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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ ๑) เพ่ือศกึษาผลกระทบจากเหตกุารณ์

ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ีมีตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรใน

พืน้ท่ี จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในด้านวิถีการดํารงชีวิต การประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา การเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนา และการสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ และ ๒) เพ่ือ

ศกึษาปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบตัศิาสนกิจ ตลอดจน

ความชว่ยเหลือจากภาครัฐตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ีดงักลา่ว   
 ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้

จากกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นพระสงัฆาธิการระดบัเจ้าคณะจงัหวดั  เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล 

และเจ้าอาวาส  พระลกูวดั คณะกรรมการวดั และพทุธศาสนิกชนท่ีอาศยัโดยรอบวดัในพืน้ท่ีท่ี

เป็นแหลง่ข้อมลู โดยใช้แบบสมัภาษณ์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้   

 ผู้ วิจยันําข้อมลูท่ีรวบรวมได้มา วิเคราะห์ จดัระบบ และนําเสนอผลการวิจยัด้วย

วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตาราง และภาพถ่าย 

 ผลการวิจยั พบวา่  
 ๑. พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีผลกระทบตอ่

การปฏิบตัศิาสนกิจจากเหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทัง้ในด้านวิถีการ

ดํารงชีวิต ด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ด้านการเผยแผห่ลกัคําสอนของ

พระพทุธศาสนา และด้านการสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ 
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 ๒. พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีข้อเสนอแนะ

และแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบตัศิาสนกิจ คือ     จดัให้มีกําลงัทหารคอยให้

ความคุ้มกนัให้ความปลอดภยัเม่ือบณิฑบาตและประกอบพิธีกรรมตลอดจนปฏิบตัศิาสนกิจอ่ืนๆ  

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาควรมีการปรับเปล่ียนเวลาและขัน้ตอนเพ่ือความปลอดภยั การ

เผยแผห่ลกัคําสอนทางพระพทุธศาสนา ควรเผยแผเ่ฉพาะในวดัและควรปรับเปล่ียนรูปแบบใน

การเผยแผโ่ดยใช้วิทยชุมุชน หรือเผยแผโ่ดยใช้ส่ือหนงัสือหรือซีดีธรรมะแก่ประชาชน  
๓. ความต้องการความชว่ยเหลือจากภาครัฐตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ  

สามเณร ในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พบวา่ มีความต้องการความชว่ยเหลือ 

จากภาครัฐ    ๓  ประการคือ  ต้องการให้รัฐชว่ยดแูลความปลอดภยัในการดํารงชีวิตและปฏิบตัิ

ศาสนกิจ  ต้องการให้ชว่ยด้านสวสัดกิาร  ดแูลด้านสาธารณสขุ และปัจจยัส่ีตามเหมาะสม และ 

ต้องการให้รัฐร่วมเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีกรรมท่ีสําคญัทางศาสนาทกุกิจกรรม  
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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  
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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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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 งานวิจยันีม้ิอาจสําเร็จลลุว่งไปด้วยดีไมไ่ด้ ถ้าไมไ่ด้รับความเมตตาอนเุคราะห์ในด้าน

ตา่งๆ จากบคุคลหลายฝ่ายด้วยกนั ผู้ วิจยัมีความรู้สกึซาบซึง้ในความมีนํา้ใจเอือ้อารีเป็นอยา่งย่ิง 

ใคร่ขอกราบขอบพระคณุ ขอบคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี  ้

 ขอกราบขอบพระคณุ คณะผู้บริหารระดบัสงูของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลยั ทกุทา่นท่ีเห็นความสําคญัและอนมุตัใิห้มีการดําเนินการวิจยัเร่ืองนี ้ตลอดถึงรอง

อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ท่ีให้การ

สนบัสนนุและให้กําลงัใจในการทําวิจยัเร่ืองนีจ้นสําเร็จลลุว่ง 
 ขอขอบพระคณุศาสตราจารย์เกียรตคิณุ บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ,  รอง

ศาสตราจารย์ ดร. ภาณวุฒัน์  สริุยฉตัร,       ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์  พฒัน์ใหญ่ย่ิง และ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปัญญา  เลิศไกร ท่ีให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะตา่งๆ จนรายงานการวิจยั

เลม่นีมี้ความสมบรูณ์ในระดบัหนึง่ 

 ขอขอบคณุผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัพทุธศาสตร์ และเจ้าหน้าท่ีสถาบนัวิจยัพทุธ

ศาสตร์ ทกุทา่น ท่ีให้ความชว่ยเหลือในด้านตา่งๆ จนทําให้การดําเนินการวิจยัเร่ืองนีสํ้าเร็จตาม

วตัถปุระสงค์ทกุประการ 
 ขอขอบพระคณุ และขอขอบคณุ พระสงัฆาธิการระดบัตา่งๆ พระภิกษุ สามเณร 

คณะกรรมการวดั และพทุธศาสนิกชนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ท่ีกรุณาให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

การทําวิจยัและ ทําให้รายงานการวิจยัเร่ืองนีมี้ความสมบรูณ์ในเนือ้หาพอสมควร 
 ขอขอบคณุ อาจารย์เพชร  สมคัรกิจ  อาจารย์ ธนิศร์  ชเูล่ือน และ พลฯทหาร อตัตพร  

คงรัตน์  ท่ีชว่ยเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยไมเ่กรงกลวั

ตอ่อนัตรายท่ีจะเกิดขึน้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีภาคสนามอนัเป็นพืน้ท่ีเส่ียงอนัตราย  
 คณุคา่และประโยชน์ใดๆ อนัจะพงึมีจากงานวิจยัฉบบันี ้      ผู้ วิจยัขอมอบให้

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั โดยเฉพาะการนําข้อมลูท่ีได้จากงานวิจยันีไ้ปใช้ให้ 
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เกิดประโยชน์ตอ่พระภิกษุ สามเณร ท่ีกําลงัปฏิบตัศิาสนกิจในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้

ตอ่ไป. 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 

 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖   ให้

หมายถึง ๔ จงัหวดัในภาคใต้ของประเทศไทยท่ีมีอาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศมาเลเซีย คือ จงัหวดั

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตลู มีประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม  มีขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวฒันธรรมท่ีแตกตา่งไปจากกลุม่คนไทยท่ีนบัถือศาสนาพทุธซึง่มีเป็นจํานวนน้อยใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สว่นใหญ่ไมส่นใจในเร่ืองการเมือง มุง่ดําเนินชีวิต

ด้วยความสงบ และเคร่งครัดในศาสนา เช่ือผู้ นําศาสนาอยา่งจริงจงั    บางครัง้ไมคํ่านงึถึงเหตผุล

ข้อเท็จจริง จงึเป็นการง่ายตอ่การชกัจงูใจ และเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ แม้ในปัจจบุนัประชาชนใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยกเว้นจงัหวดัสตลู ยงัไมย่อมรับโดยสนิทใจใจวา่ตน “เป็นคนไทย” ตาม

หลกัสญัชาตแิละภมูิลําเนาหรือตามรัฐธรรมนญูของประเทศท่ีได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจนวา่ 

ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นคนไทยโดยสมบรูณ์ เพราะได้มีการตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นอาณา

เขตของประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว  ไมไ่ด้อพยพมาจากประเทศอ่ืนๆ    เหมือนกบั

ชาวญวน หรือชาวจีน  แตค่วามแตกตา่งในเร่ืองภาษา ศาสนา และวฒันธรรม   ทําให้นกัฉวย

โอกาสทัง้ในและนอกประเทศยกมาเป็นข้ออ้างในทวงสญัชาติและดนิแดนแบบผิดๆ เพ่ือก่อให้เกิด

ความแตกแยกในประเทศ 

 สภาพเหตกุารณ์ การก่อความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในปัจจบุนั นบัวา่

จงัหวดัสตลูเป็นจงัหวดัท่ีมีเหตกุารณ์สงบปกตมิากท่ีสดุ     ทัง้ๆ ท่ีมีสถิตขิองจํานวนประชากรท่ีนบั

ถือศาสนาอิสลามมากกวา่ ๓ จงัหวดั  แตป่ระชากร ในจงัหวดัสตลูมีทศันคตท่ีิถกูต้องและเข้าใจใน

ความหมายของการเป็นพลเมืองของประเทศ โดยไมนํ่าเร่ืองศาสนา ภาษา     และวฒันธรรม

ประเพณีท่ีแตกตา่งเข้ามาเก่ียวข้อง ฉะนัน้ ความหมายของ “จงัหวดัชายแดนภาคใต้” จงึมีเพียง ๓ 

จงัหวดั คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ท่ีมกัเกิดเหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ีอยูเ่นืองๆ  

โดยเฉพาะในปัจจบุนั เหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มรุนแรง

ขึน้ทกุขณะ  ดงัจะเห็นได้จากเหตกุารณ์ก่อการร้ายท่ีเกิดขึน้รายวนั มีความเสียหาย ผู้คนบาดเจ็บ

ล้มตาย เป็นจํานวนมาก อาทิ การเผาโรงเรียน  วางระเบดิวดั  เผากฎิุพระ  ปล้นอาวธุปืนในคา่ย



 ๒ 

ทหาร ปิดล้อมโรงพกัแล้วระดมยิงตอ่สู้กบัตํารวจ มีการลอบฆา่หรือทําร้ายเจ้าหน้าท่ีของบ้านเมือง  

ทําร้ายพระภิกษุ สามเณร ครู นกัเรียน มีการลอบวางระเบดิตามสถานท่ีตา่งๆ ในเวลาท่ีไล่ๆ  กนั 0

๑ 
 จากรายงานของส่ือตา่งๆ เก่ียวกบัความเสียหายท่ีมีตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในพืน้ท่ี นบัตัง้แตเ่ดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรากฏวา่ความ

รุนแรงใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้ทําให้ทัง้ชาวไทยพทุธ และมสุลิม เสียชีวิตไปแล้วกวา่ ๘๐๐ 

คน 1

๒ 

 จนถึง ปัจจบุนัเหตกุารณ์การก่อการร้ายหรือก่อความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ยงัคงตอ่เน่ืองเป็นรายวนั ทัง้ทําร้ายประชาชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ทําลายพืชไร่ พืชสวน ก่อ

ความเสียหาย เป็นท่ีหวาดกลวั และหวาดระแวงตอ่ประชาชนทัว่ไปในพืน้ท่ี ดงัท่ี จรัล  มะลลีูม 

กลา่ววา่ 

 “…ชีวิตหลงัวนัที ่๔ มกราคม (๒๕๔๗)  แตกต่างไป

จากความเคยชิน ถึงเวลานี ้ไม่มีใครดืม่น้ําชาโดยหนัหลงั

ใหก้บัถนนอีกต่อไป ทกุคนต่างระแวงและตอ้งการใหต้วัเองรอดพน้

จากภยนัตรายทีอ่าจจะมาถึงในเวลาหน่ึง เวลาใดก็ได ้ การทํามา

หากินก็ตอ้งเปลีย่นไปตามความเหมาะสม หรือการเดินทางไปเรียน

หนงัสือ ทีต่อ้งกลบัก่อนค่ํา การลดเวลาออกกําลงักาย และความ

หวาดหวัน่ทีม่กัจะเกิดข้ึนในใจเสมอ  สําหรับคนชัน้กลางนัน้พบว่า 

มีจํานวนอยู่ไม่นอ้ยทีต่อ้งการยา้ยภูมิลําเนามาอยู่ในสงขลา หรือไม่

ก็ยา้ยทีเ่รียนของลูกๆ มาอยู่ในกรุงเทพฯ…” 2

๓ 

 
 ความประหวัน่พร่ันพรึง ความหวาดระแวง และการปรับตวัในชีวิตประจําวนัของ

ประชาชนในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้เพ่ือให้ตนเองอยูร่อดภายใต้สถานการณ์ท่ีนา่เป็นหว่ง  

ไมย่กเว้นแม้แตบ่คุคลในกลุม่พระภิกษุ สามเณร ท่ีปฏิบตัศิาสนกิจอยใูนพืน้ท่ีดงักลา่ว ท่ีจะต้อง

ปรับตวั และปรับวิธีการปฏิบตัศิาสนกิจให้เหมาะสมสอดคล้องและเพ่ือความปลอดภยัตอ่ชีวิต

และศาสนสมบตั ิ การงดออกบณิฑบาต หรือการออกบณิฑบาตโดยมีกําลงัของเจ้าหน้าท่ีทหาร

                                              
๑ วรศกัดิ์  มหธัโนบล. “ไฟใต้ ๒๕๔๗” มติชน สุดสัปดาห์.  ๖ – ๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗, หน้า 

๓๕. 
๒ น.ส.พ. มติชน  ๑๙  สงิหาคม  ๒๕๔๗. 
๓ จรัล  มะลลูมี. “The Assassins (จบ)” มติชน  สุดสัปดาห์.  ๑๘ -  ๒๔ มิถนุายน ๒๕๔๗.  

หน้า ๓๖. 



 ๓ 

คอยคุ้มกนั  การเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาในพืน้ท่ีท่ีมีความแตกตา่งทางด้านหลกัคํา

สอนของศาสนาเป็นอยา่งมาก      การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่

ปลอดภยั หรือการดํารงชีวิตของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี  ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้  จงึเป็น

ประเดน็ท่ีนา่สนใจศกึษาเป็นอยา่งย่ิง  

ผู้ วิจยัจงึดําเนินการวิจยัเร่ืองนีข้ึน้เพ่ือศกึษาถึงผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของ

พระภิกษุ สามเณรจากเหตกุารณ์ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้  

ผลการวิจยัจะทําให้ทราบถึงผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ     สามเณรในพืน้ท่ี

ดงักลา่ว จากเหตกุารณ์ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้   นอกจากนัน้ผลการวิจยัยงัทําให้ทราบถึงวิธีการ

ปรับตวั      และการปรับเปล่ียนรูปแบบของการปฏิบตัศิาสนกิจให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพ

ของสถานการณ์ความไมส่งบ  เพ่ือความปลอดภยัของพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนทําให้ทราบถึง

ปัญหา และความต้องการความชว่ยเหลือของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ีตอ่ภาครัฐ อนัจะทําให้

ภาครัฐหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ให้ความชว่ยเหลือ     อปุถมัภ์ แก่พระภิกษุ สามเณรท่ีปฏิบตัิ

ศาสนกิจอยูใ่นพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสมก่อให้เกิดขวญั กําลงัใจใน

การปฏิบตั ิ สืบทอด และดํารงอยูข่องพระพทุธศาสนาในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้อยา่ง

ยัง่ยืนสืบไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

 ๑. เพ่ือศกึษาผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓  จงัหวดัชายแดนภาคใต้  ท่ีมี

ตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในด้าน

วิถีการดํารงชีวิต        การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  การเผยแผห่ลกัคําสอนของ

พระพทุธศาสนา  และการสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ  

 ๒. เพ่ือศกึษาปัญหาข้อเสนอแนะ    และแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบตัิ

ศาสนกิจ ตลอดจนความต้องการความชว่ยเหลือจากภาครัฐตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ 

สามเณร ในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 

การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาและเก็บข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบในการปฏิบตัิ

ศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้  โดยจะเก็บข้อมลูเฉพาะในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และ

นราธิวาส เทา่นัน้ 



 ๔ 

 
 
๑.๔ นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผลกระทบต่อการปฏิบัตศิาสนกิจ  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงตอ่การปฏิบตัิ

ศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร อนัเกิดจากเหตกุารณ์ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้ใน ๓ จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ และสง่ผลทําให้พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ีดงักลา่วมีการปฏิบตัศิาสนกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากเดมิทัง้ในด้านวิถีการดํารงชีวิต การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  การเผยแผห่ลกัคําสอนของ

พระพทุธศาสนา และการสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ  
 เหตุการณ์ความไม่สงบ หมายถึง ภาวการณ์ หรือเหตกุารณ์ เชน่ ความวุน่วาย การ

ก่อการร้าย การก่อกวน  การวางเพลิง การปล้นสดมภ์  การฆา่ ทําร้ายร่างกาย และหรือเหตกุารณ์

อ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้  ในชว่งระยะเวลาตัง้แต ่เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นต้นมา 
 ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  หมายถึง จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
 
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ผลของการวิจยัจะทําให้ทราบถึงผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ท่ีมีตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ปัตตานี 

และนราธิวาส ในด้านวิถีการดํารงชีวิต การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  การเผยแผห่ลกัคําสอน

ของศาสนา และการสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ 

 ๒.ผลของการวิจยัจะทําให้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ           และแนวทางในการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบในการปฏิบตัศิาสนกิจตลอดจนความต้องการความชว่ยเหลือจากภาครัฐเพ่ือ

การปฏิบตัศิาสนกิจให้เหมาะสม สอดคล้อง และมีความปลอดภยัของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี

จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในการศกึษาผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของ

พระภิกษุ สามเณร ในจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จากเหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ครัง้นี ้ผู้ วิจยัรวบรวมเอกสาร    และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นกรอบ

แนวคดิในการศกึษา ดงันี ้

 ๒. ๑  ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ๒.๒   บทบาท และการปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร และวดัใน ๓ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 
 ๒.๓   เหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ๒.๔ สถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดกบัพระภิกษุ สามเณร ใน ๓ จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ 

 ๒. ๕   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศกึษา   มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

๒.๑ ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตามมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๐๖ 

ประกอบด้วยจงัหวดัตา่งๆ ท่ีมีอาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศเพ่ือนบ้านทางตอนใต้  คือ ประเทศ

มาเลเซีย  ประกอบด้วยจงัหวดั ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจงัหวดัสตลู เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ ๔ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้  แตใ่นข้อเท็จจริงแล้ว จงัหวดัปัตตานีเป็นจงัหวดัไมมี่อาณาเขตตดิตอ่กบั

ประเทศมาเลเซีย แตมี่ปัญหาเก่ียวกบัความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เน่ืองจากเป็นจงัหวดั

ท่ีมีประวตัศิาสตร์สําคญัและเป็นเง่ือนไขในการก่อความไมส่งบเพ่ือต้องการจดัตัง้เป็นรัฐอิสระ  

สว่นจงัหวดัสตลูไมมี่ปัญหาเก่ียวกบัความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ดงันัน้  คําวา่ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ในรายงานการวิจยันี ้จงึจํากดัเพียง ๓ จงัหวดั คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

เทา่นัน้ 
๒.๑.๑  สภาพทางภูมิศาสตร์ 
๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นจงัหวดัชายแดนทางตอนใต้ของประเทศไทย ตัง้อยู ่



 ๖ 

บนคาบสมทุรมลาย ูลกัษณะภมูิประเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขา มีแมนํ่า้สําคญัๆ หลายสาย มีท่ีราบ

เป็นแหง่ๆ   ลกัษณะภมูิอากาศเชน่เดียวกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคใต้ คือ มีอากาศอบอุน่ตลอดปี มีฝน

ตกชกุ ในปีหนึง่ๆ มีเพียง ๒ ฤด ูคือ ฤดรู้อนและฤดฝูน 
๒.๑.๒  สภาพทางเศรษฐกจิ 
ประชาชนใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้สว่นมากมีอาชีพทางกสิกรรม     มีการทํา 

สวนยางเป็นอาชีพหลกั รองลงมาได้แก่การทํานา สวนผลไม้ เหมืองแร่ และการประมง  และการค้า  

การทําการกสิกรรมขึน้อยูก่บัดนิฟ้าอากาศ  เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ การทํานาแม้จะเป็นอาชีพรองแตก็่

ไมไ่ด้ผลเทา่ท่ีควร เพราะภมูิภาคแถบนีเ้ป็นท่ีราบต่ํา และสภาพการชลประทานยงัไมดี่พอจะใช้เป็น

ท่ีกกันํา้ จงึทําให้ฝนตกลงมาแม้จะมีปริมาณมาก แตก็่ไหลลงสูท่ะเลอยา่งรวดเร็ว ทําให้การ

เพาะปลกูไมไ่ด้ผลดีเพราะขาดนํา้ ทัง้ๆ ท่ีธรรมชาตไิด้อํานวยประโยชน์ให้แล้วก็ตาม 

 จงัหวดัชายแดนภาคใต้มีทรัพยากรธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์หลายชนิด หากได้มีการ

สํารวจและสง่เสริมกนัอยา่งจริงจงัแล้ว ก็จะทําประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก  

ทรัพยากร ธรรมชาตท่ีิมีมากได้แก่ แร่ดีบกุ แมงกานิส วลุแฟรม  ประเภทป่าไม้ ได้แก่ ไม้ยาง ไม้

พยอม ไม้หลมุพอ  การประมง มีการทําการประมงทัง้การประมงนํา้จืดและประมงนํา้เคม็ 

 อาชีพของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีลกัษณะเชน่เดียวกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ทาง

ภาคใต้ คือเป็นระบบเศรษฐกิจการเกษตรในชนบท มีชมุชนอยูก่นัอยา่งกระจดักระจาย ประชาชน

ร้อยละ ๘๐ ยงัประกอบอาชีพการเกษตร เชน่ การทําสวนยางพารา การทํานา ประมง และทําสวน

ผลไม้ ยงัมีการประกอบอาชีพด้านการอตุสาหกรรมน้อย จะมีบ้างเป็นอตุสาหกรรมในครัวเรือน 

 สภาพโดยรวมของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ แม้จะนบัวา่เจริญในด้านเศรษฐกิจและ

สงัคมมากขึน้ แตค่วามเจริญมีอยูเ่ฉพาะในเขตเทศบาลศนูย์กลางของจงัหวดัเทา่นัน้ การกระจาย

ความเจริญไปยงัชนบทยงัมีน้อย 

๒.๑.๓  การคมนาคมและการส่ือสาร 
 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีทางหลวงแผน่ดนิซึง่สามารถใช้เป็นทางคมนาคมสะดวก

พอสมควร แตก่ารบํารุงรักษาเส้นทางเหลา่นีไ้มสู่้จะเป็นไปโดยสม่ําเสมอเทียบเทา่กบัการ

บํารุงรักษาเส้นทางในประเทศมาเลเซีย นอกจากนัน้ยงัมีเส้นทางรถไฟผา่น ๒ สาย คือ สาย

หาดใหญ่ – คลองแงะ-ปาดงัเบซาร์      และสายหาดใหญ่ – โคกโพธ์ิ – ยะลา – ตนัหยงมสั- สไุหง

โกลก 

 การส่ือสาร ปัจจบุนัมีสถานีวิทยกุระจายเสียงท้องถ่ิน และสถานีวิทยกุระจายเสียงของ

กรมประชาสมัพนัธ์ ครอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีสถานีวิทยโุทรทศัน์ สามารถรับชม

รายการตา่งๆ ได้หลายชอ่ง รวมถึงรายการของสถานีวิทยโุทรทศัน์มาเลเซียด้วย  
 



 ๗ 

 ๒.๑.๔  สภาพสังคม 

 ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทัว่ๆ ไป เป็นผู้ ท่ีอยูง่่าย กินง่าย มีความมกัน้อย 

ยดึถือขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมโดยเคร่งครัด ไมค่อ่ยกระตือรือร้นท่ีจะปรับปรุงสภาพ

ความเป็นอยูข่องตนมากนกั  สภาพสงัคมแบง่ออกเป็น ๒ กลุม่ใหญ่ๆ คือ กลุม่ท่ีนบัถือศาสนาพทุธ 

และกลุม่ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม      โดย มีกลุม่ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามเป็นจํานวนมากกวา่กลุม่ท่ี

นบัถือศาสนาพทุธ  

 การใช้ภาษาในการตดิตอ่กนันัน้ ประชากร สว่นใหญ่ใช้ภาษามลายพืูน้เมืองใน

ชีวิตประจําวนั รวมทัง้การเขียน การพดู  จะใช้ภาษาไทยบ้างก็ตอ่เม่ือมีการพบปะ หรือตดิตอ่กบั

คนไทยพทุธในพืน้ท่ีหรือการตดิตอ่ราชการเทา่นัน้ 

 ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี เน่ืองจากประชากรสว่นใหญ่ของจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ นบัถือศาสนาอิสลาม ขนบธรรมเนียมประเพณี สว่นใหญ่จงึเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี

ของชาวมสุลิม เชน่ การแตง่กาย สตรีมสุลิมนุง่ผ้าปาเต๊ะ   ใสเ่สือ้แขนยาวและมีผ้าคลมุศีรษะ  ซึง่

เป็นไปตามหลกัของศาสนา ท่ีห้ามมิให้สตรีเปิดเผยสว่นของร่างกาย จงึไมน่ิยมนุง่กระโปรง และ

เสือ้แบบคนไทยทัว่ๆ ไป นอกจากนัน้ชาวไทยมสุลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จงึเคร่งครัดตอ่การ

ปฏิบตัติามหลกัคําสอนของศาสนา การละหมาด หรือนมสัการพระเจ้า ต้องปฏิบตัโิดยเคร่งครัดถึง

วนัละ ๕ ครัง้ 

 เน่ืองจากขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ท่ีชาวไทยมสุลิมได้ปฏิบตัซิึง่เป็นไปตามหลกั

ของศาสนาอิสลาม เป็นเชน่เดียวกบัชาวมสุลิมในประเทศมาเลเซีย จงึมกัเป็นข้อท่ีจะยกมาอ้างถึง

ความชอบธรรมในการท่ีจะรวมตวักนัเป็นหนึง่เดียวกบัประเทศเพ่ือนบ้านอยูเ่สมอ  หรือแม้แตค่วาม

แตกตา่งทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมสุลิมและชาวไทยพทุธ ก็มกัจะเป็นข้ออ้าง

ในการท่ีจะขอแยกตวัเป็นรัฐอิสระปกครองกนัในเองในหมูผู่้นบัถือศาสนาอิสลาม และทําให้เกิด

กลุม่คนบางกลุม่ดําเนินการเพ่ือแบง่แยกดนิแดนและก่อความไมส่งบอยูเ่สมอๆ 

 จากข้อมลูพืน้ฐานท่ีผู้ วิจยัสรุปมาพอสงัเขปนี ้ทําให้มองเห็นถึงสภาพของ  ๓ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ ทัง้ในสว่นสภาพทางภมูิศาสตร์ ภมูิอากาศ สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทาง

สงัคม โดยเฉพาะการมองเห็นถึงความแตกตา่งอยา่งชดัเจนของประชากร ๒ กลุม่      ท่ีอาศยัอยูใ่น  

๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ คือ กลุม่ชาวไทยมสุลิม และกลุม่ชาวไทยพทุธ ความแตกตา่งท่ีชดัเจน

เหลา่นี ้เป็นสาเหตแุละปัจจยัหนึง่ของเหตกุารณ์การก่อความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้

มาอยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลกระทบตอ่วิถีการดําเนินชีวิตโดยปกตขิองประชากรทัง้สองกลุม่ โดยเฉพาะ

กลุม่ชาวไทยพทุธ ทัง้ประชาชนและพระภิกษุ สามเณร ท่ีจะต้องหาแนวทางในการปรับตวัเพ่ือ

ความอยูร่อดและการอยูร่่วมกนัโดยสนัตสิขุ 
 



 ๘ 

๒.๒ บทบาทและการการปฏบิัตศิาสนกจิของพระภกิษุ สามเณร ใน ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
 บทบาทและการปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร มี ๒ ลกัษณะ      คือบทบาท

และการปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ท่ีจะต้องปฏิบตัเิป็นกิจวตัร และบทบาทท่ีมีตอ่

สงัคมในฐานะเป็นพระภิกษุ สามเณร 

๒.๒.๑ บทบาทและการปฏบิัตศิาสนกจิทีจ่ะต้องปฏบิัตเิป็นกจิวัตร 
พทุธทาสภิกข0ุ

Ò   อธิบายคําวา่ “กิจวตัร” ไว้วา่  
 

 “คําว่า “กิจวตัร” มิไดห้มายถึงกิจเล็กๆ นอ้ยๆ ทีภิ่กษุ

สามเณรจะพึงปฏิบติั  คําว่า “กิจวตัร” นีแ้ปลว่า “กิจและวตัร” คํา

ว่า  “กิจ” หมายถึงกิจสําคญัหรือจําเป็นทีต่อ้งทํา,ส่วนคําว่า “วตัร” 

หมายถึงข้อปฏิบติัทีร่องๆ ลงมาทีค่วรทํา, กิจ หมายถึง ตอ้งทํา, 

วตัร หมายถึงควรทํา, ส่วนทีเ่ป็นกิจ ถา้ไม่ทําจะเสียหาย ถึงกบั

สูญเสียความเป็นภิกษุ สามเณร, วตัร ถา้ไม่ทําจะทําใหเ้ป็นภิกษุ 

สามเณรทีท่ราม,” 

 จากข้อความท่ียกมา สรุปได้วา่ พระภิกษุ สามเณร จะต้องมีกิจวตัรท่ีต้องปฎิบตั ิจงึจะ

เป็นภิกษุ สามเณรท่ีปฏิบตัถิกูต้องตามหลกัพระพทุธศาสนา กิจวตัรเป็นของพระภิกษุ สามเณรโดย

เสมอกนั แตผู่้ปฏิบตัต้ิองรู้จกัสถานะแหง่ตนวา่เป็นพระภิกษุ สามเณร แล้วปฏิบตัใิห้เหมาะสมแก่

ภาวะแหง่ภิกษุ หรือสามเณรตามกรณี 

 โดยทัว่ไปกิจวตัรท่ีพระภิกษุ สามเณรจะต้องปฏิบตัมิกัจะมีการกําหนดไว้ ๑๐ ประการ 1

Ó

คือ 

๑. บณิฑบาต 

๒. กวาดวดั 

๓. ปลงอาบตั ิ

๔. ทําวตัรและสวดมนต์ 

๕. ขวนขวายปัจจเวกขณ์และภาวนา 

๖. อปัุฎฐากอปัุชญาย์อาจารย์ 

๗. บริหารสิ่งของและร่างกาย 

                                              
Ò พทุธทาสภิกข.ุ คาํสอนผู้บวชพรรษาเดียว. (กรุงเทพฯ : สขุภาพใจ, ๒๕๔๔.) หน้า ๓๙. 
Ó เลม่เดียวกนั. หน้า ๑๐๑. 



 ๙ 

๘. ขวนขวายเรียนธรรมวินยั 

๙. เอาใจใสข่องสงฆ์และกิจสงฆ์ 

๑๐. ดํารงตนให้นา่ไหว้ 

 
 ๒.๒.๒ บทบาทและการปฏบิัตศิาสนกจิทีมี่ต่อสังคม 

 ในฐานะท่ีพระภิกษุ สามเณร เป็น ๑ ในพระรัตนตรัย (พระสงฆ์)     ได้รับการยกยอ่ง 
เป็นปชูนียบคุคล และเป็นผู้ นําสงัคมในหลายด้าน บทบาทของวดัและการปฏิบตัศิาสนกิจของ

พระภิกษุ สามเณร ท่ีมีตอ่สงัคมไทย จงึมีอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

 ๑. พระสงฆ์เป็นผู้ นําประชาชนในทางวิญญาณ เป็นท่ีพึง่ทางจิต      และชว่ย 
แก้ปัญหาสว่นตวัและปัญหาสงัคมอนัเกิดจากการทะเลาะวิวาทระหวา่งสมาชิกในสงัคมด้วยกนั 

 ๒. สถาบนัวดัเป็นสถานศกึษาแก่ประชาชน สมภารเป็นผู้ให้การอปุถมัภ์ เป็นผู้สอน  
หนงัสือ ศาลาวดัใช้เป็นท่ีเรียนหนงัสือ  และวดัยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัเลา่เรียนของพระภิกษุ สามเณร 

และเดก็โดยทัว่ไป 

๓. วดัเป็นประดจุโรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วย ทัง้ท่ีเป็นโรค 
ทางจิตและโรคทางกาย 

๔. วดัมีบทบาทสําคญัไมน้่อยทางการเมือง และพระสงฆ์มีบทบาทไมน้่อยเชน่กนั ดงั 
จะเห็นได้วา่ ในยามเลือกตัง้สมาชิกส ภาผู้แทนราษฎร นกัการเมืองมกัเข้ามาหาพระสงฆ์เพ่ือขอให้

ทา่นแนะนําประชาชนให้เลือกตน และในบริเวณวดัยงัใช้เป็นสถานท่ีตัง้ตู้ลงบตัรเลือกตัง้ เป็นเวที

สําหรับการหาเสียงของนกัการเมือง 

๕. วดัเป็นประดจุพิพิธภณัฑ์สถาน คือเป็นท่ีเก็บและรวบรวมสมบตัโิบราณอนัลํา้คา่  
 และมีประโยชน์ตอ่การศกึษาวฒันธรรมตา่งๆ ของชาต ิ

๖. วดัเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมสําหรับประชาชนผู้ซึง่ต้องการจะแสวงหาบญุกศุล  
และวสัดสุิ่งของท่ีมีอยูใ่นวดัก็จะถกูประชาชนยืมไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมตา่งๆ 

ด้วย 

๗. บริเวณวดัใช้เป็นสถานท่ีแสดงมหรสพ และสิ่งบนัเทิงตา่งๆ        ยามมีเทศกาลงาน 

ประจําปีจะมีการแสดงและการขายสินค้าตา่งๆ ทําให้ประชาชนในท้องถ่ินมีโอกาสได้รับความ

สนกุสนานไปกบัการมหรสพตา่งๆ  
๘. ศาลาวดั หรืออโุบสถ บางครัง้ก็ถกูใช้เป็นสถานท่ีประชมุราษฎรเพ่ือจะได้รับขา่วสาร  

ตา่งๆ จากกํานนัหรือผู้ใหญ่บ้านซึง่เป็นผู้แทนของรัฐบาลโดยตรง 

๙. วดัเป็นสถานท่ีแสดงความสามคัคี เป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัของประชาชน เพราะถือ  



 ๑๐ 

วา่เป็นสมบตัสิว่นรวมของประชาชน เป็นจดุรวมวิญญาณของชาวบ้าน เป็นท่ีประชาชนพบปะ

แลกเปล่ียนความคดิเห็นตอ่กนัและกนั 

๑๐. วดัเป็นสถานสวสัดกิารสงเคราะห์แก่คนยากจนและไร้ท่ีพํานกัพกัพิง      เป็น  
ประดจุโรงแรมสําหรับผู้ เดนิทางไกล และเป็นท่ีพึง่พิงเม่ือคนมีเร่ืองเดือดร้อนทางกายและทางใจ 

อีกทัง้ยงัเป็นหอพกัให้แก่นกัเรียนนกัศกึษาทัว่ไป 

๑๑. วดัและสถาบนัสงฆ์เป็นศนูย์รวมกิจกรรมตามประเพณีทกุอยา่ง เป็นแหลง่กลาง 
แหง่การเผยแผว่ฒันธรรม 

เหลา่นีเ้ป็นบทบาทของวดัและพระสงฆ์ หรือพระภิกษุ สามเณร        ท่ีมีตอ่สงัคมไทย 
มาช้านาน โดยเฉพาะบทบาทของวดัและภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้    ซึง่

เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความแตกตา่งทางวฒันธรรมสงู ย่ิงต้องมีบทบาทในการปฏิบตัศิาสนกิจและบทบาท

ตอ่สงัคมท่ีเข้มข้นกวา่ในพืน้ท่ีปกต ิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ความไมส่งบขึน้ พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี

ดงักลา่วจําเป็นต้องปรับตวัและหาแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบตัศิาสนกิจและการ

บริการสงัคมด้านศาสนา ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยั      และปฏิบตัศิาสนกิจตลอดจนบริการสงัคมได้

อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

 

๒.๓ เหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เกิดขึน้มาจากหลายสาเหต ุซึง่

ต้องมีการศกึษาถึงสาเหตท่ีุแท้จริงและแก้ไขปัญหาความไมส่งบเหลา่นัน้ให้ตรงจดุตอ่ไป เหตกุารณ์

ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง อยา่งน้อยเป็นระยะเวลาไมน้่อย

กวา่ ๕๐ ปีมาแล้ว       บางชว่งก็มีเหตกุารณ์ท่ีรุนแรง บางชว่งก็ไมรุ่นแรงมากนกั  วรศกัดิ ์ มหทัธ

โนบล2

Ò  ได้สรุปเก่ียวกบัเหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้  ตัง้แตอ่ดีตจนถึง

ปัจจบุนัท่ีเหตกุารณ์ได้ทวีความรุนแรงไว้ เป็นระยะๆ วา่  

  

 “…ถา้จะถามว่า ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตที้เ่กิดข้ึนมา

เหมือนจะไม่รู้จบรู้ส้ินนัน้ มีอะไรทีแ่ตกต่างกนับา้งระหว่างอดีตกบั

ปัจจุบนัแลว้ มีคําตอบหน่ึงน่าจะอยู่ตรง “ตํานาน” อนัเป็นเร่ืองราว

ปัญหาทีเ่กิดข้ึนในแต่ละครั้ง ซ่ึงอาจจะสรุปในเชิงทบทวนไดว่้า 

 ในระยะแรกทีเ่กิดปัญหาข้ึนเมื่อ ๕๐ ปีก่อ นนัน้ ตน้เหตขุอง

                                              
Ò วรศกัดิ์  มหทัธโนบล, “ไฟใต้ ๒๕๔๗” มติชน สุดสัปดาห์, ๖ – ๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗,        

หน้า ๓๕. 



 ๑๑ 

ปัญหามาจากรัฐในส่วนกลางโดยแทที้เ่ทีย่วไดบี้บใหค้นมสุลิมในปักษ์

ใตต้อ้งเป็น “ไทย” ดว้ยวิธีการโง่ๆ จนทําใหค้นทีโ่ดนบีบทนไม่ไหวตอ้ง

ลกุข้ึนมาต่อตา้นอํานาจรัฐส่วนกลางในทีส่ดุ ในระยะนีป้ระมาณไดว่้า

กินเวลายาวนานมาจนถึงพทุธทศวรรษ ๒๕๑๐ จากนัน้ ปัญหาก็ค่อยๆ 

เบาบางลง 

 

 ในระยะต่อมาเป็นช่วงพทุธทศวรรษที ่๒๕๓๐ เป็นระยะทีมี่

ข้อสงัเกตว่า ปฏิบติัการของขบวนการก่อการร้ายขยายความรุนแรง

มากกว่าระยะแรก นัน้คือ ถึงกบัสามารถลอบเผาโรงเรียนไดก้ว่า ๓๐ 

โรง โดยทีท่างการไม่สามารถจบัมือเพลิงมาไดจ้นทกุวนันี ้หลงัจากนัน้ก็

มีปฏิบติัการเล็กๆ ตามมาบา้งอีกประปราย 

 ทีว่่ามีข้อน่าสงัเกตก็คือว่า  หลกัจากก่อเหตวุางเพลิง

โรงเรียนไปแลว้ ขบวนการนีก็้ไม่ไดก่้อเหตใุหญ่ๆ ข้ึนมาอีกเลย จนอด

สงสยัไม่ไดว่้า ในเมื่อสามารถปฏิบติัการไดอ้ย่างแนบเนียนจนแม้

ทางการเองก็จบัไม่ไดไ้ล่ไม่ทนั แลว้เหตใุดขบวนการนีจึ้งไม่ก่อเหตใุน

ลกัษณะนีข้ึ้นมาอีก 

 ทีต่ัง้คําถามเช่นนีไ้ม่ใช่ตอ้งการยสุ่ง  แต่ตอ้งการชี้ใหเ้ห็นว่า 

การก่อการร้ายในระยะทีส่องนัน้ เหมือนกบัขบวนการก่อการร้ายมี

วตัถปุระสงค์แฝงบางประการทีค่่อนข้างจํากดัขอบเขต จนดูเป็น

ปฏิบติัการทีค่ลา้ยกบัจะอยู่นอกเหนืออดุมการณ์ทางศาสนา 

 ตราบจนระยะทีส่าม ซ่ึงก็คือระยะปัจจุบนั ในระยะนี้

ปฏิบติัการมีความรุนแรงมากกว่าสองระยะแรก กล่าวคือ นอกจากจะมี

การเผาโรงเรียนแลว้ ยงัมีการปลน้อาวธุปืนของทหารไปอีกนบัร้อย

กระบอก มีการลอ้มโรงพกัแลว้ระดมยิงกบัตํารวจ มีการลอบฆ่าหรือทํา

ร้ายเจ้าหนา้ทีบ่า้นเมือง พระภิกษุ ครู นกัเรียน มีการลอบวางระเบิด

ตามสถานทีต่่างๆ ในเวลาทีไ่ล่ๆ กนั…” 

 
 จากตวัเลขเบือ้งต้นท่ี พ.ต.ท. ทกัษิณ  ชินวตัร นายกรัฐมนตรีชีแ้จงสรุปความเสียหาย

และความสญูเสียจากเหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตอ่วฒุิสภา เม่ือวนัท่ี 

๒๗ ตลุาคม  ๒๕๔๗ ระบวุา่ “มีการลอบฆา่ประชาชนและผู้บริสทุธ์ิอยา่งตอ่เน่ืองมานานนบั ๑๐ ปี

มาจนถึงปัจจบุนั มีเจ้าหน้าท่ีตายไปแล้ว ๑๔๕ คน บาดเจ็บ ๒๐๑ คน ประชาชนผู้บริสทุธ์ิตายไป 



 ๑๒ 

๑๒๒ คน บาดเจ็บกวา่ ๓๐๐ คน  นอกจากนีย้งัมีสถานท่ีราชการถกูเผาทําลายไปกวา่ ๒๙๑ แหง่ 

พืน้ท่ีของประชาชนเสียหาย ๒๐๐ ไร่ มีปืนราชการท่ีถกูยดึไปกวา่ ๔๑๔ กระบอก…” 3

Ò 
 นพ.ศริิชยั  ภทัรนภาพร  นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดันราธิวาส รายงานวา่ ตัง้แตเ่กิด

เหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัภาคใต้ ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ๒๕๔๗  มีประชาชนเสียชีวิตแล้ว 

๓๕๓ ราย บาดเจ็บ ๖๑๔ ราย มากท่ีสดุคือ จงัหวดันราธิวาส บาดเจ็บ ๓๕๒ คน เสียชีวิต ๑๓๒ 

ราย4

Ó  
 
๒.๔ สถานการณ์ความรุนแรงที่เกดิกับพระภกิษุ สามเณรใน ๓ จังหวัดชายแดน 
      ภาคใต้ 

เหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้สง่ผลกระทบตอ่ชาวไทยพทุธ 

โดยเฉพาะพระภิกษุ และสามเณรท่ีปฏิบตัศิาสนกิจอยูใ่นพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นอยา่งมาก มีการทําร้าย

พระภิกษุ สามเณร จนถึงแก่มรณภาพ และบาดเจ็บ 5

Ô  การวางระเบดิวดัช้างไห้ ซึง่เป็นวดัสําคญั

ของพระพทุธศาสนาในจงัหวดัปัตตานี การลอบวางเพลิงเผากฎิุพระ  การทําร้ายพทุธศาสนิกชนท่ี

ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีวดัในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้  การออกแถลงการณ์ ของ

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบห้ามพระภิกษุ สามเณร ชาวไทยพทุธ ขึน้รถโดยสารสาธารณะ เหลา่นี ้เป็น

เหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องกลุม่คนไทยพทุธ  พระภิกษุ สามเณร ซึง่เป็น

บคุลากรสําคญัของพระพทุธศาสนาก็ต้องปรับตวั ปรับแนวทางในการปฏิบตัศิาสนกิจเพ่ือความ

ปลอดภยัแหง่ชีวิต และศาสนสมบตั ิเชน่ วดัมีกองกําลงัทหาร เวรยาม  มีกําลงัทหารคอยคุ้มกนั

พระภิกษุ สามเณรเม่ือออกบณิฑบาต  เพราะมีกลุม่คนร้ายใช้กลุม่วยัรุ่นแบง่กําลงัเป็นสายๆ ใช้

รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ มีมีดพร้าและมีดสปาต้าเป็นอาวธุคอยทําร้ายและสงัหารพระภิกษุและ

สามเณรในเวลาออกบณิฑบาต     การปฏิบตัศิาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนา   ต้องรีบ

                                              
Ò ไพฑรูย์  ศรีโฮง, “ปัญหาความรุนแรง ๓ จงัหวดัใต้ ทอ่งเท่ียว...ลงทนุวิกฤต”ิ สยามรัฐสัปดาห์

วิจารณ์, ปีท่ี ๕๑ ฉบบัท่ี ๒๔ : ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗, หน้า ๒๐. 
Ó น.ส.พ.ไทยโพสต์. ฉบบัวนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๔๗. 
Ô พระประจกัษ์  จกฺกธมฺโม อาย ุ๖๕ ปี พระวดัอไุรรัตนาราม อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ถกูคนร้าย ๒ 

คนขบัขี่รถจกัรยานยนต์ใช้มีดดาบฟันล้มลงมรณภาพ ขณะเดินกลบัจากบิณฑบาต เมื่อวนัท่ี ๒๒ มกราคม 

๒๕๔๗, และในวนัท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗ พระจลุเดช  จฬุาลกัษณภาวิน พระวดัลาํใหม ่ต. ลาํพระยา อ. เมือง 

จ. ยะลา ถกูฟันกลางหลงัได้รับบาดเจ็บ ขณะท่ีสามเณรเจตศกัดิ์  มณีสงัข์ อาย ุ๑๓ ปี  สามเณรวดัเวฬวุนั ต.สะ

เตง อ. เมือง จ. ยะลา ถกูฟันด้วยมีดพร้าท่ีศรีษะจนมรณภาพ  พระวิจยั  ปานบญุ พระวดัคหูาภิมขุ  ต.หน้าถํา้   

อ. เมือง จ. ยะลา ถกูฟันคอเกือบขาด (มติชนสุดสัปดาห์. ปีท่ี ๒๔ ฉบบัท่ี ๑๒๒๔ : ๓๐ มกราคม – ๕ 

กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗. หน้า ๑๐) 



 ๑๓ 

ดําเนินการให้แล้วเสร็จและอยูภ่ายใต้การคุ้มกนัของกองกําลงัทหาร  ถึงแม้กระนัน้ก็มีขา่วลอบทํา

ร้ายทหาร     และพระภิกษุ สามเณรท่ีกําลงับณิฑบาตจนได้รับบาดเจ็บ ยงัคงปรากฏอยูเ่สมอๆ 

 ในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้มีการลําดบัความรุนแรงท่ีเกิด

กบัพระสงฆ์ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘ ได้ดงัตอ่ไปนี ้6 Ò 
๑. วนัท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ พระประจกัษ์ จกฺธมฺโม    วดัอไุรรัตนาราม อ. บาเจาะ  

 จ. นราธิวาส ถกูประทษุร้ายถึงแก่มรณภาพในขณะท่ีออกบณิฑบาต 
๒. วนัท่ี ๒๔ มกราคม  ๒๕๔๗ พระวิชยั  ปานบญุ วดัคหูาภิมขุ ต. หน้าถํา้ อ. เมือง  

จ. ยะลา และสามเณรเจตศกัดิ ์ หนสูงัข์ อาย ุ๑๓ ปี วดัเวฬวุนั ต. สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา ถกู

ประทษุร้ายถึงแก่มรณภาพขณะออกปฏิบตัศิาสนกิจ 
๓. วนัท่ี ๒๗ เมษายน  ๒๕๔๗ กฎิุท่ีพกัสงฆ์ธรรมนิมิตพฒันาราม  ต. ดซุงญอ        

 อ. จะแนะ จ. นราธิวาส ถกูลอบวางเพลิง 
๔. วนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๗ วดัธารากร ต. เจ๊ะเห อ.ตากใบ ถกูลอบวางระเบดิ  

อโุบสถ, วดัสงัฆสิทธาราม ต.ตนัหยงมสั อ.ระแงะ ถกูลอบวางระเบดิอโุบสถ และวดัราษฎร์สโมสร 

ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ ถกูลอบวางระเบดิซุ้มประตวูดั 
๕. วนัท่ี ๑ มกราคม  ๒๕๔๘ พระลมลุ  ธมฺมธโร วดัอไุรรัตนาราม ต. บาเจาะ  

อ.บาเจาะ จ. นราธิวาส ถกูลอบวางระเบดิ ขณะออกปฏิบตัศิาสนกิจ  
๖. วนัท่ี ๒๔ มกราคม  ๒๕๔๘ พระครูวิเชียรกิตตคิณุ เจ้าอาวาสวดัวชิรปราการ และ  

เจ้าคณะตําบลรามนั จ.ยะลา ถกูลอบวางระเบดิ ขณะออกปฏิบตัศิาสนกิจ  
๗. วนัท่ี ๒๒ มิถนุายน  ๒๕๔๘ พระทตั  สชีุโว พร้อมพระภิกษุ จํานวน ๒ รูป ถกูลอบ 

วางระเบดิ ขณะออกปฏิบตัศิาสนกิจ 
๘. วนัท่ี ๘ สิงหาคม  ๒๕๔๘ พระภิกษุวดัเขาเข็มทอง อ. แว้ง จ. นราธิวาส ถกูลอบ 

วางระเบดิขณะออกปฏิบตัศิาสนกิจ 
๙. วนัท่ี ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๔๘            คนร้ายลอบวางระเบดิชดุคุ้มครองวดั  

พนาสณฑ์ ต. โคกเคียน อ. เมือง จ. นราธิวาส  ทําให้ ชรบ.เสียชีวิต ๑ นาย ได้รับบาดเจ็บ จํานวน 

๘ นาย หลงัคาศาลาโรงบวั (เก็บอฐั) ของวดัได้รับความเสียหาย  
๑๐.วนัท่ี ๒ กนัยายน  ๒๕๔๘        คนร้ายลอบวางระเบดิพระลกูวดั วดัพรหมนิวาส  

อ. เมือง จ. นราธิวาส ขณะออกบณิฑบาต พระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จํานวน ๒ รูป ทหารชดุ

คุ้มครองพระได้รับบาดเจ็บ จํานวน ๓ นาย ชาวบ้าน ๑ ราย 

                                              
Ò “แถลงการณ์คณะสงฆ์ ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ลาํดบัความรุนแรงตอ่พระสงฆ์” นสพ.ข่าวสด 

ฉบบัวนัท่ี ๔ ธนัวาคม  ๒๕๔๘. 



 ๑๔ 

๑๑. วนัท่ี ๑๖ ตลุาคม  ๒๕๔๘ มีคนร้ายประมาณ ๑๐ – ๑๕ คน ได้บกุเข้าไปในวดั 
พรหมประสิทธ์ิ (วดัเกาะ) ต. นอกนอก อ. ปานาเระ จ. ปัตตานี ยิงเดก็วดัเสียชีวิต ๒ คน เผาและใช้

มีดฟันพระแก้ว  โกสโล อาย ุ๗๘ ปี พรรษา ๔ พระลกูวดัพรหมประสิทธ์ิ มรณภาพ ๑ รูป พร้อมกบั

เผากฎิุ ๑ หลงั เผาอโุบสถและขโมยทรัพย์สินไปจํานวนหนึง่ 

 จากเหตกุารณ์ความไมส่งบเพียงบางสว่นท่ีได้ยกมากลา่วไว้ พอจะทําให้มองเห็นถึง

ความรุนแรงของสถานการณ์ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้เป็นอยา่งดี  

สถานการณ์ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้นัน้ ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนใน

พืน้ท่ี โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร  พทุธศาสนิกชน ซึง่มีความแตกตา่งในการนบัถือศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยเฉพาะการปรับตวัเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในศาสนสมบตั ิและ

ชีวิตของตน 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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Ò ได้ทําการวิจยั เร่ือง “การสํารวจเอกสารการวิจยัเก่ียวกบั

ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ระหวา่ง พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๒”  พบวา่ จากการเกิดกลุม่ก่อความ

ไมส่งบในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ท่ีนําเง่ือนไขทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

สงัคมมา สร้างความขดัแย้งระส่ําระสายในพืน้ท่ี  รัฐบาลพยายามปรับตวัโดยการสร้างนโยบาย

และมาตรการเพ่ือผอ่นคลายและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ทําให้ปัญหาคล่ีคลายลงไปบ้าง  เชน่ 

นโยบาย ๖๖/๒๓ ทําให้ผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพืน้ท่ีลดลงจนแทบจะหมดไป  การตดิตอ่

ร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้านในการปราบปรามโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) ทําให้กลุม่ จคม. 

ยตุกิารปฏิบตักิารในป่า  วางอาวธุออกมาร่วมพฒันาชาตไิทย  การระดมให้การศกึษาและ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นทางผู้ นําศาสนา เชน่ โครงการประสานสมัพนัธ์ผู้ นําศาสนาอิสลาม ทําให้

ประชาชนในพืน้ท่ีได้รับความรู้ รับทราบขา่วสารท่ีแท้จริง  มีความเข้าใจนโยบาย การพฒันาพืน้ท่ี

ด้านตา่งๆ ลดปัญหาท่ีเป็นมาช้านานได้พอสมควร  สรุปได้วา่ ปัญหาตา่งๆ ท่ีเคยเป็นมาในอดีต

ลดลง  เป้าหมายของการพฒันาประสบสมัฤทธิผลเกือบทกุเป้าหมาย ยกเว้นเป้าหมายทาง

เศรษฐกิจ 

 

                                              
Ò รัชนี  กลัยาณคณุาวฒุ.ิ อ้างใน อารยนั  ตะวนันา, “ความจริง ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เสยีง

สะท้อนชาวบ้านจากพืน้ท่ี รากเหง้าปัญหาและทางออก” มติชนสุดสัปดาห์, ปีท่ี ๒๔ ฉบบัท่ี ๑๒๓๕ : ๑๖ – ๒๒ 

เมษายน ๒๕๔๗, หน้า ๒๙. 



 ๑๕ 
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Ò  ได้วิจยัเร่ือง  “การปกครองท้องท่ีตา่ง

วฒันธรรม สถานการณ์ ๕ จงัหวดัชายแดน” ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ”  ผลการวิจยัสรุปได้วา่  การท่ี

สถานการณ์เลวร้ายในปี ๒๕๑๘ คล่ีคลายขึน้ในปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ นัน้ เพราะหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องได้ร่วมกนักําหนดนโยบายท่ีชดัเจนและสอดคล้องกนัทัง้ด้านการปราบปรามและพฒันา  

การสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องกบัตา่งประเทศ การปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์ การจดัการโครงการ

พฒันาและเข้าถึงประชาชน การสร้างความเข้าใจอนัดีกบัผู้ นําศาสนา  การปราบปรามกลุม่โจร

หลกั คือ ขจก. จคม. และ ผกค. อยา่งจริงจงั และตอ่เน่ือง และท่ีสําคญัคือ ข้าราชการได้เปล่ียน

ทศันคตแิละพฤตกิรรมมาทํางานร่วมกบัประชาชนและเสียสละมากขึน้ โดยคาดหวงัวา่จะมี

แรงผลกัดนัท่ีดีขึน้ไปอีก สว่นปัญหาสําคญัท่ีพบ คือ ความไมแ่นน่อนในนโยบาย หรือความขดัแย้ง

ของผู้ นําทางราชการโดยเหตผุลทางการเมือง 
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Ó ได้วิจยัเร่ือง “ข้อค้นพบเพ่ือทําความเข้าใจปัญหาพืน้ฐานของ

จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส” เป็นการวิจยัท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุ

การวิจยั (สกว.) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ชาวบ้านใน ๓ จงัหวดัได้มีสว่นร่วมในการนําเสนอปัญหา

วิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั และมองเห็นอนาคตร่วมกนัมากขึน้ ร่วมทัง้เพ่ือจะได้ใช้ปัญหาของชาวบ้าน

เป็นข้อมลูเพ่ือพฒันานโยบายของรัฐบาลท่ีเหมาะสม   การวิจยัครัง้นี ้ได้จดัเวทีชาวบ้านทัง้ไทย

พทุธ มสุลิม ผู้ นําท้องถ่ิน ผู้ นําศาสนา รวม ๕๘๙ คน จาก ๙ อําเภอของ ๓ จงัหวดั คือ อ.สายบรีุ  

อ.เมืองปัตตานี  อ.ยะรัง  อ.เบตง  อ.บนันงัสตา  อ.รามนั  อ.ตากใบ  อ.บาเจาะ และ อ.ระแงะ มี

การจดัเวทีระดบัหมูบ้่าน ๙ ครัง้ โดยจดัระดบักลุม่อําเภอ ๓ ครัง้ และระดบักลุม่จงัหวดั ๑ ครัง้ รวม

จดัเวทีชาวบ้านทัง้หมด ๑๔ ครัง้ ผลการวิจยัสามารถแยกปัญหาออกเป็น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา

สงัคม ปัญหาเจ้าหน้าท่ีรัฐ ปัญหาความไมส่งบเรียบร้อย และปัญหานโยบายรัฐไมส่อดคล้องกบั

ท้องถ่ิน  แตล่ะปัญหามีข้อสรุป ดงันี ้

 ๑. ปัญหาเศรษฐกิจ  พบวา่ มีปัญหาความยากจนของชาวบ้านท่ีเป็นแรงงานรับจ้าง 

เชน่ กรีดยาง  ก่อสร้าง  มีรายได้วนัละไมถึ่ง ๑๐๐ - ๒๐๐ บาท มีลกูเฉล่ียครอบครัวละ ๕ คน   

ชาวบ้านเหลา่นีแ้ก้ปัญหาโดยการไปทํางานนอกหมูบ้่าน ร้อยละ ๔๐ โดยคร่ึงหนึง่ไปทํางานใน

ประเทศมาเลเซีย อีกคร่ึงหนึง่ไปรับจ้างทําสวนในจงัหวดัใกล้เคียง  ปัญหาท่ีตามมาคือ การวา่งงาน 

โดยพบวา่ เยาวชนร้อยละ ๗๐ - ๘๐ ของทัง้หมดไมมี่ความรู้ในการประกอบอาชีพ  ตกงาน เลือก

งาน ไมมี่ความอดทน คา่แรงถกู  ไมอ่ยากทํานา ไมอ่ยากทําสวน ไมอ่ยากทําประมง คดิแตจ่ะเป็น

                                              
Ò จกัรกฤษณ์  นรนิติผดงุการ และคณะ. อ้างใน แหลง่เดียวกนั. หน้า ๒๙. 
Ó ปริญญา  อดุมทรัพย์. อ้างใน แหลง่เดียวกนั. หน้า ๒๙ – ๓๐. 



 ๑๖ 

แรงงานในมาเลเซียอยา่งเดียว  ขณะท่ีผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ํา  ลองกอง ทเุรียนมะพร้าว เงาะ    

ไมมี่คณุภาพ ล้นตลาด ถกูกดราคาจากพอ่ค้าคนกลาง ไมมี่ทายาททําเกษตร ปลอ่ยพืน้ท่ีนารกร้าง 

ชาวบ้านไมมี่สิทธิในท่ีดนิทํากินเป็นของตนเอง เพราะท่ีดนิไปทบัซ้อนท่ีป่าสงวนฯ เขตอทุยาน

แหง่ชาต ิไมมี่การจดัสรร แตผู่้ ท่ีได้มีแตเ่ถ้าแก่ นายทนุ  ระบบการชลประทานไมดี่บางพืน้ท่ีนํา้ทว่ม 

บางพืน้ท่ีนํา้แล้ง 

 ๒. ปัญหาสงัคม  พบวา่ หลกัสตูรการศกึษาไมส่อดคล้องกบัท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร) 

จบ ม. ๖ หรือโรงรียนสอนศาสนาไมมี่งานทํา ไมมี่ความรู้เร่ืองอาชีพในท้องถ่ิน  รวมทัง้มีการศกึษา

น้อย ไมเ่ห็นความสําคญัทางการศกึษา ไมรู้่ ไมค่ดิ ไมป่ฏิบตั ิและผู้ ท่ีมีความรู้ก็ไมห่นัหน้าเข้ามา

แก้ปัญหา 

 การศกึษาภาคฟัรดอีูน (ศาสนา) ขาดการสนบัสนนุจากประชาชนและรัฐบาล  ขาด

งบประมาณ  ขาดครู และอปุกรณ์  ผู้ปกครองไมมี่ความสนใจ ไมใ่ห้ความสําคญั สถาบนัการศกึษา

อยูไ่กล  ระบบคดัเลือกเข้าศกึษาของ มอ.ปัตตานี ไมใ่ห้โอกาสชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

 นอกจากนัน้ ยงัพบวา่ มีแหลง่อบายมขุ สถานบนัเทิง ซอ่งโสเภณี คาราโอเกะ 

ห้องอาหาร กําลงัขยายเข้าสูช่นบท และเกิดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์  เยาวชนขาดการปฏิบตัิ

ศาสนกิจและร่วมกิจกรรมของวดั และมสัยิด  ยาเสพตดิมีการแพร่ระบาด ทัง้กญัชา  ยาบ้า ยาแก้

ไอ  เหล้าแห้ง ยากนัยงุ  กาว กระทอ่ม  เฮโรอีน อยูใ่นและนอกระบบโรงเรียน ในกลุม่ผู้ใช้แรงงาน 

ชาวประมง คนงานก่อสร้าง และคนขบัรถ 

 ผู้ นําชมุชน  อบต. ผู้ นําศาสนา ขาดความสามคัคี ขาดการประสานงานร่วมกนั  ตา่งคน

ตา่งไมทํ่า เพราะไมเ่ข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  นอกจากนัน้ยงัพบปัญหาส่ือไมนํ่าเสนอ

ข้อเท็จจริงท่ีเป็นจริง  แตเ่สนอขา่วท่ีกระทบตอ่ชาวบ้าน เชน่ ขา่ววา่มีโจรอยูใ่นพืน้ท่ี ทําให้ผู้ นํา

ชมุชนเดือดร้อน เป็นต้น 

 ๓. ปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  พบวา่มีการทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบั

ภมูิภาค  มีการขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ เลือกปฏิบตัติอ่ประชาชน  เห็นแก่พรรคพวก เจ้าหน้าท่ีไม่

เข้าใจสภาพปัญหาสงัคมและชมุชนท่ีรับผิดชอบ ไมเ่ข้าใจวฒันธรรมท้องถ่ิน  การส่ือสารระหวา่ง

เจ้าหน้าท่ีกบัประชาชนผิดความหมายเพราะมีปัญหาเร่ืองภาษา  ไมป่ฏิบตัติามก ฎหมายอยา่ง

จริงจงั  บริการประชาชนไมท่ัว่ถึง  และไมเ่อาใจใส ่ รวมถึงไมมี่ระบบตรวจสอบ 

 ๔. ปัญหาความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  พบวา่มีการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า ไมไ่ด้ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั เพ่ือค้นหาสาเหตท่ีุทําให้เกิดปัญหา  การแก้ปัญหาจงึไม่

ประสบความสําเร็จและยัง่ยืน  บางครัง้การแก้ปัญหาทําให้เกิดปฏิกิริยาโต้กลบั และสร้าง

ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทําให้ปัญหาพืน้ฐานถกูละเลย และเกิดปัญหาใหม ่เพิ่มปัญหา

เก่า ยากตอ่การแก้ไข  เก่ียวกบัการแก้ปัญหาในข้อนี ้ชาวบ้านได้เสนอให้ส่ือเสนอขา่วให้ถกูต้อง 



 ๑๗ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องมีความจริงใจ  สร้างชมุชนให้เข้มแข็ง  ลดอิทธิพลระดบัท้องถ่ินท่ีมีความ

เก่ียวข้องกบัอํานาจรัฐและการเมืองท้องถ่ิน 

 ๕. ปัญหานโยบายรัฐไมส่อดคล้อง  พบวา่ การกําหนดนโยบายเพ่ือการแก้ปัญหาและ

การพฒันาไมส่อดคล้องกบัสภาพความต้องการและความเป็นจริง เพราะการกําหนดนโยบายของ

รัฐไมไ่ด้มาจากปัญหาของชาวบ้านอยา่งแท้จริง  ไมมี่การสํารวจปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐยงัยดึตดิกบักรอบการทํางานแบบราชการ  ไมเ่ห็นความสําคญัในการ

แก้ปัญหาของประชาชนอยา่งแท้จริง 
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Ò  ได้วิจยัเร่ือง “การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตาม

มาตรการในการป้องกนัแก้ไขปัญหาการเกิดความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ” ในปี พ.ศ. 

๒๕๔๔  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงสาเหตกุารเกิดความไมส่งบในเขตชายแดนภาคใต้ และหา

แนวทางป้องกนัแก้ไข  ใช้วิธีการวิจยัเชิงสํารวจ โดยอาศยัข้อมลูทตุยิภมูิ ของหนว่ยงานสํานกังาน

ตํารวจแหง่ชาต ิ ศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  และข้อมลูปฐมภมูิท่ี

คณะวิจยัและเจ้าหน้าท่ีตํารวจกองวิจยัและพฒันา  ดําเนินการสํารวจด้วยแบบสอบถามจากกลุม่

ตวัอยา่งจากประชาชน ผู้ นําศาสนา ครู ข้าราชการและ เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีใน ๓ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้  รวมข้อมลูท่ีเก็บได้จํานวน ๒,๑๒๗  ตวัอยา่ง 
 ผลการวิจยั สรุปปัญหาสําคญั ท่ีทําให้การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจตาม

มาตรการในการป้องกนัแก้ไขปัญหาการเกิดความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีดงันีคื้อ  
๑. ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน และปัญหายาเสพตดิ   
๒. ปัญหาสงัคม จิตวิทยา 
๓. ปัญหาการด้อยการศกึษาของประชาชน 
๔. ปัญหาจากข้าราชการขาดความเข้าใจในวิถีของสงัคมชาวไทยมสุลิม จงึทําให้เกิด 

ปัญหาในการประสานความร่วมมือของประชาชน 
๕. ปัญหากลุม่ผู้ มีอิทธิพล และกลุม่ผลประโยชน์ 
๖. ปัญหาขบวนการก่อการร้าย (PULO และ  B.R.N.) 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม  ผู้ วิจยัได้เสนอแนะ ดงันี ้
๑. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  ปรับรูปแบบศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดน  

ภาคใต้ (ศอ.บต.) ปัจจบุนั ศอ.บต. รูปแบบการจดัองค์อยูใ่นกระทรวงมหาดไทย หวัหน้าหนว่ย

มอบหมายให้รองปลดักระทรวงมหาดไทย ซึง่เป็นข้าราชการระดบั ๑๐ เน้นภาคกิจเป็นการ

ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งกระทรวง อาทิ ทหาร ตํารวจ กระทรวงศกึษาธิการ เป็นต้น ไมอ่าจ

                                              
Ò www.research.police.go.th,  สบืค้นเมื่อวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๙. 

http://www.research.police.go.th/


 ๑๘ 

สัง่การหนว่ยราชการอ่ืนได้  จงึควรมีการปรับรูปแบบให้ ศอ.บต. ไปสงักดัสํานกันายกรัฐมนตรี  

และปรับระดบัให้หวัหน้าเป็นระดบั ๑๑  โดยกําหนดคณุสมบตัขิอง ศอ.บต. โดยไมจํ่าเป็นต้องเป็น

เพียงข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทยเทา่นัน้  เชน่เดียวกบัแนวความคดิของผู้วา่ C.E.O. ตาม

นโยบายในปัจจบุนัเพ่ือจะได้มอบนโยบายและกํากบัดแูลสว่นราชการในภาคใต้มากย่ิงขึน้  เพราะ

รูปแบบ ศอ.บต. เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการบริหารจดัการปัญหาในภาคใต้ขณะนี  ้
๒. การแก้ไขปัญหาชอ่งวา่งระหวา่งข้าราชการ           และประชาชนในจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต้ ประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลามมากกวา่ร้อยละ ๗๘  คําสอนของศาสนา

อิสลามไมเ่พียงแตเ่ป็นความเช่ือทางศาสนา แตเ่ป็นทกุสิ่ง ทกุอยา่งในการดํารงชีวิตประจําวนั จงึ

ทําให้วิถีชีวิตของชาวไทยมสุลิม แตกตา่งไปจากชาวไทยพทุธ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงคา่นิยมแตกตา่ง

ไปจากข้าราชการไทยสว่นใหญ่  ข้าราชการไทยพทุธบางคนไมเ่ข้าใจศาสนา และขนบธรรมเนียม

ของชาวไทยมสุลิม  เม่ือชาวไทยมสุลิมทําสิ่งใดผิดไปจากคนไทย ก็จะมองไปวา่ชายไทยมสุลิมผู้

นัน้หวัรุนแรง  ทําให้เกิดปัญหาในการประสานความร่วมมือของประชาชน จงึเกิดชอ่งวา่งระหวา่ง

ข้าราชการและประชาชน  ซึง่เกิดจากความไมเ่ข้าใจคา่นิยมสว่นบคุคลซึง่กนัและกนั ฉะนัน้รัฐจงึ

ควรกําหนดนโยบายปรับสดัสว่นของข้าราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้สดัสว่นของข้าราชการ

ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม มีสดัสว่นใกล้เคียงกบัประชาชนในพืน้ท่ี  หากเป็นข้าราชการท่ีย้ายไปใน

พืน้ท่ีภาคใต้ และมิได้นบัถือศาสนาอิสลาม ควรมอบให้ ศอ.บต. เป็นหนว่ยจดัอบรมเพ่ือให้

ข้าราชการมีความรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมสุลิม  มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของคน

ท้องถ่ิน มีความเข้าใจในคา่นิยม อนัจะสง่ผลให้ชอ่งวา่งระหวา่งข้าราชการและประชาชนลดลง  
๓. การแก้ไขปัญหาด้านการศกึษา  ประชาชนในท้องถ่ินนิยมเรียนในโรงเรียนของ  

ศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ)  ในสว่นของระบบการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ สว่นใหญ่จะเรียน

เฉพาะการศกึษาภาคบงัคบั  จงึทําให้ขาดความตอ่เน่ืองในระดบัมธัยมและเสียโอกาสการศกึษาใน

ระดบัอดุมศกึษา  รัฐจงึควรจดัระบบการศกึษา เพ่ือสนองตอบความต้องการของท้องถ่ินให้

เหมาะสมกบัสภาพทางสงัคมและจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัหลกัศาสนา

อิสลาม หรือประสานระบบการศกึษาของโรงเรียนปอเนาะ (สอนศาสนาอิสลาม) กบั

กระทรวงศกึษาธิการให้เป็นแนวทางเดียวกนั เม่ือเรียนจบสามารถเรียนตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได้  
๔. การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและยากจน  เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ เหมาะกบัการเพาะปลกู อาชีพหลกัของประชากรจงึประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ของ

ประชาชนจงึขึน้กบัราคาผลผลิตทางการเกษตร  จงึทําให้รายได้รวมของจงัหวดัอยูใ่นระดบัต่ํากวา่

คา่เฉล่ีย ๑๔ จงัหวดัภาคใต้  เม่ือรัฐมีนโยบายหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์  รัฐจงึควรสง่เสริมให้มีการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นอตุสาหกรรมการเกษตรรายยอ่ย  โดยเน้นสินค้าซึง่สามารถท่ี

จําหนา่ยกบัชาวมสุลิมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้  โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 



 ๑๙ 

อาทิ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  เพ่ือเป็นการสร้างงานและเสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจแก่คนใน

ท้องถ่ิน  ควรใช้นโยบายการทอ่งเท่ียวเป็นการฟืน้ฟเูศรษฐกิจอีกทางหนึง่  เน่ืองจากพืน้ท่ี ๓ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ มีรากฐานของวฒันธรรมท่ีมีความเจริญมาช้านาน  มีร่องรอยของโบราณวตัถแุละ

โบราณสถานในอดีต มีภมูิประเทศท่ีสวยงาม สามารถสง่เสริมและพฒันาให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว

เชิงอนรัุกษ์ ซึง่จะทําให้ไมข่ดัแย้งตอ่ศาสนา  และคนในท้องถ่ินยอมรับได้  เพ่ือดงึดดูชาวไทยและ

ชาวตา่งประเทศให้ไปทอ่งเท่ียวมากย่ิงขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในภาพย่อย  ผู้ วิจยัได้เสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาความไมส่งบใน  
๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ในสว่นของสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิดงันี  ้

๑. ข้าราชการตํารวจซึง่จะย้ายไปปฏิบตัหิน้าท่ีในสว่นจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ควร  
ได้รับการคดัเลือกและมีความสมคัรใจ หากเป็นผู้นบัถือศาสนาอิสลามด้วยจะมีความเหมาะสมกบั

ท้องถ่ิน 
๒. ควรมีการอบรมข้าราชการตํารวจซึง่จะย้ายไปใหมใ่นพืน้ท่ีให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม ตลอดจนถึงวิถีชีวิตของชาวไทยมสุลิม ซึง่มีอิทธิพลมาจาก

ศาสนาอิสลาม 
๓. เน้นการปฏิบตักิารโดยการสร้างมวลชน  สร้างเครือขา่ยในการปฏิบตังิาน  โดยให้  

ชดุปฏิบตักิารชมุชนสมัพนัธ์เข้าไปในพืน้ท่ีให้มากย่ิงขึน้  เพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างความสามคัคี 

เพ่ือให้ประชาชนมีความไว้วางใจในตวัเจ้าหน้าท่ี อนัจะสง่ผลให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการ

ป้องกนัการก่อความไมส่งบและแจ้งเบาะแสของคนร้าย 
๔. ปรับปรุงระบบการขา่ว ให้มีขีดความสามารถในการสืบสวนหาขา่วการเคล่ือนไหว  

ของขบวนการโจรก่อการร้ายมากย่ิงขึน้ 
๕. ปัญหาการสร้างสถานการณ์ในการเรียกคา่คุ้มครอง  โดยผู้ มีอิทธิพลในท้องถ่ิน  

และอ้างวา่เป็นการกระทําของขบวนการโจรก่อการร้ายนัน้  ควรให้สถานีตํารวจจดัทําแฟ้มข้อมลู

ประวตับิคุคลซึง่มีพฤตกิารณ์ในแนวทางดงักลา่ว และสอดสอ่งพฤตกิรรมอยา่งใกล้ชิด  
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Ò    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

วิทยาเขตปัตตานี  ได้วิจยัเร่ือง “ความรุนแรงเชิงโครงสร้างหรือโครงสร้างความรุนแรงในจงัหวดั

                                              
Ò หวัข้องานวิจยั ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้,  www. Google.com,  สบืค้นเมื่อวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม 

๒๕๔๙. 



 ๒๐ 

ชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในรอบ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๗ – 

๒๕๔๘) “   
 ผลการวิจยั พบวา่ โครงสร้างความรุนแรงของสถานการณ์ความรุนแรงในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ในรอบ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘) สามารถจําแนกเป็นประเดน็ท่ีสําคญัและ

นา่สนใจ ได้ดงันี ้
๑. แนวโน้มของความรุนแรงของสถานการณ์  พบวา่ ประเภทความรุนแรงท่ีใช้ 

มากท่ีสดุ คือการยิง  ในรอบสองปีมี ๑๔๘๖ ครัง้ หรือร้อยละ ๔๒ ของเหตกุารณ์ทัง้หมด ตามมา

ด้วยการวางเพลิง มีจํานวน ๗๓๖ ครัง้ หรือร้อยละ ๒๐ การวางระเบดิและขว้างระเบดิ ๕๑๐ ครัง้ 

หรือร้อยละ ๑๔ นอกจากนีย้งัมีการก่อกวนและสร้างสถานการณ์อีก ๓๓๑ ครัง้ หรือร้อยละ ๙  
 การก่อกวนนีห้มายถึง การวางตะปเูรือใบตามถนนและทําลายข้าวของ เชน่ พน่สีตาม

ป้ายสาธารณะหรือทบุทําลายเสาหลกักิโลเมตร  นอกจากนีย้งัมีวิธีการฆา่สร้างความสยองขวญั 

โดยวิธีการฆา่ตดัคอ  จํานวน ๑๖ ครัง้ในรอบ ๒ ปีท่ีผา่นมา แตก็่สร้างขา่วคกึโครมและสร้างผล

สะเทือนตอ่จิตใจผู้คนมาก แม้จะมีเพียงไมก่ี่ครัง้ 
 ทัง้นีเ้ม่ือแยกรายจงัหวดัและยทุธวิธีการก่อเหตรุุนแรง  นราธิวาสเป็นจงัหวดัท่ีมีความ

รุนแรงสงูสดุ  มีเหตกุารณ์การยิง ๖๓๕ ครัง้  วางเพลิง ๓๐๕ ครัง้ และวางระเบดิ ๒๖๖ ครัง้ 

ตามมาด้วยปัตตานี มีการยิง ๔๙๘ ครัง้ การวางเพลิง ๒๔๓ ครัง้ และวางระเบดิ ๔๔ ครัง้ และ

ยะลาเป็นจงัหวดัท่ีมีการยิง ๓๒๖ ครัง้  การวางเพลิง ๑๘๓ ครัง้ และวางระเบดิ ๑๒๙ ครัง้ นา่สนใจ

วา่ จงัหวดัยะลามีการวางระเบดิเกิดขึน้มากกวา่ปัตตานีในระยะหลงั โดยเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๔๘  
 เม่ือดเูหตกุารณ์ในภาพรวมและแยกเป็นรายเดือน ในวงรอบ ๒๔ เดือน ตัง้แตม่กราคม 

๒๕๔๗ จนถึง ธนัวาคม ๒๕๔๘  การยิงเป็นยทุธวิธีการก่อเหตท่ีุมากท่ีสดุในทกุเดือนในรอบสองปี 

การฆา่รายวนัท่ีเกิดขึน้ก็คือ การยิง  ซึง่ยทุธวิธีหลกัก็คือ ข่ีรถมอเตอร์ไซด์มีมือสงัหารซ้อนท้ายและ

ปฏิบตักิารลา่เหย่ือ  การวางเพลิงเป็นยทุธวิธีท่ีใช้มากเป็นอนัดบัสองแทบจะทกุเดือน  
 แตน่า่สงัเกตวา่ นบัตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๔๘  มีเหตกุารณ์การวางระเบดิ

เกิดขึน้สงูอนัดบัสอง  จดุเดน่ท่ีเกิดขึน้ก็คือท่ีจงัหวดัยะลา  การวางระเบดิทําให้มีจํานวน

ผู้ได้รับบาดเจ็บมากขึน้  ถึงแม้วา่ผลการวางระเบดินีจํ้านวนผู้ เสียชีวิตจะไมม่ากนกั  แตก็่แสดงให้

เห็นวา่ การก่อเหตวุางระเบดิยงัไมถึ่งกบัใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีหวงัผลการทําลายท่ีรุนแรงสงูสดุ 

เชน่ การระเบดิพลีชีพ หรือเป้าหมายในท่ีสาธารณะ 
 เป้าหมายท่ีสําคญัของการก่อเหตรุะเบดิจงึนา่จะอยูท่ี่การสร้างความหวาดกลวัและ

คาดหวงัผลทางการเมืองมากกวา่ 
๒. การกระจายตัวของสถานการณ์ความรุนแรง  พบวา่ 
เม่ือวิเคราะห์ในแง่การกระจายตวัของสถานการณ์ความรุนแรงในแง่พืน้ท่ีทาง 



 ๒๑ 

ภมูิศาสตร์ของการก่อการร้ายเป็นรายอําเภอ  ในจงัหวดัปัตตานี มีพืน้ท่ีการก่อเหตมุากท่ีสดุ ๓ 

อนัดบัแรก คือ อําเภอเมืองปัตตานี  อําเภอยะรัง  และอําเภอหนองจิก  แตเ่ป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ 

เหตกุารณ์ในเขตเมืองปัตตานีในรอบปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กลบัลดลงเป็นอยา่งมาก เม่ือเทียบจากปี 

๒๕๔๗  เหตกุารณ์ท่ี อําเภอยะรัง และหนองจิกก็ลดลงเม่ือเทียบระหวา่งปี ๒๕๔๗ กบัปี ๒๕๔๘ 

เชน่กนั แตร่ะดบัความรุนแรงของทัง้สองอําเภอยงัคงมากอยูเ่ชน่เดียวกนั  ในขณะเดียวกนั 

พืน้ท่ีเกิดเหตใุนระดบัสงูขึน้มากในปี ๒๕๔๘ คือ อําเภอยะหร่ิง และอําเภอมายอ   
สว่นท่ี จงัหวดัยะลา อําเภอท่ีเกิดเหตกุารณ์รุนแรงสงูสดุ ๓ อนัดบัแรก คือ อําเภอเมือง

ยะลา  อําเภอรามนั และอําเภอบนันงัสตา  โดยทัง้สามพืน้ท่ีดงักลา่วมีเหตกุารณ์เพิ่มมากขึน้เม่ือ

เทียบสถิตปีิ พ.ศ. ๒๕๔๗ กบัปี พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยเฉพาะท่ี อําเภอเมืองยะลา และอําเภอรามนั  ท่ี

อําเภอรามนัมีเหตกุารณ์รุนแรงเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ ๑๓๓ 
สว่นท่ี จงัหวดันราธิวาส พืน้ท่ีท่ีมีเหตกุารณ์มากท่ีสดุ ๓ ลําดบัแรก คือ อําเภอระแงะ  

อําเภอสไุหงบาดี และอําเภอรือเสาะ  เหตกุารณ์ท่ีอําเภอระแงะมีจํานวนลดลงกวา่เดมิเม่ือดสูถิต ิ

ในปี ๒๕๔๘ แตท่ี่อําเภอรือเสาะ กบัอําเภอสไุหงบาดี มีเหตกุารณ์เกิดขึน้เป็นจํานวนมากขึน้ในปี 

๒๕๔๘ โดยเฉพาะท่ีอําเภอสไุหงบาดี ซึง่เหตกุารณ์ความรุนแรงสงูขึน้มากกวา่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง

ร้อยละ ๑๓๑ 
กลา่วโดยสรุป เม่ือดภูาพรวมทกุอําเภอในทัง้  ๓ จงัหวดั พืน้ท่ี ๕ ลําดบัแรกท่ีมีความถ่ีของ

เหตกุารณ์รุนแรงเกิดขึน้สงูสดุในรอบสองปี ปรากฏวา่ อําเภอเมืองยะลา กลายเป็นพืน้ท่ีท่ีมี

เหตกุารณ์เกิดขึน้มากท่ีสดุ (๓๐๕ ครัง้)  รองลงมาคือ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา (๒๔๐ ครัง้)  

อําเภอระแงะ  จงัหวดันราธิวาส (๒๓๐ ครัง้) และ อําเภอสไุหงบาดี จงัหวดันราธิวาส(๒๒๒ ครัง้)  

อําเภอเมืองปัตตานี (๑๙๘ ครัง้) ลกัษณะเดน่ของเหตกุารณ์สะท้องลกัษณะของสงัคม มีจดุเน้น

ตา่งกนัตามเง่ือนไขของสงัคม  เหตคุวามรุนแรงในจงัหวดัยะลาและปัตตานี เกิดขึน้หนกัในพืน้ท่ีท่ีมี

ความเป็นเมืองและก่ึงเมือง  สว่นเหตกุารณ์ในจงัหวดันราธิวาสเกิดขึน้อยา่งเข้มข้นในพืน้ท่ีชนบท

มากกวา่เขตเมือง 
๓. การวิเคราะห์เหตุการณ์เพ่ือหาผู้กระทาํเหตุการณ์ความรุนแรง  มีข้อสรุปวา่ 
ผู้ วิจยัได้แยกประเภทเหตกุารณ์เพ่ือหาผู้กระทําได้เป็นสามกรณี คือ 
๑. การกระทําของฝ่ายผู้ ก่อความไมส่งบ หรือผู้ ก่อการร้าย ขบวนการแยกดนิแดน  
๒. การกระทําเพราะเร่ืองสว่นตวั ชู้สาว ขดัผลประโยชน์ แก้แค้นสว่นตวั  

อาชญากรรม และเร่ืองสว่นตวัตา่งๆ 
๓. การกระทําของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเก็บฝ่ายตรงข้ามหรือภารกิจการตอ่ต้านการก่อการ  

ร้าย 
ผลสรุปการศกึษา พบวา่ จากจํานวนเหตกุารณ์ท่ีเกิดความรุนแรงตอ่บคุคลทําให้เกิด  



 ๒๒ 

การเสียชีวิตและบาดเจ็บ รวมทัง้หมด ๑,๔๓๕ เหตกุารณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส ระหวา่งปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ โดยเป็นเหตกุารณ์ท่ีเช่ือวา่เกิดจากการกระทําของผู้ ก่อ

ความไมส่งบ ๑,๒๒๑ กรณี หรือร้อยละ ๘๕ ของเหตกุารณ์ท่ีศกึษาทัง้หมด  เป็นเหตกุารณ์ท่ีเช่ือวา่

เกิดจากเร่ืองสว่นตวั อาชญากรรมและยาเสพตดิ ๑๗๕ กรณี หรือร้อยละ ๑๒  ข้อมลูท่ีนา่สนใจ

พิจารณาก็คือ มีกรณีท่ีระบวุา่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าท่ีรัฐตอ่แกนนําของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ

อยู ่๓๙ กรณี หรือร้อยละ ๓ ของเหตกุารณ์ทัง้หมด 
 เม่ือแยกตามชดุของเหตกุารณ์ในแตล่ะพืน้ท่ี พบวา่ จงัหวดัยะลาท่ีผู้ให้ข้อมลูเช่ือวา่เกิด

จากผู้ ก่อความไมส่งบมากท่ีสดุ ๕๑๙ กรณี หรือร้อยละ ๙๒ รองลงมาคือ จงัหวดันราธิวาส ๓๓๑ 

กรณี ร้อยละ ๘๓ และจงัหวดัปัตตานี ๓๗๑ กรณี หรือร้อยละ ๘๑ 
 ในอีกด้านหนึง่ พืน้ท่ีท่ีมีสดัสว่นการรายงานเร่ืองการเกิดเหตรุ้ายเพราะเร่ืองสว่นตวัมาก

ท่ีสดุ คือ จงัหวดัปัตตานี ๗๒ กรณีหรือร้อยละ ๑๖  รองลงมาคือจงัหวดันราธิวาส ๗๘กรณี หรือ

ร้อยละ ๑๓  และจงัหวดัยะลา ๒๕ กรณี หรือร้อยละ ๗ 
 ข้อมลูท่ีนา่สนใจก็คือ การก่อเหตคุวามไมส่งบท่ีเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าท่ี ใน

จงัหวดันราธิวาสมีรายงานดงักลา่วจํานวนมากท่ีสดุ ๒๔ กรณี หรือร้อยละ ๔  รองลงมาคือ จงัหวดั

ปัตตานี ๑๓ กรณี หรือร้อยละ ๓ และจงัหวดัยะลา ๒ กรณี หรือร้อยละ ๗  ข้อมลูในสว่นท่ีเช่ือวา่

เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าท่ีนี ้เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีความออ่นไหวมาก มีความเป็นไปได้มาก

ท่ีเป็นรายงานท่ีต่ํากวา่ความเป็นจริง  ซึง่จะต้องมีการตรวจสอบซํา้อีกรอบหนึง่เพ่ือให้เกิดความ

นา่เช่ือถือมากขึน้ 
 
๒.๖ กรอบแนวความคิดของการวิจัย (Conceptual Framework)         
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัเห็นวา่ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจจากเหตกุารณ์

ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้และสามารถให้ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ

ในการปรับเปล่ียนรูปแบบในการปฏิบตัศิาสนกิจได้มากท่ีสดุคือ กลุม่พระสงัฆาธิการระดบัตา่งๆ 

กลุม่พระภิกษุ สามเณร กลุม่คณะกรรมการวดั และกลุม่พทุธศาสนิกชนในพืน้ท่ี จงึได้กําหนด

กรอบแนวคดิของการวิจยัครัง้นี ้ ดงันี  ้
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผลกระทบท่ีมีตอ่การปฏิบตัิ    

ศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร 

- ด้านวิถีการดํารงชีวิต 

- ด้านการประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา 

- ด้านการเผยแผห่ลกั       

คําสอนของ

พระพทุธศาสนา 

- ด้านการสงัคมสงเคราะห์ 

- ปัญหาอปุสรรค/ข้อเสนอแนะใน

การปรับเปลีย่นรูปแบบการปฏิบตัิ 

ศาสนกิจ และความต้องการความ

ช่วยเหลอืจากภาครัฐเพ่ือขวญัและ

กําลงัใจในการปฏิบตัิศาสนกิจ 

- -พระสงัฆาธิการใน

พืน้ท่ี ๓  จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 

- เจ้าคณะจงัหวดั 

- เจ้าคณะอําเภอ 

- เจ้าคณะตําบล 

 

- พระภิกษุ สามเณรใน

พืน้ท่ี ๓ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 

- การปฏิบตัิศาสนกิจ

ของพระภิกษุ

สามเณรในพืน้ท่ี ๓ 

จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้มี

ประสทิธิภาพมาก

ขึน้  

- พระภิกษุ สามเณร

ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้มี

ขวญัและกําลงัใน

การปฏิบตัิศาสนกิจ

ดีขึน้ 

-       คณะกรรมการวดั 

- พทุธศาสนิกชนในพืน้ท่ี  

๓  จงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ 



 

 
บทที่ ๓ 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 
 การดําเนินการวิจยัครัง้นี ้      ผู้ วิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงสํารวจโดยการเก็บข้อมลู

ภาคสนามเชิงลกึในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดงันี  ้
 ๓.๑ แหลง่ข้อมลู  
 ๓.๒ กลุม่ตวัอยา่ง  
 ๓.๓ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 ๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ๓.๕ การนําเสนอผลการวิจยั  
 

๓.๑ แหล่งข้อมูล   

๓. ๑.๑ แหลง่ข้อมลูเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง     ได้จากแหลง่ข้อมลูท่ีเป็นแหลง่ 

ค้นคว้า เชน่ ห้องสมดุมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

มหาวิทยาลยัทกัษิณ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น 

๓.๑.๒ แหลง่ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์ความไมส่งบ     ได้จากส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ เชน่  

หนงัสือพิมพ์ วารสาร ขา่วจากวิทยโุทรทศัน์ เป็นต้น 

๓.๑.๓ แหลง่ข้อมลูภาคสนาม จากการสมัภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม และการสงัเกต  

ได้จากการเก็บข้อมลูภาคสนามในวดัและในหมูบ้่านท่ีมีลกัษณะตอ่ไปนี ้

๑) วดัและหมูบ้่านชาวไทยพทุธท่ีมีอายกุารก่อตัง้ไมเ่กิน ๑๐ ปี ใน ๓ จงัหวดั 

ชายแดนภาคใต้  จํานวนจงัหวดัละ ๓ วดัและหมูบ้่าน รวม ๙ วดัและหมูบ้่าน  

๒) วดัและหมูบ้่านชาวไทยพทุธท่ีมีอายกุารก่อตัง้เกิน ๑๐ ปีขึน้ไป ใน ๓  

จงัหวดัชายแดนภาคใต้  จํานวน จงัหวดัละ ๓ วดัและหมูบ้่าน รวม ๙ วดัและหมูบ้่าน 

๓) วดัและหมูบ้่านท่ีมีชาวไทยพทุธและชาวไทยมสุลิมอาศยัอยูร่วมกนัใน ๓  

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จํานวนจงัหวดัละ ๓ วดัและหมูบ้่าน รวม ๙ วดัและหมูบ้่าน  
 
 
 
 
 



 ๒๖ 

๓.๒ กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ วิจยัได้กําหนดเกณฑ์การคดัเลือกผู้บอกข้อมลูซึง่ใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 

ครัง้นี ้ดงันี ้

 ๓.๒.๑  เป็นพระสงัฆาธิการระดบัเจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ และ 

เจ้าคณะจงัหวดั ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีอยูใ่นแหลง่ข้อมลูตามข้อ ๓.๑.๓ 

 ๓.๒.๒  เป็นพระภิกษุ สามเณร ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีอยูใ่นแหลง่ข้อมลู 

ตามข้อ ๓.๑.๓ จํานวนแหง่ละ ๓ - ๕ รูป 

 ๓.๒.๓  เป็นคณะกรรมการวดั ในวดัท่ีเป็นแหลง่ข้อมลูตามข้อ ๓.๑.๓  จํานวน

แหง่ละ ๓ - ๕ คน 

 ๓.๒.๔  พทุธศาสนิกชนท่ีอาศยัอยูใ่นละแวกใกล้วดัท่ีเป็นแหลง่ข้อมลูตามข้อ  
๓.๑.๓ และมีอาย ุ๔๐ ปีขึน้ไป จํานวนแหง่ละ ๓ - ๕ คน 
 รายละเอียดเก่ียวกบักลุม่ตวัอยา่งและจํานวนแบบสมัภาษณ์ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

ปรากฏดงัตาราง  ๑ - ๓ 

ตาราง ๑ 
แสดงกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในจงัหวดัปัตตานี 

จงัหวดั กลุม่ตวัอยา่ง แหลง่ข้อมลู 
ปัตตานี เจ้าคณะจงัหวดั จงัหวดัปัตตานี 
 เจ้าคณะอําเภอ อําเภอโคกโพธ์ิ 
  อําเภอเมือง 

  อําเภอหนองจิก 

  อําเภอยะหร่ิง 

  อําเภอปานะเระ 

 เจ้าคณะตําบล ตําบลบ้านนอก 

  ตําบลรูโคกพโพธ์ิ 

  ตําบลยาม ู

  ตําบลนาประดู ่

  ตําบลบอ่ทอง 

  ตําบลรูสะมิแล 

  ตําบลทรายขาว 

  ตําบลบ้านเกาะ 

  ตําบลแป้น 

 
 



 ๒๗ 

ตาราง ๑ 
แสดงกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในจงัหวดัปัตตานี (ตอ่) 

จงัหวดั กลุม่ตวัอยา่ง แหลง่ข้อมลู 
 เจ้าอาวาส วดับอ่ทอง 

  วดัวดัปิยาราม 

  สาํนกัสงฆ์ชะเมาสริิคาม 

  วดัวดันาประดู ่

  วดัจฬุามณี 

  วดับรูพาราม 

  วดัพรหมประสทิธ์ิ 

  วดัทรายขาว 

  วดัหลกัเมือง 

 พระภิกษุ,สามเณร

(ลกูวดั) 

ตามรายช่ือวดัท่ีเป็น

แหลง่ข้อมลู 

 กรรมการวดั ตามรายช่ือวดัท่ีเป็น

แหลง่ข้อมลู 

 พทุธศาสนิกชน  บ้านปิยาราม 

  บ้านชะเมา 

  บ้านนาประดู ่

  บ้านแป้น 

  บ้านยาม ู

  บ้านเกาะ 

  บ้านบอ่ทอง 

  บ้านทรายขาว 

  บ้านพรูพาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 

ตาราง ๒ 
แสดงกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในจงัหวดัยะลา 

จงัหวดั กลุม่ตวัอยา่ง แหลง่ข้อมลู 
ยะลา เจ้าคณะจงัหวดั จงัหวดัยะลา 
 เจ้าคณะอําเภอ อําเภอเบตง 
  อําเภอรามนั 

  อําเภอเมือง 

  อําเภอกาบงั 

  อําเภอธารโต 

  อําเภอยะหา 

  อําเภอหนองจิก 

 เจ้าคณะตําบล ตําบลเบตง 

  ตําบลบาละ 

  ตําบลลาํใหม ่

  ตําบลแมห่วาด 

  ตําบลโกตาบารู 

  ตําบลลาํพะยา 

  ตําบลยโุป 

  ตําบลยะหา 

  ตําบลบนันงัสตา 

 เจ้าอาวาส วดัวชิรปราการ 

  วดัยะหาประชาราม 

  วดัจนัทร์ธาดาประชาราม 

  วดัพทุธมงคล 

  วดัลาํใหม ่

  วดับาละ 

  วดัคชศิลาวนาราม 

  วดัยปูาราม 

  วดัสริิปญุญาราม 

 พระภิกษุ,สามเณร

(ลกูวดั) 

ตามรายช่ือวดัท่ีเป็น

แหลง่ข้อมลู 

 กรรมการวดั ตามรายช่ือวดัท่ีเป็น

แหลง่ข้อมลู 

 
 



 ๒๙ 

ตาราง ๒ 
แสดงกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในจงัหวดัยะลา (ตอ่) 

จงัหวดั กลุม่ตวัอยา่ง แหลง่ข้อมลู 
 พทุธศาสนิกชน  บ้านลาํใหม ่

  บ้านยโุป 

  บ้านยะหา 

  บ้านบาละ 

  บ้านคอกช้าง 

  บ้านเฉลมินิคม 

  บ้าน กม.๗ 

  บ้านลาํพะยา 

  บ้านบนันงัสตา 

 
ตาราง ๓ 

แสดงกลุม่ตวัอยา่งและจํานวนแบบสมัภาษณ์ท่ีใช้ในการวิจยัในจงัหวดันราธิวาส (ตอ่) 

จงัหวดั กลุม่ตวัอยา่ง แหลง่ข้อมลู 
นราธิวาส เจ้าคณะจงัหวดั จงัหวดันราธิวาส 
 เจ้าคณะอําเภอ อําเภอเมือง 
  อําเภอรือเสาะ 

  อําเภอระแงะ 

  อําเภอตากใบ 

  อําเภอ สไุหงโกลก 

  อําเภอสไุหงบาดี 

 เจ้าคณะตําบล ตําบลโคกเคียน 

  ตําบลเขานาคา 

  ตําบลพร่อน 

  ตําบลบางขนุทอง 

  ตําบลโคกเคียน 

  ตําบลบางนาค 

  ตําบลจวบ 

 
 
 
 



 ๓๐ 

ตาราง ๓ 
แสดงกลุม่ตวัอยา่งและจํานวนแบบสมัภาษณ์ท่ีใช้ในการวิจยัในจงัหวดันราธิวาส (ตอ่) 

จงัหวดั กลุม่ตวัอยา่ง แหลง่ข้อมลู 
 เจ้าอาวาส วดัสทุธิสารประดิษฐ์ 

  วดัตนัหยงมสั 

  วดัราษฎร์สโมสร 

  วดัโบราณสถิตย์ 

  วดัปริมงัคลาวาส 

  วดัชลเฉลมิเขตร์ 

  วดับญุญาราม 

  วดัเขานาคา 

  วดับางขนุนาค 

 พระภิกษุ,สามเณร

(ลกูวดั) 

ตามรายช่ือวดัท่ีเป็น

แหลง่ข้อมลู 

 กรรมการวดั ตามรายช่ือวดัท่ีเป็น

แหลง่ข้อมลู 

 พทุธศาสนิกชน  บ้านสคุิริน 

  บ้านโคกเคียน 

  บ้านโคกตา 

  บ้านนํา้ขาวยะถา 

  บ้านพร่อน 

  บ้านบางขนุทอง 

  บ้านราษฎร์สามคัคี 

  บ้านพรหมนิวาส 

  บ้านชลเฉลมิเขต 

 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้

  ๓.๓.๑ แบบสมัภาษณ์  แบบสอบถาม และแบบบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัเหตกุารณ์

และความรุนแรงของสถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้  ท่ีมีผลกระทบตอ่

การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร  วิถีการดํารงชีวิต  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

การเผยแผห่ลกัคําสอนของศาสนา  การสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ แนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบ

การปฏิบตัศิาสนกิจและการให้บริการด้านศาสนาแก่สงัคม ปัญหา   ข้อเสนอแนะ และความ



 ๓๑ 

ต้องการความชว่ยเหลือจากภาครัฐในการชว่ยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัศิาสนกิจของ

พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูนีไ้ด้ผา่นการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ใน

การออกแบบเคร่ืองมือจากผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน ๔ ทา่น ดงัตอ่ไปนี  ้
  ๑) ศาสตราจารย์เกียรตคิณุบญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ มหาวิทยาลยับรูพา 

  ๒) รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณวุฒัน์  สริุยฉตัร           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบรีุ 

  ๓) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑรูย์  พฒัน์ใหญ่ย่ิง  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
  ๔) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปัญญา  เลิศไกร มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช  

๓.๓.๒ เทปบนัทกึเสียงและแถบบนัทกึเสียง 

๓.๓.๓ กล้องถ่ายรูปดจิิตอล 
 

๓.๔ วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจยัใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการสมัภาษณ์ สอบถาม และสงัเกตเก่ียวกบั

ผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร  วิถีการดํารงชีวิต  การประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา        การเผยแผห่ลกัคําสอนของศาสนา  การสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ แนวทางในการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบตัศิาสนกิจและการให้บริการด้านศาสนาแก่สงัคมปัญหา ข้อเสนอแนะ 

และความต้องการความชว่ยเหลือจากภาครัฐในการชว่ยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัศิาสนกิจ

ของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จากกลุม่บคุคลท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  ใน

ระหวา่งวนัท่ี ๑ ตลุาคม – ๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๐ 

 และเน่ืองจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีเส่ียงอนัตราย ผู้ วิจยัได้คดัเลือกผู้ชว่ย

นกัวิจยัจากบคุคลท่ีมีภมูิลําเนา มีความคุ้นเคยในพืน้ท่ี และมีความรู้ด้านการวิจยัและการเก็บ

รวบรวมข้อมลูภาคสนาม และสามารถสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูได้ 
 ผู้ชว่ยนกัวิจยัท่ีทําหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ี๓จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย  
 ๑) นายธนิศร์  ชเูล่ือน อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนปัตตานี ซึง่มีภมูิลําเนาอยูท่ี่จงัหวดัปัตตานี เก็บรวบรวมข้อมลูใน

พืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี 
 ๒) นายอตัตพร  คงรัตน์  พลฯทหารประจําการ และมีภมูิลําเนาอยูท่ี่จงัหวดัยะลา เก็บ

รวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา 



 ๓๒ 

 ๓) นายเพชร  สมคัรกิจ  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการทัว่ไป มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึง่มีภมูิลําเนาอยูท่ี่จงัหวดันราธิวาส เก็บรวบรวมข้อมลูใน

พืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาส 
 

๓.๕ การนําเสนอผลการวิจัย 

 ผู้ วิจยันําข้อมลูท่ีได้จากข้อ ๓.๑ มาวิเคราะห์ จดัระบบ และนําเสนอด้วยวิธีการ

พรรณนาวิเคราะห์ โดยนําเสนอเป็นความเรียงประกอบตารางและภาพถ่าย 



 
 

บทที่ ๔ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ในบทนีจ้ะเป็นการแสดงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมลู  โดยจะแสดงข้อมลูท่ีได้จากการ

ประมวลจากแบบสมัภาษณ์   ซึง่ผู้ วิจยัและผู้ชว่ยนกัวิจยัได้เก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์บคุคลท่ี

เก่ียวข้องกบัการได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรุนแรงตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีกลุม่ตวัอยา่ง ระหวา่ง

วนัท่ี ๑ตลุาคม  -  ๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๐  โดยจําแนกให้เห็นถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดและลกัษณะความ

รุนแรง ตลอดจนผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้  ดงัตอ่ไปนี ้
 
๔.๑ ลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้ วิจยัได้ใช้เป็นแหลง่ข้อมลู จําแนกตามลกัษณะตา่งๆ ดงั

ตารางท่ี 
ตาราง ๓ 

แสดงเพศของกลุม่ตวัอยา่ง 
เพศ จงัหวดั รวม ร้อยละ 

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
ชาย ๘๐ ๙๐ ๑๑๗ ๒๘๗ ๗๖.๕๓ 
หญิง ๒๗ ๔๙ ๑๒ ๘๘ ๒๓.๔๗ 
รวม ๑๐๗ ๑๓๙ ๑๒๙ ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
ร้อยละ ๒๘.๕๓ ๓๗.๐๗ ๓๔.๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตาราง ๑ พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้ วิจยัใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นกลุม่ตวัอยา่งจาก

จงัหวดัยะลา ร้อยละ ๒๘.๕๓    ปัตตานี ร้อยละ ๓๗.๐๗  และนราธิวาส ร้อยละ  ๓๔.๔๐ โดย

จําแนกเป็นเพศชายร้อยละ ๗๖.๕๓ และเป็นเพศหญิง ร้อยละ ๒๓.๔๗ 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 

 
ตาราง ๔ 

แสดงระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอยา่ง 
ระดบัการศกึษา จงัหวดั รวม ร้อยละ 

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
ประถม ๕๐ ๕๗ ๖๐ ๑๖๗ ๔๔.๕๓ 
มธัยม ๓๔ ๔๒ ๕๐ ๑๒๖ ๓๓.๖๐ 
อนปุริญญา ๔ ๑๒ ๗ ๒๓ ๖.๑๓ 
ปริญญาตรี ๑๖ ๒๗ ๑๐ ๕๓ ๑๔.๑๓ 
สงูกวา่ปริญญาตรี ๓ ๑ ๒ ๖ ๑.๖๐ 
รวม ๑๐๗ ๑๓๙ ๑๒๙ ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตาราง  ๒ พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้สว่นใหญ่มีระดบั

การศกึษาระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ ๔๔.๕๓)  รองลงมามีระดบัการศกึษาระดบัมธัยม ปริญญา

ตรี อนปุริญญา และสงูกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ ๓๓.๖๐,๑๔.๑๓,๖.๑๓ และ ๑.๖๐ ตามลําดบั) 
 

ตาราง ๕ 
แสดงลกัษณะของแหลง่ข้อมลู 

แหลง่ข้อมลู จงัหวดั รวม ร้อยละ 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

วดั/หมูบ้่านไทยพทุธอาย ุน้อยกวา่ ๑๐ ปี ๑๘ ๑๔ ๒๘ ๖๐ ๑๖.๐๐ 
วดั/หมูบ้่านไทยพทุธอาย ุมากกวา่ ๑๐ ปี ๕๐ ๘ ๔๔ ๑๐๒ ๒๗.๒๐ 
วดั/หมูบ้่านไทยพทุธมสุลมิรวมกนั ๓๙ ๑๑๗ ๕๗ ๒๑๓ ๕๖.๘๐ 
รวม ๑๐๗ ๑๓๙ ๑๒๙ ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
 
 จากตาราง ๓ พบวา่แหลง่ข้อมลูท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง สว่นใหญ่เป็นแหลง่ข้อมลูท่ีเป็นวดั/

หมูบ้่านชาวไทยพทุธและมสุลิมอาศยัอยูด้่วยกนั ร้อยละ ๕๖.๘๐ รองลงมาเป็นแหลง่ข้อมลูท่ีเป็น

วดั/หมูบ้่านไทยพทุธท่ีมีอายกุารก่อตัง้หมูบ้่านมากกวา่ ๑๐ ปี ร้อยละ ๒๗.๒๐ และเป็นแหลง่ข้อมลู

ท่ีเป็นวดั/หมูบ้่านไทยพทุธท่ีมีอายกุารก่อตัง้หมูบ้่านน้อยกวา่ ๑๐ ปี ร้อยละ ๑๖.๐๐  
 
 
 
 
 



 ๓๕ 

 
ตาราง  ๖ 

แสดงสถานภาพของกลุม่ตวัอยา่ง 
เพศ จงัหวดั รวม ร้อยละ 

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
เจ้าคณะจงัหวดั ๑ ๑ ๑ ๓ ๐.๘๐ 
เจ้าคณะอําเภอ ๖ ๕ ๕ ๑๖ ๔.๒๗ 
เจ้าคณะตําบล ๘ ๔ ๖ ๑๘ ๔.๘๐ 
เจ้าอาวาส ๙ ๘ ๗ ๒๔ ๖.๔๐ 
พระภิกษุ/สามเณร ๒๔ ๓๑ ๔๒ ๙๗ ๒๕.๘๗ 
คณะกรรมการวดั ๑๖ ๓๙ ๒๕ ๘๐ ๒๑.๓๓ 
พทุธศาสนิกชน ๔๒ ๕๑ ๔๓ ๑๓๖ ๓๖.๒๗ 
ไมต่อบวา่เป็น

สถานภาพใด ๑ - - ๑ ๐.๒๗ 
รวม ๑๐๗ ๑๓๙ ๑๒๙ ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตาราง ๔  พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้ วิจยัใช้ในการศกึษา ประกอบด้วย เจ้าคณะ

จงัหวดัทัง้ ๓ จงัหวดั เจ้าคณะอําเภอ ๑๖ อําเภอ เจ้าคณะตําบล ๑๘ ตําบล เจ้าอาวาส ๒๔ วดั 

พระภิกษุ สามเณร ๙๗ รูป คณะกรรมกรวดั ๘๐ คน และพทุธศาสนิกชนในบริเวณหมูบ้่านใกล้วดั 

อีก จํานวน ๑๓๖ คน  รวมจํานวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ ๓๗๕ รูป/คน  ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้รับ

ผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจจากการก่อความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ทัง้สิน้ 
  
๔.๒ ลักษณะความรุนแรงที่เกดิ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งเก่ียวกบัลกัษณะ

ความรุนแรงท่ีเกิดจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ปรากฏดงัตาราง 

๕        
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 

 
ตาราง ๗ 

แสดงลกัษณะความรุนแรงจากการก่อความไมส่งบในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
จําแนกแตล่ะจงัหวดั 

 
เหตกุารณ์ความรุนแรง จงัหวดั 

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวม 
ขูฆ่า่ ๗ ๑๒ - ๑๙ 
วางระเบิด ๑๗ ๔๐ ๙๘ ๑๕๕ 
ซุม่ยิง ๒๕  ๑๕๐ ๑๗๕ 
ยิงขม่ขู ่ ๐ ๑๒ ๑๓ ๒๕ 
ยิงรถ ๑ - - ๑ 
ยิงชาวบ้าน ๑๑ ๘๔ ๓ ๙๘ 
เผาบ้าน ๑๗ ๑๐ - ๒๗ 
เผาโรงเรียน ๒ ๑ - ๓ 
เผาวดั ๐ ๑ - ๑ 
เผายางรถ ๓ - - ๓ 
ทําร้ายพระ ๒ ๑ ๒ ๕ 
ฆา่ตดัคอ ๑ ๙ ๑ ๑๑ 
ยิงเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๔ - - ๔ 
งดักฎิุพระ/เผากฎิุพระ - ๑ ๖ ๗ 
เผาตู้ โทรศพัท์ - ๑ - ๑ 
เผาทําลายสวนยาง - ๗ - ๗ 
ก่อกวนโดยวิธีตา่งๆ  นบัครัง้

ไมถ้่วน 
นบัครัง้

ไมถ้่วน 
นบัครัง้

ไมถ้่วน 
นบัครัง้

ไมถ้่วน 
 หมายเหต ุ.-  นบัเฉพาะในพืน้ท่ีกลุม่ตวัอยา่ง  ถึงวนัท่ีสมัภาษณ์ (ธนัวาคม ๒๕๕๐) 

 
 จากตาราง ๕ พบวา่ ลกัษณะความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มี

หลายลกัษณะและแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ี จากข้อมลูในตาราง  พบวา่ ในพืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาส 

และปัตตานีจะมีการก่อความไมส่งบโดยมีการซุม่ยิง และ วางระเบดิมากท่ีสดุ  สว่นในพืน้ท่ีจงัหวดั

ยะลาพบวา่ มีลกัษณะของการซุม่ยิง วางระเบดิ และเผาบ้านเรือนมากท่ีสดุ  ทัง้นีจ้ะเห็นวา่มีการ

ก่อกวนโดยวิธีตา่งๆ ในทกุพืน้ท่ีนบัจํานวนครัง้ไมถ้่วน 
 ในการก่อความไมส่งบท่ีเก่ียวข้องกบัวดั และพระภิกษุ สามเณร พบวา่  ในพืน้ท่ีจงัหวดั

ปัตตานี  มีการวางระเบดิจํานวน ๔๐ ครัง้ในจํานวนนีเ้ป็นการวางระเบดิวดั ๒ ครัง้  ในพืน้ท่ีจงัหวดั



 ๓๗ 

นราธิวาส มีการงดัและเผากฏิุพระ จํานวน ๖ ครัง้ และในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานีจํานวน ๑ ครัง้ สว่น

การทําร้ายพระภิกษุ และสามเณร พบวา่มีทกุพืน้ท่ี โดยมีเหตกุารณ์ทําร้ายพระภิกษุ ในพืน้ท่ี

จงัหวดัยะลา จํานวน ๒ ครัง้ ปัตตานี ๑ ครัง้ และนราธิวาส ๒ ครัง้ 
 จากการสมัภาษณ์ถึงความรุนแรงท่ีกระทบตอ่พระภิกษุ สามเณร พบวา่ มีการทําร้าย

พระภิกษุถึงแก่มรณภาพ ๑ รูป ทําร้ายเดก็วดัจนถึงแก่ความตาย ๒ ศพ และเผากฎิุพระจํานวน ๑ 

หลงั เหตเุกิดท่ีวดัพรหมประสิทธ์ิ ตําบลบ้านนอก อําเภอปานาเระ จงัหวดัปัตตานี   และจบัเจ้า

อาวาสมดัมือและเท้าเพ่ือชิงทรัพย์ เหตเุกิดท่ีวดันํา้ขาวยะถา ตําบลกายคุละ อําเภอแว้ง จงัหวดั

นราธิวาส 
 สว่นลกัษณะการก่อการร้ายท่ีผู้ ก่อการร้ายปฏิบตัติอ่วดั พระภิกษุ สามเณร     และการ 

ก่อกวนการปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ซึง่มีเป็น 

จํานวนนบัครัง้ไมถ้่วน ได้แก่ การลอบทําร้ายขณะบณิฑบาต, วางระเบดิในเส้นทางบณิฑบาต 0

Ò จดุ

ประทดัหรือสง่เสียงก่อกวนในเวลาทําวตัรสวดมนต์ 1

Ó เยาวชนมสุลิมล้อเลียนพระสงฆ์ 2

Ô เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
Ò วดัพรหมนิวาส  ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จงัหวดั นราธิวาส 
Ó วดัชลเฉลมิเขต ตําบลสไุหงโกลก  อําเภอสไุหงโกลก จงัหวดันราธิวาส 
Ô วดัรัตนานภุาพ  ตําบลโต๊ะเด็ง อําเภอสไุหงบาดี  จงัหวดันราธิวาส 

 



 ๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ   ๑ พระภิกษุโดนระเบิดขณะออกบิณฑบาต ท่ีจงัหวดันราธิวาส 

ภาพ ๒ เหตกุารณ์ระเบิดในขณะท่ีพระภิกษุ วดัพรหมนิวาส  จงัหวดันราธิวาสและเด็กวดั

ออกบิณฑบาต 

  

 



 ๓๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๓ - ๔ สามเณรถกูสะเก็ดระเบิดในขณะออกบิณฑบาต เข้ารับการรักษาตวัท่ี 

โรงพยาบาลปัตตานี 

  (วดัหลกัเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี)  



 ๔๐ 

๔.๓ ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง เก่ียวกบัผลกระทบ

ตอ่ชีวิตและทรัพย์สินอนัเกิดจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ปรากฏ

ดงัตาราง  ๖   และ ๗ 
 

ตาราง ๘ 
แสดงผลกระทบตอ่ช◌ี◌่วิตอนัเกิดจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี  

๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จําแนกแตล่ะจงัหวดั 
 

ผลกระทบตอ่ชีวิต จงัหวดั 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวม 

ผลกระทบต่อชีวิตคฤหัสถ์     
เสยีชีวิต ๑๐๗ ๘๖ ๘๗ ๒๘๐ 
บาดเจ็บสาหสั ๓๕ ๒๒ ๑๔๐ ๑๙๗ 

บาดเจ็บเลก็น้อย ๗๓ ๒๒ ๑๗๐ ๒๖๕ 
ผลกระทบต่อชีวิตพระภกิษุ

สามเณร 
    

มรณภาพ - ๑ ๑ ๒ 
บาดเจ็บสาหสั ๖ ๑ ๕ ๑๒ 
บาดเจ็บเลก็น้อย ๓ ๑ ๖ ๑๐ 

 หมายเหต ุ.-  นบัเฉพาะในพืน้ท่ีกลุม่ตวัอยา่ง  ถึงวนัท่ีสมัภาษณ์ (ธนัวาคม ๒๕๕๐) 

 
 จากตาราง ๖ พบวา่ จากเหตกุารณ์ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ มีผลกระทบตอ่ชีวิตของคฤหสัถ์ ซึง่เป็นประชาชนในพืน้ท่ี โดยมีประชาชนเสียชีวิตมากท่ีสดุ

ในจงัหวดัยะลา  โดยมีประชาชนเสียชีวิตจํานวน ๑๐๗ ราย รองลงมาคือ นราธิวาส และปัตตานี  มี

ประชาชนเสียชีวิต ๘๗ และ ๘๖ รายตามลําดบั    
สว่นผลกระทบตอ่ชีวิตของพระภิกษุ สามเณร พบวา่ มีพระภิกษุ มรณภาพในพืน้ท่ีจงัหวดั

ปัตตานี และนราธิวาส จงัหวดัละ ๑ รูป นอกจากนัน้มีพระภิกษุ สามเณรได้รับบาดเจ็บสาหสั ใน

พืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ๖ รูป  นราธิวาส ๕ รูป และ ปัตตานี ๑ รูป และมีพระภิกษุ สามเณรได้รับ

บาดเจ็บเล็กน้อยในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ๓ รูป ปัตตานี ๑ รูป และนราธิวาสอีก ๖ รูป 
 
 
 



 ๔๑ 

 
ตาราง ๙ 

แสดงผลกระทบตอ่ทรัพย์สินของอ◌ันเกิดจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้ จําแนกแตล่ะจงัหวดั 

จงัหวดั ประเภททรัพย์สนิ จํานวน มลูคา่ 
ความเสยีหาย 

ยะลา วดั - - 

 บ้านเรือน ๑๕ ๔๑,๘๐๐,๐๐๐ 

ท่ีทํากิน ๒ ๓๐๐,๐๐๐ 

เคร่ืองมือทํากิน ๕ ๕๐๐,๐๐๐ 

ปัตตานี วดั ๓ ๕๐๑,๐๐๐ 

 บ้านเรือน ๑๑ ๕๕๐,๐๐๐ 

ท่ีทํากิน ๕ ๗๐๐,๐๐๐ 

เคร่ืองมือทํากิน ๕ ๔๐๐,๐๐๐ 

นราธิวาส วดั ๗ ๙๘๐,๐๐๐ 

 บ้านเรือน ๔ ๕๐๐,๐๐๐ 

ท่ีทํากิน - - 

เคร่ืองมือทํากิน ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 หมายเหต ุ.-  นบัเฉพาะในพืน้ท่ีกลุม่ตวัอยา่ง  ถึงวนัท่ีสมัภาษณ์ (ธนัวาคม ๒๕๕๐) 

 
 จากตาราง ๗ พบวา่ จากเหตกุารณ์ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

มีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย  โดยความเสียหายสว่นใหญ่จะเป็นบ้านเรือนของประชาชน ซึง่

เกิดขึน้ในทกุจงัหวดั สว่นความเสียหายท่ีเกิดกบัวดันัน้ ในพืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาสจะมีวดัได้รับความ

เสียหายมากท่ีสดุ รองลงมาคือจงัหวดัปัตตานี 
 
๔.๔ ผลกระทบต่อการปฏบิัตศิาสนกจิของพระภกิษุ สามเณรในพืน้ที่ ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์บคุคลท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง เก่ียวกบัผลกระทบ

ตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร อนัเกิดจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี ๓ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้  มีดงัตอ่ไปนี ้
 ๔.๔.๑ ผลกระทบด้านวิถีการดาํรงชีวิต  

๑) การบิณฑบาต 



 ๔๒ 

  จากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งของผู้ ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้

พบวา่ พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ีดงักลา่วได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้เหมือนกนัทกุจงัหวดั คือ เกิดความไมป่ลอดภยัในการบณิฑบาต การบณิฑบาตใน

บางครัง้มีอนัตรายจากการระเบดิท่ีผู้ ก่อความไมส่งบวางไว้  ดงักรณีท่ีเกิดกบัพระภิกษุ สามเณรวดั

พรหมนิวาส ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส   มีพระภิกษุ สามเณร และเดก็วดัได้รับ

บาดเจ็บ นอกจากนัน้ การบณิฑบาตแตล่ะครัง้ต้องมีทหารคอยคุ้มกนัให้ความปลอดภยั  ทําให้เกิด

ความไมส่ะดวกในการบณิฑบาตและเป็นภาพท่ีสร้างความสงัเวชใจตอ่ผู้พบเห็นเป็นอยา่งย่ิง 
 ในสว่นของชาวบ้านเอง ก็ได้รับผลกระทบเหตกุารณ์ดงักลา่ว เม่ือพระสงฆ์ไมส่ามารถ

บณิฑบาตได้ จงึเป็นหน้าท่ีของชาวบ้านท่ีจะต้องนําอาหารมาถวายพระสงฆ์ท่ีวดัทัง้มือ้เช้าและมือ้

เพล ในบางวดัพทุธศาสนิกชนในละแวกวดั  ได้สร้างโรงครัวขึน้ในวดัและมีการผลดัเปล่ียน

หมนุเวียนจดัเวรกนัในการมาปรุงอาหารถวายพระภิกษุ สามเณรท่ีวดั 
 ผลกระทบดงักลา่วสะท้อนจากการให้สมัภาษณ์ของพระภิกษุ สามเณร ในพืน้ท่ี ๓ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ บางสว่นดงัตอ่ไปนี ้

 พระมหาอนชุา  อนชุาโต กลา่ววา่ “ ผลกระทบทีเ่กิดจากการทีพ่ระไม่สามารถออก

บิณฑบาตได ้เนือ่งจากมีความไม่ปลอดภยั ทําใหโ้ยมตอ้งนําอาหารมาถวายพระทีว่ดั สร้างความ

ลําบากใหก้บัโยมเป็นอย่างมาก”Ò 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
Ò  สมัภาษณ์ พระมหาอนชุา  อนชุาโต เจ้าอาวาสวดัพรหมประสทิธ์ิ  ต. บ้านนอก อ. ปานะเระ     

จ.ปัตตานี เมื่อวนัท่ี๒๖ ตลุาคม   ๒๕๕๐,  นายธนิศร์  ชเูลือ่น  ผู้สมัภาษณ์. 

ภาพ ๕   พระภิกษุ สามเณร บิณฑบาตภายใต้การให้ความคุ้มครองของ 

 เจ้าหน้าท่ีทหาร 



 ๔๓ 

 สว่นพระวนัชยั  จิตปญุโญ พระลกูวดัหลกัเมือง ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปัตตานี    กลา่ว

วา่ “ ตอนนี้ เร่ืองการบิณฑบาต เป็นเร่ืองลําบากมาก เมื่อก่อนไม่จําเป็นตอ้งมีทหารคอยคุม้กนั แต่

ปัจจุบนั จําเป็นตอ้งมีเจ้าหนา้ทีท่หารถือปืนคอยคุม้กนัใหพ้ระดว้ย  การออกไปธุระข้างนอกก็

เช่นกนั จะไปไหนแต่ละครั้งตอ้งใหท้หารไปดว้ย     รู้สึกเครียดบา้งเวลาจะตอ้งเดินทางไปไหนมา

ไหน...”Ò 

 พระไพศาลคณุากร  เจ้าคณะอําเภอกาบงั       เจ้าอาวาสวดัสิริปณุณาราม ต.ลําพระ

ยา อ.เมือง จ.ยะลา กลา่วถึงผลกระทบในการบณิฑบาตของพระภิกษุสามเณรในจงัหวดัยะลา วา่ 

“เมื่อมีเหตกุารณ์วางระเบิดและพระทีบิ่ณฑบาตไดร้ับบาดเจ็บ ทําใหพ้ระในพืน้ทีต่่างๆ ตอ้ง

พิจารณาว่าจะทําอย่างไร บางวดัใหพ้ระหยดุบิณฑบาต จนกว่าเหตกุารณ์จะสู่ภาวะปกติ บางแห่ง

ชาวบา้นก็นําอาหารไปถวายใหพ้ระถึงวดั หรือบางแห่งชาวบา้นก็ผลดัเปลีย่นหมนุเวียนกนัไปปรุง

อาหารถวายพระทีว่ดัทัง้สองมื้อเลย...อาตมาดูแลว้รู้สึกสงัเวชใจมาก...” Ó 

 สว่นท่ีจงัหวดันราธิวาส ก็ได้รับผลกระทบในการบณิฑบาตเชน่เดียวกนั ดงัการให้

สมัภาษณ์ของ พระหวีด  คณุวโร เจ้าอาวาสวดัทองดีประชาราม ต.สไุหงโกลก อ. สไุหงโกลก จ.

นราธิวาสวา่ “ ค่อนข้างมีความหวาดระแวงเป็นอย่างมากในขณะทีบิ่ณฑบาต ไม่ทราบว่าจะเกิด

เหตกุารณ์ร้ายตอนไหน ตอนนีจ้ะออกบิณฑบาตตอ้งใหมี้ชดุเจ้าหนา้ทีค่อยคุม้ครอง ถา้วนัไหนไม่มี

เจ้าหนา้ทีก็่จะไม่กลา้ออกบิณฑบาต” 6

Ô 

 เชน่เดียวกนักบั พระชาตรี  ชาณสโร พระลกูวดัพรหมนิวาส ต.นางนาค อ.เมือง จ.

นราธิวาส ท่ีให้สมัภาษณ์ถึงผลกระทบในการบณิฑบาตของพระภิกษุ สามเณรในจงัหวดันราธิวาส 

วา่ “ ไม่สามารถบิณฑบาตได ้หากไม่มีทหารหรือเจ้าหนา้ทีข่องชมุชนคอยคุม้กนั  ขณะบิณฑบาต

ก็ตอ้งคอยระวงัตวัตลอดเวลา” 7

Õ 

 

 

 

                                              
Ò สมัภาษณ์ พระวนัชยั  จิตปญุโญ  พระลกูวดัหลกัเมือง ต. รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปัตตานี เมื่อวนัท่ี 

๔ ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายธนิศร์  ชเูลือ่น  ผู้สมัภาษณ์ 
Ó สมัภาษณ์ พระไพศาลคณุากร  เจ้าคณะอําเภอกาบงั  เจ้าอาวาสวดัสริิปณุณาราม ต.ลาํพระยา 

อ.เมือง จ. ยะลา  เมื่อวนัท่ี ๒ ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายอตัตพร  คงรัตน์  ผู้สมัภาษณ์. 
Ô สมัภาษณ์ พระหวีด  คณุวโร เจ้าอาวาสวดัทองดีประชาราม ต.สไุหงโกลก อ.สไุหงโกลก จ.

นราธิวาส เมื่อวนัท่ี ๑๐  ตลุาคม ๒๕๕๐, นายเพชร  สมคัรกิจ  ผู้สมัภาษณ์. 
Õ สมัภาษณ์พระชาตรี  ชาณสโร พระลกูวดั วดัพรหมนิวาส ต. บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อ

วนัท่ี ๑๔ ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายเพชร  สมคัรกิจ  ผู้สมัภาษณ์. 



 ๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพ ๖,๗,๘  

การออกบิณฑบาตของ

พระภิกษุ สามเณร ต้องมี

เจ้าหน้าท่ีทหารคอยคุ้มกนั 

(วดัหลกัเมือง  อําเภอเมือง  

จงัหวดัปัตตานี) 

 



 ๔๕ 

๒)การทาํกิจของสงฆ์และความเป็นอยู่ในวัด 
  พระภิกษุ สามเณร ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจาก

เหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี ในการทํากิจของสงฆ์และความเป็นอยูใ่นวดั โดยจากการ

สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งของผู้ ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้พบวา่ พระภิกษุ สามเณรใน

พืน้ท่ีดงักลา่วได้รับผลกระทบ คือ เกิดความวิตกกงัวลและมีความรู้สกึถึงความไมป่ลอดภยัท่ี

อาจจะเกิดขึน้ได้ทกุเวลา จะทํากิจกรรม อะไรก็ต้องระมดัระวงัตวัอยูต่ลอดเวลา ไมมี่ความจําเป็น

จริงๆ จะไมพ่ยายามออกจากวดั  
 สว่นการป้องกนัก็ทําไ ด้โดยสร้างรัว้ และประตอูยา่งแนน่หนา มีการเสริมลวดหนามบน

กําแพงวดั  หนว่ยทางทหารได้มีการสร้างบงัเกอร์ภายในบริเวณวดั มีกําลงัเจ้าหน้าท่ีทหารมาทํา

หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัในวดัตลอดเวลา  นอกจากนัน้ ได้มีการตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพ่ือ

ตรวจสอบความเคล่ือนไหวของผู้ ก่อความไมส่งบและเพ่ือความปลอดภยัของพระภิกษุ สามเณรใน

วดั 
 ผลกระทบตอ่พระภิกษุ สามเณรในการทํากิจของสงฆ์ และความเป็นอยูภ่ายในวดัใน

พืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้สะท้อนให้เห็นจากการให้สมัภาษณ์ของบคุคลในพืน้ท่ี 

ดงัตอ่ไปนี ้
 นายเกษม  พรหมศรี คณะกรรมการวดับอ่ทอง อ.เมือง จ.ปัตตานี   กลา่วถึงผลกระทบ

วา่ “ ทัง้พระ ทัง้โยม มีความวิตกกงัวลเป็นอย่างมากเวลาเดินทางออกนอกวดั มีความหวาดระแวง

ตลอดเวลา ใช้ชีวิตลําบากกว่าแต่ก่อนมาก” Ò 
 พระครูสวุรรณธรรมาภิรมย์  เจ้าอาวาสวดับางขนุทอง และเจ้าคณะตําบลบางขนุทอง 

กลา่วถึงผลกระทบวา่ “ การดํารงชีวิตและการปฏิบติัศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ที ่มี

ความลําบากมาก  ไม่กลา้ออกเดินทางไปไหน บางครั้งญาติโยมจะนิมนต์ไปประกอบพิธีกรรมก็ไม่

กลา้ไป หากเจ้าภาพไม่มารับ  หรือบางครั้งอยู่ในวดัก็จะถูกรบกวนจากวยัรุ่นต่างๆศาสนา เช่น ขี่

จกัรยานยนต์ส่งเสียงดงัรบกวน  บางทีก็จุดประทดัโยนมาเข้าในวดั” 9

Ó 

 พระครูวิเชียรกิตตคิณุ เจ้าอาวาสวดัวชิรปราการ และเจ้าคณะตําบลโกตาบารู  
กลา่วถึงผลกระทบวา่ “ พระภิกษุ สามเณรในพืน้ทีมี่ความไม่สะดวกเป็นอย่างมากในการเดินทาง

                                              
Ò สมัภาษณ์นายเกษม  พรหมศรี คณะกรรมการวดับอ่ทอง อ. โคกโพธ์ิ จ. ปัตตานี  เมื่อวนัท่ี  ๒๑  

ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายธนิศร์  ชเูลือ่น  ผู้สมัภาษณ์. 
Ó สมัภาษณ์ พระครูสวุรรณธรรมาภิรมย์  เจ้าอาวาสวดับางขนุทอง และเจ้าคณะตําบลบางขนุทอง 

ต.บางขนุทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวนัท่ี  ๑๕  ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายเพชร  สมคัรกิจ ผู้สมัภาษณ์. 



 ๔๖ 

ไปไหนมาไหน  ตอ้งลดเสน้ทางในการไปปฏิบติักิจทางศาสนา การปฏิบติักิจทางศาสนาก็ตอ้ง

ปรับเปลีย่นเวลาใหเ้หมาะสมและเกิดความปลอดภยัทัง้พระและญาติโยม”  10

Ò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
Ò  สมัภาษณ์พระครูวิเชียรกิตติคณุ เจ้าอาวาสวดัวชิรปราการ และเจ้าคณะตําบลโกตาบารู  ต.โกตา

บารู อ. รามนั จ. ยะลา  เมื่อวนัท่ี ๑๕   ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายอตัตพร  คงรัตน์ ผู้สมัภาษณ์. 



 ๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ๙,๑๐,๑๑ การติดตัง้กล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภยัให้กบัวดั

และพระภิกษุ สามเณร 

  (วดัทรายขาว  อําเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี)  



 ๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๒,๑๓ การตัง้ดา่นและป้อมยามคอยตรวจคนเข้าออก บริเวณทางเข้า

หมูบ้่าน มีชดุรักษาความปลอดภยัหมูบ้่าน (ชรบ.) หรือ 

อาสาสมคัรรักษาหมูบ้่าน (อรบ.) ประจําอยูเ่วรยามตลอดคืน

(ชมุชนวดัทรายขาว  อําเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี) 

ภาพ  ๑๔ สว่นหนึง่ของเคร่ืองมือสือ่สารท่ีเตรียมไว้ตามป้อมยามตา่งๆ ท่ีชดุรักษา

ความปลอดภยัหมูบ้่านใช้สาํหรับสือ่สารกบัเจ้าหน้าท่ีทหารยามฉกุเฉิน 

  (ชมุชนบ้านทรายขาว อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี)  



 ๔๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓) จาํนวนพระภกิษุ สามเณรในวัด 
  

 

ภาพ ๑๕ สว่นหนึง่ของท่ีพกัทหารท่ีคอยรักษาความปลอดภยัภายในวดัตา่งๆ  ใน

พืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(วดันาประดู ่ อําเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี) 

ภาพ ๑๖ การเสริมลวดหนามบริเวณกําแพงวดั เป็นสว่นหนึง่ของมาตรการรักษาความ 

ปลอดภยัให้กบัวดัและพระภิกษุ สามเณร เป็นภาพท่ีมีให้เห็นโดยทัว่ไปตามวดั 

ตา่ง ๆ ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้  

(วดันาประดู ่ อําเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี) 



 ๕๐ 

๓) จาํนวนพระภกิษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลกระทบตอ่จํานวนพระภิกษุ สามเณรในวดัในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่เป็น

พืน้ท่ีการเกิดเหตกุารณ์ความไมส่งบ จากการสงัเกตและเก็บข้อมลูภาคสนาม พบวา่ จํานวน

พระภิกษุ สามเณรแตล่ะวดัใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีจํานวนพระและสามเณรลดลงทกุวดั 

บางวดัมีจํานวนไมเ่พียงพอในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทัง้นีเ้ป็นเพราะพระภิกษุ สามเณร 

มีความกลวัวา่จะไมเ่กิดความปลอดภยัในชีวิตของตนเอง จงึขอย้ายตนเองออกจากพืน้ไปไปอยูใ่น

พืน้ท่ีท่ีมีความปลอดภยัในตา่งจงัหวดั 
 จากการศกึษาข้อมลูจํานวนพระภิกษุ สามเณร พบวา่ จํานวนพระภิกษุสามเณรใน

พืน้ท่ี จงัหวดั ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีจํานวนทัง้สิน้ ๑๑๑๙ รูป ลดลง

เหลือ จํานวน ๙๒๖ รูปใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 11

Ò 

 นอกจากนัน้จากการรายงานถึงสถานการณ์การย้ายออกจากพืน้ท่ีของชาวไทยพทุธ ได้

แสดงให้เห็นวา่ จากเหตกุารณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการทําร้าย ฆา่

ชาวไทยพทุธ ได้สง่ผลกระทบอยา่งรุนแรง ทําให้พระภิกษุ สามเณร และชาวไทยพทุธท่ีเข้าไปทํามา

หากินในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ หนีภยัออกมาเป็นจํานวนมาก            ทัง้นีใ้นพืน้ท่ี ต. ดซุง

ยอ  อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส มีชาวไทยพทุธได้อพยพออกจากพืน้ท่ีทัง้หมด Ó 

  
 ๔.๔.๒ ผลกระทบด้าน การประกอบพธีิกรรมทางศาสนา   
 จากการเก็บข้อมลูภาคสนาม พบวา่ ผลกระทบด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ของ

พระภิกษุ สามเณร ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบเป็นอยา่งมาก  สามารถ

ประมวลผลกระทบได้ดงัตอ่ไปนี ้
๑) ไมส่ามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ตามเวลาท่ีเหมาะสม ต้องปรับเวลา 

เพ่ือความปลอดภยั แม้การเวียนเทียนในวนัสําคญัทางพระพทุธศาสนาก็ต้องเวียนเทียนก่อนค่ํา  
๒) กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาสว่นใหญ่จะปรับเปล่ียนประกอบพิธีกรรมใน 

เวลากลางวนั  
๓) พทุธศาสนิกชนเข้าวดัเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาน้อยลง 
๔) เม่ือมีกิจนิมนต์ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีบ้านของญาตโิยม จะเลือก 

                                              
Ò สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ “ จํานวนพระภิกษุ สามเณร ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ปี พ.ศ. 

๒๕๕๐.”,  www. Onab.go.th,  สบืค้นเมื่อวนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม  ๒๕๕๐. 
Ó www. Ads2.mweb.co.th/hserver  สบืค้นมื่อวนัท่ี  ๙ พฤษภาคม  ๒๕๔๙. 



 ๕๑ 

เฉพาะท่ีเห็นวา่มีความปลอดภยัเทา่นัน้ หรืออาจต้องให้ทหารให้ความคุ้มกนัในขณะท่ีไปประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาตามกิจนิมนต์ 
  ๕) ต้องลดขัน้ตอนของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (เชน่ในงานศพ)    ให้

น้อยลง 
  ๖) ต้องปรับรูปแบบการประกอบพิธีกรรมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  
 ผลกระทบดงักลา่ว สะท้อนจากการให้สมัภาษณ์ ท่ีผู้ วิจยัยกมาบางสว่นดงัตอ่ไปนี ้

 พระครูปราโมทย์สีตคณุ   เจ้าอาวาสวดัทรายขาว  ต.ทรายขาว อ. โคกโพธ์ิ  จ.ปัตตานี 

กลา่ววา่  “ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีความจําเป็นตอ้งปรับเปลีย่นรูปแบบและเวลาใน

การประกอบพิธีกรรมเพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัทัง้ตวัพระทีป่ระกอบพิธี และญาติโยมทีม่าร่วมใน

พิธี ดงัเช่นทีว่ดัทรายขาวแห่งนี ้อาตมาเปลีย่นเวลาสวดมนต์จากเวลา ๐๔.๓๐ น. เป็นเวลา 

๐๗.๓๐ น. เมื่อฉนัเช้าเสร็จ  การสวดศพ เปลีย่นจากเวลา ๒๐.๓๐ น. เป็น ๑๖.๐๐ น. ใหเ้สร็จ

ก่อนค่ํา การเวียนเทียนในวนัสําคญัทางศาสนา ก็เปลีย่นจากเวียนเทียนตอนกลางคืน มาเป็นตอน

กลางวนั เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ก็เสร็จแลว้ ส่วนการปวารณาเข้าพรรษา ก็เปลีย่น

จาก ๒๑.๐๐ น. เป็น ๑๗.๐๐ น. เช่นเดียวกนั ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัทัง้ของพระและโยมดงัที่

อาตมากล่าวแลว้” 13

Ò 

 พระครูเกษมธรรมธาดา  เจ้าคณะตําบลเบตง เจ้าอาวาสวดัพทุธมงคล ต.อยัเวงย์   อ.

เบตง จ. ยะลา กลา่ววา่ “ตัง้แต่เกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบข้ึน การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ของเราไดร้ับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทีเ่ห็นไดช้ดัเจนคือ มีประชาชนมาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

ลดนอ้ยลงมาก ทัง้พระทัง้โยม ตอ้งคํานึงถึงความปลอดภยัของตน พิธีกรรมบางอย่างตอ้งทําให้

เสร็จในตอนกลางวนั ไม่มีใครอยากออกไปไหนตอนกลางคืน มนัไม่ปลอดภยั”Ó 
 เชน่เดียวกบั พระครูอดลุนิคมเขต  เจ้าคณะตําบลลําใหม ่เจ้าอาวาสวดัถํา้ทะล ุ ต.หน้า

ถํา้ อ.เมือง จ.ยะลา ท่ีกลา่วถึงผลกระทบในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในพืน้ท่ี อ.เมือง จ.

ยะลา วา่ “มนัตอ้งปรับเปลีย่นทัง้รูปแบบและเวลาในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพราะกลวั

อนัตรายทีจ่ะเกิดข้ึนโดยะเฉพาะในช่วงกลางคืน  การสวดมนต์ ทําวตัร บางวนัอาจสวดสัน้ๆ ย่อๆ  

การสวดศพ เมื่อก่อนตัง้ศพทีบ่า้นได ้แต่ปัจจุบนัตอ้งตัง้ทีว่ดั เพราะมีเจ้าหนา้ทีท่หารคอยดูแล

                                              
Ò สมัภาษณ์พระครูปราโมทย์สตีะคณุ  เจ้าอาวาสวดัทรายขาว  ต.ทรายขาว  อ. โคกโพธ์ิ  จ.ปัตตานี  

เมื่อวนัท่ี ๗  ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายธนิศร์  ชเูลือ่น  ผู้สมัภาษณ์. 
Ó สมัภาษณ์พระครูเกษมธรรมธาดา  เจ้าคณะตําบลเบตง  เจ้าอาวาสวดัพทุธมงคล ต. อยัเวงย์     

อ.เบตง   จ.ยะลา  เมื่อวนัท่ี  ๑๔  ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายอตัตพร  คงรัตน์  ผู้สมัภาษณ์. 



 ๕๒ 

ความปลอดภยัให ้ส่วนการสวดศพนัน้ เปลีย่นมาสวดในช่วงเวลาเย็นประมาณ ๑๗.๐๐ น. จากที่

เคยสวดเวลา ๑ ทุ่มถึง ๒ ทุ่ม” Ò 
 สว่นท่ีจงัหวดันราธิวาส การได้รับผลกระทบในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ

พระภิกษุ สามเณร ก็เชน่เดียวกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดัยะลา ดงัคําให้

สมัภาษณ์ของพระครูพิพฒัน์บญุเขต เจ้าอาวาสวดัเขานาคา และเจ้าคณะตําบลเขานาคา วา่ “ ทกุ

วดัในพืน้ที ่มีการเปลีย่นแปลงเวลาการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทกุกิจกรรม โดยมีการ

ประกอบพิธีกรรมในเวลากลางวนัทัง้หมด ส่วนการสวดอภิธรรมศพ ก็เปลีย่นจากหวัค่ํามาเป็นตอน

เย็น และใหเ้สร็จก่อนค่ํา ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของญาติโยมและพระ” 16

Ó 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
Ò สมัภาษณ์พระครูอดลุนิคมเขต  เจ้าคณะตําบลลาํใหม ่เจ้าอาวาสวดัถํา้ทะล ุ ต.หน้าถํา้  อ.เมือง     

จ.ยะลา  เมื่อวนัท่ี  ๒๖  กนัยายน  ๒๕๕๐ , นายอตัตพร  คงรัตน์  ผู้สมัภาษณ์. 
Ó สมัภาษณ์พระครูพิพฒัน์บญุเขต  เจ้าอาวาสวดัเขานาคา และเจ้าคณะตําบลเขานาคา ต.เขา

นาคา อ. เมือง จ. นราธิวาส เมื่อวนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายเพชร   สมคัรกิจ ผู้สมัภาษณ์. 



 ๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๗,๑๘ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีเจ้าหน้าท่ีทหารมาคอยให้ความ

ปลอดภยัทกุครัง้ 

 (การทอดกฐินของ มจร.ห้องเรียนปัตตานี  ตลุาคม  ๒๕๕๐) 



 ๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  ๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓  การประกอบพิธีกรรมในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา  

    ได้มีการปรับเปลีย่นเวลามาประกอบพิธีในตอน  

    กลางวนั ก่อนพลบคํ่า  เพ่ือความปลอดภยัของ  

    พระภิกษุ สามเณร และพทุธศาสนิกชนท่ีเข้าร่วมในพิธี  

 (การเวียนเทียนในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาวดัหลกัเมือง  อําเภอเมือง   

จงัหวดัปัตตานี) 



 ๕๖ 

 
 

๔.๔.๓ ผลกระทบด้านการเผยแผ่หลักคาํสอนของพระพุทธศาสนา   
จากการเก็บข้อมลูภาคสนามในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบวา่ พระภิกษุ 

สามเณรในพืน้ท่ีได้รับผลกระทบในการเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนา สามารถ

ประมวลผลกระทบในด้านดงักลา่ว ได้ดงัตอ่ไปนี  ้
 ๑) ไมส่ามารถเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาได้อยา่งเตม็ท่ี  
 ๒) ไมส่ามารถออกไปเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาในพืน้ท่ีไกลๆ ได้  
 ๓) มีพระผู้ทรงคณุวฒุิหรือพระธรรมกถึกน้อยลง  
 ๔) การไปเผยแผห่ลกัคําสอนแตล่ะครัง้ต้องมีเจ้าหน้าท่ีทหารคอยให้ความ  

คุ้มครอง 
 ๕) ขาดพาหนะรับ - สง่ในการเดนิทางไปเผยแผห่ลกัคําสอน  
 ๖) สามารถเผยแผห่ลกัคําสอนได้เฉพาะท่ีวดัในวนัพระเทา่นัน้  
 ๗) มีพทุธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมน้อยลงเน่ืองจากเกรงความไม่  

ปลอดภยั 
 ๘) บางพืน้ท่ีมีการก่อกวนโดยใช้วิธีการหลายรูปแบบ เชน่ เปิดเคร่ืองขยายเสียง

และหนัลําโพงเข้ามาในบริเวณวดั  จดุประทดัรบกวน เป็นต้น 
ผลกระทบดงักลา่ว สะท้อนจาการให้สมัภาษณ์ ท่ีผู้ วิจยัจะยกมาในบางสว่นดงัตอ่ไปนี ้

ประชาชน (ไมป่ระสงค์จะออกนาม) บ้านยาม ู ต.ยาม ู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี กลา่วถึง

ผลกระทบท่ีพระภิกษุ สามเณรได้รับในด้านการเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาวา่ “พระไม่

สามารถจะเผยแผ่หลกัคําสอนทางศาสนาไดอ้ย่างเต็มที ่ทําไดแ้ต่เพียงในวดัและในวนัพระเท่านัน้  

จะเดินทางไปเทศน์สัง่สอนประชาชนนอกวดั ก็เกรงความไม่ปลอดภยั” Ò 

พระรุ่งเรือง  จากวุฒฺโณ  พระอาสาในโครงการพระอาสาของพระอาจารย์วีรพนัธ์  กิตต

สีโล กลา่ววา่ “การเดินทางไปเผยแผ่หลกัคําสอนของศาสนานัน้ อาตมาจะเลือกไปในบางสถานทีที่่

เห็นว่าปลอดภยัเท่านัน้ หรือในบางทีที่เ่จ้าหนา้ทีท่หารสามารถร่วมเดินทางไปคุม้กนัใหไ้ด ้ถา้ไม่มี

เจ้าหนา้ทีไ่ปคุม้กนัให ้ก็จะยกเลิกการเดินทางไปเผยแผ่คําสอนทีร่ับนิมนต์ไว้” Ó 

                                              
Ò สมัภาษณ์ผู้ไมป่ระสงค์จะออกนาม   บ้านยาม ู  ต.ยาม ู  อ.ยะหร่ิง  จ.ปัตตานี   เมื่อวนัท่ี  ๑๕  

ธนัวาคม  ๒๕๕๐, นายธนิศร์  ชเูลือ่น  ผู้สมัภาษณ์. 
Ó สมัภาษณ์ พระรุ่งเรือง  จากวุฒฺโณ   พระอาสาในโครงการพระอาสาของพระอาจารย์วีรพนัธ์  

กิตตสโีล เมื่อวนัท่ี  ๗  ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายธนิศร์  ชเูลือ่น ผู้สมัภาษณ์. 



 ๕๗ 

พระครูพิทกัษ์คงคานิมิต  เจ้าคณะตําบลแมห่วาด  เจ้าอาวาสวดัธารโต  ต.ธารโต อ.

ธารโต จ.ยะลา กลา่ววา่ “ผลกระทบทางดา้นการเผยแผ่หลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาในพืน้ที่

อําเภอธารโต จะเป็นเร่ืองของการขาดพระภิกษุทีทํ่าหนา้ทีเ่ผยแผ่พระพทุธศาสนา โดยเฉพาะพระ

ธรรมกถึกหรือพระผูท้รงคณุวฒิุจะไม่ค่อยเข้ามาเผยแผ่ศาสนาในพืน้ทีเ่หล่านี ้เนือ่งจากไม่

ปลอดภยัในการเดินทาง” Ò 
เชน่เดียวกบั พระอาจารย์มงคล  มงัคลทีโป พระภิกษุลกูวดั วดัจนัทร์ธาดาประชาราม  

ต. ตาเนาะแมเ่ราะ  อ.เบตง จ.ยะลา ท่ีกลา่วถึงผลกระทบในการเผยแผห่ลกัคําสอนของ

พระพทุธศาสนาในพืน้ท่ีอําเภอเบตง จงัหวดัยะลา วา่ “ผลกระทบในดา้นนีคื้อ ขาดนกัเผยแผ่ทีมี่

ความรู้ความสามารถในดา้นธรรมะมาเผยแผ่ ส่วนพระในพืน้ทีส่ามารถเผยแผ่ไดใ้นชมุชน หรือ

บริเวณใกลเ้คียงเท่านัน้” Ó 
สว่นพระครูภทัรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวดับญุนาราม และเจ้าคณะตําบลพร่อน อ.ตาก

ใบ จ.นราธิวาส กลา่วถึงผลกระทบในการเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาในพืน้ท่ีอําเภอ

ตากใบ จงัหวดันราธิวาส วา่ “การเทศนาเผยแผ่หลกัคําสอนสามารถทําไดเ้ฉพาะวนัพระ และในวดั

เท่านัน้ ไม่สามารถจะไปเทศน์เผยแผ่หลกัคําสอนนอกพืน้ทีไ่ด ้นอกจากนัน้ยงัมีปัญหาสําคญัทีเ่ป็น

ผลกระทบในการเผยแผ่ศาสนา คือ ขาดพระนกัเทศน์ เนือ่งจากมีพระยา้ยออกไปจากพืน้ที ่บางวดั

มีพระไม่ถึง ๕ รูป ทําใหเ้ป็นปัญหาในการประกอบพิธีทางศาสนาดว้ย” 21

Ô 
 

๔.๔.๔ ผลกระทบด้านการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ  
จากการเก็บข้อมลูภาคสนามเก่ียวกบัผลกระทบด้านการให้การสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ 

ของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบวา่ มีผลกระทบ ดงัตอ่ไปนี  ้
๑) พระภิกษุ สามเณรขาดความเช่ือมัน่ในการดําเนินกิจกรรมด้านการสงัคม 

สงเคราะห์ตา่งๆ เพราะความหวาดระแวงระหวา่งไทยพทุธกบัไทยมสุลิมมีมากขึน้ 
๒) ขาดแนวร่วมในการให้การสงัคมสงเคราะห์เน่ืองจากบคุคลผู้สนบัสนนุในด้าน 

ตา่งๆ ไมก่ล้าเข้ามาในพืน้ท่ี 

                                              
Ò สมัภาษณ์พระครูพิทกัษ์คงคานิมิต  เจ้าคณะตําบลแมห่วาด  ต.ธารโต  อ. ธารโต   จ. ยะลา  

เมื่อวนัท่ี  ๑๔  ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายอตัตพร  คงรัตน์  ผู้สมัภาษณ์. 
Ó สมัภาษณ์พระมงคล  มงัคลทีโป  พระลกูวดั วดัจนัทร์ธาดาประชาราม ต. ตาเนาะแมเ่ราะ  อ. 

เบตง จ.ยะลา  เมื่อวนัท่ี ๑๐  ตลุาคม  ๒๕๕๐, นายอตัตพร  คงรัตน์  ผู้สมัภาษณ์. 
Ô สมัภาษณ์พระครูภทัรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวดับญุนาราม  และเจ้าคณะตําบลพร่อน  ต.พร่อน      

อ. ตากใบ จ. นราธิวาส  เมื่อวนัท่ี  ๑๕ ตลุาคม   ๒๕๕๐, นายเพชร  สมคัรกิจ ผู้สมัภาษณ์. 



 ๕๘ 

๓) กิจกรรมด้านการสงัคมสงเคราะห์แก่ชมุชนบางกิจกรรมต้องยกเลิกไป  
เน่ืองจากเกิดความไมป่ลอดภยัทัง้ตวัพระและผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

๔) ในบางพืน้ท่ี ประชาชนกลบัเป็นฝ่ายให้การสงเคราะห์หรือชว่ยเหลือพระภิกษุ  
สามเณรมากขึน้ เชน่ การนําอาหารไปถวายพระภิกษุ สามเณรถึงในวดั การจดัรถรับ-สง่ให้ความ

สะดวกในการเดนิทางไปเผยแผพ่ระพทุธศาสนา  และการชว่ยเป็นหเูป็นตาให้ความปลอดภยัแก่

พระภิกษุ สามเณรมากขึน้ เป็นต้น 

 
๔.๕. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏบิัตศิาสนกจิ 
ของพระภกิษุ สามเณรในพืน้ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 จากการประมวลข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบตัศิาสกิจ

ของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีเหตกุารณ์ความไมส่งบ

เกิดขึน้มาอยา่งตอ่เน่ือง พบข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบตัิ

ศาสนกิจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ความไมส่งบและรุนแรงในพืน้ท่ี ๓  จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 ๕.๑ ด้านการดาํรงชีวิต  
  ๑) จดัให้มีทหารคอยคุ้มครองเวลาบณิฑบาต  
  ๒) เพิ่มกําลงัทหารคุ้มครองวดัและหมูบ้่านทกุจดุ  
  ๓) เพิ่มมาตรการเพ่ือความปลอดภยั เชน่ มีการตรวจตราการเข้า – ออกในวดั

อยา่งละเอียด โดยเฉพาะบคุคลแปลกหน้าหรือบคุคลท่ีมีทา่ทีแปลก ๆ  
 ๕.๒ ด้านการประกอบพธีิกรรมทางศาสนา  
  ๑) ควรปรับเปล่ียนเวลาในการประกอบพิธีกรรมตา่ง ๆ ทางศาสนา โดยให้เสร็จ

สิน้ในเวลากลางวนั 
  ๒) ควรประกอบพิธีกรรมตา่งๆ ทางศาสนาโดยยอ่ๆ  
  ๓) ให้รัฐจดัพุม่กฐินไปถวายพระท่ีลําบาก โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพ เพ่ือใช้ในการ

บรูณะซอ่มแซมสิ่งท่ีจําเป็น 
  ๔) ให้ทหารคุ้มครองขณะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือจดังานในวดั  
 ๕.๓ ด้านการเผยแผ่หลักคาํสอนของพระพุทธศาสนา  
  ๑) ควรเผยแผห่ลกัคําสอนเฉพาะภายในวดัเทา่นัน้  
  ๒) ควรปรับเปล่ียนรูปแบบในการเผยแผ ่เชน่    เผยแผท่างเสียงวิทยชุมุชนใน

หมูบ้่าน  วิทยกุระจายเสียง จดัทําเทป หรือ ซี.ดี. ธรรมะให้ประชาชน 
 ๕.๔ ด้านการสังคมสงเคราะห์  
  ๑) หนว่ยงานภาครัฐควรจดัสรรงบประมาณให้วดัท่ีมีโครงการด้านการสงัคม  



 ๕๙ 

สงเคราะห์แก่ชมุชน 
  ๒) หนว่ยงานภาคเอกชนท่ีอยูน่อกพืน้ท่ี ควรให้ความสนใจและย่ืนมือเข้าให้ความ

ชว่ยเหลือแก่วดั และชมุชนในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้มากกวา่ท่ีเป็นอยู่  
  ๓) หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรจดัหาทนุเพ่ือสงเคราะห์แก่พระภิกษุ สามเณรท่ี  
อาพาธ หรือจดัเวชภณัฑ์ ยารักษาโรคถวายวดัท่ีอยูห่า่งไกลชมุชน 

 
๔. ๖ ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อการปฏบิัตศิาสนกจิของ 
    พระภกิษุ สามเณร ในพืน้ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 จากการประมวลความต้องการความชว่ยเหลือจากภาครัฐตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของ

พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ คือ จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้ วิจยัสมัภาษณ์ทัง้ ๓ จงัหวดั ได้สะท้อนความต้องการความชว่ยเหลือจาก

ภาครัฐ ดงัตอ่ไปนี ้
๑) ต้องการให้ดแูลด้านความปลอดภยัในชีวิตอยา่งทัว่ถึง โดยอาจจดัชดุ 

ทหารเข้าเวรยามหน้าวดั - หลงัวดั 
๒) ต้องการให้จดัสวสัดกิารโดยเฉพาะปัจจยัส่ีให้ตามความเหมาะสม 
๓) ต้องการให้ดแูลด้านสาธารณสขุให้กบัพระภิกษุ สามเณรอยา่งทัว่ถึง 
๔) ต้องการให้จดัรถรับสง่ในการเผยแผศ่าสนา 
๕) ต้องการให้จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัภยั เชน่ ตดิตัง้กล้องวงจรปิดให้แตล่ะวดั 
๖) ต้องการให้จดัอปุกรณ์ส่ือสาร เพ่ือรับ – สง่ ขา่วสารให้รู้ทนัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

ในแตล่ะวนั 
๗) ต้องการให้จดัสรรงบประมาณในการสงเคราะห์ประชาชน 
๘) ต้องการให้รัฐหาวิธีการป้องกนัไมใ่ห้ชาวไทยพทุธย้ายออกจากพืน้ท่ี หากไมมี่ 

ชาวพทุธในพืน้ท่ี ศาสนาพทุธจะไมมี่ตามไปด้วย 
๙) ต้องการให้รัฐร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีกรรมทางศาสนาทกุกิจกรรมท่ีจดัขึน้ 
๑๐) ต้องการให้รัฐจดัทําสถิตวิดั หรือสํานกัสงฆ์ท่ีมีความเดือดร้อนและให้ 

ความชว่ยเหลือตามลําดบัความจําเป็น แตใ่ห้ทัว่ถึง 
๑๑) ต้องการให้รัฐรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาทกุด้านให้พระภิกษุ 

และสามเณรได้ทราบด้วย 
๑๒) ต้องการให้รัฐ จดัพุม่กฐินไปถวายวดัท่ีขาดแคลน เพ่ือนําเงินไปบรูณะ 

ซอ่มแซม ปรับปรุงวดั 
๑๓) ต้องการให้รัฐจดัทําหนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัธรรมะให้กบัวดัทกุวดัใน 



 ๖๐ 

พืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้การเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาทําได้ง่ายขึน้ 
๑๔) ต้องการให้รัฐจดัให้มีการอบรมหลกัสตูรการรักษาความปลอดภยัใน 

หมูบ้่าน 



 

บทที่ ๕ 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 ในบทนีจ้ะเป็นการสรุปถึงผลการวิจยั ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ เพ่ือศกึษา

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ีมีตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของ

พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในด้านวิถีการดํารงชีวิต การ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนา และการสงัคม

สงเคราะห์ตา่งๆ  และเพ่ือศกึษาปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ปฏิบตัศิาสนกิจ ตลอดจนความชว่ยเหลือจากภาครัฐตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร

ในพืน้ท่ีดงักลา่ว  โดยผู้ วิจยัจะได้นําสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลําดบั 

ดงัตอ่ไปนี ้

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
  

๕.๑.๑ ลักษณะความรุนแรงท่ีเกิด 
 ผลการวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะความรุนแรงท่ีเกิดจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี ๓ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบวา่ ในพืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาส และปัตตานีจะมีการก่อความไมส่งบโดยมี

การซุม่ยิง และ วางระเบดิมากท่ีสดุ  สว่นในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลาพบวา่ มีลกัษณะของการซุม่ยิง วาง

ระเบดิ และเผาบ้านเรือนมากท่ีสดุ  ทัง้นีจ้ะเห็นวา่มีการก่อกวนโดยวิธีตา่งๆ ในทกุพืน้ท่ีนบัจํานวน

ครัง้ไมถ้่วน 
 ในการก่อความไมส่งบท่ีเก่ียวข้องกบัวดั และพระภิกษุ สามเณร พบวา่  มีการวาง

ระเบดิวดัในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี  ๒ ครัง้  มีการงดัและเผากฎิุพระในพืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาส จํานวน 

๖ ครัง้ และในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานีจํานวน ๑ ครัง้ สว่นการทําร้ายพระภิกษุ และสามเณร พบวา่มี

ทกุพืน้ท่ี โดยมีเหตกุารณ์ทําร้ายพระภิกษุ ในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา จํานวน ๒ ครัง้ ปัตตานี ๑ ครัง้ และ

นราธิวาส ๒ ครัง้ 
 จากการสมัภาษณ์ถึงความรุนแรงท่ีกระทบตอ่พระภิกษุ สามเณร พบวา่ มีการทําร้าย

พระภิกษุถึงแก่มรณภาพ ๑ รูป ทําร้ายเดก็วดัจนถึงแก่ความตาย ๒ ศพ และเผากฎิุพระจํานวน ๑ 

หลงั เหตเุกิดท่ีวดัพรหมประสิทธ์ิ ตําบลบ้านนอก อําเภอปานาเระ จงัหวดัปัตตานี   และจบัเจ้า

อาวาสมดัมือและเท้าเพ่ือชิงทรัพย์ เหตเุกิดท่ีวดันํา้ขาวยะถา ตําบลกายคุละ อําเภอแว้ง จงัหวดั

นราธิวาส 



 ๖๒ 

 สว่นลกัษณะการก่อการร้ายท่ีผู้ ก่อการร้ายปฏิบตัติอ่วดั พระภิกษุ สามเณร และการ

ก่อกวนการปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่มีเป็น

จํานวนนบัครัง้ไมถ้่วน ได้แก่ การลอบทําร้ายขณะบณิฑบาต  วางระเบดิในเส้นทางบณิฑบาต จดุ

ประทดัหรือสง่เสียงก่อกวนในเวลาทําวตัรสวดมนต์ เยาวชนมสุลิมล้อเลียนพระสงฆ์  เป็นต้น 
 

๕.๑.๒. ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 ผลการวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบตอ่ชีวิตและทรัพย์สินอนัเกิดจากเหตกุารณ์ความไมส่งบ

ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบวา่  มีผลกระทบตอ่ชีวิตของคฤหสัถ์ ซึง่เป็นประชาชนใน

พืน้ท่ี โดยมีประชาชนเสียชีวิตมากท่ีสดุในจงัหวดัยะลา  โดยมีประชาชนเสียชีวิตจํานวน ๑๐๗ ราย 

รองลงมาคือ นราธิวาส และปัตตานี  มีประชาชนเสียชีวิต ๘๗ และ ๘๖ รายตามลําดบั    
สว่นผลกระทบตอ่ชีวิตของพระภิกษุ สามเณร พบวา่ มีพระภิกษุ มรณภาพในพืน้ท่ีจงัหวดั

ปัตตานี และนราธิวาส จงัหวดัละ ๑ รูป นอกจากนัน้มีพระภิกษุ สามเณรได้รับบาดเจ็บสาหสั ใน

พืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ๖ รูป  นราธิวาส ๕ รูป และ ปัตตานี ๑ รูป และมีพระภิกษุ สามเณรได้รับ

บาดเจ็บเล็กน้อยในพืน้ท่ีจงัหวดัยะลา ๓ รูป ปัตตานี ๑ รูป และนราธิวาสอีก ๖ รูป 
จากเหตกุารณ์ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีทรัพย์สินได้รับความ

เสียหาย  โดยความเสียหายสว่นใหญ่จะเป็นบ้านเรือนของประชาชน ซึง่เกิดขึน้ในทกุจงัหวดั สว่น

ความเสียหายท่ีเกิดกบัวดันัน้ ในพืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาสจะมีวดัได้รับความเสียหายมากท่ีสดุ 

รองลงมาคือจงัหวดัปัตตานี 
 

๕.๑.๒ ผลกระทบต่อการปฏิบัตศิาสนกิจของพระภกิษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จังหวัด 
        ชายแดนภาคใต้ 

  ๑) ผลกระทบด้านวิถีการดาํรงชีวิต  พบวา่ พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้มีผลกระทบด้านวิถีการดํารงชีวิต ๓ ประการ คือ  

๑.๑) ผลกระทบต่อการบิณฑบาต มีความไมส่ะดวกปลอดภยัและไม ่
ปลอดภยัในการบณิฑบาต  โดยการบณิฑบาตทกุครัง้ต้องมีเจ้าหน้าท่ีทหารคอยคุ้มกนัให้ความ

ปลอดภยั  
๑.๒)ผลกระทบต่อการทาํกิจของสงฆ์และความเป็นอยู่ในวัด  

พระภิกษุ สามเณรมีความวิตกกงัวลตลอดเวลา รู้สกึถึงความไมป่ลอดภยั จะทํากิจกรรมอะไรต้อง

ระมดัระวงัตวัอยูต่ลอดเวลา  และหากไมจํ่าเป็นก็ไมอ่อกจากวดั 
๑.๓) จาํนวนพระภกิษุ สามเณรในวัด มีการย้ายออกจากวดัไปอยูใ่น 

ท่ีปลอดภยัตา่งจงัหวดัทําให้มีจํานวนพระภิกษุไมเ่พียงพอในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
  



 ๖๓ 

  ๒) ผลกระทบด้าน การประกอบพธีิกรรมทางศาสนา  พบวา่ พระภิกษุ 

สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้มีผลกระทบด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  คือ

ไมส่ามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ตามเวลาท่ีเหมาะสม ต้องปรับเวลาในการประกอบ    
กิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาให้เสร็จก่อนค่ํา  มีพทุธศาสนิกชนเข้าวดัเพ่ือประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาน้อยลง ลดกิจนิมนต์ไปการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีบ้านของญาตโิยม โดยจะเลือก

รับกิจนิมนต์เฉพาะท่ีเห็นวา่มีความปลอดภยัเทา่นัน้ หรืออาจต้องให้ทหารให้ความคุ้มกนัในขณะท่ี

ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามกิจนิมนต์  ต้องลดขัน้ตอนของการประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาให้น้อยลง  และ ต้องปรับรูปแบบการประกอบพิธีกรรมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
๓) ผลกระทบด้านการเผยแผ่หลักคาํสอนของพระพุทธศาสนา  พบวา่  

พระภิกษุไมส่ามารถเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาได้อยา่งเตม็ท่ี โดยสามารถเผยแผ่

หลกัคําสอนได้เฉพาะท่ีวดัในวนัพระเทา่นัน้ ไมส่ามารถออกไปเผยแผห่ลกัคําสอนของ

พระพทุธศาสนา ในพืน้ท่ีไกลๆ ได้   การไปเผยแผห่ลกัคําสอนแตล่ะครัง้ต้องมีเจ้าหน้าท่ีทหารคอย

ให้ความคุ้มครอง  ขาดพาหนะรับ – สง่ในการเดนิทางไปเผยแผห่ลกัคําสอน      มีพทุธศาสนิกชน

เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมน้อยลงเน่ืองจากเกรงความไมป่ลอดภยั และมีพระผู้ทรงคณุวฒุิหรือพระ

ธรรมกถึกน้อยลง   
๔) ผลกระทบด้านการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ พบวา่ พระภิกษุ สามเณรขาด 

ความเช่ือมัน่ในการดําเนินกิจกรรมด้านการสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ เพราะมีความหวาดระแวง

ระหวา่งไทยพทุธกบัไทยมสุลิมมีมากขึน้ ขาดแนวร่วมในการให้การสงัคมสงเคราะห์เน่ืองจาก

บคุคลผู้สนบัสนนุในด้านตา่งๆ ไมก่ล้าเข้ามาในพืน้ท่ี  กิจกรรมด้านการสงัคมสงเคราะห์แก่ชมุชน

บางกิจกรรมต้องยกเลิกไป เน่ืองจากเกิดความไมป่ลอดภยัทัง้ตวัพระและผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ในบาง

พืน้ท่ีประชาชนกลบัเป็นฝ่ายให้การสงเคราะห์หรือชว่ยเหลือพระภิกษุ สามเณรมากขึน้ เชน่ การนํา

อาหารไปถวายพระภิกษุ สามเณรถึงในวดั การจดัรถรับ-สง่ให้ความสะดวกในการเดนิทางไปเผย

แผพ่ระพทุธศาสนา  และการชว่ยเป็นหเูป็นตาให้ความปลอดภยัแก่พระภิกษุ สามเณรมากขึน้ เป็น

ต้น 

 
๕.๑.๓ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบัตศิาสนกิจ 

 จากการประมวลข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบตัศิาสกิจ

ของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีเหตกุารณ์ความไมส่งบ

เกิดขึน้มาอยา่งตอ่เน่ือง พบข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบตัิ

ศาสนกิจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ความไมส่งบและรุนแรงในพืน้ท่ี ๓  จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

คือ 



 ๖๔ 

 ๕.๑ ด้านการดาํรงชีวิต   จดัให้มีทหารคอยคุ้มครองเวลาบณิฑบาต   เพิ่มกําลงัทหาร

คุ้มครองวดัและหมูบ้่านทกุจดุ และ เพิ่มมาตรการเพ่ือความปลอดภยั เชน่ มีการตรวจตราการเข้า 

– ออกในวดัอยา่งละเอียด โดยเฉพาะบคุคลแปลกหน้าหรือบคุคลท่ีมีทา่ทีแปลก ๆ  
 ๕.๒ ด้านการประกอบพธีิกรรมทางศาสนา   ควรปรับเปล่ียนเวลาในการประกอบ

พิธีกรรมตา่ง ๆ ทางศาสนา โดยให้เสร็จสิน้ในเวลากลางวนั   ควรประกอบพิธีกรรมตา่งๆ ทาง

ศาสนาโดยยอ่ๆ  ให้รัฐจดัพุม่กฐินไปถวายพระท่ีลําบาก โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพ เพ่ือใช้ในการ

บรูณะซอ่มแซมสิ่งท่ีจําเป็น และ ให้ทหารคุ้มครองขณะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือจดังาน

ในวดั 
 ๕.๓ ด้านการเผยแผ่หลักคาํสอนของพระพุทธศาสนา   ควรเผยแผห่ลกัคําสอน

เฉพาะภายในวดัเทา่นัน้  และควรปรับเปล่ียนรูปแบบในการเผยแผ ่เชน่    เผยแผท่างเสียงวิทยุ

ชมุชนในหมูบ้่าน  วิทยกุระจายเสียง จดัทําเทป หรือ ซี.ดี. ธรรมะให้ประชาชน 
 ๕.๔ ด้านการสังคมสงเคราะห์     หนว่ยงานภาครัฐควรจดัสรรงบประมาณให้วดัท่ีมี

โครงการด้านการสงัคมสงเคราะห์แก่ชมุชน  หนว่ยงานภาคเอกชนท่ีอยูน่อกพืน้ท่ี ควรให้ความ

สนใจและย่ืนมือเข้าให้ความชว่ยเหลือแก่วดั และชมุชนในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้

มากกวา่ท่ีเป็นอยู่ และ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรจดัหาทนุเพ่ือสงเคราะห์แก่พระภิกษุ สามเณรท่ี 
อาพาธ หรือจดัเวชภณัฑ์ ยารักษาโรคถวายวดัท่ีอยูห่า่งไกลชมุชน 

 
๕.๑.๔  ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อการปฏิบัตศิาสนกิจของ 

      พระภกิษุ สามเณร ในพืน้ท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

 จากการประมวลความต้องการความชว่ยเหลือจากภาครัฐตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของ

พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ คือ จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้ วิจยัสมัภาษณ์ทัง้ ๓ จงัหวดั ได้สะท้อนความต้องการความชว่ยเหลือจาก

ภาครัฐ  สรุปได้  ๓  ประการ คือ 
๖.๑ ความต้องการความชว่ยเหลือจากภาครัฐในด้านความปลอดภยั คือ ต้องการให้

ดแูลด้านความปลอดภยัในชีวิตอยา่งทัว่ถึง  โดยอาจจดัชดุทหารเข้าเวรยามหน้าวดั – หลงัวดั  
ต้องการให้จดัรถรับสง่ในการเผยแผศ่าสนา  ต้องการให้จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัภยั เชน่ ตดิตัง้กล้อง

วงจรปิดให้แตล่ะวดั ต้องการให้จดัอปุกรณ์ส่ือสาร เพ่ือรับ – สง่ ขา่วสารให้รู้ทนัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้

ในแตล่ะวนั และต้องการให้รัฐจดัให้มีการอบรมหลกัสตูรการรักษาความปลอดภยัในหมูบ้่าน 
๖.๒ ความต้องการความชว่ยเหลือจากภาครัฐในด้านสวสัดกิารและความเป็นอยู ่คือ 

ต้องการให้จดัสวสัดกิารโดยเฉพาะปัจจยัส่ีให้ตามความเหมาะสม ต้องการให้ดแูลด้านสาธารณสขุ

ให้กบัพระภิกษุ สามเณรอยา่งทัว่ถึง  ต้องการให้จดัสรรงบประมาณในการสงเคราะห์ประชาชน  



 ๖๕ 

ต้องการให้รัฐหาวิธีการป้องกนัไมใ่ห้ชาวไทยพทุธย้ายออกจากพืน้ท่ี โดยให้เหตผุลวา่หากไมมี่ชาว

พทุธในพืน้ท่ี ศาสนาพทุธจะไมมี่ตามไปด้วย  ต้องการให้รัฐจดัทําสถิตวิดั หรือสํานกัสงฆ์ท่ีมีความ

เดือดร้อนและให้ความ  ชว่ยเหลือตามลําดบัความจําเป็น แตใ่ห้ทัว่ถึง  และต้องการให้รัฐรายงาน

ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาทกุด้านให้พระภิกษุและสามเณรได้ทราบด้วย 
๖.๓ ความต้องการความชว่ยเหลือจากภาครัฐในด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

และการเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนา คือ ต้องการให้รัฐร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีกรรมทาง

ศาสนาทกุกิจกรรมท่ีจดัขึน้   ต้องการให้รัฐจดัพุม่กฐินไปถวายวดัท่ีขาดแคลน เพ่ือนําเงินไปบรูณะ

ซอ่มแซมปรับปรุงวดั และต้องการให้รัฐจดัทําหนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัธรรมะให้กบัวดัทกุวดัใน

พืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้การเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนาทําได้ง่ายขึน้  
 
 
๕.๒ การอภปิรายผล 
 จากการวิจยัเร่ือง การศกึษาผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร 

ในจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จากเหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ผู้ วิจยั ขออภิปรายข้อค้นพบบางประเดน็ท่ีสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้
  ๑) จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ จํานวนพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ มีจํานวนลดน้อยลง เน่ืองจากสว่นหนึง่ได้ย้ายออกจากพืน้ท่ีด้วยเห็นวา่ไมมี่ความปลอดภยั

ในชีวิต ซึง่สอดคล้องกบัการรายงานขา่วของส่ือมวลชนตา่งๆ ท่ีรายงานตรงกนัวา่ “จากเหตกุารณ์

ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการทําร้าย ฆา่ชาวไทยพทุธ ได้สง่ผล

กระทบอยา่งรุนแรง ทําให้ชาวไทยพทุธท่ีเข้าไปทํามาหากินในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ หนีภยั

ออกมาเป็นจํานวนมาก ทัง้นี ้ในพืน้ท่ี ตําบลดซุงยอ  อําเภอระแนะ จงัหวดันราธิวาส ชาวไทยพทุธ

ได้อพยพออกจากพืน้ท่ีทัง้หมด ” 0

Ò  และสอดคล้องกบัคํากลา่วของ พนัตํารวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี ในรายการ “นายกฯทกัษิณคยุกบัประชาชน ” ตอนหนึง่วา่ “...ผมได้บอกกบัพ่ีน้อง

ประชาชนและพระทัง้หลายวา่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงหว่งใยวดั และพระสงฆ์ ใน ๓ 

จงัหวดัชายแดนมาก เพราะถือวา่เราจะต้องชว่ยกนัจรรโลงพทุธศาสนา ขณะนีบ้างวดัพระเหลือ

น้อย บางวดัไมมี่ปัจจยัในการทํานบํุารุงวดั เน่ืองจากประชาชนได้ย้ายออกจากพืน้ท่ีบ้าง เหตกุารณ์

ไมส่งบบ้าง...“ 1

Ó   

                                              
Ò นสพ.ไทยโพสต์  ฉบบัวนัท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๔๗. 
Ó สถานีวิทยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย  รายการ “นายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน” คลือ่น 

เอฟ.เอ็ม ๙๒.๕  วนัเสาร์ท่ี ๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เวลา ๐๘.๐๐ น. 



 ๖๖ 

ขณะท่ี พระชยัยทุธ โชตวํิโส  พระเลขานกุาร พระราชมงคลญาณ เจ้าอาวาสวดับรูพาราม ตําบล

ยาม ูอําเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  กลา่ววา่ “...ไมเ่พียงแตช่าวบ้านเทา่นัน้ท่ีหวัน่เกรงเหตรุ้าย ชว่ง

ท่ีผา่นมามีพระย้ายออกไปจําพรรษานอกพืน้ท่ีหลายรูป ขณะท่ีวดับรูพารามมีพระจําวดัอยูท่ัง้สิน้

เพียง 6 รูป ขณะท่ีบางวดัมีพระอยูไ่มถึ่ง 5 รูป รวมพระใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้มีไมถึ่ง 300 รูป 

ทําให้ไมส่ามารถประกอบกิจกรรมทางพทุธศาสนาได้...”Ò  ผลจากการย้ายอกจากพืน้ท่ีดงักลา่ว 

ทําให้มีจํานวนพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ลดน้อยลงอยา่งมาก สง่ผลทํา

ให้วดับางวดัในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้มีพระภิกษุ สามเณรไมเ่พียงพอในการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนัน้จากการวิจยัยงัพบวา่ ปัญหาอปุสรรคสําคญัคือนอกจากจะมี

จํานวนพระภิกษุ สามเณรเป็นจํานวนน้อยมากแล้ว ในจํานวนนัน้ยงัขาดพระธรรมกถึก คือ พระผู้ มี

ความรู้ในการถ่ายทอดหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา เน่ืองจากพระธรรมกถึกไมก่ล้าเข้าไปจํา

พรรษาในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ย่ิงทําให้มีผลกระทบในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนามาก

ขึน้   
 การแก้ปัญหาในเร่ืองนี ้ได้มีความพยายามเป็นอยา่งมากจากหนว่ยงานและองค์กรท่ี

เก่ียวข้อง โดยเฉพาะพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และองค์สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

ท่ีทรงเป็นหว่งพสกนิกรชาวไทยพทุธท่ีขาดท่ียดึเหน่ียวจิตใจในสภาวะท่ีสถานการณ์ยงัไมค่ล่ีคลาย 

ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระสงฆ์จากทัว่ประเทศอาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้พสกนิกรชาว

ไทยพทุธมีสิ่งยดึเหน่ียวจิตใจ และได้ทําบญุในชว่งเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือนรวมทัง้งาน

บญุทอดกฐิน  จงึให้มีพระราชเสาวนีย์ให้มี “โครงการพระสงฆ์นําชยัคุม้ภยัใต้” ขึน้ มี พล.อ. ณพล  

บญุทบั รองสมหุราชองครักษ์ ในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานโครงการ

พระสงฆ์นําชยัคุ้มภยัใต้  ดําเนินการอารธนาพระสงฆ์ท่ีอาสาสมคัรเดนิทางไปปฏิบตัศิาสนกิจใน

พืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในชว่งเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๐ 3

Ó  ผลจากการดําเนินการดงักลา่ว 

มีพระสงฆ์จํานวน ๓๘๒ รูป เดนิทางไปจําพรรษาในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และ ๔ อําเภอ

ในจงัหวดัสงขลา คือ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา  อําเภอนาทวี  และอําเภอสะบ้าย้อย  คณะ

พระสงฆ์ดงักลา่วได้เดนิทางไปโดยเคร่ืองบนิกองทพัอากาศ ซี ๑๓๐ ถึงคา่ยจฬุาภรณ์ จงัหวดั

นราธิวาส ตัง้แตว่นัท่ี ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๐  โดยแยกกนัจําพรรษาในวดัตา่งๆ ของแตล่ะจงัหวดั 

รวม ๑๑๘ วดั คือ จงัหวดัยะลา  ๒๗ วดั  จํานวนพระสงฆ์  ๙๔ รูป  จงัหวดัปัตตานี ๔๓ วดั จํานวน

                                              
Ò ไพรัช มิ่งขวญั. “เมื่อพระต้องพดู เสยีงสะท้อนจากชายแดนใต้” ใน  ASTV ผู้จัดการออนไลน์. 

วนัท่ี ๒๘  ตลุาคม  ๒๕๔๘. 
Ó www.goosiam.com., สบืค้นเมื่อวนัท่ี ๒๐  ตลุาคม  ๒๕๕๐. 

http://www.goosiam.com/


 ๖๗ 

พระสงฆ์  ๑๒๐ รูป จงัหวดันราธิวาส  ๔๗ วดั จํานวนพระสงฆ์ ๑๓๘ รูป และจงัหวดัสงขลา ๑ วดั 

จํานวนพระสงฆ์ ๕ รูป4

Ò   
 การมีพระสงฆ์ภายใต้โครงการพระราชดําริ สง่ผลให้ชาวไทยพทุธ พระภิกษุ สามเณร 

ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัศิาสนกิจดีขึน้ตามลําดบั 

  ๒) จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ พระภิกษุ สามเณร ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ได้รับผลกระทบในการดํารงชีวิต คือ มีความไมป่ลอดภยัในชีวิตทัง้ในการดํารงชีวิตปกตใินบริเวณ

วดัและนอกวดั  ผู้ วิจยัเห็นวา่  สอดคล้องกบัการรายงานขา่วของส่ือสารมวลชนตา่งๆ และข้อ

เรียกร้องท่ีปรากฏในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ลงวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม  ๒๕๔๘ 

หลงัจากเกิดเหตกุารณ์กรณีผู้ ก่อการร้ายบกุเข้าไปทําลาย เผาวดัและฆา่พระภิกษุ และลกูศษิย์วดั 

เม่ือกลางคืนของวนัท่ี ๑๕ ตอ่กบัวนัท่ี ๑๖ ตลุาคม  ๒๕๔๘ ดงัรายละเอียดของแถลงการณ์ ฉบบั

ดงักลา่ววา่  
 

 “แถลงการณ์คณะสงฆ์ จงัหวดัปัตตานี เร่ือง ความไม่สงบ

ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรณี วดัพรหมประสิทธ์ิ        ต.บา้น

นอก อ. ปานาเระ จ.ปัตตานี 
   

 
 ตามทีมี่ผูก่้อความไม่สงบไดบ้กุเข้าไปทําลาย เผาวดัพรหม

ประสิทธ์ิ และฆ่าพระภิกษุแก้ว ฉายา โกสโล นามสกลุ ปัญจเพชร อาย ุ

๗๘ ปี พรรษา๔ วดัพระมหประสิทธิ และฆ่าแลว้เผา นายหาญณรงค์ 

คําอ่อง อาย ุ๑๗ ปี และนายสถาพร สวุรรณรัตน์ อาย ุ๑๕ ปีศิษย์วดัฯ 

เมื่อกลางคืนวนัที ่๑๕ ต่อกบัวนัที ่๑๖ ตลุาคม  ๒๕๔๘ ตัง้แต่เวลา

ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. และมีทรัพย์สิน

เสียหายหลายรายการ คือ กฎิุ ๑ หลงั ประตูอโุบสถ ๒ บาน โต๊ะหมู่

บูชาพระอโุบสถพร้อมพระพทุธรูปบนโต๊ะหมู่ฯ รูปเหมือนหลวงพ่อทวด

วดัช้างไห ้ขนาดหนา้ตกั ๔ น้ิว จํานวนหลายสิบองค์  รูปป้ันยกัษ์เก่าแก่

หนา้ประตูอโุบสถ ๒ ตน และทรัพย์สินส่วนตวัของศิษย์วดั เช่น 

โทรศพัท์มือถือ ๒ เคร่ือง รถจกัรยานยนต์ ๒คนั โน๊ตบุ๊ค ๑ เคร่ือง ทีวี 

๑ เคร่ือง 

                                              
Ò มหาเถรสมาคม, “รายงานผลการจดัสง่พระสงฆ์อาสาสมคัรไปปฏิบตัิศาสนกิจในพืน้ท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้” , www.mahathera.org, สบืค้นเมื่อวนัท่ี  ๒๐  ตลุาคม  ๒๕๕๐. 

http://www.mahathera.org/


 ๖๘ 

 การกระทําดงักล่าวเป็นทีส่ลดใจและสร้างความหวาดกลวั 

ความหวาดระแวงใหก้บัประชาชนโดยรอบวดัและพทุธศาสนิกชนใน

พืน้ทีเ่ป็นอย่างมาก  คณะสงฆ์จงัหวดัปัตตานีจึงไดป้ระชมุปรึกษาและ

มีมติใหมี้แถลงการณ์เนือ่งในเหตกุารณ์ดงักล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ ดงั

มีรายละเอียดต่อไปนี ้
๑. ตอ้งจบักมุคนร้ายมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมาย

ความมัน่คงของประเทศใหไ้ดเ้ร็วทีส่ดุ เพือ่สร้างความ

มัน่ใจในประสิทธิภาพของเจ้าหนา้ที ่
๒. ใหนํ้างบประมาณการแก้ปัญหาความไม่สงบฯ มาบูรณะ

ซ่อมแซมวดัพรหมประสิทธ์ิ สถานทีเ่กิดเหตโุดยด่วน และ

ใหช่้วยเหลือปลอบขวญัญาติของผูเ้สียชีวิตทัง้ ๓ คนดว้ย

คามจริงใจและต่อเนือ่ง 
๓. ขอใหท้างราชการสร้างกําแพง ประตูทีมี่ความเข้มแข็งใหก้บั

วดัทกุวดัในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเร่ิมจาก

พืน้ทีที่เ่สีย่งภยัมากทีส่ดุ และใหน้น้การคุม้ครอง

พทุธศาสนิกชนในพืน้ทีเ่สีย่งทัง้ศาสนบคุคลและศาสน

สถาน 

๔.  ใหจ้ดัชดุเจ้าหนา้ทีท่หาร ตํารวจหรือหน่วยรักษาความ

ปลอดภยัเข้าไปสอดส่องดูแลในวดัทีย่งัไม่มีเจ้าหนา้ที่

รักษาความปลอดภยัหรือจดัส่งเจ้าหนา้ทีฯ่ เข้าไปอยู่

ประจําวดัทกุวดัโดยตอ้งเข้าปรึกษาและใหเ้จ้าอาวาส

เสนอแนะการจดัเจ้าหนา้ทีเ่ข้าประจําในวดัเพือ่การทํางาน

ใหมี้ประสิทธิภาพ 
๕. ตอ้งการเรียกร้องใหบ้คุคลทีมี่ความสามารถ ความรู้และ

เข้าใจปัญหาในพืน้ทีอ่ย่างแทจ้ริง กลา้ตดัสินใจกลบัมา

รับผิดชอบแก้ปัญหา บคุคลทีต่อ้งการคือ พลเอกพลัลภ  

ป่ินมณี  พลเอกกิตติ  รัตนฉายา และพลเอกพิศาล วฒัน

วงศ์คีรี 
๖. ขอสนบัสนนุการเปิด Call  Center  เพือ่เป็นศูนย์การรับ

ข่าวสารและแจ้งเบาะแสคนร้ายไดร้วดเร็วและทนั

สถานการณ์ย่ิงข้ึน พร้อมทัง้ขอใหต้วัแทนของภาครัฐและ

องค์กรเอกชน หรือองค์กรอิสระอืน่ๆ มีความจริงใจและให้



 ๖๙ 

เวลากบัการลงพืน้ทีฟั่งข้อมูลความเดือดร้อนของ

พทุธศาสนิกชน ครอบคลมุทกุพืน้ทีที่เ่สีย่งภยั หรือทีมี่ผูที้่

เป็นพทุธศาสนิกชนทีอ่าศยัอยู่ในจํานวนนอ้ยใหม้ากข้ึน

กว่าทีเ่ป็นอยู่ 
๗. เรียกร้องใหป้ระชาชนทกุหมู่เหล่าหนัมาใหค้วามร่วมมือกบั

ฝ่ายความมัน่คง แจ้งข้อมูลการก่อการร้ายหรือผูต้อ้งสงสยั

ใหม้ากข้ึน เพือ่ช่วยใหปั้ญหาสงบลงโดยเร็ว 
๘. ขอสนบัสนนุการต่ออายพุระราชกําหนด (พ.ร.ก.) บริหาร

ราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เพือ่ใหเ้หตกุารณ์สงบลงโดยเร็ว และยติุอย่างถาวร โดย

ขอใหมี้การประชาสมัพนัธ์ใหก้บัประชาชนในพืน้ทีไ่ดร้ับ

ทราบรายละเอียดของพระราชกําหนดดงักล่าวอย่างทัว่ถึง 

หรือยกเลิกพระราชกําหนดฉบบันีแ้ลว้ใช้กฎอยัการศึกแทน 
๙. รัฐตอ้งใช้นโยบายความเสมอภาค ควบคมุ ดูแลรักษา ยึด

กฎหมายสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคล  ทีไ่ม่เข้าไปก้าวก่ายคาม

เชื่อ การปฏิบติัทางศาสนา วิถีชีวิต การกินการอยู่ของ 
 ประชาชนทกุคน ไม่ใหมี้การยกเลิกและการปฏิบติัไปตาม 
 อําเภอใจของ กลุ่มผูเ้รียกร้อง และใหยึ้ดกฎหมาย

 ความมัน่คงอย่างเคร่งครัดและยติุธรรมกบัประชาชนทกุ 
 หมู่เหล่า 

๑๐. ใหป้รับระบบการศึกษาใหมี้ความเป็นเอกภาพในดา้น

ความสํานึกของความเป็นไทย และความเป็นประชาชน

ของประเทศไทยทีต่อ้งกตญั�ูต่อแผ่นดินเกิดและประเทศ

ไทย 
๑๑. ใหเ้ข้าไปดูแลส่งเสริมสนบัสนนุงบประมาณการจดัตัง้

สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาใหมี้ความเป็นเอกภาพ

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชาติและเป็นไปตามหลกัการ

ของศาสนาทีแ่ทจ้ริงและบริสทุธ์ิ มุ่งใหเ้ป็นไปเพือ่ความ

สงบสขุของประเทศชาติโดยส่วนรวมอย่างเคร่งครัด 
๑๒. ใหย้กเลิกและยบุองค์กรอิสระของคณะกรรมการอิสระ

เพือ่ความสมานฉนัท์แห่งชาติ เพราะก่อใหเ้กิดความ

แตกแยก และใหก้ารทํางานในฝ่ายความมัน่คงไม่เป็น



 ๗๐ 

เอกภาพในการแก้ปัญหาทีถื่อว่าเป็นหวัใจสําคญัในการ

แก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดและฉบัไว 
๑๓. ใหต้อบโต ้ชี้แจง ข้อมูลเท็จจริงทนัทีและอย่างเอาจริง

เอาจงั ทัง้ดว้ยการทูต การทหาร หรือการประกาศไม่ใหมี้

การสนบัสนนุและส่งเสริมการเข้ามาก้าวก่ายกิจการ

ภายในประเทศของไทยจากองค์กรศาสนาหรือองค์กร

อิสระอืน่ๆ ในต่างประเทศ กรณีเหตกุารณ์ความไม่สงบใน

พืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนใต ้เพือ่ไม่ใหเ้กิดความแตกแยก

ระหว่างศาสนาในประเทศไทย 
๑๔. ใหร้ัฐใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบและถูกตอ้งชอบ

ธรรมในการปฏิบติังานโดยไม่มีภยาคติ(ลําเอียงเพราะ

กลวั) ในการแก้ไขปัญหาเพือ่ความสงบสขุของพืน้ที ่

๑๕. ใหย้กเลิกสิทธิพิเศษทีไ่ดใ้หแ้ก่บคุคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงใน

๓ จงัหวดัชายแดนใต ้และถา้จะใหก็้ขอใหมี้สิทธิพิเศษเท่า

เทียมกนัตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ไม่มีการ

แบ่งแยกเป็นโควตาหรือสดัส่วนใดๆ ทัง้ส้ินในทกุกลุ่ม

ศาสนา 
๑๖. ใหร้ัฐสนบัสนนุการตัง้เงินเดือนใหกํ้านนั ผูใ้หญ่บา้น ใน

พืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนใตใ้นวงเงินทีสู่งพอ เพือ่สวสัดิการ

การเสีย่งภยัในการปฏิบติัหนา้ที ่และใหส้ามารถเลีย้งดู

ครอบครัว พร้อมทัง้อดุหนนุในการปฏิบติังานดา้นการ

ป้องกนัปราบปราม สอดส่องดูแล รักษาความสงบของ

หมู่บา้นได ้ เป็นการทดแทนการไม่มีเวลาประกอบอาชีพ

ส่วนตวัทีเ่คยประกอบอยู่ก่อน และตอ้งใช้เวลาในการช่วย

ราชการไดม้ากข้ึน ใหเ้ป็นการทําหนา้ทีด่า้นความมัน่คง

โดยเฉพาะ 
๑๗. ใหมี้ตวัแทนของพทุธศาสนิกชนทีไ่ดร้ับการยอมรับและ

รับรองจากทีป่ระชมุของพทุธศาสนิกชนในจงัหวดั ๓ 

จงัหวดัชายแดนนี ้ตามมติของจงัหวดันัน้ๆ เพือ่เข้าไปเป็น

ตวัแทนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาฯ ในทกุๆ 

คณะทํางาน ทัง้ในส่วนของภาครัฐและองค์กรอิสระอืน่ๆ ที่

มีอยู่แลว้และกําลงัจะเกิดข้ึนมาใหม่ 



 ๗๑ 

๑๘. ใหมี้การยอมรับและประกาศใหพ้ระพทุธศาสนาเป็น

ศาสนาประจําชาติไทย เพือ่ความมัน่คงของสถาบนัชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซ่ึงจะสามารถทําใหป้ระเทศ

ไทยมีความมัน่คงและสงบสขุไดอ้ย่างยัง่ยืน 
๑๙. ใหจ้ดัสรรรงบประมาณสนบัสนนุการจดัการเรียนการ

สอนดา้นการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ทีฯ่ ในทกุ

แผนกการศึกษา ทัง้แผนกนกัธรรมและแผนกบาลี พร้อม

ทัง้การศึกษาวิชาพระพทุธศาสนาในสถานศึกษาทัว่ไปใน 

๓ จงัหวดัชายแดนใตใ้หม้ากข้ึน 

๒๐. ใหส่้งเสริมและสนบัสนนุงบประมาณการจดัการเรียน

การสอนในระดบัอดุมศึกษา (มหาวิทยาลยัสงฆ์ปัตตานี)

ของคณะสงฆ์ใน ๓ จงัหวดัฯ เป็นกรณีพิเศษและอย่าง

เร่งด่วนเพือ่ความมัน่คงของศาสนาพทุธในพืน้ที ่
ทัง้นีเ้พือ่มุ่งความสงบสขุ ความเข้าใจอนัดีต่อกนั ระหว่าง 

ประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างถาวรและมัน่คงตลอดไป 
 

คณะสงฆ์จงัหวดัปัตตานี 
๒๐ ตลุาคม  พทุธศกัราช ๒๕๔๘ 
 

 
  ๓) จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ได้รับผลกระทบในการปฏิบตัศิาสนกิจ คือ ไมส่ามารถบณิฑบาตได้ ไมส่ามารถปฏิบตัศิาสนกิจได้

อยา่งเตม็ท่ี  ไมส่ามารถเผยแผห่ลกัคําสอนทางพระพทุธศาสนา และการสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ ได้

อยา่งเตม็ท่ี ผู้ วิจยัเห็นวา่ สอดคล้องกบัการรายงานขา่วของส่ือสารมวลชนตา่งๆ เชน่ จาก ASTV 
ผู้จดัการออนไลน์ รายงานการสมัภาษณ์  พระมหาภษิูต ฐิตสิริ  พระนกัเทศน์ช่ือดงัและครูสอน

นกัธรรมวดัพระศรีมหาโพธ์ิ ตําบลโคกโพธ์ิ อําเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  วา่ “...เกิดเหตไุมส่งบขึน้

พระก็ต้องปรับเปล่ียนวิธีการบณิฑบาตจากปกตอิอกตอนเช้ามืดก็เล่ือนเวลามาเป็นรุ่งสางยามท่ีมี

แสงอาทิตย์ ชาวบ้านจะได้ไมต้่องส่ียงออกมาทําบญุตอนเช้ามืด พระวดันีมี้ทัง้หมด ๑๐ รูป ออก

บณิฑบาตองค์เดียว ไมมี่ทหารคุ้มกนั ไมมี่เดก็วดั ก็ต้องดหูน้าดหูลงั เหมือนกนัคนเราทกุคนเกิดมา

ต้องตายถึงเวลาเม่ือไหร่ก็เม่ือนัน้”Ò  และ ““ปัจจบุนัญาตโิยมต้องปรับตวั ในการมาวดัแตล่ะทีต้อง

                                              
Ò แหลง่เดียวกนั. 



 ๗๒ 

ระวงัตวัดหูน้า ดหูลงั  เวลาเย็นๆต้องรีบเดนิทางกลบับ้านเด๋ียวจะไมป่ลอดภยั  ขณะพระต้องปรับ

รูปแบบการรับกิจนิมนต์ จากเม่ือก่อนอาศยัเหมารถชาวมสุลิมแตปั่จจบุนัต้องอาศยัรถญาตโิยม  

หรือรถของสํานกัพระพทุธศาสนาเดนิทางแทน”Ò 

อยา่งไรก็ตามในสว่นของผู้ เก่ียวข้องไมว่า่จะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน ได้ให้ความ

สนใจและให้ความชว่ยเหลือแก่พระภิกษุ สามเณรเพ่ือให้สามารถปฏิบตัศิาสนกิจได้ถึงแม้จะไม่

สะดวกนกัก็ตาม เชน่ เจ้าหน้าท่ีทหารได้จดักําลงัให้ความคุ้มครองแก่พระท่ีออกบณิฑบาตในพืน้ท่ี

หรือปฏิบตัศิาสนกิจ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวดั  คอยอํานวยความสะดวกในการรับ –สง่ 

พระภิกษุท่ีจะไปปฏิบตัศิาสนกิจตามกิจนิมนต์   การจดัสร้างกําแพง บงัเกอร์ รัว้ลวดหนาม การตัง้

ดา่นคอยตรวจตราผู้ เข้าออกวดัตลอดเวลา การตดิตัง้เคร่ืองวงจรปิดตามท่ีตา่งๆ เป็นต้น  
 มหาเถรสมาคมเอง ได้ให้ความสนใจตอ่ความเป็นอยูแ่ละความปลอดภยัในการปฏิบตัิ

ศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดงัจะเห็นได้จากการประชมุ

ของมหาเถรสมาคม ครัง้ท่ี ๓/๒๕๔๗  เม่ือวนัท่ี ๓๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ เร่ือง พระภิกษุ

สามเณรถกูทําร้ายและฆาตกรรม ท่ีจงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัยะลา7

Ó ซึง่มีรายละเอียดวา่  
 

 

 “...ในการประชมุมหาเถรสมาคม ครั้งที ่๓/๒๕๔๗ เมื่อวนัที ่

๓๐ มกราคม  ๒๕๔๗ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามทีเ่กิด

เหตกุารณ์ไม่สงบเกิดข้ึนบริเวณ ๓  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ 

จงัหวดัยะลา นราธิวาส และปัตตานี  กรณีพระภิกษุและสามเณรถูกทํา

ร้ายและฆาตกรรมขณะบิณฑบาตทีจ่งัหวดันราธิวาสและจงัหวดัยะลา 

โดยกลุ่มคนร้ายใช้มีดเป็นอาวธุ เป็นเหตใุหพ้ระภิกษุและสามเณรถึง

มรณภาพ จํานวน ๓ รูป  และบาดเจ็บสาหสั ๑ รูป ประกอบกบั

สือ่มวลชนไดล้งข่าวดงักล่าว เป็นทีส่ะเทือนใจแก่พทุธศาสนิกชน ดงัเป็น

ทีท่ราบโดยทัว่ไปแลว้นัน้ 

 สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติไดส่้งเจ้าหนา้ทีเ่ดินทาง

ไปจงัหวดันราธิวาสและจงัหวดัยะลา ตัง้แต่วนัที ่๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ 

                                              
Ò แหลง่เดียวกนั. 
Ó มหาเถรสมาคม. “การประชมุของมหาเถรสมาคม ครัง้ท่ี ๓/๒๕๔๗ เมื่อวนัท่ี ๓๐ มกราคม  พ.ศ. 

๒๕๔๗ เร่ือง พระภิกษุ สามเณรถกูทําร้ายและฆาตกรรม ท่ีจงัหวดันราธิวาสและจงัหวดัยะลา.” 

www.mahathera.org/ ,สบืค้นเมื่อวนัท่ี ๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๗ 

 

http://www.mahathera.org/


 ๗๓ 

เพือ่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเพือ่การปลอบขวญักําลงัใจแก่พระภิกษุ

สามเณร   รวมทัง้ประสานงานกบัเจ้าคณะผูป้กครองในเหตกุารณ์

ดงักล่าว และเมื่อวนัที ่๒๔ มกราคม  ๒๕๔๗ ผูอํ้านวยการสํานกังาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติและคณะ  ไดเ้ดินทางไปร่วมงานประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพพระภิกษุสามเณรทีม่รณภาพทีว่ดัอไุรรัตนาราม   อําเภอ

บาเจาะ จงัหวดันราธิวาส   และเยีย่มเคารพศพพระภิกษุสามเณร ที่

จงัหวดัยะลา   พร้อมทัง้ไดร่้วมประชมุกบัเจ้าคณะจงัหวดัยะลา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวนัมูหะหมดันอร์ มะทา) 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสิริกร  มณีรินทร์) และ

เจ้าหนา้ทีท่หาร ตํารวจ เก่ียวกบั สภาวการณ์ทีไ่ม่ปกติ  และความไม่

ปลอดภยัของพระภิกษุสามเณรอาคารเสนาสนะของวดั  

 สรุปไดว่้า การออกบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณร ควร

ปรับใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ และไม่ใหผิ้ดกบัหลกัพระธรรมวินยั เช่น 

ปรับการออกบิณฑบาตใหส้ายข้ึนกว่าเดิม การบิณฑบาตโดยมี

เจ้าหนา้ทีตํ่ารวจหรือชาวบา้นช่วยคุม้กนั รวมทัง้ใหช้าวบา้นนํา

ภตัตาหารมาถวายแก่พระภิกษุสามเณรทีว่ดั ส่วนวดัทีอ่ยู่ห่างไกล  ให้

พระภิกษุสามเณรเข้ามา จําพรรษาชัว่คราวทีว่ดัเจ้าคณะจงัหวดั  และให้

ชาวบา้นช่วยดูแลวดัเป็นการชัว่คราวในช่วงเหตกุารณ์ทีไ่ม่ปกติ ทัง้นี้  

จากการตรวจสอบสภาพขวญัและกําลงัใจของพระภิกษุสามเณร และ

ชาวพทุธในพืน้ทีด่งักล่าว พบว่า ยงัมีสภาพทีไ่ม่ดีนกั  ประกอบกบัไดร้ับ

ความร่วมมือจากเจ้าหนา้ทีตํ่ารวจและทหารในพืน้ทีไ่ดช่้วยเข้าไปดูแล

คุม้ครองวดัและพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างดี และกําลงัดําเนินการ

แก้ปัญหา รวมทัง้ดําเนินการสืบสวนสอบสวน  และหาตวัผูก้ระทําผิดมา

ดําเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเร่งด่วนต่อไป  

 ...ส่วนความช่วยเหลือในเบือ้งตน้ สํานกังาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติไดถ้วายความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรใน

เขต ๓  จงัหวดัเป็นการเร่งด่วน โดยส่งข้าวสารอาหารแหง้ ถวายแก่เจ้า

คณะจงัหวดัยะลา ปัตตานี  และนราธิวาส เพือ่สนบัสนนุกรณีการขาด

แคลนอาหารบิณฑบาต โดยจดัส่งไปตัง้แต่วนัที ่๒๔  มกราคม ๒๕๔๗ 

รวมทัง้จดัสรร เงินอดุหนนุจากงบกองทนุสงเคราะห์พระภิกษุประสบภยั

แก่จงัหวดัทัง้ ๓  จงัหวดัละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๐ ,๐๐๐ 

บาท เพือ่ใหเ้จ้าคณะจงัหวดัดําเนินการช่วยเหลือวดัในปกครองโดยด่วน  



 ๗๔ 

 สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแลว้เห็นว่า  จาก

สถานการณ์ที ่ไม่สงบในเขต ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้  มีผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่และความปลอดภยัของพระภิกษุสามเณร รวมทัง้ขวญั

กําลงัใจของชาวพทุธทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีด่งักล่าว ในชัน้ตน้  สํานกังาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติจกัไดส้นบัสนนุภตัตาหารและส่งเจ้าหนา้ทีไ่ป

เยีย่มเยือน ประสานกบัเจ้าคณะปกครองและเจ้าอาวาสวดัในพืน้ที่ โดย

แจ้งความห่วงใยของคณะสงฆ์และรัฐบาลในกรณีดงักล่าว พร้อมทัง้จกั

ไดจ้ดัประชมุหารือเพือ่หามาตรการในการรักษาความปลอดภยัและแนว

ทางแก้ไขปัญหาร่วมกบัเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ และเจ้าหนา้ทีฝ่่ายความ

มัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนโดยด่วน เพือ่สรุปเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา รวมทัง้จดัทํามาตรการรักษาความปลอดภยัแก่วดัและพระภิกษุ

สามเณรต่อไป และไดนํ้าเร่ืองนีเ้สนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุ

เครืองาม)เพือ่ทราบดว้ยแลว้ 

 อน่ึง  จากกรณีดงักล่าวไดมี้พทุธศาสนิกชนหลายท่านไดใ้ห้

ความสนใจและห่วงใยในสวสัดิภาพของพระภิกษุสามเณรในพืน้ที่ ๓ 

จงัหวดัดงักล่าว พร้อมทัง้ไดเ้สนอใหแ้ก้ไขปัญหา  โดยใหร้ัฐประสานกบั

เจ้าคณะผูป้กครองคณะสงฆ์ เพือ่ปกป้องพระภิกษุสามเณรใหดํ้าเนิน

ชีวิตในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างปลอดภยั และมีความมัน่ใจในการปฏิบติัศาสนกิจ 

รวมทัง้การถวายการยกย่องเชิดชูเกียรติพระภิกษุสามเณรทีถึ่งมรณภาพ

ในเหตกุารณ์เช่นนี้ เช่นเดียวกบัการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหนา้ที่

ทหารตํารวจทีถึ่งแก่ชีวิตในการปฏิบติัหนา้ที่ เช่น การใหพ้ระสงฆ์ทัว่  

สงัฆมณฑลสวดมนต์ภาวนา ปลงธรรมสงัเวช หรือการดําเนินการใด ๆ  

ตามสมควร เพือ่ไวอ้าลยัใหแ้ก่พระภิกษุสามเณรทีถึ่งมรณภาพ  ดงัเช่นที

คณะสงฆ์จงัหวดัเชียงใหม่ไดดํ้าเนินการ คือ การทําบญุครบรอบ ๗ วนั  

ใหแ้ก่พระภิกษุสามเณร ทีถึ่งมรณภาพทีจ่งัหวดัยะลา โดยการนิมนต์

พระสงฆ์ ๓ ,๐๐๐ รูป  มาสวดมาติกาบงัสกุลุอทิุศถวาย ในวนัที ่๓๐ 

มกราคม๒๕๔๗เป็นตน้  

 สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรนําเสนอมหา

เถรสมาคมเพือ่โปรดพิจารณาทีป่ระชมุพิจารณาแลว้ลงมติว่า มหาเถร

สมาคมมีความห่วงใยพระภิกษุสามเณรทีถู่กฆาตกรรมถึงมรณภาพ 

จํานวน ๓ รูป  และไดร้ับบาดเจ็บ ๑ รูป และวดั ต่าง ๆ ทีไ่ดร้ับ

ผลกระทบจากการก่อการร้าย โดยใหค้ณะกรรมการช่วยเหลือ



 ๗๕ 

ผูป้ระสบภยัธรรมชาติและอบุติัภยั ซ่ึงมี พระธรรมวโรดม  เป็นประธาน 

พิจารณาอนมุติัเบิกเงินจาก กองทนุ “ทนุวดัช่วยวดั” ซ่ึงพระสงัฆาธิการ

ตัง้แต่พระครูสญัญาบตัรข้ึนไปถึงเจ้าคณะใหญ่ทัง้ ๕ หน  ร่วมกนับริจาค

นิตยภตัปีละหน่ึงเดือน ตัง้เป็นกองทนุไว้  เพือ่นําไปมอบใหเ้ป็นค่า

บําเพ็ญกศุลอทิุศถวายพระภิกษุและสามเณรทีถึ่งมรณภาพ ๓ ศพ ๆ ละ  

๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) ถวายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่

พระภิกษุผูไ้ดร้ับบาดเจ็บ ๑ รูป เป็นเงิน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสน

บาทถว้น) รวมเป็นเงิน ๔๐๐ ,๐๐๐ บาท (สีแ่สนบาทถว้น) และจดัถวาย

วดัต่าง ๆ  ทีมี่พระภิกษุสามเณรไม่สามารถออกบิณฑบาตไดเ้ป็นค่า

ภตัตาหารรูปละ ๑๐๐ บาทต่อวนั  เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

เบือ้งตน้ จนกว่าเหตกุารณ์จะกลบัสู่ภาวปกติและสามารถออก

บิณฑบาตได ้           โดยใหเ้จ้าคณะจงัหวดั ในฐานะประธานคณะ-

อนกุรรมการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัฯ เป็นผูพิ้จารณาและจ่ายเงินสํารอง

ไปก่อน แลว้ทําเร่ืองขอเบิกเงินคืนจากประธาน  ในภายหลงั และให้

ดําเนินการไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชมุ ...” 

 

 
 ในสว่นสํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิและรัฐบาล ก็ได้ให้ความชว่ยเหลือแก่

พระภิกษุ สามเณร เป็นประจําและตอ่เน่ืองทกุครัง้ท่ีได้รับรายงานจากสํานกังานพระพทุธศาสนา

แหง่ชาต ิ 
 

 “ดงัมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่๒๓ มิถนุายน  ๒๕๕๒ 

หลงัจาก ทีป่ระชมุรับทราบสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต้  ตามทีสํ่านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ รายงานว่า     

หลงัจากมีพระถูกยิงมรณภาพและบาดเจ็บขณะออกบิณฑบาตใน อ.

เมือง จ.ยะลา  ส่งผลใหพ้ระภิกษุสามเณรไม่สามารถออกบิณฑบาตได้  

มหาเถรสมาคมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงทีเ่กิดข้ึนต่อ

พระภิกษุ สามเณร  และประชาชนในพืน้ที ่  จึงขอใหสํ้านกัพระพทุธฯ 

ดําเนินการแก้ไขปัญหาเบือ้งตน้  โดยจดัเคร่ืองอปุโภค บริโภค ไปถวาย

ผ่านเจ้าคณะผูป้กครองสงฆ์  ถวายเงินใหเ้จ้าอาวาสวดัวาลกุาราม  เพือ่

เป็นค่าใช้จ่ายในการบําเพ็ญกศุลพระทีถู่กยิงมรณภาพ จํานวน ๑ แสน

บาท  และถวายค่ารักษาพยาบาลแก่พระทีไ่ดร้ับบาดเจ็บ จํานวน 



 ๗๖ 

๕๐,๐๐๐  บาท นอกจากนีย้งัจดัสรรเงินถวายเป็นค่าภตัตาหารแก่

พระภิกษุในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ๙๓๖ รูป วนัละ ๑๐๐ บาท

ต่อรูป เป็นเวลา ๒๐ วนั เป็นเงินทัง้ส้ิน  ๑.๘๗๒ ลา้นบาท เพือ่บรรเทา

ความเดือดร้อนเบือ้งตน้  นอกจากนีม้หาเถรสมาคมไดม้อบใหผู้แ้ทนออก

เยีย่มเยียนสร้างขวญักําลงัใจแก่เจ้าคณะผูป้กครองสงฆ์  และภิกษุ

สามเณรในพืน้ที่  พร้อมกบัประสานฝ่ายความมัน่คงในพืน้ทีใ่หคุ้ม้ครอง

ดูแลความปลอดภยั ใหก้บัคณะสงฆ์และวดัดว้ย...” Ò 

 
 
 จากผลการวิจยัและการอภิปรายผลดงักลา่ว สรุปได้วา่ พระภิกษุ สามเณรในจงัหวดั

ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้รับผลกระทบในการปฏิบตัศิาสนกิจ จากเหตกุารณ์ความไมส่งบ

ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้  ทัง้ด้านความปลอดภยัในชีวิต การดํารงชีวิต การปฏิบตัศิาสนกิจท่ี

ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ทําให้

เกิดความหวาดระแวง และเกิดความเครียดในการดํารงอยูใ่นพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นอยา่งมาก  แตด้่วย

ความเห็นอกเห็นใจ  และเห็นความสําคญัตอ่การดํารงอยูข่องพระภิกษุ สามเณรอนัจะมีผลกระทบ

ตอ่การดํารงอยูข่องพระพทุธศาสนาในพืน้ท่ีดงักลา่ว  ชมุชน สงัคม และหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและ

เอกชน รวมถึงองค์กรตา่งๆ ได้ให้ความร่วมมือ ชว่ยเหลือ ให้การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ 

สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยงัคงสามารถดํารงอยูแ่ละดําเนินการได้ในทา่มกลาง

สถานการณ์ท่ีไมป่กตสิขุนีต้อ่ไป 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง การศกึษาผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร 

ในจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จากเหตกุารณ์ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ตอ่ไป  ดงันี ้
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
 จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ พระภิกษุ สามเณร ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้รับ

ผลกระทบในการดํารงชีวิต คือ มีความไมป่ลอดภยัในชีวิตทัง้ในการดํารงชีวิตปกตใินบริเวณวดั

และนอกวดั   ไมมี่ความปลอดภยัในการบณิฑบาต ได้รับผลกระทบในการประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา การเผยแผห่ลกัคําสอนทางพระพทุธศาสนา และการให้การสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ นัน้

                                              
Ò สาํนกัขา่วไทย.  วนัท่ี ๒๓  มิถนุายน  ๒๕๕๒ 



 ๗๗ 

ผู้ วิจยัเห็นวา่ แนวทางในการแก้ไขหรือลดผลกระทบตอ่การดํารงชีวิตและการปฏิบตัศิาสนกิจของ

พระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ นา่จะเป็นไปตามแถลงการณ์ของคณะสงฆ์ 

๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 9

Ò ท่ีมีมตร่ิวมกนัให้รัฐบาลดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบตอ่พระภิกษุ 

สามเณรในพืน้ท่ีดงักลา่ว คือ 
๑) จดัตัง้องค์กรพิทกัษ์พระพทุธศาสนา ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้ 

พทุธศาสนิกชนสามารถดํารงชีวิตอยา่งปกตสิขุ  พระสงฆ์สามารถปฏิบตัศิาสนกิจได้ตามปกต ิโดย

จดัให้มีองค์กรอาสาสมคัรให้ความคุ้มครองป้องกนัภยัอยา่งตอ่เน่ือง 
๒) ให้รับบาลประสานงานกบัองค์กรชาวพทุธทัว่ราชอาณาจกัร ร่วมกนัประณาม 

ผู้ไมห่วงัดีท่ีคกุคามทําร้ายพระสงฆ์หรือทําลายศาสนสถาน 
๓) ให้รัฐบาลพิจารณาแตง่ตัง้ข้าราชการใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ีเป็นผู้ มี 

ความรู้ความสามารถและคณุธรรม มีความหลากหลายทางวฒันธรรม ไมเ่ลือกปฏิบตั ิโดยไม่

กําหนดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึง่ 
๔) ให้รัฐบาลพิจารณาตดิตัง้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั เพ่ือให้วดัใน ๓ จงัหวดั 

ชายแดนภาคใต้ได้ใช้ส่ือสารกบัหนว่ยงานหรือองค์กรตา่งๆ กรณีท่ีมีเหตรุ้าย 
๕) ให้รัฐบาลจดัสรรงบประมาณอดุหนนุการปฏิบตัภิารกิจด้วยความรับผิดชอบ 

และความเป็นจริงเป็นท่ีสดุ 

 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครัง้ต่อไป  
  ๑) ควรจะได้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบั ผลการดําเนินการตามโครงการ.....ซึง่เป็น

โครงการในพระราชดําริของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วา่มีผลการดําเนินการเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งไร พระภิกษุ สามเณรท่ีอยูใ่นโครงการดงักลา่ว สามารถปฏิบตัิ

ศาสนกิจได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของโครงการได้หรือไม ่เพียงใด 

  ๒) ควรจะได้ศกึษาวิจยัวา่ ข้อเรียกร้องในแถลงการณ์คณะสงฆ์จงัหวดัปัตตานี ลง

วนัท่ี  ๒๐ ตลุาคม  ๒๕๔๘ เร่ือง ความไมส่งบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่มีประเดน็ตา่งๆ ท่ี

ต้องการให้รัฐดําเนินการในวิธีการตา่งๆ ๒๐ ข้อนัน้ รัฐได้ดําเนินการไปแล้วมากน้อยเพียงใด ผลท่ี

เกิดขึน้จากการดําเนินการตามข้อเรียกร้องเหลา่นัน้ มีผลเป็นเชน่ไร  สามารถแก้ไขปัญหาหรือลด

ผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้

หรือไม ่เพียงใด  

                                              
Ò น.ส.พ. ขา่วสด  ฉบบัวนัท่ี ๔  ธนัวาคม  ๒๕๔๘. “แถลงการณ์คณะสงฆ์ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้” 
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น.ส.พ.ขา่วสด ฉบบัวนัท่ี ๔ ธนัวาคม  ๒๕๔๘. 

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

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



 

 

๘๐ 

๔. เว็บไซต์ 

 
 www. Ads2.mweb.co.th/hserver   สืบค้นวนัท่ี  ๙ พฤษภาคม  ๒๕๔๙. 

www. Google.com  “หวัข้องานวิจยั ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ “  สืบค้นวนัท่ี ๑๖  พฤษภาคม 

 ๒๕๔๙. 

www. Onab.go.th  สํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ“ จํานวนพระภิกษุ สามเณร  

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๐.  สืบค้นวนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม  ๒๕๕๐. 

www.astv maneger.co.th  ไพรัช มิ่งขวญั. “เม่ือพระต้องพดู เสียงสะท้อนจากชายแดนใต้”   

 ใน  ASTV ผู้จัดการออนไลน์.   สืบค้น วนัท่ี ๒๘  ตลุาคม  ๒๕๔๘. 

www.goosiam.com  สืบค้นวนัท่ี  ๒๐  ตลุาคม  ๒๕๕๐ 

www.mahathera.org  มหาเถรสมาคม. “รายงานผลการจดัสง่พระสงฆ์อาสาสมคัรไปปฏิบตัิ

 ศาสนกิจในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ”  สืบค้นวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม  ๒๕๕๐. 

www.mahathera.org/ การประชมุของมหาเถรสมาคม ครัง้ท่ี ๓/๒๕๔๗   วนัท่ี  ๓๐ มกราคม  

 พ.ศ. ๒๕๔๗  เร่ือง พระภิกษุ สามเณรถกูทําร้ายและฆาตกรรม ท่ีจงัหวดันราธิวาสและ

 จงัหวดัยะลา.  สืบค้นวนัท่ี ๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๗ 

www.research.police.go.th   สืบค้นวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๙. 

 
๕. รายการวิทยุ/โทรทัศน์ 

 
สถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย รายการ “นายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน ”         

 คล่ืน เอฟ.เอ็ม ๙๒.๕  วนัท่ี ๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ . 

สํานกัขา่วไทย.  วนัท่ี ๒๓  มิถนุายน  ๒๕๕๒. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.astv/
http://www.goosiam.com/
http://www.mahathera.org/
http://www.mahathera.org/
http://www.research.police.go.th/


 

 

๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๒ 

 
เคร่ืองมือเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การศกึษาผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ  สามเณร จากเหตกุารณ์ความไม่

สงบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
คาํถามเพ่ือการสัมภาษณ์ 

๑. ช่ือผู้ให้ข้อมลู .................................................................................  
ชาย  หญิง  
วฒุิทางธรรม ………………………………… 
วฒุิการศกึษา ..............................................  
 ต่ํากวา่หรือระดบัประถมศกึษา  มธัยมศกึษา  
 อนปุริญญา    ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  
 สงูกวา่ปริญญาตรี  
อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีนีม้าแล้ว 
 น้อยกวา่ ๕ ปี ๕ – ๑๐ ปี ๑๑ ปีขึน้ไป  
เป็นพระสงัฆาธิการ ระดบั.............................................  
เป็นพระภิกษุ สามเณร วดั.............................................  
เป็นคณะกรรมการวดั  ระบหุน้าท่ี....................................  
เป็นพทุธศาสนิกชนทัว่ไป 
ช่ือวดั/หมูบ้่าน..............................................หมูท่ี่...............ตําบล...................  
อําเภอ................................................จงัหวดั................................................. 

๒. ในรอบ ๓ ปีท่ีผา่นมา เกิดเหตกุารณ์ความไมส่งบอยา่งไรบ้างในวดั/หมูบ้่านของทา่น  (ระบุ

เหตกุารณ์ท่ีเกิดและจํานวนครัง้หรือความถ่ีของการเกิดเหตกุารณ์นัน้ๆ ) 
.................................................................................................................................. 

๓. เหตกุารณ์ความไมส่งบดงักลา่วทําให้เกิดความสญูเสียตอ่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน

อยา่งไรบ้าง 
ความสญูเสียตอ่ชีวิต/ร่างกาย จํานวน (คน) 

พระภิกษุ/สามเณร คฤหสัถ์ 
๑) ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย   

๒) ได้รับบาดเจ็บสาหสั/ทพุพลภาพ   

๓) ถึงแก่ชีวิต   



 

 

๘๓ 

 
ความสญูเสียตอ่ทรัพย์สิน จํานวนความสญูเสีย 

ลกัษณะความสญูเสีย มลูคา่ความเสียหาย 

(บาท) 
๑) วดั/กฎิุ/ศาสนสถาน   

๒) บ้านเรือน   

๓) เรือกสวน ไร่นา หรือท่ีทํากิน   

๔) สิ่งของ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ระบ.ุ.........   

 
๔. ในรอบ ๓ ปีท่ีผา่นมามีการย้ายเข้าหรือย้ายออก จากวดั/หมูบ้่าน มากน้อยแคไ่หน  

 จํานวน (คน) 
ย้ายเข้า ย้ายออก 

๑) พระภิกษุ/สามเณร   

๒) ประชาชนทัว่ไป   

 
๕. วดั/หมูบ้่านของทา่นมีมาตรการและวิธีการป้องกนัเหตกุารณ์ความไมส่งบท่ีเกิดขึน้อยา่งไร

บ้าง (ระบมุาตรการและวิธีการป้องกนั เป็นข้อๆ) 
๖. ผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ/สามเณรในพืน้ท่ีเป็นอยา่งไรบ้าง (ระบุ

ผลกระทบตอ่การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ/สามเณร ในแตล่ะด้านเป็นข้อๆ)  
๖.๑ ด้านการดํารงชีวิต 
๖.๒ ด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๖.๓ ด้านการเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนา 
๖.๔ ด้านการสงัคมสงเคราะห์ 

๗. วดั/หมูบ้่านของทา่นมีการปรับตวัหรือปรับเปล่ียนรูปแบบในการปฏิบตัศิาสนกิจอยา่งไร

บ้าง (ระบวิุธีการปรับตวัหรือการปรับเปล่ียนรูปแบบในการปฏิบตัศิาสนกิจ ในแตล่ะด้าน

เป็นข้อๆ ) 
๗.๑ ด้านการดํารงชีวิต 
๗.๒ ด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๗.๓ ด้านการเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนา 
๗.๔ ด้านการสงัคมสงเคราะห์ 

 



 

 

๘๔ 

๘. ทา่นมีเนวทางท่ีจะเสนอเพ่ือให้การปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้สามารถปฏิบตัศิาสนกิจได้อยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ

อยา่งไรบ้าง (ระบแุนวทาง ในแตล่ะด้าน เป็นข้อๆ ) 
๘.๑ ด้านการดํารงชีวิต 
๘.๒ ด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๘.๓ ด้านการเผยแผห่ลกัคําสอนของพระพทุธศาสนา 
๘.๔ ด้านการสงัคมสงเคราะห์ 

 
๙. ทา่นเห็นวา่ปัญหา/อปุสรรคสําคญัในการปฏิบตัศิาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในพืน้ท่ี ๓ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้มีอะไรบ้าง (ระบปัุญหา/อปุสรรค เป็นข้อๆ) 
 
๑๐. ทา่นเห็นวา่ภาครัฐ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะให้ความชว่ยเหลือพระภิกษุ 

สามเณรในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้อยา่งไรบ้าง (ระบคุวามต้องการความ

ชว่ยเหลือจากภาครัฐ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นข้อๆ) 
 

๑๑. บนัทกึข้อสงัเกตอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
 

..................................................ผู้สมัภาษณ์

(..................................................)  
                                                                 วนั/เดือน/ปีท่ีสมัภาษณ์ ........./................../...... 

 
 
 
 
 



 

 

๘๕ 

ประวัตผู้ิวจิัย 
 

๑. หวัหน้าโครงการวิจัย 
ช่ือ  รศ.สมบรูณ์  นามสกุล  บญุฤทธ์ิ 
รหัสประจาํตัวนักวิจัยแห่งชาติ 

๕๑-๑๒-๐๐๘๑ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 
 อาจารย์ประจํา สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
      หน่วยงานท่ีตดิต่อ 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ต.ทา่วงั  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
รหสั ๘๐๐๐๐ โทร.๐- ๗๕๓๔-๕๘๙๒  โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๒๘๙๘ 

      ประวัตกิารศึกษา 
ระดบัการศกึษา คณุวฒุิ สาขา สถาบนั พ.ศ. 

การศกึษาบณัฑิต กศ.บ. สงัคมศกึษา มศว.สงขลา ๒๕๒๗ 
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต ศศ.ม. ไทยคดีศกึษา มศว.สงขลา ๒๕๓๒ 

 
ผลงานทางวิชาการด้านการวิจัย 

ลําดบั

ท่ี 
ช่ืองานวิจยั พ.ศ. สถานภาพ 

๑ การศกึษาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศกึษาของ

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
๒๕๔๓ หวัหน้าโครงการ 

๒ การตดิตามบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยั- 
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๒๕๔๕ หวัหน้าโครงการ 

๓ การประเมินหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑิต พ.ศ. ๒๕๓๘ 
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะพทุธศาสตร์            
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

๒๕๔๗ หวัหน้าโครงการ 

๔ การศกึษารูปแบบและผลกระทบทางสงัคมจากการ

ดําเนินการตามโครงการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง

แหง่ชาตใินจงัหวดันครศรีธรรมราช 

๒๕๔๗ หวัหน้าโครงการ 



 

 

๘๖ 

๒. ผู้ร่วมวิจัย 

ช่ือ (ภาษาไทย) พระมหาวิเชียร  นามสกุล  วชิรธมฺโม 

(ภาษาองักฤษ)  Pramaha Wichien  Wachirathammo 

หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน 

…………………………………… 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

 อาจารย์ประจํา สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 (ปฏิบตัหิน้าท่ี ห้องเรียนจงัหวดัปัตตานี) 

 เลขานกุาร เจ้าคณะจงัหวดัปัตตานี 

      หน่วยงานท่ีตดิต่อ 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ห้องเรียนปัตตานี  อ.เมือง จ.ปัตตานี 

รหสัไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐ 

      ประวัตกิารศึกษา 

ระดบัการศกึษา คณุวฒุิ สาขา สถาบนั พ.ศ. 

ปริญญาตรี พธ.บ. ภาษาองักฤษ มจร. (สว่นกลาง) ๒๕๓๖ 

ปริญญาโท M.A. ภาษาศาสตร์ University of 

Poona  India 

๒๕๓๘ 

      สาขาวิชาการท่ีมีความชาํนาญพเิศษ 

 ศาสนา, สงัคมวิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๗ 

๓.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
ช่ือ    ผศ.ปัญญา   นามสกุล  เลิศไกร 
รหัสประจาํตัวนักวิจัยแห่งชาติ 

๓๗ - ๐๐ - ๐๐ - ๐๐๒๑ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน 

 อาจารย์ประจําคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
      หน่วยงานท่ีตดิต่อ 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
รหสั ๘๐๒๘๐  โทร. ๐-๗๕๓๙-๒๑๐๕    โทรสาร ๐- ๗๕๓๗-๗๔๔๐ 

      ประวัตกิารศึกษา 
ระดบัการศกึษา คณุวฒุิ สาขา สถาบนั พ.ศ. 

ปริญญาตรี ค.บ. สงัคม

ศกึษา 
วิทยาลยัครูบ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา 
๒๕๑๙ 

ปริญญาโท ศศ.ม. พฒันา

สงัคม 
ม.เกษตรศาสตร์ ๒๕๒๗ 

ผลงานทางวิชาการด้านการวิจัย 

ลําดบั

ท่ี 
ช่ืองานวิจยั พ.ศ. สถานภาพ 

๑ การสํารวจความเห็นของสมาชิกอบต. ในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช (ทนุสถาบนัราชภฎันครศรีธรรมราช) 
๒๕๔๑ หวัหน้าโครงการ 

๒ พลวตัตลาดพืชผลท่ีตลาดหวัอิฐ อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช (โครงการยอ่ยท่ี ๔) เมธีวิจยัอาวโุส   
ศ.สทุธิวงศ์  พงศ์ไพบลูย์ (ทนุ สกว.) 

๒๕๔๒ หวัหน้าโครงการ

ยอ่ยท่ี ๔ 

๓ การเปล่ียนแปลงทางสงัคมของประชาชนรอบอา่งเก็บนํา้

กะทนู อําเภอพิปนู จงัหวดันครศรีธรรมราช (ทนุสภาวิจยั

แหง่ชาติ) 

๒๕๔๓ หวัหน้าโครงการ 

 

 

 



 

 

๘๘ 

๔.ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

ช่ือ (ภาษาไทย) ผศ.ดร.ไพฑรูย์   นามสกุล  พฒัน์ใหญ่ย่ิง 

(ภาษาองักฤษ)  Assist.Prof. Dr. PAITOON  PATYAIING 

หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน 

๙๓๔-๐๑-๐๐๒๘๔-๖๐๑ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

 รองผู้ อํานวยการบริหารและวางแผนพฒันา  

โครงการจดัตัง้สถาบนัสมทุรรัฐเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้  

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

      หน่วยงานท่ีตดิต่อ 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี  ตําบลรูละมิแล  อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 

รหสั ๙๔๐๐๐   โทร. ๐-๗๓๓๑- ๓๙๓๐ –๔๕   

 

      ประวัตกิารศึกษา 

ระดบัการศกึษา คณุวฒุิ สาขา สถาบนั พ.ศ. 

ปริญญาตรี ศศ.บ. ศกึษาศาสตร์

ภาษาองักฤษ 

ม.สงขลา

นครินทร์ 

๒๕๑๘ 

ปริญญาโท M.A. Philosophy B.H.U. India ๒๕๒๐ 

ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Vis Bharati 

University  

India 

๒๕๒๙ 

 

      สาขาวิชาการท่ีมีความชาํนาญพเิศษ 

 ปรัชญา - ศาสนา 
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