การสนับสนุนของโรงเรียน

ไมไดกระทําเปนระบบ สงผลตอการเรียนรูศิลปะของชุมชน   การสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบางครั้ง

กระทําอยางฉาบฉวย  ในอดีตมีองคกรพัฒนาชุมชนใหเงินสนับสนุน ปจจุบันขาดหายไป  อดีตนําคนไป

ดูงานที่ตางๆ  ไปแสดงผลงานที่กรุงเทพฯ   เปนเหตุใหกรงนกจะนะมีชื่อเสียง  ไดรับงบเปนกองทุนตั้ง

สหกรณ แตปจจุบันกลับกลายเปนหนึ้   การสนับสนุนขององคกรตางๆ ชวยใหเกิดการเรียนรู

ประสบการณใหมๆ จากการเดินทาง และตั้งกองทุน แตก็มีปญหาเมื่อชาวบานจัดการกองทุนไมได การ

เปนหนี้เกิดจากเมื่อทุกคนมีสิทธิ์เบิกเงินในกองทุนเพื่อซ้ือวัสดุ อุปกรณกรงนก แตกลับไมคืนทุน เปน

ปญหาที่คนชุมชนไดเรียนรูถึงผลกระทบของการพัฒนา 
    2.2 ปจจัยที่เปนอุปสรรค 
    การเรียนรูกรงนกในชุมชนปจจัยภายในที่เปนอุปสรรคมีไมมากนัก ชางกรงนกสวนใหญมี

ความคิดสรางสรรค มีจินตนาการดี หากมีอุปสรรคบางตรงที่ขาดทักษะดานศิลปะ อยางไรก็ตามชาง

เห็นวา  งานศิลปะไมสําคัญ  เพราะการผลิตทั้งหมดมีตนแบบ   และผลิตซ้ําจํานวนมากแบบ

อุตสาหกรรมครัวเรือน  การผลิตกรงนกปจจุบันสามารถเลี้ยงครอบครัว  กรงนกชิ้นหนึ่งจําหนายอยาง

ต่ํา 3,000 บาท หากใชไมเนื้อดีมีความละเอียดอาจสูงถึง 6.000 บาท จึงไมใสใจฝกฝมือดานศิลปะ 

การพัฒนาศิลปะเปนเรื่องยาก นอกจากความสามารถของแตละคน  มีเวลานอย  ขาดการเพิ่มพูน

ความรูระยะยาว   เมื่อสอนพิเศษเสริมทักษะการทํากรงนกในโรงเรียนประจําอําเภอ  ผูเรียนลดลง

เร่ือยๆ จากจํานวน 13 คน ลดเหลือ 10 คน สุดทายมีเพียง 3 คน   ดังคํากลาวที่วา “...ยากที่จะ

เคี่ยวเข็ญใหเรียนศิลปะ สวนใหญทอถอย  ฝมือไมถึง   รับไมได  เพราะตองใชความละเอียด ตอง
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สามารถแกะสลักไมใหออนชอยสวยงาม...”   กรงนกทั่วไปเพียงประกอบเปนกรงขังนกก็สามารถ

จําหนายได  คนในชุมชนจึงไมหวังพึ่งพาศิลปะมากนัก ตรงกันขามกับคนที่หวังสรางคุณคา ตอง

พยายามแสวงหาความรูทางศิลปะมาประยุกตใช อุปสรรคการเรียนรูกรงนก จึงมีเฉพาะผูหวังสราง

มูลคาสูงเทานั้น 

หากใครก็ตามตองการเรียนรูการทํากรงนกกับชางมืออาชีพตองหาเครื่องมือดวย

ตนเอง  ไมมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ  โดยเฉพาะไมไผตองซื้อจากตางจังหวัด  แหลงผลิตกรงนกแตละแหง

มีวัสดุอุปกรณจํากัด  ผูที่หวังอาชีพนี้ระยะแรกอาจไมมีการูยืม  เพราะมีรายไดจากสวนยางเปนทุน

เบื้องตน แตอาจมีปญหาความคลองตัวในภายหลัง  ยิ่งเมื่อขาดการสงเสริมและมีเครือขายจาก

ภายนอก ผูทํากรงนกปจจุบันจึงพยายามตั้งเปนกลุมเพื่อตอรอง และควบคุมราคา ดังที่ชางคนหนึ่ง

กลาววา  “...หมูบานละลานไปลงที่ อบต. ในกลุมไมมี เทศบาลไมเคยดูแล อยู 10 ป ไมมีอะไรดีข้ึน...”   

ส่ิงเหลานี้วิเคราะหไดวา การเรียนรูศิลปะการทํากรง ยังเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ การเมืองทองถิ่น 

ผลสําเร็จของการเรียนรูเกิดขึ้นจากกระบวนการกลุม เงินทุนเปนปจจัยหลักของการสนับสนุน  การขาด

เงินทุนเปนอุปสรรคของการพัฒนาการเรียนรู   ชางบางคนเรียนรูการใชเทคโนโลยี และประยุกตใชวัสดุ

ใหมๆ เขากับกรงนก แตไมเปนที่นิยมของตลาด การใชโลหะ ไฟเบอร แทนไมไผหรือหวาย  แมคงทนแต

หลุดลอก ไมไผยังคงเปนวัสดุดีที่สุด  หากมีคราบฝุนจับ ถูออกยังสวยงามเชนเดิม   ส่ิงที่เปนปญหา

ใหญของชางจะนะในปจจุบัน คือวัสดุหายาก สงผลใหผูฝกฝนขาดโอกาสเรียนรู   ไมไผมีราคาแพงตอง

ใชอยางประหยัด ไมเหลือใหฝกดังแตกอน นอกจากนี้ชางมีเวลาถายทอดนอย   ดังที่ชางกลาววา “...

คนที่จะมาเรียนรู ผมอาจมีปญหาเรื่องเวลา บางครั้งใหได บางครั้งใหไมได...จะแนะเฉยๆ ไมชี้อะไร  

ไมเหมือนครูโรงเรียนที่ไดเงินเดือน...”  ชางจะเนนผลิตผลของตนเองใหมีคุณภาพเสียกอน  หากเวลา

เหลือจึงฝกอบรม นอกเหนือจากผูสนใจเรียนรูซื้อเวลาเปนการสวนตัว 
   3 สภาพการณกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
      3.1 สภาพผูรับการถายทอด 
        การเรียนรูไมวาชางกรงคนใด หากครอบครัวและคนในชุมชน  ทํากรงนกจะเรียนรูแบบ

ลองผิดลองถูก  ครูพักลักจํา  การเห็นตัวอยางผูอ่ืนและทดลองทํา ภายใตการสนับสนับสนุนของ

ครอบครัว  จะทําใหซึมซับไดงาย ชางกรงอาวุโสกลาววา “...ตอนเด็กๆ  ไมมีครู  ใชวิธีดู คิดแตวาจะทํา

อยางไร โดยสวนใหญ ชางที่ถายทอดจะไมกําหนดรูปแบบ  อยางละเตะเมื่อสอนครั้งแรกๆ  จะแนะ

เพียงสวนประกอบหลัก สวนจะมีรูปแบบไหน ตองเรียนรูและคิดแบบเอาเอง ทําอยางไรจะสวย  

รูปแบบที่คิดบางครั้งดูจากน้ําเตา ฟกทอง มะมวงหิมมพานต...”   คํากลาวนี้จะเห็นวา มีการเรียนรู

เพียงทักษะที่จําเปนเทานั้น  ดานรูปแบบผูสอนปลอดปลอยความคิดอยางอิสระ  ธรรมชาติเปนแรงดล
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ใจใหเกิดแนวคิดและการพัฒนารูปแบบ   ชางกรงเรียนรูเพียงวิธีประกอบและนํามาพลิกแพลงเปนของ

ตนเอง  จนกลายเปนกรงแบบตาง ๆ ที่รูจักแพรหลายในตลาดกรงนก เชน กรงโขนงหวาย  กรงผูก ฯลฯ  

สําหรับการเรียนรูของคนรุนหลังๆ หากครอบครัวและสิ่งแวดลอมไมมีกรงนก  จะมี

ลักษณะการเรียนรูเพื่อทําอาชีพเสริม และการเรียนเพื่อความรู  การเรียนรูเพื่อทําอาชีพหนึ่งครั้งใชเวลา 

4-5 วัน โดยมีชางควบคุมอยางใกลชิด   วันแรกดูการสาธิตของชางผูเชี่ยวชาญกอน ฟงการอธิบายแจก

แจงวัสดุแลอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใช พรอมประสบการณของชางที่ผานมา โดยดูภาพประกอบจากผูชวย

ชางอีกคนหนึ่ง วันที่ 2 เรียนรูวิธีการประกอบสวนตาง ๆ ใหเปนกรง วันที่ 3 ชางจะตรวจสอบความ

เขาใจและผลสัมฤทธิ์ตามขั้นตอน หรือตรวจเช็ควาใครมีความสามารถมากกวากัน บางครั้งใน 10 คน

อาจมีเพียงคนเดียวที่บรรลุผล  วันที่ 4 ผลักดันคนที่ฉายแววและมีความสามารถใหกาวหนาอยางเต็มที่  

คนที่เหลือจึงเรียนรูเพียงเพื่อประดับความรู    คนที่มีความสามารถสูงจะพัฒนาใหเปนมืออาชีพหรือ

ตนแบบตอไปคนที่เปนตนแบบจะถายทอดแกคนที่สอง   คนที่สองถายทอดแกคนที่สาม  คนแรกๆ ลอก

แบบครูกอนมีทักษะฝมือแลวจึงคิดเอง  ลักษณะนี้จึงเปนการเรียนรูจากรุนสูรุน  คนที่เรียนเพื่อเปน

ความรูมักถูกเกณฑพอกลับไปก็ลืม  แตละครั้งผูเรียนมีสวนรวม ทําเลนบาง ทําจริงบาง ชางกรงที่เคย

เปนวิทยากรถายทอดกลาวกับผูวิจัยวา  “....คนที่ใจไมสู  มักคิดวาเปนที่กิ๊กกอก  ผมยินดีสอนใหหมด 

ทฤษฎีเร่ืองงานไมยาก บอกได  แตทํายากหนอย...” กลาวคือ การเรียนหัตถกรรมกรงนก ผูเรียนจะตอง

เขาใจหลักการและขั้นตอนเปนสําคัญ  ครูชางเริ่มกอนเล็กนอยและใหผูเรียนฝกตอไป สวนจะเก็บเกี่ยว

ตอยอดอยางไรขึ้นกับจินตนาการ   คนที่ฝกอบรมสวนใหญมีปญหาดานจินตนาการ  คนที่ทอใจเปน

เพราะไมออกจากกรอบ มักยึดติดหลักการและขั้นตอนเดิม ๆ จึงไมมีอิสระที่จะพัฒนารูปแบบใหม ๆ ที่

จําเปนสําหรับบริโภคในปจจุบัน   ดังคํากลาวของชางกรงที่วา   “...ชางใหมๆ ตองมีจินตนาการ มี

พรสวรรค  มีความคิดวาแบบไหนสวย แบบไหนที่เขาตองการ...” นั่นคือตองเรียนรูรสนิยมของคนใน

สังคมและการตลาดควบคูกันดวย 
   3.2 สภาพของผูถายทอด 

                   ชางกรงนกที่ชํานาญมีบทบาททั้งผูเรียนรูและผูถายทอด ดังที่ชางกลาววา “...กวาที่เขาจะ

เชี่ยวชาญตองเรียนรูจากพอ ซึ่งเปนชางมากอน คอยเฝาดู และสังเกต และฝกทําเลียนแบบพอ เมื่อ

เชี่ยวชาญมีชื่อเสียงก็จะสั่งสอนคนรุนตอไป เหมือนที่พอเคยสอนตนเอง...”  เปนการถายทอดจากรุนสู

รุน ทามกลางวิถีการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย  แมมีรายไดมากมายจากการขายกรง แตไมปรากฏชาง

ใดใชชีวิตอยางฟุมเฟอย ชางสวนใหญเห็นวา ทํากรงเพียงพอกับการจุนเจือครอบครัวก็มีความสุขแลว 

ดังที่ชางกลาววา “...จะทําไปเรื่อย ๆ ทําพอกินพอใชแบบพอเพียง  จนเลยตองทํา ถามีสวนยางทําสวน

ยางดีกวา บางคนทํามานานจนรูสึกเบื่อหนาย...”  สภาพนี้ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา  ความออนลามักเกิด

กับคนที่ทํากรงนกทั้งครอบครัว   ไมพบกับครอบครัวที่แยกทํากรงนกเพียงบางคน  การทํากรงนกแบบ
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ครอบครัวที่บานมีความซ้ําซากจําเจ เพราะยึดรูปแบบเดิมๆ เปนสาเหตุของความเบื่อหนาย หาก

เปรียบเทียบชาง 2 คน คนหนึ่งเปนชางอาวุโส  อายุ 64 ป  ผูบุกเบิกทํากรงนกรุนแรกๆ  กับชางรุนกลาง 

อายุ 45ป  พบวามีกระบวนการเรียนรูแตกตางกัน  ชางอาวุโสเรียนรูจากคนภายนอก แลวนํามา

ถายทอดใหคนในครอบครัว  สวนชางกลางคนเรียนรูจากพอ และถายทอดกับคนนอกครอบครัว   คน

แรกรูสึกออนลา แตคนหลังกลับรูสึกทาทายและกระตือรือรน ลักษณะนี้วิเคราะหไดวา ทั้งสองตาง

เรียนรูในบริบทที่ตางกัน  คนหลังกลาเผชิญกับแรงกดดันในครอบครัว  พรอมกาวสูโลกภายนอกเพื่อหา

ประสบการณใหมๆ  ทําใหเห็นวา กรงนกเปนงานที่ทาทาย ยิ่งมีมูลคาสูงยิ่งตองพัฒนาการเรียนรู  

ชางรุนกลางมีพลังสรางสรรคเหนือกวาชางอาวุโส  เพราะยอมรับศิลปะตามแบบ

สากล และเทาทันความตองการของตลาด   การออกนอกพื้นที่ทําใหชางเรียนรูประสบการณศิลปะ

มากมาย  พรสวรรคและความถนัดดานศิลปะเปนตนทุนเดิม  ทําใหประสบผลสําเร็จงายดาย  ดังบท

สัมภาษณ  ตอไปนี้ 

           ผูสัมภาษณ  :     ชวยเลาประสบการณเรียนศิลปะในอดีต  กอนสนใจทํากรงนก 

           ผูใหสัมภาษณ :     พอจบ ป.6 แลวไปตอศิลปะที่อาชีวศึกษา 

           ผูสัมภาษณ   :     จบ ป. 6 แลวไปตออาชีวศึกษาไดอยางไรเขารับคนจบ  

                                ม. 3 ไมใชหรือ 

           ผูใหสัมภาษณ :   ไมรูเหมือนกัน แตครูใหญที่กรุงเทพทําเรื่องใหจนจบ ม. 3 ได โดย 

       อนุโลม เพราะเสียดายในฝมือ เมื่อจบไปทํางานที่มาเลเซีย  

                                          กลับมา เมืองไทย ไมวาอะไรเกี่ยวศิลปะเอาทั้งนั้น 

ความตั้งใจจริงของชางหลอหลอมใหเกิดทักษะฝมือ เมื่อทํากรงนก ไดนําความรูทาง

ศิลปะมาประยุกตใช   โดยเฉพาะกรงแกะดอก ซึ่งตองใชชางชํานาญชั้นแนวหนา  ปจจุบันชางกรงที่

ชํานาญยังทําหนาที่วิทยากรแกโรงเรียน  ฝกฝนเยาวชนในพื้นที่ จนเกงกลาเดินรอยตาม   และสามารถ

อบรมนักเรียนแทนกันได จะเห็นวา การเรียนรูยิ่งมากเพียงใด โดยเฉพาะประสบการณภายนอก ผาน

การศึกษาในระบบ  จะชวยเสริมสรางความคิดสรางสรรค พัฒนารูปแบบจนตั้งราคากรงนกไดสูง  

ในขณะที่ชางรุนเกา ๆ  ที่ไมเคยเรียนรูจากโลกภายนอกไมอาจตอรองราคา 

การทํากรงนกสิ่งที่ตองเรียนรูลําดับแรกคือ รูปแบบกรง โดยปกติกรงแบงออกเปน  

3 สวน คือ หัวกรง   โครงกรง  และซี่กรง   ในการประกอบกรงตองใชชางที่ฝมือประณีต  สวนที่ทํายาก

และชางเหนื่อยหนาย คือซี่กรง   ดังที่ชางกลาววา “...เมื่อเด็ก ๆ มาฝกจะมีปญหาการเหลาซี่กรง คนที่

ทําซี่กรงดีจะตองเรียนรูธรรมชาติของไมไผ การผาไมไผตองผาออกจาก 2 เปน 4 จาก 4 เปน 8 จนผา

ไดเปนซี่เล็ก ๆ แลวทดลองหักงอใหโคงและตองโคงใหไดองศา ซี่บางเกินไปหนาเกินไปจะเสีย...”   วิธีนี้

จะเห็นวา กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนเนนการทดลองดวยตนเอง  ใหทุกคนดัดไมไผวาโคงอ
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ตามที่ตองการ  การเหลาซี่ไมไผมีหลายวิธี การเหลาอยางหยาบ ๆ ใชวิธีเหลาดวยมีด ชางมืออาชีพจะมี

มีดพิเศษ หนีบดวยหัวเขา  และชักซี่ไมไผไปมา การเหลาอยางละเอียดใชวิธีชักแปน หรือเจาะรูแผน

โลหะและชักซี่ไมไผไปมา   วิธีนี้ทําใหมีซี่ไมไผเรียบสม่ําเสมอโดยใชเวลาฝกไมมากนัก   การเรียนรูวิธี

เหลาใชเวลายาวนานที่สุด   บางครั้งเปนเดือน  สําหรับผูตองการเรียนรูเพื่ออาชีพตองเตรียมไมไผมา

เอง หรืออาจซื้อของชางที่เหลาเรียบรอยแลว   นักเรียนเมื่อดูงานแหลงผลิตในชุมชนสวนใหญครูส่ังให

เหลาไมไผเตรียมไวลวงหนา คนเหลานี้แมเรียนรูพรอมกัน  แตมีผลสัมฤทธิ์ตางคน  เรียนรูชาเร็วตางกัน  

โดยเฉพาะการแกะลายตองใชทักษะศิลปะ  วิธีการเรียนรูสวนใหญดูการสาธิตของชางและทําตามแบบ   

ชางที่เคยอบรมเด็ก เยาวชนในพื้นที่ไดกลาววา  “...คนที่มีความคิดสรางสรรคมีมาก แตเมื่อแกะลาย

แลวไมละเอียด  ใน 10 คน อาจมีคนเดียวที่แกะสลักได...”   คํากลาวนี้แสดงวา แมทุกคนมีศักยภาพ

ในการเรียนรูเทากัน  มีเพียงทักษะทางศิลปะเทานั้น   ที่ทําใหแตละคนกาวหนาในอาชีพมากนอย

ตางกัน 

กรงนกมีสวนประกอบยอย ๆ  10 สวน  แตละสวนชางตองเรียนรูหาความชํานาญ

เฉพาะดาน มิไดเสร็จสมบูรณโดยชางคนเดียวกัน  เชน ชางทําหัวกรง  งวงแกวหรือหวงแกว  ลูกตุม  

ตะขอแขวน ตะขอเกี่ยวฐาน ไมคอนหรือไมเหยียบ แกวอาหารนก ผาคลุม   แตละสวนเกิดจากการลอง

ผิดลองถูกเพื่อแกปญหา   ดังเชน   ออกแบบตะขอเกี่ยวฐานที่ชวยยึดแผนรองพื้นและปลดออกงายเพื่อ

ถายทิ้งมูลนก  ทดลองสรางกรงนก  จนรูวานกกรงหัวจุกหรือนกปรอดหัวโขนเหมาะกับกรงทรงสี่เหลี่ยม 

เพราะมีลีลามาก ชอบเกาะเกี่ยวตามซอกตามมุมจึงทําเปนเหลี่ยม  สวนนกเขาเปนกรงทรงกลมเพราะ

ชอบอยูอยางสงบ   เปนความเขาใจสัญชาตญาณของสัตว   เรียนรูวิธีดัดหวายใหกลม  โดยขดกับลํา

ตนหมากหรือทอพีวีซี   การทําตะปูคูวัดระยะหางของซี่หวายแตละอัน    การทาน้ํามันวานิชสําหรับกรง

ที่เสร็จแลวเพื่อความคงทน    นอกจากนี้เสริมความงามดวยการกลึงหัวกรง การดุนโลหะประดับตะขอ

แขวน หรือแขวนลูกตุมปลายผาคลุมที่ยอยลงมา ลักษณะนี้คือภูมิปญญาทองถิ่น  ชางไดปรับปรุง

ทดลองจนลงตัวและสรางเปนมาตรฐานสําหรับการประดิษฐกรงตอไป 
3.3 สภาพแวดลอมและอื่นๆ 
สภาพแวดลอมทั่วไปของแหลงผลิตกรงนกในชุมชน  เอื้อตอการเรียนรูและการ

ปฏิบัติงานของชาง จากภาพลักษณของจะนะที่มีชื่อเสียงในการแขงขันนกและทํากรงนกระดับประเทศ 

ทําใหองคความรูตาง ๆ หลั่งไหลเขามา เชน คําแนะนําของนักวิชาการในการรักษากรงใหทนทาน การ

หาตลาดกรงนก  การใชเทคโนโลยีชวยใหผลผลิตเร็วขึ้น  สถานที่มักใชบานเรือนของชางเปนหลัก ซึ่ง

อาจเปนตึกแถวหรือบานเดี่ยว   ตึกแถวแมอึดอัดแตใหประโยชนมากกวา เพราะเมื่อเสร็จส้ิน จะ

สามารถนํามาแขวนขายหนารานหรือรอสงพอคาคนกลางตอไป   กรงนกที่เปนอุตสาหกรรมครัวเรือนมี

กระบวนการงายๆ  ชางคนหนึ่งกลาววา “...เพราะจน  ไมมีสวนยางถึงตองทํา...”   ทําใหเห็นวา อาชีพ



257 
 

กรงนกยังถูกมองวาเปนอาชีพตอยต่ํา ปจจุบันสภาพหมูบานมีการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับชุมชนอ่ืนๆ 

ปาไม ปาไผมีจํานวนนอยลง วัสดุตองสั่งซื้อจากภายนอก และมีราคาสูงขึ้น เชน ไมไผส่ังซื้อจากจังหวัด

ยะลาและปตตานี หวายชนิดดียังตองสั่งซื้อจากมาเลเซีย   งานแกะสลักลายดอกซึ่งใชไมชิงชัง พะยูน 

เสาดํา ส่ังซื้อจากภายนอกเชนกัน สวนเครื่องมือหนักตองซื้อจากกรุงเทพหรือหาดใหญ อุปกรณ

แกะสลักเฉพาะใบสิ่วสั่งจากกรุงเทพ สวนดามชางตอข้ึนเองตามความชอบสวนตัว   สวนเครื่องมือยอย

ซึ่งราคาไมสูงนักหาซื้อในทองถิ่น  จะเห็นวาวัสดุอุปกรณมีไมมากนักในชุมชน  แตดวยภาพลักษณ

ดังกลาวทําใหพอคาตางเดินทางมาเสนอเทคโนโลยีใหมๆ อยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตามชางสวนใหญ

พอใจกระบวนการเรียนรูแบบชาวบาน มากกวาปรับเปลี่ยนการผลิตตามกลุมนายทุน  
 4 ปรากฏกาณทางสังคมและวัฒนธรรม 

    หากนิยามความหมายของชายขอบวา หมายถึงดินแดนที่หางไกลหรือดูแลไมทั่วถึง   

จากอํานาจรัฐสวนกลาง จะนะอาจไมใชพื้นที่ตามความหมายดังกลาว เพราะอยูเสนทางผานไปยังสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต วิถีมุสลิมแตกตางจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต ชางกรงนกจะนะสามารถ

พูดภาษาไทยถิ่นใตควบคูกับภาษามลายูปตตานี   พวกเขาอยูกึ่งกลางระหวางคนไทยภาคใตกับคน

มลายู กลาวคือมีวัฒนธรรมโนมเอียงแบบมุสลิมสงขลามากกวามุสลิมปตตานี การแบงแยกระหวาง

ไทยพุทธและมุสลิมจึงไมชัดเจน ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อาจตอกย้ําความเปนชาย

ขอบใหกับคนในพื้นที่เพราะคนไมกลาเดินทาง แตชุมชนจะนะซึ่งเปนเสนทางผานกลับไดรับประโยชน  

ดังคํากลาวที่วา “...นับแตมีเหตุการณความไมสงบ คนไมกลาไปซื้อกรงนกที่ปตตานี ทําใหจะนะคึกคัก

ยิ่งกวาเดิม...”  ลักษณะนี้ทําใหชางกรงมีกําลังใจ  ความเปนชายขอบเชิงพื้นที่ที่ใกลประเทศมาเลเซีย 

ทําใหกรงนกขายดียิ่งขึ้น  ผูบริโภคสวนใหญมาจากกลันตัน ยะโฮร ในมาเลเซีย จากสิงคโปร และ

อินโดนีเซีย การทํากรงนกในเขตชายแดนประเทศที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกันและเศรษฐกิจดี  มีขอ

ไดเปรียบในแงสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปะพื้นบานขามชาติไดอยางตอเนื่อง 

ชางกรงนกสวนใหญเปนมุสลิมมากกวาไทยพุทธ  แตมิใชกิจกรรมตองหามสําหรับไทยพุทธ 

ไทยพุทธบางคนทํากรงนกรวมกับเพื่อนมุสลิม  เพราะเปนวัฒนธรรมรวมของชาวมลายูมาชานาน  กรง

นกสวนใหญเปนแรงงานของมุสลิม สวนผูใชและผูแทนจําหนายอาจเปนคนไทยพุทธ คนเชื้อสายจีน 

หรือมุสลิม   หรือกลาวไดวากิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงนกโยงใยกับคนหลายวัฒนธรรม ชางกรง

กลาววา  “...ผมเล้ียงไวดูเลน ไมเคยแขงขัน หากเรียนรูส่ิงใหม ๆ จะสอบถามกันและกันใหเกิดความ

สามัคคี...”  แสดงถึงการใชชีวิตรวมกันแบบพหุวัฒนธรรม ในแงที่ไทยพุทธ มุสลิม ไทยเชื้อสายจีนตาง

ประสานประโยชนซึ่งกันและกัน และบริโภครวมกัน   ในแงศาสนาตางมีขอพึงสังวรตรงกัน หลักศาสนา

อิสลามมิไดหาม  แตการเลี้ยงสัตวอยางทรมานจะเปนบาปยิ่งกวา   เชนเดียวกับพุทธศาสนาไมหาม

เล้ียงสัตว แตการฆาสัตวตัดชีวิตผิดศีลธรรมอยางยิ่ง  กลาวคือทั้งสองศาสนาเปดชองใหเลี้ยงนกอยาง
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อิสระ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูผลิตกับผูบริโภค ในอดีตชางกรงนกตางคนตางทํา ตางคนตางซื้อ 

ปจจุบันมีการตั้งกลุมสมาชิก ทําใหกรงนกมีมาตรฐานและราคายุติธรรม  

การที่ชุมชนจะนะเปนแหลงเรียนรูผลิตภัณฑกรงนก ที่ใหญที่สุดในภาคใต  และเปนที่

ตองการของตลาด ปจจัยหนึ่งเปนเพราะมีอัตลักษณเฉพาะ สะทอนถึงวิถีชีวิตคนในทองถิ่น โดยเฉพาะ

เมื่อรัฐสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน  ชางกรงคนหนึ่งกลาววา “...จะ

นะดังที่นก  นกดัง  กรงจึงดัง...”  ที่กลาวเชนนี้แสดงวา แมคนชายแดนภาคใตจะนิยมเลี้ยงนก หากไม

จัดเวทีแขงขันเสียงนกขัน จะไมเดนดัง จะนะมีประเพณีแขงนกเขามาชานาน คนตางถิ่นเดินทางเขามา

แขงขัน แตกระนั้นก็ตามการแขงขันมักเกิดขึ้นพรอมการอวดรูปทรงของกรง  กรงที่สวยงามจะดึงดูด

ความสนใจ แมไมมีโอกาสชิงชัย   หัตถกรรมกรงนกจึงชวยสะทอนกีฬาพื้นบาน   ความสนุกสนาน และ

ความสุนทรีย กรงนกจะนะจึงเปนอีกตัวอยางหนึ่งของการแสดงตัวตนของคนชายแดน และอัตลักษณ

คนแหลมมลายู 

 

กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนแหงที่สาม 
 1 สภาพทัว่ไปของพื้นทีศ่กึษา 
    ชุมชนที่ศึกษาเปนหมูบานพัฒนาแหงหนึ่งในอําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยูหางจาก

ศาลากลางจังหวัด 13 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีภูมิประเทศเปนที่ราบลุม พื้นดินเปนดินรวนปน

ทราย เหมาะแกการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา มีแมน้ําไหลผาน 1 สาย  ภูมิอากาศมีสภาพ

เชนเดียวกับพื้นที่ อ่ืน ๆ ในภาคใตฝงตะวันออก อากาศรอนชื้นฝนตกตลอดป  หมูบานแบงพื้นที่

ออกเปน 2 สวน คือ พื้นที่หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางบานพักอาศัย 150 หลัง หลังละ 2 ไรเศษ 

และพื้นที่ฟารมตัวอยาง  มีสมาชิกราว 447 คน รอยละ 55 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ45  นับถือศาสนา

อิสลาม   เปนแหลงสรางงาน ใหราษฎรมีอาชีพและรายไดเสริม หมูบานแหงนี้เปนหมูบานเกิดใหมเดิม

เปนที่ตั้งของชุมชนที่มีชาวไทยพุทธและมุสลิมอยูรวมกัน เมื่อสรางหมูบานใหมในชุมชนนี้แลว 

กอใหเกิดการสรางงานแกคนชุมชนเดิมดวย ปฏิสัมพันธของคนในชุมชนเขมแข็งและเอื้อประโยชนซึ่ง

กันและกัน 

บานเรือนตั้งอยูหางไมหนาแนนนัก ในชุมชนเปนพื้นที่ที่มีไฟฟาเขาถึง ทุกครอบครัวมีไฟฟา

ใช บานจัดสรรแกผูประสบความเดือดรอนจะเปนบานขนาดเล็ก 2 ชั้น ชั้นลางมีหองน้ําและทาง

เชื่อมตอกันภายในมีเครื่องอํานวยความสะดวก ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต ทุกคนที่เขามาจะไดสิทธินี้

ทุกคน มีถนนลาดยางและคอนกรีตเขาถึงแตละหลัง  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เชน ทําสวน ทํานา เลี้ยงสัตว โดยเฉพาะในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง มีการสรางฟารมเลี้ยงปลา  

เปด ไก เฉพาะฟารมไกใหผลผลิตไขไกจํานวนมาก ในครอบครัวหนึ่งสวนใหญผูชายจะทําเกษตรกรรม 
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ผูหญิงจะเปนแมบานหรือเขารวมฝกหัดทําเซรามิค เมื่อชํานาญจะเปนชางประจํา  ผลิตเซรามิคออกสู

ตลาด เพิ่มพูนรายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

 เดิมเปนชุมชนไทยพุทธและมุสลิม ตั้งเปนหยอม ๆ เมื่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยม

ราษฎร ผูประสบภัยจากเหตุการณไมสงบ ทรงมีพระราชเสาวนีย ใหจัดสรางหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

และฟารมตัวอยาง พรอมนําเงินที่ไดรับการบริจาคในโอกาสครบรอบ 72 พรรษา ซื้อที่ดินที่นราธิวาส 

โดยใหหนวยทหารควบคุมดูแล และจัดสรางบานพัก  ใหอิสระในการเลือกงาน เชน งานฟารม งาน

ศิลปาชีพจําพวกเซรามิค  ผาทอ   ทําใหชุมชนมีหมูบานเกิดใหมอีก 1 แหง เมื่อรวมชุมชนเดิมและ

หมูบานซึ่งเกิดใหม ทําใหมีประชากรเพิ่มข้ึน ผูที่ตั้งถิ่นฐานเดิมนี้ยังไดรับผลพวงจากการเขารวม

โครงการ และจําหนายอาหารผูเขามาเยี่ยมชมเสมอ ปจจุบันชุมชนแหงเปนที่รูจักในนามหมูบานแม

หมาย และแหลงผลิตเซรามิค ซึ่งไมเพียงสิ่งผลิตภัณฑสูกรุงเทพฯ เทานั้น ยังจําหนายใหกับผูเยี่ยมชม

โรงงานในหมูบานดวย อีกทั้งเปนศูนยศึกษาการทําเซรามิค ที่มีสถาบันการศึกษาตาง ๆ ประชาชนเขา

มาหาความรูทางศิลปะอยูเสมอ 

 ผูมีบทบาทสําคัญในการผลิตศิลปะ คือ ครูฝก และกลุมแมบานที่เขาโครงการฝกทําเซรามิค 

ครูฝกมีจํานวน 3 กลุมผูรับการฝก 15 คน เปนหญิงลวน แมบานเหลานี้มีชาวไทยพุทธ 10 คน  

ชาวมุสลิม 5 คน คนเหลานี้มีการศึกษาต่ํา ไมมีฐานความรูทางศิลปะ เมื่อเขาสูโครงการฝกหัดเรียนรู

หรือรับการถายทอดจากผูชํานาญ สามารถผลิตออกอยางสวยงามและจําหนายได ทําใหผูวิจัยสนใจ

กระบวนการเรียนรูของสมาชิกเหลานี้ โดยเลือกผูใหขอมูลหลัก เปนครูฝก 2 คน โดยมีครูฝกคนหนึ่งทํา

หนาที่บริหารจัดการดวย เลือกผูใหสัมภาษณระดับลึกเปนกลุมผูมารับการฝกหรือรับถายทอดชาวพุทธ 

2 คน ชาวมุสลิม 1 คน  และเลือกสมาชิกรวมสัมภาษณกลุมเปนชาวไทยพุทธ  4  คน ชาวมุสลิม 3 คน 

โดยมีประเด็นศึกษา  ดังตอไปนี้ 
  2 ปจจัยทีส่นับสนุนและเปนอุปสรรคตอกระบวนการเรยีนรู 
                2.1 ปจจัยที่สนัสนุน 
        แรงจูงใจที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู  คือความรักในงานศิลปะ คนที่เขามาอาศัยอยูใน

หมูบานนี้แบงหนาที่การงานออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่ทํางานเกษตรหรือฟารมสัตว และกลุมที่ทํา

เซรามิค กลุมที่ทําเซรามิคเปนกลุมที่ชื่นชอบงานศิลปะบางแลว ประกอบกับทํางานในรม และไมใช

กําลังมากนักจึงเปนที่นิยมของผูหญิง โดยเฉพาะหญิงสูงอายุ คนเหลานี้ไมมีความรูความสามารถดาน

ศิลปะ แตเมื่อใจชอบและไดฝกฝนจึงเกิดความรัก ความผูกพันกับงานศิลปะยิ่งขึ้น กลาวคือ การทํา

เซรามิคนี้ชวยใหคนที่ไมมีความรูความเขาใจศิลปะไดมีความรูความเขาใจในศิลปะมากขึ้น และชวยให

คนที่ไมสามารถปฏิบัติงานศิลปะสามารถปฏิบัติงานศิลปะจนเกิดผลดี  นําไปประยุกตใชหรือตอยอด

เปนอาชีพ  ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 
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              ผูสัมภาษณ : ชวยเลาเกี่ยวกับการทํางานเซรามิค ในหมูบาน 

               ผูใหสัมภาษณ : งานนี้เปนงานสบาย ใชสมองบาง แตถือวาเรามาเรียน ครู 

                                                เขามาสอน เรารูเราเขาใจ เราทําไดหรือไมไดอยูที่ตัวเรา เราอยู 

                                                นี้ไดแลวเพราะใจเรารัก ใจเราชอบ รายได น อ ย เ ร า ก็ รู จั ก 

                                                จาย รูจักใช ไมใชวามีรอย ใชเกินรอย  

                ผูสัมภาษณ : คนที่ไมมีความรูทางศิลปะบางเลยทําไดไหม 

                 ผูใหสัมภาษณ : พี่พูดตรง ๆ นะ แบบคนไมมีความรู อานหนังสือไมออก  

                                                เขียนไมได มันอยูที่ใจ ความพยายามของเรา เราตองทําใหได   

                                                วาดรูปไมไดแตใจชอบ  ชอบแลวครูมาสอนเราก็ทําได  

                                                                   อยางนอยใหไดสัก 2-3 อยาง 

                 ผูสัมภาษณ : ชอบดานใดมากที่สุด ในการทําเซรามิคที่นี้ 

                 ผูใหสัมภาษณ : จริง ๆชอบหมด อยากจะวาด ทําอยูตรงนี้ไมตองไปไหนแลว   

                                                เพราะใจเรารักอยูตรงนี้ คนที่อยูไดตองรักงานศิลปะ อยากจะ  

                                                ออกไปทําอยางอื่น อยางเราทําไมได   ออกไปกอน ไปทํา 

                                                อยางอื่น  ไมมีความรูก็เขามาใหมอีก จะทําเซรามิคไปเรื่อยๆ  

  จากการสัมภาษณดังกลาวยังวิเคราะหไดวา ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

ศิลปะในชุมชนนี้ คือการวางงานและความเบื่อหนายตองานอื่นๆ คนที่ทําเซรามิคเห็นวา การเขามาเปน

สมาชิกในกลุมเซรามิคดีกวาอยูวางเปลา อีกทั้งมีรายไดเพิ่มเติม  ดังที่หญิงมุสลิมในหมูบานกลาววา 

“...อยูในนี้ไมรูจะทําอะไร จึงมาสมัครงานที่นี้...”   โดยปกติคนเหลานี้จะมีรายไดประจําเดือน ๆ ละ 

4,500 บาท ซึ่งพอเพียงกับการดํารงชีวิตในหมูบาน ไมมีคาเชาบานและที่ดิน บานปลูกสรางใกลเคียง

กัน มีเพื่อนบานมากมาย การทํางานเซรามิคจะชวยใหพบปะเพื่อนบานงายยิ่งขึ้น บางคนทดลองทํา

ฟารมบางแลวหันมาทําเซรามิค  แมไมถนัด  แตก็ทาทาย  หลายคนใชโรงทําเซรามิคเปนพื้นที่ทาง

สังคมสําหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน สนทนาในชีวิตประจําวัน ลดความเบื่อหนายที่อยูบาน

เพียงลําพัง ปจจัยเสริมในเรื่องขวัญและกําลังใจจากบุคคลภายนอกก็มีความสําคัญ   ดังที่แมบาน

กลาววา “...การทํางานไดดีอยูที่การชื่นชมของคนขางนอกดวย เขาชมวา เกงจัง ก็ทําได เขาไมชมก็ทํา

ไมได แตกอนทําไมเปน เมื่อทําเกง มีคนมาชม ทําใหเรามีขวัญกําลังใจ เขาเห็นเรานั่งทํา ชื่นชมวาเรามี

ความสามารถก็ไดกําลังใจ บางทีทําไปแลว มาติวาไมสวย ไมงาม ทําใหทอแทเหมือนกัน ไมมีความรู 

ทําไดก็บุญแลว...”  สภาพนี้แสดงใหเห็น การสอนศิลปะสําหรับคนที่ไมมีพื้นฐานใด ๆ ไมควรตําหนิติ

เตียน หรือแสดงสีหนาความเบื่อหนาย แตดูที่พัฒนาการที่คอย ๆ เพิ่มระดับความรูหรือทักษะมากขึ้น 

สําหรับการเรียนรูในระบบนักเรียนหรือนักศึกษา เมื่อกลาวติเตียนอาจไมสงผลกระทบความรูสึกมาก
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เทากับผูเรียนนอกระบบ หรือตามอัธยาศัย เพราะคนเหลานี้ตั้งใจโดยแทจริง การสรางความเครียดใน

การเรียนศิลปะทําใหเบื่อหนายโดยงาย ชาวหมูบานลวนเปนผูประสบปญหาในครอบครัวทั้งสิ้น การหัน

เหทํางานศิลปะเปนการชวยบรรเทาจิตใจ  คําชื่นชมผลงานจากคนภายนอกจะผลักดันใหเกิดการ

พัฒนาฝมือ  ไมใชเพียงรับรูผลประเมินงานที่สําเร็จแลว 

ปจจัยภายในที่สนับสนุนให เกิดการเรียนรู อีกประการ  คือการรับรูและสราง

ประสบการณใหม ๆ จากภายนอก ทั้งผูอบรมและผูเขาอบรมตางเห็นตรงกันวา การเรียนรูเซรามิคที่

ไดผลดีจําเปนตองศึกษารูปแบบเซรามิคในส่ิงพิมพ ส่ือทางเทคโนโลยี และการเดินทางไปทัศนศึกษา

เยือนแหลงผลิตหรือโรงงานตางๆ นอกสถานที่ การรับรูผลงานของคนอื่นเปนประสบการณพื้นฐาน

สําหรับตอยอดการเรียนรู ในอันที่ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการใหม ๆ สรางมูลคาใหกับผลงาน  การรับรูโลก

ภายนอกชวยเพิ่มประสบการณอยางนอยสามดาน คือ ดานแรกคือรูปแบบทางศิลปะ ดานที่สอง คือวิถี

คนทํางานศิลปะระบบเซรามิค ดานที่สาม  คือสัมพันธภาพระหวางแหลงผลิตแหงหนึ่งกับอีกแหงหนึ่ง  

สภาพแวดลอมทั่วไปของหมูบานไมเอ้ือตอการผลิตเซรามิคมากนัก เนื่องจากวัตถุดิบไมมีอยูในทองถิ่น

และตลาดเซรามิคในทองถิ่น สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีนอย  ยังตองพึ่งพากําลังซื้อจากภายนอก 

จากตางจังหวัดหรือตางประเทศ แสวงหาประสบการณในพื้นที่อ่ืน ๆ ซึ่งไมเพียงรูปแบบผลงานเทานั้น  

ครูฝกเซรามิคไปอบรมที่กรุงเทพฯสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะที่จะมาถายทอดชี้แนะทิศทางใหม ๆ แก

แมบานที่ทําเซรามิค  พวกแมบานก็เชนกัน ตองพาไปดูโรงงานแหลงผลิตอื่น ๆ ถาไมดูงาน ไมหา

ความรูขางนอก จะทําใหทํางานไมมีประสิทธิผลมากนัก  อยางไรก็ตามการแสวงหาความรูจาก

ภายนอกไมใชเร่ืองงายนักสําหรับคนสูงวัย มีเพียงจํานวนนอยที่เดินทางไปรับรูโลกภายนอก การ

สนับสนุนการเรียนรูศิลปะการทําเซรามิคสําหรับผูดอยโอกาสและตกอยูในภาวะตึงเครียด  การเดินทาง

ทัศนศึกษาจะชวยผอนคลายจิตใจ ขณะเดียวก็ไดความรูใหมๆ มาพัฒนาฝมือ 

ในดานจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเหลาแมบานที่ทําเซรามิค  กลาวไดวา

ไมดอยกวาคนในภูมิภาคอื่น ๆ จึงทําใหพัฒนางานเซรามิคไดอยางรวดเร็ว จินตนาการและความคิด

สรางสรรคสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู  โดยพิจารณาไดจากรูปแบบเซรามิคแตละชิ้น  ไมซ้ําหรือ

เหมือนกัน พวกเขาพยายามปรับเปลี่ยนใหแตกตางทุกชิ้น  ส่ิงที่เปนปญหา คือแมมีความคิดริเร่ิมใหมๆ 

แตก็ไมสามารถถายทอดความคิดของตนเองออกมาทั้งหมด  ตองใหครูสรางตนแบบแลวนําแบบมา

ปรับปรุงสอดแทรกความคิดของตนเอง  ดังคํากลาวของแมบานเซรามิคที่วา “...บางครั้งก็ซื้อแจกัน

เซรามิคมาเลย มาดูแบบ บอกครูวาอยากทําแบบนี้ แตปรับเปนโคมไฟ ใชมีดเจาะไปเรื่อย ๆ ทําใหเรา

ปลอยจินตนาการ อิสรภาพของเราได  ตองพัฒนาตองแหวกแนวบาง...”  สภาพนี้แสดงใหเห็นวา องค

ความรูทฤษฎีไมจําเปนนักสําหรับกลุมแมบาน   แตควรใหประสบการณภาคปฏิบัติเปนเครื่องชี้ทาง ให

เห็นศิลปวัตถุรอบตัวแลวปลูกฝงใหเกิดความรักในศิลปะ ประสบการณทางความงามและความคิดริเร่ิม
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ก็จะตามมาปฏิบัติการที่มีพลังความคิดสรางสรรค พรอมการปลดปลอยจินตนาการจะชวยคลาย

ความเครียด การสงเสริมจินตนาการจะชวยใหกระบวนการเรียนรูศิลปะมีคามากยิ่งขึ้น เพลิดเพลินกับ

ผลสําเร็จ 

การเรียนรูเกี่ยวกับเซรามิคจะสําเร็จผลไมได   หากขาดแรงสนับสนุนจากองคกรตางๆ 

โดยเฉพาะศูนยศิลปาชีพ ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเจาอยูหัว  เพื่อชวยเหลือบรรเทาทุกขแกประชาชนผูประสบความเดือดรอน จึงกลาวได

วา โครงการในพระราชดําริมีสวนผลักดันใหเกิดการเรียนรูในงานศิลปะทองถิ่น เปนปจจัยภายนอกที่

กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน โครงการศิลปาชีพรอตันบาดูชวยใหประชาชนสามัญที่ไมมีความรู

พื้นฐานใด ๆ หรือไมสามารถอานหนังสือ เขามาฝกฝนเรียนรูดานศิลปะ โดยเฉพาะหญิงหมายไทยพุทธ

ที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ   ดังที่หญิงหมายคนหนึ่งกลาววา “...แฟนพี่เปนตํารวจ  แตกอนอยูสุไหง

ปาดี เมื่อแฟนตายจึงมาอยูที่นี้ มาที่นี่  มามือ 10 นิ้ว พระองคใหทุกอาง ชวยคนตกงานไมมีงานทํา ทํา

แลวสบายใจ สมองไมตองคิดอยางอื่นแลว ยิ่งทําสวยยิ่งสบายใจ...”  หญิงหมายอีกคนเปนมุสลิม ผู

สูญเสียสามีซึ่งอดีตเปนผูใหญบานกลาววา “...อยูบานก็เครียด คิดมาก ฟุงซาน อยูนี้มีเพื่อนมาก ได

พบปะเพื่อนมันก็ดี  งานเหลานี้ชวยแกปญหาได...”  การใหขอมูลดังกลาววิเคราะหไดวา โครงการศูนย

ศิลปาชีพเปนปจจัยสงเสริมกระบวนการเรียนรูศิลปะอยางนอยสองประการ คือประการแรกคือ  

การเรียนรูประโยชนและคุณคาในงานศิลปะ ศิลปะที่จะชวยเยียวยาจิตใจ ขัดเกลาอารมณ ประการที่

สองคือ การเรียนรูเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุ ดังเซรามิคที่เปนเพียงดินเผา แตเมื่อตกแตงเสริมความงาม

มีราคา สามารถนําออกจําหนาย   การสงเสริมจากองคกรภายนอกยังชวยพัฒนาในดานเทคนิควิธีการ 

และการตลาด ดังเชน กรมวิทยาศาสตรบริการสงเจาหนาที่มาดูแลใหคําแนะนํา หรือหาชองทาง

การตลาดอยางสม่ําเสมอ สภาพแวดลอมรอบหมูบานที่ไมเอ้ือตอการพัฒนาเชิงสรางสรรค เพราะเหตุ

ความไมสงบในพื้นที่จําเปนตองไดรับอนุเคราะหชวยเหลือทางวิชาการจากหนวยงานภายนอก 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานครอบครัว   โดยเฉพาะครอบครัวที่ตองการรายไดเพิ่มเติม 

แมกลุมสตรีเหลานี้ขาดที่พึ่งจากสามี แตก็มีบุตรหลานเปนกําลังใจ บุตรเปนแรงกระตุนใหแมเขามา

อบรมและผลิตงานเซรามิค สนองตามพระราชดําริ ปกติครอบครัวหนึ่งมีเงินชวยเหลือเดือนละ  

4,500 บาท ซึ่งเพียงพอแลวสําหรับครอบครัวหนึ่ง  มีบานที่ดินพรอมและมีงานทํา ตองการทําฟารม

เกษตรมีรายไดวันละ 150 บาท ทําเซรามิคมีรายไดวันละ 130 บาท สตรีมุสลิมกลาววา  “...ลูกยังเล็ก 

ทํางานนอกบานไมได มีลูก 3 คน อยากทํางานเพิ่มเติม เพื่อสงเสียลูกเรียนทุกคน...”  คนในชุมชนมี

เศรษฐกิจแบบพอเพียง คือมีรายไดเพื่อการดํารงชีวิตในประจําวันเทานั้น ไมใชจายเกินความจําเปน 

การเปนสมาชิกกลุมงานเซรามิค เพื่อเพิ่มรายไดจุนเจือครอบครัว ถามีเหลือเก็บไวใช  ไมซื้อของ

ฟุมเฟอย แมบานหญิงบางคนเดินหรือข่ีจักรยานมาทํางานที่โรงงานเซรามิค ตอนเที่ยงกลับไปกินขาวที่
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บานกับครอบครัวอยางมีความสุข   ดังคํากลาวที่วา  “..ตอนนี้อยูกับลูก 3 คนแมลูก อยูเพื่อลูก ยอมรับ

วาอยูนี้สบาย รายไดนอ ๆ แบบพอเพียง...” 

กลุมคนเหลานี้ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองมากนอยตางกัน พวก

เขาเห็นวา การมีเศรษฐกิจพอเพียงเปนทางออกหนึ่งของสังคมปจจุบันที่อยูภายใตระบบทุนนิยม การ

ปรับตัวไมไดลดความฟุงเฟอเทานั้น สรางภูมิคุมกันตอกระแสโลกาภิวัตนเทานั้น แตใหรูทันการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหมๆ ดวย ครูฝกเซรามิคไดกลาววา “...การออกแบเซรามิคตองศึกษา

แบบอยางอื่นๆ ซึ่งมีอยูมากมายในโลกนี้ การติดตั้งอินเทอรเน็ตจะทําใหคนเรียนรูไอเดียใหมๆ ไดเร็ว  

ไมตองเดินทางไกล เดี๋ยวนี้เซรามิคทั่วโลกเขามาถึงโรงงานแลว อยูที่เราจะเลือกสรรแบบใด ที่ผานมาดู

จากหนังสือบาง วารสารบาง  ตองปรับปรุงดานสื่อการเรียนรู คอมพิวเตอรเปนสื่อเรียนรูที่ทันสมัย มีผู

ใชมาก...”  สภาพนี้แสดงวา ระบบเทคโนโลยีจะชวยพัฒนาฝมือและรูปแบบที่ตอบสนองตามความ

ตองการของผูบริโภคมากขึ้น 
2.2 ปจจัยที่เปนอุปสรรค 
ปจจัยภายในที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูศิลปะการทําเซรามิค คือพื้นฐานความรู

ความสามารถ ความรักในงานศิลปะมีระดับไมเทากัน  ทําใหผูถายทอดเตรียมตัวหนัก  กระบวนการ

เรียนรูบางขั้นตอนพัฒนาไมไดเต็มที่ ตองมีครูฝกคอยแนะนํา  จัดการแกปญหา สมาชิกเหลานี้บางคน

อานไมออก เขียนไมได จะจัดการตนเองโดยทํางานในแผนกที่ไมซับซอน  บางคนไมถนัดทางงานชาง 

แตดวยใจรักจึงพัฒนาได   แตบางคนทอถอยขออยูในแผนกที่ไมใชความสามารถทางศิลปะ คนที่ใจรัก

มีความถนัดมากอนสามารถยกระดับไปอยูฝายออกแบบสรางสรรค  หรือตกแตงเขียนลาย   

กระบวนการเรียนไมไดคาดหวังสูง การวางผลสัมฤทธิ์สูงเกินไปจะเปนอุปสรรคมาก การจัดการเรียนรู

จึงคํานึงถึงวัย ความพรอมของรางกายดวย ดังเชน การสัมภาษณตอไปนี้ 

              ผูสัมภาษณ :      การเรียนรูศิลปะในการผลิตเซรามิคมีปญหาอุปสรรคบางไหม 

                ผูใหสัมภาษณ :   อุปสรรคที่ทําใหเราไปไมถึงก็มีบาง มีเหมือนกันที่ทําใหเรา 

                                          ทําเซรามิคไมได เชน ใจเรารักอยากจะไปทําโนน แตทําไมได ทําได 

                                          แตงานพิมพ งานเขียนลายคงทําไมได มือไมนิ่ม เราไมเคย พอ 

                                          เขียนมันก็ส่ันไมตรง เราทําไมไดจึงมาทําตรงนี้ เราทําได  

                                                             ไมยากเทาไร 

จะเห็นวา เงื่อนไขเหลานี้เปนอุปสรรคเพียงเล็กนอย หากไมมีการวางคนใหถูกตองกับ

ลักษณะงาน อยางไรก็ตามหากบางแผนกไมมีกําลังคน ก็ตองเคี่ยวเข็ญคนอื่นๆใหปฏิบัติงานแทนได 

อุปสรรคอาจเกิดขึ้นเมื่อคนสูงอายุตองทําการเขียนลาย ดังที่ครูฝกกลาวถึงอุปสรรคในการถายทอดวา 

“...แมบานบางคนมีอายุมาก สายตาเริ่มผิดปกติ มือส่ัน เขาเขียนไมไดก็คอยๆ สอน ทําไปเรื่อยๆ อายุ



264 
 

มากจะเขียนยากหนอย คนที่ไมเปนก็ทําได แตตองใชเวลานานหนอย...”   สภาพเชนนี้กลาวไดวา 

ทัศนะของครูฝกตองการพัฒนาคนที่ไมมีทักษะใหมีทักษะ และเห็นวาปญหาแกไขไดดวยการพัฒนา 

ขณะที่ผูเขารวมอบรมมีทัศนะวา การทําเซรามิคตองอยูที่ความถนัด หากทําขั้นตอนนี้ไมไดก็ยายไปอยู

แผนกอื่นที่ทําได กลาวคือ ปญหาอุปสรรคแกไขไดดวยการหลีกเลี่ยงไปยังขั้นตอนหรือแผนกที่ทํางาย ๆ  

ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคตอกระบวนการเรียนรูมีเพียงเล็กนอย สวนใหญเปน

สภาพแวดลอมที่ไมเอ้ือใหพัฒนาการเรียนรูอยางกวางขวางและตอเนื่อง เนื่องจากตลาดเซรามิคใน

เมืองนราธิวาสหรือทองถิ่นมีนอย  ไมมีองคกรสงเสริมดานการออกแบบในพื้นที่  ประกอบกับคนใน

ชุมชนไมเห็นความจําเปนในการสรางอาชีพ ไมรูวาจําหนายที่ใด เปนพระกรุณามหาธิคุณจากสมเด็จ

พระราชินีนาถฯ ที่ผลงานเหลานี้รับสงเขาศูนยศิลปาชีพ  ไมเชนนั้นชาวบานจะเห็นทางตัน  การตลาด

จะเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหเกิดการเรียนรู หากเซรามิคของหมูบานขายไดจํานวนมาก มีคุณภาพ

และราคาสูงจะชวยเพิ่มยอดคาตอบแทน ซึ่งนั่นจะเปนกําลังใจใหพัฒนาฝมือมากขึ้น ดังที่นักวิชาการ

สวนกลางกลาววา ”..ปญหาของเซรามิคที่นี้ยังทําแบบเดิม ไมพัฒนารูปแบบที่ทันสมัยตามความ

ตองการของตลาด จึงยากที่จะจําหนาย จึงควรสงเสริมใหผูจัดการรูเร่ืองตลาดบาง รูทันรสนิยมของผู

ซื้อ แตก็ไมทอดทิ้งอัตลักษณทองถิ่น...”  ส่ิงเหลานี้แสดงวา การออกแบบที่ไมเทาทันความตองการของ

ผูบริโภคจะเปนอุปสรรค กระบวนการเรียนรูศิลปะจึงตองสอดแทรกการตลาดควบคูกับทักษะฝมือดวย 

อยางไรก็ตามสิ่งที่เปนปญหาใหญชวงเวลานี้คือ เหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

ที่สงผลกระทบตอการเรียนรูอยางนอยสองประการ ประการแรกไมมีใครกลาลงทุนเปดตลาดเซรามิค 

ซึ่งจะเปนแหลงเรียนรูสําคัญของชาวบาน   ประการที่สองไมมีองคกรดานออกแบบ นักวิชาการกลาเขา

มาบริการความรูหรือศึกษาวิจัย (ยกเวนจากศูนยศิลปาชีพ)  ผูเชี่ยวชาญเหลานี้สวนใหญมาจาก

สวนกลาง ซึ่งไมมั่นใจในความปลอดภัย ชางเซรามิคเรียนรูเพียงกระบวนการทําใหสําเร็จเทานั้น ไม

เล็งเห็นหนทางการจัดจําหนายเพราะมีหนวยที่รับผิดชอบดวยแลว กระบวนการเรียนศิลปะเชิงพาณิชย

จําเปนตองพึ่งนักวิชาการจากภายนอกอยางตอเนื่อง  จากมุมมองของผูตรวจสอบภายนอกยังเห็นวา  

ตองปรับปรุงในเรื่องจํานวนผลผลิตตอวัน  เพิ่มความกระตือรือรน    ผูบริหารไมเขมงวดกับการทํางาน

สมํ่าเสมอ  การขาดงานบอยครั้งจะเสียโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมๆ ทําใหไดผลผลิตไมคุมคากับการ

ลงทุน อุปสรรคเหลานี้เกี่ยวของกับการจัดการวัฒนธรรมในองคกรดวย 
 3 สภาพการณกระบวนการเรียนรูศิลปะ 

                3.1 สภาพผูรับการถายทอด 
                    สมาชิกในหมูบานผูรับการถายทอดงานเซรามิคมีสภาพคลายกันทุกคน คือไมมีพื้นฐาน

ใด ๆ ดานศิลปะมากอน  จึงเปนปญหาตอการจัดการเรียนรูคอนขางมาก คนเหลานี้เปนหญิงหมาย ซึ่ง

สามีถูกลอบทํารายจากเหตุการณความไมสงบ มีบุตรหลานที่ตองดูแลแทนสามี  การเขารวมเรียนรู
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เซรามิคนอกจากมีรายไดเพิ่มขึ้นแลว  ยังชวยกลอมเกลาจิตใจ   ผอนคลายอารมณ ผูเขามาอบรม

เรียนรูชวงแรกๆ มักทอถอย  แตดวยการดูแลเอาใจใสจากผูสอน และปลูกฝงความรักในงานศิลปะของ

ทุกฝาย จึงคุนชินและปรับตัว อาจกลาวไดวา คนเหลานี้จะไมหันหลังไปทําฟารมหรืออาชีพอ่ืน  เพราะ

ใจเร่ิมผูกพัน ดังบทสัมภาษณตอไปนี้ 

           ผูสัมภาษณ  :            เขามาทํางานเซรามิค คิดวามีขอดีอยางไร 

             ผูใหสัมภาษณ :            ถาเรารักจุดนี้สบายเลย สมองไมตองไปคิดอยางอื่นแลว  

                                               เวลาออกแบบแลวมีคนชม รูสึกสบายใจ ใจไมคิดไปไหน ไม  

                                               ฟุงซาน อยากทําทุกเวลา ตื่นเชามาก็เดินมานี้ ยิ่งทํายิ่งสวย ยิ่ง 

                                               สบายใจ จะเหมือนกันทุกคนหรือเปลาก็ไมรู ไมคิดไปไหน  

                                               ออกไปไหนแลว คิดวางานของตนเองอยูตรงนี้ สมองคิดไป 

                                               อยากจะทําใหไดทุกอยาง ทําไดไมไดไปอีกแบบหนึ่ง อายุมาก 

                                               แลวก็ไมไดคิดวาจะไปสรางสรรคอาชีพ สวนตัว  จะอยูแบบนี้  

                                               ไปตลอด 

             ผูสัมภาษณ :          ระหวางทํางานเคยคิดทอถอยบางหรือไม อยางไร 

             ผูใหสัมภษณ :          พี่เขามาทํางานได 5 วันก็ออกไป ออกไป 1 ป แลวมาสมัคร  

                                                ใหม สมัครใหมนี้มั่นใจแลว สมัครใหมครูก็มาสอน ตอนแรก ๆ  

                                                ทําลายนี้กอน ลายสามสาก ตอนที่มาทําได 5 วัน แลวออกไป 

                                                นั้นเปนดอกบัว จิตใจไมรักดอกบัว ทําใหไมมีใจไมรัก ดอกบัว 

                                                มันยาก เขาจะมีตนแบบ ลวดลายแตละลาย ลวดลายมัน 

                                                อยูที่ใจ ที่งายก็ยังยากอยู สวนความพยายามของเราก็ทําไมได  

                                                ลายอื่นทําไมไดแลว ลายดอกเงินดอกทองก็ทําไมได ใหครูเขา 

                                               วาดให แลวเรามาแกะเอาเอง อันไหนทําไดก็แกะเอง 

                       คําใหสัมภาษณขางตนวิเคราะหไดอีกวา  การทํางานเซรามิคของคนเหลานี้  ความ

เขาใจนิสัย ความชอบหรือไมชอบ  ปราศจากการดูถูกดูแคลนเปนสิ่งสําคัญมาก  ที่จะผูกพันกับศิลปะ 

และเกิดการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผูรับการถายทอดเกิดการเรียนรูศิลปะใน 2 ลักษณะ 

คือ เรียนรูที่จะเอาชนะตนเอง รูจักถอยและกาวหนาขึ้นมาใหม เพราะศิลปะไมใชเรียนรูเพียงสี่หาวัน 

แลวสามารถกระทําได และเรียนรูผลกระทบตามมา หากไมไดส่ิงหนึ่งก็จะไปทําอีกสิ่งหนึ่งมากกวา

ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง กระบวนการเหลานี้ครูตองชี้แนะโดยละเอียด ในการเรียนรูผูเรียนจะดูตัวอยางจาก

ครูฝก  ครูฝกจะวาดภาพชิ้นงานเซรามิคบนกระดานดวยดินสอ  แลวใหปนตามแบบ  หากผูรับการฝก

ไมสามารถปน  ครูฝกจะขึ้นแบบใหเปนพื้นฐาน  ในบางครั้งจะมีตนแบบหลายแบบ แลวใหเลือกแบบที่
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พอใจ  เพื่อปนเปนชิ้นงาน   แตบางครั้งเปนความลําบากใจเมื่อผูเรียนตองการทําเซรามิคที่คิดขึ้นเอง  

เพราะไมสามารถวาดภาพตามจินตนาการ   ในกิจกรรมอบรมครูฝกจะแจกกระดาษและดินสอ  ให

พยายามวาดในสิ่งที่ตนเองคิด หญิงคนหนึ่งกลาววา  “...พยายามวาดแลวถาไมได ก็เครียดอยูในใจ 

วาดใหแลวยังทําไมไดก็เครียด กอนทําตองรางในกระดาษ พอจะขึ้นแจกันก็ทําไมได..”  สภาพนี้อาจ

กลาวไดวา การเรียนรูเซรามิคยังมีจุดออนดานการรางแบบตามที่คิดและการทําใหสําเร็จผลตามแบบ 

ที่ราง 

                       ในกระบวนการเรียนรูเซรามิค แมมีส่ิงที่ตองรูมากมาย นับแตการสรางตนแบบ การทํา

พิมพ การหลอดิน การวาดเขียน การตกแตง การเคลือบ แตกระนั้นก็ตามสิ่งที่เกี่ยวของกับศิลปะอยาง

แทจริงคือ การสรางตนแบบ การวาดเขียน ตกแตงลวดลาย  โดยเฉพาะการออกแบบที่แปลกใหม

จัดเปนงานที่สรางปญหา ดังที่แมบานคนหนึ่งกลาววา “...การออกแบบที่แปลกใหม บางทีไดแตคิด  

แตทําไมได ไมรูวาจะเริ่มตนอยางไรมีอยูในหัวแตทําออกมาไมได อยากทําแบบนี้ แบบนั้น แบบนี้สวย

จะทําอยางไรจะวาดใหเขาดูก็ไมได เลยทํามั่วๆ คิดในสมองแลวทํางาย ๆ ความคิดของเรางายที่สุดก็

ถือวายากแลว  บางอยางคิดเอง วาดแบบนี้อยากทํา พยายามแลวแตไมเหมือนของเขา  แตใจนั้นรัก

ชอบ  แตทําไมได  คิดไดแตลวดลาย ตัวแบบตองใหคนอื่นชวย...”   สภาพนี้แสดงใหเห็นวาวิธีการ

เรียนรูเซรามิคของหมูบานตองพึ่งพาครูฝกเปนหลัก   ผูเรียนตองเห็นตัวอยาง เห็นการสาธิต เปนขั้นเปน

ตอนจนกวาเขาใจแลวคอยพัฒนา   เมื่อผิดพลาดไมสามารถเรียนรูดวยตนเอง  ตองใหครูฝกชวยแกไข

หรือตกแตงใหสวยงาม ดังเชนคํากลาวที่วา “...ตรงไหนทําไมไดปรึกษาอาจารย ตรงนี้ไดไหม ตรงนี้ถูก

ไหม ถาไมถูกอาจารยจะแก ไมมีความรู  พื้นฐานก็ไมมี ทําแบบนี้ถือวาบุญแลว ไดตามความพอใจ

ดีกวาไมเปนอะไรเลย...” กลาวคือการเรียนรูศิลปะ ผูเรียนเห็นวาความประสบผลสําเร็จข้ึนกับการเพิ่ม

ระดับความสามารถของตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล พิจารณาแตละแผนกและทั้งระบบ เชน แผนกหลอดิน 

แผนกแมพิมพ แผนกเขียนลาย  เบื้องตนพิจารณาบุคคลแตละแผนก ขาดงานเพียงใด หากขาด

สม่ําเสมอจะกลาวตักเตือน  แตก็ไมบังคับ  ในทัศนะของครูฝกเห็นผูเรียนมีความกระตือรือรน 

ทะเยอทะยาน ตรงขามกับผูตรวจสอบภายนอกที่เห็นวายังขาดความกระตือรือรน โดยมองที่ผลผลิตตอ

วันต่ํา อีกประการณหนึ่งพิจารณาเปนชิ้นงาน คุณภาพของชิ้นงาน ความแปลกใหม ความสวยงาม 

ความประณีต การขึ้นรูปดวยแปนหมุนเปนงานที่ละเอียดมาก ตองใชกําลังมือนวดดิน โดยเฉพาะวัย

หนุมสาว หากนวดไมเทากันจะมีฟองอากาศอยูภายใน หากผสมน้ํายาเคลือบไมดีจะเสียเชนเดียวกัน 

ครูฝกคนหนึ่งกลาววา “...เซรามิคกระทบเปนลูกโซ  ถาขั้นนี้เสีย ข้ันตอไปก็เสีย ตองสามัคคีกัน...”   

การวัดผลจะพิจารณาคุณภาพของงานที่แตละฝายผลิต   นั่นคือสรางมาตรฐานความรูของแตละฝาย 

แตละคน โดยพิจารณาวาแตละฝายมีขอบขายงานอยางไร ผูเรียนตองพัฒนา หากพัฒนาไดตาม
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เปาหมายประเมินวาไดรับผลดี การประเมินจึงอยูที่ภาคปฏิบัติ  คือความสามารถพัฒนาดานทักษะ

มากกวาพัฒนาดานทฤษฎี 

             แมบานผู รับการถายทอดมีความสัมพันธกับคนภายนอก โดยเฉพาะชุมชนรอบ

หมูบาน  ดังพบวากระบวนการผลิตเซรามิคบางฝายขาดแรงงาน ตองจางคนนอกหมูบานละแวก

ใกลเคียง  ในแงศิลปะปฏิสัมพันธทั้งบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ที่เขามาเสริมสรางความรู และผูเขา

มาขอความรู  หญิงหมายเหลานี้บางครั้งตองเปลี่ยนสถานะเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป มีสภาพทั้งผูรับและผูใหความรู   บางครั้งเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ พรอมกับครูฝก   

ดังกรณีเจาหนาที่กรมวิทยาศาสตรชี้แนะ  ผูรับการถายทอดกลายสภาพเชนเดียวกับผูถายทอด คือ

ความตองการเรียนรู ส่ิงใหมๆ   แตดวยขอจํากัดดานฐานความรู   วัยวุฒิ  และการดํารงชีวิต  

สัมพันธภาพทางวิชาการของผูเรียนจึงนอยกวาครูฝก 

เมื่อพิจารณาวิถีชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต หญิงเหลานี้เห็นวาไม

เสียเปรียบกวาคนภูมิภาคอื่น  ความสามารถในการเรียนรูศิลปะที่นอย ไมใชเพราะอยูในพื้นที่ชายขอบ 

แตเปนเพราะไมมีพื้นฐานความรูเดิม  ขอเสียเปรียบคือการมีชีวิตในพื้นที่เสี่ยงภัยตอการถูกลักลอบทํา

ราย  หญิงหมายที่ทําเซรามิคเห็นวา แมยังคงมีเหตุกาณความไมสงบ และครอบครัวประสบปญหา

อยางรุนแรงดวยแลว  เมื่อเขามาอยูในหมูบานนี้ ทุกคนลืมอดีตหมดสิ้น   นอกจากความเพลิดเพลินใน

การทํางานศิลปะยังมั่นใจในความปลอดภัย  มีทหารควบคุม มีร้ัวลอมรอบ ทําใหพัฒนาศิลปะดีข้ึนมาก 

ในหมูบานมีพรอมทุกอยาง  มีเศรษฐกิจพอเพียง  มีรายได  มีชีวิตที่อบอุนซึ่งไมมีที่ใดเปรียบ สภาพนี้

อาจกลาวไดวา วิกฤตของชีวิตนั้นผานพนแลว สูทางสวางที่พรอมจะจรรโลงชีวิตนี้ใหสวยงาม 
  3.2 สภาพผูถายทอด 

               เมื่อเร่ิมกอต้ังโรงฝกเซรามิคในหมูบาน มีผูถายทอดความรูเพียงคนเดียวจากศูนย

ศิลปาชีพใกลเคียง  เขามาบุกเบิกและสรางฐานความรูใหกับหญิงหมายที่ประสบความเดือดรอน

เหลานี้  ดังที่ครูฝกกลาววา “...ผมอยูนี้ผมมาเปนคนแรก เปนคนที่รูทุกอยางของการฝกที่นี้ตองเปนทั้ง

ผูดูแล ประสานงาน และควบคุม ผมมาประจําการที่นี้ตั้งแตเร่ิมสรางหมูบาน  โรงฝกแหงอื่นสมาชิก

เปนชาวบานธรรมดา แตที่นี้เปนสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณไมสงบ จึงตองสอนไปพรอม

กับใหกําลังใจ...”  สภาพนี้สะทอนใหเห็นวา ผูถายทอดเซรามิคในหมูบานเปนผูเสียสละอยางยิ่ง เพื่อ

สนองนโยบายสวนพระองค อยางนอยมีสาม ประการหลัก  ประการแรกคือความเหนื่อยยากที่ตอง

ถายทอดใหผูไมมีพื้นฐานใดๆ ทางศิลปะ ผูเรียนสวนใหญมีอายุมาก  เมื่อสอนตองดูแลอยางใกลชิด ให

รูจักหารายไดเล้ียงครอบครัว  ประการที่สองตองทําหนาที่ประสานงานทั้งภายในและภายนอก เชน 

ศูนยศิลปาชีพแหงอื่น กรมวิทยาศาสตรบริการ รานคาในสวนพระองค คายทหารประจําภาค ประการที่

สามตองจัดการเกี่ยวกับคน เวลา พื้นที่ใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมและระบบการผลิตเซรามิค  ถาผูใด
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มาสายจะกลาวตักเตือน ครูฝกใหความเห็นวา “...ไมอยากกดดันอะไรมากนัก จะเครียดมากขึ้น หาก

ไมเปนก็จะทําเสียของ มีความเครียดในครอบครัวอยูแลว ถามาสายแคเตือน...”  กลาวไดวาสภาพ

ผูสอนเปนทั้งผูบริหารนโยบาย ผูจัดการฝายและผูผลิตหรือลงมือกระทํา  นอกจากนี้ยังมีสถานะเปน

นักพัฒนาทั้งผูอ่ืนและตนเอง  ผูสอนเดินทางไปอบรมแสวงหาความรูใหมๆ ทางเซรามิคสม่ําเสมอ ไป

ศึกษาดูงานแหลงผลิตเซรามิคแหงอื่น  บางครั้งดูงานเฉพาะกลุมครูฝก  บางครั้งดูงานรวมกับสมาชิก

ผูรับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ  แตละเดือนมีผูเชี่ยวชาญดานการผลิตเซรามิคมาใหความรูเสมอ  

โดยเฉพาะนักวิชาการสวนกลางที่คอยควบคุมกํากับดูแลศูนยศิลปาชีพทุกแหง  ส่ิงเหลานี้แสดงถึงผู

ถายทอดหรือครูฝกมีศักยภาพเพียงพอที่จะเติมเต็มความรูทั้งแบบเฉพาะตัวหรือการเรียนรวมกัน ทั้งเชงิ

รุกและเชิงรับเพื่อพัฒนาศูนยศิลปาชีพของหมูบาน  ครูฝกเซรามิคไมมีผูสําเร็จการศึกษาดานศิลปะหรือ

เซรามิค ระดับการศึกษาไมสูงนัก ดังครูฝกคนหนึ่งกลาววา “...ผมเรียนศิลปะเรียนเอง สเก็ตเอง  ตอน

แรกไมเปน ไปอยูตําหนักมีคนสอนให  เปนแลวนํามาถายทอดตอ ลวดลายเหลานี้บางครั้งลอกมา 

บางครั้งคิดเอง...”  สภาพนี้วิเคราะหไดวา ครูสอนเซรามิคเปนผูพัฒนาตนเองมากอน แตดวย

ประสบการณและใจรักจึงสามารถถายทอดแกผูอ่ืนได 

การถายทอดในครั้งแรก ผูสอนอธิบายวา เซรามิคคืออะไร จากนั้นอธิบายขั้นตอนเปน

ระยะๆ หลายรูปแบบ ดังที่ครูฝกคนหนึ่งกลาววา  “...เขามาในชั่วโมงแรกจะเอาเซรามิคมาใหเปน

ตัวอยาง แลวบอกวากวาจะเปนอยางนี้มีหลายขั้นตอน แลวอธิบายเปนขั้นเปนตอนแลวปนใหดู 

อธิบายวา นี่เปนขั้นที่ 1, 2, 3 กวาจะเปนประมาณ 3-4 เดือน...”  จะเห็นวาการถายทอดสําหรับ

ผูสูงอายุไมมีความรูดานศิลปะเปนเรื่องหนักใจสําหรับผูสอน อยางไรก็ตามผูฝกใชความพยายามอยาง

ยิ่ง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค การจัดการความรูแกแมบานยังพิจารณาตามความสามารถ   ดังเชน คน

ที่มาใหม ๆ หากไมเปนจะเริ่มงานที่แผนกหลอน้ําดิน ซึ่งถือเปนขั้นที่งายที่สุด ข้ันที่ยากคือ ข้ึนรูปดวย

แปนหมุน เขียนลวดลาย ซึ่งตองที่ทักษะระดับหนึ่ง และมีจินตนาการ   หากไมมีผูวาด  ครูฝกจะวาดบน

แจกันและใหผูเขารับการถายทอดวาดตามลวดลายที่เปนตนแบบนี้   ตนแบบลวดลายเลียนแบบจาก

ในนิตยสาร หากเห็นลวดลายใดสวยจะเก็บไวทุกลาย  เมื่อใชจะเขียนใหมไมไดสําเนา 

ครูฝกนอกจากถายทอดความรูแลวตองพบปะสังสรรคกับเจาหนาที่ของหนวยงาน

ตางๆ ที่เขามาพัฒนาแลว ยังตองใหความรูแกบุคคลภายนอก เพราะสถานที่แหงนี้ถือเปนแหลงเรียนรู

สําคัญ มีสถาบันการศึกษา องคกรทองถิ่นและประชาชนทั่วไปเขามาศึกษาหาความรูและซื้อเซรามิค

กลับไป กลาวคือ ผูสอนสรางปฏิสัมพันธทั้งระดับบน(ผูซึ่งใหความรู) และระดับลาง(ผูรับความรู) ดังคํา

กลาวที่วา”...ผมไดคําชี้แนะจากคนในกรมวิทยาศาสตรเสมอ มีครูจากทองถิ่น มีเจาหนาที่จาก

กรุงเทพฯ. ทําใหเกิดการแลกความรู บางครั้งทางการสงสิ่งของ เครื่องจักรมาให...แมอยูในจังหวัด

ชายแดน แตคนสวนใหญ ๆ เห็นวารัฐสวนกลางมิไดทอดทิ้ง...”  ส่ิงเหลานี้เปนทางหนึ่งที่ครูฝกซึ่งสวน
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ใหญเปนมุสลิมผูกพันกับรัฐไทยและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย   การดํารงชีวิตพื้นที่ชายแดน

ภาคใตของครูฝกไมดอยกวาภูมิภาคอื่น ๆ  กระบวนการถายทอดแกผูเรียนอาศัยความเขาใจใน

วัฒนธรรมแตละศาสนา  พยายามสรางจุดเดนที่เนนอัตลักษณของทองถิ่น   อยางไรก็ตามสิ่งที่ทําให

สภาพผูถายทอดดอยลงกวาเดิมเปนเร่ืองสถานการณความไมสงบ   ดังคํากลาวของครูฝกชาวมุสลิม

ที่วา “...แมผมจะเปนคนในพื้นที่แตก็หวาดระแวงเสมอ ในฐานะที่ทํางานในโครงการพระราชดําริ ตอง

เดินทางจากบานในตัวเมืองนราธิวาสมาทํางานทุกวัน...”  ลักษณะนี้สะทอนวา สถานการณวิกฤต

ชายแดนภาคใตสงผลตอขวัญและกําลังใจทุกฝาย  แมคนในพื้นที่ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม 
3.3 สภาพแวดลอมและอื่นๆ 
สภาพแวดลอมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  แมไมเอ้ือตอการเรียนรูศิลปะ แต

ภายในหมูบาน ในโรงผลิตเซรามิค มีแรงกระตุนใหเกิดการสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง เหตุที่

ผลผลิตทุกชิ้นจัดแสดงอยูรอบตัว ผูผลิตมีโอกาสชื่นชมผลงานของตนตลอดเวลา ความสวยงามซึ่งมี

หลากหลายรูปแบบและสีสันผลักดันใหเกิดบูรณาการดานรูปแบบ และลวดลายตลอดเวลา ดังที่ครูฝก

กลาววา “...การทําเซรามิคที่ดีตองสรางบรรยากาศการทํางานศิลปะใหมาก...”  ปจจุบันในโรงผลิตจัด

ชั้นวางสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร ประเภทภาพเซรามิค เพื่อเปนแรงกระตุนอีกทางหนึ่ง ถามองภายนอก

ดูเหมือนโรงงานทั่วไป  แตภายในเต็มไปดวยเซรามิค ราวกับวาเปนพิพิธภัณฑหรือหางขนาดใหญ   ส่ือ

เทคโนโลยีใหมๆมีนอย แตกําลังไดรับการปรับปรุง  มีแผนติดตั้งอินเทอรเน็ต เพราะจะทําสมาชิกเห็น

งานออกแบบเซรามิคทั่วโลกอยางสะดวกรวดเร็ว  ซึ่งจะชวยพัฒนาการออกแบบ  ครุภัณฑจําพวกตู ชั้น 

โตะ เกาอี้มีเพียงพอ ยังขาดก็เพียงเครื่องจักรกล ซึ่งกําลังจัดหาหรือขอรับบริจาค มีหองสมุดใหคนควา 

แตยังไมเสร็จสมบูรณ ขาดเครื่องปรับอากาศ  โรงฝกเซรามิคในตอนกลางวันแดดจัดรอนอบอาว  กําลัง

ปรับปรุงเพื่อถายเทและระบายอากาศ ภายในมีพื้นที่คับแคบ  ตองขยายเพื่อรองรับคนงานหรือผูเยี่ยม

ชมในอนาคต  ซึ่งแนวโนมมีมากขึ้น 
   4 ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม 

       จากการศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะของหมูบาน  ชี้ใหเห็นวา การมีชีวิตอยูในพื้นที่

ชายแดนมิไดมีอุปสรรคตอการเรียนรูศิลปะมากนัก เพราะถูกจัดการสําเร็จรูมาจากทุกฝาย ภายใต

โครงการในพระราชดําริ ในความรูสึกของผูถายทอดและผูรับการถายทอดดานเซรามิค มิไดกังวลกับ

สภาวะชายขอบ และไมเขาใจกับความหมายของชายขอบมากเทากับชายแดน พวกเขาตองการความ

เปนอยูตามเศรษฐกิจพอเพียง มีรายไดเล้ียงชีพ มีการศึกษาตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม ความเปน

ชายขอบจึงเปนมายาที่รัฐหรือสวนกลางผูมีอํานาจสรางขึ้น  เพราะเห็นวาหางไกลยากตอการพัฒนา 

การพัฒนาที่ใชมาตรฐานจากสวนกลาง การดึงคนเหลานี้เขาสูโครงการในพระราชดําริ ฝกหัดอาชีพ จึง

ชวยลดชองวางระหวางรัฐกับทองถิ่น ระหวางศูนยกลางอํานาจกับพื้นที่ชายขอบ แมงานศิลปะเพียง
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เล็กนอยก็สามารถเขาใจ  ในความหวงใยระหวางรัฐกับประชาชนระดับรากหญา ความซาบซึ้งในพระ

มหากรุณาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ดังที่แมบานเซรามิคกลาววา  “...พระองคทําใหฉันรูจักใชชีวิต

อยางมีคุณคา ทําใหฉันมีรายได   เวลาขายจะมีเบื้องบนสั่งมากอน หรือขางบนสั่งมาใหเอาไปแสดง 

จะขายเองไมได บางครั้งก็เปนตัวแทนไปขายในนามศูนยศิลปาชีพในหมูบาน...”   สภาพนี้สะทอนให

เห็นวา สภาพชายขอบยังอาจถูกนิยามจากสภาวะที่ไรอํานาจ  อยางไรก็ตามพื้นที่ชายแดนยังมีบริบท

สังคมและวัฒนธรรมแตกตางจากภูมิภาคอื่น การสงเสริมเอกลักษณประจําถิ่นผานงานเซรามิคเปน

ส่ิงจําเปนสูงสุด กระบวนการเรียนรูศิลปะในพื้นที่จึงสะทอนออกมาในแงความผูกพันกับทองถิ่น 

ขณะเดียวกันแสดงถึงปฏิสัมพันธกับคนภูมิภาคอื่น 

การเรียนรูศิลปะดวยการปฏิบัติจริงรวมกันของหญิงในหมูบาน  นอกจากเสริมทักษะฝมือ  

ยังชวยสรางความสามัคคีปรองดองกัน การทํางานศิลปะเซรามิคที่มีหลายขึ้นตอนหลายฝายชวยให

รูจักทํางานเปนทีม ถือเปนหองเรียนที่ฝกความเปนอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีที่สุด  ดังที่ผูวิจัย

สนทนากับกลุมหญิงไทยพุทธและกลุมมุสลิม โดยยกมาบางตอนดังตอไปนี้ 

   กลุมไทยพุทธ 

   ผูสัมภาษณ : การเขามาเรียนรูศลิปะรวมกันในที่นี้สงผลดีอยางไรบาง 

     ผูใหสัมภาษณ : การเรียนแบบนี้ทําใหรักกันเหมือนพี่เหมือนนอง ไมแบงแยกกัน มา 

                                      จุดเดียวกัน มาแบบเดียวกัน ชวยกันคนละมายคนละ มือ ตางคนตาง 

                                      ทํา สามัคคีกันดี อยูในนี้มีกฎระเบียบ ไมมีการทะเลาะ  

                                                         เบาะแวงทําใหดี อยางเดียว 

    กลุมมุสลิม 

    ผูสัมภาษณ : การเขามาเรียนรูศิลปะรวมกันในที่นี้ สงผลดีอยางไร 

      ผูใหสัมภาษณ : ฝกแบบนี้อยูรวมกันได มีอะไรก็ชวยกันไมไดมีปญหา อยูกัน  

    ฉันพี่ฉัน นอง มีอะไรก็ชวยกันไมไดแบงแยก อยูนี้มีเพื่อนมาก 

    ข้ึน 

  จะเห็นวา ทั้งไทยพุทธและมุสลิมตางเห็นตรงกัน  การเขามาเรียนรูศิลปะและทํางาน

เซรามิครวมกันกอใหเกิดความผูกพัน อีกทั้งรูจักเพื่อนมากมายที่จะสรางความเขาใจจิตใจของเพื่อน

มนุษยแตละคน   ที่สําคัญคือการทํางานเปนทีม   ที่จะนําไปสูเปาหมายและความสําเร็จรวมกัน ดังที่ครู

ฝกผูหนึ่งกลาววา  “...เมื่อปนเสร็จก็ตองปนใหดี คนเขียนตองเขียนใหดี คนเคลือบตองเคลือบใหดี 

หลาย ๆ ฝายตองชวยกัน สามัคคีกัน งาน 1 ชิ้น เปนของทุกแผนก ไมใชแผนกใด แผนกหนึ่ง...”  

ลักษณะนี้จึงอาจกลาวไดวา กระบวนการเรียนรูศิลปะในหมูบาน   สะทอนถึงสังคมพหุวัฒนธรรมอยาง

นอยสองประการ   ประการแรกคือสังคมที่มีความแตกตาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แตละคน
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เรียนรูศิลปะตามความเชื่อ  ตามรสนิยมของตนเอง แตมีเปาหมายเดียวกัน   ประการที่สองสังคมที่

ตองการความสมานฉันทนั้นตองใชศิลปะเปนสื่อกลาง กระบวนการเรียนรูตั้งแตข้ึนตนจนสุดทาย ฝกให

คนที่ทํางานแตละขั้นเขมแข็ง เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพ นั่นคือศิลปะชวยใหจิตใจเขมแข็งตามวิถีของ

ตนเอง มีภูมิคุมกัน ในภาวะที่วัฒนธรรมภายนอกหลั่งไหลเขามา 

  การเรียนรูศิลปะแมมีความหลากหลายวัฒนธรรม แตเคารพในอัตลักษณของตนเอง ซึ่งอัต

ลักษณนี้มีทั้งเชิงปจเจก และเชิงสังคม ดังเชน ชาวมุสลิมนิยมตกแตงลวดลายพันธุพฤกษา ลายอักษร

อาหรับ ขณะที่ไทยพุทธตกแตงเปนลวดลายเทวดา ลายไทย และบางลวดลายแสดงถึงการเรียนรูขาม

วัฒนธรรม เชน มุสลิมเขียนรูปกินรี  ซึ่งไมผิดศาสนา เพราะไมทําขึ้นเพื่อบูชา อัตลักษณเชิงสังคม 

ดังเชน ทุกคนพยายามคนหาลวดลายทองถิ่น ที่เปนอัตลักษณรวม เชน ลายใบดาโอะ พวกเขาเรียนรู

เจาหนาที่รัฐวา การจําหนายเซรามิคนั้น ผูซื้อยังมองที่ความเปนทองถิ่นของแหลงผลิตดวย ลักษณะนี้

จะเห็นวา ผูสรางอัตลักษณนั้นไมไดเกิดขึ้นโดยคนในพื้นที่เทานั้น  แตมีคนภายอกที่มีความชอบธรรม

ในการชี้แนะ นั่นคือ อัตลักษณที่ปรากฏในกระบวนการเรียนรูศิลปะเซรามิคพื้นที่ชายแดนภาคใต   ยัง

ข้ึนกับกลไกของหนวยงานภายนอก 

 

กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนแหงที่ส่ี 
 นอกจากศิลปะที่อยูตามแหลงเรียนรูในชมุชนขางตนแลว  ผูวิจัยยังไดศึกษาจากครอบครัว

ทั่วไป ที่เห็นวาคนในครอบครัว โดยเฉพาะแมบานชอบงานศิลปะ สรางสรรคศิลปะที่แทรกซึมอยูในวิถี

การดําเนินชวีติประจําวนั  ดงันี ้
   1 สภาพทัว่ไปของพื้นทีศ่ึกษา 
   พื้นที่ศึกษาเปนบานหลังหนึ่ง ซึ่งแมบานสตรีชื่นชอบงานศิลปะประดิษฐ เปนที่เล่ืองลือทั้ง

ชุมชน ดวยความประณีต สวยงาม เปนชางตนแบบใหกับงานหัตถกรรมของชุมชน ตั้งอยูในอําเภอ

ชายแดน ของจังหวัดนราธิวาส  ติดเขตพรมประเทศมาเลเซียลักษณะบานเปนหลังขนาดกลาง อยู

กลางสวนยาง ภายในบานมีตูวางสิ่งของงานประดิษฐอวดสายตาแกแขกผูเยี่ยมเยียม จึงทําใหผูวิจัย

สนใจกระบวนการเรียนรู ในประเด็นตางๆ  
    2  ปจจัยทีส่นับสนุนและเปนอุปสรรคตอกระบวนการเรียนรู 
    แมบานผูนี้มีความสามารถในการถักชุดโครเชต(Crochet)ใหลูกสวมใส เปนเสื้อหรือ

กระโปรง ซึ่งมีจํานวนมาก แตละตัวมีลวดลายสีสันแตกตางกัน นอกจากยังชอบประดิดประดอยดอกไม 

และเครื่องใชตางๆ จากการสนทนาพบวา ปจจัยที่ถักเสื้อข้ึนใชเอง เพราะชอบงานศิลปะตั้งแตเด็ก ๆ มี

ใจรักจากนั้นศึกษาดวยตนเอง ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้ 
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    ผูสัมภาษณ : อะไรเปนเหตุใหชอบงานประดิษฐหรือศิลปะภายในบาน 

    ผูใหสัมภาษณ : เพราะใจรัก ชอบ ทําแลวรูสึกสบายใจ บางครั้งทําจนลืมเวลา กวา 

                                      จะเลิกทําตีสอง  ตีสาม 

    ผูสัมภาษณ : ทําอยางนี้แลวไมกระทบกับอาชีพตัดยางหรือ 

    ผูใหสัมภาษณ : ไมไดทําทุกวัน วันไหนวางตัดยางไมไดก็จะทํา 

 จากขางตนจะพบวา ปจจัยที่สงเสริมยังขึ้นกับชวงเวลาอีกดวย การดําเนินกิจกรรมศิลปะ

ของแมบานเกิดขึ้นเมื่อวางเวนจากอาชีพหลัก สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคมีนอย สวนใหญเปนเรื่องเวลา 

เนื่องจากมีอาชีพหลัก หากไมมีเวลาหรือคร่ําเครงกับการตัดยางซึ่งมรีายไดสูงกวา ก็จะลืมงานประดิษฐ 

โดยปริยาย  อยางไรก็ตามรายไดตอบแทนมีผลเชนเดียวกัน หากผลผลิตศิลปะมีรายไดสูงกวาอยาง

สม่ําเสมอ   อาจหันเหยึดงานประดิษฐดานศิลปะเปนอาชีพหลัก เงื่อนไขจึงอยูที่รายไดประการหนึ่ง 

สาเหตุที่จําหนายงานศิลปะไดยาก   เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนชนบทมีเหตุการณความไมสงบผูคนเขา

มาทองเที่ยวนอย ประกอบกับหางไกลตลาดใหญ  ไมมีมีนายทุนหรือพอคาเขามารับซ้ือ 

 แมบานยังเห็นวา งานศิลปะเปนการทําเพื่อความเพลิดเพลิน ไมมีเปาหมายใด ๆ นอกจาก

ผอนคลาย   การจําหนายปนผลพวงสุดทายเทานั้น  กรณีเส้ือโครเชตไมทําเพื่อขาย ยกเวนมีผูขอซื้อใน

ราคาที่สูงมาก   ผลงานของแมบานยังแยกงานประดิษฐสรางสรรคออกเปน 2  ลักษณะคือ ประเภท

เสื้อผาถักโครเชตหรือนิตติ้งสําหรับเด็ก  และประเภทดอกไม กระเปาสานจากเชือกไนลอน  แบบแรก

จัดเปนงานศิลปะเพื่อศิลปะ  ไมหวังจําหนาย  จึงทุมเทสรางสรรคอยางประณีต พิถีพิถัน เรียงรอย

เสนดายจนเปนผลงานที่สวยงาม  โดยคาดหวังเพียงเมื่อเด็กใสแลวสบาย ดูนารัก สวยงาม ประเภท

หลังเปนการผลิตเพื่อจําหนาย เนื่องจากเปนผูมีฝมือศิลปะจึงถูกวางตัวเปนผูรับผิดชอบผลิตสินคาโอ

ทอปประจําหมูบาน 
    3 สภาพการณกระบวนการเรียนรูศิลปะ 
     กระบวนการเรียนรูศิลปะโครเชตของแมบาน เร่ิมจากการศึกษาจากผูรูและทดลองทํา อยาง

ลองผิดลองถูก ส่ิงใดตองการรูเพิ่มเติมจะซื้อหนังสือศึกษาเอง   อยางไรก็ตามแมบานมีความรูนอย การ

อานไมไดผลนัก   สวนใหญใชวิธีดูภาพเปนสําคัญ  ดังนั้นหากหนังสือใดมีภาพประกอบมาก มีสีสัน 

และมีรายละเอียดทุกขั้นตอนจะเปนที่ชื่นชอบ และเรียนรูไดเร็ว  การเย็บถักเสื้อผาเด็กนี้ใชแรงมือลวนๆ 

ไมมีการใชเครื่องจักร มีชุดหลายชุดถักตั้งแตบุตรยังไมคลอด   ถักโครเชตแรก ๆ เปนผาเช็ดหนา  เมื่อมี

ทักษะแลวจึงซื้อหนังสืออานเพิ่มเติม และหาเทคนิคใหม ๆ การมีทักษะที่ดียังทําใหความตองการ

พัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน จึงพยายามหาที่เรียนใหม ๆ   การเรียนรูบางครั้งเดินทางอบรมตางจังหวัด เพื่อ

แสวงหาความรูใหมๆ  เชน เมืองสงขลาเพื่อฝกฝนการทําผาพันคอดวยเทคนิคใหมๆ  โดยเริ่มจากอบรม

ถักผาพันคอยางงาย ๆ จนถึงขั้นซับซอน   ข้ันตอนใดไมเขาใจมีการฝกหลายครั้งจนกวาจะเขาใจ  ใน
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การถักโครเชตส่ิงที่ยากคือการถักเสื้อ ซึ่งตองแก 2-3 คร้ัง เพื่อความสวยงามมากขึ้น การตั้งคอเสื้อเปน

ข้ันตอนยากที่สุด  ตองคํานึงถึงความสบาย  ไมระคายเคืองผิวหนัง เด็กสวมใสแลวไมบน   สวนใหญ

เด็กๆ   ชอบใสเที่ยวหรือทําบุญที่วัด    บางครั้งใสอยูบาน  การเลือกสีแตละชุด เรียนรูโดยนําสีหนึ่งเปน

หลัก แลวนําสีอ่ืนเปรียบเทียบ เชน ถาสีเทาเปนหลักใชสีดําขัดลาย บางครั้งนําดายเหลือใชผสม ทําให

มีสีสันแพรวพราว  แบบของลวดลายแมบานคิดขึ้นเองดวยพรสวรรคหรือจิตวิญญาณของศิลปน บาง

ชุดเมื่อเด็กโตยังสามารถตอดายใหยืดสูงขึ้น ลวดลายที่คิดตั้งชื่อข้ึนใหม เชน ลายดอกมะลิ ลาย

สับปะรด ลายกระดูกงู ลายกางปลา โดยอาศัยลักษณะที่คลายคลึงดอกไมและสัตว 

     จากสภาพขางตนวิเคราะหวา กระบวนการเรียนรูของแมบานผูนี้เร่ิมจากศึกษาจากคนอื่น

แลวทดลองทํา จะเกิดความผูกพันและมีทักษะ ทักษะที่ดียังเปนแรงผลักดันใหตองการฝกฝนอบรม

อยางตอเนื่อง จนสามารถสรางสรรค พัฒนาลวดลาย หาวิธีแกปญหาตามแนวคิดของตนเอง ทั้งนี้ยัง

ไดรับกําลังใจ  การชื่นชม  ติชมจากคนในครอบครัวดวย 

 

กระบวนการเรียนรูศิลปะ : ทัศนะจากผูบริหารวัฒนธรรม นักวิชาการ  ผูนําดาน
ศาสนา 
     ในการศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตของ

ไทย ผูวิจัยยังไดแสวงขอมูลจากคนอื่นๆ  นอกเหนือจากผูเรียน ผูสอน ผูถายทอด ผูรับการถายทอด

ดังกลาวขางตน  เพื่อความชัดเจนของขอมูล  โดยเลือกจากผูบริหารสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  3  คน  

นักวิชาการทองถิ่น 2  คน  ผูบริหารเขตการศึกษา 1 คน  และผูเชียวชาญดานศาสนาอิสลาม  3  คน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ทัศนะจากผูบริหารวัฒนธรรมทองถิ่น   
     ไพโรจน  แกวจุฑานิติ (2554: สัมภาษณ) หัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลให

ความเห็นวา  การสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาระดับชาวบานจําเปนตองมีรัฐสนับสนุน ดั่งกรณีการ

จางคนคนหาภูมิปญญาระดับตําบล ทําการประชาพิจารณองคความรู โดยการมีสวนรวมของชาวบาน  

จัดพื้นที่ถายทอดภูมิปญญา  ดําเนินการโดยใหองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด

และดูแลหลายหมูบาน คนหาของดีและภูมิปญญาภายในหมูบาน เผยแพรโดยการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการแกชาวบาน เชน การสานเสวียนหมอกับไมไผ จะใหชางผูเชี่ยวชาญหรือผูที่รูดีมากที่สุดเปน

วิทยากรอบรม  คร้ังละไมเกิน 50 คน  แตกระนั้นก็ดีการถายทอดภูมิปญญาแตละครั้งตองใชเงินบริหาร

จัดการ  บางครั้งมีนอยจึงมีอุปสรรค เชน ขาดเงินดานอาหาร ดานจัดทําเอกสาร ทําใหมีผูสนใจเขารวม

นอย ผูที่เขารวมมีประสิทธิผลในเรียนรูไมมากนัก นอกจากนี้ยังมีปญหาจากภารกิจประจําวันของ

ชาวบาน ที่ไมมีเวลาสําหรับการเขารวมโครงการ เพราะอาจทําใหขาดรายได 
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      การเรียนรูในวิถีชาวบานเกิดขึ้นเพราะความจําเปนในชีวิตประจําวัน เมื่อความรูภายนอก

เขาสูชุมชน ลดความสําคัญของความรูเดิม หันเขาหาความรูใหม ๆ ปราศจากการกลั่นกรอง ความรู

แบบชาวบานคอยๆลดลง  ดังเชน คนบนเกาะของสตูลดั้งเดิมเคยใชปลิงสมานแผล เพราะเห็นวาปลิง

เมื่อตัวขาดจากกันแลวสามารถตอกันได  แตภูมิปญญานี้จางหายนานแลว  จนเมื่อแสวงหาภูมิปญญา

ชาวบาน   บางคนจึงเสนอความรูนี้ข้ึนมา  การตั้งหนวยงานเฉพาะชวยผลักดันไดมาก  เชนเดียวกับ

ศิลปะแขนงตางๆ  เชน  เสวียนหมอที่ เปนภูมิปญญาดั้งเดิม   เมื่อรัฐจัดพื้นที่แสดงที่กรุงเทพ 

ผูประกอบการหลายรายเห็นคุณคามากกวาที่วางหมอ  ปรับเปลี่ยนใสเครื่องหอมประจําหองของ

โรงแรม เปนการสรางสรรคประโยชนใชสอยใหม แสดงถึงการฟนฟูภูมิปญญา และการขยายตัวของาน

หัตถกรรมชาวบาน   รัฐตองเปนตัวกลาง การเคลื่อนยายงานศิลปะจากที่หนึ่งสูที่หนึ่ง จากชนบทสูเมือง

ตองใชเงิน เพื่อใหภูมิปญญาที่ซอนเรนในหมูบาน  เปนที่ประจักษตอสาธารณะชนมากขึ้น 

      อยางไรก็ตามกระบวนการถายทอดความรูระดับชุมชนยังมีกลไกซับซอน  กลยุทธในการจูง

ใจคนของหมูบานใหความรวมมือตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ดวย เชน ความพอใจ ความรักในมรดก

ทองถิ่น  วิธีคิดของผูจัดการ  นักวัฒนธรรมสวนใหญใชเงินเปนตัวตั้ง หากเงินไมเพียงพอจะยกเลิก

โครงการ มากกวาคิดบริหารจัดการในวงเงินจํากัด  ทําใหหลายหมูบานไมไดรับการจัดการความรูและ

เปดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู   การถายทอดเนนที่ประโยชนของประชาชนเปนหลัก ยังมีทางเลือก

อ่ืนในการแกไขปญหา การอบรมศิลปะบางครั้งชาวบานยินดีจายคาวัสดุ หรือนําวัสดุมาเองขึ้นกับ

ความจริงใจของเจาหนาที่ กระบวนการเรียนรูในชุมชนจึงตองสรางใจสูใจ นั้นคือรัฐควรทําหนาที่

ประสานใจระหวางชาวบานดวยกัน  จากชาวบานที่รูสูคนที่ไมรูมากกวาวางอํานาจบาดใหญวา  ตนคือ

ผูทรงความรู และชาวบานไมมีความรูตองพัฒนา 

      วัชรินทร  บํารุงกุล (2554: สัมภาษณ)  หัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปตตานีให

ความเห็นวา  การสงเสริมการเรียนรูศิลปะในชุมชนปจจัยหลัก คือความเขาใจและเขาถึงชาวบาน โดย

ใชองคกรรัฐในระดับทองถิ่นที่เล็กที่สุด เชน จากวัฒนธรรมจังหวัดกระจายสูวัฒนธรรมอําเภอ ใหระดับ

อําเภอดําเนินการ ระดับจังหวัดเพียงสนับสนุน หรือเพิ่มเติมในสวนที่วัฒนธรรมอําเภอขาดหายไป 

อยางไรก็ตามหากเรื่องใดมีความนาสนใจ เจาหนาที่รัฐระดับจังหวัดจะเขาไปสงเสริมหรือลงพื้นที่เอง 

ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระดับชาวบาน คือความสามัคคีของชาวบาน ความรวมมือรวมใจใน

การเขารับการถายทอดภูมิปญญา และงบประมาณจัดสรร เปนคาตอบแทนเจาหนาที่รัฐและปราชญ

ชาวบานระดับทองถิ่น ปญหาอุปสรรคในเรื่องเหตุการณความไมสงบมีนอยเนื่องจากเจาหนาที่เปนคน

ในทองถิ่น และคุนชินกับเหตุการณ ความกังวลมีอยูในระยะแรกเริ่มเหตุการณเทานั้น ระยะตอมา

ชาวบานใหความรวมมือกับทางรัฐมากขึ้น ความสัมพันธระหวางชาวบานกับเจาหนาที่รัฐเปนสวน

ผลักดันใหปราชญชาวบานตื่นตัวกับการถายทอดความรู   รัฐสรางกลยุทธการเรียนรูภูมิปญญาโดยให
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คนหาปราชญชาวบานแตละชุมชน จากนั้นใหปราชญถายทอดแกคนในชุมชน  โดยมีขอแมวาการ

อบรมแตละครั้งมีผูเขาอบรมอยางนอย 20 คน มีเวลาเพียงพอจึงจะไดรับเงินตอบแทนจากรัฐ การ

อบรมทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความรูทั้งแกชาวพุทธและมุสลิมเทาเทียมกัน  ขณะเดียวกัน

ปราชญชาวบานหรือครูภูมิปญญาเหลานี้รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีกิจกรรมที่ตองเดินทางไปบรรยาย 

สาธิต หรือเปนวิทยากรพิเศษยังที่ตางๆ มากขึ้น  ภาคภูมิใจจากการที่มีคนยกยองมากมาย 

      จากขางตนพิจารณาวา การจัดการเรียนรูศิลปะในระดับชุมชน รัฐจะเปนกลไกสําคัญให

ขับเคลื่อนใหเกิดกระบวนการเรียนรู  โดยเฉพาะคาตอบแทน รางวัล รวมถึงการเชิดชูยกยอง ใหเห็น

คุณคาในตัวปราชญชาวบานเอง ทั้งนี้ตองอยูบนฐานความเขาใจวัฒนธรรมของชุมชนดวย ตัวแทนรัฐที่

ทําหนาที่ดีที่สุดก็คือคนในพื้นที่ 

      ปยะนุช  ศรีสุข (2554: สัมภาษณ) รองหัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาให

ความเห็นวา  ปจจัยที่สงเสริมตอการเรียนรูศิลปะในชุมชน  คือหนวยงานของรัฐ ดังที่สํานักงาน

วัฒนธรรมใหเงินอุดหนุน เพื่อสืบคนภูมิปญญาทุกดาน  ตําบลละ 1 คน เร่ิมโครงการเมื่อป พ.ศ. 2553 

และใหเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ทุก ๆ ป แนวคิดของโครงการเมื่อคนพบแลวจะตองถายทอดแกคนอื่นๆ  ดังเชน

การคนพบคนสานเสื่อใบเตย ที่ตําบลกรงปนัง  ก็จะใหผูนี้ถายทอดแกคนในชุมชน ในรูปแบบจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ  โดยมีสํานักวัฒนธรรมจังหวัดรวมวางแผนดําเนินงาน  ตั้งคาตอบแทนจํานวนมาก 

พรอมคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  การถายทอดใชวิธีถายทอดสาธิตใหดูเปนตัวอยาง และผูเขาอบรมปฏิบัติ

ตาม  การจัดอบรมยังคงมีอุปสรรค  ที่ความรวมมือจากชาวบานผูรับการถายทอด จากการประเมินผล

การจัดโครงการหลายโครงการสวนใหญไดผลเพียง 70-75 เปอรเซนตเทานั้น ทั้งนี้เพราะจํานวน

ผูเขารวมนอย เนื่องจากตองหาเลี้ยงชีพ ไมมีเวลาใหกับการเรียนรูภูมิปญญาจากผูรูในชุมชน คนที่เขา

โครงการจึงขาดความสม่ําเสมอ 

      ในการเรียนรูของชุมชนดานศิลปะ เมื่อมีการถายทอดภูมิปญญาจากปราชญชาวบานสูคน

อ่ืน ส่ิงที่เปนปญหาคือ ไมสามารถถายทอดความรูไดอยางทั่วถึง คนที่เรียนรูคือผูใกลชิดเทานั้น เมื่อมี

หนวยงานที่ชวยจัดการความรู ส่ิงที่เหมือนไมมีปญหากลับมีปญหา ดังเชนการรวมกิจกรรมกับชาวบาน

มุสลิมของเจาหนาที่วัฒนธรรม  แมนับถือศาสนาพุทธแตไรกังวล เพราะคิดวาคนรายไมทํากับบุคคล

ทั่วไป  แตเมื่อเจาหนาที่ตํารวจทหารเขารวมกลับสรางปญหามากกวา  ส่ิงเหลานี้สะทอนวา 

ความสัมพันธระหวางคนตางศาสนาระดับชาวบานไมไดสรางปญหา  แตเมื่อเจาหนาที่ผูคุมครองเขาไป

ในพื้นที่กลับสรางความเดือดรอน  ชาวบานเกิดความเกรงกลัว การเรียนรูของชุมชนเกิดขึ้นเมื่อไมมีฝาย

ใดเขามาแทรกแซง ปฏิสัมพันธของคนในชุมชนไมวาชาติพันธุใดรักความสงบ   อยางไรก็ตามตอง

จัดการตามวิถีความเชื่อของคนในชุมชนเสมอ การสืบคนภูมิปญญาแยกเปนปราชญชาวมุสลิมและ

ชาวไทยพุทธ ผูรับการถายทอดใชวิจารญาณเลือกครูตามความพอใจ  มุสลิมสวนใหญเลือกรับการ
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ถายทอดภูมิปญญาจากปราชญไทยพุทธ หากไมขัดกับหลักศาสนา  ดังมีเยาวชนมุสลิมฝกรํามโนราห

หรือตีกลองยาวตามแบบวัฒนธรรมไทย อีกทั้งพอแมสนับสนุน แสดงใหเห็นวาชุมชนยังพรอมที่จะ

เรียนรูขามวัฒนธรรมทุกแขนง  หากไมใชการประกอบพิธีกรรม 
               ทัศนะจากนักวิชาการทองถิ่น 
    รุง  แกวแดง  (2554: สัมภาษณ) ขาราชการบํานาญใหความคิดเห็นวา ในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตเปนแหลงหนึ่งที่ รํ่ารวยดวยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และมีความหลากหลาย

วัฒนธรรม ปจจุบันมรดกนี้คอย ๆ สูญหายไป เพราะไมมีใครสนใจ ขาดคนที่มีความรูอยางลึกซึ้ง การ

สงเสริมมีนอยมาก แมครู อาจารยในสถานศึกษายังขาดความเขาใจ นําเอาภูมิปญญาเหลานี้ไปบูรณา

การนอย เปนเหตุใหจัดตั้งองคกรอิสระ จากภาคเอกชน  ในลักษณะศูนยหรือมูลนิธิ   ปญหาสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากมีเร่ืองความไมสงบแลวยังเกิดปญหายาเสพติด การวางงานในหมูเด็ก

และเยาวชน การนํามรดกศิลปวัฒนธรรมขึ้นมาฟนฟู ชวยใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมเชิงสรางสรรค 

คือการเรียนรูฝกฝนศิลปะพื้นบานของตน การสรางกระบวนการเรียนรูจะใหผูเรียนเลือกในสิ่งที่รักและ

สนใจ   เมื่อสนใจเรื่องใดแลวจะเขาพบผูเชี่ยวชาญเพื่อฝกฝนจนเกิดการยอมรับ กิจกรรมทางศิลปะ

บางอยางเปนที่นิยมในหมูมุสลิมมากอน ปจจุบันไมเปนที่ยอมรับ เปนเพราะอุสตาซที่สําเร็จจาก

ตางประเทศปลูกฝงความคิดใหมๆ  ปจจุบันผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนาเริ่มเขาใจและสงเสริมเยาวชนเขา

หากิจกรรมทางศิลปะ เพื่อหลีกพนยาเสพติด และการชักชวนจากผูไมหวังดี การฝกฝนเรียนรูเมื่อสราง

ทักษะบางครั้งใชเวลานาน   เมื่อชํานาญนําผลงานไปเผยแพรจากระดับชุมชน สูจังหวัด จนถึงมหกรรม

ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ  การมีทักษะดานศิลปะทําใหเด็กและเยาวชนกลาแสดงเชิงสรางสรรค 

และไมลืมรากเหงาวัฒนธรรมของตนเอง 

    อยางไรก็ตามการดําเนินกิจกรรมเหลานี้ยังคงมีอุปสรรค โดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนา 

และปญหาในตัวผูนําศาสนา ปจจุบันแกไขไดบาง โดยใหผูนําศาสนาเขาใจจิตใจวัยรุน ความเขมงวด

ดวยกฎศาสนาทําใหเกิดการมั่วสุม  ตองดึงใหเขามีสวนรวมชวยเหลือสังคม  องคกรอิสระจากทองถิ่น

จะมีบทบาทสําคัญ เพราะสรางจากคนที่รูรากเหงา เขาใจและเขาถึงชุมชน  การหนวยงานภาครัฐยังคง

ขาดประสิทธิภาพ  เจาหนาที่ รัฐไมกลาลงชุมชนเพราะกลัวถูกลอบทําราย การตั้งองคกรอิสระ

ภาคเอกชน แมรัฐสนับสนุนเล็กนอย   แตไดกําลังใจและกําลังทรัพยจากผูศรัทธาเลื่อมใสในอุดมการณ  

โดยเฉพาะองคกรสงเสริมศิลปะที่มีเปาหมายที่ชัดเจน   

    จากทัศนะดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา การเรียนรูศิลปะในชุมชนจําเปนตองมีหนวยงาน

สนับสนุน โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นที่ไมสามารถหาคนในชุมชนจัดการ เพราะใหความสําคัญกับ

เร่ืองปากเรื่องทองมากกวาเห็นคุณคาของการอนุรักษ  การสนับสนุนของหนวยงาน ดังเชน การให

คาตอบแทน รางวัล  การจัดพื้นที่แสดงผลงาน  การประสานใจกับชาวบาน  บนพื้นฐานของความ
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จริงใจและบริหารงบประมาณเทาที่มีอยู  พันธกิจเหลานี้ถือเปนหนาที่ของรัฐ แตบางครั้งหนวยงานรัฐ

ไมสามารถดําเนินการทั่วถึง  จึงจําเปนที่ตองมีหนวยงานอื่นๆ จากภาคเอกชนโดยคนในทองถิ่น  สราง

กลไกใหเกิดการถายทอดความรูในหมูชาวบานดวยกันจากรุนสูรุน  จากผูชํานาญสูเด็กและเยาวชนรุน

ใหม โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่กิจกรรมทางศิลปะจะเปนทางเลือกหนึ่งในการชวย

แกปญหาความวิกฤต 

    มูฮัมหมัด  รากีเจะหะ (2554: สัมภาษณ) นักวิชาการกฎหมายอิสลามของมหาวิทยาลัยใน

จังหวัดยะลาใหความเห็นวา  ชาวมุสลิมสามารถเขาภายในศาสนถานของศาสนาอื่น  ถาเพียงเยี่ยมชม  

เรียนรูศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งไมใชรวมพิธีกรรม  หากสถานที่หนึ่งมีการประกอบพิธีกรรม  เชน พระสวด

มนต บวชนาค  มุสลิมสามารถเยี่ยมชมโดยไมเขารวมกิจกรรม  การตีความวาหามเขาศาสนสถานที่ยัง

มีการประกอบพิธีกรรมจึงไมถูกตอง ตองแยกเปนสวน ๆ  อยางไรก็ตามสิ่งที่กังวลคือ ความคลุมเครือ 

ความลังเล ที่เรียกวา ซูบาฮัต   การที่ผูปกครอง ผูนําศาสนาสวนใหญตักเตือนในการเขาถึงศาสนสถาน

อ่ืน ก็เพื่อตัดไฟตั้งแตตนลม กลัวเขาไปพัวพัน ถาคลุมเครือควรหางไกลไว การเขาไปมีสวนรวมแม

เล็กนอยก็จะผิดหลักศาสนา กิจกรรมใดทางศิลปะตองพิจารณาจุดมุงหมายเปนสําคัญ กรณีวาดภาพ

คนเพื่อประดับบานจะผิดหลักศาสนา ในศาสนาอิสลามหามนําภาพคน สัตวทั้งรูปปนหรือรูปวาด

ระบายสี  ใชในการตกแตงบานสามารถตกแตงไดเพียงภาพวิวทัศนหรือส่ิงกอสราง 

    จากทัศนะดังกลาวจะเห็นวา การที่ผูเรียนมุสลิมไมกลาแสดงออกทางศิลปะมากนักเปน

เพราะไดรับการบมเพาะจากผูใหญ ขณะเดียวกันผูใหญหรือผูปกครองก็รับรูในระดับตางกัน ทําให

ยอมรับในเนื้อหาศิลปวัฒนธรรมที่มีการเรียนการสอน ที่ตางจากวัฒนธรรมตนในระดับไมเทาเทียมกัน  

ความกังวลที่มีมากทําใหบุตรหลานขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง   ขณะเดียวกฏขอหามตางๆ ก็ได

ทําใหผูเรียนไมเห็นประโยชนจากการเรียนรูศิลปะ 

     เทิอดศักดิ์  พิสุทธิ์ (2554: สัมภาษณ) ผูอํานวยการพื้นที่การศึกษาเขต 2 ซึ่งครอบคลุมสาม

จังหวัดชายแดนภาคใตใหความเห็นวา  การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีผลสําฤทธิ์ต่ํา ปจจัย

หนึ่งเปนเพราะนักเรียนสวนใหญใชภาษามลายูสําหรับการสื่อสาร นักเรียนมุสลิมในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต เรียนอยูในโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน 70 เปอรเซ็นต  สวนที่เหลือเปนสถานศึกษา

ของรัฐ มีผลใหอานภาษาไทยไดนอย ไมสามารถเขียนภาษาไทยอยางถูกตอง การจัดการศึกษาในสาม

จังหวัดจึงจําเปนตองแกปญหาดานภาษาไทยอันดับแรก ทําการอบรมครูหรือนําครูตนแบบที่สามารถ

สอนภาษาไทยใหนักเรียนมุสลิมดีเดนมาอบรมแกครูอ่ืน ๆ การดําเนินชีวิตของครูชายแดนคลายคลึงกับ

ครูทั่วไป แตในชนบทครูชายแดนภาคใตตองปรับเวลาทํางาน  เพื่อความปลอดภัย โอกาสอุทิศเวลากับ

การเรียนการสอน โดยเฉพาะภาคบายมีปญหามาก  ตองกลับตามชวงเวลานัดหมายที่มีเจาหนาที่

คุมครองมารับ มีภาระอื่นบีบบังคับเปนผลใหขาดประสิทธิภาพการสอน  ประกอบกับครูเดิม ๆ ที่มี
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ภูมิลําเนาแหงอ่ืนโอนยายกลับไป ทําใหขาดแคลน  ครูในพื้นที่เขามาทําหนาที่แทน ครูเหลานี้แมมี

ศักยภาพในการสอน แตยังตองการความชวยเหลือในดานการฝกฝนอบรม หากพัฒนาไมเทาทันครู

ภูมิภาคอื่นสงผลตอผลสัมฤทธิ์ดวย  ผูสอนมีปญหาเชนเดียวกับผูเรียน โดยเฉพาะครูพันธุใหมซึ่งตอง

เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในสังคม ไมวาเทคนิคการสอน นวัตกรรมใหม ๆ หากผลงานดี

ควรเสริมแรงใหรางวัล การสงเสริมวิทยาฐานะควรพิจารณาเปนกรณีพิเศษ ไมควรใชมาตรฐานเชนครู

ทั่วไป กําลังใจของครูสงผลตอคุณภาพของผูเรียน การศึกษามีสวนแกปญหาในสามจังหวัดยังมีผู

ตองการเรียนจํานวนมากแตยังมีพื้นที่จํากัด 

    จากความเห็นดังกลาวอาจวิเคราะหในแงการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานโดย

ภาพรวมวา มีอุปสรรคที่การใชภาษา จากสถานการณความไมสงบที่ทําใหขาดแคลนครูศิลปะ ปจจัยที่

สงเสริมคือการสงเสริมอบรมครู การทําวิทยาฐานะ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกครู สภาพการณ

เรียนรูของผูเรียนศิลปะในสามจังหวัดชายแดนภาคใตข้ึนกับการพัฒนาความรูของครูเปนสําคัญ  
    ทัศนะจากผูนําที่ผูเชี่ยวชาญดานศาสนาอิสลาม 
     กอดาษ เจะดะ (2554: สัมภาษณ)  คณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดสตูลใหความเห็นวา 

ในกฎบัญญัติของศาสนาอิสลามไมไดหามมุสลิมเขาพื้นที่ศาสนสถานของวัฒนธรรมอื่น ยกเวนในขณะ

ที่กําลังประกอบพิธีกรรม เชน หามเขาโบสถของชาวพุทธขณะที่พระกําลังสวดมนต แตสามารถอยู

ภายนอกบริเวณศาลา วิหาร หรือเจดีย กรณีที่พุทธศาสนิกชนกําลังไหวพระหนาพระพุทธรูปประธาน

เพียงสั้น ๆ ไมถือเปนการประกอบพิธีกรรม ฉะนั้นชาวมุสลิมสามารถเขาไปภายในโบสถเพื่อชมความ

งามของศิลปะ แมเพื่อนชาวพุทธกําลังไหวพระ ในการวาดภาพคนอยูที่ความเครงของแตละคน ผูเรียน

ที่เครงมากอาจหลีกเลี่ยงการวาดภาพคน ผูเรียนที่เครงปานกลางอาจวาดเพียงครึ่งตัว ผูเรียนที่เครง

นอยวาดไดเต็มตัว แตโดยสวนใหญถือวาการวาดภาพเพียงครึ่งตัวเปนสิ่งที่ถูกหลักมากกวาวาดเต็มตัว 

เพราะยังไมสมบูรณไมกอใหเกิดจิตวิญญาณหรือเรียกรองความศรัทธา ภาพสัตวหรือส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 

เชนเดียวกันควรวาดครึ่งตัว ส่ิงสําคัญไมวาลักษณะใดตองไมนําไปสูความศรัทธาตอรูปนั้น ๆ จะวาด

ภาพคน สัตวไดแตไมบูชา 

       ยะโกบ   หรามณี  (2554: สัมภาษณ) อิหมามประจํามัสยิดกลางจังหวัดปตตานีให

ความเห็นวา  มุสลิมสามารถเขาไปยังศาสนสถานของศาสนาอื่น  เพื่อการศึกษา  แมการเขาใกล

พิธีกรรม  ใกลพระพุทธรูป  ศาสนาอิสลามไมเคยกีดกันการเรียนรูเร่ืงราวของศาสนาอื่น  แมศิลปะ 

ส่ิงกอสราง  พิธีกรรม  การบริหาร  จัดการ  โดยมีขอยกเวนวา  1) ตองไมสักการะบูชา  2) ไมเลียนแบบ

ศาสนาอื่น  3) ไมเขารวมพิธีกรรม  ความจริงแลวศาสนาอิสลามเปดกวาง  ถาไมเกี่ยวของกับ  

3 ประการขางตน สามารถเขาไปได  แตสวนใหญมักเขาใจผิด  กรณีการวาดภาพคน  เปนภาพครึ่งตัว

หรือภาพเต็มตัว  ไมมีปญหาใด ๆ ยกเวนการวาดภาพเปลือย  สวนการปนรูปไมวาคนหรือสัตว  หรือ
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วัตถุที่ทําใหเกิดเงาเปนกฎตองหาม  มุสลิมเชื่อวาแมคนตายแลว  แตวิญญาณยังไมตาย  การปนรูป

อาจทําใหวิญญาณหลงผิด  การนําภาพคน  สัตว  แมรูปตนเองประดับผนังบานมีความผิดหลักศาสนา  

ภาพคนที่ยังมีชีวิตอยูนั้นอาจทําใหลมหายใจของเขาลดนอยลง  อยางไรก็ตามก็อนุโลมบาง  แตไม

สมควร  การทําความผิดยังมีระดับ ดวยบาปขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ  มนุษยเรามี  2  สวน  

คืออารมณและความคิด  อารมณที่ดีนําไปสูความคิดที่ดีดวย การวาดภาพ  ตกแตงภาพ  หาก

ลอแหลมตอการกระทําผิด  ก็อาจทําลายความสุขที่แทจริงและบริสุทธิ์  นําไปสูการปฎิปกษตอพระเจา             

              อิบราเหม   อาดัม  (2554: สัมภาษณ)  คณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส

ใหความเห็นวา  ชาวมุสลิมสามารถเขาไปชมศิลปะในศาสนาอื่น ๆ โดยไมผิดกฎบัญญัติศาสนาอิสลาม  

สามารถเขาไปภายในโบสถที่มีพระพุทธรูป  มีแทนบูชา  ชมจิตรกรรมฝาผนัง  ยกเวนขณะที่มีการ

ประกอบพิธีกรรม  การเรียนศิลปะสามรถวาดภาพคนในแผนกระดาษ  แตไมสามารถปนรูปคน  หรือ

สัตว  หรือส่ิงที่มีชีวิตใด ๆ โดยเฉพาะคน  หากจําเปนจริง ๆ สามารถสรางภาพคน  ภาพสัตวได  แตไม

สามารถติดตามฝาผนังบาน  โดยเฉพาะภาพใหญ ๆ เพราะเมื่อละหมาด  อาจทําใหใจไขวเขวไปสูภาพ

นั้น ควรหลีกเลี่ยงภาพที่เนนสัตว  แตสามารถติดภาพวิวทิวทัศน  ตนไม  ภูเขา   

    จากทัศนะของผูเชี่ยวชาญดานศาสนาแสดงใหเห็นวา ผูเรียนมุสลิมสามารถเรียนรูศิลปะขาม

วัฒนธรรมในทุกกรณี  หากการเรียนรูนั้นเพื่อการศึกษาหรือประดับความรูเทานั้น มิใชเพื่อความศรัทธา 

และตั้งภาคีกับพระเจา  การที่ผูปกครองสวนใหญหามปรามบุตรหลานในการเรียนศิลปะที่มีการฝกหัด

ภาพคนภาพสัตวก็เพื่อตัดไฟตั้งแตตนลม  การตักเตือนเมื่อเขาไปเรียนรูศิลปะนอกศาสนาเปนความ

กังวลมากกวายึดหลักความถูกตองของศาสนา  เกรงกลังจะขยายไปสูการทําความผิด  ขอหามบาง

เร่ืองมีปรากฏในคัมภีรชัดเจน  บางเรื่องยังคลุมเคลือข้ึนอยูกับการตีความ  ดังนั้นชาวมุสลิมจึงมีความ

คิดเห็นแตกตางกัน แมแตผูนําศาสนาแตละจังหวัดบางเรื่องยังมีความคิดเห็นแตกตางกัน  สงผลให

ผูเรียนศิลปะชาวมุสลิมแตคนมีกรอบปฏิบัติตอกระบวนการเรียนรูศิลปะแตกตางกันดวย  
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การสรุปผล 
  การวิจัยเรื่อง  กระบวนการเรียนรูศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตของ

ไทย  มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ 3) ศึกษาสภาพการณของ

กระบวนการเรียนรูศิลปะ  และ 3) ศึกษาปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสะทอนจาก

กระบวนการณเรียนรูศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) ผูวิจัยเลือกพื้นที่แบบเจาะจงพื้นที่ โดยเลือกศึกษาในสถานศึกษา  

7 แหง  โดยแยกเปนระดับอุดมศึกษา 3 แหง  ระดับอาชีวศึกษา 1 แหง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

3 แหง   เลือกศึกษาในชุมชนหรือระดับชาวบาน  4  แหง  ในพื้นที่ชายแดนภาคใตของไทย  ผูวิจัย

ทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร ตําราเรียน เอกสารวิชาการ และการศึกษาขอมูลจากบุคคล  

ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก  และทําการเก็บขอมูลภาคสนามดวยตนเอง โดยวิธีการสังเกต  การสัมภาษณ

เชิงลึก   การสัมภาษณกลุม  โดยการสัมภาษณจะมีความยืดหยุนมาก เพื่อใหการสัมภาษณพูดคุยเปน

กันเอง  เพื่อใหไดเนื้อหาตามวัตถุประสงคดังกลาว  ดังมีขอสรุป  ดังตอไปนี้ 

 
 1 ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะ   
  ผูวิจัยแยกปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสถานศึกษาและกลุมชุมชน  

เนื่องจากสภาพการเรียนรูมีความแตกตางกัน  แตละกลุมแยกเปนสวนที่สนับสนุนและเปนอุปสรรค 

ดังนี้          1.1 ปจจัยที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษา  มีดังนี้ 
                      1.1.1 ความรักในศิลปะ 

                ความรักในศิลปะเปนปจจัยใหเกิดการเรียนรูโดยมีเงื่อนไขวา คนที่มีความรัก 

ความชอบ ความพอใจ ความสนใจดานศิลปะจะหาโอกาสเรียนรูพัฒนาตนเองเสมอ ความรักในศิลปะ

เกิดขึ้นไดหลายสาเหตุ ผูเรียนแตละคนอาจรักงานศิลปะจากสาเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือหลายสาเหตุ ดังนี้ 

          1  ความรักและสนใจที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ   ผูเรียนเหลานี้สนใจและ

รักศิลปะตั้งแตกําเนิด  เกี่ยวของกับความสามารถพิเศษ   ความเดนของสมองแตละซีก  มีหลายคนรูสึก

วาตนเองออนไหว หลงใหลเมื่อเห็นสิ่งสวยงาม   บางมีปฏิกิริยาตอบสนองทันที เชน หยิบดินสอขึ้นมา

วาด ดูภาพนั้นบอยครั้ง หรือเดินหรือรองตาม ผูที่มีธรรมชาติเชนนี้แสวงหาความรูทางศิลปะแตกตางกัน

หลายรูปแบบ   ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา บางคนเรียนรูเพิ่มเติมนอกเหนือวิชา

หลัก บางคนเมื่อวางจากเรียนจะพักผอนโดยการเขียนรูป ประดิดประดอยงานศิลปะมากกวากิจกรรม
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อ่ืน ในพื้นที่ชายแดนภาคใตมีคนที่รักศิลปะโดยธรรมชาติจํานวนมาก แตพยายามปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา ผูเรียนไทยมุสลิมจึงแสดงออกไดนอยกวาผูเรียนมุสลิม 

         2  ความรักศิลปะที่เกิดจากการปลูกฝง ผูเรียนเหลานี้มิไดสนใจศิลปะ

ตั้งแตกําเนิด แตเปนเพราะพอ แม ผูปกครอง ครู หรือส่ิงแวดลอมปลูกฝง เชนเกิดในครอบครัวที่ทํางาน

ศิลปะ บานอยูใกลแหลงผลิตศิลปะ ใกลสถานที่เรียนศิลปะ พิพิธภัณฑ ผูปกครองสงไปเรียนพิเศษดาน

ศิลปะ โรงเรียนสรางบรรยากาศใหศิลปะเปนวิชาที่นาเรียน เชน ตกแตงสวน ปลูกตนไมรมร่ืน มีผลงาน

ศิลปะประดับรอบโรงเรียนจึงใสใจอยากเรียนรู   อยากสัมผัส   ซึมซับนานวันทําใหรักในงานศิลปะ พบ

ในหมูไทยพุทธมากกวามุสลิม  แตไมแตกตางกันในระดับการศึกษา 

          3  ความรักศิลปะที่ เกิดจากความทาทาย    ผู เ รียนกลุมนี้มักตั้ง

ความหวังที่รางวัลเงินทอง   การไดรับการยกยอง ความมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจึงนําตนเองไปสูวงการ

ศิลปะ ทาทายความสามารถของตนเอง โดยอาจไดรับแรงบันดาลใจจากความสําเร็จของเพื่อน หรือผูที่

ไดรับรางวัลแลว เพื่อนยั่วยุหรือครูชักชวนใหข้ึนเวทีแขงขัน การฝกฝนใชเวลามากนอยตางกันตาม

ศักยภาพ แตกระบวนการเหลานี้ก็ไดทําใหคนที่ไมถนัดไมเคยชอบ ไมเคยรับการปลูฝง คุนเคยกับการ

ทํางานศิลปะจนเกิดความพอใจ    และรักในศิลปะ  ซึ่งพบมากในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา

ระดับอุดมศึกษา และสรางความทาทายในหมูมุสลิมมากกวาไทยพุทธ 
                   1.1.2  ความถนัดทางศิลปะ 
         ปจจัยดานความถนัดทางศิลปะ สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเพื่อเดินตามความถนัด

ของตนเอง ผูถนัดดานศิลปะอาจเปนคนละคนกับคนที่รักในศิลปะขางตน  คนที่รักในศิลปะไม

จําเปนตองมีความถนัดหรือความสามารถทางศิลปะ แตคนที่ถนัดศิลปะมักรักชอบศิลปะดวย บางคน

รักในศิลปะแตไมสามารถถายทอดหรือแสดงทักษะฝมือทางศิลปะ  ความรักศิลปะพิจารณาในแงเจต

คติ ขณะที่ความถนัดพิจารณาที่ทักษะฝมือ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต  ผูมีความสามารถทางศิลปะ  

ความคิดสรางสรรคทางศิลปะมีจํานวนมาก แตไดรับการพัฒนานอย ดวยกฎศาสนา คนที่มีความถนัด

ทางศิลปะสวนใหญมีสติปญญาสูง และมีความสามารถดานอื่นดวย เชน ภาษา คณิตศาสตร 

โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความถนัดศิลปะที่ปรากฎอาจแยกเปน  2   ลักษณะดังนี้ 

             1 ความถนัดตามธรรมชาติ ผูเรียนบางคนมีความรูสึกวาตนเองมี

พรสวรรค โดยการบอกกลาวของคนอื่น และสังเกตเปรียบเทียบภาพระหวางเพื่อนรวมหอง ที่สามารถ

วาดภาพเหมือนธรรมชาติโดยงายและสวยงามมากกวาคนอื่น คนเหลานี้ไมตองเรียนรูมากนัก บางครั้ง

สามารถวาดภาพและสรางสรรคไดมากกวาคนที่เรียน  หรือฝกฝนมานาน   ความถนัดนี้ไมแตกตางกัน

ทั้งในระดับการศึกษาและศาสนา 
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                                            2  ความถนัดที่เกิดจาการฝกฝน  ผูเรียนเหลานี้มีความรักในศิลปะ 

และพรสวรรคดวยแลว แตเมื่อฝกฝนจนชํานาญ  สามารถวาดภาพไดอยางรวดเร็วและคลองแคลว  

ผูเรียนมุสลิมในชายแดนภาคใตแมเชื่อวา ศิลปะเปนพรที่พระเจาประทานให  แตสวนใหญเห็นวา หาก

มีพรสวรรคแตไมแสวงหาก็ไมสามารถพัฒนาตนเอง โดยสวนใหญผูเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือ

อาชีวศึกษา จะใหความสําคัญในพรแสวงมากกวาพรสวรรค จึงเขาศึกษาตอดานศิลปะ แมมีพื้นฐานที่

ดีบางแลว  เกิดขึ้นในระดับอุดมศึกษามากกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ความแตกตางในศาสนาไมสงผล

ตอความถนัดที่เกิดจากการฝกฝนมากนัก 
                               1.1.3 ประสบการณและการรับรูศิลปะนอกพื้นที่ชายแดนภาคใต 
  การหาประสบการณและรับรูศิลปะจากพื้นที่ตางสังคม  เปนปจจัยใหเกิดการ

เรียนรูในพื้นที่ชายแดนภาคใต เนื่องจากลักษณะพื้นที่มีความแตกตางจากพื้นที่สวนใหญของประเทศ 

การไดรับประสบการณไมวาโดยตรงจากการทัศนศึกษา   การดูงานดวยตนเองโดยออมจากการฟงครู

เลาเรื่อง การใชส่ือเทคโนโลยี กระตุนใหผูเรียนพัฒนาตนเองเสมอ   เพื่อใหเทาเทียม   สามารถแขงขัน

กับผูอ่ืน  ทั้งการประกวดผลงาน การสอบ การทํางาน ทั้งระดับทองถิ่น  ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

กิจกรรมที่เปนปจจัยใหเกิดการเรียนรูไดแก 

             1   การเดินทางไปทัศนศึกษา การจัดทัศนศึกษานอกพื้นที่  สวนใหญ

มีอยูในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ที่ศึกษาศิลปะโดยเฉพาะ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมมี

การจัดทัศนศึกษา หรือมีแตรวมกับสาขาวิชาอื่น เชน สังคมศึกษา การเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ที่

ตางสังคมและวัฒนธรรม สงเสริมใหผูเรียนมีโลกทัศนกวาง ชวยกระตุนใหเกิดความสงสัย เปรียบเทียบ 

และตั้งคําถาม เพราะพบเห็นสิ่งแปลกใหม โดยเฉพาะชายแดนภาคใตที่ตองเรียนหลักสูตรแกนกลาง

จําเปนตองหาประสบการณจริง เขาถึงพื้นที่ จึงจะเขาใจและซาบซึ้งในความสวยงามและคุณคาของ

ศิลปะนั้น เชน การเดินทางศึกษาโบราณสถานในกรุงเทพฯ ประสบการณและการรับรูจะเพิ่มพูนความรู

ระดับอุดมศึกษามากกวาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะอยูในขอบขายวิชาชีพตนเอง  ขณะที่ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานสนใจในกิจกรรมนี้มากกวา เพราะไมสามารถเดินทางดวยตนเอง   

          2   การเดินทางดูงานศิลปะดวยตนเอง ผูเรียนที่มีฐานะดีหรืออยูใน

เมืองใหญมีโอกาสดูนิทรรศการศิลปะ  ดูผลงานในหอศิลป พิพิธภัณฑ  ดูการประกวดแขงขัน วิธีการ

ทํางานของศิลปนดวยตนเอง  เปนการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง เลือกกระทําดวยตนเองหรือตาม

คําแนะนําของครู เพื่อนหรือส่ือประชาสัมพันธ    ปจจัยนี้เกิดขึ้นกับคนที่รักศิลปะแทจริง โอกาสของคน

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีนอยกวาจังหวัดอื่น  แตเมื่อขามแดนหรือขามภูมิภาคไปดูงานจะตื่นตัว  

มีพลังพัฒนาฝมือและปรับเปลี่ยนทัศนคติ   โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามีโอกาสดูงานดวยตนเอง

มากกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
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            3   การประกวดผลงานและรวมแสดงผลงานศิลปะนอกพื้นที่   
ผูเรียนที่สงผลงานประกวดแขงขันหรือรวมแสดงผลงานทามกลางผลงานอื่นๆ ตางสถาบันและภูมิภาค  

การเห็นสภาพชีวิตของคนทํางานศิลปะในที่อ่ืน  ชวยเพิ่มพูนการเรียนรูและประเมินความสามารถของ

ตนเอง คนที่ไดรางวัลและเกียรติบัตรยังตองการเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อแขงขันระดับสูงขึ้น คนที่ไมไดรางวัล

ตองการเรียนรูและทะเยอทะยานเพื่อแขงขันครั้งตอไป  การเห็นผลงานศิลปะคนอื่นตางพื้นที่  ประกอบ

กับการซักถาม   สนทนาดวยตนเอง   ชวยใหรูจุดออน จุดแข็งของตนเอง ในการเสริมสรางศักยภาพ  

ประสบการณเหลานี้พบวา  ปรากฏในระดับอุดมศึกษามากกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่ผูเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะมุสลิมคาดหวังกับการแสดงออกนอกพื้นที่สูงกวา 

            4  การเลาเรื่องของผูสอน ในพื้นที่ชายแดนภาคใต  ผูสอนยังคง

บทบาทสําคัญตอการจัดการเรียนรู  โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดน  เนื่องจากผูเรียนไมสะดวก

คลองตัวในการเขาถึงแหลงเรียนรูตาง ๆ  ดวยตนเอง   เมื่อผูเรียนขาดโอกาสเดินทางยังพื้นที่อ่ืน    การ

ฟง การซักถามครูจึงเปนทางเดียวที่สรางสมประสบการณ    การเลาเรื่องที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูเกิด

จากเทคนิคของครูเอง   เชน   การยกตัวอยางผูประสบผลสําเร็จในการเรียนหรือการทํางานศิลปะ  

ประสบการณทางออมที่ไดจากการบอกเลาพบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวาอุดมศึกษา   

             5  การดูอินเทอรเน็ตและโทรทัศน รายการศิลปะทางโทรทัศน

และอินเทอรเน็ต ชวยใหผูเรียนมีประสบการณทางออม และเพิ่มโลกทัศนกวางขวาง โดยเฉพาะ

ชายแดนภาคใตที่หางไกลจากศูนยกลางอํานาจ การศึกษาจากสื่อสาธารณะชวยใหเห็นแบบอยาง

ศิลปะทั่วโลก เห็นวิถีชีวิต การทํางานในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่จะกระตุนใหพัฒนาตนเอง เรียนรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  พบมากในระดับอุดมศึกษามากกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     1.1.4  ความเสียสละของผูสอน 
              ผูสอนในพื้นที่ชายแดนภาคใต นอกจากตองปรับตัวกับโลกหลังสมัยใหม 

เรียนรู ส่ือเทคโนโลยีชวยสอนใหม ๆ แลว ยังตองปรับตัวกับสังคมพหุลักษณที่มีความแตกตาง

หลากหลายมากขึ้น อยางไรก็ตามผูสอนสวนใหญนี้ก็เขาใจในบริบทสงัคมดวยแลว แตจากกระแสโลกา

ภิวัตน ความแตกแยกทางวัฒนธรรม ทําใหผูสอนตองอดทน อดกลั้น ระมัดระวังในการถายทอดวิชา

มากกวาเดิม หากครูจัดกิจกรรม จัดเนื้อหาความรูที่สอดคลองกับวิถีผูเรียนก็จะเปนปจจัยใหเกิด

กระบวนการเรียนศิลปะ กลาวคือ ผูสอนตองมีใจที่พรอมจะเสียสละอยางนอย   3   ลักษณะ 

                    1  ความเสียสละเพื่ออยูในพื้นที่ชายแดน ผูสอนสวนใหญเห็น

วา ความเปนครูคือผูเสียสละ โดยเฉพาะกับการปฏิบัติหนาที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ทั้งกาย

และใจทามกลางเสี่ยงภัยอันตราย    หลายคนมีภูมิลําเนานอกเขตพื้นที่ชายแดน เขามาบรรจุเปนครู

ศิลปะดวยความรักในอาชีพและตองการพัฒนาศิลปะในพื้นที่ชายแดน  ครูบางคนวิตกกังวลเมื่อยาย
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มาอยูใหม เมื่ออยูนานกลับมีความผูกพันจนลืมทุกขและความกลัว    บางคนมีภูมิลําเนาเดิมในพื้นที่

ชายแดนภาคใต   มีชองทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่    แตก็รักทองถิ่นของตน   ตองการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไมใหตกต่ํา  ปจจัยนี้เกิดขึ้นกับผูสอนไทยพุทธมากกวามุสลิม  และไมแตกตางในระดับ

การศึกษา 

                  2  ความเสียสละเพื่อพัฒนาความรูของตนเอง การตั้งอยูในพื้นที่

หางไกลศูนยกลางการศึกษา ประกอบกับความไมสงบของพื้นที่สามจังหวัดชายแดน  มีนอยคนที่ทอแท

ไมตองการศึกษาตอเนื่อง สวนใหญดิ้นรนกับการหาความรูดวยตนเอง แมขาดงบประมาณสนับสนุน 

ระยะทางไกล ใชเวลานาน ผูสอนทํางานหนักโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผูสอนแหงละ

คน ตองชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน  ทั้งดั้งดนเรียนตอแสวงหาความรูใหม  เพื่อความกาวหนาทาง

วิชาชีพ  พบมากในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวาอุดมศึกษา  และดูเหมือนวาผูสอนไทยพุทธจะ

ใหความสนใจตอการพัฒนาตนเองมากกวา 

                  3 ความเสียสละเพื่อศึกษาวิถีคนในชุมชน ชาวมุสลิมพื้นที่

ชายแดนภาคใตในอดีตสวนใหญไมนิยมอาชีพครูศิลปะ สรางโอกาสใหผูสอนจากภูมิภาคอื่นเขามา  

แมมีไทยพุทธอยูในพื้นที่   แตบางครั้งไมสามารถสอบบรรจุรับราชการ การเขามาปฏิบัติหนาที่สอน

ศิลปะของคนที่ตางสังคมและวัฒนธรรม จําเปนตองเรียนรู   สรางความเขาใจระบบความเชื่อ ขอหาม 

ขอปฏิบัติและวิถีชีวิตของคนในชุมชน บางคนปรับตัวไมไดตองยายออกไป ผูสอนสวนใหญมอง

หลักสูตรศิลปะที่ความสัมพันธกับวัฒนธรรมชุมชน ใชศิลปะเพื่อประโยชนสรางคุณคาแกมวลมนุษย มี

เปาหมายกระบวนการเรียนรูศิลปะที่ใหผลดานจิตใจ คือ การปรับเปล่ียนทัศนคติเขาใจสังคม การ

จรรโลงใจ ขัดเกลาอารมณ พรอม ๆ กับการพัฒนาฝมือ ดังนั้นศิลปะตองบูรณาการกับวิชาอื่นดวย เชน 

ศาสนา สังคมศึกษา ครูจึงตองเสียสละเพื่อศึกษาหาความรูในวิชาแขนงอื่นดวย  พบมากในกลุมผูสอน

ไทยพุทธมากกวามุสลิม  และไมแตกตางกันในระดับการศึกษา 
    1.1.5  สภาพครอบครัวที่มีการศึกษาดีและมีความคิดกาวหนา 
         ครอบครัวมีสวนผลักดันใหเกิดกระบวนการเรียนรูศิลปะ สําหรับครอบครัวไทย

พุทธไมคอยมีเงื่อนไขนัก  จะพบในครอบครัวมุสลิมมากกวาไทยพุทธ  ครอบครัวลักษณะนี้มี   

2 ประเภท    ดังนี้ 

             1. ครอบครัวที่มีการศึกษาดี  ซึ่งอาจเปนคนใดคนหนึ่งในครอบครัวจะ

สนับสนุนใหบุตรหลานเรียนรูศิลปะมากกวาครอบครัวที่ไรการศึกษา  หรือการศึกษาต่ํา  ผูปกครอง

เหลานี้สวนใหญมีเงินเดือนประจํา ทํางานภาครัฐ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของรัฐ เคยอยูในเมือง

ใหญ เห็นความสําเร็จและความกาวหนาของผูสําเร็จศิลปะ ทําใหมองโลกกวาง เคารพเหตุผล และเปด

ใจรับวัฒนธรรมอื่นโดยงาย  จึงไมกีดกันความตองการของบุตรหลานในเรียนรูดานศิลปะ  ปจจัยนี้พบ
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ในระดับอุดมศึกษามากกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวนครอบครัวไทยพุทธแมการศึกษานอยแต

สนับสนุนดวยดี 

             2. ครอบครัวที่มีความคิดกาวหนา   บางครอบครัวมีฐานะยากจน มี

การศึกษาต่ํา และไมผานการศึกษาหลักสูตรของภาครัฐ แตพยายามเรียนรูส่ิงใหม ๆ สนใจความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เขาใจระบบการศึกษาของรัฐไทย โดยอาจติดตามจากสื่อสาธารณะ สถานะ

ทางสังคมอาจเปนชาวสวน คนรับจาง อิหมาม โตะครู การสงเสริมใหบุตรหลานเรียนรูศิลปะของ

ครอบครัวแบบนี้พบในระดับอุดมศึกษามากกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และพบมากในจังหวัดสตูล 

สงขลา มากกวาสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
                 1.1.6 การเห็นแบบอยางผูประสบผลสําเร็จในงานศิลปะในพื้นที่ 
           แบบอยางผูประสบผลสําเร็จมีหลายลักษณะ เชน แบบอยางผูมีความมั่นคงใน

อาชีพ แบบอยางผูไดรับรางวัล การยกยอง ปจจัยเหลานี้หากปรากฎอยูในพื้นที่จํานวนมาก คนใน

ชุมชนพบเห็นมาชานาน ก็จะกระตุนใหเด็ก เยาวชนสนใจในแขนงศิลปะ ผูปกครองสงเสริมใหเรียน

ศิลปะมากขึ้น ลักษณะดังกลาวแยกไดดังนี้ 

                      1  การเห็นแบบอยางผูทํางานศิลปะอยางมั่นคง  ครอบครัวที่มี

เพื่อนบาน มีผูประกอบอาชีพดานศิลปะจนเปนที่ประจักษ ผูทํางานศิลปะแลวมีรายไดแนนอน เชน ครู 

อาจารย พนักงานฝายศิลป เจาของรานขายภาพเขียน จะเปนแรงผลักดันใหผูที่รักในศิลปะอยูแลว 

ตัดสินใจเดินสูเสนทางศิลปะ ไมวาการศึกษาตอ หรืออบรมหลักสูตรระยะสั้น อยางไรก็ตามเงื่อนไขที่

สําคัญที่สุดคือ  การเดินรอยตามขาราชการที่ทํางานศิลปะ  พบในหมูมุสลิมมากกวาไทยพุทธ  

               2  การเห็นแบบอยางผูไดรับรางวัลและการยกยอง   แรงจูงใจให

เกิดการเรียนรู บางครั้งตองการชื่อเสียง เปนที่ยอมรับในสังคมเชนเดียวกับคนอื่น ๆ หลายครอบครัวยก

ยองความสามารถดานตาง ๆ ของเพื่อนบาน คนในชุมชนแกบุตรหลาน ทําใหเกิดความกระตือรือรน 

ขวนขวายหาความรูและเพิ่มทักษะ คนเหลานี้อาจไมถนัดดานศิลปะ แตทะเยอทะยานไมวาการอาน

หนังสือดวยตนเอง การฝกอบรม จนรับรางวัลระดับเขต ระดับภูมิภาค การรับรางวัลหรือเกียรติบัตรยัง

เปนเครื่องรับรองความสามารถระดับหนึ่ง นําไปใชประกอบการศึกษาตอ หรือพัฒนาทักษะของตนเอง

ใหสูงขึ้น  พบในหมูมุสลิมมากกวาไทยพุทธ   
  1.1.7  ความรวมมือดวยดีจากแหลงเรียนรูในชุมชน 
         การเรียนรูศิลปะในพื้นที่ชายแดนจําเปนตองไดรับความเห็นชอบ และความ

รวมมือจากคนในชุมชน โดยเฉพาะการบูรณาการเขากับองคความรูทองถิ่น โดยมีปจจัยหรือเงื่อนไข 

ดังนี้ 



  286 

                    1  บทบาทของศูนยการเรียนรูในชุมชน    สถานศึกษาไดรับความ

รวมมือจากศูนยการเรียนรูชุมชน   ในแงการเชิญปราชญชาวบาน ชางฝมือ เชน บาติก วาว ฯลฯ สอน

พิเศษหรือสาธิตแกผูเรียน   บางครั้งนําผูเรียนเยี่ยมชมแหลงเรียนรู อยางไรก็ตามสิ่งที่เกื้อหนุนใหศูนย

เปนแหลงที่สรางบทบาทอยางสมบูรณคือ ปฏิสัมพันธระหวางครู อาจารยกับคนในชุมชน ผูสอนตอง

ปรับตัวใหเขากับวิถีชุมชน เชน รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เชน การกวนอาซูรอ การเขาสุนัตของ

เด็กมุสลิม ฯลฯ  พบอยูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวาอุดมศึกษา 

            2  การเสริมสรางความรูความเขาใจในการศึกษาตลอดชีวิต   การ

แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน ผูสอนพยายามสรางความตระหนักความสําคัญของ

การศึกษาตลอดชีวิตแกผูเรียน ใหผูเรียนเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นสม่ําเสมอ การผลิตงาน

ศิลปะของชาวบานมีอยูตลอดชีวิตทั้งในรูปแบบงานฝมือเล็ก ๆ นอย ๆ เชน ถักโครเช  ประดิษฐดอกไม 

ฯลฯ สวนใหญปฏิบัติในหมูผูเรียนไทยพุทธ  ครูพยายามชี้แนะใหเห็นประโยชนของศิลปะที่มีอยูใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งจะชวยลดอุปสรรคตอการสรางสรรคงานศิลปะ  และกลาที่จะซักถามในภูมิความรู

จากชาวบานตลอดเวลา   

                    3  การสนับสนุนดานภูมิปญญาชาวบาน สถานศึกษาซึ่งตั้งอยูใกล

แหลงภูมิปญญาดานศิลปะจะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูศิลปะมากกวาสถานที่ไมมีแหลงภูมิปญญา

ทองถิ่นอยูใกลเคียง  ภูมิปญญาชาวบานสงผลตอการเรียนศิลปะอยางนอย 3 ประการ ประการแรก 

สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรูไดสะดวก รวดเร็ว ไมมีขอจํากัดดานสถานที่ เวลา และ

เงินทุน ประการที่สอง ชวยใหเด็ก เยาวชนภาคภูมิใจและหวงแหนในมรดกทองถิ่น สงผลตอการพัฒนา

ความรูเพิ่มเติม ประการที่สาม ผูเรียนเขาใจกระบวนการผลิตและภูมิหลังไดอยางแจมชัด จากบรรพ

บุรุษซึ่งอาจเปนผูรวมผลิตดวย   ชาวบานที่เผยแพรความรูของตนเต็มที่  ชวยใหผูเรียนจดจําแมนยํา

และอาจมีมากกวาครู อาจารยที่สอนเสียอีกการสนับสนุนดานนี้สงเสริมการเรียนรูในระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานมากกวาระดับอุดมศึกษา 
                  1.2 ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอกระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษา  มี

ดังนี้ 
                        หากเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูศิลปะในพื้นที่ชายแดนใต โดยเฉพาะสาม

จังหวัดชายแดนภาคใตกับภูมิภาคอื่น ๆ มีอุปสรรคตอการเรียนรูคอนขางมาก ซึ่งเปนเพราะมีปจจัยหรือ

เงื่อนไขหลาย ๆ อยางประกอบกัน ดังนี้ 
           1.2.1. ความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนาที่แตกตางกัน 
          ในพื้นที่ชายแดนภาคใตสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม เมื่อมีบุตรหลาน

ศึกษาเรียนรูดานศิลปะไมวาในระบบ  นอกระบบ หรือหาความรูดวยตนเอง ผูปกครองมักใหคํานึงถึง
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หลักศาสนาเสมอ  แมนักเรียนนักศึกษาซึ่งสนใจศิลปะแลวมีเปาหมายวา  เรียนเพื่อรูมิใชเพื่อปฏิบัติ

ธรรมหรือบูชา แตกระนั้นก็ดีผูปกครอง คนรอบขางไมไววางใจ มักกังวล หวาดระแวงบุตรหลาน  ที่อาจ

ทําผิดจารีต บางคนเชื่อฟงโดยกลั่นกรองขอเท็จจริงจากหลักศาสนานอย  เชื่อและปฏิบัติตามกันมา พบ

ในกลุมมุสลิมและในระดับอุดมศึกษามากกวา  อุปสรรคเชนนี้เกิดขึ้นจากบุคคลหลายกลุม ดังนี้ 

                 1. ผูที่ศึกษาจากปอเนาะหรือโรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียน

เหลานี้เนนการเรียนวิชาเกี่ยวกับอิสลาม การเรียนรูวัฒนธรรมอื่น ๆ มีบางเล็กนอย เปดใจยอมรับกับ

ความเปลี่ยนแปลง ความกาวทันสังคมใหมแบบอิสลามภิวัตน  แตกระนั้นก็ดีการเรียนศาสนาบางครั้ง

แฝงดวยความรูสึกนึกคิดของผูสอนมากกวาบทบัญญัติอยางแทจริง กลายเปนหลักธรรมที่แปลกแยก 

แตเห็นความชอบธรรม และปฏิบัติสืบตอมา 

                 2.  โตะอิหมาม โตะครู   คนเหลานี้แมมิใชผูเรียนศิลปะโดยตรง แต

มีบทบาทเปนที่ยอมรับเชื่อฟงของคนในชุมชน แตละคนมีพื้นฐานความรู ความคิดแตกตางกัน สําเร็จ

ตางสํานัก ตางสถาบัน จึงมักปลูกฝงความเชื่อความศรัทธาในเรื่องที่ตนรับรูมาและตองการใหเปน  แม

มีบัญญัติคัมภีรกุรอานกลาวถึงหะลาล (ส่ิงที่อนุมัติ) และหะรอม (ส่ิงที่หาม)  แตบางขอนําความ

คลุมเครือมาตีความขึ้นใหม 

                  3.  ผูปกครองหรือชาวบานมุสลิมทั่วไป  ที่พยายามกําชับบุตร

หลานใหปฏิบัติธรรมอยางถูกตองที่สุด จะสั่งสอนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เชน หามมิใหบุตรหลานวาดภาพ

คนหรือนําภาพวาดเขาบาน   หามมิใหทัศนศึกษาศาสนสถานที่ยังคงประกอบพิธีกรรม   ซึ่งบางขอ

มิไดกลาวไว หรือกลาวในบทบัญญัติแตไมชัดเจน  จึงตีความขึ้นเอง 

                  4.  ผูมีทัศนะแตกตางจากรัฐไทย   มีมุสลิมจํานวนหนึ่งใชศาสนา

เปนเครื่องตอรองและตอตานรัฐไทย ยอมรับและเชื่อมั่นคนที่มีศาสนาเดียวกัน มีทัศนะแตกตางจากรัฐ

ไทยที่สวนใหญนับถือศาสนาอื่น   ตามทัศนะของมุสลิมบางคนในพื้นที่ชายแดน คําวาคนไทยคือคนที่

นับถือศาสนาพุทธ  ดังนั้นจึงเห็นวาตนเองไมใชคนไทย  การจัดการศึกษาหรือกิจกรรมใดจากหนวยรัฐ

จึงมักปฏิเสธ ในบางทองถิ่นผูปกครองหามมิใหนําหนังสือภาษาไทยเขาบาน  จึงเปนอุปสรรคตอการ

เรียนศิลปะของบุตรหลาน  เชน ทําการบาน อานหนังสือ   ซึ่งกระทําเฉพาะในสถานศึกษาเทานั้น 
   1.2.2 ความคิดเห็นทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางจากรัฐไทยใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
               ความคิดเห็นทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดถึงการเมืองที่ไมสอดคลองกับ

รัฐไทย ไดส่ังสมมายาวนาน สงผลใหเกิดสถานการณความรุนแรงมากขึ้น  คนในพื้นที่มีความเดือดรอน 

สภาพนี้จะยิ่งทําใหผูคนตางถิ่นเดินทางเขามายังพื้นที่นอยลง  ขณะเดียวกันคนในพื้นที่สามจังหวัดไม

กลาเดินทางอยูในพื้นที่ตนเองเชนเดิม  จึงตองออกนอกพื้นที่ แมจังหวัดชายแดนอื่น เชน สงขลา สตูล 
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ในสายตาคนภูมิภาคอื่นมีภาพลักษณไมตางกันมาก   สําหรับคนในพื้นที่ชายแดนเห็นวา สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาสเปนพื้นที่เสี่ยงกวาจังหวัดอื่น ๆ เหตุการณความไม

สงบสงผลกระทบตอพื้นที่ชายแดนภาคใตโดยรวม   ในลักษณะตางๆ  ดังนี้ 

             1.  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีขอจํากัดมากขึ้น ใน

อดีตผูสอนพาผูเรียนเยี่ยมชมโบราณสถาน แหลงศิลปะทองถิ่น หรือพาไปวาดภาพนอกสถานที่บริเวณ

ใกลเคียงเสมอ หลังจากมีเหตุการณความไมสงบ ไมสามารถกระทําอยางอิสระและเปดเผย ผูสอนซึ่ง

เปนขาราชการเกรงการถูกลอบทําราย ผูปกครองซึ่งเปนไทยพุทธไมอนุญาติใหบุตรหลานออกนอกพื้นที่

ในสามจังหวัด ศิลปน นักวิชาการ วิทยากรปฏิเสธเดินทางมายังพื้นที่  สถานศึกษาในจังหวัดใกลเคียง 

เชน สงขลา สตูล พัทลุง ไมกลาทัศนศึกษาในสามจังหวัดดังแตกอน จึงขาดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู

วัฒนธรรมระหวางกัน นอกจากนี้ผูเรียนและผูสอนตองกลับที่พักกอนค่ํา งดเวนกิจกรรมสังสรรคยาม

กลางคืน การทํางานศิลปะจํากัดดวยบุคคล เวลา สถานที่ ซึ่งเปนปญหาตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาคอนขางมาก  เกิดขึ้นในระดับอุดมศึกษา และกลุมไทยพุทธมากกวามุสลิม 

             2.  ขาดบุคลากรทางการศึกษา  โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ผูที่มีความรูความสามารถทางศิลปะดีมีนอย การสอบบรรจุตําแหนงสวนใหญจัดในสวนกลาง 

คนที่เกงเลือกพื้นที่เจริญ ปลอดภัยกวา  คนที่ไมมีทางเลือกแลวจึงจะลงมายังสามจังหวัดชายแดน  

หากเขามารับตําแหนงสวนใหญขอโอนยายไปที่อ่ืน   ครูศิลปะคอนขางขาดแคลน ครูชาวพุทธใน

ทองถิ่นบางโอนยาย  ไปที่อ่ืน เมื่อบุคลากรผูใหความรูขาดขวัญกําลังใจ เปลี่ยนแปลงบุคคลอยูเสมอ 

บางคนลาเพิ่มพูนความรูแตกลับเรียนสาขาอื่น ประกอบกับครูศิลปะคนเดียวแตตองชวยเหลือกิจกรรม

โรงเรียนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทุกเรื่อง สงผลตอประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียน  เกิดขึ้นในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุมไทยพุทธมากกวามุสลิม 

              3. เศรษฐกิจซบเซา   ความซบเซาหรือถดถอยทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น

จากนายทุนไมกลาเขามาลงทุน ผูประกอบการโรงงาน นายหางใหญ   โรงแรมลมเลิกกิจการ เนื่องจาก

นักทองเที่ยวมีนอย   ในจังหวัดอื่น เชน สตูล สงขลาแมไมไดรับผลกระทบโดยตรง แตก็มีปญหาเชนกัน   

เพราะมีขาวลือเสมอถึงการลอบวางระเบิด   ปญหาเหลานี้สงผลตอการเรียนศิลปะโดยออม ความ

เจริญหยุดชะงัก  การขายผลิตภัณฑดานศิลปะในพื้นที่มีนอยลง   แรงงานฝมือเคลื่อนยายไปที่อ่ืน  จึง

ขาดแบบอยางของผูประกอบอาชีพศิลปะที่โนมนําใหสนใจเรียนศิลปะ ขาดผูอุปถัมภในโครงการตาง ๆ 

ดานศิลปะ ขาดรายไดพิเศษ บางคนมีความสามารถผลิตสินคาที่ระลึกออกจําหนาย หรือรับจางวาด

ภาพเหมือนตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เมื่อประสบปญหานี้จึงไมเหตุจูงใจใหเรียนรูศิลปะเพื่อการนี้นัก 

เปนปญหาทั้งชาวพุทธและมุสลิมในทุกระดับ 
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 1.2.3  การต้ังอยูพื้นที่หางไกลจากศูนยกลางรัฐชาติ 
                     หากยึดกรุงเทพเปนศูนยกลางอํานาจและการจัดการการศึกษา อาจกลาวไดวา 

พื้นที่ชายแดนภาคใตตั้งอยูหางไกลที่สุด ในบรรดาพื้นที่ชายแดนอื่น ๆ จากการศึกษาพบวา สภาพ

ภูมิศาสตรนี้มีอุปสรรคตอการเรียนรูศิลปะ ดังนี้ 

                      1. การเดินทางหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง เรียนรูแบบอยางผู

ประกอบอาชีพเกี่ยวกับศิลปะซึ่งมีมากในกรุงเทพฯ มีความยากลําบาก ระยะทางที่ยาวไกล ใช

เวลานาน และเสียคาใชจายจํานวนมาก   มีอุปสรรคตอการจัดทัศนศึกษาของนักเรียน การสงนักศึกษา

ฝกงาน  การไปอบรมสัมมนาของครูอาจารย    เมื่อมีโอกาสนอยความรูจึงคับแคบ การเรียนบางเรื่อง

ตองอาศัยประสบการณจริง ตองเห็นดวยสายตา เพื่อสัมผัสอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะกรุงเทพซึ่งมีความ

ทันสมัย มีความกาวหนาดานศิลปะ มีหอศิลป   พิพิธภัณฑ  สถาบันการศึกษา องคกรดานศิลปะอ่ืนๆ 

มากมาย เปนแรงดึงดูดใหเขาชม นอกจากนี้การแขงขันทักษะก็มักจัดอยูในสวนกลาง ระยะทางที่

หางไกลยังเปนปญหาของนักวิชาการ ศิลปน ผูทรงคุณวุฒิที่จะใหบริการสังคมแกชุมชนหางไกล หรือ

แมการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสถานศึกษา การทําคายศิลปะ การเปนพื้นที่หางไกลติด

ชายแดนมักมีภาพลักษณของพื้นที่อันตราย ถูกละเลยตอการพัฒนา  สรางคุณภาพการศึกษา   ผูเรียน

ไมอาจพึ่งพาความรูจากทองถิ่น เพราะหลักสูตรศิลปะหรือหนังสือไมไดสรางภายใตทรัพยากรที่มีอยูใน

ทองถิ่น  อุปสรรคนี้พบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวาอุดมศึกษา และกลุมผูเรียนมุสลิม

มากกวาไทยพุทธ 

                       2. การใชสื่อวัสดุอุปกรณ  หนังสือตําราศิลปะบางเรื่อง  เครื่องมือ

บางชนิดไมมีจําหนายในพื้นที่ชายแดนภาคใต  ระยะทางอยูหางไกลขาดผูแทนจําหนายจากสวนกลาง   

อยางไรก็ตามปญหานี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตองการสรางงานที่คุณภาพ และมี

มากกวาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งบางครั้งจัดหาไดเฉพาะเมืองใหญ แตสวนใหญส่ังซื้อจาก

กรุงเทพฯ ตองเสียเวลารอคอย นอกจากนี้ส่ือเทคโนโลยีบางชนิดตองการชางผูเชี่ยวชาญจากกรุงเทพฯ    

หากสื่อชํารุดเสียหายตองสงเขากรุงเทพฯ ความคลองตัว ความรวดเร็วในการแกปญหาจึงมีนอย 
  1.3 ปจจัยที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชน  มีดังนี้ 

                       1.3.1 ความรักในงานศิลปะ 
  ผูผลิตงานศิลปะในชุมชนสวนใหญมีใจรักในงานศิลปะหรืองานฝมือ ซึ่งอาจซึมซับ

ตั้งแตเด็ก โดยเรียนรูแบบครูพักลักจํา  ลองผิดลองถูก เลียนแบบผูใหญ ประกอบกับพรสวรรคหรือ

สัญชาตญาณโดยธรรมชาติ ทําใหฝกฝนหรือเรียนรูส่ิงใหม ๆ ใชเวลาไมนานนัก คนที่มีใจรักศิลปะเปน

ทุนเดิม เมื่อเขารับการอบรมโครงการตาง ๆ หรือเรียนรูส่ิงใดที่กระทําไดดวยตนเอง จะจดจําขั้นตอนได
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รวดเร็วและแมนยํา ความรักในศิลปะจึงเปนปจจัยใหเกิดการเรียนรูศิลปะไดมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุหลาย

ประการดังนี้ 

                    1  รักโดยธรรมชาติ  หรือจากสิ่งที่อยูภายใน แมบานหลายคนเห็นวา 

ศิลปะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายใน ซึ่งอาจหมายถึงพรสวรรค หรือพรประทานจากพระเจา เปนธรรมชาติ

เฉพาะตัวของบุคคลนั้นที่ไมปรากฎกับบุคคลอื่น   คนเหลานี้มักใชเวลาวางประดิดประดอย  แสดงฝมือ

อยางละเอียดประณีต เชน แมบานถักเสื้อลายไมใหลูกสวมใสหลายๆ แบบ  มีลวดลายตางๆ กัน 

ขณะที่คนอื่นไมเห็นความจําเปน หาซื้อตามตลาดงายกวา ความคิดนี้มีจํานวนมาก ทั้งที่เกิดในสังคม

และวัฒนธรรมเดียวกัน เงื่อนไขนี้แสดงถึงตนเหตุจากดานในมากกวาดานนอก   

                     2  รักเพราะถูกหลอหลอมตั้งแตบรรพบุรุษ การสืบทอดศิลปะ

ชาวบานสวนใหญกระทําอยูในครอบครัว ถายทอดวิชาความรูจากรุนสูรุน จนเกิดความรักศิลปะโดย

สายเลือด ประกอบกับเอ้ือประโยชนตอครอบครัว ทําใหพยายามเรียนรูรับการถายทอด เพื่อสืบสาน

พัฒนาสงตออนุชนรุนหลัง รักษาไวซึ่งอาชีพดั้งเดิม เชน ชางกรงนก ชางบาติก ฯลฯ พบในหมูมุสลิม

มากกวาไทยพุทธ 

             3  รักเพราะใจผูกพัน ผูผลิตงานศิลปะอาจเปนคนที่รักศิลปะดวยเหตุ

ที่เขามาคลุกคลีกับวงการศิลปะดวยความบังเอิญ เชน มีปญหาสุขภาพทํางานหนักไมได วางงาน  

ระยะแรกอาจเปนผูชวยชาง กรณีเกิดเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดน บางครอบครัวขาด

ผูนํา มีความเครียด และรายไดนอย ไดรับคําแนะนําจากศูนยชวยเหลือผูประสบภัย บางคนหันเห

ฝกงานดานศิลปะ   การทํางานศิลปะซ้ําๆ  เปนเวลานาน   ทําใหใจผูกพัน จนรักในงานศิลปะและหมั่น

ศึกษาเรียนรูเพิ่มข้ึน  เกิดขึ้นในกลุมไทยพุทธมากกวามุสลิม 
         1.3.2. ความตองการรายได 

            ปจจัยหรือเงื่อนไขของการเรียนรูศิลปะในชุมชนสวนใหญ มีเปาหมายสุดทายที่

รายได  ซึ่งพบทั้งในหมูชาวพุทธและมุสลิม  โดยอาจเปนรายไดหลักหรือรายไดรอง ดังนี้ 

                   1 ความตองการรายไดหลัก คนทํางานศิลปะในชุมชนสวนหนึ่งยึด

อาชีพศิลปะเลี้ยงครอบครัว จึงมุงมั่นตอการแสวงหาความรู ผูที่เปนชางพื้นบานดวยแลวจะหา

ประสบการณเพิ่มเติม หรือคะยั้นคะยอใหบุตรหลานฝกอบรมหาความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพของ

ครอบครัว การพัฒนา    รวมถึงการเรียนรูใหมๆ  ดานรูปแบบ  เทคนิค  วัสดุ  การออกแบบที่ตรงกับ

รสนิยมผูบริโภค การหาตลาด การเปรียบเทียบกับผูผลิตรายอื่น โดยมีเปาหมายที่การขายมากขึ้น   

             2  ความตองการรายไดรอง   ชางศิลปะพื้นบานอาจมีอาชีพอ่ืนเปน

อาชีพหลัก เชน ตัดยางพารา ประมง รับราชการ แตแบงเวลาทํางานดานศิลปะเพื่อหารายไดพิเศษ 

ดังเชน การรวมกลุมของแมบาน ผลิตกระเปาจากกระจูดเปนสินคาโอท็อป การผลิตเรือกอและจําลอง 
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คนในชุมชนเห็นมีรายไดโดยงาย   ประกอบกับไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ โรงเรียน องคกรพัฒนา

ชุมชน เกิดแรงจูงใจขวนขวายหาความรูดวยตนเอง อานคูมือ หรือฝกอบรมภูมิปญญาชาวบานตาม

โครงการที่จัดให เพื่อใหศิลปะชวยสรางรายไดพิเศษจุนเจือครอบครัว    ผอนคลายจากอาชีพหลัก   

การจําหนายจึงเปนผลพลอยได หากไมจําหนายก็ไมทําใหครอบครัวเดือดรอน 
       1.3.3  การต้ังหนวยงานสงเสริมจากภาครัฐ  
        การเรียนรูศิลปะของชุมชนในปจจุบัน ซึ่งกระแสโลกาภิวัตนเบียดบังภูมิปญญา

ทองถิ่น จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือองคกรที่ไมไดคาดหวังผลกําไรจากชุมชน 

โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเปนหนวยงานที่ใกลชิดชุมชนมากที่สุด ชาวบานสวนใหญเห็นคุณคาของมรดก

ทองถิ่นนอย ขาดจิตสํานึกการอนุรักษณภูมิปญญา จะทํางานในอาชีพที่มั่นคงมากกวา ตองการรายได

หลัก  หากอาชีพมีรายดีกวาอาจทําใหงานศิลปะเสื่อมสลาย การตั้งหนวยงานรัฐจะชวยใหชาวบานมี

จิตสํานึกที่ดี  เห็นคุณคา ผนึกกําลังรวมกันอนุรักษและสืบทอด  การสงเสริมจากภาครัฐกระทําผาน

หนวยงานชายแดนภาคใต   มีดังนี้ 

                     1  โรงเรียนหรือสถานศึกษา การฟนฟูศิลปะชาวบานสวนใหญไดรับ

ชวยเหลือจากสถานศึกษา เนื่องจากใกลชิดกับชุมชน เปนที่รวมของบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 

โดยเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรมในลักษณะของการวิจัย   การจัดโครงการอบรมแกชุมชน การปลูกฝง

ความรักในมรดกทองถิ่น  การแนะนําวิธีการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  เชิญปราชญชาวบานสาธิตแก

นักเรียน นอกจากนี้การถายทอดความรูของครูจะชวยเผยแพรไปยังผูปกครอง   การนําผลงานศิลปะ

ชาวบานจัดแสดงในที่ตาง ๆ หรือเก็บไวในแหลงเรียนรูของสถานศึกษา ชวยจุดประกายใหชุมชนเห็น

คุณคา และจูงใจที่จะเรียนรูศิลปะมากขึ้น 

             2  หนวยงานที่ต้ังขึ้นเฉพาะ  หนวยงานตาง ๆ เชน กรมพัฒนาชุมชน 

สํานักวัฒนธรรมจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล (อบต) ศูนยอํานวยการบริหารชายแดนภาคใต 

(ศอบต.) เหลานี้มีบทบาทตอการสงเสริมการเรียนศิลปะของชาวบาน ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข มีรายได

มั่นคง มีหลักธรรมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เชน การใหทุนพัฒนาอาชีพ การผลิตสินคาหนึ่ง

ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล การศึกษาดูงาน ซึ่งสวนหนึ่งเกี่ยวของกับงานศิลปะ  คนในชุมชนสวนใหญขาด

กําลังสําหรับพัฒนาองคความรูและการรวมกลุม เพราะเห็นความสําคัญของการเลี้ยงปากทอง การให

ทุนสนับสนุน การประสานงานระหวางชาวบาน และเพิ่มพูนความรูดานการจัดการ ตองมีหนวยงาน

กลางที่ผลักดันใหเกิดการเรียนรู   หนวยงานเฉพาะนี้ยังรวมถึงภาคเอกชน ในลักษณะของศูนย  มูลนิธิ

โดยคนในทองถิ่น  หนวยงานเหลานี้  ดูเหมือนวาไดรับการตอบรับมากกวาหนวยงานรัฐ เพราะความ

เขาใจและเขาถึงวัฒนธรรมของชุมชนอยางแทจริง  เปนความตองการทั้งชุมชนไทยพุทธและมุสลิม 
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        1.4  ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอกระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชน  มีดังนี้ 
                    การขาดแรงจูงใจของคนในชุมชน การเลี้ยงชีพ การสรางผลผลิตใด ๆ 

ผลตอบแทนเปนสิ่งโนมนําใหเกิดการเรียนรู อยางไรก็ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต

มิไดเอื้อใหเกิดการแขงขันดานศิลปะ ผูประกอบการรับซื้อผลผลิต ผูทําธุรกิจดานศิลปะมีนอย 

นักทองเที่ยวไมเชื่อมั่นดานความปลอดภัย  แมเมืองใหญยังมีขาวการจะถูกวางระเบิดเสมอ 

นักทองเที่ยวหวั่นไหวทําใหผลิตผลดานศิลปะขายไมได การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหมูบาน การ

เยี่ยมชมแหลงภูมิปญญาชาวบานมิอาจกระทําดังแตกอน รายไดที่เกี่ยวของกับศิลปะมีไมแนนอน 

ประกอบกับมีพื้นฐานการศึกษาต่ําไมเทาทันกลุมแสวงหาผลประโยชน จึงเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา

มากมาย อาจกลาวไดวา การไรแรงจูงใจการเรียนรูศิลปะของคนในชุมชนมีสาเหตุตาง ๆ   ดังนี้ 

                  1  ความไมมั่นคงในอาชีพ รายไดที่ไมแนนอน ขาดตลาดรองรับ ไมมี

กลุมนายทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพดานศิลปะ   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปนเหตุใหไมสนใจที่

จะใฝหาความรูรับการถายทอดจากชางฝมือ  

                  2  พื้นฐานการศึกษาตํ่า  ชาวบานบางคนไมสามารถอานหนังสือ

ภาษาไทย  ขาดโอกาสในการเพิ่มพูนความรู พูดภาษาไทยไดนอย  ความดอยการศึกษา  ประกอบกับ

หนวยงานที่ดอยประชาสัมพันธเชิงรุก   ไมจูงใจใหเขารับการฝกอบรมหรือรวมมือในการอนุรักษหรือสืบ

สาน  ซึ่งพบในชุมชนมุสลิมมากกวาไทยพุทธ 

                  3  ความไมจริงใจของหนวยงานรัฐ การชวยเหลือสงเสริมและพัฒนา

ของรัฐ บางครั้งบกพรองในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเอง ชาวบานเอือมระอาตอการกินสินบน 

การเห็นแกประโยชนของพอคานายทุนมากกวาชาวบาน  ลําเอียงชวยเหลือเฉพาะญาติสนิทมิตรสหาย  

เจาหนาที่รัฐไทยพุทธบางคนแสดงการลบหลูศาสนาอิสลาม  จนเกิดการตอตานไมใหความรวมมือ ไม

เขารับการฝกฝนอบรม เรียนรูทักษะใหม ๆ ตามที่รัฐจัดขึ้น  พบในชุมชนมุสลิมมากกวาไทยพุทธ 

                       อยางไรก็ตาม ไมวากระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา หรือกระบวนการเรียนรู

ในชุมชน จากการศึกษาพบวา  ตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไมมีดานใดจัดการเรียนรูไดดวยตนเอง การ

จัดการเรียนรูในสถานศึกษาตองพึ่งพาชุมชน การจัดการเรียนรูในชุมชนตองพึ่งพาสถานศึกษา หรือ

หนวยงานรัฐอ่ืน ๆ ทั้งสองดานจะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูศิลปะอยางมีประสิทธิภาพ 
    2 สภาพการณของกระบวนการเรียนรู  

  กระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษาพื้นที่ชายแดนภาคใต  มีความแตกตางดานทฤษฎี

และปฏิบัติ ในดานทฤษฎีจะเริ่มจากการฟงบรรยายจากผูสอน การอาน และประเมินผล ดานปฏิบัติเร่ิม

ดวยการฟง ดูการสาธิตจากผูสอน การปฏิบัติตาม ฟงการวิจารณและประเมินผล ดังมีรายละเอียด 

ดังนี้ 



  293 

             2.1 สภาพกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา   :  ความรูดานทฤษฎี 
  2.1.1 การฟงบรรยายจากผูสอน การเรียนรูศิลปะจะใชวิธีฟงมากกวาอาน

โดยเฉพาะนักศึกษามุสลิม ทั้งนี้เพราะพื้นฐานภาษาไทย ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนมีนอย คนสวน

ใหญพูดภาษามลายูทองถิ่น หากอานหนังสือหรือคูมือมีปญหาคําศัพท การแยกประโยค การอานอาจ

ตีความหมายผิดพลาด ดังนั้นหากผูสอนมอบหมายใหอานหนังสือ ตํารา เพื่อจับสาระความรูจะมี

ประสิทธิผลนอยกวาการฟง การเลาเรื่อง การบรรยายหรือพรรณนาจากผูสอน การฟงและดูภาพจาก

โทรทัศนและคอมพิวเตอรจะใหผลมากกวาการอานหนังสือ ตํารา  

 2.1.2 การอาน   ผูที่ชอบการอานสวนใหญเปนผูที่มีคะแนนศิลปะสูง ซึ่งมี

จํานวนนอย และมักเปนผูที่เกง มีคะแนนสูงในวิชาอื่น ๆ ดวย อยางไรก็ตามการอานของผูเรียนมัก

ตั้งอยูบนเงื่อนไขของการสอบ การถูกบังคับเทานั้น 

          2.1.3 การสอบ ผูเรียนไดรับการทดสอบความรูแบบปรนัยและอัตนัย ใน

ระดับอุดมศึกษา  การทดสอบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเนนปรนัยมากกวาอัตนัย  ใน

ระดับอุดมศึกษาการทดสอบจะเปนอัตนัยแนวสังเคราะหความรู   อยางไรก็ตามไมวาระดับใด  ชวย

เพิ่มพูนความรูดานพุทธิปญญา  แตผูเรียนมักเห็นวา การสอบเปนเพียงธรรมเนียม การเรียนของแตละ

หลักสูตรมากกวาเห็นการสอบเปนเครื่องมือชวยประเมินตนเอง   เพื่อคนที่มีคะแนนต่ําจะพัฒนาตนเอง

สูงขึ้น 

  2.1.4 การประเมินผล  ผูเรียนถูกประเมินผลการเรียน โดยผูสอนต้ังเกณฑไว

กอน หากคะแนนผูเรียนตกอยูในชวงใดจะไดคะแนนตามลําดับข้ันนั้น กลุมผูเรียนไทยพุทธและมุสลิม 

หากผูสอนอธิบายความรูดานทฤษฎี  ผลการเรียนไมแตกตางกัน   ความแตกตางทางศาสนาและ

วัฒนธรรมไมสงผลตอความรูดานทฤษฎี 
 2.2  สภาพกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา   :  ความรูดานปฏิบัติ 
         2.2.1 ฟงจากผูสอน  การฟงเพื่อปฏิบัติแตกตางจากการฟงเพื่อรู การฟงเพื่อ

ปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับการลงมือกระทําดวยตนเอง ผูเรียนสวนใหญใหความสนใจฟงเพื่อปฏิบัติมากกวา

ทฤษฎี  การฟงมี 2 ลักษณะคือ ฟงเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนอยางถูกตอง และฟงเพื่อรูเงื่อนไขคําสั่งของ

ผูสอน   การฟงเพื่อปฏิบัติมีความสําคัญเพราะผูเรียนสวนใหญมีภาพลักษณวา ศิลปะเปนวิชาปฏิบัติ

มิใชทฤษฎี ครูที่เขาใจเจตนารมยของผูเรียนจะเนนการสอนภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎี  และเชื่อวาหาก

ปฏิบัติไดจะรูทฤษฎีตามมา การฟงเพื่อปฏิบัติบางครั้งผูสอนจะนําผลงานที่สําเร็จแลวมาวิจารณอยาง

อิสระหรือยึดแนววิจารณของนักวิจารณชาวตะวันตก  ชี้นําจุดที่นาชื่นชมและที่ควรปรับปรุง 

          2.2.2 ดูการสาธิต  ผูเรียนสังเกตวิธีทํางานศิลปะของผูสอน ทั้งอยางจงใจและ

ไมจงใจ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนตองสังเกตอยางตั้งใจโดยผูสอนบังคับใหดูการสาธิตใน
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หองเรียน   ผูเรียนมักตอรองใหสาธิตอยางชา ๆ ในระดับอุดมศึกษานอกจากการสาธิตในหองเรียน  ยัง

ชี้แนะใหศึกษาวิธีการทํางานศิลปะของคนอื่นจากสื่อตาง ๆ   การดูสม่ําเสมอ ตั้งใจบางไมตั้งใจบางทํา

ใหจดจําและซึบซับวิธีการโดยปริยาย  ศิลปนหรือผูทํางานศิลปะจากสื่อมีสถานะเปนผูสาธิตอยางไมจง

ใจ 

 2.2.3 การปฏิบัติหลังจากการสาธิต   ผูเรียนจะปฏิบัติตามผูสอนเพียง

ระยะแรก ๆ หลังจากนั้นเปลี่ยนความคิดเปนของตนเอง ในระดับช้ันที่สูงขึ้น การปฏิบัติตามผูสอนจะ

ลดนอยลง และสรางสรรคตามแนวคิดของตนเพิ่มข้ึน กลาวคือ ระดับช้ันอุดมศึกษาการสรางสรรคงาน

ศิลปะมีมากกวาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางไรก็ตามในพื้นที่ชายแดนใตมีประเด็นที่เกี่ยวกับการ

ตอรองคอนขางมากโดยเฉพาะมุสลิม ดังนี้ 

          1  ผูสอนเปนชาวพุทธ ผูเรียนอาจไมเห็นดวยหรือปฏิบัติตาม หากเห็น

วาขัดกับหลักศาสนา หรือจารีตประพณี  เชน การวาดโบสถใกลมัสยิด  การปนรูปคน ผูเรียนมุสลิมอาจ

ตอรองขอปนรูปอ่ืนที่เปนทรงเรขาคณิต 

          2  ผูสอนเปนชาวมุสลิม ผูเรียนมุสลิมจะปฏิบัติตามอยางไรปญหา แต

มีผลตอผูเรียนชาวพุทธซึ่งเปนกลุมนอย ผูเรียนมุสลิมส่ือสารเปนภาษามลายู และอาจซักถามผูสอน

มุสลิมเปนภาษามลายู ในบางสถานการณชาวพุทธรูสึกวากําลังถูกนินทา แตไมกลาตอรองใหพูด

ภาษาไทย วิพากษณวิจารณในหมูไทยพุทธดวยกันเทานั้น 

          3  การจัดกิจกรรมการเรียนของผูสอน เชน แบงกลุมทํางานศิลปะ  

สวนใหญจะคละเคลาระหวางไทยพุทธกับมุสลิม   อยางไรก็ตามไทยพุทธไมอาจตอรองกับสมาชิกใน

กลุม  หากสวนใหญเปนมุสลิม ตองยิมยอมตามมติของกลุมใหญ  ผูเรียนไทยพุทธมักเลือกที่จะอยู

รวมกัน   กิจกรรมที่ผูเรียนชอบจึงตองเปนกิจกรรมที่ไมถูกบังคับ 

          4  การจัดหาวัสดุอุปกรณของผูสอน  การสอนศิลปะผูสอนพยายาม

หาวัสดุใหมๆ มาใชแทนสีสังเคราะหจากตลาด  เชน สีจากชา  จากสีบาติก สียอมจากพืชธรรมชาติที่หา

ไดในทองถิ่น  ผูเรียนเห็นดวยกับความแปลกใหม แตไมอาจจัดหาโดยงาย ตองใหผูสอนจัดการ ยกเวน

ระดับอุดมศึกษาที่ตองการทําโครงงานจากวัสดุทองถิ่น ซึ่งตองคนควาวัสดุทองถิ่นดวยตนเอง  ไมวา

ระดับใดหากวัสดุ   อุปกรณไมมีในทองตลาด ผูสอนตองจัดการสั่งซื้อทั้งสิ้น 

                         2.2.4  การวิจารณ   ผูเรียนจะไดรับการวิจารณจากผูสอนและผูรวมเรียน ใน

ลักษณะตางคนตางแลกเปลี่ยนกันวิจารณ    ตามความรูสึกมากกวายึดหลักการ แตสวนใหญครูไมยึด

หลักวาผลงานใดดีกวาผลงานใด ยอมรับในการแสดงออกของแตละคน  อยางไรก็ตามการวิจารณจะ

ยึดถือตามเกณฑและทิศทางที่ตั้งไว   โดยเฉพาะการเขียนภาพเหมือนที่มีแบบแผนคอนขางแนชัด การ

วิจารณศิลปะปรากฎอยูมากในระดับอุดมศึกษา ไมวาระดับใด  ผูเรียนยอมรับการวิจารณของผูสอน
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มากกวาคนอื่น ๆ ผูเ รียนคงถือแบบอยางของผูสอนเปนสําคัญ สภาพแวดลอมที่ไมอํานวยตอ

ความกาวหนาดานศิลปะทําใหครูเปนศูนยกลางของการเรียนรู คําวิจารณใดจากผูสอนถือวาถูกตอง

และโตตอบกับผูสอนนอย 

2.2.5  การประเมินผล ผูสอนยึดตามวัตถุประสงคแตละวิชา และตาม

เกณฑที่ตั้งไว ประเมินจากความกาวหนาแตละคนมากกวาเปรียบเทียบกับคนที่มีความสามารถ

มากกวา แตบางครั้งก็ใชมาตรฐานของผูที่มีความสามารถมากกวาที่สุดของชั้น เพื่อใหเกิดการแขงขัน  

โดยแยกออกไดดังนี้ 

           1 ประเมินจากการพัฒนาตนเอง จากการเปลี่ยนแปลงดานทักษะ

ฝมือของผูเรียนเปนรายคน เชน จากการวาดรูปสัตวผิดสัดสวนเรียนรูบทนี้แลวมีสัดสวนถูกตองมากขึ้น 

จากที่เขียนบานบิดเบี้ยว เมื่อเรียนกฎทัศนียภาพแลวเขียนบานดีข้ึน หรือมีความคิด เทคนิควิธี เนื้อหา

รูปแบบใหม ๆ เพิ่มข้ึนจากเดิม 

           2 ประเมินจากการเปรียบเทียบกับผูอ่ืน บางครั้งผูสอนจําเปนตอง

หาแบบอยางที่ดีที่สุดของหอง กลาวชื่นชมและเสริมแรง กลุมที่ดอยกวาจะพัฒนาตนเองเพื่อให

เทียบเทาคนที่ยกขึ้นเปนตัวอยาง อยางไรก็ตามวิธีนี้ไมปรากฎในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผูที่

เลือกศิลปะเปนวิชาเพิ่มเติมมากนัก เพราะสวนใหญเรียนเพื่อคลายเครียดมากกวาการแขงขัน 

               3  ประเมินจากเกณฑ   ผูสอนพิจารณาผลการเรียนจากเกณฑที่ตั้ง

ไวเปนขอ ๆ เชน ความสนใจ ความสะอาด ความคิดสรางสรรค ฯลฯ จากคุณภาพของงาน แตให

ความสําคัญกับผลงานมากกวากระบวนการแสดงออก วิธีนี้มักปรากฎในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

เพราะครูมีเวลาสอนนอย ผูสอนไมมีเวลาใหนั่งปรึกษาแกผูเรียนมากนัก เพราะรีบกลับบานใหเทาเวลา

ค่ํามืด  ยกเวนสถานศึกษาที่มีหอพักอยูภายใน จึงขาดการติดตามผลอยางตอเนื่อง ผลงานเทานั้นที่

เปนตัวชี้วัดใหคะแนน 

  กระบวนการเรียนศิลปะทั้งระดับอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของครูยังมี

ความสําคัญ การยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (childs center) ยังคงมีปญหาสําหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต 

เพราะสภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวย โดยเฉพาะในจังหวัดสตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส ผูเรียนไม

สามารถศึกษาคนควาไดอยางอิสระและคลองตัว   ยกเวนทางอินเทอรเน็ต การพึ่งพาความรูจาก

ภายนอกยังเปนอุปสรรค สภาพการณเชนนี้ครู อาจารยจึงคงเปนศูนยกลางของการเรียนรูศิลปะ แตมี

ปญหาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวาระดับอุดมศึกษา 

กระบวนการเรยีนรูดานศิลปกรรมและศิลปศึกษา 
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  กระบวนการเรียนรูดานทัศนศิลปและศิลปศึกษา  
     จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูสาขาทัศนศิลปในคณะศิลปกรรมศาสตร  

และดานศิลปศึกษา ในคณะศึกษาศาสตรของสถานศึกษาแหงหนึ่ง  สรุปเชิงเปรียบเทียบไดวา ปจจัยที่

สงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูของผูเรียนมีลักษณะคลายกัน คือ มีความชอบศิลปะบางแลวกอนเขา

ศึกษา หากมีจํานวนมากที่ไมทราบวา  เรียนสาขาทัศนศิลปกับศิลปศึกษาแตกตางกันอยางไร การ

เลือกเรียนมิไดอาศัยขอมูลทางวิชาการ แตเลือกเพราะอยูใกลบาน เรียนตามเพื่อน หรือโอกาสสอบเขา

เรียนงายกวาแหงอ่ืน ในดานศิลปศึกษา สวนใหญเรียนเพราะตองการเปนครู เพราะเห็นตัวอยางครูที่

โรงเรียนเดิมมีอาชีพมั่นคง ผูปกครองสงเสริมใหรับราชการ ขณะที่นักศึกษาดานทัศนศิลปก็ตองการ

เปนครูเชนกัน โดยเฉพาะมุสลิมทองถิ่น ผูปกครองปฏิเสธหากเขาศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร

มากกวาศึกษาศาสตร เพราะไมเห็นอาชีพที่แนนอน ผูที่ตองการเปนครูแตเลือกสาขาทัศนศิลป ในคณะ

ศิลปกรรมศาสตร  เพราะเห็นวามีวิชาปฏิบัติมาก พยายามหลีกเลี่ยงวิชาการหรือหลักทฤษฎี ผูเขาเรียน

นอยมีโอกาสสอบแขงขันงายกวา 

  การเรียนวิชาเอกดานศิลปะในสาขาทัศนศิลปและศิลปศึกษามีจํานวนหนวยกิตใกลเคียง

กัน มีคุณภาพผลงานคลายกัน แตมีกระบวนการเรียนรูใหไดมาซึ่งผลงานแตกตาง นักศึกษาดาน

ทัศนศิลปสวนใหญใชวิธีการฟง ดูตัวอยางจากสื่อ  เลียนแบบ สรางสรรคใหม พรอมฟงคําวิจารณ โดย

มุงผลงานอันมีเอกลักษณสะทอนภูมิความรูของตนและชุมชน กระบวนการตาง ๆ สรางความเขาใจ

ศิลปะและขยายผลหรือตอยอดผลงาน หากเปนมุสลิมจะตองปรับตัวอยางมาก ปฏิบัติในสิ่งไมคุนเคย 

อาจลดคติความเชื่อบางอยาง  

  นักศึกษาดานศิลปศึกษาใชวิธีการฟง การอาน สังเกตจากสื่อ  เลียนแบบ สรางสรรคโดย

อาจไมจําเปนแสดงตอสาธารณชนนัก   แตเพียงทําใหเปน เพื่อวาเมื่อรูแลวจะไปถายทอดแกผูอ่ืนได  

จึงไมกังวลนักในเรื่องการพัฒนาฝมือ นักศึกษาบางคนจึงเลือกที่จะรูเทคนิควิธีสอนใหคนอื่นซาบซึ้งใน

ศิลปะมากกวาใหปฏิบัติงานศิลปะเปน เพราะเห็นวาสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต มีสังคมแบบ

พหุวัฒนธรรมที่สวนใหญมีคนนับถือศาสนาอิสลาม การสอนใหผูอ่ืนสรางงานศิลปะมีความเสี่ยงตอ

การทําผิดกฎศาสนา มากกวาการเสพหรือเพียงดูดวยตา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา กระบวนการเรียนรู

ของนักศึกษาดานทัศนศิลป ใหความสําคัญกับดานทักษะพิสัย ขณะที่นักศึกษาดานศิลปศึกษา  ให

ความสําคัญกับดานพุทธิพิสัยและจิตพิสัย 

  ผลของกระบวนการเรียนรูทั้งดานทัศนศิลปและศิลปศึกษาโดยทั่วไปมีระดับความพอใจเทา

เทียมกัน เพราะอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน แมตางคณะ ตางอาจารยผูสอน แตใชแหลงเรียนรู

รวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธกับคนรวมวงการ   หากแตกตางกันเล็กนอย 

ดานศิลปศึกษา ความรูที่ไดรับมีมากกวา   เนื่องจากมีวิชาชีพครูจํานวนมาก แมผลสัมฤทธิ์การเรียน
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เฉล่ียไมสูงนัก  แตพอใจเพราะเปนสาขาที่มุงมั่นตั้งแตแรกเขา   สวนดานทัศนศิลปความรูที่ไดรับมีมาก

เชนกัน แตเนื่องจากเปนหลักสูตรสายเดี่ยวที่มีเฉพาะศาสตรดานศิลปะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงสูง 

แตก็กังวลเพราะอาชีพศิลปน นักวาดภาพ ในทองถิ่นชายแดนภาคใตไมใหการยอมรับนัก จึงมุงเปนครู

เชนกัน แตโอกาสมีนอยกวาผูที่เรียนดานศิลปศึกษา   ผูที่ฐานะดีดานทัศนศิลปจึงมุงเรียนตอใหสูงขึ้น 

เพื่อจะเปนอาจารยในระดับสูง ไมซอนทับกับผูเรียนดานศิลปศึกษาที่เนนการสอนระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประกอบกับบุคลากรดานทัศนศิลปสวนใหญสําเร็จจากสถาบันศิลปะช้ันนําในกรุงเทพฯ  จึง

เกิดแบบอยางและคานิยมใหเรียนตอข้ันสูงขึ้น   ผลการเรียนรูเมื่อสําเร็จระดับปริญญาตรีสาขา

ทัศนศิลป จึงเสมือนการปูฐานแสวงหาความรูเพื่อเขาถึงสถาบันในอุดมคติ ขณะที่ผลการเรียนรูเมื่อ

สําเร็จสาขาศิลปศึกษา คือตนทุนของการแสวงหาตําแหนงอาชีพครูตามที่ใฝฝน 
   2.3 กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชน 

   กระบวนการเรียนรูศิลปะของชุมชนชายแดนภาคใต แมประสบปญหาความซบเซา

ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว   ซึ่งสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูและพัฒนาพื้นที่  แตก็มีขอดีคือ 

โอกาสสรางปฏิสัมพันธกับคนในประเทศมาเลเซีย  ทําใหเกิดอิทธิพลขามแดน เกิดชองทางในการรับสง

ที่สะดวกรวดเร็ว  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน การเรียนศิลปะในชุมชนซึ่งเปนชาวบาน กรณีเปน

ศิลปะในครอบครัวหรือหมูบาน สวนใหญเร่ิมจากการเรียนรูแบบลองผิดลองถูก ครูพักลักจํา เรียนรูจาก

รุนสู รุน   สวนการจัดโครงการอบรมโดยรัฐ เร่ิมตนจากการเรียนรูแบบดูตัวอยางหรือการสาธิต 

ดังตอไปนี้ 

  1. การเรียนรูแบบลองผิดลองถูก การเรียนรูในชุมชนเกิดขึ้นจากการ

ถายทอดภายในครอบครัว การถายทอดระหวางครอบครัวในหมูบานละแวกใกลเคียง และเกิดขึ้นดวย

ตนเอง การเรียนรูในครอบครัวเริ่มจากผูใหญ ผูอาวุโสที่เชี่ยวชาญศิลปะ เมื่อยึดเปนอาชีพของ

ครอบครัวทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง เด็ก ๆ หรือบุตรหลานซึบซับไดมาก เพราะคลุกคลีตลอดเวลา 

คนเหลานี้เกิดการเรียนรูทั้งแบบตั้งใจและไมตั้งใจ ถูกผูใหญบังคับหรืออิสระ  สัญชาติญาณของเด็ก

อยากรู อยากเห็น อยากทดลองทํา มีพฤติกรรมเลียนแบบผูใหญอยางผิด ๆ ถูก ๆ เมื่อเติบโตเปนผูใหญ

จึงเรียนรูและพัฒนาไดเร็ว ทํานองเดียวกับเพื่อนบานเรือนเคียงที่พยายามเลียนแบบ คอยสังเกต  

ซักถาม บางครอบครัวหวงวิชาชางจึงเกิดการเรียนรูแบบครูพักลักจํา การหวงวิชาไมใชอุปสรรคของการ

เรียนรู ความมานะพยายามตางหากที่นําไปสูความสําเร็จ และอาจกาวหนากวาชางรุนครูเสียอีก  

นอกจากนี้มีการเรียนรูจากสื่อ เชน หนังสือ โทรทัศน เกิดการเลียนแบบลองผิดลองถูก ซื้อคูมือศึกษาหา

ความรูดวยตนเอง อยางไรก็ตามการถายทอดเรียนรูเกิดขึ้นไดมากจากความรัก ความผูกพันของคน

ครอบครัวหรือความสามัคคีภายในหมูบาน โดยเฉพาะมุสลิมจะใหความสําคัญกับอาชีพของบรรพบุรุษ 
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การเคารพและเชื่อฟงผูอาวุโส ประกอบกับคานิยมไมฟุงเฟอ ยึดมั่นในหลักศาสนา   การเรียนรูจากรุน

หนึ่งสูรุนหนึ่งจึงสืบทอดกันโดยงาย 

  2.  ดูการสาธิต การเรียนรูโดยการดูคนอื่นสาธิตเปนมาตรฐานทั่วไปสําหรับ

ชาวบาน ไมวาจากครอบครัว เพื่อนบาน หรือเจาหนาที่หนวยตางๆ  ที่จัดโครงการฝกอบรม อยางไรก็

ตามสิ่งที่จําเปนสําหรับแรงจูงใจคือ การเห็นตัวอยางผลงานที่สําเร็จแลว ประกอบกับการกระตุนของผู

ถายทอดทําใหเกิดความสนใจขั้นตอนตาง ๆ ที่นําไปสูความสําเร็จ  ระหวางสาธิตเกิดขอซักถาม 

โตตอบ สังเกต ระดับครอบครัวการสาธิตจะทําอยางใกลชิด ผลิตซ้ําอยางเสมอ ทําใหผูรับการถายทอด

เรียนรูอยางแมนยํา การสาธิตในพื้นที่ชายแดนภาคใต จากสภาพพื้นฐานของมุสลิม ที่พื้นฐาน

การศึกษาต่ําและไมรูภาษาไทยมากนัก    การสาธิตดําเนินทีละขั้นตอน อยาง ๆ ชา ไมสลับซับซอน  

การสาธิตที่ทําตั้งแตตนจนจบกระบวน ไมสงผลตอประสิทธิผลการเรียนรูมากนัก 

  3.  การปฏิบัติตาม   ปฏิบัติการงานศิลปะในชุมชนชายแดนภาคใต อาศัย

ความรวมมือชวยเหลือกันมากกวาปฏิบัติการเพียงลําพัง ผูเรียนปฏิบัติตามลักษณะการสาธิตของผู

ชํานาญ บนฐานความเขาใจที่อาจถูกตองหรือคลาดเคลื่อน   ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดน

ภาคใตสวนใหญผูดอยความรูใหเกียรติตอผูชํานาญกวา  โดยเฉพาะผูอาวุโส   การปฏิบัติยึดตามแบบ

แผนผูถายทอดอยางเครงครัด   ยกเวนผูถนัดดานศิลปะที่มักสรางสรรคเกินกวาครู   และอาจเปลี่ยน

คุณคาจากผลงานของชางธรรมดาสามัญเปนดั่งผลงานของศิลปน 

          4.  การติชม   การเรียนรูศิลปะในชุมชนมักประเมินในลักษณะการติชม  เพื่อ

สะทอนผลการฝกฝนเรียนรู  หากมีขอบกพรองผูชํานาญจะชี้แนะอยางใกลชิด หาทางแกไข หาก

ถูกตองและทําสําเร็จเกินความคาดหมายจะกลาวชื่นชม  อยางไรก็ตามการเรียนรูของผูมีการศึกษาต่ํา 

และตกอยูในสภาวะวิกฤต   ดั่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนใหญขาดขวัญและกําลังใจ กรณีนี้ผู

ถายทอดความรูโดยเฉพาะเจาที่รัฐมักหลีกเลี่ยงการตําหนิ  แมบกพรองจะกลาวชื่นชมแทน เสริมแรง

ทางบวกทุกขณะ   สวนการถายทอดเรียนรูภายในครอบครัวหรือเพื่อนบานเรือนเคียง  การถูกตําหนิไม

ทําใหรูสึกนอยใจนัก   เพราะการวางตัว ลดสถานะเปนผูใฝรู ที่เชื่อมั่นและใหเกียรติผูมีความรูและ

ความชํานาญกวา 

  การเรียนรูศิลปะในสถานศึกษาและชุมชน สงผลใหผูเรียนเพิ่มพูนดานองคความรู เจตคติ   

และทักษะ  เปนการพัฒนาตามจุดมุงหมายทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย แตกระนั้นก็ดีการ

เรียนรูในชุมชนการเพิ่มพูนดานทฤษฎีหรือพุทธิปญญามีนอยกวาในสถานศึกษา เพราะเล็งผลผลิตที่

การปฏิบัติ   ในสถานศึกษาการเพิ่มพูนมักแยกสวน เพราะผูสอนสวนใหญแยกเปนทฤษฎีและปฏิบัติ 

แตกตางจากการเรียนรูในชุมชนที่การปฏิบัติเปนเนื้อเดียวกับทฤษฎี ชางผูถายทอดมิไดอธิบายทฤษฎี 

แตผูเรียนสามารถจับสาระขั้นตอนที่นํามาสูการอธิบายได ศิลปะระดับชาวบานจึงจําเปนตองอาศัยการ
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จัดการความรู การเรียนรูศิลปะในพื้นที่ชายแดนภาคใตสงผลตอเจคติของผูเรียนอยางยิ่ง ผูที่เรียนรูและ

รับการถายทอดศิลปะตางมองเห็นวา ศิลปะชวยเสริมสรางจิตใจใหเปนคนละเอียด ใจเย็น มองโลกใน

แงดี จากคนที่เครียดกลายเปนคนที่ผอนคลาย เขาใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน สภาพนี้ผูที่เกี่ยวของกับ

การจัดการเรียนรูในพื้นที่ชายแดนภาคใต จึงควรเห็นประโยชนและคุณคาของศิลปะในการสรางความ

สมานฉันท และสันติ    โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
    3 ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม  

      จากการศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะในพื้นที่ชายแดนภาคใตสะทอนใหเห็นวา บริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลกระทบตอการเรียนการสอนดานศิลปะ โดยเฉพาะในสถานศึกษา ซึ่งเปน

พื้นที่แบงรับแบงสูระหวางสองวัฒนธรรม แมพหุนิยมของผูเรียนอาจมีความตางดานภาษา ประเพณี 

หรือภูมิลําเนา   แตไมมีความแตกตางชัดเจนเทากับเร่ืองศาสนา  ศาสนาเปนรมใหญที่กอเกิด

วัฒนธรรมยอยมากมาย  ดังนั้นการตอรองและชวงชิงความหมายมักเกิดขึ้นกับคนในวัฒนธรรมอิสลาม

และพุทธเทานั้น โดยเฉพาะเมื่อชาวพุทธ คือภาพลักษณของรัฐไทย  รัฐไทยคือภาพตัวแทนที่ปฏิบัติการ

อยูในโรงเรียน วิทยาลัย   มหาวิทยาลัย   หรือหนวยงานกรมกองตาง ๆ ในชายแดนภาคใต  ชาวพุทธใน

พื้นที่ชายแดนภาคใตมีนอยกวาชาวมุสลิม   ขณะที่ชาวมุสลิมในชายแดนภาคใตมีนอยกวาชาวพุทธทั้ง

ประเทศ  สภาพนี้ทําใหแตละวัฒนธรรมพยายามหาจุดยืนของตนเอง การตอตานและตอรองหลักสูตร 

รวมทั้งรายวิชาตาง ๆ ก็ยังเห็นชัดเจนขึ้น วิชาดานศิลปะเปนอีกแขนงหนึ่งในสายตาของมุสลิมบางกลุม

ที่มองวารัฐใชอํานาจจัดการอยางเบ็ดเสร็จ  บางแหงจึงตอตานตอรอง โดยอางการผิดหลักศาสนา 

อยางไรก็ตามสิ่งที่คนพบคือ การอางอิงศาสนาอิสลามมีความแตกตางกัน  ผูปกครองนักเรียนนักศึกษา

ใชหลักศาสนาตีความหมายงานศิลปะแตกตางกัน   ทําใหขาดเอกภาพในการจัดการความรูดานศิลปะ

โดยรวม ทั้งนี้ไดผลสรุปวามีสาเหตุอยางนอย  2  ประการ คือ สภาพภูมิหลังของพื้นที่ และสถานะของ

ผูปกครอง  ดังนี้ 

        1. สภาพภูมิหลังของพื้นที่   สภาพพื้นที่ชายแดนภาคใตครอบคลุม 5  จังหวัด  

ใน 5 จังหวัดนี้มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย  4 จังหวัด   ดวยลักษณะภูมิศาสตรอาจแบงสังคม

ยอยเปน 2 เขตคือ เขตจังหวัดสตูลและสงขลา และเขตจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส  ความ

แตกตางระหวาง 2 เขตนี้คือ เขตสตูลและสงขลาโดยเฉลี่ยนับถือศาสนาพุทธ  (ยกเวนสตูลที่มีผูนับถือ

ศาสนาอิสลามมีมากกวาพุทธ) ชาวมุสลิมใชภาษาถิ่นใตในการสื่อสาร  จากประวัติศาสตรทองถิ่นชาว

มุสลิมไววางใจกับการปกครองของรัฐเสมอมา โดยเฉพาะเมืองสตูลที่เจาเมืองมีสายสัมพันธใกลชิดกับ

เจากรุงสยาม แตกตางจากเขตปตตานี ยะลา และนราธิวาสที่นับถือศาสนาอิสลามเปนสวนใหญ  

ชาวมุสลิมใชภาษามลายูปตตานีในการสื่อสาร จากประวัติศาสตรทองถิ่นมุสลิมไมวางใจกับการ

ปกครองของรัฐไทย สรางความแตกราวระหวางชาวพุทธกับมุสลิมเสมอมา นอกจากนี้ยังมีความ
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แตกตางที่จังหวัดสตูลและสงขลาอยูในพื้นที่มีความเจริญและศูนยกลางอํานาจ  มีความใกลชิดแนบ

แนนกับคนในวัฒนธรรมไทย  ดังที่ในอดีต สงขลาเปนศูนยกลางของการปกครองแบบมณฑล

เทศาภิบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใตสวนอื่นจึงเปนพื้นที่หางไกลและยากจะควบคุม  สองเขตนี้

สงผลตอความแตกตางในระบบความคิด   กลาวคือผูนับถือศาสนาอิสลามในสตูลและสงขลามีความ

ยืดหยุน รอมชอม เปดใจกวางในการรับรู และปรับเขากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐเสมอมา   ขณะที่สามจังหวัดคอนขางจะเครงครัด เชื่อมั่นในศาสนาของ

ตนเอง ปรับตัวเขากับกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดนอย  มองรัฐไทยวากําลังใชอํานาจครอบงํา 

       2. สถานะของผูปกครอง ความเชื่อในศาสนาอิสลามแตละคนมีความแตกตางกัน มี

ความเครงครัดมากนอยตางกัน เพราะไดรับการปลูกฝงจากบรรพบุรุษ จากคําแนะนําของโตะอิหมาม

ประจําหมูบาน จากคําสอนของอุสตาซ  ซึ่งมีความคิดเห็นแตกตางกัน ผูปกครองบางคนใชหลักคิดตาม

ความรูสึกของตนเอง แมมีคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยคอยกํากับดูแลการดําเนินชีวิตที่

ถูกตองตามหลักศาสนา แตมีบางสวนไมเห็นดวยกับมติ (ฟตวา) ของกรรมการกลาง กลับเห็นดวยกับ

ผูเชี่ยวชาญศาสนาในประเทศอื่น   นอกจากนี้สถานะผูปกครองยังขึ้นกับระดับช้ันและลักษณะ

การศึกษาของผูปกครอง ผูปกครองที่มีการศึกษาผานระบบการศึกษาของรัฐบาล จะมีความเห็นตาง

จากผูปกครองที่ไมเขาเรียนสถานศึกษาของรัฐ  หรือสําเร็จจากปอเนาะ โรงเรียนสอนศาสนา  หรืออ่ืนๆ 

สถานะผูปกครองที่ตางกัน   สงผลตอการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน ทําใหการเรียนรูศิลปะถือปฏิบัติไม

เหมือนกันดวย 

    สภาพพื้นที่ชายแดนภาคใตสวนใหญมีวัฒนธรรมอิสลามคลายคลึงกับประเทศมาเลเซีย 

แตกตางจากประเทศไทย ซึ่งมีวัฒนธรรมชาวพุทธ   ประกอบกับการตั้งอยูเขตชายแดน  ยิ่งหางไกลกวา

ชายแดนอื่น ๆ จึงยิ่งมองวาเปนพื้นที่ชายขอบ    อยางไรก็ตาม ความเปนชายขอบเปนวาทกรรมที่รัฐ

สรางขึ้นเทานั้น เพราะจากการศึกษากลุมผูเรียน ผูทํางานศิลปะในชายแดนภาคใตไมมีผูใดเห็นวา

ตนเองเปนคนชายขอบ กลาวคือ สภาพชายแดนไมไดสรางปญหาตอผูเรียนศิลปะหรือคนใด ๆ ถายึด

ทองถิ่นเปนศูนยกลาง แตที่สรางปญหาคือพยายามรวบอํานาจทุกสิ่งทุกอยางไวที่สวนกลางหรือ

กรุงเทพฯ การยึดทองถิ่นเปนศูนยกลางไมไดสรางปญหาตอการเรียนรูศิลปะ สะทอนจากปรากฎการณ

ทางสังคมและวัฒนธรรม 2 ประการหลัก ๆ ดังนี้ 

      1. การชื่นชม และภูมิใจในมรดกทางศิลปะของตน ผูเรียนศิลปะในสถานศึกษาสวน

ใหญเห็นวา พื้นที่ชายแดนมีศิลปะที่ทรงคุณคา มีเอกลักษณแตกตางภูมิภาคอื่น แตใหเวลากับ

การศึกษาศิลปะทองถิ่นนอย เชนเดียวกับชาวบานที่เห็นวา มรดกศิลปะชายแดนภาคใตมีบางอยางที่

ตองอนุรักษ สืบสาน และพัฒนา รัฐยังดําเนินการเพื่อการอนุรักษลาชา อยางไรก็ตามการที่รัฐเขามาจัด

การศึกษาในสถานศึกษา หรือฝกอบรมถายทอดความรูแกชาวบาน แมสงผลดีตอการอนุรักษ แตก็
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ลดทอนภูมิปญญาทองถิ่นทีละนอย เพราะบุคลากรของรัฐไดรับการศึกษาสมัยใหม  โดยเฉพาะ

บุคลากรชั้นสูง ผูสรางอํานาจอยูในสวนกลางที่มองชนบทและพื้นที่ชายขอบวาดอยพัฒนา ตองให

ความรูสมัยใหม   นําไปสูการครอบงําภูมิปญญาทองถิ่น   ใหชาวบานชื่นชมและภูมิใจในศิลปะประจํา

ชาติ ที่มีวัฒนธรรมหลวงเปนหลัก  สรางภาพลักษณของความทันสมัย ความเจริญที่กรุงเทพ   กลุมคน

ใดที่มีชีวิตอยูกึ่งกลางสถานภาพหรือหางไกลจากแกนกลางทั้งทางภูมิศาสตรและสังคมวัฒนธรรมจึง

ถูกเรียกวาชายขอบ   การที่คนในจังหวัดชายแดนภาคใตชื่นชมและภูมิใจในศิลปะของตนเองคือส่ิงตอก

ย้ําวาอยูในสภาวะชายขอบ  จึงทําใหเห็นวาชายขอบไมมีแหงหนคงที่แนนอน  เมื่อยึดชายแดนภาคใต

เปนศูนยกลางวัฒนธรรม  คนกรุงเทพหรือคนในพื้นที่อ่ืนเขาไมถึงกระแสนิยมของคนในพื้นที่ชายแดน

ภาคใต   หรือเมื่อวัฒนธรรมแกนกลางแพรกระจายออกไปไมเต็มที่  มีความเขมขนนอย   มีความ

คิดเห็น ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่แปลกแยกกับพื้นที่ชายแดน  คนในพื้นที่อ่ืนก็มีสภาวะชายขอบ

เชนกัน   ดังนั้นพื้นที่กรุงเทพฯ ก็อาจเปนชายขอบของปตตานี เพราะคนทํางานศิลปะในกรุงเทพไมไหล

ตามกระแสของคนทํางานศิลปะที่ปตตานี  ซึ่งมีรูปแบบศิลปะอิสลาม 

       2. ความสนใจเรียนรูศิลปะในพื้นที่ตนเอง ผูที่ชื่นชมศิลปะและภูมิใจมรดกทางศิลปะ

ใสใจที่จะเรียนรูตางกัน บางคนเลือกการศึกษาในระบบตามสถานศึกษาตาง ๆ บางเรียนนอกระบบ

หรือตามอัธยาศัย ความสนใจนี้บางครั้งก็สวนกระแสกับวัฒนธรรมหลัก  ผูเรียนชาวมุสลิมที่ไมมีทักษะ

การเขียนภาพคน  อาจหางานทําไมได  เพราะการจางงานผูกติดกับระบบทุนนิยมและการแขงขัน   

ผูจางงานเลือกคนที่มีความสามารถทางศิลปะรอบดาน  ไมมีอุปสรรคตอการสรางสรรคงานใด ๆ การ

จางงานศิลปะเกิดข้ึนในพื้นที่ชายแดนภาคใตนอย   อันเนื่องจากความไมสงบ ผูที่เรียนศิลปะตองยึด

ตามหลักสูตรสวนกลาง  ผูทํางานศิลปะที่ตองการความกาวหนา หากตองการอาชีพดีตองอยูสวนกลาง 

ซึ่งมีวัฒนธรรมแตกตางกัน ผูทํางานศิลปะในชุมชนก็เชนเดียวกันตองสรางตลาดอยูตางภูมิภาค    

การเรียนรูและการทํางานศิลปะทําตามกระแสหลัก ตามความนิยมในสวนกลาง  วัฒนธรรมยอยไมได

รับการยอมรับหรือเลือกปฏิบัติจากผูคนในกระแสหลัก   ผูยึดมั่นตามกรอบศาสนาอิสลามอาจไรสิทธิ 

และเสียผลประโยชนที่ควรไดรับ  ผูเรียนเหลานี้เปนคนกลุมนอย ไมมีตําแหนงแหงที่ในสังคม มีสถานะ

เปนคนอื่น ตกอยูในสภาวะที่ถูกกีดกัน   เมื่อสนใจเรียนรูศิลปะในพื้นที่ตนเองมากกวาศิลปะตาม

วัฒนธรรมหลักจึงกลายเปนคนชายขอบ 

     คนในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส อาศัยอยู

หางไกลจากศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม   คนเหลานี้มีอํานาจตอรองนอย 

ขาดโลกทัศนอันกวางไกล ขาดเครื่องมือเขาถึงอํานาจ ถูกกีดกันจากการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ 

ไมวาบุคลากรหรือเงินทุน และความมั่นคงในสังคม การเรียนรู การปรับตัว และการตอสูดิ้นรนเทานั้นที่

จะเอาชนะอุปสรรคและมีชีวิตภายใตสภาพการณดังกลาว 
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    วัฒนธรรมอิสลามเปนวัฒนธรรมหลักของคนชายแดนภาคใต ดํารงความเขมแข็งเพราะมี

วัฒนธรรมขางเคียงอยูในประเทศมาเลเซีย วัฒนธรรมพุทธเปนวัฒนธรรมยอย ดํารงความเขมแข็ง

เพราะมีวัฒนธรรมขางเคียงคือวัฒนธรรมของรัฐไทย ทั้งสองตางเบียดขับและกดทับซ่ึงกันและกันตาม

สมัยและสภาพการณ เพื่อดํารงอัตลักษณของตน  ภายใตวัฒนธรรมในพุทธศาสนาซึ่งหมายรวมถึงชาว

จีน ชาวไทย ผูพูดภาษาถิ่นใต ภาษาไทยกลาง ซึ่งตางตกอยูสภาวะคนกลุมนอย ชาวพุทธจึงยังตกเปน

ชายขอบของคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต อยางไรก็ตามไมวาเปนวัฒนธรรมกลุมนอยหรือกลุมใหญตาง

พยายามเรียนรูวัฒนธรรมความเปนอื่น ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน สังคมชายแดนภาคใตแม

มีความหลากหลายวัฒนธรรม แตแยกชัดเจนตามการนับถือศาสนาเทานั้น  พหุนิยมทางศาสนาสงผล

ตอพิธีกรรม ภาษา จารีตประเพณีซึ่งตางกัน วัฒนธรรมไทยและจีนคือวัฒนธรรมชาวพุทธ  การใชความ

แตกตางทางศาสนาจะเห็นการดํารงชีวิตผูคนชัดเจน   แมกระบวนการเรียนรูศิลปะ เพราะศิลปะมีอยู

รอบตัว สามารถมองเห็นวัฒนธรรมแตกตางออกไปโดยงาย   ชาวมุสลิมเรียนรูวัฒนธรรมไทยจากวัด

ไทย ชาวพุทธเรียนรูวัฒนรรมอิสลามจากมัสยิดทั้งในการเรียนการสอนของสถานศึกษาและการ

พบปะสังสรคในชุมชน   จากการศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะ สรุปวา การเรียนรูขามวัฒนธรรมใน

บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใตปรากฎขึ้นจากสายสัมพันธ ดังตอไปนี้ 

    1. การเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูถายทอดกับผูรับถายทอด กรณีในสถานศึกษา

ผูสอนเปนมุสลิมผูเรียนเปนชาวพุทธ สวนใหญมีปญหานอยมากแมผูสอนบางคนเครงศาสนา 

หลีกเลี่ยงการสอนบางเนื้อหา ผูเรียนก็ยอมรับส่ิงที่เปน เพราะมีวิถีชีวิตที่คอนขางยืดหยุน ความเปนคน

กลุมนอยยากที่จะตอรองใด ๆ การทํางานศิลปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปะ ผูสอนจึงมีอํานาจมากกวา

ผูเรียน กรณีผูสอนเปนชาวพุทธ ผูเรียนเปนชาวมุสลิมมีปญหาคอนขางมาก ผูเรียนมุสลิมสวนใหญเครง

ศาสนา ความเปนคนกลุมใหญงายที่จะตอรอง การทํางานศิลปะรวมกัน ผูเรียนจึงมีอํานาจมากกวา

ผูสอน ผูสอนศิลปะปรับตัวเขาหาผูเรียน มากกวาผูเรียนปรับตัวเขาหาผูสอน 

     2. การเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน หรือผูรับการถายทอดกับผูรับการถายทอด

ดวยกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปะขามวัฒนธรรม ในสถานภาพเดียวกัน ผูเรียนมุสลิมสวนใหญขอ

ตอรองมากกวาไทยพุทธ   หากไทยพุทธไดรับมอบหมายใหทํารายงานศิลปะอิสลามและชาวมุสลิมทํา

รายงานศิลปะไทย ชาวพุทธจะมีทาทีเปดใจพรอมจะเรียนรูมากกวามุสลิม   ปฏิสัมพันธระหวางคนตาง

วัฒนธรรม จากการเรียนรูศิลปะรวมกัน ตองใหฝายหนึ่งรอมชอมจึงจะทําใหสังคมมีความสงบสุข 

     การใชชีวิตรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต แมตาง

ฝายดํารงวิถีชีวิตของตนเอง แตมีแนวโนมวาวัฒนธรรมไทยเกิดความลา ถูกแทรกซึมจากการศึกษา ถูก

เบียดขับจากวัฒนธรรมหลักของทองถิ่น หากชาวพุทธยืนกรานและขับสูดวยแลวก็อาจสรางความ

บาดหมาง ชาวพุทธจึงเปดใจยอมรับศิลปะขามวัฒนธรรมมากกวาไทยมุสลิม  ดังเชน ชาวพุทธยินดี
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วาดภาพวัดคูกับมัสยิด  วาดภาพชาวพุทธอยูในมัสยิด  ขณะที่ชาวมุสลิมจะไมวาดภาพชาวพุทธอยูใน

มัสยิด หรือมุสลิมอยูใกลพระพุทธรูป  เกรงกลัวบาป ทุกคนไมวาอยูในวัฒนธรรมใด ชาติพันธุใดยอมรับ

ในพรมแดนของอํานาจรัฐที่ซอนอยู  เพื่อใหเปนหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมชาติ  แตมีเงื่อนไขตางกันผูเรียน

มุสลิมตองการยกฐานะวัฒนธรรมยอยใหเปนวัฒนธรรมหลัก ขณะที่ผูเรียนไทยพุทธตองการเพียงการ

ปรับตัว ยอมเสียบางอยางเพื่อรักษาบางสิ่ง ดังคํากลาวของนักศึกษาศิลปะไทยพุทธในจังหวัดยะลาที่

กลาววา ใหมุสลิมเปนตนไมใหญ ไทยพุทธเปนตนไผ 

     การดําเนินชีวิตซึ่งตางฝายตางดํารงอัตลักษณของตนเอง ผูสอนมีบทบาทสําคัญที่จะสราง

ความเขมแข็งในการรักษาอัตลักษณ ขณะเดียวกันสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน ผูรับการถายทอดมิ

ใหบาดหมางกัน การกระทําที่ใชศิลปะเปนสื่อกลางมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกใหผูเรียนมีความคิดอิสระ

ตามจารีตประเพณี ตางคนตางมีผลงานคนละชิ้น ลักษณะที่สองใหทํางานรวมกันเปนผลงานชิ้นเดียว 

ตางฝายตางสอดแทรกความคิดแบบผสมผสาน ลักษณะแรกสงผลใหผูกระทํามีความสุขมากกวา

ลักษณะที่สอง แตมิไดปฏิเสธลักษณะที่สอง ตรงกันขามตางเห็นวา การทํางานรวมกันจะทําใหผูกพัน 

มีความสามัคคีมากขึ้น แตตองอยูภายใตความเขาใจ ในกรอบความเชื่อของแตละศาสนาและ

วัฒนธรรม ลักษณะนี้สะทอนวา การสรางอัตลักษณยังขึ้นกับกระบวนการกลุมดวย นอกจากนี้ยัง

เกี่ยวของกับผูสอน เนื้อหาที่สอนหรือฝกอบรม สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรูศิลปะจะแสดงออก

ถึงอัตลักษณะอยางไร ข้ึนกับวาผูเรียนอยูในพื้นที่ใด ครอบครัวอยูในสถานะใด ถาเรียนศิลปะในจังหวัด

ปตตานี ยะลา นราธิวาส จะนิยามตนวาเปนมุสลิมที่เครงครัด ใสชุดฮิญาบ ถาเขามาเรียนในสงขลา 

หรือหาดใหญอาจปลอยวาง หรือเครงครัดมากกวาเดิม  คนมุสลิมที่ออกจากพื้นที่ชายแดนไปศึกษา

ศิลปะในภูมิภาคอื่น บางคนแสดงความเปนมุสลิมของตนมากคนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต   

เพื่อรักษาสิทธิบางประการ 

     การจัดการเรียนรูศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต นอกจากเกี่ยวของ

กับผูสอน ผูใหความรูแลว ยังเกี่ยวของกับหลายๆ ฝาย  ไมวาอิหมาม ผูบริหาระดับสูง ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูบริหารชุมชน นักวิชาการ  ชาวบาน  คนเหลานี้ยังเปนกําลังสําคัญของการพัฒนา

การศึกษาทองถิ่นใหเกิดประสิทธิผลตอการเรียนรู   อยางนอยมีส่ิงที่ตองพัฒนารวมกัน  3 ประเด็นหลัก 

ดังนี้ 

   1. การสรางความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาอยางถูกตอง จากการตีความหมายศิลปะของ

ผูปกครองและผูเรียนมุสลิมที่ตางกัน  สงผลใหกระบวนการเรียนรู และการปฏิบัติงานศิลปะแตกตางกัน

ดวย ทําใหขาดเอกภาพ นักเรียน นักศึกษา ผูทํางานศิลปะเกิดความสับสน รวมถึงการวางตนเมื่อ

ดําเนินกิจกรรมทางศิลปะระหวางคนตางวัฒนธรรม  จึงควรมีคณะกรรมการที่ประกอบดวย 
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ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ชายแดนภาคใตมีมติเปนเอกฉันท  วางขอกําหนดการปฏิบัติงานศิลปะสําหรับชาว

มุสลิม 

      2. การพัฒนาพื้นที่ชายแดน จากความอุดมสมบูรณในทรัพยากร มีมรดกทั้งธรรมชาติ

และวัฒนธรรม เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตดวยตนเอง และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในอนาคต  ควรพัฒนาใหเมืองชายแดน โดยเฉพาะสามจังหวัดเปนศูนยกลางทั้งดานเศรษฐกิจ 

การศึกษา สังคม  ในแงการศึกษาควรเพิ่มงบประมาณจัดการ   การแสวงหาบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ  การตั้งงานหนวยงานเพื่อนันทนาการ  เมื่อเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

เติบโต   มีผูลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว  ชวยใหเกิดการจางงาน  สงผลดีในทุกๆ ดาน  

ขับเคลื่อนคนในพื้นที่เห็นความสําคัญของศิลปะ สรางแรงจูงใจใฝรูใฝเรียน  เพื่อการงาน  ความมั่นคง  

การหวงแหนมรดกทองถิ่น ในอันที่จะอนุรักษ   สืบสาน  และพัฒนา   การประกอบกิจกรรมศิลปะยัง

ชวยลดปญหายาเสพติด  ลดโอกาสที่จะถูกชักชวนกระทําผิด   การทํางานศิลปะรวมกันกอใหเกิดความ

ปรองดองและสันติสุข 

      3. การใหอํานาจแกคนในพื้นที่ในการจัดการเรียนรูศิลปะของตนเอง   การให

อํานาจไมใชการคิดสรางหลักสูตรแยกเปนอิสระจากสวนกลาง แตควรใหคนในพื้นที่ชายแดนเขารวม

พิจารณาในการวางหลักสูตรสวนกลาง  พิจารณาความเหมาะสมที่สอดคลองกับบริบทสังคมนบางแหง  

เชน เพิ่มเนื้อหาศิลปะอิสลาม   ลดเนื้อหาศิลปะแบบตะวันตก  การจัดการเรียนรูโดยคนทองถิ่น ทําให

ผูเรียนไดรับประโยชนทั้งองคความรู การผอนคลาย และความสุขกับการปฏิบัติงาน  เพราะไมกังวลกับ

การทําผิดศาสนา   การบูรณาการเนื้อหาเขากับแหลงเรียนรูศิลปะที่อยูใกลตัวในชุมชน  การสอดแทรก

พหุลักษณทางศิลปะมากขึ้น  โดยความคิดเห็นของคนที่มีศาสนาเดียวกันและเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่น

อยางแทจริง จะชวยใหผูเรียนเขาใจและซึมซับโดยงาย 

 

อภิปรายผล  
    จากการศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต สรุป

ไดวา ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษามาจากความรักในศิลปะ ความ

ถนัดทางศิลปะ ประสบการณและการรับรูศิลปะจากภายนอก ความเสียสละ ปจจัยเหลานี้แสดงใหเห็น

วา คนที่จะเขามาเรียนรูศิลปะในสถานศึกษาไมวาพื้นที่ใดยอมมีปจจัยภายในเปนพื้นฐาน อยางไรก็

ตามดานประสบการณและการรับรูของคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนดู

เหมือนเรียกรองใหสนับสนุนมากกวาแหงอื่น เพราะในพื้นที่มีแหลงเรียนรูศิลปะไมมากนัก ประกอบกับ

ความเสี่ยงอันตรายจากสถานการณความไมสงบ จึงพบวา ผูเรียนตองการใหสงเสริมดานทัศนศึกษา

นอกพื้นที่ เพราะจะเพิ่มพูนความรูมากกวาเดิม   หนาที่สําคัญของผูสอนคือหาแหลงเรียนรูที่สอดคลอง
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กับความตองการของผูเรียน กลาวคือ การเรียนรูควรมุงกระตุนจากแรงจูงใจภายใน พลังภายในจะทํา

ใหไดรับประสบการณอยางไมรูตัว อันเปนพื้นฐานของการศึกษา สอดคลองกับความเห็นของฟลิดา  

ซัลมอน (Philida   Salmon.  2002: 23) ที่วา การเรียนรูดวยประสบการณเปนรูปแบบสําคัญของ

การศึกษา และควรนํามาทดแทนการสอนแบบเดิมที่มีผูสอนเปนศูนยกลาง  รูปแบบเชนนี้ตองสราง

เปาหมายและกระตือรือรนในตนเอง เชนเดียวกับสันติ คุณประเสริฐ (2547: 92) ที่เห็นวา การทัศน

ศึกษาดูงานใหถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ใหผูเรียนรูจากประสบการณจริงนอกหองเรียน  

รักการเรียนจากแหลงขอมูลจริง และเกิดนิสัยการเรียนรูอยางตอเนื่อง แตจากสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมชายแดนภาคใต  การสนับสนุนดานนี้มีนอยดวยงบประมาณจํากัด อยูหางไกล และภาวะ

ทางเศรษฐกิจตกต่ํา  ขาดการสงเสริมจากชุมชน  

   สําหรับความรักในศิลปะถือเปนปจจัยสากลและสัมพันธกับความถนัด เชนเดียวกับปญหา

ไกกับไขส่ิงใดเกิดกอน ดังพบวา ผูเรียนบางคนชอบศิลปะมากอนแตไมมีฝมือ  หรือชอบวาดสีน้ํามา

กอน แตไมถนัด เมื่อมาฝกฝนเกิดความถนัดดานสีน้ํา บางคนมีพรสวรรคดานศิลปะ ไมมีความสามารถ

อยางอื่น ทําใหมุงมั่นพัฒนาฝมือจนเกิดความรักในศิลปะ ไมวาความรักและความถนัดถือเปนสิ่งที่มี

คุณคาในตัวเอง หากผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหรักในงานศิลปะยอมเปดทางใหพัฒนาความสามารถ

ของตนเองและแสวงหาประสบการณจากภายนอกยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของชัยวัฒน  

ผดุงพงษ (2543: 119) ที่พบวา นักเรียนไทยมุสลิมมีความสามารถแสดงลักษณะพิเศษบางอยาง เชน 

วาดภาพการแตงกายของมุสลิม บางคนแสดงออกไดมาก บางคนไดนอย ความแตกตางขึ้นกับพื้นฐาน

การเรียนรู ประสบการณ และสภาพแวดลอมที่กระตุนความสามารถใหแสดงออก และสอดคลอง

กับณัฐยา ทิพรัตน (2543: 158-159) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา โดยใชภูมิ

ปญญาทองถิ่น ในจังหวัดสงขลา ซึ่งพบวา ควรเนนใหผูเรียนเกิดความรัก ซาบซึ้งและเห็นคุณคาแทจริง 

มากกวาใหครบตามหลักสูตรเทานั้น ผูเรียนที่มีความถนัดทางศิลปะจะเปนปจจัยเสริมใหเกิด

กระบวนการเรียนรูมากกวาผูไมมีความถนัด เพราะเห็นวา ไดรับแรงผลักดันจากเพื่อน จากครู-อาจารย 

ส่ิงแวดลอม การที่ผูเรียนสนใจศิลปะที่ถนัดดวยแลวนําไปสูการพัฒนาตนเองหรือเขาศึกษาตอวิชาชีพ

ศิลปะ สอดคลองกับงานวิจัยของถาวร เสงเอียด (2550: 231) ที่เห็นวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธผล

ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  มาจากความสนใจในสิ่งที่เรียน และความสัมพันธกับครูตามลําดับ 

   ความเสียสละของครูผูสอนแมเปนคุณลักษณะของคนเปนครูทั่วไป แตกระนั้นก็ดีในพื้นที่

วิกฤตอยางกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผูสอนศิลปะตองเสียสละมากกวาภูมิภาคอื่น ปจจัยความ

เสียสละของครูเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยเหตุ 3 ประการ ประการแรก เพราะ

นักศึกษา นักเรียนสวนใหญมีพื้นฐานจากโรงเรียนสอนศาสนา หรือปอเนาะ ที่เขมงวดกับการรักษา
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ศีลธรรม ครูศิลปะตองชี้แจงอยางหนักถึงกระบวนการเรียนศิลปะตอผูปกครองและชุมชน อีกทั้งการ

ส่ือสารดานภาษา ประการที่สอง ครูที่ตองเสี่ยงกับการถูกลอบทํารายของผูกอการราย ดังกรณี ครูจูห

ลิง วงกันมูล จะเห็นวา ครูจูหลิงเปนผูที่เสียสละอยางยิ่ง ทั้ง ๆ ที่เรียนเกง มีฝมือ บานอยูเชียงราย แต

เลือกที่จะเปนครูศิลปะในจังหวัดนราธิวาส แลวก็จบชีวิตอยางนาสลด ประการที่สามสําหรับผูสอนที่มา

จากภูมิภาคอื่นตองเสียสละเวลาเขามาเรียนรูใหม ๆ และปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกตาง สอดคลองกับ

งานวิจัยของชาลี ไตรจันทร และดํารง เสียมไหม (2550: 34) ที่พบวา สมรรถนะเชิงพฤติกรรมของ

บุคลากรภาครัฐ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มี 3 ดานคือ ดาน

จริยธรรม การเขาถึงประชาชน การใหบริการที่ดี มนุษยสัมพันธ และการเขาใจในขอแตกตางทาง

วัฒนธรรม 

   ผลสรุปที่พบวา สภาพครอบครัวที่มีการศึกษาดี และมีความคิดกาวหนา จะเปนปจจัยที่

สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูในพื้นที่สอดคลองกับงานวิจัยของ ถาวร เสงเอียด ที่พบวา ผูปกครอง

ที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นมากเทาใดจะสงผลใหผูปกครองเอาใจใสตอการเรียน   ทําใหมีพฤติกรรมการ

เรียนที่ดี สะทอนใหเห็นวา ครอบครัวที่มีการศึกษาดีไมปดกั้นการศึกษาของบุตรหลาน  ผูปกครองใน

สามจังหวัดโดยเฉลี่ยมีการศึกษาตํ่าและไมเขาศึกษาตามระบบของรัฐ  ไมเห็นความสําคัญของการ

เรียนดานศิลปะมากนัก เนื่องจากสภาพแวดลอมของชุมชนมีวัฒนธรรมแบบจารีต เครงหลักศาสนา 

ยกเวนผูปกครองที่มีการศึกษาสูง  และยิ่งมีการศึกษาสูงจะสงเสริมมากขึ้น ครอบครัวที่มีการศึกษาดีจะ

เปดใจกวาง สัมพันธกับการศึกษาของวรนุช   เสนียวงค ณ อยุธยา (2547: 83) ที่พบวา ผูปกครองที่นับ

ถือศาสนาอิสลามมีความตองการสงเสริมพัฒนาทางสังคมของเด็กปฐมวัย  สถานะทางเพศ อายุ ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ และสถานะทางสังคมไมสงผลตอความแตกตาง  ยกเวนระดับการศึกษาตางกันจะมี

ความตองการแสดงออกแตกตางกัน อยางไรก็ตามยังมีบางครอบครัวที่มีการศึกษาต่ํา บางเปนผูนํา

ศาสนาทองถิ่น แตมีความคิดกาวหนา ทันสมัย โดยการเรียนรูจากส่ือตาง ๆ หากครอบครัวมีลักษณะ

เชนนี้จะเพิ่มศักยภาพของบุตรหลานและผูเรียนไดมาก เมื่อบุตรหลานเรียนศิลปะจะวิพากษณดวย

เหตุผลมากกวางมงาย ใหรับผิดชอบตอการเรียน ดังที่ฟยซอล มะหะหมัด และคณะ (2551: 44) พบวา 

ครอบครัวมีบทบาทในการปลูกฝงจริยธรรมแกเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

ปตตานี โดยบิดาที่มีการศึกษาสายศาสนาสูงจะมีบทบาทในการปลูกฝงจริยธรรมดานความมีวินัยใน

ตนเอง ความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย สูงกวาบิดาที่มีการศึกษาสายศาสนาต่ํา การ

สงเสริมกระบวนการเรียนรู หากมาจากครอบครัวที่มีความคิดกาวหนา แมเติบโตจากศาสนา จะทําให

ผูเรียนไดรับพัฒนาการทางศิลปะที่ดีดวย  

   นอกจากนี้ผลการเรียนรูจะเกิดขึ้นมากนอย  ยังขึ้นกับความรวมมือดวยดีจากแหลงเรียนรู

ในชุมชน ผลสรุปนี้อภิปรายไดวา สังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตมีลักษณะเฉพาะ ชาวมุสลิมบาง
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คนไมวางใจกับการศึกษาโรงเรียนรัฐบาล จึงจําเปนที่สถานศึกษาตองทําความเขาใจกับแหลงเรียนรู

ตาง ๆ ในชุมชน ความรวมมือจากชุมชนจะกอใหเกิดการเรียนรูข้ึนกับ 2 ปจจัย คือ การที่ผูสอนศิลปะ

เขาใจวัฒนธรรมของทองถิ่น เชน ขอหามในการวาดภาพเหมือนและการที่ชาวบานเขาใจความหวังดี

ของผูสอน สอดคลองกับงานวิจัยของศิริกาญจน  โกสุมภ (2542: 229) ที่ เห็นวา ส่ิงกําหนด

กระบวนการและแบบแผนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ 

เงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนตรงกันระหวางผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใน

ชุมชน คือ ผูนําชุมชน ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครูและผูปกครอง และสอดคลอง

จีรวัฒน  พีระสัน (2544: 251) ที่พบวา การปรับเปลี่ยนใหกระบวนการเรียนรูในมหาวิทยาลัยกับชุมชน

ไดมามีปฏิสัมพันธกันในทิศทางที่จะกอใหเกิดประโยชนกับชุมชนจําเปนตองอาศัยองคความรูที่จะชวย

ใหเขาใจกระบวนการเรียนรูที่ถูกสรางในระบบมหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรูที่ดํารงอยูในชุมชน 

กลาวคือการขอความรวมมือของสถานศึกษา  จากแหลงเรียนรูทางศิลปะในชุมชนตองอาศัยพื้นฐาน

การสรางปฏิสัมพันธที่ดีมากอน นอกจากนี้ยังสอดรับกับผลการศึกษาของบุษผา  เมฆศรีทองคํา 

(2547) ดังพบวา ปจจัยชุมชนจะสงเสริมตอประสิทธิภาพทางการศึกษา หากคนชุมชนรูสึกผูกพัน และ

เห็นคุณคาของการมีสวนรวมและความรวมมือรวมพลัง 

  นอกจากปจจัยที่สนับสนุนแลว ยังมีปจจัยที่เปนอุปสรรคตอกระบวนการเรียนรูคือ ความเชื่อ 

ความศรัทธาทางศาสนาที่แตกตางกัน  ดังที่นิธิ  เอียวศรีวงศ (2553: 35) เห็นวา พื้นที่ชายแดนไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม ซึ่งตองปรับตัว ขณะเดียวกันความทันสมัยก็นํามาสู

การตีความศาสนาอิสลามจากแหลงอื่น ๆ โดยเฉพาะตะวันออกกลาง ที่คร้ังหนึ่งไมเคยมีอิทธิพลสูง

มากในดินแดนแถบนี้  การปฏิบัติศาสนกิจเปนสิ่งดี แตบางเรื่องมีการตีความดวยกันเอง หรือสืบทอด

คติความเชื่อจากรุนสูรุน ซึ่งบางครั้งอิหมามหรือผูถายทอดนั้นก็หลงผิด ทั้งนี้พิจารณาไดจากผูนํา

ศาสนาแตละจังหวัดที่ใหความเห็นแตกตางกัน ดังที่กอดาษ  เจะดะ (2554: สัมภาษณ) เห็นวา ผูสอน

ศาสนาแตละคนจบตางสถาบัน และตีความเรื่องเดียวกัน แตไมตรงกัน ความเห็นนี้มีบางประเด็นที่เชื่อ

อยางผิด ๆ ดังที่ผูวิจัยคนจากหนังสือฮาลาลและหะรอม พบวา ส่ิงที่นักศึกษากลาวอางวา มุสลิมไม

สามารถเขาไปยังศาสนสถานอื่น ๆ ใกลรูปเคารพ ไมปรากฎอยูในหลักหะรอม สอดคลองกับความเห็น

ของไพศาล  ไชยราม (2534: 153-1555) ที่วา นักเรียนมุสลิมเกือบคร่ึงหนึ่งในโรงเรียนประถมศึกษาใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต เห็นวา การปนรูปคนเปนสิ่งตองหาม สวนครูก็มีความเห็นไมสอดคลอง 

สวนหนึ่งเห็นวาการทํารูปคนอาจนําไปสูการเคารพ สวนหนึ่งเห็นวา เปนการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู

เทานั้น ไมใชจุดประสงคอ่ืน จึงอาจใหนักเรียนปฏิบัติได ความแตกตางนี้สะทอนวาครูศิลปะมุสลิมเองมี

พื้นฐานการอบรมสั่งสอนดานศาสนาที่แตกตางกันดวย  
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   ปจจัยที่ถือวาเปนอุปสรรคยิ่งในปจจุบันคือ ความคิดเห็นทางสังคมและวัฒนธรรม  

ที่แตกตางจากรัฐไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต กอใหเกิดความเดือดรอน ซึ่งไมเพียงคนในพื้นที่

เทานั้น คนในจังหวัดชายแดนภาคใตอ่ืนๆไดรับผลกระทบดวย บุคลากรทางการศึกษาขอยายออกนอก

พื้นที่สอดคลองกับเทอดศักดิ์  พิสุทธิ์ (2554: สัมภาษณ) ผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2  

(เขตปตตานี ยะลา และนราธิวาส) ซึ่งเห็นวาบุคลากรที่เหลืออยูสวนใหญเปนคนในพื้นที่ คนเหลานี้ตอง

ไดรับการพัฒนาสูงอยางตอเนื่อง เพื่อถายทอดความรูใหกับผูเรียน มิฉะนั้นจะทําใหคุณภาพการศึกษา

ของเด็กในพื้นที่ตกต่ํา และสอดคลองกับรายงานแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใตของ อัมพร  

พงษกังสนนท (2552: 4) ที่พบวา ในชวงรัฐบาลมีนโยบายใหครูยายออกนอกพื้นที่ มีครูขอยายออกรอย

ละ 70 ของครูนอกพื้นที่ แมวารัฐจะเปดใหมีการจางครูอัตราจางเขามาแทน แตความรูและ

ประสบการณของครูอัตราจางมีไมมากพอ สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา รวมถึงการศึกษาดาน

ศิลปะของพื้นที่ชายแดนภาคใต   ดังพบวาผลการสอบ O-NET ในป 2553 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

6 ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศทุกสาระ เฉพาะวิชาศิลปะรอยละ 6.92 (รุง  แกวแดง. 2555: 6)  

สถานการณความไมสงบยังทําลายบรรยากาศการเปนแหลงเรียนรูศิลปะมลายู นักเรียนในพื้นที่

โดยเฉพาะชาวพุทธเดินทางไปศึกษาศิลปะในสถานศึกษาอื่น ขณะเดียวกันนักเรียนนอกพื้นที่ก็ไมกลา

เดินทางศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต   ครูศิลปะที่มีความรูความสามารถไมกลาบรรจุตําแหนงในเขต 

ในพื้นที่หางไกลจากศูนยกลางรัฐและเสี่ยงอันตราย นักวิชาการ ศิลปนไมกลาเขาสูพื้นที่เสี่ยงอันตราย 

สอดคลองกับการศึกษาของธิดารัตน  นาคบุตร (2553: 43)ที่วา การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เชิญ 

ศิลปนมาบรรยายเปนเรื่องยาก จําเปนตองหาวิทยากร กระบวนการในการนําองคความรูของศิลปน

ไปสูพื้นที่หางไกลเหลานั้นเพื่อใหบริการเรียนรูอยางทั่วถึง การตั้งอยูในพื้นที่หางไกลจากศูนยกลาง 

รัฐชาติ เปนเหตุเพียงพอแลวที่จะทําใหการเรียนศิลปะไมไดรับการเหลียวแลเทาที่ควร  ขาดครูที่มาก

ความสามารถ  ขาดการพัฒนาฝมือแรงงาน แตการเปนพื้นที่มีเหตุการณไมสงบ ก็ยิ่งทําใหสภาพการณ

บอบชํ้าและการเรียนตกต่ําลงอีก ซึ่งพิจารณาไดวา เปนเพราะประวัติศาสตรที่คงฝงลึกของคนในพื้นที่ 

การถูกกดทับดวยวัฒนธรรมแหงรัฐชาติมายาวนาน  คนเหลานี้ตองการดํารงรักษาวัฒนธรรมตนเอง

และตอรองกับกระแสรัฐที่ไมใชมุสลิม สอดคลองกับงานวิจัยของสวัสดิ์  อโณทัย (2552: 29) ซึ่งพบวา 

สาเหตุหลักของความขัดแยงมาจาก 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ปจจัยภายในเกิด

จากความยึดมั่นในความเปนอัตลักษณทางชาติพันธุและศาสนาของความเปนมุสลิมมาเลยที่ปลูกฝง

มานาน การใชมาตรฐานการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษจึงไมเหมาะสม สวนปจจัย

ภายนอกคือ การขาดโอกาสเขาถึงตลาดแรงงาน กลาวคือ ผูเรียนศิลปะในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะ

มุสลิม จะถูกตัดโอกาสเขาถึงแหลงงานใหญ เพราะพื้นฐานการเรียนรูทึ่แตกตางจากมาตรฐานทั่วไป 

นักศึกษาในสถานศึกษาตาง ๆ ที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต มักมีพื้นฐานจากโรงเรียนเอกชน
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สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเรียนวิชาดานศิลปะนอย ถูกกรองดวยหลักศาสนาโดยตรง  สอดคลองกับ

งานวิจัยของปราถนา  กาลเนาวกุล (2552: 61) ในดานการเสริมสรางประสิทธิภาพทางภาษา การ

จัดการการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ  ที่พบวา การจัดครูเขา

สอนไมตรงตามวุฒิการศึกษา ครูผูสอนไมมีวุฒิการศึกษาดานการสอน และไมสอดคลองกับวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมทองถิ่น 

 ปจจัยที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษาและชุมชนหรือระดับชาวบาน   มีทั้งปจจัย

ที่คลายกันและแตกตางกัน ที่คลายกันคือความรักในงานศิลปะ ดังพบวาการทํางานศิลปะชาวบาน 

บางคนมีพรสวรรคดานศิลปะ   แตไมมีโอกาสเขารับการศึกษาตามระบบ อาศัยเวลาวางจากอาชีพ

หลักมาสรางสรรคศิลปะ บางคนไมมีพรสวรรคมากนัก  แตเพราะตองการสืบทอดจากบรรพบุรุษ จึงรัก

ที่จะทํางานศิลปะ บางคนไมไดสืบทอดจากบรรพบุรุษ แตคลุกคลีกับวงการศิลปะอยูนานจนมีใจผูกพัน 

ปจจัยเหลานี้ถือเปนแรงขับภายในสงผลตอการแสดงออกทางกาย สอดคลองกับแนวคิดของสุพัตรา  

ชาติบัญชาชัย (ม.ป.ป : 55) ที่พบวา ปจจัยการเรียนรู มาจากแรงขับภายในหรือทางจิตใจ เชน ความ

พอใจ ความปติยินดี หรือลักษณะบุคคล สวนที่แตกตางกันคือ ปจจัยที่สงเสริมในการทํางานศิลปะมา

จากความตองการรายไดและการตั้งหนวยงานสงเสริมจากรัฐ ทั้งนี้เปนเพราะศิลปะชาวบานตั้งอยูบน

ฐานภูมิปญญาที่กลายเปนตนทุนทางวัฒนธรรมสําหรับการตอยอด ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐที่ตอง

สนับสนุน ประสานงานระหวางชางฝมือ สรางเครือขาย หาตลาด ใหเกิดการพึ่งพาตนเอง ดังที่ประไพ  

ทัศชา (2544: ออนไลน) ศึกษาศิลปหัตถกรรมกับวิถีชุมชน: กรณีหัตถกรรมมวยบาน พบวาพัฒนาการ

และการดํารงอยูของหัตถกรรมขึ้นกับแรงจูงใจดานรายได ประกอบกับแรงงานที่มีประสบการณที่ไดรับ

การถายทอดจากบรรพบุรุษ และการฝกฝนแตเยาววัย สงผลตอเศรษฐกิจและสังคม ชาวบานมีฐานะดี

ข้ึน   การตั้งหนวยงานจากรัฐจะสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูศิลปะไดมาก ทั้งนี้ตองตั้งอยูบนฐานความ

เขาใจวัฒนธรรมชุมชนและมีความรูที่แทจริง เมื่อชาวบานไวใจรัฐ การเรียนรูจะเกิดผลโดยงาย  

สอดคลองกับสวัสด์ิ  อโณทัย (2552: 30) ที่เห็นวา ความไววางใจระหวางชาวบานในพื้นที่กับเจาหนาที่

รัฐ   ยอมสงผลตอมาตรฐานการเรียนรูจากรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต การจัดตั้งหนวยงาน

สงเสริมของรัฐ ไมวาในสถานศึกษา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทําใหเกิดคนกลาง ในการรวบรวม

ความรู การอนุรักษสืบสาน พัฒนา ผานเวทีการประชาสัมพันธ การจัดฝกอบรมจากคนรุนเกาสูรุนใหม  

ซึ่งลําพังชาวบานไมสามารถกระทําได 

 ปจจัยที่เปนอุปสรรคของกระบวนการเรียนรูในชุมชน คือการขาดแรงจูงใจของชาวบาน 

สะทอนใหเห็นวา ชาวบานตองการทํางานในอาชีพที่มั่นคง ดังนั้น หากทํางานศิลปะแลวมั่นคง มีรายได

แนนอนชาวบานก็พรอมที่จะเรียนรูศิลปะ ความอยูรอดของศิลปะชาวบานอยูที่การปรับตัวใหเขากับ

ระบบแขงขัน ดังที่สุวิชัย  หวันแกว (2552: 14-15) กลาววาบริบททางวัฒนธรรมทําใหเปลี่ยนแปลง
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มากมาย เพราะสภาพแวดลอมในโลกมีสวนกําหนดรัฐ ตลาด ชุมชน ซึ่งชุมชนก็มีหลากหลายชุมชน 

เชน ชุมชนศิลปน ทําใหซับซอน จนไมอาจปฏิเสธไดวา เราอยูในโลกสังคมทุนนิยม แรงจูงใจที่นอยมี

หลายสาเหตุ  นอกจากขาดหลักประกันในอาชีพทางศิลปะแลว ยังเปนเพราะพื้นฐานการศึกษาของคน

ในพื้นที่ยังต่ํา เพราะสวนใหญสําเร็จจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม หากใชภาษาไทยเปนหลักสราง

ปญหาตอกระบวนการเรียน โดยเฉพาะการอานกับการเขียน ทําใหโอกาสรับรูขาวสาร เพื่อทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมมีนอย  พื้นที่ชายแดนภาคใตสวนใหญส่ือสารดวยภาษามลายู  ดังนั้นหากจะลด

ปญหาจึงตองจัดการเรื่องสื่อ สอดคลองกับการศึกษาของจารุณี  สุวรรณรัศมี (2550: 41) ที่เห็นวา 

ปญหาอุปสรรคการสื่อสารของบุคคลในพื้นที่คือ ขาดความตระหนักของการสื่อสาร ทักษะภาษา  

โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น การรูเทาทันสื่อและทักษะการจัดสาระขาวสารที่มีประโยชน   

การกดทับภาษาถิ่นดวยภาษาไทยกลางเกิดขึ้นมานาน  ลดความสําคัญของภาษามลายูถิ่น ทําใหคน

ในพื้นที่ชายแดนหลีกเลี่ยงการเขาศึกษาที่รัฐจัดให และตอตานรัฐ ความไมจริงใจของหนวยงานรัฐใน

การชวยเหลือประชาชนจึงเปนอีกสาเหตุหนึ่ง  ดังพบวา ชาวบานไมใหความสนใจในการอบรมทักษะ

ฝมือทางศิลปะที่รัฐจัดใหเทาที่ควร เพราะรัฐไมเขาใจวัฒนธรรมมุสลิมที่แทจริง เอาส่ิงตองหามมายัด

เยียดใหเรียนรู ดังที่ชัยวัฒน  สถาอานันท (2551: 22) เห็นวา ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ผาน

มา เปนเพราะการจัดการไมประสีประสาของภาครัฐ อีกทั้งใชเจาหนาที่ซึ่งไมมีความสามารถ เปนผล

จากความไมใสใจเรียนรูสังคมไทยซึ่งสั่งสมมานาน 

 กระบวนการเรียนรูศิลปะพบวา ในสถานศึกษาสวนใหญใชวิธีเขาถึงความรูโดยการฟง

มากกวาอาน หากผูสอนมอบหมายใหอานจะเขาใจไดยากกวาที่ผูสอนบรรยาย ทั้งดานทฤษฎีและ

ปฏิวัติ วิชาดานทฤษฎีที่ไดผลคือการฟงประกอบภาพ  ทั้งนี้อภิปรายไดวา ประการแรก เปนเพราะ

ผูเรียนเปนมุสลิมที่ฟงและพูดภาษามลายูถิ่นหรือยาวีเปนหลัก ผูเรียนมีพื้นฐานจากโรงเรียนสอน

ศาสนา ที่ไมเขมงวดกับภาษาไทย การอานภาษาไทยจึงคอนขางมีปญหา ประการที่สอง เนื้อหาใน

หนังสือตํารามักสวนทางกับความเชื่อในทองถิ่น   ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะจึงต่ํากวาคนภูมิภาคอื่น ๆ 

ผลวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของถาวร  เสงเอียด (2550: 239) ที่พบวา นักเรียนในจังหวัด

ชายแดนภาคใตใชภาษายาวีเมื่ออยูบาน ความสามารถในการใชภาษาไทยจึงลดลง เมื่อตองมา

โรงเรียนจําเปนตองใชภาษาไทยในการเรียน ทําใหมีปญหา โดยเฉพาะเมื่อตองอานจับใจความและ

เขียน สงผลกระทบตอการสอบและการประเมินผลเชนกัน ขอสอบอัตนัยซึ่งตองเขียนมีปญหาในการ

สะกดคํา การเขียนคําผิด เมื่ออานไมไดก็เขียนไมได นักเรียนที่ใชภาษายาวีในชีวิตประจําวันจะสงผล

ตอการศึกษาระดับตอไป เนื่องจากนักเรียนกลุมนี้ใชทั้งภาษายาวีและภาษาไทยมากอน  ขณะที่ตองไป

เรียนภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่งจึงมีปญหามากดานความเขาใจ  เพราะตองเรียนรูสองภาษาในเวลา

เดียวกัน   นักเรียนเหลานี้ยังมีปญหาดานการอาน และผลสัมฤทธิ์ดานความเขาใจในการอานอยูใน



  311 

ระดับตํ่า นักศึกษาที่เลือกศิลปะสวนใหญจะหลีกเลี่ยงวิชาหรือเนื้อหาทางทฤษฎี ดังนั้นครูศิลปะจะตอง

จัดการวิชาศิลปะใหมีผลทางปฏิบัติมากกวาทฤษฎี ผูสอนศิลปะสวนใหญเห็นดวยวาหากปฏิบัติไดแลว 

เห็นขั้นตอนแลว ทฤษฎีจะกลั่นกรองออกมาเอง สอดคลองกับแนวคิดของบลูม ที่นักวิชาการสมัยใหม

พยายามปรับใช โดยพบวา กระบวนการเรียนรูทางพุทธิปญญา จากขั้นจํา เขาใจ นําไปใชวิเคราะห 

สังเคราะห และประเมินคา ควรเปลี่ยนเปนจํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา และคิด

สรางสรรค (วิทวัฒน  ขัติยะมาน และฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์ 2549: 35-40) กลาวคือ เมื่อนักศึกษา

ปฏิบัติการศิลปะแลวจะสามารถตรวจสอบ และประเมินคา เชน รูผลวาวิธีใดดีกวากัน นําไปสูทางเลือก

ในการสรางสรรคส่ิงใหม 

  กระบวนการเรียนรูศิลปะดานปฏิบัติ ผูเรียนใชวิธีการฟง พรอมดูการสาธิต จากนั้นปฏิบัติ

ตาม หากผูสอนเปนไทยพุทธและวาดสิ่งที่ขัดกับหลักศาสนาจะตอรองไปวาดภาพอื่น สวนผูสอนที่เปน

มุสลิมไมมีขอกังวลนัก แตสรางความอึดอัดใจใหกับผูเรียนไทยพุทธ หากผูสอนใชภาษามลายูถิ่นใน

การสื่อสารกับผูเรียนมุสลิมดวยกัน การปฏิบัติงานกลุมตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกซึ่งสวน

ใหญเปนมุสลิม การปฏิบัติตามสงผลตอการเพิ่มพูนความรูเมื่อทดลองทําดวยตนเอง ลองผิดลองถูก 

การแกปญหาดวยตนเอง พรอมฟงคําวิพากษณวิจารณจากผูสอนและคนรอบขาง สอดคลองกับทฤษฎี

ระบบของวัตถุประสงคทางการศึกษา ดานทักษะพิสัย (วิชัย  วงษใหญ. 2525: 47-53) ที่วา 

ความสามารถในการปฏิบัติซึ่งเปนการแสดงออกทางกาย ตองมีข้ันตอนการลงมือทําตามแบบ เพื่อให

เขากับชนิดของงานที่ทํา และทํากระบวนการของงานนั้นไดถูกตองและยอมรับคําแนะนําภายหลังการ

อธิบายของผูสอน  

   อยางไรก็ตามการวิจารณศิลปะเปนเรื่องละเอียดออนสําหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต การที่

ผูเรียนยอมรับการวิจารณสะทอนใหเห็นวา มีใจเปดกวางที่จะรับฟง แตจะปรับปรุงอยางไรขึ้นกับความ

เครงมากนอยในศาสนาอิสลาม  ส่ิงสําคัญนักวิจารณศิลปะ ครู อาจารยตองใจกวางยอมรับความเห็น

ของผูเรียน แมตางจากตน  ดังที่อํานาจ  เย็นสบาย (ม.ป.ป. : 218) เห็นวา นักวิจารณควรมีจิต

กวางขวาง มีจิตใจพรอมจะเรียนรูทําความเขาใจในสิ่งที่แตกตางไปจากความเชื่อและรสนิยมเฉพาะตน 

สอดคลองกับความเห็นขององอาจ  นัยพัฒน (2553: 8) ที่วา การบริหารจัดการศึกษาภายใตแนวคิด

ตามกระบวนการแบบตีความควรมีลักษณะยืดหยุนปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  ความเปนจริง

ที่เกิดขึ้นในสังคม และตรงกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม นอกจากนี้เจะอับดุลเลาะ เจะ

สอเหาะ ศิลปนและนักวิชาการในพื้นที่ชายแดนภาคใตยังเห็นวา (2554: 50) การวิเคราะหผลงาน

ศิลปะจะประเมินผลจากการหยั่งรู ความรูสึก ความสมบูรณของเทคนิค และรูปแบบที่มีลักษณะ

เฉพาะตัวของผูสรางสรรค รวมถึงการแกปญหา และความคิดที่นํามาสรางเปนรูปรางสมบูรณในการ

แสดงออก ลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา การวิจารณและประเมินผลงานนั้นจะมีความชอบธรรมหากใช
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บริบททางสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตเปนหลัก มิใชจากสวนกลาง ผูสอนสวนใหญเขาใจใน

สถานการณจึงพยายามประเมินผูเรียนจากความกาวหนา การพัฒนาตนเองหรือตามเกณฑมากกวา

เปรียบเทียบกับผูอ่ืน วิธีนี้จะทําใหผูเรียนภูมิใจในตนเอง  แตกตางจากสาขาอื่นที่มักประเมินเปนกลุม 

ดังที่องอาจ  นัยพัฒน (2553: 9) เห็นวา ในระดับอุดมศึกษามักเปนแบบอิงกลุมที่เนนการแขงขัน

ระหวางผูเรียน มากกวาอิงเกณฑที่พัฒนาการเรียนรูของแตละคน การประเมินแบบกลุมทําใหผูเรียนมี

ความรูความสามารถต่ํา รวมทั้งสูญเสียความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจที่สามารถเรียนรูได 

 การประเมินผลงานจากผูสอนจะเปนตัวชี้วัดผลสําเร็จในงานศิลปะไดมาก เนื่องจากผูเรียน

จะยึดครู-อาจารยเปนหลัก สภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวยใหมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ประกอบกับ

การรูหนังสือภาษาไทยมีนอย ดังนั้นผูสอนจะเปนผูชี้นําสิ่งตาง ๆ ไดดีกวาคนอื่น ๆ การวิจารณ การวัด

และประเมินผลงานไมเพียงวัดผลสําเร็จ  แตเปนการใหขอเสนอ ปรับปรุง การตอยอดสูการสรางสรรค

หลังจากที่มีทักษะชํานาญเพียงพอแลว กระบวนการเรียนรูที่ผานขั้นตอนดูการสาธิต และปฏิบัติตามนี้

สอดคลองกับทฤษฎีของแฮรโรว  ที่วาการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดทักษะ ข้ันแรกคือ ข้ันที่ใหผูเรียน

สังเกตุการกระทําที่ตองการใหผูเรียนทําได ข้ันลงมือกระทําตามคําสั่ง ใหผูเรียนลงมือกระทําจนรู

ข้ันตอนและชํานาญ และสอดรับกับทฤษฎีของแฮรโรจ (ทิศนา  แขมมณี. 2552) ที่วา การเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติควรเริ่มจากขั้นสาธิต ใหผูเรียนเห็นการกระทําโดยภาพรวม ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติทักษะ

ยอย จากนั้นผูสอนเสนอแนะเทคนิควิธีการ ใหเชื่อมโยงทักษะยอย ๆ จนสมบูรณ อยางไรก็ตาม

กระบวนการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา แมเนนใหศึกษาคนควาดวยตนเอง แตก็สรางปญหาใหกับ

ผูเรียน แหลงเรียนรูดานศิลปะมีนอยและผูสอนไมกลาชี้แนะออกนอกสถานศึกษา ทางออกคือการ

คนควาจากอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถเปดโลกทัศนกวางไกล และกระชับความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนอยางตอเนื่อง    

 การเรียนรูศิลปะที่มีชุมชนเขามามีสวนรวม จะทําใหผูเรียนรักในงานศิลปะมากขึ้น  เพราะ

ผูกพันกับคนในชุมชนดวยแลว ดังที่ศศิธร  วิศพันธุ (2551: 69) พบวา การนําภูมิปญญาเรื่องกรงนกเขา

ชวา เขาสูสาระการเรียนรูทองถิ่น จะทําใหมีความรูเพิ่มข้ึน รูสึกภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นตนเอง 

นําไปใชเปนอาชีพไดกระบวนการเรียนรูภายใตวัฒนธรรมของชุมชน สงผลตอสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร 

และสอดคลองกับผลการศึกษาของไชยรัตน  ปรานี (2545: 204) ซึ่งพบวา ทั้งฝายสถานศึกษาและ

ชุมชนเห็นวา หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพตองเปนไปตามหลักการ และจุดมุงหมายที่กําหนดไว จะทําให

โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธที่ดี   

 กระบวนการเรียนรูมีทั้งแบบกลุมและแบบเดี่ยว นักเรียนนักศึกษาสวนใหญชื่นชอบทํางาน

เดี่ยว แตครูมักจัดใหเปนกลุม เพื่อฝกการทํางานเปนทีม การแบงกลุมบางครั้งพบวา ใชศาสนาเปน

เครื่องแบงแยก การทํางานกลุมแมมีผลดี แตกระบวนการนั้น โดยเฉพาะชาวพุทธที่รูสึกวาตนถูกกดดัน 
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และเสียเปรียบตางจากกระบวนการเรียนรูในภูมิภาคอื่น ดังผลการศึกษาของสํานักวิชาการและ

มาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2549: 61) ที่รายงานวา ในกรุงเทพมหานคร การสงเสริมการเรียนรู

แบบรวมมือ สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได และไดทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

และธรรมศักดิ์  โทนไทย (2552: 150-152) ผูศึกษารูปแบบการเรียนรูของนักศึกษา ประกาศนียบัตร

บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรพบวา นักศึกษาใชรูปแบบการเรียนรู แบบมีสวน

รวมมากกวาแบบอิสระ  จากผลดังกลาววา พิจารณาไดวา บริบทกายภาพและทางสังคมจะเปนตัวแปร

สําคัญ การสงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและการเรียนรูดวยตนเอง อาจไมไดผลมากนัก 

หากแหลงเรียนรูในชุมชนยังไมไดพัฒนาเรียนรู แตกตางจากผลการศึกษาของรุงฟา  กิติญานสันต 

(2552: 145) ที่พบวา กระบวนการเรียนรูดวยตนเองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง

ในภาคตะวันออกมีรูปแบบเรียนรู คือการกําหนดเปาหมายในการเรียนรู วางแผนทํางานและแกปญหา 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประเมินตนเอง เห็นคุณคาและประโยชนของส่ิงที่เรียน และนําไปประยุกตใช 

สําหรับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายแดนกระบวนเหลานี้ยังมีขอจํากัด  โดยเฉพาะการประยุกตใช  ซึ่ง

สภาพแวดลอมไมเอื้อใหเกิดการจางงานและสรางรายได 

 กระบวนการเรียนรูศิลปะในชุมชนหรือการเรียนรูแบบชาวบานสวนมากใชวิธีแบบลองผิด

ลองถูก หรือครูพักลักจํา สอดคลองกับแนวคิดของเอกวิทย  ณ ถลาง (2545: 61) ที่พบวา กระบวนการ

เรียนรูของชาวบานมีหลายวิธี เชน การลองผิดลองถูก ครูพักลักจํา สาธิตวิธีการและการบอกเลา 

อยางไรก็ตามในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตนั้น หัวหนาครอบครัวหรือพอจะเปนที่พึ่ง

หลัก  และสมาชิกในครอบครัวตองใหความเคารพ ดังจะเห็นวา ชาวมุสลิมในสามจังหวัดจะใชชื่อบิดา

เปนนามสกุล   การเรียนรูศิลปะจากบรรพบุรุษ การลองผิดลองถูก ครูพักลักจํา ไมเพียงความตองการ

ยึดอาชีพจากครอบครัว แตแสดงถึงความออนนอม ยอมรับในภูมิปญญาของบรรพบุรุษ โดยเฉพาะสตรี

หรือแมบานที่จะสนใจเรียนรูศิลปะมากกวาบุรุษ บางครั้งการทํางานศิลปะอยางลองผิดลองถูก เปน

ภาวะจํายอมเพื่อครอบครัว แมจะถูกวิจารณจากเพื่อนรอบขางในเรื่องศีลธรรม แตครอบครัวมุสลิมรุน

ใหมก็กลาเผชิญกับความจริง ไมงมงายกับหลักศาสนาที่ตีความผิด ๆ ความรูสมัยใหมจะทําให

ชาวบานในชุมชนปฏิบัติการศิลปะไดถูกตอง สอดคลองกับผลการศึกษาของสุชาดา  ฐิติระวีวงศ 

(2553: 149) ที่พบวา สตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัวและ

สังคม สามารถหารายได และมีสวนชวยเศรษฐกิจในครอบครัวที่ไมขัดหลักการอิสลาม อันเนื่องจาก

สภาพเศรษฐกิจ และไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น กระบวนการเรียนรูอีกลักษณะหนึ่งคือ การรับการ

ถายทอดความรู พรอมดูการสาธิต การปฏิบัติตาม และรับการติชม ชาวบานที่ไมมีงานศิลปะหลอเลี้ยง

ครอบครัวมากอน สวนใหญจะเขารับการอบรมดวยวิธีการนี้เพื่อสรางรายได ผูที่มีความรูบางแลวอาจ

เพิ่มพูนเพิ่มเติม และถายทอดแกคนอื่น ๆ ตามแนวคิดของสุชาดา  จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2548: 116) 
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ที่พบวา รูปแบบกระบวนการเรียนรูจะหมุนวนกลับไปกลับมา จากการถายทอดความรู หรือทฤษฎี การ

สาธิต สูการปฏิบัติ การปรับปรุง พัฒนา แลวนําไปถายทอด กระบวนการเรียนรูเหลานี้อาจดูผิวเผินวา 

ไมตางจากกระบวนการเรียนรูทั่วไป สําหรับในพื้นที่ชายแดนกลับมีลักษณะพิเศษที่ความรูนั้น ไมเพียง

ผลดานทักษะเทานั้น แตมีดานจิตใจควบคู ในบางกรณีผูเรียนปฏิบัติตามเพื่อเยียวยาจิตใจมากวาสราง

ทักษะ ดังกรณีชมรมกลุมลูกเหรียญในพื้นที่อําเภอเมืองยะลา ที่เกิดจากการรวมตัวของเด็กเยาวชนเพื่อ

เขามาจัดกิจกรรมรวมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมดานศิลปะเพื่อบรรเทาทุกข ผอนคลายจิตใจสอดคลองกับ

วิรุณ  ตั้งเจริญ (2537: 8) ที่เห็นวา ศิลปะใหความปติ ทั้งความเอมอิ่ม การพักผอน และการระบาย

ความเครียด  

 สังคมมุสลิมสวนใหญเห็นผลดีจากการเรียนรูศิลปะในพื้นที่  แตการดูตัวอยางหรือการสาธิต

อาจสงผลการปฏิบัติการเพียงบางอยาง ตามความเชื่อ วิทยากรที่มาจากสวนกลางจึงประเมินต่ํา 

สอดคลองกับขอคิดเห็นของอุทัยทิพย  เจี่ยวิวรรธนกุล  (2552: 69) เกี่ยวกับการวิจัยเชิงพื้นที่  โดยมอง

วา ปญหาของการพัฒนาการเรียนรูคือ ขาดการวิเคราะหลักษณะเฉพาะการทํางาน วัฒนธรรมในการ

เรียนรูของกลุมเปาหมาย การปฏิบัติงานศิลปะของชาวบานหรือคนในชุมชนที่พรอมจะรับคําติชม 

แสดงถึงการใหเกียรติแกคนรอบขาง โดยเชื่อวา ส่ิงแวดลอมรอบตัวยอมเปนครูทั้งสิ้น ศาสนาอิสลาม

นั้นเปดทางใหศิลปะนําทางเขาถึงพระเจา ดังที่มูฮัมหมัด  ดากี บิน จินซิน สยาเรียล กลาววา  

(2550: 16) กลาววา ศิลปะกับศาสนาสัมพันธเปนหนึ่งเดียว การกลาววา ศิลปะเพื่อศิลปะเทานั้นไมมี

สวนใด ๆ กับศาสนา ผิดตอหลักการอิสมลามที่สอนใหศิลปะถูกใชเพื่อใหเกิดเอกภาพในอัลลอฮ การติ

ชมที่ผนวกกับความเชื่อทางศาสนาจึงเปนความชอบธรรม อยางไรก็ตามกระบวนการเรียนรูศิลปะใน

ชุมชนก็ยังถูกคุกคามดวยกระแสโลกาภิวัตนที่ครอบงําทําลายจารีตประเพณี การเรียนรูศิลปะเพื่อเพิ่ม

รายไดของชาวบานจึงหลงไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม ติดกับระบบทุนนิยมสอดคลองกับผลการศึกษา

ของพิชัย  สุขวุน (2551: 106) ที่พบวา มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

กับวิถีชีวิตชุมชนวัดเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี อันเนื่องจากการพัฒนาที่ตองการทําให

สังคมทันสมัย เนนการคาทํากําไรเปนหลัก ทําใหศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นซึ่งเปนลักษณะวัฒนธรรม

ดั้งเดิมในบริบทของความคิดเกาไมสอดคลองกับวิถีชีวิตในปจจุบัน โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตซึ่งยังคงมีปญหาความไมสงบ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมประกอบกับความวิกฤตทําลาย

บรรยากาศความตองการเรียนรูของคนชุมชน เชน เมื่อไมมีนักทองเที่ยวยอมขายสินคาศิลปหัตถกรรม

ไดยาก สอดคลองกับผลการศึกษาของปาริชาติ  เบ็ญฤทธิ์ (2551: 9-10) ที่พบวา อุปสรรคการจัดการ

กลุมหัตถกรรมดอกไมใบยาง ในจังหวัดปตตานี คือ สถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต ทําใหไมสามารถขายสินคาในพื้นที่ได เพราะนักทองเที่ยวลดลง 
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 จากการศึกษากระบวนการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษา ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม

ชายแดนภาคใต ยังอาจสรุปไดวา มีจุดแข็งและจุดออน   ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
     1. เปนกระบวนการเรียนรูที่ตั้งอยูบนแหลงทรัพยากรและภูมิปญญาที่มีเอกลักษณเฉพาะ 

ในพื้นที่ชายแดนภาคใตเปนพื้นที่มีศิลปวัฒนธรรมมากมาย และมีเอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมือน

ภูมิภาคอื่น ๆ กลาวคือ มีทรัพยากรมากมายที่พรอมจะใหผูคนคนหานําไปตอยอด เปรียบเสมือนพื้นที่

เต็มไปดวยน้ํามันฝงอยูในดิน ซึ่งรอการกลั่นกรอง มีศิลปะมากมายที่ผู เรียนสามารถนําเขาสู

กระบวนการเรียนรู นักศึกษาสวนใหญภูมิใจเรียนในสถานศึกษา  ทามกลางมรดกทางวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา ดังเชน เรือกอและ กรงนกเขา บาติก หรือมัสยิดแบบมลายูทองถิ่น ซึ่งไมพบในภูมิภาคอื่น ๆ 

มากนัก ตั้งใจจะนําผลสูการอนุรักษและสืบสานใหคงอัตลักษณทองถิ่น ความตองการรักษาอัตลักษณ

ประกอบกับการสนับสนุนภาครัฐหรือเอกชน ทําใหมีกระบวนการสรางองคความรูที่เขมขน และผูก

สมัครดวยใจ หรือกลาวไดวา การมีทุนวัฒนธรรมโดดเดนที่เกิดจากการเห็นคุณคาในตนเอง กอใหเกิด

พลังการเรียนรูมากกวาที่ไมเห็นคุณคาในตนเอง กระบวนการเรียนรูในพื้นที่ชายแดนภาคใตสงผลทั้ง

ดานปญญาและจิตใจ ดังพบวา นักศึกษามุสลิมสนใจในรากเหงาของตนเอง ตื่นใจศิลปะอิสลามเปน

อันดับแรก จนมีบางสถาบันตองการเปดหลักสูตรศิลปะอิสลามโดยตรง บนพื้นฐานความเชื่อแบบ

ทองถิ่น อัตลักษณของทองถิ่นและความสมบูรณของมรดกวัฒนธรรรมกลายเปนจุดแข็งชักจูงใหใฝรู

และสรางโอกาส  ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในระดับลึกและกวางอีกยาวไกล 

       2. กระบวนการเรียนรูตั้งอยูบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรม

ชายแดนภาคใตสงผลใหเกิดการเรียนรูศิลปะขามวัฒนธรรมโดยงาย เพราะอยูในวิถีชีวิตประจําวัน แม

นักศึกษามุสลิมสวนใหญถนัดการฟงมากกวาการอาน แตการฟงก็นําไปสูการพัฒนาตนเอง การ

คนควา การทดลองทํา และอานเอกสารเพิ่มเติม การฟงเรื่องจากผูสอนที่แปลกแยกจากวัฒนธรรมตน

ทําใหเกิดการตั้งคําถาม ดังผูเรียนมุสลิมสงสัยวา เหตุใดชาวพุทธจึงสรางพระพุทธรูป เหตุใดจึงมีสี

เหลือง เชนเดียวกับชาวพุทธที่สงสัยวา เหตุใดชาวมุสลิมจึงไมสรางรูปเคารพ รูปพระนบีมูฮัมมัด  

ครู อาจารยจึงตองทําหนาที่เปนคนกลาง ผูสอนในพื้นที่ชายแดนภาคใตจึงยังมีจุดแข็งที่เขาใจในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมไดมากกวาภูมิภาคอื่น ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหวางผูเรียนกับ

ผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอน จุดแข็งของกระบวนการเรียนรูในแงนี้อาจกลาวไดวา ไดสราง

โอกาสอยางนอย 3 ประการ ดังนี้ 

   2.1 การเรียนรูขามวัฒนธรรม  ระหวางคนที่มีวัฒนธรรมแบบพุทธกับอิสลาม การ

เขาใจคติความเชื่อของศาสนาอิสลาม ชวยใหการปฏิบัติทางศิลปะถูกตองเหมาะสม สรางภูมิคุมกันให
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ผูสอนและผูเรียน เมื่อสูภายนอก เชน เมื่อนักศึกษามุสลิม ไทยพุทธ ยายไปเรียนที่มาเลเซียจะเขาใจวิถี

ชาวมุสลิมโดยงาย เมื่อนักศึกษามุสลิมวาดวัดโดยไมถูกคัดคานจะวาดวัดไดในที่แหงอื่น 

  2.2 การวิจารณผลงาน ที่ใชเหตุผลทางศาสนาชี้นํา โดยมีครูเปนคนกลาง ดังพบวา 

หากผลงานศิลปะของผูเรียนมุสลิมจะถูกวิจารณโดยไมบาดหมางระหวางกัน ผูวิจารณหรือครูอาจารย

ตองศึกษาหลักธรรมศาสนาอิสลามเปนเบื้องตน ใหเกียรติตอศาสนาอื่น การวิจารณบนพื้นฐานศาสนา

ชวยสงเสริมจริยธรรม ลดการเห็นแกตัว 

  2.3 โอกาสในการพัฒนาตนเอง จากวิถีที่ตางกัน  ในชายแดนภาคใต ใชภาษาถิ่น

มลายู เปนหลัก เปนภาษากลุมนอยเมื่อเทียบกับคนสวนใหญของประเทศ คนเหลานี้เร่ิมจากการฟง

เปนหลัก ชาวมุสลิมไมถนัดการอานภาษาไทย  เพราะใชภาษาไทยนอย จึงเสียเปรียบในการแขงขันทั้ง

ศึกษาตอและสมัครงาน  แตศิลปะตองอาศัยการทําจริงเปนหลัก  จึงมุมานะมากกวามุสลิมในภูมิภาค

อ่ืน พัฒนาตนเองดานศิลปะอยางแข็งขัน ความขยันอดทนติดเปนนิสัย ดังพบวา มุสลิมจากชายแดน

ภาคใตไมนอยที่ประสบผลสําเร็จในการประกวดภาพวาดระดับชาติ  
   จุดออน 
    1. ความเปนชายขอบหางไกลจากศูนยกลางอํานาจรัฐ การจัดการศึกษาของไทยขึ้นกับ

หนวยงานรัฐสวนกลาง คือ กระทรวงศึกษาธิการ แมกระจายสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตก็ยังไม

มีอํานาจเต็ม พื้นที่หางไกลขาดโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ โอกาสมีบุคลากรทางศิลปะที่มี

คุณภาพ การชวยเหลือสงเสริมจากผูอุปถัมภหรือนายทุน การใชมาตรฐานการเรียนรู โดยรวมศูนยทํา

ใหผูเรียนศิลปะในพื้นที่ชายแดนมีโอกาสนอย นอกจากนี้การเดินทางทัศนศึกษามีปญหามาก ผูเรียนไม

สามารถแสวงหาความรูจากประสบการณจริงไดดวยตนเองมากนัก 

     2. ความเปนชายแดนที่มีปญหาบางแลว ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณความไมสงบใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต อยางนอยกอใหเกิดจุดออน 3 ประการ  ดังนี้ 

   2.1 บุคลากรดานศิลปะขอยายออกจากพื้นที่ ครูที่มีความรูความสามารถดานศิลปะ

โดยตรงที่เขามาบรรจุใหมมีนอย ครู-อาจารยในพื้นที่หวาดระแวงตอเหตุการณไมกลาพานักศึกษาออก

นอกพื้นที่  การจัดนิทรรศการทําอยูภายในสถานศึกษา นักศึกษาตองทํางานศิลปะในสถานศึกษา

เทานั้น และทํากิจกรรมศิลปะใดๆ ในสถานศึกษาใหเสร็จกอนค่ํา เพื่อกลับบานไดอยางปลอดภัย 

สภาวะเชนนี้สงผลตอกระบวนการเรียนรูศิลปะทั้งในระบบและนอกระบบ 

  2.2 ขาดผูอุปถัมภจากหนวยงานตาง ๆ เหตุการณความไมสงบทําใหเศรษฐกิจของ

เมืองซบเซา สถานประกอบการ บริษัทดานบริการทางศิลปะลดลง นายหางนายทุนจีนยายไปทําธุรกิจ

แหงอื่น ทําใหการจัดแสดงนิทรรศการ ทําสูติบัตร มีปญหางบประมาณอุดหนุน  แมบางจังหวัดไมไดรับ

ผลกระทบโดยตรง แตก็ทําใหมีภาพลักษณของความเปนชายแดนใตเสียไปดวย และเสี่ยงภัยอยูเสมอ 
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จากเดิมที่การจัดกิจกรรมศิลปะแตละครั้งไดรับการอุปถัมภจากนายหาง เจาของกิจการจํานวนมากก็มี

จํานวนลดลง 

  2.3 การมีนักศึกษามุสลิมเพิ่มข้ึนและไทยพุทธลดลงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ทําใหกระบวนการเรียนรูตอบสนองบางกลุม คนสวนนอยไมมีอํานาจตอรอง ชาวพุทธหลายคนขอ

ลาออก บางคนใชชีวิตรวมกับมุสลิม แตถูกกดทับ เชน ภาควิชาศิลปะแหงหนึ่งเคยตั้งโตะบูชา

พระพุทธรูปภายในหอง แตเมื่อมุสลิมเรียนศิลปะมากขึ้นตองยายออกไปตั้งที่ลับตา นักศึกษาไทยพุทธ

ไมสามารถเรียนรูศิลปะบนฐานวัฒนธรรมความเชื่อของตน เชน การวาดภาพคนเหมือน วาด

พระพุทธรูป เพราะเปนกฎหามของชาวมุสลิม ซึ่งเปนคนสวนใหญของหอง 

  3. ความเครงครัดในศาสนาอิสลาม นักศึกษามุสลิมที่ศึกษาศิลปะในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

หากตองแขงขันในระดับชาติหรือสากลอาจมีขอเสียเปรียบ เชน การสอบเขาทํางาน การสอบแขงขันใน

สวนกลาง  เพราะมีกระบวนการเรียนที่ตางจากสถานศึกษาทั่วไป  การเรียนดวยตนเองบางแหงไม

สามารถกระทําได  เชน  ไมสามารถนําศิลปะบางประเภทกลับไปทําที่บาน ผูปกครองบางคนเครงครัด

ไมใหนําภาพเหมือนไปแสดงที่บาน เพราะกลัวจะนับถือและหันเหออกจากพระเจา  จากภาวะความไม

สงบ ประกอบกับคติความเชื่อ การเพิ่มพูนทักษะฝมือจึงมีเวลานอย นักศึกษาที่เรียนศิลปะสวนใหญมี

พื้นฐานจากโรงสอนศาสนา การเขาถึงและซึมซับกับศิลปะที่เปนสากลมีนอย การเครงครัดในศาสนา

เปนจุดแข็งที่แสดงถึงความเขมแข็งของอัตลักษณในหมูชาวมุสลิม แตจะเปนจุดออนเมื่ออยูในเวที

ระดับสากลหรือที่มีวัฒนธรรมตาง ๆ เขามาแวดลอม 
   โอกาส 
    1  การใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่ของภาครัฐในปจจุบัน ดังพิจารณาจากการ

จัดสรรงบประมาณดานสาธารณูปโภค  สนับนุนการวิจัย  การใหโอกาสแกเด็กและเยาวชนมุสลิมเขา

ศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ   การตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่  การสงนักวิชาการที่มีความรู

ความชํานาญมาใหคําปรึกษา  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  สภาพนี้สรางโอกาสใหคนในพื้นที่และ

สังคมมากกวาภูมิภาคอื่น   นอกจากนี้ลักษณะพื้นที่ซึ่งอุดมดวยความหลากหลายวัฒนธรรม  มีมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของตน ทําใหบุคคลภายนอกคาดหวังที่จะมาชื่นชม  ตางชาติให

ความสนใจ  โดยเฉพาะการศึกษาแบบปอเนาะ  การสอนดวยหลักศาสนาอิสลาม  ที่กลุมประเทศ

ตะวันออกกลางใหทุนคนในพื้นที่เรียนตอยังตางประเทศ  กระบวนการเรียนรูศิลปะไดรับการสนับสนุน

จากประเทศมุสลิม โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

      2  การมีพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซียมีโอกาสดีมากกวาชายแดนประเทศอื่น ๆ แมชายขอบ

เปนภาวะที่ดูหางไหล หางจากอํานาจการควบคุมของรัฐ แตจากที่มาเลเซียมีเศรษฐกิจเขมแข็ง มีระบบ
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การศึกษาที่ดี  เปนที่ยอมรับในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชวยใหคนในพื้นที่ไดรับประโยชนหลาย

อยาง  และมีขอดีหลายประการ ไดแก 

  2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามชาติ สถานศึกษาในชายแดนภาคใตบางแหง ใช

หลักสูตรการศึกษาศิลปะและการออกแบบของมาเลเซียเปนแบบอยาง มีการแลกเปลี่ยนวิธีการสอน

ระหวางบุคลากร   แลกเปลี่ยนเทคนิคการเรียนศิลปะรวมกันระหวางนักศึกษาไทยและมาเลเซีย แทนที่

จะเปนในกรุงเทพฯ หรือสวนกลาง จึงเปนจุดแข็งประการหนึ่ง สรางแรงกระตุนใหพัฒนาเทาเทียม  

เพราะมาเลเซียจัดเปนประเทศมีการศึกษาซึ่งมีคุณภาพแหงหนึ่ง 

  2.2 การติดพรมแดนประเทศมาเลเซียมีจุดเดน เพราะเปนประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ

เปนภาษาที่สอง สรางโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษดีกวาชายแดนอื่น ๆ ผูเรียนจะใชวิธีการฟง และอาน

คําภาษารูมี  ที่ยืมอักษรลาตินหรืออังกฤษมาใช  ทําใหงายตอจําศัพทภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การ

เดินทางของชาวมาเลเซีย สิงคโปร  ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานดูงาน  การจัดแสดง

นิทรรศการศิลปะ การทองเที่ยว  ชวยใหผูเรียนไดฝกฝนการสื่อสารสนทนา  ดังมีนักศึกษาศิลปะใน

ปตตานีกลาววา  ผมสนใจภาษาอังกฤษมากกวาเดิมเมื่อศิลปนมาเลยมาถามถึงผลงานเปน

ภาษาอังกฤษแลวผมตอบไมได 
  อุปสรรค 
  แมรัฐบาลทุมเทงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต  พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่รัฐมองวายังดอยกวาภูมิภาคอื่น  อยางไรก็ตามจากเหตุการณไมสงบ ซึ่งคงมีขาวอาชญากรรม

ตอเนื่อง  ทําใหเห็นวา แมจัดสรรงบประมาณมากเพียงใด  ยังไมสามารถแกปญหาได  เพราะมอง

ปญหาเปนเรื่องวัตถุ  ขาดระบบสาธารณูปโภค  มิไดคํานึงสถาพจิตใจ ความรูสึก และคุณคาวัฒนธรรม

ทองถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาที่ยึดจากสวนกลาง  มองขามบริบทสังคมและวัฒนธรรม  การละเลย

วัฒนธรรมมุสลิมเปนอุปสรรคตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูศิลปะในพื้นที่  ขอจํากัดที่เกิดจาก

เจาหนาที่รัฐคือความไมพยายามเขาใจ เขาถึงสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต  ซึ่งอาจเปนเพราะ

ศาสนาและภาษาที่ตางกันการยึดมั่นหลักสูตร และการสอนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนมา  สภาพนี้สงผล

ใหผูเรียนในพื้นที่ชายแดน   โดยเฉพาะมุสลิมซึ่งมีวิถีวัฒนธรรมแตกตางจากภูมิภาคอื่น  ขาดความ

เชื่อมั่นตอการจัดการเรียนรูของรัฐ  แนวทางขจัดอุปสรรคคือ พยายามเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพื้นที่

ชายแดนภาคใตกอนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูศิลปะ  

      แนวทางแกปญหาประการหนึ่งเพื่อใหสอดคลองคือ การสงเสริมการเรียนรูศิลปะเชิง

วัฒนธรรมสัมพัทธ  กลาวคือใหผูเรียนปฏิบัติตามแบบแผนของวัฒนธรรมเฉพาะในสังคมนั้น ดังที่พื้นที่

ในชายแดนภาคใตที่มีวัฒนธรรมอิสลามเปนหลัก มีวัฒนธรรมพุทธเปนกลุมนอย  เจาหนาที่รัฐ หรือครู 
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อาจารยตองไมลําเอียงเฉพาะที่มีวัฒนธรรมเดียวกับตน  ขณะเดียวกันสงเสริมผูเรียนใหเรียนรู

วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  ดังจะกลาวถึงหลักการ กรอบคิด และการจัดกระบวนการเรียนรูตอไป 

     การเปรียบเทียบจุดแข็งจุดออนของกระบวนการเรียนรูในพื้นที่ชายแดนภาคใตยังขึ้นกับ

บริบทของพื้นที่   สังคม และกาลเวลา บางครั้งผันแปรจากจุดแข็งกลายเปนจุดออน หรือจากจุดออน

กลายเปนจุดแข็ง ดังเชน การยึดการศึกษาจากสวนกลางที่มีบริบทสังคมพุทธ ทําใหการศึกษาสังคม

มุสลิมเกิดเปนจุดออน หากยึดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนเปนหลัก สังคมชาวพุทธก็อาจเกิด

จุดออนเชนกัน การอานหนังสือเมื่อผลสัมฤทธิ์มีนอย  สงผลใหการศึกษาคนควาดวยตนเองมีนอย  การ

ฝกทักษะจากเอกสารคูมือสาธิต ชวยไดบาง ดังนั้นอาจกลาวไดวา  การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางสําหรับ

พื้นที่ชายแดนภาคใต จะมีประสิทธิผลนอยกวาภูมิภาคอื่น  ซึ่งถือเปนจุดออน หากรัฐสรางกลไก

ขับเคลื่อนอยางจริงจัง โดยพัฒนาแหลงเรียนรู พรอมกับการแกปญหาความไมสงบในชายแดนก็อาจ

ลดจุดออนลงได 

   จากการอภิปรายขางตนสะทอนใหเห็นวา กระบวนการเรียนรูศิลปะในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

จําเปนตองใชแนวคิดทั้งดานพหุวัฒนธรรมและพหุศิลปศึกษา สําหรับการจัดการเสริมสรางความรู  
   จากพหุวัฒนธรรม สูพหุศิลปศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู 
  พื้นที่ชายแดนภาคใตมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม ที่ประกอบดวยชาวมุสลิม ชาวไทยพุทธ 

ชาวไทยเชื้อสายจีน แตกระนั้นก็ดีเฉพาะจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูลมีชาวมุสลิมจํานวน

มาก ที่ยังคงดํารงอัตลักษณของตนเองทามกลางวิถีคนชายขอบ ซึ่งอยูหางไกลจากศูนยกลางประเทศ 

และวัฒนธรรมที่แตกตางจากกระแสหลัก สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใตจึงมีวัฒนธรรม

หนึ่งคอนขางโดดเดนกวาวัฒนธรรมอื่น เปนผลใหวัฒนธรรมยอยในพื้นที่ชายแดนพยายามตอรองเพื่อ

รักษาอัตลักษณของตนไว ปรากฏการณเหลานี้ยังสะทอนจากสถานศึกษา จากกระบวนการเรียนรู

ระหวางคนในวัฒนธรรมตางๆ จากในชุมชนที่เขามารวมกิจกรรม  ในการเรียนศิลปะแมสวนใหญเปน

มุสลิมที่เครงตอหลักศาสนา แตก็ไมสงผลตอการเรียนของคนวัฒนธรรมอื่นมากนัก ผลจาการวิจัย

สะทอนใหเห็นวากิจกรรมศิลปะจะชวยสรางความสมานฉันท ลดชองวางระหวางวัฒนธรรมที่แตกตาง 

แมชาวพุทธจะรูสึกกดดันบาง สอดคลองกับผลการศึกษาของนิปาตีเมาะ หะยีหามะ (2549: 118)  

ที่พบวา แมมีสถานการณความไมสงบ แตทั้งสามกลุมชน ก็ยังมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความเขาใจ

กัน บางครั้งเกิดความหวาดระแวงเล็กนอย แตดวยลักษณะนิสัยที่อดทน รูจักใหอภัย มองโลกในแงดี 

ทําใหทั้งสามกลุมมีความเห็นอกเห็นใจกัน ยอมรับและเคารพวัฒนธรรมของกันและกัน 

 อาจกลาวไดวา การที่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนที่เขามาเรียนรูศิลปะรวมกัน

ระหวางคนตางศาสนา เปนเพราะเคารพอัตลักษณของกันและกัน ผูเรียนชาวมุสลิมตองการเรียนรู

ศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณของตน แตก็ใหเกียรติผูเรียนชาวไทยพุทธ ขณะเดียวกันผูเรียนชาวพุทธก็ไม
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ทําลายอัตลักษณของวัฒนธรรมอิสลาม ใชชีวิตรวมอยางรอมชอมและเขาใจในความเขมแข็งในอัต

ลักษณของชาวมุสลิมชายแดนภาคใต ดังที่นักศึกษาศิลปะของสถานศึกษาแหงหนึ่งในสามจังหวัด

ชายแดนใต กลาววา ขอใหมุสลิมเปนตนไมใหญ คนไทยพุทธเปนตนไผ คํากลาวนี้สะทอนวา ชาวไทย

พุทธยอมรับในอัตลักษณของชาวมุสลิมดวยความเต็มใจ  จากสภาพที่เห็นวา ชาวมุสลิมยังมีแรง

สนับสนุนจากประเทศเพื่อนบาน ชาวมุสลิมยังไดรับกระแสจากอิสลามระดับโลก  ชาวมุสลิมสามารถ

ตอรองอํานาจไดจากรัฐ และสุดทายมุสลิมมีกิจกรรมทางศาสนาที่เขมแข็ง สอดคลองกับการศึกษาของ

วิลาศ ชูชวย (2543: 125) ที่พบวา บรรดาประเพณี พิธีกรรมและกิจกรรมตางๆ คือจิตสํานึก ที่ตระหนัก

รูถึงอัตตาหรืออัตลักษณของตัวฉันและพวกฉัน กลาวคือ ชาวมุสลิมในชายแดนภาคใตตองการสรางอัต

ลักษณ โดยอาศัยกระบวนการหรือกลไกทางสังคม ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมอิสลามในโลก

ปจจุบัน ดังนั้น หากมีการจัดการเรียนรูศิลปะในพื้นที่ชายแดนตองเขาใจแบบแผนวัฒนธรรมตางๆ ที่

ปฏิบัติอยูในสังคมนั้น และสรางความเขาใจใหมวา วัฒนธรรมการเรียนรูศิลปะมีความหมายเฉพาะ

สังคมนั้น มิไดมีความหมายเปนสากลหรือใชไดกับทุกสังคม ลักษณะของวัฒนธรรมอยางเดียวนั้นไมได

มีความหมายดีหรือเลว ข้ึนอยูกับแตละสังคมกําหนดไว ตามแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมสัมพัทธ 

(Cultural relatively) ที่วา วัฒนธรรมขึ้นอยูกับแตละสังคมไดกําหนดไว ซึ่งแตละสังคมไดพัฒนาแบบ

แผนวัฒนธรรมขึ้นมาใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น  (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข.  2552: 29) 

 เพื่อความสอดคลองกับบริบทสังคมขางตน และกระแสสังคมหลังสมัยใหม ปจจุบันองค

ความรูในศาสตรตางๆ ไดปรับเปล่ียนเพื่อใหเทาทัน  เชนเดียวกับศิลปศึกษาที่ปรับเปล่ียนเปนพหุ

ศิลปศึกษา อยางไรก็ตามจากความหลากหลายในสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต โดยที่

มีวัฒนธรรมอิสลามเปนหลัก ประกอบกับความตองการเรียนรูศิลปะในสภาวะที่ตกอยูชายขอบ  ทําให

พบวา กระบวนการเรียนรูศิลปะสอดคลองกับทฤษฎีพหุศิลปศึกษามากนอยตางกันและมีเพียงบาง

ประเด็น  หากพิจารณาขอดีขอดอยขางตน จะพบวา พื้นที่ชายแดนภาคใตยังมีโอกาสพัฒนาไดอีกมาก 

ดวยทรัพยากรมนุษย ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สมบูรณ หากเหตุการณวิกฤตเขาสูสภาวะปกติ โอกาส

ที่นักวิชาการ  ศิลปนผูมีความสามารถจะเขาถึงมีมากขึ้น  มีนักศึกษา นักเรียนเขามาแลกเปลี่ยน

สมํ่าเสมอ บรรยากาศทองเที่ยวครึกครื้น  กอใหเกิดการจางงาน การซื้อหาผลิตภัณฑชุมชนหรือของที่

ระลึก วิธีดําเนินงานที่สนับสนุน คือการเขาถึง เขาใจวัฒนธรรมชุมชน  พรอมงบประมาณและการใหคน

ทองถิ่นจัดการศึกษาดวยตนเอง โดยใหชุมชนตางวัฒนธรรมเขามามีสวนรวม  บริบทสังคมและ

วัฒนธรรมชายแดนทามกลางความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ยังคงสรางปญหาในการ

จัดการเรียนรูศิลปะในสถานศึกษา ดังผูวิจัยจักนํากรอบทฤษฎีพหุศิลปศึกษามาอภิปรายดังนี้ 
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 จากคํานิยามของพหุศิลปศึกษา ซึ่งหมายถึง กระบวนการศึกษาจาการบูรณาการความคิด

และการสรางสรรค โดยการเลือกสรรสื่อแสดงออกที่หลากหลาย ไมวาจะเปนสื่อสี ส่ือวัตถุ ส่ือเสียง ส่ือ

ภาษา เพื่อสะทอนวัฒนธรรม ภูมิปญญา และสุนทรียะของปจเจกบุคคลที่สัมพันธกับชุมชน ความเปน

ชาติ และความเปนสากล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545: 6) แสดงใหเห็นวา 

กระบวนการเรียนรูศิลปะจะตองบูรณาการหลายสวนที่เปนแขนงดานวิจิตรศิลป ไมวาทัศนศิลป ดนตรี

และการแสดง อยางไรก็ตามสําหรับบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต การแสดงมิอาจกระทํา

ไดอยางสมบูรณ ผูปกครองมุสลิมไมสนับสนุนใหบุตรหลานสตรีเขาเรียนดานการแสดง เพราะเกรงจะ

ผิดกฎศาสนา และอาจสรางความรัญจวนใจตอเพศตรงขาม นอกจากนี้ความเปนชาติยังไมชัดเจน

สําหรับชาวมุสลิมบางกลุม ศิลปะในพื้นที่ชายแดนใตที่สัมพันธกับความเปนชาติไทย  ยังไมตกผลึก

ทามกลางความขัดแยงทางวัฒนธรรมและการตอตานรัฐชาติ 

แนวคิดในการพัฒนาพหุศิลปศึกษา สําหรับสังคมไทย มี 5 ทฤษฎี (สํานักคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ 2546: 17) ในการนาํมาใชกับสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต สงผลกระทบ

ตางๆ กนั ดงัจะนํามาอภิปรายดังนี ้

   1 ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (Discipline-Based Arts Education หรือ DBAE) อัน

ไดแก  กระบวนการเรียนรูดานประวัติศาสตร สุนทรียศาสตร ศิลปวิจารณ และศิลปะสรางสรรค ใน

พื้นที่ชายแดนภาคใตโดยเฉลี่ยมีผลการเรียนศิลปะดีข้ึน แตผลของการเรียนรูมากนอยตางกันในแตละ

ดาน  ดังที่สน วัฒนสิน (2550: 134) ไดศึกษาผลการสอนวิชาภาพพิมพ โดยใชโมเดลซิปปา ที่มีตอ

ความถนัดทางศิลปะ ความสามารถดานมิติสัมพันธ และความสามารถเชิงนามธรรมของนักศึกษา

ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะศึกษาศาสตร พบวา หลังการเรียนเรื่องภาพพิมพแกะไม 

ปรากฏวานักศึกษาไดคะแนนความสามารถดานเหตุผลเชิงนามธรรมเพิ่มข้ึน จากกอนเรียน รองลงมา

คือดานมิติสัมพันธ และความถนัดดานศิลปะ ตามลําดับ ผลการศึกษานี้สะทอนวา กระบวนการเรียนรู

ของนักศึกษาดานความถนัดทางศิลปะจําเปนตองรับการพัฒนา เพื่อเสริมสรางดานศิลปะสรางสรรค

มากกวาดานอื่นๆ   

 2 ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญา (Multiple-Intelligences Arts Education) โดยใช

พื้นฐานความคิดของการดเนอร (Howard Gardner) ที่กลาววา ความฉลาดและเชาวนปญญามนุษย 

ประกอบดวยเชานปญญาดานภาษา   ดานตรรกะและคณิตศาสตร   ดานมิติสัมพันธ   ดานรางกาย

และการเคลื่อนไหว   ดานดนตรี   ดานมนุษยสัมพันธ    ดานคนหรือเขาในธรรมชาติตนเอง และดาน

นักธรรมชาติวิทยา ในสวนของศิลปะจะเกี่ยวของกับมิติสัมพันธคอนขางมาก จากผลการศึกษาของสน 

วัฒนสินขางตนสะทอนไดอีกวา นักศึกษาตองพัฒนาอยางยิ่งดานมิติสัมพันธควบคูกับความถนัดทาง

ศิลปะ  และผูสอนควรนําศักยภาพที่มีอยู ในตัวผู เ รียนมาพัฒนาเติมเต็มความสามารถ  แม
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สภาพแวดลอมตางจากพื้นที่อ่ืน  มุสลิมถือวาศิลปะคือพรพระเจา แตการพัฒนาดานมิติสัมพันธยังเปน

ทางชี้นําสูการสรางสรรคศิลปะ  

 3 ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปญญา (Thai Wisdom Arts Education) เปนการนําภูมิ

ปญญาทองถิ่นเขามาบูรณาการกับการเรียนการสอนศิลปะ ประกอบดวย องคความรูดานวิถีการ

ดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ปรัชญาความเชื่อ เร่ืองเลาพื้นบาน ความเชื่อ การละเลนพื้นบาน 

ศิลปะและงานชาง และภูมิปญญารวมสมัย  ลักษณะนี้ชี้ใหเห็นวา การจัดการเรียนรูเนนที่การมีสวน

รวมของชุมชน อยางไรก็ตามการนําภูมิปญญาทองถิ่นผนวกเขากับหลักสูตรในพื้นที่ชายแดนภาคใตยัง

มีนอย สอดคลองกับผลการศึกษาของธีระยุทธ รัชชะ (2546: 98) ที่พบวา การนําภูมิปญญาทองถิ่นมา

ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเขตจังหวัดปตตานี  ยะลา และนราธิวาส ยังอยูในระดับต่ํา 

สะทอนใหเห็นถึงชองวางระหวางรัฐกับชุมชนในพื้นที่ชายแดน 

 4 ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงศิลปะหลังสมัยใหม (Post-Modern Arts Education) เปนการ

เรียนรูศิลปะที่ทะลายกฎเกณฑเดิมที่ยึดถือกันมา ลดชองวางระหวางศิลปะช้ันสูงกับศิลปะช้ันลาง อัน

ทําใหศิลปะชาวบานที่ผนวกกับวิถีชีวิตประจําวันมีความหมายมากขึ้น เปนศิลปะที่มีรากฐานจาก

ผูบริโภคและสรางงานเพื่อตนเอง กระบวนการเรียนรูศิลปะในพื้นที่ชายแดนภาคใต สวนใหญจะ

เกี่ยวของกับระดับทางเศรษฐกิจและสังคมของผูสรางและผูเสพ ผูเรียนหรือผูรับการถายทอดสวนใหญ

จะภูมิใจในมรดกทองถิ่นของตน ตองการสรางงาน สรางอาชีพหากมีผูสนัยสนุนหรือรับซื้อ ดังผล

การศึกษาของธฤษวรรณ นนทพุทธ (2547 : 49) ที่พบวา การเรียนรูของสมาชิกในชุมชน เกิดขึ้นจาก

ทุนชุมชนที่มีอยูเดิม และเมื่อสมาชิกในชุมชนมีกระบวนการเรียนรู และปจจัยภายนอกที่สงเสริมทุนของ

ชุมชนแลว  จะเอื้อตอการสรางชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน 

 5 ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษ (Gifted child Arts Education) เปนการจัด

กระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะผูมีความสามารถพิเศษ 

เปนการบูรณาการแนวคิดทั้งความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป ดานจิตวิทยา ดานสมองและการ

สรางสรรค ดานสุนทรียศึกษา ดานพหุปญญา และการสรางสรรคศิลป จากการเลือกสิ่งตางๆ เพื่อ

สะทอนสุนทรียะ ภูมิปญญาและวัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนภาคใตยังมีเด็กและเยาวชนที่มี

ความสามารถพิเศษ แตขาดโอกาสในการพัฒนา ดังที่พิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2554: ออนไลน) ไดกลาว

ในการเปดโครงการสรางงานสูทักษะการศึกษาและทักษะชีวิต ของนักเรียนผูไดรับผลกระทบจาก

สถานการณความไมสงบในจังหวัดปตตานีวา ความจริงแลวเด็กตางจังหวัดมีความสามารถดานตางๆ 

เหมือนเด็กกรุงเทพฯ แตขาดขอมูลหรือรับรูชากวาเทานั้น ส่ิงสําคัญมนุษยทุกคนมีความฉลาดตางกัน 

ไมมีใครเกงกวาใคร ความสําเร็จของคนจึงมีหลากหลาย ทุกคนตางมีศักยภาพไมมีใครไดเปรียบ

เสียเปรียบ 
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 จากกรอบทฤษฎีดังกลาว เมื่อนํามาใชในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต จะเห็น

วาสงผลดีมากกวาผลเสีย อยางไรก็ตามจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีเขตวัฒนธรรมของ

มุสลิมเปนหลัก ทําใหผูวิจัยเห็นวา จําเปนตองเริ่มกรอบทฤษฎีใหมที่เรียกวา ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิง

วัฒนธรรมสัมพัทธ ดังจะอธิบายตอไปนี้ 

 6 ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงวัฒนธรรมสัมพัทธ (Cultural relativity Arts Education) เปนการ

จัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตามแบบแผนของวัฒนธรรมเฉพาะในสังคมนั้น ดังนั้น

พื้นที่ในชายแดนภาคใตที่มีวัฒนธรรมอิสลามเปนหลัก ขณะที่ยังมีวัฒนธรรมยอยอื่นๆ เชน พุทธ จีน  

จึงตองเคารพและใหเกียรติในอัตลักษณซึ่งกัน ทฤษฎีนี้จะสงเสริมใหผูเรียนใชศิลปะเพื่อเรียนรู

วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  มากกวาเนนผลการเรียนทางวิชาการ  ตามที่อมรวิชช นาครทรรพ (2554: 17) 

เห็นวา การพัฒนารูปแบบการเรียนรูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตองสอดคลองกับวัฒนธรรม

ทองถิ่น โดยครอบคลุม 3 ประเด็นคือ คุณภาพการศึกษา การสงเสริมทักษะอาชีพ การเรียนศาสนา

อยางเพียงพอ โดยที่ไมเนนความรูทางวิชาการ แตทําใหเกิดผลดีตอการทํางานในพื้นที่และยกระดับ

คุณภาพชีวิต ที่จะกอใหเกิดความสงบสุข เกิดการสรางนวัตกรรม และการขยายผลเครือขายในพื้นที่ 

ทําใหกระบวนการศึกษานํามาซึ่งความเขมแข็งของชุมชน 
หลักการและกรอบคิด 

                แผนพัฒนาพหุศิลปศึกษาเชิงวัฒนธรรมสัมพัทธในสังคมชายแดนภาคใต มีกรอบคิดดังนี้ 

  1 พื้นที่ชายแดนภาคใตมีลักษณะพิเศษ มีผูคนนับถือศาสนาอิสลามจํานวนมาก ซึ่งตางจาก

คนสวนใหญของประเทศ มีชายแดนติดประเทศมาเลเซียซึ่งเปนประเทศมุสลิม ทําใหวัฒนธรรมอิสลาม

ในพื้นที่ชายแดนภาคใตเขมแข็งมาก จึงตองสรางโอกาสใหเกิดการประสานสัมพันธระหวาง

กระบวนการเรียนรูกับวัฒนธรรมชุมชน 

  2 ทามกลางวัฒนธรรมอิสลาม ยังมีวัฒนธรรมชาวไทยพุทธ แมคนเหลานี้จะเปนคนสวน

นอยในพื้นที่ชายแดนภาคใต แตก็มีวัฒนธรรมแบบเดียวกับรัฐไทย ทําอยางไรจึงจะปดชองวางระหวาง

ความแตกตางทางวัฒนธรรมและลดสภาวะความเปนชายขอบ กระบวนการเรียนรูตองสงเสริมใหเกิด

การดํารงอัตลักษณของชาติพันธุ แตไมทําลายความเปนพหุวัฒนธรรม อัตลักษณกับความเปนพหุ

วัฒนธรรมดูจะเปนความขัดกันที่ยากจะแยกออกเหมือนกับไมสามารถแยกศาสนจักรออกจาก

อาณาจักร 

 3 การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต ใชหลักธรรมทางศาสนาอิสลามเติมเต็มความรูที่

ขาดหาย การเรียนรูศิลปะวางอยูในกรอบศาสนา ทําอยางไรที่จะรักษาดุลยภาพโดยบูรณาการทุก

วัฒนธรรมเขากับหลักธรรมซึ่งเปนสากล นั่นคือ เกิดความเชื่อใจระหวางชาวพุทธและชาวมุสลิม โดย

การประสานศาสนา ศิลปะ เขาสูชีวิตจริง เพราะศิลปะจับตองไดดวยการนําไปปฏิบัติใช 
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    4  ลักษณะพฤติกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ ที่บุคคลกระทํานั้นมีความหมายเฉพาะสังคม

นั้น  ดังนั้นการจัดการเรียนรูศิลปะในพื้นทีชายแดนภาคใต ไมควรเอาลักษณะวัฒนธรรมของสังคมใน

กระแสหลักเขาไปตัดสิน   การนําแนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงวัฒนธรรมสัมพัทธจะชวยใหคนมีทัศนคติที่

ดีตอพฤติกรรมทางวัฒนธรรมสังคมอื่น  เขาใจและยอมรับสิทธิของบุคคลตางๆ มากขึ้น  

    5  กระบวนการเรียนการสอนศิลปะรวมกัน จะเปนกลไกสําคัญใหเกิดความรัก ความเขาใจ

เพื่อนตางวัฒนธรรมและวิธีคิดที่หลากหลายในกลุม ดังผลการศึกษาของบัญญัติ ยงยวน และชัยวัฒน 

ผดุงพงษ (2552: 154) ที่พบวา ศิลปศึกษาเปนเครื่องมือที่ครูสามารถนํามาสรางการยอมรับความ

แตกตางทางวัฒนธรรม และความหลากหลายใหกับนักเรียน เนื่องจากกิจกรรมศิลปะจะชวยสงเสริมให

นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองหรือวัฒนธรรมของตนนั้น จะเปน

พื้นฐานสําคัญใหบุคคลนั้นยอมรับในวัฒนธรรมของคนอื่นดวย นอกจากนี้กิจกรรมศิลปะจะชวยให

นักเรียนเกิดความเขาใจถึงความเกี่ยวของกัน และความแตกตางระหวางตนเองกับบุคคลอื่น ทําให

นักเรียนเกิดความตระหนักรูถึงความสลับซับซอน ของเอกัตบุคคลและความสลับซับซอนของสังคม 

ขณะเดียวกันกิจกรรมศิลปะจะมีประโยชนในการกระตุนสงเสริมใหนักเรียนมีวิธีการมอง และวิธีการคิด

ที่มีความหลากหลาย ส่ิงเหลานี้จําเปนสําหรับการสรางสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต 
 การจัดกระบวนการเรียนรู 
                 การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวพหุศิลปศึกษาเชิงวัฒนธรรมสัมพัทธจะตอง

ประกอบดวย ตอไปนี้ 

                  1  การจัดการเรียนรูศิลปะตองสอดคลองกับวัฒนธรรมมุสลิมเปนหลัก ขณะเดียวกันไม

ทําลายอัตลักษณของความเปนอื่น 

     2  การตั้งจุดประสงคของเนื้อหาวิชาศิลปะยึดผลการเรียนรูขามวัฒนธรรมเปนตัวตั้ง ผล

การเรียนรูทางวิชาการเปนตัวรอง 

     3  หนาที่ของผูสอนจะเปนผูนําในการอธิบายถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม และการอยู

รวมกันในโลกที่เต็มไปดวยความหลากหลาย ผานสื่อกลางทางศิลปะเพื่อใหผูเรียนตระหนักรูถึงความ

หลากหลายในที่สุด 

     4  กิจกรรมทางศิลปะ เชน การเดินทางทัศนศึกษา ตองผานความเห็นชอบจากผูปกครอง 

ชุมชน เกี่ยวกับสถานที่เยี่ยมชม รูปแบบการใชชีวิตระหวางเดินทาง โดยเฉพาะกับสตรี ขณะเดียวกัน

สถานศึกษาควรแจงวัตถุประสงคของการทัศนศึกษาอยางแจมชัด 

      5  การวิจารณและประเมินผล ใหผูปกครองหรือชุมชนเขามามีสวนรวม หรือตัดสิน

รวมกับครูผูสอน เพื่อที่จะใหศิลปะชี้นําความรูสึกที่ดีดีตอกันระหวางรัฐกับชุมชน 
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 ประโยชนที่จะไดรับจากการใชทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงวัฒนธรรมสัมพัทธ 
 1 กอใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ โดยเฉพาะหนังสือ ตํารา ซึ่งปจจุบันยังขาดหนังสือศิลปะที่

สอดคลองกับความเชื่อ  ตอบสนองตอความตองการของชาวมุสลิมในภาคใต และหนังสือศิลปะที่เนน

การสรางความเขาใจระหวางวัฒนธรรม มากกวาเนนทางวิชาการ 

   2  กอใหเกิดผลตอสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต ดังนี้ 

       2.1 การจัดการเรียนรูที่นําเอาจริยธรรมหรือหลักธรรมเปนตัวตั้ง เชน ความเมตตา 

โดยใชเนื้อหาทางศิลปะ ไมวาพุทธ อิสลาม คริสต ฮินดู จะทําใหผูเรียนไดรับความรูเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ขณะเดียวกันก็ไมทําใหอัตลักษณของชุมชนเปลี่ยนไป 

       2.2 สําหรับมุสลิม การนํากุรอานและหะดิษเปนตัวตั้งในการอธิบายสิ่งตางๆ คือ

แนวทางในการจัดการเรียนรู ใหศาสนาชี้นําศิลปะ ขณะเดียวกันศิลปะหันกลับไปช้ีนําศาสนา ศาสนา

ใหคุณคาความดี ศิลปะใหคุณคาความงาม เมื่อสองสิ่งนี้ซึมซับกับผูเรียน  ก็จะเขาถึงความงามอันเปน

สากล สรางความรัก ความเมตตาแกเพื่อนมนุษยดวยกัน 

        2.3 การเรียนศิลปะที่คงรักษาแบบแผนวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันอยูในสังคมนั้น จะ

เสริมสรางภูมิคุมกันใหผูคนอยูรวมกันอยางสันติ กิจกรรมศิลปะจะชวยควบคุมและสกัดกั้นความ

เคลื่อนไหวการกอความไมสงบ ปองกันการเสพยาเสพติด ขณะเดียวกันชาวมุสลิมจะไมรูสึกวารัฐกําลัง

ใชอํานาจกดขี่ ชาวพุทธไมรูสึกวาชาวมุสลิมกําลังครอบงํา ผลงานศิลปะจะแสดงถึงความมีอยูของชาติ

พันธุตางๆ ที่ชัดเจน และกอผลการเรียนรูขามวัฒนธรรมโดยงาย 

   จากขางตนยังอภิปรายไดอีกวา ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูภายในบุคคลลวน

แสดงใหเห็นวา ธรรมชาติของมนุษยแมตางศาสนา ชาติพันธุ ส่ิงแวดลอม เมื่อเขาหาองคความรูดาน

ศิลปะตองเกิดจากใจ มีความรักในงานศิลปะ ส่ิงสําคัญไมวาผูเรียน ผูสอน ผูรับการอบรม ผูถายทอด 

โดยเฉพาะครูอาจารย ตางเชื่อวานักเรียน นักศึกษา ไมวาเชื้อชาติใด เพศใด มีความผิดปกติทาง

รางกายหรือไม ลวนคาดหวังกับผูเรียนวา มีโอกาสประสบผลสําเร็จทางการเรียนรูศิลปะทั้งสิ้น ความ

เชื่อในความสําเร็จนี้ยังชวยใหผูเรียนมีทัศนคติตอศิลปะเพิ่มข้ึน และเพิ่มความมั่นใจตอตนเอง ตอการ

ทํางานรวมกันระหวางเพื่อตางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันปจจัยภายนอกจากสภาพแวดลอมที่ตางกัน 

โดยเฉพาะความวิกฤตในพื้นที่ชายแดนภาคใต ทําใหผูเกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรูตอง

ทํางานหนกั คอยนําเรื่องราวที่อยูหางไกลมาถายทอดใหกับผูเรียน การรรับรูศิลปะในพื้นที่อ่ืน ๆ กระตุน

ใหผูเรียน ทะเยอทะยาน ใครรูใครเห็นเพิ่มข้ึน   ซึ่งเปนเพราะวา คนในพื้นที่หางไกลจากศูนยกลาง

อํานาจทางการศึกษาและติดเขตแดน  เสมือนดอกไมริมกําแพงบานที่ถูกบัง รอการรดน้ําจากเจาของ

บาน  และไมอาจงอกเงยกับอาหารนอกกําแพง  เพราะถูกกําหนดความเปนเจาของดอกไมแลว  การอยู

หางศูนยกลางอํานาจ และความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากสงผลตอหลักสูตร 
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วิธีการสอน  และสื่อการสอน  ยังทําใหจิตสํานึกของผูเรียนมุสลิมเปล่ียนไป การรับกระแสความเปน

ไทยคอยๆ เจือจาง เพราะขาดความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รัฐ  การแนบชิดกับ

วัฒนธรรมขางเคียง ประกอบกับความกาวหนาเทคโนโลยีดานสื่อสาร กอใหเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมได

อยางกวางไกล เมื่อถูกผลิตซ้ํามากขึ้น สํานึกใหมจะเปลี่ยนเปนปจเจกชนที่พรอมจะรับกระแสรุนแรง 

โดยเฉพาะผูไมหวังดีซึ่งอาจนําไปสูความสุดโตงทางความคิด ความคิดเห็นทางศาสนาที่ตางกันแมเปน

เร่ืองปจเจก   แตเมื่อนํามาจัดกระบวนการเรียนรูทางศิลปะผานสถาบันการศึกษา กลับสรางปญหา

ระหวางผูสอนกับผูปกครอง ที่มีวัฒนธรรมตางกัน ผูปกครองมองครูอาจารยคือตัวแทนของเจาหนาที่ 

หากไมสอดรับกับวัฒนธรรมผูเรียนก็ยิ่งสรางความแตกราวยิ่งขึ้น การทํางานศิลปะในหลักอิสลามมีขอ

หามมากมาย  การลดความบาดหมางที่ผูปกครองตองเขามามีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อแกปญหาและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผูปกครองอาจลังเลเมื่อเห็นวาตนไมมีอํานาจ หรือความเห็นของตนอาจ

ไมไดรับการเอาใจใส   สถานศึกษา องคกรฝกอบรมดานศิลปะตองหาวิธีการใหผูปกครองเขามามีสวน

รวมมากที่สุด   หากชุมชนเขามามีสวนรวมและชุมชนนั้นเขมแข็ง   มรดกทองถิ่นก็จะเปนประโยชนตอ

โรงเรียน  ตอการสงเสริมจากภาครัฐ หากศิลปะสรางรายไดสงผลใหชุมชนสรางกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง   หากการสงเสริมกระบวนการเรียนรูศิลปะทั้งในสถานศึกษาและชุมชนสอดคลองกับทองถิ่น   

จะกอเกิดความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี และความมั่นใจที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของตนเอง 

   อยางไรก็ตามสภาพพื้นที่ชายแดนภาคใตของไทย  โดยสวนใหญมีทักษะภาษาไทยนอย 

นิยมใชภาษามลายูทองถิ่น   และฟงภาษาไทยจากผูสอนมากกวาอานดวยตนเอง สะทอนการเรียนรู

แบบสุตมยปญญา เมื่อรูแลวจึงนํามาปฏิบัติ ชุดความรูของสถานศึกษาเกิดจากการเรียนรูทฤษฎีไป

พรอม ๆ กับการปฏิบัติ แตกตางจากชุดความรูของชุมชน ซึ่งเกิดจากการลงมือทําจริง หรือเปนปฏิบัติ

มากกวาปริยัติ การเรียนรูศิลปะแมศิลปะมีสวนชวยเยียวยา ปรับเปล่ียนเจตคติ เพิ่มพูนความรู    

แตกระนั้นก็ตามในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต คนในพื้นที่ยังตองการแสวงหาทางเลือก

ใหม ๆ ที่มิใชเพียงผอนคลายจิตใจ แตเปนหนทางประกอบอาชีพ สรางรายไดกับงานศิลปะ สภาพ

เศรษฐกิจที่ซบเซา ความขัดแยงทางสังคม ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาศิลปะที่แตกตางกัน นาน

วันอาจทําใหศิลปะหมดความหมาย อัตลักษณทางศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรมเกิดขึ้น เมื่อทุกคน

ยอมรับในความแตกตาง ภูมิคุมกันและทักษะชีวิตตองเสริมความเขมแข็งดวยกระบวนการเรียนรู

เทานั้นจึงเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 

      การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมิใชเพียงสรางองคความรูใหมเทานั้น แตอยูในฐานะเครื่องมือสราง

กระบวนการเรียนรูใหมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคใตที่มีบริบทสังคมและวัฒนธรรมแตกตาง

จากคนสวนใหญของประเทศ   หากคาดหวังวาผลการวิจัยนี้นําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน และการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับทัศนคติความรูสึกนึกคิด ความเขาใจ การสรางวิธีคิดใหมกับคนในพื้นที่แลว 
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ยิ่งตองใชกระบวนการทางวิจัยเขาไปสรางกระบวนการเรียนรูใหม ซึ่งอาจเปนการเรียนรูเชิงปจเจก   

เชิงสังคมระหวางผูเรียนผูรับการถายทอดกับผูสอนผูถายทอด ระหวางชาวไทยพุทธกับมุสลิม ระหวาง

รัฐกับชุมชน 
 

สรุปผังความรูจากงานวิจยั 
กระบวนการเรียนรูศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใตของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟงและดกูารสาธิต 

ปฏิบัต ิ

ฟงการวิจารณ 

ประเมินผล 

ฟง 

อาน 

สอบ 

ประเมินผล 

ดูการสาธิต 

ปฏิบัติตาม 

ฟงการติชมจากผูชํานาญ

ลองผิดลองถูก 

ครูพักลักจํา 

กระบวนการเรียนรูศิลปะ  : พหุศิลปศึกษาเชิงวัฒนธรรมสัมพัทธ 

ปจจัยท่ีสงเสริม 

1 ความรักความถนัด

ทางศิลปะ  

2  การมีประสบการณ

ทางศิลปะในพื้นที่อ่ืนๆ 

3  ความเสียสละของ

ผูสอน 

4  การเหน็แบบอยาง

ความสาํเร็จของผูศึกษา

ศิลปะอยูในพืน้ที ่

5 สภาพครอบครัวที่มี

การศึกษาดีและ

ความคิดกาวหนา 

ปจจัยท่ีสงเสริม 

1 ความรักใน

มรดกทองถิ่น 

2 ความตองการ

รายได 

ปจจัยท่ีมีอุปสรรค 

1 ความเชื่อและความ

ศรัทธาทางศาสนาที่

แตกตางกนั 

2 ความคิดเหน็ทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่

แตกตางจากรัฐไทยใน

สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

3  การตั้งอยูในพืน้ที่

หางไกลจากศูนยกลาง

อํานาจ 

ปจจัยท่ีมีอุปสรรค 

ขาดแรงจูงใจของ
คนในชุมชน 

         ในสถานศึกษา               ในชุมชน
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
                 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                   1 สถาบัน องคกรหรือหนวยงาน ซึ่งรับผิดชอบตอการเรียนรูศิลปะควรจัดเนื้อหาหลักสูตร 

กิจกรรม ส่ือการเรียนรูที่สอดคลองกับความเชื่อ คานิยม อัตลักษณ จากผลการศึกษาพบวา 

สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีประสิทธิภาพ

ในการเรียนต่ํา  รัฐหรือภาคเอกชนจึงควรสงเสริมงบประมาณ การสรางสื่อ สรางแรงจูงใจใหคนเกง ดี มี

ความสามารถทางศิลปะเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่  ส่ิงที่ รัฐควรสนับสนุนอยางยิ่งคือ  การให

ทุนการศึกษาแกคนในพื้นที่เขาศึกษาสถานบันศิลปะชั้นนําในสวนกลาง มิใชสถาบันในทองถิ่น มิฉะนั้น

จะปดโอกาสในการรับรูโลกภายนอกอันเปนสากล 

         2 ควรสงเสริมการสรางนวัตกรรมดานศิลปะ ที่ยังประโยชนตอความสมานฉันท ชวยลด

ความขัดแยงของคนในพื้นที่ ทามกลางวิกฤตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยอาจใหชุมชนเขามีสวน

รวมมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น กอใหเกิดประโยชนทั้งนักพัฒนา  

นักกิจกรรม นักจัดการความรูในชุมชน ที่จะใชศิลปะเปนแนวทางบริหารจัดการ สรางอาชีพหรือ

แกปญหาความเครียด   

                    3 ผูปกครองหรือคนในครอบครัวมีการตีความการเรียนศิลปะตามหลักศาสนาอิสลาม

แตกตางกัน  สรางปญหาแกผูสอนในการจัดการเรียนรูอยางเทาเทียม จึงควรแตงตั้งผู รูดาน

ศิลปวัฒนธรรมอิสลามอยางแทจริงที่เปนคนกลาง ผูรูที่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาศิลปะจะพึ่งพา

และปรึกษาหารือได 
                  ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 
                    1 ควรมีการศึกษารูปแบบหรือกิจกรรมศิลปะปฏิบัติที่พึงประสงค และรูปแบบศิลปะที่

เสริมสรางการเรียนรูขามวัฒนธรรม โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม เพื่อใหการจัดกระบวนการเรียนรู

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

                    2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนศิลปะ ระหวางชาวไทยพุทธ

และชาวไทยมุสลิม ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชุมชน เพื่อสะทอนวาภายใตเหตุการณความไม

สงบในชายแดนสงผลตอคนสองกลุมอยางไร 

                    3 ควรศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรูในชุมชน ในการจัดการดานตางๆ เชน  

พิพิธภัณฑทองถิ่น  การทองเที่ยวเชิงนิเวศน  การออกแบบผลิตภัณฑ  โดยใหชุมชนมีสวนรวมมากที่สุด  

เพื่อสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน 
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แนวสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
 
แนวสัมภาษณผูใหขอมูล  สําหรับผูเรียน นักเรียน นักศึกษา    
 ปจจัยทีส่งผลตอกระบวนการเรียนรู                                  
  -   ปจจัยที่สนบัสนุนใหเรียนรูศิลปะในพืน้ที่ชายแดนภาคใตเปนอยางไร 

  -   ปจจัยทีเ่ปนอุปสรรคหรือปญหาของการเรียนรูในพืน้ที่ชายแดนภาคใตอยางไร 

 
 สภาพของกระบวนการเรยีนรู 
 สภาพผูเรียน 

-    ดํารงชวีิตในสังคมพื้นที่ชายแดนภาคใตอยางไร 

-    ดํารงตนจากเหตุการณความไมสงบในชายแดนภาคใตอยางไร 

  -    มีวธิีการเรยีนรูศิลปะอยางไร 

  -    พัฒนาตนเองดานศิลปะอยางไร 

-    กิจกรรมที่เรียนสัมพนัธกบัส่ิงอื่นอยางไรบาง 

-    กิจกรรมทีช่อบหรือไมชอบเปนอยางไร มีเหตุผลอยางไร 

-    มีศิลปน ชางผูเชีย่วชาญทางศิลปะแหงอื่นมาชวยใหความรู อยางไร 

-    แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูภายนอกอยางไร 

 สภาพหลกัสูตร 

- สภาพหลกัสูตรเปนอยางไร 

- หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยางไร 

- หลักสูตรมีชุมชนเขามามีสวนรวมอยางไร 

-     มีการวิจารณอยางไร 

- มีการปรับปรุงพัฒนางานอยางไร 

- มีการวัดหรือประเมินผลอยางไร 

 สภาพแวดลอม และอ่ืนๆ  

- สภาพหองเรียน โรงฝกศิลปะเหมาะกบักิจกรรมศิลปะอยางไร 

- มีแหลงขายวัสดุ อุปกรณดานศิลปะบริเวณสถานศกึษาอยางไร 

- ส่ือ  วัสดุอุปกรณ  ครุภัณเหมาะสมกับผูเรียนอยางไร 

  -     ผูเรียนใหความสนใจแหลงเรียนรูภายนอกอยางไร  

- มีการนาํวัสดุ อุปกรณในทองถิน่มาประยุกตใชกับศิลปะอยางไร 
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แนวสัมภาษณผูใหขอมูล  สําหรับผูสอน ครู  อาจารย 
 
 ปจจัยทีส่งผลตอกระบวนการเรียนรู                                  
  -   ปจจัยที่สนบัสนุนใหเรียนรูศิลปะในพืน้ที่ชายแดนภาคใตเปนอยางไร 

  -   ปจจัยทีเ่ปนอุปสรรคหรือปญหาของการเรียนรูในพืน้ที่ชายแดนภาคใตอยางไร 

 
 สภาพของกระบวนการเรยีนรู 
        สภาพผูสอน 

-    ดํารงชีวิตอยางไรในสงัคมพื้นที่ชายแดนภาคใต 

-    ดํารงตนอยางไรจากเหตุการณความไมสงบในชายแดนภาคใต 

  -    ความเปนครูในทัศนะของทานเปนอยางไร 

  -    มีการมองศิลปศึกษาทีบ่รูณาการกับศาสตรอ่ืนๆ อยางไร 

  -    มองวัตถุประสงคของกระบวนการเรียนรูอยางไร 

-    เห็นคุณคาของศิลปะอยางไร 

-    มีวธิีสอนและกิจกรรมการสอนอยางไร  

-    พัฒนาตนเองดานศิลปะอยางไร 

-    มีความสัมพันธกับคนภายนอกมากนอย อยางไร 

-    มีศิลปน ชางผูเชีย่วชาญทางศิลปะแหงอื่นมาชวยใหความรูอยางไร 

  -    มีการปรับตัวอยางไรกับสังคมยุคใหม  

     สภาพหลกัสูตร 

- การจัดหลักสตูรการเรียนเปนอยางไร มีการตีความหลกัสูตรอยางไร 

- หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยางไร 

- มีหลักวิจารณศิลปะอยางไร ใชแนวคิดใด 

- มีการวัดหรือประเมินผลอยางไร 

- หลักสูตรและการจัดการสอนมีสวนรวมของชุมชนอยางไร 

- เนื้อหาหลกัสตูรสงผลตอเรียนรูวัฒนธรรมรวมกนัหรือไม 

     สภาพแวดลอม และอ่ืนๆ  

- สภาพหองเรียน โรงฝกศิลปะเหมาะกบักิจกรรมศิลปะอยางไร 

- มีแหลงขายวัสดุ อุปกรณดานศิลปะบริเวณสถานศกึษาอยางไร 

- ส่ือ  วัสดุอุปกรณ  ครุภัณเหมาะสมกับผูเรียนอยางไร 
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- มีการนาํวัสดุ อุปกรณในทองถิน่มาประยุกตใชกับศิลปะอยางไร 

- ผูเรียนใหความสนใจแหลงเรียนรูภายนอกอยางไร 

  

แนวสัมภาษณผูใหขอมูล สําหรับผูรับการฝก ผูรับการถายทอดในชุมชน 
 
  ปจจัยทีส่งผลตอกระบวนการเรียนรู                                  
  -   ปจจัยที่สนบัสนุนใหเรียนรูศิลปะในพืน้ที่ชายแดนภาคใตเปนอยางไร 

  -   ปจจัยทีเ่ปนอุปสรรคหรือปญหาของการเรียนรูในพืน้ที่ชายแดนภาคใตอยางไร 

 
 สภาพการณของกระบวนการเรยีนรู 
       สภาพผูรับการถายทอดหรือผูรับการอบรม 

-   ดํารงชีวิตในสังคมพื้นที่ชายแดนภาคใตอยางไร 

-   ดํารงตนจากเหตุการณไมสงบในชายแดนภาคใตอยางไร 

-   มวีิธกีารเรยีนรู หรือรับความรู ทักษะจากคนอืน่อยางไร 

-   พัฒนาตนเองดานศิลปะมากนอยอยางไร 

-   ผูรับการถายทอดสรางความสัมพันธกับคนภายนอกมากนอย อยางไร 

 

      สภาพแวดลอม และอ่ืนๆ  

  -   สถานทีถ่ายทอดตั้งอยูในพืน้ทีเ่หมาะสมอยางไร 

-   ผูรับการฝกจัดการสื่อ วัสดุและอุปกรณสําหรับเรียนรูอยางไร 

-   สถานที่ปฏิบัติการถายทอดศิลปะของชุมชนมกีารใชงานอยางใด 

-   ชุมชนหรือองคกรตางๆ เขามามีบทบาทในการเรียนรูอยางไร 
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แนวสัมภาษณผูใหขอมูล สําหรับผูถายทอด หรือครูฝกในชุมชน 
 
 ปจจัยทีส่งผลตอกระบวนการเรียนรู                                  
    -   ปจจัยที่สนับสนนุใหเรียนรูศิลปะในพืน้ที่ชายแดนภาคใตเปนอยางไร 

    -   ปจจัยที่เปนอุปสรรคหรือปญหาของการเรียนรูพืน้ที่ชายแดนภาคใตอยางไร 

 
 สภาพของกระบวนการเรยีนรู 
       สภาพผูถายทอดหรือผูอบรม 

 - ดํารงชีวิตในสังคมพืน้ทีช่ายแดนภาคใตอยางไร 

 - ดํารงตนจากเหตุการณความไมสงบในชายแดนภาคใตอยางไร 

  - มีวิธกีารถายทอด หรือใหความรู ทักษะจากแกอ่ืนอยางไร 

-  พัฒนาตนเองดานศิลปะมากนอยอยางไร 

 - ผูถายทอดศลิปะสรางความสัมพนัธกับคนภายนอกมากนอย อยางไร 

   

        สภาพแวดลอม และอ่ืนๆ  

  -  สถานที่ถายทอดตั้งอยูในพื้นที่เหมาะสมอยางไร 

                        -  ผูถายทอดจัดการสื่อ วสัดุและอุปกรณสําหรับการถายทอดหรืออบรมอยางไร 

- สถานที่ปฏิบตัิการถายทอดศิลปะของชุมชนมกีารใชงานอยางใด 

- ชุมชนหรือองคกรตางๆ เขามามบีทบาทในการถายทอดอยางไร 
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แนวสัมภาษณสําหรับการการสัมภาษณกลุม  
   
 การสัมภาษณกลุม  แบงเปนกลุมไทยพุทธ  และกลุมมุสลิม  กลุมละ 3-4  คน  ใชเปนประเด็น

สนทนาแบบเดียวกนั  ทัง้ไทยพทุธ และมุสลิม โดยมีประเด็นสัมภาษณ  ดังนี ้

 - การอยูรวมกนัระหวางชาวพุทธและมุสลิม ทีม่ีศิลปะเปนสื่อ เปนอยางไรบาง 

 - ความสมัพนัธในการเรียนรูศิลปะรวมกนัระหวางไทยพทุธกับมุสลิมเปนอยางไร  

 - สมาชิกทีท่ํากิจกรรมรวมกนั ที่มีศาสนาเดียวกนัและตางกนัสงผลตอการเรียนรูศิลปะอยางไร 

 - ผูเรียนหรือผูรับการถายทอดมีการแสดงออกถึงอัตลักษณวัฒนธรรมของตนผานกระบวนการ

เรียนรูศิลปะอยางไร 

 - มองศิลปวฒันธรรมที่ตางจากตนอยางไร 

 - แรงกระตุน ที่เอื้อตอการเรยีนรูศิลปะมีลักษณะอยางไร 

 - หลักสูตรศิลปะและวิธีสอนมีความขัดแยงกับศาสนาหรือวัฒนธรรมทองถิ่นหรือไมอยางไร 
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หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นอกเหนือจากอาจารยที่ปรกึษา 

และหนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวิจยัในพืน้ที่ 
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