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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่มีรากเหง้ามาจากประวัติศาสตร์
ความขัดแย้งตั้งแต่สมัยรัฐปัตตานีและรัฐสยาม และพัฒนาการมาตามล าดับและสะสมเป็นความ
รุนแรงปะทุข้ึนมาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ก่อให้ความสูญเสียชีวิตประชาชน ทหาร 
ต ารวจและพลเรือนจ านวนมาก และสูญเสียเงินงบประมาณโดยรวมถึงประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ กว่าล้าน
บาทในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ถึงทศวรรษถึงปัจจุบัน การระบุถึงรากเหง้าของปัญหาความไม่สงบก็ยังมี
ความไม่ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุใดไม่ว่าจะเป็นจากความไม่ธรรมในสังคม ความแตกต่างด้าน
เอกลักษณ์และชาติพันธ์ ศาสนา หรือปัญหาเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่ปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ได้แก่ ผู้ก่อความไม่
สงบอ้างความเป็นเอกราชของรัฐปัตตานี และมักใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมีอในการปลุกระดมสร้าง
ความเชื่อที่ผิดทางศาสนาแก่คนไทยมุสลิมในพ้ืนที่โดยเฉพาะนักเรียนศาสนาเข้าไปร่วมขบวนการ
รวมถึงการเรียกร้องความไม่เป็นธรรมทางศาสนาเข้าสู่เวทีการประชุมโลกมุสลิมระหว่างประเทศ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จึงร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศในการเชิญและต้อนรับผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากคนไทย
มุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาพบปะเสวนากับผู้น าศาสนาอิสลามท้องถิ่นเพ่ือปรับเปลี่ยน
ความคิดความเชื่อทางศาสนาอิสลามที่ผิดให้กลับไปสู่ความถูกต้องและส่งเสริมให้เกิดศาสนาอิสลาม
สายกลางที่รักสันติขึ้นแทน  

ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ มีการเยือนและการเข้าประชุมของผู้น าศาสนาอิสลาม
ต่างประเทศที่ส าคัญ ๙ ครั้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้พยายามขยายผลการเยือน
ดังกล่าวไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อในศาสนาอิสลามของคนไทยในพ้ืนที่ไปสู่การพัฒนา
ศาสนาอิสลามสายกลาง พร้อมไปกับการปฏิรูปกิจการศาสนาในด้านอ่ืนๆ อาทิ กฎหมายอิสลาม การ
ประกอบพิธีกรรมฮัจย์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินความพยายามดังกล่าว ข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าผู้ส่ง
สารคือ ศอ.บต. ยอมรับถึงศักยภาพของหน่วยงานตนที่จ ากัดและยังไม่สามารถใช้โอกาสการเยือนของ
ผู้น าศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับในส่วนผู้รับสารคือผู้น าศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ได้รับรู้
รับทราบถึงเจตนารมย์ของ ศอ.บต. และแสดงความสนับสนุนในการช่วยเผยแพร่ต่อ ทั้งนี้ ทั้ง ศอ.บต.
และผู้น าศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ต่างเห็นประโยชน์ของการเดินทางมาเยือนของผู้น าศาสนาอิสลาม
ต่างประเทศที่ก่อให้เกิดบรรยากาศการเสวนาในหมู่คนมุสลิมด้วยกันและกับคนต่างศาสนา กอปรกับ
ท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการศาสนาอิสลามมากขึ้น และทั้งสองฝ่ายต่างสนับสนุนให้
ภาครัฐด าเนินการเชิญผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศต่อไปโดยปรับรูปแบบการพบปะเสวนาให้
ครอบคลุมกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

กล่าวโดยสรุป รัฐบาลไทยจะต้องให้ความส าคัญต่อนโยบายการส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนา
อิสลามสายกลางในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอันดับแรกและขยายให้ครอบคลุมคนไทยมุสลิม
ทั่วประเทศในเวลาต่อมา เพื่อพัฒนาโลกทรรศน์ทางศาสนาของคนไทยมุสลิมและให้เกิดความมั่นใจว่า
ศาสนาอิสลามจะไม่ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนหรือเข้าไปเกี่ยวพันกับปัญหาความรุนแรงใน



จ 

จังหวัดชายแดนภายใต้และเพ่ือให้บรรลุนโยบายดังกล่าว เห็นควรมอบหมายให้ ศอ.บต. ท าหน้าที่
องค์กรหลักในการสนับสนุนโดยท าหน้าที่ผลักดันการพัฒนาศาสนาอิสลามสายกลางในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยท างานอย่างใกล้ชิดองค์กรและทุกภาคส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ 
พัฒนาการศึกษาอิสลามให้ทัดเทียมสากล ท างานกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และ 
จุฬาราชมนตรี ในการผลักดันนโยบายศาสนาอิสลามสายกลางระดับประเทศ โดยแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาศาสนาของ ศอ.บต. ให้เน้นหนักอ านวยความสะดวก (Facilitator) เพ่ือผลักดัน
ทุกภาคส่วนให้ด าเนินการให้เป็นไปอย่างเอกภาพและในทิศทางเดียวกันโดยให้การสนับสนุ น
งบประมาณและบุคคลากรอย่างเต็มที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางศาสนาอิสลามสายกลาง เห็นควรมอบหมายให้ ศอ.บต 
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

(๑)  การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในศาสนาเดียวกันและต่างความเชื่อ 
(Dialogue & Interfaith Dialogue) ทั้งในไทยและระดับสากล 

(๒)  การส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศสายกลางที่คนไทยมุสลิมยอมรับมาเยือน
ประเทศไทยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศาสนาและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของคนไทยมุสลิมใน
ประเทศ 

(๓)  การส่งเสริมและให้การยกย่องผู้น าศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
ได้รับการยกย่องในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

(๔) การปรับเปลี่ยนองค์กร ศอ.บต. ทั้งบุคลากรและโครงสร้างให้มีความเหมาะสมกับการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ข้างต้นรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับประชากรและเจ้าหน้าที่ในศาสนา
เดียวกัน เพื่อให้พร้อมในภารกิจ (๑) – (๓) 

ส าหรับเป้าหมายระยะยาว รัฐบาลต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทุกศาสนาในไทยให้
สามารถด ารงอยู่ร่วมกันโดยสันติ ภายใต้บริบทสังคมพหุศาสนา (Pluralist Religious Society) ที่ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นควรมอบหมายให้ ศอ.บต. 
ประสานความร่วมมือกับทุกศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาพหุ
ศาสนาในระดับประเทศ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงบราซิเลีย ที่อนุมัติให้ผู้ศึกษาเดินทางมาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจที่ลึกและรอบ
ด้านที่เกี่ยวข้องกับการทูตไทยและผลประโยชน์และศักยภาพของไทย กระบวนการทางความคิดทาง
บริหาร การสร้างเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่างประเทศ และสุนทรียศาสตร์ในการด าร งชีวิตของ
นักการทูตเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและงานของผู้ศึกษา ผู้ศึกษาหวังว่าจะได้น าสิ่งที่เรียนรู้
มาใน ๑๐ สัปดาห์ไปปรับปรุงคุณภาพของการท างานในกระทรวงการต่างประเทศและการมีวิถีชีวิตที่
เหมาะสมของการด ารงต าแหน่งข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศต่อไป 

ผู้ศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่านที่ร่วมที่ให้
หลักสูตรการอบรมครั้งนี้เกิดคุณค่าสมตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ และในความเอาใจใส่ดูแลผู้เข้าร่วม
ศึกษาทุกท่าน 

ผู้ศึกษาขอขอบคุณเอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียร ติ 
พนัสพรประสิทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าและ
การเอาใจใส่ต่อการจัดท ารายงานส่วนบุคคลของผู้ศึกษา ท าให้ผู้ศึกษาเกิดความชัดเจนและความเป็น
ระเบียบในการใช้ความคิดในการศึกษาและท ารายงานมากขึ้น 

รายงานการศึกษาวิจัยอาจยังไม่สมบูรณ์ตามที่ผู้ศึกษาตั้งใจ หากเกิดความคลาดเคลื่อนใด
ล้วนเป็นความรับผิดชอบของผู้ศึกษาแต่เพียงผู้เดียว 

 
 

วิทิต เภาวัฒนาสุข 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ช 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญแผนภูมิ ฌ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑  ภูมิหลังปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และภารกิจของ 
 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๖ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษาและวิธีการด าเนินการการศึกษา ๖ 
๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา ๖ 
๑.๕ นิยามศัพท์ ๖ 

บทที่ ๒  แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๗ 
๒.๑  แนวคิดการพัฒนาความเป็นทันสมัยของศาสนาอิสลาม ๗ 
๒.๒  การเผยแพร่ศาสนาอิสลามขององค์กร Majlis Ugama Islam Singapura ๘ 

บทที่ ๓  ผลการศึกษา   ๑๐ 
๓.๑  ข้อมูลผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๐ 
๓.๒  การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๒ 
๓.๓  ข้อคิดเห็นของผู้น าศาสนาอิสลามในพื้นท่ี ๑๘ 
๓.๔  ข้อสรุปผลการศึกษา ๒๐ 
๓.๕  ข้อเปรียบเทียบกับกรอบทฤษฎีและบทเรียนของสภาศาสนาอิสลาม สิงคโปร์ ๒๐ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๒๓ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๒๓ 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ ๒๕ 

บรรณานุกรม ๒๘ 
ประวัติผู้เขียน ๒๙ 
 



ซ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ ๑  สถิติประชากรไทยมุสลิมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ๑๓ 
ตารางที่ ๒  การส ารวจการรับทราบการมาเยือนผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๘ 
ตารางที่ ๓  การวิเคราะห์เชิง SWOT ความเข้มแข้ง ความอ่อนแอโอกาสและภัยท้าทาย

ของ ศอ.บต. ๒๔ 
ตารางที่ ๔  การวิเคราะห์เชิงการสื่อสาร ๒๕ 



ฌ 

สารบัญแผนภูมิ 
 
 

แผนภูมิที่ ๑  รูปแบบการด าเนินงาน ๑๕ 
 
 



 

 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 
๑.๑  ภูมิหลังปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และภารกิจของศูนย์อ านวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
๑.๑.๑  ภูมิหลังปัญหาความขัดแย้ง 

ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลาย
ร้อยปีปรากฏชัดเจนในหลักฐานประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยต่อรัฐทางภาคใต้ใน
คาบสมุทรมลายูโดยรัฐที่มีบทบาทส าคัญตลอดมาได้แก่ รัฐสุลต่านปัตตานี รัฐปัตตานีมีความสัมพันธ์
ในลักษณะประเทศราชที่จะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการแก่ผู้ปกครองไทย และในหลายครั้ง รัฐ
ปัตตานีแสดงการขัดขืนต่อสยามซึ่งน าไปสู่การก่อสงครามระหว่างกัน แม้ว่าในช่วงระยะต่อมา สยาม
จะสามารถปกครองปัตตานีได้อย่างสันติแต่ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ผู้น าสยามแต่ละยุคต่างตระหนักเสมอ
มาถึงความแตกต่างของศาสนา ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของคนมุสลิมที่เป็นชนส่วนใหญ่
ในพ้ืนที่ และได้ให้การปฏิบัติต่อชนพื้นเมืองมุสลิมเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษในทุกรัชสมัยของราชวงศ์จักรี 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ความขัดแย้งใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงด ารงอยู่และขยายตัวไปสู่การเกิดขบวนการแนวร่วมปลดปล่อย
แห่งชาติปัตตานีในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ และยังมีขบวนการแนวร่วมต่อต้านอ่ืนๆ ตามมา อาทิ แนวร่วม
อิสลามปลดปล่อยแห่งชาติปัตตานี แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี องค์กรปลดปล่อยรัฐปัตตานี 
BRN Coordinate, BRN Congress เป็นต้น การก่อกบฏหรือการใช้ความรุนแรงโดยผู้น าแนวร่วม
ต่อต้านเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นระยะในทุกรัฐบาล โดยแนวร่วมต่อต้านล้วนมุ่งประสงค์ที่จะแยกตนเอง
ออกเป็นอิสระจากรัฐบาลไทย และมีความพยายามที่จะดึงมาเลเซียเข้ามาช่วยเหลือเป็นระยะๆ ทั้งนี้ 
สาเหตุส าคัญได้แก่ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น การใช้ความรุนแรงในการ
จัดการปัญหาพ้ืนที่ของรัฐบาลไทย และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ต่อประชาชน ปัญหาความรุนแรงได้
เริ่มบรรเทาลงในสมัยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อเริ่มมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี ๒๕๒๓ ขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการจัดการปัญหาความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นองค์รวม อย่างไรก็ตามในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ยุบ
เลิกหน่วยงานดังกล่าวไปพร้อมกับ พ.ต.ท. ๔๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพราะเห็นว่าสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติและไม่มีความจ าเป็นที่จะด ารงหน่วยงานทั้งสองอีกต่อไป 

ผลของการยุบ ศอ.บต. และ พ.ต.ท. ๔๓ ซึ่งเป็นหน่วยท างานผสมพลเรือน ต ารวจ
และทหาร ในเวลาต่อมา หลายฝ่ายในสังคมวิเคราะห์ว่า น่าจักเป็นต้นเหตุความผิดพลาดทางนโยบาย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งส าคัญอันน าไปสู่การขยายตัวของปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดความพยายามและ
ขบวนการชี้น าความคิดการใช้ความรุนแรงเพ่ือการแบ่งแยกดินแดนในบรรดาครูสอนศาสนาอิสลาม

 
  



๒ 

บางกลุ่มในโรงเรียนตาดีกาและปอเนาะต่อเยาวชนมุสลิมไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 
ท าให้แนวอุดมการณ์การแบ่งแยกดินแดนถูกรื้อฟ้ืนจนน าไปสู่การเริ่มต้นของการใช้ความรุนแรงจาก
วัยรุ่นไทยมุสลิมในพ้ืนที่โดยเชื่อว่ามีการชี้น าโดยผู้น าและครูสอนศาสนาอิสลามบางกลุ่ม เหตุการณ์
ใหญ่ได้แก่ การปล้นปืน ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.ปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และ อีก ๒ เหตุการณ์ที่น าไปสู่การสร้างสัญลักษณ์ทางการต่อสู้แก่
ผู้ก่อความรุนแรงในเวลาต่อมาถึงปัจจุบันได้แก่ เหตุการณ์การยึดมัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานีของผู้ก่อ
ความรุนแรงเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จนเกิดการประทะจนผู้ก่อความรุนแรงเสียชีวิต ๑๐๗ 
คนและจับกุม ผู้ก่อการได้อีก ๒๙ คน และเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงตากใบของชาวไทยมุสลิมเมื่อ
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่เจ้าหน้าที่กระท าการไม่รัดกุม รอบคอบส่งผลให้ผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมจ านวน 
๘๖ คนจากจ านวน ๑,๒๒๔ คนเสียชีวิต   

ความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตามค าจ ากัดความของรัฐบาลในช่วงแรก 
หมายถึง จังหวัดยะลา ปัตตานี สตูล นราธิวาส และ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ – 
๒๕๕๕ ได้ขยายตัวมาโดยตลอดโดยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในรอบ ๙ ปีถึงจ านวน ๑๔,๐๔๙ 
เหตุการณ์ ก่อให้เกิดการเสียชีวิต ๓,๓๘๐ รายและบาดเจ็บ ๘,๓๘๘ ราย สูญเสียงบประมาณของชาติ
เพ่ือแก้ไขปัญหาความรุนแรงดังกล่าวจ านวนถึง ๑๘๒,๔๐๒ ล้านบาท 

๑.๑.๒  สาเหตุความขัดแย้ง 
มีความพยายามของข้าราชการหลายหน่วยงาน นักการเมือง และนักวิชาการ ที่ต่าง

พากันวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุความขัดแย้งของปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยอาศัย
มุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการอาศัยแนวคิดด้านความมั่นคง ด้านอัตลักษณ์ ชาติพันธ์ และ
วัฒนธรรม หรือความเป็นธรรมในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือแนวคิดอิทธิพลความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปัตตานี แต่จากงานวิจัยของสภาที่ปรึกษา
เสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า ปรากฏการณ์รุกรานทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ 
เป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ก่อความรุนแรงพยายามให้คนไทยมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เข้าใจวา รัฐบาลเป็นตัวการชักน าวัฒนธรรมชั่วร้ายของอเมริกาและอิสราเอง มาสร้างความ
แปดเปื้อนให้แก่ศาสนาอิสลามและอัตลักษณ์มลายู การก่อความรุนแรงจึงถือเป็นการต่อสู้เพ่ือพิทักษ์
ศาสนาและอัตลักษณ์มลายูให้บริสุทธิ์โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการปลดปล่อยดินแดนปัตตานีในอดีต
ให้เป็นอิสระจากรรัฐไทยซึ่งจะท าให้ศาสนาและอัตลักษณ์ของคนไทยมลายูบริสุทธิ์อย่างยั่งยืน
ตลอดไป๑ 

๑.๑.๓ การจัดตั้งศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
ต่อมา เมื่อรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เข้ามาบริหาร

ประเทศภายหลังการปฏิวัติรัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ   ได้ออก
ประกาศค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๖ และ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่องนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการรื้อฟ้ืนจัดตั้งศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองบัญชาการผสมพลเรือน ต ารวจ ทหาร 
                                                 
๑ สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุข, สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต,้ หน้า ๑๕. 



๓ 

(พ.ต.ท.) ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเป็นศูนย์รวมการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเสริมสร้างสันติสุข   มีสาระที่ส าคัญคือ การน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” และปรัชญาพอเพียง และแนวทางสันติวิธีมาเป็นบรรทัดฐานในการจัดการ
ความขัดแย้งและการส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ ยึดถือความเป็นธรรม 
ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม นโยบายเสริมสร้างสันติสุขได้กล่าวถึงการด าเนินการต่างประเทศ
คือ การสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่ เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เพ่ือสร้างความตระหนักของการอยู่ร่วมกันภายในชาติอย่างสันติสุขบนพ้ืนฐานความ
หลากหลายในวิธีคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรม และในแนวทางปฏิบัติของนโยบายข้อ ๓.๑๑ ระบุอย่าง
ชัดเจนในการต่างประเทศคือ เสริมสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
องค์กรสากลต่างๆ ถึงข้อเท็จจริงในสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การขยายผลข้อเท็จจริง ใน
เรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมของประชาชนทุกเชื้อชาติ เพ่ือผนึกความสัมพันธ์ใน
การสนับสนุนและเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือรองรับการด าเนินนโยบาย
ดังกล่าว และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ศอ.บต. ได้รับมอบหมายให้มีภารกิจที่ส าคัญ ได้ 
ก ากับ เร่งรัด การปฏิบัติของพลเรือนตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา การสร้างความเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการ
สร้างความเข้าใจในพ้ืนที่ โดยประสานการปฏิบัติกับ พตท ในการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่
สงบในพื้นที ่

๑) รวบรวม กลั่นกรอง บูรณาการ และเสนอแนะการจัดท าแผนงานโครงการและ
การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ และจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเสนอ
ต่อ กอ.รมน. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนตลอดจนการประสานงาน ติดตาม และ
ประเมินผล ให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) อ านวยการและประสานการปฏิบัติในการบริหารงานยุติธรรม คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ การอ านวยความเป็นธรรมโดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การเยียวยาและการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๓) พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 

๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความไม่
สงบในพื้นที่  

๕) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
๖) ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ี ผอ.กอ.รมน. ภาค ๔ มอบหมาย๒ 
นับตั้งแต่นั้นมา ศอ.บต. ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานพลเรือนหน่วยเดียวที่มี

ภารกิจในการก าหนดและด าเนินยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตาม

                                                 
๒ ข้อมูลศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, [ออนไลน์], แหล่งที่มา www.sbpac.go.th. 



๔ 

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ศอ.บต. ได้กลายเป็นองค์กร
พิเศษของภาคข้าราชการพลเรือนในพ้ืนที่ที่กระท าหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในพื้นที่และโดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๙ ที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอย่างชัดเจน 
ได้แก่ ใช้พลังกลุ่มประเทศโลกมุสลิมในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการพัฒนา
เศรษฐกิจของพ้ืนที่ ใช้ศักยภาพของการเป็นผู้รู้ภาษามลายู น าสังคมไทยเข้าสู่กลุ่มประเทศมุสลิมใน
อาเซียนเพ่ือการค้า การลงทุน และก าหนดกลยุทธ ๕ ข้อโดยกลยุทธหนึ่ง คือ ในมิติทางศาสนา 
สนับสนุนผู้น าศาสนาในโลกมุสลิมที่เป็นที่ยอมรับในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาให้ความรู้หลักการ
ศาสนาเพื่อการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ ซึ่งปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบโดยเป็นไปในทิศทางการ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ 

ในการปฏิบัติการในมิติการต่างประเทศของ ศอ.บต. ศอ.บต. ได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากกระทรวงการต่างประเทศที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กระทรวง  ไปปฏิบัติภารกิจร่วม 
ณ ศอ.บต. ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ค าปรึกษา ประสานงานกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ รวมถึงการจัดโครงการและกิจกรรมในระดับพ้ืนที่ให้สอดรับการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐบาลในอันที่จะไม่พยายามให้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขยายวง
ไปเป็นปัญหาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ภารกิจการต่างประเทศของ ศอ.บต. ที่ส าคัญ อาจจ าแนกได้ ดังนี้ 

๑) การส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะต่อมาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย และต่อประเทศที่นับศาสนาอิสลามในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นส าคัญ อาทิ การจัด
คณะผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ไปเยือนและศึกษาดูงานในมาเลเซีย อินโดนีเซียหรือสิงคโปร์ 
ซาอุดิอาระเบีย 

๒) การส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับองค์การระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆ ที่เป็น
ประเด็นปัญหา ได้แก่ องค์การการประชุมกลุ่มประเทศอิสลาม (Organization of Islamic 
Cooperation OIC) ในเรื่องการดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่คนไทยมุสลิมในไทยในฐานะที่เป็น
ประชาชนกลุ่มน้อย องค์การสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนษยชน เด็กกับการติดอาวุธ องค์กรพัฒนา
เอกชนระหว่างประเทศ (NGOs) เป็นต้น 

๓) การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามสายกลางที่ไม่ใช้
ความรุนแรงแก่ผู้น าศาสนาอิสลามท้องถิ่นจากการเชิญผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมา
เยือนไทยและบรรยายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดสัมมนาด้านศาสนาอิสลามนานาชาติในไทย  

๔) การส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นพหุสังคม พหุศาสนาในต่างประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จ อาทิ ออสเตรเลีย สิงคโปร์  

๕) การส่งเสริมการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศต่างๆ อาทิ 
ไอร์แลนด์เหนือ ฟิลิปปินส์ 

๖) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ตัวแทน
ต่างประเทศในไทยที่ไปเยือนพ้ืนที่ อาทิ การเยือนของคณะเอกอัครราชทูตต่างชาติในไทย การเยือน
ของคณะสื่อมวลชนตะวันออกกลาง 

๗) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยมุสลิมโดยเฉพาะการจัดสรรและหา
ทุนให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศแก่นักเรียนไทยมุสลิม อาทิ ทุนจากองค์กรมูฮัมมาดิยาห์ อินโดนีเซีย 



๕ 

ทุนจากรัฐบาลบาห์เรน การร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดส่งนักศึกษามุสลิมไปฝึกงานที่
กระทรวง    

๘) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเขตปกครองพิเศษหนิงเซี่ยของจีนกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  การ
ส่งเสริมความร่วมมือ ในกรอบ Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 
การสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาล 

ในการด าเนินการตามภารกิจข้อ ๓ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ รัฐบาลไทย 
โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญผู้น าศาสนาอิสลามที่ส าคัญจากต่างประเทศทั้งเป็นการเชิญมา
เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้และเชิญมาร่วมประชุมเรื่องศาสนาในไทย เพ่ือจะน าไปสู่ปรับเปลี่ยน
ความเชื่อทางศาสนาอิสลามแก่คนไทยมุสลิมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง มีดังนี้ 

๑) การเยือนของเลขาธิการสันนิบาติมุสลิมโลก ดร. อับดุลลอ ฮ บิน มุห ชินอัต
ตุรก ี(H.E. Dr. Abdullah bin Abdul Mohsin Al-Turki) เมื่อวันที่ ๒๔-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒) การเยือนของ ดร. มูฮัมหมัด ซัยยิด ฎอณฎอวี (Dr. Muhammad Sayid 
Tantawy) ผู้น าศาสนาสูงสุดของอียิปต์ (Grand Imam of Al Azhar) อียิปต์ เมื่อวันที่ ๒๓-๓๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓) การเยือนของศาสตราจารย์  อิก เมเลดดิน อีซานโนกลู (Eklemeleddin 
Ihsanoglu) เลขาธิการองค์การองค์การการประชุมอิสลาม เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน – ๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

๔) การเยือนของนายอาหมัด อาซิม มูซาดี (Ahmad Azim Muzadi) ประธาน
องค์กรนาลาดูน อูลามะ (Nahdlatul Ulama) อินโดนีเซีย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕) การเยือนของ ศจ. ดร. เอ็ม ดิน ซัมซูดิน (Prof. Dr. M Din Syamsuddin) 
ประธานองค์กรมูฮัมมาดิยาห์ (Mudhammadiya)และรองประธานสภาอูลามาของอินโดนีเซีย พ.ศ. 
๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ 

๖) การเยือนของ ดร. อาลี โกมาร์ โมฮัมเหม็ด อับเดล วาฮับ (Shiek Professor 
Dr. Ali Gomaa Mohammed Abdel Wahab) ผู้ตัดสินใจในการตีความค าสอนของศาสนาอิสลาม
ในอียิปต์ (Mufti) ของอียิปต์ เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๗) การเชิญผู้น าศาสนาอิสลาม ๑๐ ประเทศอาเซียนมาเข้าร่วมประชุม 
Southeast Asian Amirul Hajj ในไทย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๘) การเชิญผู้น าศาสนาอิสลามมาร่วมการสัมมนานานาชาติเรื่อง ศาสนากับ
กระบวนการสร้างสันติภาพในอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

จุดประสงค์ของการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามที่ส าคัญทั้ง ๙ ครั้ง มีจุดประสงค์ที่
ส าคัญสองประการ คือการป้องกันไม่ให้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขยายวงเป็น
ปัญหาระหว่างประเทศและการเผยแพร่ความเชื่อศาสนาอิสลามสายกลางที่จะไม่ใช้ความรุนแรงต่อ
ปัญหาความขัดแย้งเพ่ือขจัดความเข้าใจผิดในหลักการศาสนาอิสลามพร้อมไปกับพัฒนายกระดับ
โลกทรรศน์ของคนไทยมุสลิมโดยเฉพาะต่อคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรวมไปถึงการ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีภายในคนในศาสนาเดียวกันและระหว่างคนต่างศาสนาผ่านกระบวนการ



๖ 

เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Interfaith Dialogue)  
การด าเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศอ.บต. 

ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยยังไม่เห็นบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีภารกิจดูแลโดยตรงใน
งานศาสนาหรือจุฬาราชมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
๑.๒  วัตถุประสงค์การศึกษา 

รายงานฉบับนี้จะศึกษา ดังนี้ 
๑.๒.๑  บทบาทของ ศอ.บต. ในการขยายผลการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทาง

ศาสนาอิสลามสายกลางที่ไม่ใช้ความรุนแรงไปยังผู้น าศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการเชิญ
ผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงมาเยือนและบรรยายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑.๒.๒  เพ่ือให้เข้าใจถึงปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวของการด าเนินการขยายผล
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการศาสนาอิสลามสายกลางของ ศอ.บต.  

๑.๒.๓  เสนอข้อเสนอแนะที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการของ ศอ.บต. ต่อไป 
 

๑.๓  ขอบเขตการศึกษาและวิธีการด าเนินการศึกษา  
ขอบเขตการศึกษา ศึกษาเฉพาะการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้น าศาสนาอิสลาม

ต่างประเทศที่ส าคัญในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ และการด าเนินการของ ศอ.บต. ในการน าผลการ
เยือนไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในศาสนาอิสลามสายกลางที่ไม่ใช้ความรุนแรงแก่คนไทยมุสลิม
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของการด าเนินการดังกล่าวอันจะน าไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิธีด าเนินการศึกษา ใช้การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิของการด าเนินงานของ ศอ.บต. และข้อมูล
เชิงคุณภาพจากการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังผู้น าศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   
๑.๔  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

การศึกษาเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานที่เชิญผู้น า
ศาสนาอิสลามสายกลางมาเยือนไทยถึงความเหมาะสมของการด าเนินนโยบายดังกล่าวในอนาคต และ
ต่อ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นที่จะขยายผลให้การเยือนเกิดประโยชน์ต่อการลดความขัดแย้ง
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออาจน าไปสู่การขยายผลไปสู่การสร้างความทันสมัยของศาสนา
อิสลามในประเทศ 

  
๑.๕  นิยามศัพท์  

๑.๕.๑  จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดและพ้ืนที่ตามค านิยามของ พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  

๑.๕.๒  ผู้น าศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ หมายถึง ประธานและกรรมการของคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส     

 



 

     
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้ใช้แนวคิดการพัฒนาความเป็นทันสมัยของศาสนาอิสลามมาใช้

เป็นแนวทางในการชี้วัดความส าเร็จของการปรับเปลี่ยนความเชื่อไปสู่ศาสนาอิสลามสายกลางของคน
ไทยมุสลิมในพ้ืนที่ของหน่วยงานไทย และเปรียบเทียบข้อเท็จจริงการด าเนินงาน ศอ.บต. กับการ
ด าเนินงานกับองค์กรศาสนาอิสลามของสิงคโปร์ในแนวทางที่ใช้เดียวกัน 
 
๒.๑  แนวคิดการพัฒนาความเป็นทันสมัยของศาสนาอิสลาม 

แนวคิดการพัฒนาความเป็นทันสมัยของอิสลามกับการเกิดความเป็นระเบียบโลกแบบหลายขั้ว 
The Modernization of Islam and the Creation of a Multipolar World Order ๑ ของ Susmit 
Kumar ให้ความเห็นว่า ในกระแสอิสลามภิวัฒน์ ( Islamization) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศและ
ภูมิภาคในปัจจุบัน อิสลามได้ถูกมองว่าเป็นศาสนาของความรุนแรงที่เผยแพร่ขยายเชื้อการก่อการร้าย
ข้ามชาติไปยังประเทศต่างๆ ประชากรมุสลิมของทุกประเทศที่ไม่ใช่อิสลามถูกมองด้วยความ
หวาดระแวงและกลัวว่า จะก่อเหตุการณ์ร้ายต่อประเทศและสังคมของพวกตนแต่หากพิจารณาอีกมุม
หนึ่งจะพบว่า กระแสความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมและต่อโลกที่ไม่ใช่มุสลิมว่า ไม่ใช่เป็นความ
ขัดแย้งระหว่างอารยธรรมแต่แท้จริงเป็นการเปลี่ยนผ่านของศาสนา (Transformation of Islam) 
ไปสู่ความทันสมัย เป็นรัฐทางโลก (Secular State) และประชาธิปไตย ดังเช่น สังคมมุสลิมในประเทศ
ตุรกี กระบวนการพัฒนาความเป็นทันสมัยของอิสลามมีความเชื่อว่า เป็นสิ่งที่ต้องผ่านกระบวนความ
ยากล าบากดังเช่นที่โลกก าลังเผชิญกระแสความรุนแรงของพวกมุสลิมหัวรุนแรง(Fundamentalist) 
หรือการลุกฮือของประชาชนมุสลิมในภูมิภาคตะวันออกกลางในปรากฏการณ ์Arab Spring  

ส าหรับ John L. Esposito หัวหน้าศูนย์สร้างความเข้าใจระหว่างคริสเตียน และมุสลิม 
มหาวิทยาลัย Georgetown ผู้เขียนบทความ The Future of Islam and US- Muslim Relations๒ 
ที่ได้เรียกร้องให้กลุ่มอิสลามสายกลางเข้ามามีบทบาทในการส่งเสรืมความเข้าใจอันดีระหว่างโลก
มุสลิมกับสหรัฐอเมริกามากขึ้น เพราะมิเช่นนั้น จะเกิดการต่อสู้ระหว่างอารยธรรมของชาวตะวันตกที่
กลัวอิสลาม และพวกมุสลิมหัวรุนแรง ทั้งนี้ ปัจจุบัน มี ๕๗ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง
และแอฟริกาที่มีประชากรมุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่ถึง ๑.๗ พันล้านคน และในขณะเดียวกัน ในประเทศ
ตะวันตกและสหรัฐอเมริกาก็มีการขยายตัวของประชากรมุสลิมขนาดใหญ่ท าให้ยากที่จะแบ่งแยก
ชัดเจนระหว่างโลกตะวันตกและโลกมุสลิม ดร. Esposito เชื่อว่า ศาสนาอิสลามมีการปฏิรูปอยู่
                                                 
๑ Susmit Kumar, The Modernization of Islam and the Creation of a Multipolar World Order, 

Booksurge, Charleston, Sc, 2008. 
๒ John L. Esposito, “The Future of Islam and US – Muslim Relations”, Political Science Quartery, 

Fall 2011, pp. 365-401. 

 

 
 



๘ 

ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่งดังที่ Esposito ได้ยกตัวอย่างชาวมุสลิมหลายคนที่ด าเนินการปฏิรูปศาสนา
อิสลามให้เข้ากับสังคมตะวันตกและเห็นว่า ชาวมุสลิมในประเทศตะวันตกได้เป็นแหล่งการพัฒนาและ
การเผยแพร่ตัวแบบการปฏิรูปจากการตีความพระคัมภีร์อัลกุรอานและวิถีดั้งเดิมของอิสลามไปสู่การ
ใช้เครื่องมือเผยแพร่ใหม่ การน าเสนอความเสมอภาคทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นพหุศาสนา 
Esposito เห็นว่า แท้จริงแล้ว โลกตะวันตกกลับจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้าได้กับโลกมุสลิม 
ไม่ใช่โลกมุสลิมที่จะปรับเปลี่ยนเพราะในขณะนี้มีคนมุสลิมได้ปฏิรูปศาสนาอิสลามอยู่แล้วทุกแห่งหน  

นอกจากนี้แล้ว รายงานการศึกษาของนักวิชาการตะวันตกหลายคนมักเปรียบเทียบการ
พัฒนาความทันสมัยของศาสนาอิสลามกับระดับความเข้มข้นของความเป็นอิสลามสายกลางที่ไม่เน้น
ความรุนแรง ความเป็นประชาธิปไตย ระดับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมุสลิม การพัฒนา
การศึกษา เป็นส าคัญ และมองหนทางการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาผ่านการเสวนา (Dialogue) ทั้ง
ต่อกันและต่างศาสนา (Interfaith) หรือ ความอดกลั้น (Tolerance)  

การน าแนวคิดเรื่องการพัฒนาความเป็นทันสมัยของอิสลามมาใช้ในการศึกษา เพ่ือเป็น
กรอบพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของ ศอ.บต. ว่าได้มุ่งเป้าประสงค์ใดเป็นส าคัญ ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินการต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวของ ศอ.บต. ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว การด าเนิน
ยุทธศาสตร์เพียงกระท าเพ่ือเพียงลดเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่หรือมุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านสังคมอิสลาม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่เน้นความรุนแรงไปสู่สังคมอิสลามที่ทันสมัย สันติและสามารถด ารงอยู่
สังคพุทธของรัฐไทยซึ่งเป็นรัฐทางโลก (secular state) ได้ในที่สุด 

 
๒.๒  การด าเนินงานของสภาศาสนาอิสลามสิงคโปร์ Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) 

องค์กร MUIS๓ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามสภาศาสนาอิสลามของสิงคโปร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 
๑๙๖๘ เพ่ือให้ค าแนะน าต่อประธานาธิบดีในเรื่องผลประโยชน์ของคนมุสลิมสิงคโปร์ซึ่งมีประมาณ ๔ 
แสนกว่าคน หรือร้อยละ ๑๔.๙ ของประชากรสิงคโปร์ ๓.๒๖ ล้านคน ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมให้เป็นไปตามหลักการและวิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่
ก าหนดไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานและหลักการของสุหนี่ โดยตั้งวิสัยทัศน์ให้เป็นชุมชนคนสิ งคโปร์
มุสลิมเป็นชุมชนแห่งความเป็นเลิศทั้งต่อศาสนาและสังคมภายใต้สังคมพหุศาสนา รัฐและชุมชน
ระหว่างประเทศ ที่ผ่านมา MUIS ได้รับการยอมรับว่าประสบความส าเร็จในการสร้างความทันสมัย
ของศาสนาอิสลาม การสร้างความเป็นปึกแผ่นและสมานฉันท์ของชุมชนคนมุสลิมสิงคโปร์ และ
ความสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนสิงคโปร์ต่างศาสนาที่เป็นชนส่วนใหญ่อย่างสันติ 

เป้าประสงค์หลักของ MUIS ได้แก่การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคนสิงคโปร์มุสลิม ดังนี้ 
๑) ยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลามและปรับเปลี่ยนให้ เข้ากับบริบทของโลกที่

เปลี่ยนแปลงไป 
๒) มีความเข้มแข็งในคุณธรรมและจิตใจในการยืนหยัดท้าทายต่อสังคมทันสมัย  
๓) มีความก้าวหน้าที่จะปฏิบัติศาสนธรรมที่ไกลไปกว่าพิธีกรรมเพ่ือให้เป็นไปตามกระแส

แห่งยุคสมัย 

                                                 
๓ ข้อมูลสภาศาสนาอิสลามสิงคโปร,์ [ออนไลน]์, แหล่งที่มา www.muis.gov.sg. 



๙ 

๔) ชื่นชมอารยธรรมอิสลามและประวัติศาสตร์และมีความเข้าใจอย่างดีต่อปัญหาร่วมสมัย  
๕) ชื่นชมอารยธรรมอื่น และมีความมั่นใจที่จะปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จากชุมชนอ่ืน  
๖) เชื่อมั่นว่าคนมุสลิมที่ดีก็เป็นประชากรที่ดี 
๗) ปรับตัวได้เป็นอย่างดีเพ่ือเป็นสมาชิกผู้ให้ในสังคมพหุศาสนาและต่อรัฐทางโลก 
๘) ให้ความชื่นชมและส่งเสริมหลักการและคุณค่าสากลทั้งปวง 
๙) มีส่วนร่วมและอยู่ในพหุสังคมโดยไม่ขัดแย้งกับหลักการอิสลาม  
๑๐) เป็นตัวแบบและแรงบันดาลใจแก่ทุกคน 
ในการบรรลุผลเป้าประสงค์ดังกล่าว กิจกรรมหนึ่งที่ MUIS ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก

ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า Distinquished Visitor Programme โดยการเชิญ
ผู้น าศาสนาอิสลามต่างชาติที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ นักคิดต่อพัฒนาการหรือปัญหาระหว่าง
ประเทศใหม่ๆ ในด้านศาสนาอิสลาม อาทิ Grand Mufti ประเทศอิสลามต่างๆ มาบรรยายหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้น าทางความเชื่อมุสลิมสิงคโปร์ (Muslim Faith Leader) ผ่านศูนย์กลาง
สมานฉันท์ (Harmony Center)  

การบรรยายแลกเปลี่ยนดังกล่าวกระท าโดยการบรรยายและเสวนา (Dialogue) เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้งในหลักการศาสนา ไม่เกิดความเชื่อที่ผิด มุ่งไปสู่การเดินสายกลางของ
ศาสนาอิสลาม (Moderate Muslim) และน าไปสู่การประสานความคิดดังกล่าวเข้าไปในบรรจุหรือ
แทรกในหลักสูตรการศึกษาอิสลามของผู้น าศาสนาในสิงคโปร์ 

นอกเหนือจากนั้น MUIS ยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนาที่ต่างกันที่เรียกว่าการ
เสวนาระหว่างผู้ต่างความเชื่อ ( Interfaith Dialogue) ไปพร้อมกัน โดยเชิญผู้น าศาสนาอ่ืน หรือ
ปราชญ์ต่างศาสนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งแก่ศาสนิกของศาสนานั้น ๆ และกับผู้น าความเชื่ออิสลาม 

การหยิบยกบทบาทของ MUIS มาศึกษา ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างประชากร
มุสลิมไทยและสิงคโปร์จะเห็นว่า คล้ายคลึงกัน และภัยที่เผชิญในสังคมไทย คือ คนไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภายใต้ต่อปัญหาการแบ่งแยกดินแดน และ คนมุสลิมสิงคโปร์ต่อความเป็นเชื้อสาย
มลายูต่อความม่ันคงของรัฐสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศ และ ศอ.บต. ได้ร่วมมือกัน

อย่างเต็มที่ในการใช้มิติการต่างประเทศเพ่ือการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้  แนวทางหนึ่ง
ของการด าเนินงาน คือการเชิญผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศที่ส าคัญหลายคนมาเยือนไทยและ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในรูปการเชิญเป็นแขกของรัฐบาลหรือกระทรวงการต่ างประเทศ หรือเชิญ
เข้าประชุมสัมมนาทางศาสนาอิสลามหรือต่างศาสนา (Interfaith Dialogue) ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
และเชิญผู้น าศาสนาอิสลามหรือต่างศาสนาในพ้ืนที่เข้าร่วมประชุม พบปะ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางศาสนา  
 
๓.๑  ข้อมูลผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้    

๑)  การเยือนของเลขาธิการสันนิบาติมุสลิมโลก ดร. อับดุลลอ ฮ บิน มุห ชินอัตตุรกี (H.E. 
Dr. Abdullah bin Abdul Mohsin Al-Turki) เมื่อวันที่ ๒๔-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒)  การเยือนของ ดร. มูฮัมหมัด ซัยยิด ฎอณฎอวี (Dr. Muhammad Sayid Tantawy) 
ผู้น าศาสนาสูงสุดของอียิปต์ (Grand Imam of Al Azhar) อียิปต์ เมื่อวันที่ ๒๓-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๓)  การเยือนของศาสตราจารย์ อิกเมเลดดิน อีซานโนกลู (Professor Eklemeleddin 
Ihsanoglu) เลขาธิการองค์การองค์การการประชุมอิสลาม เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน – ๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

๔)  การเยือนของนายอาหมัด ฮาซิม มูซาดี (Ahmad Hazim Muzadi) ประธานองค์กร 
Nahdlatul Ulama อินโดนีเซีย เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ 

๕)  การเยือนของ ศจ. ดร. เอ็ม ดิน ซัมซูดิน (Prof. Dr. M Din Syamsuddin) ประธาน
องค์กรมูฮัมมาดิยาห์ (Mudhammadiya)และรองประธานสภาอูลามาของอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ 

๖)  การเยือนของ ดร. อาลี โกมาร์ โมฮัมเหม็ด อับเดล วาฮับ (Shiek Professor Dr Ali 
Gomaa Mohammed Abdel Wahab) ผู้ตัดสินใจในการตีความค าสอนของศาสนาอิสลาม (Fatwa) 
ในอียิปต์ (Mufti) ของอียิปต์ เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๗)  การเชิญผู้น าศาสนาอิสลาม ๑๐ ประเทศอาเซียนมาเข้าร่วมประชุม Southeast 
Asian Amirul Hajj ในไทย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๘)  การเชิญผู้น าศาสนาอิสลามมาร่วมการสัมมนานานาชาติเรื่อง ศาสนากับกระบวนการ
สร้างสันติภาพในอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  



๑๑ 

ผู้น าศาสนาเหล่านี้ยกเว้น ๘) ล้วนเป็นบุคคลที่กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเชิญมา
เป็นแขกรัฐบาล โดยมีจุดประสงค์หลักคือ 

๑)  ตระหนักถึงความส าคัญของบุคคลเหล่านี้ในเวทีระหว่างประเทศที่จะช่วยชี้แจงให้
ประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมมุสลิมในประเทศตะวันออกกลางและในองค์การการประชุมกลุ่ม
ประเทศโลกมุสลิมให้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าไม่ใช่เป็น
ปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาดังเช่นผู้ก่อความรุนแรงมักหยิบยกมากล่าวอ้างว่าเป็นประเด็นความ
ขัดแย้งในช่วงดังกล่าวเพ่ือสร้างกระแสความขัดแย้งในประเทศให้ขยายวงเป็นปัญหาระหว่างประเทศ  

๒) มุ่งหวังให้ผู้น าศาสนาอิสลามเหล่านี้ถ่ายทอดและส่งเสริมหลักการศาสนาอิสลามสาย
กลางที่ไม่ใช้ความรุนแรง (Moderate Islam) แก่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก าลัง
สับสนหรือหลงผิดต่อความถูกต้องของการน าหลักการการสร้างความบริสุทธิ์ทางศาสนาอิสลาม 
(Purification of Islam) มาบิดเบือนเป็นข้ออ้างความชอบธรรมในการต่อสู้กับรัฐบาลไทย หรือท าร้าย
ผู้ต่างศาสนาหรือประชาชนที่บริสุทธิ์ทั่วไป ว่า เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางศาสนา และยืนยันหลักปฏิบัติที่
เป็นธรรมแก่บุคคลทุกศาสนาในไทยของรัฐบาลไทย  

ทั้งนี้ผู้น าศาสนาอิสลามจากต่างประเทศเหล่านี้ ได้แสดงออกถึงการสนับสนุนรัฐบาลไทย 
อาทิ Grand Imam ของอียิปต์ไดก้ล่าวต่อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย เมื่อ
พบกัน ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่า “เราเคารพและให้เกียรติประเทศไทยเนื่องจากประเทศ
ไทยมิได้แบ่งแยกระหว่างศาสนาและปฏิบัติต่อทุกศาสนิกอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ผู้ประพฤติดี ควร
ได้รับผลตอบแทนที่ดี และนี่คือจิตใจอันสง่างามของประเทศไทยที่เรารู้จัก จึงท าให้เราทั้งหลายต่างให้
เกียรติประเทศไทย เพราะเป็นอารยประเทศ ประเทศที่มีแต่สร้างและไม่เคยท าลาย ประเทศที่มีแต่สิ่ง
สร้างสรรค์และไม่เคยสร้างความหายนะ มีแต่ความดีและไม่มีสิ่งเลวร้าย ดังนี้ ขอแสดงความยินดีอย่าง
สุดซึ้งต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ประชาชน และขออวยพรจากอัลเลาะห์ 
เพ่ือทรงประทานให้ประเทศไทยประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุขและความร่มเย็น” หรือ
ถ้อยแถลงของ ดร. ดิน ซัมซูดินที่กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่า “องค์กรมูฮัมมาดิ
ยาห์เป็นองค์กรที่เก่าแก่และเป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมอิสลาม เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในระดับ
ประชาชนต่อประชาชน และเป็นมิติส าคัญในความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมมุสลิมสาย
กลางให้มีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการพูดคุยและประนีประนอมถือว่ามี
ความส าคัญยิ่งต่อการน าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่สันติภาพ ความก้าวหน้าและความ
ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค” 

กล่าวโดยสรุป ลักษณะส าคัญของผู้น าศาสนาอิสลามท่ีได้รับเชิญจากรัฐบาลไทย ประมวลได้
ดังนี้ 

๑)  เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในเวทีประชาคมอิสลามระหว่างประเทศและเป็นปราชญ์หรือผู้
ชี้น าทางศาสนาอิสลามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของโลก 

๒)  ผู้น าศาสนาหลายคนเป็นบุคคลที่ผู้น าศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
ความเคารพนับถือ อาทิ ผู้น าศาสนาอียิปต์ โดยเฉพาะ Grand Imam of Al Azhar นับเป็นบุคคลที่
นักเรียนไทยมุสลิมที่ไปเรียนที่อียิปต์ให้ความเคารพอย่างสูง หรือ ของ ดร. อาลี โกมาร์ โมฮัมเหม็ด 
อับเดล วาฮับ ซึ่งเป็นผู้ชี้ขาดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์  



๑๒ 

๓)  ผู้น าศาสนาทั้งหมดล้วนเป็นผู้ที่สนับสนุนแนวทางอิสลามสายกลางที่ไม่นิยมความ
รุนแรงและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายความขัดแย้งในไทยใช้วิถีสันติในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ผ่านการปาฐกถา การให้ Fatwa ที่ถูกต้องต่อปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร 
อาลี โกมาร์ โมฮัมเหม็ด อับเดล วาฮับ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็น ผู้น าแห่งแนวทางอิสลามสายกลาง 
และถือเป็น มุฟติของประชาชน (People’s Mufti ) อีกทั้งเป็นที่คัดค้านการบิดเบือนแนวคิดญิฮาด 
(Jihad ) ของกลุ่มหัวรุนแรงและกลุ่มก่อการร้ายเพื่อสร้างความชอบธรรมในการท าร้ายคนนอกศาสนา 

๔)  ผู้น าศาสนาเหล่านี้ล้วนเป็นมิตรของประเทศไทยที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือพัฒนาและ
เปิดโลกทรรศน์แก่คนไทยมุสลิมโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน อาทิ ภายหลังการเยือนไทยของ ดร. ดิน 
ซัมซูดิน ประธานองค์กรมูฮัมมาดิยาห์ ดร.ดิน   ได้มอบทุนการศึกษาถึง ๒๕๐ ทุนในทุกสาขาวิชาแก่
เยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ความพยายามของหน่วยงานไทยในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ ในการจะเชิญผู้น าศาสนา
อิสลามที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลสายกลาง ถูกมองว่า ประสบความส าเร็จในการท าให้ผู้น าโลก
มุสลิมเข้าใจอันดีต่อปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าไม่ใช่ปัญหาความขัดแย้งทาง
ศาสนาอย่างที่ถูกกล่าวอ้างจากผู้ก่อความรุนแรง จึงได้เกิดความพยายามอย่างต่อเนื่องทั้งโดย
กระทรวงการต่างประเทศและ ศอ.บต. ที่จะเชิญผู้น าศาสนาที่เป็นยอมรับในระดับสากลและเพ่ือน
บ้านไทยอีกหลายคนมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ดาโต๊ะนิก อาซิส (Datuk Nik Azia Nik 
Mat) มุขมนตรีรัฐกลันตัน ผู้น าพรรคการเมืองฝ่ายศาสนา Pas ซ่ึงถือว่าเป็นผู้น าศาสนาอิสลามที่คน
ไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ให้การยอมรับนับถือ หรือยูซุฟ อับดุลลอฮ์ อัลเกาะเรวะฎอวี (Yusuf 
Abdulla al- Qaradawi) ปราชญ์ศาสนาอิสลามของประเทศกาตาร์ แต่ไม่ประสบความส าเร็จเพราะ
อาจเป็นไปได้ว่า ผู้น าศาสนาเหล่านี้ อาจเกรงว่าจะตกเป็นเครื่องมือของรัฐบาลไทยในกระแสความ
ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ 
 
๓.๒  การด าเนินงานของ ศอ.บต. 

โดยที่ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลไทยมุ่งประสงค์จะให้เป็นหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์
เพ่ือแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลักดันการด าเนินงานของทุกหน่วยงานใน
พ้ืนที่ให้ขับเคลื่อนนโยบายและแผนการด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทิศทางเดียวกัน ใน
การด าเนินงานจึงมุ่งที่จะขยายผลจากการด าเนินงานของทุกกระทรวง   ที่ด าเนินการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่ง นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศในการเชิญผู้น า
ศาสนาอิสลามต่างชาติสายกลางมาเยือนไทยสอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์ของ ศอ.บต. เพ่ือให้เกิด
แนวคิดศาสนาอิสลามสายกลางและลบล้างความเชื่อที่ผิดของชาวไทยมุสลิมบางส่วนที่ชี้น าความ
รุนแรงมาใช้ในพ้ืนที่ และจากการที่ผู้เขียนด ารงต าแหน่ง รักษาการ ผอ.กองการต่างประเทศ ประจ า 
ศอ.บต. ในช่วงปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ พบว่าการด าเนินงานจักกระท าโดยการระบุกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
เป็นอันดับแรก ดังนี้ 

๓.๒.๑  ข้อมูลของประชาชนชาวไทยมุสลิมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของประชากรไทยมุสลิมใน ๓ จังหวัดภาคใต้ พบว่า มีประชากร

มุสลิมพ านักอาศัยอยู่จ านวน ๑,๒๙๔,๘๒๑ คนจากจ าเป็นประชากรไทยทั้งหมด ๑,๖๓๗,๙๓๖ คน 



๑๓ 

หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙ .๐๕ ของคนไทยในพ้ืนที่ ทั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินการของ 
ศอ.บต. เพ่ือการด าเนินกิจกรรมเผยแพร่หลักการศาสนาอิสลามสายกลางจากผู้น าศาสนาต่างชาติไป
ยังกลุ่มผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ ดังนี้ 

๑) ประธานและกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
จ านวน ๙๐ คน 

๒)  อิหม่ามประจ ามัสยิด จ านวน ๒,๔๒๙ คน 
๓)  คอเต็บประจ ามัสยิด จ านวน ๒,๔๒๙ คน 
๔)  บิหลั่นประจ ามัสยิด จ านวน ๒,๔๒๙ คน 
๕)  กรรมการประจ ามัสยิด จ านวน ๒,๔๒๙ คน 
๖)  ครูในสถาบันการศึกษาปอเนาะ จ านวน ๗.๕๔๒ คน 
๗)  นักเรียนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ จ านวน ๓๙,๔๙๗ คน  
๘)  ครูในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) จ านวน ๑๐,๔๒๖ คน 
๙)  นักเรียนในตาดีกา จ านวน ๒๑๗,๓๓๕ คน 
๑๐)  ครูในโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ จ านวน ๑๐,๘๓๑ คน 
๑๑)  นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ จ านวน ๑๓๔,๒๖๔ คน 
ทั้งนี้ ผู้น ามุสลิมเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ มีเพียง

จ านวนน้อยที่นับถือนิกายชีอะห์ 
 

ตารางท่ี ๑ สถิติประชากรไทยมุสลิมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
  

ประชากร จ านวนประชากรทั้งหมด ประชากรมุสลิม คิดเป็นร้อยละ 
ยะลา ๓๕๘,๐๑๑ ๒๗๙,๗๐๕ ๗๘.๑๓ 
ปัตตานี ๖๐๘,๒๗๖ ๔๘๕,๗๑๘ ๗๙.๘๓ 
นราธิวาส ๖๗๑,๖๔๙ ๕๒๙,๓๙๘ ๗๘.๘๒ 
 รวม ๑,๖๓๗,๙๓๖ ๑.๒๙๔.๘๒๑ ๗๙.๐๕ 
* ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
๓.๒.๒  เป้าหมายการด าเนินงาน 

ในการด าเนินการ ศอ.บต. วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ใน
ช่วงเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐) ว่า เหตุการณ์ความรุนแรงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัด
ภาคใต้ พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารจับกุมผู้ก่อความรุนแรงทั้งหมดเป็นวัยรุ่นชายมุสลิมโดยได้รับ
การสั่งสอนทางศาสนาในโรงเรียนสอนศาสนาไปในทางที่ผิดโดยผู้น าก่อเหตุการณ์มักจะเป็นครูสอน
ศาสนาของโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนตาดีกา และมีความเป็นไปได้สูงของความเกี่ยวพันที่ผู้น า
ศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ระดับอ่ืน ๆ อาจมีส่วนให้การสนับสนุนในลักษณะชี้น าค าสั่งสอนทางศาสนา
บิดเบือนไปจากหลักการศาสนาที่ถูกต้องโดยเฉพาะให้แนวคิดการใช้ความรุนแรงกลายเป็นเรื่องชอบ
ธรรมในการด าเนินการของวัยรุ่นไทยมุสลิมเหล่านี้ หรืออาจสรุปได้ว่า ความพยายามของผู้ก่อความ



๑๔ 

รุนแรง มีดังนี ้
๑) การใช้ครูสอนศาสนา เป็นแกนน าทางการเมืองและการทหาร 
๒)  การใช้โรงเรียนสอนศาสนาเป็นที่บ่มเพาะความคิดและอุดมการณ์ 
๓)  การใช้บทบัญญัติทางศาสนาเป็นเครื่องมือชี้น าทางความคิด  
ดังนั้น เป้าหมายบุคคลเพ่ือให้สอดรับการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศ

เพ่ือชี้น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดไปสู่แนวทางอิสลามที่เป็นกลางไม่ใช้ความรุนแรงของ 
ศอ.บต. จึงมุ่งเป้าไปยัง กลุ่มนักเรียนศาสนา ครูสอนศาสนา และผู้น าศาสนาอิสลาม ในพ้ืนที่ ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีอยู่ถึงจ านวน ๔๒๙,๗๐๑ คนหรือร้อยละ ๒๖.๒๓ ของ
ประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่หรือหมายถึงประชาชนในพ้ืนที่ ๑ ต่อ ๔ คนจะต้องได้รับการชี้น าศาสนา
อิสลามสายกลางจากผู้น าศาสนาอิสลามสายกลาง ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม แม้ ศอ.บต. จะมีการก าหนด
พ้ืนที่เสี่ยงภัยดังเช่นทหารในลักษณะเป็นหมู่บ้านที่อยู่พ้ืนที่เสี่ยงภัยสูง ปานกลางและต่ า แต่การ
ด าเนินการต่อกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ให้น้ าหนักในเรื่องดังกล่าว 

๓.๒.๓  การด าเนินงาน    
๑)  โดยที่กลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๓. ๒.๒ มีจ านวนมากเกินขีดความสามารถของ

ศอ.บต. ที่จะจัดให้ผู้น าศาสนาต่างประเทศพบโดยตรง การจัดพบปะโดยตรงจึงมุ่งไปยังเฉพาะประธาน
และคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดจ านวน ๙๐ คนและผู้น าศาสนาในพ้ืนที่อีกส่วนหนึ่ง รวมแล้ว
ครั้งละไม่เกิน ๑๕๐ – ๒๐๐ คน ในการจัดให้พบปะต้อนรับผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศ โดยการ
ด าเนินงานของส านักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและการกีฬา และกองการต่างประเทศ โดยี
ความคาดหวังว่า ผู้น าศาสนาท้องถิ่นเหล่านี้ จะได้น าสารค าสอนศาสนาของผู้น าศาสนาต่างประเทศที่
เผยแพร่แนวทางอิสลามสายกลางไปเผยแพร่ขยายต่อในบรรดากลุ่มผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ ในระดับ
รองลงมา ภายใต้โครงสร้างที่มีอยู่ในพ้ืนที่ อาทิ การประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นประจ าเดือนในแต่
ละจังหวัด การประชุมกับครู (Ustaz) ในแต่ละจังหวัด การอบรมที่มัสยิดทุกวันศุกร์ และในท้ายสุด 
ผู้น าศาสนาท้องถิ่นเหล่านี้จะเผยแพร่ต่อไปยังนักเรียนมุสลิมที่ศึกษาเล่าเรียนศาสนาอยู่หรือเป็นศิษย์
เก่าของโรงเรียนดังกล่าว 

๒)  การเผยแพร่ความคิดศาสนาอิสลามโดยผู้น าศาสนาอิสลามต่างชาติยังกระท า
โดยการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ อาทิ หนังสือความจริงที่ต้องรู้ โดยสภาที่ปรึกษาสันติสุข ของ ศอ.บต. 
โดยน าวจนะค าสอน (Hadiz ) ของผู้น าศาสนาต่างประเทศที่มาเยือนไทยพิมพ์เป็นเล่มแจกจ่ายไปยัง
กลุ่มเป้าหมายครั้งละ ๒๐,๐๐๐ เล่มทั้งที่เป็นภาษายาวีและไทย การเผยแพร่ข่าวสารทางโทรทัศน์และ
วิทยุ และการติดป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ให้สาธารณชนได้เห็นในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุดเท่าที่จะกระท าได้ 



๑๕ 

 
 
 
 
 
      
 
 
      
 
 
 

 
  
  

 
 

แผนภูมิที่ ๑ รูปแบบการด าเนินงาน 
 
๓.๒.๔  หน่วยงานที่รับผิดชอบของ ศอ.บต. 

ในการด าเนินงานเพ่ือสร้างกิจกรรมการขยายผลการเยือนผู้น าศาสนาอิสลาม
ต่างชาติไปสู่ประชาชนมุสลิมในพ้ืนที่ ศอ.บต. มอบหมายให้ สภาที่ปรึกษา ศอ.บต.  ซึ่งประกอบด้วย
ผู้น าศาสนาอิสลามในพ้ืนที่และผู้น าชุมชนในด้านต่าง ๆ ส านักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬา ส านักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ และกองการต่างประเทศ ร่วมกันจัด
กิจกรรมส่งเสริมและขยายผลการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศไปยังผู้น าศาสนาท้องถิ่นใน 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดให้ผู้น าศาสนาท้องถิ่นมาต้อนรับและรับฟังผู้น า
ศาสนาอิสลามต่างประเทศ การจัดพิมพ์หนังสือความจริงที่ต้องรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

๓.๒.๕  การประเมินความส าเร็จความล้มเหลวของการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
ศอ.บต.ที่เกี่ยวข้อง 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ ศอ.บต. ที่มีบทบาทและเกี่ยวข้อง
กับภารกิจการขยายผลการเยือนของผู้น าศาสนาต่างประเทศไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อ
ของคนไทยมุสลิมในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้จากส านักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและกีฬาซึ่งทั้งหมดได้ปฏิบัติงานอยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๕๑ ได้ข้อสรุปดังนี้ 
                                                 
๑ การสัมภาษณ์นายอับดลุรอมัน อูมา ผู้ประสานงานส านักจุฬาราชมนตรีประจ า ศอ.บต. นายมะรอนิง ฆาเราะ 

เจ้าหน้าท่ีส านัก นโยบายการศึกษาและศาสนา ศอ.บต. นายนะรี คงบันทึก เจ้าหน้าท่ีส านักนโยบายการศึกษาและ
ศาสนา ศอ.บต.เมื่อวันท่ี ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ท าการ ศอ.บต. 

การพบปะโดยตรงระหว่างผู้น าศาสนาต่างประเทศกับคณะกรรมการอิสลามประจ า 
จังหวัดและผู้น าศาสนาท้องถิ่นที่ส าคัญประมาณ ๒๐๐ คน 

การประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดกับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น 
และอุซตาสประจ าจังหวัด จ านวน ๒๗,๖๘๔ คน 

การสั่งสอนแก่นักเรียนมุสลิมในปอเนาะ ตากีดา และโรงเรียนสอนศาสนาในระบบ 
จ านวน ๓๕๑,๕๙๙ คน 

เสริมโดยการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์
และเอกสารเผยแพร่ 



๑๖ 

๑) การจัดให้ผู้น าศาสนาต่างประเทศมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง
การต่างประเทศ และให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่เป็นเจ้าภาพเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ได้สร้าง
ความนิยม ศรัทธาต่อบทบาทของ ศอ.บต. ในฐานะผู้น าหน่วยงานไทยในพ้ืนที่ การมาเยือนของผู้น า
อิสลามต่างชาติสร้างความชื่นชมและเป็นเกียรติแก่ผู้น าศาสนามุสลิมในพ้ืนที่ แม้การเชิญผู้น าศาสนา
อิสลามต่างประเทศจ านวนมากจะได้กระท าภายหลังการเกิดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผู้น าศาสนาก็แสดงความพอใจแม้จะยังมีความคลางแคลงต่อความจริงใจของหน่วยงานไทยอยู่
บ้าง  

๒) เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เห็นว่า มีความจ าเป็นที่หน่วยงานไทยจะต้องเชิญผู้น า
ศาสนาอิสลามต่างประเทศมาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องประกอบการพัฒนาศาสนาอิสลาม
ในด้านอ่ืนๆ ที่ ศอ.บต. ด าเนินการอยู่ อาทิ การทูตเชิงฮัจย์ การปรับปรุงการเรียนการสอนศาสนา
อิสลามในพ้ืนที่ การเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของการ
ด าเนินการพัฒนาศาสนาอิสลามสายกลางในพ้ืนที่ที่ส่งผลอย่างรวดเร็วแม้จะไม่ต่อเนื่อง  

๓) อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลาม เจ้าหน้าที่ 
ศอ.บต. ที่เพ่ิงไปปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๐ ในช่วงแรกไม่ได้รับทราบถึงความชัดเจนของนโยบายและ
เป้าหมายที่ชัดเจนของการเยือนของผู้น าศาสนาต่างชาติและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายคนมองว่าการ
มาเยือนเป็นการด าเนินการเพียงชั่วครั้งคราวเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในกรอบเวทีการเมืองระหว่างประเทศมากกว่า เพ่ือให้ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอิสลาม
ตะวันออกกลางเข้าใจถึงปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ไม่ใช่ปัญหาความขัดแย้งเชิงศาสนา และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ไทยต่อประเทศในโลกอิสลาม การน าหลักการศาสนาอิสลามจากผู้น าศาสนาสากล
มาลบล้างค าสอนศาสนาที่ผิดของผู้ก่อความรุนแรง มากกว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อหลักการอิสลามสายกลางในการสร้างสันติสุขในพ้ืนที่อย่างยั่งยืนถาวร การเชิญผู้น า
ศาสนาท้องถิ่นจึงเป็นเพียงเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ร่วมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  

๔) การเชิญผู้น าศาสนาท้องถิ่นมาเข้าร่วมรับฟังผู้น าศาสนาต่างประเทศเป็น
เสมือนการเกณฑ์คนมารับฟัง เพราะผู้น าศาสนาท้องถิ่นไม่ได้เกิดความสนใจตามธรรมชาติ แต่เป็นการ
จัดการโดยรัฐโดยไม่ได้มีการร่วมกันไตร่ตรองว่าจะเชิญผู้น าศาสนาใดมาเยือน เปรียบเสมือนการ
ตัดสินใจแต่ฝ่ายเดียวของรัฐซึ่งอาจจะถูกหรือผิดได้โดยง่าย ท าให้ผลการกระจายความเชื่อศาสนา
อิสลามสายกลางยังแพร่ขยายไปไม่ทั่วถึงในบรรดาผู้น าศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ อีกทั้ง ปัจจัยแทรกซ้อน
อีกประการหนึ่งคือ การด าเนินการของ ศอ.บต. และหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ในการในการปรับเปลี่ยน
ความคิดความเชื่อของคนไทยมุสลิมในพ้ืนที่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังเป็นการเชิญมาร่วมรับฟังการ
อบรมหลายครั้งอย่างต่อเนื่องจนท าให้ประชาชนเบื่อหน่ายต่อการเข้าร่วมประชุมที่ราชการจัดขึ้น และ
ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเชิญผู้น าศาสนาในพ้ืนที่เหล่านี้มาร่วมพบปะกับผู้น าศาสนาอิสลาม
ต่างประเทศ 

๕) โดยที่ลักษณะการปกครองชุมชนอิสลาม มักจะขึ้นกับภาวะความเป็นผู้น าของ
ชุมชนเป็นส าคัญ ในช่วงเวลาดังกล่าว บทบาทความเป็นผู้น าของ ศอ.บต. นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยัง
เพ่ิงเริ่มรื้อฟ้ืนขึ้นมา และยังไม่สามารถสร้างการยอมรับได้ในระดับสูงจากคนไทยมุสลิมทั่วไป ดังนั้น 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งของความส าเร็จและความล้มเหลวของการน าหลักการศาสนาอิสลามของผู้น า



๑๗ 

ต่างประเทศไปสู่ชุมชนคนไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๖) การบริหารจัดการของ ศอ.บต. ในช่วงต้นๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพในช่วงต้น ๆ 

และเป็นในช่วงเดียวกันกับที่ผู้น าศาสนาต่างประเทศจ านวนมากมาเยือนไทย ท าให้เป้าหมายของผู้น า 
ศอ.บต. และการบริหารงานไม่ได้สื่อความหมายที่ชัดเจนไปยังผู้ปฏิบัติการ จึงท าให้ไม่ได้ทุ่มเทการ
ด าเนินการไปได้มากเท่าท่ีควร  

๗) การขาดการวางแผนการเยือนของผู้น าศาสนาต่างประเทศในลักษณะแผน
ระยะยาว การเชิญการเยือนหรือการจัดประชุม มักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามด าริของหน่วยงานในแต่ละ
ช่วงโดยไม่มีความต่อเนื่องหรือเป็นผลจากการเชิญครั้งที่ผ่านมา ท าให้ ศอ.บต. ที่เป็นหน่วยงานใน
พ้ืนที่ไม่สามารถวางแผนปฏิบัติการในการสร้างประโยชน์จากการเยือนได้อย่างเต็มที่ตามเป้าหมายที่
วางไว้หรืออาจกล่าวในอีกด้านหนึ่งว่า การเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามเพ่ือการปรับเปลี่ยนความคิด
ความอ่านของผู้น าศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ ไม่ใช่แผนหลักของ ศอ.บต. ในช่วงดังกล่าว เป็นเพียงการ
ด าเนินการที่สืบเนื่องจากการด าเนินการของกระทรวงการต่างประเทศที่สั่งการมาจากกรุงเทพ   
มากกว่าด าริของ ศอ.บต. และ/หรือหน่วยงานศาสนาในพื้นที่ 

๘) การขาดการประชาสัมพันธ์การเยือนในวงกว้างในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การเยือนที่ก าหนดไว้ 

๙) โดยสรุป ผู้ปฏิบัติการของ ศอ.บต. เห็นว่า การมาเยือนของผู้น าศาสนาอิสลาม
ที่ผ่านมาทั้งในรูปแบบการเชิญมาเป็นแขกของรัฐบาล และการเข้าร่วมประชุมนานาชาติเรื่องศาสนา 
เป็นประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและโลกทรรศน์ทางศาสนาในแนวทางสายกลางต่อคนไทยมุสลิมในพ้ืนที่ และศอ.บต. จะสามารถ
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวประสานกับหน่วยงานศาสนาในจังหวัดชายแดน
ภายใต้ เพียงแต่ ที่ผ่านมา ผลที่ได้รับยังได้น้อยแต่และเห็นว่า หากมีการเชิญผู้น าศาสนาจาก
ต่างประเทศมาอีก ควรจะต้องมีการเพิ่มเติมในสิ่งต่อไปนี้ 

(๑)  การสร้างความต่อเนื่องของการเชิญผู้น าศาสนาให้เกิดความคาดหวังได้ 
(๒)  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่คนไทยมุสลิมในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
(๓)  การจัดกิจกรรมในลักษณะที่ให้ผู้น าศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ทุกระดับได้มี

ส่วนร่วมโดยตรงกับผู้น าศาสนาจากต่างประเทศ 
(๔)  การส่งเสริมภาวะผู้น าของ ศอ.บต. เพ่ือให้เป็นองค์กรน าการพัฒนา

ศาสนาอิสลามในระดับนานาชาติ ดังเช่นที่ได้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมกิจการฮัจย์  
(๕)  การก าหนดว่าจะเชิญผู้น าศาสนาต่างประเทศใดมาเยือนพ้ืนที่ต้อง

ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เป็นส าคัญเพราะปัจจุบัน ผู้นับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนที่มีการแบ่งกลุ่ม
เป็นผู้นับถือรุ่นเก่าหรือผู้นับถือรุ่นใหม่ 

(๖)  การจัดท าเป็นแผนหลักในการด าเนินงานประจ าปี ของ ศอ.บต. 
(๗)  การมาเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามจากต่างประเทศ ควรมีการมอบ

ทุนการศึกษาหรือส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นด้วย 
 



๑๘ 

๓.๓  ข้อคิดเห็นของผู้น าศาสนาในพื้นที่ 
การวิจัยความคิดเห็นของผู้น าศาสนาอิสลามในพ้ืนที่๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการ

ด าเนินงานของ ศอ.บต. ในการส่งเสริมศาสนาอิสลามสายกลาง ได้กระท าโดยการสอบถามทาง
โทรศัพท์ตอบแบบสอบถามที่ก าหนดไว้ไปยังกลุ่มคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดยะลา ปัตตานี  
และนราธิวาส จังหวัดละสาม คนในลักษณะสุ่มเลือกจากจ านวนกรรมการ ๙๐ คนหรือคิดเป็นร้อยละ 
๑๐ ของคณะกรรมการ   

แบบสอบถามได้ก าหนดขึ้นเพ่ือตรวจสอบถามถึงการรับรู้การเยือนพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่จัดโดย ศอ.บต. การรับรู้ของการเผยแพร่หลักการศาสนาสายกลางของผู้น าศาสนา
ต่างประเทศ บทบาทของศอ.บต. ต่อการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวที่จะส่งผลต่อการเผยแพร่ไปยังกลุ่ม
คนไทยมุสลิมในพื้นที่ และข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการในอนาคต 

ผลการสอบถาม ปรากฏข้อมูล ดังนี้ 
๓.๓.๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์ ๙ คน พบว่า ร้อยละ ๑๐๐ เป็นชาย อายุตั้งแต่ 

๕๑ ขึ้นไป ทั้งหมดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในช่วง ๖ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๙-
๒๕๕๕) จนถึงปัจจุบัน และยังคงมีหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามแก่คนไทยมุสลิมในพ้ืนที่ของตน 

๓.๓.๒  ผู้ถูกสัมภาษณ์ ๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗ ได้รับทราบข่าวการเยือนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของผู้น าศาสนาต่างชาติทุกคน มีเพียง ๒ คนที่ตอบว่า ได้รับทราบบ้าง 

๓.๓.๓  เมื่อกล่าวถึงการรับทราบข่าวสารการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศทีละ
คน ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้รับทราบข่าวสารไม่เท่ากัน โดยพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์โดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๙๑ 
รับทราบการมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศส่วนใหญ่แต่ไม่ทุกครั้ง
ของการเยือน  
 
ตารางที่ ๒ การส ารวจการรับทราบการมาเยือนผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
 

ผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศเยือน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้น าศาสนาในพื้นที่
รับทราบ 

ผู้น าศาสนาในพื้นที่ไม่
ทราบ 

๑) เลขาธิการสันนิบาตมิุสลิมโลก ๘ 
(ร้อยละ ๘๘.๘๘) 

๑ 
(ร้อยละ ๑๑.๑๑) 

๒) เลขาธิการองค์การการประชุมกลุม่ประเทศโลกมุสลิม ๗ 
(ร้อยละ ๗๗.๗๗) 

๒ 
(ร้อยละ ๒๒.๒๓) 

๓) ประธานองค์กรมฮูัมมาดิยะห์และรองประธานสภาอู
ลามะ 

๗ 
(ร้อยละ ๗๗.๗๗) 

๒ 
(ร้อยละ๒๒.๒๓) 

๔) ดร.อาลี โกมา โมฮัมเหมด็ อับเดล วาฮับ ๗ 
(ร้อยละ ๗๗.๗๗) 

๒ 
(ร้อยละ ๒๒.๒๓) 

๕) การประชุมผู้น าฮัจย์ในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้

๖ 
(ร้อยละ ๖๖.๖๖) 

๓ 
(ร้อยละ ๓๓.๓๓) 

๖) การประชุมศาสนาและการสร้างสนัติภาพใน อาเซียน ๖ 
(ร้อยละ ๖๖.๖๖) 

๓ 
(ร้อยละ ๓๓.๓๓) 



๑๙ 

๓.๓.๔  ต่อการรับรู้ถึงค าสอนของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศที่กล่าวในประเทศไทย ผู้
ถูกสัมภาษณ์ ๖ คน (ร้อยละ ๖๖.๖๖) รับทราบในขณะที่ ๓ คน (ร้อยละ ๓๓.๓๓) ไม่ได้รับทราบเรื่อง
ดังกล่าว โดยผู้รับทราบได้รับทราบจากแหล่งต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือผู้สอนศาสนาคนอ่ืน  

๓.๓.๕  ต่อการขยายผลการรับรู้ค าสอนตามข้อ ๓.๔ ไปยังผู้น าศาสนาระดับล่างหรือ
นักเรียนหรือคนไทยในมุสลิม ผู้ถูกสัมภาษณ์ ๖ คน (ร้อยละ ๖๖.๖๖) ได้มีการด าเนินการเผยแพร่
ต่อไปยังกลุ่มคนไทยมุสลิมในพื้นที่ผ่านโครงสร้างการประชุมพบปะประจ าเดือนของผู้น าศาสนาหรือใน
โอกาสการเผยแพร่ศาสนาแก่ประชาชน 

๓.๓.๖  ประโยชน์ของการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศต่อการส่งเสริมหลักการ
ศาสนาอิสลามที่ถูกต้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ ๘ คน (ร้อยละ ๘๘.๘๘) ต่าง
เห็นพ้องว่าเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาโลกทรรศน์ทางศาสนาอิสลามแก่ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่มี
เพียง ๑ คน (ร้อยละ ๑๑.๑๑) ไม่แน่ใจ 

๓.๓.๗  ประโยชน์ของการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศต่อการส่งผลให้เกิดสันติ
สุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ ๖ คน (ร้อยละ๖๖.๖๖) เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างสันติสุขต่อพ้ืนที่ ในขณะที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ ๓ คน (ร้อยละ ๓๓.๓๓) ไม่แน่ใจ 

๓.๓.๘  ต่อบทบาท ศอ.บต. ว่ามีส่วนส าคัญหรือไม่ในการส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
ของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศ ผู้ถูกสัมภาษณ์ ๘ คน (ร้อยละ๘๘.๘๘) เห็นว่า ศอ.บต. มีบทบาท
ส าคัญต่อการจัดการให้ผู้น าศาสนาอิสลามมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขณะที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ ๑ 
คน (ร้อยละ ๑๑.๑๑) ไม่แน่ใจ 

๓.๓.๙  ผู้ถูกสัมภาษณ์ ๙ คน (ร้อยละ ๑๐๐) เห็นพ้องว่า ควรจะมีการเชิญผู้น าศาสนา
ต่างประเทศมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตต่อไป 

๓.๓.๑๐ ข้อเสนอแนะของผู้ถูกสัมภาษณ์ในการเชิญผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศมาเยือน
พ้ืนที่ ดังนี้ 

๑)  การด าเนินงานของ ศอ.บต. ที่เชิญผู้น าศาสนาอิสลามมาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ก่อประโยชน์ในการเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และรับฟังข้อคิดเห็นทางศาสนาด้วยมุมมองที่
หลากหลายออกไป 

๒)  ศอ.บต. ควรเชิญผู้น าศาสนาจากต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยมากครั้งข้ึน 
๓)  การเยือนได้ท าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อหลักการศาสนาอิสลามของผู้น า

ศาสนาในพื้นท่ี 
๔)  ศอ.บต. ควรเน้นเสวนาให้ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ในทุกระดับ (รากหญ้า) 

โดยเฉพาะครูสอนศาสนา (Ustaz) และนักเรียนศาสนา มาร่วมเสวนากับผู้น าอิสลามต่างประเทศ
มากกว่าจะเป็นเฉพาะกับผู้น าคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 

๕)  ผู้น าศาสนาต่างประเทศควรมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนศาสนาในพ้ืนที ่
 



๒๐ 

๓.๔  ข้อสรุปผลการศึกษา 
จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และกรรมการอิสลามประจ าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต่อการน าผลการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศมาปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อของคน
ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจสรุปได้ดังนี้ 

๓.๔.๑  ศอ.บต. ได้มีบทบาทหลักในการขยายผลกิจกรรมการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลาม
ต่างประเทศเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อของคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะกลุ่มผู้น าศาสนาและนักเรียนศาสนาอิสลาม 

๓.๔.๒  การด าเนินงานในส่วนของ ศอ.บต. ซึ่งท าหน้าที่เสมือนเป็นผู้ส่งสาร ยังท าหน้าที่ได้
ไม่เป็นเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากเหตุผลการปฏิบัติงานหลากมิติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังปฏิบัติงานใน
ลักษณะตามภารกิจหน้าที่มากกกว่าด้วยความเข้าใจทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงและความไม่เข้าใจ
โดยครบถ้วนถึงจุดประสงค์การเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศ เป็นต้น 

๓.๔.๓  กรรมการอิสลามประจ าจังหวัดที่มาร่วมพบปะเสวนากับผู้น าศาสนาอิสลาม
ต่างประเทศในฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสารต่อ ได้รับทราบข่าวสารที่  ศอ.บต. แจ้งประชาสัมพันธ์เกือบ
ครบถ้วนและได้ท าหน้าที่ของตนในการถ่ายทอดไปสู่กลุ่มคนไทยมุสลิมเป้าหมาย 

๓.๔.๔  ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างเห็นถึงปัญหาของการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามไป
ขยายผลเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อของคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการเยือนให้มีประสิทธิภาพ  

 
๓.๕  ข้อเปรียบเทียบกับกรอบทฤษฏีและบทเรียนของสภาศาสนาอิสลามสิงคโปร์ 

๑)  ในระยะหลัง นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานหลายฝ่ายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ต่างวิเคราะห์
ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเกิดจากปัญหาชาติพันธ์ เป็นส าคัญ โดยศาสนาอิสลาม
ถูกน ามาเป็นเครื่องมือขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ก่อความไม่สงบเพราะหากเป็นประเด็น
ศาสนา ก็จะมีค าถามต่อไปว่าท าไมคนไทยมุสลิมที่อยู่ทั่วประเทศไทยจึงไม่เกิดความรู้สึกว่า รัฐบาลไทย
หรือสังคมไทยให้ความไม่เป็นธรรมต่อพวกตน ผู้เขียนจึงเห็นว่า ไม่เป็นเหตุและผลที่คนไทยมุสลิม ๓ 
จังหวัดจะกล่าวอ้างได้ว่า คนไทยมุสลิมในประเทศไทยทั่วประเทศได้รับความไม่เป็นธรรมจากสังคมคน
ไทยพุทธ การสร้างความรุนแรงจึงไม่น่าจะใช้การเปลี่ยนผ่านของสังคมมุสลิมตามที่ Susmit Kumar 
ที่กล่าวถึง The Moderation of Islam and the Creation of a Multipor World Order ซึ่งเห็น
ว่า สังคมมุสลิมโลกก าลังอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน อาทิ Arab Spring หรือ Islamization แต่โดยที่ปัญหา
ความขัดแย้งในไทยมีรากเหง้ามาจากหลายปัญหาโดยมีปัญหาความชาติพันธ์สยาม ปัตตานี เป็น
สาเหตุคู่ขนาน บทบาทของ ศอ.บต. หรือแม้แต่กระทรวงการต่างประเทศที่เพียงแต่ให้ความส าคัญ
เฉพาะกาลในการเชิญผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศมาเยือนไทยเพ่ือเผยแพร่แนวคิดศาสนาอิสลาม
อาจเพียงพอในการตอบโจทก์การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับสากลและตอบสนองต่อความพึง
พอใจของผู้น าศาสนาท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง 

๒)  เมื่อพิจารณาตามแนวคิดของ John L Esposito ที่เชื่อว่า คนมุสลิมหลายคนได้
ด าเนินการปฏิรูปศาสนาอิสลามให้เข้ากับอารยธรรมตะวันตกได้ด้วยตนเอง ดังนั้น แนวคิดการพัฒนา
ศาสนาอิสลามสายกลางของ ศอ.บต กับความคิดที่ว่า คนไทยมุสลิมในพ้ืนที่ถูกบิดเบือนทางศาสนา 



๒๑ 

ผู้เขียนพิจารณาเห็นว่า อาจต้องน าแนวคิดของ ศอ.บต. กลับมาทบทวนอีกครั้งโดยการยอมรับถึง
ศักยภาพในการพัฒนาศาสนาของพวกเขาเอง บทบาท ศอ.บต. จะต้องเปลี่ยนไปจากผู้จัดการ 
(Organizer) เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการพัฒนาศาสนา การเชิญผู้น าศาสนา
อิสลามสายกลางพุ่งเป้าไปที่การสร้างศักยภาพแก่ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ที่สามารถเป็นตัวแทนการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในพ้ืนที่ มากกว่า การยึดติดกับการพบปะหารือกับผู้น าศาสนาอิสลาม
ในพ้ืนที่ตามกรอบโครงสร้างตามกฎหมาย การอ านวยให้การพบปะผู้น าศาสนาอิสลามสากลและ
ท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางศาสนามากขึ้นภายใต้กรอบที่มั่นคงและยั่งยืน (Sustainable 
Interfaith Dialogue) แม้จะต้องกระท าภายใต้บริบทที่ต้องยอมรับว่า ในพื้นที่ยังคงมีความขัดแย้งทาง
ชาติพันธ์สูงและมีความเป็นไปได้สูงที่ศาสนาอิสลามจะถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือของทั้งฝ่ายรัฐและฝ่าย
ผู้ก่อความรุนแรง 

๓)  เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของ ศอ.บต. กับ MUIS ในประเด็นการพัฒนาศาสนาอิสลาม 
ผู้เขียนมีความเห็นว่า มีความขัดแย้งเป้าหมายหลักในขณะที่ของ ศอ.บต. ได้แก่การยุติความขัดแย้งใน
พ้ืนที่ และการพัฒนาศาสนาอาจเป็นเพียงเป้าหมายรองของ ศอ.บต. เพ่ือขจัดเหตุของความขัดแย้งใน
พ้ืนที่ แต่เป้าหมาย MUIS เป็นไปเพื่อการพัฒนาศาสนาอิสลาม แม้จะวิเคราะห์ได้ถึงความเกี่ยวพันกับ
คนสิงคโปร์มลายูที่ถูกมองเป็นภัยหนึ่งของสิงคโปร์ MUIS มุ่งเป้าในการท างานด้านศาสนาด้านเดียวท า
ให้ เกิดความเด่นชัดในการด าเนินงานมากกว่า ศอ.บต. ที่ต้องด าเนินการในหลากทิศทาง 
(Omnidirection) ท าให้ไม่สามารถระดมสรรพก าลังอย่างเต็มที่ในแต่ละเรื่อง จึงท าให้การด าเนินการ
พัฒนาอิสลามสายกลางของ ศอ.บต. ขาดพลังและท าให้ผู้ก่อความรุนแรงยังสามารถใช้ศาสนาอิสลาม
มาเป็นเครื่องมือในการระดมคนเข้าสู่ขบวนการและก่อความรุนแรงได้อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  

ความล้มเหลวของ ศอ.บต. จะดูเด่นชัดขึ้นเมื่อน าเอาเป้าหมายของสภาศาสนาอิสลาม
สิงคโปร์มาใช้เป็นเครื่องมือชี้วัด (KPI) ถึงความส าเร็จในการปรับความคิดความเชื่อของคนไทยมุสลิม
ในพ้ืนที่ในแนวทางอิสลามสายกลาง ดังนี้ 

๑) ยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลามและปรับเปลี่ยนให้ เข้ากับบริบทของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป 

๒) มีความเข้มแข็งในคุณธรรมและจิตใจในการยืนหยัดท้าทายต่อสังคมทันสมัย  
๓) มีความก้าวหน้าที่จะปฏิบัติศาสนธรรมที่ไกลไปกว่าพิธีกรรมเพ่ือให้เป็นไปตามกระแส

แห่งยุคสมัย 
๔) ชื่นชมอารยธรรมอิสลามและประวัติศาสตร์และมีความเข้าใจอย่างดีต่อปัญหาร่วมสมัย  
๕) ชื่นชมอารยธรรมอื่น และมีความมั่นใจที่จะปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จากชุมชนอ่ืน  
๖) เชื่อมั่นว่าคนมุสลิมที่ดีก็เป็นประชากรที่ดี 
๗) ปรับตัวได้เป็นอย่างดีเพ่ือเป็นสมาชิกผู้ให้ในสังคมพหุศาสนาและต่อรัฐทางโลก 
๘) ให้ความชื่นชมและส่งเสริมหลักการและคุณค่าสากลทั้งปวง 
๙) มีส่วนร่วมและอยู่ในพหุสังคมโดยไม่ขัดแย้งกับหลักการอิสลาม  
๑๐) เป็นตัวแบบและแรงบันดาลใจแก่ทุกคน 



๒๒ 

กล่าวโดยสรุป 
๑) ปัจจัยความส าเร็จ 

(๑) ผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศท่ีได้รับเชิญมาไทยเป็นผู้น าที่คนไทยมุสลิมในพ้ืนที่
ให้การ ยอมรับ 

(๒) มีการเชิญผู้น าศาสนาต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดผู้น าศาสนาในพ้ืนที่
เกิด ความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 

(๓) ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่เห็นพ้องกันว่า การเชิญผู้น าศาสนาอิสลามจากต่างประเทศ
จะท าให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการศาสนาอิสลามและเห็นว่า ช่วยพัฒนา
โลกทรรศน์ในศาสนาอิสลามของพวกตนให้กว้างขวางขึ้น 

๒) ปัจจัยความล้มเหลว  
(๑) ศอ.บต. ไม่ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินการขยายผลและยัง

ไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการเดินทางมาเยือนพ้ืนที่ของผู้น าศาสนา
ต่างประเทศ 

(๒) กระทรวงการต่างประเทศยังคงให้ความส าคัญเบื้องต้นตอบสนองการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในเวทีโลกอิสลามที่ยังเผชิญอยู่มากกว่ามุ่งเป้าเพ่ือพัฒนาแนวทางอิสลามสายกลางใน
ประเทศอย่างยั่งยืนถาวร 

(๓) ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกเชิญผู้น าศาสนาอิสลาม
ต่างประเทศ  

(๔) หน่วยงานศาสนาที่เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่ว่ากระทรวงวัฒนธรรม จุฬาราชมนตรี
คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยังไม่มีความตื่นตัวในการส่งเสริมพัฒนาแนวทางอิสลามสายกลาง ดังเช่นที่ในหลาย
ประเทศในภูมิภาคหรือระหว่างประเทศได้หันมาให้ความใส่ใจ อาทิ บทบาทของสภาศาสนาอิสลาม
สิงคโปร์ หรือการส่งเสริมศาสนาอิสลามตามหลักการ Hadari ของมาเลเซียที่เน้นวิถีสันติของอิสลาม  

 
 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
รายงานการศึกษาถึงบทบาทของ ศอ.บต. ในกิจกรรมการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศต่อการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อด้านศาสนาอิสลามของคนไทย
มุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สามารถสรุปและมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
๔.๑  สรุปผลการศึกษา 

นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศ และ ศอ.บต. ยังคงด าเนินอย่าง
ต่อเนื่องในกลยุทธการเชิญผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศมาเยือนไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยเห็นถึงประโยชน์ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

๔.๑.๑  ตอบสนองแนวนโยบายต่างประเทศของไทยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ให้ขยายวงเป็นปัญหาระหว่างประเทศ โดยอาศัยผู้น าศาสนาอิสลามส่ ง
สัญญาณที่ดีแก่ประเทศโลกมุสลิม และโดยเฉพาะประเทศสมาชิกองค์การการประชุมกลุ่มประเทศโลก
มุสลิมให้ทราบถึงทัศนะของผู้น าศาสนาเหล่านี้ว่าไม่ได้มองปัญหาภายในของไทยเป็นปัญหาความ
ขัดแย้งทางศาสนาดังที่ผู้ก่อความรุนแรงกล่าวอ้าง 

๔.๑.๒  เผยแพร่หลักการศาสนาอิสลามสายกลางไปสู่คนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และโดยเฉพาะที่ส าคัญก็เพ่ือลบล้างความเชื่อทางศาสนาที่ผิดๆ ที่ผู้ก่อความรุนแรงได้น ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการอบรมวัยรุ่นมุสลิมให้หันไปใช้ความรุนแรงท าร้ายต่อเจ้าหน้าที่รัฐ คนไทยต่าง
ศาสนาหรือแม้แต่คนไทยมุสลิมด้วยกัน 

การด าเนินการตามจุดประสงค์สองข้อดังกล่าวดูเหมือนจะบรรลุผลเพียงข้อ ๔.๑.๑ แต่ไม่
สามารถขยายผลได้มากในข้อ ๔.๑.๒ แม้ว่า จะได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้รับสารได้แก่ ผู้น าศาสนา
อิสลามในพ้ืนที่ แต่ถึงปัจจุบัน ผู้ส่งสารได้แก่กระทรวงการต่างประเทศ และ ศอ.บต. ยังคงใช้แนว
ทางการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศ เป็นกลยุทธ์เพ่ือการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและ
การปลูกฝังแนวทางศาสนาอิสลามสายกลางที่รักสันติอยู่ การด าเนินการยังกระท าทั้งในรูปการเชิญมา
เยือนไทย หรือการจัดประชุมเสวนาระดับสากลทั้งในเรื่องศาสนาอิสลาม หรือการแลกเปลี่ยนความ
เชื่อระหว่างศาสนา เพ่ือส่งสารให้ผู้รับสารคือคนไทยมุสลิมได้รับสารของหลักการศาสนาอิสลามสาย
กลางอย่างต่อเนื่อง  

การวิเคราะห์ ศอ.บต. ต่อการน ากิจกรรมการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลามเพื่อน าไปสู่
การปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อทางศาสนาของคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หน่วยงานหนึ่งที่ยังคงมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการด าเนินการ
ดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงได้แก่ ศอ.บต. ทั้งนี้ อาจวิเคราะห์บทบาทของ ศอ.บต. ได้ 



๒๔ 

๒ แนวทางคือ การวิเคราะห์เชิง SWOT ความเข้มแข้ง ความอ่อนแอโอกาสและภัยท้าทายของ 
ศอ.บต. ต่อการด าเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว และการวิเคราะห์เชิงการสื่อสารได้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๓ การวิเคราะห์เชิง SWOT ความเข้มแข้ง ความอ่อนแอโอกาสและภัยท้าทายของ ศอ.บต. 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
-  ได้รับการยอมรับจากชุมชนคนไทยมุสลิมใน 

พ้ืนที่ 
-  สามารถประสานงานทั้งหน่วยงานศาสนา

อิสลาม ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศได้ดี 
-  ได้รับงบประมาณมากและมีบุคคลากรที่มาก 

เพียงพอ 
-  ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มมีกิจกรรมศาสนา 

อิสลามท่ี ศอ.บต. ด าเนินการและประสบ 
ความส าเร็จ อาทิ การทูตเชิงฮัจย์ และกิจการ 
ฮัจย์  

 

-  ศอ.บต. มีภารกิจหลากหลายด้านที่ส าคัญและ 
การวางล าดับความส าคัญข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์
และการพิจารณาของผู้น าองค์กรเป็นส าคัญ ซึ่ง
ในหลายกรณีท าให้ขาดความต่อเนื่องเมื่อมีการ  
เปลี่ยนผู้น า 

-  ความไม่พร้อมทางยุทธศาสตร์ของเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติส่วนใหญ่
ยังขาดความเข้าใจในกรอบยุทธศาสตร์เชิงลึก
และยังท างานในลักษณะตามหน้าที่
(functional) มากกว่าการมองในกรอบกว้าง 

-  บทบาทท่ียังไม่ชัดเจนต่อการส่งเสริมศาสนา 
อิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ภัย / ความท้าทาย โอกาส 
-  ศาสนาอิสลามยังคงถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ทรง 

ประสิทธิภาพของผู้ก่อความรุนแรงแม้ ศอ.บต. 
จะสามารถแก้ไขปัญหาว่าศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับ 
ความรุนแรงไปได้มาก 

-  กระแสอิสลามภิวัฒน์สากล ปรากฎการณ์ Arab  
Spring และการก่อการร้ายโดยผู้ก่อความ
รุนแรงชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคของโลก 
รวมถึงความเป็นภราดรภาพของคนมุสลิมทั่ว
โลกยังคงด ารงอยู่ 

- ผู้ก่อความรุนแรงชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดน 
ภาคใค้ยังพยายามขยายวงปัญหาไปสู่ประชาคม  
อิสลามโลก 

-  ศอ.บต. ขยายการพัฒนาศาสนาอิสลามสาย
กลางอย่างเต็มท่ีเพ่ือขจัดปัจจัยสนับสนุนความ
รุนแรง ทั้งด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมกับ
องค์กรชุมชนคนมุสลิมในพ้ืนที่ 

 

 



๒๕ 

ตารางที่ ๔ การวิเคราะห์เชิงการสื่อสาร 
   

ผู้ส่งสาร (ศอ.บต. )  ผู้รับสาร (ผู้น าศาสนา) 
จุดแข็ง 
-  ความเข้าถึงหัวใจการส่งสารของผู้น า  

-  ความพร้อมทางการเงินและบุคคล  

-  ได้รับการยอมรับระดับหนึ่งจากผู้รับสาร 

จุดแข็ง 
- เป็นผู้น าท้องถิ่น  

- ด าเนินการเผยแพร่สารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

จุดอ่อน 
-  เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานไม่เข้าใจจุดประสงค์ของ

สาร อย่างถ่องแท้ 
-  การด าเนินงานกระท าอย่างเร่งรัด 
-  ไม่มีการวางแผนระยะยาว 
-  เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของ ศอ.บต. เป็นคนไทย

พุทธในขณะที่ผู้รับสารเกือบทั้งหมดเป็นคนไทย
มุสลิม 

จุดอ่อน 
-  จ านวนผู้รับสารน้อย 
-  ผู้รับสารรับสารไม่ทั่วถึง 
-  ผู้รับสารไม่มีสิทธิเลือกสาร 
-  ยังไม่มีการประเมินสารแจ้งกลับผู้ส่งสารอย่าง

เป็นระบบ ขาดการประเมินแบบครบวงจร 

สาร 
จุดแข็ง 

- มีความชัดเจนของสาร 
- สารได้รับการยอมรับจากผู้รับสาร 

จุดอ่อน 
- สารไม่ได้รับการส่งอย่างต่อเนื่อง 

    
สรุป การสื่อสารระหว่างผู้ส่งสาร (ศอ.บต.) และผู้รับสาร (ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้) เป็นไปในทิศทางเดียว ไม่ครบกระบวนการของการสื่อสารที่ควรจะมีการปฏิสัมพันธ์
ย้อนกลับจากผู้รับสารไปยังผู้ส่งสารอีกครั้งหนึ่งเพ่ือจะได้ตรวจสอบได้ว่า สารได้ถูกส่งมอบถูกต้องตาม
เจตนารมณ์ของผู้ส่งสารหรือไม่ อีกทั้ง ปัจจัยแทรกแซงส าคัญที่รบกวนการสื่อสารคือ ผู้รับสารและผู้
ส่งสารนับถือต่างศาสนา อีกทั้งสารหรือสารัตถะของหลักการศาสนาของผู้น าศาสนาอิสลาม
ต่างประเทศยังไม่มีความต่อเนื่องในการส่งแก่ผู้รับสาร 

 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ 

๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
๑)  รัฐบาลไทยจะต้องให้ความส าคัญต่อนโยบายการส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนา

อิสลามสายกลางในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอันดับแรกและขยายให้ครอบคลุมคนไทยมุสลิม
ทั่วประเทศในเวลาต่อมา เพื่อพัฒนาโลกทรรศน์ทางศาสนาของคนไทยมุสลิมและให้เกิดความมั่นใจว่า
ศาสนาอิสลามจะไม่ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนหรือเข้าไปเกี่ยวพันกับปัญหาความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภายใต้  



๒๖ 

เหตุผลรองรับนโยบายดังกล่าวเนื่องจากกระแสอิสลามภิวัฒน์ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศในโลกมุสลิมในปัจจุบันและกระแสการก่อการร้ายที่ศาสนาอิสลามยังคงด ารงอยู่ และถูกโยง
ใยเข้าไปเกี่ยวข้องในความไม่สงบในหลายภูมิภาคของโลกก่อให้เกิดผลกระทบและความขัดแย้ง
ระหว่างตะวันตกและโลกมุสลิม ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยก็ไม่อาจหลีกพ้นจากวัง
วนดังกล่าว โดยส าหรับไทย กระแสดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

๒)  เพ่ือให้บรรลุนโยบายดังกล่าว เห็นควรมอบหมายให้ ศอ.บต. ท าหน้าที่องค์กร
หลักในการสนับสนุนโดยท าหน้าที่ผลักดันการพัฒนาศาสนาอิสลามสายกลางในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยท างานอย่างใกล้ชิดองค์กรและทุกภาคส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ พัฒนา
การศึกษาอิสลามให้ทัดเทียมสากล ท างานกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และ 
จุฬาราชมนตรี ในการผลักดันนโยบายศาสนาอิสลามสายกลางระดับประเทศ โดยแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาศาสนาของ ศอ.บต. ให้เน้นหนักอ านวยความสะดวก (Facilitator) เพ่ือผลักดัน
ทุกภาคส่วนให้ด าเนินการให้เป็นไปอย่างเอกภาพและในทิศทางเดียวกันโดยให้การสนับสนุน
งบประมาณและบุคคลากรอย่างเต็มที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๓) ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางศาสนาอิสลามสายกลาง เห็นควร
มอบหมายให้ ศอ.บต. ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

(๑) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในศาสนาเดียวกันและต่างความ
เชื่อ (Dialogue & Interfaith Dialogue) ทั้งในไทยและระดับสากล 

(๒) การส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาอิสลามต่างประเทศสายกลางที่คนไทยมุสลิม
ยอมรับมาเยือนประเทศไทยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศาสนาและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของ
คนไทยมุสลิมในประเทศ 

(๓) การส่งเสริมและให้การยกย่องผู้น าศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้ได้รับการยกย่องในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

(๔) การปรับองค์กร ศอ.บต. ทั้งบุคลากรและโครงสร้างให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจใหม่ และส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กับประชากรและเจ้าหน้าที่ในศาสนาเดียวกัน  

๔)  ส าหรับเป้าหมายระยะยาว รัฐบาลต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทุกศาสนา
ในไทยให้สามารถด ารงอยู่ร่วมกันโดยสันติ ภายใต้บริบทสังคมพหุศาสนา (Pluralist Religious 
Society) ที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นควรมอบหมาย
ให้ ศอ.บต. ประสานความร่วมมือกับทุกศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับกรอบการ
พัฒนาพหุศาสนาในระดับประเทศ 

๔.๒.๒  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
๑)  รัฐบาลแสดงเจตจ านงทางการเมืองอย่างชัดเจนที่จะปรับปรุงพัฒนาสังคมพหุ

ศาสนาในไทยให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ ความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น 
๒)  เปิดพ้ืนที่ให้ภาคประชาชนในแต่ละศาสนาเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ

น าเสนอทิศทางการด าเนินงานแก่รัฐบาล ทั้งนี้ เห็นควรเชิญปราชญ์ศาสนาทั้งในและต่างประเทศ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานความส าเร็จของต่างประเทศมาถอดประสบการณ์เพ่ือเป็นบทเรียนแก่การ
พัฒนาสังคมพหุศาสนาของไทย 



๒๗ 

๓)  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการระดมความคิดเห็นจากทุกศาสนิกในพ้ืนที่เนื่องจากมีสภาพการณ์ความรุนแรงเกิดอยู่
แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน แล้วจึงน าข้อเสนอจากพ้ืนที่มาพิจารณารวมกับข้อเสนอในระดับประเทศ 

๔)  ปรับปรุงโครงสร้างและบุคคลากรของ ศอ.บต. ให้พร้อมกับภารกิจการพัฒนา
ศาสนาโดยในการปฏิบัติงาน เห็นควรก าหนดภารกิจงานและบุคลากรปฏิบัติงานในศาสนาเดียวกัน
ด าเนินการเป็นอันดับแรก 
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