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เหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต :
เปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ และขอเสนอแนะระหวาง
ผูปฎิบัติหนาที่ในพื้นทีท่ ี่นับถือศาสนาตางกัน
ทิพวรรณ กิตติวิบูลย*
บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับ
สาเหตุสําคัญของเหตุการณความรุนแรงและความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ที่ยังดําเนินอยู และขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาวของผูปฏิบัติหนาที่ใน
3 จังหวัดนี้ 2) เปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของเหตุการณความรุนแรง
และความไมสงบในพื้นที่ และขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาฯ ระหวางผูปฏิบัติหนาที่
ที่นับถือศาสนาตางกัน (อิสลามกับพุทธ) และ 3) เสนอแนวทางในการแกไขปญหาความ
รุนแรงและความไมสงบใน 3 จังหวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ ใหความสงบสุข
กลับคืนสูพื้นที่ 3 จังหวัด กลุมตัวอยางในการศึกษานี้คือ ผูปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
จาก 5 กลุมตัวอยาง หลากหลายวิชาชีพ (เชน ขาราชการทหาร ตํารวจ เจาหนาที่สาธารณสุข
ครู ผูนําศาสนาอิสลาม และลูกจางภาคเอกชน) จํานวนรวม 433 คน เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งคําถามสําคัญเปนคําถามปลายเปด การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบคาไค-สแควร (χ2 -test) และการทดสอบคาที (t-test)
ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้ คือ 1) ดานความเชื่อในสาเหตุสําคัญของเหตุการณ
ความรุนแรงและความไม สงบ กลุ มตัวอย างจํ านวนมากที่ สุ ดเชื่ อว าเรื่ องความตองการ
ผลประโยชนสวนตัว ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของผูมีอิทธิพล หรือผูกอการ เปนสาเหตุ
สําคัญ รองลงมา เชื่อวาเรื่องของการขาดความเขาใจอันดีตอกันระหวางรัฐกับประชาชน เปน
สาเหตุสําคัญ 2) ดานความคิดเห็นเสนอแนะตอการแกไขปญหาเหตุการณความไมสงบ
กลุมตัวอยางจํานวนมากที่สุด เสนอใหรัฐและประชาชนหันหนาทําความเขาใจกัน จริงใจ
และรวมมือกัน รองลงมา เสนอใหมีความเครงครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการนํา
ผูกระทําผิด ผูกอเหตุความรุนแรงหรือผูบงการฯ มาลงโทษใหได และใหพัฒนาการศึกษาใหมี
คุ ณ ภาพและอย า งทั่ ว ถึ ง 3) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความเชื่ อ ในสาเหตุ สํ า คั ญ ฯ ระหว า ง
กลุมตัวอยางพุทธกับมุสลิม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุม
*อาจารยประจํา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ตั วอย างมุ สลิ ม เชื่ อในเรื่ องการไม ได รั บความยุ ติ ธรรมจากภาครั ฐและเจ าหน าที่ ของรั ฐ
มากกว า กลุ ม ตั ว อย า งพุ ท ธ ในขณะที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งพุ ท ธเชื่ อ ในเรื่ อ งความต อ งการ
ผลประโยชน ส ว นตั ว ของผู ก อ การฯ หรื อ ผู บ งการ เป น สาเหตุ สํ า คั ญ ฯ มากกว า
กลุ มตั วอย างมุ สลิ ม 4) เมื่อเปรี ยบเทียบข อเสนอแนะในการแกไขปญหาฯ ระหว างกลุ ม
ตั วอย างพุ ทธกั บมุ สลิ ม พบว า มี ความแตกต างกั นอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ กล าวคื อ
กลุ มตั วอย างพุ ทธเสนอในเรื่ องให เคร งครั ดในการดํ าเนิ นการทางกฎหมาย และจั บกุ ม
ผูกระทําผิด ผูกอความไมสงบมาลงโทษใหได มากกวากลุมตัวอยางมุสลิม ในขณะที่กลุม
ตัวอยางมุสลิมเสนอในเรื่อง ใหใชคนในพื้นที่ในการดูแลและแกไขปญหาตาง ๆ ในพื้นที่
กั นเอง มากกว ากลุ มตั วอย างพุ ทธ ผู ศึ กษาอภิ ปรายผลการศึ กษาว าเกี่ ยวข องกั บเรื่ อง
การอนุ ม านสาเหตุ ของพฤติ ก รรม/เหตุ ก ารณ เรื่ อ งชนกลุ ม น อย/ชนกลุ ม ใหญ ใ นสั ง คม
ความเชื่ อแบบเหมารวม ทั ศ นคติ ที่ ลํ าเอี ยงต อ กลุ ม คน การแบ งแยกกี ดกั น ตลอดจน
อิ ท ธิ พ ลของกลุ ม ทางสั ง คมที่ มี ต อ ความเชื่ อ ของบุ ค คล ผู ศึ ก ษาได เ สนอแนวทางใน
การแกไขปญหาความไมสงบฯ โดยในระยะสั้นใหมุ งเน นดานการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ
ของประชาชนมุ ส ลิ ม ที่ มี ต อ รั ฐ และในระยะยาวให มุ ง เน น ที่ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา
เพื่อปลูกฝงและสรางทัศนคติ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ฯ ใหรักประเทศไทย ภูมิใจใน
ความเปนคนไทย ใฝศึกษาสายสามัญ อยากทํางานที่บานเกิด และไมนิยมใชความรุนแรง
ในการแก ป ญหา ตลอดจนทํ าให ประชาชนในพื้ นที่ ฯ รู สึ กเป นส วนหนึ่ งของสั งคมไทย
ใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ใหเจริญและมีสันติสุข
ยิ่งขึ้นตอไป

Abstract
The three objectives of study were 1) to investigate beliefs about important
causes of the on–going violence and unrest situation in the three southern border
provinces in Thailand and some suggestions by people working in the area on
how to solve the problem; 2) to compare the beliefs on the important causes of
violence and suggestions on how to solve the problem between Thai Buddhists and
Thai Muslims; and 3) to make some recommendations for a short–term and long–
term solution of the unrest problem in order to restore peace in the southernmost
area. The data were collected from 433 people among five samples from different
professional careers (i.e., military men, policemen, public health officers, teachers,
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Islamic leaders, and employees in the private sector). The questionnaire for data
collection contained mainly open–ended questions. Percentage, mean, Chi – Square
test, and t-test were used for analyzing the data.
The findings can be summed up as follows: 1) The largest number of
respondents believed that the most important cause was the desire for political
and economic benefits of influential people or insurgent leaders, followed by lack
of understanding between the government and local people. 2) Most respondents
suggested that the government and the local people should try to understand each
other and sincerely cooperate in solving the problem. Additionally, it was felt that
laws must be strictly enforced and the offenders or insurgents must be arrested and
punished. The local people must be widely given quality education. 3) When the
beliefs about the causes of the violence were compared between Thai Buddhists
and Thai Muslims, a significant difference was found. More Thai Muslims than Thai
Buddhists believed that the violence came from the unfair practice of the
government and the government officials. On the other hand, more Thai Buddhists
than Thai Muslims believed that the most important cause was the desire for
benefits by the insurgent leaders. 4) When the solutions suggested by Thai
Buddhists and those by Thai Muslims were compared, a significant difference was
found. That is, more Thai Buddhists than Thai Muslims suggested that the laws
be strictly enforced and that the offenders be punished. But more Thai Muslims
than Thai Buddhists suggested that the government let alone the local people
solve local problems. In this paper the researcher discussed causal attribution, majority
and minority groups in the society, stereotypes, prejudices, discrimination, and the
influence of social groups on a person’s belief. Some recommendations were
made for solving the violence problem in the three southern border provinces. In
the short run, it was recommended that the government change the Thai Muslims’
attitude toward government, and in the long run, emphasis should be placed on
educational development in order to form a positive attitude among the local Thai
Muslim children and youth toward the nation, making them proud of being Thai
nationals, wanting to receive formal education, to work in their communities, and not
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to use violence to solve problems. The local people should be made to feel part of
Thai society and to cooperate with the government in developing their provinces and
in bringing peace and prosperity to the area.

ประชาชนคนไทยในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต คื อ ยะลา
ปตตานี และนราธิวาส มีลักษณะเฉพาะคือ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ
ทั้งมลายู ไทย และจีน โดยประมาณรอยละ 80 ของประชากร เปนคนไทย
มุสลิมเชื้อสายมลายูที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม และภาษา มาชานาน และ
ถือไดวาเปนชนสวนใหญของดินแดนนั้น (Majority group) แมเมื่อเทียบใน
ระดับประเทศ คนไทยที่ นั บ ถือศาสนาอิสลามถือเปนชนกลุ มนอย (Minority
group) ในประเทศก็ตาม คนไทยในพื้นที่สามจังหวัดนี้ถึงแมมีความแตกตาง
กันทั้งทางชาติพันธุ และความเชื่อทางศาสนา แตกลุมบุคคลเหลานี้ก็สามารถ
ประกอบอาชี พ และดํ า รงชี วิ ต อยู ร ว มกั น ในดิ น แดนแห ง นี้ อ ย า งสั น ติ สุ ข ได
ตลอดมา แม จ ะมี เ หตุ ก ารณ ค วามรุ น แรงเกิ ดขึ้ น บ า ง ก็ เ ป น ไปในลั ก ษณะ
นาน ๆ ครั้งหรือเหตุการณใหญรายป อันเนื่องจากมีคนไทยมุสลิมเชื้อสาย
มลายู บ างคนที่ ไ ม พ อใจภาครั ฐ ได แ สดงออกตอบโต แ ละต อ ต า นภาครั ฐ
จนกระทั่งภายหลังการเกิดเหตุการณการปลนปนที่คายทหารในอําเภอเจาะไอรอง
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 เหตุการณความไมสงบไดทวีความ
รุ น แรงขึ้ น และได ก ลายเป น เหตุ ก ารณ ค วามรุ น แรงรายวั น นั บ ตั้ ง แต นั้ น มา
เหตุการณครั้งสําคัญถัดมาคือ เหตุการณความรุนแรงพรอมกันทั้ง 3 จังหวัดและ
เหตุการณที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปตตานี ในวันที่ 28 เมษายน 2547 ตามมา
ดวยเหตุการณความรุนแรงที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 25 ตุลาคม
2547 หลังจากนั้น ทหาร ครู และตํารวจ ก็เปนเปาของการลอบสังหารอยาง
โหดร า ยแทบทุ กวั น รวมทั้ ง ข า ราชการที่ ทํ างานใกล ชิ ดกั บ ประชาชน เช น
เจาหนาที่ ดานการแพทยและสาธารณสุข ตลอดจนพระสงฆ และประชาชน
ผูประกอบสัมมาชีพ ซึ่งไมเวนแมคนพิการ คนชรา สตรี และเด็ก ทั้งพุทธและ
มุสลิม เหตุการณความรุนแรงและความไมสงบในสามจังหวัดไดลุกลามไปถึง
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จังหวั ดสงขลาในบางอําเภอ ตลอดจนเขาสูพื้นที่ใจกลางอํ าเภอเมื องของทั้ง
สามจังหวัด ซึ่งสรางความหวาดกลัวใหแกผูอยูอาศัยและผูปฏิบัติงานในพื้นที่
ดั ง กล าว และส ง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั งคม และการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ โดยประชาชนอยูกันอยาง
ไม ป กติ สุ ข บนพื้ น ฐานของความไม แ น น อน ไม มั่ น คง และไม ป ลอดภั ย
เหตุ การณ ดั งกล าวสร างความรู สึ กเศร าสลดใจ แก ประชาชนคนไทยทั่ วทุ ก
สารทิศ ที่ไดรับรูขาวเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบและความสูญเสียรายแลว
รายเลา ตางก็ปรารถนาที่จะใหทางราชการสามารถแกไขปญหาระดับชาตินี้ และ
ยุติความรุนแรงความไมสงบดังกลาวลงใหไดในเร็ววันที่สุด แตเปนที่นาเสียใจที่
เหตุการณความรุนแรง ภายหลังวันที่ 4 มกราคม 2547 ไดทําใหบรรยากาศ
การอยูรวมกันอยางสันติสุขของคนในพื้นที่ที่มีความแตกตางทางชาติพันธุและ
ศาสนาไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก เกิดความระแวงไมไววางใจกัน
โดยเฉพาะในป 2547 ประชาชนหลายหมื่นคนตัดสินใจยายออกจากพื้นที่
(ปยะ กิจถาวร, 2550) แมบัดนี้วันเวลาผานไปมากกวา 3 ป เหตุการณความ
รุนแรงก็ยังคงเปนเหตุการณรายวันที่มิไดมีทาทีวาจะสงบไดเลย
ในรายงานการศึ กษาของคณะกรรมการอิ สระเพื่ อความสมานฉันท
แหงชาติ (2549) ไดระบุถึงความรุนแรงของสถานการณหลังวันที่ 4 มกราคม
2547 วาเพียงชวงระยะเวลา 1 ป (2547 – 2548) มีเหตุการณความรุนแรงใน
สามจั ง หวั ด เกิ ด ขึ้ น มากกว า 3,500 ครั้ ง และได ก ล า วถึ ง ปมสาเหตุ ข อง
เหตุการณความรุนแรง และความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตวามี
หลากหลายดาน โดยเมื่อพิจารณาในระดับบุคคล ผูกอใหเกิดความรุนแรง
มาจากกลุมบุคคลหลายกลุม และมีจุดมุงหมายหลายเรื่อง ไมใชเฉพาะเรื่อง
ความตองการแบงแยกดินแดนเทานั้น สําหรับปมเหตุในระดับโครงสรางนั้น
คลายกับปญหาของชนบทไทยที่อื่นคือ มีปญหาความยากจน การตอสูแยงชิง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ความดอ ยของคุ ณ ภาพการศึ กษา ความบกพร อ งใน
กระบวนการยุติธรรม แตปมปญหาที่ใชอางกันมากและเปนเอกลักษณของ
พื้นที่นี้คือ ความแตกตางของศาสนา ชาติพันธุ ภาษา และความเขาใจทาง
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ประวั ติ ศ าสตร ชาวไทยมุ ส ลิ ม เชื้ อ สายมลายู บ างกลุ ม ที่ มี ค วามขั ด แย ง กั บ
ภาครัฐมีความเชื่ออยูเสมอวา รัฐไดปฏิบัติตอพวกตนอยางไมยุติธรรมและไม
เหมาะสม (คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ, 2549) จึง ตอบ
โตภาครัฐดวยการวางแผนและกอความไมสงบในรูปแบบตางๆ ดวย ความเชื่อ
ผิด ๆ วาไดกระทําในสิ่งที่ดีตอศาสนาและเชื้อชาติของตน
ความเชื่อของบุคคลทางจิตวิทยาสังคมถือวาเปนตัวแปรสําคัญที่มีผล
อยางยิ่งตอพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล (Fishbein & Ajzen, 1975) โดย
ความเชื่อก็คือ ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือขอเท็จจริง หรือความ
คิดเห็น ซึ่งมีเพื่อใชอธิบายสิ่งตางๆ (Baumeister & Bushman, 2007) นักทฤษฎี
ทางจิตวิทยาสังคมที่ไดจําแนกประเภทของความเชื่อไว ไดแก Rokeach (1980)
ซึ่งไดแบงความเชื่อเปน 4 ประเภท คือ 1) ความเชื่อเชิงบรรยายหรือความเชื่อ
เกี่ยวกับการมีอยูเปนอยูของสิ่งตาง ๆ (Descriptive or existential belief)
2) ความเชื่อเชิงประเมิน (Evaluative belief) ซึ่งก็คือ ทัศนคติ (Attitude)
3) ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทํา สิ่งที่ควรหาม (Prescriptive - proscriptive
belief) ซึ่งก็คือความหมายของคานิยม (Value) และ 4) ความเชื่อเกี่ยวกับ
สาเหตุ (Causal belief) ซึ่งหมายถึง ความเชื่อที่บุคคลมีวา บางสิ่งบางอยางเปน
สาเหตุใหเกิดบางสิ่งบางอยาง (ธีระพร อุวรรณโณ, 2541: 370) ความเชื่อประเภท
สุดทายนี้เปนความสนใจของการศึกษานี้ ที่จะศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ
ของเหตุการณความไมสงบความรุนแรงที่ยังดําเนินอยูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต สําหรับนักทฤษฎีอีก 2 ทาน คือ Fishbein และ Ajzen (Fishbein &
Ajzen, 1975) ไดแบงประเภทของความเชื่อตามที่มาเปน 3 ประเภทคือ
1) ความเชื่อที่เกิดจากประสบการณตรง หรือจากประสาทสัมผัส (Descriptive
belief) 2) ความเชื่อเกิดจากการไดรับขอมูลขาวสาร (Informational belief)
และ 3) ความเชื่อที่เกิดจากการอนุมาน (Inferential belief) ซึ่งคนเราอนุมาน
ไดหลายวิธี เชน ใชเหตุผลแบบตรรกบท (Syllogistic reasoning) การอนุมาน
สาเหตุหรือการระบุสาเหตุการกระทํา (Attribution) การใชทฤษฎีบุคลิกภาพ
สวนตัว (Implicit personality theory) การใชภาพในความคิดหรือการเหมาวา
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เหมือนกันหมดหรือการเหมารวม (Stereotype) โดยการเหมารวมนี้เปนความเชื่อ
ของคนกลุ มหนึ่ งที่ มี ต อคนอี กกลุ มหนึ่ งว า สมาชิ กในอี กกลุ มล วนมี ลั กษณะ
บางอยางที่คอนขางถาวรอยูเหมือนกันทุกคน โดยไมคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลที่มีอยูในคนกลุมนั้น (ธีระพร อุวรรณโณ, 2529: 3/7) และเปน
ความเชื่อที่มีความลําเอียงไมยุติธรรม (Myers, 2005) ในบทความนี้ผูศึกษา
สนใจที่จะเปรียบเทียบการอนุมานสาเหตุของเหตุการณความรุนแรงระหวาง
ชาวพุ ทธกั บชาวมุ สลิ มในพื้ นที่ ตามทฤษฎี การอนุ มานสาเหตุ (Attribution
theory) โดย Heider (1958) ผูบุกเบิกทฤษฎีนี้เปนคนแรก ไดแบงลักษณะของ
การอนุ มานสาเหตุ ของบุคคลเป น 2 ประเภทคื อ การระบุสาเหตุ ไปที่ ปจจั ย
ภายในหรือลักษณะสวนบุคคล (Internal or dispositional cause) ของ
ผูกระทํา (Actor)
และการระบุสาเหตุไปที่ปจจัยภายนอกหรือสถานการณ
(External or situational cause) หรือคนอื่นซึ่งผูกระทํามักควบคุมไมได จึงอาจ
ไมไดรับผิดชอบเต็มที่กับผลการกระทํา
ในเหตุการณความไมสงบ มักจะมีการใชความรุนแรง (Violence) ซึ่ง
ก็เปนพฤติกรรมกาวราว (Aggressive behavior) ชนิดที่ประสงคใหผูอื่น
ไดรับอันตรายบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแกความตาย (Sears, et. al.,1991)
เหตุ ก ารณ ค วามรุ น แรงในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต จึ ง สร า งความ
เดือดรอนอยางมากใหกับชาวบาน และผูปฏิบัติงานหรือคนทํางานในพื้นที่ทั้ง
ตอวิถีชีวิตประจําวันที่บานและความยากลําบากในการประกอบอาชีพนอกบาน
ผู ป ฎิ บั ติ ห น า ที่ ใ นพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะข า ราชการทั้ ง ชาวพุ ท ธและชาวมุ ส ลิ ม
โดยทั่วไปมีการศึกษาระดับสูงกวาชาวบาน คนเหลานี้สวนใหญเปนคนในพื้นที่
สามจังหวัดนี้หรือจังหวัดใกลเคียง เกิดและเติบโตในพื้นที่ที่มีหลากหลาย ชาติ
พันธุ ศาสนา และวัฒนธรรม จึงไดรับรู เรียนรู และเขาใจในประวัติ ความ
เปนมาของปญหาความรุนแรงในพื้นที่จากประสบการณตรงในการอยูในพื้นที่
อยางตอเนื่อง และทางออมจากคําบอกเลาของผูอาวุโส ตลอดจนขาวสาร
ขอมูลที่เผยแพรภายในชุมชน นอกจากอิทธิพลของครอบครัวและสถานศึกษา
แลว ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ยังไดรับอิทธิพลจากการเปนสมาชิกกลุมทางศาสนา
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และกลุ ม ชาติ พั น ธุ ใ นการถ า ยทอดความเชื่ อ ทางศาสนา ภาษา วั ฒ นธรรม
ประเพณี คานิยม และวิถีการดําเนินชีวิตที่พึงปรารถนาของกลุมตน ตลอดจน
ได มี ป ระสบการณ ข องการเป น ชนกลุ ม น อ ย หรื อ ชนกลุ ม ใหญ ใ นสั ง คม
อิท ธิ พ ลทางสั ง คมเหล า นี้ น า จะมี ผ ลต อ การตี ค วามการรั บ รู และความเชื่ อ
เกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรงความไมสงบในพื้นที่ทั้งสาเหตุและวิธีการแกไข
ป ญ หา และความเชื่ อ ดั ง กล า วของผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นพื้ น ที่ ก็ น า จะมี ผ ลต อ
พฤติกรรมในการรวมมือกันแกไขปญหาเพื่อนําความสงบสูดินแดนนี้ในที่สุด
ด ว ย ดั ง นั้ น ผู ศึ ก ษาจึ ง สนใจศึ ก ษาความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ สาเหตุ สํ า คั ญ ของ
เหตุการณความไมสงบและความรุนแรง และขอเสนอแนะตอการแกไขปญหา
ของผู ป ฎิ บั ติ ห น า ที่ ใ นพื้ น ที่ โดยเปรี ย บเที ย บความเชื่ อ และความคิ ด เห็ น
เสนอแนะระหวางชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมดวย
วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคสําคัญอยู 3 ประการ คือ 1) ศึกษาความ
เชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของเหตุการณความรุนแรงและความไมสงบในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ยังคงดําเนินอยู และขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาดังกลาวของผูปฎิบัติหนาที่ในพื้นที่สามจังหวัด 2) เปรียบเทียบความ
เชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของเหตุการณความรุนแรงและความไมสงบในพื้นที่ฯ
และขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาฯ ระหวางผูปฎิบัติหนาที่ที่นับถือศาสนา
ต า งกั น (อิ ส ลามกั บ พุ ท ธ) และ 3) เสนอแนวทางในการแก ไ ขปญ หาความ
รุนแรงและความไม สงบของสามจั งหวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให
ความสงบสุขกลับคืนสูพื้นที่สามจังหวัด
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนผูปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต คือ ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งลวนเปนผูที่ใกลชิดกับเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่นี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 433 คน จาก 5 กลุม ในป พ.ศ. 2548 –
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2549 ดังนี้คือ 1) ผูปฎิบัติหนาที่ในอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ทั้งจาก
ภาคเอกชน (72 คน) และภาครั ฐ (21 คน) รวมจํ า นวน 93 คน (2548)
2) ขาราชการทหารสังกัดหนวยทหารราบที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลประชาชนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 52 คน (2548) 3) ผูนําศาสนาอิสลามใน
จังหวัดปตตานี จํานวน 100 คน (2548) 4) ขาราชการตํารวจ ไดแก ตํารวจ
ตระเวนชายแดน (60 คน) และตํ า รวจสั น ติ บ าล (42 คน) ที่ ปฏิ บั ติ ห น า ที่
รับผิดชอบในพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซียและสามจังหวัดนี้ รวมจํานวน 102 คน
(2549) และ 5) ขาราชการในจังหวัดยะลา ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุข (64 คน)
และครู (22 คน) รวม 86 คน (2549)
ลั กษณะโดยทั่ วไปของกลุ มตั วอย าง 5 กลุ ม มี ดั งนี้ คื อกลุ มตั วอย าง
ที่ 1 ผูปฎิบัติหนาที่ในอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จํานวน 93 คน
เป น ผู ป ระกอบอาชี พ ในภาคเอกชน 72 คน และภาคราชการ 21 คน กลุ ม
ตัวอยางนี้รอยละ 51.6 เปนหญิง อายุเฉลี่ยคือ 31.7 ป และรอยละ 45.2 นับถือ
ศาสนาอิสลาม กรณีกลุมภาคเอกชน สวนใหญมีอาชีพรับจาง รอยละ 61.1 เปน
ชาย อายุเฉลี่ยคือ 31.2 ป และรอยละ 48.6 นับถือศาสนาอิสลาม กรณีกลุม
ขาราชการ รอยละ 95.2 เปนหญิง อายุเฉลี่ยคือ 33.1 ป และรอยละ 33.3
นับถือศาสนาอิสลาม
กลุ มตั วอย างที่ 2 ข าราชการทหาร ที่ ปฏิ บั ติ หน าที่ รั กษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงภายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 52 คน มี
อายุตั้งแต 19 - 55 ป อายุเฉลี่ยคือ 38.4 ป อายุราชการโดยเฉลี่ยคือ 15.6 ป
รอยละ 82.7 นับถือศาสนาพุทธ รายไดโดยเฉลี่ย 12,326.92 บาทตอเดือน
กลุมตัวอยางที่ 3 ผูนําศาสนาอิสลามในจังหวัดปตตานี มีอายุตั้งแต
19 - 76 ป อายุเฉลี่ยคือ 47.3 ป รอยละ 88.0 สมรสแลว ระดับการศึกษาใน
ทางศาสนาสวนใหญรอยละ 44.0 เรียนจบจากโรงเรียนปอเนาะหรือการศึกษา
นอกระบบ รองลงมารอยละ 19.0 จบชั้น 10 (ซานา) รอยละ16.0 จบชั้น 7
(มุตา) รอยละ 14.0 จบชั้น 4 (อับตี) ฯลฯ ระดับการศึกษาสายสามัญ รอยละ
39.0 จบไมเกินระดับประถมศึกษา รองลงมารอยละ 34.0 จบระดับมัธยมตน
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และรอยละ 21.0 จบชั้นระดับมัธยมปลาย ดานตําแหนงทางศาสนา รอยละ
35.0 เป น อิ ห ม าม ร อ ยละ 37.0 เป น คอเต็ บ และร อ ยละ 28.0 เป น บิ ห ลั น
สําหรับรายได รอยละ 82.0 มีรายไดไมเกิน 5,000 บาทตอเดือน
กลุมตัวอยางที่ 4 ขาราชการตํารวจ ประกอบดวย 2 กลุมยอย ไดแก
1) กลุ มตํ ารวจตระเวนชายแดนปฏิ บั ติ หน าที่ งานชุ ดเฝ าตรวจชายแดนไทยมาเลเซี ย ในพื้ นที่ สามจั งหวั ดชายแดนภาคใต จํ านวน 60 คน มี อายุ โดย
เฉลี่ย 38.9 ป รอยละ 90.0 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 78.3 สมรสแลว โดยมี
รายไดเฉลี่ยเทากับ 17,763.33 บาทตอเดือน และ 2) กลุมตํารวจสันติบาลที่
ปฏิบัติหนาทีด่ ูแลสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 42 คน อายุโดยเฉลี่ยคือ
42.4 ป รอยละ 71.4 นับถือศาสนาพุทธ มีอายุราชการโดยเฉลี่ย 18.5 ป
โดยมีรายไดเฉลี่ยเทากับ 21,761.90 บาทตอเดือน
กลุมตัวอยางที่ 5 ขาราชการสาธารณสุขและครูในจังหวัดยะลา จํานวน
86 คน กรณี เจาหนาที่สาธารณสุข มีจํานวน 64 คน โดยรอยละ 68.8 เปน
หญิง อายุโดยเฉลี่ยคือ 35.8 ป รอยละ 60.9 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ
75.0 สมรสแลว มีอายุราชการโดยเฉลี่ย 13.1 ป และรอยละ 61.0 มีตําแหนง
อยูในระดับซี 5 ถึงซี 6 กรณีขาราชการครู มีจํานวน 22 คน โดยรอยละ 59.1
เปนหญิง อายุโดยเฉลี่ยคือ 36.3 ป จํานวนรอยละ 68.2 นับถือศาสนาพุทธ
รอยละ 72.7 สมรสแลว มีอายุราชการโดยเฉลี่ย 10.3 ป และรอยละ 45.4
มีตําแหนงอยูในระดับซี 3 ถึงซี 4
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ คําถามขอมูลดานภูมิหลังของผูตอบ และ
คําถามที่เปนความสนใจของการศึกษานี้ คือคําถามปลายเปด 2 ขอสําคัญ
คือ 1) ขอคําถามใหผูตอบระบุความคิดความเชื่อสวนตัวเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญ
ของสถานการณหรือเหตุการณความรุนแรง ความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด
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ชายแดนภาคใตที่กําลังดําเนินอยู และ 2) ขอคําถามใหผูตอบระบุขอเสนอแนะ
การแกปญหาความรุนแรงความไมสงบในพื้นที่เพื่อใหไดความสงบสุขกลับคืน
มาสูพื้นที่ 3 จังหวัด
สําหรับในกรณีขอมูลในป 2548 จากกลุมตัวอยาง 3 กลุม มีขอคําถาม
เกี่ยวกับความรูสึกของผูตอบตอสถานการณความไมสงบเพิ่มอีก 5 ขอ ไดแก การ
ประเมินตนเองของผูตอบใน 4 เรื่องคือ 1) ระดับผลกระทบของสถานการณความ
ไมสงบในพื้นที่ฯ วามีผลหรือไมเพียงใดตอชีวิตประจําวันของผูตอบ พรอมให
ระบุวาเพราะเหตุใดดวย 2) ระดับความรูสึกหวาดกลัวภัยจากเหตุการณความไม
สงบในขณะนั้น 3) ระดับความสุขในชีวิตโดยทั่วไปกอนหนาจะเกิดเหตุการณ
ความไมสงบ (4 มกราคม 2547) และ 4) ระดับความสุขในชีวิตภายหลังเกิด
เหตุการณความไมสงบฯ จนถึงในขณะนั้น คําถามขอ1 – 4 นี้มีลักษณะเปนมาตร
ประเมินคาดวยตนเองเพียงขอเดียว (Single - item self rating scale) มี 4
ระดับ ไดแก มีความสุขมาก มีความสุขปานกลาง มีความสุขเล็กนอย และไมมี
ความสุขเลย และขอ 5 เปนคําถามที่ใหผูตอบคาดการณวาเหตุการณความไม
สงบฯ นี้ จะยืดเยื้อไปอีกนานเพียงไร ซึ่งเปนคําถามปลายเปด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง 3 กลุมแรก ดําเนินการในชวง
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2548 สําหรับขอมูลใน 2 กลุมหลัง ดําเนินการใน
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2549 ในภาคสนาม ใชวิธีแจกแบบสอบถาม
โดยตรงใหกับกลุมตัวอยางและรับแบบสอบถามกลับคืนเอง ในการเก็บขอมูล
เพื่ อ การศึ ก ษานี้ ผู ศึ ก ษาได รั บ ความช ว ยเหลื อ อย า งดี ยิ่ ง จากนั ก ศึ ก ษา
ปริ ญ ญาโท ภาคพิ เ ศษศู น ย ภ าคใต จั ง หวั ด ยะลา คณะพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่งแวดลอม ในรุนที่ 8 – 9 และ 11 จํานวน 7 คน ที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ของ
กลุมตัวอยาง และไดรับความรวมมืออยางดีจากกลุมตัวอยางทั้ง 5 กลุม ใน
การตอบคําถามของการศึกษานี้
40 วารสารพัฒนาสังคม

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลคําตอบจากคําถามปลายเปดที่สําคัญ 2 ขอ
คือ 1) ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของเหตุการณความรุนแรง/ไมสงบใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 2) ขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปญหา
ความรุนแรง/ไมสงบฯ เพื่อนําสันติสุขกลับสูพื้นที่ฯ ผูศึกษาไดจัดกลุมคําตอบ
ดานความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของเหตุการณความรุนแรงความไมสงบฯ
ที่กลุมตัวอยางทั้งหมดตอบมา ไดเปน 9 ประเด็น / กลุม ดังนี้คือ
1. ความตองการในผลประโยชนตาง ๆ ของบุคคล ผูกอเหตุ ผูบงการ
หรือผูมีอิทธิพลในพื้นที่ ไดแก ผลประโยชนทางดานการเมือง ความตองการ
อํานาจ ความต องการเป นใหญ ผลประโยชน ทางด านเศรษฐกิ จหรื อตั วเงิ น
(ไดแก งบประมาณ การประกอบอาชีพผิดกฎหมายตาง ๆ เชน การคาของ
เถื่ อน ยาเสพติ ด และการพนั น) ความโลภ การแก งแย งชิ งดี เชิ งเด นกั น
ความขัดแยงในผลประโยชนของผูมีอิทธิพล ฯลฯ
2. ตั ว ข า ราชการไม ดี ได แก เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เอารั ด เอาเปรี ย บ
ประชาชน ทําตัวเปนนาย สรางเงื่อนไขกับชาวบาน ตํารวจไมดี รังแก ขมเหง
คนมุสลิม ชอบยัดเยียดขอหา ซอมใหรับสารภาพ เรียกเงิน ฯลฯ
3. ผูนําประเทศเปนปญหา ไดแก ดื้อ ไมฟงผูอื่น ปากไว ปากไมดี
ยั่วโทสะ เห็นแกประโยชนสวนตัวและพวกพอง ฯลฯ
4. การบริหาร การดําเนินการดานศึกษาของรัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดฯ นี้
เป นป ญ หา ได แ ก รัฐ ทอดทิ้ง ทํ าให คุณ ภาพการศึ กษาในพื้ นที่ 3 จัง หวั ด ฯ
ดอย ไมทัดเทียมกับสวนอื่นของประเทศ คนมีระดับการศึกษาต่ํา มีคนไมรู
หนังสือมาก ไมมีความเสมอภาคทางการศึกษา เยาวชนไมไดรับการศึกษา
สายสามัญอยางทั่วถึง ฯลฯ
5. การบริหาร การดําเนินการดานเศรษฐกิจของรัฐในพื้นที่ 3 จังหวัด
เปนปญหา ไดแก รัฐไมสงเสริมดานอาชีพ มีเยาวชนวางงานมาก ชาวบาน
ยากจน ไมมีที่ทํากิน ฯลฯ
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6. การไมไดรับความยุติธรรมจากรัฐ ไดแก รัฐมีอคติกับคนมุสลิม รัฐมี
การปฏิบัติตอประชาชนอยางไมเสมอภาค มีการอุมฆาโดยไมสอบสวนกอน
มีการทํารายคนบริสุทธิ์ ประชาชนไมไดรับความเปนธรรมจากภาครัฐ ฯลฯ
7. การขาดความเขาใจอันดีตอกันระหวางรัฐกับประชาชน ไดแก การ
ไมเขาใจกัน การเขาใจผิดตอกัน การขาดความสัมพันธอันดีระหวางประชาชน
กับหนวยงานภาครัฐ ความไมเขาใจในวัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิตของคน
ในพื้นที่ ความไมไววางใจ แคลงใจกัน ไมมีความจริงใจตอกัน ฯลฯ
8. ความตองการแบงแยกดินแดน ไดแก เรื่องเชื้อชาติ และศาสนา
ที่แตกตางกันจึงตองการแบงแยก ฯลฯ
9. การหลงผิด ไดแก ผูกอการหรือเยาวชนถูกสอน ถูกชักจูงโดยงาย
ใหเชื่อผิด ๆ คําสอนทางศาสนาถูกบิดเบือน และผูกอการไมปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาอิสลามในการดําเนินชีวิต ฯลฯ
สําหรั บ คําตอบจากคํ า ถามปลายเปดดานข อเสนอแนะในการแก ไข
ปญหาความรุนแรงความไมสงบฯ เพื่อใหสันติสุขกลับคืนสูพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต จากที่กลุมตัวอยางเสนอมา ผูศึกษาจัดเปนกลุมประเด็นคําตอบ
ไดเปน 9 ประเด็น /กลุม ดังนี้คือ
1. ใหปฏิบัติตามกฎหมายแกผูกระทําผิด ไดแก จับกุมคนราย / โจร/
ผูกอการราย/ผูบงการจางวานใหได ตองลงโทษผูกระทําความผิด ควรตอง
จัดการเด็ดขาดกับหัวหนาขบวนการ / การปราบโจรไมควรจับและปลอย ฯลฯ
2. ยายทหารออกจากพื้นที่สามจังหวัด ไดแก ยกเลิกกฎอัยการศึก /
ใหรัฐถอนกําลังทหารออก ใหกลับคืน พตท. 43 เหมือนเดิม ยุบตํารวจชุด
ตระเวนชายแดน ฯลฯ
3. ควรแกไขระบบราชการใหมีประสิทธิภาพและจัดการกับขาราชการ /
ตํารวจที่ไมดี ไดแก ใหชุดทหาร และตํารวจสามัคคีกัน รวมมือและประสานงาน
กั น ทํ างานไม ซ้ํ าซ อนและชวยกันปองกันเหตุ ไม สงบ ให มีเจาหน าที่รั ฐและ
ตํารวจดี ๆ ใหมาก ๆ ใหยายขาราชการที่ไมดีออกจากพื้นที่ ฯลฯ
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4. ใหรัฐปกครองหรือปฏิบัติแบบยุติธรรม / เสมอภาคกับชาวมุสลิม
ไดแก ไมเลือกปฏิบัติหรือมีอคติอยางเหมารวม การจับกุมตองมีหลักฐาน
เลิกการปฏิบัติแบบอุมฆา ใหความยุติธรรมแกชาวบานอยางเสมอหนา ฯลฯ
5. รัฐกับประชาชนควรหันหนาเขาหากัน ทุกฝายจริงใจตอกัน ไดแก
ใหเจาหนาที่รัฐปฏิบัติตามพระราชดํารัสของในหลวงที่ใหเขาใจ เขาถึง พัฒนา
เลิกคิดระแวงกัน รวมมือกัน วิเคราะหถึงสาเหตุใหถูกตอง ควรใสใจปญหา
ประชาชนมากขึ้น รวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ เขาใจวิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ชาวบาน ชวยสังเกตคนแปลกหนา พุทธและมุสลิมรวมมือกัน ฯลฯ
6. ควรพั ฒ นาให ทั่ ว ถึ ง ในด า นการศึ ก ษา ได แ ก พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของภูมิภาคนี้ ใหทัดเทียมภูมิภาคอื่น สนับสนุนดานการศึกษาแก
เยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการศึกษาสายสามัญ ใหโอกาสในการศึกษามาก
ขึ้น ใชระบบการศึกษาชวยปองกันแกไขในเรื่องเยาวชนหลงผิด ฯลฯ
7. ควรพัฒนาใหทั่วถึงในดานเศรษฐกิจ ไดแก การสรางงาน อาชีพ
ที่มั่นคง ใหทุกคนมีงานทํา สงเสริมงานและรายไดใหแกเยาวชน เพื่อดึง
เยาวชนเปนคนของรัฐ ฯลฯ
8. ใชคนในพื้นที่เปนเจาหนาที่ใหมาก ใหคนในพื้นที่ปกครองกันเอง
ได แ ก ให ค นในพื้ น ที่ มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมของรั ฐ มากขึ้ น ให ค นในพื้ น ที่
แกปญหาดูแลกันเอง ไมควรใหคนที่อื่นมาแกปญหา ใชหลักศาสนาอิสลามใน
การแกปญหา ปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ ฯลฯ
9. เปลี่ยนรัฐบาล / นายกฯ ลาออก / เปลี่ยนนายก
สํ า หรั บ สถิ ติ ที่ใ ชใ นการวิเ คราะหข อมู ล ครั้ง นี้ เพื่ อการเปรี ย บเที ย บ
คําตอบของกลุมตางๆ ไดแก การคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบคาไค–
สแควร (Chi – square test, χ2 - test) และการทดสอบคาที ( t – test)
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ผลการศึกษา
ผลการศึ กษา จากกลุ มตั วอย างผู ปฎิ บั ติ หน าที่ ในพื้ นที่ สามจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต จํานวน 5 กลุม จากหลากหลายหนาที่ เชน ผูนําศาสนาอิสลาม
ทหาร ตํารวจ เจ าหน าที่ สาธารณสุ ข ครู และผู ปฏิ บั ติงานในภาคเอกชน รวม
433 คน โดยสรุปมีดังนี้คือ
1. ประเด็นที่สนใจศึกษา 2 ดานคือ ดานความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญ
ของสถานการณ หรื อเหตุการณ ความรุ นแรงความไมสงบของพื้ นที่ 3 จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต ที่ยั งดําเนิ นอยู และดานขอเสนอแนะในการแกไขป ญหาความ
รุนแรงความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหสันติสุขกลับคืนสูดินแดน
แหงนี้ จากกลุมตัวอยางที่เปนผูปฏิบัติหนาที่อยูในพื้นที่ทั้งสิ้น 5 กลุม อันไดแก 1)
กลุมผูปฎิบัติหนาที่ในอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2) กลุมทหารราบที่ดูแล
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 3) กลุมผูนําศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี 4)
กลุ มตํ ารวจ (ตระเวนชายแดนและสั นติ บาล) ที่ รั บผิ ดชอบในพื้ นที่ 3 จั งหวั ด
ชายแดนฯ และ 5) กลุมขาราชการ (สาธารณสุขและครู) ในจังหวัดยะลา
1.1 ในประเด็นแรก ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของเหตุการณความ
รุ นแรงความไม สงบฯ ผลการศึ กษาจากกลุมตัวอยาง 4 กลุม (ยกเว นกลุมผูนํ า
ศาสนาอิสลาม) มีความสอดคลองตรงกัน คือ เรื่องที่กลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม เชื่อวา
เปนสาเหตุสําคัญที่สุดของเหตุการณความไมสงบโดยตอบกันมากที่สุดเปนอันดับ
หนึ่ง คือ เรื่องความตองการผลประโยชนตาง ๆ ของบุคคล ผูมีอิทธิพล ผูกอการ
หรือผูบงการ ตลอดจนความตองการอํานาจ ความตองการเปนใหญของนักการเมือง
ฯลฯ (รอยละ 46.2 ของกลุมคนทํางานใน อ.สุไหงโก-ลก รอยละ 48.8 ของกลุม
ทหาร รอยละ 36.3 ของกลุมตํารวจ และรอยละ 34.9 ของกลุมสาธารณสุข – ครู)
ประเด็ นความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุฯ ที่กลุมตัวอยางตอบกั นมากเปน
อันดับที่สองและมีความสอดคลองกันตรงกันใน 3 กลุม (รอยละ 20.4 ของกลุม
คนทํางานในอําเภอสุไหงโก-ลก รอยละ 25.5 ของกลุมตํารวจ และรอยละ 26.7
ของกลุมสาธารณสุข และครู) คือ เรื่องการขาดความเขาใจอันดีตอกันระหวาง
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ภาครัฐกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการที่ภาครัฐไมเขาใจในวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ ฯ (ยกเวนในกลุมทหาร คําตอบสาเหตุสําคัญที่มากเปนอันดับ
ที่สอง คือ เรื่องความตองการแบงแยกดินแดน) สวนสาเหตุสําคัญฯ อันดับที่
สามที่สอดคลองตรงกันในกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม คือ เรื่องการบริหารจัดการ
ดานการศึกษาของรัฐทําไดไมดีหรือเปนปญหา ไดแก รัฐปลอยปละละเลยจนทํา
ใหประชาชนและเยาวชนมีการศึกษา (สายสามัญ) ระดับต่ํา มีคนไมรูหนังสือ
จํานวนมาก คุณภาพการศึกษาดอยโดยไมทัดเทียมคนในภูมิภาคอื่น (รอยละ
8.6 ของกลุมทํางานในสุไหงโก-ลก รอยละ 13.5 ของกลุมทหาร รอยละ 13.7
ของกลุมตํารวจ และรอยละ 12.8 ของกลุมสาธารณสุข-ครู) สําหรับกลุมทหาร
เรื่องตอบมากเปนอันดับที่สามยังมีอีกหนึ่งเรื่อง (รอยละ 13.5 เทากัน) คือ เรื่อง
การขาดความเขาใจอันดีตอกันระหวางรัฐกับประชาชน
สําหรับในกลุมผูนําศาสนาอิสลาม ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของ
เหตุการณความรุนแรง ความไมสงบ เรื่องที่ตอบกันมากที่สุดเปนอันดับที่หนึ่ง คือ
เรื่องการขาดความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางภาครัฐและประชาชน (รอยละ 25.0)
รองลงมาอันดับสองคือเรื่องเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่ไมดี ขมเหงรังแก ไม
เปนธรรมตอประชาชนมุสลิม (รอยละ 22.0) และอันดับที่สามคือเรื่องความตองการ
ในผลประโยชนสวนตัวของผูมีอิทธิพล ผูกอการฯ (รอยละ 20.0) ฯลฯ (ตารางที่ 1)
1.2 ในประเด็นที่สองดานขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาความรุนแรง
และความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ของกลุมตัวอยางผูปฏิบัติงานใน
พื้นที่ทั้ง 4 กลุม คิดเห็นตรงกัน (ยกเวนกลุมผูนําศาสนาอิสลาม) คือ การเสนอให
ภาครัฐกับประชาชนควรหันหนาเขาหากันหรือรวมมือกัน ทุกฝายควรจริงใจตอกัน
เลิ กระแวงกั น หรื อทางราชการควรทํ าความเข าใจในวิ ถีชี วิ ต วัฒนธรรมของ
ประชาชนในพื้นที่ คอยใสใจในปญหาของประชาชนใหมากขึ้น ดังพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ให “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” นั่นเอง โดยเสนอ
กันมากเปนอันดับที่หนึ่ง (รอยละ 46.2 ของกลุมคนทํางานในอําเภอสุไหงโก-ลก
รอยละ 40.4 ของกลุมทหาร รอยละ 32.4 ของกลุมตํารวจ และรอยละ 43.0
ของกลุมสาธารณสุข – ครู)
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ตารางที่ 1 ความถี่และเปอรเซ็นตของคําตอบดานความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของเหตุการณ
ความไมสงบของกลุม ตัวอยาง 5 กลุม จําแนกตามศาสนา
รวม

3
(7.1%)

1
(2.4%)

2
(4.8%)

-

4
(9.5%)

14
(33.3%)

1
(2.4%)

2
(4.8%)

42
(100%)

28
(54.9%)
43
(46.2%)

2
(3.9%)
5
(5.4%)

1
(2.0%)
2
(2.2%)

6
(11.8%)
8
(8.6%)

-

1
(2.0%)
5
(5.4%)

5
(9.8%)
19
(20.4%)

6
(11.8%)
7
(7.5%)

2
(3.9%)
4
(4.3%)

51
(100%)
93
(100%)

-

1
(11.1%)
1
(2.3%)

3
(33.3%)
4
(9.3%)

-

-

-

3
(7.0%)

3
(33.3%)
4
(9.3%)

1
(11.1%)
9
(20.9%)

-

21
(48.8%)

1
(11.1%)
1
(2.3%)

9
(100%)
43
(100%)

21
(48.8%)
6
(15.4%)
14
(20.0%)
20
(20.0%)
8
(44.4%)

2
(3.8%)
11
(28.2%)
11
(18.0%)
22
(22.0%)
2
(11.1%)

2
(3.8%)
1
(2.6%)
-

7
(13.5%)
1
(2.6%)
4
(6.6%)
5
(5.0%)
-

1
(2.6%)
3
(4.9%)
4
(4.0%)
-

3
(5.8%)
11
(28.2%)
8
(13.1%)
19
19.0%)
1
(5.6%)

7
(13.5%)
6
(15.4%)
19
(31.0%)
25
(25.0%)
6
(33.3%)

10
(19.2%)
1
(2.6%)
1
(1.6%)
2
(2.0%)
1
(5.6%)

29
(34.5%)
37
(36.3%)
7
(21.9%)

7
(8.3%)
9
(8.8%)
1
(3.1%)

-

1
(1.2%)
1
(1.0%)
1
(3.1%)

-

2
(6.3%)

14
(16.7%)
14
(13.7%)
4
(12.5%)

1
(1.0%)
3
(9.4%)

20
(23.8%)
26
(25.5%)
12
(37.5%)

9
(10.7%)
10
(9.8%)
1
(3.1%)

4
(4.8%)
4
(4.8%)
1
(3.1%)

84
(100%)
102
(100%)
32
(100%)

15
(35.7%)

พุทธ
รวม

อิส
ลาม
พุทธ
รวม
กศ.
ต่ํา
สูง
รวม

ตํารวจ
ตระเวน
ชายแดน
และ
สันติบาล

เยาวช
น
หลงผิด

อิส
ลาม

ภาค
เอกชน
และ
ขาราช
การใน
สุไหง
โก - ลก

ผูนํา
ศาสนา
อิสลาม

ตองการ
แบง
แยก

ขรก.
ไมดี

กลุม
สังคม

ทหาร

ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบ
ผูนําเปน รัฐบริหาร รัฐบริหาร
รัฐไม
ขาด
การ
เศรษฐกิจ ยุติธรรม
ความ
ปญหา
ศึกษา
ไมดี
เขาใจกัน

ผล
ประ
โยชน

กลุม
ตัว
อยาง

อิส
ลาม
พุทธ
รวม

ไมดี

1
(1.0%)
-

-

-

1
(2.6%)
1
(1.6%)
2
(2.0%)
-

52
(100%)
39
(100%)
61
(100%)
100
(100%)
18
(100%)

สาธารณ
สุข
และ
ครู

อิส
ลาม
พุทธ

23
(42.6%)

-

2
(3.7%)

7
(13.0%)

-

1
(1.9%)

11
(20.4%)

6
(11.1%)

4
(7.4%)

54
(100%)

(ยะลา)

รวม

30
(34.9%)

1
(1.2%)

4
(4.7%)

11
(12.8%)

1
(1.2%)

4
(4.7%)

23
(26.7%)

7
(8.1%)

5
(5.8%)

86
(100%)

46 วารสารพัฒนาสังคม

กรณีกลุมตัวอยางในป 2548 ขอเสนอแนะที่เสนอกันมากเปนอันดับที่สอง
ของทั้ง 2 กลุม (รอยละ 17.8 ของกลุมผูปฎิบัติหนาที่ในอําเภอสุไหงโก-ลก และ
รอยละ 36.5 ของกลุมทหาร) คือ การเสนอแนะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายตอ
ผูกระทําผิดอยางเครงครัด ใหดําเนินการจับกุมผูกอเหตุมาลงโทษใหได ไมควร
จับและปลอย สําหรับขอเสนอแนะที่มากเปนอันดับที่สาม กลุมผูปฎิบัติหนาที่ใน
อําเภอสุไหงโก-ลก (รอยละ 8.6) เสนอใหยายทหารออกจากพื้นที่ สวนกลุมทหาร
(รอยละ 13.5) เสนอใหรัฐพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีและทั่วถึง
กรณีกลุมตัวอยางในป 2549 ขอเสนอแนะที่มากเปนอันดับสองของ
ทั้ง 2 กลุม (รอยละ 28.4 ของกลุมขาราชการตํารวจในพื้นที่ฯ และรอยละ
20.9 ของกลุมขาราชการสาธารณสุขและครูในจังหวัดยะลา) คือ การเสนอให
ภาครัฐพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาสายสามัญแกเยาวชน
ในพื้นที่ใหทั่วถึง ควรสนับสนุนดานการศึกษาแกประชาชนใหมีความทัดเทียมกับ
คนในภูมิภาคอื่น และควรใชการศึกษาในการแกไขปญหาเยาวชนถูกชักจูงให
หลงผิดตาง ๆ สําหรับประเด็นขอเสนอแนะที่มากเปนอันดับที่สามของทั้ง 2
กลุม (รอยละ 23.5 ของกลุมตํารวจและ รอยละ 14.4 ของกลุมสาธารณสุข
และครู) คือการเสนอใหทางราชการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดกับผู
กอเหตุ/ ผูบงการ และเอาคนผิดมาลงโทษใหได
กรณีกลุมผูนําศาสนาอิสลามมีความคิดเห็นเสนอแนะเพื่อการแกไข
ปญหาความรุนแรงในภาคใตในลักษณะที่เฉพาะ ตางกับ กลุมอื่น กลาวคือ
ผูนําศาสนาอิสลามเสนอใหใชคนในพื้นที่ดูแล แกปญหากันเอง มากที่สุดเปน
อันดับหนึ่ง (รอยละ 26.0) รองลงมาคือ การหันหนาเขาหากันโดยใหรัฐเขาใจ
และจริงใจตอประชาชน รัฐและขาราชการควรยึดปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ใหใชหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” (รอยละ
17.0) ลําดับที่สามคือ ใหรัฐปฏิบัติตอประชาชนมุสลิมอยางยุติธรรมไมเหมา
รวม (รอยละ 16.0) และใหรัฐลงโทษขาราชการที่ไมดี อคติตอคนไทยมุสลิม
ในพื้นที่ (รอยละ 16.0 เทากัน) ลําดับถัดมาคือใหยายทหารออกจากพื้นที่ 3
จังหวัด (รอยละ 11.0) ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความถี่และเปอรเซ็นตของคําตอบดานขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาความไมสงบฯ ของ
กลุมตัวอยาง 5 กลุม จําแนกตามศาสนา
กลุม
ตัว
อยาง
ภาค
เอกชน
และขา
ราชการใน
สุไหง
โก - ลก

ทหาร

ผูนําศาสนา
อิสลาม

กลุม ปฏิบัติตาม
สังคม กฎหมาย

อิส
ลาม

3
(7.1%)

6
(14.3%)

พุทธ

13
(25.5%)

2
(3.9%)

2
(3.9%)

1
(2.0%)

25
(49.0%)

2
(3.9%)

3
(5.9%)

1
(2.0%)

2
(2.9%)

รวม

16
(17.2%)
2
(22.2%)

8
(8.6%)
1
(11.1%)

2
(2.2%)
-

4
(4.3%)
-

43
(46.2%)
5
(55.6%)

4
(4.3%)
-

5
(5.4%)
-

6
(6.5%)
-

5
(5.4%)
1
(11.1%)

พุทธ

17
(39.5%)

-

-

2
(4.7%)

16
(37.2%)

7
(16.3%)

-

-

1
(2.3%)

รวม

19
(36.5%)
2
(5.1%)
2
(3.3%)
4
(4.0%)
1
(5.6%)

1
(1.9%)
4
(10.3%)
7
(11.5%)
11
(11.0%)
-

-

2
(3.8%)
10
(25.6%)
6
(9.8%)
16
(16.0%)
-

21
(40.4%)
4
(10.3%)
13
(21.3%)
17
(17.0%)
8
(44.4%)

7
(13.5%)
1
(2.6%)
3
(4.9%)
4
(4.0%)
4
(22.2%)

-

-

2
(5.1%)
2
(3.3%)
4
(4.0%)
-

7
(17.9%)
19
(31.1%)
26
(26.0%)
5
(27.8%)

2
(3.8%)
1
(2.6%)
1
(1.6%)
2
(2.0%)
-

23
(27.4%)
24
(23.5%)
15
(27.8%)

1
(1.2%)
1
(1.0%)
1
(3.1%)
2
(3.7%)

2
(3.7%)

3
(3.6%)
3
(2.9%)
5
(15.6%)
2
(3.7%)

25
(29.8%)
33
(32.4%)
16
(50.0%)
21
(38.9%)

25
(29.8%)
29
(28.4%)
7
(21.9%)
11
(20.4%)

1
(1.2%)
1
(1.0%)
1
(3.1%)
-

6
(7.1%)
11
(10.8%)
2
(6.3%)
-

15
(17.4%)

3
(3.5%)

2
(2.3%)

7
(8.1%)

37
(43.0%)

18
(20.9%)

1
(1.4%)

2
(2.3%)

กศ.
ต่ํา
สูง
รวม

ตํารวจ
ตระเวน
ชายแดน
และ
สันติบาล

อิส
ลาม
พุทธ
รวม

สาธารณ
สุข
และ
ครู

ขอเสนอแนะ
รัฐ & ปชช.
หันหนา
เขาหากัน

จัดการกับ ปฏิบัติตอ
ปชช.
ขรก.
ไมดี
อยาง
ยุติธรรม
3
(7.1%)

อิส
ลาม

อิส
ลาม
พุทธ
รวม

ยาย
ทหาร
ออก
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8
(20.5%)
8
(13.1%)
16
(16.0%)
-

พัฒนา
เศรษฐกิจ
/อาชีพ

18
(42.9%)

พัฒนา
การ
ศึกษาให
ทั่วถึง
2
(4.8%)

เปลี่ยน
รัฐบาล/
นายก

2
(4.8%)

ใหคนใน
พื้นที่
ดูแล
กันเอง
5
(11.9%)

3
(7.1)

1
(1.9%)
1
(1.2%)

2. การเปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญและความคิดเห็น
ดานขอเสนอแนะที่สําคัญในการแกไขปญหาฯ ระหวางผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่
นับถือศาสนาตางกันคือ ระหวางผูนับถือศาสนาอิสลามกับผูที่นับถือศาสนา
พุทธ โดยมีการจัดกลุมคําตอบใหม ดวยการยุบรวมใหนอยกลุมลง เพื่อใหการ
วิเคราะห หาความสัมพั นธของตัว แปรดวยวิธีการทางสถิติ ( χ2 –
test)
สามารถทําได ผลการศึกษา มีดังนี้
2.1 การเปรีย บเที ย บประเด็ น ความเชื่ อ เกี่ย วกั บ สาเหตุ สํา คั ญ ของ
เหตุการณความรุนแรงความไมสงบระหวางผูปฎิบัติหนาที่ชาวพุทธกับชาว
มุ ส ลิ ม พบว า ประเด็ น ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ สาเหตุ สํ า คั ญ ขึ้ น อยู กั บ หรื อ มี
ความสัมพันธกับศาสนาของผูตอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในกลุมตัวอยางทั้ง
3 กลุม (ยกเวน กลุมตํารวจ) นั่นคือ ผูปฎิบัติหนาที่ชาวพุทธ และชาว
มุสลิม มีความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบในประเด็น
ที่แตกตางกัน โดยผูตอบชาวมุสลิมทั้ง 3 กลุม จํานวนรอยละที่มากกวาชาว
พุท ธ เชื่อ เกี่ ย วกั บ สาเหตุ สํา คั ญ ของเหตุ ก ารณ ค วามรุ น แรง / ไม ส งบ ใน
ประเด็นที่วาชาวมุสลิมไมไดรับความยุติธรรม (ความเสมอภาคและความเปน
ธรรม) จากภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนการบริหารงานของภาครัฐ
ผิดพลาด และขาดความเขาใจประชาชนในพื้นที่ ในขณะที่ผูตอบชาวพุทธ
จํานวนรอยละที่มากกวาชาวมุสลิมเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของเหตุการณฯ
ในประเด็นเรื่องความตองการในผลประโยชนตาง ๆ ของบุคคล ผูบงการ/
ผูกอการ/นักการเมือง หรือผูมีอิทธิพลทั้งผลประโยชนในดานเศรษฐกิจและ
อํานาจ ตลอดจนความตองการแบงแยกดินแดน (ตารางที่ 3, 4, 5 และ 6)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความเชือ่ ในสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบฯ ของผูปฎิบัติ
หนาที่ในอําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาสระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกัน

ศาสนา

อิสลาม
พุทธ
รวม

คนในอําเภอสุไหงโก-ลกเชื่อในสาเหตุสําคัญความไมสงบฯ
ผลประโยชน
ความไมยุติธรรม
การบริหารงานของรัฐ
สวนตัว / ตองการ
จากรัฐและ
ผิดพลาด / ความไม
เปนใหญ-ดินแดน
เจาหนาที่ของรัฐ
เขาใจกัน
คน (%)
คน (%)
คน (%)
18 (42.9)
8 (19.2)
16 (38.1)
36 (70.6)
4 ( 7.8)
11 (21.6)
54 (58.1)
12 (12.9)
27 (29.0)

รวม
คน
42
51
93

(%)
(100.0)
(100.0)
(100.0)

χ2 = 7.458 , df = 2, p = .024
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความเชื่อในสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบฯ ของทหาร
ที่ปฏิบัติหนาที่ดูแล 3 จังหวัดภาคใต ระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกัน
ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
รวม

ทหารเชื่อในสาเหตุสําคัญความไมสงบฯ
ผลประโยชน ความไมเขาใจ กัน รัฐ/เจาหนาที่รัฐบริหารงานตาง ๆ
รวม
/ ตองการเปนใหญ-ดินแดน
ไมดี / ไมยุติธรรม
คน (%)
คน (%)
คน (%)
4 (44.4)
5 (56.6)
9 (100.0)
34 (79.1)
9 (20.9)
43 (100.0)
38 (73.1)
14 (26.9)
52 (100.0)

χ2 = 4.535 , df = 1, p = .033
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความเชือ่ ในสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบฯ ของตํารวจตระเวน
ชายแดนและสันติบาลที่ปฏิบัติหนาที่ดูแล 3 จังหวัด ระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกัน
ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
รวม

ตํารวจเชื่อในสาเหตุสําคัญความไมสงบฯ
ผลประโยชนสวนตัว /
ความไมยุติธรรมจาก
การบริหารงานของรัฐ
ตองการเปนใหญ-ดินแดน รัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ผิดพลาด/ความไมเขาใจกัน

คน (%)
9 (50.0)
42 (50.0)
51 (50.0)

คน (%)
3 (16.7)
7 ( 8.3)
10 ( 9.8)

χ2 = 1.306 , df = 2, p = .520
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คน (%)
6 (33.3)
35 (41.7)
41 (40.2)

รวม
คน (%)
18 (100.0)
84 (100.0)
102 (100.0)

ตารางที่ 6

ศาสนา

อิสลาม
พุทธ
รวม

เปรียบเทียบความเชื่อในสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบฯ
ขาราชการสาธารณสุข และครูในจังหวัดยะลา
ขาราชการในจังหวัดยะลาเชื่อในสาเหตุสําคัญความไมสงบฯ
การบริหารงาน
ผลประโยชนสวนตัว ความไมยุติธรรม
ของรัฐผิดพลาด /
จากรัฐและ
/ ตองการเปนใหญเจาหนาที่ของรัฐ ความไมเขาใจกัน
ดินแดน
คน (%)
คน (%)
คน (%)
9 (28.1)
6 (18.8)
17 (53.1)
33 (61.1)
3 ( 5.6)
18 (33.3)
42 (48.8)
9 (10.5)
35 (40.7)

ของ

รวม
คน (%)
32 (100.0)
54 (100.0)
86 (100.0)

χ2 = 9.753 , df = 2, p = .008

2.2 การเปรียบเทียบการอนุมานสาเหตุสําคัญของเหตุการณระหวาง
ผูปฎิบัติหนาที่ชาวพุทธกับชาวมุสลิม เมื่อพิจารณาความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ
วาเปนการอนุมานสาเหตุหรือเปนการระบุสาเหตุพฤติกรรม (attribution) ตาม
ทฤษฎีการอนุมานสาเหตุ (Attribution theory) ของ Heider (1958) โดย
ถือวาผูตอบเปนผูสังเกตการณ (Observer) ผูศึกษาสามารถแบงประเด็นคําตอบ
ดานความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของเหตุการณความรุนแรงความไมสงบฯ
เปน 2 ประเภทตามทฤษฎีฯ คือ 1) การระบุสาเหตุไปที่ปจจัยภายในหรือลักษณะ
สวนบุคคล (Internal / dispositional attribution) ของผูกระทํา (Actor)พฤติกรรม
ความรุนแรง/กอความไมสงบ ในที่นี้ไดแก ประเด็นเรื่องความตองการผลประโยชน
ตาง ๆ ของบุคคล ผูกอการฯ หรือผูมีอิทธิพล ความโลภ รวมทั้งเรื่องความ
ตองการแบงแยกดินแดนของผูกอการฯ และเรื่องการหลงผิดของเยาวชนเนื่องจาก
ถูกชักจูงโดยงาย และ 2) การระบุสาเหตุไปที่ปจจัยภายนอกตัวผูกระทํา อันไดแก
สถานการณ สิ่งแวดลอม และบุคคลอื่น (External / situational attribution) ในที่นี้
คือ ประเด็นอื่นๆ ที่ไมใชลักษณะสวนบุคคลของผูกระทํา ไดแก การบริหารงาน
ของรั ฐไม ดี เป นป ญหาในเรื่ องต างๆ เช น การให ความยุ ติ ธรรม การจั ดการ
การศึกษา ความเขาใจใกลชิดกับประชาชน ฯลฯ ผลการเปรียบเทียบประเภทของ
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การอนุมานสาเหตุสําคัญของเหตุการณความรุนแรงฯ ระหวางผูปฎิบัติหนาที่ใน
พื้นที่ชาวพุทธ กับชาวมุสลิม จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 4 กลุม พบวา ใน 3 กลุม
(ยกเว น กลุ ม ตํ า รวจ) การอนุ ม านสาเหตุ สํ าคั ญ ของเหตุ ก ารณ ค วามรุ น แรง
มี ค วามสั ม พั น ธ ห รื อ ขึ้ น อยู กั บ ศาสนาของผู ต อบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
กล า วคื อ ผู ป ฎิ บั ติ ห น า ที่ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ ป น ชาวพุ ท ธ ส ว นมากอนุ ม านสาเหตุ
เหตุการณความรุนแรงความไมสงบไปที่ปจจัยภายในหรือลักษณะสวนบุคคลของ
ผูกอเหตุ (Dispositional cause) โดยรอยละ 70.6 ของกลุมตัวอยางชาวพุทธ
ในกลุ มผู ปฎิ บั ติหน าที่ ในอํ าเภอสุไหงโก-ลก ร อยละ 69.7 ในกลุ มทหาร และ
รอยละ 61.1 ในกลุมขาราชการสาธารณสุข - ครู ระบุสาเหตุของเหตุการณความ
ไม สงบไปที่ ลั กษณะส วนตั วของผู กระทํ า ในขณะที่ กลุ มตั วอย างชาวมุ สลิ ม
สวนมากอนุมานสาเหตุสําคัญของเหตุการณความรุนแรงไปที่ปจจัยภายนอก หรือ
สถานการณ หรือคนอื่น (Situational cause) ในที่นี้คือภาครัฐและคนของรัฐ โดย
รอยละ 57.1 ของกลุมตัวอยางชาวมุสลิม ในกลุมอําเภอสุไหงโก-ลก รอยละ 88.9
ในกลุมทหาร และรอยละ 71.9 ในกลุมขาราชการสาธารณสุข – ครู ระบุสาเหตุ
สําคัญของเหตุการณความไมสงบไปที่ภาครัฐที่ดําเนินการหรือบริหารงานไมดีเปน
ปญหาในดานตาง ๆ (ตารางที่ 7, 8, 9 และ 10)
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบประเภทของการอนุมานสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบฯ
ของผูปฎิบัติหนาที่ในอําเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส ระหวางผูที่นับถือ
ศาสนาตางกัน
ประเภทของการอนุมานสาเหตุ
รวม
ปจจัยภายใน
ปจจัยภายนอก
ศาสนา
คน (%)
คน (%)
คน (%)
อิสลาม
18 (42.9)
24 (57.1)
42 (100.0)
พุทธ
36 (70.6)
15 (29.4)
51 (100.0)
รวม
54 (58.1)
39 (40.9)
93 (100.0)

χ2 = 7.279 , df = 1, p < .010
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบประเภทของการอนุมานสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบฯ
ของทหารที่ปฏิบัติหนาที่ดูแล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระหวางผูที่นับถือ
ศาสนาตางกัน
ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
รวม

ประเภทของการอนุมานสาเหตุ
ปจจัยภายใน
ปจจัยภายนอก
คน (%)
คน (%)
1 (11.1)
8 (88.9)
30 (69.7)
13 (30.3)
31 (59.6)
21 (40.4)

รวม
คน (%)
9 (100.0)
43 (100.0)
52 (100.0)

χ2 = 7.940 , df = 1, p < .005
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบประเภทของการอนุมานสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบฯ
ของตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ดูแล 3 จังหวัดชายแดนภาคใตระหวางผูทนี่ บั ถือ
ศาสนาตางกัน
ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
รวม

ประเภทของการอนุมานสาเหตุ
ปจจัยภายใน
ปจจัยภายนอก
คน (%)
คน (%)
9 (50.0)
9 (50.0)
42 (50.0)
42 (50.0)
51 (50.0)
51 (50.0)

รวม
คน (%)
18 (100.0)
84 (100.0)
102 (100.0)

χ2 = 0.000 , df = 1, p = 1.000
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบประเภทของการอนุมานสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบฯ
ของขาราชการสาธารณสุข- ครูในจังหวัดยะลา ระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกัน
ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
รวม

ประเภทของการอนุมานสาเหตุ
ปจจัยภายใน
ปจจัยภายนอก
คน (%)
คน (%)
9 (28.1)
23 (71.9)
33 (61.1)
21 (38.9)
42 (48.8)
44 (51.2)

รวม
คน (%)
32 (100.0)
54 (100.0)
86 (100.0)

χ2 = 8.748 , df = 1, p < .005
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2.3 สําหรับการเปรียบเทียบประเด็นของขอเสนอแนะตอการแกไข
ปญหาความรุนแรง / ไมสงบ ฯ ระหวางผูปฎิบัติหนาที่นับถือศาสนาอิสลามกับ
ศาสนาพุทธ พบวา ในกลุมตัวอยาง 3 กลุม (ยกเวนกลุมทหาร) ประเด็น
ของการเสนอแนะมี ค วามสั ม พั น ธ ห รื อ ขึ้ น อยู กั บ ศาสนาของผู ต อบอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม ผูตอบพุทธกับมุสลิม
ใหขอเสนอแนะที่แตกตางกัน โดยชาวพุทธ จํานวนรอยละที่มากกวาชาวมุสลิม
อยางเดนชัดเสนอใหใชมาตรการทางกฎหมายและจัดการอยางเด็ดขาดกับ
ผูกระทําผิด ในขณะที่ผูตอบมุสลิมเสนอเรื่องดังกลาวนอยกวามาก และในกลุม
ขาราชการสาธารณสุขและครูในจังหวัดยะลา ผูตอบชาวมุสลิมไมไดเสนอเรื่อง
นี้เลย นอกจากนี้ขอเสนอในประเด็นใหใชคนในพื้นที่ใหมากขึ้นหรือใหคนใน
พื้นที่แกไขปญหา ปกครอง ดูแลกันเอง ผูตอบมุสลิมเปนผูเสนอมากกวาผูตอบ
พุทธอยางเดนชัด และในกลุมขาราชการสาธารณสุข-ครู จังหวัดยะลา ผูตอบ
พุทธไมไดเสนอเรื่องนี้เลย (ตารางที่ 2, 11, 12, 13, และ 14)
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอเสนอแนะในการแกไขปญหาความไมสงบฯ ของผูประกอบอาชีพใน
อําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส ระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกัน

ศาสนา

อิสลาม
พุทธ
รวม

คนในอําเภอสุไหงโก-ลกเสนอแนะในการแกไขปญหาความไมสงบฯ
หันหนาเขาหากัน เปลี่ยนการบริหารของรัฐ/
จัดการตาม
รวม
ยายทหารออก/
ระหวางรัฐและ
กฎหมายอยาง
ใหคนในพื้นที่ดูแลกันเอง
ประชาชน
เครงครัด
คน (%)
คน (%)
คน (%)
คน (%)
3 ( 7.1)
18 (42.9)
21 (50.0)
42 (100.0)
13 (25.5)
25 (49.0)
13 (25.5)
51 (100.0)
16 (17.2)
43 (43.2)
34 (36.6)
93 (100.0)

χ2 = 8.480 , df = 2, p = .014
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ตารางที่ 12 เปรียบเทียบขอเสนอแนะในการแกไขปญหาความไมสงบฯ ของทหารที่ปฏิบัติ
หนาที่ดูแล 3 จังหวัดภาคใต ระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกัน
ทหารเสนอแนะในการแกไขปญหาความไมสงบฯ
หันหนาเขาหากัน
จับคนรายมาลงโทษ /
ระหวางรัฐและประชาชน
พัฒนาการศึกษา /
รวม
ศาสนา
เปลี่ยนนายก
คน (%)
คน (%)
คน (%)
อิสลาม
5 (55.6)
4 (44.4)
9 (100.0)
พุทธ
16 (37.2)
27 (62.8)
43 (100.0)
รวม
21 (40.4)
31 (59.6)
52 (100.0)

χ2 = 1.040 , df = 1, p = .308
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบขอเสนอแนะในการแกไขปญหาความไมสงบฯ ของตํารวจตระเวน
ชายแดนและสันติบาลที่ปฏิบัติหนาที่ดูแล 3 จังหวัด ระหวางผูที่นับถือ
ศาสนาตางกัน
ตํารวจเสนอแนะในการแกไขปญหาความไมสงบฯ
ใหคนในพื้นที่ปกครอง
หันหนาเขาใจกัน / พัฒนา
รวม
ศาสนา
กันเอง
การศึกษา / ปฏิบัติตามกฎหมาย
/ ยุติธรรม /
คน (%)
คน (%)
คน (%)
อิสลาม
13 (72.2)
5 (27.8)
18 (100.0)
พุทธ
77 (91.7)
7 ( 8.3)
84 (100.0)
รวม
90 (88.2)
12 (11.8)
102 (100.0)

χ2 = 5.399 , df = 1, p = .020
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความเชื่อในสาเหตุสาํ คัญของเหตุการณความไมสงบฯ ของขาราชการ
สาธารณสุข และครูในจังหวัดยะลา

ศาสนา

อิสลาม
พุทธ
รวม

ขาราชการในจังหวัดยะลาเสนอแนะในการแกไขปญหาความไมสงบฯ
หันหนาเขาหากัน พัฒนาการศึกษา / รัฐให
จัดการตาม
ความยุติธรรม / ใหคน
ระหวางรัฐและ
กฎหมายอยาง
ในพื้นที่ดูแลกันเอง
ประชาชน
เครงครัด
คน (%)
คน (%)
คน (%)
16 (50.0)
16 (50.0)
15 (27.8)
21 (38.9)
18 (33.3)
15 (17.5)
37 (43.0)
34 (39.5)

รวม
คน (%)
32 (100.0)
54 (100.0)
86 (100.0)

χ2 = 10.877, df = 2, p = .004

2.4 ในกรณีของกลุมตัวอยางผูนําศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี
ผูศึกษาสนใจเปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญฯ และขอเสนอแนะ
ของผูนําศาสนาฯ ที่มีระดับการศึกษาสายสามัญตางกัน คือ ระหวางผูที่มี
การศึ ก ษาสายสามั ญ อยู ใ นระดั บ ต่ํ า (ไม เ กิ น การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ คื อ
ประถมศึกษาปที่ 6) กับระดับสูง (สูงกวาประถมศึกษา ปที่ 6) พบวา ประเด็น
คําตอบสัมพันธกับระดับการศึกษาของผูตอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งใน
2 กรณีคือ ในเรื่องความเชื่อในสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบฯ
และเรื่ อ งความคิ ด เห็ น เสนอแนะเพื่ อ การแก ไ ขป ญ หาความไม ส งบฯ
โดยพบวาในกรณีแรก ผูนําศาสนาอิสลามที่มีการศึกษาสายสามัญในระดับต่ํา
เชื่อวาสาเหตุสํ าคั ญของเหตุการณความไมสงบฯ สืบเนื่ องมาจากความไม
ยุติธรรมที่ไดรับจากรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ มากกวาผูนําศาสนาอิสลามที่มี
การศึกษาระดับสูง และผูที่มีการศึกษาระดับสูงเชื่อมากกวาผูที่มีการศึกษา
ระดับต่ํา วารัฐบริหารงานผิดพลาด ทั้งเรื่องการไมทําความเขาใจกับคนในพื้นที่
การบริหารจัดการดานการศึกษา และการดูแลดานเศรษฐกิจ (ตารางที่ 15)
สํ า หรั บ กรณี ข อ เสนอแนะเพื่ อ การแก ไ ขป ญ หาความไม ส งบฯ ผู นํ า ศาสนา
อิสลามที่มีการศึ กษาระดับต่ํา เสนอในเรื่องการใหความเป นธรรมในสังคม
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โดยใหภาครัฐปฏิบัติตอประชาชนมุสลิม อยางยุติธรรม ไมเหมารวม ไมอคติ
ตลอดจนใหจัดการกับขาราชการที่ไมดี และใหจัดการลงโทษกับคนที่ทําผิด
ตามกฎหมาย มากกวา ผูนําศาสนาที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวา ในขณะที่
ผูตอบที่มีการศึกษาสูงเสนอใหใชคนในพื้นที่ปกครอง ดูแลกันเอง และใหรัฐกับ
ประชาชนทําความเขาใจซึ่งกันและกันหรือใหหันหนาเขาหากัน จริงใจ และ
รวมมือกันมากกวา ผูตอบที่มีการศึกษาระดับต่ํา (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความเชื่อในสาเหตุสําคัญของเหตุการณความไมสงบฯ ของผูนําศาสนา
ในจังหวัดปตตานี ระหวางผูที่มีระดับการศึกษาตางกัน
ผูนําศาสนาเชื่อในสาเหตุสําคัญความไมสงบฯ
การบริหารงาน
ความไมยุติธรรม
ผลประโยชน
ระดับ
ของรัฐผิดพลาด /
จากรัฐและ
สวนตัว / ตองการ
รวม
การศึกษา
เปนใหญ-ดินแดน เจาหนาที่ของรัฐ ความไมเขาใจกัน
คน (%)
คน (%)
คน (%)
คน (%)
ต่ํา
8 (20.5)
23 (59.0)
8 (20.5)
39 (100.0)
สูง
16 (26.2)
19 (31.1)
26 (42.6)
61 (100.0)
รวม
24 (24.0)
42 (42.0)
34 (34.0)
100 (100.0)

χ2 = 8.131 , df = 2, p = .017
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบขอเสนอแนะในการแกไขปญหาความไมสงบฯ ของผูนําศาสนาในจังหวัด
ปตตานี ระหวางผูที่มีระดับการศึกษาตางกัน

ระดับ
การศึกษา
ต่ํา
สูง
รวม

ผูนําศาสนาเสนอแนะในการแกไขปญหาความไมสงบฯ
จัดการกับขาราชการ รวมมือกันพัฒนา/ ใหคนในพื้นที่
ไมดี/ คนผิด / ปฏิบัติ
พัฒนาการศึกษา
ดูแลกันเอง /
ตอมุสลิมอยางยุติธรรม
และเศรษฐกิจ
ยายทหารออก
คน (%)
คน (%)
คน (%)
20 (51.3)
7 (17.9)
12 (30.8)
16 (26.2)
18 (29.5)
27 (44.3)
36 (36.0)
25 (25.0)
39 (39.0)

รวม
คน (%)
39 (100.0)
61 (100.0)
100 (100.0)

χ2 = 6.530 , df = 2, p = .038
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3. ผลการศึ กษาในส วนของความรู สึ กของกลุ มตั วอย างต อเหตุ การณ
ความไมสงบฯ ในขณะนั้น จากขอมูลเฉพาะของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมในป 2548
จํ านวนรวม 245 คน ด วยข อคําถามใน 4 ประเด็น ผลโดยสรุปมีดั งนี้ คื อ
1) ไม ว าชาวพุ ทธหรื อมุ สลิ มเห็ นว า สถานการณ ความไม สงบใน 3 จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต มีผลอยางมากตอการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยรอยละ 53.8
ของผูตอบในอําเภอสุไหงโก-ลก รอยละ 70.0 ของผูนําศาสนาอิสลามในจังหวัด
ปตตานี และรอยละ 34.6 ของทหาร รายงานวาไดรับผลกระทบในระดับมาก
โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากทําใหรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตอบมาก
เปนอันดับหนึ่ง รองลงคือ ทําใหมีความเครียด หวาดกลัว การดําเนินชีวิตไมเปน
ปกติสุข และถัดมาคือ มีผลเสียตอเศรษฐกิจของผูตอบ ไดแก การทํามาหากิน และ
การค าขายยากลํ าบากขึ้ นมาก 2) สํ าหรั บการประเมิ นตนเองถึ งระดั บความ
หวาดกลัวภัยจากเหตุการณความไมสงบฯ รอยละ 89.0 ของผูนําศาสนาอิสลาม
ร อยละ 78.5 ของผู ตอบในอําเภอสุ ไหงโก–ลก และร อยละ 30.8 ของทหาร
ในกลุมตัวอยาง รายงานวากลัวถึงกลัวมาก โดยจํานวนเกือบรอยละ 20 ของผูตอบ
ในอําเภอสุไหงโก-ลก ประเมินความหวาดกลัวภัยจากเหตุการณฯ วากลัวมากจน
อยากยายไปอยูที่อื่น 3) การคาดการณสถานการณฯ ในอนาคต ผูตอบทั้ง 3
กลุมตัวอยาง สวนมาก (คือ รอยละ 50.0 ของผูนําศาสนาอิสลาม รอยละ 30.8
ของทหาร และร อยละ 30.1 ของผู ตอบในอํ าเภอสุ ไหงโก–ลก) คาดการณ ว า
เหตุการณความไมสงบฯ จะยืดเยื้อไปอีกนาน คือนานมากกวา 10 ป (ตารางที่
17, 18, 19 และ 20)
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ตารางที่ 17 เปรียบเทียบการประเมินผลของสถานการณความไมสงบฯ ที่มีตอชีวิตประจําวันของ
กลุมตัวอยาง 3 กลุม
ผลตอชีวิตประจําวัน
1.
2.
3.
4.

ไมมีผลกระทบเลย
มีผลเล็กนอย
มีผลพอสมควร
มีผลมาก
รวม

คนในอ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
คน
(%)
(2.2)
2
(11.8)
10
(32.3)
31
(53.8)
50
93
(100.0)

ทหารใน 3 จังหวัด
คน
13
6
15
18
52

(%)
(25.0)
(11.5)
(28.8)
(34.6)
(100.0)

ผูนําศาสนา
จ.ปตตานี
คน
(%)
4
(4.0)
3
(3.0)
17
(17.0)
76
(76.0)
100 (100.0)

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตของคําตอบ ดานเหตุผลของการไดรับผลของสถานการณ
ความไมสงบฯ ที่มีตอชีวิตประจําวันของกลุม ตัวอยาง 3 กลุม
ไดรับหรือไมเพียงไร
เพราะ
1. รูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. กระทบเศรษฐกิจ / การทํามาหากิน / การคาขาย /
ไมมีลูกคา
3. หวาดกลัว / ระแวง / เครียด / การดําเนินชีวิตไมปกติสุข
4. เสียเวลาที่จุดตรวจ / ไมสะดวกเวลาเดินทาง
หรือรับระบบคลื่นสื่อสาร
5. จับคนรายไมได
6. เสียภาพพจนมุสลิม / ถูกกลาววามุสลิมไมดี
7. ไมเดือดรอน / ไมเกี่ยว / ไมมีประโยชน
ที่จะกลัว / เปนหนาที่ไมกลัว
8. ไมรู /ไมตอบ
รวม

คนใน
อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
36.6

ทหารใน
3
จังหวัด
26.9

ผูนํา
ศาสนา
จ.ปตตานี
16.0

18.3

5.8

10.0

17.2
16.1

15.4
11.5

21.0
7.0

1.1
2.2

13.5

1.0
3.0
4.0

8.6
100.0

26.9
100.0

38.0
100.0
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ตารางที่ 19 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตของคําตอบดานระดับความหวาดกลัวภัยจากเหตุการณ
ความไมสงบฯ ในปจจุบนั ของกลุมตัวอยาง 3 กลุม

ภัยจากเหตุการณฯ
1.
2.
3.
4.

ไมกลัว
เฉย ๆ
กลัว
กลัวมาก / อยากยายไปอยูที่อื่น
รวม

ตารางที่ 20

คนในอ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
2.2
19.4
59.1
19.4
100.0

ทหารใน
3 จังหวัด
26.9
42.3
23.1
7.7
100.0

ผูนําศาสนา
จ.ปตตานี
2.0
9.0
82.0
7.0
100.0

เปรียบเทียบเปอรเซ็นตของคําตอบของการคาดการณความยืดเยือ้
เพียงใดของเหตุการณความไมสงบฯ ของกลุมตัวอยาง 3 กลุม
ความยืดเยื้อเพียงใด

1. นาน / มากกวา 10 ป / ตลอดไป
2. จับโจรหรือคนผิดได / รูตัวผูบงการ /
คนชั่วตายไป
3. ชาวบานรวมมือกับทหาร / แกปญหาได
ถูกจุด / รัฐมีความสามารถ / รัฐจริงใจ
4. มีมาตรการที่เด็ดขาด / จับจริง /
ไมปลอย
5. โจรชนะได 3 จังหวัด / แบงแยกดินแดนไดสําเร็จ
6. ทหารออกจากพื้นที่
7. เปลี่ยนรัฐบาล /นายก ลาออก
8. ไมนาน / ไมยืดเยื้อ / 1 – 3 ป
9. ไมรู / ไมตอบ
รวม
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คนใน
อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
30.1

ทหารใน
3 จังหวัด

ผูนําศาสนา
จ.ปตตานี

30.8

50.0

8.6

9.6

3.0

9.7

28.8

8.0

5.4

9.6

-

1.1
3.2
5.4
8.6
28.0

9.6
1.9
3.8
3.5

2.0
1.0
3.0
33.0

100.0

100.0

100.0

ประเด็นสุดทายของเรื่องความรูสึกตอเหตุการณไมความสงบฯ คือ การ
ประเมิ นตนเองถึ งระดั บความสุ ขในชี วิ ตโดยทั่ วไป ทั้งกรณี ก อนและกรณี หลั ง
เหตุการณความไมสงบฯ พบวา ผูตอบเกือบทุกคนประเมินความสุขในชีวิตของตน
ในขณะนั้น วาไดลดลงจากเดิม อันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในระยะหลัง
(หลัง 4 มกราคม 2547) โดยกรณีกอนหนาเหตุการณความไมสงบ ผูตอบสวน
ใหญประเมินตัวเองดานความสุขในชีวิตโดยทั่วไปอยูในระดับมีความสุขปานกลาง
ถึ งมี ความสุ ขมาก แต เหตุ การณ ความไม สงบฯ ทํ าให กลุ มตั วอย างส วนใหญ
รายงานวาปจจุบันรูสึกมีความสุขในชีวิตอยูในระดับมี ความสุขเล็ กนอยถึงไมมี
ความสุขเลย เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสุขในชีวิตระหวางกลุมตัวอยาง 3
กลุ ม ทั้ งก อนและหลั งเหตุ การณ ฯ แต ละกลุ มตั วอย างมี ค าเฉลี่ ยความสุ ขที่
ใกลเคียงกัน โดยกลุมที่ปฏิบัติหนาที่ในอําเภอสุไหงโก–ลก มีคาเฉลี่ยความสุขกอน
เหตุการณความไมสงบฯ สูงกวาอีก 2 กลุม เล็กนอย และกลุมทหาร มีคาเฉลี่ย
ความสุขหลังเหตุการณความไมสงบฯ สูงกวาอีก 2 กลุมเล็กนอย เมื่อทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยความสุขในชีวิตระหวางผูตอบที่นับถือศาสนาอิสลามกับที่
นับถือศาสนาพุทธ พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เฉพาะความสุข
ในชีวิ ตกอนเหตุการณความไมสงบฯ ในกลุมตัวอย าง 2 กลุม กลาวคือ กลุมที่
ทํางานในอําเภอสุไหงโก-ลก กอนเหตุการณความไมสงบฯ กลุมตัวอยางพุทธ
มีความสุขในชีวิตมากกวากลุมตัวอยางมุสลิม แตสําหรับกลุมทหารกอนเหตุการณ
ความไมสงบฯ ทหารมุสลิมมีความสุขในชีวิตมากกวาทหารพุทธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (ตารางที่ 21)
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ตารางที่ 21 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสุขในชีวิตกอนและหลังเหตุการณความรุนแรง/ไมสงบ
ของกลุมตัวอยาง 3 กลุม ระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกัน

กอน
อิสลาม
เหตุการณฯ พุทธ
รวม

ผูประกอบอาชีพใน
อําเภอสุไหงโก-ลก
s
t
p
x
3.48 .55 -1.716 .089
3.67 .51
3.58 .53

x
3.78
3.35
3.42

s
.44
.53
.54

t
p
2.267 .028

หลัง
อิสลาม
เหตุการณฯ พุทธ
ถึงปจจุบัน
รวม

1.83 .79
1.75 .82
1.78 .81

1.78
2.09
2.04

.97
.87
.88

-.971 .336

ชวงเวลา

ศาสนา

.524

.602

ทหารดูแลใน 3 จังหวัด

ผูนําศาสนา
จ.ปตตานี
s
x

3.43 .756

1.65 .845

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ผลการศึ กษาครั้ งนี้ มี ประเด็ นที่ น าสนใจ และให ความเข าใจเพิ่ มเติ ม
เกี่ยวกับปญหาความรุนแรง/ความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้
1. ในชวงระยะเวลาหางกัน 1 ป (คือ ระหวางขอมูลในป พ.ศ. 25482549 ของการศึกษาครั้งนี้) ผลการศึกษาดานความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของ
สถานการณความไมสงบฯ และขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปญหาดังกลาวของผู
ปฏิบัติหนาที่หลากหลายวิชาชีพในพื้นที่ฯ ไมไดแตกตางกันหรือเปลี่ยนแปลงไป
เลย กลาวคือ ดานความเชื่อในสาเหตุสําคัญฯ สวนใหญ (คําตอบมากเปนอันดับ
ที่หนึ่งของกลุมตัวอยาง 4 ใน 5 กลุม ยกเวนกลุมผูนําศาสนาอิสลาม) ตางเชื่อกัน
วา เรื่องความตองการผลประโยชนสวนตัวตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
รวมทั้งความตองการอํานาจ ตองการเปนใหญ แกงแยงชิงดีชิงเดน และความโลภ
ของผูมีอิทธิพล หรือผูกอการฯ เปนตนเหตุสําคัญที่สุดของความวุนวาย ความไม
สงบในพื้นที่ฯ ที่ยังดําเนินอยูจนถึงปจจุบัน (2550) ซึ่งความเชื่อในสาเหตุดังกลาว
ผนวกกับความเชื่อในเรื่องความตองการแบงแยกดินแดน และการหลงผิดหรือถูก
ชักจูงงายของผูกอการฯ ถือไดวาเปนการอนุมานสาเหตุ (Causal attribution) ที่
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ผูตอบไดอนุมานสาเหตุความกาวราวรุนแรงที่เกิดขึ้นไปที่ลักษณะสวนบุคคล หรือ
ปจจัยภายใน (Dispositional/internal cause) ของผูกระทํา (Actor) สวนการอนุมาน
สาเหตุไปที่สถานการณ หรือปจจัยภายนอก (Situational/external cause) ของ
ผูกระทํา ไดแก การระบุสาเหตุไปที่ผูอื่น คือ ภาครัฐ และบุคลากรของรัฐ เชน รัฐ
บริหารจัดการไมดี มีปญหาทั้งทางดานความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ฯ การให
ความเปนธรรม การพัฒนาการศึกษา และเศรษฐกิจ เปนตน ผลการศึกษาครั้งนี้
พบวา ผูปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธกับชาวมุสลิมระบุสาเหตุสําคัญของเหตุการณความ
ไมสงบตางประเด็นกัน กลาวคือ เฉพาะชาวไทยพุทธใน 3 กลุมเทานั้น (ยกเวน
กลุมตํารวจ) ที่อนุมานสาเหตุเปนไปตามการทํานายของทฤษฎีการอนุมานสาเหตุ
(Attribution theory) ของ Heider (1958) ที่กลาวถึง ผูสังเกตการณ (Observer) หรือ
ผูปฏิบัติหนาที่ฯ จะอนุมานสาเหตุพฤติกรรมที่ใหผลดานไมดีของผูอื่น (หรือผูกอ
ความไม สงบ) ไปที่ สาเหตุ จากป จจั ยภายในของผูกระทํ า (Dispositional/internal
cause) ผลการศึกษาในสวนนี้ยังสอดคลองกับเรื่องความผิดพลาดในการอนุมาน
สาเหตุพื้นฐาน (Fundamental attribution error) ดวย ซึ่งหมายถึงความผิดพลาด
หรือความลําเอียงที่บุคคลมักจะอนุมานสาเหตุการกระทําของผูอื่นไปที่สาเหตุปจจัย
ภายใน โดยมองขามสาเหตุปจจัยภายนอกของผูกระทํา (Ross, 1977; Ross &
Nisbett, 1991) ในทางกลับกัน ตามทฤษฎีการอนุมานสาเหตุ จะทํานายตอไปวาถา
การกระทําที่ใหผลไมดี (ความรุนแรง) นั้น เปนการกระทําของตนเอง บุคคลก็จะ
อนุมานสาเหตุไปที่ปจจัยภายนอก (Situational/external cause) หรือโทษผูอื่น หรือ
สถานการณ ซึ่งผูกระทําอาจคิดวาตนไมตองรับผิดชอบเต็มที่ เพราะควบคุมปจจัย
ภายนอกไมได การอนุมานสาเหตุในลักษณะที่ปฏิเสธพฤติกรรมที่ใหผลไมดีของ
ตนเองเปนเรื่องนอกตน ไมใชลักษณะสวนตัว หรือนิสัยของตน เชนนี้เปนการแสดง
ถึงความลําเอียง เขาขางตนเอง(Self–serving bias) หรือเห็นตัวเองดีกวาผูอื่น
(Penningtion, 2002; Hogg & Vaughan, 2002; Baron & Byrne 2003; Aronson et.
al., 2004) แตถาเปนความลําเอียงเขาขางพวกตน/กลุมของตน เปนเรื่องการ
อนุมานสาเหตุของพฤติกรรม/เหตุการณ เกี่ยวของกับกลุม (Intergroup attribution)
(Hogg, 2006) ซึ่งตรงกับเรื่องการอนุมานสาเหตุเขาขางกลุมทางสังคมของตน
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(Ethnocentric attribution) เชน กลุมเชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือพรรคพวก วาดี
เหนือกวากลุมอื่น (Tylor&Jaggi,1974; Hewstone&Ward,1985) และที่Hewstone
(1989) เรียกวาเปนความลําเอียงเขาขางกลุมทางสังคมหรือชาติพันธุ ของตน
(Group–serving bias or ethnocentric bias) และตรงกับเรื่องความผิดพลาดในการ
อนุมานสาเหตุของคนนอกและคนในกลุม (Ultimate attribution error) (Pettigrew,
1979) การศึกษานี้พบลักษณะการอนุมานสาเหตุดังกลาว โดยที่ชาวพุทธสวน
ใหญ (ยกเวนกลุมตํารวจ) อนุมานสาเหตุของเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ฯ ไปที่
ปจจัยสวนบุคคลของผูกอความไมสงบ แตชาวมุสลิม สวนใหญอนุมานสาเหตุไป
ที่ปจจัยภายนอก คือ การบริหารงานของภาครัฐไมดีและเปนปญหา ซึ่งผลดังกลาว
สอดคลองกับผลการศึกษากอนหนานี้ที่ศึกษากับนักศึกษาปริญญาโท ที่ทํางานใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ในป 2547 (ทิพวรรณ กิตติวิบูลย, 2549)
สวนสาเหตุสําคัญอันดับที่สอง ตามความเชื่อของกลุมตัวอยาง 3 กลุม
(คือ กลุมที่ปฏิบัติงานในอําเภอสุไหงโก-ลก กลุมตํารวจฯ และกลุมสาธารณสุข
และครูในจังหวัดยะลา ยกเวนกลุมทหาร) และเปนสาเหตุสําคัญอันดับที่หนึ่งตาม
ความเชื่อของกลุมผูนําศาสนาอิสลามฯ คือ เรื่องของการขาดความเขาใจอันดีตอ
กัน ระหวางภาครัฐกับประชาชน ซึ่งสะทอนถึงดานนโยบาย และการปฏิบัติงาน
ของภาครั ฐในการเข าใจและการเข าถึ งประชาชนฯ ยั งไม ประสบความสํ าเร็ จ
อันอาจเนื่องจากยังไมสามารถแกไขปญหาอุปสรรคในดานการสื่อสาร ภาษา และ
ความเขาใจในวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของประชาชนในพื้นที่ฯ ได แตสําหรับ
กลุมทหารที่อาจไดรับอิทธิพลอยางมากจากกระบวนการอบรมขัดเกลาในองคการ
(Organizational socialization) จึงมีความเชื่อกันมากในเรื่องความตองการแบงแยก
ดินแดนฯ ของผูกอความไมสงบ วาเปนสาเหตุสําคัญ อันดับที่สองของสถานการณ
ความไมสงบในพื้นที่ ฯ (ประมาณรอยละ 20 ของผูตอบ) ซึ่ งประเด็นนี้ ในกลุม
ตัวอยางอื่นๆ มีผูตอบนอยมาก และผูตอบที่นับถือศาสนาอิสลามแทบจะไมมีใคร
ตอบประเด็นนี้เลย โดยในกลุมผูนําศาสนาอิสลามมีผูตอบเพียง 2 คน (รอยละ
2.0) ดังนั้น ประเด็นที่เชื่อกันวาความวุนวายในพื้นที่ฯ มีสาเหตุจากความตองการ
แบงแยกดินแดนของชาวมุสลิมหัวรุนแรงในพื้นที่ฯ จึงไมนาจะเปนสาเหตุสําคัญ
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ที่สุดของเหตุการณความไมสงบ และความคิดดังกลาวไมไดเปนที่ยอมรับหรือ
เปนความตองการของคนไทยมุสลิมสวนใหญในพื้นที่ 3 จังหวัดฯ แตความเชื่อ
ดังกลาวของกลุมทหารอาจนําไปสูนโยบาย/วิธีการในการแกปญหาในพื้นที่ฯใน
อดีต อยางที่ไมตรงกับสาเหตุสําคัญ ซึ่งอาจยิ่งตอกย้ําซ้ําเติมสัมพันธภาพที่ไมดี
ระหวางรัฐกับประชาชนในพื้นที่ใหมากขึ้นได
สําหรับผลการศึกษาดานความคิดเสนอแนะเพื่อการแกไขปญหาความ
รุนแรง/ไมสงบในพื้นที่ฯ ขอเสนอแนะที่มากเปนอันดับหนึ่งในกลุมตัวอยางเกือบ
ทุกกลุม และเปนอันดับที่สองในกลุมผูนําศาสนาอิสลามคือ ขอเสนอที่ใหภาครัฐ
กับประชาชนหันหนาเขาหากัน หรือใหทําความเขาใจตอกัน ยอมรับและรวมมือ
กัน ตลอดจนมีความจริงใจตอกัน เลิกหวาดระแวงแคลงใจกัน โดยมีผูนําศาสนา
อิสลามบางคน และผูตอบอีกหลายคนเสนอแนะ โดยยกเอาพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงแนะขาราชการใหปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ดวยหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ซึ่งอาจจะเปนการสะทอนถึงความตองการให
ภาครัฐเพิ่มความพยายามที่จะเขาใจ และยอมรับในวิถีชีวิต ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ปรับความไมเขาใจที่เคยมีตอกัน ดวยการใสใจปญหา
ใกลชิดประชาชน และจริงใจที่จะดําเนินการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จึงจะไดรับความรวมมือในการแกปญหาความไมสงบฯ
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ฯ ไดสําเร็จ สวนประเด็น
ความตองการใหคนในพื้นที่มีสวนรวมกับภาครัฐในการดูแล ปกครอง แกปญหาใน
พื้นที่ โดยไมตองการใหสงคนนอกพื้นที่เขามาดําเนินการ เปนขอเสนอแนะที่
ผูนําศาสนาอิสลามเสนอมากเปนอันดับหนึ่ง ผลการศึกษาในสวนนี้จึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต และคณะ (2549) ที่ศึกษาเรื่อง
ความตองการที่แทจริงของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และพบวา
ขอมูลจากกลุมตัวอยางไมวาจะเปนผูนําทองถิ่น (เชน กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ)
นักการเมือง หรือผูนําทางศาสนา ลวนมีความตองการใหขาราชการมาจากคนใน
พื้ นที่ เพราะมี ความเข าใจในภาษา ศาสนา วั ฒนธรรมและทํ างานได ถู กใจ
ประชาชนมากกว า สํ า หรั บ ความต อ งการที่ ป ระชาชนต อ งการมากที่ สุ ด
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คณะผูวิจัยสรุปวามี 4 ดาน คือ 1) ความตองการในการมีสวนรวม 2) ความ
ตองการใหมีการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3) ความตองการความ
ยุติธรรมและความเทาเทียมกัน และ 4) ความตองการใหมีการยอมรับในความ
เปนอัตลักษณพิเศษของคนในพื้นที่ โดยมีขอเสนอแนะใหคํานึงถึงความตองการ
เหลานี้ในการกําหนดนโยบายและทําโครงการตาง ๆ ดวย ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาครั้งนี้ในสวนของความคิดเห็นเสนอแนะ
นอกจากนี้ ผลการศึกษาดานขอเสนอแนะการแกไขปญหาฯ ที่เสนอมาก
เปนอันดับที่สองในกลุมตัวอยางป 2548 ทั้ง 2 กลุม (กลุมผูปฏิบัติงานในอําเภอ
สุไหงโก-ลก และกลุมทหาร) คือ เสนอใหมีความเครงครัดจริงจังในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย โดยใหจับกุมผูกอเหตุรุนแรงมาลงโทษใหได ขอเสนอดังกลาวอาจเปน
ผลจากสถานการณของเหตุการณความรุนแรงในชวงนั้น (ป 2547-2548) ขาวสาร
จากสื่อทําใหดูเหมือนฝายรัฐไมสามารถนําผูกอการฯ มาลงโทษไดเลย มีการจับ
และปล อยเพราะขาดพยานหลั กฐาน ตลอดจนมี ความกดดั นเคลื่ อนไหวของ
มวลชนชาวบานมุสลิม โดยเฉพาะการนําเอาสตรีและเด็กมารวมชุมนุมเปนแนว
กําแพงกั้นเจาหนาที่ไมใหเขาถึงผูกอความไมสงบ และมีการลอมโรงพักเพื่อให
ปลอยผูตองสงสัย เหตุการณดังกลาวทําใหสุจริตชนในพื้นที่ฯ หวาดกลัวภัยฯ
เพราะกลุมผูกอการรายยังไมถูกจับมาลงโทษ ขณะที่กลุมผูกอการฯ อาจรูสึก
ประสบความสําเร็จจึงไดใจ และอาจจะทําใหสถานการณความไมสงบยืดเยื้อและ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น สําหรับขอมูลจากกลุมตัวอยางในป 2549 กลุมขาราชการทั้ง 2
กลุม (กลุมตํารวจ และกลุมสาธารณสุข-ครู) เสนอใหพัฒนาระบบการศึกษาที่เปน
ปญหาเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยเสนอมากเปนอันดับที่สอง เพื่อการแกไข
ปญหาความไมสงบฯ อาจเปนเพราะผูปฏิบัติงานในพื้นที่ฯ เริ่มเห็นความสําคัญ
มากขึ้นของการแกไขปญหาใหตรงจุดเพื่อผลในระยะยาว ดวยการพัฒนาดาน
การศึ กษา โดยสถานการณ ในช วงป ดั งกล าวอาจจะมี ความเด นชั ดยิ่ งขึ้ นว า
ขบวนการผูกอการฯ เปนกลุมใหมที่ประกอบดวยเยาวชน คนหนุ มที่มีความ
หลงผิด ถูกชักจูงโดยงาย ใหเชื่อในคําสอนทางศาสนาและประวัติศาสตรของ
ชาติพันธุที่ถูกบิดเบือนใหเกลียดชังเปนศัตรูกับภาครัฐ เจาหนาที่และตัวแทน
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ภาครั ฐ ตลอดจนประชาชนที่ ไม ใ ช ชาติ พั น ธุ มลายู ดั งนั้ น การพั ฒนาด า น
การศึกษาจึงเปนความหวังที่จะใชปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3
จังหวัดนี้ โดยอาจจะปลูกฝงดานปญญา หรือความคิดที่มีเหตุมีผล กับเยาวชน
คนรุ นใหม เพื่ อเป น ภู มิป องกันไมใหหลงผิดตาง ๆ และคลอยตามไปรวมมื อ
สนับสนุนหรือเขารวมกับขบวนการผูกอการรายฯ อีกตอไป
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ความเชื่อ ที่เกี่ยวของกับเหตุการณ
ในพื้นที่ระหวางคนไทยพุทธ และมุสลิม ที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ในแทบทุกกลุม ทุกกรณีที่เปรียบเทียบนั้น อาจเปนการสะทอนและยืนยันให
เห็นถึงอิทธิพลของการเปนสมาชิก กลุมทางศาสนา (และ/หรือเชื้อชาติ) และการ
รับรูขาวสารขอมูลภายในกลุม ที่มีผลตอความคิด ความเชื่อ ของบุคคลได โดยบาง
กรณีอาจมีอิทธิพลมากกวากลุมอาชีพดวย เปนตนวาอาจเปนขอเท็จจริงในอดีต
ที่วา คนไทยมุสลิมในพื้นที่ฯ จํานวนมากไมไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมจาก
ภาครัฐ และเจาหนาที่ของรัฐไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน การที่มีความเชื่อ
แบบเหมาวาเหมือนกันหมด หรือความเชื่อแบบเหมารวม (Stereotype) ที่มีตอกัน
ความไมเขาใจกันในภาษา วัฒนธรรม และวิถีการดํารงชีวิตตามหลักศาสนาของ
แตละกลุมอยางลึกซึ่ง ถองแท ความเชื่อวากลุมของตนดีกวา เหนือกวาอีกกลุม
หนึ่ ง ความรู สึ ก หรื อ ทั ศ นคติ ที่ ลํ า เอี ย งต อ สมาชิ ก กลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง ในสั ง คม
(Prejudice) และพฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติ มีการแบงแยกเขากับเรา หรือการ
แบงแยกกีดกัน (Discrimination) ซึ่งเปนพฤติกรรมของการตอตานการสมานฉันท
และแสดงออกถึงการไมยอมรับคนนอกกลุม ตลอดจนในอดีตตัวแทนของรัฐบาง
คนที่ เป นคนไมดี ในกรณีต าง ๆ ซึ่งอาจจะถูกโยกยาย ให มาดํารงตําแหนงใน
พื้นที่ฯ และไดเขามาแสวงหาผลประโยชน ตลอดจนใชอํานาจหนาที่ในทางที่ผิด
ขมเหง รังแกประชาชนมุสลิม ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวอาจแพรสะพัด
ปากตอปากในหมูประชาชนมุสลิมอยางตอเนื่องรุนแลวรุนเลา (วีระยุทธ สุขเจริญ,
2550) ดังนั้น ผูตอบชาวมุสลิมจึงเชื่อในสาเหตุของความไมสงบในพื้นที่วามาจาก
ความไม ยุ ติธรรมที่ ประชาชนไดรั บมากกวาผู ตอบชาวพุ ทธ เมื่อความเชื่ อใน
สาเหตุสําคัญตางประเด็นกันบาง ขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาฯ ของผูตอบ
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ชาวมุสลิมและชาวพุทธจึงเนนตางประเด็นกันไปเชนกัน เชน คนไทยพุทธอาจ
ตระหนักวาตนเดือดรอนกับสถานการณความไมสงบฯ มากกวา และทางการก็ไม
สามารถจับกุมผูกอการฯ หรือคุมครองความปลอดภัยของประชาชนได ตามที่เปน
ขาวอยูเสมอ ๆ จึงเสนอแนะใหเครงครัดในการจัดการจับกุมคนกระทําความผิดมา
ลงโทษตามกฎหมายใหได เพราะการไมสามารถลงโทษผูกระทําผิดได ก็จะทําให
กลุมผูกระทําผิดไดรับการเสริมแรงพฤติกรรมกาวราว และกระทําพฤติกรรมรุนแรง
ก อความไม สงบอย างฮึ กเหิ มมากขึ้ นต อ ๆ ไปอี ก แต ข อเสนอแนะในประเด็ น
ดังกลาวนี้ผูตอบมุสลิมในกลุมวิชาชีพตาง ๆ แทบจะไมไดกลาวถึงเลย ในขณะที่
กลุมตัวอยางมุสลิมอาจเห็นวาวิธีการแกปญหาที่ถูกจุดคือ ภาครัฐตองปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ระบบการทํางานที่ใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชนมุสลิม และให
ประชาชนให พื้นที่ มีสวนร วมในการดู แล ปกครอง แกปญหาในพื้ นที่ มากขึ้น
เพราะ เชื่อวาคนในพื้นที่จะรูเขาใจปญหาและวิธีแกไขไดดีกวาคนของรัฐจากนอก
พื้นที่ฯ หรือตางศาสนา ที่อาจเพิ่งยายเขามาอยู หรือมาอยูเพียงชั่วคราว หรือไม
มีสายใยผูกพันและไมมีความเขาใจอยางถองแทในวัฒนธรรมวิถีการดํารงชีวิตตาม
หลักศาสนาอิสลาม ตลอดจนประวัติความเปนมาของชุมชนนั้น ๆ เปนตน ดังนั้น
การแกปญหาฯ ที่ผูตอบมุสลิมเสนอในเรื่องการใหความยุติธรรม และใหใชคนใน
พื้นที่ใหมากขึ้นนั้นจึงตรงกับความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ฯ จาก
การศึกษาของ อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต และคณะ (2549) ดวย ในประเด็นใหคน
ในพื้นที่ฯ ไดเขามาดูแลกันเองนั้นนาจะเปนเรื่องที่สมเหตุสมผล และสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงที่ผูอยูอาศัยในพื้นที่ดังกลาวสวนมาก หรือประมาณรอยละ 80.0 เปน
มุสลิม ในขณะที่ขาราชการ หรือตัวแทนภาครัฐที่ทํางานในพื้นที่ดังกลาวสวนมาก
เป นชาวพุทธ จึงนาจะเพิ่ มสัดสวนขาราชการ หรือเจาหนาที่ ของรัฐที่เป นคน
มุสลิมในพื้นที่ฯ ใหมากขึ้น ซึ่งนาจะเปนผลดีตอความเขาใจและสัมพันธภาพ
ระหวางรัฐกับประชาชนในพื้นที่ฯ ใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ไป
ผลการศึ กษาในส วนข อเสนอแนะ ที่ ผู ตอบมุ สลิ มและพุ ทธตอบโดยเน น ต า ง
ประเด็ น กั น นี้ สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาก อ นหน า นี้ ข องผู ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษากั บ
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทฯ ช ว งหลั ง เหตุ ก ารณ ก ารปะทะกั น ที่ มั ส ยิ ด กรื อ เซะ
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(28 เมษายน 2547) ไดไมนาน ซึ่งพบผลในลักษณะเดียวกัน กลาวคือนักศึกษา
มุสลิมเสนอแนะมากกวานักศึกษาพุทธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเรื่องการให
ยุติธรรมทางสังคมแกประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดฯ อยางถวนหนา และใน
เรื่องการหันหนาเขาหากันทําความเขาใจกันระหวางรัฐกับประชาชน สวน
นักศึกษาพุทธเสนอมากกวานักศึกษามุสลิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเรื่อง
การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายอย า งเคร ง ครั ด ในการนํ า ผู ก อ เหตุ ม าลงโทษให ไ ด
นอกจากนี้ นักศึกษามุสลิมยังใหขอเสนอแนะจํานวนมากประเด็นกวานักศึกษา
พุทธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย (ทิพวรรณ กิตติวิบูลย, 2549)
3. ดานความรูสึกตอเหตุการณความไมสงบฯ ขอมูลจากกลุมตัวอยาง
เฉพาะ 3 กลุม ในป 2548 (ไดแก กลุมผูปฏิบัติงานในอําเภอสุไหงโก-ลก กลุม
ผูนําศาสนาอิสลามและกลุมทหารฯ) กลุมผูนําศาสนาอิสลามในจังหวัดปตตานี
รูสึกวาไดรับผลมาก โดยมากกวาอีก 2 กลุม กลาวคือ ผูนําศาสนาฯ รายงานวา
เหตุการณฯ มีผลตอชีวิตประจําวัน อยูในระดับมากถึงรอยละ 76.0 โดยสวนมาก
ใหเหตุผลวาเกิดความหวาดกลัว / ระแวง / เครียด / การดําเนินชีวิตไมปกติสุข
และบางคนใหเหตุผลวาทําใหเสียภาพพจนมุสลิม / ถูกกลาวหาวามุสลิมไมดี สวน
ระดับความกลัวภัยจากเหตุการณฯ ผูนําศาสนาฯ จํานวนรอยละ 82.0 รายงาน
วาอยูในระดับกลัว แตไมถึงกับกลัวมาก หรืออยากยายไปอยูที่อื่น ในขณะที่กลุม
ผูปฏิบัติงานในอําเภอสุไหงโก-ลก เกือบรอยละ 60 รายงานวา กลัว และประมาณ
รอยละ 20 รายงานวากลัวในระดับมาก หรืออยากยายไปอยูที่อื่นเลย สําหรับ
ความสุ ขในชี วิ ต โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ ความไมสงบ ผูนํ าศาสนาฯ มี
คาเฉลี่ยความสุขต่ํากวาอีก 2 กลุม นอกจากนี้ผูนําศาสนาฯ จํานวนครึ่งหนึ่งยัง
คาดการณวาเหตุการณความไมสงบจะยืดเยื้อยาวนานเกิน 10 ป หรือจะมีอยู
ตลอดไป และจํานวนมากถึงรอยละ 33.0 ไมใหคําตอบในเรื่องนี้ ผลการศึกษา
ในสวนความรูสึกนี้ อาจสะทอนความจริงวา ผูนําศาสนาอิสลามซึ่งก็คือคนไทย
มุสลิมรูสึกเปนทุกขจากเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นมากเชนกัน สําหรับกลุม
ทหารในการศึกษานี้อาจจะไมใชคนที่มีภูมิลําเนาอยูใน 3 จังหวัดชายแดนฯ นี้
ทั้งหมด แตสวนใหญ เปนคนภาคใตในจังหวัดที่ใกลเคียง และมีภารกิจตองมา
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ปฏิบัติหนาที่ดูแล 3 จังหวัดชายแดนนี้เสมอๆ และดวยความสํานึกในหนาที่และ
ความกลาหาญ จึงรายงายวา ไมกลัว และเฉยๆ กับภัยเหตุการณฯ ถึงประมาณ
รอยละ 70 นอกจากนี้ เหตุการณความไมสงบฯ ยังกระทบมากตอทหารมุสลิม โดย
ทําใหความสุขในชีวิต (ซึ่งเคยสูงกวาทุกกลุม) ลดลงอยางมาก อันอาจเนื่องจากใน
ภาวะสถานการณไมสงบ การปฏิบัติหนาที่ของทหารมีความเสี่ยงตอชีวิตสูง และ
กลุมผูกอความไมสงบสวนมากเปนกลุมคนหนุม หรือเยาวชนไทยมุสลิม การ
ปฏิบัติหนาที่ในระยะหลังๆ จึงอาจมีความลําบากใจและเครียดมากกวาในอดีต
ปญหาความรุนแรง ความไมสงบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปน
ปญหาสําคัญระดับชาติในปจจุบัน ที่มาจากหลากหลายสาเหตุรวมกัน เปน
ปญหาที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ ภาษา
วัฒนธรรม (ปยะ กิจถาวร และ คณะ, 2550) และการเมือง ทั้งในและนอก
ประเทศ ตลอดจนความสัมพันธระหวางกลุมคน การแกไขปญหาฯ ในอดีต
ของภาครั ฐ อาจจะเป นการแกปญหาแบบเฉพาะหนา ไมมีความตอเนื่อง
แต เ พื่ อ ประโยชน ท างการเมื อ งในแต ล ะยุ ค แต ล ะสมั ย โดยอาจมิ ไ ด มี ก าร
วางแผนกําหนดนโยบายในระยะยาว อยางมองการณไกลถึงการอยูรวมกัน
อยางสันติสุขของคนในรุนลูกรุนหลานและในอนาคตอันยาวไกล ในขณะที่
กลุมผูปฏิบัติการความรุนแรงในปจจุบัน ดูเหมือนเปนขบวนการที่ไมมีสายใย
กับขบวนการรุนเกา เปนขบวนการของคนหนุมที่ถูกอบรมสั่งสอนหลอหลอม
ดานความเชื่อในลักษณะเหมือนถูกลางสมองใหเชื่อวาตนไมใชคนไทย การ
ปฏิบั ติการดวยความรุนแรง เขนฆ าคนตางชาติพันธุ และตางศาสนา เปน
ความถูกตองและเปนอุดมการณของกลุม เพราะเชื่อวารัฐบาลและขาราชการ
ไทยมีความตั้งใจพยายามจะทําลาย หรือกลืนอัตลักษณมลายูใหหมดสิ้นไปจาก
ดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเสมอมา (ปยะ กิจถาวร และ คณะ, 2550)
และยังเชื่อวาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไมใชคนชาติพันธุมลายูและไมใชมุสลิม มักจะ
มีอคติกับราษฎรในพื้นที่ฯ คอยสรางเงื่อนไข เอาเปรียบ ขมเหง รังแก และ
ปฏิบัติกับพวกมลายูมุสลิมอยางไมเปนธรรม ไมใหเกียรติ และไมไดใหอิสระ
อย า งเต็ ม ที่ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศาสนาด ว ยความเชื่ อ
70 วารสารพัฒนาสังคม

ดังกลาวของกลุมผูกอความไมสงบ เขาจึงกลาปฏิบัติการอยางโหดเหี้ยมและไม
รูสึกสํานึกผิดหรือเกรงกลัวอาญาแผนดิน ปญหาความรุนแรงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตจึงถือวาเปนปญหาเรื้อรัง ที่ยากตอการแกไขใหกลับคืนสูสภาพ
เดิมที่สงบสุข คนไทยในพื้นที่ฯ จํานวนมาก (สวนมากคือคนไทยพุทธ) ที่กลัว
ภัยหรือถูกขมขูจากกลุมผูกอการฯ แตมีฐานะทางเศรษฐกิจดี หรือพอจะมี
ชองทางโยกยายไปอยูที่อื่น ไดอพยพหนีภัย ยายถิ่นฐานของบรรพบุรุษที่สืบ
ทอดมาหลายรุนออกไปอยูจังหวัดอื่นที่สงบกวาเพิ่มขึ้น แม หน วยงานด าน
ความมั่ น คงของรั ฐ จะได ศึ ก ษาและรั บ รู ถึ ง สาเหตุ ใ นรายละเอี ย ด รู ก ลุ ม
ขบวนการและอาจจะรูตัวบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหา แตก็ยังไมสามารถ
หยุดยั้งเหตุการณความรุนแรง หรือสามารถจับผูบงการหรือผูอยูเบื้องหลังคน
สําคัญมาลงโทษได และยังไมสามารถปองกันความรุนแรงในพื้นที่ฯ ไดสําเร็จ
สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความสลับซับซอน ความลึกซึ้ง และออนไหว ของ
ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ถึ งกระนั้ น ผู ศึกษามองป ญหาความรุน แรงที่เ กิดขึ้ น ในสามจังหวั ด
ชายแดนภาคใตวาเปน ปญหาที่นาจะสามารถแกไขใหความสงบสุขกลับคืนสู
ภูมิภาคนี้ได ถารัฐจะยอมรับเขาใจสาเหตุของปญหาและรวมกันวางแผนอยาง
รอบคอบและแกใหตรงจุด ดวยความจริงใจและอยางตอเนื่อง แมจะตองใช
เวลานานนับปก็ตาม เพราะปญหาดังกลาวมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่ไมคอย
ได รั บ ความสนใจในสั ง คมไทย คื อ เรื่ อ งของชนกลุ ม น อ ยและชนกลุ ม ใหญ
(Minority and majority groups) ในสังคม เรื่องการรับรูและความตองการดาน
ความยุติธรรมในสังคมของชนกลุมนอยในประเทศ เรื่องของความลําเอียงเขาขาง
กลุมของตนทั้งในความเชื่อ ความรูสึก และพฤติกรรม ซึ่งไดแก เรื่องของความ
เชื่อแบบเหมาวาเหมือนกันหมด หรือการเหมารวม (Stereotype) ทัศนคติหรือ
ความรูสึกที่ลําเอียงตอกลุมคน (Prejudice) และพฤติกรรมดานการแบงแยกกีดกัน
(Discrimination) ตลอดจนเรื่องของอิทธิพลของความเชื่อและปทัสฐานของกลุม ที่
มีตอพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งในที่นี้คือความรุนแรงที่มีตอกลุมคนฝายตรงกันขาม
ในทางสังคมวิทยา ยุคสมัยปจจุบันเปนยุคของขาวสารขอมูล (Hensline, 2006)
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และเปนยุคสมัยแหงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และอัตลักษณ (Social
plurality, multi–culturalism และ multi–identities) ซึ่งหลังมีปฏิญาณสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน (ในป ค.ศ. 1948) การศึกษาทุกระดับไดขยายไปสูประชาชนใน
วงกวางขึ้น ชนกลุมนอยในสังคม ไดมีสิทธิมีเสียงมากขึ้น และมีการตอสูเพื่อคน
กลุมนอย ในขณะเดียวกันก็มีความเฟองฟูของเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ธีรยุทธ
บุญมี, 2546) ดังนั้น ตางชาติจึงสามารถรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อสาธารณะ
(วี ระยุทธ สุขเจริ ญ, 2550) และอาจเขามากดดันภาครัฐในการดําเนินการให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ฯ ซึ่งเปนชนกลุมนอยในประเทศ
นักทฤษฎีสํานักความขัดแยง (Conflict theorist) มองวาในสังคมมีความตองการ
ขอเรียกรองและการกระทําที่ตรงกันขามหรือขัดแยงกัน ดังนั้น ความรุนแรงจึง
ถูกเลือกใชเปนเครื่องมือที่จะทําใหเปาหมายของกลุมของตนบรรลุผล สําหรับ
สาเหตุของความรุนแรงทางการเมือง (Political violence) นั้น สืบเนื่องมาจาก
ความไม พอใจในรั ฐ เพราะรั บรู ว ากลุ มของตนได รั บจากรั ฐน อยกว ากลุ มอื่ น
หรือไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐ จึงพัฒนาเรื่องของความไมพอใจ กลายเปน
เรื่องเกี่ยวกับการเมือง และนํามาสูพฤติกรรมความรุนแรงในสังคมได (Ruggiero,
2006) ทางจิตวิทยาสังคม ความรุนแรง คือ พฤติกรรมกาวราวประเภทที่อาจ
ประสงคถึงชีวิตของบุคคลอื่น และอธิบายที่มาหรือสาเหตุไดจากหลายทาง ไดแก
จากการเรียนรูหรือการไดรับอิทธิพลจากผูอื่นในสังคม (Social influence) ใน
รูปแบบตางๆ เชน การเลียนแบบผูอื่น การไดรับการเสริมแรง เปนตน ตามการ
อธิบายของแนวคิดทฤษฎีดานการเรียนรู (Learning theoretical approach)
หรืออาจมาจากทั้งปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอม (หรือสถานการณ)
รวมกัน ตามการอธิบายของแนวคิดทฤษฎีดานการรูคิด (Cognitive theoretical
approach) เรื่องความกาวราวรุนแรงเปนพฤติกรรมทางสังคมดานไมพึงปรารถนา
ซึ่งเปนความสนใจของนักจิตวิทยาสังคมที่ทําการศึกษาเพื่อใหเขาใจในสาเหตุ
ตางๆ และหาวิธีปองกันและแกไขมาจนถึงทุกวันนี้ (Feldman, 1985; Myers,
2005; ทิพวรรณ กิตติวิบูลย, 2546) ดังนั้นศาสตรดานสังคมชวยทําใหเขาใจ
ที่มาของปญหาไดดียิ่งขึ้น
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ประเด็นขอเสนอแนะการแกไขปญหาความไมสงบฯ ที่สืบเนื่องมาจาก
ประเด็ น ความเชื่ อ ในสาเหตุ สํา คั ญ ของสถานการณ ค วามไมส งบฯ จากผล
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งสรุปจากความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานในพื้นที่หลากหลาย
อาชีพ จํานวน 433 คน จากกลุมตัวอยาง 5 กลุม สามารถสรุปประเด็นสําคัญ
ของขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางครั้งนี้ได 5 ประเด็น ดังนี้คือ
1. ควรสรางความเขาใจอันดีตอกันระหวางภาครัฐกับประชาชนหรือ
การหันหนาเขาหากันของทั้ง 2 ฝาย (ขอเสนอนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อใน
สาเหตุสําคัญของความไมสงบฯ วามาจากความไมเขาใจกัน โดยภาครัฐและ
คนของรัฐไมเขาใจในภาษา ศาสนา วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต ตลอดจนความ
จําเปนและความตองการของประชาชนสวนใหญในพื้นที่ฯ และประชาชนก็ไม
เขาใจเจตนา และการดําเนินงานตาง ๆ ของภาครัฐ)
2. การใช ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม จั บ คนกระทํ า ความผิ ด มาลงโทษ
ตามกฎหมาย ถามีหลักฐานวาผิดจริงก็ตองดําเนินคดีตามกฎหมายใหเห็นเปน
ตัวอยาง เพื่อลดจํานวนเหตุการณความรุนแรงลง
3. ควรพัฒนาดานการศึกษาใหทั่วถึง ระบบการศึกษาในพื้นที่ฯ ควร
ต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สนั บ สนุ น ให เ ยาวชนรุ น ใหม ไ ด รั บ การศึ ก ษา
สายสามัญที่มีคุณภาพมากขึ้นอยางทั่วถึง และมีความเชื่อความเขาใจที่ถูกตอง
ตามความเปนจริง มีเหตุมีผล ไมถูกชักจูงใหหลงผิดโดยงายและไปรวมมือกับ
ขบวนการผูกอความไมสงบ (เนื่องจากระบบการศึกษาในอดีตไมมีคุณภาพ
ภาครัฐปลอยปละละเลย ไมเขาไปควบคุมดานคุณภาพ บริการไมทั่วถึง และ
ไมทัดเทียมกัน ตลอดจนไมจูงใจใหเขาเรียน ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่ฯ จึงมี
ระดับการศึกษาต่ํา ไมสนใจที่จะเรียนในสายสามัญ อานไมออก เขียนไมได
และไมมีงานทําเปนจํานวนมาก)
4. การใชคนในพื้นที่ฯ ใหมากขึ้น หรือการใหคนในพื้นที่ฯ มีสวน
ร ว มในกิ จ กรรมต า งๆ ของภาครั ฐ มากขึ้ น ตลอดจนทํ า งานเป น ตั ว แทนรั ฐ
ปกครอง ดูแล แกไข ปญหาคนในพื้นที่ (เนื่องจากคนเหลานี้เติบโตในทองถิ่น
นี้ มีความเขาใจในภาษา ปญหาของทองถิ่น และสามารถสื่อสารทําความ
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เขาใจไดเปนอยางดี นาจะไดรับการยอมรับและรวมมือจากประชาชน คนใน
พื้นที่ไดมากกวา) ตลอดจนผูตอบบางคนปรารถนาใหทหาร ซึ่งเปนคนนอก
พื้นที่ถอนกําลังออกจากชุมชน/จังหวัด
5. การใหความยุติธรรมทุกรูปแบบ (ไดแก ความเสมอภาค เปนธรรม
และสงเคราะหผูเดือดรอน) แกประชาชนในพื้นที่ฯ อยางถวนหนา (เนื่องจาก
กลุมตัวอยางมุสลิมยังเชื่อในประเด็น การไมไดรับความยุติธรรมจากรัฐและ
เจาหนาที่ของรัฐ วาเปนสาเหตุสําคัญของเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ฯ)
สํ า หรั บ ข อ มู ล จากแหล ง อื่ น ที่ ศึ ก ษากั บ คนในพื้ น ที่ ฯ ในระยะเวลา
ใกลเคียงกันกับการศึกษาครั้งนี้ ก็พบผลในลักษณะเดียวกัน มีที่เพิ่มเติมไดแก
เรื่องการตื่นตัวตระหนักในความเปนชาติพันธุมลายูและกลัววาอัตลักษณของ
ชาติพันธุมลายูของคนในพื้นที่ฯ จะถูกรัฐทําลาย จึงตองการใหคงอัตลักษณ
ชาติพันธุมลายู ไดแก ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต
(ปยะ กิจถาวร และ คณะ, 2550) ตลอดจนมีกระแสความตองการใหมีการ
เรียนภาษายาวีในโรงเรียนสายสามัญของรัฐดวย และความตองการของกลุม
ผูนําสตรีใน 3 จังหวัด ที่ตองการใหสตรีมุสลิมไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
รวมทั้งดานการเมืองของรัฐบาลมากขึ้น โดยเฉพาะในการกําหนดนโยบายและ
การวางแผนตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชน เนื่องจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
สั ง คมในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต สตรี มุ ส ลิ ม มี ส ถานภาพเป น ช า งเท า หลั ง
มักไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมทางการเมือง หรือมีสวนรวม
ทํากิจกรรมตาง ๆ กับภาครัฐ (อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต และ คณะ, 2549)
เพื่อ ชาวไทยทั้งพุท ธและมุสลิมในพื้นที่ สามจังหวั ดชายแดนภาคใต
กลับมาอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเขาใจและยอมรับซึ่งกันและกัน
อยางที่เคยเปนมาในอดีต ประมวลจากผลการศึกษาตาง ๆ ที่ไดนําเสนอมา
ขางตน ตลอดจนความรูทางวิชาการฯ ผูศึกษาเห็นวาแนวทางตอไปนี้ อาจจะ
ช ว ยคลี่ ค ลายและแก ไ ขป ญ หาเหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบในภาคใต ใ นขณะนี้
(2550) ไดบาง ดังนี้คือ
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1. ในระยะสั้ น ภาครั ฐ ต อ งเร ง ในการเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ข อง
ประชาชนในพื้นที่ฯ ใหยอมรับและมีทัศนคติที่ดีตอรัฐมากขึ้น เพื่อเปนพลังให
ความร ว มมื อ ในการหยุ ด ยั้ ง ความรุ น แรง โดยในระยะแรกรั ฐ ต อ งแสดงให
ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง และใจกวาง ในการชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ ฯ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยวิธีการตางๆ ดังนี้ คือ
1.1 รัฐและเจาหนาที่ของรัฐควรทําความเขาใจประชาชนในพื้นที่
ดวยการเรียนรูและยอมรับความเปนจริง ถึงลักษณะเดนเฉพาะของคนในพื้นที่ ฯ
คือ ประชากรสวนใหญ (Majority) ในพื้นที่ ฯ (ประมาณรอยละ 80) เปนคน
ไทยที่มีบรรพบุรุษเชื้อสาย (ชาติพันธุ) มลายู พูดภาษามลายูทองถิ่น มีภาษา
เขียนที่เรียกวา “ภาษายาวี” (ซึ่งใชตัวอักษรเหมือนภาษาอาหรับ) มีจิตสํานึก
และความตองการคงไวซึ่งอัตลักษณชาติพันธุมลายู (ซึ่งสะทอนใหเห็นจาก
เอกลักษณทางภาษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตประจําวัน)
ตลอดจนมีความเครงทางศาสนาและการคลอยตามกลุมในระดับสูง จึงมีความ
ตองการผลักดันใหสังคมมีจริยธรรมตามหลักศาสนา เชน การปลอดจากแหลง
อบายมุขตาง ๆ (ไดแก สถานบันเทิงยามราตรี สถานบริการทางเพศ สถานที่
เลนการพนัน สถานที่ขายสุราและสิ่งเสพติด ฯลฯ) ดังนั้น ประชากรสวน
ใหญ น า จะเป น คนดี ไม ทํ า ผิ ด ศี ล ธรรมหรื อ สร า งป ญ หาสั ง คม แต เ มื่ อ ใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น ของชาวบ า นในพื้ น ที่ ฯ ไม จํ า เป น ต อ งใช ภ าษาไทยเลย
เขาเหล า นั้ น จึ ง ไม ส นใจ และไม เ ห็ น ความจํ า เป น ของการเรี ย นรู หรื อ พู ด
ภาษาไทย แมเขาเหลานั้นบางคนอาจจะเขียนภาษาไทยไมได หรือพูดไดไม
คลอง ไม ชัด หรื อไมอยากพูดก็ เปนเพราะในอดีตบางชวง บางยุคสมัย รัฐ
ปลอยปละละเลย ในดานการศึกษาภาคบังคับ หรือทอดทิ้งพวกเขาใหอยูก นั ลําพัง
ติดตอสื่อสารกันเฉพาะภายในกลุมชุมชนมุสลิมมลายู เมื่อไมไดเรียนหรือสนใจ
ภาษาไทย เขาเหล านั้ นจึ งมั กไม เรี ยกหรื อนั บตนเองว าเป น “คนไทย” และ
แบงแยกเรียกคนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ โดยเฉพาะที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่ฯ
วาเปน “คนไทย” แทน แตความเปนจริงแลว เขาเหลานั้นลวนเปนคนไทยโดย
กํ าเนิ ด เกิ ดในผื นแผ นดิ นไทย จึ งมี ศั กดิ์ และสิ ทธิ เท าเที ยมคนไทยคนอื่ น ๆ
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ซึ่งทางราชการไทยมีหนาที่ตองสื่อสารติดตอใหความรูที่จําเปน ใหบริการดาน
ตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี ดูแลชีวิตความเปนอยูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเขาเหลานั้น ดวยมาตรฐานเดียวกันใหทัดเทียมคนไทยใน
ภูมิภาคอื่น ๆ สําหรับในทางเศรษฐกิจประชาชนสวนใหญเหลานี้ไมไดมีฐานะที่
ร่ํารวย รัฐควรใหความชวยเหลือดานการประกอบอาชีพ ในทางการเมืองคน
ไทยทุกคนอยูภายใตรัฐธรรมนูญเดียวกัน รัฐจึงควรใหการเรียนรูถึงกฎหมาย
บทบั ญ ญั ติ และข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ ที่ พ ลเมื อ งไทยควรรู และความจํ า เป น ที่
จะตองปฏิบั ติตามกฎหมายเชนเดี ยวกันกับประชาชนคนไทยในพื้ นที่อื่น ๆ
ดวย ดังนั้น รัฐตองทําความเขาใจกับประชาชน ถึงความเปนคนไทย (เต็มขั้น)
ของเขา ซึ่งมีทั้งสิทธิและหนาที่ตอประเทศไทยเทาเทียมกับคนไทยคนอื่น ๆ
1.2 หนวยงานของรัฐตาง ๆ ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน
เป นตั วแทนภาครั ฐ (ได แก ข าราชการ พนั กงาน ลู กจ างของรั ฐ) เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนตอรัฐหรือสรางความเขาใจ และสัมพันธภาพที่
ดีตอรัฐอยางไดผลดี ควรพิจารณารับคนในพื้นที่ฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนไทย
มุสลิมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพอปฏิบัติงานได และจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การทํางานแกบุคลากรใหมทุกคน ใหมีทัศนคติที่ดีเพื่อตองาน และตอการบริการ
ประชาชนและเรียนรูพฤติกรรมการทํางานที่พึงปรารถนา กรณีไมมีคนในพื้นที่ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม คนนอกพื้นที่ฯ ควรจะตองเปนคนที่มีความสามารถในการ
สื่อสารดวยภาษาพูดมลายูทองถิ่น (และภาษาเขียนยาวี) ตลอดจนเปนผูมีมนุษย
สัมพันธที่ดี และมีทัศนคติที่ดีตอคนชาติพันธุมลายู
1.3 หนวยงานของรัฐทุกหนวย ที่ตองปฏิบัติงานในพื้นที่ฯ ควร
ตองอบรมเจาหนาที่ฯ ทุกคนใหตระหนักอยูเสมอ ในเรื่องความยุติธรรมทาง
สังคม (Social justice) ทั้ง 3 รูปแบบ คือ การใหความเปนธรรม (Equity) ให
ความเสมอภาค (Equality) และการสงเคราะห หรือใหความชวยเหลือแกผูมี
ความจําเปน หรือเดือดรอนมากกวากอน (Relative need) (Feldman, 1985)
ในการทํางานกับประชาชนในพื้นที่ฯ และปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานการณ
เพื่อมิใหเรื่องการไมไดรับความยุติธรรมทางสังคม ถูกใชอางเปนสาเหตุสําคัญ
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ของการกอความไมสงบ / ความรุนแรงอีกตอไป นอกจากนี้ เจาหนาที่ฯ ที่มี
อคติ (Bias) ทั้ ง จากความเชื่ อ แบบเหมารวม (Stereotype) ด า นลบ หรื อ มี
ความรู สึ ก ที่ ไ ม ดี ต อ กลุ ม คน (Prejudice) ที่ เ ป น ชาติ พั น ธุ ม ลายู ควรมี ก าร
โยกยายออกจากพื้นที่ฯ เพราะจะทําใหการแกปญหาความรุนแรง / ความไม
สงบในพื้นที่ฯ ไมประสบความสําเร็จ
1.4 สงเสริมความเขาใจอันดีตอกัน ดวยการปฏิบัติงานรวมกันใน
ลักษณะที่รวมมือชวยกัน หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ควร
ใหมีบุคลากรทั้งพุทธและมุสลิมทํางานอยูในองคกรเดียวกันโดยดํารงตําแหนง
เดียวกัน (Equal status) รวมมือพึ่งพากันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไวรวมกัน (Interdependence) และทํางานรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธ
ที่ใกลชิดกัน (Intimacy) เพราะเงื่อนไขในการปฏิบัติงานดังกลาวอาจจะชวยลด
ทัศนคติที่ลําเอียงตอกลุมคน (Prejudice) และการแบงแยกกีดกัน (Discrimination)
ลงได (Feldman, 1985, Feldman, 2004, Aronson et. al., 2004) และเมื่อ
งานนั้ น ประสบความสํ า เร็ จ ก็ จ ะนํ า มาซึ่ ง ความรู สึ ก ที่ ดี ต อ กั น ยอมรั บ กั น
ไว ว างใจกั น มากขึ้ น และไม ถื อ เขาถื อ เราอี ก ต อ ไป นอกจากนี้ รั ฐ ควรมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน ผูนําศาสนา ฯลฯ) เพราะ
บุคลากรกลุมนี้เปนผูประสานที่ดี รูจักเขาใจประชาชนในชุมชนดี เปนผูที่ใกลชดิ
และไดรับการยอมรับนับถือจากประชาชนในพื้นที่ฯ ความรวมมือที่รัฐไดรับ
จากประชาชนในพื้ น ที่ ฯ โดยเฉพาะเรื่ องการแก ไ ขปญ หา ความไม ส งบ /
รุนแรง สวนมากเปนผลงานของผูนําชุมชนเหลานี้
2. ในระยะยาว รัฐควรพัฒนาการศึกษาทั้งดานคุณภาพ ความทั่วถึง
และระบบ เพื่อสรางเด็กและเยาวชนในพื้นที่ฯ รุนใหม ใหมีความรูสึกภูมิใจใน
ความเปนคนไทย และมีทัศนคติที่ดีตอคนไทยดวยกัน ไมวาจะมีเชื้อชาติใด
เกิดการยอมรับในความแตกตางของกลุมคนและอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
มีความเปนมิตรและใหเกียรติซึ่งกันและกัน การใหการศึกษาโดยตรง (Direct
education) ในชั้นเรียน การตระเตรียมบทเรียน หรือเลือกสรรตําราเรียน และ
กิจกรรมตาง ๆ ในห องเรียนอยางเหมาะสม ก็ เ ปนวิธีที่ใ ชในการสร างและ
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เปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ต อ กลุ ม คนได (Feldman,1985) นอกเหนื อ จาก
วัตถุประสงคเพื่อการเรียนรู และสรางทักษะเพื่อการดํารงชีวิต และประกอบ
อาชีพ ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การพัฒนาดานคุณภาพการศึกษา การศึกษาสายสามัญ
ภาคบังคับ ควรมีการเตรียมการอยางดีและรอบคอบ ไมวาจะเปนหลักสูตร
วิชาที่เปดสอน ตําราเรียน อุปกรณการสอนและผูสอน เพื่อใหการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน มีความเขาใจ
ไดคิดวิเคราะห ได ฝกฝน และสามารถปฏิบัติจริ งได โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ
การใชภาษาไทย สําหรับตําราเรียนวิชาตาง ๆ ควรพิจารณาเนื้อหาที่จะเปน
ตัวอยางที่ดี สรางเสริมสัมพันธภาพที่ดี เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และมี
ความสุขกับการอยูรวมกันในสังคมที่มีกลุมคนหลากหลายวัฒนธรรม ชาติพันธุ
และศาสนา ถาบทเรียนจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อแบบเหมารวมตอกลุมคน
(Stereotype) ก็ควรเปนความเชื่อดานที่ดีที่ตรงกับความเปนจริงของกลุมนั้น
เพื่อความเขาใจอันดีและมีทัศนคติที่ดีตอกลุมนั้น (Stratton, et. al., 2006)
นอกจากนั้ นเนื้อหาตําราเรียนตองตรงตามความเปนจริง ไมบิดเบือน เชน
ตํ า ราเรี ย นวิ ช าประวั ติ ศ าสตร โดยเฉพาะประวั ติ ศ าสตร ไ ทย ควรให เ ห็ น
พั ฒ นาการตั้ ง แต ส มั ย สุ โ ขทั ย ที่ เ ริ่ ม มี ศิ ล าจารึ ก บั น ทึ ก ความเป น มาเป น ลาย
ลักษณอักษร ตําราเรียนวิชาสังคมศาสตร ควรมีตัวอยางการเปรียบเทียบให
เห็ นว า ชนกลุ มน อยที่ เ กิ ด ในประเทศไทย ไดรั บ อิส รเสรีภ าพในการศึกษา
นับถือศาสนา ประกอบอาชีพ และอยูอาศัย อยางไมแบงแยกกีดกันมากกวา
ประเทศเพื่อนบาน และใหการยอมรับวาทุกคนเปนคนไทยเทาเทียมกัน
2.2 การพัฒนาระบบการศึกษา พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมี
ลั กษณะเฉพาะ จึงควรยื ดหยุ นให เหมาะสมกับความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ฯ ไดแก เรื่องการสอนภาษายาวีเปนภาษาที่สอง ตลอดจนการสอนศาสนา
อิสลามในโรงเรียนของรัฐ ซึ่งควรมีวิชาศาสนาเปรียบเทียบดวยก็นาจะเหมาะสมกับ
พื้นที่ฯ ดังกลาว เพราะมีเนื้อหากลาวถึงศาสนาสําคัญ ๆ ในประเทศไทยและใน
โลก อาจชวยใหนักเรียนเขาใจในหลักความเชื่อของศาสนาอื่นวา ลวนสอนใหเปน
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พลเมืองดี มีคุณธรรมทั้งสิ้น และอาจทําใหเกิดการยอมรับในบุคคลที่ตางความเชื่อ
ทางศาสนาและตางวัฒนธรรม วาเปนเพื่อนที่ดีตอกันได
2.3 การสนับสนุน สงเสริม และจูงใจ ดานการศึกษาสายสามัญ /
อาชีพแกเยาวชนในพื้นที่ฯ ดวยการใหทุนการศึกษาอยางทั่วถึงแกทุกคนที่
ตองการ เนื่องจากการศึกษาจะทําใหเยาวชนมีโลกทัศนที่กวางไกล มีความรู
ความฉลาด มี เ หตุ มี ผ ล และมี ก ารเตรี ย มตั ว ในการประกอบอาชี พ หรื อ
ดํ า รงชี วิ ต เป น พลเมื อ งดี ใ นอนาคต มีภู มิคุ มกั น การถู กชั กจู ง ไปในทางที่ ผิ ด
สําหรับเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดในอดีตคอนขางเสียเปรียบในดานการศึกษา
ดวยหลายสาเหตุ ดังนั้น จึงควรจะเรงใหการชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ดวย
การใหฟรีดานการศึกษาภาคบังคับวิชา ตั้งแตคาเลาเรียน อุปกรณการเรียน
เครื่องแตงกาย อาหารกลางวัน และรถรับสงในการเดินทาง เพื่อจูงใจใหเด็ก
เยาวชน เขาศึกษาในสายสามัญในระดับสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทุนการศึกษา
ควรใหถึงระดับอุดมศึกษา ในกรณีที่เยาวชนมีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสม
เรียนในสาขาที่ชุมชนตองการ และทําสัญญาวาจะกลับมาทํางานที่บานเกิด
เปนเจาหนาที่ของรัฐ (หรือขาราชการ) ใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ฯ หรือ
เตรีย มตําแหนงงานในภาคเอกชนไวใหกับ คนในพื้นที่ฯ ที่มีการศึกษาสาย
วิชาชีพตาง ๆ ดวย นอกจากนี้ ควรใหคนในพื้นที่ที่เปนผูที่ประสบความสําเร็จ
ในด า นการศึ ก ษา(สายสามั ญ ) และอาชี พ มาเป น ต น แบบ (Model) ของเด็ ก
นักเรียน เยาวชน รุนตอๆ ไป ใหมีความใฝศึกษาความรูในโลกกวาง ดวยการ
ไปพบปะเลาประสบการณของตนแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน เปนตน
2.4 ควรใชสื่อตาง ๆ รวมทั้งบุคลากรของรัฐใหความรูความเขาใจ
ข า วสารข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งเพื่ อ ความสั ม พั น ธ อั น ดี แ ละเป น ประโยชน ต อ การ
ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การสงเสริมรักษาสุขอนามัยแกประชาชนใน
พื้นที่ ฯ อย างใกล ชิด และสม่ําเสมอเพื่อให ชาวบานเขาใจในเจตนาที่ดีของ
ภาครั ฐ และให ค วามร ว มมื อ กั บ รั ฐ มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ สื่ อ ควรเผยแพร
ขาวสารดานดีของคนในพื้นที่ฯ ที่ประสบความสําเร็จในดานการศึกษา ดาน
การงาน และชีวิตครอบครัว เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกเยาวชนใหสนใจและมี
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เปาหมายชี วิต ในการสรางสรรค ไมค รุนคิดแตดานทํา ลายลางกัน และเห็ น
คุณคาของการอยูในสังคมที่สงบสุขและยอมรับกัน
3. ภาครัฐควรใหความสําคัญแกผูนําชุมชน ในการแกไขปญหาความ
ไมสงบในพื้นที่ดวยการพัฒนาบุคคลเหลานี้ใหเปนตัวแทนที่ดีของภาครัฐ และ
มีความจริงใจที่จะชวยเหลือภาครัฐ ในการแกไขปญหาความไมเขาใจตอกัน
ตลอดจนเปนผูนําชักชวนชาวบานใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน
ใหเปนชุมชนที่เขมแข็งที่สามารถพึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจ และสามารถ
สร างงานภายในชุมชนได รวมทั้ งเปนแบบอยางที่ดีกั บ คนในชุมชน โดยมี
ความภูมิใจที่ไดอยูในผืนแผนดินไทย
4. หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน ควรกําหนดนโยบายรวมกันในการ
พัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางรอบคอบชัดเจนไมซ้ําซอนกันเปน
ลักษณะที่ประสานและรวมมือกันเพื่อใหตอบสนองความตองการของประชาชน
มากที่สุด โดยใหประชาชนในพื้นที่ฯ ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนและ
ดําเนินงานการพัฒนาทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ควรมีนโยบายยุติความรุนแรง
ดวยความไมรุนแรงตอกันอีก เปนตนวาควรให 1)ผูนําศาสนาทั้งพุทธและมุสลิม
ไดเขามาอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาในประเด็นการใชความ
รุนแรง เขนฆา ทํารายผูบริสุทธิ์เปนบาปและถูกสังคมประณามไมใหการยอมรับ
แมตายไปกรรมชั่วนั้นจะติดตัวไปดวย 2) ควรกําหนดหรือตกลงกันวา จะไมมี
การกระทํารุนแรงหรือการแกแคนกันอีกตอไป และ 3) ไมควรรื้อฟน อางอิง
เหตุการณในอดีตครั้งหนึ่งครั้งใดที่เปนการกระทําที่ผิดพลาด ไมเหมาะสมของ
อีกฝายหนึ่งมาเปนสาเหตุของการกระทําที่รุนแรงอยางไมจบสิ้น ที่สําคัญการ
ดําเนินการตางๆ ของภาครัฐ ควรใหตรงตามความตองการ ความจําเปนของ
ประชาชนในพื้นที่ฯ ตลอดจนดูแลความเปนอยู และสามารถคุ มครองความ
ปลอดภัยของสุจริตชนคนไทยในพื้นที่ไดอยางทั่วถึง การปฏิบัติดังกลาวของ
ภาครัฐ ยอมจะสงผลดีตอทัศนคติตอรัฐ ตอความรวมมือของประชาชนในการ
ลดปญหาความรุนแรงทําใหสามารถแกไขปญหาสถานการณความไมสงบอยาง
ไดผลดีและบังเกิดสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในอนาคตอันใกล
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