
1 
 

หัวข้อวิจัย : วิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร   

อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี 

นางสาวฟาสินี สะมิแม็ง 

รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม 2. เพ่ือศึกษาการ
บริการทางสังคมไทยมุสลิม และ 3. เพ่ือเสนอแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมใน  
ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้น าชุมชนและประชาชน 20 คน 
ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูล จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและสังเคราะห์ข้อมูล 
ผลการศึกษา พบว่า 

 การศึกษาได้พบว่า วิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมเห็นได้ว่าความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม ประชาชนใน
ชุมชนจะมีความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในการอยู่ร่วมกันเหล่าคนในชุมชนจะอยู่ด้วย
ความรัก ถ้อยที่ถ้อยอาศัยเมื่อมีกิจกรรมหรืองานที่จัดในชุมชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การบริการทางสังคมของ
ชาวไทยมุสลิม จะเห็นได้ว่าการบริการทางสังคมโดยส่วนมากจะมีปัญหาในด้านการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ เพราะชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ใช้แต่ภาษามลายูในการสื่อสาร ไม่รับฟังความคิดเห็นขาดการเข้าถึงต่อ
หลักการให้บริการและความกระตือรือร้น 

ในด้านแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมเป็นชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความหลายหลาย
ทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และภาษา ชุมชมไทยพุทธไทยมุสลิมมีการอยู่ร่วมกันแบบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสืบเนื่องมาจากชุมชนนี้ส่วนมากจะเป็นเครือญาติกัน เกือบทั้งหมดจึง
ท าให้มีการอยู่ร่วมกันแบบผสมผสานระหว่างสองศาสนาสองวัฒนธรรมอย่างลงตัว 
ค าส าคัญ : วิถีชีวิตมุสลิม , การอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวมุสลิม 
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บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 การก่อตัวของสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้เริ่มต้นจากเหตุการณ์ปล้นปืนที่กองพัน
พัฒนาที่ ๔ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2547 น าไปสู่การด าเนินนโยบายของรัฐ
ในระยะแรก ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มต่างรวมถึงสื่อมวลชน สถาบันด้านการวิเคราะห์ความขัดแย้งและ
นักการเมืองบางส่วนทั้งในและนอกประเทศว่าเป็นนโยบายที่ยึดเอามาตรการด้านความมั่นคงที่เน้นวิธีการทาง
ทหารเป็นหลักโดยขาดความเข้าใจต่อสาเหตุที่มาของความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมทั้งขาดความเข้าใจต่อสภาพทาง
สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในท้องถิ่นเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความรุนแรง
ต่อเนื่องบานปลายจนถึงในปัจจุบัน ในระยะเวลาหนึ่งปีแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเป็นต้นมาสื่อมวลชน
ต่างประเทศระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคบางรายได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้นใน พ้ืนที่
ควบคู่ไปกับมาตรการอันแข็งกร้าวในการตอบโต้ปัญหาของรัฐบาลไทยภาพลักษณ์ของความรุนแรงและนโยบาย
ของรัฐดังกล่าวปรากฏชัดเจนในการรายงานข่าวความรุนแรงของสื่อเหล่านี้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ กรือเซะ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๔๗ และตากใบ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ รวมถึงกรณีประชาชนทั้งชาวพุทธและมุสลิมถูกลอบสังหาร
รายวันเป็นการตอกย้ าในสามจังหวัดชายแดนใต้มีภาพลักษณ์ของพ้ืนที่อันตรายเทียบเท่ากับพ้ืนที่สงครามประเทศ
อ่ืนๆ 
 สาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งยกระดับกรณีความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้จากประเด็น
ภายในประเทศสู่ประเด็นระดับภูมิภาคและได้รับความสนใจระดับนานาชาติคือการที่มีความขัดแย้งในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัจจัยร่วมหลายประการกับพ้ืนที่ความขัดแย้งบางแห่งในประเทศในอินโดนีเซียและความ
ขัดแย้งของเกาะมินดาเนา จากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังชายแดนภาคใต้ซึ่งจะมองเห็นได้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ลอบท าร้าย วางเพลิง วางระเบิดและจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้มีการเคลื่อนไหวในสถาบัน
ต้องการแบ่งแยกดินแดนบริเวณปัตตานี มาเป็นเวลาหลายทศวรรษแต่ความไม่สงบดังกล่าวเริ่มบานปลายขึ้นจนถึง
ปัจจุบัน 
 สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ปรากฏแก่คนไทยทุกคนผ่านสื่ อต่างๆ นับวันก็
ยิ่งเพ่ิมระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่และส่งผลกระทบต่อความมันคง
ของชาติอีกด้วยปัญหาความไม่สงบนี้ได้ เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่ยงหาข้อยุติไม่ได้ และก่อให้เกิด
ปัญหาความรุนแรงในปัจจุบัน เริ่มจากการไม่พอใจในอ านาจของรัฐที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมและความไม่เข้าใจในความ
แตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม ซึ่งมีสภาพปัญหาที่มีความแตกต่างไปจาก
ภูมิภาคอ่ืนของประเทศทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและด้านความมันคงจากสภาพดังกล่าว
เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ฝ่ายต่างๆ แสวงหาประโยชน์ทางในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการก่อการร้ายท าให้ปัญหาที่
เกิดขึ้นมักปรากฏออกมาในรูปของความรุนแรง เช่น มีการปล้น ฆ่า ชิงทรัพย์ ทาร้ายร่างกาย เรียกค่าไถ่ เก็บค่า
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คุ้มครอง ค้าของเถื่อน และค้ายาเสพติด เป็นต้น มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน 
และขัดขวางการพัฒนาทังในภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างยิ่ง น ามาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งของ
ประชาชนและของหน่วยงานทางราชการ ดังนั้น สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมีสาเหตุมาจาก
หลายปัจจัยพอที่จะกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ คือ เกิดจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เกิดจากกระแสในตะวันออกกลางที่ต่อต้านชาติตะวันตกซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกมีสาเหตุมากจากกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น
และกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายปัญหายาเสพติดที่และค้าของเถื่อนซึ่งมีอยู่ทั่ว
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และปัญหาที่มาจากนโยบายของรัฐที่ไม่เข้าถึงประชาชนไม่สามารถประสานความ
แตกต่างของประชาชนให้รวมเป็นหนึ่งเดียวได้ปัญหาเหล่านี้เป็นมูลเหตุให้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบัน 
 ถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยและปราบปรามกองโจรเหล่านี้อยู่ไม่ขาดก็ยงปรากฏ
เหตุการณ์ดังกล่าวมาโดยล าดับซึ่งอิงอาศัยสถานการณ์ทางการเมืองและการปกครองที่อยู่ในช่วงอ่อนแอและความ
ไม่มนคง กล่าวคือ ถ้าหากว่าในยุคที่มีผู้น าทางการเมืองและการปกครองที่เข้มแข็งสถานการณ์ความไม่สงบก็จะลด
น้อยลงไปและในยุคที่ผู้น าทางการเมืองและการปกครองอ่อนแอก็จะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมาซึ่งพฤติกรรมของ
กองโจรได้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในสามจังหวัด ชายแดน ภาคใต้ตลอดมาและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
จนกลายเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนซึงมีเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยมีการสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบใน
พ้ืนที่หลายจังหวัดในภาคใต้ แต่ที่เกิดความรุนแรงมากท่ีสดในสามจังหวัดชายแดนคือ จังหวัด นราธิวาส ยะลา และ
ปัตตานี ความพยายามในการสร้างสถานการณ์ ให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง มีการเผาโรงเรียน 
และสถานที่ราชการ ท าร้ายครู ท าร้ายประชาชนและมีการเสียชีวิตเป็นรายวันเป็นต้น 
 ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อ านวยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ได้พูดถึงเมื่อปี พุทธศักราช 2547 
เป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงอย่างชัดเจนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติใหม่ ซึ่งท้าทายต่อเจ้าหน้าที่ของรั ฐ 
คือ เกิดคดีบุกเข้าโจมตีปล้นปืนทหารเกือบ 400 กระบอกจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นการกระทบกระแทกฐานะของรัฐในสายตาของประชาชน เพราะ
ถ้ารัฐยังคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ถืออาวุธของตนไม่ได้ ป้องกันมิให้ อาวุธในมือของตนหายไม่ได้ จะคุ้มครองประชาชน
ตามหน้าที่ของตนอย่างไรเหตุการณ์ครั้งนี้สันคลอนสายสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างรุนแรง หลังจากนั้น
ความรุนแรงก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องความไม่สงบหรือความรุนแรงแสดงออกมาในรูปของการลอบยิง การโจมตี การ
วางระเบิด การวางเพลิงและการก่อกวนด้วยวิธีการต่างๆ ความรุนแรงดังกล่าวนามาซึงการสูญเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บรวมทั้งบังเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทั้งทางราชการและส่วนบุคคล กล่าวคือนับตังแต่ เดือน
มกราคม 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2552 ได้ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี   ยะลา และ
นราธิวาส รวมทังในพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา ด้วยรวมทั้งสิ้น 8,810 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่
สงบไปแล้วถึง 3,418 ราย และผู้บาดเจ็บ 5,624 ราย ในกลุ่มผู้ถูกสังหารนี้ ร้อยละ 54.69 เป็นคนมุสลิม และร้อย
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ละ 41.87 เป็นคนพุทธเป้าหมายส าคัญของเหยื่อความรุนแรงคือพลเรือนดังจะเห็นได้ จากสถิตผู้สูญเสียทั้งหมด 
แยกเป็นพลเรือนหรือราษฎรโดยทั่วไปเป็นเป้าหมายหลักของการสังหาร (จ านวน 1,564คน) ตาม มาด้วยฝ่าย
ทหาร (จ านวน 215 คน) บุคลากรฝ่ายต ารวจ(จ านวน 200 คน) ก านันผู้ใหญ่ บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (จ านวน 
189 คน) และชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน (ชรบ.) (จ านวน 170 คน) ยุทธวิธีส าคัญในการก่อเหตุก็ยงคงเป็น
การยิงสังหารบนถนนสายย่อยหรือถนนหลวงตามมาด้วยการใช้ ระเบิดและการวางเพลิง แบบแผนลักษณะการ
โจมตีเพ่ือก่อเหตุเป็นเช่นนี้ตลอดในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา 
 ส าหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต าบลลุโบะยิไร เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอมายอซึ่งคนสมัยก่อนได้
เล่าว่าลุโบะยิไร เป็นค าเพ้ียนมาจากลุโบะยือไร ซึ่งหมายถึง บึงที่มีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ (ต้นไทร) และในบึงจะมี
จระเข้ตัวใหญ่หนึ่งตัวซึ่งชาวบ้านจะให้ความส าคัญกับมันจนปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะยิไรได้น า
จระเข้นี้มาเป็นสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะยิไร จ านวนครัวเรือน 2,252 ครัวเรือน จ านวน
ประชากรทั้งหมด  11,263 คนแบ่งออกเป็นจ านวน ประชากรชาย 5,567 คน ประชากรหญิงจ านวน  5,696 คน 
แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 หมู่บ้านและได้รับการจัดตั้งเป็น อบต. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ที่มีทั้งชุมชนไทย
พุทธไทยมุสลิม แต่อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา ตั้งเเต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัด ส าหรับเขตพ้ืนที่ของ 
ต าบลลุโบะยิไร   
 ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลมายอ, ตรัง, ปะโด อ าเภอมายอ จ.ปัตตานี 
 ทิศใต้ ติดต่อ ต าบลตะโละแมะนา, น้ าด า อ าเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลพิเทน อ าเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลกอล า, เขาตูม อ าเภอยะรัง จ.ปัตตานี 
 ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมีสาเหตุทั้งจากความขัดแย้ง
ทางเชื้อชาติและศาสนาท าให้ชาวพุทธกับชาวมุสลิมมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ได้รับผลกระทบไปทุกๆด้านทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
ความมั่นคงและสภาพจิตใจของประชาชนในพ้ืนที่ จากปัญหาจะเห็นได้ว่าชาวไทยพุทธส่วนใหญ่จะตกเป็น
เป้าหมายหลายรายเป็นผู้ที่มีสถานะทางสังคมเศรษฐกิจโดดเด่นในชุมชนนั้นๆเช่นในกรณีของระเบิดใหญ่ในกลาง
เมืองของสายบุรีเป้าหมายของระเบิดคือบ้านคฤหาสน์ชาวจีนที่เป็นนับหน้าถือตามากที่สุดในละแวกนั้น หลังการ
ระเบิดเกิดการทดแทนพ้ืนที่กันระหว่างคนสองเชื้อชาติอย่างชัดเจนเมื่อคนกลุ่มหนึ่งย้ายออกขณะที่อีกกลุ่มย้ายเข้า
บางรายที่ย้ายเข้าคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ห่างออกไปจากตัวชุมชนนับเป็นการแทนที่กัน
ภายในเวลาอันรวดเร็วอย่างยิ่ง ปรากฏการณ์ในลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นในอีกหลายแห่งโดยที่ยังไม่มีใครวิเคราะห์หรือ
เก็บข้อมูลอย่างชัดเจน แต่เป็นที่รับรู้เป็นการทั่วไปของคนในชุมชนนั้นๆในขณะที่การถูกสังหารของคนไทยพุทธในที่
ต่างๆบวกกับการอพยพออกท าให้จ านวนคนไทยพุทธโดยรวมในพ้ืนที่มีน้อยลงสถานภาพโดยรวมของชุมชนชาว
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ไทยพุทธดูจะอ่อนแอผู้มีบทบาทในองค์กรพัฒนาเอกชนหรือภาคประชาสังคมหลายคนเชื่อว่าความอ่อนแอของ
ชุมชนไทยพุทธส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจในเรื่องพ้ืนฐานของความขัดแย้ง และไม่เข้าใจรวมไปถึงนัยมาตรการการ
แก้ไขปัญหาของรัฐตลอดจนปัญหาการเมืองเรื่องของการช่วงชิงพื้นที่ของฝ่ายต่างๆในความขัดแย้ง 
 นอจากความคิดเห็นที่ต่างกันของชาวไทยพุทธกับชาวมุสลิมที่ได้ตกเป็นเหยื่อท าให้ชาวไทยพุทธเข้าใจว่า
เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของผู้รุกรานกับผู้ถูกรุกรานในประวัติศาสตร์ท าให้เห็นถึงความอ่อนด้อยอย่างรุนแรง
ในทางความรับรู้ถึงปัญหาในพ้ืนที่ของคนไทยพุทธในเชิงประวัติศาสตร์ จากความไม่เข้าใจที่ท าให้คนไทยพุทธใน
พ้ืนที่มีปฏิกิริยากับบางมาตรการของรัฐในทางลบ ระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวมุสลิม เช่น มาตรการดูแลประชากร
มุสลิมซึ่งมีมากขึ้นหลายเท่าในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการเยียวยาที่มีมาตรการใหม่ที่น ามาใช้ในยุค
รัฐบาลพรรคเพ่ือไทย เป็นการชดเชยหรือเยียวให้กับผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐกระท าอันเป็นมาตรการเพ่ิมเติมจากเดิมที่
ทางเยียวยาเฉพาะครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่สูญเสียจากความรุนแรงที่เกิดจากน้ ามือของผู้สร้างของผู้สร้าง
สถานการณ์สะท้อนถึงปัญหาเดียวกันก็คือในเรื่องความหวาดกลัว การตกเป็นเหยื่อความรุนแรงความไม่พอใจต่อ
มาตรการเยียวยาของภาครัฐยิ่งถ่างช่องว่างระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวมุสลิมข้ึนเรื่อยๆ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  
 2. เพ่ือศึกษาการบริการทางสังคมไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  
 3. เพ่ือเสนอแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ  
จังหวัดปัตตานี  
  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1. ประชากร  (Population) ได้แก่ ผู้น าชุมชน  ประชาชน 20 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  

sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษาจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  informants) จ านวน 20 คน  จาก ผู้น าชุมชน  ประชาชน  ดังต่อไปนี้ 

  ผู้น าชุมชน   จ านวน 5  คน 
  ประชาชน จ านวน 15  คน 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของวิถีชีวิต (Livelihoods) หรือการด าเนินชีวิตมักจะถูกให้
ความหมายในเชิงวัฒนธรรม กล่าวคือ วิถีชีวิตจัดเป็นวิถีแห่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของมนุษย์จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบวัฒนธรรมและเกิดควบคู่ไปกับวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตจึงเปรียบเหมือนรูปแบบหรือกระบวนการแห่งพฤติกรรม (Behavior Patterns) รวมถึงทัศนคติ ค่านิยม 
ความรู้ วัตถุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการรับและส่งทอดต่อไปยังสมาชิก
ของสังคม วิทวัส ช้างศร (2553 หน้า 6) ได้กล่าวไว้ว่า วิถีชีวิตในความหมายหนึ่ง คือ ระบบวัฒนธรรมซึ่งระบบ
วัฒนธรรมแต่ละด้านนั้น มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของมนุษย์ให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่รอดได้ 
โดยแต่ละสังคมย่อมมีแนวทางหรือวิถีชีวิตบางอย่างแตกต่างกันและอาจเหมือนกันในบางส่วน 
ผลจากสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ส่งผลให้วิถีชีวิตครอบครัวของคนในเขตพ้ืนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสภาพสังคมปัจจุบันมีส่วนท าให้ชุมชนและครอบครัวได้รับ
ผลกระทบในแทบทุกด้าน วิทวัศ ช้างศร (2553 หน้า 6)   
 อย่างไรก็ดี ความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ ท าให้เกิดผลกระทบทั้ง การสูญเสีย
สมาชิกในครอบครัว ในด้านสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตั้งแต่การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต พิการ และทุพพลภาพ ซึ่งไม่
สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ใน
การสร้างความสงบ ความปลอดภัยและร่วมสร้างสันติสุข ให้กับเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 
งามพิศ สัตย์สงวน (2545 หน้า 10) กล่าวว่า นักมนุษยวิทยาส่วนมากเห็นพ้องต้องกันว่า “วัฒนธรรม คือ แนวทาง
หรือวิธีการในการแก้ปัญหาพ้ืนฐานต่างๆของสังคม ท าให้สมาชิกของสังคมมีชีวิตอยู่ได้”การนิยามวัฒนธรรม
ดังกล่าว จะท าให้ได้วัฒนธรรมระบบต่างๆ หรือได้วัฒนธรรมในความหมายวิถีชีวิตหรือชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
ทุกด้าน 
 วิถีชีวิตในความหมายหนึ่ง คือ ระบบวัฒนธรรม ซึ่งระบบวัฒนธรรมแต่ละด้านนั้น มีหน้าที่ตอบสนองความ
ต้องการจ าเป็นของมนุษย์ให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่รอดได้โดยแต่ละสังคมย่อมมีแนวทางหรือวิถีชีวิตบางอย่าง
ที่แตกต่างกันและอาจจะเหมือนกันในบางส่วน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) ได้ให้ความหมายของคาว่า วิถี
ชีวิต หมายถึง ความเป็นไปในการดารงชีวิต ส าหรับ ประเสริฐ วิทยารัฐ (2522 อ้างถึงใน สุมาลี หวังพุฒิ, 2546 
หน้า 6) ได้กล่าวสรุปความหมายของคาว่า วิถีชีวิต หมายถึง การอยู่อาศัยของกลุ่มคน ได้ประกอบอาชีพทามาหา
กินตามสภาพแวดล้อม ผูกพันกันและมีกฎระเบียบที่ตกทอดมาควบคุม และได้กล่าวสรุปไว้ว่า การศึกษาวิถีชีวิต
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ชุมชนทิ้งถิ่นในสภาวะต่าง ๆ สามารถศึกษาจากด้านการตั้งถิ่นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของชุมชน
นั้น ๆ 
 จากการศึกษาความหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตโดยสรุปได้ว่า วิถีชีวิต คือ การด าเนินชีวิตที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นในการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การกิน การแสดง ซึ่งเป็นการสืบทอดต่อๆกันมาจะเป็นกิจกรรมต่างๆจะเห็นได้ว่า
วิถีชีวิตของชาวเมืองกับชาวชนบทจะมีความแตกต่างกัน การอยู่อาศัยที่ประกอบอาชีพท ามาหากินตาม
สภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ 
 นอกจากนั้น เวธกา เสวครบุรี (2554 อางใน พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2542 หน้า 50-51) กลาววา วิถีชีวิต
ชุมชนเปนวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม หมายถึง วัฒนธรรมในทางสังคมศาสตรนั่นเอง ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมเปนสิ่ง
ก าหนดพฤติกรรมตั้งแตเกิดจนตายตั้งแตตื่นนอนจนเข้าานอน พฤติกรรมตางๆที่มนุษยกระท าลวนแลวแตเป็นเรื่อง
ของวัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดรูปแบบของครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษาศาสนาเป
นตน วัฒนธรรมจะก าหนดวาสิ่งใดดี สิ่งใดไมดี สิ่งใดถูก สิ่งใดผิดรวมทั้งเปาหมายในชีวิตวาควรเปนอยางไร ฉะนั้น
กิจกรรมทุกอยางของมนุษยไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพูด การอาน การเขียน การคิด การท างานการเลน                 
การติดตอสัมพันธกัน ลวนแลวแตเปนเรื่องของวัฒนธรรมทั้งสิ้นวัฒนธรรมจึงเปนวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม 
 วิถีชีวิตมุสลิม คือแบบแผนการพัฒนาการสู่ความสมบูรณ์ของมนุษย์ อันเป็นแบบแผนสุดท้ายและมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด และด้วยกับการมองที่กว้างไกลและครอบคลุมโดยไม่มีใครเหมือน ได้น าเสนอหลักค าสอนและข้อ
ปฏิบัติต่างๆ ในทุกๆ ด้านในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการปฏิบัติเ พียงบางส่วนของหลักค าสอนเหล่านี้และ
การไม่เอาใจใส่ในเนื้อหาส่วนอ่ืนๆ ของมัน ย่อมไม่สามารถที่จะท าให้พวกเขาเป็นมุสลิมในแบบที่ท่านศาสดามุฮัม
มัด(ศ็อลฯ)ได้มุ่งหวังได้การอธิบายถึงคุณลักษณะต่างๆ ของมุสลิมที่แท้จริงและการน าเสนอภาพลักษณ์ที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับตัวเขานั้น วางเงื่อนไขอยู่บนการรู้จักมารยาทและหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งในทัศนะของอิสลามจ าเป็นต้อง
แสดงออกในการเคลื่อนไหวและการปฏิบัติตนตลอด ทั้งวันของเขา 
 วิถีชีวิตมุสลิม เป็นวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดมา มีทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม 
และชาวไทยเชื้อสายจีน นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพ้ืนที่ ที่แตกต่างจากสังคมไทยในภูมิภาคอ่ืนๆ หลายประการ
สังคมใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ที่ผ่านมา ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข เข้าใจกัน ด าเนินวิถีชีวิตร่วมกัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมก็อย่างกลมกลืน ชาวไทยพุทธมักจะร่วมงานประเพณีต่างๆ 
ของชาวไทยมุสลิม เช่น กวนอาซูรอของชาวมุสลิม การแต่งกาย การจัดประเพณีงานแต่งงาน การร่วมบริจาค
ท าบุญเพ่ือพัฒนามัสยิดเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิม ชาวไทยมุสลิมก็เข้าร่วมประเพณี
วัฒนธรรมงานแต่งงาน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน  ส าหรับในด้านอาหารการกินก็มีให้เลือกรับประทานอย่าง
หลากหลายทั้งอาหารไทย อาหารจีน อาหารมุสลิม อาหารมุสลิมที่มีชื่อของสามจังหวัดชายแดนใต้ เช่น มะตะบะ 
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ตือโบ๊ะ ไก่กอและ ก็เป็นอาหารที่นิยมของผู้คนในพ้ืนที่ จากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของคนใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ ท าให้สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่อยู่บ้าง 

 ชมรมรัศมีสถาปนาในกรุงไคโร – บาตัสกูบู ได้ให้ความหมายว่า วิถีชีวิตมุสลิม หมายถึง พฤติกรรมและการ
ปฏิบัติในชีวิตแต่ละวันของคนท่ีนับถือศาสนาอิสลามภายใต้บทบัญญัติของคัมภีร์อัล-กุรอานแบบอย่างซึ่งครอบคลุม
ทั้งด้านพิธีกรรมทางศาสนาการประกอบอาชีพ การศึกษา แม้กระทั่งการกิน การนอน และอ่ืนๆ ตั้งแต่เกิด
จนกระท่ังเสียชีวิต ส าหรับด้านศาสนา จะเห็นได้ชัดว่าปัจจุบันสามจังหวัดชายแดนชายแดนภาคใต้ มีมัสยิดมากกว่า
สองพันมัสยิด ไม่รวมถึงสุเหร่าที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านนับหมื่นแห่ง ซึ่งในแต่ละวันตั้งแต่ก่อนตะวันขึ้น เสียงอาซาน
สัญญานแห่งการละหมาดจากทั้งมัสยิดและสุเหร่าก้องกังวานดังไปทุก แห่งหน ปลุกคนที่หลับใหลให้ลุกขึ้น
ละหมาดก่อนจะเตรียมตัวไปตามภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละคน ซึ่งไม่ต่างจากวิถีชีวิตคนมุสลิมในประเทศอ่ืน ๆ โดย
ทุกครั้งของการเปลี่ยนห้วงเวลาจากกลางคืนสู่กลางวัน จากช่วงเช้าเข้าช่วงบ่าย ช่วงบ่ายสู่ช่วงเย็น จากช่วงเย็นสู่
ช่วงค่ าจนกระทั่งจากช่วงค่ าสู่กลางคืน เสียงอาซานน าการละหมาดดังก้องกังวานทั้งห้าเวลาเพ่ือให้ ซึ่งเป็นการย้ า
เตือนและควบคุมให้มุสลิมประพฤติตนในหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด เหล่านี้คือปรากฏการณ์ที่บ่งบอกถึง
รูปธรรมการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสมบูรณ์ 

 ยูนุส  วารีย์ (2549:สัมภาษณ์) ได้อธิบายถึงวิถีชีวิตของชาวมุสลิมว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น  2 ส่วน  คือ 

 1. ความเชื่อความศรัทธาในเรื่องพระเจ้า  ศาสดา  (หลักศรัทธา 6 ประการ) 

 2. การปฎิบัติซึ่งได้แก่การปฎิบัติในด้านศาสนา การปฎิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป และในการใช้ชีวิตในโลก 

  2.1  การปฎิบัติในด้านศาสนา 

 มุสลิมถือว่า  โลกนี้เป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่โลกหน้าคือโลกที่แท้จริงที่เขาต้องอยู่อย่างตลอดกาลด้วยเหตุนี้
มุสลิมจึงให้ความส าคัญกับการท าความดีเพ่ือโลกหน้ามากกว่าการขวนขวายเพ่ือที่จะอยู่ในโลกนี้ดังคัมภีร์อัลกุรอาน
บทอัลฮาดิส  โองการที่ 20 ความว่า 

 พึงทราบเถิดว่าแท้จริงการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มิใช่อ่ืนใดเว้นแต่เป็นการละเล่นและกานสนุกสนานร่าเริงและ
เครื่องประดับและความโอ้อวดของพวกเจ้าและการแข่งขันกันสะสมในทรัพย์สินและลูกหลาน  เปรียบเสมอเช่น  
น าฝนที่การงอกเงยพืชผลยังความพอในให้กับแก่กสิกรแล้วมันก็เหี่ยวแห้งเจ้าจะเห็นมันเป็นสีเหลืองและมันก็จะ
กลายเป็นเศษเป็นชิ้นแห้ง ส่วนในวันปรโลกมีการลงโทษอย่างสาหัส และมีการออภัยโทษ และความโปรดปราน
จากอัลลอฮ์ และการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มิใช่อื่นใดนอกจากการแสวงหาผลประโยชน์แห่งการหลอกลวงเท่านั้น 
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 กล่าวคือการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เปรียบเสมือนเป็นเรื่องจินตนาการมีผลประโยชน์น้อย  สูญหายอย่าง
รวดเร็ว นี้คือข้อเท็จจริงดังนั้นการละเล่นก็ดี การสนุกสนานร่าเริงก็ดีการประกวดประชันโอ้อวดกันก็ดีและการ
แข่งขันการสะสมทรัพย์สินและลูกหลานก็ดี ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น าความยุ่งยากความเหนื่อยอยากและความ
ล าบากยาเข็นมาสู่ตัวเองได้ 

 การกระท าดังกล่าวข้างตนนั้นเปรียบเสมือนกสิกรและชาวสวนที่มองดูพืชผลของเขาหลังจากได้รับน้ าฝน
แล้ว มันจะงอกเงยออกดอกออกผลน าความภูมิใจมาสู่เขาหลังจากนั้นพืชเหล่านั้นก็จะเหี่ยวแห้งกลายเป็นเศษผงลง
ไปในที่สุดนี้แหละคือสภาพของโลกดุนยามีสภาพคล้ายกันพืชผลดังกล่าว 

 ส่วนการตอบแทนในโลกอาคิเราะฮ์มีการลงโทษอย่างเจ็บปวด หรือการอภัยโทษและความโปรดปราน
จากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ส าหับผู้ที่กระท าความดี การด ารงชีวิตในโลกดุนยาเพราะความไร้เกียรติของมันนั้น  และความ
สูญสลายอย่างรวดเร็วของมันมิใช่อ่ืนไดเลยนอกจากเป็นการหลอกลวงกับผู้ที่หลงใหลกับมันเท่านั้น 

 2.2  การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั้วไปนั้นวาอยู่บนรากฐานของหลักการต่อไปนี้คือ 

  2.2.1  ความเท่าเทียมกันเสมอภาค 

  2.2.2  เห็นอกเห็นใจ 

  2.2.3  ปรารถถนาในสิ่งที่ดีท่ีสุดให้กับผู้อ่ืน 

  2.2.4  เกื้อกูลกัน 

  2.2.5  ปกป้องกันและกันจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ทั้งด้านจิตใจและอันตรายต่างๆ 

 2.3  การใช้ชีวิตในโลกนี้ (ดุลยา) มุสลิมสามารถร่ ารวยได้  สามารถมีชื่อเสียงเงินทองได้และยศต าแหน่งได้
แต่ต้องวางอยู่บนรากฐานของศาสนาทั้งหมดและต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาต 

กรอบก าหนดวิถีชีวิตชุมชนมุสลิม 
 วิถีชีวิตมุสลิมถูกก าหนดโดยพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนาเปนส าคัญในทุกชุมชนมุสลิมจะมีกระบวนการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยมีกรอบก าหนดวิถีชีวิตชุมชนที่ส าคัญ 2 ประการไดแกหลักศรัทธาและหลัก
ปฏิบัติ 
 หลักศรัทธา 6 ประการ ที่มุสลิมตองเขาใจเชื่อมั่นและศรัทธาดังนี้ 
 1. ศรัทธาในพระเจาองคเดียว คือ อัลลอฮฺ (ซ.บ.) อิสลามถือวาในสากลจักรวาลทั้งหลายมีพระเจาที่เที่ยง
แทเพียงองคเดียวเปนผูสรางสากลจักรวาลและเปนผูบริหารควบคุม 
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 2. ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮในบรรดามลาอีกะฮ คือผูท าหนาที่เปนสื่อกลางระหวางพระผูเปนเจ้ากับ    
ศาสนทูตทั้งหลายเพ่ือจะไดใหศาสนทูตดังกลาวไดเขาถึงอัลลอฮฺ (ซ.บ.) คือ อ านาจแหงความดีสวนอ านาจแหงค
วามชั่วนั้น คือชัยตอน หรือซาตานหรือมาร 
 3. ศรัทธาในบรรดาคัมภีรทั้งหลายของพระองคงค์ มุสลิมต้องเชื่อถือตนฉบับเดิมของคัมภีรทั้งหลายทุกๆ 
เล่มในอดีตรวมทั้งอัล-กุรอานด้วย ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไข้ว่าคัมภีรเหล่านั้นต้องเป็นวะฮีย (ได้รับการดลใจ) มาจากอัลลอ
ฮฺ (ซ.บ.) และต้องมีเนื้อหาสาระตรงกับอัลกุรอาน อิสลามถือวาคัมภีรที่สมบูรณที่สุดและเป็นคัมภีรสุดท้ายคือคัมภีร
อัลกุรอานประกาศใช้ต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความ สันติสุขในสังคม 
 4. ศรัทธาในบรรดานบี (ศาสนทูต) ทั้งหลายมุสลิมต้องยอมรับนับถือศาสนทูตทั้งหลายที่มาเทศนาก
อนศาสนทูตมูฮัมมัด(ศ็อลฯ)ใหเกียรติยกย่องบรรดาศาสนทูตเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกันหมดโดยศาสนทูตมูฮัมมัด 
(ศ็อลฯ) เป็นศาสนทูตสุดท้ายของโลกที่มารับภารกิจต่อจากศาสนทูตก่อนๆที่เชิญชวนมนุษย ใหรูจักพระเจ้าและ
ด าเนินชีวิตตามค าสอนของพระองค ์
 5. ศรัทธาในวันสุดทายและการเกิดใหม่ในวันปรโลก อิสลามถือว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นเพียงวัตถุธาตุชิ้น
หนึ่งซึ่งต้องมีการแตกสลายเหมือนๆกับวัตถุหรือสิ่งอ่ืนๆ และโลกจะต้องถึงจุดจบเมื่อโลกแตกสลายแล้วทุกสิ่งทุก
อย่างก็ดับสิ้นนอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) เท่านั้นที่ยังด ารงอยู่ และมนุษย์ทั้งหลายก็ฟ้ืนคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับผล 
ตอบแทนตามที่เขาได้กระท าไว้เมื่อครั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่ผลงานของเขาในโลกนี้จะเป็นตัวก าหนดว่าเขาจะเป็นผู้
ได้รับสวรรค์หรือนรก 
 6. ศรัทธาในกฎก าหนดสภาวะของพระองค์  คือต้องศรัทธาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในสากลจักรวาลนี้ล้วนเกิด
ขึ้นมาและด าเนินไปตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทั้งสิ้นเช่น ไฟมีคุณสมบัติร้อน น้ าไหลลงจากที่สูงลงสูที่ต่ าทุก
ชีวิตต้องตาย นี่คือกฎก าหนดสภาวะของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) หมายความว่ากฎธรรมชาติทั้งหลายนั้นอัลลอฮเป็นผูทรง
สร้างและควบคุมมัน ส่วนการก าหนดสภาวะในหลักจริยธรรมความดี- ความชั่วนั้น พระองค์จะเป็นผู้ก าหนดว่า
อะไรคือความดีและอะไรคือความชั่วบนพื้นฐานของหลักชารีอะฮ 

แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองดินแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 การปกครองในระยะหลังตั้งแต่ปี 2502 - 2546 นโยบายรัฐหลายอย่างที่ท าให้เกิดการต่อต้านจากชาวไทย
มุสลิม ได้แก่ นโยบายความม่ันคงของชาติ ที่เก่ียวกับการจัดการเรื่องโรงเรียนปอเนาะ  ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนา 
ตลอดถึงนโยบายการใช้ก าลังปราบปรามอย่างรุนแรงแทนการใช้สันติวิธี อันเป็นหลักรัฐประศาสนโยบาย ที่เน้นใน
การเรื่องความส าคัญของอัตลักษณ์ทางศาสนา วัฒนธรรม การให้เกียรติ การยอมรับ และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนไทย
มุสลิมในพ้ืนที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติ กลับไม่ปรากฏเป็นนโยบายในช่วงนี้ กลับมุ่งเน้นไปที่การรักษาอ านาจรัฐ และ
การเข้มงวดกับการเรียนการสอนด้านศาสนาและการป้องกันการแทรกแซงจากต่างประเทศที่มีต่อความคิดความ
เชื่อของผู้คนและเยาวชนในพื้นท่ี เป็นส าคัญ 
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 การเกิดเหตุการณ์การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดสงขลาใน
ลักษณะที่มีความรุนแรงต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ปัญหาโดยตรง โดย
ไม่ใช้กลไกของสภาความมั่นคงแต่เดิมแต่มีนโยบายของรัฐบาลเข้ามาแทนที่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งจาก
เดิมมาจากส่วนกลางเป็นนโยบายที่ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมด้วย กระบวนวิธีคิด และสาระส าคัญ ในการ
ก าหนดนโยบายฉบับนี้ มาจากการที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า จะใช้ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการคือมองภาพปัจจัยทุก
ด้านเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน และแก้ไขปัญหาโดยการแสวงหาความร่วมมือจรากทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน ในการพัฒนาทุกด้านให้สอดคล้อง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาทุกเรื่องไปพร้อมๆ 
กันและป้องกันมิให้เกิดปัญหาข้ึนอีกอย่างถาวร และโดยที่นโยบายมุ่งไปที่การพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม ให้
มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงการให้ความส าคัญในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
และสามารถอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ อีกประการหนึ่งมีการเปลี่ยนแนวคิดคือมีการ
เสนอแนะให้ลองน ายุทธศาสตร์แบบสันติวิธีมาใช้ทางด้านความม่ันคง โดยเริ่มศึกษาว่า ท าอย่างไรที่จะรักษาอ านาจ
รัฐ มาเป็นการรักษาความมั่นคงในชีวิตคนในพ้ืนที่แทน จึงท าให้ค้นพบปัญหาความหวาดกลัวหวดระแวงของ
ประชาชนในพื้นท่ี 2 ประการใหญ่ๆ คือ  

1. การปฏิบัติบางอย่างของเจ้าหน้าที่บางส่วนอยู่ในลักษณะที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้คนในพ้ืนที่ 
เมื่อเกิดความไม่เป็นธรรม และประชาชนไม่มีทางโต้ตอบ เพราะถ้าโต้ตอบก็จะถูกกล่าวหาว่าก าลังสร้างปัญหาและ
ท้าทายอ านาจรัฐ หรือถูกมองว่าเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ท าให้ถูกเพ่งเล็งตลอดเวลา ชาวบ้านจึงรู้สึกอึดอัดในเรื่อง
การใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม แต่จ าต้องยอมรับและทนต่อไป 

2. ความหวาดกลัวของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เคยมีเรื่องคอมมิวนิสต์ ท าให้วิธีคิดของเจ้าหน้าที่ยังคง
เหมือนเดิม เช่นบางคนยังรู้สึกต่อชาวบ้านที่แสดงออกเรื่องการเรียกร้องสิทธิต่างๆ หรือความไม่เป็นธรรม ก็ถูกมอง
ว่าฝักใฝ่ขบวนการแบ่งแยกดินแดน เมื่อนโยบายนี้ออกมา ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่เคยมีความคิดเช่นเดียวกับ
นโยบายมาตลอด รู้สึกสบายใจและสามารถท างานได้อย่างเต็มที่ ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ก็มองว่านโยบาย
เช่นนี้อาจเป็นอันตรายต่อรัฐและท าให้รัฐอ่อนแอ แต่เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้ จึงเกิดภาวการณ์
การท างานขนานกัน 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีปฏิบัติตามนโยบายใหม่ และกลุ่มท่ียังคงปฏิบัติตามนโยบายเดิม ดังนั้น คนที่
รับเคราะห์คือประชาชน ที่ไม่รู้ว่าจะไปพบกับเจ้าหน้าที่รัฐแบบไหน 

ในปี พ.ศ.2547 เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายทหารกองพลพัฒนาที่ อ.เจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส ใน
เดือนมกราคม 2547 และเหตุการณ์ได้บานปลายไปสู่ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายยาเสพติดซึ่ง
รัฐบาลถือเป็นนโยบายแห่งชาติ และมีทัศนะว่า วิธีการไหนที่จะน าไปสู่เป้าหมายมีความชอบธรรมทั้งสิ้น จึงเกิดการ
ใช้ความรุนแรงขึ้นเมื่อความรุนแรงกลายเป็นสิ่งชอบธรรม สังคมจึงเกิดบรรยากาศที่มองว่า ความรุนแรงเป็นวิธี
เดียวที่จะแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ์ท่ีกรือเซะ  และที่ตากใบ ที่สื่อต่างๆ แสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ออกอการสะใจในความรุนแรงเหล่านั้น ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือเป็นการสร้างสถานการณ์
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ของคนบางกลุ่ม ท าให้คนในภาคใต้มีส่วนร่วมในความรู้สึกกับความเป็นคนไทยจากสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยคิดว่า 
เมื่อคนในพ้ืนที่ถูกกระท าอย่างรุนแรง สังคมไทยกลับไม่รู้สึกอะไรเพราะมองว่าเป็นคนอ่ืนไม่ใช่พวกเดียวกันนั่นเอง 
จึงท าให้ชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่เกิดความรู้สึกต่อต้าน ภายหลังเหตุการณ์ในครั้งนั้นสถานการณ์ความรุนแรงเริ่ม
ปรากฏขึ้นโดยล าดับ และมีขบวนการต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความต้องการแบ่งแยกดินแดนให้เป็นรัฐอิสระ และแนวคิด
การแบ่งแยกดินแดนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็มีมูลมาจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี เป็น
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีรายละเอียดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1.การวิจัยเอกสาร (Documentary  research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์  รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน  
ระเบียบ  ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม 
 2.การวิจัยสนาม (Field  research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured  interview or formal interview) 

 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีวิจัย 2 วิธี คือการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นต้น และการวิจัยการวิจัยสนาม (Field  research) รวบรวมด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ  
 1. เพ่ือศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  
 2. เพ่ือศึกษาการบริการทางสังคมไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  
 3. เพ่ือเสนอแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ  
จังหวัดปัตตานี  
 ผู้ศึกษาได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เนื่องจากผู้ศึกษามีข้อจ ากัดในเรื่อง
ระยะเวลาในการศึกษาจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  informants) จ านวน 20 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม
และข้อก าหนดแน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้าสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ตามล าดับดังนี้ 



13 
 

1. ศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี                   
 จากการศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมในต าบลลุโบะยิไร จะเห็นได้ว่าความเป็นอยู่ของชาว

มุสลิมเป็นชุมชนโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย ท าสวน เป็นส่วนมาก ประชาชนในชุมชนจะมีความสามัคคี

กันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในการอยู่ร่วมกันเหล่าคนในชุมชนจะอยู่ด้วยความรัก ถ้อยที่ถ้อยอาศัย

ไม่มีการทะเลาะกันเมื่อมีกิจกรรมหรืองานที่จัดในชุมชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเช่น 

 งานแต่งงาน ชาวบ้านจะร่วมกันช่วยกันท ากับข้าวเพื่อเลี้ยงแขกท่ีเชิญ 
 1) วันเมาลิด เป็นงานที่ร่วมท ากันไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือมุสลิมวันงานเมาลิดจะเป็นวันที่ประชาชนใน
หมู่บ้านรวมตัวกันเป็นอย่างมาก 
 2) วันกวนอาซูรอ เป็นวันที่ชาวบ้านรวมตัวกันเพราะจะมีงานในแต่ละปีท าให้ชาวบ้านให้ความส าคัญเป็น
อย่างมาก เพราะงานส่วนใหญ่จะจัดที่โรงเรียนซึ่งท าให้เด็กนักเรียนหรือผู้ปกครองเข้ามาร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นพุทธ
หรือมุสลิมก็ตาม 
 3) วันส าคัญ อย่างเช่นวันพ่อ จะมีการจัดพิธีที่อ าเภอท าให้คนในชุมชนโดยส่วนมากจะให้ความส าคัญและ
เข้าร่วมไปท าพิธีไม่ว่าจะเป็นทั้งพุทธหรืออิสลามจะท าพิธีร่วมกันในทุกๆปี 

2. ศึกษาการบริการทางสังคมไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี                   
 จากการศึกษาการบริการทางสังคมของชาวไทยมุสลิม จะเห็นได้ว่าการบริการทางสังคมโดยส่วนมากจะมี
ปัญหาในด้านการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ เพราะชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ใช้แต่ภาษามลายูในการ
สื่อสาร ไม่รับฟังความคิดเห็นขาดการเข้าถึงต่อหลักการให้บริการและความกระตือรือร้น อย่างเช่น 
 1) การให้บริการอย่างมีคุณภาพต้องท าทุกครั้งและตลอดไป 
 2) คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของผู้รับบริการไม่ใช่วัดจากความพอใจของผู้ให้บริการ 
 3) การบริการที่มีคุณภาพเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนในหน่วยงานร่วมมือกันและลงมือกระท าอย่างจริงจังและ
จริงใจ 
 4) การบริการที่มี่คุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 
 5) การบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
 6) ผู้ให้บริการต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขท่ีมีโอกาสท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ 
 
3. แนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร   อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี                   
 จากการศึกษาพบว่าแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธกับมุสลิมเป็นชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความ

หลายหลายทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และภาษา ชุมชมไทยพุทธไทยมุสลิมมีการอยู่ร่วมกันแบบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มี

การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสืบเนื่องมาจากชุมชนนี้ส่วนมากจะเป็นเครือญาติกัน เกือบ



14 
 

ทั้งหมดจึงท าให้มีการอยู่ร่วมกันแบบผสมผสานระหว่างสองศาสนาสองวัฒนธรรมอย่างลงตัว ด้านภาษาการพูดไทย

พุทธไทยมุสลิมจะสารมารถพูดและฟังภาษาไทย ยาวี ภาษาใต้ได้เกือบทั้งหมด และที่ส าคัญชาวไทยพุธกับไทย

มุสลิม ต้องมีความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ความรัก ความไว้ใจต่อกัน ความสามัคคีกัน โดยมีการร่วมการท ากิจกรรมที่

สามารถท าร่วมกันได้อาจจะมีผู้น าชุมชนที่สามารถร่วมท ากิจกรรมเป็นแบบอย่างให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ท ากิจกรรม

ร่วมกันให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป  

อภิปรายผลการวิจัย 
 วิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี้ 
 จากการศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมเห็นได้ว่าความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม ประชาชนในชุมชน
จะมีความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในการอยู่ร่วมกันเหล่าคนในชุมชนจะอยู่ด้วยความรัก 
ถ้อยที่ถ้อยอาศัยเมื่อมีกิจกรรมหรืองานที่จัดในชุมชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรี
สุดา ไชยวิจารณ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตมุสลิมกับการจัดการศึกษาของชุมชน : ความผูกพันธุ์กับศาสนาโดย
มีสถาบันการศึกษาด้านศาสนาเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคนและศาสนาเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และจัดการของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของคนในชุมชนทั้งผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชน ในการด าเนินชีวิต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การท ากิจกรรมทางศาสนามาบูรณาการ
เป็นบทเรียนเพ่ือถ่ายทอดแก่เด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของชุมชน  คนในชุมชนได้เรียนรู้
ระบบคุณค่าทางศาสนาผ่านวิถีการด าเนินชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และการปฏิบัติศาสนกิจ ถ่ายทอด
กระบวนการเรียนรู้โดยสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว ประยุกต์ใช้ฐานความคิด ความเชื่อ
ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์และสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการเลือกผสมผสานกับความรู้ที่
เข้ามากระทบจากภายนอกอย่างเหมาะสม  
 
 การบริการทางสังคมไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี้ 
 จากการศึกษาพบว่า การบริการทางสังคมไทยมุสลิมเห็นได้ว่าการบริการทางสังคมโดยส่วนมากจะมีปัญหา
ในด้านการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ไม่รับฟังความคิดเห็นขาดการเข้าถึงต่อหลักการให้บริการและ
ความกระตือรือร้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2536) ได้ศึกษาเรื่อง หลักการ
ให้บริการครบวงจรหรือการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุก : หลักการบริการ ต้องมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการเป็นเป้าหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนา การให้บริการเชิงรุก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนบางส่วน
ยังมีความรู้สึกว่าการติดต่อขอรับบริการจาก ทางราชการเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเต็มใจที่จะ
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ให้บริการ ดังนั้นจึงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ การบริการของรัฐและต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาของการ
สื่อสารท าความเข้าใจกัน ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพยายามให้บริการด้วยความกระตือรือร้นแล้วก็จะท าให้ผู้
มารับ บริการเกิดทัศนะคติท่ีดียอมรับฟังเหตุผล ค าแนะน าต่างๆมากขึ้นและเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอ่ืนๆอีก 
นอกจากนี้ความกระตือรือร้นในการให้บริการยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริการนั้น  เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ความสมบูรณ์ ซึ่งจะน าไปสู่ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด และองมีความสุภาพอ่อนน้อม เป้าหมายอีก
ประการหนึ่งของการพัฒนาการให้บริการแบบครบ วงจร คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ซึ่งจะท าให้ผู้มารับบริการทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการและการติดต่อกับ
ทางราชการอันจะ ส่งผลให้การสื่อสารท าความเข้าใจระหว่างกันเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ความสุภาพอ่อนน้อมในการ
ให้บริการนั้นจะเกิดขึ้นได้โดยการพัฒนาทัศนคติของ ข้าราชการให้เข้าใจว่า ตนมีหน้าที่ในการให้บริการและเป็น
หน้าที่ที่มีความส าคัญรวมทั้งมีความรู้สึก เคารพให้สิทธิและศักดิ์ของผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 แนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมใน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ  
จังหวัดปัตตานี มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 จากการศึกษาพบว่า แนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม 
เป็นชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความหลายหลายทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และภาษา ชุมชมไทยพุทธไทยมุสลิมมีการ
อยู่ร่วมกันแบบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสืบเนื่องมาจากชุมชนนี้
ส่วนมากจะเป็นเครือญาติกัน เกือบทั้งหมดจึงท าให้มีการอยู่ ร่วมกันแบบผสมผสานระหว่างสองศาสนาสอง
วัฒนธรรมอย่างลงตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ ธาดาศรีสวัสดิ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ความปรองดอง
ระหว่างชาวไทย 
พุทธและชาวไทยมุสลิม : ความหมายของความปรองดองในมุมมองของคนในชุมชนวัดกลาง มี 2 ประการที่ ส าคัญ 
คือ ลักษณะความปรองดองโดยเน้นในเรื่องการอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือกัน การพ่ึงพาอาศัยกัน มีความสามัคคี
เหมือนญาติพี่น้อง โดยไม่ค านึงว่าต่างศาสนาและวิธีของความปรองดองโดยเน้นในเรื่องการประชุมปรึกษาหารือกัน 
ด้วยความเข้าใจ ยอมรับ และปรับเข้าหากันโดยไม่เบียดเบียนกันและไม่มีการบังคับ เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งและ
ความแปลกแยก ในส่วนของลักษณะความปรองดองระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ชุมชนวัดกลางพบว่า 
มีลักษณะความปรองดองมากที่สุด คือ ในด้านครอบครัวและเครือญาติเรื่องการแต่งงานและการยอมรับการ
แต่งงานระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองในเรื่องชาวไทยพุทธและชาวไทย
มุสลิมในชุมชนเข้าร่วมในคณะกรรมการชุมชนการเลือกตั้ง ลงคะแนน การใช้สิทธิต่าง ๆ ทางการเมือง และการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนและด้านความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา ในเรื่องการยึดหลักค าสอนของศาสนา
ในการท าความดีเหมือนกัน รวมทั้งการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและอิสลามโดยเฉพาะงานบุญชุมชน
ประจ าป ี
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรจัดกจิกรรมที่ท าให้มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันในชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคีเพ่ือให้เกิด
การอยู่ร่วมกันในชุมชนมีความสงบสุข 
 2. ผู้วิจัยเห็นว่า การให้บริการของหน่วยงานบางหน่วยงานควรเพ่ิมความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการ

ให้บริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการมากข้ึน 

 3. ควรให้ความรู้ในด้านวัฒนธรรมของแต่ละศาสนาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันในการร่วมท ากิจกรรมของ

แต่ละศาสนาที่สามารถท าร่วมกันโดยที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา 
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