รายงานการวิจัย
เรื่ อง
การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบตั ิศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร
ในจังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
A Study of Impacts on Religious Activities for Monks and Novices
in Yala, Pattani and Narathiwat Provinces of The Violent Situtation
in The Southern Border

โดย
รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์ บุญฤทธิ์
พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๔๙

ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
MCU RS 610649020

รายงานการวิจัย

เรื่ อง
การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบตั ิศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร
ในจังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
A Study of Impacts on Religious Activities for Monks and Novices
in Yala, Pattani and Narathiwat Provinces of The Violent Situtation
in The Southern Border

โดย
รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์ บุญฤทธิ์
พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๔๙
ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
MCU RS 610649020

(ลิขสิทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

Research Report
A Study of Impacts on Religious Activities for Monks and Novices
in Yala, Pattani and Narathiwat Provinces of The Violent Situtation
in The Southern Border

by
Assoc. Prof. Somboon Bunrit
Pramaha Wichien Wachirathammo
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Nakhon sri thammaraj
B.E. 2549

Research Project Funded by Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU RS 610649020

(Copyright Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

(ก)
ชื่อรายงานการวิจัย : การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร
ในจังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้วิจัย :
รอง
ศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุญฤทธิ์, พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
ส่ วนงาน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
ปี งบประมาณ :
๒๕๔๙
ทุนอุดหนุนการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ ๑) เพื่อศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีตอ่ การปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรใน
พื ้นที่ จังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส ในด้ านวิถีการดํารงชีวิต การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา การเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา และการสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ และ ๒) เพื่อ
ศึกษาปั ญหาพร้ อมข้ อเสนอแนะแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ตลอดจน
ความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ดงั กล่าว
ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม ในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพระสังฆาธิการระดับเจ้ าคณะจังหวัด เจ้ าคณะอําเภอ เจ้ าคณะตําบล
และเจ้ าอาวาส พระลูกวัด คณะกรรมการวัด และพุทธศาสนิกชนที่อาศัยโดยรอบวัดในพื ้นที่ที่
เป็ นแหล่งข้ อมูล โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่รวบรวมได้ มา วิเคราะห์ จัดระบบ และนําเสนอผลการวิจยั ด้ วย
วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตาราง และภาพถ่าย
ผลการวิจยั พบว่า
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การปฏิบตั ศิ าสนกิจจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทังในด้
้ านวิถีการ
ดํารงชีวิต ด้ านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ด้ านการเผยแผ่หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และด้ านการสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ
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๒. พระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบตั ศิ าสนกิจ คือ จัดให้ มีกําลังทหารคอยให้
ความคุ้มกันให้ ความปลอดภัยเมื่อบิณฑบาตและประกอบพิธีกรรมตลอดจนปฏิบตั ศิ าสนกิจอื่นๆ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาควรมีการปรับเปลี่ยนเวลาและขันตอนเพื
้
่อความปลอดภัย การ
เผยแผ่หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ควรเผยแผ่เฉพาะในวัดและควรปรับเปลี่ยนรูปแบบใน
การเผยแผ่โดยใช้ วิทยุชมุ ชน หรื อเผยแผ่โดยใช้ สื่อหนังสือหรื อซีดีธรรมะแก่ประชาชน
๓. ความต้ องการความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ
สามเณร ในพื ้นที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส พบว่า มีความต้ องการความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ๓ ประการคือ ต้ องการให้ รัฐช่วยดูแลความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ ต้ องการให้ ชว่ ยด้ านสวัสดิการ ดูแลด้ านสาธารณสุข และปั จจัยสี่ตามเหมาะสม และ
ต้ องการให้ รัฐร่วมเป็ นเจ้ าภาพในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญทางศาสนาทุกกิจกรรม
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ABSTRACT
This researches have two objectives. First, to study the impacts of violent
situation in 3 provinces in Southern border i.e. Yala, Pattani, and Narathiwat on
religious activities for monks and novices were affected to the way of life, the
performing religious rite, the announcing Dharma of Buddhism, and social work.
Second, to study the problems and the solving the problems in changing the
formatting religious activities and helping monks and novices from government
sectors.
The researchers collected the data from field work in 3 provinces in the
Southern border by using Questionnaire, interview form. The sampling groups are the
officer monks as the monk dean in province level, district level, sub-district level and
the abbots monks, temple committees, and buddhist.
The researchers collected, analyzed, systematized the data and presented
the results of research by describing in the tables and photos.
The results of research found that
(1) The monks and novices who were staying 3 provinces in Southern

(ง)
border were faced the impacts of violent situation in 3 provinces in Southern border
i.e. Yala, Pattani, and Narathiwat on religious activities for monks and novices to the
way of life, the performing religious rite, the announcing Dharma of Buddhism, and
social work.
(2) They were advised to changing the formatting religious activities i.e.
to protecting from soldiers for safety on religious activities, to changing time and step
for safety on religious rite, to announcing Dharma of Buddhism in only temple and It
should be changing the way to announcing Dharma of Buddhism by using the radio,
books, VCD of Dharma to people.
(3) The needs of helping from Government sectors on religious activities for
monks and novices in Southern area were found that there were 3 parts ; One the
need of caring in the way of life and religious activities, Second the need of welfare in
the parts Public Health and Four Requisites, and Third, the need of financing to
support the all religious rite.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้มิอาจสําเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดีไม่ได้ ถ้ าไม่ได้ รับความเมตตาอนุเคราะห์ในด้ าน
ต่างๆ จากบุคคลหลายฝ่ ายด้ วยกัน ผู้วิจยั มีความรู้สกึ ซาบซึ ้งในความมีนํ ้าใจเอื ้ออารี เป็ นอย่างยิ่ง
ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ขอบคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ทุกท่านที่เห็นความสําคัญและอนุมตั ใิ ห้ มีการดําเนินการวิจยั เรื่ องนี ้ ตลอดถึงรอง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช ที่ให้ การ
สนับสนุนและให้ กําลังใจในการทําวิจยั เรื่ องนี ้จนสําเร็จลุลว่ ง
ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ บุญธรรม กิจปรี ดาบริสทุ ธิ์, รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวฒ
ั น์ สุริยฉัตร, ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง และ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปัญญา เลิศไกร ที่ให้ คําแนะนําและข้ อเสนอแนะต่างๆ จนรายงานการวิจยั
เล่มนี ้มีความสมบูรณ์ในระดับหนึง่
ขอขอบคุณผู้อํานวยการสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ และเจ้ าหน้ าที่สถาบันวิจยั พุทธ
ศาสตร์ ทุกท่าน ที่ให้ ความช่วยเหลือในด้ านต่างๆ จนทําให้ การดําเนินการวิจยั เรื่ องนี ้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทกุ ประการ
ขอขอบพระคุณ และขอขอบคุณ พระสังฆาธิการระดับต่างๆ พระภิกษุ สามเณร
คณะกรรมการวัด และพุทธศาสนิกชนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ที่กรุณาให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่
การทําวิจยั และ ทําให้ รายงานการวิจยั เรื่ องนี ้มีความสมบูรณ์ในเนื ้อหาพอสมควร
ขอขอบคุณ อาจารย์เพชร สมัครกิจ อาจารย์ ธนิศร์ ชูเลื่อน และ พลฯทหาร อัตตพร
คงรัตน์ ที่ชว่ ยเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่เกรงกลัว
ต่ออันตรายที่จะเกิดขึ ้นจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลในพื ้นที่ภาคสนามอันเป็ นพื ้นที่เสี่ยงอันตราย
คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันจะพึงมีจากงานวิจยั ฉบับนี ้
ผู้วิจยั ขอมอบให้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเฉพาะการนําข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจยั นี ้ไปใช้ ให้
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......................................................
๔.๔ ผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ ที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ……………………………………………..
๔.๔.๑ ผลกระทบ ด้านวิถกี ารดําเนินชีวติ …………………………………
๔.๔.๒ ผลกระทบ ด้านการประกอบพิธกี รรมทางศาสนา …………………
๔.๔.๓ ผลกระทบ ด้านการเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ……
๔.๔.๔ ผลกระทบ ด้านการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ .....................................
๔.๕ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปลีย่ นรูปแบบการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ ของพระภิกษุสามเณรในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ….
๔.๖ ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ …………..
บทที่ ๕ สรุปผล อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ ………………………………….
๕.๑ สรุปผลการวิจยั
……………………………………………………….
๕.๒ อภิปรายผล …………………………………………………………..
๕.๓ ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………….
บรรณานุกรม …………………………………………………………………………..
ภาคผนวก ………………………………………………………………………………
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั …………………………………………………...
ประวัตผิ วู้ จิ ยั
………………………………………………………………..
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๓๙
๔๐
๔๑
๔๑
๕๐
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๑
๖๑
๖๕
๗๖
๗๙
๘๑
๘๒
๘๕

(ฌ)

สารบัญตาราง
หน้า
ตาราง ๑

แสดงกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในจังหวัดปตั ตานี

๒๖

ตาราง ๒

แสดงกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในจังหวัดยะลา

๒๘

ตาราง ๓

แสดงกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในจังหวัดนราธิวาส

๒๙

ตาราง ๓

แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่าง …………………………………………….

๓๓

ตาราง ๔

แสดงระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ……………………………….

๓๔

ตาราง ๕

แสดงลักษณะของแหล่งข้อมูล …………………………………………

๓๔

ตาราง ๖

แสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง …………………………………….

๓๕

ตาราง ๗

แสดงลักษณะความรุนแรงจากการก่อความไม่สงบไม่พน้ื ที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้………………………………………………………….

๓๖

ตาราง ๘

แสดงผลกระทบต่อชีวติ อันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกแต่ละจังหวัด …………………………

๔๐

ตาราง ๙

แสดงผลกระทบต่อทรัพย์สนิ อันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกแต่ละจังหวัด ………………..

๔๑

(ญ)

สารบัญภาพถ่าย
หน้า
ภาพ ๑

พระภิกษุโดนระเบิดขณะออกบิณฑบาต ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส …….

๓๘

ภาพ ๒

เหตุการณ์ระเบิดในขณะทีพ่ ระภิกษุ วัดพรหมนิวาส จังหวัด
นราธิวาสและเด็กวัดออกบิณฑบาต ………………………………

๓๘

ภาพ ๓,๔

สามเณรถูกสะเก็ดระเบิดในขณะออกบิณฑบาต เข้ารับการรักษา
ตัวทีโ่ รงพยาบาลปตั ตานี …………………………………………

๓๙

ภาพ ๕

พระภิกษุ สามเณรบิณฑบาตภายใต้การให้ความคุม้ ครองของ
เจ้าหน้าทีท่ หาร ……………………………………………………

๔๒

ภาพ ๖,๗,๘

การออกบิณฑบาตของพระภิกษุ สามเณรต้องมีเจ้าหน้าทีท่ หาร
คอยคุม้ กัน …………………………………………………………

๔๔

ภาพ ๙,๑๐,๑๑ การติดตัง้ กล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยให้กบั วัด
และพระภิกษุ สามเณร ……………………………………………

๔๖๔๗

ภาพ ๑๒,๑๓

การตัง้ ด่านและป้อมยามคอยตรวจคนเข้าออกบริเวณทางเข้า
หมูบ่ า้ น มีชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ น (ชรบ.) หรือ
อาสาสมัครรักษาหมูบ่ า้ น (อรบ.) ประจําอยูเ่ วรยามตลอดคืน …….

๔๗๔๘

ภาพ ๑๔

ส่วนหนึ่งของเครือ่ งมือสื่อสารทีเ่ ตรียมไว้ตามป้อมยามต่างๆ ทีช่ ุด
รักษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ นใช้สาํ หรับสื่อสารกับเจ้าหน้าทีท่ หาร
ยามฉุ กเฉิน …………………………………………………………

๔๙

ภาพ ๑๕

ส่วนหนึ่งของทีพ่ กั ทหารทีค่ อยรักษาความปลอดภัยภายในวัด
ต่างๆ ในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
………………………...

๔๙

(ฎ)

สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
หน้า
ภาพ ๑๖

การเสริมลวดหนามบริเวณกําแพงวัดเป็ นส่วนหนึ่งของ
มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กบั วัดและพระภิกษุ
สามเณร เป็ นภาพทีม่ ใี ห้เห็นโดยทัวไปตามวั
่
ดต่างๆ ในพืน้ ที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ………………………………….

๔๙

ภาพ ๑๗,๑๘

การประกอบพิธกี รรมทางศาสนา มีเจ้าหน้าทีท่ หารมาคอย
ให้ความปลอดภัยทุกครัง้ …………………………………..

๕๒๕๓

การประกอบพิธกี รรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้ม ี
ภาพ
๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓ การปรับเปลีย่ นเวลามาประกอบพิธใี นตอนกลางวัน ก่อน
พลบคํ่า เพื่อความปลอดภัยของพระภิกษุ สามเณร และ
พุทธศาสนิกชนทีเ่ ข้าร่วมพิธ ี ……………………………….

๕๓๕๕

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ให้
หมายถึง ๔ จังหวัดในภาคใต้ ของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย คือ จังหวัด
ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล มีประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากกลุม่ คนไทยที่นบั ถือศาสนาพุทธซึง่ มีเป็ นจํานวนน้ อยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่ไม่สนใจในเรื่ องการเมือง มุง่ ดําเนินชีวิต
ด้ วยความสงบ และเคร่งครัดในศาสนา เชื่อผู้นําศาสนาอย่างจริงจัง บางครัง้ ไม่คํานึงถึงเหตุผล
ข้ อเท็จจริ ง จึงเป็ นการง่ายต่อการชักจูงใจ และเป็ นที่ทราบกันดีวา่ แม้ ในปั จจุบนั ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้ นจังหวัดสตูล ยังไม่ยอมรับโดยสนิทใจใจว่าตน “เป็ นคนไทย” ตาม
หลักสัญชาติและภูมิลําเนาหรื อตามรัฐธรรมนูญของประเทศที่ได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจนว่า
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นคนไทยโดยสมบูรณ์ เพราะได้ มีการตังถิ
้ ่นฐานอยูใ่ นอาณา
เขตของประเทศไทยมาเป็ นเวลาหลายร้ อยปี แล้ ว ไม่ได้ อพยพมาจากประเทศอื่นๆ เหมือนกับ
ชาวญวน หรื อชาวจีน แต่ความแตกต่างในเรื่ องภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทําให้ นกั ฉวย
โอกาสทังในและนอกประเทศยกมาเป็
้
นข้ ออ้ างในทวงสัญชาติ และดินแดนแบบผิดๆ เพื่อก่อให้ เกิด
ความแตกแยกในประเทศ
สภาพเหตุการณ์
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปั จจุบนั นับว่า
จังหวัดสตูลเป็ นจังหวัดที่มีเหตุการณ์สงบปกติมากที่สดุ ทังๆ
้ ที่มีสถิตขิ องจํานวนประชากรที่นบั
ถือศาสนาอิสลามมากกว่า ๓ จังหวัด แต่ประชากร ในจังหวัดสตูลมีทศั นคติที่ถกู ต้ องและเข้ าใจใน
ความหมายของการเป็ นพลเมืองของประเทศ โดยไม่นําเรื่ องศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม
ประเพณีที่แตกต่างเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ฉะนัน้ ความหมายของ “จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” จึงมีเพียง ๓
จังหวัด คือ ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่มกั เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่อยูเ่ นืองๆ
โดยเฉพาะในปั จจุบนั เหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้ มรุนแรง
ขึ ้นทุกขณะ ดังจะเห็นได้ จากเหตุการณ์ก่อการร้ ายที่เกิดขึ ้นรายวัน มีความเสียหาย ผู้คนบาดเจ็บ
ล้ มตาย เป็ นจํานวนมาก อาทิ การเผาโรงเรี ยน วางระเบิดวัด เผากุฎิพระ ปล้ นอาวุธปื นในค่าย

๒
ทหาร ปิ ดล้ อมโรงพักแล้ วระดมยิงต่อสู้กบั ตํารวจ มีการลอบฆ่าหรื อทําร้ ายเจ้ าหน้ าที่ของบ้ านเมือง
ทําร้ ายพระภิกษุ สามเณร ครู นักเรี ยน มีการลอบวางระเบิดตามสถานที่ตา่ งๆ ในเวลาที่ไล่ๆ กัน ๑
จากรายงานของสื่อต่างๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่มีตอ่ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพื ้นที่ นับตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรากฏว่าความ
รุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ทําให้ ทงชาวไทยพุ
ั้
ทธ และมุสลิม เสียชีวิตไปแล้ วกว่า ๘๐๐
คน ๒
จนถึง
ปั จจุบนั เหตุการณ์การก่อการร้ ายหรื อก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยังคงต่อเนื่องเป็ นรายวัน ทังทํ
้ าร้ ายประชาชน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ทําลายพืชไร่ พืชสวน ก่อ
ความเสียหาย เป็ นที่หวาดกลัว และหวาดระแวงต่อประชาชนทัว่ ไปในพื ้นที่ ดังที่ จรัล มะลูลีม
กล่าวว่า
“…ชี วิตหลังวันที ่ ๔ มกราคม (๒๕๔๗) แตกต่างไป
จากความเคยชิ น ถึงเวลานี ้ ไม่มีใครดืม่ นํ้าชาโดยหันหลัง
ให้กบั ถนนอี กต่อไป ทุกคนต่างระแวงและต้องการให้ตวั เองรอดพ้น
จากภยันตรายที อ่ าจจะมาถึงในเวลาหนึ่ง เวลาใดก็ได้ การทํามา
หากิ นก็ตอ้ งเปลี ย่ นไปตามความเหมาะสม หรื อการเดิ นทางไปเรี ยน
หนังสื อ ที ต่ อ้ งกลับก่อนคํ่า การลดเวลาออกกําลังกาย และความ
หวาดหวัน่ ที ม่ กั จะเกิ ดขึ้นในใจเสมอ สําหรับคนชัน้ กลางนัน้ พบว่า
มี จํานวนอยู่ไม่นอ้ ยที ต่ อ้ งการย้ายภูมิลําเนามาอยู่ในสงขลา หรื อไม่
ก็ยา้ ยที เ่ รี ยนของลูกๆ มาอยู่ในกรุงเทพฯ…” ๓
0

1

2

ความประหวัน่ พรั่นพรึง ความหวาดระแวง และการปรับตัวในชีวิตประจําวันของ
ประชาชนในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ ตนเองอยูร่ อดภายใต้ สถานการณ์ที่นา่ เป็ นห่วง
ไม่ยกเว้ นแม้ แต่บคุ คลในกลุม่ พระภิกษุ สามเณร ที่ปฏิบตั ศิ าสนกิจอยูในพื ้นที่ดงั กล่าว ที่จะต้ อง
ปรับตัว และปรับวิธีการปฏิบตั ศิ าสนกิจให้ เหมาะสมสอดคล้ องและเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต
และศาสนสมบัติ การงดออกบิณฑบาต หรื อการออกบิณฑบาตโดยมีกําลังของเจ้ าหน้ าที่ทหาร

๓๕.

หน้ า ๓๖.

๑

วรศักดิ์ มหัธโนบล. “ไฟใต้ ๒๕๔๗” มติชน สุดสัปดาห์ . ๖ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้ า

๒

น.ส.พ. มติชน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗.

๓

จรัล มะลูลมี . “The Assassins (จบ)” มติชน สุดสัปดาห์ . ๑๘ - ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๗.

๓
คอยคุ้มกัน การเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในพื ้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้ านหลักคํา
สอนของศาสนาเป็ นอย่างมาก การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย หรื อการดํารงชีวิตของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็ น
ประเด็นที่นา่ สนใจศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง
ผู้วิจยั จึงดําเนินการวิจยั เรื่ องนี ้ขึ ้นเพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของ
พระภิกษุ สามเณรจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการวิจยั จะทําให้ ทราบถึงผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่
ดังกล่าว จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ้น นอกจากนันผลการวิ
้
จยั ยังทําให้ ทราบถึงวิธีการ
ปรับตัว และการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปฏิบตั ศิ าสนกิจให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพ
ของสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อความปลอดภัยของพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนทําให้ ทราบถึง
ปั ญหา และความต้ องการความช่วยเหลือของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ตอ่ ภาครัฐ อันจะทําให้
ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ให้ ความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ แก่พระภิกษุ สามเณรที่ปฏิบตั ิ
ศาสนกิจอยูใ่ นพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสมก่อให้ เกิดขวัญ กําลังใจใน
การปฏิบตั ิ สืบทอด และดํารงอยูข่ องพระพุทธศาสนาในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่าง
ยัง่ ยืนสืบไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
๑. เพื่อศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี
ต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส ในด้ าน
วิถีการดํารงชีวิต การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การเผยแผ่หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และการสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ
๒. เพื่อศึกษาปั ญหาข้ อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ ตลอดจนความต้ องการความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ
สามเณร ในพื ้นที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาและเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบในการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยจะเก็บข้ อมูลเฉพาะในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปั ตตานี และ
นราธิวาส เท่านัน้

๔

๑.๔ นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผลกระทบต่ อการปฏิบัตศิ าสนกิจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงต่อการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร อันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และส่งผลทําให้ พระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ดงั กล่าวมีการปฏิบตั ศิ าสนกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมทังในด้
้ านวิถีการดํารงชีวิต การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การเผยแผ่หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และการสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ
เหตุการณ์ ความไม่ สงบ หมายถึง ภาวการณ์ หรื อเหตุการณ์ เช่น ความวุน่ วาย การ
ก่อการร้ าย การก่อกวน การวางเพลิง การปล้ นสดมภ์ การฆ่า ทําร้ ายร่างกาย และหรื อเหตุการณ์
อื่นๆ ที่เกิดขึ ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็ นต้ นมา
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส

๑.๕ ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑. ผลของการวิจยั จะทําให้ ทราบถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่มีตอ่ การปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานี
และนราธิวาส ในด้ านวิถีการดํารงชีวิต การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การเผยแผ่หลักคําสอน
ของศาสนา และการสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ
๒.ผลของการวิจยั จะทําให้ ทราบถึงปั ญหาและข้ อเสนอแนะ
และแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบตั ศิ าสนกิจตลอดจนความต้ องการความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อ
การปฏิบตั ศิ าสนกิจให้ เหมาะสม สอดคล้ อง และมีความปลอดภัยของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่
จังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ในการศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของ
พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั รวบรวมเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ดังนี ้
๒. ๑ ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๒ บทบาท และการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร และวัดใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๒.๓ เหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๔ สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดกับพระภิกษุ สามเณร ใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒. ๕ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

๒.๑ ความรู้ พนื ้ ฐานเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๐๖
ประกอบด้ วยจังหวัดต่างๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ านทางตอนใต้ คือ ประเทศ
มาเลเซีย ประกอบด้ วยจังหวัด ยะลา ปั ตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า ๔
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในข้ อเท็จจริงแล้ ว จังหวัดปั ตตานีเป็ นจังหวัดไม่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซีย แต่มีปัญหาเกี่ยวกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็ นจังหวัด
ที่มีประวัตศิ าสตร์ สําคัญและเป็ นเงื่อนไขในการก่อความไม่สงบเพื่อต้ องการจัดตังเป็
้ นรัฐอิสระ
ส่วนจังหวัดสตูลไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนัน้ คําว่า จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในรายงานการวิจยั นี ้ จึงจํากัดเพียง ๓ จังหวัด คือ ยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส
เท่านัน้

๒.๑.๑ สภาพทางภูมิศาสตร์

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นจังหวัดชายแดนทางตอนใต้ ของประเทศไทย ตังอยู
้ ่

๖
บนคาบสมุทรมลายู ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นภูเขา มีแม่นํ ้าสําคัญๆ หลายสาย มีที่ราบ
เป็ นแห่งๆ ลักษณะภูมิอากาศเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ คือ มีอากาศอบอุน่ ตลอดปี มีฝน
ตกชุก ในปี หนึง่ ๆ มีเพียง ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน

๒.๑.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สว่ นมากมีอาชีพทางกสิกรรม มีการทํา
สวนยางเป็ นอาชีพหลัก รองลงมาได้ แก่การทํานา สวนผลไม้ เหมืองแร่ และการประมง และการค้ า
การทําการกสิกรรมขึ ้นอยูก่ บั ดินฟ้าอากาศ เป็ นที่นา่ สังเกตว่า การทํานาแม้ จะเป็ นอาชีพรองแต่ก็
ไม่ได้ ผลเท่าที่ควร เพราะภูมิภาคแถบนี ้เป็ นที่ราบตํ่า และสภาพการชลประทานยังไม่ดีพอจะใช้ เป็ น
ที่กกั นํ ้า จึงทําให้ ฝนตกลงมาแม้ จะมีปริ มาณมาก แต่ก็ไหลลงสูท่ ะเลอย่างรวดเร็ว ทําให้ การ
เพาะปลูกไม่ได้ ผลดีเพราะขาดนํ ้า ทังๆ
้ ที่ธรรมชาติได้ อํานวยประโยชน์ให้ แล้ วก็ตาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์หลายชนิด หากได้ มีการ
สํารวจและส่งเสริ มกันอย่างจริ งจังแล้ ว ก็จะทําประโยชน์ให้ แก่ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
ทรัพยากร ธรรมชาติที่มีมากได้ แก่ แร่ดีบกุ แมงกานิส วุลแฟรม ประเภทป่ าไม้ ได้ แก่ ไม้ ยาง ไม้
พยอม ไม้ หลุมพอ การประมง มีการทําการประมงทังการประมงนํ
้
้าจืดและประมงนํ ้าเค็ม
อาชีพของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ทาง
ภาคใต้ คือเป็ นระบบเศรษฐกิจการเกษตรในชนบท มีชมุ ชนอยูก่ นั อย่างกระจัดกระจาย ประชาชน
ร้ อยละ ๘๐ ยังประกอบอาชีพการเกษตร เช่น การทําสวนยางพารา การทํานา ประมง และทําสวน
ผลไม้ ยังมีการประกอบอาชีพด้ านการอุตสาหกรรมน้ อย จะมีบ้างเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
สภาพโดยรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ จะนับว่าเจริญในด้ านเศรษฐกิจและ
สังคมมากขึ ้น แต่ความเจริ ญมีอยูเ่ ฉพาะในเขตเทศบาลศูนย์กลางของจังหวัดเท่านัน้ การกระจาย
ความเจริ ญไปยังชนบทยังมีน้อย

๒.๑.๓ การคมนาคมและการสื่อสาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทางหลวงแผ่นดินซึง่ สามารถใช้ เป็ นทางคมนาคมสะดวก
พอสมควร แต่การบํารุงรักษาเส้ นทางเหล่านี ้ไม่ส้ จู ะเป็ นไปโดยสมํ่าเสมอเทียบเท่ากับการ
บํารุงรักษาเส้ นทางในประเทศมาเลเซีย นอกจากนันยั
้ งมีเส้ นทางรถไฟผ่าน ๒ สาย คือ สาย
หาดใหญ่ – คลองแงะ-ปาดังเบซาร์ และสายหาดใหญ่ – โคกโพธิ์ – ยะลา – ตันหยงมัส- สุไหง
โกลก
การสื่อสาร ปั จจุบนั มีสถานีวิทยุกระจายเสียงท้ องถิ่น และสถานีวิทยุกระจายเสียงของ
กรมประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ สามารถรับชม
รายการต่างๆ ได้ หลายช่อง รวมถึงรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์มาเลเซียด้ วย

๗
๒.๑.๔ สภาพสังคม
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทวั่ ๆ ไป เป็ นผู้ที่อยูง่ ่าย กินง่าย มีความมักน้ อย
ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโดยเคร่งครัด ไม่คอ่ ยกระตือรื อร้ นที่จะปรับปรุงสภาพ
ความเป็ นอยูข่ องตนมากนัก สภาพสังคมแบ่งออกเป็ น ๒ กลุม่ ใหญ่ๆ คือ กลุม่ ที่นบั ถือศาสนาพุทธ
และกลุม่ ที่นบั ถือศาสนาอิสลาม โดย มีกลุม่ ที่นบั ถือศาสนาอิสลามเป็ นจํานวนมากกว่า กลุม่ ที่
นับถือศาสนาพุทธ
การใช้ ภาษาในการติดต่อกันนัน้ ประชากร
ส่วนใหญ่ใช้ ภาษามลายูพื ้นเมืองใน
ชีวิตประจําวัน รวมทังการเขี
้
ยน การพูด จะใช้ ภาษาไทยบ้ างก็ตอ่ เมื่อมีการพบปะ หรื อติดต่อกับ
คนไทยพุทธในพื ้นที่หรื อการติดต่อราชการเท่านัน้
ทางด้ านขนบธรรมเนียมประเพณี เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นับถือศาสนาอิสลาม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนใหญ่จงึ เป็ นขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวมุสลิม เช่น การแต่งกาย สตรี มสุ ลิมนุง่ ผ้ าปาเต๊ ะ ใส่เสื ้อแขนยาวและมีผ้าคลุมศีรษะ ซึง่
เป็ นไปตามหลักของศาสนา ที่ห้ามมิให้ สตรี เปิ ดเผยส่วนของร่างกาย จึงไม่นิยมนุง่ กระโปรง และ
เสื ้อแบบคนไทยทัว่ ๆ ไป นอกจากนันชาวไทยมุ
้
สลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเคร่งครัดต่อการ
ปฏิบตั ติ ามหลักคําสอนของศาสนา การละหมาด หรื อนมัสการพระเจ้ า ต้ องปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดถึง
วันละ ๕ ครัง้
เนื่องจากขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ที่ชาวไทยมุสลิมได้ ปฏิบตั ซิ งึ่ เป็ นไปตามหลัก
ของศาสนาอิสลาม เป็ นเช่นเดียวกับชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซีย จึงมักเป็ นข้ อที่จะยกมาอ้ างถึง
ความชอบธรรมในการที่จะรวมตัวกันเป็ นหนึง่ เดียวกับประเทศเพื่อนบ้ านอยูเ่ สมอ หรื อแม้ แต่ความ
แตกต่างทางด้ านขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ ก็มกั จะเป็ นข้ ออ้ าง
ในการที่จะขอแยกตัวเป็ นรัฐอิสระปกครองกันในเองในหมูผ่ ้ นู บั ถือศาสนาอิสลาม และทําให้ เกิด
กลุม่ คนบางกลุม่ ดําเนินการเพื่อแบ่งแยกดินแดนและก่อความไม่สงบอยูเ่ สมอๆ
จากข้ อมูลพื ้นฐานที่ผ้ วู ิจยั สรุปมาพอสังเขปนี ้ ทําให้ มองเห็นถึงสภาพของ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทังในส่
้ วนสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทาง
สังคม โดยเฉพาะการมองเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนของประชากร ๒ กลุม่
ที่อาศัยอยูใ่ น
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ กลุม่ ชาวไทยมุสลิม และกลุม่ ชาวไทยพุทธ ความแตกต่างที่ชดั เจน
เหล่านี ้ เป็ นสาเหตุและปั จจัยหนึง่ ของเหตุการณ์การก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตโดยปกติของประชากรทังสองกลุ
้
ม่ โดยเฉพาะ
กลุม่ ชาวไทยพุทธ ทังประชาชนและพระภิ
้
กษุ สามเณร ที่จะต้ องหาแนวทางในการปรับตัวเพื่อ
ความอยูร่ อดและการอยูร่ ่วมกันโดยสันติสขุ

๘
๒.๒ บทบาทและการการปฏิบัตศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
บทบาทและการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร มี ๒ ลักษณะ คือบทบาท
และการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ที่จะต้ องปฏิบตั เิ ป็ นกิจวัตร และบทบาทที่มีตอ่
สังคมในฐานะเป็ นพระภิกษุ สามเณร

๒.๒.๑ บทบาทและการปฏิบัตศิ าสนกิจทีจ่ ะต้ องปฏิบัตเิ ป็ นกิจวัตร
พุทธทาสภิกขุ Ò อธิบายคําว่า “กิจวัตร” ไว้ วา่
0

“คําว่า “กิ จวัตร” มิ ได้หมายถึงกิ จเล็กๆ น้อยๆ ทีภ่ ิ กษุ
สามเณรจะพึงปฏิ บตั ิ คําว่า “กิ จวัตร” นี แ้ ปลว่า “กิ จและวัตร” คํา
ว่า “กิ จ” หมายถึงกิ จสําคัญหรื อจํ าเป็ นทีต่ อ้ งทํา,ส่วนคําว่า “วัตร”
หมายถึงข้อปฏิ บตั ิ ทีร่ องๆ ลงมาทีค่ วรทํา, กิ จ หมายถึง ต้องทํา,
วัตร หมายถึงควรทํา, ส่วนทีเ่ ป็ นกิ จ ถ้าไม่ทําจะเสียหาย ถึงกับ
สูญเสี ยความเป็ นภิ กษุ สามเณร, วัตร ถ้าไม่ทําจะทําให้เป็ นภิ กษุ
สามเณรทีท่ ราม,”
จากข้ อความที่ยกมา สรุปได้ วา่ พระภิกษุ สามเณร จะต้ องมีกิจวัตรที่ต้องปฎิบตั ิ จึงจะ
เป็ นภิกษุ สามเณรที่ปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามหลักพระพุทธศาสนา กิจวัตรเป็ นของพระภิกษุ สามเณรโดย
เสมอกัน แต่ผ้ ปู ฏิบตั ติ ้ องรู้จกั สถานะแห่งตนว่าเป็ นพระภิกษุ สามเณร แล้ วปฏิบตั ใิ ห้ เหมาะสมแก่
ภาวะแห่งภิกษุ หรื อสามเณรตามกรณี
Ó
โดยทัว่ ไปกิจวัตรที่พระภิกษุ สามเณรจะต้ องปฏิบตั มิ กั จะมีการกําหนดไว้ ๑๐ ประการ
คือ
๑. บิณฑบาต
๒. กวาดวัด
๓. ปลงอาบัติ
๔. ทําวัตรและสวดมนต์
๕. ขวนขวายปั จจเวกขณ์และภาวนา
๖. อุปัฎฐากอุปัชญาย์อาจารย์
๗. บริ หารสิ่งของและร่างกาย
1

Ò

พุทธทาสภิกขุ. คําสอนผู้บวชพรรษาเดียว. (กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๔๔.) หน้ า ๓๙.

Ó

เล่มเดียวกัน. หน้ า ๑๐๑.

๙
๘. ขวนขวายเรี ยนธรรมวินยั
๙. เอาใจใส่ของสงฆ์และกิจสงฆ์
๑๐. ดํารงตนให้ นา่ ไหว้

๒.๒.๒ บทบาทและการปฏิบัตศิ าสนกิจทีม่ ีต่อสังคม

ในฐานะที่พระภิกษุ สามเณร เป็ น ๑ ในพระรัตนตรัย (พระสงฆ์) ได้ รับการยกย่อง
เป็ นปูชนียบุคคล และเป็ นผู้นําสังคมในหลายด้ าน บทบาทของวัดและการปฏิบตั ศิ าสนกิจของ
พระภิกษุ สามเณร ที่มีตอ่ สังคมไทย จึงมีอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
๑. พระสงฆ์เป็ นผู้นําประชาชนในทางวิญญาณ เป็ นที่พงึ่ ทางจิต และช่วย
แก้ ปัญหาส่วนตัวและปั ญหาสังคมอันเกิดจากการทะเลาะวิวาทระหว่างสมาชิกในสังคมด้ วยกัน
๒. สถาบันวัดเป็ นสถานศึกษาแก่ประชาชน สมภารเป็ นผู้ให้ การอุปถัมภ์ เป็ นผู้สอน
หนังสือ ศาลาวัดใช้ เป็ นที่เรี ยนหนังสือ และวัดยังเป็ นที่อยูอ่ าศัยเล่าเรี ยนของพระภิกษุ สามเณร
และเด็กโดยทัว่ ไป
๓. วัดเป็ นประดุจโรงพยาบาลให้ การรักษาพยาบาลแก่คนเจ็บไข้ ได้ ป่วย ทังที
้ ่เป็ นโรค
ทางจิตและโรคทางกาย
๔. วัดมีบทบาทสําคัญไม่น้อยทางการเมือง และพระสงฆ์มีบทบาทไม่น้อยเช่นกัน ดัง
จะเห็นได้ วา่ ในยามเลือกตังสมาชิ
้
กส ภาผู้แทนราษฎร นักการเมืองมักเข้ ามาหาพระสงฆ์เพื่อขอให้
ท่านแนะนําประชาชนให้ เลือกตน และในบริเวณวัดยังใช้ เป็ นสถานที่ตงตู
ั ้ ้ ลงบัตรเลือกตัง้ เป็ นเวที
สําหรับการหาเสียงของนักการเมือง
๕. วัดเป็ นประดุจพิพิธภัณฑ์สถาน คือเป็ นที่เก็บและรวบรวมสมบัตโิ บราณอันลํ ้าค่า
และมีประโยชน์ตอ่ การศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ ของชาติ
๖. วัดเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสําหรับประชาชนผู้ซงึ่ ต้ องการจะแสวงหาบุญกุศล
และวัสดุสิ่งของที่มีอยูใ่ นวัดก็จะถูกประชาชนยืมไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ
ด้ วย
๗. บริ เวณวัดใช้ เป็ นสถานที่แสดงมหรสพ และสิ่งบันเทิงต่างๆ ยามมีเทศกาลงาน
ประจําปี จะมีการแสดงและการขายสินค้ าต่างๆ ทําให้ ประชาชนในท้ องถิ่นมีโอกาสได้ รับความ
สนุกสนานไปกับการมหรสพต่างๆ
๘. ศาลาวัด หรื ออุโบสถ บางครัง้ ก็ถกู ใช้ เป็ นสถานที่ประชุมราษฎรเพื่อจะได้ รับข่าวสาร
ต่างๆ จากกํานันหรื อผู้ใหญ่บ้านซึง่ เป็ นผู้แทนของรัฐบาลโดยตรง
๙. วัดเป็ นสถานที่แสดงความสามัคคี เป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกันของประชาชน เพราะถือ

๑๐
ว่าเป็ นสมบัตสิ ว่ นรวมของประชาชน เป็ นจุดรวมวิญญาณของชาวบ้ าน เป็ นที่ประชาชนพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันและกัน
๑๐. วัดเป็ นสถานสวัสดิการสงเคราะห์แก่คนยากจนและไร้ ที่พํานักพักพิง เป็ น
ประดุจโรงแรมสําหรับผู้เดินทางไกล และเป็ นที่พงึ่ พิงเมื่อคนมีเรื่ องเดือดร้ อนทางกายและทางใจ
อีกทังยั
้ งเป็ นหอพักให้ แก่นกั เรี ยนนักศึกษาทัว่ ไป
๑๑. วัดและสถาบันสงฆ์เป็ นศูนย์รวมกิจกรรมตามประเพณีทกุ อย่าง เป็ นแหล่งกลาง
แห่งการเผยแผ่วฒ
ั นธรรม
เหล่านี ้เป็ นบทบาทของวัดและพระสงฆ์ หรื อพระภิกษุ สามเณร ที่มีตอ่ สังคมไทย
มาช้ านาน โดยเฉพาะบทบาทของวัดและภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่
เป็ นพื ้นที่ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมสูง ยิ่งต้ องมีบทบาทในการปฏิบตั ศิ าสนกิจและบทบาท
ต่อสังคมที่เข้ มข้ นกว่าในพื ้นที่ปกติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ ้น พระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่
ดังกล่าวจําเป็ นต้ องปรับตัวและหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบตั ศิ าสนกิจและการ
บริการสังคมด้ านศาสนา ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัย และปฏิบตั ศิ าสนกิจตลอดจนบริการสังคมได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น

๒.๓ เหตุการณ์ ความไม่ สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ ้นมาจากหลายสาเหตุ ซึง่
ต้ องมีการศึกษาถึงสาเหตุที่แท้ จริ งและแก้ ไขปั ญหาความไม่สงบเหล่านันให้
้ ตรงจุดต่อไป เหตุการณ์
ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างน้ อยเป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๕๐ ปี มาแล้ ว บางช่วงก็มีเหตุการณ์ที่รุนแรง บางช่วงก็ไม่รุนแรงมากนัก วรศักดิ์ มหัทธ
โนบล Ò ได้ สรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตังแต่
้ อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ที่เหตุการณ์ได้ ทวีความรุนแรงไว้ เป็ นระยะๆ ว่า
2

“…ถ้าจะถามว่า ปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทีเ่ กิ ดขึ้นมา
เหมื อนจะไม่รู้จบรู้สิ้นนัน้ มี อะไรทีแ่ ตกต่างกันบ้างระหว่างอดีตกับ
ปั จจุบนั แล้ว มี คําตอบหนึ่งน่าจะอยู่ตรง “ตํานาน” อันเป็ นเรื ่องราว
ปั ญหาที เ่ กิ ดขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งอาจจะสรุปในเชิ งทบทวนได้ว่า
ในระยะแรกทีเ่ กิ ดปั ญหาขึ้นเมื ่อ ๕๐ ปี ก่อ
นนัน้ ต้นเหตุของ
Ò

หน้ า ๓๕.

วรศักดิ์ มหัทธโนบล, “ไฟใต้ ๒๕๔๗” มติชน สุดสัปดาห์ , ๖ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗,

๑๑
ปั ญหามาจากรัฐในส่วนกลางโดยแท้ทีเ่ ทีย่ วได้บีบให้คนมุสลิ มในปักษ์
ใต้ตอ้ งเป็ น “ไทย” ด้วยวิ ธีการโง่ๆ จนทําให้คนทีโ่ ดนบีบทนไม่ไหวต้อง
ลุกขึ้นมาต่อต้านอํานาจรัฐส่วนกลางในทีส่ ดุ ในระยะนีป้ ระมาณได้ว่า
กิ นเวลายาวนานมาจนถึงพุทธทศวรรษ ๒๕๑๐ จากนัน้ ปัญหาก็ค่อยๆ
เบาบางลง
ในระยะต่อมาเป็ นช่วงพุทธทศวรรษที ่ ๒๕๓๐ เป็ นระยะทีม่ ี
ข้อสังเกตว่า ปฏิ บตั ิ การของขบวนการก่อการร้ายขยายความรุนแรง
มากกว่าระยะแรก นัน้ คือ ถึงกับสามารถลอบเผาโรงเรี ยนได้กว่า ๓๐
โรง โดยที ท่ างการไม่สามารถจับมื อเพลิ งมาได้จนทุกวันนี ้ หลังจากนัน้ ก็
มี ปฏิ บตั ิ การเล็กๆ ตามมาบ้างอีกประปราย
ที ว่ ่ามี ข้อน่าสังเกตก็คือว่า หลักจากก่อเหตุวางเพลิ ง
โรงเรี ยนไปแล้ว ขบวนการนีก้ ็ไม่ได้ก่อเหตุใหญ่ๆ ขึ้นมาอีกเลย จนอด
สงสัยไม่ได้ว่า ในเมื ่อสามารถปฏิ บตั ิ การได้อย่างแนบเนียนจนแม้
ทางการเองก็จบั ไม่ได้ไล่ไม่ทนั แล้วเหตุใดขบวนการนีจ้ ึงไม่ก่อเหตุใน
ลักษณะนี ข้ ึ้นมาอี ก
ที ต่ งั้ คําถามเช่นนี ไ้ ม่ใช่ตอ้ งการยุส่ง แต่ตอ้ งการชี ้ให้เห็นว่า
การก่อการร้ายในระยะทีส่ องนัน้ เหมื อนกับขบวนการก่อการร้ายมี
วัตถุประสงค์แฝงบางประการทีค่ ่อนข้างจํ ากัดขอบเขต จนดูเป็ น
ปฏิ บตั ิ การที ค่ ล้ายกับจะอยู่นอกเหนืออุดมการณ์ทางศาสนา
ตราบจนระยะที ส่ าม ซึ่งก็คือระยะปัจจุบนั ในระยะนี ้
ปฏิ บตั ิ การมี ความรุนแรงมากกว่าสองระยะแรก กล่าวคือ นอกจากจะมี
การเผาโรงเรี ยนแล้ว ยังมี การปล้นอาวุธปื นของทหารไปอีกนับร้อย
กระบอก มี การล้อมโรงพักแล้วระดมยิ งกับตํารวจ มี การลอบฆ่าหรื อทํา
ร้ายเจ้าหน้าที บ่ า้ นเมื อง พระภิ กษุ ครู นักเรี ยน มี การลอบวางระเบิ ด
ตามสถานที ต่ ่างๆ ในเวลาทีไ่ ล่ๆ กัน…”
จากตัวเลขเบื ้องต้ นที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ชี ้แจงสรุปความเสียหาย
และความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อวุฒิสภา เมื่อวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ ระบุวา่ “มีการลอบฆ่าประชาชนและผู้บริสทุ ธิ์อย่างต่อเนื่องมานานนับ ๑๐ ปี
มาจนถึงปั จจุบนั มีเจ้ าหน้ าที่ตายไปแล้ ว ๑๔๕ คน บาดเจ็บ ๒๐๑ คน ประชาชนผู้บริสทุ ธิ์ตายไป

๑๒
๑๒๒ คน บาดเจ็บกว่า ๓๐๐ คน นอกจากนี ้ยังมีสถานที่ราชการถูกเผาทําลายไปกว่า ๒๙๑ แห่ง
พื ้นที่ของประชาชนเสียหาย ๒๐๐ ไร่ มีปืนราชการที่ถกู ยึดไปกว่า ๔๑๔ กระบอก…” Ò
นพ.ศิริชยั ภัทรนภาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายงานว่า ตังแต่
้ เกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดภาคใต้ ตังแต่
้ เดือนมกราคม ๒๕๔๗ มีประชาชนเสียชีวิตแล้ ว
๓๕๓ ราย บาดเจ็บ ๖๑๔ ราย มากที่สดุ คือ จังหวัดนราธิวาส บาดเจ็บ ๓๕๒ คน เสียชีวิต ๑๓๒
ราย Ó
3

4

๒.๔ สถานการณ์ ความรุ นแรงที่เกิดกับพระภิกษุ สามเณรใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
เหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ สง่ ผลกระทบต่อชาวไทยพุทธ
โดยเฉพาะพระภิกษุ และสามเณรที่ปฏิบตั ศิ าสนกิจอยูใ่ นพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นอย่างมาก มีการทําร้ าย
พระภิกษุ สามเณร จนถึงแก่มรณภาพ และบาดเจ็บ Ô การวางระเบิดวัดช้ างไห้ ซึง่ เป็ นวัดสําคัญ
ของพระพุทธศาสนาในจังหวัดปั ตตานี การลอบวางเพลิงเผากุฎิพระ การทําร้ ายพุทธศาสนิกชนที่
ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วดั ในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การออกแถลงการณ์ ของ
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบห้ ามพระภิกษุ สามเณร ชาวไทยพุทธ ขึ ้นรถโดยสารสาธารณะ เหล่านี ้ เป็ น
เหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องกลุม่ คนไทยพุทธ พระภิกษุ สามเณร ซึง่ เป็ น
บุคลากรสําคัญของพระพุทธศาสนาก็ต้องปรับตัว ปรับแนวทางในการปฏิบตั ศิ าสนกิจเพื่อความ
ปลอดภัยแห่งชีวิต และศาสนสมบัติ เช่น วัดมีกองกําลังทหาร เวรยาม มีกําลังทหารคอยคุ้มกัน
พระภิกษุ สามเณรเมื่อออกบิณฑบาต เพราะมีกลุม่ คนร้ ายใช้ กลุม่ วัยรุ่นแบ่งกําลังเป็ นสายๆ ใช้
รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะ มีมีดพร้ าและมีดสปาต้ าเป็ นอาวุธคอยทําร้ ายและสังหารพระภิกษุและ
สามเณรในเวลาออกบิณฑบาต การปฏิบตั ศิ าสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนา ต้ องรี บ
5

Ò

ไพฑูรย์ ศรี โฮง, “ปั ญหาความรุนแรง ๓ จังหวัดใต้ ท่องเที่ยว...ลงทุนวิกฤติ” สยามรัฐสัปดาห์
วิจารณ์ , ปี ที่ ๕๑ ฉบับที่ ๒๔ : ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗, หน้ า ๒๐.
Ó
Ô

น.ส.พ.ไทยโพสต์. ฉบับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗.

พระประจักษ์ จกฺกธมฺโม อายุ ๖๕ ปี พระวัดอุไรรัตนาราม อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ถูกคนร้ าย ๒
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้ มีดดาบฟั นล้ มลงมรณภาพ ขณะเดินกลับจากบิณฑบาต เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๔๗, และในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗ พระจุลเดช จุฬาลักษณภาวิน พระวัดลําใหม่ ต. ลําพระยา อ. เมือง
จ. ยะลา ถูกฟั นกลางหลังได้ รับบาดเจ็บ ขณะที่สามเณรเจตศักดิ์ มณีสงั ข์ อายุ ๑๓ ปี สามเณรวัดเวฬุวนั ต.สะ
เตง อ. เมือง จ. ยะลา ถูกฟั นด้ วยมีดพร้ าที่ศรี ษะจนมรณภาพ พระวิจยั ปานบุญ พระวัดคูหาภิมขุ ต.หน้ าถํ ้า
อ. เมือง จ. ยะลา ถูกฟั นคอเกือบขาด (มติชนสุดสัปดาห์ . ปี ที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑๒๒๔ : ๓๐ มกราคม – ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗. หน้ า ๑๐)

๑๓
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จและอยูภ่ ายใต้ การคุ้มกันของกองกําลังทหาร ถึงแม้ กระนันก็
้ มีขา่ วลอบทํา
ร้ ายทหาร และพระภิกษุ สามเณรที่กําลังบิณฑบาตจนได้ รับบาดเจ็บ ยังคงปรากฏอยูเ่ สมอๆ
ในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ มีการลําดับความรุนแรงที่เกิด
กับพระสงฆ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘ ได้ ดงั ต่อไปนี ้Ò
๑. วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ พระประจักษ์ จกฺธมฺโม วัดอุไรรัตนาราม อ. บาเจาะ
จ. นราธิวาส ถูกประทุษร้ ายถึงแก่มรณภาพในขณะที่ออกบิณฑบาต
๒. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗ พระวิชยั ปานบุญ วัดคูหาภิมขุ ต. หน้ าถํ ้า อ. เมือง
จ. ยะลา และสามเณรเจตศักดิ์ หนูสงั ข์ อายุ ๑๓ ปี วัดเวฬุวนั ต. สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา ถูก
ประทุษร้ ายถึงแก่มรณภาพขณะออกปฏิบตั ศิ าสนกิจ
๓. วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ กุฎิที่พกั สงฆ์ธรรมนิมิตพัฒนาราม ต. ดุซงญอ
อ. จะแนะ จ. นราธิวาส ถูกลอบวางเพลิง
๔. วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ วัดธารากร ต. เจ๊ ะเห อ.ตากใบ ถูกลอบวางระเบิด
อุโบสถ, วัดสังฆสิทธาราม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ ถูกลอบวางระเบิดอุโบสถ และวัดราษฎร์ สโมสร
ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ ถูกลอบวางระเบิดซุ้มประตูวดั
๕. วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ พระลมุล ธมฺมธโร วัดอุไรรัตนาราม ต. บาเจาะ
อ.บาเจาะ จ. นราธิวาส ถูกลอบวางระเบิด ขณะออกปฏิบตั ศิ าสนกิจ
๖. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ พระครูวิเชียรกิตติคณ
ุ เจ้ าอาวาสวัดวชิรปราการ และ
เจ้ าคณะตําบลรามัน จ.ยะลา ถูกลอบวางระเบิด ขณะออกปฏิบตั ศิ าสนกิจ
๗. วันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๘ พระทัต สุชีโว พร้ อมพระภิกษุ จํานวน ๒ รูป ถูกลอบ
วางระเบิด ขณะออกปฏิบตั ศิ าสนกิจ
๘. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ พระภิกษุวดั เขาเข็มทอง อ. แว้ ง จ. นราธิวาส ถูกลอบ
วางระเบิดขณะออกปฏิบตั ศิ าสนกิจ
๙. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘
คนร้ ายลอบวางระเบิดชุดคุ้มครองวัด
พนาสณฑ์ ต. โคกเคียน อ. เมือง จ. นราธิวาส ทําให้ ชรบ.เสียชีวิต ๑ นาย ได้ รับบาดเจ็บ จํานวน
๘ นาย หลังคาศาลาโรงบัว (เก็บอัฐ) ของวัดได้ รับความเสียหาย
๑๐.วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ คนร้ ายลอบวางระเบิดพระลูกวัด วัดพรหมนิวาส
อ. เมือง จ. นราธิวาส ขณะออกบิณฑบาต พระสงฆ์ได้ รับบาดเจ็บเล็กน้ อย จํานวน ๒ รูป ทหารชุด
คุ้มครองพระได้ รับบาดเจ็บ จํานวน ๓ นาย ชาวบ้ าน ๑ ราย
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“แถลงการณ์คณะสงฆ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลําดับความรุนแรงต่อพระสงฆ์” นสพ.ข่ าวสด
ฉบับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘.

๑๔
๑๑. วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีคนร้ ายประมาณ ๑๐ – ๑๕ คน ได้ บกุ เข้ าไปในวัด
พรหมประสิทธิ์ (วัดเกาะ) ต. นอกนอก อ. ปานาเระ จ. ปั ตตานี ยิงเด็กวัดเสียชีวิต ๒ คน เผาและใช้
มีดฟั นพระแก้ ว โกสโล อายุ ๗๘ ปี พรรษา ๔ พระลูกวัดพรหมประสิทธิ์ มรณภาพ ๑ รูป พร้ อมกับ
เผากุฎิ ๑ หลัง เผาอุโบสถและขโมยทรัพย์สินไปจํานวนหนึง่
จากเหตุการณ์ความไม่สงบเพียงบางส่วนที่ได้ ยกมากล่าวไว้ พอจะทําให้ มองเห็นถึง
ความรุนแรงของสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ เป็ นอย่างดี
สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นนัน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
พื ้นที่ โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ซึง่ มีความแตกต่างในการนับถือศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะการปรับตัวเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในศาสนสมบัติ และ
ชีวิตของตน

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

รั ชนี กัลยาณคุณาวุฒิ Ò ได้ ทําการวิจยั เรื่ อง “การสํารวจเอกสารการวิจยั เกี่ยวกับ
ปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๒” พบว่า จากการเกิดกลุม่ ก่อความ
ไม่สงบในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ที่นําเงื่อนไขทางด้ านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมมา สร้ างความขัดแย้ งระสํ่าระสายในพื ้นที่ รัฐบาลพยายามปรับตัวโดยการสร้ างนโยบาย
และมาตรการเพื่อผ่อนคลายและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ทําให้ ปัญหาคลี่คลายลงไปบ้ าง เช่น
นโยบาย ๖๖/๒๓ ทําให้ ผ้ กู ่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ในพื ้นที่ลดลงจนแทบจะหมดไป การติดต่อ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ านในการปราบปรามโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) ทําให้ กลุม่ จคม.
ยุตกิ ารปฏิบตั กิ ารในป่ า วางอาวุธออกมาร่วมพัฒนาชาติไทย การระดมให้ การศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นทางผู้นําศาสนา เช่น โครงการประสานสัมพันธ์ผ้ นู ําศาสนาอิสลาม ทําให้
ประชาชนในพื ้นที่ได้ รับความรู้ รับทราบข่าวสารที่แท้ จริง มีความเข้ าใจนโยบาย การพัฒนาพื ้นที่
ด้ านต่างๆ ลดปั ญหาที่เป็ นมาช้ านานได้ พอสมควร สรุปได้ วา่ ปั ญหาต่างๆ ที่เคยเป็ นมาในอดีต
ลดลง เป้าหมายของการพัฒนาประสบสัมฤทธิผลเกือบทุกเป้าหมาย ยกเว้ นเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจ
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รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ. อ้ างใน อารยัน ตะวันนา, “ความจริ ง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสียง
สะท้ อนชาวบ้ านจากพื ้นที่ รากเหง้ าปั ญหาและทางออก” มติชนสุดสัปดาห์ , ปี ที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑๒๓๕ : ๑๖ – ๒๒
เมษายน ๒๕๔๗, หน้ า ๒๙.

๑๕
จักรกฤษณ์ นรนิตผิ ดุงการ และคณะ Ò ได้ วิจยั เรื่ อง “การปกครองท้ องที่ตา่ ง
วัฒนธรรม สถานการณ์ ๕ จังหวัดชายแดน” ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ” ผลการวิจยั สรุปได้ วา่ การที่
สถานการณ์เลวร้ ายในปี ๒๕๑๘ คลี่คลายขึ ้นในปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ นัน้ เพราะหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องได้ ร่วมกันกําหนดนโยบายที่ชดั เจนและสอดคล้ องกันทังด้
้ านการปราบปรามและพัฒนา
การสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องกับต่างประเทศ การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ การจัดการโครงการ
พัฒนาและเข้ าถึงประชาชน การสร้ างความเข้ าใจอันดีกบั ผู้นําศาสนา การปราบปรามกลุม่ โจร
หลัก คือ ขจก. จคม. และ ผกค. อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง และที่สําคัญคือ ข้ าราชการได้ เปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมมาทํางานร่วมกับประชาชนและเสียสละมากขึ ้น โดยคาดหวังว่าจะมี
แรงผลักดันที่ดีขึ ้นไปอีก ส่วนปั ญหาสําคัญที่พบ คือ ความไม่แน่นอนในนโยบาย หรื อความขัดแย้ ง
ของผู้นําทางราชการโดยเหตุผลทางการเมือง
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ปริญญา อุดมทรัพย์ Ó ได้ วิจยั เรื่ อง “ข้ อค้ นพบเพื่อทําความเข้ าใจปั ญหาพื ้นฐานของ
จังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาส” เป็ นการวิจยั ที่ได้ รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ชาวบ้ านใน ๓ จังหวัดได้ มีสว่ นร่วมในการนําเสนอปั ญหา
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน และมองเห็นอนาคตร่วมกันมากขึ ้น ร่วมทังเพื
้ ่อจะได้ ใช้ ปัญหาของชาวบ้ าน
เป็ นข้ อมูลเพื่อพัฒนานโยบายของรัฐบาลที่เหมาะสม การวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ จดั เวทีชาวบ้ านทังไทย
้
พุทธ มุสลิม ผู้นําท้ องถิ่น ผู้นําศาสนา รวม ๕๘๙ คน จาก ๙ อําเภอของ ๓ จังหวัด คือ อ.สายบุรี
อ.เมืองปั ตตานี อ.ยะรัง อ.เบตง อ.บันนังสตา อ.รามัน อ.ตากใบ อ.บาเจาะ และ อ.ระแงะ มี
การจัดเวทีระดับหมูบ่ ้ าน ๙ ครัง้ โดยจัดระดับกลุม่ อําเภอ ๓ ครัง้ และระดับกลุม่ จังหวัด ๑ ครัง้ รวม
จัดเวทีชาวบ้ านทังหมด
้
๑๔ ครัง้ ผลการวิจยั สามารถแยกปั ญหาออกเป็ น ปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหา
สังคม ปั ญหาเจ้ าหน้ าที่รัฐ ปั ญหาความไม่สงบเรี ยบร้ อย และปั ญหานโยบายรัฐไม่สอดคล้ องกับ
ท้ องถิ่น แต่ละปั ญหามีข้อสรุป ดังนี ้
๑. ปั ญหาเศรษฐกิจ พบว่า มีปัญหาความยากจนของชาวบ้ านที่เป็ นแรงงานรับจ้ าง
เช่น กรี ดยาง ก่อสร้ าง มีรายได้ วนั ละไม่ถึง ๑๐๐ - ๒๐๐ บาท มีลกู เฉลี่ยครอบครัวละ ๕ คน
ชาวบ้ านเหล่านี ้แก้ ปัญหาโดยการไปทํางานนอกหมูบ่ ้ าน ร้ อยละ ๔๐ โดยครึ่งหนึง่ ไปทํางานใน
ประเทศมาเลเซีย อีกครึ่งหนึง่ ไปรับจ้ างทําสวนในจังหวัดใกล้ เคียง ปั ญหาที่ตามมาคือ การว่างงาน
โดยพบว่า เยาวชนร้ อยละ ๗๐ - ๘๐ ของทังหมดไม่
้
มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ตกงาน เลือก
งาน ไม่มีความอดทน ค่าแรงถูก ไม่อยากทํานา ไม่อยากทําสวน ไม่อยากทําประมง คิดแต่จะเป็ น
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จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ และคณะ. อ้ างใน แหล่งเดียวกัน. หน้ า ๒๙.

Ó

ปริ ญญา อุดมทรัพย์. อ้ างใน แหล่งเดียวกัน. หน้ า ๒๙ – ๓๐.

๑๖
แรงงานในมาเลเซียอย่างเดียว ขณะที่ผลผลิตด้ านการเกษตรตกตํ่า ลองกอง ทุเรี ยนมะพร้ าว เงาะ
ไม่มีคณ
ุ ภาพ ล้ นตลาด ถูกกดราคาจากพ่อค้ าคนกลาง ไม่มีทายาททําเกษตร ปล่อยพื ้นที่นารกร้ าง
ชาวบ้ านไม่มีสิทธิในที่ดนิ ทํากินเป็ นของตนเอง เพราะที่ดนิ ไปทับซ้ อนที่ป่าสงวนฯ เขตอุทยาน
แห่งชาติ ไม่มีการจัดสรร แต่ผ้ ทู ี่ได้ มีแต่เถ้ าแก่ นายทุน ระบบการชลประทานไม่ดีบางพื ้นที่นํ ้าท่วม
บางพื ้นที่นํ ้าแล้ ง
๒. ปั ญหาสังคม พบว่า หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้ องกับท้ องถิ่น (ด้ านการเกษตร)
จบ ม. ๖ หรื อโรงรี ยนสอนศาสนาไม่มีงานทํา ไม่มีความรู้เรื่ องอาชีพในท้ องถิ่น รวมทังมี
้ การศึกษา
น้ อย ไม่เห็นความสําคัญทางการศึกษา ไม่ร้ ู ไม่คดิ ไม่ปฏิบตั ิ และผู้ที่มีความรู้ก็ไม่หนั หน้ าเข้ ามา
แก้ ปัญหา
การศึกษาภาคฟั รดูอีน (ศาสนา) ขาดการสนับสนุนจากประชาชนและรัฐบาล ขาด
งบประมาณ ขาดครู และอุปกรณ์ ผู้ปกครองไม่มีความสนใจ ไม่ให้ ความสําคัญ สถาบันการศึกษา
อยูไ่ กล ระบบคัดเลือกเข้ าศึกษาของ มอ.ปั ตตานี ไม่ให้ โอกาสชุมชนในพื ้นที่ใกล้ เคียง
นอกจากนัน้ ยังพบว่า มีแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง ซ่องโสเภณี คาราโอเกะ
ห้ องอาหาร กําลังขยายเข้ าสูช่ นบท และเกิดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ เยาวชนขาดการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจและร่วมกิจกรรมของวัด และมัสยิด ยาเสพติดมีการแพร่ระบาด ทังกั
้ ญชา ยาบ้ า ยาแก้
ไอ เหล้ าแห้ ง ยากันยุง กาว กระท่อม เฮโรอีน อยูใ่ นและนอกระบบโรงเรี ยน ในกลุม่ ผู้ใช้ แรงงาน
ชาวประมง คนงานก่อสร้ าง และคนขับรถ
ผู้นําชุมชน อบต. ผู้นําศาสนา ขาดความสามัคคี ขาดการประสานงานร่วมกัน ต่างคน
ต่างไม่ทํา เพราะไม่เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของตนเอง นอกจากนันยั
้ งพบปั ญหาสื่อไม่นําเสนอ
ข้ อเท็จจริ งที่เป็ นจริ ง แต่เสนอข่าวที่กระทบต่อชาวบ้ าน เช่น ข่าวว่ามีโจรอยูใ่ นพื ้นที่ ทําให้ ผ้ นู ํา
ชุมชนเดือดร้ อน เป็ นต้ น
๓. ปั ญหาเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พบว่ามีการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับ
ภูมิภาค มีการขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ เลือกปฏิบตั ติ อ่ ประชาชน เห็นแก่พรรคพวก เจ้ าหน้ าที่ไม่
เข้ าใจสภาพปั ญหาสังคมและชุมชนที่รับผิดชอบ ไม่เข้ าใจวัฒนธรรมท้ องถิ่น การสื่อสารระหว่าง
เจ้ าหน้ าที่กบั ประชาชนผิดความหมายเพราะมีปัญหาเรื่ องภาษา ไม่ปฏิบตั ติ ามก ฎหมายอย่าง
จริ งจัง บริ การประชาชนไม่ทวั่ ถึง และไม่เอาใจใส่ รวมถึงไม่มีระบบตรวจสอบ
๔. ปั ญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พบว่ามีการแก้ ปัญหา
เฉพาะหน้ า ไม่ได้ ศกึ ษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อค้ นหาสาเหตุที่ทําให้ เกิดปั ญหา การแก้ ปัญหาจึงไม่
ประสบความสําเร็ จและยัง่ ยืน บางครัง้ การแก้ ปัญหาทําให้ เกิดปฏิกิริยาโต้ กลับ และสร้ าง
ผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อม ทําให้ ปัญหาพื ้นฐานถูกละเลย และเกิดปั ญหาใหม่ เพิ่มปั ญหา
เก่า ยากต่อการแก้ ไข เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาในข้ อนี ้ ชาวบ้ านได้ เสนอให้ สื่อเสนอข่าวให้ ถกู ต้ อง

๑๗
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต้ องมีความจริ งใจ สร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็ง ลดอิทธิพลระดับท้ องถิ่นที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับอํานาจรัฐและการเมืองท้ องถิ่น
๕. ปั ญหานโยบายรัฐไม่สอดคล้ อง พบว่า การกําหนดนโยบายเพื่อการแก้ ปัญหาและ
การพัฒนาไม่สอดคล้ องกับสภาพความต้ องการและความเป็ นจริง เพราะการกําหนดนโยบายของ
รัฐไม่ได้ มาจากปั ญหาของชาวบ้ านอย่างแท้ จริง ไม่มีการสํารวจปั ญหาและความต้ องการของ
ประชาชน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐยังยึดติดกับกรอบการทํางานแบบราชการ ไม่เห็นความสําคัญในการ
แก้ ปัญหาของประชาชนอย่างแท้ จริ ง
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ Ò ได้ วิจยั เรื่ อง “การปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจตาม
มาตรการในการป้องกันแก้ ไขปั ญหาการเกิดความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ในปี พ.ศ.
๒๕๔๔ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุการเกิดความไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้ และหา
แนวทางป้องกันแก้ ไข ใช้ วิธีการวิจยั เชิงสํารวจ โดยอาศัยข้ อมูลทุตยิ ภูมิ ของหน่วยงานสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และข้ อมูลปฐมภูมิที่
คณะวิจยั และเจ้ าหน้ าที่ตํารวจกองวิจยั และพัฒนา ดําเนินการสํารวจด้ วยแบบสอบถามจากกลุม่
ตัวอย่างจากประชาชน ผู้นําศาสนา ครู ข้ าราชการและ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ใน ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมข้ อมูลที่เก็บได้ จํานวน ๒,๑๒๗ ตัวอย่าง
ผลการวิจยั สรุปปั ญหาสําคัญ ที่ทําให้ การปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจตาม
มาตรการในการป้องกันแก้ ไขปั ญหาการเกิดความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดงั นี ้คือ
๑. ปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาความยากจน และปั ญหายาเสพติด
๒. ปั ญหาสังคม จิตวิทยา
๓. ปั ญหาการด้ อยการศึกษาของประชาชน
๔. ปั ญหาจากข้ าราชการขาดความเข้ าใจในวิถีของสังคมชาวไทยมุสลิม จึงทําให้ เกิด
ปั ญหาในการประสานความร่วมมือของประชาชน
๕. ปั ญหากลุม่ ผู้มีอิทธิพล และกลุม่ ผลประโยชน์
๖. ปั ญหาขบวนการก่อการร้ าย (PULO และ B.R.N.)
ข้ อเสนอแนะในภาพรวม ผู้วิจยั ได้ เสนอแนะ ดังนี ้
๑. ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ปรับรูปแบบศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ปั จจุบนั ศอ.บต. รูปแบบการจัดองค์อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ าหน่วย
มอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึง่ เป็ นข้ าราชการระดับ ๑๐ เน้ นภาคกิจเป็ นการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างกระทรวง อาทิ ทหาร ตํารวจ กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นต้ น ไม่อาจ
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www.research.police.go.th, สืบค้ นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙.

๑๘
สัง่ การหน่วยราชการอื่นได้ จึงควรมีการปรับรูปแบบให้ ศอ.บต. ไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
และปรับระดับให้ หวั หน้ าเป็ นระดับ ๑๑ โดยกําหนดคุณสมบัตขิ อง ศอ.บต. โดยไม่จําเป็ นต้ องเป็ น
เพียงข้ าราชการจากกระทรวงมหาดไทยเท่านัน้ เช่นเดียวกับแนวความคิดของผู้วา่ C.E.O. ตาม
นโยบายในปั จจุบนั เพื่อจะได้ มอบนโยบายและกํากับดูแลส่วนราชการในภาคใต้ มากยิ่งขึ ้น เพราะ
รูปแบบ ศอ.บต. เป็ นรูปแบบที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการปั ญหาในภาคใต้ ขณะนี ้
๒. การแก้ ไขปั ญหาช่องว่างระหว่างข้ าราชการ
และประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลามมากกว่าร้ อยละ ๗๘ คําสอนของศาสนา
อิสลามไม่เพียงแต่เป็ นความเชื่อทางศาสนา แต่เป็ นทุกสิ่ง ทุกอย่างในการดํารงชีวิตประจําวัน จึง
ทําให้ วิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม แตกต่างไปจากชาวไทยพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมแตกต่าง
ไปจากข้ าราชการไทยส่วนใหญ่ ข้ าราชการไทยพุทธบางคนไม่เข้ าใจศาสนา และขนบธรรมเนียม
ของชาวไทยมุสลิม เมื่อชาวไทยมุสลิมทําสิ่งใดผิดไปจากคนไทย ก็จะมองไปว่าชายไทยมุสลิมผู้
นันหั
้ วรุนแรง ทําให้ เกิดปั ญหาในการประสานความร่วมมือของประชาชน จึงเกิดช่องว่างระหว่าง
ข้ าราชการและประชาชน ซึง่ เกิดจากความไม่เข้ าใจค่านิยมส่วนบุคคลซึง่ กันและกัน ฉะนันรั
้ ฐจึง
ควรกําหนดนโยบายปรับสัดส่วนของข้ าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ สดั ส่วนของข้ าราชการ
ที่นบั ถือศาสนาอิสลาม มีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับประชาชนในพื ้นที่ หากเป็ นข้ าราชการที่ย้ายไปใน
พื ้นที่ภาคใต้ และมิได้ นบั ถือศาสนาอิสลาม ควรมอบให้ ศอ.บต. เป็ นหน่วยจัดอบรมเพื่อให้
ข้ าราชการมีความรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมุสลิม มีความเข้ าใจในวิถีชีวิตของคน
ท้ องถิ่น มีความเข้ าใจในค่านิยม อันจะส่งผลให้ ชอ่ งว่างระหว่างข้ าราชการและประชาชนลดลง
๓. การแก้ ไขปั ญหาด้ านการศึกษา ประชาชนในท้ องถิ่นนิยมเรี ยนในโรงเรี ยนของ
ศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในส่วนของระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนใหญ่จะเรี ยน
เฉพาะการศึกษาภาคบังคับ จึงทําให้ ขาดความต่อเนื่องในระดับมัธยมและเสียโอกาสการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา รัฐจึงควรจัดระบบการศึกษา เพื่อสนองตอบความต้ องการของท้ องถิ่นให้
เหมาะสมกับสภาพทางสังคมและจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับหลักศาสนา
อิสลาม หรื อประสานระบบการศึกษาของโรงเรี ยนปอเนาะ (สอนศาสนาอิสลาม) กับ
กระทรวงศึกษาธิการให้ เป็ นแนวทางเดียวกัน เมื่อเรี ยนจบสามารถเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษาได้
๔. การแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจและยากจน เนื่องจากสภาพพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เหมาะกับการเพาะปลูก อาชีพหลักของประชากรจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ ของ
ประชาชนจึงขึ ้นกับราคาผลผลิตทางการเกษตร จึงทําให้ รายได้ รวมของจังหวัดอยูใ่ นระดับตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ย ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เมื่อรัฐมีนโยบายหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ รัฐจึงควรส่งเสริมให้ มีการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ เป็ นอุตสาหกรรมการเกษตรรายย่อย โดยเน้ นสินค้ าซึง่ สามารถที่
จําหน่ายกับชาวมุสลิมทังในประเทศและต่
้
างประเทศได้ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้ านใกล้ เคียง

๑๙
อาทิ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อเป็ นการสร้ างงานและเสริมสร้ างฐานะทางเศรษฐกิจแก่คนใน
ท้ องถิ่น ควรใช้ นโยบายการท่องเที่ยวเป็ นการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจอีกทางหนึง่ เนื่องจากพื ้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีรากฐานของวัฒนธรรมที่มีความเจริญมาช้ านาน มีร่องรอยของโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในอดีต มีภมู ิประเทศที่สวยงาม สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ซึง่ จะทําให้ ไม่ขดั แย้ งต่อศาสนา และคนในท้ องถิ่นยอมรับได้ เพื่อดึงดูดชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศให้ ไปท่องเที่ยวมากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในภาพย่ อย ผู้วิจยั ได้ เสนอแนะ แนวทางแก้ ไขปั ญหาความไม่สงบใน
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดังนี ้
๑. ข้ าราชการตํารวจซึง่ จะย้ ายไปปฏิบตั หิ น้ าที่ในส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควร
ได้ รับการคัดเลือกและมีความสมัครใจ หากเป็ นผู้นบั ถือศาสนาอิสลามด้ วยจะมีความเหมาะสมกับ
ท้ องถิ่น
๒. ควรมีการอบรมข้ าราชการตํารวจซึง่ จะย้ ายไปใหม่ในพื ้นที่ให้ มีความรู้ความเข้ าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรม ตลอดจนถึงวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม ซึง่ มีอิทธิพลมาจาก
ศาสนาอิสลาม
๓. เน้ นการปฏิบตั กิ ารโดยการสร้ างมวลชน สร้ างเครื อข่ายในการปฏิบตั งิ าน โดยให้
ชุดปฏิบตั กิ ารชุมชนสัมพันธ์เข้ าไปในพื ้นที่ให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อสร้ างความเข้ าใจ สร้ างความสามัคคี
เพื่อให้ ประชาชนมีความไว้ วางใจในตัวเจ้ าหน้ าที่ อันจะส่งผลให้ ได้ รับความร่วมมือร่วมใจในการ
ป้องกันการก่อความไม่สงบและแจ้ งเบาะแสของคนร้ าย
๔. ปรับปรุงระบบการข่าว ให้ มีขีดความสามารถในการสืบสวนหาข่าวการเคลื่อนไหว
ของขบวนการโจรก่อการร้ ายมากยิ่งขึ ้น
๕. ปั ญหาการสร้ างสถานการณ์ในการเรี ยกค่าคุ้มครอง โดยผู้มีอิทธิพลในท้ องถิ่น
และอ้ างว่าเป็ นการกระทําของขบวนการโจรก่อการร้ ายนัน้ ควรให้ สถานีตํารวจจัดทําแฟ้มข้ อมูล
ประวัตบิ คุ คลซึง่ มีพฤติการณ์ในแนวทางดังกล่าว และสอดส่องพฤติกรรมอย่างใกล้ ชิด
ผศ. ดร.ศรี สมภพ จิตรภิรมย์ ศรี Ò คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี ได้ วิจยั เรื่ อง “ความรุนแรงเชิงโครงสร้ างหรื อโครงสร้ างความรุนแรงในจังหวัด
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หัวข้ องานวิจยั ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ , www. Google.com, สืบค้ นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม

๒๐
ชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๗ –
๒๕๔๘) “
ผลการวิจยั พบว่า โครงสร้ างความรุนแรงของสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในรอบ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘) สามารถจําแนกเป็ นประเด็นที่สําคัญและ
น่าสนใจ ได้ ดงั นี ้
๑. แนวโน้ มของความรุนแรงของสถานการณ์ พบว่า ประเภทความรุนแรงที่ใช้
มากที่สดุ คือการยิง ในรอบสองปี มี ๑๔๘๖ ครัง้ หรื อร้ อยละ ๔๒ ของเหตุการณ์ทงหมด
ั้
ตามมา
ด้ วยการวางเพลิง มีจํานวน ๗๓๖ ครัง้ หรื อร้ อยละ ๒๐ การวางระเบิดและขว้ างระเบิด ๕๑๐ ครัง้
หรื อร้ อยละ ๑๔ นอกจากนี ้ยังมีการก่อกวนและสร้ างสถานการณ์อีก ๓๓๑ ครัง้ หรื อร้ อยละ ๙
การก่อกวนนี ้หมายถึง การวางตะปูเรื อใบตามถนนและทําลายข้ าวของ เช่น พ่นสีตาม
ป้ายสาธารณะหรื อทุบทําลายเสาหลักกิโลเมตร นอกจากนี ้ยังมีวิธีการฆ่าสร้ างความสยองขวัญ
โดยวิธีการฆ่าตัดคอ จํานวน ๑๖ ครัง้ ในรอบ ๒ ปี ที่ผา่ นมา แต่ก็สร้ างข่าวคึกโครมและสร้ างผล
สะเทือนต่อจิตใจผู้คนมาก แม้ จะมีเพียงไม่กี่ครัง้
ทังนี
้ ้เมื่อแยกรายจังหวัดและยุทธวิธีการก่อเหตุรุนแรง นราธิวาสเป็ นจังหวัดที่มีความ
รุนแรงสูงสุด มีเหตุการณ์การยิง ๖๓๕ ครัง้ วางเพลิง ๓๐๕ ครัง้ และวางระเบิด ๒๖๖ ครัง้
ตามมาด้ วยปั ตตานี มีการยิง ๔๙๘ ครัง้ การวางเพลิง ๒๔๓ ครัง้ และวางระเบิด ๔๔ ครัง้ และ
ยะลาเป็ นจังหวัดที่มีการยิง ๓๒๖ ครัง้ การวางเพลิง ๑๘๓ ครัง้ และวางระเบิด ๑๒๙ ครัง้ น่าสนใจ
ว่า จังหวัดยะลามีการวางระเบิดเกิดขึ ้นมากกว่าปั ตตานีในระยะหลัง โดยเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๔๘
เมื่อดูเหตุการณ์ในภาพรวมและแยกเป็ นรายเดือน ในวงรอบ ๒๔ เดือน ตังแต่
้ มกราคม
๒๕๔๗ จนถึง ธันวาคม ๒๕๔๘ การยิงเป็ นยุทธวิธีการก่อเหตุที่มากที่สดุ ในทุกเดือนในรอบสองปี
การฆ่ารายวันที่เกิดขึ ้นก็คือ การยิง ซึง่ ยุทธวิธีหลักก็คือ ขี่รถมอเตอร์ ไซด์มีมือสังหารซ้ อนท้ ายและ
ปฏิบตั กิ ารล่าเหยื่อ การวางเพลิงเป็ นยุทธวิธีที่ใช้ มากเป็ นอันดับสองแทบจะทุกเดือน
แต่นา่ สังเกตว่า นับตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีเหตุการณ์การวางระเบิด
เกิดขึ ้นสูงอันดับสอง จุดเด่นที่เกิดขึ ้นก็คือที่จงั หวัดยะลา การวางระเบิดทําให้ มีจํานวน
ผู้ได้ รับบาดเจ็บมากขึ ้น ถึงแม้ วา่ ผลการวางระเบิดนี ้จํานวนผู้เสียชีวิตจะไม่มากนัก แต่ก็แสดงให้
เห็นว่า การก่อเหตุวางระเบิดยังไม่ถึงกับใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่หวังผลการทําลายที่รุนแรงสูงสุด
เช่น การระเบิดพลีชีพ หรื อเป้าหมายในที่สาธารณะ
เป้าหมายที่สําคัญของการก่อเหตุระเบิดจึงน่าจะอยูท่ ี่การสร้ างความหวาดกลัวและ
คาดหวังผลทางการเมืองมากกว่า
๒. การกระจายตัวของสถานการณ์ ความรุนแรง พบว่า
เมื่อวิเคราะห์ในแง่การกระจายตัวของสถานการณ์ความรุนแรงในแง่พื ้นที่ทาง

๒๑
ภูมิศาสตร์ ของการก่อการร้ ายเป็ นรายอําเภอ ในจังหวัดปั ตตานี มีพื ้นที่การก่อเหตุมากที่สดุ ๓
อันดับแรก คือ อําเภอเมืองปั ตตานี อําเภอยะรัง และอําเภอหนองจิก แต่เป็ นที่นา่ สังเกตว่า
เหตุการณ์ในเขตเมืองปั ตตานีในรอบปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กลับลดลงเป็ นอย่างมาก เมื่อเทียบจากปี
๒๕๔๗ เหตุการณ์ที่ อําเภอยะรัง และหนองจิกก็ลดลงเมื่อเทียบระหว่างปี ๒๕๔๗ กับปี ๒๕๔๘
เช่นกัน แต่ระดับความรุนแรงของทังสองอํ
้
าเภอยังคงมากอยูเ่ ช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกัน
พื ้นที่เกิดเหตุในระดับสูงขึ ้นมากในปี ๒๕๔๘ คือ อําเภอยะหริ่ง และอําเภอมายอ
ส่วนที่ จังหวัดยะลา อําเภอที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ อําเภอเมือง
ยะลา อําเภอรามัน และอําเภอบันนังสตา โดยทังสามพื
้
้นที่ดงั กล่าวมีเหตุการณ์เพิ่มมากขึ ้นเมื่อ
เทียบสถิตปิ ี พ.ศ. ๒๕๔๗ กับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเฉพาะที่ อําเภอเมืองยะลา และอําเภอรามัน ที่
อําเภอรามันมีเหตุการณ์รุนแรงเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ ๑๓๓
ส่วนที่ จังหวัดนราธิวาส พื ้นที่ที่มีเหตุการณ์มากที่สดุ ๓ ลําดับแรก คือ อําเภอระแงะ
อําเภอสุไหงบาดี และอําเภอรื อเสาะ เหตุการณ์ที่อําเภอระแงะมีจํานวนลดลงกว่าเดิมเมื่อดูสถิติ
ในปี ๒๕๔๘ แต่ที่อําเภอรื อเสาะ กับอําเภอสุไหงบาดี มีเหตุการณ์เกิดขึ ้นเป็ นจํานวนมากขึ ้นในปี
๒๕๔๘ โดยเฉพาะที่อําเภอสุไหงบาดี ซึง่ เหตุการณ์ความรุนแรงสูงขึ ้นมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง
ร้ อยละ ๑๓๑
กล่าวโดยสรุป เมื่อดูภาพรวมทุกอําเภอในทัง้ ๓ จังหวัด พื ้นที่ ๕ ลําดับแรกที่มีความถี่ของ
เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ ้นสูงสุดในรอบสองปี ปรากฏว่า อําเภอเมืองยะลา กลายเป็ นพื ้นที่ที่มี
เหตุการณ์เกิดขึ ้นมากที่สดุ (๓๐๕ ครัง้ ) รองลงมาคือ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา (๒๔๐ ครัง้ )
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (๒๓๐ ครัง้ ) และ อําเภอสุไหงบาดี จังหวัดนราธิวาส(๒๒๒ ครัง้ )
อําเภอเมืองปั ตตานี (๑๙๘ ครัง้ ) ลักษณะเด่นของเหตุการณ์สะท้ องลักษณะของสังคม มีจดุ เน้ น
ต่างกันตามเงื่อนไขของสังคม เหตุความรุนแรงในจังหวัดยะลาและปั ตตานี เกิดขึ ้นหนักในพื ้นที่ที่มี
ความเป็ นเมืองและกึ่งเมือง ส่วนเหตุการณ์ในจังหวัดนราธิวาสเกิดขึ ้นอย่างเข้ มข้ นในพื ้นที่ชนบท
มากกว่าเขตเมือง
๓. การวิเคราะห์ เหตุการณ์ เพื่อหาผู้กระทําเหตุการณ์ ความรุนแรง มีข้อสรุปว่า
ผู้วิจยั ได้ แยกประเภทเหตุการณ์เพื่อหาผู้กระทําได้ เป็ นสามกรณี คือ
๑. การกระทําของฝ่ ายผู้ก่อความไม่สงบ หรื อผู้ก่อการร้ าย ขบวนการแยกดินแดน
๒. การกระทําเพราะเรื่ องส่วนตัว ชู้สาว ขัดผลประโยชน์ แก้ แค้ นส่วนตัว
อาชญากรรม และเรื่ องส่วนตัวต่างๆ
๓. การกระทําของเจ้ าหน้ าที่เพื่อเก็บฝ่ ายตรงข้ ามหรื อภารกิจการต่อต้ านการก่อการ
ร้ าย
ผลสรุปการศึกษา พบว่า จากจํานวนเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงต่อบุคคลทําให้ เกิด

๒๒
การเสียชีวิตและบาดเจ็บ รวมทังหมด
้
๑,๔๓๕ เหตุการณ์ในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ โดยเป็ นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทําของผู้ก่อ
ความไม่สงบ ๑,๒๒๑ กรณี หรื อร้ อยละ ๘๕ ของเหตุการณ์ที่ศกึ ษาทังหมด
้
เป็ นเหตุการณ์ที่เชื่อว่า
เกิดจากเรื่ องส่วนตัว อาชญากรรมและยาเสพติด ๑๗๕ กรณี หรื อร้ อยละ ๑๒ ข้ อมูลที่นา่ สนใจ
พิจารณาก็คือ มีกรณีที่ระบุวา่ เป็ นการกระทําของเจ้ าหน้ าที่รัฐต่อแกนนําของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
อยู่ ๓๙ กรณี หรื อร้ อยละ ๓ ของเหตุการณ์ทงหมด
ั้
เมื่อแยกตามชุดของเหตุการณ์ในแต่ละพื ้นที่ พบว่า จังหวัดยะลาที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเชื่อว่าเกิด
จากผู้ก่อความไม่สงบมากที่สดุ ๕๑๙ กรณี หรื อร้ อยละ ๙๒ รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส ๓๓๑
กรณี ร้ อยละ ๘๓ และจังหวัดปั ตตานี ๓๗๑ กรณี หรื อร้ อยละ ๘๑
ในอีกด้ านหนึง่ พื ้นที่ที่มีสดั ส่วนการรายงานเรื่ องการเกิดเหตุร้ายเพราะเรื่ องส่วนตัวมาก
ที่สดุ คือ จังหวัดปั ตตานี ๗๒ กรณีหรื อร้ อยละ ๑๖ รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส ๗๘กรณี หรื อ
ร้ อยละ ๑๓ และจังหวัดยะลา ๒๕ กรณี หรื อร้ อยละ ๗
ข้ อมูลที่นา่ สนใจก็คือ การก่อเหตุความไม่สงบที่เกิดจากการกระทําของเจ้ าหน้ าที่ ใน
จังหวัดนราธิวาสมีรายงานดังกล่าวจํานวนมากที่สดุ ๒๔ กรณี หรื อร้ อยละ ๔ รองลงมาคือ จังหวัด
ปั ตตานี ๑๓ กรณี หรื อร้ อยละ ๓ และจังหวัดยะลา ๒ กรณี หรื อร้ อยละ ๗ ข้ อมูลในส่วนที่เชื่อว่า
เกิดจากการกระทําของเจ้ าหน้ าที่นี ้ เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีความอ่อนไหวมาก มีความเป็ นไปได้ มาก
ที่เป็ นรายงานที่ตํ่ากว่าความเป็ นจริ ง ซึง่ จะต้ องมีการตรวจสอบซํ ้าอีกรอบหนึง่ เพื่อให้ เกิดความ
น่าเชื่อถือมากขึ ้น

๒.๖ กรอบแนวความคิดของการวิจัย (Conceptual Framework)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เห็นว่าผู้ที่ได้ รับผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจจากเหตุการณ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบตั ศิ าสนกิจได้ มากที่สดุ คือ กลุม่ พระสังฆาธิการระดับต่างๆ
กลุม่ พระภิกษุ สามเณร กลุม่ คณะกรรมการวัด และกลุม่ พุทธศาสนิกชนในพื ้นที่ จึงได้ กําหนด
กรอบแนวคิดของการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังนี ้

๒๓

-

-

-พระสังฆาธิการใน
พื ้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
เจ้ าคณะจังหวัด
เจ้ าคณะอําเภอ
เจ้ าคณะตําบล

-

พระภิกษุ สามเณรใน
พื ้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

-

คณะกรรมการวัด
พุทธศาสนิกชนในพื ้นที่
๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ผลกระทบที่มีตอ่ การปฏิบตั ิ
ศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร
- ด้ านวิถีการดํารงชีวิต
- ด้ านการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

-

- ด้ านการเผยแผ่หลัก
คําสอนของ
พระพุทธศาสนา

- ด้ านการสังคมสงเคราะห์

- ปั ญหาอุปสรรค/ข้ อเสนอแนะใน
การปรับเปลีย่ นรูปแบบการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ และความต้ องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั ิศาสนกิจ

-

การปฏิบตั ิศาสนกิจ
ของพระภิกษุ
สามเณรในพื ้นที่ ๓
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น
พระภิกษุ สามเณร
ในพื ้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มี
ขวัญและกําลังใน
การปฏิบตั ิศาสนกิจ
ดีขึ ้น

บทที่ ๓
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การดําเนินการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการวิจยั เชิงสํารวจโดยการเก็บข้ อมูล
ภาคสนามเชิงลึกในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี ้
๓.๑ แหล่งข้ อมูล
๓.๒ กลุม่ ตัวอย่าง
๓.๓ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
๓.๕ การนําเสนอผลการวิจยั

๓.๑ แหล่ งข้ อมูล
๓. ๑.๑ แหล่งข้ อมูลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ จากแหล่งข้ อมูลที่เป็ นแหล่ง
ค้ นคว้ า เช่น ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เป็ นต้ น
๓.๑.๒ แหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้ จากสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ วารสาร ข่าวจากวิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้ น
๓.๑.๓ แหล่งข้ อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม และการสังเกต
ได้ จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามในวัดและในหมูบ่ ้ านที่มีลกั ษณะต่อไปนี ้
๑) วัดและหมูบ่ ้ านชาวไทยพุทธที่มีอายุการก่อตังไม่
้ เกิน ๑๐ ปี ใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จํานวนจังหวัดละ ๓ วัดและหมูบ่ ้ าน รวม ๙ วัดและหมูบ่ ้ าน
๒) วัดและหมูบ่ ้ านชาวไทยพุทธที่มีอายุการก่อตังเกิ
้ น ๑๐ ปี ขึ ้นไป ใน ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน จังหวัดละ ๓ วัดและหมูบ่ ้ าน รวม ๙ วัดและหมูบ่ ้ าน
๓) วัดและหมูบ่ ้ านที่มีชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอาศัยอยูร่ วมกันใน ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวนจังหวัดละ ๓ วัดและหมูบ่ ้ าน รวม ๙ วัดและหมูบ่ ้ าน

๒๖
๓.๒ กลุ่มตัวอย่ าง
ครัง้ นี ้ ดังนี ้

ผู้วิจยั ได้ กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้บอกข้ อมูลซึง่ ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั

๓.๒.๑ เป็ นพระสังฆาธิการระดับเจ้ าอาวาส เจ้ าคณะตําบล เจ้ าคณะอําเภอ และ
เจ้ าคณะจังหวัด ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยูใ่ นแหล่งข้ อมูลตามข้ อ ๓.๑.๓
๓.๒.๒ เป็ นพระภิกษุ สามเณร ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยูใ่ นแหล่งข้ อมูล
ตามข้ อ ๓.๑.๓ จํานวนแห่งละ ๓ - ๕ รูป
๓.๒.๓ เป็ นคณะกรรมการวัด ในวัดที่เป็ นแหล่งข้ อมูลตามข้ อ ๓.๑.๓ จํานวน
แห่งละ ๓ - ๕ คน
๓.๒.๔ พุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยูใ่ นละแวกใกล้ วดั ที่เป็ นแหล่งข้ อมูลตามข้ อ
๓.๑.๓ และมีอายุ ๔๐ ปี ขึ ้นไป จํานวนแห่งละ ๓ - ๕ คน
รายละเอียดเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่างและจํานวนแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ปรากฏดังตาราง ๑ - ๓
ตาราง ๑
แสดงกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในจังหวัดปั ตตานี
จังหวัด
ปั ตตานี

กลุม่ ตัวอย่าง
เจ้ าคณะจังหวัด
เจ้ าคณะอําเภอ

เจ้ าคณะตําบล

แหล่งข้ อมูล
จังหวัดปั ตตานี
อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอเมือง
อําเภอหนองจิก
อําเภอยะหริ่ ง
อําเภอปานะเระ
ตําบลบ้ านนอก
ตําบลรูโคกพโพธิ์
ตําบลยามู
ตําบลนาประดู่
ตําบลบ่อทอง
ตําบลรูสะมิแล
ตําบลทรายขาว
ตําบลบ้ านเกาะ
ตําบลแป้น

๒๗
ตาราง ๑
แสดงกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในจังหวัดปั ตตานี (ต่อ)
จังหวัด

กลุม่ ตัวอย่าง
เจ้ าอาวาส

พระภิกษุ,สามเณร
(ลูกวัด)
กรรมการวัด
พุทธศาสนิกชน

แหล่งข้ อมูล
วัดบ่อทอง
วัดวัดปิ ยาราม
สํานักสงฆ์ชะเมาสิริคาม
วัดวัดนาประดู่
วัดจุฬามณี
วัดบูรพาราม
วัดพรหมประสิทธิ์
วัดทรายขาว
วัดหลักเมือง
ตามรายชื่อวัดที่เป็ น
แหล่งข้ อมูล
ตามรายชื่อวัดที่เป็ น
แหล่งข้ อมูล
บ้ านปิ ยาราม
บ้ านชะเมา
บ้ านนาประดู่
บ้ านแป้น
บ้ านยามู
บ้ านเกาะ
บ้ านบ่อทอง
บ้ านทรายขาว
บ้ านพูรพาราม

๒๘
ตาราง ๒
แสดงกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในจังหวัดยะลา
จังหวัด
ยะลา

กลุม่ ตัวอย่าง
เจ้ าคณะจังหวัด
เจ้ าคณะอําเภอ

เจ้ าคณะตําบล

เจ้ าอาวาส

พระภิกษุ,สามเณร
(ลูกวัด)
กรรมการวัด

แหล่งข้ อมูล
จังหวัดยะลา
อําเภอเบตง
อําเภอรามัน
อําเภอเมือง
อําเภอกาบัง
อําเภอธารโต
อําเภอยะหา
อําเภอหนองจิก
ตําบลเบตง
ตําบลบาละ
ตําบลลําใหม่
ตําบลแม่หวาด
ตําบลโกตาบารู
ตําบลลําพะยา
ตําบลยุโป
ตําบลยะหา
ตําบลบันนังสตา
วัดวชิรปราการ
วัดยะหาประชาราม
วัดจันทร์ ธาดาประชาราม
วัดพุทธมงคล
วัดลําใหม่
วัดบาละ
วัดคชศิลาวนาราม
วัดยูปาราม
วัดสิริปญ
ุ ญาราม
ตามรายชื่อวัดที่เป็ น
แหล่งข้ อมูล
ตามรายชื่อวัดที่เป็ น
แหล่งข้ อมูล

๒๙
ตาราง ๒
แสดงกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในจังหวัดยะลา (ต่อ)
จังหวัด

กลุม่ ตัวอย่าง
พุทธศาสนิกชน

แหล่งข้ อมูล
บ้ านลําใหม่
บ้ านยุโป
บ้ านยะหา
บ้ านบาละ
บ้ านคอกช้ าง
บ้ านเฉลิมนิคม
บ้ าน กม.๗
บ้ านลําพะยา
บ้ านบันนังสตา

ตาราง ๓
แสดงกลุม่ ตัวอย่างและจํานวนแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ ในการวิจยั ในจังหวัดนราธิวาส (ต่อ)
จังหวัด
นราธิวาส

กลุม่ ตัวอย่าง
เจ้ าคณะจังหวัด
เจ้ าคณะอําเภอ

เจ้ าคณะตําบล

แหล่งข้ อมูล
จังหวัดนราธิวาส
อําเภอเมือง
อําเภอรื อเสาะ
อําเภอระแงะ
อําเภอตากใบ
อําเภอ สุไหงโกลก
อําเภอสุไหงบาดี
ตําบลโคกเคียน
ตําบลเขานาคา
ตําบลพร่อน
ตําบลบางขุนทอง
ตําบลโคกเคียน
ตําบลบางนาค
ตําบลจวบ

๓๐
ตาราง ๓
แสดงกลุม่ ตัวอย่างและจํานวนแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ ในการวิจยั ในจังหวัดนราธิวาส (ต่อ)
จังหวัด

กลุม่ ตัวอย่าง
เจ้ าอาวาส

พระภิกษุ,สามเณร
(ลูกวัด)
กรรมการวัด
พุทธศาสนิกชน

แหล่งข้ อมูล
วัดสุทธิสารประดิษฐ์
วัดตันหยงมัส
วัดราษฎร์ สโมสร
วัดโบราณสถิตย์
วัดปริ มงั คลาวาส
วัดชลเฉลิมเขตร์
วัดบุญญาราม
วัดเขานาคา
วัดบางขุนนาค
ตามรายชื่อวัดที่เป็ น
แหล่งข้ อมูล
ตามรายชื่อวัดที่เป็ น
แหล่งข้ อมูล
บ้ านสุคิริน
บ้ านโคกเคียน
บ้ านโคกตา
บ้ านนํ ้าขาวยะถา
บ้ านพร่อน
บ้ านบางขุนทอง
บ้ านราษฎร์ สามัคคี
บ้ านพรหมนิวาส
บ้ านชลเฉลิมเขต

๓.๓ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
๓.๓.๑ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์
และความรุนแรงของสถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร วิถีการดํารงชีวิต การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
การเผยแผ่หลักคําสอนของศาสนา การสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ แนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปฏิบตั ศิ าสนกิจและการให้ บริ การด้ านศาสนาแก่สงั คม ปั ญหา ข้ อเสนอแนะ และความ

๓๑
ต้ องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ศิ าสนกิจของ
พระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลนี ้ได้ ผา่ นการตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะ ใน
การออกแบบเครื่ องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ ท่าน ดังต่อไปนี ้
๑) ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ บุญธรรม กิจปรี ดาบริสทุ ธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒) รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวฒ
ั น์ สุริยฉัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
๓) ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
๔) ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ปั ญญา เลิศไกร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช
๓.๓.๒ เทปบันทึกเสียงและแถบบันทึกเสียง
๓.๓.๓ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล

๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยการสัมภาษณ์ สอบถาม และสังเกตเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร วิถีการดํารงชีวิต การประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา
การเผยแผ่หลักคําสอนของศาสนา การสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ แนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบตั ศิ าสนกิจและการให้ บริการด้ านศาสนาแก่สงั คมปั ญหา ข้ อเสนอแนะ
และความต้ องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกลุม่ บุคคลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ใน
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐
และเนื่องจากเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลในพื ้นที่เสี่ยงอันตราย ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกผู้ชว่ ย
นักวิจยั จากบุคคลที่มีภมู ิลําเนา มีความคุ้นเคยในพื ้นที่ และมีความรู้ด้านการวิจยั และการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลภาคสนาม และสามารถสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลได้
ผู้ชว่ ยนักวิจยั ที่ทําหน้ าที่เก็บรวบรวมข้ อมูลในพื ้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้ วย
๑) นายธนิศร์ ชูเลื่อน อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครศรี ธรรมราช ห้ องเรี ยนปั ตตานี ซึง่ มีภมู ิลําเนาอยูท่ ี่จงั หวัดปั ตตานี เก็บรวบรวมข้ อมูลใน
พื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี
๒) นายอัตตพร คงรัตน์ พลฯทหารประจําการ และมีภมู ิลําเนาอยูท่ ี่จงั หวัดยะลา เก็บ
รวบรวมข้ อมูลในพื ้นที่จงั หวัดยะลา

๓๒
๓) นายเพชร สมัครกิจ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช ซึง่ มีภมู ิลําเนาอยูท่ ี่จงั หวัดนราธิวาส เก็บรวบรวมข้ อมูลใน
พื ้นที่จงั หวัดนราธิวาส

๓.๕ การนําเสนอผลการวิจัย
ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ จากข้ อ ๓.๑ มาวิเคราะห์ จัดระบบ และนําเสนอด้ วยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์ โดยนําเสนอเป็ นความเรี ยงประกอบตารางและภาพถ่าย

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในบทนี ้จะเป็ นการแสดงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะแสดงข้ อมูลที่ได้ จากการ
ประมวลจากแบบสัมภาษณ์ ซึง่ ผู้วิจยั และผู้ชว่ ยนักวิจยั ได้ เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลที่
เกี่ยวข้ องกับการได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ในพื ้นที่กลุม่ ตัวอย่าง ระหว่าง
วันที่ ๑ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยจําแนกให้ เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดและลักษณะความ
รุนแรง ตลอดจนผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังต่อไปนี ้

๔.๑ ลักษณะข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ าง
ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั ได้ ใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูล จําแนกตามลักษณะต่างๆ ดัง
ตารางที่
ตาราง ๓
แสดงเพศของกลุม่ ตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ร้ อยละ

ยะลา
๘๐
๒๗
๑๐๗
๒๘.๕๓

จังหวัด
ปั ตตานี
๙๐
๔๙
๑๓๙
๓๗.๐๗

รวม
นราธิวาส
๑๑๗
๑๒
๑๒๙
๓๔.๔๐

ร้ อยละ

๒๘๗ ๗๖.๕๓
๘๘ ๒๓.๔๗
๓๗๕ ๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

จากตาราง ๑ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างจาก
จังหวัดยะลา ร้ อยละ ๒๘.๕๓ ปั ตตานี ร้ อยละ ๓๗.๐๗ และนราธิวาส ร้ อยละ ๓๔.๔๐ โดย
จําแนกเป็ นเพศชายร้ อยละ ๗๖.๕๓ และเป็ นเพศหญิง ร้ อยละ ๒๓.๔๗

๓๔
ตาราง ๔
แสดงระดับการศึกษาของกลุม่ ตัวอย่าง
ระดับการศึกษา
ประถม
มัธยม
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

ยะลา
๕๐
๓๔
๔
๑๖
๓
๑๐๗

จังหวัด
ปั ตตานี
๕๗
๔๒
๑๒
๒๗
๑
๑๓๙

นราธิวาส
๖๐
๕๐
๗
๑๐
๒
๑๒๙

รวม

ร้ อยละ

๑๖๗
๑๒๖
๒๓
๕๓
๖
๓๗๕

๔๔.๕๓
๓๓.๖๐
๖.๑๓
๑๔.๑๓
๑.๖๐
๑๐๐.๐๐

จากตาราง ๒ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ ๔๔.๕๓) รองลงมามีระดับการศึกษาระดับมัธยม ปริญญา
ตรี อนุปริ ญญา และสูงกว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ ๓๓.๖๐,๑๔.๑๓,๖.๑๓ และ ๑.๖๐ ตามลําดับ)
ตาราง ๕
แสดงลักษณะของแหล่งข้ อมูล
แหล่งข้ อมูล
วัด/หมูบ่ ้ านไทยพุทธอายุ น้ อยกว่า ๑๐ ปี
วัด/หมูบ่ ้ านไทยพุทธอายุ มากกว่า ๑๐ ปี
วัด/หมูบ่ ้ านไทยพุทธมุสลิมรวมกัน
รวม

ยะลา
๑๘
๕๐
๓๙
๑๐๗

จังหวัด
ปั ตตานี นราธิวาส
๑๔
๒๘
๘
๔๔
๑๑๗
๕๗
๑๓๙
๑๒๙

รวม

ร้ อยละ

๖๐
๑๐๒
๒๑๓
๓๗๕

๑๖.๐๐
๒๗.๒๐
๕๖.๘๐
๑๐๐.๐๐

จากตาราง ๓ พบว่าแหล่งข้ อมูลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นแหล่งข้ อมูลที่เป็ นวัด/
หมูบ่ ้ านชาวไทยพุทธและมุสลิมอาศัยอยูด่ ้ วยกัน ร้ อยละ ๕๖.๘๐ รองลงมาเป็ นแหล่งข้ อมูลที่เป็ น
วัด/หมูบ่ ้ านไทยพุทธที่มีอายุการก่อตังหมู
้ บ่ ้ านมากกว่า ๑๐ ปี ร้ อยละ ๒๗.๒๐ และเป็ นแหล่งข้ อมูล
ที่เป็ นวัด/หมูบ่ ้ านไทยพุทธที่มีอายุการก่อตังหมู
้ บ่ ้ านน้ อยกว่า ๑๐ ปี ร้ อยละ ๑๖.๐๐

๓๕
ตาราง ๖
แสดงสถานภาพของกลุม่ ตัวอย่าง
เพศ
เจ้ าคณะจังหวัด
เจ้ าคณะอําเภอ
เจ้ าคณะตําบล
เจ้ าอาวาส
พระภิกษุ/สามเณร
คณะกรรมการวัด
พุทธศาสนิกชน
ไม่ตอบว่าเป็ น
สถานภาพใด
รวม

ยะลา
๑
๖
๘
๙
๒๔
๑๖
๔๒

จังหวัด
ปั ตตานี
๑
๕
๔
๘
๓๑
๓๙
๕๑

๑
๑๐๗

๑๓๙

รวม

ร้ อยละ

นราธิวาส
๑
๕
๖
๗
๔๒
๒๕
๔๓

๓
๑๖
๑๘
๒๔
๙๗
๘๐
๑๓๖

๐.๘๐
๔.๒๗
๔.๘๐
๖.๔๐
๒๕.๘๗
๒๑.๓๓
๓๖.๒๗

๑๒๙

๑
๓๗๕

๐.๒๗
๑๐๐.๐๐

จากตาราง ๔ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วย เจ้ าคณะ
จังหวัดทัง้ ๓ จังหวัด เจ้ าคณะอําเภอ ๑๖ อําเภอ เจ้ าคณะตําบล ๑๘ ตําบล เจ้ าอาวาส ๒๔ วัด
พระภิกษุ สามเณร ๙๗ รูป คณะกรรมกรวัด ๘๐ คน และพุทธศาสนิกชนในบริเวณหมูบ่ ้ านใกล้ วดั
อีก จํานวน ๑๓๖ คน รวมจํานวนกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น ๓๗๕ รูป/คน ซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ รับ
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจจากการก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทงสิ
ั ้ ้น

๔.๒ ลักษณะความรุ นแรงที่เกิด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะ
ความรุนแรงที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏดังตาราง
๕

๓๖
ตาราง ๗
แสดงลักษณะความรุนแรงจากการก่อความไม่สงบในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จําแนกแต่ละจังหวัด
เหตุการณ์ความรุนแรง

จังหวัด
ยะลา
ปั ตตานี นราธิวาส รวม
ขูฆ่ า่
๗
๑๒
๑๙
วางระเบิด
๑๗
๔๐
๙๘
๑๕๕
ซุม่ ยิง
๒๕
๑๕๐
๑๗๕
ยิงข่มขู่
๐
๑๒
๑๓
๒๕
ยิงรถ
๑
๑
ยิงชาวบ้ าน
๑๑
๘๔
๓
๙๘
เผาบ้ าน
๑๗
๑๐
๒๗
เผาโรงเรี ยน
๒
๑
๓
เผาวัด
๐
๑
๑
เผายางรถ
๓
๓
ทําร้ ายพระ
๒
๑
๒
๕
ฆ่าตัดคอ
๑
๙
๑
๑๑
ยิงเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
๔
๔
งัดกุฎิพระ/เผากุฎิพระ
๑
๖
๗
เผาตู้โทรศัพท์
๑
๑
เผาทําลายสวนยาง
๗
๗
ก่อกวนโดยวิธีตา่ งๆ
นับครัง้ นับครัง้ นับครัง้ นับครัง้
ไม่ถ้วน ไม่ถ้วน ไม่ถ้วน ไม่ถ้วน
หมายเหตุ .- นับเฉพาะในพื ้นที่กลุม่ ตัวอย่าง ถึงวันที่สมั ภาษณ์ (ธันวาคม ๒๕๕๐)

จากตาราง ๕ พบว่า ลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
หลายลักษณะและแตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ จากข้ อมูลในตาราง พบว่า ในพื ้นที่จงั หวัดนราธิวาส
และปั ตตานีจะมีการก่อความไม่สงบโดยมีการซุม่ ยิง และ วางระเบิดมากที่สดุ ส่วนในพื ้นที่จงั หวัด
ยะลาพบว่า มีลกั ษณะของการซุม่ ยิง วางระเบิด และเผาบ้ านเรื อนมากที่สดุ ทังนี
้ ้จะเห็นว่ามีการ
ก่อกวนโดยวิธีตา่ งๆ ในทุกพื ้นที่นบั จํานวนครัง้ ไม่ถ้วน
ในการก่อความไม่สงบที่เกี่ยวข้ องกับวัด และพระภิกษุ สามเณร พบว่า ในพื ้นที่จงั หวัด
ปั ตตานี มีการวางระเบิดจํานวน ๔๐ ครัง้ ในจํานวนนี ้เป็ นการวางระเบิดวัด ๒ ครัง้ ในพื ้นที่จงั หวัด

๓๗
นราธิวาส มีการงัดและเผากุฏิพระ จํานวน ๖ ครัง้ และในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานีจํานวน ๑ ครัง้ ส่วน
การทําร้ ายพระภิกษุ และสามเณร พบว่ามีทกุ พื ้นที่ โดยมีเหตุการณ์ทําร้ ายพระภิกษุ ในพื ้นที่
จังหวัดยะลา จํานวน ๒ ครัง้ ปั ตตานี ๑ ครัง้ และนราธิวาส ๒ ครัง้
จากการสัมภาษณ์ถึงความรุนแรงที่กระทบต่อพระภิกษุ สามเณร พบว่า มีการทําร้ าย
พระภิกษุถึงแก่มรณภาพ ๑ รูป ทําร้ ายเด็กวัดจนถึงแก่ความตาย ๒ ศพ และเผากุฎิพระจํานวน ๑
หลัง เหตุเกิดที่วดั พรหมประสิทธิ์ ตําบลบ้ านนอก อําเภอปานาเระ จังหวัดปั ตตานี และจับเจ้ า
อาวาสมัดมือและเท้ าเพื่อชิงทรัพย์ เหตุเกิดที่วดั นํ ้าขาวยะถา ตําบลกายุคละ อําเภอแว้ ง จังหวัด
นราธิวาส
ส่วนลักษณะการก่อการร้ ายที่ผ้ กู ่อการร้ ายปฏิบตั ติ อ่ วัด พระภิกษุ สามเณร และการ
ก่อกวนการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซงึ่ มีเป็ น
จํานวนนับครัง้ ไม่ถ้วน ได้ แก่ การลอบทําร้ ายขณะบิณฑบาต, วางระเบิดในเส้ นทางบิณฑบาต Ò จุด
ประทัดหรื อส่งเสียงก่อกวนในเวลาทําวัตรสวดมนต์ Ó เยาวชนมุสลิมล้ อเลียนพระสงฆ์ Ô เป็ นต้ น
0

1

Ò

วัดพรหมนิวาส ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัด นราธิวาส

Ó

วัดชลเฉลิมเขต ตําบลสุไหงโกลก อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

Ô

วัดรัตนานุภาพ ตําบลโต๊ ะเด็ง อําเภอสุไหงบาดี จังหวัดนราธิวาส

2

๓๘

ภาพ ๑ พระภิกษุโดนระเบิดขณะออกบิณฑบาต ที่จงั หวัดนราธิวาส

ภาพ ๒ เหตุการณ์ระเบิดในขณะที่พระภิกษุ วัดพรหมนิวาส จังหวัดนราธิวาสและเด็กวัด
ออกบิณฑบาต

๓๙

ภาพ ๓ - ๔ สามเณรถูกสะเก็ดระเบิดในขณะออกบิณฑบาต เข้ ารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาลปั ตตานี
(วัดหลักเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี)

๔๐
๔.๓ ผลกระทบต่ อชีวิตและทรั พย์ สิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง เกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏ
ดังตาราง ๖ และ ๗
ตาราง ๘
แสดงผลกระทบต่อช◌ี◌่วิตอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกแต่ละจังหวัด
ผลกระทบต่อชีวิต
ยะลา

จังหวัด
ปั ตตานี นราธิวาส รวม

ผลกระทบต่ อชีวิตคฤหัสถ์
เสียชีวิต
๑๐๗
๘๖
๘๗
บาดเจ็บสาหัส
๓๕
๒๒
๑๔๐
บาดเจ็บเล็กน้ อย
๗๓
๒๒
๑๗๐
ผลกระทบต่ อชีวิตพระภิกษุ
สามเณร
มรณภาพ
๑
๑
บาดเจ็บสาหัส
๖
๑
๕
บาดเจ็บเล็กน้ อย
๓
๑
๖
หมายเหตุ .- นับเฉพาะในพื ้นที่กลุม่ ตัวอย่าง ถึงวันที่สมั ภาษณ์ (ธันวาคม ๒๕๕๐)

๒๘๐
๑๙๗
๒๖๕

๒
๑๒
๑๐

จากตาราง ๖ พบว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีผลกระทบต่อชีวิตของคฤหัสถ์ ซึง่ เป็ นประชาชนในพื ้นที่ โดยมีประชาชนเสียชีวิตมากที่สดุ
ในจังหวัดยะลา โดยมีประชาชนเสียชีวิตจํานวน ๑๐๗ ราย รองลงมาคือ นราธิวาส และปั ตตานี มี
ประชาชนเสียชีวิต ๘๗ และ ๘๖ รายตามลําดับ
ส่วนผลกระทบต่อชีวิตของพระภิกษุ สามเณร พบว่า มีพระภิกษุ มรณภาพในพื ้นที่จงั หวัด
ปั ตตานี และนราธิวาส จังหวัดละ ๑ รูป นอกจากนันมี
้ พระภิกษุ สามเณรได้ รับบาดเจ็บสาหัส ใน
พื ้นที่จงั หวัดยะลา ๖ รูป นราธิวาส ๕ รูป และ ปั ตตานี ๑ รูป และมีพระภิกษุ สามเณรได้ รับ
บาดเจ็บเล็กน้ อยในพื ้นที่จงั หวัดยะลา ๓ รูป ปั ตตานี ๑ รูป และนราธิวาสอีก ๖ รูป

๔๑
ตาราง ๙
แสดงผลกระทบต่อทรัพย์สินของอ◌ันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จําแนกแต่ละจังหวัด
จังหวัด

ประเภททรัพย์สนิ

จํานวน

มูลค่า
ความเสียหาย
ยะลา
วัด
บ้ านเรื อน
๑๕
๔๑,๘๐๐,๐๐๐
ที่ทํากิน
๒
๓๐๐,๐๐๐
เครื่ องมือทํากิน
๕
๕๐๐,๐๐๐
ปั ตตานี
วัด
๓
๕๐๑,๐๐๐
บ้ านเรื อน
๑๑
๕๕๐,๐๐๐
ที่ทํากิน
๕
๗๐๐,๐๐๐
เครื่ องมือทํากิน
๕
๔๐๐,๐๐๐
นราธิวาส
วัด
๗
๙๘๐,๐๐๐
บ้ านเรื อน
๔
๕๐๐,๐๐๐
ที่ทํากิน
เครื่ องมือทํากิน
๑
๑,๕๐๐,๐๐๐
หมายเหตุ .- นับเฉพาะในพื ้นที่กลุม่ ตัวอย่าง ถึงวันที่สมั ภาษณ์ (ธันวาคม ๒๕๕๐)

จากตาราง ๗ พบว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีทรัพย์สินได้ รับความเสียหาย โดยความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็ นบ้ านเรื อนของประชาชน ซึง่
เกิดขึ ้นในทุกจังหวัด ส่วนความเสียหายที่เกิดกับวัดนัน้ ในพื ้นที่จงั หวัดนราธิวาสจะมีวดั ได้ รับความ
เสียหายมากที่สดุ รองลงมาคือจังหวัดปั ตตานี

๔.๔ ผลกระทบต่ อการปฏิบัตศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ ที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง เกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร อันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดงั ต่อไปนี ้
๔.๔.๑ ผลกระทบด้ านวิถีการดํารงชีวิต
๑) การบิณฑบาต

๔๒
จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างของผู้ที่อยูใ่ นพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่า พระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ดงั กล่าวได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เหมือนกันทุกจังหวัด คือ เกิดความไม่ปลอดภัยในการบิณฑบาต การบิณฑบาตใน
บางครัง้ มีอนั ตรายจากการระเบิดที่ผ้ กู ่อความไม่สงบวางไว้ ดังกรณีที่เกิดกับพระภิกษุ สามเณรวัด
พรหมนิวาส ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพระภิกษุ สามเณร และเด็กวัดได้ รับ
บาดเจ็บ นอกจากนัน้ การบิณฑบาตแต่ละครัง้ ต้ องมีทหารคอยคุ้มกันให้ ความปลอดภัย ทําให้ เกิด
ความไม่สะดวกในการบิณฑบาตและเป็ นภาพที่สร้ างความสังเวชใจต่อผู้พบเห็นเป็ นอย่างยิ่ง
ในส่วนของชาวบ้ านเอง ก็ได้ รับผลกระทบเหตุการณ์ดงั กล่าว เมื่อพระสงฆ์ไม่สามารถ
บิณฑบาตได้ จึงเป็ นหน้ าที่ของชาวบ้ านที่จะต้ องนําอาหารมาถวายพระสงฆ์ที่วดั ทังมื
้ ้อเช้ าและมื ้อ
เพล ในบางวัดพุทธศาสนิกชนในละแวกวัด ได้ สร้ างโรงครัวขึ ้นในวัดและมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนจัดเวรกันในการมาปรุงอาหารถวายพระภิกษุ สามเณรที่วดั
ผลกระทบดังกล่าวสะท้ อนจากการให้ สมั ภาษณ์ของพระภิกษุ สามเณร ในพื ้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ บางส่วนดังต่อไปนี ้
พระมหาอนุชา อนุชาโต กล่าวว่า
“ ผลกระทบทีเ่ กิ ดจากการทีพ่ ระไม่สามารถออก
บิ ณฑบาตได้ เนื อ่ งจากมี ความไม่ปลอดภัย ทําให้โยมต้องนําอาหารมาถวายพระทีว่ ดั สร้างความ
ลําบากให้กบั โยมเป็ นอย่างมาก”Ò

ภาพ ๕ พระภิกษุ สามเณร บิณฑบาตภายใต้ การให้ ความคุ้มครองของ
เจ้ าหน้ าที่ทหาร
Ò

สัมภาษณ์ พระมหาอนุชา อนุชาโต เจ้ าอาวาสวัดพรหมประสิทธิ์ ต. บ้ านนอก อ. ปานะเระ
จ.ปั ตตานี เมื่อวันที่๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายธนิศร์ ชูเลือ่ น ผู้สมั ภาษณ์.

๔๓
ส่วนพระวันชัย จิตปุญโญ พระลูกวัดหลักเมือง ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปั ตตานี กล่าว
ว่า “ ตอนนี ้ เรื ่องการบิ ณฑบาต เป็ นเรื ่องลําบากมาก เมื ่อก่อนไม่จําเป็ นต้องมี ทหารคอยคุม้ กัน แต่
ปั จจุบนั จํ าเป็ นต้องมี เจ้าหน้าที ท่ หารถื อปื นคอยคุม้ กันให้พระด้วย การออกไปธุระข้างนอกก็
เช่นกัน จะไปไหนแต่ละครั้งต้องให้ทหารไปด้วย รู้สึกเครี ยดบ้างเวลาจะต้องเดิ นทางไปไหนมา
ไหน...” Ò
พระไพศาลคุณากร เจ้ าคณะอําเภอกาบัง เจ้ าอาวาสวัดสิริปณ
ุ ณาราม ต.ลําพระ
ยา อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวถึงผลกระทบในการบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดยะลา ว่า
“เมื ่อมี เหตุการณ์ วางระเบิ ดและพระที บ่ ิ ณฑบาตได้รับบาดเจ็บ ทําให้พระในพืน้ ทีต่ ่างๆ ต้อง
พิจารณาว่าจะทําอย่างไร บางวัดให้พระหยุดบิ ณฑบาต จนกว่าเหตุการณ์จะสู่ภาวะปกติ บางแห่ง
ชาวบ้านก็นําอาหารไปถวายให้พระถึงวัด หรื อบางแห่งชาวบ้านก็ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปปรุง
อาหารถวายพระที ว่ ดั ทัง้ สองมื ้อเลย...อาตมาดูแล้วรู้สึกสังเวชใจมาก...” Ó
ส่วนที่จงั หวัดนราธิวาส ก็ได้ รับผลกระทบในการบิณฑบาตเช่นเดียวกัน ดังการให้
สัมภาษณ์ของ พระหวีด คุณวโร เจ้ าอาวาสวัดทองดีประชาราม ต.สุไหงโกลก อ. สุไหงโกลก จ.
นราธิวาสว่า “ ค่อนข้างมี ความหวาดระแวงเป็ นอย่างมากในขณะทีบ่ ิ ณฑบาต ไม่ทราบว่าจะเกิ ด
เหตุการณ์ ร้ายตอนไหน ตอนนี จ้ ะออกบิ ณฑบาตต้องให้มีชดุ เจ้าหน้าทีค่ อยคุม้ ครอง ถ้าวันไหนไม่มี
เจ้าหน้าที ก่ ็จะไม่กล้าออกบิ ณฑบาต” Ô
เช่นเดียวกันกับ พระชาตรี ชาณสโร พระลูกวัดพรหมนิวาส ต.นางนาค อ.เมือง จ.
นราธิวาส ที่ให้ สมั ภาษณ์ถึงผลกระทบในการบิณฑบาตของพระภิกษุ สามเณรในจังหวัดนราธิวาส
ว่า “ ไม่สามารถบิ ณฑบาตได้ หากไม่มีทหารหรื อเจ้าหน้าทีข่ องชุมชนคอยคุม้ กัน ขณะบิ ณฑบาต
ก็ตอ้ งคอยระวังตัวตลอดเวลา” Õ
6

7

Ò

สัมภาษณ์ พระวันชัย จิตปุญโญ พระลูกวัดหลักเมือง ต. รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปั ตตานี เมื่อวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายธนิศร์ ชูเลือ่ น ผู้สมั ภาษณ์
Ó
สัมภาษณ์ พระไพศาลคุณากร เจ้ าคณะอําเภอกาบัง เจ้ าอาวาสวัดสิริปณ
ุ ณาราม ต.ลําพระยา
อ.เมือง จ. ยะลา เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายอัตตพร คงรัตน์ ผู้สมั ภาษณ์.
Ô
สัมภาษณ์ พระหวีด คุณวโร เจ้ าอาวาสวัดทองดีประชาราม ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.
นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายเพชร สมัครกิจ ผู้สมั ภาษณ์.
Õ
สัมภาษณ์พระชาตรี ชาณสโร พระลูกวัด วัดพรหมนิวาส ต. บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อ
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายเพชร สมัครกิจ ผู้สมั ภาษณ์.

๔๔

ภาพ ๖,๗,๘
การออกบิณฑบาตของ
พระภิกษุ สามเณร ต้ องมี
เจ้ าหน้ าที่ทหารคอยคุ้มกัน
(วัดหลักเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดปั ตตานี)

๔๕
๒)การทํากิจของสงฆ์ และความเป็ นอยู่ในวัด
พระภิกษุ สามเณร ในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ ในการทํากิจของสงฆ์และความเป็ นอยูใ่ นวัด โดยจากการ
สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างของผู้ที่อยูใ่ นพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า พระภิกษุ สามเณรใน
พื ้นที่ดงั กล่าวได้ รับผลกระทบ คือ เกิดความวิตกกังวลและมีความรู้สกึ ถึงความไม่ปลอดภัยที่
อาจจะเกิดขึ ้นได้ ทกุ เวลา จะทํากิจกรรม อะไรก็ต้องระมัดระวังตัวอยูต่ ลอดเวลา ไม่มีความจําเป็ น
จริงๆ จะไม่พยายามออกจากวัด
ส่วนการป้องกันก็ทําไ
ด้ โดยสร้ างรัว้ และประตูอย่างแน่นหนา มีการเสริมลวดหนามบน
กําแพงวัด หน่วยทางทหารได้ มีการสร้ างบังเกอร์ ภายในบริเวณวัด มีกําลังเจ้ าหน้ าที่ทหารมาทํา
หน้ าที่รักษาความปลอดภัยในวัดตลอดเวลา นอกจากนัน้ ได้ มีการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดเพื่อ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้ก่อความไม่สงบและเพื่อความปลอดภัยของพระภิกษุ สามเณรใน
วัด
ผลกระทบต่อพระภิกษุ สามเณรในการทํากิจของสงฆ์ และความเป็ นอยูภ่ ายในวัดใน
พื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ สะท้ อนให้ เห็นจากการให้ สมั ภาษณ์ของบุคคลในพื ้นที่
ดังต่อไปนี ้
นายเกษม พรหมศรี คณะกรรมการวัดบ่อทอง อ.เมือง จ.ปั ตตานี กล่าวถึงผลกระทบ
ว่า “ ทัง้ พระ ทัง้ โยม มี ความวิ ตกกังวลเป็ นอย่างมากเวลาเดิ นทางออกนอกวัด มี ความหวาดระแวง
ตลอดเวลา ใช้ชีวิตลําบากกว่าแต่ก่อนมาก” Ò
พระครูสวุ รรณธรรมาภิรมย์ เจ้ าอาวาสวัดบางขุนทอง และเจ้ าคณะตําบลบางขุนทอง
กล่าวถึงผลกระทบว่า “ การดํารงชี วิตและการปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จของพระภิ กษุ สามเณรในพืน้ ที ่ มี
ความลําบากมาก ไม่กล้าออกเดิ นทางไปไหน บางครั้งญาติ โยมจะนิ มนต์ไปประกอบพิธีกรรมก็ไม่
กล้าไป หากเจ้าภาพไม่มารับ หรื อบางครั้งอยู่ในวัดก็จะถูกรบกวนจากวัยรุ่นต่างๆศาสนา เช่น ขี ่
จักรยานยนต์ส่งเสี ยงดังรบกวน บางที ก็จุดประทัดโยนมาเข้าในวัด” Ó
พระครูวิเชียรกิตติคณ
ุ เจ้ าอาวาสวัดวชิรปราการ และเจ้ าคณะตําบลโกตาบารู
กล่าวถึงผลกระทบว่า “ พระภิ กษุ สามเณรในพืน้ ทีม่ ี ความไม่สะดวกเป็ นอย่างมากในการเดิ นทาง
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สัมภาษณ์นายเกษม พรหมศรี คณะกรรมการวัดบ่อทอง อ. โคกโพธิ์ จ. ปั ตตานี เมื่อวันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๕๐, นายธนิศร์ ชูเลือ่ น ผู้สมั ภาษณ์.
Ó
สัมภาษณ์ พระครูสวุ รรณธรรมาภิรมย์ เจ้ าอาวาสวัดบางขุนทอง และเจ้ าคณะตําบลบางขุนทอง
ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายเพชร สมัครกิจ ผู้สมั ภาษณ์.
Ò

๔๖
ไปไหนมาไหน ต้องลดเส้นทางในการไปปฏิ บตั ิ กิจทางศาสนา การปฏิ บตั ิ กิจทางศาสนาก็ตอ้ ง
ปรับเปลี ย่ นเวลาให้เหมาะสมและเกิ ดความปลอดภัยทัง้ พระและญาติ โยม” Ò
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Ò

สัมภาษณ์พระครูวิเชียรกิตติคณ
ุ เจ้ าอาวาสวัดวชิรปราการ และเจ้ าคณะตําบลโกตาบารู ต.โกตา
บารู อ. รามัน จ. ยะลา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายอัตตพร คงรัตน์ ผู้สมั ภาษณ์.

๔๗

ภาพ ๙,๑๐,๑๑ การติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด และระบบรักษาความปลอดภัยให้ กบั วัด
และพระภิกษุ สามเณร
(วัดทรายขาว อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี)

๔๘

ภาพที่ ๑๒,๑๓ การตังด่
้ านและป้อมยามคอยตรวจคนเข้ าออก บริ เวณทางเข้ า
หมูบ่ ้ าน มีชดุ รักษาความปลอดภัยหมูบ่ ้ าน (ชรบ.) หรื อ
อาสาสมัครรักษาหมูบ่ ้ าน (อรบ.) ประจําอยูเ่ วรยามตลอดคืน
(ชุมชนวัดทรายขาว อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี)

ภาพ ๑๔ ส่วนหนึง่ ของเครื่ องมือสือ่ สารที่เตรี ยมไว้ ตามป้อมยามต่างๆ ที่ชดุ รักษา
ความปลอดภัยหมูบ่ ้ านใช้ สาํ หรับสือ่ สารกับเจ้ าหน้ าที่ทหารยามฉุกเฉิน
(ชุมชนบ้ านทรายขาว อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี)

๔๙

ภาพ ๑๕ ส่วนหนึง่ ของที่พกั ทหารที่คอยรักษาความปลอดภัยภายในวัดต่างๆ ใน
พื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(วัดนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี)

ภาพ ๑๖ การเสริ มลวดหนามบริ เวณกําแพงวัด เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยให้ กบั วัดและพระภิกษุ สามเณร เป็ นภาพที่มีให้ เห็นโดยทัว่ ไปตามวัด
ต่างจํๆานวนพระภิ
ในพื ้นที่ ๓ จังกหวัษุดสามเณรในวั
ชายแดนภาคใต้ด
๓)
(วัดนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี)

๕๐
๓) จํานวนพระภิกษุ สามเณรในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลกระทบต่อจํานวนพระภิกษุ สามเณรในวัดในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ เป็ น
พื ้นที่การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ จากการสังเกตและเก็บข้ อมูลภาคสนาม พบว่า จํานวน
พระภิกษุ สามเณรแต่ละวัดใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจํานวนพระและสามเณรลดลงทุกวัด
บางวัดมีจํานวนไม่เพียงพอในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทังนี
้ ้เป็ นเพราะพระภิกษุ สามเณร
มีความกลัวว่าจะไม่เกิดความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง จึงขอย้ ายตนเองออกจากพื ้นไปไปอยูใ่ น
พื ้นที่ที่มีความปลอดภัยในต่างจังหวัด
จากการศึกษาข้ อมูลจํานวนพระภิกษุ สามเณร พบว่า จํานวนพระภิกษุสามเณรใน
พื ้นที่ จังหวัด ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีจํานวนทังสิ
้ ้น ๑๑๑๙ รูป ลดลง
เหลือ จํานวน ๙๒๖ รูปใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ Ò
นอกจากนันจากการรายงานถึ
้
งสถานการณ์การย้ ายออกจากพื ้นที่ของชาวไทยพุทธ ได้
แสดงให้ เห็นว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการทําร้ าย ฆ่า
ชาวไทยพุทธ ได้ สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรง ทําให้ พระภิกษุ สามเณร และชาวไทยพุทธที่เข้ าไปทํามา
หากินในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ หนีภยั ออกมาเป็ นจํานวนมาก
ทังนี
้ ้ในพื ้นที่ ต. ดุซง
Ó
ยอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส มีชาวไทยพุทธได้ อพยพออกจากพื ้นที่ทงหมด
ั้
11

๔.๔.๒ ผลกระทบด้ าน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม พบว่า ผลกระทบด้ านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ของ
พระภิกษุ สามเณร ในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก สามารถ
ประมวลผลกระทบได้ ดงั ต่อไปนี ้
๑) ไม่สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ ตามเวลาที่เหมาะสม ต้ องปรับเวลา
เพื่อความปลอดภัย แม้ การเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็ต้องเวียนเทียนก่อนคํ่า
๒) กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยนประกอบพิธีกรรมใน
เวลากลางวัน
๓) พุทธศาสนิกชนเข้ าวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาน้ อยลง
๔) เมื่อมีกิจนิมนต์ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านของญาติโยม จะเลือก

Ò

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ “ จํานวนพระภิกษุ สามเณร ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ปี พ.ศ.
๒๕๕๐.”, www. Onab.go.th, สืบค้ นเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐.
Ó

www. Ads2.mweb.co.th/hserver สืบค้ นมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙.

๕๑
เฉพาะที่เห็นว่ามีความปลอดภัยเท่านัน้ หรื ออาจต้ องให้ ทหารให้ ความคุ้มกันในขณะที่ไปประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาตามกิจนิมนต์
๕) ต้ องลดขันตอนของการประกอบพิ
้
ธีกรรมทางศาสนา (เช่นในงานศพ) ให้
น้ อยลง
๖) ต้ องปรับรูปแบบการประกอบพิธีกรรมให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
ผลกระทบดังกล่าว สะท้ อนจากการให้ สมั ภาษณ์ ที่ผ้ วู ิจยั ยกมาบางส่วนดังต่อไปนี ้
พระครูปราโมทย์สีตคุณ
เจ้ าอาวาสวัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ. โคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี
กล่าวว่า “ การประกอบพิ ธีกรรมทางศาสนา มี ความจํ าเป็ นต้องปรับเปลีย่ นรู ปแบบและเวลาใน
การประกอบพิ ธีกรรมเพือ่ ให้เกิ ดความปลอดภัยทัง้ ตัวพระทีป่ ระกอบพิธี และญาติ โยมทีม่ าร่ วมใน
พิธี ดังเช่นที ว่ ดั ทรายขาวแห่งนี ้ อาตมาเปลีย่ นเวลาสวดมนต์จากเวลา ๐๔.๓๐ น. เป็ นเวลา
๐๗.๓๐ น. เมื ่อฉันเช้าเสร็ จ การสวดศพ เปลี ย่ นจากเวลา ๒๐.๓๐ น. เป็ น ๑๖.๐๐ น. ให้เสร็ จ
ก่อนคํ่า การเวี ยนเที ยนในวันสําคัญทางศาสนา ก็เปลีย่ นจากเวียนเทียนตอนกลางคืน มาเป็ นตอน
กลางวัน เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ก็เสร็ จแล้ว ส่วนการปวารณาเข้าพรรษา ก็เปลีย่ น
จาก ๒๑.๐๐ น. เป็ น ๑๗.๐๐ น. เช่นเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยทัง้ ของพระและโยมดังที ่
อาตมากล่าวแล้ว” Ò
พระครูเกษมธรรมธาดา เจ้ าคณะตําบลเบตง เจ้ าอาวาสวัดพุทธมงคล ต.อัยเวงย์ อ.
เบตง จ. ยะลา กล่าวว่า “ตัง้ แต่เกิ ดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ของเราได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ มี ประชาชนมาร่ วมพิธีกรรมทางศาสนา
ลดน้อยลงมาก ทัง้ พระทัง้ โยม ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตน พิธีกรรมบางอย่างต้องทําให้
เสร็ จในตอนกลางวัน ไม่มีใครอยากออกไปไหนตอนกลางคืน มันไม่ปลอดภัย ” Ó
เช่นเดียวกับ พระครูอดุลนิคมเขต เจ้ าคณะตําบลลําใหม่ เจ้ าอาวาสวัดถํ ้าทะลุ ต.หน้ า
ถํ ้า อ.เมือง จ.ยะลา ที่กล่าวถึงผลกระทบในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในพื ้นที่ อ.เมือง จ.
ยะลา ว่า “มันต้องปรับเปลี ย่ นทัง้ รู ปแบบและเวลาในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพราะกลัว
อันตรายที จ่ ะเกิ ดขึ้นโดยะเฉพาะในช่วงกลางคืน การสวดมนต์ ทําวัตร บางวันอาจสวดสัน้ ๆ ย่อๆ
การสวดศพ เมื ่อก่อนตัง้ ศพที บ่ า้ นได้ แต่ปัจจุบนั ต้องตัง้ ทีว่ ดั เพราะมี เจ้าหน้าทีท่ หารคอยดูแล
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Ò

สัมภาษณ์พระครูปราโมทย์สตี ะคุณ เจ้ าอาวาสวัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ. โคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายธนิศร์ ชูเลือ่ น ผู้สมั ภาษณ์.
Ó

สัมภาษณ์พระครูเกษมธรรมธาดา เจ้ าคณะตําบลเบตง เจ้ าอาวาสวัดพุทธมงคล ต. อัยเวงย์
อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายอัตตพร คงรัตน์ ผู้สมั ภาษณ์.

๕๒
ความปลอดภัยให้ ส่วนการสวดศพนัน้ เปลีย่ นมาสวดในช่วงเวลาเย็นประมาณ ๑๗.๐๐ น. จากที ่
เคยสวดเวลา ๑ ทุ่มถึง ๒ ทุ่ม ” Ò
ส่วนที่จงั หวัดนราธิวาส การได้ รับผลกระทบในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ
พระภิกษุ สามเณร ก็เช่นเดียวกับผลกระทบที่เกิดขึ ้นในจังหวัดปั ตตานีและจังหวัดยะลา ดังคําให้
สัมภาษณ์ของพระครูพิพฒ
ั น์บญ
ุ เขต เจ้ าอาวาสวัดเขานาคา และเจ้ าคณะตําบลเขานาคา ว่า “ ทุก
วัดในพืน้ ที ่ มี การเปลี ย่ นแปลงเวลาการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกกิ จกรรม โดยมี การ
ประกอบพิ ธีกรรมในเวลากลางวันทัง้ หมด ส่วนการสวดอภิ ธรรมศพ ก็เปลีย่ นจากหัวคํ่ามาเป็ นตอน
เย็น และให้เสร็ จก่อนคํ่า ทัง้ นี เ้ พือ่ ความปลอดภัยของญาติ โยมและพระ” Ó
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Ò

สัมภาษณ์พระครูอดุลนิคมเขต เจ้ าคณะตําบลลําใหม่ เจ้ าอาวาสวัดถํ ้าทะลุ ต.หน้ าถํ ้า อ.เมือง
จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ , นายอัตตพร คงรัตน์ ผู้สมั ภาษณ์.
Ó

สัมภาษณ์พระครูพิพฒ
ั น์บญ
ุ เขต เจ้ าอาวาสวัดเขานาคา และเจ้ าคณะตําบลเขานาคา ต.เขา
นาคา อ. เมือง จ. นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายเพชร สมัครกิจ ผู้สมั ภาษณ์.

๕๓

ภาพที่ ๑๗,๑๘ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีเจ้ าหน้ าที่ทหารมาคอยให้ ความ
ปลอดภัยทุกครัง้
(การทอดกฐิ นของ มจร.ห้ องเรี ยนปั ตตานี ตุลาคม ๒๕๕๐)

๕๔

๕๕

ภาพที่ ๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓ การประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ได้ มีการปรับเปลีย่ นเวลามาประกอบพิธีในตอน
กลางวัน ก่อนพลบคํ่า เพื่อความปลอดภัยของ
พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนที่เข้ าร่วมในพิธี
(การเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัดหลักเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดปั ตตานี)

๕๖

๔.๔.๓ ผลกระทบด้ านการเผยแผ่ หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า พระภิกษุ
สามเณรในพื ้นที่ได้ รับผลกระทบในการเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา สามารถ
ประมวลผลกระทบในด้ านดังกล่าว ได้ ดงั ต่อไปนี ้
๑) ไม่สามารถเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาได้ อย่างเต็มที่
๒) ไม่สามารถออกไปเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในพื ้นที่ไกลๆ ได้
๓) มีพระผู้ทรงคุณวุฒิหรื อพระธรรมกถึกน้ อยลง
๔) การไปเผยแผ่หลักคําสอนแต่ละครัง้ ต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ทหารคอยให้ ความ
คุ้มครอง
๕) ขาดพาหนะรับ - ส่งในการเดินทางไปเผยแผ่หลักคําสอน
๖) สามารถเผยแผ่หลักคําสอนได้ เฉพาะที่วดั ในวันพระเท่านัน้
๗) มีพทุ ธศาสนิกชนเข้ าร่วมกิจกรรมฟั งธรรมน้ อยลงเนื่องจากเกรงความไม่
ปลอดภัย
๘) บางพื ้นที่มีการก่อกวนโดยใช้ วิธีการหลายรูปแบบ เช่น เปิ ดเครื่ องขยายเสียง
และหันลําโพงเข้ ามาในบริ เวณวัด จุดประทัดรบกวน เป็ นต้ น
ผลกระทบดังกล่าว สะท้ อนจาการให้ สมั ภาษณ์ ที่ผ้ วู ิจยั จะยกมาในบางส่วนดังต่อไปนี ้
ประชาชน (ไม่ประสงค์จะออกนาม) บ้ านยามู ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี กล่าวถึง
ผลกระทบที่พระภิกษุ สามเณรได้ รับในด้ านการเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาว่า “พระไม่
สามารถจะเผยแผ่หลักคําสอนทางศาสนาได้อย่างเต็มที ่ ทําได้แต่เพียงในวัดและในวันพระเท่านัน้
จะเดิ นทางไปเทศน์สงั่ สอนประชาชนนอกวัด ก็เกรงความไม่ปลอดภัย ” Ò
พระรุ่งเรื อง จากุวฒฺโณ พระอาสาในโครงการพระอาสาของพระอาจารย์วีรพันธ์ กิตต
สีโล กล่าวว่า “การเดิ นทางไปเผยแผ่หลักคําสอนของศาสนานัน้ อาตมาจะเลือกไปในบางสถานทีท่ ี ่
เห็นว่าปลอดภัยเท่านัน้ หรื อในบางที ท่ ี เ่ จ้าหน้าทีท่ หารสามารถร่ วมเดิ นทางไปคุม้ กันให้ได้ ถ้าไม่มี
เจ้าหน้าที ไ่ ปคุม้ กันให้ ก็จะยกเลิ กการเดิ นทางไปเผยแผ่คําสอนทีร่ ับนิ มนต์ไว้ ” Ó

Ò

สัมภาษณ์ผ้ ไู ม่ประสงค์จะออกนาม บ้ านยามู ต.ยามู อ.ยะหริ่ ง จ.ปั ตตานี เมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๐, นายธนิศร์ ชูเลือ่ น ผู้สมั ภาษณ์.
Ó
สัมภาษณ์ พระรุ่งเรื อง จากุวฒฺโณ พระอาสาในโครงการพระอาสาของพระอาจารย์วีรพันธ์
กิตตสีโล เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายธนิศร์ ชูเลือ่ น ผู้สมั ภาษณ์.

๕๗
พระครูพิทกั ษ์ คงคานิมิต เจ้ าคณะตําบลแม่หวาด เจ้ าอาวาสวัดธารโต ต.ธารโต อ.
ธารโต จ.ยะลา กล่าวว่า “ผลกระทบทางด้านการเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในพืน้ ที ่
อําเภอธารโต จะเป็ นเรื ่องของการขาดพระภิ กษุทีท่ ําหน้าทีเ่ ผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระ
ธรรมกถึกหรื อพระผูท้ รงคุณวุฒิจะไม่ค่อยเข้ามาเผยแผ่ศาสนาในพืน้ ทีเ่ หล่านี ้ เนือ่ งจากไม่
ปลอดภัยในการเดิ นทาง” Ò
เช่นเดียวกับ พระอาจารย์มงคล มังคลทีโป พระภิกษุลกู วัด วัดจันทร์ ธาดาประชาราม
ต. ตาเนาะแม่เราะ อ.เบตง จ.ยะลา ที่กล่าวถึงผลกระทบในการเผยแผ่หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาในพื ้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ว่า “ผลกระทบในด้านนีค้ ือ ขาดนักเผยแผ่ทีม่ ี
ความรู้ความสามารถในด้านธรรมะมาเผยแผ่ ส่วนพระในพืน้ ทีส่ ามารถเผยแผ่ได้ในชุมชน หรื อ
บริ เวณใกล้เคี ยงเท่านัน้ ” Ó
ส่วนพระครูภทั รธรรมภาณี เจ้ าอาวาสวัดบุญนาราม และเจ้ าคณะตําบลพร่อน อ.ตาก
ใบ จ.นราธิวาส กล่าวถึงผลกระทบในการเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในพื ้นที่อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ว่า “การเทศนาเผยแผ่หลักคําสอนสามารถทําได้เฉพาะวันพระ และในวัด
เท่านัน้ ไม่สามารถจะไปเทศน์เผยแผ่หลักคําสอนนอกพืน้ ทีไ่ ด้ นอกจากนัน้ ยังมี ปัญหาสําคัญทีเ่ ป็ น
ผลกระทบในการเผยแผ่ศาสนา คื อ ขาดพระนักเทศน์ เนือ่ งจากมี พระย้ายออกไปจากพืน้ ที ่ บางวัด
มี พระไม่ถึง ๕ รู ป ทําให้เป็ นปั ญหาในการประกอบพิธีทางศาสนาด้วย” Ô
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๔.๔.๔ ผลกระทบด้ านการสังคมสงเคราะห์ ต่างๆ
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามเกี่ยวกับผลกระทบด้ านการให้ การสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ
ของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีผลกระทบ ดังต่อไปนี ้
๑) พระภิกษุ สามเณรขาดความเชื่อมัน่ ในการดําเนินกิจกรรมด้ านการสังคม
สงเคราะห์ตา่ งๆ เพราะความหวาดระแวงระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมมีมากขึ ้น
๒) ขาดแนวร่วมในการให้ การสังคมสงเคราะห์เนื่องจากบุคคลผู้สนับสนุนในด้ าน
ต่างๆ ไม่กล้ าเข้ ามาในพื ้นที่

Ò

สัมภาษณ์พระครูพิทกั ษ์ คงคานิมิต เจ้ าคณะตําบลแม่หวาด ต.ธารโต อ. ธารโต จ. ยะลา
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายอัตตพร คงรัตน์ ผู้สมั ภาษณ์.
Ó

สัมภาษณ์พระมงคล มังคลทีโป พระลูกวัด วัดจันทร์ ธาดาประชาราม ต. ตาเนาะแม่เราะ อ.
เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายอัตตพร คงรัตน์ ผู้สมั ภาษณ์.
Ô

สัมภาษณ์พระครูภทั รธรรมภาณี เจ้ าอาวาสวัดบุญนาราม และเจ้ าคณะตําบลพร่อน ต.พร่อน
อ. ตากใบ จ. นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐, นายเพชร สมัครกิจ ผู้สมั ภาษณ์.

๕๘
๓) กิจกรรมด้ านการสังคมสงเคราะห์แก่ชมุ ชนบางกิจกรรมต้ องยกเลิกไป
เนื่องจากเกิดความไม่ปลอดภัยทังตั
้ วพระและผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
๔) ในบางพื ้นที่ ประชาชนกลับเป็ นฝ่ ายให้ การสงเคราะห์หรื อช่วยเหลือพระภิกษุ
สามเณรมากขึ ้น เช่น การนําอาหารไปถวายพระภิกษุ สามเณรถึงในวัด การจัดรถรับ-ส่งให้ ความ
สะดวกในการเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการช่วยเป็ นหูเป็ นตาให้ ความปลอดภัยแก่
พระภิกษุ สามเณรมากขึ ้น เป็ นต้ น

๔.๕. ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการปฏิบัตศิ าสนกิจ
ของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการประมวลข้ อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบตั ศิ าสกิจ
ของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ
เกิดขึ ้นมาอย่างต่อเนื่อง พบข้ อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ความไม่สงบและรุนแรงในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดังต่อไปนี ้
๕.๑ ด้ านการดํารงชีวิต
๑) จัดให้ มีทหารคอยคุ้มครองเวลาบิณฑบาต
๒) เพิ่มกําลังทหารคุ้มครองวัดและหมูบ่ ้ านทุกจุด
๓) เพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัย เช่น มีการตรวจตราการเข้ า
– ออกในวัด
อย่างละเอียด โดยเฉพาะบุคคลแปลกหน้ าหรื อบุคคลที่มีทา่ ทีแปลก ๆ
๕.๒ ด้ านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
๑) ควรปรับเปลี่ยนเวลาในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา โดยให้ เสร็จ
สิ ้นในเวลากลางวัน
๒) ควรประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาโดยย่อๆ
๓) ให้ รัฐจัดพุม่ กฐิ นไปถวายพระที่ลําบาก โดยการร่วมเป็ นเจ้ าภาพ เพื่อใช้ ในการ
บูรณะซ่อมแซมสิ่งที่จําเป็ น
๔) ให้ ทหารคุ้มครองขณะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรื อจัดงานในวัด
๕.๓ ด้ านการเผยแผ่ หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
๑) ควรเผยแผ่หลักคําสอนเฉพาะภายในวัดเท่านัน้
๒) ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเผยแผ่ เช่น เผยแผ่ทางเสียงวิทยุชมุ ชนใน
หมูบ่ ้ าน วิทยุกระจายเสียง จัดทําเทป หรื อ ซี.ดี. ธรรมะให้ ประชาชน
๕.๔ ด้ านการสังคมสงเคราะห์
๑) หน่วยงานภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณให้ วดั ที่มีโครงการด้ านการสังคม

๕๙
สงเคราะห์แก่ชมุ ชน
๒) หน่วยงานภาคเอกชนที่อยูน่ อกพื ้นที่ ควรให้ ความสนใจและยื่นมือเข้ าให้ ความ
ช่วยเหลือแก่วดั และชุมชนในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ มากกว่าที่เป็ นอยู่
๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรจัดหาทุนเพื่อสงเคราะห์แก่พระภิกษุ สามเณรที่
อาพาธ หรื อจัดเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคถวายวัดที่อยูห่ า่ งไกลชุมชน

๔. ๖ ความต้ องการความช่ วยเหลือจากภาครั ฐต่ อการปฏิบัตศิ าสนกิจของ
พระภิกษุ สามเณร ในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการประมวลความต้ องการความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของ
พระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั สัมภาษณ์ทงั ้ ๓ จังหวัด ได้ สะท้ อนความต้ องการความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ ดังต่อไปนี ้
๑) ต้ องการให้ ดแู ลด้ านความปลอดภัยในชีวิตอย่างทัว่ ถึง โดยอาจจัดชุด
ทหารเข้ าเวรยามหน้ าวัด - หลังวัด
๒) ต้ องการให้ จดั สวัสดิการโดยเฉพาะปั จจัยสี่ให้ ตามความเหมาะสม
๓) ต้ องการให้ ดแู ลด้ านสาธารณสุขให้ กบั พระภิกษุ สามเณรอย่างทัว่ ถึง
๔) ต้ องการให้ จดั รถรับส่งในการเผยแผ่ศาสนา
๕) ต้ องการให้ จดั หาอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดให้ แต่ละวัด
๖) ต้ องการให้ จดั อุปกรณ์สื่อสาร เพื่อรับ – ส่ง ข่าวสารให้ ร้ ูทนั เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ในแต่ละวัน
๗) ต้ องการให้ จดั สรรงบประมาณในการสงเคราะห์ประชาชน
๘) ต้ องการให้ รัฐหาวิธีการป้องกันไม่ให้ ชาวไทยพุทธย้ ายออกจากพื ้นที่ หากไม่มี
ชาวพุทธในพื ้นที่ ศาสนาพุทธจะไม่มีตามไปด้ วย
๙) ต้ องการให้ รัฐร่วมเป็ นเจ้ าภาพในพิธีกรรมทางศาสนาทุกกิจกรรมที่จดั ขึ ้น
๑๐) ต้ องการให้ รัฐจัดทําสถิตวิ ดั หรื อสํานักสงฆ์ที่มีความเดือดร้ อนและให้
ความช่วยเหลือตามลําดับความจําเป็ น แต่ให้ ทวั่ ถึง
๑๑) ต้ องการให้ รัฐรายงานความคืบหน้ าในการแก้ ปัญหาทุกด้ านให้ พระภิกษุ
และสามเณรได้ ทราบด้ วย
๑๒) ต้ องการให้ รัฐ จัดพุม่ กฐิ นไปถวายวัดที่ขาดแคลน เพื่อนําเงินไปบูรณะ
ซ่อมแซม ปรับปรุงวัด
๑๓) ต้ องการให้ รัฐจัดทําหนังสือหรื อเอกสารเกี่ยวกับธรรมะให้ กบั วัดทุกวัดใน

๖๐
พื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ การเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาทําได้ ง่ายขึ ้น
๑๔) ต้ องการให้ รัฐจัดให้ มีการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยใน
หมูบ่ ้ าน

บทที่ ๕
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ในบทนี ้จะเป็ นการสรุปถึงผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อศึกษา
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีตอ่ การปฏิบตั ศิ าสนกิจของ
พระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ จังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส ในด้ านวิถีการดํารงชีวิต การ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา และการสังคม
สงเคราะห์ตา่ งๆ และเพื่อศึกษาปั ญหาพร้ อมข้ อเสนอแนะแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ตลอดจนความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร
ในพื ้นที่ดงั กล่าว โดยผู้วิจยั จะได้ นําสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะตามลําดับ
ดังต่อไปนี ้

๕.๑ สรุ ปผลการวิจัย
๕.๑.๑ ลักษณะความรุนแรงที่เกิด
ผลการวิจยั เกี่ยวกับลักษณะความรุนแรงที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ในพื ้นที่จงั หวัดนราธิวาส และปั ตตานีจะมีการก่อความไม่สงบโดยมี
การซุม่ ยิง และ วางระเบิดมากที่สดุ ส่วนในพื ้นที่จงั หวัดยะลาพบว่า มีลกั ษณะของการซุม่ ยิง วาง
ระเบิด และเผาบ้ านเรื อนมากที่สดุ ทังนี
้ ้จะเห็นว่ามีการก่อกวนโดยวิธีตา่ งๆ ในทุกพื ้นที่นบั จํานวน
ครัง้ ไม่ถ้วน
ในการก่อความไม่สงบที่เกี่ยวข้ องกับวัด และพระภิกษุ สามเณร พบว่า มีการวาง
ระเบิดวัดในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี ๒ ครัง้ มีการงัดและเผากุฎิพระในพื ้นที่จงั หวัดนราธิวาส จํานวน
๖ ครัง้ และในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานีจํานวน ๑ ครัง้ ส่วนการทําร้ ายพระภิกษุ และสามเณร พบว่ามี
ทุกพื ้นที่ โดยมีเหตุการณ์ทําร้ ายพระภิกษุ ในพื ้นที่จงั หวัดยะลา จํานวน ๒ ครัง้ ปั ตตานี ๑ ครัง้ และ
นราธิวาส ๒ ครัง้
จากการสัมภาษณ์ถึงความรุนแรงที่กระทบต่อพระภิกษุ สามเณร พบว่า มีการทําร้ าย
พระภิกษุถึงแก่มรณภาพ ๑ รูป ทําร้ ายเด็กวัดจนถึงแก่ความตาย ๒ ศพ และเผากุฎิพระจํานวน ๑
หลัง เหตุเกิดที่วดั พรหมประสิทธิ์ ตําบลบ้ านนอก อําเภอปานาเระ จังหวัดปั ตตานี และจับเจ้ า
อาวาสมัดมือและเท้ าเพื่อชิงทรัพย์ เหตุเกิดที่วดั นํ ้าขาวยะถา ตําบลกายุคละ อําเภอแว้ ง จังหวัด
นราธิวาส

๖๒
ส่วนลักษณะการก่อการร้ ายที่ผ้ กู ่อการร้ ายปฏิบตั ติ อ่ วัด พระภิกษุ สามเณร และการ
ก่อกวนการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีเป็ น
จํานวนนับครัง้ ไม่ถ้วน ได้ แก่ การลอบทําร้ ายขณะบิณฑบาต วางระเบิดในเส้ นทางบิณฑบาต จุด
ประทัดหรื อส่งเสียงก่อกวนในเวลาทําวัตรสวดมนต์ เยาวชนมุสลิมล้ อเลียนพระสงฆ์ เป็ นต้ น
๕.๑.๒. ผลกระทบต่ อชีวิตและทรัพย์ สิน
ผลการวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีผลกระทบต่อชีวิตของคฤหัสถ์ ซึง่ เป็ นประชาชนใน
พื ้นที่ โดยมีประชาชนเสียชีวิตมากที่สดุ ในจังหวัดยะลา โดยมีประชาชนเสียชีวิตจํานวน ๑๐๗ ราย
รองลงมาคือ นราธิวาส และปั ตตานี มีประชาชนเสียชีวิต ๘๗ และ ๘๖ รายตามลําดับ
ส่วนผลกระทบต่อชีวิตของพระภิกษุ สามเณร พบว่า มีพระภิกษุ มรณภาพในพื ้นที่จงั หวัด
ปั ตตานี และนราธิวาส จังหวัดละ ๑ รูป นอกจากนันมี
้ พระภิกษุ สามเณรได้ รับบาดเจ็บสาหัส ใน
พื ้นที่จงั หวัดยะลา ๖ รูป นราธิวาส ๕ รูป และ ปั ตตานี ๑ รูป และมีพระภิกษุ สามเณรได้ รับ
บาดเจ็บเล็กน้ อยในพื ้นที่จงั หวัดยะลา ๓ รูป ปั ตตานี ๑ รูป และนราธิวาสอีก ๖ รูป
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทรัพย์สินได้ รับความ
เสียหาย โดยความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็ นบ้ านเรื อนของประชาชน ซึง่ เกิดขึ ้นในทุกจังหวัด ส่วน
ความเสียหายที่เกิดกับวัดนัน้ ในพื ้นที่จงั หวัดนราธิวาสจะมีวดั ได้ รับความเสียหายมากที่สดุ
รองลงมาคือจังหวัดปั ตตานี
๕.๑.๒ ผลกระทบต่ อการปฏิบัตศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ ที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๑) ผลกระทบด้ านวิถีการดํารงชีวิต
พบว่า พระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลกระทบด้ านวิถีการดํารงชีวิต ๓ ประการ คือ
๑.๑) ผลกระทบต่ อการบิณฑบาต มีความไม่สะดวกปลอดภัยและไม่
ปลอดภัยในการบิณฑบาต โดยการบิณฑบาตทุกครัง้ ต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ทหารคอยคุ้มกันให้ ความ
ปลอดภัย
๑.๒)ผลกระทบต่ อการทํากิจของสงฆ์ และความเป็ นอยู่ในวัด
พระภิกษุ สามเณรมีความวิตกกังวลตลอดเวลา รู้สกึ ถึงความไม่ปลอดภัย จะทํากิจกรรมอะไรต้ อง
ระมัดระวังตัวอยูต่ ลอดเวลา และหากไม่จําเป็ นก็ไม่ออกจากวัด
๑.๓) จํานวนพระภิกษุ สามเณรในวัด มีการย้ ายออกจากวัดไปอยูใ่ น
ที่ปลอดภัยต่างจังหวัดทําให้ มีจํานวนพระภิกษุไม่เพียงพอในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

๖๓
๒) ผลกระทบด้ าน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พบว่า พระภิกษุ
สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลกระทบด้ านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ
ไม่สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ ตามเวลาที่เหมาะสม ต้ องปรับเวลาในการประกอบ
กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาให้ เสร็ จก่อนคํ่า มีพทุ ธศาสนิกชนเข้ าวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาน้ อยลง ลดกิจนิมนต์ไปการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านของญาติโยม โดยจะเลือก
รับกิจนิมนต์เฉพาะที่เห็นว่ามีความปลอดภัยเท่านัน้ หรื ออาจต้ องให้ ทหารให้ ความคุ้มกันในขณะที่
ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามกิจนิมนต์ ต้ องลดขันตอนของการประกอบพิ
้
ธีกรรมทาง
ศาสนาให้ น้อยลง และ ต้ องปรับรูปแบบการประกอบพิธีกรรมให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
๓) ผลกระทบด้ านการเผยแผ่ หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา พบว่า
พระภิกษุไม่สามารถเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาได้ อย่างเต็มที่
โดยสามารถเผยแผ่
หลักคําสอนได้ เฉพาะที่วดั ในวันพระเท่านัน้ ไม่สามารถออกไปเผยแผ่หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ในพื ้นที่ไกลๆ ได้ การไปเผยแผ่หลักคําสอนแต่ละครัง้ ต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ทหารคอย
ให้ ความคุ้มครอง ขาดพาหนะรับ – ส่งในการเดินทางไปเผยแผ่หลักคําสอน มีพทุ ธศาสนิกชน
เข้ าร่วมกิจกรรมฟั งธรรมน้ อยลงเนื่องจากเกรงความไม่ปลอดภัย และมีพระผู้ทรงคุณวุฒิหรื อพระ
ธรรมกถึกน้ อยลง
๔) ผลกระทบด้ านการสังคมสงเคราะห์ ต่างๆ พบว่า พระภิกษุ สามเณรขาด
ความเชื่อมัน่ ในการดําเนินกิจกรรมด้ านการสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ เพราะมีความหวาดระแวง
ระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมมีมากขึ ้น
ขาดแนวร่วมในการให้ การสังคมสงเคราะห์เนื่องจาก
บุคคลผู้สนับสนุนในด้ านต่างๆ ไม่กล้ าเข้ ามาในพื ้นที่ กิจกรรมด้ านการสังคมสงเคราะห์แก่ชมุ ชน
บางกิจกรรมต้ องยกเลิกไป เนื่องจากเกิดความไม่ปลอดภัยทังตั
้ วพระและผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ในบาง
พื ้นที่ประชาชนกลับเป็ นฝ่ ายให้ การสงเคราะห์หรื อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรมากขึ ้น เช่น การนํา
อาหารไปถวายพระภิกษุ สามเณรถึงในวัด การจัดรถรับ-ส่งให้ ความสะดวกในการเดินทางไปเผย
แผ่พระพุทธศาสนา และการช่วยเป็ นหูเป็ นตาให้ ความปลอดภัยแก่พระภิกษุ สามเณรมากขึ ้น เป็ น
ต้ น
๕.๑.๓ ข้ อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการปฏิบัตศิ าสนกิจ
จากการประมวลข้ อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบตั ศิ าสกิจ
ของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ
เกิดขึ ้นมาอย่างต่อเนื่อง พบข้ อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ความไม่สงบและรุนแรงในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือ

๖๔
๕.๑ ด้ านการดํารงชีวิต
จัดให้ มีทหารคอยคุ้มครองเวลาบิณฑบาต เพิ่มกําลังทหาร
คุ้มครองวัดและหมูบ่ ้ านทุกจุด และ เพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัย เช่น มีการตรวจตราการเข้ า
– ออกในวัดอย่างละเอียด โดยเฉพาะบุคคลแปลกหน้ าหรื อบุคคลที่มีทา่ ทีแปลก ๆ
๕.๒ ด้ านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ควรปรับเปลี่ยนเวลาในการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา โดยให้ เสร็ จสิ ้นในเวลากลางวัน
ควรประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทาง
ศาสนาโดยย่อๆ ให้ รัฐจัดพุม่ กฐิ นไปถวายพระที่ลําบาก โดยการร่วมเป็ นเจ้ าภาพ เพื่อใช้ ในการ
บูรณะซ่อมแซมสิ่งที่จําเป็ น และ ให้ ทหารคุ้มครองขณะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรื อจัดงาน
ในวัด
๕.๓ ด้ านการเผยแผ่ หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
ควรเผยแผ่หลักคําสอน
เฉพาะภายในวัดเท่านัน้ และควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเผยแผ่ เช่น เผยแผ่ทางเสียงวิทยุ
ชุมชนในหมูบ่ ้ าน วิทยุกระจายเสียง จัดทําเทป หรื อ ซี.ดี. ธรรมะให้ ประชาชน
๕.๔ ด้ านการสังคมสงเคราะห์
หน่วยงานภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณให้ วดั ที่มี
โครงการด้ านการสังคมสงเคราะห์แก่ชมุ ชน หน่วยงานภาคเอกชนที่อยูน่ อกพื ้นที่ ควรให้ ความ
สนใจและยื่นมือเข้ าให้ ความช่วยเหลือแก่วดั และชุมชนในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
มากกว่าที่เป็ นอยู่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรจัดหาทุนเพื่อสงเคราะห์แก่พระภิกษุ สามเณรที่
อาพาธ หรื อจัดเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคถวายวัดที่อยูห่ า่ งไกลชุมชน
๕.๑.๔ ความต้ องการความช่ วยเหลือจากภาครั ฐต่ อการปฏิบัตศิ าสนกิจของ
พระภิกษุ สามเณร ในพืน้ ที่จังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส
จากการประมวลความต้ องการความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของ
พระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั สัมภาษณ์ทงั ้ ๓ จังหวัด ได้ สะท้ อนความต้ องการความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ สรุปได้ ๓ ประการ คือ
๖.๑ ความต้ องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้ านความปลอดภัย คือ ต้ องการให้
ดูแลด้ านความปลอดภัยในชีวิตอย่างทัว่ ถึง โดยอาจจัดชุดทหารเข้ าเวรยามหน้ าวัด – หลังวัด
ต้ องการให้ จดั รถรับส่งในการเผยแผ่ศาสนา ต้ องการให้ จดั หาอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ติดตังกล้
้ อง
วงจรปิ ดให้ แต่ละวัด ต้ องการให้ จดั อุปกรณ์สื่อสาร เพื่อรับ – ส่ง ข่าวสารให้ ร้ ูทนั เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ในแต่ละวัน และต้ องการให้ รัฐจัดให้ มีการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในหมูบ่ ้ าน
๖.๒ ความต้ องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้ านสวัสดิการและความเป็ นอยู่ คือ
ต้ องการให้ จดั สวัสดิการโดยเฉพาะปั จจัยสี่ให้ ตามความเหมาะสม ต้ องการให้ ดแู ลด้ านสาธารณสุข
ให้ กบั พระภิกษุ สามเณรอย่างทัว่ ถึง ต้ องการให้ จดั สรรงบประมาณในการสงเคราะห์ประชาชน

๖๕
ต้ องการให้ รัฐหาวิธีการป้องกันไม่ให้ ชาวไทยพุทธย้ ายออกจากพื ้นที่ โดยให้ เหตุผลว่าหากไม่มีชาว
พุทธในพื ้นที่ ศาสนาพุทธจะไม่มีตามไปด้ วย ต้ องการให้ รัฐจัดทําสถิตวิ ดั หรื อสํานักสงฆ์ที่มีความ
เดือดร้ อนและให้ ความ ช่วยเหลือตามลําดับความจําเป็ น แต่ให้ ทวั่ ถึง และต้ องการให้ รัฐรายงาน
ความคืบหน้ าในการแก้ ปัญหาทุกด้ านให้ พระภิกษุและสามเณรได้ ทราบด้ วย
๖.๓ ความต้ องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้ านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และการเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา คือ ต้ องการให้ รัฐร่วมเป็ นเจ้ าภาพในพิธีกรรมทาง
ศาสนาทุกกิจกรรมที่จดั ขึ ้น ต้ องการให้ รัฐจัดพุม่ กฐิ นไปถวายวัดที่ขาดแคลน เพื่อนําเงินไปบูรณะ
ซ่อมแซมปรับปรุงวัด และต้ องการให้ รัฐจัดทําหนังสือหรื อเอกสารเกี่ยวกับธรรมะให้ กบั วัดทุกวัดใน
พื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ การเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาทําได้ ง่ายขึ ้น

๕.๒ การอภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร
ในจังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้วิจยั ขออภิปรายข้ อค้ นพบบางประเด็นที่สําคัญ ดังต่อไปนี ้
๑) จากผลการวิจยั ที่พบว่า จํานวนพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีจํานวนลดน้ อยลง เนื่องจากส่วนหนึง่ ได้ ย้ายออกจากพื ้นที่ด้วยเห็นว่าไม่มีความปลอดภัย
ในชีวิต ซึง่ สอดคล้ องกับการรายงานข่าวของสื่อมวลชนต่างๆ ที่รายงานตรงกันว่า “จากเหตุการณ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการทําร้ าย ฆ่าชาวไทยพุทธ ได้ สง่ ผล
กระทบอย่างรุนแรง ทําให้ ชาวไทยพุทธที่เข้ าไปทํามาหากินในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ หนีภยั
ออกมาเป็ นจํานวนมาก ทังนี
้ ้ ในพื ้นที่ ตําบลดุซงยอ อําเภอระแนะ จังหวัดนราธิวาส ชาวไทยพุทธ
ได้ อพยพออกจากพื ้นที่ทงหมด
ั้
” Ò และสอดคล้ องกับคํากล่าวของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ในรายการ “นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน ” ตอนหนึง่ ว่า “...ผมได้ บอกกับพี่น้อง
ประชาชนและพระทังหลายว่
้
า พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงห่วงใยวัด และพระสงฆ์ ใน ๓
จังหวัดชายแดนมาก เพราะถือว่าเราจะต้ องช่วยกันจรรโลงพุทธศาสนา ขณะนี ้บางวัดพระเหลือ
น้ อย บางวัดไม่มีปัจจัยในการทํานุบํารุงวัด เนื่องจากประชาชนได้ ย้ายออกจากพื ้นที่บ้าง เหตุการณ์
ไม่สงบบ้ าง...“ Ó
0
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Ò
Ó

นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ “นายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน” คลือ่ น
เอฟ.เอ็ม ๙๒.๕ วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๖๖
ขณะที่ พระชัยยุทธ โชติวํโส พระเลขานุการ พระราชมงคลญาณ เจ้ าอาวาสวัดบูรพาราม ตําบล
้ ่หวัน่ เกรงเหตุร้าย ช่วง
ยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี กล่าวว่า “...ไม่เพียงแต่ชาวบ้ านเท่านันที
ที่ผา่ นมามีพระย้ ายออกไปจําพรรษานอกพื ้นที่หลายรูป ขณะที่วดั บูรพารามมีพระจําวัดอยูท่ งสิ
ั ้ ้น
เพียง 6 รูป ขณะที่บางวัดมีพระอยูไ่ ม่ถึง 5 รูป รวมพระใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีไม่ถึง 300 รูป
ทําให้ ไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้ ...” Ò ผลจากการย้ ายอกจากพื ้นที่ดงั กล่าว
ทําให้ มีจํานวนพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดน้ อยลงอย่างมาก ส่งผลทํา
ให้ วดั บางวัดในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพระภิกษุ สามเณรไม่เพียงพอในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนันจากการวิ
้
จยั ยังพบว่า ปั ญหาอุปสรรคสําคัญคือนอกจากจะมี
จํานวนพระภิกษุ สามเณรเป็ นจํานวนน้ อยมากแล้ ว ในจํานวนนันยั
้ งขาดพระธรรมกถึก คือ พระผู้มี
ความรู้ในการถ่ายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระธรรมกถึกไม่กล้ าเข้ าไปจํา
พรรษาในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยิ่งทําให้ มีผลกระทบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาก
ขึ ้น
การแก้ ปัญหาในเรื่ องนี ้ ได้ มีความพยายามเป็ นอย่างมากจากหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และองค์สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงเป็ นห่วงพสกนิกรชาวไทยพุทธที่ขาดที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจในสภาวะที่สถานการณ์ยงั ไม่คลี่คลาย
ทรงมีพระราชประสงค์ให้ พระสงฆ์จากทัว่ ประเทศอาสาสมัครเข้ าร่วมโครงการเพื่อให้ พสกนิกรชาว
ไทยพุทธมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และได้ ทําบุญในช่วงเข้ าพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือนรวมทังงาน
้
บุญทอดกฐิ น จึงให้ มีพระราชเสาวนีย์ให้ มี “โครงการพระสงฆ์นําชัยคุม้ ภัยใต้” ขึ ้น มี พล.อ. ณพล
บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ในสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็ นประธานโครงการ
พระสงฆ์นําชัยคุ้มภัยใต้ ดําเนินการอารธนาพระสงฆ์ที่อาสาสมัครเดินทางไปปฏิบตั ศิ าสนกิจใน
พื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเข้ าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๐ Ó ผลจากการดําเนินการดังกล่าว
มีพระสงฆ์จํานวน ๓๘๒ รูป เดินทางไปจําพรรษาในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อําเภอ
ในจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้ าย้ อย คณะ
พระสงฆ์ดงั กล่าวได้ เดินทางไปโดยเครื่ องบินกองทัพอากาศ ซี ๑๓๐ ถึงค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัด
นราธิวาส ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยแยกกันจําพรรษาในวัดต่างๆ ของแต่ละจังหวัด
รวม ๑๑๘ วัด คือ จังหวัดยะลา ๒๗ วัด จํานวนพระสงฆ์ ๙๔ รูป จังหวัดปั ตตานี ๔๓ วัด จํานวน
3

Ò

ไพรัช มิ่งขวัญ. “เมื่อพระต้ องพูด เสียงสะท้ อนจากชายแดนใต้” ใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ .
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘.
Ó

www.goosiam.com., สืบค้ นเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐.

๖๗
พระสงฆ์ ๑๒๐ รูป จังหวัดนราธิวาส ๔๗ วัด จํานวนพระสงฆ์ ๑๓๘ รูป และจังหวัดสงขลา ๑ วัด
จํานวนพระสงฆ์ ๕ รูป Ò
การมีพระสงฆ์ภายใต้ โครงการพระราชดําริ ส่งผลให้ ชาวไทยพุทธ พระภิกษุ สามเณร
ในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ศิ าสนกิจดีขึ ้นตามลําดับ
๒) จากผลการวิจยั ที่พบว่า พระภิกษุ สามเณร ในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ รับผลกระทบในการดํารงชีวิต คือ มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตทังในการดํ
้
ารงชีวิตปกติในบริเวณ
วัดและนอกวัด ผู้วิจยั เห็นว่า สอดคล้ องกับการรายงานข่าวของสื่อสารมวลชนต่างๆ และข้ อ
เรี ยกร้ องที่ปรากฏในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
หลังจากเกิดเหตุการณ์กรณีผ้ กู ่อการร้ ายบุกเข้ าไปทําลาย เผาวัดและฆ่าพระภิกษุ และลูกศิษย์วดั
เมื่อกลางคืนของวันที่ ๑๕ ต่อกับวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ดังรายละเอียดของแถลงการณ์ ฉบับ
ดังกล่าวว่า
4

“แถลงการณ์คณะสงฆ์ จังหวัดปัตตานี เรื ่อง ความไม่สงบ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณี วัดพรหมประสิ ทธิ์
ต.บ้าน
นอก อ. ปานาเระ จ.ปั ตตานี

ตามที ม่ ี ผกู้ ่อความไม่สงบได้บกุ เข้าไปทําลาย เผาวัดพรหม
ประสิ ทธิ์ และฆ่าพระภิ กษุแก้ว ฉายา โกสโล นามสกุล ปัญจเพชร อายุ
๗๘ ปี พรรษา๔ วัดพระมหประสิ ทธิ และฆ่าแล้วเผา นายหาญณรงค์
คําอ่อง อายุ ๑๗ ปี และนายสถาพร สุวรรณรัตน์ อายุ ๑๕ ปี ศิ ษย์วดั ฯ
เมื ่อกลางคื นวันที ่ ๑๕ ต่อกับวันที ่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตัง้ แต่เวลา
ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. และมี ทรัพย์สิน
เสี ยหายหลายรายการ คือ กุฎิ ๑ หลัง ประตูอโุ บสถ ๒ บาน โต๊ะหมู่
บูชาพระอุโบสถพร้อมพระพุทธรูปบนโต๊ะหมู่ฯ รู ปเหมื อนหลวงพ่อทวด
วัดช้างไห้ ขนาดหน้าตัก ๔ นิ้ ว จํ านวนหลายสิ บองค์ รู ปปั้นยักษ์ เก่าแก่
หน้าประตูอโุ บสถ ๒ ตน และทรัพย์สินส่วนตัวของศิ ษย์วดั เช่น
โทรศัพท์มือถื อ ๒ เครื ่อง รถจักรยานยนต์ ๒คัน โน๊ตบุ๊ค ๑ เครื ่อง ทีวี
๑ เครื ่อง
Ò

มหาเถรสมาคม, “รายงานผลการจัดส่งพระสงฆ์อาสาสมัครไปปฏิบตั ิศาสนกิจในพื ้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้” , www.mahathera.org, สืบค้ นเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐.

๖๘
การกระทําดังกล่าวเป็ นทีส่ ลดใจและสร้างความหวาดกลัว
ความหวาดระแวงให้กบั ประชาชนโดยรอบวัดและพุทธศาสนิ กชนใน
พืน้ ที เ่ ป็ นอย่างมาก คณะสงฆ์จงั หวัดปัตตานีจึงได้ประชุมปรึ กษาและ
มี มติ ให้มีแถลงการณ์ เนือ่ งในเหตุการณ์ดงั กล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ ดัง
มี รายละเอี ยดต่อไปนี ้
๑. ต้องจับกุมคนร้ายมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมาย
ความมัน่ คงของประเทศให้ได้เร็ วทีส่ ดุ เพือ่ สร้างความ
มัน่ ใจในประสิ ทธิ ภาพของเจ้าหน้าที ่
๒. ให้นํางบประมาณการแก้ปัญหาความไม่สงบฯ มาบูรณะ
ซ่อมแซมวัดพรหมประสิ ทธิ์ สถานทีเ่ กิ ดเหตุโดยด่วน และ
ให้ช่วยเหลือปลอบขวัญญาติ ของผูเ้ สียชี วิตทัง้ ๓ คนด้วย
คามจริ งใจและต่อเนื อ่ ง
๓. ขอให้ทางราชการสร้างกําแพง ประตูทีม่ ี ความเข้มแข็งให้กบั
วัดทุกวัดในพืน้ ที ่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่ มจาก
พืน้ ทีท่ ี เ่ สี ย่ งภัยมากที ส่ ดุ และให้นน้ การคุม้ ครอง
พุทธศาสนิ กชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งทัง้ ศาสนบุคคลและศาสน
สถาน
๔. ให้จดั ชุดเจ้าหน้าทีท่ หาร ตํารวจหรื อหน่วยรักษาความ
ปลอดภัยเข้าไปสอดส่องดูแลในวัดทีย่ งั ไม่มีเจ้าหน้าที ่
รักษาความปลอดภัยหรื อจัดส่งเจ้าหน้าทีฯ่ เข้าไปอยู่
ประจํ าวัดทุกวัดโดยต้องเข้าปรึ กษาและให้เจ้าอาวาส
เสนอแนะการจัดเจ้าหน้าทีเ่ ข้าประจํ าในวัดเพือ่ การทํางาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
๕. ต้องการเรี ยกร้องให้บคุ คลทีม่ ี ความสามารถ ความรู้และ
เข้าใจปั ญหาในพืน้ ทีอ่ ย่างแท้จริ ง กล้าตัดสิ นใจกลับมา
รับผิ ดชอบแก้ปัญหา บุคคลทีต่ อ้ งการคือ พลเอกพัลลภ
ปิ่ นมณี พลเอกกิ ตติ รัตนฉายา และพลเอกพิ ศาล วัฒน
วงศ์คีรี
๖. ขอสนับสนุนการเปิ ด Call Center เพือ่ เป็ นศูนย์การรับ
ข่าวสารและแจ้งเบาะแสคนร้ายได้รวดเร็ วและทัน
สถานการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทัง้ ขอให้ตวั แทนของภาครัฐและ
องค์กรเอกชน หรื อองค์กรอิ สระอืน่ ๆ มี ความจริ งใจและให้

๖๙
เวลากับการลงพืน้ ทีฟ่ ั งข้อมูลความเดือดร้อนของ
พุทธศาสนิ กชน ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ ีเ่ สีย่ งภัย หรื อทีม่ ี ผทู้ ี ่
เป็ นพุทธศาสนิ กชนทีอ่ าศัยอยู่ในจํ านวนน้อยให้มากขึ้น
กว่าที เ่ ป็ นอยู่
๗. เรี ยกร้องให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าหันมาให้ความร่ วมมื อกับ
ฝ่ ายความมัน่ คง แจ้งข้อมูลการก่อการร้ายหรื อผูต้ อ้ งสงสัย
ให้มากขึ้น เพือ่ ช่วยให้ปัญหาสงบลงโดยเร็ ว
๘. ขอสนับสนุนการต่ออายุพระราชกําหนด (พ.ร.ก.) บริ หาร
ราชการแผ่นดิ นในสถานการณ์ฉกุ เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘
เพือ่ ให้เหตุการณ์สงบลงโดยเร็ ว และยุติอย่างถาวร โดย
ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้รับ
ทราบรายละเอียดของพระราชกําหนดดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
หรื อยกเลิ กพระราชกําหนดฉบับนีแ้ ล้วใช้กฎอัยการศึกแทน
๙. รัฐต้องใช้นโยบายความเสมอภาค ควบคุม ดูแลรักษา ยึด
กฎหมายสิ ทธิ เสรี ภาพส่วนบุคคล ทีไ่ ม่เข้าไปก้าวก่ายคาม
เชื ่อ การปฏิ บตั ิ ทางศาสนา วิ ถีชีวิต การกิ นการอยู่ของ
ประชาชนทุกคน ไม่ให้มีการยกเลิ กและการปฏิ บตั ิ ไปตาม
อําเภอใจของ กลุ่มผูเ้ รี ยกร้อง และให้ยึดกฎหมาย
ความมัน่ คงอย่างเคร่ งครัดและยุติธรรมกับประชาชนทุก
หมู่เหล่า
๑๐. ให้ปรับระบบการศึกษาให้มีความเป็ นเอกภาพในด้าน
ความสํานึกของความเป็ นไทย และความเป็ นประชาชน
ของประเทศไทยทีต่ อ้ งกตัญ�ูต่อแผ่นดิ นเกิ ดและประเทศ
ไทย
๑๑. ให้เข้าไปดูแลส่งเสริ มสนับสนุนงบประมาณการจัดตัง้
สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาให้มีความเป็ นเอกภาพ
สอดคล้องกับการศึกษาของชาติ และเป็ นไปตามหลักการ
ของศาสนาทีแ่ ท้จริ งและบริ สทุ ธิ์ มุ่งให้เป็ นไปเพือ่ ความ
สงบสุขของประเทศชาติ โดยส่วนรวมอย่างเคร่ งครัด
๑๒. ให้ยกเลิ กและยุบองค์กรอิ สระของคณะกรรมการอิ สระ
เพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ เพราะก่อให้เกิ ดความ
แตกแยก และให้การทํางานในฝ่ ายความมัน่ คงไม่เป็ น

๗๐
เอกภาพในการแก้ปัญหาทีถ่ ือว่าเป็ นหัวใจสําคัญในการ
แก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดและฉับไว
๑๓. ให้ตอบโต้ ชี ้แจง ข้อมูลเท็จจริ งทันที และอย่างเอาจริ ง
เอาจัง ทัง้ ด้วยการทูต การทหาร หรื อการประกาศไม่ให้มี
การสนับสนุนและส่งเสริ มการเข้ามาก้าวก่ายกิ จการ
ภายในประเทศของไทยจากองค์กรศาสนาหรื อองค์กร
อิ สระอื น่ ๆ ในต่างประเทศ กรณี เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พืน้ ที ่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เพือ่ ไม่ให้เกิ ดความแตกแยก
ระหว่างศาสนาในประเทศไทย
๑๔. ให้รัฐใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบและถูกต้องชอบ
ธรรมในการปฏิ บตั ิ งานโดยไม่มีภยาคติ (ลําเอียงเพราะ
กลัว) ในการแก้ไขปัญหาเพือ่ ความสงบสุขของพืน้ ที ่
๑๕. ให้ยกเลิ กสิ ทธิ พิเศษทีไ่ ด้ให้แก่บคุ คลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน
๓ จังหวัดชายแดนใต้ และถ้าจะให้ก็ขอให้มีสิทธิ พิเศษเท่า
เที ยมกันตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ไม่มีการ
แบ่งแยกเป็ นโควตาหรื อสัดส่วนใดๆ ทัง้ สิ้ นในทุกกลุ่ม
ศาสนา
๑๖. ให้รัฐสนับสนุนการตัง้ เงิ นเดือนให้กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ใน
พืน้ ที ่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ในวงเงิ นทีส่ ูงพอ เพือ่ สวัสดิ การ
การเสี ย่ งภัยในการปฏิ บตั ิ หน้าที ่ และให้สามารถเลีย้ งดู
ครอบครัว พร้อมทัง้ อุดหนุนในการปฏิ บตั ิ งานด้านการ
ป้ องกันปราบปราม สอดส่องดูแล รักษาความสงบของ
หมู่บา้ นได้ เป็ นการทดแทนการไม่มีเวลาประกอบอาชี พ
ส่วนตัวทีเ่ คยประกอบอยู่ก่อน และต้องใช้เวลาในการช่วย
ราชการได้มากขึ้น ให้เป็ นการทําหน้าทีด่ า้ นความมัน่ คง
โดยเฉพาะ
๑๗. ให้มีตวั แทนของพุทธศาสนิ กชนทีไ่ ด้รับการยอมรับและ
รับรองจากทีป่ ระชุมของพุทธศาสนิ กชนในจังหวัด ๓
จังหวัดชายแดนนี ้ ตามมติ ของจังหวัดนัน้ ๆ เพือ่ เข้าไปเป็ น
ตัวแทนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาฯ ในทุกๆ
คณะทํางาน ทัง้ ในส่วนของภาครัฐและองค์กรอิ สระอืน่ ๆ ที ่
มี อยู่แล้วและกําลังจะเกิ ดขึ้นมาใหม่

๗๑
๑๘. ให้มีการยอมรับและประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็ น
ศาสนาประจํ าชาติ ไทย เพือ่ ความมัน่ คงของสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ ซึ่งจะสามารถทําให้ประเทศ
ไทยมี ความมัน่ คงและสงบสุขได้อย่างยัง่ ยืน
๑๙. ให้จดั สรรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรี ยนการ
สอนด้านการศึกษาของพระภิ กษุ สามเณรในพืน้ ทีฯ่ ในทุก
แผนกการศึกษา ทัง้ แผนกนักธรรมและแผนกบาลี พร้อม
ทัง้ การศึกษาวิ ชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาทัว่ ไปใน
๓ จังหวัดชายแดนใต้ให้มากขึ้น
๒๐. ให้ส่งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรี ยน
การสอนในระดับอุดมศึกษา (มหาวิ ทยาลัยสงฆ์ปัตตานี )
ของคณะสงฆ์ใน ๓ จังหวัดฯ เป็ นกรณี พิเศษและอย่าง
เร่ งด่วนเพือ่ ความมัน่ คงของศาสนาพุทธในพืน้ ที ่
ทัง้ นีเ้ พือ่ มุ่งความสงบสุข ความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่าง
ประชาชนในพืน้ ที อ่ ย่างถาวรและมัน่ คงตลอดไป
คณะสงฆ์ จงั หวัดปัตตานี
๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

๓) จากผลการวิจยั ที่พบว่า พระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ รับผลกระทบในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ คือ ไม่สามารถบิณฑบาตได้ ไม่สามารถปฏิบตั ศิ าสนกิจได้
อย่างเต็มที่ ไม่สามารถเผยแผ่หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา และการสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ ได้
อย่างเต็มที่ ผู้วิจยั เห็นว่า สอดคล้ องกับการรายงานข่าวของสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น จาก ASTV
ผู้จดั การออนไลน์ รายงานการสัมภาษณ์ พระมหาภูษิต ฐิ ตสิริ พระนักเทศน์ชื่อดังและครูสอน
นักธรรมวัดพระศรี มหาโพธิ์ ตําบลโคกโพธิ์ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี ว่า “...เกิดเหตุไม่สงบขึ ้น
พระก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบิณฑบาตจากปกติออกตอนเช้ ามืดก็เลื่อนเวลามาเป็ นรุ่งสางยามที่มี
แสงอาทิตย์ ชาวบ้ านจะได้ ไม่ต้องสี่ยงออกมาทําบุญตอนเช้ ามืด พระวัดนี ้มีทงหมด
ั้
๑๐ รูป ออก
บิณฑบาตองค์เดียว ไม่มีทหารคุ้มกัน ไม่มีเด็กวัด ก็ต้องดูหน้ าดูหลัง เหมือนกันคนเราทุกคนเกิดมา
ต้ องตายถึงเวลาเมื่อไหร่ก็เมื่อนัน”
้ Ò และ ““ปั จจุบนั ญาติโยมต้ องปรับตัว ในการมาวัดแต่ละทีต้อง
Ò

แหล่งเดียวกัน.

๗๒
ระวังตัวดูหน้ า ดูหลัง เวลาเย็นๆต้ องรี บเดินทางกลับบ้ านเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย ขณะพระต้ องปรับ
รูปแบบการรับกิจนิมนต์ จากเมื่อก่อนอาศัยเหมารถชาวมุสลิมแต่ปัจจุบนั ต้ องอาศัยรถญาติโยม
หรื อรถของสํานักพระพุทธศาสนาเดินทางแทน”Ò
อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้เกี่ยวข้ องไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ หรื อภาคเอกชน ได้ ให้ ความ
สนใจและให้ ความช่วยเหลือแก่พระภิกษุ สามเณรเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ศิ าสนกิจได้ ถึงแม้ จะไม่
สะดวกนักก็ตาม เช่น เจ้ าหน้ าที่ทหารได้ จดั กําลังให้ ความคุ้มครองแก่พระที่ออกบิณฑบาตในพื ้นที่
หรื อปฏิบตั ศิ าสนกิจ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวัด คอยอํานวยความสะดวกในการรับ –ส่ง
พระภิกษุที่จะไปปฏิบตั ศิ าสนกิจตามกิจนิมนต์ การจัดสร้ างกําแพง บังเกอร์ รัว้ ลวดหนาม การตัง้
ด่านคอยตรวจตราผู้เข้ าออกวัดตลอดเวลา การติดตังเครื
้ ่ องวงจรปิ ดตามที่ตา่ งๆ เป็ นต้ น
มหาเถรสมาคมเอง ได้ ให้ ความสนใจต่อความเป็ นอยูแ่ ละความปลอดภัยในการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังจะเห็นได้ จากการประชุม
ของมหาเถรสมาคม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่ อง
พระภิกษุ
สามเณรถูกทําร้ ายและฆาตกรรม ที่จงั หวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา Ó ซึง่ มีรายละเอียดว่า
7

“...ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที ่ ๓/๒๕๔๗ เมื ่อวันที ่
๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ เลขาธิ การมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามทีเ่ กิ ด
เหตุการณ์ ไม่สงบเกิ ดขึ้นบริ เวณ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
จังหวัดยะลา นราธิ วาส และปัตตานี กรณี พระภิ กษุและสามเณรถูกทํา
ร้ายและฆาตกรรมขณะบิ ณฑบาตทีจ่ งั หวัดนราธิ วาสและจังหวัดยะลา
โดยกลุ่มคนร้ายใช้มีดเป็ นอาวุธ เป็ นเหตุให้พระภิ กษุและสามเณรถึง
มรณภาพ จํ านวน ๓ รูป
และบาดเจ็บสาหัส ๑ รูป ประกอบกับ
สื อ่ มวลชนได้ลงข่าวดังกล่าว เป็ นทีส่ ะเทื อนใจแก่พทุ ธศาสนิ กชน ดังเป็ น
ที ท่ ราบโดยทัว่ ไปแล้วนัน้
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ดิ นทาง
ไปจังหวัดนราธิ วาสและจังหวัดยะลา ตัง้ แต่วนั ที ่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗
Ò
Ó

แหล่งเดียวกัน.

มหาเถรสมาคม. “การประชุมของมหาเถรสมาคม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.
๒๕๔๗ เรื่ อง พระภิกษุ สามเณรถูกทําร้ ายและฆาตกรรม ที่จงั หวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา.”
www.mahathera.org/ ,สืบค้ นเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

๗๓
เพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และเพือ่ การปลอบขวัญกําลังใจแก่พระภิ กษุ
สามเณร
รวมทัง้ ประสานงานกับเจ้าคณะผูป้ กครองในเหตุการณ์
ดังกล่าว และเมื ่อวันที ่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗ ผูอ้ ํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ ได้เดิ นทางไปร่ วมงานประกอบพิธี
ฌาปนกิ จศพพระภิ กษุสามเณรทีม่ รณภาพทีว่ ดั อุไรรัตนาราม อําเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิ วาส
และเยีย่ มเคารพศพพระภิ กษุสามเณร ที ่
พร้อมทัง้ ได้ร่วมประชุมกับเจ้าคณะจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา)
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ (นางสิ ริกร มณี รินทร์ ) และ
เจ้าหน้าที ท่ หาร ตํารวจ เกี ่ยวกับ สภาวการณ์ทีไ่ ม่ปกติ และความไม่
ปลอดภัยของพระภิ กษุสามเณรอาคารเสนาสนะของวัด
สรุปได้ว่า การออกบิ ณฑบาตของพระภิ กษุสามเณร ควร
ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ และไม่ให้ผิดกับหลักพระธรรมวิ นยั เช่น
ปรับการออกบิ ณฑบาตให้สายขึ้นกว่าเดิ ม
การบิ ณฑบาตโดยมี
เจ้าหน้าที ต่ ํารวจหรื อชาวบ้านช่วยคุม้ กัน
รวมทัง้ ให้ชาวบ้านนํา
ภัตตาหารมาถวายแก่พระภิ กษุสามเณรทีว่ ดั ส่วนวัดทีอ่ ยู่ห่างไกล ให้
พระภิ กษุสามเณรเข้ามา จํ าพรรษาชัว่ คราวทีว่ ดั เจ้าคณะจังหวัด และให้
ชาวบ้านช่วยดูแลวัดเป็ นการชัว่ คราวในช่วงเหตุการณ์ทีไ่ ม่ปกติ ทัง้ นี ้
จากการตรวจสอบสภาพขวัญและกํ าลังใจของพระภิ กษุสามเณร และ
ชาวพุทธในพืน้ ที ด่ งั กล่าว พบว่า ยังมี สภาพที ไ่ ม่ดีนกั ประกอบกับได้รับ
ความร่ วมมื อจากเจ้าหน้าทีต่ ํารวจและทหารในพืน้ ทีไ่ ด้ช่วยเข้าไปดูแล
คุม้ ครองวัดและพระภิ กษุสามเณรเป็ นอย่างดี
และกําลังดําเนิ นการ
แก้ปัญหา รวมทัง้ ดําเนิ นการสืบสวนสอบสวน และหาตัวผูก้ ระทําผิ ดมา
ดําเนิ นคดี ตามกฎหมาย อย่างเร่ งด่วนต่อไป
...ส่วนความช่วยเหลือในเบือ้ งต้น
สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ถวายความช่วยเหลือพระภิ กษุสามเณรใน
เขต ๓ จังหวัดเป็ นการเร่ งด่วน โดยส่งข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแก่เจ้า
คณะจังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิ วาส เพือ่ สนับสนุนกรณี การขาด
แคลนอาหารบิ ณฑบาต โดยจัดส่งไปตัง้ แต่วนั ที ่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗
รวมทัง้ จัดสรร เงิ นอุดหนุนจากงบกองทุนสงเคราะห์พระภิ กษุประสบภัย
แก่จงั หวัดทัง้ ๓ จังหวัดละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงิ น ๑๕๐ ,๐๐๐
บาท เพือ่ ให้เจ้าคณะจังหวัดดําเนิ นการช่วยเหลือวัดในปกครองโดยด่วน

๗๔
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า
จาก
สถานการณ์ ที่ ไม่สงบในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ผลกระทบต่อ
ความเป็ นอยู่และความปลอดภัยของพระภิ กษุสามเณร
รวมทัง้ ขวัญ
กํ าลังใจของชาวพุทธทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ในชัน้ ต้น สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จกั ได้สนับสนุนภัตตาหารและส่งเจ้าหน้าทีไ่ ป
เยีย่ มเยือน ประสานกับเจ้าคณะปกครองและเจ้าอาวาสวัดในพืน้ ที ่ โดย
แจ้งความห่วงใยของคณะสงฆ์และรัฐบาลในกรณี ดงั กล่าว พร้อมทัง้ จัก
ได้จดั ประชุมหารื อเพือ่ หามาตรการในการรักษาความปลอดภัยและแนว
ทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกับเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ และเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายความ
มัน่ คงในพืน้ ที จ่ งั หวัดชายแดนโดยด่วน เพือ่ สรุปเป็ นแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหา รวมทัง้ จัดทํามาตรการรักษาความปลอดภัยแก่วดั และพระภิ กษุ
สามเณรต่อไป และได้นําเรื ่องนีเ้ สนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิ ษณุ
เครื องาม)เพือ่ ทราบด้วยแล้ว
อนึ่ง
จากกรณี ดงั กล่าวได้มีพทุ ธศาสนิ กชนหลายท่านได้ให้
ความสนใจและห่วงใยในสวัสดิ ภาพของพระภิ กษุสามเณรในพืน้ ที ่ ๓
จังหวัดดังกล่าว พร้อมทัง้ ได้เสนอให้แก้ไขปัญหา โดยให้รัฐประสานกับ
เจ้าคณะผูป้ กครองคณะสงฆ์ เพือ่ ปกป้ องพระภิ กษุสามเณรให้ดําเนิ น
ชี วิตในพืน้ ที ไ่ ด้อย่างปลอดภัย และมี ความมัน่ ใจในการปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จ
รวมทัง้ การถวายการยกย่องเชิ ดชูเกี ยรติ พระภิ กษุสามเณรทีถ่ ึงมรณภาพ
ในเหตุการณ์ เช่นนี ้
เช่นเดียวกับการยกย่องเชิ ดชูเกี ยรติ แก่เจ้าหน้าที ่
ทหารตํารวจที ถ่ ึงแก่ชีวิตในการปฏิ บตั ิ หน้าที ่ เช่น การให้พระสงฆ์ทวั่
สังฆมณฑลสวดมนต์ภาวนา ปลงธรรมสังเวช หรื อการดําเนิ นการใด ๆ
ตามสมควร เพือ่ ไว้อาลัยให้แก่พระภิ กษุสามเณรทีถ่ ึงมรณภาพ ดังเช่นที
คณะสงฆ์ จงั หวัดเชี ยงใหม่ได้ดําเนิ นการ คือ การทําบุญครบรอบ ๗ วัน
ให้แก่พระภิ กษุสามเณร ที ถ่ ึงมรณภาพทีจ่ งั หวัดยะลา โดยการนิ มนต์
พระสงฆ์ ๓ ,๐๐๐ รูป มาสวดมาติ กาบังสุกลุ อุทิศถวาย ในวันที ่ ๓๐
มกราคม๒๕๔๗เป็ นต้น
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นสมควรนําเสนอมหา
เถรสมาคมเพือ่ โปรดพิ จารณาที ป่ ระชุมพิ จารณาแล้วลงมติ ว่า มหาเถร
สมาคมมี ความห่วงใยพระภิ กษุสามเณรทีถ่ ูกฆาตกรรมถึงมรณภาพ
จํ านวน ๓ รูป และได้รับบาดเจ็บ ๑ รู ป และวัด ต่าง ๆ ทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจากการก่อการร้าย
โดยให้คณะกรรมการช่วยเหลือ

๗๕
ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ และอุบตั ิ ภยั ซึ่งมี พระธรรมวโรดม เป็ นประธาน
พิ จารณาอนุมตั ิ เบิ กเงิ นจาก กองทุน “ทุนวัดช่วยวัด” ซึ่งพระสังฆาธิ การ
ตัง้ แต่พระครู สญ
ั ญาบัตรขึ้นไปถึงเจ้าคณะใหญ่ทงั้ ๕ หน ร่ วมกันบริ จาค
นิ ตยภัตปี ละหนึ่งเดื อน ตัง้ เป็ นกองทุนไว้
เพือ่ นําไปมอบให้เป็ นค่า
บําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระภิ กษุและสามเณรทีถ่ ึงมรณภาพ ๓ ศพ ๆ ละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถวายเป็ นค่ารักษาพยาบาลแก่
พระภิ กษุผไู้ ด้รับบาดเจ็บ ๑ รูป เป็ นเงิ น ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) รวมเป็ นเงิ น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สีแ่ สนบาทถ้วน) และจัดถวาย
วัดต่าง ๆ
ที ม่ ี พระภิ กษุสามเณรไม่สามารถออกบิ ณฑบาตได้เป็ นค่า
ภัตตาหารรูปละ ๑๐๐ บาทต่อวัน
เป็ นการบรรเทาความเดือดร้อน
เบื อ้ งต้น
จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวปกติ และสามารถออก
บิ ณฑบาตได้
โดยให้เจ้าคณะจังหวัด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลื อผูป้ ระสบภัยฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาและจ่ายเงิ นสํารอง
ไปก่อน แล้วทําเรื ่องขอเบิ กเงิ นคืนจากประธาน ในภายหลัง และให้
ดําเนิ นการได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งรอรับรองรายงานการประชุม ...”

ในส่วนสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และรัฐบาล ก็ได้ ให้ ความช่วยเหลือแก่
พระภิกษุ สามเณร เป็ นประจําและต่อเนื่องทุกครัง้ ที่ได้ รับรายงานจากสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
“ดังมติ คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๒๓ มิ ถนุ ายน ๒๕๕๒
หลังจาก ที ป่ ระชุมรับทราบสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามที ส่ ํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานว่า
หลังจากมี พระถูกยิ งมรณภาพและบาดเจ็บขณะออกบิ ณฑบาตใน อ.
เมื อง จ.ยะลา ส่งผลให้พระภิ กษุสามเณรไม่สามารถออกบิ ณฑบาตได้
มหาเถรสมาคมมี ความห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิ ดขึ้นต่อ
พระภิ กษุ สามเณร และประชาชนในพืน้ ที ่ จึงขอให้สํานักพระพุทธฯ
ดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาเบื อ้ งต้น โดยจัดเครื ่องอุปโภค บริ โภค ไปถวาย
ผ่านเจ้าคณะผูป้ กครองสงฆ์ ถวายเงิ นให้เจ้าอาวาสวัดวาลุการาม เพือ่
เป็ นค่าใช้จ่ายในการบําเพ็ญกุศลพระทีถ่ ูกยิ งมรณภาพ จํ านวน ๑ แสน
บาท และถวายค่ารักษาพยาบาลแก่พระทีไ่ ด้รับบาดเจ็บ จํ านวน

๗๖
๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนีย้ งั จัดสรรเงิ นถวายเป็ นค่าภัตตาหารแก่
พระภิ กษุในพืน้ ที ่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๙๓๖ รูป วันละ ๑๐๐ บาท
ต่อรู ป เป็ นเวลา ๒๐ วัน เป็ นเงิ นทัง้ สิ้ น ๑.๘๗๒ ล้านบาท เพือ่ บรรเทา
ความเดื อดร้อนเบื อ้ งต้น นอกจากนีม้ หาเถรสมาคมได้มอบให้ผูแ้ ทนออก
เยี ย่ มเยี ยนสร้างขวัญกํ าลังใจแก่เจ้าคณะผูป้ กครองสงฆ์
และภิ กษุ
สามเณรในพืน้ ที ่ พร้อมกับประสานฝ่ ายความมัน่ คงในพืน้ ทีใ่ ห้คมุ้ ครอง
ดูแลความปลอดภัย ให้กบั คณะสงฆ์ และวัดด้วย...” Ò
จากผลการวิจยั และการอภิปรายผลดังกล่าว สรุปได้ วา่ พระภิกษุ สามเณรในจังหวัด
ยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส ได้ รับผลกระทบในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทังด้
้ านความปลอดภัยในชีวิต การดํารงชีวิต การปฏิบตั ศิ าสนกิจที่
ต้ องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ทําให้
เกิดความหวาดระแวง และเกิดความเครี ยดในการดํารงอยูใ่ นพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นอย่างมาก แต่ด้วย
ความเห็นอกเห็นใจ และเห็นความสําคัญต่อการดํารงอยูข่ องพระภิกษุ สามเณรอันจะมีผลกระทบ
ต่อการดํารงอยูข่ องพระพุทธศาสนาในพื ้นที่ดงั กล่าว ชุมชน สังคม และหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ได้ ให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ให้ การปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ
สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงสามารถดํารงอยูแ่ ละดําเนินการได้ ในท่ามกลาง
สถานการณ์ที่ไม่ปกติสขุ นี ้ต่อไป

๕.๓ ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร
ในจังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
๕.๓.๑ ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
จากผลการวิจยั ที่พบว่า พระภิกษุ สามเณร ในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ รับ
ผลกระทบในการดํารงชีวิต คือ มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตทังในการดํ
้
ารงชีวิตปกติในบริเวณวัด
และนอกวัด ไม่มีความปลอดภัยในการบิณฑบาต ได้ รับผลกระทบในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา การเผยแผ่หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา และการให้ การสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ นัน้

Ò

สํานักข่าวไทย. วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๒

๗๗
ผู้วิจยั เห็นว่า แนวทางในการแก้ ไขหรื อลดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและการปฏิบตั ศิ าสนกิจของ
พระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ น่าจะเป็ นไปตามแถลงการณ์ของคณะสงฆ์
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ Ò ที่มีมติร่วมกันให้ รัฐบาลดําเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อพระภิกษุ
สามเณรในพื ้นที่ดงั กล่าว คือ
๑) จัดตังองค์
้ กรพิทกั ษ์พระพุทธศาสนา ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
พุทธศาสนิกชนสามารถดํารงชีวิตอย่างปกติสขุ พระสงฆ์สามารถปฏิบตั ศิ าสนกิจได้ ตามปกติ โดย
จัดให้ มีองค์กรอาสาสมัครให้ ความคุ้มครองป้องกันภัยอย่างต่อเนื่อง
๒) ให้ รับบาลประสานงานกับองค์กรชาวพุทธทัว่ ราชอาณาจักร ร่วมกันประณาม
ผู้ไม่หวังดีที่คกุ คามทําร้ ายพระสงฆ์หรื อทําลายศาสนสถาน
๓) ให้ รัฐบาลพิจารณาแต่งตังข้
้ าราชการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็ นผู้มี
ความรู้ความสามารถและคุณธรรม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยไม่
กําหนดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึง่
๔) ให้ รัฐบาลพิจารณาติดตังเครื
้ ่ องมือสื่อสารที่ทนั สมัย เพื่อให้ วดั ใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้ ใช้ สื่อสารกับหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ กรณีที่มีเหตุร้าย
๕) ให้ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจด้ วยความรับผิดชอบ
และความเป็ นจริ งเป็ นที่สดุ
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๕.๓.๒ ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
๑) ควรจะได้ ศกึ ษาวิจยั เกี่ยวกับ ผลการดําเนินการตามโครงการ.....ซึง่ เป็ น
โครงการในพระราชดําริ ของพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ ว่ามีผลการดําเนินการเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร พระภิกษุ สามเณรที่อยูใ่ นโครงการดังกล่าว สามารถปฏิบตั ิ
ศาสนกิจได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ หรื อไม่ เพียงใด
๒) ควรจะได้ ศกึ ษาวิจยั ว่า ข้ อเรี ยกร้ องในแถลงการณ์คณะสงฆ์จงั หวัดปั ตตานี ลง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่ อง ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีประเด็นต่างๆ ที่
ต้ องการให้ รัฐดําเนินการในวิธีการต่างๆ ๒๐ ข้ อนัน้ รัฐได้ ดําเนินการไปแล้ วมากน้ อยเพียงใด ผลที่
เกิดขึ ้นจากการดําเนินการตามข้ อเรี ยกร้ องเหล่านัน้ มีผลเป็ นเช่นไร สามารถแก้ ไขปั ญหาหรื อลด
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
หรื อไม่ เพียงใด

Ò

ภาคใต้ ”

น.ส.พ. ข่าวสด ฉบับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘. “แถลงการณ์ คณะสงฆ์ ๓ จังหวัดชายแดน
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๑. หนังสือทั่วไป
กิตติ รัตนฉายา,พลเอก. ดับไฟใต้ กับรั ฐไทย. กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ์, ๒๕๔๘.
พระธรรมราชานุวตั ร. คู่มือการบริหารและจัดการวัด. เชียงราย : องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย, ม.ป.ป.
พระวิสทุ ธิภทั รธาดา. พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
พุทธทาสภิกขุ. คําสอนผู้บวชพรรษาเดียว. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๔๔.
ศรี ศกั ดิ์ วัลลิโภดม. ไฟใต้ ฤาจะดับ?. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๐.
สอาด จันทร์ ดี. กะเทาะเปลือกไฟใต้ ใครบงการ. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จํากัด. ๒๕๔๙.
๒. วารสาร
จรัล มะลูลีม. “The Assassins (จบ)” มติชน สุดสัปดาห์ . ๑๘ - ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๗.
ไพฑูรย์ ศรี โฮง. “ปั ญหาความรุนแรง ๓ จังหวัดใต้ ท่องเที่ยว...ลงทุนวิกฤติ ” สยามรั ฐสัปดาห์
วิจารณ์ . ปี ที่ ๕๑ ฉบับที่ ๒๔ : ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗.
มติชนสุดสัปดาห์ . ปี ที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑๒๒๔ : ๓๐ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗.
วรศักดิ์ มหัธโนบล. “ไฟใต้ ๒๕๔๗” มติชน สุดสัปดาห์ . ๖ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
อารยัน ตะวันนา. “ความจริ ง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสียงสะท้ อนชาวบ้ านจากพื ้นที่ รากเหง้ า
ปั ญหาและทางออก” มติชนสุดสัปดาห์ . ปี ที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑๒๓๕ : ๑๖ – ๒๒ เมษายน
๒๕๔๗.
๓. หนังสือพิมพ์
น.ส.พ. มติชน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗.
น.ส.พ.ข่าวสด ฉบับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘.
น.ส.พ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗.
น.ส.พ.ไทยโพสต์. ฉบับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗.

๘๐
๔. เว็บไซต์
www. Ads2.mweb.co.th/hserver สืบค้ นวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
www. Google.com “หัวข้ องานวิจยั ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ สืบค้ นวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๔๙.
www. Onab.go.th สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ “ จํานวนพระภิกษุ สามเณร
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐. สืบค้ นวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐.
www.astv maneger.co.th ไพรัช มิ่งขวัญ. “เมื่อพระต้ องพูด เสียงสะท้ อนจากชายแดนใต้ ”
ใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ . สืบค้ น วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘.
www.goosiam.com สืบค้ นวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
www.mahathera.org มหาเถรสมาคม. “รายงานผลการจัดส่งพระสงฆ์อาสาสมัครไปปฏิบตั ิ
ศาสนกิจในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
” สืบค้ นวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐.
www.mahathera.org/ การประชุมของมหาเถรสมาคม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๗ วันที่ ๓๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่ อง พระภิกษุ สามเณรถูกทําร้ ายและฆาตกรรม ที่จงั หวัดนราธิวาสและ
จังหวัดยะลา. สืบค้ นวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
www.research.police.go.th สืบค้ นวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๕. รายการวิทยุ/โทรทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ “นายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
คลื่น เอฟ.เอ็ม ๙๒.๕ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
.
สํานักข่าวไทย. วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๒.

”

๘๑

ภาคผนวก

๘๒
เครื่ องมือเก็บข้ อมูลเพื่อการวิจัย
เรื่ อง การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณร จากเหตุการณ์ความไม่
สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
คําถามเพื่อการสัมภาษณ์
๑. ชื่อผู้ให้ ข้อมูล .................................................................................
ชาย หญิง
วุฒิทางธรรม …………………………………
วุฒิการศึกษา ..............................................
ตํ่ากว่าหรื อระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่นี ้มาแล้ ว
น้ อยกว่า ๕ ปี ๕
– ๑๐ ปี ๑๑ ปี ขึ ้นไป
เป็ นพระสังฆาธิการ ระดับ.............................................
เป็ นพระภิกษุ สามเณร วัด.............................................
เป็ นคณะกรรมการวัด ระบุหน้ าที่....................................
เป็ นพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป
ชื่อวัด/หมูบ่ ้ าน..............................................หมูท่ ี่...............ตําบล...................
อําเภอ................................................จังหวัด.................................................
๒. ในรอบ ๓ ปี ที่ผา่ นมา เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างไรบ้ างในวัด/หมูบ่ ้ านของท่าน (ระบุ
เหตุการณ์ที่เกิดและจํานวนครัง้ หรื อความถี่ของการเกิดเหตุการณ์นนๆ
ั้ )
..................................................................................................................................
๓. เหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวทําให้ เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
อย่างไรบ้ าง
จํานวน (คน)
ความสูญเสียต่อชีวิต/ร่างกาย
พระภิกษุ/สามเณร
คฤหัสถ์
๑) ได้ รับบาดเจ็บเล็กน้ อย
๒) ได้ รับบาดเจ็บสาหัส/ทุพพลภาพ
๓) ถึงแก่ชีวิต

๘๓
ความสูญเสียต่อทรัพย์สิน

จํานวนความสูญเสีย
ลักษณะความสูญเสีย มูลค่าความเสียหาย
(บาท)

๑) วัด/กุฎิ/ศาสนสถาน
๒) บ้ านเรื อน
๓) เรื อกสวน ไร่นา หรื อที่ทํากิน
๔) สิ่งของ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ระบุ..........
๔. ในรอบ ๓ ปี ที่ผา่ นมามีการย้ ายเข้ าหรื อย้ ายออก จากวัด/หมูบ่ ้ าน มากน้ อยแค่ไหน
จํานวน (คน)
ย้ ายเข้ า
ย้ ายออก
๑) พระภิกษุ/สามเณร
๒) ประชาชนทัว่ ไป
๕. วัด/หมูบ่ ้ านของท่านมีมาตรการและวิธีการป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นอย่างไร
บ้ าง (ระบุมาตรการและวิธีการป้องกัน เป็ นข้ อๆ)
๖. ผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ/สามเณรในพื ้นที่เป็ นอย่างไรบ้ าง (ระบุ
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ/สามเณร ในแต่ละด้ านเป็ นข้ อๆ)
๖.๑ ด้ านการดํารงชีวิต
๖.๒ ด้ านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
๖.๓ ด้ านการเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
๖.๔ ด้ านการสังคมสงเคราะห์
๗. วัด/หมูบ่ ้ านของท่านมีการปรับตัวหรื อปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบตั ศิ าสนกิจอย่างไร
บ้ าง (ระบุวิธีการปรับตัวหรื อการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ในแต่ละด้ าน
เป็ นข้ อๆ )
๗.๑ ด้ านการดํารงชีวิต
๗.๒ ด้ านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
๗.๓ ด้ านการเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
๗.๔ ด้ านการสังคมสงเคราะห์

๘๔
๘. ท่านมีเนวทางที่จะเสนอเพื่อให้ การปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถปฏิบตั ศิ าสนกิจได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
อย่างไรบ้ าง (ระบุแนวทาง ในแต่ละด้ าน เป็ นข้ อๆ )
๘.๑ ด้ านการดํารงชีวิต
๘.๒ ด้ านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
๘.๓ ด้ านการเผยแผ่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
๘.๔ ด้ านการสังคมสงเคราะห์
๙. ท่านเห็นว่าปั ญหา/อุปสรรคสําคัญในการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพื ้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอะไรบ้ าง (ระบุปัญหา/อุปสรรค เป็ นข้ อๆ)
๑๐. ท่านเห็นว่าภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรจะให้ ความช่วยเหลือพระภิกษุ
สามเณรในพื ้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรบ้ าง (ระบุความต้ องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เป็ นข้ อๆ)
๑๑. บันทึกข้ อสังเกตอื่นๆ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................ผู้สมั ภาษณ์
(..................................................)
วัน/เดือน/ปี ที่สมั ภาษณ์ ........./................../......

๘๕

ประวัตผิ ้ ูวจิ ัย
๑. หัวหน้ าโครงการวิจัย

ชื่อ รศ.สมบูรณ์ นามสกุล บุญฤทธิ์
รหัสประจําตัวนักวิจัยแห่ งชาติ
๕๑-๑๒-๐๐๘๑
ตําแหน่ งปั จจุบัน
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
หน่ วยงานที่ตดิ ต่ อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
รหัส ๘๐๐๐๐ โทร.๐- ๗๕๓๔-๕๘๙๒ โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๒๘๙๘
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
พ.ศ.
การศึกษาบัณฑิต
สังคมศึกษา
๒๕๒๗
กศ.บ.
มศว.สงขลา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม.
ไทยคดีศกึ ษา
๒๕๓๒
มศว.สงขลา
ผลงานทางวิชาการด้ านการวิจัย
ชื่องานวิจยั
ลําดับ
ที่
๑ การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒ การติดตามบัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
๓ การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๘
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔ การศึกษารูปแบบและผลกระทบทางสังคมจากการ
ดําเนินการตามโครงการกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมือง
แห่งชาติในจังหวัดนครศรี ธรรมราช

พ.ศ.

สถานภาพ

๒๕๔๓ หัวหน้ าโครงการ
๒๕๔๕ หัวหน้ าโครงการ
๒๕๔๗ หัวหน้ าโครงการ

๒๕๔๗ หัวหน้ าโครงการ

๘๖
๒. ผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ (ภาษาไทย) พระมหาวิเชียร นามสกุล วชิรธมฺโม
(ภาษาอังกฤษ) Pramaha Wichien Wachirathammo
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
……………………………………
ตําแหน่ งปั จจุบัน
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
(ปฏิบตั หิ น้ าที่ ห้ องเรี ยนจังหวัดปั ตตานี)
เลขานุการ เจ้ าคณะจังหวัดปั ตตานี
หน่ วยงานที่ตดิ ต่ อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
ห้ องเรี ยนปั ตตานี อ.เมือง จ.ปั ตตานี
รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
พ.ศ.
ปริ ญญาตรี
พธ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มจร. (ส่วนกลาง)
๒๕๓๖
ปริ ญญาโท
M.A.
ภาษาศาสตร์
University of
๒๕๓๘
Poona India
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ศาสนา, สังคมวิทยา

๘๗
๓.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ชื่อ
ผศ.ปั ญญา นามสกุล เลิศไกร
รหัสประจําตัวนักวิจัยแห่ งชาติ
๓๗ - ๐๐ - ๐๐ - ๐๐๒๑
ตําแหน่ งปั จจุบัน
อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช
หน่ วยงานที่ตดิ ต่ อ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
รหัส ๘๐๒๘๐ โทร. ๐-๗๕๓๙-๒๑๐๕ โทรสาร ๐- ๗๕๓๗-๗๔๔๐
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
พ.ศ.
ปริ ญญาตรี
สังคม
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
๒๕๑๙
ค.บ.
ศึกษา
เจ้ าพระยา
ปริ ญญาโท
พัฒนา
๒๕๒๗
ศศ.ม.
ม.เกษตรศาสตร์
สังคม
ผลงานทางวิชาการด้ านการวิจัย
ชื่องานวิจยั
สถานภาพ
ลําดับ
พ.ศ.
ที่
๑ การสํารวจความเห็นของสมาชิกอบต. ในจังหวัด
๒๕๔๑ หัวหน้ าโครงการ
นครศรี ธรรมราช (ทุนสถาบันราชภัฎนครศรี ธรรมราช)
๒ พลวัตตลาดพืชผลที่ตลาดหัวอิฐ อ.เมือง จ.
๒๕๔๒ หัวหน้ าโครงการ
ย่อยที่ ๔
นครศรี ธรรมราช (โครงการย่อยที่ ๔) เมธีวิจยั อาวุโส
ศ.สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (ทุน สกว.)
๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประชาชนรอบอ่างเก็บนํ ้า ๒๕๔๓ หัวหน้ าโครงการ
กะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช (ทุนสภาวิจยั
แห่งชาติ)

๘๘
๔.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ชื่อ (ภาษาไทย) ผศ.ดร.ไพฑูรย์ นามสกุล พัฒน์ใหญ่ยิ่ง
(ภาษาอังกฤษ) Assist.Prof. Dr. PAITOON PATYAIING
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
๙๓๔-๐๑-๐๐๒๘๔-๖๐๑
ตําแหน่ งปั จจุบัน
รองผู้อํานวยการบริ หารและวางแผนพัฒนา
โครงการจัดตังสถาบั
้
นสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
หน่ วยงานที่ตดิ ต่ อ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี ตําบลรูละมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
รหัส ๙๔๐๐๐ โทร. ๐-๗๓๓๑- ๓๙๓๐ –๔๕
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ
ปริ ญญาตรี
ศศ.บ.
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

M.A.
Ph.D.

สาขา
ศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
Philosophy
Philosophy
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สถาบัน
ม.สงขลา
นครินทร์
B.H.U. India
Vis Bharati
University
India

พ.ศ.
๒๕๑๘
๒๕๒๐
๒๕๒๙

