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Perceptions of the crisis in three southern border provinces of Thailand
and the image of Thai Muslim students from the viewpoint of
private enterprise executives in Bangkok Metropolis
ศศิพรรณ บิลมาโนช
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การรับรู้ถึงวิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพลักษณ์ที่มีต่อนักศึกษา
ไทยมุสลิมในสายตาของผูบ้ ริ หารสถานประกอบการเอกชนในกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารวิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อศึกษาการรับรู ้ถึงความรุ นแรงของ
วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนาจาก
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4)เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการพิจารณารับนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนา
จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าทํางาน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของการศึกษานี้ คือ ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ
เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ไม่ได้นบั ถือศาสนาอิสลาม จํานวน 50 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผล
การศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเปิ ดรับข่าววิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท้ งั จากสื่ อมวลชนและสื่ อ
บุคคล โดยการเปิ ดรับจากสื่ อมวลชนในความถี่ระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47) และกลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับข่าว
วิกฤตการณ์จากสื่ อบุคคลในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักรับรู้ถึงความรุ นแรงของ
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับสู ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56) อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักส่ วนใหญ่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเห็นว่า
การดําเนินชีวิตประจําวันตามหลักศาสนาอิสลามของนักศึกษาไทยมุสลิมไม่เป็ นปั ญหาในการทํางานร่ วมกับผูท้ ี่
นับถือศาสนาอื่นๆ ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างคิดว่ายินดีที่จะรับนักศึกษาไทยมุสลิมเข้าทํางาน หากบุคคลนั้นมีความรู้
ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้
ABSTRACT
The particular objectives of the study of perceptions of the crisis in three southern border
provinces of Thailand and the image of Thai Muslim students from the view point of private
enterprise executives in Bangkok Metropolis are: 1) to study the level of exposure to the crisis
information in three southern border provinces of Thailand; 2) to compare executive perceptions of
the severity of the crisis in the south; 3) to study the executives image of Thai Muslim students from
these southern provinces; and 4) to study opinions and considerations relating to accepting Thai
Muslim students into private enterprises. A total of 50 private enterprise executives, who are not
Muslim and whose offices are located in the Bangkok Metropolis, were selected for this study.
Questionnaires and interviews were used as the tools for data collection. Statistical analyses were based
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on frequency, percentage and mean. The results of the study were as follows: The participants were
exposed to information about crisis in the southern provinces mainly from mass media and personal
communication. The frequency of exposure to mass media is very high (mean = 4.47) In addition, the
sample was exposed to information from personal communication at the middle level (mean = 2.88).
The sample’s perception of the severity of the crisis in the south of Thailand is high (mean = 3.56).
However, most of the key informants had favorable attitudes toward Thai Muslim students from
the southern border provinces of Thailand. They did not think the Muslim daily practice was a problem
in working together with other employees of different religions. The sample executives were pleased
to admit Thai Muslim students into their enterprise, if the applicants had the knowledge, qualifications
and abilities required.

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การปล้นปื นและอาวุธ พร้อมกับ
สังหารทหารชั้นประทวน จํานวน 4 นาย ที่กองพันพัฒนาที่ 4
ค่ายสมเด็จกรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.
นราธิ วาส รวมทั้งมีการเผาโรงเรี ยนหลายสิ บแห่ งในหลายๆ
พื้นที่ภายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมๆ กัน เมื่อวันที่
4 มกราคม 2547 ต่อจากนั้นมาก็เกิดเหตุการณ์การสังหาร
เจ้าหน้าที่ ทหาร ตํารวจ พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งราษฎรที่ ไม่
เกี่ยวข้องเป็ นระยะๆ มีการก่อการร้ายลอบวางระเบิดทําลาย
อาคารสถานที่ ราชการและห้างร้ านของเอกชนเป็ นรายวัน
หลังจากนั้นเป็ นต้นมาสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้ทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งการลอบวางระเบิ ด
การก่อวินาศกรรม การก่อจลาจล การเผาทําลายสถานที่ราชการโดยเฉพาะโรงเรี ยนและสถานี อนามัย การวางระเบิ ด
ธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษ ทั จําหน่ ายรถยนต์ต่างๆ รวมไป
ถึ งการสังหารเจ้าหน้าที่ ทหาร ตํารวจ ครู และประชาชนผู้
บริ สุทธิ์ ปั ญหาความรุ นแรงเหล่านี้ ได้เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
ซํ้าซากและได้เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนถึงปัจจุบนั
นายแบรด อดัมส์ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มเฝ้ าติ ดตามความ
เคลื่อนไหวด้านสิ ทธิ มนุษยชน “ฮิวแมน ไรต์ วอตช์” ประจํา
ภูมิ ภาคเอเซี ย ซึ่ งมี สํานักงานใหญ่ อยู่ในนิ วยอร์ ก สหรั ฐอเมริ กา ได้รายงานถึ งสถานการณ์ ความรุ นแรงในพื้นที่ 3
จังหวัด ชายแดนภาคใต้ข องไทย คื อ ปั ตตานี ยะลา และ
นราธิ วาสว่า กลุ่ มผูก้ ่ อความไม่ ส งบในพื้ นที่ ได้ขยายเป้ า
หมายการโจมตี จากทหารตํารวจมาเป็ นกลุ่มพลเรื อนมาก
ขึ้น โดยระหว่างเดือนมกราคม ปี 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม ปี
2550 เกิดเหตุรุนแรงเกี่ยวข้องกับพลเรื อนในพื้นที่มากกว่า
3,000 ครั้ง ขณะที่การโจมตีทหารและที่ต้ งั ทางทหาร หรื อ
ตํารวจและที่ต้ งั ของตํารวจ ถูกโจมตีจากกองกําลังติดอาวุธ
ราว 500 ครั้ง มีผเู้ สี ยชีวิตมากกว่า 2,400 ราย บาดเจ็บราว
4,000 คน โดยผูส้ ู ญเสี ยส่ วนใหญ่เป็ นพลเรื อนประมาณร้อย
ละ 90 ตลอดช่วงระยะเวลา 43 เดือนนับตั้งแต่ปี 2547 ที่ผา่ น

มา มี ประชาชนเสี ยชี วิตโดยการถูกตัดศี รษะอย่างน้อย 29
คน เป้ าหมายของผู ้ก่ อ ความไม่ ส งบ คื อ ขยายขี ด ความ
รุ นแรงและสร้ างความหวาดกลัวในหมู่ ประชาชนไม่ ให้
ดํา เนิ นชี วิ ต หรื อ ประกอบอาชี พ ได้ต ามปกติ เพื่ อ ทํา ลาย
โครงสร้ างพื้นฐานทางเศรษฐกิ จและสังคม และลดความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของอํา นาจรั ฐ ที่ ไ ม่ ส ามารถคุ ้ม ครองป้ องกัน
ประชาชนผูบ้ ริ สุ ทธิ์ ได้ การเข่นฆ่ าหรื อทําร้ ายประชาชน
อย่างโหดเหี้ ยมทารุ ณเกิดขึ้นทุกเวลาและทุกสถานที่ ไม่ว่า
จะเป็ นช่วงเดิ นทางไปทํางาน ไปรั บบุตรหลานที่ โรงเรี ยน
ไปทํา ไร่ ท ํา สวนหรื อ เลี้ ย งสั ต ว์ ไปซื้ อ ของในตลาด แม้
กระทัง่ นั่งรั บประทานอาหารในร้านอาหาร ดังนั้น จึ งไม่มี
ประชาชนผูใ้ ดที่ อ าศัย อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปลอดภัย จากการถูก เข่น ฆ่ า ทํา ร้ า ย (ไทยรัฐ, 29 สิ งหาคม
2550)
ปั ญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ ัน นอกจากจะ
พิจารณาปั จจัยด้านประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมที่ แตกต่างกันแล้ว ประเด็นสําคัญที่ ก่อให้เกิ ดปั ญหา
มากที่ สุ ด คื อ ความแตกต่างด้านศาสนา เนื่ องจากศาสนา
อิ สลามเป็ นวิถีชีวิตของคนไทยมุ สลิ มในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จุดเด่นของศาสนาอิสลาม คือ การบูรณาการศาสนา
กับการศึกษาและวัฒนธรรมให้เป็ นเรื่ องเดี ยวกัน และเป็ น
วิถีชีวิตของคน ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช ทุกคนต้องเป็ น
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในคนคนเดี ยวกัน คนนอกศาสนาอาจจะ
มองว่าศาสนาอิ สลามมี ความเคร่ งครั ด แต่ที่ จริ งแล้วหลัก
ปฏิบตั ิต่างๆ นั้นมีจุดมุ่งหมายคือการสอนคนให้เป็ นคนดีเพื่อ
ช่ ว ยให้ ศ าสนิ ก ชนอยู่ร่ ว มกันอย่า งสั น ติ สุ ข เช่ น เดี ย วกับ
ศาสนาอื่นๆ ในโลก แต่ปัจจุบนั สถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นใน
ภาค ใต้ทาํ ให้ภาพของศาสนาอิสลามกลับกลายเป็ นศาสนา
แห่ งความก้าวร้าว รุ นแรง และไร้เหตุผล (อิสมาอีล ลุตฟี
จะปะกียา, 2547) คนไทยเกือบทั้งประเทศมีความเข้าใจที่ผิด
เกี่ ยวกับศาสนาอิ สลามรวมทั้งคนไทยมุสลิมในหลายเรื่ อง
โดยโยงคนไทยมุ ส ลิ ม โดยเฉพาะมุ ส ลิ ม ในสามจัง หวัด

ชายแดนภาคใต้กับผูก้ ่ อความไม่สงบว่าเป็ นพวกเดี ยวกัน
และมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วา่ เป็ น
พื้นที่เสี่ ยงอันตรายมากไปด้วยการก่อการร้าย ชาวมุสลิมจึง
ถูกมองว่าเป็ นพวกผูค้ ิดร้ายต่อแผ่นดิน และคนส่ วนใหญ่จะ
รู้สึกกลัวคนไทยมุสลิม (ธนพล บุณโยปั ษฎัมภ์, 2547)
สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตน้ ปี พ.ศ. 2547 ได้ส่งผลกระทบของ
ความรุ นแรงในวงกว้างออกไปในทุ กมิ ติ ทั้งในด้านความ
มั่นคง เศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อง มี หนังสื อและบท
วิเคราะห์ปัญหาชายแดนภาคใต้อยูม่ ากมายที่พยายามอธิ บาย
สาเหตุ ของปั ญหาความรุ นแรงและความไม่ สงบของชาย
แดนภาคใต้ แต่จนถึงวันนี้ เหตุการณ์ความไม่สงบก็ยงั ดํารง
อยูแ่ ละยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง
นักศึกษาไทยมุสลิมในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง
ระบุวา่ คนไทยเป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานครยัง มี ค วามเข้า ใจผิด เกี่ ย วกับ ชาวไทยมุ ส ลิ ม จากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเห็นว่าพื้นที่ในสามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้เป็ นสถานการณ์ ที่น่ากลัวไม่มีความปลอดภัย
เป็ นพื้นที่ ที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะเสี่ ยงอันตรายและมากไป
ด้ว ยการก่ อ การร้ า ย คนไทยมุ ส ลิ ม รวมทั้ง นัก ศึ ก ษาไทย
มุสลิมที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบทั้งหมดถูก
มองว่าเป็ นพวกผูค้ ิ ดร้ ายต่อแผ่นดิ น และเข้าใจว่าคนไทย
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นพวกเดียวกันกับ
กลุ่ ม คนไทยมุ ส ลิ ม ที่ ก่ อ ความไม่ ส งบ ทั้ ง นี้ คนไทยใน
กรุ งเทพมหานครจะรู้สึกกลัวและไม่ไว้วางใจคนไทยมุสลิม
ที่ มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายครั้ งที่ นักศึ กษา
ไทยมุสลิมบางคนไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าไปภายในสถานที่
บางแห่ ง เช่น ในสถานที่ราชการและเอกชนหลายแห่ ง หรื อ
มีการตรวจค้นนักศึกษาไทยมุสลิมอย่างเข้มงวด เป็ นต้น
เนื่ องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน
เกือบทุกแห่งที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จะต้องมีนกั ศึกษา
ที่ เป็ นมุสลิมจํานวนหนึ่ งร่ วมศึกษาอยู่ในสถาบันเหล่านั้น
และเมื่อนักศึกษาไทยมุสลิมเหล่านั้นสําเร็ จการศึกษาก็จะ
มีบางส่ วนไปสมัครเข้าทํางานในสถานประกอบการต่างๆ
ดัง นั้น ผูว้ ิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาผลกระทบของ
บริ บทวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งนี้ ต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มาจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาพลักษณ์ของนักศึกษาไทย
มุสลิมที่ มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสายตาของ

ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิ สลาม
รวมถึ ง ผลกระทบของการเป็ นมุ ส ลิ ม ของนัก ศึ ก ษาที่ มี
ข้อกําหนดทางศาสนาให้มีการดําเนิ นชี วิตประจําวันแตก
ต่างไปจากผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอื่นๆ ต่อการได้รับการคัดเลือก
หรื อปฏิเสธการรับเข้าทํางาน โดยผูว้ ิจยั สนใจศึกษาความ
คิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานประกอบการเอกชนเฉพาะผูท้ ี่
ไม่ได้นบั ถือศาสนาอิสลาม ในประเด็นเกี่ยวกับ การเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การรั บ รู้ ถึ ง ความรุ น แรงของวิ ก ฤตการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภาพ
ลัก ษณ์ ที่ มี ต่ อ นัก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที่ ม าจากสามจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้แ ละความคิ ด เห็ น ต่ อ การพิ จ ารณารั บ
นักศึ กษาไทยมุ ส ลิ ม เข้าทํางานในสถานประกอบการใน
มุ ม มองของผูบ้ ริ ห ารสถานประกอบการเอกชนที่ ไ ม่ ใ ช่
มุสลิม
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาความคิ ดเห็ นของกลุ่ม
ตัวอย่างผูบ้ ริ หารสถานประกอบการที่ ไม่ได้นับถือศาสนา
อิสลาม จํานวน 50 คน ซึ่ งได้คดั เลือกมาจากสถานประกอบ
การเอกชนที่ ต้ งั อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีการดําเนิ น
กิจการใน 4 รู ปแบบ คือ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
บริ ษทั จํากัด และบริ ษทั จํากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการรวบ
รวมข้อมูลจากการสํารวจและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการเปิ ดรั บข่ าวสารวิกฤตการณ์ ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ
เอกชนที่ไม่ได้นบั ถือศาสนาอิสลามในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการรั บรู้ถึงความรุ นแรงของวิกฤตการณ์
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผูบ้ ริ หารสถานประกอบ
การเอกชนที่ ไม่ได้นับ ถื อศาสนาอิ ส ลามในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มา
จากสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ใ นสายตาของผูบ้ ริ ห าร
สถานประกอบการเอกชนที่ไม่ได้นบั ถือศาสนาอิสลามใน
เขตกรุ ง เทพมหานครภายใต้วิก ฤตการณ์ ใ นสามจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการพิจารณารับนักศึกษา
ไทยมุ สลิมที่ มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าทํางาน
ของผู้บ ริ หารสถานประกอบการเอกชนที่ ไ ม่ ไ ด้นั บ ถื อ
ศาสนาอิสลามในเขตกรุ งเทพมหานคร

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกผูบ้ ริ หารของสถาน
ประกอบการเอกชนตามเกณฑ์ที่ ก ํา หนดไว้ (Purposive
Sampling) โดยต้อ งเป็ นผู้บ ริ หารที่ ไ ม่ ไ ด้นับ ถื อ ศาสนา
อิสลามของสถานประกอบการเอกชนที่ต้ งั อยูใ่ นเขตต่างๆ
ของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมี ความแตกต่างกันในด้านเพศ
อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ และลักษณะการดําเนิ น
ธุ รกิจของสถานประกอบการ ทั้งนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้ง 50
คนเป็ นผูบ้ ริ หารสถานประกอบการเอกชนที่มีการดําเนิ น
กิจการใน 4 รู ปแบบ คือ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
บริ ษทั จํากัด และบริ ษทั จํากัด (มหาชน)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา
ในครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม โดยยึดวัตถุ ประสงค์ในการ
ศึกษาเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารและการรับรู้ถึงความรุ น
แรงของวิกฤติ การณ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพ
ลักษณ์ที่มีต่อของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ มีภูมิลาํ เนามาจาก
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพิจารณารับนักศึกษา
ไทยมุ สลิ มเข้าทํางานในสถานประกอบการของผูบ้ ริ หาร
สถานประกอบการ
การทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากนักวิจัยที่ มี ความรู้
และประสบการณ์ในการทําวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ จากนั้นได้
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ผูบ้ ริ หารสถานประกอบ
การเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 5 คน และนําข้อ
วิจารณ์มาปรับปรุ งแก้ไขความถูกต้องของการใช้ภาษาและ
การสื่ อความหมายให้ชดั เจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั อีกครั้งหนึ่งก่อนดําเนินการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จัย เป็ นผูร้ วบรวมข้อ มู ล และสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห าร
สถานประกอบการเอกชนทั้ง 50 คนด้วยตนเอง โดยได้
อธิ บายวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการสัมภาษณ์ให้
ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการเอกชนได้รับทราบและเข้าใจ
ก่อ น ต่อ จากนั้น จะนัดหมายกับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักล่วงหน้า
เพื่อขอนัดวันสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่แต่ละคนสะดวก

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจและการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกมาประมวลเข้าด้วยกันโดยจัดระเบี ยบหมวด
หมู่ของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และแนวคิด
ทฤษฏี ที่ นาํ มาเป็ นแนวทางในการศึ ก ษา โดยใช้ส ถิ ติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Satatistic) ได้แก่ วิธีการแจกแจง
ความถี่ (frequency distribution) การค่าร้อยละ (percentage)
และการหาค่ า เฉลี่ ย (mean) ซึ่ งวิ เคราะห์ และนํา เสนอผล
การวิ จั ย โดยการพรรณนาตามลํา ดั บ เนื้ อหาที่ มี ค วาม
เกี่ยวเนื่องกัน

ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล หลักทั้งหมด 50 คน เป็ นผูบ้ ริ หารสถาน
ประกอบการเอกชนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม โดยเป็ น
เพศชาย 36 คน และเพศหญิ ง 14 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วน
ใหญ่มีอายุในช่วง 40 - 49 คิดเป็ นร้อยละ 26 โดยมีอายุมาก
ที่สุด 75 ปี และน้อยที่สุด 28 ปี อายุเฉลี่ย 49.04 ปี ส่ วนใหญ่
ได้รับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าคิดเป็ นร้อย
ละ 72 และมีสถานภาพสมรสคิดเป็ นร้อยละ 84 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 70 รองลง
มานับถือศาสนาคริ สต์คิดเป็ นร้อยละ 22 และส่ วนใหญ่เป็ น
ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการประเภทบริ ษ ทั จํากัดคิ ดเป็ น
ร้อยละ 64
2. การเปิ ดรั บข่ าวสารวิกฤตการณ์ ในสามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้
ตามปกติ ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล หลัก เปิ ดรั บ ข่ า วสารทั่ว ไปจาก
สื่ อมวลชนประเภทต่างๆ ในระดับที่ สู งมาก ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ย
รวมเท่ากับ 4.47 โดยส่ วนใหญ่เปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อโทรทัศน์ มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ หนังสื อพิมพ์และวิทยุ ส่ วน
นิ ตยสารหรื อวารสารเป็ นสื่ อมวลชนที่ กลุ่ มตัวอย่างเปิ ด
รั บน้อยที่ สุ ด และส่ วนใหญ่ เปิ ดรั บข่ าวสารจากโทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์ และวิทยุเป็ นประจําทุกวัน ส่ วนนิ ตยสารหรื อ
วารสารนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่เปิ ดรับทุกสัปดาห์ โดย
ส่ วนใหญ่ใช้เวลาชมโทรทัศน์ ฟั งวิทยุ และอ่านหนังสื อพิมพ์
ครั้งละ 2 ชัว่ โมง ส่ วนนิ ตยสารหรื อวารสาร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ส่ วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านครั้ งละ 1 ชัว่ โมง นอกจากนั้น

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่ยงั ได้ใช้เวลาครั้งละ 2 ชัว่ โมง กับ
สื่ อมวลชนอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต อีกด้วย
ส่ วนการรั บทราบข่าววิกฤตการณ์ ในสามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักรับทราบทั้งจากสื่ อมวลชนและ
สื่ อบุ คคล โดยการรั บทราบจากสื่ อมวลชนนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักส่ วนใหญ่ ได้รับทราบจากโทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์
มากที่สุด และน้อยที่สุดจากนิ ตยสารหรื อวารสาร ทั้งนี้ กลุ่ม
ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ ทราบข่ า ววิ ก ฤตการณ์ จ ากวิ ท ยุ
หนังสื อพิมพ์ และโทรทัศน์เกื อบทุ กครั้ ง และได้รับทราบ
จากนิ ตยสารหรื อวารสารและสื่ อมวลชนอื่นๆ เป็ นบางครั้ ง
ส่ วนการรั บทราบข่าววิกฤตการณ์ ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จากสื่ อบุคคลนั้น กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับทราบ
จากเพื่อนร่ วมงานมากที่สุด รองลงมา คือ เพื่อนบ้าน และได้
รับทราบจากคนรู ้จกั น้อยที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้
รับทราบจากเพื่อนร่ วมงาน พ่อแม่ หรื อญาติสนิทเป็ นบางวัน
และได้รับทราบจากคนรู้จกั หรื อเพื่อนบ้านนานๆ ครั้ง
สําหรับการรับทราบข่าวเหตุการณ์ความรุ นแรงต่างๆ ที่
เกิ ดขึ้ นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปี พ.ศ. 25472551 จากจํานวนข่าวเหตุการณ์ 25 ข่าว มี ข่าวเหตุการณ์ 3
ข่ าวที่ กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ รั บทราบมากที่ สุ ดเรี ยงตาม
ลําดับ ได้แก่ กรณี ประชาชนชุมนุมปิ ดล้อม สภอ.ตากใบ และ
เจ้าหน้าที่ได้ใช้กาํ ลังสลายการชุมนุมเป็ นเหตุให้มีผเู้ สี ยชีวิต
รวม 85 ราย (ร้อยละ 98) รองลงมา คือ กรณี ผกู้ ่อความไม่สงบ
ยึดมัสยิดกรื อเซะ จ.ปั ตตานี และยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ เป็ นเหตุ
ให้มีผเู้ สี ยชีวิตรวม 35 ราย (ร้อยละ 94) และข่าวการวางเพลิง
และการก่อเหตุร้ายในที่ สาธารณะจํานวน 70 แห่ งพร้ อมๆ
กันในพื้นที่ สามจังหวัดภาคใต้ (ร้ อยละ 90) ส่ วนข่าวเหตุการณ์ที่กลุ่มตัวอย่างรั บทราบน้อยที่ สุด คือ ข่าวเหตุการณ์
ลอบวางระเบิดบนถนนสายดุซงญอ - เจาะไอร้อง อ.ระแงะ
จ. นราธิวาส เป็ นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสี ยชีวติ 7 นาย (ร้อยละ 30)
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสื่ อ
ประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้ น 877 ครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ เ คยรั บ ทราบจากโทรทัศ น์ ม ากที่ สุ ด รองลงมา คื อ
หนังสื อพิมพ์และวิทยุ ส่ วนสื่ อบุคคล สื่ อมวลชนอื่นๆ (เช่น
อินเทอร์ เน็ต หรื อ SMS) และนิ ตยสารหรื อวารสารเป็ นสื่ อ
ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบค่อนข้างน้อย

3. การรั บ รู้ ถึงความรุ นแรงของวิกฤตการณ์ ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ รั บ รู ้ ถึ ง ความรุ นแรงของ
วิ ก ฤตการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ใ น
ระดับสู ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56) โดยกลุ่มตัวอย่างได้แสดง
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ข้อ ความเกี่ ย วกับ ความรุ น แรงของ
วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จาํ นวน 20 ข้อ
ความในระดับต่างๆ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งคิด
เป็ นร้อยละ 31.60 เห็นด้วยคิดเป็ นร้อยละ 28.10 ไม่แน่ ใจ
คิดเป็ นร้อยละ 17.20 ไม่เห็นด้วยคิดเป็ นร้อยละ 11.80 และ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ คิดเป็ นร้อยละ 11.30
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ 3 ข้อความที่ว่า
“บริ เวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นพื้นที่ที่เต็มไปด้วย
อันตรายและไม่มีความปลอดภัย” (ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.80)
“วิกฤติการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
ทําลายความน่ าเชื่ อถือของอํานาจรั ฐที่ ไม่สามารถคุม้ ครอง
ป้ องกันประชาชนได้” (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.78) และ “การราย
งานข่าวของสื่ อมวลชนต่างๆ มักจะมีข่าวและภาพเหตุการณ์
ความรุ นแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นาํ
เสนออยู่เป็ นประจํา” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76) โดยกลุ่มตัวอย่าง
ได้แสดงความเห็ นด้วยกับ 3 ข้อความที่ ว่า “ปั ญหาความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นปั ญหาใหญ่ที่แก้ยาก
มากที่ สุดของประเทศไทย” (ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.10) “สถานการณ์ ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เกิ ด
มาตั้งแต่ตน้ ปี พ.ศ. 2547และต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั นั้นจะ
ยังคงความรุ นแรงโดยไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงเมื่ อใด” (ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.08) และ “จากสถิติต่างๆชี้ให้เห็นว่ามีประชาชน
เป็ นโรคเครี ยดเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปั ญหาวิกฤติ-การณ์ความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06)
อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างไม่แน่ใจกับ 3 ข้อความที่วา่
“ความไม่สงบในพื้นที่บริ เวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
สาเหตุมาจากการถูกปลุกปั่ นและยุยงโดยต่างชาติที่คิดร้าย
ต่อแผ่นดินไทย” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 “การปฏิบตั ิการก่อ
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการสนับ
สนุ นจากองค์กรก่ อการร้ ายภายนอกประเทศ” มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ า กับ 3.22 และ “ปั ญ หาวิ ก ฤติ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบใน

ภาคใต้ทาํ ให้คนไทยพุทธและไทยมุสลิมไม่ไว้วางใจกันและ
กัน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วย
กับ 2 ข้อความที่ ว่า “ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งกันทางด้านเชื้ อชาติและ
ศาสนาของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.30 และ “คนไทยมุสลิมส่ วนใหญ่ให้การสนับสนุนหรื อเอา
ใจช่วยกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้” มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 2.20 นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งกับ 3 ข้อความที่ว่า “คนไทยมุสลิมส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
แนวคิดและวิธีการต่อสู้ของกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบในสาม
จังหวัดภาคใต้” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 “ความไม่สงบในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสาเหตุมาจากการที่คนในพื้นที่
ถูกกดขี่ ข่มเหงและไม่ได้รั บความเป็ นธรรมจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.82 และ “ชาวไทยมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็ นคนที่ มีใจคอโหดร้ าย
และน่ากลัว” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48
4. ภาพลักษณ์ ที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลําเนา
มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักศึกษา
ไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในศาสนาอิสลาม รวม
ทั้งการปฏิบตั ิตามหลักศาสนาของชาวมุสลิม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมี ค วามรู้ แ ละความเข้าใจเกี่ ย วกับศาสนาอิ สลาม
รวมทั้งการปฏิบตั ิตามหลักศาสนาของชาวมุสลิมในระดับ
พื้นฐานทัว่ ๆไป กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างทราบว่า มัสยิด คือ
สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของมุสลิม โดยอิหม่าม คือ
ผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ ในการประกอบพิธีของศาสนาอิ สลาม และ
ทราบว่า ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ พระอัลลอฮ์ นอก
จากนั้น ยังทราบประเด็นต่อไปนี้ คือ มุสลิมจะต้องการทํา
ละหมาดเพื่อเป็ นการแสดงความเคารพต่อพระอัลลอฮ์ซ่ ึ ง
คล้ายกับการสวดมนต์ของศาสนิ กชนในศาสนาพุทธและ
ศาสนาคริ สต์ โดยจะทําละหมาดวันละหลายครั้งและจะ
ต้องชําระล้างร่ างกายให้สะอาดก่อนการละหมาดทุกครั้ ง
การรับประทานเนื้ อหมูและการดื่มสุ ราเป็ นข้อห้ามสําหรับ
มุสลิม และอาหารอื่นๆ ที่มุสลิมสามารถรับประทานได้จะ
ต้องมีเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ “ฮาลาล” ผูช้ ายมุสลิมทุก
คนจะต้องผ่านการทําพิธีสุหนัดตั้งแต่ในวัยเด็ก และตาม

หลัก ศาสนาอิ ส ลามผูช้ ายมุ ส ลิ ม สามารถมี ภ รรยาได้ถึ ง
4 คน พิธีศพของศาสนาอิสลามจะต้องอาบนํ้าศพให้สะอาด
หมดจดก่ อนที่ จะนําศพไปฝั ง การแต่งกายของมุ สลิ มเป็ น
อย่างไร ศาสนาอิสลามมีขอ้ กําหนดในการประพฤติปฏิบตั ิ
ของผูห้ ญิงมุสลิมอย่างเคร่ งครัด ในทุกๆ ปี ศาสนาอิสลาม
จะมี ช่วงการถือศีลอด ซึ่ งมุสลิมไม่สามารถจะรั บประทาน
อาหารหรื อดื่มนํ้าได้ในช่วงเวลากลางวันเป็ นเวลาประมาณ
1 เดื อ น นอกจากนั้น ศาสนาอิ ส ลามได้มี ข ้อ กําหนดให้
มุสลิมต้องเดิ นทางไปเมื องเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบี ย
เพื่อไปประกอบพิธีฮจั น์ ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิกิจทางศาสนาที่
สําคัญและยิ่งใหญ่มากสําหรั บมุ สลิ ม รวมทั้งมี ขอ้ กําหนด
ให้มุ สลิ มทุ กคนต้องทําบุ ญ ด้วยการช่ วยเหลื อสั งคมและ
บริ จาคทานให้แก่ผทู้ ี่ยากจนและห้ามมิให้มุสลิมรับดอกเบี้ย
หรื อค้ากําไรเกิน และท้ายสุ ดกลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่า ศาสนา
อิ สลามมี การอนุ ญาตให้มุ สลิ มสามารถทําสงครามศักดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เรี ยกว่ า “ญิ ฮาด” ได้ใ นกรณี ที่ ต ้อ งต่ อ สู้ เพื่ อ ความ
เป็ นธรรม โดยถื อว่าเป็ นกระทําไม่ผิดหลักศาสนาอิ สลาม
ซึ่ งเห็นได้จากข่าวเรื่ องการพลีชีพของชาวมุสลิมในเหตุการณ์
ต่างๆ
ส่ วนความคิดเห็ นเกี่ ยวกับศาสนาอิสลามเป็ นศาสนา
แห่งสันติภาพหรื อเป็ นศาสนาที่ร้าวก้าวรุ นแรง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนา
แห่ งสันติ โดยให้เหตุผลว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าศาสนาทุ ก
ศาสนาในโลกรวมทั้งศาสนาอิสลาม ล้วนมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ นหลักยึดให้มนุษย์มีความประพฤติเป็ นคนดี มีจิตใจ
บริ สุทธิ์ และอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข และคําว่า “สลาม” มี
ความหมายว่า “สันติสุข” เป็ นการแสดงให้เห็นว่าศาสนา
อิสลามให้ความสําคัญกับความสงบสุ ขหรื อสันติสุข และ
คิดว่ามุสลิมส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่เคร่ งครัดต่อศาสนา โดยการ
ปฏิบตั ิกิจทางศาสนาเช่นการทําละหมาดหรื อการถือศีลอด
ของชาวมุสลิม เป็ นการฝึ กให้มุสลิมมีความอดทนอดกลั้น
และรู้จกั ควบคุมตนเอง ทําให้มุสลิมเป็ นคนสุ ขุมเยือกเย็น
และไม่ใช่ คนที่ กา้ วร้ าวรุ นแรง ศาสนาอิ สลามไม่รังเกี ย จ
หรื อเป็ นศัตรู กบั ศาสนาอื่น เห็นได้จากการที่มีศาสนสถาน
อื่นๆ ในประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาประจําชาติ
เช่น มี วดั ไทยในประเทศมาเลเซี ยและอินโดนี เซี ย หรื อมี
โบสถ์คริ สต์ในประเทศแถบตะวันออกกลางเป็ นจํานวน
มาก อีกทั้งศาสนาอิสลามมีขอ้ บัญญัติให้ชาวมุสลิมต้องทํา
ดีกบั ทุกคน เช่นเดียวกับที่ปฏิบตั ิต่อชาวมุสลิมด้วยกัน โดย

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจํานวนหนึ่ งก็มีเพื่อนเป็ นมุสลิม และการที่
ศาสนาอิสลาม มีขอ้ ห้ามมิให้มุสลิมรับดอกเบี้ยหรื อค้ากําไร
เกินควร รวมทั้งมีขอ้ กําหนดให้มุสลิมทุกคนต้องทําบุญด้วย
การช่วยเหลือสังคมและบริ จาคทานให้แก่ผทู้ ี่ยากจน แสดง
ให้เห็ นถึ งเจตนาว่าไม่ตอ้ งการขูดรี ดหรื อเอารั ดเอาเปรี ยบ
ผูอ้ ื่ น ซึ่ งจะช่ วยให้สังคมมี ความเสมอภาคและช่ วยให้คน
ในสังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนมี ความเห็ นว่า
ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาที่กา้ วร้าวรุ นแรง โดยให้เหตุผลว่า
มีการก่อการร้ายที่เป็ นการกระทําของมุสลิมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ามุสลิมเป็ นผูท้ ี่
มีส่วนสําคัญในการก่อการร้ายของโลก ศาสนาอิสลามไม่สั่ง
สอนให้คนมี ความสามัคคี เห็ นได้จากการมี สงครามและ
ความขัด แย้ง ระหว่า งชาวมุ ส ลิ ม ต่ า งนิ ก าย รวมทั้งมี ก าร
ทะเลาะเบาะแว้งระหว่างประเทศที่ นับถื อศาสนาอิ สลาม
ด้วยกันเกิ ดขึ้ นอยู่เสมอ ทั้งๆ ที่ ชาวมุ สลิ มเหล่านั้นนับถื อ
พระเจ้าองค์เดียวกัน ศาสนาอิสลามมีคาํ สอนเกี่ยวกับการทํา
สงครามศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ กับ คนต่ า งศาสนา ซึ่ งแสดงชัด เจนถึ ง
ความก้าวร้ าวรุ นแรงของมุ สลิ ม ดังจะเห็ นได้จาก มี เหตุ การณ์ รุนแรงที่ เป็ นการก่ อการร้ ายโดยการพลี ชีพของชาว
มุสลิมเกิ ดขึ้ นในประเทศต่างๆ เพราะมุสลิมคิดว่าเป็ นการ
เสี ยสละที่ ยิ่งใหญ่ และสามารถทําให้คนนั้นได้ไปสวรรค์
นอกจากนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักยังเห็ นว่า แนวทางการปฏิบตั ิ
ต่อศัตรู ของผูก้ ่อการร้ ายชาวมุ สลิม มักจะใช้วิธีการที่ โหด
ร้ ายป่ าเถื่อน เช่น การฆ่าตัดคอ การตัดอวัยวะเพศ และการ
ทรมานหรื อทุบตีจนกว่าจะตาย
สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่มี
ภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ พบว่า ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักส่ วนใหญ่ไม่คิดว่านักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลํา เนามาจากสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้จะมี หัวรุ นแรง
และเป็ นแนวร่ วมของกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยให้เหตุผลว่า มีนักศึกษามุสลิมโดย
เฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้จาํ นวนมาก ได้ออกมาแสดงความ
คิดเห็นเพื่อหาทางแก้ไขปั ญหาความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังประณามกลุ่มผูก้ ่อความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผา่ นทางสื่ อมวลชนต่างๆ
อยู่เสมอ และปั ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปชัดเจนว่าเป็ นการกระทําของคนกลุ่ม

ใด เนื่ องจากปั ญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิ ด
ขึ้ นมายาวนานตั้งแต่ในอดี ต และมี ความเกี่ ยวข้องกับกลุ่ม
บุคคลและองค์กรต่างๆ มากมาย รวมทั้งองค์กรก่อการร้าย
สากลที่สนับสนุ นเรื่ องการแบ่งแยกดินแดน รวมทั้งอาจจะ
เป็ นการกระทําของบุคคลบางกลุ่มที่ฉวยโอกาสในการก่อ
อาชญากรรม เช่ น การปล้น การชิ งทรั พย์ การแก้แค้นใน
เรื่ องส่ วนตัว การฆ่าเจ้าหนี้ ฯลฯ โดยการโยนความผิดให้แก่
กลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบก็ได้ นอกจากนั้น เหตุการณ์ความรุ น
แรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้นกั ศึกษา
ไทยมุสลิมเป็ นจํานวนมากต้องสู ญเสี ยบุคคลในครอบครัว
เช่น พ่อ แม่ หรื อพี่นอ้ ง อันส่ งผลกระทบต่อจิตใจเป็ นอย่าง
มาก อีกทั้งยังส่ งผลให้นักศึกษาไทยมุสลิมต้องถูกสังคม
หวาดระแวงหรื อไม่ไว้วางใจ ทําให้การวางตัวในสังคมและ
การดําเนิ นชีวิตประจําวันเป็ นไปอย่างยากลําบาก ดังนั้น จึง
ไม่มีเหตุผลที่ กบั นักศึ กษาไทยมุ สลิมที่ มีภูมิลาํ เนาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเข้าร่ วมกับกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบ
เพราะพวกเขาคงต้องการให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลับเข้าสู่ ความสงบสุ ขโดยเร็ ว เพื่อที่ จะได้กลับมามี ชีวิต
ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนเห็นว่านักศึกษา
ไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่ วนใหญ่มีหัวรุ นแรงและเป็ นแนวร่ วมของกลุ่มผูก้ ่อความ
ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้เหตุผลว่า
น่ าจะได้รับการปลูกฝั งแนวคิ ดและวิธีการต่อสู้ด้วยความ
รุ นแรงมาจากโรงเรี ยนสอนศาสนาหรื อปอเนาะ และได้
ศึกษาและเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ การต่อสู้ของบรรพบุรุษซึ่ ง
ไม่ได้รับความเป็ นธรรมในอดีต จึงเป็ นแรงผลักดันทางอ้อม
ให้เข้าเป็ นแนวร่ วมของกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบ นอกจากนั้น
นักศึกษาไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่
ไม่พอใจการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิต่อชาวไทยมุสลิม
เช่น การล้อมปราบผูช้ ุมนุ มที่มสั ยิดกรื อเซะ หรื อการสลาย
การชุมนุมของประชาชนที่ สภอ.ตากใบ จึงเห็นด้วยกับการ
ใช้วิธีการรุ นแรงตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเห็นว่าการ
ก่ อการร้ ายหรื อการต่ อสู้ ด้วยวิ ธี การรุ นแรงเป็ นสงคราม
ศักดิ์สิทธิ์ ที่เรี ยกว่า “ญิฮาด” ซึ่ งสามารถกระทําได้โดยไม่ผิด
หลักศาสนาอิสลาม
ต่อคําถามเกี่ยวกับอัธยาศัยไมตรี และบุคลิกภาพของ
นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นผูท้ ี่มีอธั ยาศัยไมตรี และมีบุคลิกดี
โดยให้เหตุผลว่า ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่เคร่ งครัดในการปฏิบตั ิ
ตามหลักคําสอนของศาสนา ซึ่ งมีผลทําให้บุคลิกลักษณะมี
ความน่ าเชื่ อ ถื อและน่ าไว้วางใจ มี ความสุ ภาพอ่อ นน้อ ม
และมี อธั ยาศัยไมตรี ต่อ ผูอ้ ื่ น เนื่ องจากศาสนาอิ สลามได้
เน้นในเรื่ องของการประพฤติ ปฏิ บตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยมารยาท
อันดีงาม นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่า นักศึกษาไทย
มุสลิมที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วน
ใหญ่เป็ นคนหน้าตาดี โดยเฉพาะผูห้ ญิ ง รวมทั้งแต่งกาย
สุ ภาพเรี ยบร้ อยและสวยงาม แสดงให้เห็ นความเป็ นเอกลักษณ์ของคนในสามจังหวัดภาคใต้
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก บางส่ ว นไม่ คิ ด ว่ า
นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็ นผูท้ ี่มีอธั ยาศัยไมตรี และมีบุคลิกดี โดยให้เหตุผล
ว่า ส่ วนใหญ่มีบุคลิกภาพเป็ นคนแข็งกร้าวและมีหน้าตาดุ
ดูน่ากลัว และไม่น่าไว้วางใจ และลักษณะการพูดจะมีเอกลักษณ์ของตน ซึ่ งบางครั้ งมี คาํ พูด สําเนี ยง และนํ้าเสี ยงที่
ทําให้คนทัว่ ไปเข้าใจยาก รวมทั้งการแต่งกายของนักศึกษา
ไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะการแต่งกายของผูห้ ญิ งที่ดูเหมื อนเป็ นคนเคร่ ง
ศาสนาและยึดมัน่ ในวัฒนธรรมของการเป็ นมุสลิม ทําให้มี
บุคลิกลักษณะเป็ นคนไม่ทนั สมัยและไม่คล่องแคล่วปราด
เปรี ยว และเห็นว่าการที่คนมุสลิมงดเว้นสุ ราและอาหาร
ต้องห้ามตามหลักศาสนาอย่างเคร่ งครัด ทําให้คนมุสลิมมี
บุคลิกภาพเหมือนกับปิ ดกั้นตัวเอง โดยไม่ตอ้ งการที่จะร่ วม
สังสรรค์หรื อเข้าสังคมกับผูอ้ ื่น รวมทั้งอาจทําให้ผทู ้ ี่นบั ถือ
ศาสนาอื่นเกรงใจและลําบากใจ ที่จะต้องนัง่ ร่ วมโต๊ะอาหาร
กับคนมุสลิม นอกจากนั้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเคยได้ยินการ
กล่าวถึ งลักษณะนิ สัยของคนภาคใต้โดยทั่วไปว่าเป็ นคน
เห็นแก่ตวั จึ งคิดว่านักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจาก
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้น่ าจะเป็ นคนที่ ไม่ มี อ ัธยาศัย
ไมตรี และไม่น่าคบหาสมาคมด้วย
สํา หรั บ ประเด็น เรื่ อ งความซื ่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต มีว ิน ยั มี
ความอดทน และมีความขยันหมัน่ เพียรของนักศึกษาไทย
มุสลิมที่มีภูมิลาํ เนาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
ผูใ้ ห้ข อ้ มู ล หลัก ส่ วนใหญ่ คิ ด ว่า นัก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที ่มี
ภูมิลาํ เนามาจากสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้เ ป็ นคนที่มี
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั มีความอดทน และมีความขยัน
หมัน่ เพีย ร โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า การที่ ศ าสนาอิ ส ลามมี ข ้อ

กําหนดให้คนมุสลิมจะต้องประกอบอาชีพสุ จริ ต ไม่กระทํา
การเอารัดเอาเปรี ยบหรื อคดโกงผูอ้ ื่น หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นถือว่า
กระทําบาปอย่างแรง จึงทําให้นกั ศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลําเนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่มีความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตและปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ดว้ ยความถูกต้อง
และการที่ นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ต นและมี ชี วิต ประจํา วัน ตาม
หลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่ งครัด คือ ต้องระมัดระวังใน
เรื่ องเวลา อาหาร การรักษาความสะอาด จึงมีผลทําให้เป็ น
คนมีระเบี ยบวินัย มี ความอดทน และตรงต่อเวลา รวมทั้ง
การที่ ค นมุ ส ลิ ม ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนดของศาสนา
อิสลาม เช่น การละหมาด และการถือศีลอด เป็ นการฝึ กให้
คนมุสลิมมี ความอดทนไม่ยอ่ ท้อ ต่อ อุปสรรคและปั ญหา
ต่า งๆ โดยง่า ย ดัง นั้น จึ ง ทํา ให้ นัก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที ่มี
ภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชาย แดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็ น
ผูท้ ี่มีความอดทน เพราะได้ผา่ นการฝึ กถึงความยากลําบาก
ต่างๆ มามาก
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล หลัก บางส่ ว นไม่ คิ ด ว่ า
นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที ่ม ีภ ูม ิล ํา เนามาจากสามจัง หว ดั
ชายแดนภาคใต้เป็ นคนที่มีค วามซื่ อ สัตย์สุ จ ริ ต มีวิน ยั มี
ความอดทน และมีความขยัน หมัน่ เพียร โดยให้เหตุผลว่า
ในทุ ก ส่ ว นของสั ง คมย่อ มมี ท้ ัง คนดี แ ละคนไม่ ดี การที่
บุ ค คลใดจะมี ค วามซื ่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต มีว ิน ยั มีค วามอดทน
และขยันหมัน่ เพียร ไม่จาํ เป็ นว่าผูน้ ้ นั จะนับถือศาสนาใด
และเนื่ องจากนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่ ึ งมีวฒั นธรรม ความเป็ นคนมุสลิม
ที่มีรูปแบบการดําเนิ นชีวิตที่เรี ยบง่าย ไม่ชอบการแข่งขัน
จนอาจเป็ นไปได้ว่านักศึ กษาไทยมุ สลิ ม ที่มีภ ูมิลาํ เนามา
จากสามจัง หว ดั ชายแดนภาคใต้เ ป็ นคนที ่ข าดความ
กระตือรื อร้น หรื อไม่ขยันขันแข็งเท่าที่ควร
5. ความคิ ด เห็ น ต่ อ การพิ จ ารณารั บ นั ก ศึ ก ษาไทย
มุ ส ลิ ม ที่ มี ภู มิ ลํ า เนามาจากสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เข้ าทํางาน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อ
การพิจารณารั บ นักศึ กษาไทยมุ ส ลิ ม ที่ มี ภูมิ ลาํ เนามาจาก
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าทํางาน โดยได้แสดงความ
คิดเห็นจากการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
เกี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ข องนัก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที่ มี ภู มิ ลําเนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งมี ความแตก
ต่างไปจากคนในจากภูมิภาคอื่นทั้งทางด้านประวัติศาสตร์

สังคม วัฒนธรรม ภาษา และศาสนาเป็ นปั จจัยส่ งเสริ มหรื อ
อุปสรรคต่อการพิจารณารั บเข้าทํางาน พบว่า ผูใ้ ห้ข อ้ มูล
หลักส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า อัตลักษณ์ของนักศึกษาไทย
มุ สลิมที่ มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง
มี ความแตกต่ างไปจากคนในจากภู มิ ภาคอื่ นทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์ สั งคม วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา เป็ น
ปั จจัยส่ งเสริ มต่อการพิจารณารับเข้าทํางานโดยให้เหตุผลว่า
การที่ คนมุ สลิ มยึดมัน่ ในคําสอนและปฏิ บ ัติตามหลักของ
ศาสนาอิสลามอย่างเคร่ งครั ดเช่นการละหมาดและการถื อ
ศี ลอด จึ งทําให้คนมุ สลิ มรวมทั้งนักศึ กษาไทยมุ สลิ มที่ มี
ภู มิ ล าํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นคนที่ มี
ระเบี ยบวินัยในการดําเนิ นชี วิต มี ความรั บผิดชอบในสิ่ งที่
ได้รั บมอบหมาย รวมถึ งมี ร่ างกายและจิ ตใจที่ มี ความเข้ม
แข็งอดทน สามารถต่อสู้กบั อุปสรรคและความยากลําบาก
ได้เป็ นอย่างดี และการที่ ศาสนาอิ สลามมี ขอ้ กําหนดที่
เคร่ งครั ดเกี่ ยวกับสุ รา ยาเสพติ ด การแต่งกาย รวมทั้งการ
ประพฤติตวั ของผูห้ ญิงและผูช้ าย ทําให้นกั ศึกษาไทยมุสลิม
ที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่มี
ความประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี โดยไม่สร้างปั ญหาทาง
ด้านยาเสพติด การเสพสุ ราและการมัว่ สุ มของเพศหญิงและ
เพศชายให้เกิดขึ้นในสังคม นอกจากนั้นการที่คนมุสลิมมี
ความเชื่ อว่า คนทุกคนมี ความแตกต่างกันไปตามประสงค์
ของพระอัลลอฮ์ จึ งทําให้เป็ นคนมีจิตใจหนักแน่น ยอมรับ
สภาพความเป็ นจริ งของชี วิต โดยไม่คิดริ ษยาหรื อแก่งแย่ง
ชิ งดี ชิงเด่นกับคนอื่นๆ รวมทั้งมีความจริ งจังและมีจุดมุ่ง
หมายในการดําเนินชีวิตและเป็ นคนที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่
เป็ นผูท้ ี่ดาํ เนินชีวิตแบบไร้สาระหรื อเหลวไหล นอกจากนั้น
การที่ นักศึ กษาไทยมุ สลิ มที่ มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ใช้ภาษายาวีเป็ นภาษาหลักในการ
ติดต่อสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่ดี เพราะเป็ นการสื บสานวัฒนธรรม
ทางภาษามิให้สูญหายไป ซึ่ งไม่ได้ส่งผลเสี ยต่อบุคลิกภาพ
ของคนมุสลิมแต่อย่างใด คงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการใช้
ภาษาท้องถิ่นของคนในภูมิภาคอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนมีความเห็นว่า
อัตลักษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งมี ความแตกต่างไปจากคนใน
จากภูมิภ าคอื่น ทั้ง ทางด้า นประวัติศ าสตร์ สัง คม วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา เป็ นอุปสรรคต่อการพิจารณารับ
เข้าทํางานโดยให้เหตุผลว่า สภาพแวดล้อมในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่เต็มไปด้วยปั ญหาความรุ นแรงและความ
ไม่สงบที่ เกิ ดขึ้ นมาเป็ นเวลานาน มี ผลทําให้คนมุสลิมใน
พื้ น ที่ ซ่ ึ งให้ ค วามสํ า คั ญ และ ยึ ด มั่ น ในประเพณี และ
วัฒนธรรมของตนเป็ นอย่างมาก ถูกมองไปในแง่ที่ไม่ดีนกั
ด้วยภาพของการเป็ นมุสลิมที่หัวรุ นแรง ชอบสร้างปั ญหา
ไม่ยอมแพ้ และไม่เคารพกฎหมาย และการที่คนมุสลิม
ยึดถือคําสอนตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่ งครัดในเรื่ อง
ของการนับ ถื อพระอัลลอฮ์องค์เดี ยว โดยห้ามกราบไหว้
บูชาบุคคลหรื อรู ปสัญลักษณ์อื่นใด และห้ามมิ ให้เข้าร่ วม
ในการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นนั้น เป็ นอุปสรรค
ให้นัก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที ่มีภ ูมิล าํ เนามาจากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมของ
หน่ว ยงานที่เ กี่ย วกับ ประเพณี แ ละความเชื่อ ทางศาสนา
เช่น การทําบุญตามแบบศาสนาพุทธ การบูชาพระพรหม
เจ้า ที่ การเซ่ น ไหว้ หรื อ บวงสรวงในพิธี ก ารต่า งๆ ของ
หน่วยงาน ทําให้เป็ นการสร้างความรู้สึกแบ่งแยก และอาจ
สร้า งความไม่พ อใจให้แ ก่เ จ้า ของกิจ การหรื อ เพื่อ นร่ ว ม
งานบางคนที่ไ ม่มีค วามรู ้ค วามเข้า ใจในวิถีชีว ิต ของคน
มุสลิม อีกทั้งตามหลักศาสนาอิสลามมีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ
การประพฤติ ป ฏิ บตั ิ และกิ ริย ามารยาทของสตรี มุสลิ มไว้
อย่างเข้มงวด เช่น ห้ามมิให้สัมผัสตัวเพศตรงข้าม และห้าม
มิให้อยูร่ ่ วมปะปนกับเพศตรงข้ามอย่างสนิ ทชิดเชื้อ จึงอาจ
ทําให้สตรี มุสลิมมีอุปสรรคและไม่คล่องตัวในการทํางาน
บางประเภท เช่นงานที่ตอ้ งไปพบหรื อติดต่อธุ รกิจกับลูกค้า
ผูช้ าย ซึ่ งจะต้องมี การสันทนาการกับ ลูกค้า ตามมารยาท
ทัว่ ไป
ส่ วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในสาขา
อาชี พตามที่ ได้ศึ กษามาของนักศึ กษาไทยมุ ส ลิ ม ที่มีภ ูมิลําเนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนความ
สามารถนําความรู้น้ นั มาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้เช่น
เดียวกับนักศึกษาทัว่ ไป พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีความเห็น
ตรงกันว่า นัก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที่มีภ ูมิล าํ เนามาจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจในสาขาอาชีพ
ตามที่ได้ศึกษามา และสามารถนําความรู้น้ นั มาประยุกต์ใช้
ในการทํางานได้เช่นเดียวกับนักศึกษาทัว่ ไป โดยให้เหตุผล
ว่า นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ส่ วนใหญ่ มีความสนใจและความตั้งใจในการ
ศึกษาเล่าเรี ยน ซึ่ งเคยมีนักศึกษาไทยมุสลิมจากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เคยได้รับรางวัลเรี ยนดี หรื อชนะการประกวด

ผลงานประเภทต่างๆ อยู่เสมอ จึ งคิดว่านักศึกษาไทยมุสลิม
มี ความรู ้ ความสามารถและสามารถนําความรู้ มาใช้ในการ
ประกอบอาชี พได้ดีเช่นเดียวกับนักศึกษาทัว่ ไป โดยมี อดี ต
นักศึ กษาไทยมุ สลิ มที่ มี ภู มิ ล าํ เนามาจากสามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้จาํ นวนมาก ที่ประสบความสําเร็ จและมีชื่อเสี ยง
ในสาขาวิชาชี พต่างๆ เช่น แพทย์ วิศวกร และนักกฎหมาย
ซึ่ งคนมุสลิมเหล่านี้ ได้มีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์และยอมรั บ
จากสังคมโดยทัว่ ไป นอกจากนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักยังเห็นว่า
การที่บุคคลจะนําความรู้ไปปรับใช้ในการทํางานได้มากน้อย
เพียงใด มิได้ข้ ึนอยูก่ บั การนับถือศาสนาของผูน้ ้ นั แต่น่าจะ
ขึ้นอยู่กบั ทักษะและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมากกว่า
การนับถือศาสนาของบุคคลนั้น
สํ า หรั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เข้ามายื่นใบสมัครเข้าทํางานโดยไม่มีเงื่ อนไขเกี่ ยว
กับเชื้อชาติและศาสนา พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่คิด
ว่า สถานประกอบการของตนเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาไทย
มุสลิมที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามา
ยื่นใบสมัครเข้าทํางานโดยไม่ มี เงื่ อนไขเกี่ ยวกับเชื้ อชาติ
และศาสนา โดยให้เหตุผลว่าการเปิ ดโอกาสให้บุคคลทุ ก
เชื้อชาติและศาสนาได้เข้ามามายืน่ ใบสมัครเข้าทํางาน ทําให้
สถานประกอบการสามารถที่จะคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และมี คุ ณสมบัติตามที่ ตอ้ งการได้มากกว่า
การมี เงื่อนไขเกี่ยวกับเชื้ อชาติและศาสนา และการที่สถาน
ประกอบการรั บใบสมัครงานของบุ คคลใดไว้พิจารณา ก็
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรับบุคคลนั้นเข้าทํางานเสมอไป
ดังนั้น การเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนา
อยูใ่ นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยื่นใบสมัครเข้าทํางาน
ก็ไม่ทาํ ให้เกิดข้อผูกพันแก่สถานประกอบการนั้นแต่อย่าง
ใด อีกทั้งการกําหนดเงื่ อนไขเกี่ ยวกับเชื้ อชาติและศาสนา
ของบุคคลเป็ นหลักเกณฑ์ในการรับสมัครคนเข้าทํางาน ถือ
ว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนและอาจเป็ นการกระทําที่
ผิดกฎหมาย นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสาม
จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ทุกคนควรได้รับการปฏิ บตั ิอย่าง
ยุติธรรมและเท่าเทียมกับคนทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนระบุวา่ สถานประกอบการของตนไม่ ส ามารถเปิ ดโอกาสให้นักศึ ก ษา
ไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เข้ามายื่นใบสมัครเข้าทํางานโดยไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเชื้ อ
ชาติและศาสนาโดยให้เหตุผลว่า สถานประกอบการของ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นการดําเนิ นกิจการของคนไทยเชื้ อสายจี น
และไม่ ป ระสงค์จ ะรั บ คนมุ ส ลิ ม เข้า ทํา งาน ดัง นั้น การ
กําหนดเงื่อนไขของเชื้ อชาติและศาสนา เป็ นการประหยัด
เวลาในการพิจารณาใบสมัครงาน รวมทั้งยังช่วยให้ผทู้ ี่ขาด
คุณสมบัติไม่ตอ้ งเสี ยเวลา ค่าใช้จ่าย และมีความหวังในการ
สมัครงาน และในบางกรณี ผทู้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามอาจจะ
ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด รวมทั้งได้รับการปฏิเสธที่จะให้
เดินทางเข้าประเทศที่มีกรณี พิพาทกับประเทศมุสลิม เช่น
สหรัฐอเมริ กา ดังนั้น สถานประกอบการบางแห่ งจึงมีความ
จําเป็ นที่จะต้องกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติและศาสนา
ของผูส้ มัค รงานอย่างชัด เจนว่ าจะต้องไม่ เป็ นผู้ที่ นับ ถื อ
ศาสนาอิสลาม
ต่อคําถามเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิตประจําวันตามหลัก
ศาสนาอิสลามของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจาก
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การละหมาด การแต่งกาย
การรับประทานอาหาร และการไม่ดื่มสุ รา ซึ่ งอาจเป็ นปั ญหา
ในการทํางานร่ วมกับผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอื่นๆ นั้น พบว่า ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักส่ วนใหญ่ไม่คิดว่า การดําเนิ นชีวิตประจําวันตาม
หลักศาสนาอิสลามของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามา
จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การละหมาด การแต่ง
กาย การรั บประทานอาหาร และการไม่ดื่มสุ รา เป็ นปั ญหา
ในการทํางานร่ วมกับผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอื่นๆ โดยให้เหตุผลว่า
การทําละหมาดของคนไทยมุสลิมเป็ นการปฏิบตั ิส่วนบุคคล
ซึ่ งไม่เป็ นการรบกวนผูอ้ ื่ นเนื่ องจากไม่ ได้ทาํ เสี ยงดัง และ
ยังสามารถจะทําละหมาดที่ไหนก็ได้โดยใช้เวลาสั้นๆ เพียง
ไม่กี่นาที และการทําละหมาดไม่ได้มีการบังคับอย่างเข้มงวด
คนมุ สลิ มบางคนอาจละเว้นการละหมาดในบางเวลาก็ได้
และการแต่ งกายของชาวมุ ส ลิ มทั้งหญิ งและชายดู สุ ภาพ
เรี ยบร้ อยและแสดงความมี เอกลักษณ์ของคนมุสลิ ม ซึ่ งไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นแต่อย่างใด ส่ วน
การงดเว้นอาหารบางประเภท เช่น เนื้ อหมู ก็เป็ นเรื่ องส่ วน
บุคคล เช่ นเดี ยวกับการที่ บางคนนิ ยมรั บประทานอาหาร
มังสวิรัติ หรื อการงดไม่รับประทานเนื้ อวัวของผูท้ ี่ นับถือ
เจ้าแม่กวนอิม ซึ่ งก็ไม่ได้เป็ นปั ญหาต่อการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นแต่อย่างใดเช่นกัน และการที่ชาวมุสลิมไม่ดื่มสุ ราและ
ของมึ นเมาทุกชนิ ด ถือว่าเป็ นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อ

ผูอ้ ื่น อีกทั้งยังช่วยลดปั ญหาการเกิดอุบตั ิเหตุจากการขับขี่
ยวดยานพาหนะต่างๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ดีที่คนทัว่ ไปควรจะยึด
ปฏิบตั ิเช่นกัน
อย่า งไรก็ ต าม ผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล หลัก บางส่ ว นคิ ด ว่ า การ
ดําเนิ นชีวิตประจําวันตามหลักศาสนาอิสลามของนักศึกษา
ไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้
เช่น การละหมาด การแต่งกาย การรับประทานอาหาร และ
การไม่ดื่มสุ รานั้น เป็ นปั ญหาในการทํางานร่ วมกับผูท้ ี่นับ
ถือศาสนาอื่นๆ โดยให้เหตุผลว่าการทําละหมาดวันละ 5
ครั้ งของคนมุ สลิ มที่ เคร่ งศาสนา ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาเพียง
สั้นๆ ก็อาจเป็ นการรบกวนเวลาทํางานปกติและอาจส่ งผล
ให้การปฏิ บตั ิงานไม่ดีเท่าที่ ควรจะเป็ น อีกทั้งยังอาจจะ
สร้างความไม่พอใจให้แก่พนักงานบางคนที่คิดว่าคนมุสลิม
ใช้เวลาพักในการทํางานมากกว่าคนอื่นๆ และการแต่งกาย
ตามประเพณี ของชาวไทยมุสลิม อาจเป็ นอุปสรรคในการ
ทํางานบางประเภท รวมทั้งสถานประกอบการบางแห่ งมี
ระเบียบให้พนักงานต้องแต่งกายด้วยเครื่ องแบบที่กาํ หนด
ซึ่ งอาจจะขัดกับหลักการแต่งกายของศาสนาทําให้เกิดการ
เหลื่อมลํ้าไม่เป็ นระเบียบ ส่ วนการรับประทานอาหารของ
ชาวมุสลิมอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่สถานประกอบการบางแห่ ง ที่ จะต้องจัดเตรี ยมอาหารเลี้ ยงพนักงาน ซึ่ ง
จะต้องมี ความยุ่งยากและระมัด ระวังในการจัดอาหารที่
เป็ นข้อห้ามสําหรั บคนมุสลิม รวมทั้งปั ญหาถ้วยชามของ
ใช้ที่ตอ้ งแยกต่างหากสําหรับคนมุสลิม
และท้ายสุ ดคือ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
การยินดี ที่จะรั บนักศึกษาไทยมุสลิ มที่มีภูมิลาํ เนามาจาก
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าทํางานในสถานประกอบการ หากบุคคลนั้นมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่สถานประกอบการกําหนดไว้ พบว่า ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักส่ วนใหญ่คิดว่า ยินดีที่จะรับนักศึกษาไทยมุสลิม
ที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าทํางาน
ในสถานประกอบการของตน หากบุคคลนั้นมีความรู้ ความ
สามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ โดยให้
เหตุผลว่า ผูส้ มัครงานทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธ
คริ ส ต์ หรื อ อิ ส ลาม หากมี ค วามรู้ ความสามารถ และมี
คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามที่ ก าํ หนดไว้ ก็ไ ม่ มี เ หตุ ผ ลที่ จ ะ
ปฏิ เสธไม่รับบุคคลนั้นเข้าทํางาน และการนับถื อศาสนา
ของแต่ละบุคคลเป็ นเรื่ องความเลื่อมใสและความเชื่อส่ วน
บุคคล ศาสนาจึ งไม่ได้เป็ นส่ วนสําคัญในการพิจารณารั บ

บุ คคลเข้าทํางาน สิ่ งที่ ผูใ้ ห้ข อ้ มูลคํานึ งถึ งมากกว่า ได้แก่
ประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมาของผูส้ มัครงาน นอก
จากนั้ น ผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล หลัก คิ ด ว่ า นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที ่มี
ภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นคนที่ น่า
สงสารและน่ าเห็ นใจ เนื่ องจากต้องประสบกับปั ญหาและ
ความสู ญเสี ยต่างๆ มามาก ดังนั้น หากเห็ นว่าเขามี ความรู้
ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ ก็
ยินดีที่จะรับเข้าทํางาน เพื่อให้โอกาสให้พวกเขาได้มีอาชีพ
เลี้ ยงตนเองและครอบครั ว และยังเป็ นการช่ วยลดปั ญหา
ความขัดแย้งทางสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนระบุวา่ ไม่ยินดี
ที่จะรับนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เข้าทํางานในสถานประกอบการของตน
ถึ งแม้ว่าบุ คคลนั้นจะมี ความรู้ ความสามารถ และมี คุ ณสมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ โดยให้เหตุผลว่า ในกรณี ที่
มีผสู้ มัครงานหลายคนมี คุณสมบัติทดั เทียมกัน จะพิจารณา
เลื อกผูส้ มัครที่ นับถื อศาสนาพุทธก่อน เพื่อป้ องกันไม่ให้
เกิดปั ญหาความแตกต่างทางด้านศาสนาและปั ญหาคนกลุ่ม
น้อยในองค์กร เนื่ องจากคนมุสลิมจะมีความแตกต่างในการ
ดําเนิ นชีวิตประจําวันแตกต่างจากผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆ และ
เนื่ อ งจากผูบ้ ริ ห ารสถานประกอบการบางคนไม่ มี ค วาม
เข้าใจในศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม ความเชื่ อ และค่านิ ยม
ของคนมุ สลิมอย่างถ่องแท้ จึ งเกรงว่าอาจจะปฏิ บตั ิ ต่อคน
มุสลิม ด้วยความไม่ถูกต้อง จึ งตัดปั ญหาโดยการไม่รับคน
มุ สลิ มเข้ามาร่ วมงานด้วย นอกจากนั้น ผูบ้ ริ หารบางคนมี
อคติหรื อความรู ้สึกที่ ไม่ดีต่อคนมุสลิมมาแต่เดิม เนื่ องจาก
ได้ยินได้ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับคนมุสลิมในทางที่ไม่ดีมาก่อน
จึ งทําให้ไม่มีนโยบายที่ จะรั บคนมุ สลิมเข้าทํางาน รวมทั้ง
เห็นว่าคนมุสลิมเป็ นคนเรื่ องมากและไม่ยอมปรับตัวให้เข้า
กับคนในสังคม เช่น การเห็นว่าหมูเป็ นของสกปรก การไม่
ดื่ มสุ รา การรั บประทานอาหารฮาลาล หรื อการแต่งงานที่
ต้องให้ผู้ ที่ ไม่ ใช่ มุ สลิ มต้องเปลี่ ยนเป็ นมุ สลิ มก่ อนจึ งจะ
แต่งงานได้ เป็ นต้น

อภิปรายผลการวิจัย
1. การเปิ ดรั บ ข่ า วสารวิ ก ฤตการณ์ ใ นสามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
ผูใ้ ห้ข ้อมู ลหลักมี การเปิ ดรั บข่ าวสารทั่วไปจากสื่ อ มวลชนประเภทต่างๆ ในระดับที่ สูงมากและมี การเปิ ดรั บ

เป็ นประจําทุกวัน ซึ่ งตรงกับคุณลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ที่มีสถานะเป็ นผูบ้ ริ หารสถานประกอบการเนื่องจากผูบ้ ริ หาร
นั้นจะต้องเป็ นคนรอบรู้ มี หู ตากว้างไกล และที่ สําคัญ ผู้
บริ หารเป็ นบุคคลที่ ตอ้ งการข้อมูลเป็ นอย่างมากทั้งข้อมูลที่
ต้องนํามาใช้ในการทํางานและข้อมูลที่ นาํ มาใช้ประโยชน์
ในชีวติ ประจําวัน นอกจากนั้น การที่ผบู ้ ริ หารสถานประกอบ
การมี การเปิ ดรั บข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่ สุด รองลงมา
คื อ หนังสื อพิ มพ์และวิ ทยุ ดังนั้น จึ งสรุ ปได้ว่าโทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์ และวิทยุ ยังคงเป็ นสื่ อหลักที่ มีบทบาทสําคัญ
ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารสําหรับผูบ้ ริ หาร เนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
ส่ วนใหญ่มีเวลาจํากัดในแต่ละวัน จึ งมี ผลทําให้การเปิ ดรับ
ข่าวสารทางนิตยสาร/วารสารน้อยที่สุด
สําหรั บการรั บทราบข่าววิกฤตการณ์ ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก พบว่าได้รับทราบทั้ง
จากทางสื่ อมวลชนและสื่ อบุ คคล โดยมี การรั บทราบจาก
สื่ อมวลชนในระดับสู งจากโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และวิทยุ
เป็ นประจํา ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการส่ วนใหญ่จึง
ได้รับทราบข่าววิกฤตการณ์จากโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และ
วิทยุเกื อบทุกครั้ ง และได้รับทราบข่าววิกฤตการณ์ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากสื่ อบุคคลในระดับปานกลาง โดย
ได้รับทราบจากเพื่อนร่ วมงานมากที่สุด ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการส่ วนใหญ่ ได้มีการพูดถึ งข่ าว
เหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งข่าววิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้กบั เพื่อนร่ วมงาน อาจเป็ นเพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เป็ นผูบ้ ริ หารสถานประกอบการซึ่ งมักจะใช้เวลาในการทํา
งานมากกว่าการอยูท่ ี่บา้ นก็เป็ นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
Social Differentiation ที่กล่าวว่า บุคคลที่มารวมกลุ่มกัน
ด้วยเกณฑ์ต่างๆ เช่น การศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ หรื อวิถี
การใช้ชีวิต (lifestyle) จะมีคุณลักษณะบางอย่างร่ วมกัน ซึ่ ง
มีผลต่อพฤติกรรมการสื่ อสารคล้ายกัน (กาญจนา แก้วเทพ,
2542: 173-174) ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ หารสถานประกอบ
การในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีพฤติกรรมในการเปิ ดรับข่าวสาร
ทั้งจากสื่ อมวลชนและสื่ อบุคคลที่คล้ายคลึงกัน
สําหรับการรั บทราบข่าวเหตุการณ์ความรุ นแรงต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปี พ.ศ. 25472551 จะเห็นได้วา่ ข่าวเหตุการณ์ที่กลุ่มตัวอย่างจดจําได้น้ นั
เป็ นข่าวเหตุการณ์สําคัญที่สร้างความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็ นจํานวนมาก แม้ว่าทั้ง 3 เหตุการณ์
ได้เกิ ดขึ้ นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ก็ตาม ซึ่ งสอดคล้องกับการ

ศึ กษาของบุ คอรี เพ็ชรหนู (2549) ที่ พบว่า เหตุ การณ์ ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุ นแรงมากที่ สุดเรี ยง
ตามลําดับ ได้แก่ เหตุการณ์ที่ สภอ.ตากใบ จังหวัดนราธิ วาส
เหตุการณ์ ที่มสั ยิดกรื อเซะ เหตุการณ์ วางเพลิ ง 70 แห่ งใน
สามจังหวัดภาคใต้ เมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2547 และเหตุ การณ์ ล อบโจมตี ส ถานที่ ร าชการ 11 แห่ ง เมื่ อ วัน ที่ 28
เมษายน 2547 รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิ ดเรื่ องการรั บรู้
ของบุคคล ที่กล่าวว่าแต่ละบุคคลเลือกจดจําเฉพาะส่ วนที่
ตนเห็ นว่าน่ าสนใจเท่านั้น ส่ วนที่ เหลื อมักจะถูกลื ม (พีระ
จิรโสภณ, 2529: 636-639) โดยบุคคลมักจะสนใจที่จะรับรู้
และจดจําในสิ่ งซึ่ งพิ เศษ แปลก หรื อผิ ดปกติ ท้ ังเชิ งบวก
และเชิ งลบ ดังนั้น เหตุการณ์ความรุ นแรงทั้ง 3 เหตุการณ์
ดังกล่าว เป็ นเหตุการณ์ ที่มีการสู ญเสี ยชี วิตของประชาชน
เป็ นจํานวนมาก จึ งทําให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ ได้รับ
ข่าวสารนั้นมีความทรงจําหรื อจดจําได้มากและนาน
2. การรั บรู้ ถึงความรุ นแรงของวิกฤตการณ์ ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลวิจัยพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่มีการรั บรู้ ถึง
ความรุ นแรงของวิกฤตการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นในสามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ในระดับสู ง โดยเห็ นว่า 1) บริ เวณสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็ นพื้ นที่ ที่ เต็มไปด้วยอันตรายและไม่ มี
ความปลอดภัย 2) วิกฤติการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ท าํ ลายความน่ าเชื่ อถื อของอํานาจรั ฐที่
ไม่สามารถคุม้ ครองป้ องกันประชาชนได้ และ 3) การราย
งานข่าวของสื่ อมวลชนต่างๆ มักจะมีข่าวและภาพเหตุการณ์
ความรุ นแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นําเสนออยูเ่ ป็ นประจํา อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ กับข้อความที่ระบุวา่ 1) คนไทยมุสลิมส่ วนใหญ่
เห็ นด้วยกับแนวคิดและวิธีการต่อสู้ของกลุ่มผูก้ ่อความไม่
สงบในสามจังหวัดภาคใต้ 2) ความไม่ ส งบในพื้ นที่ สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสาเหตุมาจากการที่คนในพื้นที่ถูก
กดขี่ข่มเหงและไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ และ 3) ชาวไทยมุ สลิ มในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่ วนใหญ่เป็ นคนที่มีใจคอโหดร้ายและน่ากลัว การรับรู้ของ
ผูใ้ ห้ข อ้ มูลหลักถึ งความรุ นแรงของวิกฤตการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับสู ง สอดคล้องกับ
แนวคิ ดของกระบวนการรั บรู้ ที่กล่าวว่า ข้อมูลหรื อสิ่ งเร้ า
อันได้แก่ วัสดุ สิ่ งของ หรื อเหตุ การณ์ จะผ่านเข้ามาทาง
ประสาทสัมผัสต่างๆ อันได้แก่ การมองเห็นด้วยตา หรื อการ

ได้ยินด้วยหู โดยกระบวนการจะมี การแปลความหมายสิ่ ง
ที่ รั บ เข้ามาโดยเปรี ยบเที ย บกับ สิ่ งที่ ได้เ คยเรี ยนรู้ อ ยู่เดิ ม
แล้วสะสมไว้กับสิ่ งที่ รั บเข้ามาใหม่ ในขณะเดี ยวกันก็นํา
เอาประสบการณ์ ในอดี ต ความเชื่ อ ค่านิ ยม ฯลฯ รวมทั้ง
ลักษณะของสิ่ งเร้ าซึ่ งจะเข้ามาร่ วมในกระบวนการช่ วงนี้
จากนั้นก็จะตีความหมายสิ่ งที่ได้รับเข้าไปออกมาเป็ นความ
เข้าใจต่อสิ่ งนั้น ส่ งผลให้คนแสดงพฤติกรรมตามความคิด
ความเข้าใจที่ได้ตีความออกมา (ดารณี พานทอง พาลุสุข,
2532: 84) ดังนั้น การที่สื่อมวลชนได้นาํ เสนอข่าวเหตุการณ์
ความรุ นแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นจํานวนมาก
ในระยะเวลานานหลายปี ติดต่อกัน จึงมีผลทําให้ผใู้ ห้ขอ้ มูล
หลักแสดงการรับรู้ว่าเหตุการณ์ความรุ นแรงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความรุ นแรงมาก
3. ภาพลักษณ์ ที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลําเนา
มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักศึกษา
ไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยระบุว่ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
รวมทั้งการปฏิบตั ิตามหลักศาสนาของชาวมุสลิมโดยทัว่ ๆ
ไป อี กทั้งยังเข้าใจถึ งวิถีชีวิตและลักษณะการดําเนิ นชี วิต
ประจํา วัน ที่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนดของศาสนาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อี กทั้งยังเห็ นว่าหลักคําสอนและหลักปฏิ บ ัติ ของ
ศาสนาอิสลามแสดงถึงการเป็ นศาสนาที่ตอ้ งการให้โลกเกิด
ความความสงบสุ ขและสันติ ภาพ ที่ สําคัญ คื อ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักไม่คิดว่านักศึกษาไทยมุสลิมที่ มีภูมิลาํ เนามาจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมี หั วรุ นแรงและเป็ นแนวร่ วม
ของกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนั้น ยังเห็ นว่านักศึกษาไทยมุสลิมที่ มีภูมิลาํ เนาอยู่
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ มีอธั ยาศัย
ไมตรี และมี บุคลิกภาพดี รวมทั้ง เป็ นคนที่ มีความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มีวินยั มีความอดทน และมีความขยันหมัน่ เพียร
ข้อค้นพบจากการวิจยั ที่น่าสนใจก็คือ แม้วา่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักเปิ ดรั บข่ าวสารวิกฤตการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จากสื่ อมวลชนประเภทต่างๆ ในระดับที่สูง
มาก รวมทั้งยังรับรู้ถึงความรุ นแรงของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับสู ง แต่ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักส่ วนใหญ่ยงั คงมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักศึกษาไทยมุสลิม
ที่ มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงให้

เห็ นว่า จากปั ญหาความไม่ สงบในพื้ นที่ ของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในช่ วง 4-5 ปี ที่ ผ่านมา ภาพที่ ถูกมองของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้จากผูค้ นใน
สังคมที่ไม่ใช่มุสลิม เป็ นภาพของคนที่สร้างปั ญหา ก่อ กวน
เอาแต่ได้ ไม่เคารพกฎหมาย บวกกับระเบียบประเพณี และ
ข้อปฏิบตั ิตามหลักศาสนาอิสลามที่นักศึกษาไทยมุสลิมใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ส่ วนใหญ่ ยึดถื อตามหลักวิ ถี แห่ ง
มุสลิมอันเป็ นอัตลักษณ์ในนักศึกษากลุ่มนี้ แต่เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการมีลกั ษณะของการเป็ นผูน้ าํ และ
คุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่ งของผูน้ าํ คือ ผูน้ าํ มักจะเป็ น
ผูท้ ี่ มี ค วามเข้า ใจและเห็ น อกเห็ น ใจบุ ค คลอื่ น รวมทั้ง มี
สัมพันธภาพและเจตคติที่ดีต่อบุคคลอื่น (ศักดิ์ไทย สุ รกิจบวร, 2545: 247 – 248) ดังนั้น ถึงแม้วา่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจะ
ได้รับรู้ เกี่ ยวกับศาสนาอิสลามและคนไทยมุสลิมในทางที่
ไม่ ดีมาบ้าง แต่ก็ไม่ ได้สรุ ปเหมารวม (stereotype) ว่าภาพ
รวมของนักศึกษาไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เป็ น
คนไม่ดีตามที่ เคยได้ยินมา ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากคุ ณลักษณะ
ของผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ ซึ่ งเป็ นผูม้ ี วิสัยทัศน์ดี มี
มุ มมองที่ เปิ ดกว้าง มี เหตุมี ผล รู้ จักคิ ดแยกแยะ จึ งมี ความ
รู้สึกต่อศาสนาอิสลามและ คนไทยมุสลิมในทางที่ดีมากกว่า
ไม่ดี
4. ความคิ ด เห็ น ต่ อ การพิ จ ารณารั บ นั ก ศึ ก ษาไทย
มุ ส ลิ ม ที่ มี ภู มิ ลํ า เนามาจากสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เข้ าทํางาน
ผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล หลัก มี ค วามคิ ด เห็ น ในเชิ ง บวกต่ อ การ
พิจารณารั บนักศึ กษาไทยมุ สลิ มที่ มี ภูมิ ล าํ เนามาจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าทํางาน โดยได้แสดงความคิดเห็น
ว่าอัตลักษณ์ ของนักศึ กษาไทยมุ สลิ มที่ มี ภูมิ ลาํ เนามาจาก
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งมี ความแตกต่างไปจากคน
ในจากภูมิภาคอื่นเป็ นอย่างมากทั้งทางด้านประวัติศาสตร์
สังคม วัฒนธรรม ภาษา และศาสนาเป็ นปั จจัยส่ งเสริ มต่อ
การพิจารณารั บเข้าทํางาน โดยคิ ดว่านักศึ กษาไทยมุ สลิ ม
ที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้
ความเข้าใจในสาขาอาชี พตามที่ ได้ศึกษามา และสามารถ
นําความรู้น้ ันมาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้เช่นเดียวกับ
นักศึกษาทัว่ ไป รวมทั้งสถานประกอบการของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักส่ วนใหญ่เปิ ดโอกาสให้นักศึ กษาไทยมุสลิมที่ มีภูมิลําเนาอยู่ใ นสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ยื่น ใบสมัค รเข้า
ทํา งานโดยไม่ มี เ งื่ อ นไขเกี่ ย วกับ เชื้ อ ชาติ แ ละศาสนา

นอกจากนั้น ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล หลัก ยัง เห็ น ว่า การดํา เนิ น ชี วิ ต
ประจําวันตามหลักศาสนาอิสลามของนักศึกษาไทยมุสลิม
ที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การ
ละหมาด การแต่งกาย การรับประทานอาหาร และการไม่ดื่ม
สุ รา ไม่เป็ นปั ญหาในการทํางานร่ วมกับผูท้ ี่นับถือศาสนา
อื่นๆ และท้ายสุ ด กลุ่มตัวอย่างยินดี ที่จะรั บนักศึกษาไทย
มุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้า
ทํางานในสถานประกอบการของตน หากบุคคลนั้นมีความ
รู้ ความสามารถ และมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามที่ ส ถาน
ประกอบการของกลุ่มตัวอย่างกําหนดไว้
แม้ว่าคนบางกลุ่มขาดความรู้ ค วามเข้าใจในวิถีชีวิต
ของคนมุสลิมและมีภาพลักษณ์ต่อนักศึกษาจามสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เชิ งลบ แต่ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักบางส่ วนกลับมี
ความคิดเห็นแตกต่างจากความคิดเห็นของคนทัว่ ไป ทั้งนี้
เพราะภาพลักษณ์น้ นั ไม่ใช่เรื่ องของข้อเท็จจริ ง (Reality)
แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นเรื่ องของการรับรู้ (Perception) ที่
มนุ ษ ย์เ อาความรู้ สึ ก ส่ ว นตัว ซึ่ งประกอบไปด้ว ยความรู้
ความเชื่ อ ทัศนคติ และค่านิ ยมเข้าไปปะปนอยู่ในข้อเท็จจริ งด้วย ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่ดีของนักศึกษาไทยมุสลิมที่มี
ภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ตามความเห็นของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจึ งสัมพันธ์โดยตรงกับองค์ประกอบของ
การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งกว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแต่ละคน
จะมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการรับนักศึกษาไทยมุสลิม
เข้าทํางานนั้น จะต้องผ่านการรั บรู ้ ของกลุ่ มตัวอย่าง จน
กระทัง่ เกิดความรู้ และความรู ้สึกที่ดีต่อความรู้น้ นั จนกระทัง่
เกิ ดภาพลักษณ์ ในเชิ งบวกต่อนักศึ กษาไทยมุ สลิ มที่ มี ภูมิ ลําเนามาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ และรั บเข้าทํางานใน
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะ
1. ผลการวิจยั ในครั้งนี้ ระบุวา่ การรับรู้ถึงความรุ นแรง
ของวิกฤตการณ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความคิดเห็นในการ
รับนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิลาํ เนามาจากสามจังหวัดชาย
แดนใต้เข้าทํางาน อาจเป็ นไปได้ว่าความคิ ดเห็ นดังกล่าว
เป็ นความคิดเห็นเฉพาะของผูท้ ี่เป็ นผูบ้ ริ หารสถานประกอบ
การเอกชน ซึ่ งอาจจะมี มุมมองเพียงด้านเดียวของผูบ้ ริ หาร
ภาคธุรกิจ ดังนั้น ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างจากองค์กรประเภท

อื่นๆ ด้วย เช่น หน่วยงานของรัฐ NGO หรื อองค์กรระหว่าง
ประเทศ
2. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะผูบ้ ริ หารสถาน
ประกอบการที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น จึงควร
มี การศึ กษากลุ่ ม ตัวอย่างผูบ้ ริ หารสถานประกอบการใน
จังหวัดอื่นๆ ด้วย
3. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาภายใต้สภาวะวิกฤต
ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงควรมีการ ศึกษา
ในช่ ว งเวลาอื่ น ๆ เช่ น ในอนาคตซึ่ งอาจเป็ นช่ ว งที่ ผ่อ น
คลายจากสถานการณ์ความรุ นแรง หรื อในภาวะที่ กลับสู่
ปกติ ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปรี ยบเที ยบผล
การศึกษาภายใต้สถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน
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