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®¨µ¥¦¼ÂÂ¡¦n¦³µ¥ÅÁº°´ÉªÃ¨ Á¡ºÉ°Å¤nÄ®o£µª³ °´·£µ¡ ®¦º° ´·£µª³Â¦Á¨¸É¥
¼n£µª³ °¦µ¤°¸ ´·£µ¡Å¤nÅo¤¸ªµ¤®¤µ¥Á¡¸¥Ân£µª³¸É¨°µ¦µ¤Ánµ´Ê ´¸É
(ª´´¥ ª·»·¤¨, 2529: 78) ¨nµªªnµ ´·£µ¡¤·ÄnÁ}Á¡¸¥Á¦ºÉ° °µ¦¦³ÎµÄ®o¤»¬¥r®¥»
¦´ ¦µ¤Â¨³´·£µ¡Á}{®µ¸É´o° Â¨³Á¸É¥ª¡´´£µªµ¦rÂnnµÇ °¸ª·
nµ¤¨µ{®µ°ºÉ Ç¤µ¤µ¥¸É´¤»¬¥r°¥¼n Án £µ¡Á«¦¬· {®µªµ¤°°¥µ µ¦n°¼o
Â¥n·°Îµµµµ¦Á¤º° ¹É·ÉÁ®¨nµ¸Ê®µÅ¤nÅo¦´µ¦ÂoÅ Â¨³¨n°¥Ä®o°¥¼nn°Å È³Á¨¸¥É 
£µª³ °´·£µ¡¨´Å¼n¦µ¤°¸ ¹Á}®oµ¸É °¤ª¨¤»¬¥µ· ¸É³o°Îµ¦£µª³ °
´·£µ¡Ä®o°¥¼n ¦ª¤¹¨ÁºÉ°Å °´³n°Ä®oÁ·£µª³ªµ¤ ´Â¥o Â¨³ °µ³ÎµÅ¼nªµ¤
¦»Â¦ÅoÁ¤°Ä£µ¡´¤¸É¤¸´o°Án{»´
¨·ª°· Á°.ÃÁ°¦r (Lewis A. Coser) (°oµ¹Ä ¤®µª·¥µ¨´¥¼¦¡µ, 2545: 4) ´§¬¸
ªµ¤ ´Â¥o Ä®oªµ¤Á®Èªnµ ªµ¤ ´Â¥oÁ}nª®¹É °¤»¬¥r ´ÊÄªµ¤Á¨¸¥Â¨³ªµ¤¦´
nµÈ¤¸ªµ¤ ´Â¥o´Ê·Ê ªµ¤ ´Â¥oµ¤µ¦Âo{®µªµ¤ÂÂ¥Â¨³ÎµÄ®oÁ·ªµ¤µ¤´¸
£µ¥Ä¨»n¤ÅoÁ¡¦µ³Ä¨»n¤¤¸´Êªµ¤Á}¤·¦Â¨³ªµ¤Á}«´¦¼°¥¼noª¥´ ´´Ê µ¦¨{®µ
ªµ¤ ´Â¥oÄ·Ä °¤»¬¥r¹Á}·ÉÎµ´Á¡¦µ³oµ¤»¬¥r¤¸ªµ¤¦´Ä®oÁ¡ºÉ°¤»¬¥roª¥´
´ªµ¤ ´Â¥oÄ·Ä °Á°Â¨oª È³µ¤µ¦ÎµÁ·¸ª·°¥¼n¦nª¤´£µ¥Äo¦³Á¸¥µ
´¤°¥nµ» ´¸É ³Å¨¨µ¤³ (2540: 5) ¨nµªªnµ ´·£µ¡³¡´µÅoÂ¦»ÄÂn¨³
{Á ªµ¤¦´ ªµ¤Á¤µ Â¨³ªµ¤Å¤nÁ®ÈÂn´ªº° ¦µµ °´·£µ¡ ¦´Ê»£µ¡
Án¸ÊÅo¡´µ£µ¥Ä Ân¨³{ÁÁ µ®¦º°Á°´µ¤µ¦¦¦r¦oµ¦¦¥µµ«Â®n´·£µ¡
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Â¨³¤µ´r¦¦¥µµ«Án¸Ê ´ ¥µ¥ªoµÂ¨³Ân°°ÅµÂn¨³»¨¼n¦°¦´ª µ
¦°¦´ª¼n»¤Â¨³oµ¥¸É»¼nÃ¨´Ê¤ª¨
Ä¦¸ °ªµ¤¦»Â¦Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ´Ê¤¸¦µÁ®oµªµ¤Á}¤µ
µ°¸¸É´É¤¤µµ´«ª¦¦¬ £µ¡{®µªµ¤Å¤nÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
Á}{®µ¸É¤¸ªµ¤¨³Á°¸¥°n° ´o° ªµ¤¦»Â¦¸Éª¸ Ê¹°¥nµn°ÁºÉ° Á}{´¥n¸Ê¹
¦³´ªµ¤Á o¤ oÂ¨³¦³´¦»Â¦ °{®µ ¹ÉÁ®ÈÅoµ¦»µª·´¥ ° °«¼¥rÁ jµ¦³ª´
Á·°rªµ¤¦¼oµµ¦r£µÄo ³¦´«µ¦r ¤®µª·¥µ¨´¥ ¨µ¦·¦r ª·¥µÁ {µ¸
(2550) ¸É¦»µµ¦rªµ¤¦»Â¦ªnµ ´ÊÂnÁº°¤¦µ¤ ¡.«. 2547 ¹»¤£µ¡´r ¡.«. 2550
Á}Áª¨µ 38 Áº° ÅoÁ·Á®»µ¦rªµ¤¦»Â¦´Êµ¦nµ¦µ¥ª´ µ¦ªµ¦³Á· µ¦ªµÁ¡¨·Â¨³
µ¦n°Á®»n°ª°ºÉÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µµ¦rµ¦n°ªµ¤Å¤nÎµª¦ª¤´Ê·Ê 6,214 ¦´Ê
ÄÁ®»µ¦r´¨nµªÎµÄ®o¤¸¼oÁ¸¥¸ª·Â¨³µÁÈ 5,378  ÄÎµª¸ÊÁ}¼oÁ¸¥¸ª· 2,088 
Â¨³¼oµÁÈ 3,290  Â¨³¤¸ÂªÃo¤¼ ¹Ê°¥nµÁ®ÈÅo´®¨´µ 5 Áº° °µ¦¦´¦³®µ¦
ÄÁº°´¥µ¥ ¡.«. 2549 Ã¥ÄÁº°»¤£µ¡´r 2550 Á·ªµ¤¦»Â¦ °Á®»µ¦r¸É¼¤µ
¹ 210 ¦´Ê Ã¥¤¸µ¦¡»nÁjµµ¦Ã¤¸Å¸É¨»n¤µªÅ¥¡»¹ÉÁ}µ¦¤»nn°ªµ¤¦¼o¹Á}
·{¬r ´Â¥o´¦³®ªnµµ·¡´»rÂ¨³«µµ °´Á}ªµ¤ ´Â¥oÁ·´¨´¬r Â¨³Á}¦³ÁÈ
¸É¨³Á°¸¥°n°Â¨³Á¦µ³µÁ}°¥nµ¤µ
{®µªµ¤Å¤n Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¸Énµ¤µ¤¸ ªµ¤¡¥µ¥µ¤ °
®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o° Äµ¦ÂoÅ {®µ Á¡ºÉ°¨£µª³ °ªµ¤ ´Â¥o ¤µ°¥nµn°ÁºÉ° ´Êµ¦Äo
Âªµ¤µ´r Äoª·¸µ¦µµ¦Á¤º° Ânªµ¤¦»Â¦ °µµ¦rÄ¡ºÊ¸ÉÈ¥´¦µÄ®o
Á®ÈÂ¨³¤¸ÂªÃo¤ªnµ³¦»Â¦¤µ ¹Ê (»¦µ· Îµ¦»» , 2547: 53) ¨nµªªnµ o°¦³®´ªnµ
{®µªµ¤¦»Â¦Ä£µÄo ¸É¤·ÅoÎµ¦Ä¤··Á¸¥ª ®µÂn¤¸ªµ¤Á¸É¥ª¡´´®¨µ¥ Ç Á¦ºÉ°Å
¡¦o°¤´ Å¤nªnµ³Á}Á¦ºÉ° °µ¦n°µ¦¦oµ¥ ªµ¦«µµµ¦¸·¥¤ µ¦´»µ
£µ¥°n° ªµ¦Á®¨n µ¸Ê µ¦ ¥µ¥µoµªµ¤¤´É °®¦´ÄÁ¦ºÉ ° °µ¦n°
µ¦¦oµ¥ ´«³ °¤ª¨Ä¡ºÊ¸É °¸´Ê{®µªµ¤ÂÂ¥µª´¦¦¤ ¦ª¤´Ê{®µÁ¥µª
µÄ¡ºÊ¸É¸Êoª¥ ´´Ê µ¦¨ÁºÉ°Å ¸ÉÎµÄ®oÁ·£µª³ªµ¤ ´Â¥o¤µ ¹Ê Á}·É¸É³o°
Á¦n¦´ÎµÁ·µ¦ Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤» Â¨³Á·´·£µ¡ ¹ÊÄ¡ºÊ¸É Ã¥Á¦Èª
´·£µ¡ ¤¸ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥°¥nµ¨¹¹Ê´ªµ¤Á¡¦µ³ªµ¤ º° ¦¦¤µ·´ÊÁ·¤
°¤»¬¥r¸É³ÎµÄ®o¡´ªµ¤¦´ ªµ¤d·» Â¨³Á·{µ ¹ÉÁ}¤´·°´¨ÊÎµnµ °»
Á¡¦µ³ªµ¤º°Á¤¨È¡´»rÂ®n´·£µ¡ (¡¦³Å¡«µ¨ ª·µÃ¨,2547: 35) ¨nµªªnµ ´·£µ¡
³Á· ¹ÊÅon°Á¤ºÉ°·Îµ¹ °¤»¬¥rÅo¦´µ¦¡´µÄ®o¡oµ°Îµµ µ¦¦°Îµ °´®µ
¤µ³ ·· oª¥Á®»¸Êµ¦«¹¬µÂ¨³¦³ªµ¦µª´¦¦¤Á}·ÉÎµÁ} »®¤µ¥º°Ä®o»¨
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µ¤µ¦Á oµ¹ªµ¤» ·¸ÉÅ¤no°¡¹É¡·Ânª´»nµ¥Á¸¥ª ÅoÂnªµ¤» µÄ ¹É³´Á· ¹Ê
Åoµ¸ª·¸ÉÁ}· ¤¸ªµ¤´¤¡´r¦µ¦ºÉ Å¤nÁ¸¥Á¸¥¼o°ºÉ Á}ÁºÊ°o µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸É
µ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¹¤¸ªµ¤Îµ´n°¦³ªµ¦¦oµ´·£µ¡ ¸É¤»nÄ®oÁ oµÄ´
¦n ª ¤¤º ° n ª ¥Á®¨º ° ´  ¦o µ ¸ ª·  ªµ¤Á}  °¥¼n ¸É ¸ Ä ®o Â n ´  Â¨³´  °´  Á}  ¡ºÊ  µÎ µ ´  °
´·£µ¡ Ânµ¦´µ¦«¹¬µ Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¸Énµ¤µ°µ³Å¤nµ¤µ¦
¡´  µ·  Ä °¤» ¬ ¥r Ä®o  ¦µ«µªµ¤ ´  Â¥o  Ä´ ª »  ¨Â¨o ª Äµ¤· · °µ¦«¹  ¬µ
¥´n°Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥o´ÊÄ¦³´»¨Â¨³¦³´´¤°¸oª¥
µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo´Ê ¦´µ¨ÅoÎµ®ÂªÃ¥µ¥Á}¦¸
Á¡µ³¤µ´´ÊÂn Ä¤´¥¦´µ¨¸É 5 (¡.«.2411-2453) ¹ÉÁ¦·É¤¤¸µ¦·¦¼µ¦«¹¬µÂ¨³Äe ¡.«.
2449 ÅoÁ¦·É¤¤¸Âªªµ¤·¸É´µ¦«¹¬µÄµ¤¨¸É¤¸£µ¬µ¡¼Â¨³£µ¬µ®´º°¸ÉÂnµÄ®o
Åo¤¸µ¦Á¦¸¥®´º°Å¥¤µ ¹Ê Â¨³¤¸¡´µµ¦ °Ã¥µ¥¤µµ¤¨Îµ´ Ã¥¤¸¦³ÁÈ®¨´¸É
¨oµ¥¨¹´º° ¤»nÁoµ¦¡¼Â¨³Á ¸¥£µ¬µÅ¥Ä®oÅo ¤»n¦oµªµ¤Îµ¹Äªµ¤Á}Å¥
Â¨³ ¤»nÁoª»¤ Â¨³Îµ´Ã¦Á¦¸¥°Áµ³ (¤¡¬r µÁ¨oµ, 2541: 5) ¹ÉµªÅ¥¤»¨·¤
Á®ÈªnµÁ}µ¦¦°Îµµµ¦Á¤º° °¦´µ¨¨µ¸É¤¸n°»¤¤»¨·¤ n°Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥o
ªµ¤®ªµ¦³Âª Â¨³¼Îµ¤µÁ}ÁºÉ°Å Îµ´Äµ¦n°ªµ¤Å¤nÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤
´®ª´£µÄo ¤µÃ¥¨°
ÁºÉ°µ¡ºÊ¸Éµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo Á}¡ºÊ¸É¡·Á«¬µ¤¦³µ« °¦´µ¨ ¹É¤¸
¨´¬³¡·Á«¬ªµ¤®¨µ®¨µ¥Äµ¦Îµ¦¸ª· °¦³µ ´ÊoµÁºÊ°µ· «µµ £µ¬µ
¦¦¤Á¸¥¤¦³Á¡¸ ´¤Â¨³ª´¦¦¤ ¦³µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
´º°«µµ°·¨µ¤ ¦³¤µ¦o°¥¨³ 85.16 ¹Éª´¦¦¤°·¨µ¤´Êª·¸¸ª·o°´Ê°¥¼n®¨´
°·¨µ¤ Ã¦¦oµ °¦³· ¹É¦³µ´ª ¹Ê¤µµ¦³µ¦r °Ä¡ºÊ¸É ¹¤¸
¨´¬³Á¡µ³¸É¤¸ªµ¤´¤¡´r´«µµ °¥nµÂÂn ´´Ê µ¦«¹¬µÄ®o¦¼oÂ¨³Á oµÄ
Ã¨´«r °Ä¡ºÊ¸É ¹¤¸ªµ¤ÎµÁ}°¥nµ¥·É Á¡¦µ³Ã¨´«r Á}nª¸ÉÎµ®·«µ °
ª·¸¸ª· °¸É°¥¼n¦nª¤´Ä´¤ °´Á}¨¤µµµ¦¦´´ª °¨»n¤ ´ÊÇ ¤µÂn°¸
Ã¥º°n°¤µÄ¦¼ ° ªµ¤¦¼o ¦³µ¦r Â¨³ª´¦¦¤ Ã¨´«rÁ}´«³ °»¨
®¦º°¤µ·Ä´¤Á¸É¥ª´Ã¨ ®¦º° ¦°´ª °¤»¬¥rÄÃ¨µ¤¸É °¤¦µ ¡«µ¡·r (2539: 1)
Åo¨nµªÅªo Â¨³Á}¡ºÊµÄ®oÁ·µ¦Îµ®Âª· ÂÂªµ¤· Â¨³µ¦·´·nµÇ
Ã¨´«r ¹¤¸¨ÎµÄ®o»¨¤¸ÂªÃo¤Äµ¦´·{®µ Â¨³µ¦ÎµÁ·¸ª·¸ÉÂnµ´Å
°´n¨n°µ¦¦´´ªÁ¡ºÉ°µ¦°¥¼n¦nª¤´°¥nµ¤¸ªµ¤» Ä´¤
µ¦¦o µ ´  · £ µ¡n µ ¦³ªµ¦«¹  ¬µÄ¡ºÊ  ¸É  µ¥Âµ¤´  ®ª´  £µÄo ´Ê 
¤¸  ªµ¤Î µ ´  n ° ¦³ªµ¦n ° Á·  ´  · £ µ¡ Á¡¦µ³¡ºÊ  ¸É  µ¥Âµ¤´  ®ª´  £µÄo ´Ê 
¤¸°´¨´¬rµ´¤ Â¨³ª´¦¦¤Á¡µ³ ¤¸ªµ¤ÁºÉ°Â¨³«¦´µ«µµÁ}¦°ªµ¤¤´É
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°»¤ (¦»µ· Îµ¦»» , 2547: 21) ¨nµªªnµ µ¦ÂoÅ {®µÄ¡ºÊ¸É¸É¤¸ªµ¤Ânµ
µ´¤ª´¦¦¤´Ê o°µ¦ªµ¤¨³Á°¸¥°n°Ä¦³ªµ¦·Â¨³Á¦·¤oª¥¦³ªµ¦
Á¦¸¥¦¼oÁ¦ºÉ°´·£µ¡ ¹ÉÄµ¦nÁ¦·¤Ä®oÁ·´·£µ¡Ã¥nµ¦³ªµ¦«¹¬µ µ¦Á oµÄ
Ã¨´«r ¹ÉÁ}´ªÎµ®¦³· ªµ¤ÁºÉ° ° ¹¤¸ªµ¤ÎµÁ}°¥nµ¥·É Á¡¦µ³´·£µ¡
¸ÉÂo¦·Á¦·É¤¤µµ´·£µª³£µ¥Ä·Ä °¤»¬¥r Á}´·¸É¤µµªµ¤Á oµÄ°¥nµ¨¹¹Ê
Äµ¦´  µ¦«¹  ¬µÄ¡ºÊ ¸É  µ¥Âµ¤´ ®ª´  £µÄo ´Ê  Ã¥µ¥µ¦´  µ¦«¹  ¬µ³o ° 
Å¤nn°Ä®oÁ·ªµ¤¦¼o¹ªnµ¼¦°Îµµ¦´ Å¤nn°ªµ¤¦¼o¹ ´Â¥o ¸É°µ³ ¥µ¥¨Å¼nªµ¤
¦»Â¦Åo
¼o ª· ´ ¥ ¦³®´  ¹  ªµ¤Î µ ´  °Ã¥µ¥µ¦«¹  ¬µ¸É  ³o ° ¤¸  ªµ¤°¨o ° ´ 
Ã¨´«r °Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ÄÁ¦ºÉ°nµ Ç Ã¥Á¡µ³Ã¨´«r¸ÉÁ¸É¥ª´
´·£µ¡ ¹É³Á}nª®¹É¸Énª¥¨ÁºÉ°Å °ªµ¤¦»Â¦ °´Á·µªµ¤ ´Â¥oÄ¡ºÊ ¸ÅÉ o
¹Ä¸É³ª·Á¦µ³®r ´Á¦µ³®r ®µÃ¨´«r¸ÉnÁ¦·¤Ä®oÁ·´·£µ¡ Ä¦³´»¨ Â¨³´¤
Â¨³ÎµÁ° o°¤¼¨¦³°µ¦¦´¢{ªµ¤·Á®È °´ª·µµ¦Á¸É¥ª´·«µ °Ã¥µ¥µ¦
´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¹Éµ®ª´ªnµ¨µ¦ª·´¥³µ¤µ¦ÎµÁ°
®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o° Á¡ºÉ°Á}¦³Ã¥rÄµ¦ÎµÅÁ}ÂªµÄµ¦´ÎµÃ¥µ¥µ¦«¹¬µ
Îµ®¦´¡ºÊ¸Éµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo Ã¥Å¤nÎµÄ®oÁ·ªµ¤ ´Â¥o ¨°¡oµªµ¤¦»Â¦
°´³Îµ¤µ¹É´¤¸É» Â¨³ÎµÄ®oÁ·´·£µ¡Ä¸É»
2. ª´»¦³r °µ¦ª·´¥
Äµ¦«¹¬µª·´¥Ä¦´Ê¸Ê ¤¸ª´»¦³r ´¸Ê
1. Á¡ºÉ°ª·Á¦µ³®rÃ¨´«r¸ÉnÁ¦·¤Ä®oÁ·´·£µ¡Ä¦³´»¨Â¨³´¤
Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
2. Á¡ºÉ°«¹¬µªµ¤·Á®È °´ª·µµ¦Á¸¥É ª´·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ
¸É°¨o°´Ã¨´«r¸ÉÁ¸É¥ª´´·£µ¡ °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ¸Éµ¥Â
µ¤´®ª´£µÄo
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°Á  °µ¦ª·´¥
1. °Á oµÁºÊ°®µ °Ã¨´«rÄµª·´¥Ä¦´Ê¸Ê Á}µ¦«¹¬µÁ¡µ³Á¦ºÉ°
Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡Ä¦³´»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Ã¥«¹¬µ
Ä¼oÄ®o o°¤¼¨ 5 ¨»n¤º°
1.1 ¼oÎµ»¤ ´ÊÁ}µµ¦ Â¨³Å¤nÁ}µµ¦ Án ¤µ·°rµ¦¦·®µ¦
nªÎµ¨ ¼oÄ®noµ ¼oÎµ«µµ ¼oÎµ¨»n¤¦¸ °»¤
1.2 µªoµ
1.3 Á¥µª
1.4 Áoµ®oµ¸É °®nª¥µ¦µµ¦ Â¨³ ®nª¥µÁ°Ä¡ºÊ¸É
1.5 ®µ¦ Îµ¦ª¸É·´·®oµ¸ÄÉ ¡ºÊ¸É
2. °Á  °¡ºÊ¸É µ¦Îµ®¡ºÊ¸É ¸ÄÉ oÄµ¦ª·´¥Á}µ¦Á¨º°¡ºÊ¸ÉÂÁµ³
Ã¥Á¨º°°ÎµÁ£°Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¸É¤¸ ··µ¦Á·Á®»¦»Â¦ Ä¦³®ªnµe ¡.«.
2547- 2548 ¹É¤µ¸É» ÅoÂn°ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¥³¨µ
3. °Á  °Áª¨µ Îµ®¦³¥³Áª¨µÄµ¦ª·´¥£µµ¤ 6 Áº°
3.

o°¨ÁºÊ°o
1. Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Ä¦´Ê¸Ê º°Á}
´ªÂÃ¨´«r °¦³µÄ¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄoÁnµ´Ê
2. ªµ¤·Á®ÈÁ¸É¥ª´·«µ °Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ¸É°¨o°´Ã¨´«r
Á¸É¥ª´´·£µ¡Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Á}ªµ¤·Á®È °´ª·µµ¦¸ÉÁ}¨»n¤
´ª°¥nµÄµ¦ª·´¥¦´Ê¸ÁÊ nµ´Ê
4.

o°Îµ´ °µ¦ª·´¥
o°Îµ´Äµ¦Á¨º°¡ºÊ¸É ÁºÉ°µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¤¸µµ¦r
ªµ¤Å¤nÁ· ¹Ê°¥nµn°ÁºÉ°Â¨³¦»Â¦ÄÁº°»¡ºÊ¸É ´´ÊÄµ¦«¹¬µ¦´Ê¸Êµ¦´Á¨º°
¡ºÊ¸É ¸É³«¹¬µ¹Îµ¹¹ªµ¤¨°£´¥ °¼oÄ®o o°¤¼¨ Â¨³ ´ª·´¥ Ã¥Åo´Á¨º°¡ºÊ¸É ¸É
µ¤µ¦Á oµ¹¦³µ Â¨³ ¤¸ªµ¤¨°£´¥
3.
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4. ÎµÎµ´ªµ¤¸ÉÄoÄµ¦ª·¥´
1. ·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ ®¤µ¥¹ µ¦Á¨¸É¥Â¨Âªµ¸ÉÄoÎµÁ·µ
µµ¦«¹¬µÃ¥¦°¨»¤´Ê¦³®¦º°µ¦«¹¬µÄ£µ¡¦ª¤¸Éµªnµ³Á· ¹Ê Ä°µµ¤
µ¦µµ¦rÂ¨³ªµ¤·Á®È °´ª·µµ¦
2. ´·£µ¡ ®¤µ¥¹ £µ¡Â®nªµ¤» µ¤ªµ¤ÁºÉ°µ¦¦´¦¼o °¼oÄ®o o°¤¼¨Ä
µ¦ª·¥´ ¦´Ê¸Ê
3. Ã¨´«r ®¤µ¥¹ ´«³ °¼oÄ®o o°¤¼¨Äµ¦ª·´¥¦´Ê¸Ê ¸ÉÁ}Âª·¦ª¥°Ä
¨´¬³¸ÉÁo¦³· ªµ¤ÁºÉ° Â¨³´«· ¸É¤¸n°Ã¨ n°¦¦¤µ· Â¨³n°·É¸É¤¸°··¡¨
Á¸É¥ª o°´Ä´¤ °¼oÄ®o o°¤¼¨°´Á}¡ºÊ µÄ®oÁ·µ¦Îµ®Âª·ÂÂªµ¤·
Â¨³µ¦·´ ·nµÇ
4. ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ®¤µ¥¹ ¡ºÊ¸É °´®ª´ ¥³¨µ {µ¸ Â¨³
¦µ·ªµ
5. ¦³Ã¥r¸Éµªnµ³Åo¦´
1. ¨µµ¦ª·¥´ ¦´Ê¸Ê ³ÎµÄ®oÅo¦µ¹Ã¨´«r¸ÉnÁ¦·¤Ä®oÁ·´·£µ¡´ÊÄ
¦³´»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
2. Á¡ºÉ°Ä®o¦µ·«µÄ°µ °Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ¸É°¨o°´Ã¨´«r
Á¸É¥ª´´·£µ¡ °¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
3. ¨µ¦ª·´¥³ÎµÅ¼nµ¦ÎµÁ°®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o° Á¡ºÉ°Äo¦³Ã¥rÄµ¦
Îµ®Á}Ã¥µ¥Äµ¦´µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°Ä®oÁ·´·£µ¡Ä¡ºÊ¸É µ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
4. Á¡ºÉ°Á}ÂªµÄµ¦ª·´¥Á¸É¥ª´´·£µ¡n°Å
6. ª·¸ÎµÁ·µ¦ª·´¥
´Ê°¸É 1 µ¦ª·´¥Á°µ¦ (Documentary Research)
µ¦ª·´¥Á°µ¦ Á¡ºÉ°¦oµªµ¤Á oµÄ¸É´ÁÁ¸É¥ª´{®µµ¦ª·´¥ Â¨³ Á¡ºÉ°oªoµ
¦ª¦ª¤ o°¤¼¨µ¦³Îµ´ °Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡ {´ ¥¸ÉÎµÄ®oÁ·Ã¨´«rÁ¸É¥ª´
´·£µ¡ ´ÊÄ¦³´»¨ Â¨³ª·Á¦µ³®r Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo Â¨³Îµ¨µ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³´Á¦µ³®rÁ°µ¦ Á}µÁ¡ºÉ°¦³°µ¦«¹¬µÂ¨³Îµ¤µ
Á}¦° Äµ¦ÁÈ o°¤¼¨Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡ Äµ¦ª·´¥£µµ¤
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Ê´ °¸É 2 µ¦«¹¬µª·´¥£µµ¤ (Field Study)
µ¦«¹¬µª· ´¥£µµ¤Ä¦´Ê¸Ê Á}µ¦ª· ´ ¥Á·»£µ¡Á¡ºÉ°«¹¬µÃ¨´«rÁ¸É¥ ª´
´·£µ¡ °Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Ã¥µ¦ÁÈ o°¤¼¨µµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°(Narrative )
Â¨³µ¦¡¼»¥´¼oÄ®o o°¤¼¨°¥nµÅ¤nÁ}µµ¦ ¦nª¤´µ¦´Á¡§·¦¦¤ °¼oÄ®o o°¤¼¨ Â¨³
¡§·¦¦¤Âª¨o°¤ ¦³°Äµ¦¡¼»¥°¥nµÅ¤nÁ}µµ¦ Â¨³Äoµ¦´ÁÂÅ¤n¤¸nª¦nª¤
(non-participant observation) µ¦´ÁÂ¤¸nª¦nª¤ (participant observation) µ¨»n¤¼oÄ®o
o°¤¼¨ Ä°ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¥³¨µ ¹ÉÁ}°ÎµÁ£°¸É¤¸··µ¦Á·Á®»¦»Â¦ Ä¦³®ªnµe ¡.«.
2547- 2548 ¼¸É» Îµª 77  Â¨³ÁÈ o°¤¼¨µÁ¦¸¥ªµ¤ °Á¥µªÂ¨³¦³µÄ¡ºÊ¸É
Îµª 59 ´ ¦³¥³Áª¨µÄµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨£µµ¤ 8 Áº°
Ê´ °¸É 3 «¹¬µªµ¤·Á®È °´ª·µµ¦
µ¦«¹¬µªµ¤·Á®È °´ª·µµ¦Á¸É¥ª´·«µ °µ¦´µ¦«¹¬µ¸É°¨o°´
Ã¨´«r °¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄoÃ¥Äo o°¤¼¨¸ÉÅoµµ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³´Á¦µ³®r
o°¤¼¨Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡Ä ´Ê°¸É 2 ¦³°µ¦°µ¤ªµ¤·Á®È °¼oÁ¸É¥ªµ
¸ÉÁ}´ª·µµ¦ Ã¥ÄoÁ· EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
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7. ¦°Âª·Äµ¦ª·´¥

·«µÃ¥µ¥µ¦
´µ¦«¹¬µ
Ä¡ºÊ¸Éµ¤´®ª´
µ¥Â£µÄo

ªµ¤·Á®È °´ª·µµ¦
Á¸É¥ª´Ã¥µ¥µ¦´
µ¦«¹¬µ¸É°¨o°´
Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡

Ã¨´«rµoµ
ªµ¤ÁºÉ° /«µµ
Â¨³ª´¦¦¤

Ã¨´«rµoµ
¦¦¤µ·Â¨³
·ÉÂª¨o°¤

Ã¨´«rµoµ
µ¦Á¤º°
µ¦¦°

Ã¨´«r
Á¸É¥ª´´·£µ¡
Ä¡ºÊ¸Éµ¤´®ª´µ¥Â
£µÄo

Ã¨´«rµoµ
µ¦«¹¬µ

Ã¨´«rµoµ
´¤

Ã¨´«r
µoµ
Á«¦¬·

¸É 2
Á°µ¦Â¨³µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°
µ¦«¹¬µ¦´Ê¸Ê¤»n«¹¬µ Á¡ºÉ°ª·Á¦µ³®rÃ¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤
´  ®ª´  £µÄo Á¡ºÉ ° Äo Á }  o ° ¤¼ ¨ ¦³°µ¦ °µ¤ªµ¤·  Á®È  °´  ª·  µµ¦Á¸É ¥ ª´ 
ÂªÃo¤ °Ã¥µ¥Äµ¦´µ¦«¹¬µ¸É°¨o°´Ã¨´ «r Á¸É¥ª´´· £µ¡Ä¡ºÊ¸É
µ¥Âµ¤´®ª´£µÄo µµ¦«¹¬µÁ°µ¦µª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°Á¡ºÉ°Á}ÂªµÄµ¦ª·´¥
Ã¥¦°¨»¤ÁºÊ°®µÄ¦³ÁÈ ´¸Ê
°¸É 1 Âª·Â¨³§¬¸Á¸É¥ª´´·£µ¡
°¸É 2 ¦µ¥µµ¦ª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´´·£µ¡
°¸É 3 Âª·Á¸É¥ª´Ã¨´«r
°¸É 4 ¦µ¥µµ¦ª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´Ã¨´«r
°¸É 5 Âª·Á¸É¥ª´Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
°¸É 6 ¦µ¥µµ¦ª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤
´®ª´£µÄo
°¸É 9 Âª·Á¦ºÉ°µ¦ª·´¥ Narrative
°¸É 10 ¦µ¥µµ¦ª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦ª·´¥ Narrative
°¸É 1 Âª·Â¨³§¬¸Á¸É¥ª´´·£µ¡
1.1. ªµ¤®¤µ¥ °´·£µ¡
ªµ¤®¤µ¥ °´·£µ¡´Ê ¦µ°¥¼nÄ´¤ ª´¦¦¤ £µ¬µ «µµ ¤µµ
®¨µ¥¦o°¥e ³Á®ÈÅoµ¤¸Îµ¸ÉÁ¸É¥ª´´·£µ¡ Ä«µ¦rÂ nµ Ç ¤µµÂ¨oª
´·£µ¡ ¤¸¦µ«´¡r£µ¬µ¨³·ªnµ “pax” ®¦º° “paics” Ä£µ¬µ°´§¬ÄoÎµªnµ
“peace” Ä£µ¬µ ¦´ÉÁ«Äo Îµªnµ “paix” Ä£µ¬µ°·µÁ¨¸¥ÄoÎµªnµ “pace” Â¨³Ä£µ¬µÃ¦»Á
Â¨³ÁÄoµÎ ªnµ “paz” Ä£µ¬µ±·¦¼ ´·£µ¡ º°Îµªnµ “Shalom” ¹É¡´µ¤µµ¦µ«´¡rªnµ
“shelemut” ¹É¤¸ªµ¤®¤µ¥ªnµ ªµ¤¤¼¦rÂ¨³ ªµ¤ÁÈ¤¡¦o°¤ Ä«µµ¦·Îµªnµ “Shalom” ¤¸
ªµ¤Á¸¥É ª o°´£µª³Â®nªµ¤ » Â¨³ªµ¤°»¤¤¼¦r Â¨³“Shalom” ¥´®¤µ¥¹
¡¦ °¡¦³Áoµ ¡¦³» °¡¦³Áoµ ªµ¤nµµ¤ ªµ¤¥»·¦¦¤ ´¦¦¤ ªµ¤» Â¨³ªµ¤
Á}°¥¼n¸É¸ Ä«µµ°·¨µ¤ ¤¸Îµ´µ¥ªnµ °·¨µ¤¤µ¨´¥»¤ Â¨³ ³o°°ªnµ ª³°µ¨´¥»¤
¨µ¤ ( °Ä®o´·» ¤¸Ânnµ °ªnµ °Ä®onµ¦´´·» Án´)
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{»´´ª·µµ¦ÅoÄ®oªµ¤®¤µ¥ °Îµªnµ “´·£µ¡” Åªo°¥nµ®¨µ®¨µ¥ ¹É¤¸´Ê
ªµ¤®¤µ¥¸ÉÂÂ¨³ªµ¤®¤µ¥¸Éªoµ Ân°¥nµÅ¦Èµ¤ È¤´³Á¸É¥ª o°´ªµ¤» ´ÊÄ
¦³´{Á»¨ Â¨³¦³´´¤ Án
¡µ»¦¤´¦µ´·¥µ ¡»«´¦µ 2525 Ä®oªµ¤®¤µ¥Åªoªnµ ´·£µ¡ º°
ªµ¤ Á}µ¤¦¦¤Â¨³Á}£µ¡¸É¡¹¦µ¦µ
¡µ»¦¤¤·¡»«´¦µ 2548 °·µ¥´·£µ¡ªnµ ´·£µ¡º° ªµ¤ £µª³°´
¨°µ¦µ¤ ¤µµÎµªnµ ½·+£µª³
ª¸´¥ Á·¤»µr (2529: 31) ÅoÂ¥Îµªnµ´·£µ¡Á}“´·”¹É®¤µ¥¹ªµ¤»
Â¨³ “£µ¡” ®¤µ¥¹ £µ¡ ´´Ê “´·£µ¡” ®¤µ¥¹ £µ¡Â®nªµ¤» Ã¥£µ¡ªµ¤
» ´Ê°µ³®¤µ¥¹£µ¡¸ÉªnµÁªo¦µ¤Â¨oª ¥´¦ª¤´Êªµ¤¤¼¦r¡¼» °¥¼n¸·
¸oª¥
Ã¦¸r Ã¡·ÍÂoª (2528: 9) ÅoÄ®oªµ¤®¤µ¥Äµ·ª·¥µªnµ ´·£µ¡Á}£µª³·Ä¹É
Á}¦³Á¸¥Â¨³¨¤¨º Å¤n¤¸¦°¥Â¥®¦º° ´Â¥oÄ·Ä
·¡r ´Áª¸ (2529: 242) ÅoÄ®oªµ¤®¤µ¥ °´·£µ¡Åªoªnµ ´·£µ¡ º° £µ¡¸É
»¨¦¼o¹¡¹¡°ÄÄ¸ª· ¹ÉÂn¨³¤¸¦³´ªµ¤¡¹¡°ÄÅ¤nÁnµ´
·¡r ««·¦ ( 2529: 17) ¨nµªªnµ ´·£µ¡Á}£µª³¸ÉÅ¤n¤¸¦µ¤ Â¨³o°¤¸µ¦¡´µ
´ÊÄoµª´»Â¨³oµ·ÄÄ®o¤¸»¦¦¤ª¼n´Åoª¥
¡¦³Å¡«µ¨ ª·µÃ¨ (2530: 23) ¨nµª¹ ´·£µ¡ªnµµ¤ªµ¤®¤µ¥´¥¨ °´ÅoÂn £µª³
¸É¨°¡oµµ¦¦¦µnµ¢{ ´Ê¥´Åoªµ¤Å¤n¦oª¦·¼¦r o°¤°Ä®o¨¹¹ªµ¤®¤µ¥´¥
ªoª¥´Éº° £µª³¸É ¦µ¦ºÉ ¼oÎµ¦¸ª·°¥nµÁ}» Â¨³¤¸¤µ´rn°´Ã¥¦»
´·£µ¡¸ÉÂo¦· ³o°¦°¨»¤ªµ¤®¤µ¥´Ê 2 ´¥ ¨nµªº° Å¤nÁ¡¸¥Ân¦µ«µµ¦¦¦µ
nµ¢{ ®µ¥´³o°¤¸ªµ¤¥»·¦¦¤Á}¡ºÊµ
Ã¤ °µ¦¸¥µ ( 2528: 32) ¨nµªªnµ ´·£µ¡¤·Än¦µ¤´·£µ¡ º° µ¦¨°¦µ¤
´·£µ¡¤·Änªµ¤¦»Â¦ ´·£µ¡ º° µ¦Âo{®µÃ¥´·ª·¸ Â¨³¥´ÅoÄ®oªµ¤®¤µ¥ÄÁ·
ªÅªoªnµ ´·£µ¡ ®¤µ¥¹ µ¦¦oµªµ¤Á}¦³Á¸¥¡ºÊµ °µ¦Áµ¦¡··¤»¬¥
µ¦¦oµªµ¤´¤¡´rµÁ«¦¬· Â¨³´¤¸ÉÁ}¦¦¤ µ¦´¦³¦³Á¸¥Â¨³ª´·µ¦Ä
´¤
¡¦³Å¡«µ ª·µÃ¨ (2538: 26) ¨nµªªnµ ´·£µ¡ ®¤µ¥¹ªµ¤µ·ÄÂ¨³
ªµ¤´¤¡´rnª»¨ (Inter personal) ¸É¦µ¦ºÉ¨¤¨º´¼o¦° oµ¨°¡oµµ¦
Á¸¥Á¸¥Â¨³¼o°ºÉ Ä¦³´´¤ ´·£µ¡¥n°¤®¤µ¥¹ªµ¤µ»Ä®¤¼n °¥¼n¦nª¤´°¥nµ
°¨o° ¦µ«µµ¦ n¤Á®Â¨³¦³®´¦³®µ¦´
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David Fabbro (°oµ¹Ä µµ ÂoªÁ¡, 2530: 33-34) ÅoÄ®oªµ¤®¤µ¥ °´·£µ¡
ÄÁ··Á ( Negative ) ªnµ ´¤¸É¤¸´·£µ¡ º° ´¤¸É¤¸¨´¬³
1. Å¤n¤¸¦µ¤µ¤µ¥Â
2. Å¤nÁ oµ¦nª¤¦µ¤£µ¥°¦³Á«
3. Å¤n¤¸¦µ¤¨µÁ¤º°®¦º°µ¦Äoªµ¤¦»Â¦£µ¥Ä
4. Å¤n¤¸°r¦µ®µ¦®¦º°Îµ¦ª¦³Îµµ¦
5. Å¤n¤¸®¦º°Â³Å¤n¤¸µ¦ÄoÎµ¨´¦»Â¦¦³®ªnµ¼oÄ´¤
Ã¥±´ ´¨» (1969: 167) Ä®oªµ¤®¤µ¥Åªoªnµ ´·£µ¡ ®¤µ¥¹ µ¦¨°¡oµªµ¤
¦»Â¦´Êµ¦Â¨³µ°o°¤
Ã° °Â¨¨r (O’ Connell °oµ¹Ä Å¥´r ¦´¼¨, 2532: 31) ¨nµªªnµ´·£µ¡´Ê
Á}´Êªµ¤¤´¦¤µÁ¡ºÉ°»¦³rµ´¤Â¨³¦³´{Á»¨ Â¨³£µª³¸É¦µ«µ
ªµ¤¦»Â¦Å¤nªnµ³Äµµ¥£µ¡ µ·Ä Â¨³µ«¸¨¦¦¤
¦³»¤» °µª°Îµ¦» (2529: 215) ¨nµªªnµ ´·£µ¡Â¨³¦µ¤Á}´ªÂ¦´Á¸¥ª´
®¤µ¥ªµ¤ªnµ Ânµ´¸É¦³´ªµ¤¤µo°¥ ÂnÅ¤nÄnÂnµ´ Á¡¦µ³·Ânµ´®¦º°
¦³Á£Ânµ´ ÁnÁ¸¥ª´ªµ¤¦o°Â¨³ªµ¤Á¥È oµªµ¤¦o°o°¥Èº°Á¥È ªµ¤Á¥Èo°¥È
º° ¦o° ¦µ¤Â¨³´·£µ¡¤¸·«µ°¥nµ¦´ oµ¤ °£µ¡Á¸¥ª´
·· Á°¸É¥ª«¦¸ª«r (2000) ÅoÄ®o·¥µ¤ªµ¤®¤µ¥ ° ´·£µ¡ ªnµ ®¤µ¥¹
1. µ¦Å¤nÄoªµ¤¦»Â¦n°¼o°ºÉ¼o°ºÉÄ¸É¸Ê®¤µ¥¹ °ºÉ ¨´·°ºÉ µ·°ºÉ
2. µ¦Å¤nÄoªµ¤¦»Â¦n°´ªÁ°¹Éo°Á¦·É¤oµ·ÉÁ¨ÈÇ o°¥Ç Án µ¦Å¤n¼
»®¦¸É
3. µ¦Å¤nÄoªµ¤¦»Â¦n°·ÉÂª¨o°¤ Á¡¦µ³·ÉÂª¨o°¤Á}Á¦ºÉ°Îµ¦¸ª· °
Á¦µÂ¨³°ºÉ Ç
»¨´¬r «·ª¦´¬r (2530: 3) ¨nµªªnµ ´·£µ¡®¤µ¥¹ µ¦Á¦·£µ¥Ä º° µ¦¨ªµ¤
¦»Â¦ ¨ªµ¤Ã¨£ Ã¦ ®¨ oµ¨¨Åo¤µÁnµÅ¦È³n°Ä®oÁ·¦³Ã¥r£µ¥°¤µ ¹Ê
»¦¸¥r » Á¦· (2533: ´¥n°) Ä®oªµ¤®¤µ¥´·£µ¡ªnµ µ¦´¦³Á¸¥µ¦¡´µ´¤
Ä®o¤»¬¥rµ¤µ¦ÎµÁ·¸ª·ÅoÁÈ¤«´¥£µ¡Ã¥°¥¼n¦nª¤´¤¸µ¦nª¥Á®¨º°´¡ºÊµ °´¤
¸É¤¸Á¦¸£µ¡ªµ¤Á¤°£µÂ¨³¦µ«µªµ¤¦»Â¦
¡¦®¤¡¦ · ª´ (2535: 8) ÅoÄ®oªµ¤®¤µ¥ °´·£µ¡ªnµ £µ¡¸É¤¸Ânªµ¤
¦µ«µªµ¤ ´  Â¥o ¦»Â¦ Â¨³o °Á}  £µ¡¸ª·¸É ¸ ¤¸  ªµ¤¥»·¦¦¤ ¤¸ °»¤·· ¸°¥¼n ¸
¦ª¤´Ê¦¼o´··®oµ¸É ¤¸ª·´¥ÄÁ°Â¨³®¤¼n³
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´ª·µµ¦´·£µ¡¤´ÄoÎµªnµ ´·£µ¡ Äªµ¤®¤µ¥¸Énµ´°°Åµ¤Îµ´·
ªµ¤ÁºÉ° Â¨³µ¤¦·¸Énµ´ µÄoÎµªnµ ´·£µ¡ Äªµ¤®¤µ¥ªnµÁ}´·£µª³ º°
£µª³¸É Å¤n¤¸ªµ¤¦»Â¦ µÄoÄªµ¤®¤µ¥ ° ´·ª·¸ º° ª·¸µ¦¸ÉÅ¤nÄoªµ¤¦»Â¦
Äµ¦Âo{®µ®¦º°ÎµÁ·µ¦Ä Ç (»¦´¥¥µ ÁÈÃ¨p³, 2540: 12-13)
Îµ®¦´¼o¸É´»´·£µ¡ÄÂn´·ª·¸¥´Ân°°ÅoÁ} 2 ¨»n¤º°
1. ¨»n¤¸ÉÁ®Èªnµ´·ª·¸Á}Á¡¸¥ª·¸µ¦Äµ¦Âo{®µªµ¤ ´Â¥o ¡ª¸Ê³n°oµµ¦
Äoªµ¤¦»Â¦Äµ¦Âo{®µ Án µ¦ÄoÎµ¨´Äµ¦´·{®µnµ Ç µ¦¨Ã¬Ã¥Äo
ªµ¤¦»Â¦¹ÉÁ}µ¦Âo{®µªµ¤ ´Â¥o¦³®ªnµ¤»¬¥roª¥´ Ân°µµ¦Âo{®µ
nµ Ç Á®¨nµ¸Ê¹ÉÁ}{®µ °¤»¬¥rÂ¨oª ´´·ª·¸¨»n¤¸ÊÅ¤nÅo¤°ªnµµ¦nµ´ªrÁ}°µ®µ¦Á}
ªµ¤¦»Â¦ ®¦º°¸¯µ¸ÉÄoÎµ¨´®¦º°ªµ¤¦»Â¦nµ Ç Á}ªµ¤¦»Â¦ ¼o´»´·£µ¡¨»n¤
¸Ê¤´³¤°{®µÁ¡µ³¸ÉÁ}ªµ¤ ´Â¥o¦³®ªnµ¤»¬¥r´Á°Ánµ´Ê
2. ¨»n¤¸ÉÁ®Èªnµ´·ª·¸Á}¤µªnµª·¸µ¦Âo{®µ®µÁ}ª·¸µÄµ¦ÎµÁ·¸ª·
´´·ª·¸¨»n¤¸Ê³¤°ªnµªµ¤¦»Â¦Å¤nÅoÎµ´°¥¼n¸Éµ¦¦³Îµ¦³®ªnµ¤»¬¥roª¥´Ánµ´Ê Ân
¥´¦ª¤Å¹µ¦¦³Îµªµ¤¦»Â¦ °¤»¬¥rn°´ªr ¡º Â¨³¦¦¤µ·Âª¨o°¤°ºÉ Ç °¸oª¥
Án ´«³¸Éªnµµ¦¦·Ã£ÁºÊ°´ªrÁ}µ¦¦³Îµ¦»Â¦n°´ªr ®¦º°µ¦Äo¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·
°¥nµÁ·ªµ¤ÎµÁ} Á}µ¦¦³Îµªµ¤¦»Â¦n°¦¦¤µ· Á®¨nµ¸ÊÁ}o
°µ´Ê ´ ª· µµ¦´·£µ¡µ¨»n¤Á°ªnµª¦ ¥µ¥ªµ¤®¤µ¥ °´ ·£ µ¡
°°Åµ ´·£µ¡Á·¨ ¹É®¤µ¥¹ £µª³¸É¨°ªµ¤¦»Â¦µ¦ º° £µª³¸É¦µ«µ
µ¦n°¼oÎµ¦oµ¥´ Ä®oªoµ°°Å¦°¨»¤¹ ´·£µ¡Á·ª º° £µª³¸É¦µ«µªµ¤
¦»Â¦Á·Ã¦¦oµ £µª³¸É¦µ«µªµ¤» r¥µ¸ÉÅ¤nÁ}¦¦¤nµ Ç £µª³Án¸Ê¹³Á¦¸¥Åo
ªnµ´·£µ¡¸ÉÂo¦· º° ¤¸´·»
µªµ¤·Á®È °´ª·µµ¦Á®¨nµ¸Êµ¤µ¦¦»Åoªnµ´·£µ¡Äµ³¸ÉÁ}Ájµ®¤µ¥
º°´·£µª³ nª´·£µ¡Äµ³ª·¸µ¦º°´·ª·¸ Â¨³´·£µª³ º°£µ¡®¦º°£µª³¸É
Å¤n¤¸ªµ¤¦»Â¦ Án Å¤n¤¸¦µ¤ Å¤n¤¸µ¦n°¼onµ¢{®¦º°Á¸¥Á¸¥´ Â¨³´·ª·¸ º°ª·¸µ¦
¸ÉÅ¤nÄoªµ¤¦»Â¦®¦º°ª·¸µ¦·´·¸ÉÅ¤n¦»Â¦Äµ¦Âo{®µ®¦º°ÎµÁ·¸ª· ¹É°¨o°´
µ¦¡·µ¦µªµ¤®¤µ¥ °´·£µ¡ ° ¦»n¦¦¤ «»·¦¦¤¦´¬r ( 2532: 12) ¹É¨nµªªnµ
´·£µ¡Á}·É¸É¤¸nµ Á}·É¸Énµ¡¹¦µ¦µ ¤¸nµÄµ³¸ÉÁ}£µª³°´Á}Ájµ®¤µ¥
(end ) ¸Éo°µ¦¦¦¨»¹ ®¦º°´·£µ¡¤¸nµÄµ³¸ÉÁ}ª·¸µ¦®¦º°ª·¸µ ( means) ¸ÉÄo
Îµ®¦´¦¦¨»Ájµ®¤µ¥Ä Ç ¸ÉÁ¦µo°µ¦ Ã¥³Á¦¸¥´·£µ¡Äµ³¸ÉÁ}Ájµ®¤µ¥ªnµ ´·
£µª³ Â¨³Á¦¸¥´·£µ¡Äµ³ª·¸µ¦ªnµ ´·ª·¸
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´·£µª³ º° £µ¡®¦º°£µª³¸É Å¤n¤¸ªµ¤¦»Â¦ Án Å¤n¤¸¦µ¤Å¤n¤¸µ¦
n°¼onµ¢{®¦º°Á¸¥Á¸¥´ nª´·ª·¸ º° ª·¸µ¦¸ÉÅ¤nÄoªµ¤¦»Â¦®¦º°ª·¸µ¦·´·¸ÉÅ¤n
¦»Â¦Äµ¦Âo{®µ®¦º°µ¦ÎµÁ·¸ª· ( ¦»n¦¦¤ «»·¦¦¤¦´¬r: 2532 : 13) ·£µª³¸É
º° £µª³¸ÉÅ¤nª»nªµ¥ ÂnÁ¦µ¥´Å¤n¦¼oªnµ£µª³¸ÉÅ¤nª»nªµ¥´Ê ¥´¤¸ªµ¤ ´Â¥o°¥¼n®¦º°Å¤n µ
°µ°ªnµoµ³Ä®oÅ¤nª»nªµ¥¦· Ç ¦· Ç Èo°Å¤n¤¸ªµ¤ ´Â¥o°¥¼nÁ¨¥ Á¡¦µ³ªµ¤¸É
·ª®oµ Ân¤¸ªµ¤ ´Â¥on°°¥¼n¨¹¨Å £µª³°´¤¸ªµ¤ ´Â¥on°°¥¼n¸Ê³Á¦¸¥ªnµªµ¤
°´Âo¦·¥´Å¤nÅo ª··¦ «¦¸°oµ (2530: 189) ¨nµªªnµ“´·£µ¡¹Á}Á¦ºÉ° °µ¦Ä®o
ªµ¤®¤µ¥¤¸n µ  Ç ´  ÅÂn  ¦»  Åo ªnµ ¸É Á ¦µ¦¼o¹  ªnµ ¸É Ä £µª³Äo µ Á}  £µª³¸É ¤¸ ªµ¤ ¤¸
ªµ¤» Å¦oªµ¤ ´Â¥o È³¤¸´·£µ¡Á¡¦µ³¸ÉÅ®¤¸ªµ¤ ¤¸ªµ¤» ´ÉÈº°£µª³Å¦o
ªµ¤ ´Â¥o £µª³¸ÉÎµÄ®oÁ·ªµ¤”
¨nµªÃ¥¦»Â¨oª ´·£µ¡ ®¤µ¥¹ £µ¡Â®nªµ¤» ¸É ¨°¡oµ¦µ¤
¨°¡oµªµ¤¦»Â¦´Êµ¦Â¨³µ°o°¤ ¦µ«µªµ¤ ´Â¥o´ÊÄ¦³´»¨ Â¨³
¦³´´¤ Ã¥¤¸ªµ¤¥»·¦¦¤Á}¡ºÊµ ¦¼o´µ¦Âo{®µÃ¥´·ª·¸ ¼o¦¼o¹¡¹¡°ÄÄ
¸ª· Îµ¦¸ª·°¥nµÁ}» Â¨³¤¸¤µ´rn°´ Å¤nÄoªµ¤¦»Â¦n°¼o°ºÉ n°´ªÁ° Â¨³ n°
·ÉÂª¨o°¤ Ã¥³Á¦¸¥´·£µ¡Äµ³¸ÉÁ}Ájµ®¤µ¥ªnµ ´·£µª³ º° £µ¡®¦º°£µª³¸É
 Å¤n¤¸ªµ¤¦»Â¦ Â¨³Á¦¸¥´·£µ¡Äµ³ª·¸µ¦ªnµ ´·ª·¸ º° ª·¸µ¦¸ÉÅ¤nÄoªµ¤
¦»Â¦®¦º°ª·¸µ¦·´·¸ÉÅ¤n¦»Â¦Äµ¦Âo{®µ®¦º°µ¦ÎµÁ·¸ª·

1.2. ¦³Á£Â¨³¦³´ °´·£µ¡
´·£µ¡¤¸ªµ¤®¤µ¥ªoµ ´´Ê¹¤¸¼oÄ®oªµ¤ÄÄµ¦Ân¦³Á£Â¨³
¦³´ °´·£µ¡ Åªo´¸Ê
¤µ¦ µ¤Å (2528: 52-54) ÅoÂn¦³´´·£µ¡Åªo´¸Ê
1. ´·£µ¡ ¦³®ªnµ¦³Á«
2. ´·£µ¡ ¦³®ªnµ¨»n¤nµ Ç£µ¥Ä¦³Á«Á¸¥ª´
3. ´·£µ¡ ¦³®ªnµ»¨
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£µ®¨´¼¦Â¨³µ¦° °Ã¨ (World Council of Curriculum and instruction
°oµ¹Ä ¦³»¤» °µª°Îµ¦» :2529: 4) Åoª·Á¦µ³®r¦³´ ° ´·£µ¡ Á} 9 ¦³´´¸Ê
1.´·£µ¡£µ¥Ä»¨ ( Intrapersonal Peace ) º°£µ¡¸ÉÅ¤n¤¸ªµ¤ ´Â¥oÄ´ª
»¨ º° ¼o¸É¤¸·Ä» (Peace of Mind )
2.´·£µ¡¦³®ªnµ»¨ ( Interpersonal Peace ) º°£µ¡¸ÉÅ¤n¤¸ªµ¤ ´Â¥o
¦³®ªnµ»¨
3.´·£µ¡£µ¥Ä®¤¼n³ ( Intragroup Peace ) º°£µ¡¸ÉÅ¤n¤¸ªµ¤ ´Â¥oÄ¨»n¤
nµ Ç¹É´Â¨³´
4.´·£µ¡¦³®ªnµ®¤¼n³ ( Intergroup Peace ) º°£µ¡¸ÉÅ¤n¤¸ªµ¤ ´Â¥o
¦³®ªnµ¨»n¤nµ Ç ¹É´Â¨³´
5.´·£µ¡£µ¥ÄÁnµ¡´»r ( Intraracial Peace ) º°£µ¡¸ÉÅ¤n¤¸ªµ¤ ´Â¥o£µ¥Ä
Ánµ¡´»rÂn¨³Ánµ¡´»r
6.´·£µ¡¦³®ªnµÁnµ¡´»r ( Interracial Peace ) º°£µ¡¸ÉÅ¤n¤¸ªµ¤ ´Â¥o
¦³®ªnµÁnµ¡´»rnµ Ç ¹É´Â¨³´
7.´·£µ¡£µ¥Ä¦³Á« ( Intranational Peace ) º°£µ¡¸ÉÅ¤n¤¸ªµ¤ ´Â¥o
£µ¥Äµ·®¹É Ç
8.´·£µ¡¦³®ªnµ¦³Á« ( International Peace ) º°£µ¡¸ÉÅ¤n¤¸ªµ¤ ´Â¥o
¦³®ªnµ¦³Á«µ·nµ Ç
9.´·£µ¡ °Ã¨ ( World Peace ) º°£µ¡ °Ã¨´ÊÃ¨Á}·» ¦µ«µ
¦µ¤ ªµ¤ ´Â¥o Â¨³¤¸ªµ¤¥»·¦¦¤
»¨´¬r «·ª¦´¬r (2530: 3) Åo¨nµª¹ ´·£µ¡µ¤´¥ °«µµ¡»ªnµ
´·£µ¡¸ÉÎµ´¸É»o°Á}´·£µ¡£µ¥Ä oµÁ¦µÅ¤n¤¸´·£µ¡£µ¥Ä È³¤¸´·£µ¡£µ¥°
Å¤nÅo Á¡¦µ³³´Êo°Á¦·´·£µ¥Ä ¨ªµ¤¦»Â¦£µ¥Ä ¨ªµ¤Ã¨£ Ã¦ ®¨£µ¥Ä oµ
¨Åo¤µÁnµÅ®¦n È³Á}¦³Ã¥r ¤´³³o°°°¤µ¼n£µ¥° ÂnÄ£µ¡{»´³Áo
´·£µ¥ÄÂ¡»«µµ°¥nµÁ¸¥ªÅ¤n¡° o°Îµ®¦¼oÁnµ´´¤£µ¥°oª¥ Ã¥Á¡µ³
ªµ¤´o° °´¤£µ¥° Ä¦¼Â¸É´o° °´¤£µ¥°¸Ê ¤´¤¸ªµ¤¦»Â¦°¥¼nÄ
´ª °¤´¨°Áª¨µ
¡¦³Å¡«µ¨ ª·µÃ¨( 2548: 26) ¨nµªªnµ µ¦¤° ´·£µ¡ Ã¥´«³°r¦ª¤º°
¦°¨»¤´ÊÂnªÂ¨³´Ê¦³´»¨ Â¨³´¤³nª¥Ä®oÁ¦µÁ oµÄ´·£µ¡ Åo´Á¥·É ¹Ê
Â¨³nª¥Ä®oÁ®Èªµ¤´¤¡´rÁºÉ°¤Ã¥¦³®ªnµÁ®»{´¥Ä¦³´nµ Ç ¸ÉÁ}¦µµÂ¨³·ÉÊÎµ¥´
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Ä®oÁ·´·£µ¡¸É¥´É¥º Ä ³Á¸¥ª´È³¤¸¨Îµ®ª·¸µ¦Ä®oÅo¤µ¹É´·£µ¡Ä¨´¬³¸É
Ânµµµ¦¤°Á¡µ³ÂnÁ¡µ³¦³´´·¦³´´¤
Ã¥±´ ´¨» ( 2538: 13) ¨nµªªnµ ´·£µ¡Å¤nÅoÁ}Á¡¸¥´·£µ¡Ä¦³®ªnµ
¦³´¦³Á«®¦º°¦´µ·Ánµ´Ê Ân®¤µ¥¹´·£µ¡Ä´¤ ´·£µ¡¦³®ªnµÂ¨³£µ¥Ä´ª
¤»¬¥r Â¨³´·£µ¡¦³®ªnµ¤»¬¥r´¦¦¤µ· Á}´·£µ¡¸É¦°¨»¤´Ê¦¦¤µ· ¤»¬¥r
´¤ Â¨³Ã¨ ´¨»¤°ªnµ´Ê®¤¸Ê³µ¤µ¦°¥¼n¦ª¤´°¥nµ´·Åo £µ¥ÄoÁºÉ°Å 2 ¦³µ¦
º° “ªµ¤®¨µ®¨µ¥ (Änªnµ Ç °ªµ¤´¤¡´rÂ¨³´ª¼o¦³Îµ) Â¨³µ¦¡¹É¡µ°µ«´¥
¦³®ªnµ´Â¨³´ (symbiosis )”
¨n µ ªÃ¥¦»  ¦³Á£Â¨³¦³´  °´  · £ µ¡ Ân  Åo ® ¨µ¥ÂÂn  µ¦¦o µ 
´·£µ¡¸É¥´É¥º´Ê¤»nÁoµ¦¦oµ´·µ£µ¥Ä´ª¤»¬¥r º° ªµ¤Ä·Ä (Peace of
Mind ) °¨o°´Âª· °°rµ¦¥¼ÁÃ¸Éªnµ “¦µ¤Á· ¹ÊÄ·Ä °¤»¬¥r ´´Ê
³o°Á¦·¤¦oµªµ¤¦µ¦µ¸É³j°´·£µ¡Ä®oÁ· ¹ÊÄ·Ä °¤»¬¥roª¥
1.3. Âª·Á¸É¥ª´§¬¸´·£µ¡
Âª·Á¦ºÉ°´·£µ¡ ¸É´ª·µµ¦´·£µ¡ÅoÎµÁ° Á}ªµ¤¡¥µ¥µ¤Äµ¦
ÂÄ®oÁ®È¨´¬³ °´·£µ¡Â¨³´·ª·¸Ã¥µ¦«¹¬µµ§¬¸´·£µ¡Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄ
µ¦¦oµ¦¦r´·£µ¡Ä®oÁ· ¹ÊÄÃ¨ Ã¥¤¸Âª·nµ Ç ´¸Ê
´¥ª´r µ°µ´r (2539: 10) Ä®o o°´Áµµ¦«¹¬µ§¬¸´·£µ¡Åªo 2
¦³µ¦ º°
1. §¬¸´·£µ¡³o°Å¤nÁ¡¸¥Á°§¬¸Á¡ºÉ°µ¦°·µ¥¦µµ¦r¦µ¤
Â¨³´  · £ µ¡Án µ ´Ê  Ân  ³o ° ÁºÊ ° ¼ ¨ Â¨³¨´  ´  Ä®o ¤¸  µ¦¦³Î µ Á¡ºÉ ° ¦´  ¬µ®¦º ° ¦o µ ¦¦r
´·£µ¡ ¹Ê°¸oª¥ ¹É»¤´· o°¸Ê³ÎµÄ®o§¬¸´·£µ¡Á}´Ê§¬¸Â¨³µ¦·´·
2. µ¦¡¥µ¥µ¤Î µ Á°§¬¸ ´  · £ µ¡¸É  ¨°ªµ¤ ´  Â¥o  Á}  Âªµ¸É Å ¤n
°¨o°´ªµ¤Á}¦·Ä´¤ Â¨³°µÁ}°»¦¦Äµ¦¦oµ¦¦r´·£µ¡ Á¡¦µ³ªnµ
µ¤ªµ¤Á}¦·´Êªµ¤ ´Â¥oÁ}Á¦ºÉ°·Ä´¤°¥¼nÂ¨oª
´¥ª´r µ°µ´r (2539: 11) ¨nµªªnµ §¬¸´·£µ¡¹o°·Á¦³µ
´¤¸É³ÎµÅ¼nµ¦Á·¦µ¤ Å¤nªnµ³Á}ªµ¤°¥»·¦¦¤Ä´¤ ªµ¤¦»Â¦¸ÉÁ· ¹Ê´ÊÄ
µ¦Â¨³ÄÁ·Ã¦¦oµ Â¨³ ³Á¸¥ª´o°Îµ¹¹ª·¸µ¦Âo{®µÁ®¨nµ¸ÊÃ¥o° “¨³·Ê
¦³ª´«r (Paradigm) Â®nµ¦¥°¤¦´ªµ¤¦»Â¦” º°³o°·Á¸É³Äoªµ¤¦»Â¦»
·Äµ¦Âo{®µ Án µ¦·ª´·Ã¥Äoªµ¤¦»Â¦
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¥¸ µ¦r(2529: 9) ¨nµªªnµ“·´·µ¦Å¦oªµ¤¦»Â¦¸Ê·o ¹Ê¤µÁ¡ºÉ°·´·µ¦
n ° o µ  i µ ¥¦ o µ ¤ ¼o ¹É  µ¤µ¦Â¨³´Ê  Ä¸É  ³Äo  µ¦¨´  r o ª ¥ªµ¤¦»  Â¦ Äª· ¸  µ¦¸Ê
(·´·µ¦Å¦oªµ¤¦»Â¦) Å¤n¤¸¤¤·µ¸Éªnµ Á¤ºÉ°Á·´·´·µ¦Å¦oªµ¤¦»Â¦Â¨oª iµ¥
¦ oµ¤³Á¨·Äoªµ¤¦»Â¦ ®¦º°Â¤oÂn³Îµ´ªµ¤¦»Â¦´ÊÄ®o°¥¼nÄ °Á Åo¨°Å”
Â¨³Ä´«³ °¥¸ µ¦r µ¦¸É¤»¬¥r³µ¤µ¦ÎµÃ¨Å¼n´·» Åoo°¤¸ªµ¤
¦´·° 3 ¦³µ¦ º°
1. o°ÂoÅ ·É·Ä®o¼o° ¥Á¨·µ¦ ¸É n¤Á®Â¨³o°¤¸µ¦¦oµ¦¦r
£µ¡¸É¸Îµ®¦´¸ª· ¤»¬¥r
2. ¤»¬¥ro°¤¸µ¦Á¦·¤¦oµ°Îµµ£µ¥Ä´ªÁ°Á¡ºÉ°µ¦¨¨n°¥Á°´Ê¸ª·
oµÄÂ¨³¸ª·µ´¤
3. o°ÎµÄ®o´¤¤»¬¥r¨°¡oµªµ¤¦»Â¦µµ¦Á¤º° ¹ÉÅ¤nÁ¡¸¥Ân³
Îµ°´¦µ¥Â¨³¦nµ¸ª·¦³µÁnµ´Ê Ân¥´ÎµÄ®oÁ·µ¦Äoªµ¤¦»Â¦¸ÉÁ}µ´ ¹ÉÁ}
{®µ¡ºÊµ¸É¦oµ¥Â¦¸É» °¤»¬¥r
»¦´¥¥µ ÁÈÃ¨p³ (2540: 30-32) ¨nµªªnµ §¬¸´·£µ¡Ä´«³ °Ã¥±´ ´¨» ´Ê°¥¼n
Âªªµ¤· Á¦ºÉ° “Á°Ã¦e” (Entrophy) ®¦º° “ªµ¤Å¦o¦³Á¸¥ ” ®¦º° £µª³Â®nªµ¤
´o° º°¨´¬³µ¦¤¸°r¦³°¸É®¨µ®¨µ¥Â¨³µ¦¤¸·´¤¡´r¦³®ªnµ°r¦³°Ä
®¨µ¥ Ç ¦¼Â °µ¡¼Åonµ¥Ç ªnµ “Á°Ã¦e” Èº°¨´¬³ ° “¡®»·¥¤” (Pluralism) ÁºÉ°µ
“ªµ¤Å¦o¦³Á¸¥” Ä¸É¸ÊÅ¤nÅo¤¸¦³ÁÈ°¥¼n¸Éªµ¤¥»nÁ®¥·¹ÉÁ}ªµ¤®¤µ¥´¥¨ Ân®¤µ¥¹
“ªµ¤´o°°¥nµ¼ °¦³ ´Éº° µ¦¤¸°r¦³°¸É¤µ¤µ¥Â¨³®¨µ®¨µ¥¹ÉÂn¨³
nª³¤¸·´¤¡´r´µµ¦¼Â”
Ã¥±´ ´¨» ¤°ªnµ¨´¬³Ã¦¦oµ °Ã¨{»´¤¸ªµ¤·¡¨µÁºÉ°µ µ
“Á°Ã¦e” Â¨³¤°ªnµªµ¤Á}¦³Á¸¥¸ÉÁ®È°¥¼nµ´ª°¥nµµ¦·´¤¡´r °µ·nµ Ç ´Ê
´Ê°¥¼n¡ºÊµ °µ¦ “¨Îµª” µ¦¦ª¤«¼¥r ÎµÄ®o·´¤¡´r °¦³¤¸ÎµªÎµ´
Â¨³ÎµÄ®o¤¸ÂªÃo¤¸ÉÁ}ªµ¤´¤¡´rÄµ¨®¦º°Á}·{¬r´ Á·µ¦µ°Îµµ´oª¥
°µª»Â¨³°Îµµ°ºÉ¸É¤¸°¥¼nÄ¤º°¹ÉÁ}£µª³¸É¡¦o°¤³¦³®´¦³®µ¦´ ´¨»¥´ª°¥nµ “µ¦
¦³»¤»¥°” °µ·¤®µ°Îµµ Â¨³¤°ªnµ o°¨Á¦ºÉ°µ¦¨°µª» °µ·¤®µ°Îµµ
Á®¨nµ´Ê ¸É¦·°µÁ}µ´µÁ¡ºÉ°¨Á¨ºÉ° o°¨Á¦ºÉ°µ¦³¤°µª»ÈÅo
¡¦o°¤´Âªªµ¤· oµo ´¨»ÅoÎµÁ° “µÁ¨º°Ä®¤n” Ä®o´´¤ º°·É¸É
Á¦¸¥ªnµ´·£µ¡Á·Ã¦¦oµ Ã¥Åo´Ê¤¤·µÁ¸É¥ª´´·£µ¡Åªoªnµ
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1. ´ · £ µ¡Å¤n ÅoÁ } Á¡¸ ¥ ´ ·£ µ¡Ä¦³®ªn µ ¦³´ ¦³Á«®¦º °¦´µ·Á n µ´Ê  Ân
®¤µ¥¹´·£µ¡Ä´¤ ´·£µ¡¦³®ªnµÂ¨³£µ¥Ä´ª¤»¬¥r Â¨³´·£µ¡¦³®ªnµ¤»¬¥r´
¦¦¤µ· Á}´·£µ¡¸É¦°¨»¤´Ê¦¦¤µ· ¤»¬¥r ´¤ Â¨³Ã¨ ´¨»¤°ªnµ´Ê®¤¸Ê³
µ¤µ¦°¥¼n¦ª¤´°¥nµ´·Åo £µ¥ÄoÁºÉ°Å 2 ¦³µ¦ º° “ªµ¤®¨µ®¨µ¥ (Änªnµ Ç
°ªµ¤´¤¡´rÂ¨³´ª¼o¦³Îµ) Â¨³µ¦¡¹É¡µ°µ«´¥¦³®ªnµ´Â¨³´ (symbiosis )”
2. ªµ¤®¨µ®¨µ¥Â¨³µ¦¡¹É¡µÄ¦¦¤µ· Îµ¤µ¹Éªµ¤¤»¨µ·Áª« Â¨³·É¸ÊÎµ
Ä®oÁ·µ¦¦oµ¦¦r ÎµÄ®oÁ·´¤¡®»·¥¤ Â¨³ÎµÄ®oÁ·µ¦°¥¼n¦ª¤´°¥nµ´·
3. µ¦¡¹É¡µ´Â¨³´Ä¦¦¤µ·Á}µ¦¡¹É¡µÄÂª° Å¤nÄnµ¦¡¹É¡µÄÂª´Ê
Å¤nÄnµ¦¡¹É¡µ °¼o°n°Â°ªnµn°¼oÂ ÈÂ¦ªnµ ´´Ê¹Å¤nÁ·µ¦¦°Îµ °¼oÂ ÈÂ¦n°¼o¸É
°n°Â°ªnµ
»¦´¥¥µ ÁÈÃ¨p³ (2540: 36-39) ¨nµªªnµ ´·ª·¸ÄÂ °µ¸ ®¦º°¸Éµ¸Á¦¸¥ªnµ
“´ ¥µÁ¦µ³®r ” ³´ ª °´  ¬¦Ã¦¤´ ªn µ SATYAGRAHA ¤¸ ª·¸ µ¦n °¼o ¸ÉÁ ¦¸¥ ªn µ °®· µ Á} 
ª·¸ µ¦®¹É  °µ¦n°¼o Â´ ·ª· ¸ ¹É ¤¸ ¥»ª· ¸n µ Ç ¤µ¤µ¥ µ¸ Åo Ä ®o ÎµÎ µ´  ªµ¤
“°®·µ” Åªo°¥nµ´Á ÄÃ¨´Ê°¡¸Éo°´ªnµ
“°®·µ¤¸¤¦¦£µ¡¡¦o°¤¸É³Ã¤¸¼nn°¼oÅo Ân°®·µÅ¤nÎµÁn´Ê Á¡¦µ³°®·µ
Á}µ¦ fÂ¨³´´ÄÅ¤n¥°¤Ä®o¤¸µ¦Îµ¦oµ¥®¦º°ÂoÂo¼oÄ °¥nµÅ¦Èµ¤°®·µ¤·ÄnÁ}µ¦
¥°¤Îµ®¦º°·Ã¦¦µ ®µ³¤¸µ¦¥°¤Îµ®¦º°·Ã¦¦µÂ¨oªÅ¦oµ¦Äo®·µ®¦º°Îµ¨´³
¸ªnµ µ¦Ä®o°£´¥Á}»¦¦¤¸É¼ªnµµ¦ÄoÎµ¨´Â¨³µ¦ÂoÂo Á¡¦µ³´Êµ¦ÄoÎµ¨´Â¨³µ¦
ÂoÂo Á·µªµ¤°n°Â°Â¨³ªµ¤¨´ª ¸ÉÅ¤n¨´ª¥n°¤Å¤nÃ¦Å¤nÁ¨¸¥Â¨³Å¤n°¦oµ¥¼oÄ
°®·µ´ªµ¤ ¨µ °·É¸ÊÅ¤n¤¸ª´³°¥¼n¦nª¤´Åo ¸É¤¸°µª»¤µ Ç º° ¸É
¨µ¤µ Ç ´ÉÁ° Á¡¦µ³°µª»º°Á¦ºÉ°®¤µ¥ °ªµ¤¨´ªÂ¨³ªµ¤ ¨µ °®·µ¸ÉÂo¦·³
Á· ¹ÊÅ¤nÅo ®µ¥´¤¸ªµ¤ ¨µÂ¨³ªµ¤¨´ª®¨Á®¨º°°¥¼n
¡¦³¦¦¤d (°oµ¹Ä »¦´¥¥µ ÁÈÃ¨p³,2537: 43) ÅoÄ®o´«³Á¸É¥ª´´·£µ¡ªnµ
³¤¸´·» o°Á¦·É¤´ÊÂn·Ä¸É¤¸´· ¤¸ªµ¤ Å¤n¡¨»n¡¨nµÁ¦nµ¦o° Å¤n¤¸ªµ¤» r¸
´Ê ÎµÄ®oµ¦ÎµÁ·¸ª·°¥¼noª¥ªµ¤» °¥¼n¦nª¤´Á¡ºÉ°¤»¬¥rÃ¥Å¤n¤¸µ¦Á¸¥Á¸¥ n¤Á®
¹É´Â¨³´Â¨³¦ª¤Å¹µ¦Å¤nÁ¸¥Á¸¥¦¦¤µ·oª¥ µ¦¸É¤»¬¥r³¦oµ´·Åoo°¤¸
´·ÄÁ°n°µ´Ê¹³µ¤µ¦¦oµ´·£µ¥°Åo ´´ÊÄ·ÄÂn¨³¹o°¤¸
´·ÄÁ°n°µ´Ê¹³µ¤µ¦¦oµ´·£µ¥°Åo ´´ÊÄ·ÄÂn¨³¹o°¤¸´ª
´· º° ªµ¤
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¡¦³¦¦¤d ( 2530: 6 ) ¨nµªªnµ´·¼»Èº° ¡¦³·¡¡µ Â¨³ªµ¤®¤µ¥ °
Îµªnµ´· ®¤µ¥¹ªµ¤ ¹ÉÁ}°¸ºÉ°®¹É ° ¡¦³·¡¡µ ´´Ê ´· Èº°·¡¡µ ´ÉÁ°
µªÃ¨¤´¤°´·Ânªµ¤£µ¥° ¤´³Å¤n¤°¨¹Á oµÅ¹£µ¥Ä·Ä”
¡¦³¦¦¤d ( 2530: 12-18) ¨nµªªnµ“¹Â¤oÅ¤n¤¸¦µ¤ È¥´Å¤n¤¸´·£µ¡” Â¨³
“´¤¸ÉÂnÂ¥n...nµnµ¤»n®µ¨¦³Ã¥rÁ°µ¦´Á°µÁ¦¸¥ n¤Á®´ Â¤oÅ¤n¦µÁ}µ¦
¦¦µnµ¢{´Å¤nÁ}¦µ¤È´ªnµÁ}´·£µ¡Å¤nÅo Á¡¦µ³Å¤n¤¸ªµ¤¸ÉÂo¦·”
¡¦³¦¦¤d ( 2530: 23 ) ¨nµªªnµ´ª·Á¨´Ê 3 º° ´®µ ¤µ³ ·· ¸ÊÁ}´ªµ¦
Îµ´¸ÉÎµÄ®o¤»¬¥r°°ÅÂµnµ Ç ¸ÉÎµÄ®oÁ·£µª³¸ÉÁ¦¸¥ªnµ¨·¦°´·£µ¡®¦º°
Îµ¨µ¥´·£µ¡Â¨³ÁºÉ°µ·Á¨ 3 ´ª¸Ên°´ª ¹ÊÄ·Ä °¤»¬¥r Á¡¦µ³³´ÊÄ¸É»Èo°
Âo{®µ¸É·Ä °¤»¬¥r Â¨³µ¦Âo{®µ¸É·Ä °¤»¬¥r³ÎµÅoÈoª¥µ¦¡´µ¤»¬¥r º°
ÎµÄ®o¤»¬¥rÁ}¸É¸ ¹Ê Â¨³µ¦¸ ¹Ê °¤»¬¥r´ÊÈo°¦³°oª¥´ÊÄoµ¡§·¦¦¤º°
µ¦¦³Îµ ·Ä Â¨³{µ

1.4. ¤¼¨Á®» °ªµ¤Å¦o´·£µ¡ (¸¦Ã· Á·Âoª Â¨³³,2547: 3-7)
ªµ¤¦»Â¦¸ÉÁ· ¹ÊÄ´¤Å¥ ´Ê°µ¤¸µÁ®»®¨´Ç 4 ¦³µ¦
1. Âª·¸ÉÂnµ´ ªµ¤ ´Â¥oµ°»¤µ¦r ¤¸¤¼¨Á®» °ªµ¤¦»Â¦´¸Ê
1.1. µ¦¤°¤»¬¥r°¥nµÂnÂ¥
1.2. µ¦¤°¤»¬¥rÂÎµ®nµ
1.3. µ¦¤°¤»¬¥rÂµ¦·¥¤®¦º°ª´»·¥¤
2. o°·´·¸ÉÂnµ´ ªµ¤ ´Â¥oµÁjµ®¤µ¥
3. °Îµµ ªµ¤ ´Â¥o¦³®ªnµ¼oÄo°Îµµ´¼o°¥¼n£µ¥Äo°Îµµ °Îµµ¸É³Îµ
Å¼nªµ¤¦»Â¦ ¦»ÅªoÃ¥ ¦³Áª« ª³¸ (2541:15) º°
3.1. °Îµµ¦´
3.2. °ÎµµÁ·
4. ¨¦³Ã¥rªµ¤ ´Â¥o¦³®ªnµ»¦¦¤´ªµ¤°¥¼n¦° µÁ®» °ªµ¤
´Â¥oÅoÂn
4.1. ªµ¤Ã¨£
4.2. ªµ¤Á®ÈÂn´ª
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1.5. ª·¸µ¦¦oµ´·£µ¡Á·¼¦µµ¦
µ¦¦oµ´·£µ¡Ä®o¥´É¥ºÅo´ÊÎµÁ}¸É » iµ¥³o°®´®oµÁ oµ®µ´°¥nµ
¦·´ ¦»Âªµµ¦¦oµ´·£µ¡Á·¼¦µ ´¸Ê (¸¦Ã· Á·Âoª Â¨³³,2547: 9-11)
1. ´ªµ¤¦¼o¹¸ÉÁ}¤¼¨Á®» °ªµ¤¦»Â¦
2. ¦oµ¦³ª´«rÄ®¤n ®¤µ¥¹ µ¦¦oµÂª·¸É¼o° n°Ä®oÁ·µ¦
¦oµ¦¦rÁ¡ºÉ°´·£µ¡ Ã¥¤¸´ª°¥nµ °Âª·
2.1 µ¦¤°¤»¬¥rÂÁºÉ°¤Ã¥
2.2 µ¦¤°¤»¬¥rÂÁ¦·¤nµ
2.3 µ¦¤°¤»¬¥rÁ¡ºÉ°Á oµÄ¤»¬¥r
3. ¦oµªµ¤Á}µ¨ ¹Ê¤µ
3.1 ªµ¤¦´ ªµ¤µ¦µ¨
3.2 ªµ¤¦·µ¨
3.3 ªµ¤¸µ¨
3.4 ªµ¤» µ¨
ªµ¤¦»Â¦Á·µ{´¥µ´¤ Án ªµ¤°¥»·¦¦¤µÁoµ®oµ¸É¦´ Â¨³
{´¥£µ¥Ä·Ä °¤»¬¥rº°¤·µ··¸É¤¸¤¼¨Á®»¤µµªµ¤¥¹¤´Éº°¤´É ªµ¤Ã¨£ ªµ¤Ã¦
ªµ¤®¨¸ÉÁ}¡¨´Â®nªµ¤´Éª¦oµ¥¸É {´ª°¥¼nÄ·Ä¤»¬¥r ´´Ê ´·£µ¡¹Á}Á¦ºÉ°¸ÉÁ¦µ
³o°®µµÂoÅ Ä®o°¨o°´¤¼¨Á®»´Ê£µ¥°Â¨³£µ¥Ä Â¨³ o°Îµ´°¥nµ¦·´
´·£µ¡Á}ªµ¤o°µ¦ °¤»¬¥µ· ´¤¸É¤¸´·£µ¡³o°¹ªµ¤¦·¦³µ¦®¹Éº°
¤µ·Ä´¤´Ê¤¸»£µ¡¸ª·¸É¸
µµ¦«¹¬µÂª·Â¨³§¬¸¸ÉÁ¸É¥ª´´·£µ¡ÄÂn¤»¤nµ Ç µ¤µ¦¦»
Åo´¸Ê
´·£µ¡ ®¤µ¥¹ £µ¡Â®nªµ¤» ¸É ¨°¡oµ¦µ¤ ¨°¡oµ
ªµ¤¦»Â¦´Êµ¦Â¨³µ°o°¤ ¦µ«µªµ¤ ´Â¥o´ÊÄ¦³´»¨ Â¨³¦³´´¤
Ã¥¤¸ªµ¤¥»·¦¦¤Á}¡ºÊµ ¦¼o´µ¦Âo{®µÃ¥´·ª·¸ ¼o¦¼o¹¡¹¡°ÄÄ¸ª· Îµ¦¸ª·
°¥nµÁ}» Â¨³¤¸¤µ´rn°´ Å¤nÄoªµ¤¦»Â¦n°¼o°ºÉ n°´ªÁ° Â¨³ n°·ÉÂª¨o°¤ Ã¥
³Á¦¸¥´·£µ¡Äµ³¸ÉÁ}Ájµ®¤µ¥ªnµ ´·£µª³ º° £µ¡®¦º°£µª³¸É Å¤n¤¸ªµ¤
¦»Â¦ Â¨³Á¦¸¥´·£µ¡Äµ³ª·¸µ¦ªnµ ´·ª·¸ º° ª·¸µ¦¸ÉÅ¤nÄoªµ¤¦»Â¦®¦º°ª·¸µ¦
·´·¸ÉÅ¤n¦»Â¦Äµ¦Âo{®µ®¦º°µ¦ÎµÁ·¸ª·
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¦³´ °´·£µ¡ ÂnÅo®¨µ¥ÂÂnµ¦¦oµ´·£µ¡¸É¥´É¥º´Ê¤»nÁoµ¦
¦oµ´·µ£µ¥Ä´ª¤»¬¥r º° ªµ¤Ä·Ä (Peace of Mind ) °¨o°´Âª· °
°rµ¦¥¼ÁÃ¸Éªnµ “¦µ¤Á· ¹ÊÄ·Ä °¤»¬¥r ´´Ê³o°Á¦·¤¦oµªµ¤¦µ¦µ¸É
³j°´·£µ¡Ä®oÁ· ¹ÊÄ·Ä °¤»¬¥roª¥
Âª·´·ª·¸Äªµ¤®¤µ¥µ¨Ä{»´ º° µ¦Äoª·¸µ¦n°¼oÃ¥¦µ«µ
ªµ¤¦»Â¦ ·Á¸É³Äoªµ¤¦»Â¦»·Äµ¦Âo{®µ o°ÂoÅ ·É·¼o° ¥Á¨·
µ¦ ¸É n¤Á®Â¨³o°¤¸µ¦¦oµ¦¦r£µ¡¸É¸Îµ®¦´¸ª·¤»¬¥r Ã¥ ´·£µ¡³o°Åo¤µ
oª¥ª·¸µ¦Â®n´· Â¨³³o°Á¦·É¤´ÊÂn·Ä¸É¤¸´· ¤¸ªµ¤ Å¤n¡¨»n¡¨nµÁ¦nµ¦o°Á}
´·£µ¡£µ¥Ä´ª¤»¬¥r ¹ÉÎµÄ®oµ¦ÎµÁ·¸ª·°¥¼noª¥ªµ¤» °¥¼n¦nª¤´Á¡ºÉ°¤»¬¥rÃ¥
Å¤n¤¸µ¦Á¸¥Á¸¥ n¤Á®Ä®o°£´¥¹É´Â¨³´Â¨³¦ª¤Å¹µ¦Å¤nÁ¸¥Á¸¥¦¦¤µ·oª¥
°¸É 2 ¦µ¥µµ¦ª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´´·£µ¡
´¥ª´r µ°µ´r (2531) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° ´·£µ¡´ªµ¤· °ÁÈ¥µ :
µ¦«¹¬µÁ¡µ³¦¸ÁÈ¥µ Ä´®ª´«¦¸³Á¬ ¨µ¦ª·´¥¡ªnµ ÁÈ´Ê®¨µ¥Â¤oªnµ³¥µ
oÂoÂ¨³¦³{®µoµ°µ®µ¦Á¡¸¥Å¦ ÂnÈÁ}»¨¸É·Åo ®µ³¤¸¼oÄ®oÃ°µÁ µÅo·
Â¨³n µ ¥°ªµ¤·  ´Ê  ¼n Ã ¨£µ¥° ÁÈ  ¸É Á ·  Ãn µ ¤¨µªµ¤¦»  Â¦µ¦´  µ
Ã¦¦oµ °´ÅoÂnªµ¤°°¥µ ¤°ªµ¤¦»Â¦´Ê°¤··Á}Á¦ºÉ°Á¸¥ª´ ªnµÁ}ªµ¤¦»Â¦
ÎµÄ®oo°¤°{®µµÂª·´·£µ¡Ä¤»¤ªoµ¤µ ¹Ê
ª¦µ£¦r ª¬rÂ´¦r
(2540)Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° Âª·´·£µ¡ÄÁ¦ºÉ°´Ê °
´Á ¸¥¨»n¤´·£µ¡ Ã¥¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°«¹¬µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµÂª·´·£µ¡´
ª¦¦¦¦¤ Â¨³ª·Á¦µ³®rÂª·´·£µ¡ÄÁ¦ºÉ°´Ê °´Á ¸¥¨»n¤´·£µ¡ µ
µ¦«¹¬µ§¬¸´·£µ¡¡ªnµ ªµ¤ ´Â¥o¦³®ªnµ¤»¬¥rÁ}¦µµ¦r· ´§¬¸
´·£µ¡¹Å¤nÅo¤°ªnµªµ¤ ´Â¥oÁ}·É¸ÉÎµ¨µ¥´·£µ¡ Ân¤°ªnµ´·£µ¡³Á·Åoµµ¦
ÂoÅ ªµ¤ ´Â¥o Ã¥Å¤nÄoªµ¤¦»Â¦ µµ¦ª·Á¦µ³®rÁ¦ºÉ°´Ê¨»n¤¸Ê¡ªnµ ´Á ¸¥¨»n¤
´·£µ¡Äoµ¦¨¸É¨µ¥ªµ¤ ´Â¥oÄÂÁ¸¥ª´¥¸ µ¦r °¥¼n 5 ª·¸ º° µ¦·ª´·ÂÅ¦oªµ¤
¦»Â¦ µ¦Äoªµ¤¦»Â¦Á}µÁ¦ºÉ°µ¦n°oµµ«¸¨¦¦¤ µ¦¦³¸¦³°¤ Â¨³µ¦Å¤n
n°oµ nª®¨´µ¦ÂoÅ ªµ¤ ´Â¥ooª¥µ¦·Áªµ¤¦»Â¦ Ã¥Äo´¥µÁ¦µ³®r ¹ÉÁ}
®¨´µ¦ °µ¸Å¤n¡ÄÁ¦ºÉ°´Ê¸ÉÎµ¤µ«¹¬µ °µ´Ê µµ¦«¹¬µ£µ¡´¤Änª
¡.«. 2490-2500
¡ªn µ ¤¸  ªµ¤´¤ ¡´  r ´  Á¦ºÉ° ´Ê ¸É Î µ ¤µ«¹  ¬µÁ¦ºÉ ° ´Ê  Á®¨n µ ¸Ê ¤¸¨´  ¬³
ª·¡µ¬rª·µ¦r´¤ Â¨³¤¸ÊÎµÁ¸¥n°oµÃ¥µ¥ °¦´µ¨ ¹Á}¨Ä®o´Á ¸¥Ä¨»n¤
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´·£µ¡¼´»¤ nªªµ¤¦»Â¦nµÇ ¸É¦µÄÁ¦ºÉ°´ÊÁ®¨nµ¸ÊÁ}ªµ¤¦»Â¦¸É¦ª¤¹
¦³´Ã¦¦oµ Â¨³¤¸µ¦Á°Ä®oÁ¨¸É¥Â¨´¤Å¼n´¤¸É¸ªnµ Á¦¸¥ªnµÁ}´·£µ¡Á·
ªµ¤§¬¸ °Ã¥±´ ´¨» º°Å¤nÄn¤»n®ª´ Á¡¸¥Ä®o´¤¦µ«µ¦µ¤Ánµ´Ê Ân¥´
¦ª¤¹ªµ¤o°µ¦Ä®o¦³µÅo°¥¼n¸·¸°¸oª¥
Å°«¼¦¥r ¡¥´«·¦· (2546) ÅoÎµµ¦«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ°µ¦«¹¬µÁ¦¸¥Á¸¥Âªªµ¤·Á¦ºÉ°
´·£µ¡ °¡¦³¦¦¤d (.°.¥»Ã ) Â¨³¤µ¦r· ¨¼Á°¦r· ¼Á¸¥¦r ¡ªnµÂª·Á¦ºÉ° ´·£µ¡
°¡¦³¦¦¤d (.°.¥»Ã ) Â¨³¤µ¦r· ¨¼Á°¦r· ¼Á¸¥¦r nµÈ¤¸¡ºÊµ¤µµ«µµÁ}
Îµ´ ¦ª¤´Ê£¼¤·®¨´oµª´¦¦¤Â¨³´¤¸É¤¸¨n°Âª·Á¦ºÉ°´·£µ¡ ¤µ¦r· ¨¼Á°¦r·
¼Á¸¥¦r Åo¦´°··¡¨¤µµÂªµ´·ª·¸ ° Á±¦¸ Áª· °Ã¦ Â¨³¤®µ¤³ µ¸ Â¨³ÅoÎµ¤µ
Á}ÂªµÄµ¦¦³oª oª¥´·ª·¸ Á¡ºÉ°··ªµ¤ÁnµÁ¸¥¤´ °·ª µªÂ¨³·ªÎµÄ
°Á¤¦·µ Â¨³¨µ¦ª·´¥¥´ ¡ªnµ Âª·Á¦ºÉ° ´·£µ¡ °¡¦³¦¦¤d ( .°.¥»Ã ) Â¨³¤µ¦r
· ¨¼Á°¦r· ¼Á¸¥¦r ¤¸ªµ¤¨oµ¥¨¹Äoµ¦¦«³¸É¤¸n°´·£µª³£µ¥° ° ¤µ¦r· ¨¼Á°¦r
· ¼Á¸¥¦r ¦°¨»¤¹ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¤»¬¥r´¡¦³Áoµ Á}o ¹ÉÃ¥£µ¡¦ª¤Â¨oª¦¦«³
¸É¤¸n°´·£µ¡ °¡¦³¦¦¤d ( .°.¥»Ã )Â¨³¤µ¦r· ¨¼Á°¦r· ¼Á¸¥¦r ¤¸ªµ¤¨oµ¥¨¹´
º°ªµ¤¤»n®¤µ¥¸É³Ä®o¤»¬¥r°¥¼n¦nª¤´oª¥´·» Ä´¤Ã¥¦µ«µµ¦ÂnÂ¥·ª¡¦¦
ÁºÊ°µ· «µµ Â¨³µ¦°¥¼n¦nª¤´°¥nµ¦³µ¨¤¨º ´Ê°nµ¤¸ªµ¤Á®È°¨o°ªnµ
´·£µ¡¸ÉÂoÁ¦·É¤¤µµ´·£µª³£µ¥Ä·Ä °¤»¬¥r Â¨oªn¨Â°°¤µµµ¦¦³Îµ¸É
Á}¦³Ã¥r» Ân´¤nª¦ª¤
¤µ¨·¸ »¯µ¤¸¦´r (2545) Åo«¹¬µª·´¥ Á¦ºÉ° “«¹¬µ¡·¸¦¦¤Á¸É¥ª´µ¦ÎµµÂ¨³
¨¦³n°µªoµ°ÎµÁ£°µÄ ´®ª´¦µ·ªµ” ¦»ªnµ¡·¸¦¦¤Á¸É¥ª´µ¦Îµµ °µª
°ÎµÁ£°µÄÁ}¡·¸¦¦¤¸ÉÅo¦´µ¦º°¤µµ¦¦¡»¦»¬Â¨³Åo·´·¤µ¹»ª´¸Ê
¨¦³n°µªoµ¸ÉÁ·µµ¦·´·¡·¸¦¦¤Á¸É¥ª´µ¦Îµµ °µªµ´Ê ÎµÂÅoÁ}
4 oµ º° ¨¦³oµ ª´Â¨³Îµ¨´Ä ¹ÉÎµÄ®oÁ·ªµ¤¤´ÉÄ¤¸Îµ¨´ÄÄµ¦¦³°°µ¸¡
¨¦³oµ¦·¥¦¦¤ ¹ÉÎµÄ®o¤¸ªµ¤´s¼ ªµ¤¤¸¦³Á¸¥ µ¦¦¼o´µ¦ª³¦¦¤ ªµ¤Á°ºÊ°°µ¦¸
µ¦¦n°Áª¨µ ¨¦³oµ´¤ ¹ÉÎµÄ®oÁ·ªµ¤¼¡´ ªµ¤µ¤´¸Ä¦°¦´ªÂ¨³
»¤ Â¨³¨¦³oµª´¦¦¤ ¹ÉÎµÄ®oÁ·ªµ¤¦¼o¹Á}¡ªÁ¸¥ª´¤¸ªµ¤´¤¡´r¸É¸
n°´ Â¨³µ¤µ¦°¥¼n¦nª¤´ÅoÄ´¤°¥nµ¤¸ªµ¤»
¦·µ¦r ÁªÁ°¦r ¢°r (Richard Wendell Fogg, 1973) Åo«¹¬µ¨¦³Äµ¦°
ª´¥¦»noª¥ª·¸µ¦¦oµ¦¦r Â¨³´·ª·¸Á¡ºÉ°ÂoÅ {®µªµ¤ ´Â¥o °µµµ· ¡ªnµ ª·¸µ¦
nÁ¦·¤´·£µ¡ nªÄ®n 2 Ä 3 Äoª·¸µ¦¸É¡ªÁ µ´ Â¨³ª·¸µ¦¸ÉÁ·µªµ¤·¸ÉÁ}
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°·¦³ Â¨³¡ªnµ¨»n¤´Á¦¸¥¸ÉÄÂ¤¸ªµ¤Á oµÄ Â¨³ ¤¸´¬³Äµ¦nÁ¦·¤´·£µ¡o°¥ ªnµ
¨»n¤´Á¦¸¥¸ÉÄªoµ
Â¦µ ¨¸ °r (Sandra Lee Scott, 1990) ÅoÎµµ¦«¹¬µÁ¦ºÉ°µ¦¤°£µ¡Ã¨Ä
°µ °´Á¦¸¥¦³´¦³¤«¹¬µÄ¤¨¦´¤°µµ Ã¥¤¸ª´»¦³rÄµ¦«¹¬µ¦´Ê¸Ê
º°´Á¦¸¥³¤¸ªµ¤µ®ª´ ´«·Á¸É¥ª´°µ °Á° Â¨³Ã¨°¥nµÅ¦ ¨µ¦«¹¬µ
¡ªnµ ´Á¦¸¥nª¤µ¤¸ªµ¤ª·´ª¨Á¸É¥ª´µ¦µ¥ °·µ¤µ¦µ ¤¨£µª³ ªµ¤°°¥µ
Â¨³¦µ¤·ªÁ¨¸¥¦r
¡·«· Âª (2546) Åo«¹¬µª·´¥Á¸É¥ª´Âª·Á¸É¥ª´´·£µ¡Â¨³ªµ¤°¸É
®µ¥ÅÄµ¦´µ¦«¹¬µ¦³´°»¤«¹¬µ ¡ªnµ µµ¦ª·Á¦µ³®r®¨´¼¦ µ¦Á¦¸¥µ¦°
°µ´°»¤«¹¬µ Äoµ·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°¥´Äoªµ¤¦»Â¦n°´ Äoµ·¦¦¤
Á¦· ¤ ®¨´  ¼  ¦³Áo  ªµ¤¢»j  Á¢j ° µª¥ Ä ³¸É o µ ÁºÊ ° ®µª·  µµ¦³Áo  ª·  µªµ¤¦¼o
( Cognitive Domain ) µÁºÊ°®µoµ»¦¦¤ ¦·¥¦¦¤ ªµ¤Á}¼o·´·µ¸É¸®¦º°¤¸Âª·
Á·´·£µ¡ °´ÅoÂn ªµ¤° ªµ¤µ¤´¸Ä°r¦ ªµ¤´ÊÄ ªµ¤»n¤Á ¦·Á¦·É¤¦oµ¦¦r
¹Éµ´°»¤«¹¬µª¦³o°Ä®oªµ¤ÄnÄÂ¨³Áo¤µ ¹Ê
¤¦¸ ¤µ¨¸¡´»r (2544) Åo«¹¬µª·¥´ Á¦º°É  ·±µÄ°·¨µ¤ : µ¦«¹¬µÁ·ª·Á¦µ³®rÄ
´·ª·¸Á}¦³ªµ¦Äµ¦
Ân¤»¤ °´·ª·¸Â¨³µ¦Äoªµ¤¦»Â¦ ¨µ¦ª·´¥¡ªnµ
Á¨ºÉ°Å®ªÁ¡º°É Ä®o¦¦¨»¹Ájµ®¤µ¥¦³µ¦®¹É Ã¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ªÂ´·ª·¸¸Ê ¤¸´Ê¸É¦³
¨ÎµÁ¦ÈÂ¨³¨o¤Á®¨ª¦³´Å ´ª°¥nµ
° ªµ¦Á¨º°É Å®ªÂ´·ª·¸¸É¦³
ªµ¤ÎµÁ¦È Èº° ªµ¦´·ª·¸ ° ¤®µ¤³µ¸ Á}o ÂªÃo¤Ä{»´Ä®oªµ¤Îµ´
£µª³ °µ¦Å¦o°Îµµ °Ã¨°·¨µ¤Â¨³¦³Â °´·ª·¸¸ÉÂ¡¦n®¨µ¥ÎµÄ®o´ ª·µµ¦
¤»¨·¤ Îµª®¹É¡¥µ¥µ¤o®µµ³ °´·ª·¸Ä°·¨µ¤ Â¨³°·µ¥µ¦·±µÄÂn¤»¤ °
´·ª·¸ Â¤oªnµ·±µÎµÅo´ÊÃ¥´·ª·Â¸ ¨³µ¦Äoªµ¤¦»Â¦ Ânµ¦³Îµ´µ¦·±µÄ®o°¥¼n Ä
¦° °´·ª·¸Ã¥·ÊÁ·Á}·É¸ÉÁ}ÅÅo¥µ Á¡¦µ³«µµ¤»±´¤¤´Á°È¥°¤¦´ Äµ¦Äo
ªµ¤¦»Â¦Äµµµ¦r Ân¤»¨·¤µ¤µ¦¸É³Îµ´µ¦Äoªµ¤¦»Â¦Ä®o °¥¼nÄÁ¡µ³
¦¸¸ÉÎµÁ}Á¡ºÉ°Á}µ¦j°´µ¦¦»¦µµ£µ¥°Ánµ´Ê Ä ³¸Éª¦Äo´·ª·¸Äµ¦
ÂoÅ ªµ¤ ´Â¥o£µ¥Ä ´¦³ªµ¦ÎµÁ·µ¦Â´·ª·¸ ¤µ ¹Ê ´·ª·¸¨µ¥Á}
¦µµ¸ÉÎµ´ °ªµ¤°¦¦¤Äµ¦Á¨ºÉ°Å®ªnµÇ Ä¥»Á¦·É¤o °°·¨µ¤ ¤»¨·¤¼Äo
Ä®o¥¹ ¤´ÉÄ´·ª·¸°¥nµÁ¦n¦´ Å¤nªnµ³o°Á·´µ¦¦³®´¦³®µ¦¸É¦»Â¦Á¡¸¥ÄÈµ¤
n°¤µÁ¤ºÉ°µµ¦r ° ¤»¨·¤Á¨ª¦oµ¥¨ ÎµÄ®oo°°¡¥¡¼n¦¤³¸³®r ¸É´É¤»¨·¤Åon°´Ê
¦³µ¤ ° ¹Ê Á}¦³µ¤¸É¤¸°µµÁ ¡¦¤Â °Á° Äµµ¦rÄ®¤nÁn¸Ê
µ¦·±µoª¥Îµ¨´°µª»¹¼Îµ¤µÄoÁ¡º°É j°´¡¦¤ÂÂ¨³¦³µ¤µµ¦¦»¦µµ
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£µ¥° Ä¥»¨µ°µµ´¦°·¨µ¤¤¸ªµ¤Á o¤Â È¼»¨µ¥Á}¤®µ°ÎµµÄ¥»´Ê ´
··«µ¦r¤»¨·¤ Îµª®¹É¤¸ªµ¤Á®Èªnµµ¦·±µº° µ¦n°¼o´ µ¦·Á°·¨µ¤ Ä ³¸É
°¸¨»n¤®¹É ¥´Á®Èªnµµ¦·±µÄ¦¼Â °µ¦n°¼ooª¥Îµ¨´°µª»³ÎµÅoÄ¦¸¸É¼
¦»¦µ Ánµ´Ê Á¤ºÉ°Á oµ¼n¥» Ä®¤nÃ¨°·¨µ¤°n°Â°Â¨³¼¦°¦°Ã¥³ª´ µ¦·±µ¹
¼°·µ¥Áo®´ÅÄÁ·j°´Â¨³ ´ Å¨n¼o¦»¦µ
°µ¦¸ µ¦¸¤¸ (2543) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° µ¦·´·µ¦·¥¦¦¤µ¤µ¦¦´¦¼o °´Á¦¸¥
´Ê¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥Ä°·¨µ¤ª·¥µ¨´¥Â®n¦³Á«Å¥ Ã¥¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ° (1) «¹¬µµ¦
·´·µ¦·¥¦¦¤µ¤µ¦¦´¦¼o °Á° °´Á¦¸¥¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥ Äoµªµ¤
Á°ºÊ°Á¢g°ÁºÉ°Ân ªµ¤ºÉ°´¥r ªµ¤´s¼Áª¸ ªµ¤¨oµ µ¦¤¸ª·¥´ µ¦¦n°Áª¨µ Â¨³ªµ¤
»£µ¡°n°o°¤ (2) Á¦¸¥Á¸¥µ¦·´·µ ¦·¥¦¦¤µ¤µ¦¦´¦¼o °Á° °´Á¦¸¥
¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥ ¦³®ªnµ´Á¦¸¥¸É¤¸Âµ¦Á¦¸¥nµ´ Â¨³¤¸¦³µ¦rµ¦Á oµ¦nª¤
·¦¦¤nµ´ ¨µ¦ª·´¥¦»Åo´n°Å¸Ê 1. µ¦«¹¬µµ¦·´·µ¦·¥¦¦¤ °´Á¦¸¥
¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥Ä°·¨µ¤ª·¥µ¨´¥Â®n¦³Á«Å¥ ¨¦µªnµ ´Á¦¸¥¤¸¦·¥¦¦¤
Ã¥¦ª¤Â¨³Ân¨³oµÄ¦³´¤µ»oµ º° ªµ¤Á°ºÊ°Á¢g°ÁºÉ°Ân ªµ¤ºÉ°´¥r ªµ¤´s¼
Áª¸ ªµ¤¨oµ µ¦¤¸ª· ¥´ µ¦¦n°Áª¨µ Â¨³ªµ¤»£µ¡°n°o°¤ 2. Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥µ¦
·´·µ¦·¥¦¦¤µ¤µ¦¦´¦¼o °´Á¦¸¥´Ê ¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥ ¦³®ªnµÂµ¦Á¦¸¥
«·¨mÂ¨³Âµ¦Á¦¸¥ª·¥µ«µ¦r ¨¦µªnµ´Á¦¸¥¤¸¡§·¦¦¤Ã¥¦ª¤Â¨³Äoµªµ¤
Á°ºÊ°Á¢g°ÁºÉ°Ân ªµ¤¨oµ µ¦¦n°Áª¨µ Â¨³ªµ¤»£µ¡°n°o°¤ Ânµ´°¥nµ ¤¸´¥Îµ´
µ··¸É¦³´ªµ¤ÁºÉ°¤´É .05 nªµoµªµ¤ºÉ°´¥r ªµ¤´s¼Áª¸Â¨³µ¦ ¤¸ª·¥´ Å¤n
Ânµ´ 3.Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥µ¦·´·µ¦·¥¦¦¤µ¤µ¦¦´¦¼o °´Á¦¸¥´Ê¤´¥¤«¹¬µ
°¨µ¥ ¦³®ªnµ¨»n¤´Á¦¸¥¸É¤¸¦³µ¦rÁ oµ¦nª¤·¦¦¤¤µ´¨»n¤¸É¤¸¦³µ¦rÁ µo
¦nª¤·¦¦¤o°¥ ¨¦µªnµ ´Ê°¨»n¤¤¸¡§·¦¦¤Ã¥¦ª¤Â¨³ÄÂn¨³oµÅ¤nÂnµ´
Ã± » ¥¸ (2548 )Åo«¹¬µÁ¸É¥ª´ ´·£µ¡Â¨³µ¦Âo{®µ o° ´Â¥oÄ£µÄo °
¦³Á«Å¥Ã¥ºÉ° ´  ·£ µ¡ ¦¸ «¹  ¬µ®´ º ° ¡·¤ ¡r ¦ µ¥ª´  £µ¬µ°´  §¬ Á°³Á´É  Ã¥¤¸
ª´»¦³rÁ¡ºÉ°«¹¬µ¡ºÊµ °µ¦n°Á·Á®»µ¦r¦»Â¦ÄÁ £µÄo Ã¥¡¥µ¥µ¤o®µ
¨´¬³µ¦¤»n¦oµ´·£µ¡¸É¦µÄÁºÊ°®µÂ¨³ª·¸µ¦ÎµÁ° °®´º°¡·¤¡r ¡ªnµ ¤¸µ¦
Á°Â³ªnµ¨»n¤n°ªµ¤¦»Â¦Ä¦»n{»´Å¤n¤¸°»¤µ¦rÁ¸¥ª´´¨»n¤¦»nn° µ¦
¦µ¥µ °Á°³Á´Énª¥Ä®o¼o°nµÁ oµÄªµ¤ ´Â¥o¸É¦»Â¦ ¸É¼on°Á®»Å¦o´ÊºÉ°Â¨³®oµµ ¸É¤¸
ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥¸ÉÎµ´ÂnÅ¤nÂn¤´´ªµ¤¤»n®ª´Äµ«µµ°·¨µ¤ ®´º°¡·¤¡r´¸Ê
ÂÄ®oÁ®Èªnµ´·£µ¡³Á· ¹Ê¤µÅ¤nÅoÁ¤ºÉ°¦³ÁÈÁ¦ºÉ°··¤»¬¥Â¨³ª´·µ¦¥´Å¤n¤¸
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ªµ¤Áº°¦o° °Äo°¸É¦¦µ»¤¤»¨·¤¹ÉÁ}¤µÁ¨¥r¤¸¤µÁ¡¦µ³µ¦ ¸É °¦´
µ¦ µªµ¤¥» ·¦¦¤ Â¨³ªµ¤Â¨Â¥µª´¦¦¤ ³¥´ ÎµÄ®o £µÄo °Å¥¤¸Â n
Á¦ºÉ°¦µª °µ¦n°¼oµÁºÊ°µ·Â¨³«µµ¸É¦»Â¦¥·É ¹É°µ³ ¥µ¥ °Á °°Å oµ°Åo
Áª· ±· (David Hicks, 1988) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ°µ¦Á¦¸¥µ¦°Ä°µÎµ°¥nµÅ¦¹
³Ä®oÁ·´·£µ¡¡ªnµ®¨´µ¦Îµ´ °µ¦Á·´·£µ¡°¥¼n¸É
1. µ¦Á oµÄ»Á¦·É¤Â¨³¡ºÊµ¦ª¤¹°µ
2. ®´ªÄÎµ´ °µ¦«¹¬µº° ªµ¤Á oµÄÁ¦ºÉ°µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°°µ ( Future Education )
3. µ¦ºÉ°Ä®oÁ®Èª·´¥´«r °ª´¦¦¤ °Ã¨°µ³ÎµÄ®oÁ®È£µ¡´·£µ¡¸É
´Á
Â· ¸ µ¦rÁ°¦r (Candice C.Carter, 2004) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ°µ¦«¹¬µª·Á¦µ³®r´¤
Änª °´·£µ¡ÄÃ¦Á¦¸¥ µ¦Á¦¸¥µ¦°´¤ÄÃ¦Á¦¸¥¡´µµ¦ °´Á¦¸¥ Á¦¸¥
´·£µ¡nµµ¦Á¦¸¥µ¦°¦ª¤¹¡§·¦¦¤ ·Îµ¹ ´«³· µ¦°´¤ª¦nµ¥°
ª·´¥´«r ÁºÊ°®µ °´·£µ¡ ¦ª¤¹µ¦ÎµµÁ¡ºÉ°Ä®oÁ·´¬³µ´·£µ¡¹Á}»Á¦·É¤ °
´·£µ¡µ®¨´¼¦µ¦Á¦¸¥µ¦°Â¨³·¦¦¤ÄÃ¦Á¦¸¥
Â¡¦·Á¸¥ Á° Âª Â¨³ ¨°Á¸¥ Á¡°¦r¨µ Â (Patricia A.Whang and Cladia Peralta
Nash, 2001) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° ªµ¤¸É¤µµ·Ä °¦¼ Äµ¦Á¦¸¥µ¦° ¡ªnµ
µ¦«¹¬µµ¡»«µµ ÎµÄ®oÁ·´· nµ¡¨´ªµ¤µ¤µ¦ °·Ä¸É µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°
´·¹°°¤µµ·Änµµ¦ f  °¦¼
Á¦Ã Å Â¨³ Á¢}¼ ¼¨ (Rainoo Bhai and Prsbhu Daual, 2003) Åo«¹¬µÁ¸É¥ª´ªµ¤
Î µ Á}  °µ¦«¹  ¬µÁ¡ºÉ ° ´  · £ µ¡ ¡ªn µ µ¦«¹  ¬µÁ¡ºÉ ° ´  · £ µ¡Å¤n  ª¦®¥»  °¥¼n Â n ¦ ³´ 
¦³¤«¹¬µ°oÂ¨³ª¦¸É³¨¼ {·Îµ¹Ä»¦³´Ã¥ÎµÁ}°¥nµ¥·É¸É³o°nµ¥°
nµ´ª»¨Á¡ºÉ°Ä®oµ¦«¹¬µÎµÄ®oÁ·´·» Ä´¤Á}´·¸É¤µµªµ¤Á oµÄ°¥nµ¨¹¹Ê
ª·¨Áª¸¥¦r Áe¥¦r (2004) Åo«¹¬µª·´¥Á¸É¥ª´ µ¦¦´¦¼o °´Á¦¸¥Á¦ 5 n°µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°
´·Ä£µª³ °´¤¸ÉÅ¤n¤¸ªµ¤¦»Â¦ ¡ªnµ ´Á¦¸¥nªÄ®n³¥°¤¦´µ¦°¥¼n¦nª¤´
ªµ¤Ânµ Änª °µ¦¦oµ´·£µ¡´Ê¤´Áo¸Éµ¦ÄoÎµ¡¼¤µªnµµ¦¦³Îµ´Á¦¸¥
nª Ä®n¥ °¤¦´ ¦¦¤µ· °µ¦«¹  ¬µÁ¡ºÉ ° ´  ·£ µ¡ ¸É  ³o° Á¦·É ¤ µ£µ¡Âª¨o ° ¤ °
®o ° Á¦¸ ¥ Ã¥¦¼ ¼o  °³Á}  ¼o  ¦³»o  Ä®o ´  Á¦¸ ¥ ¤¸ n ª ¦n ª ¤Äµ¦«¹  ¬µÂ¨³ ¥µ¥¨¹ 
¼o¦°oª¥
¤¼µ¢µ (Mustufa, 2002) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°´·£µ¡ : ¦¸«¹¬µ«µµ
°·¨µ¤ ¡ªnµ°µ °¤»¬¥µ· ¹Ê°¥¼n´°·Éº° ´·£µ¡Â¨³ªµ¤¥»·¦¦¤ ªµ¤ÎµÁ}
°µ¦ª·Á¦µ³®r¦µ¤Â¨³´·£µ¡ÎµÁ}¡ºÊµÎµ´ °µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°´·£µ¡Ä£µª³
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°Ã¨¦nª¤¤´¥ Â¨³ªµ¤Á}ÅÅo °µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°´·£µ¡ÄÃ¨´ÉªÅÂ¨³Ä¦³Á«
¤»¨·¤´Ê³o°¤¸¨´¬³Á¡µ³
µµ¦«¹¬µ¦µ¥µµ¦ª·´¥Á¸É¥ª´´·£µ¡³Á®ÈÅoªnµ {®µªµ¤ ´Â¥o °
´·£µ¡´ÊÅ¤nÄn¤»n®ª´ Á¡¸¥Ä®o´¤¦µ«µ¦µ¤Ánµ´Ê Ân¥´Á·Åoµªµ¤¦»Â¦´Ê
µ¦Â¨³µ°o°¤ ³Á®ÈÅoµÁÈ¥µ µ°µ®µ¦ ªµ¤ª·´ª¨Á¸É¥ª´µ¦µ¥ °·µ
¤µ¦µ ¤¨£µª³ ÈÁ}ªµ¤¦»Â¦¸Én¨n°Âª·oµ´·£µ¡ Ân°¥nµÅ¦Èµ¤ ´·£µ¡³
Á·Åoµ¦ÂoÅ ªµ¤ ´Â¥o ³o°Å¤nÄoªµ¤¦»Â¦ ´·£µ¡³o°Åo¤µoª¥ª·¸µ¦Â®n´·
®¦º°Äo ´·ª·¸ Á}¥»«µ¦rÄµ¦Âo{®µªµ¤ ´Â¥o µ¦µ¥µµ¦ª·´¥¡ªnµÄ´·
£µª³´Ê¤» ¬ ¥r°¥¼n ¦nª ¤´oª ¥´· » Ä´  ¤ Ã¥¦µ«µµ¦Ân  Â¥· ª ¡¦¦ ÁºÊ ° µ·
«µµ Â¨³µ¦°¥¼n ¦n ª ¤´  °¥n µ ¦³µ¨¤¨º  µ¦¦¼o ´  µ¦ª³¦¦¤ ªµ¤Á°ºÊ ° °µ¦¸ Ã¥
´·£µ¡¸ÉÂoÁ¦·É¤¤µµ´·£µª³£µ¥Ä·Ä °¤»¬¥r Â¨oªn¨Â°°¤µµµ¦¦³Îµ¸É
Á}¦³Ã¥r» Ân´¤nª¦ª¤ ³Á®ÈÅoªnµÁÈ¸É¤¸ÄÂ¤¸ªµ¤Á oµÄ Â¨³ ¤¸´¬³Äµ¦
nÁ¦·¤´·£µ¡o°¥ªnµ ¨»n¤´Á¦¸¥¸ÉÄªoµ ¹É´·£µª³£µ¥ÄÄ¤¸¨°¥nµ¤µÁºÉ°µ
´·£µ¥Ä¦³´»¨´ÊÁ}¡ºÊµÎµ´ °´·£µ¡Ä¦³´n°Å
®¨´µ¦Îµ´ °µ¦Á·´·£µ¡°¥¼n¸É µ¦Á oµÄ»Á¦·É¤Â¨³¡ºÊµ¦ª¤¹°µ °
¦¦¡·É´·£µ¡µ¤µ¦nµ¥°nµ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o´Êoµ¡§·¦¦¤ ·Îµ¹ ´«·
ÂnÄ{»´¥´Ä®oªµ¤Îµ´ÄÁ¦ºÉ°´·£µ¡o°¥ ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o ¥´ µµ¦¨¼ {ÁºÊ°®µ
oµ»¦¦¤ ¦·¥¦¦¤ ªµ¤Á°ºÊ°°µ¦¸ ªµ¤µ¤´¸Ä¦°¦´ªÂ¨³»¤ ªµ¤Á}¼o·´·µ
¸É¸®¦º°¤¸Âª·Á·´·£µ¡ µ¦¨¼ {·Îµ¹Ä»¦³´¹¤¸ªµ¤ÎµÁ}°¥nµ¥·É Á¡¦µ³
´·£µ¡¸ÉÂoÁ¦·É¤¤µµ´·£µª³£µ¥Ä·Ä °¤»¬¥r Á}´·¸É¤µµªµ¤Á oµÄ°¥nµ¨¹¹Ê
Â¨o ª n  ¨Â°°¤µµµ¦¦³Î µ ¸É Á }  ¦³Ã¥r » Ân ´  ¤n ª ¦ª¤Ân  µ¦n  Á¦· ¤
´·£µ¡´Êo°¤¸µ¦«¹¬µªµ¤Á}ÅÅoÄ£µª³¸ÉÁ®¤µ³¤ÁnÄ¦³Á«¤»¨·¤´Ê³o°¤¸
¨´¬³Á¡µ³
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°¸É 3 Âª·Á¸É¥ª´Ã¨´«r
Ã¨´«r ¦´£µ¬µ°´§¬ªnµ World Views ¤¸´ª·µµ¦Ä®oªµ¤®¤µ¥ °Îµªnµ
Ã¨´«r Åªo®¨µ¥ªµ¤®¤µ¥ ´¸Ê
°¤¦µ ¡«µ¡·r (2539: 1) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹ ´«³ °{Á»¨®¦º°
¤µ·Ä´¤Á¸É¥ª´Ã¨ ®¦º°¦°´ª °¤»¬¥rÄÃ¨ Á}´«³´ÉªÅ Å¤n¤¸µ¦Ä®o»nµÂn
Á}¡ºÊµÄ®oÁ·µ¦Îµ®Âª·ÂÂªµ¤·Â¨³µ¦·´·nµ Ç
· ¤´¦µ¦ (2518: 14) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹´«³¸É»¨®¦º°¨»n¤»¨¤¸
n°Ã¨ °´¦³°oª¥»¨µ¤·Â¨³·ÉÂª¨o°¤
¡¦«´ ·Í n °Âoª (2521: 5) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹ Âª·¦ª¥°Äµ¦
°°n°Ã¨®¦º°´¦ªµ¨ ®¦º°¨nµª°¸´¥®¹ÉÃ¨´«rº°ÁºÊ°®µµ¦³µª´¦¦¤ °
¤»¬¥rÄÂn¨³´¤Ä¨´¬³¸ÉÁo¦³· ªµ¤ÁºÉ° Â¨³´«·¸É¤¸n°¦³Á¸¥µ¦¦¤µ·
Â¨³¦³´¦ªµ¨ Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·Én°·É¸É°··¡¨Â¨³Á¸É¥ª o°´¤»¬¥rÄ´¤´Ê
··Í »¦°·¦r (2523: 4) ¨nµªªnµ Ã¨´«r®¤µ¥¹ ¦´µ°´Á}¦³¤ª¨Âª·
Â¨³ªµ¤ÁºÉ° ¹ÉÁ}´ªµ¦Îµ®°»¤µ¦r®¨´µ¦Â¨³ª·¸µ¦ÎµÁ·¸ª·oµnµ Ç °¤»¬¥r
ÎµÁ¦· ÂªÂ (2523: 3) ¨nµªªnµ Ã¨´«r®¤µ¥¹ £µ¡¸ÉÂ¨Á®È®¦º°®¥´ÉÁ®È·É
nµ Ç°´Á·µªµ¤¦¼o ¦³µ¦rÂ¨³ª´¦¦¤¸Éº° °Ân¨³»¨®¦º°Ân¨³¨»n¤
»·ª«r ¡«rÅ¡¼¨¥r Â¨³³ (2521: 2) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹ £µ¡¸ÉÂ¨Á®È®¦º°
®¥´ÉÁ®È·Énµ Ç °´Á·µªµ¤¦¼o ¦³µ¦r Â¨³ª´¦¦¤¸Éº° °Ân¨³»¨®¦º°
¨»n¤Ân¨³¨»n¤
ª´ »Ã (2522: 326) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹ ¨¦ª¤ °¤Ã´«r °Ân¨³
¨»n¤ ®¦º°Ân¨³¦³¸É¤¸n°·É¸É¤¸°¥¼n¦°´ªÂ¨³´¦ªµ¨ Âª·Á¦ºÉ°Ã¨´«rÎµ´°¥¼n¸É¤Ã´«r
°Ân¨³¨»n¤ Ân¨³¦³ª´¦¦¤¸É¥¹º°°¥¼nº°¤°µ£µ¥Ä¤·Än£µ¥° ´´ÊÃ¨´«r¹
Á}Îµ¹¸ÉÁ· ¹Êµµ¦¸É»¨¦³´®oµ´·ÉÂª¨o°¤®¦º°´¦ªµ¨
µ¦»ª¦¦ ¦¦¤ª´¦ (2523: 199) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹´«³µ¦¤°Ã¨ ¤°¸ª·
Â¨³·ÉÂª¨o°¤
{µ ¦·»·Í (2523: 1) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹ ´«³®¦º°ªµ¤·Á®È¸É»¨¤¸
n°Ã¨ ®¦º°´¤¸ÉÁ¦µ°µ«´¥°¥¼nÂÄ®oÁ®ÈªnµÁ µ¹· ¹ ®¦º° ¦¼o¹°¥nµÅ¦ n°¸ª·¸É°¥¼n¦nª¤´
Ä´¤ µ¦Âªµ¤¦¼o¹¹·Án¸Ê¥n°¤Â°°Åo®¨µ¥°¥nµ¦µÄµ¦¹nµ ÇoµÄ
®¤µ¥Á®»oµÄ¡«µªµ¦oµ Â¨³Äª¦¦¸oµ

27

ª·¥r ª·«Áª¥r (2523: 25) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹ ´«³¸É¤¸n°Ã¨Â¨³¸ª· Äª·¸
¸ª·  °®¹É Ç °µ¤¸ ´ « ³Á¸É ¥ ª´  Á¦ºÉ ° n µ  Ç ¤µ¤µ¥®¨µ¥Á¦ºÉ ° Án  Á¸É¥ ª´ «¸ ¨ ¦¦¤
µ¦Á¤º° «µµ µ¦«¹¬µÁ}o
¦³Á¦· Â¥o¤¨·É¢»j (2529: 36) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹ ¤Ã£µ¡¸ÉÄoÄ
ªµ¤®¤µ¥¸ÉÁ}µ¤¦¦¤
¦»n¦¦¤ «»·¦¦¤¦´¬r (2533: 134) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹´«³®¦º°ªµ¤Á®È®¦º°
ªµ¤Á oµÄ¸É¤¸n°Ã¨ Â¨³´¦ªµ¨ µ¦¸ÉÁ¦µ¤¸Ã¨´«rnµ´ ÎµÄ®oÁ¦µ¤¸ÂªÃo¤Äµ¦
´·{®µÂ¨³ÎµÁ·¸ª·Ânµ´Åµ¤Ã¨´«r °
´¥¦r Ã³r (2533: 3) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹ ¦³ °ªµ¤· ªµ¤
ÁºÉ° ®¦º°´«· ¸É»¨®¦º°¨»n¤»¨Ä´¤®¹É Ç ¤¸¦nª¤´n°Ã¨®¦º°·É´Ê®¨µ¥´Êª¸É
¤»¬¥r¤¸ªµ¤´¤¡´roª¥
°£·«´·Í Ã¤°·¦r (2534: 8) ¨nµªªnµ Ã¨´«r ®¤µ¥¹ ´«³¡ºÊµ¹É¨´É¦°
µªµ¤ÁºÉ°¸É¤¸¦³ °»¨®¦º°¨»n¤»¨n°·É®¹É·ÉÄ
Robert Redfield (°oµ¹Ä Amara Pongsapich and others,1985:1) Ä®oÎµ°·µ¥Á¸É¥ª´
Ã¨´ « r ªn µ Á}  £µ¡¸É »  ¨Ä´  ¤¤°Á}  ´ ª Á µ Â¨³ªµ¤´ ¤ ¡´  r °´ ª Á µ´ 
£µ¡Âª¨o°¤¼o¸É«¹¬µÃ¨´«ro°¡¥µ¥µ¤Îµªµ¤Á oµÄªnµ ¨»n¤¸ÉÎµ¨´«¹¬µ¤°´¤Â¨³
Ã¨¦°´ªÁ°°¥nµÅ¦
»¦¸ »¨¨³Á« (2518: 93-94) Åo¦ª¦ª¤ªµ¤®¤µ¥ °Ã¨´«rÄoµªµ¤ÁºÉ°n°·É
nµ Ç µ¤®¨´µ¦´º°¨´·nµ Ç Á} 4 ¦³Á£ ÅoÂn
1. Externalized World View Á}´«³µ¤ÁºÉ°Á¸É¥ª´µ¦Áµ¦¡¼µÂ¨³¥°¤¦´Ä
°Îµµnµ Ç °¡¦³Áoµµ¦ÁºÉ°ÄÁ¦ºÉ°¡¦³Áoµ¦oµÃ¨ ¦¦¡·É´Ê®¨µ¥¦ª¤´Ê¤»¬¥roª¥ ¹
Á}ªµ¤ÁºÉ°Á¸É¥ª´¡¦³ÁoµÃ¥¦
2. Uniformed World View Á}´«³ªµ¤ÁºÉ°n°·É«´·Í··Í´Ê®¨µ¥¸É¤¸¦¼Â
nµ Ç ´Án£¼¸ e«µ ª·µ ¹É¦ª¤Á¦¸¥¦¼Â °·É«´·Í··Í°Á®º°Åµ¡¦³Áoµ
3. Internalized World View Á}´«³ªµ¤ÁºÉ°Á¸É¥ª´·ÄÂ¨³µ¦¦³Îµ °Á°
Á}´«³ªµ¤ÁºÉ°¸ÉÂnµ´ ¦µÄ«µµ¸ÉÅ¤n¤¸¡¦³Áoµ Â¨³¥¹®¨´ªnµµ¦¦³Îµ °
¤»¬¥rÁ°Á}Îµ´ Á}´«³ªµ¤ÁºÉ°¸É ¹Ê´·ÄÂ¨³¨¦³Îµ °Á°
4. Scientific World view º° ªµ¤ÁºÉ°Ä¦¼Âª·¥µ«µ¦r ¸Éo°µ¦Ä®o¡·¼rÂ¨³
¨°Ä®oÁ®È¦·Ánµ´Ê Á}ªµ¤ÁºÉ°´«³ °´ª·µµ¦¤´¥Ä®¤nn°¸É³¥°¤¦´ªµ¤¦¼o
®¨´µ¦®¦º°§¬¸ÄÇ Èµ¤ ¼o¤¸´«³ªµ¤ÁºÉ°Â¸Ê³o°Åo¦´µ¦¨°oª¥Á° ®¦º°
¡·¼rÅoÁ®Èoª¥ª·¸µ¦µª·¥µ«µ¦r
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ª·¥r ª·«Áª¥r (°oµ¹Ä »ª´r ´¦Îµ·, 2540: 10-11)ÂnÃ¨´«r °¤»¬¥r
°°Á} 4 Â ªµ¤ÁºÉ°Ân¨³Â³³o°¹ªµ¤¹·Â¨³³o°¹¡§·¦¦¤Äµ¦
Îµ¦¸ª·Â¨³µ¦ÎµÁ·¸ª·¸ÉÅ¤nÁ®¤º°´´¸Ê
1. ¨»n¤··¥¤ (Idealism) Ã¨´«r °¨»n¤¸Ê¤¸ªµ¤ÁºÉ°ªnµ Ã¨Â®nª´»¸ÉÁ¦µ´o°
Åo´Ê¤¸ªµ¤¸¦´¥´É¥ºo°¥ªnµÃ¨µµ¤¦¦¤ µª··¥¤ÁºÉ°ªnµ¤»¬¥r¤¸°·¦Á¦¸ ¸É³Á¨º°
»®¤µ¥¨µ¥µoª¥Á° Â¨³»®¤µ¥¨µ¥µ °¨»n¤¸ÊÈº° Ã¨Â®n»µ¤ªµ¤¸
®¦º°Ã¨Â®nÂ (Form)
2. ¨»n¤µ¦·¥¤ (Materialism) Ã¨´«r °¨»n¤¸ÊÅ¤nÁºÉ°Äªµ¤¤¸°¥¼n °¡¦³Áoµ
Å¤nÁºÉ°ªnµ¤¸Ã¨°´Á}ÂÂ ¦´µµ¦·¥¤ÁºÉ°ªnµ ª´»Ánµ´Ê¸ÉÁ}ªµ¤¦· ¤»¬¥rÁ¦µ
®¨´ªÁ°ªnµÁ}Á¦¸ ÂnÃ¥ªµ¤¦·Å¤nÅo¤¸°³Å¦Á}´ª °´ªÁ°Á¨¥
3. ¨»n¤¤»¬¥·¥¤ (Humanism) Ã¨´«r °¨»n¤¸Ê¨oµ¥´µªµ¦·¥¤Á}nª
Ä®n Ânnµ´°¥¼n¸ÉÁ}¡ª®´ªoµª®oµ °µ¦¦³¸¦³°¤¦³®ªnµ·ÉÁnµ´·ÉÄ®¤n¦³®ªnµ
ªµ¤Îµ´µª´»´µ·Ä ¦³®ªnµª·¥µ«µ¦r´«µµÂ¨³«·¨³ ¦³®ªnµÂÂ¸É
µ¥´ª´Á¦¸£µ¡ µª¤»¬¥·¥¤Á}¨»n¤¸É¤°¦°oµ Å¤nÁ®Èªnµ°³Å¦°¥nµÄ°¥nµ®¹É¦³®ªnµ
ÂÂ¸Éµ¥´ª´Á¦¸£µ¡ µª¤»¬¥·¥¤Á}¨»n¤¸É¤°¦°oµ Å¤nÁ®Èªnµ°³Å¦°¥nµÄ°¥nµ
®¹É¦³®ªnµ·´µ¦Îµ´¸É»
4. ¨»n¤Ã¦Â¤· (Romantic) Ã¨´«r °¨»n¤¸Êº° ¤»¬¥rª¦Îµµ¤ªµ¤¦¼o¹ °
´ªÁ° Á¦µÂn¨³¥n°¤¤¸Á°¨´¬r °Á°Ã¥Á¡µ³ Å¤nÎµÁ}o°Îµo°Á®¤º°°ºÉ
µ¦¸ÉÅoÂ°°¹ÉÁ°¨´¬rÁ¡µ³¸É¤¸º°ªnµÁ}·É¦³Á¦·
¦» Ã¨´«r º° ´«³ °{Á»¨®¦º°¤µ·Á¸É¥ª´Ã¨ ®¦º°¦°´ª °¤»¬¥r
ÄÃ¨ ÂÄ®oÁ®ÈªnµÁ µ¹· ¹ ®¦º° ¦¼o¹°¥nµÅ¦ n°¸ª·¸É°¥¼n¦nª¤´Ä´¤Ä¨´¬³¸É
Áo¦³· ªµ¤ÁºÉ° Â¨³´«· ¹É Á}¡ºÊµÄ®oÁ·µ¦Îµ®Âª·ÂÂªµ¤·
Â¨³µ¦·´·nµ Ç ÎµÄ®oÁ¦µ¤¸ÂªÃo¤Äµ¦´·{®µÂ¨³ÎµÁ·¸ª·Ânµ´
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W.T.Jones(1972: 80-90) Åo¦ª¦ª¤ o°¤¼¨Á¸É¥ª´Ã¨´«rÅªo´¸Ê
´ « ³ °Ân¨³» ¨º °»  Â¦ °Âªªµ¤·  °»¨¸É¤¸ n °Á¦ºÉ °n µ Ç°¥nµ 
ªoµ ªµ ¨nµªº°
1. »¨³Á¦¸¥¦¼o¤µ´ÊÂnÁ¥µªrª´¥ ÂnÅ¤n¡¦o°¤¸É³Á¨¸É¥Â¨·É¸ÉÁ¦¸¥¦¼o¤µ´Ê Ç
2. µ¦Á¦¸¥¦¼o´Ê³¤¸¨n°¡§·¦¦¤ °Á µÅ¤nªnµ¡§·¦¦¤´ÊÂ°°¤µÄ¦¼ °
Îµ¡¼®¦º°nµµÈµ¤
3. µ¦´Ê°µ³Å¤nÂ°°¤µÄ¦¼Îµ¡¼
4. ÂnÃ¥µ¦Â°°Äµ³Á}ªµ¤®¤µ¥¸É¤¸´¥®¦º°ªµ¤®¤µ¥n°Á¦o
µÂª· Redfield (°oµ¹Ä °¤¦µ ¡«µ¡·r, 2537: 81-82) ¦»Á¸É¥ª´Ã¨´«rÅo
4 ¦³ÁÈ º°
1. Ã¨´«rÁ¦·É¤µµ¦¸É»¨Îµ¨´¤°Â¨³Á oµÄÁ°£µ¥Äo£µ¡Âª¨o°¤µ
´¤Â¨³ª´¦¦¤¸ÉÁ µÁ}¤µ·°¥¼n
2. Ã¨´«rnª¥Îµ®ªµ¤Ânµ¦³®ªnµ¤»¬¥r´·É¸ÉÅ¤nÄn¤»¬¥r¹É°µÅoÂn
°Îµµ¸É¤°Å¤nÁ®ÈÂ¨³·ÉÂª¨o°¤¦° Ç´ªÁ¦µ
3. Ã¨´«rnª¥ÁºÉ°¤Ã¥¤»¬¥rÁ oµ´°ÎµµÁ®º°¦¦¤µ· Ã¥µ¦¥°¤¦´ÁºÉ°¢{Â¨³
¤¸µ¦¦³Îµ°n°·ÉÁ®º°¦¦¤µ·´Ê
4. ¤» ¬ ¥r ¤ °´  ¦ªµ¨Ä¨´  ¬³¸É Á }  ¨´  ¬³¦n ª ¤ °µ¦¦ª¤´  ¦³®ªn µ ¤» ¬ ¥r
¦¦¤µ· Â¨³¡¦³Áoµ
3.1. ªµ¤Îµ´ °Ã¨´«r
(·¦¦ Ã¡·Íµ¤, 2542:30) ¨nµªªnµÃ¨´«r¤¸ªµ¤Îµ´´¸Ê
1. Ã¨´«rÁ}´ªÎµ®·«µ °ª·¸¸ª· °Ân¨³
2. Ã¨´«rÁ}´ªÎµ®·«µ °ª·¸¸ª· °´¤¤»¬¥r
3. Ã¨´«rÁ}¤µ¦µÄµ¦´·Á°Â¨³´·°ºÉ
4. Ã¨´«rÁ}´ªn°Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥oÄÁ°Â¨³°ºÉ
3.2. µ¦«¹¬µÃ¨´«r
Ã¨´«rÅ¤nÄn·É¸É®¥»·ÉÂnÁ¨ºÉ°Å®ªÂ¨³Á¨¸É¥Â¨ÅoÁ¤ºÉ°£µ¡Âª¨o°¤
Á¨¸É¥Åµ¦¦´Á¨¸É¥Ã¨´«r®¦º°µ¦¤°¸ª·Â¨³»¨¥n°¤Á¨¸É¥Å µ¦«¹¬µÃ¨´«r
¹Á· ¹Ê°¥nµn°ÁºÉ°´ÊÂn¤´¥¦µ¤Ã¨¦´Ê¸É 2 ¦´µ¨®¦´°Á¤¦·µ ¤¸ªµ¤ÎµÁ}¦¸nª
¸É³o°Á¦¸¥¦¼oÁ¸É¥ª´µ·nµ Ç Á¡ºÉ°Îµ o°¤¼¨ÅÄoÄoµ¥»«µ¦r Ã¥¤¸µ¦´»Á·
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Ân ´  ª·  µµ¦Á¡ºÉ ° «¹  ¬µµ· ¸É ¦´  µ¨®¦´  °Á¤¦·  µo ° µ¦¦¼o o ° ¤¼ ¨ Án  ¦´  Á¸ ¥ ¸É »i 
(Á¸¥¤´¦r ®¤´É¦³Á¬ : 2542, 81)
¦» ÁÁ·r (°oµ¹Ä Á¸¥¤´¦r ®¤´É¦³Á¬ , 2542: 81-82) ¨nµªªnµ Ã¦Á·¦r
Á¦¢d¨r º° ´¤»¬¥ª·¥µÂ¦Ç ¸ÉÄoÎµªnµÃ¨´«r Ã¥°·µ¥ªnµÃ¨´«r º°£µ¡ °
»¨Ä´¤¤°Á®È´ªÁ µ Â¨³ªµ¤´¤¡´r´´ªÁ µÂ¨³£µ¡¦°´ª µ¦«¹¬µÃ¨´«rº°
µ¦¡¥µ¥µ¤Îµªµ¤Á oµÄªnµ¨»n¤¸É´ª·µµ¦Îµ¨´«¹¬µ°¥¼n´Ê¤°´¤Â¨³Ã¨¦°Ç´ª
°¥nµÅ¦ µ¦«¹¬µÃ¨´«rÄ¦³Á«Å¥Ä¦³¥³Â¦ Ç ´Ê¡ªnµÁ}µ¦¤°´¤Å¥°¥nµ·ª
Á·  Ân  ªµ¤·  Á®È  Á®¨n µ ¸Ê Á °Åo  ¨µ¥Á}  »  Á¦·É ¤ o  °µ¦¤°´  ¤Å¥Äµ¥µ °
´ ª· µµ¦³ª´°µ¨nµªÅo ªnµµµ¤µ»¬ ¥ª·¥µÁ¸É¥ª´´¤Ä¥» Â¦ ÁÈ ¤Åoª ¥
µ¦«¹¬µÃ¨´«rÁ}nªÄ®nÃ¥Á¡µ³¤»n«¹¬µ°··¡¨ °¡»«µµ¸É¤¸n°µ¦Îµ®Ã¨
´«r
¤´· ´¦ª«r (°oµ¹Ä Á¸¥¤´¦r ®¤´É¦³Á¬, 2542: 28-29) ¨nµªªnµ
µ¦«¹¬µÃ¨´«r¤´¦ª¤¹µ¦¡¥µ¥µ¤°·µ¥ªnµ »¨Á oµÄµ³Â¨³µ °Äµ³
Á}{Á»¨Â¨³Äµ³Á}¤µ· °´¤°¥nµÅ¦ Á oµÄÁjµ®¤µ¥Â®n¸ª· °Á°Â¨³
°´¤¸ÉÁ°Á}¤µ·°¥¼n°¥nµÅ¦ °Á®º°µ®nª¥µnµ Ç °´¤¸ÉÁ°Á}
¤µ·°¥¼n ¤¸ªµ¤Á oµÄÁ¸É¥ª´¦¦¤µ· °¦¦¡·É¸ÉÁ}¦¦¤µ· Â¨³Á®º°¦¦¤µ· ¹É¤¸
°··¡¨Á®º°´ªÁ°°¥nµÅ¦ Â¨³Ã¨´«r °»¨³Á}°¥nµÅ¦´Ê¥n°¤Åo¦´°··¡¨®¦º°
¹Ê°¥¼n´£µ¡®¦º°µ³ °»¨Ä´¤´Ê Ç Á}°¥nµ¤µ
°¸É 4 ¦µ¥µµ¦ª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´Ã¨´«r
ÂÁ¡¦ »¡¦ (2533) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° Ã¨´«r¨»n¤µ·¡´»rÃn: ¦¸oµ®°¥µ
Îµ¨³Ão°¥ °ÎµÁ£°®¨ª ´®ª´¤»µ®µ¦ Á¡ºÉ°«¹¬µ´«³Âª· °¨»n¤ ¸ÉÁ}
¨»n¤o°¥ µªÃn¸É°µ«´¥°¥¼n¦·ÁªÂÁº°Á µ£¼¡µ Á}µ¦«¹¬µ£µµ¤ Ã¥¤»nÁo«¹¬µ
Ã¨´«r¸É¤»¬¥r¤¸n°¤»¬¥r Â¨³ ´¤ ¤¸n°¦¦¤µ· Â¨³ ¤¸n°«µµÂ¨³·ÉÁ®º°¦¦¤µ·
¡ªnµ ¨»n¤¡´»rÃn ·ÉÁ·¤°¥¼nÄ¦·ÁªÁ¤º°³Ã ®¦º°ÁÃ Ä¦³Á« µµ¦¦´
¦³µ·Å¥¦³µ¨µªÄ{»´ Á·¤Á}nª®¹É °¦µ°µµ´¦Å¥ µªÃn¨»n¤¸ÊÅo
°¡¥¡Á oµ¼n°¸µÄ¤´¥ ° ¡¦³µ¤ÁÈ¡¦³¡»Á¨·«®¨oµ£µ¨´¥ Á¤ºÉ°e¡»«´¦µ 2359 °¥¼n
¦·ÁªÁº°Á µ£¼¡µ °¡¥¡Ã¥µ¦Á·Áoµ oµ¤Â¤nÊÎµÃ  ¦·ÁªÂn³Áµ nªÃ¨´«r¸É¤¸n°
¤»¬¥rÂ¨³´¤´Ê ¡ªnµ µªÃn¤¸ªµ¤¼¡´´¦°¦´ª ¨»n¤Á¦º°µ·Â¨³Ánµ¡´»r °
Á° ¤µªnµ¨»n¤°ºÉ Ä®oªµ¤Îµ´Ä¦³°µª»Ã Å¤n·¥¤Îµ»¨°Ánµ ¤µÁ}¼oÎµ ¤¸
¦³¦³Á¸¥ÂÂ °Á°°¥nµÁn´ Ã¥¥¹º° ·¥¤Á}®¨´Äµ¦·´·¹É¤¸¤µ
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ÂnÃ¦µ ¤¸µ¦ÂnµÁ¤ºÉ°°µ¥» ¥´o°¥ ¤¸»¦¥µ Â¨³Å¤n·¥¤µ¦ªµÂ¦°¦´ª Ã¨´«r¤¸É ¸
n° ¦¦¤µ·´Ê¡ªnµ µªÃnÄ®oªµ¤Îµ´Á¸É¥ª´¦¦¤µ·¤µ Â¨³¤°Á®È»nµ °
¦¦¤µ· Â¨³¦³·Áª«rª·¥µ Ã¥Ä®oªµ¤¦´ Ân¦¦¤µ· Â¨³ÁºÉ°ªnµ · ÊÎµ ¨¤ Å¢ ´ÊÁ}
nªnµÇ °¸ª·¤»¬¥r ¹Éoµ®µ¦nµµ¥ °¤»¬¥rÁ¦µ µnªÄnª®¹É ¸ª·¤»¬¥r´Ê È³
Â´¨µ¥Å Ã¨´«rn°«µµÂ¨³·ÉÁ®º°¦¦¤µ·¡ªnµ µªÃn¤¸ªµ¤Á¸É¥ª¡´´¡»
«µµÄoµµ¦«¹¬µ °¼oµ¥ Ã¥µ¦Á¨nµÁ¦¸¥°´¬¦¦¦¤ ¤¸ªµ¤«¦´µÄµ¦Îµ»ª¼n
´µ¦º°¸ ÁºÉ°ÄÁ¦ºÉ°ª·µ ¹ÉÁ}nª®¹É °¸ª· °µ¸Ê µªÃn¥´¤¸ªµ¤ÁºÉ°ÄÁ¦ºÉ°
Á¸É¥ª´Áª¥r¤¦r µµ ª´ Â¨³Å¥«µ¦r ¹Éµ´«³ªµ¤ÁºÉ°´¨nµª¸Ê µªÃnº°Á}
ÂÂÄµ¦ÎµÁ·¸ª·
»£ ¤·«¦¸{µ(2530)Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° Ã¨´«rµªoµ£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°
µ®´º°o°¤ : «¹¬µÁ¡µ³¦¸oµ®°®¨n¤ °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¤®µµ¦µ¤ Ã¥¤¸
»¤»n  ®¤µ¥¸É  ³«¹  ¬µÃ¨´ «r µªoµ ®°®¨n ¤¸É  °¨o° ´Ã¨´ «r µ®´º °o° ¤
Îµª 40 Á¦ºÉ° Ã¥Â¥Á} 4 ¦³ÁÈ µ¤ªµ¤Îµ´ °Á¦ºÉ° 4 oµº° Îµ°Ä«µµ¡»
Âªµ¦³°¡·¸¦¦¤ µ¦ª»¤´¤ Â¨³Á«¦¬· ¼oª·´¥¤»n«¹¬µ¹Ã¨´«r 4 oµ º°
Ã¨´«roµªµ¤ÁºÉ° Án ÁºÉ°Á¸É¥ª´´¦ªµ¨ ¨´·«µµ ¡·¸¦¦¤ nª ª·§µ¦r °¸ª·
Â¨³¡·¸¦¦¤µ¤·· 2. Ã¨´«rµµ¦¦° 3. Ã¨´«rµÁ«¦¬· 4. °··¡¨®´º°
o°¤ ¸É¤¸n°µ¦ÎµÁ·¸ª· °µªoµ ¨µ¦ª·´¥¦»Åo´¸Ê
1. Ã¨´«rµªµ¤ÁºÉ°
1.1 Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´¦ªµ¨ µµ¦«¹¬µ¡ªnµ µªoµnª¤µÁºÉ°ªnµ´¦ªµ¨
¦³°oª¥µ¤nªº° Ã¨¤»¬¥r ¤¸´Ê» Â¨³» r ¸Â¨³´Éª ¦ °¥¼nÄo¡ºÊ¡·£¡Á}Â» r
¦¤µ ª¦¦rÂ¨³·¡¡µ°¥¼n¢jµÁ}ÂÂ®nªµ¤» Ä¦Îµµ³¦oµÁ·ÄÃ¨
¤»¬¥r ³Á}¦¼¦nµ°´¨´¬r ª·¨¦· ¥µ °µ¥»´Ê ®¦º°Å¤nÈÁ}´ªrÁ¦´µ ¼oÎµÁ¡È
»»«¨Åªo ³°»´·Äª¦¦rÂ¨³¦¦¨»¡¦³·¡¡µ oµÁ·ÄÃ¨¤»¬¥r³Á}¦¼¦nµª¥
¦ÉÎµ¦ª¥ °µ¥»¥º Â¨³¤¸°Îµµ
1.2 Ã¨´«rÁ¸É¥ª´ªµ¤ÁºÉ°Ä¨´·«µµ µªoµ´º°«µµ¡»Á}Âªµ
ÎµÁ·¸ª·Îµ´¸É» ¹ÉÁ}«µµ¡»Âµªoµ º°Å¤n·´·Á¦n¦´µ¤®´ªÄ®¦º°Ân
°«µµ Ân´º°¤µ´¨´·¸µÁªµ Ã³µ Â¨³µµ°µ¤
1.3 ªµ¤ÁºÉ°Ä¡·¸¦¦¤ µªoµ¥¹¤´ÉÄ¡·¸µ¤nªª·§µ¦r °¸ª· Án Á·
Ânµ Â¨³¡·¸«¡ Á}o ¡¦o°¤´¥¹¤´ÉÄ¡·¸¦¦¤µ¤·· º° ±¸·° °¥nµ¤´É
2. Ã¨´«rµµ¦¦° µªoµnª¤µ¥´¥°¤¦´µ¦¦°ÂÁnµÂnÁ} ¼oÎµ
´Â »µ oµ¦µµ¦Á}¼oÎµ°¥nµ¸ ¡ªÁ µ³Á¨º°·´·Ä®oÁ®¤µ³¤´¦³Á¸¥¦³Á¡¸
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Án µ¦¦³´ o°¡·¡µ Â¨³µ¦¨Ã¬¼oÎµ·nµÇ nª¤µ³·Ê»Ä¦³´®¤¼noµ ª·¸µ¦
¨Ã¬ È³¦´¸É´¹ÅªoÄ®´º°o°¤ Án µ¦¦´Å®¤ µ¦Â ®¤µ¥¹µ¦¨Ã¬
µÁµ Â¨oªÄ®o¼o¼¨Ã¬¤¸ªµ¤µ¤´¸ ¦oµ¦¦r¦nª¤´´¼oÁ}ÃrÁn µ¥®»n¤¨nª
¨³Á¤·Ä®·µª È¤¸µ¦Â º°Á¸¥nµ¦´¦µµ¼Â¨oªÄ®o¼nnµªµªÂnµ´ ¨oµ¥´
·°·®¹É Â¨³µ¦¤µº° ° ¤µ º°Îµªµ¤·¥°¤¦´·Â¨oªÎµ°Å¤o¼Á¸¥Á}
o Å ° ¤µÁ¡ºÉ° °°Ã®·¦¦¤ Á}o
3. Ã¨´«rµÁ«¦¬· ³¥¹¤´ÉÄÁ«¦¬·µ¦Á¬¦Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·Éµ¦ Îµµ
ÁºÊ°®µoµÁ«¦¬·Á¸É¥ª´µ¦Îµµ ¦µ°¥¼nÄ®´º°o°¤¤µ¸É» Án °»¤µ¦r µµ¦
¨· °µªoµ È¦´®´º°o°¤º° ¨·Á¡ºÉ°¦·Ã£Â¨³Îµ»»«¨ Â¤oµ¦Ânµ¥ ¨¨·
ÈÁ}Åµ¤°»¤µ¦rº°Ä®oµ Â¨³Â¨Á¨¸É¥´Á¡ºÉ°oµ Á}o
4. °··¡¨®´º°o°¤n°¸ª·µªoµ Ä°¸¼oÄo®´º°o°¤¦³°·¦¦¤
¡·¸¦¦¤ ³Åo¦´µ¦¥°¤¦´µµªoµªnµÁ}¼o¤¸µÎµ´µ´¤ µ¦«¹¬µ Á«¦¬·
»¦¦¤ ¦·¥¦¦¤ Â¨³µ¦¦° Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·É¼oÎµ®oµ¸ÉÁ}ÊÎµ³Åo··¡·Á«¬Å¤n¼
ÁrÅ ¦µ¤Â¨³µÃ¥µ Â¤o{»´ÈÅo¦´ªnµÁ}¼o¤¸µÎµ´ÁnÁ¸¥ª´Ä°¸ Ân
Å¤nÅo¦´ ··¡·Á«¬ 2 ¦³µ¦Á®¤º°Ä°¸Ánµ´Ê
»·ª«r ¡«rÅ¡¼¨¥r (2524) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° Ã¨´«r °µªÄo ¡ªnµ Ã¨´«r °
µªÄoÁ}¦´·ÉµÁ¦n¦´Á¦ºÉ°¡§·¦¦¤µÁ¡« ¥¥n°¼o°µª»Ã ¡n°Â¤n¤¸ªµ¤Îµ´ªnµ
£¦¦¥µ Â¨³ ¤¸ªµ¤ÁºÉ°Ä°ÎµµÁ¦o¨´ °¦¦¤µ· ÁºÉ°Á¦ºÉ°Å¥«µ¦r ªµ¤ { §¬r¥µ¤
ª·µ ª´ Îµµµ Â®n¦¦¤ ÁºÉ°ªnµµ·£¡¤¸¦·
¤¨ °»n (2535) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° Ã¨´«r¸É¦µÄ¦³Á¡¸ °µªÅ¥
¤»¨·¤Ä´®ª´¼¨ ¡ªnµ
Ã¨´«r¸É¤¸n°¤»¬¥r´ÊµªÅ¥¤»¨·¤Ä´®ª´¼¨ ¤¸ªµ¤´¤¡´rÂ¨³¼¡´´
¦³Á¦º°µ·Â¨³¦·ªµ¦ ¥¹¤´ÉÄ¦³Á¡¸ »¦¦¤ Â¨³¦·¥¦¦¤°´¸µ¤ Áµ¦¡Ä··
Á¦¸£µ¡ ¤¸·ÄÃ°°o°¤°µ¦¸ n°¼o°ºÉÁ¤° ·´·Ä¦°¸É¤»¨·¤¡¹·´·
Ã¨´«r n°¦¦¤µ·¡ªnµ µªÅ¥¤»¨·¤Ä´®ª´¼¨ ¤¸ªµ¤ÁºÉ°ªnµ¦¦¡·ÉÁ·µ
Â¦´µ¨ÄÂ¨³¦³r °°´¨¨°± ¹¼¡´´¦¦¤µ·
nª Ã¨´«r n°Á®º°·É¦¦¤µ·´Ê¤¸ªµ¤ÁºÉ°Ä·ÉÁ®º°¦¦¤µ·°¥¼n¤µ ªµ¤ÁºÉ°
Á¸É ¥ ª´  «µµ ´Ê  µªÅ¥¤»  ¨· ¤ Ä´ ®ª´ ¼ ¨ · ´· «µ· Á¦n  ¦´  Ã¥¥¹ º °´ ¤£¸ ¦r
°´¨ – ¦»°µ Â¨³Âªµ·´· °nµ«µµ¤»±´¤¤´Á}ÂªµÄµ¦ÎµÁ·¸ª· ¤¸ªµ¤ÁºÉ°
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Á¦ºÉ°£¡µ· µ» µªÅ¥¤»¨·¤Ä´®ª´¼¨ ¹¤»n·´·µ¤Âªµ °°´¨¨°± Á¡ºÉ°
ªµ¤» ÄÃ¨¸ÊÂ¨³Ã¨®oµ
¡¦«´ ·Í n ° Âo ª (2521) Åo«¹  ¬µª·´ ¥ Á¦ºÉ ° Ã¨´ «r  µµ¦Á¤º °  °¦³µ£µ
³ª´°°Á¸¥Á®º°¡ªnµ ¡»«µµ¤¸°··¡¨n°Ã¨´«r °µª°¸µ¤µ¥·Éªnµªµ¤ÁºÉ°
Á¦ºÉ°Ã¨µ £¼¸ ®¦º° ªµ¤ÁºÉ°°ºÉÄ Â¨³®¨´«µµ¸É¤¸°··¡¨¼»º° ªµ¤ÁºÉ°ÄÁ¦ºÉ°¨
°»¦¦¤ ¹ÉÁ}¡ºÊµ °´«· ªµ¤ÁºÉ° °»¤µ¦rµµ¦Á¤º° °µª°¸µ¸Éªnµ
ªµ¤Ânµ´Äoµµ¦Á¤º° Á«¦¬· Â¨³´¤ Á·µªµ¤ÂnµÄ¨»¦¦¤Ä
°¸ °Ân¨³»¨
¤¡¦¦ Á¥È» (2535 )Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° Ã¨´«r¸É¦µÄ·µ¡ºÊoµÎµ¨
»®ªoµ °ÎµÁ£°»n®ªoµ ´®ª´¼¨ ¡ªnµ Ã¨´«r ÄÂnªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¤»¬¥r´¤»¬¥rÅo
³o ° Ä®o Á ®È  ªn µ µªo µ ¤¸  ªµ¤¼  ¡´  °¥¼n ´  ¦³Á¦º ° µ· ¥¹  ¤´É  Ä»  n µ ¦³°µª» Ã 
¦´ªµ¤Â¨³¥»·¦¦¤ ¤¸µ¦ÎµÁ·¸ª·¸ÉÁ¦¸¥nµ¥°¨o°´£µ¡Âª¨o°¤µ¦¦¤µ·
ª·¸Â¨³¡¨´µµ¦¨· · ¥¤ªµ¤¤¸°· ¦³ Áµ¦¡Ä··Á¦¸£µ¡ °Á°Â¨³¼o°ºÉ ´´Ê
ªµ¤´¤¡´rÄ»¤¹Á}Åoª¥ªµ¤¸¤¸ªµ¤°°»n ÂnÄ·Ä¦³´¨¹´Ê¡ªnµ ¤¸¦³Â
Â®n  µ¦Ân  Â¥n  Â n  ´  µ£µª³¦· ¬ ¥µÁ¡ºÉ ° Ä®o  µ£µ¡µ´  ¤ °Á®º ° ¼o°ºÉ  Ä¦¼ 
¡§·¦¦¤Á¨¸¥Â Îµ®¦´ªµ¤´¤¡´r¸É¤¸n°µªnµµ· nµ·É ®¦º°¼o¸É¤¸ª·¸µ¦Âª®µ
{´¥Îµ¦¸¡ÂnµÅµ´Ê ³¤¸£µ¡¦ª¤Á· µªµ¤¦·ÄÄµ¦oµ¤µ¤oª¥
Ã¨´«r ÄÂnªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¤»¬¥r´¦¦¤µ·Åo³o°Ä®oÁ®Èªnµ£µ¡ªµ¤°»¤
¤¼ ¦ r °¦¦¤µ· º ° {  ´ ¥ ®¨n ° Á¨¸Ê ¥ ¸ ª·  °µªo µ °¥n µ Âo  ¦·  Ã¨´ « r ÄÂn
ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¤»¬¥r´·ÉÁ®º°¦¦¤µ·Åo³o°Ä®oÁ®Èªnµ µªoµÁºÉ°¤´ÉÄÁ¦ºÉ°µ
» ¦ª¦¦r Â®n¦¦¤ ¤¸ªµ¤ÁºÉ°Á¦ºÉ°µ·®µ¦·¥r °°ÎµµÁª¥r¤rµµ £µ¡¦ª¤ °
¨´¬³Â¨³ªµ¤´¤¡´r¹¤¸ªµ¤Á¦¨´ªÂ¨³¥°¤Îµn°°Îµµnµ Ç °¥nµ¦·´
Å¦¦´r ¢jµµ· (2543) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° ª·¸¸ª·Â¨³Ã¨´«r °ÁÈÁ¦n¦n°Ä
¦»Á¡¤®µ¦ : «¹¬µ¦¸¦·Áª µ¸¦Å¢¦»Á¡ (®´ª¨ÎµÃ¡) ª´»¦³rÂ¦ °
ª·¥µ·¡r¸Êº° Á¡ºÉ°o®µµÁ®»¸É¨´´Ä®o ÁÈÁ¦n¦n°¨³·Ê¦°¦´ª °¡ªÁ µÂ¨³¤µÄo
¸ª·Ä¦·Áªµ¸¦Å¢¦»Á¡ (®´ª¨ÎµÃ¡) ª´»¦³r¸É°Á¡ºÉ°«¹¬µ£µ¡¸ª·Â¨³Ã¨
´«r °ÁÈ Â¨³ª´»¦³r¸Éµ¤ Á¡ºÉ°Âª®µª·¸µ¦¸ÉÁ®¤µ³¤Äµ¦´ µ¦µµ¦r
°ÁÈÁ¦n¦n° ¹ÉÄµ¦«¹¬µ¦´Ê¸ÊÄoª·¸µ¦µ¤µ»¬¥ª·¥µ Äµ¦ÁÈ o°¤¼¨Ã¥µ¦´Á
Â¤¸nª¦nª¤Â¨³Å¤n¤¸nª¦nª¤ Â¨³Îµµ¦´¤£µ¬rÂÁµ³¨¹ Äµ¦«¹¬µ¦´Ê¸Ê¡ªnµ ´Ê
£µ¡Âª¨o°¤µ¦°¦´ªÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤ µ´¤¤¸Â¦Á¸É¥ª¡´¹É³¨´´Ä®oÁÈ¨³·Ê
¦°¦´ª °¡ªÁ µ ®¨´µ¡ªÁÈ¨³·Êoµ ª·¸¸ª·Â¨³Ã¨´«r °¡ªÁÈnªÄ®n
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³¼ ´Á¨µÃ¥¨»n¤Á¡ºÉ° ¡ªÁÈo°Á¦¸¥¦¼o¸É³Îµ¦¸ª·Ã¥µ¦®µ ° µ¥®µ °¸É·Êµ
¦Å¢¤µ·Â¨³Äµ¦¸È µ¥¦·µ¦µÁ¡« ¡ªÁ µ¤°´ª¡ªÁ µÁ°ªnµÈÁ®¤º°¨»n¤
°ºÉÇ ¸É¤¸´Ê¸Â¨³Å¤n¸ ¡ªÁ µ¤¸ªµ¤Á®ÈªnµÁÈÁ¦n¦n°Å¤nÄn¼o¤¸¡§·¦¦¤Á¸É¥Á ®¦º°¼o °n
ªµ¤¥»n¥µ Äµ¦«¹¬µ¦´Ê¸Ê¥´¡°¸ªnµ Ã¦µ¦°¥nµÅ¤nÁ}µµ¦¸É¦·Á¦·É¤ Ã¥Îµ´µ
Îµ¦ªÂ®nµ· ¹ÉÎµ¦ª¦Å¢ÅoÎµ´ªÁ}¦¼ ®¦º°Â³Îµ Ä®oµ¦¦¹¬µÎµ®¦´ÁÈÁ¦n¦n°Ä
¦·Áªµ¸¦Å¢®´ª¨ÎµÃ¡¡·¼rÅoªnµ Á}ª·¸®¹É¸ÉÅo´µ¦Á¸É¥ª´{®µÁÈÁ¦n¦n°°¥nµ
Åo¨
Áµ ´¨¥µª»·¡«r (2540) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° µ¦¦´¦¼oÁ¸É¥ª´Á°Â¨³Ã¨´«r °
¼oo° ´ : «¹¬µ¦¸ Á¦º°ÎµÂ®n®¹É Ã¥¤¸»¤»n®¤µ¥¸É³«¹¬µµ¦¦´¦¼oÁ¸É¥ª´ Á°Â¨³
Ã¨´«r °¼oo° ´ Ã¥ÅoÎµµ¦«¹¬µ  Á¦º°Îµ Â®n®¹É ÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨µ¦³ª´·¸ª·
°¼oo° ´ Á°µ¦ µ¦´Á Â¨³µ¦´¤£µ¬r¼oo° ´ ¹É¨µ¦«¹¬µ µ¤µ¦Ânnª °
µ¦¦´¦¼oÁ¸É¥ª´Á° °¼oo° ´ÅoÁ} 3 nª´¸Ê 1. nªn°Á oµ¼nÁ¦º°Îµ¼oo° ´³¦´¦¼oÂ¨³
Á¦¸¥¦¼oµµ¦·´¦¦r´ ¼o¸É¤¸Á¥¤¸¦³µ¦r Á¥nµµ¦Äo¸ª·ÄÁ¦º°ÎµÂ®n¸Ê ¤µn°
¹É³nª¥Ä®oÁ µÁ·µ¦¦´¦¼oÁ¸É¥ª´Á° Á¦¸¥¦¼o µ¦·´·´ªÁºÊ°oÂ¨³Á·Ã¨´«rn°»¨
¸É Á ¸É ¥ ª o ° o ª ¥ 2.n ª  ³°¥¼n £ µ¥ÄÁ¦º ° Î µ Á¤ºÉ ° ¼o o °  ´  Á o µ ¤µÄo ¸ ª·  £µ¥ÄÁ¦º ° Î µ µ¦
·´¦¦r´»¨¸ÉÁ¸É¥ª o°£µ¥Äo¦· ª´¦¦¤¥n°¥ ÎµÄ®o¡ªÁ µÅoÁ¦¸¥¦¼oÂ¨³¦´´ª
Ã¥nµ 2.1 µ¦´Á 2.2 µ¦°Á¨nµ Â¨³ 2.3 ¦³µ¦r¦ 3. nª®¨´µ¦¡oÃ¬Á}
µ¦¦´ ¦¼o µ¦¦´ Á¨¸É ¥ ¡§·¦¦¤µ´ ¤
Á¦º°Îµ¨´ ¼n´¤·£µ¥° Ã¥µ¦
·´¦¦r´»¨ £µ¥Äoª´¦¦¤°¸¦¼Â®¹ÉÄ´¤·
»¸¥r ¦¸µ¦ (2539) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° Ã¨´«r¦³µ·Å¥ °´Ê¨µÅ¥ :
«¹¬µÁ¦¸¥Á¸¥ ¨»n¤ oµ¦µµ¦¦³Îµ´¨»n¤¡´µ°r¦Á° Ã¥¤¸»¤»n®¤µ¥ Á¡ºÉ°
«¹¬µªnµ ´ªÂ¦ µo µ£¼¤·®¨´µÁ«¦¬·´¤ ´ªÄ¸É¤¸°··¡ ¨n° µ¦¤¸Ã¨´«r
¦³µ·Å¥ Ã¥Åo«¹¬µÁ¦¸¥Á¸¥ ¦³®ªnµ¨»n¤ oµ¦µµ¦¦¤µ¦¦°´¨»n¤¡´µ
µµ¦¦»Á¡ ¹ÉÁ}µ¦«¹¬µÄÁ·¦·¤µ¸ÉÄoÂ °µ¤Á}Á¦ºÉ°¤º°®¨´Äµ¦ÁÈ
¦ª¦ª¤ o°¤¼¨ ° Á®º°Åµµ¦oªoµµÁ°µ¦¸ÉÅoµÂ®¨n o°¤¼¨ nµ Ç Îµ®¦´´ª
Â¦¸ÉÎµ¤µÄoÄµ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°®µªµ¤ ´¤¡´rµ¤¤¤·µµ¤µ¦Â¥¡·µ¦µÅo´¸Ê
1. ´ªÂ¦o ÅoÂn Á¡« °µ¥» µ¦«¹¬µ ¦µ¥ÅoÂ¨³¦³¥³Áª¨µµ¦Îµµ 2. ´ªÂ¦µ¤ ÅoÂn Ã¨
´«r¦³µ·Å¥ ° ¨»n¤ oµ¦µµ¦¦¤µ¦¦°´¨»n¤¡´µµµ¦¦»Á¡ Îµ´
(¤®µ) ¨µ¦ª·´¥¡ªnµ ¤¸Á¡¸¥´ªÂ¦µoµÁ¡«Â¨³¦³´µ¦«¹¬µÁnµ´Ê ¸É¤¸¨n°µ¦¤¸
Ã¨´«r¦³µ·Å¥¸ÉÂnµ´ °¨»n¤ oµ¦µµ¦¦¤µ¦¦°Â¨³¨»n¤¡´µ
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µµ¦¦»Á¡ Ã¥ oµ¦µµ¦Â¨³¡´µÁ¡«µ¥¸É¤¸¦³´µ¦«¹¬µ¼³¤¸Ã¨´«r
¦³µ·  Å¥ÄÁ·  ª¼  ªn µ o µ ¦µµ¦Â¨³¡´  µµµ¦Á¡«®·  ¸É ¤¸  µ¦«¹  ¬µÉÎ µ
°µ¸Ê¥´¡ªnµ ªµ¤ÂnµÄÁ¦ºÉ°°µ¥»,¦³´¦µ¥Åo,¦³¥³Áª¨µµ¦ÎµµÂ¨³ ¨»n¤°µ¸¡Å¤n
¤¸ªµ¤´¤¡´rn°µ¦¤¸Ã¨´«r¦³µ·Å¥ °´Ê 2 ¨»n¤ Ân¦³µ¦Ä Á¤ºÉ°¡·µ¦µ¹Ã¨
´«r¦³µ·Å¥Ã¥£µ¡¦ª¤ ° ´Ê 2 ¨»n¤Â¨oª¡ªnµ´Ê 2 ¨»n¤ nµÈ¤¸Ã¨´«r
¦³µ·Å¥°¥¼nÄ¦³´µ¨µ Ân¤¸ªµ¤Ão¤Á°¸¥ªnµ ¨»n¤ oµ¦µµ¦¦¤µ¦¦°³¤¸
Ã¨´«r¦³µ·Å¥ ÄÁ·¨Åo¤µªnµ¨»n¤¡´µµµ¦¦»Á¡
°µ·¥r nµÅ¦o¨µ (2546) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° Ã¨´«r °¦¸¼oÅ¦³°°µ¸¡oµ
µ¦¦·µ¦¦³Á«ª·Á°¦rÂ¨r Á¡ºÉ°«¹¬µ¦³ªµ¦Å¦³°°µ¸¡oµ¦·µ¦ Â¨³
Ã¨´«r °¦¸¼oÅ¦³°°µ¸¡oµµ¦¦·µ¦Ä®¤¼noµÁ °ÎµÁ£°»n®¨ª ´®ª´¦o°¥Á°È
¡ªnµÃ¨´«rÄµ¦¦³°°µ¸¡oµ¦·µ¦ ´¤Ä®oµ¦¥°¤¦´Á¡¦µ³µ³¸ ¹Ê ¦ª¤´Ê
µ¤µ¦nª¥Á®¨º°·¦¦¤ °»¤ nªÃ¨´«r °¼oÁ·µ¦³°°µ¸¡oµµ¦¦·µ¦
¥°¤¦´ªnµÁ}·É¸¸Éµ¤µ¦®µ¦µ¥Ä®oÂn¦°¦´ª¤¸µ³¸ ¹Ê Ã¨´«rµoµÁ«¦¬·Â¨³
´¤ ¦¸ µ¤µ¦n ª ¥Ä®o Á«¦¬·  Â¨³´¤ »¤ ¸ ¹Ê Â¨³ »¤¥°¤¦´  Ã¨´«r  µ
ª´  ¦¦¤¦³Á¡¸ ¥´  Ä®o  ªµ¤Áµ¦¡n ° ª´  ¦¦¤¦³Á¡¸ °´  ¸  µ¤ °o ° ·É  Ân È Á µ¦¡
ª´¦¦¤ °¦³Á«¸ÉÅÎµµoª¥
µµ¦«¹¬µ¦µ¥µµ¦ª·´¥Á¸É¥ª´´·£µ¡¡ªnµ Äµ¦«¹¬µª·´¥Á¸É¥ª´Ã¨´«r
´Ê ÁºÉ°µÃ¨´«rÁ}´ªÎµ®·«µ °ª·¸¸ª· °Ân¨³Â¨³´¤ ¹¤¸µ¦«¹¬µ´Ê
Ã¨´«r °´¤Ä¡ºÊ¸Énµ Ç Ánµ¦«¹¬µÃ¨´«r¨»n¤µ·¡´»rÃn Ã¨´«rµªoµ£µ
³ª´°°Á¸¥Á®º°µ®´º°o°¤ Ã¨´«r °µªÄo Ã¨´«r¸É¦µÄ¦³Á¡¸ °µª
Å¥¤»¨·¤Ä´®ª´¼¨ Â¨³Ã¨´«r °¨»n¤»¨Án Ã¨´«r¦³µ·Å¥ °´Ê¨µ
Å¥ Ã¨´ « r °ÁÈ  Á¦n ¦n °  Ã¨´ « r °¦¸ ¼o Å ¦³°°µ¸ ¡ o µ µ¦¦·  µ¦¦³Á«
ª·Á°¦rÂ¨r ¹ÉÁ}µ¦o®µÃ¨´«rÄoµnµ Ç Án Ã¨´«rµªµ¤ÁºÉ° Ã¨´«r
Á¸É¥ª´´¦ªµ¨ Ã¨´«rÁ¸É¥ª´ªµ¤ÁºÉ°Ä¡·¸¦¦¤ Ã¨´«rµµ¦¦° Ã¨´«rµ
Á«¦¬· ²¨² Ã¥Äµ¦«¹¬µ Ã¨´«r °µªÄo ¡ªnµ Ã¨´«r °µªÄoÁ}¦´·Éµ
Á¦n¦´Á¦ºÉ°¡§·¦¦¤µÁ¡« ¥¥n°¼o°µª»Ã ¡n°Â¤n¤¸ªµ¤Îµ´ªnµ£¦¦¥µ ¤¸ªµ¤´¤¡´r
Â¨³¼¡´´¦³Á¦º°µ·Â¨³¦·ªµ¦Â¨³ ¤¸ªµ¤ÁºÉ°Ä°ÎµµÁ¦o¨´ °¦¦¤µ· ÁºÉ°Á¦ºÉ°
Å¥«µ¦r ªµ¤ { §¬r¥µ¤ ª·µ ª´ Îµµµ Â®n¦¦¤ ÁºÉ°ªnµµ·£¡¤¸¦· ¥¹¤´É
Ä¦³Á¡¸ »¦¦¤ Â¨³¦·¥¦¦¤°´¸µ¤ Áµ¦¡Ä··Á¦¸£µ¡ ¤¸·ÄÃ°°o°¤°µ¦¸ n°¼o°ºÉ
Á¤° ¤¸ªµ¤ÁºÉ°ªnµ¦¦¡·ÉÁ·µÂ¦´µ¨ÄÂ¨³¦³r °¡¦³Áoµ¹¼¡´´¦¦¤µ·
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°¸É 5 Âª·Á¸É¥ª´Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ
5.1. ªµ¤®¤µ¥ °Ã¥µ¥
´ª·µµ¦®¨µ¥nµÅoÄ®oÎµÎµ´ªµ¤ °Îµªnµ “Ã¥µ¥ (Policy)” Åªo°¥nµ
nµÄ ¹É¨oªÂ¨oªÂn¤¸µ¦³Å¤nÂnµ´¤µ´ Ân¤¸¦³Ã¥rn°µ¦«¹¬µª·´¥ ¨nµªº°
¦³»¤ ¦°¦³Á¦·(2528: 5) ¨nµªªnµ “Ã¥µ¥º°ª·¸µ¦¸ÊÅ¼nª´»¦³r
°¥nµ®¹É°¥nµÄ”
°¤¦ ¦´¬µ´¥r (2522: 2) ¨nµªªnµ Ã¥µ¥®¤µ¥¹ “®¨´µ¦®¦º°Âªµµ¦
ÎµÁ·µ °°r¦ ¹É¼o¤¸°Îµµ®oµ¸ÉÅoÎµ® ¹Ê Á¡ºÉ°Äo¸ÊÎµÄ®o¼o¦nª¤·´·µÄ°rµ¦
º°·´·Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¨»ª´»¦³r °µ¦ÎµÁ·µ”
¦´ »ª¦¦Áª¨µ (2533: 10) ¨nµªªnµÃ¥µ¥®¤µ¥¹ “µÁ¨º°®¦º°ª·¸µ¦
ÎµÁ·µÁ¡ºÉ°¦¦¨»ª´»¦³r®¹É Ç ¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á¡ºÉ°º°·´·”
´¥ Á¸¥¡» (2532: 167) ¨nµªÅªoªnµÃ¥µ¥®¤µ¥¹ “µ¦´·Änµ Ç °
¨»n¤Á¸É¥ª´¦³Îµ¸Énµ³Á}ÅÅoµ°¥nµ Äµ¦¸É³Åo¤µ¹ÉÁjµ®¤µ¥¸É¥°¤¦´Â¨oª”
´¦§¬r ¦··»µ¦ (2529:55) ¨nµªªnµ Ã¥µ¥®¤µ¥¹ “Áµ¦¤r®¦º°
ªµ¤´ÊÄ °»¨¨»n¤»¨®¦º°®nª¥µ´Ê Ç ¸ÉÅoÂ°°¤µªnµo°Îµ°³Å¦®¦º°Å¤nÎµ
°³Å¦ ®¦º°Å¤no°µ¦Ä®o¼o°ºÉÎµ®¦º°Å¤nÎµ°³Å¦”
»µ· »µ¤· (2522:41) Ä®oÎµÎµ´ªµ¤Åªoªnµ Ã¥µ¥¦´ ®¤µ¥¹ “Âªµ
¸ÉÂn¨³¦³Á«ÅoÁ¨º°·´· Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¨»ª´»¦³r ¹É·ªnµoµÎµÁ¦ÈÅo³Á}µ¦¸Ân
¦³Á« °”
»¨ µ¡«¦(2526: 59) ¨nµªÅªoªnµ Ã¥µ¥ °¦´ ®¤µ¥¹ “Âªµ
ªoµ Ç ¸É¦´µ¨ °¦³Á«®¹ÉÅoÎµ® ¹Ê Á}Ã¦µ¦ Âµ¦®¦º°Îµ®Á°µÅªo¨nª®oµ
Á¡ºÉ°Á}®µ¸ÊÎµÄµ¦·´·nµ Ç Ä®o¦¦¨»Ájµ®¤µ¥Â¨³ª´»¦³r¸ÉªµÅªo ¨°Á¡ºÉ°
Îµ¦¦´¬µ®¦º°Á¡ºÉ°Ä®oÅo¤µ¹É¨¦³Ã¥r °µ·”
¦r ¦¸¥µ¦(2533: 9) °·µ¥ªnµ Ã¥µ¥ °¦´Èº° “Ã¦µ¦¸É¦´µ¨
´´· ¹Ê Á¡ºÉ°Á}ÂªµÎµ®¦´µ¦·´·µ¦´¦¦»nµnµ Ç Ä®oÂn´¤ °´¤¸ªµ¤
Á¸É¥ª¡´´ µ´®¨µ¥ Ç µ´¸É¤¸nª¦nª¤´Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥ °¦´
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5.2. ¦³ªµ¦Îµ®Ã¥µ¥
¦³ªµ¦Îµ®Ã¥µ¥ (Policy Making Process) Á}µ¦³o°£µ¡
µ¦Á¤º° °´¤°¥nµ¸¸É»°¥nµ®¹É Á¡¦µ³Á}µ¦´¦¦¦´¡¥µ¦¸É¤¸nµÄ´¤ªnµÄ¦Åo
°³Å¦ Á¤ºÉ°Å¦ °¥nµÅ¦ ´ª·Á¦µ³®rÃ¥µ¥®¨µ¥nµnµÁ®È¡o°o°´ªnµ¦³ªµ¦Îµ®
Ã¥µ¥Á}¦³ªµ¦´o°Â¨³¼¦°ÎµÃ¥´Ê¼o¦°¸É¤¸°ÎµµÄ´¤ nª
Ä®nÅ¤n°¥ÅoÁ oµ¤µ¤¸nª¦nª¤Äµ³´ªÎµ®Ã¥µ¥ (Policy Actors) Ã¥¦ Â¨³ÁºÉ°µ
¦³ªµ¦Ã¥µ¥³o °Ä®o Á®Èªnµ Ä¦¤¸°ÎµµÄ´¤Â¨³¨¦³Ã¥rµµ¦Á¨º° 
Ã¥µ¥¸É°°¤µÁ}Ã¥µ¥n°¨»n¤Äoµ Â¨³¨»n¤Ä¸ÉÁ¸¥¦³Ã¥r ¼oÁ¸¥¦³Ã¥r¤¸
ª·¸µ¦ÂoÅ µµ¦r °Á µÅo°¥nµÅ¦ ¹³Á¸¥¦³Ã¥ro°¥¸É» ¨»n¤»¨¸É¼¦³
µµ¦Á¨º°Ã¥µ¥ ³¤¸ª·¸µ¦Á oµ´¼o¤¸°Îµµ´·Ã¥µ¥°¥nµÅ¦oµ Îµµ¤Á®¨nµ¸Ê¨oª
Á}Îµµ¤µµ¦Á¤º° ¨nµªº° Á}Á¦ºÉ°Á¸É¥ª´¨¦³Ã¥rªnµÄ¦Åo Ä¦Á¸¥
µ¦Îµ®Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ °¦´ ¹¥µn°µ¦®¨¸Á¨¸É¥°··¡¨°Îµµ
µµ¦Á¤º° Á¡¦µ³µ¦«¹¬µÁ}°»¦³®¹É °´¤Â¨³Ân¨³¦³´¤¥´¦³°Åoª¥
Ã¦¦oµµ°ÎµµÂ¨³¦³nµ·¥¤°¥nµÄ°¥nµ®¹É ¹É³Á}´ªÎµ®Ã¦¦oµÂªµ
¦´µÂ¨³ÂÂµ¦´µ¦«¹¬µ ¨°®¨´¼¦Â¨³ª·¸µ¦Á¦¸¥µ¦°
5.3. Âª·Á¸¥É ª´Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ
Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ¥n°¤Á·µÁµ¦¤r °¦³µ °r¦nµÇ ®¦º°»¨
´Êª¸Éo°¦´·°Äµ¦ÎµÁ·µ¦«¹¬µ o°°µ«´¥ªµ¤¦nª¤¤º°µ¦³µ ®¨´µ¦Ä
µ¦ªµÃ¥µ¥µ¦«¹¬µ´Ê o°Åo¦´ªµ¤¥·¥°¤µ¦³µ
Â¨³Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ¥n°¤
¸ÊÄ®oÁ®Èª·¸µµ¦Á¤º° Â¨³³o°¨´¬³ ° ¦¦¤Á¸¥¤¦³Á¡¸ nµ·¥¤ ¨°
°µ °¦³Á« ´´ÊÃ¥µ¥µ¦«¹¬µ³o°´ÁÂn¤Âo Á¡¦µ³Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÁ}
nª®¹É¸É ³¦oµ°·Å¥ °µ·
µ¦¸É³Á oµÄÄ¦³µ¦«¹¬µ °Å¥Åo´Ê
¹o°Á®È¹ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥
¦³®ªnµ·¦¦¤nµÇ ´¨nµª ¨nµªº° ·¦¦¤µµ¦«¹¬µ´·¦¦¤µµ¦Á¤º°µ¦
¦° µ¦Á«¦¬· µ¦´¤Â¨³ª´¦¦¤ ·¦¦¤ 3 ·¦¦¤´Á}·¦¦¤®¨´®¦º°
Ã¦¦oµ®¨´ °´¤ Á¡¦µ³Ä´¤ÄÈµ¤¸É¤¸ µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³´Ê 3 ´¨nµªÂ¨oªÄ
µ¦³Îµ´ ÎµÂ®nÂ¨³µ °µ¦«¹¬µÄ´¤´ÊÈ³Á¨¸É¥Åoª¥ ÅoÂn
¦·µoµÁ«¦¬·
Á}{´¥¸É¤¸nªÎµ´¦³µ¦®¹ÉÁ¡¦µ³Á}´¸
³o°Ä®oÁ®È¹¦³´ªµ¤Á}°¥¼n µ¦Îµ¦¸ª·µ¦¤¸¡´µµ¦oµnµÇ °´¤ ¨¦³
µoµÁ«¦¬·¤¸nªÎµ´ÎµÅ¼n¨¦³oµ´¤ ª´¦¦¤ Â¨³µ¦Á¤º°oª¥ °¸´Ê
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¦³Á«¦¬·È¤¸nªÁ°ºÊ°°Îµª¥Â¨³Á}°»¦¦ ´ ªµµ¦¡´µ´¤»¦³´´ÊÂn¦³´
o°·É £¼¤·£µÂ¨³¦³´¦³Á«°¥nµn°ÁºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥´
¦·µoµµ¦Á¤º° ¹É¦ª¤Å¹µ¦¦° Â¨³µ¦¦·®µ¦´µ¦ Á}{´¥
Îµ´¦³µ¦®¹ÉÄµ¦Îµ®Ã¥µ¥ °µ· Å¤nªnµÃ¥µ¥´Ê³Á}Á¦ºÉ°°³Å¦Èµ¤ Á¡¦µ³
{´¥oµ¸Ê¤¸ nªÁ¸¥É ª o°Ã¥¦´¨¦³Ã¥r °µ· (National Interest) °´¦ª¤Å¹
ªµ¤Îµ´n°Á°¦µ ªµ¤¤´É ºÉ°Á¸¥ Á¸¥¦·£¼¤· ªµ¤¨°£´¥ °¦³Á«µ· ¹ÉÃ¥µ¥
ÄÇ ¸ÉÎµ® ¹Ê¤µ´Ê³o°¤¸ªµ¤°¨o° ÁºÊ°¼¨Â¨³Á°ºÊ°°Îµª¥nª¥nÁ¦·¤´»Á¡º°É
Îµ¦¦´¬µÂ¨³»o¤¦°¨¦³Ã¥r °µ·¸É¤¸°¥¼nÄ ³´Ê Ç ´´Ê Á¤ºÉ°¤¸µ¦Îµ®Ã¥µ¥
°¥nµ®¹É°¥nµÄÂ¨oª ³o°Îµ¹¹¨¦³Ã¥r °µ·oª¥Á¤°
¦·µoµ´¤Â¨³ª´¦¦¤ ´¤¦³° ¹Êoª¥Îµª¤µ ¤¸µ¦
¦ª¤¨»n ¤´´Ê®¨´Â®¨nÁ}¸ÉÂn ° ¤¸ µ¦·n°´¤¡´r¦³®ªnµ¤µ·Ä´¤ ¦ª¤´Ê
¤µ·Ä´¤°ºÉoª¥ »´¤¤¸µ¦¦oµ¤¦³Á¸¥ÂÂ ¦¦¤Á¸¥¤·´·¸Énµ¥°º
n°Ä®oÂn¤µ·Ä´ ¤®¨n°®¨°¤¹¤´¨µ¥Á}nª®¹É °ª·¸¸ª·Ä´¤ ¹É 
Á¦¸¥ªnµ ª´¦¦¤ oª¥Á®»¸Éªnµ´¤¦³°oª¥Îµª¤µ °´Å¤nÎµ´ªnµo°Á}ÁºÊ°µ·
®¦º ° ´  µ· Á ¸ ¥ ª´  Án µ ´Ê  Ân ® ¤µ¥¦ª¤Å¹  n µ ÁºÊ ° µ· ´  µ· Án µ ¡´  »r ¨°
®¨µ®¨µ¥¦³ª´¦¦¤ ¦³Á¡¸ «µµ Â¨³nµ·¥¤nµÇ ´oª¥ ·ÉÁ®¨nµ¸ÊÁ}{´¥Îµ´
¦³µ¦®¹É °´Îµ¤µ¹É{®µÂ¨³ o° ´Â¥o¸É°µÁ· ¹ÊÅo ¹Á}¦³ÁÈ¸Éo°«¹¬µÂ¨³Îµ
ªµ¤Á oµÄÅªoÁ}¡ºÊµÎµ®¦´Á¦ºÉ° °Ã¥µ¥oª¥
5.4. ®¨´µ¦Îµ®Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ
5.4.1. Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ³o°Á}®¨´¦³´ªnµª´»¦³r °µ¦«¹¬µ´Ê
°¨o°´ª´»¦³r °µ·Ã¥nª¦ª¤
5.4.2. Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ³o°¤¸®¨´°¥¼nªnµª´»¦³r °µ¦«¹¬µÃ¥ÁºÊ°ÂoÈ
º°Ã¥µ¥µ¦Á¤º° °µ·Ã¥nª¦ª¤
5.4.3. Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ³o°°¨o°°¥nµÁ®¤µ³¤´ª´»¦³r °µ·
»Ç oµ
5.4.4. ªµ¤¤»n®¤µ¥Á¡µ³¥n°¤¸ÊÄ®oÁ®È®oµ¸ÉÂ¨³µ °µ´µ¦«¹¬µ¦³´
nµ Ç
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5.5. Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÎµ®¦´µªÅ¥¤»¨·¤Ä´®ª´µ¥Â£µÄo
µ¦´µ¦«¹¬µÎµ®¦´µªÅ¥¤»¨·¤Ä´®ª´µ¥Â£µÄo´Ê ¦´µ¨Åo
Îµ®ÂªÃ¥µ¥Á}¦¸Á¡µ³¤µµÂ¨oª Â¤o¦³´Én°µ¦Á¨¸É¥Â¨µ¦¦°Äe
¡.«.2475 º° ´´ÊÂne ¡.«.2441 ¦´µ¨¸É 5 (¡.«.2411-2453) Á¦·É¤·¦¼µ¦«¹¬µÂ¨³n°¤µÄe
¡.«.2449 Åo Á¦·É ¤ ¤¸ Â ªªµ¤·  ¸É ´  µ¦«¹  ¬µÄµ¤¨¸É ¤¸ £ µ¬µ¡¼  Â¨³£µ¬µ®´ º ° ¸É
ÂnµÄ®oÅo¤¸µ¦Á¦¸¥®´º°Å¥¤µ ¹Ê Îµ®¦´Ä¤¨{µ¸µ¦¸É³ÎµÁ·Âªªµ¤·
´Ê¥´¤¸{®µ°»¦¦°¥¼n¤µ Á¡¦µ³µ¦«¹¬µ ³´Ê¥´Å¤nÄnµ¦«¹¬µ£µ´´ Â¨³Ä®¤¼nµª
Å¥¤»¨·¤ÈÅ¤n·¥¤n»¦®¨µ¥Á oµÁ¦¸¥ (¤¡¬r µÁ¨oµ, 2541: 44-46 )
¤¡¬r µÁ¨oµ (2541) ¦» ¡´µµ¦ °Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ °¦´µ¨
Îµ®¦´µªÅ¥¤»¨·¤´´ÊÂn¦´µ¨³Â¦®¨´Á¨¸É¥Â¨µ¦¦° ¡.«.2475 Á}o¤µ
ªnµ¤¸¦³ÁÈÎµ´Åo´¸Ê
1. ´¤µªÅ¥¤»¨·¤Ä´®ª´µ¥Â£µÄo¤¸¦·µ¦³ª´·«µ¦rÁ}
°¨»n¤µ·¡´»rÁ°Ã¥Á¡µ³ Ã¥¤¸Á°¨´¬rµÁºÊ°µ· «µµ £µ¬µ Â¨³ª´¦¦¤¸É
Á¸É¥ª o°´«µµ°·¨µ¤ °´ÃÁnÂ¨³Â ÈÂ¦n ÎµÄ®o¦³µ¦¨»n¤¸Ê¤¸°ÎµµÂ¨³¡¨´
n°¦°µµ¦Á¤º°´¦´n° oµ¼
2. ¦´Å¥¤¸°Îµµ¦´Â¨³¨Å¦´¸ÉÁ o¤Â È Åo¡¥µ¥µ¤¦´Á¨¸É¥Á®»¨ °¦´
´Ê¤··ªµ¤¤´É ¤··µ¦¡´µÂ¨³¤··µ¦¤¸nª¦nª¤°¥nµ¦³µÁºÉ°¤Ã¥Â¨³Áµ³Á¸É¥ª´Á}
“Å¦¨´¬¦´” ´ÊÂnn°Á¨¸É¥Â¨µ¦¦° ¡.«.2475 ¹ ¡.«.2535 µnªÁª¨µ¦´
ÎµÁ}o°¥°¤¦´ªµ¤ÂnµÂ¨³ªµ¤Â ÈÂ¦nµª´¦¦¤¸É¤¸°¥¼n °µªÅ¥¤»¨·¤Ä
´®ª´µ¥Â£µÄo ¹Â¤oÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ¦´³¤¸Á®»¨Á¡ºÉ°ªµ¤¤´ÉÁ}®¨´ Ân
o°Îµ¥°¤Ä®o¤··µ¦¡´µÂ¨³¤··µ¦¤¸nª¦nª¤ ¤¸µª¼n°¥¼noª¥¨°Áª¨µ
3. ´ÁºÉ°´ÊÂn¡¦³µ¤ÁÈ¡¦³Áoµ°¥¼n®´ªÅo¤¸¡¦³¦µÎµ¦´Á¤ºÉ° 23 ¤¸µ¤
¡.«.2502 Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÈÅo¦´µ¦´»nÁ¦·¤µµ´¼» °¦³Á« Ä®o
Á®»¨ °¦´Â¨³ªµ¤o°µ¦ °´¤µªÅ¥¤»¨·¤ “oµ¤··µ¦¡´µÂ¨³¤··µ¦¤¸nª
¦nª¤” ¤¸ªµ¤ÃÁnÁ}®¨´¤µ ¹Ê ´Ê¸ÊÁ®»¨¤··ªµ¤¤´ÉÈ¥´Îµ¦°¥¼n¨°Áª¨µÁn´
4. ¡´µµ¦ °Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ °¦´µ¨Îµ®¦´µªÅ¥¤»¨·¤Ä
´®ª´µ¥Â£µÄo¤¸¦³ÁÈ®¨´¨oµ¥¨¹´¨°nªÁª¨µ¸É«¹¬µº°
(1) ¤»nÁoµ¦¡¼µ¦Á ¸¥£µ¬µÅ¥Ä®oÅo
(2) ¤»n¦oµªµ¤Îµ¹Äªµ¤Á}Å¥
(3) ¤»nÁoª»¤ Â¨³Îµ´Ã¦Á¦¸¥°Áµ³
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5.6. µ¦«¹¬µ °µªÅ¥¤»¨·¤ Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
°·¨µ¤Á}«µµ¸ÉÄ®oªµ¤Îµ´°¥nµ¤µn°µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦Âª®µªµ¤¦¼o
µ¤¸É Áµª¸¥r ·r®¤ª (2535: 126) ¨nµªÅªoªnµ °·¨µ¤Áo®´ÄÁ¦ºÉ° °µ¦«¹¬µÁ}Îµ´
´Ê¸ÊÁ¡¦µ³µ¦«¹¬µÎµÄ®o¤»¬¥µ·Á·µ¦¡´µµ¦«¹¬µ³Á}¦³Ã¥r´ÊÄ¥µ(Ã¨
{»´)Â¨³°µ·¦´(ª´»oµ¥®¦º°¦Ã¨)Ã¥Á}¦³Ã¥r´Ê´Á° Äªµ¤¦´·°
¨°Ä´¤ Ájµ®¤µ¥µ¦«¹¬µÄ°·¨µ¤¹¤·ÄnÁ¡ºÉ°µ¦Á°µ´ª¦°ÂnÁ¡¸¥Á°´ÊÄ
Ã¨¸ÊÂ¨³Ã¨®oµÂnÁ¡¸¥¨Îµ¡´ ´´Ê¼o¸É¤¸ªµ¤¦¼o¹o°Îµ®oµ¸É °¨nµª ´Áº°Á·ª
»¨°ºÉÄ®o°¥¼nÄ®µ¸É ¼o°
µªÅ¥¤»¨·¤Ä¡ºÊ¸Éµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo Ä®oªµ¤Îµ´´µ¦«¹¬µÁ}
°¥nµ¤µÃ¥Á¡µ³µ¦«¹¬µoµ«µµ
¹·¥¤¸É³n»¦®¨µ °Á oµÁ¦¸¥Ä°Áµ³
°Áµ³¹¤¸µÎµ´Äµ¦¦oµ¦oµ°´¨´¬r °»¤ Â¨³ ¥´µ¤µ¦¦´¬µÁ°¨´¬r
°Á°ÅoÁ}°¥nµ¸¹Ä{»´ «¼¥rµ¦Á«°·¨µ¤Â¨³°·¨µ¤«¹¬µµ¤¥»«µ¦r
¡´µ´®ª´µ¥Â£µÄoª·¥µ¨´¥°·¨µ¤¥³¨µ ¤®µª·¥µ¨´¥ ¨µ¦·¦r ª·¥µÁ {µ¸
(2549) Åo¦»¦µ¥¨³Á°¸¥ ° °Áµ³ ÅªoÄªµ¤ºÉ°“°Áµ³µ´µ¦«¹¬µ°·¨µ¤” ´¸Ê
1.ª·ª´µµ¦ °°Áµ³
°Áµ³¤¸¦µ«´¡r¤µµ£µ¬µ°µ®¦´Îµªnµ “ ¢»» ” ®¤µ¥¹¸É¡´ Ã¦Â¦¤
nªÎµªnµ¢»»¤µµ¦µ«´¡r£µ¬µ¦¸Ã°µ¦µ· (Creco-Arabic) Îµªnµ “Pandokein” ®¤µ¥¹¸É
¡´ Îµ®¦´¦³µÄ´®ª´µ¥Â£µÄo ³Å¤n°°Á¸¥³´ª»oµ¥ Îµªnµ¢»» ¹
¨µ¥Á} “¢»»” ´ª³¡¥µrÂ¦Â¨³¡¥µr¸É°³Å¤n°°Á¸¥ Îµªnµ “¢»”» n°¤µ¹Á¡¸Ê¥¤µ
Á} “ °Áµ³ ” Ä¸É»
°Áµ³Á}µ´«¹¬µ¸ÉÁnµÂn¸É»Ä£¼¤·£µ°µÁ¸¥ Â¨³Á}µ´«¹¬µ¸É
¤¸µ´Êµ«µµÂ¨³µµ¦«¹¬µ ¤¸ o°´·µªnµ°Áµ³Á· ¹ÊÄ°¸¥·r Â¨oªÂ¡¦n¤µ¼n
Á°Á¸¥ ª·ª´µµ¦ °°Áµ³Åoªª· ´µµ¦¤µµµ´«¹¬µoµ °¼o¦¼o ¨nµªº°Á¤ºÉ°¦µ
¤¸¼o¦¼oÈ³¤¸¼o¤µÁ¡ºÉ°«¹¬µ®µªµ¤¦¼oµ¼o¦¼o´Ê Â¨³Á¡ºÉ° ªµ¤³ªÎµ®¦´¡ªÁ µ ¡ªÁ µÈ
³¦oµ¸É¡´´ªÉ ¦µª¦·ÁªÄ¨oÇ ´oµ °¼o¦¼o ¸É¡´¸Ê³¼Á¦¸¥ªnµ°Áµ³ Á¤ºÉ°ÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ
¸É¡´´¨nµªÈ³Á}¤´· °°Áµ³ Á¡ºÉ°«·¬¥r¦»n®¨´³ÅoÄon°Å ®µ¤¸¼o¸Éo°µ¦
Âª®µªµ¤¦¼oÎµª¤µ ¸É¡´Ä¦·Áªoµ °¼o¦¼oÈ³¤¸¤µ ¹Ê Â¨³oµ °¼¦o ¼oÈ³¨µ¥Á}
«¼¥r¨µ ª·¸µ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°Ä°Áµ³´Ê ¤¸¨´¬³¨oµ¥´µ¦°Â±³¨³Áµ³±½ (
¨»n¤«¹¬µ¸É¤¸ ¼oÁ¦¸¥´ÉÁ}ª¨¤Ã¥¤¸Ãp³¦¼Á}¼oÁ«µ®¦º°´É°) ¸É¤¸°Ä¤´¥·³³ª¸
Â¨³¤´¥·°ºÉ ÇÄ·Â³ª´°°¨µ
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°Áµ³Ä´®ª´µ¥Â£µÄoÁ· ¹Ê n°°Áµ³Ä¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥ ¹É
n°´ÊÁ¤ºÉ°¦·«ª¦¦¬¸É 19 ¤»±´¤¤´ Á«µ³¸¦ Åo´ ¹Åªoªnµ °Áµ³Â®nÂ¦Ä´®ª´µ¥Â
£µÄoº° °Áµ³´ª¨µº°Áµ³ Á· ¹Ê Á¤º°É 500 e¸Énµ¤µ n°´ÊÃ¥»¦®¹É ° ´¥°»¤µ
¸É¤µµ¦³Á«Á¥Á¤
2.µ¦Á¨¸É¥Â¨°Áµ³
Äe ¡.«. 2501 ¦³¦ª«¹¬µ·µ¦ÅoªµÃ¦µ¦¡´µµ¦«¹¬µ´Éª¦³Á«
Ã¥Ânµ¦«¹¬µ°°Á} 12 £µ Ã¥Ä®o£µ«¹¬µ 2 ¹É´´Ê ¹Ê¸É´®ª´¥³¨µÁ}¼oÂ¼ ¨
¦´·°µ¦¡´µµ¦«¹¬µÄ´®ª´µ¥Â£µÄo Äµ¦¡´µµ¦«¹¬µ¦´Ê¸Ê Åo¤¸µ¦
¡·µ¦µ¹µ¦«¹¬µÄ¦¼Â °°Áµ³ ¹ÉÁ}µ¦´µ¦«¹¬µ¸É¨oµ®¨´ Â¨³¤¸¨n°ªµ¤
¤´É °µ·oµÁ¤º° Á¤º°É ª´¸É 12-17 ¡§«·µ¥ 2503 Åo¤¸µ¦´¦³»¤´¤¤µ °£µ
µ¦«¹¬µ 2 Ä¦´Ê¸Ê ¸É¦³»¤Åo¤¸ o°¨Äµ¦´¦³Á¸¥ªnµoª¥µ¦¦´¦»°Áµ³ Ã¥¤¸
ª´»¦³r 4 ¦³µ¦º°
- Á¡ºÉ°Ä®o°Áµ³³Á¸¥ °´®¤µ¥¹ µ¦¥°¤¦´Âªµµ¦¦´¦»
µ¦«¹¬µÄ°Áµ³
- Á¡ºÉ°¦´¦»°µµ¦ µ«¹¬µ Â¨³¦·Áª ´ÎµÁ µo ¼n°Áµ³ ´Îµ
jµ¥ºÉ°°Áµ³
- ¦´¦»µ¦Á¦¸¥µ¦° ¦´¦»®¨´¼¦´°Ä®oÁ}´Ê ´°
£µ¬µÅ¥Â¨³´µ¦°ª·µ¸¡µ¤ªµ¤o°µ¦Â¨³ªµ¤¡¦o°¤
- ´Ä®o¤¸µ¦¦³Á¤·¨µ¦°´Ê´ª¦³Ã¥ µ¦³¦ª«¹¬µ·µ¦³
¤°Ä®o´®ª´Â¨³£µ«¹¬µ 2 ÎµÁ·µ¦
Äe ¡.«.2504 ¦³¦ª«¹¬µ·µ¦ÈÅo¦³µ«Äo “¦³Á¸¥¦³¦ª
«¹¬µ·µ¦ªnµoª¥µ¦¦´¦»nÁ¦·¤°Áµ³Ä£µ«¹¬µ 2 ¡.«. 2504 Ã¥¤¸µ¦³Îµ´ °
¦³Á¸¥ ´¸Ê
- °Áµ³Ä¸É¤¸ ªµ¤Ä¸É ³¦´¦»·µ¦Ä®o¥Éº Á¦ºÉ° °³Á¸¥n°
µ¦µµ¦
- °Áµ³Ä¸É´ ·µ¦oµµ¦°Åo¸ ³Åo¦´µ¦°»®»µ
¦³¦ª«¹¬µ·µ¦
- Ä®o°Áµ³¸É³Á¸¥Â¨oª ´µ¦Á¦¸¥µ¦°µ¤®¨´¼¦ ´Êª·µ
«µµ ª·µµ¤´Â¨³ª·µ¸¡
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ÂªÃ¥µ¥ °¦´¸É³Ä®o¤¸ µ¦Â¨£µ¡µ«¹¬µ°Áµ³Ä®oÁ}Ã¦Á¦¸¥
¦µ¬¦r Ã¥¤¸ÂÎµÁ·µ¦Ân°°Á} 2 ´Ê°
- Ã¦µ¦¦´¦»°Áµ³Á}Ã¦Á¦¸¥¦µ¬¦r°«µµ°·¨µ¤ ¹Ê
Ä ¡.«. 2508-2511 Á}ÂªÃ¥µ¥¸Éo°µ¦Ä®o¤¸ µ¦Â¨£µ¡°Áµ³
Á}Ã¦Á¦¸¥¦µ¬¦r°«µµ°·¨µ¤µ¤¡¦³¦µ´´·Ã¦Á¦¸¥¦µ¬¦r
¡.«. 2497 Á¡º°É Ä®o°¥¼£n µ¥Äoµ¦ª»¤ °¡¦³¦µ´´·Ã¦Á¦¸¥¦µ¬¦r Ân
µ¦ÎµÁ·µ¦Ä ´Ê¸¥Ê ´Å¤n¤¸µ¦´´ Á}Åµ¤ªµ¤¤´¦Ä
- Ã¦µ¦¦´¦»°Áµ³Á}Ã¦Á¦¸¥¦µ¬¦r°«µµ°·¨µ¤ ´Ê¸É 2 Á¦·É¤
¹Ê Äe ¡.«. 2509 ³¸ÉÃ¦µ¦Â¦ÎµÁ·µ¦¥´Å¤nÁ¦È·Ê ®¨´µ
Ã¦µ¦¦´¦»¦´Ê¸É 2 ÈÅo¤¸Â¦´¦»Á¦ºÉ°¥¤µ¹{»´
3. £µ¡°Áµ³Ä{»´
®¨´µÁ®»µ¦r¨ogÁ¤ºÉ°ª´¸É 4 ¤¦µ¤ 2547 °Áµ³¼¤°ÄÂn¨
Â¨³¤¸ªµ¤¡¥µ¥µ¤¤µ¤µ¥µ¦´¸³Ä®o¤¸ µ¦³Á¸¥°Áµ³ µ o°ÁÈ¦·¦µ¤¸°Áµ³
Ä°¸Îµª®¹É¸Éo°µ¦³Á¸¥Ân¦³Á¸¥Á¸É¥ª´µ¦³Á¸¥Å¤nÁ°ºÊ° Ân¦´¨´
¤°ªnµ°Áµ³Å¤no°µ¦³Á¸¥´£µ¦´ Á¤ºÉ°µ£µ¦´ÅoÁ¨¸É¥Â¨¦³Á¸¥ªnµoª¥
µ¦³Á¸¥°Áµ³È¦µªnµ¤¸°Áµ³¤µ³Á¸¥Á}Îµª¤µ µµ¦Îµ¦ªÁ¤ºÉ°Áº°
»¤£µ¡´r 2547 ¡ªnµ¤¸°Áµ³Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo´Ê®¤ 126 Ã¦ Â¥Á}{µ¸
54 Ã¦ ¥³¨µ 28 Ã¦ Â¨³ ¦µ·ªµ 44 Ã¦
Á¤ºÉ°ª´¸É 28 Á¤¬µ¥ 2547 ¦³¦ª«¹¬µ·µ¦Åo°°¦³Á¸¥¦³¦ªªnµ
oª¥µ´«¹¬µ°Áµ³ ¡.«. 2547 Á¡º°É ÁdÃ°µÄ®o°Áµ³nµÇ¤µ³Á¸¥ ¹ÊÁ}µ´
«¹¬µ°Áµ³¸É¼o°µ¤®¤µ¥ ÄÁº°¡§¬£µ¤ 2547 ¤¸°Áµ³Ä´®ª´µ¥Â£µÄo
³Á¸¥ 214 Ã¦ ÄÁº°¦µ¤ 2547 ¤¸°Áµ³¸É³Á¸¥´Ê®¤ 249 Ã¦ Â¥Á}
{µ¸ 150 Ã¦ ¥³¨µ 53 Ã¦ ¦µ·ªµ 46 Ã¦ ®¨´µ°Áµ³Åo³Á¸¥°Áµ³È¼
Á¦¸¥ªnµ ” µ´«¹¬µ°Áµ³ ” Å¤nÄnÃ¦Á¦¸¥°Áµ³´¸É®¨µ¥Á oµÄ nªÃ¦Á¦¸¥Á°
°«µµ¤¸ 307 Ã¦ Ä´®ª´ ¥³¨µ 75 Ã¦ {µ¸ 171 Ã¦ ¦µ·ªµ 61 Ã¦
¨¦»µµ¦¡³ °¦¦µ´ªÂ °°Áµ³´¦´¤¦¸nª¥
«¹¬µ·µ¦Á¤º°É ¨µ¥e 2547 Åo¤¸ o°¦»Á¸É¥ª´ ¦³µ¦°Â °Áµ³´¸Ê
1. ®¨´¼¦Å¤nÂn° ¹Ê°¥¼n ´ªµ¤o°µ¦ °Ãp³¦¼¼o°Â¨³¼oÁ¦¸¥
ªnµo°µ¦³Á¦¸¥¦¼o°³Å¦¤µo°¥ÁnµÅ¦
2. ¦³¥³Áª¨µÁ¦¸¥Â¨³´ÊÁ¦¸¥Å¤n¥º®¥»n µ¤ªµ¤ÎµÁ} °¼oÁ¦¸¥
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3. µ¦ª´¨¸ÉÁ}¦³Å¤n¤¸ ¹Ê °¥¼n´ªµ¤¡°Ä ªµ¤Á®¤µ³¤Â¨³µ¦
ª··´¥ °¼o°Â¨³¼oÁ¦¸¥ªnµÁ¡¸¥¡°Â¨oª®¦º°¥´Â¨³Å¤n¤¸®¨´µ¦´¦°ª»·ÄÇ Á¡¦µ³
Ájµ®¤µ¥º°ÎµÅÄo·´·«µ·Á}Îµ´
4. ¼o°ÅoÂnÃp³¦¼®¦º°µ° ¹ÉÁ}¼o¦»ª»·®¦º°Á}¦µr
ªµ¤¦¼oµ«µµ¸É¦³µ¥°¤¦´´º° ¤¸¨¼«·¬¥r®¦º°µ·¡¸Éo°¸É¤¸ªµ¤¦¼onª¥°Á¦¸¥ªnµ
¼onª¥Ãp³¦¼®¦º°°»µ
5. ÂÁ¦¸¥Â¨³ºÉ°Äo´¤£¸¦r°´¨-»¦°µÁ}®¨´Ã¥¤¸®´º°Á¦¸¥¸É
Á¦¸¥ªnµ ” ¸µ ” £µ¬µ¸ÉÄoÄ°Áµ³³Á}£µ¬µ°µ®¦´Â¨³¤¨µ¥¼
6. µ¸ÉÁ¦¸¥ÄooµÃp³¦¼®¦º°¦oµ®o°Á¦¸¥¦ª¤¸ÁÉ ¦¸¥ªnµ ” µ¨´¥ ®¦º°
µ¨µ ” Á}µ¸ÉÁ¦¸¥ ¼oÁ¦¸¥³¨¼¦³p°®¦º°¦³n°¤¡´°µ«´¥°¥¼n¦° Ç oµÃp³¦¼
Á¦¸¥ªnµ°Áµ³
7. ¼oÁ¦¸¥Á}Åo´Ê¼oµ¥Â¨³¼®o ·ÂnÂ¥®o°´Á¦¸¥ Â¨³¸É¡´ÈÂ¥´
°¥¼n¨³nª °°Áµ³Å¤nÎµ´°µ¥»´ÊÂnÁÈ ¹¦µ
8. ¦³¦·®µ¦´µ¦ ¹Ê°¥¼n´ Ãp³¦¼ Á}¼oªµ¦³ ¦³Á¸¥ Ár
·µ µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ µÂ®nÈÁ¦n¦´ µÂ®nÈ¥º®¥»noµ
9. ÁºÊ°®µ®¨´¼¦¸É°Ä°Áµ³ÅoÂn
- ®¨´µ¦«¦´µ
- «µ´´·
- °¦¦µ·µ¥°´¨»¦°µ
- ª³ °«µµ¤»±´¤®¤´
- ¦³ª´·«µ¦r
- £µ¬µ°µ®¦´
- £µ¬µ¤¨µ¥¼
4. {®µ°»¦¦Â¨³ªµ¤o°µ¦ °µ´«¹¬µ°Áµ³Ä´®ª´µ¥Â
£µÄoÄ{»´
4.1 {®µoµÃ¦¦oµ¡ºÊµ
µ´«¹¬µ°Áµ³Åo³Á¸¥µ¤¦³Á¸¥ °¦³¦ª«¹¬µ·µ¦
ªnµoª¥ µ´«¹¬µ°Áµ³ ¡.«. 2547 Îµª 255 Ã¦¥´¤¸{®µoµÃ¦¦oµ¡ºÊµ Â¨³
·É¸Éµ°Áµ³Á°Ä®oµ¦´´Ä®oÅoÂn jµ¥µ´«¹¬µ Áµ °µµ¦µ¸É µ¨µÁµ³
Â¨³°Áµ³¸¡É ´ °´Á¦¸¥ µ¸É°µÊÎµ¨³®¤µ  ·ÉÂª¨o°¤£µ¥Ä Å¢¢jµÂ¨³¦³µ
Á}o
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4.2 {®µoµÃ¦¦oµµ¦¦·®µ¦µ´«¹¬µ°Áµ³
µ´«¹¬µ°Áµ³¤¸¼o¦·®µ¦º°Ãp³¦¼ ¼onª¥Ãp³¦¼ Ân¨³°Áµ³¤¸
Îµª¼onª¥Ãp³¦¼Å¤nÁnµ´ ¹Ê°¥¼n´ªµ¤ÎµÁ} °nµÃp³¦¼ Ä°¸µ´«¹¬µ°Áµ³
¥´Å¤n¤¸Ã¦¦oµµ¦¦·®µ¦¸É´Á
°Áµ³Åo¦³»¤®µÂªµÁ¡ºÉ°Îµ®Ã¦¦oµµ¦
¦·®µ¦°Áµ³ °µ´Ê µ°Áµ³¥´ÅoÁ°Ä®oµ¦µµ¦nª¥·µ¤¨ Ä®oÎµ¸ÊÂ³Âª
µµ¦¦·®µ¦´µ¦ °µ´«¹¬µ°Áµ³°¥nµn°ÁºÉ°
4.3 {®µoµ®¨´¼¦µ¦Á¦¸¥µ¦°Äµ´«¹¬µ°Áµ³
µ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°Äµ´«¹¬µ°Áµ³ Å¤n¤¸®¨´¼¦¸ÉÁ}
¨µ¥¨´¬r°´ ¬¦ µ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦° ¹Ê°¥¼n´ªµ¤´ °Ãp³¦¼ Ân¨³Â®n¤¸µ¦´µ¦
Á¦¸¥µ¦°¸ÉÂ nµ´ ¹Ê°¥¼n´ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦ °Ãp³¦¼ Ãp³¦¼ °µ´«¹¬µµ
Â®nÅ¤n¦³r³Îµ®Ä®o¤¸®¨´¼¦¸ÁÉ }¨µ¥¨´¬r°´¬¦ Âno°µ¦°«µµ£µ¡
°Áµ³Á·¤ Ç Á°µÅªo °µ´Ê´«¹¬µÅ¤nµ¤µ¦Îµªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄµoµ«µµÅÁ¸¥
Ã°¨µ¦Á¦¸¥ÅoÁ¤ºÉ°Å«¹¬µn°¸É°ºÉ ÂnÃp³¦¼¤¸ªµ¤¦³rÄ®oµ¤µ¦Á¸¥Ã°¨µ¦
Á¦¸¥Äª·µ¸É °Åo µ°Áµ³ÅoÁ°ÂªÂªµÂoÅ {®µ´¨nµª´¸Ê º° Ä ³¸ÅÊ ¤n
ª¦Îµ®®¨´¼¦Ä®oµ´«¹¬µ°Áµ³
Ânµ¦Á¦¸¥µ¦°¸É´Ä°Áµ³Ä®oµ¤µ¦
Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸¥Åo
5. °Áµ³´µ¦¦oµ°´¨´¬r °»¤Ä´®ª´µ¥Â£µÄo
°Áµ³³¤¸µÎµ´Äµ¦¦oµ°´¨´¬r °»¤¤»¨·¤Ä´®ª´
µ¥Â£µÄo ¨¨· °°Áµ³³¤¸Á°¨´¬r¸ÉnµÅµ»¨´ÉªÇ ÅoµnµÇ ´n°Å¸Ê
5.1 ª·¸¸ª·
ª·¸µ¦ÎµÁ·¸ª· °¤»¨·¤Ä´®ª´µ¥Â£µÄo³¤¸ªµ¤´¤¡´r
´®¨´Îµ° °«µµ ÎµÄ®o¤¸ªµ¤ÁºÉ°Â¨³ª´¦¦¤¸ÉnµÅµ¼o´ÉªÅÄ£¼¤·£µ°ºÉÇ
°¦³Á« ¨¨· °°Áµ³³Á}¼o¸É¦´¬µª´¦¦¤ °o°·É Ã¥Á¡µ³ª´¦¦¤¸Éªµ
°¥¼n¡ºÊµ °®¨´ªµ¤ÁºÉ°µ«µµ °µ´Ê¼oÁ¦¸¥Ä°Áµ³µ³Á}¼oÎµµ
·ª·µ Â¨³Á}¸É¡¹É °´¤ Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·ÉÄÁ¦ºÉ°«µµ Án
5.2 £µ¬µ
°Áµ³Á}µ´«¹¬µ®¹ÉÄ´®ª´µ¥Â£µÄo¸É¤¸µ
Îµ´Äµ¦Îµ¦Åªo¹É£µ¬µ¤µ¨µ¥¼¹ÉÁ}£µ¬µ¸ÉÄo´°¥nµªoµ ªµÄ£¼¤£· µÂ®n¸Ê ¼oÁ¦¸¥
Â¨³¨¨· °°Áµ³³¼o¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Äo°´ ¦³¥µª¸ ¹ÉÁ}°´ ¦³¸É¤¸ µ¤µµ
°´ ¦³°µ®¦´ °µ´Ê°Áµ³¥´Á}µ´¸É¤¸µÎµ´Äµ¦°£µ¬µ°µ®¦´¹É
¦¦µ´ª·µµ¦¤»¨·¤º°ªnµÁ}ºÉ°Äµ¦Îµªµ¤Á oµÄ°·¨µ¤ °¥nµÅ¦Èµ¤¼oÁ¦¸¥Ä°Áµ³
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Â¨³¨¨· °°Áµ³nªÄ®n³Å¤n°n ¥¤¸ªµ¤¦¼oÄµ¦Äo£µ¬µÅ¥ Á¡¦µ³ª·µµ¦µ¤´³Å¤n
¤¸°Äµ´«¹¬µ°Áµ³
5.3 ªµ¤¦¼o´Êµ¦¦¤Â¨³µÃ¨
¨¨· °°Áµ³³Á}¼o¸É¦´´Ã¬ ³Äoª¸ ·ÂÁ¦¸¥nµ¥ µ¦Äo
¸ª·³Áo®´ÄÁ¦ºÉ°«µµ ÂnÅ¤nÅo®¤µ¥ªµ¤ªnµ¡ªÁ µÅ¤n¤¸ªµ¤¦¼oÁ¸¥É ª´µÃ¨ Á¡¦µ³
ª·µµ¦«µµ°·¨µ¤³¦°¨»¤ª·µµ¦µ¦¦¤Â¨³µÃ¨ Ânoµ¨nµª¹ª·µµ¦µ¤´¸É¤¸
°ÄÃ¦Á¦¸¥ °¦´ ¼oÁ¦¸¥Ä°Áµ³³Å¤nn°¥¤¸ªµ¤¦¼o¦³Á£¸ÁÊ ¡¦µ³ª·µµ¦´¨nµª³Å¤n
¤¸°Ä°Áµ³
5.4 Á«¦¬·
¨¨· °°Áµ³nªÄ®n³Á}¼o¦³°°µ¸¡¦¼°«µµ
°µ³°°¥¼n ¸É°Áµ³®¦º°Ã¦Á¦¸¥Á°°«µµ°·¨µ¤ °µ´ÊÈ°µ³¦³°
°µ¸¡Á¬¦¦ Å¤n¤¸ªµ¤¦¼oµª·µ¸¡ Á¡¦µ³Å¤n¤¸Ã°µÅo«¹¬µÄnª¸É«¹¬µÄ°Áµ³
5.5 µ¦Á¤º°
¨¨· °°Áµ³³Å¤n°¥¤¸ªµ¤¦¼oÁ¸¥É ª´µ¦Á¤º°´ÉªÇÅ °
¦³Á« Ân¡ªÁ µÈ³¤¸µÎµ´Äµ¦¸ÊÎµ´¤Äµ¦Á¨º°´µ¦Á¤º°´Ê ¦³´o°·É
Â¨³¦³´¦³Á« Â¨³¤¸¨¨·µ°Áµ³µÈÅo¦´Á¨º°Ä®oÁ}´µ¦Á¤º°¦³´o°·É
5.6 ´ª·µµ¦¤»¨·¤
´¦µr¤»¨·¤Ä´®ª´µ¥Â£µÄonªÄ®nÁ}¨¨· °
°Áµ³ Ä°¸¨ ¨· °°Áµ³Á}¸É¥°¤¦´ °´¤¤»¨·¤´ÊÄÂ¨³nµ¦³Á« oª¥
Á®»¨´¨nµª ´®ª´µ¥Â£µÄoÄ°¸¹¨µ¥Á}«¼¥r¨µ °µ¦«¹¬µ°·¨µ¤ Â¨³¤¸
¼oµ¦³Á«nµÇ ¤µ«¹¬µ°·¨µ¤Ä¡ºÊ¸ÉÂ®n¸Ê
®¨´µ¸Éµ´«¹¬µ°Áµ³ÅoÂ¦£µ¡Á}Ã¦Á¦¸¥¦µ¬¦r°«µµ°·¨µ¤Â¨oª
®¨´¼¦ °°Áµ³Á·¤¹ÉÅ¤nÁ}¨µ¥¨´¬r°´ ¬¦È¼ ¡´µÄ®oÁ}®¨´¼¦¸ÉÁ}¨µ¥¨´¬r
°´¬¦ ®¨´¼¦¸É¡´µ¤µÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦ÅoÂn ®¨´¼¦°·¨µ¤«¹¬µ ¡.«. 2504 ®¨´¼¦
°·¨µ¤«¹¬µ ¡.«. 2513 ®¨´¼¦°·¨µ¤«¹¬µ ¡.«. 2523 ®¨´¼¦°·¨µ¤«¹¬µ ¡.«. 2535
®¨´¼¦°·¨µ¤«¹¬µ ¡.«. 2540 ®¨´¼¦°·¨µ¤«¹¬µ ¡.«. 2546 Â¨³ Á¤ºÉ° ª´¸É 25 ..2548 ¤¸
¤·³¦´¤¦¸ Ä®o´µ¦Á¦¸¥µ¦°µ¤®¨´¼¦°·¨µ¤«¹¬µ¢{¦Þ°¸ ¦³Îµ¤´¥· ¡.«.
2548 ¹ÉÎµ´µ³¦¦¤µ¦°·¨µ¤¦³Îµ´®ª´´Êµ¤´®ª´Ä®oµ¦¦´¦°Ã¥ÄoÁª¨µ
Á¦¸¥ 6 e Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´®¨´¼¦µ¦«¹¬µ ´Ê¡ºÊ µ °¦³¦ª«¹¬µ·µ¦

46

°¸É 6 ¦µ¥µµ¦ª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
««·¦´«¤·Í ª·¦Ã· ( 2540 ) Åo«¹¬µª·´¥Á¸É¥ª´ “»£µ¡¸ª· °´Á¦¸¥Å¥¤»¨·¤
Ä Ã¦Á¦¸¥Á°°«µµ°·¨µ¤ : ¦¸«¹¬µ Ã¦Á¦¸¥¤¼¨··°µ·µ °ÎµÁ£°ÃÃ¡·Í
´®ª´{µ¸” ¨ °µ¦«¹¬µª·´¥¦»ªnµ {´¥Á¸É¥ª´µ¦´µ¦®¨´¼¦°·¨µ¤«¹¬µ
¦³´¤´¥¤«¹¬µ °oÂ¨³°¨µ¥ ¡»«´¦µ 2535 Å¤nªnµ³Á}µ¦´µ¦oµª·µµ¦
µ¦´¦³®¦º°·É¸ÉÁ°ºÊ°n°µ¦Á¦¸¥µ¦° µ¦´µ¦Änª¸ÉÁ¸É¥ª o°´»¤ Â¨³¨µ¦
´µ¦®¨´¼¦°·¨µ¤«¹¬µ ¦³´¤´¥¤«¹¬µ°oÂ¨³°¨µ¥ ¡»«´¦µ 2535 ´Ê 3 oµ
¤¸ªµ¤´¤¡´r´¦³´»£µ¡¸ª·
{®µ°»¦¦ °µ¦Îµ®¨´¼¦°·¨µ¤«¹¬µ ¦³´
¤´¥¤«¹¬µ°oÂ¨³°¨µ¥ ¡»«´¦µ 2535 ¤µÄoÄ¦³ªµ¦Á¦¸¥µ¦° °
Ã¦Á¦¸¥¤¼¨··°µ·µ Ân°° Á} 3 oµ º° (1) {®µ¸ÉÁ·´´Á¦¸¥ nªÄ®nÁ}
{®µªµ¤¥µ°´ÁºÉ°¤µµ¼o¦° °´Á¦¸¥nªÄ®n¦³°°µ¸¡Á¬¦¦¦¤
¹¤¸¦µ¥ÅoÃ¥Á¨¸É¥n°¦´ªÁ¦º°ÉÎµ °µ¸Ê ´Á¦¸¥nªÄ®nÈ¦³´{®µªµ¤Á¦¸¥°´
ÁºÉ°¤µµµ¦Á¦¸¥¸Én° oµ®´ (2) {®µ¸ÉÁ· ¹Ê´¦¼°µµ¦¥r °Ã¦Á¦¸¥nªÄ®nÁ}
{®µÄÁ¦ºÉ° °¦¼°µµ¦¥roµª·¥µ«µ¦r ·«µ¦r Â¨³£µ¬µ°´§¬ ¹É¤¸Îµªo°¥ Â¨³
¦¼°µµ¦¥r¸É°ª·µ´¨nµª¤·Åo¤µµµ µ´¨nµªÃ¥¦ n¨Ä®oµ¦Á¦¸¥µ¦°¤¸
¦³··£µ¡n° oµÉÎµ Â¨³ (3) {®µÁ¦ºÉ° o°Îµ´µoµ°µµ¦µ¸É¸ÉÅ¤nµ¤µ¦¦°¦´
Îµª ´Á¦¸¥¸ÉÁ¡·É¤ ¹ÊÄÂn¨³e °µ¸ÊÃ¦Á¦¸¥È¦³´{®µÄÁ¦ºÉ° µ¦ µÂ¨
ª´»°»¦r¸ÉÄoÄµ¦Á¦¸¥µ¦°µ°¥nµ¸ÉÅ¤n¤¸Îµ®nµ¥Äo°¨µ
Å¡«µ¨ Å¥¦µ ( 2534 ) Åo«¹¬µ “¦³´ªµ¤Å¤n°¨o°¦³®ªnµ·¦¦¤µ¦Á¦¸¥
µ¦° ÄÃ¦Á¦¸¥¦³¤«¹¬µ´¡§·¦¦¤µª´¦¦¤ °´Á¦¸¥¸É´º°«µµ°·¨µ¤
Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo” ¨µ¦ª·´¥¡ªnµ ·¦¦¤µ¦Á¦¸¥µ¦°ÄÃ¦Á¦¸¥¤¸ªµ¤Å¤n
°¨o°´ª´¦¦¤ °´Á¦¸¥¸É´º°°·¨µ¤¼ Án µ¦Á ¸¥®¤µ¥¸ÉÄoÎµ ¹Êoªnµ
¦µÁoµ µ¦¨nµªÎµ°ª¥¡¦¸É °¡¦µ·É«´·Í··Í´Ê®¨µ¥ µ¦°·µ¥Ä®o´Á¦¸¥Á oµÄªnµÃ¨
Á· ¹ÊÁ°µ¤¦¦¤µ· ¤»¬¥r¤¸ª·ª´µµ¦¤µµ¨· µ¦ fÄ®oÎµªµ¤Áµ¦¡¡n°Â¤n µ·¼oÄ®n
Ã¥µ¦Å®ªo ·¦¦¤Á oµ´®ª³¸É´¼nÁo¦Îµµ¥´®· µ¦¦o°Á¡¨¸ÉÁ¸É¥ª´ªµ¤ÁºÉ° °
«µµ°ºÉ µ¦¦Îµ¸É¤¸nµ¦ÎµÄ¨´¬³ °µ¦Å®ªo ´Á¦¸¥¦ÎµÅ¥Ã¥µ¦®n¤oµÅ µ¦Îµªµ¤
³°µ°µ®µ¦Ã¥Å¤nÄoÊÎµÅ®¨nµ µ¦¦³·¬r·É °¸ÉÄo¡·¸ °«µµ°ºÉ µ¦´¡·¸Å®ªo¦¼¸É
¤¸µ¦Äo°Å¤o¼Á¸¥µ¦¦nª¤·¦¦¤ª´¨°¥¦³ µ¦Á oµ¦nª¤¡·¸ªµ¥´¤ µ¦Â¸ÉÄ®o
´Á¦¸¥µ¥Ân´ªÁ}¼o®·®¦º°´Á¦¸¥®·Ân´ªÁ}¼oµ¥ µ¦Ä®o´Á¦¸¥®·¸ÉÁ}´¸¯µ
»nµÁ µ´Ê Á}o
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¤´ »ª¦¦µ¦¸ ( 2541 ) Åo«¹¬µ “µoµªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµÃ¦Á¦¸¥´
»¤ °Ã¦Á¦¸¥Á°°«µµ°·¨µ¤Ä´®ª´£µÄo” ¨µ¦ª·´¥ ¡ªnµ ¦³´µ¦
·´·µµ¤µoµªµ¤´¤¡´r ¦³®ªnµÃ¦Á¦¸¥´»¤ °Ã¦Á¦¸¥Á°°
«µµ°·  ¨µ¤Ä´  ®ª´  ¦µ· ª µ µ¤ªµ¤·  Á®È  °¼o  ¦· ® µ¦Ã¦Á¦¸ ¥  ¦¼ °µµ¦¥r Â¨³
¼o¦°´Á¦¸¥ Ã¥£µ¡¦ª¤°¥¼nÄ¦³´µ¨µ Á¤ºÉ°ÎµÂÁ}¦µ¥oµ ¡ªnµ oµÃ¦Á¦¸¥
Åo ¦´  ªµ¤¦¼o Â ¨³¦·  µ¦µ» ¤  ¼o  ¦°´  Á¦¸ ¥  ¤¸  ªµ¤Á®È  ªn µ Ã¦Á¦¸ ¥ ¤¸ ¦ ³´  µ¦
·´·µ¤µªnµªµ¤·Á®È °¼o¦·®µ¦Ã¦Á¦¸¥ Á¤ºÉ°¡·µ¦µµÃ¦Á¦¸¥¸É¤¸ µnµ´
¡ªnµ Ã¥£µ¡¦ª¤Â¨³¦µ¥oµÂnµ´ Ã¥¸ÉÃ¦Á¦¸¥¸É¤¸ µÄ®n¤¸¦³´µ¦·´·µ
µ¤µoµªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµÃ¦Á¦¸¥´ »¤¤µªnµÃ¦Á¦¸¥ µÁ¨È Â¨³Á¤ºÉ°
¡·µ¦µµµ¸É´Ê °Ã¦Á¦¸¥ ¡ªnµÃ¥£µ¡¦ª¤Â¨³¦µ¥oµÅ¤nÂnµ´
{  ®µÂ¨³°»  ¦¦Ä¦³´  µ¦· ´ ·  µ µ¤µo µ ªµ¤´ ¤ ¡´  r ¦ ³®ªn µ 
Ã¦Á¦¸¥´»¤ °Ã¦Á¦¸¥Á°°«µµ°·¨µ¤Ä´®ª´¦µ·ªµ µ¤ªµ¤·Á®È
°¼o¦·®µ¦ Ã¦Á¦¸¥ ¦¼ °µµ¦¥r Â¨³¼o¦°´Á¦¸¥ ÅoÂn µ¦ µµ¦·n°ºÉ°µ¦¦³®ªnµ
Ã¦Á¦¸ ¥ ´  » ¤  ³¦¦¤µ¦Ã¦Á¦¸ ¥ Å¤n Å o Î µ ®o µ ¸É  µ°¥n µ ¦·  ´  Ã¦Á¦¸ ¥  µ
»¨µ¦Â¨³ª´»°»¦r »¤Á oµ¦nª¤·¦¦¤´µÃ¦Á¦¸¥o°¥ Â¨³µÃ¦Á¦¸¥ µµ¦
Á¥Â¡¦n¦³µ´¤¡´r·¦¦¤nµÇ °Ã¦Á¦¸¥
¼oª·´¥ÅoÁ°Â³ªnµ Ã¦Á¦¸¥ª¦¤¸µ¦·n°ºÉ°µ¦ µ¦Á¥Â¡¦n ¦³µ´¤¡´r·¦¦¤
nµ Ç °Ã¦Á¦¸¥Ä®o»¤Â¨³¼oÁ¸É¥ª o°Åo¦µ°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Â¨³ª¦°°·Á« ·µ¤¨
¨°´  °¦¤Ä®o  ªµ¤¦¼o Â n ¼o Á ¸É ¥ ª o °  °Ã¦Á¦¸ ¥ °¥n µ ´É ª ¹  °µ¸Ê ® n ª ¥µ¸É
¦´·°Ã¥¦Ã¥Á¡µ³Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦«¹¬µÁ°ª¦´¦¦Â¨³´»
o µ »  ¨µ¦Â¨³ª´  » °»  ¦r Ä ®o Á ¡¸ ¥ ¡° Â¨³¦³µ¥Ä®o ´É ª ¹  ¨°´  ¦³» ¤ ´ ¤ ¤µ
¼o  ¦· ® µ¦ Ã¦Á¦¸ ¥ Â¨³¼o Á ¸É ¥ ª o °  Á¡ºÉ ° Á¡·É ¤ ¦³·  · £ µ¡¦³´  µ¦· ´ ·  µ¤µo µ 
ªµ¤´¤¡´r ¦³®ªnµÃ¦Á¦¸¥´»¤Ä®o¼ ¹ÊÃ¥Á¡µ³Ã¦Á¦¸¥ µÁ¨È ª¦Ä®oªµ¤Ä
Á}¡·Á«¬
»§·Í º°¦µÁ± Â¨³³ ( 2546) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° “Ã¦µ¦¡´µ®¨´¼¦µ¸µ
´Ê°µ¨¸¢ Á¦º° nµ¥µ¸µ °ÎµÁ£°µÄ ´®ª´¦µ·ªµ” ¹ÉÁ}µª·´¥¸É¦¼µ¸µ °´
¦³°oª¥ °·®¤nµ¤ ¦¦¤µ¦¤´¥· ´ªÂµªoµ ÄÃ¦Á¦¸¥ 6 Ã¦Á¦¸¥ÄÁ  °.µÄ
¤µ¦nª¤´Îµ®¨´¼¦µ¸µ´Ê°µ¨¸¢¹ÉÅ¤nÁ¥¤¸¤µn° ´Ê¸ÊÃ¦Á¦¸¥µ¸µº°Ã¦Á¦¸¥°
«µµÁºÊ°oÂnÁÈ¸É¤¸°µ¥»
4-6 e ´Ê°µ¨¸¢ º° ´ÊÁ¦·É¤o °µ¸µ Ã¦Á¦¸¥¨´¬³
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´¨nµª¸ÊÁ}Ã¦Á¦¸¥¸É»¤´Ê´ ¹ÊÁ° ¸Énµ¤µÅ¤nÁ¥¤¸®¨´¼¦¸ÉÂn° Á}µ¦Á¦¸¥µ¦
°µ¤°´¥µ«´¥ Ã¦Á¦¸¥µ¸µ 6 Â®n¹¦nª¤´´Îµ®¨´¼¦ ¹Ê Á¡ºÉ°Ä®oÃ¦Á¦¸¥ÅoÎµÁ·µ¦
°°¥nµÁ}¦³ ¹Ê Â¨³ÁÈÅo¦´µ¦ f°¦¤°¥nµÅo¨¤µ ¹Ê
Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¦³µ¦nªÄ®n´º°«µµ°·¨µ¤¤¸ªµ¤ÁºÉ°
ªµ¤«¦´µ«µµ ¤¸ª´¦¦¤Â¨³ª·¸¤¨µ¥¼¸É¤¸«µµÁ}¦°Îµ®ª·¸¸ª· °¦³µ
Â¨³¤¸¦³ªµ¦nµ¥°®¨´»¦¦¤Â¨³¦·¥¦¦¤°¥nµÁ}¦³n°ÁºÉ° ¤´¥·¹Å¤nÄn
µ¸É·´·«µ·°¥nµÁ¸¥ªÂnÁ}«¼¥r¨µÎµ®¦´µ¦¦·®µ¦´µ¦Â¨³Â®¨nÁ¦¸¥¦¼o °
»¤
nª »ª¦¦«µr (2523) Åo«¹¬µª·´¥ªnµ Á°¨´¬r¸ÉÎµ´ °«µµ°·¨µ¤°¸
¦³µ¦®¹ÉÈº° «µµ°·¨µ¤nÁ¦·¤Äµ¦«¹¬µoªoµÄoµª·¥µµ¦ Ä i®µªµ¤Á¦·°
µ¤Äµª·µµ¦ Ânªµ¤Á¦·oµª®oµµoµª·µµ¦³o°Å¤n ´n°®¨´«¸¨¦¦¤Îµ°
°«µµ ªµ¤Á¦·³o°Å¤nÎµªµ¤Á¸¥®µ¥ ªµ¤Áº°¦o°¤µ¼n´¤nª¦ª¤
°µ¦ »µ«µr (2523) Åo«¹¬µªnµµ¦³µnªÄ®nÄ¸É´®ª´µ¥Â£µÄo
´º°«µµ°·¨µ¤ Â¨³ «µµ°·¨µ¤¤¸¨´¬³Ânµµ«µµ°ºÉ®¨µ¥¦³µ¦ ¦³µ¦¸É
Îµ´º ° Á}«µµ¸É¤¸ Îµ®ªµ¤ÁºÉ °Â¨³µ¦·´· Áº °» Ân ¤»¤ ¤¸Îµ°Á¸É¥ ª´
ª·¥µ«µ¦r «· ¨ «µ¦r ¦· ¥ «µ¦r ´¤«µ¦r ¤» ¬¥r «µ¦r ²¨² ¤¸Î µ°´Ê  Ä¦³´ 
Ã¥µ¥´ÉªÅ Â¨³Ä¦³´µ¦·´·Ä¸ª·¦³Îµª´¤¸Îµ°Á¸É¥ª´Ã¨®oµÂ¨³Ã¨¸Ê°¥nµ
¤¼ ¦ r ¦» Â¨oª Â³Á¦¸¥ Åo ªn µ Å¤n¤¸ ¡ §·  ¦¦¤Ä ®¦º° Âª·  Ä °¤» ¬¥r ¸É ³¡o  µ
° nµ¥ °«µµ°·¨µ¤
»ª·µ ¥¸É»n¦ ( 2533) Åo«¹¬µª·´¥Á¸É¥ª´ “»¨´¬³ °¼oÎµ«µµ°·¨µ¤¸ÉÁ°ºÊ°n°
µ¦¡´µ» ¤Â¨³Âªµµ¦´  f°¦¤¼oÎµ«µµ°·¨µ¤ Á¡ºÉ°¡´µ»¤Ä´®ª´ 
{µ¸” ¡ªnµ Äoµªµ¤¦¼o ¼oÎµ«µµ°·¨µ¤Ä»¤¸É¡´µÂ¨oª¤¸»¨´¬³¼ªnµ¼oÎµ
«µµ°·¨µ¤Ä»¤¸ÉÎµ¨´¡´µ ÂnÄoµªµ¤Á}¼oÎµ ¼oÎµ«µµ°·¨µ¤Ä»¤¸ÉÎµ¨´
¡´µ¨´¤¸»¨´¬³¼ªnµ¼oÎµ«µµ°·¨µ¤Ä»¤¸É¡´µÂ¨oª nªÄoµ°ºÉ Ç ÅoÂn
oµªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄÄ®¨´«µµ°·¨µ¤ oµªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄÁ¸É¥ª´µ¦¡´µ »¤
oµªµ¤¤¸¤»¬¥´¤¡´r oµªµ¤¤¸·¤»n¤´É¸É³¡´µ oµµ¦¥°¤¦´ª´¦¦¤ oµ ªµ¤
ÁºÉ°¤´ÉÄÁ° oµªµ¤°Â¨³oµªµ¤´¤¡´r´ ¼oÎµÄ®¤¼noµ ¡ªnµ Å¤n¤¸ªµ¤
Ânµ´
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¡«r Á¡µ¦¸ ( 2539) Åo«¹¬µª·´¥Á¸É¥ª´ “ªµ¤¥¹¤´É¼¡´Ä«µµ°·¨µ¤ °
Å¥¤»  ¨· ¤ ´  ®ª´  µ¥Â£µÄo ¸É ¤¸  ¨n ° ¡§·  ¦¦¤o µ ´  ¤ Á«¦¬·  Â¨³
»£µ¡¸ª·” µµ¦«¹¬µ¡ªnµ ªµ¤¥¹¤´É¼¡´Ä«µµ°·¨µ¤Å¤nÁ}°»¦¦n°µ¦
¡´µ Ân¨´¤¸¨nÁ¦·¤n°µ¦¡´µ´Ê·Ê ®µµ¤µ¦®µ¨ª·¸¸É³Îµªµ¤¥¹¤´É¼¡´Ä
«µµ°·¨µ¤Å¤¸nªnª¥Äµ¦¡´µ´®ª´µ¥Â£µÄoÂ¨oª ¥n°¤³¤¸¨Ä®oµ¦¡´µ
´®ª´µ¥Â£µÄoÅ¼nµ¦¡´µ¦³´¡ºÊµÅo°¥nµ¸ ¥·É°¸µ®¹É
´µr ÁÈÁÈ¤°³®¨¸ ( 2542) Åoª·´¥Á¸É¥ª´ “{´¥¸É¤¸¨n°µ¦£µ¡¦³
Ánµ °Ã¦Á¦¸¥°Áµ³ÄÁ ´®ª´µ¥Â£µÄo” ¡ªnµ {´¥µoµ«µµÄµ¦º°
«µµ°·¨µ¤Á}Á®»Îµ´°¥nµ¥·É ´ÊÄ¦³´ªµ¤o°µ¦ °¨»n¤¼o¦°Â¨³¨»n¤¼oÁ¦¸¥¸É
¥´Á¦¸¥¦o°n°µ¦Á oµ¤µ«¹¬µ ÄÃ¦Á¦¸¥°Áµ³¦³Ánµ¹Én¨Î µÄ®o¨»n ¤ Ã¦Á¦¸¥ 
°Áµ³¦³ÁnµÄÁ ´®ª´µ¥Â£µÄo ¤¸µ¦£µ¡ÅªoÅo¤µªnµ{´¥µoµ°ºÉÇ
Á¡¦µ³Ä´¤µªÅ¥¤»¨·¤´Ê¤¸ªµ¤Á¦n¦´Ä«µµ¤µ ¹ÎµÄ®oªµ¤o°µ¦Äoµ
n µ Ç o ° °¨o ° ´  ªµ¤ÁºÉ ° Â¨³ª´  ¦¦¤µo µ «µµ¤µ ¹Ê  Â¨³µ¦«¹  ¬µÄ
¦¼Â °Ã¦Á¦¸¥°Áµ³ ´ÅoªnµÁ}µ¦nµ¥°ª´¦¦¤Å¼n¦»n®¨´ °µªÅ¥
¤»¨·¤ Änªµoµµ¦«¹¬µ °µ¦Á¦¸¥«µµ´Ê Á¦¸¥ªnµÁ}µ´µoµ«µµ°¥nµ
®¹Én°µ¦º°«µµ°·¨µ¤n°Å ¹Éµ¦«¹¬µÁ}Â¨µ¸ÉÎµ´¥·ÉÎµ®¦´¡¨Á¤º°Ä
¦³Á«n°µ¦¡´µ´¤ÄoµnµÇ Ä®o¤¸ªµ¤ Á¦·oµª®oµÂ¨³Á}¦µµÎµ´ °
ª´¦¦¤Â¨³°µ¦¥¦¦¤ °´¤
¤¼±Îµ®¤´µÁ¨¤ Â¥µ ( 2545) Åo«¹¬µª·´¥Á¸É¥ª´ “µ¦Á¦¸¥Á¸¥ªµ¤·Á®È¦³®ªnµ
³¦¦¤µ¦°·¨µ¤¦³Îµ¤´¥·´¼oÁ¦¸¥¼oÄ®n Á¸É¥ª´µ¦´µ¦«¹¬µ°¦³ Ã¦Á¦¸¥
Á¦ºÉ° °·¨µ¤«¹¬µÄ¤´¥·¸É°¥¼nÄÂ¨³ °Á °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´{µ¸” ¡ªnµ ªµ¤·Á®È
°³¦¦¤µ¦°·¨µ¤¦³Îµ¤´¥· Â¨³¼oÁ¦¸¥¼oÄ®n¦³Îµ¤´¥·Á¸É¥ª´µ¦´µ¦«¹¬µ
°¦³Ã¦Á¦¸¥ Á¦ºÉ° °·¨µ¤«¹¬µ ÎµÂµ¤°µ¥» °µ¸¡ Â¨³ª»·µ¦«¹¬µ»oµ°¥¼nÄÁr
µ¦Á¦¸¥Á¸¥ªµ¤·Á®È¦³®ªnµ³¦¦¤µ¦°·¨µ¤¦³Îµ¤´¥·´¼oÁ¦¸¥¼oÄ®n¦³Îµ
¤´¥· Á¸É¥ª´µ¦´µ¦«¹¬µ°¦³Ã¦Á¦¸¥ Á¦ºÉ° °·¨µ¤«¹¬µ Ä¤´¥· Ã¥¦ª¤¡ªnµ¤¸
ªµ¤Ânµ´ µ¦Á¦¸¥Á¸¥ªµ¤·Á®È¦³®ªnµ³¦¦¤µ¦°·¨µ¤¦³Îµ¤´¥·¸É°¥¼nÄ
Á °ÎµÁ£°Á¤º°´³¦¦¤µ¦°·¨µ¤¦³Îµ¤´¥·¸É°¥¼n°Á °ÎµÁ£°Á¤º° Â¨³Á¦¸¥Á¸¥
ªµ¤·Á®È¦³®ªnµ¼oÁ¦¸¥¼oÄ®n¦³Îµ¤´¥·¸É°¥¼nÄÁ °ÎµÁ£°Á¤º°´¼oÁ¦¸¥ ¼oÄ®n¦³Îµ¤´¥·
¸É°¥¼n°Á °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´{µ¸ Á¸É¥ª´µ¦´µ¦«¹¬µ °¦³Ã¦Á¦¸¥ Á¦ºÉ° °·¨µ¤
«¹¬µÄ¤´¥· Ã¥¦ª¤¡ªnµÅ¤n¤¸ªµ¤Ânµ´
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Äµ¦ÂoÅ {®µ£µÄo³o°¦oµ¦³ª´«rÄ®¤nÄµ¦´µ¦³o°¨´´µ
¡´µÁ¡ºÉ°¸É³¥¦³´¸ª·ªµ¤Á}°¥¼n °¦³µ o°¦³®´¹{®µªµ¤Ânµ °
´¤Â¨³ª´¦¦¤ ³o°Á}Âªµ¸ÉÁ®¤µ³¤ Îµ®¦´¦³µÄ¡ºÊ¸É Îµ¹¹¡ºÊµ
°ªµ¤Á}¤»¬¥r¸Éo°µ¦µ¦¡´µ ¤¸ªµ¤Á¤°£µ Â¨³o°µ¦µ¦°¥¼n¦nª¤´°¥nµ´·»
¤¡¬r µÁ¨oµ (2541) Åo«¹¬µª·´¥Á¸É¥ª´ “Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ °¦´µ¨Ä
»¤µªÅ¥¤»¨·¤ ´®ª´µ¥Â£µÄo (¡.«.2475-2535)” ¨µ¦«¹¬µª·´¥ ¡ªnµ ´¤Å¥
¤»¨·¤Ä´®ª´µ¥Â£µÄo¤¸Á°¨´¬r¡·Á«¬ °Á° Å¤nªnµ³Á}Á¦ºÉ°ÁºÊ°µ· «µµ
£µ¬µÂ¨³ª´¦¦¤Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·É¤¸ªµ¤Â ÈÂ¦n µª´¦¦¤ ¹É¤¸¡´µµ¦¤µ¥µªµ
ÎµÄ®o¦³µ¦Änª¸Ê °¦³Á«¤¸¡¨´Â¨³°Îµµ n°¦°µµ¦Á¤º°´¦´Å¥n° oµ¤µ
Á}¡·Á«¬ ´´Ê µ¦ÎµÁ·Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ °¦´µ¨¨° 3 nªÁª¨µ¸É«¹¬µ (¡.«.
2475-2502, 2502-2516, 2516-2535) Â¤oªnµ³o°°¥¼n¡ºÊµ °Á®»¨ °¦´ ¸Éªnµoª¥ "¤··
ªµ¤¤´É" Á}®¨´Èµ¤ ÂnÄªµ¤Á}¦·Â¨oª¦´µ¨»¥»»¤´¥ÈÎµÁ}o°¥°¤Ä®o
Á®»¨ °¦´ "¤··µ¦¡´µ" Â¨³ "¤··µ¦¤¸nª¦nª¤" Á oµ¤µ¤¸´Êµ¦nª¤ (nª ¡.«.24752502) Â¨³¤¸µÎµ (nª ¡.«.2502-2535) Äµ¦Îµ®Â¨³ÎµÁ·µ¦µ¤Ã¥µ¥´¨nµª
°¥nµÅ¦Èµ¤ £µ¥®¨´µ¸Éµ´¼» °¦³Á«ÅoÁ oµ¤µ¤¸µÃ¥¦Äµ¦¡´µ
»£µ¡¸ª· °µªÅ¥¤»¨·¤Ä´®ª´µ¥Â£µÄo (Ã¥Á¡µ³´ÊÂn ¡.«.2502 Á}o¤µ)
Á®»¨ °¦´¸Éªnµoª¥ "¤··µ¦¡´µ" Â¨³ "¤··µ¦¤¸nª¦nª¤" ¤¸ªµ¤°¦¦¤Â¨³Á}¸É
¥°¤¦´ °¦³µ¦Ä¡ºÊ¸É¤µ ¹Ê Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·É¡¦³¦µ¦¸¥· ° °r¡¦³¤®µ¬´¦·¥r
Åo¤¸nªÎµÄ®oÁ®»¨ °¦´´Êµ¤¤··Áµ³Á¸É¥ª´Á oµÁ} "Å¦¨´¬r¦´" °¥nµ¨¤¨ºÂ¨³
Án´¥·É ¹Ê
ÁnÁ¸¥ª´µª·´¥ ° Darwish Moawad ( 2005) ¹Éª·´¥Á¦ºÉ°ªµ¤¦»Â¦Ä¡ºÊ¸É
µ¥Â£µ¦³Á«Å¥ : ªµ¤Å¤n¦¼o®´º° ªµ¤¥µµ¦Á¤º° µ¦¨´¨°ÎµÁ oµ·oµ ·É·
®¤µ¥ Â¨³ µ¦o°µ¦ÂnÂ¥·Â Å¤nÄnÁ¦ºÉ° °«µµÂ¨³ª´¦¦¤ ¹É¨µ¦ª·´¥
¡ªnµ µ¦ª»¤ªµ¤¦»Â¦Ä¡ºÊ¸Éµ¥Â£µ¦³Á«Å¥ ³o°ÄoÁª¨µ°¥nµ¤µ Ã¥
¦´µ¨ª¦³¦´¦»ÄÁ¦ºÉ°»£µ¡ °µ¦«¹¬µ » £µ¡ Â¨³µ¦oµµ ¦´µ¨ª¦ÎµÄ®oÁ·
ªµ¤¥»·¦¦¤ ªµ¤Á¤°£µ Â¨³µ¦¦´¬µÁ¦ºÉ°··¤»¬¥ ª¦¤¸µ¦ª»¤µ¦¨´¨°
ÎµÁ oµ·oµ ·É·®¤µ¥ °¥nµ¦·´Â¨³ ¦´µ¨ª¦³Ä®oÃ°µµª¤»¨·¤Äµ¦¤¸nª¦nª¤
Äµ¦ÎµÁ·µ °£µ¦´ µª¤»¨·¤ª¦Åo¦´Ã°µÁ oµÁ¦¸¥Ä ª·¥µ¨´¥ °µ¦«¹¬µ«µµ
°·¨µ¤ Â¨³ Äµ¦¡·µ¦µ¸ °¨»n¤¼on°ªµ¤Å¤nª¦ÄoÃ¥µ¥¦³¸¦³°¤ Á¡ºÉ°¹
¨´¤µÁ}Âª¦nª¤
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· ¦µ±·¤¤¼¨µ( 2546) Åo«¹¬µª·´¥Á¦ºÉ° µ¦ÂoÅ {®µÃ¥´·ª·¸ : ¦¸«¹¬µ
ªµ¦ÂnÂ¥·ÂÂ¨³µ¦n°µ¦¦oµ¥Ä´®ª´µ¥Â£µÄo ¡ªnµ {»´¦´µ¨Å¥
Åo¦´Á¨¸É¥Ã¥µ¥¸É¤¸n°¤µ¨µ¥¼Ä´®ª´µ¥Â£µÄo °Å¥Ä®¤n Ã¥µ¦¥°¤¦´ªµ¤
Ânµoµª´¦¦¤ Â¨³nÁ¦·¤Ä®oµª¤¨µ¥¼¤»¨·¤¤¸nª¦nª¤ÄÃ¦µ¦¡´µ»¤nµ Ç
Ã¥¤¸ »¦³rÁ¡ºÉ °³¡´µ»£µ¡¸ ª·Â¨³µ³µÁ«¦¬·Ä®o¸ ¹Ê Â¤oªnµ ªµ¦
ÂnÂ¥·ÂÂ¨³µ¦n °µ¦¦oµ¥³¨¨ Ân£ µ¥Äo¦³ÂÃ¨µ£· ª´r¥´¤¸µ¦n°¼oÄ 
¦¼Â°»¤µ¦r¹ÉÁ¨¸É¥µµ¦Äo°µª» ¤µÁ}µ¦Á¥Â¡¦n°»¤µ¦rnµµ°·Á°¦rÁÈ
Â¨³Ä{»´ ´·ª·¸ Åo¦´µ¦Îµ¤µÄoÄµ¦ÎµÁ·µ °¦´µ¨Å¥Ã¥Á¡µ³®nª¥µ¸É
¤¸®oµ¸É¦´·°n°ªµ¤¤´É °¦´ ¨nµªÅoªnµ{®µ¹ÉÁ·µªµ¤ÂnµµÁ°¨´¬r
Ä´®ª´µ¥Â£µÄo °Å¥µ¤µ¦ÂoÅ Åooª¥ª·¸Â®n´·Â¨³ÄÂ °¦³µ·Å¥
µ¦«¹  ¬µµª·´ ¥ ¸É Á¸É ¥ ª o° ´  µ¦«¹ ¬µÄ¡ºÊ  ¸É µ¥Âµ¤´ ®ª´  £µÄo ¡ªn µ
¦³µ¦nªÄ®n Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ´º°«µµ°·¨µ¤¤¸ªµ¤ÁºÉ° ªµ¤
«¦´µ«µµ ¤¸ª´¦¦¤Â¨³ª·¸¤¨µ¥¼¸É¤¸«µµÁ}¦°Îµ®ª·¸¸ª· °¦³µ «µµ
¸É¤¸Îµ®ªµ¤ÁºÉ°Â¨³µ¦·´·Áº°»Ân¤»¤ Â¨³¤¸¦³ªµ¦nµ¥°®¨´»¦¦¤
Â¨³¦·¥¦¦¤°¥nµÁ}¦³n°ÁºÉ°¤´¥·Á}«¼¥r¨µÎµ®¦´µ¦¦·®µ¦´µ¦Â¨³Â®¨n
Á¦¸¥¦¼o °»¤ Ã¥ Á°¨´¬r¸ÉÎµ´ °«µµ°·¨µ¤°¸¦³µ¦®¹ÉÈº° «µµ°·¨µ¤
nÁ¦·¤Äµ¦«¹¬µoªoµÄoµª·¥µµ¦ Ä i®µªµ¤Á¦·°µ¤Äµª·µµ¦ Ânªµ¤
Á¦·oµª®oµµoµª·µµ¦³o°Å¤n ´n°®¨´«¸¨¦¦¤Îµ° °«µµ ªµ¤Á¦·³o°
Å¤nÎµªµ¤Á¸¥®µ¥ ªµ¤Áº°¦o°¤µ¼n´¤nª¦ª¤ {®µªµ¤¦»Â¦Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤
´®ª´£µÄo´Ê {®µµ¦«¹¬µÈ¤¸¨n°{®µªµ¤¦»Â¦Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
Án  ´  Á¡¦µ³·  ¦¦¤µ¦Á¦¸ ¥ µ¦°ÄÃ¦Á¦¸¥ ¤¸  ªµ¤Å¤n  °¨o ° ´ ª´  ¦¦¤ °
´Á¦¸¥¸É´º°°·¨µ¤ Änª ªµ¤¥¹¤´É¼¡´Ä«µµ°·¨µ¤ °Å¥¤»¨·¤
´®ª´µ¥Â£µÄo ´ÊÅ¤n¤¸¨n°¡§·¦¦¤oµ´¤ Á«¦¬· Â¨³ »£µ¡¸ª· Ân¨´¤¸
¨nÁ¦·¤n°µ¦¡´µ ®µµ¤µ¦®µª·¸¸É³Îµªµ¤¥¹¤´É¼¡´Ä«µµ°·¨µ¤Å¤¸nª
nª¥Äµ¦¡´µ´®ª´µ¥Â£µÄoÂ¨oª ¥n°¤³¤¸¨Ä®oµ¦¡´µ ´®ª´µ¥Â£µÄoÅ
¼nµ¦¡´µ¦³´¡ºÊµÅo°¥nµ¸ ¥·É°¸µ®¹É µ¦ÂoÅ {®µ£µÄo ³o°¥¹®¨´´·ª·¸
¨´´µ¡´µÁ¡ºÉ°¸É³¥¦³´¸ª·ªµ¤Á}°¥¼n °¦³µ o°¦³®´¹{®µªµ¤
Ânµ °´¤Â¨³ª´¦¦¤ ³o°Á}Âªµ¸ÉÁ®¤µ³¤ Îµ®¦´¦³µÄ¡ºÊ¸É
Îµ¹¹¡ºÊµ °ªµ¤Á}¤»¬¥r¸Éo°µ¦µ¦¡´µ ¤¸ªµ¤Á¤°£µ Â¨³o°µ¦µ¦°¥¼n
¦nª¤´°¥nµ´·»
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°¸É 7 Âª·Á¦ºÉ°µ¦ª·´¥ Narrative
7.1. Âª·Á¦ºÉ°µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° (Narrative)
ÄÃ¨³ª´n°«ª¦¦¬¸É 20 ¤¸µ¦«¹¬µµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° (Narrative) ¤µµ ¹É
Ä¤´ ¥ ´Ê  µ¦«¹  ¬µµ¦Á¨n µ Á¦ºÉ ° ¼  ¦°Î µ o ª ¥Âª·  °°¦·  ÃÁ· ¨ (·  µ ·  ´  ·  ,
2543:11) ÂnÁ·¤´Êµ¦ª·Á¦µ³®rµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°ÄÂn¤»¤»¦¸¥«µ¦rµµ¥ª¦¦¦¦¤³Á}
¨´¬³ °µ¦ª·Á¦µ³®rÁ¦ºÉ°Á¨nµ®¦º°ÁºÊ°®µ¦³Á£´Á·¸®¦º°Á¦ºÉ°¸ÉÂn ¹Ê (Fiction) Åo
³o° (reflection) nµ·¥¤ ª·¸µ¦ÎµÁ·¸ª·®¦º°Ã¨´«r ¦ª¤´Ê«¹¬µªnµÁ¦ºÉ°Á¨nµ´¨nµª¤¸
»nµÁ·»¦¸¥³ (appreciation) ®¦º°Å¤n°¥nµÅ¦ (¼«¦¸ µ¤¦³Á¦·, 2541: 24 )
µ¦«¹¬µµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°ÄÂn¤»¤ °Îµ´ª´¦¦¤«¹¬µ (Cultural Studies)
µoµµ¦ºÉ°µ¦¤ª¨ Ä{»´ÅoÁ¨¸É¥nµµµ¦ª·Á¦µ³®rÄ¦¼ÂÁ·¤ ¤µ¼nµ¦
ª·Á¦µ³®r®µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°´¦µµ¦rµ´¤Â¨³ª´¦¦¤¸ÉÁ¸É¥ª o°
´  ¦¼  Âµ¦Î µ Á·  ¸ ª·  (lifestyle) °Ân ¨ ³¨»n ¤ ªn µ Á}  °¥n µ Å¦ Î µ ®¦´  Än ª  °
¦µ¥¨³Á°¸¥ °Âª·´Ê µ¦ª·Á¦µ³®rµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° (narrative analysis ) Á}ª·¸ª·Á¦µ³®r
¦³ªµ¦¦oµªµ¤®¤µ¥ µ°r¦³°nµ Ç ¸É°¥¼n¦nª¤´ (concerted meaning) Á¡¦³µ¦
Á¨nµÁ¦ºÉ°Á}µ¦Á¨nµ¸É¤µµ°r¦³°nµ Ç ¤µ¤µ¥ ¸ÉÂn¨³°r¦³°nµÈ¤¸ªµ¤®¤µ¥Ä
´ªÁ°Â¨³nµÈo°Îµµ¦³µ´ ´Ê¸ÊÁ¡ºÉ°ÎµÅ¼nµ¦°·µ¥»ªµ¤®¤µ¥ÄÂÄÂ
®¹ÉÂ¨³Á¡ºÉ °Á} µ¦¡· µ¦µ¼ ªµ¤®¤µ¥¸ÉÅo ªnµÂ¹ ª·¸·ÂÄ °¼oÁ¨nµ ´´Êµ¦
ª·Á¦µ³®rÁ¦ºÉ°Á¨nµÄ¥»{»´¹¤»n«¹¬µµ¦¦³°¦oµ (construction) ªµ¤®¤µ¥®¦º°ªµ¤
Á}¦·Ä´¤Á¡ºÉ°Îµªµ¤Á oµÄ (understanding) Ä¦µµ¦rnµ Ç ¸É¤·ÅoÎµ´ªÂnÁ¡µ³
µ¦«¹¬µµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Ân (Fiction) Ánµ´Ê ®µ¥´®¤µ¥¦ª¤¹µ¦ª·Á¦µ³®rµµ¦¸®¦º°Á¦ºÉ°
¦· (Non-Fiction) ( ª·¦·¥µ ª·¼¦¥r§¬r«·¨m, 2548: 14 )
7.2. ªµ¤®¤µ¥ °µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°
¤»¬¥rÁ}´Á¨nµÁ¦ºÉ° µ¦´·ÄÂ¨³µ¦ºÉ°µ¦ °¤»¬¥r ¹Ê°¥¼n´ “Á®»¨¸É¸”
(Good Reason) ¹ÉÂnµ´Åµ¤µµ¦r¦¼Âµ¦ºÉ°µ¦ Â¨³ºÉ°Á®»¨¸É¸³¼
ª»¤Ã¥£¼¤·®¨´ °»¨ ª´¦¦¤ ¨´¬³·´¥ Â¨³°··¡¨ °£µ¬µ ªµ¤¤¸Á®»¨ °
Á¦ºÉ°¦µª¸ÉÁ¨nµÁ¦ºÉ° ¹Ê°¥¼n´¦¦¤µ· °¼oÁ¨nµÁ¦ºÉ°¸É³¦³®´¹ªµ¤nµ³Á} °r¦³°¸É
ÎµÄ®oÁ¦ºÉ°¦µª¦³·¦³n°´ (John Fiske,1987: 65)
µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° ®¤µ¥¹ µ¦¦¦¥µ¥Á®»µ¦r¸ÉÁ· ¹Ê¦·®¦º°Á®»µ¦r¸É¦oµ ¹Ê
Á° ¹É»¨®¹ÉÎµÅnµ¥°¥´°¸»¨®¹ÉÃ¥°µ«´¥£µ¬µ¡¼ £µ¬µÁ ¸¥ ®¦º°Â¤oÂn£µ¬µ
´¨´¬rÄµ¦Á¨nµÁ®»µ¦rÁ¦ºÉ°´¨nµª ´´ÊÁ¤ºÉ°ºÉ°Ä¤¸µÄµ¦¦µ¥µÁ®»µ¦rÈ
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µ¤µ¦ÎµÁ°µª·¸µ¦ °µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°¤µÄoÁ¡ºÉ°nµ¥°Á®»µ¦rÅo´Ê·Ê ¹É¦¼Âµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°
µ¤µ¦¦³Î µ Åo ® ¨µ¥¨´  ¬³ Án  µ¦Á¨n µ Á¦ºÉ ° Äª· ¥ µ¥ Á¦ºÉ ° ´Ê  ¦³ª´ · « µ¦r ¨³¦
°´¸ª¦³ª´· Â¨³µ¦¦µ¥µ nµªÁ}o (°·µ ª«r¨´¬¡´r, 2542: 22)
nªª·¸µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°´ÊÁ}µ¦ÎµÁ°¦³µ¦r °¼oÁ¨nµÄ¨´¬³ °µ¦
¨nµªÊÎµÂ¨³¦´¬µÅªo¹Éo°¥Îµ¸ÉÁ}µ¦¨nµªÊÎµoª¥ª·¸µ¦Á¨¸É¥Â¨¦³µ¦rÁ¦ºÉ°®¹É
Á}o°¥Îµ ¦»¦³µ¦r Ã¥µ¦¨Îµ´Á®»µ¦r¸ÉÁ· ¹Ê¤µÁ¦¸¥Á¦¸¥Á}o°¥Îµ (»¨ª¦µ
¼¡«rÅ¡Ã¦r, 2539 )
Mac Intyre (1984 °oµ¹Ä ¦ª¤¡¦ «¦¸»¤µ´r, 2541: 9)Ä®o´«³ªnµ “µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°
ÎµÄ®o¼o¢{Á oµÄµ¦¦³Îµ °¼o°ºÉ Á¡¦µ³¤»¬¥rÄoµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Á¡ºÉ°°·µ¥Á¦ºÉ°¦µªÂ¨³·Énµ Ç
Ä¸ª·¦³Îµª´”
Fisher (1989 °oµ¹Ä ¦ª¤¡¦ «¦¸»¤µ´r, 2541: 10) ¨nµªªnµ µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Á}
µ¦ºÉ°µ¦¦³®ªnµ¤»¬¥r °´¦³°oª¥«·¨³µ¦¡¼ µ¦¸ªµ¤ µ¦¦³Á¤·»nµ µ¦Á¨nµ
Á¦ºÉ°´Ê¤¸»¤»n®¤µ¥Á¡ºÉ°Á·ªÁ¡ºÉ°Ä®o¼o¢{ÄÂ¨³¤¸··¦·¥µÃo° µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°¹Á}µ¦
·´¤¡´rÁ}·¦¦¤¸É¤¸¦¼Â¤¸ ´Ê°µ¦Á¨nµ ¤¸«·¨³Äµ¦Â°° °¤»¬¥r ¤¸µ¦
Ão¤oµªÄÂ¨³¤¸µ¦Â¦nª¤°¥¼noª¥Á¡¦µ³µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°¤¸»¤»n®¤µ¥Á¡ºÉ°ªµ¤Á¡¨·Á¡¨· Á¡ºÉ°µ¦
°¨nµª Â¨³Á¡ºÉ°Ão¤oµªÄ
Lucaited & Condit (1985 °oµ¹Ä ¦ª¤¡¦ «¦¸»¤µ´r, 2541: 10) Ä®o´«³ªnµ
“µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° Á}ºÉ°¨µÄµ¦Îµªµ¤Á oµÄÁ¦ºÉ°¦µªnµ Ç µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°µ¤µ¦Îµ¤µ°·µ¥
Á¦ºÉ°¦µª»°¥nµÄºÉ°»¦³Á£ ÅoÂn ª·¥µ¥ ¨³¦Ã¦´«r »¦¡r Ã¬µ µ¦Á«r
µ¦¡¼´Ä¸ª·¦³Îµª´”
ª¦¡¨ ¡¦®¤·»¦ (2534 °oµ¹Ä ¦ª¤¡¦ «¦¸»¤µ´r, 2541: 10) ¨nµªªnµ
“ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ºµ nµ¥°ª´¦¦¤Ä´¤®¹É Ç ¹Ê°¥¼n´¦³··£µ¡Äµ¦
Á¥Â¡¦n n µ ªµ¦°¥n µ ¼  o ° Â¤n  ¥Î µ Â¨³n ° ÁºÉ °  ¦³·  · £ µ¡Äµ¦Á¥Â¡¦n n µ ªµ¦o ª ¥
ÁÃÃ¨¥¸µÁ¨nµ ¹Ê°¥¼n´ªµ¤µ¤µ¦ °»¨¸ÉÁ¸É¥ª o°Äµ¦Îµ¦µ¥¨³Á°¸¥ ° nµªµ¦
Á¡ºÉ° ¥µ¥ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµÅo¸ ¹Ê ¤»¬¥rÄ´¤¸É¼¡´°¥¼n´¡ºÊµ °ÁÃÃ¨¥¸µ
Á¨nµ ¹¡´µµ¦°Á¨nµ·¡·Á«¬ ¹ÉÎµ®´®ª³ °o°¥Îµ µ¦´¤´Îµ ÂÂÄµ¦
Á¦¸¥¦o°¥o°¥Îµ Â¨³nªÎµ°¦¸¦³°o°¥Îµ Á·¡·Á«¬Á®¨nµ¸Ê º°¦µµ¸É¤µ °
ª¸ Â¨³Á¡¨¡ºÊoµ¹É¦¦»¦µ¥¨³Á°¸¥ ° nµªµ¦¸Énµ¥n°µ¦Îµ¥·ÉªnµÎµ°Á¨nµ´Éª Ç Å
Á·Á®¨nµ¸ÊÁ}°r¦³° °ÁÃÃ¨¥¸µÁ¨nµ ¹É¤¸ªµ¤Îµ´°¥nµ¥·Én°ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄ
µ¦ºµn°ÁºÉ°µª´¦¦¤Ä´¤¹ÉÁÃÃ¨¥¸ºÉ°µ¦Â°ºÉ Ç ¥´Å¤nÁ}¸É¦¼o´”
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Mac Intyre (1989 °oµ¹Ä ¦ª¤¡¦ «¦¸»¤µ´r, 2541 ; 9) ¨nµªªnµµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°
ÎµÄ®oÁ¦µµ¤µ¦Á oµÄµ¦¦³Îµ °°ºÉÁ¡¦µ³¸ª· °Á¦µ»Äoµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° Á¡ºÉ°°·µ¥·É
nµ Ç ¦° Ç ´ªÁ¦µ Â¨³Á¦µÈÁ oµÄÁ¦ºÉ°¦µªnµ Ç ¸ÉÁ¸É¥ª o°´¸ª· °Á¦µµµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Án´
7.3. µ¦ª·Á¦µ³®rµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° Narrative analysis
Äe 1979 Âª·Á¦ºÉ°µ¦Äoµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° Á¡·É¤ ¹Ê¤µÁ¦ºÉ°¥ Ç Ä«µ¦roµ´¤
Â¨³Äo´°¥nµ®¨µ®¨µ¥Äµ¦ª·´¥ µ·ª·¥µ µ¦«¹¬µ ´¤ Â¨³¦³ª´·«µ¦r µ¦Äo
ª·¸µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Äµ¦ª·´¥µ¤µ¦ÎµÄ®o¦µ¹¦³µ¦r °¼oÁ¨nµÅoÁ}°¥nµ¸ ¹Én°¥¦´Ê¸É
µ¦ª·´¥¸ÉÄo ª·¸µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° ÎµÄ®oÁ oµ¹ o°¤¼¨ªµ¤¦¼o¹ ¸ÉÎµÄ®oÅo o°¤¼¨¸É³«¹¬µ°¥nµÂo¦·
(Amia Lieblich ,Tamar Zilber and Rivka Tuval-Mashiach, 1998 )
µ¦Äoª·¸µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Äµ¦ª·´¥ ´Ê Greene(1994)
¨nµªªnµ °µÄoÄ¦¸
µ¦«¹¬µÂÎµ¦n° ¸Éo°µ¦ o°¤¼¨¤µÁ}µÄµ¦ª·´¥ ®¦º°Äo¤µ´ª·¸µ¦°ºÉ Ç
Ánµ¦Îµ¦ª µ¦´Á Ânµ¤µ¦Äo ª·¸µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Á}nª®¹ÉÄ¼oÄ®o o°¤¼¨¨»n¤Á¨È Ç ¸É
o°µ¦ o°¤¼¨Á·¨¹ Â¨³o°µ¦¦³Á¤·£µ¡¸ÉÂo¦· °¼oÁ¨nµ Â¨³Äµ¦«¹¬µª·´¥Äoµ
´¤«µ¦rÂ¨³¤»¬¥«µ¦r´Ê ª·¸µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°ÄoÁ¡ºÉ°ÂÄ®oÁ®È¹¨´¬³Á¡µ³ ªµ¤
Á}°¥¼n °Ä¨»n¤´¤ ®¦º° »¤ ÂÄ®oÁ®È ÁºÊ°µ· «µµ ª´¦¦¤ Ã¨´«r °
Ä»¤ ¹Én°¥¦´Ê³¦µªµ¤¦¼o¹´ o°Ä °¨»n¤o°¥ ¸É°µ³Å¤nÁ¥¦µ¤µ
n° (Gluck&Patai:1991)
7.4. µ¦ÁÈ o°¤¼¨
Allyssa McCabe and Lynn S.Bliss (2003: 13) ¨nµªªnµ Äµ¦ÁÈ o°¤¼¨µµ¦Á¨nµ
Á¦ºÉ° °»¨´Ê Å¤n¤¸Ä¦¸É³µ¤µ¦Ä®o o°¤¼¨Á®¤º°´´Ê®¤Á¡¦µ³Ân¨³¤¸¦³µ¦r
Å¤nÁ®¤º°´ Äµ¦ª·´¥¸ÉÄoª·¸µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°´Ê ªµ¤o°µ¦¼» °µ¦ÁÈ o°¤¼¨Á¦ºÉ°Á¨nµµ
»¨Á¡ºÉ°¸É³®µ o°¤¼¨ªµ¤¦·µÁ¦ºÉ°Á¨nµÁ®¨nµ´Ê °¥nµÉÎµ¸É»¼oÄ®o o°¤¼¨³o°Å¤nÉÎµªnµ 3
 ¹É¼oª·´¥¸É¤¸ªµ¤Îµµ³µ¤µ¦¹ o°¤¼¨°°¤µµÂn¨³»¨Åo°¥nµ¤µ¤µ¥ ÂnÄµ¦
ÁÈ o°¤¼¨µ¼oÄ®o o°¤¼¨ª¦³¦³¤´¦³ª´ Á¸É¥ª´ªµ¤¡¦o°¤Äµ¦Ä®o o°¤¼¨oª¥Án´
¹É°¨o°µ¦ÁÈ o°¤¼¨Äµ¦ª·´¥Á·»£µ¡¹É °µ³Å¤no°Îµ®Ân°
µ¤µ¦Äoª·¸µ¦ÁÈ o°¤¼¨ÅÁ¦ºÉ°¥Ç ¦³´ÉÎµ°¸ÉÅoÁ¦·É¤ÊÎµ (saturated)®¦º°¸ÉÁ¦¸¥´ªnµÁ¦·É¤
¤°Á®È pattern °¦µµ¦r´Ê Ç ÁºÉ°µµ¦«¹¬µÁ·»£µ¡º°µ¦o®µªµ¤®¤µ¥
°¦µµ¦rµ´¤ ¹É¥´Å¤n°µ°·µ¥Åo ¹ÉÎµµ¤ª·´¥¸ÄÉ oµ¦«¹¬µÁ·»£µ¡ ¤´Á}
Á¦ºÉ°¸É¡¥µ¥µ¤®µªµ¤ÂnµÄ¦³µ¦nªÄ®n ¨»n¤´ª°¥nµ¹Å¤nÎµÁ}o°¤¸ µÄ®n´
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°¸´ÊÂª·¡ºÊµµ¦«¹¬µÁ·»£µ¡ÁºÉ°ªnµ´¤¤»¬¥r¤¸ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª¨°Áª¨µ
¦µµ¦rµ´¤¸ÉÁ· ¹ÊÄÂn¨³¦·¤¸µ¦¦´Á¨¸É¥Ânµ´Å¨° ´´Ê¨»n¤
´ª°¥nµ¹ÉÁ}¤µ· °´¤´ÊÁ}¼o¸É¦¼o o°ÁÈ¦· °´¤´ÊÇÅo¸¸É»Â¤oªnµ µ¨»n¤
´ª°¥nµ°µ¼Å¤n¤µÈµ¤(«·¦·°¦ ·», 2547: 9)

7.5. ¦¼Â °µ¦ª·Á¦µ³®rÁ¦ºÉ°Á¨nµ
Amia Lieblich ,Tamar Zilber and Rivka Tuval-Mashiach (1998:62-87,112-141)
ÅoÂn¦¼Âµ¦ª·Á¦µ³®rÁ¦ºÉ°Á¨nµ Îµ®¦´°nµ¨ Â¦¨ Â¨³ª·Á¦µ³®r¨µÁ¦ºÉ°Á¨nµ´¸Ê
1) Holistic - content Á}µ¦ª·Á¦µ³®r¹ÉÄoÄµ¦®µ»Îµ´µÁ¦ºÉ°¸É¼oÄ®o
o°¤¼¨Á¨nµÃ¥µ¦Â¥nª °Á¦ºÉ°Á¨nµÂ¨³ª·Á¦µ³®rªµ¤®¤µ¥ÄÂn¨³nª Ã¥¼oª·Á¦µ³®r
³o°ÎµÁ·µ¦´¸Ê
- °nµÁ¦ºÉ°®¨µ¥ Ç¦´Ê oª¥ÄÁ}¨µ ®µ»Îµ´ °Á¦ºÉ°
¸Éo°µ¦o®µ
- Â¥®´ª o° ¸Éo¡ ®¨µ¥ Ç ¦³ÁÈ
- Â¥¦³ÁÈ®¨´¸Éo°µ¦«¹¬µ
- ®µ o°¤¼¨ÄÂn¨³¦³ÁÈÁ¡ºÉ°®µ o°¦»
- ¡¥µ¥µ¤o®µªµ¤¦³´Ä¦´ÊÂ¦Á¸É¥ª´¦³ÁÈ¸É³«¹¬µµ¼oÁ¨nµ
2) Categorical- content Á}µ¦ª·Á¦µ³®rÃ¥ª·¸µ¦¸É¨oµ¥´ content analysis
Á}µ¦«¹¬µ ¦³ÁÈ¸ÉÎµ´Ã¥Â¥Îµ¡¼nµ Ç Á}¦³Ã¥ Á}¨»n¤ Ã¥Äoµ¦ª·Á¦µ³®r
µ µ¦µª·Á¦µ³®r¦³Ã¥Îµ¡¼ ° ¼oÁ¨nµÁ¦ºÉ°¦µ¥»¨ ®¦º°Äoµ¦µª·Á¦µ³®rÃ¦¦oµ °
¨»n¤¼oÁ¨nµÁ¦ºÉ°¦µ¥¨»n¤
3) Holistic - form Á}µ¦µ¦ª·Á¦µ³®rÃ¥o®µÃ¦¦oµ Á¡ºÉ°ª·Á¦µ³®rªnµ
£µ¡¦ª¤´Ê®¤ °Á¦ºÉ°Á¨nµÁ}Âªµ¤¦³´Ä¸É¸ ®¦º° Å¤n¸ ¼oª·´¥³µ¤µ¦Á®È»Îµ´
®¦º°ÂªÃo¤ °Á¦ºÉ°ÅoÂ¨³µ¤µ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤·ªnµÁ}ÅÄÄÂnª®¦º°¨
4) Categorical - form Á}µ¦ª·Á¦µ³®rÃ¥o®µ¨´¬³Á¡µ³ °¦¼Â
£µ¬µÄµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Â¨³°·µ¥¦³µ¦¦´¦¼o °¼oÁ¨nµ¸É³o°µ o°¤¼¨ Án o°¤¼¨¸É¼oÁ¨nµ¡¼
¹n°¥ Ç ¦³Á¤·°µ¦¤r °¼oÁ¨nµµÁºÊ°®µ
µ¦Á¨º°Äo¦¼Âµ¦ª·Á¦µ³®r´Ê 4 ´Ê ¹Ê°¥¼n´Îµµ¤ °µ¦ª·´¥ ¨´¬³ °
ÁºÊ°®µ Â¨³Îµª¨»n¤¼oÄ®o o°¤¼¨ ¹É°µ³o°Äo¦¼Ânµ Ç ¦nª¤´µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
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Ã¥¦» µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° ®¤µ¥¹ µ¦¦¦¥µ¥Á®»µ¦r¸ÉÁ· ¹Ê¦· ¹É»¨®¹É
ÎµÅnµ¥°¥´°¸»¨®¹É µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°ÎµÄ®oÁ¦µµ¤µ¦Á oµÄµ¦¦³Îµ °°ºÉÁ¡¦µ³¸ª·
°Á¦µ»Äoµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° Á¡ºÉ°°·µ¥·Énµ Ç ¦° Ç ´ªÁ¦µ Â¨³ Á¦ºÉ°Á¨nµµ¤µ¦³o°
(reflection) nµ·¥¤ ª·¸µ¦ÎµÁ·¸ª·®¦º°Ã¨´«r ¦¼Âµ¦ÎµÁ·¸ª· (lifestyle) °Ân
¨³¨»n¤ Äµ¦ÁÈ o°¤¼¨´Ê°µÄo¤µ´ª·¸µ¦°ºÉ Ç Ánµ¦Îµ¦ª µ¦´Á Â¨³
µ¤µ¦Äo ª·¸µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Á}nª®¹ÉÄ¼oÄ®o o°¤¼¨¨»n¤Á¨È Ç ¸Éo°µ¦ o°¤¼¨Á·¨¹ Á¡¦µ³
ª·¸µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°ÄoÁ¡ºÉ°ÂÄ®oÁ®È¹¨´¬³Á¡µ³ ªµ¤Á}°¥¼n °Ä¨»n¤´¤ ®¦º° »¤
ÂÄ®oÁ®È ÁºÊ°µ· «µµ ª´¦¦¤ Ã¨´«r °Ä»¤ ¹ÉÂn¨³¤¸¦³µ¦r Å¤n
Á®¤º°´ Äµ¦ª·´¥¸ÉÄoª·¸µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° ¼oÄ®o o°¤¼¨¹Å¤nÎµÁ}o°¤¸ µÄ®n´ °¸´ÊÂª·
¡ºÊµµ¦«¹¬µÁ·»£µ¡ÁºÉ°ªnµ´¤¤»¬¥r¤¸ªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª¨°Áª¨µ ¦µµ¦rµ
´¤¸ÉÁ· ¹ÊÄÂn¨³¦·¤¸µ¦¦´Á¨¸É¥Ânµ´Å¨° ´´Ê¼oÄ®o o°¤¼¨Å¤nÎµÁ}o°
Á}¨»n¤Ä®nÂnª¦³Á}¼o¦¼o o°ÁÈ¦· °´¤´ÊÇÅo¸¸É» ÂnÄµ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨ª¦
Á¨º°Äo¦¼Âµ¦ª·Á¦µ³®r¸ÉÁ®¤µ³¤¹É ¹Ê°¥¼n´Îµµ¤ °µ¦ª·´¥ ¨´¬³ °ÁºÊ°®µ Â¨³
Îµª¨»n¤¼oÄ®o o°¤¼¨ Äµ¦ª·´¥´Ê Ç
°¸É 8 ¦µ¥µµ¦ª·´¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦ª·´¥ Narrative
Yoichi Nishirnoto ( 1998 ) Åo«¹¬µª·´¥ Á¦ºÉ°Á¨nµoª¥ªµ¤¦¼o¹ÉÎµo°¥ °µª¨µ®¼n
¦·Á¸¥Ä£µÁ®º° °¦³Á«Å¥:µ¦«¹¬µ¦³µ¦rµ´¤ Ã¥¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°
«¹¬µ¹ª·¸µ¸É¦³µ¦rµ´¤ Â¨³ Îµ¹¦³ª´·«µ¦r °µª¨µ®¼n¦·Á¸¥Åo
n ° Î µ Á·  Â¨³¹ ¤ ¦µÁ o µ Å¼n  ¦³ª´ · « µ¦r °µ¦¤¸ ´ ¤ ¡´  £µ¡ ´  µª¡ºÊ  ¦µ¸É ¤¸ ° µ
Á®º°ªnµ Â¨³¦³µ¦r°´¥µªµ °µ¦Á¨¸É¥ÅÁ}µª¦·Á¸¥ Ã¥µ¦ª·´¥Ä¦´Ê¸Ê
Ä®oªµ¤Îµ´n°ªµ¤¦¼o¹¹·Â¨³ªµ¤µ®ª´n°°µ °µªoµoª¥µ¦Îµªµ¤Á oµÄ
Á¦ºÉ°¦µª ° µª¨µ®¼n¦·Á¸¥ Ã¥ª·Á¦µ³®rnµo°¥Îµ¸Éµªoµnµ¥°Â¨³°Á¨nµµ
¦³µ¦r¦· °Á° ¹Éµµ¦«¹¬µ¡ªnµ Á¦ºÉ°Á¨nµ¸É¤¸¨´¬³Á¡µ³¸Ê n°ÎµÁ· ¹Ê
¨°¦³¥³Áª¨µ¥µªµ Äµ¦Á·®oµ´°Îµµ¦°Îµ °µª¡ºÊ¦µ¹ÉÁ}nªÄ®n
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¤»¨·¤ µ¤¸É »·ª«r ¡«rÅ¡¼¨¥r (2521: 2) Åo¦»Åªoªnµ ¦³ÁÈ¸É ª¦«¹¬µ¸É¤µ °Ã¨´«r
º° ªµ¤¦¼o ¦³µ¦r ª´¦¦¤ ¹ÉÁ}°r¦³° °Ã¨´«r®¦º°¤¼¨Á®»Â®nÃ¨´«r
Â¨³ÁºÉ°µµªÅ¥¤»¨·¤Ä£µÄo´Ê Åoº° ªµ¤¦¼o ¦³µ¦r Â¨³ª´¦¦¤ °
¦»nn°Ä¦¼ °ª¦¦¦¦¤nµÇ Án ·µ Îµµ Á¡¨ Îµ° »£µ¬·Â¨³Îµ¡´Á¡¥
¼oª·´¥¹ÅoÁ¨º°Á°µ¦¸ÉÄoÄµ¦«¹¬µª·´¥Ä¦´Ê¸Ê¦³°oª¥
1.3.1 ·µ¡ºÊoµ °µªÅ¥¤»¨·¤£µÄo
1.3.2 Á¡¨¨n°¤ÁÈ °µªÅ¥¤»¨·¤£µÄo
1.3.3 µ«·¨m¡ºÊoµ °µªÅ¥¤»¨·¤£µÄo
1.3.4 ¦³Á¡¸ °µªÅ¥¤»¨·¤£µÄo
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µ¦µ¸É 1 Â¦µ¥¨³Á°¸¥ °Á°µ¦¸ÉÄoÄµ¦ª·´¥Á°µ¦
ºÉ°Á°µ¦
µ¦ª·Á¦µ³®rÃ¦¦oµ·µ¡ºÊoµÅ¥¤»¨·¤£µÄoµ¤
§¬¸Ã¦¦oµ·µ
Ã¨¦¦«rµªÅ¥¤»¨·¤´®ª´{µ¸¸É ¦µÄ·µ
¡ºÊoµ
¨°¡ºÊoµÂª·°Ä °µªÅ¥¤»¨·¤µ¥Â
£µÄo
¤´·Å¥¤»¨·¤£µÄo µ¦«¹¬µ·µªoµÅ¥¤»¨·¤

·»¦µr µ¯»ª¦¦

e¸É
¡·¤¡r
2546

»µ Á®¨³»®ª¸

2537

¦³¡r Á¦º°¦r

2541

¦³¡r Á¦º°¦r

2524

»®µ{µ¸ : ·Å¥¤»¨·¤µ¥Â£µÄo

¦³¡r Á¦º°¦r

2540

Ã¨¦¦«rµªÅ¥£µÄo¸É ¦µÄÁ¡¨¨n°¤ÁÈ.

ÎµÁ¦· ÂªÂ

2523

Á¡¨¨n°¤ÁÈÅ¥¤»¨·¤£µÄo

¤´¨¨·µ µ»¦´¬r

2524

Ã¨¦¦«r¸É¦µÄ¦³Á¡¸ °µªÅ¥¤»¨·¤Ä´®ª´
¼¨
¦³Á¡¸¸Éªn ¥nÁ¦·¤µ¦¤µµ´¤¦³®ªnµµª
Å¥¡» ´µªÅ¥¤»¨·¤
µ¦«¹¬µµ¦¤µµª´¦¦¤ °µªÅ¥¡»Â¨³
µªÅ¥ÁºÊ°µ¥¸Â¨³µªÅ¥¤»¨·¤ Ä°ÎµÁ£° Á ´®ª´
¥³¨µ
µ¦¦³¤¦³µµ´¤ ª´¦¦¤Å¥¡» Â¨³Å¥
¤»¨·¤¸É¦µÄµ¦Á¨n®¨o°Â®È °°ÎµÁ£°´´ ´®ª´
¦´
µ¦«¹¬µµ«·¨m¡ºÊoµ °µªÅ¥¤»¨·¤Ä´®ª´
µ¥Â£µÄo
µ¦«¹¬µ¦·¥¦¦¤¸É¦µÄµ¦¨³Á¨n¡ºÊoµ£µÄo

¤¨ °»n.

2535

ª¸ª¦¦ ª¦¦¦³Á¦·

2525

·¡¸ ·¤·¦¡«r¦

2547

µ¡¦ «¦¸´´.

2533

¡¦Á¡ »´¦rÁ¡È¦r

2544

Á¦·¤«¦¸ °´¡¬r

2540

ªµ¸ ¦´¡¥r·

2548

¤³Ã¥nÄµµ¦r¸É Îµ¨´³´¼

Â®¨n¸É¤µ/¼oÂn
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1.4 µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨
µ¦«¹¬µÁ°µ¦ Á¡ºÉ°ª·Á¦µ³®rÃ¨´«r¸É¦µÄ ·µ¡ºÊoµ Á¡¨¨n°¤ÁÈ
¡ºÊoµ µ«·¨m¡ºÊoµ Â¨³ ¦³Á¡¸ µªÅ¥¤»¨·¤£µÄo ¦´Ê¸ÊÄoª·¸µ¦ª·´¥Â¡¦¦µ
ª·Á¦µ³®r Ã¥¼oª·´¥Åo°°ÂÂ¨³¡´µÃ¦Â¦¤µ o°¤¼¨ÎµÁ¦È¦¼ oª¥Ã¦Â¦¤ Microsoft
Access Á¡ºÉ°nª¥Äµ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨ Îµ®¦´¦°Âª·Äµ¦¡´µÃ¦Â¦¤ ¸ÉÄoª·Á¦µ³®r
Â¨³´Á¦µ³®rÃ¨´«r¸ÉÁ¸É¥ª´´·£µ¡ °°µÃ¨´«r¸É¦µÃ¥´ÉªÇ ÅÂ¨³Ã¨´«r¸É
Å¤nnÁ¦·¤Ä®oÁ·´·£µ¡´Ê ¼oª·´¥ÅoÄo¦°Âª· ° ¸¦³¡´»r ¡¼¨¡´r Â¨³³ (2529)
¸É¦»ÅªoÄ Á¥µª´´·£µ¡ ªnµ {´¥Îµ´¸É³nª¥nÁ¦·¤Ä®o¤»¬¥r¤¸´·£µ¡´Êo°°µ«´¥
¡ºÊµ¸ÉÎµ´ 6 ¦³µ¦ º°
1. µ¦¦¼o´Á°
2. µ¦¦¼o´Á°Â¨³Á oµÄ»¨°ºÉ
3. µ¦´· o° ´Â¥o
4. µ¦¦´¦¦¤µ·
5. ¦¼o´Ã¨¸ÉÁ¦µ°µ«´¥°¥¼n
6. ªµ¤¦·Á¦·É¤¦oµ¦¦r
µ¦¦»  o ° ¤¼ ¨ °Ã¨´ « r Á ¸É ¥ ª´  ´  · £ µ¡µµ¦«¹  ¬µÁ°µ¦´Ê  ¼o ª· ´ ¥ Åo
ª·Á¦µ³®rÃ¥°»´¥ £µ¥Äo°r¦³°Îµ´ Án £µ¡´¤®¦º°ª·¸¸ª· «µµ ª´¦¦¤
£µ¡Á«¦¬· ´¤ µ¦«¹¬µ µ¦Á¤º° µ¦¦° Â¨³Îµ¨µ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³´Á¦µ³®r
Á°µ¦ ¤µÁ}µÁ¡ºÉ°¦³°µ¦«¹¬µÂ¨³Îµ¤µÁ}¦°Âª· Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥µ¦«¹¬µ´
o°¤¼¨Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡Ä ´Ê°n°ÅÄµ¦ª·´¥£µµ¤ Ã¥ÎµÂÃ¨´«r
Á¸É¥ª´´·£µ¡ Åo´¸Ê
1. Ã¨´«rµoµªµ¤ÁºÉ° «µµ Â¨³ ª´¦¦¤
2. Ã¨´«rµoµµ¦Á¤º° µ¦¦°
3. Ã¨´«rµoµ´¤
4. Ã¨´«rµoµµ¦«¹¬µ
5. Ã¨´«rµoµÁ«¦¬·
6. Ã¨´«rµoµ¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤
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°¸É 2 µ¦«¹¬µª·´¥£µµ¤ (Field Study)
µ¦«¹¬µª·´¥£µµ¤ Á¡ºÉ°«¹¬µÃ¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡ °Ä¡ºÊ¸Éµ¥Â
µ¤´®ª´£µÄo ¤¸ ´Ê°´¸Ê
2.1 µ¦Îµ®¡ºÊ¸É
Îµ®¡ºÊ¸É¸ÉÄoÄµ¦ª·´¥Á}µ¦Á¨º°¡ºÊ¸ÉÂÁµ³ Ã¥Á¨º°°ÎµÁ£°Ä¡ºÊ¸É
µ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¸É¤¸··µ¦Á·Á®»¦»Â¦ Ä¦³®ªnµe ¡.«. 2547- 2548 ¹É¼¸É»
ÅoÂn°ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¥³¨µ
2.2 ¨»n¤¼oÄ®o o°¤¼¨
¨»n¤¼oÄ®o o°¤¼¨ 77  ¦³°oª¥
- ¼oÎµ»¤ ´ÊÁ}µµ¦ Â¨³Å¤nÁ}µµ¦ Îµª 7 
- µªoµ Îµª 37 
- Á¥µª Îµª 19 
- Áoµ®oµ¸É °®nª¥µ¦µµ¦ Â¨³ ®nª¥µÁ°Ä¡ºÊ¸É Îµª 19 
- oµ¦µµ¦®µ¦ Îµ¦ª¸É·´·®oµ¸ÉÄ¡ºÊ¸É Îµª 10 
2.3 ª·¸ÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨
2.3.1 ÁÈ o°¤¼¨µµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° (Narrative) Â¨³ µ¦¡¼»¥°¥nµÅ¤nÁ}µµ¦
¦³®ªnµ¼Äo ®o °o ¤¼¨´¼oª·´¥¦ª¤¹Äoµ¦´Á¡§·¦¦¤ °¼oÄ®o o°¤¼¨Â¨³¡§·¦¦¤Âª¨o°¤
¦³°Äµ¦¡¼»¥ Ã¥Äµ¦¡¼»¥¼oª· ´¥¤¸¦° °¦³ÁÈ¸Éo°µ¦«¹¬µ°¥¼nÄÄ ¦³ÁÈ
®¨´¸ÉÎµ®Åªo ÅoÂn
2.3.1.1 Ã¨´«roµªµ¤ÁºÉ° «µµ Â¨³ ª´¦¦¤
2.3.1.2 Ã¨´«roµµ¦Á¤º° µ¦¦°
2.3.1.3 Ã¨´«rµoµ´¤
2.3.1.4 Ã¨´«rµoµµ¦«¹¬µ
2.3.1.5 Ã¨´«rµoµÁ«¦¬·
2.3.1.6 Ã¨´«rµoµ¦¦¤µ· Â¨³·ÉÂª¨o°¤
2.3.2 µ¦´Á
2.3.2.1 µ¦´ÁÂÅ¤n¤¸nª¦nª¤ (non-participant observation) ´Á
£µ¡ªµ¤Á}°¥¼n ª·¸¸ª· °Ä¡ºÊ¸É ÁÈ o°¤¼¨ÁºÊ°oÁ¸¥É ª´£µ¡¸ª·¦³Îµª´µªoµ
£µ¡Âª¨o°¤µµ¥£µ¡¡ºÊ¸É ¦ª¤´Ê£µ¡ °Â®¨nµ¦Á¦¸¥¦¼o¸É Îµ´ Án µ¦Á oµ»´ µ¦
Îµ»³®½ (µ¦¦¦¥µ¥¦¦¤´Áº°¤»¨·¤)Äª´«»¦r µ¦¨³®¤µ
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2.3.2.2 µ¦´ÁÂ¤¸nª¦nª¤ (participant observation) Á}µ¦ÁÈ
o°¤¼¨Á¸É¥ª´ªµ¤Á}°¥¼n ÂÂ¡§·¦¦¤ ¦³Á¡¸ oª¥µ¦Á oµ¦nª¤·¦¦¤µ°¥nµ °
¡ºÊ¸É Án µ¦ f°µ¸¡Á¦·¤ °¦³µ µ¦¦³»¤ °»¤ ¡·¸Áª¸¥Á¸¥Äª´Îµ´
°«µµ¡»
2.3.2.3 µ¦´¹£µµ¤ Á}µ¦´¹ Îµ°Á¨nµ Á¦ºÉ°Á¨nµ ¸ÉÅo
µ¼oÄ®o o°¤¼¨Ã¥Îµµ¦´¹´¸ ®¨´µµ¦µ´¼oÄ®o o°¤¼¨ Á}µ¦´¹Îµ°Á¨nµ
µ¤ªµ¤¦·°¥nµ¨³Á°¸¥
2.3.3 ÁÈ o°¤¼¨µÁ¦¸¥ªµ¤ °Á¥µªÂ¨³¦³µÄ¡ºÊ¸É Îµª 59 ´
2.4 ¦³¥³Áª¨µÄµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨
¼oª·´¥Äo¦³¥³Áª¨µ 8 Áº° Äµ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨£µµ¤Á¡ºÉ°«¹¬µÃ¨´«r
Á¸É¥ª´´·£µ¡ °Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
2.5 µ¦ª·Á¦µ³®r ´Á¦µ³®r o°¤¼¨
µ¦ª·Á¦µ³®r Â¨³´Á¦µ³®rÃ¨´«r Á¸É¥ª´´·£µ¡Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo Äµ¦ª·´¥¦´Ê¸Ê¼oª·´¥Äo µ¦ª·Á¦µ³®rµ¦Á¨nµÁ¦ºÉ° (narrative analysis) ° Amia Lieblich
Â¨³³ (1998:62-87,112-141) Á}Âªµ ¹ÉÁ}ª·¸ª·Á¦µ³®r¦³ªµ¦¦oµªµ¤®¤µ¥
µ°r¦³°nµÇ ¸É°¥¼n¦nª¤´ (concerted meaning) Á¡¦µ³µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°Á}µ¦Á¨nµ¸É¤µµ
°r¦³°nµÇ ¤µ¤µ¥ Ã¥Ân¨³°r¦³°nµÈ¤¸ªµ¤®¤µ¥Ä´ªÁ°Â¨³nµÈo°
Îµµ¦³µ´ ´Ê¸Êµ¦ª·Á¦µ³®r´¨nµª³ÎµÅ¼nµ¦°·µ¥»ªµ¤®¤µ¥Â¨³ÎµÅ¼nµ¦
¡·µ¦µ¦»ªµ¤®¤µ¥¸ÉÅo ¹É Amia Lieblich Â¨³³ ÅoÁ°¦¼Â °µ¦ª·Á¦µ³®rÅªo 4
ª·¸ Â¨³Äµ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨µ¤µ¦Á¨º°ª·¸Äª·¸®¹Éµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ Îµ®¦´µ¦ª·Á¦µ³®r
o°¤¼¨ °µ¦ª·´¥£µµ¤Ä¦´Ê¸Ê ¼oª·´¥Á¨º°Äoµ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨ 2 ª·¸ Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦
°·µ¥»ªµ¤®¤µ¥ ° o°¤¼¨Åo´Á¥·É ¹Ê ÅoÂn Holistic - content Â¨³ Categorical content ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ ´¸Ê
2.5.1 µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨oª¥ Holistic - content Á}µ¦ª·Á¦µ³®r¸ÉÄoÄµ¦®µ
»Îµ´µÁ¦ºÉ°¸É¼oÄ®o o°¤¼¨Á¨nµÃ¥µ¦Â¥nª °Á¦ºÉ°Á¨nµÂ¨³ª·Á¦µ³®rªµ¤®¤µ¥ÄÂn¨³
nª Ã¥¤¸ ´Ê°µ¦ÎµÁ·µ¦´¸Ê
2.5.1.1 °nµ o°¤¼¨¸É´¹®¨µ¥Ç ¦´Ê oª¥ÄÁ}¨µ
2.5.1.2 Îµ o°¤¼¨¸ÉÅo´ÎµÁ}¦³Â¥Â¥³Á}®¤ª®¤¼n Äµ¦ª·´¥
¦´Ê¸ÊÅoÂ¥®¤ª®¤¼n ° o°¤¼¨´¸Ê
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2.5.1.2.1 Ã¨´«roµªµ¤ÁºÉ° «µµ Â¨³ ª´¦¦¤
2.5.1.2.2 Ã¨´«roµµ¦Á¤º° µ¦¦°
2.5.1.2.3 Ã¨´«rµoµ´¤
2.5.1.2.4 Ã¨´«rµoµµ¦«¹¬µ
2.5.1.2.5 Ã¨´«rµoµÁ«¦¬·
2.5.1.2.6 Ã¨´«rµoµ¦¦¤µ· Â¨³·ÉÂª¨o°¤
2.5.1.3 ®µ»Îµ´ °Á¦ºÉ°¸Éo°µ¦o®µ Äµ¦ª·´¥¦´Ê¸Ê»Îµ´
º° Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡
2.5.1.4 Â¥¦³ÁÈnµÇ ¸Éo¡ Â¨³Â¥¦³ÁÈ®¨´¸Éo°µ¦«¹¬µ
2.5.1.5 ¸ªµ¤ o°¤¼¨Â¨³ÁºÉ°¤Ã¥®µªµ¤´¤¡´r ° o°¤¼¨ÄÂn¨³
¦³ÁÈÁ¡ºÉ°®µ o°¦»
2.5.2. µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨oª¥ Categorical-content Á}µ¦ª·Á¦µ³®rÃ¥
ª·¸µ¦¸É¨oµ¥´ content analysis Á}µ¦«¹¬µ¦³ÁÈ¸ÉÎµ´Ã¥Â¥Îµ¡¼nµ Ç Á}¦³Ã¥
Á}¨»n¤Â¨³Äoµ¦ª·Á¦µ³®rµµ¦µÃ¥Äoµ¦µÂ¥Â¥³°r¦³°Á¡ºÉ°®µªµ¤®¤µ¥ °
o°¤¼¨ Äµ¦ª·´¥¦´Ê¸Ê Äoµ¦µÂ¥Â¥³°r¦³°Ã¦¦oµ o°¤¼¨ ´¸Ê
2.5.2.1. ª·Á¦µ³®rÃ¦¦oµ o°¤¼¨Ã¨´«rÎµÂµ¤¨»n¤¼oÄ®o o°¤¼¨
2.5.2.2 ª·Á¦µ³®rÃ¦¦oµ o°¤¼¨Ã¨´«rÎµÂµ¤«µµ °
¼oÄ®o o°¤¼¨
2.5.3 ÁºÉ°¤Ã¥ªµ¤´¤¡´r ° o°¤¼¨¸ÉÅoµµ¦ª·Á¦µ³®rªo ¥ Holistic–content
Â¨³ Categorical-content ÄÂn¨³¦³ÁÈÁ¡ºÉ°®µ o°¦»¦nª¤´ o°¤¼¨µµ¦´ÁÂ¤¸nª¦nª¤
µ¦´ÁÂÅ¤n¤¸nª¦nª¤ Á¦¸¥Á¦¸¥¦»Á}Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡Ä¦³´»¨Â¨³´¤¸É
o¡Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
°¸É 3 µ¦«¹¬µªµ¤·Á®È °´ª·µµ¦
«¹¬µªµ¤·Á®È °´ª·µµ¦Á¸É¥ª´·«µ °µ¦´µ¦«¹¬µ¸É°¨o°´
Ã¨´«r °¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo µµ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³´Á¦µ³®r o°¤¼¨Ã¨´«r
Á¸É¥ª´´·£µ¡Ä ´Ê°¸É 2 Ã¥Ä ´Ê°¸Ê¼oª·´¥ÄoÁ· EDFR (Ethnographic Delphi
Futures Research) ´¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥n°Å¸Ê
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3.1 µ¦Á¨º°¨»n¤¼oÁ¸É¥ªµ
3.1.1 Á¨º°¨»n¤¼oÁ¸É¥ªµÃ¥ª·¸Á¨º°ÂÁ¡µ³Áµ³ (Purposive Sampling)
µ¤ª´»¦³r °µ¦ª·´¥ Ã¥Á¨º°¼oÁ¸É¥ªµ¸ÉÁ}´ª·µµ¦µ¤Ár´¸Ê
- ÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ´ÊÂn¦³´¦·µ¦¸®¦º°Á¸¥Ánµ¦·µ¦¸ ¹ÊÅ
- Á}  °µµ¦¥r  °Ä¤®µª·  ¥µ¨´ ¥ Â¨³¤¸  ªµ¤ÄÁ¸É ¥ ª´  Á¦ºÉ ° 
´·£µ¡®¦º°
- Á} ¼o¸ÉÁ ¥¤¸¦³µ¦r°Ä¤®µª·  ¥µ¨´¥¤µÂ¨oª Â¨³¤¸  ªµ¤
ÄÁ¸É¥ª´Á¦ºÉ°´·£µ¡ ®¦º°
- Á}¼o¸É¤¸¨µµª· µµ¦Á¸É¥ª´Á¦ºÉ °´·£µ¡Á}¸É¥°¤¦´Ä
ªµ¦ª·µµ¦ ®¦º°
- Á}  ¼o ¸É ¤¸  µ¦n ª ¤°¥¼n Ä ¨»n ¤ ·  ¦¦¤¸É n  Á¦· ¤ Â¨³Âª®µ
Âªµ¦oµÁ¦·¤´·£µ¡
3.1.2 ¼oª·´¥Á¨º°¼oÁ¸É¥ªµ¸É¤¸»¤´·µ¤Ár¸ÉÎµ® 2 nµ ÅoÂn
3.1.2.1 «µ¦µµ¦¥r µ¥Â¡¥r ª´´¥ ª´«´¡r
¼o°Îµª¥µ¦«¼¥r´·ª·¸ µ´¡¦³Á¨oµ
3.1.2.2 ¼onª¥«µ¦µµ¦¥r ¦. °·¤µ°¸¨¨»¢e ³³¸¥µ
°·µ¦¸ª·¥µ¨´¥°·¨µ¤¥³¨µ
3.1.3 ¼oª·´¥ °Ä®o¼oÁ¸É¥ªµµ¤ o° 3.1.2 Á}¼o¦·Á¦·É¤Á°ºÉ°¼oÁ¸É¥ªµµ¤Ár
¸ÉÎµ®ÅªoÂ¨oªÄ®o¼oÁ¸É¥ªµÂn¨³nµ Á°¼oÁ¸É¥ªµµ¤Ár ¦Îµª 18  ¹É
µµ¦«¹¬µÁ·Á¨¢µ¥Á¸É¥ª´Îµª¼oÁ¸É¥ªµ´Ê Ã¤´ ¸ Â¤¤·¨Â¨r ( °oµ¹Ä
Á¬¤ »°n°, 2522: 28) ÅoÁ°¨ª·´¥Á¸É¥ª´Îµª¨»n¤´ª°¥nµ¸É³ÄoÄµ¦ª·´¥Á¨¢µ¥
¡ªnµ ®µ¤¸¼oÁ¸É¥ªµ´ÊÂn 17  ¹ÊÅ °´¦µµ¦¨¨ °ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°³¤¸o°¥¤µ
Â¨³³Á¦·É¤¤¸nµ¸É ´´Ê¼oª·´¥¹¤¸ªµ¤Á®Èªnµ¨»n¤´ª°¥nµ 18  ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤Îµ®¦´µ¦
ª·´¥¦´Ê¸Ê ( ¦µ¥ºÉ°¼oÁ¸É¥ªµµ¤£µª  )
3.2 Ê´ °µ¦ÎµÁ·µ¦
3.2.1 ¼oª·´¥·n°¼oÁ¸É¥ªµ¸ÉÁ}´ª·µµ¦´Ê 18  ´¨nµªÁ¡ºÉ°µ¤ªµ¤
¤´¦Ä °ªµ¤¦nª¤¤º°Äµ¦ª·´¥
3.2.2 ¼oª·´¥Îµ®´º° °ªµ¤¦nª¤¤º°Äµ¦ª·´¥µ »¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
Â¨³Á oµ¸ÊÂ Á¸É¥ª´ª´»¦³r ªµ¤Îµ´ Â¨³¦³Ã¥r °µ¦ª·´¥ ¦ª¤´Êª·¸µ¦ÄÂn
¨³ ´Ê° °µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ Ä®o¼oÁ¸É¥ªµ¸ÉÅo¦´µ¦Á°ºÉ°´¨nµª¦µÂ¨³ÎµÁ°
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°o ¤¼¨ Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡ °¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Á¡ºÉ°Á} o°¤¼¨¦³°µ¦
´¤£µ¬r ¡¦o°¤´Ê´®¤µ¥ ª´ Â¨³Áª¨µÄµ¦´¤£µ¬r
3.3 Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÄoÄµ¦ª·´¥Â¨³ª·¸ÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨
Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÄoÄµ¦ª·´¥¦´Ê ¸ÊÁ}Â´¤£µ¬r Â¨³Â°µ¤¸É¼oª·´¥¦oµ ¹Ê
µ¤¦³ªµ¦ª·¥´ ¸ÉÄoÁ· EDFR Â¨³¼oª·¥´ ÎµÁ·µ¦ÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨oª¥Á°Ã¥ÁÈ
o°¤¼¨´Ê®¤ 2 ¦° µ¤ ´Ê°´¸Ê
3.3.1 ¼oª·´¥Îµµ¦«¹¬µ o°¤¼¨ÁºÊ°oµ®´º° ªµ¦µ¦ Á°µ¦ ¸ÉÁ¸É¥ª o°
´Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ °µ· Ã¥µ¥Â¨³Âªµµ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤
´®ª´£µÄoÁ¡ºÉ°Ä®oÁ·´·£µ¡ Á}Âªµ¦³°µ¦«¹¬µ ´Ê o Â¨³ ¼oª·´¥ÅoÎµ®
¦° (Frame) °¥nµÅ¤nÁ}µµ¦ Îµ®¦´ÅªoÄo´Ê Îµµ¤Äµ¦´¤£µ¬r Á¡ºÉ°Ä®oÅo o°¤¼¨
¦°¨»¤ÁºÊ°®µ¤µ¸É» Ä¦³ÁÈnµ Ç ´¸Ê
- µ¦Îµ®Ã¥µ¥«¹¬µÄ¦³ÁÈnµÇ Án ¦³ªª·¸·Äµ¦
Îµ®Ã¥µ¥ Âª· ·«µ Â¨³Ájµ®¤µ¥ »¤»n®¤µ¥ °µ¦´
µ¦«¹¬µ µ¦³Îµ´ °Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ ¨¨· Ájµ®¤µ¥¸É¡¹
¦³r
- Ã¦¦oµ °r¦oµµ¦«¹¬µ µ¦¡´µµ«¹¬µ Â¨³®nª¥µ
oµµ¦«¹¬µ ¸ÉÁ°ºÊ°n°µ¦´µ¦«¹¬µ
- Âªµµ¦¦·®µ¦´µ¦oµ«¹¬µÄ¦³ÁÈnµÇ Án ®¨´¼¦
µ¦Á¦¸¥µ¦° ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o ºÉ°µ¦Á¦¸¥µ¦° ²¨²
- µ¦¡´µ»¨µ¦Ä®oµ¤µ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°Åo°¥nµ¤¸
¦³··£µ¡ÁºÊ°¼¨n°µ¦Á·´·£µ¡Ä¦³ÁÈnµÇ Án
»¨´¬³ °¦¼Â¨³»¨µ¦ µ¦¦¦®µ ¦³ªµ¦¨· µ¦
¡´µ»£µ¡ °¦¼Â¨³»¨µ¦ ª´·µ¦ ¦µ¥Åo ªµ¤¨°£´¥
- µ¦´µ¦ oµ¦´¡¥µ¦ ¦³¤µ Â¨³µ¦¨»
- µ¦Îµ® ¤µ¦µµ¦«¹¬µÂ¨³Âªµµ¦¦³Á¤·¨
- Âªµ/¤µ¦µ¦Äµ¦ÎµÁ·µµ¤Ã¥µ¥ ¸É ³ÎµÄ®oÁ·ªµ¤
Á}ÅÅo °Ã¥µ¥ Äµ¦ÎµÅ ·´·°¥nµÁ}¦¼¦¦¤
- ÁºÉ°Å ªµ¤ÎµÁ¦È °Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ
- Ã¥µ¥µ¦Âo{®µoµµ¦«¹¬µÄ¦³¥³´Ê
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3.3.2 µ¦´¤£µ¬r¦°¸É 1 ¼oª·´¥Îµµ¦´¤£µ¬r¼oÁ¸É¥ªµÂn¨³oª¥Á°
Ã¥ °Ä®o¼oÁ¸¥É ªµ¡¼¹·«µ °Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
Á¡ºÉ°Ä®oÁ·´·£µ¡¸É°¨o°´Ã¨´«r °¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Â¨³·ªnµ³
µ¤µ¦Îµ¤µÎµÁ·µ¦ÅoÂ¨³Á®¤µ³¤´£µ¡µ¦´µ¦«¹¬µ °Å¥
3.3.3 ª·¸µ¦´¤£µ¬r Á}µ¦´¤£µ¬rÂ¨µ¥ÁdÂ¨³Å¤n¸ÊÎµ (Non directive Open - ended) Â¨³Á}Â¹É¤¸Ã¦¦oµ (Semi-Structured Interview) º°¤¸µ¦Á¦¸¥¤
®´ª o°®¦º°¦³ÁÈµ¦´¤£µ¬r ¹ÉÁ}¦° (Frame) °¥nµÅ¤nÁ}µµ¦Åªo¨ªn ®oµ ¹Éµ¦
´¤£µ¬rµ¤¦³ªµ¦´¨nµª³ÎµÄ®oÅo o°¤¼¨¸É¤¸ ªµ¤nµÁºÉ°º°´Êoµªµ¤¦ (Validity)
Â¨³ªµ¤Á¸¥É  (Reliability) oª¥ (»¤¡¨ ¡¼¨£´¦¸ª· ,2530: 23-24) µ¦´¤£µ¬r³Á}Ã°µ
Ä®o¼oÄ®o´¤£µ¬r¡¼ Â¨³°£·¦µ¥Åo°¥nµ°·¦³Ä»Á¦º°É  »ªµ¤·¸É·ªnµÎµ´ Â¨³´¤¡´r
´{®µ¸ÉÎµµ¦ª·¥´ µ¦´¤£µ¬r³®¨¸Á¨¸É¥µ¦¥¹®¨´Árµ¥´ª¸ÂÉ n° Ân³Á}µ¦
´¤£µ¬rÂ·´¤¡´r (Interactive Interview) ¦³®ªnµ¼o´¤£µ¬r´ ¼oÄ®o´¤£µ¬r º° oµ¼oÄ®o
´¤£µ¬rÅ¤n¡°ÄÄÎµÄ®o¤´ £µ¬r °Èµ¤µ¦¸É³ÂoÅ Åo¨°Áª¨µ oµ¼oÁ¸É¥ªµ¸ÉÄ®o
´¤£µ¬rÄ®o °o ·Á®È¸É nµÄ°Á®º°µ¦°¸ÉÅ¤nÁ}µµ¦¸ÉÄo´¤£µ¬r È³o°ÁÈ
¦ª¦ª¤¤µÁ¡º°É Äo´¤£µ¬r¼oÁ¸É¥ªµnµ°ºÉÇ oª¥Á¡º°É Ä®oÅoµÁ¨º°Ä®o¤µ¸É»Ánµ¸É³¤µÅo
Â¨³¼oª·¥´ È°µ³µ¤Á¡·É¤Á·¤ÄµÁ¦ºÉ°¸É¼oÁ¸É¥ªµÅ¤nÅo¨nµª¹ Ä ³ÎµÁ·µ¦´¤£µ¬r
´Ê ¼oª·¥´ ³¦»¦³ÁÈÎµ´Á}nªÇ Ä®o¼oÁ¸É¥ªµ¢{Á¡ºÉ°¥º¥´ Â¨³µ¤µ¦ÂoÅ Á¡·É¤Á·¤
Á¸É¥ª´Äªµ¤¸ÉÄ®o´¤£µ¬rÄ®o¼ o°µ¤ªµ¤o°µ¦ °¼oÁ¸É¥ªµÅo¨°Áª¨µ ¹ÉÁ}µ¦
¦»³¤ (Cumulative Summarization) Ã¥µ¤µ¦¦³ÎµÊÎµ Ç ¨°µ¦´¤£µ¬r
3.3.4 ¼oª·´¥ÄoÁª¨µÁÈ¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨¦°¸É 1 ¦³¤µ 2 Áº° (ÄoÁª¨µ
´¤£µ¬r¼oÁ¸¥É ªµ¨³ 1 ´ÉªÃ¤ ¹ 1½ ´ÉªÃ¤ ) ¦ 18 
3.3.5 ¼oª·´¥¦ª¦ª¤Îµ°µµ¦´¤£µ¬rÄ¦°¸É 1 Â¨oªÎµ¤µª·Á¦µ³®r
ÁºÊ°®µ (Content Analysis) ´Á oµÁ}®¤ª®¤¼n ª·Á¦µ³®r Â¨³´Á¦µ³®r Ã¥µ¦¡¥µ¥µ¤¦¼
£µ¬µÂ¨³ÎµªÁ·¤ Äªµ¤Îµ´ ° o°ªµ¤¸É¼oÁ¸É¥ªµÄ®o °o ¤¼¨ Â¨oªÎµ¤µ¦oµÁ}
Â°µ¤Á¡ºÉ°Îµ¦ªªµ¤·Á®ÈÁ¸É¥ª´Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¸É°¨o°´Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Ã¥¦oµÁ}
¤µ¦µnª¦³¤µnµ (Rating Scale) 5 ¦³´¸É¦°¨»¤Îµ°»¦¸¸ÉÅoµµ¦´¤£µ¬r
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3.3.6 ¼oª·´¥¦oµÂ°µ¤Á¡ºÉ°ÁÈ o°¤¼¨¦°¸É 2 Á°Ä®o°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ
¡·µ¦µªµ¤¼o°Á®¤µ³¤ ®¨´µ´Ê¼oª·¥´ ÎµÂ°µ¤ÅÄ®o¼oÁ¸É¥ªµ¡·µ¦µ¦³´
ªµ¤Á}ÅÅo °·«µÃ¥µ¥¸Éª¦³ÎµÅ·´·
3.3.7 ¼oª·´¥nÂ°µ¤´Ê 18 » oª¥Á° Â¨³ÁÈ¦ª¦ª¤¨´Ã¥Äo
Áª¨µÁÈ¦ª¦ª¤ o°¤¼¨¦°¸É 2 ¦³¤µ 2 Áº° ¤¸¼o°Â°µ¤¨´¤µ 16 »
3.4 µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨
µÎµ°ÄÂ°µ¤¦°¸É 2 ¼oª·´¥Îµ¤µÎµª®µnµ¤´¥µ (Median)
µ·¥¤ (Mode) Â¨³nµ¡·´¥¦³®ªnµª°Å¨r (Interquartile Range) °Ân¨³ o°Îµµ¤Á¡ºÉ°®µ
ÂªÃo¤¸É¼oÁ¸É¥ªµ¤¸ªµ¤Á®È°¨o°´ªnµ¤¸ªµ¤Á}ÅÅoÄ¦³´¤µ ¹ÊÅ
3.4.1 µ¦®µnµ¤´¥µ (Median)
µÂ°µ¤Â¤µ¦µn ª ¦³¤µn µ 5 Á¨´Ê  ¼o ª· ´ ¥ Åo Ä ®o
ÊÎµ®´³ÂÁ} 5 ¦³´´¸Ê
1 ®¤µ¥¹ÂªÃo¤´Ê¤¸ªµ¤Á}ÅÅoÄ¦³´o°¥¸É »
2 ®¤µ¥¹ÂªÃo¤´Ê¤¸ªµ¤Á}ÅÅoÄ¦³´o°¥
3 ®¤µ¥¹ÂªÃo¤´Ê¤¸ªµ¤Á}ÅÅoÄ¦³´µ¨µ
4 ®¤µ¥¹ÂªÃo¤´Ê¤¸ªµ¤Á}ÅÅoÄ¦³´¤µ
5 ®¤µ¥¹ÂªÃo¤´Ê¤¸ªµ¤Á}ÅÅoÄ¦³´¤µ¸É »
nµ¤´¥µ¸ÉÎµªÅoµÎµ° °¨»n¤¼oÁ¸É¥ªµ¸ÉÁ}´ª·µµ¦ Â¨
ªµ¤®¤µ¥µ¤Ár¸É¼oª·´¥Îµ®Åªo´¸Ê
nµ¤´¥µÉÎµªnµ 1.50 ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¨»n¤¼oÁ¸É¥ªµÁ®Èªnµ o°ªµ¤´Ê¤¸
ÂªÃo¤ªµ¤Á}ÅÅoo°¥¸É»
nµ¤´¥µ°¥¼nÄnª 1.50 ¹ 2.49 ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¨»n¤¼oÁ¸É¥ªµÁ®Èªnµ
o°ªµ¤´Ê¤¸ÂªÃo¤ªµ¤Á}ÅÅoo°¥
nµ¤´¥µ°¥¼nÄnª 2.50 ¹ 3.49 ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¨»n¤¼oÁ¸É¥ªµÁ®Èªnµ
o°ªµ¤´Ê¤¸ÂªÃo¤ªµ¤Á}ÅÅoµ¨µ
nµ¤´¥µ°¥¼nÄnª 3.50 ¹ 4.49 ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¨»n¤¼oÁ¸É¥ªµÁ®Èªnµ
o°ªµ¤´Ê¤¸ÂªÃo¤ªµ¤Á}ÅÅo¤µ
nµ¤´¥µ´ÊÂn 4.50 ¹ÊÅ ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¨»n¤¼oÁ¸É¥ªµÁ®Èªnµ o°ªµ¤
´Ê¤¸ÂªÃo¤ªµ¤Á}ÅÅo¤µ¸É»
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3.4.2 µ¦®µ¡·´¥¦³®ªnµª°Å¨r (Interquartile Range)
¼oª·´¥Îµª®µnµªµ¤Ânµ¦³®ªnµª°Å¨r¸É 1 ´ª°Å¨r¸É 3 oµ¡·¥´
¦³®ªnµª°Å¨r¸ÉÎµªÅo ° o°ªµ¤Ä¤¸nµ´ÊÂn 1.50 ¨¤µ Âªnµ ªµ¤·Á®È °¨»n¤
¼oÁ¸É¥ªµ¸É¤¸n° o°ªµ¤´Ê°¨o°´ (Consensus) oµ¡·´¥¦³®ªnµª°Å¨r ° o°ªµ¤Ä¤¸
nµ¤µªnµ 1.50 Âªnµªµ¤·Á®È °¨»n¤¼oÁ¸É¥ªµ¸É¤¸n° o°ªµ¤´ÊÅ¤n°¨o°´
3.4.3 µ¦®µnµµ·¥¤ (Mode)
¼oª·´¥®µnµµ·¥¤ °Ân¨³ o°ªµ¤´¸Ê
®µªµ¤¸É °¦³´³Âµ 1 ¹ 5 Îµ®¦´Ân¨³ o°ªµ¤ Â¨³oµ¦³´
³ÂÄ¸É¤¸ ªµ¤¸É ¼º °Á} nµµ· ¥¤ ° o °ªµ¤´Ê Ä¦¸ ¸Éªµ¤¸É¼» °¦³´
³Â´Ê°¥¼n·´³º°Á°µnµ¨µ¦³®ªnµ³Â´Ê°´ÊÁ}µ·¥¤ ° o°ªµ¤´Ê Ân
Îµ®¦´¦¸¸É¤¸ªµ¤¸É °³Â¼Ä¦³´Ánµ´ Ân¦³´³ÂÅ¤nÅo°¥¼n·´³º°ªnµ
¦³´³Â ° o°ªµ¤ “¸É¤¸ªµ¤¸ÉÁnµ´´Ê°´ÊÁ}µ·¥¤” (Glass and Stanley, °oµ¹
Ä »¸¥r » Á¦·,2532: 59) ¼oª·´¥Îµªnµªµ¤nµ¦³®ªnµ¤´¥µ´µ·¥¤ oµnµªµ¤nµ
¦³®ªnµ¤´¥µ´µ·¥¤o°¥ªnµ 1 º°ªnµ¤¸ªµ¤°¨o° oµnµªµ¤nµ¦³®ªnµ¤´¥µ´
µ·¥¤¤µªnµ 1 º°ªnµÅ¤n¤¸ªµ¤°¨o°
3.5 µ¦¦»¨ o°¤¼¨
¼oª·´¥Îµ o°ªµ¤¸É¨»n¤¼oÁ¸¥É ªµ¤¸ªµ¤Á®È°¨o°´´ÊÄÂn °¤´¥µ¹É¤¸
nµ´ÊÂn 3.50 ¹ÊÅ ¤¸nµ¡·´¥¦³®ªnµª°Å¨rÅ¤nÁ· 1.50 Â¨³nµªµ¤Ânµ¦³®ªnµ¤´¥µ
´µ·¥¤Å¤nÁ· 1 ¤µ¦»Á}ªµ¤·Á®È °¨»n¤¼oÁ¸É¥ªµÁ¸É¥ª´ Ã¥µ¥µ¦´
µ¦«¹¬µ¸É°¨o°´Ã¨´«rÄ¡ºÊ¸É µ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Â¨³ ÎµÁ°¨ °µ¦
ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨ Á}£µ¡¦ª¤ °·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo n°Å

¸É 4
¦·¡ºÊ¸É
1. ¡ºÊ¸Éµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
¡ºÊ¸Éµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo ®¤µ¥¹ ´®ª´ ¥³¨µ {µ¸ Â¨³ ¦µ·ªµ ¹ÉÁ}¡ºÊ¸É
Á ¸É 1 Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo¸É¦¤µ¦¦° Îµ®Ä®oÁ}¡ºÊ¸É¡·Á«¬Á¡¦µ³Á}¡ºÊ¸É
¸É¤¸Á°¨´¬roµ«µµ £µ¬µ ¦¦¤Á¸¥¤ °Á°¹ÉÂnµ °£¼¤·£µ°ºÉ °¦³Á«
(¦¤µ¦¦°: ¤..) Ã¥µ¤´®ª´µ¥Â£µÄo ´Ê¤¸¡ºÊ¸É¦³¤µ 10,936 µ¦µ
·Ã¨Á¤¦ ¤¸¦³µ¦³¤µ 1.78 ¨oµ (¦»µ· Îµ¦»» , 2549: 5) ¹ÉnªÄ®n¦³¤µ
¦o°¥¨³ 79.3 ®¦º° 1.4 ¨oµ´º°«µµ°·¨µ¤ Äo£µ¬µ¤¨µ¥¼Á}£µ¬µ·ÉÁ}£µ¬µ¸ÉÄoÄ
¸ª·¦³Îµª´
1.1 °µµÁ 
Änª °µ¤´®ª´µ¥Â£µÄo ¤¸°µµÁ ·n°´ ¦·Áª°Á®º° °¦´³
¨· Áµ®r (Å¦»¦¸) Á¦´ Â¨³¨´´ °¤µÁ¨Á¸¥ Ã¥ °ÎµÁ£°µÄ °ÎµÁ£°»Å®Ã¨ Â¨³
°ÎµÁ£°Âªo ´®ª´¦µ·ªµµ·«Äo ·n°´¦´¨´´Â¨³Á¦´ ¤¸Â¤nÊÎµÃ¨Á}Áo´ÊÁ 
Â ¤¸µ¦Å¢ oµ¤ÂÅ¥ - ¤µÁ¨Á¸¥ ¸É°ÎµÁ£°»Å®Ã¨ °ÎµÁ£°Á ´´µ Â¨³°ÎµÁ£°
¥³®µ ° ´®ª´¥³¨µ ·n°´¦´Áµ®r Â¨³Á¦´ Ã¥¤¸£¼Á µ´{ÊÎµÁ}ÂªÁ Â ¤¸µ
¦¥rÁºÉ°¤n°¦³®ªnµÅ¥-¤µÁ¨Á¸¥ ¸É °ÎµÁ£°Á

¦¼¸É 1 Â ¡ºÊ¸Éµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
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1.2 £µ¡´ÉªÅÄ¡ºÊ¸Éµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
1.2.1 ¦³ª´·ªµ¤Á}¤µ
´  ®ª´  {  µ¸ ¦µ· ª µ Â¨³¥³¨µ Ä°¸  ¦ª¤´  Á¦¸ ¥ ¦´  {  µ¸
(¤¸µnª °´®ª´ ¨µ¦ª¤°¥¼noª¥ ) Ä¦³®ªnµ¦·r«ª¦¦¬¸É 16 – 18 {µ¸Á}¦´
°·¦³¸É¤¸ªµ¤Á¦·¦»nÁ¦º°¤µÄÁ°Á¸¥°µÁ¥r ¤¸µªnµµ·Á·µÁ oµ¤µ´Ê®¨´Â®¨nÎµ¤µ
oµ µ¥ÄÂ®¨¤¤¨µ¥¼¤µ¤µ¥ ¨µ¥Á}«¼¥r¨µµµ¦oµ¦³®ªnµ³ª´°°Â¨³³ª´ º°
¸´°·Á¸¥ ¦ª¤´Ê°µ®¦´Â¨³Á°¦rÁ¸¥oª¥ (¡·Á ¦µ°, 2547: 1-2) Ä¤´¥»Ã ´¥Â¨³
°¥»¥µ ¥µ¤ ¥µ¥°ÎµµÅ¹¨µ¥Â®¨¤¤¨µ¥¼{µ¸ °¥¼n£µ¥Äoµ¦¦° °¥µ¤Äµ³
Á}¦³Á«¦µ ÂnÃ¥µ¥Ä¤´¥´ÊÅ¤nÅonµnª¨µÅ¦° Ân¦´£µ¥Äoµ¦
¦°o°nÁ¦ºÉ°¦µ¦¦µµ¦Ä®oe¨³µ¤¦´Ê {µ¸¹¤¸µ¦¦°Á° Â¨³Ä¦µª
¸É°n°Îµ¨´¨ È³¤¸¦µ¤Á¡ºÉ°¨¨n°¥´ªÁ°Ä®oÁ}°·¦³°¥¼nÁ}¦³¥³ ¦´{µ¸¹°¥¼n
£µ¥Äoµ¦¦° °¥µ¤Â¨³¤µÁ¨Á¸¥ ¨´´Á¦ºÉ°¥¤µ ¦³´ÉÄe ¡.«. 2329 {µ¸¹
°¥¼nÄ°Îµµµ¦¦° °¥µ¤°¥nµÂo¦· Á¤ºÉ°¨nªÁ oµ¤´¥¦»¦´Ã·¦r ¤¸µ¦nµ
nª¨µÅ¦°®´ªÁ¤º°nµÇ ¦ª¤´Ê¦´{µ¸ Ã¥Á¡µ³Á¤ºÉ°¤¸µ¦Á¨¸É¥¦¼Âµ¦
¦°Ä¤´¥¦´µ¨¸É 5 ¤¸µ¦´¦³Á¸¥µ¦¦°Ä®¤nÃ¥Äe ¡.«. 2449 Åo´´Ê¦´
{µ¸Á}¤¨{µ¸ Â¨³Äe ¡.«.2476 Ân¤¨{µ¸ Á}3 ´®ª´ÅoÂn {µ¸
¦µ·ªµ Â¨³¥³¨µ ¹Ê¦n°°Îµµnª¨µ °¥µ¤
1.2.2 £µ¡µÁ«¦¬· ´¤ Â¨³ ª´¦¦¤
µ¤´®ª´µ¥Â£µÄo °»¤Åoª¥¦´¡¥µ¦¦¦¤µ· ¦³µ¦nªÄ®n
¦³°°µ¸¡Á¬¦¦¦¤Á}®¨´ Ã¥Îµª¥µ¡µ¦µ Îµµ Îµª¨Å¤o Â¨³µ¦¦³¤
·oµ¸Én°°nªÄ®nÁ}¥µ¡µ¦µ Â¨³¨Å¤o nª·oµµ¤µÁ¨Á¸¥Á}·oµ¦³Á£
¦·Ã£Án Äµ ¤ µÂ¢ Á}o¤µ¦ µ¤Å Â¨³¤Á¸¥¦· »¼ (2549) ¦»Åªoªnµ µªÅ¥
¤»¨·¤Ä´®ª´µ¥Â£µÄo¤¸ª·¸¸ª· Â¡°Á¡¸¥nªÄ®n¡¹É ¡µªµ¤°»¤¤¼¦r °
¦´¡¥µ¦¦¦¤µ· ¦ª¤´Êµ¦oµ µÁ¨È µ¦Á¦¸¥Á¸¥Á¦ºÉ°ªµ¤¨oµ®¨´ °µ¦¡´µ¡ºÊ¸É
´¡ºÊ¸É nª°ºÉ °¦³Á« ¦ª¤´Ê£µ¡ªµ¤Á¦·µÁ«¦¬· °®¤¼noµ¤µÁ¨Á¸¥¸É°¥¼n
Ä¨oÁ¸¥£µ¡µ¦r oµoÎµÄ®oµªÅ¥¤»¨·¤¦¼o¹ªnµ¨¦³Ã¥r °¡ªÁ µÅ¤nÅo¦´µ¦
j°Á°µÄÄnµ¦´µ¨ ¨Èº°ªµ¤¦¼o¹®nµÁ®·Â¨³µ¦Å¤n¥°¤¦´ªnµ¡ªÁ µÁ}nª®¹É
°¦³Á«
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µ¦ÎµÁ·¸ª· °¦³µ¦nªÄ®nÄ¡ºÊ¸É
¹ÉÁ}µªÅ¥¤»¨·¤Ânµµª·¸ª¸ · °
¦³µ¦¨»n¤°ºÉÄ¦³Á« Á¡¦µ³ª·¸ °¤»¨·¤¼Îµ®Ã¥¡ºÊµªµ¤ÁºÉ°µ«µµÁ}
Îµ´ «µµ°·¨µ¤Å¤nÁ}Á¡¸¥·É¥¹Á®¸¥É ªµ·ÄÁnµ´Ê Ân¥´ Á}®¨´·´·ª·¸·´·Ä
¸ª·¦³Îµª´ Á¡¦µ³«µµ°·¨µ¤º°ªnµ Árµ«µµÁ}Âªµ·´·Äµ¦ÎµÁ·
¸ª·Å¤nÅoÂ¥¸ª·µ«µµ°°µµÃ¨ µ¦Îµ¦¸ª· ·µ¤ª·¸¤» ¨·¤ ÎµÄ®oÅ¥¤»¨·¤Ä
µ¤´®ª´µ¥Â£µÄo µ¤µ¦Îµ¦ °´¨´¬rµµ·¡´»rÅªoÅo¤´É ´Ê£µ¬µ¸¥É ´Äo
£µ¬µ¤¨µ¥¼®¦º° ¥µª¸ ¤·Åo¤¸ÅªoÄoÁ¡ºÉ°µ¦ºÉ°µ¦®¦º°µ¦·´¤¡´rµ´¤Ánµ´Ê Ân¥´³o°
¹ªµ¤´¤¡´r °µª¤¨µ¥¼Ä£¼¤£· µ´Ê®¤ ®¦º°ª´¦¦¤Äµ¦Ânµ¥ ¹ÉÄ´«³
°·¨µ¤ ´Ên°Â¥Â¥³Á¡«Åªo°¥nµ´Á¼o®·o°Ânµ¥¤·· dnª¸É³Á}n°Á·
°ªµ¤¦¼o¹µÁ¡« °µ¸Ê µ¦·´··µ«µµÈ¦ª¤°¥¼Än ª·¸µ¦ÎµÁ·¸ª· °µª
Å¥¤»¨·¤°¥nµÂ¥Å¤n°° Á¡¦µ³ ª´¦¦¤´«µµ ´Ê¤»¨·¤º°ªnµÁ}Á¦ºÉ°Á¸¥ª´ Á¡¦µ³
«µµ°·¨µ¤ º° ¦¦¤¼¸ª· (®¨´µ¦Â¨³Âªµµ¦Îµ¦¸ª· ) ¸É´¤¤»¨·¤ º°ªnµ o°
·´· ¹Éoµ¤°°¸Ân®¹É Èº° ª´¦¦¤ °´¤´ÉÁ° ³Á®ÈÅoµ µ¦¨³®¤µ¸É°o 
·´· 5 Áª¨µ»ª´ µ¦Îµ»³®½(µ¦¦¦¥µ¥¦¦¤´Áº°¤»¨·¤) Äª´«»¦r ®¦º° µ¦º°«¸¨
°ÄÁº°¦°¤³° ¸Éµª¤»¨·¤´ÉªÃ¨o°Å·´·
¦°¦´ªµªÅ¥¤»¨·¤¤´Á}¦°¦´ª µÄ®n µ¦Ânµ °®·µ¥¸É
¼Îµ®Ã¥¦°¦´ª¹É¥´¤¸Ä®oÁ®È°¥¼n»ª´¸Ê ¼oµ¥Å¥¤»¨·¤·¥¤ ¡³ ¡¼»¥ ´¸É
¦o µ ÊÎ µ µ ®¨´  µ¦¸  ¥µÁ¦È  Än ª Áo µ Â¨³n ª ÉÎ µ ®¨´  µ¦¨³®¤µ°Á¥È  Â¨o ª µ¦
·´¤¡´rÄ»¤¹Á}Å°¥nµ¸ ¤¸µ¦·n°ºÉ°µ¦ ¤¸µ¦Å®¨Áª¸¥ ° o°¤¼¨°¥nµ¦ªÁ¦Èª
Â¨³µªÅ¥¤»¨·¤´Ê ¤¸ª·¸¸ª·¸ÉÅ¤n¤¨¤¨º´´¤ °µªÅ¥¡»®¦º°Å¥ÁºÊ°µ¥¸
Â¤oÃ¥ªµ¤Á}¦·¸É¦³´ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµµªÅ¥¤»¨·¤´µªÅ¥¡» ¤·ÅoÁ}{®µ
®¦º°Å¤nÁ¥¤¸{®µÁ¦ºÉ°Ân¡ª®¦º°Ân iµ¥ ÂnÄÂn °µ¦¦ª¤¨»n¤µ´¤Â¨oª °´¨´¬r
µoµ«µµÂ¨³ªµ¤ÁºÉ°¸ÉÂnµ´ ÎµÄ®oµªÅ¥¤»¨·¤Å¤n¤¸·´¤¡´rÄÁ·¸ÉÎµÄ®o
µ¤µ¦¨¤¨ºÅo´µªÅ¥¡»¸ÉÁ}nªo°¥Ä¡ºÊ¸É°¥nµÁ}¨»n¤Á}o°Åo ¤µ¦
µ¤Å Â¨³¤Á¸¥¦· »¼ (2549)
Äoµµ¦«¹¬µ ´Ê «µµ °·¨µ¤Áo®´ÄÁ¦ºÉ°µ¦«¹¬µÁ}Îµ´ Á¡¦µ³
Ájµ®¤µ¥µ¦«¹¬µÄ°·¨µ¤¹¤·ÄnÁ¡ºÉ°µ¦Á°µ´ª¦°ÂnÁ¡¸¥¨Îµ¡´Á°´ÊÄÃ¨¸ÊÂ¨³Ã¨
®oµÄ«µµ°·¨µ¤Áoªnµ¦³Ã¥rµµ¦Ä®oª·µªµ¤¦¼oÂn¼o°ºÉÄ°·¨µ¤´Ê´ªnµ¤®µ«µ¨
¥·É ´Ê¸ÊÁ¡¦µ³Á¤ºÉ°¸ª·®¦º°ª·µ°°µ¦nµÂ¨oª Â¤oµ¦µnµÇ ³¥»·¨ Ânªµ¤¦¼o¸ÉÄ®oÂn
¼o°ºÉ ³Á} 1 Ä 3 ¦³µ¦¸É³¤¸¨n°¼oÄ®o°¥nµn°ÁºÉ°ºn°ÅÄ®¨»¤ {«¡ Å¥¤»¨·¤
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nªÄ®n·¥¤n»¦®¨µÁ oµ«¹¬µÄ°Áµ³ ¦¼®¦º°Ãp³¦¼ °°Áµ³¹¤¸ªµ¤´¤¡´r´
»¤°¥nµÂnÁ¢j Â¨³Åo¦´µ¦¥¥n° Áµ¦¡´º°µ´Á¦¸¥Â¨³¼o¦° Â¨³ ¤¸
µ£µ¡µ´¤¼Ä»¤ °Áµ³Á}Á®¤º°µ´¨n°¤Á¨µ¸ª· °»¤µªÅ¥
¤»¨·¤ {»´°Áµ³nª®¹É Åo¦´³Á¸¥ Á}Ã¦Á¦¸¥Á°°«µµ°·¨µ¤ Ã¥
Á¦¸¥ª·µµ¤´ ª¼n´µ¦Á¦¸¥«µµ Â¨³º°Á}¦³µ¦«¹¬µ®¹É °¦³Á« Ân°¥nµÅ¦
Èµ¤ µ¤¦µ¥µ °Ã¦µ¦Á¡ºÉ°µ¦¡´µÂ®n¦³µÂ®n®¦³µµ· (United Nations
Development Program) Á¤ºÉ°e .«. 2003 ¡ªnµ ¤µ¦µµ¦«¹¬µ °µ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
Ä£µ¡¦ª¤¥´°¥¼nÄ¦³´ÉÎµÁ¤ºÉ°Á¸¥´£µ°ºÉ Ã¥¦³»ªnµ ³ÂÁ¨¸É¥»£µ¡µµ¦«¹¬µÄ
¦³´¤´¥¤«¹¬µeÉ¸ 3 °¥¼n¸É ¦o°¥¨³ 43.1 6 ¦³µ¦¸Éµ¦«¹¬µÉÎµªnµ´Ê¤´¥¤«¹¬µe¸É 6 ¤¸
¹¦o°¥¨³ 44.85 Â¨³¤¸¼oÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µ¦³´¦·µ¦¸ ¹ÊÅ¤¸Á¡¸¥¦o°¥¨³ 3.58 (¦»µ· Îµ¦»
» , 2549: 9)
2. ´®ª´Ä¡ºÊ¸Éµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
2.1 ´®ª´{µ¸
Á}´®ª´¸É°¥¼n·µ¥ {~³Á¨µ³ª´°° ¤¸°µµÁ ·n°´´®ª´ ¨µµoµ
·«³ª´Á¸¥Á®º° ´´®ª´¦µ·ªµµoµ³ª´°°Á¸¥Äo Â¨³´´®ª´¥³¨µ¹É°¥¼n
Ä¡ºÊÂn·µoµÄo
¨´¬³£¼¤·¦³Á« °{µ¸¤¸¸É¦µ¨»n¤µ¥ {~³Á¨ ¸É¦µ¨»n¤ÉÎµ¦³®ªnµ®»Á µ ¨´´
Å´·ªÁ µÄ®no°¥¹É´ÊÁ Â{µ¸°°µ ¨µ Å¦»¦¸ Â¨³¦µ·ªµ
¦·Áª´®ª´{µ¸ ÅoÁ¦¸¥¦·Áª°ºÉ¸É°¥¼nÄ¨oÁ¸¥ º°
1. ¦µ¥ {~³Á¨¤¸°nµª{µ¸ Â¨³¤¸¨Îµµ¦®¨µ¥µ¥¤µ°°³Á¨ ÅoÂn¨ÎµÊÎµ{µ¸
¨Îµ¨°nµÁ¦º° ¨ÎµÊÎµ¥³®¦·É Â¨³Â¤nÊÎµµ¥»¦¸ £µ¡Á®¨nµ¸ÊÎµÄ®o{µ¸Á®¤µ³Ânµ¦Á}¸É°
Á¦º°
2. ¨ÎµÊÎµ{µ¸ Á}¨ÎµÊÎµ¸ÉÅ®¨¤µµÁº°Á µ°¨µ °¡ºÊÂn·Ä®n °¸É³
Å·n°·ÂÁ ¦´Å¦»¦¸ °¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥µÄo Å®¨nµ¸É¦µ¨»n¤µ¤®»Á µ¤µ¥´¸¦É µ
¨»n¤µ¥ {~³Á¨n°Ä®oÁ·¦·Áª¸É³Îµµ¦Á¡µ³¨¼Â¨³Á}Â®¨n¸É´Ê»¤Åo
3. ¦·Áª°ÎµÁ£°Á¤º°{µ¸ °ÎµÁ£°¥³®¦·É Â¨³°ÎµÁ£°¥³¦´ Á}¸É¦µ¨»n¤¹ÉÁ·µµ¦
ºÊÁ · °³Á¨ÎµÄ®oÁ·Á·¦µ¥Â¨³´¦µ¥¤µ¤µ¥ Á®¤µ³Ânµ¦¸É³´ÊÂ®¨n»¤°µ«´¥¸É
¤¸ µÁ}oµÁ¤º°Ä®nÃ
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µÁ®»¨Ä¨´¬³£¼¤·«µ¦r¸É¨nµª¤µ¸Ê ÎµÄ®o{µ¸Á}Â®¨nÃ¦µ¸¸ÉÎµ´
Â®n®¹É Ä£µÄo ¤¸»¤¸É Á}oµÁ¤º°¤¸¡´µµ¦ºÁºÉ °®¨µ¥¥»®¨µ¥¤´ ¥ ÂnÅo 2
¦·Áª º°
¦·ÁªÂ¦
°¥¼nµ¤µ¥ {~³Á¨·´°nµª{µ¸ ´ÊÂnÁ °ÎµÁ£°Á¤º°{µ¸Åµ·«³ª´°°
nµÅ¥´°ÎµÁ£°¥³®¦·É °ÎµÁ£°³µÁ¦³ Â¨oª®´¨µÄo Å¥´°ÎµÁ£°µ¥»¦¸ »¤¸ÉÁ· ¹Ê
ÁºÉ°µµ¦oµ µ¥·n°´nµ¦³Á« ´Ê°¥¼n´¦µ¥Ä¨o Ç ´¨ÎµÊÎµµ¥Á¨Èµ¥Ä®n¸ÉÅ®¨
Å°°³Á¨
Á¤º°Îµ´º°Á¤º°{µ¸ ´Ê°¥¼n¦·Áª´¦µ¥ÄÁ oµµµ (Â¨ªnµÄÁ¤º°)
¤¸«µµÎµ´¦oµ ¹Ê¤´¥¦»«¦¸°¥»¥µ º° ¤´¥·¦º°Á³ ¡Á«¬Á¦ºÉ°{·Áµ®¨µ¥¥»
®¨µ¥¤´¥¦³µ¥´°¥¼n¤µªnµ¸É°ºÉ Ç Ä¦·ÁªÄ¨oÁ¸¥ Á¤º°¦° Ç ¨¤µ Án Á¤º°¥³®¦·ÉÂ¨³
Á¤º°µ¥»¦¸ È´Ê°¥¼nÄÁ ´¦µ¥¸É°¥¼nn°ÁºÉ°Åµ³ª´°°Â¨³µÄo
·É¸ÉÁ}®¨´µÂªµ¤ÁnµÂn °»¤Á®¨nµ¸Ê°¸°¥nµ®¹ÉÈº°¦·Áª¸É {«¡ °
µª¤»¨·¤ ¹ÉÄ®¨µ¥ Ç Â®nÁ} °¸É¤¸µ¦ºÁºÉ°´®¨µ¥ Ç ¤´¥ Â¨³Ân¨³Â®n´Ê°¥¼nÄ
Â®¨n¸ÉÁ}»¤
¦·Áª¸É°
°¥¼n¨¹Á oµ¤µÄÂn·Ä®n ®nµµ {~³Á¨ÅµÄo¦³¤µ 12 ·Ã¨Á¤¦ Á}Á·
¦µ¥¨´´´¦µ¥ÄÁ °ÎµÁ£°¥³¦´ Ån°´Á °ÎµÁ£°¤µ¥°Â¨³Á °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¥³¨µ
¤¸¦n°¦°¥¨ÎµÊÎµÁnµÅ®¨nµ Â¨³°¥¼n®nµµ¨ÎµÊÎµ{µ¸{»´¤µµ³ª´°°¦µª 8 ·Ã¨Á¤¦
ÂnÁ·¤°¥¼nÄ¨o´µ¥ {~³Á¨¤µªnµ{»´
ÄÁ ¸Ê¤¸»¤Ã¦µ¦³µ¥´°¥¼n®¨µ¥Â®n ¤¸°µ¥»´ÊÂn¡»«ª¦¦¬¸É 18 ¹ÊÅ ®¦º°
Á}»¤n°¤´¥µ¦Â¡¦n®¨µ¥ °«µµ°·¨µ¤
¦·Áª«¼¥r¨µ °»¤°¥¼nÁ oµ¦³Âª ¡¦n°¦°¥ °¼ÊÎµ´·¸ÉÁ}¸É´Ê °
´ªÁ¤º° ¤¸¦³ÊÎµÂ¨³ÃÁ·¸ÉÁ}«µµ¦³µ¥Ä¦´«¤¸ 3-4 ·Ã¨Á¤¦
2.2 ´®ª´¦µ·ªµ
¡ºÊ¸É °´®ª´¸Ê¤¸Áº°Á µ°¥¼nµoµ³ª´Â¨³°¨µ nªµoµ³ª´°°
Á}¸É¦µµ¥³Á¨ Á·Á}´¦µ¥Â¨³Á·¦µ¥¨´´Å µÂ®n¼µÂ®nÉÎµ Â¨³µ
³ª´°°Á¸¥ÄoÁ ¨´´ °¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥ ¹É¤¸¨ÎµÊÎµ´ª¨µÁµ¦rÅ®¨¤µ°°³Á¨
¨´¬³£¼¤·¦³Á« °¦µ·ªµ Ân°°ÅoÁ} 2 Á  º°
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¦·Áª¸É¦µ¨»n¤¨ÎµÊÎµµ¥»¦¸ ¹ÉÁ}¸É¦µ¨»n¤¦³®ªnµÁ µ°Áº° º°Áº°Á µÃ¥³µ
³ª´ Â¨³Áº°Á µµ¨¼·µoµ³ª´°° ¸É¦µ¨»n¤¸Ê¤¸µ¥ÊÎµÁ¨È Ç Á}Îµª¤µ Å®¨¨
µÁº°Á µ´Ê°oµ¤µ¦¦´¨ÎµÊÎµµ¥»¦¸ ¹ÉÅ®¨nµÁ ´®ª´¥³¨µÅ°°³Á¨¸Éoµ
µÃ °ÎµÁ£°µ¥»¦¸ ¦·Áª¸Ê·ÁºÊ°¸É´ÊÂnÁ °ÎµÁ£°µ¥»¦¸ °ÎµÁ£°¦µ¤´ ¤µ¹»Á °ÎµÁ£°
¦º°Áµ³ ´®ª´¦µ·ªµ ¥ÁªoÂªµÂ¤nÊÎµµ¥»¦¸¹ÉÁ¥Á}¸É´Ê °Á¤º°µ¥»¦¸¤µÂn¤´¥
°¥»¥µ
¦·Áª¸É¦µµ¥³Á¨ Á}¡ºÊ¸É¸ÉÁ·Ä®¤n ¤¸´¦µ¥Â¨³µÊÎµÁ¨¸É¥µÁ·¨´´Å
·ÁºÊ°¸É´ÊÂnÁ °ÎµÁ£°µÁµ³ °ÎµÁ£°¥¸É° °ÎµÁ£°Á¤º° °ÎµÁ£°¦³Â³ °ÎµÁ£°»Å®µ¸ Á¦ºÉ°¥¨Å
»Á °ÎµÁ£°»Å®Ã-¨
¡ºÊ¸É¦µ¦·Áªµ¥³Á¨¸Ê¤¸¨ÎµÊÎµ°µ¥®¨n°Á¨¸Ê¥ º°¨ÎµÊÎµµ¦µ ¹É¤¸oÊÎµ¤µµ
Á °ÎµÁ£°»Å®µ¸ ¤µ°°³Á¨¸É´ª´®ª´¦µ·ªµ ¨ÎµÊÎµ¸ÊÄ¦³¥³o Ç Á¦¸¥ªnµ¨°»Å®
µ¸ Ân£µ¡ °¨ÎµÊÎµ¸Ê¤¸µ¦Á¨¸É¥ÁoµÁ·°®¦º°µ¤¦´Ê¤µn° £¼¤·¦³Á«¸É³´Ê
»¤Åo´ÊnªÄ®n³Á}Á ´¦µ¥¸É¤¸°¥¼nÁ}·ª Ç µÅ´µ¥ {~³Á¨Â¨³Âª Ç ¸
Á µ°o °¨ÎµÊÎµ ¥´Å¤n¡¦n°¦°¥ °Ã¦µª´»µÄoµ¸Ê¸ÊÄ®oÁ®ÈªnµÁ¥¤¸»¤
Ã¦µ´Ê°¥¼n °µ¤¸µ¦¡Á¦ºÉ°{·ÁµÁ¨º° °¸Â¨³ °»Ã ´¥Âª Ç µÂ¤nÊÎµ
µ¦µ ´´Êoµ®µ³Á·»¤ ¹ÊÈ°¥¼nÂª Ç µÂ¤nÊÎµ ¹ÉÁ}Â®¨n¸ÉÁ¦º°Á·³Á¨Á oµ¤µ
°¡´·oµÅo
¨ÎµÊÎµ°¸µ¥®¹É¸ÉÅ®¨nµ¸É¦µµ¥³Á¨´¨¤µµ¨ÎµÊÎµµ¦µ Èº°¨ÎµÊÎµÃ¨ Ä
Á °ÎµÁ£°µÄ Á}¨ÎµÊÎµ¸ÉÅ®¨¤µµÁ °ÎµÁ£°»Å®Ã-¨ ¹É´ÊÁ Â¦³Á«Å¥Â¨³
¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥ ¦·Áª¸Ê¤¸¸É¨»n¤ÉÎµÂ¨³¨ÎµÊÎµ´o°´®¨µ¥µ¥¤¸´¦µ¥°¥µª µÅ´
µ¥ {~³Á¨Á}Îµª¤µ
ÄÁ Î µ ¨¡¦n ª  °Î µ Á£°µÄ ¡Â®¨n  ¸É Á }  » ¤ Â®n  ®¹É  ´Ê  °¥¼n  ´  ¦µ¥
µªo µ Á¦¸ ¥ Ã°·  Á¡¦µ³¡¦· Á ª¸É Á }  ¸É ´Ê  «µµ¤¸ °·  ®·  ¸É Á }  ·Ê  n ª  °
µ{¥¦¦¤°°¥¼n °´Ê¡Á«¬Á¦ºÉ°{·Áµ¸ÉÁ} °Ä¤´¥¦µª«ro°¦³µ¥°¥¼n
´ÉªÅ µªoµÄ¥nµ´ÊÁ¥¡Á«¬Å¤o¸ÉÁ}·Ênª °Á¦º°¡´°¥¼nÁ}Îµª¤µ
¦·Áª¸Ê´ªnµÁ}Â®¨n»¤Ã¦µÁ¡¸¥Â®nÁ¸¥ª¸É¡ÄÁ ´®ª´¦µ·ªµÄ
³¸Ê Â¨³¤¸°µ¥»¦µª¡»«ª¦¦¬¸É 18 ¨¤µÁ}°¥nµ¤µ
(¸É¤µ: ¦´{µ¸Ä"«¦¸ª·´¥"ÁnµÂnªnµ¦´»Ã ´¥Ä¦³ª´·«µ¦r: ¦³ª´·«µ¦r "d"
° 3 ´®ª´µ¥Â£µÄo)
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2.3 ´®ª´¥³¨µ

£µ¡¸É 2 Â¸É´ÊÂ¨³°µµÁ ´®ª´¥³¨µ
2.3.1 ¸É´ÊÂ¨³ µ
´®ª´¥³¨µÁ}´®ª´¸É°¥¼nÄo» °¦³Á«Å¥ ¤¸ÁºÊ°¸É¦³¤µ 4,521.077
µ¦µ·Ã¨Á¤¦ ®¦º°¦³¤µ 2,825,673.75 Å¦n ·Á}¦o°¥¨³¦³¤µ 6.4 ° ¡ºÊ¸É¦ª¤ 5
´®ª´µ¥Â£µÄo ¤¸°µµÁ ·n°´®ª´ ¨µ {µ¸ ¦µ·ªµ Â¨³ ¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥
Á}´®ª´Á¸¥ªÄ£µÄo¸ÉÅ¤n¤¸¡ºÊ¸É·n°´³Á¨ ´®ª´¥³¨µÃ¥¤¸ µ¡ºÊ¸É¤µÁ}°´´
¸É 2 ¦°µ´®ª´ ¨µ (¦³¤µ 4.8 ¨oµÅ¦n) Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥ µ¡ºÊ¸É °Ân¨³°ÎµÁ£°
Â¨oª¦µªnµ °ÎµÁ£°Á ¤¸¡ºÊ¸É¤µ¸É» º° ¦³¤µ 1,328.001 µ¦µ·Ã¨Á¤¦ Â¨³°ÎµÁ£°
¦d´ ¤¸¡ºÊ¸Éo°¥¸É» º°¦³¤µ 185 µ¦µ·Ã¨Á¤¦
2.3.2 °µµÁ Â¨³¸É´Ê
´®ª´¥³¨µ´Ê °¥¼nÄo» °¦³Á« ´Îµ ª´ °´®ª´¸ªÉ µn "¥³¨µ: Äo»
¥µ¤ Á¤º°µ¤µ¥Â" °¥¼n®nµµ¦»Á¡¤®µ¦Ã¥µ¦Å¢ ¦³¤µ 1,039 ·Ã¨Á¤¦ ®¦º°
Ã¥µ¦¥rµ¤ÁoµÁ¡¦Á¬¤µ¥Ánµ ¦³¤µ 1,395 ·Ã¨Á¤¦ µ¥Ä®¤n¦³¤µ
1,084 ·Ã¨Á¤¦
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´®ª´¥³¨µ¤¸°µµÁ ·n°´´®ª´Â¨³¦³Á«Ä¨oÁ¸¥ ´¸Ê
- ·«Á®º° ¦°ÎµÁ£°³oµ¥o°¥ ´®ª´ ¨µ Â¨³°ÎµÁ£°ÃÃ¡·Í ´®ª´{µ¸
- ·«³ª´°° ¦°ÎµÁ£°µÁµ³ °ÎµÁ£°¦º°Áµ³ ´®ª´¦µ·ªµ Â¨³¦´Á¦´
¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥
- ·«Äo ¦¦´Á¦´ ¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥
- ·«³ª´ ¦´®ª´ ¨µ Â¨³¦´Áµ®r ¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥
2.3.3 ¦³ª´·ªµ¤Á}¤µ
Îµªnµ ¥³¨µ ¤µµ£µ¬µ¡ºÊÁ¤º°Á·¤ªnµ ¥³¨° ¹ÉÂ¨ªnµ "Â®" Á¡¦µ³µ¸É´Ê
Á¤º°Á·¤º° oµ¥³¨° ¤¸£¼Á µ¦¼¦nµ¨oµ¥Â®´Ê°¥¼n¦·Áª´Ê Á}¸É¨»n¤ Åo¤¸µ¦¥oµ¥¸É´ÊÁ¤º°
Ä®¤n®¨µ¥¦´Ê Ä¸É»¤µ°¥¼n¸ÉÁ¤º°· (· Â¨ªnµ Å¤o®¨µª³Ã°) Îµ¨³Á ¹{»´
Á¦·É¤Ân¤´¥¦»»Ã ´¥¹o¦»¦´Ã·¦r ¥³¨µÁ}nª®¹É ° Á¤º°{µ¸ ¹ÉÁ}
Á¤º° ¹Ê °¥¼n´¦µ°µµ´¦Å¥ Ä¦´¤´¥¡¦³µ¤ÁÈ¡¦³»¨°¤Á¨oµÁoµ°¥¼n®´ª ¦´µ¦¸É 5
Åo¤¸µ¦¦´¦»µ¦¦°nª£¼¤·£µÄ®¤n Á}µ¦¦°ÂÁ«µ£·µ¨ Â¨³Åo°°
¦³µ« o°´´Îµ®¦´µ¦¦° 7 ®´ªÁ¤º° ¦.«. 120 ¹É¦³°oª¥Á¤º°{µ¸ ®°·
¥³®¦·É µ¥»¦¸ ¥³¨µ ¦³Â³ Â¨³Á¤º°¦µ¤´ ÄÂn¨³Á¤º°¤¸¡¦³¥µÁ¤º°Á}¼o¦´¬µ¦µµ¦ Ã¥°¥¼n
£µ¥Äoµ¦¼Â¨ ° oµ®¨ª Á«µ£·µ¨¤¨¦«¦¸¦¦¤¦µ Ân¨³Á¤º°³ÂnÁ µ¦¦°
°°Á}°ÎµÁ£° Îµ¨ Â¨³®¤¼noµ
¡.«. 2447 ¦³µ«´Ê¤¨{µ¸ ¹Ê ¼Â¨®´ªÁ¤º°´Ê 7 Â¤¨
¦«¦¸¦¦¤¦µ Â¨³Ä®o¥»Á¤º°Á®¨º°Ân 4 Á¤º° ÅoÂn Á¤º°{µ¸ ¥³¨µ µ¥»¦¸ Â¨³Á¤º°¦³Â³
¡.«. 2450 Á¤º°¥³¨µÂnÁ µ¦¦°°°Á} 2 °ÎµÁ£°º°°ÎµÁ£°Á¤º°Â¨³
°ÎµÁ£°¥³®µ
¡.«. 2475 Åo¦³µ«¥Á¨·«¤¨{µ¸
¡.«.2476 Á¤º°¥³¨µ¼Á¨¸É¥Á}´®ª´¥³¨µ µ¤¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥
¦·®µ¦¦µ°µµ´¦¥µ¤
¡.«. 2476 Á¦ºÉ° µ¦´¦³Á¸¥¦µµ¦¦·®µ¦nª£¼¤·£µ °°Á}´®ª´Á}
°ÎµÁ£°Â¨³Ä®o¤¸ oµ®¨ª¦³Îµ´®ª´Â¨³¦¤µ¦´®ª´Á}¼o¦·®µ¦¦µµ¦
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2.3.4 £µ¡´ÉªÅ
£¼¤·¦³Á«
´®ª´¥³¨µ¤¸¨´¬³£¼¤·¦³Á«Á}iµÁ µÁ·¼Â¨³£¼Á µÁ¸Ê¥¨´´o°
Á}nªÄ®n³¤¸¡ºÊ¦µÁ¡¸¥Á¨Èo°¥ Ã¥¡ºÊ¸Énª¸É Á}£¼Á µ Á·Á µÂ¨³®»Á µ¨»¤Å
oª¥iµÅ¤o ³°¥¼n´ÊÂn°¨µ ¹Äo» °´®ª´ ¡ºÊ¸Énª¸ÉÁ}¸É¦µ¨»n¤ °¥¼nµ°Á®º°
°´®ª´ ¦·ÁªÂ¤nÊÎµ{µ¸Â¨³Â¤nÊÎµµ¥»¦¸ ¼ªnµ¦³´ÊÎµ³Á¨Ã¥Á¨¸É¥ 100 – 200 Á¤¦
¡ºÊ¸ÉnªÄ®n¨»¤oª¥iµ· Â¨³ª¥µ¡µ¦µ ¤¸Áº°Á µ¸ÉÎµ´ 2 Áº°Á µ º° Áº°Á µ
´µ¨µ¸¦¸ ´Ê¡¦¤Â¦³®ªnµ¦³Á«Å¥´¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥ Â¨³Áº°Á µdÃ¨
2.3.5 o°¤¼¨´ÉªÅ
´®ª´¥³¨µÂnµ¦¦°°°Á} 8 °ÎµÁ£° 58 Îµ¨ 372 ®¤¼noµ ´µ¦
¦°o°·ÉÁ} 1 °rµ¦¦·®µ¦nª´®ª´ 1 Á«µ¨¦ 6 Á«µ¨Îµ¨ Â¨³55 °rµ¦
¦·®µ¦nªÎµ¨
¦³µ¦  Áº° 20 »¨µ¤ 2549 ¦ª¤´Ê·Ê 464,121  Á}µ¥ 231,087 
®· 233,034  ªµ¤®µÂn °¦³µ¦n°µ¦µ·Ã¨Á¤¦Ã¥Á¨¸É¥ 101.7  ¦³µ¦
359,734  ¦o°¥¨³ 76.98 ´º°«µµ°·¨µ¤ 105,571  ¦o°¥¨³ 22.59 ´º°«µµ¡» ´
º° «µµ¦·r 1,816 ¦o°¥¨³ 0.39 Â¨³ ´º°«µµ°ºÉÇ ( ·r ª Â¨³ °ºÉ Ç) 195 
¦o°¥¨³0.04
2.3.6 £µ¡µÁ«¦¬· ´¤ Â¨³ ª´¦¦¤
2.3.6.1 £µ¡µÁ«¦¬·
µ¦Á¬¦ Á}°µ¸¡®¨´ °´®ª´¥³¨µ ¹É¤¸ÁºÊ°¸Éº°¦°Á¡ºÉ°
µ¦Á¬¦ 1,676,879Å¦n ¡ºÁ«¦¬·¸ÉÎµ´¸É¤¸µ¦Á¡µ³¨¼¤µ¤¸ 3 ·º°¥µ¡µ¦µ »Á¦¸¥
Â¨³ ¨°°
¨¨·µoµ«»´ªr°´ÅoÂn ÃÁºÊ° ¦³º° ÅnÁºÊ° Ån¡ºÊÁ¤º° Ån
Å n »¦ » Ã¤ Â¡³ Â³ Á}Á« Â¨³¦³µ
´®ª´¥³¨µÁ}´®ª´Á¸¥ªÄ£µÄo¸ÉÅ¤n¤¸°µµÁ ·n°´³Á¨ Ân
È¤¸¦´¡¥µ¦oµµ¦¦³¤ÊÎµºÁ¡¸¥¡°n°µ¦¦·Ã££µ¥Ä´®ª´Â¨³Îµ®nµ¥Å¥´´®ª´
Ä¨oÁ¸¥ ¹É¨¨·µ¦¦³¤ÎµÂ°°Á} 2 ¦³Á£º° µ¦Á¡µ³Á¨¸Ê¥ Â¨³¨¨·µ¤
¦¦¤µ·
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£µ¡Á«¦¬·Â¨³´¤ °´®ª´¥³¨µ´ÊÂne.¡.«. 2544 ¤¸·«µ³¨°¨
¨·£´r¤ª¨¦ª¤ °´®ª´  µ¤¦µµ¦³Îµe 2548 (Gross Provincial Product at Current
Market Prices by Industrial Origin) ¡ªnµ ¦³µ¦¤¸¦µ¥ÅoÁ¨¸É¥n°®´ª 58,915 µn°e nª
Ä®n ¹Ê°¥¼n´µ µ Á¬¦¤µ¸É»¹¦o°¥¨³ 35.35 ¦°¨¤µÁ}µ µµ¦ µ¥n µ¥¨¸ ¦o°¥
¨³ 14.96 Â¨³µ µµ¦ n ¦o°¥¨³ 8.37 Â¤oªnµµ µµ¦ µ¥n µ¥¨¸Â¨³µ µµ¦ n
³ ¥µ¥´ª Ânµ µÁ«¦¬·®¨´º° µ µÁ¬¦¦¦¤ ³¨°´ª¹n¨Ä®oÁ«¦¬· °´®ª´
¥³¨µ³¨°´ª·Á}¦o°¥¨³ 0.17
2.3.6.2 £µ¡oµµ¦«¹¬µ
´ÊÂnª´¸É 7 ¦µ¤ 2546 ´®ª´¥³¨µ´µ¦«¹¬µÁ} 2 Á ¡ºÊ¸É
µ¦«¹¬µ ÅoÂn
Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¥³¨µ Á  1 ¦´·° ¡ºÊ¸É°ÎµÁ£°Á¤º°¥³¨µ °ÎµÁ£°¦µ
¤´ Â¨³·É°ÎµÁ£°¦d´ Â¨³Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¥³¨µÁ  2 ¦´·° ¡ºÊ¸É°ÎµÁ£°¥³®µ °ÎµÁ£°
µ´ °ÎµÁ£°´´µ °ÎµÁ£°µ¦Ã Â¨³ °ÎµÁ£°Á
Äeµ¦«¹¬µ 2549 ´®ª´¥³¨µ¤¸µ«¹¬µ¦ª¤´Ê·Ê 299 Â®n Â¨³
µ«¹¬µ°¦³ 171 Â®n ¦ª¤´Ê·Ê 470 Â®n
Â¥µ¦«¹¬µ°°Á} 2 ¦³ ´¸Ê
- µ¦«¹¬µÄ¦³Ã¦Á¦¸¥
- µ¦«¹¬µ°¦³Ã¦Á¦¸¥
2.3.6.3 £µ¡oµµ¦«µµ «·¨³ Â¨³ª´¦¦¤
o°¤¼¨  ª´¸É 1 »¨µ¤ 2549 ´®ª´¥³¨µ ¤¸ª´ 43 ª´ (¦ª¤ª´ª 1
ª´) ¤´¥· 446 Â®n Ãr ¦·r 5 Â®n ª´·r 1 Â®n «¼¥r°¦¤«µµÂ¨³¦·¥¦¦¤¦³Îµ
¤´¥· 219 Â®n ¤¸Ã¦µµ¸É ¹Ê³Á¸¥Â¨oª 3 Â®n Â¨³°¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦ ¹Ê³Á¸¥
Îµª 14 Â®n ¤¸«¼¥rª´¦¦¤ 1 «¼¥r £µª´¦¦¤°ÎµÁ£° 8 Â®n Â¨³£µª´¦¦¤Îµ¨ 16
Â®n
2.3.6.4 £µ¡oµ´¤
´®ª´¥³¨µ¤¸µ¡¥µµ¨¸ÉÁ}Ã¦¡¥µµ¨¦´µ¨ 8 Â®n Îµª 857
Á¸¥ Ã¦¡¥µµ¨Á° 1 Â®n Îµª 100 Á¸¥ µ¸°µ¤´¥ 80 Â®n Â¨³¨··»¦³Á£
¦ª¤ 84 Â®n ¤¸»¨µ¦µµ¦Â¡¥r¦³°oª¥ Â¡¥r ´Â¡¥r ¡¥µµ¨ Á£´¦ Â¨³
Áoµ®oµ¸É°ºÉÇ Îµª 1,681  °´¦µnªÂ¡¥rn°¦³µ¦Ánµ´ 1 : 5,569 °´¦µnª
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´Â¡¥rn°¦³µ¦Ánµ´ 1 : 22,831 °´¦µnªÁ£´¦n°¦³µ¦Ánµ´ 1 : 8,781 ¤¸¦oµ
µ¥¥µ 83 Â®n ¦³µ´®ª´¥³¨µ ¤¸´¦¦³´» £µ¡oª®oµ (Ã¦µ¦ 30 µ¦´¬µ»
Ã¦) Îµª 381,782  µÁjµ®¤µ¥ 395,144  ®¦º°·Á}¦o°¥¨³ 96.62 °¥¼n¦³®ªnµ
ÎµÁ·µ¦ÂoÅ /¦ª°·· 2,390  ¦°°»¤´· µ¦³¦ªµµ¦» 405  Â¨³°¥¼n
¦³®ªnµÎµÁ·µ¦ ¹Ê³Á¸¥ 10,567 
(¸É¤µ: ¦¦¥µ¥¦»´®ª´¥³¨µ Îµ´µ´®ª´¥³¨µ ¡.«.2549)
2.4 °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¥³¨µ
2.4.1 ¦³ª´·ªµ¤Á}¤µ
°ÎµÁ£°Á¤º° Ânn°¸Éªnµµ¦°ÎµÁ£°Â¨³«µ¨µ¨µ´®ª´°¥¼n¸ÉÁ¸¥ª´ Â¨³Â¥¸Éªnµ
µ¦°ÎµÁ£°°°¤µnµ®µÄ ¡.«. 2499 Åo¥oµ¥¸É´Ê¸Éªnµµ¦°ÎµÁ£°®¨µ¥¦´Êµ¤¨Îµ´´¸Ê
1. ´Ê°¥¼n¸Éoµ»Á¦¸¥ Äo°¸É®¤¼n 5 Îµ¨nµµ
2. ¥oµ¥Å´Ê°¥¼n¸Éoµ¨·¤» Äo°¸É®¤¼n¸É 3 Îµ¨nµµ
3. ¥oµ¥Å´Ê°¥¼n¸Éoµnµµ Äo°¸É®¤¼n¸É 1 Îµ¨nµµ
4. ¥oµ¥Å´Ê°¥¼n¸É¦·¤®oª¥®µÂ¤nÊÎµ{µ¸ Äo°¸ÉÎµ¨³Á (Ä¨o
¦·Áª¸É´ÊÁ¦º°Îµ´®ª´¥³¨µ{»´) Â¨³ÅoÁ¨¸É¥ºÉ°Ä®¤nÁ¦¸¥ªnµ "°ÎµÁ£°³Á"
5. ¥oµ¥Å´Ê°¥¼n¸ÉÎµ¨³Á ®nµµ¸Éªnµµ¦°ÎµÁ£°Á·¤¦³¤µ 1 ¤.
Â¨³Äe¡.«. 2482 ÈÅoÁ¨¸É¥ºÉ°°ÎµÁ£°³Á ¨´¤µÁ} "°ÎµÁ£°Á¤º°¥³¨µ" °¸¦´Ê
6. n°¤µÁ¤ºÉ°e ¡.«. 2486 Åo¥oµ¥Å´Ê°¥¼n¸Éoµ· Îµ¨³Á Ã¥Äo
°µµ¦Á¦¸¥ °Ã¦Á¦¸¥¸ "¥³¨µÎµ¦»" Á}¸ÉÎµµ¦´Éª¦µª
7. Â¨³Á¤ºÉ°ª´¸É 26 ¤¸µ¤ 2495 ¹Åo¥oµ¥¸Éªnµµ¦°ÎµÁ£°¤µ´Ê°¥¼nÄ¨o«µ¨µ
¨µ ´®ª´¥³¨µ¦³´É¹{»´¸Ê
2.4.2 £µ¡´ÉªÅ
2.4.2.1 ¸É´ÊÂ¨³ÁºÊ°¸É
°ÎµÁ£°Á¤º°¥³¨µ ´Ê°¥¼nµ·«Á®º° °«µ¨µ¨µ´®ª´¥³¨µ °¥¼n®nµµ
«µ¨µ¨µ´®ª´¥³¨µ ¦³¤µ 100 Á¤¦ °¥¼n®nµµ¦»Á¡¤®µ¦ Ã¥µ¦Å¢ 1,039
·Ã¨Á¤¦ ¤¸ÁºÊ°¸É¦³¤µ 264.24 µ¦µ·Ã¨Á¤¦ ®¦º°¦³¤µ 165,255 Å¦n
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2.4.2.2 °µµÁ 
- ·«Á®º° ·n°´ °ÎµÁ£°¥³¦´ °ÎµÁ£°Â¤n¨µÂ¨³°ÎµÁ£°ÃÃ¡·Í ´®ª´
{µ¸
- ·«Á®º° ·n°´ °ÎµÁ£°¦d´ °ÎµÁ£°Á¤º°¥³¨µ ´®ª´¥³¨µ
- ·«³ª´°° ·n° ´°ÎµÁ£°¦µ¤´ ´®ª´¥³¨µ
- ·«³ª´ ·n°´ °ÎµÁ£°¥³®µ ´®ª´¥³¨µ
2.4.2.3 £¼¤·¦³Á«
£µ¡¡ºÊ  ¸É Ã ¥´É ª ÅÁ}  ¸É ¦ µ¨»n ¤ Â¨³¸É ¦ µÁ·  Á µ ¤¸ £¼ Á µÁ¸Ê ¥ Ç
¨´´o°¦·Áª°Á®º°nªÄ®nÁ}¸É¦µ¨»n¤ ¦·Áª°ÄoÁ}iµÁ µÁ·¼ ¤¸oÅ¤o
¨»¤ Â¨³¤¸£¼Á µ¸ÉÎµ´ º° £¼Á µ´µ¨µ¸¦¸ £¼Á µº°¥° Îµ®¦´Â¤nÊÎµ¤¸Â¤nÊÎµ{µ¸ Á}Â¤nÊÎµ¸É
Îµ´
2.4.3

°o ¤¼¨´ÉªÅ
2.4.3.1 ¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤
Â®¨nÊÎµ¦¦¤µ·
¤¸Â®¨nÊÎµ¸ÉÎµ´ ÅoÂn Â¤nÊÎµ{µ¸ Á ºÉ°Áµ³µ¤µ ÎµµÃº°
¼¹µÃ³Á¥µ³° ¹º°Áµ³º°¸ ¹¼Ã³¨µµ Â¨³¹¨¼Ãp³µÁÈ
¦´¡¥µ¦iµÅ¤o
¤¸¡ºÊ¸ÉiµÅ¤o¸ÉÎµ´ ÅoÂn iµªÂ®nµ· iµÁ µÄ®n ¤¸ÁºÊ°¸É
¦³¤µ 13 µ¦µ·Ã¨Á¤¦ ®¦º° ¦³¤µ 8125 Å¦n
¦´¡¥µ¦·
°ÎµÁ£°Á¤º°¥³¨µ¤¸·®¨µ¥¦³Á£ µ¤µ¦ÂnÅoÁ} 6 ¨»n¤ ÅoÂn
¨»n¤·µ ¨»n¤·Å¦n ¨»n¤·Á®¤µ³¤ ¨»n¤·¨³ ¨»¤n ·¦µ¥ ¡ºÊ¸É·£¼Á µ
2.4.3.2 ¦³µ¦
°ÎµÁ£°Á¤º°¥³¨µ¤¸¦³µ¦¦ª¤´Ê·Ê 159,944  Â¥Á}µ¥ Îµª
77,550  Á}®·Îµª 82,394  Îµª¦´ªÁ¦º° 45,614 ¦´ªÁ¦º°
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2.4.3.3 µ¦¦°
µ¦¦° °°ÎµÁ£°Á¤º° ÂnÁ}Îµ¨Â¨³®¤¼noµ º° 14 Îµ¨ 80
®¤¼noµ ´¸Ê
1) Îµ¨¨Îµ¡³¥µ ¤¸ 7 ®¤¼noµ
2) Îµ¨¨ÎµÄ®¤n ¤¸ 7 ®¤¼noµ
3) Îµ¨¡¦n° ¤¸ 6 ®¤¼noµ
4) Îµ¨¨·¨ ¤¸ 5 ®¤¼noµ
5) Îµ¨¥³¨µ ¤¸ 3 ®¤¼noµ
6) Îµ¨Áµ³Áo ¤¸ 4 ®¤¼noµ
7) Îµ¨®oµÊÎµ ¤¸ 3 ®¤¼noµ
8) Îµ¨nµµ ¤¸ 6 ®¤¼noµ
9) Îµ¨´´µÁ¦ ¤¸ 6 ®¤¼noµ
10) Îµ¨»¸ ¤¸ 7 ®¤¼noµ
11) Îµ¨³Á° ¤¸ 13 ®¤¼noµ
12) Îµ¨¥»Ã ¤¸ 6 ®¤¼noµ
13) Îµ¨µÁ³ ¤¸ 5 ®¤¼noµ
14) Îµ¨³Á ( Á Á«µ¨¦¥³¨µ )
15) °ÎµÁ£°Á¤º°¥³¨µ¤¸Á«µ¨ 2 Â®n Â¨³¤¸°rµ¦¦·®µ¦nªÎµ¨ 13
Â®n
2.4.3.4 Á«¦¬·
°ÎµÁ£°Á¤º°¥³¨µ¤¸Á«¦¬·¸ÉÎµ´º°¥µ¡µ¦µµ oµª »Á¦¸¥ ¨°°
Áµ³ ¤³¡¦oµª ¤´»
2.4.3.5 µ¦°»µ®¦¦¤
°ÎµÁ£°Á¤º°¥³¨µ¤¸Ã¦µ°»µ®¦¦¤¸ÉÅo¦´°»µÎµÁ·µ¦Â¨³
¦³°µ¦ Îµª 204 Â®n
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2.4.3.6 £µ¡´¤ µ¦«¹¬µ «µµ ª´¦¦¤Â¨³ ¦¦¤Á¸¥¤
µ¦«¹¬µ
µ¦µ¸É 2 Îµªµ«¹¬µÄ´®ª´¥³¨µ e ¡.«. 2549 ÎµÂµ¤´´
´´
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ (¡.)
Îµ´¦·®µ¦µ³¦¦¤µ¦nÁ¦·¤µ¦«¹¬µÁ°(.)
(¤.15(1)µ¤´ ¤.15(1) µ¤´ª¼n ¤. 15(2)«µµ )
Îµ´µ¨´¦³¦ª«¹¬µ·µ¦ (.«.)
( µ¸µ °Áµ³³Á¸¥ )
°rµ¦¦°nªo°·É(°.) («¼¥r¡´µÁÈÁ¨È)
°rµ¦¦°nªo°·É(Á«µ¨¦¥³¨µ)
Îµ´¦·®µ¦µµ¦«¹¬µ¡·Á«¬ ( °»µ¨)
µ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¸¯µ
Îµ´¡»«µµ
°´µµ¦Îµ¦ª¦³Áªµ¥Â
¦³¦ªµµ¦»
Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦°µ¸ª«¹¬µ
Îµ´µ³¦¦¤µ¦µ¦°»¤«¹¬µ

Îµª
52

¦ª¤
¸É¤µ: Îµ´µÁ ¡ºÊ¸É µ¦«¹¬µ¥³¨µÁ  1 ( °o ¤¼¨  ª´¸É 30 ´¥µ¥ 2549)

40
115
11
2
1
2
1
1
2
3
3
233

«µµ
¦³µ¦nªÄ®n´º°«µµ°·¨µ¤ ¦³¤µ¦o°¥¨³ 76 «µµ
¡»¦³¤µ¦o°¥¨³ 23 ¦·r¦³¤µ ¦o°¥¨³ 0.75 Â¨³°ºÉ Ç ¦³¤µ¦o°¥¨³ 0.25
«·¨ª´¦¦¤
- ®°®¤µ¥Á®»Â®nµ· Îµª 1 Â®n
- ¡·¡·£´r °ª´ Îµª 5 Â®n
- Ã¦µµ Îµª 4 Â®n
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2.4.3.7 µ¦µµ¦» ¤¸µ¦·µ¦oµµµ¦» ´¸Ê
- Ã¦¡¥µµ¨ µ 528 Á¸¥ Îµª 1 Â®n
- Îµ´µµµ¦» °ÎµÁ£° Îµª 1 Â®n
- µ¸°µ¤´¥¦³ÎµÎµ¨ Îµª 17 Â®n
- «¼¥rµµ¦» ¤¼¨µ £µÄo°¨nµ Îµª 1 Â®n
- µ¡¥µµ¨ °Á° Îµª 36 Â®n
- ¦oµ µ¥¥µÂ{»´ Îµª 1 Â®n
- «¼¥rnÁ¦·¤» £µ¡ 12 Îµª 1 Â®n
- «¼¥rª
´ Ã¦ Á  12 Îµª 1 Â®n
- «¼¥rª»¤Ã¦·n°ÎµÃ¥Â¤¨ ¸É 41 ¥³¨µ Îµª 1 Â®n
- °°µ¤´¥Â¨³·ÉÂª¨o°¤Á«µ¨¦¥³¨µ Îµª 1 Â®n
(¸É¤µ: «¼¥r¦·µ¦ o°¤¼¨°ÎµÁ£° ¦³¦ª¤®µÅ¥ ¡.«.2549 )
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3. Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo(¡.«.2441 – 2549)
µ¦´µ¦«¹¬µÎµ®¦´µªÅ¥¤»¨·¤Ä´®ª´µ¥Â£µÄo´Ê ¦´µ¨ÅoÎµ®
ÂªÃ¥µ¥Á}¦¸Á¡µ³¤µ´ÊÂne ¡.«.2441 ¹{»´ Ã¥¤¸¡´µµ¦ °Ã¥µ¥¤µ
µ¤¨Îµ´ ¼oª·´¥¨Îµ´Á®»µ¦rÂ¨³¦»Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÃ¥´Â¨µ¦µ¥µµ¦ª·¥´
Á¦ºÉ°Ã¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ °¦´µ¨Ä»¤µªÅ¥¤»¨·¤´®ª´µ¥Â£µÄo
(¡.«.2475-2535) . ° ¤¡¬r µÁ¨oµ (2541) ¦³°´ o°¤¼¨µÂ¥»«µ¦r·¦¼
µ¦«¹¬µµ¤´®ª´µ¥Â£µÄoÁ¡ºÉ°¦oµ´·» e 2548-2551 °¦³¦ª«¹¬µ·µ¦
µ¦µ¸É 3 ÂÃ¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo(¡.«.2441– 2549)

e ¡.«.

Á®»µ¦r Ä¦³Á«Â¨³
Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo

¡.«.
- ·¦¼µ¦µ¦¦°Ân·
2441-2453
¦´¦»Ã¦¦oµµ¦¦°
(¦´µ¨¸É 5) - ´Ê¤¨Á«µ£·µ¨ Ä®o 7 ®´ª
Á¤º° ¹Ên°¤¨
¦«¦¸¦¦¤¦µ (¡.«.2439)
- °° o°´´¨´¬³¦°
o°¸É ¦.«. 117 Îµ®ÎµÂ®n
¼oªnµ¦µµ¦Á¤º° ¥Á¨·ÁoµÁ¤º°
´Éª¡¦³¦µ°µµ´¦( ¡.«.2441)
- ´Ê¤¨{µ¸¦ª¤ 4 Á¤º° º°
Á¤º°{µ¸ Á¤º°µ¥»¦¸ Á¤º°
¥³¨µ Á¤º°¦µ·ªµ Â¥µ
¤¨¦«¦¸¦¦¤¦µ ( ¡.«.
2449)

Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ
Â¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â
£µÄo
- ¤¸¡¦³¦¤¦µÃ°µ¦¦³µ«µ¦´µ¦
Á¨nµÁ¦¸¥Ä®´ªÁ¤º° Ã¥Ân´Ê¡¦³¦µµ
³´Ê¼Äo ®nÄ®oÁ}¼o°Îµª¥µ¦
¦´·°µ¦´µ¦«¹¬µ¤¨nµÇ
¦ª¤¹ 7 ®´ªÁ¤º°{¬rÄo Äoª´Á}
Ã¦Á¦¸¥Â¨³¡¦³rÁ}¦¼¼o° Ã¥¤»n
Ä®o¦µ¬¦Á}¡¨Á¤º°¸ ¤¸· Îµ¹¥¹®¨´
ªµ¤¤´ÉÂ®nµ·Â¨³ªµ¤¦´£´¸°n
µ´¡¦³¤®µ¬´¦·¥r (¡.«.2441 )
- ¥Á¨·ÎµÂ®n¼o°Îµª¥µ¦´ÉªÅÄµ¦´
µ¦«¹¬µÄ®´ªÁ¤º°(¡.«.2445)
- ¦´Âµ¦«¹¬µ ¡.«.2445 Á}Âµ¦
«¹¬µ¡.«.2450 Ã¥Îµ®Ã¥µ¥Îµ®¦´
¤¨{µ¸ÅªoªnµÁ}¤¨¸É¦µ¬¦´
º°«µµ¸Énµ°°Å
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µ¦µ¸É 3 (n°) ÂÃ¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
(¡.«.2441 – 2549)
e ¡.«.
¡.«.
2453-2468
(¦´µ¨¸É 6)
-

-

Á®»µ¦r Ä¦³Á«Â¨³
Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
¦³µ«Äo ¡¦.¨´¬³¦°
o°¸É ¤¸µ¥°ÎµÁ£° Îµ´
¼oÄ®noµ ´Éª¡¦³¦µ°µµ´¦
(¡.«.2457)
-Îµ®Ä®o¦µ¬¦nª¥Á®¨º°
¦³¤µoµµ¦«¹¬µÁ¦¸¥ªnµ
µ¦nµ¥Á·«¹¬µ¡¨¸
¥»¤¨{µ¸ (¡.«.2465)
¦³µ«®¨´¦´¦³«µÃµ¥
Îµ®¦´¤¨{µ¸ 6 ¦³µ¦
(6 ..2466 )

- ¥Á¨·µ¦¦°¤¨
¡.«.
( ¡.«.2469)
2468-2478
(¦´µ¨¸É 7) - ¦´µ¨¸É 7 ÁÈ °.ÃÃ¡·Í
ª.{µ¸
- Á¨¸É¥Â¨µ¦¦°Ân·
Á}¦³°¦³µ·Å¥
(24 ¤·.¥.2475 )
- ¦³µ«Äo ¡.¦..¦³Á¸¥¦·®µ¦
¦µµ¦Ân·´Â¦ ¥Á¨·
¼oªnµ¦µµ¦Á¤º°(¡.«.2476)

Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´
µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
- ¥´Ã¥µ¥¸ÉÄ®o¦³µµ¤µ¦°nµ
Á ¸¥Â¨³¡¼£µ¬µÅ¥Åon°µ¤´¥
¦´µ¦¸É 5
- ¡¦³¦µ´´·¦³¤µ¦«¹¬µ ¡.«.
2464 ¤¸¨´´Äo¤¨{µ¸¼
Îµ®Ä®o´µ¦«¹¬µ£µ´´»
Îµ¨
- Á·¤¸¨»n¤n°oµÃ¥µ¥¦´µ¨Ã¥µ¦
Îµ °nª¼°´»¨µÁ¦r ¹ÊÄe ¡.«.
2465
- Ã¥µ¥´µ¦«¹¬µÁoµ¦ ¥µ¥
µ¦«¹¬µÄ®oÁ}µ¦«¹¬µÂ®nµ·
- ¥´¥¹®¨´¦´¦³«µÃµ¥¸É
¦´µ¦¸É 6 ¦Îµ®Åªo Ân¨µ¦
ÁoÄ®oÁÈ¤»¨·¤¡¼£µ¬Å¥ÅoÃ¥
Ä®o£µ¡Ân°¥ Ç ÎµÁ·µ¦Å
Ân°¥Á}n°¥ÅÅ¤nÎµÄ®o¦³µ
¤¸ªµ¤¦¼o¹ªnµ iµ g «µ´´· Â¨³
ª´¦¦¤o°·É Â¨³Å¤nÁ¦n¦´Ä
µ¦ÁrÁÈÄ®oÁ oµÁ¦¸¥µ¤®¤µ¥
Â¨³¥´£µ¡µ¦´Ä®o¤¸µ¦Á¦¸¥µ¦
°£µ¬µ¤¨µ¥¼ÄÃ¦Á¦¸¥
¦³¤«¹¬µÅªo
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µ¦µ¸É 3 (n°) ÂÃ¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
(¡.«.2441 – 2549)
e ¡.«.

Á®»µ¦r Ä¦³Á«Â¨³
Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
- ³¦µ¬¦¦³µ«®¨´ 6
¦³µ¦ Îµ®¦´Á}Âª
µµ¦¦·®µ¦Ân·
- ¥»Á¨·¤¨Á«µ£·µ¨
(¡.«.2476)

Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´
µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
- µ¦´µ¦«¹¬µÎµ®¦´µªÅ¥¤»¨·¤ ¤¸µ¦
¡.«.
¦´¢{ªµ¤·Á®È °¦³µÁ¦·É¤¦µ
2475-2481
¤µ ¹Ê ¤¸µ¦¦³»¤¦nª¤¦´ÊÂ¦¦³®ªnµ
oµ¦µµ¦Äo°·É´¼oÎµµ«µµ
°·¨µ¤ Á¤ºÉ°ª´¸É 25 ¤.. 2475  ´®ª´
{µ¸ ¹É³¦´¤¦¸Á®È°n°´µ¦
®¥»Áª¨µÁ¨nµÁ¦¸¥Â¨³Ä®o¤¸ µ¦°£µ¬µ¤¨µ¥¼
Åo
- Ã¥µ¥¦´·¥¤´¸É 9 Á¤ºÉ°ª´¸É 24 ¤·.¥.
- ¦´µ¨ ° °¤¡¨ .¡·¼¨¡.«.
2483 Á¦ºÉ°£µ¬µÂ¨³®´º°Å¥´®oµ¸É
¦µ¤ ¦³µ«Ã¥µ¥
(2482-2487)
¡¨Á¤º° Îµ®Ä®o¥¥n°Áµ¦¡´º°
“¦´·¥¤” Îµª 12 ´
£µ¬µÅ¥Â¨³o°¦¼o¹Á}Á¸¥¦·Äµ¦¡¼
- Ã¥µ¥¦´·¥¤´¸É 10 Á¤ºÉ°
ª´¸É 15 ¤¦µ¤ ¡.«. 2484 ªnµ Â¨³Äo£µ¬µÅ¥
oª¥µ¦Ânµ¥ °¦³µ
µªÅ¥Á}Ã¥µ¥¸ÉµªÅ¥
¤»¨·¤ º°ªnµ¦³¦³Áº°
¦»Â¦¤µ Á¡¦µ³´´Ä®o
¦³µo°Ânµ¥Â
³ª´
- Å¥¤»¨·¤¦¼o¹ªnµ¼¨º
µ·
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µ¦µ¸É 3 (n°) ÂÃ¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
(¡.«.2441 – 2549)
e ¡.«.
¡.«.
2488-2521

Á®»µ¦r Ä¦³Á«Â¨³
Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´
Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
- ¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨¦´µ¨¹ 6 - ¦´µ¨ °µ¥¦¸¸ ¡¤¥r (24 ¤¸..2489
³
– 1 ¤·.¥.2489) ¦´ÅoÁ¨¸É¥nµ¸Â È¦oµªn°
µªÅ¥¤»¨·¤¨ Ã¥µ¥nµÇn° oµ
- ´Ê³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ
n°¦¤µ ¹Ê Án °»µÄ®oÃp³¦¼°
{®µµ¦¦° 4 ´®ª´
¤¨µ¥¼ £µ¬µ°µ®¦´ Â¨³«µµ°·¨µ¤Åo
µ¥Â£µÄo(¡.«.2491)
Ã¥Å¤nº°ªnµÁ}µ¦ ´´¨´¬³µ¦°
µ¤¡¦³¦µ´´·Ã¦Á¦¸¥¦µ¬¦r ¡.«.
2486 ÁºÉ°µ¦´µ¨Åo¦´µ¦¦o°Á¦¸¥µ
¼oÂ¦µ¬¦µªÅ¥¤»¨·¤
- ¦´µ¨ ° ¡¨Á¦º°¦¸ ª´¨¥r Îµ¦µªµª´·Í
(23 ..2489–30 ¡..2490) ®³¥¸»®¨
ÁÈ°´»¨µÁ¦r ¦³µ³¦¦¤µ¦
°·¨µ¤¦³Îµ´®ª´{µ¸ÅoÁ}´ªÂ
µªÅ¥¤»¨·¤´®ª´£µÄo ¥ºÉÎµ ° 7
¦³µ¦ n°¦´µ¨ Â¨³³¦´¤¦¸ÈÅo¤¸
¤·Á®È°Îµ °¸Éªnµ “µ¦´µ¦«¹¬µÄ
´Ê¦³¤«¹¬µÄ®o¤¸ µ¦«¹¬µ£µ¬µ¤¨µ¥¼
¨°”
- ¦´µ¨°¤¡¨ .¡·¼¨¥r¦µ¤ (¡.«.24912500) Åo´ Ä®o¤¸µ¦°£µ¬µ¤¨µ¥¼Ä
Ã¦Á¦¸¥¦³¤«¹¬µµ¤Ã¦µ¦Äo
®¨´¼¦¡·Á«¬ °£µ¬µ¤¨µ¥¼Â¨³µ¦
«µµÄÃ¦Á¦¸¥¦³¤«¹¬µÂ¨³¤¸µ¦
·´·¸ÉÁ}¦·

92

µ¦µ¸É 3 (n°) ÂÃ¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
(¡.«.2441 – 2549)
e ¡.«.
¡.«.
2488-2521
(n°)

Á®»µ¦r Ä¦³Á«Â¨³
Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
-

¡.«.
( 2502-2506)
-

Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´
µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo

- ¦´µ¨¦´¬µµ¦´Éª¦µª °µ¥¡r µ¦· (21 .¥.2500–26 ..2500) Åo¦´¦»
µ¦«¹¬µ °£µ«¹¬µ 2 oª¥µ¦¦oµ»¦»
´¤¤µµ¦ Â¨³¦oµ°µµ¦¦³°
¡¦o°¤´Ê·´Ê Ã¦¡·¤¡r µ¥n°¤¸Éµ¤µ¦
¡·¤¡r®´º°ÂÁ¦¸¥Åo 3 £µ¬µ º°
£µ¬µÅ¥ £µ¬µ¤¨µ¥¼ £µ¬µ°´§¬
°¤¡¨ §¬·Í ³¦´r Îµ¦ - ¦´µ¨Åo¡¥µ¥µ¤´µ¦«¹¬µÄ®oÁ}Å
ÎµÂ®nµ¥¦´¤¦¸ ( 9
oª¥ªµ¤¦µ¦ºÉÃ¥¤»n®ª´³Ä®oµªÅ¥
.¡. 2502-8 .. 2506 )
¤»¨·¤Îµ¹Äªµ¤Á}¡¨Á¤º°Å¥°¥nµ
Âo¦· Â¨³ Á¡ºÉ°¦¦¨»Ájµ®¤µ¥ªµ¤Á}
´Ê¦¦¤µ¦¡´µ£µÄo
fÂn ªµ¤¤´É£µ¥Ä Â¨³ªµ¤Á}
(¡.«.2501)
Á°£µ¡ °¦³Á«
¨µÎµ´ º° µ¦´´Ê
¤®µª·¥µ¨´¥ ¨µ¦·¦r - ¤¸¤·µµ¦¦³»¤Á¡ºÉ°¦´¦»°Áµ³
Á¤ºÉ°ª´¸É 17 ¡.¥.2503 ªnµ Ä®o¤¸¦³Á¸¥ªnµ
oª¥µ¦¦´¦»°Áµ³Ä£µ«¹¬µ 2
Ã¥¤¸µ¦³Á¸¥ Ä®o¤¸®¨´¼¦Â¨³
Îµ®Áª¨µÁ¦¸¥Â¨³Îµ®ª·µ¸É°
ÂnÅoÁ}®¤ªª·µ «µµ ª·µ£µ¬µÅ¥
Â¨³®¤ªª·µ¸¡ ¤¸µ¦°ªµ¤¦¼oÂ¨³
Ä®o¤¸µ¦°°¦³µ«¸¥´¦Â¨³Ä®oÅo¦´
ªµ¤nª¥Á®¨º°µµ¦µµ¦
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µ¦µ¸É 3 (n°) ÂÃ¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
(¡.«.2441 – 2549)
e ¡.«.
Á®»µ¦r Ä¦³Á«Â¨³
Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤
Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
´®ª´µ¥Â£µÄo
- ¦³µ«Äo¦³Á¸¥ªnµoª¥µ¦¦´¦»
¡.«.
nÁ¦·¤°Áµ³Ä£µ«¹¬µ 2 ¡.«. 2504
( 2502-2506)
Ã¥Ä®o°Áµ³¥ºÉ °³Á¸¥ ®µ´µ¦
(n°)
°Åo¸ ³Åo¦´°»®»µ¦³¦ªÃ¥
Ä®o°Áµ³¸É³Á¸¥Â¨oª´µ¦Á¦¸¥µ¦
°µ¤®¨´¼¦«µµ ª·µ£µ¬µÅ¥ Â¨³
ª·µ¸¡
- ¤¸¤·¸É¦³»¤Á¤ºÉ°ª´¸É 16 Á¤.¥.2506Ä®o
Á¦n¦´oµµ¦«¹¬µÃ¥Ä®oÁ¦¸¥£µ¬µÅ¥
Â¨³Äo£µ¬µÅ¥Á}£µ¬µ®¨´Â¡¦n®¨µ¥
Â¨³Ä®oÁ¦n¦´µoµ°Áµ³Â¨³µ¤´
«¹¬µ¹É³ÎµÄ®o¦µ¬¦Á oµÄ¦´µ¨¥·É Ê¹
Â¨³ Ä®o¤¸µ¦°¦¤ª ´ Áoµ®oµ¸É Ã¥
Á¨º°¦¦¸ ¨°´Ê¡·µ¦µoµ
ª´·µ¦ Án ¤¸Á¸Ê¥Á¨¸¥Ê Á¡·É¤Á}¦¸¡Á· «¬
Á¡ºÉ°Ä®oÁ oµ¹¦³µ°¥nµÂo¦·
- °¤¡¨°¤ ·· ¦ Îµ¦ - ¤»n¡´µµ¦«¹¬µ´®ª´µ¥Â£µÄo
¡.«.
ÎµÂ®nµ¥¦´¤¦¸(9 ..
Á¡ºÉ°Ä®o¤¸Îµ¹ªµ¤Á}Å¥Ã¥Âo¦·
2507 - 2516
2506 - 7 ¤¸..2512 )
´»µ¦¦´¦»°Áµ³Ä®o³Á¸¥
ÎµÁ·µ¦¦·®µ¦¦µµ¦
°¥nµ´Éª¹
Ân·£µ¥Äo¦°
- Á¦n¦´¦´¦»µ¦°µ¸ª«¹¬µ´ÊoµÁ·
“Â¡´µ£µÄo” ¦³¥³ 3
Á¬¦¦¦¤Ä®oÅo¨¸¥·É ¹Ê
e ( ¡.«. 2507-2509 )
- ¤¸¤·Á®È°Á¤ºÉ°e 2509 ªnµ ®oµ¤´Ê°Áµ³
¹Ê¤µÄ®¤n ®µ iµ g³¼¨Ã¬ °Áµ³
- ´Ê°¦³µ¦µµ¦ Ä
¸É´Ê°¥¼nÂ¨oª ´´Ä®o °°»µÂ¨³
¦¤µ¦¦°Ä¡.«.2507
³Á¸¥£µ¥Ä 6 Áº° Ä®oÂ¦£µ¡°Áµ³
- (¡.«.2524 Á} «°.. Â¨³
Á}Ã¦Á¦¸¥¦µ¬¦rÄ®oÁ¦È£µ¥Ä 3-5 e
¥»Ä ¡.«. 2545)
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µ¦µ¸É 3 (n°) ÂÃ¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
(¡.«.2441 – 2549)
e ¡.«.
Á®»µ¦r Ä¦³Á«Â¨³
Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´
Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
- °¤¡¨°¤² Â¨³ ¡¨Á° - ´µ¦«¹¬µÎµ®¦´µªÅ¥¤»¨·¤Ä
¦³£µ² ¼Ãn¨o¤Ã¥
nªÁª¨µ °Â¡´µÁ«¦¬·Â¨³´¤
ªµ¦ 14 .. 2516
Â®nµ·´¸É 2 ( ¡.«. 2510-2514) Îµ®
Ã¦µ¦Äªµ¤¦´·°Äµ¦ ¥µ¥¨
- µ¥´µ² Á}
Ã¦µ¦¨°µ¦°£µ¬µÅ¥oª¥ª·¸
µ¥¦´¤¦¸¡¦³¦µµ
¡·Á«¬Â¨³Â¦£µ¡°Áµ³Á}Ã¦Á¦¸¥
¦µ¬¦r
- ¤¸Ã¥µ¥Á¸É¥ª´µ¦´µ¦«¹¬µÎµ®¦´
¡.«.2516 - - ¤¦ª.¹§·Í ¦µÃ¤ Á}
µ¥¦´¤¦¸ (1 e)
µªÅ¥¤»¨·¤Á¤ºÉ°ª´¸É 29 ¤..2519 ªnµ
2535
¦´µ¨³Ä®oªµ¤Á¤°£µÂnÅ¥»
- ..2518 ¤¸µ¦Á· ª
»¨»n¤»«µµÁnµÁ¸¥¤´ ··¡·Á«¬
¦³oª¦´µ¨¸É´®ª´
¹É»¨µ¨»n¤Á¥Åo¦´³¼¥Á¨· Ân
{µ¸
Ä®oÁ oµÁ¦¸¥Äµ´µ¦«¹¬µ °£µÄo
- ¦´µ¨³¦´¦»µ¦«¹¬µ¦³´n°
¤®µª·¥µ¨´¥Ä®o¤¸»£µ¡¼ ¹Ê
- ¡¨ ¦.°.´² ¥¹°Îµµ ¤¦ª. - Ã¥µ¥Äµ¦´µ¦µ¦«¹¬µ ¤»nnÁ¦·¤
¡.«.
Á¸¥r ¦µÃ¤ ´Êµ¥
Ä®o¦³µ¤¸ªµ¤Îµ¹Äªµ¤Á}
2519-2523
µ·¦r ¦´¥ª·Á¸¥¦ Á}
Å¥¸É¤¸ªµ¤¦´£´¸n°µ· «µµ Â¨³
¡¦³¤®µ¬´¦·¥r Â¨³ ¤»nnÁ¦·¤Ä®o
µ¥¦´¤¦¸
¦³µ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Äo
- ³®µ¦²¨µ¥µ·¦r
£µ¬µÅ¥Á}£µ¬µ¦³Îµµ·Å¥
² ´Ê¡¨Á° Á¦¸¥«´·Í
¤³´r Á}µ¥¦´¤¦¸
( 11 ¡.¥. 2520-21 ..2521 ),
( 12 ¡..2521 – 3 ¤¸..2523 )
- ¦³µ«ÄoÃ¥µ¥ªµ¤
¤´ÉÂ®nµ·Á¸É¥ª´´®ª´
µ¥Â£µÄoÁ¤ºÉ° ¤..2521
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µ¦µ¸É 3 (n°) ÂÃ¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
(¡.«.2441 – 2549)
e ¡.«.
Á®»µ¦r Ä¦³Á«Â¨³
Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´
Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
- ¡¨Á°Á¦¤ ·¼¨µr Îµ¦ - ¤¸Ã¥µ¥¤»nÁo³Ä®oµ¦«¹¬µÁ}¦µµ
¡.«.
ÎµÂ®nµ¥¦´¤¦¸ ( 3 ¤¸.
°µ¦¦° µ¦°µ¸¡ Â¨³µ¦¡´µ
2523-2535
 ¤»nÁoµ¦¦³µµ«¹¬µ´Ê
2523 – 19 ¤¸. 2526, 30 Á¤.¥
oµÃ¥µ¥ µ¦¦·®µ¦Â¨³µ¦¤°°Îµµ
2526 – 3 ..2531)
Å¼n¦³´·´· ÁdÃ°µÄ®o¦³µ¤¸
- ¦³µ«ÄoÎµ´É ¦.¸É 8/2524
nª¦nª¤Äµ¦´µ¦«¹¬µ ¡´µ¦¼Â
¨20 ¤¦µ¤ 2524 ´´Ê
µ¦¦³µµª·¥µ¨´¥Â¨³µ¦´µ¦
«°..Â¨³ ¡.43 (Â
°µ¸ª«¹¬µÂ¨³ ¦´¦»Â¨³¡´µ¦³
«. Â¨³ °.¦.)
¦·®µ¦µ¦¦³¤«¹¬µ
- ¤·»µ¥ 2533 ¤¸µ¦»¤»¤¸É
¤´¥·¦º°Á³ Á¦¸¥¦o°Ä®oµ - ¤¸µ¦´n´«¹¬µµªÅ¥¤»¨·¤´®ª´
µ¥Â£µÄoÁ oµÁ¦¸¥n°¤®µª·¥µ¨´¥
¦µµ¦Á¡·°¤´¥·¦º°Á³
°»®»Ã¦Á¦¸¥Á°°«µµ°·¨µ¤
µµ¦Á}Ã¦µµ
£µÄo nÁ¦·¤´¬³£µ¬µÅ¥Îµ®¦´
Á¥µªÅ¥¤»¨·¤ Â¨³ ¡´µ»£µ¡µ¦
Á¦¸¥µ¦°ÄÃ¦Á¦¸¥°Áµ³
- Îµ®Â¡´µµ¦«¹¬µ´®ª´µ¥Â
£µÄoÃ¥Ä®oÁ¦n¦´µ¦´µ¦«¹¬µ»
¦³´Á¦n¡´µ»£µ¡µ¦«¹¬µ»¦³´
nÁ¦·¤µ¦«¹¬µ Á¡ºÉ°°µ¸¡»¦³´ Á¦n
¡´µ»£µ¡µ¦´µ¦«¹¬µ °Ã¦Á¦¸¥
Á° Á¦n¡´µÂ¨³¦´¦»µ¦¦·®µ¦
µ¦«¹¬µÂ¨³Á¦n´Ä®o¤¸ µ¦´ª´·µ¦
Â¨³»o¤¦°ª´·£µ¡¦¼Ä´®ª´
µ¥Â£µÄo
- e 2526 Ã¦Á¦¸¥¦µ¬¦r°«µµ°·¨µ¤
Á¨¸É¥Á}Ã¦Á¦¸¥Á°°«µµ
°·¨µ¤ µ¤ ¡¦.Ã¦Á¦¸¥Á° ¡.«.2525
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µ¦µ¸É 3 (n°) ÂÃ¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
(¡.«.2441 – 2549)
e ¡.«.
Á®»µ¦r Ä¦³Á«Â¨³
Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ
Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo Â¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
- ¤¸µ¦´´Ê¦´µ¨®¨µ¥³
- ¤¸µ¦·¦¼µ¦«¹¬µÂ¨³ ¦³µ«Äo ¡¦.
¡.«.
¦³°oª¥¦´µ¨ ° µ¥
µ¦«¹¬µÂ®nµ· ¡.«.2542
2535-2544
- Ã¦Á¦¸¥Á°°«µµ°·¨µ¤Á}
°µ´r {¥µ¦» (2534µ«¹¬µµ¤¤µ¦µ 15(1) Â¨³ 15(2) µ¤
2535) µ¥ª ®¨¸£´¥
¡¦.µ¦«¹¬µÂ®nµ· ¡.«.2542
(2535-2538) µ¥¦¦®µ¦
- ¤¸µ¦¦³µ¥°ÎµµÅ¼nÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
«·¨°µµ (2538-2539)
µ«¹¬µ Â¨³°r¦¦°nªo°·É
¡¨Á°ª¨· ¥Ä¥»(25392540)Â¨³¦´µ¨ °µ¥ª
®¨¸£´¥ (2540-2544)
- ¤¸¤· Á¤ºÉ° 12 .¥.2535
Á®È°ÂÁdÁ Á«¦¬·
¡·Á«¬´®ª´µ¥ÂÄo
- e 2538 ¤¸Á®»¦oµ¥¨°
ªµÁ¡¨· 34 Ã¦Á¦¸¥¡¦o°¤´
Ä 4 ´®ª´µ¥Â£µÄo
- ¡...´¬· ·ª´¦Á}
- °°¦³Á¸¥¦³¦ªªnµoª¥µ´«¹¬µ
¡.«.
µ¥¦´¤¦¸ (26 .¡.2544 –
°Áµ³ ¡.«.2547 Á¡ºÉ°ÁdÃ°µÄ®o°Áµ³
2544-2549
19 .¥.2549)
nµÇ¤µ³Á¸¥ ¹ÊÁ}µ´«¹¬µ
°Áµ³¸É¼o°µ¤®¤µ¥
- ¦³µ«ÄoÎµ´É ¦.¸É
- ªµ¦³Á¸¥»ª»·µµ¦«¹¬µÎµ®¦´
123/2545 ¨ª´¸É 30 Á¤.¥.
¼oÎµÁ¦Èµ¦«¹¬µµnµ¦³Á«
2545 ¥Á¨·Îµ´É ¦.¸É
- nÁ¦·¤µ¦´µ¦«¹¬µ °ª·¥µ¨´¥»¤
8/2524 Â¨³ 56/2539 ¥»
Ã¥µ¦¤¸nª¦nª¤ °»¤Â¨³
«°..Â¨³ ¡. 43 ´ÊÂn 1
£µ°»µ®¦¦¤ Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥´µ¦«¹¬µ
¡.. 2545
n°Â¨³µ¦¤¸µÎµ °Á¥µª
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µ¦µ¸É 3 (n°) ÂÃ¥µ¥µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
(¡.«.2441 – 2549)
e ¡.«.
¡.«.
2544-2549
(n°)

Á®»µ¦r Ä¦³Á«Â¨³
Äµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo

Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ
Â¨³µ¦´µ¦«¹¬µÄµ¤´®ª´µ¥Â£µÄo
- nÁ¦·¤µ¦«¹¬µµ¤°´¥µ«´¥ Ã¥´Ä®o¤¸
¦µ¥µ¦µ¸Ã¦´«rÄo°·ÉÁ¡ºÉ°ºÉ°µ¦
¦³µ´¤¡´r Á}£µ¬µÅ¥ ¤¨µ¥¼Â¨³¸
¨µ
- ´µ¦µªµ¦oµÁ¦·¤´·» Ä®oªµ¤¦¼o
Â¨³¨¼ {ªµ¤¦´µ·Â¨³Á·¸É
¼o°Äµ«¹¬µ
- ¥µ¥ªµ¤¦nª¤¤º°´¤®µª·¥µ¨´¥Ä
nµ¦³Á«oµ°·¨µ¤«¹¬µ´
¤®µª·¥µ¨´¥°´¨-±´±´¦Á¡ºÉ°¡´µµ¦Á¦¸¥
µ¦°Ä®o¤¸ ªµ¤Á o¤Â È ¼o°µ¤®¨´
«µµ µ¤µ¦Á}«¼¥r¨µ °°·¨µ¤
«¹¬µÄ£¼¤£· µ
- ¤·³¦´¤¦¸ ª´¸É 25 ..2548 Ä®o
´µ¦Á¦¸¥µ¦°µ¤®¨´¼¦°·¨µ¤
«¹¬µ¢{¦Þ°¸ ¦³Îµ¤´¥· ¡.«. 2548 ¹É
Îµ´µ³¦¦¤µ¦°·¨µ¤¦³Îµ
´®ª´´Êµ¤´®ª´Ä®oµ¦¦´¦°Ã¥Äo
Áª¨µÁ¦¸¥ 6 e Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´
®¨´¼¦µ¦«¹¬µ ´Ê¡ºÊ µ °
¦³¦ª«¹¬µ·µ¦

บทที่ 5
ผลการวิเคราะหขอมูล
โลกทัศนเปนสวนที่กําหนด ทิศทางของวิถีชีวิตของคน ที่อยูรวมกันในสังคม โดยโลกทัศน
เป น ผลมาจากการปรั บ ตั ว ของกลุ ม ชนนั้ น ๆ มาแต อ ดี ต โดยสื บ ทอดต อ มาในรู ป ความรู
ประสบการณ และวัฒนธรรม ปจจุบันจึงมีการศึกษาทั้งโลกทัศนของกลุมชนตาง ๆ ในสังคม อยาง
กวางขวาง โลกทัศนเปนทัศนะทั่วไปของบุคคล ตามที่ อมรา พงศาพิชญ (2539: 1) ไดกลาวไววา
“ โลกทัศน ” หมายถึง ทัศนะของปจเจกบุคคลหรือสมาชิกในสังคมเกี่ยวกับโลก หรือรอบตัวของ
มนุษยในโลก เปนทัศนะทั่วไป ไมมีการใหคุณคา แตเปนพื้นฐานใหเกิดการกําหนดแนวคิด แบบ
แผนความคิด และการปฏิบัติตางๆ โลกทัศน จึงมีผลทําใหบุคคลมีแนวโนมในการตัดสินปญหา
และ ดําเนินชีวิตที่แตกตางกันไปอันสงผลตอการปรับตัวเพื่อ การอยูรวมกันอยางมีความสุขใน
สังคม
เนื่องจากชุมชนในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตนั้นมีอัตลักษณทางสังคมและวัฒนธรรม
เฉพาะ มีความเชื่อและศรัทธาศาสนาเปนกรอบความมั่นคงของชุมชน ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจ
แนวคิด ระบบคิด และ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ไดอยางถูกตอง
ลึกซึ้ง จึงจําเปนที่จะตองศึกษาวิเคราะหถึงโลกทัศน ของคนเหลานั้น ดวย เชนกัน
วิ ท ยานิ พ นธ เรื่ อ ง ทิ ศ ทางนโยบายการจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ โลกทั ศ น เ กี่ ย วกั บ
สันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต นี้ ผูวิจัยศึกษาขอมูลในสวนแรกเพื่อวิเคราะหและ
สังเคราะหโลกทัศนที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ในระดับบุคคล และสังคม จากการวิจัยเอกสารและ
การวิจัยภาคสนามเพื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดเสนอตอนักวิชาการเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
สอบถามทัศนะและความคิดเห็น ตามการคาดการณของนักวิชาการเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการจัด
การศึกษาที่สอดคลองกับโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพ ของชุมชนในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต
โดยแบงผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเอกสาร
2. ผลวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยภาคสนาม
3. ผลวิเคราะหขอ มูลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการ
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1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเอกสาร
การวิจัยเอกสารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปญหาการวิจัย
และ เพื่ อ ค น คว า รวบรวมขอ มู ล สาระสํ าคั ญ ของโลกทัศ น เ กี่ย วกั บ สัน ติ ภ าพ ป จ จัย ที่ ทํ าให เ กิ ด
โลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพทั้งในระดับบุคคลและสังคมในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต และนํา
ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารมาเปนฐานเพื่อประกอบการศึกษา และนํามาเปนกรอบ
ในการเก็บขอมูลโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพในการวิจัยภาคสนาม ซึ่งขอมูลที่ใชเปนหลักในการวิจัย
เอกสารในครั้งนี้ คือ นิทานพื้นบาน เพลงกลอมเด็กพื้นบาน นาฏศิลปพื้นบาน และประเพณีของ
ไทยมุสลิมภาคใต เพราะชาวไทยมุสลิมในภาคใตนั้นไดสืบทอด ความรู ประสบการณ และ
วัฒนธรรมของชนรุ น ก อน มาในรู ปของวรรณกรรม ต าง ๆ เช น นิทาน ตํ านาน เพลง คํ า สอน
สุภาษิตและคําพังเพย ตามที่ สุธิวงศ พงศไพบูลย (2521) ไดศึกษาและสรุปไววา ประเด็นที่ควร
ศึกษาที่มาของโลกทัศน คือ ความรู ประสบการณ วัฒนธรรม เพราะเปนองคประกอบของ
โลกทัศนหรือมูลเหตุแหงโลกทัศน โดยเอกสารที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย
นิทานพื้นบานของชาวไทยมุสลิมภาคใต จํานวน 162 เรื่อง
เพลงกลอมเด็กของชาวไทยมุสลิมภาคใต จํานวน 208 เพลง
นาฏศิลปพื้นบานของชาวไทยมุสลิมภาคใต ไดแก มะโยง ซิละ รองเง็ง และซัมปง
ประเพณีของชาวไทยมุสลิมภาคใต ประกอบดวย
ประเพณีในรอบป ไดแก วันเมาลิด อาซูเราะ การทําบุญกุบูรฺประจําป การถือศีลอด
วันตรุษอีดิลฟฏริ วันตรุษอีดิลอัฏฮา การทํากุรฺบาน ประเพณีที่เกี่ยวของกับการเพาะปลูก
ประเพณีในรอบชีวิต ไดแก ประเพณีที่เกี่ยวของกับการเกิด การเขาสุหนัตประเพณี
ตั ม มั ต -อั ล กุ ร อาน ประเพณี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแต ง งาน ประเพณี ก ารไปประกอบพิ ธี 1 ฮั จ ญ
ประเพณีที่เกี่ยวของกับการตาย ประเพณีที่จัดขึ้นเฉพาะกิจ เชน การปลูกเรือนใหม การขึ้นบาน
ใหม
การศึกษาเอกสาร เพื่อวิเคราะหโลกทัศนที่ปรากฏใน นิทานพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก
พื้นบาน นาฏศิลปพื้นบาน และ ประเพณี ชาวไทยมุสลิมภาคใต ครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยแบบพรรณนา
วิเคราะห โดยผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลสําเร็จรูป ดวยโปรแกรม Microsoft
Access เพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูล สําหรับกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม ที่ใชวิเคราะห
ขอมูลเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหหาโลกทัศนที่เกี่ยวกับสันติภาพนั้น ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิด
ของ จีระพันธุ พูลพัฒน และคณะ (2529) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพและสรุปไวใน
เยาวชนกับสันติภาพวา ปจจัยสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหมนุษยมีสันติภาพนั้นตองอาศัยพื้นฐานที่
สําคัญ 6 ประการ คือ

100

1. การรูจักตนเอง
2. การรูจักตนเองและเขาใจบุคคลอื่น
3. การตัดสินขอขัดแยง
4. การรักธรรมชาติ
5. รูจักโลกที่เราอาศัยอยู
6. ความริเริ่มสรางสรรค
ในการวิเคราะหขอมูล ไดจําแนกประเภทของโลกทัศนตามกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โลกทัศนทางดาน ความเชื่อ ศาสนา และ วัฒนธรรม
โลกทัศนทางดานการเมือง การปกครอง
โลกทัศนทางดานสังคม
โลกทัศนทางดานการศึกษา
โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ
โลกทัศนทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร
โลกทัศนที่สงเสริมใหเกิดสันติที่ปรากฏในนิทานพื้นบาน เพลงกลอมเด็กพื้นบาน นาฏศิลป
พื้นบาน และ ประเพณี ของชาวไทยมุสลิมภาคใต จําแนกตามประเภทของโลกทัศน สรุปไดดังนี้
1. โลกทัศนทางดาน ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 โลกทัศนทางดานความเชื่อ
โลกทั ศ น ท างด า นความเชื่อ ที่ ส ะท อนให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ สง เสริ ม ให เ กิ ด สั น ติ ภ าพใน
ประเด็นของ การเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่น ในเรื่อง การยกยองคนเกง มีอิทธิปาฏิหาริย
มีความสามารถทางคาถาอาคม และความเปนเพื่อน ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง โตะนิ สะทอนใหเห็นปจจัยที่ทําใหเกิดสันติภาพในสวน
ของการยกยองคนเกง มีอิทธิปาฏิหาริย มีความสามารถทางคาถาอาคม โดย การเคารพนับถือกราบ
ไหวบูชาผูที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิปาฏิหาริยมากสามารถบนบานใหชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ ได
- นิทานพื้นบานเรื่อง โตะบังสัน สะทอนใหเห็นปจจัยที่ทําใหเกิดสันติภาพในสวน
ของการยกยองคนเกง มีอิทธิปาฏิหาริย มีความสามารถทางคาถาอาคม โดย นับถือคนมุสลิมคน
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หนึ่งที่เปนคนมีคาถาอาคมเกงกลา
- นิทานพื้นบานเรื่อง เมืองไทรบุรี สะทอนใหเห็นปจจัยที่ทําใหเกิดสันติภาพใน
สวนของความเปนเพื่อน โดย กอนจากกันไดปลูกตนโพธิ์เงินและโพธิ์ทองและอธิฐานใหรูวาใคร
ตกอยูในอันตราย
- นิทานพื้นบานเรื่องชายยากจน สะทอนใหเห็นปจจัยที่ทําใหเกิดสันติภาพใน
สวนของความเปนเพื่อน ปลูกตนแมงลักและอธิฐานใหรูวาใครตกอยูในอันตราย
โลกทั ศน ทางด านความเชื่อ ที่สะทอ นใหเ ห็น ปจ จัย ที่สงเสริม ใหเ กิด สัน ติภ าพใน
ประเด็นของ การเขาใจธรรมชาติ ดังนี้
- นิ ท านพื้ น บ า นเรื่ อ ง พรานป า สอนลู ก สะท อ นให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด
สันติภาพในสวนของการรักธรรมชาติ โดยสอนวาตนไมใหญมีเทวดาอาศัยอยู ถาเคารพบูชาจะอยู
แบบรมเย็น
- นาฏศิลปพื้นบาน มะโยง สะทอนใหเห็นปจจัยที่ทําใหเกิดสันติภาพในสวนของ
การรูจักธรรมชาติ โดยการทําพิธีทําขวัญขาวเพื่อแสดงความกตัญูที่เจาแมโพสพมีเมตตาประทาน
น้ํานมมาใหเปนเมล็ดขาว เพื่อเปนอาหารของมนุษย
1.2 โลกทัศนทางดานศาสนา
โลกทั ศนทางดานศาสนา ที่สะทอนใหเ ห็น ปจ จัยที่สงเสริมใหเ กิด สัน ติ ภาพ ใน
ประเด็นของการรูจักตัวเอง ในเรื่องการศรัทธาในศาสนา เชื่อศรัทธา และ นอบนอม สํานึก ยําเกรง
และ ภักดีตอองคอัลลอฮฺ ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง อภินิหารรางน้ําทอง สะทอนใหเห็น ความศรัทธาจากการ
เดินทางไปทําพิธีฮัจญ ที่นครเมกกะ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามหลักศรัทธา
- นิทานพื้นบานเรื่อง ตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว สะทอนเห็น ความศรัทธาใน
ศาสนาอิสลาม จึงเขารับนับถือศาสนาอิสลามดวยความสมัครใจ
- ประเพณี การเขาสุหนัต สะทอนใหเห็นการปฏิบัติตามหลักศรัทธา
- ประเพณี การละหมาด สะทอนใหเห็นการปฏิบัติตามหลักศรัทธา
- ประเพณี การบริจาค2ซะกาตฟฏเราฮฺและ3ซะกาตอื่น ๆ สะทอนใหเห็นการ
ปฏิบัติตามหลักศรัทธา
- ประเพณี การถือศีลอด สะทอนใหเห็นสิ่งที่มุสลิมผูศรัทธาตองปฏิบัติเพื่อแสดง
การภักดีตออัลลอฮฺ
H

H
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- ประเพณี การละหมาดในวันตรุษอีดิลฟฏริและอีดิลอัฏฮา สะทอนใหเห็นการ
ตักเตือนใหมุสลิมทุกคนมีความสํานึกยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺ
- ประเพณี การตัมมัตอัล-กุรอาน สะทอนใหเห็นความศรัทธาศาสนาโดยการสง
เด็กมุสลิมที่เจริญเติบโตพอที่จะศึกษาเลาเรียนเริ่มหัดอานภาษาอาหรับและเรียนคัมภีรอัล-กุรอาน
เพื่อสามารถประกอบศาสนกิจไดอยางถูกตอง
- นาฏศิลป มะโยง สะทอนใหเห็นความศรัทธาศาสนา โดยมีการไหวครูกอนการ
แสดงเพื่อคารวะอัลลอฮฺ
- เพลงกลอมเด็ก สะทอนใหเห็น ความศรัทธาในศาสนา เชื่อศรัทธา นอบนอม
สํานึก ยําเกรง และ ภักดีตอองคอัลลอฮฺ ที่มีเนื้อความวาปรากฏในเพลงตาง ๆ ดังนี้
- จงเชื่อมั่นในพระผูเปนเจา พระองคทรงใหพร
- อยาละปฏิบัติศาสนกิจเอย
- นะบี มู ฮํ า หมั ด ผู นํ า ศาสนาองค สุ ด ท า ยให ม นุ ษ ย ทุ ก คนเชื่ อ มั่ น ต อ
พระองคเอย
โลกทัศนทางดานศาสนา ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ในประเด็น
ของ การเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่นในเรื่อง การยกยองคนฉลาด มีความรู ทางศาสนา ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง เปาะเนเมาะเน และ เรื่อง หาเขย ที่สะทอนใหเห็น การ
เคารพยกยองคนฉลาด มีความรู ทางศาสนา
1.3 โลกทัศนทางดานวัฒนธรรม
โลกทัศนทางดานวัฒนธรรม ที่สะทอนใหเห็นปจจัยทีส่ งเสริมใหเกิดสันติภาพ ใน
ประเด็นของ การรูจักโลกที่เราอาศัยอยู ในเรื่อง การยึดมัน่ ในอุดมคติ การเขาใจในความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง พระราชาคันธนู สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการยึดมั่นในอุดมคติ โดยการไมยอมเขาแตงงานระหวางพี่นอง
- นิทานพื้นบานเรื่อง โตะนิ โตะปาแญ และ โตะเขาแดง สะทอนใหเห็นปจจัยที่
สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของการเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม โดย การประกอบ
พิธีรวมกันระหวาง ชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม
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โลกทัศนทางดานวัฒนธรรม ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ใน
ประเด็นของ การเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่นในเรื่อง ความกตัญู การเคารพและใหเกียรติ
ผูอื่น ดังนี้
- นาฏศิลป ทั้ ง มะโยง รองเง็ง และซิละ ที่สะทอนใหเห็น การแสดงความ
เคารพและกตัญู ตอ ครูบาอาจารย บิดามารดา ผูมีบุญคุณ โดยมีการไหวครูกอนการแสดง
- นาฏศิลป
รองเง็ง นั้นสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมที่ดีในการใหเกียรติ
สุภาพสตรีโดยการไมมีการถูกเนื้อตองตัวกัน

2. โลกทัศนทางดานการเมือง การปกครอง
โลกทั ศ น ท างด า นการเมื อ งการปกครองที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
สันติภาพ ในประเด็นของ การรูจักตนเองในเรื่อง การยอมรับสถานการณตาง ๆ ไดอยางมั่นคง
การรูจักควบคุมแกไขขอบกพรองของตน ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง ราชินีนิ้วมือ สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ
ในสวนของการยอมรับสถานการณตางๆ ไดอยางมั่นคง โดยสละสิทธิ์ในการครองราชยเมื่อรูวา
ตนไมเหมาะสม
- นิทานพื้นบานเรื่อง ตํานานการเลนหมากรุก สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมให
เกิดสันติภาพในสวนของการรูจักควบคุมแกไขขอบกพรองของตน โดยสํานึกวาสิ่งที่กระทําที่ไม
ถูกเนื่องจากเปนการเขนฆาประชาชนผูบริสุทธิ์ จึงหนีออกจากเมืองไป
- นิทานพื้นบานเรื่อง นิทานเงียบสะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพใน
ส ว นของการรู จั ก วิ เ คราะห แ ละใช เ หตุ ผ ลในการแก ไ ขป ญ หาโดย พระราชาให เ วลา ในการ
สอบสวนขอเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุที่แนนอนกอนจะประหารชีวิต
โลกทัศนทางดานการเมื องการปกครองที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพ ในประเด็นของ การเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่น ในเรื่อง การเสียสละเพื่อผูอื่น การ
ยกยองคนเกง มีความสามารถ ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง ชายยากจน (มะกับอาหมัด) สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริม
ใหเกิดสันติภาพในสวนของการเสียสละเพื่อผูอื่น โดยพระราชาจําตองสงพระธิดาไปเปนเครื่อง
บูชายัญเพื่อความสงบสุขของบานเมือง
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- นิทานพื้นบานเรื่อง แวปูรง และ เมืองไทรบุรี สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมให
เกิดสันติภาพในสวนของการยกยองคนเกง มีความสามารถ โดยพระราชายกพระธิดาใหอภิเษก
กับผูที่สามารถตอสูเพื่อบานเมือง
โลกทัศนทางดานการเมื องการปกครองที่สะทอนใหเห็นป จจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในประเด็นของ การตัดสินขอขัดแยง ในเรื่อง การไกลเกลี่ยใหยุติความขัดแยง การ
ยอมรับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และ การรูวิธีการแกปญหาความขัดแยง ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง ตํานานการเลนหมากรุก สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมให
เกิดสันติภาพในสวนของการไกลเกลี่ยใหยุติความขัดแยง โดยอํามาตยพยายามหาวิธียุติความ
รุนแรงของพระราชา
- นิทานพื้นบานเรื่อง ชายยากจน สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ
ในสวนของการยอมรับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยท่เี ทาเทียมกัน โดย พระราชายกยองไมดูหมิ่น
ราษฎร
- นิทานพื้นบานเรื่อง รายอชียง สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ
ในสว นของการรูวิธีก ารแก ป ญหาความขัด แยง โดย พระราชาเลิก ข ม เหง ทํ าร า ยราษฎร และ
ปกครองบานเมืองดวยความสุข
โลกทั ศ น ท างด า นการเมื อ งการปกครองที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
สันติภาพ ในประเด็นของ รูจักโลกที่เราอาศัยอยูในเรื่อง การเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม
และ เขาใจในเรื่องความเชื่อและคานิยม ตาง ๆ ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง โตะนิ สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพใน
สวนของการเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม และ เขาใจในเรื่องความเชื่อและคานิยมตาง ๆ
โดย ชาวบาน เขาใจ ยกยองนับถือ ผูเฒาผูแกซึ่งมีเชื้อสายเจานายราชตระกูลและเขาใจ ยอมรับการ
ปฏิบัติตนของชนชั้นปกครอง
3. โลกทัศนทางดานสังคม
โลกทัศนทางดานสังคมที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ในประเด็น
ของ การรูจักตนเองในเรื่อง ความเชื่อมั่นตัวเอง การรูจักและเคารพตัวเอง ยอมรับสถานการณ
ตางๆ ไดอยางมั่นคง การรูจักควบคุมแกไขขอบกพรอง การรูจักวิเคราะหและใชเหตุผลในการ
แกไขปญหา การปฏิบัติตนอยางเสมอตนเสมอปลาย ซื่อสัตย ละอายตอการโกหก ความอดทน มี
ความรับผิดชอบ และ ขยัน ดังนี้
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- นิท านพื้ น บ า นเรื่ อ ง อาแวจื อ รี ดิ ก สะท อ นให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
สันติภาพในสวนของความเชื่อมั่นตัวเอง โดย การตัดสินใจแนนอนที่จะอยูที่เดิม
- นิทานพื้นบานเรื่อง เกาะปูเลาอาป เพื่อนแท สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริม
ใหเกิดสันติภาพในสวนของการรูจักและเคารพตัวเอง โดย เขาชื่นชมตัวเองที่สรางฐานะได และ
ภูมิใจในความซื่อสัตยตลอดชีวิตของตน
- นิทานพื้นบานเรื่อง รายาเขี้ยวงอก สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สัน ติภ าพในส ว นของการยอมรั บสถานการณตาง ๆ ไดอยางมั่น คงโดย พระราชายอมรับ เมื่อ
ประชาชนทราบความจริงที่ปกปดไว
- นิ ท านพื้ น บ า นเรื่ อ ง นิ ท านเงี ย บ สะท อ นให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
สันติภาพในสวนของการยอมรับสถานการณตาง ๆ ไดอยางมั่นคงโดย ยอมรับโทษในการประหาร
และยอมบอกขอเท็จจริงแกคนอื่น
- นิทานพื้นบานเรื่อง หัวหอมกับหัวกระเทียม สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริม
ใหเกิดสันติภาพในสวนของการรูจักควบคุมแกไขขอบกพรองของตน โดย การสํานึกผิดและคิดที่
จะเริ่มตนชีวิตใหมที่ดีงาม
- นิทานพื้นบานเรื่อง มาแลมาแกกือจา สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการรูจักควบคุมแกไขขอบกพรองของตน โดย สํานึกผิดยอมรับความจริง
และไมโกหกคนอื่นอีก
- นิทานพื้นบานเรื่อง บือตือรอกาลอ แวกะจิกับเสือ นิทานเงียบ พระราชากือลิง
พระราชาคันธนู มูอาลาฟ รายอมะนียะ – รายอบึตตียง ลูกเขยคนที่เกา และ ไขพญานาค สะทอน
ใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของการรูจักวิเคราะหและใชเหตุผลในการแกไข
ปญหา
- นิทานพื้นบานเรื่อง ตาบอดเพื่อนแท สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการปฏิบัติตนอยางเสมอตนเสมอปลาย ของตนแมวาจะมีขอเสนอที่ดี
- นิทานพื้นบานเรื่อง แกววิเศษ สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ
ในสวนของความซื่อสัตย โดย บอกเรื่องราวของตนอยางไมปดบัง
- นิท านพื้ น บ า นเรื่ อง เกาะปูเลาอาป สะทอ นใหเ ห็ น ป จ จั ย ที่ สงเสริม ใหเ กิ ด
สันติภาพในสวนของความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ในการทํางาน
- ประเพณี ที่เกี่ยวของกับการตาย สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของความซื่อสัตย โดย แสดงความซื่อสัตยตอสามีทั้งในยามที่มีชีวิตอยูและยามที่
สามีเสียชีวิตไปแลว
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- ประเพณี ที่เกี่ยวของกับการแตงงาน สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการศรัทธาตอศาสนา โดยไมยอมรับการสมรสระหวางบุคคลในสายเลือด
เดียวกัน
โลกทัศนทางดานสังคมที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ในประเด็น
ของ การเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่น ในเรื่อง การเชื่อฟงผูนํา ความเมตตากรุณา ความเปน
เพื่อน เปนครอบครัวเดียวกัน ความเอื้ออาทร มีน้ําใจ ความกตัญู ชวยเหลือผูอื่นเสียสละเพื่อผูอื่น
ยกยองคนดี คบคนดี ยกยองคนฉลาด มีความรู มีปญญา ดังนี้
- นิ ท านพื้ น บ า นเรื่ อ ง ชายยากจน สะท อ นให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
สันติภาพในสวนของการเชื่อฟงผูนําโดย สิ่งใดที่เปนความประสงคของผูนําจะตองทําตาม
- นิทานพื้นบานเรื่อง ออยลําเดียว ปลาโลมา พระราชาเดร ของดีผีหลังสวน
ชายตัดฟน ลูกกตัญู รายอมะนียะ – รายอบึตตียง หนังพญาราชสีห อาแวโตะฮากิม ตาบอด
เพื่อนแท หัวหอมกับหัวกระเทียม อาแวญาเงาะ แวปูรง อาแวกือราปู ฯลฯ สะทอนใหเห็นปจจัย
ที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของความเมตตากรุณา
- นิทานพื้นบานเรื่อง เจาพริกขี้หนู เพื่อนแท นายมีดพราโต ลูกเจาเมือง เจะมุ
และเจะมะ นกฮูก อาแวซือมาละห ลูกเสือกับลูกวัว และ สองเกลอเจอทีเด็ด สะทอนใหเห็นปจจัย
ที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของความเปนเพื่อน เปนครอบครัวเดียวกัน
- นิทานพื้นบานเรื่อง เพื่อนแท แกววิเศษ และ เพื่อนแทสะทอนใหเห็นปจจัย
ที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของความเห็นอกเห็นใจกัน
- นิทานพื้นบานเรื่อง พระราชาเปนหนี้ โตะแชใจราย เพื่อนแท เจาพริกขี้หนู
อาแวญาเงาะ นกฮูก เกลือเปนหนอน อาแวฌาลิล อาแวซือเร็ง อาแวโตะฮากิม ลูกกตัญู ยาจกเจา
ปญหา ราชินีนิ้วมือ ฯลฯ สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของความกตัญู
- นิทานพื้นบานเรื่อง อาแวซือมาละห สํานวน 2 ทุเรียนยักษ เพื่อนแท คนถือ
ของ อาแวฆาเลาะบือซา อาแวญาเงาะ ตาบอดเพื่อนแท ลูกกตัญู นางเงือก แหวนไขนก เจาพริก
ขี้หนู และ เปาะตีมุง และเมาะตีมุงสะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของเอื้อ
อาทร มีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่น
- นิทานพื้นบานเรื่อง คนวิเศษ หัวหอมกับหัวกระเทียม ชายโงเงา ลูกเขยคน
ที่เกา สองพี่นอง เปาะตีมุง และเมาะตีมุง สะทอนใหเห็นปจจัยที่ทําใหเกิดสันติภาพในสวนของการ
ยกยองคนดี
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- นิทานพื้นบานเรื่อง พอตากับลูกเขย ตอนลูกเขยเจาปญญา เจาชายกบ ตูแว
ยอเจาเมืองโกตาบารู เปาะซือเก็ง – เมาะซือเก็ง สี่พี่นอง ฯลฯ สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมให
เกิดสันติภาพในสวนของการยกยองคนเกง มีความสามารถ
- นิทานพื้นบานเรื่อง แหวนไขนก เมียงู พอตากับลูกเขย ตอนลูกเขยเจาเลห
อาแวซือมาละห สํานวน 2 ฯลฯ สะทอนใหเห็นปจจัยที่ทําใหเกิดสันติภาพในสวนของการยกยอง
คนขยัน
- นิทานพื้นบานเรื่อง โตะปาแญ และ พระราชาเปนหนี้ สะทอนใหเห็นปจจัย
ที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของการยกยองคนที่มีความซื่อสัตย
- เพลงกลอมเด็ก ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของ
การยกยองคนดีที่มีเนื้อความวา
- ลูกเอยเจามีน้ําใจ ขอใหจิตใจเจาผองใส
- คนดีมีอัธยาศัยไปแหงใด ชีวิตยิ่งมีความสุข
- เพลงกลอมเด็ก ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของ
การยกยองคนขยันที่มีเนื้อความวา
- ปูยาตายายสอนไววาอยาเอาเยี่ยงอยางคนเกียจครานเอย
- คําฝากจากปูยาตายายอยาเอาอยางคนเกียจคราน
- เพลงกลอมเด็ก ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของ
การมีความรัก ความหวงใยกันที่มีเนื้อความวา
- หลับเสียเถิดดึกมากแลว อยากลัวเลยแมยังอยู พอเจาเขาไปทํางาน ขอให
พอเจากลับมาเร็วไว
- เมื่อลูกจะมีเหยาเรือน อยาลืมที่พอสั่งสอนไว
โลกทัศนทางดานสังคมที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ในประเด็น
ของ การตัดสินขอขัดแยง ในเรื่อง ความยุติธรรม การไกลเกลี่ยใหยุตคิ วามขัดแยง การรูวิธีการ
แกปญหาความขัดแยง ความปรองดองกัน การยอมรับฟง และ การใหอภัย
- นิ ท านพื้ น บ า นเรื่ อ ง สองเกลอ สะท อ นให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
สันติภาพในสวนของการมีความยุติธรรมโดย การแบงปนอยางยุติธรรม
- นิทานพื้ นบานเรื่อง ลูกกตัญู สะทอนใหเ ห็น ปจ จัยที่สงเสริม ใหเ กิด
สันติภาพในสวนของการไกลเกลี่ยใหยุติความขัดแยง เพื่อใหผูเปนแมเกิดความสบายใจ
- นิทานพื้นบานเรื่อง มหาเศรษฐี ฯลฯ ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมให
เกิดสันติภาพในสวนของการไกลเกลี่ยใหยุติความขัดแยง โดยการตกลงยอมพบกันครึ่งทาง
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- นิทานพื้นบานเรื่อง เกลือเปนหนอน สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมให
เกิดสันติภาพในสวนของ การรูวิธีการแกปญหาความขัดแยง โดยการปลอยพระธิดาใหหนี ไม
ฆา และนําเอาเสื้อผาพระธิดาไปถวายเจาเมือง
- นิ ท านพื้ น บ า นเรื่ อ ง แก ว วิ เ ศษ สะท อ นให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
สันติภาพในสวนของ การอยูรวมกันดวย ความปรองดองกัน
- นิ ท านพื้ น บ า นเรื่ อ ง ทุ เ รี ย นยั ก ษ สะท อ นให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
สันติภาพในสวนของ ความสามัคคีของชาวบาน
- นิท านพื้ น บ า นเรื่อง อาแวจือรีดิก สะทอ นใหเ ห็ น ป จ จัย ที่สงเสริม ใหเ กิด
สันติภาพในสวนของการไมเอาเปรียบ
- นิทานพื้นบานเรื่อง โตะปาแญ นางเงือก ดานิงผูชนะ และ เกลือเปนหนอน
สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของการรูจักการใหอภัย
- ประเพณี ที่เกี่ยวของกับการแตงงาน สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการยอมรับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่ไมรังเกียจการแตงงานกับหญิง
หมาย
- ประเพณี ที่เกี่ยวของกับการหยารางและคืนดี สะทอนใหเห็นปจจัยที่
สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของการปรองดอง และการใหอภัย
- เพลงกลอมเด็ก ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของ
การยอมรับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่เทาเทียมกันที่มีเนื้อความวา
- อยูกับผูหญิงอยาดูหมิ่น
- เพลงกลอมเด็ก ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของ
ความปรองดองกันที่มีเนื้อความวา
- หลายคนมาจากตางถิ่นไดรับ(ตอนรับ)อีกครั้งรวมกับพรรคพวกไป
และมา
- คนตางพากันมาดู ทาเรือของลุงแซในเมืองทุกคนลวนรักใครหาแบบนี้
ไมไดอีกแลวเอย
โลกทัศนทางดานสังคมที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ในประเด็น
ของการรูจักโลกที่เราอาศัยอยู ความภูมิใจในความเปนคนในชาติ สํานึกถิ่น การปลูกฝงคุณธรรม
และการเชื่อในกฎแหงกรรม ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง ธิดาชาง อาแวญาเงาะ โตะสูเด็น พระราชากือลิง และ
อาแวกือราปู สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของ ความภูมิใจและความ
สํานึกในถิ่นเกิด
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- นิทานพื้นบานเรื่อง ชายสองพี่นอง สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของ การปลูกฝงคุณธรรม เรื่อง การไมจองเวร
- นิทานพื้นบานเรื่อง บีเด็งกับอับดุลเลาะห สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมให
เกิดสันติภาพในสวนของ การปลูกฝงคุณธรรม เรื่อง การไมเบียดเบียนผูอื่น
- นิทานพื้นบานเรื่อง อาแวกือลีกิง สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของ การปลูกฝงคุณธรรม เรื่อง การทําดีไดดี
- นิทานพื้นบานเรื่อง แหวนไขนก สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของ การปลูกฝงคุณธรรม เรื่อง ความโลภ
- เพลงกลอมเด็ก ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของ
การปลูกฝงคุณธรรมที่มีเนื้อความวา
- ลูกเอยเลือดของพอและแม จงรับและกตัญูตอพอแม พอแมเหนื่อยยาก
เพราะเลี้ยงเจา นอนไมหลับกินไมอิ่มก็เพราะเจาเอย
- โอลูกเอยขวัญตาพอแม เจาอยาทอดทิ้งแม การคลอดเจานั้นลําบากแท วาง
เจาบนพานทอง
- นองเอยทั้งชายและหญิงมาฟงเพลงกลอม พอแมถนอมเอาใจใส ทนเจ็บ
ทนรอนตอนอยูไฟ เจ็บไขไมบนจนนิดเดียว
- เพลงกลอมเด็ก ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของ
ความเชื่อในกฎแหงกรรมที่มีเนื้อความวา “ถึงแมแมจะยากจน ผานุงมีไมถึงสองผืน นี่แหละคือ
กรรม กรรมของพอและแม ”
โลกทัศนทางดานสังคมที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ในประเด็น
ของ ความริเริ่มสรางสรรค ในเรื่อง ของการมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และการมีความหวัง ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง เปาะดือรามัดและเปาะซอมัด เปาะซือเก็ง – เมาะซือเก็ง
สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของมีความคิดริเริ่มในการประกอบอาชีพ
- นิทานพื้น บานเรื่อง เกาะปูเลาอาป ตํานานมะโยง สะทอนใหเห็นปจ จัย ที่
สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของการมีความหวัง ในความกาวหนาจากการงาน
- เพลงกลอมเด็ก ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของ
การมีความหวังที่มีเนื้อความวา “แมยอดเขาจะสูง แตความใฝฝนในหัวใจก็สูงกวา”
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4. โลกทัศนทางดานการศึกษา
โลกทัศนทางดานการศึกษาที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ในประเด็น
ของ การรูจักตนเองในเรื่อง การศรัทธาในศาสนา และความมั่นคง ดังนี้
- นิท านพื้ น บ า นเรื่ อ ง ลู ก เจ า เมื อ ง สะท อ นให เ ห็ น ป จ จัย ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
สั น ติ ภ าพในส ว นของการศรั ท ธาในศาสนาของตน โดย เจ า เมื อ งต อ งการให ลู ก ชายมี ค วามรู
ความสามารถโดยเฉพาะความรูทางศาสนา จึงไดสงไปเรียนหนังสือที่บานโตะครู
- นิทานพื้นบานเรื่อง สี่พี่นอง สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ
ในสวนของความศรัทธาในศาสนาของตน โดย สงลูกทุกคนเขาโรงเรียนเพื่อไปศึกษาหาความรู
ทางศาสนา
- นิทานพื้นบานเรื่อง เกลือเปนหนอน สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของความมั่นคงโดย ปฏิเสธการมีความรักเพราะตั้งใจแนวแนที่จะศึกษาเลาเรียน
- ประเพณี การตั ม มั ต อั ล -กุ ร อาน สะท อ นให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
สันติภาพในสวนของความศรัทธาในศาสนาของตน โดย ใหเด็กหัดอานภาษาอาหรับและเรียน
คัมภีรอัล-กุรอาน
โลกทัศนทางดานการศึกษาที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ในประเด็น
ของการเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่น ในเรื่อง ความเมตตากรุณา ความเปนเพื่อน เปนครอบครัว
เดียวกัน ความเอื้ออาทร มีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่นเสียสละเพื่อผูอื่น ยกยองคนฉลาด มีความรู มี
ปญญา ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง ลูกเจาเมือง และ อาแวกือราปูสะทอนใหเห็นปจจัยที่
สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของความเมตตากรุณา โดยไดถายทอดวิชาความรูตางๆ ให อยาง
สุดความสามารถ
- นิทานพื้นบานเรื่อง พรานปาสอนลูก สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของความเปนครอบครัวเดียวกันโดยสอนลูกชายใหมีวิชาความรู
- นิทานพื้นบานเรื่อง ชายสองพี่นอง สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการเสียสละเพื่อผูอื่นโดยเปดสํานัก เพื่อถายทอดวิชาและฝกใหคนรุนใหม
ไดรับความรูแลวนําไปใช
- นิทานพื้นบานเรื่อง เพื่อนแท สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการเอื้ออาทร มีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่น โดยใหความชวยเหลือเพื่อนขณะเรียน
หนังสือดวยกัน
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- นิทานพื้นบานเรื่อง โตะยีกาเส็ม นายเซ็งพอคาอินทผาลัม ธิดาชาง ชาย
สองพี่นองและโตะนิ สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของการยกยองคน
ฉลาด มีความรู มีปญญา
- ประเพณี การปลู ก เรื อ นใหม สะท อ นให เ ห็ น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด
สันติภาพในสวนของการยกยองคนฉลาด มีความรูทางศาสนา โดยในการเลือกสถานที่ที่จะใชเปน
ที่ปลูกเรือนใหม จะตองถูกกําหนดและคัดเลือกโดยผูมีความรู
- ประเพณี ที่เกี่ยวของกับการตาย สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการยกยองคนฉลาด มีความรูทางศาสนา โดยการจัดการกับทรัพยสินของ
ผูตาย จะแบงมรดกใหแกผูสมควรไดรับ โดยจะเชิญผูอาวุโสหรือผูมีความรู เชน โตะอิมาม โตะครู
มาจัดการแบงมรดก
- เพลงกลอมเด็ก ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวน
ของการยกยองคนฉลาด มีความรู มีปญญา ที่มีเนื้อความวา ลูกใครเอยชางใฝสูง เขียนหนังสือได
ดวยตนเองเอย
- เพลงกลอมเด็ก ที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวน
ของการยกยองคนฉลาด มีความรู มีปญญา ที่มีเนื้อความวา เมื่อลูกนอยเติบใหญในภายหนา
จงใฝหาวิชาความรู
โลกทัศนทางดานการศึกษาที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ใน
ประเด็นของ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ในเรื่องของการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ดังนี้
- นิท านพื้ น บ า นเรื่ อง คนหาของป า สะท อ นให เ ห็น ปจ จัย ที่สงเสริม ใหเ กิด
สั น ติ ภ าพในส ว นของการมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม โดยพยายามจดจํ า ทํ า ความเข า ใจและนํ า ความรู ไ ป
ประยุกตใชกับสิ่งใหม
- นิทานพื้นบานเรื่อง ความหวังของเศรษฐี อาแวโตะฮากิม อาแวกือราปู เด็ก
ยากจน และ ชายยากจน (มะกับอาหมัด) สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวน
ของการมีความหวังในความกาวหนาจากการศึกษาหาความรู
- เพลงกลอมเด็กที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของ
การมีความหวัง ที่มีเนื้อความวา “ สงเขาโรงเรียนชั้นสูง อยากใหเรียนหนังสือเกง ”
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5. โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ
โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดโลกทัศนเกีย่ วกับ
สันติภาพในประเด็นของ การรูจักตนเองในเรื่อง การรูจักวิเคราะหและใชเหตุผลในการแกไขปญหา
ความอดทน เชน
- นิทานพื้นบานเรื่อง เปาะเนเมาะเน สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการรูจักวิเคราะหและใชเหตุผลในการแกไขปญหา โดยเห็นจากการ สาธิต
การปลูกขาวเปลือกใหดูเปนตัวอยาง
- นิทานพื้นบานเรื่อง เจะมุและเจะมะ สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของความอดทน โดย ชวยกันประกอบอาชีพจนกลายเปนเศรษฐี
โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดโลกทัศนเกี่ยวกับ
สันติภาพ ในประเด็นของ การเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่น ในเรื่อง ความเปนเพื่อน เปน
ครอบครัวเดียวกัน การยกยองคนและประกอบอาชีพสุจริต มีความสามารถ ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง ไขพญานาค สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของความเปนเพื่อน เปนครอบครัวเดียวกัน โดย คนในครอบครัวชวยเหลือพอแม
ประกอบอาชีพ
- นิทานพื้นบานเรื่อง คนชอบพนัน นกเขาสีขาว เม็ดนุน เจะมุและเจะมะ
สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของการยกยองคนและประกอบอาชีพสุจริต
- ประเพณี ตัมมัตอัล-กุรอาน สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ
ในสวนของการยกยองคนและประกอบอาชีพสุจริต สงบุตรหลานไปเรียนตอในระดับสูง ๆ เพื่อ
ประกอบอาชีพที่มั่นคง
โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดโลกทัศนเกี่ยวกับ
สันติภาพ ในประเด็นการรูจักโลกที่เราอาศัย ในเรื่อง การปลูกฝงคุณธรรม ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง ลูกกตัญู สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการปลูกฝงคุณธรรม โดย ปลูกฝงใหมีน้ําใจในการประกอบอาชีพ
โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดโลกทัศนเกี่ยวกับ
สันติภาพในประเด็นของ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ในเรื่องการมีความริเริ่ม การมีความหวังตาง ๆ
ดังนี้
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- นิทานพื้นบานเรื่อง เพื่อนแท สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการมีความคิดริเริ่ม โดยเห็นไดจาก การนําเงินที่มีอยูไปลงทุนคาขายทําให
ฐานะดีขึ้น
- นิทานพื้นบานเรื่อง ทุเรียนยักษ สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของการมีความริเริ่ม โดยเห็นไดจากความคิดริเริ่ม ในการปลูกพืชพันธุใหม
- นิทานพื้นบานเรื่อง แกววิเศษ อาแวซือมาละห และ อาแวจือรีดิกสะทอนให
เห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของการมีความหวัง โดยเห็นไดจาก ความหวัง ใน
การสรางฐานะ
6. โลกทัศนทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โลกทัศนทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดโลกทัศน
เกี่ยวกับสันติภาพ ในประเด็นของ การรักธรรมชาติ ในเรื่อง การรูจักและเขาใจธรรมชาติและการ
รักธรรมชาติ ดังนี้
- นิทานพื้นบานเรื่อง แกววิเศษ เปาะอีเล็ง เปาะอีเล็ง เปาะดือรา พรานปาสอน
ลูก มหาเศรษฐี และ พระราชากือลิง สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวนของการ
เขาใจธรรมชาติ
- นิทานพื้นบานเรื่อง ธิดาชาง สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพใน
สวนของการรักธรรมชาติ
- ประเพณี การแรกไถนา สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวน
ของความเขาใจและเห็นประโยชนจากสัตวในการประกอบอาชีพ
- ประเพณี การทํากุรบาน สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพใน
สวนของความเขาใจและเห็นประโยชนจากสัตวในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา
อิสลาม
- ประเพณี ที่เกี่ยวของกับการเกิด สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในสวนของความเขาใจและเห็นประโยชนจากสัตวในการประกอบพิธีกรรมเพื่อเปนมงคล
แกชีวิต
- ประเพณี การทําดุรีครูหมอ สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพใน
สวนของความเขาใจและเห็นประโยชนจากสัตวในการประกอบพิธีกรรมอยางอื่น
- ประเพณี การปลูกเรือนใหม สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ
ในสวนของความเขาใจและเห็นประโยชนจากพืชในการประกอบพิธีกรรมเพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิต
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- ประเพณี การถือศีลอด สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในสวน
ของการเขาใจและเห็นประโยชนจากดวงอาทิตย แสงแดด ดวงจันทร ในการนําเอาปรากฏการณทาง
ธรรมชาติมาเปนเงื่อนไขในการปฏิบัติศาสนกิจที่มีความเกี่ยวของกับศาสนาและพิธีกรรมที่เกี่ยวของ
กับความเปนสิริมงคลแกชีวิตบางอยาง
สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร
เมื่ อ วิ เ คราะห สั ง เคราะห โลกทั ศ น ที่ ป รากฏใน นิ ท านพื้ น บ า น เพลงกล อ มเด็ ก พื้ น บ า น
นาฎศิลปพื้นบาน และประเพณีของชาวไทยมุสลิมภาคใต โดยจําแนกตามประเภทของโลกทัศนซึ่ง
ประกอบด ว ยโลกทั ศน ท างด า น ความเชื่อ ศาสนา วั ฒ นธรรม โลกทั ศน ท างดา นการเมือ งการ
ปกครอง โลกทัศนทางดานสังคมและการศึกษา โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ และโลกทัศนทางดาน
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มซึ่ง ปรากฏใหเ ห็น ทั้ ง ในส ว นของโลกทัศ น ที่เ กี่ ย วกั บสั น ติ ภ าพ และ
โลกทัศนที่ไมสงเสริมสันติภาพ ผูวิจัยไดสรุปโลกทัศนที่เกี่ยวกับสันติภาพโดยแบงตามปจจัยที่
สงเสริมใหมนุษยมีสันติภาพ 6 ประการ ของ จีระพันธุ พูลพัฒน และคณะ(2529) เพื่อนําไปเปน
กรอบแนวทางในการเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งปจจัยที่สงเสริมใหมีสันติภาพ ที่พบในการวิจัย
เอกสารครั้งนี้ สรุปผลไดดังนี้
1.

โลกทัศนทางดาน ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม
โลกทัศนทางดานความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมสะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมให
เกิดสันติภาพในประเด็น ตาง ๆ ดังนี้
1. การรูจักตัวเอง เชน การศรัทธาในศาสนา เชื่อศรัทธา และ นอบนอม สํานึก ยําเกรง
และ ภักดีตอองคอัลลอฮฺ
2. การเข า ใจตนเองและเข า ใจบุ ค คลอื่ น เช น การยกย อ งคนเก ง มี อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย
มีความสามารถทางคาถาอาคม การยกยองคนฉลาด มีความรู ทางศาสนา และ
ความเปนเพื่อน
3. การเขาใจธรรมชาติ
4. การรูจักโลกที่เราอาศัยอยู เชน การยึดมั่นในอุดมคติ การเขาใจในความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม
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2. โลกทัศนทางดานการเมือง การปกครอง
โลกทัศนทางดานการเมืองการปกครองสะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ
ในประเด็น ตาง ๆ ดังนี้
การรูจักตนเอง เชน การยอมรับสถานการณตาง ๆ ไดอยางมั่นคง การรูจักควบคุม
แกไขขอบกพรองของตน
การตัดสินขอขัดแยง เชน การไกลเกลี่ยใหยุติความขัดแยง การยอมรับศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย และ การรูวิธีการแกปญหาความขัดแยง
รูจักโลกที่เราอาศัยอยู เชน การเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม และ เขาใจใน
เรื่องความเชื่อและคานิยม ตาง ๆ
3. โลกทัศนทางดานสังคม
โลกทัศนทางดานสังคมสะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้
1. การรู จั ก ตนเอง เช น ความเชื่ อ มั่น ตั ว เอง การรู จั ก และเคารพตัว เอง ยอมรั บ
สถานการณตางๆ ไดอยางมั่นคง การรูจักควบคุมแกไขขอบกพรอง การรูจัก
วิเคราะหและใชเหตุผลในการแกไขปญหา การปฏิบัติตนอยางเสมอตนเสมอ
ปลาย ซื่อสัตย ละอายตอการโกหก ความอดทน มีความรับผิดชอบ และ ขยัน
2. การเขาใจตนเองและเข าใจบุคคลอื่น เช น การเชื่อฟงผูนํา ความเมตตากรุณ า
ความเปนเพื่อน เปนครอบครัวเดียวกัน ความเอื้ออาทร มีน้ําใจ ความกตัญู
ชวยเหลือผูอื่นเสียสละเพื่อผูอื่น ยกยองคนดี คบคนดี ยกยองคนฉลาด มีความรู มี
ปญญา
3. การตัดสินขอขัดแยง เชน ความยุติธรรม การไกลเกลี่ยใหยุติความขัดแยง การรู
วิธีการแกปญหาความขัดแยง ความปรองดองกัน การยอมรับฟง และ การใหอภัย
4. การรูจักโลกที่เราอาศัยอยู เชน ความภูมิใจในความเปนคนในชาติ สํานึกถิ่น การ
ปลูกฝงคุณธรรม และการเชื่อในกฎแหงกรรม
5. ความริเริ่มสรางสรรค เชน ของการมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และการมี
ความหวัง
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4. โลกทัศนทางดานการศึกษา
โลกทัศนทางดานการศึกษาสะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้
1. การรูจักตนเอง เชน การศรัทธาในศาสนา และความมั่นคง
2. การเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่น เชน ความเมตตากรุณา ความเปนเพื่อน เปน
ครอบครัวเดียวกัน ความเอื้ออาทร มีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่นเสียสละเพื่อผูอื่น ยก
ยองคนฉลาด มีความรู มีปญญา
3. ความริเริ่มสรางสรรค เชน การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
5. โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ
โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจสะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้
1. การรูจักตนเอง เชน การรูจักวิเคราะหและใชเหตุผลในการแกไขปญหา ความ
อดทน
2. การเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่น เชน ความเปนเพื่อน เปนครอบครัวเดียวกัน
การยกยองคนและประกอบอาชีพสุจริต มีความสามารถ
3. การรูจักโลกที่เราอาศัย ในเรื่อง การปลูกฝงคุณธรรม
4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เชน การมีความริเริ่ม การมีความหวัง
6. โลกทัศนทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โลกทัศนทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพในประเด็น ของ การรักธรรมชาติ
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2. ผลวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยภาคสนาม
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาวิจัยโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพของผูใหขอมูลในอําเภอเมือง
จังหวัดยะลา ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนเวลา 8 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม
2549 – ตุลาคม 2549 โดยการเก็บขอมูลสองประเภทคือ
1. เก็บขอมูลจากการเลาเรื่อง (Narrative) และการพูดคุยกับผูใหขอมูลอยางไมเปน
ทางการ รวมกับการสังเกตพฤติกรรมของผูใหขอมูล และพฤติกรรมแวดลอม ประกอบในการ
พูดคุยอยางไมเปนทางการ รวมทั้งสิ้น 77 คน รวมถึงใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (nonparticipant observation) การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) โดยกลุมผูใหขอมูล
ประกอบดวย
1.1. ผูนําชุมชน ทั้งเปนทางการ และไมเปนทางการ เชน สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล ผูใหญบาน ผูนําศาสนา ผูนํากลุมสตรี และ ผูนําตามธรรมชาติ จํานวน 7 คน
1.2. ชาวบาน จํานวน 37 คน
1.3. เยาวชน จํานวน 19 คน
1.4. เจาหนาที่ของหนวยงานราชการ และ หนวยงานเอกชนในพื้นที่ จํานวน 4 คน
1.5. ทหาร ตํารวจที่ปฏิบัติหนาทีใ่ นพื้นที่ จํานวน 10 คน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5
2. เก็บขอมูลจากเรียงความของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ จํานวน 59 ฉบับ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6

ตารางที่ 4 จํานวนผูใหขอมูลจากการเลาเรือ่ ง (narrative) จําแนกตามกลุม และศาสนา
กลุมผูใหขอมูล
ไทยมุสลิม
ผูนําชุมชนทั้งเปนทางการ และไมเปนทางการ
6
ชาวบาน
36
เจาหนาที่ของหนวยงานราชการ และ
5
หนวยงานเอกชนในพืน้ ที่
เยาวชน
4
ทหาร ตํารวจที่ปฏิบัติหนาทีใ่ นพื้นที่
2
รวมทั้งสิ้น
53

ไทยพุทธ
1
1
14

รวม
7
37
19

8
24

4
10
77
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ตารางที่ 5 จํานวนผูใหขอมูลจากการเลาเรือ่ ง (narrative) จําแนกตามกลุม และเพศ
กลุมผูใหขอมูล
ผูนําชุมชนทั้งเปนทางการ และไมเปนทางการ
ชาวบาน
เจาหนาที่ของหนวยงานราชการ และ
หนวยงานเอกชนในพืน้ ที่
เยาวชน
ทหาร ตํารวจที่ปฏิบัติหนาทีใ่ นพื้นที่
รวมทั้งสิ้น

ชาย
7
32
18
3
10
70

หญิง
5
1

รวม
7
37

1
7

19
4
10
77

หญิง
13
13
8
5
4
43

รวม
13
3
14
16
6
7
59

ตารางที่ 6 จํานวนผูเขียนเรียงความจําแนกตามกลุมและเพศ
กลุมผูเขียนเรียงความ
เยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ประชาชน
รวมทั้งสิ้น

ชาย
3
1
8
1
3
16
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การวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Holistic – content และ Categorical-content
การวิเคราะหและสังเคราะห โลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพ ในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั ใช การวิเคราะหการเลาเรื่อง (narrative analysis) ของ Amia Lieblich
และคณะ(1998:62-87,112-141) ซึ่งเปนวิธวี ิเคราะหกระบวนการสรางความหมาย จากองคประกอบ
ตางๆ ที่อยูรวมกัน (concerted meaning) ซึ่ง Amia Lieblich และคณะ ไดเสนอรูปแบบของการ
วิเคราะหไว 4 วิธี โดยในการวิเคราะหขอมูลสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งตามความเหมาะสม สําหรับ
การวิเคราะหขอ มูลของการวิจัยภาคสนามในครั้งนี้ ผูวิจยั เลือกใชการวิเคราะหขอมูล 2 วิธี เพื่อให
สามารถอธิบายชุดความหมายของขอมูลไดชัดเจนยิ่งขึ้น ไดแก Holistic - content และ
Categorical - content มีรายละเอียด ดังนี้

สวนที่ 1 การวิเคราะหโดยวิธี Holistic - content
การวิเคราะหขอมูลดวย Holistic - content เปนการวิเคราะหซึ่งใชในการหาจุดสําคัญจาก
เรื่องที่ผูใหขอมูลเลาโดยการแยกสวนของเรื่องเลาและวิเคราะหความหมายในแตละสวน โดยผูวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. อานขอมูลที่บันทึกจากภาคสนามหลายๆ ครั้ง ดวยใจเปนกลาง
2. นําขอมูลที่ไดจัดทําเปนระบบแยกแยะเปนหมวดหมู โดยไดจัดขอมูลตาม กรอบ
แนวคิดในการวิจัย คือ
- โลกทัศนดานความเชื่อ ศาสนา และ วัฒนธรรม
- โลกทัศนดานการเมือง การปกครอง
- โลกทัศนทางดานสังคม
- โลกทัศนทางดานการศึกษา
- โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ
- โลกทัศนทางดานธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3. จําแนกประเด็นตางๆ ที่คนพบ และจําแนกประเด็นหลักที่ตองการศึกษา
4. คนหาจุดสําคัญของเรื่องที่ตองการคนหา ในการวิจัยครั้งนี้จุดสําคัญคือโลกทัศน
เกี่ยวกับสันติภาพ
5. ตีความขอมูล (interpret) และเชื่อมโยงหาความสัมพันธของขอมูลในแตละประเด็น
เพื่อหาขอสรุป
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สวนที่ 1 การวิเคราะหโดยวิธี Holistic - content
1.1 การจัดระบบขอมูลเปนหมวดหมู การวิจยั ครั้งนี้จําแนกตามประเภทของโลกทัศนตาม
กรอบแนวคิดของการวิจยั คือ
- โลกทัศนดานความเชื่อ ศาสนา และ วัฒนธรรม
- โลกทัศนดานการเมือง การปกครอง
- โลกทัศนทางดานสังคม
- โลกทัศนทางดานการศึกษา
- โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ
- โลกทัศนทางดานธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1.2 จําแนกประเด็นที่คนพบ การวิจัยครั้งนีจ้ ําแนกประเด็นหลัก ตาง ๆ แยกตามประเภท
ของโลกทัศน รายละเอียด ดังนี้
1. โลกทัศนทางดานความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นที่พบประกอบดวย
1.1 ความศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนา
คนไทยมุสลิมในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตมี ศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนา
สํานึกยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺ นับถือศาสนาเครงครัด เคารพบูชาผูนํา และผูมีความรูทางศาสนา
ภูมิใจในศาสนาของตน ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ครอบครั ว เคร ง ศาสนามากจะพาไปประกอบศาสนกิ จ ที่ มัส ยิด พอ จะนํ า
ละหมาดที่บานทุกวัน (P072 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ: 17 ศาสนา: อิสลาม)
- คนมุ สลิ ม ถือว าทั้งศาสนา การเมือ งและทุก เรื่อง เป น เรื่ อ งเดีย วกั น ผูนํา
ศาสนาก็เปนผูนําทางการปกครองไปดวย คนที่นี่ยอมรับเชื่อฟงผูนํา (P067 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย
อายุ: 52 ศาสนา: อิสลาม)
- พอแมตองการใหรูทั้งทางโลกและศาสนา เพราะศาสนาเปนเรื่องที่ดี ถาได
เรียนจะมีความประพฤติดี เพราะถาดีจะพาไปโลกหนาที่ดี (P072 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ:17 ศาสนา:
อิสลาม)
- เด็กที่นี่คลอดที่บานเพราะเปนหลักศาสนา (P003 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:
30 ศาสนา: อิสลาม)
- ขาพเจาประทับใจมากและภาคภูมิใจมากที่สุด ความประทับใจนี้ก็คือ ไดเกิด
เปนบาวของอัลลอฮฺ และเปนลูกที่ดีของพอแมเพราะอัลลอฮฺเปนผูสรางและเปนผูใหโอกาสเราเสมอ
แมวาเราจะทําผิดรายแรงเพียงใด อัลลอฮฺก็จะใหอภัยเสมอ (เรียงความ No.025 ชั้น ม.3 เพศ:หญิง
ศาสนา: อิสลาม)
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- เราก็ จ ะตอ งดุ อ าอฺ ข อให อัล ลอฮฺท รงใหเ ราในสิ่ง ที่เ ราปรารถนาและเมื่ อ
อัลลอฮฺใหเราในสิ่งนั้นแลว เราก็จะตองทําในสิ่งที่เราขอใหดีที่สุด (เรียงความ No. 007 ชั้น ม.1 เพศ:
หญิง ศาสนา: อิสลาม)
- ความหวั ง ของฉั น นี้ ก็ ขึ้ น อยู กั บ อั ล เลาะฮฺ จะประทานหรื อ ไม ก็ ต าม
(เรียงความ No. 012 ชั้น ม.1 เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
- ขอใหครอบครัวของหนูอยาทรยศตออัลลอฮ ( เรียงความ No. 004 ชั้น ม.1
เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
- ขออัลลอฮฺ ทรงตอบรับดุอาอฺและความหวังทุกๆ ความหวังที่เปนความดีและ
ความตั้งใจของบาวผูออนแอ ( เรียงความ No. 008 ชั้น ม.1 เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
- ขอใหครอบครัวของหนูเขาอีหมามกันทุกคน (เรียงความ No. 004 ชั้น ม.1
เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
- ถ า อั ล ลอฮฺ ท รงประทานสิ่ ง ที่ ฉั น ขอ ฉั น จะตอบแทนความดี เช น การ
ละหมาด ทําใหคนอื่นมีความสุข (เรียงความ No. 013 ชั้น ม.1 เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
- ถาคนใดในศาสนาอิสลามไมละหมาด คนก็จะถูกนําไปลางในไฟนรกกอน
จึงจะเขาสวรรคได ( เรียงความ No. 014 ชั้น ม.2 เพศ: ชาย ศาสนา: อิสลาม)
- ความภาคภูมิใจและความประทับใจอันเหนือกวาสิ่งใดของขาพเจา ที่ขาพเจา
ได รั บ ก็ คื อ การที่ ข า พเจ า ได เ กิ ด มาลื ม ตาอยู บ นโลกนี้ พร อ มกั บ ศาสนาอิ ส ลาม และมี มู ฮั ม หมั ด
ซอลลอลเลาะฮูอาลัยฮีวาซัลลัม อันเปนศาสดาของขาพเจา ( เรียงความ No. 043 ชั้น ม.4 เพศ: ชาย
ศาสนา: อิสลาม)
- ถาใหเลือกระหวางอะไรกับพระเจา เขา (ชาวไทยมุสลิม)เลือกพระเจาได
ทั้งนั้น (P017 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:45 ศาสนา: พุทธ)
- อยางไปตะวันออกกลาง หรือไปเมกกะมาก็เชื่อวาเปนผูมีบุญ เพราะไปพบ
พระเจามา กลับมาคนก็เชื่อถือมาก เชื่อยิ่งกวาพอแม (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย อายุ:45
ศาสนา: พุทธ)
- เขา (ชาวไทยมุสลิม) เชื่อพระเจายิ่งกวาพอแม บางทีพอแมก็ยังไมสนใจ ทํา
อะไรเพื่อพระเจาองคเดียวแมแตฆาพอแมยังทําไดเลย (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45
ศาสนา: พุทธ)
- ความเชื่อมีผลตอสถานการณเยอะมาก เขาเชื่อผูนํา ศาสนา มาก ถาวาอยางไร
เขาเชื่อตาม (P027 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:67 ศาสนา: พุทธ)
- ศาสนาอิสลามสอนใหเชื่อผูนํา คนไมรับการศึกษาไทย เมื่อเกิดขาวลือไม
ตองคิดอะไร คิดตามผูนําไดเลย อาจจะไมเกินป 50 โดยเขาตั้งเปาไวแลว เรายังแกปญหาไมถูกจุดเลย
(P053 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 41 ศาสนา: พุทธ)
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1.2 การปฏิบตั ิตามหลักอะมัล (การกระทําความดี)
การกระทําความดี ในยุคนี้เปนไปตามเงื่อนไขของบริบทแวดลอม คือมีความรู
ความเขาใจในศาสนานอยลง การปฏิบัติอาจไมตรงตามหลักปฏิบัติทั้งหมด แตเจตนาและความตั้งใจ
ยังเปนไปอยางเครงครัด ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- วันนี้เปนวันศุกร บิหลั่น (บิลาล)จะเรียกทุกครั้งที่ละหมาดเริ่มตั้งแตตอนเชา
วันนี้มีแตคนผูชาย โตะอิหมามจะเริ่มสอนกอนละหมาด สอนเปนภาษายาวี สอนเรื่องทั่วๆ ไป ถามี
เรื่องสําคัญก็แจงในที่ละหมาด หรือตองการประชุมก็ใชวันศุกรได เพราะคนสวนใหญจะมามัสยิดวัน
ศุกรพรอมกัน คนที่ติดธุระไมมาก็ได แตสวนใหญจะมา (P018 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:56 ศาสนา:
อิสลาม)
- ที่มาละหมาดเพราะไดบุญมากกวาละหมาดที่บาน ละหมาดที่บานก็ไดแตได
บุญนอย บางคนไมละหมาดเลยก็มี คนเราก็มีทั้งดีเลว (P018 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 56 ศาสนา:
อิสลาม)
- คนมาละหมาดไมไดมีมามากทุกวัน บางเวลาก็ไมคอยมีมาละหมาด บางที
2 -3วัน มาที บางคนก็ละหมาดที่บาน (P018 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 56 ศาสนา: อิสลาม)
- วันนี้จําเปนตองไปละหมาด ผูห ญิงไมเปนไรไมตองไป แตผูชายตองไป
ละหมาด (P004 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 33 ศาสนา: อิสลาม)
- วันนี้โตะอิหมามไปละหมาด ไปแตผูชาย เริ่มไปกันแลว ผูหญิงไมตองเดี๋ยว
ทํากับขาว (P020 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- จริงๆ การละหมาดวันศุกรก็เดี๋ยวเดียวไมนานมากไมเสียเวลา ผูหญิงก็ไม
ตองละหมาดอยูแลว (P005 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 44 ศาสนา: อิสลาม)
- เคยเขาไปที่ กทม. แถวรามคําแหงไปเที่ยวกลางคืน เจอเด็กผูหญิง 2-3 คน แต
ไมไดใสผาคลุมหัว แตจําไดวาเปนลูกผูนําศาสนาที่นี่ ก็เลยตามไปดู จนรูวาเปนลูกของโตะอีหมาม
จริง ๆ แลวก็ผิด การเที่ยวกลางคืน กินเหลา ผิดนะ แตเดือนหนึ่งก็ไถบาป 2 ครั้ง ถาอยูนอกพื้นที่ก็ไม
เปนไร (P052 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ:14 ศาสนา: อิสลาม)
- พวกวัยรุน ก็มีคึกคะนอง ตามเพื่อนกันมาก พวกนี้ทําผิดแตคิดวาไมบาป
เพราะไมรูไมเขาใจเทาที่ควร อาจจะเปนเพราะไมมีความรูทางศาสนาเพียงพอ มีการกินเหลา มีเที่ยว
ผูหญิง แตก็ไมบอกคนภายนอก (P072 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ:17 ศาสนา: อิสลาม)
- การเครงครัดในศาสนา บางอยางมันขัดกับ ความสุขในชีวิต บางครั้งมันทํา
ไมไดแตทางศาสนาถาทําก็ไมสามารถบอกใครได (P071 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ:30
ศาสนา: อิสลาม)
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- จําเปนตองไปดวย ละหมาดไมตองก็ไดถาจําเปนก็ไมตองละหมาดวันศุกร
โทร.บอก โตะอิหมามแลว (P004 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ:33 ศาสนา: อิสลาม)
- ในเรื่องหลักศาสนาจะถูกนํามาทําใหดูเครงครัดในทุกเรื่อง แตในความเปน
จริงแลวก็ไมไดปฏิบัติ เชน การดูทีวี ซึ่งความจริงก็ดูไดในเรื่องไมสอเสียดไปในทางไมดี แตหลัก
ศาสนาก็จะบอกวาไมไดเลย (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- เวลาปอซอ ชวงถือศีลอด ที่หนาสํานักงานเขต มี คนไปกินโอเลี้ยง เขาไป
ตามมา บอกวาอยาทําใหประเจิดประเจอ ตองเขาใจหลักปฏิบัติดวย (P062 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 69
ศาสนา: พุทธ)
1.3 ความเชื่อในศาสนาอิสลาม
ความเชื่อในศาสนาอิสลามนั้นแมวาจะเปนความเชื่อในพระเจาองคเดียว แต
ความเชื่อที่มีการผสมผสาน ความเชื่อในศาสนาอิสลาม ความเชื่อตามวัฒนธรรมมลายู และ
ผสมผสานกับความเชื่อทางพุทธ และพราหมณเหลานี้แมจะขัดตอบทบัญญัติของศาสนาอิสลามแตก็
จะปรากฏให เ ห็ น ได ทั้ ง จากวิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทยมุ ส ลิ ม ปรากฏในข อ มู ล จากการเล า เรื่ อ งและ
เรียงความ ดังนี้
- ที่จัดงานรูสึกวาเจาภาพเขาจะบนอะไรไว จึงแกบนกับบรรพบุรุษ ไมไดบน
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนา (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- รุนเกาเวลาจะปะทะกัน เขามีใชอาคมทําใหมองไมเห็นตัวเองดวย เดี๋ยวนี้ไมมี
แลว (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- ในสังคมมุสลิม ยังมีมิติความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งนอกเหนือธรรมชาติ
(P042 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: พุทธ)
- ประเพณีนี้ (ขบวนชางในพิธีสุนัต ) หาดูยากมากแลวชั่วชีวิตนี้เคยไดดูครั้ง
เดียวตอนเล็กๆ แตงานนี้พอดีเจาภาพเปนเจาของฟารมชางเกา มีคาใชจายเยอะ ไมใชประเพณีของ
มุสลิม แตเปนประเพณีโบราณของที่นี่ (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
1.4 หลักการของศาสนาอิสลาม และการบิดเบือนศาสนา
ศาสนาอิสลามมีจํานวนผูนับถือมากที่สุดในโลก และเปน อันดับสองในไทย
หลักการของศาสนาไมกอใหเกิดปญหาตอสังคม เวนแตไมเขาใจในหลักการอิสลามที่ถูกตองเทานั้น
ซึ่งคนไทยมุสลิมสวนใหญเขาใจหลักการที่ถูกตอง ศาสนาอิสลามสอนไมใหฆามนุษยถึงแมเปน
ศัตรู ถาเลิกคิดรายตอกันก็ตองใหอภัยไมฆากัน แตกลุมผูกอความไมสงบใชศาสนาเปนเครื่องมือโดย
การบิดเบือนหลักศาสนา และใชศาสนาชักจูงแนวรวมโดยอางคําสอนที่บิดเบือน ปรากฏในขอมูล
จากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
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- เขาเคยทํากับพอ (ทําราย) ตั้งแตในรุนพอแตมาปลูกฝงวาการตายในหนทาง
การตอสูจะไดขึ้นสวรรค จะไมบอกเงื่อนไขจริงๆ ทั้งๆ ที่ในศาสนามีเงื่อนไขอยูวาการตายแบบไหน
จะไดขึ้นสวรรค จะตองตอสูเพราะถูกกดขี่อยางในอีรัก แลวตอสูจึงจะไดขึ้นสวรรค (P011 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:อิสลาม)
- หากวิถีชีวิตถูกรุกมากๆ ไมไดรับความเปนธรรม ศาสนาจะเปนที่พึ่งสุดทาย
ของคนมุสลิม (P063 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 71 ศาสนา: อิสลาม)
- อยางละหมาดวันศุกร ตอนนี้ก็จะสอนแตวิธีการ พิธีกรรมเทานั้น เพราะจะ
สอนเรื่องการบิดเบือนศาสนา คนที่พูดคนที่สอนก็มีอันตรายทุกคนไมเคยรอดตาย เพราะในมัสยิดก็
ไมรูวาใครเปนฝายตรงขาม (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- แตตอนนี้ผูหญิงก็ยังฆา จริง ๆแลวแมแตหมาก็ไมใหฆา มีการสอนแบบนี้มา
ตลอด แตคนที่ทํา(แนวรวมในการกอความไมสงบ)ในหมูบานใกล ๆ เปนพวกไมมีความรูทางศาสนา
เลย จบแค ป.6 บางคนไมจบ ป.6 (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ตองศึกษาที่ยิงตํารวจ ยิงในมัสยิด ทําไมชาวบานไมวาชาวบานสวนใหญยัง
เปนมุสลิมที่ดีไมใชพวกใจรายนอกศาสนาแตเขา(ผูกอความไมสงบ) มาพูดวาอยางไรชาวบานถึงยอม
ใหมาทําได ถาชาวบานสวนใหญไมยอมจะทําไดหรือถา ถาเขาไมใชเหตุผลทางศาสนาจะทําไดหรือ
ยิงกลางคนมาก ๆ อยางนั้น เขาอางถึงการทําญิฮาด เพื่อรัฐปตตานีใชไหมถึงยอมใหยิงในมัสยิด(P034
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 63 ศาสนา: อิสลาม)
- ตชด.ถูกยิงที่ละหมาดทําไมถูกยิง ชาวบานตองใหยิงใชไหม คนบานนั้นเอง
คนในหมูบานนั้นแหละที่มายิง แตออกจากหมูบานไปแลวกลับมา แตอยางไรคนในก็ตองรู พวกเขา
กําลังละหมาดกันอยูในมัสยิด (P020 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้ตกใจเพราะไมรูวาเด็กดี ๆ ทําไมถึงออกมา(กอความไมสงบ) จะวาเงิน
ก็ไมใช อุดมการณก็ไมทั้งหมด แตที่แนๆ เขาใชศาสนาพูดกัน (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65
ศาสนา: อิสลาม)
- กลุมผูกอความไมสงบเขาอางวาจะกูศาสนาคืนมา เพราะ ประเทศที่นับถือ
ศาสนามุสลิม เขาจะยึดมั่นในเชื้อชาติ ภาษา ประเพณีวัฒนธรรมของเขามาก ยิ่งทําบริสุทธิ์ไดเทาไหร
ยิ่งดี มันเปนขออางในการกอความไมสงบ (P038 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:47 ศาสนา:อิสลาม)
- โตะครูเดี๋ยวนี้ก็ไมกลาไปสอนความจริง ถาสอนแลวก็จะถูกฆาตาย ตอนนี้ก็
เลยสอนแตเรื่องพิธีกรรม เวลาละหมาดก็จะพูดแตเรื่องพิธี แตไมสอนหลักการที่ถูกตอง เพราะถา
สอนก็จะเปนอันตราย (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- การบิดเบือนทางคําสอนไมไดเปนที่ศาสนาเปนที่ตัวบุคคลยอมรับวามีจริง
ถามีคนมาชวนไปตอนแรกเขาจะใชวิธีหลอกใหไปกอน พอไปแลวจึงรูวาถูกหลอกมาแตก็ตองทํา
ถาไมทําตามก็ตาย (P052 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ:14 ศาสนา: อิสลาม)
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- ผมเองเปนมุสลิมแตไมคิดไมดีกับคนศาสนาใดศาสนาหนึ่ง พวกผูไมหวังดี
หรือผูที่สูญเสียผลประโยชน กําลังใชประวัติศาสตรและศาสนามาเปนเครื่องมือหลอกใชคนในพื้นที่
(P040 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 44 ศาสนา: อิสลาม)
- ที่มีความรุนแรง ไมเกี่ยวกับศาสนาเพียงแตวา ใชศาสนามาชวยเปนเครื่องมือ
ใชในการชักจูงประชาชน ซึ่งแตเดิมพวกเราก็อยูกันปกติ (P024 ผูนําชุมชน เพศ:ชาย อายุ: 65
ศาสนา: พุทธ)
- ภายในพวกเขาเองก็กดขี่กันเองแตก็ไมโกรธกัน ขณะสามีถูกยิง ตํารวจไป
ถามยังไมยอมใหขอมูล บอกวาสามีไปดีแลวไปอยูกับพระเจาเปนไปตามพระประสงค คนที่ยิงภรรยา
คนตายเขาก็รูจัก (P055 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 39 ศาสนา: พุทธ)
- พูดถึงการนับถือศาสนาอยาเอามาบิดเบือน ถาเอามาบิดเบือนจะทําใหเกิด
ปญหาขึ้นเหมือนในปจจุบัน ปญหาเกิดเพราะความไมเขาใจของพี่นองมุสลิม (P022 ทหาร ตํารวจใน
พื้นที่ เพศ: ชาย อายุ:59 ศาสนา: พุทธ)
- คนที่นี่แปลก ระหวางพอแมกับศาสนาก็ยังเลือกศาสนา เพราะฉะนั้นเขาจะ
ใชศาสนาชักนํา ชักจูงเทานั้น ตรงที่เราอยูมันก็เปนดงโจรเลย แตก็อาศัยกองพลที่พอจะเปนพวกเรามา
บอกใหบางครั้ง แตตองระวังตัวเองเหมือนกัน (P017 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:45 ศาสนา:
พุทธ)
- มุสลิมชวงนี้เรงใหศาสนาสุดโตง เขาปลุกระดมใหแตงตัว เปนมุสลิมเต็มที่
เมื่อกอนไมตองคลุมหัว เด็กก็ไมตองนุงกางเกงขายาว แตตอนนี้ตองแตงตัวเปนมุสลิมเต็มที่แยกจาก
คนไทยชัดเจน (P056 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 42 ศาสนา: พุทธ)

1.5 ปราชญทางศาสนา
บทบัญญัติซาริอาห เปนเครื่องมือชี้นําในการดําเนินชีวิต ทั้งในดานปจเจกบุคคล
ชุมชน รวมถึงรัฐดวย สังคมมุสลิมในระดับอุดมคติหมายถึง สังคมที่ดําเนินการตามหลักการ หรือ
บทบัญญัติในซาริอาห กลุมผูรูทางศาสนาจะทําหนาที่ตีความ เพื่อใหประชาชน หรือรัฐนําเอา
กฎเกณฑและหลักการเหลานั้นมาปฏิบัติ แตปญหาความไมเขาใจของคนไทยมุสลิมบางสวนในพื้นที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใตนั้นสวนหนึ่งเกิดจากการขาดปราชญทางศาสนา ที่จะชี้แนะในสวนที่
เขาใจศาสนาไมถูกต อง และ นําศาสนาไปใช ในทางที่ผิด ปรากฏในขอมู ล จากการเลา เรื่องและ
เรียงความ ดังนี้
- ในศาสนาหามโกหกแตวิธีการที่เขาใช ก็อางเพื่อศาสนา ตอนนี้ไมคอยมีผูรู
ศาสนาจริง คนที่รูจริงก็อยูที่วาพวกนั้นเขาจะยอมรับหรือไมอีก (P070 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:40
ศาสนา: อิสลาม)
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- จริงๆ ในเรื่องของกรรมก็คลายกันทั้งสองศาสนา แตเด็กไดรับการปลูกฝงใน
บางเรื่อง เชน การสารภาพความผิดก็จะหมดความผิดขณะละหมาด จุดนี้เปนปญหาเหมือนกัน อยาก
ใหคนในศาสนาอิสลามอาสาสมัครลงมาชี้ใหคนเห็นในสิ่งที่ถูกตองบาง ทุกวันนี้ไมมีคนชี้ในสิ่งที่ถูก
ได แมแตจุฬาราชมนตรีเพราะคนที่นี่เขาไมเชื่อถือ บางครั้งไมใชศาสนาบิดเบือนแตการแปลงคําสอน
เปนการปฏิบัติก็ไมตรงกับหลักศาสนาเสียทีเดียว (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ:59 ศาสนา:
พุทธ)
- เรื่องบิดเบือนคําสอน เพราะบางคนไมบอกความจริง ยิ่งกลุมดาวะห ถาพูด
แลวมีผลมาก เปนผูเผยแพรศาสนา แตไมเหมือนคริสเตียนที่เผยแพรศาสนาเขารูจริง แตพวกนี้ไมใช
นักบวช อีกพวกคืออุสตาส คือคนสอนศาสนาหนุมๆ แลวก็พวกโตะครู เปนครูสอนศาสนา ที่เปน
เจาของโรงเรียนจะเปนระดับผูใหญแลว พวกนี้ชาวบานนับถือ อีกพวกก็คือ โตะอิหมาม บิหลั่น
คอเต็บชาวบานนับถือ อีกกลุมคือ กํานันผูใหญบาน (P027 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 67 ศาสนา:พุทธ)
1.6 ศาสนาอิสลามกับหลักแหงสันติสุข
ศาสนาอิสลามนั้นสอนวา ความแตกตางทางศาสนา และความเชื่อถือนั้น เปน
ธรรมชาติของมนุษย และไมควรถือเปนสิ่งกีดกันความสามัคคีระหวางมนุษยดวยกัน แมวาจะมีคน
ไทยมุสลิมสวนหนึ่งจะไมเขาใจในหลักการอิสลามที่แทจริง และ มีบางสวน ใชศาสนาเปนเครื่องมือ
ในการกอความไมสงบแตคนไทยมุสลิมสวนใหญในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตก็ยังสังคมที่
ดําเนินการตามหลักการ หรือบทบัญญัติในซาริอาห ซึ่งเปนหลักแหงสันติสุขเชนเดียวกับชาวไทย
พุทธในพื้นที่ ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- คนทุกศาสนามีรัก โลภ โกรธ หลง ทั้งนั้น ไมวาจะนับถือศาสนาใด ก็คือมนุษย
ไมวาจะเปนคน ของศาสนาใด จึงยอมตองมีทั้งคนดีและคนเลว ปะปนกันไป (P040 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ: 44 ศาสนา: อิสลาม)
- ประเทศนี้ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาอยางเทาเทียม จังหวัดอื่นๆ ชาวไทย
พุทธมากกวาไทยมุสลิม งบประมาณของชาวพุทธก็มากกวาที่นี่มุสลิมมาก งบก็มากไปตามดวย(P074
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 38 ศาสนา: อิสลาม)
- ถายิงคนพระเจาไมใหไปสวรรคตองบอกกันตรง ๆ ตองพูดใหเขารูยิงใครก็
ไมไดไปหาพระเจาไมวาพุทธ มุสลิม เรื่องจิตใจสําคัญ ตองใหเขาเปรียบเทียบระหวางคนที่ชวยกับคน
ที่ไมเคยมาชวย (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ศาสนาทุกคนก็ตองมีที่ยึดเหนี่ยว เราก็รักศรัทธา ทุกศาสนาสอนเหมือน ๆ กัน
แตตีความไปตางกันก็ตางความคิดเหมือนลัทธิตางๆ ที่เกิดขึ้น ตองมีความที่มีความรูจริงตองใหรูแกน
ของศาสนาอยาเอาศาสนามาอางทําเรื่องราย ๆ (P073 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:56 ศาสนา: อิสลาม)
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- คนที่ ไ ม เ รี ย นศาสนาจริ ง ๆ ก็ ห าหนั ง สื อ มาอ า นได และก็ เ ป น คนดี ไ ด
(P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ศาสนาสอนให อ ยู อ ย า งสงบ ฆ า ใครไม ไ ด ใ นคั ม ภี ร ส อนไว ชั ด เจน ในสมั ย
ศาสดาก็ไมใหฆาใคร แมกระทั่งตอนสูรบ (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- การใชหลักอิสลามไมมีทางผิดได มันอยูที่วา ทางการจะทําอยางไรถึงจะดึง
มวลชนโดยเฉพาะรุนใหมก ลับมา ใหเขามีความรูสึกในความเปนคนไทย รักประเทศ พู ดภาษา
เดียวกัน ไมใชเพราะศาสนาเปนเพราะเขาไมรูศาสนาจริง (P040 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 44 ศาสนา:
อิสลาม)
- อส. (สมาชิกอาสารักษาดินแดน) มันก็ตายแลว ( คนที่เคยมาทํารายชาวบาน)
เพราะทะเลาะกันเอง บาปนะมุสลิมก็เชื่อเรื่องบาปกรรม ตอนนี้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาก็มี ไม
ปฏิบัติก็มี (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ผมบอกชาวบานวาทุกคนตองตายเหมือนกัน แตกอนตายตองทําความดี(P002
ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- การพาบุคคลมาชวยชาวบานก็ไดบุญแลว ชาวบานบางคนไมเขาใจเรื่องของ
ศาสนาในเรื่องของกรรม (P048 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:51 ศาสนา:อิสลาม)
- คนมุสลิ มสอนไมใ หอิจฉาริษ ยา เหมื อนคนพุทธมีการรั ก ษาศี ล เรื่องเมตตา
กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผก็มีในศาสนา (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ทุกวันศุกร(ในการละหมาด) จะบอกพวกเขาวาถายิงใครตายตองตกนรก ไมได
เจอพระเจา เพราะพระนบีไมไดสอนใหฆาใคร (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ:55 ศาสนา:อิสลาม)
- แตถาตองตายก็ตาย เขากําหนดมาแลว แตก็อยากทําดีกอนตาย กลับบานก็รีบ
กลับใหไวกวาเดิมไมประมาท ตองระวังตัวอยูเสมอ (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา:
อิสลาม)
- หลักการพื้นฐานของอิสลาม คือ เสรีภาพตั้งแตการนับถือศาสนาในอัล-กุรอาน
เขียนไวเปนธรรมนูญสูงสุดแกมนุษย แปลทุกภาษาอยางเปดเผย ไมมีความลับ ใครที่นํานโยบายอื่น
มาใชเพื่อทําลาย หรือกลั่นแกลงศาสนาอื่น นั่นคือกําลังปฏิเสธคําสั่งจากพระผูเปนเจา
(P040
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 44 ศาสนา: อิสลาม)
- แตในประเทศไทยไมมีใครกดขี่ อยากละหมาดก็ไดละหมาด (P011 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- พวกผมรูสึกวาอยูในเมืองไทยก็สบายมากแลว อยากละหมาดก็ได อยากทําอะไร
ก็ได ตอนเล็ก ๆ อาจลําบากไมมีที่ละหมาด แตตอนนี้เขาก็สรางใหเยอะแยะ ดีขึ้นมาก (P010 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
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- แมวาเขาจะคิดไมดีกับเราก็ทําดีกับเขา พระเจาจะรู เขาจะคิดอยางไรก็ปลอยไป
ความดีเทานั้นที่จะทําใหพระเจารู (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- โตะอีหมามที่นี่เปนคนเครงก็จริง แตใจกวาง บางคนก็ไมพูดกับคนขางนอกแต
เพราะพูดไทยไมเปน ไมใชเปนเพราะเรื่องศาสนา (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:อิสลาม)
- เราไทยพุทธมักจะถูกสอนใหชวยเหลือเอื้ออาทรกัน (P053 ชาวบาน เพศ:ชาย
อายุ:41 ศาสนา: พุทธ)
- หลักสอนศาสนาอิสลามมุงเนนใหอยูรวมกันอยางสันติสุขมีความออนนอมถอม
ตนโดย ใหความรูหลักสอนของศาสนาอิสลาม สวนแนวทางในการแกไขปญหาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว องคปจจุบันคือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยไมใชความรุนแรงโดยใหมี พี่นองประชาชน
ในพื้นที่มีสวนรวมซึ่งตองการใหอยูรวมกันอยางสันติสุขอยาเอาความแตกตางมาเปนพื้นฐานใหเกิด
การแบงแยก (P049 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 58 ศาสนา: พุทธ)
- พื้นฐานในการนับถือศาสนานั้น แนนอนวาทุกศาสนาตองการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข (P022 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- เราเอื้อเฟอเผื่อแผเขาตามวัฒนธรรมของเรา ที่ตองปลูกฝงกันมาตั้งแตเล็ก ๆ
เหมือนพวกเรา เรื่องความเอื้อเฟอก็ปลูกฝงกันมา เปนเพราะหลักสอนของศาสนา กับศาสนาของเรา
จะถูกปลูกฝงมาแตเล็กๆ โดยไมรูตัวเรื่องการให พื้นฐานของแตละคนจะมาจากครอบครัวเสียเปน
สวนใหญ ตอนโตขึ้นจะคิดทําอะไรก็จะนึกถึงที่ถูกสอนมาตั้งแตเล็ก ๆ โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย
ซึ่งจะตองมีเพราะเปนเรื่องสําคัญ (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ:59 ศาสนา: พุทธ)
1.7 ความสัมพันธระหวางคนในศาสนาอิสลามและคนในศาสนาพุทธ
โดยทั่วไปชาวไทยพุทธกับ ชาวไทยมุสลิม นั้นมีชุมชนที่แยกกันตางคนตางอยู มี
นอยมากที่เปนชุมชนผสมผสาน หรืออยูรวมกัน แต ชาวไทยมุสลิม รุนใหมก็มีการคบคาสมาคมกับ
ชาวไทยพุทธคอนขางสูง และมีกิจกรรมรวมกันพอสมควร ความเขาใจในศาสนาของทั้งสองฝายมีทั้ง
ความเขาใจที่ถูกตองและไมถูกตอง ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ขณะคนในพื้นที่ยังไมยอมเขาพื้นที่เลย ตํารวจเองบางคนยังไมกลาเขาพื้นที่
ถาศาสนาเขาเปดกวางและยอมรับ ศาสนาเขาเห็นแกตัวมาก อยางการทําบุญหามทําบุญกับศาสนาอื่น
ศาสนาอื่นทําบุญกับศาสนาตัวเองได บอกซะกาซศาสนาอื่นได แตหามไปชวยศาสนาอื่นถือวาเปน
บาป (P053 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:41 ศาสนา: พุทธ)
- เขาทําบุญกับศาสนาอื่นไมไดแตกับศาสนาเขาเขามาขอ4ซะกาต กับเราได
พวกเขาเอาเปรียบเรามาตลอด (P068 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 41 ศาสนา: พุทธ)
H
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- การแก ป ญ หาของรั ฐ ก็ ไ ม ถู ก จุ ด ให เ ขาหลอกมาตลอดเขาไม เ คยเห็ น
ความสําคัญสิ่งที่ใหเขา ถือวาเปนสิ่งที่พระเจาใหเขา (P065 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:55
ศาสนา: พุทธ)
- ในศาสนาของเขาเลี่ ย งเรื่ อ งต า ง ๆ ได ห มดที่ ไ มใ ช ผ ลประโยชน ข องเขา
เรียกวาเลี่ยงไลหรือ มหาเลี่ยงบาลี เชน รับดอกเบี้ยไมได แตเลี่ยงไลเรียกวารับสินน้ําใจได มีอะไรอีก
มากมายที่เขาบอกวาในศาสนาทําไมได แตเวลาปฏิบัติเขาทํากันไดแตใชเลี่ยงทําคือหลอกตนเอง
หลอกทุกคน หลอกไดหมดเพื่อภาพพจนของศาสนา (P068 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:41 ศาสนา:พุทธ)
- มุสลิมจริงๆ ก็ไมคอยมาศึกษาวัฒนธรรมคนไทย อยางรายการโทรทัศน
ตองมีกิจกรรมที่ทําใหเกิดความเขาใจกันบางเปนความภาคภูมิใจรวมกัน (P027 ชาวบาน เพศ:ชาย
อายุ: 67 ศาสนา: พุทธ)
- มุสลิมที่อื่นจะใจกวางกวาที่นี่ แตชาวพุทธกับคริสตใจกวางกวา ตั้งแตหลัก
ศาสนาแลว (P053 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 41 ศาสนา: พุทธ)
- ปญหาไมใชนอยไมใชเรื่องเล็ก เขากระตุนศาสนาเขาใหเครงครัดขึ้น แตเรา
สื่อประโคมเรื่องของศาสนาพุทธแตสวนที่เสีย ตองชวยกันในเรื่องศาสนาของเราดวย (P024 ผูนํา
ชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: พุทธ)
- เด็กไทยพุทธเปดกวางกวา แตศาสนาออนแอ เขามีหลายวิธีที่ทําลายพุทธ
ศาสนา ใชนารีพิฆาตก็ไดผลดีมาก อยางที่เห็นกันอยู (P069 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:38 ศาสนา:
อิสลาม)
2. โลกทัศนทางดานการเมือง การปกครอง ประเด็นที่พบประกอบดวย
2.1 ความรุนแรงของสถานการณความไมสงบในพื้นที่
- ปจจุบันปญหาความไมสงบจากการกอความไมสงบในพืน้ ที่ชายแดนสาม
จังหวัดภาคใตรุนแรงขึ้นมากและมากกวาในอดีตที่ผานมา ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและ
เรียงความ ดังนี้
- ชีวิตตอนนีเ้ ปลี่ยนไปมากสถานการณตอนนี้รุนแรงที่สดุ แลวเพราะเมือ่ กอน
รูตัวโจรเขาคุมครองเราได ผมเคยอยูใ นดงโจรมากอน ครูผูหญิง 10-20 คนผมดูแลได เมื่อกอนโจร
เปนหัวหนาเขาคุมไดหมด เขามีบารมี เขาไปขมขูบานพวกคนรวยๆ แตกับชาวบานเขาไมมาทําอะไร
เหมือนเสือใบในสมัยกอน (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- พวกเราจะพูดอะไรไมไดเลย กลัวและระแวงไปหมด คนแปลกหนาไมอยาก
คุย จับตอนบาย 2 ก็ยังมี จับใหเห็นๆ ตอหนาเลย พอพูดอะไรไปทหารก็มาจับ (P010 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
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- พวกมุสลิมดวยกันก็ยิง เขาก็ยิงไดหมด อยูก ับบานก็ถูกยิง ยิ่งมาชวยราชการถือ
วาเปนคนไมดเี ปนมุนาฟก เขาก็ปลอยขาวตอๆกันไป ที่รานน้ําชาบาง ที่มัสยิดบางคุยตอๆ กันไป
(P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ยิ่งเหตุการณรุนแรงขึ้น คนขางนอกก็ยิ่งไมเขามา ก็ยิ่งจะหางกันไป หากยัง
แกปญหาไมไดอาจจะเหมือนอยูคนละสวนของประเทศยิ่งหางกันออกไปทุกที (P048 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ:51 ศาสนา: อิสลาม)
- เขาทําแบบนี้(ขมขู) เรากลัวเราเลยไมขาย(ขายอาหารวันศุกร) มา 1 ปแลว เขา
ไมไดบอกอะไร แตติดประกาศไวทั่ววาหามขายไมรูประกาศที่ติดมาจากไหน (P005 ชาวบาน เพศ:
หญิง อายุ:44 ศาสนา: อิสลาม)
- ปญหาในแตละจังหวัดไมเหมือนกันเหตุรนุ แรงมักเกิดทีน่ ราธิวาส แตเกิดบอย
ที่ยะลาที่ปตตานีเกิดนอย เพราะโจรไมเผาบานตัวเอง ยะลาเกิดมากเพราะมีไทยพุทธและคนจีนอยู
มาก อําเภอที่จะโดยยึดกอนนาจะเปนอําเภอเมืองและเบตงเพราะมีไทยพุทธมากทีส่ ุด ที่ไหนที่มี
มุสลิมมากที่สุดจะปลอดภัย กินขาวก็ตองกินที่รานมุสลิมเพราะรานคนจีน คนไทยถูกระเบิดหมดแลว
(P056 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 42 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนเผาศาลา ที่ทําใหชาวบานก็ไมสบายใจ คนทีน่ ี่ไมไดทํา ตอนนี้ชาวบาน
ชวยกันดูแล เพราะเขาไมอยากใหเขาใจวาเปนคนทําเอง เรื่องที่เกิดขึ้นควบคุมได ชาวบานรูวาแตละ
อยางไดมาดวยความยากลําบากตอนนี้เขาดูแลกันมากขึน้
ก็พยายามจะรักษาทุกอยางไวเทาที่ทําได
ชาวบานตองดูแลกันเอง ถาชาวบานไมยอมใหทําก็ทําอะไรไมได (P048 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:51
ศาสนา: อิสลาม)
- ภาพยังติดตาคนไมคอยกลาเขามา ตอนนี้สวนราชการก็ยังไมกลา ตั้งแต ป 15
( พ.ศ.2515) แลว ตอนนี้สงครามอีกแบบ ตอนนี้ไมเหมือนโจรเมื่อกอนยิงลูกเดียวไมรูใคร กลายิง
กลางวันกลางคืนไมรูยิงไดหมดทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม (P026 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 54 ศาสนา:
อิสลาม)
- เขาไมพอใจเรื่องผลประโยชนในการปรับพื้นที่โรงเรียน อยากไดมากกวานี้
พอไมไดก็ยิงปนขึ้นฟา 3-4 นัด (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- เมื่อกอนโจรก็มี เพราะแถวนี้เปนเขา สามารถขามไปบันนังสตา ธารโต และ
มาเลยได มีโจรขามไปขามมาตลอด (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- เรื่องที่เผาศาลาริมทาง ............เขาอุตสาหใหเงิน มันก็มาเผา ดีวาไมเปนอะไร
มาก เปนเด็กแถวโกตาบารู (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้ที่นี่เด็กเขารูจักธงปตตานีแลว พวกเรายังไมรูอนาคต ไมเห็นดวยแตเขา
ไปไกลมากๆ แลวตอนนีย้ ิ่งฮึกเหิม ยิ่งขอโทษยิ่งเขาทาง (P070 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:40 ศาสนา:
อิสลาม)
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- ถาเปนโจรจริงๆ จะทําอะไรชาวบานก็ไมวากันจะใชไมแข็งได (P010 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- ที่กลาพูดเพราะไวใจ อยากบอกกับคนอื่นแตไมกลาพูด เพราะกลัวตาย พูด
อยางนี้ออกไปก็ตายแลว (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- ชาวบานก็โดนกันมาก ตายเจ็บกันมาก ที่ยะลาตอนนี้เกิดนอยลงหนอย
(สถานการณ) แตที่นราธิวาสมีมากจะนอยก็ที่แวง ยะหาตอนแรกก็นอย แตตอนนี้มากขึ้นไมรูเกิด
เพราะอะไร (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- เรื่องความรุนแรงที่นี่ไมไดเปนทุกคน มันอยูที่วิธีคิดของคนกลุมหนึ่งในพื้นที่
มากกวา วิธีคิดมุมมองที่เกิดจากการปลูกฝงโดยคนในพื้นที่ดวยกันเปนเรื่องสําคัญ (P073 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ:56 ศาสนา: อิสลาม)
- เมื่อกอนที่บานมีโจรมาก รุน เกาๆ ป 17 ( พ.ศ.2517)ทุกคนมีอิทธิพล แหลงรวม
ก็เปนรานน้าํ ชามีทุกหมูบาน ที่รานน้ําชาคนที่มีอิทธิพลจะมารวมกัน พอผมก็เปนคนมีอิทธิพล ตอน
ผมเล็กๆ ผมก็เดินตามผูมีอทิ ธิพลทั้งนั้นเมื่อกอนปะทะกันบอย ยิงกันทั้งบนเขาอุตลุด โจรจะอยูบ น
เขาเดินผานเสนทางเขา (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนแรกที่จะเขาไปทํางานในหมูบาน เพื่อนๆ ของผมบอกวาไปคนเดียว
กลับมาจะมีคนมาดวยเปนคนที่จูงมานุงผาเหลืองนํากลับมา (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:
57 ศาสนา: อิสลาม)
- แถวนี้เรียกวาตลาดเกาไมมตี ํารวจ ทหารกลาเขามาเปนของมุสลิมปกครอง
กันเอง มีปญหาก็ยิงกันเองเคลียรกันเอง ตํารวจ ทหารเขาพื้นที่ไมได ถามาก็ตองมาเกิน 20 คนขึ้นไป
(P054 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 40 ศาสนา: อิสลาม)
- ความไมสงบในพื้น ที่มีการสรางความหวาดกลัวอยางมาก เปนการทาทาย
อํานาจรัฐ สงผลกระทบตอจิตใจของคนอยางมาก ( เรียงความ No.059 ประชาชน เพศ: ชาย ศาสนา:
อิสลาม)
- เมื่อคืนมีขาววาถูกโจรเขาตีหมูบานเพราะมีเสียงปนดัง มีขาวมา 3 ครั้ง ทั้งชุด
รปภ. ชุดการขาวก็ไดขาวมาเหมือนกัน กลัววาครั้งตอไปจะเปนจริงตามขาว (P006 ทหาร ตํารวจใน
พื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- คนแกๆ คนทีอ่ ายุมากทําอะไรไมไดหรอก เขาใชวยั รุนทําใหเกิดเหตุการณตาง
ๆ วัยรุนที่นี่บางทีก็ไมละหมาด เกเรก็มี กินเหลาเมายาดวย (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย
อายุ:45 ศาสนา: พุทธ)
- คนในชุมชนเองก็มีความหวาดระแวงและไวใจใครไมไดเพราะอยูในสภาพ
ขวาก็นาย ซายก็โจร เจาหนาที่ ที่เขามาหาชุมชน เมื่อเจาหนาที่ออกไป ฝายโจรก็เขามาเพงเล็งทําให
ประชาชนกลัว (P033 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 34 ศาสนา: พุทธ)
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- เหตุการณตอนนี้แลวแตวาโจรจะนัดทําเมือ่ ไหร อยางชวงฟุตบอลโลกก็นอยลง
แตเหตุการณรนุ แรงขึ้น โจรเกงขึ้น ฮึกเหิมขึ้น กลาทํา เหตุการณใหญขึ้นรุนแรงขึ้น เขาวาเชื้อระเบิด
มาจากประเทศ............(P006 ทหาร ตํารวจในพืน้ ที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้มีเหตุการณก็ไมรูใครเปนใคร ตอนนี้คนไทยพุทธก็ระแวง แตตอนนี้ก็
ตายทั้งอิสลามและพุทธแตหาสาเหตุไมได เมื่อกอนหมูบ านนี้มีโจรเยอะมากอยูใ นหมูบานแตกไ็ มทํา
อะไร บางทีจะทําอะไรก็ไปทํานอกหมูบาน แตตอนนี้ไมใชไมรูวาใคร ในหมูบานนี้ก็มีตายหลายคน
วันกอนก็มีคนถูกยิง วันนี้ทั้งพุทธทั้งอิสลามยิงหมด (P021 ชาวบาน เพศ:หญิง อายุ:62 ศาสนา:พุทธ)
- ตอนนี้เหมือนบานถูกไฟไหมไปแลว จะตองดับไฟแลวยังชวยกันบูรณะตอไม
รูจะเมื่อไหร ตองใชเวลาคงจะนาน (P024 ผูนําชุมชน เพศ:ชาย อายุ: 65 ศาสนา:พุทธ)
- โจรที่นี่รุนแรงไดตลอด ไมรอการเมือง ปอมเกือบทุกปอมโดนระเบิดมา
หมดแลว เหลืออยูปอมเดียวที่ไมโดน (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา:พุทธ)
- หมูบานนีน้ ากลัวคนเคยอยูทนี่ ี่ยังไมยอมเขามาในหมูบานทุกๆ คน กลัว ตํารวจ
บางคนไปแลวไมยอมกลับมาเลย (P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนมาอยูตอนแรกๆ คิดวาสถานการณตางๆ จะดีขึ้น แตตอนนี้ดูเหมือนจะยัง
ไมชวยกันอยางจริงจัง ถาใหความรวมมือกันมากกวานี้ สถานการณตางๆ นาจะสงบได ไมมั่นใจวา
วิธีการที่ดําเนินการอยูในขณะนี้ถูกตองและเหมาะสมดีแลว เราทํางานยาก เปลี่ยนแปลงคําสั่งบอย
(P030 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 33 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนที่ผมมาใหมๆ กอนจะยายมามีแตคนบอกวาไดธงชาติคลุมแน แตเดี๋ยวนี้
ผมสบายใจขึน้ (P008 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 47 ศาสนา: พุทธ)
- ที่นี่มีอยู 3 กลุม กลุมของผูใหญ กลุมที่เปนกลาง และกลุมของผูกอ ความไม
สงบ เขาไมกลามาชวยงานพวกเรา(เจาหนาที่รัฐ) ไมอยากมายุงกับพวกเรา ถาจะตองมาก็ทําทาทาง
กลัวๆ ผูกอความไมสงบมีอยู 4 คน ตายไปแลว 2 เหลืออีก 2 แตญาติพนี่ องเขาอยูเต็มไปหมด (P009
ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 50 ศาสนา: พุทธ)
- โรงเรียนเด็กเล็กตอนนี้ก็ไมเวนเมื่อไมกี่วนั เอาระเบิดไปวางที่หนา โรงเรียน
อนุบาล ดีที่ไมระเบิดกูไ ดกอน โจรเมื่อกอนมีมนุษยธรรม ไมเหมือนเดี๋ยวนี้ (P053 ชาวบาน เพศ:ชาย
อายุ:41 ศาสนา: พุทธ)
- มีนองมาพบวา ......ถูกยิง ผมไปเลยไปทั้งๆ ที่ไมมีตํารวจ ไมมีทหารยังไมถึง
ผมไปไมไดคดิ อะไรเลย ถาขณะนัน้ เขายังรอซุมอยูใสระเบิดใหผมปานนี้มีแตชื่อเหมือนกัน (P045
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 58 ศาสนา: พุทธ)
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- เคยเจอพวกเขานั่งดู VCD ของปฏิบัติการของบินลาเด็นอยูที่รานน้ําชา ทุกคน
ตั้งใจดู และสงเสียงเชียรดว ย (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้เหมือนสงคราม แตมีความตางมากมายกับสมัยกอน เมื่อกอนผูร ายไมทํา
รายสะเปะสะปะ มีเปาหมาย มีอุดมการณ และมีจรรยาบรรณ ไมทํารายคนที่มีบุญคุณ เดีย๋ วนี้การทํา
รายคนไรมนุษยธรรม ไมมีอุดมการณ เปนเพียงความตองการของกลุมตนเอง ใครก็ฆาหมด(P065
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: พุทธ)
- แถวตลาดนัดเปนเปาหมายตอไปที่จะกอเหตุ เมื่อวานทีต่ ลาดสดก็มีวางระเบิด
ตอนนี้ใชยาพิษแลว ใสไปในอาหารในตลาด 2-3 วันถึงจะเกิดอาการ ไมไดตายทันทีตอนนี้หลายราย
แลว แตกําชับใหเปนความลับ แตยังแกไขปญหาไมได (P017 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 45
ศาสนา: พุทธ)
- แตกอนปฏิบัตงิ านในพืน้ ที่ สามารถทํางานกับชาวไทยมุสลิมได ซึ่งปจจุบัน
มันไดมีพวกโจร โดยขอพูดวาพวกโจร เพราะมีการปลุกระดม ชาวบาน (P022 ทหาร ตํารวจในพืน้ ที่
เพศ: ชาย อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- ถาไดอานใบปลิวเขียนเปนหนาสองหนา สรรหาเหตุการณในอดีตมาหมด ผม
มองวาบางครั้งฝายที่เปนเจาหนาที่ของรัฐจะเขียนปายเขียนอะไรไปก็เขาทางของผูกอการราย เพราะ
ไมระมัดระวัง หนังสือพิมพ สื่อก็เหมือนกัน ใชคําพูดที่ไปเขาทางของฝายตรงขาม (P044 เจาหนาที่
ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 50 ศาสนา: พุทธ)
2.2 การแบงแยกดินแดน
ปญหาขบวนการแบงแยกดินแดนเปนปญหาที่มีอยูจริง เรื้อรังตอเนื่องมานาน
เปนเปาหมายหลักของกลุมผูกอความความไมสงบ การทําความเขาใจปญหาของพื้นที่ชายแดน
สามจังหวัดภาคใต แลวละเวนการเรียนรูขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขบวนการแบงแยกดินแดน ก็จะทํา
ใหไมสามารถเขาถึงเหตุปจจัยได โลกทัศนเกี่ยวกับการแบงแยกดินแดน ปรากฏในขอมูลจากการ
เลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- สาเหตุเปนเพราะตองการแบงดินแดน เปนหลัก แลวเชื่อมโยงเรื่องตางๆ
ตั้งแตอดีตมาดวย จะตองโทษวาเปนเรื่องของความออนแอระบบราชการหรือเปนเรื่องที่เปนความ
ตองการของฝายเขา (P066 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- สถานการณ ใ นพื้ น ที่ ช ายแดนภาคได แ ละคิ ด ว า ป ญ หาของสามจั ง หวั ด
ภาคใตเกิดจากตองการแบงแยกดินแดนและเรื่องการเมืองเปนสําคัญ ปญหาของสามจังหวัดภาคใต
เกิดจากบุคคลหัวรุนแรงทางดานศาสนาดวย (P039 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:47 ศาสนา: อิสลาม)
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- ถาเรียกรองไดครั้งหนึ่ง ก็ตองมีสอง สาม สี่ไปเรื่อยๆ ผูไมหวังดีก็จะใชวิธี
รุนแรงเรียกรองในสิ่งอื่นตอไป เพราะรูวา ใชมาแลวไดผล เขาก็ตองทําอีก จนกวาเขาจะไดทั้งหมดที่
ตองการไมเฉพาะสามจังหวัดนะจะลามขึ้นมาเปน 5 จังหวัด อีกหนอยคง 14 จังหวัด (P038 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ: 47 ศาสนา: อิสลาม)
- ความคิดเรื่องการแบงแยกดินแดนก็คงจะมีอยูบาง เพราะมีมานานแลวหลาย
สิบป แตก็ทําไมไดที่นี่ไมมีใครประกาศเปนหัวหนากลุมแบงแยกดินแดน เหมือนที่อาเจะ การจะแบง
ดินแดนไดก็ไมรูจะดีหรือเปลา (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- เหตุการณคงทรงตัวอยูอยางนี้ถาแกไมถูกจุด โอกาสที่จะแบงแยกดินแดน
อาจจะยากแตก็มีความคิดที่จะแยกตลอด ตอนนี้ยังไมรูวากองกําลังตั้งอยูที่ไหน หากถามชาวบานก็ไม
แน เพราะชาวบานสวนใหญกลัว ถาเขาใหลงความเห็นวาตองการแยกดินแดนก็ไมแน เพราะชาวบาน
ไมอยากเดือดรอน (P059 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ศาสนา: อิสลาม)
- ประชาชนมุสลิมในสามจังหวัดภาคใตไมไดรับความเปนธรรมหลายอยาง
ทําใหเกิดกลุมแบงแยกดินแดนเพื่อเรียกรองดินแดนคืน ( เรียงความ No.055 ประชาชน เพศ:ชาย
ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้เขาวาผูนําของที่น่ีตัดชุดของกษัตริยไวแลวไปตัดที่มาเลเซีย เปนคน
ที่เขายอมรับ เปนมุสลิมเปนนักการเมือง เคยเปนนักการเมืองไทย ตอนนี้ในรัฐบาลก็ยังมีพวกนี้อยู
(P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- เรื่องแบงแยกดินแดนเปนเรื่องสําคัญ ในพื้นที่เราเองก็แบงกันเปนหลาย
กลุม ปญหาในพวกเขาเองมีมาก (P017 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:45 ศาสนา: พุทธ)
- ปายยินดีตอนรับเขาสูจังหวัดปตตานี แลวก็ (.......) แลวก็ตอคําวาดินแดน
ลังกาสุกะ หลังจากติดปายนี้ไมนาน ออกเปนแผนปลิวออกมาเลย ไปรื้อประวัติศาสตรกันมาเลยวันที่
เทานั้น ค.ศ. เทานั้น เกิดเหตุอันนั้นทางฝายรัฐทารุณมุสลิมอยางไร เปนวิธีปลุกระดม (P044 เจาหนาที่
ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 50 ศาสนา: พุทธ)
- สถาบันพระมหากษัตริยก็สําคัญ เอาที่ยังไมไปเปนของเขา ตองรักษาพื้นที่
ไวใหได เขาพยายามจะแยก เราตองใหเห็นวาเราไมแยกจากเขาตองใหเขาเขาใจ คนที่จะไปไมไปตอง
ดึงเขาไวใหได (P024 ผูนําชุมชน เพศ:ชาย อายุ: 65 ศาสนา: พุทธ)
- การแกปญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตองดูวา เปนปญหาเรื่อง
การแบงแยกดินแดน เปนลักษณะของการใชหลักการศาสนา การปกครองจะทําเหมือนกับเปนรัฐ
อิสระ ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้น การทําความสมานฉันทจะชวยไดอยางไร (P049 เจาหนาที่ของรัฐ
เพศ:ชาย อายุ: 58 ศาสนา: พุทธ)
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- ในรุนปูยาผมในหมูบานเขาสอนกันเสมอเรื่องจะถูกแบงดินแดนไปมันมีมา
แตสมัยโบราณเขาสอนเสมอวาหากจะขายที่อยางไร ก็ตองไมขายใหมุสลิมแตตอนนี้คนที่ไมรูขายให
มุสลิมหมดแลว (P068 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:41 ศาสนา: พุทธ)
- หากยังเปนแบบนี้ ไมเกิน 5 ป เขาจะมีคนขึ้นครองดินแดน เขาเตรียมการ
แลวมีแตนักวิชาการสวนกลางที่ยังยืนยันวาไมมีการแบงดินแดนคงตองใหมาอยูในพื้นที่อยาดีแตนึก
เอาเอง (P064 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 56 ศาสนา: พุทธ)
- บางคนบอกวา 10 ป ก็แยกดินแดนไดแลว บางคนก็บอกวาพอมีตําแหนง
ตางๆ ของเขาหมดแลว นักเรียนที่นี่ยังมาบอกวาไปดูบานมาแลว เขาจะไดบานหลังนั้นหลังนี้ พรรค
พวกเขาจองบานจองที่กันหมดแลว (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- แนวความคิดแบงแยกดินแดนคือกลุมผูมีอิทธิพลพวกที่เสียผลประโยชนทํา
ใหเกิดสถานการณขึ้นมาโดยใชกระบวนการปลุกระดมสรางความหวาดระแวงขึ้นในกลุมประชาชน
โดยใชความเชื่อตางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตัวแปร (P022 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย
อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- คนที่นี่คิดจะกูชาติคืน จึงเปนแบบนี้ คนมุสลิมดวยกันก็ชวยกันทั้งโลกอยู
แลว (P067 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 52 ศาสนา: อิสลาม)
2.3 ยุทธวิธีของผูก อความไมสงบ
ปญ หาความไม สงบจากการก อ ความไม สงบในพื้น ที่ ช ายแดนสามจัง หวัด
ภาคใตที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั้น คนในพื้นที่ มีโลกทัศนตอยุทธวิธีของกลุมกอความไมสงบ ปรากฏ
ในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ระบบเรื่องขาวที่นี่ดีมาก การกระจายขาวไดผลเขาจูงใจได ชาวบานก็จะเชื่อ
เชน ทหารจับคนไมผิดเอายกตัวอยางเหตุการณที่เคยเปนจริง เมื่อกอนทหารเคยเผาคนตายในถังแดง
ทุกวันนี้ก็ยังพูดกันอยู ตอนนั้นเปนเรื่องจริง แตตอนนี้ก็ยังเอามาอางกันได (P002 ผูนําชุมชน เพศ:
ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- จุดบอดก็คือ เรื่องการขาวของเจาหนาที่นั่นแหละ หาแตเงิน ขาวกรองจึง
ไมใชขาวจริงไมเหมือนมาเลเซีย เคยไปที่มาเลเซีย เขาไปเขารูทันที ที่มาเลยมีการฆาตายผานไป 4-5
ป เขายังสามารถสืบจนรูและสามารถจับตัวไดจริงๆ (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา:
อิสลาม)
- ที่นี่มีเพลงปลุกใจใหฮึกเหิมแตทําใหเกิดความแตกแยก ใหเด็กๆ รองตั้งแต
ยังเล็กๆ รองหลังกินขาวทุกวัน เจาหนาที่รัฐทําอะไรไมไดเพราะแปลความหมายไมออก ปลอยรอง
มาหลายปแลวจนหยั่งรากลึก (P071 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ:30 ศาสนา: อิสลาม)
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- ตอนนี้ไ ม รูวาใครเป นหัว หนาโจร ที่ประเทศฟลิปปน ส ก็ มีอาบู ก ายะ ที่
อาเจะก็มีหัวหนาพอจะเจรจากันได แตที่นี่ไมรูจะไปเจรจากับใคร พวกสมานฉันทก็ทําอะไรไมได
เพราะไมรูจะเจรจาสมานฉันทกับใคร (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- แมกระทั่งนักการเมืองบางฝายอาจจะมองวาปญหานี้มาจากการที่เจาหนาที่
รัฐ อุมฆา หรือ ตอนเกิดเหตุการณที่มัสยิดกรือแซะ หรือเหตุการณที่ ตากใบ แตความจริงแลวมันเปน
ขบวนการที่มีการเตรียมการมานาน (P071 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ:30 ศาสนา:อิสลาม)
- ตอนนี้ เหมือนอํานาจรัฐก็จะหมดสิ้นไปจากพื้นที่นั้น ฝายตรงกันขามก็จะ
ยึดครองพื้นที่ชัดขึ้นยิ่งรัฐบาลรักษาการนี้ ไมตองพูด ดูคนเบื้องหลังก็ยิ้มแลว (P069 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ: 38 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้มีใบปลิวเกลื่อนเมืองเปนวิธีการซึ่งเขาใชไดผล มีผลทางดานจิตใจ
มากๆ กลุมที่กอความไมสงบถึงแมไมใชคนสวนใหญแบบพวกผมพอถูกใชหลักทางจิตวิทยาหลัก
ทางศาสนาก็หวั่นไหวไปมาก (P069 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 38 ศาสนา: อิสลาม)
- ฝายตรงกันขามสามารถระดมกําลังพลจํานวนมากปฏิบัติการพรอมกันใน
สามจังหวัด และประสบความสําเร็จเกือบทุกครั้ง รัฐบาลไดแตมองตาปริบๆ และไมกลาพูดถึง (P069
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 38 ศาสนา: อิสลาม)
- สมัยกอนมีการยิงกันในตอนกลางวัน ชาวบานเห็น ตอนนี้ก็ยังเอามาเปน
เหตุจูงใจกันในที่สุด คนที่ยิงก็ตายแลว เปนเรื่องของกรรมเหมือนกัน คนเราตองตายทุกคน (P002
ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ:55 ศาสนา:อิสลาม)
- ฝายโนนมีการเตรียมคนอยางมีคุณภาพทุกเรื่องทั้งการวางแผนยุทธวิธี การ
ขาว สังคมจิตวิทยาหรือแมแตเทคโนโลยี (P069 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 38 ศาสนา: อิสลาม)
- ฝายตรงขามพัฒนายุทธวิธีไปมากเชน ระเบิดฝายเราตามไมทันแลว (P051
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: อิสลาม)
- อยามองวาเปนเพียงกลุมโจรไมกี่คน เขาเปนขบวนการที่ฝงรากลึกแลวทํา
กันเปนขบวนการ มากกวางานเชิงมวลชน (P071 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ:30 ศาสนา:
อิสลาม)
- ในหมูบานตอนนี้ไมมแี นวรวมแลว มีแตในหมูบานใกลๆ ถามีก็มแี ตพวกที่
กลางๆ กําลังจะไปอยูกับฝายตรงขาม ถาเขาเห็นวาหมูบานนี้ดีขึ้น เขาก็ไมไป (P011 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- สถานการณเพิ่มไมลดแลวแตจังหวะ มีจังหวะก็ทําไดทันที ตอนนี้กลัวไมรู
จะกลัวอยางไงแลว เหมือนกลัวผีไมรูผีอยูตรงไหน หัวหนาอยูไหน รูแตวากลุมเด็กวัยรุนรับจางมาแต
ไมรูใครจางมา เขาไมบอก เราก็ไมรูวาเด็กคนไหน เด็กบางคนก็เรียบรอยก็ทํา กวาจะรูก็เมื่อตํารวจจับ
ไดหรือถูกยิงตาย (P060 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
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- ฝายโนนเขาใหเงินใชการปลุกระดม อางอุดมการณ อยูไปก็ถูกเจาหนาที่รัฐ
รังแก (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- พวกที่ตายเปนเด็กที่ถูกหลอกไปทั้งนั้น เด็กพวกนี้เรียบรอย เรียนดี เปน
นักกีฬา พอแมเขาถึงเจ็บแคน (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- แตเดิมโจรไลจับครู แตตอนนี้เขามุงไปที่ โรงเรียนสงสัยไมอยากใหเด็ก
เรียนสูง เพราะเขาจะไดชักจูงไดงาย (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- คนมุสลิมสวนใหญที่นี่ไมอยากใหเกิดเรื่อง แตพวกที่มีหมายจับจริงๆ ก็เปน
ลูกคนใหญ อยางลูกโตะครูนี่จับไดเพราะไประเบิดดวยซิม (โทรศัพท) ที่สนามบินหาดใหญ มีคนจํา
ไดวาไปซื้อซิม มา 5 ซิม พอดีซิมหนึ่งไมไหม จึงเปนหลักฐาน พวกเราตกใจวาขนาดลูกดาโตะยังทํา
ได จริงๆ อยูก็สบายดีแลว เขาทําทําไม (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- สวนมากวัยรุนที่ทําจะถูกชักจูงในเรื่องที่ดีกอน เชน ชวนไปแขงบอล แต
กวาจะรูก็ใหไปทําเรื่องที่ไมดี แตก็จะตองทํา (P052 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ:14 ศาสนา: อิสลาม)
- คนที่มีหมายจับ ก็เปนลูกโตะครู เปนลูกดาโตะยุติธรรม ก็ไมรูจะพูดอะไร
แลวมันเห็นชัด (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- คนสวนใหญรูแตพูดแบบนี้ไมไดก็ตองปลอยใหเขาใจผิดไป ที่พูดแบบที่
พูดอยูนี้ ถาไปพูดที่รานกาแฟตองใสเสื้อเกราะไมเกินอาทิตยก็ตาย เพราะไมรูวาใครเปนนายใหญที่
สั่งใหฆา ไมเหมือนโจรสมัยกอน (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ในหมูบานก็มีโจร แตเราไมรูถาไปทําเขาก็ไปทําที่อื่น คนก็ไมรูเขาไมทําใน
หมูบานตนเองบางทีเขาบอกใหไลตํารวจออกหมูบานไป เราก็สงสัยเทานั้นเอาผิดเขาไมได เพราะไมรู
เขาใชหรือเปลาไมเคยเห็น (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- วิธีการของฝายตรงกันขาม ซัดทอดคนดี คนบริสุทธิ์ บางคนเปนฝายรัฐ มี
ลูกเลนทางการเมืองมากกวาเรา (P051 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้โจรเกาๆ ตายหมดแลว เหลือแตโจรใหมๆ ที่ไมมีนายเปนตัวตน ไมมี
ใครยอมออกมารับวาเปนหัวหนาโจร โดยไมรูจะเจรจากับใคร (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:
57 ศาสนา: อิสลาม)
- คําแปลเพลงบางเพลงเชน ลุกเถิดพวกเรามารวมตอสู ลุกเถิดพวกเรากอน
จะสายไป อะไรแบบนั้นหรือเพลงที่ เด็กนักเรียนปอเนาะ หรือ ตาดีกาชอบรอง เชน ใครวาเราหัว
รุนแรง แทจริงนั้นเราคือ ผูปลดปลอย หรือ เพลงมารชรัฐปตตานี ที่วาขายอมเสียสละเพื่อปตตานี
ขายอมตายเพือ่ ปตตานี ไดยนิ
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2.4 การใชศาสนานําการตอสู
ปจจุบันปญหาความไมสงบจากการกอความไมสงบในพื้นที่ชายแดนสาม
จังหวัดภาคใตนั้น ทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธในพื้นที่ มีโลกทัศนวาจุดแข็งของกลุมกอ
ความไมสงบอาศัยศาสนาอิสลามเปนเครื่องมือในการชักจูงใหชาวบานหลงผิด โดยใชศาสนานํา
การตอสู ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ตอนเหตุการณตากใบก็มาชวนไปทําละหมาด เขาก็ไป เพราะเขาไมรู แต
เขาไป ถาบอกวาไปลอมโรงพักเขาก็ไมไป (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ:55 ศาสนา: อิสลาม)
- สวนใหญเขาใชความเชื่อทางศาสนา จะปลูกฝงวาไทยพุทธ ไทยมุสลิมอยู
ดวยกันไมได หากมีเหตุไมดีเกิดขึ้นกับมุสลิม เรื่องใดก็จะใชขอมูลนั้นมาตอกย้ํา (P011 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้เรื่องใบปลิวที่มีผลทางจิตใจสําคัญมาก ผสมกับเรื่องการญิฮาด ถา
ไมรูจริงเรื่องญิฮาดชาวบานก็เลยไปรวมกอเหตุกับเขาเยอะมากแลว อยางเรื่องการใชคําวา มุนาฟก
มาแยกมิตรแยกศัตรูใครก็ไมอยากเปนมุนาฟก เพราะ ชาวบานไมอยากผิดศาสนา ฝายรัฐยังตามเขา
ชาไป (P034 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:63 ศาสนา: อิสลาม)
- อยาพยายามยัดเยียด เรื่องความรุนแรงใหมุสลิมเพราะเราเองก็ไมใชพวก
คลั่งศาสนา เพื่อนเราก็มีหมดทุกศาสนา คนที่นบั ถือศาสนาอิสลาม ไมมีความจําเปนอะไรที่เราจะมี
อคติตอศาสนาไหนๆ ในโลก แตมีคนกลุมหนึ่งซึ่งพวกเราก็ยอมรับวาเขาใชศาสนา อยาเรียกวา
ไทยมุสลิมเพราะพวกนี้เขาเปนผูกอการรายไมใชมุสลิม (P040 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:44 ศาสนา:
อิสลาม)
- การกระทําของผูกอการรายที่นี่รายแบบสุดโตงสุดขั้วที่มากกวาขวาหรือ
ซายหรือนิกายนั้น นิกายนี้ เพราะพวกนี้หลุดขอบเลยไปถึงขั้นอุดมการณปกติคือ คลั่งอุดมการณ
หรือศาสนาในระดับเดียวกับพวกพลีชีพ (P041 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:58 ศาสนา:อิสลาม)
- พวกที่ทําเขาจะใหสัญญา ซูเปาะ หรือคนบานเดียวกันเขาจะชวยกัน เปน
เรื่องธรรมดา เขาตองชวยกัน มุสลิมดวยกัน เกิดอะไรขึ้นเขาไปบานใครแลวหายไปเลย (P062
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 69 ศาสนา: พุทธ)
2.5 การใชประวัตศิ าสตรรัฐปตตานีเปนปจจัยชี้นํา
ประวัติศาสตรเปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับความไมสงบที่เกิดขึ้น ชาวไทย
มุสลิมในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต มีความสํานึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร ชาติพันธุ ของตน
สูง โดยเฉพาะเกี่ยวกับอารยธรรมของปตตานี ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
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- ประวัติศาสตรตองมีการจารึกเปนลายลักษณอักษรมิใชพูดกันปากตอปาก
อาจทําใหเกิดปญหาได ถาพูดถึงแตความแตกตางระหวางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ความไม
เทาเทียม (P022 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- ถาจะเอาประวัติศาสตรมาอางก็ตองมองยอนกลับไปกอนหนานั้นดวย วา
ดินแดนตรงนั้น กอนจะมาเปนรัฐที่วา มีประวัติศาสตรที่มาอยางไรวาที่เคยเปนดินแดนแหงพุทธ
ศาสนาอันรุงเรื่องมากอน ตองสอนเด็กเสียใหม สอนใหรูจักคิด วิเคราะห เมื่อเด็กโตขึ้นหนอยตอง
ศึกษาประวัติศาสตรเปรียบเทียบ เชนเดียวกับ อัฟกานิสถานครูตองเกงและแมน (P035 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- ส ว นพวกหั ว เก า ที่ ยั ง มี ค วามคิ ด แบบเก า ๆ ฝ ง หั ว บวกกั บ การสู ญ เสี ย
ผลประโยชน ก็เอาเรื่องประวัติศาสตร ศาสนามาใชเปนเครื่องมือก็เทานั้น (P035 ชาวบาน เพศ: ชาย
อาย :57 ศาสนา: อิสลาม)
- เรื่ อ งระเบิ ด ที่ ต า ง ๆ มี ไ ม เ ว น แต ล ะวั น รั ฐ ศึ ก ษาบ า งหรื อ เปล า ระเบิ ด
ธนาคารก็ใชขออางทางศาสนาวาดวยเรื่องดอกเบี้ยได ระเบิดสถานที่ราชการ ระเบิดแหลงทองเที่ยว
ระเบิดที่หาดใหญ หากศึกษา ยอนความคิดของฝายกอความไมสงบก็จะพบวา เขายึดตําราการกูรัฐ
ปตตานี เขาปลุกระดมไดวาที่สิ่งเหลานี้ขัดตอศาสนาของพวกเขา เราจะตองรูเทาทันเขาดวย (P034
ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:63 ศาสนา: อิสลาม)
- พู ด ถึ ง ประวั ติ ศ าสตร ไ ม มี ใ ครได ใ ครเสี ย เป น เรื่ อ งของการได เ ปรี ย บ
เสียเปรียบ อาจทําใหทะเลาะกันได (P022 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- ประวัติศาสตรและกระแสมุสลิม เปนตัวแปรหนึ่งที่เขาตองการปกครอง
ตนเองเราเขาใจปญหาหรือไม ไมใชโทษแตเจาหนาที่รัฐ (P064 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:56
ศาสนา: พุทธ)
- พูดถึงสถานการณในพื้นที่ชายแดนภาคใตปญหาที่เปนปจจุบันเปนปญหา
ทางใจความขัดแยงทางประวัติศาสตร เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ปญหาความขัดแยงทาง
ประวัติศาสตร (P022 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ:59 ศาสนา: พุทธ)
2.6 สํานึกความเปนไทย
เพราะ ชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ขาดการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมและภาษากับประชาชนสวนใหญของประเทศ จึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหชาวไทย
มุสลิมในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ขาดสํานึกความเปนไทยแมวาจะเกิดในประเทศไทย
และทํามาหากินบนผืนแผนดินไทยมาเปนเวลาชานาน แมในปจจุบันคนสวนหนึ่งในพื้นที่จะมี
ความรูสึกเปนไทยมากขึ้น จะเห็นไดจากโลกทัศนตอความเปนไทย ปรากฏในขอมูลจากการเลา
เรื่องและเรียงความ ดังนี้
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- คนที่นี่ยังมีความรูสึก สํานึกเสมอวาไมใชคนไทย เขายังรูสึกวาอยูในรัฐ
ของเขาแลวเรามาปกครองการแกปญหาตองถูกจุดไมใชเยียวยาอยางเดียว (P064 เจาหนาที่ของรัฐ
เพศ: ชาย อายุ: 56 ศาสนา: พุทธ )
- คนในพื้นที่จะยิ่งไมรูสึกวาตนเปนคนไทยเลย พอสื่อสารกับคนในพื้นที่
อื่นๆ ของประเทศไมรูเรื่องก็ยิ่งจะทําใหเขาถูกมองอยางแบงแยกออกไปมากกวาเดิม เขาเลยไมคอย
พูดกับคนแปลกหนาดวย (P035 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- เรื่องภาษา ก็ตางมุมมองกันมาก เพราะถาเรายังมองวา ภาษาคือ การสื่อถึง
ความเปนชาติ ภาษาที่สอง สาม สี่ จะตางกันไมเปนไร แตการแสดงความเปนชาติตองมีภาษาหลัก
และคนในชาติจําเปนตองเรียนรูและใชในชีวิตประจําวันได (P038 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 47
ศาสนา: อิสลาม)
- ขาพเจามีความภาคภูมิใจมากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชทรงครองราชยสมบัติครบ 60 ป อันยาวนานที่สุดในโลก ( เรียงความ No. 043 ชั้น ม.4 เพศ:
ชาย ศาสนา: อิสลาม)
- กระผมมีความภาคภูมิใจที่ไดเกิดมาเปนคนไทยคนหนึ่งที่ไดดําเนินชีวิต
บนผืนแผนดินนี้ ซึ่งเต็มดวยหยาดเหงื่อของผูมีเมตตากรุณา สายพระเนตรที่กวางขวางบนผืน
แผนดินนี้ ที่ไดทรงชวยเหลือปวงชนที่ตกทุกขไดยาก ( เรียงความ No. 034 ชั้น ม.4 เพศ: ชาย )
- ภูมิใจที่เปนไทย มีภาษาไทย ( เรียงความ No. 057 ประชาชน เพศ:หญิง
ศาสนา:อิสลาม)
- สิ่งที่ผมประทับใจ และภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือ การที่เกิดมาแลวเปนคน
ไทยไดอยูบนพื้นแผนดินไทย ( เรียงความ No. 030 ชั้น ม.3 เพศ: ชาย ศาสนา: อิสลาม)
2.7 การเมือง และอิทธิพล
ประเด็นที่ผูกอความไมสงบใชเปนยุทธศาสตรในการชี้นํา ชักจูง แนวรวม
ไดผลเนื่องอยางมากในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต คือ ประเด็นของการเมืองและอิทธิพล
เพราะยังมีปญหาที่เ กิดจากกลุมการเมืองและอิ ทธิพลอยูมาก โลกทัศน เ กี่ย วกับ กลุมการเมือง
อิทธิพล การทุจริต และยาเสพติด ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ปญหาผูนําหมูบาน นาจะเปนปญหาเกือบ 80 ที่เอาเปรียบลูกบานอยางเชน
กรณีแจกวัว มาเอารายชื่อคนจนใหเซ็นชื่อกอนรับวัว พอวัวมาคนที่เซ็นไมไดพวกผูนําเอาไปหมด
ผูนําหมูบานแตละคนเปนคนที่มีอิทธิพล คนที่มีความรูความสามารถจะไมไดเปน (P058 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ: 46 ศาสนา: อิสลาม)
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- ที่นี่มีการโกงกินกันเยอะในระบบราชการ เปนปญหาที่แกยาก ปญหาเรื่อง
การขมขูบางครั้งก็ถูกนํามาอาง แตจริงๆ แลวเปนเรื่องของระบบราชการที่ตุกติกเสียเปนสวนใหญ
(P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- เมื่อกอนเก็บคาคุมครองชาวบานก็ตองจายทุกคน (P007 เจาหนาที่ของรัฐ
เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- บางครั้งก็ใชสถานการณ วาเปนเรื่องของการเรียกคาคุมครองยิ่งทําใหคน
มองพื้นที่เปนเรื่องไมดี แตบางทีก็ทิ้งปญหาของผูนําไมไดอาจจะเปนเรื่องของอิทธิพลสวนหนึ่งทํา
ใหคนภายนอกไมกลาเขามาชวยเหลือเขาคิดวาบานเราเองเรายังไมรัก (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย
อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- การรายงานเรื่องผูมีอิทธิพลก็ไมเปนไปตามความเปนจริง บางอําเภอไมมี
เลย เพราะไมกลารายงาน ก็ทําอะไรไมได (P059 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ศาสนา: อิสลาม)
- การที่ มีคอรรัปชั่น ยาเสพติด อิทธิพล ของหนีภาษี ตนเหตุมาจากผูนํา
เหลานั้นแหละ (P028 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- รัฐบาลตองเพงเล็งเรื่องตางๆ นี้ (อิทธิพล) พรอมทั้งขจัดพวกอิทธิพลจาก
เหลาขาราชการและการเมืองใหหมด (P039 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:47 ศาสนา: อิสลาม)
- ที่นี่มันปญหาสารพัน ทั้งของเถื่อน น้ํามันเถื่อน แมแตขาวยังกักตุนเลย
ของเถื่อนก็เขาออกเปนวาเลนถือวาเปนเรื่องธรรมดาไปทั้งไทยพุทธมุสลิมทําหมด เจาหนาที่ก็คง
เห็นวาไมเปนไรเพราะสงไปฝงโนน ก็ไมเดือดรอน (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย อายุ:45
ศาสนา: พุทธ)
- ก อ นมาทํ า งานก็ ติ ด ตามสถานการณ ท างภาคใต พ อสมควร คิ ด ว า
สถานการณความรุนแรงดังกลาวเกิดจากการเสียประโยชนของกลุมผลประโยชนตางๆ มากกวา
(P029 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ:37 ศาสนา: พุทธ)
- ขอมูลที่ไดรับนาจะมาจากสาเหตุ การเสียผลประโยชนของคนกลุมนอย
แลวก็มาจากการแบงแยกดินแดน ไมไดหมายถึงคนไทยมุสลิมในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต
จะแบงแยกดินแดนทุกคน เปนเพียงเฉพาะคนบางกลุมเทานั้น เราเปนผูปฏิบัติก็ทําไปตามนายสั่ง ให
ปฏิบัติก็ตองทํา ตองมีวินัย (P030 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย อายุ:33 ศาสนา: พุทธ)
- งบประมาณทุ ก อย า งที่ ล งมาก็ ม ากไป คนที่ ไ ด ผ ลประโยชน ก็ ไ ม ใ ช
ชาวบาน แตคนที่เดือดรอนที่สุดคือ ชาวบาน (P021 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 62 ศาสนา: พุทธ)
- สถานการณในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตจริงๆ แลวมีสาเหตุมากมาย
ทั้งเรื่องการหักหลัง การคาของเถื่อน ของหนีภาษี ความขัดแยงการเมืองทองถิ่น แตก็ทําโดยพวก
แบงแยกดินแดน (P033 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:34 ศาสนา: พุทธ)
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- เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดก็เปนปจจัยของปญหาดานหนึ่งที่มีความเกี่ยวพัน
การเสียผลประโยชน ทําใหเปนปญหาการเขาออกทางชองทางซึ่งไมเกี่ยวของกับทางขบวนการ
แบงแยกดินแดน (P022 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ:59 ศาสนา: พุทธ)
- การเมื องมีสวนมากในการทํา ใหสถานการณรุน แรงขึ้น คนที่จะสราง
สถานการณกเปนพวกกับคนที่มีผลประโยชนทั้งนั้น ทั้งยาเสพติด ของเถื่อน (P062 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ:69 ศาสนา: พุทธ)
- อยางคนที่ตายไดคาเยียวยาแตก็ถูกหักเงินไปเยอะ เพราะฉะนั้นคนที่ได
ผลประโยชนก็ถือวายิ่งตายยิ่งดี เงินราชการลับเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหเหตุการณยังมีอยู จายไดงายแต
ไมไดถึงตัวคนรับ คนที่ตายถูกหักไป 20 เปอรเซ็นต คนยิ่งตายมากก็ยิ่งดี (P021 ชาวบาน เพศ:หญิง
อายุ: 62 ศาสนา: พุทธ)
- ลูกนองนักการเมืองบางคนอยูในพื้นที่เปนผูมีอิทธิพล (P055 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ: 39 ศาสนา: พุทธ)
- สมัยกอนที่นี่แมจะโจรเยอะแตก็ไมทําอะไรชาวบาน เขามีอาชีพเปนโจร
เขาก็เรียกค าคุมครองคนรวยชาวบานก็ไมเ ดือดรอน และก็รูตัว วาเปนใคร ส วนมากจะเรียกค า
คุมครองเทานั้น และก็มีสัจจะบอกวาไมยุงก็คือไมยุง (P021 ชาวบาน เพศ:หญิง อายุ:62 ศาสนา:
พุทธ)
- ตอนนี้ไปสมัครงานหลายแหงแลวก็ไมรูจะไดหรือเปลา เพราะที่นี่สอบ
เขายาก ตองมีพรรคพวก ตอนนี้ตองมีเงิน ยังไมรูจะไดเขางานเมื่อไหร (P025 ชาวบาน เพศ: หญิง
อายุ: 24 ศาสนา: อิสลาม)
- มีผูที่คุนเคยอยูศูนยอนามัยของบางตําบล รอยทั้งรอยวัยรุนตรวจฉี่สีมวง
หมด(P013 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 58 ศาสนา: พุทธ)
- ผมเป น ผู นํ า คนหนึ่ งที่จ บ ป.ตรี พอมี ก ารสอบนายก อบต. ผมเลยลอง
สมัครดู ผมแพ เพราะผมไมไดใชวิธีสกปรก ซึ่งเขาตองใช ผมไมมีเงิน ไมไดแยกเงิน ถามีเงินผมก็คง
จะได แตถึงมีเงินก็คงไมแจกเพราะถือวาเปนบัณฑิตแลว (P061 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 52 ศาสนา:
อิสลาม)
- แกปญหายาเสพติดในหมูบานกอน จะชวยปญหาความไมสงบตามมา
เพราะไมมีคนรูขอมูลทั้งๆ ที่เปนปญหาสังคมใหญ ที่สงผลตอสิ่งอื่นๆ ตามมารวมถึงการกอความ
ไมสงบ (P013 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 58 ศาสนา: พุทธ)
- พูดถึงยาเสพติดยังไมหมดไป รัฐบาลไมเคยชนะยาเสพติด และคิดวาจะไม
มีวัน เพราะยะลายังมีเยอะยิ่งตอนนี้ยิ่งรุกหนัก (P013 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:58 ศาสนา:
พุทธ)
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- ตอนนี้เงินยาเสพติดก็เขามาสนับสนุนมาก คนที่ร่ํารวยจากยาเสพติดมาก
พอรัฐบาลปราบจริงจัง ก็เลยสงเงินมาใชสรางสถานการณในภาคใตถาไมมีรัฐบาลนี้ยาเสพติดก็
ระบาดเหมือนเดิม (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ:59 ศาสนา: พุทธ)
- คนในพื้นที่ที่คายาเสพติดก็มีเงินร่ํารวย มีใหเห็นมากมายเปนที่รูๆ กัน
(P021 ชาวบาน เพศ:หญิง อายุ:62 ศาสนา: พุทธ)
- เพื่อน ๆ ที่ไมไดเรียน ตอนนี้ก็ติดยาบาง ถูกตํารวจยิงตายบาง ไปเปนฝายที่
ไมดี เปนผูที่ไมมีความรู เขาลางสมองได ไมมีความรูที่จะนํามาเปรียบเทียบวาอะไรถูกอะไรผิด
(P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ไมวาเกี่ยวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพล คาของหนีภาษี คอรัปชั่น แลวแตมีใน
ภาคใต (P028 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- วัยรุนตรวจฉี่สมี วงหมด และนี่คือสาเหตุที่ทําใหเขาอยากไดเงินอะไรก็ได
งาย ๆ ทําอะไรละเผาตูโทรศัพทพันบาท อะไรที่ไดเงินงาย ๆ ที่จะไดมาเสพยาเสพติด เขาทํา นี่คือ
จุดที่ผูรับจางกอเหตุมีมากมาย สําหรับผูที่เปนตัวกอการนั้นอาจจะไมมาก แตก็อาศัยยาเสพติดนี่
แหละ (P013 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 58 ศาสนา: พุทธ)
- ขาวออกทางหนังสือพิมพ โทรทัศนวาภาคใตแบงแยกทางศาสนา ความ
จริงแลวไมใช คนในศาสนาเดียวกันนั่นแหละที่ไดผลประโยชนพวกที่มีตําแหนงและฉลาดกวาก็จะ
หาผลประโยชน คนในพื้นที่ (P060 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
2.8 กระบวนการยุติธรรมและ เจาหนาที่ของรัฐ
ชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต สวนหนึ่งยังรูสึกวาไมได
รับความเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรม และเจาหนาที่ของรัฐ โลกทัศนเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม และการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ
ดังนี้
- ตอนนี้ยิ่งมีเหตุการณเกิดขึ้น เจาหนาที่ขึ้นมาคนบานเอาเงินเขาไป 58,000
บาท เจาหนาที่มาเยอะมาก ไมมีใครยอมรับวาเอาไป ไมมีใครกลาเอาเรื่องดวย เปนเจาหนาที่ของรัฐ
แตงเครื่องแบบ เวลากลางวันแสก ๆ ชาวบานก็รู เหตุการณที่เกิดขึ้นไมเกิน 2 อาทิตยแตก็ทําอะไร
ไมได (P060 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ชาวบ า นบอกไปก็ ไ ม มี ห ลั ก ฐาน เมื อ งไทยไม มี ค วามยุ ติ ธ รรม ทํ า ให
ความรูสึกของประชาชนยิ่งเลวรายลงไป มีชาวบานจํานวนมากเห็นแตทุกคนก็รูวาทําอะไรไมได
ตอนนี้แยกไมออกระหวางโจรกับเจาหนาที่ของรัฐแลว (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา:
อิสลาม)
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- ไมรูวาจะเกิดเหตุการณแบบนี้อีกกี่ครั้ง เพราะเวลาเกิดเหตุก็บอยมาก แลว
ก็มาคนมาจํานวนมาก ชาวบานบอกขอมูลอะไร ก็ถามวามีพยานไหม เอามาชี้ตัวไดไหม ชาวบานที่
ไหนจะกลา ชาวบานไมรูกฎหมายดวย ชาวบานก็รูแตไมไดหมายความวาเจาหนาที่ของรัฐไมดีทุก
คน บางคนก็ดี แตคนที่ไมดีก็ทําใหเกิดเรื่อง ชาวบานก็รูสึกไมดี ชาวบานไมมีปญญาที่จะตอสู เพราะ
รูวาสูไมได (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- ที่รายกวานั้น เจาหนาที่กลับมาจับเด็กที่บานไปแทน (จับเด็กไปแทนผูที่
ก อ เหตุ ) เดื อ นหนึ่ ง แล ว ก็ ป ล อ ยมา เหตุ ผ ลที่ จั บ ก็ เ พราะว า เป น เด็ ก วั ย รุ น คิ ด ว า รู เ ห็ น กั น (P060
ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:55 ศาสนา: อิสลาม)
- เมื่อ 50-60 ปกอน ไปอําเภอก็ไมไดรับการตอนรับ ไมชวยเหลือ เคยมี
เจาหนาที่มาจับชาวบานทําใหเขาเชื่อ บางทีก็จับไปขัง บางทีก็จับไปฆา ถึงตอนนี้ดีขึ้น แตเขาก็พูด
กันตอๆ กันมา (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- วันกอนก็ใชรถปคอัพใหมมายิงกราดแลวก็ไปตอนเชาก็มาจับเด็กที่ขาย
ของอยู ตอนที่ยิงเด็กก็ยังอยู ตํารวจก็เห็นวาคนบนรถเปนคนยิงแตเวลามาจับเด็กมาเปนรอย บอกวา
เปนคนทํา ผมอยูในเหตุการณ ตํารวจกําลังมาซื้อของที่บานผม ผมไดยินเสียงปนดังก็บอกตํารวจ
ตํารวจก็หันไปมอง ทั้งหมดเห็นกัน 4 คนวามีรถวิ่งผานไป ถือปนยาวสีดํา อยูบนรถ มือยังถือปนอยู
แลว ก็วิ่ง ผา นไปในเมื อ งอย า งเร็ ว ไม ถึงครึ่ง ชั่ว โมงก็ ไ ดยิน ตํา รวจรายงานทางวิ ทยุ สีร ถถู ก ตอ ง
รายงานวาปายเลขอะไร ผมยังคิดวาเห็นไดอยางไร ผมก็ยืนดูยังไมเห็นเลยแตคนรายงานไดแลว แลว
ยังวิ่งเขาไปในเมืองอีก เลยไมรูวาเกิดอะไรขึ้น (P060 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:55 ศาสนา: อิสลาม)
- เราตองเขาถึงเขาใจปญหา แลวลดเงื่อนไขของปญหาที่ทราบแลว บริหาร
จัดการกับกลุมเสี่ยงอยางถูกตอง ไมใชแคสงสัยก็อุมฆาโดยไมไดผานกระบวนการยุติธรรม ถาไม
แยกแยะวาเปนเสือเปนแมวก็เทากับเรากลับไปเริ่มตนใหม (P041 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:
58 ศาสนา: อิสลาม)
- บางครั้งกระบวนการยุติธรรมของศาลก็ไมถูกตอง คนที่มาแกปญหาก็มา
วัน 2 วัน ก็คิดวาแกปญหาไดแลว (P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย อายุ:45 ศาสนา: พุทธ)
- ระบบของเราไมเหมือนมาเลเซีย ขบวนการยุติธรรมเขาชัดเจน นี่ยังยายคน
ไมดีมาลงที่นี่ก็ยิ่งไมยุติธรรม (P021 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 62 ศาสนา: พุทธ)
- วันกอนผมถูกไลยิง พยายามวิ่งชนทายกะจะใหผมลงไป ผมไมลงไลยิงกัน
ไปจนถึงดานทหารเลยจับได แตก็มีผูใหญขอเคลียรเอาไปจนได พออาทิตยตอมาคนนี้ก็ยิงแมคาอีก
ที่นี่เปนแบบนี้ (P017 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:45 ศาสนา: พุทธ)
- ปญหาที่นี่สงบไดแตตองใชเวลา ยะลายังดีกวาที่ตันหยงลิมอหรือระแงะ
เพราะที่นั่นทุรกันดารกวาที่นี่ก็ยิ่งไมมีคน ไมมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไป (P011 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:
35 ศาสนา: อิสลาม)
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- เรื่องพวกนี้เราพูดไปก็ไมได ก็ไมรูใครเปนใคร คนที่เห็นเหตุการณเปนเด็ก
ตํารวจก็เอามาสอบสวน เวลาสอบสวนก็มากันเสียใหญโต ซึ่งก็รูวาเปนอันตรายสําหรับเด็ก ไมเคย
ใหความปลอดภัยกับคนที่เปนพยานให ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่คนไมยอมเปนพยาน (P021 ชาวบาน
เพศ:หญิง อายุ: 62 ศาสนา: พุทธ)
- ขณะมีคนตายโทร.ไปตํารวจยังไมคอยจะมา กวาจะมา โทร.ติดตอ 2-3 ครั้ง
แลวถามวาเห็นโจรไหม โจรที่ไหนจะรอตํารวจนานขนาดนี้ คนถูกยิงยังไมตาย ก็ไมยอมเอารถไป
รับ ยังถามวาโทร.ไปทําไมอีกดวย ตอนหลังก็ยอนมาจับเด็กที่ไมรูเรื่องในหมูบานไปขังอยูเดือน
หนึ่งบอกวาเปนแกนนําแลวปลอยออกมา ปญหาที่ลึกๆ คือการทํางานของเจาหนาที่ ตอนเกิดเหตุ
ไมเคยมาหาหลักฐาน แตไมนานก็มาจับคนไป (P021 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ:62 ศาสนา: พุทธ)
- ตั้งนานมาแลวที่เจาหนาที่ไมเคยเขามาในหมูบาน บางหมูบาน 20 กวาป
มาแล ว บางแห ง ไม มี โรงเรี ย นไม มี ส ถานที่ ร าชการเลย การประชาสั ม พั น ธ ต า งๆ ก็ ไ ม ทั่ ว ถึ ง
ชาวบานไมเคยรับรูอะไรเลย (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ถาสืบความเปนมาแตละครั้งจะพบวามาจากเจาหนาที่บานเมืองมีอํานาจใน
พื้ น ที่ ก ดขี่ ก ลั่ น แกล ง ประชาชนต า งๆ นานา จนคั บ แค น ใจต อ งหนี ไ ปแล ว มาสู กั บ ประชาชน
( เรียงความ No. 055 ประชาชน เพศ:ชาย ศาสนา: อิสลาม)
- ภาครั ฐ ข า ราชการจะต อ งปฏิ บั ติ ต อ พี่ น อ งประชาชนในพื้ น ในกรอบ
ระเบียบของกฎหมายมีความยืดหยุนไมใชความรุนแรง (P050 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:59
ศาสนา:พุทธ)
- มีลูกทั้งหมด 7 คน งานก็ไมมีทํา ลูกก็ไมไดแจงเกิดทุกคน ก็เลยไมไดเขา
เรียน (P004 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ:33 ศาสนา: อิสลาม)
2.9 การแกไขปญหาของรัฐ
ป ญ หาความไม ส งบจากการก อ ความไม ส งบในพื้ น ที่ ช ายแดนสามจั ง หวั ด
ภาคใตที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั้น คนในพื้นที่ มีโลกทัศนตอการแกปญหาของรัฐ ปรากฏในขอมูล
จากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ตอนนี้สถานการณมันพัฒนารูปแบบ เรายังขับรถไลตามโจร คงไมมีวัน
สงบตองใชสมองตองมาวิเคราะหใหดี ตองรบดวยปญญาเพราะเขาไมสมานฉันทดวยแตตองใหคุม
สถานการณไดสูญเสียนอยที่สุด (P075 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 59 ศาสนา: อิสลาม)
- เรื่อง กอส.(คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ)ขอเสนอ
ตางๆ ทําอะไรไมได เพราะเขาไมสมานฉันทดวย จะเกิดผลอะไร ขอเสนอไมมีอะไรเปนรูปธรรม ยิ่ง
สรางความหวาดระแวง สรางชองวางของคนในพื้นที่มากขึ้น (P066 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:
57 ศาสนา: อิสลาม)
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- คนที่คิดแกปญหาก็ไมเคยลงมาในพื้นที่จริง ๆ ลงมาแคที่ โรงแรมเรียกคนที่
เกี่ยวของไปถามไมมีทางที่จะไดขอมูลจริง (P061 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 52 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้การแกปญหาก็ไมมีอะไรคืบหนา ออกทีวีวามาถูกทางแลวแตจริง ๆ ใน
พื้นที่ไมมีอะไรดีขึ้น พวกลงมาวิจัยก็มาแคซีเอส (โรงแรมในปตตานี) หมูบานนี้ก็เกิดเหตุบอยมีความ
รุนแรง เราก็อยูในหมูบานตลอด ไมเคยเห็นมีนักวิชาการมาพูดดวยเลยแลวจะรูปญหาไดอยางไร
(P060 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- สิ่งที่นากลัวไมใชการยิงกัน แตกลัวเรื่องการทุมงบประมาณไปแกปญหา แลว
เอื้อประโยชนแกฝายตางๆ (P063 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 71 ศาสนา: อิสลาม)
- ที่ เ ขามาช ว ยแก ป ญ หาก็ ไ ม ต รงจุ ด ไม เ คยเห็ น มาลงในพื้ น ที่ ก็ ไ ด แ ต เ รี ย ก
โตะอิหมาม กรรมการกลางประจํามัสยิดและโตะครู เวลาเขาถามก็ถามกลุมนี้ พวกกลุมนี้ก็ไมเคย
บอกอะไรแกประชาชนเหมือนกัน เขาถามก็บอกวาเหมือนไมมีอะไรเหมือนเดิม ขอมูลที่เขาใหเขาก็ดู
ประโยชนของตัวเองเปนหลัก (P060 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- การเผาโรงเรียนและการปดลอมเจาหนาที่ขณะนี้ เปนเกมเดิมๆ แตทําใหเห็น
ศักยภาพการควบคุมมวลชน การที่นํามวลชนผูหญิง เด็ก เขาเปนแนวหนาการรบ ไมตางอะไรกับที่
ตันหยงลิมอ และกูจิงลือปะ เกมแบบนี้ในรัฐบาลกอนฝายรัฐแพตลอด ทําไมไมใชนักวิชาการมาศึกษา
บาง (P075 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 59 ศาสนา: อิสลาม)
- สงสารเจาหนาที่ทหาร ตํารวจที่ดีจริง เพราะไมหลับไมนอนเพียงหาจุดจะ
แกปญหาในหมูบานเพื่อความสงบสุขก็แกกันไมหยุดแลว (P028 ผูนําชุมชน เพศ:ชาย อายุ:57
ศาสนา: อิสลาม)
- ที่กั้นถนนมีทุกหมูบานเปนของพวก ชรบ.( ชุดรักษาความสงบหมูบาน)ได
เงินกันมาหลายหมื่น แตชวยอะไรไดไมมาก เหตุก็ยังเกิดทุกวัน จับคนรายไมได ตอนนี้เงินมาลง
ภาคใตเยอะมาก คนที่ไดผลประโยชนก็มีเยอะแตก็ไมคอยถึงชาวบาน (P048 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:
51 ศาสนา: อิสลาม)
- แต ที่ ม าเลย รู ข า วเราทุ ก เรื่ อ ง แต ที่ โ น น ก็ มี ฝ า ยค า น แต ฝ า ยค า นเขาไม
เคลื่อนไหว เขาเคลื่อนไหวไมไดถา นั่งคุยกัน 4-5 คน พูดเรื่องการเมืองก็ไมไดแลว ที่โนน(มาเลเซีย)
เขาควบคุมกันได ไมใหมีขาวไมดีออกมา (P019 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:23 ศาสนา: อิสลาม)
- เวลาจะถามปญหา แลวมาประชุมก็ไมมีใครใหขอมูล เขาประชุมลูกบานกัน
หมดแลว (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- พวกสมานฉันทอะไรก็ไมเคยมาถามชาวบาน ถามแตกรรมการกลาง ถามแต
โตะครู ไมเคยมาคุยกับชาวบาน คุยอะไรกันเขาก็ไมมาบอกชาวบาน ชาวบานก็ไมเคยรับรูวาอะไร
(P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
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- คนที่มาเปนทางการไมมีใครพูดความจริงใหเด็ดขาด ยิ่งมาลอมหนาลอม
หลังหมดสิทธิ์ที่จะรูเรื่องอะไรเลย ถามาในระบบก็ไมมีใครพูดขอมูลจริง ตองมาแบบไมรูไมชี้ คน
ที่นี่เขารู เขาตองเอาชีวิตรอด ถาพูดไปเขาก็ตายแมแตในใจอยากพูดจริงก็พูดไมได ไมรูวาใครเปนใคร
เลย หัวหนาโจรกลุมไหนก็ไมรู (P060 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- คนในพื้นที่พูดออกทีวีไมได ไมเกินอาทิตยก็ตายแลว ไมมีใครบอก ไมมี
ใครรูวาใครเปนโจร พวกที่เขาหากินอยูกับคน กับโจรอยูรอบๆ ตัว พอพูดไปเขาโกรธที่เราพูดจริง
เราก็ตายแลว (P060 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ชายแดนสามจังหวัดภาคใตเปนแบบนี้ ที่อื่นผมไมรู ที่นี่เขาประชุมกันบอย
มีเบี้ยประชุมมาก แตไมเคยมาประชุมกับประชาชนในพื้นที่เลย เปนเรื่องของผลประโยชนเหมือนกัน
(P060 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้ ก ฎหมายยิ่ ง เอื้ อ เวลามี ก ารประชุม แก ปญหาในพื้ น ที่ส ามจั ง หวั ด
ภาคใตก็เชิญแตโตะอิหมาม กรรมการกลางประจํามัสยิด ไปประชุมที่โรงแรมเขาก็ไดขอมูลของกลุม
ที่ตองการผลประโยชน (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- กลุมโจรเดิม ๆ ที่มอบตัว ตอนนี้ก็กลับมาเปนผูนํา หลังจากที่โจรจีนมอบตัว
แลวก็ไมคอยมีอะไร ป 37-38 มีการเผา โรงเรียน ก็ไมรุนแรง (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65
ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้ปญหาเรื่องเงิน เรื่องงบประมาณ เรื่องเงินเยียวยาก็เปนปญหามาก
โจรบางคนตายแลวไดเงินมากกวาตํารวจ ทหาร (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- หลังยึดอํานาจเปลี่ยนรัฐบาล มีการฆาแทบไมเวนวัน ประชาชนอพยพออก
นอกพื้นที่มากมาย ฝายรัฐแทบไมสามารถปกปองประชาชนได (P075 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย
อายุ:59 ศาสนา: อิสลาม)
- ตั้งแตมีคณะสมานฉันทขึ้นมาก็ยิ่งรุนแรง เพราะเขาไมสมานฉันทกับเราเลย
กลุมที่กอเหตุไมเคยคิดสมานฉันท แลวจะเกิดไดอยางไรถาทําฝายเดียว (P064 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:
ชาย อายุ:56 ศาสนา: พุทธ)
- เราทําผิดพลาดตั้งแตลดทอนอํานาจ ศอ.บต. (ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต) เราไมคอยทําเปนคอยเปนคอยไป ไมสอดคลองกับระบบของคนในพื้นที่ (P064
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:56 ศาสนา: พุทธ)
- อยางคณะสมานฉันทชาวพุทธที่นี่ไมรับเลย อยากไลไปใหพน แมแตมีพระ
ก็ไมรับ เพราะตั้งแตมีคณะนี้ไมเคยมาพบชาวบานจากวัดที่นี่เลยพบแตมุสลิมนอกนั้นนั่งเทียนหมด
(P062 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:69 ศาสนา: พุทธ)
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- พวกที่ออกหมายจับเปนของจริงทั้งหมด แตระบบศาลยุติธรรมยังชา บาง
คดียังไมไดตัดสิน พอไมมีผลการตัดสินออกมาก็ทําใหมีความฮึกเหิมมากขึ้น (P006 ทหาร ตํารวจใน
พื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- รัฐบาลยังแกไขไมถูกทาง แทบจะไมคนลงมาถึงชาวบาน สวนมากก็มาที่
จังหวัด ใหตามพวกโตะอีหมาม ผูนํา เขาไมไดขอมูลที่แทจริงไมมีทางที่จะได ถาเขาไมไวใจ เขาไมมี
ทางที่จะบอกขอมูลอะไรเลย (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:หญิง อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- ถาเขาพูดไปเขาก็ตายเขาไมบอกความจริงตองเอาชีวิตรอดไวกอนเดิมอยูกัน
ไมไดแบงแยก เราแยกกันไมออก แตตอนนี้รูสึกมากเพราะสถานการณเปลี่ยนไป (P014 เจาหนาที่
ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- ยิ่งจะทําใหดูเหมือนวาไมตองใชกฎหมาย ยิ่งประกาศ พ.ร.ก. (พระราช
กําหนด) กฎอัยการศึก ถาพิสูจนวาเปนโจรจริงก็ใหประหารชีวิตไปเลย บางทีจับโจรแลวก็ปลอยไป
อีกไมเด็ดขาด ใหโอกาสอีก รูวาเปนโจรก็ปลอยออกมาใหโอกาสอีก (P021 ชาวบาน เพศ:หญิง อายุ:
62 ศาสนา: พุทธ)
- อยางนี้ก็เขาทางเขา เวลาประชุมแกปญหาภาคใตก็เชิญโตะอีหมาม อิสลาม
กลาง โตะครู อยางนี้ก็ยิ่งเขาทาง (P021 ชาวบาน เพศ:หญิง อายุ:62 ศาสนา: พุทธ)
- การจับผูตองหาบางครั้งใหการสารภาพแลวก็กลับคําใหการ พวกทนาย
มุสลิมก็จะชวยเต็มที่ บางครั้งกับโจรก็ใชกระบวนการยุติธรรมไมไดทั้งหมด กระบวนการยุติธรรม
ของคนไทยไมเหมือนตางประเทศ ไมใชการพิสูจนเหตุผลแตมีระบบเสนสาย บางครั้งตอนใหตายก็
ยังไมยอม (P056 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 42 ศาสนา: พุทธ)
- ปที่แลวมีโครงการเที่ยวฟรีกินฟรี คนที่จัดก็ไดเงินไป ไมคอยลงถึงชาวบาน
จัดครั้งหนึ่งก็ไดแลว 30,000 - 40,000 บาท (P021 ชาวบาน เพศ:หญิง อายุ: 62 ศาสนา: พุทธ)
- การมองหาหั ว หน า ขบวนการไม ไ ด ช ว ยอะไรเลยแต ต อ งคิ ด ว า ความ
เคลื่อนไหวของคนจํานวนมาก สามารถบงการหรือลอลวงคนจํานวนมากออกมาปฏิบัติการรายแรง
ไดอยางไรมีปจจัยอะไรที่ผลักดันใหคน เหลานี้เคลื่อนไหวรวมกัน (P043 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย
อายุ:53 ศาสนา:พุทธ)
- ชาวบานที่นี่จะตอบวาปญหาที่นี่แกไมไดพฤติกรรมที่ออกมาไมมีใครรับ
โทษใครไมได ตองใชกระบวนการ ปญหามีไวแกตองแกได แตใครจะแก การจับแลวปลอยก็ทําให
แกปญหายาก เงินที่รัฐใหไมไดแกปญหา (P027 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 67 ศาสนา: พุทธ)
- เพราะชาวบานกลัวและไมไววางใจกัน จึงทําอะไรได ไมชวยเหลือรัฐ(P043
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 53 ศาสนา: พุทธ )
- ตองแกไขที่ผูนํา นโยบายตองระวังคําพูด ไมยั่วยุใหสถานการณแรงขึ้น
(P024 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: พุทธ)
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- เสนอแนะใหหนวยงานตางๆ ทํา ที่เปนอยูตางคนตางทํา แตกอนมี ศอ.บต.
พอเชื่อมได แกปญหาไดในพื้นที่เชน ถารูวาขาราชการคนไหนไมดีก็ไปบอก ใน ศอ.บต.มีกรรมการ
ที่ปรึกษา มีปญหาอะไรก็มาปรึกษากัน กก.สสส.จชต.ก็มีแตไมควรใหทหารทํา ควรใหพลเรือนนํา
ไมใชทหาร ชาวบานเขาก็กลาเขาหาแต ทหารไมใช เขาตองกลาเขาหา ดวยไมใชไปหาเขาอยางเดียว
(P027 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 67 ศาสนา: พุทธ)
- เรื่องของงานการขาวนาจะมีความเปนไปไดเรื่องความจริงการเสนอขาว
ควรจะเปนการเสนอเรื่องจริงไมปด กั้นสามารถใหประชาชนมีสวนรวมไดสังเกตบุคคลแปลกหนาเขา
ออกนาจะใหมีประชาชนมีสวนรวมการใหขาวสารกับเจาหนาที่ควบคูกับการรักษาความปลอดภัยแก
ประชาชนได (P049 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ: 58 ศาสนา: พุทธ)
- เราไมทันยุทธวิธีเขาที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เราตามแกไมทัน รัฐเราตามไมทัน
(P024 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา:พุทธ)
- ปญหาคงตองแกดวยความรุนแรงเพราะใชวิธีนุมนวลคงไมไดแลวเขาไม
นุมนวลดวย ชาวบานที่นี่อยูแบบหวาดผวาแลว สวนมากคนที่ตายก็เปนไทยพุทธ มุสลิมเปนพวกที่
หักหลังกันเทานั้น แตละคนมุสลิมที่อยูไดก็ตองมี Back up (P017 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:45
ศาสนา: พุทธ)
- การคิ ด ว า ให พ วกเดี ย วกั น มาแก ป ญ หา มุ ส ลิ ม ด ว ยกั น ไม ใ ช เ ป น การ
แกปญหาที่ถูก เพราะพวกนี้รักพวกพอง ไมมีคําวาผิด (P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย อายุ: 45
ศาสนา: พุทธ)
- โจรที่มีหมายคาหัวสูงๆ ก็มีรายชื่ออยูในหมูบาน จริงๆ สวนราชการตั้ง
คาหัวสูงเกินไปแลวมาตั้งสมมติฐานวาอยูที่บานนี้ ทั้งๆ ที่ไมไดอยูที่นี่เลย สายขาวผิดพลาดมาตลอด
เพราะชื่อหมูบานนี้ติดตลาดแลว (P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- คิดวาการปฏิบัติหนาที่ของ เจาหนาที่ควรจะเพิ่มงานดานมวลชนสัมพันธ
พรอมกับการศึกษาจึงจะชวยแกไขสถานการณภาคใตได และคิดวาเมื่อมวลชนดี การศึกษาดี กินดีอยู
ดี เหตุการณตางๆ ก็จะสงบไปเองควรใชบุคลากรในพื้นที่ที่รูจักขนบธรรมเนียม ประเพณี ในการ
ปฏิบัติงานดานมวลชนสัมพันธ (P039 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 47 ศาสนา: อิสลาม)
- การผูกขาดกระบวนการยุติธรรมจากวิธีการทํางานของตํารวจยุคเกาๆ ก็ไป
สรางเงื่อนไขสุมไฟในพื้นที่ไปขยายเงื่อนไข และนํามาปลุกระดมไดทุกครั้งไป ในยุคเกาๆ สราง
เงื่อนไขเรื่องขาราชการรังแกประชาชนเอาไว ตองอยาใหมี (P041 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:58
ศาสนา: อิสลาม)
- พวกนี้เราจะไปวางยุทธศาสตรยุทธวิธีเหมาเขงลงไปรวมกับกลุมอื่นคง
ไมได จะตองมีฐานขอมูลพวกนี้ตองเขาถึงแยกแยะบริหารจัดการของเขาชัดเจน (P041 เจาหนาที่ของ
รัฐ เพศ:ชาย อายุ:58 ศาสนา: อิสลาม)
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- การที่จะเลือกคนดี หรือจะรูวาในแตละหมูบานใครคือคนดี ไมเลือกแบบที่
เลือกผูใหญหรือ อบต. ตองไดขอสรุปมาจาก ทหาร ตํารวจ ครูบาอาจารย หมออนามัย ที่อยูในตําบล
แตละตําบล พวกนี้รูแนนอนวาใครดีในแตละหมูบาน หรือในแตละตําบล (P028 ผูนําชุมชน เพศ:ชาย
อายุ:57 ศาสนา: อิสลาม)
- จะแกปญหาก็ตองเขาใจและยอมรับความตองการที่แตกตางกันของแตละ
คน ต อ งเอาใจเขามาใส เ รา และตอ งคิด บนพื้น ฐานของการอยู รว มกั น ให ม ากที่สุ ด ไมใ ชคิ ด บน
ผลประโยชนหรืออํานาจทางการเมือง ตอนนี้มันอยูบนอํานาจของคนบางกลุม (P033 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ:34 ศาสนา: พุทธ)
- แลวถารัฐบาลไมใหงบพี่นองมุสลิมเขาไปขอความชวยเหลือจากองคกร
มุสลิมตางชาติมากๆ สักวันก็จะมีทุนสนับสนุนเขามาจากกลุมมุสลิมหัวรุนแรง แลวก็จะเขาขายที่เขา
ตองการเหตุการณยิ่งจะรุนแรง (P074 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:38 ศาสนา: อิสลาม)
- ถ า ได ค นดี แ น น อนบ า นเมื อ งมี ค วามสุ ข เจริ ญ คนดี คื อ มี ค วามรู มี
ความสามารถ เสียสละ พูดจริง ทําจริง เกง ริเริ่มสรางสรรค ตรงไปตรงมา ฐานะไมจน ความคิดดี
ชวยเหลือผูอื่นโดยไมมีการหวังตอบแทน ไมเห็นแกตัว (P028 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ:57 ศาสนา:
อิสลาม)
- เอาตําราการรบที่ตาม........มาตั้งแตครั้งสงครามเย็น ไปเผาไฟทิ้งดีกวา เรื่อง
บัญชีดํานั้นสวนใหญคือใชแตตองเปลี่ยนวิธีคิดใหม ที่ไมใช คนหาทําลายลาง ตามสูตรสําเร็จแบบ
....... อยางเอามา สรางเปนเงื่อนไขเพิ่มเรื่องอุมฆา หรือคุกลับ (P041 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:
58 ศาสนา: อิสลาม)
- หากหาตนตอไมถูกจุดเหตุการณจะขยายออกไป หากการแกปญหาความ
รุนแรงที่ทํามีเหตุทําใหมีแพะรับบาป ( เรียงความ No.060 ประชาชน เพศ: ชาย ศาสนา: อิสลาม)
- การแกไขควรแกไขที่ระบบราชการเรื่องความเปนธรรม ( เรียงความ No.
055 ประชาชน เพศ:ชาย ศาสนา: อิสลาม)
- ภายใตของกฎหมายลดความรุนแรงนาจะสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข
ได (P050 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:59 ศาสนา: พุทธ)
- กลุมโจรกับบุคคลทั่วไปอยูรวมกันไดการแกไขเรื่องความรุนแรงตองเริ่ม
จากตัวเจาหนาที่กอนเพื่อลดกระแสการตอตานจากประชาชน ออกเยี่ยมเยียนใหความสําคัญกับ
ประชาชนมาก ๆ เพื่อลดกระแสตอตาน (P049 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:58 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้รัฐใชวิธีการแกปญหาแบบเดียวกันกับหลายๆ ปญหา คือใชเงินและ
กําลัง รัฐทําใหเกิดความเสียหายตอศาสนาและสังคม (P043 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:53
ศาสนา: พุทธ)
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- ขอมูลพื้นที่ตองชัดเจน จะทําอะไรตองรูจริงแกปญหาไดจริง ปญหา
สามเหลี่ยมการขัดแยง ตองทําใหอยูได (P024 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: พุทธ)
- ควรมีการซักซอมแผนของพลเรือนไมใชมาแกไขปญหาปลายเหตุ คนที่
ตายแลวปลอยใหตายไป มีการเตรียมการปองกันอะไรเพิ่มไหม (P064 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:
56 ศาสนา: พุทธ)
- การแกไขปญหาชายแดนภาคใตวาอยาใชความรุนแรงโดยใหใชวิธีนุมนวล
เพื่อประชาชนในพื้นที่จะไดประกอบสัมมาอาชีพอยูรวมกันอยางสันติสุขอยางตอเนื่องโดยการแกไข
พัฒนารวมกัน (P049 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:58 ศาสนา: พุทธ)
- ถาสามารถแกไขปญหาเรื่องระหวางเชื้อชาติและศาสนา รวมถึงเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรได เรื่องการแบงแยกไมตองพูดถึงทําไมได (P050 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:59
ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้เราใชน้ําเย็นลวกไกเพื่อถอนขน คงทําไมได งานมวลชนอยางเดียว
คงชวยไมได เราแยกคนไมดีออกมาไมได เราใชน้ําเย็นหมด พวกโจรไมรูสึก (P053 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ:41 ศาสนา: พุทธ)
- กอนมี ศอ.บต.มีกิจกรรมเพื่อใหเขาใจกันมาก เชนไปเยี่ยมปอเนาะ มัสยิด
ฟงบรรยายสรุป มาเสวนาปญหากันความเขาใจเบื้องตนเกิด เพื่อใหเกิดความเขาใจควรเรียนภาษา
มาลายูใหรูนับญาติกันไดเร็ว หาขาวได (P027 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 67 ศาสนา:พุทธ)
- นโยบายของรั ฐ เรื่ อ งปอเนาะ รั ฐ ไม เ คยเข า ใจ คนไทยมุ ส ลิ ม นโยบาย
เกี่ยวกับปอเนาะจึงดูเหมือนทําใหศาสนามุสลิมออนแอ (P067 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:52
ศาสนา: อิสลาม)
- ขาราชการมีนอยที่ชาวบานรักไวใจ (P027 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:67
ศาสนา: พุทธ)
- รัฐตองเขาใจความตองการที่แทจริงของของไทยมุสลิมจึงจะแกปญหาได
(P067 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 52 ศาสนา: อิสลาม)
- กระบวนการยุติธรรมไมเคยมี นี่ขนาดวาดีขึ้นแลว เมื่อกอนมากกวานี้ เขาก็
เลยไมชอบและเกลียดชังเจาหนาที่ของรัฐ (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- ชาวบานฝงใจมาก พอใครมาทําอะไรก็คิดไปวาเขาหวังผลประโยชน (P007
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- ทางออกเหตุการณจะดีขึ้นหรือไมอยูที่วาทหารตํารวจเขาใจเรื่องศาสนา
วัฒนธรรม ความเปนอยูไหม ตองยอมรับดวย เขาใจเฉยๆ ไมได ถาไมยอมรับก็ไปไมได แตตองเขาใจ
กันทั้งสองฝาย (P027 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 67 ศาสนา: พุทธ)
-
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- ชาวบานรูแตชาวบานไมกลาพูดความจริง คนนอกเขาไปเขาก็สงสัยแลว
เขาไมไววางใจคนของรัฐหรอก เพราะเขาเคยผานเจาหนาที่ของรัฐที่หวังแตผลประโยชนเขาเลยไม
ไววางใจใคร จะไปถามอะไรเขาก็ไมบอก เพราะเจาหนาที่ของรัฐเมื่อกอน เคยไปหลอกถามเขา แลว
เอารายชื่อไปสง เอาประโยชนดานตางๆ แลวยังกลับมาทํารายชาวบานดวย (P007 เจาหนาที่ของรัฐ
เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- แตเดิมเจาหนาที่ของรัฐเลี้ยงโจรเพื่อเปนสาย เพื่อใหหาคาคุมครองมาให แต
ตอนนี้คุมโจรไมได โจรเลยมีสิทธิ์ตอรองได (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ:45 ศาสนา:
พุทธ)
- เจาหนาที่ของรัฐเคยทําอะไรกับชาวบานก็หวังผลประโยชนเสมอ ชาวบาน
ก็เลยฝงใจ บางทีเจาหนาที่เองก็ไปบอกชาวบานอยางนั้น (P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ:
45 ศาสนา: พุทธ)
- เดิมมีโจรจริงแตนานแลว หัวหนาโจรเคยเปนครูแตหนีทหาร เลยหนีไปเลย
กลัวโดนจับกลายเปนโจรจริงๆ (P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ถารัฐคิดเพียงจะปราบใหอยู ปราบใหจบ มันไมมีทางจบ รัฐบาลควรตอง
เรงแกไขอยู เรื่องความเปนอยูกับเรื่องวัฒนธรรม ความเชื่อ ของคน (P043 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย
อายุ: 53 ศาสนา: พุทธ)
- ปญหาทางภาคใตเปนปญหาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม ตองแกปญหาดวยวิธี
เฉพาะ เพราะเปนเรื่องละเอียดออน เร็วตอความรูสึก (P043 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:53
ศาสนา: พุทธ)
- คนที่มาแกปญหาไมคอยมีหลักไมรูขอมูลจริงใชภาษายาวีแลวเหตุการณจะ
สงบไหม คงเหมือนเปนอีกประเทศหนึ่งไปแลว พูดกันตองใชลาม ตองใหนักวิชาการเขาใจสภาพใน
พื้นที่จริง ๆ อยาฟงเพียงคนบางกลุม (P038 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:47 ศาสนา: อิสลาม)
- เรื่องสิทธิเสรีภาพ ตองเทาเทียมกัน นั้นวากันไปมากมาย ทั้งเรื่องที่จะตอง
ใชภาษายาวี เปนภาษาที่ สองรูไหมเขาใชเปนภาษาที่หนึ่งแลว (P064 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:
56 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้ทุกฝายก็อยากใหสงบ แตยากแลว เพราะเดิมทีเราเคยมีสนับสนุนให
มีเหตุการณ เพื่อใหไดงบประมาณ ตอนนี้คุมไมไดแลว (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย อายุ:45
ศาสนา: พุทธ)
- ที่นี่ปายประกาศก็ตองมีภาษายาวีกํากับ ตอนนี้จะใชภาษายาวีเปนหลักอยู
แลวแทบจะเปนรัฐอิสระอยูแลว ผูใหญที่เสนอบางคนก็ไมรูคิดอะไร (P056 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:
42 ศาสนา: พุทธ)
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- ผมได ข อ สรุ ป มาจากบุ ค คลหลายคนที่ ฟ ง มาจากสภากาแฟ ไม ไ ด เ อา
ความคิดของแตละสภากาแฟ เพราะสภากาแฟก็มีคนที่มีความคิดดีก็มาก มิใชวาสภากาแฟมีแตคนไม
ดีอยางเดียว คนดีและคนที่มีความรู ความคิดก็เยอะแยะ แตเมื่อรับฟงจากคนหลายคน ก็กลับมาคิด
กอนนอน คิดไปคิดมาก็เห็นดวยแตไมรูวาทางราชการจะทําไดไหมเพราะถาพูดเรื่องกฎหมายก็ไมรู
เรื่องเหมือนกัน (P028 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ:57 ศาสนา: อิสลาม)
- ที่รัฐเอาคนที่เคยเปนโจรแลวมาเปนกํานันผูใหญบานมันไมสมควรอยูแลว
เพราะนิสัยโจรเปลี่ยนยาก กฎหมายเมืองไทยใหโอกาสคนที่เปนโจรแลว ผูนํา 3 จังหวัดเกือบทั้งหมด
เปนผูมีอิทธิพล (P059 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ศาสนา: อิสลาม)
- ที่ผานๆ มา รัฐก็ไมคอยมีใครสนับสนุนงบประมาณใหพี่นองมุสลิม พอ
รัฐบาลนี้ใหบาง ก็หาวาเอาใจมุสลิม ก็คิดกันไปวา ชาวพุทธเปนพลเมืองชั้นสอง ตองเขาใจวาคนที่นี่
สวนใหญเปนมุสลิม การที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและศาสนาอิสลาม ก็จะมีมากกวา
ศาสนาพุทธ ตองถือวาปกติ (P074 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:38 ศาสนา: อิสลาม)
2.10 การปฏิบตั ิงานของทหาร กลุมนักสิทธิมนุษยชนและนักวิชาการ
โลกทัศนสวนหนึ่งของคนในพื้นที่ตอการปฏิบัติงานของทหาร กลุมนักสิทธิ
มนุษยชนและนักวิชาการ สวนหนึ่งเห็นวาทําใหไมสามารถแกไขปญหาได และบางสวนยิ่งทําให
เกิดปญหาแกคนในพื้นที่ ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ทหารก็สนับสนุนโจรทั้งพวกคายาเสพติด ของผิดกฎหมายก็มาสนับสนุน
เหตุการณเลยแรงขึ้น (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ทหาร พวกเราไมเอาเลย ไมยอมรับ เพราะทหารทําใหชาวบานเดือดรอนมา
ตลอด ชาวบานฝงใจ (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ทหารมายิงปน มายิงไก จับชาวบานไปจริง ๆ โจรที่นี่ถึงจะมีจริง ๆ แตก็
นานแล ว พอมาจั บ ชาวบ า นก็ บ อกว า เป น โจร ชาวบ า นเขาก็ เ กลี ย ด เมื่ อ ก อ นตอนมี โ จรก็ มี ฮ.
(เฮลิคอปเตอร) มาลง มาเจรจากับโจร ไมรูตกลงอะไรกัน พอทหารมาคุยกับหัวหนาโจรคุยกันได
ตกลงอะไรกันไดก็ หมายถึงอะไรตองคิดดู (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- โดยเฉพาะทหาร งบหมื่นกวาลานที่ทหารใชไปทําอะไรบาง ไดอะไรบาง
(P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- อยางที่ยะหา ตชด. อยูไดเพราะเขาวากันวา ตชด. มีความรู ไมบาบอเหมือน
ทหาร (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- เมื่ อ ใกล พ.ร.ก. (พระราชกํ า หนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน) หมดจะมีเหตุการณรุนแรงเพื่อตอ พ.ร.ก. เพราะเขาตองการเงินงบประมาณ มาใชใน 3
จังหวัดภาคใต (P058 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:46 ศาสนา:อิสลาม)
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- พอปลนปนทหาร ก็มาลอมที่นี่หาวามีปนอยู 400 กระบอกมาปดลอมไมให
ออก บอกวานายสั่งวามีโจรอยู 12 คนที่นี่ บอกแตวานายสั่ง ๆ อธิบายอยางอื่นไมไดเลย ทหารถามวา
ปนอยูที่ไหนก็ตอบไมได ทหารมีเปน 100 ปลนปนออกมาไดอยางไร มีทั้งวิทยุ ทําไมไมติดตอกัน
อยางนี้ชาวบานเขาไมเชื่อ (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- สถานการณทางใตเขาเรียกวาเปนที่ทํามาหากิน ทหารรวยหมดแลวมีรถ
ปคอัพทุกคน (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- เพราะทหารอยูเบื้องหลัง สูไปก็แพ เพราะตอนนี้เปนโจรอะไรก็ไมรู ไมมี
หัวหนา เมื่อกอนโจรมีจริงตองประกาศตัวมีหัวหนา แตเดี๋ยวนี้ไมมี (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ:
55 ศาสนา: อิสลาม)
- มุสลิมเขาคิดวาเปนทหาร เพราะทหารเปนคนถืองบประมาณจํานวนมาก
(P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- เจาหนาที่ของรัฐก็มาทํารายคนบอย เคยมี อส. (สมาชิกอาสารักษาดินแดน)
มาจับเมียชาวบานไป 2 คน จนทุกวันนี้พี่ชายไปตามคืน อีกเดือนก็ถูกยิงตายตอหนาชาวบาน (P002
ผูนําชุมชน เพศ:ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้ชาวบานกลัวอยู 2 อยาง กลัวเจาหนาที่ของรัฐ กับกลัวโจร เจาหนาที่
ของรัฐก็พวกทหาร ตํารวจ ผูใหญบาน กํานัน (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา:อิสลาม)
- ทั้งภาคใตฟนธงวาเปนทหารแหละครับ ลองเปรียบเทียบกับที่จังหวัดพัทลุง
เมื่อกอนก็เปนแบบนี้ ฆาชาวบานตายเปนวาเลน เพื่อไมใหสถานการณสงบก็ทําเงินไปไดเยอะ อยางนี้
ใครจะมาแกปญหาไดละ (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- คนรอดตายมาแลวมาเลา วาที่ไดปลอยมาเพราะติดตอทหารที่กรุงเทพฯ ได
นายทหารใหญที่กรุงเทพฯโทร.มาใหปลอยก็เลยไดปลอย ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู ถาทหารไมโทร.มาก็ตาย
(P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- ป 17-18 มันมายิงปนในหมูบาน มาจับชาวบาน มีผูกํากับบางคนมาประชุม
ก็ไมบอก พอไมมาประชุมก็เรียกเก็บเงินคนละ 50 บาท ถาไมจายก็ติดคุก บางคนติดหนี้ก็ไปยืมเงินมา
จาย (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ในชวงหลายสิบปที่ผานมา ถาเขาจะคิดแบงแยกดินแดนจริง ๆ ก็นาจะมีคน
ที่ออกมาเปนหัวหนา เด็กที่รับจางทหาร บางครั้งไปแจงทหาร ทหารก็เชื่อ บางครั้งบอกวาเปนผูมี
อิทธิพลก็มาเอาตัวไป ชาวบานเขาไมชอบทหาร เพราะเขามาไมเคยเปนกันเอง สวนมากก็มาคนอยาง
เดียว ไมเคยพูดดี ๆ ชาวบานเขากลัวทหาร ยิ่งคนแก ๆ ยิ่งกลัวทหารมาก ถึงแมตอนนี้จะมีคนดีบาง
บางครั้งยังไมรูขอเท็จจริงก็หิ้วไปเลย คนที่ดีก็มีบาง (P021 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ:62 ศาสนา:พุทธ)
- ทหารขอไดทุกอยางตอนนี้ ถาเหตุการณสงบทหารก็แย ถาทหารทํางาน
จริงผมวาจบไปนานแลว (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
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- ทางฝายโนนฝงใหชาวบานเชื่อวาทหารทํา และชาวบานก็เชื่อมาก แมแตมี
ระเบิดที่รานกวยเตี๋ยวก็วาทหารทําเพราะใหเหตุผลวาที่รานมีหมูขายดวย มุสลิมไมทํา ความจริงแลว
เปนโจรก็ทําไดหมด (P027 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 67 ศาสนา: พุทธ)
- ทหารตองเปลี่ยนแนวทางทํางาน เอาคนที่ไมดีมาอยู บางคนไมรูวัฒนธรรม
เขา ไมรูภาษาเขา เปลี่ยนนโยบายบอย ผูปฏิบัติทําไมถูก ผูนอยทําตามลําบาก (P024 ผูนําชุมชน เพศ:
ชาย อายุ: 65 ศาสนา: พุทธ)
- อะไรเกิดขึ้นก็โทษขบวนการ ทั้งพูโล ทั้งโจรจีน พวกนี้มันอยูไหนก็ไมรู
เลย ไปมาเลยมาพวกเขาก็บอกวาทหารไทยนั่นแหละเปนคนทํา ทหารตองมีคุณธรรม เพราะตอนนี้ให
โจรมาทํา ก็ยิ่งกวาเปนโจรถือวาเปนหัวหนาโจร (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- ถาเหตุการณยังเปนแบบนี้เราเสียดินแดนแนนอนหากยังเลี้ยงใหเหตุการณ
ยังอยูแบบนี้ ทหารจะทําทําไม กวาจะรับราชการได (P053 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:41 ศาสนา:พุทธ)
- ขอมูลที่วาแบงแยกดินแดนก็อยากรูวาใครเปนหัวหนา จะไดรูวากลุมไหน
มีเรื่องสงสัยก็ตั้งแตเรื่องปน ปน 300-400 กระบอก จะเอาไปไดอยางไร ทยอยออกไปกอนหรือเปลา
เปนไปไมไดที่จะเอาออกไปวันเดียวมันเปนคําถามของคนที่นี่ หรือแคสรางสถานการณวาปนหายไป
บางครั้งตอบไมไดเรื่องพวกนี้ก็ทําใหคลุมเครือ เรื่องจับคนผิดก็มีมาก ไมวาจะเหตุการณกรือเแซะ
หรือตากใบ คนที่เขาไปทําไมมีอาวุธ เปนพวกวัยรุน แตก็ตั้งขอหายิงกับเขา ถาจะตอสูจริง ๆ ไมตอง
ยิงก็ได เรื่องพวกนี้เปนหลาย ๆ สาเหตุที่ยังคาใจคน (P021 ชาวบาน เพศ:หญิง อายุ:62 ศาสนา:พุทธ)
- ขอใหมาชวยกัน ไมใชแบบทหารทําทีเดียวแตไปออกทีวีซ้ํา ๆ ไมไดทาํ จริง
(P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- ที่รุนแรงมากขึ้นก็เพราะที่ตากใบดวย ยังไมมืดก็เขาไปยิง ที่กรือเซะทําไม
เขาไปยิงในมัสยิด ทําไมไมลอม แลวปนยิงทะลุกําแพงก็ไมได เพราะเขาใชวิธีการของทหาร (P010
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- เขาสงสัยเจา หนาที่รัฐ ทุกคน เขาคิ ด วาเจ า หน าที่ตองการอะไรสัก อยาง
(P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:57 ศาสนา:อิสลาม)
- เปนมัสยิดของพวกนิกายที่มาจากอียิปต มีอะไรหนีเขามัสยิดนี้ก็รอด พวก
นี้ตองใชนโยบายโจรปราบโจรเหมือนกัน แตพวกนักสิทธิฯ นาจะลงมาอยูสักเดือน เขามาในพื้นที่
แบบนี้จะไดรูวาเขาใชสันติวิธีหรือเปลา ที่จับไดที่ผานมาก็ใชวิธีโจรทั้งนั้น (P054 ชาวบาน เพศ:ชาย
อายุ:40 ศาสนา: อิสลาม)
- อยูที่นี่ ถาไมสนิทจริง ๆ ไม มีทางที่จะไดขอมูล พวก NGO (องค ก ร
อาสาสมัครเอกชน) ไมรูมาตอนไหน แตเขียนไดมากมาย จินตนาการไปไมไดตรงความจริง คนที่นี่
ไมมีทางไดอะไรจากปากเขา มาแบบนักวิชาการ เขารูเขาไมบอกอะไรหรอก สวนมากโดนชาวบาน
หลอกทั้งนั้น (P054 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:40 ศาสนา: อิสลาม)
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- เพราะเราหวงหลายเรื่อง พวกนักสิทธิ (นักสิทธิมนุษยชน) ทําใหทํางานยาก
ทําใหโจรทํางานงายขึ้นเพราะเกิดเหตุการณอะไรจะมีพวกนักสิทธิชวย แตเจาหนาที่ทํางานตองระวัง
ตัว (P053 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:41 ศาสนา: พุทธ)
- พวกนักสิทธิ(นักสิทธิมนุษยชน) ทั้งหลายที่เรียกรองอยากใหมาอยูในพื้นที่
สักพัก อยานึกวาทฤษฎีจะเปนไปตามนั้น ไมเคยมาอยูจริงนั่งนึกแตทฤษฎี (P064 เจาหนาที่ของรัฐ
เพศ:ชาย อายุ:56 ศาสนา: พุทธ)
- เบื่อนักวิจัยที่มา พวกนักวิชาการที่มาเก็บขอมูล ก็เก็บแตกับมุสลิม เคยถาม
ไทยพุทธบางไหม เคยถามเจาหนาที่บางไหม มากี่ชั่วโมงแลวก็กลับ เขายังเขาไมถึงหมูบานดีก็ไป
เขียนสรุปแลว ถามคนไดไมกี่คนก็คิดไปแลว (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย อายุ:45 ศาสนา:
พุทธ)
- ตองถามทุกฝายใหครบ ถามชาวบานมุสลิม ถามชาวบานไทยพุทธ ถาม
เจาหนาที่ของรัฐ ถามเจาหนาที่ตํารวจ ทหาร บาง ไมใชถามมุสลิมแลวไปสรุปซ้ํา ๆ วาถูกเจาหนาทีร่ ฐั
รังแก ไดคําตอบซ้ํา ๆ มันจึงแกปญหาไมได ตํารวจ ทหาร เขาทอพวกนักวิชาการ จะไมมีใครทํางาน
ใหแลว (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ : ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- พวกสมานฉันทก็เหมือนกัน มาประชุมในเมืองโดยไมเคยถามทุกฝาย ดู
เหมือนจะเอาใจแตพวกกอความไมสงบ (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา:
พุทธ)
- อีกสวนหนึ่งที่เปนปญหาก็คือพวกนักสิทธิมนุษยชน กรณีกือแซะ พวกนี้
เขามาก็ใหความเปนธรรมเฉพาะพวกโจรไมเคยถามตํารวจ ทหาร ที่ถูกทรมานตาย หากเปนญาติของ
พวกนักสิทธิฯ จะทําแบบนี้ไหม บางทีทฤษฎีก็ใชกับโจรไมได (P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:
ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ทนายพวกเขามีหนาที่ชวยพวกเขายังมีนักสิทธิ(นักสิทธิมนุษยชน) เขามา
ชวยใหพวกโจรพนผิดอีกดวย (P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
2.11 ขวัญกําลังใจของคนในพืน้ ที่
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดขวัญกําลังใจอยางมากจะเห็นไดจากโลกทัศนที่มีตอ
คนในพืน้ ที่ และนโยบายของรัฐในการสงเสริมใหเกิดขวัญ กําลังใจ ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่อง
และเรียงความ ดังนี้
- สิ่งที่เราทําใหคนในพืน้ ที่ เขาไมรับ เขากลับมาทํารายเรา ชีวิตที่แขวนกับ
ความตายคุมไหมกับเงินไมกพี่ ันที่รัฐให (P065 เจาหนาทีข่ องรัฐ เพศ:ชาย อายุ: 55 ศาสนา:พุทธ)
- โจรตายไดเงินมากมาย ตํารวจเราเหยียบระเบิดขาขาด ยังไมไดเทาโจรทีต่ าย
ใหเงินกันมากมาย (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
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- ขาราชการบางคนบอกวาถายายไมได ก็จะลาออกขาราชการยายออกจนนา
ตกใจ ภาครัฐก็อนุมัติใหไปจนนาตกใจคนพื้นที่แทๆ ก็ยายไปอยาวาแตคนทีม่ าจากที่อื่นจะไมยาย
ตอนนี้เขารุกเรามาเรื่อยๆ เราแกปญหาไมถูกทางเราตองตามแกปญหา เขาเปลี่ยนวิธีทกุ วัน คนที่นี่กลัว
จนไมรูจะกลัวแลว (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- ถาถามเจาหนาที่ของรัฐ เขาก็เบื่อทุกคน เบื่อที่คณะทํางานตางๆ มาแลวก็
แกปญหาไมได (P032 ทหาร ตํารวจในพืน้ ที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้เจาหนาที่ลําบากมากเหนื่อยลามากแลวเพราะเจาหนาที่ตายไมมีอะไร
แตโจรตายมีทนายมาชวย (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- แลวถาโจรรอดมายังใหเปนตําแหนงกํานัน ผูใหญบานดวย ใหมามีอาํ นาจ
ใหบานดวยอยางนี้เจาหนาที่เสียกําลังใจ (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ:45 ศาสนา:พุทธ)
- ตํารวจที่นหี่ มดกําลังใจยายหนีหมด ไมมใี ครอยูแลว เขาบอกกันวาอยูท ี่นี่ไม
ตายก็ตองฆาคนตาย (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ตํารวจในเมืองถูกยิงหลายบานเกือบครบทุกหลังแลวไมเคยมีใครมาเห็นใจ
ไมมีนักสิทธิ (นักสิทธิมนุษยชน) มารองชวย (P032 ทหาร ตํารวจในพืน้ ที่ เพศ: ชาย อายุ:45 ศาสนา:
พุทธ)
- เราก็กลัวเหมือนกัน ตองระวังตัวเวลาซื้อกับขาวก็ตองเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆ
เปลี่ยนคนเปลีย่ นเวลา (P009 ทหาร ตํารวจในพืน้ ที่ เพศ: ชาย อายุ: 50 ศาสนา:พุทธ)
- ทางเลือกของคนในราชการไมมีเลย ไมมีความคุมในการรับราชการมีแต
ความเสี่ยง อยูใ นพื้นที่มแี ตความเสี่ยง (P065 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้เจาหนาที่ของรัฐไมไหวแลวเหนื่อยและตองระวังตัวมาก (P009
ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 50 ศาสนา: พุทธ)
- สงสารเจาหนาที่ตํารวจที่ดแี ละเจาหนาที่ทหารทุกคนที่เสียสละดูแลทุกขสุข
ของคนสามจังหวัดภาคใต จะไมวานับถือศาสนาใด ที่อยูในสามจังหวัดของไทยเรา ชาวบานที่ดีสว น
ใหญรักและสงสารเจาหนาที่ทุกคนที่อยูใ นสามจังหวัดภาคใต (P028 ผูนําชุมชน เพศ:ชาย อายุ: 57
ศาสนา: อิสลาม)
2.12 ผลกระทบของสถานการณตอคนกลุมนอย และการยายถิ่น
ในสถานการณความไมสงบในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ก็สง ผล
กระทบตอชาวไทยพุทธซึ่งเปนคนกลุมนอย ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- พระสวนใหญยายออกไปอยูจังหวัดอื่นมาก (P024 ผูนําชุมชน เพศ:ชาย
อายุ: 65 ศาสนา:พุทธ)
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- เคยมีแมชีอยูที่วัด ก็ชวยไดสวนหนึ่ง แมชีที่เคยอยูเปนนักพัฒนาแตเสียชีวติ
แลว ความดันสูงอาจจะเปนเพราะเครียด เพราะความกลัว มีทหารอยูที่วัด ก็ชวยไดสวนหนึ่ง (P024
ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: พุทธ)
- ในยะลาตี 5 ตอนเย็น ( ตีหา หมายถึง เวลา 17.00 น.) รานปดหมดแลวหา
ซื้ออะไรไมได คนในเมืองเขาไลไปอยูที่อื่นหมดแลวจะไมมีคนไทยพุทธแลว (P017 เจาหนาที่ของ
รัฐ เพศ: ชาย อายุ:45 ศาสนา:พุทธ)
- คนใชทางศาสนาชวยมาก คนก็มาวัดเหมือนเดิม แตตอนนี้คนพุทธใช
ศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวมากขึ้น ตองมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มาเวียนเทียนก็แบงเปน 2 ชวง นักเรียนเวียน
เทียนเชา ประชาชนเวียนเทียนตอนหาโมงเย็น (P024 ผูนําชุมชน เพศ:ชาย อายุ: 65 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้คนมาวัดมากกวาเดิมมาก เปนที่ยึดเหนี่ยว (P027 ชาวบาน เพศ:ชาย
อายุ: 67 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้ ก ลุ ม โน น เขาจองบ า นไทยพุ ท ธ สวนยางไว ห มดแล ว รอเข า
ครอบครอง บานและสวนยางของไทยพุทธที่ทิ้งหนีไปมีมากมาย (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:
ชาย อายุ:45 ศาสนา: พุทธ)
- เรื่ องการแบงแยกดิน แดนไมนาจะเปน ไปได นาจะเป น เรื่ องของความ
ขัดแยง ยกเวนแตคนยายออกไปเยอะ ๆ ก็อาจเปนไปได (P023 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ:16 ศาสนา:
อิสลาม)

3. โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ ประเด็นที่พบประกอบดวย
3.1 นโยบายการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของรัฐ
คนไทยในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตมีโลกทัศนตอนโยบายการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจของรัฐ วาไมไดรับความเปนธรรม และยังมีปญหาเรื่องอิทธิพล ประชาชนยัง
ยากจน เนื่องจากหางานยาก สวนหนึ่งเดินทางไปทํางานนอกพื้นที่ หรือในประเทศมาเลเซีย ปรากฏ
ในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- เรื่ อ งการทํ า งานในพื้ น ที่ ถ า ไม มี เ ส น สายในพื้ น ที่ ไม มี พ รรคพวกก็ เ ข า
ทํางานไมได ตอนนี้มีเสนสายแลวยังตองมีเงิน เรื่องเงินเปนเรื่องสําคัญ ถามีเงินก็ได ยังแกปญหา
เรื่องพวกนี้ไมไดเลยเปนเรื่องจริงในพื้นที่ถาจะรับจริง ๆ คนฝากก็ยังไมเทากับมีเงิน ไมเกี่ยวกับ
ความรูความสามารถ (P048 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 51 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนเย็นตองชวยแมทํางาน ครอบครัวเรายากจน ขายของหนาหอพัก อาศัย
ขายถูกกวาที่อื่น ก็ขายไดมาก (P023 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ:16 ศาสนา: อิสลาม)
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- ทํางานโรงงานไมยาง เฟอรนิเจอร ก็ไดเงินดีกวา แตคาจางไมไดตามคาแรง
ขั้นต่ํา บริษัทจะมี 2 บัญชีจายกับเซ็นไมตรงกันไดประมาณ 145 บาทจากที่จริง ๆ จาก 170-180 บาท
ถาไมเซ็นก็ไมไดทํางาน ถูกใหออกก็ตองเซ็น สภาพจริงๆ ที่นี่เปนแบบนั้น (P057 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- หมูบานใดมีโรงงาน มีการเผาถาน คือ หมูบานที่มีคนตางจังหวัดมาทํางาน
และหมูบานนั้นผูนํามีรายได เพราะรายไดตองแบงให ผูนําเหลานี้เปนสวนใหญ พวกที่มาจาก
ตางจังหวัดเขามาทํางานนาสงสารเขา คนสวนใหญพูดวาโจรไมมีหรอกในปา โจรอยูหมูบานอยูใน
เมือง ลองพวกเราคนดีรวมกันคิด รวมกันแกสิ่งสกปรกเหลานี้ใหหมดไปเร็ว ๆ (P028 ผูนําชุมชน
เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้ลูกก็ยังไมไดงาน งานหายาก เราก็คิดวาเปนเรื่องของบุญไมถึง หา
งานยาก (P020 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ที่หมูบานนี้มีไทยพุทธประมาณ 20 ครอบครัว ตอนนี้ออกไปประกอบ
อาชีพนอกหมูบาน (P021 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 62 ศาสนา: พุทธ)
- สวนมากผูชายจะออกไปหมด ตอนนี้ก็จะเหลือผูหญิงเปนสวนใหญ ก็หา
รับจางไปนอกพื้นที่ไปเรื่อยๆ บางทีก็ไปหาดใหญ (P021 ชาวบาน เพศ:หญิง อายุ:62 ศาสนา:พุทธ)
- เด็กเกิดในไทย แตไมไดแจงเกิด แลวก็ตามพอแมไปทํางานที่มาเลย ทํางาน
ฝงโนนจนลูก โต คนที่นี่เขานิ ย มไปทํางานกันที่ โนน เพราะไมมี งานทํ า ไปครั้ งละนานๆ แลว
กลับมา (P003 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 30 ศาสนา: อิสลาม)
3.2 การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่
การประกอบอาชีพจะตองสอดคลองตอการปฏิบัติศาสนกิจ ผูประกอบอาชีพที่
เปนหลักสวนใหญจึงเปนผูหญิง เนื่องจากผูหญิงไมจําเปนตองปฏิบัติศาสนกิจเครงครัดเทาผูชาย
คนไทยในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตจึงมีโลกทัศนตอการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่วา
ยังขาดความอดทนตองานหนัก ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- คาจางทําก็ขาดทุนแลว ที่นี่ไมไดทําเอง (ทํานา) จางคนทําคาจางคนหนึ่งก็
ประมาณ 700 บาท ทํางานอื่นแลวเอาเงินมาซื้อขาวดีกวา (P057 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:35 ศาสนา:
อิสลาม)
- ตอนนี้ปลูกปาลมเพิ่ม ตอนนี้รัฐใหพนั ธุและปุย แตยังไมรูวาราคาดีหรือ
เปลา ปลูกในที่วาง ที่นาราง เอามาขุดรองปลูกปาลม ตอนนี้ไมมีใครปลูกขาวแลว เพราะซื้อกินถูก
กวา คาใชจายเยอะมาก (P057 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- คนสวนใหญที่นี่งานหนักไมเอา ไมสูเลยดูงายๆ ผูชายนุงผาถุง จะทําอะไร
จะยกของก็ไมสะดวก (P001 ทหาร ตํารวจในพืน้ ที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)

160

- การปลูกตองใสปุยตองดูแลก็เลยไมไดขาย ก็เอาใหชาวบานกิน มีคนจาก
กรุงเทพมาแวะดูบอย (การปลูกพืชที่มีหนวยงานมาสอนเพื่อเปนอาชีพเสริม) การปลูกตองมีน้ํา
ตลอดถึงจะปลูกไดและตองขยาย แตที่นไี่ มคอยไดทํา ไมคอยไดขยายก็เลยไมไดขาย.... ถาขายก็
ราคาดีแตไมไดขายมีไวแจกชาวบาน (P026 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: อิสลาม)
- รูวิธีไปดูงานมาขยายที่ได 2 ป ที่อื่นก็ปลูกไมไดที่นี่มนี ้ําตลอด กิโลละ
100- 200 บาท สงภัตตาคารไดหมด ทีแ่ รกญาติ ๆ มาเอาไปตม บางสวนก็เปนยาความดัน เก็บได
เกือบตลอดป (P026 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนสรางอาคารใหมกใ็ หคนงานพมามาทํา ไมไดใหชาวบานทําเพราะที่นี่
ชาวบานผูชายขี้เกียจ ตื่นสาย 8 โมงยังไมมาทํางานเลย ใหพมาทําดีกวา บางคนก็ตื่นมาละหมาดบาง
คนก็ไมตื่น (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- เรื่องทํามาหากินที่นี่ ก็พอทํากินเทานัน้ ยางราคาดีก็ตัดพอกินพอใชทําพอ
กินไปวันๆ ทํา 5 วัน หยุด 5 วัน (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้ผูหญิงยังไมกลับไปตัดยางผูชายตองไปละหมาดไมไดไปชวย
(P012 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 28 ศาสนา: อิสลาม)
- คนที่นี่พอละหมาดเสร็จผูชายก็มานั่งที่รานน้ําชา ผูหญิงไปกรีดยาง (P001
ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ผูหญิงไมคอยจะมีปญหาเทาไหร คนแกกบั ผูหญิงจะไมคอยรับรูอะไร แต
ทํางานหนักมากตองเลี้ยงผูชาย ผูหญิงทํางานหนักมากจริงๆ ผูหญิงจะมีความจริงใจมากกวา (P017
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- คนที่นี่ไมขยัน นาสงสารผูหญิงที่จะตองทํางานเลี้ยงครอบครัว ลองดูใน
รถปกอัพ ผูชายจะนั่งหนาหมด ผูหญิงจะตองนั่งหลัง เปนแบบนี้ทกุ คัน (P053 ชาวบาน เพศ: ชาย
อายุ: 41 ศาสนา: พุทธ)
3.3 ความตองการของประชาชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังมีฐานะยากจน ประชาชนในพื้นจึงมีตองการ
อาชีพอาชีพเสริมปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ที่นี่ก็อยากใหชาวบานเขาฝกอาชีพตอ จะไดมวี ิชาชีพตอแตอยากใหมาฝกที่
ในหมูบาน ไมรูเขาจะกลาเขามาหรือเปลา คนสวนใหญยังกลัวอยูที่จะเขามาทําอะไรใหชาวบาน ถา
ฝกจริง ๆ ชาวบานก็ทําได (P016 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 56 ศาสนา: อิสลาม)
- อยากฝกตอใหทํางานได ทําอาชีพได พวกชางไมเขาก็อยากทําโตะเกาอี้ให
โรงเรียน แตอยากไดอุปกรณตอนนี้ชาวบานรวมกันได 12 -13 คนแลว ถาไดทําใหโรงเรียนก็ดี
(P012 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 28 ศาสนา: อิสลาม)
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- อยากฝกอาชีพตอ จะไดมีอาชีพเสริม ถาฝกตอที่หมูบานก็จะดี จะไดไมตอง
เดินทาง เกาอีโ้ ตะที่โรงเรียนก็ทําไดแตอยากไดอุปกรณมาไวที่หมูบา น (P012 ชาวบาน เพศ: หญิง
อายุ: 28 ศาสนา: อิสลาม)
- อยากใหเปดสอนอาชีพในหมูบาน เชน เย็บปกถัดรอย ดอกไม ใหมีรายได
เสริม เพื่อความเปนอยูดีขน้ึ (เรียงความ No. 057 ประชาชน เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
- แตเดิมชาวบานชินกับการรับ บางหนวยมาประชุมก็แจกเงินคนละ 50-100
บาท พอเราไปทํ างานไมมี เงินแจกก็ไ มมา ไปสอนซอมมอเตอรไ ซด ก็ไ มอยากเรีย น อยากได
มอเตอรไซดแทนมารอรับแจกอยางเดียว (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา:
อิสลาม)
- การแกปญหาจะตองทําใหคนรักบานเกิด มีอาชีพเสริม เจาหนาที่ตอง
ใกลชิด และปฏิบัติดีตอประชาชน (เรียงความ No. 059 ประชาชน เพศ: ชาย )
3.4 ผลกระทบจากสถานการณตอเศรษฐกิจ
สถานการณความไม สงบในป จ จุบัน ทําใหห างานยากขึ้นและความเป นอยู
ลําบากขึ้น ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ตอนเย็นก็ยังมีคนทํามาหากินอยู กลัวก็กลัว แตก็ตองกินตองอยู ยังตองทํา
มาหากินกันอยู (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้ก็ขายอาหารอยูที่บาน แตปดวันศุกร ตอนนี้กลัวไมเปด เขาไมให
ขายวันศุกร ก็เลยไมขายอยากขายแตกลัว (P005 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 44 ศาสนา: อิสลาม)
- ชาวบานก็ตองอยูกันไป เพราะการทํามาหากินก็ลําบากขึ้น บางหนวยก็
บอกวาจะมาฝกอาชีพให แลวก็หายไปมีโครงการเขามาเยอะที่จังหวัดแตก็เงียบหายไป ความเปนอยู
ก็ลําบากขึ้นเพราะชวงเวลาที่จะตองกลับเขาบานตองไวขึ้น อาจจะกลัวไมกลาเขามา (P021ชาวบาน
เพศ: หญิง อายุ: 62 ศาสนา: พุทธ)
4. โลกทัศนทางดานสังคม ประเด็นที่พบประกอบดวย
4.1 ความสัมพันธทางสังคมในชุมชนมุสลิม
โลกทัศนเกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคมในชุมชนมุสลิม เชน ความสัมพันธใน
ระบบเครือญาติ การเกี่ยวดองทางอุดมการณอิสลาม ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ
ดังนี้
- สิ่งที่ เราเห็นบางอยางในสั งคมมุสลิม คือ สังคมมุสลิมยังคงเปน ปกแผน
โดยเฉพาะสังคมในชนบท จะเห็นวาเขายังอยูกันแบบเดิมๆ และรูจักกันหมด (P042 เจาหนาที่ของ
รัฐ เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: พุทธ)
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- ลักษณะของสังคมมุสลิมนี้แหละ เปนพลังของมุสลิม เปนเหตุผลตอบไดวา
ทําไมเมื่อมีเหตุการณยิงกันขึ้นมาถึงจับไมไดที่จับไมไดเพราะเขารูจักกันหมด เขาจึงไมกลาบอก
ชาวบานที่ไมเกี่ยวของบางคน ถึงไดโดนทั้งขึ้นทั้งลอง (P042 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 54
ศาสนา: พุทธ)
- .สังคมมุสลิมยังอยูกันเปนกลุมกอน เปนสังคมที่สะทอนความเสมอภาค
เชน ที่ฝงศพหรือกุโบร ที่ทําใหคนมุสลิมเห็นวา ความตายเปนเรื่องธรรมดาเทาเทียม หรือสิ่งสําคัญ
ที่สุด เรื่องความเสมอภาค คือ การละหมาดวันละ 5 ครั้ง ตอกย้ําความเทาเทียม (P063 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ: 71 ศาสนา: อิสลาม)
- เรื่องภาษาก็เปนสวนหนึ่ง ที่จะตองคํานึงถึง พูดคนละภาษาก็เปนคนละพวก
(P066 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- เขายิงปนเพราะโมโหหรือขูก็ไมรู ไมอยากใหเขาเอาเปรียบ เราไปบอกพอ
ผูใหญใหเตือน ถือวาเขาเปนเด็ก ประสบการณยังไมพอ ทุกวันนี้ยังเห็นเขาเหมือนเด็กเปนลูกหลาน
(P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- คนงานที่นี่ก็ไมตองใหใครมาดูแล ใหชาวบานเขาดูแลเอง เปนการวัดใจ
ชาวบาน ถาทํารายคนงานที่มาทํางานในหมูบานชาวบานก็ตองรูเห็นเปนใจ ที่นี่ถาชาวบานไม
รวมมือก็ทําไมไดเพราะชาวบานเขาดูแลกันได (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา:
อิสลาม)
- ผมเคยไปอยูที่ทุงครุ ที่หนามัสยิด แถวพระราม 2 ไมอยากไปอยูที่อื่นกลับ
บานเราดีกวา ตอนนี้ลูกชายกลับมาอยูบานแลว อยูกันแบบพี่ๆ นองๆ ดีกวา (P026 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ: 54 ศาสนา: อิสลาม)
- ผมอยากชวยชาวบานเพราะเขาไมรูวาจะไปทําอยางไร พี่นองพวกผมเปน
มุสลิมแลวยังไมมีทะเบียนบานอีก ผมวาเปนปญหาสําคัญมากๆ ผมตองชวยเหลือพี่นองของผม
(P003 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 30 ศาสนา: อิสลาม)
- พอของเด็กๆ ตองไปทํางานที่อื่น ผมก็เลยเอาลูกมาชวยเลี้ยง 2 คนก็ตอง
ชวยๆ กันไป ที่เหลือก็อยูกับแมเด็กยังเล็กอยู ไมใชญาติแตเราก็ถือเหมือนญาติ (P004 ผูนําชุมชน
เพศ: ชาย อายุ: 33 ศาสนา: อิสลาม)
- หมูบานเราก็ไปชวยดวย (การทําพิธีสุนัต) ก็มีคนไปชวยทํากับขาวและชวย
เตรียมงานในตอนเย็น (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- พวกเราในหมูบานถาสนิทกันก็ไมโกหกกัน (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย
อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้เจาะขาวเขาแทบไมไดแลว เพราะขบวนการและเครือขาย เขาใหญ
ขึ้น บางแหงทํากันทั้งหมูบานแลว (P017 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
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- ชาวบานเขาบอกกันวา บุญคุณตองทดแทน หากมีความแคนตองชําระกัน
ไป (P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
4.2 ความสัมพันธทางสังคมระหวางศาสนิกชน
โลกทัศนที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคมระหวางไทยมุสลิมกับศาสนาอื่นใน
ปจจุบัน มีลักษณะถอยหางไปจากเดิม ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- คนอยูในสภาพที่หวาดระแวงและหวาดผวาทั้งตอเจาหนาที่และผูกอการ
นอกจากนั้นหวาดระแวงประชาชนดวยกัน หวาดระแวงชุมชนที่ตางศาสนา หวาดระแวงเพื่อน
รวมงาน ในปจจุบันความเปนปกติสุขซึ่งถูกความหวาดระแวงซึ่งกันและกันเขามาบดบังหมดสิ้น
(P033 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 34 ศาสนา: พุทธ)
- คนที่นี่อยูกับแบบหวาดระแวงคนรอบตัว สําหรับผมถาไมสนิทไมใหขึ้นรถ
(P064 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 56 ศาสนา: พุทธ)
- ทั้งชุมชนพุทธ และมุสลิม ควรหมั่นพบปะ พูดคุยกัน ไปมาหาสูกันใหมาก
ชวยกันทําใหชุมชนของเราเปนกลางไมตกเปนเครื่องมือของฝายที่ใชความรุนแรงไมวาฝายใด ควร
ชวยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนเคยเปน ตองชวยเยียวยาทุกฝายที่ไดรับผลกระทบใครบาดเจ็บ ใครลม
ตาย ใครถูกผลกระทบ เปนหนาที่ของชุมชนที่ตองชวยเหลือดวยหัวใจโดยที่ไมแยกฝกฝาย (P033
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 34 ศาสนา: พุทธ)
- การสงกําลังเขาไปคุมครอง พระ เชน ตอนที่พระบิณฑบาตมีทหารถือปน
เดินตามทําใหเกิดชองวางระหวางไทยพุทธมุสลิมมากขึ้น เพราะกระทบกระเทือนใจคน (P043
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 53 ศาสนา: พุทธ)
- คนบางคนเขาก็ อ ยากมาช ว ยชาวบ า นที่ ลํ า บากยากจน แต ก็ ไ ม ค อ ยถึ ง
ชาวบา นบางทีก็ ไ ม ก ล า เข า มาในหมู บ าน คนไทยบางคนก็ เ ขา ใจแต บ างคนก็ไ มเ ขา ใจ (P048
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 51 ศาสนา: อิสลาม)
- บอกความจริงกับใครไปก็ไมรูวาเปนโจรหรือเปลา บอกไปก็มีแตอันตราย
(P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้ ก ารคบกั บ คนมุ ส ลิ ม ทํ า ให ค นไทยพุ ท ธระวั ง มากขึ้ น ต อ งเรี ย นรู
วัฒนธรรมมากขึ้น ในสถานการณนี้เปราะบางมาก คนที่มาทํางานตองระมัดระวังมากขึ้น รัฐบาล
บางครั้งตองระวังคําพูดบาง บางครั้งทําใหสถานการณรุนแรงมากขึ้น (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:
หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- ชาวบานแตเดิมอยูมาไมเคยทะเลาะกันเลย ผูนํามุสลิมบานก็อยูติดวัดผมไม
รูสึกอะไรแตตอนนี้ไมไดแลว (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
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- ในพื้นที่ คนธรรมดาไทยพุทธกับไทยมุสลิมไมไดแบงแยกอยูรวมกันได อยู
กันมาเปน 100 ป แตคนที่ทําใหเกิดปญหาก็มีทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่มีผลประโยชนที่ทําให
แตกแยก (P060 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- อิทธิพลของศาสนา มีผลกับคนมุสลิมจํานวนมาก สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ เกิด
จากผลกระทบภายนอก ทําใหเกิดความขัดแยงภายในสังคมมุสลิม เกี่ยวพันกับสถาบันทางศาสนา
มากขึ้น (P042 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: พุทธ)
- ในสมัยกอนขาพเจารูสึกประทับใจสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมาก ๆ
เพราะวาเปนจังหวัดที่นาอยูและมนุษยทุกคนมีมนุษยสัมพันธที่ดี และเปนจังหวัดที่ทุกคนอยูอยางพี่
นองกันมีอะไรก็จะคอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตปจจุบันเหตุการณเหลานั้นก็ไดเปลี่ยนแปลงไป
ปจจุบันเหตุการณสาม จังหวัดชายแดนภาคใตทุกคนอยูอยางหวาดกลัว คอยระมัดระวังทุกอยาง เชน
ในการเดินทางคอยระวังวาจะมีเหตุการณไมสงบที่ไหน ทุกวันนี้เวลาออกจากบานก็ไมรูจะไปไหน
ถาไปในชุมชนที่มีคนมากก็กลัวจะมีเหตุการณไมสงบเกิดขึ้น ทุกวันนี้ขาพเจาเลยไมคอยไดไปไหน
เพราะกลัวเหตุการณที่เปนอยูในปจจุบันนี้ (เรียงความ No. 041 ชั้น ม.4 เพศ: หญิง ศาสนา:อิสลาม)
- เดิมที่นั่นมีคนพุทธอยูเยอะ ตอนนี้เหลือนอยลง พระที่นั่นก็นาเปนหวง ชาว
พุทธที่อยูเดิมไทยพุทธมุสลิมอยูดวยกันไมมีปญหา ตอนเล็กๆ จําไดวาทําขนมไปแจกไทยมุสลิม
ซึ่งจริงๆ เปนวิถีชีวิตคนไทยซึ่งไมไดแยกกลุม ตอนนี้ก็ยังนับถือกันอยู ถึงแมมุสลิมจะไมเขาวัดแต
เขาก็ไปรวมงานบุญของคนไทยพุทธ (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
4.3 ลักษณะประชากรและกลุมชาติพันธุ
ประชากรในพื้ น ที่ ช ายแดนสามจั ง หวั ด ภาคใต ในป จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นา
บุคลิกภาพไปสูความเปนสากลตามหลักปฏิบัติของอิสลาม ตามธรรมเนียมในสังคมมุสลิมสากล
ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- คนมุสลิมเขาติดตอกั นหมดทั่วโลก คนมุสลิมภาคใต ของไทย ก็พึ่งพา
สัมพันธกับมาเลเซีย (P063 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 71 ศาสนา: อิสลาม)
- ผูนําของเขามีผลงานมากประชาชนยอมรับ อยางมหาเธร คนยอมรับมาก
เพราะทําความเจริญใหประเทศเขา (P019 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 23 ศาสนา: อิสลาม)
- เมื อ งหลวงของมาเลเซี ย เจริ ญ กว า ที่ ก รุ ง เทพมาก บางโซนที่ เ ป น โซน
ทองเที่ ย วก็จัด เปนระเบี ย บที่ไ มใ ชก็เ ปนสลัมและสกปรก ผูชายมาเลเซี ยถาจะเที่ ยวก็มาเที่ ย วที่
หาดใหญ ที่มาเลเซียซองก็มี แตเขาชวยกันปดเปนความลับไมเปดเผย สื่อมวลชนเขาก็ชวยกัน ขาว
บานเราเขารูหมด แตผูสื่อขาวบานเขาไมยอมทําขาวที่ไมดีเลย ถาทําขาวที่ไมดีก็อยูไมได นักขาว
บานเรามีอิสระมาก (P019 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 23 ศาสนา: อิสลาม)
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- เขาออกงายจากเมืองไทยดวย ออกทางจังโหลน ศุกรเสารก็ออกมาเที่ยว
หาดใหญสะดวก (P019 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 23 ศาสนา: อิสลาม)
- เพราะเดี๋ยวนี้เขาดูทีวีกัน เด็กมันโตไว รูไว เด็กเดี๋ยวนี้มีทีวีกันทุกบาน
ไมใหดูก็ไมได ไมซื้อใหก็ไปดูที่อื่นรูวาผิดหลักศาสนา จะทําอยางไรได เด็กเดี๋ยวนี้ก็รูทุกอยางเพราะ
ดูละคร (P005 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 44 ศาสนา: อิสลาม)
- ถามีเงินก็ซื้อรถ เปนคานิยม ของคนที่นี่กัน โตะอีหมามที่นี่ก็ไมคอยจะยุง
เพราะไปทํางานที่อื่น ไปทํามาหากิน (P017 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- เด็กเดี๋ยวนี้เขาหาเอาเอง(หาคูรัก) ไมใหพอแมหาใหเหมือนสังคมเดิมเรา
เด็กเดี๋ยวนี้เรียนไมจบก็มีแลว พอแมไมใหทําก็ทํา ทองกอนแตงก็มีมาก (P005 ชาวบาน เพศ: หญิง
อายุ: 44 ศาสนา: อิสลาม)
- บางที่ก็ตองรับความทันสมัย ไมรับก็ไมรูเทาทัน ทีวีก็ดูกัน แยกไมไดวา
ดูอะไรบางก็ ก็ดูกันทั้งนั้น ไมรูจะวาอยางไร บางคนก็วาผิด บางคนก็วาถูก แตทีวีตองดูหลังบาน
หรือขางบนบาน(P072 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ: 17 ศาสนา: อิสลาม)
4.4 ปญหารุนแรงและผลกระทบตอสังคม
สถานการณในปจจุบันในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต สงผลกระทบทําให
เกิดปญหาความรุนแรงในสังคม ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- คนมุสลิมตอนนี้ปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ขณะที่เรายัง
ตองการอยูแบบเดิม แตรอบๆตัวเปลี่ยนแปลงเร็ว เลยทําใหกลายเปนปญหารุนแรง มีผลกระทบไป
หมดเลย (P063 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 71 ศาสนา: อิสลาม)
- ความขั ด แย ง ระหว า งคนพุ ท ธกั บ มุ ส ลิ ม ตอนนี้ น า กลั ว มาก คื อ การฆ า
พระภิกษุที่ไมเคยเกิดมากอน อันที่จริงแลว ในพื้นที่นี้เดิมสังคมเขาอยูกันไดดีพอสมควร ไมได
หมายความวาไมมีอคติตอกัน คนมุสลิมก็อาจมองวาคนพุทธสกปรก คนพุทธก็มองวาคนมุสลิมขี้
เกียจ ตางก็มีชุดอคติทางลบที่แตกตางกัน แตเขาก็อยูกันได (P043 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:
53 ศาสนา: พุทธ)
- คนที่ นี่ ก็ อ ยู แ บบไม ป ระมาทอยากให ค ลี่ ค ลายไปในทางที่ ดี แต ค นใน
หมูบานนี้ก็ไมเปนคนทํา ก็เลยไมรูจะชวยอยางไร คนที่อยูในพื้นที่เขาก็ไมมีปญหากัน หากเราไมใช
พวกที่เปนเปาหมายก็ตองอยูไปแตตองระวังตัวมาก อยากใหรูสาเหตุจริงๆ เหมือนกันจะไดระวังตัว
ได (P021 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 62 ศาสนา: พุทธ)
- วันนี้วันศุกร รานอาหารหยุดขายหมด ตองไปหาอาหารกินในเมือง (P004
ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 33 ศาสนา: อิสลาม)
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- วันนี้วันศุกรตลาดไมคอยมีอะไรขาย ปลาก็ไมมี เขาหยุดกันหมด เขากลัว
(P020 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ในหมูบานเคยมีวัยรุน มาชักจูงวัยรุนในหมูบาน แตตอนนี้เขาไมไปแลว
เขาไมเชื่อแลว คนที่มาชักจูงก็ไปตายที่อําเภอกรงปนัง (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:
อิสลาม)
- ทุกวันในหมูบานก็ยังมี (แนวรวมผูกอความไมสงบ) แตไมกลาแสดงออก
อยางผมมาชักจูงผมไมได เพราะผมรู ผมไดเรียน (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:
อิสลาม)
- จะไปคุยก็ไปไดแตจะตองหาคนที่เขาเชื่อใจ เพราะเขาหวาดระแวง กลัววา
เราจะไปหาขอมูลหรือหาขาว (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- ยะลาเดิมเปนเมืองที่นาอยู ตอนเชาก็ไปนั่งกินกาแฟ ตอนนี้ 5 โมงเย็นก็ตอง
รีบกลับแลวอยูที่ไหนก็ตองรีบกลับมาอยาใหเกิน 5 โมง (P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา:
อิสลาม)
- ในสมัยกอนสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนจังหวัดที่นาอยูอีกที่หนึ่ง แต
ในสมัยปจจุบัน เหตุการณเหลานั้นก็ไดเปลี่ยนแปลงไปเหลือแตความทรงจําที่ดีๆ ที่ยังเหลืออยู
( เรียงความ No. 041 ชั้น ม.4 เพศ: หญิงศาสนา: อิสลาม)
- ที่โนนเขารูขาวสถานการณบานเราตลอด มีขาวทุกวัน เขามีนักขาวอยูใน
บานเรา เพื่อนๆ เขาถามกันตลอดวาบานเราอยูอยางไร บางทีก็อธิบายใหเพื่อนไมถูก ตอนนี้คน
มาเลยเขากลัวที่จะมาเมืองไทย เพราะเขาอานจากขาว ทางบานเราไมคอยไดรับขาวสารจากมาเลย
(P019 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 23 ศาสนา: อิสลาม)
4.5 ความเขาใจระหวางชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
ในวิถีการดํารงชีวิตรวมกันของคนในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ทั้งชาว
ไทยพุทธและชาวชาวไทยมุสลิมมีทั้งความเขาใจและไมเขาใจในความแตกตางของวัฒนธรรมและ
วิถีชวี ิต ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความตามโลกทัศนของคนในพื้นที่ ดังนี้
- คนไทยสวนใหญยังไมเขาใจคนมุสลิม ขณะที่เรารุดหนาดานวัตถุ ความ
รุดหนาของเราขาดมิติทางจิตวิญญาณ การรุดหนาของสังคมไทยเต็มไปดวยความเปนปจเจก
(P042 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: พุทธ)
- เราเขายังไมถึงคนไทยมุสลิม เพราะไมใชการใหของอยางเดียว ใหของเขาก็
รับ แตเราตองจริงใจกับเขา อยางเอาของไปแลก (P027 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 67 ศาสนา: พุทธ)
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- ผมไปบรรยายมาทั่วรูวาขาราชการยังไมเปลี่ยน บางคนยังเรียกเขาวาแขกก็
มองแตกแยก ในการเลนหนังตะลุงยังมีคําวาพวกแขกมาจากไหน (P027 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:
67 ศาสนา: พุทธ)
- เพราะมุสลิมเขาไมเปดกวาง ตอนนี้เขาเรียกรองอะไรจะไดหมดอยูแลว ถา
ตองเสียบางก็จะไมมีทางยอม (P056 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 42 ศาสนา: พุทธ)
- เราจึงตองมองดวยความเห็นใจวาเกิดอะไรขึ้นกับเขาแตไมวาจะเปนอยางไร
ความเปนปกแผนในสังคมของเขายังมีอยู สังคมในชนบทยังเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ศาสนายัง
เปนหลักอยู สถาบันทางศาสนายังมีความหมายอยู (P042 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 54
ศาสนา: พุทธ)
- มุสลิมสวนใหญใจแคบ คนบางสวนเปนคนขาดโอกาส แตตอนนี้ใหแต
มุสลิม คนไทยพุทธกลายเปนคนที่ขาดโอกาส เหตุการณเหมือนกันแตถาเกิดกับมุสลิมจะไดสิทธิ
มากกวา เหมือนกับการโดนรถไฟชนรถนักเรียน มี 2 เหตุการณ ก็ไปชนรถไฟทั้งคู แตมุสลิม
ไดรับคาทดแทนจากกระทรวงแตคนไทยตองชดใชใหการรถไฟ (P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:
ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ปญหาทางภาคใตเปนปญหาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม ตองแกปญหาดวยวิธี
เฉพาะ เพราะเปนเรื่องละเอียดออนเร็วตอความรูสึก (P043 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 53
ศาสนา: พุทธ)
- เรื่องสิทธิเสรีภาพ ตองเทาเทียมกัน นั้นวากันไปมากมาย ทั้งเรื่องที่จะตองใช
ภาษายาวีเปนภาษาที่สองรูไหมเขาใชเปนภาษาที่หนึ่งแลว (P064 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:
56 ศาสนา: พุทธ)
- ที่นี่ก็เหมือนกันเคยถามถึงความปลอดภัยเขาบอกวาตองดูแลตัวเองหากเกิด
อะไรขึ้นเขาตองเลือกตัวเองไวกอนถึงแมเขาจะรักเราก็ตาม โลกทัศนของเขาจะมองตัวเองมากกวา
การเสียสละ (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- เมื่อเราเขาไปในชุมชนมุสลิม จึงเหมือนกับเขาไปอยูในสังคมของชาวเขา
มอญ ลาว หลายๆ ที่ คลายๆ กัน แตคนในสังคมไทยที่อื่นกาวหนาไปกอนแลว ถึงไดมองสังคม
มุสลิมลาหลัง (P042 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: พุทธ)
- ธรรมดาคนก็ตองรักตัวเองแตถาตองเลือกพวกพองกับอยางอื่น เขาจะเลือก
พวกพองกอนความถูกตองนี่คือจุดที่เปนปญหาจริงๆ เคยตั้งคําถามเหมือนกันวาถามีอะไรเกิดขึ้นจะ
มีใครชวยเราไหมก็ไดรับคําตอบวาเราตองดูแลตัวเองกอน (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:หญิง อายุ:
59 ศาสนา: พุทธ)
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- คนที่นี่คุนเคยกับการรับมากกวาการให ดูจะเปนเรื่องธรรมดาที่จะตองไดรับ
การชวยเหลือ การใหบางทีตองศึกษาคนรับเหมือนกัน (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:หญิง อายุ: 59
ศาสนา: พุทธ)
- บางทีเอาของไปแจกก็ไมมีมาชวยเรา ปลอยใหเราแบกของที่เอาไปแจกให
งานหนักไมเอา ไมสูเลย (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 5 ศาสนา: พุทธ)
- ถึงแมเราจะใหเขามามาก แตเมื่อถึงเวลาจะตองเลือกเขาจะตองเลือกตัวเอง
ก อ น เราเองจึ ง ต อ งระวั ง ตั ว ถ า คิ ด มากก็ ค งจะอยู ลํ า บากต อ งทํ า ใจยอมรั บ ลั ก ษณะเขา ยอมรั บ
ธรรมชาติของเขาถึงจะอยูได (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:หญิง อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- ความคิด ของผมอยากให เ ขาออกไปดู ง านที่อื่น บ า งจะได รูวา พวกเขาอยู
อยางไรไมใชอยูกันแตในพวกเขา (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- การทุมเงินหรือใหอภิสิทธิ์ กับคนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ มีมานาน
แลว ไมใชวารัฐบาลนี้เพิ่งเริ่มให เพียงแตอาจจะไมคอยเปนขาว อยางอภิสิทธิ์ในเรื่องของการศึกษา
การรับราชการ ผูนับถือศาสนาหลักจะมีโควตาใหเลย ไมตองมาสอบแขงดูอยางนายรอยตํารวจ
เสร็จแลวไมมาพัฒนาประเทศหรอก อยางนี้ทําไมไมเอาไปปลุกระดม (P037 ชาวบาน เพศ:ชาย
อายุ:44 ศาสนา: พุทธ)
- เยาวชนวัยรุนเกเรที่ออกมากอเหตุชาวบานยิ่งยอมรับนะ ยอมรับวาเปนฮีโร
สําหรับพวกเขาดูแลหมูบานได สืบทอดปกปองหมูบานตอไปได สามารถคุมครองคนในหมูบานได
และเปนคนเกง (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ปญหาที่นี่เปนเพราะวิถีชีวิตที่ตาง ความคิดก็ตาง ระบบคิดก็ตาง รัฐคิดอยาง
คนคิดอยาง (P066 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- คนขางนอกไมเคยเขาใจคนมุสลิม อยาวาแตรัฐเลย คนไทยก็ไมเขาใจมุสลิม
มองอะไรโดยเอาตัวเองเป นตัว ตั้ง ถาไมทําความเขาใจวาเขาคิดอยางไรแล ว ความขัดแยงจะมี
ตลอดเวลา (P063 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 71 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้คนมุสลิมไดรับสิทธิทุกเรื่องมากที่สุด พื้นที่ตอนนี้ไมมีสีเขียวแลว
เปนสีแดงเกิดขึ้นหมด ตํารวจ ทหารที่นี่ทํางานหนัก มีชีวิตที่ลําบาก (P054 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:
40 ศาสนา: อิสลาม)
- คนที่นี่สวนใหญใชภาษาไทยเปนภาษาราชการเขาใชได แตคนในพื้นที่ก็ยัง
พูดภาษาถิ่นของเขาเปนหลักเหมือนชาวเขา ชาวอีสาน ในที่อื่นๆ ของไทย (P038 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ: 47 ศาสนา: อิสลาม)
- เจาหนาที่ ชอบมองคนมุสลิมเปนแขก เห็นวาการดํารงชีวิตของมุสลิมเปน
ความลาหลัง ตองเขาไปพัฒนา บางทีก็ไปทําลายวิถีชีวิตเขา (P063 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:71
ศาสนา: อิสลาม)
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- โครงการแลกเปลี่ยนนาจะมีผลดี ใหไดเห็นพื้นที่บาง ใหรับรูโลกภายนอก
บาน ไมใชฟงแตผูนําจะไดมีวิธีคิดของตนเองบาง (P066 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:57
ศาสนา: อิสลาม)
- ชาวบานคนอื่นเขาไมสนใจอยูแลวเพราะเปนเรื่องของคนอื่น ทํามาหากินก็
พอแลว ชาวบานไมชอบยุงกับใคร อยูเฉยๆ ดีกวา (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา:
อิสลาม)
4.6 วิถีชีวิตของสังคมชาวไทยพุทธ
ผลกระทบของสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนมี
ผลทําใหวิถีชีวิตของสังคมชาวไทยพุทธในภาคใต เปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก ปรากฏในขอมูล
จากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- คนพุ ท ธมาคุ ย กั น ที่ นี่ ม าช ว ยกั น คิ ด แต ก็ ไ ม รู แ ก อ ย า งไร พยายามไม ใ ห
กระทบกระทั่ง แตเราควบคุมเหตุการณยาก (P024 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: พุทธ)
- เรื่องโจรฆาตัดคอ ฆาพระสงฆออกบิณฑบาต และการวางระเบิด ทําใหมีคน
ลมเจ็บตายเปนจํานวนมาก ที่ผานมาพระออกบิณฑบาต ปจจุบันตองใหตํารวจ ทหารอารักขา แต
กอนตํารวจตองพึ่งพระ ปจจุบันพระตองพึ่งตํารวจ ไปๆ มาๆ พระตองมีเสื้อเกราะเพื่อปองกันใน
การบิณฑบาต มันเปนเรื่องที่ประหลาด รับไมได (P049 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ: 58
ศาสนา: พุทธ)
- คนไทยพุทธที่นี่ โดยเฉพาะในหมูบานที่เปนชนบท อาจจะไมใชพลเมืองชั้น
สอง แตก็แทบไมตางกันเลย ตอนนี้ยิ่งเจ็บปวดถูกไลที่ แทบไมมีที่อยู ถาภาวะปกติก็ไมมีปญหาแตนี่
ภาวะที่เขาตองการแบงแยกเลยย่ําแยใหญ (P037 ชาวบานเพศ: ชาย อายุ: 44 ศาสนา: พุทธ)
- ถาดูจากประวัติศาสตรแลวพื้นที่นี้เปนพุทธ แตตอนนี้จะไมมีพุทธเหลืออยู
แลวเปนคนที่อยูแบบลําบาก เหมือนเราถูกบีบมาตลอด (P053 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:41 ศาสนา:
พุทธ)
- ตอนนี้คนไทยพุทธก็เปนคนกลุมนอยอยูแลว มันกลับกับเมื่อกอนเราเคย
เรี ย กเขาเป น คนกลุ ม น อ ย แต ต อนนี้ ไ ม ใ ช คนที่ อ ยู ลํ า บากที่ สุ ด เป น คนกลุ ม น อ ยคื อ ไทยพุ ท ธ
นักวิชาการอาจจะตองเปลี่ยนแนวคิด อยางประเพณีของพวกเราเปลี่ยน หมดเวียนเทียนตอนเย็น
สวดศพตอนบาย วิถีชีวิตพวกเราเปลี่ยนหมด เพราะพวกเราเปนคนกลุมนอย ตอนนี้คนยายออกเยอะ
มาก ยิ่งจะเปนคนกลุมนอยลงทุกที ตอนนี้ถามีที่ไปคนไทยพุทธก็ยายออกไปหมด เพราะเขาก็รัก
ชีวิตของเขาเอง (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- คนไทยพุทธที่ไมรูจะยายไปที่ไหนไมมีที่ไปก็มาก ญาติๆ ผมหลายคนก็ทุกข
มากจะยายหนีไปไหนก็ไมมีเงินไมมีที่ไป (P068 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 41 ศาสนา: พุทธ)
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- ตอนนี้ 3 ปแลวพระก็ไมบิณฑบาต ตองเอาขาวไปใหที่วัด ทอดกฐินก็ไม
คอยไปแลวพระเหลืออยู 3 องค ตอนนี้ทหารมาอยูดวย ทหารมาตั้งเปนฐาน เพราะมีบริเวณ แต
ทหารอยูก็ยังมีการยิงคน ทหาร ตํารวจก็อยูก็ยังยิงกันแลวก็ไมเคยจับได 3 ปมาแลวที่ไมรูเกิดอะไร
ขึ้น (P021 ชาวบาน เพศ:หญิง อายุ: 62 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้พี่นองไทยพุทธสวนหนึ่งกําลังจะนอยอกนอยใจ เทาที่ผมรับฟงมา
ผมทําหนาที่เปนประธานบาง รองประธานบางหลายตําแหนง ไดไปคลุกคลีในทุกสวนราชการ กับ
ประชาชนทุกหมูบาน ก็ไดคุยเขาคนไทยพุทธ ซึ่งกลายเปนสวนนอยแลว เพราะมุสลิมในพื้นที่
ปตตานี 80 – 90 เปอรเซ็นต (P047 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: พุทธ)
- คนไทยพุทธในพื้นที่วาเขาอึดอัดใจมาก ประธานคณะตางๆ ที่ลงไปก็ไมเคย
ไปถึงพื้นที่ใหจัดคนไปใหขอมูลพอมาถึงก็ถามแตผูนําศาสนาอิสลามบอกวาตองรีบไป จนพระสงฆ
ที่ไปพบตองกลับไป คนไทยที่นี่คือ ชนกลุมนอย (P037 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:44 ศาสนา:พุทธ)
5. โลกทัศนทางการศึกษา
5.1 การศึกษากับศาสนา
โลกทัศนทางการศึกษานั้นถือไดวาเปนโลกทัศนที่แนบแนนกับศาสนาเปนอยาง
มาก เพราะการศึกษา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญ ในการเชื่อมโยงลักษณดานศาสนาไปสูการกําหนด
ซึ่งเปาหมายของการศึกษาสอดคลองกับเปาหมายของศาสนา คือ การสรางคนเปนคนดี มุงให
ผูเรียน มี คุณธรรม จริยธรรมโลกทัศนเกี่ยวกับการศึกษา ที่ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและ
เรียงความ ดังนี้
- ภาพกระตอบปอเนาะเล็ก ๆ เรียงรายในดงมะพราวหลังบาน ภาพเด็กนักเรียน
ปอเนาะใสหมวกกะบิเยาะเดินถือหนังสือปกสีชมพูของเชคดาวูดปาตานี สอนถึงหลักการเตาฮีด หลัก
ศรัทธาตอพระผูเปนเจา เดินขึ้นบนบาลัยฟงโตะครูสอนดวยใจสงบนิ่ง ฟงเสียงอานอัล-กุรอานของ
นักเรียน ( เรียงความ No. 054 ประชาชน เพศ: หญิง )
- สิ่งที่หนูฝนไมรูวาจะไดหรือไมก็อยูที่อัลลอฮฺจะประทาน และหนูจะพยายาม
ขอ ดุอาอฺ ใหหนูประสบความสําเร็จเพื่อใหเรียนจบปริญญา ( เรียงความ No. 006 ชั้น ม.1 เพศ: หญิง
ศาสนา: อิสลาม)
- ดวยความมุงมั่นและตั้งใจจึงตัดสินใจสมัครสอบปริญญาโทสาขาจิตวิทยา
การศึกษา ณ ที่เดิม และขอขอบพระคุณเอกองคอัลลอฮฺที่พระองคทรงยืนอยูเคียงขางบาวของพระองค
ผลสอบประกาศผลออกมาสอบไดและมีโอกาสเรียน ( เรียงความ No. 054 ประชาชน เพศ: หญิง
ศาสนา: อิสลาม)
- หนูมีความภาคภูมิใจมากที่พอแมไดสงหนูมาเรียนใหหนูเปนคนดี หนูมีความ
ปลื้มปติในตัวของพอแมมาก ( เรียงความ No. 019 ชั้น ม.3 เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
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- แผนการสอนทําใหขาดการสอดแทรกจริยธรรมไปมาก ทุกวันตองสอนให
เปนไปตามแผนทั้งๆ ที่ในสมัยกอนไมมีแผนการสอนแตครูมีจิตวิญญาณที่จะสอดแทรกจริยธรรมให
เด็กเปนคนดี ครูกับเด็กจะผูกพันกันมาก เหมือนแมกับลูก ตอนหลังครูจะสอนแตวิทยาการ ลืมเรื่อง
จิตใจเด็ก (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- การที่ เ ราช ว ยเหลื อ บุ ค คลอื่ น ๆ อย า งมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ใ จ (อิ ค ลาสเนี ย ต)
เพื่อที่จะใหบุคคลอื่นๆ มีความสุข แตไมใชการชวยเหลือที่ตองการแคผลประโยชนหรือผลตอบแทน
จากผูอื่น ถาเราคิดอยางนี้ก็เทากับวาเราไมไดบริสุทธิ์ใจที่จะทําความดี ( เรียงความ No. 019 ชั้น ม.3
เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
- กิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนจะชวยใหเด็กรูจักการอยูรวมกันแบบเอื้อเฟอรูจัก
การชวยเหลือกันดูแลกัน รูจักอยูรวมกันกับธรรมชาติ ถามีพื้นที่ก็อยากจะลองทําดูไมอยากใหเด็ก
เรียนหนังสืออยางเดียวเพื่อการแขงขันซึ่งบางครั้งทําใหเด็กเปนคนเห็นแกตัว (P014 เจาหนาที่ของรัฐ
เพศ:หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- เราควรแกไขหรือสอนตั้งแตเด็ก เพราะสอนใหเชื่อฟงผูใหญ สอนใหดี สอน
ใหมีการศึกษา ประเทศก็จะสงบสุขเอง ( เรียงความ No. 056 ประชาชน เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
5.2 ยกยองนับถือผูมีความรู ความสามารถ
คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม ยกยองนับถือ
และใหเกียรติ ผูมีความรู ความสามารถ ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ครูของผมทั้งดีและเกง ทั้งเลข อังกฤษ วิทย ทําใหผมสูเด็ก ๆ อื่น ๆ ไดเขา
เรียนสามัญ ครูเมื่อกอนใกลชิดเด็กมาก (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา:อิสลาม)
- ขาพเจาอยากมีอนาคตเปนของตนเอง อนาคตของขาพเจา คือ การที่ไดเปน
คุณครูสอน เพราะอาชีพเปนคุณครูเปนอาชีพที่สุจริต ( เรียงความ No. 002 ชั้น ม.1 เพศ: หญิง
ศาสนา: อิสลาม)
- พูดถึงครูก็จะนึกถึงบุคคลที่มีความอดทนตอหนาที่และเปนบุคคลที่มีความ
พยายามมากในหนาที่ ขาพเจาจึงชอบในอาชีพนี้ เพราะจะไดนําความรูที่ตนมีอยูไปเผยแพรโดยการ
สอนหนังสือในเด็ก ๆ เพราะจะชวยใหพวกเด็ก ๆ จะไดรูหนังสือมีเด็ก ๆ อีกจํานวนมากที่ยังไมรู
หนังสือ ( เรียงความ No. 050 ชั้น ม.5 เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
- เมื่อขาพเจาไดศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยแลว ขาพเจาไดตั้งความหวังวา
ขาพเจาอยากเปนอาจารย เพราะขาพเจาไดเห็นตอนที่ขาพเจากําลังศึกษาอยู ขาพเจาไดสังเกตวาการ
เปนอาจารยตองมีความอดทนตอสูในการสอนนักเรียนวาจะตองทําอยางไร เพื่อใหนักเรียนเพิ่มขึ้น
( เรียงความ No. 048 ชั้น ม.5 เพศ: ชาย ศาสนา: อิสลาม)
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- อาชีพที่ขาพเจาใฝฝนมากที่สุดคือ การเปนครู เพราะขาพเจาเห็นวาอาชีพครู
เปนอาชีพที่สําคัญสําหรับประเทศเรา และผูที่เปนครูก็จะตองมีความอดทนสูง ตองมีจิตวิญญาณความ
เปนครูจริงๆ จึงจะไดเปนครูที่ดีที่สุด ( เรียงความ No. 049 ชั้น ม.5 เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
5.3 ผูรู และ ปราชญทางศาสนา
ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตนั้น ผูน ําศาสนา จะเปนผูมีอิทธิพลในการ
ปลูกฝงความคิด ความเชื่อ จนสามารถชี้นําแนวความคิดได คนไทยมุสลิมในพื้นทีย่ อมรับนับถือเชื่อ
ฟงผูนําศาสนา ซึ่งเปนสิ่งที่ดีในศาสนา แตในปจจุบนั กลุม ผูกอความสงบใชเปนชองทางในการ
ชักจูงใหเขารวมกอความไมสงบ ผานทางผูนําศาสนาที่ขาดความเขาใจในหลักการของศาสนาอยาง
แทจริงและสวนหนึ่ง การศึกษาที่เปนอยูทําใหคนขาดการคิดวิเคราะห ปรากฏในขอมูลจากการเลา
เรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ตอนนี้การศึกษาของคนในพื้นที่ถาอยากตอก็ตองไปตออิสลามที่ปตตานี
เปลี่ยนไปตามการชักจูงใครก็อยากขึ้นสวรรค ทั้ง ๆ ที่ไปเรียนวิชาอื่นกลับมาชวยมุสลิมดวยกันไดแต
คนเชื่อวาพบพระเจาดีกวา และก็เพราะไมมีใครออกมาเปนปราชญที่แทจริง ขบวนการของเขาแทรก
ไปในกลุมผูมีอิทธิพลทางการศึกษา (P035 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้ศาสนาอิสลามขาดปราชญจริง ๆ เขาไมเขาใจถึงแกน คนฉลาด คนใน
ศาสนายังเอาเปรียบคนโง เขาไมตองการใหคนเขาฉลาด ผูนํามีเงินที่รับบริจาคมามาก แตลงไป
เทาไหรคนไมคอยรู ในโรงเรียนโตะครูไปเรียนที่อื่น ลูกคนจนเรียนที่ปอเนาะ ลูกผูนําไปเรียนที่อื่น
ชาวบานตองเรียนที่ปอเนาะ (P062 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 69 ศาสนา: พุทธ)
- ลูกโตะครูไปเรียนที่ กรุงเทพกันหมด ไปเรียน มหาวิทยาลัยเอกชนที่ใน
กรุงเทพ แตลูกชาวบานใหเรียนที่นี่ แตไมใหเรียนมากเพราะยากแกการปกครอง และลางสมอง ลูก
ผูนําไมรูเลยวา โรงเรียนศาสนาคืออะไร (P055 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 39 ศาสนา: พุทธ)
- ตัวอยางก็มีชื่อ …....ที่มีหมายจับอยู ลูกเรียนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ
มศว. (มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ) เจาตัวเปนครูใหญ โรงเรียนสอนศาสนา (P032 ทหาร
ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย อายุ:45 ศาสนา: พุทธ)
- คนในทองถิ่นที่ออกมาเรียนขางนอกก็เริ่มมีบางแลว ตอนนี้บางคนก็กลับมา
เปนปลัด เปนพวกที่หลุดออกมาจํานวนนอย ถามีคนเขาไปใหคําแนะนําก็จะดีขึ้น เพราะการศึกษา
เทานั้นที่จะทําใหสถานการณตางๆ ดีขึ้น มีความรู มีอาชีพ (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35
ศาสนา: อิสลาม)
- ถึงแมปจจุบันคนจะมีการศึกษามาก คนที่จบการศึกษาสูง จบ ปริญญาตรีไม
เกิน 10 คนในหมูบาน คนที่จบการศึกษามีความรูก็ไมกลาพูด เพราะความกลัว ผูนําจะใชกฎหมูไมได
ใชกฎหมาย (P058 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:46 ศาสนา: อิสลาม)
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- ลูกชาวบานเรียนปอเนาะ ลูกกํานัน ผูใหญบาน ลูกโตะครูไปเรียนนอก ไป
เรียนที่อียิปต หรือถาเรียนในกรุงเทพฯ ก็เรียน มหาวิทยาลัย ดี ๆ เรียนจุฬา เรียนธรรมศาสตร แตลูก
ชาวบานก็ตองเรียนที่ปอเนาะเหมือนเดิม (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ:ชาย อายุ:45 ศาสนา:
พุทธ)
- ถาไดเรียนมาคิดเองเปนก็เขาใจเปรียบเทียบเปนรูแยกแยะเหตุผล หรือเห็น
อะไรไดมากกวา (P073 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 56 ศาสนา: อิสลาม)
- ผมไดเปรียบตรงที่วามีคนที่รูจักในเมืองชวยแนะนํา มาเรียนจึงรูวามาเรียน
เพื่อพัฒนาสมองวางแผนเปน บริหารจัดการได ไมใชไดแตปริญญา (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ:
35 ศาสนา: อิสลาม)
- คนที่นี่ยังมีอีกมากที่แปลกๆ เชื่อผูนํามากผิดถูก ไมเกี่ยว ถาผูนําวาดีวาถูก
ก็ตองดี พวกผูนําที่นี่เขาสืบทอด เปนกํานัน เปนผูใหญบานก็สืบทอดตอกัน ไมเชื่อกันไดอยางไร
เจอกันวันละ 5 ครั้ง ตื่นมาก็เจอกันแลว มีอะไรถึงกันหมด ทั้งลูกเล็กเด็กแดงเจอกันวันละ 5 เวลา ก็
ตองเชื่อกันอยูแลว (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- ที่นี่คนระดับผูนําเขามีผลตอการชี้ถูกผิดมากพวกเขาควรจะตองรับรูเรื่อง
ภายนอกบางจะไดรูวาผูนําไมใชถูกเสมอไป และตองเชื่อแตผูนํา (P001ทหารตํารวจในพื้นที่ เพศ:
ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- คนที่นี่หัวดื้อ รักพวก บางที่เขารูจริงแตถือวาไมใชพวกก็ไมรับอีก ตอนนี้
ขาดปราชญทางศาสนาอิสลามจริง ๆ คนที่นี่สวนใหญเรียนนอยยิ่งเปนจุดออนไปใหญ ตองแกเรื่อง
ความไมรู (P073 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 56 ศาสนา: อิสลาม)
- รูสึกเสียใจกับเหตุการณครูจูหลิง(ครูที่ถูกทํารายจนเสียชีวิต)แตเราไม
เหมารวมทั้งหมดเพราะเด็กนักเรียนเปนผูบริสุทธิ์แตคนในหมูบานถาไมยอมก็คงไมเกิดเหตุการณ
ถึงแมจะรักครูแคไหนแตบางเรื่องเขาใหความสําคัญมากกวาโดยเฉพาะศาสนาและผูนํา (P014
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ:59 ศาสนา: พุทธ)
- เด็กวัยรุนถูกชักจูงงาย เพราะความไมรูนั้นแหละ (P027 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ: 67 ศาสนา: พุทธ)

5.4

ปญหาการศึกษา
การใชปญหาดานการศึกษาเปนปจจัยชี้นําในการปลุกระดมและชักจูงแนวรวม
เพื่อกอความไมสงบในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ยังพบอยูในยุทธวิธีของผูกอความไมสงบ
เพราะการจัดการศึกษา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต นั้นยังมีปญหาในหลายประการ ปรากฏ
ในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
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- ความสําคัญของการใหขอมูลในสถานศึกษาก็สําคัญ เด็กไมเคยเขาใจรัฐ
ในทางที่ถูกเลย เยาวชนเหลานี้ก็จับกลุมคุยกันไปเรื่อย ๆ นาจะตองใชเยาวชนเหลานี้ในการสราง
ความเขาใจดวย (P013 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 58 ศาสนา: พุทธ)
- พวกที่ไมไดเรียนสวนใหญก็จะติดยา พวกนี้จะถูกลางสมองมาก ตายแลวจะ
ไดขึ้นสวรรค สิ่งที่ทําผิดมาพระเจาก็จะยกโทษให จริง ๆ แลวความผิดแลวลางบาปไมได มีแตขอ
อภัยกับพระเจา แลวจะตองไมทําอีก (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ที่มีความรุนแรงตอนนี้ เพราะเด็กนายเปนโจร หรือ โจรเปนคนของนาย
ผสมกับพวกแบงแยกดินแดน พวกยาเสพติด เหตุการณก็เลยรุนแรง ที่สําคัญคนโง ขาดการศึกษาดวย
(P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- เด็กๆ ที่ไมไดเรียนหนังสือในหมูบาน รุนเดียวกันก็กลายเปนคนเกเรกันไป
หมด ทั้งๆ ที่บางครอบครัวมีเงินมากกวา เพราะความที่พอแมไมรูเรื่อง คิดวาไมรูจะเรียนไปทําไม
เรียนก็ไมมีงานทํา และมีคนพูดวา เขาไปเรียนกรุงเทพฯ ก็ติดผง เปนการขาดการแนะแนว (P011
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- พวกที่ไปเรียนตะวันออกกลาง กลับมาที่ดีก็เยอะ แตที่ไมดีก็มี สวนมาก
กลับมาก็เปนครูสอนศาสนา เพราะเขาไมรับรองวุฒิ ไมเหมือนที่อินเดียมีคนไปเรียนศาสนา กลับมา
รัฐบาลก็รับรอง และมีงานทํา (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ถาอางแตปญหาภาษา จารีตประเพณีและศาสนา ทําใหการศึกษาเขาไปแกไข
ปญหาไมได ตองทบทวนดี ๆ อยาใหเรื่องของบุคคลที่ไมเขาใจมาสรุปเปนปญหาทางการศึกษาตองดู
วาเปนขออางของกลุมนั้นหรือเปลาอยาตกหลุมของฝายตรงขาม (P070 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:40
ศาสนา: อิสลาม)
5.5 การเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ประวั ติ ศ าสตร คื อ ป จ จั ย ชี้ นํ า หนึ่ ง ของผู ก อ ความไม ส งบ การเรี ย นการสอน
เกี่ยวกับประวัติศาสตรตามโลกทัศนเกี่ยวของคนในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ปรากฏในขอมูล
จากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- มอ.(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) หรือสถานศึกษา จะตองมีหนาที่
นําเสนอขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร เปนวิชาการและยอมรับกันได ยอมรับในความผูกพัน ที่จะ
หลอหลอมรวมความตางระดับเชื้อชาติแลวมาเปนคนไทยดวยกัน (P076 ผูนําชุมชน เพศ:ชาย อายุ:
55 ศาสนา: อิสลาม)
- การชําระประวัติศาสตร ตองทําบนขอเท็จจริงรวมกัน บนฐานขอมูลที่
ถูกตองปลอดจาการบิดเบือนรวมกัน ตองมีพื้นฐานทางสมานฉันท จากผูนําทางความคิดของมุสลิม
สายกลางที่ยังมีอิทธิพลทางความคิดความเชื่อที่ถูกตอง (P076 ผูนําชุมชน เพศ:ชาย อายุ: 55
ศาสนา: อิสลาม)
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- คนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็ก ๆ ควรรูเรื่องการเสียดินแดน สมัยร.5 (รัชกาลที่ 5)
เรายอมเสียไปภายใตเงื่อนไขแบบใดบางคือ ใหรูและเขาใจ จะไดไมไปเชื่อตามพวกที่ความคิดที่หลุด
โคงตกขางทาง คลั่งศาสนา จนกลาพลีชีพ ที่เจาของศาสนาและมุสลิมที่ถูกตองเองก็ยืนยันวา ไมใช
(P076 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- แตประวัติศาสตรของทางนี้ (สามจังหวัดชายแดนภาคใต) ทั้งหมด ไดศึกษา
มาเปนอยางดี ในโรงเรียนใหเรียนประวัติศาสตรดวย ทั้งดูจากทีวีและฟงจากวิทยุ เปนการศึกษาเชิง
ลึก (P023 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ: 16 ศาสนา: อิสลาม)
5.6 การจัดการศึกษาของปอเนาะ
ในพื้ น ที่ ช ายแดนสามจั ง หวั ด ภาคใต ปอเนาะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการสร า ง
อัตลักษณของชุมชนมุสลิมเปนอยางมาก โลกทัศนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในปอเนาะและโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- นักเรียนสวนใหญไปเรียนปอเนาะ ไปเรียน โรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนตาดิกา
ไมไดเรียนสายสามัญ แตจะเรียนศาสนาเปนหลัก เรียนศาสนาเปนสวนใหญ (P046 เจาหนาที่ของรัฐ
เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: พุทธ)
- เด็กสวนใหญอยากเรียนตอ สวนมากจะจบ ป.6 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ที่
ไมไดเรียนตอก็เขาโรงงาน สวนมากที่ไดเรียนตอก็เรียนที่ปอเนาะ ตอนนี้ปอเนาะมีตั้งแตชั้นประถม
แลว สวนมากโรงเรียนสามัญเด็กไมคอยเขาไปเรียน (P057 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:
อิสลาม)
- คนในเมืองเขาใหลูกเรียนสูง ๆ แตลูกคนอื่น ๆ ที่นี่ก็ใหเรียนปอเนาะ ที่พอเขา
สอนอยู (P005 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 44 ศาสนา: อิสลาม)
- การเรียนในโรงเรียนปอเนาะ เขาก็ปลูกฝงกันมาวาเรียนสามัญแลวเปนบาป
คนแกกอนตายก็สั่งไววาตองเรียนปอเนาะเทานั้น (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:57
ศาสนา: อิสลาม)
- เด็กจบ ป.6 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ผมถามทุกครั้งกอนจบ ป.6 (ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6) วาจะไปเรียนที่ไหน เด็กก็บอกวาจะไปเรียนมัธยมที่โรงเรียนประจําอําเภอ
ประจําจังหวัด ถามความสมัครแลว แตพอสงแบบสอบถามกลับใหผูปกครองยืนยันมา ไมมีเรียนเลย
สักคนเดียว (P046 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ: 54 ศาสนา: พุทธ)
- คนสงลูกไป โรงเรียนปอเนาะ เพราะเชื่อวาจะไดขึ้นสวรรค จบมาแลว
ชาวบานยอมรับ และจบมาแลวจะไดเปนโตะครู เพราะเปนอาชีพอื่นไมได (P053 ชาวบาน เพศ:ชาย
อายุ: 41 ศาสนา: พุทธ)
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- การที่เราจะไปจัดระเบียบปอเนาะใหเหมือนกับมาเลเซีย ไมถูกตองเพราะเปน
คนละเรื่ องกัน ปตตานี ก็คือ ป ตตานี วัฒนธรรมมุสลิมปตตานี ไมเหมือนกับมุสลิมที่ อื่น ๆ
วัฒนธรรมทองถิ่นของเขาเราตองเขาใจ (P063 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 71 ศาสนา: อิสลาม)
- คนที่เรียนปอเนาะมีวัตถุประสงค 2 อยาง คือ ตองการศึกษาเรื่องศาสนากับไม
มีที่จะไปเรียนพวกลูกคนรวยๆ ไปเรียนที่อื่นหมด (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ: 57
ศาสนา: อิสลาม)
- ในระบบปอเนาะ ในกลางคืนเรียนศาสนากัน ไมมีหลักสูตร ตอมาเริ่มใหมี
หลักสูตร 9 ป ปรับปอเนาะเดิมเปนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จน พ.ศ. 2507 ปรับหลักสูตรอีก รัฐ
หาครูไปชวยสอน 600 บาทตอเดือน จบแลวมีอาชีพเอาหลักสูตรผูใหญและอาชีพเสริมในหลักสูตร
(P062 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 69 ศาสนา: พุทธ)
- เราเห็นความสําคัญของคนที่อยูปอเนาะ เขามีความผูกพันกับมาตุภูมิของเขา
มาก เขามีความสุข นี่คือ สิ่งที่เราเห็น (P077 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:50 ศาสนา: อิสลาม)
- การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น มันทําใหเกิดความออนไหว ที่รุนแรงมากก็
คือ ปอเนาะ เพราะปอเนาะกําลังถูกบังคับใหสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ขณะที่จุดมุงหมายสําคัญของปอเนาะ คือ สอนศาสนา (P077 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:50
ศาสนา: อิสลาม)
- หากเปนแบบนี้จะเกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรง เพราะปอเนาะบางโรง ก็
หันไปอยูกับรัฐบาล ขณะที่อีกหลายปอเนาะ ตองการสอนแบบเดิม (P077 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:
ชาย อายุ: 50 ศาสนา: อิสลาม)
- คนที่จบระดับมหาวิทยาลัยแลวกลับไปอยูในปอเนาะ หลายคนเขามีความ
ภูมิใจ หลายคนปฏิเสธที่จะไปเรียนที่อื่นตอ พอใจที่จะกลับมาอยูตรงนี้ (P077 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:
ชาย อายุ: 50 ศาสนา: อิสลาม)
- นักเรียนปอเนาะชวงเชาก็เรียน บายก็วาง ถาเราไปจัดการใหเรียนอาชีพก็คง
จะดี เพราะเขาวางก็ไปทําอยางอื่น (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- ปอเนาะตั้งกันมาตั้งแต ป 2508 (พ.ศ. 2508) คิดกันมาตั้งหลายระบบ ทั้ง สอน
ศาสนา และสอนทั้งศาสนา และสามัญ ตอนนี้ตองคิดใหมแลว ไมใชคิดตอจากเดิม ตอนนี้ปญหาที่
เปนหนัก ๆ ก็เรื่องปอเนาะ เรื่องการศึกษานี่แหละ (P066 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57
ศาสนา: อิสลาม)
- การที่เด็กไปเรียนปอเนาะ เปนการใชการโฆษณาตามหลักศาสนา บอกวาถา
เรียนสามัญผิดหลักศาสนา เดิมทีก็มีการเรียนปะปนกันทั้งอิสลามและสามัญตั้งแตหลักสูตรป 2525
(พ.ศ.2525) แตตอนนี้บางแหงก็สอนแตศาสนาเขาอยากใหสอนแตศาสนาอยางเดียวอยูแลว (P059
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ศาสนา: อิสลาม)
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- เด็กไปเรียนแตศาสนา พอโตมาก็เขาทํางานไมได เด็กมาทํางานไมได ทํางาน
ของภาครัฐไมได เด็กในพื้นที่ก็เลยไปเรียนตอตางประเทศ ไมรูประเทศไหน ไมรูไปเรียนอะไร
กลับมา บางกลุมหายไปเลยกลับมา มาเปนผูกอเหตุก็มีมากมาย (P046 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย
อายุ: 54 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนแรกผมศึกษาจบ ป.6 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) แลวก็สมัครเรียนตอที่บาน
เรียบรอยแลว แตพอดีพี่เขยเขาก็นับถือศาสนาอิสลามแลวเขาก็มาชวนผมใหมาศึกษาทางภาคใตนี้กับ
เพื่อนๆ อีกหลายคนในตอนแรกพอแมก็ไมยอมแตตอนหลังก็ตองจําใจ ( เรียงความ No. 044 ชั้น ม.4
เพศ: ชาย ศาสนา: อิสลาม)
- ที่ยิงตํารวจตาย เพราะไปยิงตํารวจที่หนาบาน ก็เรียนที่โรงเรียน (โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม) แตแตงตัวใชหัวเข็มขัดใช วค. (วิทยาลัยครู(เดิม) หรือมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ในปจจุบัน) จริง ๆ เรียนที่ปอเนาะ เด็กพวกนี้เปนเด็กดี เรียนดี ความประพฤติดี หนาตาดี ไปคนทีบ่ า น
พบวาไมไดอยูที่บานนานแลว (P032 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
5.7

การใชภาษาและการสอนภาษา
การใชภาษาในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ภาษามลายู และภาษาอาหรับ
ใชสําหรับการศึกษาในศาสนาอิสลาม จึงมีอิทธิพลเหนือภาษาไทย ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่อง
และเรียงความ ดังนี้
- ที่โรงเรียนจะสอนทั้งไทย ยาวี อยากใหชาวบานรูทั้งสองภาษา (P020
ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้คนไทยมาสอนก็ทําใหรูหลายภาษาก็ไมไดผิด ใหเขาอานอัล-กุรอานก็
เขียนวาใหมีความสามัคคี ใครจะปกครองประเทศก็ชาง การเรียนภาษาไทยก็ไมผิด โตะอีหมามก็
ยืนยันพูดไทยเรียนไทยไมผิด มีโรงเรียนก็ดีแลว แตชาวบานเขาอยากใหสอนอิสลามดวย สอน
ภาษาไทยดวย (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- สอนเด็กเล็กก็พูดภาษายาวี แตก็พูดไทยไปดวยพรอมๆ กัน (P012 ชาวบาน
เพศ: หญิง อายุ: 28 ศาสนา: อิสลาม)
- ขาพเจาอยากเปนครูสอนวิชาภาษาไทย เพราะยิ่ งกาวหนาไปเทาไหร
ภาษาไทยก็เริ่มหายไปเทานั้น ขาพเจาอยากใหลูกศิษยที่ขาพเจาสอนไดความรูที่เต็มเปยม สอบเขา
มหาลัยที่มีคุณภาพได ( เรียงความ No. 052 ชั้น ม.5 เพศ: หญิงศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้เด็กพูดไทยไดมากแลว ไมกลัวแลวชินกับคนแปลกหนาขึ้น (P002
ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- คนที่นี่บางทีคุยภาษาไทยไดแตคุยไมชัดก็จะอายไมกลาพูด แตที่เขียนหนังสือ
ไดดีมีมาก (P054 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 40 ศาสนา: อิสลาม)
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- ที่มาเลเซียมีใหเรียนเพราะทุกอยางตองเรียนเปนภาษาอังกฤษแตอาจารยพูด
มาเลยปนอังกฤษ ไมเหมือนที่ปนังใชภาษาอังกฤษหมดที่มหาวิทยาลัยมีทุกสาขา มหาวิทยาลัยที่เรียน
เนนเรื่องการบริหารสวนผมไปเรียนไอที แตไปฝกภาษามาเลยไมยากแคปรับสําเนียง ใหเปนยาวีกลาง
(P019 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 23 ศาสนา: อิสลาม)
- เด็กอยูในโรงเรียนครูประถมสอนภาษาอยางดี เคี่ยวเข็ญใหเด็กอานออกเขียน
ได รูจักสระอักษรจนเด็กจบ ป.6 (ประถมศึกษาปที่ 6) เด็กจะเกงภาษาแลว แตพอออก ป.6
(ประถมศึกษาปที่ 6) ไปแลว 2 – 3 ป เด็กไมไดเรียนภาษาไทยเลย ตรงนั้นสูญเปลาหมด (P046
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:54 ศาสนา: พุทธ)
- การศึกษาชวยไดมาก ตั้งแต พ.ศ.2502 สอนยากมาก คนพูดไทยไมไดเลย
ตองสอนกันใหมหมด ตั้งแต ก ไก สอนอานภาษายาวีควบไป ตอนนี้ไมคอยมีแลว เราเอาเด็กมา
เตรียมภาษาไทยกอนแลวคอยขึ้น ป. 1 เขาไมใชภาษาถิ่นแลว บางคนพูดชัดกวาคนไทยทางใต (P062
ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 69 ศาสนา: พุทธ)
- นักเรียนที่นี่นิยมเรียนภาษามาเลย มากกวาไทย เรียนอังกฤษ จีนมากกวาอยาก
เรียนภาษาไทย (P067 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 52 ศาสนา: อิสลาม)
- แตกอนเคยทําวิจัย เรื่องการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา ตอนนี้เขาแบงพื้นที่ ก็ยุง
ๆอยู ตอนที่ยังเปนเขตมีการพยายามแกปญหาเรื่องการศึกษาตั้งแตชั้นเด็กเล็ก เตรียมเรื่องภาษาอยาง
เดียว ใหฟงครูรูเรื่อง แตตอนนี้ไมมีเด็กเล็ก เอามาเขาอนุบาล ในหลักสูตรไมมีสอนแลว (P027
ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:67 ศาสนา: พุทธ)
- ในเรื่องภาษาตางประเทศ เด็กก็ยังขาดครูที่ชํานาญ หากไดรับการชวยเหลือ
จาก โรงเรียนอื่น ๆ นาจะดีขึ้น เด็กนาจะออกไปแลกเปลี่ยนกับภายนอกบาง (P015 ผูนําชุมชน เพศ:
ชาย อายุ:48 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้เด็กๆ อยากไปโรงเรียนเริ่มพูดภาษาไทยแลว โตขึ้นเด็ก ๆอยากเปนครู
อยากเปนดาตู (ตํารวจ) สอนหนังสือดวย (P012 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 28 ศาสนา: อิสลาม)
5.8 นโยบายการศึกษาของรัฐ
ที่ผานมารัฐกําหนดใหมีนโยบายการศึกษาเปนการเฉพาะสําหรับพื้นที่ชายแดน
สามจังหวัดภาคใต มาตั้งแต สมัยรัชกาลที่ 5 จึงปรากฏในขอมูลโลกทัศนเกี่ยวกับนโยบาลการศึกษา
ของรัฐจากการเลาเรื่องและเรียงความ ดังนี้
- เด็กจะไปเรียนโรงเรียนปอเนาะหมด ไปเรียนตาดิกาหมด แตโรงเรียน
ปอเนาะ โรงเรียนตาดิกา สวนใหญไมไดสอนสายสามัญ นโยบายของรัฐที่ออกมาบังคับใหจบภาค
บังคับเกาป ตรงนี้ก็ลมเหลวแลวเพราะมันไมสอดคลองกับความตองการ (P046 เจาหนาที่ของรัฐ
เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: พุทธ)
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- รัฐยังไมใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเรื่องการศึกษา ทั้งบุคลากร และ
ระบบการจัดการศึกษา (P065 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: พุทธ)
- มุสลิมปฏิเสธการศึกษาในระบบของไทย หนังสือไทย เพราะเหมือนเปน
สวนหนึ่งของศาสนาพุทธ (P067 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 52 ศาสนา: อิสลาม)
- เรื่องการเรียนเขาบอกพระเจาไมไดใหเด็กมาเกิดเพื่อมากูเงินเรียน ทัศนคติ
แบบนี้ จะแกปญหาอยางไร (P066 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- มุสลิมมีการศึกษานอยเพราะไมมีโอกาส เวนแตตองไปตางประเทศ ตอนนี้มี
ทุนจากตะวันออกกลางทําใหมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น (P067 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:
52 ศาสนา: อิสลาม)
- โรงเรียนที่นี่ตองชวยตัวเองมาก ครูตองเสียสละจริง ๆ อยูที่นี่เปนครูไทย
พุทธคนเดียวในโรงเรียน โรงเรียนปอเนาะคลาย โรงเรียนตชด. (โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชานแดน) ทําเพื่อสงเคราะห เพราะงบประมาณนอย หากรัฐไมดูแล จะอยูไดตองมีคน
ชวยดูแล (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- สํ า หรั บ ความคิ ด เห็ น ส ว นตั ว คิ ด ว า รั ฐ บาลขาดความสนใจในเรื่ อ งความ
เปนอยูของประชาชนและขาดการสนับสนุนดานการศึกษา (P039 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:47
ศาสนา: อิสลาม)
- มาอยูที่นี่ตามโครงการเดิมของกระทรวง ใหมาชวย โรงเรียนของ สช.
(สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน) การรับสมัครครูที่สมัครใจมาชวยแตครู
เปนขาราชการสังกัด สช. ตอนหลังมีการเปลี่ยนระบบแตครูที่สมัครใจก็ยังคงอยูในปอเนาะตอนนี้เขา
ถอนตัวออกหมดแลว เปนระบบเขตพื้นที่ เวนแตสมัครใจอยู (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง
อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- อยูกันแบบพี่นอง ในชนบท ที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน ที่เชียงใหมก็มีมากที่อยู
ปนๆ กัน(ไทยพุทธและไทยมุสลิม) การศึกษามาเรียนดวยกันก็ดีทําใหเปนพี่ๆ นองๆกัน เปนเพื่อน
กัน แตคนมีโอกาสนอยที่จะเรียนรูซึ่งกันและกัน (P020 ชาวบาน เพศ:หญิง อายุ:35 ศาสนา:
อิสลาม)
- เด็กไมไดเขาเรียนดวย เพราะตอนนี้ไมมีทะเบียนบานเขาก็ไมยอมรับใหเด็ก
ไดเขาเรียน แลวปญหาจะหมดไดอยางไร ปญหาก็อยูแคที่วาพอแมไมรู ก็จะตองทําอยางไร พอแมก็
ไมมีความรู (P003 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 30 ศาสนา: อิสลาม)
- งบประมาณที่ ไ ด ม าแต ล ะเดื อ นเหลื อ นิ ด เดี ย วไม ส ามารถนํ า มาพั ฒ นา
โรงเรียนได เหลือเดือนหนึ่งประมาณ 60,000 บาท ที่จะตองบริหารภายใน โรงเรียน ที่มีนักเรียน 500
กวาคน ยังขาดงบลงทุนกวาจะซื้ออะไรแตละอยางลําบากมาก 60,000 บาทยังไมจายคาไฟ ที่เหลือ
จริง ๆ นอยมาก (P015 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 48 ศาสนา: อิสลาม)
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- เรียนที่มาเลเซีย 3 ปจบปริญญาตรี ไมตองสอบเขา ใชผลการเรียนจบม.6
(มัธยมศึกษาปที่ 6 ) ถาจะใหดีก็ตองมีผลสอบโอเน็ต เอเน็ต ไมตองสอบเขามหาวิทยาลัยเหมือน
ประเทศไทย แตละปนักเรียนเหมือนหนูทดลอง เหมือนเรียนที่เมืองไทยเพื่อน ๆ ก็ไมคอยมั่นใจเรื่อง
สอบเขามหาวิทยาลัย (P019 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 23 ศาสนา: อิสลาม)
- เรื่องของการศึกษานโยบายการศึกษาภาครัฐบังคับใหนักเรียนใหทุกคนเรียน
จนจบภาคศึ ก ษาภาคบั ง คั บ เก า ป
ขณะนี้ ใ นความเป น จริ ง นั ก เรี ย นโรงเรี ย นประถมถึ ง ป.6
(ประถมศึกษาปที่ 6) เรียนตอ ม.1 (มัธยมศึกษาปที่ 1 ) ในสายสามัญ ไมมีหรือ มีนอยมากๆ (P046
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ: 54 ศาสนา: พุทธ)
5.9

ผลประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา
การแกไขปญหาของรัฐโดยการสนับสนุนงบประมาณสําหรับโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลามนั้น กอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนของผูบริหารสถานศึกษาบางสวน
โลกทัศนที่แสดงใหเห็นถึงการแสวงผลประโยชนทางการศึกษา ปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่องและ
เรียงความ ดังนี้
- ตอนนี้เปดปอเนาะกันมาก แคบอกวาเปดก็ไดเงินแลว ยังไมมีเด็กเลย
รัฐบาลโงจริง ๆ แคเขาไปจดทะเบียนยังไมมีเด็ก ก็ใหทุนเขา มีแตเสาก็ใหเงินแลวไมเหมาะเลย (P002
ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ:55 ศาสนา: อิสลาม)
- กลายเปนธุรกิจสวนของผูบริหาร ผูบริหารตอนนี้เปลี่ยนรถบอยๆ แลวอีก
สวนหนึ่งอาจารยที่จะเขาไปสอนปอเนาะจะตองจายเงิน 6-7 หมื่นตอคน และเงินสวนนี้ไมไดเอามา
ซื้อโตะเกาอี้ให โรงเรียน ผูบริหารพูดวาเอาไปใชสวนรวม แตจริงๆ ไมไดใชสวนรวมแตใชสวนตัว
(P010 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- ครูที่ถูกทํารายตอนนี้มีแตไทยพุทธ แตครูสอนศาสนาเขาก็เก็บกันเอง
เพราะขัดผลประโยชนกัน กลุมอุสตาสใน โรงเรียนใหญ ๆ ผอ. (ผูอํานวยการ) เปนโจรเอง ตอนนี้
กําลังหนีอยู แลวลูกศิษยจะไมเปนโจรไดไง (P053 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 41 ศาสนา: พุทธ)
- รัฐเรานี่โงมาก ใหทุนปอเนาะมากไป ใหหัวละ 10,000 บาท ใหงายๆ โตะ
ครูไปรับเงินเปนกอนไปบริหารเอง (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
- การทํารายครูในชวงนี้ เปนการแยงชิงเด็กดวยเพราะเงินคารายหัวเยอะ การ
ที่รัฐบาลเพิ่มคารายหัวให โรงเรียนปอเนาะก็ยิ่งทําใหเกิดปญหา ตอนนี้มีการจายนักเรียนถึงขนาดราย
คาหัวใหกับพอแมคือจางไปเรียน ลูกกี่คนก็ใหเงินพอแมไปตามหัวเพื่อใหไปเขาเรียน (P021
ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 62 ศาสนา: พุทธ)
- อยางโรงเรียนปอเนาะตอนนี้จดทะเบียนใหมมากมายรัฐก็ใหเงินทั้งที่บาง
แหงไมมีนักเรียนเลย (P021 ชาวบาน เพศ: หญิง อายุ: 62 ศาสนา: พุทธ)
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- ตอนนี้ปอเนาะบริหารไมใชเพื่อการเรียนเพื่อศาสนาแตเพื่องบประมาณหรือ
เงินเทานั้น ภาครัฐก็เหมือนกันเอาแตใหงบประมาณ ๆ เทานั้น ไมไดติดตามระบบปอเนาะเปนอยาง
นี้มานานแลวตั้งแตไดเงินคาหัว ยิ่งตอนนี้เงินเยอะขึ้นมาก ทุกอยางก็ทําเพื่อเงิน (P057 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- บางโรงเรียนอยูติดกับโรงเรียนรัฐตอนนี้ไมมีใครเรียนเขาซื้อนักเรียนตั้งแต
มาแนะแนวใหเงินผูปกครอง 500 บาท คนแนะนําอีก 500 บาท แตก็คุมเนื่องจากเขาไดคาหัวเยอะ
มัธยมก็ไดหลายพัน พอเปดเปนโรงเรียน ปอเนาะก็เริ่มไดเงินเลย ตอนนี้ไดมากกวา โรงเรียนเอกชน
ทั่วไปอีก (P057 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- จริง ๆ แลวเรื่องไทยพุทธไทยอิสลามไมใชปญหาใหญ แตเรื่องอุสตาส มี
จริงทะเลาะกันจริง ปอเนาะใหญมี 4-5 กลุมแยงผลประโยชนกัน แตไมมีใครรูปญหาที่แทจริง (P058
ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ:46 ศาสนา: อิสลาม)
- นักเรียนที่เหลือคือ พวกที่ไปเรียนตอที่ตะวันออกกลาง กพ. (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ) ไมรับก็มาเปดปอเนาะเองไมไดจดทะเบียนควบคุมกันไมไดไมรู
วาสอนอะไร บางที่ก็ฝกอยางอื่น ตอนนี้โรงเรียนปอเนาะใหญๆ เงินอุดหนุนสูงถึง 8,000 บาท บาง
แหงที่ไมควบคุมก็นากลัวมาก (P062 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 69 ศาสนา: พุทธ)
- ดูปญหาเรื่องระบบการศึกษา ในปอเนาะกับเงินรายหัวทุมเขามา การมา
ติดตามผลก็ไมมีใครกลามา จนลูกหลานมุสลิมก็คือ เครื่องมือของพวกนอกศาสนาที่ใชปอเนาะทํา
ธุรกิจแลว ฆากันตายเพราะผลประโยชนในปอเนาะหลายรายแลว ตอนนี้ตายงายจําหนายเขา
สถานการณหมด (P070 ชาวบาน เพศ:ชาย อายุ: 40 ศาสนา: อิสลาม)
- ปอเนาะเขาไดเงินมาจากตางประเทศ ปอเนาะเดี๋ยวนี้ใหญโต มีเงินอุดหนุน
มาก (P001 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- โตะครูบางคน เดี๋ยวนี้ขี่รถเบนซ แตก็มีหลายฝายยังคงตองการดํารงการ
เรียนการสอนของปอเนาะแบบเดิมเอาไว นี่คือความขัดแยงภายในที่เกิดขึ้น (P077 เจาหนาที่ของรัฐ
เพศ: ชาย อายุ: 50 ศาสนา: อิสลาม)
- ปอเนาะในสมัยนี้ไดเงินรายหัวปละหลายสิบลาน จึงมีการดําเนินการทาง
การเมืองในปอเนาะโดยเฉพาะการปลุกระดมใหเกลียดชังเจาหนาที่ของรัฐ ( เรียงความ No. 055
ประชาชน เพศ: ชาย ศาสนา: อิสลาม)
- การชวยเหลือปอเนาะมีการปรับเปลี่ยนใหมควรมีเจาหนาที่ของรัฐรวมดวย
ไมปลอยอิสระไมควรใหเงินรายหัวมากอยางทุกวันนี้โดยไมมีระบบควบคุม ( เรียงความ No. 055
ประชาชน เพศ: ชาย ศาสนา: อิสลาม)
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- หลังจากเรียนจบ ป.6 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) ผมคิดวาจะไมเรียนแลวแตวา
พอดีมีคนทางภาคใตไดไปทางบานแลวบอกใหมาเรียนทางภาคใต ซึ่งผมก็ตอบตกลงหลังจากนั้นผม
ก็ไดมาเรียนทางภาคใต ตอนแรกนั้นผมคิดวาผมคิดผิดแตความจริงแลวผมคิดถูกที่มาเรียนทางภาคใต
( เรียงความ No. 045 ชั้น ม.4 เพศ: ชาย ศาสนา: อิสลาม)
5.10 ขวัญกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ขาดขวัญกําลังใจอยางมาก เนื่องจากขาดความ
ปลอดภัยในชีวิตโลกทัศนเกี่ยวกับขวัญกําลังใจบุคลากรทางการศึกษา ปรากฏในขอมูลจากการเลา
เรื่องและเรียงความ ดังนี้
- ครูถูกยิง ผูบริหารถูกยิง เราปดโรงเรียน วาครูขี้ขลาดครูกลัว ผูใหญทาน
ไมไดลงไปอยูในพื้นที่ ทานพูดลองทานลงไปประสบ ถาทานถูกพี่นองทานถูกญาติเพื่อนทาน เพื่อ
สนิททานถูกยิงและจะรูสึกยังไงกลัวถึงไมกลัวก็กลัว (P047 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ:55
ศาสนา: พุทธ)
- เมื่อ 2 อาทิตยกอนมีการปลอยขาววาจะจับครูเปนตัวประกัน ปลอยขาว
เปนเวลา 2 อาทิตย จนเย็นวันหนึ่งชาวบานก็มาอยูกันเต็มโรงเรียน มาบอกใหครูออกจากโรงเรียน
ไดแลว ขอรองใหครูออกจากโรงเรียนทันทีเพราะครูจะไดไมถูกจับ (P008 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:
ชาย อายุ: 47 ศาสนา: พุทธ)
- ครูเดือนรอนมองวาบางครั้งบางคราวออกขาวไปใหบาง แลวขณะนี้การ
ยิงครูเขาไมยิงแลว เขารูแลวครูใสเสื้อเกราะ ผูบริหารใสเสื้อเกราะยิงหัวหมด นองชายผมโดนยิงราย
ลาสุด ยิงหัวเลยครับ สมองไปเลยซีกหนึ่ง ที่เกิดเหตุหางจากโรงเรียนผมไป 1 กิโลเมตร (P045
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 58 ศาสนา: พุทธ)
- ครูที่อยูในสังกัดผมหากรูสึกวาไมปลอดภัยผมอนุญาตใหหยุด ไมมีคนคุม
กันก็ไมสอน ประมาทไมไดชีวิตลูกนองทุกชีวิตมีคาจะมาใชระเบียบแบบพื้นที่อื่นคงไมมีใคร
ทํางานให (P064 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 56 ศาสนา: พุทธ)
- ในพื้นที่ ครู อาจารย ไมมีการสอนหนังสือเนื่องจากไมมีความปลอดภัยใน
ชีวิต ทหาร ตํารวจ ก็จะเขาไปดําเนินการสอนหนังสือแทนโดยลักษณะรวมเหตุการณอยางนี้เปน
การแกปญหาที่ไมเปนเหมือนกับการแกปญหาเอาหัวเดินตางเทา เหตุการณเหลานี้นาจะมีวิธีแกไข
ไดดีกวานี้ (P049 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 58 ศาสนา: พุทธ)
- พูดถึงเรื่องครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีโครงการจะซื้อปนไวเพื่อ
ปองกันตัวเปนเรื่องที่ไมสมควรเนื่องจากเรื่องความปลอดภัยมันเปนหนาที่ของทหารและตํารวจที่
จะตองดูแล ครู อาจารยมีหนาที่สอนหนังสือ ทหาร ตํารวจมีหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัย (P049
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ: 58 ศาสนา:พุทธ)
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- จุดเปลี่ยนของครู คงตั้งแตเหตุการณครูจูหลิง ทําใหตองนึกถึงความ
ปลอดภัยของครูมากเพิ่มขึ้น (P065 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: พุทธ)
- หากโรงเรียนเหลือครูคนเดียวก็ตองปดเรียน หรือเมื่อสถานการณไมดี ก็
ตองปดเรียน (P065 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้คนในการศึกษาเปนเปาหมายสําคัญในการทําลาย เพื่อใหเกิดความ
กลัว ความหวาดระแวง การขมขูครู ผูบริหารทําใหตองพากันออกจากพื้นที่ (P065 เจาหนาที่ของรัฐ
เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: พุทธ)
- ความเปนอยู สิทธิก็ไมมีผูใหญดูแลให จะอยูทําไม กระทรวงทําอะไรอยู
(P064 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 56 ศาสนา: พุทธ)
- ตอนนี้ครูยายออกหลายพันคนแลว เพราะสถานการณใน สามจังหวัด
รุนแรงมาก ความรุนแรงเทาๆ กัน ทั้งสามจังหวัด (P065 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ: 55
ศาสนา: พุทธ)
- หากตองไปสอนลูกเขาแลวเขายังมาตีมาทารุณเราก็ไปทําประโยชนอื่น ๆ
ดีกวา (P065 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: พุทธ)
- หยุดสอนหนังสือก็ตองหยุดหากมีความจําเปน คนเราตองรักษาชีวิต ก็
ตองทําในเมื่อเขาเห็นวาการที่ครูไปทําหนาที่เพื่อลูกหลานเขาแลวไมมีความสําคัญ เปนทางเลือกที่
ชุมชนของเขาเลือกเอง เพราะเขาถือวาเปนเรื่องที่เขาตัดสินใจ (P065 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย
อายุ: 55 ศาสนา: พุทธ)
- การยายออกพื้นที่มีมากขึ้นทุกที เพราะครูไมรูจะอยูเพื่ออะไร กรณีครู
จูหลิงยิ่งเปนจุดเปลี่ยนในพื้นที่ ทําใหตองมาคิดกันวาคุมไหมกับการที่ตองเสี่ยงทํางาน (P066
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 57 ศาสนา: อิสลาม)
- หาคนที่จบปริญญาตรีที่มาเปนครูไมมีตองเอามาจากขางนอก เอาคน
มุสลิมมาเปนครูก็ไมมี มีนอย เอาไทยพุทธ ใครจะกลาไป ยิงกันเกือบทุกวันอยางนี้ ยังไมรูใครเปน
ใครยิงผูบริสุทธิ์ พระเณรฆาหมด แบบนี้ใครจะไปสอนได (P045 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ:ชาย อายุ:
58 ศาสนา: พุทธ)
- ผู บ ริ ห ารบางคนบอกว า ถ า ไม มี ค รู ส อนก็ ไ ม ต อ งหาครู ม าสอนเพราะ
ชาวบานเขาไมใหความปลอดภัย ใหหยุดสอนผลจะเกิดขึ้นกระทบกับตัวเด็ก (P014 เจาหนาที่ของ
รัฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- พอแมเด็กเองก็ไมไดชวยดูแลครู ยิ่งครูออกไปมาก(ยายออกนอกพื้นที่)
ก็ยิ่งเขาทางเด็กก็ยิ่งแย ยิ่งชักจูงงาย อนาคตแถวนี้ก็จะไมเหลืออะไร เปนไปตามที่เขาวางไวหมด
(P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
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- ฝายตรงขามมีเปาหมายที่ครู ไมเหมือนในอดีต การจับครูเพื่อตอรองแต
ปจจุบันการฆาครูเพื่อใหครูไทยพุทธถอนตัวจากพื้นที่ ตองการสอนแตศาสนาไมใหสอนสามัญ
(P051 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 54 ศาสนา: อิสลาม)
- ครูบางคนคิดวาถาเขา(ชาวบาน) ไมตอ งการใหสอนก็ออกมา แตเราคิดถึง
เด็ก เขาตองการความรู ถาครูยายออกหมดยิ่งจะเปนปญหามากขึ้น ชวงนี้มีเรื่องครูจูหลิงก็ยิ่งหาครู
มาอยูยากในพื้นที่ยิ่งปอเนาะยิ่งไมมีคนเขามาอยู (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 59
ศาสนา: พุทธ)
5.11 การศึกษากับการแกไขปญหาความไมสงบ
การแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น การศึกษา
นับวามีความสําคัญเปนอยางมากเพราะการศึกษาที่แทจริงจะชวยใหคนในพื้นที่สามารถคิดวิเคราะห
ได และการศึ กษาจะช ว ยใหมีสติ เกิด ปญญา ไมตกเปนเหยื่อของผูที่กอความไมสงบ โลกทัศน
เกี่ ย วกั บ การใช ก ารศึ ก ษาแก ป ญ หาความไม ส งบในพื้ น ที่ ปรากฏในข อ มู ล จากการเล า เรื่ อ งและ
เรียงความ ดังนี้
- แตครูที่จะเขาไปสอนศาสนาเราจะตองพอใจ จะตองดูกอน จะตองเปนพวก
ที่ไมบิดเบือนขอเท็จจริงบางคนสอนไมถูกตอง จึงตองเลือกครูที่ไมมีปญหาทุกวันก็ครูสอนศาสนา
เปนคนบิดเบือน (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
- ตอนนี้เขามีขอตอรอง ถาไมทําตามก็จะเอาลูกออกจากโรงเรียน ถาลูกเขาไม
เรียนจะเกเรแลวจะเกิดปญหา เปนการขูใหพวกเราตองยอม รัฐตองยอม ถาไมยอมก็เกิดปญหา (P006
ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- พูด ถึงวิธีแก ไ ขป ญหาดูจะยากมากแตเรื่องการศึกษาเปนจุด สําคัญถึง แม
จะตองคอยๆ เปน คอย ๆ ไป แตก็ยังดีกวาใหเขาใชการศึกษาเปนเครื่องมือ อยากใหรัฐบาลเขาใจอยาก
ใหแยกคนไมดีออกจากคนดีใหได (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ: หญิง อายุ: 59 ศาสนา: พุทธ)
- การศึกษาแกได ชวยได แมจะเปนระยะยาวเพราะคนเขาชักจูงงาย เขาใช
เหตุการณที่ผานมาไปปลุกระดม ชักจูง ใชการปลุกระดมพวกเด็กๆ เยาวชน เปนเรื่องของการขาด
การศึกษาสวนหนึ่ง ตอนนี้เขาชี้ผิดก็ผิด ชักจูงงาย การใหการศึกษาสําคัญ (P024 ผูนําชุมชน เพศ:
ชาย อายุ: 65 ศาสนา: พุทธ)
- การแกไขในปจจุบันที่นําเรื่องการศึกษาเขาไปพัฒนากอน อยานําการศึกษา
ไปเปนเรื่องที่สรางปญหา ก็เพราะไมรูจริง คนโงเปนเหยื่อคนฉลาดตอเปนทอด ๆ (P070 ชาวบาน
เพศ:ชาย อายุ:40 ศาสนา: อิสลาม)
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- บทบาทหนาที่สําคัญนักวิชาการ ตองชวยคิดวา แสดงออกทางความคิดเปน
ผูนําความคิดไดหลายรูปแบบ ซึ่งไมจําเปนตองไปรบ คนรบรบไปแตตองใชขอมูลและใชความเขาใจ
เรื่องการศึกษามาชวย (P076 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ: 55 ศาสนา: อิสลาม)
6. โลกทัศนทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นทีพ่ บประกอบดวย
การรักและเขาใจธรรมชาติปรากฏในขอมูลจากการเลาเรื่อง ดังนี้
- ตามหลักศาสนาแลวตัดไมเฉย ๆ ไมได ตองเอาไปทําประโยชน เชน ปลูก
บาน คนเชื่อก็มี คนที่ไมเชื่อก็มี (P002 ผูนําชุมชน เพศ: ชาย อายุ:55 ศาสนา: อิสลาม)
- แตจริง ๆ แลวในชีวิตไมใหฆาสิ่งมีชีวิตเลยแมแตตนไม ถาไมไดเอามาทํา
ประโยชนกต็ ดั ไมได (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา: อิสลาม)
ขั้นตอนที่ 3 การคนหาจุดสําคัญของเรื่องที่ตองการศึกษา ในการวิจยั ครั้งนี้ คือโลกทัศน
เกี่ยวกับสันติภาพ มีรายละเอียดดังนี้
โลกทัศนของคนในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมให
เกิดสันติภาพ ที่พบในการวิจัยภาคสนามครั้งนี้จําแนกตามปจจัย ดังนี้
1. การรูจักตัวเอง ในเรื่อง ความศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนา ความสํานึกยําเกรงและภักดี
ตออัลลอฮฺ ภูมิใจในศาสนาของตน การยอมรับสถานการณตางๆ ไดอยางมั่นคง การรูจักควบคุม
แกไขขอบกพรองของตน การมองโลกในแงดี ใจกวาง เชน
- พอแมตองการใหรูทั้งทางโลกและศาสนา เพราะศาสนาเปนเรื่องที่ดี ถาไดเรียนจะมี
ความประพฤติดี เพราะถาดีจะพาไปโลกหนาที่ดี (P072 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ:17 ศาสนา:อิสลาม)
- ขาพเจาประทับใจมากและภาคภูมิใจมากทีส่ ุด ความประทับใจนี้ก็คอื ไดเกิดเปน
บาวของอัลลอฮฺ และเปนลูกที่ดีของพอแมเพราะอัลลอฮฺเปนผูสรางและเปนผูใหโอกาสเราเสมอแมวา
เราจะทําผิดรายแรงเพียงใด อัลลอฮฺก็จะใหอภัยเสมอ (เรียงความ No.025 ชั้น ม.3 เพศ: หญิง ศาสนา:
อิสลาม)
- ถาคนใดในศาสนาอิสลามไมละหมาด คนก็จะถูกนําไปลางในไฟนรกกอนจึงจะเขา
สวรรคได (เรียงความ No. 014 ชั้น ม.2 เพศ: ชาย ศาสนา: อิสลาม )
- ความภาคภูมิใจและความประทับใจอันเหนือกวาสิ่งใดของขาพเจา ที่ขา พเจาไดรับก็
คือ การที่ขาพเจาไดเกิดมาลืมตาอยูบนโลกนี้ พรอมกับศาสนาอิสลาม และมีมูฮัมหมัดเปนศาสดาของ
ขาพเจา (เรียงความ No. 043 ชั้น ม.4 เพศ: ชาย ศาสนา: อิสลาม)
- ครอบครัวเครงศาสนามากจะพาไปประกอบศาสนกิจทีม่ ัสยิด พอจะนําละหมาดที่
บานทุกวัน (P072 เยาวชน เพศ: ชาย อายุ:17 ศาสนา:อิสลาม)
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- ทุกวันศุกรจะบอกพวกเขาวาถายิงใครตายตองตกนรก ไมไดเจอพระเจา เพราะ
พระนบีไมไดสอน (P002 ผูนําชุมชน เพศ : ชาย อายุ:55 ศาสนา:อิสลาม)
- รูสึกเสียใจกับเหตุการณครูจหู ลินแตเราไมเหมารวมทั้งหมดเพราะเด็กนักเรียนเปน
ผูบริสุทธิ์แตคนในหมูบานถาไมยอมก็คงไมเกิดเหตุการณ ถึงแมจะรักครูแคไหนแตบางเรื่องเขาให
ความสําคัญมากกวา (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :หญิง อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- หลักการพื้นฐานของอิสลามคือเสรีภาพในการนับถือศาสนาในอัล-กุรอานเขียนไว
เปนธรรมนูญสูงสุดแกมนุษย แปลทุกภาษาอยางเปดเผย ไมมีความลับใครที่นํานโยบายอื่นมาใชเพื่อ
ทําลาย หรือกลั่นแกลงศาสนาอื่น นัน่ คือกําลังปฏิเสธคําสั่งจากพระผูเปนเจา (P040 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ:44 ศาสนา:อิสลาม )
- แตในประเทศไทยไมมใี ครกดขี่ อยากละหมาดก็ไดละหมาด(P011 ชาวบาน เพศ:
ชาย อายุ:35 ศาสนา:อิสลาม)
- พวกผมรูสึกวาอยูในเมืองไทยก็สบายมากแลว อยากละหมาดก็ได อยากทําอะไรก็
ได ตอนเล็ก ๆ อาจลําบากไมมีที่ละหมาด แตตอนนี้เขาก็สรางใหเยอะแยะ ดีขึ้นมาก (P010 ชาวบาน
เพศ: ชาย อายุ: 65 ศาสนา: อิสลาม)
- พื้นฐานในการนับถือศาสนานั้น แนนอนวาทุกศาสนาตองการอยูร วมกันอยาง
สันติสุข (P022 ทหาร ตํารวจในพืน้ ที่ เพศ:ชาย อายุ:59 ศาสนา:พุทธ )
- ครูที่จะเขาไปสอนศาสนาเราจะตองพอใจ จะตองดูกอ น จะตองเปนพวกที่ไม
บิดเบือนขอเท็จจริงบางคนสอนไมถูกตอง จึงตองเลือกครูที่ไมมีปญหาทุกวันก็ครูสอนศาสนาเปน
คนบิดเบือน (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:อิสลาม)
- อยางที่สตูลก็ไมเหมือนกันเลย เขาอยูกันสงบมาก ในหมูบานเขาก็เรียนทั้งศาสนา
ทั้งสามัญ เขาเลยกวางทั้ง ๆ ที่เปนมุสลิม (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:อิสลาม)
- ศาสนาสอนใหอยูอยางสงบ ฆาใครไมไดในคัมภีรสอนไวชัดเจน ในสมัยศาสดาก็
ไมใหฆาใคร แมกระทั่งตอนสูรบ (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:อิสลาม)
- ศาสนาทุกคนก็ตองมี เปนทีย่ ึดเหนี่ยว เราก็รักศรัทธา ทุกศาสนาสอนเหมือน ๆ กัน
แตตีความไปตางกันก็ตางความคิดเหมือนลัทธิตางๆ ที่เกิดขึ้น คนจะตองมีความรูจริง ตองใหรูใหถึง
แกนของศาสนาอยาเอาศาสนามาอางทําเรื่องราย ๆ (P073 ชาวบาน เพศ :ชาย อายุ:56 ศาสนา:
อิสลาม)
2. การเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่น ในเรือ่ ง การยกยองคนเกงยกยองคนฉลาด
คนมีความรูทางศาสนา ความเปนเพื่อนเปนครอบครัวเดียวกัน ความกตัญู เสียสละเพื่อผูอื่น เอื้อ
อาทร มีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่นยกยองคนเกง มีความสามารถ ความเห็นอกเห็นใจกัน เอื้อเฟอเผื่อแผ
เคารพและใหเกียรติผูอื่น ไววางใจกัน มีความเมตตากรุณา เชน
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- บอกเขาเสมอวา โรงเรียนที่ไดไมมีเงินมุสลิมแมแตบาทเดียว เงินไทยพุทธทั้งนั้น
เขามาชวย คนมุสลิมที่นี่ยังไมไดชวยอะไรเลย (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:อิสลาม)
- ชีวิตผมที่ไดดมี าเพราะครูใหญไปบอกพอผม พอผมไมรูเรื่องพูดภาษาไทยก็ไมได
ผมเลยมีโอกาสไดมาเรียนสายสามัญ ถาอยางนั้นก็ตองเรียนที่ปอเนาะ (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :
ชาย อายุ:57 ศาสนา:อิสลาม)
- เรื่องความไมปลอดภัยตอนนี้มีมาก ตองการคนที่ทุมเท เสียสละจริง ๆ ถานึกถึง
ความปลอดภัยอยางเดียวก็จะไมมีคนอยูทนี่ ี่เลย ตองนึกถึงสวนที่ตองเสียสละ ความจริงใจบางแหงก็
ไมมีความจริงใจเลยก็มี แตก็ถาคิดถึงจุดนัน้ เด็ก ๆ สวนหนึ่งทีเ่ ปนคนดีกจ็ ะขาดโอกาส (P014
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :หญิง อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- แมก็เลยมาชวยโรงเรียนทําอาหารเพราะเขาไมไดทํางานอยูบานเฉย ๆ แตเต็มใจมา
เพราะทําใหลูก ๆ ที่นี่กิน ( P004 ผูนําชุมชน เพศ :ชาย อายุ:33 ศาสนา:อิสลาม )
- ครูของผมดีและเกง ทั้งเลข อังกฤษ วิทย ทําใหผมสูเด็ก ๆ อื่น ๆ ไดเขาเรียนสามัญ
ครูเมื่อกอนใกลชิดเด็ก (P007 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ : ชาย อายุ:57 ศาสนา:อิสลาม)
- แมวาเขาจะคิดไมดีกับเราก็ทําดีกับเขา พระเจาจะรู เขาจะคิดอยางไรก็ปลอยไป
ความดีเทานั้นที่จะทําใหพระเจารู (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:อิสลาม)
- สงสารเจาหนาที่ตํารวจที่ดแี ละเจาหนาที่ทหารทุกคนที่เสียสละดูแลทุกขสุขของ
คนสามจังหวัดภาคใต จะไมวานับถือศาสนาใด ที่อยูใ นสามจังหวัดของไทยเรา ชาวบานที่ดีสว น
ใหญรักและสงสารเจาหนาที่ทุกคนที่อยูใ นสามจังหวัดภาคใต (P028 ผูนําชุมชน เพศ :ชาย อายุ:57
ศาสนา:อิสลาม)
- ถาไดคนดีแนนอนบานเมืองมีความสุข มีความเจริญคนดีเพราะคนดีคอื คนที่มี
ความรู มีความสามารถ เสียสละ พูดจริง ทําจริง เกง ริเริ่มสรางสรรค ตรงไปตรงมา ฐานะไมจน
ความคิดดี ชวยเหลือผูอื่นโดยไมมีการหวังตอบแทน ไมเห็นแกตัว (P028 ผูนําชุมชน เพศ :ชาย อายุ:
57 ศาสนา:อิสลาม)
- ตอนนี้อยูทางฝายรัฐมากก็รวู ามีอันตราย แตเราก็ใชความจริงใจ มีอะไรชวยเต็มที่
เพราะถือวาในชีวิตตองทําดีไว (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:อิสลาม)
- ผมไมกลัวโจรแลว กลัวก็ทาํ งานไมได เกิดมาก็ตองตาย แตจะทําดีกอนตายไดบาง
เพื่อลูกหลาน ( P002 ผูนําชุมชน เพศ : ชาย อายุ:55 ศาสนา:อิสลาม )
- ตอนเย็นตองชวยแมทํางาน ขายของหนาหอพัก อาศัยขายถูกกวาที่อื่น ก็ขายได
มาก (P023 เยาวชน เพศ :ชาย อายุ:16 ศาสนา:อิสลาม)
- หมูบานเราจะไปชวยดวย (ไปชวยบานทีจ่ ัดพิธีสุนัต) มีการไปชวยทํากับขาวตอน
เย็น (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:อิสลาม)
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- เราเอื้อเฟอเผื่อแผเขาตามวัฒนธรรมของเราที่ตองปลูกฝงกันมาตั้งแตเล็กๆ เหมือน
พวกเรา เรื่องความเอื้อเฟอก็ปลูกฝงกันมา เปนเพราะหลักสอนของศาสนา กับศาสนาของเราจะถูก
ปลูกฝงมาแตเล็กๆ โดยไมรูตัวเรื่องการให พื้นฐานของแตละคนจะมาจากครอบครัวเสียเปนสวน
ใหญ ตอนโตขึ้นจะคิดทําอะไรก็จะนึกถึงที่ถูกสอนมาตั้งแตเล็ก ๆ โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตยซึ่ง
จะตองมีเพราะเปนเรื่องสําคัญ (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :หญิง อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- มุสลิมจริง ๆก็ไมคอยมาศึกษาวัฒนธรรมคนไทย อยางรายการโทรทัศน ตองมี
กิจกรรมที่ทําใหเกิดความเขาใจกันเปนความภาคภูมใิ จ รวมกัน (P027 ชาวบาน เพศ :ชาย อายุ:67
ศาสนา:พุทธ)
- เราไทยพุทธมักจะถูกสอนใหชวยเหลือเอือ้ อาทรกัน (P053 ชาวบาน เพศ :ชาย
อายุ:41 ศาสนา:พุทธ)
- ผมใชเวลา 1 ปที่จะทําใหชาวบานไววางใจ จนทุกวันนีก้ อนจะออกไปทํางาน
ชาวบานจะแวะมาหาผม (P006 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ : ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- เมื่อเชาพาแมผูใหญบานไปหาหมอ เพราะเมื่อคืนพาไปแลวไมเจอหมอ เลยตองพา
ไปใหม แตผมดีใจที่ชว ยเขาทําใหเห็นวาผมพึ่งได ชวยเหลือเขาได (P006 ทหาร ตํารวจในพืน้ ที่
เพศ : ชาย อายุ: 45 ศาสนา: พุทธ)
- พอไปทํางานที่อื่น ผมเอามาลูกมาชวยเลีย้ ง 2 คนก็ชวยกันไป ที่เหลืออยูกับแมยัง
เล็กอยู ไมใชญาติแตก็ถือวาเปนญาติ (P004 ผูนําชุมชน เพศ :ชาย อายุ:33 ศาสนา:อิสลาม)
- อยูกันแบบพีน่ อง ในชนบท ที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน ที่เชียงใหมก็มีมากอยูปน ๆ กัน
การศึกษามาเรียนดวยกันก็ดที าํ ใหเปนพี่ ๆ นอง ๆกัน เปนเพื่อนกัน แตคนมีโอกาสนอยที่จะเรียนรู
ซึ่งกันและกัน (P020 ชาวบาน เพศ :หญิง อายุ:35 ศาสนา:อิสลาม)
3. การตัดสินขอขัดแยง ในเรือ่ ง การไกลเกลี่ยใหยุติความขัดแยง การยอมรับ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน รูวิธีการแกปญ
 หาความขัดแยง การยอมรับฟงผูอื่นเขาใจ
ความสัมพันธบุคคลตอบุคคล ความปรองดองกัน เชน
- การแกไขปญหาชายแดนภาคใตวาอยาใชความรุนแรงโดยใหใชวิธีนมุ นวล เพื่อ
ประชาชนในพื้นที่จะไดประกอบสัมมาอาชีพอยูรวมกันอยางสันติสขุ อยางตอเนื่องโดยการแกไข
พัฒนารวมกัน (P049 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :ชาย อายุ:58 ศาสนา:พุทธ)
- ภาครัฐ ขาราชการตองปฏิบัติ ตอพี่นองประชาชนในพื้น ในกรอบระเบียบของ
กฎหมายมีความยืดหยุนไมใชความรุนแรง (P050 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :ชาย อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- ตอนแรกคิดวาพื้นที่เปนพืน้ ทีท่ ี่นากลัวแตกไ็ มกลัวเพระวาเคยปฏิบัติงานในพืน้
ที่มากอนปจจุบันสถานการณแตอดีตไมเหมือนปจจุบนั คิดวาตองใชวธิ ี สมานฉันท อยูรวมกันอยาง
สันติ (P022 ทหาร ตํารวจในพื้นที่ เพศ :ชาย อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
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- ควรใชบุคลากรในพื้นที่ที่รูจกั ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในการปฏิบัติงานดาน
มวลชนสัมพันธ (P039 ชาวบาน เพศ :ชาย อายุ:47 ศาสนา:อิสลาม)
- ทางออกเหตุการณจะดีขึ้นไหมอยูทวี่ าทหารตํารวจเขาใจเรื่องศาสนา วัฒนธรรม
ความเปนอยูไหม ตองยอมรับดวย เขาใจเฉย ๆ ไมได ถาไมยอมรับก็ไปไมได แตตอ งเขาใจกันทั้ง
สองฝาย (P027 ชาวบาน เพศ :ชาย อายุ:67 ศาสนา:พุทธ)
- รานคาหลายแหงมีเจาของเปนคนจีนหรือชาวพุทธ ลูกจางเปนมุสลิม สิ่งที่นายจาง
ชาวพุทธไมใหทํามีเรื่องเดียวคือ อะไรที่เกี่ยวกับการครัว เชน ไมใหทํากับขาว ไมใหลูกนองมุสลิม
ไปซื้ออาหารที่ไมใชรานมุสลิม เพราะอยางนี้จึงอยูกันได (P043 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :ชาย อายุ:53
ศาสนา:พุทธ)
- เด็กๆ เยาวชนที่นี่เดี๋ยวนีเ้ ขาเขาใจ เขาไมอยากใหหมูบานเสียชื่อเสียง ไมอยากให
ใครคิดวาเปนหมูบานของคนไมดี บางคนถึงกับขนาดยอมสาบานเขาไมสบายใจที่ใครคิดวาทําให
เกิดปญหา ไมอยากใหคนทีม่ าชวยเสียใจ (P048 ชาวบาน เพศ : ชาย อายุ:51 ศาสนา:อิสลาม)
- ควรใหความสําคัญระหวางไทยพุทธกับมุสลิมใหสามัคคีปรองดองใหอยูรวมกัน
ไดอยาใหอยูด ว ยกันดวยความหวาดระแวงเหมือนในปจจุบัน(P049 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :ชาย อายุ:
58 ศาสนา:พุทธ)
- ความเปนอยูอยางสันติสุข คือ ใหเกียรติ และยอมรับในศักดิ์ศรี ออนนอมถอมตน
ไมแบงแยกชนชั้น วรรณะ โดยใหมกี ารพัฒนาที่ยั่งยืน รักษาความสงบเพื่อใหอยูรว มกันอยางสันติ
(P050 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :ชาย อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- การปลูกฝงในแตละเรื่องตั้งแตเล็กๆ ปลูกฝงในทางนีก้ พ็ ยายามสอดแทรกเทาที่จะ
ทําได ใหเขารูจักการอยูรว มกัน ใหรูจกั เสียสละ ในชั้นเรียนตอนนี้ในหองเรียนมีเงินหองใหเขา
จัดการในสวนที่เปนกิจกรรมของหอง อยากใหเขาเรียนรู เสียสละเพื่อสวนรวม ก็พยายามทําหนาที่
ใหดีที่สุดโดยใหความจริงใจเต็มที่ (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :หญิง อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- สิ่งที่เราเห็นบางอยางในสังคมมุสลิม คือ ความสัมพันธทางสังคม สังคมมุสลิม
ยังคงเปนปกแผน โดยเฉพาะสังคมในชนบท จะเห็นวาเขายังอยูกนั แบบเดิมๆ และรูจักกันหมด
(P042 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :ชาย อายุ:54 ศาสนา:พุทธ)
- เราจึงตองมองดวยความเห็นใจวา เกิดอะไรขึ้นกับเขา แตไมวาจะเปนอยางไร
ความเปนปกแผนในสังคมของเขายังมีอยู สังคมในชนบทยังเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ศาสนายังเปน
หลักอยู สถาบันทางศาสนายังมีความหมายอยู (P042 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :ชาย อายุ:54 ศาสนา:
พุทธ)
- พวกเราจะถูกปลูกฝงเรื่องความรัก เราใหความรักเขากอนโดยไมหวังอะไร หวังวา
เขาจะรักคนอืน่ บาง แตก็ใชไมไดทั้งหมดที่นี่ ที่นี่เขาถูกปลูกฝงใหนึกถึงตัวเองกอน (P014 เจาหนาที่
ของรัฐ เพศ :หญิง อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)

190

- ขาราชการตองรูถึงขนบธรรมเนียมประเพณี มีความเอื้ออาทรตอกัน ทําใหมุมมอง
มีความสอดคลองเพื่อยุติปญ
 หาความรุนแรงที่เปนปจจุบันไดถาปฏิบัติได (P050 เจาหนาที่ของรัฐ
เพศ :ชาย อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- เอาคนมุสลิมที่มีผลงานไปออกทีวีบางทําใหเขาภูมใิ จในตัวเขาบางใหเปนความ
ภูมิใจรวมกันเชิญผูนําศาสนาคุยกับพระบางในวันสําคัญของแตละฝายใหคนของเขาฟงบาง
แลกเปลี่ยนกัน เราเชิญเขา เขาเชิญเรา คนของทั้งสองฝายก็ไดรับรู (P027 ชาวบาน เพศ :ชาย อายุ:67
ศาสนา:พุทธ)
- พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตจะเปนพื้นที่ตัวอยางที่พนี่ องไทยมุสลิม ไทยพุทธ
และอีกหลาย ๆ ศาสนาอยูรวมกันได ในความหลากหลายมีประชาชนหลายเชื้อชาติหลายศาสนาอยู
รวมกันสามารถมองเห็นไดวา การอยูรวมกันอยางสันติสขุ (P050 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :ชาย อายุ:59
ศาสนา:พุทธ)
- มอ.(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)หรือสถานศึกษา จะตองมีหนาที่ นําเสนอ
ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร เปนวิชาการและยอมรับกันได ยอมรับในความผูกพัน ทีจ่ ะหลอหลอม
รวมความตางระดับเชื้อชาติแลวมาเปนคนไทยดวยกัน(P076 ผูนําชุมชน เพศ :ชาย อายุ:55 ศาสนา:
อิสลาม)
- คงตองแบงเวลาหลักสูตรใหดีคงตองฟงชาวบานดวย เปนหลักสูตรทองถิ่นคงตอง
จัดของเราเองสวนหนึ่งดวยแตครูตองเขาใจพอสมควรจึงจะสอนหนังสือได เรื่องหลักสูตรเปนเรื่อง
สําคัญมีความสําคัญตอเด็กมาก (P016 ผูนําชุมชน เพศ :ชาย อายุ:56 ศาสนา: อิสลาม)
- มาสอนที่นี่จนครูที่นี่ยอมรับแลวมีการถกเถียงกันบางถาความคิดเห็นไมตรงกัน
แตก็เปนเฉพาะเรื่องงาน แตตองทําความเขาใจกันเปนเวลานาน (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :หญิง
อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- ยังไมไดประชุมกัน กอนเปดเทอมก็วาจะประชุมเรื่องหลักสูตรของ โรงเรียน ผม
เปนกรรมการอยูดวย จริงๆ ที่ โรงเรียนใกลๆ นี้ก็มีหลักสูตรอยูแลว คงจะใชแบบเหมือน ๆ กัน ถา
เปนหลักสูตรผสมกันทั้งสามัญทั้งศาสนา (P016 ผูนําชุมชน เพศ :ชาย อายุ:56 ศาสนา: อิสลาม)
4. การเขาใจธรรมชาติ ในเรื่อง การเขาใจธรรมชาติ และการรักธรรมชาติเชน
- ตามหลักศาสนาแลวตัดไมเฉย ๆ ไมได ตองเอาไปทําประโยชน เชนปลูกบาน คน
เชื่อก็มี คนที่ไมเชื่อก็มี (P002 ผูนําชุมชน เพศ : ชาย อายุ:55 ศาสนา:อิสลาม)
- แตจริง ๆ แลวในชีวิตไมใหฆาสิ่งมีชีวิตเลยแมแตตนไม ถาไมไดเอามาทําประโยชน
ก็ตัดไมได (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:อิสลาม)
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5. การรูจักโลกที่เราอาศัยอยู ในเรื่อง การยึดมั่นในอุดมคติ การเขาใจในความ
แตกตางทางวัฒนธรรม การปลูกฝงคุณธรรม และความเชื่อในกฎแหงกรรม เชน
- คนทุกศาสนามีรัก โลภ โกรธ หลง ทั้งนั้น ไมวาจะนับถือศาสนาใด ก็คอื มนุษย ไมวา
จะเปนคน ของศาสนาใด จึงยอมตองมีทั้งคนดีและคนเลว ปะปนกันไป (P040 ชาวบาน เพศ:ชาย
อายุ:44 ศาสนา:อิสลาม )
- คนมุสลิมสอนไมใหอิจฉาริษยา เหมือนคนพุทธมีการรักษาศีล เรื่องเมตตา กรุณา
เอื้อเฟอเผื่อแผก็มี (P011 ชาวบาน เพศ: ชาย อายุ: 35 ศาสนา:อิสลาม)
- จริงๆ ในเรื่องของกรรมก็คลายกันทั้งสองศาสนา บางครั้งไมใชศาสนาบิดเบือนแต
การแปลงคําสอนเปนการปฏิบัติก็ไมตรงกับหลักศาสนา เสียทีเดียว (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :
หญิง อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- แตถาตองตายก็ตาย เขากําหนดมาแลว แตก็อยากทําดีกอนตาย (P002 ผูนําชุมชน
เพศ : ชาย อายุ:55 ศาสนา:อิสลาม)
- ผมบอกชาวบานวาทุกคนตองตายเหมือนกัน แตกอนตายตองทําความดี ( P002 ผูนํา
ชุมชน เพศ : ชาย อายุ:55 ศาสนา:อิสลาม)
- จะแกปญหาก็ตองเขาใจและยอมรับความตองการที่แตกตางกันของแตละคน ตอง
เอาใจเขามาใสเรา และตองคิดบนพื้นฐานของการอยูรวมกันใหมากที่สดุ ไมใชคิดบนผลประโยชน
หรืออํานาจทางการเมือง ตอนนี้มันอยูบนอํานาจของคนบางกลุม (P033 ชาวบาน เพศ :ชาย อายุ:34
ศาสนา:พุทธ)
- ถายิงคนพระเจาไมใหไปสวรรคตองบอกกันตรง ๆ ตองพูดใหเขารูยิงใครก็ไมไดไป
หาพระเจา ไมวาพุทธ มุสลิม เรื่องจิตใจสําคัญ ตองใหเขาเปรียบเทียบระหวางคนที่ชวยกับคนทีไ่ ม
เคยมาชวย (P002 ผูนําชุมชน เพศ : ชาย อายุ:55 ศาสนา:อิสลาม)
- เมื่อเราเขาไปในชุมชนมุสลิม จึงเหมือนกับเขาไปอยูในสังคมของชาวเขา มอญ ลาว
หลายๆ ที่ คลายๆ กัน แตคนในสังคมไทยที่อื่นกาวหนาไปกอนแลว ถึงไดมองสังคมมุสลิมลาหลัง
(P042 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :ชาย อายุ:54 ศาสนา:พุทธ)
- เดิมที่นั่นมีคนพุทธอยูเยอะ ตอนนี้เหลือนอยลง พระทีน่ ั่นก็เปนหวง ชาวพุทธที่อยู
เดิมไทยพุทธมุสลิมอยูดวยกันไมมีปญหา ตอนเล็ก ๆ จําไดวาทําขนมไปแจกไทยมุสลิม จริง ๆ เปน
วิถีชีวิตคนไทยซึ่งไมไดแยกกลุม ตอนนี้ก็ยังนับถือกันอยู ถึงแมมุสลิมจะไมเขาวัดแตเขาก็ไป
รวมงานบุญของคนไทยพุทธ (P014 เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :หญิง อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
- การพาบุคคลมาชวยชาวบานก็ไดบุญแลว ชาวบานบางคนไมเขาใจเรื่องของศาสนา
เรื่องของกรรม (P048 ชาวบาน เพศ : ชาย อายุ:51 ศาสนา:อิสลาม)
- เปนไทยพุทธ มาสอนที่ปอเนาะนานแลว มีหลักวาตองเขาใจวัฒนธรรมเขา (P014
เจาหนาที่ของรัฐ เพศ :หญิง อายุ:59 ศาสนา:พุทธ)
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- ตอนนี้คนไทยมาสอนก็ทําใหรูหลายภาษาก็ไมไดผิดใหเขาอานอัล-กุรอานก็เขียน
วาใหมีความสามัคคี ใครจะปกครองประเทศก็ชาง จะเรียนภาษาไทยก็ไมผิด โตะอีหมามก็ยืนยันพูด
ไทยเรียนไทยไมผิด มีโรงเรียนก็ดีแลว แตชาวบานเขาอยากใหสอนอิสลามดวย สอนไทยดวย
( P002 ผูนําชุมชน เพศ : ชาย อายุ:55 ศาสนา:อิสลาม )
6. ความริเริ่มสรางสรรค ในเรือ่ ง การมีความริเริ่ม การมีความหวัง เชน
- อยากฝกอาชีพตอ จะไดมอี าชีพเสริม ถาฝกตอที่หมูบานก็จะดี จะไดไมตอง
เดินทางเกาอี้โตะ ที่โรงเรียนก็ทําไดแตอยากไดอุปกรณ มาไวที่หมูบาน (P012 ชาวบาน เพศ :หญิง
อายุ:28 ศาสนา:อิสลาม)
- อยากฝกตอใหทํางานได ทําอาชีพได พวกชางไมเขาก็อยากทําโตะเกาอี้ให
โรงเรียน แตอยากไดอุปกรณรวมกันได 12 -13 คนแลว ถาไดทําใหโรงเรียนก็ดี (P012 ชาวบาน เพศ
:หญิง อายุ:28 ศาสนา:อิสลาม)
- ความคาดหวังในชีวิตและอนาคตของขาพเจา ก็อยากเห็นเด็กนักเรียนมีการเรียน
การสอนที่เทาเทียมกัน พัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยเปน “คนคุณภาพ” และตองมีความมุง
ตั้งใจจริงและใหชนบทมีโอกาสไดเรียนรูในดานตางใหเทาเทียมกับโรงเรียนอื่นเพื่อเด็กจะมีความรู
เทากับโรงเรียนในเมือง และเราก็จะไดเห็นการศึกษาสรางสังคมใหมีคุณภาพ(เรียงความ No.051 ชั้น
ม.5 เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
- ขาพเจาเชื่อคําพูดที่วา ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จยอมจะอยูทนี่ ั่น ไมวาเรา
จะคาดหวังอะไร เราก็สามารถทําได ถาหากเรามีความตัง้ ใจจริง และสิ่งที่ยิ่งใหญทสี่ ุดในชีวติ คือ
ความสําเร็จที่เราไดมาอยางภาคภูมิใยเพราะเราไดทําดีที่สดุ แลว กอนที่จะพบกับความสําเร็จ บางคน
อาจมีความทอแท เหนื่อยลา แตนั่นก็คือบททดสอบอันยิง่ ใหญ ซึ่งผลสุดทายที่ไดมาก็คือ การที่เรา
ไดยนื หยัดบนความสําเร็จที่เราไดคาดหวังเอาไว พรอม ๆ กับอนาคตที่เต็มไปดวยรอยยิ้มแหงความ
ภาคภูมใิ จ(เรียงความ No.052 ชั้น ม.5 เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
- ขาพเจามีความคาดหวังอีกวาอยากเรียนตอสูง ๆ มีอาชีพการงานที่ดี ทีข่ าพเจาอยาก
เรียนตอสูง ๆ เพราะ ในครอบครัวของขาพเจาไมมีใครเลยที่เรียนจบ ม.6 อยางต่ําก็แค ม.2 เนื่องจาก
พอแมไมมีทุนใหเรียนตอสูง ๆ ได ที่ขาพเจาไดศึกษาตอถึง ม.5 นี้เพราะขาพเจาเปนลูกผูหญิงคนโต
ซึ่งตองการอยากเรียน ซึ่งแมกับพอก็ยอมใหเรียนถาถามวาความคาดหวังของขาพเจามีมากไหมก็คง
ตองตอบไดวามีมาก (เรียงความ No.053 ชั้น ม.5 เพศ: หญิง ศาสนา: อิสลาม)
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ขั้นตอนที่ 4 การตีความขอมูล และเชื่อมโยงหาความสัมพันธของขอมูลในแตละประเด็น
เพื่อหาขอสรุป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ พบขอสรุปดังนี้
1. โลกทัศนทางดานความเชื่อ ศาสนา และ วัฒนธรรม มีขอสรุปดังนี้
คนไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต มีศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนา สํานึก
ยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺ นับถือศาสนาเครงครัด เคารพบูชาผูนํา และผูมีความรูทางศาสนา ภูมใิ จ
ในศาสนาของตน
ในปจจุบนั ยังขาดปราชญทางศาสนา ที่จะชี้แนะแกชาวไทยมุสลิมทีย่ ังเขาใจศาสนาไม
ถูกตอง ผูกอความไมสงบ นําศาสนาไปใชในทางที่ผิดโดยการบิดเบือนศาสนา
โดยทั่วไปชาวไทยพุทธกับ ชาวไทยมุสลิม รุนใหมมกี ารคบคาสมาคมกับชาวไทยพุทธ
คอนขางสูงและมีกิจกรรมรวมกันพอสมควร ความเขาใจในเรื่องศาสนาของทั้งสองฝายมีทั้งความ
เขาใจที่ถูกตองและไมถูกตอง
2. โลกทัศนทางดานการเมือง การปกครอง มีขอสรุปดังนี้
คนในพืน้ ที่เห็นวา การแบงแยกดินแดน ที่มีตอเนื่องมานาน เปนเปาหมายหลักของกลุมผู
กอความความไมสงบ ยุทธวิธีของผูกอความไมสงบ ใชศาสนานําการตอสู ใชประวัติศาสตรรัฐ
ปตตานีเปนปจจัยชีน้ ํา ชาวไทยมุสลิมสวนหนึ่งยังขาดสํานึกของความเปนไทย ขาดการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมและภาษากับประชาชนสวนใหญของประเทศ คนในพื้นที่มีโลกทัศนตอการเมือง
การปกครองวา ในพืน้ ที่เต็มไปดวยปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหาการเลือกปฏิบัติ ปญหา
การทุจริต ปญหายาเสพติด รวมถึงปญหาอิทธิพล ซึ่งมีมากจนทําใหขาดความไวเนื้อเชื่อใจกัน
ระหวางชาวไทยมุสลิมกับเจาหนาที่ภาครัฐ
การแกไขปญหาของรัฐ ไมทันกับยุทธวิธีที่พัฒนาไป การดําเนินการของรัฐมีแตขอเสนอที่
ไมสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และยังแกปญหาไมตรงจุด แนวทางการแกไขปญหา
บางสวนของรัฐยิ่งสรางชองวางสรางและทําใหเกิดความหวาดระแวง ของคนในพืน้ ที่มากขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการปฏิบัติงานของทหาร นักสิทธิมนุษยชนและนักวิชาการ ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดขวัญ
กําลังใจขอยายออกนอกพืน้ ทีเ่ ปนจํานวนมาก รวมถึงประชาชนก็มกี ารอพยพออกนอกพื้นที่จํานวน
มากขึ้น
3. โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ
ชาวไทยมุสลิมยังมีโลกทัศนตอนโยบายการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของรัฐ วาไมไดรับ
การเอาใจใสอยางเทาเทียม ทําใหมีความลาหลัง ประชาชนยังยากจน ผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบในปจจุบันก็ยิ่งทําใหการประกอบอาชีพและการหางานยากขึ้น ผูประกอบอาชีพที่เปน
หลักสวนใหญเปนผูหญิงเนื่องจากผูหญิงไมจําเปนตองปฏิบัติศาสนกิจเครงครัด เทาผูชาย
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4. โลกทัศนทางดานสังคม ประเด็นที่พบประกอบดวย
ความสัมพันธในชุมชนที่มกี ารสืบเนื่องทางบรรพบุรุษแสดงออกผานระบบ
ความสัมพันธแบบราชการแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของชุมชน
ความไมสงบในปจจุบนั สงผลกระทบตอความสัมพันธทางสังคมระหวางชาวไทยมุสลิม
กับคนในศาสนาอื่น มีความหวาดระแวงมากขึ้น มีการไปมาหาสูและลักษณะการชวยเหลือเกื้อกูล
เฉพาะที่จําเปน
โลกทัศนของคนในพื้นที่เห็นวาปจจุบันมีความพยายามในการหลอมรวมความ
หลากหลายทางชาติพันธุใหเหลือความเปนหนึ่งเดียวคือ ความเปนมุสลิม คนไทยพุทธเปนคนกลุม
นอยที่ไดรับผลกระทบในวิถีชีวิตเปนอยางมากทําใหมกี ารอพยพออกจากพื้นที่เปนจํานวนมาก
5. โลกทัศนทางการศึกษา
ครูสอนศาสนา จะเปนผูมีอทิ ธิพลในการปลูกฝงความคิด ความเชื่อ จนทําใหสามารถชี้นํา
แนวความคิดได และถือวาเปนผูนําทางจิตวิญญาณ เปนที่เคารพ ศรัทธาของประชาชนในพื้นที่
คนในพืน้ ที่มีโลกทัศนตอการศึกษาวาเปนสาเหตุหนึ่งทีม่ ีผลตอสถานการณความไมสงบในพื้นที่คอื
ปญหาการจัดการศึกษาเนื่องจากการศึกษาที่เปนอยูสวนหนึ่งยังขาดการทําใหผูเรียนสามารถคิด
วิเคราะหไดดว ยตนเอง
ชาวไทยมุสลิมสวนใหญในพื้นที่ยังปฏิเสธการศึกษาในระบบของรัฐโดยเห็นวาไม
สอดคลองกับความตองการ และบางสวนมีโลกทัศนตอ นโยบายการศึกษาของรัฐวาเปนไปเพื่อการ
ครอบงําชาวไทยมุสลิม การใชภาษาในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ภาษามลายูและภาษา
อาหรับ มีอิทธิพลเหนือภาษาไทยเนื่องจากเปนภาษาที่ใชสําหรับการศึกษาในศาสนาอิสลาม การ
เรียนการสอนประวัติศาสตรยังขาดการนําเสนอขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร
โลกทัศนตอนโยบายการศึกษาในสวนของการแกไขปญหาเกีย่ วกับโรงเรียนปอเนาะ
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามวาสวนหนึ่งทําใหเกิดประโยชนตอกลุมผูมีอิทธิพลในพื้นที่
หรือคนชั้นผูนาํ ของศาสนาที่แสวงหาประโยชนจากสถานศึกษา
โดยแฝงตัวอยูใ นคราบของ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถเขาไปดูแลได
จนทําใหมีผลกระทบตอ
ภาพพจนของปอเนาะดังเดิม
การสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องทําใหขวัญกําลังใจของครูไมอยูในวิสัยที่
จะทํางานตามปกติไดและอยูในภาวะตกต่าํ อยางหนัก สงผลตอการหยุดทําการสอนในภาวะที่ขาด
ความมั่นใจในความปลอดภัย และมีการยายออกจากพื้นที่ของบุคลากรทางการศึกษาจํานวนมาก
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6. โลกทัศนทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ชาวไทยในพืน้ ที่สามจังหวัดภาคใต เห็นความสําคัญของธรรมชาติมีตอคุณคาของชีวิต
และเชื่อมโยงกับหลักศาสนา
สรุปผลจากการวิเคราะหสวนที่ 1 โดยวิธี Holistic - content
ขั้นตอนที่ 1 การจัดระบบขอมูลเปนหมวดหมู การวิจัยครั้งนี้จําแนกตามประเภทของ
โลกทัศนตามกรอบแนวคิดของการวิจยั คือ
- โลกทัศนดานความเชื่อ ศาสนา และ วัฒนธรรม
- โลกทัศนดานการเมือง การปกครอง
- โลกทัศนทางดานสังคม
- โลกทัศนทางดานการศึกษา
- โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ
- โลกทัศนทางดานธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนที่ 2 จําแนกประเด็นที่คนพบ การวิจัยครั้งนีจ้ ําแนกประเด็นหลัก ตาง ๆ แยกตาม
ประเภทของโลกทัศน มีประเด็นหลักที่คน พบ ดังนี้
1. โลกทัศนทางดานความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม ประเด็นที่พบประกอบดวย
1.1 ความศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนา
1.2 การปฏิบัติตามหลักอะมัล (การกระทําความดี)
1.3 ความเชื่อในศาสนาอิสลาม
1.4 หลักการของศาสนาอิสลาม และการบิดเบือนศาสนา
1.5 ปราชญทางศาสนา
1.6 ศาสนาอิสลามกับหลักแหงสันติสุข
1.7 ความสัมพันธระหวางคนในศาสนาอิสลามและคนในศาสนาพุทธ
2. โลกทัศนทางดานการเมือง การปกครอง ประเด็นทีพ่ บประกอบดวย
2.1 ความรุนแรงของสถานการณความไมสงบในพื้นที่
2.2 การแบงแยกดินแดน
2.3 ยุทธวิธีของผูกอความไมสงบ
2.4 การใชศาสนานําการตอสู
2.5 การใชประวัตศิ าสตรรัฐปตตานีเปนปจจัยชีน้ ํา
2.6 สํานึกความเปนไทย
2.7 การเมือง และอิทธิพล
2.8 กระบวนการยุติธรรมและ เจาหนาที่ของรัฐ
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3.

4.

5.

6.

2.9 การแกไขปญหาของรัฐ
2.10 การปฏิบัติงานของทหาร กลุมนักสิทธิมนุษยชนและนักวิชาการ
2.11 ขวัญกําลังใจของคนในพืน้ ที่
2.12 ผลกระทบของสถานการณตอคนกลุมนอย และการยายถิ่น
โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ ประเด็นทีพ่ บประกอบดวย
3.1
นโยบายการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของรัฐ
3.2 การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่
3.3 ความตองการของประชาชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
3.4 ผลกระทบจากสถานการณตอ เศรษฐกิจ
โลกทัศนทางดานสังคม ประเด็นที่พบประกอบดวย
4.1 ความสัมพันธทางสังคมในชุมชนมุสลิม
4.2 ความสัมพันธทางสังคมระหวางศาสนิกชน
4.3 ลักษณะประชากรและกลุมชาติพันธุ
4.4 ปญหารุนแรงและผลกระทบตอสังคม
4.5 ความเขาใจระหวางชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
4.6 วิถีชีวิตของสังคมชาวไทยพุทธ
โลกทัศนทางการศึกษา
5.1 การศึกษากับศาสนา
5.2 ยกยองนับถือผูมีความรู ความสามารถ
5.3 ผูรู และ ปราชญทางศาสนา
5.4 ปญหาการศึกษา
5.5 การเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติสาสตร
5.6 การจัดการศึกษาของปอเนาะ
5.7 การใชภาษาและการสอนภาษา
5.8 นโยบายการศึกษาของรัฐ
5.9 ผลประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา
5.10 ขวัญกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษา
5.11 การศึกษากับการแกไขปญหาความไมสงบ
โลกทัศนทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นทีพ่ บประกอบดวย
6.1 การรักธรรมชาติ
6.2 การเขาใจธรรมชาติ
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ขั้นตอนที่ 3 การคนหาจุดสําคัญของเรื่องที่ตองการศึกษา ในการวิจยั ครั้งนี้ คือโลกทัศน
เกี่ยวกับสันติภาพ มีรายละเอียดดังนี้
โลกทัศนของคนในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่สะทอนใหเห็นปจจัยที่สงเสริมให
เกิดสันติภาพ ที่พบในการวิจัยภาคสนามครั้งนี้จําแนกตามปจจัย ดังนี้
1. การรูจักตัวเอง ในเรื่อง ความศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนา ความสํานึกยําเกรงและภักดี
ตออัลลอฮฺ ภูมิใจในศาสนาของตน การยอมรับสถานการณตางๆ ไดอยางมั่นคง การรูจักควบคุม
แกไขขอบกพรองของตน การมองโลกในแงดี ใจกวาง
2. การเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่น ในเรื่อง การยกยองคนเกงยกยองคนฉลาด คนมี
ความรูทางศาสนา ความเปนเพื่อนเปนครอบครัวเดียวกัน ความกตัญู เสียสละเพือ่ ผูอื่น เอื้ออาทร
มีน้ําใจ ชวยเหลือผูอื่นยกยองคนเกง มีความสามารถ ความเห็นอกเห็นใจกัน เอือ้ เฟอเผื่อแผเคารพ
และใหเกียรติผูอื่น ไววางใจกัน มีความเมตตากรุณา
3. การตัดสินขอขัดแยง ในเรื่อง การไกลเกลี่ยใหยุติความขัดแยง การยอมรับศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยทเี่ ทาเทียมกัน รูวธิ ีการแกปญหาความขัดแยง การยอมรับฟงผูอื่นเขาใจ
ความสัมพันธบุคคลตอบุคคล ความปรองดองกัน
4. การเขาใจธรรมชาติ และการรักธรรมชาติ
5. การรูจักโลกที่เราอาศัยอยู ในเรื่อง การยึดมั่นในอุดมคติ การเขาใจในความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม การปลูกฝงคุณธรรม และความเชื่อในกฎแหงกรรม
6. ความริเริ่มสรางสรรค ในเรื่อง การมีความริเริ่ม การมีความหวัง
ขั้นตอนที่ 4 การตีความขอมูลและเชื่อมโยงหาความสัมพันธของขอมูลเพื่อหาขอสรุป ซึ่ง
ในการวิจัยครัง้ นี้ พบขอสรุปในประเด็นสําคัญดังนี้
1. โลกทัศนทางดานความเชื่อ ศาสนา และ วัฒนธรรม มีขอสรุปในประเด็นสําคัญไดแก
ความศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนา ปราชญทางศาสนา การบิดเบือนศาสนา ความสัมพันธระหวาง
ศาสนิกชน
2. โลกทัศนทางดานการเมือง การปกครองวัฒนธรรม มีขอสรุปในประเด็นสําคัญไดแก
การแบงแยกดินแดน เปนเปาหมายหลักของกลุมผูกอความความไมสงบ ยุทธวิธีของผูกอความไม
สงบ ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหาการเลือกปฏิบัติ ปญหาการทุจริต ปญหายาเสพติด
รวมถึงปญหาอิทธิพล การแกไขปญหาของ การปฏิบัติงานของทหาร นักสิทธิมนุษยชนและ
นักวิชาการ ขวัญกําลังใจของคนในพืน้ ที่ การอพยพออกนอกพืน้ ที่
3. โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ มีขอสรุปในประเด็นสําคัญไดแก นโยบายการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจของรัฐ ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในการประกอบอาชีพ
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4. โลกทัศนทางดานสังคม มีขอสรุปในประเด็นสําคัญไดแก ความสัมพันธของชุมชน
ความสัมพันธทางสังคมระหวางชาวไทยมุสลิมกับคนในศาสนาอื่น
การหลอมรวมความ
หลากหลายทางชาติพันธุ ผลกระทบตอวิถชี ีวิต
5. โลกทัศนทางการศึกษา มีขอ สรุปในประเด็นสําคัญไดแก ครูสอนศาสนา ปญหาการ
จัดการศึกษา นโยบายการศึกษาของรัฐ การใชภาษาในพื้นที่ การเรียนการสอนประวัติศาสตร การ
แกไขปญหาเกีย่ วกับโรงเรียนปอเนาะ กลุมผูมีอิทธิพลที่แสวงหาประโยชนจากสถานศึกษา การ
สูญเสียบุคลากรทางการศึกษา ผลกระทบตอการเรียนการสอน การยายออกของบุคลากรทาง
การศึกษา
6. โลกทัศนทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีขอสรุปในประเด็นสําคัญไดแก
ความสําคัญของธรรมชาติที่มีตอชีวิต

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Categorical-content
การวิเคราะหขอ มูลดวย Categorical - content เปนการวิเคราะหโดยวิธีการที่คลายกับ
content analysis เปนการศึกษาประเด็นที่สําคัญโดยแยกคําพูดตาง ๆ เปนประโยค เปนกลุม และใช
การวิเคราะหจากตาราง โดยวิเคราะหดว ย Categorical - content ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยไดใชตาราง
แยกแยะองคประกอบเพื่อหาความหมายของขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหโครงสรางขอมูลโลกทัศนจําแนกตามกลุมผูใหขอมูล
2. วิเคราะหโครงสรางขอมูลโลกทัศนจําแนกตามศาสนาของผูใหขอมูล
1. วิเคราะหโครงสรางขอมูลโลกทัศนจําแนกตามกลุมผูใหขอมูล
การวิเคราะหโครงสรางขอมูลโลกทัศนในการวิจยั ครั้งนีใ้ ชตารางเพื่อแยกแยะองคประกอบ
ในการหาความหมายของขอมูล จําแนกตามกลุมผูใหขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 7 ตารางวิเคราะหขอ มูลโลกทัศนดานความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม จําแนก
ตามโครงสรางของกลุมผูเลาเรื่องและเขียนเรียงความ
กลุมผูเลาเรื่อง
วิเคราะหขอมูล
ผูนําชุมชนทั้งเปน มีโลกทัศนวา กลุมผูกอความไมสงบ ใชศาสนาเปนเครือ่ งมือ ชาวไทยมุสลิม
สวนใหญยังปฏิบัติตามหลักศาสนาและมีความเชื่อเรื่องกรรม แมการปฏิบัติ
ทางการ และ
ไมเปนทางการ ตามหลักศาสนาของชาวไทยมุสลิมในปจจุบันจะเปลี่ยนไป แตศาสนาอิสลาม
นั้นยังเปนศาสนาที่สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติ ผูน ําศาสนามีหนาที่ให
ความกระจางชัดในหลักเรื่องการทําความดี
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ตารางที่ 7 (ตอ) ตารางวิเคราะหขอมูลโลกทัศนดานความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม
จําแนกตามโครงสรางของกลุมผูเลาเรื่องและเขียนเรียงความ
กลุมผูเลาเรื่อง
วิเคราะหขอมูล
ชาวบาน
มีโลกทัศนวา ศาสนาอิสลามสอนใหเชื่อผูนํา แตปจจุบันผูนําศาสนาไมกลาที่
จะสอนหลักศาสนาที่ถูกตองเพราะขาดความมั่นใจในความปลอดภัย และขาด
ความกลาที่ชี้แจงหลักศาสนาที่ถูกตองแกกลุมผูกอความไมสงบและแนวรวม
รวมถึงปจจุบนั ขาดคนที่มีความรูจริงในเรื่องศาสนา
มีโลกทัศนวา การที่ชาวไทยมุสลิมมีความเชื่อผูนํามากเกินไปมีผลตอ
เจาหนาที่ของ
สถานการณความไมสงบอยางมาก เพราะสามารถทําตามผูนําไดโดยไมตองใช
หนวยงาน
ความคิดงายตอการชักนํา ในสังคมของคนมุสลิมมีการกดขี่กันเอง
ราชการและ
หนวยงานเอกชน
เยาวชน
มีโลกทัศนวา การที่ครอบครัวตองการใหมคี วามรูทั้งทางโลกและศาสนา
เพราะศาสนาเปนสิ่งที่จะทําใหความประพฤติดี แตการปฏิบัติตามหลักศาสนา
ในปจจุบนั หากทําผิดหลักศาสนานอกพื้นที่ก็สามารถทําได ผูที่กอความไม
สงบเปนกลุมที่ มีความรูทางศาสนาไมเพียงพอ การบิดเบือนทางคําสอนไมได
เปนที่ศาสนาเปนที่ตัวบุคคล
มีโลกทัศนวา ชาวไทยมุสลิมในปจจุบันมีการปลุกกระแสศาสนาสุดโตง การ
ทหาร ตํารวจ
ที่ปฏิบัติหนาทีใ่ น บิดเบือนศาสนา เปนยุทธวิธีที่ผูกอความไมสงบใชในการกอสถานการณ
ประกอบกับ มุสลิมมีความเชื่อผูนํามาก ทําใหผูที่ไมปฏิบัติตามหลักศาสนา ใช
พื้นที่
ศาสนาเปนปจจัยชี้นําและชักจูงแนวรวมในการกอความไมสงบ

ตารางที่ 8 ตารางวิเคราะหขอมูลโลกทัศนดานความการเมืองการปกครอง จําแนกตาม
โครงสรางของกลุมผูเลาเรื่องและเขียนเรียงความ
กลุมผูเลาเรื่อง
วิเคราะหขอมูล
ผูนําชุมชนทั้งเปน มีโลกทัศนวา การกอความไมสงบใชศาสนานําในการตอสู ซึ่งระบบเรื่อง
การขาวของคนในพืน้ ที่ดีมาก
การกระจายขาวไดผลและสามารถชักจูงได
ทางการ และ
ไมเปนทางการ เพราะการปกครองในพื้นที่ เต็มไปดวยความขัดแยงทางการเมือง ปญหาการ
เลือกปฏิบัติ การทุจริต ปญหายาเสพติด รวมถึงปญหาอิทธิพล สาเหตุที่
ประชาชนไมใหความรวมมือกับทางราชการเนื่องจากไมตองการเปนมุนาฟก
และมองวารัฐขาดความจริงใจในการแกปญ
 หาโดยเฉพาะหนวยกําลัง
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ตารางที่ 8 (ตอ) ตารางวิเคราะหขอมูลโลกทัศนดานความการเมืองการปกครอง จําแนกตาม
โครงสรางของกลุมผูเลาเรื่องและเขียนเรียงความ
กลุมผูเลาเรื่อง
วิเคราะหขอมูล
ชาวบาน
มีโลกทัศนวาสถานการณในพื้นที่ที่รุนแรงขึ้นทําใหเกิดความกลัวและระแวง
ทําใหความสัมพันธกับคนนอกชุมชนหางกันมากขึ้น การแบงแยกดินแดน
และเรื่องการเมืองเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งดําเนินการโดยกลุมหัวรุนแรงทางดาน
ศาสนาและพวกหัวเกา ทีย่ ังมีความคิดเกา รวมกับเรื่องการสูญเสียผลประโยชน
จึงนําประวัติศาสตร และศาสนามาใชเปนเครื่องมือ ขณะนีเ้ หมือนอํานาจรัฐ
ก็จะหมดสิ้นไปจากพื้นที่ ฝายตรงกันขามก็จะยึดครองพืน้ ที่ชัดขึ้น ฝายตรง
ขามพัฒนายุทธวิธีไปมากการแกไขปญหาของรัฐ มีแตขอเสนอที่ไมสามารถ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และยังแกปญ
 หาไมตรงจุด เพราะขาดขอมูลจาก
พื้นที่ นอกจากนั้น การปฏิบัติงานของทหาร นักสิทธิมนุษยชนและ
นักวิชาการ ยังกอใหเกิดปญหา สถานการณ สงผลกระทบตอชาวไทยพุทธซึ่ง
เปนคนกลุมนอยอยางมากทําใหมีการยายออกจากพืน้ ที่เปนจํานวนมาก
มีโลกทัศนวาสถานการณในพื้นที่คลายภาวะสงคราม
มีสาเหตุเปนเพราะ
เจาหนาที่ของ
ตองการแบงดินแดน มีการชักจูงในกลุมเด็กที่เกง ๆ โดยใชเงื่อนไข เรื่อง
ราชการ
ศาสนา สวนในกลุมเด็กที่เกเรก็ใชยาเสพติด ในกลุมเด็กที่ยากจนใชเงินตอบ
และหนวยงาน
แทน สวนหนึง่ เกิดจากขาดสํานึกของความเปนไทย ผูปฏิบัติงานในพืน้ ที่ขาด
เอกชน
ขวัญกําลังใจ มีการขอยายออกนอกพืน้ ที่เปนจํานวนมาก
เยาวชน
มีโลกทัศนวาสถานการณในพื้นที่สรางความหวาดกลัวอยางมาก เปนการทา
ทายอํานาจรัฐ สงผลกระทบตอจิตใจของคนอยางมาก สาเหตุเกิดจากกลุมที่
ตองการแบงแยกดินแดน ประกอบกับ ประชาชนมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต
ไมไดรับความเปนธรรมหลายอยางทําให ถูกชักจูงเพื่อเรียกรองดินแดนคืน
สวนวัยรุนที่ไปเปนแนวรวมจะถูกชักจูงไปในเรื่องที่ดกี อน หลังจากรูวาถูก
หลอกเขาไปเปนแนวรวมแลวก็ไมสามารถแยกตัวออกมาจากขบวนการได
มีโลกทัศนวาสถานการณในพื้นที่รุนแรงขึ้นมาก สาเหตุจากแนวความคิดเรื่อง
ทหาร ตํารวจ
ที่ปฏิบัติหนาทีใ่ น การแบงแยกดินแดน โดยไดรับการสนับสนุนจากกลุมผูมีอิทธิพลพวกที่เสีย
ผลประโยชนกลุมผูกอความไมสงบใชการปลุกระดม สรางความหวาดระแวง
พื้นที่
ขึ้นในกลุมประชาชนโดยใชปญหาความแตกตางเรื่องเชือ้ ชาติ
ศาสนา
วัฒนธรรม รวมถึงเรื่องประวัติศาสตรเปนปจจัยชักนํา เปนตัวแปร การทํางาน
ของเจาหนาทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งบอย
ประชาชนไมใหความรวมมือ
เนื่องจากหวาดระแวง
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ตารางที่ 9 ตารางวิเคราะหขอ มูลโลกทัศนดานเศรษฐกิจ จําแนกตามโครงสรางของกลุมผูเลา
เรื่องและเขียนเรียงความ
กลุมผูเลาเรื่อง
วิเคราะหขอมูล
ผูนําชุมชนทั้งเปน มีโลกทัศนวา ไมไดรับการเอาใจใสอยางเทาเทียม ทําใหมีความลาหลัง ยากจน
ทางการ และ
หางานยาก สวนหนึ่งตองเดินทางไปทํางานนอกพืน้ ที่ และผลกระทบจาก
ไมเปนทางการ สถานการณ ความไมสงบในปจจุบันยิ่งทําใหหางานยากขึ้น การประกอบ
อาชีพเปนการปฏิบัติศาสนกิจอยางหนึ่งของชาวไทยมุสลิม จึงคํานึงถึงความ
สะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ
ชาวบาน
สอดคลองกับความคิดเห็นของผูนําชุมชน
มีโลกทัศนวา การที่ประชาชนยากจนเพราะในการประกอบอาชีพจะตอง
เจาหนาที่ของ
คํานึงถึงเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ เปนหลัก ผูประกอบอาชีพที่เปนหลักสวน
หนวยงาน
ใหญจึงเปนผูหญิง เนื่องจากผูหญิงไมจําเปนตองปฏิบัติศาสนกิจเครงครัดเทา
ราชการ และ
หนวยงานเอกชน ผูชาย ผูชายขาดความอดทนตองานหนัก
เยาวชน
มีโลกทัศนวายังไดรับโอกาสนอยกวาเยาวชนในพืน้ ที่อื่น แตก็มีความหวังและ
ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
ทหาร ตํารวจ
สอดคลองกับความคิดเห็นของเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติหนาทีใ่ น
พื้นที่

ตารางที่ 10 ตารางวิเคราะหขอมูลโลกทัศนดานสังคม จําแนกตามโครงสรางของกลุมผูเลา
เรื่องและเขียนเรียงความ
กลุมผูเลาเรื่อง
วิเคราะหขอมูล
ผูนําชุมชนทั้งเปน มีโลกทัศนวาอํานาจและบารมีของผูนํา มีความสัมพันธกับระบบเครือญาติ
ทางการ และ
และเกีย่ วดองทางอุดมการณศาสนาอิสลาม สถานการณความไมสงบใน
ไมเปนทางการ ปจจุบันสงผลกระทบตอ ความสัมพันธทางสังคมระหวางไทยมุสลิมกับศาสนา
อื่น มีความหวาดระแวงมากขึ้น คนในพืน้ ที่ไมสนับสนุนความรุนแรง แตไม
กลาใหขอมูล และไมอยากยุง เกี่ยวกับสถานการณความรุนแรง การสราง
สันติภาพ ในพื้นที่ตองการทําความเขาใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหอยูรวมกันอยาง
สันติ
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ตารางที่ 10 (ตอ) ตารางวิเคราะหขอมูลโลกทัศนดานสังคม จําแนกตามโครงสรางของกลุมผู
เลาเรื่องและเขียนเรียงความ
กลุมผูเลาเรื่อง
ชาวบาน

วิเคราะหขอมูล
มีโลกทัศนวา ความสัมพันธของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป คนในพื้นที่อยูใน
สภาพที่หวาดระแวงและหวาดผวาทั้งตอเจาหนาที่และผูกอการ
รวมถึง
หวาดระแวงประชาชนดวยกัน หวาดระแวงชุมชนที่ตางศาสนา หวาดระแวง
เพื่อนรวมงาน ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วซึง่ ชุมชนมุสลิมปรับตัว
ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง ชุมชนมุสลิมสวนหนึ่งยังตองการอยูแบบเดิม แต
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทําใหกลายเปนปญหารุนแรง มีผลกระทบตอ
ชุมชนมุสลิม
มีโลกทัศนวา สังคมมุสลิมยังคงเปนปกแผน โดยเฉพาะสังคมในชนบท ยังอยู
เจาหนาที่ของ
กันแบบเดิมๆ และรูจกั กันหมด คนไทยพุทธตองมีความระวัง ตองเรียนรู
หนวยงาน
วัฒนธรรมของคนมุสลิมมากขึ้น ปจจุบนั คนไทยพุทธเปนคนกลุมนอยอยู ที่
ราชการ และ
หนวยงานเอกชน วิถีชีวิตเปลี่ยนไปมากมีความเปนอยูที่ลําบาก การสรางสันติภาพ จะตองทําให
ทุกคนมีความรักตอกันชวยกันซึ่งกันและกัน
เยาวชน
มีโลกทัศนวา สถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นทําให ความสงบรมเย็นของ
พื้นที่ หมดไป มีผลกระทบตอการเรียนรูของเยาวชน
ทหาร ตํารวจ
มีโลกทัศนวา ลักษณะของสังคมมุสลิมที่เปนปกแผน เปนพลังของมุสลิม เปน
ที่ปฏิบัติหนาทีใ่ น สวนหนึ่งทีท่ ําใหเจาหนาที่ทาํ งานยาก
สังคมของมุสลิมเปนสังคมที่แคบ
พื้นที่
ยอมรับคนที่สามารถดูแลหมูบ านได สืบทอดปกปองหมูบ านตอไปได สามารถ
คุมครองคนในหมูบานและถือวาเปนคนเกง
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ตารางที่11 ตารางวิเคราะหขอ มูลโลกทัศนดานการศึกษา จําแนกตามโครงสรางของกลุมผูเลา
เรื่องและเขียนเรียงความ
กลุมผูเลาเรื่อง
วิเคราะหขอมูล
ผูนําชุมชนทั้งเปน มีโลกทัศนวาการศึกษามีสวนสําคัญในการแกไขปญหาความไมสงบของพื้นที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต เพราะ การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่มีผลตอการ
ทางการ และ
ไมเปนทางการ กําหนดโลกทัศนความเชื่อ ความศรัทธา ของชาวไทยมุสลิม ปญหาการศึกษา
ในพื้นที่ทําให เด็กไมไดเรียน ที่เรียนก็ขาดคุณภาพ งายตอการชักจูงไดงายทั้ง
การใชศาสนานําการตอสู และการใชประวัติศาสตร เปนปจจัยชี้นํา ดังนั้นการ
ชําระประวัติศาสตร ตองทําบนขอเท็จจริงรวมกัน บนฐานขอมูลที่ถูกตองปลอด
จาการบิดเบือนรวมกัน ตองมีพื้นฐานทางสมานฉันท จากผูนําทางความคิดของ
มุสลิมสายกลางที่ยังมีอิทธิพลทางความคิดความเชื่อที่ถูกตอง นักเรียนควรได
เรียนรูประวัตศิ าสตร เชิงสรางสรรค
ชาวบาน
มีโลกทัศนวาการแกไขในปจจุบัน การศึกษากลับเปนสวนที่ไปสรางปญหาใน
พื้นที่สถานศึกษา กลายเปนธุรกิจของผูบริหารมีการแสวงหาประโยชนจาก
การศึกษาอยางกวางขวาง คนถูกชักจูงงาย ขาดปราชญทางศาสนา คนฉลาดเอา
เปรียบคนที่โงกวา การทีไ่ ดเรียนทั้งศาสนาและวิชาสามัญทําใหความคิดกวาง
ขึ้นอยูกันรวมกันไดอยางสงบ เพราะรูหลักศาสนาที่แทจริงและรูจักคิดวิเคราะห
เปรียบเทียบ และการไดเรียนรวมกับคนในศาสนาอื่น ๆ จะเปดโอกาสไดเรียนรู
ซึ่งกันและกัน
มีโลกทัศนวานโยบายของรัฐที่ผานมาลมเหลวไมสอดคลองกับความตองการ
เจาหนาที่ของ
รัฐยังไมใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเรื่องการศึกษา ทั้งบุคลากร และ
หนวยงาน
ระบบการจัดการศึกษา ชาวไทยมุสลิมปฏิเสธการศึกษาในระบบของรัฐ เพราะ
ราชการและ
หนวยงานเอกชน รูสึกเหมือนถูกครอบงําดวยศาสนาพุทธ และนิยมใหเรียนในปอเนาะซึ่งไดรับ
การชวยเหลือสวนหนึ่งจากตางประเทศ หลายฝายจึงคงตองการดํารงการเรียน
การสอนของปอเนาะแบบเดิมเอาไว ปจจุบันเกิดความขัดแยงภายในจากเรื่อง
ของผลประโยชน ในปอเนาะอยางมาก จนกลายเปนปญหา ในสวนของ
โรงเรียนอื่น ๆ ในพืน้ ที่ บุคลากรทางการศึกษาเปนเปาหมายสําคัญในการ
ทําลาย เพื่อใหเกิดความกลัว ความหวาดระแวง การขมขูครู ผูบริหารทําใหสวน
หนึ่งตองขอยายออกจากพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาในพื้นที่ จะตองสอดคลองกับ
เปาหมายของศาสนา คือสรางคนเปนคนดี มีพื้นฐานความคิดที่สงเสริมใหเกิด
สันติภาพ จึงจะมีสวนในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่
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ตารางที่11(ตอ) ตารางวิเคราะหขอมูลโลกทัศนดานการศึกษา จําแนกตามโครงสรางของกลุม
ผูเลาเรื่องและเขียนเรียงความ
กลุมผูเลาเรื่อง
วิเคราะหขอมูล
เยาวชน
มีโลกทัศนที่ยอมรับยกยองนับถือ ศรัทธา ผูมีความรู มีความใฝฝนในวิชาชีพครู
และมีทัศนคติที่ดี ตอวิชาชีพครู
มีโลกทัศนวาชาวไทยมุสลิมยกยองนับถือ ศรัทธา และยอมรับผูม ีคุณวุฒิทาง
ทหาร ตํารวจ
ที่ปฏิบัติหนาทีใ่ น ศาสนาครูสอนศาสนา จะเปนผูมีอิทธิพลในการปลูกฝงความคิด ความเชื่อ จน
สามารถชี้นําแนวความคิดได
จะเห็นวาลูกชาวบานจะถูกปูลกฝงใหเรียน
พื้นที่
ปอเนาะสวนลูกผูนําจะไปเรียนตางประเทศหรือมหาวิทยาลัยชั้นนําและกลับมา
สืบทอดอํานาจผูนําตอ
2. วิเคราะหโครงสรางขอมูลโลกทัศนจําแนกตามศาสนาของผูใหขอมูล
การวิเคราะหโครงสรางขอมูลโลกทัศนในการวิจัยครั้งนี้ใชตารางเพื่อแยกแยะ
องคประกอบในการหาความหมายของขอมูล จําแนกตามศาสนาของผูใหขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 12 ตารางวิเคราะหขอมูลโลกทัศนดานความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม จําแนก
ตามศาสนาเฉพาะในประเด็นที่มีโลกทัศนที่แตกตาง
ศาสนา
วิเคราะหขอมูล
อิสลาม ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตมี ศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนา สํานึกยําเกรง
และภักดีตออัลลอฮฺ เคารพบูชาผูนํา และผูมีความรูทางศาสนา ภูมิใจในศาสนาของตน แต
การปฏิบัติตามศาสนา ในยุคนี้เปนไปตามเงื่อนไขของบริบทแวดลอม อาจไมตรงตามหลัก
ปฏิบัติทั้งหมด แตเจตนาและความตั้งใจยังเปนไปอยางเครงครัด ชาวไทยมุสลิมมีโลกทัศน
วาทั้งศาสนา การเมืองและทุกเรื่อง เปนเรื่องเดียวกัน ผูนาํ ศาสนาก็เปนผูนําทางการปกครอง
ไปดวย คนยอมรับเชื่อฟงผูนํา และมีโลกทัศนวาศาสนาอิสลามเปนศาสนาแหงความสันติ
สุขและการอยูร วมกันในสังคมอยางสมานฉันทบนพื้นฐานความถูกตองและความเปนธรรม
และเห็นวา ศาสนาพุทธเปดกวางกวา แตศาสนาออนแอ ถูกทําลายไดงา ย
พุทธ
ชาวไทยพุทธมีโลกทัศนตอการปฏิบัติตามหลักศาสนาวาถูกนํามาทําใหดูเครงครัดในทุก
เรื่อง แตในความเปนจริงแลวก็ไมไดปฏิบตั ิ ปจจุบันมีการบิดเบือนคําสอน การเขาใจหลัก
ศาสนาที่ผิด จําเปนจะตองมีปราชญทางศาสนาในการตีความบทบัญญัติ ชาวไทยมุสลิมเชื่อ
ผูนําจนเกินไป จะทําใหถูกชักจูงไดงาย ทําใหผูกอความไมสงบ ใชเปนชองวางของความไม
รูจริงในเรื่องศาสนา มาใชในการปลุกระดม และนําศาสนามาใชในการตอสู ในกอความไม
สงบ โลกทัศนของชาวไทยพุทธสวนหนึ่งเห็นวา หลักศาสนาบางขอทําใหคนใจแคบ เห็น
แกตวั และนิยมความรุนแรง
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ตารางที่ 13 ตารางวิเคราะหขอมูลโลกทัศนดานการเมืองการปกครองจําแนกตามศาสนา
เฉพาะในประเด็นที่มีโลกทัศนที่แตกตาง
ศาสนา
วิเคราะหขอมูล
อิสลาม โลกทัศนของชาวไทยมุสลิมเห็นวา กลุม ของตนเองเปนชนกลุมนอย(Minority Group)ของ
ประเทศซึ่งยังไมไดรับความเปนธรรมในเรือ่ งตางๆ มีความเปนอยูเสมือนประชาชนประเภท
สอง
พุทธ
โลกทัศนของชาวไทยพุทธเห็นวา ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ เปนคนกลุมใหญ ซึ่งมีอํานาจและ
พลังตอรองมาก จึงไดรับอภิสิทธิ์มากกวากวาคนไทยพุทธในพื้นที่ ซึ่งมีมานาน เชน การ
ไดรับสิทธิพิเศษในเรื่องของการศึกษา การเขารับราชการ การที่ชาวไทยมุสลิมไดสิทธิพิเศษ
มาก การอยูร วมกันอยางสันติกับชาวไทยพุทธจึง เปนไปคอนขางยาก ชาวไทยพุทธยังมี
โลกทัศนวาชาวไทยมุสลิมสวนใหญยังใจแคบ ความเชื่อผูนํามากเกินไป และมีระบบคิดที่
แตกจากชาวไทยพุทธเชนการยอมรับผูกอเหตุวาเปนคนเกงสามารถดูแล สืบทอดปกปอง
หมูบานตอไปได

ตารางที่ 14 ตารางวิเคราะหขอมูลโลกทัศนดานดานเศรษฐกิจ จําแนกตามศาสนาเฉพาะใน
ประเด็นที่มีโลกทัศนที่แตกตาง
ศาสนา
วิเคราะหขอมูล
อิสลาม ชาวไทยมุสลิม ในพืน้ ที่มีโลกทัศนตอนโยบายการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของรัฐ วาไมได
รับการเอาใจใสอยางเทาเทียม ทําใหมีความลาหลัง ประชาชนยังยากจน เนื่องจากหางานยาก
โดย ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ถือวาการประกอบอาชีพเปนการปฏิบัติศาสนกิจอยางหนึ่ง
เปนหนาที่บัญญัติทางศาสนา การเลือกอาชีพจึงไมใชเกณฑเรื่องรายไดอยางเดียว แตจะใช
เกณฑศาสนาอนุมัติ และ ความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจดวย
พุทธ

ชาวไทยพุทธ มีโลกทัศนวา ชาวไทยมุสลิม ขาดความอดทนตองานหนัก และเลือกงาน
โดยเฉพาะผูชาย ผูประกอบอาชีพที่เปนหลักสวนใหญจึงเปนผูหญิง เนื่องจากผูหญิงไม
จําเปนตองปฏิบัติศาสนกิจเครงครัดเทาผูชาย
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ตารางที่ 15 ตารางวิเคราะหขอมูลโลกทัศนดานดานสังคม จําแนกตามศาสนาเฉพาะใน
ประเด็นที่มีโลกทัศนที่แตกตาง
ศาสนา
วิเคราะหขอมูล
อิสลาม สังคมชาวไทยมุสลิมมีความสัมพันธในระบบเครือญาติอยูกันเปนกลุมกอนมีความเกีย่ วดอง
ทางอุดมการณอิสลาม เปนสังคมที่สะทอนความเสมอภาค และสะทอนใหเห็นถึง ความ
เขมแข็งของชุมชน ชาวไทยมุสลิมมีโลกทัศนตอสังคมไทยพุทธ วามีความเจริญรุดหนาดาน
วัตถุ แตขาดมิติทางจิตวิญญาณ เต็มไปดวยความเปนปจเจก และตองการครอบงําและทําลาย
วิถีชีวิตมุสลิม และชาวไทยพุทธไมพยายามเขาใจ ศาสนาและวัฒนธรรมของตนทําใหเกิด
ความขัดแยงตลอดมา
พุทธ
สังคมมุสลิมยังคงเปนปกแผนโดยเฉพาะสังคมในชนบทยังอยูกนั แบบเดิมๆ และรูจักกัน
หมด ซึ่งชาวไทยพุทธมีโลกทัศนตอสังคมมุสลิมวาเปนพลังของชาวไทยมุสลิม ทําใหเมื่อมี
สถานการณความรุนแรงเกิดขึ้น เจาหนาที่ของรัฐจึงไมไดรับความรวมมือเพราะมีความรัก
พวกพอง ชาวไทยพุทธยังมีโลกทัศนตอสังคมมุสลิมวา ลาหลังเพราะการยึดติดไมยอม
เปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลก คุนเคยกับการรับมากกวาการให สวนใหญใจแคบ ทําให
ขาดโอกาสในบางเรื่องและชาวไทยมุสลิมไมเคยศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ไมใช
ศาสนาของตน
ตารางที่ 16 ตารางวิเคราะหขอมูลโลกทัศนดานดานการศึกษาจําแนกตามศาสนาเฉพาะใน
ประเด็นที่มีโลกทัศนที่แตกตาง
ศาสนา
วิเคราะหขอมูล
อิสลาม โลกทัศนของชาวไทยมุสลิมเห็นวานโยบายการศึกษาของรัฐมุงที่จะครอบงําศาสนาและวิถี
ชีวิตของคนมุสลิม และเห็นวา ภาษามลายู และภาษาอาหรับ ใชสําหรับการศึกษาในศาสนา
อิสลาม และมีความสําคัญมีอิทธิพลเหนือภาษาไทย
พุทธ
โลกทัศนของชาวไทยพุทธเห็นวา ชาวไทยมุสลิมถูกครอบงํา โดยผูนาํ ขาดการคิดวิเคราะห
ถูกชี้นําความคิดโดยผูนํา และ ชาวไทยมุสลิมยัง ขาดการผสมผสานทางวัฒนธรรมและภาษา
กับประชาชนสวนใหญของประเทศ จึงทําให ชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัด
ภาคใต ขาดสํานึกความเปนไทย
ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม มีทั้งความเขาใจที่ถูกตองและไมถูกตอง และตางก็มีชุด
อคติทางลบที่แตกตางกัน แตก็สามารถอยูรวมกันไดดว ยความสงบบนพื้นฐานหลักสันติภาพของทัง้
สองศาสนา เพราะทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม นั้นตางก็ไมกอ ใหเกิดปญหาตอสังคมเวนแต
เกิดจากความไมเขาใจในหลักการแหงศาสนาที่แทจริงเทานั้น
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สวนที่ 3 การเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลในแตละประเด็นเพื่อหาขอสรุป
ในการวิเคราะหการเลาเรื่อง (narrative analysis) การเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหดว ย Holistic–content และ Categorical-content ในแตละประเด็นเพื่อหาขอสรุปเปนขั้นตอน
สุดทาย ผูวจิ ัยไดนําขอมูลทีไ่ ด ทั้งสองสวนมาวิเคราะหรวมกับขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม การ
สังเกตแบบไมมีสวนรวม และสรุปเปนโลกทัศนเกีย่ วกับสันติภาพในระดับบุคคลและสังคมที่คนพบใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเชื่อมโยงขอมูลตามประเภทของโลกทัศน สรุปไดดังนี้
1. โลกทัศนทางดานความเชื่อ ศาสนา และ วัฒนธรรม สรุปไดดังนี้
ศาสนาอิสลามมีจุดแข็ง คือสามารถบูรณาการศาสนา และทุกเรื่องเปนเรื่องเดียวกัน
และถือเปนวิถชี ีวิตของมุสลิมทุกคน ขอมูลโลกทัศนทางดานความเชือ่ ศาสนา และ วัฒนธรรม ที่
พบจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ พบวา คนไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตมี ศรัทธา
เชื่อมั่นในศาสนา สํานึกยําเกรงและภักดีตอ อัลลอฮฺ นับถือศาสนาเครงครัด เคารพบูชาผูนํา และผูมี
ความรูทางศาสนา ภูมิใจในศาสนาของตน แตการปฏิบัตติ ามหลักอะมัล (การกระทําความดี) ในยุค
นี้เปนไปตามเงื่อนไขของบริบทแวดลอม อาจไมตรงตามหลักปฏิบัติทั้งหมด แตเจตนาและความ
ตั้งใจยังเปนไปอยางเครงครัด
ศาสนาอิสลามนั้นไมกอใหเกิดปญหาตอสังคมเวนแตเกิดจากความไมเขาใจใน
หลักการแหงศาสนาที่แทจริงเทานั้น โลกทัศนของคนในพื้นที่เห็นวา ในปจจุบันยังขาดปราชญทาง
ศาสนา ที่จะชี้แนะแกชาวไทยมุสลิมที่ยังเขาใจศาสนาไมถูกตอง จึงทําใหผูกอความไมสงบ ใช
ชองวางของความไมรูจริงในเรื่องศาสนา ในการปลุกระดม และนําศาสนาไปเปนเครื่องมือ เพื่อกอ
ความไมสงบ และ นําศาสนาไปใชในทางที่ผิดโดยการบิดเบือนศาสนา โลกทัศนของคนในพืน้ ที่จึง
เห็นวา ควรมีผูรูหรือปราชญทางศาสนาที่จะทําหนาทีต่ ีความบทบัญญัติที่ยังมีผูที่เขาใจไมถูกตอง
เพื่อใหชาวไทยมุสลิมสามารถดําเนินชีวิตตามหลักการ หรือบทบัญญัติในซาริอาห อยางถูกตอง
ศาสนาอิสลามเปนศาสนาทีม่ ุงใหเกิดสันติสุข ศาสนาอิสลามนั้นสอนเรื่องความ
แตกตางทางศาสนา และความเชื่อถือวาเปนธรรมชาติของมนุษย และไมควรถือเปนสิ่งกีดกันความ
สามัคคีระหวางมนุษยดวยกัน โลกทัศนของคนในพืน้ ทีเ่ ห็นวา โดยทัว่ ไปชาวไทยพุทธกับ ชาวไทย
มุสลิม รุนใหมมกี ารคบคาสมาคมกับชาวไทยพุทธคอนขางสูงและมีกิจกรรมรวมกันพอสมควร
ความเขาใจในเรื่องศาสนาของทั้งสองฝายมีทั้งความเขาใจที่ถูกตองและไมถูกตอง แตก็สามารถอยู
รวมกันไดดว ยความสงบบนพื้นฐานหลักสันติภาพของทัง้ สองศาสนา
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2. โลกทัศนทางดานการเมือง การปกครอง สรุปไดดังนี้
ปจจุบันปญหาความไมสงบจากการกอความไมสงบในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตรุนแรงขึ้นและรุนแรงมากกวาในอดีตที่ผานมา โลกทัศนของคนในพื้นทีเ่ ห็นวา การแบงแยก
ดินแดน ที่มีตอเนื่องมานาน และเปนเปาหมายหลักของกลุมผูกอความความไมสงบ ดังนั้นการทํา
ความเขาใจปญหาของพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใตใหสามารถเขาถึงเหตุปจจัยของปญหาจําเปน
จะตองรูและเขาถึงขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขบวนการแบงแยกดินแดน เชน ยุทธวิธีของผูกอความไม
สงบที่มีการใชศาสนานําการตอสู ใชประวัติศาสตรรัฐปตตานีเปนปจจัยชี้นํา การที่กลุมผูกอความ
ไมสงบใชประวัติศาสตรรัฐปตตานีเปนปจจัยชี้นําและสามารถดึงประชาชนไปเปนแนวรวมไดนั้น
เพราะชาวไทยมุสลิมในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต มีความสํานึกเกีย่ วกับประวัติศาสตรของ
ตนสูง โดยเฉพาะเกีย่ วกับอารยธรรมของปตตานี ทําใหชาวไทยมุสลิมสวนหนึ่งยังขาดสํานึกของ
ความเปนไทย ซึ่งสาเหตุหนึง่ เปนเพราะชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ขาดการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมและภาษากับประชาชนสวนใหญของประเทศ ทําให ชาวไทยมุสลิมใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ขาดความรูสึกเปนคนไทย ประเด็นที่ผูกอความไมสงบใชเปน
ยุทธศาสตรในการชี้นํา ชักจูง ประชาชนไปเปนแนวรวม ไดผลอยางดีอีกประเด็นหนึ่งนั้น คือเรื่อง
การเมือง การปกครอง คนในพืน้ ที่มีโลกทัศนตอการเมือง การปกครองวา ในพื้นที่เต็มไปดวย
ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหาการเลือกปฏิบัติ ปญหาการทุจริต ปญหายาเสพติด รวมถึง
ปญหาอิทธิพล
ซึ่งมีมากจนทําใหขาดความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางชาวไทยมุสลิมกับเจาหนาที่
ภาครัฐ ทั้งเจาหนาทีภ่ าครัฐที่เปนไทยพุทธ และเจาหนาที่รัฐที่เปนไทยมุสลิมดวยกัน เชน
ผูใหญบาน กํานัน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไมวาโลกทัศนตอการปกครองของรัฐ
เหลานี้จะเกิดขึ้นจากกระบวนการหรือนโยบายก็ตาม ก็ไดถูกกลุมผูกอ ความไมสงบนํามาใชเปนจุด
แข็งโดย การแสวงประโยชนจากจุดออนของภาครัฐในการกอความไมสงบจนมีความรุนแรงมาก
ขึ้นเชนในปจจุบัน
สําหรับการแกไขปญหาความไมสงบจากการกอความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตนั้น คนในพื้นที่มีโลกทัศนตอการแกปญ
 หาของรัฐวา สถานการณการกอความไม
สงบมีการพัฒนารูปแบบยุทธวิธีของผูกอความไมสงบไปเร็วมาก ในขณะที่ความพยายามในการ
แกไขปญหาของรัฐ ไมทันกับยุทธวิธีที่พฒ
ั นาไป การดําเนินการของรัฐมีแตขอเสนอที่ไมสามารถ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และยังแกปญหาไมตรงจุด สวนหนึ่งเพราะขาดขอมูลจริงและขอมูลเชิง
ลึกจากพื้นที่
โดยแนวทางการแกไขปญหาบางสวนของรัฐยิ่งสรางชองวางและทําใหเกิดความ
หวาดระแวง ของคนในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานของทหาร นักสิทธิมนุษยชนและ
นักวิชาการ
ซึ่งนอกจากจะทําใหการแกไขปญหาสวนหนึ่งไมประสบความสําเร็จแลวยังทําให
สถานการณมคี วามรุนแรงขึน้ ปจจุบันผูป ฏิบัติงานในพื้นที่ขาดขวัญกําลังใจเปนอยางมากมีการขอ
ยายออกนอกพื้นที่เปนจํานวนมาก รวมถึงประชาชนก็มกี ารอพยพออกนอกพืน้ ที่จํานวนมากขึ้นดวย
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3. โลกทัศนทางดานเศรษฐกิจ สรุปไดดังนี้
คนไทยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมยังมีโลกทัศน
ตอนโยบายการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของรัฐ วาไมไดรับการเอาใจใสอยางเทาเทียม ทําใหมี
ความลาหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาในพื้นที่สว นอื่นๆ ของประเทศรวมถึงเปรียบเทียบความ
เจริญทางเศรษฐกิจของหมูบา นในประเทศมาเลเซียที่อยูใกลเคียง ประชาชนยังยากจน เนื่องจากหา
งานยาก สวนหนึ่งตองเดินทางไปทํางานนอกพื้นที่ เชน ในอําเภอหาดใหญ หรือในประเทศมาเลเซีย
และในปจจุบนั
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในปจจุบนั ก็ยิ่งทําใหการประกอบอาชีพ
และการหางานยากขึน้
ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ มีโลกทัศนวาการประกอบอาชีพเปนการปฏิบัติศาสนกิจ
อยางหนึ่งเปนหนาที่บัญญัตทิ างศาสนา การเลือกอาชีพจึงไมใชเกณฑเรื่องรายไดอยางเดียว แตจะใช
เกณฑศาสนาอนุมัติ และความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจดวย ผูประกอบอาชีพที่เปนหลักสวน
ใหญจึงเปนผูหญิงเนื่องจากผูหญิงไมจําเปนตองปฏิบัติศาสนกิจเครงครัดเทาผูชาย ทําใหคนในพืน้ ที่
บางสวนมีโลกทัศนตอผูชายไทยมุสลิมวาขาดความอดทนตองานหนัก
4. โลกทัศนทางดานสังคม สรุปไดดงั นี้
โลกทัศนทางดานสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
สะทอนใหเห็นถึง
ความสัมพันธทางสังคมในชุมชนชาวไทยมุสลิม เชน ความสัมพันธในชุมชนของชาวไทยมุสลิม
มีปจจัยที่ เกีย่ วของคือ ความเชื่อพื้นบาน อํานาจบารมีของผูนํา ทัง้ ผูนําทางการและผูนําไมเปน
ทางการ
ในปจจุบนั ความสัมพันธในชุมชนที่มีการสืบเนื่องทางบรรพบุรุษแสดงออกผานระบบ
ความสัมพันธแบบราชการแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของชุมชน
โลกทัศนของคนในพืน้ ที่เห็นวา สถานการณความไมสงบในปจจุบนั สงผลกระทบ
ตอความสัมพันธทางสังคมระหวางชาวไทยมุสลิมกับคนในศาสนาอื่น
โดยความสัมพันธใน
ปจจุบันมีลักษณะถอยหางไปจากเดิม มีความหวาดระแวงมากขึ้น มีการไปมาหาสูแ ละลักษณะการ
ชวยเหลือเกื้อกูลเฉพาะที่จําเปนและในสวนที่ไมผิดกับหลักศาสนาเทานั้น ลักษณะประชากรและ
กลุมชาติพันธุ ของชาวไทยมุสลิมในปจจุบัน มีการพัฒนาบุคลิกภาพสูความเปนสากลตามหลัก
ปฏิบัติของอิสลาม และตามธรรมเนียมในสังคมมุสลิมสากล
โลกทัศนของคนในพืน้ ที่เห็นวา
ปจจุบันมีความพยายามในการหลอมรวมความหลากหลายทางชาติพันธุใ หเหลือความเปนหนึ่งเดียว
คือ ความเปนมุสลิม คนไทยพุทธเปนคนกลุมนอยทีไ่ ดรับผลกระทบในวิถีชวี ิตเปนอยางมากทําให
มีการอพยพออกจากพืน้ ที่เปนจํานวนมากและสวนทีเ่ หลืออยูในพื้นทีม่ ีความพยายามในการ
รวมกลุมมากขึน้
โลกทัศนเกี่ยวกับการสรางสันติภาพ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต คนในพืน้ ที่
เห็นวาทั้งชาวไทยพุทธ และ ชาวไทยมุสลิม ควรทําความเขาใจซึ่งกันและกัน ในความแตกตางของ
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วิถีชีวิต บนพืน้ ฐานของการใชหลักศาสนาของตน โดยชาวไทยพุทธพึงปฏิบัติตามหลักของศาสนา
ที่มีเปาหมายเพื่อสันติภาพ โดยการมีเมตตา หรือมีความรักสากล ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม
เอาชนะดวยการใชความรุนแรงไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม สวน ชาวไทยมุสลิม พึงปฏิบัติตามหลัก
ของศาสนาที่มีเปาหมายเพื่อสันติภาพเชนกัน
5. โลกทัศนทางการศึกษา สรุปไดดังนี้
โลกทัศนดานการศึกษา ถือไดวาเปนโลกทัศนที่แนบแนนกับศาสนาเปนอยางมาก
การปฏิบัติตามหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม(อัลอีมาน)ในปจจุบันมีความพยายามที่จะอาศัย
เงื่อนไขและปจจัยตางๆ มาเปนเครื่องมือในการอธิบายหรือทําความเขาใจหลักศาสนาเพื่อใหชว ยให
ชาวไทยมุสลิมไดเห็นทิศทางหรือเปาหมายของการปฏิบัติมากขึ้น ผูนําทางศาสนาสวนหนึ่งยังคงใช
การเขาถึงศาสนาโดยอาศัยภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนเปนเครื่องมือเพือ่ ใหเยาวชนรุนใหมมีความ
เขาใจในหลักศาสนามากขึ้น และมีการทําใหคนมีศรัทธาในศาสนาและปฏิบัติตามหลักศาสนามาก
ขึ้น
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญทีส่ ุดที่มีผลตอการกําหนดโลกทัศนความเชื่อ ความศรัทธา
ของชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะครูสอนศาสนา จะเปนผูมอี ิทธิพลในการปลูกฝงความคิด ความเชื่อ
จนทําใหสามารถชี้นําแนวความคิดได เพราะชาวไทยมุสลิมยกยองนับถือ ศรัทธา และยอมรับผูม ี
คุณวุฒิทางศาสนา โดยถือวา ผูมีความรูทางศาสนา เชน โตะครู อุสตาส เปนปราชญทางศาสนา และ
ถือวาเปนผูนําทางจิตวิญญาณ เปนที่เคารพ ศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปนสวนหนึ่งทีท่ ําให
กลุมผูกอความสงบใชเปนชองทางในการใชผูนําทางศาสนาบางกลุมในการชักจูงประชาชนและ
เยาวชนเขาเปนแนวรวมในการกอความไมสงบ
และคนในพืน้ ทีม่ ีโลกทัศนตอการศึกษาวาเปน
สาเหตุหนึ่งทีม่ ีผลตอสถานการณความไมสงบในพื้นที่คอื ปญหาการจัดการศึกษาเนือ่ งจากจาก
การศึกษาที่เปนอยูสวนหนึ่งยังขาดการทําใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหไดดว ยตนเอง
โลกทัศนของชาวไทยมุสลิมสวนใหญในพื้นที่ยังปฏิเสธการศึกษาในระบบของรัฐ
โดยเห็นวาไมสอดคลองกับความตองการและบางสวนมีโลกทัศนตอนโยบายการศึกษาของรัฐวา
เปนไปเพื่อการครอบงําชาวไทยมุสลิมและเห็นวาระบบการศึกษาของรัฐเหมือนเปนสวนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ สําหรับโลกทัศนเกีย่ วกับการใชภาษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น คนใน
พื้นที่เห็นวาภาษามลายูและภาษาอาหรับมีอทิ ธิพลเหนือภาษาไทยเนื่องจากเปนภาษาที่ใชสําหรับ
การศึกษาในศาสนาอิสลามแตการสอนภาษาไทยก็ไมไดขัดตอหลักของศาสนาอิสลามแตอยางใด
คนในพืน้ ที่มีโลกทัศนตอการเรียนการสอนประวัติศาสตรวาการที่ผูกอ ความไมสงบใช
ประวัติศาสตรของรัฐปตตานีมาเปนปจจัยชีน้ ําในการกอความไมสงบไดเพราะเนื้อหาในการเรียน
การสอนประวัติศาสตรยังขาดการนําเสนอขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ซึ่งนักวิชาการควรรวมกัน
ชําระประวัติศาสตร โดยจะตองดําเนินการบนขอเท็จจริงรวมกัน บนฐานขอมูลที่ถูกตองและ

211

ปลอดจาการบิดเบือน
ปอเนาะคือสถานศึกษาของ ชาวไทยมุสลิม ที่มีบทบาทสําคัญในการสรางอัตลักษณ
ของชุมชนมุสลิมเปนอยางมากแตในปจจุบนั ทั้งคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมสวนหนึ่งในพืน้ ที่ มี
โลกทัศนตอนโยบายการศึกษาในสวนของการแกไขปญหาเกีย่ วกับโรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามวาสวนหนึ่งทําใหเกิดประโยชนตอกลุมผูมีอิทธิพลในพื้นทีห่ รือคนชั้น
ผูนําของศาสนา ที่แสวงหาประโยชนจากสถานศึกษา โดยแฝงตัวอยูในคราบของบุคลากรทาง
การศึกษาซึ่งเจาหนาที่ของรัฐ ไมสามารถเขาไปดูแลได จนทําใหมีผลกระทบตอภาพพจนของ
ปอเนาะทั้งหมดในภาพรวม
ผลกระทบของสถานการณความไมสงบที่มีตอการศึกษานั้นคนในพืน้ ที่มีโลกทัศนวา
มีผลกระทบตอการศึกษาทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษา
อยางตอเนื่องทําใหขวัญกําลังใจของครูไมอยูในวิสัยทีจ่ ะทํางานตามปกติไดและอยูในภาวะตกต่าํ
อยางหนัก เปนโลกทัศนหลีกหนี ซึ่งหมายถึง การมองโลกอยางหมดหวังในการเปลี่ยนแปลง สงผล
ตอการหยุดทําการสอนในภาวะที่ขาดความมั่นใจในความปลอดภัย และการยายออกจากพืน้ ที่ของ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียนอยางหลีกเลี่ยงไมได
6. โลกทัศนทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรุปไดดังนี้
ธรรมชาติของภาคใตนนั้ เกือ้ กูลการดํารงชีวิตของมนุษย ชาวไทยในพื้นที่สามจังหวัด
ภาคใต จึงเห็นความสําคัญของธรรมชาติมีตอคุณคาของชีวิต และเชื่อมโยงกับหลักศาสนา โลกทัศน
ของชาวไทยภาคใตที่มีตอธรรมชาติ แสดงใหเห็นถึงความใกลชิดระหวางคนในพื้นที่ กับธรรมชาติ
ไดเปนอยางดี
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3. ผลวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการ
การศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมของการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับโลกทัศนของพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพ ในขั้นตอนนี้
ผูวิจัยใชเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) สัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการ วิเคราะหและสังเคราะหความคิดเห็นของนักวิชาการ สรุปผลดังนี้
1. การกําหนดนโยบาย
ตารางที่ 17 ลําดับของขอความแนวโนมเกีย่ วกับการกําหนดนโยบายเรียงจากคามัธยฐาน
สูงสุดลงมา
ความเปน
ความ
พิสัย
ลําดับ ขอที่ มัธย ฐาน ความแตกตาง
ไปได สอดคลองของ
ระหวาง
ที่
ฐาน นิยม
ระหวาง
ความคิดเห็น
ควอไทล
มัธยฐานกับ
ของผูเชี่ยวชาญ
ฐานนิยม
1
1.1
5
5
0
1.25
มากที่สุด สอดคลอง
2
1.3
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
3
1.4
5
5
0
0
มากที่สุด สอดคลอง
4
1.1
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
5
1.7
5
5
0
2
มากที่สุด ไมสอดคลอง
6
1.8
4.5
5
0.5
1.25
มากที่สุด สอดคลอง
7
1.5
4.5
5
0.5
2
มากที่สุด ไมสอดคลอง
8
1.6
4.5
5
0.5
2
มากที่สุด ไมสอดคลอง
9
1.12 4.5
5
0.5
2
มากที่สุด ไมสอดคลอง
10
1.2
4
5
1
2.25
มาก
ไมสอดคลอง
11
1.9
4
5
1
2
มาก
ไมสอดคลอง
12
1.13
4
4
0
2
มาก
ไมสอดคลอง
13
1.14
4
4
0
2
มาก
ไมสอดคลอง
14
1.11
3
3
0
2.25
ปานกลาง ไมสอดคลอง
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จากตารางที่ 17 พบวา ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนม
เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย มีจํานวน 5 ขอ ใน 14 ขอ เปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติมากที่สุด 5 ขอและขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นไมสอดคลองกัน มี 9 ขอ เปน
แนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัตมิ ากที่สุด 4 ขอ เปนแนวโนมที่แนวโนมที่มีความเปนไป
ไดในการปฏิบัติในระดับมาก 4 ขอ เปนแนวโนมทีม่ ีความเปนไปไดในการปฏิบัติในระดับปาน
กลาง 1 ขอ รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย ที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัตมิ ากที่สุด มีจํานวน 5 ขอ คือ
ขอ 1.1 การกําหนดนโยบายการศึกษาจะตองทบทวนและยกเลิกกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ ที่ไมสอดคลองกับ ศาสนา วัฒนธรรม( ทั้งวัฒนธรรมอิสลาม และวัฒนธรรม
มลายู) รวมถึงตองสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในพืน้ ที่ และตองคํานึงถึงความตองการ
ของชุมชนเปนหลักดวย
ขอ 1.3 กระบวนการกําหนดนโยบายควรเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ ที่ทุกฝายเขาไปมีสวน
รวมใหมากทีส่ ุดไมใชเปนตัวแทนของคนกลุมใดกลุมหนึ่งและควรมีผูนําทางศาสนา
รวมดวย โดยจะตองไดขอยุตทิ ี่มาจากความเขาใจและการยอมรับของทุกฝาย
ขอ 1.4 การกําหนดนโยบายจะตองมีรูปแบบในการรวมพลังทางความคิดของทุกฝายในรูปของ
คณะทํางาน โดยมีบรรยากาศของกัลยาณมิตร บนฐานคิดของความสมานฉันทคือความ
พอใจรวมกันทุกฝาย
ขอ 1.8 การกําหนดนโยบายของรัฐจะตองคํานึงถึงยุทธศาสตรของฝายที่กอความไมสงบโดย
ตองยอมรับวามีกลุมที่ตองการแบงแยกดินแดนจริง
ขอ1.10 ในการกําหนดนโยบายในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตรัฐบาลจะตองจริงจังไม
เพิกเฉยกับปญหาดานการศึกษาและถือเปนวาระแหงชาติ
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย โดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด 4 มีจํานวน ขอ คือ
ขอ 1.5 กระบวนวิธีคดิ ในการกําหนดนโยบายการศึกษาคนในพืน้ ที่จะตองยอมรับบริบทของโลก
และสังคมที่เปลี่ยนไป เนนการวิเคราะหปญหากับปจจัยแวดลอมเพื่อใหการศึกษาสามารถ
พัฒนาศักยภาพคนใหสามารถดํารงชีวิตในบริบทของสังคมในปจจุบนั
ขอ1.6 การจัดการศึกษาเปนบริการที่รัฐจัดใหกับประชาชนทุกคนรัฐจึงยังจําเปนที่จะตองกําหนด
นโยบายและระบบการควบคุม รวมถึงการจัดงบประมาณและทรัพยากรใหพอเพียง
ขอ 1.7 กระบวนการกําหนดนโยบายจะตองไมทําใหคนในพื้นที่รสู ึกวาถูกรัฐแทรกแซงและครอบงํา
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ขอ1.12 กระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตจะตอง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทิศทางของนโยบายจากนโยบายของรัฐที่ผานมาทั้งหมด
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย โดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติมาก มีจํานวน 4 ขอ คือ
ขอ1.2 กระบวนการกําหนดนโยบายดานการศึกษาจะตองเปนการดําเนินการโดยคนในพื้นที่
ไมใชการกําหนดนโยบายจากสวนกลางโดยสาระสําคัญของนโยบายจะตองอยูในกรอบ
ของกฎหมายที่เอื้อใหดําเนินการได
ขอ1.9 การกําหนดนโยบายไมควรยึดเอา ตัวแบบนโยบายมาจากตางประเทศ
ขอ1.13 กระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาไมจาํ เปนจะตองทําใหมทั้งระบบควรนําบางสวน
มาทบทวนวิเคราะหเนื่องจากมีสวนที่เปนประโยชนในการจัดการศึกษาอยูหลาย
ประเด็น
ขอ 1.14 การกําหนดนโยบายการศึกษาของรัฐ ควรใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและกระทรวงที่เกีย่ วของกับการพัฒนา เขามาเปนหนวยหลักในการ
ดําเนินการโดยมีหนวยงานของทหาร ตํารวจ และมหาดไทยเปนสวนเฝาระวังรักษา
ความปลอดภัย
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย โดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติปานกลาง มีจํานวน 1 ขอ คือ
ขอ1.11 กระบวนวิธีคดิ ในการกําหนดนโยบายการศึกษาในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใตไม
ควรใหความสําคัญในเรื่องความมั่นคงของรัฐ มากกวาประเด็นอืน่ และการพิจารณาเรือ่ ง
ความมั่นคงจะตองพิจารณาเรื่องความมั่นคงของมนุษยมากกวาความมั่นคงของรัฐ
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2.สาระและเนื้อหาของนโยบาย
2.1 หลักการ และเปาหมาย
ตารางที่ 18 ลําดับของขอความแนวโนมเกีย่ วกับหลักการและเปาหมายของสาระและเนื้อหา
ของนโยบาย เรียงจากคามัธยฐานสูงสุดลงมา
ลําดับ
ที่

ขอที่

มัธย
ฐาน

ฐาน
นิยม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2.1.1
2.1.2
2.1.4
2.1.5
2.1.7
2.1.10
2.1.11
2.1.8
2.1.6
2.1.9
2.1.3

5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ความแตกตาง
ระหวาง
มัธยฐานกับ
ฐานนิยม
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0.5
1

พิสัย
ระหวาง
ควอไทล
0
1
1.25
1
1
1.25
1
2
1.25
1
2.25

ความเปน
ความ
ไปได สอดคลองของ
ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด ไมสอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มาก
ไมสอดคลอง

จากตารางที่ 18 พบวา ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนม
เกี่ยวกับหลักการและเปาหมายของ สาระและเนื้อหาของนโยบาย มีจํานวน 9 ขอ ใน 11 ขอ เปน
แนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัตมิ ากที่สุด 9 ขอ และขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
ไมสอดคลองกัน มี 2 ขอ เปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 2 ขอ
รายละเอียดดังตอไปนี้
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ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย ที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัตมิ ากที่สุด 9 มีจาํ นวน ขอ คือ
ขอ 2.1.1 เปาหมายของการจัดการศึกษาตองมุงเนนใหผูเรียนมีจริยธรรมและคุณธรรมซึ่งเปน
คุณลักษณะของความเปนมนุษย
ขอ 2.1.2 เปาหมายของการจัดการศึกษาตองผลิตคนดีซึ่งเปนคนดีตามหลักศาสนาของทุก
ศาสนา
ขอ 2.1.4 เปาหมายของการจัดการศึกษาตองคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของประเทศมากกวา
ประโยชนสวนตนหรือของคนเฉพาะกลุม
ขอ2.1.5 เปาหมายของการจัดการศึกษาจะตองทําใหผูเรียนมีความสํานึกในชาติ
พระมหากษัตริย โดยจะตองมีความเสียสละเพื่อชาติ
ขอ2.1.6 การกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาตองคํานึงวาอยากเห็นชุมชนในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนอยางไร
ขอ2.1.7 เปาหมายของการจัดการศึกษาจะตองมุงใหเกิดสันติภาพที่ถาวรโดยรัฐและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับจะตองคํานึงถึงสัจธรรม(truth)ความยุติธรรม(justice)
ความรัก(Love)เสรีภาพ (freedom)
ขอ2.1.9 การกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาจะตองชัดเจนไมเปนอุดมคติมากไป
เพราะไมสามารถนําไปปฏิบัติได และจะทําใหเกิดปญหามากขึ้น
ขอ 2.1.10 เพื่อใหนโยบายดานการศึกษามีผลตอการแกปญหาการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต จะตองกําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ
ขอ2.1.11 รัฐจะตองจัดทํา master plan ทางการศึกษาเพื่อจะไดมีทิศทาง เปาหมายที่ชัดเจน
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย โดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด มีจํานวน 2 ขอ คือ
ขอ 2.1.8 นโยบายการศึกษาของรัฐจะตองไมเปลี่ยนแปลงบอย
ขอ 2.1.3 เปาหมายของการจัดการศึกษาในสวนของความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของ
มนุษยจะเกิดไดเมื่อจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น
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2.2 การจัดโครงสราง
ตารางที่ 19 ลําดับของขอความแนวโนมเกีย่ วกับการจัดโครงสรางเรียงจากคามัธยฐาน
สูงสุดลงมา
ลําดับ
ที่

ขอที่

มัธย
ฐาน

ฐาน
นิยม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2.2.4
2.2.11
2.2.3
2.2.10
2.2.12
2.2.13
2.2.1
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.2
2.2.5

5
5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3
3

5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
4
3
3

ความแตกตาง
ระหวาง
มัธยฐานกับ
ฐานนิยม
0
0
0.5
0.5
0
1
1
1
0
1.5
0.5
0
0

พิสัย
ระหวาง
ควอไทล
1.25
1
1.25
1.25
1.25
1.25
2.25
3
5
3.25
2
2.25
1.5

ความ
ความเปน
ไปได สอดคลองของ
ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มาก
สอดคลอง
มาก
สอดคลอง
มาก
ไมสอดคลอง
มาก
ไมสอดคลอง
มาก
ไมสอดคลอง
มาก
ไมสอดคลอง
มาก
ไมสอดคลอง
ปานกลาง ไมสอดคลอง
ปานกลาง ไมสอดคลอง

จากตารางที่ 19 พบวา ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนม
เกี่ยวกับการจัดโครงสราง มีจํานวน 6 ขอ ใน 13 ขอ เปนแนวโนมทีม่ ีความเปนไปไดในการปฏิบัติ
มากที่สุด 4 ขอ เปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติในระดับมาก 2 ขอ และขอความที่
กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นไมสอดคลองกัน มี 7 ขอ เปนแนวโนมที่มคี วามเปนไปไดในการปฏิบัติ
มาก 5 ขอ เปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติในระดับมาก 4 ขอ เปนแนวโนมที่
แนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติในระดับปานกลาง 2 ขอรายละเอียดดังตอไปนี้
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ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับการจัด
โครงสราง ที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด มีจํานวน 4 ขอ คือ
ขอ 2.2.10 ควรมีหนวยงานที่ไมใชองคกรของรัฐเปนที่ปรึกษาและใหการชวยเหลือดานการ
จัดการศึกษาในพื้นที่
ขอ 2.2.11 สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีความพรอม ใหดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถ
พัฒนาระบบบริหาร และ การจัดการที่เปนของตนเองมีความคลองตัว มีเสรีภาพ
ทางวิชาการ
ขอ 2.2.3
รัฐตองสงเสริมใหเกิดองคกร ดานการศึกษาที่มีความเขมแข็งเชน สภาการศึกษา
ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจะตองมีผูแทนทุกฝายรวมถึงผูนําศาสนา
รวมเปนกรรมการดวย โดยมีการสรรหากรรมการตามสัดสวนที่เหมาะสม และรัฐ
จะตองสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษา ควบคุมทิศทาง เปาหมาย หลักสูตร
และ มีการติดตาม ประเมินผล อยางเปนระบบ
ขอ 2.2.4
หากไมมกี ารจัดตั้งสภาการศึกษาของพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใตจะตองมี
ผูแทนดานการศึกษาจากพื้นที่ในทุกหนวยงานดานการศึกษา
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับการจัด
โครงสราง ที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมาก มีจํานวน 2 ขอ คือ
ขอ 2.2.12 การจัดการศึกษาของในพืน้ ที่สามจังหวัดภาคใต ไมควรใหองคกรปกครองทองถิ่น
ดําเนินการเนื่องจากยังไมมีความพรอม
ขอ 2.2.13 องคกรทางดานศาสนาตองเปนอิสระจากการเมืองเพื่อใหสามารถดําเนินการให
เกิดคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการศึกษาไดอยางคลองตัว
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับการจัด
โครงสราง โดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติมาก มีจาํ นวน 5 ขอ คือ
ขอ 2.2.1
โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวัฒนธรรม ไมควรแยกกันเพราะจะทํา
ใหการพัฒนาผูเรียนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู หรือการใช
คุณธรรมนําความรูปฏิบัติไดยาก
ขอ 2.2.6
การจัดการศึกษาในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตควรตองกําหนดใหเปนพืน้ ที่
พิเศษหรือพืน้ ที่เฉพาะทางการศึกษา
ขอ 2.2.7
การกําหนดใหพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพืน้ ทีพ่ ิเศษไมมีความจําเปน หาก
กระบวนการกําหนดนโยบายผานการมีสวนรวมของประชาชนในพืน้ ที่เพราะปญหา
อยูที่การจัดการศึกษาที่ไมสอดคลองความตองการ
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ขอ 2.2.8

การกําหนดใหพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพืน้ ทีพ่ ิเศษจะสงเสริมใหเกิดการ
แตกแยกจากสวนอื่นๆ ของประเทศจากระบบปกติ
สภาการศึกษาของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตจะทําใหเกิดดุลยภาพกับคน
เฉพาะกลุมและทําใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนของคนบางกลุมจึงไมควร
กําหนดเปนพืน้ ที่พิเศษ

ขอ 2.2.9

ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับการจัด
โครงสราง โดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติปานกลางมีจํานวน 2 ขอ คือ
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับการจัด
โครงสราง โดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติปานกลาง มีจํานวน 2 ขอ คือ
ขอ 2.2.5
โครงสรางในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ควรใชโครงสรางของสภาทองถิ่น(การปกครองสวนทองถิ่นแบบเดิม)ซึ่ง
ประกอบดวยสภาซูรอหลายๆ สภาที่มีการบริหารในทุกเรื่องของทองถิ่นได
เพราะมีโครงสรางแบบเสมอภาค สามารถ ดูแลคนในชุมชนได
ขอ 2.2.2
ควรยกเลิกโครงสรางของเขตพื้นที่การศึกษาที่ใชอยูปจ จุบัน เพราะไมสอดคลอง
กับการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
2.3 ระบบการศึกษา
ตารางที่ 20 ลําดับของขอความแนวโนมเกีย่ วกับการระบบการศึกษาเรียงจากคามัธยฐานสูงสุด
ลงมา
ลําดับ
ที่

ขอที่

มัธย
ฐาน

ฐาน
นิยม

1
2
3
4
5

2.3.3
2.3.4
2.3.2
2.3.5
2.3.1

2.3.3
2.3.2
2.3.4
2.3.5
2.3.1

4.5
4
4
4
3

ความแตกตาง
ระหวาง
มัธยฐานกับ
ฐานนิยม
5
4
4
4
3

พิสัย
ระหวาง
ควอไทล
0.5
0
0
0
0

ความเปน
ความ
ไปได สอดคลองของ
ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
1.25
มากที่สุด
1.25
มาก
1.25
มาก
2.25
มาก
2
ปานกลาง
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จากตารางที่ 20 พบวา ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนม
เกี่ยวกับระบบการศึกษา มีจํานวน 3 ขอ ใน 5 ขอ เปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมาก
ที่สุด 1 ขอ เปนแนวโนมทีม่ ีความเปนไปไดในการปฏิบัติในระดับมาก 2 ขอ และขอความที่กลุม
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นไมสอดคลองกัน มี 2 ขอ เปนแนวโนมที่มคี วามเปนไปไดในการปฏิบัติ
ระดับมาก 1 ขอ เปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติระดับปานกลาง 1 ขอ รายละเอียด
ดังตอไปนี้
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัตมิ ากที่สุด มีจํานวน 1 ขอ คือ
ขอ 2.3.3
โครงสรางของการจัดการศึกษาควรจัดใหมีการเรียนรวมระหวางไทยพุทธและ
ไทยมุสลิม เพือ่ สัมพันธภาพที่ดี โดยการพัฒนาโรงเรียนของรัฐบาลทุกระดับให
มีคุณภาพ และจัดใหมกี ารเรียนทั้งวิชาสามัญ และวิชาทางดานศาสนา ซึ่งผูเรียน
สามารถเลือกเรียนตามศาสนาที่ตนเองนับถือ
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัตมิ าก มีจํานวน 2 ขอ คือ
ขอ 2.3.4
โครงสรางของการจัดการศึกษาควรปรับชวงชั้นของการเรียนดานศาสนาให
สามารถเทียบโอนกับระบบการศึกษาของรัฐได
ขอ 2.3.2
การจัดการศึกษาตองไมเนนเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบเทานัน้ เนื่องจากทํา
ใหคนทัว่ ไปขาดโอกาสทางการศึกษา ควรใหมีการจัดการศึกษา นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย มากขึ้น
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกีย่ วกับระบบ
การศึกษาที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัตมิ าก มีจํานวน 1 ขอ คือ
ขอ 2.3.5
ระบบการศึกษาของพื้นที่มอี ยูแลว ซึ่งประกอบดวย เราเฏาะฮ ตาดีกา และ
ปอเนาะ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แลว
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาโดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติปานกลาง มีจํานวน 1 ขอ คือ
ขอ 2.3.1
นโยบายการจัดการศึกษาจะตองไมอยูในกรอบเดิมเชน การกําหนดรูปแบบ
ในระบบ นอกระบบ ฯลฯ
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2.4 แนวการจัดการศึกษาและการบริหาร
ตารางที่ 21 ลําดับของขอความแนวโนมเกีย่ วกับแนวการจัดการศึกษาและการบริหาร
เรียงจากคามัธยฐานสูงสุดลงมา
ความเปน
ความ
พิสัย
ลําดับ ขอที่ มัธย ฐาน ความแตกตาง
ไปได สอดคลองของ
ระหวาง
ที่
ฐาน นิยม
ระหวาง
ความคิดเห็น
ควอไทล
มัธยฐานกับ
ของผูเชี่ยวชาญ
ฐานนิยม
1
2.4.1
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
2
2.4.3
5
5
0
1.25
มากที่สุด สอดคลอง
3
2.4.4
5
5
0
1.25
มากที่สุด สอดคลอง
4
2.4.5
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
5
2.4.6
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
6
2.4.7
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
7 2.4.11
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
8 2.4.12
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
9 2.4.16
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
10 2.4.17
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
11 2.4.18
5
5
0
1.25
มากที่สุด สอดคลอง
12 2.4.19
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
13 2.4.24
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
14 2.4.29
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
15 2.4.14
5
5
0
2
มากที่สุด ไมสอดคลอง
16 2.4.22
5
5
0
2
มากที่สุด ไมสอดคลอง
17 2.4.8 4.5
5
0.5
1
มากที่สุด สอดคลอง
18 2.4.13 4.5
5
0.5
1
มากที่สุด สอดคลอง
19 2.4.31 4.5
5
0.5
1
มากที่สุด สอดคลอง
20 2.4.35 4.5
5
0.5
1
มากที่สุด สอดคลอง
21 2.4.42 4.5
5
0.5
1.25
มากที่สุด สอดคลอง
22 2.4.15 4.5
5
0.5
2
มากที่สุด ไมสอดคลอง
23 2.4.21
4
4
0
1
มาก
สอดคลอง
24 2.4.25
4
4
0
1
มาก
สอดคลอง

222

ตารางที่ 21 ลําดับของขอความแนวโนมเกีย่ วกับแนวการจัดการศึกษาและการบริหาร
เรียงจากคามัธยฐานสูงสุดลงมา
พิสัย
ความเปน
ความ
ลําดับ ขอที่ มัธย ฐาน ความแตกตาง
ระหวาง
ไปได สอดคลองของ
ที่
ฐาน นิยม
ระหวาง
ควอไทล
ความคิดเห็น
มัธยฐานกับ
ของผูเชี่ยวชาญ
ฐานนิยม
25 2.4.26
4
4
0
1.25
มาก
สอดคลอง
26 2.4.27
4
4
0
1
มาก
สอดคลอง
27 2.4.28
4
4
0
1
มาก
สอดคลอง
28 2.4.30
4
4
0
1.25
มาก
สอดคลอง
29 2.4.32
4
4
0
1
มาก
สอดคลอง
30 2.4.34
4
4
0
1.25
มาก
สอดคลอง
31 2.4.36
4
4
0
1
มาก
สอดคลอง
32 2.4.37
4
4
0
1
มาก
สอดคลอง
33 2.4.39
4
4
0
1
มาก
สอดคลอง
34 2.4.43
4
5
1
1.25
มาก
สอดคลอง
35 2.4.9
4
4
0
2
มาก
ไมสอดคลอง
36 2.4.10
4
5
1
2.25
มาก
ไมสอดคลอง
37 2.4.20
4
4
0
2
มาก
ไมสอดคลอง
38 2.4.23
4
4
0
2
มาก
ไมสอดคลอง
39 2.4.33
4
4
0
2
มาก
ไมสอดคลอง
40 2.4.38
4
5
1
2
มาก
ไมสอดคลอง
41 2.4.40
4
5
1
1.5
มาก
ไมสอดคลอง
42 2.4.41 3.5
3
-0.5
1.25
มาก
สอดคลอง
43 2.4.2 2.5
1
-1.5
3
ปานกลาง ไมสอดคลอง
จากตารางที่ 21 พบวา ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนม
เกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษาและการบริหาร มีจํานวน 32 ขอ ใน 43 ขอ เปนแนวโนมที่มีความ
เปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด 19 ขอ เปนแนวโนมทีม่ ีความเปนไปไดในการปฏิบัติในระดับมาก
13 ขอ และขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นไมสอดคลองกัน มี 11 ขอ เปนแนวโนมที่มีความ
เปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด 3 ขอ เปนแนวโนมที่แนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติใน
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ระดับมาก 7 ขอ เปนแนวโนมที่แนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติในระดับปานกลาง1 ขอ
รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับแนวการจัด
การศึกษาและการบริหาร ที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด มีจํานวน 19 ขอ คือ
ขอ2.4.1
การจัดการศึกษาจะตองมีการเรียนวิชาทางดานศาสนาทุกระดับโดย
สถานศึกษาจะตองใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนศาสนาทีต่ นเองนับถือไดตาม
ความตองการ
ขอ2.4.3
การสอนศาสนาตองเปนไปเพื่อการพัฒนาและเพื่อการดํารงชีวิต
ขอ2.4.4
การจัดการศึกษาจะตองมุงใหผูเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนเพื่อใหเกิดความ
ผูกพันกับชุมชน
ขอ2.4.5
การจัดการศึกษาจะตองมีทางเลือกใหผูเรียนสามารถเลือกไดอยางหลากหลาย
ขอ2.4.6
การจัดการศึกษาจะตองทําใหมีมาตรฐานที่ไปสูความเปนสากลไดเมื่อจบ
การศึกษาแลวสามารถศึกษาตอในประเทศและตางประเทศไดโดยหลักสูตรควร
พัฒนาใหเปนสากลมากขึ้น พัฒนาคนใหมีโลกทัศนกวางขึ้นสามารถอยูรวมกับ
คนในสังคมไดมากขึ้น
ขอ2.4.7
การจัดการศึกษาจะตองใหมคี วามรูที่เปนสากล และเสริมดวยความเขาใจทาง
ศาสนาตองมีการหลอมรวมบูรณาการศาสนา สามัญ อาชีพ ใหมีความเหมาะสม
ขอ2.4.8
ควรพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และ ใน ปอเนาะ
ใหมีมาตรฐานสามารถเปนตนแบบที่ดี โดยรัฐใหการสนับสนุนทรัพยากร
ขอ2.4.11
การศึกษาจะตองสงเสริมใหมีการเรียนรูในหลายมิติ
ขอ2.4.12
การจัดการศึกษาในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตควรคํานึงถึงการทําให
ผูเรียนเกิดกระบวนคิด วิเคราะห สามารถแยกเรื่องความเชื่อกับความจริงได
เปนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และสามารถใชความคิดเชิงบวกในการแกปญหา
ขอ2.4.13
การจัดการเรียนการสอนจะตองมุงที่จะใหผูเรียนใชระบบคิดแบบอนาคตโดย
มองไปขางหนา
ขอ2.4.16
สถาบันการศึกษาดานอาชีวศึกษาควรเชื่อมโยงกับผูประกอบการเชนการฝกงาน
และผูประกอบการควรใหความรวมมือสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตคนสนอง
ผูประกอบการ
ขอ2.4.17
การจัดการศึกษาตองคํานึงถึงการใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนทุกคนใหมี
ความเสมอภาคทางการศึกษา มีโอกาสที่จะศึกษาตอในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพ
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ขอ2.4.18

ขอ2.4.19

ขอ2.4.24

ขอ2.4.29
ขอ2.4.31
ขอ2.4.35
ขอ2.4.42

การจัดทํายุทธศาสตรทางการศึกษาตองมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่จริงๆ
และตองมีการแตงตั้งในรูปของกรรมการไมใชการเชิญผูแทนมาประชุมโดย
จะตองใหอํานาจหนาทีใ่ นรูปแบบของคณะกรรมการและ มีสิทธิในการออกเสียง
ควรมีการประชุมเพื่อระดมความคิดจากผูแทนทุกฝายเพื่อจัดทําหลักสูตรวิชา
ประวัติศาสตรใหถูกตองและมีการจัดการเรียนการสอนใหเด็กเรียนรู
ประวัติศาสตรในทางสรางสรรค
ควรสงเสริมใหมีการสอนพืน้ ฐานความรูเบื้องตนของทุกศาสนาเพื่อความเขาใจที่
ถูกตอง และใหเลือกเรียนวิชาทางดานศาสนาที่ตนเองนับถือรวมถึง สนับสนุน
ใหปฏิบัติศาสนกิจ ตามศาสนาของผูเรียนอยางเสมอภาค
การใหโควตาในการเขาศึกษาตอในสถาบันตางๆ ควรใหมเี กณฑขั้นต่ําสําหรับ
นักเรียนในพืน้ ที่ทั้งหมดไมแยกวาเปนไทยพุทธหรือไทยมุสลิม
เปดโอกาสใหผูที่จบจากตางประเทศสามารถเทียบคุณวุฒิ และประกอบอาชีพได
รัฐจะตองใหโอกาสคนในพืน้ ที่ในการศึกษาดูงานเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
มากขึ้น
มีการศึกษาวิจยั คุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับแนวการจัด
การศึกษาและการบริหารที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมาก มีจํานวน 13 ขอ คือ
ขอ2.4.21
หลักสูตรตองให ทองถิ่นยอมรับ สิ่งที่ควรจะเปนคืออะไร และสวนที่รัฐควรจะ
ใหคืออะไร ผสมผสานจนเกิดการยอมรับ ใหเขาเห็นประโยชนตองใหชุมชนเขา
ปรับเอง โดยเอาวิชาสามัญเขาไปปรับกับทองถิ่น
ขอ2.4.25
การจัดการศึกษาควรจัดใหมแี หลงการเรียนรูที่หลากหลาย และจํานวนเพียงพอ
และการเรียนการสอนจะตองเนนความหลากหลายของแหลงที่มาของขอมูล
ขอ2.4.26
การจัดการศึกษาควรเนนใหการเรียนการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และหลากหลาย เพือ่ เปดโลกทัศน และแกปญหาบุคลากร
เชนการใช e- learning ดาวเทียม อินเตอรเน็ต
ขอ2.4.27
ในการใหโควตาจะตองมีระบบการคัดเลือกคนอยางมีระบบมีขั้นตอนใน
พิจารณาอยางโปรงใสเพื่อปองกันการเอื้อประโยชนตอคนบางกลุม ควรพิจารณา
ถึงผลการเรียนและฐานะประกอบกัน
ขอ2.4.28
การใหโควตาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจะตองดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
และสถานศึกษาตางๆ จะตองสนับสนุนและสงเสริมโดยมีมาตรการทีช่ ัดเจน
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ขอ2.4.30
ขอ2.4.32
ขอ2.4.34
ขอ2.4.36
ขอ2.4.37
ขอ2.4.39

ขอ2.4.41
ขอ2.4.43

การใหทุนการศึกษาจะตองไมผูกมัด เปนการใหอยางมีกลยุทธใชความผูกพันกับ
ผูใหทุนการศึกษา
การเทียบวุฒิควรมี การใชมาตรฐานวิชาชีพมาทดสอบการประกอบการอนุญาต
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นทีค่ วรมีมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาเปน
การเฉพาะที่สามารถใหใชภาษาอาหรับในการเรียนการสอนได
ควรสอนภาษาในเชิงพัฒนาโดยสอนภาษาใหมและรักษาวัฒนธรรมของภาษาแม
ควรสอนภาษาไทยเพื่อประโยชนของการใชงาน และใหเปนการเรียนรูต าม
ธรรมชาติโดยรัฐมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาจะตองเนนเรื่องของภาษาเพื่อการสื่อสารที่สรางความเขาใจ
ระหวางบุคคล ทั้งภาษามลายู ภาษาไทย และ ภาษาตางประเทศ จะควรใหมี
ทางเลือกมากกวา 2 ภาษา
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นทีค่ วรมีมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา
เปนการเฉพาะที่สามารถใหใชภาษาอาหรับในการเรียนการสอนได
ขอเสนอการวิจัยของหนวยงานทางการศึกษาจะตองนําไปสูการปฏิบัติได โดย
เชื่อมโยงไปถึงหนวยงานที่รบั ผิดชอบดวย

ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับแนวการจัด
การศึกษาและการบริหารโดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด
มีจํานวน
3 ขอ คือ
ขอ2.4.14
ขอ 2.4.15

ขอ2.4.22

สนับสนุนใหมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้นและสามารถบริหารจัดการ
อยางเปนอิสระ
การจัดการศึกษาควรวางรากฐานของวิชาชีพตั้งแตระดับประถมศึกษาและ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน เพื่อใหสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได การจัดการเรียนการสอนตองสอดแทรกวิชาชีพ
มีการสอนสันติศึกษา จะตองใหมองใหเขาใจความแตกตางของคนตองแยกได
สรางความเปนมิตร สันติศึกษาตองฝกทักษะสันติวิธีและสอนการเสริมสรางสันติ
สุขตามแนวของทุกศาสนา

226

ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับแนวการจัด
การศึกษาและการบริหาร โดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากมีจํานวน 7 ขอ คือ
ขอ2.4.9
ขอ2.4.10
ขอ2.4.20

ขอ2.4.23
ขอ2.4.33
ขอ2.4.38
ขอ2.4.40

การจัดการศึกษาตอง เนนความคลองตัวไมยึดติดกฎเกณฑเกินไปตองลดเงื่อนไข
ของระบบราชการ
ในการจัดทํานโยบายในสวนของหลักสูตรจะตองกําหนดหลักสูตรจากสวนกลาง
รอยละ 60 และหลักสูตรทองถิ่น รอยละ 40
เนนและสงเสริมใหมีการใชสื่อ ภาษามลายู อยางหลากหลาย เรงใหเรียนรู เปด
กวาง มุงใหเกิดการกระตุน ใหอยากคนหาและเรียนรูจากแหลงขอมูลอื่นๆ
สอดแทรกภาษาไทยจากที่เขาอยากเรียนรู
การใหโควตาตองผานการพิจารณาแบบการซะกาตไมใชการคัดเลือกเพราะ
ชุมชนจะรูว าควรพิจารณาใหแกใครซึ่งอาจไมใชคนเกงแตเปนคนดีและยากจน
สงเสริมการใหทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาตอในตางประเทศใหมากขึ้น
จัดตั้งสถาบันการสอนภาษาไทยที่เปนมาตรฐาน เพื่อทําใหคนในพื้นทีม่ ีทัศนคติที่
ดีตอการเรียนภาษาไทย
ควรพัฒนา ผูน ําศาสนา โตะครู โตะอิหมาม ใหสามารถสื่อสารเปนสื่อกลางเพื่อ
สรางความเขาใจระหวางคนในพื้นที่ ที่มีปญ
 หาในการใชภาษาไทย

ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับแนวการจัด
การศึกษาและการบริหาร โดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติปานกลาง มีจํานวน
1 ขอ คือ
ขอ2.4.2
สถานศึกษาของ รัฐจะตองจัดใหมีการสอนดานศาสนาเทาๆ กับในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
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2.5 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 22 ลําดับของขอความแนวโนมเกีย่ วกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเรียง
จากคามัธยฐานสูงสุดลงมา
ความเปน
ความ
พิสัย
ความแตกตาง
ไปได สอดคลองของ
ระหวาง
ระหวาง
ความคิดเห็น
ควอไทล
มัธยฐานกับ
ของผูเชี่ยวชาญ
ฐานนิยม
1
2.5.2
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
2
2.5.4
5
5
0
1.25
มากที่สุด สอดคลอง
3
2.5.5
5
5
0
1.25
มากที่สุด สอดคลอง
4
2.5.6
5
5
0
2
มากที่สุด ไมสอดคลอง
5
2.5.1
4
4
0
1
มาก
สอดคลอง
6
2.5.8
4
4
0
1
มาก
สอดคลอง
7
2.5.3
4
5
1
2
มาก
ไมสอดคลอง
8
2.5.7
4
5
1
2
มาก
ไมสอดคลอง
จากตารางที่ 22 พบวา ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนม
เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีจํานวน 5 ขอ ใน 8 ขอ เปนแนวโนมทีม่ ี
ความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด 3 ขอ เปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมาก 2
ขอ และขอความที่กลุมผูเชีย่ วชาญมีความเห็นไมสอดคลองกัน มี 3 ขอ เปนแนวโนมที่มีความ
เปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด 1 ขอ เปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมาก 2 ขอ
รายละเอียดดังตอไปนี้
ลําดับ
ที่

ขอที่

มัธย
ฐาน

ฐาน
นิยม

ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด มีจํานวน 3 ขอ คือ
ขอ 2.5.2
พัฒนาระบบการควบคุม กํากับ และการประเมินผลการจัดการศึกษา ในพื้นที่ใหมี
ประสิทธิภาพมีการติดตาม ตรวจสอบจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของอยางจริงจังเพื่อให
เกิดการปฏิบัตจิ ริงอยางเปนรูปธรรม
ขอ 2.5.4
ในการประเมินผลการเรียนควรดําเนินการใหสามารถเทียบโอนผลการเรียนระหวาง
สถานศึกษาได
ขอ 2.5.5
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานทั้งในระดับพื้นทีแ่ ละ
มาตรฐานกลาง และมีการกําหนดโดยมีกฎหมายรองรับ
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ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมาก มีจาํ นวน 2 ขอ คือ
ขอ 2.5.1

ขอ 2.5.8

การประเมินภายนอกของสถานศึกษาควรประเมินจากขอมูลเชิงประจักษเชน
ประเมินจากการสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองหรือประเมินจากสถิติ
การศึกษาตอ ไมใชการประเมินจากเอกสาร
การลดเกณฑมาตรฐานของการศึกษาในพืน้ ที่จะทําใหคณ
ุ ภาพการศึกษาต่ําลง
และเสียประโยชนตอการการศึกษาของผูเรียน

ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด มีจํานวน 1
ขอ คือ
ขอ 2.5.6
เกณฑมาตรฐานกลางจะตองกําหนดไวกวางๆและพิจารณาหาขอสรุปใหได
รวมกันกับมาตรฐานของแตละพื้นที่

ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติมาก มีจํานวน 2 ขอ
คือ
ขอ 2.5.3
ระบบประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของพื้นที่ควรเปดโอกาสให
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดและควบคุมคุณภาพ
ขอ 2.5.7
เกณฑมาตรฐานการศึกษากลางควรใชขอสอบกลางเปนการประกันคุณภาพ
โดยจัดการสอบทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
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2.6 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ 23 ลําดับของขอความแนวโนมเกีย่ วกับครู คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษาเรียงจากคามัธยฐานสูงสุดลงมา
ลําดับ
ที่

ขอที่

มัธย
ฐาน

ฐาน
นิยม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2.6.1
2.6.9
2.6.14
2.6.4
2.6.12
2.6.13
2.6.3
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.10
2.6.11
2.6.2
2.6.5

5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

ความแตกตาง
ระหวาง
มัธยฐานกับ
ฐานนิยม
0
0
0
0.5
0.5
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0

พิสัย
ระหวาง
ควอไทล
1
1.25
1
1
1
1.25
1
1
1
1.25
1.25
1.25
2
2.25

ความเปน
ความ
ไปได สอดคลองของ
ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มาก
สอดคลอง
มาก
สอดคลอง
มาก
สอดคลอง
มาก
สอดคลอง
มาก
สอดคลอง
มาก
สอดคลอง
มาก
ไมสอดคลอง
มาก
ไมสอดคลอง

จากตารางที่ 23 พบวา ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนม
เกี่ยวกับครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีจํานวน 12 ขอ ใน 14 ขอ เปนแนวโนมทีม่ ี
ความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด 6 ขอ เปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติในระดับ
มาก 6 ขอ และขอความทีก่ ลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นไมสอดคลองกัน มี 2 ขอ เปนแนวโนมที่
แนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติในระดับมาก 2 ขอ รายละเอียดดังตอไปนี้
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ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด มีจํานวน 6 ขอ คือ
ขอ2.6.1

ขอ2.6.4
ขอ2.6.9
ขอ2.6.12
ขอ2.6.13
ขอ2.6.14

ครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต จะตองเปนตัวแทนของผูปกครอง เปนสวน
หนึ่งของสังคมและชุมชน ครูจะตองรักและเขาใจทองถิน่ เพื่อใหเปนทีย่ อมรับของ
คนทองถิ่น
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตจะตองไดรับการพัฒนา
ใหมีมาตรฐานโดยมีการประเมินบุคลากร เชน มีการประเมินคุณภาพทุก 3-5 ป
ศอ.บต. ควรรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง
รัฐจะตองมีระบบการเทียบคุณวุฒิ แกผูที่จบการศึกษามาจากตางประเทศ ในสาขา
ตาง ๆ และมีกระบวนการจะตองรวดเร็ว โปรงใส
รัฐจะตองมีมาตรการในการแกไขปญหาเรื่องการยายออกของบุคลากร
รัฐจะตองพัฒนาระบบการประเมินผลงานของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งให
ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและขวัญกําลังใจอยางตอเนื่อง

ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมาก มีจํานวน 6 ขอ คือ
ขอ2.6.3
ระบบการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนเพื่อความ
เหมาะสมโดยการสรรหาคนในพื้นทีเ่ ขามาทําหนาที่ใหมากที่สุดและตองเลิก
ระบบการคัดเลือกครูแบบเดิม
ขอ2.6.6
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใตควรเนนที่
การปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึก
ขอ2.6.7
ตองมีสถาบันพัฒนาครูโดยตรงโดยสรรหาจากผูมีคุณวุฒิทุกวิชาแลวนํามาฝก
ศึกษาอบรมวิชาชีพครู
ขอ2.6.8
จะตองจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมรวมทั้ง โตะอิหมาม
โตะครู ผูนําทางศาสนาใหสามารถถายทอดความรูไดอยางมีมาตรฐาน เนนให
ครูมีจรรยาบรรณ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ขอ2.6.10
รัฐจะตองวางแผนในการผลิตครูในพื้นที่อยางเปนระบบมีการผลิตและประกัน
การมีงานทํา
ขอ2.6.11
การเลือกสรรผูแทนดานการศึกษาเพื่อมีสว นรวมในกระบวนการตางๆไม
จําเปนตองเปนโตะครูหรือครูตามตําแหนง ใหเลือกจากผูนําที่ชุมชนยอมรับ
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ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย โดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากมีจํานวน 2 ขอ คือ
ขอ2.6.2
ไมควรฝกอบรมครูในลักษณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องไมสอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ขอ2.6.5
จะตองกําหนดมาตรฐานครูที่สอนในแตละสาขาใหสอบผานมาตรฐาน ควบคุม
คุณสมบัติครูเพื่อใหสามารถสอนนักเรียนใหไดมาตรฐาน
2.7 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ตารางที่ 24 ลําดับของขอความแนวโนมเกีย่ วกับทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาเรียงจาก
คามัธยฐานสูงสุดลงมา
ลําดับ
ที่

ขอที่

มัธย
ฐาน

ฐาน
นิยม

1
2
3
4
5

2.7.4
2.7.5
2.7.1
2.7.2
2.7.3

5
5
4.5
4
4

5
5
5
4
5

ความแตกตาง
ระหวาง
มัธยฐานกับ
ฐานนิยม
0
0
0.5
0
1

พิสัย
ระหวาง
ควอไทล
1
1
1
1.25
1.25

ความเปน
ความ
ไปได สอดคลองของ
ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มาก
สอดคลอง
มาก
สอดคลอง

จากตารางที่ 24 พบวา ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนม
เกี่ยวกับทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีจํานวน 5 ขอ ใน 5 ขอ เปนแนวโนมที่มีความ
เปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด 3 ขอ เปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมาก 2 ขอ
รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษาที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัตมิ ากที่สุด มีจํานวน 3 ขอ คือ
ขอ 2.7.1
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเปนพิเศษใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความจําเปนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
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ขอ 2.7.4

รัฐควรเปดเผยและประชาสัมพันธ แนวทางการสนับสนุนงบประมาณแก
สาธารณชนโดยเฉพาะในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อสรางความเขาใจ
แกประชาชน
รัฐจะตองมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและจริงจัง

ขอ 2.7.5

ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษาที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัตมิ าก มีจํานวน 2 ขอ คือ
ขอ 2.7.2
งบประมาณควรใหชุมชนบริหารจัดการเองเนื่องจากจะไดบริหารตามสภาพจริง
ไมควรใชการสนับสนุนแบบการใหเงินอุดหนุนรายหัว
ขอ 2.7.3
ไมควรสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัวเนื่องจากทําใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
ของกลุมคนบางกลุม
3. การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
ตารางที่ 25 ลําดับของขอความแนวโนมเกีย่ วกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเรียง
จากคามัธยฐานสูงสุดลงมา
ลําดับ
ที่

ขอที่

มัธย
ฐาน

ฐาน
นิยม

1
2
3
4
5
6
7
8

3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.4

5
5
5
5
5
5
5
4.5

5
5
5
5
5
5
5
5

ความแตกตาง
ระหวาง
มัธยฐานกับ
ฐานนิยม
0
0
0
0
0
0
0
0.5

พิสัย
ระหวาง
ควอไทล
0.25
1.25
1
1
1
1
0.25
1.25

ความเปน
ความ
ไปได สอดคลองของ
ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
มากที่สุด สอดคลอง
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จากตารางที่ 25 พบวา ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนม
เกี่ยวกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ มีจํานวน 8 ขอ ใน 8 ขอ เปนแนวโนมที่มคี วามเปนไปได
ในการปฏิบัตมิ ากที่สุด 8 ขอ รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ ที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด มีจํานวน 8 ขอ คือ
ขอ 3.1
รัฐจะตองผลักดัน และสงเสริมใหเกิดการนํานโยบายไปปฏิบัติจริงอยางเปน
รูปธรรมและมีการกํากับดูแลอยางจริงจัง
ขอ 3.2
การมีสวนรวมของประชาชนที่ไมสามารถใหขอเสนอแนะในเชิงนโยบายได ควร
ใชการสอบถามความตองการเพื่อเปนขอมูลปฐมภูมิ ในการนํามาวิเคราะหเพื่อ
กําหนดนโยบาย
ขอ 3.3
ผูแทนของชุมชนในเรื่องของการศึกษาจะตองมีระบบคิดวิเคราะหที่ดมี ี
ความสามารถในการเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐ
ได
ขอ 3.4
ประชาชนควรมีสวนรวมในการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการการศึกษา
ทองถิ่น ทั้งในดานการจัดหลักสูตร และการกําหนดยุทธศาสตรอยางจริงจังและ
กรรมการควรมาจากการสรรหา
ขอ 3.5
ระบบการคัดเลือกผูแทนและกรรมการทางการศึกษาจะตองมีความเขมแข็งไมมี
การแทรกแทรกทางการเมือง
ขอ 3.6
รัฐตองสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ ขอมูลดานการศึกษา ใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองโดยนํา พระวจนะ จาก คัมภีรอัล-กุรอานมาประกอบ
ในการประชาสัมพันธ เพื่อความเขาใจ และความเชื่อถือ
ขอ 3.7
จัดทําคูมือสําหรับบุคลากรทางการศึกษาที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของ การ
ดําเนินการตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ กับ หลักการในศาสนาอิสลาม
ขอ 3.8
จะตองมีองคกรที่ดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ไปศึกษาตอเรียนในตางประเทศอยาง
ทั่วถึงเปนระบบและมีขั้นตอนการดําเนินงานอยางถูกตอง
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4. นโยบายการแกไขปญหาในระยะสั้น
ตารางที่ 26 ลําดับของขอความแนวโนมเกีย่ วกับนโยบายการแกไขปญหาในระยะสั้นเรียงจาก
คามัธยฐานสูงสุดลงมา
ความเปน
ความ
พิสัย
ลําดับ ขอที่ มัธย ฐาน ความแตกตาง
ไปได สอดคลองของ
ระหวาง
ที่
ฐาน นิยม
ระหวาง
ความคิดเห็น
ควอไทล
มัธยฐานกับ
ของผูเชี่ยวชาญ
ฐานนิยม
1
4.1
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
2
4.2
5
5
0
3
มากที่สุด ไมสอดคลอง
3
4.3
5
5
0
0.25
มากที่สุด สอดคลอง
4
4.4
5
5
0
1
มากที่สุด สอดคลอง
5
4.5
4.5
5
0.5
2
มากที่สุด ไมสอดคลอง
จากตารางที่ 26 พบวา ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนม
เกี่ยวกับนโยบายการแกไขปญหาในระยะสั้น มีจํานวน 3 ขอ ใน 5 ขอ เปนแนวโนมที่มีความเปนไป
ไดในการปฏิบัติมากที่สุด 3 ขอ และขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นไมสอดคลองกัน มี 2 ขอ
เปนแนวโนมที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด 2 ขอ รายละเอียดดังตอไปนี้
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาเปนแนวโนมเกี่ยวกับนโยบายการ
แกไขปญหาในระยะสั้น ที่มคี วามเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุด มีจาํ นวน 3 ขอ คือ
ขอ 4.1 นโยบายการแกไขปญหาดานศึกษาในระยะสั้นและในระยะยาวจะตองดําเนินการไป
พรอมกัน
ขอ 4.3 การแกปญหาระยะสั้นตองทําอยางเปนองครวมในทุกมิติไมใชการแยกสวนในการ
แกไขปญหา
ขอ 4.4 การแกไขปญหาระยะสั้นทําไดโดยอบรมบุคลากรใหสามารถจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการรายวิชาเพื่อใหกระชับเวลาเรียนหมุนเวียนสอนในลักษณะหองเรียนเคลื่อนที่
หรือชุดครูเคลื่อนที่
ขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกันเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับนโยบายการ
แกไขปญหาในระยะสั้นโดยบางสวนเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากที่สุดมีจํานวน 2 ขอ คือ
ขอ 4.2 รัฐตองควบคุมและแกไขสถานการณความรุนแรงในพืน้ ที่ใหไดจึงจะแกไขปญหาดาน
ศึกษาได
ขอ4.5 สนับสนุนให กํานัน ผูใหญบานปกครองคนในพืน้ ที่อยางเต็มอํานาจ โดยเจาหนาทีข่ อง
รัฐใหความคุมครองกํานัน ผูใหญบาน เพื่อแกไขปญหาในระยะสั้นในเรื่องความ
ปลอดภัยสําหรับครู
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สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาสอดคลองกับโลกทัศน
ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. การกําหนดนโยบาย
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่สอดคลองกับโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพของคนใน
พื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต สรุปไดดังนี้
1.1 การกําหนดนโยบายการศึกษาจะตองทบทวนและยกเลิกกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของที่ไมสอดคลองกับศาสนาวัฒนธรรมรวมถึงตองสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในพืน้ ที่และ
ตองคํานึงถึงความตองการของชุมชนเปนหลักดวย
1.2 กระบวนการกําหนดนโยบายควรเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ ที่ทกุ ฝายเขาไปมี
สวนรวมใหมากที่สุดไมใชเปนตัวแทนของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง และควรมีผูนําทางศาสนารวมดวย
โดยจะตองไดขอยุติที่มาจากความเขาใจและการยอมรับของทุกฝาย
1.3 การกําหนดนโยบายจะตองมีรูปแบบในการรวมพลังทางความคิดของทุกฝายใน
รูปของคณะทํางานโดยมีบรรยากาศของกัลยาณมิตร บนฐานคิดของความสมานฉันทคือความพอใจ
รวมกันทุกฝาย
1.4 กระบวนวิธีคดิ ในการกําหนดนโยบายการศึกษาคนในพืน้ ที่จะตองยอมรับบริบท
ของโลกและสังคมที่เปลี่ยนไปเนนการวิเคราะหปญหากับปจจัยแวดลอมเพื่อใหการศึกษาสามารถ
พัฒนาศักยภาพคนใหสามารถดํารงชีวิตในบริบทของสังคมในปจจุบนั
1.5 การจัดการศึกษาเปนบริการที่รัฐจัดใหกับประชาชนทุกคนรัฐจึงยังจําเปนที่จะตอง
กําหนดนโยบายและระบบการควบคุม รวมถึงการจัดงบประมาณและทรัพยากรใหพอเพียง
1.6 กระบวนการกําหนดนโยบายจะตองไมทาํ ใหคนในพืน้ ที่รูสึกวาถูกรัฐแทรกแซง
และครอบงํา
1.7 ในการกําหนดนโยบายในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตรัฐบาลจะตองจริงจังไม
เพิกเฉยกับปญหาดานการศึกษาและถือเปนวาระแหงชาติ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนสอดคลองกับโลกทัศนของคนในพื้นที่ชายแดน
สามจังหวัดภาคใต ที่วา
นโยบายการศึกษาของรัฐที่ผานมาลมเหลวเพราะไมสอดคลองกับความตองการ และ
วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากความแตกตางของระบบคิดของผูกําหนดนโยบายของรัฐ
กับ คนในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตที่มีอัตลักษณเฉพาะ รัฐจึงจําเปนที่จะตองมีเขาใจความ
ตองการที่แทจริง โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมซึ่งเปนคนกลุมใหญ(Majority Group) ของพื้นที่ จึงจะ
แกปญหาได และรัฐจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น และกระบวนการคิดในการกําหนด
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นโยบายนั้น ควรดําเนินการใหสอดคลองกับการปรับตัวของคนในพื้นที่ เพื่อใหดํารงชีพไดใน
บริบทของโลกและสังคมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว แตการจัดการศึกษาตองไมสรางปญหาตอวิถีชีวิต
ของคนโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม และรัฐจําเปนจะตองใหความสําคัญตอการแกไขปญหาการศึกษา
ของพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตอยางจริงจัง สอดคลองกับ ที่ สมพงษ ปานเกลา (2541) สรุป
ไว ว า เนื่ อ งจากการศึ ก ษานั้ น หากไม มี ไ ว สํ า หรั บ การกดขี่ ครอบงํ า ก็ มี ไ ว เ พื่ อ เสรี ภ าพเท า นั้ น
การศึกษาที่เปนกลางนั้นไมมี ซึ่งสอดคลองกับความคิดสากลเชิงอุดมคติที่เชื่อมั่นวาถาประชาชนมี
โอกาสจัดการศึกษาของตนเองยอมสามารถจัดการศึกษาไดอยางหลากหลายสอดคลองกับความเปน
จริงและสนองตอบตอความตองการของเขามากกวาที่รัฐจัดใหเพื่อประโยชนแกคนเพียงสวนนอย
ของสังคมเทานั้นนั่นเอง
1.8 การกําหนดนโยบายของรัฐจะตองคํานึงถึงยุทธศาสตรของฝายที่กอความไมสงบโดย
ตองยอมรับวามีกลุมที่ตองการแบงแยกดินแดนจริง
1.9 กระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาในพืน้ ที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตจะตอง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทิศทางของนโยบายจากนโยบายของรัฐที่ผานมาทั้งหมด
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนสอดคลองกับโลกทัศนของคนในพื้นที่ชายแดน
สามจังหวัดภาคใต ที่วา
การแบงแยกดินแดน ที่มีตอเนื่องมานาน และเปนเปาหมายหลักของกลุมผูกอความ
ความไมสงบ ดังนั้นการทําความเขาใจปญหาของพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตใหสามารถเขาถึง
เหตุปจจัยของปญหาจําเปนจะตองรูและเขาถึงขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขบวนการแบงแยกดินแดน
และจําเปนที่จะตองศึกษาทําความเขาใจถึงโลกทัศนดานศาสนาและวัฒนธรรมของกลุมอุดมการณ
อิสลามสุดขั้ว หรือศาสนาสุดโตง ที่เปนแรงบันดาลใจของกลุมกอการราย เพื่อพัฒนายุทธศาสตร
สําหรับการแกปญหาไดอยางถูกตอง
2. สาระและเนื้อหาของนโยบาย
2.1. หลักการ และเปาหมาย ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่สอดคลองกับโลกทัศน
เกี่ยวกับสันติภาพของคนในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต สรุปไดดังนี้
2.1.1. เป า หมายของการจั ด การศึ ก ษาต อ งมุ ง เน น ให ผู เ รี ย นมี จ ริ ย ธรรมและ
คุณธรรมซึ่งเปนคุณลักษณะของความเปนมนุษย
2.1.2. การศึกษาตองผลิตคนดี ซึ่งเปนคนดีตามหลักศาสนาของทุกศาสนา
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญขา งต น สอดคล อ งกั บโลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
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เด็กเรียนหนังสืออยางเดียวเพื่อการแขงขันซึ่งบางครั้งทําใหเด็กเปนคนเห็นแก
ตัว เรียนหนังสือเพื่อใหไปไดถึงจุดสูงสุดของตัวเองขาดความคิดที่จะอยูรวมกับคนอื่นอยางสงบสุข
ควรจัดกิจกรรมตาง ๆ ใน โรงเรียนที่ชวยใหเด็กรูจักการอยูรวมกันแบบเอื้อเฟอรูจักการชวยเหลือ
กันดูแลกัน รูจักอยูรวมกันกับธรรมชาติได และโลกทัศนตอ การสรางคนใหเปนคนดี เพราะคนดีจะ
ทํ า ให บ า นเมื อ งมี ค วามเจริ ญ โดยคนดี ต ามโลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่ คื อ คนที่ มี ค วามรู
มีความสามารถ เกง เสียสละ พูดจริง ทําจริง มีความริเริ่มสรางสรรค ตรงไปตรงมา มีความคิดที่ดี
มีความบริสุทธิ์ใจในการที่ชวยเหลือผูอื่น เอื้อเฟอเผื่อแผ โดยไมมีหวังสิ่งตอบแทน และไมเห็น
แกตัว ไมอิจฉาริษยา ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา โดยการปลูกฝงใหเปนคนดีจะตองเริ่มตั้งแตวัย
เด็ก
ดังที่ วารี พิศาลภัทรคุณ (2531) กลาววา การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคานิยม และเจตคติ
ทางดานจริยธรรม คุณธรรมเขามาชวยในการเรียนการสอน คุณธรรมหลักที่เนนในการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางสันติภาพ อาทิความเมตตา และปญญา เมตตาเปนเครื่องค้ําจุนโลก เมตตาเปนเหตุให
มนุษยเกื้อกูลกัน เปนวิธีแกความเกลียดชัง อิจฉาริษยา ความตระหนี่ ความเห็นแกตัวเปนการลด
ความสําคัญของตัวเองลง และทําตนใหเปนประโยชนแกผูอื่น มุงความสุขของผูอื่นเปนสําคัญ
คุณธรรมอีกประการหนึ่ง คือใหรูจักใชปญญา ฝกฝนใหเปนคนมีเหตุผล ในการแกปญหาตามหลัก
จริยธรรม เมื่อมนุษยมีความเมตตาเปนที่ตั้ง มีปญญาในการแกปญหา ก็ยอมทําใหสังคมมีสันติสุข
2.1.3. เปาหมายของการจัดการศึกษาตองคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของ
ประเทศมากกวาประโยชนสวนตนหรือของคนเฉพาะกลุม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนสอดคลองกับโลกทัศนของคนในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่วา
การศึกษาจะชวยใหเด็ก ๆ รูหนังสือ เพราะยังมีเด็ก ๆ อีกจํานวนมากที่ยังไมรู
หนังสือ เด็กที่รูหนังสือจะทําใหเขาอยูในโลกกวาง รูจักรับผิดชอบชั่วดี รูจักกาลเทศะ รูจักรัก
สามัคคี รูจักเขาสังคม เด็กจะไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะทําใหสังคมดีขึ้น และหากมีโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ ประเทศไทยจะสามารถแขงขันกับชาติอื่นๆ ได
2.1.4. การกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาตองคํานึงวาอยากเห็นชุมชนใน
พื้นที่สามจังหวัดภาคใตเปนอยางไร
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญขา งต น สอดคล อ งกั บโลกทัศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
การจัดการศึกษา มีเปาหมายใหนักเรียนสามารถพัฒนาใหไดมากที่สุด อยากให
เด็กไดเรียนตอในชั้นที่สูง โดยผูปกครองสวนใหญยังตองการใหบุตรหลานเรียนในปอเนาะ และ
การเรียนการสอนในปอเนาะ สวนใหญ มุงที่จะปลูกฝงดานศาสนามากกวาการเรียนในวิชาสามัญ
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2.1.5. เปาหมายของการจัดการศึกษาจะตองมุงใหเกิดสันติภาพที่ถาวร โดยรัฐ
และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับจะตองคํานึงถึง สัจธรรม (truth) ความยุติธรรม (justice) ความ
รัก (love) เสรีภาพ (freedom)
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญขา งต น สอดคล อ งกั บโลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
ความเปนอยูอยางสันติสุข คือ ใหเกียรติ และยอมรับในศักดิ์ศรี ออนนอมถอม
ตน ไมแบงแยกชนชั้น วรรณะ โดยจะตองมีการพัฒนาที่ยั่งยืน รักษาความสงบเพื่อใหอยูรวมกัน
อยางสันติ โดยชาวไทยพุทธ เห็นวาถูกปลูกฝงเรื่องความรัก และการใหความรักแกผูอื่น โดยไม
หวังสิ่งตอบแทน และมีโลกทัศนตอคนไทยมุสลิมวา คนไทยมุสลิมสวนหนึ่งมักจะนึกถึงตัวเอง
กอน โดย คนไทยมุสลิมเห็นวา ยังไมไดรับความยุติธรรม และความเสมอภาค จะเห็นไดจาก
โลกทัศนของคนในพื้นที่ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ที่วา คนจน ๆ ถูกปลูกฝงใหเรียนในปอเนาะ
แตลูกผูนําชุมชนและผูนําทางศาสนาไดรับการสงเสริมใหไปเรียนในสถานศึกษาที่ดีนอกพื้นที่
หรือตางประเทศ มีการกดขี่กันของคนชั้นผูนําในศาสนาเดียวกัน รวมถึงเด็กสวนหนึ่งยังมีปญหา
เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนไทย เชน ปญหาสถานะบุคคล
2.1.6. การกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาจะตองชัดเจนไมเปนอุดมคติมาก
ไป เพราะไมสามารถนําไปปฏิบัติได และจะทําใหเกิดปญหามากขึ้น
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
เจาหนาที่ของรัฐ ยังแกไขปญหาไมได สวนหนึ่งเกิดจาก การกําหนดนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติ ที่ไมมีความเปนไปได เนื่องจากนักวิชาการ และ นักสิทธิมนุษยชนเนนทฤษฎี
มากกวาการปฏิบัติ ทําใหการแกไขปญหาตาง ๆ ไมกาวหนา การประชุม เพื่อแกไขปญหาหรือการ
วิจัยตาง ๆ ไมไดใชขอมูลจาก พื้นที่จริง หมูบานที่มปี ญหา ยังไมมี คณะทํางานที่แกไขปญหาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตลงไปในพื้นที่ จึงไมไดรับทราบปญหาจริงในพื้นที่ จะเห็นไดจากการลง
พื้นที่ คือการลงมาประชุมที่โรงแรมในจังหวัดปตตานี และเชิญผูนําชุมชนไปใหขอมูล เทานั้น ซึ่ง
สวนหนึ่งทําใหไมไดขอมูลที่ถูกตอง และนักวิชาการและคณะทํางานตาง ๆ ยังมีแตขอเสนอที่เปน
รูปธรรมเกินไปไมสามารถนํามาปฏิบัติได ซึ่งทําใหการแกไขปญหาตาง ๆ ในพื้นที่ชายแดนสาม
จังหวัดภาคใตไมกาวหนา
2.1.7. รัฐจะตองจัดทํา master plan ทางการศึกษาเพื่อจะไดมีทิศทาง เปาหมายที่
ชัดเจน
2.1.8. เพื่อใหนโยบายดานการศึกษามีผลตอการแกปญหาการศึกษาในพื้นที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต จะตองกําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ
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ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
การจั ด การศึ ก ษา ในพื้ น ที่ ช ายแดนสามจั ง หวั ด ภาคใต ในป จ จุ บั น ยั ง ขาดการ
วางแผน หรื อขาดพิ มพ เขี ยว ยังไมมีการกําหนดวาตองการผลผลิตแบบไหนช วงไหน อยางไร
จํานวนเทาใด จึงทําใหเกิดปญหา ซึ่งปญหาความไมสงบในพื้นที่ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันทําให เห็น
กระบวนการเกี่ยวเนื่องของภาครัฐที่ยังไมมีความเหมาะสม และการจัดการศึกษาในพื้นที่จะตองให
มีการบังคับใชอยางเปนรูปธรรม มีการกํากับดูแล ใหเปนไปตามที่กําหนดไวอยางจริงจัง
2.2. การจัดโครงสราง
2.2.1. รัฐตองสงเสริมใหเกิดองคกร ดานการศึกษาที่มีความเขมแข็งเชน สภา
การศึกษา ของพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ซึ่งจะตองมีผูแทนทุกฝายรวมถึงผูนําศาสนารวม
เปนกรรมการดวย โดยมีการสรรหากรรมการตามสัดสวนที่เหมาะสม และรัฐจะตองสนับสนุน
งบประมาณดานการศึกษา ควบคุมทิศทาง เปาหมาย หลักสูตร และ มีการติดตาม ประเมินผล อยาง
เปนระบบ
2.2.2. หากไมมีการจัดตั้งสภาการศึกษาของพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต
จะตองมีผูแทนดานการศึกษาจากพื้นที่ในทุกหนวยงานดานการศึกษา
2.2.3. ควรมีหนวยงานที่ไมใชองคกรของรัฐ เปนที่ปรึกษา และใหการชวยเหลือ
ดานการจัดการศึกษาในพื้นที่
2.2.4. สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอม ใหดําเนินกิจการไดโดยอิสระ
สามารถพัฒนาระบบบริหาร และ การจัดการที่เปนของตนเองมีความคลองตัว มีเสรีภาพทาง
วิชาการ
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญขา งต น สอดคล อ งกั บโลกทัศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
ขณะนี้กระบวนการเกี่ยวเนื่องของภาครัฐไมดี รัฐก็สวนรัฐ เอกชนก็สวนเอกชน
ไมมีการประสานกันตางคนตางไป ควรมีการดําเนินการประสานกัน และควรจะตอง มีสภา
การศึกษาหรืออยางนอยก็ตองมีตัวแทนจากพื้นที่ในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ รัฐควรคํานึงถึงความ
คลองตัวในการบริหารมากกวายึดติดเรื่อง กฎเกณฑซึ่งจะขาดความคลองตัว
2.3. ระบบการศึกษา
2.3.1. โครงสรางของการจัดการศึกษาควรจัดใหมีการเรียนรวมระหวางไทย
พุทธและไทยมุสลิม เพื่อสัมพันธภาพทีด่ ี โดยการพัฒนาโรงเรียนของรัฐบาลทุกระดับใหมีคุณภาพ
และจัดใหมกี ารเรียนทั้งวิชาสามัญ และวิชาทางดานศาสนา ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามศาสนา
ที่ตนเองนับถือ
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ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญขา งต น สอดคล อ งกั บโลกทัศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
สมัยกอนเด็กในหมูบานมีการเรียนรวมกันระหวางไทยมุสลิมกับไทยพุทธ ครูก็
มีทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลว ไทยมุสลิมก็ไปเรียนตอที่ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สวนเด็กไทยพุทธก็ไปเรียนในเมือง แตการจัดการศึกษาในหวงที่ผานมามี
ความผิดพลาดของระบบการศึกษาในพื้นที่ และศูนยกลางทางความคิดจากความเชื่อแนวใหม ที่
คํานึงถึงแตอัตลักษณพิเศษ ทําใหตองแยกเปนสถานศึกษาดานศาสนาเปนการเฉพาะ ซึ่งในความ
เปนจริง พื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต จะเปนพื้นที่ตัวอยางที่พี่นองชาวไทยมุสลิมและชาวไทย
พุทธ และอีกหลาย ๆ ศาสนาอยูรวมกันได ในความหลากหลายมีประชาชนหลายเชื้อชาติหลาย
ศาสนาอยูรวมกันสามารถมองเห็นไดวาการอยูรวมกันอยางสันติสุข ซึ่งทั้งนี้ ชุมชนไทยพุทธและ
ไทยมุสลิม ควรหมั่นพบปะ พูดคุยกัน ไปมาหาสูกันใหมาก สามัคคีปรองดอง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เหมือนที่เคยเปน ไมมีความหวาดระแวงเหมือนในปจจุบัน
2.3.2. การจัดการศึกษาตองไมเนนเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบเทานัน้
เนื่องจากทําใหคนทั่วไปขาดโอกาสทางการศึกษาควรใหมีการจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยมากขึน้
2.3.3. โครงสรางของการจัดการศึกษาควรปรับชวงชั้นของการเรียนดาน
ศาสนาใหสามารถเทียบโอนกับระบบการศึกษาของรัฐได
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญขา งต น สอดคล อ งกั บโลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
การศึกษาของมุสลิมจะตองสอดคลองกับหลักศาสนาอิสลาม การศึกษาในพื้นที่
ควรจะมีทางใหเลือกไดหลายๆ ทาง คนในพื้นที่ยังยากจนมาก หางานยาก ถาไมไดเรียนตอก็ควร
ออกไปประกอบอาชีพได มีงานทํา มีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น แมจะเลือกเรียนศาสนาแตก็ควรให
ไปเรียนตอวิชาชีพที่ใฝฝนได โดยไมตองไปเรียนตอตางประเทศ
2.4. แนวการจัดการศึกษาและการบริหาร
2.4.1 การจัดการศึกษาจะตองมีการเรียนวิ ชาทางดานศาสนาทุกระดับ โดย
สถานศึกษาจะตองใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนศาสนาที่ตนเองนับถือไดตามความตองการ และ การ
สอนศาสนาตองเปนไปเพื่อการพัฒนาและเพื่อการดํารงชีวติ
2.4.2 การจัดการศึกษาจะตองใหมีความรูที่เปนสากล และเสริมดวยความเขาใจ
ทางศาสนาตองมีการหลอมรวมบูรณาการศาสนา สามัญ อาชีพ ใหมีความเหมาะสม
2.4.3 การศึกษาจะตองสงเสริมใหมีการเรียนรูในหลายมิติ
ความคิด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บโลกทัศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
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พอแมตองการใหลูกรูทั้งทางโลกและศาสนา เพราะศาสนาเปนเรื่องที่ดี ถาได
เรียนจะมี ความประพฤติ ดี เพราะถ าดีจะพาไปโลกหนาที่ดี ซึ่ งชาวไทยมุสลิมส วนใหญ เ ห็น วา
โรงเรียนจะต องมีการสอนศาสนาดวย โดยควรจะจัดใหพอดีกันทั้ ง ศาสนาและสามั ญ เพราะ
สามารถบูรณาการศาสนาเขากับวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรได ซึ่งสวนหนึ่งมีความเห็นวาการที่ไดเรียน
ทั้งศาสนา ทั้งสามัญ จะทําใหมีความคิดที่กวางขึ้น อยูรวมกับผูอื่นไดอยางสันติ
2.4.4 การจั ด การศึ ก ษาจะต อ งมี ท างเลื อ กให ผู เ รี ย นสามารถเลื อ กได อ ย า ง
หลากหลาย
ความคิด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บโลกทัศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
การศึกษาที่จะจัดใหคนในพื้นที่จะตองเปนไปตามที่เขาตองการ ชุมชนตองการ
การศึกษาควรจะเปนการศึกษาทางเลือก ไมใชเลือกใหเขา ซึ่งเยาวชนในพื้นที่ นั้นก็มีความหวังใน
อาชีพที่หลากหลาย เชนอยากเปน ครู เปน แพทย เปนนักกฎหมาย แตสวนหนึ่งก็ยังอยากเรียนตอ
ในสถาบันการศึกษาที่อยูใกลบาน
2.4.5 การจัดการศึกษาจะตองทําใหมีมาตรฐานที่ไปสูความเปนสากลไดเมื่อจบ
การศึกษาแลวสามารถศึกษาตอในประเทศและตางประเทศไดโดยหลักสูตรควรพัฒนาใหเปนสากล
มากขึ้น พัฒนาคนใหมีโลกทัศนกวางขึ้นสามารถอยูรวมกับคนในสังคมไดมากขึ้น
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนสอดคลองกับโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพของ
คนในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
เรียนจบที่นี่(ประเทศไทย) แลวก็ ไปเรียนตอที่มาเลเซียไดเลย เรียน 3 ปก็จบ
ปริญญาตรี ไมตองสอบเขา มหาวิทยาลัย เหมือนประเทศไทย สามารถใชผลการเรียนจบม.6 เขา
เรียนตอไดเลย
2.4.6 ควรพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และ ใน
ปอเนาะใหมีมาตรฐานสามารถเปนตนแบบที่ดี โดยรัฐใหการสนับสนุนทรัพยากร
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
คนไทยมุสลิมสวนหนึ่งที่มีโอกาสที่ไดเรียนทั้งสองอยาง ทั้งศาสนา ทั้งสามัญ จึง
ทําใหสามารถเปรียบเทียบได และรูหลักศาสนาที่แทจริง หากเรียนจบปอเนาะแลวก็ไมสามารถสูคน
ที่เรียนสามัญได เพราะการเรียนในวิชาสามัญ จะทําใหมีโอกาสในชีวิตมากขึ้น
2.4.7 การจัดการเรียนการสอนจะตองมุงที่จะใหผูเรียนใชระบบคิดแบบอนาคต
โดยมองไปขางหนา ควรคํานึงถึงการทําใหผูเรียนเกิดกระบวนคิด วิเคราะห สามารถแยกเรื่องความ
เชื่อกับความจริงไดเปนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และสามารถใชความคิดเชิงบวกในการแกปญหา
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ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
ถึงแมปจจุบันคนจะมีการศึกษามากขึ้น แตคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
แตละหมูบานมีไมเกิน 10 คนในหมูบาน คนที่จบการศึกษาสูงมีความรูก็ไมกลาพูด เพราะความกลัว
เพราะผูนํ าในพื้น ที่จ ะใชกฎหมู ไมได ใชกฎหมาย ซึ่งศาสนามุสลิมก็สอนใหเ ชื่อผูนํา คนไมรับ
การศึกษาเมื่อเกิดขาวลือไมตองคิดอะไร คิดตามผูนําไดเลย ซึ่งความเชื่อเหลานี้มีผลตอสถานการณ
มาก ซึ่งขณะนี้ยังไมมีปราชญทางศาสนาที่แทจริง กลุมผูกอความไมสงบจึงแทรกเขาไปในกลุมผูมี
อิทธิพล ผูนํา ซึ่งเปนคนฉลาด ที่ยังเอาเปรียบคนที่ฉลาดนอยกวา จะเห็นไดจาก ลูกโตะครู ลูกของ
ผูนําจะไปเรียนที่อื่น ลูกคนจนเรียนที่ปอเนาะ คนในพื้นที่บางสวนออกมาเรียนนอกพื้นที่บางแลว
ซึ่งเชื่อวาการศึกษาเทานั้นที่จะทําใหสถานการณตาง ๆ ดีขึ้น แตอยางไรก็ตามการศึกษา จะตองทํา
ใหคนมีระบบคิดที่ดี คิดเองเปน เขาใจเปรียบเทียบเปน รูจักวิเคราะหและแยกแยะเหตุผล
2.4.8 สถาบันการศึกษาดานอาชีวศึกษาควรเชื่อมโยงกับผูประกอบการเชนการ
ฝกงาน และผูประกอบการควรใหความรวมมือสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตคนสนองผูประกอบการ
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
อยากใหมีการฝกอาชีพในหมูบาน เชนเย็บปกถักรอย ดอกไม เพราะนักเรียนใน
พื้นที่สวนใหญจะจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และไมไดเรียนตอสวนหนึ่งก็จะเขาทํางานในโรงงาน
สวนหนึ่งก็ไมมีงานทํา นอกจากทําสวนยางที่มีอยู หากมีอาชีพเสริม มีรายไดเสริม เพื่อความเปนอยู
ดีขึ้นและหากสามารถดํารงชีพไดอยางมีความสุข ปญหาในพื้นที่ก็จะไมมีความรุนแรง
2.4.9 การจัดการศึกษาตองคํานึงถึงการใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนทุก
คนใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา มีโอกาสที่จะศึกษาตอในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพ
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
ในพื้นที่ ขณะนี้ ยังมีปญหา ลูกคนจน ๆ ตองเรียนปอเนาะ แตลูกผูนําไดไปเรียน
อื่น ที่ ดีก ว า ซึ่ งทํ า ให ช าวไทยมุ สลิมส ว นหนึ่ง ถูก กดขี่จ ากผู นํา ซึ่ง เมื่อ ลู ก ผูนํ า กลับ มาก็ม าสอน
หนั งสื อ มาเป น ผูใ หญ บา น กํา นั น มาเป น ผู นํา ชุ ม ชนต อเนื่ อ ง ซึ่ง คนในพื้น ที่เ ห็ น ว า เรื่ อ งสิ ท ธิ
เสรีภาพ ควรจะตองเทาเทียมกัน การพัฒนาเด็กและเยาวชนควร พัฒนาใหเปน คนที่มีคุณภาพมี
โอกาสไดเรียนรูในดานตางๆใหเทาเทียมกับโรงเรียนอื่นแตปญหาก็คือโรงเรียนในพื้นที่ยังขาด
ความพรอมในทุก ๆ ดาน
2.4.10 การจัดทํายุทธศาสตรทางการศึกษาตองมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
จริง ๆ และตองมีการแตงตั้งในรูปของกรรมการไมใชการเชิญผูแทนมาประชุม โดยจะตองให
อํานาจหนาที่ในรูปแบบของคณะกรรมการและ มีสิทธิในการออกเสียง
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ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
การประชุมตองใหคนมีสวนรวมจริง ๆ ไมใชเชิญมาประชุมอยางเดียว ตองให
อํ า นาจหนาที่ เ ขาด ว ย ตอนนี้ เ ชิญ มาประชุม ตลอดจนผูนํ า ไม ไ ดทํ า งาน แตไ ม คอยไดอ อกเสี ย ง
บทบาทหนาที่สําคัญนักวิชาการ ตองชวยคิดวา จะแสดงออกทางความคิดอยางไร ความเปนผูนํา
ความคิดไดหลายรูปแบบ เพื่อใชขอมูลในการตัดสินใจ
2.4.11 ควรมีการประชุมเพื่อระดมความคิดจากผูแทนทุกฝายเพื่อจัดทําหลักสูตร
วิชาประวัติศาสตรใหถูกตอง และมีการจัดการเรียนการสอนใหเด็กเรียนรูประวัติศาสตรในทาง
สรางสรรค
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
ยังมีกลุมที่ยังมีความคิดเกาๆ ฝงหัว บวกกับการสูญเสียผลประโยชน ก็เอาเรื่อง
ประวัติศาสตร ศาสนามาใชเปนเครื่องมือ ถาจะเอาประวัติศาสตรมาอางก็ตองมองยอนกลับไปกอน
หนานั้นดวยวาดินแดนตรงนั้น กอนจะมาเปนรัฐที่วา มีประวัติศาสตรที่มาอยางไรวาที่เคยเปน
ดินแดนแหงพุทธศาสนาอันรุงเรืองมากอน ตองสอนเด็กใหมใหรูจักคิดวิเคราะห โตขึ้นตองศึกษา
ประวัติศาสตรเปรียบเทียบ ไมใชเอาประวัติศาสตรมาสนับสนุนวาใครคือเจาของพื้นที่ที่แทจริง
เพราะเรื่องของประวัติศาสตรไมมีใครไดใครเสีย เปนเรื่องของการไดเปรียบเสียเปรียบทําให
ทะเลาะกันได สถานศึกษาจะตองมีหนาที่นําเสนอขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร เปนวิชาการและ
ยอมรับกันได ยอมรับในความผูกพัน ที่จะหลอหลอมรวมความตางระดับเชื้อชาติแลวมาเปนคนไทย
ดวยกัน ซึ่งการชําระประวัติศาสตร ตองกระทําบนขอเท็จจริงรวมกัน บนฐานขอมูลที่ถูกตองปลอด
จากการบิดเบือนรวมกัน ตองมีพื้นฐานทางสมานฉันท
2.4.12 มีการสอนสันติศึกษา จะตองใหมองใหเขาใจความแตกตางของคนตอง
แยกได สรางความเปนมิตร สันติศึกษาตองฝกทักษะสันติวิธีและ สอนการเสริมสรางสันติสุขตาม
แนวของทุกศาสนา
2.4.13 ควรสงเสริมใหมีการสอนพื้นฐานความรูเบื้องตนของทุกศาสนาเพื่อความ
เขาใจที่ถูกตอง และใหเลือกเรียนวิชาทางดานศาสนาที่ตนเองนับถือรวมถึง สนับสนุนใหปฏิบัติ
ศาสนกิจ ตามศาสนาของผูเรียนอยางเสมอภาค
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ตองปลูกฝงกันมาตั้งแตเล็ก ๆ เพราะหลักสอนของศาสนา เรา
จะถูกปลูกฝงมาแตเล็กๆ โดยไมรูตัว ทั้งเรื่องการให การชวยเหลือกัน พื้นฐานของแตละคนจะมา
จากครอบครัว การปลูกฝงในการเรียน ก็พยายามสอดแทรกเทาที่จะทําได ใหรูจักการอยูรวมกัน ให
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รูจักเสียสละ ในชั้นเรียนตอนนี้ในหองเรียนมีเงินหองใหเขาจัดการในสวนที่เปนกิจกรรมของหอง
อยากใหนักเรียนเรียนรู เสียสละเพื่อสวนรวม พื้นฐานในการนับถือศาสนานั้น ตองการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข ซึ่งแตเดิม ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม อยูดวยกันอยางมีความสุข ไมมีปญหาการ
ขัดแยง
2.4.14 การใหโควตาในการเขาศึกษาตอในสถาบันตาง ๆ ควรใหมีเกณฑขั้นต่ํา
สําหรับนักเรียนในพื้นที่ทั้งหมดไมแยกวาเปนไทยพุทธหรือไทยมุสลิม
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
การใหสิทธิกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ มีมานานแลว ไมใชวารัฐบาลนี้
เพิ่งเริ่มให เพียงแตอาจจะไมคอยเปนขาว อยางการใหสิทธิในเรื่องของการศึกษา การรับราชการ
ผูนับถือศาสนาจะมีโควตาใหเลย ไมตองมาสอบแขง อยางโรงเรียนนายรอยตํารวจก็มีมานาน หรือ
เด็ ก ที่ จ บ ม.6 ส ว นหนึ่ ง ก็ ไ ปเรี ย นต อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ป ต ตานี มี โ ควตาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรปตตานีเปนโควตาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา
2.4.15 เปดโอกาสใหผูที่จบจากตางประเทศสามารถเทียบคุณวุฒิ และประกอบ
อาชีพได
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
พวกที่ไปเรียนตะวันออกกลาง กลับมาที่ดีก็เยอะ แตที่ไมดีก็มี สวนมากกลับมาก็
เปนครูสอนศาสนา เพราะเขาไมรับรองวุฒิ ไมเหมือนที่อินเดียมีคนไปเรียนศาสนา กลับมารัฐบาลก็
รับรอง และมีงานทํา
2.4.16 จัดตั้งสถาบันการสอนภาษาไทยที่เปนมาตรฐาน เพื่อทําใหคนในพื้นที่มี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
เรื่องภาษาก็เปนสวนหนึ่ง ที่จะตองคํานึงถึง พูดคนละภาษาก็เปนคนละพวก คน
ที่นี่บางทีพูดภาษาไทยไดแตพูดไมชัดก็จะอายไมกลาพูด เด็กอยูในโรงเรียนครูประถมสอน สอน
อยางดี เคี่ยวเข็ญใหเด็กอานออกเขียนได รูจักสระอักษรจนเด็กจบ ป.6 เด็กจะเกง แตพอออก ป.6
ไปแลว 2 – 3 ป เด็กไมไดเรียนภาษาไทยเลย ตรงนั้นสูญหมด ตอนนี้คนไทยมาสอนก็ทําใหรูหลาย
ภาษา ซึ่งจะเรียนภาษาไทยก็ไมผิดแตในเรื่องภาษาไทย ภาษาตางประเทศ เด็กก็ยังขาดครูที่ชํานาญ
หากไดรับการชวยเหลือจาก โรงเรียนอื่น ๆ นาจะดีขึ้น เด็กนักเรียนที่นี่จึงนิยมเรียนภาษามาเลย
มากกวาภาษาไทย เรียนอังกฤษ ภาษาจีนมากกวาเรียนภาษาไทย แตอยางไร ภาษาคือการสื่อถึงความ
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เปนชาติ ภาษาที่สอง สาม สี่ จะตางกันไมเปนไร แตการแสดงความเปนชาติตองมีภาษาหลัก และ
คนในชาติจําเปนตองเรียนรูและใชในชีวิตประจําวันได
2.4.17 มีการศึกษาวิจัยคุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
2.4.18 ขอเสนอการวิจัยของหนวยงานทางการศึกษาจะตองนําไปสูการปฏิบัติได
โดยเชื่อมโยงไปถึงหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนสอดคลองกับโลกทัศนของคนในพื้นที่ชายแดน
สามจังหวัดภาคใต ที่วา
แตกอนเคยทําวิจัย เรื่องการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา มีการพยายามแกปญหาเรื่อง
การศึกษาตั้งแตชั้นเด็กเล็ก ซึ่งตองเตรียมเรื่องภาษา ควรมีการศึกษาวิจัยคุณภาพในโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลาม เพราะ การประเมินจาก สมศ.(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา) แตการประเมินไมทําจริงไมมีการดําเนินการอยางจริงจัง ใหผูบริหารเอาเอกสารไปตรวจ
อยางเดียวไมกลาเขามาในพื้นที่ระบบการประเมิน ไมไดประเมินจากขอมูลเชิงประจักษ
2.5. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.5.1 การประเมินภายนอกของสถานศึกษาควรประเมินจากขอมูลเชิงประจักษ
เชนประเมินจากการสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง หรือ ประเมินจากสถิติการศึกษาตอ
ไมใชการประเมินจากเอกสาร
2.5.2 พัฒนาระบบการควบคุม กํากับ และการประเมินผลการจัดการศึกษา ใน
พื้นที่ใหมีประสิทธิภาพมีการติดตาม ตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจังเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรม
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญขา งต น สอดคล อ งกั บโลกทัศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
การประเมินภายนอกของสถานศึกษาควรประเมินจากขอมูลเชิงประจักษ เชน
ประเมินจากการสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง หรือ ประเมินจากสถิติการศึกษาตอ ไมใช
ประเมินจากการตรวจเอกสาร การประเมินที่ผานมาสวนหนึ่งก็ทําใหการจัดการศึกษาดีขึ้น จริง ๆ
แลวเอกสารเปนเพียงสวนประกอบ แต โรงเรียนสวนใหญเนนแตเอกสาร และปญหาของพื้นที่
ชายแดนสามจั ง หวั ด ภาคใต คือป ญ หาเรื่ อ งครู ไ มเ พี ย งพอ บางแห ง มี ครู ประจํ า การเพีย ง 2 คน
นอกนั้ น เป น ครู อั ต ราจ า งทั้ ง หมด ซึ่ ง ทํ า การสอนชั่ ว คราว ทํ า ให ก ารประเมิ น ไม เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ และไมสามารถผานการประเมินคุณภาพได สถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
หากประเมินตามเกณฑก็ไมมี โรงเรียนผาน จึ งทําใหไมมีผูอยากเขาไปเปนผูประเมิน ซึ่งบาง
โรงเรียนไดขอยกเลิกไมประเมินคุณภาพแลว
2.5.3 ในการประเมินผลการเรียนควรดําเนินการใหสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนระหวางสถานศึกษาได
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2.5.4 จัดใหมีระบบประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานทั้งในระดับพื้นที่ และ
มาตรฐานกลาง และมีการกําหนดโดยมีกฎหมายรองรับ
2.5.5 เกณฑมาตรฐานกลางจะตองกําหนดไวกวาง ๆ และพิจารณาหาขอสรุป
ใหไดรวมกันกับมาตรฐานของแตละพื้นที่
2.5.6 เกณฑ ม าตรฐานการศึก ษากลางควรใชข อ สอบกลางเป น การประกั น
คุณภาพ โดยจัดการสอบทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.5.7 การลดเกณฑมาตรฐานของการศึกษาในพื้นที่จะทําใหคุณภาพการศึกษา
ต่ําลง และเสียประโยชนตอการการศึกษาของผูเรียน
ความคิด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บโลกทัศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
โรงเรียนตั้งเปาไววาจะเปน โรงเรียนขนาดกลางและสามารถสรางตัวบงชี้อยูที่
คุณภาพของนักเรียนไมไดเนนจํานวนนักเรียน ขณะนี้ นักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัยเกือบรอยละ
95 ทางโรงเรียนติดตามเด็กทุกรายเพราะคือเปาประสงคของโรงเรียน เด็กที่ไมเรียนตอเลยมี
ประมาณ รอยละ 5 โดยโรงเรียนที่นี่ไมแยกระหวางศาสนากับสามัญ เพราะคนในพื้นที่ตองการ
เรียนศาสนาเปนหลักเปนสวนใหญ หากไมมีการสอนวิชาสามัญ เด็กจะไมมีความรู และทําให
มาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ไมดี ไมมีคุณภาพ บางปอเนาะยังเรียนวิชาดานศาสนา เฉพาะในชวง
เชา สัปดาหละ 3 วันนอกนั้นก็วาง ทําให นักเรียนไมไดเนื้อหาในวิชาสามัญหรือหากมีการสอนก็
ไมไดเนื้อหาครบถวน และที่เปนปญหาจริงๆ คือในบางหมูบานยังมีเด็กที่ไมไดเรียนหนังสือ แต
เรียนศาสนาเฉพาะวันอาทิตยถึงแมวาจะมีจํานวนไมมากแตก็ยังพบในหลายครอบครัว
2.6. ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
2.6.1 ครูในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต จะตองเปนตัวแทนของผูปกครอง
เปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน ครูจะตองรักและเขาใจทองถิ่นเพื่อใหเปนที่ยอมรับของคน
ทองถิ่น
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญขา งต น สอดคล อ งกั บโลกทัศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
เมื่อพูดถึง ครูก็จะนึกถึงบุคคลที่มีความอดทนตอหนาที่ มีความพยายาม มากใน
หน า ที่ มี ค วามอดทนสู ง ต อ งมี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ทุ ม เทถ า ยทอดความรู ใ ห กั บ ลู ก ศิ ษ ย
สามารถชวยเด็ก ๆ จะไดรูหนังสือ ที่มีอีกจํานวนมาก ซึ่งในปจจุบันนั้น ถึงแมวาขาราชการครู
ชาวบ า นรั ก ไว ใ จมี น อ ย แต ก็ ยั ง มี ครู ซึ่ ง เป น ไทยพุ ท ธ ที่ ส อนในปอเนาะมานาน และเข า ใจ
วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิ ม รวมถึงครูที่เ ป น ตํารวจตระเวนชายแดน ที่มาชว ยสอนหนังสือ
ในพื้นที่ลําบาก ซึ่งครูจะเขากับชาวบานได เปนที่รักของชาวบาน เยาวชนในพื้นที่คาดหวังวา อยาก
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เห็นบุคลากรครูทุกคนเปยมลนดวยความสามารถและมีใจรัก ในวิชาชีพและทุมเทใหการศึกษาแก
นักเรียนอยางเต็มที่
2.6.2 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตควร
เนนที่การปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึก โดน ศอ.บต.ควรรวมรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญขา งต น สอดคล อ งกั บโลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
ครูสมัยกอนเปนครูที่เปนคนเกง แตตอนนี้คนไมเกงมาเรียนครู ใจไมรักตั้งแต
ตน ครูก็สอนไปตามหนาที่ นักเรียนก็เขามาเรียนตามหนาที่ หากมีระเบียบจากกระทรวง ในเรื่อง
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกคนที่จะมาเปนครู จะทําใหมีครูที่ดี ไมใชเนนแตเรื่องการแขงขัน
และในสถานการณปจจุบันที่มีความไมสงบเกิดขึ้น ครูบางสวนยายออกนอกพื้นที่ ครูที่จะสอนใน
พื้นที่ จึงเปนครูที่มี น้ําใจอันดีงาม มีความอดทน สอดคลองกับการวิจัยของ อรรถพล อนันตวร
สกุล (2539) ที่สรุปวา ครูผูสอนเปนองคประกอบสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ
และคานิยมที่ดีแกผูเรียน ในการที่จะชวยใหผูเรียน ซึมซับเกิดการยอมรับและปรับประพฤติตน
ในทางที่ดี และมีมุมมองของทัศนคติที่ดีตอคนรอบขางขึ้นดวย
2.6.3 รัฐจะตองวางแผนในการผลิตครูในพื้นที่อยางเปนระบบ มีการผลิตและ
ประกันการมีงานทํา
2.6.4 จะตองมีระบบการเทียบคุณวุฒิ แกผูที่จบการศึกษามาจากตางประเทศ
ในสาขาตาง ๆ และมีกระบวนการจะตองรวดเร็ว โปรงใส
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บโลกทัศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
หากจะหาคนที่จบปริญญาตรีมาเปนครู ที่เปนคนไทยมุสลิม ก็ไมมีหรือมีนอย
หรือไมตรงสาขา สวนหนึ่งที่จบจากตางประเทศก็มีเฉพาะคุณวุฒิทางการศึกษา เทานั้นจึงตองสอบ
คัดเลือกมาจากนอกพื้นที่ ครูไทยพุทธตอนนี้ก็หวาดกลัวเพราะมีการยิงกันทุกวัน ครูหรือ พระสงฆ
ก็ไมเวน สวนครูอัตราจาง ก็มีนอยไมเพียงพอตอความตองการ ไมตรงกับวิชาเอกที่ตองการ จึงเปน
ปญหาสําคัญ
2.7. ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
2.7.1. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเปนพิเศษให
เหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต
2.7.2. รัฐควรเปดเผยและประชาสัมพันธ แนวทางการสนับสนุนงบประมาณแก
สาธารณชนโดยเฉพาะในพืน้ ที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต เพื่อสรางความเขาใจแกประชาชน
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2.7.3. รัฐจะตองมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและจริงจัง
2.7.4. ไมควรสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัวเนื่องจากทําใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนของกลุมคนบางกลุมควรใหชุมชนบริหารจัดการเองตามสภาพจริง
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญขา งต น สอดคล อ งกั บโลกทัศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสวนหนึ่งยังมีโลกทัศนตอ การ
บริหารงบประมาณของภาครัฐที่ผานมา รัฐยังสนับสนุนงบประมาณ ไมพอเพียงทําใหสวนหนึ่งตอง
ขอความชวยเหลือจากองคกรมุสลิมตางชาติ แตชาวไทยมุสลิมสวนหนึ่ง และชาวไทยพุทธ มี
โลกทัศนตอการบริหารงบประมาณของภาครัฐเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายหัว ในปอเนาะหรือโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามวาการทุมงบประมาณโดยการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวจํานวนมาก เพื่อ
แกไขปญหาการศึกษาในพื้นที่นั้น เปนอันตรายและนากลัวกวาการทําราย หรือ ฆากัน เพราะ
ปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสวนหนึ่งไมไดมุงที่จะสงเคราะหคนยากจนตาม
วัตถุประสงคเดิม บางแหงกลายเปนธุรกิจ มีการแยงชิงเด็กนักเรียน ซื้อนักเรียนจากผูปกครอง และ
เด็ ก จากนอกพื้ น ที่ ครู แ ละผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นบางแห ง มี ค วามขั ด แย ง ซึ่ ง ขยายผลเป น กลุ ม
ผลประโยชน การศึกษากลายเปนธุรกิจบุคลากรที่จะเขาไปสอน จะตองจายเงิน 6-7 หมื่นตอคน
ปอเนาะบางแหงจึงมีการดําเนินการทางการเมือง และเอื้อประโยชนตอฝายผูกอความไมสงบ บาง
แหงมีนักเรียนที่จบการศึกษาจาก ตะวันออกกลาง มาเปดปอเนาะไมไดจดทะเบียนควบคุมกันไมไม
รูวาสอนอะไรบาง ดังนั้นการชวยเหลือปอเนาะมีการปรับเปลี่ยนใหมควรมีเจาหนาที่ของรัฐรวมดวย
ไมปลอยอิสระ ไมควรใหเงินอุดหนุนรายหัวมากอยางทุกวันนี้โดยขาดระบบการควบคุม
3. การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
3.1 รัฐ จะต องผลัก ดัน และสงเสริม ใหเ กิ ด การนํ านโยบายไปปฏิบัติจ ริงอยา งเปน
รูปธรรมและมีการกํากับดูแลอยางจริงจัง
ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญข า งต น สอดคล อ งกั บ โลกทั ศ น ข องคนในพื้ น ที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
การแกไขปญหาในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต เปนเรื่องที่ยาก แตการใช
การศึกษาในการแกไขปญหาเปนจุดสําคัญ ซึ่งรัฐจะตองเขาใจและดําเนินการอยางจริงจัง เพื่อไมให
กลุมที่กอความไมสงบใชการศึกษาเปนเครื่องมือ เนื่องจากคนในพื้นที่สวนใหญเรียนนอยยิ่งเปน
จุดออนที่จําเปน ตองแกเรื่องความไมรู ไมใหเยาวชนถูกชักจูง ปลุกระดม จะตองมีการเผยแพร
ศาสนาอิสลามที่ถูกตองสามารถแยกคนไมดีออกจากคนดีใหได
3.2 การมีสวนรวมของประชาชนที่ไมสามารถใหขอเสนอแนะในเชิงนโยบายได ควร
ใชการสอบถามความตองการเพื่อเปนขอมูลปฐมภูมิ ในการนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบาย
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3.3 ประชาชนควรมีสวนรวมในการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการการศึกษา
ทองถิ่น ทั้งในดานการจัดหลักสูตร และการกําหนดยุทธศาสตรอยางจริงจังและกรรมการควรมาจาก
การสรรหา
3.4 ระบบการคัดเลือกผูแทนและกรรมการทางการศึกษาจะตองมีความเขมแข็ง ไมมี
การแทรกแซงทางการเมือง
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนสอดคลองกับโลกทัศนของคนในพื้นที่ชายแดน
สามจังหวัดภาคใต ที่วา
การที่จะใหประชาชนมีสวนรวมก็ตองเขาใจพื้นฐานคนในพื้นที่กอน เพราะคนในพื้นที่
บางสวนไมสามารถแสดงความคิดเห็นได เพราะบางสวนไมคอยมีความรู คิดวิเคราะหไมเปน แตถา
ถามความตองการเปนขอมูลปฐมภูมินั้นทําได กรรมการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
นั้น ตอนนี้ก็ไมไดใชประโยชน เพราะขาดการดําเนินการอยางจริงจัง งบประมาณสนับสนุนก็ไมมี
จะใหคนเสียสละหรืออาสาสมัครอยางเดียวคนก็ไมมา ผูนําชุมชนสวนหนึ่งก็พยายามทําความเขาใจ
กับชาวบานวาตองชวยเหลือ ดูแลโรงเรียน
3.5 รัฐตองสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ ขอมูลดานการศึกษา ใหประชาชนในพื้นที่
ได รั บ ทราบข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งโดยนํ า พระวจนะ จาก คั ม ภี ร อั ล -กุ ร อ า นมาประกอบในการ
ประชาสัมพันธ เพื่อความเขาใจ และความเชื่อถือ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนสอดคลองกับโลกทัศนของคนในพื้นที่ชายแดน
สามจังหวัดภาคใต ที่วา
ถาอางแตปญหาเรื่อง ภาษา จารีตประเพณีและศาสนา ก็จะทําใหการศึกษาเขาไปแกไข
ป ญ หาไม ไ ด รั ฐ ต อ งทบทวนดี ๆ อย า ให เ รื่ อ งของตั ว บุ ค คลที่ ไ ม เ ข า ใจมาสรุ ป เป น ป ญ หาทาง
การศึกษาตองดูวาเปนขออางของกลุมกอความไมสงบหรือไม รัฐตองทําความเขาใจกับคนในพื้นที่
อย า ตกหลุ ม ครู ที่ จ ะเข า ไปสอนศาสนาจะต อ งศึ ก ษาดู ก อ นว า จะต อ งเป น พวกที่ ไ ม บิ ด เบื อ น
ขอเท็จจริง บางคนสอนไมถูกตอง บิดเบือน
3.6 จะตองมีองคกรที่ดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ไปศึกษาตอในตางประเทศอยางทั่วถึง
เปนระบบและมีขั้นตอนการดําเนินงานอยางถูกตอง
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนสอดคลองกับโลกทัศนของคนในพื้นที่ชายแดน
สามจังหวัดภาคใต ที่วา
คนไทยมุสลิมในพื้นที่ มีการศึกษานอยเพราะไมมีโอกาส เวนแตตองไปตางประเทศ
ตอนนี้ มี ทุ น จากตะวั น ออกกลางซึ่ ง ส ว นใหญ ไ ปเรี ย นที่ ซ าอุ ดิ อ าระเบี ย มากที่ สุ ด เพราะเป น
มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่เปนที่ยอมรับ ถาใครจบมาก็ถือวาเปนคนเกง ชวงหลังก็นิยมไปเรียนที่
จอรแดน เพราะเห็นวาทําใหมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น เด็กที่ไปเรียนสวนใหญเปนลูกผูนํา ลูก
โตะครู มีทุนใหเรียนฟรี สวนหนึ่งกลับมาก็เปนโตะครู นักเรียนบางสวนนิยมไปเรียนที่มาเลเซียซึ่ง
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มีนักเรียนจากประเทศไทยไปเรียนมาก เพราะในมหาวิทยาลัย มีทุกอยางครบ เยาวชนในพื้นที่
ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ไดทุนเรียนจํานวนมาก สวนหนึ่งมีคาใชจายเฉพาะคาอาหารอยางเดียว
ซึ่งคาครองชีพก็ไมแพง เยาวชนที่ไปเรียนที่มาเลเซีย เห็นวา คนที่มาเรียนที่มาเลเซียไดเปรียบหลาย
อยาง ภาษาอังกฤษก็ได บริษัทที่รับเขาทํางานก็พิจารณากอน
4. นโยบายการแกไขปญหาในระยะสั้น
4.1 นโยบายการแกไขปญหาดานศึกษาในระยะสั้นและในระยะยาวจะตองดําเนินการ
ไปพรอมกัน
4.2 การแกปญหาระยะสั้นตองทําอยางเปนองครวมในทุกมิติ ไมใชการแยกสวนใน
การแกไขปญหา
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนสอดคลองกับโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพของคนใน
พื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนสอดคลองกับโลกทัศนของคนในพื้นที่ชายแดน
สามจังหวัดภาคใต ที่วา
การแกไขปญหาระยะสั้นอํานาจรัฐจะตองไดคืนมากอนเพื่อขวัญกําลังใจของเจาหนาที่
กองกําลังภาครัฐตองดูแลเจาหนาที่ได เพราะขณะนี้ คนในวงการศึกษาเปนเปาหมายสําคัญในการ
ทําลาย เพื่อใหเกิดความกลัว ความหวาดระแวง การขมขูครู ผูบริหารทําใหตองพากันออกจากพื้นที่
หากโรงเรียนเหลือครูคนเดียวก็ตองปดเรียน หรือเมื่อสถานการณไมดี ก็ตองปดเรียน ขณะนี้ครูถูก
ยิ ง ผู บ ริ ห ารถู ก ยิ ง หากเราป ด โรงเรี ย น ก็ ว า ครู ขี้ ข ลาด ครู ก ลั ว แต ตอ งคํ า นึ ง ถึ ง ว า ครู ก็ เ ป น คน
เหมือนกัน ซึ่งขณะนี้ตองการคนที่ทุมเท เสียสละจริง ๆ เพราะถานึกถึงความปลอดภัยอยางเดียวก็
จะไมมีคนอยูในพื้นที่ ตองเสียสละ และมีความจริงใจ เพราะหากแกไขไมได เด็ก ๆ สวนหนึ่งที่
เปนคนดีก็จะขาดโอกาส ตอนนี้ครูในพื้นที่ก็ไดแตซื้อปนไวเพื่อปองกันตัวซึ่งเปนเรื่องที่ไมสมควร
เนื่องจากเรื่องความปลอดภัยเปนหนาที่ของทหารและตํารวจที่จะตองดูแล ครู อาจารยมีหนาที่สอน
หนังสือ ทหาร ตํารวจมีหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ทุกวันนี้การแกปญหาไมไดเรื่องความไม
ปลอดภัยตอนนี้มี ครูจะไดทําหนาที่แกผูดอยโอกาสตอไป
4.3 การแกไขปญหาระยะสั้นทําไดโดยอบรมบุคลากร ใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการรายวิชาเพื่อใหกระชับเวลาเรียน หมุนเวียนสอนในลักษณะหองเรียนเคลื่อนที่
หรือชุดครูเคลื่อนที่
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญขางตนสอดคลองกับโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพของคนใน
พื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ที่วา
ในพื้นที่ ครู อาจารย ไมมีการสอนหนังสือเนื่องจากไมมีความปลอดภัยในชีวิต ทหาร
ตํารวจ ก็จะเขาไปดําเนินการสอนหนังสือแทน เหมือนกับตํารวจตระเวนชายแดนที่สามารถตั้ง
โรงเรี ย นได ใ ห ค วามรู แ ก เ ด็ ก ได แ ต ก็ ข าดความพรอ มเนื่ อ งจากแผนการสอนอาจจะไม ต รงกั บ
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กระทรวงศึกษาธิการแตเปนการแกปญหาเฉพาะหนา เพราะตอนนี้สวนใหญโรงเรียนก็หยุดสอน
เพราะครูสวนหนึ่งเห็นวา ตองหยุดสอนหนังสือหากมีความจําเปน เพราะคนเราตองรักษาชีวิต เมื่อ
ชาวบานเห็นวาการที่ครูไปทําหนาที่เพื่อลูกหลานแลวไมมีความสําคัญ และถือวาเปนทางเลือกที่
ชุมชนของเขาเลือกเอง ตัดสินใจเอง ซึ่งชาวบานก็จะไดรับผลกระทบ แมแตการฝกอาชีพ บาง
หนวยงานก็หยุดไป เพราะความไมปลอดภัย

บทที่ 6
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพ
ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) วิเคราะหโลกทัศนที่สงเสริม
ใหเกิดสันติภาพในระดับบุคคลและสังคม ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต และ 2) เพื่อศึกษา
ความคิ ด เห็ น ของนั ก วิ ช าการเกี่ ย วกั บ แนวโน ม ของนโยบายการจั ด การศึ ก ษา ที่ ส อดคล อ งกั บ
โลกทัศนที่เกี่ยวกับสันติภาพของบุคคลและสังคมในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต
สําหรับการวิจัยเพื่อวิเคราะหโลกทัศนที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพ ในระดับบุคคลและ
สังคม ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ในวัตถุประสงคขอที่ 1 นั้น ผูวิจัยไดดําเนินการ ศึกษา
เอกสาร โดยใชวิธีการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห เพื่อวิเคราะห สังเคราะหโลกทัศนที่ปรากฏใน
นิทานพื้นบาน เพลงกลอมเด็กพื้นบาน นาฏศิลปพื้นบาน และประเพณีชาวไทยมุสลิมภาคใต และ
ใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพ โดยการเก็บขอมูลจากการเลาเรื่อง
(Narrative) และการพูดคุยกับผูใหขอมูลอยางไมเปนทางการ จากกลุมผูใหขอมูลในอําเภอเมือง
จังหวัดยะลา ซึ่งเปนอําเภอในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตที่มีสถิติการเกิดเหตุความไมสงบ
ระหวางป พ.ศ. 2547- 2548 มากที่สุด จํานวน 77 คน และเก็บขอมูลจากเรียงความของเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 59 ฉบับ ในสวนของการศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับ
ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับโลกทัศนที่เกี่ยวกับสันติภาพของบุคคลและสังคม
ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต นั้น ผูวิจัยใชการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi
Futures Research) โดยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 18 คน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยเรื่อง “ทิศทางของนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับโลกทัศนเกีย่ วกับ
สันติภาพในพืน้ ที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต” สรุปผลเปน 2 สวนดังนี้
1. โลกทัศนที่สงเสริมใหเกิดสันติภาพในระดับบุคคลและสังคมในพื้นทีช่ ายแดนสาม
จังหวัดภาคใต
2. ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับโลกทัศนที่เกี่ยวกับสันติภาพของ
บุคคลและสังคมในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต
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£µÄo¦»Â¦ ¹ÊÂ¨³¦»Â¦¤µªnµÄ°¸¸Énµ¤µ Ã¨´«r °Ä¡ºÊ¸ÉÁ®Èªnµ µ¦ÂnÂ¥
·Â ¸É¤¸n°ÁºÉ°¤µµ Â¨³Á}Ájµ®¤µ¥®¨´ °¨»n¤¼on°ªµ¤ªµ¤Å¤n ´´Êµ¦Îµ
ªµ¤Á oµÄ{®µ °¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄoÄ®oµ¤µ¦Á oµ¹Á®»{´¥ °{®µÎµÁ}
³o°¦¼oÂ¨³Á oµ¹ o°¤¼¨¡ºÊµÁ¸É¥ª´ ªµ¦ÂnÂ¥·Â Án ¥»ª·¸ °¼on°ªµ¤
Å¤n¸É¤¸µ¦Äo«µµÎµµ¦n°¼o Äo¦³ª´·«µ¦r¦´{µ¸Á}{´¥¸ÊÎµ µ¦¸É¨»n¤¼o
n°ªµ¤Å¤nÄo¦³ª´·«µ¦r¦´{µ¸Á}{´¥¸ÊÎµ Â¨³ µ¤µ¦¹¦³µÅÁ}
Âª¦nª¤Åo´Ê Á¡¦µ³µªÅ¥¤»¨·¤Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¤¸ªµ¤Îµ¹Á¸É¥ª´
¦³ª´·«µ¦r °¼ Ã¥Á¡µ³Á¸É¥ª´°µ¦¥¦¦¤ °{µ¸ ÎµÄ®oµªÅ¥¤»¨·¤nª®¹É
¥´ µÎµ¹ °ªµ¤Á}Å¥ ¹ÉµÁ®»®¹ÉÁ}Á¡¦µ³µªÅ¥¤»¨·¤Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤
´®ª´£µÄo µµ¦¤µµª´¦¦¤Â¨³£µ¬µ´¦³µnªÄ®n °¦³Á«
ÎµÄ®o µªÅ¥¤»¨·¤Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo µªµ¤¦¼o¹Á}Å¥ ¦³ÁÈ¸É¼on°
ªµ¤Å¤n ÄoÁ} ¥»«µ¦rÄµ¦¸Ê Îµ ´¼ ¦³µÅÁ}Âª¦nª¤ Åo¨°¥nµ¸ °¸
¦³ÁÈ®¹É´Ê º° Á¦ºÉ°µ¦Á¤º° µ¦¦° Ä¡ºÊ¸É¤¸Ã¨´«rn°µ¦Á¤º° µ¦¦°ªnµ
Ä¡ºÊ¸ÉÁÈ¤Åoª¥{®µªµ¤ ´Â¥oµµ¦Á¤º° {®µµ¦Á¨º°·´· {®µµ¦»¦· {®µ
¥µÁ¡· ¦ª¤¹{®µ°··¡¨ ¹É¤¸¤µÎµÄ®o µªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä´¦³®ªnµµªÅ¥¤»¨·¤
´Áoµ®oµ¸É£µ¦´ ´ÊÁoµ®oµ¸É£µ¦´¸ÉÁ}Å¥¡» Â¨³Áoµ®oµ¸É¦´¸ÉÁ}Å¥¤»¨·¤oª¥´
Án ¼oÄ®noµ Îµ´ ¤µ·°rµ¦¦·®µ¦nªÎµ¨ ¹ÉÅ¤nªnµÃ¨´«rn°µ¦¦° °¦´
Á®¨nµ¸Ê³Á· ¹Êµ¦³ªµ¦®¦º°Ã¥µ¥Èµ¤ ÈÅo¼¨»n¤¼on°ªµ¤Å¤nÎµ¤µÄoÁ}
»Â ÈÃ¥ µ¦Âª¦³Ã¥rµ»°n° °£µ¦´Äµ¦n°ªµ¤Å¤n¤¸ªµ¤¦»Â¦¤µ
¹ÊÁnÄ{»´
Îµ®¦´µ¦ÂoÅ {®µªµ¤Å¤nµµ¦n°ªµ¤Å¤nÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤
´®ª´£µÄo´Ê Ä¡ºÊ¸É¤¸Ã¨´«rn°µ¦Âo{®µ °¦´ªnµ µµ¦rµ¦n°ªµ¤Å¤n
¤¸µ¦¡´µ¦¼Â¥»ª·¸ °¼on°ªµ¤Å¤nÅÁ¦Èª¤µ Ä ³¸Éªµ¤¡¥µ¥µ¤Äµ¦
ÂoÅ {®µ °¦´ Å¤n´´¥»ª·¸¸É¡´µÅ µ¦ÎµÁ·µ¦ °¦´¤¸Ân o°Á°¸ÉÅ¤nµ¤µ¦
·´·Åo°¥nµÁ}¦¼¦¦¤ Â¨³¥´Âo{®µÅ¤n¦» nª®¹ÉÁ¡¦µ³ µ o°¤¼¨¦·Â¨³ o°¤¼¨Á·
¨¹µ¡ºÊ¸É Ã¥Âªµµ¦ÂoÅ {®µµnª °¦´¥·É¦oµn°ªnµ Â¨³ÎµÄ®oÁ·ªµ¤
®ªµ¦³Âª °Ä¡ºÊ¸É¤µ ¹Ê ¹É¦ª¤¹µ¦·´·µ °®µ¦ ´··¤»¬¥Â¨³
´ª·µµ¦ ¹É°µ³ÎµÄ®oµ¦ÂoÅ {®µnª®¹ÉÅ¤n¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÂ¨oª¥´ÎµÄ®o
µµ¦r¤¸ªµ¤¦»Â¦ ¹Ê {»´¼o·´·µÄ¡ºÊ¸É µ ª´Îµ¨´ÄÁ}°¥nµ¤µ¤¸µ¦
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°¥oµ¥°°°¡ºÊ¸ÉÁ}Îµª¤µ ¦ª¤¹¦³µÈ¤¸µ¦°¡¥¡°°°¡ºÊ¸ÉÎµª¤µ ¹Ê
oª¥
3. Ã¨´«rµoµÁ«¦¬· ¡ªnµ
Å¥Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Ã¥Á¡µ³µªÅ¥¤»¨·¤¥´¤¸Ã¨´«rn°
Ã¥µ¥µ¦¡´µµoµÁ«¦¬· °¦´ ªnµÅ¤nÅo¦´µ¦Á°µÄÄn°¥nµÁnµÁ¸¥¤ ÎµÄ®o¤¸ªµ¤
¨oµ®¨´ Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´µ¦¡´µÄ¡ºÊ¸Énª°ºÉÇ °¦³Á«¦ª¤¹Á¦¸¥Á¸¥ªµ¤Á¦·
µÁ«¦¬· °®¤¼noµÄ¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥¸É°¥¼nÄ¨oÁ¸¥ ¦³µ¥´¥µ ÁºÉ°µ®µµ
¥µ nª®¹Éo°Á·µÅÎµµ°¡ºÊ¸É ÁnÄ°ÎµÁ£°®µÄ®n ®¦º°Ä¦³Á«¤µÁ¨Á¸¥
Â¨³Ä{»´ ¨¦³µµµ¦rªµ¤Å¤nÄ{»´È¥·ÉÎµÄ®oµ¦¦³°°µ¸¡
Â¨³µ¦®µµ¥µ ¹Ê
µªÅ¥¤»¨·¤Ä¡ºÊ¸É ¤¸Ã¨´«rªnµµ¦¦³°°µ¸¡Á}µ¦·´·«µ·°¥nµ
®¹ÉÁ}®oµ¸É´´·µ«µµ µ¦Á¨º°°µ¸¡¹Å¤nÄnÁrÁ¦ºÉ°¦µ¥Åo°¥nµÁ¸¥ª Ân³Äo
Ár«µµ°»¤´· Â¨³ªµ¤³ªÄµ¦·´·«µ·oª¥ ¼o¦³°°µ¸¡¸ÉÁ}®¨´nª
Ä®n¹Á}¼o®·ÁºÉ°µ¼o®·Å¤nÎµÁ}o°·´·«µ·Á¦n¦´ Ánµ¼oµ¥ ÎµÄ®o Ä
¡ºÊ¸Éµnª¤¸Ã¨´«rn°¼oµ¥Å¥¤»¨·¤ªnµ µªµ¤°n°µ®´
4. Ã¨´«rµoµ´¤ ¡ªnµ
Ã¨´ « r  µo µ ´  ¤Ä¡ºÊ  ¸É  µ¥Âµ¤´  ®ª´  £µÄo ³o ° Ä®o Á ®È  ¹ 
ªµ¤´¤¡´rµ´¤Ä»¤µªÅ¥¤»¨·¤ Án ªµ¤´¤¡´rÄ»¤ °µªÅ¥¤»¨·¤
¤¸{´¥¸É Á¸É¥ª o°º° ªµ¤ÁºÉ°¡ºÊoµ °Îµµµ¦¤¸ °¼oÎµ ´Ê¼oÎµµµ¦Â¨³¼oÎµÅ¤nÁ}
µµ¦ Ä{»´ªµ¤´¤¡´rÄ»¤¸É¤¸µ¦ºÁºÉ°µ¦¦¡»¦»¬Â°°nµ¦³
ªµ¤´¤¡´rÂ¦µµ¦Â¸É¦³Á¡¸´ÊÁ·¤ °»¤
Ã¨´«r °Ä¡ºÊ¸ÉÁ®Èªnµ µµ¦rªµ¤Å¤nÄ{»´n¨¦³n°
ªµ¤´¤¡´rµ´¤¦³®ªnµµªÅ¥¤»¨·¤´Ä«µµ°ºÉ Ã¥ªµ¤´¤¡´rÄ{»´
¤¸¨´¬³°¥®nµÅµÁ·¤ ¤¸ªµ¤®ªµ¦³Âª¤µ ¹Ê ¤¸µ¦Å¤µ®µ¼nÂ¨³¨´¬³µ¦nª¥Á®¨º°
ÁºÊ°¼¨Á¡µ³¸ÉÎµÁ}Â¨³Änª¸ÉÅ¤n·´®¨´«µµÁnµ´Ê ¨´¬³¦³µ¦Â¨³¨»n¤µ·
¡´»r °µªÅ¥¤»¨·¤Ä{»´ ¤¸µ¦¡´µ»¨·£µ¡¼nªµ¤Á}µ¨µ¤®¨´·´· °
°·¨µ¤ Â¨³µ¤¦¦¤Á¸¥¤Ä´¤¤»¨·¤µ¨ Ã¨´«r °Ä¡ºÊ¸ÉÁ®Èªnµ{»´¤¸ªµ¤
¡¥µ¥µ¤Äµ¦®¨°¤¦ª¤ªµ¤®¨µ®¨µ¥µµ·¡´»rÄ®oÁ®¨º°ªµ¤Á}®¹ÉÁ¸¥ªº° ªµ¤Á}
¤»¨·¤ Å¥¡»Á}¨»n¤o°¥¸ÉÅo¦´¨¦³Äª·¸¸ª·Á}°¥nµ¤µÎµÄ®o¤¸µ¦°¡¥¡
°°µ¡ºÊ¸ÉÁ}Îµª¤µÂ¨³nª¸ÉÁ®¨º°°¥¼nÄ¡ºÊ¸É¤¸ªµ¤¡¥µ¥µ¤Äµ¦¦ª¤¨»n¤¤µ ¹Ê
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Ã¨´«rÁ¸É¥ª´µ¦¦oµ´·£µ¡ Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Ä¡ºÊ¸É
Á®Èªnµ´ÊµªÅ¥¡» Â¨³ µªÅ¥¤»¨·¤ ª¦Îµªµ¤Á oµÄ¹É´Â¨³´ Äªµ¤Ânµ °
ª·¸¸ª· ¡ºÊµ °µ¦Äo®¨´«µµ ° Ã¥µªÅ¥¡»¡¹·´·µ¤®¨´ °«µµ
¸É¤¸Áj µ®¤µ¥Á¡ºÉ°´·£µ¡ Ã¥µ¦¤¸ Á¤µ ®¦º°¤¸ªµ¤¦´µ¨ Å¤nÁ¸¥Á¸¥¹É´Â¨³´
Å¤nÁ°µ³oª¥µ¦Äoªµ¤¦»Â¦Å¤nªnµoª¥Á®»¨ÄÈµ¤ nª µªÅ¥¤»¨·¤ ¡¹·´·µ¤
®¨´ °«µµ¸É¤¸Ájµ®¤µ¥Á¡ºÉ°´·£µ¡Án´
5. Ã¨´«rµµ¦«¹¬µ ¡ªnµ
Ã¨´ «roµµ¦«¹¬µ º°ÅoªnµÁ} Ã¨´ «r¸ÉÂÂn ´«µµÁ}°¥n µ¤µ
µ¦·´·µ¤®¨´«¦´µ °«µµ°·¨µ¤ (°´¨°¸¤µ)Ä{»´¤¸ªµ¤¡¥µ¥µ¤¸É³°µ«´ ¥
ÁºÉ°Å Â¨³{´¥nµ Ç ¤µÁ}Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦°·µ¥®¦º°Îµªµ¤Á oµÄ®¨´«µµÁ¡ºÉ°nª¥Ä®o
µªÅ¥¤»¨·¤ÅoÁ®È·«µ®¦º°Ájµ®¤µ¥ °µ¦·´·¤µ ¹Ê ¼oÎµµ«µµnª®¹É¥´Äo
µ¦Á oµ¹«µµÃ¥°µ«´¥£¼¤·{µ´ÊÁ·¤ °»¤Á}Á¦ºÉ°¤º°Á¡ºÉ°Ä®oÁ¥µª¦»nÄ®¤n¤¸ªµ¤
Á oµÄÄ®¨´«µµ¤µ ¹Ê Â¨³¤¸µ¦ÎµÄ®o¤¸«¦´µÄ«µµÂ¨³·´·µ¤®¨´«µµ¤µ
¹Ê
µ¦«¹¬µÁ}{´¥Îµ´¸É»¸É¤¸¨n°µ¦Îµ®Ã¨´«rªµ¤ÁºÉ° ªµ¤«¦´µ
°µªÅ¥¤»¨·¤ Ã¥Á¡µ³¦¼°«µµ ³Á}¼o¤¸°··¡¨Äµ¦¨¼ {ªµ¤· ªµ¤ÁºÉ°
ÎµÄ®oµ¤µ¦¸ÊÎµÂªªµ¤·Åo Á¡¦µ³µªÅ¥¤»¨·¤¥¥n°´º° «¦´µ Â¨³¥°¤¦´¼o
¤¸»ª»·µ«µµ Ã¥º°ªnµ ¼o¤¸ªµ¤¦¼oµ«µµ Án Ãp³¦¼ °»µ Á}¦µrµ«µµ
Â¨³º°ªnµÁ}¼oÎµµ·ª·µ Á}¸ÉÁµ¦¡ «¦´µ °¦³µÄ¡ºÊ¸É ¹ÉÁ}nª®¹É ¸É µÎ
Ä®o¨»n¤¼on°ªµ¤ÄoÁ}n°µÄµ¦Äo¼oÎµµ«µµµ¨»n¤Äµ¦´¼¦³µÂ¨³
Á¥µªÁ oµÁ}Âª¦nª¤Äµ¦n°ªµ¤Å¤n Â¨³Ä¡ºÊ¸É¤¸Ã¨´«rn°µ¦«¹¬µªnµÁ}
µÁ®»®¹É¸É¤¸¨n°µµ¦rªµ¤Å¤nÄ¡ºÊ¸Éº°{®µµ¦´µ¦«¹¬µÁºÉ°µµ¦«¹¬µ
¸ÉÁ}°¥¼nnª®¹É¥´ µµ¦ÎµÄ®o¼oÁ¦¸¥µ¤µ¦·ª·Á¦µ³®rÅooª¥Á°
Ã¨´«r °µªÅ¥¤»¨·¤nªÄ®nÄ¡ºÊ¸É¥´·Áµ¦«¹¬µÄ¦³ °¦´Ã¥
Á®ÈªnµÅ¤n°¨o°´ ªµ¤o°µ¦ Â¨³µnª¤¸Ã¨´«rn°Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ °¦´ ªnµ
Á}ÅÁ¡ºÉ°µ¦¦°ÎµµªÅ¥¤»¨·¤ Â¨³Á®Èªnµ¦³µ¦«¹¬µ °¦´Á®¤º°Á}nª®¹É °
«µµ¡» Îµ®¦´Ã¨´«rÁ¸É¥ª´µ¦Äo£µ¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo´Ê Ä
¡ºÊ¸ÉÁ®Èªnµ£µ¬µ¤¨µ¥¼Â¨³£µ¬µ°µ®¦´ ¤¸°··¡¨Á®º°£µ¬µÅ¥ÁºÉ°µÁ}£µ¬µ¸ÉÄoÎµ®¦´
µ¦«¹¬µÄ«µµ°·¨µ¤Ânµ¦°£µ¬µÅ¥ÈÅ¤nÅo ´n°®¨´ °«µµ°·¨µ¤Ân°¥nµÄ
Ä¡ºÊ  ¸É ¤¸ Ã ¨´ « r n ° µ¦Á¦¸ ¥ µ¦°¦³ª´ · « µ¦r ªn µ µ¦¸É ¼o n ° ªµ¤Å¤n  Äo
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¦³ª´·«µ¦r °¦´{µ¸¤µÁ}{´¥¸ÊÎµÄµ¦n°ªµ¤Å¤nÅoÁ¡¦µ³ÁºÊ°®µÄµ¦Á¦¸¥
µ¦°¦³ª´·«µ¦r¥´ µµ¦ÎµÁ° o°ÁÈ¦·µ¦³ª´·«µ¦r ¹É´ª·µµ¦ª¦¦nª¤´
Îµ¦³¦³ª´·«µ¦rÃ¥³o°ÎµÁ·µ¦ o°ÁÈ¦·¦nª¤´ µ o°¤¼¨¸É¼o°Â¨³¨°
µµ¦·Áº°
°Áµ³ º° µ«¹¬µ ° µªÅ¥¤»¨·¤ ¸É¤¸µÎµ´Äµ¦¦oµ°´¨´¬r
°»¤¤»¨·¤Á}°¥nµ¤µÂnÄ{»´´ÊÅ¥¡»Â¨³Å¥¤»¨·¤nª®¹ÉÄ¡ºÊ¸É ¤¸
Ã¨´«rn°Ã¥µ¥µ¦«¹¬µÄnª °µ¦ÂoÅ {®µÁ¸É¥ª´Ã¦Á¦¸¥°Áµ³ Â¨³Ã¦Á¦¸¥
Á°°«µµ°·¨µ¤ªnµnª®¹ÉÎµÄ®oÁ·¦³Ã¥rn°¨»n¤¼o¤¸°··¡¨Ä¡ºÊ¸É®¦º°´Ê
¼oÎµ °«µµ¸É Â ª®µ¦³Ã¥rµµ«¹¬µ Ã¥Â ´ª °¥¼n Ä¦µ °»¨µ¦µ
µ¦«¹¬µ¹ÉÁoµ®oµ¸É °¦´Å¤nµ¤µ¦Á oµÅ¼Â¨Åo ÎµÄ®o¤¸¨¦³n°£µ¡¨´¬r °
°Áµ³´ÊÁ·¤
¨¦³ °µµ¦rªµ¤Å¤n¸É¤¸n°µ¦«¹¬µ´ÊÄ¡ºÊ¸É¤¸Ã¨´«rªnµ
¤¸¨¦³n°µ¦«¹¬µ´Êµ¦Â¨³µ°o°¤ Å¤nªnµ³Á}µ¦¼Á¸¥»¨µ¦µµ¦«¹¬µ
°¥nµn°ÁºÉ°ÎµÄ®o ª´Îµ¨´Ä °¦¼Å¤n°¥¼nÄª·´¥¸É³Îµµµ¤·ÅoÂ¨³°¥¼nÄ£µª³ÉÎµ
°¥nµ®´ Á}Ã¨´«r®¨¸®¸ ¹É®¤µ¥¹ µ¦¤°Ã¨°¥nµ®¤®ª´Äµ¦Á¨¸É¥Â¨ n¨
n°µ¦®¥»Îµµ¦°Ä£µª³¸É µªµ¤¤´ÉÄÄªµ¤¨°£´¥ Â¨³µ¦¥oµ¥°°µ¡ºÊ¸É °
»¨µ¦µµ¦«¹¬µ ¹Én¨¦³n°»£µ¡µ¦«¹¬µ °´Á¦¸¥°¥nµ®¨¸Á¨¸É¥Å¤nÅo
6. Ã¨´«rµoµ¦¦¤µ·Â¨³·ÉÂª¨o°¤ ¡ªnµ
¦¦¤µ· °£µÄo´Ê ÁºÊ°¼¨µ¦Îµ¦¸ª· °¤»¬¥r µªÅ¥Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤
´®ª´£µÄo ¹Á®Èªµ¤Îµ´ °¦¦¤µ·¤¸n°»nµ °¸ª· Â¨³ÁºÉ°¤Ã¥´®¨´«µµ
Ã¨´«r °µªÅ¥£µÄo¸É¤¸n°¦¦¤µ· ÂÄ®oÁ®È¹ªµ¤Ä¨o·¦³®ªnµÄ¡ºÊ¸É ´
¦¦¤µ·ÅoÁ}°¥nµ¸
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nª¸É 2 ·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µ¸É°¨o°´Ã¨´«r¸ÉÁ¸É¥ª´´·£µ¡ °»¨
Â¨³ ´¤Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
µªµ¤Á®È  °¼o Á ¸É ¥ ªµ µ¤µ¦¦»  · « µ °Ã¥µ¥µ¦´  µ¦«¹  ¬µ¸É
°¨o°´Ã¨´«r¸ÉÁ¸É¥ª´´·£µ¡ °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
µ¤¦³ÁÈnµ Ç ´¸Ê
1. µ¦Îµ®Ã¥µ¥
Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ °¦´¸Énµ¤µ¨o¤Á®¨ªÁ¡¦µ³Å¤n°¨o°´ªµ¤o°µ¦ Â¨³
ª·¸¸ª· °Ä¡ºÊ¸É °´ÁºÉ°¤µµªµ¤Ânµ °¦³· °¼oÎµ®Ã¥µ¥ °¦´
´ Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo¸É¤¸°´¨´¬rÁ¡µ³ ¦´¹ÎµÁ}¸É³o°¤¸Á oµÄªµ¤
o°µ¦¸ÉÂo¦· Ã¥Á¡µ³µªÅ¥¤»¨·¤¹ÉÁ}¨»n¤Ä®n (Majority Group) °¡ºÊ¸É ¹³
Âo{®µÅo Ã¥¦´³o°Îµ¹¹ªµ¤Á}ÅÅo¸É³Á· ¹Ê Â¨³¦³ªµ¦·Äµ¦Îµ®
Ã¥µ¥´Ê ª¦ÎµÁ·µ¦Ä®o°¨o°´µ¦¦´´ª °Ä¡ºÊ¸É Á¡ºÉ°Ä®oÎµ¦¸¡ÅoÄ
¦·  °Ã¨Â¨³´¤¸É Á¨¸É¥Å°¥n µ¦ªÁ¦Èª Ân µ¦´µ¦«¹¬µo°Å¤n¦o µ{®µn°
ª·¸¸ª· °Ã¥Á¡µ³µªÅ¥¤»¨·¤ Ã¥³o°¦´¢{ªµ¤·Á®Èµ» iµ¥Â¨³³o°Åo
o°¥»·¸É¤µµªµ¤Á oµÄÂ¨³µ¦¥°¤¦´¦nª¤´ ¦´ÎµÁ}³o°Ä®oªµ¤Îµ´n°µ¦ÂoÅ
{®µµ¦«¹¬µ °¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo°¥nµ¦·´
2. µ¦³Â¨³ÁºÊ°®µ °Ã¥µ¥
2.1. ®¨´µ¦ Â¨³Ájµ®¤µ¥
Ájµ®¤µ¥ °µ¦´µ¦«¹¬µo°¤»nÁoÄ®o¼oÁ¦¸¥¤¸¦·¥¦¦¤Â¨³»¦¦¤¹É
Á}»¨´¬³ °ªµ¤Á}¤»¬¥r Á}¸µ¤®¨´«µµ °»«µµ µ¦¨¼ {nµ·¥¤
Â¨³Á·µoµ¦·¥¦¦¤ »¦¦¤Á¡ºÉ°Á¦·¤¦oµ´·£µ¡ °µ· ªµ¤Á¤µ ¤¸ªµ¤ÁºÊ°¼¨´
Á¡ºÉ°µ¦°¥¼n¦nª¤´Ä´¤°¥nµ´· Ã¥o° Îµ¹¹¦³Ã¥rÃ¥¦ª¤ °¦³Á«¤µªnµ
¦³Ã¥rnª®¦º° °Á¡µ³¨»n¤ ¤¸ªµ¤Îµ¹Äµ· ¡¦³¤®µ¬´¦·¥r Ã¥³o°¤¸ªµ¤
Á¸¥¨³Á¡ºÉ°µ· Ã¥µ¦´µ¦«¹¬µ³o°¤»nÄ®oÁ·´·£µ¡¸Éµª¦ Ã¥¦´Â¨³»¨µ¦µµ¦
«¹¬µ»¦³´³o°Îµ¹¹ ´¦¦¤ (truth) ªµ¤¥»·¦¦¤ (justice) ªµ¤¦´ (love) Á¦¸£µ¡
(freedom) Ä®oÁ¸¥¦· Â¨³¥°¤¦´Ä«´·Í«¦¸ °¸É°¥¼n¦nª¤´Ä´¤
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2.2. µ¦´Ã¦¦oµ
¦´o°nÁ¦·¤Ä®oÁ·°r¦ oµµ¦«¹¬µ¸É¤¸ªµ¤Á o¤Â ÈÁn £µµ¦«¹¬µ
°¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¹É³o°¤¸¼oÂ» iµ¥¦ª¤¹¼oÎµ«µµ¦nª¤Á}¦¦¤µ¦
oª ¥ Ã¥¤¸  µ¦¦¦®µ¦¦¤µ¦µ¤´ n ª ¸ÉÁ ®¤µ³¤Â¨³¦´ ³o° ´» ¦³¤µ
µ¦«¹¬µ ª»¤·«µ Ájµ®¤µ¥ ®¨´¼¦ Â¨³ ¤¸µ¦·µ¤ ¦³Á¤·¨ °¥nµÁ}¦³ ª¦¤¸
®nª¥µ¸ÉÅ¤nÄn°r¦ °¦´ Á}¸É¦¹¬µ Â¨³ Ä®oµ¦nª¥Á®¨º°oµµ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸É
ª¦¤¸µ¦ÎµÁ·µ¦¦³µ´ °£µ¦´ Â¨³£µÁ° ¹É¦´ª¦Îµ¹¹ªµ¤¨n°´ªÄ
µ¦¦·®µ¦¤µªnµ¥¹·Á¦ºÉ° Ár¹É³ µªµ¤¨n°´ª
2.3. ¦³µ¦«¹¬µ
ª¦´Ä®o¤¸µ¦Á¦¸¥¦nª¤¦³®ªnµÅ¥¡»Â¨³Å¥¤»¨·¤ Á¡ºÉ°´¤¡´£µ¡¸É¸
Ã¥¡´µÃ¦Á¦¸¥ °¦´µ¨»¦³´Ä®o¤¸»£µ¡ Â¨³´Ä®o¤¸µ¦Á¦¸¥´Êª·µµ¤´ Â¨³ª·µ
µoµ«µµ ¹É¼oÁ¦¸¥µ¤µ¦Á¨º°Á¦¸¥µ¤«µµ¸ÉÁ°´º° Á¡ºÉ°Ä®oµªÅ¥¤»¨·¤ Â¨³
µªÅ¥¡» Â¨³°¸®¨µ¥Ç «µµµ¤µ¦°¥¼n¦nª¤´ÅoÄªµ¤®¨µ®¨µ¥ Â¨³°¥¼n¦nª¤´°¥nµ
´·» ¹É»¤Å¥¡»Â¨³Å¥¤»¨·¤ ª¦®¤´É¡³ ¡¼»¥´ Å¤µ®µ¼n´Ä®o¤µ ¹Ê
Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤µ¤´¸¦°° Â¨³µ¦nª¥Á®¨º°ÁºÊ°¼¨´
2.4. Âªµ¦´µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦¦·®µ¦
µ¦´µ¦«¹¬µ³o°¤¸µ¦Á¦¸¥ª·µµoµ«µµ»¦³´ Ã¥µ«¹¬µ
³o°Ä®o¼oÁ¦¸¥µ¤µ¦Á¨º°Á¦¸¥«µµ¸ÉÁ°´º°Åoµ¤ªµ¤o°µ¦ Â¨³ µ¦°
«µµo°Á}ÅÁ¡ºÉ°µ¦¡´µÂ¨³Á¡ºÉ°µ¦Îµ¦¸ª· ¤¸µ¦Á¦¸¥¦¼oÄ®¨µ¥¤·· Â¨³³o°Ä®o¤¸
ªµ¤¦¼o¸ÉÁ}µ¨ ¤»n¸É³Ä®o¼oÁ¦¸¥Äo¦³·Â°µÂ¨³Á¦·¤oª¥ªµ¤Á oµÄµ«µµ¤¸
µ¦°´·«¹¬µ o°¤¸µ¦®¨°¤¦ª¤¼¦µµ¦«µµ µ¤´ °µ¸¡ Ä®o¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
µ¤µ¦Á¨º°Åo°¥nµ®¨µ®¨µ¥
Î µ ®¦´  Ã¦Á¦¸ ¥ Á°°«µµ°·  ¨µ¤ Â¨³ °Áµ³ª¦¡´  µÄ®o ¤¸
¤µ¦µµ¤µ¦Á}oÂ¸É¸ Ã¥¦´Ä®oµ¦´»¦´¡¥µ¦ ¤¸µ¦«¹¬µª·´¥»£µ¡ °
µ¦«¹¬µÄÃ¦Á¦¸¥Á°°«µµ°·¨µ¤ Â¨³ o°Á°µ¦ª·´¥ °®nª¥µµµ¦«¹¬µ
³o°ÎµÅ¼nµ¦·´·Åo Ã¥ÁºÉ°¤Ã¥Å¹®nª¥µ¸É¦´·°oª¥
ÁdÃ°µÄ®o¼o¸Éµnµ¦³Á«µ¤µ¦Á¸¥»ª»· Â¨³¦³°°µ¸¡
Åo Â¨³ ª¦´´Êµ´µ¦°£µ¬µÅ¥¸ÉÁ}¤µ¦µ Á¡ºÉ°ÎµÄ®oÄ¡ºÊ¸É¤¸´«·¸É¸n°
µ¦Á¦¸¥£µ¬µÅ¥
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2.5. ¤µ¦µÂ¨³µ¦¦³´»£µ¡µ¦«¹¬µ
µ¦¦³Á¤·£µ¥° °µ«¹¬µª¦¦³Á¤·µ o°¤¼¨Á·¦³´¬r Å¤nÄn
µ¦¦³Á¤·µÁ°µ¦Á¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª ¤¸µ¦¡´µ¦³µ¦ª»¤ Îµ´ Â¨³µ¦¦³Á¤·¨
µ¦´µ¦«¹¬µ Ä¡ºÊ¸ÉÄ®o¤¸¦³··£µ¡¤¸µ¦·µ¤ ¦ª°µ®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°°¥nµ
¦·´Á¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦·´·¦·°¥nµÁ}¦¼¦¦¤
´  Ä®o ¤¸ ¦ ³¦³´  »  £µ¡µ¤Ár ¤ µ¦µ´Ê  Ä¦³´  ¡ºÊ  ¸É Â¨³
¤µ¦µ¨µ Ã¥Ár¤µ¦µ¨µ³o°Îµ®ÅªoªoµÇ Å¤nª¦¨Ár¤µ¦µ °
µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸ÉÁ¡¦µ³³ÎµÄ®o»£µ¡µ¦«¹¬µÉÎµ¨ Â¨³Á¸¥¦³Ã¥rn°µ¦«¹¬µ °¼oÁ¦¸¥
2.6. ¦¼ µµ¦¥r Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µ
¦¼Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ³o°Á}´ªÂ °¼o¦° Á}
nª®¹É °´¤Â¨³»¤ ¦¼³o°¦´Â¨³Á oµÄo°·ÉÁ¡ºÉ°Ä®oÁ}¸É¥°¤¦´ °o°·É
¦´³o°ªµÂÄµ¦¨·¦¼Ä¡ºÊ¸É°¥nµÁ}¦³ ¤¸µ¦¨·Â¨³¦³´µ¦¤¸µÎµ ¤¸µ¦
¡´µ»¨µ¦µµ¦«¹¬µoª¥µ¦¨¼ {»¦¦¤Â¨³¦oµ·Îµ¹¸É¸
2.7. ¦´¡¥µ¦Â¨³µ¦¨»Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
¦³¤µª¦Ä®o»¤¦·®µ¦´µ¦Á°ÁºÉ°µ³ÎµÄ®oµ¤µ¦¦·®µ¦
µ¤£µ¡¦· Å¤nª¦Ä®oµ¦´»Ã¥Á·°»®»¦µ¥®´ª : ¹É¦´ª¦ÁdÁ¥Â¨³¦³µ´¤¡´r
Âªµµ¦´»¦³¤µÂnµµ¦Ã¥Á¡µ³Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Á¡ºÉ°
¦oµªµ¤Á oµÄÂn¦³µ ¤¸¦³µ¦¦ª° ·µ¤Â¨³¦³Á¤·¦³··£µ¡Â¨³
¦³··¨ µ¦Äonµ¥¦³¤µµ¦´µ¦«¹¬µ°¥nµÁ}¦³Â¨³¦·´
3. µ¦ÎµÃ¥µ¥Å¼nµ¦·´·
¦´³o°¨´´ Â¨³nÁ¦·¤Ä®oÁ·µ¦ÎµÃ¥µ¥Å·´·¦·°¥nµÁ}¦¼¦¦¤
Â¨³¤¸µ¦Îµ´¼Â¨°¥nµ¦·´ ÁdÃ°µÄ®o¦³µ¤¸nª¦nª¤ Ã¥Á°Â³ÄÁ·Ã¥µ¥Åo
³¦¦¤µ¦µ¦«¹¬µo°·É ª¦¤µµµ¦¦¦®µÂ¨³³o°Å¤n¼Â¦ÂÃ¥µ¦Á¤º°
¦´o°ºÉ°µ¦ Â¨³ ¦³µ´¤¡´r o°¤¼¨oµµ¦«¹¬µ Ä®o¦³µÄ¡ºÊ¸É
Åo¦´¦µ o°¤¼¨¸É¼o°Ã¥Îµ¡¦³ª³ µ´¤£¸¦r°´¨-»¦°nµ¤µ¦³°Äµ¦¦³µ´¤¡´r
Á¡ºÉ°ªµ¤Á oµÄ Â¨³ÎµÄ®oÁ·ªµ¤ÁºÉ°º°
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4. Ã¥µ¥µ¦ÂoÅ {®µÄ¦³¥³´Ê
Ã¥µ¥µ¦ÂoÅ {®µoµ«¹¬µÄ¦³¥³´ÊÂ¨³Ä¦³¥³¥µª³o°ÎµÁ·µ¦Å
¡¦o°¤´ Ã¥µ¦Âo{®µ¦³¥³´Êo°Îµ°¥nµÁ}°r¦ª¤Ã¥ÎµÁ·µ¦Ä»¤··Å¤nÄnµ¦Â¥
nª Îµ®¦´µ¦ÂoÅ {®µÁ¡µ³®oµ °¡ºÊ¸É ¸É¤¸µµ¦rªµ¤¦»Â¦¤µ µ«¹¬µ
Å¤nµ¤µ¦Ád°Åo ª¦´Îµ®¨´¼¦¸É¤¸µ¦¼¦µµ¦¦µ¥ª·µÁ¡ºÉ°Ä®o¦³´Áª¨µÁ¦¸¥ Â¨³
´µ¦Á¦¸¥µ¦°Ä¨´¬³®o°Á¦¸¥Á¨ºÉ°¸É®¦º°»¦¼Á¨ºÉ°¸ÉÃ¥¤¸µ¦®¤»Áª¸¥°Ä
¡ºÊ¸É ¸É¤¸{®µ

2. °£·¦µ¥¨µ¦ª·´¥
·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µµ¤ªµ¤·Á®È °´ª·µµ¦¸ÉÅoµµ¦«¹¬µª·´¥Ä
¦´Ê¸Ê °¨o°´Ã¨´«r¸ÉÁ¸É¥ª´´·£µ¡ °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo Ä¦³ÁÈnµÇ ¹É Îµ¤µ°£·¦µ¥¨ Åo´¸Ê
1. µ¦Îµ®Ã¥µ¥
´ª·µµ¦ÅoÁ°·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¸É°¨o°´Ã¨´«r °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄoÅªoªnµ
¦´Î µÁ} ¸É³o°¤¸Á oµÄªµ¤o°µ¦¸ÉÂo ¦· °¦³µ» iµ¥Ã¥Á¡µ³
µªÅ¥¤»¨·¤¹ÉÁ}¨»n¤Ä®n °¡ºÊ¸É ¹³µ¤µ¦Âo{®µÅoÃ¥¦´³o°Îµ¹¹ªµ¤
Á}ÅÅo¸É³Á· ¹Ê Ã¥¦³ªµ¦·Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥´Ê ª¦ÎµÁ·µ¦Ä®o°¨o°
´µ¦¦´´ª °Ä¡ºÊ¸É Á¡ºÉ°Ä®oÎµ¦¸¡ÅoÄ¦· °Ã¨Â¨³´¤¸ÉÁ¨¸É¥Å°¥nµ
¦ªÁ¦Èª Ânµ¦´µ¦«¹¬µo°Å¤n¦oµ{®µn°ª·¸¸ª· °Ã¥Á¡µ³µªÅ¥¤»¨·¤ Ã¥
³o°¦´¢{ªµ¤·Á®ÈÃ¥³o°Åo o°¥»·¸É¤µµªµ¤Á oµÄÂ¨³µ¦¥°¤¦´ °» iµ¥ Â¨³
¦´ÎµÁ}³o°Ä®oªµ¤Îµ´n°µ¦ÂoÅ {®µµ¦«¹¬µ °¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
°¥nµ¦·´
Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ °¦´¸Énµ¤µ´Ê¨o¤Á®¨ªÁ¡¦µ³Å¤n°¨o°´ªµ¤o°µ¦
Â¨³ ª·¸¸ª· °Ä¡ºÊ¸É °´ÁºÉ°¤µµªµ¤Ânµ °¦³· °¼oÎµ®Ã¥µ¥ °
¦´ ´ Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo¸É¤¸°´¨´¬rÁ¡µ³ ¦´¹ÎµÁ}¸É³o°Á oµÄªµ¤
o°µ¦¸ÉÂo¦· °¡ºÊ¸É ¹³Âo{®µÅo Â¨³³o°Îµ¹¹ªµ¤Á}ÅÅo¸É³Á· ¹Ê
®¨¸Á¨¸É¥Ã¥µ¥¸ÉÎµÄ®o¦¼o¹ªnµ¼¦°Îµ Ã¥Îµ¹¹Á¦¸£µ¡ °Ä¡ºÊ¸É Á¡¦µ³Ä«µµ
°·¨µ¤¤¸¤µ¦µ¦ÄÁ¦ºÉ°Á¦¸£µ¡°¥nµÁn´´´ÊÂnµ¦Ä®oÁ¦¸£µ¡Äµ¦´º°«µµÂn
«µ· ¹É ¨nµªÅªo°¥nµ´ÂoÄ °´¨-»¦°nµ ªnµ Å¤n¤¸µ¦´´¼oÄÄ®oÎµÄ¥°¤¦´´º°
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«µµ°·¨µ¤ (2 : 259) ¤¡¬r µÁ¨oµ (2541) ¦»Åªoªnµ ÁºÉ°µµ¦«¹¬µ´Ê®µÅ¤n¤¸Åªo
Îµ®¦´µ¦ ¸É ¦°ÎµÈ¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°Á¦¸£µ¡Ánµ´Ê µ¦«¹¬µ¸ÉÁ}¨µ´ÊÅ¤n¤¸ ¹É°¨o°´
ªµ¤·µ¨Á·°»¤· ¸ÉÁºÉ°¤´Éªnµoµ¦³µ¤¸Ã°µ´µ¦«¹¬µ °Á°¥n°¤µ¤µ¦´
µ¦«¹¬µÅo°¥nµ®¨µ®¨µ¥°¨o°´ªµ¤Á}¦·Â¨³°°n°ªµ¤o°µ¦¤µªnµ¸É
¦´´Ä®oÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÂnÁ¡¸¥nªo°¥ °´¤Ánµ´Ê
¸Énµ¤µ¦´Åo¡¥µ¥µ¤ÂoÅ {®µoµµ¦«¹¬µ Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
¤µ°¥nµn°Áº°É  ÂnÈÅ¤nµ¤µ¦ÂoÅ {®µÅo°¥nµÁ}¦¼¦¦¤ Á¡¦µ³Ã¥µ¥nªÄ®n¼
Îµ®Åµ¼o¤¸°ÎµµÄnª¨µ µ¦Îµ®Ã¥µ¥nªÄ®n¥´ µµ¦¦´¢{µÄ
¡ºÊ¸É ¹Å¤nÁ}¸É¥°¤¦´ Á¡¦µ³µ¦¥°¤¦´¢{Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤Á oµÄn°´ ÂÄ®oÁ®ÈÁ¦¸£µ¡Ä
µ¦Â°° Â¨³µ¦¦´¢{³o°Å¤n¥¹ ·Äªµ¤· °´ªÁ° ¹Éº°ªnµÁ}Á¦ºÉ°Îµ´¸É³
ÎµÄ®oÅ¤nÁ·ªµ¤ ´Â¥oÂ¨³Á}ª·¸Â®n´·£µ¡ µ¤¸É ¦³Áª« ª³¸ (2545: 5) ¨nµªªnµ ®¨´µ¦
ÄÁ¦ºÉ°´·ª· ¸ Á¦·É¤µµ¦¡¼»¥´oª¥ªµ¤Á¤°£µ Á¡ºÉ°Âª®µµ°°¦nª¤´ Â¨³®¨´
¦·¥¦¦¤ °´·ª·¸º° o°Áµ¦¡ªµ¤Á}Á¡ºÉ°¤»¬¥r¦³®ªnµ´ ¹³µ¤µ¦®µ o°¨
¦nª¤´ÅoÁ¦¸¥ªnµo°¤¸ªµ¤Á¤°£µ´ ´Êªµ¤Á}¤»¬¥r ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Á¦µÂ¨³ªµ¤
Á¤°£µ´´Ê ªµ¤Á}¤»¬¥r ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Á¦µ Â¨³ªµ¤Á¤°£µ ° nµªµ¦ o°¤¼¨
µ¦Äo°Îµµ¦´®¦º°°Îµµ °¼o¤¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ®Ã¥µ¥ ®¦º°¤¸°ÎµµÄµ¦
´·Ä ¸É¼ µ o°¤¼¨ªµ¤¦· Á¡¦µ³¤´³Äoªµ¤Á®È¤µªnµ³´·ÄÃ¥Äo o°¤¼¨ªµ¤
¦·Â¨³µ¦ª·Á¦µ³®r{®µ ¹ÉÁ}{®µÄ®n °nª¦µµ¦ (·r Á»´, 2549) °´
ÁºÉ°¤µµµ¦·ªnµ´ÊÁ oµ¹ªµ¤¦·¼» Â¨³Å¤n¥°¤¦´¢{ªµ¤·Á®È °¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°
Ã¥Á¡µ³¼o¸É¦´¨µÃ¥µ¥ n°Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥oÂ¨³ ¥µ¥¨Å¼nªµ¤¦»Â¦ Á¡¦µ³Á}
µ¦ µµ¦Áµ¦¡Ä··Á¦¸£µ¡ Â¨³ªµ¤Á}¤»¬¥r¸ÉÁnµÁ¸¥¤´ µ¤¸É ¡¦³Å¡«µ ª·µÃ¨
(2549: 47) ¨nµªÅªoªnµµ¦Âª®µªµ¤¦·o°°µ«´¥Á¦¸£µ¡Á¡¦µ³ªnµ¤»¬¥r¤¸ªµ¤Îµ´ ¤¸°·
Ân oµ¤¸ Á¦¸£µ¡ÈÁdÄ®o¤»¬ ¥rµ¤µ¦Âª®µªµ¤¦·Åo µ¦¡·¼r ªnµ°³Å¦¦· o°°µ«´ ¥
Á¦¸£µ¡ Â¨³ªµ¤®¨µ®¨µ¥ Ân°Îµµo°µ¦Ä®o»°¥nµ°¥¼nÄÂªÁ¸¥ª´°´Á}°»¦¦Ä
µ¦Á oµ¹ªµ¤¦· ´´ÊÄµ¦Îµ®Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ³o°¦´¢{ªµ¤·Á®Èµ» iµ¥
Ã¥ÁdªoµÄ®oÂªµ¤·Á®ÈÃ¥³o°Åo o°¥»·¸É¤µµªµ¤Á oµÄÂ¨³µ¦¥°¤¦´ °»
iµ¥Â¨³¦´ÎµÁ}³o°Ä®oªµ¤Îµ´n°µ¦ÂoÅ {®µµ¦«¹¬µ °¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo°¥nµ¦·´ Á}Ã¥µ¥¸É¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°µ¦ÎµÅÄoÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¤µªnµ¤»nÄ®o¦³Ã¥rÁ¡µ³nª¨µ
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2. µ¦³Â¨³ÁºÊ°®µ °Ã¥µ¥
2.1 ®¨´µ¦ Â¨³Ájµ®¤µ¥
´ª·µµ¦ÅoÁ°·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¸É°¨o°´Ã¨´«r °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄoÅªoªnµ
Ájµ®¤µ¥ °µ¦´µ¦«¹¬µo°¤»nÁoÄ®o¼oÁ¦¸¥¤¸¦·¥¦¦¤Â¨³»¦¦¤¹É
Á}»¨´¬³ °ªµ¤Á}¤»¬¥r Á}¸µ¤®¨´«µµ °»«µµ µ¦¨¼ {nµ·¥¤
Â¨³Á·µoµ¦·¥¦¦¤ »¦¦¤Á¡ºÉ°Á¦·¤¦oµ´·£µ¡ °µ· ªµ¤Á¤µ ¤¸ªµ¤ÁºÊ°¼¨´
Á¡ºÉ°µ¦°¥¼n¦nª¤´Ä´¤°¥nµ´· Ã¥o° Îµ¹¹¦³Ã¥rÃ¥¦ª¤ °¦³Á«¤µªnµ
¦³Ã¥rnª®¦º° °Á¡µ³¨»n¤ ¤¸ªµ¤Îµ¹Äµ· ¡¦³¤®µ¬´¦·¥r Ã¥³o°¤¸ªµ¤
Á¸¥¨³Á¡ºÉ°µ· Ã¥µ¦´µ¦«¹¬µ³o°¤»nÄ®oÁ·´·£µ¡¸Éµª¦ Ã¥¦´Â¨³»¨µ¦µµ¦
«¹¬µ»¦³´³o°Îµ¹¹ ´¦¦¤ (truth) ªµ¤¥»·¦¦¤ (justice) ªµ¤¦´ (love) Á¦¸£µ¡
(freedom)Ä®oÁ¸¥¦· Â¨³¥°¤¦´Ä«´·Í«¦¸ °¸É°¥¼n¦nª¤´Ä´¤
µ¦«¹¬µ¸ÉÂo¦·´ÊÅ¤nÄn¤¸Ájµ®¤µ¥Á¡¸¥Á¡ºÉ°µ¦¦³Á¦¸¥¤¸ª·µnªÁnµ´Ê
ÂnÁ}µ¦Á¦¸¥¤¡¦o°¤¸ª·´Ê®¤ °¤»¬¥r µ¦«¹¬µ¹Å¤nÅo¤»nÁoÂnµ¦Âª®µªµ¤¦¼oÁ¡ºÉ°
µ¦Á¦¸¥¤´ªÁ¡ºÉ°°µ¸¡Ánµ´Ê µ¦«¹¬µ»ª´¸ÊnªÄ®n¥´Á}µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°Á°¤»nÁoµ¦
Â n ´ ¨³Á¨¥¤·· °µ¦¡´µÄ®oÁ}¸¤¸¦·¥¦¦¤ ¹É¦·¥¦¦¤ÄÂn °«µµ°·¨µ¤
´Ê »· ®ª´Á®¨È¤ (2530:42-46) ¨nµªÅªoªnµ Á}»nµµ´¤¸É«µµ°·¨µ¤Îµ®Åªo Á¡ºÉ°
Á}  Âªµ®¦º ° ¦³µ¦Î µ Á·  ¸ ª·  ¸É ¤»n  ´  Á¨µ·  ÄÄ®o n ° Âo ª Á}  µ¦Áµ¦¡£´  ¸ n °
®¨´¦¦¤ °«µµÂ¨³¦³Îµ¸n°Á¡ºÉ°¤»¬¥r ·É¸É«µµ°·¨µ¤nÁ¦·¤Á¡ºÉ°Ä®o·´·¸
¦³¨ÎµÁ¦ÈÂ¨³Á}Åµ¤Ájµ¦³rÂ®nµ¦ÎµÁ·¸ª·´Ê¤»¨·¤o°¤¸¦·¥¦¦¤¸É°Îµª¥
¦³Ã¥r´Ên°Á°Â¨³´¤ °µµ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ³o°
Á}µ¦«¹¬µ¸ÉnÁ¦·¤Ä®oÁ·´·£µ¡ ¹É³o°Áoµ¦¨¼ {ªµ¤´¤¡´r¸É¸´Ê¦³®ªnµ
»¨ µ¦«¹¬µo°nª¥Ä®oÂn¨³Á oµÄ¦³ªµ¦Îµµ °·ÄÁ° Á¡¦µ³·{µ
Â¨³´·£µ¡³Á·Åo Èn°Á¤ºÉ°{Á»¨Á¦·É¤Îµªµ¤Á oµÄ¦³ªµ¦¸ÉÁ· ¹ÊÄ·Ä °
Á°Á¡ºÉ°µ¦°¥¼n¦nª¤´¼o°ºÉÅo°¥nµ´· ÁnÁ¸¥ª´Ájµ®¤µ¥ °µ¦«¹¬µÄ°·¨µ¤¸ÉÁ}Å
Á¡ºÉ°Ä®o¦¼o´¡¦³ÁoµÂ¨³¦¼oª·¸µ¦¦³°«µ· Á}µ¦Á¦¸¥¤´ªÄ®o¤»¬¥rÄo¸ª·¦nª¤´°¥nµ
´· ¦oµ¦³Ã¥rÂnÁ°Â¨³´¤ (°¼µ¤¸µ ª´Á°Á¨µ³, 2544) Â¨³®µ³ÎµÄ®oÁ·
´·£µ¡¸Éµª¦ÎµÁ}¸É³o°Îµªµ¤Á oµÄ´´·£µ¡ Á¡¦µ³´·£µ¡º° ¨ °ªµ¤
¥»·¦¦¤ ³Å¤n¤¸´·£µ¡oµ¦µ«µªµ¤¥»·¦¦¤ µ¦Áµ¦¡«´·Í«¦¸Â¨³··¤»¬¥
´·£µ¡¸Éµª¦o°°¥¼n¡ºÊµ ° ´¦¦¤ ªµ¤¥»·¦¦¤ ªµ¤¦´Â¨³Á¦¸£µ¡ µ¦«¹¬µÄ
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¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ª¦°Â¦nµ·¥¤Â¨³µ¦¨¼ {·Îµ¹¸É¸n°´¤Ân
¼oÁ¦¸¥ ¤¸ªµ¤£¼¤·ÄÄµ´µ· «µµÂ¨³¡¦³¤®µ¬´¦·¥r ÁoÄ®oÁ®ÈÂn¦³Ã¥rnª¦ª¤
¤¸ªµ¤Á®È°Á®ÈÄ ªµ¤¦´·°ªµ¤Á°ºÊ°Á¢g°ÁºÉ°Ân ªµ¤µ¤´¸ °Äµ· fÄ®o
¼oÁ¦¸¥¤¸ªµ¤Á¤µ¦»µ ¦¼o´Äo·{µÄµ¦Âo{®µ Ä®oÁ®È»nµ °µ¦°¥¼n¦nª¤´
¦³®ªnµÁ¡ºÉ°¤»¬¥rÁ¡ºÉ°ªµ¤» µ¦°Â¦¨¼·Îµ¹Ä®o¼oÁ¦¸¥ µ¦ÁoÄ®oÁ oµÄ¹
ªµ¤ÎµÁ}¸É³o°¤¸ªµ¤Á}ÊÎµ®¹ÉÄÁ¸¥ª´Á¡ºÉ°n°Ä®oÁ·ªµ¤» °Äµ·
2.2 µ¦´Ã¦¦oµ
´ª·µµ¦ÅoÁ°·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¸É°¨o°´Ã¨´«r °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Åªoªnµ
¦´o°nÁ¦·¤Ä®oÁ·°r¦ oµµ¦«¹¬µ¸É¤¸ªµ¤Á o¤Â ÈÁn £µµ¦«¹¬µ
°¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¹É³o°¤¸¼oÂ» iµ¥¦ª¤¹¼oÎµ«µµ¦nª¤Á}¦¦¤µ¦
oª ¥ Ã¥¤¸ µ¦¦¦®µ¦¦¤µ¦µ¤´n ª ¸É Á ®¤µ³¤Â¨³¦´  ³o ° ´» ¦³¤µ
µ¦«¹¬µ ª»¤·«µ Ájµ®¤µ¥ ®¨´¼¦ Â¨³ ¤¸µ¦·µ¤ ¦³Á¤·¨ °¥nµÁ}¦³ ª¦¤¸
®nª¥µ¸ÉÅ¤nÄn°r¦ °¦´ Á}¸É¦¹¬µ Â¨³ Ä®oµ¦nª¥Á®¨º°oµµ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸É
ª¦¤¸µ¦ÎµÁ·µ¦¦³µ´ °£µ¦´ Â¨³£µÁ° ¹É¦´ª¦Îµ¹¹ªµ¤¨n°´ªÄ
µ¦¦·®µ¦¤µªnµ¥¹·Á¦ºÉ° Ár¹É³ µªµ¤¨n°´ª
{´¥®¹É¸¤É ¸¨n°ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo º°¼oªÁ· ¦µ³®r{®µ °¡ºÊ¸É ª·Á¦µ³®r{®µoª¥µ¥µ° Â¨³¡¥µ¥µ¤ÂoÅ oª¥
µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä®oÁ®¤º°µ¦ÂoÅ {®µnªÄ®n °¦³Á« µ¦ÂoÅ {®µoµµ¦«¹¬µ
Â¨³µ¦´µ¦«¹¬µ Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¹Å¤n¦³ªµ¤ÎµÁ¦È¤µÃ¥¨°
´´Ê¹ª¦nÁ¦·¤Ä®oÁ·°r¦oµµ¦«¹¬µ¸É¤¸ªµ¤Á o¤Â ÈÁ¡ºÉ°Ä®o¦·®µ¦µoµµ¦«¹¬µ
Åo°¥nµ¨n°´ª °¨o°´¦·Â¨³ªµ¤o°µ¦ Ã¥ª¦¤¸´ª·µµ¦µ¦«¹¬µ¸¤É ¸
°»¤µ¦r ¤¸ªµ¤¤´¦Ä °µµ¤´¦Á}¼onª¥Á®¨º°Ä®oÎµ¦¹¬µÁ¸¥É ª´ª·µµ¦
2.3 ¦³µ¦«¹¬µ
´ª·µµ¦ÅoÁ°·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¸É°¨o°´Ã¨´«r °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Åªoªnµ
ª¦´Ä®o¤¸µ¦Á¦¸¥¦nª¤¦³®ªnµÅ¥¡»Â¨³Å¥¤»¨·¤ Á¡ºÉ°´¤¡´£µ¡¸É¸
Ã¥¡´µÃ¦Á¦¸¥ °¦´µ¨»¦³´Ä®o¤¸»£µ¡ Â¨³´Ä®o¤¸µ¦Á¦¸¥´Êª·µµ¤´ Â¨³ª·µ
µoµ«µµ ¹É¼oÁ¦¸¥µ¤µ¦Á¨º°Á¦¸¥µ¤«µµ¸ÉÁ°´º° Á¡ºÉ°Ä®oµªÅ¥¤»¨·¤ Â¨³
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µªÅ¥¡» Â¨³°¸®¨µ¥Ç «µµµ¤µ¦°¥¼n¦nª¤´ÅoÄªµ¤®¨µ®¨µ¥ Â¨³°¥¼n¦nª¤´°¥nµ
´·» ¹É»¤Å¥¡»Â¨³Å¥¤»¨·¤ ª¦®¤´É¡³ ¡¼»¥´ Å¤µ®µ¼n´Ä®o¤µ ¹Ê
Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤µ¤´¸¦°° Â¨³µ¦nª¥Á®¨º°ÁºÊ°¼¨´
µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¨³Á oµÄª´¦¦¤ °¼o°ºÉ®¦º°«µ·°ºÉ ¤¸¦³Ã¥rÁ¡ºÉ°µ¦
¦´´ª µ¤µ¦¨ªµ¤ ´Â¥o ¦oµ´·» Äµ¦°¥¼n¦nª¤´ Á}µ¦µ®ª´µ´¤¸É
o°µ¦Ä®o¼oÁ¦¸¥¤¸´¬³µ¦Îµ¦¸ª· µ¦°¥¼n¦nª¤´Ä´¤oª¥ªµ¤Á oµÄÃ¥Á¡µ³ªµ¤
Á oµÄÄ®¨´µ¦«µµ °´Â¨³´ ¹É ¦´·¥µ µÂ¨³ (2544 : 90) Á° o°¤¼¨¹ªµ¤Å¤n
Á oµÄ®¨´µ¦«µµ°·¨µ¤ °¡»Ä¡ºÊ¸Éªnµ Á}Á¡¦µ³Äo¤µ¦µ«µµ °Á°¤µ
´·µ¦·´·µ¤®¨´«µµ ¹ÉÎµÄ®oÁ}°»¦¦Äµ¦·´¤¡´r Â¨³°µÎµÅ¼nªµ¤
´Â¥oÅo ´´Ê ¹ª¦´Ä®o¤¸µ¦Á¦¸¥¦nª¤¦³®ªnµÅ¥¡»Â¨³Å¥¤»¨·¤ Á¡ºÉ°´¤¡´£µ¡¸É¸
Â¨³Á¡ºÉ°ªµ¤Á oµÄ®¨´ °«µµ¹É´Â¨³´ Â¨³°¥¼n¦nª¤´Ä °Á ªµ¤¼o° °´³
Îµ¤µ¹É´·£µ¡Ä¸É»
2.4 Âªµ¦´µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦¦·®µ¦
´ª·µµ¦ÅoÁ°·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¸É°¨o°´Ã¨´«r °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Åªoªnµ
µ¦´µ¦«¹¬µ³o°¤¸µ¦Á¦¸¥ª·µµoµ«µµ»¦³´ Ã¥µ«¹¬µ
³o°Ä®o¼oÁ¦¸¥µ¤µ¦Á¨º°Á¦¸¥«µµ¸ÉÁ°´º°Åoµ¤ªµ¤o°µ¦ Â¨³ µ¦°
«µµo°Á}ÅÁ¡ºÉ°µ¦¡´µÂ¨³Á¡ºÉ°µ¦Îµ¦¸ª· ¤¸µ¦Á¦¸¥¦¼oÄ®¨µ¥¤·· Â¨³³o°Ä®o¤¸
ªµ¤¦¼o¸ÉÁ}µ¨ ¤»n¸É³Ä®o¼oÁ¦¸¥Äo¦³·Â°µÂ¨³Á¦·¤oª¥ªµ¤Á oµÄµ«µµ
¤¸µ¦°´·«¹¬µ o°¤¸µ¦®¨°¤¦ª¤¼¦µµ¦«µµ µ¤´ °µ¸¡ Ä®o¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤
µ¤µ¦Á¨º°Åo°¥nµ®¨µ®¨µ¥
Î µ ®¦´  Ã¦Á¦¸ ¥ Á°°«µµ°·  ¨µ¤ Â¨³ °Áµ³ª¦¡´  µÄ®o ¤¸
¤µ¦µµ¤µ¦Á}oÂ¸É¸ Ã¥¦´Ä®oµ¦´»¦´¡¥µ¦ ¤¸µ¦«¹¬µª·´¥»£µ¡ °
µ¦«¹¬µÄÃ¦Á¦¸¥Á°°«µµ°·¨µ¤ Â¨³ o°Á°µ¦ª·´¥ °®nª¥µµµ¦«¹¬µ
³o°ÎµÅ¼nµ¦·´·Åo Ã¥ÁºÉ°¤Ã¥Å¹®nª¥µ¸É¦´·°oª¥
ÁdÃ°µÄ®o¼o¸Éµnµ¦³Á«µ¤µ¦Á¸¥»ª»· Â¨³¦³°°µ¸¡
Åo Â¨³ ª¦´´Êµ´µ¦°£µ¬µÅ¥¸ÉÁ}¤µ¦µ Á¡ºÉ°ÎµÄ®oÄ¡ºÊ¸É¤¸´«·¸É¸n°
µ¦Á¦¸¥£µ¬µÅ¥
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µ¦«¹¬µ °¤»¨·¤³o°°¨o°´°·¨µ¤Á¡ºÉ°®¨n°®¨°¤Ä®o¤»¨·¤ÎµÁ·
¸ª·µ¤Âªµ°·¨µ¤ µ¦«¹¬µÂª¸Ê³Å¤nÂ¥µ¤´°°µ«µµ µ¦Á¨¸Ê¥¨¼µ¤Îµ°Ä
´¤£¸¦r°´¨-»¦°nµ ®¦º°Îµ°µ«µµ Á}Á¦ºÉ°¸ÉÎµÁ}o°Äoªµ¤¡¥µ¥µ¤¦nª¤´º°³o°Ä®o
Áª¨µÂnÁÈ Â¨³nª¥´°Â¨³¨¼ {Ä®o°¥¼nÄÂªµ °«µµ°·¨µ¤¨°¸ª· Á¡¦µ³°·¨µ¤
º°nª®¹É °µ¦ÎµÁ·¸ª· °·¨µ¤¤¸ª·¸·´·Á¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦¦Îµ¨¹¹¡¦³¼oÁ}Áoµ¨°Áª¨µ
Â¨³µ¦¦³Îµ» °¥n µ¸É Á} ªµ¤¸ °· ¨µ¤º°ªnµÁ} µ¦· ´·«µ·´Ê·Ê µ¦«¹¬µµ¤
Âªµ°·¨µ¤Áoµ¦¡´µ º°¤»nÄ®oÁ}¸ ¤¸»¦¦¤ Án¨µ ¦°¦¼oÃ¥¤¸µ¦«¹¬µ
Á}¦³ªµ¦¸É´ ¹Ê Á¡ºÉ°Ä®o»¨Á¨¸É¥Â¨ªµ¤· Â¨³µ¦¦³ÎµÅÄµ¸É¸µ¤Á¡ºÉ°
¡´µÅ¼n»®¤µ¥¸É°·¨µ¤Îµ® (°µ¤¸³®r Îµ¦¨, 2544 : 98-99) ´´Êµ¦´µ¦«¹¬µ
Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ª¦¤¸µ¦Á¦¸¥ª·µµoµ«µµ»¦³´ Â¨³¼oÁ¦¸¥³o°
µ¤µ¦Á¨º°Á¦¸¥«µµ¸ÉÁ°´º°Åoµ¤ªµ¤o°µ¦ Ã¥µ¦°«µµo°Á}ÅÁ¡ºÉ°µ¦
¡´µÂ¨³Á¡ºÉ°µ¦Îµ¦¸ª· Â¨³ µ¦«¹¬µµ«µµ¸ÉÂo¦·³o° nª¥Ä®oÁÈ¤¸·{µµ¤µ¦
Å¦n¦°Â¥Â¥³·É¸ÉÅ¤n¥´É¥º°°µ·É¸É¦·ÂoÅooª¥Á° »¦¸ ®¨´¼Áp³ (2548:1) ¨nµªªnµ
´¤¤»¨·¤Á}´¤¸É¤¸µ¦°¥ °ªµ¤¦¼o Á¡¦µ³ªnµÅ¤nn°¥¨oµ¸É³·°°°¦° Å¤nn°¥
¨oµ¸É³·¤µÅªnµ¸É¦¼° Á¦µ¼°¤µÁ¡ºÉ°Å¤nÄ®o·¤µÅªnµ¸É¦¼ °»µ ¼oÁnµ¼oÂn°Á¦µ
¹Á}n°µÄ®o¼on°ªµ¤Å¤n°µ«´¥«¦´µ °µªÅ¥¤»¨·¤Äµ¦·Áº°Îµ°Ä«µµ
°·¨µ¤ ¹É ¦´ ¤³¨¼¨¸¤ (2547:37) Á¦¸¥ ª¨´¸Êªnµ °¦·´ ±·¤³»¨¨°±r °³µµ (ÂªµÂ®n
ª·¥µ{µ °¡¦³Áoµ´Éª·¦´¦r) ªµ¦¸Êµ¤µ¦Á·ª¼oÃ¥Á¡µ³ÁÈ®»n¤´Ê¸É¤¸¦³´
¤°¸ ¤°µ¨µÄ®o®¨Ä®¨Ä¸ª·Á®º°¦·Á oµ¦nª¤ ªµ¦ÅoÎµª¤µ Ã¥°µ«´¥
ÁºÉ°Å µ´¤ º°µ¦Â°Îµµ µ¦ ¸É µ¦°»o¤ °Áoµ®oµ¸Éµ¤µÁ}ÁºÉ°Å ¸ÉÎµ´¤¸
µ¦Îµ®¨´«µµ (°·¨µ¤) ¤µ·Áº° ´´Êµ¦´µ¦«¹¬µ ³o°ÎµÄ®o ¼oÁ¦¸¥ µ¦·°¥nµ
¤¸ª·µ¦µ µ¤µ¦¸É³ "·Åooª¥´ªÁ°" Á¨¸É¥Â¨ª·¸µ¦Á¦¸¥¦¼o Ã¥Á¡·É¤µ¦°Á¸É¥ª´
´¬³µ¦·Á¡ºÉ°Á}µ¦¦oµ¦µµ °¼oÁ¦¸¥Ä®o¤´É¥·É ¹Ê µ¤µ¦Å¦n¦°Â¥Â¥³·É¸É
¼o°Â¨³Å¤n¼o°oª¥Á° Â¨³µ¦«¹¬µ¸É³ÎµÄ®oÁ·´·£µ¡Ä´¤´Ê ³o°Á}
µ¦«¹¬µ¸ÉÎµÄ®o¼oÁ¦¸¥µ¤µ¦Îµ¦¸ª·oª¥ªµ¤Å¤nÁ®ÈÂn´ª µ¤¸É (ªµ¦¸ ¡·«µ¨£´¦», 2531:
43-45) Åo¨nµªÅªoªnµ »¦¦¤°¸¦³µ¦®¹Éº°Ä®o¼oÁ¦¸¥¦¼o´Äo{µ f Ä®oÁ}¤¸Á®»¨Ä
µ¦Âo{®µµ¤®¨´¦·¥¦¦¤ Á¤ºÉ°¤»¬¥r¤¸ªµ¤Á¤µÁ}¸É´Ê ¤¸{µÄµ¦Âo{®µ È¥n°¤Îµ
Ä®o´¤¤¸´·»

267

2.5 ¤µ¦µÂ¨³µ¦¦³´»£µ¡µ¦«¹¬µ
´ª·µµ¦ÅoÁ°·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¸É°¨o°´Ã¨´«r °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Åªoªnµ
µ¦¦³Á¤·£µ¥° °µ«¹¬µª¦¦³Á¤·µ o°¤¼¨Á·¦³´¬r Å¤nÄn
µ¦¦³Á¤·µÁ°µ¦Á¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª ¤¸µ¦¡´µ¦³µ¦ª»¤ Îµ´ Â¨³µ¦¦³Á¤·¨
µ¦´µ¦«¹¬µ Ä¡ºÊ¸ÉÄ®o¤¸¦³··£µ¡¤¸µ¦·µ¤ ¦ª°µ®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°°¥nµ
¦·´Á¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦·´·¦·°¥nµÁ}¦¼¦¦¤
´  Ä®o ¤¸ ¦ ³¦³´  »  £µ¡µ¤Ár ¤ µ¦µ´Ê  Ä¦³´  ¡ºÊ  ¸É Â¨³
¤µ¦µ¨µ Ã¥Ár¤µ¦µ¨µ³o°Îµ®ÅªoªoµÇ Å¤nª¦¨Ár¤µ¦µ °
µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸ÉÁ¡¦µ³³ÎµÄ®o»£µ¡µ¦«¹¬µÉÎµ¨ Â¨³Á¸¥¦³Ã¥rn°µ¦«¹¬µ °¼oÁ¦¸¥
µ¦¦³Á¤·£µ¥° °µ«¹¬µ Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ´Ê
ªµ¤¥µ¨Îµµ °¼o¦³Á¤·º°µ¦Á oµ¹ o°¤¼¨¦· Á¡¦µ³{»´¼o¦³Á¤·nª®¹ÉÅ¤n¨oµ¸É
³Á·µÅ¦³Á¤·Ä¡ºÊ¸É µ¦¦³Á¤·¹Á}µ¦¦ª°µÁ°µ¦Á¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª ¹É µ
¤µ¦µÄµ¦¦³Á¤·Â¨³Å¤n¤¸¨n°µ¦¡´µ»£µ¡µ¦«¹¬µ ®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°ÎµÁ}¸É
³o° ´Ä®o¤¸¦³¦³´»£µ¡¸ÉÁ®¤µ³¤ Â¨³¤¸µ¦·´·¦·°¥nµÁ}¦¼¦¦¤
2.6 ¦¼ µµ¦¥r Â¨³»¨µ¦µµ¦«¹¬µ
´ª·µµ¦ÅoÁ°·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¸É°¨o°´Ã¨´«r °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄoÅªoªnµ
¦¼Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ³o°Á}´ªÂ °¼o¦° Á}
nª®¹É °´¤Â¨³»¤ ¦¼³o°¦´Â¨³Á oµÄo°·ÉÁ¡ºÉ°Ä®oÁ}¸É¥°¤¦´ °o°·É
¦´³o°ªµÂÄµ¦¨·¦¼Ä¡ºÊ¸É°¥nµÁ}¦³ ¤¸µ¦¨·Â¨³¦³´µ¦¤¸µÎµ ¤¸µ¦
¡´µ»¨µ¦µµ¦«¹¬µoª¥µ¦¨¼ {»¦¦¤Â¨³¦oµ·Îµ¹¸É¸
°¦¦¡¨ °´ª¦»¨ (2539) ¦»Åªoªnµ¦¼¼o°Á}°r¦³°Îµ´Äµ¦
¨¼ {»¦¦¤ ¦·¥¦¦¤ Á· Â¨³nµ·¥¤¸É¸Ân¼oÁ¦¸¥ Äµ¦¸É³nª¥Ä®o¼oÁ¦¸¥ ¹¤´Á·µ¦
¥°¤¦´Â¨³¦´ ªµ¤¦³¡§·Äµ¸É¸ Â¨³¤¸¤»¤¤° °´«·¸É¸n°¦° oµ ¹Êoª ¥
µµ¦rªµ¤¦»Â¦ Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ÎµÄ®o¦¼ °¥oµ¥°°°¡ºÊ¸ÉÁº°
2,000  Â¨³°¸Áº° 10,000  °¥oµ¥°°µÃ¦Á¦¸¥Ä¤µ°¥¼nÃ¦Á¦¸¥ÄÁ¤º°Ä¨ooµ
Â¨³¦¼o¹¨°£´¥ªnµ£µ¡Án¸ÊÎµÄ®o¤°Á®ÈÅo´Áªnµ ª´Îµ¨´Ä °¦¼Å¤n°¥¼nÄª·´¥¸É³
Îµµµ¤·ÅoÂnÎµ¨´°¥¼nÄ£µª³ÉÎµ°¥nµ®´ ¨¦³n°µ¦´µ¦«¹¬µ¹Á}Å°¥nµ
ªoµ ªµÄ»oµ ¦ª¤¹¨¦³¸É®¨¸Á¨¸É¥Å¤nÅo¸ÉÁ· ¹Ên°´Á¦¸¥oª¥Án´(¦³··Í Á¤
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»ª¦¦, 2549: 2 ) ¦¼Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo °¥¼nÄ£µª³Á¸É¥¦¼³o°Á}nª®¹É °
´¤Â¨³»¤ ¦¼³o°¦´Â¨³Á oµÄo°·ÉÁ¡ºÉ°Ä®oÁ}¸É¥°¤¦´ °o°·É Ã¥³o°¤¸
»¦¦¤ ¤¸°»¤µ¦rÂ¨³¤¸·Îµ¹¸É¸ ¤¸ªµ¤¤»n¤´É¸É³¡´µ¼oÁ¦¸¥ Ã¥ª¦¤¸µ¦¡´µ»¨µ¦
°¥nµn°ÁºÉ°
2.7 ¦´¡¥µ¦Â¨³µ¦¨»Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
´ª·µµ¦ÅoÁ°·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¸É°¨o°´Ã¨´«r °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Åªoªnµ
¦³¤µª¦Ä®o»¤¦·®µ¦´µ¦Á°ÁºÉ°µ³ÎµÄ®oµ¤µ¦¦·®µ¦µ¤
£µ¡¦· Å¤nª¦Ä®oµ¦´»Ã¥Á·°»®»¦µ¥®´ª ¹É¦´ª¦ÁdÁ¥Â¨³¦³µ´¤¡´r
Âªµµ¦´»¦³¤µÂnµµ¦Ã¥Á¡µ³Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Á¡ºÉ°
¦oµªµ¤Á oµÄÂn¦³µ ¤¸¦³µ¦¦ª° ·µ¤Â¨³¦³Á¤·¦³··£µ¡Â¨³
¦³··¨ µ¦Äonµ¥¦³¤µµ¦´µ¦«¹¬µ°¥nµÁ}¦³Â¨³¦·´
{»´Ã¦Á¦¸¥Á°°«µµ°·¨µ¤ Ä¡ºÊ ¸É µ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
¤¸µ¦Â n ´ÄÁ·»¦· ¸ÁÉ o¦·¤µ¤µ ¹ÊÁ¡¦µ³Åo¦´¦³¤µÁ}Á·°»®»¦µ¥®´ª Ã¥
Ä{»´ Ã¦Á¦¸¥Á°°«µµ°·¨µ¤¸É¤¸µ¦Á¦¸¥µ¦°µ¥µ¤´ª¼nÅ´µ¦°
«µµ°·¨µ¤ Åo¦´Á·°»®»¦µ¥®´ªÁÈ¤º° 100 Á°¦rÁÈr Ã¦Á¦¸¥Á°°«µµ
°·¨µ¤µÂ®n¨³Á¨¥»£µ¡ °µ¦«¹¬µ ¦ª¤¹¨³·Ê°´¨´¬r °°Áµ³Á·¤ ¸É¤»n¨·¼o¦¼oÃ¥
Å¤n¤»nÁo¦µ¥Åo®¦º°ªµ¤nª¥Á®¨º°µ£µ¦´
ÂnÎµ¦°¥¼nÅooª¥Â¦«¦´µµ¦³µ°¥nµ
Âo¦·Â¨³¦³µÄ¡ºÊ¸É¥´ µªµ¤Á oµÄÁ¸¥É ª´¦³µ¦´¦¦¦³¤µ °´ÁºÉ°¤µµ
µ¦Á oµ¹ o°¤¼¨Â¨³¤¸´«·n°µ¦´» °¦´ªnµ µªµ¤Á¤°£µ ÎµÄ®oÁ·ªµ¤ ´Â¥o
Â¨³Á}n°ªnµÄ®o¨»n¤¼on°ªµ¤Å¤nÄoÁ}{´¥Äµ¦¸ÊÎµÄµ¦n°ªµ¤Å¤n ´´Êµ¦
¦oµªµ¤Á oµÄ¹¤¸ªµ¤ÎµÁ}°¥nµ¤µµ¤¸É£µªµ¤¤´ÉÂ®nµ· (2544: 75-76) ¨nµªÅªoªnµ
ÎµÁ}o°Ä®oªµ¤¦¼o ªµ¤Á oµÄ Â¨³¦oµ´¤¡´r°´¸n°»¤Ã¥¥¹¤´ÉÄÂª´· o°Îµ
ªµ¤Á oµÄ´»¤Äµ¦°¥¼n¦ª¤´°¥nµ´· oª¥µ¦Ä®oªµ¤¦¼o°n »¤ Ánµ¦´ÎµÁ°µ¦
Ân¡´ µ¦¦oµ·¦¦¤¦¦rÄ®o¦´Ä´·£µ¡¸É ³ÎµÄ®oÅo°¥¼n¦nª¤´°¥nµ´·» n°Å
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3. µ¦ÎµÃ¥µ¥Å¼nµ¦·´·
´ª·µµ¦ÅoÁ°·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¸É°¨o°´Ã¨´«r °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Åªoªnµ
¦´³o°¨´´ Â¨³nÁ¦·¤Ä®oÁ·µ¦ÎµÃ¥µ¥Å·´·¦·°¥nµÁ}¦¼¦¦¤
Â¨³¤¸µ¦Îµ´¼Â¨°¥nµ¦·´ ÁdÃ°µÄ®o¦³µ¤¸nª¦nª¤ Ã¥Á°Â³ÄÁ·Ã¥µ¥Åo
³¦¦¤µ¦µ¦«¹¬µo°·É ª¦¤µµµ¦¦¦®µÂ¨³³o°Å¤n¼Â¦ÂÃ¥µ¦Á¤º°
¦´o°ºÉ°µ¦ Â¨³ ¦³µ´¤¡´r o°¤¼¨oµµ¦«¹¬µ Ä®o¦³µÄ¡ºÊ¸ÉÅo¦´
¦µ o°¤¼¨¸É¼o°Ã¥Îµ ¡¦³ª³ µ ´¤£¸¦r°´¨-»¦°µ¤µ¦³°Äµ¦¦³µ´¤¡´r Á¡ºÉ°
ªµ¤Á oµÄ Â¨³ÎµÄ®oÁ·ªµ¤ÁºÉ°º°
Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ³¤¸¨Äµ¦nª¥ÂoÅ {®µªµ¤Å¤nÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤
´®ª´£µÄo Èn°Á¤ºÉ°µ¤µ¦ÎµÅ·´·¦·°¥nµÁ}¦¼¦¦¤Â¨³¤¸µ¦Îµ´¼Â¨°¥nµ¦·´
¦³µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¥´ µµ¦Á oµ¹ (Approach) µÁoµ®oµ¸É °¦´
°¥nµ¦·´Â¨³n°ÁºÉ° Ã¥Á¡µ³¦³µÄo°·É  ÎµÄ®oµ¦Ã¬µ¦³µ´¤¡´r
Â¨³·µ¦oµ¦µ¤·ª·¥µ ° iµ¥¦´µ¨Ä¡ºÊ¸É ´¨nµª ¥´Å¤nÂ¡¦n®¨µ¥´Éª¹Ánµ¸Éª¦
¦´ª¦³ºÉ°µ¦ Â¨³ ¦³µ´¤¡´r o°¤¼¨oµµ¦«¹¬µ Ä®o¦³µÄ¡ºÊ ¸ÉÅo¦´¦µ o°¤¼¨
¸É¼o°Ã¥Îµ ¡¦³ª³ µ ´¤£¸¦r°¨´ -»¦°nµ¤µ¦³°Äµ¦¦³µ´¤¡´r Ä®oÂ¡¦n®¨µ¥
Â¨³Á oµ¹®¤¼n oµnµÇ Á}µ¦n°oµµ¦Ã¬µªÁºÉ° ° iµ¥¼on°ªµ¤Å¤nÂ¨³Á¡ºÉ°µ¦
¦oµªµ¤Á oµÄ
4. Ã¥µ¥µ¦ÂoÅ {®µÄ¦³¥³´Ê
´ª·µµ¦ÅoÁ°·«µÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo¸É°¨o°´Ã¨´«r °»¨Â¨³´¤Ä¡ºÊ ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Åªoªnµ
Ã¥µ¥µ¦ÂoÅ {®µoµ«¹¬µÄ¦³¥³´ÊÂ¨³Ä¦³¥³¥µª³o°ÎµÁ·µ¦Å
¡¦o°¤´ Ã¥µ¦Âo{®µ¦³¥³´Êo°Îµ°¥nµÁ}°r¦ª¤Ã¥ÎµÁ·µ¦Ä»¤··Å¤nÄnµ¦Â¥
nª Îµ®¦´µ¦ÂoÅ {®µÁ¡µ³®oµ °¡ºÊ¸É ¸É¤¸µµ¦rªµ¤¦»Â¦¤µ µ«¹¬µ
Å¤nµ¤µ¦Ád°Åo ª¦´Îµ®¨´¼¦¸É¤¸µ¦¼¦µµ¦¦µ¥ª·µÁ¡ºÉ°Ä®o¦³´Áª¨µÁ¦¸¥ Â¨³
´µ¦Á¦¸¥µ¦°Ä¨´¬³®o°Á¦¸¥Á¨ºÉ°¸É®¦º°»¦¼Á¨ºÉ°¸ÉÃ¥¤¸µ¦®¤»Áª¸¥°Ä
¡ºÊ¸É ¸É¤¸{®µ
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{»´Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo £µ¡µ¦´µ¦«¹¬µ¤¸°» ¦¦Â¨³
{®µn° oµ¤µ ºÁºÉ°¤µµ¨¦³¸ÉÁ·µµµ¦rªµ¤Å¤n ¹É ¤¸ÂªÃo¤³¤¸
ªµ¤¦»Â¦¤µ ¹Ê µ«¹¬µÄ¡ºÊ¸É o°®¥»Îµµ¦Á¦¸¥µ¦°n°¥¤µÅ¤nµ¤µ¦°
Åoµ¤®¨´¼¦ ª´Îµ¨´Ä °¦¼Å¤n°¥¼nÄª·´¥¸É ³Îµµµ¤·ÅoÂnÎµ¨´°¥¼nÄ£µª³ÉÎµ
°¥nµ®´ ¨¦³n°µ¦´µ¦«¹¬µ¹Á}Å°¥nµªoµ ªµÄ»oµ ¦ª¤¹¨¦³¸É
®¨¸Á¨¸É¥Å¤nÅo¸ÉÁ· ¹Ê n°´Á¦¸¥oª¥ ¦´ÎµÁ}³o°Á¦nÂoÅ {®µ´¨nµªÃ¥³o° ÂoÅ
{®µ´ÊÄ¦³¥³´ÊÂ¨³Ä¦³¥³¥µª³o°ÎµÁ·µ¦Å¡¦o°¤´ ¹Éµ¦Âo
{ ®µÁ¡µ³®oµÄ
¡ºÊ¸É ¸É¤¸µµ¦rªµ¤¦»Â¦¤µ µ«¹¬µÅ¤nµ¤µ¦Ád°Åo´Ê°µo°¥o°ÅÄo
¦· °Ã¦Á¦¸¥Ä¡ºÊ¸®É nµÅ¨¤µ¤Ä°¸¸É¤¸ {®µªµ¤¤´É  Ã¥µ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦
°Ä¨´¬³®o°Á¦¸¥

3.

°o o¡µµ¦ª·´¥
µ¨µ¦ª·´¥¸ÉÅoÎµÁ° ¤¸ o°o¡¸ÉnµÄ¸É³Îµ¤µ°£·¦µ¥´n°Å¸Ê

1. Ã¨´ «r¸É¡µµ¦«¹ ¬µª·´¥¤¸´Ên ª¸ÉÁ}Ã¨´«r¸ÉÁ¸É¥ ª´´·£µ¡®¦º °
n  Á¦· ¤ Ä®o Á ·  ´  · £ µ¡ Ã¨´ « r ´É ª Ç ÅÄo µ n µ  Ç Â¨³Ã¨´ « r ¸É Å ¤n n  Á¦· ¤ Ä®o Á · 
´·£µ¡
2. Ã¨´«r °Ä¡ºÊ¸É ¹Ê´ÁºÉ°Å °®oªÁª¨µ¸ÉÄ®o o°¤¼¨ £µª³Âª¨o°¤Ã¥
¤¸{´¥ º° ªµ¤¦»Â¦ °µµ¦r ®¦º° Á®»{´¥  ®oªÁª¨µ ¸ÉÄ®o o°¤¼¨ ¹É¤¸µÎµ´
Á}°¥nµ¥·ÉÄµ¦Îµ®Ã¨´«rÄ®oÁ}Ã¨´«rÄµ«¦´µ®¦º°·Ê®ª´®¦º° µ¤¸É ¦¸«·¨m
» ¦ (2542) Á¦¸¥ªnµÃ¨´«rÁ· ¹É®¤µ¥¹ µ¦¤°Ã¨µ¤£µ¡¸ÉÁ}¦·oª¥¡¨´«¦´µ
Â¤oªµ¤Á}¦·Á}£µª³¸ÉÅ¤n¡¹¦µ¦µ Â¨³ Ã¨´«r®¨¸®¸ ¹É®¤µ¥¹ µ¦¤°Ã¨°¥nµ
®¤®ª´Äµ¦Á¨¸É¥Â¨ °µÁ}Á¡¦µ³£µ¡¦°´ªÁ}£µ¡¸ÉÅ¤n¡¹¦µ¦µ®¦º°¤¸Â¦
´ÁºÉ°µ¼¸´ÊÎµÄ®oo°Âo ·Ê®ª´ Án o°¤¼¨Ã¨´«r °»¨µ¦µµ¦«¹¬µ
®¨´µÁ®»µ¦r´®µ¦¦¼¦¸µªÅ¥¡» ´Ê Á}Ã¨´«r®¨¸®¸ ¸É¤°Ã¨°¥nµ®¤®ª´
Äµ¦Á¨¸É¥Â¨
3. Å¥¤»¨·¤Á}¨»n¤Ä®n (Majority Group) Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
Ã¨´«r °µªÅ¥¤»¨·¤ ¸ÉÁ}µ¦´³¦·Ç ´Ê Åo¦´°··¡¨°¥nµ¨¹¹ÊÂ¨³ÂÂn µ
«µµ°·¨µ¤ µªÅ¥¤»¨·¤Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¹¥¹Á°µ«µµÁ}Â¤n¡·¤¡rÄ
µ¦®¨n°®¨°¤Ã¨´«r ° ¹Ê¤µ ¦ª¤¹°µ«´¥ Âª· ªµ¤ÁºÉ°Â¨³¦³µ¦rnµÇ Á}
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{´¥Á¦·¤Ã¨´«r Ã¥Ã¨´«rÎµ®oµ¸ÉÁ}´ªµ¦Äµ¦Îµ®¦³· Äµ¦Îµ¦¸ª·Ä
oµnµÇ ´Êoµ«µµ ªµ¤ÁºÉ° ª´¦¦¤ oµÁ«¦¬· µ¦Á¤º° ¦ª¤¹ ¦³Á¸¥ ´´·
µÂ¨³ªµ¤´¤¡´rµ´¤ ÄÁ¦ºÉ°nµÇ ´´Ê Äµ¦³ÂoÅ {®µ °¡ºÊ¸Éµ¥Â
µ¤´®ª´£µÄoÅo°¥nµ¼o° ÎµÁ}³o°Ä®o°¨o°´Ã¨´«r °Ä¡ºÊ¸É Ã¥
³o°¤¸Á oµÄÁ¦ºÉ° °«µµÁ}°¥nµ¸
4. Äµ¦nÁ¦·¤Ä®oÁ·´·£µ¡ ªµ¤Á oµÄÄ°»¤µ¦r«µµ Á}Á¦ºÉ°Îµ´Á¡¦µ³
°»¤µ¦r«µµÁ}Á¦ºÉ °°·µ¥Ájµ®¤µ¥ °«µµÄ®o¦³nµ´ ¤¸ªµ¤®¤µ¥Á}°¥nµ
Á¸¥ª´ ´´Ê °»¤µ¦r«µµ³o°¤¸ªµ¤´Á Á¡ºÉ°Å¤nÄ®oÁ}Á®¥ºÉ°°»¤µ¦r °¨»n¤
¼on°ªµ¤Å¤n ¸ÉÅo¦´°··¡¨µ¨»n¤¼o·Áº°«µµnµ·¦¦¤Îµ°µ«µµ °
°·¨µ¤ Ã¥®ª´¨µµ¦Á¤º° Á¡¦µ³°··¡¨ °«µµ»«µµÎµÄ®o¦³µ¤¸Ã¨´«r¸É
Â´¸Á¤ºÉ°¤¸Ã¨´«rªµ¤ÁºÉ°¸ÉÅ¤n¼o° µ¤¸É »·¡«r ¡¦®¤Å¡·¦ (2547) Åo«¹¬µ
Á¦ºÉ°{´¥¸É¤¸°··¡¨n°ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµÅ¥¡»´Å¥¤»¨·¤ Â¨³¦»ªnµ °··¡¨ °
«µµ»«µµÎµÄ®o¦³µ¤¸Ã¨´«r¸ÉÂÄÂn °µ¦ÁºÉ°º°ªnµ«µµ °Á°Á}
«µµ¸É¸ ¼¼«µµ°ºÉ Ç µ¦ÎµÁ°µÁ¦ºÉ°«µµ¤µÁ} o°Îµ®ÂnÂ¥ªµ¤Á}¤»¬¥µ·
¨nµªº°
¤¸ªµ¤·ªnµ ¸ÉÅ¤n´º°«µµÁ¸¥ª´¤·Än¡ªÁ¸¥ª´¹ µªµ¤¦nª¤¤º°
µªµ¤Á oµÄ µªµ¤µ¤´¸ Â¨³n°Ä®oÁ·{®µ ´Â¥oµ´¤
5. Ä¡ºÊ ¸É  µ¥Âµ¤´®ª´£µÄo µ¦«¹¬µÁ}{ ´¥ ¸É ¤¸°· · ¡¨Îµ´ Äµ¦
ÁºÉ°¤Ã¥°´¨´¬roµ«µµÅ¼nµ¦Îµ®Ã¨´«r °»¨ ³Á®ÈÅoµÄ{»´Á¤ºÉ°Á·
{®µµµ¦rªµ¤Å¤n ¼oÎµ«µµ¤¸ªµ¤¡¥µ¥µ¤¸É³°µ«´¥ÁºÉ°Å Â¨³{´¥nµÇ ¤µ
Á}Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦°·µ¥®¦º°Îµªµ¤Á oµÄÄ®oÁ®È·«µ®¦º°Ájµ®¤µ¥Â®nµ¦·´·¸É³
Á oµ¹«µµÃ¥°µ«´¥£¼¤·{µ´ÊÁ·¤ °»¤Á}Á¦ºÉ°¤º° Ã¥Åo¡¥µ¥µ¤Ä®oµªÅ¥¤»¨·¤¤¸
ªµ¤Á oµÄÄ®¨´«µµ¸É¼o°¤µ ¹ÊÁ¡ºÉ°Îµ¦ªµ¤Á o¤Â ÈÂ¨³ªµ¤» °´¤
¤»¨·¤Åªo
6. ®µµ¦«¹¬µoµ«µµ Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo¥´Å¤nµ¤µ¦ÎµÄ®oÁ·
µ¦«¹  ¬µ¸É Â o  ¦· È º ° n ª ¥Ä®o  ¤¸ · {  µ¤¸  µ¦·  °¥n µ ¤¸ ª·  µ¦µ µ¤µ¦Å¦n  ¦°
Â¥Â¥³·É¸ÉÅ¤nÂo¦· Å¤n¥´É¥º Å¤n¼o°µ¤®¨´«µµ Åooª¥Á°Â¨oª Ã¨´«r °Ä
¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄoÈ³³Á oµÄÂ¨³°·µ¥°»¤· °´·£µ¡Åo¥µ
7. Ã¨´«rÁ¸É¥ª´´·£µ¡³Á·ÅoÈn°Á¤ºÉ°¹ÉÁ}{Á»¨Ân¨³Á¦·É¤Îµ
ªµ¤Á o µ Ä¦³ªµ¦¸É Á ·  ¹Ê  Ä·  Ä °Á° Å¤n ® ¨¸  Á¨¸É ¥ ªµ¤¦´  ·  ° n ° µ¦
Á¨¸É¥Â¨ °¦·´¤¸ÉÁ¨¸É¥Å Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ³o°µ¤µ¦
°·µ¥µÁ®» °ªµ¤¦»Â¦µÂn¤»¤ °°»¤µ¦r«µµ ° Ã¥³o°®¨»¡oµ
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ªµ¤Å¤n¦¼o¦· ¨ªµ¤ ¨µ Â¨³ ªµ¤®ªµ¨´ªÄÎµ¹¨ ´¸É ¡¦³Å¡«µ¨ ª·µÃ¨ (2549)
¨nµªªnµ “«µ·o°¨oµª·µ¦rÂ¨³oµªÄ®o¡oµµ¦Á}¡ªÁ µ¡ªÁ¦µ ®¦º° ¥µ¥ªµ¤Á}
¡ªÁ¦µÄ®oªoµ º°o°·ªnµ»«µµÁ}Á¡ºÉ°´ o°Á}´¨¥µ¤·¦ °¸Ê¤¸ªµ¤Å¤n
¤¤µ¦ º° «µ·Å¤n¨oµª·µ¦r´ªÁ° Å¤n¨oµª·µ¦rªµ¤¦»Â¦Á¡ºÉ°¦´¬µ¸ª·¼o°ºÉ
Ä ³¸É µ¦¡¨¸¸¡ º° µ¦¨oµ¸É³µ¥Á¡ºÉ°«µµ¸ÉÁºÉ°” ´´ÊÎµÁ}³o°Äo·Äµ¦
Îµ¦¸ª·Ã¦¦oµ °·Ä¸É¤¸»¦¦¤
8. Ã¨´«rÄµ¦¥¥n° ¥°¤¦´Â¨³«¦´µ ¦¼°«µµ ¼o¤¸»ª»·µ«µµ ªnµ
Á}¦µr¤»¨·¤ Â¨³º°ªnµÁ}¼oÎµµ·ª·µ Á}¸ÉÁµ¦¡ «¦´µ °¦³µÄ¡ºÊ¸É
Á}nªnÁ¦·¤Ä®oµ¦«¹¬µÁ}{´¥¸É¤¸°··¡¨n°µ¦Îµ®Ã¨´«r Á¡¦µ³ ¦¼°«µµ
³Á}¼o¤¸°··¡¨Äµ¦¨¼ {ªµ¤· ªµ¤ÁºÉ° µ¤µ¦¸ÊÎµÂªªµ¤·Åo Ä{»´
µ¦ µ°»¨³¤µ°½ (´¦µr°·¨µ¤«¹¬µ) ¸ÉÂo¦· ÎµÄ®oªµ¤ÁºÉ°¤´Én°Âªµµ¥¨µ °
«µµ¨o°¥¨¹Á}®oµ¸É °¼oÎµ«µµ ¸É³o°ÎµÄ®o«µ·Á oµÄ«µµÂªµµ¥
¨µ Á¡ºÉ°µ¦¦³¡§··´· Á¡ºÉ°ªµ¤¼o°°¦¦¤Ä¸ª·¦³Îµª´°´³ÎµÅ¼nªµ¤
»
9. ªµ¤Á oµÄÂ¨³ o°o¡Á¸É¥ª´µÁ®» °µµ¦rªµ¤¦»Â¦Ä¡ºÊ¸Éµ¥Â
µ¤´®ª´£µÄo ° Áoµ®oµ¸É¦´ ´ª·µµ¦ Â¨³¼o¸ÉÁ¸É¥ª o° ´Ê ¤¸µÁ®»¤µµ®¨µ¥{´¥
Â¨³¤¸´Ê¤··µoµ «µµ µ¦Á¤º° ´¤ Á«¦¬· Ân µ¦Âo{®µÅ¤nª¦®¥»°¥¼nÁ¡¸¥µÁ®»
{´¥ Ân Î µÁ} ¸É ³o°«¹ ¬µÎ µªµ¤Á oµÄ¹ Ã¨´«r oµ«µµÂ¨³ª´¦¦¤ °¨»n¤
°»¤µ¦r°·¨µ¤» ´Êª ®¦º°«µµ»Ãn °´Á}Â¦´µ¨ÄÂ¨³´ª ´Á¨ºÉ°»Ã¨´«r
°¨»n¤n°µ¦¦oµ¥ Á¡ºÉ°¡´µ¥»«µ¦rÎµ®¦´µ¦Âo{®µ¦³¥³¥µªÄ» Ç ¤·· Åo°¥nµ
Á®¤µ³¤
10. Ã¨´«r °µªÅ¥¤»¨·¤Á®Èªnµ ¨»n¤ °Á°Á}¨»n¤o°¥ (Minority Group)
°¦³Á« nªµªÅ¥¡»Ä¡ºÊ¸ÉÈ¤¸Ã¨´«rÁn´ªnµÁ}¨»n¤o°¥Ä¡ºÊ¸É ÁºÉ°µ
µªÅ¥¤»¨·¤Ä¡ºÊ¸É Á}¨»n¤Ä®n (Majority Group) ¹É¤¸°ÎµµÂ¨³¡¨´n°¦°¤µ Â¨³
¦µÄ¸É¥´Å¤n¤¸µ¦Îµªµ¤Á oµÄ ¦´ªµ¤Á oµÄ¦³®ªnµ´ °µ¦ ´Â¥onµÇ Ä¨´¬³¸É
¡´¦¹Éµ ®¦º°¦³¸¦³°¤´°¥nµ¤µ´rÂ¨oª Îµªnµ´·ª·¸Â¨³´·» Á}ÅoÂn
Á¡¸ ¥· µµ¦µ°» ¤·Án µ´Ê Á¡¦µ³Ã¨´«r °µªÅ¥¡» n°µªÅ¥¤»¨·¤ Â¨³
Ã¨´«r °µªÅ¥¤»¨·¤n°µªÅ¥¡»´Ê¥´¤¸ªµ¤·Äµ ´Â¥o´Ä®¨µ¥¦³ÁÈ
Án µªÅ¥¤»¨·¤¤¸Ã¨´«rµ«µµªnµ «µµ°·¨µ¤Á}«µµ¸ÉÁ¦¸¥¦o°ªµ¤´·»
Â¨³µ¦°¥¼n¦nª¤´Ä´¤°¥nµ¤µ´r¡ºÊµªµ¤¼o°Â¨³ªµ¤Á}¦¦¤ Ân µª
Å¥¡»nª®¹É¥´¤¸Ã¨´«rªnµ «µµ°·¨µ¤·¥¤ªµ¤¦»Â¦ Á¡¦µ³´ÊµªÅ¥¤»¨·¤Â¨³
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µªÅ¥¡»¥´ µªµ¤Á oµÄ¦nª¤´ °»¦nª¤ °«µµÄÁ¦ºÉ° °´·£µ¡ ´´Ê » iµ¥
ª¦Îµ¹¹ªµ¤» °¦³Á«µ·Á}Îµ´ Â¨³¤¸ªµ¤¨oµ®µ¸É³oµªÄ®o¡oµµ¦
Á}¡ªÁ µ¡ªÁ¦µ µ¤¸É »¤¡¨ ¡¼¨£´¦¸ª· (2549) ¨nµªÅªoªnµ “ °¦o°Ä®o» iµ¥oµªÅ
oµ®oµ°¥nµ¤¸Á¸¥¦· ¤¸«´·Í«¦¸ oª¥µ¦Á·®oµÁ oµ®µ´°¥nµ¤¸·Â¨³Äo{µÄµ¦oµª oµ¤
´ª oµª oµ¤¡¦¦ oµª oµ¤ iµ¥ Â¨³oµª oµ¤ª·§·µ¦r Á¡ºÉ°Âª®µµÁ¨º°¸É¡¹¦³r
¦nª¤´ Äµ¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°¦³Á«µ·Á}nª¦ª¤°¥nµÂo¦·Ã¥´·ª·¸
11. µ¦ª·´¥Äµµ¦r¸É¤¸ªµ¤¦»Â¦Ä¡ºÊ¸É Án Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo ª¦¡·µ¦µª·¸µ¦ª·´¥oª¥ªµ¤¨³Á°¸¥¦°° Å¤nn°Ä®oÁ·ªµ¤¦¼o¹Å¤n¨°£´¥Â¨³
®ªµ¦³Âª µ¦ÁÈ o°¤¼¨µÁ¦ºÉ°Á¨nµ (Narrative) ¸ÉÁdªoµÄ®o¼oÄ®o o°¤¼¨Åo¡´µ¦¼Â °
µ¦¡¼»¥ µ¦³µ¦r °¼oÄ®o o°¤¼¨Á° Å¤n¦oµªµ¤´®¦º°ªµ¤¨´ªÂn¼oÄ®o o°¤¼¨
Â¨³Á}ª·¸®¹É¸É¤¸Á®¤µ³¤¸É³ÄoÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo
o°Á°Â³
4.1 o°Á°Â³Á·Ã¥µ¥
4.1.1 ¦´µ¨Â¨³¼oÁ¸É¥ª o°´µ¦Îµ®Ã¥µ¥Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´
£µÄo ³o°¤¸ªµ¤Á oµÄ ¦· ¦³ª´·«µ¦r £¼¤·®¨´ Â¨³Ã¨´«r °Ä¡ºÊ¸Éµ¥Â
µ¤´®ª´£µÄo °¥nµ¨¹¹Ê Â¨³¦³ªµ¦Îµ®Ã¥µ¥³o°¦³Îµ°¥nµ¦°°
°¨o°´ªµ¤o°µ¦Â¨³°¨o°´¦· ¨n°ªnµ¦³®ªnµ¨»n¤ Â¨³µ·¡´»r Á¨·
µ¦ÄoÃ¥µ¥Á¡ºÉ°µ¦¨¤¨º¦³®ªnµµ·¡´»r Â¨³µ¦Îµ¹¹Á¡µ³¤··oµªµ¤¤´É °
¦´  Á}  ®¨´  Á¨¸É ¥ ¤µÁ}  ªµ¤Á o µ Ä ¥°¤¦´  Ä·  · Á¦¸ £ µ¡ Î µ ¹  ¹  ¤· · °·  ª·  µ
¤µªnµµ¦´µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°Ájµ®¤µ¥µª´» Á¡¦µ³´·£µ¡¸ÉÂo¦·³Á· ¹ÊÅ¤nÅo®µ
¦µ«µªµ¤¥»·¦¦¤Â¨³µ¦Áµ¦¡··¤»¬¥
4.1.2 ´Ê¦´µ¨Äµ³Á}¼oÎµ®Ã¥µ¥ oµ¦µµ¦Äµ³Á}¼o¸É³Îµ
Ã¥µ¥Å·´·Ä®oÁ·¨ Â¨³ ¦³µ Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ¸ÉÁ}¼o¦´¨µ
Ã¥µ¥ ³o°¨°· ÄÁ¦ºÉ°¨»n¤ µ·¡´»r Â¨³«µµ ¥°¤¦´ªµ¤ÂnµÁ¡¦µ³ªµ¤
ÂnµÁ}Á¦ºÉ°· °¦¦¤µ· Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo´Ê ªµ¤Ânµ¦³®ªnµ
«µµÁ}  ªµ¤Ân µ ¸É ¤¸»  ¦nª ¤ º ° µ¦¦o µ Ä®o Á } ¸ Â¨³¤¸  ªµ¤» ªµ¤
Ânµ¦³®ªnµ´Ê°«µµÅ¤nÄnªµ¤Ânµ¸ÉÎµÄ®o¨µ¥Á}ªµ¤ÂÂ¥Ân°¥nµÄ
ªµ¤·Á®È ¦³·Â¨³ª·¸·´·¸ÉÂ¨Â¥ Å¤nÄnÎµÄ®oÁ·ªµ¤ ´Â¥o ®µ¡¥µ¥µ¤Îµªµ¤
Á oµÄÄªµ¤nµ¹É´Â¨³´ ¥°¤¦´Â¨³®µ»¦nª¤¸Éµ¤µ¦ÎµÄ®o°¥¼n¦nª¤´°¥nµÅo ¹É
4.
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³o°Äo®¨´«µµ °´Ê µªÅ¥¤»¨·¤ Â¨³µªÅ¥¡»Á}´ªÎµ´ Äµ¦¨°· Ã¥Äo
®¨´ °ªµ¤¸ µ¦¤¸Á¤µ Â¨³ªµ¤Äªoµ ¹É¦µ°¥¼nÄ®¨´¦¦¤ °»«µµ
4.1.3 Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥µµ¦«¹¬µ ³o°Ä®oªµ¤¥»·¦¦¤´Îµ¹µ
¦³ª´·«µ¦r °Ä¡ºÊ¸É ª¦¥°¤¦´Â¨³nÁ¦·¤µ¦¦´¬µÁ°¨´¬r °µª¤¨µ¥¼ Á¡¦µ³
µ¦¦´¬µÅªo¹ÉÁ°¨´¬r °¤¨µ¥¼ µ¤ÁºÊ°µ¥Ánµ¡´»r ° µªÅ¥¤»¨·¤Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤
´®ª´£µÄo ´ÊÁ}´¨´¬rÄµ¦º°ªµ¤¦¼o¹ ªµ¤· Â¨³£¼¤·{µ°´Á}»nµ
µª´¦¦¤ µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ³o°Á¦·¤¦oµ´¤ °»
«µµÂ¨³»µ·¡´»r Á¡ºÉ°µ¦°¥¼n¦nª¤´Ä´¤¸É¤¸ª´¦¦¤°´®¨µ®¨µ¥Åo°¥nµ»
Án µ¦nÁ¦·¤Ä®o¼oÁ¦¸¥nµª´¦¦¤Åo¤¸Ã°µÄo¸ª·µ¦Á¦¸¥¦¼o¦nª¤´Ã¥Á¡µ³Ä¦³´
¦³¤«¹¬µ Á¡ºÉ°¦³ª´·«µ¦r °¦´{µ¸ ³ÅoÅ¤n¼Îµ¤µÁ}{´¥¸ÊÎµÄµ¦n°ªµ¤Å¤n
 Á®¤º°¸Énµ¤µ µ¦Áªµ¦³®ªnµ¼onµ«µµ o°Åo¦´µ¦nÁ¦·¤Ä®oÁ· ¹Ê Å¤nÁ¡µ³
¼oÎµ«µµ Â¨³´ª·µµ¦ Âno°ÎµÁ·µ¦Å¹¦³´»¤
4.1.4 µ¦´µ¦«¹¬µ»¦³´³o°´Ä®o¤¸µ¦Á¦¸¥µ¦°«µµª¼nÅ´
ª·µµ¤´ Ã¥ÁoÄ®o¼oÁ¦¸¥¤¸ªµ¤¦¼oÃ¦¦oµ °·¸É¤¸»¦¦¤ Å¤nª¦Âo{®µoª¥µ¦
¥Á¨·µ¦Á¦¸¥µ¦°«µµ ®¦º°¨Áª¨µÁ¦¸¥ª·µ«µµÂno°Äªoµ ¥°¤¦´ Å¤n°Ân
«µµ ° ¹É³o°¨´´Ä®oÁ}Ã¥µ¥Îµ´ °µ· ¸É³o°Ä®o¼oÁ¦¸¥¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤
Á oµÄÄ¡ºÊµ °»«µµ Â¨³ÁoÄ®o¼oÁ¦¸¥ Á¦¸¥¦¼oÂ¨³·´·µ¤®¨´ °«µµ¸ÉÁ°
´º°°¥nµÁ¦n¦´ Á¡ºÉ°´°ªµ¤Á oµÄÄµ¦°¥¼n¦nª¤´°¥nµ´·Ã¦¦oµ °·¸É¤¸
»¦¦¤ Â¨³«µ¦¦¤
4.1.5 µ¦´  µ¦«¹  ¬µÁ¡ºÉ ° ¨ÁºÉ ° Å ¸É Î µ Ä®o Á ·  ªµ¤ ´  Â¥o  ´Ê  ³o ° Á} 
µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°µ¦¡´µÁ° Ã¥Á¦·É¤µµ¦¡´µ· µ¦«¹¬µ³o°Å¤n¤»n¸É³Á¨¸É¥Â¨
°ºÉ Ânµ¦«¹¬µ³o°ÎµÄ®oÁ·{µ Á¡ºÉ°µ¦¦´´ªÁ°Ä®o°¥¼n¦nª¤´¼o°ºÉÅo°¥nµ»
Äoªµ¤ ´Â¥oÄ¤··nµÇ ¸ÉÁ· ¹ÊÁ}Á¦ºÉ°¤º° f Äµ¦¡´µ· °Á°Ä®oÁ o¤Â È
¤¸Á¤µ ¦¼o´µ¦Ä®o°£´¥ ¤¸· Â¨³Äo{µÄµ¦Îµ¦¸ª·
4.1.6 µ¦«¹¬µÁ}{´¥Îµ´Äµ¦ÂoÅ {®µªµ¤Å¤n Ä¡ºÊ¸Éµ¥Â
µ¤´®ª´£µÄo Á¡¦µ³µ¦«¹¬µ³ÎµÄ®oÂoÅ Á®»{´¥ °µ¦n°ªµ¤Å¤n ÅoÂn µ¦
ÂoÅ µ¦¸É¼on°ªµ¤Å¤nÄo«µµ¤µÎµµ¦n°¼o Ã¥µ¦«¹¬µ³o°ÎµÄ®o Ä¡ºÊ¸É ¤¸
ªµ¤¦¼o Ã¥Å¥¤»¨·¤o°¦¼o¹ÂnÂo °«µµ Á¡ºÉ°µ¦·´·¸ÉÅ¤n ´Â¥o´´´· °
«µµ Å¥¡»¸ÉÁ}¼oÎµ®Ã¥µ¥ ¼o·´·¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦«¹¬µ o°¤¸ªµ¤¦¼o Â¨³
Á oµÄ ®¨´«µµ°·¨µ¤ Á¡ºÉ°Å¤nÄ®oÎµÁ·ªµ¤·¡¨µ Äµ¦ÂoÅ {®µµ¦«¹¬µ ®¦º°µ¦´
µ¦«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo ´ÊµªÅ¥¤»¨·¤Â¨³µªÅ¥¡»³o°¦nª¤´
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¦oµ ¦³µ¦«¹¬µ °¡ºÊ¸ÉÃ¥Ájµ®¤µ¥ °µ¦«¹¬µ³o°°¨o°´Ájµ®¤µ¥ °
«µµ º°¦oµÁ}¸ ¤¸¡ºÊµªµ¤·¸ÉnÁ¦·¤Ä®oÁ·´·£µ¡
4.1.7 µµ¦r  ªµ¤¦»  Â¦Ä Ä¡ºÊ  ¸É  µ¥Âµ¤´  ®ª´  £µÄo Â¤o ªn µ
«µµ³Å¤nÄnµÁ®» Ânµ¦Á¦·¤¦oµ´·» Ã¥Âªµ °«µµÈ¤¸ªµ¤Îµ´ Á¡ºÉ°ªnµ
«µµÂ¨³ªµ¤ÁºÉ° ³Å¤n¨µ¥Á}¡¨´¨´´Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥o ¸É³ÎµÅ¼nµ¦ÂÂ¥
¦»Â¦¸É¤µ ¹Ê ®µÂn«µµ³nª¥¨ªµ¤ ´Â¥oÂ¨³¨n°ªnµ¦³®ªnµ¨ °¨o°´
¸É Megan K.Shore (2000) Åo¦»¨µ¦«¹¬µÁ¦ºÉ°µ °«µµ´ªµ¤ ´Â¥o¦³®ªnµ
¦µÁ¨År´°·¦µÁ°¨ ªnµ ÁºÉ°µ«µµº°Â®¨n°··¡¨Îµ´Äµ¦Îµ®ªnµ´¤³Îµ¦
°¥¼nnµ¤¨µªµ¤´·®¦º°ªµ¤¦»Â¦ ¡¨´«¸¨¦¦¤ (Moral power) ¹¤¸°··¡¨¥·Én°µ¦
´·Änµ Ç Â¨³¥´µ¤µ¦ÄoÁ}Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦¦oµªµ¤´·Ä®oÁ· ¹Êoª¥
4.1.8 µµ¦rªµ¤¦»Â¦Ä Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Ä{»´
ª¸ªµ¤¦»Â¦ ¹Ê Â¨³¤¸ÂªÃo¤³¤¸ªµ¤¦»Â¦¤µ ¹Ê µ«¹¬µÄ¡ºÊ¸Éo°®¥»Îµµ¦
Á¦¸¥µ¦°n°¥¤µÅ¤nµ¤µ¦°Åoµ¤®¨´¼¦ ª´Îµ¨´Ä °¦¼Å¤n°¥¼nÄª·´¥¸É³
Îµµµ¤·ÅoÂnÎµ¨´°¥¼nÄ£µª³ÉÎµ°¥nµ®´ ¦´ÎµÁ}³o°Á¦nÂoÅ {®µ´¨nµªÃ¥
³o° ÂoÅ {®µ´ÊÄ¦³¥³´ÊÂ¨³Ä¦³¥³¥µª³o°ÎµÁ·µ¦Å¡¦o°¤´ ¹Éµ¦Âo{®µ
Á¡µ³®oµÄ¡ºÊ¸É ¸É¤¸µµ¦rªµ¤¦»Â¦¤µ Å¤nµ¤µ¦Ád°Åo´Ê°µ³o°¥o°
ÅÄo¦· °Ã¦Á¦¸¥Ä¡ºÊ¸É®nµÅ¨¤µ¤Ä°¸¸É¤¸{®µoµªµ¤¤´É
4.2

°o Á°Â³Äµ¦ÎµÅÄo
4.2.1 ª¦¤¸  µ¦n  ¨µ¦ª· ´ ¥ Â¨³¦³µ´ ¤ ¡´  r o ° ¤¼ ¨ ¦µ¥µµ¦ª· ´ ¥ Å¥´ 
®nª¥µnµ Ç ®¦º°¼o¸É¤¸nªÁ¸É¥ª o°´Ênª¨µÂ¨³Ä¡ºÊ¸É ¦ª¤¹ÁdÃ°µÄ®o¦³µ
Ä¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo Åo¦nª¤Âªµ¤·Á®ÈÁ¡ºÉ°Ä®oÅo o°¤¼¨¸ÉÁ}¦³Ã¥rÄ
µ¦¡´µÃ¥µ¥µ¦«¹¬µÄ®oÁ·¦³··£µ¡ °¨o°´ ¦· Ájµ®¤µ¥Â¨³ªµ¤o°µ¦
°Ä ¡ºÊ¸Éµ¥Âµ¤´®ª´£µÄo n°Å
4.2.2 ª¦´Ä®o¤¸µ¦¨°µ¦ÎµÃ¥µ¥µ¦´µ¦«¹¬µÅ·´·n° Á¡ºÉ°
°Ä®oÂnÄªnµ³Å¤nÁ·{®µÄµ¦·´· Â¨³Îµ¤µ¡´µÃ¥µ¥Ä®o¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ Ã¥
³o°¤¸¦³µ¦·µ¤¦³Á¤·Ã¥µ¥°¥nµÁ}¦³
4.2.3 ¨»n¤¼o¸É¤¸µÎµ´Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ³o°Å¤nÄo°Îµµ¸É
Åo ¤ µµÎ µ Â®n  ®o µ ¸É Â¨³ªµ¤o ° µ¦ ° ¤µ¤¸ n ª Äµ¦Î µ ®Ã¥µ¥ Â¨³
Ã¥µ¥µ¦«¹¬µ³o°Å¤n¼Îµ¤µÄoÁ}¦³Ã¥rÂn iµ¥Ä iµ¥®¹É Á¡¦µ³³ÎµÄ®oµ¦´
µ¦«¹¬µ·Áº°Åµ ªµ¤¦·Â¨³ªµ¤o°µ¦ °¼o¸ÉÅo¦´¨µÃ¥µ¥ °´³ÎµÄ®oÁ·
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ÁºÉ°Å °ªµ¤ ´Â¥o Á¡¦µ³£µª³ °´·£µ¡³Á·Â¨³Îµ¦°¥¼nÅoÄªµ¤¦· Â¨³ªµ¤
¥»·¦¦¤ Ánµ´Ê
4.3 °o Á°Â³Îµ®¦´µ¦ª·´¥
4.3.1 ª¦¤¸µ¦«¹¬µª·´¥Á¸É¥ª´®¨´¦¦¤ o°´´· Â¨³®¨´·´· °«µµ
nµ Ç ¸ÉnÁ¦·¤Ä®oÁ·´·£µ¡ ª·Á¦µ³®r ´Á¦µ³®r®µ»¦nª¤ °«µµÄÁ¦ºÉ°´·£µ¡Á·
Á¦¸¥Á¸¥Á¡ºÉ°ªµ¤Á oµÄ Äµ¦¦oµ´·£µ¡¦nª¤´¦³®ªnµ«µµ·
4.3.2 ª¦ÎµÁ·µ¦«¹¬µª·´¥®¨´¼¦ °ª·µ«µµ ®µ»¦nª¤ °«µµ¸É
µ¤µ¦Á¦¸¥¦nª¤´Åo Á¡ºÉ°¼oÁ¦¸¥ °»«µµ³Åo¤¸®¨´¼¦¸Éµ¤µ¦Á¦¸¥¦¼o¦nª¤´Åo°¥nµ
Á®¤µ³¤Â¨³nÁ¦·¤Ä®oÁ·ªµ¤Á oµÄ¹É´Â¨³´¦³®ªnµÄÂn¨³«µµ
4.3.3 nÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦«¹¬µª·´¥¦³ª´·«µ¦ro°·ÉÄÁ·¦oµ¦¦r Ã¥Ád
ªoµÄ®oÁ}µ¦Âª®µªµ¤¦·¦nª¤´ Áoµ¦·Á·¦³ Á}µ¦ª·´¥¦³ª´·«µ¦r oª¥
µ¦ª·´¥°µÃ¥¤»n®ª´Ä®oÁ·µ¦·Á·¦³Â¨³ÎµÄ®oÁ®ÈÂªÃo¤¸É³Á· ¹Ê°´Á}Á®»
Á}¨µ¦³ª´·«µ¦r¸Énµ¤µ Ã¥Å¤n¤¸µ¦·Áº°¦³ª´·«µ¦r ÂnÎµÄ®oÁ·µ¦¥°¤¦´
¦nª¤´°¥nµ¤¸Á®»¨
4.3.4 Äµµ¦rÉ¸¤¸ªµ¤¦»Â¦Ä¡ºÊ¸É ª¦j°´ o°Îµ´ °´ª·´¥Ä
µ¦ÁÈ o°¤¼¨µ¦ª·´¥¸ÉÄoª·¸µ¦Á·¼oÂÄÂn¨³¨»n¤Á¡ºÉ°Á}¼oÄ®o o°¤¼¨ Á¡¦µ³¼oÂÄ¡ºÊ¸É
µ¥Âµ¤´  ®ª´  £µÄo ´Ê  ³Á}  ¼o Î µ °» ¤  ¸É n ª Ä®n  ³Á}  ¼o Î µ ¸É º  °Á· 
°»¤µ¦rµ«µµ ®¦º°¼oÎµµ¤¦³Á¦º°µ· ¹É°µÎµÄ®o¤¸¨n° o°¤¼¨¸ÉÄoÄµ¦ª·´¥
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รายนามผูเชี่ยวชาญ ดานสันติภาพ
ศาสตราจารย นายแพทยวันชัย วัฒนศัพท

- ผูอํานวยการศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล
- กรรมการสภาความมั่นคงแหงชาติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสมาอีล ลุตฟ จะปะกียา - คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ ติดตามการศึกษาใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต
- อนุกรรมการ การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
อนุกรรมการ การศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ของมนุษย อนุกรรมการ เพือ่ ความปรองดองและความ
สมานฉันทในพื้นที่ คณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันทแหงชาติ
- คณะกรรมการที่ปรึกษาประจํา กอ.สสส.จชต. กลุม
การศึกษา
รองศาสตราจารย ดร.วไล ณ ปอมเพชร
- อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนศึกษาของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
- อดีตผูเชียวชาญดานการศึกษาเพื่อสันติภาพและสิทธิ
มนุษยชน องคการ UNESCO และเลขาธิการของ AsiaPacific Network for international Education and Values
Education
- ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนเพื่อความเขาใจอันดีและ
สันติภาพของกระทรวงศึกษาธิการรวมกับองคการ
ยูเนสโก
อาจารย ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ
- อนุกรรมการ การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
อนุกรรมการ การสงเสริมพลังความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคมไทย และ อนุกรรมการเพื่อความ
ปรองดองและความสมานฉันทในพืน้ ที่ คณะกรรมการ
อิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ
- ที่ปรึกษาสมาพันธครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
รองศาสตราจารย ดร.มารค ตามไท
- อนุกรรมการ การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ
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รายนามผูเชี่ยวชาญ ดานสันติภาพ ( ตอ)
รองศาสตราจารย ดร.สุรชาติ บํารุงสุข

รองศาสตราจารย ดร.รัตติยา สาและ

รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย บารู

ดร.อัฮหมัด สมบูรณ บัวหลวง

รองศาสตราจารย เสาวนีย จิตตหมวด

รองศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม

พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา

- อาจารยประจําภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการที่ปรึกษาประจํา กอ.สสส.จชต. กลุม
การศึกษา
- อนุกรรมการ การศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ของมนุษย อนุกรรมการ เพือ่ ความปรองดองและความ
สมานฉันทในพื้นที่ คณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันทแหงชาติ
- อนุกรรมการ การสงเสริมพลังความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคมไทย อนุกรรมการ เพือ่ ความ
ปรองดองและความสมานฉันทในพืน้ ที่ คณะกรรมการ
อิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ
- อนุกรรมการ และผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
สงเสริมความไววางใจ ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน
อนุกรรมการ การความขัดแยงดวยสันติวิธี
อนุกรรมการเพื่อความปรองดองและความสมานฉันทใน
พื้นที่ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ
- อนุกรรมการ การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
อนุกรรมการ การศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ของมนุษย คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท
แหงชาติ
- อนุกรรมการ การศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ของมนุษย อนุกรรมการ การสงเสริมพลังความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย คณะกรรมการ
อิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ
- อนุกรรมการ การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
อนุกรรมการ การศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ของมนุษย คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท
แหงชาติ
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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รายนามผูเชี่ยวชาญ ดานสันติภาพ ( ตอ)
รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม

- นักวิชาการเจาของความเรียงสันติภาพโลก เรื่องCreating
Sustainable World Peace ชนะเลิศระดับนานาชาติ จาก
Rethinkers’ Organization ประเทศ Cannada
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการรางกฎหมายเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา รัฐสภา
- หัวหนาคณะวิจัย โครงการสงเสริมศาสนาในการพัฒนา
สังคมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม สํานัก
นายกรัฐมนตรี

รองศาสตราจารย ดร.จรัญ มะลูลีม

อาจารย เจะสะปอิง บารู

พระมหาชรัช อุชุจาโร

- อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- อดีตที่ปรึกษาศูนยอํานวยการจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.)
- ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิบัติราชการพื้นที่ 9
จังหวัดชายแดนภาคใต
- คณะกรรมการติดตามความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต สํานักนายกรัฐมนตรี
- คณะกรรมการติดตามเหตุระเบิดในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ของสภาผูแทนราษฎร
- คณะกรรมการติดตามความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต (วุฒิสภา)
- คณะกรรมการการไตสวนอิสระคดีกรือเซะและตากใบ
- ผูอํานวยการสถาบันอิสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
- มีผลงานดานจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา หลักสูตรสันติ
ศึกษา สันติวิจยั และการวิจยั เกี่ยวกับสันติภาพ ของ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
- ผลงานรวมกับเครือขาย คายสันติภาพของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพืน้ ที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต
- รองเจาอาวาสวัดชางไห อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
- นักวิชาการสันติวิธี
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รายนามผูเชี่ยวชาญ ดานสันติภาพ ( ตอ)
รองศาสตราจารย ดร.พศิน แตงจวง

อาจารย รังสรรค ทองทา

- อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- บทความนําเสนอในวารสาร วิชาการ ASIAISL เกี่ยวกับ
ความรุนแรงและสันติภาพทัว่ ไป
- เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ ติดตามการศึกษา
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ผูบริหารโรงเรียนธรรมมิสลาม
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คําศัพทเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
กุรอาน, อัลกุรอาน หรือ แปลวา การรวบรวม หรือการอาน หมายถึงคัมภีรของอิสลามซึ่งถือวา
เปน ธรรมนูญแหงชีวิต เปนคัมภีรที่อัลลอหฺที่ไดทรงประทานใหทาน
อัลกุรอานุลกะรีม
ศาสดามุฮัมมัด (ศ) เพื่อเปนทางนํา แกมนุษยชาติ
(อาหรับ)
กุรบาน

(อาหรับ แปลวา การเขาใกล) ในอิสลามหมายถึง การเขาใกลตออัลลอหฺ
ดวยการการเชือดสัตวพลีตอพระองคในวันอีดุลอัฎฮา

กุโบร

สุสานมุสลิม ยืมจากภาษามลายู กุโบรฺ จาก กุโบรฺ จากภาษาอาหรับ

กาฟร (อาหรับ)

แปลวา ผูปฏิเสธ ผูไมยอมรับ ผูเนรคุณหมายถึงผูไมใชมสุ ลิม

คอเต็บ (มลายู ยืมจาก
อาหรับ)

ดู คอฏีบ

คุฏบะหฺ (อาหรับ)

การบรรยายธรรมตักเตือนมุสลิม

คอฏีบ (อาหรับ)

ผูบรรยายธรรมตักเตือนมุสลิม กอนการละหมาดวันศุกร

ซะกาต (อาหรับ)

แปลวา การทําใหบริสุทธิ์ หมายถึง การบริจาคทานบังคับ เชน 2.5% ของ
เงินทองที่เหลือจากการใช

ซุนนะหฺ(อาหรับ)

ภาษาอาหรับ แปลวา แนวทาง ในวิชาฮะดีษ และ อุศูลุลฟกหฺ หมายถึง
คําพูด การกระทํา หรือการยอมรับของทานนบีมุฮํามัด (ซล) ในวิชาฟกหฺ
คือ การเจริญรอยทานนบี (ศ) ดวยการปฏิบัติตามสิ่งที่ทานนบี (ศ) เคย
ปฏิบัติ ซึ่งถือวาหากทําแลวจะไดรับผลบุญ แตถาละทิ้งก็ไมเปนบาปแต
ประการใด
ผูที่ถือลัทธิ อะหลุซซุนนะห

ซุนนีย (อาหรับ)
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คําศัพทเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ตอ)
ซูเปาะ

สาบาน

ดนยา (อาหรับ)

(อาหรับ แปลวา ต่ํา) โลกชั้นต่ํา หมายถึงโลกปจจุบัน

ดุอาอฺ (อาหรับ)

(อาหรับ แปลวา การวิงวอน) การขอในสิ่งที่ตองการจากอัลลอหฺ

ตัมมัต (มลายู)

ยืมจากอาหรับ ตัมมัต (กริยา แปลวา บริบูรณ) หมายถึงการอาน
อัลกุรอานจบหนึ่งเลม

เตาฮีด (อาหรับ)

เอกภาพ

นบี (อาหรับ)

แปลวา ผูพยากรณ, ศาสดาพยากรณ คือ บุรุษที่อัลลอหฺทรงติดตอดวย
เพื่อใหทราบเรือ่ งศาสนาของพระองค

นมาซ (ฟารซี)

แปลวาการวิงวอนขอพรจากอัลลอหฺที่มุสลิมทุกคนจําเปนตองปฏิบัติ วัน
ละหาเวลา คือเวลารุงอรุณกอนตะวันขึ้น (ฟจญริ) เวลาหลังเที่ยง (ซุหฺริ
(ดุหฺริ) และ อัศริ) เวลาหลังตะวันตกดิน (มัฆริบ และ อิชาอ) การนมาซ
ถือวาเปนการทําอิบาดะหฺทสี่ ําคัญที่สุดขอหนึ่ง เปนหลักอิสลามขอหนึ่ง
ซึ่งมุสลิมตองปฏิบัติ ดู ศอลาต

บิลาล หรือ บิหลาล
(อาหรับ)

ผูประกาศเรียกรองมุสลิม สูการนมาซเมื่อถึงเวลา เดิมเปนชื่อของสาวก
คนแรก

ปอเนาะ

(ยืมจากภาษามลายูกลาง ปนดก ยืมจากอาหรับ ฟุนดุก แปลวา โรงแรม)
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่จัดเตรียมหอพักใหนักเรียนอาศัย

ฟรดูอัยนิ (อาหรับ)

ขอบังคับที่มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติ ในภาษาไทยเพีย้ นเปน ฟรดูอีน เชน
โรงเรียนฟรดูอีน คือโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่สอนวิชาภาคบังคับ
เกี่ยวกับความเชื่อถือและการปฏิบัติ
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คําศัพทเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ตอ)
มัสยิด (อาหรับ)

ศูนยรวมมุสลิมในชุมชนเพือ่ ทําการละหมาด ประชุม สอนหนังสือ หรือ
อื่น ๆ ในการทํากิจการที่ดี มีประโยชนตอ สังคมสวนรวม

มุนาฟก

(อาหรับ แปลวา คนสับปลับ) หมายถึง ผูท ี่แสดงตนเปนมุสลิมแตซอน
ความปฏิเสธ หรือความสับปลับไวในใจ

รอมะฎอน

เดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญเราะหฺ หรือปฏิทินอิสลาม เปนเดือนทีม่ ุสลิม
ถือศีลอดทั้งเดือน

ละหมาด

ดู นมาซ

(ศ) หรือ (ศล)

อักษรยอแทนประโยค "ศอลลัลลอหุ อะลัยฮิ วะอาลิฮี วะซัลลัม" (อัลลอ
หฺทรงประทานพรและความสันติแกมุฮัมมัดและวงศวานของทาน) ซึง่ ใช
ตอทายชื่อของทานศาสดามุฮัมมัด(ศ) เพื่อเปนการใหเกียรติและยกยอง
ทาน

สุนัต

การขริบหนังที่อวัยเพศชาย เปนคําที่ยืมจากภาษามลายู ซูนัต ซึ่งมี
ความหมายเดียวกัน ยืมมาจากภาษาอาหรับ ซุนนะหฺ แปลวา แนวทาง.
เขาสุนัต ขริบหนังที่อวัยเพศชาย

สุหนี่

ดู ซุนนีย

อะมัล

ใชในภาษามลายู หมายถึง การกระทําความดี หรือ การทําอิบาดะหฺ ยืม
จากอาหรับ อะมัล แปลวา การทํา

อัลลอฮฺ

(จากคําอาหรับ Allah) บางทีออกเสียงเปน อัลเลาะฮ ก็มี

อาซาน (อาหรับ)

การเรียกรอง การเชิญชวนสูก ารนมาซ
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คําศัพทเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (ตอ)
อาคิรัต (มลายู)

ดู อาคิเราะหฺ

อาคิเราะหฺ (อาหรับ)

วันสุดทาย หรือปรโลก

อิมาน (อาหรับ)

แปลวา การศรัทธา ในอิสลามคือการศรัทธาตออัลลอหฺ

อิมาม, อิหมาม (อาหรับ) แปลวา ผูนํา คือ ผูนําในการทําละหมาด, ผูนําในชุมชน, ผูที่มีความรูและ
มีคุณธรรม หรือผูนําในศาสนาอิสลาม นั่นคืออิมาม 12 ทาน
อีมาน ( )إِﻳﻤَﺎنอานวา อี-มาน รากศัพทเดิมมาจากคําวา ﻦ
َ  ( ﺁ َﻣอา- มา นา ) ตามหลักภาษา หมายถึง การเชื่อมั่นทีม่ ีปฏิสัมพันธกับความนอบ
นอม และการนอมรับควบคูไปดวย ตามศาสนบัญญัติ หมายถึง การ
เชื่อมั่นดวยหัวใจ, การยอมรับ (พูด) ดวยลิ้น, การปฏิบัติดวยรางกาย และ
อีมานจะเพิ่มขึน้ โดยการภักดี และจะลดลงโดยการประพฤติชั่ว
ฮัจญ (อาหรับ)

การไปแสวงบุญที่นครมักกะห ประเทศซาอุดีอาระเบีย ผูท ี่ทําฮัจญแลว
เรียกวา ฮัจยี (ที่ถูกตองคือ ฮาจญ)

ฮะดีษ

(อาหรับ คําพูด) คําพูด การกระทํา และการยอมรับของศาสนทูตมุฮัมมัด
นิยมแปลวา พระวจนะของศาสนทูต

ฮะรอม

(อาหรับ แปลวา สิ่งตองหาม) สิ่งที่กฎบัญญัติศาสนาอิสลามหามไมให
ทํา อาหาร ฮะรอม คืออาหารที่ผิดกับหลักศาสนาอิสลาม เชนสุรา หรือ
เนื้อสุกร

ฮะลาล

(อาหรับ แปลวา สิ่งที่ถูกอนุมัติ) สิ่งที่กฎบัญญัติศาสนาอิสลามอนุมัติให
ทํา อาหาร ฮะลาล คืออาหารที่ไมผิดกับหลักศาสนาอิสลาม

ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรม
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถาม
แนวโนมของนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพ
ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ตําแหนงหรือผลงานของทานดานการสงเสริมและแสวงหาแนวทางสรางเสริมสันติภาพ หรือการแกไขปญหาใน
พื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดน
สามจังหวัดภาคใต
คําชี้แจง
กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับแนวโนมของนโยบายการจัดการศึกษา
ที่สอดคลองกับโลกทัศนเกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต โดยพิจารณาโดยใชเกณฑพิจารณา ดังนี้
1. หมายถึงแนวโนมนั้นมีความเปนไปไดในระดับนอยทีส่ ุด
2. หมายถึงแนวโนมนั้นมีความเปนไปไดในระดับนอย
3. หมายถึงแนวโนมนั้นมีความเปนไปไดในระดับปานกลาง
4. หมายถึงแนวโนมนั้นมีความเปนไปไดในระดับมาก
5. หมายถึงแนวโนมนั้นมีความเปนไปไดในระดับมากที่สุด
1. การกําหนดนโยบาย
รายการ
ความเปนไปได
5 4 3 2 1
1. การกําหนดนโยบายการศึกษา จะตองทบทวนและยกเลิกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ที่ไม
สอดคลองกับ ศาสนา วัฒนธรรม ( ทั้งวัฒนธรรมอิสลาม และวัฒนธรรมมลายู) รวมถึงตอง
สอดคลองกับวิถีชีวติ ของคนในพื้นที่ และตองคํานึงถึงความตองการของชุมชนเปนหลักดวย
2. กระบวนการกําหนดนโยบายดานการศึกษาจะตองเปนการดําเนินการโดยคนในพื้นที่ไมใชการ
กําหนดนโยบายจากสวนกลาง โดยสาระสําคัญของนโยบายจะตองอยูในกรอบของกฎหมายที่เอื้อ
ใหดําเนินการได
3. กระบวนการกําหนดนโยบายควรเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ทุกฝายเขาไปมีสวนรวมใหมาก
ที่สุดไมใชเปนตัวแทนของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง และควรมีผูนําทางศาสนารวมดวย โดยจะตองได
ขอยุติที่มาจากความเขาใจและการยอมรับของทุกฝาย
4. การกําหนดนโยบายจะตองมีรูปแบบในการรวมพลังทางความคิดของทุกฝายในรูปของคณะทํางาน
โดยมีบรรยายกาศของกัลยาณมิตร บนฐานคิดของความสมานฉันทคือความพอใจรวมกันทุกฝาย
5. กระบวนวิธีคิดในการกําหนดนโยบายการศึกษาคนในพื้นที่จะตองยอมรับบริบทของโลกและ
สังคมที่เปลี่ยนไป เนนการวิเคราะหปญหากับปจจัยแวดลอมเพื่อใหการศึกษาสามารถพัฒนา
ศักยภาพคนใหสามารถดํารงชีวิตในบริบทของสังคมในปจจุบัน
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ความเปนไปได
5 4 3 2 1

6.

การจัดการศึกษาเปนบริการที่รัฐจัดใหกับประชาชนทุกคนรัฐจึงยังจําเปนที่จะตองกําหนดนโยบาย
และระบบการควบคุม รวมถึงการจัดงบประมาณและทรัพยากรใหพอเพียง
7. กระบวนการกําหนดนโยบายจะตองไมทําใหคนในพื้นที่รูสึกวาถูกรัฐแทรกแซงและครอบงํา
8. การกําหนดนโยบายของรัฐจะตองคํานึงถึงยุทธศาสตรของฝายที่กอความไมสงบโดยตองยอมรับวา
มีกลุมที่ตองการแบงแยกดินแดนจริง
9. ในการกําหนดนโยบายไมควรยึดเอา ตัวแบบนโยบายมาจากตางประเทศ
10. ในการกําหนดนโยบายในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตรัฐบาลจะตองจริงจังไมเพิกเฉยกับ
ปญหาดานการศึกษาและถือเปนวาระแหงชาติ
11. กระบวนวิธีคิดในการกําหนดนโยบายการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตไมควรให
ความสําคัญในเรื่องความมั่นคงของรัฐ มากกวาประเด็นอื่นและการพิจารณาเรื่องความมั่นคง
จะตองพิจารณาเรื่องความมั่นคงของมนุษยมากกวาความมั่นคงของรัฐ
12. กระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตจะตองปรับเปลี่ยน
แนวคิดและทิศทางของนโยบายจากนโยบายของรัฐที่ผานมาทั้งหมด
13. กระบวนการกําหนดนโยบายการศึกษาไมจําเปนจะตองทําใหมทั้งระบบควรนําบางสวนมาทบทวน
วิเคราะห เนื่องจากมีสวนที่เปนประโยชนในการจัดการศึกษาอยูหลายประเด็น
14. การกําหนดนโยบายการศึกษาของรัฐ ควรใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
เกษตร และกระทรวงที่เกี่ยวของกับการพัฒนา เขามาเปนหนวยหลักในการดําเนินการ โดยมี
หนวยงานของทหาร ตํารวจ และมหาดไทยเปนสวนเฝาระวังรักษาความปลอดภัย
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
2.สาระและเนื้อหาของนโยบาย
2.1 หลักการ และเปาหมาย
รายการ
1. เปาหมายของการจัดการศึกษาตองมุงเนนใหผูเรียนมีจริยธรรมและคุณธรรมซึ่งเปนคุณลักษณะของ
ความเปนมนุษย
2. เปาหมายของการจัดการศึกษาตองผลิตคนดี ซึ่งเปนคนดีตามหลักศาสนาของทุกศาสนา
3. เปาหมายของการจัดการศึกษาในสวนของความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของมนุษยจะเกิดไดเมื่อ
จัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น
4. เปาหมายของการจัดการศึกษาตองคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของประเทศมากกวาประโยชนสวนตน
หรือของคนเฉพาะกลุม
5. เปาหมายของการจัดการศึกษาจะตองทําใหผูเรียนมีความสํานึกในชาติ พระมหากษัตริย โดยจะตองมี
ความเสียสละเพือ่ ชาติ
6. การกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาตองคํานึงวาอยากเห็นชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใตเปน
อยางไร

ความเปนไปได
5 4 3 2 1
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ความเปนไปได
5 4 3 2 1

7. เปาหมายของการจัดการศึกษาจะตองมุงใหเกิดสันติภาพที่ถาวร โดยรัฐและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับจะตองคํานึงถึง สัจธรรม (truth) ความยุติธรรม (justice) ความรัก (Love) เสรีภาพ (freedom)
8. นโยบายการศึกษาของรัฐจะตองไมเปลี่ยนแปลงบอย
9. การกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาจะตองชัดเจนไมเปนอุดมคติมากไป เพราะไมสามารถนําไป
ปฏิบัติได และจะทําใหเกิดปญหามากขึ้น
10. เพื่อใหนโยบายดานการศึกษา มีผลตอการแกปญหาการศึกษา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
จะตองกําหนดไวใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ
11. รัฐจะตองจัดทํา master plan ทางการศึกษาเพื่อจะไดมีทิศทาง เปาหมายที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
2.2 การจัดโครงสราง
รายการ
1. โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวัฒนธรรม ไมควรแยกกันเพราะจะทําใหการพัฒนา
ผูเรียนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู หรือการใชคุณธรรมนําความรูปฏิบัติได
ยาก
2. ควรยกเลิกโครงสรางของเขตพื้นที่การศึกษาที่ใชอยูปจจุบัน เพราะไมสอดคลองกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต
3. รัฐตองสงเสริมใหเกิดองคกร ดานการศึกษาที่มีความเขมแข็งเชน สภาการศึกษา ของพื้นที่ชายแดน
สามจังหวัดภาคใต ซึ่งจะตองมีผูแทนทุกฝายรวมถึงผูนําศาสนารวมเปนกรรมการดวย โดยมีการสรร
หากรรมการตามสัดสวนที่เหมาะสม และรัฐจะตองสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษา ควบคุม
ทิศทาง เปาหมาย หลักสูตร และ มีการติดตาม ประเมินผล อยางเปนระบบ
4. หากไมมีการจัดตั้งสภาการศึกษาของพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตจะตองมีผูแทนดานการศึกษา
จากพื้นที่ในทุกหนวยงานดานการศึกษา
5. โครงสรางในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต ควรใชโครงสราง
ของสภาทองถิ่น (การปกครองสวนทองถิ่นแบบเดิม) ซึ่งประกอบดวยสภาซูรอ หลาย ๆสภา ที่มีการ
บริหารในทุกเรื่องของทองถิ่นได เพราะมีโครงสรางแบบเสมอภาค สามารถ ดูแลคนในชุมชนได
6. การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตควรตองกําหนดใหเปนพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่
เฉพาะทางการศึกษา
7. การกําหนดใหพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตเปนพื้นทีพ่ ิเศษไมมีความจําเปน หากกระบวนการ
กําหนดนโยบายผานการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ เพราะปญหาอยูที่การจัดการศึกษาที่ไม
สอดคลองความตองการ
รายการ
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8.

4

3

2

1

การกําหนดใหพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตเปนพื้นทีพ่ ิเศษจะสงเสริมใหเกิดการแตกแยกจาก
สวนอื่น ๆของประเทศจากระบบปกติ
9. สภาการศึกษาของพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต จะทําใหเกิดดุลยภาพ กับคนเฉพาะกลุมและทํา
ใหเกิดการ แสวงหาผลประโยชนของคนบางกลุม จึงไมควรกําหนดเปนพื้นที่พิเศษ
10. ควรมีหนวยงานที่ไมใชองคกรของรัฐ เปนที่ปรึกษา และใหการชวยเหลือดานการจัดการศึกษาใน
พื้นที่
11. สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอม ใหดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบ
บริหาร และการจัดการที่เปนของตนเองมีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ
12. การจัดการศึกษาของในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต ไมควรใหองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ
เนื่องจากยังไมมีความพรอม
13. องคกรทางดานศาสนาตองเปนอิสระจากการเมืองเพื่อใหสามารถดําเนินการใหเกิดคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการศึกษาไดอยางคลองตัว
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
2.3 ระบบการศึกษา
รายการ
ความเปนไปได
5 4 3 2 1
1. นโยบายการจัดการศึกษาจะตองไมอยูใ นกรอบเดิมเชน การกําหนดรูปแบบ ในระบบ
นอกระบบ ฯลฯ
2. การจัดการศึกษาตองไมเนนเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบเทานั้น เนื่องจากทําใหคนทั่วไปขาด
โอกาสทางการศึกษา ควรใหมีการจัดการศึกษา นอกระบบ และตามอัธยาศัย มากขึ้น
3. โครงสรางของการจัดการศึกษาควรจัดใหมีการเรียนรวมระหวางไทยพุทธและไทยมุสลิม เพื่อ
สัมพันธภาพที่ดี โดยการพัฒนาโรงเรียนของรัฐบาลทุกระดับใหมีคุณภาพ และจัดใหมีการเรียนทั้ง
วิชาสามัญ และวิชาทางดานศาสนา ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามศาสนาที่ตนเองนับถือ
4. โครงสรางของการจัดการศึกษาควรปรับชวงชั้นของการเรียนดานศาสนาใหสามารถเทียบโอนกับ
ระบบการศึกษาของรัฐได
5. ระบบการศึกษาของพื้นที่มีอยูแลว ซึ่งประกอบดวย เราเฏาะฮ ตาดีกา และ ปอเนาะ เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่แลว
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
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2.4 แนวการจัดการศึกษาและการบริหาร
รายการ
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

การจัดการศึกษาจะตองมีการเรียนวิชาทางดานศาสนาทุกระดับ โดยสถานศึกษาจะตองใหผูเรียน
สามารถเลือกเรียนศาสนาที่ตนเองนับถือไดตามความตองการ
สถานศึกษาของรัฐจะตองจัดใหมีการสอนดานศาสนาเทาๆกับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
การสอนศาสนาตองเปนไปเพื่อการพัฒนาและเพื่อการดํารงชีวิต
การจัดการศึกษาจะตองมุงใหผูเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนเพื่อใหเกิดความผูกพันกับชุมชน
การจัดการศึกษาจะตองมีทางเลือกใหผูเรียนสามารถเลือกไดอยางหลากหลาย
การจัดการศึกษาจะตองทําใหมีมาตรฐานที่ไปสูความเปนสากลไดเมื่อจบการศึกษาแลวสามารถศึกษา
ตอในประเทศและตางประเทศไดโดยหลักสูตรควรพัฒนาใหเปนสากลมากขึ้น พัฒนาคนใหมีโลก
ทัศนกวางขึ้นสามารถอยูรวมกับคนในสังคมไดมากขึ้น
การจัดการศึกษาจะตองใหมีความรูที่เปนสากล และเสริมดวยความเขาใจทางศาสนาตองมีการหลอม
รวมบูรณาการศาสนา สามัญ อาชีพ ใหมีความเหมาะสม
ควรพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และ ใน ปอเนาะใหมีมาตรฐาน
สามารถเปนตนแบบที่ดี โดยรัฐใหการสนับสนุนทรัพยากร
การจัดการศึกษาตอง เนนความคลองตัวไมยึดติดกฎเกณฑเกินไปตองลดเงื่อนไขของระบบราชการ
รัฐตองชวยเหลือสนับสนุนทรัพยากร สวนเรื่องหลักสูตรเปนของเรื่องจิตวิญญาณควรใหทองถิ่นเปน
ผูดําเนินการ โดยการสงเสริมใหเรียนรูเกี่ยวกับศาสนา ความเปนเชื้อชาติ เปนรัฐปตตานี ที่ถูกตอง
การศึกษาจะตองสงเสริมใหมีการเรียนรูในหลายมิติ
การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตควรคํานึงถึงการทําใหผูเรียนเกิดกระบวนคิด
วิเคราะห สามารถแยกเรื่องความเชือ่ กับความจริงได เปนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และสามารถใช
ความคิดเชิงบวกในการแกปญหา
การจัดการเรียนการสอนจะตองมุงที่จะใหผูเรียนใชระบบคิดแบบอนาคตโดยมองไปขางหนา
สนับสนุนใหมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้นและสามารถบริหารจัดการอยางเปนอิสระ
การจัดการศึกษาควรวางรากฐานของวิชาชีพตั้งแตระดับประถมศึกษาและสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและชุมชน เพื่อใหสามารถนําไปประกอบอาชีพได การจัดการเรียนการสอนตอง
สอดแทรกวิชาชีพ
สถาบันการศึกษาดานอาชีวศึกษาควรเชื่อมโยงกับผูประกอบการเชนการฝกงาน และผูประกอบการ
ควรใหความรวมมือสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตคนสนองผูประกอบการ
การจัดการศึกษาตองคํานึงถึงการใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนทุกคนใหมีความเสมอภาคทาง
การศึกษา มีโอกาสที่จะศึกษาตอในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพ
การจัดทํายุทธศาสตรทางการศึกษาตองมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่จริง ๆ และตองมีการแตงตั้ง
ในรูปของกรรมการไมใชการเชิญผูแทนมาประชุม โดยจะตองใหอํานาจหนาที่ในรูปแบบของ
คณะกรรมการและ มีสิทธิในการออกเสียง
ควรมีการประชุมเพื่อระดมความคิดจากผูแทนทุกฝายเพื่อจัดทําหลักสูตรวิชาประวัติศาสตรให
ถูกตอง และมีการจัดการเรียนการสอนใหเด็กเรียนรูประวัติศาสตรในทางสรางสรรค
ในการจัดทํานโยบายในสวนของหลักสูตรจะตองกําหนดหลักสูตรจากสวนกลาง รอยละ 60 และ
หลักสูตรทองถิ่น รอยละ 40
หลักสูตรตองให ทองถิ่นยอมรับ สิ่งที่ควรจะเปนคืออะไร และสวนที่รัฐควรจะใหคืออะไร
ผสมผสานจนเกิดการยอมรับใหเขาเห็นประโยชนตองใหชุมชนเขาปรับเอง โดยเอาวิชาสามัญเขาไป
ปรับกับทองถิ่น
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22. มีการสอนสันติศึกษา จะตองใหมองใหเขาใจความแตกตางของคนตองแยกได สรางความเปนมิตร
สันติศึกษาตองฝกทักษะสันติวิธีและ สอนการเสริมสรางสันติสุขตามแนวของทุกศาสนา
23. เนนและสงเสริมใหมีการใชสื่อ ภาษามลายู อยางหลากหลาย เรงใหเรียนรู เปดกวาง มุงใหเกิดการ
กระตุนใหอยากคนหาและเรียนรูจากแหลงขอมูลอื่น ๆ สอดแทรกภาษาไทยจากที่เขาอยากเรียนรู
24. ควรสงเสริมใหมีการสอนพื้นฐานความรูเบื้องตนของทุกศาสนาเพื่อความเขาใจที่ถูกตอง และให
เลือกเรียนวิชาทางดานศาสนาที่ตนเองนับถือรวมถึง สนับสนุนใหปฏิบัติศาสนกิจ ตามศาสนาของ
ผูเรียนอยางเสมอภาค
25. การจัดการศึกษาควรจัดใหมีแหลงการเรียนรูที่หลายหลาย และจํานวนเพียงพอ และการเรียนการ
สอนจะตองเนนความหลากหลายของแหลงที่มาของขอมูล
26. การจัดการศึกษาควรเนนใหการเรียนการสอนโดยใช สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และหลากหลาย
เพื่อเปดโลกทัศน และแกปญหาบุคลากร เชนการใช e- learning ดาวเทียม อินเตอรเน็ต
27. ในการใหโควตาจะตองมีระบบการคัดเลือกคนอยางมีระบบ มีขั้นตอนในพิจารณาอยางโปรงใส เพื่อ
ปองกันการเอื้อประโยชนตอคนบางกลุม ควรพิจารณาถึงผลการเรียนและฐานะประกอบกัน
28. การใหโควตาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจะตองดําเนินการอยางเปนรูปธรรมและสถานศึกษา
ตาง ๆจะตองสนับสนุนและสงเสริมโดยมีมาตรการที่ชัดเจน
29. การใหโควตาในการเขาศึกษาตอในสถาบันตาง ๆ ควรใหมีเกณฑขั้นต่ําสําหรับนักเรียนในพื้นที่
ทั้งหมดไมแยกวาเปนไทยพุทธหรือไทยมุสลิม
30. การใหโควตาตองผานการพิจารณาแบบการซากาตไมใชการคัดเลือกเพราะ ชุมชนจะรูวาควร
พิจารณาใหแกใครซึ่งอาจไมใชคนเกงแตเปนคนดีและยากจน
31. เปดโอกาสใหผูที่จบจากตางประเทศสามารถเทียบคุณวุฒิ และประกอบอาชีพได
32. การเทียบคุณวุฒิควรมี ใชมาตรฐานวิชาชีพมาทดสอบการประกอบการอนุญาต
33. การใหทุนการศึกษาจะตองไมผูกมัด เปนการใหอยางมีกลยุทธใชความผูกพันกับผูใหทุนการศึกษา
34. สงเสริมการใหทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาตอในตางประเทศใหมากขึ้น
35. รัฐจะตองใหโอกาสคนในพื้นที่ในการศึกษาดูงานเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มากขึ้น
36. ควรการสอนภาษาในเชิงพัฒนาโดยสอนภาษาใหมและรักษาวัฒนธรรมของภาษาแม
37. ควรสอนภาษาไทยเพื่อประโยชนของการใชงาน และใหเปนการเรียนรูตามธรรมชาติโดยรัฐมีหนาที่
ในการอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
38. จัดตั้งสถาบันการสอนภาษาไทยที่เปนมาตรฐาน เพื่อทําใหคนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาไทย
39. การจัดการศึกษาจะตองเนนเรื่องของภาษาเพื่อการสื่อสารที่สรางความเขาใจระหวางบุคคล ทั้งภาษา
มลายู ภาษาไทย และ ภาษาตางประเทศ จะควรใหมีทางเลือกมากกวา 2 ภาษา
40. ควรพัฒนา ผูนําศาสนา โตะครู โตะอิหมาน ใหสามารถสื่อสารเปนสื่อกลางเพื่อสรางความเขาใจ
ระหวางคนในพื้นที่ ที่มีปญหาในการใชภาษาไทย
41. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ควรมีมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาเปนการเฉพาะที่
สามารถใหใชภาษาอาหรับในการเรียนการสอนได
42. มีการศึกษาวิจัยคุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
43. ขอเสนอการวิจัยของหนวยงานทางการศึกษาจะตองนําไปสูการปฏิบัติได โดยเชื่อมโยงไปถึง
หนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ความเปนไปได
4 3 2 1
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ
.................................................................................................................................................................................................................. ....... ..........................
........................................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................................................................................................ ....... .....
............................................................................................................................................................................................................ ....... .....
2.5 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
รายการ
ความเปนไปได
5 4 3 2 1
1. การประเมินภายนอกของสถานศึกษาควรประเมินจากขอมูลเชิงประจักษ เชนประเมินจากการ
สอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง หรือ ประเมินจากสถิติการศึกษาตอ ไมใชการประเมินจาก
เอกสาร
2. พัฒนาระบบการควบคุม กํากับ และการประเมินผลการจัดการศึกษา ในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพมีการ
ติดตาม ตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจังเพือ่ ใหเกิดการปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรม
3. ระบบประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของพื้นทีค่ วรเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมใน
การกําหนดและควบคุมคุณภาพ
4. ในการประเมินผลการเรียนควรดําเนินการใหสามารถเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาได
5. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานทั้งในระดับพื้นที่ และมาตรฐานกลาง และมีการ
กําหนดโดยมีกฎหมายรองรับ
6. เกณฑมาตรฐานกลางจะตองกําหนดไวกวาง ๆ และพิจารณาหาขอสรุปใหไดรวมกันกับมาตรฐานของ
แตละพื้นที่
7. เกณฑมาตรฐานการศึกษากลางควรใชขอสอบกลางเปนการประกันคุณภาพ โดยจัดการสอบทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. การลดเกณฑมาตรฐานของการศึกษาในพื้นที่จะทําใหคุณภาพการศึกษาต่ําลง และเสียประโยชนตอ
การการศึกษาของผูเรียน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
2.6 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
รายการ
ความเปนไปได
5 4 3 2 1
1. ครูในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต จะตองเปนตัวแทนของผูปกครอง เปนสวนหนึ่งของสังคมและ
ชุมชน ครูจะตองรักและเขาใจทองถิ่นเพื่อใหเปนที่ยอมรับของคนทองถิ่น
2. ไมควรฝกอบรมครูในลักษณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องไมสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ชายแดนสาม
จังหวัดภาคใต
3. ระบบการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมโดยการสรรหา
คนในพื้นที่ เขามาทําหนาที่ใหมาก ๆ ที่สุด และตองเลิกระบบการคัดเลือกครูแบบเดิม
4. บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตจะตองไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานโดยมี
การประเมินบุคลากร เชนมีการประเมินคุณภาพทุก 3-5 ป
5. จะตองกําหนดมาตรฐานครูที่สอนในแตละสาขาใหสอบผานมาตรฐาน ควบคุมคุณสมบัติครูเพื่อให
สามารถสอนนักเรียนใหไดมาตรฐาน
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รายการ
6.

ความเปนไปได
5 4 3 2 1

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใตควรเนนที่การปลูกฝงคุณธรรม
และจิตสํานึก
7. ตองมีสถาบันพัฒนาครู โดยตรงโดยสรรหาจากผูมีคุณวุฒิทุกวิชาแลวนํามาฝกศึกษาอบรมวิชาชีพครู
8. จะตองจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมรวมทั้ง โตะอิหมาม โตะครู ผูนําทางศาสนา
ใหสามารถถายทอดความรูไดอยางมีมาตรฐาน เนนใหครูมีจรรยาบรรณ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
9. ศอ.บต. ควรรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ทุกระดับอยางตอเนื่อง
10. รัฐจะตองวางแผนในการผลิตครูในพื้นที่อยางเปนระบบ มีการผลิตและประกันการมีงานทํา
11. การเลือกสรรผูแทนดานการศึกษาเพื่อมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ไมจําเปนตองเปนโตะครูหรือ
ครูตามตําแหนง ใหเลือกจากผูนําที่ชุมชนยอมรับ
12. จะตองมีระบบการเทียบคุณวุฒิ แกผูที่จบการศึกษามาจากตางประเทศ ในสาขาตาง ๆ และมี
กระบวนการจะตองรวดเร็ว โปรงใส
13. รัฐจะตองมีมาตรการในการแกไขปญหาเรื่องการยายออกของบุคลากร
14. รัฐจะตองพัฒนาระบบการประเมินผลงานของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งใหความมั่นใจในเรื่อง
ความปลอดภัยและขวัญกําลังใจอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
2.7 ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การศึกษา
รายการ
ความเปนไปได
5 4 3 2 1
1. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลองกับความจําเปน
ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต
2. งบประมาณควรใหชุมชนบริหารจัดการเองเนื่องจากจะไดบริหารตามสภาพจริง ไมควรใชการ
สนับสนุนแบบการใหเงินอุดหนุนรายหัว
3. ไมควรสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัว เนื่องจากทําใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนของกลุมคนบาง
กลุม
4. รัฐควรเปดเผยและประชาสัมพันธ แนวทางการสนับสนุนงบประมาณแกสาธารณชนโดยเฉพาะใน
พื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต เพื่อสรางความเขาใจแกประชาชน
5. รัฐจะตองมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและจริงจัง
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
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3. การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
รายการ
1.

ความเปนไปได
5 4 3 2 1

รัฐจะตองผลักดัน และสงเสริมใหเกิดการนํานโยบายไปปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรมและมีการกํากับ
ดูแลอยางจริงจัง
2. การมีสวนรวมของประชาชนที่ไมสามารถใหขอเสนอแนะในเชิงนโยบายได ควรใชการสอบถาม
ความตองการเพื่อเปนขอมูลปฐมภูมิ ในการนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบาย
3. ผูแทนของชุมชนในเรื่องของการศึกษาจะตองมีระบบคิดวิเคราะหที่ดี มีความสามารถในการเตรียม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐได
4. ประชาชนควรมีสวนรวมในการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่น ทั้งในดาน
การจัดหลักสูตร และการกําหนดยุทธศาสตรอยางจริงจังและกรรมการควรมาจากการสรรหา
5. ระบบการคัดเลือกผูแทนและกรรมการทางการศึกษาจะตองมีความเขมแข็งไมมีการแทรกแทรกทาง
การเมือง
6. รัฐตองสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ ขอมูลดานการศึกษา ใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบขอมูลที่
ถูกตองโดยนํา พระวจนะ จาก คัมภีรอลั กุรอานมาประกอบในการประชาสัมพันธ เพื่อความเขาใจ
และความเชื่อถือ
7. จัดทําคูมือสําหรับบุคลากรทางการศึกษาที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของ การดําเนินการตาม
พรบ.การศึกษาแหงชาติ กับ หลักการในศาสนาอิสลาม
8. จะตองมีองคกรที่ดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ไปศึกษาตอเรียนในตางประเทศอยางทั่วถึงเปนระบบและมี
ขั้นตอนการดําเนินงานอยางถูกตอง
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
4. นโยบายการแกไขปญหาในระยะสั้น
รายการ
ความเปนไปได
5 4 3 2 1
1. นโยบายการแกไขปญหาดานศึกษาในระยะสั้นและในระยะยาวจะตองดําเนินการไปพรอมกัน
2. รัฐตองควบคุมและแกไขสถานการณความรุนแรงในพื้นที่ใหไดจึงจะแกไขปญหาดานศึกษาได
3. การแกปญหาระยะสั้นตองทําอยางเปนองครวมในทุกมิติไมใชการแยกสวนในการแกไขปญหา
4. การแกไขปญหาระยะสั้นทําไดโดยอบรมบุคลากร ใหสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
รายวิชาเพื่อใหกระชับเวลาเรียน หมุนเวียนสอนในลักษณะหองเรียนเคลื่อนที่หรือชุดครูเคลื่อนที่
5. สนับสนุนให กํานัน ผูใหญบานปกครองคนในพื้นที่อยางเต็มอํานาจ โดยเจาหนาที่ของรัฐใหความ
คุมครองกํานัน ผูใหญบาน เพื่อแกไขปญหาในระยะสั้นในเรื่องความปลอดภัยสําหรับครู
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................................................ ......
ขอขอบพระคุณอยางสูง
พ.ต.ท.หญิง สายสวาท ปจวิทย
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
พันตํารวจโทหญิง สายสวาท ปจวิทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัย
พยาบาลตํารวจ เมื่อป พ.ศ.2528 ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อ พ.ศ. 2543
ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูกํากับการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน

