
บทคัดยอ 

 งานวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิคณุภาพประกอบกบัการวิจยัเชงิปรมิาณ มวีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาความไมเขาใจกัน

ระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จากปจจัยดานรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร 

และสังคมวิทยา 

 ผลการวิจัยพบวาปจจัยทางรัฐศาสตรเกิดมาจากการเปนรัฐอิสระที่รุงเรืองในอดีต มีความเชื่อพระเจาของ

ศาสนาอิสลาม การปกครองยึดถือคำสอนของศาสนาอิสลามเปนหลัก ดานเศรษฐศาสตรประชากรสวนใหญ   

มีอาชีพเกษตรกรรมและการทำประมง อาศัยปาและทะเล หรือแหลงน้ำในการดำรงชีวิตที่พอเพียงเลี้ยงชีพได 

ดานสังคมวิทยาพบวา ประชาชนในอำเภอรามัน จังหวัดยะลาสวนใหญเปนอิสลามมาเลยใชภาษายาวี การศึกษา

ไดชวยการหลอหลอมความเชื่อทางศาสนา การที่รัฐมีนโยบายที่เอ้ือตอคนสวนนอยท่ีเปนไทยพุทธและคนจีน 

ทำใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางประชาชนสวนใหญกับเจาหนาที่ของรัฐ แนวทางแกไขจึงควรสนับสนุน 

ดานการศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจกัน โดยการจัดระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาอยางเหมาะสม 

คำสำคัญ : สมานฉันท สหศาสตร รามัน ยะลา 
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ABSTRACT 
 The Construction of Harmonious Society by Multidiscipline : The research entitled “A Case Study 

on Misunderstanding between Citizens and the State Officers in Raman District, Yala” is aimed to study 

misunderstanding between citizens and the state officers with to factors in relation to political science, 

economics, and sociology, and to study means to build a harmony community in Raman district, Yala 

province. The research employed both quantitative and qualitative approaches.  

 This study reveals misunderstanding with regard to factors in political science - since the inhabitants 

built their first homes in Pattani, this township was an independent city state and ruled by a monarchy 

system still lingers. Its rulers were Islamic and had their faith in the power of God, i.e. Allah. In the matter 

of economy, most of them had careers in agriculture, raised livestock and fishery. Upon the geographical 

factors, they had forests, mountains and water supplies from rivers, ponds and lagoons in addition to the sea. 

Their resources thus were plentiful and wel supportive to plant farming. They relied on sufficiency way 

of life; and relied on nature. The people’s livelihood in the three southern most provinces was a truly 

integration among people of al ethnic origins. However, the majority of them have been Islamic Malays. 

Their faith is Islam and their spoken language is Yawee which is the local Malay dialect. Their education 

has put a stress on religious studies, and they have their mosque as centre of their religious practices. 

The minority of the residents have been Buddhist Thais and Chinese. They have their monasteries and 

shrines as their religious and are educated according to the system provided by the Ministry of Education. 

Keywords : Harmonious, Multidiscipline, Raman Yala    

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  

 ความขัดแยงในสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทยเปนปญหาซ่ึงเกิดขึ้นมายาวนานและเปนผลจาก

โครงสรางอำนาจทางสังคมและโครงสรางอำนาจทางการเมืองรวมทั้งโครงสรางอำนาจทางเศรษฐกิจหรือการ

ครอบครองทรัพยรกรทางเศรษฐกิจ แมวาประเทศไทยไดผานการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมิไดเปลี่ยนแปลง

โครงสรางอำนาจทางสังคม การเมอืงและเศรษฐกิจไทยแตอยางใด ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือวงจรการแกงแยงแขงขัน

และการชวงชิงอำนาจทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นสลับไปมาระหวางกลุมผูนำเดิมและกลุมผูนำในข้ัวอำนาจใหม 

(คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ, 2549 : บทสรุปสำหรับผูบริหาร) 

 ในขณะเดียวกันโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจไทยก็ประสบปญหา ความเหล่ือมล้ำระหวางคนมั่งมี

กบัคนยากจน และระหวางคนในเมอืงกบัคนในชนบท แมวาประเทศไทยจะมีการพฒันาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติมาตั้งแตป พ.ศ. 2504 แตการพัฒนาที่เกิดขึ้นกลับยิ่งทำใหโครงสรางอำนาจทางเศรษฐกิจและ

สังคมไทยกระจุกตัวอยูในหมูคนรวย ซึ่งมีจำนวนไมมากนักเมื่อเทียบกับประชาชนสวนใหญที่ยังดอยสถานะทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ปญหาที่เกิดขึ้นสงผลใหเกิดเปนความขัดแยง (สมหมาย ลูกอินทร, 2550 : 

บทคัดยอ) 
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 ปจจุบันยังคงมีการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาความขัดแยงซึ่งมีที่มาจากเศรษฐกิจและสังคมโดย

เฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงในประเด็นการแกงแยงทรัพยากรธรรมชาติ และความขัดแยงอันเปนผลมาจาก

ชาติพันธุ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา (สมหมาย ลูกอินทร, 2550 : บทคัดยอ) 

 ปญหาความขัดแยงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สะสมมานานยังคงไมไดรับการแกไขและ  

กลายเปนชนวนในการสรางรอยราวในสังคมมากยิ่งขึ้น จนนำมาสูการแบงฝกแบงฝายของคนในประเทศไทย  

ในหลากหลายลักษณะ เชน การแบงแยกเปนภูมิภาคนิยม เชื้อชาตินิยม ศาสนาและเมื่อเวลาผานไปความขัดแยง

ที่เกิดขึ้นก็ยังไมยุติลงและมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยท่ีฝายการเมืองและฝายขาราชการประจำไม

สามารถจัดการความขัดแยงเหลานี้ไดอยางสมานฉันท ความขัดแยงที่เกิดข้ึนดังกลาวไดสรางความเสียหายตอ

ระบบการเมืองการปกครองในภาพรวมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก  

 ปญหาความขัดแยงที่ เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาที่เกิดข้ึนมายาวนานมีชวง

เหตุการณสงบและเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ปจจุบันความขัดแยงไดทวีความรุนแรงขึ้น นับตั้งแตเหตุการณปลนปน

ในป 2547 มีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นการวิจัยเพื่อใหทราบถึงสาเหตุหรือตัวแปรของ

ความขัดแยงอันนำไปสูการแกไขปญหาดังกลาว จึงเปนประเด็นที่ผูวิจัยใหความสนใจศึกษาความขัดแยงที่เกิด

จากปจจัยทางประวัติศาสตรในเชิงอำนาจที่มีผลตอสังคมสมานฉันท ปจจัยการขัดเกลาทางสังคมที่มีผลตอสังคม

สมานฉันท และมีปจจัยการดำรงชีวิตที่มีผลตอสังคมสมานฉันท 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาความไมเขาใจกนัระหวางประชาชนกบัเจาหนาทีข่องรฐัในพืน้ทีอ่ำเภอรามนั จงัหวัดยะลา  

  จากปจจัยดานรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยา 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหามุงเนนศึกษา ปจจัยดานรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยาในประเด็น

ประวัติศาสตร การขัดเกลาทางสังคมและการดำรงชีวิต ในการอธิบายความขัดแยงและแนวทางการสรางความ

สมานฉันท ซึ่งมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

 3.1 ขอบเขตดานประชากร  

 ประชากรในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีจำนวน 79,945 คน สุมตัวอยางจากตาราง Yamane ไดกลุม

ตัวอยาง 669 คน 

 3.2 ขอบเขตสถานที่วิจัย 

 ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตำบล ในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 3.3 ขอบเขตตัวแปรที่จะศึกษา 

 ตวัแปรตน ไดแก ปจจยัดานรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และสงัคมวิทยาในประเดน็ประวตัศิาสตร ตวัแปรตาม 

ไดแก ปญหาความขัดแยง และแนวทางสรางความสมานฉันท  
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 3.4 ขอบเขตดานเวลา 

 ศึกษาระหวาง พ.ศ. 2551 - 2553 เนื่องจากเปนชวงเวลาที่เกิดความขัดแยงและในสังคมหรือหนวยงาน

ตาง ๆ พยายามหาทางแกไขในเชิงสมานฉันท  

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เปนประโยชนตอการกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการสรางสังคมสมานฉันทในประเทศ  

ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

 2. กอใหเกิดแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอ

การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 3. กอใหเกิดองคความรู (Body of knowledge) และขอยุติ (Conclusion) ที่ไดจากการวิจัยสามารถ

ตอยอดและเผยแพรสูหนวยงานที่กำหนดนโยบายระดับชาติ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

กลาโหม สภาความมั่นคงแหงชาติ สภาวจิัยแหงชาติและรัฐบาล เปนตน  

5. ขอจำกัดของการวิจัย 

 1. พื้นที่วิจัยเปนพื้นที่ที่มีความขัดแยงและเปนพื้นที่อันตราย การเก็บขอมูลจึงตองมีผูชวยวิจัยเปน

คนในพ้ืนที่ การเขาพื้นที่ตองระมัดระวังในความปลอดภัยรวมทั้งตองใชชวงเวลาที่เหตุการณสงบ

จึงเขาเก็บขอมูลได  

 2. การส่ือสารตางภาษา ตางวฒันธรรม ผูใหขอมลูหลายคนมปีญหาไมเขาใจความหมายในบางคำถาม

ทีค่อนขางเปนวชิาการ จงึตองมเีจาหนาทีเ่ก็บขอมลูเปนคนในพ้ืนทีเ่พือ่เปนลามแปลความหมายให 

และจำเปนตองกำหนดขอคำถามที่งายตอการเขาใจ 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวจิยัเรือ่ง “การสรางสงัคมสมานฉนัทดวยสหศาสตร : กรณศีกึษาความไมเขาใจกนัระหวางประชาชน

กับเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความไมเขาใจกันระหวาง

ประชาชนกับเจาหนาทีข่องรัฐในอำเภอรามนั จงัหวัดยะลา จากปจจยัดานรฐัศาสตร เศรษฐศาสตร และสงัคมวทิยา 

และเพื่อศึกษาแนวทางในการสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร ดำเนินการวิจัยโดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้  

 (1.) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ตำบล ประชากร กลุมตัวอยางตามตาราง 
Yamane

กลุมตัวอยาง
ใชจริง

1.  กายูบอเกาะ (Kayu Boko) 4,049 31 45

2.  กาลูปง (Kalupang) 2,780 22 27

3.  กาลอ (Kalo) 2,920 23 29

4.  กอตอตือระ (Koto Tuera) 5,202 40 46

5.  โกตาบารู (Kota Baru) 4,193 33 34

6.  เกะรอ (Kero) 7,180 56 41

7.  จะกวะ (Cha - kwa) 5,851 45 45

8.  ทาธง (Tha Thong) 6,480 50 45

9.  เนินงาม (Noen Ngam) 6,196 48 46

10.  บาลอ (Balo) 4,915 38 40

11.  บาโงย (Ba - ngoi) 2,581 20 40

12.  บือมัง (Buemang) 5,261 41 117

13.  ยะตะ (Yata) 4,902 38 47

14.  วังพญา (Wang Phaya) 6,233 48 67

15.  อาซอง (Asong) 5,044 39 เขาพื้นที่ไมได 

เพราะเหตุการณไมสงบ

16.  ตะโละหะลอ (Talo Halo) 6,158 48 เขาพื้นที่ไมได 

เพราะเหตุการณไมสงบ

รวม 79,945 621 669

 (2.) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 (3.) การเก็บรวบรวมขอมูล 

 (4.) การวิเคราะหขอมูล 

 6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรทีใ่ชในการวจิยัเปนประชากรในอำเภอรามัน จงัหวดัยะลา ครอบคลมุพืน้ที ่ 16 ตำบล มปีระชากร

รวมจำนวน 79,945 คน กำหนดขนาดกลุมตวัอยางจากตาราง Yamane’ ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 98 % ความคลาดเคลือ่น

ของความเปนตัวแทนของประชากร 4% ไดขนาดกลุมตวัอยางจำนวน 621 คน แตเมือ่เก็บขอมลูจรงิไดแบบสอบถาม

กลับคืนมาจำนวน 669 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยาง 669 คน 

 วธิสีุมตวัอยาง (Sampling Method) จากกลุมตวัอยางจำนวน 669 คน ไดกระจายกลุมตวัอยางใน 16 ตำบล

ของอำเภอรามนัโดยกำหนดจำนวนกลุมตวัอยางในแตละตำบลตามสดัสวนของประชากร ทัง้นีจ้ะเลอืกกลุมตวัอยาง

ที่เขาใจภาษาไทยและเขาใจคำถามในแบบสอบถาม ดังมีขอมูลตอไปนี้  
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 6.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษา

เอกสาร การสัมภาษณ การสนทนากลุม และสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ประกอบดวย 

  6.2.1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อสรางแบบสัมภาษณและการสนทนาเชิงลึกรวมท้ังการ

วิเคราะหขอมูล 

  6.2.2 แบบสัมภาษณ (interview) เพื่อเก็บขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ฝายเจาหนาที่

ของรัฐทั้งขาราชการประจำและขาราชการการเมือง ผูนำชุมชน ผูนำทางศาสนาและประชาชน  

  6.2.3 การจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่เพื่อทำการสัมภาษณเชิงลึก (focus group discussion) ศึกษา

ความไมเขาใจกันและแนวทางการสรางสังคมสมานฉันท  

  6.2.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไมเขาใจกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชนและแนวทาง

การสรางสังคมสมานฉันทตามแนวคิดสหศาสตร  

 การสรางเครื่องมือ คณะผูวิจัยไดสรางเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 

 (1.) ศึกษาเอกสาร แนวคิดที่เกี่ยวของกับสถานการณความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต จาก

แนวคิดทางรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยาในประเด็นประวัติศาสตร การขัดเกลาทาง

สังคม และการดำรงชีวิต 

 (2.) สรางแบบสัมภาษณโดยการกำหนดประเด็นคำถามที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 (3.) สรางแบบสอบถาม โดยการกำหนดขอคำถามตามประเด็นความขัดแยงและความสมานฉันทตาม

แนวคิด รัฐศาสตร เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยา  

 การตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีความรูทางสถิติวิจัยโดย

เปนที่ยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 คณะผูวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยมีผูชวยวิจัย ซึ่งเปนคนในทองที่ประสานการเก็บ

ขอมลูจากกลุมตวัอยางทีก่ำหนดกระจายครอบคลุมพืน้ที ่ 16 ตำบลในอำเภอรามัน สวนการสัมภาษณใชผูมคีวามรู

หรืออาจารยของสถานศึกษาในอำเภอรามันเปนผูสัมภาษณ  
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 6.4 การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรสถิติที่

ใชคือ คาความถี่และรอยละ สวนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยกรณีศึกษาความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัด

ยะลาจากเจาหนาที่และประชาชนในพ้ืนที่จำนวน 669 คน ครอบคลุม 16 ตำบลของอำเภอรามัน จังหวัดยะลา  

มวีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาความไมเขาใจกนัในพืน้ทีอ่ำเภอรามนั จงัหวัดยะลาจากปจจยัดานรฐัศาสตร เศรษฐศาสตร 

และสังคมวิทยา และเพ่ือศึกษาแนวทางในการสรางสังคมสมานฉันทในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สรุป

และอภิปรายผล ดังนี้ 

 7.1. ความไมเขาใจกันจากปจจัยดานรัฐศาสตร เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยา 

  7.1.1 ความไมเขาใจกันจากปจจัยดานรัฐศาสตร  

  ผลการวิจัยพบวาขอมูลประวัติศาสตรการปกครองของดินแดนสามจังหวัดภาคใตมีที่มาจากการ

เปนรัฐอสิระทีรุ่งเรืองในอดตีกวา 500 ป ผูคนนบัถือศาสนาอสิลาม เชือ่และศรทัธาในอำนาจขององคพระอัลลอฮ 

และการปกครองที่มาจากอำนาจของพระเปนเจาในระบบกษัตริย ขุนนางและบุคคลศักดิ์สิทธิในชุมชน จาก

ความเช่ือศรัทธานำสูแบบแผนปฏิบัติตามหลักการศาสนาที่เครงครัด การขัดเกลาทางสังคมเปนการเรียนรูและ 

ถือปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาที่มีโตะครูบุคคลศักดิ์สิทธิ์เปนผูถายทอดความรูจากคัมภีรศักดิ์สิทธิ์อัลกุรอาน 

ทีส่งผลตอการดำเนินชวีติตามแนวปฏบิตัขิองศาสนา เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเกดิขึน้สามจงัหวัดชายแดน

ภาคใตเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยที่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ผูปกครองมาจากประชาชน 

อำนาจมาจากการเลือกต้ัง ประชาชนมีสิทธิและหนาที่ปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด การบริหารโดยรัฐบาล  

ที่มีโลกทัศน และการกำหนดนโยบายดวยมุมของความเปนพุทธ และผลของนโยบายที่แสดงถึงความไมเขาใจ

ในวิถขีองชาวมสุลมิในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต กลายเปนสาเหตสุำคัญของความไมเขาใจกันทีเ่กิดจากความแตกตาง

ระหวางความเช่ือและแบบแผนปฏิบัติตามทางศาสนาอิสลามของมลายูมุสลิม ซึ่งเปนชนกลุมนอยในประเทศ 

กับคนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ สภาวะที่เกิดข้ึนตามมาก็คือ ความเปนชายขอบทางการเมืองของชาวมลายู

มุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจากลักษณะความเปน “คนชายขอบ” 
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 สำหรับความไมเขาใจกันจากปจจัยทางรัฐศาสตรในดานการขัดเกลาทางสังคม และการดำรงชีวิต พบวา

จากการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จากอดีตที่ยังเปนความภาคภูมิใจและแนวการปฏิบัติ

ของชุมชน การขัดเกลาทางสังคมและดำรงชีวิตเปนไปตามหลักการทางศาสนา ชาวมลายูมุสลิมมีการเรียนรูและ

ปฏิบัติตามที่ศาสนาอิสลามกำหนดไวในคัมภีรศักด์ิอัลกุรอาน โดยโตะครูหรือผูนำทางศาสนาเปนผูสั่งสอน 

ใหการอบรมแกเด็ก เยาวชน และประชาชนผานโรงเรียนปอเนาะและมัสยิด ในขณะปจจุบันมีขาราชการจาก

หนวยงานสถาบันตาง ๆ เปนผูใหความรูใหการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่แตกตางจากแนว

ปฏิบัติของชุมชน สงผลใหเกิดความไมเขาใจกันอันเปนผลจากความแตกตางทางความคิดคานิยมและแนวปฏิบัติ

ที่แตกตางกันในการกลอมเกลา นอกจากนี้ความไมเขาใจกันอาจเกิดจากการขาดการมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่ง

เปนผลมาจากความเปนชายขอบทางการเมอืงของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ซึง่ความเชือ่และศรัทธาในระบบกษตัรยิ 

บุคคลศักดิ์สิทธิ์ มีแนวปฏิบัติในดานศาสนาเปนหลัก ในขณะที่ประเทศมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ตอง

มีสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  

 ในดานความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในอำเภอรามัน พื้นที่หนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตอการ

ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ ที่ชาวบานเห็นวาเจาหนาที่ยังเขาไมถึง ยังไมเขาใจวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน 

ยังมีการปฏิบัติที่ไมเสมอภาค การสื่อสารกับชุมชนยังเปนปญหา ทำใหเกิดความไมเขาใจกันขึ้น  

  7.1.2 ความไมเขาใจกันจากปจจัยเศรษฐศาสตร 

  จากผลการวิจัย พบวาสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะภูมิประเทศ

ธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณในอดตี ประกอบดวยปาไม ลุมนำ้ ทีด่นิ ทีเ่อือ้ใหประชาชนใชทรพัยากรธรรมชาติใหเกดิ

ประโยชน การเกษตรทีไ่ดผลดีทัง้การทำนาขาว การทำสวนผสมผสาน การประมง ทีส่งผลตอวถิชีาวมลายูมสุลมิ

ใหมวีถิพีอเพยีง เรยีนรูการเลีย้งชพีจากธรรมชาตแิละมกีารประกอบอาชีพทีด่แูลธรรมชาติ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง

เกิดขึ้นจากกระแสการพัฒนาทำใหชาวบานใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดนอยลง ทรัพยากรธรรมชาติ

เสื่อมโทรมสงผลตอการประกอบอาชีพที่เคยพึ่งพาธรรมชาติ ทำไดยากข้ึน ที่นาที่เคยอุดมสมบูรณ ปจจุบันกลาย

เปนนารางผลผลิตไมมี การประกอบอาชีพตองเปลี่ยนไป พึ่งพาธรรมชาติไดนอยลง ใชเงินลงทุนมากขึ้น ที่ดิน

หมดไปเปนหนี้มากขึ้น เปนความไมเขาใจกันทางเศรษฐศาสตรที่เกิดจากการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ จากการ

ใชอำนาจการบริหารผานโครงการพัฒนาตาง ๆ ซึ่งเปนความไมเขาใจกันเรื่องอำนาจโดยมีตัวแปรมาจากดาน

รัฐศาสตร 
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 นอกจากนั้น ความไมเขาใจดังกลาวยังเปนผลจากความแตกตางในทัศนะของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ระหวางโลกทัศนแบบทุนนิยมซึ่งรัฐบาลและกลุมธุรกิจถือปฏิบัติกับโลกทัศนเศรษฐกิจแบบอิสลามที่อยูบนวิถี

แหงความพอเพียงและการแบงปนในสังคม 

  7.1.3 ความไมเขาใจกันดานสังคมวิทยา 

  ความไมเขาใจกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใตดานสังคมวิทยาเปนความไมเขาใจกันอันเนื่องมา

จากประวตัศิาสตรการเปนรัฐอสิระท่ียาวนาน มคีวามเชือ่ แนวปฏบิตัติามหลกัศาสนาอสิลาม ตอเนือ่งจากบรรพบุรษุ

และถือปฏิบัติอยางเครงครัดจนถึงปจจุบัน ตลอดระยะเวลาท่ีผานมามีการเปล่ียนแปลงการปกครองสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีคนสวนใหญของประเทศนับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม

ประเพณีวันสำคัญทางศาสนาพุทธสามจังหวัดชายแดนภาคใต จึงเปนสังคมที่มีลักษณะแตกตางจากคนสวนใหญ

ของประเทศทั้งในดานความเชื่อตามหลักศาสนา การใชภาษา ระบบการศึกษาที่ตางจากแนวปฏิบัติทั่วไปของคน

กลุมใหญในสังคมไทย เปนความไมเขาใจกันในเชิงอัตลักษณ 

 7.2.  แนวทางการสรางสังคมสมานฉนัททางดานรฐัศาสตร เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยา ผลการวจิยั 

พบวาแนวทางการสรางความสมานฉนัทในจงัหวัดชายแดนภาคใตทีไ่ดจากการวิเคราะหเอกสารและจากความคิดเหน็

ของกลุมตัวอยางในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา คือขาราชการหรือเจาหนาที่ตอง “เขาใจ” ความเปนมาของ

ประวัติศาสตร อัตลักษณของชุมชน และตอง “เขาถึง” ความจริง ความรูสึกนึกคิดของชุมชนทั้งมูลเหตุของ

ความแตกตางหรือความไมเขาใจกันที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู “การพัฒนา” การแกไขปญหาความไมเขาใจกันที่มีอยู

ไดอยางเปนทีย่อมรบัและเปนแนวทางปฏบิตัเิพือ่สรางสนัตสิขุในชมุชนรวมกันตอไป ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

ไดทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีสันติสุขนั้น เจาหนาที่ขาราชการ      

ตองมีความเขาใจเขาถึงประชาชน จึงจะพัฒนาอยางไดผล ซึ่งเปนไปตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทาน นอกจากนี้พบวา การสรางสังคมสมานฉันทที่ไดจากการวิจัยนี้ 

มลีกัษณะทีมุ่งการปรับปรุงความสมัพนัธ ความเขาใจกนัระหวางเจาหนาที ่สงัคมและชาวมลายูมสุลมิ การยอมรับ

ความแตกตางที่เกิดขึ้นจากประวัติศาสตรที่ยาวนานควบคูกับการใชกระบวนการจัดการหรือแกไขปญหา    

สรางความสมดุลยระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับแบบแผนการปฏิบัติที่มีอยูโดยคำนึงถึงสิทธิและ

ความเสมอภาค รวมทั้งการมีสวนรวมของชุมชนในการเรียนรูและเสนอขอมูลพื้นฐานที่มีอยูในชุมชน เพื่อให

กระบวนการพัฒนานำมาซึ่งประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง โดยไมกระทบตอทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดใหอยู
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รวมกันดวยการแบงปน ดังนั้น แนวทางการสรางสมานฉันทในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นจะตองดำเนินการ

อยางบูรณาการในหลาย ๆ ดาน เพื่อใหเกิดความเขาใจและยอมรับซึ่งกันและกันในความแตกตางดานตาง ๆ ทั้ง

เชือ้ชาติ ศาสนา แบบแผนการปฏบิตัใินการดำรงชวีติ รวมทัง้สภาพภมูปิระเทศ และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

8. ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 8.1 ขอเสนอแนะทั่วไปในการปฏิบัติสูสังคมสมานฉันท 

  8.1.1 การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทุกหนวยงาน โดยเฉพาะที่มาจากนอกพื้นที่ตองเรียนรูเขาใจ

ชุมชนกอนการปฏิบัติหนาที่ในการปฏิบัติงานตองใหสามารถ “เขาถึง” ชุมชน ทั้งในดานความรูสึกนึกคิดและ

ทัศนคติที่มีอยู เพื่อ “การพัฒนา” ที่ชุมชนไดรับประโยชน การดูแลสภาพแวดลอม การพัฒนาในชุมชน ตอง

คำนึงถึงวิถีชีวิต ความเช่ือ ฟนคืนการอยูรวมกันอยางสันติของชุมชนตางเชื้อชาต ิ ตางศาสนา เชน ในอดีตที่

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีการบูรณาการทางสังคมและสันติรวมกัน  

  8.1.2 การมีสวนรวมของชุมชนเปนเรื่องที่ทุกหนวยงานตองตระหนัก การรับฟงขอมูลพื้นฐานใน 

ชุมชนจากชุมชนเปนเรื่องสำคัญ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรสรางโอกาส สงเสริมใหความรูจากการดำเนินกิจกรรม

ของรัฐแกชุมชนในการรวมพัฒนาพื้นที่อยางเขาใจกัน ทั้งนี้ในกระบวนการพัฒนาตองมีการใหความรู การอบรม

ใหชุมชนเขาใจการพัฒนาของรัฐ เห็นประโยชนและไดรับกิจกรรมที่เกิดประโยชนจากการพัฒนาโดยมีสวนรวม

อยางท่ัวถึง 

  8.1.3 การสงเสริมกิจกรรมที่เกิดความภาคภูมิใจ ยอมรับในประวัติศาสตรของคนชายขอบจังหวัด

ชายแดนภาคใต ใหเปนประวัติศาสตรทองถิ่น ที่ยังคงสรางความภาคภูมิใจแกชาวมลายูมุสลิมภายใตการเปน

พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติทางศาสนาที่เปนอยู 

  8.1.4 การพัฒนาการศึกษาใหเยาวชนไดเรียนรูการศึกษาในระบบโรงเรียนที่สอดคลองกับความ

เชื่อทางศาสนา วฒันธรรม วิถีชีวิตของชาวมลายูมุสลิม และสงเสริมใหเยาวชนไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

สามารถนำความรูที่ไดจากการศึกษาไปประกอบอาชีพ พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได 

  8.1.5 การสงเสริมและการพัฒนาอาชีพ ใหชุมชนสามารถนำศักยภาพ ความรู ประสบการณจาก

การที่ไดสั่งสมมาจากบรรพบุรุษในการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหสอดคลองกับการพัฒนาจากภาครัฐรวมทั้งให

ชมุชนไดเรยีนรูและเขาใจกระบวนการเปลีย่นแปลงตามกระแสการพฒันาประเทศ ประสานประโยชนความรูเดมิ

และความรูใหมใหนำไปสูการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนเปนผูไดรับประโยชนจากการพัฒนา สามารถประกอบ

อาชีพหลักและสรางอาชีพเสริมไดสอดคลองกับวิถีชีวิตและการพัฒนาประเทศ 

  8.1.6 การสรางความเขาใจทั้งการแกไขปญหาความไมเขาใจกันที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต ตองดำเนินการควบคูกันไปในดานตาง ๆ ทั้งดานรัฐศาสตรการปกครองดานเศรษฐกิจ ความเปนอยู และ

ดานสังคม การศึกษา ศาสนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกดานของคนทุกกลุมในสังคม 

  8.1.7 ความตอเนื่องในการสรางความเขาใจชุมชน รวมทั้งการพัฒนา ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง

สอดคลองกับทุกหนวยงาน ตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัต ิ ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทั้ง

ดานบวก ดานลบ รวมสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกัน  
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 8.2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต ควรดำเนินการวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นหรือแนวทาง       

ดังตอไปนี้ 

  8.2.1 ศึกษาความตองการของชุมชนในการรวมพัฒนาบานเกิด สรางสันติสุข จากมุมมองของ

ประชาชนในพ้ืนที่ การปฏิบัติตอกันของสังคมที่มีความเขาใจอยางลึกซึ้งบนพื้นฐานขอมูลในพื้นที่ที่ไดรับการ

ถายทอดมาอยางตอเนื่อง 

  8.2.2 ศึกษาการบูรณาการระบบการศึกษาที่สอดคลองเหมาะสมกับชุมชน โดยศึกษาจากมุมมอง

หลายระดับทั้งระดับนโยบาย ระดับการนำนโยบายไปปฏิบัติ และการปฏิบัติในชุมชน รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่

เกิดขึ้นบนพื้นฐานขอมูลชุมชนและความตองการของชุมชนที่จะนำไปสูการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่

ทุกฝายพึงพอใจและไดผลประโยชนรวมกัน รวมท้ังมีการติดตามเด็กและเยาวชนหลังสำเร็จ การศึกษาออกสู

ตลาดแรงงาน การนำความรูจากระบบโรงเรียนไปพัฒนาตนและพัฒนาชุมชน  

  8.2.3 ศกึษาในทกุชมุชนอยางครอบคลมุในดานตาง ๆ ทัง้การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม

และอ่ืน ๆ ตั้งแตอดีตและสถานการณที่เปลี่ยนไป การเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ บนแนวทางขอมูลจริงบนพ้ืนที่ 

ที่ชุมชนมีสวนในการใหขอมูล ขอเท็จจริงในแงมุมตางๆ อันจะนำไปสูการรวมพัฒนาระหวางเจาหนาที่รัฐและ

ชุมชนในดานตาง ๆ ตอไป  

  8.2.4 การพัฒนาเชิงบูรณาการระหวางหนวยงาน สวนราชการตาง ๆ โดยชุมชนเปนฐานศึกษา

การดำเนินงานของหนวยราชการตาง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย การปฏิบัติ และผลที่ไดรับในชุมชน รวมทั้งความ

คิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบัติของหนวยงานราชการและผลจากการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ ที่สงผลตอ

ชุมชนอยางครอบคลุมทุกดาน  

  8.2.5 การศึกษาความขัดแยงและการสรางสังคมสมานฉันท ควรศึกษาเพิ่มเติมในการบูรณาการ

ศาสตรดานอื่น ๆ ใหครบถวน ทั้งในดานศึกษาศาสตร นิติศาสตร การบริหาร สิ่งแวดลอมและศาสตรอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการบูรณาการในเชิงสหศาสตรที่สมบูรณยิ่งขึ้นและสงผลตอการพัฒนาชุมชนใหสอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาประเทศตอไป 
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