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บทสรุปผู้บริหาร 

 การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ  
สิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ  1) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ 
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม  2) เพื่อศึกษาสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม และ  3) เพ่ือ
เสนอแนะแนวทาง มาตรการ การสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองศาสนาตาม
แนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม” ซึ่งได้
ด าเนินการวิจัยตามแนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach)  ทีเ่น้นการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม และผู้รู้ทาง
ศาสนาในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยข้อมูลที่
ไดน้ ามาวิเคราะหต์ามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้พร้อมกับเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และสรุปพร้อม
เสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ

สิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอน าเสนอผลตามประเด็นการวิจัยและ
ข้อค้นพบดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นที่ 1 เสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม พบว่า 

ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิม
ต่อสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ 
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเองและระหว่างทั้งสองศาสนา ค่อนข้างน้อย 
และมีความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างไม่ถ่องแท้ อันเนื่องมาจากปัจจัย ดังนี้ 

1) พ้ืนฐานความรู้ด้านศาสนาของ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ส่วนใหญ่มีน้อย กอปรกับการนับถือศาสนา 
การปฏิบัติยังสับสนระหว่างหลักการศาสนากับประเพณีวัฒนธรรมเนื่องจากว่าบริบทการนับถือศาสนา
หรือการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของเจ้าหน้าที่นั้น เกิดจาก
การผสมผสานระหว่างค าสอนของศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายถอดมาจากบรรพบุรุษ การถูก
ถ่ายทอดกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น หลักการอาจจะถูกบิดเบือนเพ่ือผลประโยชน์และสนองความต้องการของ
บุคคล ส่งผลให้คนรุ่นหลังเกิดความสับสนระหว่างหลักการศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม จึงท าให้การ
ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนาบัญญัติไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้ 
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2) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ความแตกต่างของทั้งสองศาสนา 
แม้สังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกัน การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานภาครัฐก็ได้น้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทานของรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่กลับพบว่า เจ้าหน้าที่
ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการที่จะเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา จนเกิดความไม่
เข้าใจกันในหลายๆ เรื่อง บางครั้งก็น ามาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันใน
องค์กรและสังคมด้วย อย่างไรก็ตามการปฏิบัติต่อกันของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวกับความ
เชื่อเป็นไปด้วยความระมัดระวังและพยายามเข้าใจว่าเป็นหลักปฏิบัติทางศาสนาของแต่ละคน แม้จะมีข้ อ
สงสัยและต้องการค าอธิบายอีกมากมายก็ตาม ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ไปกระทบต่อเสรีภาพในการปฏิบัติ
ตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของแต่ละคน 

3) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. บางคนเติบโตมาในสังคมวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว ท าให้มีมุมมองต่อการอยู่
ร่วมกันในองค์ที่ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมค่อนข้างแคบ ประสบการณ์ชีวิตจึงมีส่วนส าคัญที่จะท าให้
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายได้ เพราะคนที่ เติบโตท่ามกลาง
วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวมักจะถูกสอนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของศาสนาตนเองเท่านั้น มักจะมีมโนทัศน์
ที่ไม่กว้างมากนัก และอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายค่อนข้างยาก ส าหรับคนที่ผ่านประสบการณ์
ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลายจะมีมุมมองที่เปิดกว้างกว่า แม้ว่าพ้ืนฐานด้านความรู้ทางศาสนาอาจจะมี
น้อย แต่ประสบการณ์เหล่านี้จะสอนให้เขาได้เข้าใจถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตาม ศาสนธรรม 
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าจะนับถือ
ศาสนาใดก็ตาม 

ประเด็นที่ 2  สิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม พบว่า 

การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวกับสิทธิทางวัฒนธรรมใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิม  ซึ่งจะมีการแบ่งงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม  โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ  ก็จะมอบให้
เจ้าหน้าที่ไทยพุทธรับผิดชอบและด าเนินการ  ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามก็มอบให้เจ้าหน้าที่มุสลิม
รับผิดชอบและด าเนินกิจกรรม  ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดประเด็นเรื่องสิทธิทางวัฒนธรรมตามมา  แต่อย่างไรก็ตาม
อาจจะมีบางกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าไปร่วมเนื่องด้วยเหตุผลจ าเป็นและปัจจัยหลายๆ อย่าง  ในส่วน
กิจกรรมทางศาสนาพิธีฌาปนกิจศพ รดน้ าศพ ถือเป็นภารกิจงานส าคัญอย่างหนึ่งของ ศอ.บต. เมื่อมีประชาชน
หรือเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบก็จะต้องมีการจัดงานศพตามประเพณีของแต่ละ
ศาสนา   ซ่ึง ศอ.บต. ได้จัดเจ้าหน้าที่เยียวยาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ทั้งกิจกรรมงานศพ การเยี่ยมบ้าน
ให้ก าลังใจแก่ญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิต เป็นต้น  ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. มองว่า ทุกคนมีเสรีภาพต่อการแสดงออกทางวัฒนธรรมและ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ของตนเอง ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ของตนเองนั้น 
เจ้าหน้าที่จะท าการบ้านมาเป็นอย่างดี เช่น การพาข้าวสารไปเยี่ยมให้ก าลังใจแก่ญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิต  
การไม่เข้าร่วมในช่วงที่ท าพิธีกรรมทางศาสนา โดยใช้วิธีการยืนอยู่ห่างๆ บริเวณรอบนอก กล่าวคือท าที่
สามารถกระท าได ้
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ส่วนประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในด้านสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิม คือ การไม่สื่อสารให้เพ่ือนร่วมงานต่างศาสนิกได้เข้าใจในประเด็น
กิจกรรมใดบ้างที่สามารถเข้าร่วมได้ จนเกิดค าถามในใจมากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่สร้างความไม่
เข้าใจระหว่างกัน และต้องมีการอธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่
ล่อแหลมในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา จนเกิดค าถามที่ว่า ท าไมคนไทยพุทธสามารถช่วยเหลือคนไทย
มุสลิมได้ แต่ในขณะเดียวกันคนไทยมุสลิมไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือคนไทยพุทธ ในการปฏิบัติทางวัฒนธรรม 
จึงเกิดท าให้มีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายเห็นแก่ตัว แต่ความรู้สึกดังกล่าวมักจะเกิดจากพฤติกรรมที่แสดงออกของ
มุสลิมบางคนที่ยังมีมุมมองที่แคบอยู่ ถึงแม้แนวทางการปฏิบัติได้ถูกชี้แจงด้วยองค์กรศาสนาแล้วก็ตาม  
เช่นเดียวกับกรณีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถเข้ามัสยิดได้หรือไม่ ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือกรณีอ่ืน  
ซึ่งตามหลักการศาสนาที่แท้จริงนั้นเป็นการห้ามเฉพาะมัสยิดหะรอม (มัสยิดในมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาราเบีย) 
เนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่อนุญาตเฉพาะมุสลิมเท่านั้น ส าหรับมัสยิดในพ้ืนที่อ่ืนๆ หากคนต่างศาสนา  
ขอเข้าเยี่ยมชมเพ่ือการเรียนรู้ก็เป็นที่อนุญาต อย่างไรก็ตามหากมองในภาพรวมต่อประเด็นที่ท าให้เกิด
ความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ด้วยกัน มองว่าไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว 
แต่เป็นเรื่องการเมืองแทรกมาด้วย  โดยกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มได้บิดเบือนหลักการศาสนาและการอ้าง
วัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์มาเกี่ยวข้อง และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
อันเป็นที่นิยมของเจ้าหน้าที่ในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่พ้ืนฐานความรู้ทางศาสนาของเจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่มีน้อย และการนับถือหลักศาสนาหรือการปฏิบัติจะเป็นการปฏิบัติตามบรรพบุรุษมากกว่าหลัก 
ค าสอนศาสนาที่แท้จริง อีกทั้งเจ้าหน้าที่บางคนที่อยู่ในหน่วยงาน ศอ.บต. เติบโตในสังคมที่เป็นรูปแบบ
วัฒนธรรมเชิงเดี่ยว จึงง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผลประโยชน์ ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการ
อธิบายและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างความเข้าใจทั้งสองฝ่าย 

ส าหรับขอบเขตของสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมตามกรอบของศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พุทธตามกรอบศาสนาไม่มีปรากฏหลักฐานตามค าสอนของพระพุทธศาสนาว่าห้ามมิให้คนพุทธ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของศาสนาอ่ืน และเช่นเดียวกันส าหรับคนต่างศาสนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
หรือพิธีกรรมของพุทธ เป็นที่อนุญาตโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะการนับถือศาสนาคือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคน 
แตส่ าหรับคนมุสลิมในการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างต้องดูความเหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมในที่นี้
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตนเองในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม หากเป็นกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมศาสนาก็ควรอยู่
นอกพิธี คือไม่ควรร่วมพิธีกรรมเหล่านั้น แต่หากเป็นกิจกรรมทั่วไปที่ไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาหรือความเชื่อก็
สามารถเข้าร่วมได้  ศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาของตนเอง  ทั้งนี้ หากมองด้วยหลักการของอิสลามพบว่าบางกรณีสามารถยืดหยุ่นได้ และในบาง
กรณีก็ไม่สามารถยืดหยุ่นอย่างกรณีกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนา ไม่เป็นที่อนุญาต เว้นแต่ด้วยความ
จ าเป็นถึงขั้นต้องเสียชีวิต (ความจ าเป็นขั้นสูงสุด) ก็เป็นที่อนุญาตเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการมุสลิม
ที่เป็นส่วนน้อยที่มองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นพิธีกรรมของศาสนาอ่ืน สามารถเข้าร่วมได้ 
เพราะมองว่าเป็นการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในสังคม อย่างไรก็ตามความคิดเห็นหรือมุมมองของ
ผู้รู้ทางศาสนาอิสลาม เป็นแค่ทัศนะหนึ่งที่ทุกคนจะน าไปใช้หรือไม่ก็ได้ หากเป็นข้อเสนอที่จะน าไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ควรยึดทัศนะที่ถูกเสนอจากองค์กรสูงสุดด้านศาสนา
อิสลามอย่างส านักจุฬาราชมนตรี ทั้งนี้นั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องหลักการศาสนาตามมา  
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ประเด็นที่ 3 เสนอแนะแนวทาง มาตรการ การสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่าง 
ทั้งสองศาสนาตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ในการป้องกันแก้ ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม  
“พหุวัฒนธรรม” พบว่า 

ปัจจุบันการด าเนินชีวิตในหน่วยงานของ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ยังมีหลายเรื่องที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจกัน 
เมื่อต้องมาอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันแล้ว บางครั้งด้วยความไม่รู้และไม่เข้าใจกัน พฤติกรรมที่แสดงออก
ในการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กร อาจจะไปกระทบต่อสิทธิทางวัฒนธรรมของเพ่ือนร่วมกันที่มีความแตกต่างกัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนท าให้เพ่ือนร่วมงานมีความรู้สึกที่ไม่ดี บางครั้งมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการ
ไม่ให้เกียรติกัน หรืออาจจะมองว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเห็นแก่ตัวจนเกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกัน ในขณะที่การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อกันนั้นกลับกลายเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาใน
ด้านสิทธิทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. แม้ว่าปัญหาด้านสิทธิทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. 
ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเล็กๆ ที่เกิดจากตัวบุคคลเป็นหลัก แต่การสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างกัน
ถือเป็นเรื่องส าคัญของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม หากปัญหาไม่ได้มีแนวทางการป้องกันและ
การแก้ไข อาจจะส่งผลท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันได้ ดังนั้น ข้อเสนอแนะแนวทาง 
มาตรการถึงการสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองศาสนาตามแนวคิดหลักศาสน
สัมพันธ์ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม” ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และความเข้าใจที่ชัดเจน ควรให้ผู้รู้ทางศาสนาที่มีประสบการณ์ 
เข้าใจในบริบทพ้ืนที่มาช่วยจัดหลักสูตร บรรยายอบรมสิทธิทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา พร้อมทั้ง
คนท างาน ต้องมีการปรับทัศนคติภายในองค์กร อาจจะใช้วิธีการอบรม และการศึกษาเรียนรู้พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มี
การด ารงอยู่ซึ่งความเป็นพหุวัฒนธรรมมาเป็นต้นแบบ เพราะการเปิดมุมมองใหม่ๆ อาจจะสร้างความ
เข้าใจกันได้ในหลายๆ มิติ และที่ส าคัญควรมีการปลูกฝังค าสอนที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆ ในเรื่องดังกล่าว  
ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างด ี

2. ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ มี
รูปแบบที่ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านการให้ความรู้
เกี่ยวกับความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
ความหลากหลาย เพราะการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เป็นแนวทางของการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
ในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

3. เจ้าหน้าที ่ศอ.บต. ต้องตระหนักและให้ความส าคัญถึงการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาในการ
ท างานร่วมกันในองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนา อธิบายถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนา 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะดูเหมือนเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่ค่อยจะเรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างกัน จนท าให้บางครั้งการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในองค์กรมีปัญหาในเรื่องของความแตกต่าง
ทางศาสนาไปด้วย ฉะนั้น การที่ให้ทั้งสองหันมาพูดคุยกัน การให้สิทธิที่เท่าเทียมกัน และที่ส าคัญคือ การ
ยอมรับและให้เกีรยติซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้จะท าให้ทุกคนสามารถอยู่ในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่
หลากหลายไดอ้ย่างเข้าใจกัน 

สรุปกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิม กรณีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถท าได้และ
ไม่ได้ เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พบว่า กิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี ้ มีดังนี ้
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1) กรณีการเข้าไปร่วมแต่งงาน ตามหลักการอิสลามอนุญาตให้คนต่างศาสนาเข้าร่วมงานได้ 
นอกจากไม่มีตัวหลักฐานกล่าวถึงการห้ามแล้ว อิสลามส่งเสริมให้ญาติๆ คนรู้จักมาร่วมเป็นสักขีพยานแก่
เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงานด้วย ส่วนกรณีมุสลิมเข้าร่วมงานแต่งงานของคนพุทธ ถือเป็นสิ่งที่อนุญาต
หากแต่ต้องพิจารณาเรื่องอาหารที่เตรียมส าหรับจัดเลี้ยงเท่านั้น 

2) กรณีรับประทานอาหารร้านของคนไทยพุทธ หรือใช้ภาชนะร่วมกันนั้น ส าหรับศาสนาพุทธ
อาจจะไม่มีปัญหา แต่ในส่วนของมุสลิมในกรณีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะมุสลิมถือหลักการว่า  
“ฮาลาล” คือ สิ่งที่อนุมัติตามหลักศาสนาอิสลาม กล่าวคือ อาหารหรือภาชนะใส่อาหารนั้นต้องสะอาด  
จะไม่ปะปนกับสิ่งที่ศาสนาไม่อนุมัติ ฉะนั้น การวางตัวของมุสลิม การมีกาลเทศะ และการให้เกีรยติจึงเป็น
สิ่งส าคัญในกรณีนี้ 

3) กรณีการท าบุญช่วยเหลือคนต่างศาสนา ตามหลักการอิสลามเป็นสิ่งที่ส่งเสริมอย่างยิ่ง เว้นแต่
บางครั้งหรือบางเรื่องอาจจะต้องพิจารณาเงินที่ท าบุญนั้นน าไปใช้เพ่ือพิธีกรรมทางศาสนา แต่ทั้งนี้นั้น
ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ให้ด้วยเช่นกัน 

4) กรณีงานศพของเจ้าหน้าที่หรือคนไทยพุทธ ตามหลักของศาสนาพุทธแล้วไม่มีข้อห้ามใดๆ ที่คน
ต่างศาสนาจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม แต่ส าหรับคนมุสลิมแล้วกิจกรรมบางอย่างต้องดูความเหมาะสม  
ซึ่งความเหมาะสมในที่นี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตนเองในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม หากเป็นกิจกรรมที่เป็น
พิธีกรรมศาสนาก็ควรอยู่นอกพิธี คือ ไม่ควรร่วมพิธีกรรมเหล่านั้น แต่หากเป็นกิจกรรมทั่วไปที่ไม่ใช่
พิธีกรรมศาสนาหรือความเชื่อก็สามารถเข้าร่วมได้ ฉะนั้นแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่มุสลิม  
กรณีงานศพ ควรพิจารณาถึงพิธีกรรมและท าเฉพาะในสิ่งที่เราท าได้ เช่น เมื่อมีพิธีสวดมนต์ ก็จะออกไปอยู่
ข้างนอกบริเวณที่เขาท าพิธี หรือถ้าต้องรับหน้าที่เอาพวงหรีดในนามของผู้บริหารไปวางในพิธี ก็ยกไปวาง
ไปที่ๆ เขาจัดให้ แต่ไม่ได้กราบหรือกระท าการใดๆ มากกว่านั้น เพราะให้ถือเป็นมารยาทในสังคมที่ควร
ปฏิบัติ 

5) กรณีงานศพของพ่ีน้องมุสลิมในงานพิธีรับดินพระราชทานที่ต้องเอาดินไปวางที่หลุมฝังศพของ
ผู้เสียชีวิตใน “กุโปร์” (สุสาน) พิธีจะจัดขึ้นในบริเวณกุโปร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่พุทธไม่สามารถเข้าไปได้หรือไม่ 
ค าตอบในประเด็นนี้ ตามหลักการอิสลามไม่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนที่ห้ามไม่ใช่คนต่างศาสนาเข้าไปใน
บริเวณ “กุโปร์” เพราะตามหลักการอิสลามแล้วบริเวณที่หลักการศาสนามีข้อจ ากัดส าหรับคนต่างศาสนา
เฉพาะบริเวณมัสยิดหะรอมเท่านั้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกรณีงานศพของมุสลิม คือ การน า
ข้าวสารไปเยี่ยมให้ก าลังใจแก่ญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิต หากเป็นกรณีงานพิธีรับดินพระราชทาน  ควรขอ
อนุญาตผู้น าชุมชนก่อนจะถือเป็นการใหเ้กยีรติที่ดียิ่ง 

6) กรณีของการเข้าร่วมงานครบรอบวันปิยมหาราช เจ้าหน้าที่มุสลิมไม่ค่อยมาร่วมงาน ทั้งที่
มุสลิมบางคนก็สามารถเข้ามาร่วมในงานได้ ตามหลักการศาสนาพุทธแล้วไม่มีข้อห้ามใดๆ ที่คนต่างศาสนา
จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ แต่ส าหรับคนมุสลิมแล้วกิจกรรมบางอย่างต้องดูความ
เหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมในที่นี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตนเองในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม หากเป็น
กิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมศาสนาก็ควรอยู่นอกพิธี คือไม่ควรร่วมพิธีกรรมเหล่านั้น แต่หากเป็นกิจกรรมทั่วไป
ที่ไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาหรือความเชื่อก็สามารถเข้าร่วมได้ ศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตนเอง ทั้งนี้หากมองด้วยหลักการของอิสลามพบว่าบางกรณี
สามารถยืดหยุ่นได้ และในบางกรณีก็ไม่สามารถยืดหยุ่น 
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7) กรณีที่คนไม่ใช่มุสลิมสามารถเข้ามัสยิดได้หรือไม่ ซึ่งตามหลักการศาสนาที่แท้จริงนั้นเป็นการ
ห้ามเฉพาะมัสยิดหะรอม (มัสยิดในมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาราเบีย) เนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่อนุญาต
เฉพาะมุสลิมเท่านั้น ส าหรับมัสยิดในพ้ืนที่อ่ืนๆ หากคนต่างศาสนาขอเข้าเยี่ยมชมเพ่ือการเรียนรู้ก็เป็นที่
อนุญาต 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) เนื่องจาก ความรู้ความเข้าใจของ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ต่อสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่อนข้างน้อย สาเหตุเป็นเพราะบริบทการนับถือศาสนาเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างหลักศาสนากับประเพณีวัฒนธรรม กอปรกับเจ้าหน้าที่ ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการที่จะเรียนรู้
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกัน ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในด้านสิทธิทางวัฒนธรรม คือความ
ไม่เข้าใจกัน และขาดรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ดังนั้น แนวทางของการสร้างความเข้าใจถึง
สิทธิทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา คือ การปลูกฝัง การให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ผ่านรูปแบบ
การจัดอบรม และการเรียนรู้พ้ืนที่ต้นแบบของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะการเปิดมุมมอง
ใหม่ๆ จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนา สร้างความเข้าใจ ถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนาได้
ในหลายๆ มิติ จนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

2) การก าหนดขอบเขตของสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่มุสลิมตามกรอบของศาสนานั้น ความคิดเห็นหรือมุมมองของผู้ทางศาสนาอิสลาม เป็นแค่ทัศนะ
หนึ่งที่ทุกคนจะน าไปใช้หรือไม่ก็ได้ หากเป็นข้อเสนอที่จะน าไปใช้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางศาสนาอิสลามใน
หน่วยงานของรัฐ ควรยึดทัศนะที่ถูกเสนอจากองค์กรสูงสุดด้านศาสนาอิสลามอย่างส านักจุฬาราชมนตรี
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติของมุสลิมร่วมกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องหลักการ
ศาสนาด้วย 

3) ตามกรอบศาสนาพุทธไม่มีปรากฏหลักฐานตามค าสอนของพระพุทธศาสนาว่าห้ามมิให้คนพุทธ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของศาสนาอ่ืน และเช่นเดียวกันส าหรับคนต่างศาสนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
หรือพิธีกรรมของพุทธ เป็นที่อนุญาตโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะการนับถือศาสนาคือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ   
ทุกคน ในขณะที่มุสลิมกิจกรรมบางอย่างต้องดูความเหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมในที่นี้ขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบัติของตนเองในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม หากเป็นกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมศาสนาก็ควรอยู่นอกพิธี คือไม่
ควรร่วมพิธีกรรมเหล่านั้น แต่หากเป็นกิจกรรมทั่วไปที่ไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาหรือความเชื่อก็สามารถเข้าร่วมได้ 
ศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตนเอง ทั้งนี้
หากมองด้วยหลักการของอิสลามพบว่าบางกรณีสามารถยืดหยุ่นได้ และในบางกรณีก็ไม่สามารถยืดหยุ่น 

4) เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ความเข้าใจ ในประเด็นหลักการของศาสนาในแต่ละศาสนา
ค่อนข้างน้อย นอกจากคนไทยพุทธไม่เข้าใจในความเป็นอิสลามแล้วยังพบว่าคนมุสลิมเองก็ยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจในวัฒนธรรมของพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน ฉะนั้นมองว่าเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็น
เหล่านี้ควรมีการแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นก่อนสู่สังคมการท างาน โดยให้มีการจัดหลักสูตรการเรียนในการสอนเรื่อง 
“ศาสนาเปรียบเทียบ” เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะคนมุสลิม
ควรมีหลักสูตรเหล่านี้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อสิทธิเสรีภาพในการ 



ix 

 

นับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาของตนเอง   

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเพียงแค่สิทธิทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนาเท่านั้น ในขณะที่ผลจากการศึกษาส่วนหนึ่ง พบว่า ยังมีกรณีอ่ืนๆ ที่ยังเป็นมีปัญหาด้านสิทธิทาง
วัฒนธรรม จึงเกิดข้อจ ากัดในการที่จะหาแนวทางในการสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ฉะนั้น   
หากมีการท าวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาสิทธิทางวัฒนธรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง  
กับคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเสนอ แนวทาง มาตรการ การสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทาง
วัฒนธรรมระหว่างกันของคนในพ้ืนที่ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม”     
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  



x 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสิทธิ
เสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา” มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทาง
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและ
มุสลิม และศึกษาสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม ตลอดทั้งเสนอแนะแนวทาง มาตรการ    
การสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองศาสนาตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ในการ
ป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม” ผลการศึกษาพบว่า  

สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรม
ตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. มีความรู้ความเข้าใจต่อเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตนเองและ
ระหว่างทั้งสองศาสนา ค่อนข้างน้อย และมีความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างไม่ถ่องแท้  อันเกิดมาจาก
ปัจจัย ดังนี้  1) พ้ืนฐานความรู้ด้านศาสนาของ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ส่วนใหญ่มีน้อย กอปรกับการนับถือ
ศาสนา การปฏิบัติยังสับสนระหว่างหลักการศาสนากับประเพณีวัฒนธรรม สืบเนื่องจากว่าบริบทการนับถือ
ศาสนาหรือการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อนั้น  เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างค าสอนของศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายถอดมาจากบรรพบุรุษ ท าให้เกิด
ความสับสนระหว่างหลักการศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม  2) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ไม่ค่อยให้ความส าคัญ
ในการที่จะเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา จนเกิดความไม่เข้าใจกันในหลายๆ 
เรื่องๆ และ  3) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. บางคนเติบโตมาในสังคมวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว ท าให้มีมุมมองต่อการ 
อยู่ร่วมกันในองคก์รที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมค่อนข้างแคบ เพราะคนที่เติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว
มักจะถูกสอนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของศาสนาตนเองเท่านั้น มักจะมีมโนทัศน์ที่ไม่กว้างมากนัก  
ในขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายจะมีมุมมองที่เปิดกว้างกว่า 
แม้ว่าพ้ืนฐานด้านความรู้ทางศาสนาอาจจะมีน้อย แต่ประสบการณ์เหล่านี้จะสอนให้เขาได้เข้าถึงความ
เข้าใจถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตาม ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความ
เชื่อของกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม 

สิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวกับสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรทางศาสนาต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมจะมีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม กล่าวคือ
กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับศาสนาพุทธจะมอบให้เจ้าหน้าทีพุ่ทธรับผิดชอบ ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
มอบให้เจ้าหน้าที่มุสลิมรับผิดชอบ แตม่ีบางกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าไปร่วมเนื่องด้วยเหตุผลจ าเป็นและ
ปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. มองว่า ทุกคนมีเสรีภาพต่อการแสดงออกทางวัฒนธรรมและ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ของตนเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ท าการบ้านมาเป็นอย่างดี เมื่อต้องเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ของตนเอง เช่น การน าข้าวสารไปเยี่ยมให้ก าลังใจแก่ญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิต  
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การไม่เข้าร่วมในช่วงที่ท าพิธีกรรมทางศาสนา โดยใช้วิธีการยืนอยู่ห่างๆ บริเวณรอบนอก ท าในสิ่งที่
สามารถกระท าได้ และค านึงถึงมารยาทในสังคมที่ควรปฏิบัติ ส่วนประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในด้านสิทธิทาง
วัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. คือ การไม่สื่อสารให้
เพ่ือนร่วมงานต่างศาสนาได้เข้าใจว่ากิจกรรมใดบ้างที่สามารถเข้าร่วมได้  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่
ล่อแหลมในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เช่น กรณเีจ้าหน้าที่มุสลิมไม่ค่อยบริจาคเงินท าบุญแก่เจ้าหน้าที่พุทธ 
กรณีการเข้าไปร่วมแต่งงาน เจ้าหน้าที่พุทธไม่สามารถเข้าไปในมัสยิดได้ เป็นต้น จนท าให้เกิดความรู้สึกว่า
ไม่ให้เกรียติกัน ส าหรับขอบเขตของสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามกรอบของ
ศาสนาพุทธและอิสลามมีความแตกต่างกัน  โดยตามกรอบของศาสนาพุทธเป็นที่อนุญาตโดยไม่มีข้อยกเว้น 
ในขณะที่ศาสนาอิสลามต้องดูความเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักการอิสลามที่บางกรณีสามารถยืดหยุ่นได้ 
แต่บางกรณีไม่สามารถยืดหยุ่นได ้เช่นกรณกีิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ข้อเสนอแนะต่อแนวทาง มาตรการ การสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสอง
ศาสนาตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม” 
ควรให้ผู้รู้ทางศาสนาที่มีประสบการณ์ เข้าใจในบริบทพ้ืนที่มาช่วยจัดหลักสูตร บรรยายอบรมให้ความรู้
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางวัฒนธรรม  พร้อมทั้งคนท างาน ต้องมีการปรับทัศนคติภายในองค์กร 
อาจจะใช้วิธีการอบรม และการศึกษาเรียนรู้พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เป็นสังคมต้นแบบของการอยู่ร่วมกัน ที่สามารถ
ท าให้เกิดมุมมองใหม่ๆ สร้างความเข้าใจกันได้ในหลายๆ มิติ และที่ส าคัญควรมีการปลูกฝังค าสอนที่
ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆ ในเรื่องดังกล่าวด้วย ส่วนในกรณีเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ที่เพ่ิงเข้ามาใหม่นั้น ควรมีการจัด
อบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในสิทธิทางวัฒนธรรมในแต่ละศาสนาให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกคน  
นอกจากนี้ ควรสร้างความตระหนักและความส าคัญถึงการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาในการท างาน
ร่วมกันในองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนา อธิบายถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนา เพราะ
แนวทางท่ีดีในการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน คือ ทั้งสองหันมาพูดคุยกัน การให้สิทธิที่เท่าเทียมกัน และ
ที่ส าคัญ คือ การยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกันในขอบเขตที่เป็นหลักการทางศาสนา เพราะจะเป็น
กุญแจส าคัญของการที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป 
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Abstract 

 The research study about “Performance of Officers at Southern Border Provinces 
Administrative Center and Right and Freedom in Participating in Religious Activities” was 
aimed to study about right and freedom in holding religion, complying with religious 
Dharma, religious provision or performing rituals as well as religious activities pertaining 
to performance of Buddhist and Muslim officers at Southern Border provinces 
Administrative Center (SBPAC). This study also examined cultural rights of participation in 
religious activities on performance of Buddhist and Muslim officers at Southern Borders 
Provinces Administrative Center along with to give recommendations about measures of 
constructing understanding about cultural rights between two religions according to the 
key concept of religious relation in preventing, resolving and remedying problems in “ 
multicultural” society. The study result was found that  
 Right and freedom of practicing religion, complying with religious dharma 
and provisions or performing rituals as well as undertaking religious activities 
pertaining to performance of Buddhist and Muslim officers at Southern Border 
Provinces Administrative Center: SBPAC Officers had little knowledge and 
understanding about freedom in practicing religions, complying with religious dharma, 
religious provisions or performing rituals based on their own beliefs and between both 
and they perceived understanding about religious principles not thoroughly due to 
following factors 1) Background knowledge about religion of SBPAC officers was low 
together with the fact that they were confused with religious principles and culture and 
traditions because the context of religious practice or compliance with religious dharma 
or religious provisions or performing rituals based on beliefs was originated from the 
mixture between religious teachings and traditions and culture that have been inherited 
by ancestors leading to confusion between religious principles and tradition and culture. 
2) SBPAC officers did not put emphasis on learning cultural differences of both religions 
resulting in disagreements and 3) some SBPAC officers grew up in mono-cultural society 
and they had narrow perspectives on coexistence in the multicultural organization for 
the reason that people who grew in mono-cultural society would be instructed about 
knowledge and understanding of only their own religion and they had limited concepts. 
On the other hand, some officers that had sophisticated experiences in society would 
have boarder perspectives and although their background knowledge about religion was 
low, their experiences would culture them to access and understand freedom in 
practicing religions, complying with religious dharma or provisions or performing rituals 
based on their reciprocal beliefs and they could cohabit no matter what religion they 
had. 
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 Cultural right of participation in religious activities on performance of 
Buddhist and Muslim officers at Southern Border Provinces Administrative Center: 
Operations of Southern Border Provinces Administrative Center related to cultural rights of 
participation in religious activities on performance of Buddhist and Muslim officers were 
determined to distribute works and responsibilities based on proper aspects. In other 
words, Buddhism-related activities would be assigned to Buddhist officer while Islam-
related activities would be arranged by Muslim officers. However, there were some 
activities in which every officer needed to participate for the reason of necessity and 
significant factors. Nevertheless, SBPAC officers recognized that everybody had right and 
freedom in cultural expression and participation in religious activities where they did not 
belong. Most officers would do research well when they had to participate in religious 
activities that they did not follow such as farming rice, visiting relatives of those who 
passed away or were physically challenged. They would not participate in religious rituals 
by standing away from the venue, doing what they could do and recognizing social 
etiquette. However, the problematic issues in terms of cultural right of participation in 
religious activities on performance of SBPAC officers were failure in communication with 
coworkers with different religions to understand about which activities they could join. In 
addition, some issues were risky in practicing religious activities i.e. Muslim officers not 
donating money for merit to Buddhist officers, Buddhist officer not attending the weeding 
in Masjid etc. raising the sense of disrespect. The scope of cultural rights of participation in 
religious activities of Buddhism and Islam was different. For Buddhism, it was totally 
permitted without exception while scope in Islam was determined based on optimum and 
Islam principles that some cases were flexible and some were stern such as aforesaid 
activities. 
 Recommendation about approaches and measures of constructing understanding 
about cultural rights between both religions based on key concept of religious relation to 
prevent, resolve and remedy problems in “multicultural” society: People who have 
knowledge about religions that have experience and understanding in spatial context should 
contribute to providing the course of training to educate people and to construct good 
understanding about cultural rights. Furthermore, practitioners should adjust attitude inside 
the organization by possibly exploiting training courses and learning from model society of 
cohabitation that will generate new and board perspectives to create understanding in 
various dimensions. Importantly, children should be implanted such teachings and matters 
and newcomers at SBPAC should be trained to construct comprehension about cultural 
rights in each religion covering every practitioner. On top of that, cohabitation principle of 
people with different religions should be raised awareness and emphasized for mutual 
working in the organization by exchanging knowledge, discussing and explaining religious 
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difference. Good approaches to create reciprocal understanding are that everyone talk 
together and grant equal rights with each other. Importantly, they should have acceptance 
and respect to others under scopes of religious principles because it is the key of peaceful 
coexistence in multicultural society. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เสรีภาพในการนับถือศาสนาถือว่าเป็นเสรีภาพที่มีความบริบูรณ์ เนื่องจากเป็นเสรีภาพของความ
เชื่อที่อยู่ในจิตใจของคน คนอ่ืนหรือรัฐไม่อาจจะบังคับให้เชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่เขาไม่เชื่อหรือให้เลิกเชื่อใน
สิ่งที่ที่เขาเชื่ออยู่แล้ว และเสรีภาพในการนับถือที่อยู่ในใจกับเสรีภาพในการแสดงออกในสิ่งที่นับถือนั้นมี
ความแตกต่างกัน เนื่องจากเสรีภาพในการแสดงออกนั้นอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลจึงต้องมี
ข้อจ ากัดในการใช้เสรีภาพในการนับถือด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติ
หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของชนชาวไทยไว้ในมาตรา 37 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี
เสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพใน
การปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์
ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในการใช้
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระท าการใดๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย
ประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติ
ตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอ่ืน (หลักกฎหมาย
ปกครองวันละเรื่อง, 2555) 
 สาเหตุส าคัญที่รัฐไทยต้องบัญญัติหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรของประเทศประกอบด้วยชาวไทยประมาณ ร้อยละ 75  ไทย-จีน ร้อยละ 14 
และอีกประมาณ ร้อยละ 11 เป็นชาวไทยเชื้อสายอ่ืน ส าหรับการนับถือศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธ
ประมาณ ร้อยละ 94.6  และมุสลิมร้อยละ 4.6 และคริสเตียนร้อยละ 0.7 (เอกรินทร์ สังข์ทอง, 2555) 
โดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้ของประเทศก็มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และประเพณี สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส มีลักษณะเฉพาะและมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
จากภูมิภาคอ่ืนของประเทศ ร้อยละ 80 ประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคดังกล่าวนับถือศาสนาอิสลาม   
พูดภาษามาลายู และมีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย    
ส่วนประชากรที่เหลือประมาณร้อยละ 20 นับถือศาสนาพุทธ ประชากรทั้งสองกลุ่มต่างมีวิถีชีวิตตามแบบ
ฉบับของตน โดยเฉพาะด้านภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  (เอกรินทร์ สังข์ทอง, 2555)  แต่หลังจาก 
ปี พ.ศ. 2547 สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เปลี่ยนไปในมิติใหม่ หลังจากมีการบุกเข้าไปปล้นปืน
ทหารจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
ความรุนแรงหรือที่เรียกว่า "ความไม่สงบ" ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันน ามาซึ่งการสูญเสียชีวิต ความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของทั้งทางราชการและส่วนบุคคล ท าให้สังคมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เปลี่ยนไปในทิศทางที่เลวร้ายลง โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีต้องการให้สังคมที่นี้เกิดความแตกแยกทางวัฒนธรรม
ระหว่างศาสนา ด้วยการสร้างความเกลียดชังระหว่างคนไทยพุทธและมลายูมุสลิม เช่น เมื่อมีคนไทยพุทธ
ถูกท าร้ายก็ถูกอ้างว่าเป็นการกระท าของคนมลายู และเมื่อคนมลายูถูกท าร้ายก็ถูกมองว่าน่าจะเกิดจาก
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การกระท าของคนไทยพุทธ ประชาชนตกอยู่ในสภาวะของความหวาดกลัวและหวาดระแวงต่อกัน  
จนกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท าให้พ้ืนที่
แห่งนี้จากพ้ืนที่ที่เคยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของผู้คนหลากหลาย นับวันยิ่งกลายเป็นปัญหาของความไม่
เข้าใจต่อกัน 
 ฉะนั้น เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นถูกมองว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งจากความแตกต่า งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ไม่เข้าใจระหว่างกัน การแก้ไขปัญหาของรัฐจึงจ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ
บริบทพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนาที่เกี่ยวกับความเชื่อของบุคคลที่แสดง
ออกมาในลักษณะของกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การแต่งกายและการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ 
เป็นต้น ดังนั้น สิทธิทางวัฒนธรรมที่หมายรวมถึงสิทธิในความเชื่อ มโนธรรม หรือลัทธิทางความเชื่อ  
ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมา และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายหรือรัฐ เช่น การมีเสรีภาพในการแต่งกาย
ตามวัฒนธรรม การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา 
การพักผ่อนหย่อนใจทางศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบีบบังคับ เป็นต้น (กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ, 2556) นับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องระมัดระวังส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนที่แห่งนี้ แม้ที่ผ่านมารัฐบาลได้เน้นให้หน่วยงานในพ้ืนที่น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทานของรัชกาลที่ 9  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ 9 ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือเป็นหน่วยงานหลักด้านการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิม ส าหรับ
คนนอกพ้ืนที่ได้รับการบรรจุท างานในพ้ืนที่ก็จะมีการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนลงมาปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บางครั้งก็กลับไปละเมิดสิทธิ
ทางวัฒนธรรมโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่พุทธไม่ถอดรองเท้าเข้าไปในมัสยิด กรณีเจ้าหน้าที่มุสลิม
เข้าร่วมพิธีรดน้ าศพหรือพิธีฌาปนกิจศพ และกรณีอ่ืนๆ ที่ผู้วิจัยจะท าการศึกษาต่อไป ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวท าให้เกิดข้อสงสัยต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ด้วยกันและประชาชนในพ้ืนที่ อันน ามาซึ่งปัญหาความ
ขัดแย้งในหลักศาสนาว่า “ท าได้หรือไม่” ในหลักศาสนาและข้อบังคับของกฎหมาย แม้ส านัก
จุฬาราชมนตรีจะให้ค าปรึกษาและวินิฉัยในประเด็นข้อขัดแย้งในหลักศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท่ีไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางวัฒนธรรมแล้วก็ตาม (ค าตอบจุฬาราชมนตรี ค าตอบลดเงื่อนไข
ชายแดนใต้, 2550) แต่กระท าในลักษณะเช่นนี้ก็ยังปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง และเมื่อภาพการกระท า
ดังกล่าวถูกน าไปเผยแพร่สู่สังคม โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ข้อมูลมักจะถูกอธิบายเป็นอย่างอ่ืนจาก
ข้อเท็จจริงจนกลายเป็นเงื่อนไขของผู้ไม่หวังดีที่น าประเด็นดังกล่าวมาสร้างข้อมูลเท็จเพ่ือให้เกิดความ  
ไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน 
 ดังนั้น การศึกษาสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมต่อ
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่มีความส าคัญที่ต้องเร่ง
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองศาสนาตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ คือ การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ โดยยึดจิตตารมณ์ความรัก ความเป็นพ่ีน้องกันเป็นหลักเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน รับรู้คุณค่าที่มีในศาสนาของกันและกัน และร่วมมือกันสร้างสรรค์ภราดรภาพ
และสันติภาพให้เกิดในสังคมแห่งนี้อีก เนื่องด้วยเหตุผลตามข้อเท็จจริงแล้วกิจกรรมทางศาสนาพุทธบาง
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กิจกรรมเจ้าหน้าที่มุสลิมไม่สามารถเข้าร่วมได้แต่จ าเป็นต้องเข้าร่วมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกัน
กิจกรรมทางศาสนาอิสลามบางกิจกรรมเจ้าหน้าที่พุทธสามารถเข้าร่วมได้บางกิจกรรมก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 
จนบางครั้งการยอมปฏิบัติหรือปฏิเสธกลับกลายเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลโดยไม่รู้ตัว และจาก
การศึกษาเบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ ฉะนั้น การน าหลักศาสนสัมพันธ์  
เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาจึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะที่ลดเงื่อนไขความขัดแย้งและความไม่เข้าใจในสิทธิเสรีภาพทาง
ความเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างเจ้าหน้าที่เดียวกันและประชาชนในพื้นท่ีด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าทีศู่นย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม 
 1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทาง มาตรการ การสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง
สองศาสนาตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม” 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ศึกษากิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสิทธิ
เสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมในประเด็นหลัก
ศาสนาและข้อกฎหมายโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร คือ ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมที่ท างานในศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้รู้ทางศาสนา 
 1.3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ การด าเนินโครงการวิจัยจะใช้ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 

1.4 ค านิยามศัพท์ 
 1.4.1 สิทธิเสรีภาพทางศาสนา หมายถึง เสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม 
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิม 
 1.4.2 สิทธิทางวัฒนธรรม หมายถึง เสรีภาพที่จะมีความแตกต่าง การได้รับการยอมรับ และเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน ในสิทธิของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิม 
 1.4.3 สิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา หมายถึง เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสน
ธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนาพุทธและอิสลาม รวมทั้งการเข้าร่วม
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กิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิม 
 1.4.4 กิจกรรมทางศาสนา หมายถึง วิถีปฏิบัติทางศาสนาพุทธและอิสลามในโอกาสต่างๆ ในการ
ด าเนินชีวิต ที่มาจากตามความเชื่อ บัญญัติศาสนา และวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 1.4.5 กิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หมายถึง กิจกรรมทางศาสนาพุทธและมุสลิม 
ที่ควบคู่ไปกับการด าเนินชีวิตประจ าวันในการท างานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 1.4.6 สิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หมายถึง เสรีภาพที่จะมีความแตกต่าง  
การได้รับการยอมรับ และเข้าใจซึ่งกันและกัน ในวิถีปฏิบัติทางศาสนาพุทธและอิสลามในโอกาสต่างๆ ที่มา
จากตามความเชื่อ บัญญัติศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการด าเนินชีวิตและการท างานของเจ้าหน้าที่
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1.5.1 ท าให้ทราบและได้เข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสน
บัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม 
 1.5.2 ท าให้ทราบถึงสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีศู่นย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.5.3 ท าให้เกิดความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิม 
 1.5.4 สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และหน่วยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่ 
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บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กับสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสาร หนังสือ และอินเตอร์ เน็ต เ พ่ือให้ เนื้อหามีความครอบคลุมในกรอบของการวิจัย  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรมและศาสนา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับพหุวัฒนธรรม 
 2.3 แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 2.4 แนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ 
 2.5 วัฒนธรรมและประเพณีของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2.6 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ศาสนา เพ่ือการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรมและศาสนา 

 2.1.1 สิทธิมนุษยชนในมิติของวัฒนธรรม 
 ค าว่า “สิทธิทางวัฒนธรรม” ตามปฏิญญาว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ประกาศเมื่อ 
ปี 2007 ที ่Fribourg  นอกจากจะหมายถึงสิทธิด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว  
ยังรวมถึงเสรีภาพที่จะมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงลื่นไหลได้   คนเราอาจมีส านึกร่วมทาง
วัฒนธรรมกับชุมชนทางวัฒนธรรมมากกว่าหนึ่งแห่ง  และมีโอกาสเข้าถึงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ 
วิถีชีวิตของหลายวัฒนธรรม  วัฒนธรรมไม่ได้หมายถึงเฉพาะผลงานศิลปวัฒนธรรม  สิ่งประดิษฐ์  วิถีชีวิต 
หรือขนบธรรมเนียมประเพณี  ไม่ว่าจะเป็นประเพณีดั้งเดิม หรือสมัยใหม่  และวัฒนธรรมไม่จ าเป็นต้อง 
ผูกโยงกับชาติพันธุ์ หรือศาสนาความเชื่อ 
 Arjun Appadurai (1996) เป็นนักวิชาการคนแรกๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าเดิมที่นิยามความหมายของ
วัฒนธรรมมักเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษานั้น ในสังคมปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว   
การเคลื่อนย้ายของผู้คนท าให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ผู้คนเรียนรู้และสามารถพูดได้หลายภาษา 
มีการหยิบยืมวัฒนธรรมทั้งในรูปของเครื่องมือเครื่องใช้ศิลปวัฒนธรรม อาหาร และวิถีชีวิต ก่อนหน้านี้
วัฒนธรรมของชนกลุ่มใหญ่สามารถครอบง าและกดทับวัฒนธรรมของคนชายขอบหรือชนกลุ่มน้อย  ในยุค
ล่าอาณานิคมของมหาอ านาจตะวันตก  โลกาภิวัตน์และการขยายตัวของทุนท าให้เกิดการเอาเปรียบและ
สร้างความไม่เป็นธรรมทางสังคม  เมื่อกระแสต้านโลกาภิวัตน์มีพลังเพ่ิมมากขึ้น  เกิดกระแสท้องถิ่นนิยม  
และการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  ประกอบกับการตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชน  การมองเรื่องสิทธิมนุษยชน
จากมิติวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจ 
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 การมองเรื่องสิทธิมนุษยชนจากมิติวัฒนธรรม ตามอนุสัญญา ปฏิญญา และเอกสารของ
สหประชาชาติที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรม มีหลายหัวข้อหลายประเด็นมาก เมื่อพิจารณา
เฉพาะประเด็นที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย (อมรา พงศาพิชญ์, 2552 อ้างถึงใน กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ, 2556) มีดังนี ้
 1. วิถีวัฒนธรรมชุมชนกับสิทธิทางวัฒธรรมของปัจเจก ข้อถกเถียงในหัวข้อนี้มีประเด็น คือ การ
พิจารณา เรื่องสิทธิทางวัฒนธรรมมักหนีไม่พ้นการพิจารณาเรื่องวิถีวัฒนธรรมในระดับชุมชน หรือกลุ่มคน 
มากกว่าระดับปัจเจก  ข้อดีของวิถีวัฒนธรรมชุมชน คือ การที่สังคมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยยึดถือ
ร่วมกันมา  โดยที่ประเพณีนั้นท าหน้าที่เป็นกลไกทางสังคมที่สร้างส านึกร่วมของการเป็นสมาชิกในชุมชน  
และบางครั้งท าหน้าที่แก้ไขหรือเยียวยาปัญหาความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ เช่น นักมานุษยวิทยาที่ศึกษาสังคม
ชนเผ่าในอัฟริกาได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมในการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ที่อยู่ใต้อ านาจและถูกกดทับ  
ได้มีโอกาสแสดงออกในสังคมชนเผ่าซูลูที่ผู้ชายมีอ านาจมาก และผู้หญิงถูกกดขี่ไม่มีโอกาสแสดงออก  
การแสดงละครประจ าปีตามประเพณีของชนเผ่า เปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถด่าว่า และใช้ค าหยาบแสดง
ความโกรธเกลียดเคียดแค้นผู้ชายได้ แต่การแสดงออกเพ่ือลดความกดดันนี้ สามารถแสดงได้เฉพาะบนเวที
การแสดงเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะต้องกลับไปใช้ชีวิตปกติท่ีถูกกดข่ีข่มเหงต่อไป กรณีนี้กลไกทางวัฒนธรรม
จึงท าหน้าที่ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ ปัจจุบันพบว่าสิทธิด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชน อาจขัดแย้งกับ
สิทธิวัฒนธรรมระดับปัจเจกบุคคลได้ การอ้างขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม เพ่ือบังคับให้สมาชิกใน
ชุมชนต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมบางอย่าง ด้วยเหตุผลของวิถีชุมชนย่อมไม่ถูกต้อง เช่น ประเพณี
ลงโทษผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรสด้วยการใช้หินทุ่ม (stoning)  ย่อมเป็นการทรมานและ
เป็นการละเมิดสิทธิระดับบุคคล แม้จะเป็นการอ้างว่าเพ่ือรักษาเกียรติภูมิของผู้กระท า (honour killing) 
ประเพณีเย็บอวัยวะเพศของหญิงสาวเพ่ือรักษาพรมจรรย์ก่อนการแต่งงานย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนส่วนบุคคล เป็นต้น  ซึ่งประเด็นถกเถียงเรื่องสิทธิทางวัฒนธรรมในระดับกลุ่ม/ชุมชน กับระดับ
ปัจเจก จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตามบริบทของชุมชน/สังคมนั้นๆ ปฏิญญาไฟร์เบิร์กเรื่องสิทธิทาง
วัฒนธรรม ข้อ 9 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติไว้ว่าให้ยึดหลักธรรมาภิบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบที่
จะต้องพิจารณาจากมุมมองของสาธารณะ หรือปัจเจก หรือพลเมือง โดยจัดให้มีการปรึกษาหารือ  
การน าเสนอข้อมูล โดยค านึงถึงมิติทางวัฒนธรรม ความหลากหลาย ความทั่วถึง และให้ความส าคัญกับ
ผู้ด้อยโอกาสมากกว่าบุคคลทั่วไป นอกจากนีป้ระเด็นพิจารณายังมีเรื่องของความเหมาะสมและการยอมรับ
ทางวัฒนธรรมด้วย 
 2. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับสิทธิทางวัฒนธรรม ความคิดเรื่องความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ได้ เปลี่ยนไปมาก  ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2   
จนถึงปัจจุบัน ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งเป็นยุคหลังการล่าอาณานิคม และยุคของการเกิดประเทศใหม่ 
รัฐบาลของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเล็กๆ ต้องค านึงถึงการสร้างชาติและสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ รัฐเชื่อว่าการพยายามหลอมรวมวัฒนธรรมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมชุดเดียวกัน  
ให้ทุกคนคิดเหมือนกัน เชื่อเหมือนกัน และปฏิบัติเหมือนกัน จะท าให้ปกครองได้ง่าย ผลปรากฏว่า  
การพยายามหลอมรวมวัฒนธรรมประสบความล้มเหลวในทุกสังคมเหตุผล คือ 
  (1) ความคิดดั้งเดิมว่าวัฒนธรรม คือ ธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ภาษา ที่ผูกติดกับ
กลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ท าให้เกิดความรู้สึกยึดติดกับสิ่งที่สังคมได้จินตนาการไว้ว่า เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม
ในอุดมคติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความคิดแบบยึดติดกับรูปแบบดั้งเดิมนี้มีผลท าให้ชนกลุ่มน้อย
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ส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนและยอมรับวัฒนธรรมของชนกลุ่มใหญ่  ท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน  
สร้างความขัดแย้งในสังคม 
  (2) รัฐบาลของหลายประเทศใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือควบคุมประชาชน ผ่านนโยบาย
ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในรูปของการปฏิวัติวัฒนธรรม การใช้วัฒนธรรม
เพ่ือเสริมสร้างอ านาจให้แก่ฝ่ายปกครองจึงมีผลท าให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกัน 
 ฉะนั้น ความล้มเหลวในการจัดการกับวัฒนธรรม มีผลท าให้เกิดการตีความใหม่ว่าวัฒนธรรมไม่ใช่
สิ่งที่มีรูปแบบตายตัวเปลี่ยนไม่ได้ หรือมีรูปแบบส าเร็จรูปในทางกลับกันวัฒนธรรมมีลักษณะลื่นไหล 
ปรับเปลี่ยนไปมาตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ การปรับกระบวนทัศน์ในการให้ความหมายของ
วัฒนธรรมนี้มีผลท าให้ผู้คนผ่อนคลาย และไม่ยึดติดกับรูปแบบดั้งเดิมทั้งชุด ขณะเดียวกันรัฐก็ไม่มีรูปแบบ
ส าเร็จรูปไว้บังคับใช้อีกต่อไป ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจึงกลายมาเป็นความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน 
โดยยอมรับในความแตกต่าง ไม่มีการควบคุมรูปแบบของวัฒนธรรม และเปิดพ้ืนที่ให้ปัจเจกบุคคลมีสิทธิ
ทางวัฒนธรรมของตัวเองได้ 
 จะเห็นได้ว่า กระบวนการทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน เกิดจากการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
การปรับเปลี่ยน ไม่ยึดติดในรูปแบบเฉพาะ และยอมรับสิทธิทางวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคลและของกลุ่ม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ได้หมายถึง  ความหลากหลายหรือแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่านั้น  
แต่หมายถึงความหลากหลายแตกต่างภายในกลุ่มด้วย มนุษย์แต่ละคนมีอัตลักษณ์ของตัวเอง หลากหลาย
มิติ และมีหลายอัตลักษณ์ในตัวคนเดียวกันได้ รูปแบบของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในสังคมสมัย
ปัจจุบัน คือ การเกิดอัตลักษณ์ที่หลากหลาย และเท่าเทียม เนื่องจากมีความแตกต่างหลากหลายจึงไม่มี
รูปแบบใดเหนือกว่ากัน การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเกิดขึ้นจากการเคารพในสิทธิทาง
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน 
 การยอมรับความหลากหลายและแตกต่างทางวัฒนธรรมนี้เป็นสิ่งจ าเป็น  กรณีประเทศไทย 
แม้รัฐบาลตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้พยายามใช้นโยบายผสมกลมกลืน (assimilation) ให้ทุก
กลุ่มชนในประเทศไทยแปรเปลี่ยนเป็นคนไทยให้หมด รัฐบาลก็ไม่ประสบความสาเร็จ กลับสร้างปัญหา
ตามมาด้วยซ้ า รัฐบาลพยายามผลักดันให้ทุกคนในประเทศไทยเป็นคนไทยและมีวัฒนธรรมไทย คือ  
พูดภาษาไทย ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย ซึ่งอาจหมายรวมถึงนับถือศาสนาพุทธด้วย โดยมี
การตั้งส านักงานเอกลักษณ์แห่งชาติ ปัจจุบันเราพบว่าแม้บางขณะการพยายามผสมกลมกลืนเพ่ือสร้าง
เอกลักษณ์ท่ีเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันหมด ประสบความส าเร็จบ้างแต่ไม่ทั้งหมด ส าหรับบางคนที่มีรากฐาน
ทางวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่ไทย การบังคับให้เป็นคนไทยกลับเป็นการสร้างความกดดันในจิตใจ และท าให้เกิด
แรงต้านเสียด้วยซ้ า ทั้งนี้เพราะอัตลักษณ์มีหลายมิติ คือ ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ 
ชาติพันธุ์ ภาษา เพศ ลักษณะทางชีวภาพ และสัญชาติ การพยายามให้คนที่มีความแตกต่างจากคนไทยใน
หลายๆ มิต ิปรับเปลี่ยนมาเป็นคนไทยที่มีวัฒนธรรมไทย หรือเอกลักษณ์ไทยในทุกมิติ ย่อมมีผลกระทบต่อ
ระบบคิดและความเชื่อที่มีอยู่เดิมค่อนข้างมาก เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสร้าง “เอกลักษณ์” ข้าราชการและ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จึงปฏิบัติตามและพยายามบีบบังคับให้ผู้ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างเปลี่ยนมารับ
วัฒนธรรมไทย มีผลในการออกกฎหมาย หรือการปฏิบัติในลักษณะที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ 
ผู้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล การบริหารปกครองที่ไม่เป็นธรรม มีอคติ     
การเลือกปฏิบัติ จึงมีให้เห็นเสมอมา (อมรา พงศาพิชญ,์ 2552 อ้างถึงใน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2556) 
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 กรณีศึกษาความหลากหลายของคนมลายูมุสลิมในภาคใต้อาศัยอยู่ในแผ่นดินที่เป็นภาคใต้ของ
ประเทศไทยมายาวนาน ไม่ใช่ผู้อพยพมาใหม่ จึงมีความผูกพันกับแผ่นดินและความเป็นมลายู นอกจากนี้
เนื่องจากคนมลายูแถบนี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อัตลักษณ์มลายูมุสลิมจึงมีคุณลักษณะส าคัญ 4 ข้อ 
ที่แตกต่างจากคนไทยในภาคอ่ืนของประเทศ คือ ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และประวัติความเป็นมาของการ
ตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตก็แตกต่างด้วย การที่รัฐบาลพยายามเปลี่ยนให้คนมลายูมุสลิมในภาคใต้ ซึ่งเป็นคนที่
มีสัญชาติไทยเหมือนคนไทยในภาคอ่ืน ต้องเปลี่ยนมิติอ่ืนๆ ของอัตลักษณ์ให้เหมือนคนภาคอ่ืนด้วย จึงไม่
ประสบความส าเร็จ และกลับสร้างความแปลกแยก ปัญหาชายแดนภาคใต้จึงเป็นตัวอย่างของการละเมิด
สิทธิทางวัฒนธรรม มีการเลือกปฏิบัติ มีความไม่เป็นธรรม สร้างความรู้สึกไม่พอใจแก่คนในพ้ืนที่ จนมีบาง
กลุ่มต้องการเสรีภาพ อิสรภาพ เพ่ือจะได้สามารถคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์มลายูมุสลิม ถ้ารัฐบาลยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ยอมรับอัตลักษณ์มลายูมุสลิม สร้างความเสมอภาค ความยุติธรรม ความรู้สึก
แปลกแยกก็จะค่อยๆ ลดน้อยลง ดังนั้น เสรีภาพในการธ ารงวัฒนธรรมโดยได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง
และชนกลุ่มอ่ืนจะท าให้การสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นไปตามธรรมชาติ  ท าให้คนเราสามารถมี
ความภูมิใจในภูมิหลังของบรรพบุรุษและวัฒนธรรมดั้งเดิมและในขณะเดียวกันมีพ้ืนที่ทางสังคมเท่าเทียม
กับคนอ่ืนๆ ในสังคมด้วย ถ้าเรายอมรับว่าวัฒนธรรมมีลักษณะลื่นไหล และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่ต้อง
ยึดติดกับรูปแบบตายตัวรูปแบบเดียว การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
(อมรา พงศาพิชญ์, 2552 อ้างถึงในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2556) 

 2.1.2 ความหมายของสิทธิทางวัฒนธรรม 
 ความหมายของสิทธิทางวัฒนธรรม มีผู้ให้ความหมายและอธิบายถึงสิทธิทางวัฒนธรรม พอสรุปได้ 
ดังนี้ (อมรา พงศาพิชญ์, 2552)  
 1) สิทธิด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม และเสรีภาพที่จะมีอัตลักษณ์  
ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงลื่นไหลได้ วัฒนธรรมมีความหลากหลายและไม่จ าเป็นต้องผูกโยงกับชาติพันธุ์
หรือศาสนา เนื่องจากมีการแพร่กระจายและการหยิบยืมทางวัฒนธรรมด้วยการเคลื่อนย้ายของผู้คนและ
หลายๆ ปัจจัย  ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์และทุนนิยม  ท าให้เกิดการเอาเปรียบทางวัฒนธรรม  เรื่อง
ของสิทธิมนุษยชนในมิติทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มรดกทาง
วัฒนธรรม  อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
ชุมชนทางวัฒนธรรม  และเสรีภาพในการแสดงออกทางวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น 
 2) ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนมีสิทธิในรูปแบบของวัฒนธรรม ไม่
ว่าจะเป็น ภาษา และศิลปะ การมีส่วนร่วมในชีวิตทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ชนกลุ่มน้อยและ
การเข้าถึงวัฒนธรรมอย่างอิสระ รวมถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์อ่ืนๆ ที่ยังคงมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ค่านิยม
ความเชื่อท่ีเชื่อ ภาษาและศิลปะ ประเพณี และวิธีการคิด โดยผ่านบุคคลแสดงความเป็นอยู่ของเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมที่มีร่วมกันของตน เพ่ือที่จะ
รักษา และสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่มต่อไป 
 3) สิทธิในการได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันที่จะให้ประเพณีทางวัฒนธรรมได้มีการรับรู้ ด ารงอยู่ 
สานต่อ และพัฒนา อีกท้ังยังรวมถึงสิทธิของทุกคน หรือกลุ่มคนที่ควรได้รับการรับรองและยืนยันว่าทุกคน 
หรือทุกกลุ่มชนจะได้เข้าร่วม มีส่วนร่วม และได้รับความสุขจากการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรม หรือสามารถ
ด าเนินชีวิตทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขปราศจากการเหยียดหยามและความอคต ิ
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 4) สิทธิของบุคคล กลุ่มสถานภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชน องค์กร และประเทศที่จะฟ้ืนฟู ด ารง
รักษาไว้ ประยุกต์ใช้พัฒนา และคุ้มครองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ กลุ่มสถานภาพชุมชน
และประเทศ อันเป็นอัตลักษณ์แห่งการแสดงให้เห็นซึ่งความแตกต่างจากประชากรในวัฒนธรรม หรือ    
อนุวัฒนธรรมอ่ืน สามารถแสดงตนอย่างเปิดเผยควบคู่ไปกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่แตกต่างไป
จากวัฒนธรรม หรืออนุวัฒนธรรมอ่ืนได้ โดยที่องค์กรระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ และองค์กรต่างๆ 
ไม่ว่าของรัฐหรือเอกชน ชุมชน ตลอดจนบุคคลต้องเคารพในสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ การเหยียด
หยาม การข่มขู่ คุกคามทุกรูปแบบ 
 5) ความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ได้อยู่ที่ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
เท่านั้น แต่รวมถึงความแตกต่างภายในวัฒนธรรมด้วย และเป็นความแตกต่างที่เกิดจากรายละเอียดในมิติ
ต่างๆ สิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรม จึงหมายถึงเสรีภาพที่จะมีความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกันในความ
แตกต่างหลากหลายอย่างเสมอภาค เท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วย 
 6) การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถิ่นตน มีเสรีภาพในการแต่งกาย
ตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา 
การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม บันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับ 
 สรุปได้ว่าสิทธิทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม
มีเสรีภาพในการที่จะกระท าการใดๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตน โดยไม่มีใครมาบังคับ และไม่ส่งผลกระทบ
หรือผลเสียต่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม แต่ส าหรับความหมายสิทธิทางวัฒนธรรมใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะมิติวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนา จึงให้ความหมายสิทธิทางวัฒนธรรมที่
หมายถึง เสรีภาพที่จะมีความแตกต่าง การได้รับการยอมรับ และเข้าใจซึ่งกันและกัน ในสิทธิของการ    
นับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมทั้งการเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิม 

 2.1.3 สิทธิมนุษยชนในมิติศาสนา 
 ศาสนาเป็นสิ่งที่มีมาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาแล้วหลักศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็มักมีหลักค า
สอนที่ยึดโยงกับสิทธิมนุษยชน เพราะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขถึงแม้
ในระยะแรกศาสนาเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือขจัดความหวาดกลัวสิ่งต่างๆ ที่ล้อมรอบตัวของมนุษย์คิด
ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากการกระท าของผู้มีฤทธิ์มากกว่าตน  เมื่อมนุษย์เริ่มเรียนรู้
ธรรมชาติมากขึ้นและเกิดเป็นศาสนาที่มีเหตุผลเข้ามาเป็นแบบแผนและเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
ความเชื่อศรัทธาในกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆ ของแต่ละศาสนาก็กลายมาเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ท าสืบ
ต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้น ศาสนาทุกศาสนาจะเป็นที่พ่ึงทางใจของมนุษย์ มีหลักธรรมค าสอน
ที่มุ่งหมายสั่งสอนให้คนท่ีเป็นสมาชิกในสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรม มีเหตุผล และศรัทธาในความถูกต้อง มี
พิธีกรรมและเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นศาสนานั้นๆ บุคคลไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ 
บทบาทใด จะต้องยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะธรรมหรือหลักค าสอนจะช่วยแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ได้ อีกทั้งจะท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ (อมรา พงศาพิชญ์, 2552 อ้างถึงใน  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2556) 
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 ส าหรับคนไทยแล้ว ศาสนาเป็นสถาบันส าคัญของสังคมไทยโดยยอมรับศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ส าคัญประจ าชาติ และเปิดโอกาสให้บุคคลนับถือศาสนาต่างๆ ได้โดยอิสระ ยอมให้ศาสนาส าคัญทั้งปวง
ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้ เช่น ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู เป็นต้น แต่ศาสนาพุทธเป็นจุดรวม
จิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ จึงได้ยึดหลักธรรมมาเป็นพ้ืนฐานของชีวิตเพ่ือที่จะน าไปสู่ความมั่นคงของ
ประเทศด้วย นอกจากศาสนาพุทธแล้ว ยังน าสิ่งที่มีคุณค่าของศาสนาอ่ืนมาผสมผสานกับหลักของศาสนา
พุทธด้วย เช่น พิธีกรรมของพราหมณ์ในการตั้งศาลพระภูมิ การขึ้นบ้านใหม่ การเข้าร่วมท ากิจกรรมกับ
ศาสนาอื่น โดยไม่ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียหรือเป็นบาป การยอมรับการแต่งงานกับคนต่างศาสนาได้โดยไม่
เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันของครอบครัว และยังให้การคุ้มครองป้องกันศาสนาและลัทธิความเชื่อ
ทั้งหลายที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ยกตัวอย่างเช่นหลักธรรมที่ศาสนิกชนสามารถน ามาใช้ได้
ในชีวิตประจ าวันและเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ศีล 5 ของศาสนาพุทธ บัญญัติ 10 ประการของ
ศาสนาคริสต์ และหลักศรัทธา 6 ประการกับหลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนาอิสลาม ที่สอนให้ท าความดี
และละเว้นความชั่ว ความยุติธรรม ความเสมอภาค และเสรีภาพ ค าสอนของศาสนาจะเน้นในเรื่องเหล่านี้
เพราะทุกเรื่องจะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชาติตระกูลไม่ได้เป็นเครื่องก าหนด
ความแตกต่างของบุคคล คนที่เกิดมาเท่าเทียมกันทั้งนั้นและสอนให้ทุกคนอยู่ภายใต้อคติ 4 คือ ฉันทาคติ 
โทสาคติ โมหาคติและภยาคติ ศาสนาอิสลามก็สอนให้ด ารงความยุติธรรมอย่าถือตามอารมณ์ใคร่ในการ
รักษาความยุติธรรม แม้บางครั้งจะกระเทือนต่อตนเองบิดามารดาหรือญาติบ้างก็ตาม (อมรา พงศาพิชญ์, 
2552 อ้างถึงใน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2556) 

 2.1.4 สิทธิเสรีภาพทางศาสนา 
 เสรีภาพทางศาสนาเป็นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญและ
พันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคี  โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 18 กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 18  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 มาตรา 37 ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในทางศาสนาไว้   สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประการ คือ 
เสรีภาพในการถือศาสนาเป็นเสรีภาพบริบูรณ์ ไม่อาจจ ากัดได้ และเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา 
เป็นเสรีภาพที่ไม่บริบูรณ์สามารถจ ากัดได้เท่าที่จ าเป็น  เนื่องจาก เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งสิ่งที่นับถือลัทธิ
หรือศาสนานั้น  อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลจึงต้องมีข้อจ ากัดในใช้เสรีภาพในการนับถือลัทธิหรือ
ศาสนาด้วย ซึ่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้แนวทางว่าจ ากัดได้โดย
บทบัญญัติของกฎหมายตามความจ าเป็นเพ่ือรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย สุขอนามัย 
ศีลธรรมของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และหลักการในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ก าหนดว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ  เมื่อไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ซ่ึงขออธิบายเสรีภาพในการนับถือศาสนาในเชิงโครงสร้างเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการทั่วไปของสิทธิ
เสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังนี้ (หลักกฎหมายปกครองวันละเรื่อง, 2555) 

 1. การรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาในรัฐธรรมนูญ 
 ประเทศไทยก็รับรองเสรีภาพทางศาสนาไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 
และได้มีการรับรองในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 37 
บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง
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ศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความ
เชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระท าการใด ๆ อันเป็นการ
รอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่นับถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทาง
ศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอ่ืน 

 2. สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในความเชื่อ 
 เสรีภาพในความเชื่อเป็นเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว มีก่อนที่จะเกิดรัฐ หมายความถึง แม้ว่า
มีรัฐหรือไม่มีรัฐก็ตาม มนุษย์มีสิทธิเสรีภาพในความเชื่อหรือไม่ เชื่ออยู่ตลอดเวลา การที่จะพรากสิทธิ
เสรีภาพในความเชื่อจะกระท าได้โดยวิธีการท าลายชีวิตมนุษย์ ดังนนั้น สิทธิเสรีภาพในความเชื่อจึงเป็น
สิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง 

 3. การแบ่งประเภทของสิทธิเสรีภาพตามลักษณะอาการการใช้ 
  3.1 สิทธิเสรีภาพทางมโนธรรม คือ สิทธิเสรีภาพทีอ่ยู่ในใจของบุคคล ซึ่งบุคคลอ่ืนหรือรัฐ
ไม่อาจที่ล่วงรู้ได้ และไม่อาจที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลใดได้ จึงเป็นสิทธิเสรีภาพประเภทสิทธิเด็ดขาด 
  3.2 สิทธิเสรีภาพในทางการกระท า คือ สิทธิเสรีภาพที่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมิได้กระท าการ
ตามสิทธิเสรีภาพ สิทธิเสรีภาพประเภทนี้เมื่อมีการใช้อาจจะกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพบุคคลอ่ืนได้ จึง
มีการจ ากัดการใช้ จึงเป็นสิทธิเสรีภาพแบบสัมพัทธ์ 

 4. ขอบเขตหรืออ านาจแห่งการใช้เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
 เสรีภาพในการนับถือศาสนาตามมาตรา 37 รัฐธรรมนูญ 2550 แบ่งได้ 2 ประเภท คือ เสรีภาพ
แบบสิทธิเด็ดขาด และเสรีภาพแบบสัมพัทธ์ คือ 
  4.1 เสรีภาพในความเชื่อแบบสิทธิสมบูรณ์หรือเด็ดขาด ซึ่งเป็นเสรีภาพที่อยู่ในใจ บุคคล
อ่ืนจะบังคับให้เชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้ และบุคคลมีเสรีภาพที่จะนับถือ (เชื่อ) หรือไม่นับถือ (เชื่อ) ซึ่งศาสนาก็
เป็นเพียงความเชื่อความศรัทธาภายในที่ไม่มีการกระท า การใช้สิทธิเสรีภาพในความเชื่อความศรัทธา
ดังกล่าวก็จะเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในมโนธรรม ซึ่งโดยสภาพแล้วการใช้สิทธิและเสรีภาพ เหล่านี้เป็น
เรื่องที่อยู่ภายในจิตใจไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืนหรือสังคม จึงเป็นสิทธิและเสรีภาพที่
สมบูรณ์ การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวย่อมไม่มีทางเป็นไปได้เพราะไม่ว่าใครจะเป็นปัจเจกชนหรือรัฐที่มี
อ านาจมากมายก็ไม่อาจบังคับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ได้ เสรีภาพในความเชื่อเหล่านี้ได้แก่ 
   4.1.1 เสรีภาพในการนับถือหรือไม่นับถือ ศาสนา นิกาย ลัทธิทางศาสนา 
   4.1.2 เสรีภาพในการเชื่อหรือไม่เชื่อ ในปรัชญา ลัทธิทางเศรษฐกิจ, ลัทธิทาง 

การเมือง 
  เสรีภาพในความเชื่อประเภทนี้รัฐจะจ ากัดเสรีภาพไม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 37 วรรคแรก 
ตอนต้น 
  4.2 เสรีภาพในความเชื่อแบบสัมพัทธ์ เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่มีอ านาจการ
กระท าตามความเชื่อของตน ได้แก่ 
   4.2.1 เสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน 



12 

 

   4.2.2 เสรีภาพในการสอน อบรม ศึกษา ตามความเชื่อถือของตน 
   4.2.3 เสรีภาพในการรวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งสมาคมหรือองค์กรตามความเชื่อของตน 
   4.2.4 เสรีภาพในการสื่อสารทางศาสนา 
   4.2.5 เสรีภาพในการเลือกถ่ินที่อยู่ในการจัดตั้งศาสนสถาน 
   4.2.6 เสรีภาพในการพิมพ์เอกสาร แจกจ่าย จ าหน่ายตามความเชื่อในศาสนา ลัทธิ นิกาย 
  เสรีภาพในความเชื่อประเภทนี้เป็นเสรีภาพที่จะต้องมีการกระท า รัฐมีอ านาจที่จะจ ากัด
การใช้เสรีภาพในความเชื่อประเภทนี้ได้ คือ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 37 วรรคแรก ตอนท้าย บัญญัติว่า 
“เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน” เช่น การปฏิบัติตามลัทธินาซีจะกระท าไม่ได้ 

 5. การปฏิบัติต่อเสรีภาพในความเชื่อหรือเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
 รัฐมีข้อผูกพันการล่วงล้ าต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาเหตุต่างๆ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 37 
วรรคสองบัญญัติรองรับไว้ รวมทั้งหลักการทั่วไปถึงระดับรัฐธรรมนูญต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังนี้ 
  5.1 รัฐจะต้องเป็นกลางในทางศาสนาแต่ละศาสนา หรือแต่ละนิกาย ซึ่งเป็นหลักส าคัญที่
รัฐจะต้องปฏิบัติต่อศาสนา อันเป็นเครื่องหมายส าคัญว่า การไม่ก าหนดให้เป็นศาสนาประจ าชาติ หรือหาก
รัฐใดรัฐหนึ่งก าหนดให้ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ ก็ย่อมก่อให้เกิดการปฏิบัติที่แตกต่าง
ระหว่างศาสนาได้ และเป็นการโน้มเอียงไปว่ารัฐกับศาสนามิได้แยกออกจากกัน 
  5.2 ห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุของการนับถือศาสนา ลัทธิ นิกาย หรือ
เพราะเหตุของการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติตามพิธีกรรมความเชื่อ เพราะเหตุของ
การนับถือศาสนาหรือความเชื่อ เช่น จ ากัดสิทธิการรับสมัครข้าราชการ การรับสมัครเข้าสถานศึกษา  
สิทธิเลือกตั้งสิทธิในการรับบริการภาครัฐ สิทธิในการสื่อสารทางศาสนา สิทธิในการถือครองทรัพย์สินของ
องค์กรศาสนา ลงโทษทางวินัยข้าราชการ เป็นต้น 
  5.3 ห้ามบังคับให้เข้าร่วมพิธีกรรมหรือการปฏิบัติทางศาสนา นิกาย ลัทธิที่ตนเองไม่
เชื่อถือไม่ได้ 
  5.4 จะต้องยอมรับสิทธิในการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา เช่น ผู้นับถือศาสนายิว 
นิกายพระยะโฮวาห์ มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับเลือกจากบุคคลอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในศาสนบัญญัติได้ เว้นแต่การ
ปฏิบัตินั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 
 จะเห็นได้ว่าปัจจุบันได้บัญญัติขยายความหมายเสรีภาพทางศาสนาในรัฐธรรมนูญให้มีรายละเอียด
ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้รัฐต้องอ านวยประโยชน์ให้บุคคลได้รับประโยชน์สมดังสิทธิที่ได้รับรองไว้ และหลักการ
อีกประการหนึ่งคือ การใช้เสรีภาพจะต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อ  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย หากมีการใช้เสรีภาพที่ไม่ชอบย่อมจะไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  

 2.1.5 สิทธิชุมชนหนึ่งในมิติสิทธิวัฒนธรรม 
 สิทธิชุมชน เป็นอุดมการณ์ ที่แนบแน่นกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนมาอย่างยาวนาน (ชลธิรา
สัตยาวัฒนาม, 2546) ซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตร่วมกันของชาวชุมชนที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข
เกิดความเอ้ืออาทรและผูกพันความขัดแย้งหรือความแตกแยกท่ีเกิดข้ึน จะกลายเป็นแรงผลักดันให้มีการ
คิดค้นวิธี การจัดการภายในให้ลุล่วงไป (ครอบครัวนักกิจกรรมภาคใต้, 2554 อ้างใน พงศ์เสวก เอนก
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จ านงค์พร และ นวพร ศิริบันเทิงศิลปะ, 2553) ในขณะที่ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ได้ชี้ให้เห็นอีกว่า 
“สิทธิชุมชน คือ การให้ชุมชนชาวบ้านมีสิทธิในการเลือกอนาคตของตัวเองเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระโดย
ตัวเองในสถานการณ์ปัจจุบันชาวบ้านจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ ชุมชน ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมสิ่งที่ชุมชนมีอยู่กับความต้องการความคาดหวังจากโลกภายนอก เท่าทันที่จะ
ปกป้องสิทธิในขณะเดียวกันก็ใช้สิทธิที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าชุมชนสามารถท าประโยชน์ให้กับโลกได้อย่าง
น้อยที่สุดปกปักรักษาทรัพยากรของโลก ชุมชนนั้นต้องสนใจอยากจะได้เรียนรู้เพ่ิมเติมในการใช้ทรัพยากร
อย่างเป็นประโยชน์ยั่งยืน” (จดหมายข่าว สิทธิชุมชน, 2546-2547 อ้างถึงใน กนกวรรณ วงศ์กวี, 2550) 
เช่นเดียวกันกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ ใน “นิเวศวิกฤตกับยุทธหัตถีเชิงกระบวนทัศน์ 
ในสังคมไทย” กล่าวว่า “สิทธิชุมชน หมายถึง สิทธิร่วมเหนือทรัพย์สินของชุมชนสมาชิกของชุมชน ซึ่งท า
หน้าที่ดูแลรักษาป่าเท่านั้น จึงจะมีสิทธิใช้และได้ประโยชน์จากป่า โดยนัยนี้สิทธิชุมชนให้ความส าคัญกับ
การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรเพ่ือส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น แม้ว่าโดยทฤษฎีแล้วสมาชิก
ของชุมชนทั้งหมดจะมีสิทธิตามธรรมชาติในการใช้ทรัพยากรรวม แต่ชุมชนก็สามารถใช้อ านาจ ออก
กฎเกณฑ์โดยค านึงถึงความเป็นธรรมในสังคมเป็นส าคัญ ตัวอย่างเช่นชุมชนหลายแหล่งมีกฎเกณฑ์อนุญาต
ให้แต่ละเฉพาะครัวเรือนที่แต่งงานใหม่และยากจนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิตัดไม้เพ่ือใช้ส่วนตัว   ในขณะที่
ครัวเรือนที่มีฐานะดีจะไม่ได้สิทธิอันนั้น” (กนกวรรณ วงศ์กวี, 2550, และครอบครัวนักกิจกรรมภาคใต้, 
2554) 

ทั้งนี ้ไม่ว่าการให้ค าจ ากัดความจะขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อม หรือบริบทที่เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นอยู่  
ณ ขณะนั้น หากชุมชนสามารถรวมตัวได้ อย่างเข้มแข็งก็จะสามารถต่อสู้เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ ในการ
นับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อได้เช่นกัน รวมถึง
กิจกรรมทางศาสนาที่เก่ียวข้องกับการเพ่ือเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป 

2.1.6 ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย 
 1) วิถวีัฒนธรรมชุมชนกับสิทธิทางวัฒนธรรมของปัจเจก หากพิจารณาแล้วจะพบว่าวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ช่วยสร้างส านึกร่วมในความเป็นสมาชิก การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่
ซ่อนอยู่ภายในชุมชน และการเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินและช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกัน แต่บางครั้งวัฒนธรรมของชุมชนอาจขัดแย้งกับวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคลในแง่ของการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลด้วยการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิม วัฒนธรรมในมิตินี้จึงต้องอาศัยการพิจารณาโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้มุมมองทั้งจากสาธารณชนและปัจเจกชน ให้ความส าคัญกับผู้ด้อยโอกาสและ
เรื่องความเหมาะสมทางวัฒนธรรม 
 2) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับสิทธิทางวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการสร้างชาติ
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประกอบกับการใช้วัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างอ านาจให้แก่ผู้ปกครอง  
การบังคับให้หลอมรวมวัฒนธรรมของคนหลากหลายกลุ่มท าให้เกิดความขัดแย้งและการต่อต้านจาก 
ชนกลุ่มน้อยในสังคม การที่วัฒนธรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ท าให้เรา
ต้องหันมาพัฒนาความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับอัตลักษณ์ที่มีหลากหลายมิติและมีหลากหลาย 
อัตลักษณ์ในตัวตนท่ามกลางความแตกต่างและความเท่าเทียม 
 3) อัตลักษณ์กับสิทธิทางวัฒนธรรม นโยบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมโดยการบังคับให้คน
ทุกกลุ่มมีวัฒนธรรมความเป็นไทย ท าให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มคนที่มีความแตกต่างจากคนไทยทั้งในด้าน
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ชาติพันธุ์ ภาษา ความเชื่อ ฯลฯ ได้แก่ การเกิดกระบวนการทวิลักษณ์ โดยการแสดงออกถึงการเป็นคนไทย
ไปพร้อมๆ กับการธ ารงความเป็นรากเหง้าเดิมของตน เช่น ในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน หรือแม้กระทั่งไทย
ลาว ไทยเขมร ไทยญวน และไทยมอญ ซึ่งบางครั้งก็มีข้อจ ากัดอันท าให้การเกิดทวิลักษณ์ ไม่เป็นไปอย่าง
สมบูรณ์ การเกิดความแปลกแยกทางวัฒนธรรมอย่างเช่นกลุ่มชาวมลายูมุสลิมในภาคใต้ ที่ประสบความ
ล้มเหลวและเกิดการแตกแยกในการเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนให้เหมือนกับคนภาคอ่ืนๆ แสดงถึงความ  
ไม่เป็นธรรมในการเปิดพ้ืนที่ทางสังคมให้กับชนกลุ่มที่แตกต่าง และการแสวงหาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของผู้ที่
มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็ก เช่น ชาวเล ซาไก มราบรี ชาวม้ง เมี่ยน มูเซอ 
หรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมก็ได้ท าการแสวงหาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ 
เรียกร้องการยอมรับและเคารพในความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน 
 4) โลกาภิวัตน์กับสิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
มรดกทางวัฒนธรรม เกิดจากการตั้งรับกระแสโลกาภิวัตน์และบริโภคนิยมของคนในท้องถิ่น และมีความ
นิยมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวคิดท้องถิ่นนิยมด้วย มีการสร้างความเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เช่นการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ประเภทภูมิปัญญา ที่มีอยู่เดิมนั้นอาจเกิดปัญหาระหว่างวัฒนธรรมในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ และ
การเกิดความวิตกในการครอบง าทางวัฒนธรรม เช่น อิทธิพลจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเพลงจาก
วัฒนธรรมฮอลลิวู้ด หรือกระแสนิยมวัฒนธรรมไทยที่มีต่อสังคมลาวและกัมพูชา เป็นต้น และการเกิด
วัฒนธรรมโลกและประชาชนโลก ซึ่งท าให้เกิดวัฒนธรรมมวลชนที่ผู้คนมีแนวโน้มการบริโภคสิ่งต่างๆ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วสังคมมนุษย์ย่อมด ารงอยู่ด้วยกระแสของความแตกต่าง เกิดความ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของความหลากหลาย การที่วัฒนธรรมมีความเป็นสากลได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ปรับเปลี่ยน และผสมผสานวัฒนธรรมที่มีมากยิ่งขึ้น ที่เห็นได้ชัดในเรื่องของอาหารและการแต่งกาย
กลายเป็นวัฒนธรรมข้ามพรมแดน ที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบวิถีชีวิต ความเชื่อ หรือกลุ่มชาติพันธุ์อีกต่อไป 
 ดังนั้น การยอมรับว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างหลากหลายและสามารถปรับเปลี่ยน  
ลื่นไหลได้ตลอดเวลา จึงสามารถท าให้เข้าใจกระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้
โดยไม่จ ากัดอยู่กับทั้งพ้ืนที่และเวลา รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงรวมทั้งความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมและความแตกต่างภายในวัฒนธรรมนั้นๆ บุคคลจึงมีสิทธิที่จะครอบครองหรือ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่มีลักษณะอยู่ในหลายมิติและไม่จ ากัดรูปแบบที่แน่นอน และมีสิทธิเสรีภาพในการ
อยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างที่เท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพ่ือก าจัดและหลีกเลี่ยงอคติทาง
วัฒนธรรมที่เคยเกิดขึ้นและก่อให้เกิดปัญหาทางวัฒนธรรมในหลากหลายมิติที่ฝังรากลึกในสังคม  (อมรา 
พงศาพิชญ์, 2552) สิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรม จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในสังคมมีการยอมรับความ
แตกต่างซึ่งกันและกัน เคารพในความเป็นคนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยที่ไม่มองว่ากลุ่มชาติพันธุ์ของ
ตนเองเป็นกลุ่มที่ดีกว่าเจริญกว่า ให้โอกาสและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในการแสดงตัวตนและอัตลักษณ์พร้อม
ทั้งชุมชนก็สามารถใช้อ านาจออกกฎเกณฑ์โดยค านึงถึงความเป็นธรรมในสังคมเป็นส าคัญ (ยศ สันตสมบัติ, 
2548) และไม่ยึดติดว่าวัฒนธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลื่นไหลได้ เข้าใจและยอมรับได้ว่า อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของบุคคลหนึ่งนั้น มีหลายมิติและไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัว มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่
จะมีความแตกต่าง มนุษย์ในสังคมก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งพวกเรา พวกเขา สังคมถึงจะอยู่ได้อย่างสงบสุข (อมรา พงศาพิชญ์, 2552)    
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัพหุวฒันธรรม 

 หัวข้อนี้ผู้วิจัยได้ส ารวจวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพหุวัฒนธรรม ซึ่งจะอธิบาย
ใน 2 หัวข้อ คือ หัวข้อแรกความหมายและองค์ประกอบของพหุวัฒนธรรม และหัวข้อที่สองคือ แนวคิด
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.2.1. ความหมายและองค์ประกอบของพหุวัฒนธรรม 
 สังคมท่ีประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายทางชาติพันธุ์ มีความแตกต่างทางด้านภาษา วิถีชีวิต 
การนับถือศาสนา เรียกสังคมที่มีลักษณะเช่นนี้ว่า พหุวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ ดุสิต หวันเหล็ม (2552) 
กล่าวถึงลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรมไว้ว่า “การที่คนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่ก็มาอยู่รวมกันใน
บริเวณเดียวกัน ลักษณะอย่างนี้เรียกว่า สังคมพหุวัฒนธรรม และนักวิชาการไทยชื่อ บรรพต วีระสัย 
(2517) ได้ให้กรอบแนวคิดลักษณะสังคมที่มีความหลากหลายเป็นสังคมที่มีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 
 (1) มีหลายเชื้อชาติ หลายศาสนาปะปนอยู่ร่วมกันในชาติเดียวกัน  (2) มีวัฒนธรรมหรืออนุวัฒนธรรมของ
เชื้อชาติหรือศาสนาแตกต่างกัน  (3) มีการขัดแย้งกันในเรื่องเชื่อชาติหรือศาสนา  (4) มีบางกลุ่มในเชื้อชาติ 
หลายศาสนา หลายวัฒนธรรมที่ครองอ านาจอยู่จากองค์ประกอบของพหุวัฒนธรรม  ซึ่งจะเห็นได้ว่าสังคม
พหุวัฒนธรรมมีปรากฏการณ์ที่ทั้งสองวัฒนธรรมต้องมาสัมพันธ์กันซึ่งมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยที่  
(อมรา พงศพิชญ์, 2542) นักวิชาการไทยที่สนใจศึกษาและมีผลงานทางด้านวัฒนธรรม การศึกษาทางด้าน
ชนชาติพันธุ์ได้พิจารณาถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหรือการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ย่อมมีทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ โดยค าศัพท์ที่ใช้ต่างกันอยู่หลายค า รายละเอียดมีดังนี้ 

 1. การปรับตัว 
 การปรับตัว อาจจะศึกษาจากการปรับทางชีวภาพและการปรับตัวทางวัฒนธรรมระหว่างสิ่งที่
ศึกษา อาจเป็นมนุษย์และสัตว์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวและแหล่งที่อยู่ การศึกษาในลักษณะเช่นนี้มักเป็น
การพิจารณาเชิงประวัติศาสตร์ว่าได้มี  (ก) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดระบบความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกัน  
(ข) การปรับเปลี่ยนตัวมนุษย์หรือสัตว์เพ่ือให้ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสม  
(ค) การปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การใช้ค าว่าการปรับตัวจึงมักใช้
ในความหมายของการปรับเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเพื่อให้ความสัมพันธ์คล่องตัว 
 โคเฮน (อ้างใน อมรา พงศาพิชญ์, 2542) เสนอข้อคิดการพิจารณาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมนี้ 
เอาไว้ว่า 
  (1) การศึกษาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมควรพิจารณาองค์ประกอบด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (วรรณคดี ดนตรี การแสดง และศิลปกรรมอ่ืนๆ) และสังคมวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต  
ความเชื่อ ฯลฯ 
  (2) องค์ประกอบต่างๆ ของวัฒนธรรมเรียงร้อยประสานเข้าเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็น
องค์รวม มีลักษณะเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 
  (3) การปฏิสัมพันธ์กับสังคมข้างเคียง หรือการค้นพบสิ่งใหม่ภายในสังคมตนเองจะท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อการคงอยู่ของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ 
  (4) วัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณ์ ขององค์ประกอบแต่ละส่วนมีความหมายและสื่อ
ความหมายที่ลึกซึ่งและกว้างขวางกว่าข้อเท็จจริง เช่น ธงมีความหมายมากกว่าผ้าผืนหนึ่ง 
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  (5) การด ารงชีวิตของมนุษย์ต้องด าเนินเป็นกลุ่ม การปรับเปลี่ยนสังคมเป็นการ
ปรับเปลี่ยนในกลุ่มมากกว่าในระดับปัจเจกบุคคล การสืบทอดวัฒนธรรมต้องถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีก 
รุ่นหนึ่งเป็นกลุ่ม การปรับตัวทางวัฒนธรรมจึงเป็นการปรับเปลี่ยนของกลุ่ม 
  (6) พฤติกรรมมนุษย์ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ ไม่มีพฤติกรรมใดที่ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได ้
  (7) การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนของมัน 

 2. การผสมผสานวัฒนธรรม 
 นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้พูดถึง การผสมผสานวัฒนธรรม หรือการสังสรรค์ทาง
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 สุพจน์ แสงเงิน (2542) กล่าวถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมไว้ว่า การผสมผสานทางวัฒนธรรม 
คือ การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ เมื่อกลุ่มชนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันได้ติดต่อ
สัมพันธ์กัน จะมีการเผยแพร่กระจายและมีการรับวัฒนธรรมกันขึ้น มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย เช่น ชาวไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับชาวจีน จึงรับเอาค าศัพท์ใน
ภาษจีนหลายค ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนคนจีนจะหันมาใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารกัน 
 นิยพรรณ วรรณศิริ (2550) กล่าวว่า การที่วัฒนธรรมที่ต่างกันสองวัฒนธรรมมาพบกัน สัมผัสกัน 
และเกิดการหยิบยืมเปลี่ยนกันใช้ในระยะเวลาที่สม่ าเสมอและยาวนานพอสมควร วัฒนธรรมทั้งสองจะ
ผสมผสานกันและปะปนกันไปหมด แต่ก็ยังรู้ว่าเป็นวัฒนธรรมของใครไม่ถึงกับปนกันแยกไม่ออก เมื่อผู้
หยิบยืมวัฒนธรรมของผู้อ่ืนกลุ่มเข้าสู่กลุ่มชนเดิมของตนวัฒนธรรมเดิมนั้นก็จะด ารงรูปแบบเดิมได้ดีอยู่ 
บุคคลนั้นก็ยังประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมเดิมของตนไปตามเดิม แต่เมื่อออกมาพบปะหรือเผชิญกับคน
จากวัฒนธรรมอื่นอีก เขาก็จะผสมผสานวัฒนธรรมของเขาเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ที่มาสัมผัสกันอีก 
 สรุปได้ว่า การผสมผสานวัฒนธรรม คือ การที่วัฒนธรรมสองวัฒนธรรมมาพบเจอกัน มีการน า
วัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่งมาใช้กับวัฒนธรรมของตนเอง เพ่ือตอบสนองประโยชน์ของวัฒนธรรมตนเอง 
เมื่อสองวัฒนธรรมไม่มีการติดต่อระหว่างกัน ก็สามารถกลับมาใช้วัฒนธรรมของตนเองได้ 

 3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
 ณรงค์ เส็งประชา (2539) กล่าวถึงปัจจัยการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงของประชากร การอยู่โดดเดี่ยวและการติดต่อกัน ระบบ
ชนชั้น ทัศนคติและค่านิยม การเล็งเห็นความจ าเป็น นโยบายของผู้น าในสังคม ระบบความรู้และ
เทคโนโลยี ความล้าหลังทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางอุดมการณ์ 
 โรบิน เอ็ม วิลเลี่ยม จูเนียร์ (อ้างถึงใน นิปาติเมาะ หะยีหามะ และ อรอุษา ปุณยบุรณะ, 2549) 
ได้กล่าวถึงปัจจัย 5 ประการ ที่ท าให้ยึดเหนี่ยวและรักษาระเบียบแบบแผนในสังคม ซึ่งก่อให้เกิดการ
ผสมผสานกัน คือ 
  (1) ความจ าเป็นที่ต้องพ่ึงพาอาศัยระหว่างกัน 
  (2) ความรู้สึกว่าถูกบังคับจากภายนอก ซึ่งจะเป็นตัวท าให้สร้างความเป็นเอกภาพและ
ความเป็นหนึ่งในสมาชิก 
  (3) การมีเอกลักษณ์ที่ซ้อนกันอยู่ และความเป็นสมาชิกในหลายๆ กลุ่มจะเป็นตัวช่วย
ผสมผสานในการท าหน้าที่ 
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  (4) ความเชื่อที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย หรือหลักการขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะใช้เป็นวิธีการ
ทั่วๆ ไป ส าหรับควบคุมสมาชิกในสังคม 
  (5) การมีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นพ้ืนฐานของความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันของการท าหน้าที่ในสังคมท่ีซับซ้อนในปัจจุบัน 

 4. การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม 
 ฟอสเตอร์ (อ้างถึงใน นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550) ได้อธิบายปรากฏการณ์การผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมเอาไว้ว่า การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม คือ ปรากฏการณ์ที่วัฒนธรรมที่แตกต่างกันสอง
วัฒนธรรมมาพบและสัมพันธ์กันอย่างสม่ าเสมอในระยะเวลาอันยาวนานและต่อเนื่อง และได้มีการหยิบยืม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันใช้ในที่สุดต่างฝ่ายต่างรับเอาวัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นของตนอย่างแยก
ไม่ออกจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา ซึ่งไม่มีร่องรอยของวัฒนธรรมเดิมหลงเหลืออยู่เลย 
 การกลมกลืนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้ใน 2 ระดับ ระดับแรก เป็นการกลืนกลายทางวัฒนธรรม 
ได้แก่ การที่คนจากสองวัฒนธรรมเอาวัฒนธรรมของฝ่ายตรงข้ามไปเป็นของตนไปจนหมด แต่เป็นเพียง
การประพฤตปิฏิบัติกันภายนอกเท่านั้น แต่ถ้าหากท้ังสองฝ่ายถึงข้ันแต่งงานกัน ก็จะเป็นการกลืนกลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของปรากฏการณ์ของการกลืนกลายทางวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมจะพบอุปสรรคในการปรับตัวในระหว่างคู่สมรสกันบ้าง แต่ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยการเห็นอก
เห็นใจกัน ความเข้าใจกันและกัน การมีเมตตาต่อกัน (วิเลียม เจ เคลาเซอร์, 2539) 

 5. ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม 
 ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในความหมายที่แท้จริงไม่ใช่วัฒนธรรมขัดกัน แต่เป็นเรื่องของคนใน
สังคมขัดแย้งกันและโดยทั่วไปความขัดแย้งดังกล่าวมีพ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรม จึงมักสรุปกันว่าเป็นความ
ขัดแย้งของวัฒนธรรม (สุพัตรา สุภาพ, 2552) แต่ อมรา พงศาพิชญ์ (2542) อธิบายว่า ความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมเกิดจากการแพร่กระจายและการสังสรรค์ทางวัฒนธรรม ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมจะไม่
เกิดข้ึนหากกลุ่มชาติพันธุ์มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและภาษาพูดร่วมกัน ถ้าในสังคม
ชาติพันธุ์สองชาติพันธุ์ไม่สามารถเข้ากันหรือสอดคล้องกัน ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ ก็จะ
เกิดตามมา ซึ่งเกิดจากการที่แต่ละฝ่ายต่างก็พยายามรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนและไม่ยอมรับ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ข้างเคียง ปัญหาความรุนแรงจะเพ่ิมมากข้ึนถ้าความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาติพันธุ์ไม่เท่าเทียมกัน มีลักษณะเป็นชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดพหุวัฒนธรรมจะมีลักษณะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ลักษณะการปรับตัว
ทางกายภาพและทางวัฒนธรรม มีการผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรม การกลืนกลายวัฒนธรรม และ
ลักษณะปรากฏการณ์ที่มีลักษณะความขัดแย้ง ซึ่งลักษณะปรากฏการณ์ของพหุวัฒนธรรมดังกล่าวสามารถ
น ามาเป็นฐานในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เลือกศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ในการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานมีบุคลากรของหน่วยงานที่มีความหลากทางวัฒนธรรม 
อาศัยอยู่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นไทยพุทธและมุสลิม ดังนั้นจึงต้องอาศัยแนวคิด  
พหุวัฒนธรรมในการอธิบายการศึกษาในครั้งนี้ 
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 2.2.2 แนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ในสังคมปัจจุบันเราสามารถพบผู้คนที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ความเชื่ออาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องรู้จักแนวทางในการอยู่
ร่วมกันของผู้คนภายใต้พหุวัฒนธรรม  ทั้งนี้ เพ่ือการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นไปอย่างปกติสุขและสงบสุข 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ (ม.ป.ป) กล่าวว่ามนุษย์จะต้องมี “ทักษะสังคม” พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน
ภายในสังคมที่มีกลุ่มคนที่หลากหลาย ซึ่งทักษะสังคมที่เสนอมานั้นเป็นกลุ่มทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันในสังคม ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การท างานเป็นทีม 
ทักษะการเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย กฎกติกาต่างๆ ในสังคม ทักษะการรู้จักและเข้าใจผู้อ่ืน
อย่างถ่องแท้ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์แก่กลุ่มคนในสังคมไปในทางที่ดีและยังเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อทุกเพศ
ทุกวัย โดยจะต้องเริ่มเรียนรู้ทักษะสังคมพ้ืนฐานตั้งแต่วัยเด็ก 
 สังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยอยู่ในสังคมเดียวกัน จะต้องมี
แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว ซึ่ง โชคชัย วงศ์ตานี (2555) มองว่าเป็นการจัดการความหลากหลาย
ที่เน้นความเป็นกลางที่ไม่สุดขั้วจนเกินไปด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น มาตรการ วิธีการหรือนโยบาย 
เพ่ือสื่อให้เห็นถึงสมาชิกทั่วไปซึ่งอยู่ในสังคมนั้นๆ ได้เข้าใจถึงความหลากหลาย ประเด็นที่ควรพิจารณาใน
เรื่องการจัดการความหลากหลายระหว่างชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยนั้นหลักๆ แล้วเป็นเรื่องของการใช้
สิทธิในด้านต่างๆ เช่น สิทธิในการเป็นพลเมืองเทียบเท่ากัน สิทธิในการเมืองการปกครอง สิทธิโอกาสมีการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น ประเด็นเรื่องความยุติธรรมถือเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐในการที่จะท าให้ชนกลุ่มน้อย
ให้ความไว้วางใจต่อรัฐและอาจจะเป็นเครื่องมือในการผลักไสให้ชนกลุ่มน้อยในสถานะคนชายขอบ 
เนื่องจากเมื่อกลุ่มคนที่อาศัยมีความแตกต่างกันในเรื่องชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ อีกทั้ง
จ านวนสมาชิกที่แตกต่างกันมาก ท าให้เกิดปัญหาเรื่องการเอาเปรียบและการลดทอนคุณค่าของชนกลุ่มน้อย 
ซึ่งถ้าหากปล่อยไปโดยไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวสามารถขยายไปเป็นความขัดแย้งและน าไปสู่
ความรุนแรงดังที่ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบอยู่ในปัจจุบัน 
 เมื่อพิจารณาหลักการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
ที่แตกต่างกันในเรื่องชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ การด ารงชีวิตของแต่ละกลุ่ม บางครั้งท า
ให้เกิดความขัดแย้งด้านคุณค่าและทัศนคติ ซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งในเชิงกายภาพได้ จึงจ าเป็นต้องมี
หลักการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ซึ่ง ปิยะ กิจถาวร (2550) ได้ค้นพบข้อเสนอหลักการอยู่ร่วมกันใน
สังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากงานวิจัย ดังนี้ 
 (1) การอยู่ร่วมกันต้องมีความเข้าใจในหลักศาสนาซึ่งกันและกัน ทุกศาสนิกต้องด าเนินชีวิตภายใต้
กรอบของศาสนา 
 (2) มีการปฏิสัมพันธ์กันโดยไปมาหาสู่ระหว่างกัน กรณีที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนมุสลิม
จะต้องสื่อสารด้วยภาษามลายู 
 (3) มีคุณธรรม และจริยธรรม รู้ความต้องการของเขา ของเรา 
 (4) การระงับข้อพิพาทระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม จะขอความเห็นใจกัน โดยไม่ต้องพูด
ถึงเรื่องผิดถูก 
 (5) กรอบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน คือ เรื่องสั้นท าให้หาย เรื่องยาวท าให้สั้น 
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 (6) ให้ความเสมอภาคทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม 
 (7) ดูแลความสงบสุขของชุมชน สอดส่องคนไม่ดีทั้งท่ีเป็นผู้ร้ายและข้าราชการที่ทุจริต 
 นอกจากจะมีหลักในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางสังคม ซึ่งเป็นแนวทางให้ทุกกลุ่มใน
สังคมควรปฏิบัติ ยังมีหลักธรรมอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาในหนทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คือ การ
อดทนอดกลั้นในความแตกต่าง คือ การยอมรับในความแตกต่างซึ่งโดยพ้ืนฐานของมนุษย์ย่อมมีความ
แตกต่างทั้งในเรื่องทางกายภาพและพฤติกรรม การอดทนอดกลั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคนในสังคมมีความยอมรับ
และเคารพซึ่งกันและกัน อันน ามาซึ่งการสร้างเอกภาพของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความหลากหลายได้ 
(ส านักงานเลขาธิการผู้สภาผู้แทนราษฎร, 2556) 

2.3 แนวคิดการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข 

 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นในสังคมของตน  
แต่บางครั้งการที่มีคนอยู่ร่วมกันหลายคนหลายกลุ่มมีความหลากหลายแตกต่างกันก็ย่อมมีการคัดแย้งกันบ้าง 
คงไม่มีใครสามารถสร้างสังคมที่ปราศจากความขัดแย้งได้โดยสิ้นเชิง แม้เพียงคนๆ เดียวก็อาจมีความ
ขัดแย้งในตนเองได้เพราะมนุษย์ย่อมมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนซึ่งมี
ความต้องการที่ไม่จ ากัด แต่สิ่งที่สนองความต้องการนั้นมีอยู่จ ากัดความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่
ทั่วไปในสังคมมิใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไป เพราะบางครั้งความขัดแย้งก็เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความ
หลากหลายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนั้นๆ ได้  หากแต่ว่าเมื่อเกิด
ความขัดแย้งขึ้นแล้ว มีวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือด าเนินการใดๆ ที่เหมาะสมกับชุมชน และสังคมนั้นๆ 
ก็จะท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ (โคทม อารียา, 2548) 
 สันติหรือสันติภาพ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ความสงบ เช่น การอยู่ร่วมกัน
โดยสันติ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนิยามค าว่า  “สันติ” หรือ 
“สันติภาพ” พบว่า นักคิดและนักปฏิบัติการสันติภาพเชิงสังคมได้ให้ความหมายของสันติในแง่มุมต่างๆ 
โดยมองว่าค านิยามของสันตินั้นตามสามัญส านึกและความรู้สึกรับรู้ที่คุ้นๆ  กันอยู่ก็คือสันติตรงข้ามกับ
สงคราม โดยมาจากฐานเดิมของวิธีการคิดแบบจับคู่ของบรรดาสรรพสิ่ง  และถ้าวิธีการคิดแบบนี้ 
สมเหตุสมผล สันติ จึงอยู่คนละด้านกับสงครามก็เป็นการยากที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดีนัก
ทฤษฎีด้านสันติศึกษาผู้หนึ่งชื่อ Johan Galtung ได้เสนอความหมายในเชิงแง่คิดว่า สันติ ไม่ใช่สภาวะที่
ปราศจากสงคราม แต่คือสภาวะที่ปราศจากความรุนแรง และความรุนแรงนี้มีความหมายกว้างหลายแง่มุม
รวมตั้งแต่ความรุนแรงทางกายภาพทางสภาพจิตใจ ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ ความรุนแรงทางการเมือง 
ความรุนแรงทางสังคม (สภาพที่คนถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกดูถูก ดูแคลน ถูกปิดกั้นไม่ให้พัฒนา) ไปถึง
แง่มุม ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ ซึ่งอาจจะปะทุปรากฏขึ้นได้  และครอบคลุมไปถึง
ความรุนแรงระดับบุคคลระดับกลุ่มจนถึงระดับมหภาคระหว่างประเทศจนถึงระดับโลก ซึ่งเรียกว่าเป็น
ความรุนแรงทางโครงสร้าง (Johan Galtung, 1996)  
 ผู้ศึกษาเกี่ยวกับสันติศึกษายอมรับว่า สันติ คือ ความสงบเป็นสภาพที่ปราศจากความรุนแรง   
แต่ยังเห็นไม่ตรงกันว่า สภาพที่มีสันตินั้นยังมีความขัดแย้งอยู่หรือไม่หรือปราศจากความรุนแรง แต่ยังมี
ความขัดแย้งอยู่หรือคือสภาพที่ปราศจากทั้งความรุนแรงและความขัดแย้ง  ศาสตราจารย์ ดร .วิจิตร  
ศรีสอ้าน ได้กล่าวน าในประเด็นนี้ ด้วยความระมัดระวังว่า “สันติภาพนั้นมีความหมายสลับซับซ้อน ดังนั้น
สันติภาพจึงเป็นเรื่องของการให้ความหมายมีต่างกันไป แต่สรุปได้ว่าที่เรารู้สึกว่าที่ใดภาวะใดถ้าเป็นภาวะที่
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มีความสงบมีความสุข ไร้ความขัดแย้งก็จะมีสันติภาพ” (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2529)
 
การวิเคราะห์ในประโยคนี้

อาจจะท าให้เรามองเห็นภาพการนิยามสันติภาพในเชิงสังคมไม่ชัด เพราะการมองในลักษณะนี้ดูประหนึ่งว่า 
เป็นการนิยามความหมายบนฐานของพระพุทธศาสนาก็ได้สิ่งที่เห็นได้ชัดคือว่า  ภาวะใด การพูด ภาวะ 
หมายถึง การมุ่งเน้นแง่มุมเชิงนามธรรมอันเป็นการให้ความหมายของสันติภาพภายใน (พระมหาหรรษาธมฺมหาโส  
(นิธิบุณยากร), 2549)  
 พุทธทาสภิกขุ (2531) ได้เสนอแนวคิด “สันติวิธี” อันเป็นแนวทาง หรือมรรควิธีที่ท าให้เกิดขึ้น
สันติภาพในยุคปัจจุบันท่านพุทธทาสได้ ตั้งค าถาม “ท าไมจึงปรารถนาเรื่องสันติภาพ” เหตุผลก็คือ
สันติภาพนั้น มันส าคัญอยู่ในตัวมันเอง คือ จ าเป็นส าหรับชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในระดับส่วนบุคคลหรือ
ทั้งหมดในโลกล้วนต้องการสันติภาพ การที่สันติภาพจะเกิดขึ้น และส าเร็จผลตามที่ต้องการนั้นปัจเจก
บุคคล และสังคมโดยรวมต้องมี “ตรี ปณิธาน” กล่าวคือ 
 (1) การท าให้ทุกคนเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนๆ ซึ่งข้อนี้จะสามารถท าลายความเห็นแก่ตัวอัน
เป็นศัตรูของสันติ 
 (2) ท าความเข้าใจระหว่างศาสนา เพราะการที่ชาวโลกที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันพากันท า
ความเข้าใจศาสนาต่างๆ แล้วจะท าให้เกิดความเข้าใจยอมรับในความแตกต่างและร่วมมือกันในที่สุด 
 (3) ออกมาเสียจากอ านาจวัตถุนิยม เพราะว่าการที่คนไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนาของตนก็เพราะ
มัวลุ่มหลงมัวเมาในวัตถุนิยม ซึ่งการลุ่มหลงมัวเมาท าให้ขาดความร่วมมือของบุคคลในระหว่างศาสนา 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุ ตฺ โต) (2541) ในทัศนะเกี่ยวกับแนวคิด“สันติวิธี” มีนัยที่ครอบคลุมสันติ
วิธี 2 ประเภทคือ การใช้สันติวิธีเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการใช้สันติวิธี เพ่ือเป็นวิถีทางในการ
ด าเนินชีวิต แต่เมื่อกล่าวถึงความขัดแย้ง ท่านมองว่าเป็นปรากฏการณ์ ที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติ
ของสิ่งทั้งหลาย สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสิ่งทั้งหลายมีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวจะท า
ให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน แต่ความแตกต่างก็ท าให้เกิดประโยชน์หลากหลาย และมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น หากจะแปลผลของความแตกต่างนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  ท าให้เกิดแง่คิดและมุมมองใหม่ 
ท่านได้ชี้จุดเด่นของความขัดแย้งว่าควรก่อรูปขึ้นมาจากเจตนาดีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความดีงาม และ
ความก้าวหน้า และความร่มเย็นของสังคมเปรียบได้กับคนสองคนมีความเห็นแตกต่างกัน การไม่ลงรอยกัน
ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยส าคัญที่เก่ียวข้องคือการตระหนักของบุคคลต่อสถานการณ์หนึ่ง
ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการก าหนดเป้าหมายที่ขัดแย้งกันได้ ความขัดแย้งจึงมักถูกมองว่าไม่ดี แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วในบางกรณีความขัดแย้งในความต่างกันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดวิธีการแก้ปัญหา
ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ (R.E. Coffey, C.Cook, & P. L. Hunsaker, 1994) 

นอกจากนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุ ตฺ โต), 2542) ยังได้น าเสนอแง่มุมของ “สันติวิธี ” ว่าหลัก
ความคิดหลักสากล 3 ประการ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้เกิดสันติ กล่าวคือ 
 (1) ความจริงที่เป็นสากล คือ หลักความจริงที่เป็นกลางๆ มีผลเสมอเหมือนกันแก่ ทุกคนรวมทั้ง
ทุกศาสนา 
 (2) ความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากล คือ ความเป็นมนุษย์ ที่จะต้องมองเห็น เข้าใจ ให้ความนับถือ
เสมอกัน 
 (3) ความมีเมตตาที่เป็นสากล คือ แผ่ความรู้สึกเป็นมิตรมีความรัก ความปรารถนาประโยชน์สุข
แก่มนุษย์ทั่วทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไม่มีการจ ากัดหรือแบ่งแยกเป็นแนวคิดสันติวิธีที่จะช่วยให้การอยู่ร่วมกัน
ในความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างสันติ และเกิดประโยชน์เกื้อกูลกัน 
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 Janis Brahms Spring (2005) ได้กล่าวไว้ว่า การให้อภัยแบบไม่มีเงื่อนไขในกรณีที่เกิดความไม่
เข้าใจกันหรือความรุนแรงจนน าไปสู่ความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง  การให้อภัยในลักษณะนี้ ผู้ประสบ
ความสูญเสียมีความยินยอมพร้อมใจที่จะให้อภัยด้วยเหตุผลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ เพ่ือให้อีกฝ่าย
สามารถด าเนินชีวิตไปได้ อย่างปกติไม่หวาดระแวง หรือเกิดอาการกดดัน หรือบีบคั้นทางใจ ซึ่งเรียกการให้
อภัยในลักษณะนี้ว่า “Cheap Forgiveness” ซึ่งเป็นการให้อภัยที่ง่ายและเร็ว ไม่มีเงื่อนไขเป็นเชิงบังคับ
ต่อการสร้างให้เกิดความสันติปรองดองกัน เป็นแนวคิดที่เริ่มจากภายในตนเอง เป็นการก าจัดพิษภายใน
ตนเอง รักษาและขจัดโคลนตมแห่งอารมณ์ออกจากความคิด ปลดปล่อยจิตที่ถูกครอบง าให้สามารถสร้าง
ความสงบในตัวเองเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฉะนั้นการให้อภัยต่อกันและกันจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ 
 โยฮัน กัลตุง (2538) ได้เสนอแนวคิดสันติในเรื่อง “การยอมรับในความหลากหลาย และการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน” นับได้ว่าเป็นนักสันติภาพที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความโดดเด่นในแง่ของ “สันติภาพแบบ
พหุนิยม” ซึ่งมองว่าความต้องการขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 ประการ กล่าวคือ การด ารงชีวิต การมีความเป็นอยู่ที่ดี 
การมีเสรีภาพ และการมีเอกลักษณ์ และความรู้สึกมีความหมายในชีวิตเป็นตัวแปรส าคัญที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งความรุนแรงในสังคม หากมนุษย์ไม่ได้รับการตอบสนองหรือได้รับไม่เพียงพอและยังมองว่า 
สันติภาพไม่ได้เพียงสันติภาพในระดับประเทศหรือรัฐชาติเท่านั้น  หากหมายถึง “สันติภาพในสังคม
สันติภาพระหว่างและภายในตัวมนุษย์ และสันติภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นสันติภาพที่ครอบคลุมทั้ง
ธรรมชาติ มนุษย์ สังคม และโลก” ทั้งหมดนี้จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ 
กล่าวคือ ความหลากหลาย (Pluralism) และการพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Symbiosis) 
 (1) ความหลากหลายและการพ่ึงพาในธรรมชาติน ามาซึ่งความสมดุลทางนิเวศและท าให้เกิดการ
สร้างสรรค์ ท าให้เกิดสังคมพหุนิยม และท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 (2) การพ่ึงพากันและกันในธรรมชาติ เป็นการพ่ึงพาในแนวนอนไม่ใช่การพ่ึงพาในแนวตั้งไม่ใช่การ
พ่ึงพาของผู้ที่อ่อนแอกว่าต่อผู้แข็งแรงกว่า 
 Johan Galtung (1975) ได้สรุปความสัมพันธ์ของสังคมในเชิงพหุนิยมในแง่การเคารพความแตกต่าง
และการใช้ลักษณะของความแตกต่างให้เกิดการสร้างสรรค์ ถ้ามนุษย์มีความร่วมมือร่วมใจกันและกัน  
และมีทัศนะที่ด าเนินไปในทางเดียวกัน สันติ ก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง และจากมุมมองของนักทฤษฎี
สันติภาพและสันติวิธีมองว่า มนุษย์ไม่จ าเป็นต้องต่อสู้กับความขัดแย้งทุกประการเพียงเพ่ือระบบใดระบบหนึ่ง 
หากการที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในโลกที่มีความแตกต่างหลากหลายเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา ( Johan 
Galtung, 1968) การแสดงออกซึ่งการยอมรับกันและกันก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน อันเป็นลักษณะ
เอกนิยมแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านต่างๆ อันเป็นสภาพของพหุนิยม (Richard L. Lanigan, 1999) 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2555) กล่าวว่า ชาวพุทธจะอยู่ร่วมกับศาสนิกชนของศาสนา
อ่ืนๆ แม้เมื่อมีลัทธิศาสนาใหม่ๆ เข้ามาจากภายนอกก็ได้พบการต้อนรับเป็นอย่างดี และเปิดโอกาสหรือ
ถึงกับช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือให้มีการเผยแผ่โดยสะดวก ชาวพุทธมิใช่มีเพียงขันติธรรมเป็นปกติธรรมดาเท่านั้น 
แต่ยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกคือถึงกับช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล หรือประสานร่วมมือกันด้วยเมตตากรุณา 
จึงกลายเป็นปัจจัยและเป็นสื่อท่ีจะช่วยให้ศาสนาต่างๆ ที่แตกต่างหลากหลายสามารถอยู่รวมกันได้ดี 
 หจัยีประยูร วทานยกุล และ สุพจน์ ด่านตระกูล (2548) อธิบายว่า พุทธ คริสต์ และอิสลามมีความ
แตกต่างก็เพียง ศาสดา ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งขึ้นอยู่กับกาลเวลาประวัติศาสตร์ รวมทั้ง
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สภาพท้องที่และบุคคล แต่ก็มีจุดหมายเดียวกันคือความสงบสันติ และความสุขอันประเสริฐ และทั้ง 3 ศาสนา 
ต่างก็มีความเชื่อร่วมกันในอนาคตของมนุษยชาติว่าจะถึงซึ่งความสมบูรณ์ ความยุติธรรม และความสงบศานติ 
 เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) (2502) กล่าวถึง ความหมายค าว่า “ศาสนา” ของ
นักปราชญ์ชาวตะวันตกมีการรวบไว้ว่าศาสนา คือ ความเชื่อซึ่งแสดงออกมาให้ปรากฏเห็นเป็นกิริยาอาการ
ของผู้ที่เลื่อมใสว่ามีความเคารพเกรงกลัวซึ่งอ านาจอันอยู่เหนือโลก หรือพระเจ้า ซึ่งบอกให้ผู้เชื่อรู้ได้ด้วย
ปัญญาความรู้สึกเกิดขึ้นเองด้วยสยมญาณว่าต้องมีอยู่เป็นรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่ง  และต้องเป็นผู้สร้าง 
และเป็นผู้ก าหนดวิถีชีวิตของมนุษย์ จึงกล่าวง่ายๆ ศาสนา คือการบูชาพระเจ้าผู้ซึ่งมีทิพย์อ านาจอยู่เหนือ
ธรรมชาติด้วยความเคารพเกรงกลัว 
 วุฒิชัย อ่องนาวา (2551) กล่าวว่า ชีวิตมนุษย์เกือบค่อนโลกมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเพราะ
ศาสนานอกจากจะมีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลแล้ว ศาสนายังเป็นวิถีชีวิตมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วย ตราบใดก็ตามที่มนุษย์อยู่ในสังคมสมาชิกในสังคมย่อมต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศาสนาโดย
ปริยาย ศาสนาจึงเป็นสถาบันส าคัญท่ีค้ าจุนมนุษย์ในสังคมให้ด าเนินชีวิตอย่างมีจุดหมาย 
 พินิจ รัตนกุล (2516) กล่าวว่า ถ้าจะเปรียบ ชาวพุทธ ชาวคริสต์ และชาวมุสลิมเป็นบุคคลสามคน
ที่อยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกันแต่คนละกิ่ง ถ้าต่างก็ยังเกาะแน่นอยู่กับที่เดิมไม่ยอมไต่ลงมาที่โคนต้นต่างก็ไม่มี
วันจะมาอยู่ในที่เดียวกันได้ยิ่งถ้าต่างคนต่างก็ไต่จากที่เดิมไปเรื่อยๆ ก็ยิ่งจะออกห่างจากกันไปมากทุกที  
เมื่อไรเราไต่ลงมาที่โคนต้น เราก็จะมาพบกันเองแสดงให้เห็นว่าที่ตรงโคนต้นเท่านั้นที่เรายอมรับว่าเราอยู่
ในที่เดียวกัน เมื่ออยู่บนกิ่งเราจะเห็นว่าอยู่คนละแห่งทีเดียวพูดอีกทีก็คือ ตราบใดที่ความเข้าใจของเรายัง
ห่างจากความหมายที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริง ซึ่งมีอยู่อันเดียวเหมือนกับต้นไม้มีโคนโคนเดียว คือ ตราบใด
ที่เรายังยึดมั่นอยู่กับส่วนที่เป็นวัตถุในทางศาสนา เราก็จะต้องมีการโต้เถียงซึ่งกันและกันอยู่ร่ าไป เมื่อไรเรา
เข้าถึงความหมายที่ถูกต้อง คือ เมื่อไรเราไม่พ่ึงสิ่งที่เป็นวัตถุแต่พ่ึงสัจธรรมก็เหมือนเราอยู่ที่โคนไม้เมื่อนั้น
เราจึงจะมีใจเดียวกันหมดความขัดแย้งซึ่งกันและกันได้ ถ้าศาสนิกทั้งสามจะคิดได้ดังนี้ เมื่อนั้นศาสนาทั้ง
สามศาสนาก็จะกลายเป็นสมบัติของส่วนรวมไปได้ 
 บาทหลวง ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์ (2553) ได้อธิบายเกี่ยวกับศาสนาไว้ว่า ศาสนาทุก
ศาสนาต่างมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้น จึงเป็นโอกาสอันดี ที่ได้มาศึกษาเรื่องศาสนา เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องถ่องแท้มากยิ่งขึ้นและน าเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยที่ส าคัญ
จะไม่เป็นการดูถูกหรือโจมตีซึ่งกันและกันในเรื่องศาสนา แต่มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นการศึกษาศาสนา
เปรียบเทียบ ควรเปรียบเทียบเพ่ือแสวงหาความรู้ ความร่วมมือ ควรท าความเข้าใจกันระหว่างศาสนาว่า
ข้อแตกต่างในวิธีปฏิบัติอย่างไรสุดท้ายแต่วัตถุประสงค์ที่มุ่งนี้ ควรจะตรงกัน คือ เพ่ือท าลายความเห็นแก่ตัว
ของมนุษย์โลกลดความเห็นแก่ตัวลงไปให้ได้เท่าไหร่ก็จะรักผู้อ่ืน  คือ เห็นแก่ธรรมมากขึ้นสันติภาพก็จะ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน คนในโลกหรือพุทธบริษัทก็ตามถือศีลข้อเดียวพอศีลข้อเดียวคือไม่เห็นแก่ตัว  ไม่เห็น
แก่ตัวแล้วมันเกิดกิเลสไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ฆ่าไม่ได้ ขโมยไม่ได้ประพฤติผิดกามไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ 
จุดมุ่งหมายเราทุกคน เพราะทุกคนเกิดมาเพ่ือจะอยู่ในศาสนา เราเน้นว่าเราเกิดมาเพ่ือที่จะได้รู้จักพระเจ้า 
รู้จักโดยการนมัสการพระเจ้ารู้จักไม่พอจะต้องรักพระเจ้าด้วย ในความหมายของค าว่ารักในศาสนาคริสต์ 
คือการอุทิศชีวิตของตนให้กับพระเจ้า จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การไปอยู่ร่วมสุขกับพระเจ้าในสวรรค์ 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการสันติภาพที่มองสันติภาพคือภาวะที่ปราศจากความรุนแรง แต่ขัดแย้ง
กันได้ แต่ปัญหาก็คือขัดแย้งอย่างไรให้ได้ประโยชน์ แต่หลีกเลี่ยงที่จะเสนอว่าสันติภาพ คือ สภาวะที่
ปราศจากความขัดแย้งเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในเชิงสังคม ฉะนั้น เมื่อกล่าวถึงสันติภาพภายนอก หรือ
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สันติภาพเชิงสังคม ดังที่ พลเอกสายหยุด เกิดผล ที่สนับสนุนในประเด็นนี้ ว่า “สันติภาพ…คือ ภาวะไม่มี
ความรุนแรงไม่ใช่ไม่มีความขัดแย้ง” และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2528)  
ได้วิจารณ์ทรรศนะที่ถือว่าสันติภาพคือ สภาพที่ปราศจากความขัดแย้งตั้งอยู่บนสมมติฐานความเชื่อที่ไม่
เป็นจริงสองประการ คือ  1) ความขัดแย้งของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้  2) ความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งเลวร้ายหรือปัญหา โดยสมมติฐานข้อที่หนึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติปัญหาของ
มนุษย์จึงอาจมิใช่การขจัดความขัดแย้งให้สูญสิ้นไปเพราะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ หากแต่อยู่ที่ว่ามนุษย์
จะแก้ไขความขัดแย้งในแต่ละเรื่องด้วยวิธีใด และสมมติฐานข้อที่สองได้รับการโต้แย้งว่าความขัดแย้งเป็น
เรื่องธรรมดาที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมและมิใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไป  เพราะบางครั้งความขัดแย้งก็เป็น
ประโยชน์ ได้ “บางครั้งความขัดแย้งในสังคมก็ท าหน้าที่ประดุจลิ้นนิรภัย ซึ่งช่วยผ่อนคลายความเป็นศัตรูกัน
และกันให้เบาลงได้ นอกจากนั้น ยังช่วยตอกย้ าเอกลักษณ์ของกลุ่มให้ชัดเจนขึ้นในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง
กับกลุ่มอ่ืนๆ กล่าวคือ ช่วยลดความตึงเครียดภายในกลุ่มและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและดุลยภาพ 
นอกจากนั้นความขัดแย้งยังเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนสังคมว่า ปัญหาก าลังคุกรุ่นอยู่…ความขัดแย้งจึง
มิใช่ต้องลบหายไปจากสังคมมนุษย์โดยสิ้นเชิง ดังนั้น แนวคิดของสันติ คือ ภาวะที่ปราศจากความรุนแรง 
แต่ยังมีความขัดแย้งได้เป็นการน าเสนอแนวคิดด้วยหลักความเป็นจริง และมีความเป็นไปได้จริงเป็น
ธรรมชาติในตัวมนุษย์ที่ย่อมมีความขัดแย้งได้ และมนุษย์จะเลือกใช้วิธีการต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความสงบ
ให้กับสังคมของตนเองได้ 
 การศึกษาแนวคิดและความหมายของสันตินั้นมีผู้เสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไป  ด้วยตรรกวิทยา
อีกแบบหนึ่ง คือ James O’Connell (1987) ได้กล่าวในท านองว่า “สันติ” เป็นค าและเนื้อหาแนวคิดที่ชี้ถึง
ความสัมพันธ์ที่ด าเนินต่อเนื่องอยู่ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความมั่นคง
ความประสานร่วมมือ ความเห็นอกเห็นใจพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความเคารพในสิทธิการมี
การสื่อสารท าความเข้าใจกันอย่างเพียงพอในลักษณะของความสุภาพอ่อนโยนรวมทั้งมีมาตรการที่จะ
แก้ไขความขัดแย้ง โดยไม่ใช้ก าลังหรือความรุนแรง และมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 
 นอกจากการศึกษาสันติหรือสันติภาพในฐานะที่เป็นแนวคิดโดยตัวของตัวเองแล้ว ยังมีการศึกษา
สันติ ในแง่ของคนที่เป็นสันติและไม่เป็นสันติ ดังเช่น นักวิชาการส าคัญคนหนึ่งในด้านสันติศึกษา คือ 
Adam Curle อดีตศาสตราจารย์ ทางสันติศึกษา มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษที่เสนอ
ความสัมพันธ์ที่ไม่สันติ และความสัมพันธ์ที่สันติ จากมุมนี้ท าให้เขาอธิบายความหมายความสัมพันธ์ที่สันติ 
(ในระดับบุคคล) ว่าเป็นมิตรภาพและมีความเข้าใจกันดี พอที่จะมองข้ามข้อแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนใน
ระดับกว้างออกไปสื่อถึงความสัมพันธ์ที่มีการร่วมกันอย่างแข็งขัน ความร่วมมือกันอย่างมีการก าหนด
วางแผนและมีความพยายามอย่างชาญฉลาดในการป้องกันหรือแก้ปัญหาความขัดแย้งที่แฝงอยู่ ซึ่งท านอง
เดียวกับความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนา กล่าวคือ ถ้าการพัฒนาจะมีข้ึนได้ หรือถ้าความสัมพันธ์จะเติบโตขึ้นใน
ความกลมกลืนและความสร้างสรรค์ก็จ าเป็นต้องมีความเสมอภาคและการตอบสนองซึ่งกันและกันใน
เกณฑ์มากพอ ซึ่งในประเด็น “ซึ่งกันและกัน” นี้เป็นมาตรการส าคัญที่แยกความสัมพันธ์ที่เป็นสันติกับ
ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นสันติ ส าหรับความสัมพันธ์ที่เป็นสันตินั้นย่อมไม่มีการข่มขู่และบังคับ แต่ย่อมมีความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกัน เอาใจใส่ ปรองดองกันและกัน และการประสานงานบนพ้ืนฐาน
ของความเท่าเทียมกัน (ไชยันต์ รัชชกูล, 2532)  
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2.3.1 หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 สันติสุขหรือความสงบสุขเป็นหลักค าสอนส าคัญของพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ว่าในพระ
สุตตันตปิฎกขุทฺทกนิกายธรรมบทพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่งเป็นต้นว่าในเรื่อง “อัญญาตรกุลทาริกาวัตถุ” 
ตรัสว่า “สุข (ชื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี”1 ในเรื่องของติสสเถรวัตถุ” ตรัสว่า “บุคคลดื่มปริเวกรสลิ้มรส
แห่งความสงบ และได้ลิ้มรสแห่งปีติในธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาป”2 ซึ่งสื่อนับว่า  
ผู้มีความสงบย่อมไม่มีเวรภัยมีใบหน้าอิ่มเอิบผ่องใส ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายใจ อนึ่ง ผู้รักความสงบเป็น
ผู้ไม่หาความสุขย่อมไม่สว่างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนดังพระพุทธพจน์ ในเรื่อง “สัมพหุลกุ มารวัตถุ” ว่า 
  ผู้ใดใฝ่หาความสุขเพ่ือตน 
  แต่กลับใช้ท่อนไม้ท าร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุข 
  ผู้นั้นตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขเลย 
  ส่วนผู้ใดใฝ่หาความสุขเพ่ือตน 
  ไม่ใช้ท่อนไม้ท าร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุข 
  ผู้นั้นตายไปแล้ว ย่อมได้รับความสุข3 
 หลักการอยู่ร่วมกัน หลักการยึดเหนี่ยวน้ าใจให้รักผูกพัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่หลายแห่ง เรื่องสังคหวัตถุ ได้แก่ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ
ประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี โดยสรุปคือหลักการสังเคราะห์ ประกอบด้วย 
 1. ทาน การให้คือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้ และ
แนะน าสั่งสอน 
 2. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ คือ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ กล่าว
ค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคีให้เกิดไมตรี และความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม 
 3. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 
 4. สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์ โดยร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะสมแก่ฐานะภาวะบุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี4 
 ดังนั้น สรุปได้ว่าในหลักพระพุทธศาสนานั้น ถือหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยยึดหลักสามัคคีธรรม 
อปริหานิยธรรม และสังคหวัตถุ ทั้งนี้ โดยมีความเมตตากรุณาเป็นหลักธรรมประจ าใจชาวพุทธที่แท้ต้อง  
ยึดมั่นในโอวาทปาฏิโมกข์ไม่เบียดเบียนไม่ว่าร้าย ไม่ประทุษร้ายผู้อ่ืน โดยเฉพาะบทบาทของนักบวชหรือ
นักการศาสนาที่เป็นหัวหน้าของชุมชน สังคมแต่ละหน่วยนั้นย่อมมีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ  
ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม แต่หากถือว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเพ่ือนร่วมโลกก็ควรที่จะช่วยเหลือ
เกือ้กูลกัน ดังพระพุทธโอวาทว่า มนุสฺสานาม อุปการกา ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ต้องอุปการะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

                                                           
1 ขุ.ธ. (ไทย) 25/202/95. 
2 ขุ.ธ. (ไทย) 25/205/96. 
3 ขุ.ธ. (ไทย) 25/131-132/73. 
4 ที .ปา. 11/140/167 ; 267/244 ; องฺ .จตุกฺก. 21/32/42 ; 256/335 ; องฺ .อฏ ฺฐก. 23/114/222 ; องฺ .นวก. 23/209/377. 
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บุคคลอาจมีความเชื่อและความเห็นแตกต่างกันได้ แต่ไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงประทุษร้ายซึ่งกันและกัน 
ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติเป็นแบบอย่างไว้ในการผูกมิตรกับศาสนาและเจ้าลัทธิทั้งหลายในสมัย
พุทธกาล 

 2.3.2 หลักค าสอนของศาสนาอิสลามว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาส าคัญของโลกที่ศาสดามุฮัมมัด เป็นผู้ประกาศ ณ คาบสมุทรอาหรับ 
เมื่อต้นคริสต์ ศตวรรษท่ี 7 อิสลาม เป็นค าในภาษาอาหรับ หมายถึง “การยอมจ านน” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อเจตจ านงของพระเป็นเจ้าองค์เดียวหรือที่เรียกในภาษาอาหรับว่า อัลลอฮ์ (Allah) ศาสนาอิสลาม เป็น
ศาสนาแนวเอกเทวนิยมที่เข้มงวดผู้นับถือศาสนานี้ เรียกว่า “มุสลิม” ถือว่า นบีมุฮัมมัด เป็นนบีผู้รับค า
สอนจากพระเป็นเจ้า มุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบที่สุดในบรรดานบีทั้งหลาย เช่น อาดัม  
อับราฮัม โมเสส เยซู และคนอ่ืนๆ คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามคือ “อัลกุรอาน” (Quran) ซึ่งบันทึก
วิวรณ์ของพระเป็นเจ้าที่เผยต่อนบีมุฮัมมัด ค าสอนและจริยาวัตรของท่านนบี ซึ่งรวบรวมไว้ ใน ซุนนะห์ 
(Sunnah) เป็นแหล่งศรัทธาและแนวปฏิบัติส าคัญในศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน 
 ค าว่า อิสลาม หมายถึง การยินยอมมอบกายและหัวใจต่อพระผู้เป็นเจ้า ค าว่า อิสลาม ยังหมายถึง 
ศาสนาแห่งสันติและสงบสุขและค าว่า อิสลามยังหมายถึงศาสนาที่ให้ผู้ปฎิบัติตามบทบัญญัติและค าสอน
อย่างเป็นขั้นตอนมีค าสอนที่ครอบคลุมองค์ความรู้ และการด าเนินชีวิตในทุกๆ ด้านอย่างเป็นระบบ
ระเบียบหากเราได้พิจารณาค าสอนต่างๆ ของอิสลามย่อมประจักษ์ว่า พ้ืนฐานแห่งค าสอนอิสลาม คือ การ
เชิญชวนให้มวลมนุษย์ทั้งหมดสู่การสร้างความผาสุกและสันติอันเที่ยงแท้และครบคลุมทุกสิ่งในโลกนี้ และ
ในโลกหน้า อัลลอฮ์ ได้ตรัสว่า 
 “และจงให้มีข้ึนจากพวกเจ้า ซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดี และใช้ให้กระท าสิ่งที่ชอบและ
ห้ามมิให้กระท าสิ่งที่มิชอบและชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ได้รับความส าเร็จ”5 
 “ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพ่ืออัลลอฮฺเป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรม และจงอย่าให้
การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดท าให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเป็นสิ่งที่ใกล้กับความย าเกรงยิ่งกว่า 
และพึงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระท ากัน”6 
 “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงเข้าอยู่ในความสันติ (เข้าอยู่ในบัญญัติแห่งอิสลาม) โดยทั่วทั้งหมด 
และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน (อย่าปฏิบัติตามค าชักจูง ค ายั่วยุ และแบบอันเลวของชัยฏอน) 
แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดเจนของพวกเจ้า”7 
 อนึ่ง มีปรากฏในอัลกุรอาน “และหากมีสองฝ่ายจากบรรดาผู้ศรัทธาทะเลาะวิวาทกัน พวกเจ้าก็
จงไกล่เกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่าย (คือหาทางให้ทั้งสองฝ่ายยุติข้อขัดแย้งกัน และให้ประนีประนอมกันด้วย
ความยุติธรรม) หากฝ่ายหนึ่งในสองฝ่ายนั้นละเมิดอีกฝ่ายหนึ่ง (หากฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยและ
ยังดื้อรั้นที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของตนแล้ว) พวกเจ้าก็จงปรามฝ่ายที่ละเมิด จนกว่าฝ่ายนั้นจะกลับสู่พระ
บัญชาของอัลลอฮฺ (คือปรามฝ่ายที่ไม่ยอมรับการประนีประนอมจนกว่าจะยอมรับข้อตัดสินของอัลลอฮฺ 
และเลิกทิ้งการกระท าที่เป็นศัตรูกับอีกฝ่ายหนึ่ง) ฉะนั้นหากฝ่ายนั้นกลับสู่พระบัญชาของอัลลอฮฺแล้ว (คือ
ยุติการทะเลาะวิวาทหรือการสู้รบกันแล้ว) พวกเจ้าก็จงประนีประนอมระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยความ

                                                           
5 ความหมายของซูเราะห์ อาละอิมรอน 3 : 104, หนา้, 133. 
6 ความหมายของซูเราะห์ อัล-มาอิดะฮ 5 : 8, หน้า, 244. 
7 ความหมายของซูเราะห์ อัล-บะเกาะเราะฮ 2 : 208, หน้า, 66. 
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ยุติธรรมและพวกเจ้าจงให้ความเที่ยงธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายเถิด (คือให้มีความไกล่เกลี่ยด้วยความยุติธรรมไม่
เอนเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย) แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่บรรดา
ผู้ที่ให้ความเที่ยงธรรม”8 
 อิสลามเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติ กล่าวคือ ศาสนาที่ไม่ฝืนต่อสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานให้มนุษยชาติ โดยผ่านศาสดาตามยุคตามสมัย จึงถือว่าทุกๆ 
ประชาชาตินั้น มีศาสดาผู้เทศนาสั่งสอน ฉะนั้น การมีหลักค าสอนว่ามุสลิมต้องศรัทธาในบรรดาศาสดา
ทั้งหลายถือเป็นหลักที่อิสลามได้ให้ไว้อย่างกว้างขวางที่สุด อิสลามจึงเป็นศาสนาแห่งสันติภาพและใฝ่หา
ความสงบสุข เพราะตามหลักการนี้เท่ากับสอนให้ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพกับทุกศาสนา 
 ดังปรากฏในอัลกุรอาน “และจงเชื่อฟังอัลลอฮฺ และรอซูลของพระองค์เถิด และจงอย่าขัดแย้งกัน 
จะท าให้พวกเจ้าย่อท้อ และท าให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไป และจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้น
ทรงอยู่กับผู้ที่อดทนทั้งหลาย”9 
 “พวกเจ้าจงเข้าไปในนั้นด้วยความสันติ ปลอดภัย และเราได้ขจัดความขุ่นแค้นที่มีอยู่ในหัวอกของ
พวกเขา (ความขุ่นแค้นความโกรธ ความเกลียดชัง ที่มีอยู่ในโลกดุนยา) ให้กลายเป็นพ่ีน้องกัน โดยพ านัก
อยู่บนเตียงหันหน้าเข้าหากัน”10 
 “ในสวรรค์ นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินค าพูดไร้สาระและเป็นบาป เว้นแต่ค ากล่าวที่ว่า ศานติ ศานติ 
(ในสวรรค์นั้นจะไม่ได้ยินค าพูดที่ระคายหู หรือค าพูดที่เป็นบาป เว้นแต่ค ากล่าวซึ่งกันและกันที่เป็น 
สิริมงคลอยู่ ตลอดเวลา)”11 
 “เขา (อิบรอฮีม) กล่าวว่า ขอความศานติ จงมีแด่ท่าน ฉันจะขออภัยโทษจากพระเจ้าของฉันให้แก่ท่าน 
แท้จริงพระองค์เป็นผู้เมตตากรุณาแก่ฉันมาก (อิบรอฮีมได้กล่าวตอบว่า ส าหรับฉันการท าร้ายหรือการ
กระท าที่น่าเกลียดจากฉันจะไม่ประสบแก่ท่าน ฉันจะไม่พูดในสิ่งที่ท าให้ท่านไม่พอใจอีกต่อไป และฉันจะ
วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺให้ทรงชี้แนวทางท่ีถูกต้องแก่ท่าน และทรงอภัยโทษแก่ท่าน)”12 
 อิสลามยอมรับในความแตกต่างของมนุษยชาติ แต่มีหลักเบื้องต้นว่ามนุษยชาติ มาจากบรรพบุรุษ
เดียวกัน การแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าโดยพ้ืนฐานของสีผิว ภาษา ความเชื่อ มิใช่อุปสรรคที่จะให้มนุษย์ 
อยู่ร่วมกัน ดังที่อัลลอฮฺได้ก าหนดขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งปรากฏในอัลกุรอานว่า  
“โอ้ มนุษยชาติทั้งหลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชาย และเพศหญิง (คือได้สร้างมาจากต้น
ก าเนดิเดียวกัน คือ อาดัมและเฮาวาอ) และเราให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่า และตระกูลเพ่ือจะได้รู้จักกัน (ความ
แตกต่างระหว่างเผ่าตระกูลและประชาชาติ หรือความแตกต่างทางภาษาค าพูดผิวพรรณ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มิได้เป็นสาเหตุให้มีการแตกแยกเป็นศัตรูกัน แต่เพ่ือให้มีการรู้จักกันปรึกษาหารือกัน และร่วมมือกัน
ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม) แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่อัลลอฮฺนั้น คือ ผู้ที่มีความย าเกรงยิ่งใน
หมู่พวกเจ้า (คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์นั้น อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงก าหนดนั้นก็คือผู้ที่มีเกียรติที่สุด ณ อัลลอฮฺ 
คือ ผู้ที่มีความย าเกรงพระองค์มากที่สุด ผู้ที่รักษาขอบเขตและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ) 
แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน”13 
                                                           
8 ความหมายของซูเราะห์ อัลหุญุร๊อต 49 :9, หน้า, 1350. 
9 ความหมายของซูเราะห์ อัล-อั มฟาล 8 : 46, หน้า, 423. 
10 ความหมายของซูเราะห์ อัลฮิจร 15 : 46–47, หน้า, 619. 
11 ความหมายของซูเราะห์ อัลวากอิะฮ ฺ56 : 25–26, หน้า, 1430. 
12 ความหมายของซูเราะห์มัรยมั 19  : 47, หน้า, 728. 
13 ความหมายของซูเราะห ์อัลหุญุร๊อต 49 : 13, หน้า, 1352. 
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 จะเห็นได้ว่าไม่ว่ามนุษย์จะแตกต่างทางชาติพันธุ์ สัญชาติ สีผิวและภาษา มีนัยยะที่ลึกกว่าเพียงแค่
การรู้จักกันว่าเป็นการท าความรู้จักที่จะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนคุณประโยชน์แห่งความดีงามอันสูงส่ง  
และให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน  ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า “และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่
เป็นคุณธรรม และความย าเกรง และจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน และพ่ึงกลัวเกรง 
อัลลอฮฺเถิด”14 และดังปรากฏในอัลกุรอานที่มุ่งเน้นการท าความดี และการให้อภัยต่อเพ่ือนมนุษย์  
อันได้แก่ “บรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดี ความผาสุกย่อมได้แก่พวกเขาและเป็นการกลับไปที่ดียิ่ง”15 
 “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธา และประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้น พระผู้ทรงกรุณาปราณีจะทรง
โปรดปรานความรักใคร่แก่พวกเขา (คือ จ าให้มีความรักขึ้นในจิตใจของปวงบ่าวที่ดีของพระองค์ 
อัรร่อเบียะอ กล่าวว่า พระองค์จะรักพวกเขา และให้พวกเขาเป็นที่รักใคร่ในหมู่มวลมนุษย์)”16 
 “เจ้าจงปรามความชั่ว ด้วยสิ่งที่ดียิ่ง (คือด้วยการอภัย และท าตัวเป็นผู้มีมรรยาทดี เพื่อดึงดูดจิตใจ 
ท าให้ศัตรูกลายเป็นมิตร และความโกรธแค้นกลายเป็นความรักใคร่)”17 
 “ค าพูดที่ดี และการให้อภัยนั้นดียิ่งกว่าทานที่มีการก่อความเดือดร้อนติดตามทานนั้น และอัลลอฮฺนั้น
เป็นผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงหนักแน่นเสมอ”18 
 “และแน่นอนผู้ที่อดทนและให้อภัย แท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคง (และ
ส าหรับผู้ที่อดทนจากการท าร้าย และให้อภัยเพ่ือพระพักตร์ของอัลลอฮฺ เพราะการอดทนและการให้อภัยนั้น
เป็นกิจการที่น่าสรรเสริญ)”19 
 “โอ้ ศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจ้าจงปลีกตัวให้พ้นจากส่วนใหญ่ของการสงสัย (จงท าตัวให้ห่างไกล
จากการสงสัย การไม่ซื่อสัตย์ และการนึกร้ายต่อญาติพ่ีน้อง และมหาชนทั่วไปที่ว่า “ส่วนใหญ่ของการ
สงสัย” นั้น  เพ่ือเป็นการระมัดระวังในทุกๆ การกระท าดังกล่าว อย่ารีบด่วนในการนึกคิดแต่จงพินิจ
พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสียก่อน) แท้จริงการสงสัยบางอย่างนั้นเป็นบาป และพวกเจ้าอย่า
สอดแนม (คือการสืบค้นความลับของพ่ีน้องมุสลิม) และบางคนในหมู่พวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกัน (คือ
อย่ากล่าวถึงความไม่ดีงามของผู้อ่ืนในสิ่งที่เขาไม่ชอบที่จะให้กล่าวถึงเป็นการลับหลัง ) คนหนึ่งในหมู่พวก
เจ้านั้นชอบที่จะกินเนื้อพ่ีน้องของเขาที่ตายไปแล้วกระนั้นหรือพวกเจ้าย่อมเกลียดมัน (เป็นการยก
อุทาหรณ์เปรียบเทียบถึงการกินเนื้อพ่ีน้องของเขาที่ตายแล้วว่ามันเป็นที่น่ารังเกียจเพียงใด ดังนั้น การ
นินทามุสลิมด้วยกัน จึงเป็นที่น่ารังเกียจยิ่งกว่า และโทษของมันก็ร้ายแรงยิ่งกว่า) และจงย าเกรงอัลลอฮฺ
เถิดแท้จริงอัลลอฮ นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ (แก่ผู้ที่มีความย าเกรงอัลลอฮฺ ตะอาลา ส านึก
ผิดและกลับเนื้อกลับตัวเป็นการสนับสนุนให้มีการขออภัยโทษ ชอบให้มีการเสียสละและสารภาพผิด เพ่ือมิ
ให้มนุษย์หมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ)”20 
 “บรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในทางของอัลลอฮฺ (เช่นท าทานแก่คนยากจน ให้ทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที่ขัดสนช่วยเหลือครูเกี่ยวกับเงินเดือน เป็นต้น) แล้วพวกเขามิให้ติดตามสิ่งที่เขาบริจาคไป ซึ่ง
การล าเลิกและการก่อความเดือดร้อน (เช่น ถือโอกาสใช้ผู้ที่รับบริจาคให้ท าธุรกิจให้แก่ตนฟรีๆ เป็นการ

                                                           
14 ความหมายของซูเราะห ์อัล-มาอิดะฮ 5 : 2, หน้า, 240. 
15 ความหมายของซูเราะห ์อัรเราะอด 13 : 29, หน้า 591. 
16 ความหมายของซูเราะห์ มรัยัม 19 : 96, หน้า, 737. 
17 ความหมายของซูเราะห์ อัลมอุมินูน 23 : 96, หน้า, 838. 
18 ความหมายของซูเราะห์ อัล-บะเกาะเราะฮ 2 : 263, หน้า, 90. 
19 ความหมายของซูเราะห์ อัชชูรอ 42 : 43, หน้า, 1253. 
20 ความหมายของซูเราะห์ อัลหุญุร๊อต 49 : 12, หน้า, 1351. 
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ชดเชยสิ่งที่ได้บริจาคให้เขาไป เป็นต้น) ใดๆ นั้น พวกเขาจะได้รางวัลของพวกเขา ณ พระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขา และไม่มีความกลัวใดๆ แก่พวกเขา และท้ังพวกเขาก็จะไม่เสียใจ”21 
 อิสลามได้ก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์ของประชากรมุสลิมกับศาสนาอ่ืน ดังปรากฏในอัลกุรอานว่า 
“อัลลอฮฺมิได้ทรงห้ามพวกเจ้าเก่ียวกับบรรดาผู้ที่มิได้ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนา และพวกเขามิได้ขับไล่
พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะท าความดีแก่พวกเขาและให้ความยุติธรรมแก่
พวกเขาแท้จริงอัลลอฮฺทรงรักผู้มีความยุติธรรม (คืออัลลอฮฺ มิได้ทรงห้ามพวกเจ้าในการที่จะกระท าความดี 
และให้ความยุติธรรมกับบรรดาผู้ที่มิได้ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนา และมิได้ขับไล่บรรดาสตรี และเด็กๆ 
ของพวกเจ้าออกจากบ้านเกิดเมืองนอน)”22 และทรงห้ามมิให้เป็นมิตรกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านในเรื่องศาสนา 
ดังที่อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า “แต่ว่าอัลลอฮฺ ทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนา 
และขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าและช่วยเหลือให้ขับไล่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะผูกมิตร
กับพวกเขาและผู้ใดผูกมิตรกับพวกเขาชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้อธรรม”23 และทรงกล่าวว่า “เนื่องจาก
เหตุนั้นแหละ เราจึงได้บัญญัติแก่วงศ์วาน อิสรออีลว่า แท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยมิใช่เป็นการชดเชยอีก
ชีวิตหนึ่งหรือมิใช่เนื่องจากการบ่อนท าลายในแผ่นดินแล้วก็ประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวล  และผู้ใดไว้
ชีวิตนั้นก็ประหนึ่งว่าเขาไว้ชีวิตมนุษย์ทั้งมวล และแท้จริงนั้นบรรดารอซูล  (ศาสนทูต) ของเราได้น า
หลักฐานต่างๆ อันชัดเจนมายังพวกเขาแล้วได้มีจ านวนมากมายในหมู่พวกเขาเป็นผู้ฟุ่มเฟือยในแผ่นดิน  
(หมายถึง ท าการฆ่าฟันกันอย่างมากมาย และฝ่าฝืนบัญญัติศาสนาด้วย)”24 
 การท าความเข้าใจในความเป็นตัวตนของผู้อ่ืน โดยการให้นึกคิดว่า หากเราเกิดมาในสังคมและ
แวดล้อมไปด้วยสภาพการณ์ที่เขาเป็นอยู่ เราจะมีความรู้สึกและปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราเป็นเขา?  
ซึ่งแน่นอนว่า ประสบการณ์ของแต่ละคนที่เกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันทางด้านความเชื่อและวัฒนธรรม
ย่อมต้องท าให้พวกเขามีความแตกต่างกัน การที่จะปรับเปลี่ยนให้ทุกคนมีความคิดเดียวกัน มีความเชื่อ
เดียวกัน มีอัตลักษณ์เดียวกันทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่สิ่งที่จะท าให้คนในสังคมที่มีความแตกต่าง
ทางด้านความเชื่อและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ต้องอาศัยการยอมรับความเป็นตัวตน
ของเขาและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 
 อิสลามมีหลักค าสอนมากมายที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การใช้ปัญญาในการประกอบ
คุณงามความดี ความกตัญญู การให้อภัยการให้ทานการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่มีการแบ่งแยก 
ความแตกต่างระหว่างศาสนาเชื่อว่าทุกคนเป็นพี่น้องกัน ดังปรากฏในอัลกุลอานได้แก ่
 “และในแผ่นดินมีเขตแดนติดต่อใกล้เคียงกัน และมีสวนพฤกษา เช่น ต้นองุ่น และต้นที่มีเมล็ด 
และต้นอินทผลัมที่มาจากรากเดียวกัน และมิใช่รากเดียวกันได้รับแหล่งน้ าเดียวกัน และเราได้ให้บางชนิด
ดีเด่นกว่าอีกบางชนิดในรสชาติ (คือต้นไม้หลายชนิดได้รับแหล่งน้ าเดียวกัน และดินชนิดเดียวกัน แต่พืชผล
ที่ออกมามีชนิดและรสชาติแตกต่างกันออกไป) แท้จริงในการนั้น แน่นอนเป็นสัญญาณส าหรับหมู่ชนผู้ใช้
ปัญญา”25 
 “และเราได้สั่งเสียมนุษย์ให้ท าดีต่อบิดามารดาของเขา มารดาของเขาได้อุ้มครรภ์เขาด้วยความ
เหนื่อยยาก และได้คลอดเขาด้วยความเจ็บปวด และการอุ้มครรภ์เขา และการหย่านม ในระยะเวลา
                                                           
21 ความหมายของซูเราะห์ อัล-บะเกาะเราะฮ 2 : 262, หน้า, 90. 
22 ความหมายของซูเราะห์ อัลมุมตะฮินะฮ 60 : 8, หน้า, 1483. 
23 ความหมายของซูเราะห์ อัลมุมตะฮ ินะฮ 60 : 9, หน้า, 1483. 
24 ความหมายของซูเราะห์ อัล-มาอ ิดะฮ 5 : 32, หน้า, 252. 
25 ความหมายของซูเราะห์ อัรเราะอด 13 : 4, หน้า, 583. 
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สามสิบเดือน จนกระทั่งเมื่อเขาบรรลุวัยหนุ่มฉกรรจ์ของเขา และมีอายุถึงสี่สิบปี เขาจะกล่าววิงวอนว่า 
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ท่านได้ทรงโปรดปรานแก่ข้าพระองค์ และบิดามารดาของ 
ข้าพระองค์ และให้ข้าพระองค์ท าความดีเพ่ือให้พระองค์ท่านทรงพอพระทัย และทรงให้ความดีเกิดขึ้นใน
ลูกหลานของข้าพระองค”์26 “และจงนอบน้อมแก่ท่านทั้งสอง ซึ่งการถ่อมตนเนื่องจากความเมตตา และจง
กล่าวข้าแต่พระเจ้าของฉัน ทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสองเช่นที่ทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อเยาว์วัย (จงกระท า
ทุกอย่างเป็นการแสดงถึงความรักของท่านทั้งสอง เป็นต้นว่า การเอาอกเอาใจ การให้เกียรติ และยกย่อง
ท่านทั้งสองต่อหน้าคนอ่ืน และขอพรดุอาอ์ให้ท่านทั้งสองอยู่เสมอ โดยขอให้อัลลอฮ ตะอาลา ทรงอภัยโทษ
และโปรดปรานและเมตตาแก่ท่านทั้งสองเสมือนกับที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูทะนุถนอมเรามาเมื่อเรายังเป็น
เด็กๆ)”27 
 “จงท าดีต่อผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองและต่อผู้เป็นญาติที่ใกล้ชิดและเด็กก าพร้า และผู้ขัดสน และเพ่ือน
บ้านใกล้เคียง และเพ่ือนที่ห่างไกล และเพ่ือนข้างเคียง (เพ่ือนที่ร่วมทางหรือร่วมงาน) และผู้เดินทาง และ   
ผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง (หมายถึงทาส ทั้งที่เป็นทาสหญิงและทาสชาย) แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรง
ชอบผู้ยะโส ผู้โอ้อวด”28 
 “เป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกเขา และทรงชี้แนะทาง
แก่เขาสู่ทางที่เที่ยงตรง และเราได้ให้ความดี (การกล่าวถึงความดีงามต่างๆ) แก่เขาในโลกนี้และแท้จริงใน
ปรโลกนั้น เขาจะอยู่ในหมู่คนดีๆ (คือในหมู่ ผู้ที่มีต าแหน่งสูงของคนดีๆ ทั้งหลาย) อย่างแน่นอน”29    
 ดังนั้นสรุปได้ว่า ศาสนาอิสลาม ที่แปลว่าศาสนาแห่งศานติความสงบสุข โดยการยอมรับการมอบตน
ต่อองค์อัลเลาะห์ แต่พระองค์เดียว และมีคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดามุฮัมมัด เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตซึ่งหลักธรรมในศาสนาอิสลาม มุ่งให้มุสลิมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมุสลิมทุกคนมีความรู้ในข้อ
ปฏิบัติทางศาสนาอย่างดี มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นเอกภาพ ฉะนั้น  พ้ืนฐานศาสนาอิสลามเห็นว่าความ
แตกต่างในเรื่องศาสนาระหว่างบุคคลไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะอยู่ร่วมกัน  แต่เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ศาสนาอิสลามมิได้แยกวัตถุและจิตใจออกจากกันถือว่าชีวิตเป็นเอกภาพตั้งขึ้นมาเพ่ือ
ท าให้ชีวิตสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ได้สอนให้มนุษย์หนีออกจากโลกวัตถุ แต่ถือว่าการยกระดับจิตใจนั้น
สามารถท าให้ส าเร็จได้ โดยการอยู่ในกรอบธรรมของชีวิตที่สับสน จุดมุ่งหมายจึงอยู่ที่การสร้างดุลยภาพ
แห่งชีวิต คือวัตถุและจิตใจโดยการชี้ทางตรงให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตามเพ่ือสู่สันติสุขทั้งด้านขัดเกลาจิตใจและ
การด ารงสันติภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์ 
 สรุป แม้ปัจจุบันเราจะเห็นถึงปัญหาความรุนแรงก าลังแพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งปัญหานี้ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งน าไปสู่การท าลายล้างกันเกิดขึ้น โดยมีความพยายามที่จะน าเอาศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือ
เพ่ือสร้างความชอบธรรม ในการกระท าของตนอีกด้วย เช่น ความรุนแรงในอินเดียระหว่างศาสนาอิสลาม
กับฮินดู ความรุนแรงในอิรักระหว่างศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์กับนิกายชุนนี หรือความพยายามจะน า
ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  การที่จะลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ได้  ทุกคนในสังคมโลกต้องปฏิบัติตนตามแนวทางคุณธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ 

                                                           
26 ความหมายของซูเราะห์ อัลอะฮก็อฟ 48 : 15, หน้า, 1309. 
27 ความหมายของซูเราะห์ อัลอิสรออ 17 : 24, หน้า, 667. 
28 ความหมายของซูเราะห์ อัน-นิซาอ 4 : 36, หน้า, 187. 
29 ความหมายของซูเราะห์ อันนะหล 16 : 121-122, หน้า, 657. 
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เพราะทุกศาสนามีหลักค าสอนที่เป็นแนวเดียวกันคือ ต้องการให้ทุกคนเป็นคนดี ท าแต่สิ่งดีงาม แสวงหา
สันติสุข รักความสงบ ดังนั้นไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาใดก็ตามสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

2.4 แนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ 

 หากมองดูถึงเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นมักอ้างถึงเรื่องของศาสนาเกิดขึ้น 
แทบทุกวัน ความจริงแล้วเหตุผลอาจจะเป็นทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม แต่หลายครั้งศาสนาถูกยกมา
อ้างมา เป็นเหตุผลในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น  นอกจากพวกคลั่งลัทธิศาสนา สามารถยุยงให้เกิด
ความรุนแรงด้วยตนเอง ในอีกด้านหนึ่งผู้นับถือศาสนาทุกศาสนาเชื่อมั่นว่าศาสนาที่แท้จริงไม่สามารถสอน
ความรุนแรงให้แก่ศาสนิกชนของตนเองได้ แต่เป็นสันติภาพและความกลมเกลียวกัน ทุกศาสนาได้อุทิศ
ตนเองในการสร้างมนุษย์ที่มีเสรีภาพและความยุติธรรม มิตรภาพและสันติสุข เพราะฉะนั้นในโลกที่มีหลาย
ศาสนา เราสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความร่วมมือกันและการเสวนากัน บางคนมีความรู้สึกอ่อนไหวง่าย
และเหตุผลหลายอย่างในการที่จะพูดถึงศาสนา มีศาสนาเป็นจ านวนมาก มีวิธีได้รับความรอดพ้นหลายทาง 
หลายคนมีความเชื่อว่าความหลากหลายทางศาสนาเป็นสาเหตุหลักของความขัดแย้ง และเสียใจต่อการ
แตกแยกในความเชื่อและการปฏิบัติ และในเวลาเดียวกันก็ปรารถนาที่จะก าจัดหรือละทิ้งความหลากหลาย
นั้นไป (ศาสนสัมพันธ์, ม.ป.ป.) 
 โดยทั่วไปแล้วประชาชนยังไม่เข้าใจความหลากหลายของศาสนา ความเชื่อและการปฏิบัติ ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน  การใช้ศาสนาในทางที่ผิดด้วยแรงจูงใจในการเห็นแก่ตัวได้เกิดความเสียหาย
มากมาย และพวกเขาไม่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องศาสนา  ในท านองเดียวกันเราอยู่กับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  ซึ่งเป็นโครงสร้างความแตกต่างของสังคม  อันที่จริงความหลากหลายใช่เป็นเรื่องที่ต้องเสียใจ
และก าจัดทิ้ง แต่ต้องยินดีและส่งเสริมการแสดงออกถึงความร่ ารวยและความเข้มแข็งของการทดสอบ
ความกลมเกลียวกัน โดยวางอยู่บนฐานของการยอมรับความหลากหลายและความร่ ารวยในความ
หลากหลายของศาสนา ซึ่งเราต้องรักษาและเคารพ ความหลากหลายที่เป็นสัญลักษณ์ของการเชื้อเชิญ
เพราะว่าเป็นโอกาสดีส าหรับการพัฒนาที่เป็นการข้ามวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัฒนธรรม
ด้วยกัน (Depuis, Jacque, 1997) แต่ละศาสนามีความเป็นเอกภาพและแสดงออกถึงการเปิดตัวของมนุษย์
ต่อพระเจ้า ทุกคนต้องได้รับการเคารพ ความอดทนทางศาสนาเป็นคุณธรรมของชาวเอเซียไม่ได้
หมายความว่าความไม่แตกต่างทางศาสนา ท าให้ทุกศาสนาเสมอกัน ปราศจากการปฏิเสธความมีอยู่ของ
ความรุนแรงและความขัดแย้ง 
 ความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรมศาสนาเป็นแหล่งแห่งความร่ ารวยและพลังของความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นแหล่งที่ยิ่งใหญ่ของแรงบันดาลใจ ศาสนาจะมีการทะนุบ ารุงซึ่งกันและกัน   
สร้างชุมชนที่แตกต่างให้สมบูรณ์และให้ความแตกต่างเปลี่ยนเป็นจุดของความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Chia 
Edmund, 2001)  แตย่ังมีปัญหาหลักบางประการที่มนุษย์ยังเข้าไม่ถึงแก่น เช่น กฎระเบียบ และ หลักการ
ทางเทววิทยา  ค าตอบที่สร้างความเข้าใจผิดและเป็นอุปสรรค เช่น การเข้าใจความแตกต่างของศาสนาได้
อย่างไร เหมือนกันหรือต่างกัน เท่าเทียมกันหรือเหนือกว่ากัน หรือมีล าดับขั้นศาสนา  หรือ มีความเป็น
เอกภาพในบางอย่างท่ีศาสนาอื่นไม่มี เมื่อมีหลายศาสนามนุษย์จะรอดได้อย่างไร มีค าถามด้านเทววิทยาใน
การเข้าถึงค าตอบด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการพูดคุยหรืออภิปรายกันได้หลาย เช่น ปรากฏการณ์ ปรัชญา 
รหัสธรรมล้ าลึก เสรีนิยม และความเชื่อดั้งเดิม เป็นต้น (Depuis, Jacque, 1997)  
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 2.4.1 ความหมาย 
 ศาสนสัมพันธ์ เป็นค าที่เรามักได้ยินและได้ใช้ในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีกับพ่ีน้อง
ศาสนาและนิกายอ่ืนๆ ซึ่งที่จริงแต่ละค ามีความหมายในตัว แต่จะใช้ในโอกาสใด ซึ่งสามารถอธิบายความ
แตกต่างได ้ดังนี้ 
 ศาสนสัมพันธ์ เป็นค าทางการบ่งบอกถึงกระบวนการและเป้าหมาย เป็นการระบุเฉพาะเจาะจงว่า
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและลัทธินิกายต่างๆ ไม่รวมถึงลัทธิการเมือง วิทยาศาสตร์หรือทางโลก 
เป็นค าที่สะท้อนถึงความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกันระหว่างศาสนาต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ต้องการ
ความสามัคคี มิได้มุ่งหมายเพ่ือผสมผสานลัทธิค าสอน (ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์, 2544)  นอกจากนั้น  บาทหลวง 
พิชิต ศรีอ่อน ได้อธิบายศาสนสัมพันธ์ว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันเกิดจากความเคารพนับถือ
บุคลิกของอีกฝ่ายหนึ่ง ในฐานะที่เคยสนิทสัมพันธ์กันมาก่อน เพ่ือให้เกิดสามัคคีธรรมอันใกล้ชิดสนิทสนมกัน
มากขึ้น และลึกซึ้งมากกว่า และเพ่ือผลประโยชน์ของกันและกัน  จึงกล่าวได้ว่า ศาสนสัมพันธ์ หมายถึง        
การติดต่อ การเสวนา รวมทั้งความสัมพันธ์ทางบวกและสร้างสรรค์ระหว่างศาสนาแบบบุคคลต่อบุคคล
และแบบหมู่คณะต่อหมู่คณะของผู้ที่มีความเชื่อต่างกัน เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยกระท า
ไปในบรรยากาศของความเคารพต่อความจริงและอิสรภาพรวมทั้งการเป็นพยานยืนยันและการออกค้นหา
ความเชื่อในศาสนาของตน (ศาสนสัมพันธ์, ม.ป.ป.) 

 2.4.2 ท าไมต้องท าศาสนสัมพันธ์ 
 ค าถามแรกที่ส าหรับคนที่ต้องมาท าศาสนสัมพันธ์กัน ซึ่งค าตอบอาจจะมีหลายประการหลาย
ทรรศนะ ซึ่งแต่ละประเด็นอาจจะมีความจ าเป็นและส าคัญมากน้อยตามสถานการณ์จริงของแต่ละบุคคล
ตามสภาพแวดล้อม การท าศาสนสัมพันธ์เป็นเรื่องของพระศาสนจักรสากลที่เกี่ยวข้องกับโลก ไม่ใช่เฉพาะ
ทวีปใดทวีปหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะว่าโลกและสถานการณ์เปลี่ยนไป จึงท าให้พระศาสนจักร ปรับปรุง
แนวคิดแนวปฏิบัติเพ่ือให้ศาสนาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อโลก  ต่อศาสนา
และต่อศาสนิกของแต่ละศาสนาอย่างแท้จริง การที่ไม่มีการท าศาสนสัมพันธ์ในอดีต ได้แสดงผลร้ายให้เห็น
มากมายในหลายพ้ืนที่ การนับถือศาสนาแบบมุ่งปฏิบัติไม่ได้สนใจศาสนาอ่ืนไม่ร่วมมือกันขาดความเข้าใจ
อันดีต่อกันเกิดอคติและการดูหมิ่นดูแคลนคนอ่ืน สุดท้ายน าไปสู่การทะเลาะวิวาท แทนที่ศาสนาจะเป็น
เครื่องมือในการสร้างความรักความสามัคคีกลับเป็นสาเหตุของการท าลายล้างกัน ดังนั้น สาเหตุหลักที่ต้อง
มีการท าศาสนสัมพันธ์ประกอบไปด้วย (ศาสนสัมพันธ์, ม.ป.ป.)  
  1) มีการศึกษาศาสนาเพ่ิมขึ้น เดิมนักการศาสนาได้ศึกษาเฉพาะศาสนาของตนเท่านั้น 
บางศาสนามีข้อห้ามไม่ให้ศาสนิกชนอ่ืนไปศึกษาศาสนานิกายอ่ืนถือเป็นเรื่องผิดหนัก จึงไม่รู้ว่าคนอ่ืนเขา
เชื่อถืออะไร ความไม่รู้กลายเป็นความโง่ โดยที่มองว่าศาสนาของตัวเองนั้นดีที่สุด การที่จะบอกว่าอะไรดี
ที่สุดนั้น อย่างน้อยต้องมีการเปรียบเทียบระหว่าง 3 สิ่ง เพราะถ้าไม่มีการเปรียบเทียบเราเพียงแต่เชื่อว่า
ของเราดีที่สุด แต่ส าหรับศาสนาแล้วแม้จะมีการเปรียบเทียบ แต่ถ้ามีความเชื่อลึกซึ้งแล้วก็ยากที่ อยากจะ
เห็นข้อด้อยของศาสนาที่เรานับถือนั้น เพราะฉะนั้นนักวิชาการต่างก็เริ่มศึกษาศาสนาต่างๆ อย่างละเอียด
แล้วมาเปรียบเทียบกันก็เป็นหนทางหนึ่งที่ท าให้เกิดความเข้าใจศาสนาอ่ืนมากข้ึน 
  2) แรงผลักดันจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ถอดรหัส
ธรรมชาติมากมาย ท าให้เรามีความเข้าใจโลกจักรวาล มนุษย์และธรรมชาติมากขึ้น ความเชื่อในอดีตหลาย
อย่างเป็นความเชื่อที่งมงาย สิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์หลายอย่างไม่สามารถเข้าใจได้ตามตัวอักษร 
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วิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้ศาสนาปรับวิธีการใหม่ แต่อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ไม่สามารถแทนที่ศาสนาได้
เพราะเป็นคนละระดับ วิธีการวิทยาศาสตร์จะใช้ได้กับวัตถุเท่านั้น  เป็นวิธีการที่จ ากัดขอบเขตในตัวเอง  
แต่ประสบการณ์ทางศาสนา ความเชื่อ เรื่องของจิตวิญญาณเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ เราต้องอาศัยความเชื่อ 
หรือวิธีการทางจิต จึงสามารถรับรู้ได้ว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปมากแค่ไหน เราไม่สามารถจับเอาตัวบุญ 
ตัวบาปมาพิสูจน์หรือชั่งน้ าหนักได้ วิทยาศาสตร์ได้สร้างสถานการณ์ ท าให้ศาสนาเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ 
ความเชื่อ พิธีกรรม การอุทิศตน ประเพณี สิ่งเหล่านี้ที่เป็นที่ยอมรับของคนในอดีต แต่วิทยาศาสตร์ท าให้
คนกลับวิจารณ์ในเรื่องต้องห้าม มีการทดสอบและประเมินคุณค่าใหม่ มองอีกแง่หนึ่งวิทยาศาสตร์ได้มา
ปลดปล่อยให้พ้นจากศาสนาแบบงมงาย จากสิ่งต้องห้ามและภาระหนักในการถือความเชื่อ  บางครั้ง
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็ส่งเสริมหรือช่วยให้ศาสนาเข้มแข็ง มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เช่นการ
พิสูจน์เห็นการณ์อัศจรรย์ต่างๆ ในขั้นตอนการแต่งตั้งนักบุญ หรือเหตุการณ์การประจักษ์ของแม่พระในที่
ต่างๆ เพราะวิทยาศาสตร์เองไม่สามารถให้ค าตอบได้เหลืออย่างเดียวคืออัศจรรย์ วิทยาศาสตร์ ยิ่งก้าวไกล
ก็ยิ่งพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมากขึ้น 
  3) การพบปะทางความเชื่อเพ่ิมขึ้น ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ท าให้โลกนี้เล็กลงมนุษย์สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้น การท า
ธุรกิจการเรียนรู้ ผู้คนมาดูมาเห็นสิ่งแปลกใหม่ โดยเฉพาะวัฒนธรรมและศาสนาในที่ต่างๆ ท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ความเคารพ การเรียนรู้วิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางศาสนาสัมพันธ์เบื้องต้น เช่น การเข้าชม
สถานที่ส าคัญต่างๆ ของแต่ละชาติก็มีระเบียบข้อปฏิบัติ เช่น การแต่งกายสุภาพ การถอดรองเท้า การถอด
หมวก ฯลฯ 
  4) การอพยพย้ายถิ่นฐานและงานมิชชั่นเนรี่ การเคลื่อนย้าย อพยพเพ่ือการประกอบ
อาชีพเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดศาสนสัมพันธ์ เพราะการไปอยู่ในที่ อ่ืนไม่ใช่เฉพาะแต่การท ามาหากิน
เท่านั้น แต่เป็นการน าศาสนาและวัฒนธรรมไปด้วย ซึ่งจะเห็นว่าชุมชนที่คนต่างชาติรวมกันหลาย
ครอบครัวก็จะเริ่มมีวัฒนธรรมเฉพาะเข้ามาแทรก เริ่มมีศาสนาและความเชื่อเกิดขึ้นไม่ช้าก็มีสถานนมัสการ
โบสถ วัด มัสยิดเกิดข้ึนทั่วไป เมื่อคนเห็นสิ่งเหล่านี้ต่างก็มีค าถามเกิดขึ้น สิ่งนั้นคืออะไร เขาท าอะไร ท าไม
ต้องท าอย่างนั้น โดยเฉพาะบรรดามิชชั่นเนรี่ ที่ต้องการเรียนรู้กลุ่มชนต่างๆ ในที่ท่ีพวกเขาไปท างาน 
  5) กระแสนิยมโลกและการไม่นับถือพระเจ้า ปัญหาสังคมที่ส าคัญในปัจจุบันคือการขาด
ศีลธรรม จริยธรรม ยุคของการแข่งขันสะสมสิ่งของของโลก ศาสนาแทบจะไร้ความหมาย เพราะสังคม
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การไหลบ่าของแนวคิดของตะวันตก ได้เข้ามาครอบง าสังคมทางตะวันออก 
แม้กระทั่งสังคมอนุรักษ์นิยมของอินเดียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในประเทศจีนเช่นเดียวกัน และ
ประเทศมุสลิมด้วย แรงจูงใจทางศาสนาลดน้อยลง ผู้น าทางศาสนาต่างเห็นสัญญาณแห่งกาลเวลาว่า คน
เริ่มเข้าวัดน้อยลง โดยเฉพาะเยาวชนจึงมองไปถึงอนาคตว่า ศาสนาจะมีที่อยู่ในสังคมอีกต่อไปหรือไม่  
จึงท าให้ต้องมีการกอบกู้ รณรงค์ และมีแนวทางปฏิบัติอย่างมีแบบแผน และทิศทางเพ่ือสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
  6) การล่มสลายของระบบอาณานิคมและการเกิดใหม่ของประเทศในเอเชียและอัฟริกา  
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ประเทศต่างๆ ได้รับเอกราชและเสรีภาพ ได้ท าการฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชาติ มีการพยายามอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติในระหว่างที่ประเทศเป็นอานานิคมอยู่นั้น ได้รับ
การกดขี่ด้านศาสนาและวัฒนธรรมจากประเทศมหาอ านาจที่ปกครองอยู่ ศาสนาจึงไม่อาจท าหน้าที่ของตน
เต็มความสามารถแต่ก็มิได้สูญไป 
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  7) ความรุนแรงที่เกิดข้ึนเพราะศาสนา หากเราพิจารณาสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในโลกปัจจุบันนี้ มีสาเหตุหลักอยู่สองอย่างคือ เชื้อชาติและศาสนา ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา
จนถึงวันนี้ มีคนที่เสียชีวิต จากความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าและศาสนามีจ านวนนับไม่ถ้วน แม้ว่าสังคมจะมี
ความเจริญก้าวหน้ามากมายแล้วก็ตาม ก็ยังมีอีกหลายสังคมที่ไม่ยอมเปิดตาเปิดใจรับรู้อะไร ยึดมั่นใน
ความคิดของตนเอง ศาสนสัมพันธ์จึงเป็นวิธีที่ เหมาะสมในการที่จะสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  
สร้างสันติภาพและคลี่คลายปัญหาหนักกลายเป็นเบาได้ 

 2.4.3 วัตถุประสงค์ของศาสนสัมพันธ์ 
 1) เอาความโง่เขลาในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเชื่อการปฏิบัติ การวิจารณ์ การตัดสิน หรือ 
เรื่องราวของความเชื่อออกไป 
 2) เพ่ือท างานร่วมกันตามเป้าประสงค์ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิทธิ สังคม เศรษฐกิจ 
ความยุติธรรม และสันติภาพในชุมชนและประเทศชาติที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือน าผลของความเชื่อในมุมมองต่างๆ ปัญหาพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากความไม่มี
ขีดจ ากัดของมนุษย์ 
 นอกจากนี้ ดร.ลิเลียน ซีกัล ได้สรุปวัตถุประสงค์ของการเสวนาว่า  1) ขจัดอคติซึ่งสร้างความ 
ตึงเครียดระหว่างสมาชิกที่แตกต่างทางศาสนา วัฒนธรรมและแนวคิด  2) ก้าวหน้าในความเข้าใจศาสนา
และแนวคิดโดยการเรียน เสวนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศาสนา  3) ส่งเสริมความร่ ารวยใน
ความแตกต่างทางแนวคิดและศาสนา  4) ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างและความธรรมดาระหว่างการพัฒนา
ส่วนตัวกับการเปลี่ยนแปลง และ  5) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความวางใจระหว่างคนที่แตกต่างทาง
ศาสนาและแนวคดิ (Sigal Lilian, 2000) 

 2.4.4 หลักการท าศาสนสัมพันธ์ 
 หลักการท าศาสนสัมพันธ์สรุปได้ด้วยค าว่า "หนึ่งเดียวในความแตกต่าง" (Unity in Diversity) คือ 
เคารพ จริงใจ เท่าเทียมกัน (Ignatius 2009) ซึ่ง นายกชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้เสนอแนะและอธิบายใน
รายละเอียดว่า การท าศาสนสัมพันธ์ที่ดีต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า จ าเป็นต้องรู้หลักการที่ถูกต้องมี
ความรู้ความเข้าใจที่ดี จึงท าให้งานศาสนสัมพันธ์เจริญก้าวหน้าและเกิดผลดีแก่ทุกคน โดยมีหลัก 
สามขั้นตอน ดังนี้ (ศาสนสัมพันธ์, ม.ป.ป.) 
  - ขั้นเตรียมก่อนการเสวนาขั้นนี้แบ่งย่อยได้อีกเป็นสองขั้นตอนได้แก่  1) เตรียมใจ 
หมายถึงการเตรียมใจ ด้วยการมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่า คริสต์ศาสนจักรสอน  และส่งเสริมให้ท าศาสนา
สัมพันธ์อย่างไร ด้วยการศึกษาพ้ืนฐานจากพระคัมภีร์ และค าสอนของคริสต์ศาสนจักรคาทอลิก รวมทั้ง
ศึกษาแบบฉบับของผู้น าคริสต์ศาสนจักร ทั้งกระบวนการ วีธีการและเป้าหมาย รวมถึงการเรียนรู้หลักค าสอน 
ขนมธรรมเนียม ประเพณีของศาสนาอ่ืนด้วย  2) เตรียมความพร้อมภายนอก หมายถึง การเตรียมพร้อม
ด้านบุคลิกภาพ คุณสมบัติภายนอก และบุคลิกพ้ืนฐาน การแต่งกาย มารยาทในการให้เกียรติคู่สนทนา 
ปฏิบัติตามธรรมเนียม มีการนัดล่วงหน้า ก าหนดเวลามาตามนัด รวมทั้งเตรียมหัวข้อหลากหลายในการเสวนา 
  - ข้อปฏิบัติระหว่างเสวนา สิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่  1) การมีมนุษยสัมพันธ์ 
รู้จักกาลเทศะ รู้จักพูด ฟัง ถาม แสดงความสนใจ  2) ปฏิบัติตามมารยาทไทยและสมบัติผู้ดี  3) ถือตามธรรมเนียม
ของศาสนานั้นๆ เช่น การใช้ภาษา หรือการเรียกชื่อเฉพาะต่างๆ ของศาสนานั้น  4) ไม่แสดงความประหลาดใจ 
หรือกริยาดูหมิ่นในสิ่งที่แตกต่างความเชื่อที่ตนปฏิบัติ  5) ส านึกอยู่เสมอว่า มีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ทั้ง
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ในศาสนาของตนและของศาสนาอ่ืน  6) อธิบายหลักธรรมตามความจริงไม่ควรคล้อยตามความคิดเห็นของ
คู่เสวนา เพ่ือเอาใจหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง แต่อธิบายความจริงเพ่ือจะได้รู้ว่ามีสิ่งที่แตกต่างกัน  7) การ
เริ่มต้นสนทนา ควรเริ่มจากสิ่งที่เหมือนกันก่อน ซึ่งมีเป็นส่วนใหญ่ของศาสนา แต่จะแตกต่างกันในส่วนน้อย
และคงจะได้แบ่งปันในเมื่อมีความคุ้นเคยหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว และ  8) รู้จักยอมรับด้วยความ
สุภาพว่า เราไม่มีความรู้ เราไม่เข้าใจหลายเรื่อง และต้องขอเวลากลับไปศึกษาเพ่ิมเติม อย่ากล้าอธิบายออกไป
อย่างผิดๆ หรือเดาเอา เพราะจะสร้างความเข้าใจผิดๆ แก่คู่เสวนา 
  - ข้อปฏิบัติหลังการเสวนา ได้แก่  1) กลับมาไตร่ตรองสิ่งที่ได้รับได้ยินได้ฟัง ได้เห็นเพ่ิมเติม  
2) กลับแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของศาสนาตัวเองที่ยังไม่รู้  และ  3) แบ่งปันความรู้ ความเข้าใจให้แก่เพ่ือน
พ่ีน้องด้วยใจกว้าง  

 2.4.5 สาระของศาสนสัมพันธ์ 
 ความส าคัญและจ าเป็นเริ่มต้นที่เราจะต้องจ ากัดปัจจัยที่ก าหนดในการอภิปรายศาสนสัมพันธ์
สามารถจ ากัดความในการอธิบายสั้นๆ ดังนี้ (ศาสนสัมพันธ์, ม.ป.ป.) 
  1) ศาสนสัมพันธ์ไม่เหมือนกับการเรียนรู้หลายศาสนาและเปรียบเทียบกัน ถึงแม้ว่า
ระเบียบกฎเกณฑ์มีความส าคัญและมีประโยชน์ 
  2) ไม่ใช่การโต้ธรรมะ หรือ บาลี ไม่มีการถกเถียงกันเพ่ือเอาแพ้เอาชนะ 
  3) ไมใ่ช่คนหนึ่งมาพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าถูกต้องและคนอ่ืนผิด 
  4) ต้องปราศจากแนวคิดอ านาจนิยม (แนวคิดท่ีว่าตนเป็นใหญ่เสมอ) 
  6) ต้องไม่ถือพวกถือเคร่ง (fundamentalism) พวกขวาจัด สิ่งที่ตนเชื่อและนับถืออยู่นี้
เป็นสิ่งทีถู่กต้อง ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้จากคนอื่น 
  7) ไม่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนความเชื่อของคู่สนทนา 
  8) ไม่ใช่เป็นแค่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดทั่วๆ ไป หรือข้อมูลทางศาสนา 
  9) ไมใช่ครั้งเดียวแล้วเลิก 
  10) ไม่ใช่เป็นการผสมศาสนา เอาสิ่งที่ดีมารวมกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน 
  11) ไม่ใช่เป็นการท าให้ศาสนาดีเหมือนกันหรือเท่ากัน 
  12) เราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้นับถือศาสนาอื่นมีสิทธิในการแบ่งปันศาสนาของเขาต่อคนอ่ืน 

 2.4.6 หลักการพื้นฐานในการท าศาสนสัมพันธ์ 
 1) เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ถ้าเราปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไม่ใช่เป็นพ่ีน้องมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมา
ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า มนุษย์สัมพันธ์กับพระเจ้าและกับเพ่ือนมนุษย์ เป็นความอิสระที่ขึ้นอยู่กับ      
แต่ละบุคคล 
 2) ศักดิ์ศรีและอิสรภาพของมนุษย์ (ส าคัญที่สุด) มนุษย์ในปัจจุบันได้มีความส านึกในเรื่องศักดิ์ศรี
มากขึ้นแสดงออกอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจและรับผิดชอบในเสรีภาพในการกระท าของตัวเอง ไม่ควร
กดดันและข่มขู่ด้วยมาตรการต่างๆ แต่ด้วยแรงบันดาลใจและหน้าที่ในเวลาเดียวกันพวกเขาต้องการ
ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ในการป้องกัน ปกครอง สิทธิของแต่ละคนในสังคม ความต้องการเสรีภาพในสังคม
นี้เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าที่มีชีวิตจิตใจดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนาในสังคม 



35 

 

 3) เสรีภาพของมนุษย์เป็นนัยของเสรีภาพทางศาสนา มนุษย์ทุกคนควรจะถูกปกป้องจากการข่มขู่
เป็นการส่วนตัว สังคม หรือผู้มีอิทธิพลใดๆ ดังนั้น เนื่องด้วยข้อจ ากัดนี้ ไม่มีใครสามารถบังคับให้ต่อต้าน
ความต้องการของเขาหรือใครก็ตามท่ียับยั้งเนื่องมากจากการกระท าด้วยความตั้งใจ 
 4) พ้ืนฐานของเสรีภาพทางศาสนามากจากศักดิ์ศรีของมนุษย์ สิทธิเสรีภาพทางศาสนา มีพ้ืนฐาน
มากจากศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่รู้มาจากพระวาจาของพระเจ้าและด้วยเหตุผลในตัวของมันเอง สิทธิ
ของมนุษย์ต่อเสรีภาพทางศาสนานี้ต้องได้รับการมอบจากรัฐธรรมนูญหรือค าสั่งจากสังคมเช่นเดียวกับการ
สร้างสิทธิพลเมือง 
 5) เสรีภาพทางศาสนาเพ่ือความดีของชุมชน เสรีภาพหรือปราศจากการข่มขู่ในเรื่องของศาสนา
ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคล เมื่อน าไปปฏิบัติในชุมชนศาสนาต้องการธรรมชาติของมนุษย์และศาสนา 
เพราะฉะนั้น ความต้องการค าสั่งเป็นทางการไม่มีความรุนแรง กลุ่มนี้มีสิทธิเสรีภาพสามารถที่จะจัดการ
องค์กรของเขาตามหลักการของเขา (ศาสนสัมพันธ์, ม.ป.ป.)  

2.4.7 ข้อควรค านึงในการท าศาสนสัมพันธ์ 
 การท าศาสนสัมพันธ์ไม่มีมนต์ใดสามารถท าให้เกิดผลตามต้องการได้ ถ้าเกิดผลดีแสดงว่าข้อ
เรียกร้องต่างๆ เหล่านี้ควรจะน าไปใช้ เพ่ือผลประโยชน์ของการเสวนาอย่างแท้จริงควรจะมีทัศคติและ
คุณภาพที่จ าเป็นของผู้ร่วมเสวนามีดังนี้ (ศาสนสัมพันธ์, ม.ป.ป.) 
 1) เสรีภาพในสังคม โดยเฉพาะเสรีภาพทางศาสนา บรรยากาศที่ท าให้การเสวนากันเกิดผลดีคือ 
เสรีภาพ สังคมใดที่ประชาชนไม่สามารถมีเสรีภาพในด้านต่างๆ หรือไม่พบก็ต่อเมื่อต้องการหรือไม่ก็แสดง
ความรู้สึก ไมใ่ช่เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการเสวนากัน เสรีภาพทางศาสนาต้องพูดถึงเป็นพิเศษทั้ง
ส่วนตัวและชุมชนสังคม ควรมีอิสระจากการบังคับในเรื่องของมโนธรรมและศาสนา 
 2) ยอมรับคุณลักษณะของคู่เสวนาเป็นสมาชิกของศาสนาที่แตกต่างกัน เราต้องเรียนรู้จากคนอ่ืน
และดึงให้เข้าใกล้ความจริง ถ้าแต่ละคนไม่รักเคารพ นับถือกลุ่ม เช่น ทัศนคติล้มเหลว กลายเป็นการ
ติดต่อกันด้วยค าพูดที่สุภาพเท่านั้น แต่ละคนปิดใจในการต่อต้านคนอ่ืนและก็เป็นการปิดประตูในการ
ต่อต้านผลของการแลกเปลี่ยนด้วย 
 3) แรงจูงใจที่โปรงใส่ถ้าเราซ่อนความตั้งใจบางอย่างในใจและแสดงออกด้วยค าพูดที่สับสนไม่ควรใช้
ทั้งการซ่อนไว้หรือการเปิดเผย เพ่ือเป็นวิธีในการท าให้คนอ่ืนนั้นกลับใจในความเชื่อของเราความสัมพันธ์
ระหว่างคู่สนทนาในการเสวนาควรที่จะชัดเจนในเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่นควรเป็นคนที่ยืนยันในศาสนา
ของตนในชุมชนไม่ใช่คนที่มีปัญหา มันเป็นเรื่องที่ส าคัญที่คาดหวังจากคู่เสวนาคือความมั่นคงในประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อ และการปฏิบัติความเชื่อของเขาในชุมชน ดังนั้น  บุคคลนั้นสามารถพบปะกับผู้มี
ความเชื่ออ่ืนปราศจากอันตรายต่อความเชื่อของตนเอง 
 สรุป จากที่ได้กล่าวเนื ้อหาเกี ่ยวกับศาสนสัมพันธ์สามารถสรุปได้ว่า  หลักศาสนสัมพันธ์ 
หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ โดยยึดความรัก ความเป็นพี่น้องกัน
เป็นหลักเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน รับรู้คุณค่าที่มีในศาสนาของกันและกัน และร่วมมือกัน
สร้างสรรค์ภราดรภาพและสันติภาพในสังคมด้วยเหตุผล คือ  1) ทางการเมือง เนื่องจากโลกปัจจุบัน
แคบลง สังคมและประเทศต่างๆ มีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยเป็นไม่มีประเทศใดอยู่โดดเดี่ยวได้  
การติดต่อกันมีในระดับต่างๆ  2) มานุษยวิทยา มีหลายสิ่งแตกต่างกัน แต่ก็มีหลายสิ่งเหมือนกัน   
เราไม่สามารถบอกได้ว่าของใครดีกว่าของใคร เพราะดีเลวโดยทั่วไปเป็นอัตวิสัย  ขึ้นอยู่กับสภาพและ
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ความต้องการในแต่ละสถานที่และกาลเวลา จะอย่างไรก็ตามมนุษย์ก็มีสิ่งที่ตรงกัน คือ มุ่งแสวงหา 
สิ่งที่ดีส าหรับตนเองเพียงแต่เครื่องมือที่ใช้อาจแตกต่างกันตามสภาพเท่านั้น ศาสนาก็เช่นเดียวกันจะ
ว่าใครดีกว่าใครไม่ได้ เพราะต่างก็เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้เพ่ือบรรลุจุดหมายเดียวกันคือความดีสูงสุด  
3) ทางด้านสังคม ทุกศาสนาต้องช่วยเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น เพราะศาสนาคือวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง
ของสังคม ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าศาสนาเป็นเพียงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งทางสังคม ซึ่งจะต้องขึ้นกับ
สังคมและอยู่ใต้อาณัติของสังคม แต่หมายความว่าศาสนาต้องพูดจาภาษามนุษย์ ต้องอยู่กับมนุษย์
และอยู่เพ่ือมนุษย์ ทุกศาสนาพึงร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมโดยรวมพลังกันแทนที่จะต่างคนต่าง
ท าหรือบางทีท าสิ่งที่ขัดแย้งกัน  4) ทางด้านศาสนา ธรรมชาติของคนเรามักจะมีปมเขื่อง คือถือว่าตัว
ดีกว่าคนอ่ืนนอกจากเข้าประเด็นที่กล่าวในข้อ 2 แล้ว ยังมีข้อคิดอีกว่าเราจะรู้ว่าศาสนาของเราดีกว่า
ของคนอื่นนั ้น เราจ าเป็นต้องรู ้จักทั ้งศาสนาของเราและศาสนาของคนอื่นอย่างดี  จึงจะสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ แต่ถ้าคนหนึ่งรู้ศาสนาของคนอ่ืนอย่างดีแล้ว จะเลิกคิดถึงปมเขื่องของตนทันที แต่
จะเกิดความคิดใหม่ว่า ความดี ความจริง ไม่มีใครสามารถผูกขาดได้ แต่เป็นสมบัติของส่วนรวม
ยิ่งกว่านั้นการรู้จักศาสนาอื่นอย่างดีนั้นยังท าให้รู้จักศาสนาของตัวดีขึ้นด้วย และ 5) ทางเทววิทยา 
ศาสนาเจริญและพัฒนาโดยอาศัยความสัมพันธ์ เหมือนมนุษย์แต่ละคนเจริญและพัฒนาโดยอาศัย
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ศาสนาจะอยู่เฉยๆ ไม่ได้ ต้องเปี่ยมด้วยพลังต้องพัฒนาก้าวหน้า
อยู่เสมอ สู่วุฒิภาวะโดยพบปะสัมพันธ์กับศาสนาอื่นๆ ที่แม้จะมีอะไรที่แตกต่างกัน แต่ก็มีอะไรที่จะ
แบ่งปันเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของกันและกัน ไม่มีศาสนาใดครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ต้องพัฒนาอีกแล้ว  
 ส าหรับในมุมมองของผู้นับถือศาสนามีอยู่ 4 ประการ คือ 1) คิดว่าศาสนาแตกต่างกัน จนไม่มีทาง
สัมพันธ์กันได้ เมื่อเชื่อว่าศาสนาของตัวจริงศาสนาอ่ืนก็ต้องเท็จ ศาสนาของตัวดี  ศาสนาอ่ืนก็ต้องไม่ดี  
ผลตามมาก็คือการไม่ผ่อนปรนการดูถูกเหยียดหยามศาสนาอ่ืน 2) ศาสนาเหมือนกันทุกศาสนา ไม่มีอะไร
แตกต่างกัน เอกลักษณ์ของแต่ละศาสนาจะหายไป กลายเป็นศาสนารวม ใครจะนับถือศาสนาใด หรือ 
นับถือกี่ศาสนาก็มีค่าเท่ากันเป็นการเข้าใจค าว่า “ศาสนาไหนๆ ก็ดี ทั้งนั้น” อย่างไม่ถูกต้อง ค าว่า  
"ดีทั้งนั้น" ไม่ได้หมายความว่าต้องเหมือนกัน แต่อาจจะดีคนละอย่าง  3) แต่ละศาสนาต่างเดินไปคนละทาง 
แต่ไปบรรจบกันที่จุดหมายปลายทางยอมรับว่าศาสนาแตกต่างกัน คือเดินคนละทางและเหมือนกัน คือมุ่ง
ไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องสัมพันธ์กันในโลกนี้จะไปสัมพันธ์กันในโลกหน้า  4) แต่ละ
ศาสนามีทั้งสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกัน แต่มีความกลมเกลียวกัน ท าให้เกิดมิติใหม่ที่สวยงามและ
หลากหลายโดยอาศัยเอกลักษณ์ของแต่ละศาสนา เปรียบเสมือนเพชรงามหลายชนิดมาประดับเรือนแหวน
หรือสร้อยเส้นเดียวกันช่วยเพ่ิมคุณค่าและความงามยิ่งขึ้น นี่คือท่าทีของศาสนสัมพันธ์ที่ถูกต้องและควร
สนับสนุน 
 การเข้าถึงศาสนาอ่ืนนั้นยากยิ่ง และแทบจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ การตัดสินศาสนาอ่ืนนั้นจะต้อง
เข้าถึงศาสนานั้นจริงๆ ซึ่งมิใช่เพียงเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาเท่านั้น แต่หมายถึงต้องมีประสบการณ์ด้วย
ตนเองจึงจะเรียกว่าเข้าถึงศาสนานั้นจริงๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ เรามิอาจท าได้เช่นนั้นจริงๆ ศาสนามิใช่เป็น
เรื่องของต ารา แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ เราแต่ละคนจึงมีความจ ากัดเอามากๆ ทางที่ดีก็คืออย่าตัดสิน
ใครเลยจะดีกว่า ดังนั้นในเบื้องต้นจึงควรศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการค าสอนของศาสนาโดยการ
วางใจเป็นกลางค้นหาแก่นแห่งค าสอนของศาสนาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนก็สามารถเกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้ (อุทัย  สติมั่น, 2559)  ฉะนั้น หลักศาสนสัมพันธ์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการวิจัยครั้งนี้ และเป็นเหมือนกุญแจส าคัญที่จะสามารถไขข้อสงสัยต่างๆ ในประเด็น การปฏิบัติงาน
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ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา 

2.5 วัฒนธรรมและประเพณีของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ในอดีตเป็นจังหวัดที่มีความสงบและสันติสุข มีความสมานสามัคคีระหว่างพ่ีน้องชาวไทยพุทธและ
ชาวไทยมุสลิม  มีการด าเนินชีวิตที่เป็นปกติ ไปมาหาสู่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีความเข้าใจ 
อันดีต่อกันเรื่อยมา  เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันมายาวนาน  หากจะมีความแตกต่างกันบ้างก็ในด้านการ
ใช้ภาษา และการนับถือศาสนาที่ต่างคนต่างปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  และ
ด้านภาษานั้น คนไทยพุทธจะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้เป็นภาษาพูด และชาวไทยมุสลิมใช้ภาษายาวี เป็นภาษา
พูดในกลุ่มของตน ความแตกต่างกันของคนไทยสองวัฒนธรรม และความแตกต่างทางเอกลักษณ์ของแต่ละ
วัฒนธรรมที่กล่าวมานี้ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในด้านความสัมพันธ์กันในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังมีปัญหา
เรื่องกระบวนการการก่อการร้ายต่างๆ ซึ่งเรียกร้องผลประโยชน์ กลายเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่รัฐบาลทุกสมัยต้องขบคิดวิธีการแก้ปัญหาและแสวงหาหนทาง  
เพ่ือยุติสถานการณ์ความไม่เข้าใจเหล่านี้ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการตามยุทธวิธีต่างๆ แต่ก็ยัง
ไม่มีทีท่าว่าเหตุการณ์จะสงบลง  แต่อย่างไรก็ตามภาคใต้นั้นมีลักษณะทางสังคมที่แตกต่างไปจากภูมิภาค
อ่ืนๆ ของประเทศ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “พ้ืนที่พิเศษ” เพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวไทยมุสลิม ด าเนินชีวิตไปตามหลักค าสอนแห่ง
ศาสนาอิสลามเป็นส าคัญ เสน่ห์ส าคัญที่มาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ การผสมผสานวัฒนธรรมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบันยังมีการผสมผสาน 3 วัฒนธรรม 2 ศาสนาหลัก คือ ศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม แม้สถานการณ์ความไม่สงบยังคงเกิดอย่างต่อเนื่อง แต่วิถีชีวิตวัฒนธรรม และประเพณีของ
คนที่นีย่ังคงด าเนินต่อไป ความแตกต่างของวัฒนธรรมไม่ใช่อุปสรรคของการอยู่ร่วมกัน แต่ปัญหาอยู่ที่คน
บางกลุ่มพยายามดึงความแตกต่างให้กลายเป็นการแตกแยก (พวงพยอม ค ามุง, 2557) 
 
 2.5.1 ประเพณีของชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ 
  1) ประเพณีชิงเปรต การชิงเปรตเป็นประเพณีเนื่องในเทศกาลเดือนสิบของชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยจัดในวัดทุกวัด ในวันแรม 14 ค่ า หรือ 15 ค่ า เดือน 10 โดยท าร้านจัดส าหรับอาหารคาว
หวานไปวางเพ่ืออุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตชน (ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว) ร้านที่วาง
อาหารเรียกว่า “ร้านเปรต” สร้างไว้กลางวัด ยกเสาสูง 4 เสาบ้าง เสาเดียวบ้าง และนิยมจัดท าร้านเปรต 2 ร้าน 
โดยแบ่งออกเป็นร้านเสาสูง ส าหรับคนหนุ่มที่มีก าลังวังชาในการปีนป่าย ส่วนอีกร้านเป็นเสาเตี้ยสูง
ประมาณสะเอว ส าหรับให้เด็กและผู้หญิง ได้แย่งชิงเพ่ือความสนุกสนาน บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์ 
วงล้อมไว้รอบ และต่อยาวไปจนถึงที่พระสงฆ์นั่งประกอบพิธีกรรม เมื่อท าพิธีเสร็จแล้ว จะมีผู้ตีระฆังให้
สัญญาณ บรรดาผู้มาร่วมท าบุญ ก็จะเข้าไปรุมแย่งสิ่งของอาหารคาวหวานที่อยู่บนร้านเปรตอย่าง
สนุกสนาน ซึ่งเรียกกันว่า ชิงเปรต 
  2) ประเพณีบังสุกุลบัว คือ การท าบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และน ากระดูกมา
บรรจุไว้ในบัว (ที่บรรจุอิฐิ) ประจ าหมู่บ้านในแต่ละวัดหรือบัวประจ าตระกูล มีขึ้นระหว่างเดือน 5 แรม 1 ค่ า 
ของทุกปีเป็นต้นไป ถือเป็นการชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้าน ต าบล โดยเมื่อถึงวันบังสุกุลบัว ญาติพ่ีน้อง
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ลูกหลาน ที่ไปประกอบอาชีพหรือไปอยู่ต่างถิ่น จะพร้อมใจกันกลับบ้าน เพ่ือท าบุญในวันนี้ และจะมีการ
ท าความสะอาดตกแต่งบัว บางที่เรียกประเพณีนี้ว่า ท าบุญรดน้ าบัว 
  3) ลาซัง เป็นประเพณีประจ าปีของชาวไทยพุทธ แถวอ าเภอตากใบ จะเรียกว่า ล้มซัง 
กินขนมจีน ประเพณีเกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อเรื่องที่นา เรื่องแม่โพสพ โดยเชื่อว่าถ้าจัดท าพิธีนี้แล้ว จะท า
ให้นาข้าวปีต่อไปนั้นงอกงามให้ผลผลิตสูง เพราะชาวนารู้คุณเจ้าที่นา และแม่โพสพ หลังจากที่เก็บเกี่ยว
ข้าวเสร็จแล้ว ผู้น าชุมชนก็จะก าหนดวันล้มซังพร้อมนิมนต์พระจากวัดใกล้ๆ 3-5 รูป เพ่ือท าพิธีทางศาสนา 
หลังเสร็จพิธีแล้ว ชาวบ้านจะน าขนมจีนมาถวายพระ เมื่อพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้มาร่วมงานก็จะร่วม
รับประทานอาหารคือขนมจีนร่วมกัน ในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เป็นการสนุกสนาน เช่น 
ชักกะเย่อ แย้ชิงรู ชนวัว (ปัจจุบันไม่ค่อยจัดแล้ว) ตีไก่ เล่นไพ่ เล่นลูกกอเจาะ (ลูกเต๋า) เล่นโป ในบาง
ต าบลของอ าเภอตากใบ เช่น พร่อน เกาะสะท้อน โฆษิต จะจัดเป็นเทศกาลประจ าปี มีภาพยนตร์ หนัง
ตะลุง และการแสดงอื่นๆ ในภาคกลางคืนด้วย 
  4) ประเพณีลากพระหรือชักพระ ซึ่งจะกระท ากันหลังจากวันมหาปวารณา หรือวันออก
พรรษา 1 วัน คือ ตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้น
ประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือรถหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนน ซึ่งจะไปรวมกัน ณ 
จุดที่นัดหมาย อาจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่ง หรือสถานที่ที่ผู้จัดงานก าหนดไว้ รถหรือล้อเลื่อนนั้น ชาวบ้านมั ก
เรียกว่า เรือพระ ปกติจะตกแต่งเป็นรูปเรือ โดยใช้คนลากเชือกเป็น 2 สาย บนเรือพระจะมีคนตีโพน การตีโพนนั้น
เพ่ือปลุกใจให้ชาวบ้านกระตือรือร้นมาร่วมพิธีลากพระ และเรียกให้ชาวบ้านที่อยู่แนวถนนได้มาร่วมพิธี
เท่าที่มีเวลา อาจจะเพียงช่วงระยะทาง 10-20 เมตร และร่วมท าบุญตามศรัทธา เมื่อเรือพระแต่ละล า 
เดินทางไปถึงจุดนัดหมายก็จะมีพิธีกรรมและกิจกรรม โดยชาวบ้านจะน าอาหารถวายพระสงฆ์ที่มาพร้อม
กับเรือพระ หรือพระสงฆ์ท่ีชาวบ้านนิมนต์มาเพ่ือร่วมงานลากพระ เมื่อพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้าน
ก็จะร่วมกันรับประทานอาหาร และร่วมกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน และความสามัคคี กิจกรรมที่จัดใน
งานประเพณีลากพระ ได้แก่ การประกวดเรือพระ การแข่งขันตีโพน หรือกลองใหญ่ การแข่งขันซัดต้ม 
และการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน (กิตติศักดิ์ พรหมเดช, ม.ป.ป) 

 2.5.2 ประเพณีชองชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) 
  1) มาแกปูโละ (งานแต่งงาน) “มาแกปูโละ” เป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่า “กินเหนียว” 
ประเพณีการกินเหนียวของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน และเข้า
สุหนัต ค าว่า “กินเหนียว” มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยง
อาหารธรรมดาทั่วไปนั่นเอง 
  2) การเข้าสุหนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ
การขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชายหรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า  “มาโซะยาวี” ซึ่งจะท าแก่
เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัตถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 
  3) วันฮารีรายอ มีอยู่ 2 วัน คือ  1) วันอีดิลฟิตรฺ หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอ ปอซอ เป็น
วันเฉลิมฉลองเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นการกลับเข้าสู่สภาพเดิมคือ สภาพที่
ไม่ต้องอดอาหาร ไม่ต้องอดน้ า ฯลฯ อีกต่อไป ซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล เป็นเดือนที่ 10 ทาง
จันทรคติ และทางราชการก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสงขลา)  
1 วัน  และ  2) วันอีดิลอัฎฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึงวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันเชือดสัตว์
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พลีเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลา
เดียวกับการประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้นชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้ว่า 
วันอีดใหญ่หรือวันรายอหัจญี และทางราชการก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ยกเว้นสงขลา) 1 วัน 
  4) วันอาซูรอ “อาซูรอ” เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอน ซึ่งเป็น
เดือนทางศักราชอิสลาม ในสมัยท่านนบีนุฮ์ ได้เกิดน้ าท่วมใหญ่น าความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของ
ประชาชนทั่วไป ท าให้เกิดการขาดอาหารบริโภค จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของที่เหลือพอจะรับประทานได้ให้
เอามากองรวมกัน เนื่องจากต่างคนต่างมีของคนละอย่างไม่เหมือนกัน ท่านนบีนุฮ์ ให้เอาของเหล่านั้นมา
กวนเข้าด้วยกัน สาวกของท่านก็ได้รับประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน ในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัดได้
เกิดเหตุการณ์ท านองเดียวกันขณะที่กองทหารของท่านกลับจากการรบที่เมืองบาดัร ปรากฏว่าทหารมี
อาหารไม่พอกิน ท่านนบีมูฮัมหมัด จึงใช้วิธีการของท่านนบีนุฮห์ โดยให้ทุกคนเอาข้าวของที่รับประทาน
ได้มากวนเข้าด้วยกัน แล้วแบ่งกันรับประทานในหมู่ทหาร (กิตติศักดิ์ พรหมเดช, ม.ป.ป) 
 สรุป อย่างไรก็ตามศาสนาที่แตกต่างและวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมนี้มักจะถูกน ามาเป็น
ข้ออ้างและเงื่อนไขที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะในประเด็นหลักการทางศาสนา กับความเชื่อดั้งเดิม
ของคนในพ้ืนที่ที่มีประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นก่อนที่ศาสนาจะเข้ามา สิ่ง เหล่านี้เกิดจากการ
ซ้อนทับที่ไม่เคยสนิทกัน  นอกจากนี้ ประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีความแตกต่างจาก
ประชาชนในภูมิภาคอ่ืนของประเทศ ทั้งชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้มีพ้ืนฐานมาจาก
หลักการและที่มาของวัฒนธรรม อันประกอบด้วยวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใน
พ้ืนที่ ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส าหรับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐจึงไม่อาจ
แก้ไขปัญหาด้วยความมั่นคงอย่างเดียวได้ แต่ต้องอาศัยนโยบายด้านการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม นับเป็นสิ่ง
ส าคัญที่รัฐต้องให้ต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

2.6 ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และศาสนา เพ่ือการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลักที่คอยขับเคลื่อนนโยบายด้ าน
การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล  
ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 
ก าหนดให้ ศอ.บต.เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และมีหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ สนับสนุน
การด าเนินงานทั้งปวงให้บรรลุผล โดยน้อมน ายุทธศาสตร์ พระราชทานรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และหลักรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 ซึ่งวางไว้ ส าหรับปฏิบัติ
ราชการพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและที่ส าคัญนโยบายต่างๆ ต้องมีความสอดคล้องกับบริบทสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย 
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 บทบาทและหน้าที่ของ ศอ.บต. ยึดตามมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดให้ ศอ.บต. มีหน้าที่ 3 ส่วน (ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้, 2557) ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตรา 9 
(1) ถึง (5)  คือ  (1) จัดท า “ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ กพต. ให้ความเห็นชอบ  (2) จัดท าแผนปฏิบัติการที่จะ
ด าเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้    
(3) “เสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรมและ
หน่วยงานอื่นของรัฐ” ที่ด าเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ (4) ด าเนินการ
ตามแผนงานและโครงการต่อเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจด าเนินการต่อไปได้ 
ซึ่งหากไม่ด าเนินการจะส่งผลเสียต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ  (5) ก ากับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
  ส่วนที่ 2 หน้าที่ที่ ศอ.บต. ต้องด าเนินการ มาตรา 9 (6) – (16) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
คือ  (6) คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้
ความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (7) ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามระเบียบที่ กพต. ก าหนด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิประโยชน์จากผู้นั้นได้รับจากกฏหมายอ่ืน  
(8) เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ
คณะรัฐมนตรี  (9) เสนอแนะหรือแนะน าต่อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งจะสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งด าเนินการให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐฝ่ายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐฝ่ายพลเรือนเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ 
และวิถีชีวิตของประชาชน  (10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  (11) ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่คนไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  (12) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (13) ประชาสัมพันธ์นโยบาย และการด าเนินงานของ ศอ.บต. และ
รัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีแก่  
คนไทยทั้งในและต่างประเทศ  (14) ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ความเข้าใจอันดีและประสานงานในโครงการ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
แนวทางหรือนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศได้ก าหนดไว้  (15) ส่งเสริมแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมใน
ฐานะที่เป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรมแห่งชาติรวมถึงการลดการผูกขาดทางวัฒนธรรมหรือการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย และ  (16) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ ศอ.บต. หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ศอ.บต. อาจ
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วางระเบียบเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ศอ.บต. กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม  (1) ให้ใช้ได้เป็นเวลาสามปีแผนปฏิบัติการตามที่จะ
ด าเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานและโครงการ และให้
ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการนั้น 
  ส่วนที่ 3 การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ
ยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. ตามมาตรา 9 (16) วรรคสาม ที่บัญญัติไว้ว่าในการจัดท าแผนปฏิบัติการตาม  
(2) คือจัดท าแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ศอ.บต. หารือกับหัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับดูแลยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคงด้วย เพ่ือให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงตามกฎหมายว่า
ด้วย การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 เพ่ือเป็นแนวทางการการด าเนินการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์ พระราชทานรัชกาลที่ 9 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และหลักรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6  
ซ่ึงวางไว้ ส าหรับปฏิบัติราชการ และมีประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยท้ังสิ้น 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2557) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่
พิเศษ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน การอ านวยความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมน าหลักศาสนาหรือยุติธรรม
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ และการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขออธิบายรายละเอียดเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่ศึกษา  โดยเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ คือ ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นคนดี
มีคุณธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักศาสนา มีศักยภาพด้านภาษาอย่างหลากหลาย มีความภาคภูมิใจใน  
อัตลักษณ์วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ  (1) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
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ประชาชนด้วยการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต   (2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนอย่างหลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษามลายู  และภาษาต่างประเทศที่ส าคัญ  
(3) เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ซึ่งทั้ง 3 วัตถุประสงค์จะใช้กลยุทธ์
ส าหรับใช้ด าเนินงาน คือ  (1) ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมทางศาสนาพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม 
และศาสนาอ่ืนๆ เพื่อน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมการเรียนรู้สันติศึกษา ตลอดจนส่งเสริมบทบาท
ขององค์กรทางศาสนา มีส่วนร่วมในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างสันติสุขในพ้ืนที่  (2) ฟ้ืนฟูอนุรักษ์รักษาและเผยแพร่อัตลักษณ์ทางภาษา 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมกิจกรรม
เยาวชนให้เป็นพลังสร้างสรรค์พหุวัฒนธรรม  (3) พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา
มลายู ภาษาอาหรับ และภาษาต่างประเทศที่ส าคัญ  (4) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
และบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 ปัจจุบันภารกิจงานของ ศอ.บต. ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา จะ
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวงเงินจ านวนสามสิบหกล้านบาท เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอด
กันมา และเปิดพ้ืนที่ให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ผู้น าทุกฝ่ายและประชาชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทาง
ประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้น อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความหวาดระแวงที่มีต่อกันให้เกิด
เป็นรูปธรรม ส่วนการสนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรมที่ก าหนดแผนปฏิบัติการ
เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
 1) กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา/วันมาฆบูชา/วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา 
ออกพรรษา/วันพระ/วันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ) 
 2) กิจกรรมการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจ าปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 
 3) กิจกรรมสนับสนุนประเพณีลอยกระทงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4) กิจกรรมการจัดประชุมหารือเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 5) กิจกรรมแถลงข่าวพิธีพระราชทานผ้าห่มพระประธานในพระอุโบสถ 
 6) กิจกรรมจัดซื้อชุดฮารีรายอแก่เด็กก าพร้า 
 7) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ปะจ าปี 2560 
 8) กิจกรรมจัดงานประเพณีชักพระและงานมหกรรมสินค้าชุมชน 
 9) กิจกรรมจัดงานเนื่องในเทศกาลวันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี 
 10) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน 
 11) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรม “เราต่าง...เข้าใจ” 
 12) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต่างวัฒนธรรมแก่ผู้น าศาสนาอิสลามที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 13) กิจกรรมส่งเสริมคนดีไปปฏิบัติธรรมในประเทศอินเดีย 
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 14) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และเผยแพร่มรดกทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 15) การสนับสนุนกิจกรรมในเดือนรอมฎอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เนื่องจาก ศอ.บต. เป็นหน่วยงานระดับนโยบายในพ้ืนที่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรม 
และศาสนา ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานองค์กร  
ในพ้ืนที่มากกว่า ศอ.บต. เป็นผู้จัดกิจกรรมเอง จากการสอบถามผู้อ านวยการส่วนที่รับผิดชอบงาน
วัฒนธรรมและศาสนา ทราบว่า ศอ.บต.จะเป็นหน่วยที่คอยสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานองค์กรใน
พ้ืนที่ ทาง ศอ.บต.จะเป็นผู้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณตามความสอดคล้องของแผนงานและความ
ต้องการของคนในพ้ืนที่ และอาจจะมีส่วนร่วมในกระบวนการหรือพิธีเปิดกิจกรรมนั้นๆ ไป ส าหรับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ผอ.ส านักฯ ก็จะมอบให้เจ้าหน้าที่ไทยพุทธรับผิดชอบและเข้าไปร่วม
กิจกรรมด้วย ส่วนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนาอิสลามก็มอบให้เจ้าหน้าที่มุสลิมรับผิดชอบและเข้าไปร่วม
กิจกรรม อาจมีบางกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าไปร่วมเนื่องด้วยเหตุผลจ าเป็นและปัจจัยหลายๆ 
อย่าง แต่โดยหลักแล้วการท างานด้านวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องละเอียด
จ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ นอกจากกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานแล้ว ศอ.บต. ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งอาจจะจัดในหน่วยงานในบางครั้ง 
ส่วนใหญ่กิจกรรมในลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดจากความต้องการของผู้บริหาร หรือเกี่ยวพันกับภารกิจงาน
ของส านักอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมพิธีฌาปนกิจศพ รดน้ าศพ ที่กลายเป็นภารกิจงานส าคัญของส านักการให้
ความช่วยเหลือเยียวยา เหล่านี้เป็นต้น 
 สรุป จะเห็นได้ว่าภารกิจงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ถือเป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งส าหรับการด าเนินงานของ ศอ.บต. ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันของคนที่มีความแตกต่าง
ในสังคม  พหุวัฒนธรรม เพ่ือให้แห็นความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาที่ต่างคนต่างมีความเชื่อที่แตกต่างกัน
ออกไป แต่ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ของ ศอ.บต. ก็มีส่วนส าคัญในการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีเสรีภาพในการ  
นับถือศาสนา และสิทธิทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน หากการอยู่ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ที่มีความแตกต่างขาด
ซึ่งการเรียนรู้ การเข้าใจซึ่งกันและกัน การยอมรับความแตกต่างของเพ่ือนร่วมงาน ก็อาจจะน ามาซึ่งความ
ขัดแย้งในองค์กรได้ และถ้าไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาเลย ความขัดแย้งดังกล่าวจะส่งผลต่อความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น ศอ.บต. จึงเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนให้ความหวังและไว้วางใจที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาจากสถานการณ์ความไม่สงบที่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม ให้กลับมาเป็นสังคมสันติสุขเหมือนอย่างท่ีเคยเป็นอีกครั้ง 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.7.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ครองชัย หัตถา (2551) ศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม ความหลากหลาย คุณค่าและการสร้างความ
เข้าใจกรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่ใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ น า
ประเด็นประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และศาสนา มาเป็นประเด็นขัดแย้งให้เกิดการต่อสู้กับรัฐ การศึกษาครั้งนี้ใช้
วิธีการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า การแก้ไขปัญหาความไม่
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับค าว่า สังคมพหุวัฒนธรรม 
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โดยที่จะต้องเข้าใจสังคมท้ังหมดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกลุ่มคนมีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา โดยจ าเพาะไปที่กลุ่มคนที่เป็นมลายูมุสลิมว่าไม่สามารถหลอมรวมหรือกลมกลืน
ในบางเรื่องของวัฒนธรรมอ่ืนได้ และหากมีการจัดกิจกรรมในเชิงย้อนรอยอารยธรรม จ าเป็นต้องมีความ
เข้าใจและอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่โบราณสถานต่างวัฒนธรรม ฉะนั้นควร
ทบทวนประวัติศาสตร์ให้เข้าใจตรงกันชัดเจนเชิง “ความจริงของท้องถิ่น” โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีประวัติศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนอยู่หลายประเด็น ระหว่างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับประวัติศาสตร์ชาติ 
ประวัติศาสตร์ชาติจะต้องเปิดกว้างและยอมรับว่าประเทศไทยมีหลากหลายชาติพันธุ์  โดยเฉพาะในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีชาติพันธุ์มลายูอาศัยและเป็นชนกลุ่มใหญ่ พร้อมทั้ง การพัฒนาบูรณะเมืองโบราณ 
รัฐควรจัดสรรงบประมาณและควรด าเนินการเข้าไปบูรณะเมืองโบราณ ทั้งนี้ก็เพ่ือไม่ให้เกิดค ากล่าวหาว่า
รัฐเป็นผู้เลือกปฏิบัติ ในขณะที่งานวิจัยของ  เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ (2549) ได้ศึกษา
แนวทางด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยชี้ให้เห็นว่า ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมควรให้ใช้ทฤษฎีดอกไม้หลากสีของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งมีความเชื่อว่าความแตกต่าง
ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมสามารถอาศัยร่วมกันได้ภายใต้รัฐธรรมนูญ และรัฐควรต้องสร้าง
ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการออกระเบียบ
ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปได้ว่า 
สาเหตุปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งมาจากความไม่เข้าใจในอัตลักษณ์ของ
ชาวมลายูมุสลิมที่พยายามรักษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมอิสลาม ซึ่งรัฐพยายามที่จะสร้าง
นโยบายผสมกลมกลืนอัตลักษณ์มลายูมุสลิมมาตั้งแต่อดีต แต่ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้กลับรู้สึกตรงกันข้ามกับรัฐ และมองว่าอัตลักษณ์ของชาวมลายูมุสลิมไม่ใช่ปัญหาในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ เป็นการบูรณาการทางวัฒนธรรมพร้อมที่จะยอมรับและเรียนรู้ในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ส าหรับแนวทางการในการแก้ปัญหาบนฐานคิดบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้น สรุป
ได้ว่า รัฐควรส่งเสริมนโยบายสร้างความเข้าใจในเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ส่งเสริมในเรื่อง 
อัตลักษณ์และความเป็นชุมชนท้องถิ่น และเมื่อมีการออกระเบียบหรือกฎข้อบังคับการส่ งเสริมในเรื่อง
ดังกล่าวควรออกค าสั่งในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 2.7.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นับถือต่างศาสนา 
 นันทิยา พิมลศิริพล (อ้างถึงใน แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง, 2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวจีน
กับชุมชนมุสลิมในจังหวัดปัตตานี กรณีศึกษาสุสานลิ้มก่อเหนี่ยว พ.ศ.2501-2533 ผู้วิจัยศึกษาผ่านความเชื่อ 
ต านาน พิธีกรรม ที่มีผลต่อสุสานเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยวช่วงปี พ.ศ.2501-2533 จากการศึกษาพบว่า ชาวจีน
และมาเลย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวมุสลิมเชื้อสายจีนที่เกิดจากการแต่งงานระหว่าง
ชาวจีนและชาวมาเลย์ มีวิถีชีวิตแบบชาวมุสลิมและมีทัศนคติที่ดีต่อชาวจีน ในขณะที่ รัตติยา สาและ (2544) 
ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ของศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่า มิติ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูมุสลิมกับชาวไทยพุทธในปัจจุบัน มีสิ่งที่ท าให้ผู้คนทั้งสองศาสนาอยู่
ร่วมกันได้นั้นก็คือ อ านาจระบบพ่ึงพิงกันในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเกลอ เป็นเครือญาติ 
นายจ้าง-ลูกจ้าง ครู-ศิษย์ และความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามทั้งในระบบและนอกระบบ  ด้วยเงื่อนไขของ
ความจ าเป็นทางด้านปัจจัยต่างๆ เพ่ือการด ารงชีพ สอดคล้องกับ แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง (2546) ที่ศึกษาการ
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ด ารงอยู่และการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมภายใต้พหุวัฒนธรรมเมืองสงขลา ผลการศึกษา
พบว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ชาวไทยพุทธ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเป็นเครือญาติกันที่สืบ
ทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย เมื่อมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ชาวไทยพุทธจะเข้ามาช่วยเหลือกัน 
นอกจากนี้การปฏิสัมพันธ์ทางด้านการค้าพบมากว่าที่สุด เนื่องจากชาวไทยพุทธจะไปจับจ่ายซื้อของที่
ร้านค้าของชาวมุสลิม 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นับถือต่างศาสนา สรุปได้ว่า การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลามกับผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ เป็นไปในทางบวก กล่าวคือ เป็นการปฏิสัมพันธ์
แบบรอมชอม ซึ่งมีลักษณะการพ่ึงพา การช่วยเหลือและการเคารพซึ่งกันและกัน ข้อค้นพบที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้ คือ เมื่อผู้นับถือศาสนาอิสลามกับผู้นับถือศาสนาอ่ืนได้ประสบความขัดแย้งระหว่างกัน มักจะหา
ทางออกด้วยแนวทางสันติ 

2.7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่มีความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางวัฒนธรรมพบว่า งานวิจัยของ ลดาวัลย์ แก้วสีนวล (2554) 
ที่ได้ศึกษา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ได้ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะการสื่อสารของชาวไทยพุทธและชาวไทย
มุสลิมในพ้ืนที่มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกประเภท และสื่อท่ีเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ 
สื่อบุคคล โดยเฉพาะผู้น าทางศาสนา โดยเหตุผลที่มีการสื่อสารระหว่างกันได้แก่ ความสัมพันธ์ทางด้าน
เครือญาติ ความเป็นครูกับศิษย์ ความเป็นเพ่ือน ความเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และการ
ร่วมธุรกิจกัน ส่วนเหตุผลที่ไม่สื่อสารกัน ได้แก่ ความแตกต่างด้านภาษา ทัศนคติและความเชื่อที่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยยังพบว่า สื่อบุคคลมีอิทธิพลในด้านการให้ข่าวสาร ความรู้ แต่ไม่มีผลต่อการสร้างความร่วมมือ 
ส่วนสื่อมวลชนมีอิทธิพลด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้แต่ไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดย
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีพบว่าทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน (2551) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ แบบอยู่ร่วมกันระหว่างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  และพ้ืนที่สามัญ คือ การให้
ความหมายที่ตรงกันต่อพ้ืนที่ เพราะเมื่อเกิดการให้ความหมายที่ตรงกันแล้วจะส่งผลให้เกิดการใช้พ้ืนที่
นั้นๆ ไปในทิศทางเดียวกัน น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการสร้างกฎของพ้ืนที่ และการใช้พ้ืนที่ร่วมกันใน
ชุมชน ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสัมพันธ์ แบบอยู่ร่วมกันคือ การสร้างและปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดีของคนในชุมชนเพ่ือการอยู่ร่วมกัน เปิดโอกาสให้สามารถก าหนดความหมายของพ้ืนที่ร่วมกัน
ทั้งพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และพ้ืนที่สามัญ รวมถึงการก าหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมของการใช้พ้ืนที่จากทุกส่วน 
เพ่ือน าไปสู่การเกิดขึ้นของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้งานวิจัยของ สุริยันต์ สุวรรณราช (2550) ได้เน้น
ย้ าผ่านการวิจัยในเรื่องปัจจัยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของไทยพุทธมุสลิมในจังหวัดสตูล พบว่า 
ชาวไทยพุทธ มุสลิม และชาวจีนเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ท ามาหากินร่วมกันพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกันตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน จึงไม่เกิดความขัดแย้งเพราะเหตุ ต่างชาติพันธุ์ ศาสนา 
ค่านิยม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติ การประกอบอาชีพที่เหมือนกันมีวิถีทางการผลิตและ
ความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบเดียวกัน จึงไม่เกิดช่องว่างทางชนชั้นในชุมชนไม่มีการกดขี่ ขูดรีดประชาชน
ในชุมชน จึงไม่มีความขัดแย้งและการปกครองของผู้น าแต่ละชุมชน ที่มาจากความยินยอมของประชาชน
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ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้น าชุมชนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันโดยยึดหลักการเป็นตัวแทนของ
ชนส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกติกากฎระเบียบในการปกครอง  จึงไม่มีการต่อต้านหรือ
ขัดขวางสันติภาพจึงเกิดข้ึน กลายเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของสองกลุ่ม
วัฒนธรรม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ ใกล้ชิด และคณะ (2554) ที่พบว่ากระบวนการทางสังคม
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกุฎีจีนมีการพบปะและร่วมท ากิจกรรมด้วยกันอยู่เสมอ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่
จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา นอกจากประชากรในชุมชนจะมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว ยังมีการ
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใกล้เคียง ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านศาสนา แต่ก็ยังคงติดต่อช่วยเหลือ
กันอยู่เสมอ สังคมโดยภาพรวมของชุมชนกุฎีจีนประชากรในชุมชนมีความรัก ความสามัคคีปรองดองกันจึง
ท าให้ชุมชนเข้มแข็งและสงบสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุไรยา วานิ และคณะ (2556) ที่ได้ศึกษา การ
อยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษาต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี  
ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง ระบบการปกครองที่มีความยุติธรรม
ความสัมพันธ์แบบเครอืญาติ และการส ื่อสารภาษาเดียวกัน เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
ของชาวไทยพ ุทธและชาวมลายูม ุสลิมในพ้ืนที่ตำบลทรายขาว ชุมชนทรายขาวนำแนวคิดสมานฉันท์มา
ปรับใช้เป็นแนวทางการรักษาความสัมพ ันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในช่วงที่เกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จ ังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้วิธีการประนีประนอม การชี้แจงเพื่อทำความ
เข้าใจ และการร ่วมมือกันของทุกฝ่ายซึ่งเป็นวิธีการทีดี่และใหผ้ลอย ่างยั่งยืน 
 ในขณะที่งานวิจัยของ วิโรจ นาคชาตรี (2553) ที่ได้ศึกษา หลักการปฏิบัติต่อผู้นับถือศาสนาอ่ืน
ตามค าสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม พบว่า ถ้าบุคคลศึกษาศาสนาและมีความรู้ในค าสอน
ทางศาสนาที่ถูกต้องย่อมไม่มีการแบ่งแยกเรื่องดินแดน เชื้อชาติ วัฒนธรรม แม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมที่ 
แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ผู้เป็นศาสนิกชนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดังนั้น ผู้เป็นศาสนิกชนจึง
จ าเป็นต้องร่วมมือสนับสนุนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่กันและกัน เพ่ือสันติภาพและความสุขที่
แท้จริงของมนุษยชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาหรรษา ธมมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547)  
ที่ชี้ให้เห็นว่า การน าหลักคิดในทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความขัดแย้ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากการแย่งชิงน้ าสู่การแบ่งบันน้ า และจากการยึดมั่นในความเป็นอัตลักษณ์ไปสู่การสลายและ
ท าลายความเป็นอัตลักษณ์ มีการร่วมมือกันในการหาทางออกให้ในประเด็นความขัดแย้ง นอกจากนั้น
ประชาชนได้น าหลักคิดทางพระพุทธศาสนาเข้าไปผสมผสานกับพิธีกรรมและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้าง
จิตส านึกมองเห็นคุณค่าของผืนป่า และลุ่มน้ าและมีท่าทีที่ถูกต้องทั้งในการกระท าที่ไม่ท าลายป่า อันเป็น
การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อป่าต้นน้ าและลุ่มน้ า  ซึ่งท าให้ความขัดแย้งในประเด็นของชาติพันธุ์ได้
ด าเนินไปสู่จุด “สมดุล” อย่างสันติ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พรอุษา ประสงค์ วรรณะ (2556) ที่พบว่า 
ประชาชนในพื้นท่ีมี 3 กลุ่มนับถือพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ซึ่งต่างศาสนาต่างก็มี
ความรักความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกันต่างช่วยกันพัฒนาชุมชน ท า
ให้ชุมชนมีแต่สันติสุข หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชุมชนโดยการยึดสถาบัน 3 สถาบันเป็นหลัก คือ  
1) สถาบันชาติ ทุกคนถือส านึกว่าเป็นคนในชาติเดียวกัน คือชาติใดทุกคนนับเนื่องแต่บรรพบุรุษว่าเกิดตาย
ในผืนแผ่นดินไทยอย่างน้อยจะต้องไม่คิดท าลายประเทศไทย แต่จะต้องทดแทนประเทศชาติด้วยการท า
หน้าที่พลเมืองด้วยสุจริต ซื่อสัตย์ และเที่ยงธรรม เคารพกฎหมายและปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองดี   
2) สถาบันศาสนา แม้จะนับถือศาสนาต่างกัน แต่เมื่อส านึกว่าเป็นชาติเดียวกันอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกัน
ยึดมั่นในหลักศาสนาที่มีหลักการเดียวกันว่าท าความดีมีความรักความเมตตาในเพ่ือนบ้านและเพ่ือนมนุษย์ 
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ไม่เบียดเบียนกัน เอ้ือเพ่ือเผื่อแผ่กันและกันทุกคนมีหน้าที่ และปฏิบัติ ตามหลักศาสนา เคารพสิทธิหน้าที่
ของกันและกัน สังคมก็สงบสุขหากมีปัญหาก็ไม่ย่อมให้ไปถึงขั้นบาดหมางทะเลาะวิวาทกัน ต่างหันหน้าเข้า
หากัน ปรึกษาหาทางออกร่วมกัน ตกลงกันด้วยดี เพราะหลักค าสอนแต่ละศาสนาสอนให้รักมีความสามัคคี 
ปรองดองกันอยู่แล้ว ประการส าคัญการร่วมกิจกรรมของชุมชนด้วยกัน ท าให้ทุกคนมีความรักสามัคคีเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกันมีความจริงใจต่อกัน ซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานของศาสนาแต่ละศาสนาอยู่แล้ว สังคมนี้จึงเป็น
ต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า และ  3) ส านึกในพระมหากษัตริย์ 
พระมหากษัตริย์ไทยทรงทศพิธราชธรรมแม้จะทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ก็ทรงด ารงพระสถานภาพเป็นองค์
เอกอัครศาสนูปถัมภกพระอุปถัมภ์บ ารุงทุกศาสนาและนับแต่อดีตทรงน าประชาชนออกปกป้องเมืองจาก
อริราชศสัตรู ทรงท านุบ ารุงประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้มีความสุข
ความเจริญทรงน าพาประเทศชาติให้พ้นภาวะวิกฤติ ประเทศชาติยั่งยืนมาจนตราบทุกวันนี้ หากประชาชน
ทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดี ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังเช่นชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ สังคมก็จะมี
แตค่วามสงบสุข เพราะนอกจากทุกคนจะส านึกในชาติ ศาสนาของตนที่นับถือแล้ว ก็ยังมีพระมหากษัตริย์
เป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักศาสนาของทุกศาสนาทุกอย่าง
ทุกประการ สอดคล้องกับงานของ อุทัย สติมั่น (2559) ที่ได้ชี้ให้เห็นอีกว่าแนวคิดเรื่อง ศาสนสัมพันธ์เป็น
การผสานทัศนะทางศาสนาของประชาคมอาเซียนเข้าด้วยกันเพ่ือให้ไม่เกิดการแตกแยกต่างความคิดความเชื่อ
ในประเด็นทางศาสนาโดยการท าศาสนสัมพันธ์ ในหลักค าสอนให้เป็นหลักจริยธรรมสากลโดยยึดหลัก
สันติภาพ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 ดังนั้นจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่มีความ
แตกต่างต่างวัฒนธรรม ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้พบว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมคือควรมีการสื่อสาร
ระหว่างกัน มีการสร้างกฎในพ้ืนที่ ผู้น าที่มีความยุติธรรม ในขณะที่งานวิจัยบางส่วนใช้วิธีการตามหลักค าสอน
ของศาสนาในการก าหนดการด าเนินชีวิตในสังคมเพ่ือให้เกิดความสันติสุข  

อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยที่ผ่านมายังขาดการศึกษาในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาจจะมี
ข้อขัดแย้งบางประการในข้อจ ากัดของการใช้สิทธิทางวัฒธรรมเพราะข้อเท็จการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
บางครั้งก็กลับไปละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรมโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่พุทธไม่ถอดรองเท้าเข้าไปใน
มัสยิด กรณีเจ้าหน้าที่มุสลิมเข้าร่วมพิธีรดน้ าศพหรือพิธีฌาปนกิจศพ และกรณีอ่ืนๆ เป็นต้น ดังนั้น การ
วิจัยสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่มีความส าคัญที่ต้องเร่งสร้างเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองศาสนาตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ โดยยึดจิตตารมณ์ความรัก ความเป็นพ่ีน้องกันเป็นหลักเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ต่อกัน รับรู้คุณค่าที่มีในศาสนาของกันและกัน และร่วมมือกันสร้างสรรค์ภราดรภาพและสันติภาพให้เกิด
ในสังคมแห่งนี้อีก 
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บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสิทธิ
เสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามแนวทางเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Approach) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4 เครื่องมือในการวิจัย 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม และผู้รู้ทางศาสนาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้พร้อมกับเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  และ
สรุปพร้อมเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากแนวคิดพหุวัฒนธรรมที่พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่ออาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจ าเป็นจะต้องรู้จักแนวทางการในการอยู่ร่วมกันของผู้คนภายใต้พหุวัฒนธรรม เพ่ือการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นไปอย่างปกติสุขและสงบสุข พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันภายในสังคมที่มีกลุ่มคนที่
หลากหลาย ซึ่งทักษะการเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย กฎกติกาต่างๆ ในสังคม ทักษะการรู้จัก
และเข้าใจผู้อ่ืนอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์แก่กลุ่มคนในสังคมไปในทางที่ดี ด้วยเหตุนี้
คณะผู้วิจัยพยายามที่จะหาค าตอบในประเด็นการนับถือศาสนา ปฏิบัติตาม ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พุทธและ
มุสลิมเป็นอย่างไร และประเด็นสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมเป็นอย่างไร ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้สามารถสร้าง ความเข้าใจตามแนวคิด
หลักศาสนสัมพันธ์อย่างไร และ แนวทาง มาตรการ การสร้างเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสอง
ศาสนาตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคมอย่างไร ภายใต้สังคม
“พหุวัฒนธรรม” 
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3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 3.3.1 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมที่ท างานในศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้รู้ทางศาสนา 
 3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมที่ท างานในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีต าแหน่งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้รู้ทางศาสนา จ านวน 34 คน 
ประกอบด้วยสัดส่วน ดังนี้   1) ข้าราชการ จ านวน 10 คน  2) พนักงานราชการ จ านวน 10 คน   
3) ลูกจ้างประจ า/โครงการ จ านวน 10 คน  และ  4) ผู้รู้ทางศาสนาพุทธและอิสลาม 4 คน ซึ่งการได้มา
ของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ 

3.4 เคร่ืองมือในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีนักวิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการท าวิจัยและใช้แบบสัมภาษณ์ เพ่ือสอบถามข้อมูล
เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างในประเด็นที่ศึกษา ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ประเด็นค าถามเก่ียวข้องกับความรู้ ความเข้าใจบริบทความเหมือนและความแตกต่างกัน
ของการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมทั้งกิจกรรมทาง
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธ และ
มุสลิม 
 ส่วนที่ 2 ประเด็นค าถามเก่ียวข้องกับสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม มีอะไรบ้าง และ มี
กิจกรรมทางศาสนาใดบ้างท่ียังเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสิทธิทางวัฒนธรรม 
 ส่วนที่ 3 ประเด็นค าถามถึงข้อเสนอแนะ เพ่ือก าหนดแนวทาง มาตรการในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม 

การนับถือศาสนา ปฏิบัติตาม  
ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 
หรือปฏิบัติ พิธีกรรมตาม
ความ เชื่ อ กิ จ กรรมทาง
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ พุทธ
และมุสลิม 

การสร้าง ความเข้าใจตาม
แนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ 

สิทธิทางวัฒนธรรมใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่พุทธและ
มุสลิม 

 

สังคม 
“พหุวัฒนธรรม” 



50 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ต้อง
สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participant observation) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
เก็บข้อมูล ดังนี้ 
 1. การออกแบบเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ เพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  
ที่เลือกมาศึกษา 
 2. ประสานงานติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์  
ของการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจตรงกัน และนัดวันลงพื้นที่สัมภาษณ์ 
 3. ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในประเด็นที่ศึกษา ที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 60 ถนนสุขยางค์ ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่เป็นการ
พูดคุยแบบธรรมชาติ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
 4. ผู้วิจัยท าการจดประเด็นการให้ข้อมูลที่ส าคัญ และบันทึกเสียงเพ่ือน ามาสรุปผลการศึกษา 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม มาตีความและ
น ามาเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะด าเนินการพร้อมไปกับ
การเก็บรวบรวมแต่ละครั้ง และหลังการเก็บข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และสรุปพร้อมเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการบรรยายและการพรรณนา 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสิทธิ
เสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรม
ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธ
และมุสลิม 2) เพ่ือศึกษาสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทาง 
มาตรการ การสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองศาสนาตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์
ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม” คณะผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในประเด็นความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม
พบว่า ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ทั้งพุทธและมุสลิมจะมีความรู้ความเข้าใจต่อเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตนเองและระหว่าง    
ทั้งสองศาสนา ค่อนข้างน้อย และมีความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างไม่ถ่องแท้  จนบางครั้งไปกระทบ   
ต่อการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ในองค์กร โดยสาเหตุของการที่มีความรู้ค่อนข้างน้อย
และมีความเข้าใจอย่างไม่ถ่องแท้นั้นมาจากปัจจัย ดังนี้ 

1) พื้นฐานความรู้ด้านศาสนาของ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ส่วนใหญ่มีน้อย กอปรกับการนับถือ
ศาสนา การปฏิบัติยังสับสนระหว่างหลักการศาสนากับประเพณีวัฒนธรรม กล่าวคือ การนับถือศาสนา
หรือการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.    
ทั้งพุทธและมุสลิมนั้น เกิดจากการผสมผสานระหว่างค าสอนของศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่ถูก
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ แม้ความรู้นั้นจะถูกถ่ายทอดผ่านผู้รู้ทางศาสนาก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถจะยืนยัน
ได้ว่าความรู้ความเข้าใจในศาสนาของคนๆ หนึ่งนั้น เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการที่แท้จริง เมื่อไม่
สามารถแยกระหว่างสิ่งที่เป็นหลักค าสอนของศาสนากับประเพณีวัฒนธรรม ประกอบกับด้วยระยะเวลาที่
ถูกถ่ายทอดกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น หลักการอาจจะถูกบิดเบือนเพ่ือผลประโยชน์ เพราะมนุษย์มักจะเอา
หลักการศาสนาบางส่วนเพ่ือมาสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งส่งผลให้คนรุ่นหลังโดยเฉพาะคนท างาน
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีพ้ืนฐานด้านศาสนาเกิดความสับสนระหว่างหลักการ
ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม ท าให้การปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนาบัญญัติไม่สามารถเข้าใจและ
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เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้ อย่างกรณีการละหมาดของคนมุสลิมที่เป็นเพียงแค่ก็ละหมาดตามคนอ่ืน 
ไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของหลักการละหมาดว่าคืออะไรและมีเป้าหมายอะไร เช่นเดียวกับไทยพุทธที่มีการ
ปฏิบัติพิธีกรรมของศาสนาเยอะมากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกสืบทอดปฏิบัติกันมา
มากกว่าหลักการที่มาจากศาสนา 

 “...ต้องเข้าใจบริบทที่นี่ว่า การนับถือศาสนาและการยึดหลักศาสนา
ของคนที่นี่นั้น มันไม่ใช่เป็นไปตามหลักค าสอนทั้งหมด แต่เป็นการผสม
ระหว่างวิถีชีวิต วัฒนธรรม กับหลักศาสนา...ถ้าคนพุทธพระไตรปิฎก 
อิสลามก็พระคัมภีร์อัลกุรอาน...มนุษย์มักจะเอาหลักการศาสนาบางส่วน
เพ่ือมาสนองความต้องการของตนเอง หรือบิดเบือนหลักการเพ่ือ
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น...และต้นเหตุที่ใหญ่ก็คือเมื่อผู้รู้ทางศาสนาน า
ความรู้แบบนี้ไปเผยแพร่ มันไม่ท าให้สังคมวุ่นวายหรอ” (ข้าราชการ) 
“...ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าคนที่นี่เขาปฏิบัติธรรมค่อนข้างจะตามประเพณี
มากกว่าเข้าใจว่านั้นคือหลักการศาสนา วันนี้คุณละหมาด แต่รู้หรือไม่ว่า
การละหมาดตามหลักการจริงๆ คืออะไร มีเป้าหมายอะไร แต่วันนี้คุณ
ละหมาดเพราะเห็นคนอ่ืนละหมาดก็เลยละหมาดตาม คนพุทธก็
เหมือนกัน พิธีกรรมศาสนาเยอะมากเพราะเกิดจากประเพณีวัฒนธรรมที่
คนเฒ่าคนแก่เขาปฏิบัติกันมา” (ข้าราชการ) 

2) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ความแตกต่างทางความเชื่อ และ
การปฏิบัติของทั้งสองศาสนา กล่าวคือ แม้ภายใต้สังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกัน การด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจบริบทสังคมที่นี้ โดย ศอ.บต.เองก็ได้น้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทานของรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่กลับพบว่า เจ้าหน้าที่
ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการที่จะเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา ต่างคนต่างท าใน
สิ่งที่ตนเองนับถือโดยไม่สนใจว่าเพ่ือนร่วมงานที่นับถือศาสนาต่างกันจะมีความเชื่ออย่างไร มีข้อปฏิบัติทาง
ศาสนาอย่างไรบ้าง ซึ่งท าให้เกิดความไม่เข้าใจกันในหลายๆ เรื่องๆ เช่น กรณีการเข้าไปร่วมแต่งงาน  
“นิกะฮ์” งานศพ บางคนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่นับถือศาสนาพุทธก็มองว่า การเข้าร่วมในพิธีกลัวเขา  
(คนมุสลิม) ไม่ให้คนพุทธเข้าไป ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เป็นมุสลิมพอถูกเชิญไปร่วมงานแต่งเพ่ือนคนพุทธส่วนใหญ่
มักจะปฏิเสธ เช่นเดียวกันกับงานศพที่ เจ้าหน้าที่มุสลิมจะเข้าร่วมเฉพาะบางส่วนของงานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
การปฏิบัติต่อกันของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อเป็นไปด้วยความระมัดระวังและ
พยายามเข้าใจว่าเป็นหลักปฏิบัติทางศาสนาของแต่ละคน แม้ว่าข้อเท็จจริงของค าว่า “เข้าใจ” ยังมีข้อ
สงสัยและต้องการค าอธิบายอีกมากมายก็ตาม ทั้งนี้การปฏิบัติต่อกันที่กล่าวมาข้างตั้นนั้นเป็นไปเพราะ 
ทุกคนกลัวว่าจะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรม
ตามความเชื่อของแต่ละคน นอกจากนี้การไม่ให้ความส าคัญในการเรียนรู้ความแตกต่างของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา อันน ามาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในการ  
อยู่ร่วมกันในองค์กรและสังคม แม้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเกิดจากไม่รู้ความรู้ก็ตาม 
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“...ปกติเราก็ปฏิบัติตามความเชื่อของเรา เคยเข้าไปร่วมแต่งงาน“นิกะฮ์” 
ของเพ่ือนร่วมงานที่บ้าน แต่แค่ไปทานอาหารที่เขาเลี้ยงเท่านั้น ไม่เคยรู้
ว่าตอนพิธีแต่งงานเขาจัดอย่างไรบ้าง เพราะกลัวเขาไม่ให้คนพุทธเข้าไป...
เช่นเดียวกันท าไมคนมุสลิมพอเราชวนไปงานแต่งเพ่ือนคนพุทธส่วนใหญ่
เขาจะปฏิเสธ แต่มีเพ่ือนบางคนก็ไป ที่ ศอ.บต. ก็เหมือนกันพอคนพุทธ
จัดกิจรรมคนมุสลิมก็ไม่เข้าร่วมส่วนใหญ่น่ะ” (พนักงานราชการ) 
“...เป็นเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เพ่ิงเข้ามาท างานใหม่ เดิมท างานอยู่ที่กรุงเทพ 
พอดีคุณยายไม่สบายก็เลยกลับมาท างานที่นี่ ก็...ชอบพากับข้าวมากินที่
ท างาน พอดีวันนั้นแม่ท าข้าวผัดหมู...พอเปิดกินที่ท างาน รู้สึกได้เลยว่า
เพ่ือนร่วมงานมุสลิมที่นั่งกินข้าวด้วยกัน ถามว่าเนื้อหมูหรอ สักพักก็ลุกไป
นั่งที่อ่ืน...รู้แค่ว่ามุสลิมไม่กินหมู แต่พฤติกรรมแบบนั้นท าให้รู้สึกว่าไม่ใช่
ทานอย่างเดียวแล้ว ก็...อยากจะทราบเหมือนกันว่าท าไม เผื่อเราจะได้
ปฏิบัติถูก...ถ้าเขาบอกว่าเข้าไปไม่ได้ เราก็เข้าใจน่ะว่ามันเป็นหลักปฏิบัติ
ของเขา แต่บางครั้งก็อยากจะได้ค าอธิบายเหมือนกันว่าท าไมถึงเข้าไม่ได้
...(ลูกจ้าง ศอ.บต.) 
“...เคยลงพ้ืนที่งานศพของคนพุทธที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้...แค่ไปช่วยยกพวงหรีด แต่คนที่ท าหน้าที่วาง
พวงหรีดนั้น เป็น ผอ.ส านัก เป็นคนพุทธ...ก็ออกไปรอข้างนอก เพราะคิด
ว่าเราน่าจะเข้าไปนั่งด้วยไม่ได้เพราะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ” 
(ลูกจ้าง ศอ.บต.) 

3) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. บางคนเติบโตมาในสังคมวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว ท าให้มีมุมมองต่อการอยู่
ร่วมกันในองค์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมค่อนข้างแคบ กล่าวคือ ความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา ปฏิบัติตาม ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรม
ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละคนนั้น จะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นหลัก 
เนื่องจากพ้ืนฐานประสบการณ์ชีวิตของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่เหมือนกัน และมองว่าประสบการณ์ชีวิตมี
ส่วนส าคัญที่จะท าให้คนสามารถเข้าใจการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายได้ ส าหรับเจ้าหน้าที่
บางคนเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมเชิงเดี่ยวถูกสอนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของศาสนาตนเองเท่านั้น 
หรือบางครั้งก็ถูกปลูกฝังให้มีความรู้สึกกว่าวัฒนธรรมของตนดีที่สุดส่วนของคนอ่ืนนั้นไม่ดี ซึ่งการมี
ประสบการณ์ชีวิตในวัฒนธรรมเชิงเดี่ยวนี้อาจจะมีมโนทัศน์ที่ไม่กว้างมากนัก เมื่อต้องเข้าไปอยู่ในสังคมที่มี
วัฒนธรรมหลากหลายก็จะท าให้เกิดมีความเข้าใจในการร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรมค่อนข้างยาก  
แต่ส าหรับหลายๆ คนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตและความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาจมี
มุมมองที่เปิดกว้างกว่า แม้ว่าพ้ืนฐานด้านความรู้ทางศาสนาอาจจะมีน้อย แต่ประสบการณ์เหล่านี้จะสอน
ให้เขาได้เข้าใจถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตาม ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรม
ตามความเชื่อของกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าจะนับถือศาสนาพุทธหรืออิสลามก็ตาม 
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“...วิถีชีวิตของมุสลิมแถวกรุงเทพฯ กับมุสลิมที่นี่มันถึงแตกต่างกัน  
ถูกไหม?...” (ข้าราชการ) 
“เมื่อพูดถึงสิทธิทางวัฒนธรรม ต้องมองที่ตัวบุคคลเป็นหลัก เนื่องจาก
ความเข้าใจ และประสบการณ์ชีวิตในแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น ส าหรับ
บางคนที่มองว่า “มุสลิมต้องพูดภาษายาวีได้ ถ้าพูดภาษายาวีไม่ได้ก็ไม่ใช่
มุสลิม” (ข้าราชการ) 
“ความเข้าใจและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่เติบโตในสังคมของแต่ละ
คนแตกต่างกันไปบางคนเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว อาจจะมี
มโนทัศน์ที่ไม่กว้างมากนัก แต่ส าหรับหลายๆ คนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิต
และความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาจมีมุมมองที่เปิด
กว้างกว่า ฉะนั้นเสรีภาพในการปฏิบัติทางศาสนาก็เช่นเดียวกัน คือขึ้นอยู่
กับความเข้าใจในแต่ละคนว่ามีมากน้อยแค่ไหน” (ลูกจ้าง ศอ.บต.) 

ประเด็นที่ 2 สิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีศู่นย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม  
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประเด็นสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยสามารถสรุปได้  
3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวกับ
สิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม พบว่า เนื่องจาก ศอ.บต. เป็นหน่วยงานระดับนโยบายในพ้ืนที่ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรม และศาสนา ส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานและ
องค์กรในพ้ืนที่มากกว่า ศอ.บต. เป็นผู้จัดกิจกรรมเอง หรือมีบางกิจกรรมที่ ศอ.บต. อาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการหรือพิธีเปิดกิจกรรมตามโอกาส ซึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมนั้นมีทั้งกิจกรรมทางศาสนา
พุทธและอิสลาม ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ผอ.ส านักฯ ก็จะมอบให้เจ้าหน้าที่ไทยพุทธรับผิดชอบ
และเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วย ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามก็มอบให้เจ้าหน้าที่มุสลิมรับผิดชอบและเข้า
ไปร่วมกิจจรรม ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดประเด็นเรื่องสิทธิทางวัฒนธรรมตามมา แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีบางกิจกรรมที่
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าไปร่วมเนื่องด้วยเหตุผลจ าเป็นและปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่ทุกคนเข้าใจว่าก าลังปฏิบัติตาม
หน้าที่ นอกจากกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานแล้ว ศอ.บต. ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  
ซึ่งอาจจะจัดในหน่วยงานในบางครั้ง ส่วนใหญ่กิจกรรมในลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดจากความต้องการของผู้บริหาร 
หรือเกี่ยวพันกับภารกิจงานของส านักอ่ืนๆ โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาพิธีฌาปนกิจศพ รดน้ าศพ ที่กลายเป็น
ภารกิจงานส าคัญอย่างหนึ่งของ ศอ.บต. โดยมีส านักการให้ความช่วยเหลือเยียวยารับผิดชอบงานด้านการ
ดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อมีประชาชน
หรือเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต จะต้องมีการจัดงานศพตามประเพณีของแต่ละศาสนา  ซึ่งในการด าเนินงาน
ศอ.บต. ได้จัดเจ้าหน้าที่เยียวยาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมงานศพ การเยี่ยมบ้านให้ก าลังใจแก่
ญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิต เป็นต้น 
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“...ศอ.บต.จะเป็นหน่วยที่คอยสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่ 
ตามความสอดคล้องของแผนงานและความต้องการของคนในพ้ืนที่ อาจจะมี 
ส่วนร่วมในกระบวนการหรือพิธีเปิดกิจกรรมบ้าง ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาพุทธ ผอ.ส านักฯ ก็จะมอบให้เจ้าหน้าที่ไทยพุทธรับผิดชอบต้ังแต่ขั้นตอน
ของการเขียนโครงการ รวมถึงการเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วย ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนาอิสลามก็มอบให้เจ้าหน้าที่มุสลิมรับผิดชอบ เพราะไม่อยากให้มีปัญหา
ตามมา แต่อาจมีบางกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าไปร่วมเนื่องด้วยเหตุผล
จ าเป็นและปัจจัยหลายๆ อย่าง ...การท างานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องละเอียดจ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ...นอกจากกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานแล้ว 
ศอ.บต. ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งอาจจะจัดในหน่วยงานใน
บางครั้งส่วนใหญ่กิจกรรมในลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดจากความต้องการของ
ผู้บริหาร หรือเกี่ยวพันกับภารกิจงานของส านักอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมพิธีฌาปนกิจ
ศพ รดน้ าศพ ที่กลายเป็นภารกิจงานส าคัญของส านักการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยา เหล่านี้เป็นต้น...” (ข้าราชการ) 

“...งานของเรา...เมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ไหน ประชาชนถูกยิง 
ถูกระเบิด หรือถูกท าร้ายอะไรก็แล้วแต่ อันเป็นผลท าให้เกิดการเสียชีวิต 
หรือ บาดเจ็บเกิด ทีมเยียวยา ศอ.บต. จะลงพ้ืนที่ทันทีภายใต้หลักการ
ท างานของเลขาธิการ ศอ.บต. ที่ว่า “ทันที ทั่วถึง เท่าเทียม...” (ข้าราชการ) 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ 
ศอ.บต. มองว่า ทุกคนมีเสรีภาพต่อการแสดงออกทางวัฒนธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่
ไม่ใช่ของตนเอง ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ของตนเองนั้น เจ้าหน้าที่จะท าการบ้านมาเป็น
อย่างดี เช่น การพาข้าวสารไปเยี่ยมให้ก าลังใจแก่ญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิต การไม่เข้าร่วมในช่วงที่ท าพิธีกรรม
ทางศาสนา โดยใช้วิธีการยืนอยู่ห่างๆ บริเวณรอบนอก กล่าวคือ ท าที่สามารถกระท าได้ อย่างกรณีไปงาน
ศพของมุสลิม ก็พาข้าวสารไป เพ่ือที่ญาติๆ จะได้น าไปใช้ในการจัดเลี้ยงอาหารแก่คนที่มาร่วมไว้อาลัย 
เช่นเดียวกันกับคนมุสลิม การไปพิธีงานศพของไทยพุทธ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่มุสลิม ก็ท าเฉพาะในสิ่งที่
เราท าได้ เช่น เมื่อมีพิธีสวดมนต์ ก็จะออกไปอยู่ข้างนอกบริเวณที่เขาท าพิธี หรือถ้าต้องรับหน้าที่เอาพวงหรีด
ในนามของผู้บริหารไปวางในพิธี ก็ยกไปวางไปที่เขาจัดให้ แต่ไม่ได้กราบหรือกระท าการใดๆ ที่มากกว่านั้น 
เพราะให้ถือเป็นมารยาทในสังคมท่ีควรปฏิบัติ 

“...มีทั้งงานศพของไทยพุทธและมุสลิมที่ไป ก็ไม่มีปัญหาอะไร ฉันก็ท า
เท่าท่ีฉันท าได้ อย่างไปงานศพของมุสลิม ฉันก็พาข้าวสาร 1 กระสอบ ไป 
เพ่ือที่ญาติๆ จะได้น าไปใช้ในการจัดเลี้ยงอาหารแก่คนที่มาร่วมไว้อาลัย 
หรือถ้า เป็นกรณี เจ้ าหน้าที่ รั ฐมุสลิมเสียชีวิต  ซึ่ งจะมี พิธีมอบดิน
พระราชทาน ทีมเราต้องไปท าพิธีที่ “กุโบร์” (สุสาน) ฉันก็ไม่เข้าไปข้างใน 
เข้าใจว่าบริบทมุสลิมที่นี่เป็นอย่างนี้...” (ข้าราชการ) 
“...ตอนไปพิธีงานศพของไทยพุทธ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่มุสลิม เราก็
ท าเฉพาะในสิ่งที่เราท าได้ เช่น เมื่อมีพิธีสวดมนต์ แบบเนี่ยะ เราก็จะ
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ออกไปอยู่ข้างนอกบริเวณที่เขาท าพิธี....หรือถ้าต้องรับหน้าที่เอาพวงหรีด
ในนามของผู้บริหารไปวางในพิธี ก็ยกไปวางไปที่เขาจัดให้ แต่ไม่ได้กราบ
หรือกระท าการใดๆ ที่มากกว่านั้น...” (ลูกจ้าง ศอ.บต.) 
“บางกรณีในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีต าแหน่งทางราชการสูงๆ และได้ถูก
เชิญให้เป็นประธานเปิดพิธีทางวัฒนธรรม ที่มีพิธีกรรมทางศาสนา  
ซึ่งปฏิเสธอาจมีผลต่อต าแหน่ง หรือด้วยความเกรงใจผู้เชิญ ก็ควรหา
วิธิการที่เหมาะสม อาจจะให้รองประธาน หรือผู้ช่วยที่มีความเข้าใจและ
นับถือศาสนาด้วยกันเองไปแทนได้” (พนักงานราชการ) 

ประเด็นที่สอง สิ่งท่ียังเป็นปัญหาในด้านสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม         
พบว่า นอกจากเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการที่จะเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของทั้งสองศาสนาแล้ว ยังพบว่า การปฏิสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ในองค์กร ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานหรือการด าเนินชีวิตร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กร ยังขาดการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
กันในเรื่องของความแตกต่างทางความเชื่อและการปฏิบัติของทั้งสองศาสนาด้วย “ประเด็นกิจกรรมใดบ้าง
ที่สามารถเข้าร่วมได้และไม่ได้” อย่างกรณีงานศพของ เจ้าหน้าที่มุสลิม ในงานพิธีรับดินพระราชทานที่ต้อง
เอาดินไปวางที่หลุมฝังศพของผู้เสียใน “กุโปร์” (สุสาน) พิธีจะจัดขึ้นในบริเวณกุโปร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่พุทธไม่
สามารถเข้าไปได้ เพราะเขา (คนมุสลิม) บอกว่า “เข้าไม่ได้” ในขณะที่เจ้าหน้าที่พุทธเองก็เกิดข้อสงสัยว่า
สาเหตุใดถึงเข้าไปในบริเวณนั้นไม่ได ้แม้จะพอเข้าใจว่านั้นเป็นหลักปฏิบัติของมุสลิม เช่นเดียวกับกรณีของ
การเข้าร่วมงานครบรอบวันปิยะมหาราช เจ้าหน้าที่มุสลิมไม่ค่อยมาร่วมงาน ทั้งที่มุสลิมมบางคนก็สามารถ
เข้ามาร่วมในงานได้ หรือบางคนเข้าไปรับประทานอาหารร้านของคนไทยพุทธได้ แต่บางคนภาชนะจะทาน
ร่วมกันยังไม่ได้เลย สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่สร้างความไมเ่ข้าใจระหว่างกัน 

“...ตอนเข้าไปงานศพของพ่ีน้องมุสลิม ในงานพิธีรับดินพระราชทาน ที่
ต้องเอาดินไปวางที่หลุมฝังศพของผู้เสียใน “กุโปร์” (สุสาน) พิธีจะจัดขึ้น
ในบริเวณกุโปร์ ซึ่งผมก็ไม่เข้าไป เพราะเขาบอกว่า “เข้าไม่ได้” แต่ก็ไม่รู้
เหมือนกันว่าสาเหตุใดถึงเข้าไปในบริเวณนั้นไม่ได้...เข้าใจว่าเป็นหลัก
ปฏิบัติของมุสลิมเขา...” (ลูกจ้าง ศอ.บต.) 
“...เคยมีเจ้าหน้าที่ไทยพุทธถามว่า ท าไมในงานครบรอบวันปิยะมหาราช 
เจ้าหน้าที่มุสลิมไม่ค่อยมาร่วมงาน ทั้ งที่มุสลิมมบางคนก็สามารถ         
เข้ามาร่วมในงานได้...เช่นเดียวกันมุสลิมบางคนเข้าไปรับประทานอาหาร
ร้านของคนไทยพุทธได้ แต่บางคนแม้บางภาชนะจะทานร่วมกันยัง     
ไม่ได้เลย...”(ลูกจ้าง ศอ.บต.) 

นอกจากนี้ยังมปีระเด็นที่ล่อแหลมในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา จนท าให้เจ้าหน้าที่บางคนเกิด
ค าถามท่ีว่า ท าไมคนไทยพุทธสามารถช่วยเหลือคนไทยมุสลิมได้ แต่ในขณะเดียวกันคนไทยมุสลิมไม่ได้เข้า
ไปช่วยเหลือคนไทยพุทธ ในการปฏิบัติทางวัฒนธรรม เช่น การจัดงานเลี้ยงอาหารต่างๆ จึงเกิดท าให้มี
ความรู้สึกว่าอีกฝ่ายเห็นแก่ตัว ในขณะที่ “เราช่วยเขา เขาไม่ช่วยเรา” ความรู้สึกดังกล่าวมักจะเกิดจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกของเจ้าหน้าที่มุสลิมบางคนที่ยังมีมุมมองที่แคบอยู่ ถึงแม้แนวทางการปฏิบัติได้ถูก
ชี้แจงด้วยองค์กรศาสนาแล้วก็ตาม         
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“ประเด็นที่ล่อแหลมในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา บางคนจึงเกิด
ค าถามที่ว่า ท าไมคนไทยพุทธสามารถช่วยเหลือคนไทยมุสลิมได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันคนไทยมุสลิมไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือคนไทยพุทธ ในการ
ปฏิบัติทางวัฒนธรรม เช่นการจัดงานเลี้ยงอาหารต่างๆ จึงเกิดประเด็น
ที่ว่า “เราช่วยเขา เขาไม่ช่วยเรา” สิ่งหล่านี้ต้องมีการอธิบายและเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างความเข้าใจทั้งสองฝ่าย เพราะมุสลิมเอง การ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเป็นที่สิ่ งที่สนับสนุน เพ่ือสร้างความ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน แต่ส าหรับบางคนก็ยังมีมุมมองที่แคบอยู่ ทั้งนี้
ส าหรับคนมุสลิมในหลายๆ ประเด็นได้มีการฟัตวา (วินิจฉัย) จากท่าน
จุฬาราชมนตรีแห่งประเทศไทยว่าสามารถปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน เช่น 
การเข้าร่วมพิธีงานศพ เราในฐานะมุสลิมที่อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม
สามารถเข้าร่วมในงานศพของคนต่างศาสนิกได้ แต่ไม่สามารถร่วมพิธี
ปฏิบัติทางศาสนาได้  ด้วยหลักศาสนาอิสลามที่ได้การก าหนดไว้ ” 
(พนักงานราชการ) 

เช่นเดียวกันในกรณีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถเข้ามัสยิดได้หรือไม่ ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือ
กรณีอย่างอ่ืน ซึ่งกลายเป็นข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่พุทธว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่สามารถเข้าไปในมัสยิดได้ 
ทั้งที่ประเทศมุสลิมเองก็มีมัสยิดส าหรับคนต่างศาสนิกเข้าไปเที่ยวชมสถาปัตยกรรมได้ และจากการ
สอบถามผู้รู้ทางศาสนาอิสลาม พบว่า ในข้อเท็จจริงของประเด็นนี้ ตามหลักการศาสนที่แท้จริงนั้นเป็นการ
ห้ามเฉพาะมัสยิดหะรอม (มัสยิดในมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย) เนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่อนุญาต
เฉพาะมุสลิมเท่านั้น ส าหรับมัสยิดในพ้ืนที่ อ่ืนๆ หากคนต่างศาสนิกขอเข้าเยี่ยมชมเพ่ือการเรียนรู้ก็เป็นที่
อนุญาต อย่างไรก็ตามหากมองในภาพรวมต่อประเด็นที่ท าให้เกิดความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ด้วยกัน  
มองว่าไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องการเมืองแทรกมาด้วย 
เพราะส่วนหนึ่งของปัญหาที่ไม่เข้าใจกันในพ้ืนที่นั้น มักจะเกิดจากการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอโดยกลุ่ม
ผลประโยชน์บางกลุ่มได้บิดเบือนหลักการศาสนาและการอ้างวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์มาเกี่ยวข้อง 
และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์อันเป็นที่นิยมของเจ้าหน้าที่ในการบริโภค
ข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่พ้ืนฐานความรู้ทางศาสนาของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีน้อย และการนับถือหลัก
ศาสนาหรือการปฏิบัติจะเป็นการปฏิบัติตามบรรพบุรุษมากกว่าหลักค าสอนศาสนาที่แท้จริง อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่บางคนที่อยู่ในหน่วยงาน ศอ.บต. เติบโตในรูปแบบชุมชนที่มีวัฒนธรรมเชิงเดียว จึงง่ายต่อการ
ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผลประโยชน์ในพ้ืนที่ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการอธิบายและเรียนรู้ซึ่งกันและ
เพ่ือสร้างความเข้าใจทั้งสองฝ่าย 

 “ในกรณีที่คนไม่ใช่มุสลิมสามารถเข้ามัสยิดได้หรือไม่? การห้ามศาสนิก
อ่ืนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าไม่ได้นั้น ซึ่งเป็นการห้ามเฉพาะมัสยิดหะรอม (มัสยิด
ในมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย) เนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่อนุญาต
เฉพาะมุสลิมเท่านั้น ส าหรับมัสยิดในพ้ืนที่อ่ืนๆ หากคนต่างศาสนิกขอเข้า
เยี่ยมชมเพื่อการเรียนรู้ก็เป็นที่อนุญาต เพราะศาสนาอิสลามเองก็เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างต่างศาสนา วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระท าหรือการปฏิบัติ
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ว่ามีกับเจตนารมณ์ (เนียะต์) แบบไหน หากมีเจตนารมณ์ที่ดีก็เป็นการ
ส่งเสริมให้กระท า แต่หากเจตนารมณ์ไม่ดี ก็ไม่เป็นที่อนุญาต” (ผู้รู้ทาง
ศาสนาอิสลาม) 
“ส าหรับประเด็นที่เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกันนั้น มองว่าไม่ใช่เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือวัฒนธรรม แต่เป็นเรื่องการเมืองมากกว่า 
เนื่องจากปัญหาที่ไม่เข้าใจกันในพ้ืนที่บ้านเรานั้น มักจะเกิดจากการเมือง
มาเก่ียวข้องด้วยเสมอ”(ผู้รู้ทางศาสนาพุทธ) 

ประเด็นที่สาม ขอบเขตของสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมตามกรอบของศาสนา พบว่า ขอบเขตของสิทธิทางวัฒนธรรมใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พุทธตามกรอบศาสนาไม่มีปรากฏหลักฐาน
ตามค าสอนของพระพุทธศาสนาว่าห้ามมิให้คนพุทธเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของศาสนาอ่ืน และ
เช่นเดียวกันส าหรับคนต่างศาสนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมของพุทธ เป็นที่อนุญาตโดยไม่มี
ข้อยกเว้น เพราะศาสนาคือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคนอยู่แล้ว 

“...ในสิทธิวัฒนธรรมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่มีหลักค าสอนใดใน
ศาสนาพุทธที่ห้ามหรือบังคับไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ...”       
(ผู้รู้ทางศาสนาพุทธ) 
“...กิจกรรมทุกกิจกรรมของคนไทยพุทธ เป็นที่อนุญาตส าหรับให้คนต่าง
ศาสนาเข้ามาร่วม โดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะสังคมพุทธเดิมก็อยู่กับคนต่าง
ศาสนาอยู่แล้ว เช่น ในอินเดีย เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่
ศาสนาใดสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้...”(ผู้รู้ทางศาสนาพุทธ) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.ที่เป็นคนมุสลิมในประเด็นการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างต้องดู
ความเหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมในที่นี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตนเองในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม หาก
เป็นกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมศาสนาก็ควรอยู่นอกพิธี คือไม่ควรร่วมพิธีกรรมเหล่านั้น แต่หากเป็นกิจกรรม
ทั่วไปที่ไม่ใช่พิธีกรรมศาสนา การเข้าร่วมสังสรรค์ทางสังคมท่ีไม่เกียวข้องกับความเชื่อก็สามารถกระท าและ
เป็นการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้อีกด้วย ศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตนเอง ทั้งนี้หากมองด้วยหลักการของอิสลามพบว่าบางกรณี
สามารถยืดหยุ่นได้ และในบางกรณีก็ไม่สามารถยืดหยุ่น 

“เสรีภาพในการนับถือศาสนาในแต่ละศาสนาสามารถกระท าอย่างเสรี 
และได้ให้เกียรติระหว่างกันอยู่เสมอมา ส าหรับคนมุสลิมในประเด็นสิทธิ
ทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างต้องดูความ
เหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมในที่นี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตนเองในแต่ละ
กิจกรรมที่เข้าร่วม หากเป็นกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมศาสนาก็ควรอยู่นอกพิธี 
คือ ไม่ควรร่วมพิธีกรรมเหล่านั้น แต่หากเป็นกิจกรรมทั่วไปที่ไม่ใช่
พิธีกรรมศาสนา” (ลูกจ้าง ศอ.บต.) 
“การเข้าร่วมสังสรรค์ทางสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อก็สามารถ
กระท าและเป็นการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้อีก
ด้วย” (พนักงานราชการ) 
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“ศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาของตนเอง ทั้งนี้หากมองด้วยหลักการของอิสลามพบว่า
บางกรณีสามารถยืดหยุ่นได้ และในบางกรณีก็ไม่สามารถยืดหยุ่น ”      
(ผู้รู้ทางศาสนาอิสลาม) 

กรณีกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาตามหลักการอิสลามไม่สามารถยืดหยุ่น เนื่องจาก ด้วย
หลักการของอิสลามของการเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนิกอ่ืน ไม่เป็นที่อนุญาต เว้นแต่ด้วยความจ าเป็นถึง
ขั้นต้องเสียชีวิต (ความจ าเป็นขั้นสูงสุด) ซึ่งความจ าเป็นในที่นี้ไม่สามารถบอกได้ว่ามีขอบเขตขนาดไหน แต่
เจ้าตัวหรือผู้กระท าเองจะรู้ดีที่สุดว่ามีความจ าเป็นขนาดไหน และหากมีความเป็นจ าถึงขั้นของการต้อง
เสียชีวิตก็เป็นที่อนุญาตเช่นกัน แต่ต้องเข้าใจว่า ด้วยหลักการอิสลามแล้วไม่อนุญาต  นอกจากนี้ยังมี
นักวิชาการมุสลิมที่เป็นส่วนน้อยที่มองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นพิธีกรรมของศาสนิกอ่ืน 
สามารถเข้าร่วมได้ เพราะมองว่าเป็นการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในสังคม เช่น การเข้าในพิธีการ
วางเพลิงศพ ทั้งนี้ นักวิชาการมุสลิมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับในการปฏิบัติเหล่านั้น อย่างไรก็ตามความคิดเห็น
หรือมุมมองของผู้น าทางศาสนาอิสลามหรือนักวิชาการมุสลิมนั้น เป็นแค่ทัศนะหนึ่งที่ทุกคนจะน าไปใช้
หรือไม่ก็ได้ หากเป็นข้อเสนอที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ควรยึด
ทัศนะที่ถูกข้อเสนอจากองค์กรสูงสุดด้านศาสนาอิสลามอย่างส านักจุฬาราชมนตรี ทั้งนี้นั้นเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องหลักการศาสนาตามมา 

 “ประเด็นในการเข้าร่วมในกิจกรรมของคนต่างศาสนาพบว่า มุสลิม
สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ได้ แต่ต้องไม่ใช่กิจกรรมทาง
พิธีกรรมทางศาสนา เนื่องจาก ด้วยหลักการของอิสลามของการเข้าร่วม
ในพิธีกรรมทางศาสนิกอ่ืน ไม่เป็นที่อนุญาต เว้นแต่ด้วยความจ าเป็นถึงขั้น
ต้องเสียชีวิต (ความจ าเป็นขั้นสูงสุด) ซึ่งความจ าเป็นในที่นี่ไม่สามารถบอก
ได้ว่ามีขอบเขตขนาดไหน แต่เจ้าตัวหรือผู้กระท าเองจะรู้ดีที่สุดว่ามีความ
จ าเป็นขนาดไหน และหากมีความเป็นจ าถึงขั้นของการต้องเสียชีวิตก็เป็น
ที่อนุญาตเช่นกัน แต่ต้องเข้าใจว่า ด้วยหลักการอิสลามแล้วไม่อนุญาต” 
(ผู้รู้ทางศาสนาอิสลาม) 
“...มีนักวิชาการมุสลิมที่เป็นส่วนน้อยที่มองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พิธีกรรมของศาสนิกอ่ืน สามารถเข้าร่วมได้ เพราะมองว่าเป็นการปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในสังคม เช่น การเข้าในพิธีการวางเพลิงศพ 
ทั้งนี้นักวิชาการมุสลิมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับในการปฏิบัติเหล่านั้น” (ผู้รู้ทาง
ศาสนาอิสลาม) 
“...ส าหรับแนวทางของหน่วยงานของรัฐที่จะด าเนินเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง
หรือข้อสงสัยในประเด็นศาสนาอิสลามนั้น ควรยึดตามทัศนะที่ประกาศ
ออกมาโดยส านักจุฬาราชมนตรี เพราะถือเป็นหน่วยงานของรัฐหรือ
องคก์รสูงสุดด้านศาสนาอิสลาม...”(ผู้รู้ทางศาสนาอิสลาม) 
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ประเด็นที่ 3 เสนอแนะแนวทาง มาตรการ การสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรม
ระหว่างทั้งสองศาสนาตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยา
ปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม”  

จากการสัมภาษณ์ในประเด็นนี้ พบว่า ปัจจุบันการด าเนินชีวิตในหน่วยงานของ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. 
ยังมีหลายเรื่องที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจกัน เมื่อต้องมาอยู่ร่วมกันในสังคมนเดียวกันแล้ว บางครั้งด้วยความไม่รู้
และไม่เข้าใจกัน พฤติกรรมที่แสดงออกในการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กร อาจจะไปกระทบต่อสิทธิทาง
วัฒนธรรมของเพ่ือนร่วมกันที่มีความแตกต่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนท าให้เพ่ือนร่วมงานมีความรู้สึกที่
ไม่ดี บางครั้งมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการไม่ให้เกียรติกัน หรืออาจจะมองว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงการเห็นแก่ตัวจนเกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน ในขณะที่การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อกันนั้น
กลับกลายเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาในด้านสิทธิทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. แม้ว่าปัญหาด้านสิทธิ
ทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเล็กๆ ที่เกิดจากตัวบุคคลเป็นหลักแต่การสร้าง
ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างกัน ถือเป็นเรื่องส าคัญของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
หากปัญหาไม่ได้มแีนวทางการป้องกันและการแก้ไข อาจจะส่งผลท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่
ด้วยกันได้ 

“...ที่เห็นอยู่ตอนนี้การใช้ชีวิตในหน่วยงานของเจ้าหน้า ศอ.บต. ทั้งพุทธ
และมุสลิม ยังมีหลายเรื่องที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจกัน ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง
ภาชนะในการใส่อาหารร่วมกันของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีส่วนผสมของ
อาหารที่เจ้าหน้าที่มุสลิมไม่สามรารถกินได้...การกระท าโดยความไม่รู้ มัน
ท าให้เ พ่ือนร่วมงานด้วยกันรู้สึกไม่ให้เกียรติกัน หรืออาหารที่ เป็น
ประเพณีของเจ้าหน้าที่มุสลิม พามากินที่ท างาน แต่เจ้าหน้าที่พุทธไม่
สามารถกินได้...แบบเนี่ยะ...มันจะเป็นการมองว่าเห็นแก่ตัวมาก ไม่แบ่ง
กันเลย...แต่บางคนก็เข้าใจน่ะ ทั้งหมดเกิดจากความรู้ของเจ้าหน้าที่ และ
ไม่ถูกอธิบายให้เข้าใจในสิ่งนั้น...(พนักงานราชการ) 

จากปัญหาข้างต้น กลุ่มตัวอย่างจึงได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ ถึงการสร้างความเข้าใจ
ถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองศาสนาตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยา
ปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม” ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และความเข้าใจที่ชัดเจน ควรให้ผู้รู้ทางศาสนาที่มีประสบการณ์ 
เข้าใจในบริบทพ้ืนที่มาช่วยจัดหลักสูตร บรรยายอบรมสิทธิทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา เพ่ือสื่อสารให้
เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ได้เข้าใจถึงความแตกต่างกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมทั้งคนท างาน 
ต้องมีการปรับทัศนคติภายในองค์กร อาจจะใช้วิธีการอบรม และการศึกษาเรียนรู้พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ มีการด ารง
อยู่ซึ่งความเป็นพหุวัฒนธรรมมาเป็นต้นแบบ เพราะการเปิดมุมมองใหม่ๆ อาจจะสร้างความเข้าใจกันได้ใน
หลายๆ มิติ และที่ส าคัญควรมีการปลูกฝังค าสอนที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆ ในเรื่องดังกล่าวซึ่งสามารถสร้าง
ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

“...ต้องเชิญผู้รู้ทางศาสนาที่มีหัวคิดทันสมัยหน่อยมาช่วยจัดหลักสูตรหรือ
มาบรรยายในหัวข้อที่จัดอบรม...ผู้รู้บางท่านในพ้ืนที่ยังมีความคิดที่แคบ 
หมายถึง ผู้รู้ทางศาสนาอิสลามและพุทธแหละ คนพวกนี้จะสอนแต่ข้อดี
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ของศาสนาตนเองมากไปหน่อย โดยไม่ได้มองว่าบริบทพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มันมีหลายองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องในศาสนา...
นอกจากเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ต้องถามผู้รู้ด้วย ถ้าบอกว่าให้บรรยาย
สิทธิทางวัฒนธรรมเป็นอย่างไร คิดว่าเขาคงจะบอกสิทธิในศาสนาของ
ตนเองซะมากกว่า...ฉะนั้นผู้รู้ต้องกว้างในเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ ” 
(ข้าราชการ) 
“การปรับทัศนคติภายในองค์กรในการท าเป็นหลัก อาจจะใช้วิธีการ
อบรม การศึกษาเรียนรู้ พ้ืนที่ อ่ืนๆ ที่ การด ารงอยู่ ซึ่ งความเป็น 
พหุวัฒนธรรม เพราะการเปิดมุมมองใหม่ๆ อาจจะสร้างความเข้าใจกันได้
ในหลายๆ มิติ นอกจากนี้การปลูกฝังค าสอนที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆ 
สามารถสร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดี” (พนักงานราชการ) 

2. ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่
เจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย ซึ่งเดิมจะมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อยู่แล้ว แต่
หลักสูตรที่จัดอบรมนั้น ไม่ได้พูดถึงสิทธิทางวัฒนธรรมมากนัก ประกอบกับที่ผ่านมาการจัดอบรมจะมีการ
จัดเฉพาะในกลุ่มข้าราชการเท่านั้น ในส่วนของผู้ปฏิบัติที่เป็นลูกจ้างยังไม่มี ดังนั้นควรมีการจัดอบรบเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในสิทธิทางวัฒนธรรมในแต่ละศาสนา พร้อมทั้งควรให้มีการอบรมที่ครอบคลุม
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพราะการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เป็นแนวทางของการสร้างความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกันในองคก์รได้เป็นอย่างดีหากมีรูปแบบที่ชัดเจน 

“การจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ในด้านความรู้ เกี่ยวกับความแตกต่างและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ เพราะ ศอ.บต. จะเป็น
หน่วยงานที่คอยรับนโยบายด้านการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และเป็นหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ บุคลากร
ของหน่วยงานที่เป็นข้าราชการจะมาจากทุกกระทรวง เพ่ือมาช่วย
ราชการในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะมีการสับเปลี่ยนอยู่
ตลอดตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงระดับผู้ปฏิบัติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นลูกจ้าง
ก็มีคนเข้าคนออกเกือบทุกปี ...เดิมก็มีการจัดอบรมให้ความรู้อยู่แล้ว  
แต่ไม่แน่ใจว่า หลักสูตรที่จัดอบรมนั้น มีการพูดถึงสิทธิทางวัฒนธรรมกัน
ด้วยหรือไม ่และผ่านมาการจัดอบรมจะมีการจัดเฉพาะในกลุ่มข้าราชการ
เท่านั้น ผู้ปฏิบัติที่เป็นลูกจ้างยังไม่เคยเห็น...(ลูกจ้าง ศอ.บต.)” 
“...การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางการสร้างความ
เข้าใจการอยู่ร่วมกันได้ดีมากถ้ามันมีแนวทางและรูปแบบค่อนข้างชัดเจน 
เพราะดูเท่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยประสบความส าเร็จมากนัก และไม่อาจจะ
ใช้ระยะเวลาสองสามชั่วโมงได้ เพราะขณะผู้รู้เองเรียนมาสามสี่ปีก็ยังไม่รู้
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ทั้งหมด การใช้เวลาในการเรียนรู้มีความส าคัญ...ถ้าเราออกแบบได้ดีจะ
ถือเป็นการดีมากเลย...” (ผู้รู้ทางศาสนาพุทธ) 

3. เจ้าหน้าที ่ศอ.บต. ต้องตระหนักและให้ความส าคัญถึงการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาในการ
ท างานร่วมกันในองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนา อธิบายถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนา 
เพ่ือให้การยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งใน ศอ.บต. มีเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิม ดังนั้น  คงจะหนีไม่
พ้นในเรื่องของความแตกต่างในการด าเนินชีวิตในองค์กร แต่วันนี้ ดูเหมือนเจ้าหน้าที่แต่ละคนก าลังเอาค า
ว่า “แสวงจุดรวม สงวนจุดต่าง” ไปใช้ในทางท่ีผิดวัตถุประสงค์ของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สงวนจุดต่าง”  
ทั้งที่มีความแตกต่างอยู่ แต่กลับไม่พูดถึงและไม่เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกัน จนท าให้บางครั้งการใช้
ชีวิตร่วมกันของคนต่างองค์กรมีปัญหาในเรื่องของความแตกต่างทางศาสนาไปด้วย ฉะนั้น แนวทางที่ดีใน
การสร้างความเข้าใจระหว่างกันคือ ทั้งสองหันมาพูดคุยกัน การให้สิทธิที่เท่าเทียมกัน และที่ส าคัญคือ การ
ยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้จะท าให้ทุกคนสามารถอยู่ในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่
หลากหลายอยู่ไดอ้ย่างเข้าใจกันเป็นอย่างดี 

“...หลักการอิสลามได้สอนให้มนุษย์ทุกคนรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เพราะโดยพ้ืนฐานความเป็นมาของมนุษย์นั้น จะมาจากกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ แต่เป้าหมายที่พระเจ้าสร้างให้มนุษย์มีความแตกต่างนั้น เพ่ือให้เขา
ได้มารู้จักกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังที่พระองค์ได้กล่าวว่า  “โอ้
มนุษยชาติทั้งหลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชายและเพศหญิง 
และเราได้ให้พวกเจ้าเป็นกลุ่มชน และเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ก็เพ่ือที่พวกเจ้าจะ
ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน”...”(ผู้รู้ศาสนาอิสลาม) 
“...ชาวพุทธอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม เพราะเราถือว่าในสิทธิวัฒนธรรมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
ไม่มีหลักค าสอนใดในศาสนาพุทธที่ห้ามหรือบังคับไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา...แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อคนต่างศาสนามาอยู่ร่วมกันแล้ว 
จ าเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอ่ืนบ้าง ซึ่งเห็นด้วยกับกระบวนการ
สานเสวนาร่วมกัน ยิ่งในพ้ืนที่สามจังหวัด เหตุการณ์ที่เกิดย่อมท าให้เกิด
การขาดการสื่อสารระหว่างกัน จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องให้ความส าคัญใน
การเข้าใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน...หากไม่มีการสนทนาเพ่ือเข้าใจกันเลย 
อนาคตอาจจะเกิดความขัดแย้งภายในองค์กรเลยก็ว่าได้... ” (ผู้รู้ทาง
ศาสนาพุทธ) 
“...ใน ศอ.บต. มีอยู่หลายส านัก แต่ละส านักก็มีเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิม 
ดังนั้นเราจะหนีไม่พ้นในเรื่องของความแตกต่างในการด าเนินชีวิตใน
องค์กรของเรา แต่วันนี้ เราก าลังเอาค าว่า “แสวงจุดรวม สงวนจุดต่าง” 
ใช้ไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สงวนจุดต่าง” 
ทั้งที่เรานั้นมีความแตกต่างอยู่ แต่เรากลับไม่พูดถึงและไม่เรียนรู้ความ
แตกต่างของเรา จนท าให้บางครั้งการใช้ชีวิตร่วมกันของคนต่างศาสนาใน
องค์กรมีปัญหาในเรื่องของความแตกต่างทางศาสนา หรืออะไรก็แล้วแต่ 
ทั้งนี้ เพราะเราไม่มีการเรียนรู้ถึงความแตกต่างนั้น” (พนักงานราชการ) 
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“แนวทางที่ดีในการสร้างความเข้าใจระหว่างกันคือ ทั้งสองหันมาพูดคุยกัน 
การให้สิทธิที่เท่าเทียมกัน และท่ีส าคัญคือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน สิ่ง
เหล่านี้จะท าให้เราในฐานะที่อยู่ในสังคมท่ามกลางทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายอยู่อย่างเข้าใจกันเป็นอย่างดี” (พนักงานราชการ) 
“...การให้เกียรติซึ่งกันและกันในพิธีกรรมของแต่ละศาสนามีความส าคัญ
ไม่ว่าเพ่ือนร่วมงานเราจะนับถือศาสนาใดก็ตาม หลักการอิสลามได้สอนว่า 
“และโดยแน่นอน เราได้ให้เกียรติแก่ ลูกหลานของอาดัม (มนุษย์ทั้งหมด) 
และยังได้ปรากฏค าสอนในวัจนะ (แบบอย่างของศาสดา) เมื่อครั้งหนึ่ ง 
ปรากฏว่าในขณะที่ขบวนแห่ศพของชายชาวยิวได้ผ่านมา ท่านศาสดา 
มูฮัมหมัด (ศ็อลฯ) ได้ยืนขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่ศพนั้น อัครสาวกท่านหนึ่งจึง
ได้กล่าวกับท่านศาสดาว่า “ศพที่ผ่านไปนั้นเป็นศพของชาย ชาวยิว !” 
ท่านศาสดาจึงได้ตอบไปว่า “ชาวยิวไม่ใช่มนุษย์ ดอกหรือ!” และท่าน
ศาสดายังได้ก าชับแก่อัครสาวกว่าเมื่อพวกท่านเห็นศพผ่านมา ก็จงยืนขึ้น
เถอะ”...” (ผู้รู้ทางศานสนาอิสลาม) 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ 
สิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา คณะผู้วิจัยสามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 เสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม พบว่า 

ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิม
ต่อสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ 
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเองและระหว่างทั้งสองศาสนา ค่อนข้างน้อย 
และมีความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างไม่ถ่องแท้ อันเนื่องมาจากปัจจัย ดังนี้ 

1) พ้ืนฐานความรู้ด้านศาสนาของ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ส่วนใหญ่มีน้อย กอปรกับการนับถือศาสนา 
การปฏิบัติยังสับสนระหว่างหลักการศาสนากับประเพณีวัฒนธรรมเนื่องจากว่าบริบทการนับถือศาสนา
หรือการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของเจ้าหน้าที่นั้น เกิดจาก
การผสมผสานระหว่างค าสอนของศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายถอดมาจากบรรพบุรุษ  การถูก
ถ่ายทอดกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น หลักการอาจจะถูกบิดเบือนเพ่ือผลประโยชน์และสนองความต้องการของ
บุคคล ส่งผลให้คนรุ่นหลังเกิดความสับสนระหว่างหลักการศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม จึงท าให้การ
ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนาบัญญัติไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้ 

2) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ความแตกต่างของทั้งสองศาสนา 
แม้สังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกัน การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานภาครัฐก็ได้น้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทานของรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่กลับพบว่า เจ้าหน้าที่
ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการที่จะเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา จนเกิดความไม่
เข้าใจกันในหลายๆ เรื่อง บางครั้งก็น ามาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันใน
องค์กรและสังคมด้วย อย่างไรก็ตามการปฏิบัติต่อกันของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวกับความ
เชื่อเป็นไปด้วยความระมัดระวังและพยายามเข้าใจว่าเป็นหลักปฏิบัติทางศาสนาของแต่ละคน แม้ จะมี 
ข้อสงสัยและต้องการค าอธิบายอีกมากมายก็ตาม ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันไม่ให้ไปกระทบต่อเสรีภาพในการ
ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละคน 

3) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. บางคนเติบโตมาในสังคมวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว ท าให้มีมุมมองต่อการอยู่
ร่วมกันในองค์กรที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมค่อนข้างแคบ ประสบการณ์ชีวิตจึงมีส่วนส าคัญที่จะท าให้
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายได้ เพราะคนที่เติบโตท่ามกลาง
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วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวมักจะถูกสอนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของศาสนาตนเองเท่านั้น มักจะมีมโนทัศน์
ที่ไม่กว้างมากนัก และอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายค่อนข้างยาก ส าหรับคนที่ผ่านประสบการณ์
ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายจะมีมุมมองที่เปิดกว้างกว่า แม้ว่าพ้ืนฐานด้านความรู้ทางศาสนาอาจจะมีน้อย 
แต่ประสบการณ์เหล่านี้จะสอนให้เขาได้เข้าใจถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตาม ศาสนธรรม 
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าจะนับถือ
ศาสนาใดก็ตาม 

สิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม พบว่า 

การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวกับสิทธิทางวัฒนธรรม 
ในการเข้าร่วมกิจกรรทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ก็จะมอบให้เจ้าหน้าที่ไทยพุทธรับผิดชอบและด าเนินการ ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาอิสลามก็มอบให้เจ้าหน้าที่มุสลิมรับผิดชอบและด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดประเด็นเรื่องสิทธิทาง
วัฒนธรรมตามมา แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีบางกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าไปร่วมเนื่องด้วยเหตุผลจ าเป็น
และปัจจัยหลายๆ อย่าง ในส่วนกิจกรรมทางศาสนาพิธีฌาปนกิจศพ รดน้ าศพ ถือเป็นภารกิจงานส าคัญอย่างหนึ่ง
ของ ศอ.บต. เมื่อมีประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบก็จะต้องมีการจัดงานศพ
ตามประเพณีของแต่ละศาสนา ซึ่ง ศอ.บต. ได้จัดเจ้าหน้าที่เยียวยาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรม
งานศพ การเยี่ยมบ้านให้ก าลังใจแก่ญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิต เป็นต้น ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. มองว่า ทุกคนมีเสรีภาพต่อการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ของตนเอง ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่
ไม่ใช่ของตนเองนั้น เจ้าหน้าที่จะท าการบ้านมาเป็นอย่างดี เช่น การพาข้าวสารไปเยี่ยมให้ก าลังใจแก่ญาติ
พ่ีน้องผู้เสียชีวิต การไม่เข้าร่วมในช่วงที่ท าพิธีกรรมทางศาสนา โดยใช้วิธีการยืนอยู่ห่างๆ บริเวณรอบนอก 
กล่าวคือท าท่ีสามารถกระท าได้ 

ส่วนประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในด้านสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ การไม่สื่อสารให้เพ่ือน
ร่วมงานต่างศาสนิกได้เข้าใจในประเด็นกิจกรรมใดบ้างที่สามารถเข้าร่วมได้ จนเกิดค าถามในใจมากมาย   
สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่สร้างความไม่เข้าใจระหว่างกัน และต้องมีการอธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ล่อแหลมในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา จนเกิดค าถามที่ว่า ท าไมคน
ไทยพุทธสามารถช่วยเหลือคนไทยมุสลิมได้ แต่ในขณะเดียวกันคนไทยมุสลิมไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือคนไทย
พุทธ ในการปฏิบัติทางวัฒนธรรม จึงเกิดท าให้มีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายเห็นแก่ตัว แต่ความรู้สึกดังกล่าวมักจะ
เกิดจากพฤติกรรมที่แสดงออกของเจ้าหน้าทีมุ่สลิมบางคนที่ยังมีมุมมองที่แคบอยู่ ถึงแม้แนวทางการปฏิบัติ
ได้ถูกชี้แจงด้วยองค์กรศาสนาแล้วก็ตาม เช่นเดียวกับกรณีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถเข้ามัสยิดได้
หรือไม่ ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือกรณีอ่ืน ซึ่งตามหลักการศาสนาที่แท้จริงนั้นเป็นการห้ามเฉพาะมัสยิด 
หะรอม (มัสยิดในมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาราเบีย) เนื่องจาก พ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่อนุญาตเฉพาะมุสลิมเท่านั้น 
ส าหรับมัสยิดในพ้ืนที่อ่ืนๆ หากคนต่างศาสนิกขอเข้าเยี่ยมชมเพ่ือการเรียนรู้ก็เป็นที่อนุญาต อย่างไรก็ตาม
หากมองในภาพรวมต่อประเด็นที่ท าให้เกิดความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ด้วยกัน มองว่าไม่ใช่เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องการเมืองแทรกมาด้วย โดยกลุ่ม
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ผลประโยชน์บางกลุ่มได้บิดเบือนหลักการศาสนาและการอ้างวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์มาเกี่ยวข้อง 
และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์อันเป็นที่นิยมของเจ้าหน้าที่ในการบริโภค
ข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่พ้ืนฐานความรู้ทางศาสนาของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีน้อย และการนับถือหลัก
ศาสนาหรือการปฏิบัติจะเป็นการปฏิบัติตามบรรพบุรุษมากกว่าหลักค าสอนศาสนาที่แท้จริง อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่บางคนที่อยู่ในหน่วยงาน ศอ.บต. เติบโตในสังคมท่ีเป็นรูปแบบวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว จึงง่ายต่อการ
ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผลประโยชน์ ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการอธิบายและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือ
สร้างความเข้าใจทั้งสองฝ่าย 

ส าหรับขอบเขตของสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมตามกรอบของศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พุทธตามกรอบศาสนาไม่มีปรากฏหลักฐานตามค าสอนของพระพุทธศาสนาว่าห้ามมิให้คนพุทธ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของศาสนาอ่ืน และเช่นเดียวกันส าหรับคนต่างศาสนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
หรือพิธีกรรมของพุทธ เป็นที่อนุญาตโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะการนับถือศาสนาคือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคน 
แตส่ าหรับคนมุสลิมในการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างต้องดูความเหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมในที่นี้
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตนเองในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม หากเป็นกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมศาสนาก็ควรอยู่
นอกพิธี คือไม่ควรร่วมพิธีกรรมเหล่านั้น แต่หากเป็นกิจกรรมทั่วไปที่ไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาหรือความเชื่อก็
สามารถเข้าร่วมได้ ศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาของตนเอง ทั้งนี้หากมองด้วยหลักการของอิสลามพบว่าบางกรณีสามารถยืดหยุ่นได้ และในบาง
กรณีก็ไม่สามารถยืดหยุ่นอย่างกรณีกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนา ไม่เป็นที่อนุญาต เว้นแต่ด้วยความ
จ าเป็นถึงขั้นต้องเสียชีวิต (ความจ าเป็นขั้นสูงสุด) ก็เป็นที่อนุญาตเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการมุสลิม
ที่เป็นส่วนน้อยที่มองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นพิธีกรรมของศาสนาอ่ืน สามารถเข้าร่วมได้ 
เพราะมองว่าเป็นการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในสังคม อย่างไรก็ตามความคิดเห็นหรือมุมมองของ
ผู้รู้ทางศาสนาอิสลาม เป็นแค่ทัศนะหนึ่งที่ทุกคนจะน าไปใช้หรือไม่ก็ได้ หากเป็นข้อเสนอที่จะน าไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ควรยึดทัศนะที่ถูกเสนอจากองค์กรสูงสุดด้านศาสนา
อิสลามอย่างส านักจุฬาราชมนตรี ทั้งนี้นั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องหลักการศาสนาตามมา  

เสนอแนะแนวทาง มาตรการ การสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองศาสนา
ตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม” พบว่า 

ปัจจุบันการด าเนินชีวิตในหน่วยงานของ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ยังมีหลายเรื่องที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจกัน 
เมื่อต้องมาอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันแล้ว บางครั้งด้วยความไม่รู้และไม่เข้าใจกัน พฤติกรรมที่แสดงออก
ในการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กร อาจจะไปกระทบต่อสิทธิทางวัฒนธรรมของเพ่ือนร่วมงานที่มีความแตกต่างกัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนท าให้เพ่ือนร่วมงานมีความรู้สึกที่ไม่ดี บางครั้งมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการ
ไม่ให้เกียรติกัน หรืออาจจะมองว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเห็นแก่ตัวจนเกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกัน ในขณะที่การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อกันนั้นกลับกลายเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาใน
ด้านสิทธิทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. แม้ว่าปัญหาด้านสิทธิทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. 
ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเล็กๆ ที่เกิดจากตัวบุคคลเป็นหลัก แต่การสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างกัน
ถือเป็นเรื่องส าคัญของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม หากปัญหาไม่ได้มีแนวทางการป้องกันและ
การแก้ไข อาจจะส่งผลท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันได้ ดังนั้น ข้อเสนอแนะแนวทาง 
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มาตรการถึงการสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองศาสนาตามแนวคิดหลักศาสน
สัมพันธ์ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม” ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และความเข้าใจที่ชัดเจน ควรให้ผู้รู้ทางศาสนาที่มีประสบการณ์ 
เข้าใจในบริบทพ้ืนที่มาช่วยจัดหลักสูตร บรรยายอบรมสิทธิทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา พร้อมทั้ง
คนท างาน ต้องมีการปรับทัศนคติภายในองค์กร อาจจะใช้วิธีการอบรม และการศึกษาเรียนรู้พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มี
การด ารงอยู่ซึ่งความเป็นพหุวัฒนธรรมมาเป็นต้นแบบ เพราะการเปิดมุมมองใหม่ๆ อาจจะสร้างความ
เข้าใจกันได้ในหลายๆ มิติ และที่ส าคัญควรมีการปลูกฝังค าสอนที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆ ในเรื่องดังกล่าว  
ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

2. ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ งานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ มี
รูปแบบที่ชัดเจน แก่เจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านการให้ความรู้
เกี่ยวกับความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
ความหลากหลาย เพราะการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เป็นแนวทางของการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
ในองคก์รได้เป็นอย่างดี 

3. เจ้าหน้าที ่ศอ.บต. ต้องตระหนักและให้ความส าคัญถึงการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาในการ
ท างานร่วมกันในองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนา อธิบายถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนา 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะดูเหมือนเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่เรียนรู้ความแตกต่าง
ระหว่างกัน จนท าให้บางครั้งการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในองค์กรมีปัญหาในเรื่องของความแตกต่างทาง
ศาสนาไปด้วย ฉะนั้น การที่ให้ทั้งสองหันมาพูดคุยกัน การให้สิทธิที่เท่าเทียมกัน และที่ส าคัญคือ การ
ยอมรับและให้เกีรยติซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้จะท าให้ทุกคนสามารถอยู่ในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่
หลากหลายไดอ้ย่างเข้าใจกัน 

สรุปกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิม กรณีกิจกรรมใดบางที่สามารถท าได้และ
ไม่ได้ เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พบว่า กิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 

1) กรณีการเข้าไปร่วมแต่งงาน ตามหลักการอิสลามอนุญาตให้คนต่างศาสนิกเข้าร่วมงานแต่งงานได้ 
นอกจากไม่มีตัวหลักฐานกล่าวถึงการห้ามแล้ว อิสลามส่งเสริมให้ญาติๆ คนรู้จักมาร่วมเป็นสักขีพยานแก่
เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงานด้วย ส่วนกรณีมุสลิมเข้าร่วมงานแต่งงานของคนพุทธ ถือเป็นสิ่งที่อนุญาต
หากแต่ต้องพิจารณาเรื่องอาหารที่เตรียมส าหรับจัดเลี้ยงเท่านั้น 

2) กรณีรับประทานอาหารร้านของคนไทยพุทธ หรือใช้ภาชนะร่วมกันนั้น ส าหรับศาสนาพุทธ
อาจจะไม่มีปัญหา แต่ในส่วนของมุสลิมในกรณีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะมุสลิมถือหลักการว่า   
“ฮาลาล” คือ สิ่งที่อนุมัติตามหลักศาสนาอิสลาม กล่าวคือ อาหารหรือภาชนะใส่อาหารนั้นต้องสะอาดจะ
ไม่ปะปนกับสิ่งที่ศาสนาไม่อนุมัติ ฉะนั้น การวางตัวของมุสลิม การมีกาลเทศะ และการให้เกี ยรติจึงเป็น 
สิ่งส าคัญในกรณีนี้ 

3) กรณีการท าบุญช่วยเหลือคนต่างศาสนา ตามหลักการอิสลามเป็นสิ่งที่ส่งเสริมอย่างยิ่ง เว้นแต่
บางครั้งหรือบางเรื่องอาจจะต้องพิจารณาเงินที่ท าบุญนั้นน าไปใช้เพ่ือพิธีกรรมทางศาสนา แต่ทั้งนี้นั้น
ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ให้ด้วยเช่นกัน 
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4) กรณีงานศพของเจ้าหน้าที่หรือคนไทยพุทธ ตามหลักการศาสนาพุทธแล้วไม่มีข้อห้ามใดๆ ที่คน
ต่างศาสนาจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ แต่ส าหรับคนมุสลิมแล้วกิจกรรมบางอย่าง
ต้องดูความเหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมในที่นี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตนเองในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม 
หากเป็นกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมศาสนาก็ควรอยู่นอกพิธี คือไม่ควรร่วมพิธีกรรมเหล่านั้น แต่หากเป็น
กิจกรรมทั่วไปที่ไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาหรือความเชื่อก็สามารถเข้าร่วมได้ ฉะนั้นแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่มุสลิม กรณีงานศพ ควรพิจารณาถึงพิธีกรรมและท าเฉพาะในสิ่งที่เราท าได้ เช่น เมื่อมีพิธีสวดมนต์ 
ก็จะออกไปอยู่ข้างนอกบริเวณที่เขาท าพิธี หรือถ้าต้องรับหน้าที่เอาพวงหวีดในนามของผู้บริหารไปวางใน
พิธี ก็ยกไปวางไปที่เขาจัดให้ แต่ไม่ได้กราบหรือกระท าการใดๆ ที่มากกว่านั้น เพราะให้ถือเป็นมารยาทใน
สังคมท่ีควรปฏิบัติ 

5) กรณีงานศพของพ่ีน้องมุสลิมในงานพิธีรับดินพระราชทานที่ต้องเอาดินไปวางที่หลุมฝังศพของ
ผู้เสียใน “กุโปร์” (สุสาน) พิธีจะจัดขึ้นในบริเวณกุโปร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่พุทธไม่สามารถเข้าไปได้หรือไม่ ค าตอบ
ในประเด็นนี้ ตามหลักการอิสลามไม่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนที่ห้ามไม่ใช่คนต่างศาสนนิกเข้าไปในบริเวณ 
“กุโปร์” เพราะตามหลักการอิสลามแล้วบริเวณที่หลักการศาสนามีข้อจ ากัดส าหรับคนต่างศาสนิกเฉพาะ
บริเวณมัสยิดหะรอมเท่านั้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกรณีงานศพของมุสลิม คือ การน าข้าวสาร  
ไปเยี่ยมให้ก าลังใจแก่ญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิต หากเป็นกรณีงานพิธีรับดินพระราชทาน ควรขออนุญาตผู้น า
ชุมชนก่อนจะถือเป็นการในเกียรติที่ดียิ่ง 

6) กรณีของการเข้าร่วมงานครบรอบวันปิยมหาราช เจ้าหน้าที่มุสลิมไม่ค่อยมาร่วมงาน ทั้งที่
มุสลิมบางคนก็สามารถเข้ามาร่วมในงานได้ ตามหลักการศาสนาพุทธแล้วไม่มีข้อห้ามใดๆ ที่คนต่างศาสนา
จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ แต่ส าหรับคนมุสลิมแล้วกิจกรรมบางอย่างต้องดูความ
เหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมในที่นี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตนเองในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม หากเป็น
กิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมศาสนาก็ควรอยู่นอกพิธี คือไม่ควรร่วมพิธีกรรมเหล่านั้น แต่หากเป็นกิจกรรมทั่วไป
ที่ไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาหรือความเชื่อก็สามารถเข้าร่วมได้ ศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตนเอง ทั้งนี้หากมองด้วยหลักการของอิสลามพบว่าบางกรณี
สามารถยืดหยุ่นได้ และในบางกรณีก็ไม่สามารถยืดหยุ่น 

7) กรณีที่คนไม่ใช่มุสลิมสามารถเข้ามัสยิดได้หรือไม่ ซึ่งตามหลักการศาสนาที่แท้จริงนั้นเป็นการ
ห้ามเฉพาะมัสยิดหะรอม (มัสยิดในมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาราเบีย) เนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่อนุญาต
เฉพาะมุสลิมเท่านั้น ส าหรับมัสยิดในพ้ืนที่อ่ืนๆ หากคนต่างศาสนิกขอเข้าเยี่ยมชมเพ่ือการเรียนรู้ก็เป็นที่
อนุญาต 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 เสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพุทธและมุสลิมต่อสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม 
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของตนเองและระหว่างทั้งสองศาสนา ค่อนข้างน้อย และมีความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างไม่ถ่องแท้ 
อันเนื่องมาจากปัจจัย 3 ประการดังนี้ 
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1) พ้ืนฐานความรู้ด้านศาสนาของ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ส่วนใหญ่มีน้อย กอปรกับการนับถือศาสนา 
การปฏิบัติยังสับสนระหว่างหลักการศาสนากับประเพณีวัฒนธรรม สืบเนื่องจากว่าบริบทการนับถือศาสนา
หรือการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของเจ้าหน้าที่นั้น เกิดจาก
การผสมผสานระหว่างค าสอนของศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และใน
ปัจจุบันก็ยังมีการผสมผสาน 3 วัฒนธรรม 2 ศาสนาหลัก คือ ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 
แม้สถานการณ์ความไม่สงบยังคงเกิดอย่างต่อเนื่อง แต่วิถีชีวิตวัฒนธรรม และประเพณีของคนที่นี่ยังคง
ด าเนินต่อไป ความแตกต่างของวัฒนธรรมไม่ใช่อุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกัน แต่ปัญหาอยู่ที่คนบางกลุ่ม
พยายามดึงความแตกต่างให้กลายเป็นความแตกแยก (การผสมผสานทางวัฒนธรรม เสน่ห์สามจังหวัดชายแดนใต,้ 
2556) สอดคล้องกับ สุพจน์ แสงเงิน (2542) กล่าวถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมว่า การผสมผสานทาง
วัฒนธรรมนั้นมีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชนหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของวัฒนธรรม และการถูก
ถ่ายทอดกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น น่าจะมีส่วนทีท่ าให้หลักการอาจจะถูกบิดเบือนเพ่ือผลประโยชน์และสนอง
ความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มได้ ซึ่ง ณรงค์ เส็งประชา (2539) ได้กล่าวถึงปัจจัยการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ส่วนหนึ่งเกิดจากทัศนคติและค่านิยมของคน การเล็งเห็นถึงความ
จ าเป็น และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ด้วย จึงส่งผลให้คนรุ่นหลังเกิดความสับสนระหว่างหลักการ
ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม และท าให้การปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนาบัญญัติไม่สามารถเข้าใจและ
เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้ สอดคล้องกับค ากล่าวของ โคเฮน (อ้างใน อมรา พงศาพิชญ์, 2542) ที่ได้
เสนอข้อพิจารณาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมข้อหนึ่งว่าการสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่น
หนึ่งนั้นจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนของคนด้วย 

2) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ความแตกต่างของทั้งสองศาสนา 
แม้สังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการอยู่ ร่วมกัน และ 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางการปฏิบัติ แต่กลับ
พบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการที่จะเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา 
ในขณะที่ผลการวิจัยของ ธนาภรณ์ ใกล้ชิด และคณะ (2554) พบว่า กระบวนการทางสังคมความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนกุฎีจีนมีการพบปะและร่วมท ากิจกรรมด้วยกันอยู่เสมอ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา นอกจากประชากรในชุมชนจะมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว ยังมีการปฏิสัมพันธ์
อันดีกับชุมชนใกล้เคียง ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านศาสนา แต่ก็ยังคงติดต่อช่วยเหลือกันอยู่เสมอ 
สังคมโดยภาพรวมของชุมชนกุฎีจีนประชากรในชุมชนมีความรัก ความสามัคคีปรองดองกันจึงท าให้ชุมชน
เข้มแข็งและสงบสุข ซึ่งในผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาระหว่างกันของ
เจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิม เช่น งานแต่งงาน “นิกะฮ์” งานศพ และอ่ืนๆ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจกันใน
หลายๆ เรื่องๆ บางครั้งก็น ามาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในองค์กรและ
สังคมด้วย แต่ส าหรับบางคนก็จะมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไป เพราะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นส าคัญกว่า 
เพ่ือก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมที่ด ารงอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติยา สาและ (2544) ศึกษา
การปฏิสัมพันธ์ของศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบว่า มิติการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชาวมลายูมุสลิมกับชาวไทยพุทธในปัจจุบัน มีสิ่งที่ท าให้ผู้คนทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันได้นั้นก็คือ 
อ านาจระบบพ่ึงพิงกันในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเกลอ เป็นเครือญาติ นายจ้าง-ลูกจ้าง ครู-ศิษย์ 
และความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามทั้งในระบบและนอกระบบ ด้วยเงื่อนไขของความจ าเป็นทางด้านปัจจัย
ต่างๆ เพ่ือการด ารงชีพ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติต่อกันของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ
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เป็นไปด้วยความระมัดระวังและพยายามเข้าใจว่าเป็นหลักปฏิบัติทางศาสนาของแต่ละคน แม้จะมีข้อสงสัย
และต้องการค าอธิบายอีกมากมายก็ตาม ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ไปกระทบต่อเสรีภาพในการปฏิบัติตาม 
ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละคน 

3) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. บางคนเติบโตมาในสังคมวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว ท าให้มีมุมมองต่อการอยู่
ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมค่อนข้างแคบ ประสบการณ์ชีวิตจึงมีส่วนส าคัญที่จะท าให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าใจการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายได้ ซึ่งคนเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว
มักจะถูกสอนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของศาสนาตนเองเท่านั้น จะเป็นคนที่มีมโนทัศน์ที่ไม่กว้างมากนัก 
และอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายค่อนข้างยาก ซึ่ง อมรา พงศาพิชญ์ (2542) อธิบายว่า ปัญหา
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมเกิดจากการที่แต่ละฝ่ายต่างก็พยายามรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน
และไม่ยอมรับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ข้างเคียง ส าหรับคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตจะมี
มุมมองที่เปิดกว้างกว่า แม้ว่าพ้ืนฐานด้านความรู้ทางศาสนาอาจจะมีน้อย แต่ประสบการณ์ของคนเหล่านี้
จะสอนให้เขาได้เข้าถึงความเข้าใจถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตาม ศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจ นาคชาตรี (2553) ที่ได้ศึกษา หลักการปฏิบัติต่อผู้นับถือศาสนาอ่ืนตามค าสอน
ของพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม พบว่า ถ้าบุคคลศึกษาศาสนาและมีความรู้ในค าสอนทางศาสนาที่
ถูกต้องย่อมไม่มีการแบ่งแยกเรื่องดินแดน เชื้อชาติ วัฒนธรรม แม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรมผู้เป็นศาสนิกชนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

สิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม 

การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวกับสิทธิทางวัฒนธรรมใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนาพุทธ ก็จะมอบให้เจ้าหน้าที่ไทยพุทธรับผิดชอบและด าเนินกิจกรรม ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
อิสลามก็มอบให้เจ้าหน้าที่มุสลิมรับผิดชอบและด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดประเด็นเรื่องสิทธิทางวัฒนธรรม
ตามมา แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีบางกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าไปร่วมเนื่องด้วยเหตุผลจ าเป็นและปัจจัย
หลายๆ อย่าง ในส่วนกิจกรรมทางศาสนาพิธีฌาปนกิจศพ รดน้ าศพ ถือเป็นภารกิจงานส าคัญของ ศอ.บต. เมื่อมี
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบก็จะต้องมีการจัดงานศพตามประเพณีของ
แต่ละศาสนา ซึ่ง ศอ.บต. ได้จัดเจ้าหน้าที่เยียวยาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมงานศพ การเยี่ยมบ้าน
ให้ก าลังใจแก่ญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิต เป็นต้น โดยการด าเนินงานของ ศอ.บต. จะยึดหลักและน้อมน า
ยุทธศาสตร์ พระราชทานรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และหลักรัฐ
ประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 ซึ่งวางไว้ ส าหรับปฏิบัติราชการ พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือการ
บริหารงานและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและที่
ส าคัญนโยบายต่างๆ ต้องมีความสอดคล้องกับบริบทสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย  (ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  สรุปว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รัฐควรส่งเสริมนโยบายสร้างความเข้าใจในเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง  ควรส่งเสริมในเรื่อง 
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อัตลักษณ์และความเป็นชุมชนท้องถิ่น  และเมื่อมีการออกระเบียบหรือกฎข้อบังคับการส่งเสริมในเรื่อง
ดังกล่าวควรออกค าสั่งในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ 
ศอ.บต. มองว่า ทุกคนมีเสรีภาพต่อการแสดงออกทางวัฒนธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่
ไม่ใช่ของตนเอง ในขณะที่ งานวิจัยของ ลดาวัลย์ แก้วสีนวล (2554) พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
ประเพณีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของกันและกัน  แต่ทั้งนี้นั้น
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ของตนเอง เจ้าหน้าที่จะท าการบ้านมาเป็นอย่างดี เช่น การน า
ข้าวสารไปเยี่ยมให้ก าลังใจแก่ญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิต การไม่เข้าร่วมในช่วงที่ท าพิธีกรรมทางศาสนา โดยใช้
วิธีการยืนอยู่ห่างๆ บริเวณรอบนอก กล่าวคือท าที่สามารถกระท าได้ และค านึงถึงมารยาทในสังคมที่ควร
ปฏิบัติ สอดคล้องกับ สุไรยา วานิ และคณะ (2556) ที่ได้ศึกษา การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคม         
พหุวัฒนธรรม และได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของชาวไทยพ ุทธและชาว
มลายูม ุสลิมในพ้ืนทีไ่ดน้ำแนวคิดสมานฉันท์มาปรับใช้เป็นแนวทางการรักษาความสัมพ ันธ์ระหว่างชาว
ไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในช่วงทีเ่กิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้
วิธีการประนีประนอมการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ และการร ่วมมือกันของทุกฝ่ายซึ่งเป็นวิธีการที่ดีและ
ใหผ้ลอย ่างยั่งยืน 

ส่วนประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในด้านสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธและมุสลิม คือ การไม่สื่อสาร
ให้คนต่างศาสนาได้เข้าใจในประเด็นกิจกรรม ว่ากิจกรรมใดบ้างที่สามารถเข้าร่วมได้ จึงเกิดค าถามในใจ
มากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่สร้างความไม่เข้าใจระหว่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลดาวัลย์  
แก้วสีนวล (2554) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า เหตุผลที่มีการสื่อสารระหว่างกัน ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติ 
ความเป็นครูกับศิษย์ ความเป็นเพ่ือน ความเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และการร่วมธุรกิจกัน  
ส่วนเหตุผลที่ไม่สื่อสารกัน ได้แก่ ความแตกต่างด้านภาษา ทัศนคติและความเชื่อที่แตกต่างกันผลการวิจัย
ยังพบว่า สื่อบุคคลมีอิทธิพลในด้านการให้ข่าวสาร ความรู้ แต่ไม่มีผลต่อการสร้างความร่วมมือ  
ส่วนสื่อมวลชนมีอิทธิพลด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้แต่ไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดย
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีพบว่าทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของกันและกันด้วย นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ล่อแหลมในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา จนเกิด
ค าถามท่ีว่า ท าไมคนไทยพุทธสามารถช่วยเหลือคนไทยมุสลิมได้ แต่ในขณะเดียวกันคนไทยมุสลิมไม่ได้เข้า
ไปช่วยเหลือคนไทยพุทธ ในการปฏิบัติทางวัฒนธรรม จึงเกิดท าให้มีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายเห็นแก่ตัว 
เช่นเดียวกับกรณีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถเข้ามัสยิดได้หรือไม่  ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการ
อธิบายและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างความเข้าใจทั้งสองฝ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจ  
นาคชาตรี (2553) ที่ได้ศึกษา หลักการปฏิบัติต่อผู้นับถือศาสนาอ่ืนตามค าสอนของพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอิสลาม พบว่า ถ้าบุคคลศึกษาศาสนาและมีความรู้ในค าสอนทางศาสนาที่ถูกต้องย่อมไม่มีการ
แบ่งแยกเรื่องดินแดน เชื้อชาติ วัฒนธรรม แม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม  
ผู้เป็นศาสนิกชนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดังนั้น ศาสนิกชนจึงจ าเป็นต้องร่วมมือสนับสนุนแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือสันติภาพและความสุขที่แท้จริงของมนุษยชาติ รวมทั้งงานวิจัยของ 
อุทัย สติมัน่ (2559) ศึกษาศาสนสัมพันธ์เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียน ก็ได้ชี้ให้เห็นว่า 
ศาสนสัมพันธ์เป็นการผสานทัศนะทางศาสนาของประชาคมอาเซียนเข้าด้วยกันเพ่ือให้ไม่เกิดการแตกแยก
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ต่างความคิดความเชื่อในประเด็นทางศาสนาโดยการท าศาสนสัมพันธ์ ในหลักค าสอนให้เป็นหลักจริยธรรม
สากลโดยยึดหลักสันติภาพ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
ส าหรับเจ้าหน้าที่มุสลิมบางคนที่ยังมีมุมมองที่แคบอยู่ในหลายๆ ประเด็น ก็ได้มีการฟัตวา (วินิจฉัย)  
ถึงแนวทางการปฏิบัติของมุสลิมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา โดยองค์กรสูงสุดด้านศาสนาแล้ว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน (2551) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ แบบอยู่ร่วมกันระหว่างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ และพ้ืนที่สามัญ คือ การให้ความหมายที่ตรงกันต่อ
พ้ืนที่ เพราะเมื่อเกิดการให้ความหมายที่ตรงกันแล้วจะส่งผลให้เกิดการใช้พ้ืนที่นั้นๆ ไปในทิศทางเดียวกัน 
น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการสร้างกฎของพ้ืนที่ และการใช้พ้ืนที่ร่วมกันในชุมชน  เพ่ือน าไปสู่การ
เกิดข้ึนของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ส าหรับขอบเขตของสิทธิทางวัฒนธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมตามกรอบของศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พุทธตามกรอบศาสนาไม่มีปรากฏหลักฐานตามค าสอนของพระพุทธศาสนาว่าห้ามมิให้คนพุทธ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของศาสนาอ่ืน เช่นเดียวกันส าหรับคนต่างศาสนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมของพุทธ เป็นที่อนุญาตโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะศาสนาคือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคน  แต่ส าหรับ
คนมุสลิมในการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างต้องดูความเหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมในที่นี้ขึ้นอยู่กับ
การปฏิบัติของตนเองในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม หากเป็นกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมศาสนาก็ควรอยู่นอกพิธี 
คือไม่ควรร่วมพิธีกรรมเหล่านั้น แต่หากเป็นกิจกรรมทั่วไปที่ไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาหรือ ความเชื่อก็
สามารถเข้าร่วมได้ ศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาของตนเอง ทั้งนี้หากมองด้วยหลักการของอิสลามพบว่าบางกรณีสามารถยืดหยุ่นได้ และในบาง
กรณีก็ไม่สามารถยืดหยุ่นอย่างกรณีกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนา ไม่เป็นที่อนุญาต เว้นแต่ด้วยความ
จ าเป็นถึงขั้นต้องเสียชีวิต (ความจ าเป็นขั้นสูงสุด) ก็เป็นที่อนุญาตเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการมุสลิม
ที่เป็นส่วนน้อยที่มองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางพิธีกรรมของศาสนิกอ่ืน สามารถเข้าร่วมได้ เพราะมองว่า
เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจ นาคชาตรี (2553) ที่ได้
ศึกษา หลักการปฏิบัติต่อผู้นับถือศาสนาอ่ืนตามค าสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม พบว่า ถ้า
บุคคลศึกษาศาสนาและมีความรู้ในค าสอนทางศาสนาที่ถูกต้องย่อมไม่มีการแบ่งแยกเรื่องดินแดน เชื้อชาติ 
วัฒนธรรม แม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ผู้เป็นศาสนิกชนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
อย่างไรก็ตามความคิดเห็นหรือมุมมองของผู้รู้ทางศาสนาอิสลาม เป็นแค่ทัศนะหนึ่งที่ทุกคนจะน าไปใช้
หรือไม่ก็ได้ หากเป็นข้อเสนอที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ควรยึด
ทัศนะท่ีถูกข้อเสนอจากองค์กรสูงสุดด้านศาสนาอิสลามอย่างส านักจุฬาราชมนตรี ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในเรื่องหลักการศาสนา 

แนวทาง มาตรการ การสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองศาสนาตาม
แนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม “พหุวัฒนธรรม” การด าเนิน
ชีวิตของเจ้าหน้าที่พุทธและมุสลิมในหน่วยงานของ ศอ.บต. เปรียบเสมือนการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันในองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกัน ในลักษณะเช่นนี้
เราสามารถเรียกได้ว่า สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ ดุสิต หวันเหล็ม (2552) กล่าวถึงลักษณะของ
สังคมพหุวัฒนธรรม ไว้ว่า “การที่คนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันแต่ก็มาอยู่รวมกันในบริเวณเดียวกัน 



73 

 

ลักษณะอย่างนี้เรียกว่า สังคมพหุวัฒนธรรม แม้จะยังมีหลายเรื่องที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจกัน ทั้งนี้นั้น ไม่ใช่
เป็นเพราะความแตกต่างของวัฒนธรรมทั้งสองศาสนา แต่เป็นเพราะตัวบุคคลที่ขาดความรู้ความเข้าใจและ
การตระหนักถึงความแตกต่างของทั้งสองศาสนา ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในวัฒนธรรม
ของตนเองและเพ่ือนร่วมงานยังไม่ถ่องแท้ อีกทั้งการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ส่วนมากจะขาดทักษะการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ต้องยอมรับว่าการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ (ม.ป.ป) ได้กล่าวว่า
มนุษย์จะต้องมี “ทักษะสังคม” พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันภายในสังคมที่มีกลุ่มคนที่หลากหลาย ซึ่งทักษะ
สังคมที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันในสังคม ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง 
การท างานเป็นทีม ทักษะการเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย กฎกติกาต่างๆ ในสังคม ทักษะการ
รู้จักและเข้าใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์แก่กลุ่มคนในสังคมไปในทางที่ดี อย่างไรก็ตาม
ความไม่เข้าใจในบางเรื่องของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ไม่ถึงขั้น
ที่เจ้าหน้าที่เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน แต่หากหน่วยงานไม่มีมาตรการและรูปแบบสื่อสารที่สามารถการ
สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในองค์กรที่เป็นพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ความไม่เข้าใจเหล่านี้อาจจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนในองค์กรได้ อมรา พงศาพิชญ์ (2542) ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากทั้งสองวัฒนธรรมไม่สามารถเข้าใจกันเข้ากัน และสอดคล้องกันได้  

ฉะนั้นแนวทาง มาตรการ การสร้างความเข้าใจ ถึงการสร้างความเข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรม
ระหว่างทั้งสองศาสนาตามแนวคิดหลักศาสนสัมพันธ์ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม  
“พหุวัฒนธรรม” นั้น ศอ.บต. ควรให้ผู้รู้ทางศาสนาที่มีประสบการณ์ เข้าใจในบริบทพ้ืนที่มาช่วยจัด
หลักสูตร บรรยายอบรมสิทธิทางวัฒนธรรม เพราะผู้รู้ทางศาสนาคือบุคคลที่ประชาชนนับถือมากที่สุดและ
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาได้อย่างถ่องแท้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ลดาวัลย์ แก้วสีนวล (2554) ที่ได้ศึกษา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทย
มุสลิมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะการสื่อสารของชาวไทยพุทธและชาวไทย
มุสลิมในพ้ืนที่มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกประเภท และสื่อท่ีเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ 
สื่อบุคคล โดยเฉพาะผู้น าทางศาสนา การให้ความรู้ไม่อาจจะประสบความส าเร็จได้ เว้นแต่คนในองค์กร
ต้องมีการปรับทัศนคติด้วย สอดคล้องกับหลักการท าศาสนสัมพันธ์ที่ดีต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า 
จ าเป็นต้องรู้หลักการที่ถูกต้อง และมีความรู้ความเข้าใจที่ดี รวมถึงการเรียนรู้หลักค าสอน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของศาสนาอ่ืนด้วย (ศาสนสัมพันธ์, ม.ป.ป.) แม้ว่าจะใช้วิธีการจัดอบรม และการศึกษาเรียนรู้พ้ืนที่อ่ืนๆ 
ที่มีการด ารงอยู่ซึ่งความเป็นพหุวัฒนธรรมมาเป็นต้นแบบก็มีผลต่อการเปลี่ยนทัศคติที่ดีได้ และที่ส าคัญ
ควรมีการปลูกฝังค าสอนที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆ ในเรื่องดังกล่าวซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจในสังคม  
พหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน (2551) ได้ศึกษาแนวทาง
เพ่ือสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และพ้ืนที่สามัญของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและ
ชุมชนหมู่บ้าน พบว่า แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสัมพันธ์ แบบอยู่ร่วมกันคือการสร้างและ
ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีของคนในชุมชนเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ส่วนในกรณี ศอ.บต. มีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เก่าและใหม่นั้น ควรด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านความรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆ ในฐานะ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่คอยรับนโยบายด้านการ
พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ (2549)  
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ได้ศึกษาแนวทางด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยชี้ให้เห็นว่า ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมควรให้ใช้ทฤษฎีดอกไม้หลากสีของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งมีความเชื่อว่า
ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมสามารถอาศัยร่วมกันได้ภายใต้รัฐธรรมนูญ และ  
รัฐควรต้องสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้ วย
การออกระเบียบข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ครองชัย หัตถา (2551) ศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม ความหลากหลาย คุณค่า
และการสร้างความเข้าใจกรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับค าว่า สังคมพหุวัฒนธรรม โดยที่
จะต้องเข้าใจสังคมท้ังหมดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย 

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ต้องตระหนักและให้ความส าคัญถึงการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนา
ในการท างานร่วมกันในองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนา อธิบายถึงความแตกต่างของแต่ละ
ศาสนา เพ่ือให้การยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกัน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะท าให้คน
ที่อยู่ในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่อย่างเข้าใจกันเป็นอย่างดี  ถึงแม้ว่าการที่คนหนึ่งจะ
เข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมและหลักการศาสนาอ่ืนๆ เป็นเรื่องที่ยากยิ่ง แต่ความหมายการเข้าใจใน 
วัฒธรรมของทั้งสองศาสนาตามแนวคิดศาสนสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับกันระหว่างศาสนาต่างๆ ว่ามี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่ต้องการความสามัคคี มิไดมุ่งหมายเพ่ือผสมผสานลัทธิค าสอน (ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์, 
2544) ดังนั้น ในเบื้องต้นควรศึกษาและท าความเข้าใจในวัฒนธรรมและหลักการค าสอนของศาสนาโดย
การวางใจเป็นกลาง ค้นหาแก่นของวัฒนธรรมและค าสอนของศาสนาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
ก็สามารถเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้  เพราะสุดท้ายแล้วแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะไม่จ าเป็นต้องคาดหวังว่าจะท าให้คนที่มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนารักกัน แต่ให้ถึงขั้นการยอมรับในความแตกต่าง การให้เกียรติซึ่งกัน
และกันก็พอแล้ว เพราะผลสุดท้ายของการยอมรับและให้เกียรติกันน ามาซึ่งความรักนั้นเอง 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1) เนื่องจาก ความรู้ความเข้าใจของ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ต่อสิทธิเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่อนข้างน้อย สาเหตุเป็นเพราะบริบทการนับถือศาสนาเกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างหลักศาสนากับประเพณีวัฒนธรรม กอปรกับเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการที่จะ
เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกัน ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในด้านสิทธิทางวัฒนธรรม คือ
ความไม่เข้าใจกัน และขาดรูปแบบการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ดังนั้น แนวทางของการสร้างความ
เข้าใจถึงสิทธิทางวัฒนธรรมของทั้งสองศาสนา คือ การปลูกฝัง การให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ผ่าน
รูปแบบการจัดอบรม และการเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะการเปิด
มุมมองใหม่ๆ จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนา สร้างความเข้าใจ ถึงความแตกต่างของแต่ละ
ศาสนาได้ในหลายๆ มิติ จนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

2) การก าหนดขอบเขตของสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มุสลิมตามกรอบของศาสนานั้น ความคิดเห็นหรือมุมมองของผู้ทางศาสนาอิสลาม 
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เป็นแค่ทัศนะหนึ่งที่ทุกคนจะน าไปใช้หรือไม่ก็ได้ หากเป็นข้อเสนอที่จะน าไปใช้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติทาง
ศาสนาอิสลามในหน่วยงานของรัฐ ควรยึดทัศนะที่ถูกเสนอจากองค์กรสูงสุดด้านศาสนาอิสลามอย่างส านัก
จุฬาราชมนตรีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติของมุสลิมร่วมกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งใน
เรื่องหลักการศาสนาด้วย 

3) ตามกรอบศาสนาพุทธไม่มีปรากฏหลักฐานตามค าสอนของพระพุทธศาสนาว่าห้ามมิให้
คนพุทธเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของศาสนาอ่ืน และเช่นเดียวกันส าหรับคนต่างศาสนาสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมหรือพิธีกรรมของพุทธ เป็นที่อนุญาตโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะการนับถือศาสนาคือสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของทุกคน ในขณะที่มุสลิมกิจกรรมบางอย่างต้องดูความเหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมในที่นี้ขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบัติของตนเองในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม หากเป็นกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมศาสนาก็ควรอยู่นอกพิธี คือไม่
ควรร่วมพิธีกรรมเหล่านั้น แต่หากเป็นกิจกรรมทั่วไปที่ไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาหรือความเชื่อก็สามารถเข้าร่วมได้ 
ศาสนาอิสลามไม่มีการบังคับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตนเอง ทั้งนี้
หากมองด้วยหลักการของอิสลามพบว่าบางกรณีสามารถยืดหยุ่นได้ และในบางกรณีก็ไม่สามารถยืดหยุ่น 

4) เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ความเข้าใจ ในประเด็นหลักการของศาสนาในแต่ละ
ศาสนาค่อนข้างน้อย นอกจากคนไทยพุทธไม่เข้าใจในความเป็นอิสลามแล้วยังพบว่าคนมุสลิมเองก็ยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน ฉะนั้นมองว่าเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นเหล่านี้ควรมีการแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นก่อนสู่สังคมการท างาน โดยให้มีการจัดหลักสูตรการเรียนในการ
สอนเรื่อง “ศาสนาเปรียบเทียบ” เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
คนมุสลิมควรมีหลักสูตรเหล่านี้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อสิทธิเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อ รวมถึง
กิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาของตนเอง   
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเพียงแค่สิทธิทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาเท่านั้น ในขณะที่ผลจากการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่ายังมีกรณีอ่ืนๆ ที่ยังเป็นมีปัญหาด้าน
สิทธิทางวัฒนธรรม จึงเกิดข้อจ ากัดในการที่จะหาแนวทางในการสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ฉะนั้นหากมีการท าวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาสิทธิทางวัฒนธรรมทั้งหมด 
ที่เกี่ยวข้องกับคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเสนอ แนวทาง มาตรการ การสร้างความเข้าใจ
ถึงสิทธิทางวัฒนธรรมระหว่างกันของคนในพ้ืนที่ ในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาปัญหาในสังคม  
“พหุวัฒนธรรม” ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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