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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนาเพื่อเสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม
โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
จานวน 20 คน และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ มีดังนี้ 1) พัฒนาศักยภาพของผู้นาศาสนาด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 2) พัฒนาศักยภาพของ
ผู้นาศาสนาให้เป็นผู้กล้าแสดงความคิดเห็น 3) การสร้างความตระหนักในชุมชนร่วมกันโดยใช้วิธีการขั้นตอนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 4) การส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และบูรณาการบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างสมดุลอย่าง
ต่อเนื่องสาหรับการเสริมสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมทางสังคม 5) การสร้างความรู้สึกของความภาคภูมิใจสาหรับ
การปฏิบั ติในการรักษา 6) ควรให้ผู้นาศาสนาได้มีบทบาทในการจัดอบรมร่วมกั บหน่วยงานภาครัฐที่จะลง
ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมและประเพณีของคนในพื้นที่
คาสาคัญ การมีส่วนร่วม, ผู้นาศาสนา, เสริมสร้างสันติสุข, จังหวัดชายแดนใต้
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Abstract
This research aim to study the promoting the participation of religious leaders to strengthen peace in the
three southern border provinces. This research is both qualitative research. using participant and non-participant
observation, in-depth and informal interview on 20 persons, and focus group discussion.
The study found that : The promoting the participation of religious leaders to strengthen peace in the three
southern border provinces. The proposed guidelines are : 1) Development on religious leaders involved in the
process. 2) Development of religious leaders who dare to comment. 3) creating common community awareness by
means of a self-directed learning procedure. 4) promoting creative and integrative activities on the basis of wellbalanced development for enhancing continuous social participation consciousness. 5) creating a sense of pride for
the practices to sustain. 6) Should play a role in religious leadership training to goverment agencies to operate in
the area about language, cultural and traditions of the area.
Keywords: Participation, Religious Leaders, Strengthen Peace, Southern Border Provinces

บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าด้วย
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 ซึ่งพอสรุปได้ว่า รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตาม
สาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการทางเมืองและจัดให้มี
กฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการดาเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมทั้ง
สนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นและสนองความต้องการของชุมชนในพื้นที่การส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมื องและการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพ ระมหากษั ตริย์ ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2560) ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายและการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ กาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง"
อันจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยวางยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์สร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์
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ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และ 6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมิติในการ
พัฒนานั้นได้ให้ความสาคัญการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อความยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยเริ่มที่ตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวให้
สามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครองและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักการพึ่งตนเองและหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนตาม
แนวทางระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีภูมิคุ้มกัน และสร้างสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้น
ทุกมิติ ทั้งเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศให้เกิดการอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนต่อไป
หลักการสาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาชุมชน นั้นคือการใช้ประโยชน์จากผู้นาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้านและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นาศาสนาที่เปรียบเหมือนเป็นที่เพิ่งทางจิตใจให้กับประชาชนในชุมชนได้ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
สามารถช่วยแก้ปัญหา ช่วยคิด และช่วยตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ เพราะผู้นาศาสนามีคุณลักษณะหลายประการที่
เป็นประโยชน์เกื้อกูลในงานต่างๆ ของพัฒนาชุมชน เช่น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่พึ่ง
ของประชาชนในชุมชม และที่สาคัญผู้นาศาสนาโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาทาความเข้าใจสิ่งแปลกใหม่ และ
สามารถถ่ายทอดให้สมาชิกในชุมชนเข้าใจและยอมรับไปปฏิบัติได้ ผู้นาศาสนาจึงเป็ นกลุ่มบุคคลที่สาคัญที่เอื้อต่อ
การพัฒนาชุมชน
การดาเนินการส่งเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต้องอาศัยความร่วมมือของคนใน
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นาศาสนาซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เอื้ออานวยให้การพัฒนาบังเกิดผลลุล่วงไปได้ด้วยดี
เพราะผู้นาศาสนาเป็นผู้นาและเป็นผู้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็น
ตัวแทนของประชาชนในการดาเนินงานประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้นาศาสนาถือได้ว่า
เป็นผู้แก้ปัญหาต่างๆ เบื้องต้นที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังนั้นการดาเนินงานของหน่วยงานที่จ ะลงพื้นที่ในชุมชนจึง
จาเป็นต้องมีการประสานงานกับผู้นาศาสนาเป็นเพื่อจะได้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
ชุมชน หากขาดการมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนาถือได้ว่าการดาเนินงานเหล่านั้นอาจไม่ประสบความสาเร็จ จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ผู้นาศาสนาถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
สันติภาพ สันติวิธี หรือสันติสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยต่างมุ่งแสวงหาและมนุษย์ได้พยายามแก้ไข
มาแต่โบราณ ซึ่งศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ เป็นต้น นั้นเกิด ขึ้นก็ด้วยความ
ปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สังคมสันติสุข แต่สภาพแวดล้อมและผลประโยชน์ต่างๆ ที่ทาให้มนุษย์เลือกที่จะเสริมสร้าง
หรือทาลายสันติภาพ นอกจากนี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคาว่า “สันติ
วิธี” หมายถึง วิธีที่จะก่อให้เกิดความสงบ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความสงบ เป็นความสุขที่เกิดจากสันติสุข สันติวิธีมิใช่
การยอมจานนหรืออยู่นิ่งเฉย โดยให้อีกฝ่ายมากระทาโดยไม่ตอบโต้ แต่สันติวิธีคือการตอบโต้อีกแบบหนึ่งโดยไม่ใช้
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ความรุนแรง ทั้ ง นี้เพื่ อหยุ ดยั้ งพฤติกรรมอั นไม่ถูก ต้องหรือเพื่ อปรั บเปลี่ยนสถานการณ์ ให้เ ป็นไปในทางสันติ
ขณะเดียวกันสันติวิธียังหมายถึงการสร้างเงื่อนไขที่ยุติความรุนแรง หรือขจัดเงื่อนไขที่ส่งเสริมพฤติกรรมอันเป็น
ปัญหา ทั้งนี้ต้องอาศัยปัญญาที่เข้าใจกระจ่างชัดในรากเหง้าของปัญหาและสามารถคิดค้นมาตรการที่สร้างสรรค์ได้
และสันติวิธีจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ อย่างไร เมื่อวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ แล้ว คาตอบที่พบในเบื้องต้นมีอย่างน้อย
7 ประการ กล่าวคือ 1) การจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี นอกจากเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับมนุษยชาติแล้ว
ยังเป็นวิธีการที่สร้างพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ เพราะความเข้าใจ เห็นใจ
กันเป็นวิธีการป้ องกัน และต่อสู้กับภัยในด้านต่างๆ ที่อาจจะมาสู่ประเทศชาติด้วย 2) สันติวิธีเป็นวิ ธีเดียวที่
สนับสนุนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เพื่อหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งแทนการใช้
ความรุนแรง กระบวนการประชาธิปไตยนามาสู่การส่งเสริมสันติวิธีในชาติ และระหว่างชาติได้นามาสู่การแสวงหา
เสรีภาพ และความเจริญ 3) สันติวิธีเป็นวิธีสนับสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆ กลุ่ม
ฉะนั้น การที่ทาให้สังคมเกิดสันติสุขได้นั้น จาเป็นต้องดึงทุกคนในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาหาทางออกร่วมกัน
การพยายามหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในสิ่งที่นามา ซึ่งความทุกข์อาจเริ่มจากความทุกข์ของปัจเจกชน และพัฒนาไปสู่
การร่วมกันกับคนที่มีความทุกข์อย่างเดียวกัน และพยายามค้นหาทางออกพร้อมๆกัน โดยการร่วมคิด ร่วมริเริ่ม ร่วม
วางแผนดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมตรวจสอบน้อยที่สุด การร่วมทุกข์นี้ในทางพุทธ
ศาสนาถือว่าจะท าให้ความรู้สึ กทุ กข์ นั้นน้อยลง และที่ส าคัญ การร่วมทุกข์ทาให้ได้มีการปรับทุกข์ ได้รับการ
ปรึกษาหารือกัน 4) สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนการคิด และการปฏิบัติการในการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ใช้
ความรุนแรงดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วย “ความเป็นธรรม” ทั้งในแง่ของความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม การยกย่อง
และให้เกียรติมนุษย์ในสถานะของเพื่อนร่วมโลกคนหนึ่งที่รักสุข และเกลียดกลัวความทุกข์เช่นเดียวกัน 5) สันติวิธี
เป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ผิดกับการใช้ความรุนแรง
ซึ่งทุกฝ่ายอ้างว่าเป็นวิธีการสุดท้าย ซึ่งบางกรณีสามารถบรรลุผลในระยะสั้นเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่หากความขัดแย้ง
ดารงอยู่เพียงแต่ถูกกดไว้ โอกาสที่จะทาให้เกิดความรุนแรงในระยะยาวย่อมมี อยู่ ส่วนในทางนามธรรม เช่น ความ
เข้าใจอันดีความสามัคคีปรองดอง นั้นย่อมเกิดขึ้นได้ยากด้วยวิถีความรุนแรง 6) ในขณะที่สังคมมีความสลับซับซ้อน
เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมามักจะมีแนวโน้มไปสู่ความรุนแรงได้ง่าย สันติวิธีจะเข้ามามีบทบาท และทาหน้าที่ในการ
ประสานร่องรอยความขัดแย้งเหล่านั้น เพื่อให้สังคมไทยได้ปรับกระบวนทัศน์ จากวิธีเดิมที่ใช้อานาจเข้าไปแก้ไข
ปัญหาแบบสังคมโบราณซึ่งใช้ไม่ได้แล้วในสังคมปัจจุบัน ไปสู่กระบวนการทางสังคมที่เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมกัน
คิด ร่วมกันทาเป็นการพัฒนาจากสังคมเดิมไปสู่แนวทางสันติวิธี 7) สันติวิธีเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม
วิธีการนี้เป็ นคู่ มื อ และเครื่องมื อส าคั ญในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของการพั ฒนาจิตใจมนุษย์
แก้ปัญหาแบบมนุษย์ด้วยตัวมนุษย์เอง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ การที่คนเข้าใจศีลธรรมต่างกันหลายรูปแบบ ทาให้เกิด
การตีความเพื่อสนองตอบตัวเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อมองคาว่า “ศีลธรรม” ในมิติของศาสนาก็ย่อมเป็นการง่ายที่จะ
แสวงหาจุดร่วมที่คล้ายคลึงกันได้
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ดังนั้นสันติวิธีในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่นามาสู่ความรุนแรงให้เกิดสันติภาพจะต้องมี
ผู้นาริเริ่มนาสันติวิธีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนและการพัฒนาประชาธิปไตยได้มาก โอกาสที่สันติวิธี
ได้มาก และมีโอกาสประสบความสาเร็จ เมื่อสันติวิธีทางานได้สาเร็จ ประชาธิปไตยต้องได้รับการเกื้อหนุน หรือ
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมิติของความเท่าเทียมหรือความเสมอภาค เพราะหากคุณสมบัติเช่นนี้เกิดขึ้นใน
สังคมได้ คนในสังคมสามารถยอมรับความแตกต่างในมิติต่างๆ ได้ เช่น ความคิดเห็นชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา เป็น
ต้น ซึ่งหลักการเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนสันติวิธีทั้งสิ้น นอกจากนี้บทบาทของผู้นาศาสนาในทุก ๆ ศาสนาจึง
จาเป็นต่อการแก้ไขเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยสันติวิธี ด้วยการนาหลักคาสอน หลักศรัทธา และหลักการปฏิบัติมา
พูดคุย เจรจา หาทางออกร่วมกัน เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นดังความปรารถนาของทุกคนโดยเฉพาะพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและในบางส่วนนับถือศาสนาพุทธและ
ศาสนาคริสต์ การแก้ไขปัญหาท่ามกลางความแตกต่าง จาเป็นอย่างยิ่งที่จะนาสันติวิธีมาใช้ในการแก้ไข
จากเหตุ ผลดัง กล่า ว รวมถึง ผู้ วิจัย ในฐานะเป็ นประชาชนที่ท างานในพื้ นที่ส ามจังหวั ดชายแดนใต้ไ ด้
ตระหนักถึงความสาคัญจาเป็นของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผู้นาศาสนา ซึ่งเป็นผู้ทราบปัญหาข้อมูล
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนในพื้นที่ ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการหา “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ นา
ศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้” เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นา
ศาสนาอย่างแท้จริง และส่งผลต่อการนาไปสู่สันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
การวิจัยในครั้งนี้ ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิจัย คือ ผู้นาศาสนาในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จานวนทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจาก
บทบาทหน้าที่ ทางสัง คม ลัก ษณะของกลุ่มที่ เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์และเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “ผู้นาศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมชายแดนใต้ ” ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปี 2558 ซึ่งประกอบได้ด้วย
1.1 ผู้นาศาสนาอิสลาม (อิหม่าม) จานวน
11
คน
1.2 ผู้นาศาสนาพุทธ (พระภิกษุ) จานวน
8
รูป
1.3 ผู้นาศาสนาพุทธ (บาทหลวง) จานวน
1
คน
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2. ขอบเขตตัวแปร
มุ่งศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ จากผู้นาศาสนาในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ “ผู้นาศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม
ชายแดนใต้” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปี 2558
3. ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาทาการวิจัยใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โคเฮน และอัพฮอฟฟ์ (Cohen John M. & Uphof, Norman T., 1980)ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 แบบ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น
ประการแรกสุด คือ การกาหนดความต้องการและจัดลาดับความสาคัญ จากนั้นเลือกนโยบาย และ ประชากรที่
เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงดาเนินการวางแผน และการตัดสินใจ ในช่วงการปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ 2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการ ดาเนินงาน
ตามโครงการนั้นจะได้มาจากคาถามที่ว่าใครจะทาประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะทา ประโยชน์ได้โดยวิธี
ใด เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 3) การ
มี ส่วนร่ วมในการรับ ผลประโยชน์ (Benefits) ในส่ว นที่เกี่ ย วกั บผลประโยชน์ นอกจาก ความส าคัญของ
ผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้วยังต้องพิจารณาถึงการ กระจายผลประโยชน์ ภายในกลุ่ม ผลประโยชน์
ของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ใ นทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็น ผลเสียของโครงซึ่งจะเป็น
ประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคมด้วย 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งสาคัญที่จะต้อง
สังเกตคือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม
ต่างๆได้
พัชรี พงษ์ศิริ (2551) ได้แสดงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยได้สร้างกรอบพื้นฐานการมี ส่วน
ร่วมซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1). การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision - Making) ซึ่งเป็นการ
ตัดสินใจในการดาเนิน กิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม (Implementation) เป็น
การเข้าร่วมโดยการ สนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้ารวมในการบริหารและการเข้ าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ
3 ) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) โดยอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ ทางสังคมหรือโดย
ส่วนตัว 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการ ดาเนินกิจกรรม
รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป
แคสเปอร์สัน และ บริทแบนม์ (Kasperson and Breitbandm, 1974, อ้างถึงใน ธวัช สิทธิกิจโยธิน) ได้
เสนอมาตรวัดระดับแรกของการจาแนกว่าการกระทาอะไรจึงถือว่า เป็นการมีส่วนร่วมหรือไม่ถือว่าเป็นการมี
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ส่วนร่วม ซึ่งสรุปได้ 3 ประการคือ 1) การกระทาโดยแต่ละบุคคล มิใช่เป็นการกระทาโดยกลุ่มซึ่งอาจทาให้ก าร
วิเคราะห์หรือได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะการแสดงออกของแต่ละบุคคลในกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น จะเห็นได้
ถึงคานิยมความรับรู้ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล กล่าวคือ กิริยาที่ถือว่าเป็นส่วนร่วมก็คือ กิริยาที่มีการ แสดงต่อ
ผลของการกระทานั้นโดยตรงของแต่ละบุคคล 2) ความหนาแน่นของการกระทา ซึ่งแสดงออกโดยการร่วมกระทา
ที่บ่อยครั้ง ระยะเวลาของ กิจกรรมที่ยาวนานหรือมีความผูกพัน และมีแรงจูงใจการกระทา 3) คุณภาพของการเข้า
ร่วม ซึ่งดูจากผลและผลกระทบของการกระทาในเบื้องแรก เช่น ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การเปิดกว้าง การ
ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นมีการลงมือทา การประเมินผล
Galtung (อ้างถึงใน คัทลียา รัตนวงศ์, 2550, น. 28-29) ทฤษฎีสันติภาพของ Johan Galtung เป็นนักวิชาการ
ด้านสันติภาพอีกท่านหนึ่งที่มีความสาคัญมาก ในแง่ของการศึกษาพุทธศาสนาโดยใช้ทฤษฎีสันติภาพ และนามาซึ่ง
ข้อเสนอแนะในการใช้พุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และสร้างสันติภาพเชิงโครงสร้างขึ้น
แก่สังคม ในหนังสือชื่อพุทธสันติวิธี: ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง รวมทั้งบทความที่มีชื่อเสียงมากของ Galtung ชื่อ ความ
รุนแรง สันติภาพ และการวิจัยสันติภาพ (Violence, Peace, and Peace Research) ตีพิมพ์ใน Journal of Peace
Research, Vol.6 ปี ค.ศ. 1969 Galtung ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขอบข่ายทางสันติภาพของมนุษย์ว่า สัน ติภาพซึ่ง
เป็นเพียงภาวะที่ปลอดจากสงครามนั้นยังไม่เพียงพอ แต่ต้องเป็นภาวะที่ไม่มีการกระทารุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์ความ
รุนแรงในทัศนะของกัลป์ตุงไม่ใช่เพียงความรุนแรงทางตรงอันเกิดจากการกระทาระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงความรุนแรงทางโครงสร้างอันเกิดจากระบบสังคมที่ ไม่เป็นธรรมอีกด้วย Galtung กล่าวว่า ถ้าปฏิบัติการ
สันติวิธีได้รับการยกย่องอย่างสูง เพราะเป็นปฏิบัติการที่ต่อต้านการใช้ความรุนแรง ดังนั้น ทัศนะหรือนิยามของ
ความรุนแรงจะต้องกว้างขวางพอที่จะครอบคลุมความหมายที่หลากหลายของการใช้ความรุนแรง ขณะเดียวกันก็
ต้องชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นฐานสาหรับการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการส่งเสริมสันติภาพตามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ แม้ว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์และสังคม
ทุก ๆ ระดับปรารถนาจะให้เกิดขึ้น แต่ยังไม่ มีวิธีการใดที่จะทาให้มนุษย์ และสังคมประสบความสาเร็จในการ
สร้างสรรค์สันติภาพให้เกิดขึ้นมาได้ดังนั้น สันติภาพในแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับ
มนุษย์และสังคม ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุได้เสนอแนวทางการส่งเสริมสันติภาพในแนวคิดของท่านไว้ 2 ส่วนด้วยกัน
ได้แก่ ส่วนปัจเจกบุคคลกับส่วนสังคม (คัทลียา รัตนวงศ์ , 2550, น. 41-44) แนวทางส่งเสริมปัจเจกบุคคล ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ส่งเสริมให้บุคคลมีการศึกษาดีหรือถูกต้องสมบูรณ์ ไม่เป็นการศึกษาแบบสุนัขหางด้วน
คื อ ต้องมี ค วามรู้ทั้ ง ด้า นวิช าชี พ และมี ค วามรู้ด้านศีล ธรรมหรือธรรมะส าหรับความเป็นมนุษ ย์ ที่ถูก ต้องหรื อ
สมบูรณ์ด้วย 2) ส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพอนามัยดีหรือถูกต้องทั้งทางกาย ทางจิต และทางสติปัญญา สุขภาพ
อนามัยดีทางกายคือร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน พร้อมที่จะเป็นที่ตั้งของจิต สุขภาพอนามัยดีทางจิต คือ จิต
ปกติ ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส พร้อมที่จะเป็นที่ตั้ง ของสติปัญญา และสุขภาพอนามัยดีทาง
สติปัญญาคือไม่มีความเห็นผิด เข้าใจผิด เชื่อผิด และไม่เป็นทาสของกิเลส พร้อมสาหรับจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้
ลุล่วงไปด้วยดี 3) ส่งเสริมให้บุคคลมีครอบครัวที่ดีหรือถูกต้อง หรือไม่มีปัญหาครอบครัว คือ มีความเป็นอยู่ที่
ถูกต้องต่อกันและกันตามหลักธรรมะเรื่อง ทิศ 6 ได้แก่ ทิศข้างหน้า คือ บิดามารดา ทิศข้างหลังคือลูกหลาน ทิศข้าง
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ซ้าย คือมิตรสหาย ทิศข้างขวาคือครูบาอาจารย์ ทิศข้างบนคือผู้มีอานาจ ผู้บังคับบัญชา พระมหากษัตริย์ สมณะสงฆ์
ทิศข้างล่างคือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา คนยากจน คนใช้คนกรรมกร 4) ส่งเสริมให้บุคคลมีระบบเศรษฐกิจที่ดี คือ
เป็นบุคคลที่ไม่ยากจน ไม่เดือดร้อน มีระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่ากินอยู่พอดีเท่าที่จะให้สาเร็จประโยชน์ในการเป็นอยู่
แล้วทาหน้าที่ได้มากมาย ถ้ามีเหลือก็ใช้ไปเพื่อประโยชน์ของสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 5) ส่งเสริมให้บุคคล
รู้จักธรรมะดี จนรู้ว่าธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องของมนุษย์ หน้าที่แบ่งเป็น 2 ชั้น ได้แก่ หน้าที่ชั้นที่หนึ่งพื้นฐาน
ทั่วไป คือ ให้รอดชีวิตอยู่ได้ ต้องทาทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตรอดอยู่ได้ เป็นหน้าที่ระดับโลกียะ และหน้าที่ชั้นที่สอง คือ
ให้รอดจากความทุกข์ ความบีบคั้นของโลก เป็นหน้าที่ระดับโลกุตตระ ดังนั้น แม้ว่าบุคคลจะมีหน้าที่อย่างโลกียะ
ให้รอดชีวิตอยู่ได้ในโลก แต่ต้องมีชีวิตอย่างโลกุตตระ คือ มีหน้าที่ไม่ให้เรื่องโลก ๆ ความเห็นแก่ตัว กูของกูมา
ครอบงาทาให้เป็นทุกข์ได้ 6) ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว คือ รักผู้อื่ น เพราะนาหลักธรรมะสูงสุดมาใช้
คือ ทุกคนเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน เรามีปัญหา คือ ความทุกข์อย่างเดียวกัน คือ เกิด แก่เจ็บ ตาย อย่าง
เดียวกัน แล้วเราจะเบียดเบียนกันทาไม เราจะเอาเปรียบกันทาไม เราจะรังเกียจกันทาไม เราจึงรักผู้อื่น 7) ส่งเสริม
ให้บุคคลมีศีลธรรม คือ มีการคิด การพูด การกระทาที่เป็นไปเพื่อให้เกิดความปกติ ความสงบสุขหรือสันติภาพ แต่
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาโกลาหลวุ่นวายวิกฤตการณ์ใดๆ ที่ตรงกันข้าม 8) ส่งเสริมให้บุคคลมีสัมมาทิฐิ คือ ความคิด
ความเห็น ความเชื่อ ความรู้ที่ถูกต้องย่อมจะก่อให้เกิดการคิด การพูด และการกระทาที่ถูกต้องตามไปด้วย สัมมาทิฐิ
จึงเป็นความรู้ที่เป็นรากฐานของศีลธรรม 9) ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนมีชีวิตเย็น ชีวิตเย็นนี้มี 2 แบบ คือ ชีวิตเย็น
อย่างผู้มีกิเลสแต่กิเลสไม่เกิดขึ้น เพราะสามารถควบคุมเอาไว้ได้ เรียกว่า “ชีวิตเย็นแบบชาวโลก” และ “ชีวิตเย็น
อย่างผู้ไม่มีกิเลส” คือ แบบของพระอรหันต์ เพราะหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง
ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นา เป็นทฤษฏีและแนวคิดแรกที่ พยายามอธิบายภาวะผู้นา
ทฤษฏีนี้เชื่อว่า คุณลักษณะของผู้นาเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมิได้เกิดจากการฝึกอบรม โดยลั กษณะ
ของผู้นาด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (Stogdill อ้างถึงใน เอกสิทธิ์ สุทธิศาสนกุล , 2545, น. 18) 1) คุณลักษณะทางกาย
(physical characteristics) ได้แก่ อายุ ลักษณะท่าทางส่วนสูง น้าหนัก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้มี
ลักษณะของผู้นาในตนเอง และสามารถ สร้างความยาเกรงให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ 2) ภูมิหลังทางสังคม (social
background) การตรวจสอบภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม เช่น การศึกษา สถานภาพทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ฐานะทางสังคม เป็นคุณลัก ษณะหนึ่งที่ ผู้นาจะต้องมีเช่นเดียวกับคุณลักษณะทางกาย 3) สติปัญญาความรู้
ความสามารถ (intelligence) การศึ ก ษาจ านวนมากได้ต รวจสอบ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสติ ปั ญญา ความรู้
ความสามารถกับสถานภาพความเป็นผู้นา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้นามักมีลักษณะต่อไปนี้ คือ พูดเก่ง ตัดสินใจดี
ความรู้ดี 4) คุณลักษณะทางสังคม (social-related characteristics) ผู้นาตามลักษณะนี้เป็น ผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้น เป็นผู้ชอบการติดต่อพบปะสังสรรค์กับ บุคคลอื่น
พระมหาสนิท สุทนต์ (2544, น. 45) กล่าวว่า ลักษณะของผู้นาที่ดี คือ ลักษณะผู้นาที่จะทาให้เกิดความ
เคารพ ความศรัทธา ความเชื่อมั่ นในหมู่คณะหรื อในหมู่ประชาชนที่ไ ด้มอบหมายให้เป็นผู้นา มีความคิดริเริ่ม
(initiative) ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น มีความรู้ (knowledge) มีความรู้ความเข้าใจต่อกิจกรรม และมีความรู้ในการ
บริหารจัดการในงานที่กระทาร่วมกัน มีความเป็นธรรมหรือความยุติธรรม (justice) มีความ-เที่ยงธรรม ปราศจาก
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อคติ วางตนเป็นกลางไม่มีความเอนเอียงในทางที่จะก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นโทษต่อผู้ใดผู้หนึ่ง มีความอดทน
(endurance) มีความอดกลั้นต่อเหตุการณ์ มีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็ง ไม่โลเลมีความสงบเสงี่ยม (humility) ไม่หยิ่งยโส
ไม่จองหอง ไม่ก้าวร้าวต่อผู้อื่น ไม่แสดงอานาจบีบ บังคับผู้อื่นที่ต่ากว่า
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จรูญศักดิ์ ชุมมานนท์ (2541) ศึกษาเรื่อง ศาสนากับสันติภาพ: ศึกษาเปรียบเทียบหลักคาสอนและวิธีการ
สร้ า งสั น ติ ภ าพในศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู และพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท พบว่ า ตามหลั ก ค าสอนของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนา มีคาสอนทั้งส่วนที่เป็นแก่น คือ จุดหมายปลายทาง ซึ่งเรียกว่า โมกษะ คือ
พระพรหม หรือปรมาตมัน และพระนิพพาน นิโรธหรือวิมุติ ซึ่งเป็นปรมัตธรรมในพระพุทธศาสนา และส่วนที่เป็น
แก่นโดยการเน้นถึงการปฏิบัติ เป็นวิธีการแสวงหา ผู้วิจัยเชื่อว่า การจะบรรลุอุ ดมคตินั้น จาต้องอาศัยความตั้งใจ
พากเพียร พยายามปฏิบัติจริง ๆ และมหาตมะ คานธี ได้พิสูจน์วิธีนี้แล้วว่าการปฏิบัติทางศาสนา โดยเฉพาะตาม
หลักสัตยาเคราะห์ และอหิงสธรรมเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการแสวงหาสันติภาพทั้งในระดับตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ ผู้วิจัยยังได้เสนอทัศนะส่วนตัวว่า การแสวงหาสันติภาพ จะต้องมี ความเชื่อมั่นในวิธีการที่ทางศาสนา
กาหนดไว้ โดยการทดลองปฏิบัติจริง และการมีแบบอย่างของผู้บรรลุ มรรคผลคือ สันติภาพในระดับทางจิต ทาง
ปัญญา และสังคมปรากฎให้รู้เห็นได้อย่างเป็น รูปธรรมมากขึ้น ก็จะเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและการ
ปกครองด้วยศาสนธรรม เช่น ในรูปของธรรมรัฐ หรือประชาธรรมาธิปไตย เพื่อจุดหมายสูงสุดของศาสนาและ
สันติสุขในสังคม อุปสรรคขัดขวางการบรรลุสันติภาพทางศาสนารวม 6 ประการ ของพระพุทธศาสนา คือ การไม่รู้
ความจริง (อวิชชา) ความรู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีกิเลสตัณหา อุปาทาน นิวรณ์ และไม่เข้าใจอริยสัจ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ได้แก่ อวิทยา เป็นต้น ทาให้มนุษย์ไม่มี ความกล้าหาญที่จะแสวงหาความจริง และรู้อย่างเป็นสัมมาทิฏฐิ เพื่อ
บรรลุสู่มรรคผลนิพพาน ซึ่งเป็นสันติภาพถาวร คือ หลุดพ้นจากทุกข์
มนตรี มาลีพันธ์ (2544) ศึกษาเรื่อง ญิฮาดในอิสลามการศึกษาเชิงวิเคราะห์ในแง่มุมของสันติวิธีและการใช้
ความรุ น แรง พบว่ า ในยุ ค เริ่ ม ต้ น มุ ส ลิ ม ยึ ด มั่ น ในสั น ติ วิ ธี อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ไม่ ว่ า จะต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ การ
ประหัตประหารที่รุนแรงเพียงใดก็ตาม ต่อมาเมื่อสถานการณ์ของมุสลิมเลวร้ายลง ทาให้ต้องอพยพสู่นครมะดีนะห์
ที่นั่นมุสลิมได้ก่อตั้งประชาคมของตนขึ้น เป็นประชาคมที่มีอาณาเขตพรมแดนของตนเอง ในสถานการณ์ใหม่
เช่นนี้ การญิฮาดด้วยกาลังอาวุธจึงถูกนามาใช้เพื่อป้องกันพรมแดนและประชาคมจากการรุกรานจากภายนอก ใน
ยุคกลางอาณาจักรอิสลามมีความเข้มแข็งสูงสุดจนกลายเป็นมหาอานาจในยุคนั้น นักนิรุ กติศาสตร์มุสลิมจานวน
หนึ่งมีความเห็นว่าการญิฮาด คือ การต่อสู้กับการปฏิเสธอิสลาม ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งยังคงเห็นว่าการ-ญิฮาดใน
รูปแบบของการต่อสู้ด้วยกาลังอาวุธทาได้ในกรณีที่ถูกรุกรานเท่านั้น เมื่อเข้าสู่ยุคใหม่โลกอิสลามอ่อนแอ และถูก
ครอบงาโดยตะวันตก การญิฮาดจึงถูกอธิบายเน้นหนักไปในเชิงป้องกันและขับไล่ผู้รุกราน ในปัจจุบันการตกอยู่ใน
สภาวะของการไร้อานาจของโลกอิสลาม และกระแสของสันติวิธีที่แพร่หลายทาให้นักวิชาการมุสลิมจานวนหนึ่ง
พยายามค้นหาสถานะของสันติวิธีในอิสลาม และอธิบายญิฮาดในแง่มุมของสันติวิธี แม้ว่าการญิฮาดทาได้ทั้งโดย
สันติวิธีและการใช้ความรุนแรง แต่การจะจากัดการญิฮาดให้อยู่ในกรอบของสันติวิธีโดยสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
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ยาก เพราะศาสดามุฮัมมัด ศ็อลฯ เองก็ยอมรับในการใช้ความรุนแรงในบางสถานการณ์ แต่มุสลิมสามารถที่จะจากัด
การใช้ความรุนแรงให้อยู่ในเฉพาะกรณีที่จาเป็น เพื่อการป้องกันการรุกรานจากภายนอกเท่านั้นในขณะที่ควรใช้
สันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้งภายใน
ไอศูรย์ พยัฆศิริ (2546) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องสันติภาพของพระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต) และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ พบว่า แนวความคิดเรื่องสั นติภาพของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ต่างมีพื้นฐานมาจากศาสนาเป็นสาคัญ รวมทั้งภูมิหลังทางด้านวัฒนธรรมและสังคมที่
มีผลต่อแนวคิดเรื่องสันติภาพ ส่วนมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ยังได้รับอิทธิพลจากแนวทางสันติวิธีของ เฮนรี่ เดวิด
ธอโร และมหาตมะ คานธี และได้นามาเป็นแนวทางในการประท้วงด้วยสันติวิธี เพื่อสิทธิความเท่าเทียมกันของคน
ผิวขาวและผิวดาในอเมริกา ผลการวิจัย พบว่า แนวความคิดเรื่องสันติภาพของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และ
มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ มีความคล้ายคลึงกันในด้านทรรศนะที่ มีต่อสันติภาพ รวมทั้งจุดมุ่งหมายและการศึกษาที่
จะพัฒนามนุษย์ไปสู่สันติภาพ แต่อาจมีความแตกต่างกันในบางแง่มุมและรายละเอียด เช่น วิธีการและกระบวนการ
ของการศึกษาในการพัฒนา-มนุษย์ และทรรศนะที่มีต่อสันติภาวะภายนอกของมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ครอบคลุม
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวมแล้วทรรศนะที่มีต่อสันติภาพของพระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต) และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ มีความ-คล้ายคลึงกัน คือ ความมุ่งหมายที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วย
สันติสุขในสังคมโดยปราศจากการแบ่งแยกผิวพรรณ เชื้อชาติ ศาสนา และการอยู่ร่วมกันอย่างประสานกลมกลืน
ทั้งสองท่านมีความเห็นสอดคล้องว่าสันติภาพที่แท้จริงเริ่มมาจากสันติภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ แล้วส่งผล
แสดงออกมาทางการกระทาที่เป็นประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม
สุไรนี สายนุ้ย (2547) ศึกษาเรื่อง ผู้นาศาสนาอิสลามกับขบวนการทางสังคม ศึกษาชีวประวัติผู้นาศาสนา
อิสลามในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ 2 ท่า นคือ หะยี สุหลงบินอับดุลกาเดร์ และดร. อิส มาอีล ลุตฟี จะปะกี ยา ผล
การศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ง เสริ ม ภาวะการเป็ น ผู้ น าศาสนาของบุ ค คลทั้ งสองท่ า น คื อ การอบรมเลี้ ย งดู จ าก
ครอบครัว การเรียนรู้ศาสนา และแนวคิ ดในการฟื้นฟูอิสลาม ในแง่ของขบวนการทางสังคมผู้นาทั้งสองท่านใช้
หลักการ “ญิฮาด” ในศาสนาอิสลาม เป็นพลังขับเคลื่อนโดยผ่านรูปแบบ
วินัย นัยเนตร (2547) ศึกษาเรื่อง บทบาททางด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนของผู้นาศาสนาอิสลาม:
ศึกษาเฉพาะกรณี กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ผู้ นาศาสนา-อิสลามที่มีระดับการศึกษาสายสามัญต่างกัน จะทา
ให้มีความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนา-ชุมชน ผู้นาศาสนาอิสลามที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหา
ในการ-บริหารการพัฒนาชุมชน ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นต่อระดับการพัฒนาชุมชน มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นต่อปัญหาในการบริหารการพัฒนาชุมชน ความคิดเห็นต่อบทบาท
สุวัฒน์ บุญลา (2555) ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มประชาสังคมศึกษา เฉพาะ
กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี" พบว่า กลุ่มประชาสังคมเห็น ความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าแต่ในระดับการมีส่วนร่วมกลุ่มยังมีส่วนร่วมอยู่ในระดับการ
รับรูเ้ ป็นหลักยังไม่เข้าสู่การมีส่วนร่วมระดับเสนอ ความคิดเห็นอย่างชัดเจน ขั้นตอนการมีส่วนร่วมนั้นกลุ่มประชา
สังคมเห็นว่ากลุ่ มยัง มีส่วนร่วมอยู่ใ นขั้นของการเสนอปัญหาแต่ ยั งไม่เข้าไปร่วมในขั้นการวางแผนการพัฒนา
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ท้องถิ่นโดยตรงนอกเหนือจากขั้นการตัดสินใจ และขั้นการติดตาม ประเมินผล ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า ปัญหา
อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมที่สาคัญคือ การไม่ทราบถึงสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในกลุ่มประชาสังคม
การมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมน้อย เนื่องจากปัญหาเวลาที่ต้องใช้ทามาหากินของสมาชิกกลุ่มประชาสังคม และควร
ให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิการมีส่วนร่วม
พวงทอง โยธาใหญ่ (2555) ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาส่วน
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่ "พบว่า การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ มี ค วามพยายามที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แต่มีองค์การ บริหาร
ส่วนตาบลบางส่วนยังปฏิบัติไม่ครอบกระบวนการตามที่ระเบียบกาหนด โดยเฉพาะในเรื่องการ จัดทาแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ใน แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล 5 ปี ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของระเบียบเท่าที่ควร สาหรับระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2545 การศึกษาครั้งนี้พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งสองระดับไม่มีความแตกต่างกันในทุกประเด็น ทั้งในด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการร่วมผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม
ในการพยายามประเมินผล

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้” ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants จานวน 20 คน และการ
สนทนากลุ่ม โดยเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึก และบันทึกเทปควบคู่ไปกับการสังเกตและลงภาคสนาม
ผู้วิจัยจัดกลุ่มข้อมูลของการสัมภาษณ์ที่กาหนดไว้ (Data Grouping) จากนั้นจึงนาการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ มีดังนี้ 1) พัฒนาศักยภาพของผู้นาศาสนาด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 2) พัฒนาศักยภาพของ
ผู้นาศาสนาให้เป็นผู้กล้าแสดงความคิดเห็น 3) การสร้างความตระหนักในชุมชนร่วมกันโดยใช้วิธีการขั้นตอนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 4) การส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และบูรณาการบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างสมดุลอย่าง
ต่อเนื่องสาหรับการเสริมสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมทางสังคม 5) การสร้างความรู้สึกของความภาคภูมิใจสาหรับ
การปฏิบั ติในการรักษา 6) ควรให้ผู้นาศาสนาได้มีบทบาทในการจัดอบรมร่วมกั บหน่วยงานภาครัฐที่จะลง
ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมและประเพณีของคนในพื้นที่
| รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจาปี 2559

11

นอกจากนี้ ผลการศึกษาจากการระดมความคิดเห็นด้วยการจัดสนทนากลุ่ม เรื่องแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้นาทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างสั นติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้นาศาสนาและ
หน่วยงานภาครัฐได้ดังนี้
ด้านการมีส่วนร่วมค้นหาปัญหา และสาเหตุ ปัญหา อุปสรรคชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ปัญหาอุปสรรค
ชาวบ้านระแวงเจ้าหน้าที่ และปัญหา อุปสรรคขาดความรู้ในภาษาท้องถิ่นส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มความรู้ ทักษะใน
การสื่อสารกับชาวบ้าน และข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่ควรลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชน ได้แก่ ( 1 ) ค ว ร
ให้ผู้นาทางศาสนามีบทบาทในการจัดอบรมหน่วยงานภาครัฐที่จะลองปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับภาษาศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีของคนในพื้นที่ (2) พัฒนาศักยภาพของผู้นาทางศาสนาด้านกระบวนการมีส่วนร่วม (3)ควร
ส่งเสริมให้ผู้นาทางศาสนาใช้มัสยิดเป็นสถานที่ไว้สาหรับประชาสัมพันธ์
ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน ปัญหา อุปสรรคขาดความรู้ด้านการวางแผน ปัญหาอุปสรรคประชาชนไม่มี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปัญหา อุปสรรคขาดความร่วมมือของประชาชน ปัญหา อุปสรรค ไม่มีการดาเนินงานตาม
แผน และปัญหา อุปสรรคโครงการที่ลงมาไม่มีการต่อยอดส่วนข้อเสนอแนะอบรมให้ความรู้แก่ผู้นาให้เข้าใจใน
การดาเนินงานต่างๆในพื้นที่ ข้อเสนอแนะอยากให้รัฐให้ความสาคัญกับการวางแผนมากกว่านี้และข้อเสนอแนะ
อยากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคาพูด เช่น พัฒนาศักยภาพของผู้นาทางศาสนาให้เป็นผู้กล้าแสดงความคิดเห็น
ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคงบประมาณล่าช้า ปัญหา อุปสรรค ขาดความรู้ด้านการ
ดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคขาดความชัดเจน แน่นอน แม่นยาในการดาเนินงานและปัญหา อุปสรรคความคิดเห็น
ไม่ค่อยตรงกัน ส่วนข้อเสนอแนะควรให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ก่อนดาเนินงาน เช่น ควรจัดอบรมให้ความรู้กับผู้นา
ทางศาสนาและเจ้าหน้าที่ก่อนดาเนินโครงการ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ปัญหา อุปสรรคขาดความรู้ด้านการประเมินปัญหา อุปสรรคไม่มี
การประเมินโครงการ ปัญหา อุปสรรคประเมินไม่ตรงตามความเป็นจริง ปัญหาอุปสรรคเจ้าหน้าที่ไม่มีความชัดเจน
ในการประเมินผล และปัญหา อุปสรรคผู้นาทางศาสนาไม่ค่อยจะได้รับทราบในการดาเนินงานประเมินผลส่วน
ข้อเสนอแนะควรให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมิน และข้อเสนอแนะอยากให้มีการประเมินทุกโครงการ
เช่น ควรให้หน่วยงานภาครัฐและผู้นาทางศาสนาติดตามประเมินผลโครงการทุกเดือน
ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ และปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของผู้นาทางศาสนา
เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ปัญหาอุปสรรคชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือมาก
ที่สุดผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นผลเนื่องจากการที่ชาวบ้านมีความหวาดระแวงไม่ไว้ใจหน่วยงานภาครัฐทาให้
ชาวบ้านไม่ยอมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการค้นหาปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดในหมู่บ้าน การ
ค้ นหาปั ญหาและสาเหตุเป็ นขั้ นตอนแรกที่ มี ค วามส าคัญที่สุด ชาวบ้านเป็นคู่ อยู่ กั บปัญหาและรู้จัก ปัญหาของ
หมู่บ้านตนเองดีที่สุด การที่ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการให้ข้อมูลต่างๆโครงการที่ลงสู่
หมู่บ้านเพื่อพัฒนาหมู่บ้านก็ถือว่าไม่ใช่โครงการที่เป็นความต้องการของชุมชนก็ถือว่ายังไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการพัฒนาหมู่บ้านอย่างแท้จริงการที่ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ปัญหา อุปสรรค ด้านการมีส่วนร่วมในการ
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ประเมินผลของผู้นาทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ปัญหา อุปสรรค
ผู้นาทางศาสนาขาดความรู้ด้านการประเมิน ผู้นาทางศาสนาควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อที่จะสามารถทราบถึงคุณภาพของโครงการที่จัดขึ้นว่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ได้มาก
น้อยเพียงใด และยังสามารถแก้ไขปัญหาในการดาเนินโครงการที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้นาทาง
ศาสนาตัดสิ นใจในการด าเนินโครงการที่ ปรับปรุง แก้ ไ ข เปลี่ย นแปลงการด าเนินโครงการให้เ หมาะสม มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพของผู้นาศาสนาด้านกระบวนการมีส่วนร่วมและให้เป็นผู้กล้าแสดงความคิดเห็นนั้น
ต้องสร้างความตระหนักในชุมชนร่วมกันโดยใช้วิธีการขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ขั้นก่อเกิดจิตสานึก การมี
ส่วนร่วมที่มีมาก่อน หรือได้รับการกระตุ้นให้ตระหนักต่อการมีส่วนร่วม ค้นหาผู้นา เป็นแบบอย่างและเป็นครูผู้
ถ่ายทอดแนวคิดวิธีการปลูกฝังจิตสานึกให้กับคนในชุมชน สร้างให้รู้สึกตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม
จุดเปลี่ยนความคิด พึ่งตนเอง พึ่งพากันเองในชุมชน ลดการพึ่งพิงจากภายนอก เพิ่มความรู้สึกผูกพันกับชุมชน
กาหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยเปิดเวที เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ สอดคล้องกับ จรัส
สุวรรณมาลา, 2546 คนในชุมชนร่วมกันสรรหา คัดเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลในชุมชนมาทาหน้าที่เป็นตัวแทน
ของคนในชุมชนเกี่ยวกับกิจการสาธารณะของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมสาธารณะตามความต้องการ
ของพลเมืองในชุมชนนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างให้รู้สึกตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม จาก
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น จุดเปลี่ยนความคิด พึ่งตนเอง พึ่งพา
กันเองในชุมชน ลดการพึ่งพิงจากภายนอกหรือรอรับความช่วยเหลือ เพิ่มความรู้สึกผูกพันกับชุมชน กาหนด
เป้าหมายร่วมกัน โดยเปิดเวที เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ สอดคล้องกับ ประทีป วี
ระพัฒนนิรันดร์1 (2542) ที่ศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนเสริมสร้างพลัง
ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได้การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการนั้น มีสาระและขอบเขตกว้างขวาง โดยเฉพาะการเลี้ยงชีพของคนในชุมชน ซึ่ง
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ
นักวิชาการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน นักธุรกิจองค์กรบริหารส่วนท้ องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน การเรียนรู้ใน
ชุมชนควรนาไปสู่วัตถุประสงค์หลายๆ ประการพร้อมกันๆ กัน เช่น เพื่อสืบค้นผู้นาจิตวิญาณ สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน สร้างคุณค่าและจิตสานึกใหม่ ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เกิดความเอื้ออาทร สร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ วิธีคิดและวิธีทางาน ทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แนวทาง วิธีการ
และแผนงานการแก้ปัญหา ได้เริ่มทดลองปฏิบัติ ได้โจทย์วิจัย เกิดการสะสมองค์ความรู้ในท้องถิ่น ได้องค์ความรู้
ใหม่ และขยายผลผ่านการสรุปบทเรียนร่วมกัน การเรียนให้รู้เกิดขึ้นในจิตใจส่วนร่วมมากเท่าใดจะยิ่งเรียนรู้ได้มาก
เท่านั้น ส่งผลต่อการเกิดจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
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การส่ง เสริม กิ จกรรมที่ส ร้า งสรรค์ และบูรณาการบนพื้ นฐานของการพั ฒนาอย่างสมดุล อย่างต่อเนื่อง
สาหรับการเสริมสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมทางสังคม และการสร้างความรู้สึกของความภาคภูมิใจสาหรับการ
ปฏิบัติในการรักษา การเรียนรู้การมีส่วนร่วม ส่งเสริมกิจกรรมที่ กิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วแก้ปัญหาสาเร็จ ทาให้อยาก
ทาซ้า บูรณาการบนฐานการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม วิธีการเวทีแลกเปลี่ยน
ระดมสมอง เปิดพื้นที่เรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อนที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์ แก้ไข
ปัญหาของชุมชนเอง สามารถเป็นไปได้ ทาได้จริง กิจกรรมกลุ่มที่สมาชิกทุกคนในชุมร่วมกันปฏิบัติได้ โดยมีการ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถ ส่งเสริมการคิดที่อิสระ และตัดสินใจได้อย่างอิสระ บูรณาการบนฐานการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม วิธีการ ต้องมีการคิด และทา ตระหนัก ยอมรับมติร่วม
สู่การปฏิบัติจริง เวทีแลกเปลี่ยน ระดมสมอง เปิดพื้นที่เรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อนที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชน อดุลย์ วังศรีคูณ (2543: 24) กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็นลาดับขั้นการเรียนรู้จากและผ่านการ
แลกเปลี่ยนกับคนอื่นการเรียนรู้ของชุมชนไม่แยกขาดจากจิตสานึกสาธารณะ การเรียนรู้ของชุมชนเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาชุมชนในวิถีทางที่ทาให้ประชาชนรู้สึก “เป็นเจ้าของ” ชุมชน การสร้างความเป็นชุมชนจึงเป็นหนึ่ง
เดียวกับการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ชุมชนที่อุดมไปด้วยชีวิต สาธารณะที่มีสุขภาพดีหรือ
ชุมชนที่มีประชาสังคมเข้มแข็ง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีขั้นตอนของการแก้ปัญหาร่วมกันโดยชุมชนและเพื่อ
ชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ จรัส สุวรรณมาลา, 2546 การมีส่วนร่วมของ
ความรับผิดชอบร่วมกัน คนในชุมชนร่วมกันคิดและกาหนดว่าชุมชนควรมีหรือทากิจกรรมสาธารณะอะไรบ้าง
เช่น การจัดเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือจัดให้มีบริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐานต่างๆ ในชุมชน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนอย่างบูรณาการ
จัดสรรผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ร่วมรับผลประโยชน์ที่อาจไม่ได้เป็นตัวเงิน แต่เป็นความรู้สึกผูกพัน ความ
สามัคคี ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการประเมินติดตามผลเพื่อการพัฒนา มีการประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับภายนอก การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีหน่วยงานจากภายนอกให้การสนับสนุน ตรงกับปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนอย่างบูรณาการจัดสรรผลประโยชน์
อย่างยุติธรรม ร่วมรับผลประโยชน์ที่อาจไม่ได้เป็นตัวเงิน แต่เป็นความรู้สึกผูกพัน ความสามัคคี ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีการประเมินติดตามผลเพื่อการพัฒนา มีการประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับภายนอก ในการ
ปฏิบัติขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ไม่ต้องเรียงลาดับ เสมอไปขึ้นอยู่กับ สภาพปัญหา ความพร้อม จังหวะ โอกาส
จุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละชุมชนเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติทุกขั้นตอนสามารถยืดหยุ่นได้ สอดคล้องกับสมศรี จินะ
วงษ์ อ้างถึงใน นันทนุช สังวาลย์, 2546: 28-29 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างบูรณาการ มีสาระและขอบเขตกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็น “การเลี้ยงชีพ” ของคนในชุมชนซึ่ง
จาเป็นต้องอาศัย “ความร่วมมือร่วมใจ” หรือ “การผนึกกาลัง” จากทุกส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน อาทิ นักวิชาการ สื่อมวลชน นักธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรชุมชน ฯลฯ การเรียนรู้ในชุมชนจึงมิได้เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้
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ร่วมกันของทุกฝ่าย การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ควรนาไปสู่วัตถุประสงค์หลาย ๆ ประการพร้อมกัน เช่น
เพื่อสืบค้นผู้นาจิตวิญญาณ สร้างความเข้าใจร่วมกัน สร้างคุณค่าและจิตสานึกใหม่ ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดี
งาม เกิดความเอื้ออาทร สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ ได้ปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้
แนวทาง วิธีการ และแผนงาน การแก้ปัญหา ได้เริ่มทดลองทา ได้โจทย์วิจัย เกิดการสะสมความรู้ในท้องถิ่น ได้องค์
ความรู้ใหม่ และขยายผลผ่านการสรุปบทเรียนร่วมกัน ชุมชนมีโอกาสเรียนรู้และจัดการร่วมกัน สอดคล้องกับ การ
มีส่วนร่วมที่มีความรับผิดชอบ จรัส สุวรรณมาลา, 2546 คนในชุมชนร่วมกันตรวจสอบ เฝ้ามอง แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการดาเนินกิจการสาธารณะของชุมชน ผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ให้กิจการสาธารณะ
ของชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนในระยะยาว คนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership)
ทรัพย์สินหรือกิจการสาธารณะของชุมชนเสมือนหนึ่งเป็นของตัวเอง โดยช่วยกันทานุบารุงรักษา เฝ้าระวังดูแลและ
ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเสมอ หวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเองและให้ความ
ไว้วางใจ เข้าใจพลเมืองด้วยกันเอง และวางใจชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชน และประชาชนทุกคนจะต้องได้รับความเป็นธรรมจากการ
บังคับใช้กฎหมาย ให้กฎหมายพิเศษต่างๆ และควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนประกาศใช้
2. จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเข้ามามีส่ วนร่วมอย่างเท่าเทียม
และจริงจังในการพัฒนา และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้นาศาสนาและประชาชาชนอย่าง
จริงจัง

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในจังหวัดอื่น ๆ หรือในภาพรวมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เห็นภาพความ
ชัดเจนในภาพรวมที่กว้างขึ้น
2. ควรเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่าง และประเภทของกลุ่มตัวอย่างให้กว้างขึ้น กล่าวคือ ควรศึกษามโนทัศน์
เรื่องสันติภาพของผู้นาท้องถิ่นในทุกระดับ
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