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การวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างไทยพุทธ-มุสลิม 
ในพ้ืนที่ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตัตานี 1 

 

ร้อยต ำรวจเอก อนุชำ ทองสว่ำง 2 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มูฮัมหมัดอิลยำส หญ้ำปรัง 3 

 
บทคัดย่อ 

             กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำ 
ระหว่ำงไทยพุทธ - มุสลิม ในพ้ืนที่ต ำบลท่ำเรือ  อ ำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตำนี (2) เพ่ือศึกษำปัจจัย
ที่ท ำให้ชุมชนพุทธ – มุสลิม  ในพ้ืนที่ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี  อยู่ร่วมกันอย่ำง
สันติ และ (3) เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำระหว่ำง ไทยพุทธ-มุสลิม ใน
พ้ืนที่ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ ผู้น ำชุมชน 
ประชำชน ที่อำศัยในพ้ืนที่ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน   และ
สมำชิกองค์กำรบริหำรต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน 
กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภำษณ์ ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้แบบกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
             ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1. ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำระหว่ำงไทยพุทธ-มุสลิม ในพ้ืนที่
ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี คือ (1) ควำมไม่เข้ำใจกันส่วนหนึ่งเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
(2.) ควำมขัดแย้งเกิดจำกเรื่องส่วนตัว (3) มีกำรน ำเอำเรื่องควำมแย้งทำงศำสนำอิสลำมเป็นใช้เป็น
เครื่องมือในกำรสร้ำงควำมแตกแยก (4) เกิดจำกกลุ่มผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมำยในพ้ืนที่สร้ำงสถำนกำรณ์ 
2. ปัจจัยที่ท ำให้ชุมชนพุทธ – มุสลิม ในพ้ืนที่ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี อยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติ คือ (1.) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและท ำกิจกรรมร่วมกัน  (2.) เคำรพให้ เกียรติต่อกันและ
กำรยอมรับควำมแตกต่ำง (3) ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรดูแลทุกข์สุขของประชำชน ให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง ไม่แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ (4)ยึดหลักตำมพระบรมรำโชวำทพระ
บำท สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ในกำรปกครองหรือกำรอยู่ร่วมกัน 3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง
ทำงศำสนำระหว่ำงไทยพุทธ-มุสลิม (1) ส่งเสริมด้ำนอำชีพให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่ ให้มีรำยได้ในกำร
เลี้ยงครอบครัว (2) ควรมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน (3) ให้มีกำรเรียนรู้ถึงหลักค ำสอนของศำสนำพุทธ-
มุสลิม ร่วมกันในชุมชน หรือให้สอดแทรกในระบบกำรศึกษำของหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร และ 
(4) เร่งแก้ไขปัญหำยำเสพติด น้ ำมันเถื่อน สินค้ำหนีภำษี 
 
 
 

                                                 
1 บทควำมเรียบเรียงจำกกำรค้นคว้ำอิสระ เร่ือง “กำรกระท ำผิดซ้ ำคดียำเสพติดของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ ำกลำงปัตตำนี” ซ่ึงได้ผ่ำนกำร
สอบเรียบร้อยแลว้ โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ คือ ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยำส หญ้ำปรัง 
2 นักศึกษำปริญญำโท โครงกำรหลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต (สำขำวิชำสหวิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำทอ้งถิ่น) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
3 อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ 
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บทน า 
ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
             สถำนกำรณ์กำรก่อควำมไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ 4 อ ำเภอของ
จังหวัดสงขลำ ได้ส่งผลกระทบนำนัปกำรจนไม่สำมำรถที่จะประเมินค่ำควำมเสียหำยได้  ผลที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องจำกเหตุกำรณ์ก่อควำมไม่สงบที่สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน คือ ประชำชนในพ้ืนที่เกิด
ควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กำรด ำเนินชีวิต ประจ ำวันไม่สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติ  เกิด
ควำมหวำดระแวงไม่ว่ำจะเป็นต่อบุคคลต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ เพศ วัย หรือบุคคลต่ำงแนวควำมคิด 
เหตุกำรณ์ก่อควำมไม่สงบที่เกิดขึ้นนอกจำกกระทบต่อประชำชนโดยตรงที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่แล้ว  ยัง
ส่งผลกระทบต่อประชำชนบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่สัญจรไปมำอีกเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งจะเห็นได้ว่ำในแต่
ละปีจะมีประชำชนต่ำงพ้ืนที่ซ่ึงเดินทำงมำยังพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้และ 4 อ ำเภอของจังหวัด
สงขลำ ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่เป็นอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจ บำดเจ็บเล็กน้อย 
บำดเจ็บสำหัด กระทั่งมีกำรเสียชีวิตเกิดขึ้นเป็นจ ำนวนมำก    
            กำรเกิดเหตุกำรณ์ก่อควำมไม่สงบเป็นสำเหตุส ำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหำอ่ืนตำมมำอย่ำงมำกมำย  
ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำด้ำนยำเสพติด ว่ำงงำน และ กำรศึกษำ ปัญหำดังกล่ำวได้ขยำยควำมรุนแรงมำยัง 4 
อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ  จนสร้ำงควำมเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก ทั้งยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ
วิธีกำรในกำรกระท ำควำมผิดที่ซ้ ำซ้อน มีกำรเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย จนยำกแก่กำรสืบสวนจับกุมของ
เจ้ำหน้ำที่  จำกเหตุกำรณ์กำรก่อควำมไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับกันว่ำเป็นสำเหตุส ำคัญที่ส่งผล
กระทบมำสู่ปัญหำควำมแตกแยกในสังคมอ่ืนอีกจ ำนวนมำก 
            พ้ืนที่ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี เป็นพ้ืนที่แห่งหนึ่งที่มีประชำชนทั้งไทยพุทธ 
– มุสลิม อำศัยอยู่อย่ำงหนำแน่นและยำวนำน  มีกำรประกอบที่หลำกหลำยแต่หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์
ก่อควำมไม่สงบ ประชำชนได้รับผลกระทบคือท ำให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งในสังคมระหว่ำงไทยพุทธ 
– มุสลิม อย่ำงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน  ซึ่งปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงไทยพุทธ – มุสลิม ที่ส ำคัญคือ
ปัญหำควำมขัดแย้งเกี่ยวกับผู้น ำในสังคม  ปัญหำควำมขัดแย้งในเรื่องของพ้ืนกำรประกอบอำชีพ จำก
ปัญหำควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อให้เกิดปัญหำที่ตำมมำคือ ปัญหำควำมหวำดระแวง  ปัญหำ
ควำมรัก ควำมสำมัคคี ในหมู่คณะ และปัญหำอ่ืน ๆ  
              จำกกรณีเหตุกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงไทยพุทธ – มุสลิม ในพ้ืนที่ของต ำบลท่ำเรือ 
อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำกำรวิเครำะห์ปัญหำควำมขัดแย้งทำง
ศำสนำระหว่ำงไทยพุทธ – มุสลิม  ในพ้ืนที่ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี  
 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
              1. เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำระหว่ำงไทยพุทธ -มุสลิม ในพ้ืนที่
ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี 
      2. เพ่ือศึกษำปัจจัยที่ท ำให้ชุมชนไทยพุทธ – มุสลิม ในพ้ืนที่ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตำนี อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ 
      3. เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำระหว่ำงไทยพุทธ-มุสลิม ใน
พ้ืนที่ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี  
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          การทบทวนวรรณกรรม 
คิดทฤษฎีความขัดแย้ง 
             ควำมหมำยของควำมขัดแย้ง 
             พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน  พ .ศ.2542  ให้ค ำนิยำมไว้ว่ำ ค ำว่ำ “ขัดแย้ง” 
ประกอบด้วยค ำสองค ำ กล่ำวคือ “ขัด” ซึ่งหมำยถึง กำรไม่ท ำตำมฝ่ำฝืน ขืนไว้ และ “แย้ง” หมำยถึง 
ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน  
             อรุณ  รักธรรม (2540, หน้ำ 11) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ควำมขัดแย้ง หมำยถึง ลักษณะ
ของควำมไม่เห็นพ้องต้องกันระหว่ำงสมำชิกหรือกลุ่มในองค์กำร  เกิดจำกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพวกเขำ
จะต้องมีส่วนร่วมในทรัพยำกรที่จ ำกัดหรือในงำนต่ำงๆ ควำมแตกต่ำงกันในสถำนภำพ เป้ำหมำย 
ค่ำนิยม กำรรับรู้ ทัศนคติ ควำมเชื่อ ต่ำงก็จะแสดงทัศนะของพวกเขำให้เด่นกว่ำคนอ่ืน หรือควำม
ต้องกำรที่ไม่ได้รับกำรตอบสนอง 
 
            แนวคิดท่ีเกี่ยวกับควำมขัดแย้งด้ำนสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
             หัวใจส ำคัญของแนวคิดกลุ่มนี้คือ กำรขัดแย้งน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ควำมขัดแย้ง
เป็นปรำกฏกำรณ์ที่มีอยู่อย่ำงแพร่หลำยทั่วไป จึงไม่ควรมองพฤติกรรมขัดแย้งว่ำเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี
หรือเป็นปรำกฏกำรณ์ที่ผิดปกติ  ทฤษฎีควำมขัดแย้งทำงสังคมจึงมีแนวควำมคิดว่ำสังคมนั้นตั้งอยู่บน
พ้ืนฐำนของกำรแบ่งแยก (division) อันเกิดจำกควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงสังคม นักทฤษฎีควำมขัดแย้ง
ด้ำนสังคมวิทยำ คือ Sills (1968, p. 142) อธิบำยว่ำควำมขัดแย้งก่อให้เกิดผลทั้งด้ำนลบและด้ำนบวก 
ควำมขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม ถือเป็นสภำวะหนึ่งของมนุษย์ ควำม
ขัดแย้งสำมำรถแก้ปัญหำควำมแตกแยกและท ำให้เกิดควำมสำมัคคีภำยในกลุ่มได้เพรำะในกลุ่มหนึ่งๆ 
ย่อมมีทั้งควำมเป็นมิตรและควำมเป็นศัตรูอยู่ด้วยกัน  ดังนั้นควำมขัดแย้งจึงเป็นตัวสนับสนุน ให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม  
             (GotoKnow สืบค้นเมื่อ 27 มีนำคม 2561, จำก www.gotoknow.org) 
แนวคิดเรื่องพหุนิยม 
             พหุนิยม หรือ Pluralism คือ แนวคิดที่เน้นแนวทำงเรื่องควำมหลำกหลำยของกลุ่มคน 
สังคมและวัฒนธรรม เช่น ควำมหลำกหลำยทำงสังคมของชนชั้น อำชีพ ควำมคิด อุดมคติ วิถีชีวิต ให้
ควำมส ำคัญแก่ควำมแตกต่ำงและบทบำทที่ถูกหลงลืมหรือละเลยในสังคมมำแต่เดิม  
            กำรปกครองแบบพหุนิยม หรือ Pluralism  คือแนวคิดในกำรจัดสรรอ ำนำจให้กับกลุ่มหรือ
องค์กรย่อยหลำยกลุ่ม              
           (มูลนิธิเล็กประไพ วิริยะพันธุ์ สืบค้นเมื่อ 25 มีนำคม 2561, จำก http://lek-
prapai.org/home/view.php?id=443 
            พหุนิยมทำงศำสนำและกำรตีควำมที่แตกต่ำงกันของศำสนำ 
            1. พหุนิยมหมำยถึง ควำมมำกมำยในหลำยชนิด ทั้งในทำงปรัชญำของศำสนำ, ปรัชญำ
จริยธรรม, กฎหมำย และกำรเมือง ซึ่งทั้งหมดมีกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกัน ซึ่งกำรรับรู้ทั้งหมดเหล่ำนี้
อย่ำงเป็นทำงกำรในนำมของกำรรู้จักในควำมหลำกหลำย ในทำงตรงกันข้ำมกับควำมเป็นหนึ่งเดียว 
หรือควำมจ ำกัดในควำมเป็นหนึ่งเดียว 

http://lek-prapai.org/home/view.php?id=443
http://lek-prapai.org/home/view.php?id=443
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            พหุนิยมทำงศำสนำ หมำยถึง กำรไม่ผูกขำดควำมถูกต้องไว้ในศำสนำใดศำสนำหนึ่งเฉพำะ
พิเศษ กำรได้รับผลประโยชน์ของทุกศำสนำจำกควำมจริงและกำรช่วยเหลือให้รอด 
            2. พหุนิยม อำจได้รับกำรพิจำรณำในหมู่ศำสนำต่ำงๆ หรือระหว่ำงนิกำยต่ำงๆ ในศำสนำ ที่
มีอยู่ก็ได ้
            3. ในควำมคิดของเรำชำวมุสลิมทั้งหลำย พหุนิยมถูกปฏิเสธก็เนื่องจำกเหตุผลที่ว่ำในศำสนำ
อิสลำมมีเหตุผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสำเหตุควำมถูกต้องของศำสนำอิสลำม ในลักษณะที่ว่ำในศำสนำอ่ืน 
ๆ ไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องพอเหมือนกับศำสนำอิสลำม นอกจำกนี้ คัมภีร์แห่งฟำกฟ้ำ (อัลกุรอำน) ยังไม่มี
กำรบิดเบือนหรือสังคำยนำใดๆ ทั้งสิ้น และควำมสมบูรณ์ของศำสนำอิสลำมก็เท่ำกับว่ำได้ยกเลิกค ำ
สอนของศำสนำอ่ืนไปโดยปริยำย 
            4. กำรตีควำมที่แตกต่ำงกันของศำสนำ ซึ่งหนึ่งในหลักกำรพ้ืนฐำนของสิ่งนั้นคือ อรรถ
ปริวรรตศำสตร์ และอีกประกำรหนึ่งคือกำรรู้จักต่ำงๆ ในศำสนำและกำรวิจัย ซึ่งผู้ที่เชื่อถือเขำต่ำงเชื่อ
ว่ำผลทั้งหมดของกำรเริ่มต้น และก่อนกำรรู้ของนักอรรถำธิบำยขณะที่มีควำมเข้ำใจเนื้อหำ กำร
ตีควำมหลำกหลำยของศำสนำ มีมุมมองที่แตกต่ำงกัน 
            (เควสท์  อิสลำม ค้น เมื่ อ 28  มีนำคม 2561 จำก http://www.islamquest. net/ 
th/archive/question/fa1738) 
             เรณุมำศ   รอดเนียม (2556)  ศึกษำควำมกลมกลืนทำงวัฒนธรรมในชุมชนสองศำสนำ : 
กรณีศึกษำชุมชนตะโหมด อ ำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง ผลกำรศึกษำพบว่ำลักษณะควำมกลมกลืน
ทำงวัฒนธรรมในชุมชนสองศำสนำคือกำรอยู่ร่วมกันได้อย่ำงปกติสุขในสังคม กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่ำงสองศำสนำ กำรท ำบุญร่วมกัน กำรไปมำหำสู่กัน ควำมเข้ำใจและกำรศึกษำเรียนรู้วัฒนธรรม  
ซึ่งกันและกัน  
            บุญเอ้ือ บุญฤทธิ์ (2556) ศึกษำกำรก่อควำมไม่สงบใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้กับอัต
ลักษณ์ของคนในพ้ืนที่และพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประเภทแรกที่ใช้แก้ปัญหำ
ต้องเน้นที่กำรใช้ไม้อ่อนมำกกว่ำใช้ไม้แข็ง ประเภทที่สองเจ้ำหน้ำที่รัฐต้องพัฒนำระบบกำรข่ำวกรอง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกำรที่ 3 กำรประชำสัมพันธ์ ต่อกลุ่มเป้ำหมำย ต้องยึดแนวพระรำชด ำรัสของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เรื่อง เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ  
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
   กำรศึกษำครั้งนี้ใช้กำรศึกษำเชิงคุณภำพ ( Documentary research)  มีขั้นตอนกำรศึกษำ 
ดังนี้ 
           1.  กำรวิจัยเอกสำร  (Documentary research) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรทำง
วิชำกำร วำรสำร สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รำยงำนกำรวิจัย วิทยำนิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ที่เกี่ยวข้อง  
           2. กำรวิจัยสนำม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงด้วยกำร
สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง  หรือกำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร  (Structured interview or 
Formal interview)  
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           โดยกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling) จ ำนวน      14 คน 
ประกอบด้วย ผู้น ำชุมชน ประชำชน และสมำชิกสภำท้องถิ่น เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำคือแบบ
สัมภำษณ์ ส ำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
                        บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
             ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1. ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำระหว่ำงไทยพุทธ-มุสลิม ในพ้ืนที่
ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี คือ (1) ควำมไม่เข้ำใจกันส่วนหนึ่งเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
(2.) ควำมขัดแย้งเกิดจำกเรื่องส่วนตัว (3) มีกำรน ำเอำเรื่องควำมแย้งทำงศำสนำอิสลำมเป็นใช้เป็น
เครื่องมือในกำรสร้ำงควำมแตกแยก (4) ส่วนหนึ่งเกิดจำกกลุ่มผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมำยในพ้ืนที่สร้ำง
สถำนกำรณ์ 2. ปัจจัยที่ท ำให้ชุมชนพุทธ – มุสลิม ในพื้นที่ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี 
อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ คือ (1.) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงชุมชนพุทธ-
มุสลิม  (2.) เคำรพให้เกียรติต่อกันและกำรยอมรับควำมแตกต่ำง (3) ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรดูแล
ทุกข์สุขของประชำชนพุทธ-มุสลิม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง ไม่แบ่งแยก หรือเลือก
ปฏิบัติ (4) ยึดหลักตำมพระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ในกำรปกครองหรือกำรอยู่
ร่วมกัน 3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำระหว่ำงไทยพุทธ -มุสลิม  ในพ้ืนที่ต ำบล
ท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี คือ (1) ส่งเสริมด้ำนอำชีพให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่ ให้มีรำยได้
ในกำรเลี้ยงครอบครัว (2) ควรมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงไทยพุทธ-มุสลิมในพ้ืนที่มำก (3) ให้มี
กำรเรียนรู้ถึงหลักค ำสอนของศำสนำพุทธ -มุสลิม ร่วมกันในชุมชน หรือให้สอดแทรกในระบบ
กำรศึกษำของหลักสูตรกระทรวง ศึกษำธิกำร และ (4) เร่งแก้ไขปัญหำยำเสพติด น้ ำมันเถื่อน สินค้ำ
หนีภำษ ี

 
อภิปรายผล 

   1. ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำระหว่ำงไทยพุทธ-มุสลิม ในพ้ืนที่ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตำนี  สำเหตุเกิดจำกข่ำวสำรของทำงรำชกำรเกิดควำมผิดพลำด จึงน ำไปสู่กำรจับกุมผู้
บริสุทธิ์ใจ ผลกำรวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรวิจัยของ บุญเอ้ือ  บุญฤทธิ์ (2556) ศึกษำกำรก่อ
ควำมไม่สงบใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้กับอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่และพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
ผลกำรศึกษำพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกหน่วยงำนจะต้องพัฒนำระบบกำรข่ำว  

   2. ปัจจัยที่ท ำให้ชุมชนพุทธ – มุสลิม ในพ้ืนที่ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี 
อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ  คือมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงชุมชนพุทธ -
มุสลิม เช่น กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน กำรสร้ำงเวทีชุมชนระหว่ำงพุทธ – มุสลิม ผลกำรวิจัย
ดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรวิจัยของ เรณุมำศ  รอดเนียม (2556)  ศึกษำควำมกลมกลืนทำงวัฒนธรรม
ในชุมชนสองศำสนำ : กรณีศึกษำชุมชนตะโหมด อ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ควรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ควรจัดกิจกรรมร่วมกัน 
            3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำระหว่ำงไทยพุทธ – มุสลิม ในพ้ืนที่ต ำบล
ท่ำเรือ อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี คือควรมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงไทยพุทธ-มุสลิมในพ้ืนที่
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มำกขึ้น เพ่ือเป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ เช่น กำรแข่งขันกีฬำ ผลกำรวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับกำร
วิจัยของ เรณุมำศ  รอดเนียม (2556) ศึกษำควำมกลมกลืนทำงวัฒนธรรมในชุมชนสองศำสนำ : 
กรณีศึกษำชุมชนตะโหมด อ ำเภอ   ตะโหมด จังหวัดพัทลุง ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน
ได้โดยไม่ขัดกับหลักปฏิบัติทำงศำสนำ และกำรรับเอำวัฒนธรรมของอีกฝ่ำยมำประยุกต์ใช้โดยไม่ขัด
กับหลักปฏิบัติทำงศำสนำ และมีกำรท ำบุญร่วมกันคือ“ประเพณีงำนบุญสองศำสนำ” 
 
ข้อเสนอแนะ 

  1.  กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำระหว่ำงไทยพุทธ-มุสลิม จะต้องแก้ที่ต้นตอของ
ปัญหำ เพรำะควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่ำงไทยพุทธ – มุสลิม ในพ้ืนที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
มิได้เกิดควำมขัดแย้งเพรำะข้อปฏิบัติทำงศำสนำที่แตกต่ำงกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดมำจำกปัญหำเรื่อง
ผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมำยในพ้ืนที่ลักลอบสร้ำงสถำนกำรณ์ แล้วบิดเบือนว่ำคนไทยพุทธหรือมุสลิมเป็น
ผู้กระท ำเพ่ือก่อให้เกิดควำมแตกแยก จนท ำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำใจผิด ตนเองจะได้กระท ำควำมผิดได้
ง่ำยขึ้น 

  2. หน่วยงำนของทำงรำชกำรจะต้องพัฒนำ ปรับปรุงระบบกำรข่ำวให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น เนื่องจำกที่ผ่ำนมำมีกำรจับกุมตัวผู้บริสุทธิ์ใจเป็นจ ำนวนมำก  ซึ่งกำรปฏิบัติลักษณะนี้นอกจำก
จะไม่ได้ตัวผู้กระท ำควำมผิดที่แท้จริงมำลงโทษแล้ว  ยังเป็นกำรสร้ำงควำมโกรธแค้นให้แก่ผู้ถูกจับกุม
และญำติอีกด้วย 

   3.. ผู้น ำศำสนำทั้งสองศำสนำควรจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่ำง
จริงจัง  อย่ำงปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยปกครอง ต ำรวจ หรือทหำร  แต่เพียงฝ่ำยเดียว  เพรำะว่ำไม่
ว่ำจะเป็นศำสนำพุทธหรือศำสนำอิสลำมก็ตำมประชำชนต่ำงมีควำมเชื่อและศรัทธำในค ำสั่งสอน ทั้ง
ค ำสั่งสอนของแต่ละศำสนำก็สอนให้ทุกคน มีควำมรัก ควำมสำมัคคี  ไม่ท ำร้ำยต่อกัน ซึ่งหำกผู้ น ำ
ศำสนำให้ควำมส ำคัญก็จะแก้ไขปัญหำได้ระดับหนึ่ง 
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